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چکیده
جملهها گاه به دلیل وجود برخی عوامل مختلف میتوانند هممزمما بمر منمانی متضماد
داللت کنند ،به گونهای که هر دو مننا با بافت و سیاق متن هماهنگی و تناسم داتمته
باتد  .قرآ کریم نیز دارای آیاتی است که در عین حال دارای داللتهای متضاد هسمتند
و همین عاملی تده که مفسرا و مترجما در ارائة یک مننای قطنی در مورد اینگونه
آیات اختالف نظر داتته باتند .نوتتار حاضر ممیخواهمد بما تییمه بمر روو توصمیفی ˚
تحلیلی ،عواملی را که سب ایجاد داللت متضاد در آیات قرآ کریم میتوند با تییه بمر
تفاسیر و ترجمهها بررسی و تحلیل کند و نشا دهد که اختالف نظمر ییراممو منمانی،
نشانة ضنف ک الم خداوند نیست؛ بلیه میزا بالغت ،انسجام سماختاری و مننمایی قمرآ
کریم را برای مخاط روتن میسازد؛ بررسی این آیات همچنین مشخص میسمازد کمه
تضاد عامل دیگری است که قطنیت کالم را تحت تاثیر قرار میدهد.
واژههای کلیدی :قرآ کریم ،داللت متضاد ،تفسیر.

 -1دانشیار گروه زبا و ادبیات عربی ،دانشگاه اراک.
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 -2دانشجوی دکترای گروه زبا و ادبیات عربی ،دانشگاه اراک.
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8۹

 - ۵مقدمه
هر جملة عربی برحس

اعتبارات مختلف دارای داللتهای متفاوتی است ،ییی از این

داللت ها برحس قطنی و احتمالی بود مننا ،به دو دستة قطنی و احتمالی تقسیم
میتود ،اگر مخاطبا متندد از یک جمله ،برداتت ییسانی داتته باتند ،جمله دارای

 -۵- ۵فرضیههای تحقیق
 -1آیاتی که دارای خوانشهای متضادند ،ییی از عواملی هستند که باعث ایجاد احتمال
در تنابیر و مننا میتوند.
 -2تنابیر متضاد از یک آیه بهصورت همزما  ،ییی از دالیل محیم برای وجود انسجام و
وحدت در قرآ است.
 -8برداتت و خوانش متضاد از یک آیه ،نشانة ضنف نیست ،بلیه زیبایی قرآ را
بهخوبی نشا میدهد.
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داللت قطنی است .مانند ﴿اهلل ربیم و رب آبائیم االولین﴾؛ اما اگر مخاطبا در مورد
تنبیر و خوانش یک جمله اختالف نظر داتته باتند ،جمله دارای داللت احتمالی است.
مانند ﴿لما خلقت بیدیّ﴾؛ زیرا احتمال این میرود که مننای "یدی" در این آیه
"قدرت" است و برخی دیگر منتقدند منظور "ننمت" است (فاضل السامرایی- 5 :1۹21 ،
 ،)18البته برخی دیگر نظرات متفاوتی داتتهاند که در این مقال مجال یرداختن به آ ها
نیست.
برخی از جمالت هستند که همزما  ،خوانشهای متضادی از آ ها میتود و هر یک
از خوانندگا این جمالت ،یک تنبیر متضاد از آ را مییذیرند و دیگری را با توجه به
دالیل خ ویش و یا برحس لحن گوینده و نویسنده رد و انیار میکنند .قرآ کریم نیز،
دارای نمونههای بسیاری از این نوع جمالت است و همین امر سب تده است که از
زما نزول تاکنو مفسرا بارها به تیوههای متفاوتی آ آیات را تفسیر کنند .نوتتار
حاضر میخواهد با روو توصیفی -تحلیلی و بر مبنای کتاب «الجملة النربیة و المننی»
تألیف دکتر فاضل صالح السامرایی ،عواملی را که سب میتوند یک جمله بهصورت
همزما بر دو خوانش متضاد ،داللت کند بررسی کند و با مقایسه نظرات و تنابیر
مفسرا و مترجما در مورد این آیات ،بهوضوح احتمالی بود تنابیر این آیات را نشا
دهد.

۹۱

خوانش پذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند تفسیر و ترجمة آنها

 -۵-۲پیشینة تحقیق

حاکمی در مقالة خویش با عنوا «اضداد در زبا فارسی و عربی» بر این عقیده است
که لغات اضداد کلماتی هستند که بر دو مننای متضاد داللت دارند ،وی در یژوهش
خویش واژگا اضداد و سب استنمال آ ها را بیا کرده است .در مقالة «داللت
احتمالی و قطنی در مننای برخی از آیات قرآ کریم»  ،عدنا طهماسبی و فاضل بیدار
به این مسئله یی بردند که در قرآ کریم به علت وجود عوامل گوناگو  ،کلمه یا عبارت،
صورتها و اعراب متفاوتی ییدا میکند و این خود باعث دریافتهای چندگانة مفسرا و
مترجما از یک آیه می تود و این حقیقت را هویدا کردند که دست نیافتن آسا به
مننی قطنی برخی از آیات قرآنی باعث تده است که قرآ این کتاب آسمانی از زما
نزول تاکنو بهطور میرر تفسیر و ترجمه تود.

 - ۵-۹ضرورت تحقیق
باوجود یژوهشهای گستردهای که ییرامو قرآ کریم ،تضاد مننایی ،تقابل مننایی و
اضداد موجود در آ صورت گرفته است؛ اما تاکنو در زمینة آیاتی که همزما دارای
دو تنبیر متضاد در قرآ کریم هستند ،یژوهشی به تیل کامل و مدو صورت نگرفته
است؛ لذا تحقیق حاضر ناتی از خأل یژوهش در این مورد است؛ زیرا زیبایی و بالغت
کالم خداوند را از وجوه دیگری برای مخاط نمایا میکند .در این جستار بر آنیم که
آیاتی را که همزما بر دو مننای متضاد داللت میکنند بررسی کنیم.
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یژوهشها و تحقیقات وسینی در زمینة وجوه زیباییتناسی ،بالغی ،تضاد مننایی و
بررسی اضداد در قرآ کریم صورت گرفته است که از جملة آ ها میتوا به مقالة
«بررسی کلمات اضداد در قرآ کریم» نوتتة محمدعلی اسدتاو اتاره کرد که در این
یژوهش اضداد را بهاختصار برتمرده و بیا کرده است که  ۹۱۱واژة اضداد وجود دارد
که تنها  17۱لغت از آ ها در قرآ کریم وجود دارد .وی بیا میکند که اضداد در گروه
مشترک لفظی قرار میگیرد که بر دو مننای متضاد و متقابل داللت میکنند .اسماعیل
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۹1

 - ۵خوانش متضاد همزمان در برخی از آیات قرآن کریم
تضاد آ است که یک واژه همزما بر دو منانی ضد هم داللت کند .تضاد تاخهای از
مشترک لفظی است .تضاد ییی از عوامل زیبایی و بالغت قرآ کریم است که خوانش-
یذیری قرآ را گسترو داده است .چرا که تضاد از عواملی است که داللت احتمالی به

 -۲- ۵اضداد
گاه کلماتی در زبا یافت میتود که درعینحال دارای مننای متضاد هستند که بدو
وجود قرینه ،برداتت هر دو مننا در بافت جمله امیا یذیر است؛ از این رو قطنیت کالم
را از بین میبرد و مننایی احتمالی به آ میبخشد؛ مانند کلمة «الجَو » که دارندة دو
مننای متضاد «أبیض و أسود» است ،کلمة «تری» دارای دو مننای متضاد
«خریدوفروو» است ،ترجمة جملة «تریت قمیصاً» را میتوا به دو صورت بیا کرد:
الف) ییراهنی خریدم ،ب) ییراهنی فروختم ؛ بدین ترتی بدو قرینه هر دو مننا جایز
است و سب ایجاد داللت احتمالی در جملة فوق تده است .در آیة  5۹سورة مبارکة
کهف ﴿ أَمَّا السَّفِینَةُ فَیانَتْ لِمَساکِینَ یَنْمَلُو َ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَ ْ أَعِیبَها وَ کا َ وَراءَهُمْ
مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً﴾ ،واژة «وراءهم» به مننای « أمامهم :روبرو و مقابل» و
«خلفهم :یشت سر» ،هر دو استنمال میتود؛ بنابراین مفسرا این آیه را به طرق
مختلفی تفسیر کردهاند و از بیا یک تفسیر قطنی و بدو تردید برای آیة فوق عاجز
ماندهاند (فاضل السامرایی)33 :1۹21 ،؛ زیرا واژة "وراء" از اضداد است( .ابن االنباری،

 )۹3 :1۹۱5زمخشری مینویسد« :در ییش روی آنا یادتاهی بود؛ یننی واژة "وراء" را
به مننای مقابل و ییشرو تفسیر کرده است( ».زمخشری ،1۹۱5 ،ج  )5۹۱ :2عالمه
طباطبایی چنین بیا میدارد که واژة "وراءهم" به مننای یشت سر است و هم ظرفی
است که در مقابل ظرف دیگری واقع میتود و چهبسا میتواند ظرفی باتد که دتمن
خود را در آ ینها کرده و آدمی از آ غافل باتد؛ سرانجام آیه را با توجه به مننای
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آیات می بخشد و مخاطبا را ابتدا در درک مننا دچار درنگ و تردید میکند .در این
یژوهش تنها آیاتی بررسی تده است که بهصورت همزما بر دو مننای متضاد داللت
میکند و به واژههای متضادی که در آیات در مقابل هم ذکرتدهاند ،توجهی ندارد.
عوامل مختلفی سب ایجاد تضاد در آیه میتوند .در زیر هر یک از عوامل را نام میبریم،
تواهدی از آیات قرآنی را ذکر و نظریات مفسرا را در مورد این آیات بیا میکنیم تا
اختالف نظر مفسرا در تفسیر اینگونه آیات بهوضوح آتیار تود.

۹2

خوانش پذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند تفسیر و ترجمة آنها

جهنم به کافرا بسیار نزدیک است؛ اما آنا از قرابت آ غافل هستند( ».ابن عاتور ،بی -
تا :ج )113 :17

میارم تیرازی میگوید« :واژة وراء (یشت سر) جنبة میانی ندارد؛ بلیه کنایه از این
است که آ ها بدو اینیه توجه داتته باتند گرفتار چنگال چنین ظالمى مىتدند و از
آنجا که انسا حوادث یشت سر خود را نمىبیند این تنبیر در اینجا بهکار رفته است».
(میارم تیرازی ،185۹ ،ج  )7۱1 :12بسیاری از مفسرا به جنبة میانی این واژه
نگریستهاند و آ را به مننای "ییشرو و مقابل" تفسیر کردهاند و دانستن مننای یشت
سر را برای آ دور از عقل دانستهاند( .آلوسی ، 1۹17 ،ج 882 :3؛ فیض کاتانی ،1۹17 ،ج
۹17 :8؛ ابوعبیدة ،1831 ،ج  )۹12 :1انصاریا این آیه را بدین گونه ترجمه کرده است:
«اما آ کشتى ،از بینوایانى بود که در دریا کار مىکردند و در برابرتا یادتاهى بود که
هر کشتى سالم و بى عیبى را غاصبانه تصرف مىکرد ،من خواستم منیوبش کنم».
(انصاریا  ،1838 ،ج  )8۱2 :1میارم تیرازی برخالف انصاریا مینویسد« :اما آ کشتى
مال گروهى از مستمندا بود که با آ در دریا کار مىکردند و من خواستم آ را
منیوب کنم؛ (چرا که ) یشت سرتا یادتاهى بود که هر کشتى را بهزور میگرفت».
(میارم تیرازی ،1858 ،ج  )8۱2 :1گرمارودی بیا میکند« :امّا آ کشتى از آ
مستمندانى بود که در دریا کار مىکردند؛ بر آ تدم به آ آسی رسانم چو در یى
آ یادتاهى بود که هر کشتى ( بی آسی ) را بهزور مىگرفت( ».گرمارودی ،183۹ ،ج :1
)8۱2

با توجه به نظریات مفسرا و مترجما آنچه برمیآید ،این است که واژة «وراء»
دارای دو مننا است که تامل ییشرو و یشت سر است و برخی مننای مجازی برای آ
در نظر گرفتند ،تنقی کرد و نزدیک بود حادثهای که فرد از آ غافل است را برای
آ کلمه ذکر کرده اند و هر سه مننا با این آیه مطابقت دارد .حال اگر این آیه را به بافت
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سوم ،واژة وراء اینگونه تفسیر میکند که کشتی از آ مستمندانی بود که با
آ در دریا کار میکردند و لقمه نانی را به دست میآوردند و در آنجا یادتاه ستمگری
وجود داتت که کشتیهای دریا را غص میکرد( .طباطبایی ،1۹15 ،ج  )8۹5 :18ابن
عاتور تفسیری متفاوت از این آیه ارائه کرده است« :واژة "وراء" را ضد مقابل و ییشرو
تفسیر کرده و میگوید :کلمة مذکور استناره ب رای حال تیئی است که یشت تیئی
دیگر قرار دارد ،آ را تنقی میکند و نزدیک است که به آ برسد؛ ولی از نزدییی آ
غافل هستند ،مانند سخن خداوند در آیة  1۱سورة جاثیه ﴿مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّم﴾ است که
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۹8

و سیاق ارجاع دهیم ،درخواهیم یافت که هممننای ییشرو بود یادتاه و هم یشت سر
بود او با سیاق همخوانی دارد؛ لذا فهم مننای کلمه ای که در گروه کلمات اضداد است
بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا «اگر کسى اینگونه منانى را نداند کالم ربانى را بهخوبی
درنمییابد( ».اسدتاو )2 :1853 ،همچنین الزم به ذکر است که وجود کلمات اضداد در
آیه موج
 )3و آیه را با خوانشهای متفاوت روبرو میکند تا ذهن مخاط با چالش روبرو گردد.
همچنین می توا به این نیته اتاره کرد که خدای متنال از بهکارگیری واژة اضداد
"وراء" هدفی دیگر داتته و آ بزرگ جلوه داد رع و وحشتی بود که آ یادتاه
غاص در دل آ بینوایا ایجاد میکرد تا جایی که آنا نمیتوانستند درک کنند که
آ یادتاه در یشت سر آنا است یا در روبرویشا ؛ زیرا الفاظ اضداد در عربی برای
مواضع بسیاری بهکار میرود که ییی از آ ها تصغیر و تنظیم است( .حاکمی:1878 ،
)822

 -۲-۲الفاظ مشترک بین نفی و ایجاب
گاهی وجود یک لفظ مشترک بین سل و ایجاب ،سب ایجاد مننای متضاد در جمله
میتود؛ لذا خوانش جمله با تردید همراه میتود؛ مانند جملة « أنا أعلم ما لی من حقٍ
عندک» که دارای مننای احتمالی منفی و مثبت است؛ زیرا «ما» در جملة فوق احتمال
دارد هم موصوله و هم نافیه باتد ،درصورتیکه بهصورت "مای نافیه" در نظر گرفته
تود ،جمله به این صورت « أنا أعلم أ لیس لی من حق عندک» تبدیل میتود و
درصورتیکه "مای موصوله" فرض تود ،جمله به «أنا أعلم الحق الذی هو لی عندک»
تبدیل میتود؛ بنابراین در جملة اول ،حقی برای او نیست؛ اما در جملة دوم ،حق برای
اوست ،به این ترتی مننای جمله تنها با یک "ما" متضاد میتود و مننای احتمالی به
خود میگیرد (فاضل السامرایی)33 :1۹21 ،؛ زیرا "ما" نیز کلمهای است که دارای مننای
متضاد است و می توا گفت که جزء اضداد است؛ به همین علت است که فهم متو
ادبی را با چالش ترجمه و تفسیر روبرو میکند( .اسدتاو )7 :1853 ،در آیة  1۹سورة
مبارکة کهف ﴿ وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَنْبُدُو َ إِالَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْیَهْفِ یَنْشُرْ لَیُمْ رَبُّیُمْ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَ یُهَیِّئْ لَیُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرْفَقا﴾ ،لفظ «ما» می تواند هم موصوله و هم نافیه باتد
که همین امر عامل ایجاد تضاد در مننای آیه نامبرده تده است و مفسرا  ،این آیه را به
دو صورت گفتهتده ،تفسیر کردهاند و هر دو مننا را برای آیة نامبرده صحیح خواندهاند.
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داللت احتمالی میتود؛ یننی باعث اتساع کالم میتود (ابن االنباری:1۹۱5 ،

۹۹
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اما آلوسی همچنین ،نافیه بود را برای "ما" جایز دانسته است و آ جمله را بهعنوا
جملة منترضه بین "إذ" و جواب آ "فَأْوُوا إِلَى الْیَهْف"در نظر گرفته است و "مای
نافیه" را بدینصورت تفسیر میکند که (جز خدای احد ،اله دیگری را مورد ستایش قرار
نمی دادند) و در واقع این جمله صداقت اصحاب کهف را تصدیق میکند که آنا از
بتیرستا دوری جستند و تنها خدای یگانه را ستایش میکردند ،یس به غاری یناه
بردند( .آلوسی ، 1۹17 ،ج  )21۱ :3انصاریا مینویسد« :و اکنو که از آنا و آنچه غیر
خدا مىیرستند ،کناره گرفتهاید؛ یس به این غار یناه گیرید تا یروردگارتا از رحمتش
بر تما بگستراند و در کارتا آسایش و آسانى فراهم آورد( ».انصاریا  :1838 ،ج )2۹7 :1
آیتی بیا میکند« :اگر از قوم خود کناره جستهاید و جز خداى ییتا خداى دیگرى را
نمىیرستید ،به غار یناه برید و خدا رحمت خویش بر تما ارزانى دارد و ننمتتا را در
آ مهیا دارد( ».آیتی ،185۹ ،ج )2۹7 :1
از نظریات مفسرا و مترجما می توا به زیبایی کالم خداوند یی برد که در یک آیه
احتمال چند مننای متضاد که با آیه همخوانی دارد ،وجود دارد؛ زیرا این حالت خوان ش
یذیری قرآ و آبستن بود آ برای چند مننا  ،خواننده را به تحسین و اعجاب وامی-
دارد .زیرا چنا هر دو مننای متضاد با بافت مطابقت میکند که حتی با ارجاع به بافت
آیه ،نمی توا فرقی میا آ دو مننا قائل تد و بهصورت قطع به یقین گفت که کدام
مننا ،مفهوم مورد نظر خدای متنال است.

 -۲-۹الفاظی که گاهی در لغت با توجه به ظاهرشان مثبت تلقی میشوند
و گاهی با توجه به معنا منفی تلقی میشوند
کلماتی وجود دارند که گاه در بطن جمله با توجه به ظاهر لغت ،مثبت تلقی میتوند و
مخاط برای جمله ،مننای ایجابی در نظر میگیرد و گاه بهصورت منفی ترجمه می-
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فخر رازی میگوید« :اکنو که از آنا و آنچه غیر از خداوند مییرستیدند،
دوری جستند» (فخر رازی ،1۹2۱ ،ج )۹۹2 :21؛ بنابراین "ما" را بهصورت موصوله در نظر
گرفته و تفسیر کرده است .آلوسی اینگونه بیا میکند" :ما" احتمال دارد که
"موصوله" و یا "مصدریه" باتد که بر ضمیر منصوبی "هم" در "اعتزلتموهم" عطف
تده است که در صورت موصوله بود اینگونه تفسیر میتود از (آنا و چیزهایی که
آنا عبادت می کردند غیر از خدای یگانه دوری جستند) و در صورت مصدریه بود
اینگونه (از آنا و عبادت آنا جزء عبادت خداوند ییتا دوری جستند) تفسیر میتود؛
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۹7

توند؛ بنابراین افراد با توجه به دیدگاه خویش نسبت به یک لغت ،تنبیرهای متفاوتی را
عرضه خواهند کرد که تنها باوجود قرینه و بافت جمله میتوا یک تنبیر را در نظر
گرفت و تنبیر دیگر را با قطنیت کنار زد .کلماتی با ویژگی ذکرتده ،در قرآ کریم
بسیار یافت میتود که مفسرا را در تفسیر آ آیات ،دچار اختالف نظر کرده است .در

یننی اینیه جز عدة مندودی ایما نیاوردند ( .طبرسی ،1852 ،ج  )8۱۹ :1فخر رازی می-
گوید« :برای این آیه سه وجه را می توا در نظر گرفت :الف) واژة "قلیل" صفت تخص
مؤمن است و به مننای این است که از میا آ افراد تنها تنداد اندکی ایما آوردند.
ب) واژة "قلیل" صفت برای ایما آ اتخاص است یننی بسیار اندک ایما آوردند؛
زیرا به خداوند ایما داتتند؛ اما به رسالت ییامبر (ص) ایمانی نداتتند و نسبت به آ
کفر میورزیدند .ج) در وجه سوم بیا میکند که آنا اصالً و به هیچ عنوا ایما
نداتتند هما طور که گفته میتود «قلیالً ما یفنل» یننی هیچ کاری را انجام نداد»
(فخر رازی ،1۹2۱ ،ج )7۹3 :8؛ اما وی بیا میکند که وجه اول مناس تر است؛ مانند آیة
﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْها بِیُفْرِهِمْ فَال یُؤْمِنُو َ إِلَّا قَلِیالً( ﴾.نساء )177/که مانند استثناء عمل
کرده است و گفته است که جز افراد کمی به خداوند ایما نیاوردند .عاملی میگوید:
«یهود گفتند دلهای ما از فراگرفتن گفته هاى ییغمبر یوتیده و در غالف است نه دلها .
در غالف است که خدا آ ها را براى کفر و سرسختى تا لننت کرده است و ایما
ندارند( ».عاملی ،18۹۱ ،ج  )11۹ :1طباطبایی مینویسد« :و گفتند :دلهای ما در غالف
است؛ بلیه خدا به دلیل کفرتا لننتشا کرده و درنتیجه کمتر ایما مىآورند».
(طباطبایی ،1858 ،ج  )823 :1مصباحزاده بیا میکند« :و گفتند دلهاى ما غالفدار
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آیة  33سورة تریفة بقره ﴿ وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَنَنَهُمُ اللَّهُ بِیُفْرِهِمْ فَقَلِیالً ما یُؤْمِنُو ﴾،
واژة «قلیل» از جمله واژههایی است که با توجه به ظاهر لغت ،گاه مثبت و گاه منفی
تنبیر میتود؛ از اینرو تفسیرهای متفاوتی در مورد این آیه ارائه تده است( .فاضل
السامرایی )3۹ :1۹21 ،طبرسی میگوید :آ افرادی که ذکر تدند ایمانشا بسیار ناچیز و
اندک است ،آنا خداوند را با ویژگیهایش قبول دارند و یذیرفتند؛ اما رسالت ییامبر
(ص) ،احیام و قواعد او را یذیرا نبودند؛ بنابراین وی را رد میکردند؛ لذا ایما آنا بسیار
اندک بود؛ اما وی دلیل ارائه کرده است که بنضی از افراد کلمة "قلیل" را در مننای نفی
بهکار بردهاند .مانند جملة «قلّ ما رایت هذا قطّ» یننی آ را هرگز ندیدم؛ بنابراین آیة
 33سورة بقره را بهصورت نفی ترجمه کردند که آ افراد بههیچعنوا ایمانی نداتتند نه
کم و نه زیاد .همچنین بیا میکند که اگر "قلیالً" را حال و منصوب در نظر بگیریم؛

۹۹
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کفرتا یس اندکاند آنا که

است؛ بلیه لننت کرد ایشا را خدا به سب
ایما مىآورند( ».مصباحزاده ،183۱ ،ج )18 :1
با توجه به سخنا مفسرا منلوم میتود که در نظر گرفتن هر دو مننا با توجه به

قرآ کریم خبر میدهد؛ زیرا طبق نظریة نقشگرای هالیدی ،ییی از عوامل انسجام در
متن ،وجود تضاد مننایی در متن ادبی است( .مهاجر و همیارا  )۹8 :185۹ ،گاهی
اقتضای متن ادبی این است که انسجام و وحدت خ ویش را از طریق وجود کلمات و
واژگا متضاد و متقابل حاصل نماید (مسبوق و همیارا )1۹۱ :18۹7 ،؛ در مبحث مورد
یژوهش این مقاله یک واژه به کمک واژگا دیگر و نقش نحوی آ ها ،توانایی خلق
مننایی متضاد را دارا است که این امر ییوستگی قرآ کریم را بیشازییش منتقل
میکند .

 -۲-۴جمالتی که بدون هیچ تقدیری ،همزمان ،بر دو معنای ضد هم
داللت میکنند
گاه اگر تقدیرات موجود در جمله در نظر گرفته نشود ،جمله بر دو مننای متضاد داللت
میکند .مانند «إ عاد لما فنل فسأعاقبه» که بر دو مننا داللت میکند :الف) احتمال
میرود که کاری انجام تده است ،ب) احتمال میرود که کاری انجام نشده است؛
بنابراین از این جمله می توا هر دو مننا را یذیرفت .از نظر فاضل السامرایی در قرآ
کریم نیز نمونههایی مانند جملة فوق یافت میتود؛ آیة  ۹۹سورة مبارکة هود ﴿قالَ یا
نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَ مَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَال تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَ ْ
ن الْجاهِلِین﴾ ،نمونهای برای این مورد از خوانشهای متضاد بهصورت همزما
تَیُو َ مِ َ
ظکَ أَ ْ تَیُو َ مِنَ الْجاهِلِین﴾ را اینگونه ترح دادهاند که آیه
است؛ آیة فوق ﴿ إِنِّی أَعِ ُ

دارای دو احتمال متضاد است :الف) تو را یند میدهم تا از نادانا نباتی و تو را بر حذر
میدارم ،ب) تو را یند میدهم؛ زیرا نایسند میدانم که در زمرة جاهال باتی؛ بنابراین
طبق بررسیها منلوم میتود گاهی «أ » را بهصورت مثبت و حرف ناصبه تفسیر کرده
و گاهی آ را بهصورت حرف نفی در نظر گرفته است ،در یک احتمال جهالت را به
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بافت آیه صحیح است و خللی در فحوای کالم مورد نظر خداوند ایجاد نمیکند و کمتر
جمالتی را می توا یافت که چو سخن خداوند از این ویژگی برخوردار باتد که بتوا
دو مننای ضد را برای یک جمله در نظر گرفت که هیچگونه خللی در مفهوم اصلی کالم
ایجاد نیند و مخاط را اینگونه به تالطم ذهنی وادارد  .این امر از انسجام بسیار زیاد در
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۹5

ایشا نسبت دادند؛ ولی در تفسیر دیگر جهالت را از ایشا دور کردند( .فاضل السامرایی،

 )۹1-۹۱ :1۹21طباطبایی میگوید« :منناى این جمله این است که من تو را نصیحت
مىکنم که با این سؤالت از جاهلین مباتى( ».طباطبایی ،1۹15 ،ج  )285 :1۱طبرسی
مینویسد« :تو را بر حذر میدارم و یند می دهم که از نادانا باتى؛ یننى از نادانا
 ،1852ج  )277 :7انصاریا بیا میکند« :خدا فرمود :اى نوح! به یقین او از خاندا تو
نیست ،او [داراى ] کردارى ناتایسته است؛ یس چیزى را که به آ علم ندارى از من
مخواه ،همانا من تو را اندرز مىدهم که مبادا از ناآگاها باتى( ».انصاریا  ،1838 ،ج :1
 )225میارم تیرازی میگوید« :اى نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى است!
یس آنچه را از آ آگاه نیستى ،از من مخواه! من به تو اندرز مىدهم تا از جاهال
نباتى( ».میارم تیرازی ، 1858 ،ج  )225 :1فارسی میگوید« :گفت :اى نوح ،او از کسا
تو نیست .او (صاح ) کردارى ناتایست است؛ بنابراین چیزى که تو را به آ علم نیست
از من مخواه ،بیگما من تو را یند مىدهم که از نادانا نباتى( ».فارسی ،18۹۹ ،ج :1
)۹۹7

از بررسی نظریات مفسرا و مترجما اینگونه برمیآید که از نظر سامرایی تفاوت
مننایی میا دو احتمال بیا تده وجود ندارد و نمیتوا مننای متضادی از آ ها
برداتت کرد؛ زیرا هر دو به یک مننا هستند البته با کمی تفاوت که باعث ایجاد اختالف
و تضاد میا آ دو نشده است.

 -۲-۱جمالتی که برحسب تقدیر بر دو معنای متضاد داللت میکنند
گاهی با تغییر نقش و اعرابی که یک واژه در کالم دارد برداتتی متفاوت و در واقع
برداتتی ضد برداتت اول در ذهن مخاط ایجاد میتود .باید خاطرنشا کرد که در
این مورد ،اعراب و نقش یک کلمه و حتی یک حرف ،تقدیری است که باعث بهوجود
آمد دو مننای ضد هم میتود.
«ما تاتینا فتحدثنا» جملهای است که برحس تقدیر میتوا دو مننای متضاد را از
آ برداتت کرد که هر دو مننا صحیح و درست است .اگر در جملة ذکرتده "فاء" را
"عاطفه" در نظر بگیریم ،احتمال میرود که گوینده گفته باتد که" :تو به دیدار ما
نیامدی و با ما سخن نگفتی" و تنها با یک حرف سخن گفتن را از او نفی میکند؛ اما
اگر "فاء" را بهصورت "استینافیه" در نظر بگیریم ،مننای جمله کامالً ضد مننای اول
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مباو .مسلماً یند خداوند روى نادانى نوح نبوده و او از کار قبیح مبرا است( ».طبرسی،

۹3
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میتود؛ گویی گوینده اینگونه بیا میکند که " :تو به دیدار ما نیامدی،
ولی با ما سخن گفتی" و به این ترتی سخن گفتن را در این تنبیر برای او اثبات کرده
است.

السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها﴾ با تغییر در اعراب واژة "ترونها" تنبیر آیه متفاوت جلوه می-
کند که این را بهوضوح میتوا در کالم مفسرا دید( .فاضل السامرایی۹1 :1۹21 ،؛ ابن
االنباری )2۹3 :1۹۱5 ،طباطبایی اذعا میکند« :این آیه برای اثبات وحدانیت خداوند
نازل تده است و سپس بیا میدارد که "بغیر عمد" متنلق به فنل "رفع" است و
"ترونها" جملة وصفیه برای "عمد" است و اینچنین وجود ستو و تییهگاه را برای
آسما اثبات میکند و تنها محسوس بود آ ستو ها را نفی و رد میکند و مراد این
ستو های محسوس و دیدنی برافراتته است» (طباطبایی،

است که آسما ها بدو
 ،1۹15ج  ،)23۹ :11وی نقش مستأنفه بود را برای "ترونها" بنید میداند ،درحالیکه
بنضی از مفسرا آ را جایز دانستهاند .طبرسی برای واژة "ترونها" دو نوع تنبیر را بیا
کرده است و میگوید :این جمله میتواند ،مستأنفه باتد و مقصود این است که خداوند
آسما ها را بیستو برافراتته است و تما هم میبینید که ستونی ندارد و این وجه از
تنبیر را برای این آیه تأیید میکند و صفت بود "ترونها" را برای کلمة "عمد" بنید
میداند و تنها به این وجه اتاره کرده است که دیگر مفسرا به آ اعتقاد دارند ،البته
وجه دوم را کامالً رد نمیکند؛ بلیه تنبیر اول را برای آیة مذکور صحیحتر قلمداد می-
کند ( طبرسی ،1852 ،ج )۹2۱ :۹؛ بدین ترتی طبرسی با تفسیر خویش وجود ستو و
خیمه را برای آسما نفی و بیا میکند که آسما ها بر یایه قدرت خداوند استوار
هستند .آلوسی در این مورد میگوید« :تنبیر این آیه بر سه وجه است و برای جملة
"ترونها" سه نقش متفاوت را در نظر گرفته است ،الف) بهصورت استیناف در نظر گرفته
تود که محلی از اعراب ندارد ،بدین ترتی وجود ستو را نفی میکند .ب) نقش جملة
حالیه برای "السموات" را مطرح میسازد و مراد این است که آسما ها را هما طور که
می بینید بدو ستو برافراتته است و دوباره وجود ستو را نفی میکند .ج) جملة
وصفیه برای "عمد" است ،بدین ترتی وجود ستو را اثبات میکند ،ولی ستو هایی
که قابل رؤیت برای آدمیا

نیست( ».آلوسی ،1۹17 ،ج  )3۹ :5انصاریا

«خداست که آسما ها را بدو

مینویسد:

یایههایى که آ ها را ببینید ،برافراتت( ».انصاریا ،

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

از اینگونه جمالت در قرآ کریم نیز یافت میتود که بسیار قابل توجه است که
چگونه هر دو مننا با بافت جمله همخوانی دارد .در آیة دوم سورة رعد ﴿اللَّهُ الَّذِی رَفَ عَ
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۹۹

 ، 1838ج  )2۹۹ :1الهی قمشهای بیا میکند« :خداست آ ذات یاکى که آسما ها را
چنا که مىنگرید بىستو برافراتت» (الهی قمشهای ،183۱ ،ج )2۹۹ :1؛ بنابراین از
گفتة مفسرا و مترجما چنین برمیآید که رسید به مننای قطنی در این آیه امیا -
یذیر نیست؛ زیرا هر دو تنبیر با بافت جمله همخوانی دارد و نمیتوا بهطورقطع یک

 -۲-۶جمالتی که برحسب قیدهای ذکرشده بر دو معنای متضاد،
همزمان ،داللت میکنند
گاهی در جمله قیودی ذکر میتوند که هما قیدها عاملی در جمله میتوند که تنبیر
متضادی از آ جمله به ذهن م خاط القاء تود و او را به نقطة تردید در دریافت
مضمو بیشاند .همانند جملة «ما جاء محمد راکبا» که به علت وجود حرف نفی "ما"
تنبیر جمله ،بهصورت سلبی و ایجابی در ذهن مخاط تداعی میتود ،در صورت
ایجابی ،مقصود این است که محمد آمده ،ولی سواره نیامده است .در صورت سلبی ،مراد
این است که محمد اصالً نیامده است نه ییاده و نه سواره.
در قرآ کریم از این موارد یافت میتود .با توجه به قیودی که در آیه یافت میتود،
احتمال دو مننای متفاوت وجود دارد .مانند آیة یک سورة مبارکة انسا ﴿هَلْ أَتى عَلَى
الْإِنْسا ِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَیُنْ تَیْئاً مَذْکُوراً﴾ که به علت وجود حرف نفی "لم" و اعراب
و نقشی که "لم یین تیئاً مذکوراً" در آیه ایفا میکند ،احتمالی تد تنبیر را در این
را دچار اختالف نظر کرده است( .فاضل السامرایی)۹2 :1۹21 ،

آیه ایجاد و مفسرا
زمخشری بیا میکند :زمانی بر انسا گذتته است که در آ زما چیز قابل ذکری
نبوده است؛ یننی انسا نطفه ای میا گل و خاک بوده است و هنوز مراحل آفرینش وی
به تیامل نرسیده بود و ذکر میکند که جملة مذکور می تواند دو نقش را برای خود
اختیار کند :الف) جملة حالیه و منصوب برای واژة "انسا " است؛ گویی که مقصود
خداوند این است که آیا بر انسا روزگاری گذتته است و وی چیز قابل ذکری نبوده
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مننا و تنبیر را برای آیة مذکور اثبات کرد که اینییی از زیباترین وجوه زبا عربی است
که یک آیه خوانشهای متفاوت و متضادی را داراست که این امر در نظر هالیدی و رقیه
حسن بسیار یراهمیت است؛ زیرا ییوستگی و انسجام متن را افزایش میدهد .به عقیدة
هالیدی ،روابط میا جملهای متن و انسجام حاصل از آ یک مفهوم مننایی است
(لطفی یور ساعدی )11۱ :1851 ،که خوانش و تأویل متن ادبی را از قطنیت دور میکند و
سب اتساع در کالم میتود.

7۱
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"حین" باتد ،وجود نداتتن انسا را بهطور کامل و قطع به یقین به مخاط عرضه
میکند( ».ابوحیا  ،1۹2۱،ج  )873 :1۱در منانی القرآ  ،فراء بیا میکند :انسا وجود
داتته است؛ ولی قابلذکر نبوده است؛ زیرا مدتزمانی که وی از گل بود تا دمیده
تد روح سپری کرده است بسیار طوالنی و آفرینش وی تیامل ییدا نیرده بوده است
(ر.ک :فراء ،1۹3۱،ج )218 :8؛ بنابراین فراء فقط ییی از تنبیرات ذکرتده را یذیرفته،
دیگری را مردود دانسته و به جایز بود مننای متضاد دیگری اتارهای نیرده است.
اندلسی نیز منتقد است که مقصود از آیة فوق ،وجود داتتن انسا در حالت گل و طین
است که هنوز روح در وی دمیده نشده است؛ به همین ترتی وی وجود داتته است؛
ولی قابل یاد کرد و چیزی درخور نبوده است که بدا اتاره تود و اتارهای به تأویل
دیگرا میکند که گفته اند انسا در کل وجود نداتته است؛ ولی اعتقاد خود اندلسی بر
این است که انسا بهصورت بالقوه وجود داتته است( .ابن عطیه اندلسی ،1۹22 ،ج :7
 )۹۱3طباطبایی این آیه را اینگونه تفسیر و تأویل میکند« :انسا چیزی نبود که بتوا
نام وی را در میا مذکورات دیگر مثل زمین و آسما و غیره آورد؛ زیرا هنوز خلق نشده
بود که موجود بشود و مانند سایر موجودات نام وی آورده تود و نفی موجود تنها به
مذکور وی برمیگردد؛ زیرا در موجودیت وی تیی نیست ،تاهد این تنبیر هم آیة
بندی است که خداوند میفرماید﴿ :إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسا َ مِنْ نُطْفَةٍ  ﴾...؛ بنابراین انسا
بهصورت بالفنل وجود داتته است( ».طباطبایی ،1۹15 ،ج  )12۱ :2۱دهلوی میگوید:
«هر آیینه آمده است بر آدمى مدتى از زما که نبود چیزى ذکر کرده تده( ».دهلوی،
 ، 1۹15ج  )181۹ :1انصاریا بیا میکند « :آیا بر انسا زمانى از روزگار گذتت که
چیزى درخور ذکر نبود؟» (انصاریا  ،1838 ،ج )753 :1
از سخنا مفسرا و مترجما اینگونه برمیآید که قیدهای موجود در یک آیه
مانند حروف نفی و نقش یک واژه میتواند تنبیر متضادی را در آیه ایجاد کنند که
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است؟ ب) جملة وصفیه و مرفوع برای واژة "حین" است .مانند آیة  88سورة
لقما ﴿یَوْماً ال یَجْزِی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ است که جملة "ال یجزی" صفت برای "یوم" است؛
فحوایی که از نقش جملة وصفیه برای حین به مخاط ارائه میتود ،این است که بر
انسا زمانی که هیچ چیزی قابل ذکر در آ وجود ندارد ،گذر میکند و روزی که انسا
اصالً موجود نبوده است( .زمخشری ،1۹۱5 ،ج  )۹۹7 :۹ابوحیا در این مورد میگوید:
«اگر "لم یین" جملة حالیه برای "انسا " باتد ،مراد این است ،زمانی بر انسا گذر
میکند که وجود داتته است؛ ولی چیز قابل ذکری نبوده است و اگر جملة وصفیه برای
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مننای قطنی را از آیه میگیرد ،یک آیه را محتمل منانی متفاوتی کند که هر تنبیر با
بافت جمله همخوانی دارد و مخاط را به درنگ و تأمل بسیاری دعوت میکند؛ زیرا
حرف نفی "لم" نیز جزء اضداد به حساب میآید (ابن االنباری )1۹1 :1۹۱5 ،و کالم را با
تقابل مننایی همراه میسازد.

است
افنالی در زبا عربی یافت میتوند که با حروف جر مختلفی همراه میتوند و منانی
متفاوتی از آ فنل می توا برداتت کرد ،گاهی این حرف جر حذف میتود؛ زیرا سب
ایجاد ابهام و تمولیت مننا در متن میتود ،متن را برای تنابیر مختلف آماده میسازد و
مخاط را به تأمل و درنگ وامیدارد .مانند فنل "رغ " که هم با حرف جر "فی" و هم
با حرف جر "عن" متندی می تود و در هر حالت مننای متضاد از دیگری به خود می-
گیرد ،اگر با "فی" متندی تود به مننای "دوست داتتن" است و اگر با "عن" متندی
تود مننای "تنفر" از آ فهمیده میتود ،در جملة "أرغ فی أ تفنل" مقصود این
است که "دوست دارم که انجام بدهی" و در جملة "ارغ عن ا تفنل" مراد این است
که "دوست ندارم که انجام بدهی" ،ولی اگر این حروف جر ذکر نشوند و محذوف بمانند
مانند "ارغ ا افنل" احتمال هر دو مننا در ذهن مخاط میرود که تنها از طریق
قرینه می توا ییی را بر دیگری ترجیح داد ،ولی گاهی قرینهای یافت نمیتود و هر دو
مننا با متن همخوانی دارد ،به همین دلیل مخاطبا را دچار اختالف میکند که هریک
از آنا برای خود دلیلی می آورند و با تمام قوا از موضع خود دفاع میکنند .در آیة 125
سورة نساء ﴿ وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِییُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلى عَلَیْیُمْ فِی ا لْیِتابِ
فِی یَتامَى النِّساءِ الالَّتِی ال تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِ َ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُو َ أَ ْ تَنْیِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْنَفِی َ
ن
مِنَ الْوِلْدا ِ وَ أَ ْ تَقُومُوا لِلْیَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْنَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِ َّ اللَّهَ کا َ بِهِ عَلِیماً﴾ می-
بینیم که "ترغبو " بدو حرف جر بیا تده است ،به همین علت مفسرا را دچار
تردید ساخته است که کدام مننا و مفهوم مدنظر خداوند بوده است؛ برخی هر دو
احتمال را یذیرفتهاند و برخی دیگر تنها یک وجه را ترجیح دادهاند( .فاضل السامرایی،
)۹8 :1۹21

طباطبایی بر این اعتقاد است« :فنل رغ با حروف جر "فی" و "عن" متندی می -
تود ،همراه با حرف جر "فی" به مننای تمایل و با حرف جر "عن" به مننای نفرت
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 -۲- ۷جمالتی که در آنها افعال متعدی به حروف جرِ متضاد بهکار رفته
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ج  )131 :8محذوف بود حروف جر باعث ایجاد خطا در مننی این آیه نشده است؛ بلیه
ییی از نشانههای زیبایی در قرآ کریم و کالم خداوند است که میتوا هر دو مننا را
برای این آیه در نظر گرفت .مشیینی میگوید« :و دربارة زنا از تو فتوا خواهند ،بگو:
خداوند دربارة آ ها به تما فتوا مىدهد و نیز دربارة آنچه در این کتاب بر تما خوانده
مىتود دربارة دخترا یتیمى که حقوق مقرر آ ها را نمىدهید و رغبتى به ازدواج با
آ ها ندارید ( »...مشیینی ،1831 ،ج  )۹3 :1انصاریا بیا میکند« :دربارة زنا از تو فتوا
مىخواهند .بگو :فقط خدا دربارة آنا به تما فتوا مى دهد و دربارة دخترا یتیمى که
حقوق الزم و مقرّر آنا را نمىیردازید و میلى به ازدواج با آنا دارید ( »...انصاریا ،
 ،1838ج )۹3 :1

بنابر قول مفسرا و مترجما مشخص تد که حذف حرف جر ،مننای متضاد را به
متن بخشیده است و متن را برای خوانشهای متندد آماده ساخته است؛ یس میتوا
فنل "رغ " بدو حرف جر را نیز جزء اضداد تمرد؛ زیرا هم مننای متمایل بود و هم
رغبت نداتتن را القاء میکند؛ ب نابراین باید به سیاق و بافت توجه کرد تا فحوای کالم
فهمیده تود؛ اما زیبایی قرآ مجید در این مواضع بهخوبی ملموس میتود؛ زیرا با
توجه به بافت هم هر دو مننای متقابل یذیرفتنی است و خللی در آیه ایجاد نمیکند؛
زیرا تضاد مننایی از عوامل مؤثر در ایجاد انسجام و ییوستگی در متن ادبی است( .مهاجر
و همیارا )۹8 :185۹ ،

 -۲-۸جمالتی که بر دو معنای متضاد داللت میکنند ،اما گاهی سیاق و
بافت جمله ،در درک معنا به مخاطب یاری میرساند
گاهی یک جمله محتمل بر دو مننای متضاد است؛ اما بافت جمله و طرز بیا گوینده به
کمک مخاط میتتابد و سب میتود که وی ییی از آ ها را بهطور قطع انتخاب
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است .حرف جری که در این آیه حذف تده ،لفظ "عن" است نه لفظ "فی"؛
زیرا می فرماید :از ازدواج با آنا نفرت دارد و این مننا را دو جملة (ال تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِ َ
لَهُنَّ) و (وَ الْمُسْتَضْنَفِینَ مِنَ الْوِلْدا ِ) تأیید میکنند» (طباطبایی ،1۹15 ،ج )1۱۱ :7؛
بنابراین در تقدیر گرفتن لفظ "فی" برای این جمله مناس نیست .طبرسی میگوید:
«این آیه حمل بر دو مننا میتود :الف) تما میلى به ازدواج با ایشا ندارید و ثروتشا
را در اختیارتا قرار نمىدهید تا دیگرى به ازدواج ایشا تمایل ییدا کند .ب) تما میل
دارید که به دلیل جمالشا یا به دلیل ثروتشا با ایشا ازدواج کنید( ».طبرسی، 1852 ،
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کند .تنبیر جملة «کیف تفنل هذا و انت من عائلة کریمة» هم میتواند این باتد که( :تو
این کار را انجام ندادی؛ زیرا تو از خانوادة خوبی هستی) و هم میتواند اینگونه باتد که،
(چطوری این کار را انجام دادی ،درحالیکه خانوادة تو به این خوبی است؟) اگر بافت
جمله و طرز بیا گوینده به کمک مخاط بیاید می توا ییی از این دو تنبیر را برگزید؛

«کافر تد مؤمن بند از ایمانش بنید است؛ زیرا که نشانههای خداوند و ییامبر (ص) در
میا آنا است» (طبرسی ، 1852 ،ج  ،)3۱2 :2بدین ترتی طبرسی اعتقاد دارد که هیچ-
گونه کفر و ناسپاسی از سوی مؤمنا صورت نگرفته است و در واقع آیه را بهصورت
منفی تفسیر کرده است و کفر بند از ایما را رد کرده است .آلوسی نیز همچو
طباطبایی منتقد است که این آیه برای تنج از عمل مؤمنانی است که بند از ایما  ،با
وجود ییامبر خدا (ص) و آیات الهی ،کفر ییشه کردند و این آیه را بهصورت مثبت و
ایجابی تفسیر کرده است( .آلوسی ،1۹17 ،ج  )288 :2زمخشری هر دو مننا را به حالت
انیاری و تنجبی بیا کرده است ،در مننای انیار ،مقصود این است که هیچ کفری از
سوی مؤمنا صورت نگرفته؛ زیرا آنا در میا خود از دو ننمت بزرگ برخوردارند و آ
هم آیات خداوند و دیگری وجود ییامبر اعظم (ص) است که مانع کفر ورزید آنا می-
توند؛ در مننای تنج  ،مقصود این است که چگونه آنا کفر ورزیدند درحالیکه که
آیات الهی و رسول خدا (ص) در میا آنا وجود دارند و میتوانستند با تمسک به آنا
از تبهه و کفر دوری کنند( .زمخشری ،1۹۱5 ،ج  )8۹8 :1انصاریا مینویسد« :و چگونه
کفر مىورزید درحالیکه آیات خدا بر تما خوانده مىتود و ییامبر او در میا تماست؟!
و هر کس به خدا تمسّک جوید ،قطناً به راه راست هدایت تده است( ».انصاریا ، 1838 ،
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اگر گوینده ،آ جمله را با حالت کوبنده و سرزنشگرانه بگوید ،تنبیر دوم را میتوا با
قطنیت برای جملة مورد نظر انتخاب کرد .نمونة این کاربرد ،آیة  1۱1سورة آلعمرا ﴿ وَ
کَیْفَ تَیْفُرُو َ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَیْیُمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فِییُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَنْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ
إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیم﴾ است( .فاضل السامرایی )۹8 :1۹21 ،طباطبایی میگوید« :کفر در
اینجا به منظور کفر بند ایما است و این آیه به مننای آ است که بفهماند چگونه به
تحریک یهودیا کافر مىتوید با اینیه رسول در بین تما است و تمسک به حق را
براى تما ممین مىسازد( ».طباطبایی ،1۹15 ،ج  )8۹7 :8طباطبایی اذعا دارد که این
آیه داللت دارد بر اینیه مؤمنا بند از ایما آوردنشا کفر ییشه کردهاند؛ لذا خداوند با
لحنی سرزنشگرانه آنا را مورد سرزنش قرار داده است و میفرماید :چگونه کفر ییشه
کردید درحالیکه آیات خداوند و رسولاهلل (ص) در میا تما بودند؟ طبرسی میگوید:
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ج  )۹8 :1میارم تیرازی اینگونه میگوید« :و چگونه ممین است تما کافر
توید ،با اینیه آیات خدا بر تما خوانده مىتود و ییامبر او در میا تماست؟! و هر
کس به خدا تمسّک جوید ،به راهى راست ،هدایت تده است( ».میارم تیرازی ،1858 ،ج
)۹8 :1

به سیاق آیه یک تنبیر را برای آیه ارائه دادهاند و برخی دیگر هر دو مننا را در نظر
گرفتهاند ،بنابراین سیاق و بافت جمله به کمک آنا آمده و توانستهاند یک مننا را
بهصورت قطنی برای این آیه برگزینند و این مورد با موارد قبلی در همین اصل متفاوت
است؛ زیرا سیاق و بافت جمله ،راه را برای گزینش ییی از منانی متضاد هموار کرده
است؛ اما با وجود این ،مفسرا و مترجما در تفسیر آیه اختالف نظر دارند و هریک
تفسیر و تأویلی متفاوت عرضه داتته اس ت؛ زیرا تضاد مننایی موجود در آیة فوق ،آیه را
با تأویلهای مختلف روبرو ساخته است.

 -۹نتیجهگیری
بررسی عوامل متفاوتی از جمله :اضداد ،حروف مشترک نافیه و موصوله و حروف جر
مربوط به افنال که باعث ایجاد تضاد همزما در تنبیر و مننای یک آیه میتوند ،با
تییه بر تفسیرها و ترجمههای مربوط به زما های مختلف ،نیاتی را القاء میکند:
 -1آیاتی که همزما بر منانی متضاد داللت میکند ،میتواند ییی دیگر از عواملی
باتد که فاضل السامرایی در کتاب خویش با عنوا «الجملة النربیة و المننی» نام برده
است که باعث ایجاد داللت احتمالی در آیات تده و مننای قطنی را دور میکند؛
بنابراین ،مفسرا و مترجما را در درک مننای حتمی دچار تردید و درنگ کرده و
هریک مننایی متفاوت از دیگری ارائه دادهاند.
 -2در این یژوهش با بررسی نظر مفسرا و مترجما ییی از موارد نام برده توسط
فاضل السامرایی مورد تردید قرار گرفته است؛ زیرا بدو وجود هیچ قرینهای در آیات و
جمالت نمی توا احتمالی بود مننا را در نظر گرفت؛ بنابراین از میا هشت مورد ذکر
تده ،مورد چهارم؛ یننی جملههایی که بدو وجود هیچگونه تقدیری ،همزما بر دو
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از سخنا و تفاسیر مفسرا و مترجما چنین برمیآید که هر یک از آنا با توجه
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مننای ضد هم داللت میکنند ،نمی تواند قطنیت کالم را از بین ببرد و تنها یک مننا را
به مخاط انتقال میدهد.
 -8در این جستار با بررسی موارد مذکور در کتاب «الجملة النربیة و المننی»
میتوا گفت که تقسیمبندی فاضل السامرایی درست نیست و بهتر است که موارد ۹ ،2

را یاسخگو باتد؛ زیرا همزما با ییشرفت علم ،تدبر در آیات قرآنی نیز بیشتر و با دقت
علمی زیادی همراه میتود که بتواند فحوای کالم خداوند را هر چه بهتر به مخاط
القاء کند.
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و  5در مورد یک با عنوا اضداد گنجانده توند؛ زیرا موارد  ۹ ،2و  5نیز جزء اضداد
تمرده تدند.
 -۹ییی از نشانه های اعجاز قرآ کریم ،وحدت و انسجام موجود در آ است؛ زیرا
یک آیه متحمل منانی و داللتهای متفاوت است که هرکدام از این منانی با بافت آیه
همخوانی دارد و طبق گفتة تفینی کدکنی :هرچقدر ساختار متن منسجمتر و دارای
تنوع و وحدت بیشتری باتد ،متن آبستن احتماالت بیشتری خواهد بود.
 -7اینیه یک آیه همزما دارای منانی متضاد است ،نشانة ضنف کالم خداوند نیست
بلیه زیبایی آ را برای مخاط دلیل نشا میکند که قرآ از زما نزول تاکنو به
صورتهای متفاوتی تفسیر و تأویل تده است و هنوز هم هر فردی با توجه به عصر و
زما خویش ،نیاز به تفسیر جدیدی از قرآ دارد که بتواند نیازهای مننوی و دینی وی
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