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مقاله پژوهشی

مفهومشناسی عبارت (سِدرِةِِالمِنتِهی) با تکیه بر اصل معنایی
و تحلیل روایات مربوطه
اباذر کافی موسوی

*1

 -1استادیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
دریافت1400/9/21 :

چکیده
عبارت «سدرةِالمنتهی» یک مرتبه در قرآن به کار رفته (نجم )14/و از عبارتهایی است که ترجمهه دقیهآ آن
بهخوبی تبیین نشده و حتی برخی آن را مبهم و غریبالمعنهی دانسهتهانهد .ایهن عبهارت غالبهاه بهه معنهای
(تکدرخت کُناری در منتهای بهشت) ترجمه شده؛ ولی این معنی ،نامتناسب با بافهت و سهیاد دیگهر آیهات
سوره بوده و ظاهراه متأثر از روایات متعددی است که ضعف سندی و محتوایی آشکاری دارند .تحقیهآ حاضهر
به روش توصیفی -تحلیلی و با هدف یافتن معنایی جدید و مطابآ با شواهد سیاقی به دنبال پاسخی برای ایهن
پرسش است که مناسبترین ترجمه برای عبارت (سدرةِالمنتهی) چیسهت در نهایهت مشهخر گردیهد وا ه
«سدرِة» از لحاظ صرفی ،مصدر نوع و به معنای (نوعی حیرت و تحیّر خاص) میباشهد و اضهافه بیهانی «سددرةِ
المنتهی» به معنای (نوعی حیرت به نهایت رسیده) میباشد .با این توضیح که پیامبر اکهرم بهه هنگهام ر یهت
آیات کبرای الهی ،در جایگاهی قرار گرفت که نهایت حیرت و شهگفتی در آنجها بهه ظههور رسهید .هرچنهد
دیدگانش تحت تأثیر آن تحیّر قرار نگرفت و توانست آن حقایآ را با قلب خویش درک نماید .معنهای جدیهد،
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پذیرش1400/11/22 :

موافآ معنای اصلی وا گان و متناسب با مضمون دیگر آیات این سوره است.
وا گان کلیدی :سوره نجم ،مفهومشناسی ،سِدرَة المُنتَهی ،درخت کُنار

*نویسنده مسئول مقاله:
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Email: 1359abazarkafi@gmail.com

مفهومشناسی عبارت (سدرة المنتهی) با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات مربوطه _________ اباذر کافیموسوی

 -1مقدمه
 -1 -1تعریف مسئله

خداوند در سوره نجم ،پس از سوگند به ستارهای که فرود آمده است به معرفی پیامبر اسالم
میپردازد و بر عد خطا و انحراف ایشان تأکید دارد .در ادامه آیات مالیفرمایالد پیالامبر (ص)
توانست برخی از آیات کبرای الهی را با قلب خویش درک نمایالد و زمالان یالا جایگالاه ایال
مشاهده را در آیه عندِس ْدرةِالمنتهی (نجم )14/بیان کرده است؛ اما معنی و مفهالو عبالارت
(سدرةِالمنتهی) همواره محل اختمف مترجمان و مفسران قرآن کریم بوده اسالت؛ تالا جالایی
که برخی به مبهم بودن ای عبارت تصریح کرده و بر ای باورند که خداوند بالهعمالد معنالای
آن را مخفی نموده است (طباطبایی ،1394 ،ج31 :19؛ فضلاهلل ،1419 ،ج.)255 :21
ترجمه کردهاند و در توصیف ای درخت ،صحبتهای فراوانالی آوردهانالد کاله گالاه مخالالف
آموزههای مسلم اعتقادی است و همچنی ارتباط و تناسبی با دیگر آیات ایال سالوره نالدارد.
درواقع ،بیشتر مطالب تفسیری ذیل آیه یا نظرات شخصی برخی از صحابی و مفسران اسالت
و یا محتوای روایات ضعیفی است که یا راوی آن در مت حدیث ذکر نشده و یا سند آن باله
ابوهریره و کعباالحبار ختم میشود که هر دو از جاعمن حدیث مالیباشالند (ابوریاله:1420 ،

 164و .)210
بنابرای با توجه به گستره تأثیر معنایی ای واژه در تفسالیر آیالات مختلالف بالهخصالوص
مسئله معراج و حوادث مربوط به آن ،انجا تحقیقی مجزا برای فهم معنالای عبالارت (سددرةِ

المنتهی) الز به نظر میرسد تا بتوانیم بر اساس شواهد متق ادبی به تفسالیر قابالل قبالولی از
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اکثر تفاسیر و تراجم ،سدرةِالمنتهی را به معنای (تک درخت کُناری در منتهالای بهشالت)

ای عبارت دست یابیم .به همی خاطر ،در ای پژوهش سالعی شالده احتمالاالت صالرفی دو
واژه (سدرة)ِوِ(منتهی) بیان شود تا بر اساس شواهد و قرای  ،یکالی از احتمالاالت معنالایی را
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ترجیح دهیم.
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 -2-1پرسشهای پژوهش

 مناسبتری ترجمه عبارت (سدرةِالمنتهی) با توجه به سیاق آیات سوره نجم چیست؟ نقدهای وارد بر ترجمه و تفسیر مشهور عبارت (سدرةِالمنتهی) چیست؟ -3-1پیشینه پژوهش

به غیر از مطالب تفسیری و روایی ،سه اثر مرتبط با (سدرةِالمنتهی) یافت شد که مشالابهت و
وجه مشترکی با پژوهش حاضر ندارند؛
مقالهای با عنوان بازخوانی مفهو (سدرةِالمنتهی) با رویکرد گفتمانی اثالر احمالد پالاکتچی
( )1394که معنای سدرةِالمنتهی را فراتر از یک درخت ،بلکه یک صورت فلکالی بالا شالکلی
شبیه به درخت سدر دانسته است و با ارائه شالواهدی آن را قابالل تطبیال بالا صالورت فلکالی
مقاله (تحلیل اسطوره سدرةِِالمنتهی در متون اصیل عرفانی) نوشالته کالریم شالاکر ()1386

نیز با نگاهی ادبی و عرفانی ،به کاربرد ای واژه در متون اصیل عرفانی و آثار شالعرا پرداختاله
و سدرةِالمنتهیِرا به معنای (درختی بر فلک هفتم) حمل کرده است.
کتاب سدرةِالمنتهی با نوشتاری به زبان عربی و قلم عزتالسالادات الهالی ( )1375اسالت.
ایشان مسائلی همچون معراج و رستاخیز و مسائل مربوط به آن را گالرداوری نمالوده اسالت.
علیرغم جستجو در منابع مختلف ،عنوان دیگری که بهصورت مسالتقیم باله موضالوح محالل
بحث ما پرداخته باشد یافت نشد؛ بنابرای الز است یک بازنگری جالامع بالر اسالاس لغالت،
روایات و دیدگاههای مختلف در مورد سدرةِالمنتهی انجا گیرد.

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

آندرومدا میداند.

 -2معنای مفردات سدرةِالمنتهی
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تقریباً همه منابع لغوی دو معنا را برای ماده (سدر) ذکر کردهاند:

مفهومشناسی عبارت (سدرة المنتهی) با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات مربوطه _________ اباذر کافیموسوی

 -1درخت کُنار (شجر النبق) (فراهیدى ،1409 ،ج )224 :7که مفرد آن (سددرة)ِباله معنالای
یکدانه درخت کُنار میباشد (زمخشرى ،)290 :1979 ،شاخههای ای درخت ،مناسب سالایبان
است و مثلى است براى سایبان بهشتی (راغب اصفهانی.)403 :1412 ،

 -2حیرت و شگفتزدگی چشم (راغب اصفهانی )403 :1412 ،که بالدون مقدماله و بالدون
اختیار حاصل میشود و واژه (سدرة) بر وزن (ف ِ ْعله) به معنای نوح و حالتی خاص از حیالرت
و شگفتی است (مصطفوى ،1430 ،ج.)84 :5
اگرچه هرکدا از ای دو معنی بر اساس قرای و سیاق کممی قابل تشخیص است؛ ولالی
ابتدا باید معنای اولیه و اصلی واژه را تشخیص دهیم تا در حالت تردید و عد وجالود قریناله
کافی بتوانیم واژه را بر همان معنای اصلی حمل نماییم (طیب حسینی .)17 :1393 ،منالابعی کاله
گرفتهاند (احمد ب فالارس ،1404 ،ج )148 :3و کاربرد ای واژه بالرای معنالای درخالت کُنالار را
ثانوی و مأخوذ از زبان عبری میدانند (مصطفوى ،1430 ،ج.)84 :5

اما واژه (منتهی) از ماده (نهی) میباشد کاله از لحالاس سالاختار صالرفی دو احتمالال در آن
وجود دارد:
 -1اسم مکان و به معنای موضع و جایگاه انتها (طریحالى ،1375 ،ج425 :1؛ آلوسالی،1415 ،

ج.)50 :14
 -2مصدر میمى به معناى انتهالا و نهایالت رسالیدن أمالری (زمخشالرى661 :1979 ،؛ حقالى
بروسوى ،بیتا ،ج.)224 : 9
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در ای رابطه سخ گفتهاند معنالای (حیالرت) را بالهعنالوان اصالل معنالایی ایال واژه در نظالر

 -3معنای (سدرةِالمنتهی) در تفاسیر
با مراجعه به مت تفاسیر به سه بیان کلی در مورد معنالی و تفسالیر عبالارت (سددرةِالمنتهدی)
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میرسیم:
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گروه اول به ترجمه اجمالی ای آیه اکتفا نموده و سدرة را درخت کُناری میدانند کاله در
منتهای بهشت است و توضیح بیشتری ارائه ندادهاند .برخی از ای مفسران بر ای باورنالد کاله
ای عبارت از آیات مشکل قرآن میباشد و بر ابهالا آیاله و عالد امکالان تفسالیر آن تصالریح
نمودهاند و حتی معتقدند قصد خداوند حکیم بر ابها گالویی اسالت و بالهعمالد معنالای ایال
عبارت را مبهم گذاشته است (طباطبایی ،1394 ،ج )31 :19و در نهایت به ای نتیجه رسیدهانالد
که چون خداوند مقصود ای آیه را برای ما تشریح ننموده پس باید بر همی فهالم مالبهم آیاله
اکتفا نماییم و نیازی بهتفصیل و شرح بیشتر نمیباشد (فضلاهلل ،1419 ،ج.)255 :21
برخی نیز توضیح و قرای قرآنالی را بالرای فهالم ایال عبالارت کالافی ندانسالته و (سددرةِ

المنتهی) را نوعی تعبیر تشبیهی میدانند که به خاطر تنگى و کوتاهی لغالت از بیالان واقعیالات
گروه دوم که تعداد زیادی از تفاسیر را شامل میشالود معنالای مشالهور درخالت کُنالار را
برگزیدهاند؛ ولی ابها آیه ،باعث شده تا تحت تأثیر مضامی روایات ذیل آیاله قالرار گرفتاله و
درواقع ،همان مت و مضمون روایات را بهعنوان شرح و تفسیر آیه ارائه دهنالد (ر.ک :آلوسالی،

 ،1415ج50 :14؛ بیضاوی ،1418 ،ج .)158 :5البته مشکل آنجاست که ای روایات یا فاقد سالند
هستند و یا سند آنها در نهایت به کعالباالحبالار و ابالوهریره مالیرسالد (ر.ک :طبالرى،1412 ،
ج )32 :27که هر دو از جاعمن حدیث مالیباشالند (ابال کثیالر ،1419 ،ج177 :6؛ ابوریاله:1420 ،
 164و .)210

ای گروه ،سدرة را به معنای درخت کُناری میدانند که در مکانی باالتر از آسالمان هفالتم
(طبرسی ،1372 ،ج265 ،9؛ اب عاشور ،1420 ،ج )106 :27و یا همان آسالمان هفالتم (فخالر رازی،
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بزرگ ،بدی گونه آمده است (مکار شیرازی ،1374 ،ج.)499 :22

 ،1420ج )244 :28و یا در آسمان ششم (طوسی ،1367 ،ج )426 :9قرار دارد و بر ایال باورنالد
که ای درخت پر برگ و پر سایه در اوج آسمانها و در منتهیالیه عالروج فرشالتگان و ارواح
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شهدا و علو انبیاء و اعمال انسانها قرار گرفته است .همالانجالایی کاله ممئکاله از آن فراتالر
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نمىروند و جبرئیل نیز در سفر معراج نتوانست از آن عبور نمایالد (طبرسالی ،1372 ،ج265 :9؛
ابوحیان ،1420 ،ج.)13 :10

سومین گروه که شاید سه یا چند تفسیر محدود را شامل شود به معنالای اولیاله و اصاللی
معنای واژه توجه نموده و سدرةِالمنتهی را بر خالمف دیالدگاه مشالهور باله معنالای (حیالرت
بهغایت رسیده) دانستهاند .بر اساس ایال دیالدگاه ،سددرةِالمنتهدی درواقالع بالاالتری درجاله
حیرتی اسالت کاله مالافوق آن ،هالی حیرتالی متصالور نیسالت (فخالر رازی ،1420 ،ج244 :28؛

نیشابورى نظا الدی  ،1416 ،ج203 :6؛ صادقى تهرانى ،1365 ،ج .)386 :27البته نوح اضافه را بایالد
اضافه بیانیه در نظر گرفت (اب عاشور ،1420 ،ج)107 :27؛ چون (منتهی) در مقا بیالان نالوح و
کیفیت حیرت میباشد.
رسیده» معنی کرده و بر ای باورند که پیامبر اکر دید و رؤیت نمود و دچار حیرت نشالد در
آن زمان که عقول عقم با دیدن آیات کبرای الهی متحیالر مالیشالوند (فخالر رازی ،1420 ،ج:28

 .)244به بیانی بهتر ،در آن جایگاه که تمامی چشمها بالا دیالدن آیالات کبالرای الهالی متحیالر و
مدهوش میشوند؛ پیامبر اسم به خاطر عظمت واالی روحی ،تحت تأثیر حیرتی کاله ناشالی
از دیدن آیات کبرای الهی است ،قرار نگرفته و توانست تما حقای را با قلب خالویش درک
نماید (نیشابورى نظا الدی  ،1416 ،ج .)203 :6اگرچه فخر رازی ای قول را ضعیف میدانالد و
خود ایشان نیز طرفدار قول مشهور است؛ اما به نظر میرسد مناسبت خوبی بالا سالیاق آیالات
سوره نجم دارد.
در یک جمعبندی میتوان گفت مفسران ،یا عبارت محل بحث را مبهم و غیرقابل شالرح
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فخر رازی در توضیح ای دیدگاه مینویسد :برخی (سدرةِالمنتهی) را «حیالرت بالهغایالت

دانستهاند و یا تحت تأثیر روایات مجعول ذیل آیه قرار گرفته و آن را به معنای درخالت کُنالار
با توصیفاتی شگفتانگیز حمل کردهاند و یا اینکه بدون توجه باله ایال دو دیالدگاه باله اصالل
معنی نمودهاند و الز است با نقد ای سه دیدگاه به دیدگاه صحیح دستیابیم.
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معنایی واژه مراجعه کرده و سدرةِِالمنتهی را به معنای نوعی حیالرت کاله باله نهایالت رسالیده،
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 -4معنای (سدرةِالمنتهی) در روایات
با توجه به اینکه اکثر مطالب تفاسیر در شرح و تبیی عبالارت (سددرةِالمنتهدی) تحالت تالأثیر
روایات مربوطه قرار گرفته؛ الز است ای روایات را از دو زاویه سالندی و محتالوایی مالورد
بررسی قرار دهیم:
 -1 -4بررسی سندی روایات (سدرةِالمنتهی)
واضح و بدیهی است که سخنان و نظرات تفسیری هر یک از مفسران و صحابه پیامبر اسالم
که منسوب به آن حضرت نباشد از بحث روایی خارج شده و فقط در حالد یالک احتمالال و
دیدگاه شخصی اعتبار دارد؛ البته آن هم مشالروط باله عالدالت و وثاقالت آن صالحابی (بابالایی،

سدرة را درختی میدانند که (در باالی آسمان هفتم و در طرف راست عالرش الهالی اسالت و
دانش هر فرشتهای به آن منتهی میشود) (طبرسی ،1372 ،ج )265 :9را فقط بهعنوان یک قالول
و نظر تفسیری میپذیریم و در همی حد باله آن اعتبالار مالیدهالیم و آنچاله از ابال عبالاس و
ضحاک نقل شده که (سدرةِالمنتهی چیزی است که آنچه از زمی به آسمان مالیرود منتهالای
معراجش آنجاست و آنچه از آسمان از فرمان الهى مىآید به آنجا منتهى مالیشالود) (طبرسالی،

 ،1372ج )265 :9نیز تحت عنوان روایت و حدیث قرار نمیگیرد.
همچنی با توجه به عد توثی ابوهریره و کعباالحبار بهواسطه جعالل احادیالث فالراوان
(قمی ،1363 ،ج235 :2؛ ابوریه 164 :1420 ،و )210نباید به روایاتشان اسالتناد نمالود ،حالالآنکاله
اکثر اخباری که در توصیف درخت سدرةِالمنتهی نقل شده به همی دو نفر منتهی مالیشالود؛
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 .)228 :1385بر اساس ای مبنا ،روایاتی که در منابع شیعی به نقالل از کلبالی و مقاتالل آمالده و

حتی در سند اکثر اخبار منقول از اب عباس آمده که خود اب عباس نیالز مطالالب مربالوط باله
سدرةِالمنتهی را از کعباالحبار سؤال کالرده اسالت (طبالرى ،1412 ،ج31 :27؛ سالیوطى،1404 ،
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ج.)125 :6

مفهومشناسی عبارت (سدرة المنتهی) با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات مربوطه _________ اباذر کافیموسوی

نکته قابل تأمل دیگر ای که روایات مذکور در منابع تفسالیری و روایالی شالیعی یالا بالدون
مستند میباشند و یا در اصل ،قسمتی از سخنان ابوهریره و کعباالحبار هستند که به تفاسالیر
شیعی رخنه کردهاند و حتی اسامی مذکور در سند ای اخبار نیز دچالار تغییالر و تبالدیل شالده
است .با مقایسه مت و محتوای ای احادیث ،صحت ای ادعا قابل اثبات است .بالرای نموناله،
قسمتی از روایت معروفی که در منابع تفسیری شیعه و سنی نقل شده است را مورد بررسالی
قرار میدهیم تا منشأ آن آشکار شود.
 -1 -1 -4ریشهیابی سندی یکی از روایات مربوط به (سدرةِالمنتهی)

اکثر کتب تفسیری شیعه در بیان و شرح (سددرةِالمنتهدی) باله یالک روایالت مشالهور اسالتناد
(طبرسی ،1372 ،ج )330 :9آمده اسالت و بقیاله تفاسالیر ،همالی روایالت را باله نقالل از تفسالیر
مجمعالبیان نقل کردهاند؛ حالآنکه در هی یک از ای تفاسیر به راوی یالا راویالان آن اشالارهای
نشده است .ابتدای ای روایت که در توصیف درخت سدرةِالمنتهی آمده بهجای ذکر راویالان
حدیث با عبارت (قد ُورد في الخبر) شروح شده و سپس در توصالیف عظمالت و جالمل آن
درخت میگوید( :قد ُورد في الخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب فيي للايم ئم ية ينة
يقطعام)؛ یعنی (در خبری وارد شده که همانا در بهشت ،درختی است کاله اگالر سالوارهای بالا
مَرکب خود صد سال در سایه آن طی مسیر کند به آخر سایه آن درخت نمالیرسالد) (همالان،
ج.)330 :9

اکثر مفسران شیعه بدون ذکر سند یا منشأ ،مت همالی روایالت یالا ترجمال آن را عینالاً در
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کردهاند که ای روایت ،ابتالدا در دو تفسالیر تبیالان (طوسالی ،1367 ،ج )496 :9و مجمالعالبیالان

تفاسیر خود نقل کردهاند .برای مقایسه بهتر ،نقلقولهای برخی از ایال تفاسالیر را در جالدول
زیر آوردهایم.
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جدول  :1مقایسه نقل قسمتی از روایت مربوط به (سدرةِالمنتهی) در منابع تفسیری
منبع تفسیری

توضیحات

متن خبر
روي أن في الجنة شجرة يسير الراكب فيي للايم ئم ية ،يم

التبييمن فيت سيسييير

ای خبالر در تفاسالیر شالیعی

يقطعام.

القيير،ن 233 3؛

قبالالل از تفسالالیر تبیالالان یافالالت

روي في الخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب في للايم ئم ية

نشد.

.496 :9

نة.
قد ورد في الخبر أن في الجنة شجرة يسيير الراكيب فيي للايم

ئجمعالبييييمن :9

(سنه) باله جالای (عالا ) قالرار

ئم ة نة يقطعام.

.330

گرفته کاله هالر دو باله معنالای

في ئجمعالبيمن :و ورد في الخبير :أن فيي الجنية شيجرة يسيير

سيسير كنز اليدقم ق

الراكب في للام ئم ة نة يقطعام.

و بحيير الارا ييب

سال میباشند.
به نقل از مجمعالبیان

.29 :13
.122 :5

للام ئم ة نة يقطعام.
ورد في الخبر :ان في الجنة شجرة يسير الراكب فيي للايم ئي ة
نة يقطعام.

سيسير نور الثقليي،

بدون ذکر مأخذ

.216 :5

و في المجمع ورد في الخبر :أن في الجنة شجرة يسير الراكيب

الميزان فيت سيسيير

في للام ئم ة نة يقطعام.

القيييييير،ن :19

به نقل از مجمعالبیان

.128
حدثنم أبو كريب قمل :ثنم ،بدة و ،بد الرحم ،، ،ئحميد بي،

جمئع البيمن

،مرو  ،،أبي لمة  ،،أبي هريرة قيمل :قيمل ر يول لال :إن

.105

:27

في الجنة شجرة يسير الراكب في للام ئئة نة يقطعام.

ای خبر از ابوهریره میباشالد
که تفسیر تبیان و مجمعالبیالان
بالالدون ذکالالر سالالند آن را نقالالل
کردهاند.

أخر ،بد ب ،حميد  ،،زيد ئولت ب ،ئخزو قمل معت أبيم

الييدر المنثييور :4

راوی اصلی اباهریره اسالت و

هريرة يقول ان في الجنة شجرة يسير الراكب في للام ئم ة ،يم
يقطعام و اقرؤوا ان شيئت و لِيٍّ ئميد ف
ود فبليل ليب كعبيم
َ ْ ُ
َ
رضت لال،نه فقمل صدق.

.61

کعباالحبار نیز ایال خبالر را
تأیید کرده است.
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في المجمع في الخبر :ان في الجنة شيجرة يسيير الراكيب فيي

سيسيييير الىيييمفت

به نقل از مجمعالبیان
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اصل ای خبر که فقط قسمتی از آن را شیخ طوسی نقل کرده کجاست؟
راویان آن ،چه کسانی هستند؟
ای خبر به کدامیک از امامان معصو (،ليا السال ) منتهی میشود؟
با جستجو در منابع حدیثی متوجه میشویم ای عبارت کوتالاه ،قسالمتی از یالک حالدیث
طوالنی است که مت کامالل آن در دو کتالاب درا المنثالور (سالیوطى ،1404 ،ج )62 :4و جالامع
البیان (طبرى ،1412 ،ج )10 :15و منابع دیگر اهل سنت نقل شده اسالت و راوی آن (ابيوجعير
الرازی) به نقل از (ربیع ب انس) ای حدیث طوالنی را از (ابمهريره) نقل کرده است (طبالرى،

 ،1412ج)10 :15؛ بنابرای  ،جای ای احتمال هست که تفاسیری که همی عبارت را باله نقالل
از (انس) ذکر کردهاند درواقع ،راوی اول و آخر سند را حذف نموده و (انالس بال مالالک) را
روایات منسوب به (ابوجعفر) که کنیه اما بالاقر (علیالهالسالم ) اسالت (ر.ک :عروسالى حالویزى،

 ،1415ج )154 :5نیز در واقع همان روایات ابوجعفر رازی باشد .در یک جمعبنالدی و مقایساله
اخبار مربوط به تفسیر آیه محل بحث ،میتوان ادعا کرد که بیشتر ای روایالات از ابالوهریره و
یا کعباالخبار نقل شده است که تمش آنهالا در انحالراف معالانی قالرآن و جعالل احادیالث
خرافی بر کسی پوشیده نیست (ابوریه 164 :1420 ،و210؛ رضایی ،1387 ،ج.)460 :1
 -2 -4بررسی محتوایی روایات سدرةِالمنتهی ِ

عموه بر ضعف سندی ،مت خبر نیز دچار ضعف و اضطراب شدید است و مطالبی در ایال
اخبار مطرح شده که مخالف اعتقادات مُسلّم مسلمانان میباشد؛ تا جایی که گاه مالورد تردیالد
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بهجای (ربیع ب أنالس) معرفالی کالرده باشالند (ر.ک :طباطبالایى ،1394 ،ج )34 :19و همچنالی

مخاطبان قرار گرفته و برای رفع ابها به سراغ کعباالحبار رفته و صدق ای حالدیث را از او
جویا میشوند و کعالباالحبالار بالرای رفالع تردیالد آنهالا سالوگند خالورده و مالیگویالد« :او
کرد سوگند میخور که هی سواری نمالی توانالد باله تناله آن درخالت برسالد و خداونالد بالا
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دستانش آن درخت را غرس میکند و از روح خود در آن درخالت مالیدمالد (طبالرى،1412 ،

ج105 :27؛ سیوطى ،1404،ج .)62 :4غرس درختان به دست خداوند گویای تجسالیم خداونالد
است و نمیتوان ای عبارت را بر کنایه یا تشبیه حمل نمود.
همچنی در برخی از ای روایات بر رؤیالت خداونالد و حتالی کیفیالت آن تصالریح شالده
است؛ مثمً در چند روایت از اب عباس سؤال شده که آیا پیالامبر در کنالار آن درخالت کُنالار،
خداوند را مشاهده نمود و ایشان ضم تأیید مشاهده خداوند به جزییات آن نیز اشاره کالرده
و میگوید( :او (پیامبر) خداوند را در چمنزاری سرسبز دید نزدیک تختی از طالم و بالر روی
کرسی طمیی که چهار فرشته آن را حمل میکردند ،فرشتهای در شکل انسالان ،فرشالتهای باله
شکل گاو نر ،فرشتهای به شکل عقاب و فرشتهای به شکل شیر و هر دو پاهالای خداونالد بالا
پس در نهایت به ای نتیجه میرسیم که روایالت مسالتند و معتبالری در توصالیف (سددرةِ

المنتهی) به (درخت دری در ئنتامی باشيت) وجيود نيدارد و بمليب نقٍّهيميت كيه ييٍّ
،بمرت ئذكور ،ئده یا نظرات شخصی برخی مفسالران اسالت و یالا اسالراییلیاتی اسالت کاله از
کعباالحبار و ابوهریره نقل شده ،هرچند کثرت ظاهری آن روایالات ،باعالث شالده کاله اکثالر
مفسران را از معنای حقیقی و اولیه عبارت به سالمت دیالدگاهی ضالعیف و افسالانهای سالوق
دهد .شایسته است همان سخ اباذر را بازگو کنیم که خطاب به ابوهریره گفت( :ای یهالودی
کافر! تو را شایسته نیست در مورد قرآن نظر بدهی) (قمی ،1363 ،ج.)52 :1

 -5دیدگاه مترجمان در بیان معنای (سدرةِالمنتهی)
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حجابی از مروارید پوشیده شده بود) (سیوطى ،1404 ،ج.)125 :6

در مورد ترجمههای ارائه شده در تبیی معنای عبارت (سددرةِالمنتهدی) نیالز همالان ابهالا و
تردید در ترجمه پذیری را میتوان احساس نمود بهگونهای کاله غالالب ترجمالههالا همچالون
( ،)1414شعرانی ( ،)1374دهلوی ( ،)1417بالرزی ( )1382و مصالباحزاده ()1380؛ در ترجماله
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ترجمه انصاریان ( ،)1383مکار شیرازی ( ،)1373طاهری ( ،)1380آیتی ( ،)1374پورجالوادی
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خود ،به نقل عی عبارت عربی (سدرةِالمنتهی) اکتفا نموده و هی توضالیح و شالرحی بالرای
آن نیاوردهاند .درواقع ،ای مترجمان بهجای ارائه ترجمه و مقصود الفالاس زبالان مبالدأ ،همالان
الفاس را برای مخاطب زبان مقصد نقل نمودهاند و بدیهی است ای روش نقل مسالتقیم مالت
مبدأ در مت مقصد ،با غرض و هدف ترجمه سازگاری ندارد .هرچنالد ایال احتمالال وجالود
دارد که ای مترجمان( ،سدرةِالمنتهی) را بهمنزله اسم و علم بالرای آن درخالت مشالخص در
نظر گرفته باشند؛ ولی نه در روایات و نه در تفاسیر شاهدی بالر ایال نالا گالذاری نمالیتالوان
یافت؛ عموه بر اینکه در دو آیه بعد ،واژه (سدرة)ِبه همراه (ال) تعریالف اسالتعمال شالده کاله
ای استعمال با علمیت منافات دارد و اگر قرار بر علمیت بود ،باید در آیات دیگر نیز به عیناله
تکرار میشد.
واحدی را ارائه ندادهاند .آنان (سدرةِالمنتهی) را درخت سِدری که در واپسالی جالای اسالت
(گرمارودی )1384 ،یا درخت سِالدرى کاله در دوردسالتهاسالت (صاللواتی )1387 ،و یالا سالدر
آخری (پاینده ،بیتا) ترجمه نموده اند .ایال عبالارت در ترجماله تفسالیر طبالری باله (درخالت
کُنارکى) ترجمه شده (مترجمان )1356 ،که ترجمه ناقصی است؛ چون معنالای (المنتهی) در آن
لحاس نشده است .ترجمه درخت پربرکت پایانى (سدرةِالمنتهدی) (رضالایی و دیگالران)1383 ،

نیز ترجمه گویایی نیست؛ چون واژه (سدرة)ِدر منابع لغوی به معنای پربرکت نیامده است.
برخی از مترجمان نیز با روش ترجمه آزاد و تفسیری به شرح و توضالیح عبالارت محالل
بحث پرداختهاند به ای صورت که پس از ذکالر عالی عبالارت (سددرةِالمنتهدی) در ترجماله
خود ،شرح و توضیح مختصری در کنار آن آوردهاند .برای مثال در ترجمالهای آمالده :در نالزد
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تعدادی از مترجمان ،به معنای تحتاللفظی عبارت محل بحث پرداختالهانالد ولالی معنالای

(سدرةِالمنتهی) (درخت سدرى که در آخر محدوده آسمانهالا و در انتهالاى محالل صالعود و
نزول عملهاى بندگان قرار دارد) (مشکینی )1380 ،و در ترجمهای دیگر آمده :در نزد (مقالا )
ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقا باالتر آگاه نیستند) (الهی قمشهای.)1370 ،
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سدرةِالمنتهی (که آن درختى است در سمت راست عرش که منتهاى سیر عقلى فرشالتگان و
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در برخی از ترجمههای دیگر نیز به همی سبک عمل شده و نوشتهانالد :سددرة درختالى
است در باالى آسمان هفتم و در طرف راست عرش کاله علالم هالر فرشالتهاى باله آن منتهالى
میشود و آنچه از زمی به آسمان باال میرود و به امر خدا از باالى آن فالرود مالىآیالد باله آن
منتهى میگردد و ارواح شهدا به آن منتهالى مالیشالود (یاسالری1415 ،؛ خسالروی .)1390 ،ایال
توضیحات درواقع ،همان محتوی و مضمون روایاتی است که در بحث روایی گذشالت و در
مت آیه و سوره شاهدی بر آن نمیتوان یافت.
بهوضوح میتوان دریافت که در هیچیک از ای روشهای بیالان شالده ،ترجماله کامالل و
قابلفهمی از ای عبارت ارائه نشده و خواننده ای ترجمهها نمالیتوانالد باله معنالای واقعالی و
صحیح عبارت دست یابد .ضم اینکه اشکاالت متعددی بالر ایال ترجمالههالا وارد اسالت از
پذیرفت و یا نقل توضیحاتی که درواقع ،محتوای روایات ذیل آیه هستند را نمیتالوان تحالت
عنوان ترجمه قرار داد؛ چون مخاطب به دنبال آن است تا درک سالاده و صالحیحی از معنالا و
مفهو الفاس آیه به دست آورد و در صورت نیاز باله توضالیحات بیشالتر مالیتوانالد باله متالون
تفسیری مراجعه نماید .بر همی اساس الز است با یالک بررسالی دقیال  ،معنالای مناسالب و
قابل قبولی را برای ای عبارت بیابیم که ای معنی ،منطب با قواعالد صالرفی و معنالای لغالوی
مفردات عبارت باشد.

 -6تحلیل صرفی وا گان سدرةِ وِمنتهی
فهم و تفسیر صحیح آیات و عبارتهای قرآنی ،وابسته به بهرهگیالری کامالل از منالابع اصالیل
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جمله اینکه نقل مستقیم مت مبدأ به زبان مقصد را نمالیتالوان بالهعنالوان ترجماله آن عبالارت

لغوی و آشنایی و بهکارگیری قواعد و اصول ادبیات عرب اسالت .بالدیهی اسالت کاله مفسالر
قرآن ابتدا باید تمامی احتماالت مختلف معنایی را در نظر گرفته و سپس با توجه به قالرای و
همی اساس ،برای بازنگری کامل معنای عبارت محل بحث از دو زاویه به آن میپردازیم.
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شواهد موجود در کم به نزدیکتری احتمال معنایی بالا مقصالود خداونالد دسالت یابالد .بالر
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ابتدا احتماالت صرفی واژگان را بررسی میکنیم و سپس بالا توجاله باله شالواهد و قالرای
کممی ،بهتری معنی را برای آن انتخاب خواهیم کرد.
از لحاس ساختار صرفی ،دو احتمال در کلمه (المنتهی) وجالود دارد؛ اکثالر مفسالران آن را
اسم مکان دانستهاند که به معنای موضع و جایگاه انتها است (حقالى بروسالى ،بالیتالا ،ج224 :9؛

طباطبایى ،1394 ،ج .)31 :19دومی احتمال ای است که مصدر میمى باشد باله معنالاى انتهالا و
به نهایت رسیدن (زمخشرى661 :1979 ،؛ آلوسی ،1415 ،ج.)50 :14

ساختار صرفی (سدرة) بر وزن فِعلَه را نیز میتوان بر دو وجه مختلف حمل نمود:
احتمال اول آنکه ای واژه را لفظ جامدی بدانیم که به تای وحدت ختم شده است (ابال

عاشور ،1420 ،ج107 :27؛ طباطبایى ،1394 ،ج )31 :19که در ای صورت( ،سددرة) باله معنالای
و با توجه به احتماالتی که در مورد کلمه (منتهی) داده شد ،باید (سدرةِالمنتهی) را به معنالای
(یک عدد درخت سدری که در مکان و جایگاه نهالایی (ظالرف مکالان) قالرار گرفتاله اسالت)
ترجمه کنیم و یا به معنای پایان قرار گرفت (مصدر میمی) تکدرخت کُنار (اب منظالور،1414 ،

ج.)255 :4
اما دومین احتمالی که کمتر به آن توجه شده ای است که واژه (سدرة) بالر وزن فِعلَاله را
مصدر نوح (هیئت) در نظر بگیریم (مصطفوى ،1430 ،ج .)84 :5در ای صورت ،واژه (سددرة)
را به معنای (نوح و حالتی خالاص از حیالرت و شالگفتی) ترجماله نمالاییم .بالا پالذیرش ایال
احتمال ،الز است کلمه (سدرة) را به معنای لغوی حیالرت و شالگفتزدگالی چشالم (راغالب

اصفهانی )403 :1412 ،و کلمه (مُنتهی) را اسم مکان و همچنی نالوح اضالافه را بیانیاله در نظالر
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یک عدد درخت سِدر (کُنار) ترجمه میشود (زمخشرى .)290 :1979 ،با پذیرش ای احتمالال

بگیریم (اب عاشور ،1420 ،ج .)107 :27بر اساس ای  ،عبارت (سدرةِالمنتهی) به معنای نالوعی
حیرت و شگفتی خاصی است که به نهایت خود رسیده است (فخالر رازی ،1420 ،ج244 :28؛
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نیشابورى نظا الدی  ،1416 ،ج203 :6؛ صادقى تهرانى ،1365 ،ج.)386 :27
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اکنون در مقابل ما دو احتمال متفاوت مطرح است و برای تالرجیح هالر یالک بالر دیگالری
الز است به سراغ قرای موجود در کم برویم تا ببینیم کدا یک تناسب بیشتری بالا سالیاق
آیات ای سوره دارند .برای مقایسه بهتر ،ای احتماالت را در جدول زیر قرار دادهایم؛
جدول  :2ترجمه عبارت (سدرةِالمنتهی) بر اساس احتماالت صرفی وا گان
احتماالت

احتماالت صرفی

صرفی (سدرة)

(المنتهی)

 .1اسم جامد

ترجمه

توضیح

اسم مکان

تکدرخت کُنار در جایگاه

پیامبر (ص) آیات عظمت الهی را مشاهده

(مکان انتهاء)

پایانی (در انتهاء بهشت)

نمود در نزد یک عدد درخت کُناری که
در آخر بهشت قرار داشت.

متصل به تا
تکدرخت کُنار

(نهایت رسیدن)

پایان یافت

نشد.

 .2مصدر نوح

اسم مکان

نوعی حیرت به نهایت

پیامبر (ص) آیات عظمت الهی را مشاهده

حیرتی خاص

(جایگاه نهایی)

رسیده (منتهای حیرتی

نمود در آن جایگاهی که حیرت و

خاص)

شگفتی به نهایت خود رسیده بود.

 -7ترجیح معنای متناسب با قراین کالمی
همانطور که گفته شد ،واژه (سدرة) یا اسم جامد و به معنای (یک عدد درخت سالدر) اسالت
و یا اینکه بیانگر نوح و هیئت است به معنای (نوعی حیالرت و شالگفتی مخصالوص) .اکنالون
برای برتری دادن یکی از ای دو احتمال بر دیگری بایالد باله بافالت و سالیاق آیالات مراجعاله
نماییم تا ببینیم کدا یک از ای دو احتمال ،تناسب بیشتری بالا محتالوای دیگالر آیالات دارنالد.
برای انجا ای منظور الز است مرور مختصری داشته باشیم بر ارتباط و انسالجا سالاختاری
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وحده

مصدر میمی

تکدرخت کُنار در جایگاه

ترجمهای بر اساس مصدر میمی یافت

آیات سوره نجم.
آیات ای سوره ،طعنه و کنایهای است به بالتپرسالتانی کاله فقالط چشمانشالان باله دیالدن
« ت» و «،زى» را دیدهاید؟ أِفرءيْتم ا
ِالَّلتِوِالْع ازى (نجم )19/سالپس آنچاله پیالامبر (ص)
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بتهای سنگی و چوبی عادت کرده بود؛ چنانچه خداوند از آنان میپرسد :آیا شما بالتهالاى
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در معراج دیده بود را به رخ آنان کشیده و به زبان سرزنش به آنان مالیگویالد :مالا عظمالت و
حقای عظیم هستی را به پیامبرمان نشان دادیالم لق ْدِرأىِِم ْنِآياتِربِّهِالْكبْدرىِ (نجالم)18/؛
مشاهدهای که هی انحراف و تردیدی در آن راه ندارد چالون بالا قلبالی درک شالده کاله قابالل
تکذیب نیست ماِكذبِالْفؤادِماِرأى (نجم.)11/

سپس خطاب به مشرکان و بتپرستان میگوید :حال ای جماعالت بالتپرسالت! آیالا بالر
پیامبری که نشانههای پروردگارش را ای گونه مشاهده نموده است شک داریالد و بالتهالایی
که با چشمانتان دیدهاید را با مشاهدات او مقایسه مینمایید؟ آیا با او مجادله مىکنیالد دربالاره
آنچه به یقی دیده است؟! أِفتمارونهِعلیِِماِيرى (نجم.)12/

برای تائید ای ارتباط معنایی میتوان به روایتی از اما رضا (ح) استناد کالرد کاله شخصالی
حضرت در پاسخ میفرماید« :آیهاى دیگری هست که مىفهماند آن جنالاب چاله دیالده و آن
آیه ماِكذبِالْفؤادِماِرأى (نجم )11/است ،یعنی فؤاد محمد (ص) تکذیب نکالرد آنچاله را
که چشمهایش دید و زبانش خبر داد از آنچه دید و در ادامه ،خبر میدهد باله آنچاله دیالده و
رى (نجم )18/و بدان که آیات الهالی غیالر از خالود اهلل
میفرماید :لق ْدِرأىِِم ْنِآياتِربِّهِالْكبْ ِ
است» (کلینی ،1365 ،ج.)96 :1
ای روایت بهخوبی کیفیت ارتباط آیات محل بحث را بیان نموده و تأییدی است بر ایال
معنی که رسول ح توانست آیات عظمت الهی را با چشم دل مشاهده نموده و باله بالاالتری
درجه اطمینان و یقی برسد.
بنابرای  ،محور ای آیات ،مشاهده قلبی آیات و حقای عظمت الهی اسالت؛ امالا ایال کاله
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به نا ابوقره از ایشان در مورد معنای آیه وِلق ْدِرآهِن ْزلةًِأ ْخرى (نجم )13/سؤال مالیکنالد و

ای رؤیت در چه زمان و یا چه جایگاهی اتفاق افتاده است؟ پاسخ آن در آیه محل بحث مالا
یعنی عندِس ْدرِةِِالمِنتهی (نجم )14/آمده است؛ چون ظرف (عند) متعل باله فعالل (رأی) و
در آن نهفته است.
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بیانگر زمان رؤیت است (درویش ،1415 ،ج )350 :9و همانطور که گفتیم دو احتمال معنالایی
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بنابر احتمال اول باید بگوییم( :خداوند ،آیات عظمت خویش را نزد یالک عالدد درخالت
سدری که در آخر بهشت قرار داشته است به پیامبرش نشالان داد)؛ ولالی بالر اسالاس احتمالال
دیگر اینگونه معنالی مالی شالود( :خداونالد ،آیالات عظمالتش را باله پیالامبرش نشالان داد در آن
جایگاهی که حیرت و شگفتی (مشاهدهکننده) به نهایت خود رسیده بود) .آیالا بالا توجاله باله
سیاق آیات بهتر نیست معنای دو را ترجیح داده و بگوییم ایشان با مشاهده آن همه عظمالت
به نهایت حیرت و شگفتی رسید؛ نه به تکدرختی که در منتهای بهشت قرار دارد؟
البته ادامه آیات نیز سازگاری کاملی با همی معنای منتخب دارد و طرفداران احتمالال اول
را بهسختی انداخته است .مثمً کسانی که (سددرة) را درخالت کُنالار دانسالتهانالد در تفسالیر و
ِالس ْدرةِماِي ْغشیِ (نجم )16/تأویمت غریبی را بیان نمودهاند؛ چون بالر
ترجمه آیه إ ْذِي ْغشی ِّ
شاید بهوسیله فرشتگانی که همچون کمغها (طبرسی ،1372 ،ج )266 :9یا پرندگانی سالیاه بالال
(زمخشرى ،1407 ،ج )421 :4هستند و یا ملالخهالایی از جالنس طالم (فخالر رازی ،1420 ،ج:28

 )245و یا فرشهایی طمیی (طبرسالی ،1372 ،ج )266 :9پوشالیده شالده باشالد و عالدهای نیالز
ادعای ابها آیه را مطرح نمودهاند (همان ،ج245 :28؛ طباطبایى ،1394 ،ج.)32 :19

اما با در نظر گرفت سیاق آیات میتوان گفت :آیه در مقا پاسخ به ای سؤال است کاله
آیا سِدرَه و حیرت و شگفتزدگی ،مانع درک صحیح حقای هستی نشد؟ و خداونالد بالرای
رفع ای ابها میفرماید :خیر؛ چشمان او هرگز خطایی نکرد و از مرز دیدن حقیقالت خالارج
نشد ماِزاغِالْبصرِوِماِطغی (نجم)17/؛ چون امری عظیم ،بر آن دِهشَالت و حیالرت پیالامبر
ِالس ْدرةِمداِي ْغشدیِ (نجالم .)16/شالاید آن
(ص) غلبه کرده و آن حیرت را پوشالاند ْذِي ْغشی ِّ
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اساس دیدگاه اینان باید چیزی آن درخت را پوشانده باشد به همی دلیل ،احتمال دادهاند کاله

پوششی که بر حیرت پیامبر (ص) غالب آمد ،همان نور یقی و عقل کامل پیالامبر (ص) باشالد
که مانع غفلت قلب و دیدهاش شده و توانست تما حقالای و آیالات عظمالت الهالی را درک
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نماید (فخر رازی ،1420 ،ج .)245 :28چنانچه در روایتی (ضعیف) به همالی مطلالب تصالریح
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شده که اما باقر (ح) فرمودند :زمانی که پیامبر دچار حیرت شد ،خداوند قلب و دیده محمالد
(ص) را محکم نمود تا توانست آیات پروردگارش را ببیند (مدرسى ،1419 ،ج.)154 :14

 -8نتیجه گیری
نتایج حاصل از ای پژوهش شامل موارد زیر میشود:
 -1عبارت (سدرةِالمنتهی) به معنای درخت کُنالار در منتهالای بهشالت نیسالت؛ بلکاله باله
معنای (حیرت به نهایت رسیده) است .ای ترجمه ،منطب با قواعالد صالرفی و معنالای اولیاله
واژه (سدر) است .معنای اولیه ماده (سدر) حیرت و شگفتزدگی است و مشت آن بالر وزن
(سدرة) مصدر نوح و بیانگر حالت خاصی از حیرت میباشد .همچنی واژه (المنتهدی) اسالم
است تا بیانگر کیفیت و چگونگی حیرت و شگفتی باشد .بالر ایال اسالاس ،عبالارت (سددرةِ

المنتهی) به معنای نوعی حیرت و شگفتی خاصی است که به نهایت خود رسیده است.
 -2معنای جدید ،تناسب کاملی با سیاق آیالات سالوره نجالم دارد و مالا را از تالأویمت و
توجیهات مختلف در تفسیر آیات ای سوره بینیاز میکند.
 -3محتوای سوره نجم به معرفی جایگاه واالی پیامبر (ص) پرداخته و در مذمت کسالانی
که در مورد سخنان او تردید دارند میگوید :خداوند ،آیات عظمتش را به پیامبرش نشالان داد
در آن جایگاهی که هر مشاهدهکنندهای دچار نهایت حیالرت و شالگفتی خواهالد شالد؛ ولالی
چشمان او دچار لغزش نشد و توانست آن حقای را با قلب خویش درک کند.
 -4ترجمه واژه (سدرة) به (یک عدد درخت کُنار در انتهای بهشت) برگرفتاله از روایالاتی
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مکان و به معنای (جایگاه نهایی) است که بهصورت اضافه بیانی در کنار (سدرة) قرار گرفتاله

است که یا ضعف سندی دارند و یا مشکل محتوایی .اکثر ای روایت به دو جاعالل معالروف
حدیث یعنی ابوهریره و کعباالحبار ختم میشوند .البته معنالای ارتکالازی ایال واژه نیالز در
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تحریف معنایی بیتأثیر نبوده.

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

 -9منابع
* قرآن کریم.
، -1لو ت ييد ئحميود روح المعيمنت فيت سيسيير القير،ن الع يي بييروت :دارالتتيب العلمييه
(1415ق).
 -2آیتى ،عبد المحمد ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات سروش1374( ،ش).
 -3اب،،مشور ئحمد ب ،طمهر التحرير و التنوير بيروت :ئو سه التمريخ (1420ق).
 -4اب،كثير دئشقت ا مم،يٍّ ب، ،مرو سيسير القر،ن الع ي بيروت :دار التتيب العلميية ئنشيورات
ئحمد،لت بيضون (1419ق).
 -5اب،ئن ور ئحمد ب ،ئتر لسمن العرب بيروت :دار صمدر (1414ق).
 -6ابوحيمن ئحمد ب ،يو ف البحر المحيط فت التيسير بيروت :دار اليتر (1420ق).
 -8احمد ب ،فمرس ب ،زكريم ئعج ئقمييس اللاة به كوشش ،بدالسال ئحمد ق  :دفتير سبليايمت
(1404ق).
 -9الهى قمشهاى ،مهدى ،ترجمه قرآن ،قم :انتشارات فاطم الزهراء1380( ،ش).
 -10انصاریان ،حسی  ،ترجمه قرآن ،قم :انتشارات اسوه1383( ،ش).
 -11بابایی ،علیاکبر ،روششناسی تفسیر قرآن ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1385( ،ش).
 -12بحرانت همش ب ،ليممن البرهمن فت سيسير القر،ن ساران :بنيمد بعثت (1416ق).
 -13برزى ،اصغر ،ترجمه قرآن ،تهران :بنیاد قرآن1382( ،ش).
ل
،بدال ب، ،مر أنيوار التنزييٍّ و أ يرار الت وييٍّ بييروت :دار احييمء التيرال العربيت
 -14بيضموى
(1418ق).
 -15پاکتچی ،احمد« ،بازخوانی مفهو ( ِ َ ِ
المنتَات) با رویکرد گفتمانی» ،نشریه مطالعات تالاریخی
درة ُ
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 -7ابوريه ئحمود اضواء ،لت السنة المحمديه ق  :ئؤ سة أنىمريمن للطبم،ة و النشر (1420ق).

قرآن و حدیث ،شماره  ،58صفحات1394( ،46- 7 :ش).
 -16پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه قرآن ،تهران :جاویدان( ،بیتا).
 -18حقت برو وى ا مم،يٍّ سيسير روح البيمن .بيروت :داراليتر( .بتسم).
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 -17پورجوادى ،کاظم ،ترجمه قرآن ،تهران :بنیاد دایرة المعارف اسممى1414( ،ق).

مفهومشناسی عبارت (سدرة المنتهی) با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات مربوطه _________ اباذر کافیموسوی

 -19خواجوى ،محمد ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات مولى1410( ،ق).
 -20درويش ئحيت الدي ،ا،راب القر،ن و بيمنه وريه :دار ا رشمد (1415ق).
 -21دهلوى ،شاه ولى اهلل ،ترجماله قالرآن  ،مدیناله :مجمالع ملالک فهالد لطباعال المصالحف الشالریف،
(1417ق).
 -22رابب اصيامني حسي،ب،ئحمد الميردات في بريبالقر،ن بيروت :دار العل (1412ق).
 -23رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،منط تفسیر قرآن ،قم :نشر جامعه المصطفی1387( ،ش).
 --------- -24و همکاران ،ترجمه قرآن ،قم :موسسه تحقیقاتى فرهنگى دار الذکر1383( ،ش).
 -25زئخشرى ئحمود ب، ،مر أ مس البالبة بيروت :نشر دار صمدر (.) 1979
 -26يوطت جالل الدي ،الدر المنثور فت التيسير بملمي ثور قي  :كتمبخمنيه ،يية لال ئر،شيت نجييت
(1404ق).
شماره ،12ص1386( ،133ش).
 -28شعرانى ،ابوالحس  ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات اسممی 1374( ،ش).
 -29صمدقت سارانت ئحمد اليرقمن فيت سيسيير القير،ن بيملقر،ن قي  :انتشيمرات فرهنيا ا يالئت
(1365ش).
 -30صلواتى ،محمود ،ترجمه قرآن ،تهران :مبارک1387( ،ش).
 -31طاهرى قزوینى ،علیاکبر ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات قلم1380( ،ش).
 -32طبمطبميت يد ئحمدحسي ،الميزان فت سيسير القر،ن بيروت :ئؤ سيه ا ،لميت للمطبو،يمت
(1394ق).
 -33طبر ييت فضٍّب،حسيي ،ئجمعالبيييمن فييت سيسييير القيير،ن ساييران :انتشييمرات نمصرخسييرو
(1372ش).
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 -27شاکر ،کریم« ،تحلیل اسطوره سدره المنتهی در متون اصالیل عرفالانی» ،نشالریه عرفالان اسالممی،

 -34طبرى ابوجعير ئحمد ب ،جرير جمئع البيمن فت سيسير القر،ن بيروت :دار المعرفه (1412ق).
 -35طريحت فخر الدي ،ئجمع البحري ،سحقيق يد احمد حسينت ساران :كتمبيروشيت ئرسضيوى
 -36طو ت ئحمد ب ،حس ،التبيمن فت سيسير القر،ن بيروت :دار احيمء الترال العربت (1367ش).
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(1375ش).

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

 -37طیب حسینی ،سید محمود ،درآمدی بر مفالردات قالرآن ،تهالران :پژوهشالگاه حالوزه و دانشالگاه،
(1393ش).
، -38رو ت حويزى ،بد ،لت ب ،جمعه سيسير نور الثقلي ،ق  :انتشمرات ا مم،يليمن (1415ق).
ل
ابو،بدال ئحميد بي، ،مير ئييمسي الاييب بييروت :دار ا حييمء التيرال العربيت
 -39فخر رازى
(1420ق).
 -40فراهيدى خليٍّ ب ،أحمد كتمب العي ،ق  :نشر هجرت (1409ق).
 -41فضٍّ لال يد ئحمدحسي ،سيسير ئ ،وحت القر،ن بيروت :دار المالك للطبم،ه (1419ق).
 -42فيض كمشمنت ئال ئحس ،سيسير الىمفت ساران :انتشمرات الىدر (1415ق).
 -43قمت ،لت ب ،ابراهي سيسير قميت سحقييق ييد طييب ئو يوى جزاييرى قي  :دار التتيمب
(1363ش).
 -45كلينت ابوجعير ئحمد ب ،يعقوب التمفت ساران :دار التتب ا الئيه (1365ش).
 -46گرمارودى ،سید على ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات قدیانى1384( ،ش).
 -47مترجمان ،ترجمه تفسیر طبرى ،تحقی حبیب یغمایى ،تهران :انتشارات توس1356( ،ش).
 -48مجتبوى ،سید جملالدی  ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات حکمت1371( ،ش).
 -49ئدر ت يد ئحمدسقت ئ ،هدى القر،ن ساران :دار ئحبت الحسي1419( ،ق).
 -50مشکینى ،على ،ترجمه قرآن ،قم :الهادى1381( ،ش).
 -51مصباح زاده ،عباس ،ترجمه قرآن ،تهران :سازمان انتشارات بدرقه جاویدان1380( ،ش).
 -52ئىطيوى حس ،التحقيق في كلممت القر،ن التري بيروت :دار التتب العلمية (1430ق).
 -53مکار شیرازى ،ناصر و همکاران ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسممی 1374( ،ش).
 ،---------- -54ترجمه قرآن ،قم :دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تالاریخ و معالارف اسالممى)،
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 -44کاویانپور ،احمد ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات اقبال1378( ،ش).

(1373ش).
 -55نيشمبورى ن م الدي ،حس ،ب ،ئحمد سيسيير برا يب القير،ن و ربم يب اليرقيمن بييروت :دار
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التتب العلميه (1416ق).

مفهومشناسی عبارت (سدرة المنتهی) با تکیه بر اصل معنایی و تحلیل روایات مربوطه _________ اباذر کافیموسوی

 -56یاسرى ،محمود ،ترجمه قرآن ،تحقی مهدى حائرى تهرانى ،قم :انتشالارات بنیالاد فرهنگالى امالا
مهدى (عج)1415( ،ق).
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