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Abstract 

The definite article al- in Arabic, being syntactically and semantically equal 

to ‘the’ in English, is one of the most significant rhetoric issues of the Holy 

Quran within the subject of semantics. Grasping the meaning of al- properly 

is of great importance in translation, since carelessness or lack of necessary 

attention in translation will result in some changes to the original meaning 

or the true concept of the Word of God. Such a misunderstanding will 

eventually bring about wrong perception and interpretation of the Divine 

verses. Based on syntactic and rhetoric books, and comparing the true 

concept of al- in different verses, investigating different meanings of al- 

gains abundant significance. In other word, taking lack of translators’ 

enough attention in many observed cases into consideration, the necessity of 

reviewing translations and the pathology of such translations seem crucial. 

Using an analytic approach and taking advantages of the related literature 

review, the present study identifies some cases wherein the specific 

meanings of al-have noticeable impact on understanding and interpreting the 

Koranic verses. As such, eleven cases of the translations of the respected 

translators of the holy Quran are studied. Then, according to the 

commentary documents as well as semantic and syntactic evidences, the 

true type of al- is identified and thus the true translation based on the type of 

al- is presented. Unfortunately, with regard to our subject, most will 
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 چکیده

است و دقتت و توهته الزم    یقرآن در موضوع علم معان یاز مباحث مهم بالغ یکیبه )الف و الم(  فیتعر ۀمقول

 یالهت  اتیت از آ حیو برداشتت ناحت    یکتالم الهت   یمعنتا و متراد واقعت    ریینداشتن در ترهمه حرف مدّ نظر سبب تغ

 ۀترهمت  یشناس-بیو آس یبازنگر ورتضر یمتعدد یها . باتوهه به دقت الزم نداشتن مترهمان، در نمونهشود¬یم

روش م قق ابتتدا در   نیاستفاده شده است. در ا یلیت ل یفیاز روش توح قیت ق نی. در ارسد¬یقرآن الزم به نظر م

 ه،یت کلمه آن آ کی)الف و الم( موهود در  یکه معنا یاتیچند نمونه از آ مکری¬قرآن  اتیآ ۀاز هم یاهمال یا یبررس

مترهمان م ترم را  های¬ترهمه از نمونه ¬و ده ییداشته را شناسا اتیدر تنوع برداشت از مفهوم آن آ ییسزا به ریتأث

در  است. یدردسترس  به زبان فارس یها ترهمه نیتر ومتداول نیکه هزء پرکاربردتر ییها کرده است؛ ترهمه یبررس

 یدر برخت  رینتدارد و نتا ز   یادیبازتاب ز شده، یبررس یها )ال( در ترهمه یمشخص شد، توهه به معنا یبررس نیا

اسالم در  ۀ. واژردیحورت پذ یهد یبازنگر دی)ال( با یمعنا ۀنسبت به انتخاب نوع و ترهم میقرآن کر یها ترهمه

( و )ال(  موهتود در  یالتذکر کتاالنث   سی(، )ولت عمتران ¬ل/ آ36) یتۀ در آ یذکر و أنثت  یها /آل عمران( و واژه19) یۀآ

از  یزیت برانگ است که در ترهمه التف والم نستبت تأمت     ییها نهنمو ۀ/ اعراف( ازهمل54) یۀکلمات خلق و امر در آ

 نیت در ا نیاستت را دارد. همچنت   یو بالغت  یو ن تو  یریتفس راثیمتفاوت و بعضاً مخالف با آنچه در م یها ترهمه

و  یعلمت  راثیت بته م  یو متکت  یبالغت  یبتر مستتندات ن تو    یمبتن یشنهادیپ یا ترهمه هیهرآ  یت ل انیدر پا یبررس

 است. یلیت ل یفیتوح کردیو با رو یا حورت کتابخانه به یارائه شده است. روش  ردآور یریتفس
 های کلیدی واژه

 شناسی. بیقرآن، ال، آس های ترهمه م،کری قرآن
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 مقدمه

شتمول و قترآن،     از آنجا کته استالم، آیینته ههتان    

نماینتده و قتتانون اساسته آن استتت، همگتان بایتتد از    

م تواى کتاب آسمانه اسالم آ اه شوند. معانی نهفتته  

است ارزنده که بتدون پوشتش   در قرآن کریم حقایقی 

تترین راه دستتیابه بته     شود. ستاده  الفاظ شناسایی نمی

دقیق آن است. این مترهم است « ترهمۀ»چنین هدفه 

که با توانایی و دقت راه آشنایی بتا معتارف قرآنتی را    

 شتاید و آنتان را از آبشتخور     روی تشنگان آن متی  به

کنتد. ترهمتۀ دقیتق در زبتان عربتی       قرآنی سیراب می

هتای زبتان   باتوهه به  سترد ی ایتن زبتان و قابلیتت   

مقصد، شام  توهه به یکایک حروف و هایگتاه آنهتا   

بستا ترهمتۀ حت یح و یتا ناحت یح       شود. چته نیز می

حرفی مراد  وینده را تغییر دهد؛ بنابراین پرداختن بته  

سواالتی چون )الف و الم( که یک حرف استت، چته   

د و تفتاوت انتختاب   کنای در زبان عربی القا میمعانی

معنتتای )التتف و الم( چتته تتتأثیراتی در ترهمتته قتترآن 

تر آیتات   ذارد، ممکن است به ترهمه هرچه دقیق می

هتای   شناستی و ب تث  الهی کمک کند. دربارۀ آستیب 

هتای  ونتا ونی    مرتبط بتا ترهمته، مقتاالت و کتتاب    

شناستی  تألیف شده است؛ اما دربارۀ هایگاه و آستیب 

هتا و   ها پس از بررستی کتتاب  مه)الف و الم( در تره

هایی  های مربوط نمونهپژوهشی و سایت مقاالت علمی

شناسی این مهم الزم و  یافت نشد، پس توهه و آسیب

 ضروری است. 

هتا ارتبتا ی بتا    از آنجا که مضامین ایتن پتژوهش  

ب ث مدّ نظر ما ندارنتد، بته ذکتر چنتد نمونته اشتاره       

ن ت قیقتات را  کنیم و مطالعتۀ نتتایب برآمتده از ایت     می

  ذاریم.برعهده خوانندۀ م ترم می

های قرآن، رضایی احفهانی،  شناسی ترهمه آسیب-

، 1384های قرآنی، زمستتان  م مدعلی، مجلۀ پژوهش

 .44شمارۀ 

های فارسی قترآن کتریم و   شناسی ترهمه آسیب -

شتده، دانیتالی، امیتر، مجلتۀ      بندی نقتدهای ارائته    بقه

 .9شماره ، 1381پژوهش و حوزه، بهار 

بتته )در  بالغتتی مفعتتول هایگتتاه ستتاختار ن تتوی -

هتای  زاده، حیتدر، پتژوهش   ترهمه قرآن کتریم(، قلتی  

، ستال پتانزدهم، شتماره    1388قرآنی، پاییز و زمستان 

 .60و  59

های فارستی،   شناسی ترهمه و نقد ترهمه مرهع -

، شتمارۀ  1385اهلل، غالمی، بینات، بهار و تابستتان   فرج

 .50و  49

شناسی ترهمۀ )التف  احلی پژوهش، آسیب مسئله

های قرآن کریم به زبان فارسی است. و الم( در ترهمه

ای و  در این مقاله تالش شده است بتا روش کتابخانته  

انواع )الف و الم( بررسی و  ت لیلی با رویکرد مروری

شناستی  بازتاب معنایی آن در چهار آیه منتخب آسیب

ترهمتۀ  ده  یتت شود. همچنتین در بیتان کمیتت و کیف   

شده برای ارائه کمتترین یتا بیشتترین خطتا در      بررسی

ترهمه )الف و الم(، نمودار آماری ارائه شده استت و  

درنهایت با بررسی آرای مفستران، ترهمته پیشتنهادی    

هایی که در این پژوهش انجتام  ارائه شده است. تالش

 رفته، برای تبیین هایگاه و اهمیتت ترهمته حت یح    

الهی است و  افادۀ معنا و مقصود کالم این حرف برای

کتار یری بهتتر قواعتد     همچنین تأکید بتر اهمیتت بته   

 ادبیات عرب در ترهمه و فهم قرآن است.

شناسی ترهمته )التف و الم( در آیتاتل آل    آسیب

انجتام   19عمتران/  ، آل4، قتدر/ 54، اعتراف/ 36عمران/

  رفته است.

 



 
 

 153   ( می)ال( در قرآن کر فیحرف تعر ۀترهم یشناس بیو آس یبررس

 

 

 مبانی و چارچوب نظری

 الف(مفاهیم
 الم()الف و  .1

ن ویتان و لغویتان    حرفی است در زبان عربی کته 

 کنندلبندی میاین حرف را به سه نوع تقسیم

 ایتن  آن، فتروع  و «الذى» معنه به موحول اسم -1-1

ل ماننتد  شتود،  مه داخ  مفعول و فاع  هاىاسم بر نوع

 ،(35)احتتتزاب/  ﴾...  وَالْمُسْتتتليماتي الْمُسْتتتليميینَ إِنَّ﴿

 ،1ج ق،.ه1422 ستتتیو ی،) ﴾...  الْعابِتتتدُونَ التَّتتتائيبُونَ﴿

 (.71صم، 1979 هشام،ابن ؛303ص

و یا از نتوع هتنس کته     حرف تعریف از نوع عهد

هرکدام به سه نوع و یا بته قتولی چهتار نتوع تقستیم      

 شودل می

هتای نکتره را معرفته    ل حرفی کته استم  ال عهد -1-2

ش، 1380کند به ال عهد معروف استت )هاشتمی،    می

 (.  48ص

)التف و  اسم معطتوف بته   عهد ذکری:  -1-2-1

 ور حریح ذکر شده باشد )هاشتمی،   نامش بهالم( که 

تتتر در قستتمت (؛ بته عبتتارت دقیتتق 123ش، ص1380

ای ذکتر شتود و در قستمت    پیشین همله، اسم نکتره 

پسین آن با )الف و الم(، اسم نکره معهتود را بته یتاد    

  فَعَصته  رَسُتولًا.  فيرْعَتوْنَ   إِلته  أَرْسَلْنا کَما﴿ آورند. مث ل

عقیتت ،  ( )ابتتن15و  16)مزمتت /  ﴾الرَّسُتتولَ فيرْعَتتوْنُ

؛ 76ش، ص1363؛ ستتتتیو ی، 169، ص1ش، ج1386

، 1ه.ق ،ج1422؛ ستتیو ی، 72م، ص1979هشتتام،  ابتتن

 (.  79صش، 1387ان،یرینص؛ 304ص

)الف و الم(  اسم مل وظ بهعهد ذهنی:  -1-2-2

تلتوی ی ذکتر شتده    حریح و یتا   ور غیر که نامش به

(؛ به عبتارت دیگتر   123صش، 1380باشد. )هاشمی،

با )الف و الم( به اسمی اشاره شود که در کالم نشانی 

ندارد و ذکری از آن به میتان نیامتده استت و فقتط از     

ش، 1387 ان،یرینصت آیتد ) م توای کالم به ذهتن متی  

 إِذْ﴿، (40توبتتۀ/) ﴾الْغتتارِ فيتتی هُمتتا إِذْ﴿(، مثتت ل 79ص

 التذَّکَرُ  وَلَتیْسَ ﴿ ،(18فتتح/  ) ﴾الشَّتجَرَۀِ  تَ ْتَ یُبایِعُونَکَ

، 1ه.ق، ج1422ستتیو ی، )( 36عمتتران/ آل)﴾ کَتتانُنثَه

هشتتتام،  ؛ ابتتتن76ش، ص1363؛  ستتتیو ی، 304ص

 (.72، صم1979

خودش ذاتاً یا در ذهتن   عهد حضوری: -1-2-3

 لَکُتمْ  أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ﴿شنونده حضور داشته باشد، مانندل 

 (6)مائدۀ/ ﴾الطَّیِّباتُ لَکُمُ أُحي َّ الْیَوْمَ﴿، (3مائدۀ/) ﴾ديینَکُمْ

، ش1387 ان،یرینصتتت؛ 123ش، ص1380)هاشتتتمی، 

عقیت ،   ؛ ابتن 304، ص1ه.ق ، ج1422؛ سیو ی، 79ص

 (.  76ش، ص1363؛ سیو ی، 169، 1ش، ج1386

کاربرد این )الف و الم( بته ایتن    ال جنس: -1-3

کتتردن آن دستتته از  حتتورت استتت کتته بتترای معرفتته

شتتمار داللتتت دارد و هاستتت کتته بتتر افتتراد بتتی استتم

های حورت هنس درحقیقت با افزودن )الف و الم( به

 (.80صش، 1387 ان،یرینصآیند )شده در می شناخته

فرا یرى افتراد  استغراق افراد )حقیقی(:  -1-3-1

شتود و    ور حقیقت هانشین آن مته  به«  ک»است که 

ل آن یا به کمک قرینۀ حالیه شناسایی شده است، ماننتد 

 الْغَیْتتبِ عتتاليمُ﴿(، 28نستتاء/ ) ﴾ضَتتعيیفاً الْإِنْستتانُ خُليتتقَ﴿

لفت    -( و یا به کمک قرینه لفظیته  9رعد/) ﴾وَالشَّهادَۀِ

 لَفيتی  الْإِنْستانَ  إِنَّ﴿ شود، مانندلفهمیده می -االّ(استثناء )

( )ستتیو ی، 3و 2)عصتتر/  ﴾آمَنُتتوا الَّتتذيینَ إِلَّتتا خُسْتتر .

؛ 75ش، ص1363؛ ستتیو ی،  304، ص1، جه.ق 1422

، 1ج ش، 1386عقیت ،   ؛ ابتن 72م، ص1979هشام،  ابن

 (.125ش، ص1380؛ هاشمی، 169ص

 استغراق خصایص االفرراد )مارا(ی(:   -1-3-2

هتاى آن   براى فرا یرى خصایص افراد استت کته بته   
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 ﴾الْکيتابُ ذليکَ﴿  یرد، مانندل قرار مه«  ک» ور مجاز  به

یعنهل کتاب کام ِ در هدایت، هامع حتفات   (2بقرۀ/ )

)سیو ی، شده و خصوحیات آنها  هاى نازلتمام کتاب

؛ 75ش، ص1363؛ ستتتیو ی، 304، ص1، جه.ق1422

، 1ج ش،1386عقیتت ،؛ ابتتن72م، ص1979هشتتام،  ابتتن

 (.125ش، ص1380؛ هاشمی، 169ص
اشتاره بته حقیقتت     ماهیت یرا جرنس:   -1-3-3

مسندالیه بدون در نظر  رفتن عمتوم و خصتوص آن؛   

 تور حقیقتت و نته مجتاز      نه به« ک »به عبارتی دیگر 

 کُت َّ  الْمتاءي  ميتنَ  وَهَعَلْنتا ﴿شود، مانندل  هانشین آن نمه

؛  75ش، ص1363)ستیو ی،   (30)انبیتاء/  ﴾حَتی   ءٍ شَیْ

ش، 1380هاشتمی،   ؛169، ص1جش، 1386عقی ، ابن

؛ ستتیو ی،  73م، ص1979هشتتام، ابتتن ؛ 80 و125ص

 (.  304، ص1، جه.ق1422

اشتاره بته تمتام     :ماهیت یا جنس مقیرد  -1-3-4

االمیتر والتجتار   )همتع  تور مقیتد دارد ماننتدل     افراد به

یعنتی پادشتاه تمتام تتاهران      والقی علتیهم نصتائ ه(؛  

مملکت خود را همع کرد نه همته تتاهران ههتان را    

 (.125ش، ص1380)هاشمی، 

 زایده باشد و آن بر دو نوع استل -1-4

 مانند الف المه کهل ال (ائده ال(مه: -1-4-1

در موحوالت خاص )ماننتدل التذی، التذان و...(     -

 خورد.به چشم می
 آید. عَلَم میدر ابتدای برخی از اسامی  -

برای نق  آن اعالم، بدین معنا که از ابتدا در عرف 

عرب با )الف و الم(  فتته شتده استت، مثت ل الّتالت      

بتراى کعبته،   « البیت»والعزّى، یا برای غلبه آنها، مانندل 

براى ستاره ثریا و « النجم»براى شهر  یبه و « المدینه»

، م1979هشتام،  )ابن این نوع در اح  براى عهد است

 (.304، ص1ه.ق، ج1422؛ سیو ی، 170ص

در ابتدای برخی از ظروف آمتده استت، ماننتدل     -

 (.76ش، ص1363االن )سیو ی، 

 مانند الف المی کهل ال غیرال(مه: -1-4-2

در حال واقع است و براساس آن برخی )الف و  -

 ﴾الْتأَذَلَّ  مينْهَتا  الْأَعَزُّ لَیُخْرِهَنَّ﴿در آیۀ ( الْأَذَلَّالم( کلمۀ )

اند؛ ولته ایتن    را )الف و الم( زائد  رفته (8)منافقون/ 

فصیح نیست. بهتر این است که حذف مضاف تقتدیر  

شود؛ یعنه ختروج انذل، چنانکته زمخشترى تقتدیر     

-؛ ابتن 304، ص1ه.ق، ج1422کرده استت )ستیو ی،   

 (.  171، ص1ش، ج1386عقی ،

آیتد، البتته   بر ستر برختی استماء علتم هتم متی       -

العبتاس، الضت ا ، ال تارث،    گی نیست؛ مانندل همیش

-؛ ابتن 78و  77ش، ص1363)ستیو ی،   بنات االوبتر 

 (.74م، ص1979هشام، 

 احول و مبانی ترهمه ب(

قواعد و قوانینی است که هر علتم  « احول»مراد از 

کتس در   شتود؛ آنگونته کته هتی     بر آنهتا استتوار متی   

موهودیت آنها اختتالف نکنتد. احتول کلتی ترهمتۀ      

بانی، فارغ از توهه به متنی خاص، عبارت استت  ز بین

ازل آشنایی بتا زبتان مبتدأ و فهتم درستت متتن مبتدأ،        

آشنایی و تستلط کتافی بتر زبتان مقصتد، آشتنایی بتا        

ای، امانتداری در ترهمه. چهار اح  شناسی مقابله زبان

ها و در انتقال از هر زبتانی بته   یادشده در همۀ ترهمه

 یرد. احول یادشده دربارۀ زبان دیگر مدّ نظر قرار می

متن مقدس قرآن حساستیت بیشتتری دارد کته دقتت     

  لبد.بیشتر مترهم را می

هتای  فتر  ، قواعد و پتیش «مبانی»و مقصود ما از 

ای است که در ابتدای کتار بستان یتک احت       پژوهنده

کنتد، ختواه دیگتران آنهتا را     ها ملتزم متی خود را بدان

 .(3ص ،1394 ی،هواهر(بپذیرند و خواه نپذیرند 
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 ج( انواع ترهمه قرآن

های موهود قرآن نوعا به سه دستته تقستیم    ترهمه

 شودل می

اللفظیل  روهی معتقدنتد ا تر متا     ترهمۀ ت ت (1

بخواهیم دقت و امانتت در ترهمته را رعایتت کنتیم،     

باید واژه به واژه ترهمه کنیم و هلو برویم. با این کار 

شتود. در  ت نمیشود و دخالتی در آیاحف  امانت می

های هر کلمه از زبتان مبتدأ    این نوع ترهمه مترهم به

- کند. از نمونته ای از زبان مقصد را هایگزین میکلمه

شود.  های این ترهمه، ترهمۀ آقای معزی نام برده می

باید متذکر شد این نوع ترهمه مشتکالت هتدی دارد   

کند و در ایتن  و هدف از ترهمه را مخت  و ناقص می

همه در کالمی مانند قرآن که مش ون از انتواع  نوع تر

هاست، ترهمته را قبتیح و   ها و استعارهکنایات، تشبیه

شتود ایتن نتوع ترهمته      کند و  فتته متی  مستهجن می

 نارساترین نوع ترهمه است.

کند ( ترهمۀ آزادل در این روش مترهم سعی می2

معنا را از قالبی به قالب دیگر بریزد تا معنای مقصتود  

 ادا شود. اینگونه ترهمه را ترهمتۀ معنتوی نیتز    کامالً

 ویند؛ زیرا بیشتر سعی بر انتقال کام  مفاهیم است نه 

 تطابق لفظی.

( ترهمۀ تفسیریل مراد از ترهمتۀ تفستیری ایتن    3

است که لف  به لف  معنا نکنیم؛ بلکه متترهم معنتا و   

مفهوم مجموع آیات را در قالب همالت فارسی بریزد 

البتته بتا توضتی ات اضتافی(. ایتن نتوع       و معنا کند )

ترهمه بخشی از مشکالت ترهمۀ نوع اول را از میتان  

کنتد؛   برد و پیام آیه را رساتر به مخا بان منتق  متی می

ولی چون در ایتن نتوع ترهمته تفستیری اهمتالی از      

های مترهم ها و دید اهشود، برداشتآیات مطرح می

مکتارم   اهلل شتود. ترهمتۀ آیتت   در ترهمته ل تاظ متی   

 ای از نوع ترهمۀ تفستیری استت   شیرازی، الهی قمشه

   (.29، ص1381 نجار،)

 بندی نقدها د( دسته

 ترهمه ساحت به یافته راه هایهکاستی و هاآسیب
 دستته  دو به فارسه آن هاىترهمه ویژه به کریم قرآن

 به مربوط اشکاالت و شودل اول نقدها می کله تقسیم
 و اشتکاالت  دوم نقتدها مبتدأ،   زبتان  از مفتاهیم  فهتم 
 و الفتاظ  قالتب  در شتده  فهتم  مفتاهیمِ  بیتان  به مربوط
 بختش  اینکته  به وله باتوهه مقصد؛ زبان هاىعبارت
دستت   یا تمام هاىکاستی و اشکاالت از برانگیز توهه

 قلتم  از هتایی  را نمونه کریم قرآن هاى اکثر ترهمه کم
 بته دو  نیتز  را سومه دسته باید دهد،افتاده تشکی  می

 را اخیتر  نتوع  اشتکاالت  اینکه افزود.  فته پیش دسته
 است دلی  ایم، بدانآورده حساب به اىهدا انه دستۀ
 شتده  شناخته چندان ناقدان براى معموالً آنها منشأ که

 زبانِ متنِ خواندن هنگام که معلوم نیست یعنه نیست؛
دور  به مترهم چشم از عبارته یا کلمه آن، فهم و مبدأ

 استت  نکترده  پیتدا  راه ترهمته  بته  آن معادل و مانده
 عبارته یا یک کلمه مفاهیم، بیان هنگام اول( یا )دسته

 نقتدهاى  ؛ بنتابراین )دوم دستته  (فراموش شده باشتد 
کلّته   دستته  سه به کریم قرآن هاىترهمه از شده ارائه

 شودل می تقسیم

 مبدأ. زبان از مفاهیم (فهم1
 زبتان  عبتارات  و الفتاظ  قالتب  در مفتاهیم  (بیان2
 مقصد.

افتاده )اعم  قلم از های نمونه به مربوط (اشکاالت3

، مجلته پتژوهش و   1390حتدری،  از واژه و همله(، )

 .(155حوزه، ص

 بررسی ترجمۀ )الف و الم( در آیات مدّ نظر 

های قرآن کریم بررسی در ادامه ده نمونه از ترهمه
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شود تا روشن شود براساس انواع مختلف )التف و   می

 الم( آیا ترهمۀ درستی حورت  رفته است یا نه.

مَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنثَه وَاللّهُ فَلَ﴿( 1

أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَتانُنثَه وَإِنِّتی سَتمَّیْتُهَا    

انِ مَتترْیَمَ وِإِنِّتتی أُعيیتتذُهَا بِتتکَ وَذُرِّیَّتَهَتتا ميتتنَ الشَّتتیْطَ    

 (.36)آل عمران/ ﴾الرَّهِیمِ
 نوع ال قسمت مدّ نظر نام مترهم ردیف

1 
مکارم 

 شیرازی

و پسر، همانند دختر نیست )دختر 

تواند وظیفه خدمتگزارى معبد را  نمه

 همانند پسر انجام دهد(

 هنس

 هنس نیست نرینه مانند مادینه معزی 2

 هنس و پسر چون دختر نیست فوالدوند 3

 هنس و پسر چون دختر نیست انصاریان 4

5 

الهی 

 ای قمشه

 

 هنس و پسر مانند دختر نخواهد بود

 هنس پسر همچون دختر نیست پور بهرام 6

 هنس و پسر چون دختر نیست آیتی 7

 هنس و پسر مانند دختر نیست خرمشاهی 8

 هنس پسر چون دختر نیست مجتبوی 9

 خرمدل 10

 پسر مانند دختر نیست )و این دختر به

مراتب از پسری که آرزوی او بود، 

 1سودمندتر خواهد بود(

 عهد

 

 نظر مفسران   -2-1

 بِما أَعْلَمُ واللّهُ﴿مفسران دربارۀ  وینده این عبارات 

و نوع )التف و الم( در   ﴾کَالْأُنْثه الذَّکَرُ وَلَیْسَ وَضَعَتْ،

 نظر دارندل اختالف  )الذَّکَرُ( و )الْأُنْثه(دو کلمۀ 

اینکته تعیتین  وینتده ستخن در نتتوع      باتوهته بته  

آیتد   ترهمه )الف و الم( تأثیر ذار است، در آنچه متی 

بتاره بترای تبیتین     های موهود در این ترین دید اه مهم

 شود. موضوع بررسی می

                                                   
1

. الزم به ذکر است خرمدل با توهه به توضی اتی که داخت  پرانتتز    

است، رسد مدّ نظرشان )الف و الم( عهد بوده اند، به نظر میذکر کرده

 اند.حورت )الف و الم( هنس مطرح کرده هرچند ترهمه را به

 ل﴾لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثه) مسئله  وینده سخن 

برختتی ایتتن دو هملتته را کتتالم ختتداى تعتتاله   -

شتده استت ) با بتایی،     دانند که هملتۀ معترضته   می

 (.172، ص3، ج1388

را  )واللّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَتعَتْ( و برخی هملۀ اول  -

را کالم همسر  )وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثه (کالم خدا و دوم 

، 3ق، ج1420داننتتد )ابوحیتتان اندلستتی،  عمتتران متتی

 (.356، ص1ق، ج1407؛ زمخشری، 117ص

شود، این است که  یای که در این باره اشاره م نکته

تر از  ویندۀ سخن مقتضای حال است. بدین معنا  مهم

شود. آیا ستخن  که به چه منظوری این سخن رانده می

در مقام مقایسه دو کلیت و دو هنس با یکدیگر است 

و یا نسبت بته یتک نمونته مشتخص از یتک کلیتت       

)الذکر( در برابر یک نمونته مشتخص از یتک کلیتت     

باتوهه بته مقتضتای حتال کتامالً     دیگر )االنثی( است. 

مشخص است که منظور این دختری است که به دنیتا  

 آمده و اسم او )مریم( است.

 

   نوع ال 

 نظر اول 

برخی مفسران )الف و الم( را )الف و الم عهد(  -

اند؛ زیرا معتقدند مقصود مادر حضترت متریم و    رفته

یا خداوند این نیست که بخواهتد هتنس متذکر را بتا     

مقایسه کند و برتری هنس مذکر را بیتان   هنس مؤنث

 کند.

ا ر همله را از قول مادر حضرت مریم بدانیم این 

شود که آن پسری که برای نذر در راه تو در ذهتن  می

من بوده است، مانند ایتن دختتری کته بته متن دادی      

اسرائی ( فقط ت ریتر   نیست؛ زیرا که در آن زمان )بنه

-مترد هتایز متی    و به خدمت کنیسه  ذاشتن را براى
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دانستتند؛ بنتابراین متادر     شمردند و بر زن هتایز نمتی  

حضتترت متتریم در مقتتام اظهتتار حستترت و انتتدوه    

و ناراحتی و انتدوه   ﴾ أُنْثه وَضَعْتُها إِنِّی رَبِّ﴿ لفرماید می

توانسته نذر ختود را  او به این دلی  بوده است که نمی

انسان ادا کند و این نکته هم باید توهه شود که وقتی 

خورد، امکان این را دارد که آن چیزی را که ت سر می

به دنبالش بوده و به آن نرسیده است را اول ذکر کندل 

پسری که من عهد کرده بودم و در ذهنم بود مث  ایتن  

ام دختر نبتود  بلکته بهتتر بتود و متن را بته خواستته       

ام برستم  توانم به آن خواستته رساند؛ اما اکنون نمی می

؛ 117، ص3ق، ج 1420ن اندلستتتتتتتی، )ابوحیتتتتتتتا

 (.  356، ص1ق، ج1407زمخشری،

ا ر همله را از قول خدای متعال بدانیم، همتانطور  

کتته نظتتر عالمتته  با بتتایی بتتر ایتتن مطلتتب استتت،   

دانتیم کته فرزنتد او دختتر      خواهد بفرمایدل متا مته   مه

است؛ ولی با دخترکردن فرزند او خواستیم آرزوی او 

اى  م؛ براى اینکه نهایت نتیجهرا به بهترین وهه برآوری

که ممکن بود از پسربودن فرزندش به دست آید، این 

بود که فرزنتدى چتون عیسته از او متولتد شتود کته       

پیامبرى باشد شفادهنده کور مادرزاد و بیمار برحته و  

کننتتدۀ مرد تتان؛ ولتتی در دختربتتودن حملتتش    زنتتده

شتود و آن ایتن استت کته      اى دیگر نیز عاید مه نتیجه

زایتد و   شود و پسرى بدون پدر مته  اللَّه تمام مه کلمۀ

اى  درنتیجه هم خودش و هم فرزندش آیته و معجتزه 

 شوند.  براى اه  عالم مه

کتالم   ﴾ کَالْتأُنْثه  الذَّکَرُ وَلَیْسَ﴿ به همین دلی  هملۀل

همستر عمتران نیستت؛ بلکتته آن نیتز حکایتت کتتالم      

 تعاله است و ا ر کالم همسر عمران بتود، هتا   خداى

، نه اینکه عکس «ولیس االنثه کالذکر» داشت بفرمایدل

آن را بفرماید و این بسیار روشن استت؛ بتراى اینکته    

وقته انسان چیزی ارهمند و یتا مقتامه بلنتد را آرزو    

تتر بته او    دارد، وله چیزى کمتر از آن یا مقامه پتائین 

 ویدل ایتن آن نیستت کته     شود، با حسرت مه داده مه

 وید آنچه بته متن دادنتد     یا مه من در  لبش بودم و

 وید آنچته متن    خواستم نبود و نمه مث  آنچه من مه

شده به من نیست. از همتین هتا    آرزو داشتم مث  داده

و « التذکر »در دو کلمۀ  «الف و الم»شود که  روشن مه

، 1388تنها الف و الم عهد استت ) با بتایی،    «االنثه»

 (.172، ص3ج

 

 نظر دوم 

)التف و الم( را ) التف و الم   برخی از مفستران   -

انتتد و از عبتتارات ذیتت  در ترهمتته و هنستتیه(  رفتتته

اند که فرزند پسر چون فرزند توضیح آیه استفاده کرده

دختر نیست، آنچه برای مرد شایسته استت، بترای زن   

علت عادت حتی  و نفتاس و    شایسته نیست؛ زیرا به

وهوب پوشیدن خود از ضترر و ختوددارى از رفتتن    

ردم حتتالحیت ت ریتر و مانتدن در کنیستته و   میتان مت  

 خدمت عابدان و معتکفان را ندارد. 

تر  خدایا زن مث  مرد نیست؛ زیرا که عق  او ناقص

 و سعه او ناچیزتر است.

مرد درمجمتوع از زن برتتر استت و بتراى کارهتا      

، 1ق، ج1412حتتالحیت بیشتتترى دارد )ستتیدقطب،   

 1372؛  برستی، 444، ص2تتا، ج  ؛  وسی، بی392ص

 (.  738، ص2ش، ج

 

 تحلیل و بررسی -2-2

کنتد و یتا   باتوهه به غر  همله که افادۀ خبر می

(، نوع )التف و  45ش، ص1380افادۀ ت سر )هاشمی، 

الم( انتخاب و ترهمه  بق آن بیان شتده استت. ا تر    
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کند؛ یعنتی متادر حضترت    بگوییم همله افادۀ خبر می

مریم خواسته مطرح کند که هنس پستر ماننتد هتنس    

دختر نیست ؛ اما ا ر غر  را ت ستر بگیتریم کته از    

اغتترا  فرعتتی خبتتر استتت، ترهمتته )التتف و الم(   

تتر استت؛ زیترا ایشتان دربتارۀ      حورت عهدیه  ویا به

رسد باتوهه هنس که ت سر نخورده است. به نظر می

به این مطلب که غر  خبر آیا افاده خبر استت و یتا   

و الم( عهتد   که )التف  افاده ت سر، آن دسته از کسانی

 تر باشد. اند، نظرشان درستترهمه کرده
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با این رویکرد که  وینده این عبارات خداوند  .1

متعال است و )الف و الم( موهود در )الذکر( هنستیه  

و )الف و الم( موهود در )االنثتی( عهدیته حضتوریه    

 شودل  ونه ترهمه میاست. بدین

رزند دختر را ندارد )ایتن  فرزند پسر توانایی این ف

هایی دارد که هتی   دختر، با اینکه دختر است، توانایی

 پسری ندارد(.

باتوهتتته بتتته نظتتتر دوم کتتته منتستتتب بتتتهل    .2

، 2تتا، ج ؛  وسی، بتی 392، ص1ق، ج1412سیدقطب،

است؛ )الف  738، ص2ش، ج1372؛  برسی، 444ص

و الم( موهود در )التذکر(، )التف و الم( عهتد ذهنتی     

ود و )التف و الم( موهتود در )االنثتی(    باید ترهمه ش

 باید )الف و الم( عهد حضوری ترهمه شودل

 ایتن فرزند پسری که من در نظر داشتتم، مثت     آن

های پسر بترای  دختری که به دنیا آمده نیست )توانایی

 آن کاری که مدّ نظر من بوده بیشتر است(.

اتي وَانَرْ َ السَّتمَاوَ  خَلَتقَ  الَّذيی اللّهُ رَبَّکُمُ إِنَّ﴿ (2

فيی سيتَّۀِ أَیَّام  ثُمَّ اسْتَوَى عَلَه الْعَرْشِ یُغْشيی اللَّیْ َ النَّهَتارَ  

یَطْلُبُهُ حَثيیثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِتأَمْرِهي  

أاَلَ لَتتتتهُ الْخَلْتتتتقُ وَانَمْتتتترُ تَبَتتتتارَ َ اللّتتتتتهُ رَب      

 (.54)اعراف/ ﴾الْعَالَميینَ

 
 نوع ال قسمت مد نظر نام مترهم ردیف

 مکارم شیرازی 1

آ اه باشید که آفرینش و تدبیر 

)ههان( از آن او )و به فرمان 

 او(ست 

 هنس

 معزی 2
همانا او را آفرینش و امر بزرگ 

 است.
 هنس

 فوالدوند 3
[ خلق و امر از  آ اه باش که ]عالم

 آنِ اوست.
 عهد

 انصاریان 4

آفریدن و فرمان آ اه باشید که 

[ از  ]نافذ نسبت به همه موهودات

 آن اوست.

 هنس

 ای الهی قمشه 5

آ اه باشید که ملک آفرینش 

خاص خداست و حکم نافذ 

 فرمان اوست.

 هنس

 پور بهرام 6
آ اه باش که خلق و امر از آن 

 اوست.
 هنس

 آیتی 7
آ اه باشید که او راست آفرینش و 

 فرمانروایه.
 هنس

 هنس بدانید که خلق و امر او راست. خرمشاهی 8

 هنس آفریدن و فرمان ویژه اوست. مجتبوی 9

 خرمدل 10
آفریند و تنها او فرمان  تنها او می

 دهد. می
 هنس
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ستورۀ مبارکتۀ    54مترهمان واژۀ )امر( را در آیتۀ   

حتورت   حورت )فرمان و دستور( یعنتی بته   اعراف به

واژۀ امتر ازهملته   اند. کرده )الف و الم( هنس ترهمه

هتتای )وهتتوه و نظتتایر( استتت کتته بتته معناهتتای  واژه

استتتتت  مختلفتتتتی در قتتتترآن بتتتته کتتتتار رفتتتتته 

نظرهتتایی کتته  (. 299، ص1ش، ج1381)خرمشتتاهی،

-مفسران ذی  این آیه دربارۀ عطف خلق و امتر آورده 

 های ذی  استل اند، نمونه

خداونتد در اینجتا میتان     ل﴾أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ﴿  .1
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دهد؛ زیرا فایده آنهتا مختلتف   خلقت و امر تفصی  می

آورى و مقصود از امتر،  است. مقصود از خلقت، پدید

این است که هرچه بخواهد و بپسندد، میان آفریتد ان  

؛ 660، ص4 ش ، ج1372کنتتد ) برستتی،  حکتتم متته 

، 2 ق، ج1407؛ زمخشتری، 423، ص4 تتا، ج  وسی، بی

 (.68، ص5 ق، ج 1420؛ اندلسی، 110ص

خلق به معناى ایجاد ذوات موهود است و امتر   .2

به معناى تدبیر آنها و ایجاد نظام احستن در بتین آنهتا    

است. خلق، ایجاد چیزى است که در خلقت آن تقدیر 

و تألیف به کار رفته باشد. ایتن معنتا از آیتات کریمته     

 وَخَلَتقَ ﴿شود، ماننتد آیته    خوبه استفاده مه قرآن نیز به

چیتز   که خلقت خود را به همه ﴾فَقَدَّرَهُ تَقْديیراً ءٍ شَیْ کُ َّ

خالف امر که در معناى آن، تقدیر  است. بهتعمیم داده 

ههات وهود و تنظیم آن نیست، به همین دلی  استت  

شتدنی   بردار نیست؛ ولی خلقت تتدریب  که امر، تدریب

 خَلَتتقَ﴿ل کتته دربتتارۀ خلقتتت فرمتتوده استتت، همچنتتان

 لو دربارۀ امر فرموده ﴾فيی سيتَّۀِ أَیَّام  وَالْأَرْ َ اتيالسَّماو

و نیتز بته همتین     ﴾بِالْبَصَترِ  کَلَمْتح   واحيدَۀٌ إِلَّا أَمْرُنا وَما﴿

دلی  است که در کالم مجیدش خلقت را به غیر خود 

 الطِّتینِ  مينَ تَخْلُقُ وَإِذْ﴿ل نیز نسبت داده و فرموده است

و اما امر به ایتن معنتا را    ﴾یهافي فَتَنْفُخُ بِإِذْنيی الطَّیْرِ کَهَیْئَۀِ

به غیر خود نسبت نداده است؛ بلکه آن را مختص بته  

هتای   خود دانسته و آن را بین ختود و بتین خواستتنی   

خود ایجاد کند، از قبی  روح و امثتال آن کته واستطه    

قرار داده است.  رچه بر شت خلق و امر به یک معنا 

تبار مختلفند و به همتین دلیت    حسب اع است؛ وله به

ویژۀ یک قستم از   ح یح است که هرکدام را متعلق به

تنهتایه   ایجاد بدانیم، حال چه این دو لف  هرکتدام بته  

ذکر شده باشند و چه با هم؛ براى اینکه در هایه هتم  

شده با هتم ذکتر شتده باشتند، بتاز       که مانند آیه ب ث

 ح یح است بگتوییم خلتق بته معنتاى ایجتاد ذوات     

موهودات است و امر به معنتاى تقتدیر آثتار و نظتام     

 (.151، ص8 ، ج1388هارى در آنها است ) با بایی، 

ازهملۀ معتانی کته در برختی از تفاستیر بته آن       .3

بترای نمونته فتی      اشاره شده است، عالم امر است؛

« االمرل عالم ارواح»فرمایدل کاشانی در تفسیر حافی می

 .(86، ص5ق، ج1415)فی  کاشانی، 
دراحطالح حکمای اسالمی مراد از عالم امتر کته   

درمقاب  عالم خلق است، عوالم غیرمادی است کته آن  

 وینتد و آن  را عالم مجردات و عالم مفارقات نیز متی 

)عالمتته  عبتتارت استتت از عتتالم عقتت  و عتتالم مثتتال 

 (.227تا  217و  20تا  9ش، ص1388 با بایی، 

 

 تحلیل و بررسی -2-2

ا ر واژۀ امتر را بته   ذکر است که  در اینجا الزم به

شود؛ امتا  هنسیه می )الف و الم(معنای دستور بگیریم 

بته معنتای    )الف و الم(امر بگیریم  ا ر به معنای عالم

شتتود؛ بنتتابراین بترای ترهمتته )امتتر(  عهتد تلقتتی متی  

 شودلحورت )عالم امر( دالیلی مطرح می به

باتوهه به همراهتی خلتق و امتر و بتا بررستی       .1

دانی در قرآن آنجا که از نفس و انسان و آنچته کته   می

شود، از فع  )خلق( استفاده مخلوق است ح بت می

ال وَ﴿، ﴾وَاحيتدَۀ   نَّفْتس   مِّتن  خَلَقَکُتم ﴿کرده است، مانندل 

سخن از روح است، ختدا   ؛ اما هایی که﴾خَلْقَ أَنْفُسيهِمْ

 ویتدل  ؛ بلکه می﴾ربی خلق من الروح ق ﴿فرمایدل نمی

. ﴾قُ ِ الرُّوحُ مينْ أَمْرِ رَبِّی وَما أُوتیتُمْ مينَ الْعيلْمِ إاِلَّ قَلیالً﴿

باشد؛ بنابراین حرف )مين( ممکن است م   خاستگاه 

 امر ممکن است ماهیت عالمی دیگر را بیان کند.

هتا در  )له( و )عنتده( بترای مفهتوم مالکیتت     .2

 مقالیتد  لته ﴿فرمایدل رود، مثالً می قرآن کریم به کار می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=85
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   ،﴾واالر  السماوات

 مفتتاتیح عنتتده﴿ ،﴾واالر  الستتماوات ملتتک لتته﴿

توهه به این نکته مهم است که مالکیت بیشتر  ،﴾الغیب

از آنکه مترتب یک مفهوم باشد، م   رختداد را نظتر   

 دارد.
باتوهه به آنچه که  ذشت خلق و امر دو عتالم از  

عوالم خداوند استت و باتوهته بته شتواهد و قترائن      

رسد، مراد شده در این آیه مدّ نظر نیز به نظر می مطرح

حورت  از امر، عالم امر باشد و بهتر است مضافی را به

 بیاوریم.م ذوف در ترهمه 

 
 ترجمه پیشنهادی -2-3

 .  عالم خلق و عالم امر تنها از آن خداوند است

 ﴾أَمْر  ک  مِّن رَبهِّ بِإِذْنِ فيیهَا وَالرُّوحُ الْمَلَئکَۀُ تَنزَلُ﴿(3

 (.4)قدر/
 نوع ال قسمت مد نظر نام مترهم ردیف

 هنس روح مکارم شیرازی 1

 هنس روح معزی 2

 هنس روح فوالدوند 3

 هنس روح انصاریان 4

 عهد روح )یعنه هبرئی ( ایالهی قمشه 5

 هنس روح پوربهرام 6

 هنس روح آیتی 7

 عهد هبرئی  خرمشاهی 8

 مجتبوی 9
روح هبرئی  یا فرشته 

 همراه وحه
 عهد

 عهد هبرئی  خرمدل 10
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انتتد منظتتور از روح  ای از مفستتران  فتتته عتتده .1

 اینکته دلیت  ختود را ذکتر کننتد     است، بدون هبرئی  

تتتا، ؛  وستتی، بتتی781، ص4ق، ج1407)زمخشتتری، 

؛ 592، ص7ق، ج1424؛ مغنیتتتتتتتتتته، 386، ص10ج

ق، 1415؛ آلوستتی، 790، ص10ش، ج1372 برستتی، 

تنها آقای بهبتودی در کتتاب معتارف     (.417، ص15ج

انتد کته هبرئیت  یتک واژۀ عبتری      قرآنی مطرح کترده 

و )ئی ( به معنتای  است، )هبر( به معنای قدرت هبار 

اهلل استتتت. معتتتادل ایتتتن کلمتتته در زبتتتان عربتتتی  

اند منظتور از  القدس( است و به همین دلی   فته )روح

ش، 1380)بهبتتتودی، روح همتتتان هبرئیتتت  استتتت. 

 (.292ص

ای دیگر مصادیق متعددی بترای واژۀ روح  عده  .2

 تور   اند. بهاند؛ اما تفسیر دقیقی مطرح نکرده بیان کرده

هبریت ، رحمتۀ، ملتک،    اندل منظتور از روح  مثال  فته

)اندلستی،   أشراف المالئکۀ، عیسی و یتا قترآن استت   

ق، 1420؛ فخرالتتتتدین رازی، 515، ص10ق، ج1420

 .(234، ص32ج

روح بزر تتتر از انتتد، برختتی نیتتز بیتتان کتترده   .3

روایت  علیه السالمکه از امام حادق  فرشتگان است، چنان

یتتا روح شتتده استتت کتته چتتون از او پرستتیدند کتتهل آ

هبرئی  است؟ فرمودل )هبرئی  از فرشتتگان استت و   

روح از فرشتگان بزر تر است، مگر خدا نگفته استت  

اى نتورانه و   روح آفریده ؟﴾وَالرُّوحُ الْمَالئيکَۀُ تَنَزَّلُ﴿که 

ش، 1377)مترهمتتان،  بلندمرتبتته در نتتزد ختتدا استتت

 (.633، ص5ق، ج1415؛ حویزی، 228، ص18ج

ترین تفسیر  با بایی متفاوتدر این میان عالمه  .4

-را از )روح( در قرآن بیتان کترده استت. عالمته متی     

نویسدل مردم چه در  ذشتته و چته در حتال بتا همته      

اختالف شدیدی که دربتارۀ حقیقتت روح دارنتد، در    

این معنا هی  اختالفی ندارند کته از کلمتۀ روح یتک    

فهمند و آن عبارت استت از چیتزی کته مایتۀ     معنا می

؛ حیاتی که عام  شعور و اراده است و در حیات است

ش، 1372قرآن نیز همین معنا مراد استت ) با بتایی،   
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از نظر عالمه مالئکه که وحی را نازل (. 217، ص12ج

کنند، همراه آن، حقیقتی است کته قترآن نتام آن را    می

روح  ذاشته استت و حامت  وحتی درواقتع آن روح     

اینکته   القتدس( استت، نته    االمتین و روح  )همتان روح 

هبرئیتت  حامتت  وحتتی باشتتد، هبرئیتت  حامتت  وحتتی 

با تفسیر عالمه  با بایی از روح، پدیدۀ وحتی   نیست.

-تر از کالم دیگر مفسران پیدا میای بسیار عمیقچهره

کند.  بق این نظر وحی حرفاً آموزش الفاظ و معتانی  

افتد، نتزول  آیات نیست؛ بلکه آنچه در وحی اتفاق می

القتدس بتر    الی بته نتام روح  یک حقیقت وهودی متعت 

 قلب پیامبر است که وحی نیز از آثار این نزول استت 

، 218، ص12و ج 8، ص20ش، ج1372 با بتتتتایی، )

 ن  (. 2ذی  آیه 
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بار در قرآن کریم آمده است،  تاهی   21واژۀ روح 

القتتدس، حتتورت مقیتتد و مضتتاف، ماننتتد روح    بتته

 اهی بدون اضافه و قید. االمین، روحی، روحنا و  روح

ها مصداق واحدی متراد   تردید در تمامی این نمونهبی

هتای   نیست. باتوهه به ظاهر و سیاق آیات قرآن نمونه

 شودل کاربرد در چند  روه های داده می
آیاتی که منظور از روح در آنها هبرئی  است و  .1

 المالئکتۀ  تنزل﴿ از هبرئی  با لف  روح یاد شده استل

 ﴾والتتتروح المالئکتتتۀ تعتتترج﴿ (،4)قتتتدر/ ﴾والتتتروح

نبتا  ) ﴾...حتفا  والمالئکتۀ  الروح یقوم یوم﴿ ،(4)معارج/

 قت  ﴿(،193 )شتعراء/  .﴾..االمتین  التروح  به نزل﴿(، 38/

 (.102ن  / )  ﴾...القدس روح نزله

ای از وهتود  آیاتی داللت دارد کته روح مرتبته   .2

است که در پیکر انستان هریتان یافتته استت. از ایتن      

شتود. ایتن آیتات    ای یتاد متی  روح، با نام روح نفخته 

و  29حجتر/  ) ﴾..روحی من فیه ونفخت...﴿ عبارتند ازل

(، 9)ستتجده/  ﴾..روحتته متتن فیتته ونفتتخ...﴿(، 72ص/ 

 12نیز در آیۀ (؛ 91)انبیاء/  ﴾..روحنا من فیها فنفخنا...﴿

آمتده   ﴾روحنتا  متن  فیته  فنفخنا﴿ از سورۀ ت ریم تعبیر

ها مشتتر  استت، چته    این روح در همۀ انسان است.

که از پدر و مادر متولد نشتده و   علیه الستالم حضرت آدم 

که پدر نداشته است و چه  علیه السالمچه حضرت عیسی 

های عادی کته دارای پتدر و متادر هستتند، نیتز      انسان

  مؤمن و کافر از این روح بهره یکسان دارند.

در آیات زیر از روح بتا نتام موهتودی کته در      .3

کنتد،  نی متی تأیید قلوب پیامبران و اولیاء الهی نقش ز

ریم البینتات  مت  بتن  عیستی  وآتینا﴿ نام برده شده استل

 نعمتی اذکر﴿ ،(253و  87)بقره/  ﴾وایدناه بروح القدس

 ﴾القتتدس بتتروح ایتتدتک اذ والتتدتک وعلتتی علیتتک

 وایتدهم  االیمان قلوبهم فی کتب اولئک﴿ ،(110)مائده/

(. شایان ذکر است کته اضتافه   22)مجادله/  ﴾منه بروح

)القدس(، اضافه موحوف به حتفت استت.   )روح( به 

القتدس بتوده استت، بته     القدس در احت  التروح  روح

  معنای روحی که حفت  هارت و قدسیت دارد.

در آیات ذی ، روح دربارۀ وحی بر انبیاء به کار  .4

 ﴾امرنتتا متتن روحتتا الیتتک واوحینتتا﴿ رفتتته استتتل 

 ﴾عبتاده  متن  یشتاء  من علی الروح یلقی﴿ (،52)شوری/

(، چنانچه روح در این آیات به معنای وحی 15)غافر/ 

 باشد، کاربرد آن مجازی خواهد بود. 

را روحی از  علیه السالمدر آیۀ ذی ، خداوند عیسی  .5

 مریم بن عیسی المسیح انما﴿ هانب خود دانسته استل

 ﴾منتته وروح متتریم التتی القاهتتا وکلمتتته اهلل رستتول

 بشترا  لهتا  فتمثت   روحنتا  الیهتا  فارستلنا ﴿(، 171)نساء/

 ﴾زکیتا  غالما لک الهب ربک رسول انا انما قال...سویا

   (.17 -19)مریم / 
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 بنابراین:

هبرئی  وحتی  » وید بقره که می 97باتوهه به آیۀ 

قُت ْ مَتنْ کتانَ عَتدُو ا     ﴿ل «کنتد را بر قلب پیامبر نازل می

مُصَدِّقاً ليمتا بَتیْنَ   قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهي   ليجِبْری َ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلی

-، منظتتور از روح﴾ليلْمُتتؤْمينینَ  یَدَیْتهي وَ هُتتدیَ وَ بُشْتری  

القدس همانطور که اشاره شد، همان هبرئی  استت و  

ردیتف   نظر است در هاهایی کته روح هتم   اما اختالف

 اَلترُّوحُ  یَقُتومُ  یَوْمَ﴿ مالئکه ذکر شده است، مث  آیاتل

 فيیهتا  وَاَلرُّوحُ اَلْمَالئيکَۀُ تَنَزَّلُ﴿(، 38)نبأ/ ﴾حَفًّا وَاَلْمَالئيکَۀُ

یُنَتزِّلُ الْمَالئيکَتۀَ   ﴿ (،4)قتدر/  ﴾أَمْتر  کُت ِّ  ميتنْ  رَبِّهِمْ بِإِذْنِ

أَنْ أَنْذيرُوا أَنَّتهُ  مَنْ یَشاءُ مينْ عيباديهي   بِالرُّوحِ مينْ أَمْرِهي عَلی

 (.2)ن  / ﴾ال إِلهَ إاِلَّ أَنَا فَاتَّقُونِ

برخی از م ققان معتقدند روح از نوع مالئکه هتم  

دهتد و  نیست؛ چون آن را در عر  مالئکه قرار متی 

این تناسب نتدارد کته یکتی از مالئکته را در عتر       

، 4ش، ج1377عمتتوم مالئکتته ذکتتر کنتتد )مطهتتری،   

 (.730ص

این نظر بهتر است هویت و شخصتیت  دررابطه با 

هبرئی  را از آیات قرآن بجوییم. اوحافی که خداونتد  

راهع به هبرئی  در قرآن آورده استت، او را بتاالتر از   

/ یُتوحَه  وَحْتی   إاِل هُوَ إِنْ﴿داند مالئک و مربی ک  می

 إِنَّهُ﴿ (،5-4)نجم/ ﴾ذُو ميرَّۀ  فَاسْتَوَى /الْقُوَى شَديیدُ عَلَّمَهُ

ذيی قُتوَّۀ  عينْتدَ ذيی الْعَترْشِ مَکيتین/      /کَرِیم  رَسُول  قَوْلُلَ

ای او را  ( و در نمونه21تا  19)تکویر/  ﴾مُطَاع  ثَمَّ أَميین 

یُنَتزِّلُ  ﴿شتماردل  دهنده مالئک متی  دهنده و نزول عروج

(.  بتق ایتن نگتاه    2)ن ت /  ﴾الْمَالئيکَۀَ بِالرُّوحِ مينْ أَمْرِهي

-وقتی مقام و هایگاه و مأموریت هبرئی  ختاص متی  

 تور ختاص در    شود، مانعی وهود ندارد که او را بته 

 عر  عموم مالئکه ذکر کند.

 

 ترجمۀ پیشنهادی -3-3

در این شب فرشتگان و هبرئیت  بته زمتین فترود     

 آیند.می

الَّتذيینَ  اخْتَلَتفَ  مَتا وَ الْإِسْالَمُ اللَّهي عينْدَ الدِّینَ إِنَ﴿(4

بَیْتنَهُمْ  بَغْیتاً  الْعيلْتمُ  هَتاءَهُمُ  مَا بَعْدي مينْ إاِلَّالْکيتَابَ أُوتُوا 

)آل  ﴾الْ يسَتابِ  سَترِیعُ  اللَّتهَ  فَتإِنَ  اللَّهيبِآیَاتي یَکْفرْ مَنْوَ 

 (.19عمران/

 نوع ال قسمت مد نظر نام مترهم ردیف

 شیرازیمکارم 1
دین در نزد خدا، اسالم )و 

 بودن در برابر حق(. تسلیم
 هنس

 عهد دین نزد خدا اسالم است. معزی 2

 فوالدوند 3
دین در نزد خدا همان اسالم 

 است.
 عهد

 انصاریان 4

مسلماً دین )واقعی که همه 

پیامبران مبلغ آن بودند( نزد خدا، 

 اسالم است.

 عهد

 ایالهی قمشه 5
همانا دین )پسندیده( نزد خدا 

 آیین اسالم است.
 عهد

 پور بهرام 6
همان اسالم دین در نزد خدا 

 است.
 عهد

 عهد دین در نزد خدا دین اسالم است. آیتی 7

 عهد دین خداپسند همانا اسالم است. خرمشاهی 8

 مجتبوی 9
دین راست و  –همانا دین 

 نزد خدا اسالم است. -درست
 عهد

 دل خرم 10

 مان دین )حق و پسندیده( در بی

پیشگاه خدا اسالم )یعنی خالصانه 

 شدن( است. تسلیم فرمان اهلل

 هنس

 

دررابطه با واژۀ اسالم و نتوع )التف و الم(    -4-1

 آن دو دید اه وهود داردل

برختتتی )التتتف و الم( را هتتتنس بتتته معنتتتای  -

انتتد شتتدن و انقیتتاد در برابتتر خداونتتد  رفتتته  تستتلیم

ق، 1407؛ زمخشتری،  121، ص3، ج1388) با بایی، 

؛ مغنیتته، 419، ص2تتتا، ج ؛  وستتی، بتتی345، ص1ج
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 163   ( می)ال( در قرآن کر فیحرف تعر ۀترهم یشناس بیو آس یبررس

 

 

، 7ق، ج1420؛ فختتتتتتتتررازی، 27، ص2ق، ج1424

 (.171ص

و برخی )الف و الم( اسالم را عهدیه به معنتای   -

، 2ش، ج1372انتتد ) برستتی،  دیتتن استتالم  رفتتته  

؛ آلوستتتی،   67، ص3ق، ج1420؛ اندلستتتی، 717ص

 (.1، ص2ق، ج1415

 

 ادلۀ طرفداران معنای تسلیم -4-1-1

حقیقت دین و اسالم کته خداونتد آن را از انستان    

خواهد، تسلیم مطلق و سر تعظتیم فترودآوردن بتر    می

حتق استت؛ امتا اینکته آن در       حضرت  آستان قدس

قالب آیین خاحی مانند یهود یا مسیح یا اسالم ت قتق  

ازمنظتر    تذارد. پیدا کند، تتأثیری در ماهیتت آن نمتی   

 -یعنی تسلیم مطلق به ختدا -معنای عام « اسالم»قرآن 

ژه ادیتان اهت  کتتاب    وی دارد که شام  تمامی ادیان به

 شود.  می

 با اشاره به آیات ذی ل آقای بازر ان .1

 امتتۀ ذریتنتتا ومتتن لتتک مستتلمین واهعلنتتا ربنتتا﴿-

از  علیته الستتالم ابتراهیم   ، حضتترت(127)بقتره/   ﴾مستلمۀ 

خداوند اسالم حقیقی و امتی مسلمان از نس  ختویش  

  کند.درخواست می

 فعلیته  بتاهلل  آمنتتم  کنتتم  ان یتاقوم  موسی وقال﴿ -

(، 84)یتتتتونس/  ﴾مستتتتلمین کنتتتتتم ان توکلتتتتوا

« مستلمین »نیتز قتوم ختود را     علیه السالمموسی  حضرت

 خواند.می

نویسدل قرآن برخالف ما که اسالم و مستلمانی  می

ایتتم،  رونتتد ان حتتالح ستتایر  را ویتتژه ختتود  رفتتته

شتود  خواند. چطتور متی  پیغمبران را مکرر مسلمان می

نزد خدا فقط آیتین امتت آخرالزمتان دیتن م ستوب      

هتا   که از سایر پیغمبران و کتب آنها همه شود؛ درحالی

   (.52ش، ص1352بازر ان، شود ) تجلی  و تأیید می

نیز حقیقت دین را همتان حالتت    شهید مطهری .2

دانتد؛ زیترا معتقتد استتل آیتۀ      تسلیم در برابر حق می

ن ختدا در  تول   کنتد کته دیت   /آل عمران( بیان می19)

های تتاریخی  تاریخ یکی بوده و ادیان  ونا ون، هلوه

همان دین واحد است و آن دین واحد را قرآن اسالم 

( و 182، ص2ش، ج1377خوانتتده استتت )مطهتتری،  

اسالم واقعی آن است که شخص قلباً درمقاب  حقیقت 

روی حقیقت  شوده باشد تتا   تسلیم باشد، درِ دل را به

هرچند مردمی کته توفیتق    م  کند.حق را بپذیرد و ع

یابند، در اقلیّتند؛ ولی افترادی کته   قبول دین اسالم می

شوند اسالم فطری دارند و با اسالم فطری م شور می

و درنتیجتته اهتت  نجتتات و ستتعادتند، در اکثریّتنتتد     

 (.298و 293، ص1ش،  ج1377)مطهری، 

برای ایتن منظتور بتا     آقای بهاءالدین خرمشاهی .3

اشاره به تفسیر بعضی از مفسران ازهمله شیخ  وسی، 

الجتامع، بیضتاوی و از   زمخشری،  برستی در هوامتع  

الدین قاستمی و مرحتوم م متدهواد    معاحران، همال

نویسد که آنها اسالم را در اینجا نه به معنتای  مغنیه می

اسالم م مد ]دین مبین اسالم[، بلکه اسالم ابراهیمتی  

  یرنتد؛ یعنتی توحیتد و تستلیم در برابتر خداونتد      می

ش، 1377؛ ستتروش، 542ش، ص1381خرمشتتاهی، )

 (.32ص
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هتای   با تأم  در مجموعه آیاتی که در آنهتا واژه  .1

هتای آن از بتاب افعتال بته کتار      خانواده )اسالم( و هم

 شودل  یری می سه معنای ذی  نتیجه  رفته است،

الف. تستلیم و خضتوع در برابتر ختدال در آیتات      

هتای آن همتان   ختانواده  متعدد، مقصود از اسالم و هم
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تسلیم و خضوع در برابر خداوند است که  وهر ادیان 

پتتتتیش  علتتتتیهم الستتتتالم الهتتتتی استتتتت. پیتتتتامبران  

اسالم را در زبان ختود،  حلی اهلل علیه وآله م مد حضرت از

برابر آفرید ار هستی بته  معنای خضوع و تسلیم در  به

 بردند.کار می

ب. معنتتای تکتتوینیل دومتتین معنتتای )استتالم( در 

به معنای انقیاد و تأثر هبری و تکوینی  -قرآن، تسلیم 

 من اسلم وله﴿است، مانند آیه  -موهودات از امر الهی

 ﴾هعتون تر والیته  وکرهتا   وعا االر  و السموات فی

هتا  اه  آسمان (، تسلیم و اسالمِ تمامی83)آل عمران/

برداری تکوینی آنان از  و زمین به معنای انقیاد و فرمان

 امر الهی است.

ج. آیین خاص اسالمل در برخی از آیات، مقصتود  

از اسالم نه مطلق ادیان آسمانی و تسلیم در برابر خدا، 

حتلی اهلل علیته وآلته    م متد   حضترت  بلکه شریعت ختاص 

 لکتم  ورضتیت  نعمتتی  علتیکم  واتممت﴿است، مانند 

(، آیتۀ مزبتور کته در متاهرای     3)مائتده/  ﴾دینا االسالم

نتازل  حلی اهلل علیه وآله غدیر خم و معرفی هانشینی پیغمبر

تعبیر کرده است.  به )اسالم( حضرت شده، از آیین آن

 استلموا  فان ءاسلمتم واالمیین الکتاب اوتوا للذین ق ﴿

(. ایتن آیته خطتاب بته     20)آل عمتران/   ﴾تتدوا اه فقد

فرمایتتدل استتالم یهودیتان و مستتی یان و مشتترکان متی  

آورید تا درهای هدایت به روی شما بازشود. روشتن  

است که اسالم در آیۀ مزبور حترف تستلیم بته ختدا     

نیست؛ زیترا آنتان بته زعتم ختود واهتد آننتد؛ بلکته         

ز ها آیۀ دیگر نیت مقصود، پذیرفتن آیین اسالم است. ده

وهود دارد کته در آنهتا استالم بته معنتای )شتریعت       

به کتار رفتته استت. تکثتر و اختتالف معتانی        اسالم(

کند که  )اسالم( در قرآن، ما را به این نکته رهنمون می

در تفسیر آن، مطابق احول و قواعد زبانی و تفستیری  

هتا )استالم( بته     نباید ان صار را بود و در همه نمونه

آیین ختاص تفستیر شتود و بته      معنای تسلیم مطلق یا

کار رود؛ بلکه بایتد تفستیر آن را بتا دقتت در معنتا و      

آورد. نته   حدر و ذی  آیه و شواهد دیگتر بته دستت   

آنکه بدون مالحظه آیتات و قتراین دیگتر بته معنتای      

 لغوی آن دست زد. 

شوند همچنین مفسران با تعریف اسالم، متذکر می

پیش از ایتن   که  وهر این آیین همان تسلیم است که

شتد؛ امتا آنتان پتس از     در ادیان ابراهیمتی یافتت متی   

دهنتد کته تستلیم در برابتر     تعریف مزبتور تتذکر متی   

خداونتد در هتر زمتتانی نمتود خاحتی دارد. حقیقتتت     

 رویتدن بته    حلی اهلل علیه وآلته تسلیم در عصر پیامبر اکرم 

آیین اوست و کسی که خارج از آن باشد، اعم از اه  

کتاب و غیر آنها حقیقت اسالم بترایش ت قتق نیافتته    

رو مفسران اه  کتاب را کتافر و مستت ق   است. ازاین

، 2تتتا، جداننتتد )ر ل  وستتی، بتتیعتتذاب الهتتی متتی

؛ 345، ص1، ج1407؛ زمخشتتتتتتتتتتتتتری، 418ص

 (.164، ص1ش، ج1370 برسی،

 

 و بررسی تحلیل -4-2

واژۀ اسالم در قرآن کریم به چند معنا به کار رفتته  

شتدن   است. در این آیه به دالی  ذی  به معنای تستلیم 

 استل

نهادن به  اسالم در لغت به معنای انقیاد و  ردن  .1

حکم است و در کاربرد دینی آن اشاره بته تستلیم در   

(. 128و  112برابر فرمان و حکم الهتی استت )بقتره/    

تترین منبتع شتناخت دیتن      ات قرآنی که احی بنابر آی

روی میان پیتامبران الهتی    اسالم است این دین به هی 

(؛ بلکته در بیتان قترآن    136هدایی قائ  نیست )بقتره/ 

های  ونا ون همۀ پیامبران مبلغ دینی واحد با حورت



 
 

 165   ( می)ال( در قرآن کر فیحرف تعر ۀترهم یشناس بیو آس یبررس

 

 

اند که همان دین اسالم بوده و تعلیم مشتتر  آن  بوده

پایه  تاه   یکتاست؛ براینتسلیم در برابر فرمان خداوند 

در قرآن کریم از اسالم همان دین مشتر  توحیدی یا 

به تعبیری دیگر )دین اهلل( اراده شده استت کته همته    

انبیاء مبلغ آنند و دینی هتز آن نتزد خداونتد پذیرفتته     

( و 44، مائتده/  19و 85و  83نیست )نکل آل عمران/ 

 کننتدۀ ادیتان  واالترین نمونته آن دینتی استت تکمیت     

بته تبلیتغ آن    علیته اهللحتلی پیشین الهی که حضرت م متد 

 (.3)نکل مائده/ مبعوث شده است

 و آیۀ ﴾ال اکراه فی الدین﴿ باتوهه به آیاتی چون .2

رسد هوهر و م تتوای  به نظر می ﴾هلل وههی اسلمت﴿

اسالم در اینجا مدّ نظر است نه شک  ظاهری آن؛ زیرا 

هتدایت متردم   ادیان دیگر را هم خداوند ختود بترای   

کند. فرستاده است. اینجا حقیقت همه ادیان را بیان می

البته منافاتی هم نتدارد و استالم ختود نتوعی تستلیم      

  م   شدن را در پی دارد.

ا ر منظور از استالم دیتن استالم باشتد، ماننتد       .3

شتود کته بته آنهتا  فتته شتدل       آوردن اعراب می اسالم

 ﴾اسلمنا قولوا ولکن تومنوا لم ق  آمنا االعراب وقالت﴿

شتد. قطعتاً قترآن دنبتال حالتت      و حالت حوری متی 

حتوری نیستتت؛ چتتون ا تر فتترد بگویتتد استتلمت او   

 تو آنکته بتر او     ﴾منته  یقبت   فلن﴿شود و مسلمان می

شود. البته دین اسالم، آخرین دیتن کامت    مترتب نمی

تر و بهتر است؛ ولی درواقع باید با م توای الهی، اولی

ی ظاهری، همچون اسلمنایی که تسلیم باشد نه م توا

بسا افرادی را کته در هر تۀ    قالت االعراب  فتند. چه

بستا از اهت     مسلمانان هستند؛ اما تسلیم نیستند و چته 

کتابی را ببینیم که مسلمان نیستند؛ اما تستلیم خداونتد   

 هستند.

آنچه مبرهن است آن زمان مخا بتان از استالم    .4

 شدند.معنای تسلیم را متوهه می

 

 ترجمۀ پیشنهادی -4-3
 شدن در برابر اوست. دیانت مؤید خداوند تسلیم

 

 گیری نتیاه

توهه هرچه بیشتر به هزئیات زبان مبتدأ بترای    .1

تر و بهتر به زبان مقصتد  ترهمه، مفهوم و مراد را دقیق

 کند.منتق  می

باتوهه به تأثیر و معانی مختلف )الف و الم( در  .2

ها این موضوع  ترهمههای قرآن کریم در اغلب ترهمه

 است. مغفول شده

 ﴾کتاالنثی  التذکر  ولیس﴿ عمران(/ آل36در آیۀ ) .3

انتختتاب حتت یح نتتوع )ال( در دو واژۀ )التتذکر( و    

)االنثی( باتوهه به سیاق آیه و نکتات ن توی، ستبب    

هتای هنستیتی خواهتد    دادن به بسیاری از ب تث پایان

( شد. در اینجا ا ر  وینده کتالم را ختدا بگیتریم )ال   

ترتیتتب هتتنس و عهتتد  موهتتود در ایتتن دو کلمتته بتته

شود و ا ر  ویندۀ کالم را مادر حضترت  حضوری می

بگیتتریم، نتتوع )ال( عهتتد ذهنتتی و  ستتالم اهلل علیهتتامتتریم 

 شود.حضوری می

/ 54)ال( در کلمتتات خلتتق و امتتر را در آیتتۀ )  .4

 لته  اال﴿اعراف( بهتر است )ال( عهد بگیریم و عبارت 

حتورت عتالم خلتق و عتالم امتر       را بته  ﴾واالمر الخلق

 ترهمه کنیم.

/ قدر( باتوهه به آیتات  4منظور از روح در آیۀ ) .5

دیگر قرآن کریم همان هبرئیت  استت؛ یعنتی )ال( در    

 الروح باید عهدیه ترهمه شود.

/آل عمتتران( بتترخالف 19واژۀ استتالم در آیتتۀ ) .6

-آنکه اکثر مترهمان به معنای دین اسالم ترهمه کرده

ایی عتتام دارد و م تتتوای دیتتن استتالم کتته  انتتد، معنتت
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رساند؛ بته عبتارتی دیگتر )ال(    شدن است را می تسلیم

 اسالم باید هنسیه ترهمه شود.

شده  های بررسیتوهه به معنای )ال( در ترهمه .7

های قترآن کتریم،   بازتاب زیادی ندارد. باید در ترهمه

 نسبت به انتخاب نوع و معنای )ال( بازنگری شود.

 

مربوط شده بر ده ترجمه  سی آماری اناامنتیاه برر

 شده: به پنج آیه بحث
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 اسماعیلیان.  

 فتتتی االتقتتتانه ق(، 1422) -------------- .16
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 167   ( می)ال( در قرآن کر فیحرف تعر ۀترهم یشناس بیو آس یبررس

 

 

 القربی.، چاپ اول، منشورات ذویالقرآن علوم

(، 1383هواهری، م مدحستن )پتاییز و زمستتان     .17

، مجلتۀ  قترآن  ترهمته  فراینتد  و مبتانی  احول، در پژوهشی

 .20و  19پژوهش و حوزه، شماره 

 شناسیآسیب(، 1390حدری، م مد هعفر )پاییز  .18

 نقتدهای  بنتدی  بقته  و کتریم  قترآن  فارستی  هتای ترهمته 

 .37، مجله پژوهش و حوزه، سال دهم، شماره شده ارائه

 از انستتان(، 1388 با بتتائی، سیدم مدحستتین )  .19

ترهمتته و تعلیقتتات حتتادق الریجتتانی،  ، انجتتام تتتا آغتتاز

 کوشش هادی خسروشاهی، قمل بوستان کتاب . به

 فتی  المیتزان  ش(،1372) ---------------- .21

 تهرانل دارالکتب االسالمیۀ. القرآن، تفسیر

 البیتان  مجمتع (، 1372)  برسه، فض  بتن حستن    .21

 تهرانل انتشارات ناحرخسرو. ، القرآن تفسیر فه

ش(، 1370) -------------- .22

، مقدمتته و تصتت یح و تعلیقتتات از   الجتتامع تفستتیرهوامع

 ابوالقاسم  رهی، قم.  

 تفستیر  فته  التبیتان  تا، بی ،  وسه، م مد بن حسن .23

، با مقدمته شتیخ آغتابزرگ تهرانته و ت قیتق احمتد        القرآن

    قصیرعام ، بیروتل داراحیاء التراث العربه.

(، 1415)  عروسته حتویزى، عبتدعله بتن همعتته     .24

 . ، قمل انتشارات اسماعیلیان الثقلین نور تفسیر

فخرالتتدین رازى ابوعبتتداهلل م متتد بتتن عمتتر،      .25

 . بیروتل داراحیاء التراث العربه  ،الغیب مفاتیح ق(،1420)

، الصتافی  تفستیر (، 1415فی  کاشانی، م ستن )   .26

 تهرانل نسخه خطی.

مشهدل بنیتاد    ،هدایت تفسیر، ش(1377)  مترهمان .27

 هاى اسالمه آستان قدس رضوى. پژوهش

 مجموعتته(، 1377مطهتتری، مرتضتتی )فتتروردین   .28

 ، تهرانل انتشارات حدرا.آثار

، قتمل   المبتین  التفسیر ق(،1424مغنیه، م مدهواد ) .29

 بنیاد بعثت.

 قترآن،  ترهمته  مبانی و احول ،(1381نجار، علی) .31

 رشتل انتشارات مبین.

مترهمانل ، البالغه هواهر(، 1380هاشمی، احمد ) .31

م مود خرسندی و حمید مسجد سرائی، چتاپ دوم، نشتر   

 فی .
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