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 ن فریقین ااز منظر مفسر «فَقالَ إِنِّی سَقیم*  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ» بررسی تفسیری

 1حسینی کریمی سید باقر

 2کنمحمدحسین شیراف

 چکیده

و قابث  فهثم   گی جثاودان باعث   ین امر به دور است. اعلمى و کالمى عرب  هاز اصطالحات پیچید کریم قرآن

نیز هسثت کثه   محتوای فراحسّى و فراطبیعى قرآن دارای است. شده ى اعصار راى همگان در تمامودن آن بب

هایی  هتمثی ، قطع :مانند ،مختلف های شک اند، به  شدهوضع ظى که براى محسوسات الفامحتوا در قالب این 

رت ، محاوره و جدال احسن یا موعظه و پند و اندرز، انذار و تبشیر یا برهان و محاجّثه علمثى بثه صثو    از تاریخ

*  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِثی النجُوثوم   »مفهوم آیات  ،استن اازجمله آیاتی که معرکه آراء مفسر .یان نموده استبپراکنده 

تفاسثیر  پایثه   مقاله حاضثر بثر  . گشته استمتعددی های  الؤسباع  پیدایی . این آیات است «قیمفَقالَ إ نِّی سَ

باره مفهثوم  . در واکاوی نمایدن را امختلف مفسرهای نظر ر آن است تاتحلیلی ب ث فریقین و با روش توصیفی

ت یثا نظثر بثه    ملکثو  ظر بثه ن «نظر به نُوم»دیدگاه در باره بهترین آیات مورد بح  سه احتمال وجود دارد. 

 .استنه بیماری جسمی ایشان و حالی حضرت  پریشان «سقیم»و نیز مقصود از  است ،تنُیم یا نظر به تکلیف

 واژگان کلیدی

 سقیم.نُوم، (، ع)حضرت ابراهیمصافات،  88و  88آیات  ،ادبی یرتفس

                                              
 (.مسئول سندهینو) دانشگاه مازندرانی گروه معارف اسالماستادیار  .0

sb.hossei ni @umz.ac.i r 

 . دانشُوی تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.2

mh.shi r af kan02@gmai l .com  

 28/2/0988 :افتیدر خیتار

 5/7/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:mh.shirafkan12@gmail.com
mailto:mh.shirafkan12@gmail.com
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 در پرتو معنای تأویلی آیات مرتبط « امنیت حرم»مفهوم  

 1پور امین عباس

 2پور صالییس معبا

 چکیده

 بثاره  در .ددار اشثاره  بیثت ا  الحثرام   بثودن  امن به «أَمْنًا وَ لِّلنَّاس  مَثَابَةً الْبَیْتَ جَعَلْنَا إ ذْ وَ»آیه: در  کریم قرآن

ده است. برخی با استناد به شگوناگونی در میان مفسران مطرح  هایآیه و آیات نظیر آن، نظر این دقیق معنای

به تبیین دیدگاه خود پیرامثون مفهثوم امنیثت،    ی تُربی و حسکیه بر امور ر و روایات، و برخی با تآیات متناظ

بررسی آراء مفسران فثریقین   ،این نوشتارموضوع مورد بررسی در اند.  .. پرداخته. منشأ آن، دلی  وجود امنیت و

؛ استبیین معنای روایی این عبارت آیات مرتبط با حرم امن الهی و تحلی  نظرات ایشان و در نهایت، تباره در

فهثوم  مامت. این دو مؤلفه که از متن روایات برآمده اسثت، م امعنایی که بر دو پایه استوار است: امنیت دین و 

 دهد. محور سوق می معنای امنیت دینی امامت را به «مِنًاآ حَرَمًا»امنیت در عبارت 

 واژگان کلیدی

 حرم، امامت. یتن، امنحرم امبقره،  025تفسیر کالمی، آیه 

                                              
 .نویسنده مسئول() )ع(انشُوی دکتری علوم قرآن و حدی  دانشگاه امام صادقد. 0

a.abbaspour @i su.ac.i r 

 .(ع). دانشیار گروه علوم قرآن و حدی  دانشگاه امام صادق2

amusal l ai @i su.ac.i r 

 6/9/0988 تاریخ دریافت:

 26/8/0988 تاریخ پذیرش:

mailto:amusallai@isu.ac.ir
mailto:amusallai@isu.ac.ir
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انعام از منظر فخررازی و عالمه  521تأثیر قدرت انسان در افعال با تأکید بر آیه میزان ررسی ب

 طباطبایی

 1عی ناطقهادی شفی

 2علی نصیری

 دهیچک

کثه   یو نقشث  فیث توجه بثه تعر  بانوشتار  نیا جبر و اختیار ازجمله موضوعات مورد بح  میان مفسران است.

 یقثرآن بثر مبثان    ریبودن افعال دارد، با استفاده از روش عرضه تفسث  یاریاخت ای یجبر نییدر تعقدرت انسان 

و عالمثه   یفخثرراز  به نقش قدرت انسثان در افعثال از منظثر    ات،یو روا اتیبرگرفته از آ ینیمتقن د یکالم

انسان بثه هنگثام    ه، قدرتبر ارادافزون  ،ینظر فخرراز از خته است.پردا انعام 025 هیآاهتمام به با  ییطباطبا

 صثدر،  قضی و صدر در حصول فع  نداشته، شرح یریپس تأث شود یم ُادیخدا ا یصدور و همراه فع  از سو

آثار وجود قثدرت و اراده از انسثان بثوده و در    طباطبایی از منظر عالمه  خداست. ییعطاکه ا بوده یهمان داع

 زیث مستند تام به خدا ن ریتأث نیخداست، ا م  وابسته بهن در ذات و عامؤثرند، اما چون وجود انس حصول فع 

جبثر و نظثر عالمثه     ینظثر فخثرراز   ُثه یاسثت. نت  گانثه یکامالً ب رازیفخر یبا مدعاانعام  025 هیآ. باشد می

 .است نیاالمر نیامر بطباطبایی 

 واژگان کلیدی

 .صدر قیشرح صدر، ض ار،یاخت و جبرانعام،  025تفسیر کالمی، آیه 

 

                                              
 . )نویسنده مسئول( همدانواحد دانشگاه آزاد اسالمی اسالمی . استادیار گروه معارف 0

 dr .al i nasi r i @gmai l .com 

 ایران. دانشگاه علم و صنعتاسالمی استاد گروه معارف  .2

@gmai l .com12shaf i eiH 

 00/8/0988 :افتیدر خیتار

 21/21/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:Hshafiei02@gmail.com
mailto:Hshafiei02@gmail.com
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 از نگاه قرآن کریم با رویکرد تحلیل محتواقتصادی اخالق ا

 0فاطمه حبیبی

 2زادهفتحیه فتاحی

 

 چکیده

که در عصر پردازد. ضرورت بررسی موضوع آن است کریم می این پژوهش به ارتباط اخالق و اقتصاد در قرآن

موماً از عدالت در های اقتصادی عحال آنکه نظام ،بشری است ترین دغدغه جوامع حاضر موضوع اقتصاد، مهم

اند؛ البته مشکالت اقتصثادی موجثود در جوامثع    قتصادی فاصله گرفته و به ورطه سودجویی افتادهرفتارهای ا

بلکه ناشثی از عثدم اجثرای کامث  و      ،ز فقدان مدل مناسب اخالق اقتصادی در اسالم نیستاسالمی، ناشی ا

کوشثد بثا    یاسثت و مث   تحلی  محتثوا  با روشقرآنی  یها دف پژوهش حاضر، مطالعه گزارههدقیق آن است. 

 یتعال رمد ینتر به مناسب یابیدست یچگونگ یینبه تب ،«اموال»ی با تمرکز بر کلیدواژه قرآن یها داده ی تحل

 قاخال یمعو ج یبه هر دو بعد فردکریم  قرآنکه د گردی. در این پژوهش مشخص اخالق در اقتصاد بپردازد

بر  یگذار ارزش و صرف مال، آثار حبّ مال یها مربوط به راه یببه ترت مفاهیم، یشترینو ب پرداختهدر اقتصاد 

 است. ثروت پایه

 واژگان کلیدی

 .مال و ثروت ،م، اخالق اقتصادیقی اسالهای اخال گزارهآیات اقتصادی، 

 

 

 

                                              
 .سنده مسئول()نوی الزهرا)س( حدی  دانشگاه و پژوهشگر پسادکتری علوم قرآن. 0

f .habi bi @al zahr a.ac.i r 

 .الزهرا)س( حدی  دانشگاه و علوم قرآنگروه استاد  .2

tahizadeh@alzahra.ac.irfatf_  

 7/2/0988 :افتیدر خیتار

 00/7/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:f.habibi@alzahra.ac.ir
mailto:f.habibi@alzahra.ac.ir
mailto:fattahizadeh@alzahra.ac.ir
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 نبأ  هبر آی نگری با تأکید بیین نقشه راه مبارزه با سطحیت

 0مهدی رفیعی موحد

 چکیده

اص  اعتماد  پایهبر  د ونیکدیگر ها با تبادل داده تعام  و ،ذات اجتماعی خود پیوسته در ارتباطبه علت  ها انسان

نگری سثوق داده و   مطلق، آنان را به سطحی اما اعتماد إفراطی و، نگرند ول میقب  های تبادلی به دیده به داده

ها،  آسیب آفات و نفوذ خطر پیشگیری ازقرآن برای  .گردد میهای اجتماعی  و آسیبمنُر به معضالت فکری 

 «تبیّن» تورینمایانده است. این مبارزه که با عبارت دس بأن  نگری را طی آیاتی ازجمله آیه سطحی راه مبارزه با

، پرهیز از ها هو شبه اه هزدن به شایع إجتناب از پخش أخبار و دامن :گیرد طی هفت مرحله شک  می بیان شده،

ن، ادرباره صحت یا سقم پیام دریافتی، رجوع به متخصصث بدون تحقیق، درخواست مستندات قبول یا رد اخبار 

تثرین   مفهثوم فسثق، برجسثته     به گسترهنظر  افتی.گزینش بهترین مطلب دری أمر، نظرخواهی و رجاع به ولیا

ای هث  تدول های استکباری وقت و قدرت هیونیستی وگوناگون ص های جامعه امروز، شبکه ن درامصادیق فاسق

کثه برابثر دسثتور قرآنثی بایثد       است  مزدوران داخلی آنان های معاند و ها و گروهک ای و سازمان نفاق منطقه

آنثان را    همچنین شبهات عقیدتی القاشده د.شوسپس اعالم موضع  بررسی وهای آنان  سقم گزارش صحت و

 ع عالمانه دفع و رفع نمود.تتبّ نیز با پیگیری تخصصی و

 گان کلیدیواژ

 ، تبیّن.فاسقحُرات، آیه نبأ،  6تفسیر اجتماعی، آیه 

 

                                              
 استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. .0

m.r af i ee@muk.ac.i r 

 02/00/0987: افتیدر خیتار

 22/4/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:m.rafiee@muk.ac.ir
mailto:m.rafiee@muk.ac.ir
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ید با تاک ا عصمت پیامبراکرم)ص(نما ب های متناقض بررسی تفسیری و نقد ترجمه آیه 

 ضحی 7یه بر آ

 0خانی علی حاجی

 2طاهریمحمد 

 چکیده

 ورد خطاب قثرار پیامبران را مدیگر گونه، پیامبراکرم)ص( و نوعی عتاب بهخدای متعال در برخی از آیات قرآن 

. ترجمثه ایثن   استنما با عصمت ایشان تناقضمضامینی مکننده  که تداعیداده یا در مورد ایشان سخن گفته 

داشثت سثاختارهای دسثتوری و     افزون بر نگثاه  آن،صحیح محتوای بدا به زبان مقصد و انتقال آیات از زبان م

شثناختی، احاطثه و   های تفسیری، روایی و زبثان لهسانی تاثیر متن مبدا و مقصد، و نیز رعایت مقو بالغی و هم

کنثد تثا   را طلثب مثی   شده و نیز بازتاب این مبانی در زبان مقصد صحیح و تنقیح اشراف ویژه به مبانی کالمی

تا به نقد ترجمه آیه  است ن را در ذهن خواننده ایُاد ننماید. پژوهش حاضر در صددتلقی عدم عصمت پیامبرا

هثا و  های امین، معنایی، آزاد و تفسیری بپردازد و ضمن تبیین مسثتدل برتثری  ترجمهضحی از میان برخی  7

ری ترجمثه ایثن دسثته از آیثات را در پثیش روی      های مترجمان مذکور، بهترین روش و قواعد ضثرو کاستی

گزینی ناصحیح و نیز ساختاربسثندگی، ترجمثه آیثه مثورد     معادل .ترجمان و مخاطبان ترجمه قرآن قرار دهدم

برای برگردان ایثن دسثته از    تواند روشی مناسب مزجی می ح  را از غایت آن دور کرده و در مقاب ، ترجمهب

 .کندتر در برآوردن اهداف ترجمه موفق مترجم راو آید آیات به شمار 

 واژگان کلیدی

 .نما، عصمت پیامبر، نقد ترجمهآیات متناقضضحی،  7آیه  تفسیر کالمی،

                                              
 دانشگاه تربیت مدرس.. دانشیار گروه علوم قرآن و حدی  0

Al i .haj i khani @modar es.ac.i r 

 مسئول(. یسندهنو) شُوی دکتری علوم قرآن و حدی  دانشگاه تربیت مدرسن. دا2

Mohammad.Taher i @modar es.ac.i r 

 04/5/0988 :افتیدر خیتار

 09/01/0988: رشیپذ خیتار
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 « میعاًجَ ةُه العزَّللِّفَ ةَالعز یدُرِیُ انَن کَمَ» آیه یبررسی تفسیر

 دنیوی عزتمندی شناسی اعتقادی با تأکید بر آسیب

 1 یقراملک پور میکر یعل

 2بوعذار ثمهی

 چکیده

پردازد.  به بیان عزت و سرچشمه آن می« میعاًجَ ةُه العزَّللِّفَ ةَالعز یدور یو انَن کَمَ»قرآن کریم در آیایی نظیر آیه: 

ویکرد اعتقادی است. این نوع های عزتمندی با ر عزت، آسیبناظر به ها در آیات قرآنی  ی از مصادیق آسیبکی

اسثت؛ چراکثه در    ترین حوزه اعتقادی؛ یعنی مبدأشناسی قاب  طرح و پیگیثری  هاز عزتمندی انسان، در برجست

های بسیاری  انسانی، اشارهن عزت دار شد ها و رفع آنها به جهت عدم خدشه عزت، به این آسیبناظر به آیات 

داشتن پروردگار شود که انسان با نبود باور به مبدأ یا اعتقاد به همتا  شده است. با تأم  در این آیات، معلوم می

دورویثی، وابسثتگی و دلبسثتگی بثه دشثمن،      و چون: آلودگی به نفثاق   های دنیوی گوناگونی متعال، با آسیب

 تحلی  ،گردد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، به دنبال تبیین واجه میناامیدی به نصرت الهی و ... م

 بسیاری از تحوالت اجتماعی و فرهنگی در عرصثه   ههای مذکور، زمین این آیات است تا با بیان آسیبو تفسیر 

 گردد. زندگی دنیوی و اصالح امور اخروی انسان فراهم 

 واژگان کلیدی

 شناسی عزتمندی. آیات عزت، آسیبفاطر،  01آیه تفسیر کالمی، 

                                              
 .العالمیه)ص( استادیار جامعه المصطفی.  0

kar i mpoor al i @yahoo.com 

 مسئول(. سندهی)نو دانشگاه معارف اسالمیاسالمی ون قرآن و متمدرسی شجوی دکتری دان.  2

@gmai l .com2221hai t hamboozar 

 7/01/0988 تاریخ دریافت:

 05/4/0988 تاریخ پذیرش:

 

mailto:haithamboozar2921@gmail.com
mailto:haithamboozar2921@gmail.com
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 جوادی آملیعالمه تفسیری حیات معقول در قرآن با تأکید بر آثار 

0 علی غفارزاده   

 چکیده

نهایی آن،  بیان چیستی حیات معقول  و مرتبه ن،آاثبات اص  حیات معقول از منظر قره دنبال ر بحاضپژوهش 

برای انسثان، غیثر از حیثات     کریم نآقرمعتقد است شان ایآملی است.  جوادیعالمه تفسیری با تأکید بر آثار 

این  شده است.قول یاد به حیات معغلب از آن حیات دیگری را مطرح کرده که ا اخروی، دنیوی مادی و حیات

یثک حیثات آگاهانثه و     یشثان ایثن حیثات را،   ست. احیوان ناطق ا؛ یعنی از حیات انسانی مصطلح غیر حیات،

وّه قث  آن از جه  علمی و جهالت عملی خبری نیست. حیاتی است که  قثوای ادراکثی؛   داند که در عاقالنه می

 گثردد.  عقال و تعدی  می سط عق ،شهوت و غضب، تو وهم و خیال کنترل و تعدی   و قوای تحریکی؛ حس،

ت حیاز آن به که گاهی ااست الهی و عالم ملکوت سیر در حیات یدگاه ایشان مرتبه حیات انسانی به پایه دبر 

 کند. یاد میمتألّهانه نیز 

 واژگان کلیدی

 حیات معقول، حیات متألهانه.تفسیر کالمی، حیات انسانی، 

                                              
 .دانشگاه اصفهان گروه معارف اسالمی ستادیارا .0

a.ghaf ar zade@gmai l .com                                                    

 2/5/0988 :افتیدر خیتار

 6/01/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:a.ghafarzade@gmail.com
mailto:a.ghafarzade@gmail.com
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 تکوینی زن و مردی هاتمایزپایه یت بر آیه قوامتفسیری  بررسی

 0اخویانمحمدعلی 

 2زارعرحمان 

 چکیده

یر محققان بوده است. این ، همواره مح  بح  و تفساست سوره نساء مطرح شده 94مسئله قوامیت که در آیه 

ویکرد ده است. این رنموین مسئله، حکمت تشریع آن را بررسی های گوناگون درباره انوشتار با بررسی دیدگاه

قرآنی همواره مورد هُمه کسانی است که جایگاه و نقش هریک از زن و مرد در نظام آفرینش را لحاظ نکرده 

های قرآنی را متهم به متأثر بثودن از   بر مبانی حقوقی غرب، آموزههای عمدتاً فمینیستی و مبتنی  و با گرایش

ند. ایثن نوشثتار، در راسثتای رفثع شثبهات و      ا عصر نزول، مردساالری و فروکاستن جایگاه زنان کردهفرهنگ 

نی مفسران با تحلی  انتقادی، مبا ءهای قرآنی و آرا بر آموزه با تکیه برخاسته از عدم درک صحیح آیه، یاه ابهام

ا طبیعثت هثر یثک از زن و مثرد را     عقلی، نقلی و منشأ تشریع حکم قوامیت و گستره آن و ارتباط این حکم ب

عنوان آخرین پیشنهاد را با مسئله قوامیت  تباط راهکار تربیتی تنبیه در صورت نشوز، بهکند. سپس ارتشریح می

نقثد و بررسثی    ،انثد  ی مردان بر زنثان دانسثته  مفسرانی که آیه مذکور را حاکی از برتری ذات ءتبیین کرده و آرا

 د.نمای می

 واژگان کلیدی

 .و مرد تمایزات تکوینی زننساء، قوامیت،  94ر اجتماعی، آیه تفسی

                                              
 .()نویسنده مسئول گروه معارف اسالمی دانشگاه قم . دانشیار 0

ma_akhavi yan@yahoo.com 

 .معارف اسالمی دانشگاه قمدکتری مدرسی آموخته  . دانش2

zar e0987@gmai l .com 

 2/2/0988 :افتیدر خیتار

 21/6/0988 :رشیپذ خیتار
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 بر  تکیه ص( با)شرح صدر رسول خاتم :مطالعه موردی رهیافت تمدنی به قرآن؛

 مناسبات آیات آغاز و انجام سوره انشراح 

 1محمد نصیری

 2حسن حق پرست

 چکیده

پژوهثان گشثوده    روی قثرآن و تمثدن  ی پیشدر پنُاه سال اخیر سخن از رهیافت تمدنی به قرآن، افق جدید

بثه مناسثبات سیاسثی و    توجه را با  «شرح صدر»صدد است به نحو تحلیلی اصطالح  درحاضر پژوهش است. 

طور  که به شرح صدر دارایی فت،رهیا در این انُام سوره انشراح، بررسی کند. تمدنی موجود میان آیات آغاز و

کمال  از طیفی از معانی برخوردار است در معنای گسترش وجودی بهاست و ویژگی اصلی رهبری جامعه عام، 

ه وسثیل  هی متعال بخدا چراکه. یابد در مناسبات رسالت و والیت مصداق می و معطوف به سوره انشراحرسد  می

 ههثای دور سثختی . از ایثن رو  سنگینی امر رسالت را سبک کرد ع( و وزیر قراردادن آن حضرت،) والیت علی

در  )ع(طالثب  ابثی  بثن  هثای علثی  فداکاری دو را با پایانی و این هر یهاهای دورهالت را به آسانیآغازین رس

دستوری که در پایه دهد، بعد از فراغت از آخرین حج، بر اسالم، یادآور و سپس به پیامبر دستور می حمایت از

امامت و خالفت منصوب  و او را بهزحمت انداخته  طالب)ع( را به ابی بن نفس خود علی یافته است، باهلهآیه م

 کند.

 واژگان کلیدی

 .ع()امام علی شرح صدر، تمدن اسالمی،ر کالمی، سوره انشراح، تفسی

 

                                              
 .)نویسنده مسئول( دانشگاه تهران اسالمی استادیار گروه معارف. 0

nasi r i .m@ut .ac 

 .دانشُوی دکتری عرفان اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب . 2

@gmai l .com060ssanha 

 6/02/0988 :افتیدر خیتار

 22/5/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:nasiri.m@ut.ac
mailto:nasiri.m@ut.ac
mailto:hassan161@gmail.com
mailto:hassan161@gmail.com
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  کریم از منظر قرآن «رابِعُ ثَالثَةٍ»و توحید « ثَالثَةٍ ثالِثُ»کفر 

 1رگیزبسید عابدین 

 چکیده

پردازد و از سوی دیگر، مردم را ندگانه پرستی میسو، به نفی شرک و چ مختلف از یک هایقرآن کریم با تعبیر

بودن « راب عو ثَالثَةٍ»درباره خدا و تاکید بر « ثَالثَةٍ ثالِ ُ»نماید. نفی اعتقاد به د و یکتاپرستی دعوت میبه توحی

سثمیت و  درباره خدا، بیانگر محثدودیت، ج « ثَالثَةٍ ثالِ ُ»، تعبیر کریم رآنت. از منظر قهاس راهاو، یکی از این 

طوری که اگر خثدا بثه    هسناد وحدت عددی به خداست؛ بعرض بودن خدا با سایر موجودات و به تبع آن، اِ هم

کفر و « الثَةٍثَ ثالِ ُ»شود. از این جهت، همراه دو نفر باشد، با آنها به شمارش درآمده، مُموع آنان سه نفر می

 با سایر موجودات دور داشته،ی عرض دا را از محدودیت و هم، خ«راب عو ثَالثَةٍ»باط  است. این در حالی است که 

همین دلی ، اگر خدا با دو موجودی، معیت داشته باشد، سومی آن دو بوده،  داند و بهوحدت او را غیر عددی می

همثین   . بثه گرددنکه با آنها شمارش شود و به عدد و رقم آنان اضافه ومی و عملی دارد، نه ایبر آنان احاطه قیّ

 رود.کار می هبی سبحان دانشانه توحید ناب بوده، درباره خ« ثَالثَةٍ راب عو»لی ، د

 واژگان کلیدی

 هٌم.ثَالثَةٍ، راب عو مسیحیت، تثلی ، توحید، ثالِ ُمُادله،  7مائده، آیه  79تفسیر کالمی، آیه 

 

                                              
 .(ع)بیتالمللی اهلدانشگاه بین ادیار گروه فلسفه و کالم اسالمیت. اس1

abedin@abu.ac.ir  

 00/4/0988 :افتیدر خیتار

 28/8/0988 :رشیپذ خیتار

mailto:abedin@abu.ac.ir
mailto:abedin@abu.ac.ir
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 فصلت  94 در آیه« قنوط»و « یؤوس»اسی واژه مفهوم شن

 بافت آیه و ارائه معنای مناسب با

 1جاللیمهدی 

 2نصیری وطنجواد 

 چکیده

بیشتر مترجمان و  در یک آیه استعمال شدهازجمله واژگانی هستند که همزمان « قنوط» و« یؤوس»های  واژه

آن بثا  ودداشتن و یافتن اسثت و ارتبثاط   معنای وج به« أیس»از  «یؤوس». اص  واژه اند دانستهآن را مترادف 

مطلوب وجود نثدارد  ه ککند  تصور میدر این است که شخص ناامید  ،با اص  در جهت منفی و تقابلی یناامید

کثردن اسثت و در قثرآن در     بریثدن و قطثع  معنای  در اص  به« قنط»از  «قَنوط». واژه فتتوان آن را یا و نمی

شثدن   معنثای مثانع   فصلت به 48در چهره، حزن و منع آمده است. در آیه معانی ناامیدی، آشکارشدن ناامیدی 

ر ایثن پایثه   است. بث  هطفاوسیله واو ع بهعطف آن دو نیز  ست و دلی  انتخاب این معنا، اقوال لغویان متقدم وا

آن  و به سبب گردد ناامید می ،شود و اگر به او شر رسد معنای آیه این است که انسان از دعای خیر خسته نمی

آنها قنوط  .اند ارائه دادهرا  مناسبی ه نسبتاًشود. در بین مترجمان، دهلوی و بهبودی ترجم مانع از دعاکردن می

در  «شدت ناامیثد اسثت و ...   ناامید است، به»های چون  رسد ترجمه نظر می اند. به معنای قطع طمع دانسته به را

کالم آورده است و مترجم نیز باید دو خبثر بثه مخاطثب     خداوند دو خبر درست؛ زیرا کالم خدا نارسابرگردان 

 برساند.

 کلیدی واژگان

 .طوس، قنوؤنما، ی واژگان مترادفتفسیر ادبی، 

                                              
 مشهد. یدانشگاه فردوس  یاستاد گروه قرآن و حد. 0

a.j al al y@um.ac.i r 

 مسئول(. سندهی)نو مشهد یدانشگاه فردوس  یقرآن و حد یدکتر یدانشُو. 2

j avadnasi r i vat an@gmai l .com 

 20/00/0987 :افتیدر خیتار

 09/4/0988: رشیپذ خیتار


