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  نزد مفسران و مترجمان قرآن كريم »عزم«تنوع معنايي 
   ها و ارزيابي گونه

  
  17/1/1396تاريخ دريافت:                                                                               احمد پاكتچي

  22/4/1396تاريخ پذيرش:  
 

  چكيده  
آيه از  9ماده عزم حامل مفهومي كليدي در تاريخ فرهنگ اسالمي است كه كاربردهاي آن در 

هاي مختلف عقايد، اخالق، احكام و انديشه سياسي اثر گذارده است؛  قرآن كريم، در حيطه
هاي قرآن، تشتت محسوسي در توضيح اين ماده  ترجمه اين در حالي است كه در تفاسير و

ها و  شود كه تا حدي برخاسته از دور شدن از زبان عصر نزول و اختالط ميان زبان ديده مي
هاي مفسران و مترجمان در ارائه برداشتي رها از  ها، و تا حدي مربوط به خالقيت گويش
 شناسي است. واژه

هاي كهن فارسي،  كه ماده عزم در تفاسير و ترجمهپرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است 
ها چه همگرايي و  گانه در قرآن كريم چگونه فهم شده است؟ اين فهم 9در كاربردهاي 

توان ارائه داد؟ روش به كار گرفته شده در مقاله،  شناسي از آنها مي واگرايي دارند و چه گونه
بنياد است؛ به طوري كه اطالعات به  داده مطالعه تطبيقي متون و تحليل محتواي آنها با الگوي

ها، مقدمه  ها و واگرايي دست آمده از مقايسه و تحليل، پس از به دست آمدن همگرايي
شناسي انتقادي گردد. براي پيشبرد بحث، مؤلف به طور غير مستقيم از  يابي به يك گونه دست

  .ره گرفته استشناسي تاريخي نيز به شناسي ساخت معنا در حوزه زبان روش گونه

  واژگان كليدي
   .هاي قرآن كريم پژوهي تطبيقي، تاريخ زبان عربي، ترجمه ، متنتاريخيمعناشناسي 

                                                 
 (ع)دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق                a.pakatchi@gmail.com  
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  طرح مسئله
هايي است  بار در قرآن كريم كاربرد يافته، در شمار ماده 9اي كه  عزم به عنوان ماده

ر قرآن كريم كه در فرهنگ اسالمي اثري ماندگار برجاي نهاده است. كاربردهاي عزم د
َىل َءاَدَم ِمن «اند، مانند آنچه در آيات  عقايدي شده هاي كالمي ـ  گاه درگير بحث

ِٕ
َ ا َو لََقْد َعهِْد

َىسِ  ُْل فَ ُ َعْزًما   قَ َ ُسل«) و 115(طه: » َو لَْم َجنْد  َ َصَرب أُْولُوْا الَْعْزِم ِمَن الرُّ َ ) ديده 35(احقاف: »  فَاْصِرب 
العزم پديد آورده طالحي را به عنوان پيامبران اولور آيه اخير اساساً اصشود كه د مي

 است. 

َ «گاه مباحث احكام در قرآن كريم، مانند عزم بر طالق در آيه  َّ نَّ ا ِٕ
َالَق فَا ْن َعَزُموْا الطَّ

ِٕ
َو ا

َِلمي ُ   النَِّاكحِ َحىتَ  َو َال تَْعزُِموْا ُعْقَدةَ «) و عزم بر عقدة نكاح در آيه 227(بقره: »  َمسیٌع  َ َاُب أََج »  یَْبلَُغ اْلِك
) به اين ماده گره خورده است و گاه در فضاي اخالقي از اعمال و خصالي 235(بقره: 

َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمور«رود  سخن مي "عزم االمور"به عنوان  ِ نَّ َذا ِٕ
؛ 17؛ لقمان: 186(آل عمران: » ا

ِ «) و گاه در آياتي مانند 43شوري: َّ ََىل ا  ْ ََولكَّ ذا َعَزْمَت فَ
ِٕ
ذا َعَزَم ااْلَْٔمرُ «) و 159 عمران: (آل» فَا

ِٕ
» فَا

هايي در باب  ساز نظريه ) استنباط سياسي صورت گرفته و مفهوم عزم زمينه21(محمد:
  انديشه سياسي بوده است. 

 هاي موشكافانه درباره اين درجه از اهميت ماده عزم، نيازمند آن است كه دقت
ارزش لغوي و تفسيري آن صورت گيرد و پژوهش حاضر، در صدد پاسخگويي به اين 

ها،  مسئله است. بايد عنايت داشت كه در منابع لغوي و هم در متون تفسيري و ترجمه
شود؛ تشتتي كه بخشي ناشي از دور  تشتت فراواني در توضيح اين ماده مشاهده مي
ها در  ر برخاسته از تعدد خود ريشهشدن مفسران از زبان عصر نزول و بخشي ديگ

واژه از همان  سابقه تاريخي زبان عربي است. اين واقعيت كه عزم به عنوان يك وام
هاي متقدم هجري وارد زبان فارسي شده است نيز بر مشكالت افزوده و احساس  سده

دقيق اند، به مثابه مانعي در راه ت وضوحي كه مخاطبان فارسي زبان از ماده عزم داشته
معناي واژه عمل كرده است. اي در حالي است كه مفهوم درك شده از عزم و عزم 

  كردن در فارسي، گاه در سياق آيات گنجايش ندارد و گاه گمراه كننده است.
اي از مفسران، از صاحبان تفسير ترتيبي و مترجمان قرآن كريم، تا  طيف گسترده

هايي  درگير بيان معنا و ارائه معادل نويسندگان كتب وجوه و نظاير و مفردات قرآن،
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موجود  2هاي و چندمعنايي 1ها اند و در اين مسير، همنامي براي عزم در قرآن كريم بوده
  ها فراهم آورده است. اي از معادل در اين ماده، زمينه را براي مطرح شدن طيف گسترده

، كدام يك از در اين پژوهش به دنبال آن هستيم تا نشان دهيم در آثار اهل تفسير
اند و چه نسبتي ميان اقوال تفسيري با معانيِ  مورد توجه قرار گرفته 3هاي معنايي، گونه
اي در اين ماده برقرار است. در اين راستا، كوشش در مقاله حاضر بر آن است كه  ريشه

هاي كهن فارسي در خصوص آيات مربوط به  تفسيرهاي مختلف قرآن كريم، و ترجمه
ند و از خالل آنها، تنوع موجود در خصوص معاني مورد نظر مفسران و عزم كاويده شو

ها، يك  بندي برآمده از خود داده مترجمان استخراج گردد و سپس بر اساس طبقه
  شناسي ارائه شود كه بتواند مبنايي براي نقد و ارزيابي نيز باشد. گونه

ل محتواي آنها با روش به كار گرفته شده در مقاله، مطالعه تطبيقي متون و تحلي
بنياد است؛ به طوري كه اطالعات به دست آمده از مقايسه و تحليل، پس از  الگوي داده

شناسي انتقادي  يابي به يك گونه ها، مقدمه دست ها و واگرايي به دست آمدن همگرايي
شناسي ساخت معنا  گردد. براي پيشبرد بحث، مؤلف به طور غير مستقيم از روش گونه

  شناسي تاريخي نيز بهره گرفته است. اندر حوزه زب
  

  . معناي استوار بودن و معاني مرتبط1
گيرند كه به تعابير مختلف  در اين بخش آن دسته از معاني مورد بحث قرار مي

كردن، اعم از الزم و متعدي گرد بر محور معناي فعلي استوار بودن/ عربي و فارسي،
  :اند. اين موارد به تفصيل عبارتند از آمده

  
  شدن/. استوار بودن1-1

ـ آنجا كه در قرآن كريم » عزم«هاي فارسي قرآن، در برگردان واژه  در ترجمه
شده است؛ اين  كاربرد اسمي دارد ـ واژه استوار بسيار كارآمد و پسنديده تلقي مي

رجمه عزم در شود. ت هر دو ديده مي» أُولُوا الَْعْزمِ «و » ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمور«هاي  برگردان در تركيب
توان در اين آيات بازجست:  عزم االمور بر اساس تحليل وصفي به استوار را مي

  .5)نامه فرهنگ( 43)، شوري:4، گزينه777، ص2، ج1376(نسفي،  17لقمان:
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: ، مانندشود با همان تحليل وصفي ترجمه به استوارترين هم در مواردي ديده مي
)، نامه فرهنگ( 17)، لقمان:266، ص1، ج1356، ترجمه تفسير طبري( 186عمران:  آل

، گزينه). ترجمه عزم در همان 252، ص1355، ترجمه قرآن موزه پارس( 43شوري:
 186عمران: شود: آل كاربرد بر اساس تحليل اضافي به استواري كه در اين موارد ديده مي

؛ 397، ص2، جمنهج؛ كاشاني، 157، صمواهب؛ كاشفي، 369، ص2، ج1371(ميبدي، 
)، 483، ص7، ج1371(ميبدي،  17)، لقمان:نامه فرهنگ؛ 61، ص1383، مه قرن دهمترج

  ). 1486، ص6، ج1356، ترجمه تفسير طبري( 35احقاف:
نيز سياق، اقتضاي معناي اسمي و نه وصفي دارد و لذا ترجمه رايج  115در آيه طه:

 ، گزينه؛146، ص1352، تفسيري بر عشري؛ 998، ص4است (همان، ج "استواري"
). تنها برخي نسخ در اين آيه عزم نامه فرهنگ؛ 24، ص1355، ترجمه قرآن موزه پارس
) كه نامه فرهنگ، گزينه؛ 271، ص1383، ترجمه قرن دهماند ( را به استوار ترجمه كرده

در آنها استوار اگر خطاي نوشتاري نباشد، به معناي اسمي و نه وصفي، يعني به معناي 
  ). 261، ص1، ج1381نوس در فارسي است (نك: معين، استواري است كه لغتي نامأ

هاي وصفي و اضافي ياد شده، گاه به جاي استوار و استواري، تعبير  با همان تحليل
(نسفي،  186عمران: استواركار و استواركاري نيز به كار رفته است. استواركاران در آيه آل

تواركاري در ، گزينه)، اس916، ص2(همان، ج 43)، شوري:145، ص1، ج1376
در برگردان  "استوارشدن") و نامه فرهنگ؛ 434، ص1383، ترجمه قرن دهم( 35احقاف:

  ).نامه فرهنگ؛ 437، ص1383، ترجمه قرن دهم( 21كاربرد فعليِ عزم در آيه محمد:
هاي ديگر كه معنايي نزديك به استوار دارند و ملحق به همين گونه ساخت  معادل

، مواهب(كاشفي،  35در آيه احقاف: "ثَبات"برد اسمي هستند، عبارتند از: در كار
)،  45(همان، ص 186عمران: )، محكَم در آيه آل313، ص1867، موائد، گزينه؛ 1138ص

 "أشَد"، 6)278ص15، ج1371(ابوالفتوح رازي،  17(ايستاده) در آيه لقمان: "استاده"
، گزينه) و در كاربرد 551، ص1، ج1413عطيه،  (ابن 186عمران: ترين) در آيه آل (سخت
  ).نامه فرهنگ( 21در آيه محمد: "سخت گشتن"فعلي 
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  . شكيبايي كردن1-2
ارائه تفسيري از عزم به صبر و شكيبايي در ميان مفسران متقدم، نزد قتاده (د 

ق) ديده شده و همين امر زمينه توجه مفسران پسين 150ق) و مقاتل بن سليمان (د 118
ت محدود ـ فراهم آورده است. در ميان علماي وجوه و به اين معنا را ـ به صور

اند، صبر به عنوان  به تنوع معناييِ واژه عزم توجه كرده 6و  5هاي  مفردات كه در سده
؛ 341، صالوجوهيكي از معاني اين واژه قرآني مطرح شده است (مثالً دامغاني، 

 ). 354، ص1425جوزي،  ابن

ق، چنين تفسيري از عزم در برخي آيات 4در ميان مفسران و مترجمان از سده 
ترجمه قرن ، گزينه؛ 146، ص1352، تفسيري بر عشري( 115شود، مانند: طه: ديده مي

، 1429؛ مكي، 149، ص1424زمنين،  ابي (ابن 17، گزينه)، لقمان:271، ص1383، دهم
). ترجمه عزم به پايداري در 247، ص3، جتفسير(ابوليث،  43)، شوري:5729، ص9ج

  ).نامه فرهنگتواند به همين طيف معنا الحاق گردد ( رجمه نيز مييك ت
  

1-3ت داشتن. جدي  
ديگر معناي ملحق به اين گونه معنايي، عزم به معناي جِديت داشتن است. چنين 
تفسيري از عزم قرآني، نزد مفسران متقدم چون مجاهد، حسن بصري و مقاتل بن 

) و دوام 55، ص26، ج1405؛ طبري، 238ص، 3، ج1424شود (مقاتل،  سليمان ديده مي
  شود.  هاي ميانه نيز گاه ديده مي اين برداشت نزد مفسران سده

، 1375(اسفرايني،  186عمران: به ندرت تفسير صورت اسمي عزم به جِد، مانند: آل
 43، گزينه)، شوري:86، ص1، ج1349، تفسير قرآن كمبريج( 115)، طه:447، ص1ج

، گزينه) و 1138، صمواهب(كاشفي،  35، گزينه)، احقاف:36، ص9، ج1371(ميبدي، 
، 2، ج1424وهب،  (ابن 21بيشتر تفسير صورت فعلي عزَم به جد در آيه محمد:

) قابل مشاهده 356، ص1425جوزي،  ، گزينه؛ ابن303، ص3، جتفسير؛ ابوليث، 318ص
) و 96، ص2، ج1376هاي فارسي آيه اخير هم تعبير جِد شدن (نسفي،  در ترجمهاست. 

  شود.  ، گزينه) ديده مي116، ص9، ج1378به جِد شدن (ابوالمحاسن جرجاني، 
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  . استوار كردن1-4
توان  در شاخه استوار كردن، اعم از تثبيت چيزي از جانب خداوند يا انسان، مي

اقوالي از علماي قرآني را مورد توجه قرار داد؛ برخي از اين اقوال در ادامه بحث در 
ب معاني مرتبط با اين گونه، بررسي خواهند شد، اما تفسيرهايي كه مشخصاً از قال

اند هم وجود دارند؛ مانند: تفسير فعل عزم به ثبوت  اي از ماده ثبات استفاده كرده واژه
) و تفسير عزم به 1160، ص2، ج1429(مكي،  159عمران: رأي بر چيزي در آيه آل

  ). 955، ص2، ج1376(نسفي،  35اثبات در آيه احقاف:
 َعَزمَ ) كه 159عمران: ق) در آيه (آل308وهب دينوري (د  بايد تفسير ابن به اين موارد

ىل الش"را به معناي  ) و تعبير 130، ص1، ج1424وهب،  ، گرفته است (ابن"َرضََب 
را عالوه كرد  21به معناي ثبات يافتن در ترجمه آيه محمد: "فرا كار نشستن"فارسي 

 ، گزينه).187، ص9، ج1381(ميبدي، 

نيز در متون تفسير ستوار كردن، دو معناي ذيل هاي فرعي از معناي ا به عنوان شاخه
  و ترجمه اهميت ويژه دارند:
تحقيق كه در تعبير فارسي گاهي محقق  حق شمردن: الف) محقق ساختن و

ساختن و گاهي حق شمردن چيزي است، در واقع محصول تضييق معنايي در استوار 
اند.  ردن است كه برخي از علماي تفسير از آن به عنوان يكي از معاني عزم سود بردهك

اند و مورد  ه را به عنوان يكي از معاني عزم برشمرد "تحقيق"در كتب وجوه و نظاير 
ىل الطالق"مشترك جستن اين معنا در آن آثار در  شود   ) ديده مي227(بقره: "ٕان عزموا 

). البته ابوعبدالرحمن حيري (د بعد 341، صالوجوهغاني، ؛ دام237، ص1996(حيري، 
نيز به همين معنا قائل  17و لقمان: 186عمران: ، آل235ق) در آيات ديگر مانند بقره:430

 شده است (حيري، همانجا).

عزم به  227ق، در تفسير آيه بقره:8تا  3هاي  در ميان مفسران كساني در طي سده
، 1، ج1420؛ بغوي، 74، ص1424وهب،  اند (ابن ر كردهطالق را به تحقيق طالق تفسي

). تفسير مشابهي نزد 81، ص1408ملقن،  ؛ ابن197، ص1، ج1404جوزي،  ؛ ابن298ص
هاي  ). در ترجمه317، ص1، ج1420شود (بغوي،  هم ديده مي 235بغوي در آيه بقره:
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آن را به فعل  ،227فارسي، نسفي با ملحوظ داشتن معناي تحقيق براي عزم در آيه بقره:
  ).72، ص1، ج1376برگردانده است (نسفي،  "حقيقت كردن"نامأنوس 

در همين مسير، بايد به مواردي اشاره كرد كه تحت تأثير همين ارتباط، در كاربرد 
 186عمران: اسمي واژه حق به عنوان معادل عزم گزيده شده است. از آن جمله است: آل

، گزينه)، 26، ص3، ج1422(ثعلبي،  17مان:، گزينه)، لق549، ص1، ج1420(بغوي، 
، واژه حقيقت 186عمران: ، گزينه). گاه نيز در آيه آل237، ص1996(حيري،  43شوري:

، گزينه) 272، ص1، جتفسير(ابوليث،  "حقائق الامور"يا حقايق به جاي آن نشسته است: 
قة الاميان"و  ؛ 456، ص1، ج1430ق) (جرجاني، 114رباح (د  ، منقول از عطاء بن ابي"حق

  ). 549، ص1، ج1420بغوي، 
در اصطالح متشرعه، در گسترش معناي استوار كردن ـ اين بار  واجب كردن:ب) 

براي امر  عزامئ، با جمع عزميةبه معناي امر واجب گردانيده شده، و  َعزمةاز جانب خداوند ـ 
روزآبادي، واجب ساخته شده است. اين اصطالح به كتب لغت نيز راه يافته است (في

). در اصطالح مشهور نزد 830- 829، ص3، ج1296پوري،  ؛ صفي150، ص4، ج1344
علماي اسالمي، عزم اشاره به اوامر غير قابل تخلف تشريعي نيز داشت و بدين معنا در 

)؛ 155، ص2، ج1405گرفت (طبري،  مقابل رخصت به عنوان امر قابل تخلف قرار مي
بيشتر از عزيمة در مقابل رخصة استفاده شده است (مثالً  هاي ميانه و متأخر، اما در سده

  ).260، ص1، ج1421نك: زركشي، 
هاي قرآن كريم، در كاربردهاي اسمي، گاه عزم به  بر اين پايه، در تفسيرها و ترجمه

، مواهب؛ كاشفي، 26، ص3، ج1422(ثعلبي،  17واجب ترجمه شده است، مانند: لقمان:
). 117، ص17، ج1371(ابوالفتوح رازي،  43و شوري:) 258، ص1867، موائد؛ 914ص

، 1383، ترجمه قرن دهمشود ( تر هم ديده مي در آيه سوره لقمان ترجمه به واجب
(ابوليث،  "ٔاوَجبَ "تفسير به  227، گزينه). در كاربرد فعلي هم، در آيه بقره:350ص

، گزينه) 303، ص3(همان، ج "وجب"تفسير به  21) و در آيه محمد:150، ص1، جتفسير
شود. گاه مفهوم واجب و وجوب با تعابير ديگر بيان شده است: در آيه  ديده مي

آنچه ")، در همان آيه 211، ص7، جمنهج(كاشاني،  "مفروضات"به تعبير  17لقمان:
)، در ما امر هللا به، گزينه: 338، ص4، ج2007(ماوردي،  "خداوند بدان دستور داده است
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)، در همان آيه به 1144، صمواهب(كاشفي،  "امر"زم شدن به تعبير ال 21آيه محمد:
)، و سرانجام در 350، ص8، جمنهجتعبير جزم شدن امر و الزم گشتن حكم (كاشاني، 

  ).نامه فرهنگ( "كار بايستي"تعبير فارسي  159عمران: آيه آل
 

  . عزم به معناي نگاه داشتن1-5
بن زيد، عطية بن سعد (د  تفسير عزم به نگاه داشتن و حفظ از سوي عبدالرحمن

عباس، در  ق) از مفسران متقدم و حتي در نقلي از ابن161ق) و سفيان ثوري (د 111
، 1405؛ طبري، 197، ص1403) مطرح شده بود (سفيان ثوري، 115خصوص آيه (طه:

). انتظار آن است كه اين ديدگاه در آثار 4706، ص7، ج1429؛ مكي، 221، ص16ج
رو شده باشد، ولي در عمل تنها تأثير محدودي از  ال فراوان روبهتفسيري پسين با استقب

  شود.  آن ديده مي
ق) اين معنا را در تفسير آيه ياد شده برگزيده (ابوليث، 373ابوليث سمرقندي (د 

) و راغب اصفهاني هم بر پايه همان روايات، در سخن از آن آيه، 414ص، 2، جتفسير
گفته است (راغب  "خداوند و عزيمت بر قيام به آنمحافظت بر امر "عزم را به معناي 

هاي محدود در  هاي فارسي كهن هم، تنها در نمونه ). از ترجمه334، ص1961اصفهاني، 
، 1، ج1349، تفسير قرآن كمبريجاند ( برگردان كرده "داشت نگاه"آن آيه، عزم را به 

 ).نامه فرهنگ؛ 86ص

به جز حفظ وجود دارد كه به سبب همچنين تفاسيري با استفاده از الفاظ ديگر 
ق) در آيه 290نزديكي ملحق به اين معناست. از جمله مفضل بن سلمه لغوي (د بعد 

). كه 338ص، 4، ج2007تفسير كرده است (ماوردي،  "ضبط"، عزم را به 17لقمان:
  تفسيري نادر است.

  
  . معناي قصد كردن و تصميم گرفتن2

گيرند كه در زبان عربي يا  بحث قرار ميدر اين بخش آن گروه از معاني مورد 
فارسي، معادل قصد كردن و تصميم گرفتن، يا معنايي بسيار نزديك به آن دو باشند. در 
باره اين گروه از معاني بايد اشاره شود كه كاربرد ماده عربي عزم براي آنها، در عربي 
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اخه شمالي هاي سامي، تنها در ش هاي مختلف زبان كهن ريشه ندارد؛ و در شاخه
  ). Gesenius, 1955, p. 273(شود  مركزي، مانند عبري و آرامي اين معنا ديده مي
شناسي تاريخي نشان داده است كه اين  نگارنده در پژوهشي مستقل از منظر زبان

معنا در زبان عربي اصيل نيست و بايد حاصل تأثيرپذيري از زباني ديگر در دوره مابعد 
  قرآني باشد. 

غلبه معناي قصد كردن و تصميم گرفتن بر ماده عزم و مهجور شدن بايد گفت 
بازنمود  21كردن در دوره تدوين تفسير، به ويژه در ذيل آيه محمد:/معناي استوار بودن

ق) پيشواي كوفيان در ادب، نخستين شخص شناخته 207يافته است. ابوزكريا فراء (د 
در آيه مورد بحث، با گراييدن به  "َم الامرُ َعزَ "در منابع است كه در برخورد با عبارت   شده

توانند فاعل عزم  اند كه مي كند عزيمت از آنِ انسان است و اهل عزم مجاز، اشاره مي
). معاصر بصري 215ص، 1، ج1421؛ خطيب بغدادي، 14ص، 1، ج1980باشند (فراء، 

مجازات قرآن دارد، باره اي در ق) كه تحقيق گسترده210وي، ابوعبيده معمر بن مثَنَّي (د 
، 2، ج1374در آيه مورد نظر هيچ مجازي در كاربرد احساس نكرده است (ابوعبيده، 

  ).215ص
ق) ديدگاه وي 310ق) و ابوجعفر طبري (د 276قتيبه دينوري (د  به دنبال فراء، ابن

). با توجه به 290ص، 15، ج1405؛ طبري، 86، ص1423قتيبه،  اند (ابن را تكرار كرده
توان نتيجه گرفت كه  هاي شاخص قرن سوم، مي ين ديدگاهي نزد اين چهرهوجود چن

مهجوريت گونه معنايي الف و شهرت گونه معنايي ب در اواخر سده در آخرين مراحل 
، 13، ج2001ق، ازهري اين تحليل را بازگو كرده (ازهري، 4خود بوده است. در سده 

  فته است. ق) به تفصيل مجاز را شكا406) و شريف رضي (د 38ص
شمارد، بر اين باور تكيه دارد كه عزم در معناي  وي كه بيان اين آيه را استعاره مي

شود، انساني كه بر انجام دادن كاري قبل از  حقيقي خود جز از انسان مميز صادر نمي
كند و مشيت خود را بر تحقق بخشيدن آن فعل ببندند (شريف  "توطني نفس"وقت آن 

ويي احتمال ديگري براي معناي عزم كه به جز قصد و )؛ گ308، ص1955رضي، 
  تصميم باشد براي او منتفي بوده است.
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  ق نيز شماري از مفسران و اديبان نامدار اين تحليل را پسنديده6و  5هاي  در سده
هاي بعد نيز كمابيش هواداران خود را داشته است (مكي،  اند و در سده و تكرار كرده

؛ 91، ص1403سيد بطليوسي،  ؛ ابن533، ص1، ج2000يده، س ؛ ابن672، ص2، ج1405
  ).38، ص1، ج1404جوزي،  ؛ ابن375، ص2، ج1400انباري،  ابن

  
  . عزم به معناي قصد كردن2-1

از آنجا كه اين معنا براي ماده عزم در عربي نوخاسته است، به نحوي قابل انتظار 
ها  شود؛ اما تفاسير و ترجمه نميدر تفاسير متقدم اثري از چنين معنايي براي عزم ديده 

ق) 478اند. ابوعبداهللا دامغاني (د  به بعد به طور گسترده بدان توجه كرده 5هاي  از سده
داند؛ مانند كاربردي  در وجوه قرآن، در بحث از واژه عزم، يكي از معاني آن را قصد مي

ولك"كه در آيه  ؛ قس: 341، الوجوه، شود (دامغاني ) ديده مي159عمران: (آل "فٕاذا عزمت ف
 ).237، ص1996حيري، 

كه عزم  235و بقره: 227ق) در آيات بقره:471معاصر وي عبدالقاهر جرجاني (د 
، 323، ص1، ج1430كاربرد فعلي دارد، آن را به قصد تفسير كرده است (جرجاني، 

، عزم در 235). همزمان با آن دو يا اندكي بعد، در يك تفسيري كهن در آيه بقره:331
، 1، ج1382بخشي از تفسيري كهن، كاربرد فعلي، به قصد كردن ترجمه شده است (

  ). 97، ص1375؛ در باره زمان تأليف، نك: آذرنوش، 74ص
و  115و طه: 235ق، عمر بن محمد نَسفي در بقره:6هاي فارسي سده  در ترجمه

، 1، ج1376اند (نسفي،  عزم را به قصد كردن برگردانده 43رشيدالدين ميبدي در شوري:
، گزينه). برگردان به قصد و قصد كردن ذيل 36، ص9، ج1371؛ ميبدي، 602، 76ص

هاي متأخر بار ديگر اوج گرفته است:  هاي فارسي سده آيات مختلف، در ترجمه
)، 22، ص1867، موائد؛ 11، ص2، جمنهج؛ كاشاني، 73، صمواهب(كاشفي،  227بقره:
، موائد؛ 381، ص2، ج1362حسيني،  ؛ ابوالفتح78، صمواهب(كاشفي،  235بقره:

، 2، جمنهج؛ كاشاني، 149، صمواهب(كاشفي،  159عمران: ) و آل24، ص1867
  ).265ص
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استفاده از معادل فارسي آهنگ كردن به معناي قصد كردن براي برگردان عزم نيز 
 235)، بقره:نامه فرهنگ( 227شود. از جمله بقره: ق ديده مي6ذيل آيات مختلف از سده 

؛ 321، ص2، ج1371(ميبدي،  159عمران: )، آل294، ص3، ج1371والفتوح رازي، (اب
  ).158، ص9، ج1371(ميبدي،  35) و احقاف:نامه فرهنگ؛ 138، ص1، ج1376نسفي، 

با معناي بسيار نزديك به  "نيت كردن"ها از تعبير  در موارد محدودي هم ترجمه
) و 44، ص1355(شنقسي،  227اند؛ از جمله در بقره: قصد كردن استفاده كرده

تر از  ) كه مورد اخير كهن261، ص1، ج1356، ترجمه تفسير طبري( 159عمران: آل
  منابع ارائه شده در باره اصل معناي قصد كردن است.

  
  . عزم به معناي تصميم گرفتن2-2

لیه القلب"ق) از عزم به 255در ادامه تحليلي كه شَمر بن حمدويه هروي (د   "ما عقد 
ق) هم عزم 502)، راغب اصفهاني (د ح 1271، ص4، ج1419كرده است (هروي،  ارائه

، 1961دانسته (راغب اصفهاني،  "بستن قلب بر انجام دادن كاري"و عزيمة را به معناي 
ىل ٕامضاء األمر: 334ص و بستن قلب  "توطني نفس"ق) عزم را 548)، شهرستاني (د عقد القلب 

، 1955؛ نيز نك: شريف رضي، 887، ص2، ج1387بر چيزي انگاشته (شهرستاني، 
ق) عزم را بستن قلب 606)، و امام فخر رازي (د 869، ص2، ج1372؛ طبرسي، 126ص

  ). 429، ص6، ج1420بر چيزي شمرده است (فخر رازي، 
ق)، معناي نقيض عزم را تلون در رأي دانسته 548در همين راستا، شيخ طبرسي (د 

ق) هم در تفسير عزم 437طالب (د  مكي بن ابي ).500، ص8، ج1372است (طبرسي، 
بندي همانند واژه اعتقاد دانسته است (نك:  آن را در معنا و صورت 227در آيه بقره:

). با توجه به نوخاسته بودن اين معنا در زبان عربي، اين 757، ص1، ج1429مكي، 
ارائه شده از  هاي فارسي تحليل موارد در تفاسير عربي بسيار محدود هستند. در ترجمه

سوي شمر بن حمدويه و اتباع او، به پلي مبدل گشته كه براي ايرانيان واژه قرآني عزم 
پيوند زده و آن را به معادلي پركاربرد براي عزم مبدل  "دل (بر كاري) نهادن"را با تعبير 

 ساخته است.
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 هاي توان در ترجمه آيه ق مي5برگردان عزم به دل نهادن را دست كم از سده 
، ترجمه قرن دهم؛ 247، ص1، ج1375(اسفرايني،  227مختلف قرآن بازجست: بقره:

؛ ابوالمحاسن 258، ص1، ج1375(اسفرايني،  235)، بقره:نامه فرهنگ؛ 29، ص1383
 159)، آل عمران:31، ص1383، ترجمه قرن دهم ؛299، ص1، ج1378جرجاني، 
و  115)، طه:نامه فرهنگ؛ 58، ص1383، ترجمه قرن دهم؛ 92، ص1355(شنقسي، 

  (همانجا).  21محمد:
، 1، ج1356، ترجمه تفسير طبري( 227گاه به جاي آن تعبير به دل داشتن در بقره:

، گزينه)، دل 494، ص1، ج1349، تفسير قرآن كمبريج( 17)، دل دادن در لقمان:140ص
، 6، ج1371(ميبدي،  115) و دل كردن در طه:نامه فرهنگ( 186عمران: بستن در آل

شود. تفسير عزَم و ابواب مزيد آن به معناي دل نهادن در  ) نيز ديده مي174ص
؛ سياح، 830، ص3، ج1296پوري،  شود (مثالً صفي هاي فارسي هم ديده مي فرهنگ
  ).115، ص3، ج1348

  
  . معاني پراكنده با تأييد واژگاني3

هاي كتب  شهشود كه در گو در اين بخش از مقاله، به آن گروه از معاني پرداخته مي
شناسي نيز قابل تأييد هستند، ولي بازتاب آنها در  لغت به آنها اشاره شده و از نظر ريشه

  شود؛ مانند: ها به ندرت ديده مي تفاسير و ترجمه
  

  . معناي سوگند دادن3-1
، 2، ج1987دريد،  عزم به معناي سوگند دادن در لغت عرب وارد شده است (ابن

). تنها نمونه يافت شده ترجمه واژه عزم به 150، ص4ج، 1344؛ فيروزآبادي، 817ص
است كه برخالف انتظار فعل الزم و نه متعدي  227در آيه بقره: "سوگند رفتن"تعبير 

تواند ثمره فقهي ويژه اي را  ق است كه مي5است؛ ترجمه نادر مربوط به اثري در سده 
  ).70، ص1، ج1382، بخشي از تفسير كهنهم بر آيه بار كند (
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  اي نزديك شدن. معن3-2
هاي از ماده عزم با مؤلفه معنايي نزديك در لغت عرب وارد شده است (مثالً  واژه
). در باره اين معنا بايد 180، ص4، ج1344؛ فيروزآبادي، 92، ص2، ج2001ازهري، 
) را به 235(بقره: "ال تعزموا عقدة الناكح"ق) فعل عزم در آيه 276قتيبه دينوري (د  گفت ابن

)، 90، ص1411قتيبه،  دانسته كه مرتبط با همين معناست (ابن "ال تواقعوا عقدة الناكح"عناي م
  يعني بدان نزديك نشويد و تن نساييد. 

  
  . معناي بريدن3-3

؛ 124، ص1418اند (ابوهالل،  لغويان به معناي بريدن براي ماده عزم اشاره كرده
ان، زمخشري در تفسير خود بر اين ). در ادامه مباحث آن308، ص4، ج1366فارس،  ابن

، 1407نكته كلي كه عزم در حقيقت معناي قطع دارد، پاي فشرده است (زمخشري، 
). از ديگر مفسران، ماوردي به عنوان 149، ص4، ج1344؛ نيز فيروزآبادي، 284، ص1ج

، 2007عزم را به معناي قطع گرفته (ماوردي،  17ها در تفسير آيه لقمان: يكي از گزينه
يا در واقع  "ان ترصم"ق) در همان آيه عزم را به 200) و يحيي بن سالم (د 338، ص4ج
) كه معنايي بسيار نزديك 676، ص2، ج1425تفسير كرده است (يحيي بن سالم،  "َرصمَ "

به قطع دارد. البته بايد توجه داشت مجموع اين موارد، نشان از توجه اندك مفسران به 
 شود. ها نيز بازتاب اين معنا ديده نمي در ترجمه اين شاخه معنايي دارد و عمالً

  
  »حزم«و  »عزم«. ايجاد رابطه ميان 4

واژه حزم در عربي به معناي محكم بستن و تنگ بستن، و در گسترش استعاري 
؛ 131، ص12، ج1374منظور،  به معناي هوشيار بودن و زيرك بودن است (ابن

ي كه در مؤلفه معنايي بستن با ) و به طبع، با اشتراك243، ص1، ج1296پوري،  صفي
هاي متعددي  تواند در همسنجي با آن قرار گيرد. نمونه ريشه الف از ماده عزم دارد، مي

شود كه در آن عزم و حزم به عنوان  از زبانزدها، عبارات اديبانه و حتي احاديث ديده مي
، 1، ج1971اند (مثالً خليل،  دو معناي نزديك به هم و مكمل، به يكديگر عطف شده
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، 1، ج1424؛ آبي، 118، ص1، ج1402؛ خطابي، 229، ص2، ج1391؛ كليني، 67ص
  .)17، ص5، ج318ص

نديم،  داشته است (ابن "کتاب احلزم و العزم"ق) اثري با عنوان 255ابوعمرو جاحظ (د 
گفت:  كند كه مي ق) از يك اعرابي نقل مي216). عبدالملك اصمعي (د 211، ص1350

 "زيركان كسي است كه با زيركيِ (حزم) خود عزم را همراه كندترينِ  بخت نيك"
اي  ). در روايات، متن مكالمهٔاسعُد احلََزمة من مجع ٕاىل حزمه عزماً : 119، ص1، ج1402(خطابي، 

ق) آمده  است 86ق) با خليفه عبدالملك بن مروان (د 101ميان عمر بن عبدالعزيز (د 
ديده و عمر كوشيده است با  و عزم نمي حاكي از آن كه عبدالملك فرقي ميان حزم

  تمسك به يك شعر، خليفه را به فرق ميان آن دو آگاه سازد:
کْن            کوُن عزميًة ما ْمل  سْت    معهَا مَن الرٔاِي املشید رافعُ     ل

  )8، ص1، ج1326(راغب اصفهاني، 
ند كه حزم مهيا شدن براي ك ق) از عالمي پيشين نقل مي388ابوسليمان خطابي (د 

كند با اين  كاري است و عزم اقدام بدان و در اين باره به ضرب المثلي اشاره مي
(خطابي،  "حزم پيشه كن، و آنگاه كه امور بر تو روشن شد، عزم كن"مضمون كه 

م، فٕاذا استوحضَت فاعَزم؛ 119، ص1، ج1402 ). وي به عنوان ديدگاه خود حزم را به معناي َحتزَّ
كند كه  گيرد و به اين ضرب المثل تمسك مي ودداري و عزم را به معناي توان ميخ
ري ىف عزم بال حزم(خطابي، همانجا:  "خيري نيست در اقتدار بدون خودداري"   ).ال 

ق به بعد، بسيارند كساني كه عزم را در برخي 4در ميان مفسران دست كم از سده 
ق) بارها عزم را 308وهب دينوري (د  اند؛ ابن از كاربردهاي قرآني، مترادف حزم شمرده

ق) به صراحت 351به حزم تفسير كرده (نك: سطور بعد) و محمد بن حسن نقاش (د 
عزم را به معناي حزم شمرده و با اشاره به اين كه حاء در اينجا مبدل از عين باشد، ميان 

  ).551، ص1، ج1413عطيه،  اي از نوع  اشتقاق كبير قائل شده است (ابن آن دو رابطه
ق) اين قول را در تقابل با قول قتاده به عنوان يكي از دو 401ابوعبيد هروي (د 

). 1271، ص4، ج1419نظر اصلي در باره معناي قرآني عزم ذكر كرده است (هروي، 
عباس  اين نگرش تا آنجا كه است در همان قرن، ابواسحاق ثعلبي حتي به نقل آن از ابن

  ). 314، ص7، ج1422كند (ثعلبي،  ه ميبه اين برابري اشار
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 "ٕان ذلک من عزم الامور"همچنين در ميان نويسندگان وجوه و نظاير، دامغاني در آيه 
) و در عبارت 341، صالوجوه) عزم را به معناي حزم دانسته (دامغاني، 17(لقمان:

) 43(شوري: "ٕان ذلک ملن عزم الامور"آشفته حيري نيز احتماالً معناي سوم عزم كه به تفسير 
ضبط شده، تحريفي از حزم است.  "عزم") و 237، ص1996بازگردانده شده (حيري، 

اين در حالي است كه به تبع عدم موافقت لغويان، برخي از محققانِ اهل قرآن و حديث 
عطيه اندلسي قول  اند. از جمله قاضي ابن برابرانگاري آنها به مخالفت برخاسته نيز با

شمارد و در بيان فرق، حزم را عبارت از نظر نيك در امور و تنقيح آن  نقاش را خطا مي
، 1413عطيه،  و پرهيز از خطا در آن شمرده و عزم را به قصد اقدام بازگردانده است (ابن

  ). 551، ص1ج
چنين كاربردي نزد لغويان ثابت نشده است و كسي چون ابوالطيب  به هر روي،

اند، نيز به چنين رخدادي  لغوي كه به تفصيل موارد ابدال ميان حاء و عيان را بيان كرده
ببـ). بر پايه  292، ص1، ج1380در باره عزم و حزم اشاره نكرده است (نك: ابوالطيب، 

هاي متقدم ناشي از يك  به حزم در سدهرسد تفسير عزم  آنچه گفته شد، به نظر مي
  شناسي عاميانه بوده و نزد محققان بر خطا بودن آن تأكيد شده است.  ريشه

با وجود آن كه مفسري چون ابوالحسن ماوردي قول پيش ياد شده از خطابي را در 
َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمور«تفاوت ميان حزم و عزم، در تفسير آيه  ِ نَّ ذ ِٕ
برگزيده و نقل ) 17(لقمان:» ا

هاي  هاي قرآن در طي سده )، اما در تفاسير و ترجمه338، ص6، ج2007كرده (ماوردي، 
ها اهميت خود را كمابيش حفظ كرده  متمادي، اين فهم از معناي عزم در طول سده

  است. 
توضيح عزم به حزم در تفسير آيات مختلف بازتاب يافته است، مانند: 

تفسير ؛ 15، ص2(همو، ج 115)، طه:136، ص1، ج1424وهب،  (ابن 186عمران: آل
 17)، لقمان:179، ص3، ج1404جوزي،  ، گزينه؛ ابن86، ص1، ج1349، قرآن كمبريج

)، 270، ص7، ج1378، گزينه؛ ابوالمحاسن جرجاني، 159، ص2، ج1424وهب،  (ابن
) و 141، ص2، ج1349، تفسير قرآن كمبريج؛ 323، ص8، ج1422(ثعلبي،  43شوري:
تفسير ؛ 294، ص3، جتفسير، گزينه؛ ابوليث، 313، ص2، ج1424وهب،  (ابن 35احقاف:

  ).205، ص2، ج1349، قرآن كمبريج
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هاي فارسي هم درخور توجه  فراتر از تفاسير، جايگاه اين برابرانگاري در ترجمه
اند  هاي فارسي كه از همان واژه عربي حزم سود برده است. افزون بر طيفي از ترجمه

هاي فارسي حزم، يعني هشياري، زيركي و بيداري  ، برخي هم از معادل(سطور پيش)
به  186عمران: اند، از جمله: ترجمه عزم در تركيب عزم االمور در آيه آل استفاده كرده

 "كار هشياران"به  17، گزينه)، ترجمه همان تركيب در آيه لقمان:نامه فرهنگهشياري (
هاي  خصلت"به  43گزينه) و در آيه شوري:، 494، ص1، ج1349، تفسير قرآن كمبريج(

، گزينه) و ترجمه معناي اسميِ عزم در 916، ص2، ج1376(نسفي،  "زيركان و بيداران
  ).نامه فرهنگبه هشياري ( 35آيه احقاف:

توان به معناي حزم ملحق گردد، معناي دانستن و يقين كردن در برخي  آنچه مي
شود  معاني لغوي عزم براي آنها يافت نميها است كه جايگاهي در  تفسيرها و ترجمه

  هاي آزاد ملحق نمود.  وحتي شايد بتوان آن را در ادامه بحث به ترجمه
كارهاي "از معادل  17در آيه لقمان: "َعْزِم ااْلُُٔمور"هاي فارسي براي تركيب  در ترجمه
در  ، گزينه) و در ترجمه معناي فعلي عزم777، ص2، ج1376(نسفي،  "مرد داناي بينا

، 6، ج1356، ترجمه تفسير طبرياستفاد شده است ( "دانستن"از  21آيه محمد:
وهب دينوري با  ). همچنين از مفسران كهن ايراني، ابننامه فرهنگ، گزينه؛ 1696ص

تفسير  "ذوی الیقني واحلزم"را به  35هاي يقين و حزم، اولوا العزم در آيه احقاف: عطف واژه
  ). 313، ص2ج، 1424وهب،  كرده است (ابن

  
  هاي فراواژگاني . تفسيرها و ترجمه5

هاي ارائه شده از عزم  در اين بخش به مطالعه آن بخش از تفسيرها و ترجمه
شود  شود كه از سوي لغويان و مفسران دو سده نخست هجري حمايت نمي پرداخته مي

ر سه گروه توان د ها را مي و بيشتر برآمده از اجتهاد مفسر است. اين گونه از برداشت
  بندي كرد: طبقه
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  . تأثيرپذيري از شبكه معنايي زبان ديگر5-1
تواند  رسد نمي در اين بخش به وارسي مواردي پرداخته خواهد شد كه به نظر مي

مستقيماً برخاسته از لغت عربي يا عرف عالمان متقدم باشد و احتمال تأثيرپذيري از 
جود دارد. از جمله بايد به بازگرداندن هاي مجاور، يا به اصطالح تماس زباني و زبان

هاي آن  عزم به معناي انديشيدن اشاره كرد كه در ريشه ثنايي زم وجود داشت و بازمانده
 & Orelشد ( هاي سامي شمال مركزي مانند آرامي و عبري ديده مي تنها در زبان

Stolbova, 1995, No. 2607; Gesenius, 1955, p. 273 .(  
امتداد اين معنا نه در ريشه ثنايي زم و نه در ريشه ثالثي عزم،  اما هيچ نشاني از

به معناي انديشيدن،  -manهاي ايراني در ريشه فعليِ  مشهود نيست. همچنين در زبان
- 206، ص1374رابطه انتقالي ميان انديشيدن و تصميم گرفتن وجود دارد (نك: قريب، 

بت دادن معناي انديشيدن و اين نس). بنابر2648، ص4، ج1383دوست،  ؛ حسن207
معاني مرتبط با آن به ريشه عزم، خاستگاهي عربي ندارد و ممكن است ناشي از آشنا 

هاي آرامي و عبري، يا به احتمال  در زبان "زم"بودن با كاربردهاي ريشه اصلي آن 
هاي ايراني  بيشتر خو داشتن با ربط معنايي انديشيدن و تصميم گرفتن در فضاي زبان

  باشد. بوده 
سازد،  تر مي آنچه احتمال تأثير ايراني در ارتباط ميان انديشيدن و عزم قرآني را قوي

به معناي انديشيدن،  -manاي از همان ريشه ياد شده، يعني ريشه ايراني  استفاده از واژه
هاست. مشخصاً واژه مورد استفاده منشتي به عنوان  تعقل و خردورزي در اين ترجمه

) به معناي فَكور و بافكر است كه به نوبه خود menišnīgژه منشنيگ (صورتي از وا
) به معناي فكر و menišnاسم معنايي است ساخته شده از واژه فارسي ميانه منيشن (

) به menīdanمعاني ثانوي نيت و خصلت. واژه اخير خود اسم مصدر از فعل منيدن (
دوست،  ؛ حسنMacKenzie, 1971, p. 55معناي فكر كردن و مالحظه كردن است (

  ).2646، ص4، ج1383
هاي نخستين اسالمي، منشتي به معناي صاحب انديشه و صاحب  در فارسي سده

توانست آن پل ارتباطي ميان معناي نيت و انديشه را فراهم آورد و راه انتقال از  نيت، مي
در كاربرد اسمي، هاي فارسي عزم را هموار سازد.  قصد داشتن به انديشيدن در ترجمه
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هاي  هايي از ترجمه در نمونه 115و طه: 186عمران: هاي آل واژه قرآني عزم در آيه
). در كاربردهاي فعلي نيز، مثالً در نامه فرهنگفارسي به منشتي ترجمه شده است (

شود  ديده مي "منشتي شدن"استفاده از فعل تركيبي  21و محمد: 159عمران: هاي آل آيه
  (همانجا). 

به هر حال، خاستگاه ارتباط ميان انديشيدن و عزم هرچه كه باشد، تفسير عزم حتي 
هايي دارد و در  هاي فارسي قرآن كريم نمونه مستقيماً به واژه انديشيدن در ترجمه

(همانجا) چنين  43) و شوري:نامه فرهنگ( 159عمران: كاربردهاي فعلي عزم مانند آيه آل
عزم به خرد ترجمه شده  35ين در كاربرد اسمي احقاف:شود. همچن برگرداني ديده مي

  ).205، ص2، ج1349، تفسير قرآن كمبريجاست (
  

  هاي لغوي . تأثيرپذيري از تحليل5-2
رسد باز  در اين بخش به وارسي مواردي پرداخته خواهد شد كه به نظر مي

مدرسي است هاي  تواند مستقيماً برخاسته از لغت عربي باشد و خاستگاه آن تحليل نمي
 كه در باره معناي عزم از سوي لغويان يا مفسران ارائه شده است. 

هاي شاخص، تحليل عزم به تصحيح العقد است. از جمله موارد قابل  يكي از نمونه
ذكر از اين تحليل عبارت شمر بن حمدويه است كه با جمع چند مؤلفه، در تحليل 

ة العقدالعز  "، چنين گفته است: َعزوممعنايي واژه  دة الصحی ، يعني زني شكيبا، "وم الصبور ا
ة العقد"). در تركيب 92، ص2، ج2001مجد و درست پيمان (ازهري،  به كار رفته  "الصحی
ترين  اي همان معناي عقد است كه در يكي از اصلي در عبارت شمر، بخشِ ريشه

و تصحيح در آن، شود و كاربرد مؤلفه صحت  معناهاي ريشه عزم، يعني بستن ديده مي
  الحاقي و توضيحي است. 

تصحيح كنندگانِ "آن را به معناي  َعَزمةهمچنين برخي از لغويان در توضيح واژه 
، 4، ج1344؛ فيروزآبادي، 401، ص12، ج1374منظور،  اند (ابن تحليل كرده "مودت
عقد صحيح بر عمل "، عزم االمور را به 17). شيخ طبرسي هم در آيه لقمان:150ص
  ).500، ص8، ج1372تفسير كرده است (طبرسي،  "نيك
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شود كه برخي از مفسران و مترجمان، با  ايجاد معناي فراواژگاني زماني آغاز مي
هاي مشابه، بار  بندي بندي شمر و صورت تكيه بر بخش الحاقي و توضيحي در صورت

ت. در معنايي موجود در آن را به عنوان معناي اصلي عزم گرفته و استخراج كرده اس
، ال تعزموا را به 235نويس، اين ابواسحاق ثعلبي است كه در آيه بقره: ميان مفسران عربي

حوا"معناي  گرفته و به صراحت از اين تحليل به عنوان معناي واژه استفاده كرده  "ال تصّحِ
اي براي پيدا شدن معناي  بدين ترتيب، زمينه ). 188، ص2، ج1422است (ثعلبي، 

  به عنوان معادلي براي عزم پديد آمده است.  "تراس"و  "درست"
شود، در كاربرد اسمي ترجمه  اي در آيات مختلف ديده مي هاي چنين ترجمه نمونه

) و نامه فرهنگ، گزينه؛ 271، ص1383، ترجمه قرن دهم( 115به درست، در آيه طه:
؛ 417، ص1383، ترجمه قرن دهم، گزينه؛ 36، ص9، ج1371(ميبدي،  43شوري:

، گزينه؛ 350، ص1383، ترجمه قرن دهم( 17تر در آيه لقمان: )، درستنامه نگفره
 186عمران: (همانجا)، درستي در آيه  آل 43ترين در آيه شوري: )، درستنامه فرهنگ

(همانجا) و ترجمه به مصدر درست كردن، در همان آيه  17(همانجا) و لقمان:
  (همانجا). 

، ترجمه تفسير طبري( 235در آيه بقره:در كاربرد فعلي ترجمه به درست كردن 
) و درست گرديدن نامه فرهنگ( 21)، درست شدن در آيه محمد:142، ص1، ج1356

، گزينه؛ ابوالمحاسن جرجاني، 1696، ص6، ج1356، ترجمه تفسير طبريدر همان آيه (
  ، گزينه). 116، ص9، ج1378

(شنقسي،  227ره:در آيه بق "راست كردن"به ندرت ترجمه كاربرد فعلي عزم به 
(همان،  235، گزينه) يا تركيب درست كردن و راست كردن در آيه بقره:44، ص1355
  شود. ) ديده مي48ص

هاي لغوي و نهادن آن به جاي لغت، معناي  نمونه ديگر از تأثيرپذيري از تحليل
اء امض"عطيه در تبيين واژه عزم آن را به نوعي ناظر به  شود. ابن ديده مي "انجام دادن"

شود كه عزم انجام دادن كار است به  داند؛ تنها يادآور مي ، يا انجام دادن كار مي"االمر
شرط آن در باره آن تأمل و تنقيح صورت گرفته باشد و مرتكب كار شدن بدون تأمل 

). اين در حالي است كه ابوهالل عسكري در 551، ص1، ج1413عطيه،  عزم نيست (ابن
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كته اشاره كرده است كه عزم عبارت است از ايجاب فعلي تبيين لغوي عزم، به اين ن
) و ايجاب با ارتكاب و انجام دادن 62، ص1428خاص بر ديگري يا بر خود (ابوهالل، 

  عمل تفاوت فراوان دارد.
هاي ميانه، هستند كساني كه با تحليل ياد شده، در  به هر روي در ميان مفسران سده

، 235اند. از جمله در تفسير آيه بقره: دادن كار گرفتهبرخي آيات عزم را به معناي انجام 
ال "را به معناي  "ال تعزموا عقدة الناكح"شهرستاني عزم را به معناي مباشرت عقد دانسته و 

هاي فارسي هم،  ). در ترجمه913، ص2، ج1387گرفته است (شهرستاني،  "تعقدوا الناكح
  ).نامه فرهنگشود ( گاه ديده مي "نكردني: كرد"ترجمه عزم به  186عمران: در آيه آل

گردد، ولي با توجه به  معناي خواستن براي عزم نيز از حيث لغت تأييد نمي
هاي موجود نزد لغويان، مانند بحث ابوهالل عسكري در باره نسبت عزم و  تحليل

) براي زمينه 124، ص1418مشيت و رابطه خصوص و عموم ميان آن دو (ابوهالل، 
دهد كه اين تحليل تا  اراده به عزم فراهم آمده است. شواهد نشان ميربط دادن معناي 

ق) در 283رود و در همين راستاست كه سهل بن عبداهللا تُستري (د  ق فرا مي3سده 
، 1423دانسته است (تستري،  "اراده امضا"، عزم را به معناي 159عمران: تفسير آيه آل

  ). 51ص
ه اراده متقدم بر فعل بازگردانده (طبرسي، هاي ميانه شيخ طبرسي، عزم را ب در سده

تحليل  "اراده فعل") و از متأخران، صاحب قاموس هم تعزّم را به 500، ص8، ج1372
  ).149، ص4، ج1344كرده است (فيروزآبادي، 

  
  . تفسير و ترجمه آزاد5-3

رسد معناي ارائه  در اين بخش به وارسي مواردي پرداخته خواهد شد كه به نظر مي
هاي لغوي  وسط مفسران و مترجمان قرآن نه مستقيم و نه غير مستقيم با دادهشده ت

شود و خاستگاه آن برداشتي آزاد بر اساس خوانشي اجتهادي و البته خالق  حمايت نمي
گيرد. تنها به طور نادر در كتب  از متن است و در چارچوب تقيدات لفظي قرار نمي

ل"شود كه به عنوان يك  لغت ديده مي عوازم االمور به معناي خير االمور دانسته  ،"ق
، 12، ج1374منظور،  شده است، بدون آن كه تأييدي از لغوي معيني بر آن باشد (ابن
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هاي آن هيچ مبنايي نه در  ). در واقع، برگردان عزم به معناي خير يا مترادف400ص
جود در تفسيرها و شناسي ماده عزم ندارد، اما با اين كاربردهاي كهن عرب و نه در ريشه

 ها پربسامد است.  و ترجمه

را  "َعْزِم ااْلُُٔمور"هاي متقدم  شماري از مفسران سده 186عمران: از آن جمله در آيه آل
، 2، ج2008، گزينه؛ طبراني، 136، ص1، ج1424وهب،  اند (ابن برگردانده "ري الامور"به 
، گزينه). گاه 549، ص1، ج1420، گزينه؛ بغوي، 272، ص1، جتفسير؛ ابوليث، 174ص

، 551، ص1، ج1413عطيه،  اند (ابن بيان كرده "احسن الامور"نيز همين معنا را با تعبير 
، 1355(شنقسي،  "بهين"گزينه). در ترجمه فارسي از آيه ياد شده نيز برگردان عزم به 

  شود. ) و بهتر (همانجا) ديده مينامه فرهنگ؛ 97ص
وهب،  تفسير شده (ابن "ري الامور"نيز به  17لقمان: در آيه "َعْزِم ااْلُُٔمور"تركيب 

، گزينه) و حتي ثعلبي آن را به مقاتل بن سليمان نسبت داده است 159، ص2، ج1424
شود،  )، اما آنچه در نسخ چاپي از تفسير مقاتل ديده مي314، ص7، ج1422(ثعلبي، 

ژه بهترين معادل عزم ها نيز وا ). در ترجمه21، ص3، ج1424است (مقاتل،  "حق الامور"
ترجمه قرآن موزه ، گزينه؛ 494، ص1، ج1349، تفسير قرآن كمبريجشود ( ديده مي

  ). 150، ص1355، پارس
ىل الامور"، شيخ طبرسي 43در تفسير همان تركيب در آيه شوري: را به عنوان  "ا

هاي كهن فارسي،  ) و در ترجمه52، ص9، ج1372مطرح كرده (طبرسي،  "قيل"يك 
، ترجمه قرآن موزه پارس؛  141، ص2، ج1349، تفسير قرآن كمبريجادل بهترين (گاه مع
، موائد)، باالترين (نامه فرهنگ؛ 1093، صمواهب، گزينه؛ كاشفي، 252، ص1355
) قابل 1643، ص6، ج1356، ترجمه تفسير طبريترين ( )، و ستوده301، ص1867

  مشاهده است. 
هاي آن  يا مترادف "بزرگ"در فارسي به  مورد ديگر از ترجمه آزاد، برگردان عزم

به  43توان به ترجمه در آيه شوري: است كه اصالً مبناي واژگاني ندارد. از جمله مي
  ).نامه فرهنگاشاره كرد ( "مهين"به  17بزرگ و در آيه لقمان:

ديده  21باز نمونه ديگر از ترجمه آزاد در برگردان صورت فعلي عزم در آيه محمد:
، 187، ص9، ج1371(ميبدي،  "باديد آمدن"(همانجا) يا  "پديد آمدن"ه شود كه ب مي
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گزينه) ترجمه شده است و هيچ تأييد لغوي ندارد. آخرين نمونه قابل ذكر، ترجمه 
در  كشف االسرارصورت فعلي عزم به سخن گفتن و وعده دادن است كه تنها در 

  ).630، ص1، ج1371شود (ميبدي،  ديده مي 235تفسير آيه بقره:
  

  . اقوال تركيبي6
)، معناي 115(طه: "ومل جند  عزما"ق)، در تفسير آيه 207يحيي بن زياد فراء (د 

، 2001؛ ازهري، 193، ص2، ج1980صريمة (قطع) و حزم را جمع آورده است (فراء، 
). شمر بن حمدويه با جمع بين معاني صبر، جديت و بستن، در توضيح 91، ص2ج

دانسته است (همان،  "شكيبا، مجد و درست پيمان"معناي زني  واژه عزوم، آن را به
ة العقد: 92، ص2ج دة الصحی ق)، معاني بستن، نگاه 310). ابوجعفر طبري (د العزوم الصبور ا

داشتن و شكيبايي كردن را جمع كرده، اصل عزم را بسته بودن قلب به چيزي شمرده ... 
، 1405ايج آن بستگي دانسته است (طبري، و حفظ آن چيز و صبر بر آن چيز را از نت

ىل الش: 222، ص16ج ه الصرب  ىل الش ... و من اعتقاد القلب حفظ الش وم   ). اصل العزم اعتقاد القلب 
) تركيبي از تحقيق، 159عمران: (آل "عزموا الطالق"ابواسحاق ثعلبي در تفسير آيه 

). عبدالقادر جرجاني جمع 169، ص2، ج1422صدق و نيت را ارائه كرده است (ثعلبي، 
كند، به طوري كه عزم را رفتن به سوي فعلي با حزم و  خاصي از حزم و جد ارائه مي

). ابوالفرج 456، ص1، ج1430تحقق بخشيدن آن با جد دانسته است (جرجاني، 
)، عزم را به معناي حزم و صبر 35(احقاف: "اولوا العزم من الرسل"جوزي هم در تفسير  ابن

 ).354، ص1425جوزي،  گفته است (ابن

  
  گيري نتيجه

دهد معناي استوار بودن: كردن و معاني مرتبط با آن كه به  اين پژوهش نشان مي
، از  قرار گرفته» عزم«طور گسترده مورد توجه مفسران و مترجمان براي ماده قرآني 

گرفتن، در  حيث واژگاني متعلق به عربي قرآني است؛ اما معاني قصد كردن و تصميم
عصر تدوين شكل گرفته و انتساب آن به عربيِ قرآني دور از تحقيق است، هرچند از 

در مجموع، دور شدن از عصر عربي قرآني گيرد.  نظر كثرت كاربرد در رتبه بعد قرار مي
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و نظام معنايي آن، موجب شده است تا نويسندگان عصر تدوين، به آساني معاني مربوط 
اند؛ مشكلي كه هم منجر به تشتت اقوال هم فرافكني  يافته را درنميبه زبان عصر نزول 

  هاي معنايي جديدتر شده است. كاربردهاي قرآني به طيف
، گونه (الف) به طور گسترده »عزم«هاي ياد شده براي معناي ماده  در ميان گونه

ر كردن مورد توجه قرار گرفته است كه از ميان فروع آن به معناي استوار شدن و استوا
بيشتر و به معناي شكيبايي كردن و نگاه داشتن محدودتر توجه شده است. گونه (ب)، 
يعني معاني قصد كردن و تصميم گرفتن، با وجود آن كه استعمالي نوخاسته در عربي و 
انتساب آن به كاربردهاي قرآني دور از تحقيق است، از نظر كثرت كاربرد در رتبه بعد 

از گونه الف، ديگر معاني كه خاستگاه لغوي تأييد شده دارند، به گيرد. فراتر  قرار مي
  اند.  ندرت مورد توجه قرار گرفته

هاي فارسي،  ها، به خصوص در ترجمه اي از برداشت همچنين بخش قابل مالحظه
به نوعي از چارچوب لغت خارج بوده و از سوي منابع لغوي تأييد نشده است. 

هاي مكرر عزم به مفاهيم نيكي،  و در رده بعد، ترجمه بازگرداندن پربسامد عزم به حزم
گيري از ذوق و برداشت  دهد كه بهره مي بزرگي و برخي معاني فراواژگاني ديگر، نشان 

  آزاد به بهاي دور شدن از لغت، در اين باره سهم بسزايي داشته است. 
م دهد كه دور شدن از عصر عربي قرآني و نظا مجموع آنچه ياد شد نشان مي

هاي  ها و تماس گيري هاي جديد در واژگان عربي و وام معنايي آن و ايجاد گسترش
هاي مجاور زمينه آن را فراهم آورده است تا در عصر تدوين  زباني در ارتباط با زبان

هاي متقدم، نويسندگان آنها به آساني معاني مربوط به زبان عصر نزول  تفاسير و ترجمه
اند. اين دشواري از سويي منجر  يافته را در سياق آيات درنميـ يعني معاني گروه الف ـ 

به تشتت اقوال آنان شده و از سوي ديگر باعث شده است تا آنان كاربردهاي قرآني 
   هاي معنايي جديدتر فرافكني نمايند. عزم را به طيف
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  كتابنامه
 .قرآن كريم -

، بيـروت: دار   بدالغني محفوظخالد ع  كوشش  بهنثر الدر، ق) 1424، منصور بن حسين، ( آبي -
  الكتب العلمية.

  . تهران: انتشارات سروش،  فارسي  به  از عربي  ترجمه  تاريخ)  ش1375، ( ، آذرتاش آذرنوش -
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.تفسيرق) 1424زمنين، محمد بن عبداهللا، ( ابيابن -
، به كوشش طـه  راب القرآنالبيان في غريب اعق) 1400انباري، عبدالرحمن بن محمد، ( ابن -

  عبدالحميد طه و مصطفي السقا، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
، بـه كوشـش   تذكرة االريب في تفسـير الغريـب  ق) 1425جوزي، عبدالرحمن بن علي، (ابن -

  طارق فتحي السيد، بيروت: دار الكتب العلمية.
  ، بيروت: المكتب االسالمي.زاد المسيرق) 1404، (ـــــــــــــ ـ -
به كوشش رمزي منير بعلبكـي، بيـروت:    جمهرة اللغة،م) 1987دريد، محمد بن حسن، ( ناب -

  دار العلم للماليين.
، به كوشش محمد رضـوان الدايـة،   االنصافق) 1403سيد بطليوسي، عبداهللا بن محمد، ( ابن -

  بيروت: دار الفكر.
عبدالحميـد   ، بـه كوشـش  المحكم و المحيط االعظـم م) 2000سيده، علي بن اسماعيل، ( ابن -

  هنداوي، بيروت: دارالكتب العلمية.
، بـه كوشـش عبدالسـالم عبدالشـافي محمـد،      المحرر الوجيزق) 1413عطيه، عبدالحق، ( ابن -

  بيروت: دارالكتب العلمية.
، به كوشش عبدالسالم محمد هارون، مصر: مطبعة مقاييس اللغة ق)1366فارس، احمد، ( ابن -

  عيسي البابي الحلبي.
، به كوشش ابراهيم شمس الدين، مشكل القرآن  تأويلق) 1423عبداهللا بن مسلم، (،  قتيبهابن -

  بيروت: دار الكتب العلمية.
به كوشش ابراهيم محمد رمضان، بيـروت:  تفسير غريب القرآن، ق) 1411، (ـــــــــــــ ـ -

  دار و مكتبة الهالل.
 ، بـه كوشـش سـمير طـه مجـذوف،     تفسير غريب القرآنق) 1408ملقن، عمر بن علي، ( ابن -

  بيروت: عالم الكتب.
  ، بيروت: دار صادر.العرب  لسانق) 1375منظور، محمد بن مكرم، (ابن -
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، به كوشش رضا تجدد، تهـران: كتابخانـه    الفهرستش) 1350، محمد بن اسحاق، ( نديم ابن -
  اسدي.

، بيروت: دار الكتب الواضح في تفسير القرآنق) 1424وهب دينوري، عبداهللا بن محمد، ( ابن -
  .العلمية

، به كوشش عزالدين التنـوخي،  كتاب االبدالق) 1380ابوالطيب لغوي، عبدالواحد بن علي، ( -
  دمشق: مجمع اللغة العربية.

، به كوشـش محمـد فـؤاد سـزگين، قـاهره:      مجاز القرآنق) 1381ابوعبيده معمر بن مثني، ( -
  مكتبة الخانجي.

اهللا اشـراقي،   شـش ولـي  ، بـه كو تفسير شاهي يا آيات االحكـام ش) 1362ابوالفتح حسيني، ( -
  تهران: بي نا.

، به كوشش روح الجنان و روح الجنان (تفسير)ش) 1371ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، ( -
  محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي.

، بـه كوشـش محمـود مطرجـي،     تفسـير القـرآن  تـا)   سمرقندي، نصر بن محمد، (بي  ابوليث -
  دار الفكر.بيروت: 

، به كوشـش  جالء االذهان و جالء االحزان (تفسير گازر)ش) 1378ابوالمحاسن جرجاني، ( -
  جالل الدين محدث، تهران: دانشگاه تهران.

، به كوشش محمـد  تصحيح الوجوه و النظائرق) 1428ابوهالل عسكري، حسن بن عبداهللا، ( -
  عثمان، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية.

به كوشش محمد ابراهيم سليم، قاهره: دار العلم اللغوية،   روقالفق) 1418، (ـــــــــــــ ـ -
  . و الثقافة

محمد عوض مرعب، بيـروت:    كوشش  بهاللغة،   تهذيبم) 2001ازهري، محمد بن احمد، ( -
  دار احياء التراث العربي.

  ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.تاج التراجمش) 1375اسفرايني، شاهفور بن طاهر، ( -
ش) مؤلف ناشناخته، به كوشـش مجتبـي مينـوي و محمـد     1382، (تفسيري كهنبخشي از  -

  روشن، تهران: سمت.
، به كوشش عبدالرحمان مهدي، بيـروت:  معالم التنزيلق) 1420بغوي، حسين بن مسعود، ( -

  دار احياء التراث العربي.
  ش) به كوشش حبيب يغمايي، تهران: انتشارات توس.1356، (ترجمه تفسير طبري -
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ش) متـرجم ناشـناخته، بـه كوشـش علـي رواقـي،       1383، (رآن (قرن دهم هجري)ترجمه ق -
  تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

ش) مترجم ناشناخته، به كوشش علي رواقي، تهران: بنيـاد  1355، (ترجمه قرآن موزه پارس -
  فرهنگ ايران.

السـود،   ، به كوشش محمـد باسـل عيـون   تفسير القرآنق) 1423تستري، سهل بن عبداهللا، ( -
  بيروت: دار الكتب العلمية.

ش) بـه كوشـش   1349، (تفسير قرآن مجيد (نسخه محفوظ در كتابخانه دانشـگاه كمبـريج)   -
  جالل متيني، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

ش) به كوشش جالل متيني، تهران: بنيـاد فرهنـگ   1352، (تفسيري بر عشري از قرآن مجيد -
  ايران.

، به كوشش ابومحمد بن عاشـور،  تفسير الكشف و البيان ق)1422ثعلبي، احمد بن محمد، ( -
  بيروت: دار احياء التراث العربي.

، بـه  درج الدرر فـي تفسـير القـرآن العظـيم    ق) 1430جرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، ( -
  كوشش محمد اديب شكور و طلعت صالح فرحات، عمان (اردن): دار الفكر.

، تهـران: فرهنگسـتان   شناختي زبان فارسـي فرهنگ ريشه ش) 1383دوست، محمد، ( حسن -
  زبان و ادب فارس.

، بـه كوشـش فاطمـه يوسـف     وجـوه القـرآن الكـريم   م) 1996حيري، اسماعيل بن احمد، ( -
  الخيمي، دمشق: دارالسقا.

، به كوشش عبدالكريم ابراهيم عزبـاوي،  غريب الحديثق) 1402خطابي، حمد بن محمد، ( -
  مكه: جامعة ام القري.

عـادل بـن يوسـف      كوشـش   بـه ،  والمتفقه  الفقيهق) 1421احمد بن علي، ( بغدادي،  خطيب -
  الغرازي، دمام: دار ابن الجوزي.

به كوشش مهدي المخزومي و ابراهيم السـامرائي، بغـداد،   العين، م) 1982خليل بن احمد، ( -
  دار الرشيد.

ـ  دامغاني، حسين بن محمد، (بي تا)  - ، بـه كوشـش   زالوجوه و النظائر اللفاظ كتـاب اهللا العزي
  عربي عبدالحميد علي، بيروت: دارالكتب العلمية.

  ، قاهره: المطبعة العامرة.) محاضرات االدباءق1326( ، ، حسين بن محمد اصفهاني  راغب -
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،  محمـد سـيد كيالنـي     كوشـش   بـه ،  في غريب القرآن  المفرداتم) 1961، (ـــــــــــــ ـ -
  قاهره: مكتبة مصطفي البابي الحلبي.

، به كوشش محمد محمد تامر، بيـروت:  البحر المحيطق) 1421داهللا، (زركشي، محمد بن عب -
  دار الكتب العلمية.

، به كوشش مصطفي حسين احمد، بيـروت:   الكشافق) 1407، محمود بن عمر، ( زمخشري -
  دار الكتاب العربي.

  ، بيروت: دار الكتب العلمية.تفسيرق) 1403سفيان ثوري، ( -
  ، تهران: كتابفروشي اسالم.فارسي -بيفرهنگ جامع عرش) 1348سياح، احمد، ( -
، بـه كوشـش   تلخيص البيان في مجازات القـرآن م) 1955شريف رضي، محمد بن حسين، ( -

  محمد عبدالغني حسن، قاهره: دار احياء الكتب العربية.
، به كوشش محمد جعفر يـاحقي،  تفسير: گزاره از بخشي از قرآن كريمش) 1355شنقسي، ( -

  .تهران: بنياد فرهنگ ايران
، تهران: مركز مفاتيح االسرار و مصابيح االبرارش) 1387الكريم، ( ، محمد بن عبد شهرستاني -

  البحوث و الدراسات للتراث المخطوط.
  ، چ سنگي، تهران: بي نا.منتهي االربق) 1298پوري، عبدالرحيم بن عبدالكريم، ( صفي -
  لكتاب الثقافي.، اردن: دار االتفسير الكبيرم) 2008طبراني، سليمان بن احمد، ( -
به كوشش سيد فضل اهللا يزدي طباطبايي  ، البيان  مجمعش) 1372بن حسن، (  ، فضل طبرسي -

  و سيد هاشم رسولي محالتي، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
  ، بيروت: دارالفكر.التفسيرق) 1405طبري، محمد بن جرير، ( -
  التراث  العربي.بيروت: دار احياء  التفسير الكبير،ق) 1420فخر رازي، محمد، ( -
به كوشش محمد علي نجار و احمـد يوسـف   معاني القرآن، م) 1980فراء، يحيي بن زياد، ( -

  نجاتي، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
بـه كوشـش نصـر الهـوريني،     القاموس المحـيط،  ق) 1344فيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ( -

  قاهره: المطبعة الحسينية.
  : فرهنگان. تهران،  سغدي  فرهنگ ) ش1374، ( ، بدرالزمان قريب -
  ، تهران: كتابفروشي اسالميه.منهج الصادقينتا)  كاشاني، فتح اهللا، (بي -
  ، سراوان: كتابفروشي نور.) تفسير حسيني (مواهب عليه)تا بي( كاشفي، حسين، -
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ب : دار الكتـ  اكبر غفاري، تهران علي  كوشش  به،  الكافيق) 1391، محمد بن يعقوب، ( كليني -
  االسالمية.

، بــه كوشــش ســيد عبدالمقصــود النكــت و العيــون م)2007مــاوردي، علــي بــن محمــد، ( -
  عبدالرحيم، بيروت: دارالكتب العلمية.

  ، تهران: امير كبير.فرهنگ فارسيش) 1371معين، محمد، ( -
، بـه كوشـش احمـد فريـد، بيـروت: دار الكتـب       تفسير القرآنم) 2003مقاتل بن سليمان، ( -

  العلمية.
، بـه كوشـش حـاتم صـالح الضـامن،      مشكل اعـراب القـرآن  ق) 1405، ( طالب  ابي  بن  مكي -

  بيروت: مؤسسة الرسالة.
، به كوشـش شـاهد بوشـيخي، شـارجه:     الهداية الي بلوغ النهايةق) 1429، (ـــــــــــــ ـ -

  جامعة الشارقة.
م) منسوب به آقا جمال خوانسـاري،  1867، ((تاج التراجم) موائد الرحمن في ترجمة القرآن -

  مبئي: ملك الكتاب.ب
، بـه كوشـش علـي اصـغر     االسرار و عدة االبرار  كشفش) 1371ميبدي، احمد بن محمد، ( -

  حكمت، تهران: اميركبير.
  ، به كوشش عزيزاهللا جويني، تهران: سروش.تفسير نسفيش) 1376، عمر بن محمد، ( نسفي -
احمـد فريـد    ، به كوششالغريبين في القرآن و الحديثق) 1419هروي، احمد بن محمد، ( -

  المزيدي، مكه: مكتبة نزار مصطفي الباز.
  ، مشهد، آستان قدس رضوي.نامه قرآني فرهنگش) 1389ياحقي، محمد جعفر، ( -
  ، بيروت، دار الكتب العلمية.التفسيرق) 1425يحيي بن سالم بصري، ( -

- Gesenius, W., (1955) Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 
ed. F.A. Brown, Oxford. 

- MacKenzie, D.N., (1971) A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford et al.: 
Oxford University Press. 
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معناي مورد نظر را نه به عنوان تنها معنـا،  مقصود از تعبير گزينه، آن است كه مفسر يا مترجم  .4
ها پيشنهاد كرده است. از اين به بعد در سراسر ارجاعات مقصـود از   بلكه به مثابه يكي از گزينه

 واژه گزينه، همين نكته است.
نسـخه خطـي كهـن     142، مجموعه برابرهاي فارسي قرآن بـر اسـاس   نامه فرهنگمقصود از  .5

نامه قرآني توسـط محمـد    ستان قدس رضوي است كه در فرهنگمحفوظ در كتابخانه مركزي آ
نامه  جعفر ياحقي و همكاران مضبوط گشته است. در اين مقاله، از اين اثر به اختصار به فرهنگ

) از كتـاب يـاد   1018، ص3هاي عزم در يك صـفحه (ج  شود و از آنجا كه همه معادل تعبير مي
 ار نشده است.اند، مشخصات جلد و صفحه تكر شده معرفي شده

از همـين واژه در يـك نسـخه آسـتان قـدس رضـوي توجـه شـود          "اسـتاد "نيز بـه ضـبط    .6
  ).نامه فرهنگ(


