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 و مشتقات آن در قرآن کريم «يةمر»معناشناسی واژۀ 

 ايزوتسو با نقدی بر ترجمۀ مکارم شیرازی ۀبر اساس نظري
 1اکبر نورسیده علی

 2ابوالفضل ترابی
 چکیده

ترری  معرادل    بای مختلف معنایی، به دنبال مناسه معناشناسی علمی است که از طریق بررسی مؤلفه

ای علمی است که به مترجم، بررای  ه برای واژه در ترجمۀ مت  است. به عبارتی معناشناسی یکی از رشته

کند. اگر مترجم به معناشناسی مسلط گردد، به مثابۀ بنایی است که  یانجام بهتر وظیفه و نقش او کمک م

تراا    ی. از طرف دیگر در باب معناشناسی واژگانی قرآنی مر ه استتساختمانی با آجرهای مطمئ  ساخ

ش، نگارندگا  پس از استخراج عناا  داشت معناشناسی، سطحی بی  ترجمه و تفسیر است. در ای  پژوه

، نظریرۀ ایووتسرا  برر اسرا    « مرية»واژۀ ، با تشکیل میدا  معنایی «یمر»حاوی مشتقات ریشۀ  آیات

شرک  »اند، سپس به شااهد مثالی از قرآ  اشراره کررده و    هریشه را بررسی کردتری  معنای ای   یقدیم

شک لجاجانه در تاحیرد و در  » چنی  هماند. ارایه داده« مريةة»را به عناا  معنای اساسی برای « لجاجانه

را برای معنای نسبی آ  در برخی از آیات قررآ   ها  آ  و جو« حقانیت قرآ  و در نبات پیامبرا 

 مرارد بررسری قررار گرفتره    « مرية»از میدا  معنایی  مکارم شیرازیاند. در فرجام ترجمۀ  هد نمادپیشنها

، «مريةة»در میدا  معناشناسری   تأکیداست. پس از انجام ای  پژوهش مشخص شد همنشینی ادات نهی و 

آ  کره   ا است. نتیجۀ دیگره و برتری ویژۀ ایشا  بر سایر انسا  داللت بر مراقبت ویژه از پیامبر

کنندۀ ویژگی سرایت آ  بی  اشخاص است. کفرر    موید، بیا یای جمع و ثالثه در صیغه« مرية»کاربرد 

و گمراهی عمیق و تکذیب آیات پروردگرار از  « مريةة»ای ه و پرداخت  بیش از حد به حااشی، از علت

 . ای آ  هستنده معلال
 .  ، شک لجاجانهمرية، شیرازیمکارم قرآ  کریم، معناشناسی، ایووتسا، : واژگان کلیدی
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 همقدم

معنا،  تطارو سیر پسی  ، پیشی آ  با بررسی عناصر  در روندشاد که  یمعناشناسی به روشی اطالق م

 اهمیتاست. ولی  اجرا و عملیآید. معناشناسی واژگا ، در متا  متفاوت، قابل  یمعنای کلمه به دست م

بیش از سایر متا  اسرت.   ها جو آ وجاه بالغی، استعاری، کنایی و  علتمعناشناسی در متا  قرآ ، به 

کند ترا پیرام مرت      یا  کمک ممفسرشناخت معنای واژگا  قرآنی از طریق معناشناسی، به مترجما  و 

 تر در زبا  مقصد بازسازی نمایند. حای صحی همبدأ را به گان

در مرارد آ    ترر  بیشبا روشی که در ادامه معناشناسی ایووتسا است. وی  ۀپردازا  حاز هیکی از نظری

و به بیا  وجاه افتراق و تشرابه کلمرات   شاد می قایلشد، برای هر واژه، میدا  معنایی جداگانه  خااهده گفت

از مفراهیمی هسرتند کره در قررآ  معنرای      « ظ »و « ریب»، «شک»، «مريةة»پردازد.  یمترادف نسبی م

هرا و خصاصریات    یهای خاد را دارند. در ای  ناشته، ویژگ یویژگنودیکی دارند. هر یک از ای  واژگا  

 گردد. یبر اسا  ای  دیدگاه، بیا  م ترجمۀ مکارمای ایووتسا و نقد ه بر اسا  دیدگاه« مرية» ۀواژ

 ادبیات نظری پژوهش -1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

را به  متفاوت یهر یک نتایجپذیرفته که انجام مختلف ی اه واژه هایی در راستای نامه  ا و پایاه مقاله

، برا  ترجمۀ مکارم شیرازیات آ  و نقد مشتقو  «مرية»واژۀ معناشناسی نقد دربارۀ  اما ه است؛داشتهمراه 

 .باشد یمرو، در ناع خاد بدیع   از ای .ه است، تاکنا  پژوهشی انجام نشدنظریۀ ایووتساتکیه بر 

دینی -مفاهیم اخالقی»و « خدا و انسا  در قرآ » های ای پیشی  دو کتاب با نامه با بررسی در پژوهش

نگاشته شده که ایووتسا روش معناشناسی خاد را در آ  به صارت کامل بررسری نمراده   « در قرآ  مجید

دهد تا ساخت معنایی واژگا  در قرآ  به درستی حاصل شاد. بافت متنری،   است. وی هفت روش ارایه می

اژگا ، حازۀ معنایی واژگا ، ترادف عبارات و کاربرد واژگا  در جانشینی واژه، متضادها، صارت منفی و

بندد. ذکرر ایر  نکتره الزم     ها را برای معناشناسی به کار می متا  غیردینی، هفت روشی هستند که وی آ 

تاا  بیرا  نمراد کره     باشد، به عبارت دیگر می هایی می همپاشانیایووتسا دارای  ۀگان است که روش هفت

کاربرد واژگا  اخالقی در متا  غیردینی با هم یکی هستند. از سرای دیگرر جانشرینی واژه،    بافت متنی و 

 گایند.   متضادها، صارت منفی واژگا  و ترادف عبارات از پدیدۀ روابط معنایی سخ  می

له بینرات منتشرر   که در مج« یانسسارۀ شناسی آیاتی از  بمخاط»ای با عناا   هامیری در مقال یحاج

اسرت، پرداختره و در یکری از     «مری»ات مشتقیانس که حاوی یکی از سارۀ  94 ۀبررسی آی، به شده
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آ  است که در شریر   «مری»و تردید با  شکای پژوهش خاد به ای  نتیجه رسیده که ربط میا  ه بخش

گردد و ای  کرار چنرد برار تکررار      یشاد و دوباره برم یم دوشید ، دست از باال به طرف پایی  کشیده

تاجه  «مری»ظاهری فعل  ۀرسد ایشا  تنها به جنب یبه نظر م د و ای  امر در تردید هم وجاد دارد.شا یم

 است. نماده و در بعد معنای آ  وارد نشده

را مسیر الهی دانسته و دربرارۀ  « ءاهلللقا»(، 95شهریار -ءهراخاد )دانشگاه الو ۀنام  زرگرانی در پایا

به دلیل ارتکاب گناه، مسیر الهی را برر   کفار  و رسیده که مشرکا به ای  نتیجه« مريةة»همنشینی آ  با 

کننرد.   یو آ  را انکرار مر   گردنرد  مری و تردید  شکو نسبت به ای  مسئله دچار  نمایند میخاد مسدود 

 .ه استو شک نکرد« مرية»ای به تفاوت آحاد معنایی  هزرگرانی اشار

ای با عناا  نگاهی نا به معناشناسی شرک و یقری  در قررآ  تاسرط      هبحث، مقال ۀپیشیندر راستای 

رسد که قبالً دچار شرک   یمعتقد است فردی به یقی  مناشته شده و ایشا  در آ  محمدکاظم شاکر نیو 

در قررآ  تنهرا در خصراص    « مريةة»مرز کفر نباشد. باید تاجه داشت کره   م. اما شکی که هه باشدباد

 .ه استبه ای  مهم تاجه شد تر کم و در ای  مقالهمفاهیم معنای به کاررفته 

ای قرآنری  هر  که در مجلره پرژوهش  « معناشناسی صبر در قرآ »ای با عناا   صالحی و هادی، در مقاله

ایر  واژه پریش از   اند که  چاپ شده، بر اسا  دیدگاه ایووتسا نسبت به معنای اساسی، به ای  نتیجه رسیده

های مترادف آ ، هما  استقامت و بردبراری   صبر و دیگر واژه ۀی اصلی واژاسالم نیو کاربرد داشته و معنا

تطار معنرایی  از بینی اسالمی، ای  واژه  ولی بر اسا  جها  ،و تطارات معنایی واژگانی نداشته است باشد می

 .های معنای دنیای و اخروی برای آ  ترسیم شده است و ارزشبرخاردار باده واالی اخالقی 

البالغره برر اسرا  روش     جمعناشناسری زهرد در نهر   »خاد برا نرام    ۀدی در مقالو محمپار  یمصالی

ای  واژه، از معنرایی  اند که  هدر مجله مطالعات قرآ  و حدیث، به ای  نتیجه رسید« معناشناختی ایووتسا

در نظرر اکثرر افرراد    و برداشرت شرده از آ    تازه و متفاوت از مفهام زهد حکایت دارد که با متفاهم 

شناسری   مالبالغه کره امرری فراترر از مفهرا     جزهد در نه ۀاوت است. تبیی  و تحلیل معناشناختی واژمتف

ای نادرست از ای  مفهام واال براده و تفراوت   ه برداشت ۀکنند حتااند تصحی یتاصیفی و تعریفی است، م

 .بی  زهد در اسالم و رهبانیت را روش  گرداند

شاد و بره خراطر    ییابی م لمعاد« همراه بدبینی شک»به « مرية»بررسی اولیه حاکی از آ  است که 

، به خاطر کرانانی  نظریۀ ایووتسابه  تاجهبا  چنی  همآلاده باد  ایدئالاژی، عقاب در پی خااهدداشت. 

 در میدا  معنرایی مررتبط  « مرية»واژۀ ای  واژه و  فراوا  میا رسد همنشینی  یبه نظر م« اهلل»واژۀ باد  
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بررای  « و تردیرد  شرک »و « تردید»، «شک» چا  همایی ه مکارم شیرازی از معادل باشد.ه وجاد داشت

 رسند. یاستفاده کرده که مناسب به نظر نم« مرية»

 های پژوهش پرسش .1-2

 ای زیر است:ه دنبال پاسخ به پرسش های  جستار ب

 در قرآ  کریم چیست؟ نظریۀ ایووتسا، بر اسا  «مرية»واژۀ معنای . 1

 ات آ  کدام است؟مشتقو « مرية»معنایی واژگا ، در میدا  معنایی مشتمل بر آیات حاوی روابط . 2

 شاد؟ یچگانه ارزیابی مشیرازی  ترجمۀ مکارمات آ  در مشتقو « مرية»واژۀ ای ه معادل. 3

 . روش پژوهش1-3

-مطالعه ماردی در روش تاصیفی ۀبا عنایت به ساختار ماضاع انتخاب شده، در ای  پژوهش به شیا

و با اسرتفاده از آ  روابرط معنرایی و     گشتهتاصیف « مرية»واژۀ . معنای درست ه استتحلیلی اقدام شد

در ای  پژوهش پرس از   .ه استشیرازی تحلیل شد ترجمۀ مکارمماردی  ۀدر نمان« مريةة»میدا  معنایی 

جراهلی و قرآنری    ۀ، معنرای واژه در دور «مرية» بیا  مبانی نظری ایووتسا و تعمیم آ  بر میدا  معنایی

 ترجمۀ مکرارم  ،شده و بر اسا  آ و فراهم . سپس روابط معنایی میا  واژگا  تحصیل گردد می بررسی

 .ه استمارد نقد قرارگرفت

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-4

در شرعر  « مرية» واژۀمعنایی واژگا ، معنای  تطاربندی ایووتسا، برای  های  پژوهش، با الهام از دست

ات آ ، برر اسرا    مشرتق و « مرية»واژۀ بعد با استخراج آیات حاوی  ۀجاهلی را یادآور شده و در مرحل

را تحصیل   و عناصر همنشی ، معنای آ «مری»کانانی  ۀروابط میا  کلمات میدا  معنایی مشتمل بر واژ

آیرات   ۀهش، هر جا نیاز به ترجمپژودر روند پرداخته است.  مکارم شیرازیترجمۀ سپس به نقد ، هنماد

تنظیم و نشر آثرار ایشرا  بره چراپ رسریده،       ۀکه تاسط مؤسس شیرازی ترجمۀ مکارمباده، از آخری  

مارد نقد، خاد سرپرسرتی گرروه    تفسیر، از تفسیر نمانه که مترجم استفاده شده و در صارت رجاع به

 .ه استشده گرفته را بر عهده داشته، بهر    آامفسر
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 . معناشناسی از نظر ايزوتسو 2

تاا  عناا  نماد معناشناسی سطحی بری  تفسریر و    یمعناشناسی، متفاوت از تفسیر و ترجمه است. م

 . رود به شمار میترجمه 

شناسی قرآ  به صارت عمده با ای  مسأله سر و کار دارد که چگانره از دیردگاه ایر  کتراب      امعن

با یکدیگر از ها  آ  و ارتباط ییجها  چه چیوها ۀعمد ۀسازند یجها  هستی ساخته شده و اجوا ،آسمانی

 (. 2: 1396چه قرار است )ایووتسا، 

و پس از معناشناسی  نماید میبندی  هشناسی، عالم را بر اسا  معنای کلمات دست  ایووتسا از منظر زبا

تعریرف و تشرکیل میردا     کند. روش کار ایووتسا با  یآ  واژه نگاه م ۀکلمات، هر بار به دنیا از پنجر

 شاد. یمعناشناختی آغاز م

است و کلمات را به عناا  یک میدا  برور  بره چنرد     قایلای مختلف ه مؤلفهوی برای واژگا ، 

ابرای  . بنر ه باشدداند که به یک واژه داللت داشت یرا شایسته آ  میک کند و هر  یمیدا  خاص تقسیم م

تر را به نام میدا  معناشرناختی    بور و آ  کلآورد  به شمار میتر  بور  هر واژه را جوئی از یک کل

یعنی یک زیردستگاه یا دسرتگاه   ؛معنا دستگاهی درو  دستگاه دیگر به ای شناختی  اخااند. میدا  معن یم

، به دنبال واژگرا  کرانانی و   ز تشکیل میدا  معناشناختی، در آ ایووتسا پس ا (.25 هما ،جوء است. )

 کلیدی است. 

ی قرآ  دارنرد، کلمرات کلیردی گفتره     تصاربینی   به کلماتی که نقش واقعاً قطعی در ساخت  جها

 ۀکلیدی خاص که نماینده و محدودکننرد  ۀشاد. از میا  کلمات کلیدی در هر میدا  معنایی، به کلم یم

ای کره در یرک میردا  وضرعیت      هشاد. کلم یی است، کلمه کانانی گفته مگسترۀ تصاریک حازه و 

-22، هما یدی دارد، ممک  است در میدا  و حازه دیگر به صارت یک کلمه کانانی پدیدار شاد )کل

30 .) 

از ای دیگر از کلمات وجاد دارند کره   هدر یک میدا  معنایی، به جو کلمات کانانی و کلیدی، دست

و فقط به افاده معنرای   اند از نظر کیفیت نیو کامالً در حاشیه باده ،داشته رنگ مک ی، حضارتکرارلحاظ 

: 1395شراد )زنردی،    ی. بره ایر  کلمرات، کلمرات فرعری گفتره مر       کننرد  سایر واژگا  کمک مری 

dinonline.com) 

، میردا   نظریرۀ ایووتسرا  ات آ  و تطبیرق برا   مشرتق  و «مريةة»واژۀ دربرگیرنرده  بررسی آیات با 

را میردا     معنرایی کره آ  گیرریم. در ایر  میردا      یرا به صارت شکل زیر در نظر مر   معناشناختی آ
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و « مراری » ،«مريةة»، «مترری ا»کرانانی اسرت و کلمرات     ۀکلم «مری»نامیم،  یم« مری»معناشناختی 

 از ناع کلیدی هستند.« تماری»

 
 ۀیعنری هرر کلمر    ؛ای معنایی جدید تالیرد نمراد  ه تاا  میدا  یبا استفاده از اشتقاق در زبا  عربی م

 ای مختلرف هر  ات و صیغهمشتقکلیدی از یک میدا  معناشناختی، در میدا  معنایی دیگر، کانانی باشد و 

عربی زبانی است کره عرالوه برر غنری براد  از حیرث       »فعلی، در میدا  جدید، کلمات کلیدی باشند. 

ه با نظرم و  و ریش مادهانگیوی برای اشتقاق کلمات جدید از یک  تای پایه و اساسی، قابلیت شگفه کلمه

 (. 75: 1396)ایووتسا، « ترتیب خاص دارد.

« ماری»و « إمتری»تاا  کلمات کلیدی  یاز واژگا  قرآنی ماجاد در میدا  معنایی مارد بررسی، م

ماصراف   ۀاتشا ، یک میدا  معنایی جدا در نظر گرفت تا دو کلممشتقای مختلف و ه را به همراه صیغه

 باشند.ا واژگا  کانانی ه در آ  میدا 

 «مرية»واژۀ . معنای 2-1

ای زمانی مناسبی انتخراب  ه ات آ ، باید بازهمشتقو « مريةة»واژۀ معنایی  تطاربرای به دست آورد  

معنرایی،   تطرار رو، بر اسا  مبانی نظری ایووتسرا اسرت، در بررسری     شکه پژوهش پیجا  آ  شاد. از

 .خااهد بادای زمانی وی مد نظر ه بازه

: رمگیر  یم نظر در یعرب زبا  میقد خیتار در را متفاوت شناختی یمعن سطح سه م »نایسد:  یایووتسا م

 (.43: 1396)ایووتسا،  .«یعباس ةصبالخا و یقرآن از پس -3 ؛یقرآن -2 ؛یجاهل ای قرآ  از شیپ -1

 دورۀ جاهلی. 2-1-1

 قایرل  دورۀ جراهلی بررای اشرعار    ی مهمنقش ،ایووتسا برای رسید  به معنای صحیح واژگا  قرآنی

ای میا  آ   هشماری، واژگا  شعر جاهلی مقدم بر واژگا  قرآ  است، مقایس هچا  از لحاظ گا»شاد.  یم

(. ایووتسا معتقد است کلمات معمالی عصر جاهلی در 26 هما ،.« )خااهد باددو یقیناً بسیار ثمربخش 
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ت ابیر ا(. در شعر جراهلی  47 هما ،اند. ) هقرآ ، جایگاه واالیی پیدا نماده و به کلمات کلیدی تبدیل شد

 ها وجاد دارد: ، که واژۀ مَرَی در آ شاد یزیر مشاهده م

ةةة َقَ س  ةةةیَالر  َب  َمَ َاب  ةةةلَ ج  َج   ذإَل 
ةةةةة َو َج  ةةةةةرَ کَ ت ََن  ةةةةةَهَ رَ ک  َابَ الص 
ةةةة َم  ةةةةعَ یَالَ ر  َس  ةةةةع ََیف  َهَ ارَ ش 
َ ةةةةةدَ َو  ةةةةةيَ اَن  ةةةةةَیءَ ض  َهَ ابَ بَ ص 
َ ةةةةةةح  یَإَ ت 

ةةةةةةذَ  ةةةةةةرَ اَذَ اَم  َهَ ع 
ةةةةهَ  َب  ةةةةَت  ةةةةَهَ ل  َم  ةةةةلَ خ ََن  َهَ ف 
َ ةةةةةح  َل  ةةةةةالَ َیةةةةةهَ الَ زَ غ ََت  َج   ن 

 

 َ
 
ةةةةةکَ أ َن  َلَ َاف  ةةةةةا   ةةةةةَور َب ََم   هَ ق 
ةةةةهَ وَ  َن  ةةةةر َخ ََيةةةةهَ ر َمَ ت ََاَو  َهَ يق 
َ ةةةةةةح  یَإَ ت 

َاَدَ ذَ  َر  ةةةةةةر َعَ َت   هَ وق 
ةةةةةغ َ ةةةةةاَيَ اب  ََهَ مَ ر َض  ةةةةةر َح  َهَ يق 
بَ 
ةةةالَ  ةةةَاءَ م  َض  ةةةفَ َاق  ةةةطَ اَيَ م  َهَ یق 
َرَ  هَ َيةةةةةة   ةةةةةةوق  س  َت  ةةةةةةة  ی  ان  م 

َث 
َ ةةةةب  َثَ ف  ةةةةهَ َج  وف  ر  َخ  ةةةةة  ی  اه   و 

 

 (84 :ق1414األبرص، )عبیدب  

 «ابر غرنده گسترده که برق درخشنده داشت، کاه رباب را سیراب کرد.»

 «در نیمه شب باد صبا سیاهی را بازگرداند و باد شدید باعث آ  بارا  شد.»

 کره  ای هایش غلیظ و محکم شد. )گفته شده  ر  که آ تا لمس کرد   دوشیدبه قصد برده شتر را »

هرایش   کره ر    جرا  آ تا تشبیه شده ر یباد ابر را بارور کرده و بارا  تندی باریده به محکم دوشید  ش

 «است.(گردیده محکم و سفت 

 «کند، برق، باقیمانده ابرها در آسما  را روش  کرد. مانند جنگلی که آتش آ  را روش  می»

 «بکشند. تاانستند آب درونشا  را با خاد زا دیگر نمی ابرهای بارا »

 «با آ  ابرها باد یمانی از سمت شمال وزید که آ  باد ابرها را تکا  داد و مقابل خاد کشاند.»

 «باد جنابی با آ  مااجه شد و بارا  شدیدی از آ  سرازیر گشت.»

 عشار: شرتر  ،(1/790العسیف: مودور، بنده )هما ،  ،(2/1265: 2008خاری شرتانی، مری: دوشید )

دَرَّ: بسیار شیر داد  شتر، بارید  برارا ، روا  شرد ، غلریظ و پرر شرد )همرا ،        ،(1/784)هما ،  ماده

، جرا :  (1/134)همرا ،  ، مُجلجِل: ابری که هراه بارا ، رعد دارد (1/771العرق: ر  )هما ،  ،(1/328

 ، ثرجَّ: روا  شرد، روا  کررد   (1/684)همرا ،   ، ضرم: روش  کررد  (1/152)هما ،  سیاه، سفید، سرخ

 .(1/86)هما ، 

به معنای لمس برای دوشید  شیر شرتر  در شعر جاهلی  «مری»دهد یکی از معانی  ینمانه باال نشا  م

 شده است. باده است و نه خاد دوشید  و به ناعی به آغاز انجام ای  کار اطالق می
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 دورۀ اسالمی. 2-1-2

شراد. در قررآ     یدر زبا  عربی یافت مر  «مری» ۀکلمه با ریش 100ای لغت حدود ه به گااه کتاب

واژه  20. ایر   ه استساره تازیع شد 16آیه از  19بار ذکر شده که در  20ات آ  مشتقو « مريةة»واژۀ 

ای هر  بار(، صیغه 5« )مريةة»بار(، مصدر 9)به همراه اسم فاعل آ : « إمتری»ای مختلف ه صیغه مرتبط با

 بار( است. 2« )تماری»ای مختلف ه صیغه و بار(، 4« )مِراء»و مصدر « ماری»مختلف 

مکرارم  « )شرک » چرا   هرم ایی ه ات آ  معادلمشتقو « مرية»ای قرآ  به فارسی برای ه در ترجمه

شربهه در  »(، 23: 1384گرمرارودی،   ی)ماسرا « دودلی»(، 23)هما ، « تردید»(، 338: 1395، شیرازى

 اند. ه(، آورد398: 1371)انصاری، « گما »(، و 23: 1380ای،  هقمش ی)اله« دل

آ  است که در شیر دوشید  دست از باال به طررف پرایی     «مری»با « تردید»و « شک»ربط میا  

شاد و ای  امر در تردید هم وجاد دارد  یگردد و ای  کار چند بار تکرار م یشاد و دوباره برم یکشیده م

 ،آید یبه دست م« مرية»در « تردید»و « شک» ۀمؤلفاز ای  استدالل، وجاد  (.35: 1386امیری،  ی)حاج

 نیست. « مرية»معادل « تردید»و « شک»اما هر ناع 

ى فشار داد  پستا  شتر بعد ابه معن« قةمریت النا»را از « مرية» ۀریش ،  در تفسیر نمانهامفسرگروه 

دیرد صرارت   به ای  امید که بقایایى در آ  باشد، و چا  ای  کار با شک و تر ،اند هاز گرفت  شیر دانست

را در ذه  چه  آ کاشد  که انسا  مىجا  آ  . ازه استآمد« شک و تردید»ى اگیرد، ای  کلمه به معن مى

(. 20/333: 1371، مکرارم شریرازى  شاد ) گفته مى« مراء»، «مجادله»طرف مقابل است، بیرو  آورد، به 

بعد از تمام شد  شیر باز هم انسا  مشغال دوشید  است. ای  عمل چه بسا به خاطر لجاجرت وی اسرت   

ناعی لجاجت نهفته اسرت  « مريةة» و دارد. بنابرای  در تر بیشکه سرچشمه در حرص برای کسب شیر 

 .است تر بیششیر، با اصرار در پی به دست آورد  شیر  ۀنه امید. به عبارت دیگر، دوشند

 در قرآن «مرية». معانی نسبی 3

ایم  هنماد دقتترجمه نماییم، به معنای معادل آ  در زبا  فارسی « و تردید شک»را به « مريةة»اگر 

دارد. وی تکیه محض بره معنرای    یافتد که ایووتسا، معناشنا  را از آ  بر حذر م یو آ  چیوی اتفاق م

معنرای  »واژگا  را دارای دو ناع  او(. 47: 1394)ایووتسا، داند.  یمعادل را غیرقابل اعتمادتری  روش م

 داند.  یم« معنای نسبی»و « اساسی

معنای اساسی یک کلمه چیوی ذاتی درونی از خاد آ  کلمه است که با آ  کلمه به هر جرا بررود،   

 خراص ی کند. معنای نسبی، چیوی است که داللت ضمنی دارد و در نتیجه پیدا شد  وضع یانتقال پیدا م
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پیاندد و در نظام تازه، نسربت بره کلمرات مهرم      یای خاص، به معنای اساسی م هبرای آ  کلمه در زمین

کند. معنای اساسی یک کلمه به عناا  مغو و هسرته، در هرر    یا و روابط گاناگا  پیدا مه دیگر، نسبت

، از ه اسرت اقی مانرد زبانی به صارت یک کلمه ب ۀدستگاه که وارد شاد، تا زمانی که ای  کلمه در جامع

تاا  یافت که معنای مجسم و ملمرا  آ  کرامالً بره وسریله      یولی یک کلمه هم نم ،شاد یآ  جدا نم

 (. 47 هما ،شاد )ه معنای اساسی است، پاشیدچه  آ 

. معنای اساسی به تنهرایی )خرارج مرت ( قابرل     ه استمعنای اساسی، آشکار باده و معنای نسبی، پیچید

شاد. معنای اساسری تمرام عناصرر کلمره را شرامل       یمعنای نسبی فقط از مت  دریافت مدرک است، لک  

کشد. البته الزم بره   یآید، تمام عناصر را در آ  مت  به دوش م یشاد؛ اما معنای نسبی در هر متنی که م ینم

ه بره  پذیر است و بررای کلمراتی کر     ذکر است که تفکیک معنای اساسی و نسبی در مفاهیم انتواعی امکا

 چنی  تفکیکی قابل انجام نیست. ها جو آ مفاهیم فیویکی اشاره دارند، مانند اشیا، نام غذاها، حیاانات و 

لجاجانه و معنای نسبی  شکدر قرآ ، « مريةة»گفته، معنای اساسی  شبا کنار هم قرارداد  مراتب پی

گانه بررسری شراد کره در    آ  متفاوت است. برای رسید  به معنای نسبی، هر متنی باید به صارت جدا

 د.گرد یاشاره مها  آ  ادامه به

 لجوجانه در توحید شک. 3-1

ای هر  مؤلفره بار(. در واقع یکی از  10است ) تاحید ۀ، حاز«مريةة»واژۀ برای کاربرد گستره ی  تر بیش

در نظام و دسرتگاه قرآنری   »لجاجانه در یگانگی پروردگار در نظر گرفت.  شکتاا   یرا م« مرية»معنایی 

مررتبط و در زیرر فرمرا  آ      "اهلل"مرکوی  تصارشناختی واحد نیست که مستقیماً با  ایک میدا  معن حتی

ای اسرت کره دومری      هو مفهام انسا  در قرآ  به انداز تصار اهمیت ۀ(. از طرفی درجهما « )باشدنباده 

و اغلرب کلمرات    (92 همرا ، ایسرتد )  ییعنی خدا م ؛دهد و روبروی قطب اصلی یاصلی را تشکیل مقطب 

ای  بیرا  همرا  تاحیرد از دیردگاه      (.101 هما ،روابط میا  خدا و انسا  است ) ابط بتکلیدی قرآ  را مر

َفَ » ۀشناسی است. قرآ  قبل از آی ایووتسا با مبانی زبا 
ك  الَت  َمَ يَف  ََةَ يَ ر  ةد  ب  ع  مةاَي  َک  ال  َإ  ون 

ةد  ب  ع  َمةاَي  الء  َهؤ  د  ب  ع  اَي  م  م 
َ وص  ق  ن  َم  یر  َغ  م  ه  صیب  َن  م  وه  فُّ و  م  اَل  ن  َإ  َو 

ل  ب  َق  ن  َم  م  ه   باطل باد  معبادهایى کره  در پس تردیدى» ،(109/)هاد« آباؤ 

 کننرد کره پدرانشرا  قربالً     ای  معبادها را پرستش مى هما  گانهها  آ  .پرستند، به خاد راه مده مىها  آ 

َفَ »ای هر  عبرارت  «.داد مخرااهی به آنرا   کم و کاست  را بى شا پرستیدند، و ما نصیب مى
 
ةأ ةاَم  َذيَ ال  ةَن  « واَ...قَ ش 

َ»( و 106/)هاد ََو 
 
َذَ الَ اَمَ أ واَ...َين  د  ةع   شرک را از  نماید. با ای  آیه خدا پیامبر ی( را ذکر م108/)هاد« س 
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 ۀا از روزنر هر  بینی قرآنی، نگراه بره انسرا      بنابرای  در جها ؛دارد یدر باطل باد  معباد بدبختا ، بر حذر م

 کند.  یتقسیم م خاشبختبدبخت و  ۀرا به دو دستها  آ  ، بر اسا  معباد،«مرية»

 لجوجانه در معاد شک. 3-2

را برای اشاره « مريةة»واژۀ رسد، قرآ   یمارد م 5در تعدادی از آیات مارد بررسی که بسامد آ  به 

مسرتقیم و غیرمسرتقیم    ۀآیه خاد بره دو دسرته اشرار    5. ای  ه استلجاجانه در معاد به کار برد شکبه 

 شاند. ی( تقسیم م)خلقت حضرت عیسی

یَ » ۀآی یک  ح 
 
أ اَف  ات  و  م 

 
َأ م  نت  َک  َو  ه 

الل  َب 
ون  ر  ف  ک  َت  َيَ َاف  م  َث  م  ک  یت  َيم  م 

َث  م  َک  یَ یَ ح  ل  َإ  م 
َث  م  َیک  ون  ع  ج  ر  َت  (، ای  دو 28)بقره/« ه 

َ»خلقت انسا ، دلیل بر قدرت خداوند در جاری نماد  معاد است. در آیات  ةن  َم  ةن 
ک  ةالَت  َف  ةك  ب  َر  ن  َم  قُّ ح  ال 

ر َ
ت  م  م  َال  َع َذَ »( و 60)آل عمرا /« َين 

ذيَفَ ل ك 
َال  ق  ح  َال  ل  و  َق  يم  ر  َم  ن  یَاب  َيَ یس  ویه  ر  ت  َم  ( بره داسرتا    34)مریم/« ن 

 . است گردیدهذکر « إمتری» ۀاز ریش« یتَرِمُمْ»اشاره شده و اسم فاعل  خلقت حضرت عیسی

« مرية»باال در مارد روند خلقت و مر  انسا ، به سراغ شناخت معنای  ۀتفسیر آییاری جست  از با 

خلقرت حضررت    پیانرد برا حقانیرت   آیرات در  رویم. دو مارد اول از ایر    یمعاد مآیات مرتبط با در 

)تنها برا   بقره، خلقت حضرت عیسیسارۀ  28و آیه ها  آ  است که با کنار هم گذاشت  عیسی

ا و معراد اسرت. پرس منظرار از     ه یک مادر مقد ( ناعی به رخ کشید  قدرت خدا در بازگشت انسا 

قبلری، در   ۀبر دو آیر افوو  لجاجانه در معاد است.  شک، در ماجرای خلقت حضرت عیسی« مرية»

ا »...عبارت  ه  ن 
 
ََأ قُّ ح  در کنرار یکردیگر قررار    « حرق  »واژۀ و « الرر »( حرف تعریف 61/زخرف.« ).. ال 

ةيَ  »...شاند. از طرفی در آیرات   یمه دید« مريةة»و در میدا  معناشناختی  اند گرفته ةَ م  ةاع  ةيَالس  َف  ون  .« .. ار 

َ»( و 18)شاری/ م  ل  ع 
َل  ه  ن  َإ  ةَ و  اع  لس  « هرذا »واژۀ و « سةاعة»واژۀ و « الر»حرف تعریف  (61)زخرف/.« .. ل 

َهَ » ۀدر آی ن  َاَمَ ذ َإ  ون  ر  ت  م  َت  ه  َب  م 
ت  ن   شاد.  ی( دیده م50)دخا /« اَک 

بنابرای  قرآ  در ای   ؛ای معرفه در زبا  عربی هستنده هذا( از نشانه-ساعةشده )الر+ حق  و یادماارد 

ه نظر شناختمارد ت واقعی که آ پس از  ،دهد یکند که واقعیتی را تاضیح م یاستفاده م ای شیاهآیات، از 

اسرت کره    آ « مريةة»نماید. تأثیر ای  ناع معرفه بر میدا  معنایی  ی، یک حقیقت روش  را تبیی  مشد

لجاجانره در معراد مبرتال     شرک انسا  ابتدا باید وقایع را خاب بشناسد، سپس حقایق را درک کند و به 

 نگردد.
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 قرآن حقانیتلجوجانه در  شک. 3-3

نمایند و با ای  ناع بیا ، اصطالحاً رجوخاانی  یقرآ  اشاره م حقانیتای از آیات قرآ ، خاد به  هدست

بره هرر کرس کره در      دهرد  مری دستار  د. خدا نیو به پیامبرنکش یو اعجاز خاد را به رخ م کنند می

یک آیه مانند آ  را بیاورد.  حتیو تردیدی دارد، بگاید که ده ساره، یک ساره یا  شکقرآ   حقانیت

 4 گردد میشاد. مشاهده  یدیده م« مرية»واژۀ در میدا  معنایی و هماوردخااهی ناعی از ای  رجوخاانی 

 . ه استقرآ  استفاده شد حقانیتلجاجانه در  شکبار از ای  واژه برای 

«َ ه 
َالل  یر  غ  غأف  ت  ب 

 
َمَ يَأ

ل  ز  ن  َم  ه  ن 
 
َأ ون  م  ل  َيع  تاب  ک 

َال  م  یناه  َآت  ذين  ال  َو  ال  ص  ف  َم  تاب  ک 
َال  م  یک  ل  َإ 

ل  ز  ن 
 
ذيَأ َال  و  َه  َو  ما  ک  َح  ن 

َ ةرين  ت  م  م  َال  ن  َم  ن  ون 
ک  الَت  َف  ق  ح  ال  َب 

ك  ب   در! طلربم؟  داورى بره  را خردا  غیر آیا( حال ای  با)» ؛(114)انعام/« ر 

 و ؛ه اسرت فرستاد شما ساى به ،بیا  شده آ  در چیو همه که را، آسمانى کتاب ای  که اوست که حالى

 شرده؛  نازل پروردگارت طرف ازحق  هب کتاب، ای  دانند مى ایم داده آسمانى کتابها  آ  به که کسانى

 «.مباش تردیدکنندگا  ازهرگو  بنابرای 

برار   3خاد اسرتفاده نمراده،    حقانیتلجاجانه در  شکبه عناا  « مرية»واژۀ در آیاتی که قرآ  از 

 به رخ بکشد.تر  افوو و خاد را داشته باشد  تر بیش ییی خاد اتکارا آورده تا به تحد« حق »واژۀ 

 پیامبران نبوتلجوجانه در  شک. 3-4

است. یک آیه خطراب بره    پیامبرا  نباتلجاجانه در  شک، «مرية»یکی دیگر از معانی نسبی 

ینةاَ»است.  که در مارد دریافت کتاب الهی تاسط حضرت ماسی باشد می پیامر اسالم َآت  ةد  ق  َل  و 
َفَ  ن 

ک  الَت  َف  تاب  ک 
یَال  وس  َمَ يَم  نَ َةَ يَ ر  ل  ع  َج  َو  ه  قائ  َل  ن  نم  ب  َل  دی  َه  َيَاه  ةرائیل  س  ما به ماسى کتراب  و » ،(23/)سجده« إ 

اسررائیل  هردایت بنرى   ۀرا دریافت داشت؛ و ما آ  را وسیلآ  باش که او ه نداشت شکآسمانى دادیم؛ و 

 «.قرار دادیم

نماینرد.   یلجاجانه مر  شکدر شب معراج دید،  پیامبرچه  آ خطاب دیگر به آنا  است که در 

دیرده مجادلره    (در معرراج  )با چشم خراد چه  آ  ۀآیا با او دربار» ،(12)نجم:  «ىرَما یَ  ىأَفَتُمارُونَهُ عَلَ»

 «کنید؟! مى

 دوم ۀدارد. آیر  یباز مر  ماسی نباتلجاجانه در  شکرا از  نهی پیامبر« ال»با  نخست ۀآی

حضررت   ۀلجاجانره در معجرو   شرک در قالب استفهام انکاری، افرادی که بره   هموۀ استفهامنیو با ذکر 

ای قرآنی کاربرد ه حازهکند.  یند، سرزنش مهست )دیدار پروردگار در شب معراج( گرفتار محمد

 تاا  در نمادار مشاهده نماد. یات آ  در قرآ  را ممشتقو « مرية»واژۀ 
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 و مشتقات آن در قرآن« مرية»: حوزه های کاربرد واژه 1نمودار شمارۀ 

ای در قرآ  جردا   هبینی خدا مرکوی است و هیچ مفهام عمد  در دیدگاه ایووتسا قرآ  اساساً یک جها

دهد ای  بیرا  برر میردا      یکه نمادار نشا  م هما  گانه(. 36: 1394وجاد ندارد )ایووتسا، از مفهام خدا 

که از تبیی  نمادار به  دیگر ای تاحید است. نکته ۀی  بسامد در حازتر بیشنیو حاکم است و « مرية»معنایی

ارتباط منطقی ترتیبری  باشند،  یکه اصال دی  م نباتآید، آ  است که بی  تکرار تاحید، معاد و  یدست م

وارد نمراد، در  « مريةة»وجاد دارد. پس از نوول قررآ  کرریم و ترأثیری کره شرعر جراهلی در معنرای        

« شرک » چرا   هرم ایی ه جدا شده و معادل «مری»لجاجت از آحاد معنایی  ۀمؤلفای لغت جدید، ه فرهنگ

. بررای  ه اسرت به جای مانرد ( برای آ  6/251 :1371)قرشی، « مردد باد »( و 2091: 1429)مختار عمر، 

( ذکرر  29: 1414)صینى، « خاصَمَ»و « جادَلَ»مانند  ،اییه نیو معادل« یارَمَ»ای ثالثی موید آ  مانند ه باب

 .است وارد گشتهنیو خیلی افراط شده و میوا  لجاجت، بسیار زیاد  ا. در ای  دو معنه استشد

انسا  برای خرادش از آ ،  چیوی است تا  در کلمات قرآ ، ممارست در« مری»اعتقاد دارد مصطفای 

یعنی ممک  است ممارست، در خصاص  ؛(11/88 :1430ی یا معنای به دست آورد )مصطفای، چیوی ماد

ی منفی ادر قرآ  تنها به معن «مری»، یافتیمدست آ  ما به چه  آ ماارد مثبت هم انجام شاد، ولی بر اسا  

داند. یکی را در اعلی  یدو سر یک محار م ۀرا به مثاب جاهلیت. ایووتسا تقابل اسالم و ه استآ  به کار رفت

بینرد، لکر  مفراهیم     یفقط مادیات و ای  جها  را مر  جاهلیتسفل السّافلی . بیند و دیگری را در ا یی  معلی

ای هر  بیا  مثرال ( پس منطقی است که قرآ  با 97: 1394اصال دی  استاار است. )ایووتسا،  ۀاسالم بر پای

 تطرار بنابرای  برای معنای لغرای و   ؛دنیای، ذه  اعراب جاهلی را به مفاهیم اسالمی نودیک نماید ملما 
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در شعر جاهلی به معنای لمس پستا  شتر برای دوشید   «مری»واژۀ گانه بیا  نماد که   تاا  ای یمعنایی م

 شرک . در فرهنگ قرآنی ای  واژه به دلیل اصرار در انجام برای رسید  بره هردف، بره معنرای     ه استباد

 اند. هیابی نماد لمعاد شکیافته و در معاجم جدید آ  را به  تطارلجاجانه 

 «مرية»معناشناسی  ۀ. روابط موجود در شبک4

نایی میا  واژگا  ای  به دنبال آ  هستیم که روابط مع« مريةة»پس از شناخت معنای اساسی و نسبی 

را بهتر بشناسیم. یکی از ای  روابرط  « مريةة»ای  روابط، معنای  تأثیرمیدا  معنایی را دریابیم تا بتاانیم با 

 علرت شاد. بره   یماست که به آ  همنشینی گفته  مشخصا در کنار یکدیگر با هدفی ه قرارگرفت  واژه

پیرامی   ۀهمنشینی بازگاکننرد  ۀگرفته و هر رابط انجامای  همنشینی حکیمانه  ،نظمی که مت  قرآ  دارد

 خاص است.

 . همنشینی با ادات نهی و تأکید4-1

ا  مفسرر هسرتند.   متاجه پیامبرها  آ  ظاهری و خطاب ۀپژوهش، آیاتی هستند که جنب ۀده آیه از دامن

 ننمایند.   ایشا  تاجهای تفسیری و بالغی، مقصاد اصلی آیه را مه اند تا با تکیه بر جنبه هسعی نماد

لی» َع  َکان  ن  م  ف 
 
یَ ََأ َيَ ب  َو  ه  ب  َر  ن  َم  ة  َن  وس  َم  تاب  َک  ه  ل  ب 

َق  ن  َم  َو  ه  ن  َم  د  َشاه  وه 
ل  مَ ََیت  َامَ إ  ةن  َم  َو  ه  َب 

ون  ن  م  َيؤ  ك  ولئ 
 
َأ ة  م  ح  َر  َو  ا 

ة َف 
ك  الت  َف  ه  د  ع  و  َم  ار  الن 

َف  زاب  ح 
َاْل   ن  َم  ه  َب  ر 

ف  َمَ يَيک  ةر  َالَيَ َةَ ي  ةا   َالن  ةر  ث  ک 
 
َأ ةن  لک  َو 

ةك  ب  َر  ةن  َم  ةقُّ ح 
َال  ةه  ن  َإ  ةه  ن  َم  ةون  ن  م  « ؤ 

 سراى  از شاهدى آ ، دنباله ب و دارد، خایش پروردگار از آشکارى دلیل که کس آ  آیا(. »17)هاد/

 کسى چا  هم دهد، مى آ  بر گااهى) هباد رحمت و پیشاا که ماسى کتاب آ ، از پیش و ،)خدا( آمده

 او بره مخالف  هاى گروه از کس هر و! آورند مى ایما  او به (طلبا  حق)ها  آ  !؟(نباشد چنی  که است

 ؛پروردگرارت  از اسرت حق  آ  که باش هنداشت آ  در تردیدى پس، .اوست گاه وعده آتش شاد، کافر

 (223: 1395، مکارم شیرازی.« )آورند نمى ایما  مردم تر بیش ولى

المثرل   ببا استناد به ضر که آ . یکی ه استباال دو احتمال قید شد ۀتفسیر آی در تفسیر نمانه، برای

َاي َإَ »
ََك 

 
َيَوَ نَ ع َأ ةيَيَ عَ مَ اس  طرار    است، لک  هدف اصلی سایر مردم هستند. هما مخاطب پیامبر« هَ ارَ اَج 

قررآ  برر   گایم که دیاار بشناد. احتمال دیگر آ  است که هر چنرد   یگاییم به در م یکه در فارسی م

َ»نازل شده، اما در ای  آیه و آیات مشابه دیگر عبارتی مانند  پیامبر َالعاقةل  ف  هاَالمکل  در تقدیر « أي 

َفَ »است و اصل آیه  اَالَ ال  ه  َأيُّ  ُ َالَ کَ مَ َت  ف  يَعَ ل  َف 
ل  َمَ اق  عاقرل   ۀاست. بنابرای  مخاطب آیه هرر خااننرد  « ةَ يَ ر 

 (.9/57: 1371، مکارم شیرازیقرآ  است )
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کره خرارج از ماضراع پرژوهش      ای تفسیری و دخیل نماد  عصمت پیرامبر ه فارغ از جنبه

برار از ترکیرب    10مارد بررسری،   ۀدهد از بیست آی یکه نمادار زیر نشا  م هما  گانهرو است،  شپی

ه به انتهای افعرال اضرافه شرد   «   »آیه  4. از طرفی در ه استه شدنهی ساخت ۀ، جمل«تک »با فعل « ال»

. هرر  ه اسرت همنشی  شد« رً»با تنای  « مراء»بار هم کلمه  1و « رٍ»با تنای  « مرية»بار کلمه  3 .است

برای نهری  « ال»اند. حرف  هدر میدا  معنایی وارد شد ی خاصای ماصاف با هدفه یک از ادات و تنای 

و « مريةة»ه . دو تنای  ذکر شده نیرو بررای ترجمر   ه استبرای تأکید در آ  نهی آمد«  َّ»وارد شده و 

را در ذهر   « یرک جردال  »یرا  « جدالی»و « شکیک »یا « یشک»ای نکره به صارت ه معادل« مراءً»

 را از آ  برداشت نماد.  « ای جدال هذر»یا « شکای  هذر»تاا   یکند که م یبازسازی م

 
امرری   برای شخصیتی چا  پیامبر اکرم حتی شکند اصل هست برخی از نایسندگا  هم معتقد

احتمرالی خراد را برر     شکعادی و مجاز به شماره آمده، از ایشا  خااسته شده که با پرسش و تحقیق، 

 (.268: 1384 شاکر،طرف سازد )

 ر جمع متصل در افعالي. همنشینی با موصول و ضما4-2

ات آ  در حالت جمرع )اعرم از   مشتقو « مرية»واژۀ مارد از کاربردهای  10دهد  یها نشا  م یبررس

مرارد در حالرت مفررد     10ای جمع( و ه یا افعال به صارت صیغه« ممتری »اسم به صارت جمع مانند 

ات آ  بررای خطراب بره    مشرتق و « مريةة». کاربردهرای  ه استبه کار رفت برای خطاب به پیامبر

آغاز شاد، منحصر بره  « مريةة»گر آ  است که اگر ناست. ای  ماضاع بیادیگرا ، در حالت جمع آمده 

د دیگر ای  سخ  آ  است که در برخری از  گردد. مؤی یا مه ای از انسا  هگیر دست  نخااهد باد و دام فرد

شرده  استفاده « مفاعلة»و « تفاعل»، «إفتعال»ای ثالثی موید ه در باب «مری» ۀآیات مارد بررسی، ریش

 .داده استو معنی را به مشارکت و اثرپذیری تغییر 
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 و ضماير مرتبط . همنشینی با اهلل، رب4-3

اهلل هما  اسم علرم بررای    ۀیکی از کلماتی که بر مبنای اصال تاحیدی در قرآ  گنجانده شده، کلم

کانانی در قرآ  است کره برر    ۀخدا واالتری  کلم»جانارا ، نباتات و جمادات است. ها  انسا  ۀندنآفری

 :1396)ایووتسرا،  « دستگاه )دستگاه قرآنی( مسرتالی اسرت   ۀشناختی و بنابرای  هماای معنه همه میدا 

بار(  11بار، ضمایر مرتبط:  1بار، اهلل:  9بار )ربّ:  21و مشتقات آ  « مرية»واژۀ آیه حاوی  19(. در 96

نظریرۀ  ای ماصاف )تقریباً یک بار در هرر آیره( برا    ه . ای  تکرار نسبتاً زیاد از واژهه استاستفاده شد

 نماید.  یرا تاجیه م« اهلل» ۀو کانانی باد  کلم باشد میمنطبق  ایووتسا

 ی و معلولی. رابطه عل4-4

ی به وجاد آمده علتهر معلالی بر اثر و معلال است.  علتقاانی  حاکم بر نظام خلقت قانا   زیکی ا

در واژگا  نیرو ترأثیر ایر  رابطره      اعتقاد دارندنژاد و سواوار   شاد. پهلاا یی منجر به معلالی معلتو هر 

در میردا   « مرية»ای ه ا و معلاله علتحال ما به دنبال  .(113: 1387نژاد و سواوار،   پهلاا) آشکار است

 معنایی مارد پژوهش هستیم.

 «مرية»ای ه علت. 4-4-1

برار   2کفر است. در آیات مرارد بررسری    ۀ، واژ«مريةة»یکی از واژگا  همنشی  در میدا  معنایی 

َ»... و یک بار هم عبارت « کفر»ات مشتق ةَيَ ال  ه  َب 
ون  ن  م  کسانى که به قیامت ایمرا   ( »18)شاری:  ...« اؤ 

َ» ۀ. در آیه استآمد...«  ندارند َال  ذَ زَ َيَ و 
َال  واَفَ ال  ر 

ف  َک  َمَ َيين  ةر  کافرا  درباره قررآ   پیاسته » ،(55/)حج« ةَ ي 

داند و با قید عبرارت   یم« مرية»(. خدا کافرا  را مبتال به 338: 1395، مکارم شیرازی« ).هستند شک در

 داند.  یای  ویژگی را برای آنا  تا روز قیامت برقرار م« وال یوال»

َيَ »... در عبارت  ن  َم  زَ و  ح 
َاْل   ن  َم  ه  َب  ر 

ف  َک  ال  َف  ه  د  ع  و  َم  ار  الن 
َف  َفَ اب 

ك  َمَ يََت  ةهَ َةَ يَ ر  ن   از کس هر و( »17)هاد/« م 

مکرارم  )« براش ه نداشرت  آ  در تردیدى پس،! اوست گاه وعده آتش شاد، کافر او بهمخالف  هاى گروه

« مرية»را از  را به آتش جهنم وعده داده و پس از آ  پیامبر کفارنیو قرآ  ( 223 هما ، ،شیرازی

در معرض تردیرد اسرت،    معنا نیست که ساحت مقد  پیامبر به ای نماید. البته ای  سخ   ینهی م

اول مسرتقیماً صرفت    ۀبلکه ای  نهی در واقع نهی غیر است و به اعتقاد قرطبی نهی مکلفی  اسرت. آیر  

را بره آترش    کفرار  دوم ۀداند. آی یرا دائماً به ای  صفت مبتال م کفارداند و  یرا ناشی از کفر م« مريةة»

 داند.   یرا ناشی از کفر م« مرية»نیو به صارت غیرمستقیم  دوم ۀبنابرای  آی ،وعده داده استجهنم 
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را از ای  کار  پرداخت  به حاشیه، بیش از مت  است. قرآ  پیامبر« مريةة»یکی دیگر از دالیل 

داند. خدا در داسرتا  اصرحاب کهرف برا آورد       یکند. البته قرآ  ورود به میوا  کم را مجاز م ینهی م

َمَ  ..».عبارت  م  ه  ت 
د  ع  َب  م 

ل  ع 
 
يَأ ب  َر  ل  لَ َاق 

َق  ال  َإ  م  ه  م 
ل  َيع  ال  َف  مَ یل  َفَ َت  رَ ار  َم 

ال  َإ  م  َیه  َظ  َاء  َال  َو  را  اه 
ةداَ  ح 

 
َأ م  ه  ن  َم  م  َفیه  ت 

ف  ت  س  « َت 

. داننرد  نمى راها  آ  تعداد کمى، گروه جو! است تر هآگا تعدادشا  از م  پروردگار: بگا» ،(22)کهف: 

 ،مکرارم شریرازی  ) «!مکر   سرؤال ها  آ  ۀدربار کس هیچ از و مگا؛ سخ  دلیل با جو آنا  ۀدربار پس

وارد نشراد،  ها  آ  نماید به جوئیات داستا  اصحاب کهف، از جمله تعداد یبه پیامبر اعالم م (296: 1395

 یعنی به مقدار کمی برای مردم بگاید.  ؛کند بایستی در حد کم انجام شاد یاگر هم چنی  کاری م

تکرار همگری   6است. ای  تکرار شده حق  ۀبار واژ 6« مريةة»دهد در میدا  معنایی  یبررسی نشا  م

تکرار، سه آیه عیناً حاوی  6. از ای  دارد ی خاصهمراه و هر کدام اشاره به مارد« الر»با حرف تعریف 

َ»عبارت 
 
َأ ك  ب  َر  ن  َم  قُّ ح  َ»باشد و بعد از آ  با قید عبارت  یم« ل  ال  َف  ن  ک  َ/ََت  ال  ر َف 

ت  م  م  َال  ن  َم  ن  ون 
ک  ََت  از ابرتالء  « ين 

دچرار  « إمترراء »را از جانب پروردگار نداند، بره  حق  . به عبارتی اگر انسا ه استنهی شد« إمتراء»به 

 ۀتغییرر قبلر   حقانیرت در  ، باعث ابتال بره إمتررا  پاشی از حق مشد. بنابرای  زیر پا گذاشت  و چش خااهد

قرآ   حقانیتمارد( و  2بدو  پدر ) قدرت پروردگار در آفرینش حضرت مسیح حقانیتمسلمانا ، 

 کند. یمارد( اشاره م 3و نوول از سای پروردگار )

 «مرية»ای ه . معلول4-4-2

َ»کنرد.  ی درست آ  پیدا ابا معن تر بیشکند تا ذه  آشنایی  یکمک م« مرية»ای ه بررسی معلال ال 
 
َأ

َيَ  ذين  َال  ن  فَ مَ إ 
َل  ة  اع  يَالس  َف  ون  َيَار  ال  عَ ض  َب  تردیرد  القای آگاه باشید کسانى که در قیامت ( »18)شاری/« یدَ ل 

بعیرد،   شد  ضالل با صفت ( همنشی 485: 1395 ،مکارم شیرازی)« کنند، در گمراهى عمیقى هستند مى

تردید( یک مرحله بدتر از  ی)القا« یمارو »یعنی  ؛اوج گمراهی حاصل از القای تردید است ۀدهند  نشا

 است.« مرية» و ضالل، معلال« مماراة»پس ضالل بعید، معلال  ،است« مرية»

ة »...تکذیب آیات قرآ  است.  ،«مرية»ای ه از دیگر معلال ت  م  م  َال  ةن  َم  ن  ةون 
ک  َت  ال  َر َف  ََين  ن  ةون  ک  َت  َال  َو  ةن  م 

َبَ 
وا  ب  ذ  َک  ين  ذ 

َآال  ين  ر  اس  خ 
َال  ن  َم  ون 

ک  ت  َف  ه 
َالل  ات   هرگرو از تردیدکننردگا  مبراش! و از   ... » (95-94/)یانس« ي 

: همرا  ، مکرارم شریرازی  « )کارا  خااهى باد  مباش که آیات خدا را تکذیب کردند، که از زیاها  آ 

« مريةة»ای هر  . معلرال خااهرد براد  کراری    زیرا  ی برایعلترسد تکذیب آیات، خاد  ی(. به نظر م219

جنبه منفی آ  است و ای  منفی براد  برا همنشری      ۀدهند  )گمراهی عمیق و تکذیب آیات خدا(، نشا

 قابل مشاهده است. شکنماد  قید لجاجانه در کنار 
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 . شمول معنايی5

« مريةة»و « شرک »دهرد، بری     یکه شکل بعد نشا  م هما  گانهاست. « مرية»متفاوت از « شک»

ة: »ه استرابطه عمام و خصاص مطلق وجاد دارد. پروردگار فرماد ةف  َف  ةت  ن  َک  ن  ةيَإ  َش  ََك  یةك  ل  نةاَإ 
ل  ز  ن 
 
ةاَأ م  م 

رين ت  م  َالم  ن  َم  ن  ون 
ک  الَت  َف  ك  ب  َر  ن  َم  قُّ ح  َال  ك  َجاء  د  ق  َل  ك  ل  ب 

َق  ن  َم  تاب  ک 
َال  ن  ؤ  ر  َيق  ذين  َال  ل 

ئ  س  و اگر ( »94)یانس/« ف 

خااندنرد   ایم تردیدى دارى، از کسانى که پیش از تا کتراب آسرمانى را مرى    بر تا نازل کردهچه  آ در 

؛ بنرابرای ، هرگرو از تردیدکننردگا     ه اسرت از طرف پروردگارت به تا رسید« حق »بپر ، به یقی ، 

شراد. راه از   قرآ  مبرتال  حقانیتدر  شک(. ممک  است فردی به 219 :هما  ،مکارم شیرازی) «مباش!

انرد. اگرر    هخاانرد  یای آسمانی را مر ه ، پرسش از کسانی است که در گذشته کتابشکرفت  ای   میا 

کنندگا  هستند  شکای از  هدست« ممتر»شاد. در واقع  یتبدیل م« مرية»وی به  شکاک سؤال نکند، شک

 از راه پرسید  نیستند.  شککه به دنبال رفع 

 
 «مرية»و « شک»منطقی  ۀرابط

امری اختیاری است، چررا کره از آ     شکبر خالف « مرية»شاد که اوالً  یاز آیات قرآ  استفاده م

به حق  به معنای ایجاد شبهه در« امترا»است و نهی از یک امر غیراختیاری ماجه نیست و ثانیاً نهی شده 

معمالی نیست، بلکه معادل شبهه است. )شاکر،  شک« مريةة»تاا  گفت که  ی. در نتیجه مه استکار رفت

بعداً کاربرد آ  گسترش یافته به طراری کره   اما  ؛به معنای ایجاد شبهات مشکل است امترا( 277: 1384

 (. 92: ق1400)عسکری، « روند یبه جای یکدیگر به کار م« شک»و « مرية»

ۀ واژگا  دسرت  نقشکند. وی  یمبندی  هایووتسا واژگا  قرآنی را به دو سطح تاصیف و ارزشی دست

 ،(41-40: 1394)ایووتسرا،   دانرد.  یبنردی مر   هرا طبقر  دومرا بیا  الوامات اخالقی و واژگا  دسرته  اول 

بندی را  هباشند که ناعی دست یو ... از جنس واژگا  ارزشی م« ظ »، «ریب»، «مريةة»، «شک»بنابرای  

است و « شک»از  اخص« مريةة»شاد، ای  است که  یکه از ای  بخش فهمیده مچه  آ اما  ؛دهند ینشا  م

 گرفت.ه بهر« شک»تاا  از معادل  یآ  نم ۀدر ترجم
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 شیرازی ترجمۀ مکارمدر  «مرية»واژۀ ای ه . بررسی معادل6

بره   نترایج بیا  شد. حال با کمک « مرية»واژۀ تاکنا  با ذکر شااهدی از آیات قرآ  کریم، معنای 

 . خااهد شدبررسی شیرازی  ترجمۀ مکارمدست آمده از معناشناسی، معادل انتخاب شده در 

قرآ  کریم، انجام ترجمه را به سه صارت کلمه به کلمه، آزاد  ۀدر بخش سخ  مترجم در ترجمایشا  

حتاا اسرتفاده  باید از ناع محتاا به م ترجمۀ قرآ . وی معتقد است برای ه استو محتاا به محتاا ممک  دانست

 (.609: 1395، مکارم شیرازی( از همی  ناع است )1395وی )چاپ سال  ۀدارد ترجم ینماد و عناا  م

مریالدی   1680بندی جا  دراید  که در سال  هرا عیناً از دست مذکاربندی  هدستشیرازی ظاهراً مکارم 

، «مريةة»واژۀ دربردارنردۀ   آیرات ترجمۀ . ایشا  در ه است(، اقتبا  کرد64 :1389نماده )ماندی،  ارایه

ه ا، در ترجمه سایر آیات نیرو بسریار دیرد   ه و ای  ناع پرانتو ه استایی را داخل پرانتو قرار داده عبارت

شاد. بخرش   یمترجم تقسیم م ۀشاد. پرانتوها حاکی از آ  است که ترجمه به دو بخش اصلی و افوود یم

. بنرابرای  بره نظرر    ه استبه فهم بهتر ترجمه آمد لفظی است و بخش افووده، برای کمکاصلی، تحت ال

رغم نظر ایشا ، ترجمه از ناع محتراا   یاللفظی و آزاد است و عل توی دارای دو بخش تح ۀرسد ترجم یم

پیام مت  مبدأ با استفاده از کلمات و نحا زبا  مقصد  ،محتاا به محتاا ۀچرا که در ترجم ؛به محتاا نیست

 و نیازی به پرانتو ندارد.شاد  یمجدداً بازنایسی م

 «ريب»و « شک»، «مرية». عدم ترادف 6-1

ه استفاده نمراد « و تردید شک»و « شک»، «تردید»، از سه معادل «مريةة»واژۀ  ۀمکارم برای ترجم

نیو به همی  صارت به کار برده که « ریب»و « شک»گفته را برای  ش. از طرفی وی سه معادل پیاست

 .ه استه شدا در ازای هر واژه نشا  داده از معادلدر جدول تعداد استفاده 

 در ترجمۀ مکارم شیرازی از قرآن« ريب»و « شك»، «مرية»های استفاده شده برای سه واژۀ  جدول معادل

 معادل در ترجمه

 کلمه
 و تردید شک شک تردید

 1 3 13 مرية

 2 10 3 شک

 12 12 7 ریب
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تررادف در   بر ای  باور هسرتند عبدالرحم   شةةياصفهانی و عا بپردازا  از جمله راغ هبرخی از نظری

(. اگر ترادف را به 55: ق1412اصفهانی،  براغ ؛210: ق1404الشاطئ،  تلغات قرآ  جایگاهی ندارد )بن

مطلق به جای یکدیگر در قرآ ، متناقض با  مترادف کنیم، استفاده از کلمات مدو قسم مطلق و نسبی تقسی

و « شرک »نماد. پس ترادف مطلق بی   دقتو در ترجمه نیو باید به ای  نکته است حکمت پروردگار 

نظریرۀ  ی اساسری و نسربی در   ادانیم. در مارد ترادف نسبی نیو به معن یرا در مت  قرآ  مردود م« مرية»

کنیم. ترادف نسبی در معنای اساسی کلمات وجاد دارد و معنرای نسربی کلمرات برا      یرجاع م ایووتسا

 ی نسبی به دست آید. اکلمه در مت ، معن باشد و باید از کاربرد نمییکدیگر معادل 

 شیرازی ترجمۀ مکارماز کانَ مجزوم در « ن». عدم تأثیر حذف 6-2

تراا  حرذف، ایجراز،     ی، مر ای  علم، علم بالغت است. با کمک ترجمۀ قرآ در  مؤث ریکی از علام 

برار عبرارت    2را در متا  ادبی به ویژه قرآ  تاجیه نماد. در آیات مارد بررسی  جو ای  اماراطناب و 

َمَ ی فِ کُا تَلَفَ» ةر  َمَ ی ا تَکُ ْ فِر فَلَ»( و یک بار عبارت 109و  17)هاد/...« َةَ ي  ةر  ( دیرده  23/)سرجده ...« َةَ ي 

 شاد. یم

م، دلیل حرذف را،  داند. وی در دسته سا یدسته م 5در کا  مجوومه را « نا »سامرائی دالیل حذف 

 ق:1420. )سرامرائی،  ه اسرت بازدارندگی شدید به طاری که هیچ مقداری از فعل انجام نشاد، عناا  کرد

َفةالَتة»از فعل کا َ، وابسته به سیاق آیه است. پس از عبارت «  »( حذف 1/232-233 ... «  مريةةفةيََك 

َ»ای ه قرآ  با عبارت ،در هر دو مارد ةك  ب  َر  ةن  َم  ةقُّ ح 
َال  ةه  ن  ة»( و 17)هراد/ « إ  ص 

َن  م  ةوه  فُّ و  م  ةاَل  ن  َإ  َو  یةر  َغ  م  ه  یب 
َ وص  ق  ن  یعنی خدا کره   ،گانه نیست  حذف نشده ای«  »که جا  آ  اما ؛کند ینمایی م ت( قدر109)هاد/« م 

لجاجانره،   شرک بره عرصره   گذاشرت   پا  ۀنماید که نتیج یو همه مؤمنا  است، بیا  م ولی پیامبر

دو آیه ای  در « مرية»از فعل کا  در میدا  معنایی « نا »گرفتاری در جالل و قدرت خدا است. حذف 

 ۀبا عبارتی مانند کلمباید را در ترجمه « نا »ذکر شد، حذف چه  آ هاد انجام شده و منطبق با سارۀ از 

تأکیرد، در   نشا  داد و ای  قید« باشه لجاجانه نداشت شکهرگو »یا « باشه لجاجانه نداشت شکاصالً »

 است.وارد نشده شیرازی  ترجمۀ مکارم
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 گیری هنتیج

در چرارچاب ایر    « مريةة»و میردا  معنرایی   گردید در ای  پژوهش، مبانی نظری ایووتسا بیا  . 1

اتی مشرتق اسرت و   «مرری »واژۀ « مريةة»کانانی در میدا  معنایی  ۀ. کلمه شدنظریات به تصایر کشید

کنند. ذکر ایر  نکتره    ینقش واژگا  کلیدی را بازی م« یارَمَتَ»و « یارَمَ»، «إمتری»، «مرية» چا  هم

در تمام قرآ ، بر اسرا  نظرر ایووتسرا در میردا  معنرایی      « اهلل»واژۀ ضروری است که کانانی باد  

 ؛کاربرد، حازه تاحیدی است ۀگستری  تر بیشاست، چرا که  هم قابل تاجیه« مرية»

رفته و در قرآ  بره   یبه معنای دوشید  شتر به کار ماسالم و در جاهلیت قبل از  ۀدر دور «مری». 2

قرآ ، تعداد اصرحاب کهرف و    حقانیت، نباتای تاحید، معاد، ه لجاجانه است و در حازه شکمعنای 

رود و  یلجاجانه بره کرار مر    ، بدو  همنشی شکمعاصر،  ۀ. در دوره استتغییر قبله به کار رفت حقانیت

قرنی مت   14ر از تغییر معنای ای  لغت در دوره کنانی و تفاوت زمانی تأث، شاید مشیرازی ترجمۀ مکارم

 مبدأ با مت  مقصد است؛

کره غالرب     بره ویرژه ایر    ؛ات ذکر شده، قابل القا اسرت مشتقای است که بر اسا   هرذیل« مريةة». 3

است. از طرفی به جرو آیراتی کره    « تفاعل»و « مفاعلة»، «إفتعال»ای ثالثی موید ه کاربردهای آ  از باب

ایی هر  علرت « مريةة»بررای   چنری   هرم آیات دارای فضای جمع است.  دیگراست،  خطاب به پیامبر

خااهرد  « تکذیب آیات خردا »و « گمراهی»ای آ  ه ذکر شده و معلال« جا هاصرار ناب»و « کفر» چا  هم

. ای  روابط معنایی میا  واژگا  نشا  از نکاهش ای  صفت در مت  قرآ  کریم است و مترجمرا  نیرو   باد

 ؛است نه بدبینی در آ  شکمنفی در  لجاجت علتباشند. ای  نکاهش، به ه باید به ای  نکته عنایت داشت

تأکید بر  ،در دو آیه چنی  همتاا  به ادات نهی و تأکید اشاره نماد.  یم« مريةة»واژۀ از همنشینا  . 4

. با کمک ایر  ابوارهرای زبرانی در میردا  معنرایی      ه استتبیی  شد« کا َ»در فعل «  »نهی با حذف 

، اشرف مخلاقات است و خدا برای مراقبرت از ایشرا ، در   ، اثبات کردیم که پیامبر اسالم«مرية»

. در رود به شمار مری  شکاز  ی خاصناع« مريةة. »ه استبه خرج داد هویژ راقبتیمالحظه و ممت  قرآ  

 است و عکس آ  صادق نیست؛« شک»، ناعی ای«مرية»واقع هر ناع 

دهد، پرژوهش   یرا گسترش و افوایش م« مريةة»واژۀ وسعت و عمق مطالعه در معناشناسی چه  آ . 5

ای  واژه، بررسی تازیرع در   ۀتفکیک جمالت اسمیه و فعلیه و تأثیر آ  بر ترجم چا  همایی ه در زمینه

ه دیرد  ترجمۀ مکرارم که در است « تردید»ترادف ای  واژه با معادل  تر بیشی و مدنی، بررسی سار مک

 .  شاد یم



 ايزوتسو با نقدی بر ترجمۀ مکارم شیرازی ۀبر اساس نظري و مشتقات آن در قرآن کريم «يةمر»معناشناسی واژۀ 
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