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Abstract
One of the main requisites for understanding the Quran is the comprehension of the language of the time
of revelation. Then, only referring to the interpretations or translations of the Quran, which are based on
such an understanding, is acceptable. Accordingly, among the conditions of understanding, interpreting, and
translating the Quran, attention should be paid to its syntactic implications. Without having proper
knowledge of syntactic implications, the process of understanding, interpretation, and translation may not be
completed. Hence, the semantics of the syntactic construction of the Quran and finding their equivalents in
various languages, including Persian, are the prerequisites of understanding, interpreting, and
translating the Quran. The present study aims at investigating the syntactic semantics of the structure of
‘Asbaha+ the present verb’ in the Holy Quran and its equivalent in Persian. Therefore, the study reviews the
verb ‘Asbaha’ in Arabic as well as the structure of ‘Asbaha+ the present verb’ in Quranic exegeses and
translations. Finally, through examining about 150 exegeses and more than 50 translations, this construction
is modeled in two positive and negative aspects in Persian.
The verb ‘Asbaha’ is one of the semi-mutisarrif verbs. This verb and its similar verbs (adhha, zalla, amsa,
and bat) have two functions in Arabic grammar: 1) Tamma (complete): when it means entering one of these
five times (morning, noon, during the day, evening or the beginning of the night, and during the night), in
this case, it suffices to take the subject and does not need a noun and a predicate; 2) Naqisah (incomplete):
when these verbs are incomplete, they have two states (i.e. attribution of the predicate to the subject in one of
the five tenses, and attribution of the predicate to the subject without indicating the five tenses).
In the second and third cases, these verbs are considered as linking or attributive verbs and are translated
as ‘became, made, turned’, with the difference that in the third case, they no longer have the meaning of
time.
The verb ‘Asbaha’ before the present verb is an auxiliary (definite) verb. This structure is used 3 times
in the Holy Quran. In two verses, the present verb, which is the predicate of ‘Asbaha', are positive, and in
one verse is negative.
Through the grammatical analysis and the study of the interpretive context (combination), the present
study proves that when ‘Asbaha’ is used as an auxiliary verb and its predicate is a verbal sentence (fi'liyah)
accompanied by a present verb, it is emptied of the concept of time and has only the meaning of becoming
(sayrourat). Also, the Quranic applications of this syntactic structure by examining the context of the verses
show that ‘Asbaha’ in these cases lacks the meaning of time. There is no indication of the combination of the
verses. It concludes that the special event happened in the morning. Most interpretations are silent about the
time of occurrence of these verses. Among 150 interpretations, only a few have specified their occurrence in
the morning, of which one or two interpretations have suggested the existence or non-concept of time as a
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probability.
By examining the translations of the Holy Quran, in general, the translation of the verb ‘Asbaha’ in these
verses may be divided into 4 categories based on their frequency including the concept of time, the concept
of becoming, the scattered concepts, and the equivalent. As there is no reason in the interpretations for the
existence of the concept of time. It seems that the adverb ‘digar’ (no longer) is an appropriate equilibrium for
the verb ‘Asbaha’ in this structure, which indicates the concept of becoming and evolution and is used for
both positive and negative aspects.
Keywords: Persian Translations of the Quran, the Pattern of Incomplete Verbs, Syntactic Constructions
of the Quran, ‘Asbaha’ with a Present Verb, the Adverb Digar (no Longer).
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چکیده
یکی از شروط اساسی فهم قرآن ،فهم زبان عربی زمان نزول است و تنها مراجعه به آن بخش از تفاسير یا ترجمههههایی از
قرآن رواست که برپایة چنين فهمی تأليف شده باشد .بر این اساس ،ازجمله شرایط فهم ،تفسير و ترجمهة قهرآن ،در مهدلول
ساختهای نحوی آن ،براساس داللت این ساختها در زمان نزول است؛ زیرا بدون شناخت درست و دقيق آن ،فراینهد فههم،
تفسير و ترجمه محقق نمیشود .ازاینرو معناشناسی سازههای نحوی قرآن و برابریهابی آن در زبهانههای گونهاگون و ازجملهه
فارسی از پيشنيازهای فهم ،تفسير و ترجمة قرآن است .این پژوهش در راستای پژوهشهایی ازایندسهت در پهی معناشناسهی
نحوی ساخت «اصبح» با فعل مضارع در قرآن کریم و پيشنهاد برابرنهادة مناسب آن در زبهان فارسهی اسهت .ازهمهينرو فعهل
«أصبح» را در عرصة لغت و نحو عربی و ساخت «أصبح» با فعل مضارع را در عرصة تفسير و ترجمه قرآن کریم کاویده و پس
از بررسی حدود  150تفسير و بيش از  50ترجمة قرآن ،این ساخت را در وجه مثبت و منفی در فارسی الگویابی کهرده و قيهد
«دیگر» را در وجه مثبت و منفی برای آن پيشنهاد داده است.
کلید واژهها :ترجمههای فارسی قرآن ،الگویابی افعال ناقصه ،سازههای نحوی قرآن« ،أصبح» با فعل مضارع ،قيد «دیگر»
 .1مقدمه
فهم متن در گرو توجه و بررسی عوامل متعددی همچون ساختهای نحوی آن متن اسهت .ازجملهه سهاختهها ،سهاخت
افعال ناقصه است که باتوجهبه کاربرد فراوان این ساخت در قرآن ،بررسی قرآنی آنها و تحليل صحيح و معادلیابی هریه

در

زبان فارسی ضروری مینماید .پژوهش حاضر یکی از افعال ناقصه ،یعنی «أصبح» را هنگامی که خبهر آن فعهل مضهارع باشهد،
بررسی میکند و با واردکردن معنا به نحو عربی در پی کشف معنای این سازة دستوری در قرآن کریم و در پی پاسخگهویی بهه
پرسشهای زیر است:
1ه تحليل ساخت نحوی «أصبح  +فعل مضارع» چه نتایج متفاوتی در مقایسه با نحو سنّتی در پی خواهد داشت؟
2ه برابریابی روشمند این ساخت در قرآن کریم ،در زبان فارسی چه دستاوردهایی برای ترجمة قرآن کریم دارد؟
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 .2پیشینة پژوهش
در زمينة فعل «أصبح» در قرآن کریم تاکنون دو مقاله نگاشته شده است:
 .1مقالة «افعال ناقصه و چگونگی عمل آنها» (انصاری )1380 ،که تنها فعهل «أصهبح» و کاربردههای آن در قهرآن کهریم را
بررسی کرده و برخی از ترجمههای کهن و معاصر آن را نيز ارائه داده است ،اما بهه نقهد ترجمههههای قهرآن کهریم و پيشهنهاد
ترجمة درست یا الگویابی فارسی آن نپرداخته است.
» ،زرکوب و کریمی ( )1389نيز بيشتر به بررسی سير تهاریخی ترجمهة ایهن

« .2

واژه پرداخته و متمرکز بر قرآن کریم نيست و به بررسی نمونههایی از نثر عربی کهن یا معاصر و نيز نهجالبالغهه ههم پرداختهه
است و هرچند برای وجه منفی ساختار «أصبح  +فعل مضهارع» برابرنههادهای پيشهنهاد کهرده ،بهرای وجهه مثبهت آن پيشهنهاد
مشخصی ندارد و آن را به سليقة مترجمان واگذار کرده است .همچنين در این دو مقاله بافت و سياق آیات بررسی نشده و بهه
نظرات مفسّران توجه نشده است .ازاینرو به نظر میرسد موضوع مورد بحهث بهه تحليهل و بازکهاوی بهيشتهری نيهاز دارد و
پژوهش فراگير در این عرصه بایسته مینماید .در پژوهش پيش رو نخست ذیل آیات مورد نظر ،به همة تفاسير نرمافزار جهام
التفاسير (حدود  150تفسير که با حذف ترجمهها و تلخيصها و گزیدهها به حدود  130تفسير مهیرسهد) مراجعهه شهده و در
گام دوم همة ترجمههای موجود در این نرمافزار ( 52ترجمه) بررسی شده است .گفتنی است برخی از ترجمهها فقهط ترجمهه
است؛ برخی در دل تفاسير فارسی است که هم آیات ترجمه شده و هم تفسير آیات ارائه شده اسهت و برخهی دیگهر ترجمهة
تفاسير عربی است .دليل بررسی تفاسير نيز آن است که بررسی سياق آیات در تشخيص اینکه آیا فعل «اصبح» در این سهاختار
مفهوم قيد زمان یا کارکرد دیگری دارد ،بسيار مهم و تأثيرگذار است.
 .3افعال ناقصه
1

افعال ناقصه  :افعالی هستند که بر مبتدا و خبر وارد میشوند و مبتدا را بهخاطر شباهت به فاعل ،مرفوع و خبر را بهدليهل
شباهت به مفعولٌبه ،منصوب میکنند (الغالئينی ،بیتا .)340 /1 :این افعال طبق دیدگاه مشهور  13فعل هستند که چند فعل بهه
آنها ملحق میشود و ازآنجاکه معروفترین و پرکاربردترین و به تعبيری أمّ الباب آنها «کانَ» است ،در نحو به أخهوات «کهانَ»
مشهور هستند.
فعل «أصبح» از افعال شبهمتصرف (ناقص التصرف) به شمار میرود؛ بدین معنا که ماضی و مضارع آن به کار مهیرود؛ امها
امر آن کاربرد ندارد.
3ـ .1فعل أصبح
3ـ1ـ .1أصبح در لغت
فراهيدی اصل مادة «صبح» را بهمعنای شدّت سرخی در مو میداند و «صُبح» و «صَباح» را به آغاز روز معنا کرده اسهت .او
واژه «مُصبِحين» در آیة مبار (

) (الحجر .)83 :را پس از طلوع فجر و پيش از طلوع خورشيد دانسهته

است (فراهيدی1409 ،ق .)125/3 :جوهری «صُبح» را به فجر معنا کرده و «صباح» را نقيض مساء دانسته و در عبهارت «أصهبح
فالن عالما» فعل «أصبح» را مترادف «صار» دانسته است (جوهری1407 ،ق .)380/1 :لسان العرب «صبح» را بهه ههردو معنهای
آغاز روز و فجر معنا کرده و صباح را نقيص مَساء دانسته و گفته است :أَصْبَحَ القومُ :دخلوا فی الصَّباح .سهپس از سهيبویه نقهل

میکند که عبارت «أَصْبَحْنا و أَمْسَينا» یعنی «صِرْنا فی حين ذا » و واژة «مصبحين» در آیة مبار (

)

(الحجر .)83 :را بهمعنای هنگام ورود در صبح دانسته است .همچنهين وی در عبهارت «أصهبح فهالن عالمها» فعهل «أصهبح» را
مترادف «صار» دانسته است (ابن منظور1405 ،ق .)506 /2 :در لسان العرب افزون بر معنای «سرخی رنه

در مهو» از ازههری

بررسی و نقد برابرنهادههای «أصبح» با فعل مضارع در ترجمههای فارسی قرآن  /رضا ميرابوالحسنی و رضا شکرانی 25 /

چنين آورده شده که رن

صبح صادق اندکی به قرمزی میزند؛ گویی رن

شفقِ اول در آغاز شب است .معنای دیگری نيز در

این کتاب بيان شده که در دو کتاب پيشين نبود و آن زیبایی و زیباروبودن است؛ بهدین شهرح کهه اگهر عهينالفعهل ماضهی آن
ح صَهبَحا باشهد
ح َیصْه َب ُ
باشد بهمعنای زیبایی است و صبيح الوجه یعنهی زیبهاروی؛ و چنانچهه صَه ِب َ

مضموم و مصدر آن

بهمعنای سرخموی بودن است و أصبحُ الشَّعر یعنی سرخموی (همو506 :ه .)507معجم مقايیس اللغه برای این ماده ی
(اصل) بيشتر نمیشناسد و آن رن

ریشهه

سرخ است و گفته صبح را به دليل سرخی آن بدین نام نهادهاند؛ همانگونه کهه مصهباح را

بهدليل سرخی نور آن مصباح ناميدهاند (ابن فارس1404 ،ق .)328 /3 :التحقیق فی کلمات القرآن پس از نقل معنای این مهاده
از چند کتاب لغت ،گوهر معنایی این ماده را برطرفشدن ظلمت مادی یا معنوی و حصول روشنایی ظاهری یا بهاطنی دانسهته
که یکی از مصادیق این معنا پيدایش فجر با رفتن شب است .وی در ادامه گفته است« :إصباح» بهمعناى صيرورت شهخص یها
چيزی و الزم است و باب تفعيل آن متعدی است .صباح مصدر است و صبح اسم مصدری است که اسمی برای زمهان صهباح
قرار گرفته است .گاه مراد از «إصباح» صرف تحوّل است که نيازمند ذکر حالتی اسهت کهه بهه آن متحهوّل مهیشهود و در ایهن
صورت از افعال ناقصه به شمار میرود (مصطفوی178 /6 :1360 ،ه.)180
در جم بندی معنای لغوی این ماده به نظر میرسد که معنای بنيادین و هستة گوهرین معنا همان سرخی باشد که سهپيدهدم
را بهجهت سرخی رن

افق در آن هنگام «صبح» گویند و به آدمی با گونههای گلگون «صبيح» یعنی زیبا گویند.

3ـ1ـ .2أصبح در نحو
فعل «أصبح» و اخوات آن (أضحی ،ظلّ ،أمسی و بات) در دستور زبان عربی دو نوع کاربرد دارند:
 .1تامّه :هنگامی که مراد از آن داخلشدن در یکی از این زمانهای پنجگانه (بامداد ،چاشت ،در طهول روز ،عصهر یها آغهاز
شب و در طول شب) باشد که در این صورت ،به گرفتن فاعل بسنده میکند و نيازی به اسم و خبر ندارد (ابنعقيهل1384 ،ق:
 .)279 /1در قرآن کریم فعل «أصبح» تنها در ی

مورد بهشکل تامّه به کهار رفتهه اسهت :فَسُهبْحَانَ اللَّههِ حِهينَ تسمْسُهونَ وَحِهينَ

تسصْبِحُونَ (الروم )17 :شامگاهان و بامگاهان خدای را تسبيح کنيد.
 .2ناقصه :هنگامی که این افعال ناقصه باشد ،خود دو حالت دارند:
الف) مراد اتّصاف مسندإليه (مبتدا) به مسند (خبر) در یکی از زمانهای پنجگانه باشهد (همهو)268 :؛ ماننهد« :أمسهی الجهوّ
غائما و أصبح ممطرا» که یعنی هوا هنگام شب ابری و هنگام صبح بارانی شد.
ب) مراد اتّصاف مسندإليه (مبتدا) به مسند (خبر) بدون داللت بر زمانهای پهنجگانهه باشهد کهه در ایهن صهورت هماننهد «صهار»
بهمعنای «شد» به کار میروند؛ مانند« :ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا» (النحل )58 :که یعنی چهرهاش سياه شد (میشد) .پر واضهح اسهت کهه مهژده
فرزنددارشدن هر زمانی ممکن است به مرد داده شود و این بشارت لزوما در طول روز نيسهت؛ بنهابراین فعهل «ظهلّ» در اینجها فاقهد
معنای زمان (در طول روز) است و تنها نسبت ميان مبتدا و خبر (اسم و خبر) را میرساند .بهرای نمونهه آیهة مبهار «
» (الحج )63 :بدین معناست که «زمين سبز میشود» .گفتنی است فعل «کان» نيهز در برخهی مهوارد بههمعنهای «صهار» بهه کهار
میرود؛ همچون «فکانت سرابا» یعنی «سراب شد» یا «به سراب تبدیل شد» (ر . .الغالئينی ،بیتا276/2 :ه.)277
این افعال ناقصه در حالت دوم و سوم حکم افعال ربطی یا اِسنادی را دارند و به «شد ،گشت ،گردید» ترجمه میشوند ،بها
این تفاوت که در حالت سوم دیگر مفهوم زمان ندارند.
البته از دیدگاه نحویان کوفی افعال مذکور همواره تامّه هستند و فاعل میگيرند و در مواردی که پس از آن اسمی منصهوب
به کار میرود ،نقش حال دارد؛ نه خبر افعال ناقصه .صاحب التحقیق فی کلمات القرآن در این خصوص چنين گفته است:
هر فعلی بر تحوّل یا داشتن حالتی داللت دارد و تمامشدن مفهوم آن به ذکر حالتی است که به آن میانجامد که به آن خبهر
گفته میشود .در ميان نحویان مشهور است که افعال ناقصه اسم را مرفوع و خبر را منصهوب مهیکننهد و از عوامهل بهه شهمار
میروند .اما تحقيق آن است که این افعال اسمِ پس از خود را در مقام فاعل مرفوع میکنند و اسم دیگهر براسهاس حهال بهودن
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منصوب است؛ همانگونه که کوفيان بر این باورند .ازاینرو ،ميان این افعال و دیگر افعال الزم تفاوتی نيست؛ جهز اینکهه ایهن
افعال ناقص بوده و نيازمند ی

محوَّل اليه هستند که همان حال است ،تا معنای جملهه کامهل شهود و سهکوت بهر آن صهحيح

باشد .درنتيجه ،افعال ناقصه صرفا بر تحول به ی

حالتی داللت میکنند ،ولی اگر فی نفسهه بهر ثبهوت و پایهداری و اسهتقرار

داللت کنند ،فعل تام محسوب میشوند .برای نمونه این واژه در آیهای همچون «أَصْبَحَ ماؤسکسمْ غَوْرا» (المل  )30 :ناقص اسهت
و در آیهای همچون «فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تسمْسُونَ وَ حِينَ تسصْبِحُونَ» (الروم )17 :تامّ است که در اینجها مهراد دخهول در صهبح و
استقرار در آن است (مصطفوی.)181 /6 :1360 ،
ریشة (صبح) چندین کاربرد اسمی نيز در قرآن کریم دارد؛ همچون «صَباح ،اإلصباح ،مُصبِحين و  »...که از بحث ما خهار
است .در ميان کاربردهای فعلی نيز در برخی موارد خبر آن مفرد (ت واژه) است که یا جامد اسهت؛ ماننهد :فَأَصْهبَحْتسمْ بِنِعْمَتِههِ
إخْوانا (آل عمران )103 :یا مشتق؛ مانند :فَأَصْبَحُوا ظاهِرینَ (الصف ،)14 :در مواردی شبهجمله است؛ مانند :فَأَصْبَحَتْ کَالصَّریمِ
(القلم )20 :و در مواردی جملهای فعليه با فعل مضارع است؛ مانند :فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ (الکهف .)42 :آن بخشی که بيشتر قابهل
بحث است بخش اخير است.
افعال ناقصه و مقاربه در مواردی که تامّه نباشند در برخی موارد در حکم افعال معين و کمکی در دیگهر زبهانهها همچهون
زبانهای هند و اروپایی به کار میروند .برای نمونه کان با فعل ماضی معنای ماضی بعيد میدهد «وَلَقَدْ کَانسوا عَاهَهدُوا اللَّههَ مِهنْ
قَبْلس لَا یُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ»؛ با آنکه قبلا با خدا سخت پيمان بسته بودند که پشت [به دشمن] نکنند (یوسهف )27 :و بها فعهل مضهارع
معنای ماضی استمراری (کسلسوا وَاشْرَبُوا هَنِيئا بِمَا کسنتسمْ تَعْمَلسونَ)؛ به [پاداش] آنچه مىکردیهد ،بخوریهد و بياشهاميد گواراتهان بهاد
(المرسالت )43 :و یکون با قد و فعل ماضی معنای ماضی التزامی «وَأَنْ عَسَى أَن یَکسونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلسهُمْ» و اینکه شاید هنگهام
مرگشان نزدی

شده باشد (األعراف.)185 :

فعل «أصبح» در مقام فعل کمکی همواره بهشکل ماضی به کار میرود و در این حالهت ،ههي گهاه کهاربرد مضهارع نهدارد؛
برعکس «کان» یا برخی دیگر از افعال ناقصه (همچون مازال ،ال یزال) یا افعال مقاربه (همچون کهاد ،یکهاد) کهه در مقهام فعهل
کمکی ،مضارع آنها نيز به کار میرود؛ مازلت أدرس ،ال أزال أدرس؛ کاد یهذهب؛ یکهاد یهذهب .هرچنهد بنهابر دیهدگاه برخهی
محققان همچون آذرنوش (84 :1376ه )85و فقهیزاده ( ،)161 :1389افعال ناقصه و مقاربهه در مقهام افعهال کمکهی مجهرّد از
زمان هستند؛ به نظر میرسد که این دیدگاه بهطورکلی و در همهجا درست نمینمایهد؛ بهرای نمونهه «مازلهت أدرس :همچنهان
درس میخواندم»؛ «ال أزال أدرس :همچنان درس میخوانم»؛ «کادُوا یقْتسلسونَنِی :نزدی
السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْه :نزدی

بود مرا بکشند» (األعهراف)150 :؛ «تَکَهادُ

است آسمانها از این [سخن] بشکافند» (مریم .)90 :اما در مورد فعل «أصبح» باتوجهبه اینکه در

مقام فعل کمکی ،مضارع آن کاربرد ندارد ،این دیدگاه درست به نظر میرسد و بافت سخن و متن ،زمان آن را تعيين مهیکنهد:
أصبحتُ أحبُّ َ :دیگر تو را دوست دارم /داشتم.
فعل «أصبح»  28بار در قرآن کریم به کار رفته که  27مورد ناقصه و  1مورد تامّه است و از  27مورد ناقصه در  3مهورد در
جایگاه فعل کمکی به کار رفته که پس از آن ،فعل مضارع آمده است.
در ترجمة این فعل در مواردی که خبر آن مفرد یا شبهجمله است ،مشکل چندانی وجود ندارد .برای نمونهه فعهل «أصهبح»
در آیة مبار «فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرینَ» (

 )30 :در تمامی ترجمههای موجهود در نهرمافهزار

جام التفاسير بدون استثناء به «شد ،گشت و گردید» ترجمه شده است .هرچند در برخی موارد به دو شکل ترجمه شده اسهت؛
هم دارای مفهوم زمان و هم بدون مفهوم زمان؛ مانند آیة مبهار «

» (األعهراف.)78 :

البته در این آیه نيز بيشتر مترجمان به فعل ربطی یا اسنادی «شدند (انصاریان ،پاینده) ،گشتند (شعرانی ،دهلوی ،صفیعلیشهاه)
و بگردیدند (طبری)» ترجمه کردهاند؛ اما برخی بهمعنای «سحرگاهان (کاویانپور) ،صبحگاهان (حجتی) ،بامداد کردند (ميبدی)
و صبح کردند (یاسری)» و مواردی ازایندست ترجمه کردهاند .آنچه مورد بحث این مقاله است مواردی اسهت کهه خبهر ایهن

بررسی و نقد برابرنهادههای «أصبح» با فعل مضارع در ترجمههای فارسی قرآن  /رضا ميرابوالحسنی و رضا شکرانی 27 /

فعل (أصبح) ،جملة فعليه با فعل مضارع است که در قرآن کریم تنها در سه آیه چنين حالتی به چشم میخورد و ترجمههههای
بسيار متفاوتی از این فعل ارائه شده است؛ هرچند عمدة ترجمهها به دو یا سه حالت کلهی برمهیگهردد کهه معمهوال یها دارای
مفهوم زمان (بامداد) هستند و یا فاقد آن .از این  3آیه در دو مورد نخست ،فعل مضارع ،که خبر «أصبح» است ،مثبت و در آیهة
سوم فعل مضارع منفی است .موارد کاربرد آن بدینترتيب است:
.1
.2
.3
این مقاله در پی آن است که با تحليل دستوری (ساختار) و بررسی سياق تفسيری (بافتار) اثبات کند در این  3مورد مفههوم
زمان وجود ندارد و این فعل در این ساختار بر مفهوم صيرورت صِرف داللت میکند و همچنين ،برابرنهادهای برای ایهن فعهل
در زبان فارسی ارائه دهد.
3ـ1ـ .3در تفسیر

»

آية نخست« :
(الکهف )42 :آن بخش از آیه که مدنظر ماست و حدّ تامّ جمله را تشکيل میدهد «فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ عَلی ما أَنْفَقَ فيها» است.
الف) بررسی دستوری

در کتابهای إعراب القرآن این فراز از آیه چنين ترکيب شده است« :أَصْبَحَ» :فعل ماضهی نهاقص ،اسهم آن :ضهمير مسهتتر
«هو»؛ خبر آن :جمله «یُقَلِّبُ ( »...درویش1415 ،ق604 /5 :؛ صافی1418 ،ق193 /15 :؛ قاسهم ،حميهدان ،دعهاس1425 ،ق/2 :
 )220و نحاس «یقلّب» را محال منصوب و بهمعنای «منقلبا» دانسته است (نحّاس1421 ،ق .)296 /2 :از نظر بالغی نيهز در ایهن
فراز از آیه در عبارت «یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ» کنایه وجود دارد؛ بدینمعنا که این عبارت کنایه از حسرت و پشهيمانی اسهت؛ زیهرا انسهان
پشيمان دست بر روی دست میزند (صافی1418 ،ق.)194 /15 :
ب) بررسی سیاق و تفاسیر
این آیه در سياق آیاتی قرار دارد که از آیة  32شروع میشود و دومين داستان سورة مبار کهف است که ماجرای ميان دو
صاحب باغ را به تصویر میکشد که یکی توانگر ،اما مشر و منکر معاد و دیگری تهيدست ،اما مؤمن و باورمند به معاد است
و این آیه نتيجة باورنداشتن به معاد و شر ورزیدن و عاقبت این فرد را پس از نزول عذاب و نابودشهدن محصهوالت بهاغ او
بيان کرده است .برخی از مفسّران گفتهاند ممکن است این عذاب در شب رخ داده باشد ،اما این برداشتی متذوّقانهه و اسهتظهار
ساده ای بيش نيست و در آیه داللتی بر اینکه شب چنين اتفاق افتاده و فردا صبح این فرد پشيمان شده و از پشيمانی دستهای
خود را بر هم میزند ،وجود ندارد .از ميان تفاسير بررسیشدة نگارنده ،بيشهتر تفاسهير بهه زمهان وقهوع ایهن حادثهه اشهارهای
نکردهاند و تنها تفسیر نمونه (مکارم ،)436 /12 :1374 ،تفسیر قمی (قمی35 /2 :1376 ،ه )36و البرهان (بحرانهی1416 ،ق/3 :
 )637به نقل از قمی ،و مقاتل بن سليمان (بلخی1423 ،ق )587 /2 :به اینکه در شب اتفاق افتاده و فردا صبح ایهن فهرد دسهت
پشيمانی بر دست میزند ،تصریح کردهاند و البحرالمحیط (اندلسهی1420 ،ق )181 /7 :و روحالمعـانی (آلوسهی1415 ،ق/8 :
 )268ه با تعبيری نسبتا مشابه ه استظهار کردهاند که در شب چنين عذابی بر باغ فرو آمده است ،اما احتمال دادهاند کهه ممکهن
است «أصبح» بهمعنای «صار» باشد و خبر به «صبح» مقيد نشود .در مقابل ،تفسير روحالبیان بر این باور اسهت کهه «أصهبح» در
اینجا بهمعنای «صار» است و همو فعل «تسصبِحَ» در دو آیه قبل (فَتسصْبِحَ جنّتس

صَعِيدا زَلَقها) (کههف )40 /را بههمعنهای «تصهير»

دانسته است (حقّی بروسوی ،بی تا .)248 /5 :همچنين در تفسير مراح لبید این فعهل در ههر  3آیهة « 41 ،40أَوْ یُصْهبِحَ ماؤسهها
غَوْرا» و  42بهمعنای «صار» قلمداد شده است (نووی جاوی1417 ،ق.)650 /1 :
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جالب اینکه برخی از تفاسير این فعل را در آیة  ،42دارای مفهوم زمان و در آیة  40و  41فاقهد مفههوم زمهان و بههمعنهای
«صار» تلقّی کردهاند؛ مانند کشفاألسرار (ميبدی )687 /5 :1371 ،یا تفسير شریف الهيجی (897 ،2 :1373ه .)898گهو اینکهه
هرگاه خبر «أصبح» فعل مضارع باشد ،آن را دارای مفهوم زمان دانستهاند و بهتعبيهری در چنهين حهالتی ایهن فعهل را عنصهری
واژگانی و نه دستوری برشمردهاند.
در برخی از تفاسير فارسی کهن و متأخر نيز این فعل در آیه  42دارای مفهوم زمان قلمداد شده است؛ برای نمونه:
تفسیر اثناعشری :فاصبح :پس صبح کرد فطرس و آن حال را مشاهده نمود .یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ :میگردانيد هردو دسهت خهود را،
یعنی از روی حسرت دست بر دست میزد و حسرت میخورد (حسينی شاه عبدالعظيمی.)58 /8 :1363 ،
تفسیر سورآبادی :فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها :بوقطروس چون بامداد رسيد میگردانيد دو کف دسهت خهویش را
از حسرت بر آنچه به کار برده بود در آنجا (سورآبادی.)1428 /2 :1380 ،
تفسیر منهج الصادقین :فَأَصْبَحَ ،پس بامداد کرد قطروس و آن حال را مشاهده کرد؛ یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ میگردانيد هردو کف خهود
را یعنى از روی حسرت کف بر کف میزد و پشيمانی میخورد؛ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها بر آن چيزی که خر کرده بود در عمهارت
آن (کاشانی.)344 /5 :1336 ،
آية دوم« :
» (القصص .)82 :آن بخش از آیه که مدنظر ماست و حدّ تام جملهه را تشهکيل مهیدههد «
» است که در بررسهی ترجمهه ،مقهول
قول نيازی نيست.
الف) بررسی دستوری
در این آیه نيز در کتاب إعراب القرآن «أَصْبَحَ» فعل ماضی ناقص دانسته شده که اسم آن «الَّذِینَ» و خبهر آن «جملهة فعليهه

«یَقسولسونَ »...است ،جمله «تَمَنَّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْسِ» هم جملة صله است (صافی1418 ،ق .)298 :20 :اما کتاب إعـراب القـرآن و
بیانه بهجز این ترکيب ،اعراب دیگری را نيز بيان میکند و آن این است که «أصبح» تامّه باشد و جملة «یقولون »...جملة حاليهه
و بهمعنای «قائلين» باشد (درویش1415 ،ق.)378 /7 :
ب) بررسی سیاق و تفاسیر
این آیه در سياق آیاتی قرار دارد که از آیة  76آغاز میشود و دربارة قارون است که با زر و زیور و اموال هنگفت خود بهر
قوم خود ظاهر شد و عاقبت شوم او که در زمين فرورفتن بود و آیة  82حکایتگهر داسهتان آنهانی اسهت کهه آرزوی جایگهاه
قارون را در سر داشتند .در بررسی این آیه دو نکته مهم است؛ یکی اینکه آیا «أصبح» تامّه است و مراد بامدادان است یا اینکهه
فعل ناقصه است و دوم اینکه مراد از «باألمس» آیا دیروز است یا گذشته؟ اگر مراد از این واژه دیروز (در برابهر امهروز) باشهد،
أصبح می تواند تامّه باشد و بهمعنای صبح امروز در برابر دیروز قرار گيرد .با بررسی سياق آیات و تفاسير به این نتيجه خواهيم
رسيد که قرینهای در این آیات وجود ندارد که لزوما روز قبل از این گفته (یقولون ویکأن اهلل  )...حادثة خسف قهارون رخ داده
باشد .در عربی گفته میشود« :أمس الکلمة التی إذا عُرِّفَتْ نسکِّرَتْ و إذا نسکِّرَتْ عُرِّفَتْ» (الصهبان ،بهی تها)92 /1 :؛ یعنهی «أمهس
واژهای است که هرگاه معرفه باشد نکره میشود و هرگاه نکره باشد معرفه میشود»؛ به دیگر سخن هرگاه بهدون «ال» بهه کهار
رود ،مراد دیروز در برابر امروز است؛ یعنی دیروزی که قبل از امروز بوده است و هرگاه بها «ال» بهه کهار رود ،مهراد یه
گذشته معهود ميان متکلم و مخاطب است و هرگاه تنوین بگيرد بر هری

روز

از روزهای گذشته قابل تعميم اسهت؛ همچهون ایهن

شعر که روی برخی گورها نوشته میشود« :باألمس کنتُ حَيا واالنَ تحتَ التّراب» .بدیهی اسهت کهه مهراد از «األمهس» در ایهن
شعر ،دیروز در برابر امروز نيست؛ بلکه مقصود گذشته است.
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از ميان تمامی تفاسير موجود در نرمافزار ،بيشتر تفاسير به زمان وقوع این حادثه اشارهای نکردهاند و تنها برخهی از تفاسهير
فارسی هنگام ترجمة آیات ،واژه «أصبح» را دارای مفهوم زمان تلقی کرده و با الفاظی همچهون «صهبح کردنهد» (طيهب:1378 ،
 ،281/10حسينی شاهعبدالعظيمی ،188/10 :1363 ،بروجردی1416 ،ق ،202/5 :صفیعلهیشهاه ،560 :1378 ،ههدایت:1377 ،
« ،)358/9بامداد کردند» (شریف الهيجی ،500/3 :1373 ،کاشانی ،110/7 :1336 ،کاشفی سبزواری ،بیتها« ،)874 :بامهداد روز
بعد» (ميرزاخسروانی1390 ،ق« ،)389/6 :فردای آن روز» (ثقفی تهرانی1398 ،ق« ،)210/4 :امروز» (قرائتهی« ،)99/9 :1383 ،در
روز آمدند» (رازی1408 ،ق )177/15 :آن را ترجمه کردهاند.
در مقابل ،بسياری از تفاسير آن را بهمعنای «صار» گرفتهاند؛ مانند :البالغ فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآن (صهادقی تهرانهی،

1419ق ،)395 :سواطع اإللهام (فيضی دکنی1417 ،ق ،)229/4 :البحر المديد (ابنعجيبه1419 ،ق ،)279/4 :التحرير و التنـوير
(ابن عاشور ،بیتا ،)115/20 :التفسیر المظهری (مظهری1412 ،ق ،)186/7 :التفسیر المنیـر (زحيلهی1418 ،ق ،)167/20 :روح
البیان (حقی بروسوی ،بی تا ،)437/6 :الجامع ألحکام القرآن (قرطبی ،)318/14 :1364 ،الفواتح اإللهیـه (نخجهوانی1999 ،م:

 ،)93/2کشفاألسرار (ميبدی352/7 :1371 ،ه ،)353الکشف و البیان (ثعلبی نيشابوری1422 ،ق ،)266/7 :لباب التأويـل فـی
معانی التنزيل (بغدادی1415 ،ق ،)373/3 :مـراح لبیـد (نهووی جهاوی1417 ،ق )208/2 :و معـالمالتنزيـل (بغهوی1420 ،ق:
 .)547/3سورآبادی نيز آن را به «گشتند» برگردان کهرده اسهت ( .)1842/3 :1380تفسهير البحـر المحـیط (اندلسهی1420 ،ق:
 )328/8و روح المعانی (آلوسی1415 ،ق )329/10 :نيز تنها براساس ظاهر واژه «أصبح» احتمال دادهاند که شاید خسف شهبانه
رخ داده باشد ،اما آلوسی معنای «صار» را هم ذکر کرده است .از سوی دیگر دربارة واژه «األمهس» نيهز بایهد گفهت کهه بيشهتر
مفسّران آن را بهمعنای «زمان گذشته نزدی » و نه بهمعنای «دیروز» دانستهانهد؛ ماننهد :فهيض کاشهانی1415 ،ق ،106/4 :شهبّر،
1412ق ،378 :مظهری 1412ق ،186/7 :زحيلهی1418 ،ق ،167/20 :نخجهوانی1999 ،م ،93/2 :ميبهدی352 /7 :1371 ،هه،353
نههووی جههاوی1417 ،ق ،208/2 :قمههی مشهههدی  ،105/10بيضههاوی1418 ،ق ،186/4 :نيشههابوری1416 ،ق ،364/5 :محلههی و

سيوطی1416 ،ق .398/1 :در تفسير جوامع الجامع (طبرسهی ،)233/3 :1377 ،کشـا

(زمخشهری1407 ،ق ،)434/3 :البحـر

المديد (ابن عجيبه1419 ،ق )279/4 :و روح البیان (حقی بروسوی ،بیتا )437/6 :کاربرد «األمهس» بههجهای زمهان نزدیه

را

استعاره دانستهاند و التحرير و التنوير آن را مجاز مرسل تلقّی کرده است (ابن عاشور ،بیتا .)115 /20 :البحرالمحیط (اندلسی،
1420ق )328/8 :و التسهیل لعلوم التنزيل (ابن جزی غرناطی1416 ،ق )120/2 :هردو احتمال (دیهروز و گذشهته نزدیه ) را
مطرح ساختهاند و روح المعانی نيز کاربرد «أمس» به جای گذشته را مجاز رایجی قلمداد کرده ،امها کهاربرد حقيقهی آن را نيهز
جایز دانسته است (آلوسی1415 ،ق )329/10 :و تنها تعداد بسيار معدودی از تفاسير مراد از «األمس» را دیروز دانستهاند؛ مانند:
بیانالمعانی (آلغازى1382 ،ق ،)399/2 :نمونه (مکارم )169/16 :1374 ،و نيز بيشتر تفاسير فارسی که «أصبح» را دارای مفهوم
زمان گرفته بودند و ذکر آنها در بخش پيشين گذشت؛ بنابراین ،در سياق آیات و نيز تفاسير شاهد جدی و مسهتدلّی کهه نشهان
دهد خسف شبانه رخ داده و مراد از «أصبح» فردای آن روز است ،به چشم نمیخورد.
آية سوم« :

» (األحقهاف .)25 :آن بخهش از

آیه که مدنظر ماست و حد تام جمله را تشکيل میدهد «فَأَصْبَحُواْ لَا یُرَی إِلَّا مَسَاکِنسهُمْ» است.
الف) بررسی دستوری
حرف «فه» در «فَأَصْبَحُوا» را برخی (قاسم ،حميدان ،دعهاس1425 ،ق228/3 :؛ صهافی1418 ،ق ،26 :ص )192 :عاطفهه و
برخی دیگر (آلوسی1415 ،ق ،183/13 :طنطاوی ،بیتا ،201/13 :حقی بروسوی ،بیتها )483/8 :فصهيحه دانسهتهانهد و محيهی
الدین درویش هردو احتمال را مطرح ساخته است (درویش « ،)172/9أصبح» فعل ناقصه ،ضمير «واو» اسم آن و جمله «لَا یُرَى
إِلَّا مَسَاکِنهُمْ» خبر آن است (قاسم و همکاران ،همان192 :ه .)193برخی نيز فعل «أصبح» را تامّه دانسته و جملهة «ال یهری »...را
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جملة حاليه به شمار آوردهاند (امين ،142/13 :1361 ،مکارم ،355/21 :1374 ،جمعی از مترجمان (تفسیر هدايت)/13 :1377 ،
164ه .)165البته این مفسران به حاليهبودن جمله تصریح نکردهاند ،اما به گونهای تفسير یا ترجمه کردهاند که حاليهبودن جملهه
را نشان میدهد.
ب) بررسی سیاق و تفاسیر
این آیه در سياق آیاتی قرار دارد که از آیة  21آغاز میشود و تا آیة  26ادامه دارد و دربارة قوم عاد است که انذار حضرت
هود (عليه السالم) دربارة پرستش خدای یگانه و عذاب قيامت را نپذیرفتند و از آن حضرت درخواست عذاب کردند .آنهان در
ابتدا ابری را که بهسوی آنها میآمد ،ابری بارانزا گمان کردند ،غافل از آنکه این ابر برای عذاب آنها فرستاده شده بود و بهادی
در آن بود که عذابی دردنا داشت و همهچيز را نابود ساخت؛ بهگونهایکه پس از آن عذاب ،جز خانههههای آن قهوم ،چيهزی
دیده نمیشد .در سياق این آیات نيز چيزی که نشان دهد این اتفاق صبحگاهان رخ داده است ،وجود ندارد.
از ميان تمامی تفاسير موجود در نرمافزار ،بيشتر تفاسير به زمان وقوع این حادثه اشارهای نکردهاند و تنها برخهی از تفاسهير
فارسی یا ترجمه فارسی تفاسير عربی هنگام ترجمةآیات واژة «أصبحوا» را دارای مفهوم زمان تلقی کرده و با الفهاظی همچهون
«صبح کردند» (امين  ،142/13 :1361مکارم« ،»)355/21 :1374 ،چون صبح شد» (طيب« ،»)14/12 :1378 ،چهون صهبح کننهد»
(مصطفوی« ،»)271/15 :1360 ،وارد صبح شدند» (جمعی از مترجمان (ترجمة جوامعالجامع)« ،»24/6 :1377 ،صبح که شهد»
(جمعی از مترجمان (ترجمة مجمعالبیان)« ،»13/23 :1360 ،شب بهه صهبح آوردنهد» (ميرزاخسهروانی1390 ،ق« ،»)470/7 :در
حالى به صبح رسيدند» (جمعی از نویسندگان (تفسیر هدايت)164/13 :1377 ،ه« ،»)165در بامهداد آمدنهد» (جرجهانی:1377 ،
 )102/9و «در روز آمدند» (رازی1408 ،ق »)274/17 :آن را ترجمه کردهاند.
در مقابل ،بسياری از مفسّران «أصبحوا» را بهمعنای «صاروا» گرفتهاند؛ مانند :شریف الهيجی ( ،)152/4 :1373فيضی دکنهی
(1417ق ،)199/5 :سمرقندی (بی تا ،)291/3 :ابنعاشور (بی تها ،)43/26 :مراغهی (بهیتها ،)31/26 :حقهی بروسهوی (بهی تها:
 ،)483/8نخجوانی (1999م )323/2 :و نووی جاوی (1417ق )412/2 :و ابنعاشهور تصهریح کهرده کهه در اینجها «أصهبحَ» از
اخوات «صارَ» است و مراد این نيست که آنان شبانه نابود شدهاند؛ چه ،روند نابودسهازی آنهان چنهدین روز و شهب بهه طهول
انجاميده است و برخی از آنان صبح ،برخی عصر و برخی شب هال شدهاند (بیتا .)43/26 :تفاسير فارسی نيز هنگام ترجمهه
این واژه آن را به «گشتند ،چنان شدند ،گشتند به حالی و صفتی» و معادلهایی شبيه اینها برگردان کردهانهد (شهریف الهيجهی،
 ،152/4 :1373حقههی بروسههوی ،بههیتهها ،483/8 :ميبههدی ،156/9 :1371 ،سههورآبادى2314 /4 :1380 ،ههه ،2315حسههينی
شاهعبدالعظيمی ،86/12 :1363 ،صفیعلیشاه ،697 :1378 ،کاشانی ،326/8 :1336 ،کاشفی سبزواری ،بیتا.)1134 :
جالب اینکه در تفسير مخزنالعرفان هنگام ترجمة آیه« ،صبح کردند» و هنگام تفسير «گردیدند» بيان شده است« :فَأَصْهبَحُوا
ال یُرى إِلَّا مَساکِنسهُمْ کَذلِ َ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ :پس صبح کردند درحالیکه دیده نمىشد مگر منزلهایشان (همه هال شده
بودند) و گروه عادیان بعد از ورود این عذاب اليم طوری مند و نابود گردیدند که دیگهر اثهری از آنهان پدیهدار نبهود ،مگهر
منزلها و محلی که در آن زندگانی مینمودند» (امين142/13 :1361 ،و  )145و این نکته گویای آن است که در ترجمهة آیهات
چون حساسيت بيشتری وجود داشته است ،ترجمه بيشتر بهروش لفظ به لفظ بوده است؛ همانگونه که ترجمهة تفسهير طبهری
نيز هنگام تفسير بسيار خوشخوان و دلنشين و هنگام ترجمه آیات ،بهشکل تحت اللفظهی و نامهأنوس جلهوه مهیکنهد (نه .
آذرنوش32 :1375 ،ه 34و کریمینيا .)50 :1396 ،ظاهرا بانوامين نيز هنگام تفسير چنين محهدودیت و حساسهيتی را احسهاس
نمیکرده و در ترجمة آیه این واژه را عنصری واژگانی و در تفسير عنصری دستوری تلقی کرده است.
3ـ1ـ .4در ترجمه
در ادامه جدولی برای گونهشناسی ترجمهها ارائه شده است و همة ترجمهها به چند دسته تقسيم شدهاند .بهاتوجههبهه ایهن
جدول میتوان دریافت که کدام معنا طرفداران بيشتر یا کمتری دارد.
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آیه
ترجمه «أصبح»

فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّيْهِ عَلىَ مَا أَنفَقَ

وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْاْ مَکاَنَهُ بِالْأَمْسِ

فَأَصْبَحُواْ لَا یُرَی إِلَّا مَسَاکِنسهُمْ (األحقاف:

فِيهَا (الکهف)42 :

یَقسولسونَ (القصص)82 :

)25

معنای زمان (بامدادان ،بامداد،

آیتی ،بروجردی ،ترجمة

ارف  ،الهی قمشهای ،انصاریان ،برزی،

تفسير خسروی ،خواجوی ،رضایی

پگاهان ،صبح ،صبحگاه،

بيانالسعاده ،ترجمة جوام الجام ،

بروجردی ،ترجمة بيانالسعاده،

اصفهانی ،گلی از بوستان خدا (سيد

صبحدمی ،صبحگاهی،

تفسير آسان ،حجهالتفاسير ،حلبی،

حجهالتفاسير (سيد عبدالحجت بالغی)،

مهدی حجتی) ،معزی ،مکارم ،یاسری،

روز صبح ،صبح

تفسير خسروی ،رهنما ،سرا ،

حلبی ،رضایی اصفهانی ،تفسير روان

تفسير روشن ،ترجمة تفسير طبری،

سحرگاهی ،ی

کرد ،بامداد کرد ،بامداد نمودند،

فيضاالسالم ،کاویانپور ،کوثر،

جاوید ثقفی ،سرا  ،شعرانی ،طاهری

مخزنالعرفان ،احسنالحدیث قرشی،

به صبح در آمد ،هنگام بامداد،

مجتبوی ،مخزنالعرفان ،معزی،

قزوینی ،فوالدوند ،فيضاالسالم ،کاویان

ارف  ،الهی قمشهای ،بروجردی ،ترجمة

داخل صبح گردید ،چون صبح

یاسری ،انصاری ،دهلوی،

پور ،گرمارودی ،مجتبوی ،معزی،

الميزان ،ترجمة جوام الجام

شد ،چون صبح کنند ،شب به

کشفاالسرار ميبدی

نوبری ،یاسری ،انصاری ،دهلوی،
صفیعلیشاه

صبح آوردند ،شبی صبح کردند
بامداد برخاست

نسفی

دیگر روز برخاست

ترجمه تفسير طبری

روز دیگر ،دیگر روز

آیتی ،پاینده ،نسفی

بامداد روز بعد ،صبح روز بعد

تفسير خسروی ،صفارزاده

امروز

ترجمة الميزان

در روز آید ،در روز آمدند

تفسير ابوالفتوح رازی

تفسير ابوالفتوح رازی

هنگامى که این صحنه را دیدند،

مکارم ،گلی از بوستان خدا (سيد مهدی

با دیدن صحنة هالکت او

حجتی) ،نور (قرائتی)

اینجا بود که

تفسير عاملی

کردند (گردند)

ترجمة تفسير طبری

معنای صيرورت (به وضعی در

احسنالحدیث قرشی ،اشرفی،

تفسير ابوالفتوح رازی ،مشکينی ،ميبدی،

آیتی ،اشرفی ،انصاریان ،برزی ،پاینده،

ترجمة قرن 10

پورجوادی ،ترجمة بيانالسعاده ،حلبی،

آمد ،به چنان وضعی در آمدند،

پاینده ،تفسير روان جاوید ثقفی،

در آمدند به حالی که ،گشتند به

شعرانی ،مشکينی ،مصباحزاده،

تفسير روان جاوید ثقفی ،سرا  ،شعرانی،

حالی که ،چنان شد(ند) ،چنان

قرائتی ،ترجمة قرن ،10

طاهری قزوینی ،فارسی ،فوالدوند،

[هال ] شدند ،گردید(ند)،

صفیعلیشاه

فيضاالسالم ،کاویان پور ،گرمارودی،

گردید چنانکه ،گشت ،گشتند،

مجتبوی ،مشکينی ،مصباحزاده ،انصاری،

گردیدند ،گشتند چنانکه ،گشتند

دهلوی ،کشف االسرار ميبدی ،نسفی،

به طوری که[ ،چنان] شدند،

ترجمة قرن  ،10صفیعلیشاه

گشتند به این صفت که
صفارزاده

آنچنان نابود شدند
تفسير روشن (حسن مصطفوی)،

برگشتند

اشرفی ،مصباحزاده
معنای شروع (بنا کرد)

ترجمة الميزان

معنای ترکيبی زمان و شروع (در

خواجوی

صبح بنا کرد)
قيد تکرار (مرتبا ،پيوسته)

حجتی ،مکارم

چنان بر یکدیگر میزد

تا التراجم (اسفراینی)

چيزی نگذشت

تفسير عاملی

هال گشتند  ...دیگر  ...نَه

نوبری

بدون معادل

ارف  ،انصاریان ،برزی،

احسنالحدیث قرشی ،پورجوادی،

پورجوادی ،رضایی اصفهانی،

ترجمة جوام الجام  ،تفسير آسان،

طاهری قزوینی ،عاملی ،فارسی،

فارسی ،مخزنالعرفان

فوالدوند ،گرمارودی ،نوبری،
صفارزاده
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 .4بررسی ترجمهها
با مقایسه و بررسی این  52ترجمه و نيز تفاسير میتوان به نتایج زیر دست یافت:
.1

همة مترجمان فعل «أصبح» را در آیة سوم «فَأَصْبَحُواْ لَا یُرَى إِلَّا مَسَاکِنسهُمْ» ترجمه کردهانهد؛ درحهالیکهه ایهن فعهل در

برخی ترجمهها در دو آیة نخست ترجمه نشده است.
.2

بيشترین درصد معانی به مفهوم زمان و سپس صيرورت برمیگردد .البته مفهوم صيرورت در آیة دوم بسهيار کمتهر از

دو آیة دیگر است و این شاید بهدليل واژة «باألمس» باشد که وجه و معنای آن را بيان کردیم.
.3

بهجز طبری ،ميبدی و مصطفوی که واژة «باألمس» را در آیة دوم ترجمه نکهردهانهد ،همهة مترجمهان ایهن واژه را بهه

«دیروز ،روز گذشته ،روز پيش یا دی» ترجمه کردهاند.
.4

از ميان همة مترجمان تنها  8ترجمه به اصل همسانی در ترجمه پایبند بودهاند که از اینها آقایهان مشهکينی ،اشهرفی و

مصباحزاده هرسه را با مفهوم صيرورت ترجمه کردهاند و آقایان بروجردی ،خسروی ،معزی ،یاسری و ترجمة قهرن  10هرسهه
مورد را دارای مفهوم زمان دانستهاند.
.5

همچنين از ميان همة ترجمهها 10 ،ترجمه در هر آیهای ترجمهای متفاوت نسبت به آیه دیگر ارائه دادهانهد؛ یعنهی در

مجموع  3آیه 3 ،ترجمة متفاوت عرضه کرده اند :آقایان قرشی ،آیتهی ،انصهاریان ،بهرزی ،طهاهری قزوینهی ،عهاملی ،فوالدونهد،
گرمارودی ،حجتی و ترجمه براساس الميزان .در نمودار زیر میتوان ميزان رعایت اصل همسانی در ترجمة ساختهای مشهابه
قرآنی (در این مورد خاص) مترجمان را مالحظه کرد.
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برخی ترجمهها جملة فعليه پس از «أصبح» را جملة حاليه در نظر گرفتهاند که این مورد در ترجمة آیة سوم بيشتر نمایان
است (بالغی ،خسروی ،جعفری و یاسری در آیة نخست)؛ سرا و فيضاالسالم در آیة دوم و مکارم ،حجتی ،سرا  ،ثقفی،
رضایی اصفهانی ،ارف  ،قرشی ،ترجمة جوام الجام و بانوامين در آیة سوم.
.6

کمترین اختالف (تعدّد ترجمه) در ترجمة آیة سوم به چشم میخورد.
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درصد فراوانی برابرنهادههای گوناگون در  52ترجمه به تفکي
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 .5الگويابی (برابريابی)
براساس آنچه بيان شد باید گفت :فعل «أصبح» و اخوات آن هنگام همنشينی با فعل مضهارع (در مقهام خبهر) از مفههوم آن
زمانهای پنجگانه (بامداد ،چاشت ،روز ،عصر و شب) تهی میشود و همانگونه که این افعال هنگام تامّهبودن ،به ی

قيد زمان

در فارسی قابل برگردان هستند ،هنگام ناقصه بودن نيز به قيدی که دالّ بر صيرورت باشد ،همچون «دیگر» قابل ترجمه اسهت؛
هم در وجه مثبت و هم در وجه منفی (زرکوب95 :1378 ،ه ،96فقهیزاده195 :1389 ،ه ،196آذرنوش 2 .)85 :1376 ،این قيهد
در زبان فارسی در شمار قيدهای تکرار است و دربردارندة مفهوم تحول و دگرگونی از حالتی به حالت دیگر .در برخی تفاسير
فارسی از این واژه در ترجمه یا تفسير این آیه استفاده شده است؛ برای نمونه تفسير مخزنالعرفان :و گروه عادیان بعد از ورود
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این عذاب اليم طورى مند و نابود گردیدند که دیگر اثری از آنان پدیدار نبود ،مگهر منهزلهها و محلهى کهه در آن زنهدگانی
مینمودند (امين  )145/13و تفسير اطیبالبیان :چون صبح روز نهم شد دیگر اثرى از آنها باقی نماند (طيب.)154/12 :1378 ،
در تفسير فی ظاللالقرآن نيز از تعبيری عربی معادل «أصبح  +فعل مضارع» استفاده شده است؛ یعنی «لَمْ یعُدْ  +فعل مضهارع»:
«أما هم و أما أنعامهم و أما أشياؤهم و أما متاعهم فَلَمْ یَعُدْ شیء منه یری» (سيد قطهب1412 ،ق .)3267/6 :گفتنهی اسهت فعهل
«عاد» در چنين حاالتی ملحق به افعال ناقصه است که در مقام فعل کمکی به کار میرود و مفهوم آن هنگامی که با حرف نفهی
همراه باشد «دیگر نه» است (آذرنوش ،همان؛ زرکوب ،همان96 :ه ،97فقهیزاده ،همان .)200 :از ميان همة ترجمههها نيهز تنهها
آقای نوبری و تنها در این آیه از این واژه استفاده کرده است :جماعت عاد همه هال گشتند غير از منهزل و مسکنشهان دیگهر
چيزى از آنها دیده نمیشد.
5ـ .1ترجمههای پیشنهادی
.1

آیة نخست :پس [این ] دیگر [از پشيمانی] دستان خویش را بر هم میسود.

.2

آیة دوم :و کسانی که دیروز (در گذشته) جایگاه او را آرزو میکردند[ ،این ] دیگر میگفتند.

.3

آیة سوم :پس دیگر جز خانههایشان [چيزی] دیده نمیشد.

 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر با تحليل ساخت نحوی «أصبح  +فعل مضارع» به نتایج زیر دست یافته است:
.1

«أصبح» یکی از افعال ناقصه است که به دو شکل کاربرد دارد :الف) تامّه؛ که در این صورت تنها دارای مفهوم زمهان

(بامدادان) است؛ ب) ناقصه؛ که در این صورت خبر را به اسم نسبت میدهد و دو حالت دارد1 :ه دارای مفهوم زمان؛ 2ه فاقد
مفهوم زمان.
.2

هنگامی که «أصبح» در مقام فعل کمکی به کار رود و خبر آن جملة فعليه همراه با فعل مضارع باشد ،از مفهوم زمهان

تهی میشود و صرفا دارای مفهوم صيرورت و معادل فعل «صار» است.
.3

کاربردهای قرآنی این سازة نحوی با بررسی سياق آیات ما را به این نتيجه میرساند که «أصبح» در ایهن مهوارد فاقهد

مفهوم زمان است؛ چه ،تصریحی در بافتار آیات وجود ندارد که نشان دهد آن اتفاق خاص هنگام بامداد رخ داده است.
.4

بيشتر تفاسير نيز دربارة بيان زمان وقوع رخدادهای این آیات مطلبی نگفتهاند و از ميان حدود  150تفسير تنها تعهداد

انگشتشماری به وقوع آن هنگام بامداد تصریح کردهاند و یکی دو تفسير هم هردو وجه (وجود یا نبودِ مفههوم زمهان) را بهه-
شکل احتمال مطرح ساختهاند.
.5

در ترجمههای قرآن کریم بيشترین تعداد مربوط به مفهوم زمان است؛ پهس از آن مفههوم صهيرورت؛ آنگهاه مفهاهيم

متعدد و پراکنده و برخی از مترجمان نيز معادلی برای آن ذکر نکردهاند.
.6

با توجه به یکی از کاربردهای نحوی فعل ناقصه «أصبح» که فاقد مفهوم زمان است و در مقام فعل کمکی و همراه بها

فعل مضارع به کار میرود و از سوی دیگر با نظر به اینکه در تفاسهير دليلهی جهدی مبنهیبهر وجهود مفههوم زمهان بهه چشهم
نمیخورد ،به نظر میرسد قيد «دیگر» برابرنهادهای مناسب برای فعل «أصبح» در این سازة نحوی باشهد کهه بهه نهوعی دالّ بهر
مفهوم صيرورت و تحول است و هم برای وجه مثبت و هم منفی قابل کاربرد است.
 .7پینوشتها
1. Defective Verbs

.2

البته دکتر آذرنوش این فعل را در وجه مثبت بهمعنای قيد «این » و در وجه منفی بهمعنای «دیگر نه» برابریابی کرده است.
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منابع
 .1قرآن کریم (با  52ترجمة موجود در نرمافزار جام التفاسير نور ،نسخه .)2
 .2آذرنوش ،آذرتاش ( .)1375تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی)  .1ترجمههای قرآنهی .چ  ،1تههران:
سروش.
 .)1376( ___________ .3آموزش زبان عربی  .2چ  ،7تهران :نشر دانشگاهی.
 .4آل غازى ،مال حویش عبدالقادر ( 1382ق) .بيان المعانی.

 .2دمشق :مطبعة الترقى.

 .5آلوسی ،سيد محمود ( 1415ق) .روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم .بيروت :دارالکتب العلميه.
 .6ابن جزی غرناطی ،محمد بن احمد ( 1416ق) .کتاب التسهيل لعلوم التنزیل.

 .2بيروت :دار االرقم.

 .7ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بی تا) .التحریر و التنویر .بی جا :بی نا.
 .8ابن عجيبه ،احمد بن محمد ( 1419ق) .البحر المدید فى تفسير القرآن المجيد.

 .4قاهره :دکتر حسن عباس زکی.

 .9القاسم ،اسماعيل محمود؛ حميدان ،احمد محمد و دعاس ،احمد عبيد1425( 0ق) .اعراب القرآن الکریم .دمشق :دارالمنيهر
و دارالفارابى.
 .10امين (بانوى اصفهانى) .سيده نصرت امين ( .)1361مخزن العرفان در تفسير قرآن .تهران :نهضت زنان مسلمان.
 .11انصاری ،محمد رضا (« .)1380افعال ناقصه و چگونگی عمل آنها» .ترجمان وحی .ش .10
 .12بحرانی ،سيد هاشم ( 1416ق) .البرهان فی تفسير القرآن.

 .3تهران :بنياد بعثت.

 .13بروجردی ،سيد حسين ( 1416ق) .تفسير الصراط المستقيم.

 .5قم :مؤسسه انصاریان.

 .14بغدادی ،على بن محمد ( 1415ق) .لباب التأویل فی معانی التنزیل.

 .3بيروت :دار الکتب العلمية.

 .15بغوى حسين بن مسعود ( 1420ق) .معالم التنزیل فى تفسير القرآن.

 .3بيروت :داراحياء التراث العربى.

 .16بلخی ،مقاتل بن سليمان ( 1423ق) .تفسير مقاتل بن سليمان.

 .2بيروت :دار إحياء التراث.

 .17بيضاوى ،عبداهلل بن عمر ( 1418ق) .أنوار التنزیل و أسرار التأویل.

 .4بيروت :دار احياء التراث العربى.

 .18ثعلبى نيشابورى ،احمد بن ابراهيم ( 1422ق) .الکشف و البيان عن تفسير القرآن .بيروت :دار إحياء التراث العربی.
 .19ثقفى تهرانى ،محمد ( 1398ق) .روان جاوید.

 .4تهران :برهان.

 .20جرجانی ،حسين بن حسن ( .)1377جالء األذهان و جالء األحزان.

 .9تهران :دانشگاه تهران.

 .21جمعی از مترجمان ( .)1377ترجمه تفسير جوام الجام  .مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .22جمعی از مترجمان ( .)1360ترجمه مجم البيان فی تفسير القرآن .تهران :انتشارات فراهانی.
 .23جمعی از مترجمان ( .)1377ترجمه تفسير هدایت .مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .24جوهری ،اسماعيل بن حماد (1407ق) .تا اللغه و صحاح العربيه .تحقيق :العطار ،أحمد عبد الغفهور،
دار العلم للمالیين.
 .25حسينی شاه عبدالعظيمی ،حسين بن احمد ( .)1363تفسير اثنا عشری .تهران :انتشارات ميقات.
 .26حقّی بروسوی ،اسماعيل (بی تا) .روح البيان .بيروت :دارالفکر.
 .27درویش ،محيی الدین (1415ق) .اعراب القرآن و بيانه .سوریه :داراالرشاد.

 .1چ  .4بيهروت:
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 .28رازی ،ابوالفتوح حسين بن علی ( 1408ق) .روض الجنان و روح الجنان فی تفسهير القهرآن .مشههد :بنيهاد پهژوهشههای
اسالمی آستان قدس رضوی.
 .29زحيلی ،وهبه (1418ق) .التفسير المنير فی العقيدة و الشریعة و المنهج .بيروت ه دمشق :دار الفکر المعاصر.
 .30زرکوب ،منصوره ( .)1378روش نوین فن ترجمه .چ  .3اصفهان :مانی.

 ___________ .31و کریمی ،زهرا (« .)1389المسار التاریخی لترجمة «أصبح» إلهی الفارسهية» .بحهوث فهی اللغهة العربيهة
وآدابها .ش .2
 .32زمخشری ،محمود ( 1407ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .بيروت :دار الکتاب العربی.
 .33سمرقندی ،نصر بن محمد (بی تا) .البحر المحيط .بیجا :بینا.
 .34سورآبادی ،ابوبکر عتيق بن محمد ( .)1380تفسير سورآبادی .تهران :فرهن

نشر نو.

 .35سيد قطب ،سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی ( 1412ق) .فی ظالل القرآن.

 .6بيروت ه قاهره :دارالشروق.

 .36شبّر ،سيد عبد اهلل (1412ق) .تفسير القرآن الکریم .بيروت :دار البالغة.
 .37شریف الهيجی ،محمد بن علی ( .)1373تفسير شریف الهيجى .تهران :دفتر نشر داد.
 .38صادقی تهرانی ،محمد ( 1419ق) .البالغ فی تفسير القرآن بالقرآن .قم :مؤلف.
 .39صافی ،محمود ( 1418ق) .الجدول فى اعراب القرآن .دمشق ه بيروت :دار الرشيد مؤسسة اإلیمان.
 .40الصبان ،محمد بن على (بی تا) .حاشية الصبان علی شرح األشمونى على ألفية ابن مال  ،تحقيق :هنهداوی ،عبدالحميهد،
 .1بيروت :المکتبة العصریة.
 .41صفیعلیشاه ،حسن بن محمد باقر ( .)1378تفسير صفی .تهران :انتشارات منوچهری.
 .42طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1377جوام الجام  .تهران :دانشگاه تهران و مدیریت حوزة علميه قم.
 .43جمعی ازمترجمان ( .)1356ترجمه تفسير طبری .تهران :توس.
 .44طنطاوی ،سيد محمد (بی تا) .التفسير الوسيط للقرآن الکریم.

 .13بیجا :بینا.

 .45طيب ،سيد عبدالحسين ( .)1378اطيب البيان فی تفسير القرآن .تهران :اسالم.
 .46الغالئينی ،مصطفی (بی تا) .جام الدروس العربيه ،تهران :ناصر خسرو.
 .47فراهيدی ،خليل بن احمد (1409ق) .کتاب العين .تحقيق :المخزومی ،مهدی؛ السامرائی ،ابراهيم.

 .3چ  .2ایران :مؤسسة

دار الهجرة.
 .48فقهیزاده ،عبدالهادی ( .)1389کارگاه روش ترجمه ،چ  .1تهران :سمت.
 .49فيض کاشانی ،مال محسن ( 1415ق) .تفسير الصافى ،تهران :الصدر.
 .50فيضی دکنی ،ابوالفضل ( 1417ق) .سواط االلهام فی تفسير القرآن .قم :دارالمنار
 .51قرائتی ،محسن ( .)1383تفسير نور .تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .52قرطبی ،محمد بن احمد ( .)1364الجام ألحکام القرآن .تهران :ناصر خسرو.
 .53قمی ،علی بن ابراهيم ( .)1376تفسير قمی .قم :دار الکتاب.
 .54قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضا ( .)1368کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی.
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 .55کاشانی ،مال فتح اهلل ( .)1336منهج الصادقين فی إلزام المخالفين .تهران :کتابفروشی محمد حسن علمی.
 .56کاشفی سبزواری ،حسين (بی تا) .جواهر التفسير .تهران :دفتر نشر ميراث مکتوب.
« .57المسار التاریخی لترجمة «أصبح» إلى الفارسية» .بحوث فی اللغة العربية وآدابها .ش .2

 .58کریمی نيا ،مرتضی (« .)1396گفتگو با دکتر آذرتاش آذرنوش :شکل گيری ترجمه فارسی کهن از قهرآن کهریم» .ترجمهان
وحی .ش .42
 .59محلی ،جالل الدین؛ سيوطی ،جالل الدین ( 1416ق) .تفسير الجاللين .بيروت :مؤسسه النور.
 .60مراغی ،احمد بن مصطفى (بی تا) .تفسير المراغی .بيروت :داراحياء التراث العربی.
 .61مصطفوی ،حسن ( .)1360التحقيق فی کلمات القرآن .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .)1380( ___________ .62تفسير روشن .تهران :مرکز نشر کتاب.
 .63مظهری ،محمد ثناءاهلل (1412ق) .التفسير المظهری .پاکستان :مکتبة رشدیه.
 .64مکارم شيرازی ،ناصر ( .)1374تفسير نمونه .تهران :دار الکتب اإلسالمية.
 .65ميبدی ،احمد بن ابى سعد ( .)1371کشف األسرار و عدّة األبرار .تهران :امير کبير.
 .66ميرزا خسروانی ،عليرضا (1390ق) .تفسير خسروی .تهران :اسالميه.
 .67نحّاس ،احمد بن محمد (1421ق) .اعراب القرآن .بيروت :دار الکتب العلمية.
 .68نخجوانى ،نعمت اهلل بن محمود ( 1999م) .الفواتح االلهية و المفاتح الغيبية .مصر :دار رکابى.
 .69نووى جاوى ،محمد بن عمر ( 1417ق) .مراح لبيد لکشف معنى القرآن المجيد .بيروت :دار الکتب العلميه.
 .70نيشابورى ،نظام الدین حسن بن محمد ( 1416ق) .غرائب القرآن و رغائب الفرقان .بيروت :دار الکتب العلميه.
 .71الهمدانی ،ابن عقيل (1384ق) .شرح ابن عقيل.

 .1چ  ،14مصر :المکتبة التجاریه الکبری.

 .72نرمافزار جام التفاسير نور  ،2مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی.
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