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چکیده
یکی از مفردات مهم بهکار رفته در قرآن کریم ،ضمیر شأن است که تأکید و تفخیم ویژهای به کالم میبخشدد
و جز در موارد بسیار مهم بهکار نمیرود .برخی از نحویان و مفسران قرآن در موارد متعددی ادعدا نمدودهاندد
ضمیر شأن درآیاتی از قرآن مقدر است و برای این مدعا ادلهای ذکر نمودهاند .در ایدن پدژوهش کده بده روش
تحلیلی -توصیفی صورت گرفته ،برای بررسی صحت این ادعا ،ابتدا تبیین گردید ضمیر شأن به دلید ایاداد
ابهام ،اسم بودن و رکن کالم بودن؛ از معنای تأکیدی فوقالعاده و فراتر از دیگر ادوات تأکید برخدوردار اسدت و
همچنین از جهات متعددی خالف قیاس است؛ آنگاه ادله قائلین به تقدیر ضمیر شأن در موارد گوناگون ذکدر و
مورد نقد و بررسی قرارگرفت و سپس عدم تأیید تقدیر ضمیر شأن نزد عدرف عدرو و ناسدازگاری تأکیدد بدا
حذف به عنوان ادله نادرستی ادعای اضمار ذکر شده و اثبات گردید در هیچیک از موارد ادعا شدده ضدمیری
مقدر نیست .با بررسی ترجمههای مصباحزاده (تحتاللفظی) ،مصطفوی (آزاد) و مشکینی (تفسدیری) روشدن
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 -2دانش آموخته دکتری مدرسی معارف ،دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ،قم ،ایران

گردید ترجمه مصطفوی دقیقتر از دیگر ترجمهها بوده و ترجمه مشکینی در خصوص ایدن مسدهله ،از دقدت
کمتری نسبت به دیگر ترجمهها برخوردار است.

Email: a.saadi@ut.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :قرآن ،ضمیر شأن ،ضمیر محذوف ،تأکید ،ترجمه

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

 -1مقدمه
فهم عمیق آیات قرآن کریم و برداشت صحیی ا کح خ اداونحد امحوازه ا بحرز تحرین و
مهمترین دغدغحهاحا و مسحال دانمحمندان عمحوخ ایح مو عمومح تا و منر محانا موسحران و
پژواندگان قرآنو اصوصات بوده ایت .یکو ا اموزی که دز فهم یح

محنن عربحو ا

ممحه

قرآن کریم ضروزی ایت فهمیدن موردات مذکوز و میذوف دز منن و یپس کمف ازتبحا
معنایو این موردات با یکدیگر ایت .یکحو ا موحردات پحر اامیحت دز فهحم کح خ عربحو و
برگردان آن به دیگر بانااا ضمایر ایت .پژواشاای صوزت گرفنه پیرامحون تر محهاحای
قرآن گواه آن ایت که دزک صیی ضمایر عربحوا ا احالشاحای بحرز فحرازوی منحر م
ایت و نقش مهمو دز فهم و تر مه آن ایوا موکنند (به عنحوان نمونحه ز.ک :نیحریا 53 :1393؛
حا و اانو و امینوا 214-208 :1395؛ دلمادا مسبوق و عبدیا .)46 :1395

قراز گیرد ضمیر شأن ایت که ام بهصوزت مذکوز و ام به ادعای نیویان بهصوزت مقحدز
و میذوف دزآیات منعددی ا قرآن بهکاز زفنه ایت.
ضمیر شأن دازای معنای تأکیدی ویژهای فراتر و باالتر ا دیگر ادوات تأکیحد ایحت .ایحن
دز حالو ایت که براو نیویان و موسران قحرآنا دز محوازدیا ضحمیر شحأن زا میحذوف و
مقدز دانسنهاند .حذف شدن ضمیری که معنایو ر تعییم شأن و تأکید مینحوای ممحه بحه
مضمون ممه اضافه نموکند و دزعینحال باقو ماندن معنحای تأکیحدی آنا بحه نیحر غریح
موآید .به امین هت برزیو این ادعای نیویان باتو ه به ادله آنان موتواند زااگمای ایحن
مسئمه باشد و دز این تیقیق صیت این ادعا موزد برزیو قراز موگیرد.
بدین منیوزا ابندا دالل تقدیر این ضمیر بیان و محوزد برزیحو و نقحد قحراز محوگیحرد و
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یکو ا مورداتو که دز قرآن بهصوزت وییع بهکاز زفنه و موتواند موزد برزیو و تعمحق

یپس با مطالعه موزدی تر مهاای مصباح ادها مصطووی و ممحکینوا بحه از یحابو آناحا بحا
تو ه به ننیجه به دیت آمده ا پژواش پرداانه اوااد شد.
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آیت اهلل معرفت یه زوش برای تر مه بیان موکند:
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 تر مه تیتالمویو که بحه حاه احر کممحه ا بحان مبحد ا کممحهاه ا بحان مقصحدایگرین مىشود.
 -تر مه آ اد که دز آنا معنا ا قالبى به قال

دیگر موزیرد تا مراد منکمما بىکموکایحت

برگردانده شود به نیوی که حنىالمقدوز الواظ و کممات منن اصحمى و تر محه مطحابق احم
باشند.
 -تر مه توسیره که به شرح و بسط مطال

مىپردا د (معرفتا 1379ا ج.)116-113 :1

تر مه مصباح ادها تر مهای تیتالمویو ایت که طبیعنا بایسنو تر مه موحردات کح خ
ا

ممه ضمیر شأن دز آن نمود بیمنری داشنه باشد .اامیت ایحن تر محه انحان ایحت کحه

امین تر مه عینا با عناوین دیگری اون «تر مه شعرانو» و «تر مه اشرفو» نیر (یحهوات یحا
عمدات) اننماز یافنه ایت.
شدها به عنوان نمونهای ا تر مه آ اد اننخاب گردید .اامیت این تر مه دز تبیر و اشحراف
کم نییر منر م بر معانو موردات قرآنو ایت که به تألیف مجموعه اهازده محدی النیقیحق
فو کممات القرآن الکریم انجامیده ایت .البنه شدت اانماخ ایمان بحه موحردات قحرآنا گحااو
نموده ایت.

تر مه وی زا به تر مه تیتالمویو نردی

تر مه ممکینو نیر به عنوان تر مهای توسیری ا فقیهو به ناخ و ایح خ شحناس یحومین
تر مه موزد مطالعه دز این تیقیق اوااد بود.
بنابراینا یواالت این تیقیق انین ایت:
 .1تقدیر ضمیر شأن که موزد ادعای نیویان و براو موسران قرآن قراز گرفنها بحا تو حه
به ادله آنان و قرالن و شوااد دیگرا اگونه از یابو موگردد؟
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مطابق تعریف فوقا تر مه مصطووی که دز توسحیر وی بحه نحاخ توسحیر زوشحن منحدزج

 .2باتو ه به ننیجه به دیت آمده ا پژواشا تر مهاای یهگانه فحوق اگونحه از یحابو
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موشوند؟
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مبیث ضمیر شأن دز کن

منعدد نیوی قدیم و دید مطرح گردیده ایحت .ابحن نحو

دز الممع فو العربیةا ابن صالغ دز شرح الموص ا ابحن حا ح دز کافیحها زضحو ایحنرآبادی دز
شرح آنا ابن اماخ دز مغنو المبی و عباس حسن دز النیو الوافو به این موضوع پرداانحهانحد.
آنچه دز این کن

موزد برزیو قرازگرفنه شرایطا معنا و کازبرد ضمیر شحأن ضحمن برزیحو

انواع ضمایر ایت و بهصوزت مسنق به بیث ضمیر شأن میذوف نپرداانهانحد (ابحن نحوا
88 :1405؛ ابن صالغا 1434ا ج 118- 114 :3؛ ایحنرآبادیا 1389ا ج376- 373 :1؛  ابحن امحاخا

1367ا ج638- 636 :2؛ عباس حسنا 1422ا ج.)230- 226 :1
کن

توسیر قرآن ذی آیاتو که به عم موسرانشا ضمیر شأنو دز آن بهکاز زفنحه نیحر بحه

منایبت ا ضمیر شأن و معنای آن دز آیه مدّ نیر یخن زاندهاندا اما این مباحث بحهصحوزت
پراکنده دز تواییر مربوز مطرح گردیده و احیانات تناقضحاتو دز مطالح

بیحان شحده آنحان ذیح

مطابق برزیواای نگازندگانا تنها دو اثر ضمیر شأن زا بهصوزت مسنق محوزد برزیحو
قراز دادهاند و موازد اینعمال قرآنو آن زا موزد پژواش قراز دادهاند که بیان موگردد:
 -1پایان نامه کازشنایو ازشد با عنوان «برزیو ضمیر شأن و قصه و محوازد آن دز قحرآن
کریم» نوشنه مهدیه عوری ندوشن و با زاانمایو دکنر میمدعمو یممانو مرویحت کحه دز
یال  91دز دانمکده بان و ادبیات دانمگاه یرد موزد دفاع قرازگرفنحه ایحت .ایحن پحژواش
اگراه اثر دزاوز تو هو دز مینه ضمیر شأن ایتا اما به تصحری نگازنحده آن بحه ضحمایر
شأن مقدز دز قرآن کریم نپرداانه و بدین هت مسحئمه ایحن پحژواش بحا پحژواش حاضحر
منواوت ایت.
گوننو ایت که مقاله منخذ ا این اثر نیر با ناخ «برزیحو ضحمالر شحأن و قصحه دز قحرآن
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آیات گوناگون دیده موشود.

کریم» دز مجمه عممو پژوامو انجمن ایرانو بان و ادبیات عربوا شحمازه 29ا مسحنان 92ا
صص  148 – 125به ااپ زییده ایت.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.1.3
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 -2مقاله «ضمیر المأن فو القرآن الکریما دراسة نحویة بالغیه» نوشنه عماز نعمةة یحادی
که دز مجمه «جامعةة رةربال العیمیةة» محد 4ا شحمازه 3ا ایمحول 2006ا صحص 275 – 237
نگاشنه شده ایت.
اگراه این مقاله به ضمیر شأن مذکوز و میحذوف پرداانحه و براحو محوازد آن زا بیحان
نمودها اما و ود این تقدیر زا مسمم و موروغ عنه شمردها دزحالوکه پژواش حاضر بحر ایحن
نکنه تمرکر موکند که آیا موتوان ضمیر شأن زا دز این موازد مقدز دانست یا ایر؟
بنابراینا پژواش حاضر با مسئمه و هت بیان شده آنا مسحبوق بحه یحابقه بحه نیحر
نموزید.

 -2کیفیت استعمال ضمیر شأن
شناات .به امین منیوز ابندا شرایط و معنای ضمیر شأن و یحپس اح ف اصح بحودن آن
بیان موگردد و یپس و ود یا عدخ ضمیر شأن میذوف موزد برزیو قراز موگیرد.
 -1-2شرایط و معنای ضمیر شأن

این ضمیر ا لیاظ قواعد نیوی دازای نکات ااصو ایت که آن زا ا دیگحر ضحمایر ممنحا
نموده ایت .ا

ممه این ضمیر اموازه مورد و غای

ایت و نقحش آن دز ممحه یحا مبنحدا

ایت و یا دز اص مبندا بودها موسر آن ممهای ایت که انمالو و طمبو نیست و احی

رلحو

ا آن حذف نمده و بر ضمیر شأن مقدخ نمده باشد .این ضمیر ای نوع تابعو نموپحذیرد (ابحن
امححاخا ج638- 636 :2؛ایححنرآبادیا 1389ا ج375- 373 :2؛یححیوطوا 1405ا ج66:1؛عبححاس
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برای برزیو ضمیر شأن میذوفا بایسنو ابندا ضمیر شأن محذکوز و شحرایط ایحنعمال آن زا

حسنا 1422ا ج.)230 – 226 :1
به اتواق دانممندان نیوی و موسرینا ضمیر شأن بر تأکید ک خ و تعییم شحأن و توخحیم
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مینوایو که پسا آن ذکر موگردد داللت موکند و دز موازد کحماامیحت نبایحد بحهکحاز زود.
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(اینرآبادیا 1389ا ج .)373 :2دز تر مه این ضمیر نیرا باید موهوخ عیمت و شحکوه بحه بحان
مقصد مننق گردد (آل بویه لنگرودی و شیخو ق تا .)33 :1395
 -1-1-2دالی معنای تأکید مضاعف ضمیر شأن

ضمیر شأن دازای و وه تأکیدی بیمنری نسبت به ایالی

دیگر تأکیدکننده ایت .این و حوه

به شرح یر ایت:
 -1-1-1-2ابهام

ا آنجا که مر ع ضمیر شأن قب ا آن ذکر نمدها ایجاد ابهاخ موکند به گونهای کحه شحنونده
نسبت به مضمون ممه بعد اشنیاق پیدا موکند .بیان ممه پحس ا تییحر یحامع و شحوق او
مو

موگرددا آن مطم

دز ان او بنمیند (عباس حسنا 1422ا ج .)226 :1این ویژگحو دز

نموشود.
دز صوزتو که براو ا ا راء ممه بر ضمیر شأن مقدخ شوندا این ابهاخ ا بین محوزود.
بهامین هت نیویان تصری نمودهاند که ای

رلو ا

ممه توسیر کننده ضمیر شحأنا بحر

آن مقدخ نخوااد شد (ابن اماخا 1367ا ج636:2؛ اینرآبادیا 1389ا ج.)374 :2
 -2-1-1-2اسم بودن

ضمیر شأنا اون دیگر ضمالرا ایحم و دازای معنحا و نقحش مسحنق دز ممحه ایحت .ایحن
ویژگو دز حروف تأکید کننده مانند «إن»« ،أن»« ،الم» تأرید« ،نون» تأکید و ود نحدازد و تنهحا
دز تأکید لویو و معنوی دیده موشود؛ بنابراین ضمیر شأن عبازتو ایت که گویحا محنکمم بحه
مهم بودن مواد آن تصری نموده ایت.
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دیگر مؤکِّداتا اون تأکید لویو و معنوی و حروف تأکیدی نییر إنّا نون تأکید و . . .دیحده

 -3-1-1-2رکن بودن

ضمیر شأن ع وه بر ایم بودنا زکن ک خ ایت و مسندالیه قراز موگیرد .این اصمت حنحو
منیصر بهفرد ایت.
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دز دیگر ایماء تأکید کننده اون تأکید لویو و معنوی نیر دیحده نمحوشحود و ا ایحن هحت
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این زکن ک خ (مسندالیه) با دیگر زکن آن (مسند) نیر ا نیحر معنحایو منیحد ایحت و بحه
امین هت ایت که ابر آن -اگراه ممه ایت -نیا ی به زابط و عالد ندازد (ابن امحاخا
1367ا ج.)637 :2
 -4-1-1-2عدم استعمال در قرآن جز در موارد بسیار مهم

با برزیو آیات قرآنو که حاوی ضمیر شأن اسنند دزمویابیم که این ضحمیر حر دز محوازد
بسیاز مهم بهکاز نرفنه ایت .مطابق براو پژواشاای صوزت پذیرفنه تنها بحرای یحه اصح
توحیدا نبوت و معاد و امچنین اثبات اعجا قرآن کریم ضحمیر شحأن بحهکحاز زفنحه و ا 28
موزد دز تماخ قرآن کریم تجاو نموکند (یممانو مرویت و عوری ندوشنا .)144 :1392
این دز حالو ایت که دیگر ادوات تأکید فحراوان دز قحرآن بحه کحاز زفنحهانحد .محل ت «إن»،
 1488مححوزد دز قححرآن ایححنعمال شححده (شححکرانو و تححوکموا  )2 :1391و حنّححو قسححم کححه ا

 -2-2خالف اص بودن ضمیر شأن

ضمیر شأن ا

هات منعددی اون با گمت به مابعدا ممه بودن موسّر ضمیرا تابع نیامحدن

برای ضمیر شأنا مورد بودن و مبندا بودن (بالوع یا دز اصح )ا مخحالف بحا قاعحده و قیحاس
ایت؛ بنابراین تا انگامو که بنوان ضمیر زا به ایم معینو از اع دادا ایر نیسحت بحر ضحمیر
شأن حم گردد (ابن امحاخ االنصحازیا 1367ا ج636:2؛ ابحن صحالغا 1434ا ج114:3؛ صحبانا

1363ا ج238:1؛عباس حسنا 1422ا ج.)228 :1
براو میققانا باتو ه به امین نکنه تنها ضحمیر شحأن بحودن محوازدی کحه محوزد اتوحاق
دانممندان ایت زا پذیرفنهاند و موازدی که موزد اان ف قراز گرفنه زا به ایری غیر ضحمیر
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شدیدترین و قویترین ایالی

تأکیدی ایت بیش ا صد موزد دز قرآن به کاز زفنه ایت.

شأن حم نمودهاند.

نموتواند صیی باشد( .یممانو مرویت و عوری ندوشنا .)131 :1392
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ث ََل تَ َر ْونَه ُه (اعحراف  )27کحه محوتحوان
مل ت دز آیه شریوه إِن َّ ُه یَ َراكُ ْم ُه َو َو قَبِیلُ ُه م ِ ْن َحیْ ُ
ضمیر «ه» زا به شیطان از اع دادا نیر موسرانو که ایحن ضحمیر زا شحأن دز نیحر گرفنحهانحدا
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 -3ضمیر شأن محذوف و ادله حذف آن
نیویان دز موازد منعددا ضمیر شأن زا میحذوف و دز تقحدیر گرفنحهانحد .آنچحه دز کح خ دز
تقدیر گرفنه موشود به معنای آن ایت که مراد منکمم بحوده و اگراحه محنکمم آن زا ا کح خ
اود حذف نمودها قرینهای دز میان است که مخاط

آن زا دزک موکند .به امحین هحت

قاعده «المقدّز کالمذکوز» دز میان نیویان بهعنحوان یح

ضحابطه مسحمم و معحروف دزآمحده

ایت؛ بنابراین دزصوزتوکه دز ممهایا ضمیر شأن مقدز باشدا ال رخ بایسنو امحان تأکیحد
و توخیم ویژه با تماخ و وه تأکید آن  -که دز بخش یابق ذکر گردید  -فهمیده گردد.
هت برزیو بیمنر ضمیر شأن میذوفا ابندا بایسنو به موازدی کحه ا نگحاه نیویحان و
موسران قرآنا ضمیر شأن مقدز دازند اشازه گردد و یپس موزد از یحابو و نقحد قحراز گیحرد.
موازدی که پسا آنا ضمیر شأن میذوف دانسنه شده عبازتند ا ایم ن مخووحها ایحم کحأن
مخووه ایت و به دیگر موازد کمنر پرداانه شده ایت .موازد فوق امراه با ادله تقدیر ضحمیر
شأن و نقد و برزیو ادله دز ادامه موآید:
 -1-3اسم أن مخففه

نّ ا حروف ممبهه بالوع ایت که دازای معنای تأکید ایت و به امراه ایحم و ابحر احود
تأوی به مصدز موزود .گااو نّ مخوف موشود و بحهصحوزت ن بحهکحاز محوزود .دز ایحن
صوزت دز معنای ن (تأکید و تأوی به مصحدز) تغییحری زن نمحوداحد .اگراحه بحه عقیحده
نیویانا نا به هت صوزت گرفنن تخویف ا تأکید کمنری نسبت به نّ براحوزداز ایحت
(زضایو اونادز و زحمانوا )116 :1395ا دلی آن زا نیر قاعدهای تیحت عنحوان «زیةاد المنیة
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مخووها ایم إن مخووه و براو موازد دیگر .تمرکحر و ثقح بیحث اضحماز شحأنا پحسا ن

تدل عی زیةاد المعیة » ذکحر نمحودهانحد (قمحیریا 2000ا ج614:1؛ثعحالبوا 1418ا ج106:1؛
آلویوا 1415ا ج21:9؛امانا ج171:15؛امانا ج229:15؛ م حویش آلغحا یا 1382ا ج61:1؛

136؛ مصطوویا 1360ا ج43:3؛امان ج24:5؛ طباطبایوا 1417ا ج.)303 :7
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امان ج67:2؛ مقدس ازدبیموا بوتا170:؛ ابن عاشوزا بوتاا ج169:1؛امان ج326:2؛امحان ج:15
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دانممندان نیوا معنقدند ن مخووه نیر بر یر ممه ایمیه دزموآیدا اما ایم آن میحذوف
ایت و ممه بعد ا آن ابر ن و می مرفوع ایت .ییبویه و ابن مالح

ضحمیر مقحدزی زا

بهعنوان ایم ن دز نیر گرفنهاند و دز موزد اینکه این ضحمیرا ضحمیر شحأن ایحتا اشحازهای
نداشنهاند (ییبویها 1983ا ج164 :3؛ ییوطوا 1424ا ج.)124 :1
به نیر موزید ابن حا

اولین شخصو ایت که تصری نموده بعدا ن ضحمیر شحأن

مقدز ایت و دیگر نیویان پس ا او این نیر زا تمقو به قبول کردند (ابحن امحاخا 1367ا ج:1

47؛ایححنرآبادیا 1389ا ج376:1؛ ححامو ارایححانوا 878:1431؛ ابححن عقیحح ا 1392ا ج346:1؛

ییوطوا 1424؛ ج.)124 :1
این نکنه نیوی دز آثاز موسران قرآن و پژوامگران دز اعراب قرآن نیر زاه یافت .براحو
موسران تصری نمودهاند بعدا نا ضمیر شأن دز تقحدیر ایحت ( مخمحریا 1407ا ج578:1؛

.)295
 -1-1-3دالی مقدر بودن ضمیر شأن پساز أن مخففه و نقد آن

امانگونه که بیان گردیدا ضمیر شأن ا

هات مخنمف و منعدد ا ف اص ایحت و اثبحات

ضمیر شأن میذوف ا ا ف اص بیمنری براوزداز ایت و نیا به دلیح بسحیاز میکمحو
دازد .این

این ادله زا موزد برزیو قراز مودایم.
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دعححاسا حمیححدان و القایححما 1425ا ج229:1؛ دزویححشا 1415ا ج354:2؛ ابوحیححانا 1420ا ج:4
102؛صافوا 1418ا ج.)208 :5گرواو نیر دز آیه شریوه َو قَ ْد نَ َّز َل َعلَیکُ ْم فِه اْْکََِهِ ِ َن ْ إ ِ َاا
ِ ِ
ِ
ِ
یسََ ْه َز ُن ب ِ َهِ فَال تَقْ ُع ُدوا َم َع ُه ْم (نساء  )140ایحم ن زا ضحمیر مقحدز
َسم ْعَُ ْم آیِت ه َاّلل یکْفَ ُر ب َهِ َو ْ
دانسنهاند (بیضحاویا 1418ا ج103:2؛ یحیوطو و میمحوا 1416ا ج104:1؛ طبریحوا 1377ا ج:1

 -1-1-1-3اقوی بودن أنّ از إنّ

براو ا نیویان معنقدند اگر نّ مخوف شود حنمات باید عممش باقو بماند .دلی آنحان انحین
عم کردن قویتر ایت؛ بنابراین نّ (مونوحه) نیر پس ا تخویف حنمات باید دز مابعحد احود
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ایت :إنّ (مکسوزه) پس ا تخویفا گااو عم موکنحد .نّ (مونوححه) ا إنّ (مکسحوزه) دز
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عم کند .لکن اون ممااده موکنند که نّ پحس ا تخویحف دز مابعحد احود عمح نکحردها
اینگونه آن زا تو یه موکنند که ایم ن مخووها ضمیر شأن میذوف ایحت و ممحهای کحه
بعدا آن آمدها تمامات ابر ن ایت؛ و با این بیانا عم ن ام حوظ شده ایت.
یکو ا شازحان کافیها پس ا بیان این نکنه موگوید« :اگراه إن دز ظاار عم محوکنحد
که قویتر ا عم دز مقدز ایتا امحا دواخ عمح دز ن مخووحها ن زا اقحوی محوگردانحد» و
معنقد ایت موازدی که ایم ن مخووه دز شعر یا نلر ذکرشده باشد شاذ و نادز ایحت ( حامو

ارایانوا .)878 :1431
 -2-1-1-3نقد دلی

این دلی ام دز مقدمات و ام دز ننیجهگیری دااز ضعف شحدیدی ایحت .اراکحه دز ایحن
بیان ام به دلی شباات بیمنر نّ به فع ا نّ ا إنّ دز عم کردن قویتر دانسنه شحده و احم
باط ایت.
اما اقوی بودن عم ن مخووه ا إن مخووه با ادله یر ابطال موگردد:
 .1شباات نّ ا إنّ به فع بیمنر نیست .اراکه امانطوز که نّ شبیه به افعالو اون مَحد
ایتا إنّ ام شبیه به افعالو اون فِرَّ و اِونَ و عِدنَ ایت.
 .2اگر نّ ا إنّ به فع شبیهتر ایتا ارا نّ و معموالتش قادز به ایجاد ایناد تحاخ ماننحد
فع نیسنندا دزحالوکه إنّ موتواند ممه مسنق و کحاممو زا تمحکی داحد؟ بنحابراین حنّحو
موتوان إنّ زا شبیهتر به فع دانست و با این بیانا ایاس ایندالل فوق فرو اوااد زیخت.
 .3برفرض پذیرش شباات بیمنر نّ به فع ا صرف شباات لویوا دلیمو بر اقحوی بحودن
آن دز عم کردن نیست.
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ا این ایندالل ننیجه گرفنه شده که ن مخووه حنمات دز مابعد اود عمح محوکنحد و احر دو

 .4برفرض اقوی بودن نّ ا إنّا اه دلیمو و حود دازد کحه ن مخووحه نیحر ا إن مخووحه
قوی تر ایت؟ اصوص تا باتو ه بحه ایحن نکنحه کحه إن دز غیحر ضحروزت لویح تا عمح نمحوده
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دزحالیکه ن ای گاه دز غیر ضروزت عم ننموده ایت.
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این تو یه که دواخ عم ا عم لویو دز براو احیانا قویتر ایت نیحر تو یحه احوبو
به نیر نموزید؛ اراکه (ع وه بر بوپایخ ماندن این یؤال که اگونه آن لویحو کحه ا نیحر
عم اقوی ایتا لویات نموتواند عم کند و اضعف موتواند؟) بهنوعو مصادزه بحه مطمحوب
ایتا یرا اص دواخ عم ن مخووه موزد نراع ایت و بایسنو اثبات گردد.
ننیجه ایندالل نیر برفرض صیت مقدمات قاب پحذیرش نیسحت؛ اراکحه ابقحاء عمح ن
مخووه منیصر دز مقدز گرفنن ضمیر شأن نیست؛ یرا موتحوان بحا تقحدیر گحرفنن ارایحمو
بهعنوان ایم نا عم ن زا باقو دانست و نیا ی به تقدیر ضمیر نیست و دز صوزت اصحراز
بر مقدز دانسنن ضمیرا ار ضمیری موتواند معمول ن قراز گیحرد و نیحا ی بحه ضحمیر شحأن
اصوصات باو ود موازد منعدد ا ف قیاس آن نیست.
 -3-1-1-3بقاء اختصاص أن مخففه به جمله اسمیه

توضی آنکه دزصوزتوکه پسا ن مخووه ممه ایمیه بیایدا ممحرو بحه شحرطو نیسحت.
آخر دعهواهم َن ِ اَْْم ِ ِ
ِ
ِ
ین (یحونس )10ا امحا انانچحه ممحه فعمیحه
مل
َ ْ ُ
هد ه َّلل َب ا اْ َْعهَِْم َ
َو ُ َ ْ َ ُ ْ
پسا آن بیاید حنمات بایسنو بعد ا ن یکو ا حروف عوض (سا یحوفا قحدا لحنا الا لحم)

بیاید و بدون این حروفا ممه فعمیه بعدا ن نموآید.
ابن عصووز دز کناب شرح م عبازاتو دازد که حاص آن انحین ایحت :عمحت عمح
کردن نّ دز ایم و ابرشا اانصاص آن به ممه ایمیه ایت که بحا مخوحف شحدن ا بحین
نموزود؛ بنابراین عم آن نیر باقو موماند؛ دلی ا بین نرفنن اانصاص آن به ممحه ایحمیه
این ایت که اگر ن مخووه ا حروفو بود که پسا آن ممه فعمیحه محوتوانسحت بیایحد ال خ
نبود پسا آنا ی

فاص بیاید؛ بنابراین حنمات باید ضحمیر شحأن بحهعنحوان ایحم آن دز تقحدیر
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براو نیر آمدن حروف عوض پسا ن مخووه زا دلی مقدز بودن ضحمیر شحأن دانسحنهانحد.

گرفت( .ابن عصووزا 1998ا ج.)437 :1
 -4-1-1-3نقد دلی

نخست :بقاء اانصاص ن به ممه ایمیها
259

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.1.3

دلی فوق مبننو بر یه اص ایت:
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دوخ :بقاء عم ن به دلی بقاء اانصاص به ممه ایمیه
یوخ :انیصاز بقاء عم ن دز تقدیر گرفنن ضمیر شأن.
دز صوزتو که اری

ا این یه اص موزد ادشه قراز گیردا دلی مذکوز ناتماخ اوااحد

بود.
دز موزد اص اولا موپرییم باو ود ملالاای فراوان داول ن بر ممحه فعمیحه (کحه دز
بخش از یابو تر مهاا براو ا ملالاای آن ذکر موشود)ا اگونه اانصاص ن بحه ممحه
ایمیه باقو اوااد ماند؟
آمدن ی

فاص نییر سا یوف و ...بعد ا ن زا نموتوان دلیمو بحر نیامحدن ن بحر یحر

ممه فعمیه و مقدز دانسنن ضمیر شأن دانست .اراکه زوشن ایت انین م محهای و حود
ندازدا بمکه برعکس موتوان گوت بهنرین دلی بر امکان ایحریا وقحوع آن ایحت و دز ایحن

مقدز دانسنن ضمیر نیر نموتواند دلی بقاء اانصاص ن به ممحه ایحمیه باشحد؛ اراکحه
این مصادزه به مطموب ایت و اثبات این تقدیرا اول ک خ ایت.
حنو دز صحوزت پحذیرش اانصحاصا اصح دوخ محوزد ادشحه قحراز محوگیحرد؛ یحرا
اانصاص به ایم یا فع نموتواند دلی عم کردن باشد .امانطوز که حروفحو احون قحدا
یین و یوف تنها بر یر فع و ل تنها بر یر ایم دزموآید و ال و لوالی تیضیضیه تنها بحر
یر ممه فعمیه و الی تنبیهیه تنها بر یر ممه ایمیه دزموآیدا اما ایچکداخ عام نیسحنند و
ا طرف دیگر براو ادواتو که اانصاصمان ا بین موزودا بحا ام محوتواننحد عمح کننحد؛
مانند إن مخووه و لینما که پس ا تخویف إنّ و بعد ا آمحدن محاا دیگحر اانصاصحو بحه
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موازدا نییر ِْیعلَم َن قَد َنبلَ ُغواْ بِس ََِل ِ
ت َببَهِ ْم ( ن « )28أن» مخووحه بحر یحر ممحه فعمیحه
َْ َ
ْ ْ
َ
آمده ایت.

ممه ایمیه ندازند و بر یر ممه فعمیه ام دزموآیندا اما دزعین ححالا بحر یحر ممحه
نموتواند باشد.
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ایمیه مو توانند عم کنند؛ بنابراین بقاء اانصاص به ممه ایمیه دلی بر بقحاء عمح
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دز موزد اص یوخ نیر حنو بر فرض پذیرش انیصحازا بحا تو حه نادزیحت بحودن بقحاء
اانصاص ن به ممه ایمیه و بقاء عم آنا زوشن محوگحردد کحه دز محوازد فحوقا تقحدیر
ضمیر شأن مییوزی غیرضروزی ایت که نیویان بو هت اود زا بدان ممنرخ نمودهاند.
بنابراین ادله ذکرشده برای اضماز پسا ن ناصواب به نیر موزید.
 -2-3اسم کأن مخففه

بسیازی ا نیویان «رأن» زا مرکّ

ا کاف و نّ دانسنهاند و براو نیر آن زا بسیط محوداننحد

(ابن اماخا 1367ا ج.)272 :1
«رأن» نیر مانند نّ مخوف موگردد .دانممندان منعددی ایم «رأن» مخوف شده زا ضحمیر

تصری نمودهاندا ایم «رأن» ضمیر شأن ایحت (عکبحریا بحوتحاا ج108:1؛یحیوطو و میمحوا
1416ا ج92:1؛صححافوا 1418ا ج90 :5؛دعححاسا حمیححدان و القایححما 1425ا ج207:1؛دزویححشا
1415ا ج .)261 :2اگراه براو ذی این آیه یخنو ا تقدیر ایم «رةأن» نگونحهانحد (ابوحیحانا

1420ا ج705:3؛ مخمریا 1407ا ج.)533 :1
 -1-2-3دالی مقدر بودن ضمیر شأن پساز کأن مخففه و نقد آن

براو دلی تقدیر ضمیر شأن پس ا کأن زا تمبیه به ن بیان نمودهاند .زضو ایحنرآبادی
موگوید« :امانطوز که بعدا ن مخووه باید یکو ا حروف عوض بیایحدا بعحد ا کحأن نیحر
این حروف موآید؛ بنابراین مقدز بودن ضمیر شأن پسا آن بهنحر ایحت» (ایحنرآبادیا 1389ا
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شأن میذوف دانسنهاند .ا ممه براو موسران ذی آیه شریوه و َْئِن َنصِبکُم فَ ْضل مِهن هاّللِ
َ ْ َ َ ْ
ٌ َ َ
ِ
هوف ظا َعاِیمه ظِ (نسحاء )73
هم َفه َأ ُف َ
َْی ُقوْ ََّن كَ َأ ْ ْ َْم تَکُ ْن بَینَکُ ْم َو بَینَ ُه َم َو َّد ٌة یِ َْیََن كُنْ ُ
هُ َم َع ُه ْ
وف َف ْ

ج.)301 :4
براو نیر دلی عم کأن زا بقاء اانصاص آن به ممه ایمیه ذکر کردهاند (ابحن عصحووزا
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1998ا ج.)451 :1
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نقد دالیل
دزصوزتوکه «رأن» زا مرک

دانسنیما مقدز دانسحنن ضحمیر شحأن پحس ا تخویحف آن و

عدخ آنا با موگردد بحه دیحدگاه محا دز محوزد نّ و نیا منحد بیحث مسحنقمو نخوااحد بحود و
امانگونه که اثبات نمودیما پس ا نا ضحمیری مقحدز نیسحت؛ بنحابراینا پحس ا کحأن نیحر
ضمیری مقدز نخوااد بود.
اما دزصوزتوکه کأن زا حرف بسیط بدانیم ع وه بر آن که با تو حه بحه معنحای تمحبیهو
کأنا پذیرفنن بسیط بودن آن دزیت به نیر نموزیدا دز تقدیر گرفنن ضمیر شحأن پحسا آن
مدعای دیدی ایت و دلی مسنقمو موطمبد .دز این صوزت تمبیه به ن نمحوتوانحد دلیح
تقدیر ضمیر شأن پس ا آن باشدا یرا ثابت شد پس ا ن مخووه نیر ضمیر شحأن دز تقحدیر
نیست .ع وهبر آنکه صرف ممابهت لویو به لوظ دیگر نموتواند دلی ممازکت دو لوحظ دز
شأن پسا ن مخووه بیان گردید.
دزننیجه اواه «رأن» زا بسیط بدانیم یا مرک ا ادله مذکوز ایچگاه نموتواند ایحن ادعحا زا
ثابت کند.
 -3-3اسم إن مخففه

إنّ نیر ا حروف ممبهه بالوع ایتا اما برا ف نّ تأوی به مصدز نمحوبحرد و بحا ایحم و
ابرش ممه کاممو زا تمکی موداد که گااو مخوف شده و بهصوزت إن بهکحاز محوزود.
آنچه نیویان دز موزد دز تقدیر گرفنن ضمیر شأن گونهاند مربحو بحه ن مخووحه و یحا کحأن
مخووه ایت و یخن ا تقدیر آن بعدا إن مخووه نیست .إن مخووحه گحااو دز ایحم و ابحر
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امه احکاخ باشد .بط ن دلی بقاء اانصاص به ممه ایمیه نیر دز نقد دالیح تقحدیر ضحمیر

ِ
ک
َیهوفاین َُّه ْم َببه َ
اود عم موکندا مانند قرالحت نحافع و ابحن کلیحر دز آیحهَ :و إ ْ كُهال ْ ََّمهِ ْ َ

ا إن مخووه غیرعاممها ضمیر شأن دز تقحدیر گرفنحهانحد ( .مخمحریا 1407ا ج436 :1؛ امحانا
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َن ْع َمِْ َُه ْم (اود  )111که ایم إن (ک ) منصوب شده ایت.
اما براو موسران اون مخمری ذی آیه  164یوزه آل عمران و  156یوزه انعحاخ بعحد
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1407ا ج .)81 :2میمود صافو نیر ذی آیحات 78حجحرا  3یویحف و  63طحه و  30مؤمنحون
ایم إن زا ضمیر شأن موداند (صحافوا 1418ا ج265:14؛امحانا ج378:12؛امحان ج385:16؛

امان ج)174 :18؛ و دزآیات  156انعاخا  29یونس و  91یویحفا ایحم إن زا ضحمیر منایحبو
اون ضمیر «نا» موداند (امانا 1418ا ج337:8؛امان ج115 :11؛امان ج .)58 :13

ِ
ِع اْ ََْیِةِ اْهدنْیِ ( احرف )35
ک ْ ََّمِ َمََ ُ
این دز حالو ایت که وی ذی آیه َو إ ِ ْ كُل اْ َ

تصری نموده که اگر «إن» مخووه بر یر ممه ایمیه بیاید ایر ایت اامال شود ماننحد آیحه
ایت اامحال شحود و عمح نکنحد (بنحابراین

فوقالذکر و اگر بر یر ممه فعمیه بیاید وا

دیگر ضمیر شأن و یا ضمیر منایحبو دز تقحدیر نخوااحد بحود) (امحانا 1418ا ج .)85 :25وی
طبق امین قاعده دز آیات فراوانوا إن مخووه زا وا

االامحال دانسحنه ایحت (امحانا ج:2

291؛امانا ج362:4؛امانا ج132:15؛امانا ج60:23؛امانا ج94:23؛امانا ج.)55 :29

دز موزد إن مخووه براو نیویان تصری کردهاند که ضمیر شحأن دز تقحدیر نیسحت؛ اگراحه
براو دز اینجا نیر به هت تمبیه به ن مخووها ضمیر شأن زا مقحدز دانسحنهانحد (ایحنرآبادیا

1389ا ج .)299 :4دز اینبازه باید تو ه داشحت کحه میحان ن و إن توحاوت آشحکازی ایحتا
اراکه إن (اه مخووه و اه ملقمه) ممه مابعدش زا تأوی به مصدز نموبرد و ممحهای کحه
بعد ا آن موآید ممه مسنقمو ایت و بخمو ا

ممه برز تر نیستا دزحالیکحه ن انحین

نیست؛ به امین هت این تمبیه دزیت نیست .ع وه بر آن که امانگونه که اثبات گردیحدا
پسا ن ضمیر شأنو مقدز نیست؛ بنابراینا پسا إن مخووه نیر نموتوان به هت تمبیه بحه
نا ضمیری مقدز دانست.
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 -1-3-3دلی مقدر دانستن اسم إن و نقد آن

 -4-3بررسی دیگر موارد تقدیر ضمیر شأن
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دز موازد دیگری نیر احیانات ضمیر شأنو دز تقدیر گرفنه شدها مل ت براو موسحران دز آیحه َو
َن ْ َع َس َن ْ یکُو َ قَدِ اقََْ َر َ َن َجل ُُه ْم ( عراف ( )185میبدیا 1371ا ج805:3؛ مخمحریا 1407ا
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ج182:2؛عکبححریا بححوتححا174:؛ابوحیححانا 1420ا ج236:5؛آلویححوا 1415ا ج120:5؛ میهححریا
ِ
هم
1412ا ج440:3؛  مغنیها 1424ا ج )428 :3و براو دز آیه قُه ْ
ل َع َسه َن ْ یکُهو َ َبد َ َْکُ ْ
ض اَّْذِی تَ ْسََ ْع ِجلُو َ (نم ( )27عکبریا بحوتحا295:؛مغنیحها 1424ا ج35:6؛ مغنیحها بحوتحا:
بَ ْع ُ

 )503احنمال تقدیر ضمیر شأن زا مطرح نموده 
اند.

ِ
یغ قُلُو فَرِ ٍ ِ
ِ
ِ
یهنَِ َعلَه
ِد یزِ ُ
یق منْ ُه ْم؛ َو َنن َّ ُه كَِ َ یقُو ُل َسف ُ
ُ
دز آیات دیگری اون م ْن بَ ْعد َمِ كَ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
هم فَهِتَّقُو ِ (توبحه 117 :؛
صِحبَ ٌة؛ َو إ َّ هذه ُن َّمَُکُ ْم ُن َّم ظة َواح َد ظة َو َننَِ َببکُ ْ
ه َاّلل َش َططِظ؛ َو ْ َْم تَکُ ْن َْ ُه َ

ن 4؛ انعاخ 101؛ مؤمنون  )52نیر براو موسرینا ایم کان یا دیگر نوایحخ زا ضحمیر شحأن
دانسنهاند (صحافوا  1418ج50:11؛امحان ج112 :29؛ عکبحریا بحوتحا151 :؛ میبحدیا 1371ا ج:6

.)448

دز این موازد که براو موسران یا پژوامگران ضمیر شأن مقدز زا ایحم کحان یحا کحاد دز آن
بیان نمودندا بدون ای تکمف و مؤونهای موتوان ایم آن زا ایم ظااری کحه بعحدا آن آمحده
دانست .مل ت دزآیات فوق موتوان بهترتی

«

ا بعضا قمحوبا یحویها صحاحبه و احذه» زا

ایم نوایخ مذکوز دانست و نیا ی به تقدیر ضمیر شأن نیست؛ بنابراین باتو حه بحه مخحالف
قاعده بودن ضمیر شأن و و ود احنماالت منای

دیگرا مقحدز بحودن ضحمیر شحأن دز ایحن

موازد قاب پذیرش نیست.

 -4نادرستی تقدیر ضمیر شأن از جهات گوناگون
ا آنچه بیان شد ناتماخ بودن ادله تقدیر ضمیر شأن زوشن گردید .اینح

بحه بیحان ادلحهای بحر
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 -1-4-3نقد تقدیر ضمیر شأن در موارد فوق

بط ن تقدیر ضمیر شأن موپردا یم:
 -1-4انحصار طریقه صحیح استدالل پیرامون معانی الفاظ در فهم عرو

عرف عرب انین معنایو زا موفهمد .اعنباز قواعد نیوی به فهم ازتکا ی آن دز کازبرداحای
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اگر تقدیر ضمیر شأن زا بپذیریما باید اثر معنوی آن زا دز عبازت بپذیریم و مدعو شویم کحه
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ممه و ظهوز آن نرد عرب بانان ایت و اگر دانممندی نیویا نکنهای یا قاعحدهای ا کح خ
عرب بیان نمایدا دز واقع مدعو آن ایت که امحین موهحوخ و معنحا ا کح خ عحرب فهمیحده
موگردد؛ بنابراینا اینداللاای صرفا لویو و مبننو بر قواعد اودیاانه نیویان که به دلیح
ناتوانو نیویان دز یافنن قواعدی بحرای تیمیح آن ایجحاد شحدهانحدا بحدون برداشحت عرفحو
اعنبازی ندازد و طریقه صیی ایندالل دز مباحث الواظ و بهتبحع آن کمحف صحیی معنحای
عبازتا مرا عه به فهم اا لغت و ازاله شواادی ا اینعماالت آنان ایت.
اما بهوضوح دزمویابیم که این تأکید ویژه زا دز امه محوازد کحازبرد ن مخووحه و کحأن و
دیگر موازد ذکرشده نموتوان یافت.

شما بیماز مو شوند و گرواحو بحرای بحه دیحت آوزدن ز ق و زو ی احدا دز محین یحور
موکنند و بعضو دززاه ادا مو نگند (مرم )20ا نیر امان تأکیدی که اداوند برای امحوزی
اون توحیدا نبوتا معاد و مجا ات کافران و پاداش میسنان و اثبات حقانیحت قحرآن کحریم
بهکاز بردها دیده موشود؟
ِ
ِ
ِ
یس َم ْع َهِ كَه َأ َّ فِه ُن ُانَیههِ َوقْهراظ
امچنین دز آیه َو إ َاا تَُْلَ َعلَیه آیِتُنَِ َوْ َّ ُم ْسََکْبراظ كَ َأ ْ ْ َْم ْ
فَبَشا ْر ُه ب ِ َعذَ ا ٍ َنِْیم ؛ اون آیات ما بر او اوانده شود منکبرانه زوی برمو گرداندا گویو آن احا

زا نمنیده ایتا انگاز دز دو گوشش ینگینو ایتا پحس او زا بحه عحذابو دزدنحاک محژده ده
(لقمان )7ا آیا نیا به تأکید ویژهای دز زدیف تأکید اصول دین و اعجا قرآن دیده موشود؟
نکنه دیگر این ایت کحه ادعحای تقحدیر ضحمیر شحأن ا احی شحاادی دز بحان عحرب
براوزداز نیست و ای ملالو ا عرب فصی به دیت نیامده که موازد محذکوز احون نا إن
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یضهرِبُو َ فِه
هرو َ ْ
بهعنوان ملال آیا دز آیه شریوه َعل ِ َم َن ْ َسهیکُو ُ مِهنْکُ ْم َم ْر َیه َو َ
آخ ُ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
آخرو َ ی َقِتِلُو َ ف ِ سب ِ ِ
یل ه َاّلل ؛ او موداند که بحه ودی براحو ا
َ
اَلبض یبََْ ُغو َ م ْن َف ْضل ه َاّلل َو َ ُ

و کأن مخووه لویات بر یر ضمیر شأن آمده باشد .دز اندک موازدی ام که بهصوزت شاذ ایحم
گرفنن ضمیری بهعنوان ایم ن باشد نه ضمیر شحأن (ن.ک :حامو ارایحانوا 878 :1431؛ ابحن
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ن مخووه ذکر شدها ایم آن ضمیری غیر ا ضمیر شأن بوده کحه محوتوانحد مؤیحد دز تقحدیر
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اماخا 1367ا ج .)47 :1امانگونه که ییبویه و ابن مال

(نحه ضحمیر شحأن)

ضمیری منایح

پسا ن مخووه مقدز دانسنهاند (ییبویها 1983ا ج164:3؛ییوطوا 1424ا ج.)124 :1
 -2-4ناسازگاری تأکید و حذف

زییدن ممهای به دز های ا اامیت که نیا به ابرازی قوی برای تأکید احون ضحمیر شحأن
پیدا کندا و دز عینحال حذف ادات تأکیدی آن بسیاز عجی

و نقض غحرض اوااحد بحود.

ییوطو دز امع الهوامع تصری محوکنحد« :دو حرء ممحه موسّحره ضحمیر شحأن (مسحند و
مسندالیه) ار دو باید ذکر شوند و ای ی

نباید حذف شوند؛ یرا ضمیر شأن برای تأکیحد و

توخیم مدلولش آمده و حذف آن با این ادفا منافات دازد؛ امانگونه کحه منحدوبا تحرایم
نموگردد و حرف نداء ا آن حذف نموگردد( ».ییوطوا 1405ا ج.)66 :1
باشد) منافو با تأکید باشدا حذف اود ضمیر شأن با آن منافات نخوااحد داشحت؟ عح وهبحر
اینکه حذف ضمیرا ابهامو که ا ضمیر شأن فهمیده موشد و مهحمتحرین و حه تأکیحد آن زا
فراام مویاات زا نیر ا بین اوااد برد.
ابن اماخ نیر تصری کرده حذف ضمیر شأن به دلی
مع مننافیین ایت و تقویت ک خ با حذف مننای

مع تأکید و حذفا شحاذ و ماننحد

نیستا اما عجی

آن ایحت کحه او ایحن

تنافو زا پس ا ن مخووه پذیرفنه ایت (ابن اماخا 1367ا ج.)57 :1

 -5ارزیابی ترجمهها
به هت معنای تأکیدی ویژه و ااص ضمیر شأن و بحا تو حه بحه دیحدگاه برگریحده دز ایحن
تیقیق مبنو بر عدخ اضماز آن دز موازد ادعا شدها به برزیو تر مهاای مننخ
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مانو که حذف یکو ا ا راء ممه موسّره ضمیر شأن (اراند قرینحهای بحر ححذف آن

دز اند آیحه

برگریده اواایم پرداات.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.1.3

266

بررسی وجود ضمیر شأن محذوف و تأثیر آن در فهم و ترجمه معنای آیات قرآن  ____ ...احمد سعدی و محمدجواد منصورسمایی

به هت دینیابو به ننیجه بهنرا ابندا اند آیه که دز آن ضمیر شحأن بحه صحوزت مموحوظ
آمده موزد برزیو و مقایسه قراز موگیرد و یپس تر مه اندین آیه که ادعای تقدیر ضحمیر
شأن دز آن شده واکاوی اوااد شد.
 -1-5ضمیر شأن مذکور
ل نَفْسِ ب ِ َغیرِ نَفْ ٍس َن ْو فَسِدٍ ف ِ ْاْلَ ْب ِ
ل اْن ََِّس َجمِ ظیعِ (مالده )32
ض فَکَ َأن َّ َمِ قَََ َ
َ
َ .1نن َّ ُه َمن قَََ َ َ

مصباح اده :کسى که کمت تنى زا بدون آنکه کمنه باشد تنى زا یا فساده دز مین پحس
گویا کمنه ایت مردمان زا امه.
مصطووی :بهتیقیق کسى که بکمد نوسى زا بدون مقابمه با نوسىا و یا بدون فسحاده دز
مینا پس گویى که امه مردخ زا کمنه ایت.
بکمد (یا ا ای خ به کور دزآوزد) انان ایت که گویى امه مردخ زا کمنه.
دز تر مه مصباح اده و ممکینو به ضمیر شأن محذکوزا تحو هو نمحدها امحا دز تر محه
مصطوویا دز مقاب آن «بهتیقیق» قراز گرفنه ایت .اگراه به نیر نگازنحدگان بحا تو حه بحه
نکات مطرح شده دز و وه تأکید ضمیر شأنا این مقحداز ا تأکیحدا زیحاننده معنحای احاص
تأکیدی ضمیر شأن نیست و تأکید بیمنری موطمبد.
 .2إِنَّه من یشرِك ب ِ ه ِ
اّلل َعلَیْهِ اْ َْجن َّ َة (مالده )72
ُ َ ُ ْ َ
ِّلل فَقَ ْد َح َّر َم ه َ ُ

مصباح اده :بدزینىکه ار که انبا قراز داد بخدا پس بدزینىکه حراخ کحرده ایحت احدا
بر او بهمت زا.
مصطووی :بهتیقیق کسو که شری

قراز بداد بخداوند پس بهتیقیق حراخ کحرده ایحت
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ممکینو :ار کس انسانى زا ر براه قصاص نوس یا فسحاده کحه دز زوه محین کحرده

بر او بهمت زا.
ممکینو :مسمّمات ارکه به ادا شرک وز د اداوند بهمت زا بر او حراخ یا د.
«بدزینوکه»ا «بهتیقیق» و «مسممات» منعکس نمودهاند.
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ار یه تر مه فوق دز این آیه شریوها معنای تأکیدی ضمیر شأن زا به ترتی

با واژهاحای
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 .3إِن َّ ُه ََل یُ ْفل ِ ُح َّ
اْاِْ ِ ُمو

(انعاخ  21و )135

مصباح اده :بدزینىکه او زینگاز نمىکند ینمکازان زا بدزینىکه زیحنگاز نمحىشحوند
ینمکازان.
مصطووی :بهتیقیق پیرو نمىکند ینمکازان زا بهتیقیق زینگاز نمىشود ینمکازان.
ممکینو :بىتردید ینمکازان زینگاز نخوااند شد بىتردیحد یحنمکازان ارگحر زیحنگاز
نمىشوند.
دز آیه فوق نیرا ار یه تر محه بحا عبحازات «بدزیحنوکحه»ا «بحهتیقیحق»ا «بحوتردیحد» و
«بوتردیدا ارگر» معنای تأکید آیه زا بیان کردهاند که به نیر محوزیحد معنحای اایحر بحیش ا
دیگر تر مهاا دز زیاندن معنای ضمیرشأن موفق بوده ایت.
مصباح اده :بهتیقیق مودانیم که اندواناک مىیا د ترا آنچه موگویند.
مصطووی :بهتیقیق مىدانیم که ارآینه اندواناک مىکند تو زا آنچه مىگویند.
ممکینو :بهیقین مىدانیم که آنچحه آناحا محىگوینحد (تحو زا یحاحر و شحاعر و مجنحون
مىاوانند) تو زا غمگین مىیا د.
باید تو ه داشت که عبازت «بهتیقیق» دز تر مه مصباح اده و مصحطووی و «بحه یقحین»
دز تر مه ممکینو تأکید کننده دانسنن (نعمم) ایت نه معموخ و به عنوان معادل ضحمیر شحأن
بیان نمده ایت .دز میان تر مهاای فوقا تنها مصطووی تأکیحد ضحمیر شحأن زا بحا عبحازت
«ارآینه» زیانده ایت.
ِِ
ِ
َ .5ننَّه من عمِ ِ
ِ ٍ
وب بَّ ِحیم (انعاخ )54
صل ََح َف َأن َّ ُه َغ ُف ٌ
ُ َ ْ َ َ
وء ا ب َج َهلَة ثُ َّم تَِ َ من بَ ْعده َو َن ْ
ل منکُ ْم ُس َ

مصباح اده :بدزینىکه کسى که کرد ا شما بده زا بهنادانى پس توبه کحرد پحس ا آن و
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ك اْ َّذِى یَ ُقوُْو
َ .4ق ْد نَ ْعل َُم إِن َّ ُه َْیَ َْ ُزنُ َ

(انعاخ )33

صال شد پس بدزینىکه ادا آمر نده مهربانست.
کند پس ا آن و اص ح کند اموز اود زاا پس اداوند آمر نده و مهربانست
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مصطووی :بهتیقیق کسو که عم کند ا شما عم بدی زا ا زوه نحادانى یحپس توبحه
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ممکینو :ار کس ا شما به نادانى عم بده کند آنگاه بعد ا آن توبه کند و به اصح ح
(کاز اود) پردا د بىتردید اداوند بسیاز آمر نده و مهربان ایت.
مصباح اده و مصطووی با عبازات «بدزینوکه» و «بهتیقیق» دز صدد برگردانحدن معنحای
تأکیدی ضمیر شأن برآمدهاندا اما ممکینو تأکید آن زا بیان نکرده ایت.
ا آنچه بیان گردید و با م حیحه محوازد دیگحر ضحمیر شحأن (زک :ذیح آیحات توبحه 63؛

یونس 17؛ اود  36و 76؛ یویحف  23و  90و 87؛ طحه 74؛ حح)4 /ا زوشحن محوشحود کحه دز
تر مهاای فوق معموال به معنای تأکیدی ضمیر شأن تو حه شحده و بحه ترتیح

مصحطوویا

مصباح اده و ممکینو بیمنرین تو ه زا به این امر مبذول داشنهاند.
 -2-5ضمیر شأن محذوف

اراکه اضماز پس ا إن مخووه موزد انکاز بیمنر نیویان و موسحران قحراز گرفنحه ایحت .بحه
امین هت اند موزد ا اینعماالت ن و کأن مخووحه ذکحر و تر محهاحای مننخح

محوزد

برزیو قراز موگیرند.
َ .1ن ْ إ ِ َاا سمِعَم ءای ِ
ِت ه َاّللِ یُکْفَ ُر ب ِ َهِ َو یُ ْسََ ْه َز ُن ب ِ َهِ فَ َال تَقْ ُع ُدواْ َم َع ُهم (نساء )140
َ ُْْ َ َ

مصباح اده :اون بمنوید آیتااه ادا زا که کور وز یده موشود به آن و اینهراء کحرده

موشود به آن پس ننمینید با ایمان.
مصطووی :اون شنیدید آیات ادا زا دز حالنى که کور وز یده مىشود به آن و ایحنهراء
مىشود به آناا :پس منمینید با آناا.
ممکینو :اون شنیدید که آیات و نمحانهاحاه اداونحد زا محوزد انکحاز و مسحخره قحراز
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مهمنرین موازدی که دز آن ادعای تقدیر ضمیر شأن شدها پحس ا ن و کحأن مخووحه ایحتا

مىداندا با آنان منمینید.
ای ی

ا تر مهاای فوقا مضمون ممهای که پس ا ن مخووه آمده زا محوزد تأکیحد

 .2قَُِْواْ نُرِید َن ن َّ ْأكُل م ِ
ص َدقََْنَِ (مالده )113
َ
َ
ُ
نهِ...و نَ ْعل ََم َن قَ ْد َ
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قراز نداده ایت.
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مصباح اده :گونند مواواایم که بخوزیم ا آن و...بدانیم که بهتیقیق زایت گونى بما.
مصطووی :گونند مىاواایم اینکه بخوزیم ا آن و...بدانیم که تو زایت گونى ما زا.
ممکینو :گونند مىاواایم ا آن بخوزیم و(...به عین الیقین) بدانیم که تو بحه محا زایحت
گونهاه.
ایچی

ا تر مه احای محذکوزا معنحای تأکیحدی بحرای ضحمیر شحأن میحذوف دز نیحر

نگرفنهاند.
ِ
ِ
ك اْْقُ َرى ب ِ ُالْ ٍم َو َن ْهل َُهِ غَِفِلُو
ك ُم ْهل َ
ك َن ْ َّ ْم یَکُن بَّ ب َ
 .3اْ َ

(انعاخ )131

مصباح اده :آن ا اینست که نیست پروزدگازت ا ک کننحده ااح قریحهاحا زا بسحنم و
ااممان باشند غاف ن.
مصطووی :آن ریان این ایت که نبود پروزدگاز تو که ا ک کننده آبادیها باشد بسحب
ممکینو :این (ازیال پیامبران) براه این ایت که پروزدگازت ارگر ا ککننحده (محردخ)
شهراا و زوینااا به ینم نبوده دز حالى که ااممان غاف باشند.
مصباح اده و مصطووی مواد ممه زا تأکید نکردهانحد دزححالوکحه ممحکینو بحا عبحازت
«ارگر» آن زا تأکید نموده ایت.
َزنُوا (فصمت )30
 .4تَََن َّز ُل َعلَیْهِ ُم اْ َْملَئکَ ُة َن ََّل تَ َخِفُواْ َو ََل تَ َ

مصباح اده :فرود مواید بر ایمان فرشنگان که ننریید و غمگین نموید.
مصطووی :نا ل موشود به آناا م لکه که ترس و حرنى نداشنه...
ممکینو :فرشنگان بر آناا (دز دنیا به نیو تأییحد غیبحىا یحا دز وقحت محر ا یحا انگحاخ
برانگیخنه شدن ا قبر) فرود آیند (و گویند) که ارگر منریید و غمگین نموید.
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ظمما دز صوزتى که مردخ آنجااا غاف و بى ابر باشند.

دز این آیه نیر مصباح اده و مصطووی تأکیدی بحر ممحه نیوحرودهانحدا امحا ممحکینو بحا
ل اْْکََِِ ِ َن ََّل یَقْدِ ُبو َ َعل ش ءٍ امن فَ ْض ِ
ل ه َاّلل (حدید )29
ْ .5ائَ َّال یَ ْعل ََم َن ْه ُ
َ َ
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عبازت «ارگر» آن زا تأکید نموده ایت.
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مصباح اده :تا بدانند اا کناب که قدزت ندازند بر ایره ا فض ادا.
مصطووی :براه اینکه ندانند ا کناب به اینکه قادز نیسنند بر ایره ا فض ادا.
ممکینو :تا اا کناب بدانند که (اگر به پیامبر ااتم ایمان نیاوزنحد) بحر ایحره ا فضح
ادا قادز نیسنند.
دز این آیه ای ی

ا منر مینا ممه منوو پس ا ن زا مؤکد ننمودهاند.

َّ ِ
ِ
ِء غَ َدقظِ ( ن )16
اسََقَ ُِمواْ َعل
اْطرِیقَة َْلَ ْسقَیْنَ ُ
ِهم َّم ظ
َ .6و َن َْو ْ

مصباح اده :و اینکه اگر مسنقیم شده بودند بر زاه (ای خ) ارآینه مودادیم ایمحان زا آبحى
بسیاز
مصطووی :و اگر اینقامت کنند دز زاه حقّ ارآینه ییراب موکنیم آناا زا ا آب فراوان.
ممکینو :و (نیر به من وحى شده که) بىتردید اگر (انس و ن) بر زاه (زایت اعنقحاد و
یا یم.
مصباح اده و مصطووی مواد ک

ممه زا تأکید نکردهاند (اگراه تأکید حواب شحر زا

با «ارآینه» نمان دادهاند)ا اما ممکینو با عبازت «بوتردید» ممه زا تأکید نموده ایت.
ِْ .7یعلَم َن قَد َنبلَ ُغواْ بِس ََِل ِ
ت َببَهِ ْم ( ن )28
َْ َ
ْ ْ
َ

مصباح اده :تا بداند که بیقیقت زیانیدند پیامهاه پروزدگازشان زا.
مصطووی :تا فهمیده شود که آناا انجاخ دادهاند وظالف زیالت زا.
ممکینو :تا بداند (و عمم ا لیش تیقق ااز ى یابد) که آنان زیالتاحاه پروزدگازشحان
زا (به پیامبران و آنان به مردخ) زیاندند .
دز آیه فوقا مصباح اده با عبازت «بیقیقت» مواد آن اه دانسنه موشود زا تأکیحد کحردها
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عم ) اینقامت وز ند حنمحا آناحا زا ا آب فحراوان (و برکحات محاده و معنحوه) یحیراب

اما مصطووی و ممکینو آن زا بدون تأکید بیان نمودهاند.
مصباح اده :ارآینه موگویند انانکه گویا نبوده میان شما و میان او دوینى اه.
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َْ .8یَقُوْ ََّن كَ َأ ْ َّ ْم تَکُن بَیْنَکُ ْم َو بَیْنَ ُه َم َو َّد ٌة (نساء )73
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مصطووی :ارآینه مىگوید گویا که نبود میان شما و میان او دوینى.
ممکینو :انان که گویى ارگر میان شما و او دوینى و مودّتى نبوده (و نمحىتوانسحنه بحا
شما دز نگ شرکت وید) مىگوید...
زوشن ایت که عبازت «ارآینه» دز تر مهاای مصباح اده و مصطووی بحه هحت نحون
تأکیدِ «لیقولنّ» آوزده شده و دز این دو تر مه تأکیدی بحه هحت تقحدیر ضحمیر شحأن بیحان
نگردیدها اما دز تر مه ممکینو با عبازت «ارگر» ممه منوو پحس ا آن محوزد تأکیحد قحراز
گرفنه ایت.
 .9كَ َأ َّْم ی ْغنواْ فِیهِ (اعحراف )92؛ كَ َأ َّْم ت ْغهن ب ِ ْ ِ
هم
هِْلَ ْمس (یحونس )24؛ كَه َأ ْ َّ ْ
ْ َ َ
ْ َ َْ َ
یَ ْس َم ْع َهِ (لقمان )7؛ كَ َأ ْ َّ ْم یَ ْس َم ْع َهِ ( اثیه )8

مصباح اده :گولیا نبودند دز آن گویا که نرینه بود دز مان پیش گویا کحه نمحنید آن زا
مصطووی :گویا بىنیا نبودند دز آن یر مین گویا که دز زو گذشحنه بحىنیحا نبودنحد
گویا که نمنیده ایت آن آیات زا گویا نمنیده ایت آناا زا.
ممکینو :گویى ارگر دز آنجا یکونت نداشنند گویى دیرو یرپا نبحوده ایحت گحویى
که آن زا نمنیده گویى که آناا زا نمنیده.
دز آیات فوقا ممکینو تنها دز ی

موزد با عبازت «ارگر» مواد ممه منوو پس ا کحأن

زا تأکید نموده و وی دز یه موزد دیگر امانند مصباح اده و مصحطووی تأکیحدی بحه ممحه
نیوروده ایت.
با م حیه موازد فوق زوشن موگردد که مرحوخ ممکینو امچنانکحه دز تر محه ضحمیر
شأن مذکوزا گااو معنای تأکیدی آن زا ذکر موکرده و گااو ا آن صرف نیر محونمحودا دز
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گویا که نمنیده آن زا.

تر مه عبازات دازای ن یا کأن مخووه که ادعای تقدیر ضمیر شأن دز آن صوزت گرفنه نیحر
ایت .به نیر موزید این عممکردا به دو امر با موگحردد :نخسحتا پحذیرش تقحدیر ضحمیر
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گااو با عبازاتو نییر «ارگر» و «بوتردید» تأکید نموده و گااو آن زا بدون تأکید بیحان کحرده
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شأن دز موازد ادعا شده ا یوی ایمان که منجر شحده بحه زفنحاز یکسحان ایمحان دز تر محه
ضمیر شأن مذکوز و موازدی که ادعای تقدیر آن شده و بط ن آن زا دز این پحژواش اثبحات
نمودیم .دوخا عدخ تو ه به معنای تأکید ویژه و ااص ضمیر شأن که باعحث گردیحده گحااو
آن زا موزد تو ه قراز داد و گااو ا تر مه آن صرف نیر کندا اما مصباح اده (بحه حر دز
ی

موزد) و مصطوویا دز محوازدی کحه ادعحای تقحدیر ضحمیر شحدها دز تر محه آیحاتا ا

عبازات تأکیدی اینواده نکردهاند و ا این هت صیی تر از یابو موگردد .اگراه بحه نیحر
موزید دز تر مه ضمیر شأن مذکوزا تر مه دقیقو ازاله ندادهاندا یحرا ا عبحازاتو تأکیحدی
مانند دیگر ادات تأکیدی بهره بردهاندا دزحالوکه ضمیر شأن بحه دالیمحو کحه بیحان گردیحد ا
تأکید فوق العاده و ااصو براوزداز ایت .تر مه پیمنهادی نگازندگان برای تر مه ضحمیر
شأنا بدین گونه ایت« :مطم

مهم انین ایت که»...

ا مقاله فوق ننای /یر به دیت آمده ایت:
 -1ا آنجا که ضمیر شأن ا

هات گوناگون ا ف اص ایت و ضمیر شحأن میحذوف

بهدلی اصالت عدخ تقدیرا دازای ا ف اص مضاعف ایت و تمامو ادلحه ذکحر شحده بحرای
تقدیر ضمیر شأنا ضعیف ایتا نموتوان انین اضمازی زا پذیرفت.
 -2برداشت نکردن انین تأکید ویژهای دز عرف عربا نایحا گازی تأکیحد بحا ححذف و
عدخ احنیاج به تقدیر ضمیر شأن دز موازد ادعا شدها اثبات موکننحد کحه دز احی یح

ا آن

موازدا ضمیر شأن میذوفو و ود ندازد.
 -3دز تر مه آیات دازای ضمیر شأن مذکوزا ای ی
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 -6نتیاهگیری

ا تر محهاحای محوزد برزیحوا

معنای تأکید ویژه آن زا (که به دلی ابهاخا ایم بودن و زکن بحودن آنا فراتحر ا دیگحر ادوات
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تأکید ایت) موزد تو ه قراز ندادند و آن زا امچون دیگر ادوات تأکیدی تر مه نمودهاند.
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 -4دز موازدی که ادعای تقدیر ضمیر شحأن شحدها مصحطووی و مصحباح اده دز تر محه
شانا تأکیدی به مضمون ممه نیورودهاندا اما ممکینو دز براو محوازد معنحای ممحه زا بحا
تأکید بیان نموده که ممکن ایت به هحت پحذیرش تقحدیر ضحمیر شحأن باشحد کحه دز ایحن
پژواش بط ن آن اثبات گردید.

 .7منابع
*قرآن کریم.
 -1آل بویه لنگرودیا عبدالعمو و شیخو ق تا یریها «کحازکرد نمحانهاحای تأکیحد دز بحان عربحو
معاصر و معادلیابو آن دز بان فازیو (با تکیّه بر تر مه کناب األیّاخ طه حسین و مقدمةة لممِّحعر)»ا
پژواشاای تر مه دز بان و ادبیات عربوا دوزه 6ا شمازه 14ا صص 40 -13ا (1395ش).
بیروت :داز الکن

العیمیة (1415ق).

 -3ابن نوا علمانا الممع فو العربیة .تیقیق حامد مومن .بیروت :عالم الکن ا (1405ق).
 -4ابن صالغا یعیش بن عمو بن یعیشا شرح الموص ا قم :ذوی القربوا (1434ق).
 -5ابن عاشوزا میمد بن طاارا النیریر و الننویرا بوم  :موسسة النازیخ (بوتا).
 -6ابن عصووزا شرح مح الر حا وا تیقیحق امیح بحدیع یعقحوبا بیحروت :داز الکنح

العیمیةة

(1998خ).

 -7ابن عطیةا عبدالیق بن غال اندلسو و عبدالس خا عبد المافو میمدا المیرز الو یر فو توسحیر
الکناب العریرا بیروت :داز الکن

العیمیةا (1422ق).

 -8ابن عقی ا بهاء الدین عبداهلل بن زحمان بن عبداهللا شرح ابن عقی عمو الفیة ابحن مالح ا قحم :داز
ینالعابدینا (1392ش).

 -9ابن اماخا مال الدینا مغنو المبی عن کن
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 -2آلویوا یید میمودا زوح المعانو فو توسیر القحرآن العیحیما تیقیحق عمحو عبحد البحازی عطیةةا

االعازیح ا تیقیحق محا ن المبحازک و میمحدعمو

حمداهللا قم :صیافو ناصرا (1367ش).
بیروت :داز الوکرا (1420ق).
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 -10ابوحیانا میمد بن یویف اندلسوا البیر المییط فو النوسیرا تیقیحق میمحد میح صحدقوا
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 -11اینرآبادیا زضو الدین میمد بن حسنا شرح الرضو عمحو الکافیةةا تصحیی یویحف حسحن
عمرا قم :داز المجنبوا (1389ش).
 -12یادیا عماز نعمةا «ضمیر المأن فو القرآن الکریم؛ دراسة نحویة بالغیة»ا جامعة کرب ء العیمیةةا
مد 4ا شمازه 3ا صص 75-237ا (2006خ).
 -13بیضاویا عبداهلل بن عمرا انواز الننری و یراز النأوی ا تیقیق میمد عبد الحرحمن المرعمحموا
بیروت :داز احیاء النراث العربوا (1418ق).
 -14ثعالبوا عبدالرحمن بن میمدا واار الیسان فو توسیر القرآنا تیقیق میمد عمحو معحوض و
عادل احمد عبد المو ودا بیروت :داز احیاء النراث العربوا (1418ق).

 -15امو ارایانوا عبدالرحمن بن احمدا شرح الجامو عمو الکافیة المسمو ب «الووالد الضةیاییة»
و یمیه النعمیق السامو عمو شرح الجاموا تیقیق یید میمد کو عوحریا قحم :موسسةة داز الحجةة
 -16حا و اانوا عمو و امینوا نوزو ا «زویکردی اننقادی ا منیر میران تو ّه به ایگحاه یحیاق دز
تر مهاای تیتالمّوظا امینا معنایو و توسیری»ا پژواشاای تر مه دز بان و ادبیات عربحوا دوزه
6ا شمازه 14ا صص 236-207ا (1395ش).
 -17حقو برویویا ایماعی ا توسیر زوح البیانا بیروت :داز الوکرا (بوتا).
 -18دزویشا مییو الدینا اعراب القرآن و بیانها دممق :داز االزشادا (1415ق).
 -19دعاسا احمد عبید؛ حمیدانا احمد میمد و القایما ایماعی میمودا اعحراب القحرآن الکحریما
دممق :داز المنیر و داز الوازابوا (1425ق).
 -20دلمادا شهراخ؛ مسبوقا یحیّد مهحدی و عبحدیا صح حالحدّینا «با کحاوی تر محه عبحدالمّطیف
تسو و ا داینان بنیادین اراز و ی

ش بر ایاس الگوی ژان زنه الدمیرال»ا پژواشاای تر محه

دز بان و ادبیات عربوا دوزه 6ا شمازه 15ا صص 58-37ا (1395ش).
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لیثقافةا (1431ق).

 -21زضایو اونادزا غ خعباس و زحمانوا نعیما «پژوامو دزبازه واژهاحای "زحمحان" و "زححیم"
بر ایاس قاعده "زیاد المبنو تدل عمو زیاد المعنو"»ا مجمه ادب عربو (دانمحگاه تهحران)ا یحال 8ا
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شمازه 2ا (1395ش).
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 -22مخمریا میمود ابن عمرا الکماف عن حقالق غوامض الننری ا بیحروت :داز الکنحاب العربحوا
(1407ق).
 -23یممانو مرویتا میمد عمو و عوری ندوشنا مهدیها «برزیو ضمالر شأن و قصحه دز قحرآن
کریم»ا انجمن ایرانو بان و ادبیات عربوا دوزه 9ا شمازه 29ا صص 148-125ا (1392ش).
 -24ییبویها ابو بِمر عمرو بن علمان بن قنبحرا کنحاب یحیبویها تیقیحق عبدالسح خ میمحد احازونا
بیروت :عالم الکن ا (1983خ).
 -25یححیوطوا ح ل الححدین و میمححوا ح ل الححدینا توسححیر الج لححینا بیححروت :مؤیسححه النححوز
لممطبوعاتا (1416ق).
 -26ییوطوا

ل الدینا امع الهوامحعا شحرح محع الجوامحعا قحم :منمحوزات زضحو -ااحدیا

(1405ق).
ایماعیمیانا (1424ق).
 -28شکرانوا زضا؛ و توکموا میسنا «برابریابو فازیو «إنّ» دز ابندای آیحات قحرآن کحریم بحر پایحه
دینوز بان ایمو -گمنازی» .پژواشاای بانشحناانو قحرآنا دوزه 1ا شحمازه 2ا صحص 22-1ا
(1391ش).
 -29صافوا میمود بن عبدالرحیما الجدول فو اعراب القرآنا دممق :داز الرشیدا (1418ق).
 -30صبانا میمد بن عموا حاشیة الصنان عی شرح االشمون عی الفیة ابن مال ا قحم :منمحوزات
زضو -اادیا (1363ش).
 -31طباطبایوا یید میمدحسینا المیران فو توسیر القحرآنا قحم :دفنحر اننمحازات ایح مو ( امعحه
مدزیین حو ه عممیه قم) ا (1417ق).
 -32طبریوا فض بن حسنا وامع الجامعا تهحران :اننمحازات دانمحگاه تهحران و محدیریت ححو ه
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 -27ییوطوا

ل الدینا النهجة المرضیة عی الفیة ابن مالکا تیقیق مصطوو حسینو دشحنوا قحم:

عممیه قما (1377ش).
 -33عباس حسنا النیو الوافوا تهران :ناصر اسروا (1422ق).
(بوتا).
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 -34عکبریا عبداهلل بن حسینا النبیان فو اعحراب القحرآنا عمحان -زیحاض :بیحت االفکحاز الدولیحها
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 -35فراءا ابو کریا یییو بن یادا معانو القرآنا تیقیق احمد یویف نجحاتوا میمحد عمحو نجحاز و
عبد الوناح ایماعی شمبوا مصر :الداز المصریه لمنألیف و النر مها (بوتا).
 -36قمیریا عبحدالکریم بحن احوا نا لطحالف االشحازاتا مصحرا الهیئةة المصةریة العامةه لمکنحابا
(2000خ).
 -37ممکینىا عمىا تر مه قرآنا ااپ دوخا قم :الهادیا (1381ش).
 -38مصباح ادها عباسا تر مه قرآنا تهران :بدزقه اویدانا (1380ش).
 -39مصطوویا حسنا النیقیق فو کممحات القحرآن الکحریما تهحران :بنگحاه تر محه و نمحر کنحابا
(1360ش).
 -40مصطووها حسنا توسیر زوشنا تهران :نمر کنابا (1380ش).
 -41میهریا میمد ثناءاهللا النوسیر المیهریا تیقیق غح خ نبحو تونسحوا پاکسحنان :مکنبحه زشحدیها
 -42معرفتا میمداادیا توسیر و موسرانا قم :تمهیدا (1379ش).
 -43مغنیها میمد وادا توسیر الکاشفا تهران :داز الکن

االسالمیةا (1424ق).

 -44مغنیها میمد وادا النوسیر المبینا قم :بنیاد بعلتا (بوتا).
 -45مقدس ازدبیموا احمد بن میمدا زبد البیان فو احکاخ القرآنا تهران :مرتضویا (بوتا).
 -46م حویش آلغا یا عبد القادزا بیان المعانوا دممقا مطنعة النرقوا (1382ش).
 -47میبدیا زشیدالدینا رشف األسرار و عد األبرارا تیقیق عمو اصغر حکمتا تهران :امیحر کبیحرا
(1371ش).
 -48نیریا عمیرضاا «گونهشنایو احالشاحا و ایگحاه تر محه ماشحینو ا عربحو بحه فازیحو»ا
پژواشاای تر مه دز بان و ادبیات عربوا دوزه 4ا شمازه 11ا صص 56-29ا (1393ش).
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(1412ق).
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