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 معناشناسی تعلق جارومجرور در
نقد همراه با  قرآن؛آیات  برخی از

 هاهای فارسی آنبعضی از ترجمه
 

 5یزدیسیدمحمدسعید مدرسی االسالمت حج
 2 محمدعلی ارسطا

 

 :چکیده
، یکی از سه قسم کلمه در ادبیات «حرف»

 «جرحرف»توان عرب است که از اقسام آن، می
برد. با توجه به ویژگی عدم استقالل  را نام

جر نیاز به حروف در رساندن معنا، حروف
دارند تا معنایشان در ضمن آن تحقق « متعلَّق»

آیه از یابد. در این مقاله، با بررسی چند 
آوری نظرات و احتماالت کریم و جمعقرآن

جر بعضی از مفسرین ادبی در مورد متعلق حرف
موجود در آن )با صرف نظر از وجه قوت و 
ضعف هر احتمال(، تاثیر انتخاب متعلَّق بر 

و  اعراب و ترجمه آیه مورد دقت قرارگرفته
 -هایهمچنین با تامل در عبارت برخی ترجمه

 ها در موردموردنظر، رای آن مشهور ذیل آیه

                                                             
. استاد ادبیات عرب در مدرسه علمیه آیت الله  5

 بهجت)ره(

است. جر مذکور در آن بیان شدهمتعلق حرف
 پژوهش گویای آن است که صرف تعییننتیجه 

جر در آیات، نقش مهمی در متعلَّق حروف
ها دارد. همین نکته باعث اعراب و ترجمه آن

کریم موارد زیادی از شده است که در قرآن
علق متاختالف بین ادبا و مفسرین در شناخت 

 شود. جر دیدهحروف
جر، متعلَّق، معناشناسی، رفح :کلیدواژه

 کریم، تفسیر ادبی، ترجمه.قرآن
 

 مقدمه
 ـاز دو قسم دیگر کلمه « حرف»تمایز اصلی 

عدم استقالل آن در  ـ «فعل»و « اسم»یعنی 
جر یکی از اقسام حرف رساندن معنا است. حرف

است که به سبب تمایز مذکور، همیشه نیاز به 
فعل دارد که ای مانند فعل یا شبهکلمه

ق»اصطالحا به آن  ق شود. متمی گفته« متعل  عل 
جر در ظهور و در واقع بستری است که به حرف

ثال ؛ مکندبروز معنای غیرمستقلش کمک می
، گرچه دارای معنایی کامل «جاء زید»عبارت 

است اما همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ مانند 
؟ با اضافه کردن «زید از کجا آمد»اینکه 

به کالم، این ابهام برطرف « ِمن»جر حرف

. طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  2
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 9318
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 ابتداء غایت« ِمن»شود؛ زیرا یکی از معانی می
ود، معنا ش« آمدن»است که وقتی در بستر فعل 

 هام مذکور خواهد بود. پاسخ اب
گاهی در یک کالم، چندین احتمال برای 

ق حرف کریم شود. در قرآنجر دیده میمتعل 
ق  آیات بسیاری هستند که در تعیین متعل 

ها، چندین احتمال و به جر موجود در آنحرف
تبع آن چندین رأی بین ادبا و مفسرین بیان 

شود مطرح میسؤال  جا ایناست. در اینشده
ق، مورد توجه  که چرا انتخاب صحیح متعل 
ق تاثیری در اعراب  ادیبان است؟ آیا تعیین متعل 

نظر  کریم دارد که سبب اختالفآیات قرآن
است؟ آیا ترجمه صحیح آیات، وابسته به شده

ق حرف به  پاسخجر است؟ انتخاب صحیح متعل 
ل ما را در مّ أها، حساسیت و تاین پرسش

ق خصوصا در آیات و انتخ اب صحیح متعل 
انگیزاند؛ چرا که دارای نقشی مهم روایات برمی

 در فهم درست معنای کالم است. 
این مقاله، در ابتدا برخی از مفاهیم مورد 
استفاده در تحقیق را تعریف کرده سپس با 
انتخاب چند آیه، به بررسی اقوال ادبا و مفسرین 

ق حرف ها در آن جر مذکوردر مورد متعل 
پردازد. در ادامه، با ارائه ترجمه آیه طبق هر می

یک از احتماالت، به بیان تفاوت معنایی آراء 
کند. همچنین در پایان با مفسرین اشاره می

                                                             
 .21، ص9علی الکافیة، ج . شرح الرضی 5

های مشهور ذیل آیه تامل در بعضی از ترجمه
ق  موردبحث، دیدگاه آنان را در مورد متعل 

به  کند. الزمجر موجود در آن، ذکر میحرف
ذکر است که جهت جلوگیری از اطاله کالم، از 
بیان وجه قوت یا ضعف اقوال خودداری 

است. امید است که این مقاله بتواند برای شده
طالب سطح یک و دیگر عالقمندان به زبان 

 عربی مفید واقع شود.  
 تعریف کلمه و اقسام آن

، لفظی است که برای معنای مفردی «کلمه»
، مصدر و به معنای اسم «فظل»باشد. وضع شده

اشد. بمفعول، یعنی ملفوظ ) تلفظ شده ( می
معنای مفرد در برابر معنای مرکب و به این 
مفهوم است که جزء لفظ بر جزء معنا داللت 

رف ح: مانند« کتاب»کند؛ مثال جزء لفظ نمی
کاف، بر هیچ جزئی از معنای کتاب داللت 

  5ندارد.
قسم  ر در سهکلمه با تقسیمی ثنایی، منحص

باشد. یا مستقال داللت بر معنایی دارد یا می
ندارد. اگر داللت مستقل داشته باشد، یا عنصر 

است یا نه. آن قسمی که زمان در آن لحاظ شده
، آن «حرف»داللت مستقل بر معنا ندارد، 

قسمی که عنصر زمان در آن لحاظ نشده، 
شود. می نامیده« فعل»و قسم دیگر « اسم»
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، و «لفع»، «اسم»شود به مه تقسیم میپس کل
 5«.حرف»

 جرتعریف حرف
قسمی از اقسام حرف است که برای  2حرف جر،

ه چه بفعل یا آنرساندن معنای فعل یا شبه
معنای فعل است به اسم، وضع شده و عامل 

فعل اسم فاعل، اسم مراد از شبه 7.جر است
مفعول، صفت مشبهه و مصدر است و مراد از 

؛ 1است 9ی فعل، ظرف و جارومجرورمعناهم
ْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم »مانند: 

َ
 7«أ

ْرِض ِإله»و 
َ
ماِء ِإلٌه َو فی اأْل ذي ِفی الس   3«ُهَو ال 

ق به « فی». در این آیه،   است که« اله»متعلِّ
رود و می «معبود» ازنظر معنایی تأویل به معنای

 8معنای با فعل است.و همفعل شبه« معبود»
 جر تعداد حروف

                                                             
الکلمة إما اسم و إما فعل و إما حرف، و ال رابع لها » . 5

له من أن بعضهم جع إال ما سیأتي في مبحث اسم الفعل
 (.97، ص9)همع الهوامع، ج «رابعا و سماه الخالفة

نام دیگر حرف جر، حرف اضافه است؛ زیرا فعل را به .  2
، 4علی الکافیة ، ج کند )شرح الرضیاسم اضافه می

ر ج» توان وجه تسمیه به (. از همین نکته، می261ص
 را دریافت.« 
رفع یا نصب توانند عمل حروف جر هیچگاه نمی . 7

انجام دهند. برای استدالل این مدعا ر.ک: )همع 
 (.263، ص2الهوامع ، ج

و قد یطلق  المفعول فیه»یسمی الظرف بنوعیه: .  9
مرادا منه الجار مع  -أحیانا -الظرف فی کالم األقدمین

طبق  4.تعداد حروف جر محل اختالف است
حرف جر وجود دارد که عبارتند  21نظر مشهور، 

، «عدا»، «خال»، «حتی»، «إلی»، «من»از : 
، «مذ»، «علی»، «عن»، «فی»، «حاشا»
، «الواو»، «کی»، «الالم»، «رّب »، «منذ»
. 50«متی»و « لعل»، «الباء»، «الکاف»، «التاء»

فقط نزد « لعل»و « متی»عمل جر دو حرف 
  55قبایل خاصی مورد قبول هستند.

 جر به اعتبار معنا تقسیم حروف
جر از لحاظ معنا به سه دسته اصلی، حروف

حروف  52شوند.زائده تقسیم میزائده و شبه
اصلی دارای معنای غیرمستقل هستند اما 

یجاد جر زائده، معنای جدیدی در کالم احروف

ه شب»عندهم قد تشمل « الظرف»مجروره. ألن کلمة: 
لنحو بنوعیه؛ و تطلق علی کل منهما )ا« الجملة

 (.231، ص2الوافي، ج
 261، ص4. همان، ج 1
 7. فاتحه،  7
 84. زخرف،  3
 434، ص2. مغنی اللبیب، ج 8
 3، ص3. اوضح المسالک، ج 4

 419، ص 2. النحو الوافي ، ج 50
 8، ص 3. مغنی اللبیب، ج 55
 414، ص2. النحو الوافي ، ج 52
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نیاز به  آیند پسکنند و فقط برای تاکید مینمی
هل من خالق غیرالله »متعلقی ندارند؛ مانند: 

زائده نیز دارای معنا اما حروف شبه 5«.یرزقکم 
رب » مانند: 2باشند؛بدون نیاز به متعلق می

 «. رجل عالم لقیته 
قات واجب

َّ
 الحذفمتعل

جر  در هشت موضع، متعلق حروف
اختصار مواردی را ذکر است که به الحذفواجب

 کنیم: می
هنگامی که جارومجرور صفت واقع شود؛  - 9

ماء»مانند:  ٍب ِمَن الس  ْو َکَصیِّ
َ
 . 7«أ

ْوِمِه  َفَخَرَج َعلی»حال واقع شود؛ مانند:  – 2
َ
ق

 . 9«زیَنِته فی
 ِفی َمْن  َلهُ  وَ »صله واقع شود؛ مانند:  – 3

ماواِت  ْرِض  وَ  الس 
َ
  1«َیْسَتْکِبُرون ال ِعْنَدهُ  َمْن  وَ  اأْل

زید عندک أو فی »خبر واقع شود؛ مانند:  – 4
 «.الدار 

                                                             
 2874، ص6. ناظرالجیش، ج 5
قسم دیگر از  3زائده، شبهعالوه بر حروف زائده و  . 2

، 2جر نیز نیاز به متعلق ندارند )مغني اللبیب، جحروف
 (.441ص

 91. بقره،  7
 71. قصص،  9

هنگامی که جار، حرف قسم باشد به جز باء  – 3
ْیِل ِإذا َیْغشی»قسم؛ مانند:  ِه »و  7«َو الل  َو َتالل 

ْصناَمُکم
َ
کیَدن  أ

َ
 8. 3«أَل

ق محذوف حتما باید ف ل عدر قسم و صله، متعل 
شود؛ زیرا قسم و صله همیشه در تقدیر گرفته

اند. در خبر، صفت و حال اختالف است. جمله
گیرند به دلیل اکثر نحویون فعل را در تقدیر می

  4اصالت فعل در عمل.
 

قتقسیم حروف
َّ
 جر به اعتبار متعل

ظرف و جارومجرور به اعتبار متعلقشان تقسیم 
 شوند به ُمستَقّر و َلغو. می

الحذف مستقر، متعلقش عام و واجبظرف 
فعلی که است. متعلق عام یعنی فعل یا شبه

رساند، بدون را می« بودن»صرفا معنای ثبوت و 
قسم  4های هیچ قید دیگری در وجود. مثال

اول از موارد وجوب حذف متعلق، ظروف مستقر 
شوند. وجه تسمیه این قسم آن محسوب می

 91. انبیاء،  1
 9. لیل،  7
 37. انبیاء،  3
 443، ص2. مغني البیب، ج 8
 447، ص2همان، ج.  4
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ضمیری  شود،است که وقتی متعلق حذف می
که در آن بوده به ظرف انتقال و در آن استقرار 

 یابد.می
ظرف لغو ظرفی است که متعلقش فعل یا شبه
فعل خاص است؛ متعلق خاص یعنی فعل یا 

عالوه معنای زایدی بر فعلی که وجود را بهشبه
الحذف باشد؛ مانند کند. چه واجبآن، افاده می

 چه، «یوم الجمعه صمت فیه»باب اشتغال: 
د؛ مانند حذف به قرینه در جمله جایزالحذف باش

پرسد در جواب کسی که می« یوم الجمعه»
نامند زیرا چنین ظرفی را لغو می«. متی وصلت»

بر خالف قسیمش )ظرف مستقر(، ضمیری 
  5درون خود ندارد و ملغای از ضمیر شده است.

 معناشناسی تعلق جارومجرور
ق دارند؛ طبق تعریف، حروف جر نیاز به  متعل 

زیرا انگیزه وضع حروف جر، ایجاد معنایی 
فرعی و غیرمستقل جهت تکمیل معنای 

شدن این معانی به است و اضافهمتعلقشان 
ق از طریق حرف جر صورت می  2گیرد.متعل 

                                                             
 812الحدائق الندیة، ص .  5
 413و  414، ص 2. النحو الوافي، ج 2
برای اینکه بدانیم هر حرفی با چه فعلی استعمال  . 7

شود باید به کتب لغت مراجعه کنیم. البته گاهی در می
ل برای یک فع« فی»کتب لغت، استعمال جاّری مانند 

، گرچه جمله «حَضر المسافُر »مثال در عبارت 
کامل است اما در ذهن شنونده همچنان 

مثال مسافر از کجا آمد؟ سواالتی وجود دارد؛ 
ه ای استفادچه زمانی آمد؟ از چه وسیله نقلیه

« ِمن»جر کرد؟ و ... . حال با استفاده از حرف
است، « غایتابتداء»اش، که یکی از معانی

د کنمتکلم یکی از ابهامات مخاطب را کم می
حضر »یابد: تری میو کالم، معنای کامل

ع حرف در واق«. المسافر من قم المقدسة
ی و معنا« حضر»، رابطی است بین فعل «من»

  7ابتدای غایت.
ق از مطلب فوق، دلیل نیاز حروف جر به متعل 

توانیم شود. با توجه به این نکته، میفهمیده می
ها جر قرآن و متعلقات آن به بررسی حروف

ود شبپردازیم اما سوالی که اکنون مطرح می
ق ای متعل  این است که اگر چندین احتمال بر 

باشد، جر موجود در آیه وجود داشته حرف
انتخاب هر یک چه تاثیری در معنا و ترجمه 

 خواهد گذاشت؟ 
معناشناسی تعلق جارومجرور در برخی 

 از آیات قرآن کریم 

ن تواذکر نشده است اما با تحلیل معنای فعل می
یرا باشد؛ ز می« فی»نشینی با دریافت که قابل هم

ست و برای اکثر افعال دارای معنای ظرفیت ا« فی»
 قابل استعمال است.
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 سوره قصص 33بررسی یک مثال؛ آیه 
َصی اْلَمدیَنة َیْسعیَو جاَء َرُجٌل »در آیه 

ْ
ق
َ
  5«ِمْن أ

« من»چندین احتمال برای متعلق حرف 
 متصور است:

جاء رجل »یعنی  2؛«رجل»صفت برای  – 9
یه بنابراین، معنای آ«. )کان( من اقصی المدینة

شود: مردی که از دورترین نقاط شهر چنین می
 بود، آمد. 

یعنی: مردی از « جاء»متعلق به فعل  –2
 دورترین نقاط شهر آمد. 

یعنی:  7طلق محذوف؛ممتعلق به مفعول – 3
ای معن«. جاء رجل )مجیئا( من اقصی المدینه»

این احتمال با احتمال دوم تفاوت زیادی ندارد 
مطلق، تاکید و فقط به دلیل وجود مفعول

 است. گرفته صورت

                                                             
 21. قصص،  5
جار و مجرور بعد از معرفه محضه، جمله حالیه و بعد .  2

از نکره محضه، جمله وصفیه است. در غیر این دو مورد، 
محتمل به هر دو احتمال است؛ ر.ک: مغني البیب، 

 .443، ص2ج
س و لیو هو: اسم یؤّکد عامله أو یبّین نوعه أو عدده ».  7

 «ضرب األمیر»أو « ضربت ضربا»خبرا و ال حاال؛ نحو: 
 و« ضربك ضرب ألیم»بخالف نحو: « ضربتین»أو 

ی ُمْدِبرا»نحو:  ، 2)مغني البیب، ج(« 91)نمل، « َول 
 (.989ص

ز های قرآن، اقبل از مراجعه به تفاسیر و ترجمه
آنجایی که یکی از احتماالت، صفت بودن 

ر است به تعریف صفت و جارومجرور است، بهت
حال بپردازیم تا معنای این دو نقش، واضح و از 

 هم تفکیک شود. 
 تعریف حال

حال لفظی است که دال بر یك هیئت )شکل( 
و غیرتوابع  9و صاحب هیئت است، از فضالت

 «فی»و متضمن چیزی است که در آن معنای 
« باء»است. همیشه منصوب و گاهی مجرور به 

َو ِإذا قاُموا ِإَلی »... مانند: باشد؛ زائده می

است. « عمدة»در برابر « فضلة»اصطالح  . 9
عریف چنین تناظرالجیش در کتاب شرح التسهیل این

ة في االصطالح: ما عدم االستغناء فإن العمد»کند: می
عنه أصیل ال عارض، کالمبتدأ و الخبر. و الفضلة في 
االصطالح: ما جواز االستغناء عنه أصیل ال عارض، 
کالمفعول و الحال. و إن عرض للعمدة جواز االستغناء 
عنه لم یخرج بذلك عن کونه عمدة، و إن عرض للفضلة 

« لةعن کونها فض امتناع االستغناء عنها لم تخرج بذلك
 (.2244، ص3)شرح التسهیل، ج
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الِة قاُموا ُکسالی حال از « کسالی» که  5«الص 
 2.است« قاموا»فاعل 

 تعریف نعت
نعت آن لفظی است که بر معنایی در متبوعش 

 «مقصودة» داللت مقصوده دارد مطلقا. قید 
نوع دیگر توابع را از این تعریف خارج  چهار

نعت دارای دو نوع حقیقی و سببی  7.کندمی
یر، تنک و است. نعت حقیقی در اعراب، تعریف

کند اما جنس و عدد از متبوع خود تبعیت می
تنکیر؛ ونعت سببی فقط در اعراب و تعریف

ْخِرْجنا ِمْن »و « جاء رجل کریم » مانند: 
َ
نا أ َرب 

ْهُلها
َ
اِلِم أ الم . ذکر نعت در ک 9«هِذِه اْلَقْرَیِة الظ 

ها عبارتند اغراض متفاوتی دارد که بعض آن
از: ایضاح، ذم، مدح، تاکید، تخصیص، ترحم 

 1و تاکید.
 

                                                             
 942نساء،  . 5
. در اینکه چه نقش2244، ص3شرح التسهیل، ج . 2

حال قرار گیرند، اختالف است. توانند صاحبهایی می
ذوالحال واقع شدن فاعل و مفعول مورد اتفاق است اما 
در مورد مبتدا و خبر و اسماء نواسخ و ... اختالف وجود 

و شرح الرضي،  331، ص2.ک: النحو الوافي، ج)ردارد
توان به اصالت اشتقاق، از احکام حال می (.7، ص2ج

اصالت تنکیر و اصالت تقدم حال بر ذوالحال و عامل 

 تفاوت حال و نعت 
. علیه استحال قید حکم اما نعت، قید محکوم
» ود: شمی به عبارتی دیگر، هنگامی که گفته

قید همیشگی رجل « راکب»، «جاء رجل راکب 
دن او ندارد اما است و اختصاصی به زمان آم

 یعنی آمدن« جاء رجل راکبا » اگر گفته شود: 
بود پس « راکب»مرد، در حالی رخ داد که او 

 راکبیت، قید همیشگی برای رجل نیست. 
اکنون که حال و نعت و تفاوت آن دو را 

 21شناختیم، به بررسی آرای تفاسیر ذیل آیه 
 پردازیم. سوره قصص می

 33 یل آیهبررسی آرای تفاسیر ادبی ذ
 سوره قصص

المیزان فی تفسیر القرآن: ظاهرا متعلق به 
 7«.جاء»

حال اشاره کرد. البته در مواردی خالف اصل رخ 
ت اسدهد که در کتب نحوی به تفصیل ذکر شدهمی

 (.2343 – 2243، صص 3)همان، ج
. برای توضیح قید 394الحدائق الندیة، ص  . 7
 .284، ص2؛ ر.ک: شرح الرضي، ج«مقصوده»
 73نساء، .  9
 449، ص3ر.ک: النحو الوافي، ج . 1
 .29، ص96. ج 7



 8931نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره سوم، پاییز      

 
55 

« رجل»البحرالمحیط: جار و مجرور، صفت 
« جاء»تواند متعلق به است. همچنین می

 5باشد.
 2«.رجل»الکشاف: جارومجرور، صفت 

« رجل»الدر المصون: جارومجرور، صفت 
است. از  7سوره یس 21است. موید این نظر آیه 

جایی که حکایت این دو آیه با یکدیگر آن
متفاوت است، در یکی، آمدن رجل از نقاط 
دوردست بوده و در دیگری، رجل اهل نقاط 

 9است.دوردست بوده
الجدول فی اعراب القرآن: جارومجرور متعلق 

 1«.جاء»به 
اعراب القرآن الکریم و بیانه: جارومجرور، 

 7«.رجل»صفت 
 33آیه های قرآن ذیل بررسی ترجمه

 سوره قصص
)در این هنگام( مردی » الله مکارم: ترجمه آیت

با سرعت از دورترین نقطه شهر ]مرکز 
 )متعلق به جاء(..« [ آمد..فرعونیان

                                                             
 .213، ص8. ج 5
 .311، ص3. ج 2
َصا اْلَمدیَنِة َرُجٌل َیْسعی» . 7

ْ
ق
َ
ْوِم ات   َو جاَء ِمْن أ

َ
ِبُعوا قاَل یا ق

 (.21یس، « )اْلُمْرَسلین

ن و مردی از دورتری »الله مشکینی: ترجمه آیت
نقطه شهر )که شاید از طرف قصر فرعون 

در این ترجمه، «. بوده( در حال شتاب آمد...
و شاهد آن، « رجل»ر، صفت برای جارومجرو 

است؛ زیرا اگر « رجل»از « یسعی»حال بودن 
شد، نکره محضه باقی توصیف نمی« رجل»

توانست حال از آن نمی« یسعی»ماند و می
  3باشد.

 و مردی از دورترین »الله انصاریان: ترجمه آیت
 )صفت رجل(.« [ شهر شتابان آمد...]نقطه

دی با کوشش از و مر » ترجمه آقای رضایی: 
 )متعلق به جاء(.«  دورترین )نقطه( شهر آمد...

ترین و از دورافتاده» ترجمه آقای فوالدوند: 
«  [ شهر، مردی دوان دوان آمد...]نقطه

 )متعلق به جاء(.
و در این حال » ای: قمشهترجمه آقای الهی

مردی )مؤمن( از دورترین نقاط شهر مصر 
ال ح« شتابان»یی که جااز آن«.  شتابان آمد ...

 .337، ص3. ج 9
 .241، ص21. ج 1
 .216، ص7. ج 7
 .311، ص3. ر.ک: الکشاف، ج 3
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ای که ذیل پس طبق نکته 5است؛« رجل»از 
الله مشکینی مطرح شد، در دو ترجمه آیت

ترجمه اخیر جارومجرور به عنوان صفت برای 
 است. شده درنظرگرفته« رجل»

همانطور که در مثال فوق بررسی شد، گاهی 
ق یک حرف جر، چندین  ممکن است برای متعل 

به تناسب هر احتمال، احتمال مطرح شود که 
با  کند. اکنونمعنا تفاوتی ولو اندک پیدا می

ای مشابه مثال مذکور، به بررسی چند آیه شیوه
پردازیم؛ به این صورت که ابتدا نظرات دیگر می

آوری شده و طبق بعضی از مفسران ادبی جمع
گیرد و سپس به هر کدام ترجمه صورت می

آیه  بررسی چند ترجمه مشهور فارسی ذیل
 شود. موردنظر پرداخته می

 23معناشناسی تعلق جارومجرور در آیه 
 سوره اعراف 

تي»  ِه ال  َم زیَنَة الل  ْل َمْن َحر 
ُ
ْخَرَج ِلِعباِدِه َو  ق

َ
أ

ذیَن آَمُنوا  ْل ِهَي ِلل 
ُ
ْزِق ق باِت ِمَن الرِّ یِّ  ِفيالط 

                                                             
 منتهی میشود بیشتر معنی« ان »صفاتی که به »....  5

حال را میدهد: سوزان . ناالن . روان . دوان . فروزان . 
 « (.صفت»نامه دهخدا، ذیل واژه لغت...« ) گدازان 

 32اعراف، .  2

ْنیا ُل َك نُ خاِلَصًة َیْوَم اْلِقیاَمِة َکذلِ  اْلَحیاِة الدُّ َفصِّ
  2«اآلْیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن 

بررسی آرای تفاسیر ادبی ذیل آیه 
 مذکور

المیزان فی تفسیر القرآن: جارومجرور متعلق 
   7است.« آمنوا»به 

 9ت.اس« آمنوا»متعلق به « فی»البحرالمحیط:
الجدول فی اعراب القرآن الکریم: جارومجرور، 

 و متعلق« هی»و یا خبر دوم « آمنوا»متعلق به 
  1به افعال عموم است.

« فی»الدرالمصون: هفت وجه برای متعلق 
حال  – 2«. آمنوا»متعلق به  – 9است: ذکر شده

 – 3و متعلق به عامل عام محذوف. « هی»از 
ق  ردوم یعنی خب« للذین آمنوا»متعلق به متعل 

متعلق  – 4و متعلق به فعل عام محذوف. « هی»
م»به  متعلق به  – 6«. أخرج»ق به متعل – 3«. حر 
 7«.الرزق»متعلق به  – 7«. الطّیبات»

بندی نظرات برخی از مفسرین ادبی با جمع
ق  « فی»قرآن، به هفت احتمال در مورد متعل 

 .84، ص8ج . 7
 .42، ص3ج . 9
 .314، ص8ج . 1
 .269و  261، ص3ج . 7
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رسیم که معنای هر احتمال طبق ترتیب می
 ذکرشده در کتاب الدرالمصون چنین است: 

بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  – 9
برای کسانی است که در زندگی دنیا ایمان آورده

 «. اند...
بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  - 2

اند در حالی برای کسانی است که ایمان آورده
 «.که در زندگی دنیا است...

بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  - 3
اند و در برای کسانی است که ایمان آورده

 «.است...زندگی دنیا 
بگو چه کسی حرام کرد در زندگی دنیا، »  - 4

زینت های الهی را که خداوند خارج کرد برای 
 «.بندگانش و روزی های پاکیزه را ... 

بگو چه کسی حرام کرد زینت های الهی »  - 3
را که خداوند خارج کرد در زندگی دنیا برای 

 «.بندگانش و روزی های پاکیزه را... 
کسی حرام کرد زینت های الهی بگو چه »  - 6

را که خداوند خارج کرد برای بندگانش و روزی 
 «.های پاکیزه در زندگی دنیا را... 

بگو چه کسی حرام کرد زینت های الهی »  - 7
را که خداوند خارج کرد برای بندگانش و روزی 

 «.های پاکیزه و در زندگی دنیا را... 

بررسی برخی ترجمه های قرآن ذیل آیه 
 سوره اعراف  23

اینها در زندگی » بگو:»الله مکارم: ترجمه آیت
 ...«انددنیا، برای کسانی است که ایمان آورده

 یا خبر آن(. « هی»)حال از « 
 بگو: آنها در زندگی»الله مشکینی: ترجمه آیت

« انددنیا از آن کسانی است که ایمان آورده
 یا خبر آن(. « هی»)حال از 

 بگو: آنان در زندگی»نصاریان: الله اترجمه آیت
 «انددنیا برای کسانی است که ایمان آورده

 یا خبر آن(. « هی»)حال از 
بگو: این ]ها[ در »...ترجمه آقای رضایی: 

زندگی پست )دنیا(، برای کسانی است که 
 یا خبر آن(. « هی»)حال از « اندایمان آورده

 راین ]نعمتها[ د»بگو: »ترجمه آقای فوالدوند: 
زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان 

 یا خبر آن(. « هی»)حال از « اندآورده
بگو: این نعمتها »ای: قمشهترجمه آقای الهی

« هی»)حال از « در دنیا برای اهل ایمان است
 یا خبر آن(.

 گیری نتیجه
جر مانند یک واسطه، بین معنای مجرور حروف

ق خود ارتباط برقرار می ق، . اگر مکنندو متعل  تعل 
اشتباه انتخاب شود باعث تغییر در معنای کالم 
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شود. این نکته، ما را به این نتیجه رهنمون می
ق صحیح، صرفا آن چیزی می سازد که متعَلّ

ق واقع ته شدن را داشنیست که قابلیت متعل 
باشد. به عبارت دیگر هنگام مواجهه با 

جر در کالم عرب، خصوصا قرآن کریم، حروف
هج البالغه و روایات ماثوره که در سه پله ن

ابتدایی فصاحت و بالغت هستند، باید هوشیار 
ق صحیح کدام است. آنگاه است  بود که متعل 

توانیم ثمرات بیشتری از درخت گهربار که می
 آیات و روایات برداشت کنیم. 
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وتصحیح ابوالفضل سجادی. قم: تحقیق

 ذوی القربی. 
ور(. نافزار ناظرالجیش، محمد بن یوسف )نرم .22

شرح التسهیل المسمی تمهید القواعد بشرح 
 تسهیل الفوائد. قاهره: دارالسالم.

 


