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مقاله پژوهشی

نقد و بررسی معنای «ال» در ترجمه صد آیه اول قرآن کریم
(مطالعه موردی ترجمه محمدعلی رضایی اصفهانی)
2

امیر بسطامی ،*1روح اهلل محمدی
 -1دانشجوی دکترى زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه سمنان ،ایران
 -2استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،شاهرود ،ایران
دریافت1399/5/21 :

چکیده
از مواردی که در برگردان آیات قرآن کریم کمتر مورد توجه قرار گرفته ،معانی مختلف ال و خصوصاا ال عهاد
ذهنی بالغی است و این مسأله موجب آسیب در ترجمه میشود ،ال عهد ذهنی در بالغت و علم نحاو معاانی
متفاوتی نسبت به هم دارد که قدماء به این مورد اشاره نکردهاند .این مقاله به روش توصایفی  -تحلیلای باه
معناشناسی ال در محدوده صد آیه اول قرآن کریم در ترجمه محمدعلی رضایی اصفهانی میپاردازد و از ایان
رهگذر به دنبال تحلیل دقیق معانی ال و بررسی راههای نمایش آنها در ترجمه مذکور میباشد .روش متارجم
در ترجمه انواع مختلف ال استخراج شده است و در برخی از ترجمههای ارائه شده در ایان دامناه پهوهشای،
مالحظاتی مطرح گردیده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در ترجمه عهد حضاوری تنهاا باا ترجماه
نمودن اسم اشاره و حرف ندا در کنار اسم معرفه میتوان مفهوم حضور در ال را آشکار نمود .چنانکاه در زباان
عربی نیز نشانه عهد حضوری بودن ال ،وجود این قرائن میباشد و مترجم نیز همین طریق را پیماوده اسات و
توضیح بیشتری نمیدهد و برای رساندن عهد ذکری صریح ،لفظ«ایان» را اضاافه نماوده و بارای نماایش ال
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پذیرش1399/12/20 :

موصوله تعبیر به «کسانی که» آورده است ،همانگونه که موصوالت اسمی چنین ترجمه میشاوند .ال جانو و
عهد ذهنی بالغی به همان شکل معرفه معنا میشود و عالمت خاصی برای شناخت آن وجود ندارد.
واژگان کلیدی :معناشناسی ال ،ال جنو ،ال عهد ،ترجمه رضایی اصفهانی
*نویسنده مسئول مقاله:
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نقد و بررسی معنای «ال» در ترجمه صد آیه اول قرآن کریم  _______________ ...امیر بسطامی و روح اهلل محمدی

 -1مقدمه
 -1-1تعریف مسأله

پس از ظهور اسالم و گسترش آن در جهان ،نیاز به فراگیری زبان عربی افزایش یافته است؛
چرا که این دین جهانی از سوی خداوند در سرزمین عرب و به زبان عربتی بته ب تر هدیته
ِ
ك قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لِتُنْذِ َر ُأ َّم الْقُ َرى َو َم ْن َح ْول ََها﴾ (شوری)7 /
ك َأ ْو َحيْنَا إِلَيْ َ
شدَ ﴿ :وكَذَ ل َ
ب الْعالَمِين نَز َل بِهِ الروح ْاْلَمِين  ...بِلِس ٍ
ان َعربِي مب ِ ٍ
ين﴾ (شعراء.)192-195 /
﴿ َوإِن َّ ُه لَتَنْزِي ُ
َ َ
ُ
ُّ ُ
ل َر ِّ َ
َ ٍّ ُ
َ

اکنون نیاز به فراگیری عربی درک میشود ،اما آموختن آن بترای هگاتان میستر نیست؛،

پس نیاز به ترجگه شکل میگیرد و هرچه مترجم در شناخ؛ زبانِ مبدا عگیقتتر و دقیتقتتر
باشد آنااه میتواند تا حد بی تری زبان مقصد را بته التل نزدیتم نگایتد .یکتی از م تاهیم
زبانی ،م هوم معرفه میباشد و ال یکی از ن انههای تعریف در زبان عربتی متیباشتد کته در
و به هر اندازه که مترجم در شناخ؛ معانی آن مهارت بی تری داشته باشد ،میتوانتد ترجگته
بهتری از آن را به تصویر بک د و ترجگته او بته التل کتالم و مقصتود گوینتده یتا کاتت
نزدیمتر باشد ،پس داشتن ترجگه خوب متوقف بتر شتناخ؛ و تیلیتل دقیتق انتوا ال و
معانی آن اس؛ و پس از شناخ؛ نیاز به یافتن نزدیمتترین معتادل هتا و استلوبهتا بترای
نگایش آنها در زبان مقصد اس؛.
هدف این پژوهش آن اس؛ که طی یم پژوهش کتابخانهای ،به بررسی معتانی مختلتف
ال پرداخته و با تیلیل معانی ال در لد آیه اول قرآن کریم به روش مترجم در ترجگه انتوا
ال در این لد آیه دس؛ یابد.
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کالم عرب نقش بسیار مهگی ای ا مینگاید ،زیرا بسیار پر کاربرد و دارای معانی متعتدد است؛

 -2-1پیشینه پهوهش

علگا از دیرباز تاکنون درباره ال و معانی آن از جهات متعددی بیث نگودهاند ،اخیراً مقالتهای
رزاق عبداألمیر مهدی الطیار سال ( )2014نوشته شده اس؛ که ای ان برای بیان معتانی ال بته
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با عنوان «ال أنواعها و استعماالتها دراسة موازنة بين القرآن الكريم و الشععر الاعاي » توست

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

آنچه ابن ه ام نقل نگوده ،اکت اء کرده اس؛ .سپس در بیث از ال جتنس متیگویتد« :اردت
بها جنسا معينا برمته ال فردا من أفراده» و کگی بعد از ال استغراق که اذعان به مالحظه شتدن
افراد دارد بیث میکند و ال استغراق را یکی از اقسام ال جنس میشگرد.
کتابی م صل تی؛ عنوان «األلف و الالم ف كالم العرب -دراسة نحوية مفصع ة ل ووعو
ع ى ضوابط ال و استقصاء احكامها» توست الگتتولی علتی الگتتولی األشترم در ستال ()2001
نوشته شده اس؛ که در مقام نظری بیث میکند .یم عل؛ م صل شدن این کتاب بیتثهتای
استطرادی طوالنی اس؛ مثالً هناامی که از ال مولول بیث میکنتد بته طتور م صتل وارد
بیث مولوالت و انوا و احکام آنها میشود درحالی که ارتباط مباشری با موضتو ختا
ما ندارد.
مقاالتی نیز در فارسی نوشته شده اس؛ که به بررسی معانی ال و تأثیر آن متیپتردازد کته
قرآن کریم» نوشته سی علی زاهدیفر درسال ( )1394اس؛ که میقق در این مقاله تنها بته دو
معنای آن پرداختهاند و از مقاله دیاری با عنوان «بررستی و آستی

شناستی ترجگته حترف

تعریف ال در قرآن کریم» نوشته علی اسودی در سال ( )1397متیتتوان نتام بترد کته در آن
بسیار موجز به انوا ال اشاره شده و ابدا در مقام تیلیل و ذکر اسناد این معانی نگتیباشتد و
هیچ سخنی از ال نائبه و ال عهد ذهنی بالغی به میان نیامده نکته دیار این که تنها در چهتار
آیه معانی ال و ترجگههای ارائه شده از آن ارزیابی شده اس؛ لیکن در این پژوهش بته تیلیتل
تگامی معانی ال و بیان ت اوت ال عهد ذهنی بالغی و نیوی پرداخته شده کته بتیستابقه بتوده
اس؛ و هگچنین در بازه بسیار بی تتری از آیتات قترآن بته تیلیتل معتانی ال و ترجگته آن
پرداخته شده اس؛ که تنها آیاتی در این پژوهش ذکتر شتده است؛ کته دارای نکتته خالتی
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از جگله آنها مقالهای با عنوان «اختالف معنایی التف و الم عهتد و جتنس در ت ستیر آیتات

اس؛.
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 -3-1روش پهوهش

در این مقاله با است اده از تیلیل و به روش کتابخانهای ،به معناشناسی ال ها در لتد آیته اول
قرآن کریم در ترجگه میگدعلی رضایی میپردازد که ترجگه جدیدی میسوب متیشتود و
میتواند بستر مناسبی برای پژوهشهایی در حوزه ترجگه باشتد و از آناتا کته بته لتورت
گروهی بر آن کارشده ،انتظار میرود از دق؛ باالیی برخوردار باشد و ظرائ ی ماننتد ترجگته
انوا ال در آن فوت ن ده باشد اما تنها آیاتی در این مقالته ذکتر متیشتود کته دارای نکتته
خالی اس؛ و آن نکته میتواند نقدی به مترجم یا ک ف روش ترجگه از نتوعی ختا

در

ال یا اختالف فهم در یم نو ال یا اثبات وجود نگونههایی برای عهتد ذهنتی بالغتی و ال
نائبه باشد.
تو جه شود به دلیل پرهیتز از تکترار م تاهیم در هتر آیته ابتتدا در بختش اول م تاهیم و
از مصطلیات است اده میکنیم بنابراین پیش از مطالعه بخش اول (مبانی نظری) نگیتتوان بتا
بخش دوم (بیث تطبیقی معناشناسی) ارتباط برقرار نگود.
 -4-1پرسشهای پهوهش

این مقاله در پی پاسخ به این پرسشها اس؛:
 آیا برای فهم و انتقال به معانی مقصود از ال ن انههای خالی وجود دارد؟ آیا مصطلح عهد ذهنی در نیو و بالغ؛ استعگال یکسانی دارد؟ آیا مترجم با ترجگه خویش این معانی را آشکار نگتوده است؛ و آیتا در رستاندن ایتنمعانی از ابزار خالی کگم گرفته اس؛؟
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مصطلیات کامالً توضیح داده میشود و در بخش دوم که به بررسی ترجگه میپردازیم ،تنهتا

 -2مبانی نظری
نباشد ،ال تعریف اس؛ و دالل؛ بر معرفه و معین بودن مدخول ختود متینگایتد .ستپس بتا
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ال در زبان عربی حرفی اس؛ که بر سر اسم داختل متیشتود ،هرگتاه ال زائتده و مولتوله
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بررسی آن دریاف؛ میشود که جه؛ تعین مدخول آن چه بوده اس؛ ،نیویتون در بیتث از
اقسام ال نااه یکسانی دارند و در میان آنها ابن ه ام توانسته اس؛ ،بسیار جامع و متنظمتتر
از دیار نیویون این بیث را ارائه دهد اما اشگونی بر منوال بالغیون بیث از ال تعریتف را
مطرح نگوده اس؛.
ال به طور کلی به دو قسم عهد و جنس تقسیم میشود ال عهد خود بته عهتد ذکتری و
عهد ذهنی و عهد حضوری تقسیم و ال جنس به ال تعریتف ماهیت؛ و ال استتغراق تقستیم
میگردد ال استغراق نیز به استغراق افرادی و استغراق ل اتی تقسیم میشود.
 -1-2ال تعریف
 -1-1-2ال عهد ذکری

ِ
ِ ِ
الر ُسىول﴾ (مزمتل 15/و
ىون َّ
لراحتا ذکر شده مانندَ ﴿ :ما أرسلنَا إلَى ف ْر َع ْون َر ُسوال فعصىى ف ْر َع ْ

( )16ابن ه ام ،1985 ،ج )72 :1و خواه مالزم با آن اسم ذکر شده باشد مانند « َو لَىيْ ََ َّ
الىذكَ ُر
كَ ْ ُ
اْلنْثى﴾ (آل عگران.)36/
پیش از این فقره به لورت لریح سخن از «ذَکَر»به میان نیامده بود بلکه میفرمایتد﴿ :إ ِ ْذ
ِ
ب إِنِّىي
ت ع ِ ْم َ
ىعتْها قال ْ
تل َ
ب إِنِّي نَذَ ْر ُ
قالَت ْام َر َأ ُ
َىت َر ِّ
ران َر ِّ
ىررا ...فَل ََّمىا َو َع َ
َك ما في بَ ْطنىي ُم َح َّ
ت َو لَيْ ََ َّ
الذكَ ُر كَ ْاْلُنْثى﴾ (آل عگتران35 /و  )36اگتر چته بته
اّلل َأ ْعل َُم بِما َو َع َع ْ
َو َع ْعتُها ُأنْثى َو ه َ ُ

«ذکر» تصریح ن ده اس؛ ،اما به مالزم آن تصریح شده اس؛ و آن نذر حضرت متریم است؛
که به خداوند عرض نگتود :متن آنچته را در شتکم دارم بترای ختدم؛ در بیت؛ الگقتد
(میررا) نذر میکنم الزمه این سخن اس؛ که من فرزند پسر میختواهم زیترا تنهتا پسترها
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گاهی سب

شناخ؛ ما از آن اسم ،سخن پی تین دربتاره او است؛ .ختواه آن استم در ستابق

میتوانستند به خدم؛ آناا پذیرفته شوند و ورود مؤنث مگنو بود (ت تازانی.)225 :2001 ،
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.5.7
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 -2-1-2ال عهد ذهنی نحوی ( ال عهد خارجی بالغی)

دومین قسم از اقسام ال ،ال عهد ذهنی است؛ کته هگتراه متدخول ختود داللت؛ بتر معهتود
خارجی که در ذهن معلوم اس؛ مینگاید ابن ه ام میگوید« :یا آنکته متدخول ال ،معهتود
ذهنی اس؛ .مانند﴿ :اذهما في الغار﴾ (توبه.)9/
دسوقی از دمامینی نقل میکند« :مدخول ال عهد ذهنی نتزد هتم متتکلم و هتم مخاطت
معلوم اس؛ بدون اینکه ذکر آن قبال آمده باشد و نزد متتکلم حاضتر باشتد» (دستوقی،2009 ،
ج.)127 :1

ت تازانی میگوید« :اسم جنسی که با ال معرفه گردیده اس؛ یا بر خود حقیق؛ بدون لیتا
مصادیق خارجی آن اطالق میشود و این هگان تعریف جنس و حقیق؛ است؛ و علتم جتنس
مانند آن اس؛ یا بر حصه معینی از حقیق؛ -چه یکی و چه جگع باشد -اطالق میشود و ایتن
جنس میآید و از آن حصه معینی اراده میشود به این مورد عهد خارجی میگوید پس غتار
که اسم جنس اس؛ و از «الغار» یم حصه معتین اراده شتده است؛ ،در نظتر بالغیتون عهتد
خارجی نامیده میشود.
 -3-1-2ال عهد ذهنی بالغی

گاهی معرَّف به الم حقیق؛ برای فردی از افراد میآید ،به اعتبار عهتدی؛ آن و معلتوم بتودن
آن در ذهن ،به دلیل مطابق؛ آن فرد با آن حقیق؛ یعنی معرّفِ بته المِ حقیقت؛ (کته وضتع
شده برای حقیق؛ متیده در ذهن) بر فردی موجودِ از حقیق؛ بته لتورت نتامعیان اطتالق
میشود عل؛ لی؛ چنین اطالقی بته اعتبتار معهتود بتودن آن فترد در ذهتن و جزئتی از
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هگان عهد خارجی اس؛ و علم شخص مانند آن است؛ (ت تتازانی .)228 :2001 ،گتاهی استم

جزئیات بودن آن اس؛ .این مورد هناامی اس؛ که قرینهای بر قصد شدن خود ماهیت؛ متن
حیث هی هی (مثل الرجل خير من المرأة) نیس؛ بلکه ماهی؛ از حیث وجود آن در ختارج
ِ
انسان -مثل ﴿إ ِ َّن ْاْلِنْس َ ِ
ِ
ين َآمنُىوا﴾ (عصتر2/و -)3نیست؛ بلکته در فتردی از
ان لَفي ُخ ْسرٍإ َّال الَّذ َ
َ
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لیا شده اس؛ و این لیا وجود خارجی به لتورت وجتود آن در ضتگن جگیتع افتراد
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افراد اس؛ مثل أدخل السوق در جایی که عهدی در خارج وجتود نتدارد (از آن بتازار خالتی
اراده ن ده اس؛) و «أدخل» قرینه اس؛ بر چنین نیو لیا کردن سوق زیرا وقتتی متیگویتد:
«أدخل» معلوم میشود که مرادش ماهی؛ من حیث هی هی نیس؛ چرا کته ماهیت؛ م هتوم
اس؛ و به م هوم بازار نگیتوان داخل شد پس وجتود ختارجی بتازار قصتد شتده است؛ و
معقول نیس؛ اراده تگام بازارها ،بلکه فردی از حقیق؛ بازار برای رفتع نیتاز او کتافی است؛
بنابراین در این جا فردی از ماهی؛ به طور غیر معین اراده شده اس؛ و تعریف ایتن فترد بته
اعتبار فردی از افراد حقیق؛ معهود ذهنی اس؛ (ت تازانی.)225 :2001 ،
 -4-1-2ال عهد حضوری

گاهی به دلیل حضور مدخول ال در نزد متکلم و مخاط  ،مدخول ال شناخته شده میباشتد
«اذا» فاائیه و حرف ندا و در اسم زمان حاضر مثل «اآلن» میآید اما ابن ه تام معتقتد است؛
که:
اوالً حصر به این مواضع غل اس؛ زیرا هناامی که شخصتی بته فترد دیاتری کته در
حضور شگاس؛ توهین کند شگا به او میگویید« :التشتم الرجل» و متراد از «الرجتل» هگتین
فرد در حضور ماس؛ ،پس ال در ایناا دال بر حاضر اس؛ و حال آنکته ابتن عصت ور ایتن
مورد را ذکر نکرده اس؛.
ثانیاً آنچه بعد از «اذا» فاائیه میآید ،ارتباطی به بیث ال عهد حضوری ندارد زیرا بترای
تعریف شی حاضر در هناام لیب؛ کردن نیس؛ (ابنه ام ،1985 ،ج.)73 :1
دسوقی در پاسخ به این اشکال ،سخن ابن الصائغ را ذکر متیکنتد ،او متیگویتد :در «اذا»

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-04

(هگان) .از ابن عص ور پیرامون این نو از ال نقل شده اس؛ تنها این ال بعد از اسم اشتاره و

فاائیه حضور حکای؛ شده اس؛ و نتیاه حکای؛ ،ماضی را به منزله حاضر قرار میدهتد و
هناامی که ماضی به منزله حاضر قلگداد شد آنااه حضور نیز در حکتم حضتور بته هناتام
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لیب؛ کردن میباشد (دسوقی ،2009 ،ج .)131 :1

نقد و بررسی معنای «ال» در ترجمه صد آیه اول قرآن کریم  _______________ ...امیر بسطامی و روح اهلل محمدی

 -5-1-2ال استغراق افرادی

ال استغراق افرادی بر اسم جنس وارد میشود و از آن اسم هگته افترادش قصتد متیشتوند،
هناامی که ال زائده و مولوله نباشد ،پس آنااه برای تعریف اس؛ و اگر عهدی ت بته ستب
ذکر سابق یا حضور در ذهن از گذشته یا حضور در حتس طترفین ستخن -در میتان نبتود،
آنااه ال برای جنس اس؛ اما برای فهم نو آن نیاز به قرینه و راهکارهایی اس؛ اگر بتتوانیم
به جای ال کلگهای مانند «کل» قرار دهیم آنااه ال دالل؛ بر استتغراق افترادی متیکنتد (ابتن

ه ام ،1985،ج .)73 :1اگر چه ال استغراق افرادی زیر ماگوعه جنس قرار داده شده اس؛ امتا
از جنس ،وجود خارجی آن در ضگن جگیع افراد لیتا شتده است؛ و متراد از آن جتنس،
تگامی افراد آن جنس میباشد.

گاهی ال بر اسگی وارد میشود و آن اسم مقید به ولف خالتی نیست؛ ستپس از آن استم
مصداق کامل جنس در نظر گرفته میشود به این لورت که تگام لت اتی کته بایتد در فترد
اعلی آن جنس وجود داشته باشد در این فرد نیز وجود دارد و در تیلیل دیاری گ ته شتده،
در این فرد ل ات تگام افراد جنس جگع شده اس؛ متثالً در ﴿ذلىك التتىاب﴾» (بقتره–)2/
بنابر خبر بودن الکتاب -یعنی کتاب کامل و مصداق کامتل کتتاب در هتدایتاری و متثالً در
«زید الرجل» ،یعنی او مصداق کامل یم مرد اس؛ یا تگام لت ات مردهتا در او جگتع شتده
اس؛ اما اگر اسم مقید به ول ی شد ،ال دالل؛ بر کگال اسم در این ولف مینگایتد .متثالً
«زید الرجل علگا» یعنی او در ل ؛ علم کامل اس؛.
ابن ه ام میگوید ....« :یا ال جنس بترای استتغراق خصتائص افتراد است؛ کته در ایتن
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 -6-1-2ال استغراق صفاتی

لورت کل به لورت ماازی میتواند به جای ال قرار بایرد مانند زید الرجتل علگتاً یعنتی
کامل در این ل ؛ اس؛» (ابن ه ام ،1985 ،ج .)73 :1دسوقی در توضیح «ماازا» مینویستد،
اس؛ (دسوقی ،2009 ،ج ،)132 :1مثالً در «زيد يو الرجل» گویا ادعا میکنیم زیتد کتل متردان
103

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.5.7

چه بسا مااز مرسل اس؛ و عالقه ماازی؛ آن کلی؛ اس؛ و از بتاب اطتالق کتل بتر جتزء
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اس؛ به دلیل وجود ل ات کل مردان در او و در «زيد يو الرجل ع ما» به دلیل وجتود علتم
خالی در او ادعا میکنیم کل علوم نزد او حاضر اس؛.
 -7-1-2ال ماهیت

هناامی که متکلم بخواهد از خود جنس سخن باوید و التال نظتری بته افتراد آن نداشتته
باشد ،ال را بر اسم جنس داخل میکند و مراد متکلم از قرائن فهگیده متیشتود ،متثالً در ﴿و

ل شيء حي﴾ (انبیاء )30/زمخ ری میگویتد« :یعنتی از آب هتر حیتوانی را
جعلنا من الماء ك َ
ل َدابَّةٍ َمن َّماء﴾ (نور( »)45/زمخ تری ،بتیتتا ،ج )115 :3متراد
اّلل َخل ََق ك َ
خلق نگودیم ،مثل ﴿ َو ه َ ُ

نگیتواند افراد آب در خارج باشد ،بلکه جنس آب را اراده کرده که در خلق؛ انسان بته کتار
برده شده اس؛.

یکی دیار از اقسام ال را ال مولوله مینامند و مدخول آن در حکم لله میباشد .و ایتن ال
بر اسم فاعل و اسم م عولی که معنی حدثی دارند -نه معنتی ثبتوتی مثتل متومن و کتافر -وارد
میشود ،ابن ه ام میگوید« :یکی از انوا ال آن اس؛ که به معنای «الذی» و فرو آن میباشتد
و آن بر اسم فاعل و اسم م عول وارد میشود .گ ته شده که ال مولوله میتوانتد بتر لت ؛
م بهه نیز وارد شود اما این سخن لییح نیس؛ زیرا ل ؛ م بهه دالل؛ بتر ثبتوت دارد و
به فعل تأویل برده نگیشود( ».ابن ه ام ،1985 ،ج.)71 :1
 -3-2ال زائده

گاهی ال در کلگهای وارد شده اس؛ اما نه مولوله اس؛ و نه موج
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 -2-2ال موصوله

تعریتف آن متیشتود،

در این لورت ال زائده اس؛ و ال زائده به طور کلی به چهار قسمِ الزمه ،عارضه ،ملگایته و
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مبداله (آنچه هگراه مدخولش عَلم برای فرد میگردد) ،تقسیم میشود.

نقد و بررسی معنای «ال» در ترجمه صد آیه اول قرآن کریم  _______________ ...امیر بسطامی و روح اهلل محمدی

 -1-3-2ال زائده الزمه گاهی با وضع عَلم مقارن اس؛ ،خواه آن علم ارتاالی (اوال بترای
آن شخص وضع شده) باشد ،مانند السَگَوءَل (علم بترای شخصتی یهتودی) و الیَسَتع (علتم
برای پیامبری) ،خواه آن علم منقول باشد ،مثل الالت (نام ب؛ م رکان ثقیف در طائف بتود و
مااهد میگوید :نام شخصی بود که با آب خگیر گندم و جو را خیس مینگتود و متردم دور
قبر او گرد میآمدند و درنگ میکردند و او را ب؛ قرار داده بودند) و مثتل العتزّی (نتام بت؛
دیاری از م رکان که ابتدا نام درختی بود) .یکی دیار از اقسام ال زائده آنچه در اسم اشتاره
میآید ،مثل اآلن که علم برای زمان حاضر اس؛ و به دلیل متضتگن بتودن معنتای اشتاره بته
زمان حاضر از آن به اسم اشاره تعبیتر نگتودهانتد (أزهتری،2000 ،ج )183 :1و یکتی دیاتر از
اقسام ال زائده الزمه ،ال موجود در مولوالت میباشد ،مثل الذی و التی (هگان.)184:
 -2-3-2نو دوم از ال زائده ،ال زائده عارضه میباشد و خود دو نو اس؛ :عارضته بته
بنات األوبر برای تو گیاهان کمء و عُسقُول را چیدم و تو را از گیاهان ابن اوبر نهی میکتنم»
و نو دوم عارضه به لورت شاذ در نثر اس؛ مثل «ادخلوا االول فتاالول» زیترا «اول» حتال
اس؛ و شرط حال ،نکره بودن آن اس؛ و ایتن متورد یکتی از متوارد استتثناء و شتاذ است؛
(هگان).

 -3-3-2نو سوم از ال زائده ،ال ملگِّیه (اشاره کننتده) متیباشتد و آن عبتارت است؛ از
آمدن ال در اسگی که منقول از معنایی به علگی؛ اس؛ و اشاره به وجود معنتای التل (منقتول
عنه) در این اسم علم منقول میکند .در بی تر موارد در ل ؛ منقول به علگی؛ واقتع متیشتود
مثل حارث ،قاسم ،حسن ،حسین ،عباا

و ضیااک ،گاهی نیز در مصدر منقتول بته علگیت؛

واقع میشود مثل فضل که در الل مصدر فضُل الرجل (مرد لاح

فضل گردید) و گتاهی
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كمعاا وعسعاوال  ...ولقعد نهيتعك ععن
ضرورت شعری ،مثل «بنات األوبر» در «ولقد َجنَيتُك َأ ُ

نیز در اسم عین منقول به علگی؛ واقع میشود ،مثل نُعگان که در الل به خون خ یف گ تته
میشود (هگان.)185:
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 -4-3-2نو چهارم از ال زائده ،آنچه که ابتداء ال عهد بوده و اشاره بته فترد خالتی از
جنس داشته اس؛ سپس بعد از کثرت استعگال در آن فرد خا
فرد خا

تبدیل به اسم علم بترای آن

شده اس؛ مثالً در لدر اسالم و حضور پیامبر بتین مستلگین شتهر یثترب (مدينعة

یثرب) میل اجتگا مسلگانان بود و مسلگانان اخبار و احکام مرتب ختود را و حتوادث شتهر
یثرب را دنبال میکردند و شهر یثرب معهود بین آنها بود و هناامی که میخواستند از «مدينعة
یثرب» تعبیر بیاورند با ال عهد آن را ذکر مینگودند و میگ تنتد «المدينعة» ستپس بتا کثترت
استعگال «المدينة» برای «مدينة یثرب» این کلگه رمزی و علم برای شهر یثرب شد.
 -4-2ال نائبه

کوفیون و بعضی از بصریون و بسیاری از متاخرین معتقدند که ال متیتوانتد از ضتگیری کته
(نازعات )41 /گ تهاند «الگأوی» یعنی «مأواه» که ال نیاب؛ از «ضگیر» میکنتد و مختال ین ایتن
نظریه در آیه شری ه میگویند« :هی الگأوی له» (ابن ه ام ،1985 ،ج.)77 :1
من أ قول به نیاب؛ هگزه در آیه شری ه نیاز به عائد در مبتدا و خبتر است؛ زیترا در قترآن
ام َربِّهِ َونَ َهى النَّفَْ َع ِ
ن ال َْه َوى فَإِ َّن ال َْجن َّ َة ه ِ َي ال َْمى ْو َوى﴾ (نازعتات/
آمده اس؛َ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخ َ
اف َمقَ َ
َ

40و« )41أما» شرطیه اس؛ و بعد آن «من» مولوله آمده نقش مبتدا را دارد و «فاء» جتواب و
﴿ان الجنة هى المووی﴾ خبر برای «من» میباشد که باید بین مبتدا و خبر راب باشد و در ایتن
جا گروهی قائل به نیاب؛ ال از ضگیر قائل شدند و گروهی دیار به تقدیر گرفتن «لته» قائتل
شدند.
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مضاف الیه واقع میشود نیاب؛ و جان ینی کند و بر هگین اسا

در﴿فَإِن الْجن َّة ه ِ َي المىووى﴾

 -3روش مترجم در ترجمه ال
پس از تبیین معانی و انوا ال بته بررستی ترجگته قترآن جنتاب آقتای میگتدعلی رضتایی
ال هانی میپردازیم ،این ترجگه توس ای ان و جگعی از پژوه تاران نوشتته شتده است؛
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نقد و بررسی معنای «ال» در ترجمه صد آیه اول قرآن کریم  _______________ ...امیر بسطامی و روح اهلل محمدی

واین پژوهش به لورت موردی ترجگه  100آیه اول قرآن را مورد کنکاش قرار داده است؛
که در دو بخش اسلوب کلی و موارد جزئی قابل بررسی اس؛.
 -1-3اسلوب کلی مترجم در ترجمه انواع ال

برای ن ان دادن خصو

معانی ال ماهی؛ (جنس) و ال عهد ذهنتی بالغتی هتیچ عالمتتی

ل ظی در فارسی و عربی وضع ن تده است؛ (زیترا در زبتان عربتی ال دارای معتانی زیتادی
اس؛) ،تنها با دق؛ در قرائن قابل شناخ؛ اس؛ .ابن ه ام راه شناستایی ال ماهیت؛ را عتدم
وقو ل ظ «کل» در جایااه آن میداند ،لیکن خود این معیار متوقف بر فهم استتغراقی نبتودن
آن اس؛ و هناامی شخص متوجه شد استغراقی نیس؛ ،دیار نیاز به این معیار نیس؛ .بتدین
جه؛ مترجم نیز تنها به لورت معرفه میآورد و توضیح بی تری نگیدهد .متثالً در ترجگته
اس؛« :آنان کسانی هستند که گگراهی (را با) راهنگتایی مبادلته کردنتد ،پتس داد و ستدشتان
سودی نکرد و ره یافته نبودند».
الل «ضاللة» ،حیرت اس؛ و به خاطر وجود حیرت در فراموشی ،به آن «ضعاللة» گ تته
میشود (أبیاری ،1405 ،ج.)58 :9

«الضاللة» انیراف از اعتدال و گم کردن هدای؛ و طریتق است؛ .گ تته متیشتود« :ضتل
منزله» و برای کسی که از حق و لییح در دین خارج میگردد به آن استعاره آورده میشتود
و مقصود از خرید «ضاللة» در مقابل هدای؛ ،اختیار و برگزیدن ضالل؛ بتر هتدای؛ و بتدل
گرفتن گگراهی به جای هدای؛ اس؛ و این از باب استعاره اس؛ زیرا در خرید نیز شتخص
چیزی را بدل عطا میکند و چیز دیاری را اخذ میکند (زمخ ری ،بیتا ،ج .)107 :1
ِ
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ِ
ىن الْمىاء
ازاینرو ،ال در «الضاللة» دالل؛ بر ماهی؛ و جنس میکند ،مثل ال در ﴿ َج َعلْنا م َ
ل َش ْيءٍ َحي﴾ (انبیاء )30/و م سرین از آن بیث نکردهاند.
كُ َّ
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الضاللَ َة بِالْهدى فَما ربِح ِ
ِ
اشتَ َر ُوا َّ
دين﴾ (بقتره )16/آمتده
ذين ْ
تت َ
َ َ ْ
﴿ ُأولئ َ
جارتُ ُه ْم َو ما كانُوا ُم ْهتَ َ
ُ
ك ال َّ َ
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ترجگه «الضاللة» به گگراهی ،بسیار ترجگته ختوبی است؛ .متترجم بترای ن تان دادن ال
مولوله از تعبیر «کسانی که» است اده نگوده اس؛ ،مثالً در ﴿غير الْم ْغ ُض ِ
وب َعلَيْهِ ْم﴾ (فاتیته)7/
َ

میگوید« :کسانی که بر آنان خ م ن ده اس؛».
برای ن ان دادن عهد حضوری در ترجگه از اسم اشاره مثتل «آن» « ،ایتن» و  ..متیتتوان
است اده نگود مثل ﴿ َو ال تَقْ َربا هذِهِ َّ
ىج َر َ﴾ (بقتره )35/کته در ترجگته «ایتن درخت؛» آورده
الش َ

اس؛ ،گرچه «این» ترجگه «هذه» میباشد ،لیکن باید توجته نگتود در عربتی نیتز بته کگتم

«هذه» میتوان فهگید ال در «الشارة» دالل؛ بر حضور دارد و هگچنین برای ن ان دادن عهتد
حضوری که از وقو بعد ندا حالل شده در فارسی نیز از «ای» حترف نتدا استت اده نگتوده
اس؛ مثل آیه  21سوره بقره که در ترجگه ﴿يا ايها الناس﴾ تعبیر به «ای مردم» آورده اس؛.
برای ن ان دادن عهد ذکری گاهی از کلگه «ایتن» بترای رستاندن م هتوم استت اده نگتوده
است اده از کلگه «این» اشاره دارد که مقصود از «البقرة» هگین گاوی اس؛ که سخن دربتاره او
َ
بود .ابتدا آمدهَ ﴿ :و إ ِ ْذ قا َل ُموسى لِقَ ْومِىهِ إ ِ َّن ه َ َ ْ
ىر ً﴾ (بقتره ،)67/ستپس
اّلل يَىو ُم ُركُ ْم أ ْن تَىذْ بَ ُحوا بَقَ َ

ِ ِ
ون﴾ (بقره )70/مترجم مینویسد« :چرا کته
اّلل ل َُم ْهتَ ُد َ
شاء ه َ ُ
فرموده﴿ :إِ َّن الْبَقَ َر تَشابَ َه َعلَيْنا َو إنَّا إ ْن َ

چاونای این گاو بر ما م تبه شده و اگر خدا بخواهد ،ما حتگاً رهیافته میشویم».
 -2-3موارد جزئی
 -1-2-3بررسی معناشناسی و ترجمه ال در بسم اهلل الرحمن الرحیم

مترجم در ترجگه ﴿بسم ه َاّلل الرحمن الرحيم﴾ میگوید« :به نام خدای گسترده مهترِ مهترورز»
ابتدا به بررسی کلگه «اهلل» میپردازیم.
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اس؛ مثل آیه  70سوره بقره که ال در «البقعرة» عهتد ذکتری لتریح متیباشتد و متترجم بتا

درباره کلگه «اهلل» اختالف شده اس؛ که آیا جامد اس؛ یا م تق؟ اگر م تق است؛ التل
آن (م تق منه) چیس؛؟ برخی قول به ارتاالی؛ آن را به اکثر علگاء نسب؛ دادهاند (مصتط

میسوب میشود و کلگه «اهلل» علم برای هگان خالق جهان میباشد و بنتابر م تتق شتگردن
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درویتتش ،1415،ج( )8 :1دعتتا  ،1425،ج .)7 :1بنتتابر ارتاالیتت؛ «اهلل» ،ال جزئتتی از کلگتته
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آن زمخ ری میگوید« :الل آن إاله میباشد که هگزه آن حذف شتده و عتوض آن حترف
تعریف قرار گرفته اس؛ ،به هگین دلیل هگزه آن در یا اهلل به لورت قطتع تل تظ متیشتود،
هگاناونه که در یا إله هگزه قطع اس؛ و اإلله از اسگاء جنس اس؛ که بر هر معبود بته حتق
یا باطل اطالق میشود سپس غلبه استعگال در معبود به حق پیدا نگتوده است؛ لتیکن اهلل بتا
حذف هگزه فق مخصو

معبود به حق اس؛ و به غیر آن اطالق نگتیشتود﴾ (زمخ تری،

بیتا ،ج.)49 :1
هگچنین مگکن اس؛ ال اشاره به هگان معهود در فطرت ب ر باشتد و هگچنتین احتگتال
دارد برای دالل؛ بر استغراق ل اتی در إاله باشد یعنی این معبود لت ات تگتام معبودهتا را
دارا اس؛ یا مصداق اتم و اکگل معبودها اس؛ لیکن در فارسی کلگه خدا برای آن معبود بته
حق علم میسوب میشود ،در فارسی ن انه نکره بتودن حترف «ی» و ن تانه معرفته بتودن
تنکیر نیس؛ بلکه برای سهول؛ در تل ظ اس؛ .ال در «الرحگن» را برخی ال جنس متیداننتد
اما میتواند برای دالل؛ بر کگال (استغراق ل اتی) باشد زیرا با مقام مبالغه سازگارتر است؛
زیرا بر وزن فعالن که از اوزان مبالغه در ل ؛ اس؛ ،ساخته شده اس؛ ،پس رحگان یعنتی
کسی که رحگ؛ او هگه چیز را دربرگرفته اس؛ و به غیر خداوند جایز نیس؛ که گ ته شتود
(زجاج ،1988 ،ج.)43 :1
مترجم توانسته اس؛ شگول بی تر و مبالغه بی تر در «الرحگن» را بستیار زیبتا ن تان دهتد،
ای ان رحگن را به گسترده مهر ترجگه نگوده اس؛ و ال در «الرحیم» دالل؛ بر جنس متیکنتد
که ترجگه «رحیم» به مهر ورز نیز ترجگه خوبی اس؛.
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خالی بودن کلگه از «ی» تنکیر اس؛ ولی «ی» در ترجگه «ختدای» از ستوی متترجم ن تانه

ِ ِ
ِ
ين﴾ (فاتیه)2/
﴿ -2-2-3ال َْح ْم ُد ه َّلل َر ِّ
ب ال َْعالَم َ

اس؛» .این ترجگه نگتیتوانتد م هتوم استتغراق در ال را برستاند ،بته عتالوه متترجم کلگته
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در ترجگه آیه دوم سوره فاتیه ،مترجم مینویسد« :ستتایش مخصتو

پروردگتار جهانیتان
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«مخصو

» به کار برده اس؛ و از این کلگه معنی حصر است اده میشتود ،حتال آنکته اکثتر

م سرین (به عنوان نگونه از مهگترین ت اسیر ادبی چتون إعتراب القترآن للنیتا  ،الک تاف
للزمخ ری ،إعراب القرآن و بیانه میتوان نام برد) ،در این آیته حصتر را ن هگیتدهانتد و تنهتا
اشاره به ثبوت در تعبیر جگله اسگیه نگودهاند .چنانکه زمخ ری میگوید« :خداوند تعتالی در
این آیه از اسلوب متداول بین عرب در تعبیر نگودن عدول کرده اس؛ زیترا عترب در مثتل
چنین مقامی شکراً هلل و معاذاً هلل به کار میبرد و نکتهای که در این عدول به تعبیتر بتا جگلته
اسگیه رساندن معنی ثبوت اس؛ (زمخ ری ،بیتا ،ج.)52 :1
مصط ی درویش میگوید« :الیگد اهلل ،گرچه جگله خبریه اس؛ ،لیکن برای ان اء حگتد
به کار رفته اس؛ و فایده جگله استگیه دائگتی بتودن حگتد و استتگرار و ثبتوت آن است؛»
(مصط

درویش ،1415 ،ج.)16 :1

اس؛ ،الم را الم ملکیه گویند و اگر مارور به لورت حقیقتی قابتل تگلتم نباشتد یتا فترد
لالحی؛ مالکی؛ ندارد ،به آن الم ،الم استیقاق یا اختصا

میگویند .مثل «هتذا االلتطبل

للبقر» لذا باید توجته نگتود ،ایتن معنتی از اختصتا

در عربتی بترای الم جتاره بتا م هتوم

در زبان فارسی خل ن ود زیرا اختصا

در ایناا به معنای حصر نیست؛ .پتس

اختصا

آنچه در الادول فی إعراب القرآن آمتده « وفع وولعه فه فعن االختصعاد ل داللعة ع عى أن
جميع المحامد مختصة به سبحانه وتعالى» مورد قبول نیست؛ زیترا اختصتا
جاره در هلل هرگز معادل معنای حصر نیس؛ زیترا در اختصتا

م هتوم از الم

ایناتا تنهتا جانت

اثبتات

مالحظه می شود و تنها ثاب؛ میشود ،این برای آن اس؛ امتا در حصتر یتم جانت

اثبتات

حکم برای شی و یم جان

ن ی آن از غیر شی وجتود دارد یعنتی ایتن بترای آن است؛ و
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در معانی «الم جاره» هناامی که شخص عاقل اس؛ و مارور شی قابتل تگلتم حقیقتی

برای غیر آن نیس؛ ،به عتالوه برختی از م سترین الم را الم استتیقاق معنتا نگتودهانتد ،نته
اختصا

(عبدالقادر ،1965 ،ج.)116 :1
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.5.7
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«العالگین» جگع عالَم اس؛ (ثعالبی ،1418 ،ج( )164 :1مصتط

درویتش ،1415 ،ج )13 :1و

در فارسی عالَم و جهان مترادف اند و جگع جهان به لورت جهان ها اس؛ .جهانیتان جگتع
جهانی یعنی منسوب به جهان اس؛ در فرهنگ فارسی عگید جهانیان را به مردم دنیا ترجگته
نگوده اس؛ (واژه یاب ،بیتا) و ابوحیان گوید« :الف والم در العالگین برای استغراق است؛ و
آن جگع سالم اس؛» (ثعالبی ،1418 ،ج.)164 :1

بیث لغوی از العالگین ،اگرچه به ظاهر اوالً از موضو بیث خارج اس؛ ،امتا چتون در
این مورد نو ال بر اسا

مدخولش سنایده شده پس به ناچار از موضو له آن نیتز بیتث

شد که در این جا کلگه العالگین در خود شگول دارد که این شگولِ ماده و لیغه جگع ستالم
دالل؛ بر مقام بیان استغراق دارد پس ال در آن استغراقیه اس؛.

مترجم گوید« :ما را به راه راس؛ راهنگایی فرما» ،در بیث از معانی ال نزد بالغیون گذشت؛،
در مثل «أدخل السوق» وجود أدخل قرینه میشود که مقصود از السوق خود ماهی؛ بگا هتی
هی نیس؛ ،بلکه وجود ماهی؛ در خارج اس؛ و به لورت جگیع افتراد آن نیتز نگتیباشتد
بلکه به لورت العلی التعیین فرد اراده شده اس؛ (ت تازانی.)225: 2001 ،
در این جا نیز «اهدنا» قرینه اس؛ و ال در الصراط دالل؛ بتر عهتد ذهنتی بالغتی متیکنتد.
«الگستقیم» اگر چه بر وزن اسم فاعل اس؛ ،لیکن به معنی فعیل و ل ؛ برای لراط متیباشتد
و ال در آن دالل؛ بر جنس میکند .در زبان فارسی عالم؛ خالی برای ن ان دادن این معتانی
از ال وضع ن ده اس؛ و تنها میتوان به لورت معرفته ترجگته نگتود هگاناونته کته متترجم
ترجگه نگودهاند.

مترجم گوید« :هگان کسانی که بر آنان خ م ن ده اس؛ و از گگراهان نیستند».
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﴿ -4-2-3غير الْم ْغ ُض ِ
وب َعلَيْهِ ْم وال الضالين﴾ (فاتیه)7/
َ
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﴿ -3-2-3اهدنا الصراط المستقيم﴾ (فاتیه)6 /
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در ایناا معنای ال مولوله را با عبارت «کسانی که» ن ان داده اس؛ و چه بستا بتا کلگته
«هگان» میخواهد ،بدل بودن آن را ن ان دهد و در ترجگه «الضَّالِّینَ»« ،گگراهان» را متیآورد
و ال را به لورت مولوله معنا نگیکند ،بلکه ثبوتی معنا میکند و در ترجگه توانسته معنتا را
منتقل کند.
در زبان فارسی عالمتی برای ن ان دادن این معنا از ال وجود نتدارد و تنهتا بتا تیلیتل و
دق؛ در «گگراهان» میتوان به این مطل

رسید ،هگاناونه کته در متتن عربتی نیتز ،تنهتا بتا

تیلیل ال در الضالین میتوان این معنا را درک کرد چرا که برای خصو

ایتن معنتای از ال

عالمتی در عربی نیز وضع ن ده اس؛ که بتوان این معنا را از سایر معانی ال به آستانی تگییتز
داد .در برخی از معانی ال عالئگی وجود دارد ،مثل وجتود استم اشتاره در ال حضتوری یتا
وجود استثناء در ال استغراقی یا م تق بودن مدخول در ال مولوله اما برای برخی از معتانی

ون﴾ (بقره)12/
ون َو لتِ ْن ال يَ ْش ُع ُر َ
َ ﴿ -5-2-3أال إِن َّ ُه ْم ُه ُم ال ُْمفْسِ ُد َ

مترجم گوید« :آگاه باشید که آنان فق فسادگرند و لیکن (با درک حسای) متوجه نگیشوند».
ای ان در ترجگه خویش مولول بودن ال در «الگ سدون» را بته تصتویر نک تیده است؛
گرچه در﴿غير المغضوب عليهم﴾ از «کسانی که» استت اده نگتوده بتود« ،الگ ستدون» در قتوه
«الذین ی سدون» اس؛ (ابن ه ام ،1985 ،ج )71 :1و در فعل تکرار و وجود تتدریای حتدث
اس؛ لیکن در تعبیر اسگی ثبوت اس؛ پس عدول از ترجگه الگ ستدون بته لتورت استم
فاعلی « فسادگر» به لورت فعلی سزاوارتر اس؛ و چنین ترجگه میشتود« :آگتاه باشتید بته
درستی تنها آنانند که فساد میکنند».
نکته دیار ،قرار نارفتن کلگه «فقت » درجتای مناست

ختویش است؛ زیترا «فقت » در
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حصر خبر در مبتدا متیشتود (عبتدالرحگن،
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فارسی باید بر سر مقصورعلیه وارد شود ،مقصور در این تعبیر «فساد کردن اس؛» و مقصتور
علیه «آن ها» هستند ،چرا که ضگیر فصل موج
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عالم؛ ل ظی خالی وجود ندارد ،مثل ال عهد ذهنی نیوی و ال عهد ذهنی بالغی.
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 ،1996ج ،)470 :1پس باید گ ته شود« :تنها آنانند که فساد میکنند» .البته اگر از ویرگتول بعتد
از « فق » است اده میکرد (و متیگ ت؛ :آنتان فقت  ،فستادگرانند) ،از بتروز اشتکال معنتایی
ِ
ون﴾ (بقره )27/ایتن نکتته را مراعتات
ك ُه ُم الْخاسِ ُر َ
جلوگیری مینگود .لیکن در ترجگه ﴿ ُأولئ َ

نگوده اس؛ و میگوید« :تنها آنان زیانکارند».

ود َها الن َُّاس﴾ (بقره)24/
﴿ -6-2-3فَاتَّقُوا الن ََّار الَّتي َوقُ ُ

مترجم گوید« :خود را از آت ی ح ظ کنید که هیزم آن مردم و سنگ ها اس؛».
م اهده میشود ،ای ان «النار» را به لورت نکره ترجگه نگوده اس؛ ،اکنتون جتای ایتن

که هیزم آن مردم و سنگ هاس؛» ،وجتود دارد درحتالی کته نتار در یتم آیته معرفته و در
دیاری نکره اس؛.
بهتر اس؛ در حالتی که نار معرفه اس؛ چنین ترجگته شتود «ختود را ح تظ کنیتد از آن
آتش که هیزمش مردم و سنگها اس؛» زیرا ال در آن عهد است؛ .ابتتدا -براستا
نزول -این مطل

ترتیت

در آیه ش م سوره تیریم سابقاً بیان شده بود و ایناا در سوره بقره اشتاره

به هگان دارد .زمخ ری در ت سیر این آیه میگوید« :اگتر باتویی لتله در التتی بایتد قصته
معلوم برای مخاط

باش ،پس چاونه آنها میدانند که آتش آخترت بتا متردم و ستنگهتا

شعلهور میشود .میگویم :میال نیس؛ که آنها قبالً از اهل کتاب یتا از ختود رستول اهلل در
سوره تیریم ﴿نارا وقودها الناس والحجار ﴾ (تیریم )6/شنیده باشند ،چنین آت تی در قیامت؛
اس؛ و اگر باویی :چرا آتش تولیف شده به این جگلته در ستوره تیتریم نکتره است؛ و
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سوال باقی اس؛ :این نو ترجگه چه ت اوتی با ترجگه شگا در آیته ﴿قىوا َأنفُ َسىتُ ْم َو َأ ْهلِىيتُ ْم
ود َها الن َُّاس َوال ِْح َج َار ُ﴾ (تیریم )6/به «خودتان و خانواده هایتان را از آت ی ح تظ کنیتد
نَ ًارا َوقُ ُ

ایناا معرفه میباشد؟ آنااه میگویم :آن آیه در مکه نازل شده اس؛ و در آناتا فهگیدنتد کته
که قبالً شناخته شده مینگاید» (زمخ ری ،بیتا ،ج)22 :1
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آت ی با این اولاف وجود دارد .سپس در مدینه این آیه بیث نازل شده که اشاره بته آنچته
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البته ما نگیگوییم تنها هگین احتگال در ال النار وجود دارد ،بلکته مهتم معرفته بتودن آن
اس؛ و باید به لورت معرفه معنا شود و بیث از ت ستیر و مقصتود «النتار» ماتال دیاتری
میطلبد.
ِ
ىون َأنَّى ُه
ذين َآمنُوا فَيَ ْعل َُم َ
ال ما بَ ُع َ
ب َمثَ ً
وع ًة فَما فَ ْوقَها فَ َو َّما ال َّ َ
اّلل ال يَ ْستَ ْحيي َأ ْن يَ ْضرِ َ
﴿ -7-2-3إ َّن ه َ َ
ال َْح ُّق م ِ ْن َربِّهِ ْم﴾ (بقره)26/

مترجم گوید« :درحقیق؛ خدا شرم نگیکند که بته پ تهای و فراتتر از آن مَثَلتی بزنتد و اماتا
کسانی که ایگان آوردهاند پس میدانند که آن مَثَل  ،حقیقتی از طرف پروردگارشان اس؛».
در این آیه ،مترجم در ترجگه «الیق» متیگویتد« :حقیقتتی از طترف پروردگتار» و ایتن
ترجگه به لورت نکره اناام شده اس؛ و بهتر آن اس؛ که گ ته شود« :و آن مَثَل حق است؛

ِ
َ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ىن
اسىتَتْبَ َر َو
كىان م َ
ىج ُدوا آ َد َم َف َس َ
اس ُ
لىيَ َأبىى َو ْ
ىج ُدوا إال َّ إبْ َ
َ ﴿ -8-2-3و إ ْذ ُقلْنا لل َْمالئتَة ْ
ِ
رين﴾ (بقره)34/
الْتاف َ

مترجم گوید« :و یاد کن هناامی را که به فرشتاان فرمودیم :برای آدم ساده کنید».
ای ان در ترجگه «المالئكعة» نتوانستته استتغراق م هتوم از ل تظ را نگتایش دهتد ،قرینته
استغراقی بودن آن آمدن استثناء ،پس از جگع بستن آن میباشد .بهتر آن بتود کته از کلگتاتی
مانند «هگه» و «تگام» است اده نگاید (تگام فرشتاان) تا بتواند بهتتر استتغراق م هتوم را ن تان
دهد.
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از طرف خداوند» یا «وآن مثل حقیق؛ اس؛ از طرف خداوند».
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ِ
ك ال َْجن َّ َة َو َ ...و ال تَقْ َربىا هىذِهِ َّ
ىن
ت َو َز ْو ُج َ
استُ ْن َأنْ َ
ىج َر َ فَتَتُونىا م َ
الش َ
َ ﴿ -9-2-3و قُلْنا يا َ
آد ُم ْ
َّ ِ
مين﴾ (بقره)35/
الظال َ

مترجم گوید« :ولی نزدیم این درخ؛ ن وید که از ستگکاران خواهید شد» .ستخن دربتاره
نو ترجگه «الظالگین» اس؛ که در ترجگه به لورت ولت ی و ثبتوتی ترجگته شتده زیترا
ستگکار در فارسی به کسی گ ته میشود که خلق و خوی او ستم اس؛ و حال آنکته ستخن
درباره حضرت آدم ( ) و پیامبر الهی نگیتواند متصف به ظلم باشد زیترا خداونتد فرمتوده:
﴿الينال عهدی للظالمين﴾ گرچه مگکن اس؛ از او ترک اولی لادر شود و از بتاب «حسعنات
االبرار سيئات المقربين» ،به آن یم مورد نیز ظلم اطالق شود ،پس ظتالم درایتن آیته معنتای
حدثی و فعلی دارد ،نه ثبوتی و ول ی بنابراین شایستته مقتام است؛ کته ال را مولتولی و
«ظالگین» را به لورت حدثی وفعلی ترجگه نگائیم.
چنین ترجگه میشود« :به این درخ؛ نزدیم ن وید (در غیتر ایتن لتورت) از کستانی کته
مرتک

ستم میشوند خواهید شد» یا «به این درخ؛ نزدیم ن وید تا از کسانی که مرتکت

ستم میشوند نباشید» .با افزودن «ارتکاب» معنای حدثی و فعلی نگود پیدا میکند.
ظلم در لغ؛ به معنای قراردادن چیزی در غیر موضع آن یا از حد چیتزی عتدول کتردن
میباشد ،اگر بخواهیم مثل مترجم ظلم را به ستم ترجگه نکنیم -زیرا ستتم بتار من تی بستیار
زیادی دارد و معگوالً در فارسی برای ظلم نسب؛ به انسان دیار به کار بترده متیشتود ولتی
ایناا سخن از تخطی و تااوز از امر الهی اس؛ -و معنای حتدثی و فعلتی الظتالگین لیتا
کنیم ،آنااه ترجگه چنین میشود« :به این درخ؛ نزدیتم ن توید (درغیتر ایتن لتورت) از
کسانی خواهید شد که از حد تااوز میکنند».
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اگر بخواهیم مثل مترجم ،ظلم را به ستم ترجگه کنیم با رعای؛ حدثی و فعلتی بتودن آن،
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ِ
ِ
ِ ِِ
ل فَتُوبُىوا إِلىى
َ ﴿ -10-2-3و إ ِ ْذ قا َل ُموسى لقَ ْومه يا قَ ْو ِم إِنَّتُ ْم َظل َْمتُ ْم َأنْفُ َسىتُ ْم بِاتِّخىاذكُ ُم الْع ْجى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حيم﴾ (بقره)54/
الر ُ
تاب َعلَيْتُ ْم إن َّ ُه ُه َو الت َّ َّو ُ
بارِئتُ ْم فَاقْتُلُوا َأنْفُ َستُ ْم ذلتُ ْم َخيْ ٌر لَتُ ْم عنْ َد بارِئتُ ْم فَ َ
اب َّ

مترجم گوید« :و یاد کنید هناامی را که موسی به مردمش گ ؛ :ای قومِ من در حقیق؛ شتگا
با انتخاب گوساله پرستیتان به خوی تن ستم کردید پس به سوی آفریدگارتان بتاز گردیتد و
منیرفان خودتان را بک ید که این کار در نزد آفریدگارتان برای شگا بهتر اس؛ .پتس (ختدا)
توبه شگا را پذیرف؛ ،چرا که فق او بسیار توبهپذیر و مهرورز اس؛».
در ترجگه «باتخاذکم العال» میگوید« :با انتخاب گوساله پرستتی» و چته بستا بهتتر آن
بود که گ ته شود« :با انتخاب گوساله» زیرا «العال» اسم جتنس است؛ نته ایتن کته مصتدر
باشد .ال در «العال» مگکن اس؛ برای عهد ذهنی نیوی یا برای عهد ذهنی بالغتی باشتد و
با ال معرفه میگردد به اعتبار ذکر سابق آن لیکن در ایناتا قبتل از ورود ال« ،العاتل» معرفته
بوده اس؛ و به واسطه ذکر مادد آن معرفه ناردیده اس؛.
ِ
الصىاعِقَ ُة َو َنْىتُ ْم
َ ﴿-11-2-3و إ ِ ْذ قُلْتُ ْم يا ُموسى ل َْن نُ ْؤم َن ل َ
ىر ً فَ َو َخىذَ تْتُ ُم َّ
ىرى ه َ َ
اّلل َج ْه َ
َىك َحتَّىى نَ َ
ون﴾ (بقره)55/
تَنْ ُظ ُر َ

مترجم گوید« :یاد کنید هناامی را که گ تید :ای موسی ،به تو ایگان نخواهیم آورد ،تتا اینکته
خدا را آشکارا ببینیم پس در حالیکه شگا میناریستید ،لاعقه شگا را فروگرف؛».
هناامی که در ترجگه «الصاعقة» ،لغزشی رخ دهد ،به تبع آن ال را نیز نگیتتوان بته طتور
لییح شناخ؛ .مترجم در ترجگه « الصاعقة» خود کلگه را میآورد در حالی کته لتاعقه در
فارسی به معنای آذرخش (رعد و برقی با لدای مهی

هگراه با شعله آتتش) است؛ و در آن
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نگیتواند عهد ذکری باشد زیرا ال عهد ذکری هناامی اس؛ که اسگی نکره ذکر شده ستپس

زمان «الصاعقة» به معنای آذرخش استعگال نداشته اس؛ گرچه مگکن اس؛ با توجه بته نظتر
ابن منظور گ ته شود ،مراد از «الصاعقة» ،عذاب اس؛ و ال دالل؛ برجنس میکند لیکن نظتر
مینگاید.
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زمخ ری بر مولوله بودن آن (بدین لورت که الصاعقة أي ما صعقهم و أماتهم) وجیتهتتر
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﴿ -12-2-3و َظلَّلْنا علَيتُم الْ َغمام و َأنْزلْنا علَيتُم الْمن و السلْوى كُلُوا مِن َطي ِ
بات مىا َر َزقْنىاكُ ْم َو
َ
ْ ِّ
َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ون﴾ (بقره)57/
ما َظل َُمونا َو لت ْن كانُوا َأنْفُ َس ُه ْم يَ ْظل ُم َ

مترجم میگوید« :و ابرها را بر شگا ستایهگستتر کتردیم و ختوراکی عستل ماننتد و مرغتان
بلدرچین گونه را بر شگا فرو فرستادیم و گ تیم :از خوراکیهای پتاکیزه (از) آنچته بته شتگا
روزی داده ایم ،بخورید ولی آنان با ناسپاسی ختود بتر متا ستتم نکردنتد ،بلکته هگتواره بتر
خودشان ستم مینگودند».
ای ان در ترجگه «السلوی» ،تعبیر به «مرغان بلتدرچین» متیآورد در حالیکته «الستلوی»
م رد اس؛ ،نه جگع و بهتر آن بود که «بلدرچین» به تنهایی باوید زیترا در ختود آن معنتای
مرغ و پرنده بودن نه ته اس؛ .ال در «السلوی» و «الگنّ» دالل؛ بر جنس میکند زیترا اشتاره
ابری دارد که با آنان سیر مینگود ،اگرچه که در ایناا نیز احتگال دارد ال برای جتنس باشتد
زیرا هر ابری در روز بر مردم و زمین سایه میافکند.
ِِ
ت مِنْ ُه اثْنَتا َع ْش َر َ َعيْنىاً
استَ ْسقى ُموسى لِقَ ْومِهِ فَقُلْنَا ْ
ب ب ِ َع َ
صاك ال َْح َج َر فَانْفَ َج َر ْ
اعرِ ْ
َ ﴿ -13-2-3و إذ ْ
اشربوا مِن رِز ِق هاّللِ و ال تعثَوا فِي ْاْلَر ِ ِ
قَد علِم كُ ُّ ٍ
دين﴾ (بقره)60/
ْ
ض ُمفْس َ
ْ َ َ
ل ُأناس َم ْش َربَ ُه ْم كُلُوا َو ْ َ ُ
ْ ْ َ َ َْ ْ

مترجم گوید« :و یاد کنید هناامی را که موسی بترای قتومش آب طلبیتد و بته او گ تتیم :بتا
عصای؛ بر سنگ بزن! و دوازده چ گه از آن ب کاف؛ ،کته هتر گروهتی از متردم ،آب تخور
خود را میشناختند و گ تیم :از روزیِ خدا بخورید و بیاشتامید و در زمتین تبهکارانته فستاد
مکنید».
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به الل وجود این نعگ؛ها دارد و با توجه به ت سیر زمخ ری ال در «الغگتام» اشتاره بته آن

در این آیه درباره ال در «الیار» دو احتگال ذکر شده اس؛:
اول آنکه ال اشاره به سنگ معینی در خارج باشد کته در برختی روایت؛ م خصتات آن
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سنگ ذکر شده اس؛ و احتگال دوم م ید جنس بودن اس؛ که چون در ایناا «اضرب» آمتده
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اس؛ ،قرینه میشود که ال جنس به لورت اشاره به عهد ذهنی بالغی در نظتر گرفتته شتده
اس؛ ،مثل ادخل السوق.
صاك الحجر﴾ میگوید« :با عصتای؛ بتر ستنگ
هگاناونه که مترجم در ترجگه ﴿ ْ
ب ب ِ َع َ
اعرِ ْ
بزن» و سنگ را به لورت معرفه (خالی از ی تنکیر) ترجگه نگوده زیترا بترای ن تان عهتد
ذهنی بالغی ،نه در عربی و نه در فارسی ،عالم؛ خالی وضع ن تده است؛ ،بلکته تنهتا بتا
تیلیل و دق؛ درک میشود.
چه بسا بتوان ال را در ایناا اشاره به حاضر درنظر گرف؛ زیترا خداونتد بته ای تان امتر
نگود که با عصای خود به سنگ ضربه بزند و در هناام شرح ما وقع درباره امتثال امتر الهتی
از ناحیه موسی ( ) سخنی نیاورد بلکه نتیاه امتثال امر موستی ( ) را ذکتر متیکنتد کته 12
چ گه جوشید ،از این نکته میتوان سرع؛ امتثال را نتیاه گرف؛ زیترا گویتا آنقتدر ستریع
سنگ با عصا ضربه زد که در نزدیکی شخص باشد ،بنتابراین دو قرینته متیتتوان گ ت؛ کته
سنگ در نزدیکی حضرت بوده اس؛ و ال در آن عهد حضوری اس؛ و معنا چنین میشتود:
«بر آن سنگ بزن» تا حضور را با کلگه «آن» ن تان دهتیم (دقت؛ شتود ستنگ بته حضترت
نزدیم اس؛ و سخن و اشاره از سوی خداوند اس؛).
﴿ -14-2-3قا َل إِن َّ ُه ي ُقو ُل إِنَّها ب َقر ٌ ال َذلُو ٌل تُثير ْ َ
ث ُم َسىل َّ َم ٌة ال شِىيَ َة فيهىا
ض َو ال تَ ْسقِي ال َْح ْر َ
اْل ْر َ
َ
ُ
َ َ
ُون﴾ (بقره)71/
كادوا يَفْ َعل َ
قالُوا ْاآ َن ِجئْ َ
ت بِال َْح ِّق فَذَ بَ ُحوها َو ما ُ

مترجم مینویسد« :موسی گ ؛ که خداوند میفرماید :در حقیق؛ آن گاوی اس؛ کته نته رام
اس؛ که زمین را شخم زند و ک تزار را آب نگیدهد سالگی اس؛ که هیچ لکتهای در رنتگ
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امتثال نگود که جزاء آن جوشش چ گهها شد و از طرف دیار تنها زمانی میتتوان بته یتم

آن نباشد .گ تند :اکنون سخن حق را آوردی».
در ترجگه «الیق» میگوید« :اکنون سخن حق را آوردی» و این با مضتگون کتالم کتامالً
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سازگاری ندارد .به نظر میرسد ترجگه زمخ ری برای این فراز بهتر باشتد زیترا زمخ تری
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در ایناا ال را نائبه از مضاف الیه میذوف ت سیر مینگاید .ای ان میگویتد« :اکنتون حقیقت؛
ولف آن گاو را آوردی» (زمخ ری ،بیتا ،ج.)180 :1
ِ
ِ
﴿-15-2-3ثُم قَست قُلُوبتُم مِن بعدِ ذلِك فَهِي كَال ِْح ِ
جىار ِ لَمىا
جار َأ ْو َأ َش ُّد قَ ْس َو ً َو إ ِ َّن م َن الْح َ
َ
َّ َ ْ
ُ ْ ْ َْ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ْماء﴾ (بقره)74/
يَتَفَ َّج ُر منْ ُه ْاْلَنْ ُ
هار َو إ َّن منْها لَما يَ َّشقَّ ُق فَيَ ْخ ُر ُج منْ ُه ال ُ

مترجم میگوید« :سپس دلهای شگا بعد از آن واقعه سخ؛ شد پس آن ها هگچتون ستنگ
(ها) یا سخ؛تر گردید .در حالیکه مسلگاً برخی سنگهتا آنچنتان است؛ کته نهرهتایی از آن
بیرون میزند و قطعاً برخی از آنها آنچنانند که میشکافد و آب از آن بیرون میآید و حتگتاً
برخی از آنها آنچنانند که از هرا

خدا فرو میریزد و خدا از آنچه اناام متیدهیتد ،غافتل

نیس؛».
جنس سنگ اس؛ و با تعبیر «أو أشد وسوة» مبالغه در تعبیر مینگاید و در ادامه با توضتییی کته
پیرامون جنسهای مختلف سنگها میدهد وجه قسی بودن قل های آنان روشن میشتود بته
این بیان که ،از جنس سنگ چیزهایی اس؛ که در مسیر رودها اس؛ و رودها آنها را ختورد
میکنند و از میان آنها فوران میکنند و از جنس سنگ اس؛ ،آنچته متیشتکافد و از آن آب
خارج میشود (مثل چ گههای آبی که از سنگها بیترون متیزنتد) لتیکن قلت هتای شتگا
میکمتر از سنگها اس؛ و ذرهای ترک نگیخورد و مقابل حق نترم نگتیشتود .ال در «معن
الحاارة» ،عهد ذهنی بالغی اس؛ ،به دلیل ﴿ما يتفجر منه اْلنهار﴾ .توجه شود در عهتد ذهنتی
بالغی ال دالل؛ برجنس دارد ،لیکن این بار در ضگن افراد غیر معین ،نه یم فرد اس؛ زیترا
دو نکته در عهد ذهنی بالغی مهم بود :اوالً معرف بودن آن به دلیل شناختی کته از جتنس در
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ال در «كالحاارة» دالل؛ بر جنس مینگاید و میخواهد باوید جتنس قلتوب شتگا ماننتد

ذهن نقش بسته باشد و ثانیاً فرد به لورت معین نباشد .بنابراین ترجگه ختوبی است؛ زیترا
برای ال جنس و ال عهد ذهنی بالغی در عربتی و فارستی عالمتتی وضتع ن تده و تنهتا بتا
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تیلیل میتواند درک شود.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
نىات َو
عيسى ابْ َن َم ْريَ َم الْبَيِّ
وسى الْت َ
الر ُسل َو آتَيْنا َ
تاب َو قَفَّيْنا م ْن بَ ْعده ب ُّ
َ ﴿ -16-2-3و لَقَ ْد آتَيْنا ُم َ
ناه ب ِ ُروحِ الْقُ ُد ِس﴾ (بقره)87/
َأي َّ ْد ُ

مترجم میگوید« :و بیقین به موسی کتاب (تورات) دادیم ،و بعد از او ،فرستتادگانی را پ ت؛
سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را دلیلهتای (معاتزهآستا) دادیتم و او را بوستیله روح
پاک ،تأیید کردیم».
م اهده میشود در ترجگه «الرسل» ،به لورت نکره «فرستتادگانی» تعبیتر آورده شتده و
حال آنکه قدر متیقن ترجگه «الرسل»« ،فرستادگان» (به لورت حتذف ی تنکیتر) متیباشتد.
چه بسا احتگال دارد بتوان ال را استتغراقی درنظتر گرفتته و گ تته شتود « و بعتد از او تگتام
فرستادگان را ،پ ؛ سرهم فرستادیم» زیرا قرآن بر پیامبر خاتم نازل شد و متیدانتیم ای تان
سوی خداوند متعال فرستاده شدند.

 -4نتیجهگیری
پس از تیلیل معانی ال و بررسی ترجگه ارائه شده از آن معانی به نتایج ذیل رسیده شد:
 -1برای ن ان دادن خصو

معانی ال ماهی؛ (جنس) و ال عهتد ذهنتی بالغتی هتیچ

عالمتی ل ظی در فارسی و عربی وضع ن ده اس؛ ،تنهتا بتا دقت؛ در قترائن قابتل شتناخ؛
اس؛ .آقای میگدعلی رضایی نیز تنها بته لتورت معرفته ترجگته نگتوده و درک آن را بته
مخاط

واگذار نگوده اس؛.

 -2مترجم برای ترجگه عهد ذکری از اسم اشاره کگم گرفته اس؛.
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آخرین فرستاده خداوند بود .پس تگام فرستادگان بعد از حضرت موسی تتا پیتامبر ختاتم از

 -3ای ان برای ن ان دادن ال مولوله از هگان مولوالت فارسی است اده نگوده اس؛.
 -4ای ان برای ن ان دادن ال حضوری دقیقاً از هگان ن انههتای ال حضتوری در عربتی

120

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.5.7

است اده نگوده اس؛ و بدانها اکت ا نگودهاند.
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 -5به لیا است اده از ادوات برای رساندن معانی متعدد ال ،متترجم کتامالً موفتق بتوده
اس؛ ،گرچه به لیا برگرداندن به فارسی در بعضی موارد لغزشهایی وجود داشته اس؛.

 -5پی نوشت
( )1منبع ترجگه سای؛ رسگی جناب آقای دکتر میگد علی رضایی ال هانی اس؛ در ستای؛ شتگاره لت یه
وجود ندارد و به دنبال هم آیات و سپس ترجگه آورده شده اس؛ .بدین جه؛ تنها شگاره آیه ذکر می شود و
میققین می توانند در سای؛ ای ان ) (www.rezaeesfahani.comدر ذیل هتر آیته ترجگته آن را م تاهده

نگایند.

 -4منابع
 -1ابن جنى ،أبى الفتح عثمان  ،الخصائص ،بيروت :عالم الكتب( ،ب تا).
 -2ابن خطيب ،محمدمحمد عبدال طيف ،أوضح التفاسير ،مصر :المطبعة المصرية( ،ب تا).
 -3ابن عاشور ،محمد الطاير ،التحرير و التنوير ،تونس :دار سحنون ل نشر والتوزيع1997( ،م).
ف
عبداه بن عبد الرحمن  ،شرح ابن عقيل ع عى ألفيعة ابعن مالعك ،القعايرة :دارالتعرا ،
 -4ابن عقيل،
(1980م).
 -5ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معام مقاييس ال غة ،وم :مكتب االعالم االسالم 1404( ،ق).
 -6ابن منظور ،محمد بن مكرم  ،لسان العرب ،بيروت :دارالفكر ل طباعة والنشر والتوزيع1414( ،ق).
ف
عبداه بن يوسف ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،بيعروت :دار الفكعر ل طباععة و
 -7ابن يشام،
النشر و التوزيع( ،بىتا).
 ،------------------- -8مغنعع ال بيععب عععن كتععب األعاريععب ،ط ،6بيععروت :دار الفكععر،
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*قرآن کریم

(1985م).
ف
عبداه بن الحسين ،التبيان ف إعراب القرآن ،سوريه :عيسى الباب الح ب و شركاه( ،بىتا).
 -9ابوالبقاء،
 -11ابوالبقاء ،أيوب بن موسى ،كتاب الك يات ،بيروت :ماسسة الرسالة1419( ،ق).
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 ،------------------ -10ال باب ف ع ل البناء و اإلعراب ،ط ،1دمشق :دارالفكر1416( ،ق).
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 -12ابياری ،إبراييم بن إسماعيل ،الموسوعة القرآنية( ،بىجا) :ماسسة سال العرب1405( ،ق).
ف
عبداه ،شرح التصريح ع ى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح ف النحعو،
 -13ازيری ،خالدبن
چ ،1بيروت :دار الكتب الع مية2000( ،م).
 -14استرآبادی ،حسن بن محمد ،شرح شافية ابن الحاجب ،القايرة :مكتبة الثقافية الدينية2004( ،م).
 -15اشمونى ،ع

بن محمد ،شرح األشمون ع عى ألفيعة ابعن مالعك ،بيعروت :دارالكتعب الع ميعة،

(1998م).
 -16اميل بديع يعقوب ،موسوعة النحو و الصر و اإلعراب ،تهران :االستقالل1431( ،ق).
 -17انباری ،عبدالرحمن بن محمد ،اإلنصا ف مسائل الخال بين النحويين البصريين و الكعوفيين،
بيروت :المكتبة العصرية2003( ،م).
 -18بغدادی ،عبدالقادر بعن عمعر ،خزانعة األدب و لعب لبعاب لسعان الععرب ،ط ،4القعايرة :مكتبعة
 -19ترجمه محمد ع ى رضايى ،از سايتwww.rezaeesfahani.com:

 -20فتازانى ،مسعود بن عمر ،المطول شرح ت خيص مفتاح الع وم ،ط  ،1بيروت :دارالكتعب الع ميعة،
(2001م).
 -21ثعالبى ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخ و  ،الاواير الحسان ف تفسير القعرآن ،بيعروت:
دار اإلحياء الترا العرب 1418( ،ق).
 -22جواد ع ى ،المفصل فى تاريخ العرب وبل اإلسالم( ،بىجا) :دار الساوى2001( ،م).
 -23دسووى ،مصطفى محمد عرفة ،حاشية الدسوو ع ى مغن ال بيب عن كتب األعاريعب ،بيعروت:
دارالمكتبة الهالل2009( ،م).
 -24دعاس ،أحمد عبيد ،إعراب القرآن الكريم ،دمشق :دارالمنير وودار الفاراب 1425( ،ق).
 -25دمامينى ،محمدبن أبى بكر ،شرح الدمامين ع ى مغن ال بيب ،بيروت :ماسسعة التعاريخ العربع ،
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الخانا 1997( ،م).

(2007م).
 -26راغب أصفهانى ،حسين بن محمد،مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت :دار الق م1412( ،ق).
(2000م).
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 -27رازی ،فخرالدين محمد بن عمر ،التفسير الكبير او مفعاتيح الغيعب ،بيعروت :دارالكتعب الع ميعة،
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 -28رضى ،محمدبن الحسن ،شرح الرض ع ى الكافية (استفاده شده از ماموعه نعرم افعراز المكتبعة
الشام ة بدون ناشر ومكان)
 -29زجاج ،إبراييم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق ،معان القعرآن وإعرابعه ،بيعروت :ععالم الكتعب،
(1998م).

 -30زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الكشا عن حقائق التنزيل وعيعون األواويعل فع وجعوه
التأويل ،بيروت :دار احياء الترا العرب ( ،بىتا).
 -31زجاجى ،عبدالرحمن بن اسحاق ،الالمات ،دمشق :دارالفكر1985( ،م).
 -32سيوطى ،عبدالرحمن بن أب بكر ،يمع الهوامع ف شرح جمع الاوامع ،مصر :المكتبة التوفيقيعة،
(بىتا).
 -33صافى ،محمود بن عبدالرحيم ،الادول ف إعراب القرآن الكريم ،دمشق :دار الرشيد1418( ،ق).
الع مية1997( ،م).
 -35عبدالرحمن ،ابن حسن حبنكة الميدانى الدمشقى ،البالغة العربية ،دمشق :دارالق م1996( ،م).
ف
عبداه ،الفروق ف ال غة ،بيروت :دار اآلفاق الاديدة1400( ،ق).
 -36عسكرى ،حسن بن
 -37عمر أحمد مختار عبد الحميد ،البحث ال غوي عند العرب ،عالم الكتب 2003( ،م).
 -38عبدالقادر بن مال حويش ،بيان المعانى [مرتب حسب ترتيعب النعزول  ،دمشعق :مطبععة التروع ،
(1965م).
 -39فراييدى ،خ يل بن أحمد ،كتاب العين ،وم :نشريارت1409( ،ق).
 -40فيومى ،أحمد بن محمد ،المصباح المنير فع غريعب الشعرح الكبيعر ،وعم :ماسسعه دارالهاعرة،
(1414ق).
 -41ويسى ،أبوع

الحسن بن عبد فاه ،إيضعاح شعوايد اإليضعاح ،بيعروت :دار الغعرب االسعالم ،
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 -34صبان ،محمدبن ع ى ،حاشية الصبان ع ى شرح األشمون أللفية ابن مالعك ،بيعروت :دارالكتعب

(1987م).
 -42ومى مشهدی ،احمد بن محمدرضا ،تفسير كنز الدوائق و بحر الغرائب ،تهعران :وزارت فرينع
 -43كمال بشر ،دراسات ف ع م ال غة ،دار غريب ل طباعة و النشر و التوزيع( ،بىتا).
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و ارشاد اسالمى ،سازمان چاپ و انتشارات1365( ،ش).
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 -44مبرد ،محمد بن يزيد ،الكامل ف ال غة واألدب ،القايرة :دار الفكرالعرب 1997( ،م).
 ،-------------- -45المقتضب ،بيروت :عالم الكتب( ،بىتا).
 -46مصطفى درويش ،محي الدين بن أحمد ،إعراب القعرآن و بيانعه ،سعوريه :دار اإلرشعاد ل شعئون
الاامعية1415( ،ق).
 -47مصطفوى ،حسن ،التحقيق ف ك مات القرآن الكريم ،تهران :وزارت فرين

و ارشعاد اسعالمى،

(1368ش).
 -48واژه ياب سايت www.vajehyab.com
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