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 نشر و لف صنعت يشناسييبايز به ينگاه( اسبان مسح و مانيسل
  )ميكر قرآن از يانمونه در

  
   1رضوان يهاد

  چكيده
 بر چابك و زرويت اسبان كردن عرضه يماجرا »ص« ي هسور 33 تا 30 اتيآ در

 سخن "اديج" و "صافنات" صفت دو از 31 ي يهآ در. است آمده) ع (مانيسل حضرت

 به هم 33 ي يهآ. دارند گوناگون نظرات ،دو نيا يمعن انيب در مفسران كه ديآ يم انيم به

 ي سندهينو نظر به. كند يم اشاره مانيسل توسط اسبان يها گردن و ها ساق كردن مسح

 يمرتب نشر و لف ارتباط ،نيا است؛ يفيلط ارتباط 33 و 31 ي هيآ دو نايم ،مقاله نيا

 "أعناق"و "سوق" ي هكلم دو و 31 ي يهآ در "اديج" و "صافنات" ي هكلم دو كه است

 به خود، خاص ييبايز بر عالوه ،يعيبد هيآرا اين. اند آورده ديپد را آن 33 ي يهآ در

 با ارتباط در را هيآرا نيا ييبايز. تاس دهيبخش يگريد جمال هم كالم جان و معنا

  .كرد ليتحل توان يم قرآن ريتفس از يخاص شكل

  

  .، سورة صنشر و لف اد،يج صافنات، مسح، مان،يسل: ها كليدواژه
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 hadirezwan@yahoo.com      كردستان دانشگاه يعربزبان وادبيات  گروه يعلم تئيه عضو و ارياستاد. 1

 26/2/91: پذيرشتاريخ    28/10/89 : تاريخ دريافت
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  مقدمه
 مفسران يها تالش با بالغت علم يريگ شكل و يبالغ اصطالحات تحول ريس

 تعمق و تدبر ،ييسو از. دارد ميقمست ارتباط خداوند كالم ريتفس و نييتب در قرآن

 ،جيتدر به) عيبد و انيب ،يمعان( بالغت علم مسائل تا شد باعث يقرآن اتيآ در

 سو گريد از و كنند دنبال منظم و مدون يعلم به دنيرس تا را خود يتكامل ريس

  . گرفتند قرار استفاده مورد ،ريتفس نديفرا در گريد يمراحل در مسائل نيهم

 است عيبد علم در يمعنو محسنات جمله از) نشر و يط(= رنش و لف صنعت

 و ريتفس يها كتاب در مفسران. دارد كينزد يشاونديخو ،قرآن ريتفس با كه

 اند؛ پرداخته صنعت نيا از يقرآن يها نمونه انيب به بالغت يها كتاب در انيبالغ

 نيا به التفات. افت يدست هم يگريد شواهد به توان يم قرآن اتيآ در اما

 ،گاه و كند يم كمك ،اتيآ شتريب فهم به ياتيآ نيچن ريتفس در يعيبد صنعت

  .دهد يم دست به هيآ از يباتريز و تر شفاف ريتفس

 تياهم به كوشد يم نمونه ك ييبررس با تنها، مقاله نيا در سندهينو    

  .      كند اشاره ميكر قرآن يمعنا ضاحيا و درك در يبالغ يرهايتفس

 يم انيب نيچن را) ع(مانيسل حضرت بر اسبان شدن عرضه داستان ،ميكر قرآن
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 به مقاله نيا در كه اند كرده ريتفس يمختلف يها گونه به را اتيآ نيا ،مفسران

 اند نكرده اشاره آن به مفسران آنچه پرداخت؛ خواهيم آنان نظرات ذكر به ،اجمال

 هم را ها هيآ مضمون و يمعن كه است 33و 31يها هيآ در مرتب نشر و لف وجود

 مفسران نظرات توان يم يعيبد ي يهآرا نيا به نگاه با. است داده قرار ريتأث تحت

  . كرد يبازخوان را ها هيآ نيا درخصوص
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  واژگان به ينگاه .1
  صافنات .1-1
 اختالف آن يمعن انيب در ريتفس و لغت اهل كه است "صافنه" جمع "صافنات"

 و ستديبا دست ك يو پا دو يرو بر كه است ياسب "صافن" زجاج، نظر به. دارند

 ابن (كند بلند يكم را آن و بگذارد نيزم يرو بر را گريد دست سم ي هكنار

 :24ج ،1421 ،يالهرر و 1304 : ،2010،يروزآباديف و 256 :،8 ،ج 2000منظور،

 ،يمخشرالز( اند دانسته اسب يزرويت و يچابك نشان را يستادنيا نيچن). 377

 خاص تنها ،صفت نيا و ستادهيا يعن ي"صافن" اند گفته يبرخ ؛)108 : ،1420

 دانند يم ياسب را "صافن" زين يبرخ). 375  :9ج ،يالحلب نيالسم( ستين اسبان

 ك يسم يجلو و) 291 :تا، يب ،يصفهان راغب( كند جمع را خود دست دو كه

 اگرچه). 182ص2ج ،1988 ده،يأبوعب (برگرداند عقب طرف به را خود يپا

 اند دانسته ياسب را "صافن" ها آن كه كند يم تيروا ،اعراب از يبرخ از دهيأبوعب

 برد يم باال را خود يپا سم ي هكنار كه ياسب و كند يم جمع را خود دستان تنها كه

  ).همان( دارد نام "ميمخ"

 به ستادهيا حالت در اسبان ي هديپسند صفات از "صفون" ،هرحال در  

 در نانياطم با و حركتند يب و آرام ،ستادنيا هنگام به ياسبان نيچن د؛يآ يم سابح

  ).264  :5ج ،1418 ،يالزمخشر( مانند يم خود يجا

  

   "اديج".2-1
 مفسران شتريب ؛اند كرده ذكر يمختلف يمعان "اديج" ي كلمه يبرا مفسران و انيلغو

)  101:تا يب ،ياصفهان براغ و 289:، 2010،يروزآباديف( لغت اهل از يرويپ به

 العرب لسان در. اند دانسته زرويت و چابك اسبان يمعن به و "جواد" جمع را "اديج"

 و للذكر جواد فهو بالضم، جوده جود، يرائعاً، صار يأ الفرس جاد": است آمده
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 در). 235 ص :3ج، 2000 منظور، ابن ("ديأجاو و اديأج و اديج ليخ من ياألنث

 ،يديالفراه( است "جوده جود، يجادالفرس،" از مشتق "وادج" هم نيالع كتاب

  ).326 ص، 1ج

 "ابيث"و "ثوب"مانند اند، دانسته "جود" جمع را "اديج" يبرخ

 "ديج" جمع "اديج" هم گريد يبرخ نظر به ؛)376-375 :9ج ،يالحلب نيالسم(

 است شده گرفته "جوده"مصدر از و شود يم اطالق مؤنث و مذكر بر كه است

  ).297، ص3ج ،ياوالص(

 "ديج" از برگرفته ،كلمه نيا كه ست آن "اديج" مورد در احتمال نيتر فيضع

 يها گردن با ياسبان "اديج" از منظور ،صورت نيا در كه باشد گردن يمعن به

 376 :9ج يالحلب نيالسم و 297: 3ج يالصاو و190 :8 ج ،1427 ،يالقرطب( دراز

  ).92 :5ج1406 ،يالماورد و

 اء، يو ميج فتح به "ديج"از مشتق صفات كه ست آن احتمال نيا فضع ليدل 

) 250 :3ج ،2000 منظور، ابن (هستند "داءيج"و "ديأج"گردن، يدراز يمعن به

  ."اديج" نه است "جود" ها آن جمع كه) داءيج امرأه و ديأج رجل: (نديگو يم

 ،نهيزم نيا در يمفصل نسبتاً قيتحق  انجامضمن در يالمعان روح ريتفس صاحب

 يها فرهنگ و يروزآباديف قاموس به من": ديگو يم و كند يم اشاره نكته نيا به

 جمع ك ي"اديج" كه ستين ديبع اما ؛دمينرس يا جهينت به و نمودم مراجعه گريد

 "اديج" كه است ممكن اي. باشد "دانهيج " ا ي"داءيج " ا ي"ديأج" يبرا شاذ

 "ديأج" همان "ديج" از منظور و " لجما" و " جمل " مانند ؛باشد "ديج" جمع

 ،ياآللوس( است شده اراده  " مخلوق " ،" خلق" ه يكلم از كه گونه همان ؛باشد

  ).19: 223ج

 ،فيضع احتمال نيا اساسبر كه ست انيا ،كرد اشاره آن به ديبا كه يا نكته

 از يك يدر كدام هر كه هستند اسبان  برايدهيپسند صفت دو "اديالج الصافنات"
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 صفت و اسبان يپا و دست در را اول صفت يعن يابند؛ي يم و يتجل ها آن يعضاا

 " جمع "اديج" اگر كه يصورت در. كرد مشاهده توان يم ها آن گردن در را دوم

 از تناسب نيا ،باشد بايز و باارزش ا يو چابك اسب مطلق يمعن به و " جواد

  .پرداخت ميخواه شتريب مطلب نيا به ،اتيآ يمعان يبازخوان در. رود يم انيم

  

  "مسح" .3-1
 اي و آب زدودنمنظور  به ،زيچ ك ييرو بر دنيكش دست يمعن به لغت در مسح 

 زدودن و كردن پاك يمعن به هم جهادگر اسب مسح. است آن از يآلودگ هرگونه

  ).68 :،4ج ،2000منظور، ابن( است آن از غبار

، است آن ردنك قطع و :زدن گردن يمعن به "عنقه :مسح" نيهمچن


A�B  (ي يهآ در). 68 :4ج ،2000 منظور، ابن و 594 :1420،يالزمخشر(@�C �=�>�?�)
�D�	
�EF��� �D  . است محتمل ،مختلف يمعان نيا ي همه) &���@7

 راغب( اند دانسته پا و دست قطع و ذبح يمعن به را مسح ،مفسران يبرخ

 ها آن او و بازداشتند خدا ذكر از را) ع(مانيسل اسبان، رايز ؛)487: تا يب ،ياصفهان

 مسح" نيهمچن ؛)59: 3ج، 1984 ،يالصابون( باشد فقرا يبرا يطعام تا كرد ذبح را

  ).      7/201ج:1419 زاده، خيش(است  زدن گردن يمعن به عرب نزد "عالوته

 مانيسل و رفته كار به آن يقيحق يمعن در ،هيآ نيا در "مسح" يفخرراز نظر به

 خبره ،كار نيا در او رايز ؛ابديب را ناسبا امراض و وبيع تا خواست ،كار نيا با

 دارند دهيعق ،گريد يبرخ). 297 :3ج ،يالصاو و 206: 26ج ،1981،يالراز( بود

 تاخته سرعت به ها آن رايز ؛است اسبان بدن از عرق زدودن يمعن به مسح كه

 ،مسح نيا از منظور  ،مفسران از يبرخ ي هديعق به). 449 :1423ر،يكث ابن( بودند

 خدا راه در جهاد يبرا كه بودند ياسبان ها آن رايز ؛است اسبان كردن دار نشان

 يمعن در را مسح ،مفسران از يگروه). 193: 23ج ،ياآللوس( بودند شده آماده
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 نسبت كه يمحبت دليل به) ع(مانيسل حضرت كه اند گفته و برده كار به آن يقيحق

، 1984عاشور، ابن( ديكش دست ها آن گردن و پا و ستد بر ،داشت اسبان آن به

  ). 258- 257 :23ج

  

   ريتفس با آن ارتباط و نشر و لف يشناسييبايز  .2
 ،انيبالغ نزد. ديآيم شمار به عيبد علم در يمعنو يها هيآرا از يك ينشر و لف 

 يبرا سپس و شود ذكر اجمال ا يو ليتفص به يمتعدد امور كه آنست نشر و لف

 عدم علت. شود آورده يمناسب ي نهيگز ن،ييتع بدون متعدد، آن افراد از كدام هر

 آن مناسب فرد به را متأخر يها نهيگز از كدام هر ،شنونده كه ستا آن نييتع

  ).426 :1309 ،يالتفتازان( گرداند باز

 ا يو اجمال صورت به ا يمتعدد امور آن رايز ؛دارد گوناگون اقسام نشر و لف

 طبق و بيترت به ا ي،هم مناسب يها نهيگز بازگرداندن ؛گردند يم ذكر ليتفص به

 نشر و لف را ياول كه است رفته انيم از آن بيترت ا يو است متعدد امور همان

  ).91-90 :2 ج 1314 ،يالمرشد( نديگو مشوش نشر و لف را يدوم و مرتب

 غتبال علم نيتدو و يپختگ دوران حاصل ،ييها ميتقس و ها فيتعر نيچن

 است كرده يط را يمختلف مراحل ،صنعت نيا ،بالغت خيتار گذر در اما است؛

  .ازدس يم انينما شتريب  را نشر و لف و ريتفس ارتباط ،آن يبررس كه

 كه كند يم ذكر شاهد عنوان به را وسيح ابن از يتيب)362:ص :تا يب(ينيقزو

  :ديآ يم شمار به مشوش نشر و لف ي نمونه

����� 	
���� �� ������ �� ����� �� ������ ������ ��         !�"
� �� #�$%�& �'�(��   
 شن، شاخه و آهويي؛ در نگاه و در ي چگونه آرام گيرم در حالي كه تو پشته

  !قد و در سرين
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 كرده ذكر ،ريتفس نام به گريد يصنعت انيب يبرا يعسكر ابوهالل را مثال نيا

 او فيتعر طبق) بعداالبهام حيتصرال (ريتفس). 345 :1371 ،يالعسكر( است

 افزودن ا يو عدول بدون آن از بعد و شوند ذكر يمعان از يا پاره ابتدا كه ستا آن

 جعفر بن قدامه را فيتعر نيهم. شوند داده شرح يمعان همان ،يزيچ كاستن و

 ساخته آن شاهد را فرزدق از تيب دو و كرده ذكر يعسكر از قبل) 154:،1963(

 ريتفس نيا )255-254 :1350( سرالفصاحه  كتاب در هم يخفاج نسنا ابن. است

  .رديپذ يم را

 و نشر و لف صنعت دو شباهت و قرابت به كه است يكسان جمله از يرينو

 ا يدو آوردن نشر و لف او نظر در). 130-129 :7ج ،1341( كند يم اشاره ريتفس

 به حيتوض هر ارجاع اما د؛يآ يم يپ در يحيتوض كدام هر يبرا كه است زيچ چند

  . دارد نيا هيشب يفيتعر هم ريتفس .شود يم واگذار مخاطب به متناسب ي نهيگز

 ���( ي هيآ ليذ در هم يزمخشر�GH�� �I���J ���9��
-�3 
5�C ����+	�� �� �I) �7	GH
@�9�� �3�K� �� ��

����
L�) 
5�C �7M�9
 از يفيتعر جز كه كند يم ريتفس يا گونه به را آن)  73/قصص( )���9�

 هم با را روز و شب ليدل سه به خداوند: ديگو يم او. باشد تواند ينم نشر و لف

 يروز كسب يگريد در و است شب همان كه ديريگ آرام ،يك يدر تا آورد، گرد

 به ؛)521:،4ج ،1418 (ديباش شاكر را او آنكه گريد سه و است روز همان كه ديكن

 ونديپ) لتبتغوا (و) لتسكنوا (به بيترت به را) نهار (و) ليل (ي واژه دو او ،يعبارت

 صنعت يبرا يا نمونه) 345:،1371( نيالصناعت كتاب در هيآ نيهم. است داده

  .است ريتفس

 و لف كه ستا آن ،گرفت شواهد و فيتعار نيا از توان يم كه يا جهينت حداقل

 در يقرآن اتيآ در البته ريتفس نيا و دارد يريتفس ي فهيوظ شتريب ،كالم در نشر

 ،ارتباط نيهم كشف ديشا. رديگ يم يجا قرآن ريتفس نام به تر عام يا مجموعه

  . رنديگبهره ريتفس ي واژه از شانيها فيتعر در تا داشته آن بر را قدما
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 ريتفس و لف ي واژه دو هر به زمان هم كه است يفيتعر تنها ديشا مبرد فيتعر

=>3! �;:6�35! 9 (+78 .3456+�2 1�/ 0%/ .�- � ��,+* (�� �: (است كرده حيتصر
><? @� 7�� �+3 A8�4��( )تلف (فعل فيتعر نيا در ).525 :2007 مطلوب،: نگا (

 آمده انيم به سخن ،ريتفس ي واژه از هم آن از بعد و است لف يمعن متضمن

 يجن ابن سخن نيا از ثرأمت خود فيتعر در هم يسكاك ديآ يم نظر به. است

 �H IJ6C8 �8I� �JK,L6) 9 +�M�� 7���EF�G E 7�� � ��7B � +CD �- (�� .(  :است
� !8 +?N. � �&�	. O�,68P,) E� A8�4�� -�. /%0 QR� 	B �8 7�� �JKD8 I� �+)(1420: 

"5�,�� R�SM�� @JT�Q U ( :شود يم دهيد يجن ابن كالم در ينوع به تقارن نيهم). 534

R.( )،است ريتفس همان ،ليتفص از مراد آن در كه) 526: 2007 مطلوب.  

 واژگان تيموقع ،صنعت نيا در كه آنجاست نشر و لف در ريتفس ييبايز

 ضاحيا سبب ،اختصار به مخاطب يسو از ارتباط نيا كشف و  گريهمد به نسبت

  .شد خواهد يمعن

  

  مانيسل داستان در نشر و لف .3
 در "اديج "و "صافنات"انيم كه ميابي يدرم بحث مورد اتيآ در تأمل و دقت با

  .دارد وجود مرتب نشر و لف 33 ي هيآ در "اعناق "و "سوق" و 31 ي هيآ

 و دست در كه است يصفت ،شده ذكر يمعان از كدام هر اساس بر ،"صفون" 

 يمعن به نجايا در و "ساق" جمع "سوق "و شود، يم ظاهر و يمتجل ،اسبان يپا

 چابك اسب يمعن به "جواد" جمع "اديج" يطرف از. است اسبان يپا و دست

 "اعناق " ؛است دراز يها گردن با اسبان يمعن به و) گردن ("ديج"از برگرفته ايو

  . است گردن يمعن به "عنق" جمع هم
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 ي هيآ در "اعناق" و "سوق" كلمات توان يم ،دقت ياندك با و بيترت نيا به

 لف ،همان نيوا بازگرداند 31 ي هيآ در "اديالج"و "الصافنات" كلمات به را  33

  .اند نكرده اشاره آن به مفسران كه است مرتب نشر و

 اسب يمعن به و "جواد" جمع "اديج"اگر كه است يضرور نكته نيا به اشاره

 "اديج" ي كلمه دو انيم تناسب ،)83 ،20ج،1422،يالطبر( باشد زرويت و چابك

 جمله از و واناتيح يزرويت و يچابك رايز ؛است برقرار همچنان "أعناق"و

 انيم معموالً ،يعبارت وبه دهد يم نشان را خود ،گردن در كه است يصفت ،اسبان

). 190 ص18 ج ،1427 ،يالقرطب( است موجود تالزم گردن يدراز و يچابك

 و تناسب نيا ،ميكن فرض گردن يمعن به "ديج" از مشتق را "اديج" اگر البته

 "اديج" انيم ارتباط ،صورت نيا در رايز ؛بود خواهد باتريوز آشكارتر ارتباط

  .است آشكارتر يبس و واسطه بدون "أعناق"و

  

   ها هيآ يمعن يبازخوان .4
 انيب را يمختلف نظرات ها هيآ نيا مورد در مفسران ،ميكرد اشاره كه طور همان

 ديآ يبرم هيآ چند نيا ظاهر از آنچه اما اند، داده حيترج را ينظر كدام هر و كرده

. شدند عرضه) ع( مانيسل حضرت بر چابك و تندرو اسبان ،يشامگاه كه ستا آن

 بود گرفته متيغن به جنگ در را اسبان نيا) ع (مانيسل يبرخ ي هگفت به

 معتقدند گريد يبرخ ؛)264 :،5،ج 1418،يالزمخشر و561 :،8ج ،1411 ،يالطوس(

 ،بودند كرده آماده جنگ يبرا او انيسپاه كه ياسبان از خواست يم مانيسل كه

 ،اسبان نيا در دقت با او ،حال هر به). 379 :،24ج ،1421 ،يالهرر(: كند ديبازد

 دقت نيوا كرد نگاه )19 :،23ج ،ياآللوس( تاخت حال در هم ،سكون حال در هم

 شامگاهان مخصوص ذكر اي و عصر نماز از او ،يقول به كه آنجا تا ديكش درازا به

حتي تَوارت ( كرد غروب ،ديخورش و) 741 ص8ج ،1406،يالطبرس( بازماند
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 گردانند يبازم اسبان به را) تَوارت( فعل در موجود ريضم يبرخ البته). بِالحِجابِ

 دوست سخت را اسبان نيا من گفت مانيسل ": كنند يم يمعن نيچن را هيآ و

 دگانشيد از) اسبان (تا ؛است پروردگارم عبادت يبرا من سازوبرگ چون دارم يم

). 539 دل، خرم و 206 :،26ج ،1981،يالراز (شدند پنهان غبار و گرد ي هپرد رد

 را اسبان يها گردن و ها ساق او و بازگردانند را اسبان كه داد دستور) ع (مانيسل

  .كرد مسح

 مسح بازماند، شامگاهان ورد ا ينماز خواندن از) ع (مانيسل نديگو يم كه آنان

 از) ع( مانيسل ،گروه نيا ي هديعق به. اند كرده يمعن ريشمش با زدن ضربه به را

, ��1: (گفت و كرد حسرت اظهار عصر ذكر اي و نماز فوت- .
���
-�� $����2 
5�� 
�"�;�6��& 
(�3�7�8 $9�- $&�3 �� تو ذكر يدوست نيگزيجا را اسبان يدوست من ،) �4�

 عاشور، ابن (دمبازمان ضهيفر يادا از من و كرد غروب آفتاب آنكه تا ساختم

 گوشت با و زد ريشمش را اسبان ،قصور نيا جبران در او). 256 ،ص23ج ،1984

  ).59 :3ج ،1986 ،يالصابون( نمود اطعام را فقرا آن

 يرو بر كشيدن دست (آن يحقيق يمعن در موضوع را مسح ،ديگر گروهي

 يرو از را اسبان يها گردن و ها ساق) ع (سليمان كه معتقدند و اند دانسته) اسبان

 امراض و ها بيع ييشناسا جهت به اي و)258 :،23ج ،1984 عاشور، ابن (محبت

 رحم يمقتض كه نبوت مقام با يمعن نيا رايز ؛كرد مسح)297: ،ج يالصاو (اسبان

 ،1984 عاشور، ابن( دارد يشتريب تناسب است، ،غضب و خشم نه و شفقت و

  ).257 :23ج

 برداشت: مييگو يم و ميرو يم اتيآ نيا در موجود "نشر و لف" سراغ به حال

 باتريز را آن يعيبد ي هيآرا نيا در دقت باشد، كه چه هر  ،هيآ چند نيا از مفسران

  .بخشد يم يگريد جان آن به و كرده
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 قتيحق نيا به درنگ يب باشد، بازمانده ياله ي ضهيفر يادا از) ع( مانيسل اگر

 ،است شده او غفلت موجب و ازداشتهب فهيوظ انجام از را او آنچه كه برده يپ

 ها دست يك ياند، شده ظاهر اسبان ياعضا از دسته دو در كه بوده ييكوين صفات

 به) ع( مانيسل). اديالج الصافنات( ها آن يها گردن يگريد و اسبان يپاها و

 اعضا نيا به زدن ضربه در تنها را آن جبران و برد يم يپ نكته نيا به تيدرا


A�B &���@�(�?�( داند يم@�C �=�>�D�	
�EF� �� �D7.(  

 دقت و تأمل رايز ؛زد ريشمش را اسبان گردن و پا و دست او ،ريتفس نيا طبق

 بدون كرد غروب آفتاب ،تيدرنها تا ساخت مشغول خود به را او اعضا نيا در

,�( آورد يجا به را شيخو پرورگار ذكر او آنكه- .
���
-�� �$��� �/�0�)�1� �2�- �9$ 
�"�;�6��& 
 در) السوق )اسبان يپا و دست به زدن ضربه ،گريد عبارت به ؛�3�7�8()

 ،)الصافنات (اند آورده ديپد را آن اعضا نيا در يمتجل صفت كه بوده يغفلت مقابل

 صفت كه بوده يغفلت مقابل در) اديالج( ها آن گردن به زدن ضربه كه گونه همان

  ).اديالج(است شده باعث را آن ،عضو نيا در يمتجل

 يمعن به) ديج( از گرفته بر )اديج( اگر كه ميكن اشاره نكته نيا به گريد بار

 و) جواد (جمع) اديج (اگر كه چند هر ؛است آشكارتر تناسب نيا ،باشد) گردن(

 ،ميگفت قبالً كه طور همان رايز ؛است برقرار تناسب زين ،باشد چابك اسبان يمعن به

  . دارد وجود يتالزم اسبان در) گردن يدراز(و) يچابك( انيم

 يپ ،ميباش داشته نظر زين مفسران گريد يها گفته به نكته نيا در اگر حال

 يحت و ديافزا يم يمعن لطافت بر) مرتب ونشر لف( نيا كردن لحاظ كه ميبر يم

  :كند يم اضافه آن به يديجد ييمعنا بار

 و اند ستادهيا اسبان كه گاه نآ: نگرد يم اسبان نيا در حالت دو در) ع (مانيسل

 نيا در او. است آگاه كامالً ،اسبان صفات به مانيسل. تازند يم اسبان كه گاه آن

 هم ستادهيا حالت در يحت را لياص و خوب اسب او. دارد تخصص ،نهيزم
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) صفون( صفت كه است ياسب ،او نظر در ،لياص و چابك اسب يآر. شناسد يم

 نگه باال يكم را دست كي و ستديبا پا و دست سه يرو بر يعن ي؛باشد داشته را

  ).الصافنات (دارد

 ،نيا بر عالوه و اند چابك و عيسر اسبان، است؛ واضح هم تاخت حالت 

 يمعن به ديج از برگرفته را اديج اگر ،شود يم انينما شتريب ها گردن در سرعت

  .ميبدان گردن

 و درنگ خته،يبرانگ را او محبت و كرده خشنود را) ع( مانيسل آنچه هم نجايا

 در يگريد و) الصافنات( اسبان يپا و دست در يك يكه است صفت دو در تأمل

 برده يپ ،يخوب به ،نكته نيا به كه مانيسل. شود يم ظاهر) اديالج( ها آن گردن

 گردن و پا و دست يرو بر دنيكش دست با را خود محبت كه است يعيطب ،است

 يآر. دهد قرار تفحص و ينيبازب مورد را اعضا نيا هدبخوا ا يو كند ابراز اسبان

 ظهور محل كه كشد يم دست خاطر نيا به) السوق( اسبان يپا و دست بر او

 نيا به را) األعناق (اسبان يها گردن و) الصافنات( است اسبان در دهيپسند يصفت

  .است )اديالج(يچابك و يزرويت از ينشان آن در كه كند يم مسح ليدل

 دارد، وجود يمرتب نشر و لف ،هيآ چند نيا در نكهيا به علم با اكنون

  :ميكن يم يبازخوان ريز شكل به را آن گوناگون يرهايتفس

 به همه از شتريب اما ؛ستينگر او بر هشد عرضه اسبان در) ع (مانيسل .1

 صفات نيا در آنقدر او. كرد دقت ها آن گردن و پا و دست در ظاهرشده صفات

 است؛ بازمانده ،ضهيفر يادا از كه شد متوجه و كرد غروب تابآف تا ستينگر

 با را يياعضا همان ،آن جبران در و كرد تحسر اظهار ،واقعه نيا از مانيسل

  .بود بازداشته ،خود نيمع وقت در خدا اد ياز را او كه زد ريشمش

  السوق              الصافنات

  األعناق                  اديالج
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 به همه از شتريب اما ست؛ينگر او بر شده عرضه اسبان در) ع (مانيسل .2

 آنكه ي شكرانه به او. كرد دقت ها آن گردن و پا و دست در ظاهرشده صفات

 گرد در شده گم اسبان تا داد دستور ،دارد ارياخت در جهاد يبرا يخوب اسبان نيچن

 صفات كه ديكش دست يياعضا همان بر محبت يرو از و بازگردانند را غبار و

  .بود كرده زده شگفت را او ،آن در موجود يكوين

  

  السوق               الصافنات

  األعناق                   اديالج

 به همه از شتريب اما ؛ستينگر او بر شده عرضه اسبان در) ع (مانيسل .3

 آنكه ي شكرانه به او. كرد دقت ها آن گردن و پا و دست در ظاهرشده صفات

 گرد در شده گم اسبان تا داد دستور ،دارد ارياخت در جهاد يبرا يخوب اسبان نيچن

 گردن و پا و دست از عرق شخصاً ،تواضع يرو از او و گردانند باز را غبار و

 محل اعضا نيا رايز ؛)داد قرار تفحص و ينيبازب مورد را آن ا يو (زدود ها آن

  .بودند اسبان در كين صفات يتجل

  السوق                 الصافنات

  األعناق                     اديالج

  

  موجود يفارس ي ترجمه چند به ينگاه .5
 ريتأث تحت ،ينوع به كدام هر ،ميكر قرآن زبان يفارس مترجمان گمان يب

 زين ها هيآ نيا يفارس ي ترجمه در ليدل نيهم به ؛اند بوده آن گوناگون يها ريتفس

 وجه تنها گفت توان يم ،جهينت در ؛افت يرا ذكرشده فمختل نظرات همان توان يم

  . است نشر و لف يبالغ ي نكته به اشاره عدم ها ترجمه نيا مشترك
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 زبان در استفاده مورد و معروف ي ترجمه پنج ،موضوع نيا شدن روشن يبرا

 و فرهنگ يتخصص تيسا: نگا(كنيم  مي يبررس ،ريز جدول شكل به را يفارس

  http://www.maarefquran.net: ياننش به قرآن معارف

   

  

 اشاره ها گردن و ها ساق دنيبر به يتيآ ي ترجمه در تنها شود، يم مالحظه چنانكه

 ،حال هر در اما ؛اند دانسته دنيكش دست يمعن به را) مسح (،گرانيد و است شده

 ها هيآ در موجود نشر و لف تيرعا از يحاك ينشان ها ترجمه نيا از كي چيه در

 تنها و مجمل شكل به را) اديالج الصافنات (مترجمان يبرخ يحت ؛شود ينم دهيد

 و لف بر يمبتن ي ترجمه نبودن، قيدق بر عالوه كه اند كرده ترجمه ،واژه ك يبا

  33 ي هيآ ي ترجمه  31 ي هيآ ي ترجمه  مترجم

 ياله

  يا قمشه

 كه را يهنگام اوريب خاطر به

 او بر را تندرو چابك اسبان عصرگاهان

  داشتند عرضه

 بار: گفت كه بودند جالب يقدر به ها آن

 به دست و ديبازگردان من نزد را ها آن گريد

  ديكش آنها يها گردن و ها ساق

 زرويت اسبان ،عصر هنگام به كه گاه آن  يتيآ

  كردند عرضه او بر ،بودند ستادهيا كه را

 به پس ،ديبازگردان من نزد را اسبان آن

  كرد آغاز هاشان گردن و ها ساق دنيبر

 روز انيپا در كه را يهنگام كن ادي  انيانصار

  كردند عرضه او بر زرويت و چابك اسبان

 كرده جلب را او وجهت چنان ها اسب

 پس ،ديبازگردان من به را ها آن: گفت كه بودند

 ها ساق به دنيكش دست به ها آن نوازش يبرا

  پرداخت ها آن يها گردن و

 زيت يها اسب ،روز آخر در كه گاه آن  راهنما

  شدند عرضه او بر تك

 مسح به گاه آن ديگردان باز من بر را ها آن

  رداختپ شانيها گردن و ها ساق كردن

 يها اسب غروب طرف كه يهنگام  فوالدوند

  كردند عرضه او بر را لياص

 پس ،ديبازآور من نزد را ها اسب: گفت

 و ها ساق بر دنيكش دست به كرد شروع

 ها آن كردن وقف انجام سر و ها آن گردن

  خدا راه در
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 ي راهنما ترجمه در ،واژه دو نيا. سازد يم دور اذهان از دوچندان هم را نشر

  .اند شده ترجمه) لياص يها اسب (به فوالدوند ترجمه در و) زتكيت يها اسب(

  نشر و لف صنعت بر يمبتن ،نگارنده يشنهاديپ ي ترجمه .6
 موجود نشر و لف گرفتن نظر در شده، ذكر يرهايتفس از كدام هر در اگرچه

 در شتريب تأمل با كند، يم باتريز را آن و داده قرار ريتأث تحت را يمعن ها، هيآ در

 يتر مناسب يمعنا به توان يم آن در موجود واژگان ريسا يمعان و اتيآ اقيس

  . ديرس

 واژگان از گريد يا دسته به دوباره ينگاه با تا كوشد يم بخش نيا در نگارنده

 ي ترجمه ،اساس آن بر و كند ارياخت را ريتفس نيتر مناسب ها، هيآ نيا در موجود

  .دهد ارائه اتيآ از يبهتر

 يبرا انيلغو. باشد گشا راه اريبس تواند يم  30 ي هيآ در) أواب (ي واژه در تأمل

 گو، حيتسب مهربان، و كننده رحم: جمله از اند؛ كرده ذكر يمختلف يمعان ،واژه نيا

 خود مجلس از آنكه و افتد خود گناهان اد يبه خلوت در آنكه كننده، توبه

 189 :،1ج ،2000منظور، ابن :نگا( باشد بازگشته خدا يسو به آنكه مگر ،زديبرنخ

 ،)العبد نعم (هيآ نيا در موجود مدح به توجه با كه ،)25: تا، يب ،ياصفهان راغب و

  .مقامند مناسب ،يمعان نيا ي همه

 و يكين يمعنا به شا يمصدر شكل در كه است) ريخ (،گريد يگشا راه ي هواژ

 روزيف( است آمده) اسب (يمعن به ،واژه نيا كه آنجا يحت ؛است) شر (ضد

 جمله از اسب رايز ؛است نظر مورد يمصدر يمعنا نيهم ،)414: ،2010 ،يآباد

  .تاس انتظار قابل آن از يفراوان بركت و يكين كه است ييها هيسرما

 و) ريخ (،)أواب ( يواژه سه دادن قرار هم كنار در با و يمعان نيا به توجه با

 قطع و دنيبر يمعن به) مسح (آنكه احتمال كه ديرس جهينت نيا به توان يم ،)مسح(

 أواب (گر،يد ي واژه دو يمعان با يمعن نيا رايز است؛ فيضع اريبس ،باشد كردن
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 و مهربان يمعنا به را) أواب (اگر خصوص به ندارد؛ يچندان تناسب) ريخ و

  .ميبدان رحم يدارا

 زانيم و) ردوها (در) ها (ريضم و) توارت (در مستتر ريضم مرجع ،ييسو از

 ،رابطه نيا در. سازد يم روشن دوچندان را لهئمس ادشده، يواژگان با ها آن تناسب

 و) سشم (به ياول ا ياست،) شمس (به راجع دو هر اي: است محتمل ،وجه چهار

 به يدوم و) اديالج الصافنات (به ياول ا ي؛گردد يبازم) اديالج الصافنات (به يدوم

: نگا( است) اديالج الصافنات (به راجع دو هر ا يو است راجع) شمس(

  ). 204: ،26ج ،1981،يالراز

 ،آن در كاررفته به واژگان و ها هيآ اقيس با همه از شتريب ،چهارم احتمال

 مقام با و كاررفته به صفات با ينوع به كدام هر ،احتماالت ريسا. است متناسب

 سؤال ريز را مانيسل بودن) أواب (اي. است تضاد در ياله امبريپ ك يعصمت

 نسبت او به را خشونت ا يو كند يم يتداع اذهان در را او يدوست ايدن ا يبرد، يم

 و ظراتن تمام باًيتقر آنكه از پس يفخرراز ليدل نيهم به درست. دهد يم

 به و پرداخته خود نظر انيب به كند، يم انيب مفصل را موجود يها احتمال

  . كند يم ريتفس را اتيآ ،وجه نيتر مناسب

) مسح (اًيثان و گردند يبازم) اديالج الصافنات (به ريضم دو هر اوالً او نظر در

 ،همان( هاست گردن و ها ساق يرو بر دنيكش دست يمعن به 33 ي هيآ در

-11 :،1388 برومند،: نگا مذكور، احتماالت ليتفصي برا نيهمچن )206-204ص

 ي هيآ در موجود نشر و لف به اشاره از مفسران گريد چون هم يراز اگرچه). 124

  .است بازمانده 33 و 31

 و عقل با زين و ها هيآ اقيس با همه از شتريب يفخرراز ريتفس ،نگارنده نظر به

 نشر و لف از حاصل ييبايز گرفتن نظر در با توان يم كه است سازگار منطق

  .داد قرار تر درست يا ترجمه يمبنا را آن ،موجود
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  :كرد ترجمه نيچن را ص ي سوره 33 تا 30 اتيآ توان يم ،اساس نيا بر

 اريبس و مهربان او كه چرا يا كوبندهين چه ؛ميديبخش دوداو به را مانيسل و"

 زتكيت هستاديا پا و دست سه بر رام اسبان كه گاه آن يا كوبندهين چه. بود كار توبه

 دوست ،شدت به را اسبان نيا خدا اد ياثر در من: گفت. داشتند عرضه او بر را

: گفت. شدند بيغا او ي دهيد از اسبان تا كرد يم تكرار را گفته نيا او و داشتم

 اسبان يها گردن و ها ساق بر خدا ي شكرانه به او و ديبازگردان من نزد را اسبان

  . "ديكش نوازش دست ،بود دهيد ها آن در را يزتكيت و يرام كه

  
  بحث ي هجينت

 انيم كه ميابي يدرم "ص" ي هسور در) ع( مانيسل اسبان يماجرا در دقت با .1

 "السوق" ي هكلم دو و 31 ي هيآ در "اديالج" و "الصافنات"ي  كلمه دو

  .دارد وجود مرتب نشر و لف 33 ي هيآ در "األعناق"و

 ييبايز بر آنكه بر عالوه ها هيآ نيا ريتفس در يعيبد ي هيآرا نيا به نگاه .2

 از كدام هر ابتدا ،مخاطب. بخشد يم آن به هم يخاص ييمعنا بار ،ديافزا يم يمعن

 و خفا در سپس دهد، يم ونديپ مقابل طرف در خود مناسب ي واژه به را واژگان

 از ،ريتفس نيا. هدن يم ظهور ي عرصه به پا متفاوت و نو يريتفس ،مجمل شكل به

) مرتب نشر و لف(=  يعيبد يصنعت ي همشاهد بدون كه است متفاوت جهت آن

  .افت يدست آن به توان ينم

ي عيبد هيراآ نيا تيرعا كنار در واژگان، در دقت و ها هيآ اقيس در تأمل با .3

  .كرد ارائه اتيأ نيا ازي تر قيدق و باتريز ي ترجمه توان يم
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  مĤخذ و منابع
  ها كتاب

    .ميكر قرآن

 السبع و ميالعظ القرآن ريتفس يف يالمعان روح محمود، ديالس نيالد شهاب أبوالفضل ،ياآللوس −
  .روتيب ،يالعرب التراث اءيإح دار ،)تا يب( يالمثان

  .B�%V+�� ،يمصطف كمال قيتحق ،)1963(الشعر نقد ،/���8 ابوالفرج جعفر، ابن −

  .تونس للنشر، هيالتونس الدار) م1984(ريالتنو و ريرالتحريتفس لطاهر،ا محمد عاشور، ابن −

 علق و بطهض و حققه) هـ1423(اءياألنب قصص  ل،ياسماع ابوالفداء نيالد عماد ر،يكث ابن −

 يمصطف معروف و مانيسل يوهب محمد و ريابوالخ ديعبدالحم يعل ثهياحاد خرج و هيعل

  .دمشق ر،يدارالخ ق،يزر

  .روتيب صادر، دار )م2000( العرب لسان مكرم، محمدبن نيالد لجما منظور، ابن −

 الدكتور هيعل علق و بأصوله عارضه ،)م1988( مجازالقرآن ،يميالت يالمثن بن معمر ده،يأبوعب −

  .B�%��V+ ،يالخانج /L6X8 ن،يسزك فؤاد محمد

 /�����H�LY ،)هـ1309(صيالتلخ شرح يف المطول كتاب عمر، مسعودبن نيسعدالد ،يالتفتازان −
  .مصر العامره،

 و ثهياحاد خرج و حققه ،)هـ1426( القرآن ريتفس يف الحسان الجواهر عبدالرحمن، ،يالثعالب −

  .روتيب ،�/��,�J دارالكتب ،ينيالحس يسياإلدر يالغمار أبومحمد اصوله وثق

  .تهران احسان، نشر ،) تا يب( نور ريتفس ،يمصطف خرمدل، −

 المتعال عبد حيتصح ،)م1932/هـ1350( /&الفصا سر مد،مح بن اهللا عبد سنان ابن ،يخفاج −

  .قاهرهال ح،يصب يمحمدعل مكتبه ،يديالصع

 دار ،)1981(ريالكب ريبالتفس المشهور بيالغ حيمفات عمر، نيالد اءيض ن  نيفخرالد ،يالراز −

  .روتيب الفكر،

 ،)تا يب( آنالقر ألفاظ مفردات معجم المفضل، محمدبن بن نيالحس أبوالقاسم ،ياصفهان راغب −

L6X;�/ 	Z)+;�/Q، جا يب.  

 ونيع و ليالتنز غوامض حقائق عن الكشاف عمر، محمودبن القاسم أبو جاراهللا، ، يالزمخشر −
 أحمد عادل خيالش دراسه و قيتعل و قيتحق ،)هـ1418(ليالتأو وجوه يف لياألقاو

  .اضيالر ،L6X8/ L,���-�X معوض، محمد يعل خيالش و عبدالمعبود
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  .روتيب دارالفكر،) هـIL�� /)1420� أساس ـــــــــــــــ،ـــــــ −

 قدمه و حققه ،)م2000/هـ1420(العلوم مفتاح ،يعل محمدبن بن وسف يعقوبيابو ،يالسكاك −

  .روتيب ،�/��,�6X����� J] ،يالهنداو ديعبدالحم

 قيتحق ،)تا يب( المكنون الكتاب علوم يف المصون الدر وسف، يأحمدبن ،يالحلب نيالسم −

  . دمشق دارالقلم، الخراط، محمد احمد الدكتور

 ريتفس يعل �/�\�G ،يالحنف يالقوجو يمصطف نيالد مصلح محمدبن نيالد يمح زاده، خيش −
  .روتيب ،�/��,�6X����� J] ،)هـ1419 (يضاويالب يالقاض

�56 V[5	 ،يمحمدعل ،يالصابون −��P)1406روتيب دارالقلم، ،)هـ.  

 ،.�/��,+ الكتب اءياح دار ،)تا يب( نيالجالل يعل يالصاو �/&�G مد،اح خيالش ،يالمالك يالصاو −

  .مصر

  .روتيب ،/����;,+� )هـ1406(القرآن ريتفس يف انيالب مجمع ، الحسن بن أبوالفضل ،يالطبرس −

 بن عبداهللا الدكتور قيتحق) هـ1422(يالطبر ريتفس ر،يجر محمدبن أبوجعفر ،يالطبر −

  .�H�LY/ ^+CD��� +B�%��V� هجر دار ،يالترك عبدالمحسن

 �`�����& ،)هـ1411( القرآن ريتفس يف انيالتب الحسن، محمدبن أبوجعفر /���Y_5 خيش ،يالطوس −
[6X�� .+,��/�، روتيب.  

 يعل قيتحق ،)م1952/هـ1371(نيالصناعت كتاب اهللا، عبد بن الحسن ابوهالل ،يالعسكر −

  .قاهره م،يابراه ابوالفضل محمد و يالبجاو محمد

 ميابراه. د و يالمخزوم يمهد.د قيتحق ،)1414( نيالع كتاب احمد، بن ليالخل ،يديهالفرا −

  .قم اسوه، انتشارات ،يالسامرائ

 ،�/��,�J دارالكتب ،)2010(طيالمح القاموس عقوب، يمحمدبن نيمجدالد ،يروزآباديالف −

  .روتيب

 السنه من تضمنه لما نيالمب و القرآن ألحكام الجامع بكر، يأب بن احمد محمدبن ،يالقرطب −
 الرساله، مؤسسه ،يالترك عبدالمحسن بن عبداهللا الدكتور قيتحق ،)هـ1427(الفرقان يوآ

  .روتيب

 ،)تا يب( البالغه علوم يف صيالتلخ ب،يالخط عبدالرحمن محمدبن نيالد جالل ،ينيالقزو −

  .يالعرب دارالفكر ،يالبرقوق عبدالرحمن شرحه و ضبطه
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 الكتب مؤسسه ،)تا يب( ونيالع و النكت ب،يحب محمدبن بن يعل أبوالحسن ،يالماورد −

  .روتيب ه،يالثقاف

  .مصر ه،يمنيالم المطبعه ،)هـ1314(الجمان عقود شرح ،يالمرشد −

  .قاهره ،)1341( االدب فنون يف االرب ةينها عبدالوهاب، احمدبن نيالد شهاب ،يريالنو −

 علوم يرواب يف حانيالر و وحالر حدائق ،يالعلو ياألرم عبداهللا بن نيمحمداألم ،يالهرر −
 طوق دار ،يمهد نيحس بن يمحمدعل  هاشم الدكتور مراجعه و اشراف ،)هـ1421(القرآن

 .روتيب النجاه،

  

     مجالت −
) ع (سليمان حضرت ديدن سان ماجراي بررسي حامد، دژآباد و نيمحمدحس برومند، −

 ث،يحد و قرآن معلو قاتيتحق يپژوهش يعلم ي مجله ،)1388(كريم قرآن در اسبان از
 .تهران الزهرا، دانشگاه ،)12 ياپيپ (2 ي شماره

  
  يمجاز منابع −
 مركز تيسا م،يكر قرآن ي ترجمه يتخصص گاهيپا در ميكر قرآن يفازس يها ترجمه −

 http//www.maarefquran.net :آدرس به قرآن معارف و فرهنگ
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