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 یمفردات قرآن ینیگز در معادل هیامام اتینقش روا

  میمعاصر قرآن کر یها و بازتاب آن در نقد ترجمه

 
 **یلیمحمدرضا حاج اسماع ،*دیرسیمحمدرضا م دیس

 چکیده
نقهد  »مقولهه   م،یقهرآن کهر   یفارسه  یهها  از ترجمهه  یانتشار شمار قابل توجه هیدر سا ریدر چند دهه اخ

شده کهه انتشهار شهمار     شناخته  یعلوم قرآن یها نوپا در پژوهش یا به عنوان حوزه زین« قرآن  یها ترجمه

 نیه بهر ا  ایه گو یگهواه  دخهو  یدانشگاه یها نامه انیآثار در قالب مقاالت، کتب و پا دسته از  نیا ندهیفزا
 نینهو  یهها  افتهیاز آنها متأثر از  یاست که بخش قابل توجه تیواقع نیا  نیّآثار مب نیا یبررس. مدعاست

اختصها    یو گفتمان یسبک ،یواژگان، بالغ ،یصرف ،ینقد نحو چون  یبه موضوعات یدانش زبان شناس

 یمقاله بر آن است تا ضمن نقد برخه  نیا . دارد ریانکارناپذ و ارزش  تیخود اهم یاست که در جا افتهی

در  یشهنهاد یپ یکهرد یارائهه رو  بهه   ،یریتفس اتیمندرج در کتب فرهنگ لغت، با رجوع به روا یاز معان
واژگان  یشده از برخ ارائه  یها ترجمه تیو در نها دیبرآ یقرآن یها از واژه یبرخ ینیخصو  معادل گز

 ات،یه دسهته از روا  نیه واضح است که در کنار پهرداختن بهه ا   پر  .قرار دهد یرا مورد نقد و بررس یقرآن

دسته از  نیا گاهینسبت و جا دنیکش ریهدف به تصو با  یو اختصاص یلغت عموم یها رجوع به فرهنگ

 یشهنهاد یپ کهرد یرو نیه ا سهندگان، یبهاور نو  بهه  . دیه نما یم ریموجود اجتناب ناپذ یها با فرهنگ اتیروا

   .گشا باشد راه قرآن  اتیآ ریدر ترجمه و تفس دیجد یکردیبه عنوان رو تواند یم

  :های كلیدی واژه
 .هیامام اتینقد، روا ،ینیترجمه، معادل گز م،یقرآن کر
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 مقدمه

توجه دو چندان اصهحاب ترجمهه و پژوهشهگران    

علوم دینی به ترجمه قرآن کریم بهه زبهان فارسهی در    

هههای اخیههر از یهه  سههو،  بررسههی و کنکههاش   دهههه

موشکافانه منتقدان و صاحب نظران در این حهوزه از  

در حهوزه  سویی دیگر، به گشهوده شهدن بهابی نهوین     

ههای قهرآن    های قرآنی با عنوان نقهد ترجمهه   پژوهش

کریم انجامیده که البته با گسترش دانش زبان شناسهی  

های ایهن دانهش بهر غنهای ایهن       و بهره گیری از یافته

 .حوزه نیز افزوده شده است

هها نقهد بهر     دهد که تهاکنون ده  ها نشان می بررسی

 کهه حجهم قابهل   های قرآن نگاشته شده اسهت   ترجمه

توجهی از آنها به عدم رعایت ساختارهای نحهوی دو  

زبان مبدأ و مقصد، دخالت عنصر تفسهیر در ترجمهه،   

های تفسیری و عدم مقتضیات زبان فارسهی در   افزوده

، 9371 حجههت،. )گههردد بههر مههی... برگههردان آیههات و

 00) 

های فارسهی قهرآن    تاریخچه نقد ترجمه»در مقاله 

های کهن،  ضمن گزارش اجمالی  از نقد ترجمه« کریم

ههای معاصهر رکهر     نقد از ترجمه 900تاریخچه قریب 

از زمهان نگهارش   (. 9371حجهت،   :ک.ر)شده اسهت  

ها افزایش  مقاله مذکور به بعد نه تنها تعداد نقد ترجمه

ن نیز پهیش رفتهه   تر شد یافته بلکه به سمت  تخصصی

 .است

دهد که هر ی  از  پیگیری نقدهای پیشین نشان می

هههای  آنههها در حههد خههود در راسههتای ایجههاد ترجمههه

اند، لیکن هنوز تا رسیدن  تر مؤثر بوده تر و دقیق صحیح

. به ترجمه مطلوب و ایده آل راه زیهادی مانهده اسهت   

شود که بسیاری از آنها  ها مشاهده می با مطالعه ترجمه

بت به معانی روایی توجه شایسته ننمهوده و بعضها    نس

اند که همخوانی  هایی را برای این واژه برگزیده معادل

بدیهی اسهت  . و مطابقت الزم را با معانی روایی ندارد

در صورت صحت این روایات، عهدم لحهاآ آنهها در    

شود که فارسهی زبانهانی کهه بهه      ها موجب می ترجمه

ستیابی به این معانی قرآنی زبان عربی آشنا نیستند از د

 . محروم بمانند

ههای   شایان رکر است، تا کنون نقهدی بهر ترجمهه   

فارسهی قهرآن صهورت نگرفتهه کهه معیهار آن معهانی        

مطروحه در روایات تفسیری باشد، خأل چنین نقهدی  

نگارندگان را بر آن داشت که بر این اسها  بهه نقهد    

ههل  تها نسهبت بهه معناههایی کهه ا      ها بپردازند، ترجمه

اند حساسیت  در باره واژگان قرآن ابراز داشته( ب)بیت

بیشتری ایجاد نموده و  با نهوآوری در ایهن موضهوب،    

 .برای نقدهای آینده مطرح نمایند معیار جدیدی را

بنابراین معیار نقد در ایهن نوشهتار معهانی روایهی     

از آنجا . واژگان قرآن در روایات تفسیری امامیه است

هها و مفهردات قرآنهی     ا معهانی واژه که در این نقد تنه

گیرد بنابراین نقهد حاضهر    مورد بررسی و نقد قرار می

نوعی نقد واژگانی است با این تفاوت که ایهن بهار از   

بهه واکهاوی معهانی    ( ب)منظر معناشناسهی معصهومان   

 . شود واژگان قرآن پرداخته می

به همین جهت، نخست روایات مشتمل بر معهانی  

سهپ  بها مراجعهه بهه     . شوند ر میهای قرآنی رک واژه

ههای ویهژه    های برجسته لغت، اعم از فرهنهگ  فرهنگ

قرآن و غیر آن، نسبت به وجود معنای روایی مهذکور  

آیهد، آنگهاه    ها نیز تحقیق به عمهل مهی   در این فرهنگ

های ده ترجمه معاصهر فارسهی    میزان هماهنگی معادل

ی قرآن کریم  با معانی مطروحه در روایات مورد بررس

 .گیرد و نقد قرار می
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 ادبیات نظری تحقیق

بدیهی است، هر ناقدی با توجه به معیارهای مورد 

هها را   قبول و بسته بهه فراخهور دانهش خهود ترجمهه     

همین تفهاوت در رویکردهها،   . نماید بررسی و نقد می

ههها موجههب پیههدایش و  عالقههه منههدی ههها و توانههایی

عبارتند  شود که برخی از آنها گسترش انواب نقدها می

معنهایی، سهبکی، بالغهی،    نقدهای صرفی، نحوی، : از

 .واژگانی و غیره

اهمیت نقد واژگانی در این است که هر جملهه و   

عبارت متشکل از مفردات و واژگهان بهوده و ترجمهه    

دقیق آنها در فهم معنای هر عبهارت و جملهه  نقهش    

بنیادین دارد و هر گونه نارسایی در معادل سازی دقیق 

شهود کهه فههم کهل جملهه و آیهه        یا موجب مه ه واژه

 . دار شود خدشه

ها نقدی اسهت کهه    منظور از نقد واژگانی ترجمه 

هها از جههت    های واژگهان قهرآن را در ترجمهه    معادل

مطابقت با معنای مورد نظر قرآن مورد بررسی و نقهد  

این نقد  به خاطر تحلیل معانی مفهردات  . دهد قرار می

نههوعی نقههد معنههایی نیههز هههای آنههها  قرآنههی و معههادل

شود با این تفاوت که نقد معنایی در کلیه  محسوب می

سطوح تکهواژ، واژه، عبهارت، گهروه و جملهه انجهام      

هها و مفهردات    شود اما نقد واژگهانی تنهها بهه واژه    می

 . قرآنی اختصا  دارد

نقد واژگانی به لحاآ طبقه بندی انهواب نقهدها در   

در این . ر داردی قرازیر مجموعه نقدهای عام موضوع

نویسنده موضوب خاصی را کهه مهرتبب بها    نوب نقدها، 

کند و مصادیق آن موضوب را  ترجمه است انتخاب می

گهذارد  های مختلف به نقهد و بررسهی مهی    در ترجمه

نقد عام موضوعی  (. 12-72،  9371حجت،  :ک.ر)

های مختلف قابل تقسهیم بنهدی بهه     نیز از منظر دانش

تواند دارای عناوین خاصی  میهایی است و  زیر شاخه

نقد نحوی، نقد صرفی، نقهد بالغهی، نقهد    : باشد مانند

 ... سبکی، نقد گفتمانی، نقد واژگانی و

بی تردید، هر نقدی از جمله نقدهای واژگانی بر  

اسهها  رویکردههها و معیارهههای مختلفههی صههورت   

برخی از منتقدین برای نقد واژگانی، بافت و . گیرد می

اند، مانند مقاله حمیهد   عیار نقد قرار دادهسیاق آیه را م

ههای   نقد واژگهانی ترجمهه  »رضا فهیمی تبار با عنوان 

فهیمهی تبهار،   )« فارسی قرآن کهریم بهر اسها  بافهت    

، و برخی دیگر رویکهرد حهوزه معنهایی را بهه     (9314

اند مانند مقالهه ههادی رهنمها بها      عنوان معیار برگزیده

در قرآن کریم و نقد  های گناه حوزه معنایی نام»عنوان 

، 9317رهنمها،  )« رسهی بهر اسها  آن   ههای فا  ترجمه

 993 .) 

از نظههر نگارنههدگان ایههن مقالههه یکههی از منههاب  و  

توانهد بهه عنهوان معیهار بهرای  نقهد        مستنداتی که می

« معنهای روایهی  ». های قرآن مطهرح شهود   ترجمه واژه

منظور از معنای روایهی، معنهایی از واژه قهرآن    . است

زیهرا  . در روایات تفسیری مطرح شده اسهت است که 

یکی از مهمترین مناب  ارزشمند برای دریافهت معهانی   

ههای واژگهانی    های قرآن پهیش از فرهنهگ   دقیق واژه

و صهحابه  ( ب)احادیث نبهوی و روایهات ائمهه اطههار    

بوده است کهه از آنهها بها عنهوان     (  )راستین پیامبر

در ایهن  لذا معیهاری کهه   . شود روایات تفسیری یاد می

معهانی  »ها برگزیده شده معیهار   مقاله برای نقد ترجمه

« روایههی واژگههان قههرآن در روایههات تفسههیری امامیههه 

معیهار معهانی   »که جهت اختصار از آن با عنوان .است

 . شود نام برده می« روایی

احادیث یا روایات تفسیری، احادیثی هستند که در 

شهأن  : ی از شئون آیات قرآن کهریم نظیهر  آنها  به شأن
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نزول، نحوه قرائهت، معهانی ههاهری، معهانی بهاطنی،      

احسهانی فهر   )شهود   پرداختهه مهی  ... تنزیل یا تأویهل و 

 (. 490،   9310 لنگرودی،

احادیهث و  از بین روایهات تفسهیری آن دسهته از    

کهه از طریهق بزرگهان امامیهه     ( ب)روایات معصهومین 

نقهل شهده اسهت تحهت     ( علمای شیعه دوازده امامی)

تعهداد   .شهود  ات تفسیری امامیه مطرح مهی عنوان روای

این روایات در تفاسهیر و کتهب معتبهر روایهی شهیعه      

رسهد کهه از    امامیه، به بیش از پانزده هزار حدیث مهی 

ههای   توان آنها را به گروه شناسی می نظر سب  و گونه

ای دارد؛  مختلف تقسیم کرد که هر گروه، کارکرد ویژه

ومی، بیهان مصهداق،   ایضاح لفظی، ایضاح مفه: از قبیل

ههای معنهایی، تعلهیم تفسهیر، بیهان اخهتالف        بیان الیه

 .(9311مهریزی، : ک.ر... )قرائات و 

ها حکایت از آن دارد کهه ایهن روایهات در     کاوش

نزد محدثین به حدی حائز اهمیت است که برخهی از  

اند که تنها  بزرگان آنها همچون اخباریون بر این عقیده

. بازشناسی همین احادیث استراه درک و فهم قرآن 

از عدم (  )آنها منظور پیامبر گرامی اسالم از دیدگاه

جدایی قرآن و عترت در حدیث گرانقدر ثقلهین ایهن   

یانات اههل بیهت عصهمت و    است که بدون توجه به ب

اخبهاریون  . توان به مراد قرآن پی بهرد  نمی( ب)طهارت

آیهه  : برای دفاب از دیدگاه خود به آیاتی از قرآن، نظیر

و ( 71: هواقعهه)و آیهه مهه   ( 7: آل عمههران)راسهخون 

روایات انحصهار،  : ، همچون(ب)روایاتی از معصومان 

روایات استبعاد و روایات عدم جهواز تفسهیر اسهتناد    

 (. 990-14  ،9319 ک، مؤدب،.ر)کنند  می

. در مقابلِ اخباریون، مفسران اجتهادگرا قرار دارند

اه عدم اخباریون، دیدگهر چند آنها به عنوان منتقدین 

برنتافتهه و در رد آنهها ادلهه    جواز اجتهاد در تفسیر را 

ولی با این حال همه  مفسرین . اند عقلی و نقلی آورده

اعم از اجتهادگرایان و اخباریون بر دو نکته اتفاق نظر 

 : دارند

ا اههل  که همه  ههر و بطن قرآن را تنهه نخست این

روایهات منقهول از    که اگردیگر این. فهمند می( ب)بیت

، به لحاآ سهندی صهحیح باشهد و بهه     (ب)معصومان 

لحاآ محتوایی نیز با سایر ادله عقلی و نقلی از جمله 

خود قرآن در تعارض نباشد، نه تنهها بهر سهخن غیهر     

معصوم ترجیح دارد بلکه حکم در وجوب پذیرش آن  

 ( .990-14  ،9319 مؤدب، :ک.ر)است 

رآن بهر ایهن   همچنین در روش شناسهی تفسهیر قه   

از ( ب)مطلب تأکید شده است که روایات معصهومان  

. تواند به عنوان مناب  لغوی به شهمار آیهد   دو منظر می

مؤلف کتاب روش شناسی قهرآن در توضهیح ایهن دو    

 : نویسد منظر می

های آنهان خهود بخشهی از     منظر اول آن که گفته»

آیهد بنهابراین بها     فرهنگ مردم آن زمان به حساب مهی 

تهوان بهه معنهای     کاربرد انواب واژگان آنها می دقت در

آن گونهه کهه در   . واژگان قرآنی مشابه آنهها پهی بهرد   

خصو  اشعار عرب جاهلی یا معاصر صهدر اسهالم   

نیز مطرح است و با توجه به این که قهرآن نیهز نوعها     

ها را با همان معانی در بیان مقصود خود بهه کهار    واژه

ردی واژه های قرآنهی  توان معانی کارب گرفته است، می

ائن، معنای خا  را به دست آورد و یا با توجه  به قر

 .نظر قرآن را شناسایی کردیا مورد خا  مد

یهات شهریف قهرآن    ان که طبهق بیهان آ  : منظر دوم

معلهم و مبهین   ([ ب)و ائمهه اطههار  ( ] )کریم، پیامبر

ههای دسهتیابی بهه     قرآن هستند و بنابراین، یکی از راه

(  )گیری از بیانات پیهامبر  قرآن بهره های معانی واژه

 .هاست در تفسیر واژه( ب)مه اطهارو ائ
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هر روایت مستند و معتبر نبهوی کهه دربهاره بیهان     

های قرآن یافت شود، منب  مناسهبی بهرای    معنای واژه

در استفاده از روایهات نبهوی   . فهم واژگان قرآن است

در منظر اول نیازی به اثبهات اعتبهار سهندی روایهات     

یست، ولی در منظر دوم استفاده از روایهات در گهرو   ن

، 9311، و دیگران بابایی)« اعتبار سندی روایات است

 214.) 

بنابراین ناگفتهه روشهن اسهت کهه تمهام روایهات       

توانند معیار  تفسیری بدون بررسی سندی و داللی نمی

تقدم تاریخی و متصل بهودن  زیرا هر چند . قرار گیرند

ورداری از خزاین علم الههی  به سرچشمه وحی و برخ

ههای   و گفتار معصومانه در روایات تفسهیری پشهتوانه  

متقنی برای معیار واق  شدن این نوب احادیهث اسهت   

بر ( ب)همانگونه که پیش از همه خود معصومان  ولی

تواننهد از ایهن    میاند تنها افرادی  ته تأکید نمودهاین نک

 ،کهه مناب  ارزشمند روایی بهه خهوبی بهرمنهد شهوند     

و  یح فهم حدیث را به درستی بشناسندهای صح روش

چه که آن بزرگواران آن نسبت به سند داللت روایات و

در زمینه وجوه معانی آیات  قهرآن؛ اعهم از تفسهیر و    

تأویل، ههر و بطن، حهد و مطله ، محکهم و متشهابه،     

انهد، معرفهت الزم و    بیان فرمهوده ... ناسخ و منسوخ و

، 9، ج9490ک، فیض کاشانی، .ر)شایسته داشته باشد 

  94.) 

بر روایی امامیه نشهان  کاوش در تفاسیر و کتب معت

وجهود دارد  ( ب)ها روایت از معصهومین  دهدهد که  می

های  های مختلف، معانی لغوی واژه که در آنها به شیوه

ایهن روایهات بعضها  مهورد     . قرآنی را تبیین شده است

:  ی، نظیهر ههای عهام عربه    استشهاد بسهیاری از لغتنامهه  

ههای اختصاصهی    ، لسان العرب، و فرهنگکتاب العین

واژگان قرآن کریم مانند المفردات فی غریهب القهرآن    

نیهز قهرار   ... و الدُّرُّالنظیم فی لغهات القهرآن العظهیم و   

 . اند گرفته

نکته مهم این که بهره گیهریِ از منهاب  روایهی در    

های لغت بعضها  مهوهم ایهن شهده اسهت کهه        فرهنگ

تواننهد نیازمنهدی رجهوب بهه روایهات       هها مهی   امهه لغتن

تفسیری را مرتف  سهازند، از ایهن رو چهه بسها قهرآن      

پژوهههان، مفسههران و مترجمههان بههرای یههافتن معههانی  

های لغت بسنده نموده و  های قرآن تنها به فرهنگ واژه

در صههدد اسههتفاده از سههایر منههاب  از جملههه روایههات 

اسهت در   آینهد، حهال آن کهه ممکهن     تفسیری بر نمی

هههای لغههت از معههانی مطروحههه در روایههات  فرهنههگ

تفسیری رکری به میان نیامده باشد، یا اگهر آمهده، در   

 . جایگاه معانی دوم، سوم و چندم قرارگرفته باشد

بنابراین هرگاه معنای روایهی عینها  همهان معنهایی     

باشد که در فرهنگ لغت به عنهوان معنهای اول رکهر    

هها  خواسهته    شده است، در این صورت غالب ترجمه

یا ناخواسته معنای روایی را هم به عنوان معنای اصلی 

 . آورند کلمه در ترجمه خویش می

ههای لغهت ههی      اما اگر از معنای روایی در کتاب

کری به میان نیامده باشد یا به عنوان معنای چندم از ر

آن یاد شده باشد در ایهن صهورت ممکهن اسهت کهه      

مترجمان از آن معنای روایهی غافهل شهوند و همهین     

غفلت موجب شود که  بسیاری از آیات قهرآن  را بهه   

 . صورت نارسا و حتی نادرست ترجمه گردند

 ههای لغهوی، کمتهر    نظر به اهمیت جایگاه فرهنگ

هها   نقد نویسهی اسهت کهه بهه نقهد واژگهانی ترجمهه       

. های لغت استناد نکرده باشهد  پرداخته ولی به فرهنگ

به همین جهت در نوشتار حاضر نیز به این قهوامی ،  

های لغوی توجه شده است، امها نهه    معاجم و فرهنگ

به عنوان معیار و مالک اصلی، بلکه از جهت تفکیه   
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لغهوی از احادیهث   احادیث ناهر به مفهاهیم و معهانی   

به عبارت دیگر رکهر  ... ناهر به مصادیق و تأویالت و 

ا در واق  مهر تأییهدی اسهت   ه معانی روایی در لغتنامه

که روایات مشتمل بر این مفاهیم در صهدد بیهان   بر این

 .اند نه چیز دیگر معنای لغوی بوده

البتهه ایههن بههدان معنهها نیسهت کههه اگههر از معنههای   

ههای لغهت    اثری در فرهنگمطروحه در روایات هی  

ست، به هی  وجه چنهین  نباشد آن روایت بی اعتبار ا

نظر نیسهت زیهرا  فرهنهگ لغهت صهرفا       ای مهد  عقیده

لغوی بودن یا لغوی نبودن محتوای تواند نسبت به  می

حدیث بحث نماید، آن ههم در حهد تهوان خهود، نهه      

 . فراتر از آن

ا اساسا  اعتبارسنجی روایات ساز و کارهای خود ر

شود  دارد و در علوم حدیث و دانش رجال مطرح می

 . های لغت نه در کتاب

های لغت عالوه بر  وجود معانی روایی در فرهنگ

ارعان به لغوی بودن آن، جهات دیگر نیز حائز اهمیت 

شود  است، زیرا بعضا  موجب افزایش تعداد معانی می

ها را به چنهد معنهایی    ای اوقات ی  معنایی و در پاره

هها را افهزایش    دیل نمهوده یها دامنهه چنهد  معنهایی     تب

دهد و در بسیاری از موارد ممکن است به واسهطه   می

اشتراک در لفظ از وجود روابب دیگری همچهون ههم   

جهت تبیین این موارد  . هم نویسی پرده بردارد -آوایی

هها توضهیح    الزم است در بهاره روابهب مفههومی واژه   

 .مختصری داده شود

ثی که در زبانشناسی نهوین جایگهاه   از جمله مباح

ای را بههه خههود اختصهها  داده مسههئله روابههب  ویههژه

روابطی که . مفهومی در سطح واژگان نظام زبان است

ههم نویسهی،    -شمول معنهایی، ههم معنهایی، ههم آوا    

تهرین   چندمعنایی، تقابل معنایی، جزء واژگی شهناخته 

آینهد کهه ممکهن اسهت در نگهاه       آنها به حسهاب مهی  

تقل از یکهدیگر بنماینهد، ولهی بهه خهاطر      نخست مس

ارتباط تنگاتنگی که با هم دارند، گاه تشخیص یکی از 

، 9313صهفوی،  )دیگری به سادگی امکان پذیر نیست 

 11 .) 

را بهه شهرایطی تعریهف     چند معنهایی  معناشناسان

اند کهه در آن یه  واحهد زبهانی از چنهد معنهی        کرده

ی در سهطوح  بنابراین چنهد معنهای  .  شود برخوردار می

واژ، واژه، گههروه و جملهه قابههل   مختلفهی ماننههد ته   

بررسی است که البته در مطالعات سنتی، تنها در سطح 

واژه اهمیت یافته و تحلیهل آن نیهز بهه همهین سهطح      

 (. 999،  9313صفوی، )محدود گشته است 

هها   پیشینیان به هنگام بحث از روابب مفهومی واژه

چنهد  »صهطالح  مرز مشخصی بین مشهترک لفظهی و ا  

، «چنهد معنهایی  »آنهها بهه جهای    . قائل نبودند« معنایی

بردند و منظهور   را به کار می« مشترک لفظی»اصطالح 

آنها از مشترک لفظی اشاره به لفظی بهود کهه بهیش از    

ای باشهد یها    ی  معنا دارد، خواه بین آن معانی رابطهه 

بهر اسها  همهین    نیز « نظائروجوه و »مباحث . نباشد

اما در زبان شناسی جدید . عیت پیدا کردمسئله موضو

ههم   -ههم آوا »شود که بها جعهل اصهطالح     تالش می

مشهترک لفظهی از چنهد معنهایی      به طور کلی« نویسی

و به عنوان ی  رابطهه مفههومی خها  مطهرح     جدا، 

 (.909-920،  9310ک، مختار عمر، .ر)گردد 

هم نویسی یا جنا  تام، الفهاهی هسهتند    -هم آوا

نا هی  رابطه مفهومی با یکدیگر نداشته و که از نظر مع

ههم   -ههم آوا  . از پدیده چنهد معنهایی جهدا هسهتند    

شهود کهه    نویسی تحت عنوان جنا  تام معرفهی مهی  

ای از جنها  خهب و جنها  لفهظ اسهت و آن       آمیزه

شرایطی اسهت کهه چنهد واژه متفهاوت، بهدون ههی        
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شهان، بهه یه  شهکل نیهز نوشهته        ارتباطی میان معانی

ای که انگار ی  واژه چند معنی کهامال    گونهشوند، به 

، (وسیله آرایهش مهو  )« شانه»مانند واژه . متفاوت دارد

 (. جای تخم مرغ)« شانه»، (کتف) «شانه»

های  ها تحت مدخل های لغت، این واژه در فرهنگ

ههای   شوند تا مشخص شود که واژه مختلفی آورده می

 ( 999،  9313 صفوی،)روند  متفاوتی به شمار می

است که در ی  آیه بهه  « اُمَّه»نمونه قرآنی آن واژه 

وَ قالَ الَّذِی نَجها  »: است، مانند« بخشی از زمان»معنی 

یلِههِ فَأَرْسِهلُونِ   مِنْهُما وَ ادَّکَرَ بَعْهدَ أُمَّه أ أَنَها أُنَبکهئُکُمْ بِتَأْوِ    

که نجات [ زندانی]و آن ک  از آن دو  ؛(40: یوسف)

به خاطر آورده بود [ یوسف را]یافته و پ  از چندی 

تا شهما را از تعبیهر آن   بفرستید [ زندان]مرا به »: گفت

 .«خبر دهم

وَ یَهوْمَ  »ماننهد آیهه   « امت»و در آیه دیگر به معنی 

نَحْشُُر ِمْن کُهل  أُمَّه أ فَْوجها  مِمَّهْن یُکَهذ ُب بِنیاتِنها َفهُهْم        

روهی و آن روز که از هر امّتی، گ ؛(13: نمل)یُوزَعُونَ 

انهد محشهور   از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده

شوند تا همهه بهه   گردانیم، پ  آنان نگاه داشته می می

 . «هم بپیوندند

کنند با تبیین شرایب و بیهان   زبان شناسان سعی می

معیارهایی،  همچون؛ اشهتراک در تلفهظ اخهتالف در    

هجها،  نداشهتن رابطهه معنهایی ،اخهتالف در اشهتقاق       

، اخههتالف در زیههر مجموعههه، اخههتالف در   (ریشههه)

های معنایی، اخهتالف در حهوزه معنهایی، عهدم      مؤلفه

ی و پیوسههتگی و انسههجام اعههم از پیوسههتگی تههاریخ  

هم نویسهی و چنهد   -، هم آوایی...پیوستگی عقالنی و

ک، مختهار عمهر،   .ر)معنایی را از ههم متمهایز نماینهد    

9310  ،940- 944 .) 

و « چند معنهایی »همچنین برای تمایز بخشی میان 

از دو روش سنتی نیز نهام بهرده   « هم نویسی -هم آوا»

 :شده است که عبارتند از

ین روش اگر دو روش ریشه شناختی، در ا (الف  

انهد و بهه    واژه از دو ریشه مختلف سرچشهمه گرفتهه  

اند،  مرور زمان صورت آوایی و نوشتاری واحدی یافته

هم نویسی مطرح خواهد بهود و بایهد    -مسأله هم آوا

های متفهاوتی بهرای ایهن     های لغت مدخل در فرهنگ

ههای   ولی اگر از ایهن صهورت  . ها در نظر گرفت واژه

د اشتقاق یافته باشند مسهأله چنهد   مشابه از ریشه واح

شهود و در فرهنهگ لغهت در یه       معنایی مطرح مهی 

 .گیرد مدخل قرار می

روش در نظر گرفتن نوعی معنای مرکزی، به  (ب

این صورت که در مقایسه دو واژه با معانی متعدد اگر 

ببن معانی یکی از آنها ارتبهاط معنهایی وجهود داشهته     

د معنهایی بهوده  و   باشد آن واژه از نهوب واژگهان چنه   

سایر معانی ایهن واژه چنهد    معنای جاری و ساری در

در واق  همان معنای مرکهزی و اصهلی اسهت     معنایی

ولی اگر بین انهواب معنهای مهرتبب بها آن لفهظ ههی        

ای وجود نداشته و فاقهد معنهای مرکهزی باشهد      رابطه

هم نویسی به  -آوایی نباشد آن لفظ از نوب واژگان هم

 (. 999-990،  9313صفوی، )رود  شمار می

تحهت  « وجود معنای مرکهزی »پیش از این، مسئله 

از . شهد  مطهرح مهی  « مشترک معنهوی »عنوان اصطالح 

جمله عوامل طرح این اشتراک، حهل معضهل تهداخل    

منظهور از مشهترک   . چند معنایی با مشترک لفظی بهود 

ای است که برای مفهوم عام مشترک میان  معنوی واژه

، 9373سهجادی،  )ض  شهده باشهد   افراد و مصادیق و

 : اند برخی گفته(. 200،  9ج
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مشترک معنوی لفظی است کهه معنهای آن متعهدد    

است، اما دارای وض  متعهدد نیسهت و همهه افهراد و     

مصادیق آن دارای معنای جام  و مشترک است، مانند 

جسم کهه بهر زمهین، انسهان و سهایر اجسهام اطهالق        

سم بودن مشهترک  شود، زیرا همه اینها در معنای ج می

است، بنابراین، مشترک معنهوی همهان لفهظ کلهی در     

اصطالح علم منطق است که قابل انطباق بهر افهراد و   

 (. 29،  9379مشکینی، )مصادیق بسیار است 

ابن درستویه اولین کسی است که چنین بحثهی را  

از نظهر وی، ههر   . در انکار اشتراک لفظی مطرح نمود

بهرای آن دو معنهای    ای واحهد، امها   کجها بنهای کلمهه   

مختلف رکر شده باشد ناگزیر آن دو معنها بهه معنهای    

المنجّهد،  )گهردد   واحدِ مشهترک میهان آن دو بهاز مهی    

9491  ،32 .) 

درسهتویه یعنهی تهالش بهرای بهاز       این نظریه ابهن 

گرداندن معانی متعدد برخی الفاآ به معنای واحد، کم 

 و بیش در کتاب معجم مقایی  اللغه ابهن فهار  نیهز   

 (. 201 ه 209 ،  9494ابن فار ، )شود  دیده می

در میان پیشهینیان ابهوهالل عسهگری، زمخشهری،     

راغههب اصههفهانی و در بههین معاصههرین مصههطفوی و  

دایره مشهترک  المنجّد از بزرگانی هستند که کما بیش 

 (. 210،  9310نکونام، ) اند معنوی را گسترده

ا، عالوه بر لغت شناسان، منطقیون، فالسهفه، عرفه  

دانشمندان اصول فقهه و مفسهران قهرآن، هرکهدام در     

راستای عوامهل و عنهاوین مختلهف همچهون، انکهار      

، انکار استعمال لفهظ  کار چند معناییاشتراک لفظی، ان

... در بیش از ی  معنا و انکار وجود مجاز در قهرآن و 

به فربه نمودن بحث مشترک معنوی اهتمام ورزیدنهد  

 (. 90-94،  9311ک، طیب حسینی، .ر)

از موضوعاتی که با مباحث چند معنایی،  مشترک 

لفظی و مشترک معنوی ارتباط دارد موضوب مَجهاز در  

 .ه در باره صفات منتسب به خداوندبه ویژ. قرآن است

وضه  الفهاآ   »برخی مفسران در این بهاره نظریهه   

اند که بازگشت آن به  را مطرح کرده« برای روح معانی

برای مثهال واژه  . است(  کلی مشکّ)مشترک معنوی 

که درباره انواب چراغ اعهم از روغهن سهوز و    « سراج»

رود، در همه ایهن   کار می به... شمعی و نفتی و برقی و

ای است و آن  موارد دارای حقیقت واحد و روح یگانه

همان غایهت و غهرض موجهود در ایهن معهانی مهثال        

 . روشنی بخشی است

همهین قبیهل   نیهز از  « سهالح »و « میهزان »دو کلمه 

هرچند مصادیق و معانی آن دچار تحهول شهده   . است

است؛ اما روح معنای اصلی و غرض آن، همچنان در 

 ،9497طباطبهایی،  )نیهز وجهود دارد   معانی جدیهد آن  

 (.90،  9 ج

ولِلّهِ االَسماءُ »عالمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه 

« فَلَههُ االَسهماءُ الحُسهنی   »یها  ( 910: اعهراف )« الحُسنی

گزارد که اسما و  بر این مطلب صحه می( 990: اسراء)

صفات مورد اشاره در آیات قرآن حقیقتها  و اصهالتا  از   

آن خداست و به صورت تبعی به دیگران نسهبت داده  

ه نظر ایشان، همه الفهاآ و صهفاتی کهه بهه     ب. شود می

هاهر معنای مادی دارند از قبیل سم ، بصر، رحمهت،  

بهر اسها    ... نور، عرش، کرسی، میزان، لهوح، قلهم و  

مبانی مسلم دینی در مورد خداونهد بایهد متناسهب بها     

مادی آنها تفسیر ساحت قد  الهی و مجرد از معنای 

 .شود

صههفات بههه  کههه اسههما واز منظهر ایشههان دلیههل این 

صورت مشترک معنوی در باره خدا و غیر خدا به کار 

رود آن است کهه در مهواردی خهدای سهبحان آن      می
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کار  صفات را با صیغه افعل تفضیل در مورد خودش به

و روشهن  « اکهرم »و « اعلهی »مانند صفات  ;برده است

است که صفت تفضیلی همواره بر اشتراک دو طهرف  

لٌ علیهه، در اصهل   صفت تفضیلی یعنی مفضّل و مفضّ

 (.301 ،  1 ، ج9497طباطبایی، )معنا داللت دارد 

های فوق را برنتافته و آن را  برخی محققان دیدگاه

با مباحث زبان شناسی رایج و مهورد پهذیرش امهروز    

ناسازگار توصیف نمهوده و مهمتهرین اشهکال نظریهه     

را درآمیختگی  مباحث « وض  الفاآ برای روح معانی»

طیهب  )داننهد   انی با مباحهث ادبهی مهی   معرفتی و عرف

 (.909،  9311حسینی، 

وض  الفاآ بهرای روح  »از آنجا که محتوای نظریه 

گهردد    به تلقی خاصی از اشتراک معنوی بر می« معانی

لذا با توجه به اصطالحات جدید معناشناسی، باید آن 

 . را در حوزه شمول معنایی جستجو کرد

اربرد روابطهی  در معناشناسی نوین بها افهزایش که   

ههم نویسهی و چنهد    -همچون؛ شمول معنایی، هم آوا

معنایی رفته رفته اصطالح اشهتراک لفظهی و اشهتراک    

معنوی از گردونه معنا شناسهی خهارج شهده و جهای     

ههم نویسهی و    -خود را به چند معنهایی، ههم آوایهی   

 . شمول معنایی داده است

خالصه کهالم ایهن کهه ، وقتهی بهین کاربردههای       

آن . واژه ارتباط معنایی وجود داشته باشدمختلف ی  

واژه از واژگان چند معنایی است و اگر با هم ارتبهاط  

ههم نویسهی    -معنایی نداشته باشهند، از نهوب ههم آوا   

و مسهئله مصهداق ههم از مهواردی     . شود محسوب می

شهود زیهرا    می است که در شمول معنایی از آن بحث

دارد  الفاآ کلی و عهامی اختصها   شمول معنایی به 

که مصادیق متعدد را به نحو متهواطی یها مشهک  در    

ای است  به بیان دیگر، شمول معنایی رابطه. برمی گیرد

شود، مثل  که در آن ، ی  مفهوم شامل چند مفهوم می

، «سهنبل »، «اللهه »های  مفهوم گل که شامل مفهوم واژه

، «الله»هر کدام از . گیرد بر میجز آن را در و« میخ »

زیرشمول مفهوم گل  ی  نوب گهل  « یخ م»، «سنبل»

شهوند   هستند و نسبت به ههم ههم شهمول تلقهی مهی     

 (. 909- 900صفوی،  )

غرض از توضیحات مذکور این است کهه معهانی   

موجود در روایهات تفسهیری چهه بها معهانی لغتنامهه       

یکسان باشد یا نباشد در هر حال  نقشی که این معانی 

 :ت کهکنند به این صورت اس روایی ایفا می

اگهر بههین معنههای روایهی و معههانی مههذکور در    (1

ها رابطه معنهایی وجهود داشهته باشهد در ایهن       لغتنامه

صورت اگر واژه چند معنایی بوده بر تعداد معهانی آن  

شود و اگر ی  معنایی بهوده آن را بهه چنهد     افزود می

 .  کند معنایی تبدیل می

ای رابطه  اگر بین معنای روایی و معانی لغتنامه (2

ههم  -معنایی نباشهد در ایهن صهورت از نهوب ههم آوا     

نویسی محسوب شهده و بهر تعهداد ایهن نهوب رابطهه       

 . شود معنایی افزوده می

حتی اگر آن چه که در روایات تفسیری آمهده   (3 

از نوب مصادیق تلقی شود در این صورت دامنه شمول 

داده و مصادیق جدیهدی را بهرای    معنایی را گسترش

 . نماید  آن مطرح می

در خصو  معهانی  ( ب)نقش مهمی که معصومین

های قرآنی دارند ایهن اسهت کهه آنهها بهه جهای        واژه

های مختلف زبهانی، بها اسهتفاده از     کنکاش در جامعه

علوم الهی که در اختیار دارند کاربرد ی  واژه قرآنهی  

نههد متعههال تبیههین را از منظههر گوینههده آن یعنههی خداو

 . نمایند می
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اهمیت بسیاری از روایات تفسیری در ایهن اسهت   

خها ،    نمایند کهه در یه  آیهه    که دقیقا  مشخص می

. نظر باری تعالی بوده استکدام ی  از معانی واژه مد

گشاست کهه   این مهم برای مترجمان از این جهت راه

ههای لغهت آمهده     از بین معانی متعددی که در فرهنگ

دام معنا را باید بهرای معهادل سهازی گهزینش     است ک

 .نمایند

این  با بررسی معانی پنج واژه قرآنی در روایهات  

های واژگهانی، مطابقهت یها عهدم مطابقهت       و فرهنگ

عاصر قهرآن کهریم  بها    ترجمه م 90های آنها در  معادل

گیرد و بسته  مورد بررسی و نقد قرار میمعانی روایی 

ومی آن با سهایر معهانی   به شرایب نسبت به روابب مفه

 .شود های قرآنی توضیح الزم داده می واژه

 

 نقد و بررسی برخی واژگان قرآنی. 1

 «جاریات»واژه . 1-1

؛ «یُسْهرا   فَالْجَارِیَهاتُ » :در قرآن کهریم آمهده اسهت   

در خصو  این واژه در روایهات آمهده   . (3: راریات)

 :است

ابن ابی عمیر از جمیل روایت کرده اسهت کهه   ( 9

( 9:راریات)« رَرْوا  الذَّارِیَاتُ»در باره آیه ( ب)امام صادق

 الهذَّارِیَاتُ »در بهاره ( ب)ابن کهواء از امهام علهی   : فرمود

از . منظهور بهاد اسهت   : امهام فرمهود  . سؤال کرد« رَرْوا 

جواب داد منظور ابر است و . پرسید« وِقْرا  الْحَامِلَاتُ»

: پرسید و آن حضرت جهواب داد « یُسْرا  الْجَارِیَاتُ»از 

. پرسهید « أَمْرا  الْمُقَسکمَاتُ»و از . ها هستند منظور کشتی

 .(304،  2ج ،9397قمی، )« ...فرشتگان است: گفت

( ب)امیرالمهؤمنین علهی  : گوید اصبغ بن نباته می( 2

خوانهد بعهد از    بر منبر مسجد کوفه برای ما خطبه مهی 

ای مردم از من بپرسهید کهه   : حمد و ثنای الهی فرمود

تمام علوم در نزد من جم  است، در این هنگهام ابهن   

ای امیر مؤمنهان  : رسیدکواء برخاست و جلو رفت و پ

. بادههها: چیسههتف فرمههود« رَرْوا  الههذَّارِیَاتُ»منظههور از 

: چیستف فرمود« وِقْرا  الْحَامِلَاتُ»پرسید پ  منظور از 

: چیستف فرمود« یُسْرا  یَاتُالْجَارِ» منظور از: پرسید. ابر

چیسهتف  « أَمْرا  الْمُقَسکمَاتُ»منظور از : پرسید. ها کشتی

 (.201،  9، جق9403 طبرسی،. )مالئکه: فرمود

نیز ایهن واژه را چنهین معنها     های لغت در فرهنگ

 :اند کرده

است که به دو صهورت  « الجاری»مؤنث « الجاریه»

معلهوف،  )ار شهود؛ الجاریهات و الجَهو    جم  بسته مهی 

از ریشهه  « الجاریه»در مقایی  اللغه (. 210،  9319

جری به معنای جاری شدن شئ است و در بهاره آب  

، «جَرْیَ   و جَرْیا  و جَرَیَانها  یَجْرِیجری »: شود گفته می

گویند زیرا به جای موکل خود  به وکیل نیز الجری می

بهه کشهتی، خورشهید، خهانم     . در رفت و آمهد اسهت  

زیهرا دائهم در    ،شهود  نیز الجاریه اطالق  میخدمتکار 

، 9، ج9404ابههن فههار ،  )حههال حرکههت هسههتند   

 و مجمهه  لسههان العههربمعههانی فههوق در (. 441 

، 9494 ابهن منظهور،  )نیز مطرح شهده اسهت    البحرین

 (. 949،  94ج

منسهوب   غریب القرآنهای قرآنی نظیر  در فرهنگ

، (493،  9311زیهد بهن علهی،    )به زیهد بهن علهی    

 (13،  9، ج9370 طریحی،)البحرین  مجم 

الههدُّرُّ النظههیم محههد  قمههی، منظههور از واژه   در 

ههایی اسهت    ؛ کشتی«یُسْرا  فَالْجَارِیَاتُ»جاریات در آیه 

در الدُّرُّ النظیم . کنند که به آسانی در دریاها حرکت می

جاریه به معنی کشتی و جواری، جوار »آمده است که 

نامگهذاری کشهتی بهه     ت وجمه  آن اسه  : و جاریات

جاریه به این جهت است که در دریا حرکت و جریان 
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، و مهن  (3:راریهات ) «یُسْهرا   فَالْجَارِیَهاتُ »دارد و آیات 

انا لما »و ( 32:شوری)« آیاته الجوار فی البحر کاالعالم

؛ (99:حاقههه)« طغههی المههاء حملنههاکم فههی الجاریههه  

هسهتند  هایی از کاربرد کلمات فوق در این معنا  نمونه

 (. 01،  9317، قمی)

بهه  « جهری »واژه  الزم به رکر است که در مفردات

راغهب  . معنای عبور سری  مانند جریان تند آب است

سخنی بهه میهان نیهاورده و    « والجاریات یسری»از آیه 

وی نیهز  . فقب جوار را جم  جاریه اعالم داشته است

 (99:حاقه)« حملناکم فی الجاریه»معنای الجاریه را در 

 (.947،  ق9492اصفهانی،  راغب)داند  کشتی می

 

 ها های جاریات در ترجمه معادل

بهه  )ها کهه آسهان    قسم به کشتی: ای الهی قمشه -

 .روان شوند( روی آب

 و روندگان آسان رو: پاینده -

 هایی که به آسانی روانند، سوگند به کشتی: آیتی -

 و سب  سیران،: فوالدوند -

هایی کهه بهه    و سوگند به کشتی: شیرازی مکارم -

 آیند، آسانی به حرکت در می

 .های آسان گذار وبه کشتی: خرمشاهی -

هایی که به آسانی  و سوگند به کشتی: صفارزاده -

 .با آرامش بر روی دریا در حرکتند و

 شوند و سب  روانه می: گرمارودی -

 صادقی تهرانی، پ  سوگند به روانان به آسانی -

انی روان و به آنها که به نرمی و آس: حداد عادل -

 .شوند می

 

 
 

 نقد و بررسی

در سنت مطالعه تفسیری، یکی از مسهائل چهالش   

ایههن مسههئله بیشههتر . برانگیههز، مسههئله مصههداق اسههت

دهد که تعریهف معنها در حهد مفههوم      هنگامی رخ می

. فروکاسته شود و معنا در مقابل مصهداق قهرار گیهرد   

حال آن که در معناشناسی جدید، معنا جریانی جههت  

و قائهل شهدن معنها بهرای چیهزی، در نظهر        دار است

 (.7،  9311شعیری، )برای آن است  گرفتن جهتی

از این . تواند مفهوم یا مصداق باشد و آن جهت می

شود، مصهداقی   رو آنچه در معناشناسی معنا نامیده می

است که در جهان خارج وجود دارد یا مفهومی است 

ها، به صهورت نهوعی تصهور در     که بر حسب مصداق

صهفوی،  )رهن سخن گویان زبان انباشته شهده اسهت   

9312  ،20 .) 

از دیر باز، در باره الفاآ قرآن نیز همهواره مسهئله   

افهرادی کهه   . تفکی  معنا از مصداق مطرح بوده است

اند بسهیاری از   قائل به جدایی این دو از یکدیگر بوده

معهانی را در زمهره مصهادیق قهرار داده و همهین امههر      

هها از حالهت چنهد     که برخهی واژه موجب شده است 

های عام و کلهیِ    معنایی خارج شوند و در ردیف واژه

 .دارای شمول معنایی قرار گیرند

های بحث انگیز همین واژه الجاریات  یکی از واژه

کسانی که جاریه را تنها به شئ رونهده تحلیهل   . است

نمایند، آن را دارای ی  مفهوم عام و کلی  مفهومی می

دانند که خورشید، کشهتی و کنیهز  از مصهادیق آن     می

 . است

ههای چنهد    در این صورت جاریهه، دیگهر از واژه  

ه ی  لفظ کلی است که شود بلک معنایی محسوب نمی

 . مصادیق متعدد دارد
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اما افرادی که معنا را تنها در حوزه مفهوم خالصه 

ننمههوده و دامنههه آن را تهها حههوزه مصههادیق گسههترش    

دهند بر این باورند که معنا ممکن است عالوه بهر   می

 .فاهیم، به مصادیق نیز ناهر باشدم

از نظر آنها کثرت کهاربرد یه  مفههوم در برخهی     

شود که معنها از حهوزه    ادیق بعضا  موجب این میمص

. مفهوم به حوزه برخی مصادیق خا  گسهترش یابهد  

به عنوان مثال، گاهی به کشتی و خورشید و کنیز نیهز  

شود و ناهران به جای این که بگویند  جازه اطالق می

گویند جاریه آمد در حالی که منظورشان  سفینه آمد می

ریهه بهه جهای سهفینه     کثرت استعمال جا. سفینه است

شود که از سهفینه نیهز بهه عنهوان یکهی از       موجب می

 . معانی جاریه یاد گردد

به این ترتیب، واژه جاریه از ت  معنایی بهه چنهد   

ههای   هها معهادل   در ترجمهه  .شهود  معنایی تبهدیل مهی  

 :مختلفی برای جاریات طرح شده است که عبارتند از

و  (فوالدونهد )، سب  سهیران  (پاینده)روندگان  (9

 (.صادقی تهرانی)روانان 

گرمههارودی و حههداد عههادل بهها آوردن )بادههها   (2

 (. ضمیر

الههی قمشهه ای، آیتهی، خرمشهاهی،     )ها  کشتی  (3

 (.، صفارزادهشیرازی مکارم

رونهدگان، سهب  سهیران و    ) 9 ههای گهروه   معادل

ناهر به معنای مصدری جاریات یعنی جهری،  ( روانان

لغهوی بهه    های الجراء بوده و در اکثر فرهنگجاریه و 

معنای اول جری توجه  این معنای عام و کلی به عنوان

هها بها آن چهه کهه در      چهه ایهن معهادل   گر. شده است

لحهاآ کلهی     روایات آمده انطباق کامل ندارد ولی به

هها را   قابل اطالق بوده و کشتیبودن بر هر رونده ای 

 .شود نیز شامل می

 مأخهذ قابهل اعتنههایی در  ( بادههها) 2 معهادل گهروه  

هاهرا این معنها در  . های لغت ندارد روایات و فرهنگ

برخی تفاسیر از جمله تفسیر کبیهر فخهر رازی ریشهه    

به استناد مؤلف تفسهیر المیهزان، فخهر رازی در    . دارد

 : تفسیر کبیر خود گفته است

این به رهن نزدیکتر است کهه ههر چههار آیهه را     »

، و حمل کنیم بر همان بادها، چون بادها، هم راریاتند

برند، و هم حامالتند، چون به بارانهها  خاک را باال می

آبستنند، و هم جاریاتند که به سهولت در فضا جریان 

دارند، و هم مقسماتند بهرای اینکهه ابرهها را در بهین     

سهپ  مؤلهف   . «کننهد  اقطار مختلف زمین تقسیم مهی 

دارد که حق مطلهب ایهن اسهت کهه      المیزان اههار می

یهه  بههه رهههن آن را نزد( یفخههر راز)آنچههه کههه وی 

، 91، ج9374طباطبهایی،  )خوانده از رههن دور اسهت   

 041.) 

های لغت و کتهب تفسهیری،    صرف نظر از فرهنگ

معیهار باشهد،   ( ب)در صورتی که روایات ائمهه اطههار  

الهی قمشه ای، آیتی، خرمشاهی، ) 3های گروه  ترجمه

را بهه عنهوان معهادل    « کشتی»که ( مکارم و صفارزاده 

اند بر سایرین رجحان دارند، حتی اگهر کتهب    دهبرگزی

باز ههم ترجمهه کشهتی     ،فرهنگ لغت هم مالک باشد

: ههای لغهوی از جملهه    ارجح است، زیرا اکثر فرهنگ

غریب القهرآن زیهد، مقهایی  اللغهه، مفهردات، لسهان       

سفینه وکشهتی  ... العرب، مجم  البحرین، الدرالنظیم و

 . دانسته اندهای جاریات  را یکی از معانی و معادل

ناگفته نماند که شواهدی نیز وجود دارد کهه اکثهر   

مترجمان پذیرفته اند که واژه الجاریه به معنای کشهتی  

و آن شواهد این است که برای ترجمه واژه جاریهه و  

، (99:حاقههه): ماننههدقههرآن، جههوار در آیههات دیگههر  
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معهههادل کشهههتی را   ( 24:رحمهههن)و ( 32:شهههوری)

 .اند برگزیده

جدای از معنای کشتی در روایات مربوط بنابراین 

به آیات مورد نظر، انتخهاب معنهای کشهتی از سهوی     

غالب مترجمان برای آیات مهذکور در واقه  تأییهدی    

لذا ترجمه . مضاعف بر داللت جاریات بر کشتی است

 .تر است دقیق 3گروه 

 

 «یُصَلُّونَ»واژه . 1-2

ئِکَتَههُ  إِنَّ اللَّههَ وَ مَال » :در قهرآن کهریم آمهده اسهت    

یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیک یا أَیُّهَا الَّهذِینَ آمَنُهوا صَهلُّوا عَلَیْههِ وَ     

 ( 09:احزاب)« سَل مُوا تَسْلِیما 

 :در خصو  این واژه در روایات آمده

تفسیر ( ب)از امام صادق »: ابن ابی حمزه گوید( 9

بِیک یا أَیُّهَا الَّذِینَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّ» آیه 

را پرسیدم، حضرت « آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَل مُوا تَسْلِیما 

صاله  از سوی خداوند به معنای رحمت، »: پاسخ داد

از سوی فرشتگان بهه معنهای تزکیهه و تههذیب، و از     

باشد و معنای این سخن  سوی مردم به معنای دعا می

این است که « سَل مُوا تَسْلِیما  وَ» : فرماید خداوند که می

نقهل شهده، سهر    (  )در برابر آنچه از رسهول خهدا   

 ابهن بابویهه،  ) .«سلیم فهرود آوریهد و آن را بپذیریهد   ت

9392  ،397.) 

م موسهی  کنهد کهه از امها    ابو مغیره روایت مهی ( 2

ههر که  در تعقیبهات    »: فرمود شنیدم که می( ب)کاهم

که پاهایش را خم نماز صبح و نماز مغرب پیش از آن 

إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ »: د یا با کسی سخن گوید، بگویدکن

یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیک یا أَیُّهَا الَّهذِینَ آمَنُهوا صَهلُّوا عَلَیْههِ وَ     

اللههم صهل   »: را تالوت کند و بگویهد « لِیماسَل مُوا تَسْ

هفتهاد  )خداوند صهد نیهاز او را   « علی محمد و رریته

بههر طههرف ( ورد در دنیهها و سههی مههورد در آخههرتمهه

معنهای  : از حضرت پرسهیدم : گوید راوی می. «کند می

صاله خداوند و فرشتگانش و صاله مؤمنان چیسهتف  

صاله، از سوی خداوند به معنای »: حضرت پاسخ داد

رحمتی از جانب او، صاله از سوی مالئکه، به معنای 

سههوی  تزکیهه و تهههذیبی از جانههب آنهان، و صههاله از  

ی دعها کهردن آنهان در شهأن رسهول      مؤمنان، به معنها 

 (.909،  9409ابن بابویه، )« است(  )خدا

نیز معانی ریل برای این واژه  های لغت در فرهنگ

 :رکر شده است

باره واژه صلوه و مشتقات آن معانی مختلفی در در

اصهل ایهن کلمهه    . های لغت رکر شهده اسهت   فرهنگ

بوده که با تغییر واو به الف به صهورت صهاله   « صلو»

در آمده اسهت و صهلوات جمه  و صهلوان تثنیهه آن      

وقتی . و الصال یعنی وسب کمر حیوان یا انسان. است

« قهد صهلی  »: گوینهد   شود می اسبی در مسابقه دوم می

 .گیرد عقب کمر اسب جلویی قرار میزیرا سر او 

های آنان اسهت و   منظور از صلوات یهود عبادتگاه

بهرای مسهلمانان، یعنهی    (  )منظور از صلوات پیامبر

و . کنهد  این که به یاد آنان اسهت و برایشهان دعها مهی    

صلوات اهلل علهی أنبیائهه و الصهالحین مهن     »منظور از 

ههای آنهها را متهذکر     خهوبی در یاد آنهاسهت و  « خلقه

همچنین گفتهه شهده منظهور آمرزیهدن آنهان      . شود می

و نماز مردم بر میت به منزله دعا بوده و صهاله  . است

، 7، ج9490فراهیهدی،  )« مالئکه طلب مغفرت اسهت 

 904.) 

( 9: در مقایی  اللغه صلو یها صهلی دو معنها دارد   

عهود  « بالنار صَلَیْتُ العُودَ»آتش و مانند آن مثل جمله 

ماننهد دعها و    نهوعی عبهادت  ( 2را در آتش سوزاندم، 

آنچه در شرب آمده از قبیهل رکهوب و سهجود و سهایر     
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ابهن  )اجزای نماز و نماز از جانب خدا رحمت است 

 (.309،  3، ج9404 فار ،

صلوات جم  صهاله بهه   » :گوید می ابن منظور نیز 

معنی استغفار و دعاسهت کهه از جانهب خهدا معنهای      

و صهاله خهدا بهر پیهامبرش یعنهی      . ههد د رحمت مهی 

 (. )رحمت و برترین ثناها بر پیامبر

نَّ اللَّههَ وَ مَالئِکَتَههُ   »ِ: قول خداوند: گوید زهری می

یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیک یا أَیُّهَا الَّهذِینَ آمَنُهوا صَهلُّوا عَلَیْههِ وَ     

صاله از جانب مالئکه دعا و اسهتغفار   ،«سَل مُوا تَسْلِیما 

ابهن االعرابهی معتقهد    . و از جانب خدا رحمت اسهت 

است که صهاله از طهرف خهدا رحمهت، و از سهوی      

هها، قیهام،    مخلوقینی همچون مالئکه و جنیان و انسان

رکههوب، سههجود و تسههبیح و از جانههب حیوانههات و   

، 94، ج9494ابههن منظههور، ) پرنههدگان تسههبیح اسههت

 494 .) 

ی های قرآنی نیهز معهانی مختلفهی بهرا     در فرهنگ

 :صلوات خدا و فرشتگان رکر شده است

در غریب القرآن منسهوب بهه زیهد بهن علهی بهن       

هُوَ الَّذِی یُصَهل ی عَلَهیْکُمْ وَ   »آمده است که ( ب)الحسین

اوست که بر شما رحمت  ؛ یعنی(43:احزاب) «مَالئِکَتُهُ

زیهد بهن   . )کننهد  آورد و فرشتگانش برایتان دعا می می

 (. 301،  9311، (ب)علی

: نظر راغب، بسهیاری از اههل لغهت قائلنهد کهه     از 

. باشهد  صاله به معنهای دعها و تبریه  و تمجیهد مهی     

. او را سهتودم  صَلَّیتُ علیه یعنی برای او دعا کهردم و 

إرا دُعیَ احدُکم إلی طعام فلیجب »: رسول خدا فرمود

، 3ج ،راغههب اصههفهانی) «و ان کههان صههائما فلیُصههل  

 (بلمسند احمد بن حنبه نقل از  312 

اگر یکی از شما برای غذا خوردن دعهوت شهدید   

پ  آن دعوت را اجابت نماییهد و اگهر روزه داشهت    

و درود خداونهد بهر   . برای صهاحب طعهام دعها کنهد    

ودن و اصهالح  مسلمین در حقیقت به معنای پاکیزه نم

بکهِمْ وَ أُولئِ َ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ»: فرمود. ایشان است

 (.907:بقره)« رَحْمَ 

و سالم و درود مالئکه به معنهای دعها و اسهتغفار    

یکدیگر بهه همهین   است همان گونه که سالم مردم به 

« إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیک»: فرمود. معناست

 (. 410،  9492، اصفهانی راغب( )09:احزاب)

در الدر النظیم نیز ضمن بیان معانی  دعا و نیهایش  

شهود کهه ایهن واژه و     یهادآور مهی  « صهاله »برای واژه 

مشتقات آن اگر به خدا نسبت داده شهود، بهه معنهای    

رحمت است و اگر به فرشهتگان منسهوب گهردد، بهه     

معنای طلب آمرزش و رحمت اسهت و در رابطهه بها    

ا انسان به همان معنای دعا و نیایش و حمهد و ثنها، یه   

 .، است(فعل عبادی مخصو )نماز 

«  صَلَی اللحم صَلیا  أو اَصلَی اللحم اِصالء»همچنین 

خت، گوشهت را در آتهش   یعنی گوشت را بریان سها 

 (.972،  9317قمی، )افکند 

 

چنهین   ترجمه ها در این عبارت قرآنیهای  معادل

 :است

روان )خدا و فرشهتگانش بهر   : الهی قمشه ای (9

فرسهتند  این پیغمبر صلوات و درود مهی ( پاک

بر او صلوات و درود  شما هم ای اهل ایمان،

بفرستید و بها تعظهیم و اجهالل بهر او سهالم      

 .گویید و تسلیم فرمان او شوید

خههدا و فرشههتگانش بههر پیمبههر درود : پاینههده (2

بهر او درود  ! فرستند، شما که ایمان داریهد  می

 .فرستید و سالم کنید، سالم تمام
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خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می: آیتی (3

ایهد، بهر او    ایمان آورده ای کسانی که. فرستند

 .صلوات فرستید و سالم کنید سالمی نیکو

خدا و فرشتگانش بهر پیهامبر درود   : فوالدوند (4

ایهد، بهر    ای کسانی که ایمان آورده. فرستندمی

او درود فرستید و به فرمانش بخهوبی گهردن   

 . نهید

خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مهی : مکارم (0

ایهد، بهر او    دهفرستد ای کسانی که ایمهان آور 

درود فرستید و سالم گوییهد و کامل ها تسهلیم    

 باشید ( فرمان او)

همانا خداونهد و فرشهتگانش بهه    : خرمشاهی (9

[ شما نیهز ]فرستند، ای مؤمنان پیامبر درود می

عرضه [ و تسلیم]بر او درود بفرستید و سالم 

 . دارید

همانا خداوند بر پیهامبر رحمهت و   : صفارزاده (7

ماید و نیز فرشتگانش بر او فر درود عنایت می

ای کسههانی کههه ایمههان   . فرسههتنددرود مههی

رحمت و لطهف خداونهد را بهرای    ! اید آورده

پیامبر به دعا بخواهید و به او سالمی کامهل و  

 محترمانه عرض کنید

خداوند و فرشهتگانش بهر پیهامبر    : گرمارودی (1

بههر او درود ! فرسههتند، ای مؤمنههاندرود مههی

 . سالم کنید( دوب)فرستید و به شایستگی 

خدا و فرشتگانش بهه راسهتی   : صادقی تهرانی (1

هان ای کسانی کهه  . فرستند بر پیامبر درود می

رحمت بخواهید ( از خدا)بر او ! ایمان آوردید

تسلیم کنید ( خود و دیگران را در برابرش)و 

 (شایان)تسلیم کردنی 

خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود : حداد عادل (90

فرستند، شما که ایمان آورده اید نیز بهر او   می

 . درود فرستید و سالم کنید، سالمی شایسته

 

 نقد و بررسی

در ایهن   «صلوا»و  «یصلون»در باره معنای واژهای 

شافعی با اعتقاد . آیه از دیرباز اختالف نظر بوده است

شترک بر همهه معهانی اش،   بر جایز بودن حمل لفظ م

اِنَّ اللّهَ »در آیه « یُصَلّونَ»براین باور است که مثال فعل 

، بهه طهور   (09: احهزاب )« ومَلهئِکَتَهُ یُصَلّونَ عَلَی النَّبیِّ

ههم زمههان در دو معنهای رحمههت فرسهتادن و طلههب    

ازی، فخهر ر )کهار رفتهه اسهت     رحمت و اسهتغفار بهه  

خهالف عهرف   ولی غزالی آن را (. 10،  9، ج9492

 . داند مکالمات و محاورات عرب می

غزالی برای رد استدالل شهافعی بهه طهرح مسهئله     

آورد و وجود دو معنها بهرای    اشتراک معنوی روی می

نمایهد و معتقهد اسهت کهه      را انکار می« یُصَلّونَ»واژه 

معنای اصلی صلوة اعتنا به امر و شأن چیزی اسهت و  

ه مصداقی از ایهن  آن دو معنایی را که شافعی بیان کرد

 .معنای جام  است

به عبارت دیگر اعتنا به شأن پیامبر در هردو معنای 

پیشین موجود است و در هر کدام از آنها مناسهب بها   

 (. 00 ه 41 ،  2 غزالی، بی تا، ج)فاعل آن است 

های فوق تذکار این نکتهه الزم   باره جم  دیدگاهدر

واژه از  است که همواره این امکان وجود دارد که ی 

جهت عام و کلی بودن در حیطه شمول معنایی قهرار  

و بهه  . گیرد و از جهت دیگر در حهوزه چنهد معنهایی   

اصطالح با زیر شمول همنام خود در دو معنا بهه کهار   

رود مانند واژه اسب که از جهتی ی  واژه عام، کلهی  

و دارای شمول معنایی است که شامل همه انواب اسب 
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شود و گاهی هم تنهها در معنهای    اعم از نر و ماده می

ر رود  و به معنای کره اسب نه  مقابل مادیان به کار می

 (.909،  9313ک، صفوی، .ر. )است

بنابراین استبعادی ندارد که صلوات نیهز از جهتهی   

ی  معنای عام داشته باشد همان گونه که غزالی گفته 

تلقهی شهود آن گونهه کهه در      و از جهتی چند معنایی

البتهه  . های لغت آمهده اسهت   و برخی فرهنگروایات 

همانطور که گذشت اشتراک معنوی مورد نظر غزالهی  

همان شمول معنایی امروزین است کهه واژه صهلوه را   

. نماید از چند معنایی خارج و به ت  معنایی تبدیل می

واژه صلوه یه  واژه چنهد    که از نظر شافعیحال آن 

 .معنایی است

رد فهوق نکهات زیهر    در بحث فعلی مضاف بر موا

 حائز اهمیت است 

و امهام  ( ب)در روایات منقول از امام صهادق  (الف

بر ایهن مطلهب  تأکیهد شهده ایهن اسهت کهه        ( ب)باقر

صهلوات منتسهب بهه خداونهد بهه معنهای رحمههت و       

صههلوات از سههوی فرشههتگان بههه معنههای اسههتغفار و  

 . صلوات از جانب پیامبر و مؤمنان به معنای دعاست

لغت باالتفاق معانی روایی فهوق   های فرهنگ (ب 

را از معانی صلوه دانسته و عهالوه بهر معهانی روایهی     

مذکور معانی دیگری نیز برای این واژه برشمرده انهد،  

صالت، نماز؛ دعای خیر؛ برکت، لطف الهی، : از جمله

آمهههرزش خواسهههتن، درود فرسهههتادن، رحمهههت،    

مغفرت،ثنههای نیکههو، درود و تعظههیم، بریههان سههاختن 

، «قیههام، رکههوب، سههجود»در آتههش افکنههدن، گوشهت،  

، وسب کمر، پشت سر واق  «تبری  و تمجید»تسبیح، 

 .شدن

از آنجا کهه واژه صهلوه بها کلمهات مختلهف       (ج 

همنشین شده و در اثر این تفاوت همنشینی، از معانی 

مختلفی برخوردار گردیده ، از این رو الزم اسهت کهه   

مهه و معهادل   این واژه با توجه به همنشینان خود ترج

 : بنابراینگزینی شود، 

کسی که ماننهد آیتهی واژه صهلوات را معهادل     ( 9 

انهد در واقه  واژه را معهادل سهازی ننمهوده       قرار داده

 .است

که در فارسی به معنهای سهتایش،   « درود»کلمه ( 2

، (3013  ،4، ج9319، انهوری ) سالم و آفرین است

تغفار مناسبی برای واژه رحمت و اسه تواند معادل  نمی

پاینهده، فوالدونهد،   باشد از این جههت کسهانی ماننهد    

مکارم، خرمشاهی، گرمارودی صادقی تهرانی و حداد 

دا و مالئکهه  که واژه درود را برای صهلوات خه  عادل 

از معنای روایی فاصله دارند مگهر  اند  معادل قرار داده

این کهه بگوینهد منظهور از نیهایش همهان رحمهت و       

 .ان قابل دفاب نیستمغفرت است که البته چند

هههای پاینههده، خرمشههاهی،  همچنههین ترجمههه( 3   

هها را بهه    گرمارودی وحداد عادل که  همهه صهلوات  

اند با معانی روایی رکهر شهده کهه     درود ترجمه نموده

قائل به تفکی  معانی شده کامال  منافات دارنهد چهون   

 .اند ها را به ی  معنا گرفته همه صلوات

هایی کهه بهرای صهلواتِ     به طور کلی ترجمه( 4  

منتسب به خداوند، کلمه رحمت  را معادل قهرار داده  

و برای فرشتگان و مؤمنان مؤلفهه معنهایی دعها را در    

اند، با معانی روایی صلوات  کلمه صلوات لحاآ نموده

 .بیشترین قرابت را دارند

توان گفهت؛   در نهایت بر اسا  مطالب مذکور می

ها  با معهانی روایهی    به طور مطلق هی  ی  از ترجمه

صلوات به طور کامل منطبق نیست ولی به طور نسبی  

ابتدا ترجمه صفارزاده و سپ  ترجمه صادقی تهرانهی  
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نسبت به سایرین بها معنهای روایهی قرابهت بیشهتری      

 .دارند

 

 «حرف»واژه . 1-3

وَ مِنَ النَّا ِ مَهنْ یَعْبُهدُ   »: در قرآن کریم آمده است

إِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصهابَتْهُ  حَرْفٍ فَ اللَّهَ عَلی

وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْنخِرَةَ َرلِ َ هُهوَ   فِتْنَ ٌ انْقَلَبَ عَلی

 (.99:حج)الْخُسْرانُ الْمُبِین

 :آمده است در روایات« حرف»در خصو  واژه 

یَعْبُهدُ اللَّههَ   وَ مِنَ النَّا ِ مَنْ »باره آیه زراره، در( 9  

فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَ ٌ  حَرْفٍ عَلی

رلِه َ هُهوَ    وَجْهِههِ خَسِهرَ الهدُّنْیا وَ الْهنخِرَةَ     انْقَلَبَ عَلی

چنین روایت نموده اسهت  ( 99:حج) «الْخُسْرانُ الْمُبِین

حضهرت  . دمدر باره این آیه پرسهی ( ب)که از امام باقر

کنند  آنان عده ای هستند که خدا را پرستش می: فرمود

و از پرستش غیر خدا ههم دور هسهتند امها در مهورد     

و پیامی که آورده است در ش  (  ) حضرت محمد

از اسههالم دم زدنههد و بههه یگههانگی . و تردیههد هسههتند

شههادت دادنهد و بهه    (  ) خداوند و پیامبری محمد

لی کههه در مههورد قههرآن هههم اقههرار نمودنههد در حهها  

و پیامی کهه آورده اسهت شه  و تردیهد     (  )محمد

 .و در مورد خداوند تردیدی ندارنددارند 

وَ مِهنَ النَّها ِ مَهنْ    »: فرمایهد  خداوند عز و جل می

یعنههی در حههالی کههه بههه  « حَههرْفٍ یَعْبُههدُ اللَّهههَ عَلههی 

فَههإِنْ ». تردیهد دارنهد  و پیهامی کهه آورده   (  )محمهد 

لش و نههی اگههر در مههورد بههدن و مههایع« أَصههابَهُ خَیْههرٌ

و بدان راضی « نَّ بِهِاطْمَأَ»فرزندانش خیری به او رسد، 

یعنی اگر در بدن و مالش به « إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَ ٌ»گردد  می

بالیی دچار گردد، بد گمان شده و دوست نهدارد کهه   

باقی بمانهد، بلکهه از   (  )همچنان به اعتقاد به محمد

افتد و به دشمنی با  به تردید میعقیده خود برگشته و 

و پیامی کهه  (  )و انکار پیامبر(  )خدا و پیامبرش

  (.493،  2، ج9407، کلینی)آورند  آورده، روی می

از ابن طیهار روایهت شهده اسهت کهه امهام       ( 2   

این آیه در مورد عده ای نازل شهده  : فرمود( ب)صادق

ت است که به یگانگی خداوند ایمان آورده و از عبهاد 

غیر خدا دوری گزیدند و از شرک بیرون شدند ولهی  

پ  اینان کسانی . اقرار نکردند(  )به رسالت محمد

کننهد کهه بهه     الی پرستش مهی هستند که خدا را در ح

، قمهی ) و پیامی کهه آورده تردیهد دارنهد   (  )محمد

 (. 71،  2، ج9397

 :های لغت در فرهنگ« حرف»معنای 

بهرای واژه   های لغت، معهانی مختلفهی   در فرهنگ

این معهانی در کتهاب العهین    . رکر شده است« حرف»

نام حروف هجاست، مانند ههل  : «حرف»: چنین است

ادات و وسهیله ارتبهاط بهین    : «حهرف ». و بل و لعهل  

اجزای جمله و یا ارتباط دهنده دو جمله است،  مانند 

نام : «حرف»اطراف کلمه، : «فحر». «لو»و « الی« »من»

فالنی کارش بر اسها   »جمله . هنوب قرائت قراء سبع

تا نظرش  یعنی گویا منتظر و متوق  است« حرف است

 .را به سمتی متمایل کند

:  «الحههرف»و . طههرف کشههتی : «حههرف السههفین  »

، 3ج ،9490، فراهیهههدی)انحهههراف و مایهههل شهههدن 

در مقایی  اللغه نیز عالوه بر معهانی فهوق،   (. 299 

« حَهرْفٍ  بُدُ اللَّهَ عَلیوَ مِنَ النَّا ِ مَنْ یَعْ»حرف در آیه 

، ابن فهار  ) معنا شده است« طریقه یا وجه واحد»به 

در لسان العرب از قول زجاج (. 42،  2ق ، ج9404

ابهن  )یعنهی علهی شه     « علی حهرف »آمده است که 

 (.42،  1، ج9494، منظور
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های قرآنی نظیهر مفهردات راغهب، مجمه       فرهنگ

ی شه   معنا «حرف»البحرین و الدر النظیم برای واژه 

 .و تردید را یادآور شده اند

وَ مِهنَ النَّها ِ   »در آیه « حرف»مفردات راغب،  در

به مذبذب و متهردد بهودن   «  حَرْفٍ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی

اصهفهانی،   راغهب ) بین دو طرف تفسهیر شهده اسهت   

9492  ،221.) 

 وَ مِنَ النَّا ِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی» در مجم  البحرین

یعنی بر محمد و آن چه آورده ش  دارد اگهر  « حَرْفٍ

به او خیری رسهد ماننهد سهالمتی خهودش، مهالش و      

دههد امها    شود و به آن رضایت می فرزندانش، آرام می

اگر شری به بدنش یا مالش برسد از اقرار به مقام نبی 

کراهت دارد و دشمنی خدا و رسول را مد نظر (  )

 (.39،   0ج ،9370، طریحی)دهد  قرار می

تفسهیر شهده    گونهه النظهیم دو  آیه مذکور در الدر 

بعضی از مهردم خهدا را بها شه  و تردیهد       (9: است

بعضهی از مهردم را در یه  صهورت،      (2.  پرستند می

کنند، نه زمان  ییعنی در هنگام خوشی و رفاه عبادت م

 (. 72،  9317قمی، ) گرفتاری و مصیبت

 

 ها در ترجمه« حرف»های  معادل

و از مردم ک  هست کهه خهدا   : ی قمشه ایاله (9

نهه از بهاطن و   )پرستد را به زبان و به هاهر می

از این رو هر گاه خیر و نعمتی بهه او  ( حقیقت

از )رسد اطمینان خاطر پیدا کند و اگر آزمهونی  

رو ( از دین خهدا )به او رسد ( شر و فقر و آفتی

چنین ک  در دنیا و آخهرت زیانکهار   . بگرداند

زیانی است که بر ( نفاق و دورویی) است و این

 .همه ک  آشکار است

 برخی کسان خدا را با دو دلی پرستد، : پاینده (2

و از میان مردم کسی است که خهدا را بها   : آیتی (3

 . پرستدتردید می

و از میان مردم کسی است که خدا را : فوالدوند (4

 .پرستدمی[ و بدون عمل]فقب بر ی  حال 

را تنها با زبهان مهی   بعضی از مردم خدا: مکارم (0

 (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)پرستند 

و از مردم کسی است که خداوند را : خرمشاهی (9

 پرستد،  با دو دلی می

خداپرسهتیِ بعضهی از مهردم، بهدون     : صفارزاده (7

 : ایمان قلبی و بصورت لفظی است

و از مردم کسی است که خداوند را : گرمارودی (1

 پرستد، با دو دلی می

و از میان مردم کسی است کهه  : ی تهرانیصادق (1

و هوسههی )جههانبی ( مبنههای)خههدا را فقههب بههر 

 پرستد  می(  مصلحتی

نیز از جمله مردم کسی اسهت کهه   : حداد عادل (90

 کند،  خدا را با ش  عبادت می

 

 نقد و بررسی

 : عبارتند از« حرف»های مطروحه برای واژه  معادل

زبان و ، با (الهی قمشه ای) به زبان و به هاهر (9

، بدون ایمان قلبهی  (مکارم) ضعف ایمان قلبی

 (.صفار زاده)و بصورت لفظی 

 (.فوالدوند) [و بدون عمل]بر ی  حال  (2

( و هوسههی مصههلحتی)جههانبی ( مبنههای)بههر  (3

 (.صادقی تهرانی)

پاینههده، آیتهههی،  )تردیههد، دودلههی و شهه      (4

 (. خرمشاهی، گرمارودی، حداد عادل

انی حرف کند که همه مع راغب اصفهانی تالش می

برگرداند به همهین خهاطر   « لبه و دو طرف شئ»را به 
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واژه حرف در آیه مورد بحث را به مذبذب بودن بین 

ند که البتهه  ک دو طرف در رفت و آمد بودن تحلیل می

شهود بهه    ولی این باعث نمهی  بسیار هوشمندانه است،

 .چند معنایی بودن این واژه ارعان نشود

ند نیز به ههی  وجهه   کسانی که به چند معنایی قائل

منکر وجود رابطه معنهایی بهین انهواب معهانی حهرف      

زیرا اسا  چند معنایی مبتنی بر  ،نیستند و نباید باشند

وجهود رابطهه معنههایی اسهت واال بایههد آنهها را جههزء     

ولی باید توجهه   ،های هم آوا هم نویسی قرار داد واژه

داشت که شهاید در برخهی واژه ایهن رابطهه معنهایی      

چندان واضح نباشد و این امکان وجود نداشته باشهد  

 . که به معنای اصلی و مرکزی برگشت داده شوند

ها همین معنای ش  و تردیهد اسهت    از جمله این

که به سختی به معنای اصلی قابل برگشت است ولهی  

 . دور از رهن هم نیست

در « حههرف»براین بهها بررسههی معههانی کلمههه  بنهها

، مشهخص  (ب)های لغت و روایات معصومین  فرهنگ

معنهای  بهه  ( 99:حج)در آیه « حرف»شود که کلمه  می

ها  ند در برخی فرهنگچزیرا هر. است« ش  و تردید»

، معجم مقایی  اللغه به این معنا اشاره ای مانند العین

لسهان  ، ههای دیگهر نظیهر مفهردات     ولی فرهنگ نشده

شه  و  »العرب، مجم  البحرین و الدر النظیم معنهای  

یکی از  اند، به این ترتیب قطعا  را مطرح  نموده« تردید

اسهت و ایهن   « شه  و تردیهد  »معنای « حرف»معانی 

ات امامیهه بهر آن صهحه    همان معنایی است کهه روایه  

 .گزارده اند

های  های مطروحه تنها معادل بنابراین از بین معادل

ا معنهای روایهی حهرف هماهنهگ اسهت و      به  4گروه 

های دیگر اگر چهه بها سهایر معهانی حهرف در       معادل

های لغت مطابقند ولی نسبت به معنای روایی  فرهنگ

 .آن تصریح ندارند

 

 «وراء»واژه . 9-4

أَمَّها السَّهفِینَ ُ فَکانَهتْ    »: در قرآن کریم آمهده اسهت  

أَنْ أَعِیبَهها وَ کهانَ    لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَهأَرَدْتُ 

  (.71:کهف)« وَراءَهُمْ مَلِ ٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَ أ غَصْبا 

از حریز روایت شده است : آمده است در روایات

و » کهرد  این آیه را چنین قرائت می( ب)که امام صادق 

یأخهذ کهل سهفین      -یعنی أمامهم - کان وراءهم مل 

شان پادشهاهی  در وراء آنان یعنی جلوی« صالح  غصبا

کهرد   قرار داشت که هر کشتی سهالمی را غصهب مهی   

 (.330،  2ق، ج9310 عیاشی،)

 

 های لغت در فرهنگ« وراء»

مقایی  اللغهه بهه معنهای    در کتاب العین و « وراء»

وَ مِهنْ  »خالف قدام، یعنی  پشت سر است و در آیهه  

یعنهی فرزنهدِ فرزنهد    « نهوه »بهر  « وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ

ابههن ؛ 211،  1، ج9490فراهیههدی، . )اردد داللههت

 (. 904،  9، ج9404، فار 

عالوه بر معنای  «وراء»راغب معتقد است که واژه 

از دیگران هسهتند  باره کسانی که جلوتر پشت سر، در

: کههف )وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِه ٌ  » مانند شود نیز گفته می

: حشر) «أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرأ»: ، و این سخن خداوند(71

شود به اعتبار  ، که به هر دو طرف دیوار اطالق می(94

سهوب  هر طرف، سهمت دیگهر وراء و پشهت آن مح   

 (.139،  9492راغب اصفهانی، )شود  می

ابهن منظهور،   )بر همین اسها  در لسهان العهرب    

طریحههی، ) ،  مجمهه  البحههرین(319،  90، ج9494

، 9317 قمههی،)و الههدر النظههیم  ( 434،  9، ج9370
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از اضداد دانسهته شهده کهه بهه     « وَراء»واژه  ،(217 

و در ایهن   خَلْف و گاهی به معنهی قُهدام اسهت   معنی 

به معنهی  « وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِ ٌ»: سخن خداوند متعال

ههای   قامو  قرآن دیهدگاه مؤلف . باشد می[ جلو]أمام 

را به صورت ریل جمه   « وراء»مختلف در خصو  

 :  نموده است

و ( امام و خلف)و پیش است وراء به معنی پ  »

رود چنان کهه راغهب و دیگهران     در هر دو به کار می

به استناد اقرب الموارد وراء از اضداد . اندتصریح کرده

دانهد و   مهی « پ »را  است و طبرسی معنای اصلی آن

  .در جلو و پیش بطور اتساب بکار رفته است

ایست مؤنّث  وراء کلمه: گوید فیومی در مصباح می

ی زمان بعد و زمان قبل و اکثهر در اوقهات بکهار    بمعن

آید و در وراء انسهان   رود زیرا وقت پ  از انسان می

واق  شود و اگر انسان آنرا درک کند در پهیش انسهان   

واق  گردد، استعمال آن در اماکن نیز جایز است و در 

یعنهی  ( 71: کههف )« وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِه ٌ »قرآن آمده 

 .اهی بودپیش از آنها پادش

« فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِهنْ وَراءِ إِسْهحاقَ یَعْقُهوبَ   »

اسحق و از پی اسحق، یعقوب ه آن زن را ب(. 79:هود)

إِنَّ ههؤاُلءِ یُحِبُّهونَ الْعاجِلَه َ وَ یَهذَرُونَ     ». را نوید دادیم

وَراءَهُهمْ وصهف   »اگر (. 27: انسان)« وَراءَهُمْ یَوْما  ثَقِیل ا

اشد آن بمعنی پیش است یعنی روز سختی را ب« یَوْما »

و . گیرنهد  گذارند و نادیده مهی  که در جلو دارند وا می

 .باشد باشد بمعنی عقب و پ  می« یَذَرُونَ»اگر هرف 

أْخُهذُ کُهلَّ سَهفِینَ أ    وَ کهانَ وَراءَهُهمْ مَلِه ٌ یَ   »در آیه 

انهد  طبرسی و راغب تصریح کرده( 71: کهف)« غَصْبا 

، 7، ج9379 قرشههی،)« ش اسههتکههه بههه معنههی پههی  

 204 .) 

 

 ها در ترجمه« وراء»های  معادل

امهها آن کشههتی، صههاحبش : الهههی قمشههه ای (9

کردند  خانواده فقیری بود که در دریا کار می

( نمودنهد و از آن کشتی کسب و ارتزاق می)

را ( عیهب  بهی )ی هها خواسهتم چهون کشهتی   

گرفهت ایهن   پادشاه در سر راه به غصب می

تا برای آن فقیران باقی )کنم کشتی را ناقص 

 (.بماند

که در راهشان شاهی بهود کهه همهه    : پاینده (2

 گرفت کشتیها را بغضب می

زیرا در آن سوترشان پادشاهی بود که : آیتی (3

 .گرفتکشتیها را به غصب می

پیشاپیش آنان پادشهاهی  [ چرا که: ]فوالدوند (4

را بهه زور مهی  [ درسهتی ]بود که هر کشتی 

 .گرفت

پشهت سرشهان پادشهاهی    ( کهچرا : )مکارم (0

را بزور ( سالمی)بود که هر کشتی ( ستمگر)

 !گرفت می

و پادشهاهی در پیشهاروی آنهان    : خرمشاهی (9

را بههه زور [ سههالمی]بههود کههه هههر کشههتی  

 . گرفت می

تا توسّهب پادشهاه سهتمگری کهه     : صفارزاده (7

 ..کند تصرّف نشود  اموال مردم را غصب می

د که چون در پی آن پادشاهی بو: گرمارودی (1

 .گرفترا به زور می( آسیب بی)هر کشتی 

حال آن که از پشهت آنهان   :. صادقی تهرانی (1

را از ( سهالمی )پادشاهی بود که هر کشهتی  

 .«گرفت روی غصب می

چون  در پی آنان پادشاهی بود : حداد عادل (90

 .گرفت که هر کشتی ای را به زور می
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 نقد و بررسی

واژه  آیهد  های لغت بهر مهی   آن گونه که از فرهنگ

جلو و »از اضداد است که در دو معنای متضاد « وراء»

الزم بهه  . کهاربرد دارد « روبرو، و پشت سهر »یا « عقب

واژگانی هستند کهه در  « اضداد»رکر است که واژگان 

عین واحد بودن در دو معنهای متضهاد بهه کهار بهرده      

این نوب تضاد در نزد پیشینیان مطهرح بهوده   . شوند می

 : گوید اسان در این باره مییکی از معناشن. است

منظههور از اضههداد وجههود دو لفههظ کههه در تلفههظ »

کهه مهد نظهر زبهان      -متفاوت و در معنا متضاد باشهند 

باشد؛ مثل کوتهاه در برابهر    نمی -شناسان معاصر است

بلکه مراد ما همهان مفههوم   . بلند و زیبا در برابر زشت

کالسی  است، یعنی لفظی که در دو معنای متضاد به 

 (.907،  9310مختار عمر، )« ر رفته استکا

البته تاریخ معنا شناسی واژگان قهرآن حکایهت از   

وجود موافقان و مخالفان وجود اضداد در قهرآن دارد  

مخالفان معتقدند که محال است خداوند از ی  لفهظ  

دو معنای متضاد را اراده نماید زیرا موجهب گمراههی   

ن نهوب  شود که اساحت قد  الههی از ایه   مخاطب می

 . گمراه نمودن منزه است

از ... ابن سیده، تغلب، ابهن درسهتویه، جهوالیقی و   

بزرگان مخالف  اضداد هسهتند و لهی در مقابهل آنهها     

از ... بزرگانی همچون سجسهتانی، عبهداهلل دامغهانی و   

موافقان وجود اضداد در کالم عرب و قرآن به شهمار  

 (.973-907،  9310مختار عمر، : ک.ر)روند  می

بته موافقان اضداد نیز معتقدند که خداوند هرگهز  ال

به طور همزمان از یه  لفهظ دو معنهای متضهاد اراده     

شود که ی  لفظ در جاهای  کند ولی این مان  نمی نمی

مختلف معانی مختلف و متضاد بها ههم داشهته باشهد     

نظیر آن در قرآن و کالم عرب فهراوان مشهاهده شهده    

ر این زمینه کتاب است و کسانی مانند سجستانی که د

الم عهرب و قهرآن   نوشته اند به شواهد موجود در که 

 (. 993،  9310مختار عمر، )اند  استناد نموده

بحث از اضهداد و قهبض و بسهب ایهن مفههوم از      

حوصههله ایههن مقالههه خههارج اسههت غههرض از ایههن   

توضیحات دفاب از معنای روایی مذکور است و بیهان  

ظ وراء کهه در  این نکته که چندان غریب نیست که لف

معنای پشت سر شهرت یافته در معنای جلو هم کابرد 

های لغت  عالوه بر روایت مذکور فرهنگ. داشته باشد

نیز به ایهن  ... مقایی  اللغه، الدرالنظیم، قامو  قرآن و

 . معنای روایی صحه گزارده اند

بیهان ههر دو معنهای متضهاد     ضهمن   البته لغویهون 

انهد کهه از    معانی متعدد دیگری نیز بیان داشته، «وراء»

این دو معنای متضاد چندان دور نیسهتند، ایهن معهانی    

پشت، عقب، پ  و پیش، امهام و خلهف،   : عبارتند از

، عقب سر، آن (نوه)فرزند فرزندقدام، در پ ِ، در پیِ، 

ن، ماسوای آن، جلو، طرف تر، دورتر، پشت سر، غیر آ

 .در برابر و غیره

های لغت، برخی  از بین معانی مطروحه در فرهنگ

بیشتر مورد توجه مترجمان قرار گرفته و برای ترجمه 

گزینش شهده انهد، بهه همهین جههت در      « وراء»واژه 

توان آنها را به صورت زیهر   ترجمه یکسان نبوده و می

 : دسته بندی نمود

 .فوالدوند و خرمشاهی: «پیشاروی»و « پیشاپیش» (9

مکهارم و صهادقی   : »پشت آناناز »و « پشت سر» (2

 .تهرانی

 .گرما رودی و حداد عادل: در پیِ (3

 .الهی قمشه ای، پاینده: در سر راه، در راهِ (4

 .آیتی: در آن سوتر (0

 . صفارزاده که معادلی نیاورده است (9
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، از بهین  (ب)بر اسا  روایت مذکور از امام صادق

 9ههای گهروه    ههای ترجمهه   ههای فهوق، معهادل    گروه

بیشترین انطباق را بها معنهای   ( مشاهیفوالدوند و خر)

 2ههای گهروه    های ترجمه دارد و معادل« وراء»روایی 

بوده و  9دقیقا  متضاد گروه ( مکارم و صادقی تهرانی)

 . بیشترین فاصله را با معنای روایی دارند

معنهای  « در پیِ کسی بهودن » از آنجا که از عبارت

رههن   به« دنبال کسی بودن و تحت تعقیب قرار دادن»

 3ههای گهروه    شود به همین جههت معهادل   متبادر می

ارزیابی  2نیز همانند گروه ( گرمارودی و حداد عادل)

 . شود می

در »و « در سر راهِ کسی قهرار گهرفتن  »های  عبارت

و « جلهو »هر چند دقیقا  هم ارز « راه فردی واق  شدن

نیست ولی چون اقتضهای معنهای أمهام را    « پیشاپیش»

نزدیه   ( أمهام )اء به معنای روایهی ور  دارد از این رو

چند به جهت پوشاندن هر« آن سو تر»اما معادل . است

گیرد ولی بهه   همه جوانب، جهت جلو را نیز در بر می

کنهد   لحاآ ایهن کهه جههت مشخصهی را معهین نمهی      

تواند معنهای روایهی وراء را    بنابراین ابهام دارد و نمی

 . برساند

 

 واژه قِطَّ. 1-5

وَ قالُوا رَبَّنها عَجکهلْ لَنها    »: آمده است در قرآن کریم

 (.99: )« قِطَّنا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسابِ

 :آمده است در روایات

روایت کرده اسهت کهه   ( ب)یاز حضرت عل اصبغ

وَ » :ایشان درباره کالم خداوند عز و جهل کهه فرمهود   

: نهد ، فرمود«قالُوا رَبَّنا عَجکلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسهابِ 

 (.220،  ق9403 ابن بابویه،)بهره آنها از عذاب 

معهانی متعهددی   نیهز  های لغت  در فرهنگهرچند 

بههره، قسهمت،   : شهده، از جملهه   رکر« قِبّ»برای کلمه

ایزه، دفتهر  رسید، قهبض، چه  یها حوالهه جه      نصیب،

آنهها   محاسبات، دفتر حساب، کتاب یا نامه، ولی اکثهر  

« بهره یا نصهیب »و « کتاب یا نامه اعمال»بر دو معنای 

 . اتفاق نظر دارند

جم  آن قطهوط  : القب»: در کتاب العین آمده است

یعنی نصیب بهه   :و القب. به معنی کتاب محاسبه است

رَبَّنا عَجکلْ لَنا قِطَّنا قَبْهلَ  » : جهت سخن خداوند متعال

 (.90،  0ج ،9490 فراهیدی،)« یَوْمِ الْحِسابِ

ههره و  ابن منظور نیز عهالوه بهر رکهر دو معنهای ب    

: مجاهد و قتهاده گفتهه انهد   »: افزاید کتاب برای قب می

مراد نصیب ما از عذاب است ولی سعید بن جبیر این 

نصیب را از بهشت برشمرده و فراء آن را به صهحیفه  

واما مهن اوتهی   »مکتوبه معنا کرده و آن را ناهر به آیه 

مینه دانسته است و معتقد است که کافران از کتابه به ی

تهاب   در دادن ایهن ک »: روی استهزاء و تمسخر گفتنهد 

 .«.قبل از روز حساب عجله کن

در کالم عرب ص  به معنای حهظ و بههره   « قب»

است و اصل آن صهحیفه ای بهرای انسهان اسهت کهه      

 ابهن منظهور،  . )«رسهد  آن به نصیب و بهره میبواسطه 

 (. 313،  7، ج9494

ا بهه تفسهیر ابهن    مفردات راغب از ی  طهرف بنه  

کند و از طهرف   میبهره و نصیب معنا عبا  قِبّ را به 

بیشهتر اهمیهت   صحیف و نامه اعمهال  دیگر به معنای 

و قِب اسم است برای هر نوشهته  »: گوید دهد و می می

سپ  ههر نوشهته ای   . نویسند و برگه ای که در آن می

گونه که گفتار را کتهاب  را به این نام نامیده اند همان 

 . گویند اگر چه مکتوب نباشد
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در اصل شهئ ای اسهت کهه از عهرض بهرش       قِب

آن است که از طول « قد»همان گونه که . خورده باشد

 (. 979،  ق9492 ،اصفهانی راغب)بریده شود 

های قرآنهی   عالوه بر مفردات راغب، دیگر فرهنگ

، 9311)نظیر غریب القرآن منسوب به زیهد بهن علهی    

، 4، ج9370طریحههی، )البحههرین و مجمهه  ( 371 

( 20،  9، ج9379قرشهی،  )، قامو  قرآن (291 

کتهاب و نامهه   » و « بههره، نصهیب  »نیز بهر دو معنهای   

 .صحه گذارده اند« اعمال

 

 ها ترجمهدر « قِطَّ»های  معادل

ای : گفتند( به تمسخر)و کافران: الهی قمشه ای (9

خدا، حساب نامه اعمهال مها را تعجیهل کهن و     

 .پیش از روز حساب انداز

پروردگارا پیش از روز رسهتاخیز  : گویند: پاینده (2

 نامه ما را بیار

ای پروردگار ما، نامه اعمال ما را : وگفتند: آیتی (3

 .دهپیش از فرارسیدن روز حساب به دست ما ب

[ رسیدن]پروردگارا، پیش از»: وگفتند: فوالدوند (4

به شتاب به [ از عذاب]روز حساب، بهره ما را 

 «.ما بده

: گفتنههد( از روی خیههره سههری)آنههها : مکههارم (0

بهره ما از عذاب هرچه زودتر قبهل  ! پروردگارا»

 «!از روز حساب به ما ده

و ادعا کردند که پروردگارا کارنامهه  : خرمشاهی (9

ز روز حساب، هر چه زودتر به مها  ما را پیش ا

 .بده

مها  ]»: و آنها حتی به مسهخره گفتنهد  : صفارزاده (7

آفریدگارا، هرچهه عهذاب   [ توانیم صبر کنیم نمی

برای ما منظور شده قبل از روز قیامهت بهر مها    

 «.وارد ساز

نامهه کهردار   ! پروردگارا: گفتند و می: گرمارودی (1

 !ما را پیش از روز حساب به ما با شتاب ده

پهیش از  ! پروردگهارا »: و گفتند: صادقی تهرانی (1

از )روز حساب، با شتاب بهره قطعی ( رسیدنِ)

 .«را برایمان برسان( عذابمان

گوینههد ( بههه طنههز و طعنههه )و : حههداد عههادل  (90

قبهل از روز  ( از عهذاب )پروردگارا، سهم ما را 

 .حساب، پیش انداز

 

 نقد و بررسی 

دوگروه « قِب»مترجمین در معادل سازی برای واژه 

نامه اعمال و گروه ر از قِب را ی  گروه منظو: شده اند

 :اند دیگر بهره و نصیب تلقی نموده

الههی قمشهه ای، پاینهده، آیتهی،      :نامه اعماال ( 9

 . خرمشاهی وگرمارودی

بها  ) فوالدوند، مکهارم، صهفارزاده  : بهره و سهم( 2

 .صادقی تهرانی و حداد عادل ،(تسامح

اد از عذاب آخرت نتیجه هرچند بهره و نصیب افر

رای خود تدارک دیده اند لیکن نامه اعمالی است که ب

معناشناسی واژگانی ایهن دو معنها متهرادف و ههم     در 

معنی یکهدیگر نیسهتند و در جهایی یکهدیگر بهه کهار       

ا که در روایت مذکور از امام بنابراین از آنج ،روند نمی

 و نصهیب به بههره  ( 99: )در آیه ، واژه قِب (ب)علی

؛ یعنهی  2های گهروه   جمهمعنا شده است، لذا فقب تر

، (بها تسهامح  )جمه های فوالدوند، مکارم، صفارزاده تر

صادقی تهرانی و حداد عهادل بها معنهای روایهی قِهب      

 . هماهنگی دارد
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  نتيجه گيري
هاي قرآني نظير مـوارد فـوق    از بررسي معاني واژه

  :شود كه اين نتايج حاصل مي
تفاسير  و منابع معتبر روايي اماميـه  در كتب : ًاوال 

به طـرق  ) ع(روايات فراواني وجود دارد كه معصومين
قـرآن   هـاي  واژه مختلف نسبت به رمزگشـايي معـاني  

  . اند اقدام نموده
هـاي لغـت    وجود معاني روايـي در فرهنـگ  : ًثانيا

ـ   ) ع(ن مدعاسـت كـه آنچـه معصـومين     تأييدي بـر اي
نـاظر بـه معـاني و     ،انـد  ها بيان فرموده باره اين واژهدر

نه از نـوع مصـاديق، تـأويالت و     مفاهيم لغوي است،
  .غيره

دهـد كـه در بسـياري از     ها نشان مي پژوهش: ًثالثا
بـراي معـادل    هـاي معاصـر،   ها از جمله ترجمه جمهتر

معـاني مطروحـه در روايـات    قرآنـي   هاي گزيني واژه
موجب تفسيري اماميه لحاظ نشده است كه همين امر 

هـاي قـرآن    ترجمـه كاهش نقش اين نوع روايـات در  
  .شود مي

ــايي اين  ــخن نه ــي    س ــامبر گرام ــات پي ــه رواي ك
به ويـژه روايـات   ) ع(و سخنان ائمه اطهار) ص(اسالم

ت معاني واژگان تفسيري آنها منبع عظيمي براي درياف
موجــب تجلــي منــدي از آنهــا  قرآنــي اســت و بهــره

ت و دقت معادل روزافزون معاني قرآن شده و بر صح
  .گزيني مترجمان تاثير شاياني خواهد داشت
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