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مقاله پژوهشی

تحليل مفهوم ماده «فکه» در قرآن کریم و ارزیابي
برگردان آن در ترجمههای معاصر
کيوان احساني ،1ایوب امرائي ،2خدیجه فریادرس

*3

 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آیت اهلل بروجردی (ره) ،بروجرد ،ایران

پذیرش1400/11/13 :

دریافت1400/7/24 :

چکيده
یکي از واژگان پرکاربرد قرآني که از سوی لغویان و مفسران مورد توجه قرار گرفته ،مااده «فکاه» باه هماراه
مشتقات آن است .به موازات همين اختالف معنایي ،مترجمان قرآن نيز در بياان معناای واژه فکاه گونااگون
عمل کردهاند .پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي– تحليلي و با هدف دستيابي و یافتن دیدگاه صاحي
در خصوص معنای ماده »فکه» ،به گردآوری ،تحليل و ارزیابي دیدگاه های لغویان و مفسران پرداخته و ساس
بر اساس خروجي نهایي ،ترجمه های آیتي ،الهي قمشه ای ،خرمشاهي ،رضایي ،صفوی ،فوالدوند ،مشاکيني ،و
مکارم شيرازی را از جهت توفيق یا عدم توفيق در معادل یابي این ریشه ارزیابي نموده است .برآیند پاژوهش
حاضر این شد که اصل معنایي و مفهوم لغوی این واژه به ترتيب «گشودن ميان یک چيز با پار کاردن چيازی
لطيف» و «شادی زیاد به همراه غرور» بوده که در مصادیق مختلفي مانند «ميوه» و «شوخ طبعاي» باه عناوان
اسبابي برای ایجاد آن معنا به کار مي روند .عملکرد ترجمه های یادشده ،برای مشتقات مختلف مااده «ف ک ه»
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 -3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،ایران

نيز متفاوت است؛ در برخي موارد ،مانند انتخاب معنای «ميوه» برای «فاکهه» ،عملکارد آنهاا موفقياتآمياز
است؛ ليکن در برخي دیگر ،مانند معنای «فاکه» ،عملکرد مترجمان ضعيف ارزیابي ميگردد.
واژگان کليدی :واژهشناسي ،ماده «فکه» ،فاکهه ،ترجمه قرآن

* نویسنده مسئول مقاله:
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Email: faryadres@chmail.ir

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

 -1مقدمه
«شادي» بهعنوان یکی از ضرورتهاي فطري انسان با الفاظ مختلفی از جمله «ضحك ،بطرح ب
م ح بف ح بس ّ بطهج بحب بفكه بنشط بطش بطسم بنض بوب »...در قرآن به کار رفته است  .ایت
واژگان گرچه در مؤلفه «شادي» مشترک هستند؛ اما تفاوت هاي آن ها با یکدیگر ستب شتده
که هر کدام در جاي مخصوص به خود استعمال شوند .یکی از ای واژگتان «فكحه» مصتدر
ثالثی مجرد از ریشه «فک ه» اس
مذکر و مؤنث) صف

که وزن فاعلی آن به شکلِ «فاكهبوبالفاكهه» (بته صتورت

مشبهه آن «فكه» و مصدر آن «فَكاهه» اس  .ایت متاده بتا مشتتقات

گوناگون خود  19مرتبه در قرآن به کار رفته اس :
«فواك َبه» (مرسالت« )42 /فواكهب» (رحمان19 /؛ صافات« )42 :فاكهون» (یس« )55 /فحاكهن »
(طور18 /؛ دخان« )27 /فاكهةب» (یس57 /؛ زخترف73 /؛ رحمتان 68 /و 11؛ عتبس« )31 /فاكهحةب»
(مطففي .)31 /
بررسی آراء لغویان و مفسران نشانگر ای اس
خوشحالی شوخی لذت بري تعج

ندام

که آن ها معتانی گونتاگونی ماننتد «ميتوه

بهرهمندي سرور نشاط غرور و  »...را بتراي

مشتقات برگرفته از «فكه» مطرح نمودهاند .با توجه به ای چالش در معنایتابی متاده «فکه»
مطالعه حاضر درصدد اس

تا ابتدا متاده «فكحه» و مشتتقات آن را در کتت

«لغت

اضتداد

وجوه و نظائر و تفاسير» معنایابی کرده آنگاه ترجمه هاي معاصر قرآن مشخصاً شامل «آیتتی
الهی قمشهاي خرمشاهی رضتایی صتفوي فوالدونتد مشتکينی و مکتارم شتيرازي» را از
جه

افاده معنا مورد ارزیابی قرار داده و با نقد تحليلی جامع از آن ها ترجمته پيشتنهادي را
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(ص51 /؛ دخان55 /؛ طور22 /؛ رحمان52 /؛ واقعه 32 /و « )20تفكّهون» (واقعه )65 /و «فكهحن »

ارائه دهد.
بر اساس آنچه ذکر شد سؤاالت ای پژوهش عبارت اس
چه تأثيري در معنایابی آنها دارد؟
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و ساختار صرفی و سياق آیتات

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.9.3

که» چيس
ف ب
 -معناي صحيح واژگان برگرفته از ماده « ب

از:
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 -عملکرد مترجمان فارسی معاصتر در برگتردان مشتتقات فتوق چگونته است

و چته

نقدهایی بر آنها وارد اس ؟
 -1-1پيشينه پژوهش

با تفحص صورت گرفته تنها دو پایان نامه همسو با عنوان مقاله حاضر یاف

شد که عبارتنتد

از:
الف) پایاننامه بتا عنتوان «واکتاوي معنتاي "فكحه" در آیتات و روایتات» از محمدرضتا
سرابندي در دانشگاه مازندران در سال  .1396نویسنده در ایت نوشتتار بتا تالشتی ستتودنی
لغ » و «اشعار جاهلی» در قبل و بعد از اسالم بته

واژه «فکه» را با توجه به «روایات» «کت
صورت «تنعم و تلذذ» معنا کرده و با عنای

به «سياق آیات» و «تفاستير» افتووده است

کته

«عصباني » اس .
ب) پایان نامه با عنوان «بررسی زبانشتناختی واژگتان شتادي در قترآن کتریم» از ام لتيال
شفيعی رونيوي در دانشکده علوم قرآنتی ایتالم در ستال  .1395نویستنده در ایت پتژوهش
واژگان شادي از جمله «ف ح بطش بضكک بفكه بحب بنض ه بسح و ،بطرح بطهحجبوب »...را در
قرآن از حيث زبان شناسی مورد بررسی قرار داده و در مورد «فكه» به ای نتيجته رستيده کته
ای واژه از اضداد اس  .وي در نهای

با توجه به «روابط همنشينی با کلمتات نعمته شتغل

ایتاء رب مغرم و اهل» «سياق آیات» و «تفاستير» ستاختار «تفكّحه» را بته معنتاي «نتدام »
ساختار فتاکهي را بته معنتاي «بستيار شتاد و مغترور» و ستاختار «فحاكهن » را بته صتورت
«گف وگوي بذلهگونه» معنا کرده اس .
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شادي براي مؤمنانْ «جاودانه و تمام نشدنی» و در مورد کتافران عکتس آن و یتا برخاستته از

با ای همه مقاله حاضر داراي سه تفاوت عمده با دو پژوهش فوق اس :
الف) گستردگی منابع و انعکاس آراء مغفول نود برخی محققان مشهور؛
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ب) ارائه معنایی متمایو با عنای

به «ریشه و مشتقات» و «بافت

آیته» و ایضتاً ردّ نظریته

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

اضداد بودن واژه؛
ج) ارزیابی ترجمههاي فارسی معاصر از ماده «فكه».

 -2مفهوم ماده «فكه» در کتب «لغت»
درباره گوهر معنایی ماده «فكه» اب فارس آن را به صورت «خوشی و طلت

چيتو ختو »

( 1404ج )446 :4و مصطفوي آن را به صورت «خوشی در ذات یکچيو» ( 1368ج)130 :9

ذکر کردهاند .ای دو لغ شناس در ادامه با ذکر مصادیق «سخ

عمل اخالق طعم ميتوه شتير

ف موافتق بتا طبتع انستانی
عيش و  »...براي ریشه «فكه» منطق پشتتيبان آن را خوشتی لطيت و
دانستهاند (اب فارس  1404ج446 :4؛ مصطفوي  1368ج )131 :9که اثراتتی نظيتر «تعجت »
ج.)131 :9

در ای ميان دکتر جبل از واژهپژوهان معاصر دو معناي محوري «گشودنِ ميان چيوي بتا
پر کردن چيوي لطيف (و یا جاري شدن از آن)» و «خوشی لطيفو ناشی از حتالوت غتذا در
نفس» را براي ای ریشه در نظر گرفته اس (جبتل  .)1708 2010وي در خصتوص معنتاي
اول به مثالِ «پر کردن سينه شتر با اولي شير» با عبارت «ناقهبم ِ
فكههب» اشتاره و تأکيتد دارد کته
ای شير به دليل چربی زیاد طعتم لذیتذتري از شتير ختالص دارد( .همتان) دکتتر جبتل در
خصوص مورد دوم نيو ای قول را از دیگران نقل و بر ای نظر اس

کته در نتامگتذاري آن

اثر آن لحاظ شده (همان )1708 -1709 :و در مصادیقی از جمله «نعم » «شتيرینی» «متواح»
و «کالم نغو و لطيف» به کار میرود؛ چراکه باعث آثاري مانند «ستبکی» و «کتاهش ستنگينی
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«لذت» «حالوت» «بهرهمندي» و «خنده» در اشخاص بر جاي میگذارند (مصتطفوي 1368

غذا» و «بسط در نفس» میشود (همان).
معروفتری اشتقاق ای گوهر «الفاكهة» اس

که نود لغویان به معناي «مطلتق ختوردنی

«بهرهمندي» «سرور» و «لذتبتري» را در شتخص ایجتاد متیکنتد (فيتومی  1414ج479 :2؛
231
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به صورت خشک و تر مانند :انجير هندوانه کشمش خرما و انتار» آمتده کته آثتاري ماننتد
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طریحی  1375ج357 :6؛ قرشی  1371ج.)200-201 :5

از دیگر مشتقات برگرفته از «فكه» میتوان به «فاكه» اشتاره داشت
نظير «شگف زده» (فراهيدي  1409ج« )381 :3صاح

کته معتانی مختلفتی

فاکهه بذلتهگتویی و شتوخی» (ابت

منظتتور  1414ج523 :13؛ زبيتتدي  1414ج« )75 :19شتتادمان» (طریحتتی  1375ج)356 :6

«خوشی» (مصطفوي  1368ج )131 :9و «بهترهمنتد» (قرشتی  1371ج )201 :5بتراي آن ذکتر
وجتوه و نظتائر نيتو بته دو معنتاي «صتاحبان

شده اس  .افوون بر اینکه در برخی از کتت

نعم » در آیه فِي ُش ُغ ٍ
آتااُْ َب ه ُهاْ
ل فاك ِ ُهون (یس )55 /و «شادمان» در آیه فاكِهين بِما
ُ

(طور )18 /براي ساختار صرفی اخير اشاره شده اس

(دامغانی .)363 :1398

لغویان در مورد «تفکّه» با توجه به آیه فظلتُْ تفك َّ ُهون (واقعه )65 /به دو صورت عمتل
کردهاند:
فاکهه و ضد آن» «ندام » و «مسخره کردن» براي ای کلمته اشتاره کتردهانتد( .ابت منظتور
 1414ج524 :13؛ فيتتتومی 479 1414؛ فيروزآبتتتادي 1251 1426؛ زبيتتتدي  1414ج74 :19؛

قرشی  1371ج201 :5؛ دامغانی )363 :1980؛
 -2صاحبان کت

«اضداد» دو معناي ضدو هم مبنی بر «مسرور بهرهمند و لتذتبرنتده» و

«غمگي و پشيمان» را براي ای واژه بيان کتردهانتد (اصتمعی 51 1912؛ ابت ستکي

1912

203؛ سجستانی 132 1912؛ اب انباري 65 1407؛ حلبتی اللّغتوي 343 1996؛ صتغانی بتیتتا
.)24

اب فارس با تأکيد بر اینکه «تفكهون» در آیه فظلتُْ تفك َّ ُهون ابدال شتده اصتل آن را
«تفکَّنون» به معناي «ندام و پشيمانی» ذکر کرده اس (اب فارس  1404ج.)446 :4
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 -1برخی از واژهپژوهان به ترکي

دو و یا سه معنايِ «بهرهمنتدي» «تعجت » «ختوردن

در ای ميان مصطفوي در تأیيد معناي «شوخی» براي «تفكّه» تأکيد دارد که:
اوالً :وزن تفعّل در ای ساختار بر «تکلّف» و «ساختگی بودن» دالل

دارد

داشته باشد میتتوان گفت

کته آیته فظلاتُْ تفك َّ ُهاون بته «التفكّحهبطحاللو » اشتاره دارد؛
232
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ثانیاً :با توجه به اینکه شوخی در «کالم» «عمل» «موضوع» و «خُلق» نيو میتواند پيتدایی
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ِ
وماون (واقعته)66-67 /
بهعبارتیدیگر آنها با «شوخی» اقوال إنَّا ل ُمغر ُمون * بل نح ُن مح ُر ُ
را که ساختگی بودند بيان و به گناهان خود اعتراف نمیکردند (مصتطفوي  1368ج)132 :9؛

زیرا قبول ای اتفاق براي آنها دشوار بود.
دکتر جبل نيو در مورد آیه اخير بيان داشتته کته «تفكّحه» بته معنتاي «تعجت

حيترت و

سرگردانی» بوده و در ارتباط «تعج » با اصل معنایی مذکور تصتریح دارد کته منظتور از آن
مخفی بودن عل

اتفاق اس

که ای حال

از احساس فراغ باط ایجاد میشود؛ گویا اینکته

در ذه خود دليلی براي ای امرِ شگف انگيو ندارند (جبل .)1708 :2010

یکی دیگر از مشتقات ای واژه «ف َِكه» اس

که لغویان معانی «خو نفس» «شتگف زده

مثال آوردهاند (فراهيدي  1409ج381 :3؛ اب فارس  1404ج446 :4؛ ابت منظتور  1414ج:13

523؛ زبيدي  1414ج75 :19؛ قرشی  1371ج .)201 :5ناگفته نماند کته برختی در معنتاي آن
قيد «شدت زیاد» را نيو ذکر کردهاند (مصطفوي  1368ج.)131 :9
در مقام جمعبندي از دیدگاههاي فوق باید توجه داش

که:

اوالً :معانی «بهرهمندي خنده فرح لذتبتري و  »...و «پشتيمانی» بته ترتيت

از لتوازم

معنایی «شادي» و «ناراحتی» محسوب میشوند.
ثانیاً« :فكه» نيو در مصادیق مختلفی ماننتد «ميتوه» «شتير» «شتوخی» و «عتيش» و  ...بتا
آثاري نظير شادي به کار میرود .در ای نگتاه متاده «فكحه» در نتود لغویتان داراي دو اصتلِ
«خوشی در ذات یکچيو» و «گشودن ميان یکچيو با پر چيوي لطيف» اس

که آن را داختل
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و متعج » «متکبر» «خوشحال» و «بذلهگو» را براي آن اظهار داشته و در تأیيد معناي اخيتر
ِ
ِ
ِ
بصبِيب» را بهعنوان شتاهد
آیه انقلبُوا فكهِين (مطففي  )31 /و حدیث «كَانَ بم بب َأفكَ َهببال َّناس َبم َع َ

در واژگان اضداد میکند.

 -3مفهوم ماده «فَکه» در «تفاسير»
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در ای قسم

با توجه به حجم وستيع مطالت

ابتتدا مشتتقات آن بتر استاس آیتات قترآن
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دسته بندي سپس با بيان نظترات مفستران آراء آن هتا و ایضتاً لغویتان تحليتل و در نهایت
عملکرد مترجمان در ذیل هر عنوان ارزیابی شده اس :

 -1-3مفهوم واژه «فاكهة»
فخررازي در مورد ساختار صرفی ایت واژه در آیته و فاكِهاةٍ كثيار ٍ (واقعته )32 /چهتار
دیدگاه را مطرح کرده اس :
 -1از «فاكه» بر وزن اسم فاعل به معناي «صاح
 -2در واژه تسميه آل

لذت و خوشی»؛

با کمک اسم فاعل صورت پذیرفته اس

(استم فاعتل بتهعنتوان

وسيله و ابوار) مانند «،اوية :ستوري که با آن آبرسانی میکنند»؛
 -3به دليل وجود حرف «تتا» در انتهتاي واژه در آن نتوعی مبالغته وجتود دارد ماننتد:
 -4اشتقاقی نداشته و به معناي اسم «بعضتی از ميتوههتا» آمتده است

(فختررازي 1420

ج.)406 :29

برخی از مفسران نيو عل

نکره آمدن «فاكهه» در تمامی آیات را «عظم » ذکر کتردهانتد

(همان344 :؛ آلوستی  1415ج36 :12؛ قرشتی  1377ج .)95 :9بتا ایت همته بررستی نظترات
مفسران در ذیل آیات مشتمل بر ای واژه حاکی از آن است
عنای

کته آنهتا معنتاي «ميتوه» را بتا

به آثاري نظير «لذتبري» «بهرهمندي» و «خوشی» براي «فاکه» ذکر کردهانتد (طوستی

بیتا ج 495 :8و ج466 :9؛ طبرسی  1372ج691 – 692 :8؛ زمخشتري  1407ج444 :4؛ فتي
کاشتتانی  1415ج107 :5؛ شتتبر  1412ج497 :1؛ طباطبتتایی  1417ج101 :17؛ صتتادقی تهرانتتی
 1365ج 21 :28و ج130 :30؛ جوادي آملی ستای

استرا مجموعته دروس تفستير ذیتل آیته 55
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«،احلة  :کوچ کننده زیاد»؛

دخان).

در ای ميان قرآنپژوهان در مورد اثر «لذت» بر آناند که بهشتيان هر چه تناول میکننتد
اس

که چيوي از بدنهاي آنها با حرارتو غریوه تحليل نمیرود تا الزمه آن ای باشد که بتا
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قوت حاصتل شتود (زمخشتري  1407ج42 :4؛ فختررازي  1420ج332 :26؛ آلوستی 1415

ج83 :12؛ طنطاوي بیتا ج .)83 :12ثانياً در آنجا گرسنگی وجود ندارد؛ لتذا در برختی آیتات
مانند آیه و فاكِهةٍ م ِ َّما يتخي َّ ُرون * و لح ِْ طير ِّم َّماا يْاتهون (واقعته« )20-21 /فاكهحه» بتر

«لكم» مقدم شده اس ؛ زیرا اولی را شخص «ستير» و دومتی را شتخص «گرستنه» استتفاده
میکند (فختررازي  1420ج296 :26؛ آلوستی  1415ج137 :14؛ صتادقی تهرانتی  1365ج:28

.)69
در مورد قلمرو «فاكهه» دو دیدگاه بي لغویان 1و مفسران نيو مطرح شده اس :
دیدگاه اول :فاکهه شامل تمام ميوهها به جوء «انگور زیتون انار و خرما» میشتود؛ زیترا
ِ ٍ ِ
ارون (واقعته )20 /و
«فاكهه» گاهی به صورت جدا از ای ميوهها در آیه و فاكهة م َّماا يتخي َّ ُ

بيانگر مغایرت آنها با یکدیگر اس  .ظاهراً در بي لغویان مدافعی براي ای دیتدگاه وجتود
ندارد؛ اما از ميان مفسران به نظر میرسد فخررازي ( 1420ج )60 :31بتا ذکتر عبتارت «هحااب
ق يببم بجهةبالظاه بألنبالمعروفبمغاي بللمعروفبعلنه» در ذیتل آیته و فاكِهاة و َبااا

(عبس )31 /و عالمه طباطبائی ( 1417ج )98 :19با بيان عبارت «الثمح غنح التمح » در ذیتل
ِ
ُاا اككما ِم (رحمان )11 /ای دیدگاه را پذیرفتهاند.
ل ُ
آیه فاكه وة و الخ َّخ ُ

دیدگاه دوم :فاکهه شامل همه ميوهها میشود؛ زیرا ای شيوه و اسلوب عترب است

کته

به اقتضاي سياق ابتدا اشياء را به صورت «مجمل و عام» ذکتر کترده ستپس از ميتان آنهتا
چيوي را به دليل اهمي و با نامگذاري به صورت ختاص بيتان متیکنتد؛ ماننتد آیته و إُِ
َخذنا مِن الخ َّبِيِّين مِيثاق ُهْ و مِخك و مِن نُوحٍ و إِبراُِيْ و موسى و عِيسى اب ِ
ن ماريْ (احتواب)7 /
ُ
ِ
و آیه من كان ع ُد اوا ِ ه َلِلِ و مالئِكتِهِ و َُ ُسالِهِ و ِِبرِيال و ميكاا (بقتره )98 /کته جتدا شتدن

خروج آنها از دایره «انبياء» و «مالئکه» نيس

(طوسی بیتتا ج466 :9؛ زمخشتري  1407ج:4
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«نوح» «ابراهيم» «موسی» و «عيسی» از پيامبران و «جبرئيل» و «ميکائيل» از مالئکه به معنتاي
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ِ
ُاا اككماا ِم
ل ُ
مانند آن و گاهی به صورت عطف بر آنها در آیات فيهاا فاكها وة و الخ َّخا ُ
ِ
ل و َُ َّمان (همان )68 /ذکر شتده کته طبيعتتاً ایت عطتف
(رحمان )11 /و فيهِما فاكه وة و نخ و
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453؛ فيتتروزآبتتادي 1250 1426؛ اب ت کثيتتر  1419ج467 :7؛ فتتي

کاشتتانی  1415ج115 :5؛

زبيدي  1414ج73 :19؛ شبر  1412ج499 :1؛ آلوستی  1415ج223 :9؛ طنطتاوي بتیتتا ج:14
150؛ فضتتل ا

 1419ج239 :21؛ صتتادقی تهرانتتی  1365ج231 :20؛ مکتتارم شتتيرازي 1374

ج177-178 :23؛ قرشتتی  1377ج 113 :7و ج274 :10؛ جتتوادي آملتتی ستتای

استترا مجموعتته

دروس تفسير ذیل آیه  68رحمان).

درهرحال میتوان ای نتيجه را بيان نمود که:
اوالً :همنشينی «فاكهه» با «سح  »،در آیتات فواكِا ُه و ُُاْ همكر ُماون *
همتقابِلِين (صافات )42 -44 /بيانگر معناي «شادي» براي ای واژه اس ؛ زیرا «س  »،متعلق بته

* علاى سارٍَ
ُ ُ

صاحبان نعم

اس

که نعم ها آنها را احاطه کرده و باعث شتادي آنهتا متیشتود؛ لتذا

برخی آن را به «چيوي که از روى شادي بر صورت آن مىنشتينند» (راغت

اصتفهانی :1412

ثانیاً :با توجه به آمدن ای واژه بتر وزن «فاعتل» کته یکتی از معتانی آن «تکثيتر» است
(عضيمه  )136 :1420و همراهی آن با «كثن ه» در آیاتی نظير آیه لكُاْ فيهاا فواكِا ُه كثيار و

(رحمان )19 /قيد «شدت و زیادي» را نيو میتوان در معناي ای واژه لحاظ نمود؛
ثالثاً :سياق آیات مشتمل بر ای کلمه درباره انواع نعم هاي الهتی است

کته در آنهتا

ِ ِ
خضاوٍٍ* و ظ ِ ٍ
ال
لطاف ذاتی خاصی وجود دارد؛ مانند آیات
مخ ُضاوٍٍ* و طلاٍٍ َّم ُ
فى سدٍَ َ
مم ُدوٍٍ* و ماءٍ َّمسكُ ٍ
وب* و فاكِهةٍ كثِير (واقعته )27 -32 /کته خداونتد بته «درخت ستدر
َ

بیخار موز سایه آب» و در نهای

به فاکهه که در اختيار بهشتيان قرار دارد اشاره متیکنتد.

بر ای اساس فاکهه نيو یکی از اقسام نعم

محسوب متیشتود کته در ذات ختود لطيتف

اس ؛
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 )405معنا کردهاند؛

رابعاً« :فاكهه» در آیه ل ُهْ فيها فاكِه وة و ل ُهْ ما يدَّ ُعون (یس )57 /و مشابه آن بتا «لهحمبوب
لكم» همراه شده که از آنها «مالکي » بر نعم ها برداش

میشود .بر پایته مطالت

قبلتی و

میشود وجود دارد قيد دیگري به نام «غرور» برداش
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با توجه به اینکه زمينهى غرور درباره دارایى و نعم هاي سرشاري کته آدمتی مالتک آنهتا
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معناي لغوي ای واژه «شادي زیاد به همراه غرور» اس

که مناس

اصل معنایی مطرح شتده

توسط «جبل» اس ؛ چراکه مضاف بتر شتادي «شتدت» و «غترور» نيتو در آن لحتاظ شتده
2

اس .

عليرغم آنچه ذکر شد قرائنی نيو وجود دارد که معناي «ميوه» را براي ایت واژه تقویت
میکند:
 -1خداوند در آیه فأنْأنا لكُْ بِهِ ِخ ٍ
خيل و َع ٍ
َّاا مِن ن ٍ
خااب لكُاْ فيهاا فواكِا ُه كثيار و

(رحمان )19 /به بيان نعم هاي دنيایی از جمله «جنات» پرداختته کته در عترف متردم از آن
«باغ» برداش

میشود؛

ِ
ان (رحمان« )68 /خرما انار و انگور» بته صتورت
ل و َُ َّم و
 -2در آیه فيهِما فاكه وة و نخ و
«عطف خاص بر عام» به دنبال «فاكهه» آمدهاند تا ميوه بودن فاکهه را اثبات نماید؛

زو ِ
ِان (رحمان )52 /نيو مناس

عالوه بر ای

درختتان بتاغ و ميتوه است

(طباطبتایی  1417ج.)109 :19

کلمه «جنی» در آیه و ِخى الجخ َّتين ٍان (رحمتان )54 /به «ميوه رسيدهاي کته

زمان چيدن آن رسيده باشد» تفسير شده (آلوسی  1415ج )117 :14تا بيانگر ای مطل
که منظور از آن همان «ميوههایی» اس

باشتد

که با فاكهه در آیات قبل ذکر شده اس ؛

 -4ذکر آیه و حدائق غُلبا (عبس )30 /قبل از آیه و فاكِهة و َباا کته بته معنتاي
«باغهاى محاطى با درختان تنومند و بتور » است
تقوی

معنتاي ميتوه را در کلمته «فاکهته»

میکند (طبرسی  1372ج.)668 :10

در نهای

دو معناي «فرط شادي با غرور» و «ميوه» مستفاد شد که در مقتام جمتعبنتدي

بي آنها باید توجه داش

که ای واژه در اصل مشتق از «فكه» بته معنتی «فترط شتادي بته

و ذکر «ميوه» براي آن به دليل کثرت استعمال از باب «ذکتر ستب

مسب » اس  .به عبارتی گویاتر ميوه سب

و اراده

و وسيلهاي براي ایجاد ایت اثتر بتراي صتاح
237

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.9.3

همراه غرور» اس
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 -3با توجه به آیات و لِمن خاف مقام َبهِ ِخ َّتان * * ُواتا َفخ ٍ
ان (رحمتان)46–48 /
ِّ
که بر اساس آنها «جنة» به معناي باغ بوده و «افنان» به معناي «شاخه تر و نرم» آیته فاكِهاةٍ
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خود اس  .بر ای اساس چهار دیدگاه فخررازي صرفنظر از مشتق نبودن آن بته گونتهاي
قابل جمع هستند.
در بي آثار ذکر شده براي ميوه گرچه «خوشی» تا حدودي معنا را بهدرستی بيتان کترده
اس ؛ اما به دليل عدم دربرگيري سایر قيود داراي ضتعف است  .طبيعتتاً «بهترهمنتدي» هتم
صحيح نيس ؛ زیرا ممک است

آثتار شتادي در ظتاهر پيتدا باشتد و دل بته چيتو دیگتري

مشغول؛ حالآنکه در معناي «فکه» «فرط شتادي بته همتراه غترور» لحتاظ شتده کته کتامالً
شخص را در ظاهر و باط احاطه میکند.
از مطال

فوق نتيجه دیگري نيو مستفاد میشود و آن اینکه نظر اکثر مفستران مبنتی بتر

«لذتبري» نيو نادرس

اس ؛ زیرا ای اثر حال

ادراکی اس

که هنگام یافت امتور دلختواه

براي شخص حاصل میشود (احمدپور  .)16 :1399به بيان دیگر براي حصول لتذت افتوون
آن مطلوبي

یکچيو و توجه به حصتول آن را بشناستد (مصتباح یتودي )162–163 :1384؛

حالآنکه در «فكه» به دليل ذاتی بودن مطلوبيت

نيتازي بته ادراک آن نيست  .ایضتاً اینکته

مفهوم سرور به معناي «شادي پنهانی در قل » (راغ اصفهانی  )404 :1412نيتو مناست

واژه

«فاكهه» نيس ؛ زیرا:
اوالً در آن قيود «شدت و غرور» وجود ندارد.
ثانیاً تنها به پنهانی بودن آن در قل

اشاره دارد.

حالآنکه «فكه» ظاهر و باط هر دو را در بر میگيرد.
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بر وجود «ذات لذت برنده» و «شیء لذیذ» نيروي ادراکی خاصی نيو مورد نياز است

کته بتا

 -1-1-3ارزیابي ترجمهها

بررسی ترجمههاي «آیتی الهی قمشهاي خرمشاهی رضایی صفوي فوالدونتد مشتکينی
و مکارم شيرازي» در آیات  57سوره یاسي

 73سوره زخرف  52 11و  68سوره رحمتان
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 31سوره عبس  51سوره صاد  55ستوره دختان  22ستوره طتور  20و  32ستوره واقعته
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حاکی از ای اس

که همگی «فاكهه» در ای آیات را به «ميوه» ترجمه کردهاند .با ایت همته

الهی قمشهاي در آیه ل ُهْ فيها فاكِه وة (یس )57 /وصف «گوناگون» و در آیه و فاكِهةٍ م ِ َّماا
يتخي َّ ُرون وصف «خو » را در توصيف ميوه و در آیه و فاكِهة و َباا عبارت «انتواع» را
در ابتداي آن نيو ذکر کرده اس  .مشکينی نيو بعد از ذکر ترجمته «ميتوه» در آیته و فاكِهاةٍ

كثير ٍ (واقعه )32 /عبتارت «از حيتث التوان و انتواع و خصوصتيات» را بتهعنتوان «اضتافه
تفسيري» و در آیه و فاكِهة و َباا عبارت «تر و خشکانده شده» را در کنتار معتادل «ميتوه»
ذکر کرده اس  .در زیر بهعنوان نمونه یکی از آیات به همراه ترجمههاي آنها ذکر میشود:
 و فاكِهة و َباا

 آیتی و خرمشاهی :و ميوه و علف.
 رضایی :و ميوه و گياهان چراگاه.
 صفوی ،فوالدوند و مکارم :و ميوه و چراگاه.
 مشکینی :و ميوهاى تر و خشکانده شده براى ذخيره و علف چرایى.
بر اساس تحليل به دس

آمده از ای واژه گرچه تمامی مترجمتان در ذکتر مصتداق آن

بهطور صحيح عمل کردهاند؛ لک مناس تر ای بود که مترجمان در ذکتر اضتافات تفستيريِ
«گوناگون» «الوان» «خو » «از حيث الوان و انواع و خصوصيات» و «تر و خشتک» ماننتد
مشکينی عمل و آنها را داخل پرانتو ذکر میکردنتد؛ چراکته نکتره آمتدن «فاكهحه» در آیتات
که ای ميوهها از نظر انواع الوان و خصوصيات بته

یادشده براي نشان دادن ای مطل

اس

حدي گوناگون هستند که شناخ

همگی آنها براي بشر ناممکت است  .بنتابرای

ترجمته
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 الهیقمشهای :و انواع ميوهها و علفها و مرتعها.

پيشنهادي براي ای کلمه در آیه فوق به قرار زیر اس :
 و ميوهاي و چراگاهی.
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 -2-3مفهوم واژه «فاكهون /فاكهين»
اکثر مفسران در معناي ای واژه از ترکي
استفاده کرده و عل

کلماتی ماننتد «لتذتبرنتده» «بهترهمنتد» و «شتاد»

آنها را احاطه و اشتغال با انواع لذایذ مانند «نعمت بعحن ،بفاكهحهبوب»...

دانستهانتد (طوستی بتیتتا ج467 :8؛ فختررازي  1420ج 294 :26و ج232 :9؛ فتي

کاشتانی

 1415ج 256 :4و 407؛ شتتتبر 1412ق ج 490 :1و 419 465؛ ج79 :5؛ آلوستتتی  1415ج:14
31؛ سيد قط

 1412ج 2972 :5و 3214؛ ج3396 :6؛ طي

 1378ج298 :12؛ طنطتاوي بتیتتا

ج43 :12؛ فضتتل ا  1419ج238 :21؛ ج287 :20؛ قرشتتی  1377ج95 :9؛ ج .)78 :10در ایت
آتااُْ َب ه ُهاْ (طتور« )18 /غایت
ميان فخررازي افوون بر ای دیدگاه در آیه فاكِهين بِما
ُ
ااُْ َب ه ُهااْ دانستتته استت
خوشتتی» را بتتراي معنتتاي واژه ذکتتر و علتت آن را بِمااا آتا ُ
(فخررازي  1420ج .)206 :28توضيح آنکه خوشحالی آنها به عل

که خداوند به آنهتا نعمت

داده اس ( .همان) آلوسی نيو عالوه بر ذکر دیدگاه اکثر مفسران در آیه و نعمةٍ كاانُوا فيهاا
فاكِهين (دخان )27 /معناي «خو مشربان و صاح ميوه» را براي ایت واژه اظهتار کترده

اس

(آلوسی  1415ج.)122 :13

قابل ذکر اس که اب عاشور در آیه في ُشا ُغ ٍل فااك ِ ُهون (یتس )55 /و دو آیته فتوق
نظرات مختلفی را بيان کرده اس  .وي ذیل آیه  55یس با توجته بته تفستير فااك ِ ُهون بته
«مواح کردن با کالم شاد و خندهدار» و «ظرف بودن في ُش ُغ ٍل » بر آن است

کته خداونتد

پوشش بهشتيان را با شغلهایی قرار داده که گویا در آن مظروف هستند( .ابت عاشتور بتیتتا

ج )249 :22بهعبارتدیگر خداوند بهشتيان را با اموري احاطته کترده کته از مشتاهده منتاظرِ
متنفر کننده برگردانده میشوند؛ زیرا ای صحنهها باعث گرفتگی نفس میشوند( .همان) ابت
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که امر ناچيوي محسوب میشود نيس ؛ بلکه به ای دليل اس

از بي رفت همّ و غتم

عاشور در آیه و نعمةٍ كانُوا فيها فاكِهين «بازي و شتوخی» را در تفستير ایت واژه ذکتر و
همچني

ِ
قاُْ َب ه ُهْ عذاب الجحيْ با تأکيد بتر
آتاُْ َب ه ُهْ و و ُ
وي در مورد آیه فاكهين بِما ُ
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بيان داشتته کته فترو رفتگتان در نعمت در حتال بتازي در آن هستتند (همتان ج.)328 :25
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اینکه بهشتيان در دنيا کاري را که باعث عقاب آنها شود انجام نتدادهانتد بته پتادا
مبنی بر حفظ از عذاب جهنم و اجراي عدال

در حق آنها اشاره داشته و بتر آن است

آنها نعم هاي زیادي را بر اساس فضل و کرم الهی دریاف

آنهتا
کته

میکنند که از استتحقاق آنهتا

زیادتر اس .
عالمه طباطبائی در آیه في ُش ُغ ٍل فاك ِ ُهون دو تفسيرِ «گف وشنود منجر بته خوشتحالى»
و «بهرهمندي و لذتبري» را براي فاك ِ ُهون ذکر و در مقام جمع ميان آنهتا بتر آن است
که اصحاب بهش

در آن روز مشغول کارهایی مانند «گفت وشتنود و یتا بته ستر بتردن در

نعم » بوده که باعث بهرهمندي و لذتبري آنها میشود (طباطبتایی  1417ج101 :17؛ ج:18
 .)140با ای حال صادقی تهرانی ضم پذیر نظر اولِ عالمه در آیات و نعمةٍ كاانُوا فيهاا

(صادقی تهرانی  1365ج)406 :26؛ دقيقاً همانطور که در آیه و نعمةٍ كانُوا فيها فااكِهين بته
غرق بودن فرعونيان در سخنان لذتبخشی که با یکدیگر در ميان متیگذارنتد اشتاره شتده
اس ( .همان) وي همچني با عدم انحصار نعم هاي بهشتی به «فاكهه» با توجته بته نکتره
آمدن ُش ُغ ٍ
آتاُْ َب ه ُهْ مطلق نعم هتاي متادي و معنتوي را بتراي آن ذکتر و
ل و بِما ُ

وان مِن ه َالِلِ َكب ُر (توبه )72 /بيان کرده اس
باالتری آنها را و َِض و
در جمع بندي نظرات فوق قابتل توجته است

(همان ج.)83 :25

کته ستخنان مفستران مبنتی بتر «غایت »

«زیادت» «غرق» «بازي» و «احاطته و مشتغول» همگتی معنتاي «شتدت» را در ایت کلمته
تقوی

میکنند .آنچه ای معنا را تأیيد میکند آمدن «فاکه» بر وزن «فاعل» در تمامی آیتات و

فراوانی نعم هاي مطرح شده در آیات موردبحث اس  .بهعنوان نمونه در آیه فاي ُشا ُغ ٍ
ل
فاك ِ ُهون «شغل  :کارى که آدمى را به خود مشتغول و از کارهتاى دیگتر بتاز متی دارد» بته

بهشتيان به حتدي عظتيم است

کته شتناخ

همته آنهتا بتراي انستانهتا نتاممک است .
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صورت نکره آمده (طباطبایی  1417ج )101 :17تا بيانگر ای مطلت

باشتد کته نعمت هتاي
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ِ
ِ
آتاُْ َب ه ُهْ در مورد آیه في ُش ُغ ٍل فاك ِ ُهون بيان داشته کته فکتر
فاكهين و فاكهين بِما ُ
بهشتيان با لذتی که در مظاهر نعم وجود دارد احاطته شتده و بته آنهتا مشتغول هستتند
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اِ ُهْ ِ
فى ظِال ٍ علاى اكَائاكِ ُمتَّكِاون * لهاْ
خداوند در ادامه با ذکر ُُْ و َزو ُ

ازای جه

فِيها فكِه وة و لهْ َّما يدَّ ُعون (یس )56-57 /و براي تقری
«ميوه» بهعنوان نمونهاي از آن امور اشاره کرده اس  .ایضاً اینکه در آیته و نعمةٍ كاانُوا فيهاا
به ذهت

فاكِهين که در مورد فرعونيان اس

تنهتا بته «گفت وگتو» و

خداوند با آیه كْ تركُوا مِن ِخ ٍ
َّاا و عي ٍ
اون * و ُز َُوعٍ
ُُ

و مقا ٍم كرِيْ (دخان )25 -26 /و مطلق آوردن نعمة به نعم هاي بسياري کته در اختيتار
آنها بوده اشاره داشته اس .
ِ
آتاُْ َب ه ُهْ بيتانگر زیتادت در معنتاي
نکته آخر اینکه کلمه «رب» در آیه فاكهين بِما ُ
«فاكهن » اس ؛ زیرا طبق سخ اب عاشور گرچه خداوند با حفتظ آنهتا از عتذاب جهتنم

کارهاي آنها را داده اس ؛ اما با ذکر «ایتتاء رب» درواقتع بته نعمت هتایی بيشتتر از

پادا

استحقاق آنها اشاره داشته اس  .بنابرای

وفور نعم

در هر سه آیه به دليل لطتافتی کته در

در نهای
گذش

مناس

معانی «مسرور و بهرهمند» بتراي «فاكحه» بته دليتل آنچته در قستم

«فاكهحه»

نيس  .ایضاً اینکه «بازي» هم به نحتو صتحيحی معنتاي ایت واژه را افتاده

نمیکند؛ زیرا گرچه به دليل سرگرمی که براي شخص ایجتاد متیکنتد قيتد «شتدت» در آن
لحاظ شده اس ؛ اما ای کلمه در قرآن به شکل «لعب» و به معناي «کار بدون قصتد هتدف
و مقصد صحيح [و نه «فرط شتادي بته همتراه غترور»]» (مصتطفوي  1368ج )135 :5آمتده
اس .
 -1-2-3ارزیابي ترجمهها

با توجه به تنوع معادلی که مترجمان بتراي سته کتاربردو ستاختار «فحاكهونب بفحاكهن » اعتالم
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آن وجود دارد دليلی براي «شادي بسيار و غرور» اس .

داشتهاند در زیر هر سه آیه به همراه ترجمه مترجمان ذکر و سپس معادلهتاي لحتاظ شتده
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تحليل میشوند:
ِ
آتاُْ َب ه ُهْ
 فاكهين بِما ُ
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 آیتی :از آنچه پروردگارشان به آنها داده اس

شادماناند.

 الهی قمشهای :آنان به نعمتى که خدایشان نصيبشان فرموده دلشادند.
 خرمشاهی :از آنچه پروردگارشان به آنان ارزانی داشته اس

خرماند.

 رضایی :درحالیکه به آنچه پروردگارشان به آنان داده شادماناند.
 صفوی :ميوههایی که پروردگارشان به آنان ارزانی میدارد دریاف

میکنند.

 فوالدوند :به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند.
 مشکینی :درحالی که از آنچته پروردگارشتان بته آن هتا داده برخوردارنتد و از آن بته
شادى سخ مىگویند.
 مکارم شیرازی :و از آنچه پروردگارشان به آن ها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگتاه

 آیتی :و نعمتى که در آن غرق شادمانى بودند.
 الهی قمشهای :و ناز و نعم

وافرى که در آن غرق بودند و از همه چشم پوشيدند.

 خرمشاهی :و نعمتى که در آن خو

و خرم بودند.

 رضایی :و ناز و نعمتى که در آن خو

بودند

 صفوی :و نعم هایی که در آن به سر میبردند و گفتگوهایی خو
 فوالدوند :و نعمتى که از آن برخوردار بودند.
 مشکینی :و چه خو گذرانىها که در آن مسرور و خوشحال بودند.
 مکارم شیرازی :و نعم هاي فراوان دیگر که در آن (غرق) بودند.

 آیتی :بهشتيان آن روز به شادمانى مشغول باشند.
243
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 إ ِ َّن َصحاب الجخ َّةِ اليوم في ُش ُغ ٍ
ل فاك ِ ُهون

داشتند.
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داشته اس شاد و مسرورند!
 و نعمة كانُوا فيها فاكِهين

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

 الهی قمشهای :اهل بهش

آن روز خو

به وجد و نشاط مشغولاند.

 خرمشاهی :بیگمان بهشتيان امروز در کاري خو
 رضایی :مسلماً امروز اهل بهش

و خرماند.

به شادمانى مشغولاند.

 صفوی :همانا بهشتيان امروز سرگرم کاروبار خویشاند و گفتگوهایی خو
 فوالدوند :در ای روز اهل بهش

کار و بارى خو

دارند.

در پيش دارند.

 مشکینی :همانا بهشتيان در آن روز در حال و هوایى خو اند و مسرور و متلذّذند.
 مکارم شیرازی :بهشتيان امروز به نعم هاي خدا مشغول و مسرورند.
همانطور که روش اس

آقایان «آیتی الهی قمشتهاي خرمشتاهی رضتایی فوالدونتد

مشکينی و مکارم» با ارائه معتانی «شتادمان» «دلشتاد» «ختو » «خترم» و «خوشتحال» تتا
براي آن لحاظ نکردهاند .باوجودای

آیتی با ذکر «غرق شادي» از بتاقی مترجمتان موفتقتتر

عمل کرده اس  .در خصوص سایر معانی مطرح شده توسط مترجمان بایتد توجته داشت
که هرکدام داراي ضعف هستند؛ زیرا:
اوالً« :غرق بودن» که از سوي الهیقمشهاي و مکارم بيتان شتده یکتی از قيتدهتاي واژه
محسوب میشود؛ نه اینکه معناي واژه باشد تا بتوان آن را بهعنوان معناي اصلی ذکر کترد .در
ترجمه مکارم ضعف جديتري نيو وجود دارد و آن اینکه ایشان «غترق بتودن» را بتهعنتوان
اضافه تفسيري ذکر کردهاند که در ای صورت میتتوان گفت

کته وي اساستاً ایت واژه را

معادلیابی نکرده اس .
ثانیاً :در مورد «به سر بردن» و «دریاف
توجه داش

کردن» کته از ستوي صتفوي مطترح شتده بایتد

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-02

حدودي به معناي واژه اشاره داشتهاند؛ اما هيچکدام از آنها دو مؤلفه «غترور» و «شتدت» را

که گرچته معنتاي اول مفهتوم «شتدت» را بيتان متیکنتد؛ امتا بته دليتل ذکتر

«گف وگوهاي خو » در کنار آن (که نقد آن به همراه «مسرور لذت برخوردار» گذشت )
ضعف جدي اس  .بر ای اساس ترجمه «فوالدوند مشکينی و صفوي» بتا انعکتاس معتانی
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نادرس

اس  .همچني معناي دوم نيو بته دليتل مطابقت

نداشتت بتا ریشته «فکه » داراي
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اخير ضعيف عمل کردهاند.
ثالثاً :به نظر میرسد که معناي «وجتد و نشتاط» در ترجمته الهتیقمشتهاي نيتو صتحيح
نيست ؛ زیتترا از یتتکستتو «وجتتد» داراي دو قيتتد «ادراک و حصتتول حال ت

واقعتته» اس ت

(مصطفوي  1368ج )33 :13که با قيود مطترح شتده در «فاكحه» متفتاوت هستتند و از ستوي
که در اثر کار کردن ایجاد متیشتود؛ (ابت منظتور  1414ج)413 :7

دیگر نشاط شادي اس

حالآنکه شادي «فكه» در اثر وفور نعم

اس .

بر ای اساس استفاده از ترجمه پيشنهاديِ «بسيار شاد و مغرور» در تمامی آیتاتو مشتتمل
بر واژه «فاكه» بهدرستی معناي ای واژه را بازتاب میدهد .ناگفته نماند کته غترور در متورد
فرعونيان از نوع «مثب » و در متورد بهشتتيان از ستن «منفتی» است  .درهرحتال ترجمته
پيشنهادي عبارت اس

از:

 -3-3مفهوم واژه «تفكَهون»

خااُ ُحااماا فظلاتُْ تفك َّ ُهاون (واقعته )65 /معنتاي
ْاء لجعل ُ
غال مفسران در ذیل آیه لو ن ُ
«تعج » را به دليل آنچه که به زراعتشان رسيده مطترح نمتوده (زمخشتري  1407ج466 :4؛
مغنيه  1424ج22 :7؛ طباطبتایی  1417ج135 :19؛ فضتل ا

 1419ج340 :21؛ قرشتی 1377

ج )531 :10و برخی نيو اقوال متعارضی به شرح زیر ذکر کردهاند:
طوسی ضم بيان دو قول «تعج » و «پشيمانی» از دیگران در مورد معناي اخير بتر آن
اس

که آنها هميشه با اظهار پشيمانی خود را آسوده و راحت

متیکننتد؛ همتانطتور کته
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 و نعمتى که در آن بسيار شاد و مغرور بودند.

شخصِ بذلهگو مواح را در سخنان خود به کار میبرد تا غتم و غصّته از او زایتل و آستوده
شود( .طوسی بیتا ج )505 :9آلوسی نيو با اشاره به کنایی بودن دو معناي مذکور و تأکيتد بتر
تفعّل معناي «تفكه» «سل

خوشحالی :ناراحتی» اس
245

(آلوسی  1415ج.)148 :14

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.9.3

معناي «مسرور و مواح» براي واژه «فكه» بر آن اس

که با توجته بته ستاختار صترفی بتاب

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

اب عاشور مضاف بر «پشيمانی» با توجه به ظاهر «تفكه» تفسير «تهکم» را نيتو آورده و
ِ
ان
در تأیيد آن به عادت اخالقی کفار مبنی بر تمسخر آیات الهی و آیه إنَّا ل ُمغر ُمون * بل نح ُ

(اب عاشور بیتا ج.)295 :27

ومون (واقعه )66- 67 /استناد کرده اس
مح ُر ُ
با ای همه طنطاوي معتقد اس که «تفكه» به معناي «انتقال از سخنی بته ستخ دیگتر»
اس

که منکران هنگتام مشتاهده حادثتهاي بته ترتيت

از الفتاظ مختلفتی نظيتر «تعجت »

«حسرت» و «پشيمانی» استفاده میکنند (طنطاوي بیتا ج .)178 :14بهعبارتدیگر ایت افتراد
از آنچه که به کش شان رسيده «تعج » کرده سپس بر ضایع شدنِ اموال ختود «حسترت»
خورده و از تالشی که بدون فایده انجام دادهاند «پشيمان» میشوند( .همان) مکارم نيو ضتم
قبول تفسير اکثر مفسران احتمال «شوخى ناشی از مصتيب » را نيتو مطترح و در ایت زمينته
افووده اند که همانگونه که انسان به هنگام «خشم» گاهى مىخنتدد و بته آن «خنتده خشتم»
 1374ج.)251 :23
در تحليل آنچه گذش

تبدیل حاصلِ تال

انسان به کاه خشک طبيعتاً باعث نتاراحتی

ِ
ومون نيو آن را تأیيد متیکنتد.
میشود که سياق آیاتی نظير آیه إنَّا ل ُمغر ُمون* بل نح ُن مح ُر ُ
البته باید دق داش که معناي ناراحتی براي تفکه هيچگونته تعارضتی بتا معنتاي «شتادي»

تفعل» بوده که «سل » یکتی
براي ماده «فکه» ندارد؛ زیرا طبق آنچه ذکر شد تفکه بر وزن « ّ
از معانی آن اس  .بنابرای با سل
میتوان چني نتيجه گرف

شادي معناي «ناراحتی» مستتفاد متیشتود .از ایت بيتان

که اضداد بودن ای واژه نيو به نظر درس

از طرف دیگر قدر مسلم ای اس

نيس .

که در معناي ای واژه دو مؤلفه «غترور» و «شتدت»

نيو وجود دارد؛ زیرا:
اوالً :سياق آیات  63-71واقعه به اثبات ربوبي

الهی با نعم هاي «زراعت

آبوآتتش»
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به آنها دچار غترور شتدند؛
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براي منکران معاد اشاره دارد تا بدی وسيله بيان کند که ای نعم ها بایستی وستيلهاي بتراي
یاد خداوند و شکرگواري از او باشند؛ حالآنکه ای افراد نسب
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گفته میشود در هنگام مصائ ِ سخ

و سنگي نيو به شوخى متىپتردازد (مکتارم شتيرازي

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

بهنحويکه حتی خدا و آخرت را نيو انکار کردند.
ل» همراه شده تا با دالل
ثانیاً« :تفكه» با فعل ناقصِ «ظ ّب

بر هميشگی بودن ناراحتی آنهتا

شدت حادثه و به دنبال آن شدت ناراحتی را بيان نماید.
درهرحال با بررستی دیتدگاههتاي مفستران سته نظتر اصتلی «تعجت » «پشتيمانی» و
میآید که باید توجه داش

«حسرت» به دس

گرچه معناي «تعج » مبنی بر «دیدن چيتوي

خارج از جریان طبيعی مورد توقع» (اب فتارس  1404ج )35 :8یتا «حالت

انستان در موقتع

جهل به چيوي» (راغ اصفهانی  )547 :1412با سياق آیه سازگارتر اس ؛ لک بتا توجته بته
ِ
اديِ تعجبُاون * و تضاحكُون و
اینکه مصطفوي ای معنا را بنابر سياق آیه َفمِن ُذا الح

بنابرای ای معنا تفسير مناسبی براي ای کلمه محسوب نمیشود.
در خصوص معانی «پشيمانی» و «حسرت» نيو باید توجه داشت

کته ایت دو بتا وجتود

تفاوتهایی که دارند از لوازم معنایی ناراحتی هستتند؛ بتدی صتورت کته پشتيمانی در اثتر
«افراطوتفریط در اطاع
ایجاد میشود (طي

کش

و زراع

و نافرمانی خدا» و حسرت بتا «از دست

دادن منتافع» در شتخص

 1378ج .)49 :50در ای صورت با توجته بته ستياق آیتات کته در آن

منکران به خاشاک تبدیل شده و منافع زیادي را از دس

دادهاند «حسترت»

مناس تر اس  .با توجه به فارسی نبودن واژه «حسترت» پتیجتویی آن در فرهنتل لغتات
فارسی نشانگر ای اس

که مفهوم یادشده با عبارت «افسوس» هممعنایی دارد (دهخدا بیتتا

ج )8952 :6و ازای جه

که مناس تری معادل در فارستی بتراي «تفهکتون»

میتوان گف
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تبكُون (نجم )60 /از مبادي «ضك »،دانسته (مصتطفوي  1368ج )35 :8طبيعتتاً ایت مفهتوم
ِ
ومون که ناظر به نتاراحتی است ستنخيتی نتدارد.
با سياق آیه إنَّا ل ُمغر ُمون* بل نح ُن مح ُر ُ

«افسوس» اس .
 -1-3-3ارزیابي ترجمهها
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خاُ ُحااما فظلتُْ تفك َّ ُهون بته صتورت
ْاء لجعل ُ
مترجمان در ترجمه واژه «تَفَكَّهب» در آیه لو ن ُ
زیر عمل کردهاند:
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 آیتی :اگر مىخواستيم خاشاکش مىساختيم تا در شگف
 الهی قمشه ای :اگر ما بخواهيم کش
حسرت و ندام

بمانيد.

و زرع شما را خشک و تباه متىستازیم تتا بتا

به سخنان بيهوده پردازید.

 خرمشاهی :اگر خواهيم آن را خرد و ریو گردانيم و شما حسرتزده شوید.
 رضایی :اگر (بر فرض) مىخواستيم حتماً آن (گياهان) را درهم شکسته مىگردانيدیم
و پيوسته تعجّ

مىکردید!

 صفوی :اگر بخواهيم آن را به صورت خاشاک در میآوریم آنگاه شما از آنچته بتر
کشتتان رسيده اس

شگف زده درباره آن گفتگو میکنيد.

 فوالدوند :اگر بخواهيم قطعاً خاشاکش متىگتردانيم پتس در افستوس [و تعجّت ]
 مشکینی :اگر اراده حتمى کنيم مسلّما آن را خار و خاشاک مىگردانيم پتس شتما از
روى تعج

و تأسف گویيد.

 مکارم :هرگاه بخواهيم آن را مبدّل به کاه در هم کوبيده مىکنيم که تعجّ

کنيد.

همانطور که در ترجمههاي فوق مشاهده میشود آقایان «آیتی رضایی صفوي مشکينی
و مکارم» با آوردن معادلهاي مترادفی نظير «تعج

و شگف زده» معتادل مناستبی را اظهتار

نکردهاند .مشکينی نيو با ذکر «تأسف» تا حدودي به الزمِ معنایی ناراحتی اشاره داشته است ؛
حالآنکه «تأسف» به معناي «غم همراه با خشم» اس

(عستکري  1412ج )186 :1کته در آن

دو قيد مطرح شده در «تفکه» مبنی بر «شدت» و «غرور» وجود ندارد .ترجمه الهتی قمشتهاي
و خرمشاهی با ذکر معانی «حسترت» و «نتدام » ختالی از اشتکال نيستتند .در ایت ميتان
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مىافتيد.

«فوالدوند» صرفنظر از اضافه تفسيري که مطرح کرده با ارائه معادل «افسوس» موفتقتتر از
سایر مترجمان عمل کرده اس  .درهرحال ترجمه پيشنهادي عبارت اس
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 اگر بخواهيم قطعاً خاشاکش مىگردانيم پس در افسوس مىافتيد.

از:

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

 -4-3مفهوم واژه «فكِهين»

مفسران در مورد ای واژه در آیه و إُِا انقلبُوا إِلى َُلِهِ ُْ انقلبُوا فكِهِين (مطففي  )31 /به سته
صورت عمل کردهاند :برخی «فكهن » را ناظر به صف

درونی کفار دانسته که در آن کتافران

با کارهاي «مسخرهدار و خندهدار» در قبال مؤمنان «خوشحال بهرهمند و ملتذ» بهستوي هتم
گفتمانهاي خود بازمیگشتند (طوسی بیتا ج305 :10؛ فتي
قط

کاشتانی  1415ج302 :5؛ ستيد

 1412ج .)3861 :6تعدادي نيو تنها یک تفسير را بتا توجته بته «اهتل» بتراي آن اظهتار

داشتهاند؛ با ای توضيح که کافران هنگامیکه بهسوي هم جبهههاي خود برمیگردند تنها بته
استهوا در حضور آنها اکتفا نمتیکننتد؛ بلکته بتا ذم و تمستخر متؤمني
مواحگونه گفته و از آن لذت میبرند (زمخشري  1407ج724 :4؛ طيت

ستخنان شتيری و
 1378ج45 :14؛ ابت

عاشور بیتا ج188 :30؛ مکارم شيرازي  1372ج .)286 :26در ایت ميتان ابت عاشتور علت
ج.)188 :30
در نهای

اکثر مفسران با جمع ميان «صتف

درونتی کتافران» و «اهتل» بتر آنانتد کته

کافران به خاطر رفتار ختاص ختود بتا مؤمنتان بتا حالت

«شتادمان و مغرورانته» نتود هتم

گفتمانهاي خود برمیگشتند و براي لذتبري آنها کارهاي خود را با «شتوخی» «ستخنان
شاديآوري» و یا به طرز «زیبا و نيکویی» تعریف میکردند؛ گویا اینکه از صتحنه و نمایشتی
شاد بر میگردند (طبرستی  1372ج694 :10؛ آلوستی 284 :15 1415؛ طباطبتایی  1417ج:20
239؛ طنطاوي بیتا ج329 :15؛ فضل ا

 1419ج140 :24؛ صتادقی تهرانتی  1365ج232 :30؛

قرشی  1377ج.)143 :12

در تحليل آنچه گذش

باید توجه داش

که:
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اوالً :همنشينی ای واژه با «ضحک» در آیه إ ِ َّن الَّذِين َِر ُماوا كاانُوا مِان الَّاذِين ءامخُاوا
ِ
ِ
ِ
ِ
اْ انقلبُاوا فكِهِاين (مطففتي -31 /
يضحكُون* و إُا م هروا بِهِْ يتغام ُزون* و إُا انقلبُوا إلى َُلهِ ُ
 )29بيانگر معناي شادي براي آن اس .
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حذف ای متعلق را همراه بودن آن با فعل دانسته که قابل تشخيص اس

(اب عاشتور بتیتتا
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ثانیاً :در شأن نوول ای آیات آمده که روزى حضرت علی (ع) با چنتد نفتر از مستلمانان
نود رسول خدا (ص) رفتند منافقان وقتی آنان را دیدند شروع به تمسخر و خندیدن کردنتد
و به یکدیگر اشاره کردند سپس نود همفکران خود برگشتند و به همتدیگر متیگفتنتد« :متا
امروز اصلع را دیدیم و به او خندیدیم» (حسکانی  1411ج.)427 :2

بر ای اساس منظور از «فكهن » با توجه به نکته قبلی گفتگوي شاديبختش کتافران بتا
همدیگر درباره کارهایشان با مؤمنان مبنی بر «تمسخر» اس

که از آن به «شوخطبعتی» تعبيتر

میشود.
بر ای اساس دیدگاه اول مفسران صحيح نيس ؛ زیرا اگر هدف تنها ذکر حال

کتافران

میبود بدون تکرار فعل هم انجام میشد؛ حالآنکه خداوند بتا ایت تکترار زیتادتی را بيتان
کرده تا شنونده را متوجه حال

جدید کفار نماید (اب عاشور بیتا ج .)188 :30بتا اشتاره بته

کارها را در غياب آنها براي هم گفتمانهاي خود بتا مباهتات (کته از لتوازم غترور است )
تعریف میکردند؛ گویا اینکه فتح و پيروزي به دس
آن سهيم میکردند .بنابرای

آوردهاند و لهتذا همفکتران ختود را در

تمسخر مؤمنان با توجه به صف

مشبه آمدن «فكهن » همچنتان

ادامه دارد که نشانگر طغيانگري آنها اس  .بتر ایت استاس دیتدگاه دوم و ستوم مفستران
بهنوعی قابل جمع اس  .خالصه کالم آنکه «فكهن » به معناي شوخطبعی کتافران مبنتی بتر
«تمسخر مؤمنان» اس

که به دليل لطاف

ذاتی زیادي که در آن وجود دارد شادي زیادي بته

همراه غرور ایجاد میکند .لهذا میتوان گفت

کته ذکتر آن از بتاب «ستب

و اراده مستب »

اس .
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اینکه کافران ابتدا «تمسخر و خنده» را در حضور مؤمنان انجتام متیدادنتد و ستپس همتي

 -1-4-3ارزیابي ترجمهها

مطالعه ترجمههاي فارسی معاصر قرآن حاکی از ای اس

که مترجمتان عمتدتاً معنتاي ایت

250

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.9.3

واژه را در آیه و إُِا انقلبُوا إِلى َُلِهِ ُْ انقلبُوا فكِهِين به صورت زیر ارائه دادهاند:
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 آیتی :و چون نود کسانشان بازمىگشتند شادمانه بازمىگشتند.
 الهی قمشه ای :و چون به سوي کسان خود باز مىگشتند به سخ مواح و فکاهى (به
نکوهش نماز و طاع

مؤمنان) با هم تفریح مىکردند.

 خرمشاهی :و چون بهسوي خانوادهشان بازمىگشتند ریشخندکنان بازمىگشتند.
 رضایی :و هنگامیکه بهسوي خانوادهشان باز مىگشتند شادمانه بر مىگشتند.
 صفوی :و چون نود کسانشان بازمىگشتند شادمان از آنچه کردهاند بازمىگشتند.
 فوالدوند :و هنگامی که نتود ختانواده[هتاى] ختود بتازمىگشتتند بته شتوخطبعتى
مىپرداختند.
 مشکینی :و چون بهسوي کستان ختود بتازمىگشتتند بتا شتادى (از مستخره آنهتا)
 مکارم :و چون بهسوي خانواده خود بازمىگشتند مسرور و خندان بودند.
همانطور که مشخص اس

ترجمههاي «الهیقمشهاي و فوالدوند» بتا ذکتر ستببیِ ایت

واژه تا حتدودي معنتا را بته نحتو صتحيحی انعکتاس دادهانتد .امتا ایت ترجمتههتا داراي
ضعفهایی نيو هستند؛ بهنحويکه الهی قمشهاي به «نکوهش نماز و طاعت » مؤمنتان اشتاره
داشته که برخالف سياق و شأن نوولی اس
نسب

کته تنهتا مطلتق «تمستخر و خنتده» کتافران را

به آنها بيان میکند .همچني صرف بيان شتوخطبعتی در ترجمته فوالدونتد ضتعفی

محسوب نمیشود؛ لک بهتر است

«تمستخر» نيتو در داختل پرانتتو ذکتر شتود .همچنتي

ترجمههاي «آیتی رضایی صتفوي مشتکينی و مکتارم» بتا ذکتر مستب

بتهدرستتی عمتل

نکردهاند .در ای ميان صفوي و مشکينی با ذکر «مسخره» بته بخشتی از معنتاي واژه اشتاره
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بازمىگشتند.

داشتهاند .خرمشاهی نيو با ارائه ترجمهاي ناسازگار با ریشه «فکه» با ضتعف جتدي روبتهرو
اس  .بر اساس آنچه ذکر شد ترجمه پيشنهادي عبارت اس

از:

مىپرداختند.
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 و هنگامی که نود خانواده [هاى] خود باز مىگشتند (با مسخره آن ها) به شتوخطبعتى

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

 -4نتيجه گيری
حاصل پژوهش حاضر پتس از ارزیتابی دیتدگاههتاي لغویتان و مفستران و بازتتاب آن در
ترجمههاي معاصر به شرح زیر اس :
 -1ماده «فكه» داراي اصل معنایی «گشودن ميان یکچيو با پر کردن چيتو لطيتف (و یتا
جاري کردن آن)» به معناي «فرط شادي به همراه غرور» اس
نعم

و یا انجام کاري که در هر دو لطاف

کته ایت اثتر بته دليتل وفتور

ذاتتی بستياري وجتود دارد در شتخص ایجتاد

شده و زمينهاي براي غرور وي را فراهم میکند.
« -2فاكهه» به معناي «ميوه» بوده و ارتباط آن با معناي «فكه» از باب ذکر «ستب » و اراده
«مسب » اس ؛ بهعبارتیدیگر ميوه سببی براي ایجاد شادي زیاد به همتراه غترور است  .بتر
ای اساس مترجمان در تمامی آیات با انعکاس ای معنا بهدرستی عمل کردهاند؛
مغرور» اس

که تنها «آیتی» تا حدودي بهدرستی عمل کرده اس ؛

 -4در «تفكّه» با توجه به ساختار لغوي و صرفی معنی «ناراحتی» بتراي آن لحتاظ شتده
که «افسوس» بهدرستی آن را بازتاب میدهد .از بي مترجمان «فوالدوند» بتهدرستتی بته ایت
معنی اشاره داشته اس ؛
ِ « -5
فكهن » صف مشبهه به معناي «شوخطبعی» اس

که سببی براي ایجاد شتادي زیتاد

به همراه غرور براي کافران اس  .در ای زمينه عملکرد «الهی قمشهاي و فوالدونتد» نستب
به سایر مترجمان موفقتر ارزیابی میشود.
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« -3فاكهون بفاكهن » با توجه به «وزن فاعل» و «سياق آیات» بته معنتاي «بستيار شتاد و

 -5پينوشت
 -1لغویان نيو مانند مفسران چني تقسيمی را براي «فاكهه» مدنظر قرار دادهاند؛ لذا بته دليتل جلتوگيري از
اطاله کالم آنها را در ای قسم

نيو مطرح کردهایم.

اشاره داشته که زمينهاي براي غرور و طغيان اس .
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 -2جبل با ذکر «گشودن» به خوشحالی و شادي و با «پر و جاري شدن» بته «شتدت و فترط» یتک چيتو

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

 -6منابع
* قرآنکریم
 -1آلوسی محمود روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم به تحقيق :على عبدالبارى عرنحة بيتروت:
دار الکت

العلمنة (1415ق).

 -2اب فارس احمد معجم مقایيس اللغة قم :مکت

االعالم االسالمی ( 1404ق).

 -3اب کثير اسماعيل ب عمر تفسير القرآن العظيم به تحقيق :محمد حسي شمس التدی بيتروت:
دار الکت

العلمنة (1419ق).

 -4اب منظور محمد ب مکرم لسان العرب بيروت :دار صادر (1414ق).
 -5اب انباري محمد ب قاسم األضداد بيروت – لبنان :المكتبةبالعص ية (1400ق).
 -6اب سکي

یعقوب ب اسحاق األضداد تحقيق :عبدالقاهر احمد اللاه  :مكتبةبالنهضةبالمصح ية

 -7اب عاشور محمد ب طاهر التحریر و التنویر بیجا (بیتا).
 -8احمدپور علی «بررسی لذت و لذت طلبی از منظر قرآن و مادي گرایانته» مجلت اختالق دوره
دهم شماره  40صص.) 1399( 11-42
 -9اصمعی أبوسعيد عبدالملک ب قری

األضداد تحقيتق :عبدالقاهراحمتد اللحاه  :مكتبحة النهضحة

المص ية (1912م).
 -10جبل محمدحس حس المعجم اإلشتتقاقی الموصتل أللفتاظ القترآن الکتریم قتاهره :مكتبحة
اآلداب (2010م).
 -11جوادي آملی عبدا

مجموعه دروس تفسير موجود در درگاه .http://esra.ir

 -12حسکانی عبيدا ب احمد شواهد التنویل لقواعد التفضيل تهتران :ستازمان چتا وانتشتارات
وزارت ارشاد اسالمى (1411ق).
 -13حلبی اللّغوي أبوطي
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(1912م).

عبدالواحد األضداد فی الکالم العرب تحقيق :عز بحس بیجا :مجمتع

دمشق (1996م).
عبدالعویو سيّد األهل بيروت :دار العلم للماللي

(1980م).
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 -14دامغانی حسي ب محمّد قاموس القترآن أو اصتالح الوجتوه و النّظتائر فتی القترآن تحقيتق:

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

 -15دهخدا علی اکبر لغتنامه دهخدا تهران :مؤسسه انتشارات و چا دانشگاه تهران بیتا.
 -16راغ

اصفهانی حسي ب محمد مفردات ألفتاظ القترآن بيتروت -دمشتق :دار القلتم -التدار

الشامنة (1412ق).
 -17زبيدي محمد مرتضی تاج العروس م جواهر القاموس بيروت :دارالفکر (1414ق).

 -18زمخشري محمود الکشاف ع حقائق غوام

التنویل بيروت :دارالکت

العربی (1407ق).

 -19سجستانی ابوحتاتم األضتداد تحقيتق :عبتدالقاهر احمتد اللحاه  :مكتبحةبالنهضحةبالمصح ية
(1912م).
 -20سيد قط

فى ظالل القرآن بيروت -قاهره :دارالشروق (1412ق).

 -21شبر عبدا

تفسير القرآن الکریم بيروت :دار البالغةبللرباعة و النشر (1412ق).

 -22صادقی تهرانی محمد الفرقان فتى تفستير القترآن بتالقرآن قتم :انتشتارات فرهنتل استالمى
 -23صغانی حس

األضداد تحقيق :عبدالقاهر احمد اللاه  :مكتبةبالنهضةبالمص ية (بیتا).

 -24طباطبایی محمد حسي الميتوان فتی تفستير القترآن قتم :دفتتر انتشتارات استالمى جامعتهى
مدرسي حوزه علميه قم (1417ق).
 -25طبرسی فضل ب حس مجمع البيان فى تفستير القترآن بته تحقيتق و مقدمته :محمتد جتواد
بالغى تهران :ناصر خسرو (.) 1372

 -26طریحی فخرالدی مجمع البحری

تهران :مرتضوى (.) 1375

 -27طنطاوي محمد التفسير الوسيط للقرآن الکریم بیجا (بیتا).
 -28طوسی محمد ب حس
 -29طي

عبدالحسي اطي

التبيان فى تفسير القرآن بيروت :دار احياء التراث العربى (بیتا).
البيان فی تفسير القرآن تهران :اسالم (.) 1378

 -30عسکري أبو هالل حس ب عبد ا
اإلسالمی التاطعةبلجماعة المدرسي

معجم الفروق اللغویه الفروق اللغویه قم :مؤسسحة النشتر
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(.) 1365

(1412ق).

 -31عضنمة محمد عبد الخالق المغنی فی تصریف االفعال قاهره :دارالحدیث (1420ق).

 -33فراهيدي خليل ب أحمد کتاب العي

قم :هجرت (1409ق).
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 -32فخررازي ابوعبدا محمد ب عمر مفاتيح الغي

بيروت :دار احياء التراث العربى (1411ق).

تحلیل مغهوم ماده «فکه» در قرآنکریم و ارزیابی ترجمههای فارسی معاصر از آن ________ کیوان احسانی و همکاران

 -34فضل ا

محمد حسي

م وحى القرآن بيروت :دار المالک للرباعة و النشر (1419ق).

 -35فيروز آبادي مجد الدی أبو طاهر محمد ب یعقوب القاموس المحيط تحقيتق :مکتت

تحقيتق

التراث فی مؤسسةبال سالة بيروت – لبنان :مؤسسةبال سالةبللرباعة والنشر والتوزیع (1426ق).

 -36فيومی احمد المصباح المنير فی غری
 -37في

کاشانی محس

الشرح الکبير قم :موسسه دار الهج

(1414ق).

تفسير الصافى تهران :الصدر (1415ق).

 -38قرشی علیاکبر قاموس قرآن تهران :دار الکت

االسالمنة (.) 1371

 -39تتتتتتتتتتتتتتت تفسير احس الحدیث تهران :بنياد بعث

 -40مصباح یودى محمتدتقى نقتد و بررستی مکاتت

(.) 1377

خالقتی تحقيتق و نگتار  :احمدحستي

شریفی قم :انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (.) 1384
 -41مصطفوي حس التحقيق فی کلمات القرآن الکریم تهران :وزارت فرهنتل و ارشتاد استالمی
 -42مغنيه محمد جواد تفسير الکاشف تهران :دار الکت

اإلسالمنة (1424ق).

 -43مکارم شيرازي ناصر تفسير نمونه تهران :دار الکت

اإلسالمنة (.) 1374
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