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 -1دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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چکیده
در منطق قرآن کریم ،یگانه راهبرد مؤمنان در مواجهه با دشمنان« ،مقاومت» ذکرشده که داراي ابعاد مختلفيی
است .آراء لغویان ،مفسران و حتی ترجمه مترجمان دربارهي برخی ازاینگونهها (مشخصاً «ال ترکنيوا اليی» در
آیه  113سوره هود« ،انبذ الی» در آیه  58سوره انفال« ،اشداء» در آیه  29سوره فيت و «غلظة » در آیيه 123
سوره برائت) مختلف و متعدد است .مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی در ارزیيابی دادههيا،
ابتدا مفهوم این واژگان را بر اساس آراء لغویان و مفسران احصاء نموده ،سپس بيا تحلیيل و واکياوي ،معنيایی
جامع و دقیق از آنها ارائه دهد .درنهایت بر اساس دستاورد حاصل شده ،ترجمههاي فارسی معاصر (مشخصياً
انصاریان ،فوالدوند ،مکارم ،مشکینی ،صفوي ،رضائی ،معزي ،مصباح زاده ،خرمشاهی ،حدادعادل و یزدي) نیيز
ارزیابی شود .نتایج جستار حاضر حاکی از آن است که براي فهم معناي دقیق این واژگانِ راهبردي ،توجيه بيه
قرینة سیاق و همراهی آنها با دیگر واژگان ،مهمترین نقش را ایفا میکند؛ امري که برخی از لغویان ،مفسيران
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 -4دانشیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران

و مترجمان نسبت بدان بیتوجه بودهاند .درهرحال ،مشکینی و صفوي در انتقال معانی درست ایين واژگيان از
باقی مترجمان مناسبتر عمل نمودهاند.

Email: ali.hajikhani@modares.ac.ir

* نویسنده مسئول مقاله:

128

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.5.9

واژگان کلیدي :ترجمه قرآن ،مقاومت ،رکون ،غلظت ،شدت ،نبذ

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

 -1مقدمه
تدقيق در اندیشه هاي رایج در بين جوامع اسالمي نشانگر اینن اسن
«سازش» و «مقاوم » براي مواجهه ام

کنه عمندتا دو راهبنرد

اسالمي با دشنمنا وجنود دارد کنه دنداي مالنال

ِ
السلْ ِم (محمّد )35 /و فَال تُِِِ ِ ال ََُُْ ي
ةبنَ َ *
بهصراح در آیاتي نظير فَال تَهِنُوا َو تَ ْد ُعوا إلَى َّ
ون (قلم ،)8-9 /مسلمانا را از سازش و تسليم در برابر دشنمنا مننع و
َو ُّدوا ل َْو تُ ْده ِ ُ فََُ ْدهِنُ َ
ِ
استَق ِ ْم كَُةا
در آیاتي نظير َو ل َْو ال َأ ْن ثَبَّتْ َ
ت تَ ْركَ ُ إِلََْهِ ْم َشَْئاً قَلَ ً
ناك لَقَ ْد ك ْد َ
ال (اسراء )74 /و فَ ْ
ِ
ُون نَصَر (هود ،)112 /به مقاومن هند دار در
ك َو ال تَ ِْ َغ ْوا إِن َّ ُه نُِا تَ ْع َُل َ
تاب َم َع َ
ُأم ْر َ
َ
ت َو َم ْ

برابر آ ها دساور داده اس  .پيجویي عناصر مقاوم ساز در قرآ  ،نشنانگر اینن اسن
در منطق این مصحف شریف ،یک مکاب با نظامي داص اس

مقاوم

کنه

که بایسناي اجنياي

مخالف آ مورد بررسي و تحليل واقع شود تا اصول مسنلم اسنالمي بنهدرسناي در جاملنه
از طر
دریاف

دیگر ،فهم صحيح منظومه قنرآ در اینن زميننه و دیگنر عرصنههنا ،مننو بنه

صحيح ملناي آیات آ اس

قرآ » اس

که در دسارسترین منبنع بنراي عمنو« ،،ترجمنههناي

که منبلث از آراء لغویا  ،قرآ پژوها و تحليلهاي شخصي مارجما اسن  .در

این ميا  ،بدیهي اس

که در کنار نقا قوت فراوا ِ تفاسير و ترجمههاي قرآ  ،ضنلفهنا و

لغيشهایي نيي وجود داشاه باشند کنه بردني از اینن منوارد را منيتنوا در ههنار مفهنوِ،
مقاوم ساز زیر نيي مشاهده کرد:
«ال ترکنوا الي» در آیه َو ال تَ ْركَنُوا إِلَى الَّبي َ َظل َُُوا (هود« ،)113 /انبذ الذي» در آینه َو
إِما تخافَ م ِ قَو ٍم ِخَانَ ً فَانْبِبْ إِلََهِم على سواءٍ (انفال« ،)58 /اشداء» در آیه محُد رسةوُ ِالِ
ْ ْ َ
ُ َ َّ َ ُ ُ ه
َ
َّ َ َّ ْ ْ
ِ
ِ
ةدوا فةََُ ْم
ُاء نََْنَ ُهم (فناح )29 /و «غلظذ » در آینه َو لََْ ِج ُ
َو الَّبي َ َم َع ُه َأشدَّ ُاء َعلَى الَُْفَّار ُر َح ُ
غِل َْظ ً (برائ .)123 /

باوا جمع آ ها را تح

عنوا مقاوم

منطقي دید .در وضلي
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فللي ،ممکن اس

تصنور
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روشن اس

که دساهبندي واژگا فوق بایساي ناظر به یک وجه اشاراک داصي باشد تنا
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پيادهسازي شود.
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شود که این دساهبندي ذوقي اس ؛ لکن باید توجه داش
راهبرد مؤمنا در مواجهه با کفار ،مقاوم
«نرمش قهرمانانه» 1اس

که در منطنق قنرآ کنریم ،یگاننه

با ههنار شنکل «دعنوت»« ،اسناقام »« ،قانال» و

(فریادرس )30-31 :1400 ،که در این مينا «اشنداء ،للظن

رکو « در ذیل تمامي این اشکال قابل اندراج اس

و نبذ عهد تنها در نرمش قهرماناننه قابنل

جاگذاري ميشود .بنابراین وجه مشارک این واژگا در این اس
نرمش قهرمانانه در تح

و عند،

که همگي آ هنا نناظر بنه

عنوا مقاوم

هساند .از طر دیگر ،دليل گيینش این واژگنا از

ميا گونههاي مخالف و مالدد مقاوم

که موارد یادشده جداي از اینکه از ابناالي

این اس

باالیي در ميا مسلمانا بردوردار هساند ،در فهم و ارائهي مراد از آ ها دقيق عمل نشنده و
در تحقيقات علمي نيي کمار موردتوجه قرار گرفاهاند.
درهرصورت ،بررسي آیات فوق حاکي از آ اس

و تفسير و قرآ پژوها بوده ،تا جایي که مارجما قرآ کریم نيني مانثرر از ایشنا  ،آراء

گوناگوني را براي فهم مراد دداي مالال ارائه داده اند که الز ،اس
بردي از این نقا ضلف ،هنين اس
نادرس

مورد بازبيني قنرار گينرد.

که ینا مفهنو ،واژه را ابانر نقنل کنردهانند ینا ملننایي

ارائه دادهاند و یا اینکه ،دالیل ارائهشده براي هر ملنا صحيح نيساند.

مقاله حاضر درصدد اس

تا ابادا با اساناد به کاب لغن  ،تفسنير و بافن

قنرآ  ،مفهنو،

واژگا «رکو  ،للظن  ،شندت و نبنذ» را منورد تحلينل و واکناوي قنرار داده و سنس
پيجویي ملناي مسافاد در فرهنگ لغ

بنا

فارسي ،ملنایي دقينق و جنامع بنراي هرینک ارائنه

دهد .و مالاقب آ و با تکيهبر نايجنهي حاصنل از اینن پنژوهش ،ترجمنههناي «انصناریا ،
فوالدوند ،مکار ،،مشکيني ،صفوي ،رضائي ،ملنيي ،مصنبا زاده ،درمشناهي،حداد عنادل و
یيدي» از این واژه ها مورد ارزیابي قرار گيرند .عل

گيینش این ترجمنه هنا ،اعابنار ،ملاصنر
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لغ

که این مفناهيم ملرکنه آراء اصنحا

بود  ،شهرت ،برتري ،اساقبال زیاد مخاطب و اشامال آ ها بر انواع روش هاي ترجمنه ،اعنم
بر اساس آنچه ذکر شد ،در این مقاله ،به پرسشهاي زیر پاسخ داده ميشود:
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از تح اللفظي ،آزاد و تفسيري اس .
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الف) لغویا و مفسرا هه ملنا و مفهومي را براي واژگا «رکو  ،للظ  ،شدت و نبنذ»
ذکر کردهاند و هه نقدهایي به آ ها وارد اس ؟
) ملادل صحيح براي هریک از این واژگا هيس ؟
ج) عملکرد ترجمههاي فارسي ملاصر در این دصوص هگونه ارزیابي ميشود؟
 -1-1پیشینه پژوهش

در دصوص پيشينه تحقيق بایساي این نکاه را توجه کنرد کنه گرهنه ارنري مسناقل دربناره
مفهو،یابي این واژگا با تمرکي بر ترجمههاي فارسي ملاصر قرآ وجود ندارد؛ لکنن بردني
از مقاالت واژگاني وجود دارند که نسنباا منرتب و در دصنوص مباحنث لغنوي و ترجمنه
هساند؛ ازجمله این موارد ميتوا به موارد زیر اشاره داش :
محمدهادي أمين ناجي در مجلنه مطاللنات تفسنيري در سنال  1398شمسني ،شنماره  38و
اسن

صص .221-236این مقاله ناظر بر مفهو،یابي دنود واژه مقاومن

کنه مفناهيم منورد

بررسي در پژوهش حاضر ،از گونههاي آ محسو ميشود و طبيلاا ازاینجه
تفاوت دارند .بااینهمه ،نظریه مقاله یادشده در دصوص ملناي مقاومن
اقدامي پایدار ،راب

و مسامر در هارهو مباني اسال ،،جه

عالي الهي و انساني اس

با یکندیگر

نناظر بنر اعاقناد و

پياده سازي اهندا و مقاصند

(زاهديتير )226 :1398 ،کنه بنا ملنناي پنژوهش حاضنر از آ نيني

مافاوت اس .
) ملناشناسي واژه «جهاد» در قرآ کریم از بيژ کرمي ميرعيیيي ،عسگر بابنازاده ،شنبنم
بهرامي و زهرا قاسمپور در مجله سراج منير در 1395شمسني ،شنماره  23و صنص.129-150
در این مقاله نيي بحث ناظر بر جهاد بهعنوا یکي از ابلاد مقاوم

اس
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الف) بررسي مفهو ،مقاوم

با رویکرد اجاماعي در آیات قنرآ از اصنغر زاهندي تينر و

کنه بنا کمني لمن

عين ميتوا گفن کنه مفناهيم منورد بررسني در اینن پنژوهش از لنواز ،زنندگي مجاهداننه
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محسو ميشود و درنهای

با رعای

آ ها ،این زندگي محقق دواهد شد.
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 -2معناي مقاومت
کنه اینن مناده در ننيد واژهپژوهنا

َذو » اسن
واژه مقاوم بر وز «مفاعله» و از ریشنه «ق َ
بهصورت «برداسان یا بسا داسان» ملننا شنده (فراهيندي ،1409 ،ج231 :5؛ ابننفنارس،1404 ،
ج43 :5؛ رالننباصننفهاني690 :1412 ،؛ ابنننمنظننور ،1414 ،ج496 :12؛ فيننومي ،1414 ،ج520 :2؛

طریحي ،1375 ،ج148 :6؛ مصطفوي ،1368 ،ج )341 :9و با توجه بنه اینکنه بنا

«مفاعلنه» بنا

ههار ملناي مشهورِ «همملنایي با رالري مجرد»« ،همملننایي بنا بنا افلنال»« ،مشنارک » و
«مبالغه» در نيد ادبيا موردتوجه واقنع شنده اسن  ،طبلنا بنراي دسنايابي بنه مفهنو ،دقينق
مقاوم  ،بایساي «قو : ،بساداسان» را در این ههار ملنا بررسي نمود .در این صورت ،مفهنو،
مقاوم
عنای

با تمرکي بر ملناي نخس « ،بسا داسان» ،با توجنه بنه ملنناي دو« ،،بسنا داشنان» ،بنا
به ملناي سو« ،،پایداري» و با دق

در ملناي ههنار« ،،پاینداري روزافنيو » دواهند

المبدنی تدل علی زیدة المعدنی» بوده و ميتوا گف

که مطلنق ایسنااد  ،ملنناي پاینداري را

نميرساند .از طر دیگر ،با بررسيهاي صورتگرفانه ،ملنناي بنا افلنال را کسني بنراي
واژهي مقاوم

ذکر نکرده اس

و لذا نميتوا آ را بهعنوا ملناي واقلني اینن واژه لحنا

نمود.
بنابر آنچه ذکر گردید ،دو سطح کلي براي مفهو ،مقاوم

ماصور اس :

الف) بُلد ایجابي که ناظر بر بساداسان فرد یا جامله براي رسيد به هدفي وینژه بنوده و
«اراده» و «پيشروي مسامر» در آ نقش پررنگ و محوري را ایفا مينماید.
) بلد سلبي که به پایداري فرد یا جامله در برابر موانع رسيد به هد اشاره داشناه و
«مبارزهي پيوساه» در آ جلوهي بيشاري دارد .حفظ این تواز در مقاوم  ،فرد و جاملنه را
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بود .در این ميا  ،پذیرش ملناي مجرد (بسا داسان) براي رالرني ميیند ،ننافي قاعنده «زیذدة

در مسير واقلي ،عقالني و هدفمند زنندگي نگنهداشناه و بنا جلنوگيري از انحنرا  ،حينات
حقيقي ،اعادالي و باربات را براي وي ایجاد ميکند (ابنارير جنيري ،1367 ،ج125 :4؛ طریحني،
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 ،1367ج.)141 :6
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بر اساس آنچه ذکر شد ،بردي با تثکيد بر همين ابلاد ایجنابي و سنلبي و اناقناد از تثکيند
یکطرفه محققا بر «بازیگر هد یا مورد تهاجم» در مفهو،یابي مقاوم  ،محورین
اصطالحي آ را ناظر بر «انصرا » دیده و بر آنند که مقاومن
گفاه ميشود که با تقوی

ملنناي

بنه مجموعنه سياسن هنایي

بازیگر هد (ایجابي) و افيایش هيینهي اقدا ،مخربانه یا اسنامرار

آ از طریق ایجاد شرای نامناسب محيطي (ایجابي) ،بنازیگر مهناجمم مهنار (ایجنابي) و ارنر
اقدامات وي کاهش یا زائل (سلبي) شده و عمال وي را از هرگونه تحرکني منصنر نمایند
(افاخنناري 81 :1399 ،و  .)94-95در تثیينند ایننن برداشنن
مقاوم گرا ) ،ميتوا به ملناي مشارک

(انصننرا دشننمن از مبننارزه بننا

با مفاعله اساناد ورزید؛ مشارکاي کنه اشناره بنه

اقدا ،ماقابل و پيوساه دو طر درگيري عليه یکدیگر ندارد؛ بلکنه بنر اسناس سناداار بنا
مفاعله ،مقاوم گرا بهطور پيوساه مبارزه دود عليه دشمنا را ادامه داده و بنا تهدیندزدایي،
بر اساس آنچه ذکر گردید ،هند عنصر در ملنایابي مقاوم

تثرير دارند که عبارتند از:

بازیگر هد  ،بازیگر مهاجم ،توانمندسازي ،شرای محيطني ،تثکيند روي هند  ،حفنظ
جه گيري.
بنابراین مقاوم

به ملناي این اسن

کنه انسنا بنا اناخنا ینک جهنا بينني صنحيح،

پيشروندگي و جه گيري در آ را بهطور پيوساه حفظ و دنبنال کنرده و بنا توانمندسنازي
عناصر قدرتساز و ایجاد هيینه براي اقدامات بازیگر مهاجم ،به نحوي رفاار نمایند کنه او را
از ادامه فلالي
اهدا

منصر نموده و درنايجه وي ناواند بازیگر هد را در راسااي دسنايابي بنه

ترسيمي منحر  ،منصر

و یا ماوقف نماید.

کار رفاه اس  .بررسي آراء لغویا در دصوص این واژه حاکي از آ اس
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که بردي ملنناي

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.5.9

 -3مفهوم «ال ترکنوا الی» در آیه َو ال ت َ ْركَنُوا إِل َى الَّبي َ َظل َُُوا (هود)113 /
«ترکنوا» از « َرک ََن» با مصدر «رکو » بوده که این ریشه ههار بار در سه سوره و ههار آینه بنه
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دشمن را از ادامه فلالي

مخربانهي دود باز ميدارند (طباطبائي.)183 :1385 ،
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آ را بهصورت «مدل إليهد و اطمأن  :اعاماد و گرایش به کسي» ذکنر کنرده (فراهيندي،1409 ،

ج354 :5؛ ابنمنظنور ،1414 ،ج )185 :13و بردني دیگنر ،همنين ملننا را بنا تلبيراتني دیگنر،
بهصورت «الميل مع السكون اليه  :گرایش همراه بنا آرامنش دناطر نسنب

بنه کسني» بينا

داشاهاند (رالباصفهاني365 :1412 ،؛ ابننارينر جنيري ،1367 ،ج261 :2؛ مصنطفوي ،1368 ،ج:4
.)223

در این ميا  ،فيومي عل

اعاماد همراه بنا گنرایش را «تلنب :درمانندگي» دانسناه اسن

(فيومي ،1414 ،ج .)237 :2به عبارتي گویاتر ،انسا بخاطر اینکه در اداره امور زندگي دنود بنا
مشکالتي روبنرو منيشنود ،بنه دیگنري اعامناد منيکنند و بنا گنرایش بندو ،از وي بنراي
برطر سازي مشکالت پيش رو اسامداد ميطلبد .بر اینن اسناس دنداي مالنال مؤمننا را
طبق آیه َو ال تَ ْركَنُوا إِلَى الَّبي َ َظل َُُوا  ،مکلف کرده تا نسب
نظير گفاار ،کردار و ...بياعامادي کامل داشاه باشند (طریحي ،1375 ،ج .)256 :6بر این اسناس
بنه کفنار از جهنات مخالفني

کفار در امور اجاماعي یا تفوی

والی

امور اجاماعي مؤمنا بنه کفنار)» اعامناد همنراه بنا

گرایش داشاه باشند (طباطبائي ،1390 ،ج.)50 :11
با اینهمه ،مفسرا درباره ملناي این واژه ،به سه صورت عمل کردهاند:
الف) بردي ملناي آ را منحصر در «اعاماد کرد » دانسناهانند (قرطبني ،1364 ،ج108 :9؛
مغنيه ،1424 ،ج274 :4؛ قطب ،1425 ،ج1932 :4؛ قاسنمي ،1418 ،ج134 :6؛ مدرسني ،1419 ،ج:5

)141؛
) بردي دیگر ،تنها به ملناي «گرایشیابي» اشاره داشناهانند (طبرسني ،1372 ،ج306 :5؛
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و با تمرکي بر آیه َو ال تَ ْركَنُوا إِلَى الَّبي َ َظل َُُوا مؤمنا نباید نسب
دین (بيا امور موافق با کفار و اظهار نکرد امور مخالف با آ ها)» یا «حيات دیني (مدادلنه
به کفار از جه

«اصنل

زمخشننري ،1417 ،ج433 :2؛ بيضنناوي ،1418 ،ج151 :3؛ آلوسنني ،1415 ،ج347 :6؛ ابنننعاشننور،

 ،1420ج)341 :11؛
«گرایش همراه با اعاماد» بيا کردهانند (طوسني ،بنيتنا ،ج78 :6؛ فخنررازي ،1420 ،ج407 :18؛
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ج) بردي دیگر در روشي جمعگرایانه ،ملنناي رکنو را همسنو بنا لغوینا بنهصنورت

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

طباطبائي ،1390 ،ج50 :11؛ مکار ،1371 ،،ج260 :9؛ فضنلاهلل ،1419 ،ج138 :12؛ صنادقيتهرانني،
 ،1406ج.)413 :14

بر اساس آنچه که ذکر گردید ،سه ملناي «اعاماد کرد »« ،گرایشیابي» و «اعامناد همنراه
با گرایش» از مجموع آراء لغویا و مفسرا براي «رکنو » مسنافاد منيشنود؛ لکنن بایسناي
توجه داش

که ملناي این واژه« ،اعاماد همراه با گرایش» اس ؛ هراکه:

اوالً هما طور که ذکر شد ،کهنترین کاب لغوي ،همين ملنا را تثیيد کردهاند؛
ثانیاً برابر ملادل «اعامادکرد » و «گرایشیابي» در زبا عربي ،دو کلمه «طمذن» و «ميذل»
اس

ِ ِ
ِ
ل الَُْْ ِ
ل (نسناء)129 /
که به ترتيب در آیة لََ ِْ َُئ َّ َقلْبي (بقنره )260 /و َفال تََُلُوا كُ َّ َ

بهکار رفاهاند.
ثالثاً «رکو » در حال

مساقل دود ،به ملناي «اعاماد» اس

که لغویا در حال

عنا ،بنه

ج185 :13؛ رالننباصننفهاني365 :1412 ،؛ فيننومي ،1414 ،ج237 :2؛ طریحنني ،1375 ،ج)257 :6؛
لکن بخاطر همراهي آ با حر اضافهي «الي» ،ملناي «گرایشیابي» هم در آ تضنمين شنده
اس

(طباطبائي ،1390 ،ج50 :11؛ صادقيتهراني ،1406 ،ج .)413 :14با اینن بينا  ،طبلنا ملنناي

«گرایشیابي» مطلق ،صحيح نخواهد بود.
درهرحال ،آنچه منطقيتر به نظر ميرسد ،هما ملناي «اعاماد همراه بنا گنرایش» اسن
که این ملنا نيي از فصاح

کافي براي درج بهعنوا ملنادل بنراي کاربردهناي قرآنني رکنو

بردوردار نيس  .لهذا ضروري اس

ملادلي مناسنبِ «اعامناد همنراه بنا گنرایش» در زبنا

فارسي در نظر گرفاه شنود .بنا توجنه بنه اینکنه منا بنا ینک ترکينب روبنرویيم ،طبيلانا در
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آ اشاره داشاهاند (فراهيندي ،1409 ،ج354 :5؛ ابننفنارس ،1404 ،ج430 :2؛ ابننمنظنور،1414 ،

لغ نامههاي زبا فارسي نميتوا هممفهو ِ،جملي هر دو را پيدا کرد؛ لکن بردي بنا تثکيند
بر ملناي «ميل قلبى و تکيه روحى» براي رکو  ،بر آنند که به نظنر منىرسند ملنادل فارسنى
پيجویي مفهو« ،دلسسرد » در فرهنگ لغات فارسي ،نشانگر این اس
135

کنه اینن واژه بنه
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امروزي این ملنا« ،دل سسرد » اس

(دامنهاي1374/06/14 ،؛ .)1399/02/06
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ملناي «عاشق شد » و «گر ،الف

گردید » آمده (دهخدا ،1377 ،ج )11025 :7کنه در ماهين

هر دو ،مفاهيم اعاماد و گرایشیابي مشهود اس ؛ هراکه وقاي کسني عاشنق دیگنري شنود،
طبيلاا بدو اعاماد هم دارد و اگر کسي با دیگر ان

و الف

شدید داشاه باشند ،قاعندتا بندو

گرایش هم پيدا ميکند .بنابراین به نظر ميرسد مناسبترین ملنا براي واژه «رکنو » ،مفهنو،

«دلسسرد » اس .
 -1-3ارزیابی ترجمهها
حاصل بررسي ترجمههاي فارسي ملاصر براي ملناي واژه «ترکنوا» در آیه َو ال تَ ْركَنُوا إِلَةى

الَّبي َ َظل َُُوا فَتَ َُ َّسَُ ُم الن َُّار به شر ذیل اس :
 انصاریان :و به سامکارا ميلِ [قلبي و عملي] نداشاه باشيد! کنه آتنشِ [دوزخ] بنه
 فوالدوند :و به کسانى که سام کردهاند مامایل مشوید ...
 مکارم :و بر ظالما تکيه ننمایيد ...
 مشکینی :و به کسانى که سام کردهاند دل نبندید و ميل و تکيه نکنيد ...
 صفوی :و به کسانى که سام کردهاند (دین ددا را نسذیرفاهاند) اعاماد نکنيد ...
 رضائی :و بهسوي کسانى که سام کردند ،مامایل نشوید ...
 معزی :و نگروید بهسوي آنا که سام کردند ...
 مصباحزاده :و ميل نکنيد بهسوي آنا که ظلم کردند ...
 خرمشاهی :و به سامپيشگا [مشرک] گرایش نيابيد ...
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شما دواهد رسيد.

 یزدی :و هرگي به سامگریا نگرایيد و بر آنا اعاماد نکنيد ...
 حداد عادل :و بهجانب سامکارا مامایل نشوید ...
«مامایل شد »« ،گرایشیابي»« ،اعاماد همراه با گرایش» و «دلدهني (تکينه همنراه بنا مينل)»
136
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در بررسي ترجمههاي فوق ،هف

ملناي «اعاماد کرد »« ،تکينه کنرد »« ،پشن گرمني»،

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

براي «رکو » ذکر شده که در ارزیابي آ ها ميتوا گف

که ملنادلهناي «اعامناد کنرد » و

«تکيه کرد » با یکدیگر و ملاني «مامایل شد » و «گرایشیابي» نيي بنا یکندیگر ،هنم مفهنو،
هساند؛ لکن با توجه به تحليل سابق ،این موارد اشاره به بخشي از ملناي رکو دارند و طبلنا
ملنایي ناقص محسو ميشوند .از این حيث ،انصاریا  ،فوالدوند ،مکار ،،صفوي ،رضنائي،
مليي ،مصبا زاده ،حدادعادل و درمشاهي در اناقال ملناي رکو ناموفق عمل کنردهانند .در
این ميا  ،یيدي با ملادل »اعاماد همراه با گرایش» ،بهطنور دقينق ملنناي رکنو را بنه زبنا
فارسي مناقل کردهاند؛ لکن همانطور که ذکر شد ،ميتوا این دو ملنا را در ملادل مخاصنرتر
و شيواتري بنا« ،دلسسرد » جمع نمود؛ مانند مشکيني که با اظهار ملنناي «دلدهني (اعامناد
همراه با ميل)» ،هنين عمل نموده و لذا بهارین عملکرد را در بين این ترجمهها داشاه اسن .
تَ ْركَنُوا إِلَى الَّبي َ َظل َُُوا فَتَ َُ َّسَُ ُم الن َُّار به قرار زیر اس :
و به کسانى که سام کردهاند ،دل نسپارید؛ هراکه آتش [دوزخ] به شما مىرسد.

ٍ

 -4مفهوم «اَنبب الي» در آیه فَانْبِبْ إِل ََْهِ ْم َعلى َسواء (انفال)58 /
بردي از لغویا مراد از «نب » را «طذر  :انندادان» ذکنر کنرده (فراهيندي1409 ،ق ،ج191 :8؛
ابنمنظور ،1414 ،ج511 :3؛ طریحني ،1375 ،ج188 :3؛ زبيندي ،1414 ،ج ،)399 :5بردني دیگنر
منظننور از آ را «القذذدء» بيننا داشنناه (فيننومي ،1414 ،ج590 :2؛ مصننطفوي ،1368 ،ج )23 :12و
بردي دیگر ،هر دو ملنا را اعال داشناه (ابننفنارس ،1404 ،ج380 :5؛ رالنباصنفهاني:1412 ،
 )788و در تلليل آ به کمارزشي (رالباصفهاني )788 :1412 ،یا بينيازي نسب

 ،1368ج )23 :12اشاره داشاهاند .گفاني اسن
ملنایي دانساه و «نق

بدا (مصنطفوي،
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بنابر آنچه ذکر گردید ،ملادل و ترجمه پيشننهادي از ترکينب «ال ترکننوا الني» در آینه َو ال

کنه طریحني مفهنو« ،طنر » را از سننخ اصنل

کرد » را بهعنوا ملناي «نبنذ» برگيینده ( ،1375ج )188 :3و بنهجني

هييي در مقابل هيي دیگري با ایجناد رابطنه مينا آ هنا» را بينا داشناه ( ،1368ج،)24 :12
137
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مصطفوي که با ردّ ملاني «طر  ،اسذههدنه ،اعهذلال و نقذ

» بنراي القناء ،مفهنو« ،قنرار داد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ابنفارس ،رالب و فيومي مراد از «القدء» را هما افکند ذکر کرده اسن

(ابننفنارس،1404 ،

ج380 :5؛ رالباصفهاني788 :1412 ،؛ فيومي ،1414 ،ج.)590 :2
ةون
در این ميا  ،باید دق داش که به قرینه «عهد» در دو آیه قبلتر مبني بنر
ثةم يَنقُ ُض َ
ُ
َع ْه َد ُهم (انفال ،)56 /مفلول محذوفيِ «نبذ» در آیهي فَانْبِبْ إِلََْهِ ْم َعلى َسواءٍ  ،عهند اسن و

لغویا نيي در مفهو،یابي «نبذ» ،آ را در ترکيب با «عهد» نيني ملننا کنردهانند و لهنذا بایسناي

بررسي بدا نيي توجه شود .رالب در بيا ملناي آیه فَانْبِبْ إِلََْهِ ْم َعلى َسواءٍ  ،به «ألق إلذيه
ذد
الع ته َ
السل  :افکند صلح» تصریح کرده ( )788 :1412و فيومي با تثکيند بنر اینکنه« ،نَبَذ ت ُ َ
ّ
ِإلَيت ِه ت » بنه ملنناي «نقن » آ اسن ( ،1414ج ،)512 :3ماننند ابننمنظنور و زبيندي در آینه
موردنظر بر آ اس که بایساي «اعال ،نق عهد» و «اصل نق عهند و شنروع جننگ» در
شرای برابري باشند (ابنمنظنور ،1414 ،ج512 :3؛ فينومي ،1414 ،ج512 :3؛ زبيندي ،1414 ،ج:5

هارهو  ،مصطفوي نيي بر آ اس

که «نبذ اللهد» به ملناي این اسن

کنه در برابنر رفانار

طر مقابل ،بهصورت ملادالنه هما فلل انجا ،شود و انصرا از آ تلهد صنورت پنذیرد
(مصطفوي ،1368 ،ج.)25 :12
بهموازات همين اداال نظرات ،مفسرا نيي در این دصوص آراء مافاوتي ذکر کنردهانند.
بردي تصریح دارند که این عبارت به «اعال ،شکساه شد پيمنا » و بنه دنبنال آ « ،شنروع
جنگ» اشاره دارد (طبنري ،1412 ،ج19 :10؛ طوسني ،بنيتنا ،ج145 :5؛ رضنا ،1414 ،ج.)51 :10

بردال این نظر ،طبرسي بر آ اس

که مراد از این عبارت «افکنند عهند و اعنال ،نقن

آ » بوده (طبرسي ،1372 ،ج )850 :4و بردي دیگر نيي با وي همنظر هساند (زمخشنري،1407 ،

ج231 :2؛ فخننررازي ،1420 ،ج497 :5؛ طباطبننائي ،1390 ،ج113 :9؛ مکننار ،1372 ،،ج .)218 :7در
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)400؛ یلني اگر طر مقابنل نقن

عهند نمنود ،ایننطنر هنم نقن

نمایند .در همنين

این ميا  ،ابن عاشور و فضلاهلل نيي تنها ملنناي طنر و القناء را بنراي آ ذکنر کنرده اسن
(ابنعاشور ،1420 ،ج142 :9؛ فضلاهلل ،1419 ،ج.)137 :2

«افکند ِ همراه با اعال »،و «نق

عهد» در آراء لغویا و مفسرا مشناهده منيشنود .از اینن
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بر اساس آنچه ذکر شد ،ههار ملنناي «اعنال ،شکسناه شند پيمنا »« ،افکنند پيمنا »،

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

آ نيسن ؛ هراکنه بحنث در اینجنا بنه

ميا  ،به نظر ميرسد که مراد آیه از نبذ عهد ،نقن

قرینهي َعلى َسواءٍ  ،ناظر بر همساني واکنشهاسن
پيما را در عمل نق نکرده و تنها دو بر نق ِ عهند وي منيرود ،طبيلانا منراد از نبنذ
و بخناطر اینکنه طنر مقابنل هننوز

عهد ،نق

پيما از سوي مسلمانا نيس  .آنچه این بيا را تثیيد ميکند ،هند نکاه اس :

الف) الزمه نق
مقابل اس
) نق
عملي نق

عهد ،ماند در پيما و عمل نکرد بدا در برابر انجا ،تلهدات طنر

قَُوا ل َُه ْم (برائ  )7 /اس .
استَ ُ
قاموا لََُ ْم فَ ْ
استَ ُ
که دال آیاتي نظير فَ َُا ْ
ملاهده در دو آیه قبل ذکر شده کنه در آ طنر مقابنل پيمنا را بنهصنورت
کرده و مسلمانا نيي بایساي در برابر آ  ،نق

ج) واژه »نق
طبيلاا باید از «نق

عهد کنند.

» هندین بار در قرآ بهکار رفاه و اگر مراد از «نب » همين نقن

منيبنود،

اليهم» اسافاده ميشد.

کمارزش نشا داد آ اس ؛ مهمترین دليل بنر آ  ،تصنریحات محققنا اسن

کنه سنياق

عاه ُدوا َع ْهداً نَبَبَ ُه فَريق مِنْ ُهم نيي بهروشني بر آ دالل
آیاتي نظير َأ َو كُلَُّا َ
باید دق نمود که وقاي «نبذ» به همراه «الي» ذکر گردد ،ملنا و هدفي افيو بنر «افکنند » را
دارد .بااینهمنه،

بازتا ميدهد .به عبارتي گویاتر ،زماني که گوینده اراده »بازگرداند » هينيي ملنل پيمنا را
با هد لغو آ را دارد ،از «نبذ» به همراه «الي» اسافاده ميکنند و اصنطالحا «بازگردانند » را
در ملناي اصلي تضمين ميدهد (ابنعاشور ،1420 ،ج .)142 :9در اینجا نيني دنداي مالنال در
کنار «پرتا کرد » پيما  ،اراده »برگرداند » آ به سم

دشمن را نيني دارد و لهنذا از تلبينر

َفانْبِبْ إِلََْهِ ْم بهره گرفاه اسن  .بننابراین ملنناي حقيقني اینن ترکينب« ،پرتنا ِ همنراه بنا
بازگرداند » اس که مفهو ،روشن این بازگرداند « ،اعال ،لغو» پيما اس .
در این ميا  ،ممکن اس

یکطر طوري رفاار نموده که احامال ديان

و طر دیگر ،لغنو پيمنا را

وي زیاد اس

اراده کرده اس  .در پاسخ ميتوا به یک نکاه مغفول در نيد مفسنرا اشناره داشن  .ظهنور
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گفاه شود که جن

بردورد مؤمنا با طر مقابل یکي نيس ؛
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از طر دیگر ،بهطورقطع ميتوا گف

که ملناي «نبذ»« ،پرتا نمود » هينيي باهند
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آیه َو إ ِ َّما تَخا َف َّ م ِ ْ َق ْو ٍم ِخَانَ ً َفانْبِبْ إِلََْهِ ْم َعلى َسواءٍ دالل
به تلهدات دود عمل نکردهاند و یا اینکه تلهند محقنق شنده از سنوي مسنلمانا بيشنار از
دارد که یا طرفين ملاهده هننوز

طر مقابل اس

که اگر دال این باشد ،اساسا دو از نق

عهد بيملننا دواهند بنود.

بنابراین اگر لغو پيماني هم اعال ،شود ،مؤمنا بنا طنر مقابنل َعلةى َسةواءٍ ینا همسنا
دواهند بود؛ بهعبارتيدیگر ،طر مقابل طوري رفاار کرده که احامنال ديانن او منيرود و

مؤمنا هم با توجه بهضرورت انافاع از مفاد پيما نامه و جلوگيري از ضرر بيشار ،از تنهنا راه
پيشرو که اعال ،لغو پيما (و نه نق

آ ) اس  ،اسافاده ميکند .در همين راسناا منيبيننيم

که مصطفوي نيي در بيا ملناي «نبذ» به قرار داد هييي [ملال لغو پيما ] در برابر هيي دیگنر
[ملال ديان ] اشاره ميکند (مصطفوي ،1368 ،ج .)24 :12بنابر آنچه کنه ذکنر گردیند ،منراد از

 -1-4ارزیابی ترجمهها
ِ
ِ
مارجما در ترجمه واژه «انبذ الي» در آیه َو إ ِ َّما تَخافَ َّ م ْ قَ ْو ٍم خَانَ ً َفانْبِبْ إِلََْهِ ْم َعلةى َسةواء
ِ
ِ
ب الْخائِنَ بهصورت زیر عمل کردهاند:
ال ال يُح ُّ
إ َّن ِ ه َ
ٍ

 انصاریان :و اگر از پيما شکني مردمي [که با آنا هم پيمنا هسناي] بنيم داري ،از

راهي درس
را دوس

و عادالنه به آنا دبر ده که پيمانشا لغو شده اس ؛ زیرا دداونند دائننا
ندارد.

 فوالدوند[ ... :پيمانشا را] به سویشا بينداز [تا طرفين] به طور یکسا [بداننند کنه
پيما گسساه اس ] ....
 مکارم ... :بهطور عادالنه به آ ها اعال ،کن که پيمانشا لغو شده اس
 مشکینی ... :پ

تو نيي (نق

پيما دود را) بر مبناى تساوى و عندال

...
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َفانْبِبْ إِلََْهِ ْم « ،اعال ،لغو پيما با افکند آ » بهطر مقابل اس .

بنه سنوي

آ ها بيفکن (و بدو اعال ،،پيما دود مشکن) ...
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 صفوی ... :پيمانشا را به سویشا بيفکن و لغو آ را به ایشا اعال ،کن تا شنما و

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

آنا در آگاهى از لغو پيما یکسا باشيد ...
 رضائی ... :پ
 معزی ... :پ

(پيمانشا را) عادالنه به سویشا بينداز! ...
بيفکن بهسوي ایشا برابر همانا ...

 مصباحزاده ... :پ

تو نيي اعال ،نق

کن ایشا را بر یکسانى

 خرمشاهی ... :تو نيي همسا عهدشا را به سویشا بينداز ....
 حدادعادل ... :تو هم با مقابلهبهملل( ،پيمانشا را) به سویشا بينداز.
 یزدی ... :پيمانشا را به سوي آنا بيفکن (و ملغي شد پيما را به آنا برسا ) تنا
شما و آنا در الغاي پيما ) یکسا شوید.
بر اساس آنچه در باال مشاهده ميشود ،مصبا زاده ملنادل «انبذ » را «نقن

ارزیابي ميگردد .از طر دیگنر ،بردني از مارجمنا

نظير رضائي ،مليي ،درمشاهي و حدادعادل ،ملادل «به سویشا بيننداز» را برگيیندهانند کنه
ملنایي ناقص از ترکيب «انب الي» محسو ميگردد و لذا ترجمنه آ هنا نيني موفقين آميني
ارزیابي نميگردد .از طر دیگر ،انصاریا و مکار ،نيي تنهنا بنه بخنش «اعنال ،لغنو پيمنا »
اشارهکردهاند که طبيلاا آ ها نيي ناقص عمل کردهاند.
در این ميا  ،باقي مارجما (فوالدوند ،مشکيني ،صفوي و یيدي) با اناقال ملناي «نبنذ» و
تضمين صورتگرفاه در «انب الي» ،بنه «افکنند و اعنال ،لغنو پيمنا » اشنارهکنردهانند کنه
ملادلهایي صحيح ارزیابي ميگردند .ازاینرو ،ترجمه آ ها مناسب ارزیابي ميگردد .ناگفانه
نماند ،اینکه بردي «اعال ،لغو» را در دادل پراناي و بهنوعي ،جيء ملنناي آینه ندیندهانند ،در
اناخا

نوع ترجمه موفق عمل نکردهاند و لهذا موفقترین مارجم ،صفوي اس .
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کرده که بنابر تحليل یادشده ،نادرس

عهند» ذکنر

در هرصورت ،ترجمه پيشنهادي براي آینه َو إ ِ َّما تَخافَ َّ م ِ ْ قَ ْو ٍم ِخَانَ ً فَانْبِةبْ إِلَةَْهِ ْم َعلةى
ِ
ٍ ِ
ب الْخائِنَ به قرار زیر اس :
ال ال يُح ُّ
َسواء إ َّن ِ ه َ

پرتا

و لغوش را اعال ،کن؛ زیرا ددا دائنا را دوس
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و اگر از گروهى بيم ديان

دارى ،پ

بنهطنور همسنا ِ (آ )( ،پيمنا ) را بنه سویشنا
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 -5مفهوم «اشداء» در آیه م َح َُّد َرسو ُُ ِالِ َو الَّبي َ م َع ُه َأشِ َّداء َعلَةى الَُْفَّةارِ
ه
ُ
َ
ُ
ُ
(فاح)29 /
اشداء از «شدة» 102 ،بار در  48سوره و  99آیه به همراه دیگر مشاقات در قرآ بهکنار رفانه
اس  .این واژه در نظر لغویا بنه ملنناي «صنالب » (فراهيندي ،1409 ،ج213 :6؛ ابننمنظنور،
 ،1414ج232 :3؛ حسينيزبيندي ،1414 ،ج )39 :5ینا «قنوت در هينيي» (فراهيندي ،1409 ،ج:6

213؛ ابنفارس ،1404 ،ج79 :3؛ فيومي ،1414 ،ج307 :2؛ طریحي ،1375 ،ج )75 :3و ینا «محکنم
بسان» (رالباصفهاني447 :1412 ،؛ ابنارينر جنيري ،1367 ،ج )451 :2اسن  .مصنطفوي بنا ردّ
ملاني «قوت» و «صالب » ،ملناي «عد ،سساي» ( ،1368ج )83 :1و عسنکري مفهنو« ،قنوت
زیاد» را براي آ ذکر اس

(بيتا.)100 :

واژهي شدت را لحا کردهاند؛ لکن طبرسي ملناي آ را بهصورت «قوت زیاد» مورد توجنه
قرار داده ( ،1372ج )279 :1و ابنعاشور نيي با تثکيد بر اینکه منظور از شندت در حالن
دود ،صالب

اس  ،هنين ميگوید که شدت درباره کفار به ملناي اظهار عداوت و قسناوت

در هنگا ،قاال با آ هاس

( ،1420ج .)172 :26در عرض این بيا  ،فضنلاهلل بنرآ اسن

شدت ،حالاي ملل قساوت و تلصب نيس ؛ بلکه حالاي انساني اس
حقيق

اس

عنا،
کنه

که هند از آ اظهنار

تا از طریق آ  ،عيت انسا محقق شود ( ،1419ج.)279 :1

در تحليل آنچه که گذش  ،باید توجه داشن

کنه قنوت ،کنف واژه »شندت» محسنو

ميشود؛ هراکه در آیاتي نظير َو كانُوا َأ َشدَّ مِنْ ُه ْم قُ َّوة (فاطر« )9 /قوت» در کننار واژه »أشند»
نيي ذکر شده و پر واضح اس که این دو با یکدیگر تفاوتهایي دارند که منفنک از یکندیگر
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ظاهرا مفسرا بخاطر روشني واژه «شدُ» ،زیاد بنه ملنناي آ تنوجهي نداشناه و همنا

ذکر شدهاند.
درباره »صالب » و «اساحکا »،نيي باید توجه داش

که گرهه در ینک تحلينل اینن دو بنا

ديد فَةهِ نَة ْس
را پوشش ميدهند؛ هراکه بنابر آیاتي نظير َو َأنْ َزلْنَا ال َْح َ
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یکدیگر همملنا هساند (ملين ،1381 ،ج)994 :1؛ لکن همچو قوت ،بخشي از ملنناي شندت

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

یکي از ویژگيهاي آهن ،شدت آ ملرفنيشنده کنه طبيلانا اینن شندت در حند اسناحکا ِ،
هييهایي نظير زمين نيس ؛ بلکه فراتر از آ هاس ؛ لهذا به نظر ميرسند مناسنبتنرین ملننا
براي شدت« ،اساحکا ،مطلق» یا «نيرومندي زیاد» اس .
در تثیيد ملناي فوق ،بردي نيي بر آ اند که وقاي گفانه منيشنود جسنمي ملنل آهنن ،از
اساحکا ،باال و شدیدي بردوردار اس  ،طبيلاا این بدا ملنا اسن
سخ

اس

کنه اینن جسنم آ قندر

که نهتنها در طول زما دهار دوردگى ،زنگزدگى و پوسيدگى نمىشود؛ بلکنه

در صورت اصطحکاک با جسمي دیگر ،بجناي اررپنذیري ،در آ ارنر منىگنذارد (دامننهاي،

1379/08/11؛ 1388/05/26؛ 1391/05/16؛ 1392/10/29؛  .)1393/10/19در آیه موردبحنث نيني
وقاي گفاه شده که رسول اهلل (ص) و پيروا وي در برابر کفار شدید و سرسنخ انند ،اینن
بدا ملناس

که آ ها با اساواري و ایساادگي در برابر کفار (اعنم از اینکنه در ميندا جننگ

اررگذاري و دوا ،کفر را از آ ها ميگيرند .بنابراین به نظر ميرسد کنه اشنداء داللن
ملناي سلبي و ایجابي ميکند؛ سلبي ازآ جه

بنر دو

که از نفوذ دشمن براي اررگنذاري فرهنگني،

نظامي و ...به درو دود را نميدهند و ایجابي ازآ جه
ماوقف ميکنند .آنچه این ملنا را تثیيد مينماید ،تقابلي اس

کنه اسنامرار جهنا بينني آ هنا را
که این واژه با «رحمناء» در آینه

مورد بحث دارد.
بر طبق آیه ،رسول اهلل (ص) و پيروا وي بایساي نسب
باشند و این بدا ملنا اس
همدیگر را جذ

به مؤمننا نيني رحمن

داشناه

که مؤمنا بایسناي بنا انلطنا پنذیري (دل داد و دل گنرفان)،

کنند تا سيره و امّاي واحد تشکيل دهنند (مغنينه ،1424 ،ج102 :7؛ فضنلاهلل،

 ،1419ج .)128 :21بنابراین به نظر ميرسد مراد از اشنداء و اسناحکا ،زیناد« ،نفوذناپنذیري و
اررگذاري» اس

که در ترجمه آیه مورد بحث نيي منيتنوا از آ بهنره بنرد؛ هراکنه هنم از

دوبي بردوردارند و هم دواننده بهار ميتواند ملناي آیه را درک کند.
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فصاح
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باشد یا لير آ ) ،مانند سدى محکم و پوالدین هساند (مکنار،شنيرازي ،1374 ،ج )113 :22کنه
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 -1-5ارزیابی ترجمهها
مارجما در ترجمه واژه «اشداء» در آیه م َح َُّد َرسو ُُ ِالِ َو الَّبي َ م َعة ُه َأشِةدَّ اء َعلَةى الَُْفَّةارِ
ه
ُ
َ
ُ
ُ
ُاء نََْنَ ُهم بهصورت زیر عمل کردهاند:
ُر َح ُ

 انصاریان :محمّند [ص] فرسنااده دداسن  ،و کسناني کنه بنا اوینند بنر کنافرا

سرسخ

[و سازشناپذیر] ،و در بين دودشا [با یکدیگر] مهربا اند،

 فوالدوند ... :بر کافرا  ،سخاگير [و] با همدیگر مهربا اند.
 مکارم ... :در برابر کفار سرسخ

و شدید ،و در ميا دود مهربا اند.

 مشکینی ... :در برابر کفار نيرومند و سرسخ
 صفوی ... :در برابر کافرا سرسخ

و در ميا دودشا مهربا اند.

و در ميا دود مهربا اند.

 معزی ... :سخ گيرا اند بر کفار مهربا اند به دویشان ببينيشا .
 مصباحزاده ... :سخ اند بر کافرا مهرورزند ميا دودشا .
 خرمشاهی ... :بر کافرا سخاگير و با دودشا مهربا اند.
 حدادعادل ... :با کافرا سرسخ اند و با یکدیگر ،مهربا .
 یزدی ... :بر کافرا سخ گيرند اما در ميا دودشا نر ،و مهربا اند.
همانطور که روشن اس  ،هيچکدا ،از مارجما به ملنا و ترجمه ارائهشده در باال تصنریح
نکردهاند؛ لکن این بدا ملنا نيس

که ترجمههاي آ هنا نادرسن

اسن  .بنهعبنارتيدیگنر،

بایساي ملاني ذکر شده از سوي آ ها را در فرهنگ لغات فارسني منورد تندقيق قنرار داد تنا
مشخص گردد مارجما ملناي «اساحکا ،زیاد» یا «نفوذناپذیري و اررگنذاري» را بنا عبناراتي
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 رضائی ... :بر کافرا سخ گير (و) در ميا دود مهرورزند.

دیگر لحا کردهاند یا دير.
مکار ،در یکي از ملادل هایي که بنراي اینن واژه ذکنر کنرده اسن  ،بنه مفهنو« ،شندید»
به طور صحيح و دقيق به زبا مقصد برگردانيم؛ نه اینکه هما واژه یا مشناقات آ را کنه در
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اشارهکرده که در ارزیابي آ بایساي توجه داش

که اصوال در ترجمه واژگنا بایند آ هنا را

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

نيد مخاطبا زبا مقصد داراي ابها ،اس  ،لحا کنيم .این رویه ،نهتنهنا سنبب اقنناع و فهنم
مخاطب نميشود؛ بلکه مفهو ،واقلي آیه را در نيد وي روشن نشا نميدهد (روحنيبرنندق،

 .)139 :1394درباره ترجمه مشکيني مبني بر «نيرومندي» نيي تذکر این نکاه مهم اسن

کنه در

بردي از فرهنگ لغات فارسي ،این واژه به« ،قوت» ملنا شنده (دهخندا ،1377 ،ج)22942 :15

که گرهه هما ملناي اساحکا ،را بازتا ميدهد؛ لکن تما ،ملناي اشداء را مناقل نميکنند.
با توجه به اینکه دو مارجم یادشده ،ملاني «نيرومندي و شدت» را در کنار «سرسنخاي» ذکنر
کردهاند ،طبيلاا پ

از بررسي سرسخاي باید بنه ارزینابي عملکنرد اینن دو مانرجم اهامنا،

ورزید.
در فرهنگ لغات فارسي ،ملناي «سنخاي» بنهصنورت «محکنم ،اسناوار و ضند سسناي»
(دهخدا ،1377 ،ج13505 :9؛ ملين ،1381 ،ج ،)836 :1ذکر شده کنه بنا توجنه بنه تحلينلهناي
ملناي مشهور «سخاي»« ،دشواري» اس

که نادرسناي آ بنراي ملنناي آینه ،مشنهود اسن

(عميد .)637 :1389 ،در دصوص ملناي «سخ گيري» نيي قابل توجه اس

که ملنناي آ در

فرهنگ لغات فارسي بهصورت «حریص و دقينق» آمنده (دهخندا ،1377 ،ج13504 :9؛ ملنين،

 ،1381ج )837 :1و در بهارین حال  ،ميتوا آ را بهصورت «دشواري» مفهو،یابي نمود کنه
آ با تردید روبرو ميشود .بر اسناس آنچنه

درهرصورت ،با توجه به سياق کلي آیه ،صح

ذکر شد ،به نظر ميرسد که مصبا زاده ،فوالدوند ،رضنائي ،ملنيي ،درمشناهي و ینيدي در
ترجمه این واژه موفق عمل نکردهاند.
در این ميا  ،ملناي مشهور کلمه »سرسخاي» در زبا فارسي« ،پُرطاقاي و پرتنواني» اسن
(دهخدا ،1377 ،ج13589 :9؛ ملين ،1381 ،ج )849 :1که اشاراک ملننایي بناالیي بنا «اسناحکا،
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سابق ،تنها بخشي از ملناي واقلي «اشداء» را مناقل منيکننند .بناوجوداین ،در زمنا حاضنر

زیاد» دارد و لذا به نظر مي رسند کنه مشنکيني ،مکنار ،،صنفوي و حندادعادل موفنق عمنل
هم قادر نيس

مفهو ،روشني از آیه دریاف

نماید .لهذا ميبينيم که انصاریا در کنار ملنناي
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کردهاند؛ لکن این ملادل نيي براي ترجمه آیه ،از فصاح

کافي بردوردار نيسن

و مخاطنب

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

سرسخاي ،از ملادل «سازشناپذیري» نيي اسافاده نموده اس  .بنابراین بنابر تحليل سنابق ،بنه
ِ
نظر ميرسد مناسبترین ترجمه پيشنهادي براي «اشداء» در آیه ُم َح َُّةد َر ُسةو ُُ ِ هال َو الَّةبي َ
ِ
ِ
ُاء نََْنَ ُهم هنين اس :
َم َع ُه َأشدَّ ُاء َعلَى الَُْفَّار ُر َح ُ

محمد (ص) پيامبر دداسن ؛ و کسنانى کنه بنا اوینند ،در برابنر کنافرا  ،نفوذناپنذیر و
اررگذارند [و] با همدیگر مهربا اند.
 -6مفهوم «غلظت» در آیه َو ل َْ َ ِج ُدوا فََ ُ ْم غِل َْظ ً (برائ )123 /
براي پيبرد به ملناي حقيقي کلمه للظ

در آیه موردنظر ،مهمترین بحنث اینن اسن

بدانيم فقره َو لََْ ِج ُدوا فََُ ْم غِل َْظ ً مرتب با قسم

قبل از دود اس

کنه

یا دير؟ اگنر آ را در

مرتب به مسثله دیگري ببينيم ،دروجي ملنا هيي دیگري دواهد بود.
ِ
ِ
ِ
بردي از مفسرا با توجه به بخش ابادایي آیه مبني بر يَ َسي ُّها الَّةبي َ َء َامنُةواْ قَةاتلُواْ الَّةبي َ
يَلُونََُم يم َ الَُْفَّار  ،فقره َو لََْ ِج ُدواْ فََُِ ْم غِل َْظ ً را مرتب با بحث قاال با یکي از سه تفسنير

«شنندت یننا دشننون

در مجننازت ،جنننگ و اسننيرگيري» (زمخشننري ،1407 ،ج )324 :2یننا

«ایساادگي و پابرجایي در هنگا ،قاال یا نمایش این آمادگي» (قطب ،1425 ،ج1740 :3؛ مکنار،،
 ،1374ج198 :8؛ جواديآملي ،1394 ،ج )538-539 :35و یا هر دو ملنا کردهاند (آلوسني،1415 ،

ج47 :6؛ ابنعاشور ،1420 ،ج231 :10؛ رضا ،1414 ،ج .)81 :11بردي دیگر دامنه آ را صنرفا در
بخش ارتباطاتي نظير سخنگفان ،مناظره ،مکاتبنه و ....ذکنر نمنوده( ،ابننسنليما  ،1423 ،ج:2

204؛ جصاص ،1405 ،ج )374 :4و بلضي اقامه دليل ،دریدوفروش ،همنشيني و هنمسنفرهاي
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ادامه مبارزات نظامي ببينيم ،مسلما ملننایي دناص از آ مسنانب دواهند شند و اگنر آ را

را به دو دساه قبلي اضافه نمودهاند (فخنررازي ،1420 ،ج .)174 :16در اینن مينا  ،بردني نيني
هيچ محدودهاي براي آ در نظر نگرفاه و مطلقا گفاهاند که مسلمانا بایسناي در برابنر کفنارم
ج404 :9؛ صادقيتهراني ،1406 ،ج347 :13؛ فضنلاهلل ،1419 ،ج )246 :11که اساسا مللو ،نيسن
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شدید و سرسخ

باشند (طبري ،1412 ،ج53 :11؛ طبرسني ،1372 ،ج127 :5؛ طباطبنائي،1390 ،

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

این مطلب را مقيد به قسم

قبلي با تفسير قاطلي

در قاال کردهاند یا هر نوع رابطه دیگنر و

یا در تما ،ابلاد زندگي.
واقع امر این اس

که این آیه مارصد بينا راهکناري بنيرر بنراي جهنانيکنرد اسنال،

اس ؛ هراکه به مؤمنا دساوري ميدهد با جهاد ابادایي ،بهطور پيوساه ،کفارِ ملاند هنممنرز
را در دود هضم کرده و از هر طر

دنيا ،اسال ،را گسارش دهيد (قطنب ،1425 ،ج-1738 :3

1737؛ طباطبائي ،1390 ،ج .)404 :9روشن اس
هنگا ،جهاد ابادایي ماوقف و سس

که در این صورت ،مؤمنا نهتنهنا بایسناي در

نشوند؛ بلکه با نهای

وارد شده و در مسير دسايابي به هد دود حرک

قدرت و صنالب

در ميندا رز،

کنند؛ در لير این صورت ،جهاد اباندایي

به دشون  ،سنگدلي و قساوت قلب نادرس
ناسازگار بوده و ملار اسالمى آ را مذم

دواهد بود؛ هراکه این امر با اصنول اسنالمي
کرده اس

(طباطبائي ،1390،ج.)404 :9

از طر دیگر و در کنار آراء بردي از مفسرا سابق که این فقره را به مباحث ليرنظنامي
ملنا کردهاند ،بلضي بر آنند که عبارت َو لََْ ِج ُدواْ فََُِ ْم غِل َْظ ً  ،باید مربو به امر دیگنري در
هما راسااي جهانيکرد اسال ،باشد که تدقيق در سياق آیات ،نشانگر اینن اسن

کنه اینن

بخش از آیه ،از دطر نفوذ فرهنگي در جامله ایماني سخن ميگوید؛ امري کنه حاني هند
موردنظر در قاال را هم تهدید ميکند .توضيح آنکه طبيلن
فرهنگي در آدا  ،عادات و سن هاي اجاماعي اس

هنمجنواريِ جغرافينایي ،تبنادل

که در این مينا  ،ملن هناي قنويتنر

همواره دواها تثريرگذاري و تحميلِ فکر و فرهنگ دود بر ملل ضليف در جه

سلطه بنر

امور سياسي و نظامي آ ها و هضم کرد شا در فرهنگ دود بوده و در مقابل ،از آ ها هنيچ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيملني دواهد شد .با اینهمه ،نميتوا از عطف َو لََْج ُدواْ فََُ ْم غل َْظ ً به قَةاتلُواْ الَّةبي َ
يَلُونََُم يم َ الَُْفَّار که هر دو فلل آ ها نيي امر اس  ،گذش که در این صنورت ،تفسنير آ

تثرير و انلطافي نسذیرند (هما  .)749 :در این ميا  ،اسالمار بهعننوا نخسناين دشنمن اسنال،،
ادالقى تهي اس  ،جها را از پيشوایي اسنال ،کنه آیينني فکنرى و دعنوتي عمنومى بنراي
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همواره مارصد این بوده تا با پيادهسازي جها بينيهناي منادى کنه از ارزشهناى ملننوى و

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

انسا هاس  ،باز بدارد (صدر .)335-336 :1393 ،بر همين اساس ،دداي مالنال مؤمننا را از
دطر فاصلهگيري و انحرا از اندیشه اسالمي بر حذر داشناه و بنه آ هنا اعنال کنرده کنه
مراقب باشيد در هنگا ،تَکزد (جهاد ابادایي) به دشنمن ،پناتکي از ناحينه او در جنایيکنه
هوی تا به آ وابساه و در حقيق  ،تما ،تالشاا براي اناشار آ اس  ،نخورید (فرینادرس،

 .)37 :1400بنابراین ،بيررترین دطر و ضرر براي هر جاملهاي ،تهاجم فرهنگني اسن
مؤمنا باید براي جلوگيري از این امر ،در برابر کفار صالب

کنه

و انلطا ناپذیري داشناه باشنند

تا کيد آ ها بيتثرير شود (دامنهاي 750 :1396؛ مصنبا ینيدي15 :1391 ،؛ جنواديآملني،1394 ،
ج.)536-537 :35

بنابر آنچه ذکر شد ،به نظر ميرسد مراد از للظ

در اینن آینه ،اعنم از سنخاي روانني و

قلبي و سابري و ایساادگي جسماني و تجهيي نظامي اس

و لذا مسلمانا بایند بنراي حفنظ

فرهنگي و عقلي و علمي قدرتمندي داشاه باشند؛ هراکه قوّت در برابر دشمنا  ،منحصنر بنه
توا جسماني و مادّي نيس
درهرصورت ،در بازگش

(جواديآملي ،1394 ،ج.)535 :35

به ارائه ملناي مناسب بنراي للظن  ،بایند توجنه داشن

انلطا ناپذیري یاد شده ،دقيقا همملنا با مفاهيمي اسن

کنه للظن

کنه

را بنه «ضند نرمني» در

گفاار و رفاار ملنا کردهاند (فراهيدي ،1409 ،ج398 :4؛ رالباصنفهاني612 :1412 ،؛ ابننمنظنور،

 ،1414ج499 :7؛ مصطفوي ،1368 ،ج .)250 :7بررسي در فرهنگ لغات فارسي نيي نشانگر اینن
که یکي از ملاني ماضناد واژه »ننر« ،»،انلطنا ناپنذیري» اسن

اس

(دهخندا ،1377 ،ج:14

 )22425افيو بر اینکه ،ميتوا از بلضي تقابلها بنا واژه ننر ،در اشنلار فارسني نيني کمنک
گرف

تا باوا به ملناي «ضد نرمي» پي برد؛ از جمله موارد زیر:

گفاههاي اولياء نر ،و درش

 /تن مسوشا زآنکه دین

راس

پش
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عيت و نفوذناپذیري دود ،افيو بر مهمات جنگي و تسليحات پيشرفاه پيشنگيرانه ،نينروي

(فردوسي)

درشاي دل شاه و نرمي دلش  /نداني هویدا کني حاصلش (عنصري)
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بر آ ک

که با سخ رویي بود  /درشاي به از نر،دویي بود (نظامي)

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

درشاي و نرمي بهم در به اس
این «درشاي» ملنایي اس
«للظ » ذکر شده اس

 /هو رر ز که جرا و مرهم نه اس

(سلدي)

که در فرهنگ لغات فارسي در کننار «سنابري» ،بنراي ملنناي

(ملين ،1381 ،ج .)1129 :2بنابر مطالب فوق ،گرهه به نظر منيرسند

دو ملناي «انلطا ناپذیري» و «درشاي» هنمملنناي هنم بنوده و بنراي واژه للظن

ملننایي

مناسب هساند؛ لکن باز درج هرکدا ،در آیهي فوق با هالشهایي روبرو اسن  .منلال از واژه
«درشاي» ،ملاني مخالفي نظير «دشون  ،تندي و بنددللقي» نيني مسنافاد منيشنود (دهخندا،

 ،1377ج10623 :10؛ ملين ،1381 ،ج )669 :1که بننابر مطالنب پنيشگفانه ،اگنر اینن قسنم
نخس

آیه بدانيم ،گيینش هنين رویهاي در قاال با اصول اسالمي ناسنازگار دواهند بنود و

اگر آ را مساقل و اشلار به فرهنگ بدانيم ،با جملهاي سراسر ابها،دار روبنرو دنواهيم بنود.
بنابراین بهار اس

ملناي مناسبتري گيینش شود که همملناي واقلي واژه للظن

کافي بردوردار باشد .بنا بررسني فرهننگ

لغات فارسي« ،صالب » همملنا با «درشناي» لحنا شنده (دهخندا ،1377 ،ج10622 :7؛ ج:10

 )14999که هنم از ملننایي فلنال بردنوردار اسن

و هنم از آ ملناني نامناسنبي برداشن

نميشود .افيو بر اینکه در نظر بردي از ادباي ملاصرِ اد نيي همين ملناي صنالب
للظ

موردتوجه واقع اس

بنراي

(جبنل .)1602 :2010 ،در این ميا  ،بنراي شنفا سنازي ملنناي

آیه ،ميتوا از «انلطا ناپذیري» در دادل پراناي نيي بهره برد تنا دوانننده بنهروشنني باوانند
مقصود آیه را بهار دریاف

نماید .بنابراین به نظر ميرسد مناسبتنرین ملنناي بنراي للظن

در آیه َو لََْ ِج ُدواْ فََُِ ْم غِل َْظ ً "« ،صالب

(انلطنا ناپنذیري)" فرهنگني و نظنامي در برابنر

کفار» اس .
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نماید و هم ابهامي نداشاه باشد و هم از فصاح

را مناقنل

 -1-6ارزیابی ترجمهها

مطالله ترجمههاي فارسي ملاصر قرآ حاکي از این اس

که مارجمنا عمندتا ملنناي اینن
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واژه را در آیه يَا الَّبِي َ َء َامنُواْ قَاتِلُواْ الَّبِي َ يَلُونََُم يم َ الَُْفَّار َو لََْ ِج ُدوا فََُ ْم غِل َْظ ً َو ْاعل َُُةوا َأ َّن
ال َم َِ ال ُُْتَّقَِ َ بهصورت زیر ارائه دادهاند:
ِه َ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 انصاریان :اي مؤمنا ! با کافراني که هم جوار شما هساند بجنگيد! آنا باید در شنما
سرسخاي و صالب

احساس کنند .بدانيد که دداوند با تقواپيشگا اس

 فوالدوند ... :و آنا باید در شما دشون

بيابند ...

 مکارم ... :آ ها باید در شما شدت و دشون

(و قدرت) احساس کنند ...

 مشکینی ... :و حاما باید در شما شدت و صالب
 صفوی ... :و باید در شما صالب

(در عمل) بيابند ...

و سرسخاى بيابند ...

 رضائی ... :و باید (آنا ) در شما سخاى (و دشون ) بيابند ...
 معزی ... :و باید بيابند در شما درش دویي ...
 مصباحزاده ... :و باید بيابند در شما سخاى ...
 حدادعادل ... :آنا باید در شما درشاي و شدت عمل ببينند ...
 یزدی ... :و باید در شما صالب

و سرسخاي بيابند ...

با نگاهي کلي به ملادلهاي فنوق ،پننج ملنناي «دشنون  ،شندت ،سنخاي ،سرسنخاي،
درشاي و صالب » براي ملادلیابي للظ

مسافاد اس  .بنابر آنچنه در تحلينل ملننایي اینن

واژه گذش  ،طبيلاا «دشون » و «شدت» ملاني مناسبي براي للظ

محسو نمنيشنود و

لذا نميتوا ترجمههاي فوالدوند و مکار ،را موفنق ارزینابي نمنود .بردني نظينر مشنکيني،
رضائي و حدادعادل نيي در بخشي از ملنایابي دود از این واژه ،به یکني از دو ملنناي فنوق
اشاره داشاهاند که طبيلاا آ ها نيي بهطور کامل موفق نبودهاند.
در دصوص ملاني «سخاي /سرسخاي» نيي باید توجه داش

که گرهه اینن ملناني بنراي
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 خرمشاهی ... :و باید که در شما درشاي بينند ...

شدت در آیه  29سوره فاح مناسب ارزیابي شدند؛ لکن بهطورقطع نميتنوا آ هنا را بنراي
واژهي للظ

نادرس

همملنا دیده شده اس (دهخدا ،1377 ،ج .)14999 :10بنابراین گرهنه بهانر

بود که از ملادلهاي دیگري اسافاده ميشد تا تمایي شدت از للظن
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فارسي با صالب

دانس ؛ هراکه هم در آ هنا نيرومنندي وجنود دارد و هنم در زبنا

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

ميتوا ترجمههاي انصاریا  ،صفوي ،مصبا زاده و ینيدي را نيني موفنق ارزینابي نمنود .در
دصوص ملناي «درشاي /درش دنویي» نيني بنا توجنه بنه تحلينلهناي سنابق ،منيتنوا
ترجمههاي مليي ،درمشاهي و حدادعادل را نيي مناسب ارزیابي کرد.
در این ميا و با توجه به دروجي حاصل از تحليل ملناي واژه للظ

به «صنالب » ،بنه

نظر ميرسد که ترجمههاي انصاریا  ،مشکيني ،صفوي و یيدي از باقي مارجما مناسنبتنر
اس .
ِ
ِ
درهرصورت ،ترجمه پيشنهادي براي آیه يا َأي ُّ َها الَّبي َ َآمنُةوا قةاتلُوا الَّةبي َ يَلُةونََُ ْم مة َ
ِ
ِ
ِ
ال َم َِ ال ُُْتَّقَ َ  ،بهصورت زیر اس :
الَُْفَّار َو لََْج ُدوا فََُ ْم غل َْظ ً َو ْاعل َُُوا َأ َّن ِ ه َ

اى کسانى که ایما آوردهاید( ،براي جهاني کرد اسنال )،،بنا کنافرانى کنه مجناور شنما
هسنناند ،قاننال کنينند .و باینند آنننا (از حيننث فرهنگنني و نظننامي) در شننما صننالب

 -7نتیجه گیري
حاصل بررسي و تحليل «ال ترکنوا الي» در آیه  113سوره هود« ،انب الذي» در آینه  58سنوره
انفال« ،اشداء» در آیه  29سوره فناح و «غلظذ » در آینه  123سنوره برائن

در کننار ارزینابي

ترجمههاي «انصاریا  ،فوالدوند ،مکنار ،،مشنکيني ،صنفوي ،رضنائي ،ملنيي ،مصنبا زاده،
درمشاهي ،حدادعادل و یيدي» این شد که:
 -1لغویا و مفسرا در تحلينل ملنناي اینن واژگنا یکسنا عمنل نکنرده و عمنال بنه
صورتهاي گوناگوني این واژه را ملنا کردهاند که در بردي موارد دنالي از نقند نيسناند؛ از
جمله نقدهاي وارد ،ميتوا به بيتوجهي به قریننه سنياق ،دقن
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(انلطا ناپذیري) بيابند .و بدانيد (در این انلطا ناپذیري) ،ددا با پرواپيشگا اس .

نداشنان بنه تضنمينهناي

صورت گرفاه ،جامع نبود ملاني ارائهشده و ...اشاره نمود .درهرصورت ،ملناي هرینک بنه
زیاد» و «درشاي».
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ترتيب عبارت اس

از« :اعاماد همراه با گرایش»« ،افکند همراه با پرتا کرد »« ،اسناحکا،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -2با توجه به عد ،فصاح

بردي از واژگا فوق در ملناي دود واژه یا نامثنوسي آ هنا

در ترجمه کلي از آیه ،ميتوا با توجه به فرهننگ لغنات فارسني ملنادل درسن

و فصنيح

هریننک را بننه ترتيننب «دلنسننسرد »« ،پرتننا و اعننال ،لغننو» «نفوذناپننذیري و اررگننذاري» و
«صالب

(انلطا ناپذیري)» لحا نمود.

 -3مارجما درباره ترجمه این واژگا به صنورتهناي گونناگوني عمنل کنردهانند؛ در
بردي موارد «ترجمهاي مناسب» ارائه شده و در بردي موارد« ،ترجمهاي نادرس »« ،ترجمنه
ابار»« ،ترجمهي ليرگویا« ،ترجمه لير فصنيح» و ...بازتنا داده شنده اسن  .در اینن مينا ،
مشکيني و صفوي از ميا مارجما مورد بررسي ،موفقتر عمل نموده اس .

 -8پینوشت
تلالي و اوج اس

(دامنهاي )1392/08/29 ،که در ادبيات دیني ،در بردي مواقع از آ بنه صنلح بنا کفنار بنه

ِ
ِ ِ
ِ
ةو
َاجنَ ْح ل ََهةا َو تَ َوكَّة ْ
جه بردي مصالح تلبير ميشود و در آیاتي نظير َو إنْ َجنَ ُحوا ل َّ
لسلْ ِم ف ْ
ل َعلَةى ِ هال إنَّة ُه ُه َ
ِ
ِ
َم (انفال )61 /که به برقراري صلح با کافرا ِ مامایل به صلح اشناره دارد ،قابنل پنيجنویي اسن
َّ
َِ ال َْعل ُ
السُ ُ

(فریادرس.)30 :1400 ،

 -9منابع
* قرآ کریم
 -1آلوسي ،محمود ،رو الملاني في تفسير القنرآ اللظنيم ،محقنق :عبندالباري ،بينروت :دارالکانب
العلميّ 1415( ،ق).
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 -1منظور از نرمش قهرمانانه ،مانور هنرمندانه براي دس

یافان بنه مقصنود و رسناند جاملنه بنه نقطنه

 -2ابنارير جيري ،مبارک ،النهدی في لریب الحندیث و األرنر ،قنم :مؤسسنه مطبوعناتي اسنماعيليا ،
(1367ش).
 -3ابنسليما  ،مقاتل ،تفسير مقاتل بن سليما  ،محقق :عبنداهلل محمنود شنحاته ،بينروت :دار إحيناء

 -4ابنفارس ،احمد ،ملجم مقایي

اللّغ  ،محقنق :محمّند عبدالسّنال ،هنارو  ،قنم :مکانب األعنال،
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الاراث اللربي1423( ،ق).

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

اإلسالمي1404( ،ق).
 -5ابنمنظور ،محمّدبن مکرّ ،،لسا اللر  ،بيروت :دار صادر1414( ،ق).

 -6افاخاري ،اصغر ،مقاوم

در اسال ،،نظریه و الگو ،تهرا  :مؤسسه ي مطاللات اندیشه سنازا ننور،

(1399ش).
 -7انصاریا  ،حسين ،ترجمه قرآ مجيد ،قم :اسوه1398( ،ش).
 -8بيضاوى ،عبداهلل  ،أنوار الانيیل و أسرار الاثویل ،محقق :محمد عبدالرحمن مرعشنلى ،بينروت :دار
إحياء الاراث اللربي1418( ،ق).
 -9حداد عادل ،لالمللي ،ترجمه قرآ کریم ،مشهد :آساا قدس رضوي1390( ،ش).
 -10حسينيزبيدي ،محمّدمرتضي ،تاج اللروس ،محقق :علي شيري ،بيروت :دارالفکر1414( ،ق).
 -11جبل ،محمدحسن حسن ،المعج اإلشذهقدقي المولذل فلظذدل القذرلن الكذری  ،قذدرر :مكهبذ
 -12جصاص ،احمدبنعلي ،احکا ،القرآ  ،بيروت :دار احياء الاراث اللربي1405( ،ق).
 -13جواديآملي ،عبداهلل ،تسنيم ،محقق :حسين شفيلي و عطناءاهلل مينرزاده ،قنم :اناشنارات اسنراء،
(1394ش).
 -14دامننننهاي ،سنننيدعلي ،بياننننات در دیننندارهاي مخالنننف مردمننني ،موجنننود در درگننناه
.http://farsi.khamenei.ir
--------------- -15بيا قرآ  :تفسير سنورهي برائن  ،تهنرا  :اناشنارات انقنال

اسنالمي،

(1396ش).
 -16درمشاهي ،بهاءالدین ،ترجمه قرآ  ،تهرا  :نشر جامي1375( ،ش).
 -17دهخدا ،علي اکبر ،لغانامه دهخدا ،تهرا  :مؤسسه اناشارات و هاپ دانشگاه تهرا ( ،بيتا).
 -18رالب اصفهاني ،حسين بن محمّد ،مفردات ألفا القرآ  ،بيروت :دارالقلم1412( ،ق).
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اآلةاب.)،2010( ،

 -19رضا ،محمدرشيد ،تفسير المنار ،بيروت :دار المعرف 1414( ،ق).
 -20رضایياصفهاني ،محمّدعلي و همکارا  ،ترجمه قرآ  ،قم :مؤسّسه تحقيقاتي فرهنگي دارالنذّکر،
 -21روحيبرندق ،کاووس ،علي حاجيدناني ،محسنن فرینادرس« ،ارزینابي ترجمنههناي فارسني
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(1383ش).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ملاصر قرآ کریم؛ مشامل بر ماده حشر» ،مجله پژوهشهاي ترجمه در زبنا عربني ،دوره  ،6شنماره
 ،12صص1394( ،119-144ش).

 -22زمخشري ،محمود ،الکشّا عن حقائق لوام

الاّنيیل ،بيروت :دارالکاا

اللربي1407( ،ق).

 -23صادقىتهرانى ،محمد ،الفرقا فى تفسير القرآ بالقرآ و السنه ،قم :فرهنگ اسالمى1406( ،ق).
 -24صدر ،محمدباقر ،بارقهها ،مارجم :اميد موذنى ،قم :دار الصدر1393 ،ش).
 -25صفوي ،محمدرضا ،ترجمه قرآ  ،قم :آبنوس1388( ،ش).
 -26طباطبائي ،محمّدحسين ،المييا في تفسير القرآ  ،قم :اناشارات جاملنه مدرّسنين حنوزه علميّنه
قم1390( ،ش).
 -27طبرسي ،فضنل بنن حسنن ،مجمنع البينا فني تفسنيرالقرآ  ،تهنرا  :اناشنارات ناصردسنرو،
(1372ش).
 -29طریحي ،فخرالدّین ،مجمع البحنرین ،محقنق :احمند حسنيني اشنکوري ،تهنرا  :مرتضنوي،
(1375ش).
 -30طوسي ،محمّد ،الاّبيا في تفسير القرآ  ،محقق :احمد قصير عناملي ،بينروت :دار إحيناء الاّنراث
اللربي( ،بيتا).
 -31عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي ،ویراساار :عيیياهلل عليياده ،تهرا  :راه رشد1389( ،ش).
 -32فخررازي ،ابوعبداهلل ،مفاتيح الغيب ،بيروت :دار إحياء الاّراث اللربي1420( ،ق).
 -33فراهيدي ،دليل بن احمد ،کاا اللين ،قم :نشر هجرت1409( ،ق).
 -34فریادرس ،محسن ،علي حاجيداني و محمدصادق یوسفيمقند« ،،راهبردهناي جهنانيسنازي
اسال ،با تثکيد بر آیه  123سوره برائن » ،مجلنه کانا قنيّم ،دوره  ،11شنماره  ،25صنفحه ،45-27
(1400ش).
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 -28طبري ،ابوجلفر ،جامع البيا في تفسيرالقرآ  ،بيروت :ةارالمعرف 1412( ،ق).

 -35فضلاهلل ،محمّدحسين ،تفسير من وَحي القرآ  ،بيروت :دار الطّ بدع والنّشر1419( ،ق).
 -36فوالدوند ،محمّدمهدي ،ترجمه قرآ  ،تهرا  :دار القرآ الکریم1415( ،ق).
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مؤسس ةارالهجر 1414( ،ق).
 -37فيّومي ،احمدبن محمّد ،المصبا المنير ،قمّ :
 -38قاسمي ،جمالالدین ،تفسير القاسنمي المسنمى محاسنن الاثوینل ،بينروت :دار الکانب العلميذ ،

واکاوی معنا و ترجمه مفاهیم مقاومت ساز قرآن کریم  _____________________ ...محسن فریادرس و همکاران

(1418ق).
 -39قرطبي ،محمّد ،الجامع األحکا ،القرآ  ،تهرا  :اناشارات ناصردسرو1364( ،ش).
 -40قطب ،سيد ،فى ظالل القرآ  ،بيروت  -قاهره :دار الشروق1412( ،ق).
 -41مدرسي ،محمدتقى ،من هدى القرآ  ،تهرا  :دار محبي الحسين1419( ،ق).
 -42مشکيني ،علي ،ترجمه قرآ  ،قم :الهادي1381( ،ش).
 -43مصبا زاده ،عبّاس ،ترجمه قرآ  ،تهرا  :سازما اناشارات بدرقه جاویدا 1380( ،ش).
 -44مصبا یيدي ،محمدتقي ،هکيدهاي از اندیشههاي بنيادین اسالمي ،مانرجم و مندو  :حسنينللي
عربي  -محمدمهدي نادريقمني ،قنم :اناشنارات مؤسسنه آموزشنى و پژوهشنى امنا ،دمينني(ره)،
(1391ش).
 -45مصطفوي ،حسن ،الاّحقيق في کلمات القرآ الکریم ،تهرا  :وزارت فرهننگ و ارشناد اسنالمي،
 -46مليّي ،محمّدکاظم ،ترجمه قرآ  ،قم :اناشارات اسوه1372( ،ش).
 -47ملين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،تهرا  :آدنا :راه نو1381( ،ش).
 -48مغنيه ،محمدجواد ،الافسير الکاشف ،قم :دار الکاا اإلسالمي1412( ،ق).
مکار،شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهرا  :دارالکاب اإلسالمي 1371( ،ش).

-49
 ،------------- -50ترجمه قرآ  ،قم :دار القرآ الکریم1373( ،ش).
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(1368ش).
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