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 تأثیر استشهادات ادبی در تفسیر قرآن كریم

 )مقایسه موردی تفاسیر كشّاف و الهیجی(  
 1محمد نبی احمدی

 ( 18/10/1395؛ تاریخ پذیرش: 04/07/1395)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 
ّسران قرآن در سیاری خدماتطول تاریخ  مف شته فکری و فرهنگی ب سالمی تقدیم دا  رمحوقرآن. برخی از آنها اندبه جامعه ا

است،  ترنزدیک سبک متن قرآن چند به كنند. این سبک تفسیری، هر حفظ را قرآن زبان متنیِ اند عناصربوده و همواره سعی داشته
شکل خوانندگانرا برای  متن فهم اغلب ولی ساس كار خود خوانندهدر مقابل برخی دیگر  سازد.می م ساندن پیام را ا محورند و ر

. یکی از یابندنمی آن در بیگانه و ناآشینایی عنصیر هیچ چون تر اسیت؛سیاده خوانندگان دهند. فهم چنین تفسییری برایقرار می
 اند، استشهادات ادبی است.شدهمواردی كه مفسّران گروه دوم برای تفهیم آیات بدان متمسّک 

در عصر حاضر از لحاظ فصاحت و بالغت در اوج شکوفایی بوده است. تفسیر كّشاف زمخشری از جمله تفاسیری است كه 
و حکمت واژگان مسییتعمل در آیات، به آنها  مراد فهم دنبال برای تفهیم معنا، از شییواهد ادبی آن روزگار اسییتمداد جسییته و به

شهاد كرده ا ست شواهد ادبی بیست. در مقابل ا سیر الهیجی كه از  سیرهایی همچون تف ستندبهرهتف ضعیف ه لذا  .اند در القای معنا 
ا در ت تحلیلی، تعدادی از آیات قرآن را در پرتو دو تفسیر مذكور مورد بررسی قرار داده است؛ -مقالة حاضر با رویکردی توصیفی

ست كه  سیده ا شهادات ادبی را بنمایاند و در نهایت به این نتیجه ر ست سیر تأثیر ا سیر پرتو این دو تف غات قرآن بر لزمخشری با تف
های است از پیچیدگی حال آنکه الهیجی نتوانسته .كندطور همزمان تأمین میدامنة فهم عوام و خواص را به، اشعار جاهلیاساس 

 د و از این رو در انتقال صریح معانی و مفاهیم قرآنی ناتوان مانده است.لفظی خود را برهان

 استشهادات ادبی.قرآن كریم، تفسیر، زمخشری، الهیجی،  ها:كلید واژه

 . مقدّمه1

شتر مورد توجّه ویژه هنگامیشاهکارهای هنری و بزرگ هر زبان، به شند، بی شته با ستبری در خود دا كه معانی واال و 

 -توانند از آن بهره ببرند. امّا قرآن این شیییاهکار ادبیگیرد و عامه مردم كمتر میو خواص آن زبان قرار می دانشیییمندان

شیفته و واله خود گرداند و وجود  شوار، حتّی عامة مردم را  سخت و د ست كه با وجود آن همه مفاهیم  سته ا بالغی توان

سیر از این كتاب، گویای عظمت بی ست. بدیلصدها ترجمه و تف شینیان در تعریف كالم بلیغ گفته آن ا سخنی »اند: پی

( ؛ و قرآن هم به حق 79: 1356)حکیمی، « اسییت كه فهم عوام و پسییند خواص را همزمان، با هم جمد كرده باشیید

مصییداب بارز این سییخن اسییت؛ تنیدن ابزارهای هنری زبان در هم، خلق مفاهیم ژرف و سییترگ در قالب تشییبیهات و 
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ست. یک ها ازتمثیل ّسی و قابل درک برای همگان، مبیّن این ادعا ا سوی و تبدیل امور معنوی و دور از ذهن به امور ح

ه كران علم بپردازد، بلکتواند به كار تفسیییر و درک ممییامین واقعی این دریای بیتوان گفت: هر شییخصییی نمیلذا می

و « فظ شکلح»ای كه این دو مؤلّفة ا سامان بخشند؛ به گونهای رطلبد تا تفسیری با جامعیّت بایستهمفّسران حاذقی را می

، از جملة الهیجى تألیف بهاءالدین شریف الهیجی تفسیر زمخشری و كّشافتفسیر را همزمان رعایت كنند. « انتقال معنا»

سیر قرآنی است. ّسران و نوع نگاه آنها به متن دارای ویژگی تفا های خاصّ خود است. زمخشری در تفسیر سبک این مف

خود از قرآن، تفسییییری ارتباطی را برگزیده و الهیجی با ترجمة لفظ به لفظ واژگان قرآن، تفسییییری معنایی را انتخاب 

ست. محور است كه از روانی زبان برخوردار اوانندهنموده است. در تبیین این دو نوع تفسیر، باید افزود: تفسیر ارتباطی خ

اللّفظی اسیییت و به زبان مبد  های ترجمة تحتدر مقابل، تفسییییر معنایی به متن وفادار اسیییت و همچنین دارای ویژگی

ر هم در تفسیییر ااز آنجا كه قرآن دامنة فهم عوام و خواص را بطور همزمان تأمین می. گرایش دارد ین كند، مسییلّمام مفسییّ

 از زبانیعوامل درون به تفسیری، هم تعادل به رسیدن برایشاهکار ادبی باید این دو مؤلّفه را در كنار هم رعایت كند و 

 خواننده های عمومیو آگاهی بینیجهان و بینشپیش تصوّرات،  مانند زبانیعوامل برون به هم واژگان، و و ساختار قبیل

شد توجّه شته با سیر از جمله الهیجی متمایز میآنچه و  دا سایر تفا شری را از  سیرنگاری زمخ مل ، توجّه به دو عاكندتف

ساختار متن مبد  را افق كار بالغی، بهره گیری از علوم و قواعد طور همزمان است. وی ضمن حفظ شکل و انتقال معنا به

صاحب ذوب و قریحه را بهرهخویش قرار داده و این ست و گونه، خواص و ادیبان  ساخته ا مند و مجذوب ترجمة خود 

ستفاده از در مقابل  شهادات ادبی و توضیحبا ا ست شیده ة واژگان چند پهلوگونشرح ا  های معانیها و پنهانیپوشیدگی كو

  .را آشکار سازد قرآن

مشییابه در  روانی و روحی تأثیرگذاری برای آن انتقال كه دارد همراه به از قدسیییّت ایهاله متون وحیانی صییورت»

صد سته خوانندة مق ست. باید بای ّسک ابزارهای همة به ا ست زبانی تم سیّت این هایوجهه تا ج امکان  حدّ تا متون قد

ابزارها، مطابقت واژگان قرآنی با ابیاتی اسییت كه پیش از نزول  این از (. یکی240: 1392)ناظمیان، « منتقل گردد حفظ و

میزان  به توجه نمایاند. باباز می را دینی متون شییناختیزیبایی ابعاد ایاندازه تا این سییبک اند. انتخابآن سییروده شییده

سیر متن برخورداری صل سه از تف سالمت صحت ا سران و مطابقت، كیفیت و  های رویارویی با ویژگی در عملکرد مف

ر عالوه بر تسییلّ  بر همة در واقد،  شییود.می ارزیابی نظری تفسیییر مبانی و دینی متون علوم قرآنی از قبیل جدل، مفسییّ

صرف، نحو، بالغت، تاریخ ادبیّات عرب و ترجمه  سلّ  بر علوم عربی از قبیل  شأن نزول و... و ت ستدالل،  ه این باید با

شد كه اگر از  شته با ستفاده كند مینکته توجّه دا سیر ا شهادات ادبی در تف ست د. تواند در انتقال مفهوم به او كمک نمایا

ه طور كاشعار اصیل عرب، برای بیان معانی الفاظ غریب قرآن كارساز و مؤثّر است، زیرا قرآن كریم همانهمچنین آوردن 

سبحان می سانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴿فرماید: خدای  ُسولٍ إِالَّ بِلِ َسلْنا مِنْ رَ شده( 4ابراهیم/) ﴾وَما أَرْ ست. به زبان قومش نازل  ا

ست كه  القرآن اإلتقان في علومسیوطی در  ست پس هرگاه لفظی در »از ابن عباس چنین نقل كرده ا شعر دیوان عرب ا

را جسییتجو بود به دیوان عرب رجوع نموده و شییناخت آنقرآن كه خداوند آن را به زبان عربی نازل فرموده بر ما مخفی

سیار نقل شدكنیم. همچنین ابوبکر بن األنباری میمی آن به ه است كه برای غریب و مشکل قرگوید: از صحابه و تابعان ب



ستدالل می  (.1/413: 1363اند )سیوطی، باره علمی ندارند بر این كار ایراد گرفتهكنند. هر چند گروهی كه در اینشعر ا

ت درساند، در مقابل گروهی استفاده از شعر را در تفسیر خود به شعر استشهاد كرده( 1) ای از مفّسرانكه عدّهرغم اینعلی

سته و گفته صل ناظر بر قرآن قرار داده»اند: ندان شعر را ا ّسران  شعر ها میاین اند.این مف گویند: اگر این كار را انجام دهید 

كه در زبان قرآن و حدیث، شعر شود با شعر بر قرآن استدالل كرد، در حالیاید. چگونه میرا در برابر قرآن اصل قرار داده

 مذمّت شده است؟ 

ز قرآن ایم لفظ غریب اایم، بلکه خواستهاند. ما شعر را اصل بر قرآن ندانستهها فهمیدهمطلب چنین نیست كه این ولی

( « 3)زخرف/  ﴾إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿را به وسیییله شییعر بیان سییازیم؛ زیرا خدای تعالی فرموده اسییت: 

 (.1/412: 1363)سیوطی، 

 امد الشواهدجطور خاص نوشته نشده است. كتاب دربارة استشهادات ادبی و نقش ادبی و تأثیر آن در تفسیر، كتابی به

باره نکاتی دارد هر چند ارتباط مستقیمی به موضوع مورد بحث ندارد. در بین صورت عام در اینبه محمدباقر الشریفاثر 

نوشتة اعظم رحیمی با این موضوع مرتب  است كه در « ه شعر در تفسیر ابن عاشوراستشهاد ب»ای با عنوان مقاالت، مقاله

صلنامة  ست. امّا مقاله117تا  108ص 55شماره  1386پاییز « بیّنات»ف سیده ا شکل تطبیقی نقش به چاپ ر ای كه به 

سی قرار دهد و برتری  ضیح كالم الهی مورد برر شهادات ادبی را به عنوان یک ترجیح ادبی در تبیین و تو ست ستفاده از ا ا

با تکیه بر دو  لذا، مقالة حاضرچنین تفسیری را در مقایسه با دیگر تفاسیر برجسته نماید، به رشتة تحریر در نیامده است. 

تحلیلی به مقایسییه و نقد تفاسیییر زمخشییری و الهیجی در پرتو  -نایی و ارتباطی و با نگاهی توصیییفینوع تفسیییر مع

ان ها و تمایزات آنها را بیسازد و تفاوتترجیحات ادبی پرداخته و شیوة كار و نوع نگاه مفسران را از این منظر روشن می

سشمی سخ میكند و در نهایت، به این پر شهادات ادبی-هازونهاین اف دهد كه:ها پا ست سیر و تفهیم معانی آیات -ا  در تف

شده سیر راهقرآن تا چه اندازه مؤثّر واقد  شا بودهاند؟ و در تفهیم معنای تف شری كه از این گ ّسری چون زمخ اند؟ آیا مف

 انتقال دهد؟ به مخاطب ها را واژه در موجود های عاطفیارزش معنی و هایظرافتاست  توانستهسبک استفاده نموده، 

 

 های تفسیر الهیجی و تفسیر كشّاف. بررسی ویژگی2

 . تفسیر الهیجی 2-1

ب(، تفسییییری تقریبام  1095 -1040« )الهیجى شییییخ علی شیییریف بن بهاءالدین محمد»تفسییییر الهیجی تألیف 

سیر ترجمه ّسر در این تف ست. مف ساده توجه دارد و گاه جهتگونه ا سیری  شن بر نکات نحوی و ارایة تف شدرو ن تر 

و البته در خیلی از موارد هم فق  به ترجمه اكتفا كرده است! نکتة حائز  كندمممون آیه، به احادیث مرتب  با آن اشاره می

ست. همانطور كه می سیر، كاربرد افراطی واژگان عربی ا سی و عربی به دلیل ارتبدانیم اهمیّت دیگر در این تف اط زبان فار

کدیگر  با ی كه  هادهنزدیکی  جای ن تأثیر بر همدیگر بر  ند،  ند؛ یکی از مهمدار گان عربی در ا تأثیرات آن، نفوذِ واژ ترین 

فارسی است و با وجود اینکه بین زبان فارسی و عربی فاصله بسیار است ولی هنوز واژگان عربی از فارسی زدوده نشده 

كه متن فارسی را با  گان عربی به قدری افراط كردهاست. الهیجی در بازگردان متن عربی قرآن به فارسی در استعمال واژ



 ( و22)بقره/  ﴾فِراشاً جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ﴿ كریمه آیت كه مخفی نماند»است:  استفادة نابجا از ساختار عربی به ابتذال كشانده

 ﴾خَلَقَ لَكُمْ مافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴿ كه آیدمی عنقریب كه آیتى همچنین ( و32ابراهیم/ ) ﴾فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ﴿ آیه

 خالف حق اهل با مسییأله این در اشییعریین مصییالحند، و و بغرض معلل اللَّه افعال اینکه بر دالّند آن امثال ( و29)بقره/ 

 معجزات اظهار و كتب انزال و رسیل ارسیال از غرض كه اندكرده اعتقاد و دانندنمی بغرض معلل ه رااللَّ افعال و اندكرده

هیجی، ال« )نیست عاصى بر عقاب و مطید بر ثواب ایصال نار و جنت خلق از نیست، غرض عباد هدایت انبیاء دست بر

هایی اسییت كه در زبان از اصییول اولیّه و مهم در ترجمه  و تفسیییرّ دقّت در گزینش واژه»(. و حال آنکه 20/ 1: 1373

شد؛ زیرا  صد قابل فهم با سردرگمی خواننده میمق صد، غالبام موجب  شده در زبان مق ستفاده از واژگان ترجمه ن . از شودا

سوی دیگر مترجم  و مفسرّ باید در ترجمه مطالب سعی كنند كلمات و لغات معادل با اصل و وافی به مقصود را بیابند 

 (.55: 1383)معروف، « و برگزینند

 

 . تفسیر كشاف2-2

ّشاف تألیف  سیر ك س  آموزهدر ، «زمخشرى جار اهلل محمود بن عمر»تف سطح  ةهای دینی و هدایت عامب مخاطبان از 

پدید  ترین متون تفسیری است كه طی قرون دربارة تفسیر قرآن كریمترین و پیچیدهیکی از بزرگپیشتاز است و  به عمق

غی به شییمار آورد، هر چند به علّت نکات ترین و بهترین تفسیییر بالرا بزرگ آمده اسییت و بدون اغراب شییاید بتوان آن

تفاسیر بسیاری نیز از  عمیقی كه در متن تفسیر موجود است؛ جایگاه آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آنکه

سی،  التبیانجمله:  سی،  مجمد البیانطو سرار و عدّه األبرارطبر شف األ ستفاده  ك شعر ا ضیح الفاظ از  میبدی و.... در تو

اند ولی فارغ از تعصبّات مذهبی، مهارت استفاده از شاهد شعری مناسب و مالحت اشعار مورد استفاده، این تفسیر كرده

 كند. را از دیگر تفاسیر متمایز می

، و دریچة ورود به أمّلمجرای كاوش و تها، چرا كه واژهاسیییت؛ در تدبر  مهمّیهای قرآن، قدمِ فهمِ معانیِ دقیقِ واژه

ستند. حوزة ملکوتی قرآن  ستعمال آن »ه شة لغوی، معنی حقیقی واژه و مواردِ ا شف مرادِ خداوند، نیازمندِ فهم ری برای ك

های دیگر، چرا كه زبان و لغت پیوسییته به مرور زمان و به واسییطة آمیزش با زبان و فرهن  هسییتیم؛در صییدر اسییالم 

سلای به خود میها، معانی تازهواژهو اینگونه گونی و تحوّل بوده، دستخوشِ دگر های دور گیرند. این معانیِ تازه، برای ن

رو ضروری است كشاند، از اینامر تدبر را به انحراف می گردد و طبعاماز صدر اسالم، حجابی برای فهمِ مقاصدِ قرآن می

(. عدم توجّه 15: 1390)كوثری، « ه آن در دست بوده است بهره جوییماز متون پیش از عصر نزول قرآن یا نزدیک بكه 

زند های مشییابه به اعجاز قرآن صییدمه میو جایگزینی واژهدارد به این مهم ما را از راهیابی به معنای دقیق واژگان باز می

اسییت برخالفِ ما كه به  چرا كه فرو فرسییتندة قرآن، حکیم بوده، هر نکته و تعبیر را در جایگاه مناسییب خویش آورده

ها ها و عدم برخورداری از حکمت، آنچنان كه باید در كاربردِ واژهواسییطة عدم احاطه بر لغت و عدم شییناخت جایگاه

خشی از ب، ی به عنوان مفسری كه در تفسیر خود بیشتر جهات تفسیر را لحاظ كردهزمخشر گیریم.ت الزم به كار نمیدقّ

سبک ویژه خود او  سبکی دارد كه باید آن را  ست. ولی او در بیان لغات،  صاص داده ا شرح لغات اخت سیر خود را به  تف



شاره میو نامید؛ شاهدی از لغت ا شد. او لغات قرآن را بر ی به  كند، بویژه در جایی كه لغت اندكی غریب و نامأنوس با

ساس  شعار جاهلیا سیر می ا شاهدیو با كم كندتف شرح یک واژه، مدّعای خود را با  ستدّل ، ک این منابد در  مبرهن و م

ز توان این نکته را دریافت كه در خیلی ابا نگاهی به اشعاری كه به عنوان شاهد در تفسیر استفاده شده است می سازد.می

شاره ّسر ا ستفاده نمموارد، مف شاعران طبقات اول ا شتر از  شاعر نکرده و بی شعر آنای به نام  ست كه  ها در نهایت وده ا

ست. صالت زبان عربی ا صاحت و ا سیر آیات به ف شری در تف سیر آیة زمخ سوره بقره  26جز یک مورد و آن هم در تف

ست. همچنین از ویژگی شاهد نیاورده ا شاهد شعری را از خودش به عنوان  ست كه وی هیچ  سیر این ا های دیگر این تف

ستفاده نکرد ست و آنشعری را دو بار ا ست تفهیم بهتر معنای آیات ه و از تکرار بیهوده پرهیز نموده ا چه برای وی مهم ا

 است. 

 د وتوان در نظر گرفت متعدّگذاری و معیارهایی كه برای یک تفسیر خوب میارزش در مجموع باید اذعان داشت كه

امتیازهایی باشند، اما از جهاتی دیگر كمبودهایی حات و متفاوت است. ممکن است بعمی از تفاسیر از جهاتی دارای مرجّ

شتر  ست. دیگری به جنبه عرفانی آن بی ساندن معنا ناقص ا ست، ولی در ر شاهکار ادبی ا سیری  شند؛ مثالم تف شته با دا

ت و... اسپرداخته  همراه با شرحی مختصر ای ندارد، سومی به ترجمه تحت اللفظیپرداخته و از حیث ادبی جایگاه ویژه

ا آنچه كه در تفسیر زمخشری مشهود است جمد میان دو شاخصة مهم در تفسیر قرآن است: فهم عوام و پسند خواص؛ ام

از طریق القای معنا به مخاطب از طریق شرح واژگان و ممامین با استناد به شعر جاهلی به عنوان متون اصیل عربی و گاه 

 ن. های ادبی و بالغی قرآاحادیث روایی و واكاوی ظرافت

 

 . مقایسه تفسیر كشاف و الهیجی در جزء اول3

سیر الهیجی در كل قرآن كریم زمانی طوالنی و مجالی  سة آن با تف شاف و مقای سیر ك شهادات ادبی در تف ست سی ا برر

« داردد وجو كسی اثر در كه است مختصاتی یا تکرار عوامل از منبعث وحدت و سبک، یک» كه آنجاز اطلبد؛ گسترده می

 به در جزء اوّل قرآن كریمتفسییییر  دو از هایینمونه ذكر به خود بررسیییی نگارندگان در لذا (.238: 1392)ناظمیان، 

شانی با همگون، همراه موارد از نمایندگی سبی واكاوی برای را روش این و كرده اكتفا ن مدّ نظر  متفاوتدِ رویکرو د ن

  .اندقرار داده

جمید حمدها و ثناها از » ﴾لِلَّهِ الْحَمْدُ﴿( در تفسیر الهیجی چنین آمده است كه: 2حمد/) ﴾الْعالَمينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ﴿ .3-1

(. 1/3: 1373)الهیجی، « راست كامله صفات جمید مستجمد چه بوده و هست و خواهد بود مر ذاتازل تا ابد و هر آن

ست ای تحتنگاه الهیجی معطوف به ارائة ترجمه صر ا شرحی مخت شابه  یییییاللفظی و آمیخته با  كه در ادامه به موارد م

شاره می شتری ا سیر خویش منجر الهیجی، و جدای از این مقوله،  یییی شودبی ستفادة نابجا از واژگان عربی در متن تف با ا

؛ زیرا از اصییول اولیّه و مهم در تفسیییر، دقّت در گزینش نیابد عادی راهی خواننده ذهن به واژگان معنایی ، بارگشییته

  .هایی است كه در زبان تفسیر قابل فهم باشدواژه



و پردازد. ااما زمخشری سبکی متفاوت با الهیجی دارد. وی پس از ترجمة آیة موردنظر، به شرح واژگان و عبارات می

در زبان عربی پرداخته است: حمد و مدح « شکر»و « حمد»به شرح و تفسیر دو واژه  ﴾عالَمينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْ﴿در ذیل آیه 

ند: روند. مانكار میدو واژه متقارب هسیییتند و به معنای سیییتایش و ندا در برابر نعمت نیکو و یا هرچیز زیبای دیگر به

شیییکر، در برابر نعمت هم در دل و نیز با زبان و ؛ اما «حسیییبِه و شیییجاعتِه یحمدتُه عل»و « انعامِه یحمدتُ الرجلَ عل»

 كه شاعر سروده است:گیرد؛ چنانهمچنین با اعمای دیگر بدن انجام می

 ( 2) وَلکِنَّنِي حَاوَلتُ فِي الجَهدِ مَذهَبا                   ان ُشکِري وَافياً ِبنَوالِکُم          ـوما ک    

 رَ المُحَجَّبَاـيَدِي ولِسَانِى والضَّمِي                       الثـةً      ـنِّى ثادَتْکُمُ النَّعْمَاءُ مـأَفَـ    

 ( 1/8: 1407)زمخشری،                                                                    

شاخهولی حمد تنها با زبان انجام می ست و آن باالترین مرتبه گیرد و یکی از  شکر ا ست؛ چنانهای  ه كشکرگزاری ا

ُشکرِ»اند: گفته سیله جوارح احتمال اغراض « الحمدُ رَ سُ ال شکرگزاری به و ست و در  شکرگزاری در قلب پنهان ا زیرا 

شت دیگری از آن نمیدیگری می شکار و احتمال بردا شری، رود برخالف حمد كه با زبان و آ (. و آیه: 1/9شود )زمخ

ْستَعينُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّ﴿ سؤال مقدّر می( 5حمد/) ﴾اكَ نَ ست كه چگونه حمد میدفد  سیده ا سی پر گویی؟ و در كند گویا ك

نسان ادا شود نه آنکه تنها با قلب ابینیم سوره حمد قرائت میو چنان كه می ﴾إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَْستَعينُ﴿پاسخ گفته است: 

 با حمور قلب نیست. شود كه این موضوع نافی قرائت نمازِ 

 فرهنگی بسترهای تفاوت سبب به به خصوص كه استی ابا واژه مفسر واژگانی، برخورد تعادل هایچالش جمله از

 و مبد ن واژگا معنای درک فرایند -مفسیران در برخورد با این امر  زبانی، فاقد معادل در زبان مقصید اسیت. جامعهو د

یک مفسیییر همچون الهیجی كنند. می عمل مختلف هایگونه ، به-واژهّ  گزینشمقصییید  واژگان قالبه ب آن انتقال

 دو با خواننده گونه این ونهد اصییلی وامی متن در واژه را معنایی دهد و بارمی راه متن مقصیید به را اصییلی هایواژه

شی سیاری درخوان سیر روبرو های ب ستی از كه گرددمی تف سیر هایكا برخی همچون رود. و در مقابل می شمار به تف

شرح آن می سای پیام واژه با آوردن بیتی به  شری برای انتقال ر ضمنی این مهم را زمخ پردازد. او در بیت مذكور به طور 

ست. این روش « حمد» عم و « شکر»شود كه یادآور می صود بیان بااخص و اهم از آن ا صلی متن مق واژه،  كاربرد از ا

 آورد.  متنی روان در تفسیر فراهم می

گفته است. ( 1/3: 1373را فق  روز جزا )الهیجی،  ﴾يَوْمِ الدِّينِ﴿( ؛ شریف الهیجی 4)حمد/ ﴾مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴿. 3-2

كَما »اند: گفتهروز جزا و از این روی در عربی  ﴾يَوْمِ الدِّينِ﴿گوید: اما زمخشییری كیفیت آن را در شییعر بیان نموده و می

 رسیدّ و در دیوان حماسه آمده است:  خواهى آن بسزاى كنى رفتار گونه  هر« تَدین تُدان

 ( 3) واـــمَا دَانُــــــم کَـــــنِ دِنَّاه            وداــوَي العُـــــقَ سِــــــوَ لَمْ يَبْ

 ( 1/12: 1407)زمخشری،  

 موجود واژة كه دهدمی رخ واژگانی، زمانی گیریِوام»گیری واژگانی است. وامموجود در تفسیر،  هایدیگر چالش از

)حقانی، « رودمی مقصد به كار زبان متن در مستقیمام مقصد زبان در معادل از برخورداری عدم دلیل به مبد  متن زبان در



 و یابدمی راه دیگری به یک هر از انیرفته، واژگیکدیگر رفته با زبان دو زندة ارتباط طی در سور دیگ (. از148: 1386

ست ممکن یابد. حالنمود می زبان در پدیده این اینگونه و  رود به كار مقصد در خود مبد  معنای همان به انتقالی واژة ا

(. واژة عربی 244: 1391)ناظمیان و دیگران، « بگیرد خود به متفاوت معنایی مقصدر د شده و منتقل صوری نظر از تنها یا

خلق و خوی، تقوی، دلیل و برهان و حکم و قمییاوت و جزاء »رود كه در زبان عربی در معانی مختلفی به كار می« دین»

«  آیین و برنامة عقیدتی»فارسی، معنای  زبان در خود كاركردی روند ( در1/657)معجم الوسی ، ذیل واژة دین؛ « و پاداش

س ست؛ لذا به هنگام خواندن تف سؤال به ذهن خواننده خطور میرا به خود گرفته ا شریف الهیجی این  نای كه مع كندیر 

)آل عمران/  ﴾الْإِسْْْ مُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ﴿اسییت همچنانکه در آیة كریمة « عملی -یک برنامة اعتقادی»شییاید و راید دین 

شش این 18 شری برای پو ست؟ زمخ شده ا ست و حال چگونه جزاء و پاداش معنا  سایی با ارجاع به ابیات ( آمده ا نار

ست، به خواننده این مهم را  شده ا صیل عربی كه قرآن كریم پس از آنها و در تحدّی با آنها نازل  جاهلی به عنوان متون ا

 نشین قبل از ظهور اسالم نیز رواج داشته است. به معنای جزاء دادن در میان اعراب بادیه «دان، یدین»شود كه یادآور می

آن كتاب موعود كه پیش از این  ﴾ذلِكَ﴿( الهیجی گفته اسییت: 2)بقره/ ﴾ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ﴿ .3-3

یعنی این قرآن اسییت. از امام  ﴾ذلِكَ الْكِتابُ﴿انبیاء را وعده داده بودم كه بعد از این برای رسییول عربی نازل خواهم كرد. 

ست كه مراد از 7صادب ست. چنان 7كتاب امام علی بن ابی طالب مروی ا ست كه ا مرت مروی ا كه مؤیّد این از آن ح

بنابراین معنی آیه چنین خواهد بود كه آن وصییی رسییول عربی كه در كتب انبیاء سییابق «. انَا كتابُ اهللِ الناطقُ»اند: فرموده

 (. 1/7: 1373باشد )الهیجی،  7ثبت شده این است كه علی بن ابی طالب

شاره با  سید چگونه ا ست: اگر بپر سیر آن چنین گفته ا شری در تف ست؟ در حالی كه ﴾ذلِكَ﴿در مقابل زمخ ست ا  در

شاره دارد و این در هر زبانی مرسوم است كه انسان بعد از  ﴾الم﴿به  ﴾ذلِكَ﴿مشارٌ إلیه دور نیست؟ پاسخ خواهم داد كه  ا

د. باشدر حکم دور می« گذشته»زیرا  كندبدان اشاره می« آن»گذرد با لفظ گوید و از آن میآن كه درباره چیزی سخن می

ستفاده كردههمان إِنَّها بَقَرَةٌ ال فارِضٌ َو ﴿ كند:می طور كه خدای سبحان از همین اسلوب در جاهای دیگری از قرآن كریم ا

 ( 1/12: 1407زمخشری، )( 37)یوسف/ ﴾رَبِّي ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَني﴿و ( 68)بقره/ ﴾ال بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِك

 ( 4) يلِذَاكَ العاِتبِ الزَّارِ عْيَاًو رَ سُقْيَاً                 لى الهِجْرانِ عاتِبةً      ـــــنُبِّئْتُ نُعْمَى ع

 ( 1/12)همان:                                                                                        

ست ا« هو الکتابُ الکاملُ»به معنای  ﴾ذلِكَ الْكِتابُ﴿جالب است كه زمخشری در همین آیه برای اینکه اثبات نماید كه 

ها و ابیات و تنها این كتاب شایسته آن است كه كتاب نامیده شود، به مثال ها در برابر آن ناقصندای كه بقیه كتاببه گونه

شاره می شهور در ادب عربی ا  یعنی« الرُّجوليةِالکاملُ فی »یعنی « هو الرجلُ»شود: طور كه در عربی گفته میكند؛ همانم

 ؛ و بیت زیر: «الجامد لما یکون فی الرجال من مرضیات الخصال»

 ( 5) مّ الْقَوْمُ کلُّ الْقَوْمِ يا أُمَّ خَالِدــــهُ                ذِي حَانَت بِفَلجٍ دِماؤُهُم      ـــــوَ إنَّ الَّ

 ( 1/33: 1407)زمخشری،                                                                          



رداخته شده است یعنی اشاره به دور از باب علوّ منزلت و الزم است كه به وجه سومی كه در بالغت به خوبی به آن پ

شود:  ستند پرداخته  شأن به طور م صد گوناگون به كار می»رفعت  شاره، برای مقا سم ا رود. یکی از اغراض در بالغت ا

مانند  دبخشبه صورت اسم اشارة دور آن است كه گوینده به واسطة آن به مسندالیه عظمت می« مسندالیه»بالغی استعمال 

َتْ﴿آیة شیییریفة  َال َذَالِكُنَّ ق َّذِى ف يه لُمْتُنَّنىِ ال و فراهم نمودن زمینة  7كه جهت بیان زیبایی فراوان حمیییرت یوسیییف ﴾فِ

شق ضر در مجلس از زلیخا كه وی را در ع سفعذرخواهی زنان حا شارة دور  7ورزیدن به یو سم ا سرزنش نمودند، ا

سندالیه را رفید گردانیده، مطلب خود را با به« ذلک» شأن و منزلت م ضمن آنکه  شده و به این طریق، متکلم  كار گرفته 

(. در آیة شریفة مورد 466: 1407؛ زمخشری، 46تا: )قزوینی، بی« وضوح بیشتری به ذهن مخاطبان منتقل ساخته است

 یعنی قرآن عنوان شده است.  ﴾الْكِتابُ﴿برای علو شأن  ﴾لِكَذ﴿كند. یعنی اسم اشارة غی صدب میبحث نیز این مهم بال

شیده نکتة مهمی كه الهیجی شم پو ست. الیه، عدم توجه به از آن چ شاره ا سم ا البته این اهمال های داللتی مجازی ا

زبان به سبب عدم توجه به عصر نزول قرآن كه در عربگیرد بلکه برخی از مفسران زبان را نمیتنها دامن مفسران فارسی

آن بازار ادب بیش از هر هنر و صنعت دیگری مورد توجه بود، در تفسیر خود به اشعاری كه قرآن در تحدّی با آنها نازل 

شته شد كه مردم جاهلی بدان شد، توجهی ندا ست كه قرآن به زبان و لغتی نازل  ست آن ا م تکلاند! آنچه حائز اهمیّت ا

شعر میمی شاعران بدان  ست؛ لذا در تفهیم و كردند و  شعار آنها ست، ا سرودند و آنچه كه مبیّن زبان اعراب جاهلی ا

 یابی آنها در شعر جاهلی مراجعه شود.تفسیر واژگان قرآن، باید به معادل

 ران واژگا معنایی بار امکان حد تا برآید سازیبومی و زداییغرابت نوعی با معادل یافتن پی باید دریک مفسر خوب 

نگذارد. یعنی همان كاری كه  جاه ب مبد زبان  در را آنها مجازی داللتی هایالیهو  فرهنگی دهد و بار راه ذهن خواننده به

از  انجام داده است. مفسر پس «یلِذَاکَ العاتِبِ الزَّارِ عْیَامو رَ سُقْیَام/ عاتِبةًنُبِّئْتُ نُعْمَى على الهِجْرانِ »زمخشری با آوردن بیت 

 اسییت« العاتب»تعظیم و تفخیم جایگاه « یذَاکَ العاتِبِ الزَّارِ»دارد كه مقصییود از ذلک در شییرح بیت در پایان اذعان می

 (.32: 1407)زمخشری، 

 شیییود كه:( شیییریف الهیجی یادآور می3)بقره/ ﴾الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقيمُونَ الصَّْْ ةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْقِقُونَ﴿ .3-4

 احوال و او كامله صییفات و صییاند، عالم مثل ایشییان نظر آورند به آنچه غایب اسییت ازیعنی ایمان می ﴾يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴿

 الزمان آخر در حمرت آن خروج و 9محمد آل قائم امامت «ما غاب عنهم» جمله منظور از تواندمی و. آن اهوال و قیامت

 حدیث این از و «7الغیب هو البعث و النشور و قیام القائم: »روایت شده است 7ابوجعفر و او از جابر چنانکه ازباشد. هم

 ( 1/8: 1373)الهیجی،  .است امور این واحد كل از اعمّ غیبت از مراد كه شودمی معلوم

را صله بدانیم غیب در اینجا به معنای غایب خواهد بود كه در این  ﴾بِالْغَيْبِ﴿ گوید: اگرزمخشری دربارة آیة مذكور می

صدر در عبارتی همچون  سمیه به م شیء غیبام»صورت به منزلة ت ست. چنان« غاب ال شهادت تعبیر ا شاهد نیز به  كه از 

هادَةِ﴿فرماید: اند. خدای تعالی مینموده شمیل روایتی  بن نمر و از آشکارّ و اننه ( ؛  داناى73)انعام/  ﴾عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّ

م پر هایش ه شتر چنان آب را نوشید كه حتی تهیگاه و نهانگاه كلیه«  شربت اإلبل حتى وارت غيوب ك ها»: آورده است



شکم حیوان فربه می ست در بخشی از كلیه كه وقتی  بیرون  آید وشود، آن نیز ور میشد.ّ و گفته مراد از غیب، جوفی ا

 (.1/39: 1407)زمخشری، زند می

َّْْ ةَ﴿پیرامون  )الهیجی، « آورند نمازهای واجب رابه جای می»الهیجی به این كالم اكتفا نموده اسییت:  ، ﴾يُقيمُونَ الص

1373 :1/8 .) 

ست چنان سته خواندن و پایبندی به آن ا ست: اقامة نماز به معنای پیو شتری بیان نموده ا صیل بی كه امّا زمخشری با تف

گیرند؛ كه در نمازشان پی میهمان كسانی ﴾صَ تِهِمْ دائِمُونَ الَّذينَ هُمْ عَلى﴿فرماید: سوره معارج می 23خدای تعالی در آیه 

اند به معنای رواج بازار اسییت كه در گفته« اقامها»و « قامت السییوب»گزارند. در همین معنی ییعنی همواره نماز خود را م

  شعر آمده است:

 ( 6) لِ العِرَاقيْنِ حَولًا قَمِيطاًـــــــلِأَهْ                   وقَ الضِّرَابِ         ــــــأقَامَتْ غَزَالةُ سُ

 ( 40-1/39: 1407)زمخشری،                                                                    

ه ك اسییت معنایی باشیید، باز ممکن در زبان مقصیید صییحیح یابیمعادل واژگانی و نظر از  تفسیییرّ محصییول وقتی

شینی شینی واژگان از كه معنایی همپایی با دهد، درمی دست به مجموع در مقصد واژگان همن د آیمی دست به مبد  همن

شیب و فراز شته به هایین شد همراه دا شد. و یا نکته( 115: 1384)ماندی، « با ای ظریف در پس واژة مبد  از قلم افتاده با

شاره كرده شتن نماز ا سران تنها به برپادا سیر آیة كریمة مذكور، برخی از مف محمد بن »اند ولی برخی دیگر همچون در تف

مچون ه **«البحر المحی  فی التفسییییر»در تفسییییر « ابوحیان اندلسیییی»و  *«الجامد ألحکام القرآن»در تفسییییر « بیقرط

ر با با مقایسة این دسته از تفاسی. اندتأكید داشته« برپاداشتن همراه با مداومت»های ادبی به زمخشری با آوردن شاهد مثال

ه ابیات جاهلی با استناد بتوان دریافت كه آنها چگونه اند میواژگان گذشته سایر تفسیرهایی كه بسیار سرید از كنار معنای

قابلیت ارتباطی تفسیر  بر دقیق و مأنوس ارائه داده و اینگونه تفسیرهاییروند، كه گنجینة واژگان اصیل عربی به شمار می

ست كه با مراجعه به كاربرد واافزوده ست كه بر خواننده در متون « إقامة»ژة اند. نکتة مهم آن ا سالم ا ادبی پیش از ظهور ا

صود خداوند از روشن می صالة»شود كه مق ست؛ بلکه « إقامة ال شتن آن نی تأكید بر مداومت نماز و عدم خلل »تنها برپادا

شکار میاز پیام« در آن صر آ ست كه از طریق ابیات مذكور بر خوانندة معا شای كه از نکته گردد؛های مهم دیگر آیه ا  مچ

 سایرین مغفول مانده است.

تَ﴿ .3-5 لَالَ َ بِالْهُدَىأُوْلَئكَ الَّذِينَ اشْْْ ( الهیجی دربارة این آیه 16)بقره/ ﴾ت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كاَنُواْ مُهْتَدِينَحَفَمَا رَبِ رَوُاْ الضَّْْ

 و ار ایمانى فطرت كردند بدل یعنىایمان،  و بهدایت را كفر و گمراهى بخریدند كه اندجماعتى آن نفاب نویسیید: اهلمی

 (. 1/15: 1373نمودند )الهیجی،  كفر اختیار

جای  دادن و بهگمراهی را بر هدایت ترجیح »گوید: را با شییاهد شییعری توضیییح داده و میزمخشییری آیه شییریفه 

جای چیز گرفتن چیزی بهبه معنای پرداخت عوض و « اشتراء»عبارتی استعاری است، زیرا « راهی را برگزیدنراهیابی، بی

 كه شاعر سروده است:دیگر است، چنان

 ( 7) ـوَاضِحَاتِ الدَّرْدَرَاــالثَّنَايَا الْـــب و                    اً أزْعَـرَا ـــأَخَذْتُ بالجُمَّـةِ رَأْس   



 تَرَى المُسْلِمُ إذْ تَنَصَّرَاـما اشْـــــک                   يْدَرَا ـالطَّوِيلِ العُمْرِ عُمْراً حَـــوب   

 ( 1/69: 1407)زمخشری،                                                        

صورت ست كه وظیفة او  سپارد آن ا سر باید آن را همواره در ذهن ب شته  متن مبد ّ آنچه كه یک مف بندی مجدد نو

و بس  چرایی و چگونگی آمدن یک واژه در مقابل واژگان مترادفش است و توجّه به نکات  توضیحو ا وظیفهنیست بلکه 

به شرای   نکه توجّهآدر تفسیر خویش ضمن زمخشری گشای مفّسر باشد. تواند راهدر این مسیر میزیباشناختی و بالغی 

مای حال مخاطب را در كالم  صری و مقت سخن می در نظر گرفته، به اغراض گوناگونیالهی ع ساس آن  كه متکلّم بر ا

شاره می ساختار جمله گوید، ا ستقیم بر مفهوم آن می -كند و چگونگی  سیر، مورد  -گذاردكه از نظر بالغی، تأثیر م در تف

ستلحاظ قرار  ستفاده از تمثیل. خداوند تبارک و تعالی داده ا شبیه نكموضوعات و مباحث عقلی را تفهیم می، با ا د و با ت

سوس به معقول شته و  .زدسامردم عوام را نیز به حقیقت نزدیک می، مح شری نیز این مهم را در نظر دا برای آنکه زمخ

متن تفسیر عجیب و دور از ذهن ننماید و به زبان و ساختار متن مبد  نزدیک باشد، با حفظ مشخصات متن اصلی تا آنجا 

عاری واژة نهفته در پس معانی استابزاری در توصیف حقایق به عنوان  بیت فوب ازكند، كه ظرفیّت زبان تفسیر ایجاب می

ر ، همنوایی لفظ در متن اصلی و تفسیر است. وی داین نوع تفسیرهای مطبوع و زیبا در از نکتهبهره برده است. « اشتری»

ن اصییلی تفسیییر با متكند تا تفسیییر، جهت رمزگشییایی معنای اسییتعاری برخی از واژگان، عین لفظ را در بیتی تکرار می

در واقد مفّسر نظیر ساختار جمله را در بیت  دهد.هماهن  گردد و اینگونه با تکرار، مصداب و معنی را همزمان نشان می

ساخته  صلی، تفسیر خود را به شعری عنوان  س  معنای عاریتزیورهای لفظی تا ضمن آنکه همچون متن ا ی بیاراید، در ب

 د.مخاطب را یاری رسان« اشتری»
 

َايَرْجِعُون﴿ .3-6 مُ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ ل یه می18بقره/) ﴾صُْْْ نافقین این كه گویا»گوید: ( الهیجی در شیییرح این آ  یا و م

ستوقدین شان كنند. پسنمی چیز هیچ ادراک كه كورند و گن  كر و مانند م به   اللتض از بایمان، و كفر از نگردند باز ای

 (. 1/17: 1373)الهیجی، « است االثر مفقود ایشان در ادراک و بادراک است موقوفرجوع  این كه زیرا هدایت؛

شاره می شری در تبیین آن به ابیاتی چند از جاهلی ا شرح نکتة بالغی موجود در امّا زمخ كند و در قالب علم بیان به 

خداوند نور  رسییتگاریّ را از آنها پردازد: آنها  منافقانّ پس از آنکه گمراهی را عوض هدایت خریدند و آیة شییریفه می

 طلبیّ را بشیینوند و زبانشییان به زایل كرد، با وجود آنکه حواس  پنجگانةّ آنها سییالم بود ولی نخواسییتند كه ندای حق

 حق گوییّ سخن گوید و  حق راّ با چشمانشان ببینند. آنچناكه در بیت زیر مشهود است: 

 ( 8) معوا من صالح دفنواـمنى و ما س           اروا بها فرحا    ــمعوا ريبة طـــإن يس 

 سُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُواـــوإنْ ذُکِرْتُ ب     رْتُ بِهِ          ـوا خَيْراً ذُکِـــــصُم إذا سَمِعُ        

 هل والجبنـست الخلتان الجــلبئ        دوهم        ـع  بنا عنـــــجهال على وج       



برای « هم بحور»برای افراد شییجاع و « آنها شیییرانند»دانند همچون بالغیون آیه را مشییتمل بر اسییتعاره میای از عده

سان ست ان شبیه بلیغ ا ست، ت شده ا سخاوتمند. برخی هم معتقد هستند چون موصوف  منافقانّ در آیات پیش ذكر  های 

 (.1/76: 1407)زمخشری، 

شیوة كارش كه بر پایة ن شرح آیات، به ابیاتی از جاهلی ارجاع داده و  سنجیکتهزمخشری به اقتمای  ست، در كنار  ا

ست:  ست. 1از طریق آن دو نکته را همزمان القا كرده ا شمنی و نادانی و ترس علّت 2. عملکرد منافقان تعمدی بوده ا . د

شری اند. اما زمخنمودهدر تفسیر آیة مورد بحث، مفسرانی چون الهیجی به القای معنای مقصود اكتفا  چنین كاری است.

كه همچنان-جهت اقناع و توجیه مخاطب به مدد نکات ادبی و بالغی فهمی عمیق از كر و كور و الل ارایه داده اسیییت. 

شارة زمخشری می شند، عدّه -گویدشاعر مورد ا شته با شنیدن آنها دا سخنانی را كه بخواهند و تمایل به  سته از  ای آن د

سخنی كراهت داشته باشند، تعمدام نخواهند شنید. بنابراین اولین نکته كه به كمک  ابیات آشکار شنوند و اگر نسبت به می

 دادندنمى حق سخن به تعمدام گوش هستند، لیکن برخوردار سالمىّ پنجگانه  حواس از خواهد شد این است كه منافقان

 روشیین نفاب نیز زمینه در را واقعیت این ابیات یک كردند. امامى خوددارى آن در وتأمل توجّه و حق آوردن زبان به از و

گیرند. در واقد، نکتة دومی كه به كمک ابیات آشییکار دورویی از عناد و نادانی نشییأت می و نفاب اینکه آن و سییازدمى

شاعر آن را  ست كه  شته، علّت چنین امری ا ست كه آنها برمی« عناد و نادانی و ترس»گ شمرد و این امر بیانگر این مهم ا

ست و به نحوی با مفهوم آی شته ا شری از میان چندین بیتی كه پیش روی دا شته و برخی از زمخ سب دا ة مورد بحث تنا

 در تحکیم استداللش مؤثّر واقد شود.ابیاتی را برگزیده كه ( 9)اند، مفسران به آنها اشاره كرده

 مُحيطُ  اللَّهُ وَ الْمَوْتِ حَذَرَ الصَّوَاعِقِ مِّنَ ءَاذَانهِم فىِ أََصابِعَهُمْ يجَعَلُونَ وَبَرْقٌ وَرَعْدٌ ظُلُمَاتٌ فِيهِ السَّمَاءِ مِّنَ كََصيِّبٍ أَوْ﴿ .3-7

َصیِّبٍ و  َوْ»دهد: ای مختصر از آیه ارائه میالهیجی ضمن نگاهی نحوی به عبارات، ترجمه( 19)بقره/  2﴾بِالْكَافِرِين  مِنَ كَ

 من یّبص ذوى كمثل مثلهم و: »كه است چنین كالم تقدیر است، و زائد كاف و «نارام اْستَوْقَدَ الَّذِی» بر معطوفست السَّماءِ

 در دباش ظُلُماتٌ فِیهِ آسمان از شب در آید بزیر كه است قطره بزرگ باران خداوند حال مانند ایشان حال یا یعنى السماء

..«  .ربب روشنى و رعد آواز آن در باشد و بَرْبٌ وَ رَعْدٌ وَ شب تاریکى و ابر تاریکى و باران تکاثف قطرات هاىتاریکی آن

 ( 17/ 1: 1373)الهیجی، 

ولی زمخشری از پس نگاه نحوی، به یکایک واژگان از جمله صیب، السماء و مممون عبارات توجه دارد و در قالب 

 السماء معرفه آمده»است: « السماء»پیرامون  های ادبی ویپردازد. از جمله شاهد مثالاستشهادات ادبی به توضیح آنها می

«  ماءس آفاقها من  فق كل ألنّ»های آسمان را مقصود است؛ است و غرض نفی یک افق از چندین افق است بلکه تمام افق

 كه در بیت زیر آمده است:شود آنچانزیرا هر افق، سماء نامیده می

 ( 10) ســماء و بينــنا أرض بــعد مـــن و                       ذکـــرتها ما إذا لذکـــراها فأوه

 ( 1/78: 1407)زمخشری،                                                                         
شد كه  شتر ذكر  ست ادبی و دقیق و فهم او از»پی شری در داللت آیات كریمه قرآن، نگاهی ا معانی آیات،  نگاه زمخ

ست  ستفهمی ا صی تأثیر نپذیرفته ا ستا( 309 /2 :1380)معرفت،  .«عمیق كه از هیچ مکتب خا صرار  او در این را ا



ت آن به دس نقطة مقابلبا بیان گاه معنی و مفهوم لغت را و در این شیوه، را بیان كند  نحویهای ها و تفاوتدارد كه فرب

سماء چنین عملمقام فرب بین ر د . چنانکهآوردمی سماء و  ساختار نحوی واژة  ال صا در  ستق ست. او با ا سماء»كرده ا  «ال

مای برمعنایی دقیق و  ساس ف ست. متن بر حاكم ا  برداریگرته بهشاید در نگاه اول چنین كاری  و جمله، ارایه داده ا

فهم ارتباط ساختار نحوی واژة زبان مبد  و  به توجه اللفظی شباهت داشته باشد؛ اما بدونتفسیری تحت حتی یا و نحوی

سورة  12شود. همچنانکه در آیة بین لغات و چرایی آمدن به چنین ساختاری، از نکات ریز ادبی و بالغی قرآن غفلت می

صلت ست. طبق قواعد نحوی عربی، هرگاه كلمه( 11) ف سمان خلق نموده ا ست، خداوند هفت آ صورت نکره آمده ا ای به 

شود بر اِفراد داللت می شد، از جمله های متعدّدی میمعرفه گردد، مدلول« ال»ه به كمک كند و هرگاعنوان  شته با تواند دا

شته باشد یا آنکه بر تمام افراد جنسش داللت كند؛ تواند بر اسم نکرهآنکه می شاره دا ای كه پیشتر دربارة آن سخن رفته ا

سماء « ال»در آیة شریفة مورد بحث،  هفت آسمان را قصد كرده است. زیرا  است؛ یعنی خداوند در این آیه« ال جنس»ال

در آیات پیشییین سییمائی كه دربارة آن سییخن رفته باشیید، نیامده اسییت. شییاعر بار دیگر كاركردی ادبی پیش گرفته و در 

صحیح معنا، به نقطة مقابل حالت تعریف البه سهل و انتقال  سماء»الی بیتی در جهت دریافتی  صورت« ال نکرة آن  یعنی 

  .ه استاشاره كرد« سماء»

َصادِقِين وَ إِن كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلىَ﴿ .3-8 ُشهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  ُسورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَ ادْعُواْ   ﴾عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِ

بارة 23)بقره/ َّهِ﴿( الهیجی در فا می ﴾مِنْ دُونِ الل مه اكت ند: به این ترج )الهیجی، « مطلق معبود و بحق خداى از بجز»ك

1373 :1 /21 ) 

 كند:اشاره می« أمية بن أبى الصلت»گوید و به بیت زیر از سخن می ﴾دُونِ﴿زمخشری به تفصیل دربارة لفظ 

 ( 12) ن راقــدهر مــنات الــسع بــن واق           و ال للـــمِ اللَّهِ ك دونَــمال سُــــيا نف

 ( 1/23: 1407)زمخشری،                                                                         

شری  ستزمخ صراحت پذیرفته ا شتر از یک معنی را به  ستعمال لفظ در بی ضو ع از؛ ا م مباحث الفاظ در عل این مو

ست.  صول ا شگرفی »ا شتر از یک معنی تأثیرات  ستعمال لفظ در بی سیر برپذیرفتن ا نهد و با ای میج در فقه و كالم و تف

( 55: تابی)حائری، « كه در ترجمه قرآن نیز نقش خواهد داشییت.یابد؛ چنانمسییأله چند بطن داشییتن قرآن نیز ارتباط می

دُونَ قدمک »رسییاند؛ گاه به معنای تحت اسییت بر حسییب موقعیّتی كه در جمله دارد، معانی متعدّدی را می« دون»لفظ 

ماءُ دُونَک»و گاه به معنای فوب « بِسییاطٌ سییاَر »و گاه به معنای  مام « جلسَ الوزیرُ دُونَ األمیرِ»و گاه به معنای خلف « السییّ

اسییت. شییاعر برای آنکه خواننده به سییهولت و بدون « إال»اسییت. اما معنای دیگری نیز دارد و آن « الجَماعةِالرائدُ دُونَ 

ه یابد، در شرح لغت به استعمال لفظ در ساختار نحوی توجّه داشته است. از آنجا كه هیچگونه تأملّی به معنای مقصود را

شاهد مدّعای خود ذكر كرده كه در آن لفظ « إلّا» ّسر بیتی را  ست، مف ستثنی منه همراه ا ستثنی و م در جملة منفی و با م

ود را اینگونه زمخشری مدّعای خ«. تثنی منهادات نفی+ ادات استثنا+ مس»در ساختار جملة استثنا قرار گرفته باشد: « دون»

 به كار رفته است، با شاهدی ادبی مبرهن و مستدلّ ساخته است. « غیر»در معنای « دون»مبنی بر اینکه 



الِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما ﴿ .3-9 صَّ رِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال شِّ رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا وَ بَ

( شییریف الهیجی دربارة 25)بقره/  ﴾هذَا الَّذي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشْْابِهاً وَ لَهُمْ فيها أَزْواجٌ مُهَهَّرَةٌ وَ هُمْ فيها خالِدُون

 كه چرا صفت ازواج مفرد آمده، توضیحی نداده است.این

شری  صوف بهمیزمخ صفت مانند مو سند چرا این  سخ باید گفت این دو گوید: اگر بپر صورت جمد نیامده؟ در پا

ه مفرد باشد؛ كدر صورتی« النساءُ فعلت»برای چند نفر و « النساءُ فعلن»گوید: شیوه در زبان عربی فصیح است و عرب می

 كه در بیتی از دیوان حماسه آمده است: چنان

 ( 13) دُورِ فَمَلَّتِـــــبَ القُــو اسْتَعْجَلَتْ َنصْ   انِ تَقَنَّعَتْ ــارَى بِالدُّخَذَــــوإذَا العَ

 ( 1/109: 1407)زمخشری،                                                                         

ای كه بیان آن ضروری است و نه تنها از دیدة الهیجی بلکه از نظرگاه زمخشری مغفول مانده است پاسخ به این نکته

تأثیری در ارایة تفسیر داشته است؟ آیا با وجود فصاحت، مفرد آمدن آن  ﴾مُهَهَّرَةٌ﴿پرسش است كه آیا جمد یا مفرد آمدن 

ل توان دو فعل افراد و جمد را استعمامی« النساء»كه برای لفظی چون  اتفاقی است یا حکمتی داشته است؟ صحیح است

شود و حال می او همسر و شوهر از یک هر بر اطالب است كه همسر بمعنى زوج جمد  ﴾أَزْواجٌ﴿كرد، اما در آیة شریفه، 

با  پیوسیییته ﴾أَزْواجٌ﴿دید كه  كه در سیییایر آیات نظری افکنیم خواهیمتنها بر تأنیث داللت دارد. لذا چنان« النسیییاء»آنکه 

بر شوهران و همسران پاک داللت دارد و تنها زنان را  ﴾مُهَهَّرَةٌ أَزْواجٌ﴿عنوان گشته و این مبین این نکته است كه  ﴾مُهَهَّرَةٌ﴿

صورت و مبرا از آلودگیشامل نمی ستند؛ البته خود مردان هم به زیباترین  شت زنانی پاک ه و  دنیویهای شود. در به

بارک  و مادّى قذارات قابالم برای مردانی پاک. اگر خداوند ت ها برای زنان پاک و حوریان هم مت اخالقی خواهند بود؛ آن

شتیم و تنها حوریان را مقصود بود و حال آنکه عنوان می ﴾مُهَهَّرَات أَزْواجٌ﴿ ساء بر رجال را دا كرد در آن صورت تغلیب ن

الدنيا،  من أدناس وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُهَهَّرَةٌ« »بالقرآن القرآن تفســير فى البالغ»تفاسیییر همچون چنین نیسییت. البته برخی از 

محمد »(. تألیف 5/ 1: 1419)صادقی تهرانی، « للذکور مطهرة اإلناث و لإلناث مطهرة الذکور، و لکن الحور هي  فقط للذکور

األزواج جمع زوج، و الزوج يطلق على الرجل و المرأة فيقال لکل واحد إن » «القرآن وحى من تفســير»و « صیییادقی تهرانی

ــاء من الرجال  ــاء المطهرات، و عن أزواج النس ــوقة للحديع عن أزواج الرجال المنمنين من النس منهما زوج، فتکون اآلية مس

مل اهلل، « المطهرين، و يکون تأنيع مطهرة بلحاظ الجمع و فيه خفاء مل »ف (. تألی195/ 1: 1419)ف سین ف سید محمد ح

 اند. این نکته را لحاظ كرده« اهلل

 را بیشییتر تبیین نموده و توضیییح دادهگفته اما زمخشییری با ابیاتی از امرا القیس آن« جاودانگی»را  ﴾خَالِدُونَ﴿الهیجی 

رٍ مِنْ ﴿كه خدای متعال فرموده اسیییت: یعنی لذّت دایم، چنان« خلد»اسیییت كه  قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ وَما جَعَلْنا لِبَشَْْ

 :گویددر ابیات زیر می« امرا القیس»كه ( همچنان34انبیاء/ ) 3﴾الْخالِدُون

 ( 14) وهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ کانَ في العُصُرِ الخَالى            مْ صَبَاحاً أيُّهَا الطَّلَُل البَالِى ــــألَا أنْعَ   

 بأوْجَال تُ ـــا يَبِيــلُ الهُمُومِ مَـقَلِيـ          دٌ مُخَلّدٌـنْ إلّا سَعِيـــلْ يَنْعَمَــــوهَ



 ( 1/110: 1407)زمخشری،                                                                     

شه سیر قرآن نقش فراوانی داردری سی در تف شنا سی در فهم مفردات قرآن كریم و معنا سی پیشیرا ، زشنا سا فرض ا

ست كه عرب  ست كه معنای مراد خدای تعالی از الفاظ و تعابیر قرآن عبارت از همان معنایی ا سیر تاریخی قرآن این ا تف

در بسیاری از طور كه پیشتر عنوان شد، زمخشری نیز این مهم را در نظر داشته و همانفهمیدند. حجاز در عصر نزول می

ئه كرده از واژگان واژه قرآنی یا تأیید معنایی كه از واژه موارد برای یافتن معنای یک یات جاهلیای ارا كمک گرفته  اب

 «خَلَدَ بالمکان» برای همیشه در ناز و نعمت ماند.ّ و « خَلدَ فی النّعِیم»چنین آمده است: « خلد». در زبان عربی واژة است

ر همواره در پی ارایة   مدّت خیلی درازی در آن مکان ماند.ّ زمخشیییری این معنا را پذیرفه اسیییت اما از آنجا كه مفسیییّ

اعر سعادت ش .كمک گرفته است فوب بیت و در تأیید این معنا ازاشاره دارد  ناپذیریّتفسیری دقیق است، به قید  زوال

شگی و بقای ابدی را در ماندگاری فناناپذیر می شتیان را به پایداری همی ست كه خداوند به ّسر نیز بر این باور ا داند؛ مف

 و كرامت این ل  نیست و  هرگزماندگاری كه هرگز زوال نپذیرد وعده داده است، لذّتی كه مشوب به خوف نیستی و زوا

سورة النساء،  57نشود؛ و مدّعای خویش را با این ابیات مستدّل ساخته است. همانطور كه در آیة  منقطد ایشان از نعمت

«  زبدة التفاسیر»كه مال فتح اهلل كاشانی در تفسیر و یا همچنان ﴾أَبَداً فِيها خالِدِينَ﴿بر این معنا تأكید شده است: «  بدام»با قید 

مهمّی كه  (. پیام98/ 1: 1423)كاشییانی، « ینقطد ال الّذی الالزم البقاء و الدوام هاهنا به المراد» به این نکته اشییاره دارد:

 زمخشری از طریق ابیات مذكور بر خوانندة معاصر آشکار ساخته است.

ْستَحْىِ لَا اللَّهَ إِنَّ﴿ .3-10 ْضرِبَ أَن يَ َض ً مَّا مَثَلًا يَ  لَّذِينَ ا وَأَمَّا  رَّبِّهِمْ مِن الْحَقُ أَنَّهُ فَيَعْلَمُونَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ فَأَمَّا  فَوْقَهَا فَمَا بَعُو

لُ مَثَ ً بِهَاذَا اللَّهُ أَرَادَ مَاذَا فَيَقُولُونَ كَقَرُواْ ِْْ لُ وَمَا  كَثِيرًا بِهِ وَيَهْدِى كَثِيرًا بِهِ يُض ِْْ قِين إِلَّا بِهِ يُض ِْْ ( الهیجی در 26)بقره/  ﴾الْقَاس

ْستَحْيِي»گوید: شرح آیه می ْضرِبَ أى من أن يضرب  ایستدنمى باز تعالى خداى كه بدرستى إِنَّ اللَّهَ ال يَ  از یعنى ام مَثَالًأَنْ يَ

 ( 1/24: 1373)الهیجی، « باشد... پشه مثل آن كه بَعُوضَ ً مثلها از مثلى حق تبیین بواسطه بزند اینکه

شری عبارت  ْستَحْىِ لَا اللَّهَ إِنَّ﴿و حال آنکه زمخ ْضرِبَ أَن يَ َض ً مَّا مَثَ ً يَ سؤال مقدر  ﴾بَعُو ستحي»را جواب  رب  يأما ي

اشاره « مامابوت»داند و به بیتی از میو از باب مشاكله و همراهی با پرسش مقدر « محمد أن يضرب مثال بالذباب و العنکبوت

 یعنی ساختم را به كار برده است به جهت« بنیت»در این بیت شاعر برای اختیار كردن و برگزیدن همسایه، واژة  كند؛می

 :مجاورت با منزل

 ( 15) المَنْزِلِ قبْلَ ارَالجــــَ بَنَيْــــتُ أَنِّى                    کُلَّها يَعْرُبَ أَفْنــــاءَ مُبْلِغٌ مَــــنْ

 ( 113: 1407)زمخشری،                                                                              

سیاب آیات  سرار یک واژه یا تعبیر قرآنی،  شریفه در فهم ا سیر آیة  شأن نزول باید معیار قرار گیرد. زمخشری در تف و 

 یستحیى :  ماكنداند اشاره میاست. وی ابتدا به شأن نزول آیه و سؤالی كه منافقان عنوان داشته نیز به این نکته نظر داشته

مرب  ن محمد رب سؤال  و بالذباب مثال ی ست. اما آنچه كه  شریفه را نازل كرده ا العنکبوت؟ و خداوند در جواب، آیة 

شرم و حیا بر خداوند تعالی راه ندارد. زی ست كه  ست آن ا ضله صفات از را  حیاءبرانگیز ا سانیّه فا ست نف  احتس و ا

زمخشری در توضیح لغت  گوید.در جواب می« الیستحیی»است. لذا مفّسر دربارة چرایی آمدن فعل  منزّه آن از آفریدگار



و بر ده كرتوجه  ادبیبه اسییتعماالت الیسییتحیی كه اسییتعمال آن در آیة مباركه اندكی غریب و نامأنوس اسییت، بار دیگر 

است:  «الیترک»وی معتقد است مقصود از الیستحیی در آیه،  داده است.را شرح و بس  ی قرآن ةكلم ادبی شاهدیاساس 

ضة المثل ضییرب الیترک» ه را  خداوند تبارک و تعالی مثال زدن به پشیی« .لحقارتها بها یتمثل  ن یسییتحیى من ترک بالبعو

آن به خاطر حقیر بودن و كوچک بودنش شرم دارد.ّ اما خداوند جهت كه شخصی از مثال زدن به كند همچنانترک نمی

سلوبی كه در زبان و ادب عربی  ست؛ ا سؤال، عین جملة منافقان را بکار گرفته ا ش»مطابقت و همانندی جواب با  «  اكلهم

ساختن ادّعای خویش، نام دارد.  ساختار رایجی در زبان عربی و مبرهن  شری در اثبات وجود چنین  سته اززمخ های دان

. كندو به شاهدی از صنعت بدیعی مشاكله اشاره می ادبیات عرب روی آورده است اصیل منابد و بهبهره گرفته  خود ادبی

، «منزل»، اختیار كردن و برگزیدن اسییت، اما جهت همانندی و مشییاكلت با لفظ «بنیت»در بیت مذكور مقصییود شییاعر از 

این در حالی اسییت كه الهیجی در تفسیییر خود بدون آنکه به این نکته اشییاره كند را بکار برده اسییت. « بنی»شییاعر لفظ 

د؛ انمعنا كرده اسییت و یا حتی برخی از مفسییران به همان معنای لغوی واژه اشییاره داشییته« ایسییتدبازنمی»الیسییتحیی را 

 (.141/ 1: 1374همدانى )موسوی همدانی،  باقر موسوى محمد همچون سید

ساءَكُمْ وَ فيوَ إِذْ نَ﴿ .3-11 ْستَحْيُونَ نِ ُسوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَ ُسومُونَكُمْ  ْن ذلِكُمْ بَ ءٌ مِ جَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَ

 (. 1/48: 1373تفسیر كرده است )الهیجی،  «یعذّبونکم» را ﴾يَسُومُونَكُمْ﴿ ( شریف الهیجی49بقره/) ﴾رَبِّكُمْ عَظيم

ُسومُونَكُمْ﴿گوید: امّا زمخشری می شه باشد دربارة او به« سامه خسفام»از  ﴾يَ ستم پی كار گرفته شده است كه اگر كسی 

 گفته است:« عمروبن كلثوم»كه شود؛ چنانبرده می

 ( 16) اـنَـيـفُ فِ ـرَّ الْخَسْـــا أَنْ يَقِـــأَبَيْنَ     اسَ خَسْفاًــامَ النَّــَكُ ســإذَا مَا الْمَلْ

 ( 1/137: 1407)زمخشری،                                                                    

ای این ظلم و سیتم برای مقصیود شیاعر از بیت، مداومت فرمانروای ظالم در خواری و سیتم به مردم اسیت؛ به گونه

شار« سام»این شاهد ادبی، به قید نهفته در فعل  مدّت مدیدی در میان مردم ماندگار شده است. زمخشری نیز به كمک ه ا

ُسومُونَكُمْ»دارد.  ُسومُونَكُمْ» و است رفتن چیزى دنبال پى در پى معنى به «سوم» ریشه از «يَ  به را ماش یعنى «الْعَذابِ ُسوءَ يَ

برای سالیان مدیدی بر ها هایی است كه قبطیكردند و این نکته یادآور كارهای سخت و بیگاریمى عذاب مداوم صورت

سرائیل تحمیل می سرائیل كردند.  بنىبنی ا صر در ا مرت آمدن از پس و رفتندمى شمار به بیگانه قومى م سفی ح  و و

 سرائیلا بنى به همواره مصر اصلى ساكنان همان یا هاقبطى. بودند آمده وجود به آنها تناسل و توالد مصر، و به برادرانش

شیدندمى بیگارى آنها از حال عین در و كردندمى نگاه حقارت دیده به سا طاقت و سخت كارهاى تمام. ك  هعهد به را فر

. كردندمى وادار شاقه اعمال انجام به زور به را آنها قبطیان. كردندمى كار روز و شب بردگان مثل آنها و بودند گذاشته آنان

سیار سنگهاى حمل صر و معابد بناى براى سنگین ب صر اهرام بخصوص آنها مقابر و شاهان ق  دهعه دور، به هاىراه از م

سرائیل بنى سرائیل بنى از نفر چندین شدن تلف قیمت به معبد به سن  تخته یک رسیدن گاهى كه طوری به بود ا  تمام ا

ست كه الهیجی تنها معنای مى سومونکم»را از فعل « یعذّبونکم»شد.ّ این در حالی ا ست: عذاب« ی  كردندمی اراده كرده ا



بینیم طفولیت. و اینگونه می حین در را شما پسران كشتندمی  َبْناءَكُمْ یُذَبِّحُونَ كه بود این عذاب آن و شدید عذابى را شما

 .گیری زمخشری از یک بیت چه تأثیری در روشن شدن تفسیر آیه داشته استاین استدالل و بهرهكه 

 ﴾ونَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال فارِضٌ وَال بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُقالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ ﴿ .3-12

( ؛ و 64/ 1: 1373گوید: نه پیر و نه كوچک نارسییییده )الهیجی، می ﴾ال فارِضٌ وَال بِكْرٌ﴿( الهیجی در معنای 68)بقره/

 را پیر معنا كرده است.  «فارض»اینگونه 

 گوید:زمخشری این پیر بودن را با شعر توصیف كرده و گفته است؛ خفاف بن ندبه می

 ( 17) لَى رِجْلبومُ عَــــا تَقُــــاقُ إلَيْهِ مَـــتُسَ          طَيْتُ ضَيْفَكَ فَارِضاً ــرِى لَقَدْ أَعْــلَعَمْ

 ( 1/149: 1407)زمخشری،                                                                        

كند كه بنا شییده اسییت، معنایی را گزینش می سیینجی و اسییتداللزمخشییری به اقتمییای شیییوة كارش كه بر پایة نکته

شد. علّ صفات و قیدهای نهان در پس واژة متن مبد  با ستجو دربردارندة تمام  شی را در بیتی از جاهلی ج ت چنین گزین

اند اما مقصود چگونه گاو پیری را به معنای پیر ترجمه كرده« فارض»كند. هر چند بسیاری از مفسّران همچون الهیجی می

توجّه به اسییت؛ گاو پیری كه كارآزموده اسییت و همچنان قدرت كار كردن را دارد یا گاو پیری كه از كار افتاده اسییت؟ 

ستعمالِ واژه در مو صیل عرباردِ ا ست كه ما را در بهرهی ، نکتة مهممتون ا د لغوی، و اختیارِ معنیِ جویی از معانیِ متعدّا

سیاب آیه، یاری می سب با  ستفاده از نکتهمنا سرینِ محققِ در لغت سنجیدهد؛ ا این  یییی همچون زمخشرییییی هایِ مف

ست می« فارض»وی به كمک بیت فوب معنایی دقیق از  گرداند.مندی را به كمالِ خود نزدیک میبهره شتری » دهد: به د

 «  را براند.خواهد كه آنام كهّ شایستگی سوار شدن ندارد و كسی میداده

 

 نتیجه

 كند و بخشی ازكمک می واژگان های گوناگون معناییالیه. مطابقت واژگانِ قرآنی با ابیات شعر جاهلی، به تفکیک 1

پسند صورت است كه تفسیری مستدلّ و متنی ساده و عامهو در این كندمیآشکار را  قرآنهای معانی پوشیدگی و پنهانی

ّسر نیز در . از آنجا كه قرآن دامنة فهم عوام و خواص را همزمان تأمین میگیرددر اختیار مخاطب قرار می سلّمام مف كند، م

 این دو مؤلّفه را در كنار هم رعایت كند.  برگردان و شرح این شاهکار ادبی باید

 است. عرضه كرده های لفظیفارغ از پیچیدگی یتفسیر . تفسیر كشاف میان فهم عوام و پسند خواص جمد نموده و2

سته در انتقال معنا برای نکتهاین  ستفاده از شواهد شعری توان تفسیر الهیجی  كهتر باشد؛ در حالیسنجان موفقتفسیر با ا

اند، ماندههای لفظی مصون ناند، ضمن آنکه از پیچیدگیبهرهتفاسیری كه از شرح واژگانی بر اساس متون اصیل عربی بی

 اند. جانبه بازماندهننده منتقل نمایند و در نتیجه از ارایة تفسیری همهاند معنا و مفهوم آیات را به خوانتوانسته

ستفاده از سوی . زمخشری از یک3 شهادات ادبیبا ا ست س  آموزهدر ، ا شتاز  مخاطبان از سطح به عمق بانیز هایب پی

ست شان برای عموم، از ارزشو  ا ساده و قابل فهم ای سیرهای این تنثر  ست ف سیر؛ لذا در یک جمله میا  توان گفت: تف

پسند است؛ زیرا برای تفهیم واژگانی كه چند معنا و گاه معانی متمادی دارند، به مطابقت با اشعاری كه پیش از وی عامه



را از  وی فسیییرگمان تها بیاین افزونهطبد همگان قرار گیرد. تا مطلوب دهد.نزول قرآن سییروده شییده بودند، ارجاع می

 .بردمی ی عمیقشرح و تفسیر به ساحت ساده تفسیریح سط

عایت وی به رتوان گفت: تفسیر زمخشری پسند خواص را نیز افق كار خویش قرار داده است. . و از دیگر سوی می4

یهبازگردان الاسلوب و ساختار ظاهری و ابعاد فصاحت و بالغت قرآن توجّة شایان ذكری داشته است و از این حیث در 

كند كند و همواره سعی میشود، اشاره میهای بالغی كه گاه در ابیات مشاهده میواژگان به زیبایی گوناگون معنایی های

 های خود را حفظ كند.تفسیرش از جهت تركیب لفظی و سبک ادبی برجستگی

ایه كرده تر ارتر و بار ارزش. در مجموع به سبب شرح و بسطی كه زمخشری به كمک ابیات داشته، تفسیری حجیم5

و در  ای مؤثّر واقد شدهقرآن تا حدّ قابل مشاهده در تفسیر و تفهیم معانی آیات ی استشهادات ادبیی  هااین افزونهاست. 

 معنی و هایظرافتاسییت  توانسییتهاند و اینگونه زمخشییری با اسییتفاده از این سییبک گشییا بودهتفهیم معنای تفسیییر راه

 به مخاطب انتقال دهد.ها را واژه در موجود های عاطفیارزش
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سران: ابراهیم عاملی؛ 1 سیر عاملی». از جملة این مف شیرازی؛  1360« )تف سین  سید محمد ح صدوب.  تقریب القرآن إلی »هیییی(، تهران: 

س»ب(، بیروت: دارالعلوم. حسین بن علی ابوالفتح رازی؛  1424« )األذهان ب(، به كوشش  1408« )ر القرآنیروض الجنان وروح الجنان فی تف

شوری مازندرانی؛  شهر آ ضوی.  محمد بن علی ابن  ستان قدس ر شهد: آ صح، م شابه القرآن ومختلفه»محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی نا «  مت

د جواد (، با مقدمة محم1373« )ر القرآنیمجمد القرآن فی تفسیی»(، با مقدمة عالمه شییهرسییتانی، قم: بیدار. فمییل بن حسیین طبرسییی؛ 1410)

سین عاملی؛  سرو. علی بن ح صرخ سیالوج»بالغی، تهران: نا شیخ مالک محمودی، قم: دارالقرآن 1413« )زیر القرآن العزیز فی تف (، به كوشش 

 الکریم.

شما نبود امّا من تالش كردم كه به گونه2 ستة عطای  شای شکرگزاری من  ست و زبان و قلبم .  مو د سه ع شم. با هر  شما با شکرگزار  ای 

 جای آوردم.اید بههایی را كه مرا به آن نواختهر نعمتشک

 دهیم كه آنان دادند.. جز دشمنی راهی نمانده، به آنان چنان كیفری می3

سایش را به من می4 شرار عتابِ هجران، هنوز دارد دل مرا می. در حالی خبر نعمت و آ سوزاند، خدایش بیامرزد و پاس بدارد از دهند كه 

 ه خوار دارنده. شاهد مثال در ذاک العاتب است.این عتاب كنند

شاعر این بیت 5  شهب بن رمیلة».  ست و«   شاعر آن  ا شده كه  ست« حریث بن مخفض»گفته  صل آن: الذی و. ا ست كه « الذین»   بوده ا

رسییدند، بهترین مردان در به هالكت « فلد»كه در نون آن برای تخفیف حذف شیده اسیت. ترجمة بیت:  ای مادر جاودانگی، براسیتی كسیانی

 اخالب و صفات انسانی هستند.

 . غزاله بازار جن  را یکسال كامل برای مردم كوفه و بصره پر رونق نگاه داشت.6

جای عمر راز ای را برگزیدم و به. به جای یکی پُر موی دیگری را كه موی اندكی داشییت و به جای یکی برآمده دندان، دندان فرو افتاده7

 جای اسالم به ترسایی گرویده باشد.انتخاب كردم كه عمری كوتاه داشت، درست مانند مسلمانی كه بهكسی را 

نند  با كناک را دربارة من بشنوند، آن را با شادی پخش میاست. ترجمه: اگر سخنی شبهه« قعنب بن  م صاحب بن ضمرة». این ابیات از 8

سخن همچون پرنده در میان مردم به پرواز در شنوند، پنهان میمیآن  صالح ب شود، آیندّ و هرآنچه را كه دربارة  دارند./ اگر از من به نیکی یاد 



سییپارند./ این  رفتارّ به سییبب عدم شیینوند ولی اگر از من به بدی یاد شییود  نزد آنان نام من به بدی یاد شییود، به آن سییخنانّ گوش مینمی

 ابر دشمن دارند؛ براستی كه نادانی و ترس چه دوستان بدی هستند.شناختی است كه نسبت به من و ترسی است كه در بر

سی در . 9 سکین درامی»به ابیاتی از  مجمد البیانهمچنان كه طبر ست:« م شاره كرده ا  جارتی یواری خرجت/ حتى جارتی ما إذا  عمى» ا

 (.147/ 1: 1372طبرسی، « )وقر سمعها فی ما و بینهما/  ذنی كان عما تصم الخدر/ و

 خورم.كنم، بر این دوری و فراب كه از زمین تا آسمان بین ما فاصله است، افسوس میآنگاه كه از او  محبوبّ یاد می. 10

ضاهُنَّ﴿. 11 ماءَ زَيَّنَّا أَمْرَها وَ َسماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ يَوْمَيْنِ في َسماواتٍ َسبْعَ فَقَ سَّ صابيحَ الدُنْيا ال صلت/ ) ﴾الْعَليمِ الْعَزيزِ تَقْديرُ ذلِكَ حِقْظاً وَ بِمَ ف

12 ) 

 . ای نفسی كه در برابر نیش حوادث روزگار، تو را جز خداوند حافظ و طبیبی نیست.12

 ها شتاب كردند و گوشتی كه بار گذاشته بودند زود پخته شد.وقتی دوشیزگان از دود در پرده شدند، در گذاشتن دی . 13

شما خوش باد. آیا آنان های فناناپذیر،. ای ویرانه14 شما باد و بامداد بر  ستند میكه دیر زمانی رفتهدرود بر  شاد اند و اكنون دیگر نی توانند 

 زیند.اند و اندوه كمی دارند و در بیم نمیمند باشند كه نیکبخت و جاودانهتوانند بهرهو خرم باشند؛ فق  كسانی می

 ای استّ برساند كه من همسایه را پیش از خانه ساختم  برگزیدمّ.قبیلهكیست كه به همة تبارهای یعرب  نام . 15

ستم در بین ما 16 شه كند  دائمام مردم را به خواری و ذلّت اندازدّ، آیا در این هنگام خواری و  ستم پی سبت به مردم  شاهی ن . آنگاه كه پاد

 شود؟ماندگار می

  را براند.خواهد كه آنام كه شایستگی سوار شدن ندارد و كسی میداده. به جان من سوگند كه به میهمان تو شتری 17
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