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 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ،قزوین ،ایران
 -2دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ،قزوین ،ایران
دریافت1399/01/12 :

چکیده
یکی از مسائلی که مترجمان و مفسران در فهم معانی آیات با آن روبهرو هستند تعدد معانی باا هاای
ثالثی مزید است که تشخیص معنای مدنظر در آیه را دشوار می سازد یکای از مااادیم مسا له فاوق،
عبارت ﴿وال تُطِع مَن أغفَلنَا قَلبَهُ﴾ است که می توان برای فعل (اغفلنا)معانی متعددی را متاور شد ،لاذا
هرکدام از مفسران و مترجمان براساس فهم خود ،معنایی را برداشت کردهاند که برخی از این معانی باا
مفهوم اصلی آیه منطبم نیست .ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجا ناشی میشاود کاه برداشات
معنای تعدیه از عبارت فوق به شبهه جبر دامن میزند ،لذا جستار حاضر تالش دارد ایان عباارت را باا
روش توصیفی -تحلیلی در تفاسیر گوناگون مورد بررسی قرار دهدتا با استفاده از سیاق  ،معنای مراد از
عبارت فوق را استخراج کرده و در نهایت ترجمههای فارسی را به بوته نقد بگذارد .بارای ایان منظاور
بیش از بیست تفسیر و چهل ترجمه از قرآنکریم مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت سیاق آیه(لفظی و
غیرلفظی) نشان داد که از بین معانی مطرح شده ،معنای ماادفه (غافل یافتن قلب) ،به مفهاوم اصالی
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پذیرش1399/03/16 :

آیه نزدیکتر است .با اینحال از بین مفسران ،شریف رضی ،ابنشهرآشو  ،نیشابوری و ابانجنای و از
بین ترجمه های بررسی شده تنها دو ترجمه فارسی تفسیر طبری و ترجمه کاظمارفع تا حدودی به ایان
مفهوم اشاره کردهاند.

Email: mhajalipoor@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :سیاق ،معانی با افعال ،أغفل ،ترجمههای فارسی قرآن کریم

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

-1مقدمه
-1-1تعریف مس له

اهمیت و جایگاه سیاق در تفسیر قرآن بر همگان روشن است به گونهای که مفسران هر
زمان در فهم معانی واژگان ،نقش دستوری و یا مفهوم کلی آیه عاجز میشوند به سییاق
پناه میبرند .ازاینرو شناخت درست سیاق به فهیم حیحیآ آییه ،رفیه ابهیام از مفیاهیم
ظاهری آن ،و جلوگیری از برداشتهای ناحواب از آیه کمک میکند.
سیاق ،معنای مقصود از کلمه را در جمله معین میکند ،کلمه در خارج از سیاقی کیه
میرود ممکن است معانی متعددی داشته باشید ،امیا معنیای دقییم کلمیه از
در آن بکار 
طریم قرارگرفتن در سیاقهای مختلف آشکار میشود.
«الفاظ به تنهایی و خارج از کالم نسبت به یکدیگر برتری ندارند ،بلکیه برتیری و عیدم
برتری الفاظ نسبت به یکدیگر در هماهنگی و تناسب معنای لفظ با معنای لفیظ بعید از
خود ،حاحل میشود» (جرجانی ،بیتا.)38 :

زمخشری ،طبرسی ،فخررازی ،ابینعاشیور و طباطبیایی در تفاسییر خیود بیه سییاق
اهمیت زیادی قائل شدهاند ،طباطبایی به سیاق به عنوان احلی مهم در فهیم متیون قیرآن
مینگرد و آن را بهترین دلیل برای کشف معنا و فهم مراد توحییف مییکنید (طباطبیایی،

 ،1390ج.)116 :6
احولیها نیز اهمیت زیادی به سیاق قائلند و معتقدند ،لفظ را بیه تنهیایی نمییتیوان
تفسیر کرد ،آنها از سیاق برای رسیدن به معنایی که در متون مقدس نهفته اسیت کمیک
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ارزش لفظ ،تنها به هنگام کاربرد آن در سیاقهای مختلف ظاهر مییشیود ریرا کیه

میگیرند ،سیاق در علم احول و در مباحث عام وخاص ،مطلم و مقید و مجمل و مبیین
کاربرد زیادی دارد.
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در دانش زبان شناسی نیوین نییز سییاق از اهمییت زییادی در تعییین معنیای کلمیه
برخوردار است ،از نظر اولمان یک کلمه در داخل معجم بیش از یک معنیا دارد ،و ایین
سیاق است که معنای کلمه را (درعبارت) معین میکند (اولمان ،بیتا.)52-50:

ازجمله مواردی که سیاق در کشف معنای مراد کمک میکند ،بابهای مزیید اسیت
که در این مقاله و در قالب آیه َو ََل تُطِع َمن أغفَلنَا قَلبَه به آن خواهیم پرداخت.
روشن است که درآیه مورد بحث ،أغَفلَ ،فعل ثالثی مزیید و از بیاب إفعیال اسیت،
بنابراین معانی متعددی میتوان برای آن تصور کرد .برهمین اساس برای کشیف معنیای
دقیم عبارت نمیتوان تنها به مفهوم ظاهری آیه اکتفیا کیرد و بایید از سییاق (لفظیی و
غیرلفظی) آیه کمک گرفت.
پیشگرفتهاند؛ رویکرد اول معنای تعدیه ،و رویکرد دوم معنای مصادفه (و ییا مفعیول را
برحفتی یافتن) از أغفَلنَا اراده کرده اسیت ،ریرورت و اهمیّیت بحیث از آنجیا ناشیی
میشود که رویکرد اول-که به سیاق در کشف معنای عبارت اعتنایی نمیکند -به شیبهه
جبر دامن میزند.
بنابراین کشف معنای دقیم آیه براساس سیاق از اهداف تحقیم حارر اسیت کیه بیه
روش تحلیلی و تطبیقی حورت گرفته است .بدینمنظور ابتدا به مفهومشناسی سییاق از
منظر لغوی و احطالحی و نیز به انواع سیاق پرداخته شده ،سپس عبارت وَل تُطِع َمنن

أغفَلنَا قَلبَ ُه در تفاسیر مختلف مورد بررسی قرار گرفته اسیت .در ادامیه نگارنیدگان بیه
کمک ادله مبتنی بر سیاق معنای دقیم عبارت فوق را مطرح کرده و در نهایت بیه نقید و
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مفسّران و مترجمان قرآنکریم در تفسیر عبارت فیوق حیداقل دو رویکیرد کلیی در

بررسی ترجمههای فارسی قرآنکریم از این عبارت پرداختهاند.
-2-1پرسشهای پژوهش

35

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1399.7.13.10.1

-رگونه سیاق در فهم معنای عبارت وَل تُطِع َمن أغفَلنَا قَلبَ ُه اثرگذاراست؟
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 -مفسران و مترجمان قرآن کریم درتفسیر و ترجمیه عبیارت وَلتطنع منن فغفلننا

قلبه رگونه عمل کردهاند؟
-3-1پیشینه پژوهش

هررند پژوهش مستقیمی پیرامون موروع مقاله حورت نگرفتیه اسیت امیا در رنیدین
مقاله به شرح ذیل به جایگاه و نقش سیاق در تفسیر قرآن اشاره شده است:
-1مقاله رویکردی انتقادی از منظر میزان توجیه بیه جایگیاه سییاق در ترجمیههیای
تحتاللفظی ،امین ،معنایی و تفسیری ،علی حیاجی خیانی و نیوروز امینیی ،دوفصیلنامه

علمی _پژوهشی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال ،6شماره  ،14بهیار و
-2نقییش سیییاق در تفسیییر ،محمدحسیین ربانی(گییازاری) ،پییژوهشهییای قییرآنییی،
1380شماره 27و 28ویژهنامه زن در قرآن.
-3نقش سیاق در کشف معانی قرآن از منظر مؤلف المیزان ،سید علیاکبر ربیهنتیاج،
نشریه الهیات و معارف اسالمی (مطالعات اسالمی) ،شماره  ،72تابستان.85
-4سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمه قرآن کریم ،علیررا محمدررایی ،فاطمه ناحیری،
پژوهشنامه تفسیرکالمی قرآن ،دوره  ،3شماره  ،1بهار.95
-5نقش سیاق در تفسیر «جامه البیان عن تاویل آی القیران» سییمین دخیت شیاکری،
مجله علوم انسانی الزهرا  ،بهار ،81دوره  ،12شماره.41
-6جایگاه سیاق در تفسیر المیزان ،محمدعلی ررایی کرمانی ،پژوهش هیای قرآنیی،
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تابستان .1395

بهار وتابستان  ،76شماره .10-9
روشن است که مقاالت فوق به نقش سیاق به طور عیام در ترجمیه و تفسییر قیرآن
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پرداختهاند و تاکنون تحقیقی منفصل درباره موروع حارر حورت نگرفته است.
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 -2مبانی نظری پژوهش
این پژوهش بر پایه مبانی زیر شکل گرفته است:
نخست آنکه معانی کلمات خارج از متن و سیاقی که در آن به کار میرونید ممکین
است متعدد باشد.
دوم آنکه معنا و مفهوم احلی واژگان و عبارتهای قرآنی با توجه به موقعییت و ییا
بافتی که در آن بکار میروند تعیین میشود.
سوم آنکه سیاق -لفظی و غیرلفظی -که در این پیژوهش بیدان اسیتناد شیده اسیت،
یکی از مهمترین قرینههایی است که در کشف معنای مراد از عبارتهای قرآنیی کمیک
میکند.


از منظر لغوی ،لفظ سیاق در لغت از ماده( سی و ق)گرفته شده و دارای معانی متعیددی
است ،از جمله« :راندن و به حرکت درآوردن و سوق دادن رهارپایان» (ابنفارس،1979 ،

ج 117 :3؛ ابنمنظور ،2000 ،ج« ،)304 :7اسیلوب سیخن»« ،طیرز جملیه بنیدی»« ،سیخن
راندن و حدیث گفتن» و ...به کاررفته است (زمخشری ،1998 ،ج.)484 :4

اما برای تبیین معنای احطالحی از آنجا که سیاق جایگاه خاحی نزد دانشمندان علم
بالغت و تفسیر و احول دارد ،لذا نیاز است به برخی از این تعریفها اشاره شود.
جرجانی سیاق را مفاهیمی میداند که مقصیود گوینیده اسیت ،و شینونده در خیالل
ححبت گوینده و براساس شرایط به آن پی میبرد .درنظر وی ،سییاق ،همیان مقتییای
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 -3مفهومشناسی سیاق

کالم گوینده است که معنای مورد نظر را مشخص میکند (جرجانی.)215 :1985،

تفتازانی تشخیص معنای مجازی و حقیقی کلمه را منوط به استعمال آن در جملیه و
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دربافت (سیاق) خاحی میداند (تفتازانی.)215 1411،
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رشیدررا ،سیاق را به معنای قرائن پیوسته لفظی تعریف مییکنید (رشیدرریا،1393 ،
ج.)22 :1

از منظر طباطبایی ،منظور از سیاق ،نظم و یکنواختی کلمات و جمالت ،گاه در معنیا
و گاه در الفاظ است (طباطبایی ،1390،ج.)391 :1

شهید حدر سیاق را هرگونه دال و نشانهای میداند که بیا لفظیی -کیه فهیم آن مقصیود
است -همراه باشد ،خواه آن دال و نشانه لفظی باشد به گونهای که آن دال لفظی با لفیظ
موردنظر ،کالمی یکپارره و مرتبط را تشکیل دهند ،یا آن دال و نشانه حالی (غیرلفظیی)
باشد ،مانند موقعیت و شرایطی که کالم را دربرگرفته و نسیبت بیه موریوع موردبحیث
نقش داللتگری دارند (حدر.)103: 1410،
هرکدام تعریفی از آن ارائه دادهاند ،سیاق به آن حالت و ورعیتی اطالق میگردد که بین
متکلم و شنونده حاکم میشود ،و در کشف معنای کلمه کمیک مییکنید (حسین:1999 ،

 ،)30یعنی قرینههای زبانی و غیرزبانی کالم (عوضحیدر .)157 :2005 ،به عبیارت دیگیر
سیاق مجموعه عناحر سازنده موقعیت سخن است (فیوزیعیسیی .)111 :2008 ،بنیابراین
سیاق ما را به مراد متکلم رهنمون میکند (ابنوهب.)278 :1 ،2005 ،
برخی مجموعه شرایطی را که برسخن احاطه دارد سیاق مینامند (خلیل.)82 :2007 ،

بنابراین از مجموع تعریفهای فوق میتوان رنین برداشت کیرد کیه سییاق عبیارت
است از مجموعه شرایط و قراین لفظی و غیرلفظی موجود در کیالم کیه میا را بیه میراد
متکلم رهنمون میسازد.
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سیاق در زبان شناسی نوین نیز جایگاه خاحی پیدا کرده است و اندیشمندان این علم

نقش سیاق درکشف معنای عبارت "وال تُطع مَن أغفلنا قلبه"و  ___ ...محمدعلی حاجعلی پور و سیدمحمد میرحسینی

 -4انواع سیاق
پژوهشگران در آثار خود تقسیمبندیهای مختلفی برای سیاق در نظرگرفتهاند ،برخیی از
احولیون سیاق را به دو قسم تقسیم کردهاند رنانچه از تعریف شهیدحدر برمیآیید وی
سیاق را به لفظیه و حالیه تقسیم کرده است (حدر.)103 :1410 ،

بالغیون ،سیاق را به سیاق حال (که از آن با عنوان مطابقت کالم با مقتیای حال یاد
میکنند) و سیاق لغوی تقسیم میکنند (سکاکی  .)256 :1981،گفتنیی اسیت نظرییه نظیم
جرجانی بر پایه مفهوم سیاق لغوی شکل گرفته است ،بدین معنا که لفظ ،زمیانی داللیت
و ارزش خود را کسب میکند که در سیاق معینی بکار رفته باشد.
رجبی در کتاب روش تفسیر قرآن ،انیواع سییاق را بیه کلمیات ،جملیههیا ،آییات و
می شویم که وی سیاق را منحصر به قرینههای لفظی میداند؛ ررا که در این تقسییم بیه
ساختار معنایی کلی حاکم بر مجموعهای از کلمههای درون یک جمله ،جملههیای ییک
آیه ،آیههای یک سوره وسورههای قرآن اشاره شده است و از قرینههای غیرلفظی که بیه
فیای نزول و فیای سخن اشاره دارد و شامل زمان ،مکیان ،موقعییت و لحین گوینیده
است سخنی به میان نیامده است.
زبان شناسان نیز سیاق را به لغوی (مقیالی) ،موقعییت (مقیامی) ،عیاطفی و فرهنگیی
تقسیم میکنند (عبداللطیف ،)124 :2000 ،با دقت در تقسیمات فوق درمییابیم که سییاق
به دو قسم (لفظی/لغوی /مقالی) یا (غیرلفظی /غیرلغوی /حالیه /موقعیت /مقامی) تقسیم
می شود ،در تحقیم حارر برای جلوگیری از تشتت الفاظ و احطالحات ،تقسییم سییاق
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سورهها تقسیم کرده است (رجبی .)96 :1396 ،بیا نگیاهی بیه ایین تقسییمبنیدی متوجیه

به لفظی و غیرلفظی لحاظ خواهد شد.
حال که مفهوم سیاق از منظر لغوی و احطالحی روشن گردیید ،الزم اسیت قبیل از
معانی باب إفعال نزد علمای حرف و نحو اشاره شود.
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پرداختن به مفهوم عبارت وَلتطع من فغفلنا قلبه (کهیف )28/در تفاسییر مختلیف ،بیه
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-5معانی با إفعال
مهمترین معانی باب إفعال که در کتب نحوی و حرفی بدان ها اشاره شده ،بیدین شیرح
است:
 -1-5تعدیه
مراد از تعدیه این است که «فعل از فاعل به مفعولبه عبور کند» (ابنیعیش.)62 :7 ،1998 ،

این عبارت نشان می دهد که تعدیه فعل را از حالت الزم به حالت متعدی تبدیل کرده و
در معنای آن تغییر ایجاد می کند ،استرآبادی به بخش معنایی و داللتی روند تعدیه اشیاره
ِ
عدیة ،هی أن یجعل ما کَانَ فَاع ِ ً ِ
ِ
الج ِ
عل» (اسیترآبادی،
ال ل اال ِزمِ َمفعوالً ل َمعنَی َ
َ
کرده است« :التَّ َ
بیتا ،ج.)85-86 :1

عبارت فوق به معنای سببیت تعدیه اشاره می کند ،بدین حورت که فاعلِ فعل الزم،

خود زید فاعل است اما درحالت دوم هررند وی فاعل قعود اسیت امیا بیه سیبب فیرد
دیگری است.
 -2-5مصادفة فلشیء علی صفة (مفعول را برصفتی یافتن)

ماال مشهور برای این معنا ،سخن عمروبنمعدیکرب است که در آن مدا أبخلنداک ممدا
اجبنااک به معنای ما مجدناک بخالء مالجبناءبکار رفته است ،وی مییگویید« :سدللناک

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

أقعددُ َزیدداً
به عنوان مفعولی برای معنای «جعل» قرارداده مییشیود ،بنیابراین معنیای َ
،ج َعلته قَاعِداً ،یعنی «کنت سبباً فی قعوده» است .تفاوت معنایی بین قعود زیید در مایال
َ
الزم «قعد زید» وقعود وی در ماال متعدی «اقعدُ زیداً» ایین اسیت کیه درحالیت اول

فما أبخلناک م قاتلناک فما أجبنااک »؛ازشیما درخواسیت کیردیم ،پیس شیما را بخییل
نیافتیم ،با شما جنگیدیم و شما را ترسو نیافتیم (استرآبادی ،بیتا ،ج.)91 :1
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1399.7.13.10.1
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نقش سیاق درکشف معنای عبارت "وال تُطع مَن أغفلنا قلبه"و  ___ ...محمدعلی حاجعلی پور و سیدمحمد میرحسینی

کسایی میگوید:دخلت بلد ًة فلعمرتها ،مدخلت بلد ًة فلخربتها؛وارد سیرزمینی شیدم
آن را آباد یافتم ،و وارد سرزمینی شدم آن را خراب یافتم ،درعبیارت کسیایی ،أعمرتهدا
مأخربتهابه معنایمجدتها عامر ًة ،ممجدتها خراباًبکار رفته است .شاعرمیگوید:
عن الجود مالمجد یوم الفخار

اصممت عمراً مأعمیته

در روزی که همه به دارایی خود از بخشش و بزرگواری فخر میفروختند ،عَمیرو را
کرَ و کور یافتم (تهی از بخشش وبزرگواری بود) .یعنی :صادفته أعمدی مأصد (افنیدی،
. )394 :1387
 -3-5داللت بر دخول فاعل بر زمان و مکان فعل

شد و اینگونه است :أصبَ َح الجیش :سپاه وارد حبآ شد .دوعبارت أمسَیی و أریحی در
آیه شریفه در همین معنا بکار رفته است:

ون
ون و حنین
تصنبح َ
مس َ
ُ
فَ ُسبحان ه ّ
فلل حین تُ ُ

(روم)18/؛ یعنی خدای را تسبیآ میگویند آنگاه که به شب وآنگیاه کیه بیه حیبآ وارد
میشوند.
 -4-5داللت بر وصول وقت یا استحقاق

این مفهوم عبارت است از نزدیک شدن فاعل به وارد شدن در احل فعل ییا شایسیتگی
دَ
أحص َد الزرع» :وقت درو کردنش نزدیک شید و«أقطَ َ
وارد شدن در احل فعل ،مانندَ « :
للدزما ؛ وقیت
الثمر» :وقت ریدنش نزدیک شد (رسید) ،و«أزمجت هند» :أي إسدتقّات ا

ازدواجش رسید (استرآبادی ،بیتا ،ج.)89-90 :1
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برای مسافری که وارد عراق شده است گفته می شود :أعرقَ الم َسافر :مسافر وارد عیراق

 -5-5سلب و ازاله (یعنی نفی ماده فعل از فاعل و مفعول)
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أشفی المریض :شفای مریض ممتنه شد (مُرد).
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 -6-5معنای ثالثی مجرد

أسرع الطفل یعنی َسر َع الطفل؛ کودک شتافت.
مانند َ
 -7-5صیرورت (فاعل أفعل صاحب چیزی شود)

مانند :أجرب الرجل :صار صاحب جرب؛ مرد دارای بیماری گری شد (به بیماری گیری
مبتال شد) (سیبویه،1988،ج.)235 :2
 -8-5تعریض (مفعول فعل ثالثی در معرض مفعول اصل حدث قرار میگیرد)
أبعت الشیء :عرضته ألن یباع ،أقتلته مأضربته :عرضته للّتل مالضرب(استرآبادی ،بییتیا،
ج.)88 :1

و اینکه کدام یک از معانی مقصود است باید به سراغ سیاق رفیت ،لیذا در ایین بخیش
عملکرد برخی از مفسران در فهم مفهوم عبارت فیوق میورد نقید و بررسیی قرارگرفتیه
است.

-6بررسی مفهوم عبارت ﴿وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ﴾ درتفاسیر مختلف
این عبارت در آیه  28سوره کهف بکار رفته است که در آن میفرماید:
ِ
نُ ُع َ
َن ََ ْ
فصب ِ ْر نَفْ َس َ
ون ََُّ ذ ُْن ْ
نع فلذني َ
ك َم َ
مفسران در تبیین معانی فغفلنا قلبه در آیه َو ْ
ِ
ِ
ِ
نن
َُ َ
َُ زَِنَ َة فل َْحیاةِ ن
ون َو ْج َْ ُه َو َل تَ ْع ُُ َعیْ َ
ناك َعنْ ُْ ْ تُرِ ُ
ُِالْ َغُفة َو فل َْعش ِّي َُرِ ُ
نع َم ْ
فلنُنْیا َو َل تُط ْ
ِ ِ
قولهای مختلفی به شیرح
كان َأ ْم ُر ُه فُ ُرطاً (کهف )28/
وفه َو َ
َأغْفَلْنا قَلْبَ ُه َع ْن ذكْرنا َو فت ذبَ َع َه ُ

زیر مطرح کردهاند:
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بنابراین در آیه َو َل تُط ِ ْع َم ْن َأغْفَلْنا قَلْبَ ُه احتمال هرکدام از معانی فوق وجود دارد،

 -1-6غافل ساختن دل
ِ
نن
نن َأغْفَلْننا قَلْبَن ُه َع ْ
نع َم ْ
احتماالت را رد میکند ،وی مراد از أغفلنا درعبارتَ :و َل تُط ْ
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طباطبایی ( )1402ازجمله مفسرانی است که معنای تعدیه از اغفلنیا ،اراده کیرده و سیایر
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ذِكْرِنا  ،را مسلط کردن غفلت بر قلب میداند ،تا بدین حیورت از ییاد خیداب سیبحان
غافل شود ،البته این إغفال به شیوه مجازات است ،رون ایشان با حم درافتادنید و عنیاد
ورزیدند ،و لذا خداب تعالى رنین کیفرشان داد که یاد خود را از دلشان ببرد (طباطبیایی،
،1390ج.)303 :13

طباطبایی آیه شریفه فوق را از مصادیم مجبور کردن به عنوان مجازات مییدانید کیه
با اختیار منافاتی ندارد ،وریزی که با اختیار منافات دارد ،مجبور کیردنِ ابتیدائی 1اسیت
(همان).

توریآ این که پیرامون این آیه و آیات مشابه دیگر شبههای مطرح شده اسیت بیدین
ترتیب که خداوند رگونه قلبی را که خود غافل ساخته (گمیراه کیرده اسیت) مجیازات
ارالل ،ارالل تکوینی است آن هم نه ارالل ابتدایی و بدوی ،بلکه ارالل کیفیری کیه
مترتب بر راللت بدوی و گمراهی خیود انسیان بیا اراده و اختییار مییباشید (جیوادی
آملی.)51 :1363،
فلل قلنوُْ
از نظر برخی قرآنپژوهان ،إذاغه هم در آیه فلمنا ذفغنوف فذفا ه ّ

هماننید

ارالل است ،پس رون میل به انحراف یافتند خداوند قلبهایشیان را از حیم منحیرف
کرد ،برخی ارالل را محرومیت از هدایت ،متوقیف شیدن هیدایترسیانی ،رهیا کیردن
انسان طغیانگر و سرگردانی او تفسیر میکنند (رهبر.)66-53 :1392،

هررند توجیه طباطبایی بر آیات مشابه دیگر همچون ارالل (گمراه کردن) و اذاغیه
(منحرف ساختن قلب) حدق میکند و علمای دیگر نیز بیر آن حیحه گیذاردهانید؛ امیا
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میکند؟ آیا این امر با عدالت خداوند سیازگاری دارد؟ در پاسیب بایید گفیت ایین نیوع

نگارندگان معتقدند آیه مورد بحث از مصادیم معنای تعدیه (غافل ساختن قلب) نیسیت
که بتوان این توجیهات را بر آن سوار کرد.
وی ظاهراً اسناد اغفال قلب به خداوند را از باب اسناد حقیقی مییدانید و معتقید اسیت
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ابنعاشور ( )1394نیز معنای تعدیه از فعل اغفلنا اراده کرده است ،با این تفاوت کیه


دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

مراد از اغفال قلب ،غافل ساختن آن ،از تفکر در وحدانیت خداوند است ،تیا شیرک در
آن رواج پیدا کند.
وفه  ،درادامه آیه تمسک میجوید
ابنعاشور در توجیه ادله خود به عبارت َو فت ذبَ َع َه ُ
و تبعیت از هوای نفس را از روی بینش وآگاهی میداند و نه از روی گمراهی ،بنیابراین
معتقد است غفلت ،نوعی خلقت در قلب آنان است (ابنعاشور ،1420 ،ج.)56 :15

مشهدیقمی ( ،)1125نیز برای عبارت فوق معنای تعدیه و سببیت یعنی (جعلنا قلبده
غافال) را برگزیده (مشهدیقمیی ،1368 ،ج ،)66 :8اما وی به شبهه مطرح شده درباره ایین
آیه پاسخی نداده است.

(طبرسی،1372،ج .)718 :6بدینترتیب وی نیز همچون طباطبایی غافل سیاختن دل را بیه
عنوان کیفر و مجازاتی برگناهانی که مرتکب شدهاند ،تلقی میکند.
مفسران دیگری( 2تسیتری98: 1423،؛ طبرانیی ،2008 ،ج168 ،4؛ سیمرقندی،1416 ،ج:2
344؛ ابنجوزی213 :1425 ،؛ بییاوی ،1418 ،ج279 :3؛ ثعالبی ،1418 ،ج521 :3؛ سییدقطب،

 ،1425ج )2269 :4نیز معنای تعدییه و سیببیت را اراده کیردهانید ،امیا دربیاره حقیقیی و
مجازی بودن این نوع اسناد سخنی به میان نیاوردهاند.
-2-6غافل یافتن قلب

گروهی دیگر از مفسران از أغفلنا قلبده،معنیایمصدادفة صصدادفناغ غدافال عدن اکرندا)
استنتاج کردهاند،یعنى :قلب او را از یاد خویش غافل یافتیم ،رنانکه عیرب مییگویید:
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فلل قُلُنوَُ ُْ ْ (حیف)5 /؛
طبرسی ( ،)548آیه فوق را همانند آیه فَل ذَمنا زفغُنوف َأزفاَ ه ّ ُ
رییون منحییرف شییدند ،خداونیید نیییز دلهایشییان را منحییرف سییاخت ،قلمییداد میییکنیید

سللناک فما أبخلناک مقاتلناک فما أجبنااک ؛ از شما درخواست کردیم ،پیس شیما را بخییل
نیافتیم ،با شما جنگیدیم و شما را ترسو نیافتیم (ابنجنی ،بیتا ،ج255-253 :3؛ شیریفرریى،
ج456 :21؛ قرطبی ،1364 ،ج.3)392 :10
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112 :1406؛ نیشابوری ، 1415 ،ج518 :2؛ ابنشهرآشوب،1369 ،ج155 :1؛ فخیررازی،1420 ،
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 -3-6نسبت غفلت به قلب دادن

برخی از مفسران معنای نسبت دادن غفلت به قلب را از أغفلنا قلبه برداشیت کیرده و در
تفسیر آن گفتهاند :نسبنا قلبه إلی الغفلة؛ یعنی ،میا نسیبت غفلیت بیه قلیب آنهیا داده و
دل هایشان را غافل نامیدهایم ،رنان که گفته میی شیود« :أکفدرغ» یعنیى :او را کیافر نامیید
(طوسی ،بیتا ،ج36 :7؛ طبرسی ،1372 ،ج718 :6؛ ابوحیان ،1420،ج.4)167: 7
 -4-6بینشان رها کردن قلب

تفسیرکردهاند :جعلناغ غفال لد نسدمه بسدمة

برخی از مفسران نیز أغفلنا قلبهرا اینگونه
قلوب المؤمنین مل نعل فیه عالمة المؤمنین لتعرفه المالئكة بتلك السدمة؛یعنیى :در دل
ایشان عالمت ایمان-همچون عالمتی که در دلهیاب میؤمنین اسیت -قیرار نیدادیم کیه
خود را عالمت نزد که شناخته شوند (زمخشری،1415،ج.5)718 :2

برداشت آلوسی ( )1270نیز از اغفلنا ،بدون عالمت رهاکردن دلهاست ،در نظیر وی
یاد خداوند متعال که خود داللت بر ایمان به اوست به عنوان عالمت و نشیانه سیعادت
است که مخصوص مومنان است ،و هر که از این نشانه تهی باشد از شمار شیقاوتمندان
است (آلوسی،1415 ،ج.)252 :8

براساس این رأی ،تفسیر آیه شریفه اینگونه است :و از کسانىکیه (نشیان) ایمیان را
در دلهایشان ثبت نکردیم ،پیروب مکن.
 -5-6خوارکردن و رهاکردن قلب جهت تسلط شیطان برآن
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فرشتگان آن ها را با آن نشان بشناسند.عرب گوید« :اغفل فالن ماشیته» یعنى :گوسیفندان

رهاکردن قلب ،خوارکردن آن ،و شیطان را بر آن مسلط ساختن معنای دیگری است کیه
گروهی از مفسران از آیه شریفه فوق برداشت کرده اند ،این گروه ،آیه شریفه را اینگونه
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تفسیرکردهاند :أغفلنا قلبه ،یعنی :ترکنا قلبه ،خذلناغ م خلیندا بینده م بدین الشدیطان بترکده
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أمرنا؛ یعنى آنها را به حال خود رها کرده و بر اثر نافرمانى شیطان را بیر ایشیان مسیلط
ساختهایم (طبرسی ،1372 ،ج718 :6؛ دیوبندی ،1385،ج.)640 :3

6

 -6-6مشغول کردن قلب (به کفر ،به چیز بیاهمیت ،به نعمتها و.)...

قشیری ( )465و طبری ( )548از اغفلنا ،مشغول کیردن قلیب را اراده کیردهانید ،بیا ایین
تفاوت که قشیری مشغول کردن قلب به ریزی بییاهمییت ییا بیه نعمیتهیا و طبیری
مشغول کردن قلب به کفر را اراده کرده است:
شغلناه بما ال یعنیه ؛ آنان را با ریزی نیامربوط و بییاهمییت مشیغول کیردیم؛ ییا
شغلناه حتی اشتغلوا بالنعمة عن شهود المنع ؛ آنان را رنان با نعمتها مشغول کیردیم
تا جاییکه منعم را فراموش کردند (قشیری ،2000 ،ج.)393 :2
ج.)156 :15

همان طورکه اشاره شد ،مفسران شش وجه برای آیه فوق درنظرگرفتیهانید امیا بیرای
سهولت در قیاوت و با توجه به قرابتی کیه برخیی از ایین معیانی بیا یکیدیگر دارنید
می توان این معانی را به دو وجه کلی تقسیم کرد بدین حورت که معانی 5و( 6رهاکردن
قلب برای تسلط شیطان و مشغول کردن قلب به کفر) را میتوان به عنیوان زیرمجموعیه
وجه اول (تعدیه وسببیت) درنظرگرفت ،همچنین میتوان معانی 3و( 4نسبت غفلت بیه
قلب دادن و بی نشان رهاکردن قلب) را به عنوان زیرمجموعه وجه دوم (قلیب را غافیل
یافتن) درنظرگرفت روشن است که شبهه جبر متوجه وجه اول است.
اکنون باید دید سیاق آیه مؤید کدام وجه است ،ازاین رو در زیر به تحلیل و بررسیی
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پیروی مکن از کسانیکه قلبشان را از یاد خود به کفر مشغول کیردیم (طبیری،1412 ،

معنای آیه براساس سیاق پرداخته شده است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1399.7.13.10.1
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 -7بررسی نقش سیاق درکشف معنای آیه شریفه
برای تبیین بیشترموروع ابتدا سیاق لفظی و سپس سیاق غیرلفظی مربیوط بیه ایین آییه
شریفه ،مورد بررسی قرارگرفته است:
 -1-7سیاق لفظی

الف-در تفسیر باید جایگاه هر کلمه در میان جمالت و ارتبیاط جمیالت بیا هیم و نییز
ارتباط آیات در پیهمآمده با یکدیگر ،و به عبارت دیگر قواعید ادبییات عیرب در فهیم
آیات موردتوجه قرارگیرد (رجبی.)71 :1396 ،

در عبارت فوق ،ارتباط جمالت با یکدیگر نادیدهگرفته شده است ،بدین معنا که اگر
اغفلنا در معنای تعدیه و سببیت باشد در اینحورت میبایست عبارت (واتبه هیواه) بیا
اکرنا فاتب هواغ﴾ زیرا با این معنا (تعدیه وسببیت) عبارت اول ،سیبب بیرای عبیارت دوم
است و عبارت دوم مسبب و مطاوع آنست ،مال این است که بگوییید :اعطیتده فاخدذ م
سالته فبذل؛ رون اخذ نتیجه (مسبب) اعطا  ،و بذل نتیجه (مسبب) سوال است .ایینجیا
جایگاه فا است و نه واو و اگر بخواهید دومی را مسبب اولی قراردهید ،بایید بگوییید:
«جذبته فانجذب» ،و نه «مانجذب» ،به بیان دیگر افعال مطاوعه با فا عطف مییشیوند و
نییه بییا واو ،گفتییه میییشییود کسددرته فانكسددر ،مدفعتدده فاندددف  ،ونییه مانكسددر ،ماندددف
(فخررازی،1420،ج.)455 :2

بنابراین به همراه واو آمدن عبارتِ (وفتبع هوفه) ،دلیل براین است کیه دومیی مسیبب
اولی نیست ،بنابراین روشن میشود که درعبارت (فغفلنا قلبه) ،معنای مصادفه آن صغافیل
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فا به ماقبل عطف شود ونه با واو ،وباید رنین میفرمود﴿ :مالتطد مدن اغفلندا قلبده عدن

یافتن) ،مدنظراست ،گویا خداوند متعال فرمودهاست :مالتط من غفدل قلبده عدن اکرندا
(ابنجنی ،بیتا ،ج)255-253 :3؛ اطاعت مکن از کسیکه قلبش از یاد ما غافیل اسیت و از
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هوای خویش پیروی میکند و کارش زیادهروی است.
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شریف رری نیز مراد از اغفلنا در این آیه را غافل یافتن آن می دانید ،و عیدم وجیود
ارتباط ادبی بین جمالت را به عنوان دلیلی بر رد نظرییه طرفیداران تعدییه در ایین آییه
قلمداد میکند ،وی میگوید :اگر بازداشتن قلب از یاد خداوند درایین آییه مطیرح بیود،
دراینحورت میبایست اتبه هواه با فا همراه میشد و نه با واو ،همانطیور کیه عیرب
می گوید :أعطیته فلخذ ،م بسطته فانبسط ،بدین معنی که أخذ و انبساط نتیجیه إعطیا و
بسط است (شریف ررى.)112 :1406،

نیشابوری هم در رد نظریه تعدیه ،بیه عیدم تناسیب معنیایی بیین أغفلندا م صماتبد )
تمسک می جوید و آیه را از مصادیم معنای مصادفه تلقی میکند و میگوید :اگر اغفلنیا
به معنای حددنا (بازداشتن قلب) بود حتما میبایست اتبه با فا به ماقبل عطف شود تیا
ب-یکی از قرائنی که مفسران را به فهم معنای مراد رهنمون میسازد توجه به لحین
(تکریم ،سرزنش ،تهدید ،تشویم و ،)...آهنگ و هدف آیه و مقایسه آن با آیات پییش و
پس از آنست (رجبی.)102 :1396،

كان َأ ْم ُر ُه فُ ُرطناً  ،میانه از
وفه َو َ
لحن نکوهش و سرزنش موجود درعبارت َوفت ذبَ َع َه ُ

اراده معنای تعدیه است ،رراکه براساس معنای تعدیه ،خداوند متعال دلهایشان را غافل
ساخته اسیت کیه میانه از ورود ایمیان در آن شیود ،کیه در آنحیورت نکیوهش آنیان
جایزنیست (قاری،بی تا ،ج.)473 :3

بررسی معناشناسانه واژه غفلت و غافل ،ذم و نکوهش موجود درآیه را تایید میکند.
بهترین تعریف از غفلت را قرآن کریم ارائه دادهاسیت آنگیاه کیه در توحییف غیافالن
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اولی علتی برای دومی باشد ،مال :سللته فبذل (نیشابوری،1415،ج.)518 :2

ون ُِْا.
آذفن َل ََ ْس َم ُع َ
ٌ
ون ُِْا َو ل َُْ ْ َأ ْعیُ ٌن َل َُبْصِ ُر َ
ُوب َل ََفْقَ ُْ َ
ون ُِْا َول َُْ ْ
میفرماید :ل َُْ ْ قُل ٌ
اْلنْعا ِم ُل ه َأ َض ن ِ
ِ
ك كَ ْ َ
ُون (اعراف .)179/ره غفلتى بزرگتر از این،
ك ُه ُ فلْغافِل َ
ل ُأولئ َ
ُأولئ َ
َ ْ ُ ْ

نکند و با رشمانش نور را نبیند و با گوشهایش حم را نشنود .خداوند این توانیاییهیا
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که انسان حاحبِ عقل و قلب و رشم و گوش باشد و با قلیب خیود حقیقیت را درک
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را به انسان داده است اما وقتی انسان ارزش آنها را نداند و در جای دیگری آنها را بیه
کار بگیرد شایسته نکوهش است .علما غفلت را به اهمال نمودن ،تلف کردن وقیت بیه
بطالت ،مشغول شدن به ریزهای بیهوده و همچنین پیروی از خواسیتههیای نفیس معنیا
کردهاند (عییمه.)424 :1380،

گویی در آیه فوق فرموده است ای پیامبر پیروی نکن از کسانیکه ما بیه آنهیا قلیب
دادیم تا حقایم را دریافت کنند اما حقایم را رها کرده و به کفر مشیغول شیدند و پییرو
نن َأغْفَلْننا
هوای نفس شده و در این راه زیادهروی کردند .لذا میبینیم که راغب آییه َم ْ
قَلْبَ ُه َع ْن ذِكْرِنا را رنین تفسیر مىکند« :کسىکه قلبش از حقیایم غافیل اسیت» (راغیب
احفهانى ،1369،ج.)705 :2
روب نماید (عییمه.)425 :1380،
ِ
شاء فَلْیَكْفُ ْر در آیه بعیدی ییک قرینیه پیوسیته
شاء فَلْیُ ْؤم ْن َو َم ْن َ
ج -عبارت :فَ َم ْن َ
لفظی است که اراده معنای تعدیه را خدشهدار میکند ،و با معنای مصیادفه همیاهنگی و

تناسب دارد ،بدین معنا که اگرخداوند غفلت را در قلب انسیان خلیم کیردهاسیت پیس
ِ
شاء فَلْیَكْفُ ْر ؛ هرکس بخواهد ایمیان بییاورد ،و
شاء فَلْیُ ْؤم ْن َو َم ْن َ
دیگر مقصود از فَ َم ْن َ
هرکس بخواهد کافرشود ،ریست؟
شاء فَلْیُ ْؤم ِ ْن و همچنین عبیارت فنا فعتنُنا للانالمین نناَّفً
د-لحن عبارت فَ َم ْن َ

لحنی آمیخته با تهدید است (مقاتل بن سلیمان،1423،ج )584 :2و تهدید هیم دراینجیا بیا
معنای تعدیه تناسب ندارد.
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انسان زمانى از حقایم غفلت مىورزد که به جهت مقابل آن ،یعنی اباطیل و اوهیام،

و-برخی از مفسران بدون توجه به معنای مراد از آیه ،همه وجوه را -بدون توجه بیه
قرینه -برای آیه فوق مطرح کردهاند ،غافل از اینکه حمل مشترک لفظی بر همیه معیانی
توریآ اینکه هیئت بابهای ثالثیی مزیید معیانی مختلیف و متعیددی دارنید و بیرای
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آن بدون قرینه ححیآ نیست و نمیتواند مبنای تفسیرآیات قراربگیرد (رجبی.)63 :1396،
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تشییخیص مقصییود از مفییاد بییابهییای فعییل ثالثییی مزییید ،باییید قرینییه تعیییینکننییده را
درنظرگرفت که در غیر اینحورت مقصود از آن روشن نمیشود.
-2-7سیاق غیرلفظی (حالیه/خارجی)

سیاق خارجی و شان نزول آیه ححت سخن ابنجنی را تایید میکند ،بدینحیورت کیه
آن غافالنِ از یاد خداوند ،آنگاه که از رسول اکرم (ص) درخواست کردند که سیلمان و
بالل و سایر مسلمانان فقیر را از مجلسشان دورکند ،همچنان بر کیش کفر بودهانید ،امیا
بعدها جز مولفه قلوبهم گردیده و مسلمان شدهاند .طبری ییکبیار بیا اشیاره بیه آنیان
می گوید که آنان از بزرگان اهل شرک بودند ،و یکبار از سلمان نقل مییکنید کیه آنیان
جزو مؤلفه قلنوُْ بودنید حتیی در رواییت دیگیری بیه حیراحت بییان مییکنید کیه
دور کند که این آیه نازل شد ،امری که نشان میدهید آنیان بعیدها بیه اسیالم گرویدنید
(گروهی ازعلمای ماورا النهر،1356،ج.)155 :5

نکته اینجاست :اگرخداوند دل های آنان را ازیاد خود غافل ساخت و مانه از این شد
که ایمان در دلهای آنان نوشته شود – همچنانکه برخیی از مفسیران مییگوینید –ایین
افراد برکفرشان باقی میماندند ،همانطورکه ابولهب بر کفرخود باقی ماند تا اینکیه میرد
و تصدیمگر این سخن خداوند متعال شد که فرمود:
سیصلی ناَّف ذفت لْب  ،اما این افراد ،بعدها مسلمان شدند ،و این یک دلیل سیاقی
دیگری است که نشان می دهد غفلت ازجانب خود آنان بیوده اسیت ،و ایین غفلیت تیا
زمانی با آنان همراه بوده که از رسول خدا خواسیتند تیا فقیرا را طیرد کنید و بیا ایشیان

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

عیینهبنحصین قبل از اینکه مسلمان شود از پیامبرخواست تیا فقیرا را از مجلیسشیان

همنشینی نکند ،سیپس بیا ورود آنیان بیه اسیالم ایین غفلیت نییز از بیین رفتیه اسیت،
همانطورکه سلمان فارسی بعدها درباره آنان سخن گفته است.
قرآن کریم از این آیه میپردازیم:
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حال که معنای دقیم آیه با توجه به سیاق روشن گردید به نقد و بررسی ترجمههیای
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-8نقد و بررسی ترجمههای قرآنکریم از عبارت والتطع من أغفلنا قلبه
مترجمان در ترجمه این عبارت به پنج دسته مطابم شکل زیر تقسیم میشوند:
-1-8ترجمه آیه به صورت تعدیه

گروهی از مترجمان ،عبارت فوق را به معنای تعدیه ترجمه نمودهاند ،این گروه دو دستهاند:
 -1-1-8ترجمه اغفلنا در معنای «غافل ساختن»

موسوی گرمارودی:

و از آن کس که دلش را از یاد خویش غافل کردهاییم و از
هواب (نفس) خود پیروب کرده و کارش تباه است پییروب
مکن.
تابه هواب نفس خود شده و به تبهکارب پرداخته متابعیت
مکن.

پاینده :

کسىکه دلش را از یاد خویش غافل کردهایم و هوس خود
را پیروب کرده و کارش زیادهروب است ،اطاعت مکن.

فوالدوند:

و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساختهاییم و از
هوس خود پیروب کرده و [اساس] کیارش بیر زییادهروب
است ،اطاعت مکن.

مکارم شیرازی:

و از کسانى که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت
مکیینه همییانهییا کییه از هییواب نفییس پیییروب کردنیید ،و
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الهی قمشهای:

و هرگز از آن که ما دل او را از یاد خود غافل کیردهاییم و

کارهایشان افراطى است.
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 -2-1- 8ترجمه أغفلنا به معنای «بیخبرکردن»

آیتی :

و از آنکه دلش را از ذکر خود بیىخبیر سیاختهاییم ،و از پیى
هواب نفس خود مىرود و در کارهایش اسراف میىورزد ،پییروب
مکن.

مغنیه:

و از آنکه دلش را از ذکر خود بیىخبیر سیاختهاییم ،و از پیى
هواب نفس خود مىرود و در کارهایش اسراف میىورزد ،پییروب
مکن.

سراج:

و فرمان مبر آنرا که بیخبر کردهاییم دلیش را از ییاد خیود و
پیروب کرده آرزوهایش را و کار او تجاوز از حم است.

متییرجم ناشییناخته

پیروب کرد کام خویش را و بود و هسیت کیار او بییشگذشیته از
حم.

به فرض ححت معنای تعدیه ،ترجمه اغفلنا بیه «بیی خبرسیاختن» ترجمیه نیاروایی
است ،زیرا از نظر واژهشناسی بین غفلت و بیخبری تفیاوت زییادی اسیت ،و کسیی را
غافل مینامند که حقایم و امور مهم دیین و زنیدگی را مییدانید ولیی در اثیر عیواملی
فراموش میکند و بیتوجه میشود ،ولی بیخبر (جاهیل) کسیی اسیت کیه احیال آگیاه
نیست و نمیداند
مترجمان دیگری همچون پورجیوادی ،حیادقیتهرانیی ،حجتیی ،رریاییاحیفهانی،
شعرانی ،حفوی ،حلواتى ،طاهرب قزوینى ،فارسیى ،کاوییانپیور ،معیزب و مصیباحزاده
عبارت فوق را در معنای تعدیه (غافل ساختن) ترجمه کردهاند.
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(قرن دهم):

و فرمان مبر آنى را که ناآگیاه کیردیم دل او را از ییادکرد میا و

 -2-8ترجمه تفسیری

توریحی داخل پرانتز سعی دارند به نوعی به شبهه مطرحشده هم پاسب دهند.
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دراین گروه مترجمانی قرار دارند که به معنای تعدییه تماییل دارنید ،امیا بیا آوردن عبیارت
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انصاریان:

و از کسىکه دلش را [به سبب کفیر و طغییانش] از ییاد خیود غافیل
کردهایم و از هواب نفسش پیروب کرده و کارش اسراف و زیادهروب
است ،اطاعت مکن.

مشکینی :

و از کسى که قلب او را (به خاطر سابقه طغیانش) از یاد خیود غافیل
کردهایم و از هوا و هوس پیروب مىکند و کیارش اسیراف و تجیاوز
(از حدود خداوند) است اطاعت مکن.

خرمدل :

و از کسى فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستى و آرزو پرسیتى) دل او
را از یاد خود غافل ساختهایم ،و او به دنبال آرزوب خود روان گشیته
است (و پیوسته فرمان یزدان را تیرک گفتیه اسیت) و کیار و بیارش
(همه) افراط و تفریط بوده است.
و تابه هواب نفس شده کارش تباه و رایه است متابعت مکن.

یاسری:

و متابعت مکن کسى را که در اثر عصیان و طغیانش غافل کردیم میا
دل او را از ذکر خودمان و متابعت کرده است او هوا و هیوس خیود
را؛ و کار او در زشتى به افراط رسیده است.

روشن است که این گروه تالش کردهانید مقصیود از اغفلنیا را بیا آوردن عبیارات و
کلماتی خارج از متن احلی ترجمه کنند.
-3-8ترجمه براساس قرائت شاذ از آیه

دراین گروه فقط محمدابراهیم بروجردی قرار دارد:
محمیییییدابراهیم
بروجردی
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حادقنوبری:

کسى را که به سبب اعمال قبیآ ،قلبش را از ذکر خود غافل کردهاییم

و هیچوقت با آنهایى که دلهایشان را از ذکر و ییاد خیدا غافیل
کرده و پیرو هواب نفس خود شده و به راه افراط افتیاده و تبیهکیارب
پیشه خود ساختهاند متابعت منما.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1399.7.13.10.1
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ترجمه بروجردی براساس قرائت شاذ و نادر از آییه حیورت گرفتیه اسیت؛ دربیاره
عبارت فوق دو نوع قرائت وجود دارد :جمهورعلما َأغْفَلْنا را با سکون الم ،و «قَلْبَیهُ» را
منصوب قرائت کرده اند ،برخی اغفلنا را با فتآ الم و قلبه را با رفه قرائت کیردهانید کیه
دراین حورت در ترجمه آن دو وجه وجود دارد؛ وجه اول :مجدنا قلبده معرضدین عنده؛
قلب او ما را رویگردان از خود یافت ،و دیگر ایینکیه قلیب او از ییاد میا غفلیت کیرد
(عکبری.)244 :1419 ،

ترجمه محمدابراهیم بروجردی براساس هیچکدام از این قرائتهیا حیورت نگرفتیه
است ،گویا وی اغفلنا را با فتآ الم و قلبه را منصوب لحاظ کرده است که رنین قرائتیی
از این آیه شاذ و نادر است ،و تفسیر قرآن براساس قرائت شیاذ و نیادر حیحیآ نیسیت
در ترجمه بروجردی اغفل به عنوان فعل دومفعولی لحاظ شده است با تحقیقیی کیه
حورت گرفت اغفل ،و فعل های دیگری همچون تیرک ،اهمیل ،و اشیغل کیه متییمن
معنای اغفل هستند ،در هیچ واژهنامهای به عنوان فعل دومفعولی ثبت نشدهاند.
-4-8ترجمه براساس تقدیم ﴿واتبع هواه﴾ بر بخش اول آیه
دراین گروه که آدینه وند لرستانی جای دارد ،بخش دوم آیه ،یعنی عبارت ﴿وفتبع هنوفه﴾

در ترجمه مقدم شده است (جای علت و معلول عوض شده است):
آدینیییهونییید
لرستانى:

و هرگز از آنان که تابه هواب نفس خود شدند و ما به سبب آن دلهیاب
آنها را از یاد خود غافل کردهایم و به تبهکارب پرداختند متابعت مکن.
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(رجبی.)39 :1396،

روشن است که اوال هیچ دلیل ادبی برای رنین تقیدمی وجیود نیدارد ،ثانییا ﴿وفتبنع

هوفه﴾ دراین آیه معلول است نه علت ،بدین معنا که پیروی از هوای نفس نتیجه غفلیت
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-5-8ترجمه آیه براساس قرائت فتح الم در اغفلنا و رفع قلبه
و از آنهایى که دلهایشان از یاد ما غافل اسیت پییروب مکین؛
کاظمارفه:

همانهایى که پیرو هواب نفس خویش هستند و کارهایشان افراطى
است.
و فرمان مبر آنکس را که غافل گشته بیود او از ییادکرد میا ،و

تفسیرطبری:

متابعییت هییواب خییویش کییرده بییود و بییود کییار او از حیی ّد
درگذشته(گروهی ازعلمای ماورا النهر ،1356 ،ج.)92 :4

در باال اشاره شد که دو نوع ترجمه از این قرائت حورت گرفته است که ایین گیروه
براساس ترجمه نوع دوم عمل کردهاند (یعنی قلب او از یاد ما غافل است).
ترجمه این گروه معنای مصادفه لحاظ نشده است ،اما شبههای هم مطرح نمیشود.
به هرحال هررند ترجمه ارفه و ترجمه تفسیر طبری دقیقا براساس معنای مدنظر در
این تحقیم (قلب آنان را از ذکرخویش غافل یافتیم) حورت نگرفته است ،امیا از لحیاظ
مفهومی نسبت به بقیه ترجمهها به معنای مدنظر نزدیکتر است.
ترجمه پیشنهادی :اطاعت مکن کسىرا که دلش را از یاد خویش غافیل ییافتیم (ییا:
دلش ازیاد ما غافل است) و هوس خود را پیروب کرده و کارش زیادهروب است.

 -9نتیجه گیری
 -1تحقیم حارر اهمیت سیاق در کشف معنای مراد از بابهای افعال به طیور عیام و
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این گروه گویی اغفل را در معنای ثالثی مجرد آن (غفل) درنظرگرفتهاند ،هررنید در

فعل اغفلنا در عبارت وَلتطع من فغفلنا قلبه را روشن ساخت و نشان داد که رگونیه
عدم توجه به سیاق به نارسایی در تفسیر و ترجمه منتهی میشود.
قرآن کریم است ،اما این رویکرد با سیاق آیه و خصوحاً عبارت «واتبه هواه» سیازگاری
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 -2اراده معنای تعدیه از عبارت فوق رویکیرد غالیب در بیین مفسیران و مترجمیان
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نؤم ِ ْن َو
شاء َفلْیُ ْ
ندارد ،همچنین لحن نکوهش در ادامه آیه و تناسب معنایی عبارت َف َم ْن َ

شاء فَلْیَكْفُ ْر درآیه بعدی با آیه مورد بحث ،مویید معنیای مصیادفه (قلیب را غافیل
َم ْن َ
یافتن) است ،رمن اینکه اهمیت سیاق غیرلفظی نیز در این زمینه روشن است.
 -3بررسییی اکاییر تفاسیییر موجییود از قییرآن کییریم نشییان داد کییه از بییین مفسییران
شریفرری ( ،)406نیشابوری ( ،)553ابنشهرآشوب ( )588و شیبانی (قرن )7به سییاق
آیه اهتمام ورزیده و تفاسیر درستی ارائه دادهاند.
 -4همچنین با بررسی ترجمه های موجود قرآن کریم روشن گردیید کیه در ترجمیه
این آیه ،در بین مترجمان یکدستگی و اتفاقنظر وجود ندارد ،و حداقل با پینج رویکیرد
به قرار ذیل روبهرو هستیم :رویکرد اول تالش میکند با استعانت از کلمیات و عبیارات
گاهی شاذ از این آیه متوسل شده است که در تفسیر و ترجمه قیرآن جایگیاهی ندارنید،
رویکرد سوم تالش کرده است با ایجاد تقدیم و تاخیر در برخی از عبارتهای آییه ،بیه
ترجمه درستی از آیه دست یابد ،اما هیچ قرینه ادبی برای تجویز تقدیم و تیاخیر در آییه
وجود ندارد ،رهارمین رویکرد مربوط به مترجمانی است که به تأسی از برخی مفسران،
معنای تعدیه از آیه برداشت کردهاند ،که سیاق آیه و قرائن پیوسته لفظی و غیرلفظی ایین
رویکرد را نیز رد میکند .دراین بین ،رویکرد پنجمی نیز وجود دارد که توانسته است بیا
توجه به سیاق لفظی (توجه به لحن ،تناسب معنیایی ،و نکیات ادبیی) ،و غیرلفظیی آییه
(مکان وزمان نزول) ،معنای (مصادفه) را تأیید کند ،که به نظر میرسد در مقایسه با بقییه
رویکردها ،ترجمیه حیحیآتیری اسیت ،ترجمیه تفسییرطبری (( )345آنهیم براسیاس
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خارج از متن ،به نوعی عبارت فوق را تفسیر کند ،رویکرد دوم به قرائیتهیای دیگیر و

برداشت خود مترجمان) و ترجمه کاظم ارفه (معاحر) در این رویکرد جای دارد.

 -1مجبورکردن ابتدائی بدین معنا است که فرد بدون اینکه مرتکب گناهی شود ،برای انجام کاری
مجبور گردد ،و این برخالف آن مجبورکردنی است که به عنوان مجازات بکار میرود .
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 -10پینوشت
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-2تستری ( ،)283طبرانی ( ،)360سمرقندی ( ،)395ابنجوزی ( ،) 597بییاوی ( ،)685ثعالبی ()875
و سیدقطب (.)1387
 -3ابن جنی ( ،)392شریفررى (406ق) ،نیشابوری ( ،)553ابنشهرآشوب ( ،)588فخررازی (،)606
قرطبی ()671
 -4طوسی ( ،)460طبرسی ( ،)548ابوحیان (.)745
-5زمخشری (538ق)
-6دیوبندی (قرن)14

 -11منابع
*قرآن کریم
-1آدینهوند لرستانى ،محمدررا ،کلمة اهلل العلیا،تهران :اسوه1377( ،ش).
دار الكتب العلمیة ،ص1415ق).
-3آیتى ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن (آیتى) ،تهران :انتشارات سروش1374( ،ش).

 -4ابنجنی ،أبو الفتح عثمان ،الخصدائ

 ،مصدقح :عبدالقمیدد هنددامی ،بیدرمُ :دارالكتدب

العلمیة ،چاپ چهارم 3،مجلد ،ص1429ق).

 -5ابنجوزى ،عبدالرحمن بن علی ،تذکرة األریب في تفسیر الغریب صغریب الّدرآن الكدری )،
بیرمُ :منشوراُ مقمد علي بیضون ،ص1425ق).
 -6ابنشهرآشوب ،مقمد بن علی ،متشابه الّرآن م مختلفه ،ق  :نشر بیدار ،ص1369ش).
 -7ابنعاشور ،مقمدطاهر ،تفسیر التقریر م التندویر المعدرمب بتفسدیر ابدن عاشدور ،بیدرمُ:
مؤسسة التاریخ العربي ،ص1420ق).
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عبدال ،رمح المعاني في تفسیر الّرآن العظی م السدب المثداني ،بیدرمُ:
-2آلوسی ،مقمود بن
لا

 -8ابنفارس ،احمد ،معج مّاییس اللغة ،مصقح :عبدالسالم مقمد هارمن ،بیرمُ :دارالفكر ،ص
1979م).
 -10إبنمهب ،مقمدبن علی صإبن دقیق العید) ،أحكام األحكام شرح عمدة األحكدام ،مصدقح:
مصطفی شیخ مصطفی ممدثر سندس ،بیرمُ :مؤسسة الرسالة ،ص2005م).
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مكرم ،لسان العرب ،بیرمُ :دارصادر ،ص2000م).
 -9ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدین مقمد بن ا
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 -11ابوحیان ،مقمد بن یوسَ ،البقر المقیط فی التفسدیر ،مصدقح :جمیدل ،صددقی مقمدد،
بیرمُ :دارالفكر ،ص1420ق).
 -12ارفه ،کاظم ،ترجمه قرآن (ارفه) ،تهران :فیض کاشانى1381( ،ش).
بیتا).
 -13استرآبادی ،رضيالدین ،شرح شافیة ابن القاجب ،بیرمُ :دار الكتب العلمیة ،ص 
 -14افندي ،مقبالدین ،تنزیل اآلیاُ علی الشواهد من األبیاُ ،قاهرغ :مكتبة ممطبعة مصدطفی
البابي القلبي مأمالد ،ص1387ق).
 -15انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن (انصاریان) ،قم :اسوه1383( ،ش).
 -16الهى قمشهاب ،مهدب ،ترجمه قرآن (الهى قمشهاب) ،قم :فاطمه الزهرا 1380( ،ش).
 -17املمان ،استیفن ،دمر الكلمة فی اللاغة ،مترج  :کمال بشر ،قاهرغ :بینا ،صبیتا).
 -18برزب ،احغر ،ترجمه قرآن و نکات نحوب آن (برزب) ،تهران :بنیاد قرآن1382( ،ش).
عبدال بن عمر ،أنوار التنزیل م أسرار التلمیدل صتفسدیر البیضدامى) ،بیدرمُ :دار
 -20بیضامى،
لا
إحیاء التراث العربي ،ص1418ق).
 -21پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه قرآن (ابو القاسم پاینده) ،تهران :جاویدان1357( ،ش).
عبدال ،تفسیرالتستری ،مقّق:عیون سود ،مقمد باسل ،بیرمُ:دارالكتدب
 -22تستری،سهل بن
لا
العلمیه ،ص1423ق).
 -23تفتازانی ،سعدالدین ،مختصرالمعانی ،ق  :منشوراُ دارالفكر ،ص1411ق).
 -24ثعالبی ،عبدالرحمن بن مقمد ،تفسیر الثعالبی المسمی بالجواهر القسان فی تفسیر الّدرآن،
بیرمُ :دارإحیاء التراث العربي ،ص1418ق).
 -25جرجانی ،عبدالّاهر ،دالئل االعجاز ،تصقیح :شیخ مقمد عبدغ ،بیرمُ :دارالكتب العلمیة،
صبیتا).
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 -19بروجردب ،محمدابراهیم ،ترجمه قرآن (بروجردب) ،تهران :انتشارات حدر1366( ،ش).

 -26جرجانی ،شریَ علی مقمد ،التعریفاُ ،بیرمُ :نشر مكتبه لبنان ،بیرمُ ،ص1985م).
 -27جوادی آملی ،عبداهلل ،هدایت در قرآن ،تهران :مرکز نشر فرهنگی رجا 1363( ،ش).
ص1999م).
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 -28حسن ،عبدالواحد ،التنافر الصوتي مالظواهر السدیاقیة ،قداهرغ :دارالوفداء للطباعدة مالنشدر،

نقش سیاق درکشف معنای عبارت "وال تُطع مَن أغفلنا قلبه"و  ___ ...محمدعلی حاجعلی پور و سیدمحمد میرحسینی

 -29حیدر عوض ،فرید ،عل الداللة ،قاهرة :مكتبة اآلداب ،ص2005م).
 -30خرمدل ،مصطفى ،تفسیر نور (خرم دل) ،تهران :نشراحسان1384( ،ش).
 -31خلیل ،عبدالنع  ،نظریة السیاق بین الّدماء مالمقدثین ،اسكندریة :دارالوقاء للطباعة مالنشر،
ص2007م).
 -32دیوبندی ،محمود حسن ،تفسیرکابلی ،تهران :نشراحسان1385( ،ش).
 -33راغب احفهانى ،حسین بن محمید ،مفیردات الفیاظ قیرآن  ،متیرجم :غالمرریا خسیروی
حسینی ،تهران :مرتیوب1369 ( ،ش).
 -34رجبی ،محمود ،روش تفسیرقرآن ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1391( ،ش).
 -35رشید رضا ،مقمد ،تفسیرالمنار ،بیرمُ :دارالمعرفه ،ص۱3۹3ق).
 -36رهبر ،علی «ماهیت ارالل از جانب خداوند در قرآن کریم» فصلنامه اندیشه نیوین دینیی،
 -37زمخشری ،ابوالّاس مقمود بن عمر ،أساس البالغة ،مصقح :عبدالرحی مقمود ،بیدرمُ:
دارالمعرفة ،ص1998م).
 -38سكاکی ،مفتاح العلوم ،تقّیق  :اکرم یوسَ ،بیرمُ :مطبعه دارالرساله ،ص1981م)
 -39سمرقندی ،نصدربن مقمدد ،تفسیرالسدمرقندی المسدمی بقرالعلدوم ،بیدرمُ :دارالفكدر،
ص1416ق)
 -40سراج ،ررا ،ترجمه قرآن (سراج) ،تهران :سازمان راپ دانشگاه1390( ،ش).
 -41سیبویه ،ابیبشرعمر بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تقّیق :عبد السالم مقمدد هدارمن ،قداهرغ :مكتبدة
الخانجی ،ص1988م).

 -42سیدقطب ،فی ظالل الّرآن،بیرمُ :دارالشرمق ،ص1425ق).

 -43شریَ الرضی ،مقمد بن حسین ،تلخی

البیان في مجازاُ الّرآن ،بیرمُ :دار األضواء،
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شماره ،33حص1392( ،66-53ش).

ص1406ق).
 -44شیبانی ،مقمد بن حسن ،نهج البیان عن کشَ معانی الّرآن ،ق  :نشرالهادى ،ص1413ق).
 -46صدر ،مقمد باقر ،درمس فی عل االصول ،ق  :موسسه النشر االسالمی ،ص1410ق).
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 -45حادق نوبرب ،عبدالمجید ،ترجمه قرآن (نوبرب) ،تهران :اقبال1396 ( ،ش)

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

 -47طباطبایی ،مقمدحسین ،المیزان في تفسیر الّرآن ،بیرمُ :مؤسسدة األعلمدي للمطبوعداُ،
ص1390ش).
 -48طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیرالكبیر ،اردن :دارالكتب الثّافی ،ص2008م).
 -49طبرسی ،فضل بن حسن ،مجم البیدان فدي تفسدیر الّدرآن ،مصدقح :یدزدى طباطبدایی م
همكاران ،تهران :ناصرخسرم ،ص1372ش).
 -50طبرسی ،فضل بن حسن ،تفسدیر جوامد الجدام  ،قد  :مرکزمددیریت حدوزغ علمیده قد ،
ص1412ق).
 -51طبرى ،مقمد بن جریر ،جام البیان فی تفسیر الّرآن صتفسیر الطبرى) ،بیرمُ :دارالمعرفة،
ص1412ق).
 -52طوسی ،مقمد بن حسن ،التبیان فدي تفسدیر الّدرآن ،بیدرمُ :دار إحیداء التدراث العربدی،
 -53عبداللطیَ ،مقمد حماسه ،النقو مالدالله ،الّاهرغ :دارالشرمق ،ص2000م).
 -54عییمه،حالآ ،معناشناسیی واژگیان قیرآن ،متیرجم :حسیین سییدی ،مشهد:آسیتان قیدس
رروی1380( ،ش).
عبدال بن حسدین ،التبیدان فدي إعدراب الّدرآن ،ریداض :بیدت األفكدار الدملیدة،
 -55عكبرى،
لا
ص1419ق).
 -56فخر رازی،مقمد بن عمر ،تفسیر الكبیر ،بیرمُ :داراالحیاء لتراث العربی ،ص1420ق).
 -57فوزي عیسدی ،رانیدا ،علد الداللدة النظریدة مالتطبیدق ،اسدكندریة :دارالمعرفدة الجامعیدة،
ص2008م).
 -58فوالدوند ،محمدمهدب ،ترجمه قرآن (فوالدوند) ،تهران ،دفتیر مطالعیات تیاریب و معیارف
اسالمی1418( ،ق).
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 -59قاضی ،عبدالجبار بن احمد ،متشابه الّرآن ،مقّدق :زرزمر ،عددنان مقمدد ،قداهرغ :مكتبدة
صبیتا).
دارالتراث ،
 -61قرطبی ،مقمد بن احمد ،الجام الحكام الّرآن ،تهران :ناصرخسرم ،ص1364ش).
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 -60قرشى بنابى ،علىاکبر ،تفسیر احسن الحدیث،تهران :بنیاد بعات1375( ،ش).

نقش سیاق درکشف معنای عبارت "وال تُطع مَن أغفلنا قلبه"و  ___ ...محمدعلی حاجعلی پور و سیدمحمد میرحسینی

 -62قشیرى ،عبدالكری بن هوازن ،لطائَ االشاراُ :تفسیر صوفی کامل للّرآن الكری  ،مقّق:
ابراهی بسیونی ،قاهرغ :المصریة العامة للكتاب ،ص 2000م).
 -63گروهی از علما ماورا النهر ،ترجمه تفسیر طبری یا جامهالبیان فی تفسیر القرآن ،تهیران:
توس1356( ،ش).
 -64مترجم ناشناخته (قرن دهم) ،ترجمه قرآن (دهم هجرب) ،تهران :فرهنگسیتان زبیان و ادب
فارسى ،گروه نشر آثار1383 ( ،ش).
 -65مشکینى اردبیلى ،على ،ترجمه قرآن (مشکینى) ،قم :نشر الهادب1381( ،ش).
 -66مشهدى قمی ،مقمد بن مقمدرضا ،تفسیر کنز الدقائق م بقدر الغرائدب ،مقّدق :حسدین
درگاهی ،تهران :مزارُ فرهنگ م ارشاد اسالمی ،ص1368ش).
 -67مغنیه ،محمدجواد ،ترجمه تفسیر کاشف ،مترجم :موسی دانیش ،قیم :بوسیتان کتیاب قیم،
عبددال مقمدود شدقاته ،بیدرمُ:
 -68مّاتل بن سلیمان ،تفسیر مّاتدل بدن سدلیمان ،مقّدق:
لا
داراحیاء التراث العربی ،ص1423ق).
 -69مکارم شیرازب ،ناحر ،ترجمه قرآن (مکارم) ،قم :دفتر مطالعات تاریب و معیارف اسیالمى،
(1373ش).
 -70موسوب گرمارودب ،على ،ترجمه قرآن (گرمارودب) ،تهران :قدیانى1384( ،ش).
 -71نیشابورى ،مقمود بن ابوالقسن ،إیجداز البیدان عدن معداني الّدرآن ،بیدرمُ :دار الغدرب
اإلسالمي ،ص1415م).
 -72یاسرى ،مقمود ،ترجمه قرآن صیاسرى) ،ق  :بنیاد فرهنگی امام مهدى صع) ،ص1415ق).
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(1378ش).
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