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 هایترجمهدرزبانوادبيّاتعربیپژوهش  پژوهشیدوفصلنامة علمی 
 6660ستان بهار و تاب، 69، شمارة 9سال 

 

 قرآن کریمهای معاصر فارسی  ارزیابی ترجمه

 «حشر»مشتمل بر مادّة 

 محسن فریادرسـ 3. خانی حاجی  یعلـ  .2برندق  ـ کاووس روحی1

 تربيت مدرّس، تهراندانشگاه و حدیث  قرآنعلوم استادیار   6

 ، تهرانمدرّسو حدیث دانشگاه تربيت  قرآنعلوم    استادیار9

 و حدیث دانشگاه تربيت مدرّس، تهران قرآنعلوم  ارشد ی كارشناس  دانشجوي 6

 (97/89/6660؛ تاری  پذیرش: 69/69/6666)تاری  دریافت: 
 چكیده

انتاال علوم و معارف از هر زبانی به زبان دیگر، از راه ترجمه ممکن و ميسّر اس ت.  

بت، نااآ ض عف ني ز دارد. توجّ ه و حسّاس يّت     امّا این جریان انتاال، با وجود نااآ مث

پيرامون این امر در قرآن كریم بسيار حائز اهميّت است؛ زی را از منبع ی برت ر از م ادّه     

« حشر»ی واژة ابی معادل. یکی از این موارد ضعف، در معناشناسی و رديگ میسرچشمه 

بررسی و تقليلی  . این مااله با روش توصيیی   تقليلی به شود میو مشتاّات آن دیده 

پرداخته اس ت و ب دین نتيج ه دس ت یافت ه       ی این واژهابی معادلجامع و كامل دربارة 

ي س و   ب ه جم ع نم ودن و س وق دادن    »است كه معادل حايا ی و ج امع ای ن واژه،    

ي فارسی معاصر ها ترجمهاست، امّا این معناي جامع در  «اجبار»همراه با قيد « قيامت

 پ ور،  ی ان ارزاده، فوتدون د، كاو ص یّ  یی،رضا اي، قمشه  یاله ی،یتآهاي  از جمله، ترجمه

ی الهشيرزاي رعایت نشده است و تنها  و مکارم ، معزّيزاده مصباح ينی،مشک ي،مجتبو

 .صورت ناقص، بدان اشاره كرده است  به هم  آني در ی  مورد، ا قمشه 

 «.حشر»ي معاصر، مادّة ها ترجمهقرآن، : واژگان کلیدی

                                                                                                                                        

 E-mail: k.roohi@modares.ac.ir 
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 مقدّمه

ه دور ب ياربس يها و تضارب آراء، از سده يريگ بهره يبرا یگرد يها نتاال علوم و معارف زبانا

 ،اس ت  يسّ ر انتاال ك ه از راه ترجم ه م   یانجر ینو منسجم وجود داشته است. ا يوستهصورت پ

كامل ب ر ه ر دو    یآگاه یتبلکه رعا شود، صرفا  به انتاال معنا از زبان مبدأ به ماصد مقدود نمی

 ینا یت. رعااستترجمه  یگرد يها یهنوع نگارش از مؤلّ نيزبه موضوع و متن و  يقتوجّه دق ،بانز

كه  شود می یاز آنجا ناش قرآنحسّاسيّت  .است تر و بااهميّت يشتربه مراتب ب قرآن كریموجه در 

 ررس ی ب بشر در تمام اعصار است. یتهدا يبرا یه نشأت گرفته است و منبعبرتر از مادّ یاز منبع

ه ا، ب ا وج ود     ترجمه ینا درآن است كه در انتاال معنا  يانگرب ی،به زبان فارس قرآن يها ترجمه

اس ت  « حش ر » مادّةها،  ترجمه یاز موارد كاست یکیوجود دارد.  ینااآ مثبت، نااآ ضعف فراوان

نظائر  ،وجوه ت،لغ»واژه در كتب  ینا يحصق یابی معادل يازمند، ناي آنبر يحكه ارائة ترجمة صق

كت ب   ی ن اس ت ك ه عم دتا  ا    ی ن از ا یحاكدر این كتب ه شد انجام يها یبررس است. «يرو تیاس

. بر این اساس، این مااله در ابتدا ب ا  اند دهیبرگزرا براي این واژه « دادن  سوق»و « جمع»ي معنا

مام موارد در ت« لغت، وجوه، نظائر و تیسير»و مشتاّات آن را در كتب « حشر»دقّت بسيار، مادّة 

، ق رآن ي ها ترجمهی كرده است و آنگاه از ميان ابی معادلاستعمال قرآنی در حوزة معنایی قيامت 

ارزاده، فوتدون د،  ص یّ  یی،رض ا  اي، قمشه ی اله یتی،آهاي  شامل ترجمه ،قرآني معاصر ها ترجمه

قي ق و  ش يرازي را ب ا دی دي د    و مک ارم  ، مع زّي زاده مص باح  ينی،مش ک  ي،مجتب و  پ ور،  یانكاو

 ها ترجمهو در پایان، به ناد تقليلی جامع از این موشکافانه و نيز ارائة نمودار بررسی كرده است 

 .ده د  میپرداخته است و ترجمة پيشنهادي را كه انعکاس صقيقی از این واژه را داراست، ارائه 

 با ره،  س ورة  986 ةیآ جمله از، مربوآ اتیآ لیذ و ريتیاس در مادّه نیا یابی معادل دربارة گرچه

 الع رب  ك الم  یف   األضداد مانندِ أضداد يها كتاب يت تبههمچنين  ،... و عمران آل سورة 69 ةیآ

 ني  ز در و... و 665   666در ص  یقات  دمش  ق در يقم  ر 569 س  ال در ياللّغ  و بيّ  ابوالو اث  ر

 میالک ر  لا رآن ا یف   األض داد با عنوان  قرآن علوم ارشد یكارشناس نامة انیپا نظير ییها نامه انیپا

 ةمشاور و البدر ناصر بدربن ییراهنما ي والدّوسر الهومل فرحان  بن مقمّد نوشتة نیالمیسّر عند

  یّکلّ،  یّاإلسالم سعود بن مقمّد اإلمام دانشگاهمري در ق6068ی در سالالقیظ مقمّد بن حسن
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1نمودار شمارة 

 ی ن ر ادل يکن   ،تاس   شده ییها بقث... و 660 667 یقاتصدر  علوم و الارآن سمقِ نیالدّ اصول

میسّ رین و   یّ ون، لغو يه ا  استدتل یبررس ، پژوهشی جامع كه انعکاسی جامع درها و آثار يفتأل

را از این  قرآني فارسی معاصر ها ترجمهی این واژه باشد و آنگاه ابی معادلدر  كتب وجوه و نظائر

ه اي   یی به پرس ش بر این اساس، ماالة حاضر در صدد پاسخگو .حيث بررسی نماید، وجود ندارد

 ذیل است:

 یابی صورت گرفته براي این واژه، در كتب لغت، تیسير، وجوه و نظایر چيست؟ معادل  6

هاي فارسی معاصر از این واژه و معناي دقيق و ج امع ای ن واژه در آی ات     چالش ترجمه  9 

 مربوآ به قيامت چگونه است؟

 رعایت شده است؟ ها به چه مادار سازي در این ترجمه   رویکرد یکسان6

 قرآن کریمدر  «حشر»ـ مشتقّات 1

مرتب ه در   06كه ب ا مش تاّات آن   ت اس« ر  ش  ح» یشةد از رمجرّ یمصدر ثالث« حشر»واژة 

به كار رفته است. كاركرد نموداري مشتاّات این واژه در نم ودار زی ر نش ان داده     قرآنسورة  95

 شده است:

 

 

در روز قيام ت اس ت، از   « حش ر »م ون تقلي ل واژة   موض وع ای ن تقاي ق، پيرا    ك ه   آنجااز 
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( مورد دیگ ر در ب اب   7) ( مرتبه پيرامون قيامت و هیت61شش )نمودارهاي آماري فوق، سی و 

 كه این بسامد موضوعی در قيامت عبارت است از: 6ستها دیگر موضوع

(، 1حا اف/  األ« )حُشِ رَ »، (07 /که ف و ال 666 /نع ام أل)ا «ناحَشَ رْ »، (699 /)ط ه  «تَحَشَرْ»

 ؛67 /یرق ان ال؛ 99؛ القجر/ 09؛ یونس/ 695؛ األنعام/ 96طه/ )« قْشَرُیُ»، (9 یر/کوتّال)« حُشِرَتْ»

(، 61األنیال/ و 60الیرقان/ ؛ 96و  65األنعام/)« قْشَرُونَیُ»(، 66فصّلت/  و 679  ؛ النّساء/08سبأ/ 

؛ 90؛ األنی   ال/79؛ األنع   ام/61/؛ المائ   ده695و  69عم   ران/  ؛ آل986 /با   رهال)« تُقْشَ  رُونَ »

 /م ریم ؛ 67س راء/  ؛ اإل95؛ یونس/ 56)النّمل/ « نَقْشُرُ»(، 90المل / و 6؛ المجادله/ 76المؤمنون/

« شْ ر  حَ»و « نَیاشِ ر حَ»، (99 /اتافّصّ  ال)« احْشُ رُوا »(، 99األنعام/  و 690و  689؛ طه/ 59و  15

 (.00ق/)

 «لغت»در کتب « حشر»مفهوم مادّة  ـ2

 را براي 9(«آمدن( و موت )مرگحشر )گرد »دو وجه معنایی ة كتب لغت، ندویسن نیتر كهن

( نيز بدان اش اره دارد.  65األنعام/ ) حْشَرُونَیُرَبِّهِمْ  یثُمَّ إِلاست كه آیة  ذكر كرده« حشر»

در آن  ه ا  گروهمقشر جایگاهی )مجمعی( است كه قوم و : »دارد میبر این اساس، فراهيدي بيان 

 مُحَشَ رَتْهُ »: دی  گو م ی ، آنجا ك ه  برد میگونه كه عرب نيز این معنا را به كار  ، همانندیآ میرد گ

امّ ا   (.69: 6 ج ق.،6080 يدي،فراه« )كند میققوی آنها را از سایر نواحی به هم ضميمه  :  نَالسّ

ل لغت است و از قول اه «يختنسوق دادن و برانگ» يبه معنا «حشر»فارس معتاد است كه  ابن

« حشر»لذا  .اند در نظر گرفته« جمع شدن همراه با سوق دادن» يكه آن را به معنا كند نال می

آن را جم ع ك رد،    :هِي  لَأتَتْ عَ وَ هِت بِبَهَ، ذَتهُعَمَجَ» يبه معنا«   نَالسّنٍ الَفُ ینِالَ بَحَشرَتْ مَ»در 

از  ،خ ود  ییر معن ا واژه در تو وّ  ینا. (11 17: 9 جق.، 6080، فارس ابنر.ک؛ است ) «وردبرد و آ

خ ارج  »یگ ري همچ ون   د یبر مع ان  «جمع شدن همراه با سوق دادنگردآوري یا »يّة لاوّ یمعان

اطالق  نيز« جنگ و مانند آن يبه سو خود گاهیاز جا 6انسانيرغ یاانسان  یگروهكردن و راندن 

ـ  :؛ مانن د رود كار میه ب« جماعت و گروه»تنها دربارة كه  است یدهگرد الْمَـدائِنِ   یوَ ابْعَـثْ فِ

 (.967 ق.:6069 ،اصیهانی راغب( )ر.ک؛ 61الشّعراء/ ) نَیحاشِرِ
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، هم ان  می ردات در كالم ص احب  « خارج شدن»كه ماصود از  رسد میبا وجود این، به نظر 

است؛ زیرا در هر دو معنا، مراد همان حركت دادن با زور از ی   مق ل ب ه مق لّ     « سوق دادن»

. در هر ح ال، بای د عنای ت    شود میه در هر دو صورت معنایی، چنين معنایی دیده دیگر است ك

از سوي ایشان، از معانی دیگر ص احبان   شده  ارائهداشت كه لغویّون بعد از راغب، عالوه بر معانی 

ي برآمدن د؛ ب ه عن وان    ت ر  جامعكتب لغت قبل از راغب نيز بهره جستند و در صدد ارائة معناي 

و استشهادهاي  عربیث، زبان حد، قرآنیی از ها مثال بيانبا نظور، طریقی و زبيدي م نمونه، ابن

 ی ا  س وق  كردن با كث رت،  جمع»بر « حشر»كه واژة  آنند برو  اند شعري، بقث را طوتنی نموده

: 0ج ق.، 6060، منظ ور  اب ن ر.ک؛ )دتل ت دارد  « ارج شدن با نیير و مرگخ ،دادن با اجبار چكو

دو  المني ر  مص باح ( و یا صاحب 971: 1ج  ق.،6060و زبيدي،  915ج  ق.،6679؛ طریقی، 668

)ر.ک؛ را ب راي ای ن واژه ذك ر ك رده اس ت      « جمع و جمع كردن همراه ب ا س وق دادن  »معناي 

در  را «اجتم اع و  س وق دادن ، ختنيبرانگ» ديسه ق. لذا مصویوي (661: 9ج ق.، 6060فيّومی، 

بعث، نش ر،  »و كلمات  «حشر» نيفارق ب ها را ديق نيهم و داند ملقوظ می «حشر» ةكلم يمعنا

 .(990: 9، ج 6615ي، مصویور.ک؛ ) كند میذكر « سوق، جمع و...

براي این واژه ذك ر ش ده   « سوق دادن»و « جمع كردن»دو وجه  ،امّا در كتب وجوه و نظائر

؛ مِـنْ دُونِ اللَّـه   عْبُدُونَیَوَ ما  حْشُرُهُمْیَ وْمَیَوَ : شود میاست؛ به عنوان نمونه وقتی گیته 

گیت ه   ك ه  یوقت  و ی ا  « ش وند  می، جمع پرستند میمشركين و كسانی كه غير خداوند را »یعنی 

، ع ود )ر.ک؛ « ش وند  م ی مش ركان س وق داده   »؛ یعن ی  ظَلَمُـواْ  نَیاحْشُرُواْ الَّـذِ : ش ود  می

اب وهالل عس کري   ( ك ه  666   660م.: 6658و دامغانی،  671ق.: 6097؛ بلخی، 616ق.: 6086

وَ ابْعَـثْ  و در تبيين این ام ر، آی ة    شمارد برمی« جمع كردنِ همراه با سوق دادن»اصل آن را 

بيان « حَشَرَتِ الاَومُ إِذَا جَمَعَتهُم وَسَاَتهُم»را به عنوان نمونه به معناي  نَیاشِرالْمَدائِنِ حَ یفِ

« جم ع و س وق  »ر، آن را ب ه دو دس ته   و آنگاه همانند صاحبان دیگر كتب وجوه و نظائ كند می

ای ن واژه ب ه    چند كه در كتب أضداد،هر (.656 650م.:  9887)ر.ک؛ عسکري،  كند میتاسيم 

)ر.ک؛  0در نظر گرفته شده اس ت « موت»و « جمع»با دو معناي « أضداد»عنوان یکی از واژگان 

 (.660م.: 6090و بورس،  665 666م.: 6616ي، غواللّ یحلب؛ 966م.: 6066سجستانی، 
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جم ع  »، «ي خ دا( س و   ب ه م رگ )رج وع   »در كتب لغت بر چهار معن اي  « حشر»بنابراین، 

از امور اجتم اعی ب راي گ روه ی ا     « سوق دادن با اجبار»و « یا خارج كردن ختنيبرانگ»، «كردن

معناي لغوي  توان می. لذا بر اساس آنچه كه از سوي لغویّون ارائه شده است، جماعت دتلت دارد

ي ش ده  آور جمعبعد از اماته و مرگ،  ها گروه»ن واژه را در روز قيامت، بدین صورت بيان كرد: ای

فراهم شده است، با زور و  آنهااست و آنگاه برانگيخته شده، در نهایت، به سوي مجمعی كه براي 

دو از معانی لغوي این واژه، تنه ا   هرچند صاحبان كتب وجوه و نظائر«. شوند میفشار سوق داده 

 ان د  تهشدا نظر  مومحبا اجبار را در وجوه معنایی این واژه « سوق دادن»و « جمع كردن»معناي 

 .اند نکردهو معانی دیگر را ذكر 

 در تفاسیر« حشر»ـ مفهوم 3

)ر.ک؛  دنش مار  برم ی « جمع نمودن»طبري و زمخشري در بيشتر موارد، معناي این واژه را 

؛ 69: 6  ؛ هم ان، ج 99؛ هم ان:  99: 5  ؛ هم ان، ج 699: 7  ؛ هم ان، ج 91: 1ق.، ج 6069طبري، 

  ؛ هم ان، ج 669؛ هم ان:  69: 61  ؛ هم ان، ج 615؛ همان: 669: 69  ؛ همان، ج50: 66  همان، ج

؛ هم ان،  660؛ همان: 0: 91؛ همان، ج 57: 96؛ همان، ج 69: 98؛ همان، ج 55؛ همان: 09: 66

: 9ج هم ان،   ؛066: 6  جق.، 6087زمخش ري،  ؛ 91: 68  ج؛ هم ان،  7: 96؛ همان، ج 69: 95ج 

زمخشري در بي ان  . (016: 96ج  و همان، 781: همان؛ 161: 0ج همان،  ؛09: 6  جهمان،  ؛791

مانن د  « حشر»داند، هرچند كه  می« )حركت كردن( قنَسبِیَ»را در ماابل « مَحش ورَةً» این معنا،

اس می ك اربرد دارد    صورت ورت فعلی، دتلت بر حدو  تدریجی ندارد، لذا به جاي ص« تسبيح»

امّا طبري دليلی خاص بر این امر  .و..( 966: 9ج  ؛ همان،158: 6  جق.، 6087زمخشري، ر.ک؛ )

و صرفا  با توجّه به تقذیر موجود در آیه، این معنا را بيان كرده است؛ ب دین معن ا    كند نمیاقامه 

ك ه   دارد می( بيان 79األنعام/) وَهُوَ الَّذِیَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوهُ الصَّالةَوَأَنْ أَقِیمُواْ كه آیة 

تاواي الهی را به پا دارید و از عدم انجام طاعات بترس يد و پرهي ز كني د؛ زی را پروردگ ار ش ما،       

و ج زاي اعم ال خ ود را     دیشو میپروردگار جهانيان است كه در روز قيامت در پيشگاه او جمع 

بازگشت به س وي  »ي از آیات، معناي ا پاره(. امّا در 699: 7  ق.، ج6069، )ر.ک؛ طبري دينيب می

 (.06: 7  و همان، ج656: 9؛ همان، ج 06: 7  )ر.ک؛ همان، ج ندیگز برمیرا براي این واژه « خدا
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جمع ك ردن اج زاي متی رّق    »كه این واژه به معناي  آنند برفخر رازي، قرطبی و آلوسی نيز 

: 66  ج ق.،6098ر.ک؛ فخ ر رازي،  است )« ها، روح و جسم ی  انسان و...( نهر چيز )اعمّ از انسا

؛ قرطب ی،  10: 66  ؛ هم ان، ج 989: 96؛ همان، ج 697: 95؛ همان، ج 016 ؛96؛ همان، ج 970

: 69  ؛ هم  ان، ج666: 68  ؛ هم  ان، ج096: 1؛ هم  ان، ج 996: 66  ؛ هم  ان، ج9: 65  ج، 6610

: 67  ؛ هم ان، ج 616: 69  ؛ هم ان، ج 685: 60  ؛ همان، ج965 :؛ همان617: 66  ؛ همان، ج600

(. لذا 696: 1ج  همان، و 669: 0ج همان، ؛ 69: 9ج همان، ؛ 068: 6  ق.، ج6069آلوسی، ؛ 960

 بَةارََِةًوَیَـوْمَ نُسَـیِّرُ الْجِبَـالَ وَتَـرَى الْـأَرْضَ      مراد از بخش پایانی آیة  المعانی روحصاحب 

بع د از بي رون    گ اه  فتوقّجمع كردن در »( را 07)الکهف/ لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًاوَحَشَرْنَاهُمْ فَ

ك ه  « يرَتَ  »و « رُيِّسَ  نُ»و دلي ل آن را دو فع ل ماض ی     داند می« آمدن از قبرها و پراكنده شدن

 كنن د  م ی انک ار   را  آنك ه منک ران    داند میبر برانگيختن « حشر»دتلت بر تقاّق متیرّع بودن 

 966: 69  ؛ هم ان، ج 615؛ همان: 58: 68  ؛ همان، ج997: 6  ج؛ همان، 976: 5  ر.ک؛ همان، ج)

« ب رانگيختن » را  آن. امّا هر ی  از فخر رازي و قرطبی در ی  م ورد ني ز   (999: 69  و همان، ج

ك ه فخ ر   ( 669: 66  ج ،6610و قرطب ی،   606: 9  ، جق.6098فخ ررازي،  كنند )ر.ک؛  میمعنا 

( 986با ره/  ال) وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْـهِ تُحْشَـرُونَ  ...را در آی ة « برانگيختن»رازي 

حشر، مقاس به و  »كنند هرگز كسی مورد  میداند؛ زیرا افرادي كه تصوّر  می تاوابهترین دليل بر 

س ت ب راي هنگ ام    اسمی ا« حشر»شوند، بهترین دليل براي آنها، تاواست. لذا  نمیواقع « سؤال

  ، جق.6098رازي،  ر.ک؛ فخ ر ) 9كه در آن توقّف دارن د خارج شدن آنها از قبرها به سوي مکانی 

فَوَرَبِّـكَ  ي مقش ر را در آی ة   س و   ب ه « س وق دادن »با وج ود ای ن، آلوس ی قي د     (. 606: 9

(، بعد از زن ده بي رون   15)مریم/  یًّالَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِ

ب ر   ه ا  وجهكه قَسَمِ موجود در آیه، بر ابلغ  كند میو تصریح  كند میكردن و جمع نمودن اضافه 

 (.060: 5و همان، ج  905: 0ق.، ج 6069دتلت دارد )آلوسی،  « بعث: برانگيختن»آن، به جز 

ي مک انی  س و   ب ه حی مختل ف  جمع كردن قوم ب ا س وق از ن وا   »طوسی نيز معناي تركيبی 

« ی وم القش ر  »دارد و بر این اساس، روز حشر را به ای ن دلي ل    میرا براي این واژه بيان « واحد

ج  ،ت ا  یبشوند )ر.ک؛ طوسی،  میي مکانی واحد جمع سو  بهنامد كه از نواحی مختلف، مردم  می

: 9ج ، 6679رس ی،  طب؛ 995: 68  ؛ هم ان، ج 65   66: 5  ؛ هم ان، ج 668: 1؛ همان، ج 677: 9
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؛ 679و  618: 9؛ هم   ان، ج 569و  596، 785، 910، 069: 0؛ هم   ان، ج787؛ هم   ان: 969

قول استشهاد به  با يانالب مجمعصاحب  كه( 176: 68و همان، ج 598و  769، 159: 1همان، ج 

ر.ک؛ ) «كن د  )جم ع( م ی  يمه ضم یبه مکاندیگر  یآنها را از نواح یققو:   نَالسّ مُحَشَرَتْهُ»عرب 

كه مردم را به دنبال  ندیگو می« حاشر» )ص(اكرم امبريپاینکه بدین دليل به ( و 969: 9همان، ج 

چن ين معن ا را بي ان     ،[داد ح ق س وق م ی    ير]و آنان را به مس نمود خود گرد آورده و جمع می

ي از آی  ات، ا پ  ارهب  ا وج  ود ای  ن، طوس  ی و طبرس  ی در  . (787: 9ر.ک؛ هم  ان، ج ) دكن   م  ی

را قب ل از  « ب رانگيختن از قب ور  »(، قي د  679)النّس اء/   عاًیجَمِ هِیْإِلَ حْشُرُهُمْیَفَسَهمچ ون 

ی آنه ا در روز  جمع   دستهكنند كه بر این اساس، ماصود از آن، برانگيختن  میمعناي فوق اضافه 

 ؛080: 6  ج ،ت ا  یب  ش وند )ر.ک؛ طوس ی،    م ی قيامت است كه در موعد خود نزد خداون د جم ع   

و هم ان، ج   065: 0؛ همان، ج 999: 6، ج6679طبرسی، ؛ 068: 5  ؛ همان، ج617: 9  جهمان، 

اي اس ت ك ه    ب ه گون ه   البي ان  مجم ع (. امّا پراكندگی معنا ب راي ای ن واژه در تیس ير    060: 68

 («اهللِ یلَ  م إِکُعُجِرِ)مَ   م رگ »(، 585: 1 جر.ک؛ هم ان،  )« يختنجمع كردن و برانگ»يها معادل

نيز ذكر ش ده  (« 91: 7  ، جر.ک؛ همان)« خارج كردن»و  (656: 6و ج  517: 9ج ر.ک؛ همان، )

 است.

 راغ ب ، از ق ول  «حش ر »درب ارة واژة   مِن وَح یِ الا رآن  و  الميزانرویکرد موجود در تیسير 

و آنگاه خ ارج ك ردن و   خود  گاهیجااز  جمع كردن مردم با اجبار و زور»ی عبارت است از اصیهان 

ادن( آنها با اجبار به سوي جنگ و لااي خداوند یا مانند آن از امور اجتم اعی  كوچ دادن )سوق د

: 7؛ هم ان، ج  69؛ 6؛ هم ان، ج  56: 9ق.، ج 6067)ر.ک؛ طباطبائی، « بعد از بعث و برانگيختن

: 66؛ هم  ان، ج 616و  655: 65؛ هم  ان، ج 90: 69؛ هم  ان، ج 676و  55: 60؛ هم  ان، ج 06

: 6  جو هم ان،   907: 9  ج؛ همان، 666 و 65: 0ج ق.، 6066، اهلل فضل؛ 960: 98؛ همان، ج986

 وَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَـى النَّـارِ فَهُـمْ یُوزَعُـونَ    (. به عنوان نمونه، در آیة 979 و 60

را از قبره ا ب ه    شانیا كهاست  نیا« ي آتشسوحشر دشمنان خدا به »( كه مراد از 66)فصّلت/ 

)ر.ک؛ ی ش ود  دگيرس  تا در آنجا بازخواست شوند و ب ه حس اب آنه ا     كنند رونيبي مقشر سو

 وَهُوَ الَّذِی ذَرَأَکُـمْ فِـی الْـأَرْضِ وَإِلَیْـهِ تُحْشَـرُونَ     و  (699: 69  جق.، 6067طباطبائی، 

ت ا دوب اره    ك رد متعلّ ق   نيزمی شما را به هست( معناي آن این است كه خداوند 76المؤمنون/ )
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مع نماید و به لااي خویش بازگشت دهد )خارج كند و سوق ده د( )ر.ک؛ طباطب ائی،   شما را ج

وَاذْکُرُواْ اللّهَ فِی أَیَّامٍ  در آی ة   تُحْشَرُونَ هِیْإِلَ أَنَّكُمْگونه كه  (. همان90: 69  ق.، ج6069

خَّرَ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَـى وَاتَّقُـواْ   مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَالَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَن تَأَ

دارد ك ه   اني  حاجی ب ه حش ر   ی  يلو(، اشارة 986الباره/ ) اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

 اد، ب ه ی   ك ردن  ك وچ حشر، افاض ه و   نیااز  دیباشوند و  میجا جمع   همه در مِنی و عرفات ی

 (.56: 9شوند )ر.ک؛ همان، ج  میي خدا مقشور سومردم به همة  كه ي بيیتندروز

: س د ینو م ی  می ردات و التّقاي ق  ی نيز با بيان همان میاهيم بيان شده در كت اب  آمل يجواد

ان د،   جم ع ش ده   ین  مِ نيو در س رزم  ان د  آم ده  اي  كه از گوشه و كنار دن یاز مسلمانانخداوند »

( يكب ر  ام ت يآن مقشر اعظم و مجم ع اكب ر )ق  به  ییايمقشر و مجمع دن نیكه از ا خواهد می

 امتيروز قكه و بدانند ( 96یس/ ) نْسِلُونَیَرَبِّهِمْ  یفَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلمنتال شوند: 

ة را س رلوح  يزگ ار يپ س تا وا و پره   .ش وند  خواهد آمد و در مقض ر پروردگارش ان جم ع م ی    

(. ب ا بررس ی تیاس ير ف وق، ای ن      669: 68ج ،6656 ،یآمل   يجواد)ر.ک؛  قرار دهند شانیكارها 

جمع كردن و آنگ اه س وق دادن ب ا    »كه میسّرین در اغلب موارد، معناي  دیآ مینتيجه به دست 

را ب راي ای ن واژه در نظ ر دارن د. امّ ا معن اي       « ي مک انی واح د  س و   ب ه اجبار از اماكن مختلف 

ب ه ترتي ب داراي   « حشر»ی معتادند مقلّ تردید است؛ بدین معنا كه برخ« برانگيختن از قبور»

ك ه   برآنن د اس ت و برخ ی دیگ ر    « ب رانگيختن، جم ع ك ردن و س وق دادن ب ا اجب ار      »معناي 

جم ع ك ردن و   »همان معناي « حشر»معنایی جدا از حشر است و معناي « برانگيختن از قبور»

 است.« ي مکانی واحدسو  بهآنگاه سوق دادن با اجبار از اماكن مختلف 

 م رگ »، مع انی  «لغت، وجوه و نظائر و تیاسير»در كتب « حشر»ي، با بررسی واژة به هر رو

ی ا خ ارج   س وق دادن  »و « خارج ك ردن  یا ختنيبرانگ»، «جمع كردن»، «خدا( يسو  )رجوع به

در معن اي حش ر وج ود دارد. اّتی اق تم ام لغویّ ون، میسّ رین و         «از مکان مب دأ  با اجباركردنِ 

ي س و   ب ه  آنه ا ي گوناگون و سوق دادن ها مقلجمع از »بر معناي  صاحبان كتب وجوه و نظائر

 ع الوه نيز از معناي این واژه خارج است؛ زیرا « موت»كامال  واضح است. معناي « ی  مقلّ واحد

، صاحبان كتب وجوه دارند میلغویّون و میسّرین، این معنا را به عنوان قول ضعيف بيان  نکهیا بر 

در « بع ث: ب رانگيختن  ». امّا دربارة اینکه آیا ندكن مینا براي این واژه بيان و نظائر نيز این معنا ر
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برخ ی لغویّ ون و    ك ه  ي نق و ه ب  ی وج ود دارد،  ه ای  معناي این واژه وارد است یا خير، اخ تالف 

 .دانند میاین معنا را در این واژه داخل  تسنيمو تیسير  التّقايقب میسّرین همچون صاح

و « نَقشُ رُ »نيز به این امر اشاره دارد كه ماابلة بين  قرآنق برخی آیات امور، سياجدا از این 

یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَهَـنَّمَ   در آیة « نَسُوقُ»

س وق  »د، معن اي  دتل ت دار « جم ع ك ردن  »اینکه بر معناي  بر  عالوه(، 59 51)مریم/  وِرْدًا

در جمع كردن و « اجبار»نيز در معناي این واژه موجود است و كامال  واضح است كه قيد « دادن

این نکته حائز اهميّ ت اس ت ك ه    « موت»همچنين، پيرامون معناي سوق دادن نيز وجود دارد. 

« حش ر »(، 695/ عم ران  آل) وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إلِلَى اهلل تُحْشَرُونَخداوند متعال در آیة 

؛ بدین معنا كه از این آی ه  دفرمای میاست، ذكر « ي خداسو بهرجوع »كه همان « اماته»را بعد از 

است؛ زیرا طبق ای ن آی ه، ش خص    « موت»چيزي جداي از « حشر»كه  شود میچنين استنباآ 

را ج دا از  « وتم  »شود، در غير این صورت، دليل ی نداش ت ك ه     میو آنگاه حشر  رديم میابتدا 

امّا پيرامون معناي برانگيختن، این امر شایستة توجّه است كه میسّرین هيچ  ذكر نماید.« حشر»

، از «حش ر »و صرفا  در بيان معنا یا تیسير آیه، به ج اي واژة   كنند نمیدليلی براي این امر اقامه 

فارس و مصویوي این معنا  . همچنين در ميان لغویّون نيز تنها ابنكنند میاستیاده « بعث»واژة 

جم ع و   يبر معن ا « نيش»الیعل  نيو ع« حاء»الیعل  فاء با يا هر كلمهكه چون  ندكن میرا بيان 

ص احب   ل ذا  ،گ زاران(  )جمع ك ردن( و حَشَ م )گ روه خ دمت     ؛ مانند حشدكند امتالء دتلت می

معناي موجود در آن را و تنها زیادت  داند می« حشد»المعنی واژة  را قریب« حشر»، اللّغ  يسیماا

ب ر ای ن اس اس،     (.15: 9ق.، ج 6080، فارس ابن)ر.ک؛  شمارد برمی« بعث و سوق دادن»همين 

  گ اه یجاجمع كردن مردم با اجبار و زور از »چنين نتيجه گرفت كه در معناي این واژه،  توان می

گ و لااي خداوند یا آنان و آنگاه خارج كردن و كوچ دادن )سوق دادن( آنها با اجبار به سوي جن

 مدّ نظر است.« مانند آن از امور اجتماعی

 قرآنی فارسی ها ترجمهدر « حشر»ـ برگردان مشتقّات مادّة 4

 ق رآن بار در آی ات   06كه « حشر»ي فارسی معاصر از واژة ها ترجمهحاصل بررسی و تقليل 

 یل است:مورد آیه دربارة قيامت است، به شرح ذ 61وارد شده است و از این بين، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 424 کاووس روحی برندق و... /«حشر»مشتمل بر مادّة  قرآن کریمهای معاصر فارسی  ارزیابی ترجمه

 

 ترجمة آیتی (4ـ1

مقش ور  »و ش ش م ورد معن اي    « گ رد آوردن »م ورد   68در « حشر»آیتی در ترجمة واژة 

 را معادل این واژه برگزیده است؛ مثال :« كردن

 ...وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (07 /کهفال)  :حس اب   يو هم ه را ب را  »....؛ یعن ی

 (.966: 6670)آیتی، « ميكن را هم رها نمی شانیتن از ا  یو  میآور گرد می

 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَى...چ را م را    !پروردگ ار م ن   ي: ادی  گو»؛ یعنی: (699 /)طه

 (.698: 6670)آیتی، ...« يمقشور كرد نايناب

 یا قمشه یالهترجمة (4ـ 2

س ياري را ملق وظ داش ته اس ت،     اي در ترجم ة ای ن واژه پراكن دگی معن ایی ب     الهی قمشه

ب ار   68، «مقش ور ك ردن  »ب ار ترجم ة    98موردي كه این واژه آمده است،  61از  كهاي  گونه هب

ب ار ترجم ة    9، «اجتماع )جم ع ك ردن، گ رد آوردن، حاض ر ك ردن و ف راهم ك ردن(       »ترجمة 

ور جمع كردن + مقش»، «سوق دادنكردن +  جمع»، «سوق دادن»ي ها ترجمهو « برانگيختن»

 هر كدام را ی  بار ذكر كرده است.« ي خدا(سو  بهمرگ )رجوع »، «كردن

 ...َوَإِلَیْهِ تُحْشَرُون (/؛ یعنی: 76 المؤمنون) ...« او خواه د ب ود   يش ما ب ه س و    حشرو »

 (.607: 6658ي،ا قمشه ی اله)

 ْوَیَوْمَ یَحْشُرُهُم... ( /؛ یعنی: 09یونس)«ی اله  « )آرد جم ع را  قی  خال ةكه هم   يو روز

 (.960 :6658ي،ا قمشه 

 ...وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (07/ کهفال):و همه را )در صف مقش ر  »... ؛ یعنی

 (.966 :6658ي،ا قمشه ی اله« )میرا فرونگذار یکیو  میزيبرانگاز قبرها( 

 َّمَالَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَن...  /آنان كه به رو ب ه  »(؛ یعنی: 60)الیرقان

 (.616 :6658ي،ا قمشه ی اله« )...برندشانآتش دوزخ  يسو
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 ....َوَالَّذِینَ کَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ یُحْشَرُون (/؛ یعن ی: 61األنیال)  ...«   يو ك افران را ب ه س و 

 (.656 :6658ي،ا قمشه ی اله« )رهسسار سازند جمعا م جهنّ

 یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ( /؛ یعنی: 59مریم)«(روز ادی )انياكه متّ يآور 

 (.666: 6658ي،ا قمشه ی اله« )مياجتماع مقشور گردانمهربان به  يخدا يرا به سو

 ...َوَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُون (986 /بارهال) :ب از  خ دا   يكه ب ه س و   ديو بدان»؛ یعنی

 (.69 :6658ي،ا قمشه ی اله« )گشت ديخواه

 ترجمة رضایی (4ـ3

  ب ه س ازي ك املی انج ام داده اس ت،      رضایی در ترجمة این واژه در آیات گون اگون، یکس ان  

بايّ ة   گزین د، در  برم ی را  1«پراكنده شدن»معناي كه در همة موارد، جز در ی  آیه كه  ي ا گونه

 كند. میرا براي این واژه بيان « ردآوريگ»موارد، معناي 

  ُوَإِذَا حُشِرَ النَّـاس...   /ش وند  يگ ردآور ك ه م ردم    یو هنگ ام »(؛ یعن ی:  1)األحا اف »

 (.986: 6656رضایی، )

 ْوَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت (9 یر/کوتّال) :پراكن ده   یوحش   وان ات يكه ح یو هنگام» ؛ یعنی

 (.951: 6656رضایی، « )شوند

 ترجمة صفّارزاده (4ـ4

 دری ابی   معادلدر ترجمة صیّارزاده، این واژه در آیات متعدّد، پراكندگی بسيار زیادي از نظر 

ب ار ترجم ة    66، «مقش ور ك ردن  »بار ترجمة  66؛ بدین معنا كه شود میزبان فارسی مشاهده 

ي ه ا  ترجمهو  «برانگيختن»بار ترجمة  6، «اجتماع )گرد آوردن، جمع نمودن و فراهم نمودن(»

، «گردآم دن +  ب رانگيختن »، «روز مقش ر + مقش ور ش دن   »، «جمع كردن + مقشور ك ردن »

هر ك دام  « كشيده شدن»و « روز مقشر»، «مرگ + گرد آمدن»، «ي خدا(سو  بهمرگ )رجوع »

 ی  بار براي این واژه منظور شده است.
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   ْوَإِنَّ رَبَّكَ هُـوَ یَحْشُـرُهُم...   /دگاری  [ مس لّما  آفر !امبري  پ يو ]ا» :(؛ یعن ی 99)القج ر 

 (.955: 6658)صیّارزاده، « دیفرما مقشور میپروردگار توست كه همگان را در روز موعود 

  ...َوَالَّذِینَ کَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ یُحْشَرُون (/؛ یعنی:61األنیال) «يو كافران سرانجام به سو 

 .(066: 6658)صیّارزاده، « آورده خواهند شد گرددوزخ 

 وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا...   /يك ه خداون د مش ركان را ب را     يو روز» (؛ یعن ی: 08)س بأ 

 (.6868: 6658)صیّارزاده، « برانگيزد از گور یحسابرس

 َحْشُرُهُمْ جَمِیعًاوَیَوْمَ ی...  /جم ع و  كه خداوند همگان را  يو روز» (؛ یعنی:695)األنعام

 .(691: 6658صیّارزاده، « )سازدمقشور 

 ْوَأَنذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَن یُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِم... ( /؛ یعن ی: 96األنعام) «[ !امبري  پ ي]ا

 ميپروردگارش ان ب    دگاری  در مقض ر آفر  و مقش ور ش دن   زيروز رستاخرا كه از  یآن كسان

 (.686: 6658)صیّارزاده، « دارند

  ...َاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًاوَحَشَرْن (07 /کهفال):و مردم ان هم ه را از گ ور    » ؛ یعنی

 (.155: 6658)صیّارزاده، « میرا فرونگذار  ی چيو ه میو گِرد آور میزيبرانگ

 ...َثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یُحْشَرُون ( /؛ یعن ی: 65األنع ام) «     يس رانجام تم ام مخلوق ات ب ه س و 

 (.965: 6658)صیّارزاده، « شوند بازگردانده میوردگارشان پر دگاریآفر

  ...َوَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُون (؛ یعنی:6/ المجادله) «و  یو نافرم ان  یاز دشمن یول

« دی  زيبسره ،اوس ت  يهمگ ان ب ه س و    آم دن  بازگش ت و گ رد  مخالیت با اوامر خداوند كه 

 .(6696: 6658)صیّارزاده، 

   وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ کَانُوا لَهُـمْ أَعْـدَاء... نی  ، اروز مقش ر و در » ؛ یعن ی: (1 /حا اف أل)ا 

 (.6969: 6658)صیّارزاده، « معبودان دشمن پرستندگان خود خواهند شد

 َالَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّم...   /آنه ا ك ه مث ل    » (؛ یعن ی: 60)الیرق ان

 (.596: 6658)صیّارزاده، « خواهند شد دهيكشآتش  يهاشان به سو زندگان بر صورتخ
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نه تنها ی  معادل مشخّص ب راي ای ن واژه انتخ اب نش ده      ،شود میگونه كه مالحظه  همان

 شود. میاست، بلکه پراكندگی بسياري در ترجمة این واژه مشاهده 

 ترجمة فوالدوند (4ـ5

 65مقشور ك ردن:  »دل این واژه در زبان فارسی، چهار معناي در ترجمة فوتدوند، بيان معا

 ذكر شده است.« بار  6سوق دادن: »و « بار9برانگيختن: »، «بار 69گرد آوردن: »، «بار

 ِوَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه... (67 /یرقانال):كه آنان را  يو روز» ؛ یعنی

 (.616ق.: 6069)فوتدوند، « كند مقشور میپرستند،  می خدا يبا آنچه به جا

 وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا...  /آن ان را   ةرا ك ه هم    يك ن[ روز  ادیو ]» (؛ یعنی:95)یونس

 (.966ق.: 6069)فوتدوند، « میآور گرد می

  ...   وَنَحْشُرُ الْمُجْـرِمِینَ یَوْمَئِـذٍ زُرْقًـا (  /؛ یعن ی: 689ط ه) «آن روز مجرم ان را   و در

 (.666 ق.:6069)فوتدوند، « میزيانگ برمیكبودچشم 

 َالَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّم...  /ب ه      ك ه  یكسان» (؛ یعنی:60)الیرقان

« راه را دارن د  نیت ر  مو گُ   يج ا  نیآن ان ب دتر   شوند، رانده میم جهنّ يبه سو    رو درافتاده

 (.616ق.: 6069، )فوتدوند

 پور ترجمة کاویان (4ـ6

، دو «جمع ك ردن »، سه بار «مقشور كردن»بار معناي  96پور از این واژه،  در ترجمة كاویان

ي س و   ب ه م رگ )بازگش ت   »و « س وق دادن »ي ها ترجمهو « مقشور كردن + جمع كردن»بار 

 بار را ملقوظ داشته است. هر كدام ی  « خدا(

 ...ْشَرُونَوَإِلَیْهِ تُح (/ ؛ یعنی:90المل) «پ ور،   ی ان كاو)« دیش و  مقشور م ی او  يسوه و ب

6675 :916.) 
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  ...ًوَحَشَرْنَا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قُبُال... را در مااب ل   زي  و هم ه چ » (؛ یعن ی: 666 /نعامأل)ا

 (.609 :6675پور،  یانكاو« )میكرد جمع میآنها 

 ُهُمْوَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُر...  /مخلوق ات را )روز   ةپروردگ ار ت و هم    » (؛ یعنی:99)القجر

 (.916 :6675پور،  یانكاو« )مقشور و جمع خواهد كرد( امتيق

 ِوَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّار...  /دشمنان خ دا   ةكه هم يروز» (؛ یعنی:66)فصّلت

 (.075 :6675پور،  یانكاو« )سوق دهندآتش  يسوه را ب

  ...َإلِلَى اهلل تُحْشَرُون (؛ یعنی:695عمران/ آل) «پور،  یانكاو« )دیگرد بازمیخدا  يسوه ب

6675: 76.) 

 ترجمة مجتبوی (4ـ7

ب رانگيختن +  »بار معن اي   98در ترجمة مجتبوي، براي برگرداندن این واژه به زبان فارسی، 

اجتم اع  »ب ار معن اي    1و « ب رانگيختن »ن اي  ب ار مع  68، «اجتماع )فراهم نمودن، گرد آوردن(

 را برگزیده است.« )فراهم كردن، گرد آوردن(

  ِّفَوْجًا مِّمَّن یُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا أُمَّةٍوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُل... /ك ه   يو روز» (؛ یعنی:56)النّمل

« می  و ف راهم آر  میزي  برانگ ،م ا را دروغ ش مرد   يه ا  از آنه ا ك ه نش انه    یگروه یتاز هر امّ

 (.650: 6676)مجتبوي، 

 َرٌیسیَ نایْذلِكَ حَشْرٌ عَل (/؛ یعنی:00ق) «است كه بر ما آس ان اس ت   یختنيبرانگ نیا »

 (.998: 6676)مجتبوي، 

  ...  َوَتُحْشَرُونَ إِلَـى جَهَـنَّم... ف راهم  و ب ه دوزخ ]ران ده و[   » (؛ یعن ی: 69عم ران/   )آل

 (.96: 6676)مجتبوي، « دیشو می
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 ترجمة مشكینی (4ـ8

 7و (« گرد آوردن جم ع ك ردن  اجتماع )»بار به معناي  96در این ترجمه، واژة مورد بقث، 

 آمده است.« مقشور كردن»بار به معناي 

 وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا...  /آن ان را   ةك ه هم    يآرند( روز ادیو )به » (؛ یعنی:99)األنعام

 (.668: 6656)مشکينی، « میآور گرد می( امتيق ة)در صقن

  ... َأَعْمَى الْقِیَامَةِوَنَحْشُرُهُ یَوْم   /مقش ور   ن ا ياو را ناب ام ت يو روز ق» (؛ یعن ی: 690)ط ه

 (.698: 6656)مشکينی، « ميكن می

 زاده مصباحترجمة  (4ـ1

بار  و پنج« مقشور كردن»بار معناي  66، «حشر»زاده، براي برگردان واژة  در ترجمة مصباح

 در نظر گرفته شده است.« اجتماع )جمع كردن، گرد آوردن(»نيز به معناي 

  ...َوَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِیَ إِلَیْهِ تُحْشَرُون (؛ یعنی:6/ هالمجادل) «ه ك ه ب    ییاز خ دا  ديو بترس

 (.906: 6658، زاده مصباح« )دیشو حشر میاو  يسو

  ...وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (  /؛ یعن ی: 96ط ه) «  مردم ان   جم ع ك رده ش وند   و آنک ه

 (.669: 6658، زاده مصباح« )چاشتگاه

 ترجمة معزّی( 4ـ 11

 68در این ترجمه، واژة مذكور با پراكندگی كمتري معنا شده است؛ بدین معنا ك ه مت رجم   

ي س و   هب  مرگ )رجوع »بار نيز  6و « خارج كردن»بار  9، «برانگيختن»بار  6، «گرد آوردن»بار 

 را براي این واژه بيان كرده است.« خدا(

  ...َوَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِیَ إِلَیْهِ تُحْشَرُون (61 /مائدهال):ه را كه ب   يخداوند ديو بترس» ؛ یعنی

 .(699: 6679)معزّي، « دیآورده شو گرداو  يسو
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  ...ٌذَلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسِیر معزّي، « )بر ما آسان یختنيبرانگآن است » ؛ یعنی:(00 /)ق

6679: 998.) 

  ... َأَعْمَى الْقِیَامَةِوَنَحْشُرُهُ یَوْم (690/طه):ك ور  ام ت يروز ق م ش یب رون آر و » ؛ یعنی »

 (.698: 6679)معزّي، 

  ...َوَإِلَیْهِ تُحْشَرُون (90 /مل ال) :مع زّي،  « )دیش و  دهي  بازگردان شیس و ه و ب  » ؛ یعن ی

6679: 916.) 

 ترجمة مكارم شیرازی (4ـ11

ب ار مع ادل    61این ترجمه در برگردان این واژه پراكندگی نسبتا  كمی دارد؛ بدین معنا ك ه  

« ب رانگيختن »ي ها ترجمه، «اجتماع )جمع كردن، گرد آوردن(»بار معناي  69، «مقشور شدن»

ا براي این واژه بار ر 6« روز حشر و رستاخيز»بار و  9هر كدام « جمع كردن + مقشور كردن»و 

 در نظر گرفته است.

 ... َعَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَبُكْمًا وَصُمًّا الْقِیَامَةِوَنَحْشُرُهُمْ یَوْم...  /و » (؛ یعن ی: 67)اإلسراء

« و گن گ و كرن د   ن ا يك ه ناب  ی، در حالميكن مقشور می شانیها ، آنها را بر صورتامتيروز ق

 (.969: 6676)مکارم شيرازي، 

 َفَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِین... ةسوگند به پروردگارت كه هم  » ؛ یعنی:(15 /)مریم 

 .(668: 6676)مکارم شيرازي، « ميكن جمع می امتيدر ق نياطيآنها را همراه با ش

 ...وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا  /ةاوند هم  را كه خد ي( روزاوري)به خاطر ب» (؛ یعنی:08)سبأ 

 (.066: 6676)مکارم شيرازي، « زديانگ برمیآنان را 

 ...َحْشُرُهُمْ جَمِیعًاوَیَوْمَ ی  /جمع آنها را  ةدر آن روز كه )خدا( هم» (؛ یعنی:695)األنعام

 (.606: 6676)مکارم شيرازي، « سازد و مقشور می
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 َى رَبِّهِمْوَأَنذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَن یُحْشَرُواْ إِل...  /آن  ةليوس   و به» (؛ یعنی:96)األنعام

: 6676)مک ارم ش يرازي،   « ده! ميترسند، ب می زيرا كه از روز حشر و رستاخ ی(، كسانقرآن)

666.) 

چن ين گی ت ك ه مترجم ان معاص ر در       ت وان  م ی ي م ذكور،  ه ا  ترجمهبنابراین، با بررسی 

)جمع كردن، گرد آوردن،  اجتماع»، «ور كردنمقش»برگرداندن این واژه به زبان فارسی، معانی 

  ب ه )رج وع   م رگ »، «س وق دادن »، «خارج كردن»،«يختنرانگب»، «حاضر كردن، فراهم كردن(

، «جمع كردن + مقشور ك ردن »،«كشيده شدن»، «پراكنده شدن» ،«روز مقشر» ،«ي خدا(سو

مردن + »، و «اعاجتم+  يختنبرانگ» ،«روز مقشر + مقشور شدن»، «جمع كردن + سوق دادن»

، پراكندگی و ها ترجمه. امّا نکتة قابل توجّه در این اند داشتهدر نظر « حشر»را براي واژة «اجتماع

ي دربارة ترجمة این واژه است كه در ای ن مي ان، ترجم ة ص یّارزاده پراكن دگی      ساز کسانعدم ی

فارس ی دارد،   ي ای ن واژه در زب ان  س از  مع ادل معنایی بيشتري نس بت ب ه بايّ ة مترجم ان در     

، «اجتماع )گرد آوردن، جمع نمودن و فراهم نمودن(»، «مقشور كردن»دَه ترجمة  كه اي  گونه هب

ب رانگيختن +  »، «روز مقش ر + مقش ور ش دن   »، «جمع كردن + مقشور كردن»، «برانگيختن»

م رگ + گ رد   »، «ي خ دا( س و   ب ه م رگ )رج وع   »، «روز مقشر + مقشور شدن»، «گرد آوردن

را در مواقف متعدّد براي این واژه در نظر گرفته است و  «كشيده شدن»و « وز مقشرر»، «آمدن

را « پراكن ده ش دن  »(، معن اي  9در این ميان، ترجمة رضایی كه تنها در ی   م ورد )التّک ویر/    

 .باشد می« گردآوري»ي واحد و یکسان دارد كه واژة ا ترجمهبرگزیده است و در بايّة موارد، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 421 کاووس روحی برندق و... /«حشر»مشتمل بر مادّة  قرآن کریمهای معاصر فارسی  ارزیابی ترجمه

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6660تان بهار و تابس، 69، شمارة 9سال  ؛هایترجمهدرزبانوادبيّاتعربیپژوهش  412

 

 ها ترجمهحلیل ـ بررسی و ت5

ي ها ترجمهو مشتاّات آن، باید توجّه كرد كه صرف برگزیدن « حشر»در ارزیابی ترجمة واژة 

، «)جم  ع ك  ردن، گ  رد آوردن، حاض  ر ك  ردن، ف  راهم ك  ردن(   اجتم  اع»، «مقش  ور ك  ردن»

ب راي ای ن واژه ب ه     «پراكن ده ش دن  »و  «خارج ك ردن »، «مرگ»، «سوق دادن» ،«يختنبرانگ»

، این معانی متناسب با واژگ ان دیگ ر   قرآن؛ زیرا در مواضع دیگر رسد نمینظر  تنهایی درست به

 كه در ذیل آمده است: شود میبيان 

 النَّاسِ لِیَوْمٍ الَّ رَیْـبَ فِیـهِ إِنَّ اللّـهَ الَ یُخْلِـفُ الْمِیعَـادَ      جَامِعُرَبَّنَا إِنَّكَ  اجتماع:( 5ـ1

 ( و ... .6/ عمران )آل

 ( و ... .91الباره/ ) مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بَعَثْنَاکُمثُمَّ  برانگيختن:( 5ـ2

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَهَنَّمَ *  الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا نَحْشُرُیَوْمَ  :دادن س وق ( 5ـ3

 ( و ... .51)مریم/  وِرْدًا

 ( و... .691)الباره/  رَاجِعونَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ ...  ا(:ي خدسو  بهمرگ )رجوع ( 5ـ4

 و... . (668)المائده/  ...الْمَوتَى بِإِذْنِی تُخْرِجُوَإِذْ ...  خارج كردن:( 5ـ5

 . .( و..686/ عمران آل) ...تَفَرَّقُواوَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَالَ  پراكنده شدن:( 5ـ6

 (.05)الامر/  ...فِی النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ یُسْحَبُونَیَوْمَ  كشيده شدن:( 5ـ7

« حش ر »ماصود از »: سدینو می در آیه« پراكنده شدن»گزیدن معناي رضایی در بر نکهیاامّا 

 ،، پراكنده شدن آنها در اثر وحشت از ح واد  آن روز اس ت  زيرستاخ ةدر آستان یوحش واناتيح

و ح واد  هولن اک آن س خن     زيل رس تاخ اوّ ة، از مرحل  ریتک و  ةسور لاوّ یةاهرا  شش آچون ظ

، زيرس تاخ  ةزنده شدن و گرد آمدن موج ودات در ص قن   یعنیدوم،  ةو هنوز به مرحل ندیگو می

؛ رس د  نمی. این سخن به نظر صقيح (56: 99، ج 6657 یی،)رضا «است امدهين انيبه م یسخن

اس ت، ن ه   « فَ رَّقَ »، در زب ان عرب ی   «پراكن ده ش دن  »ه ذكر شد، مع ادل  گونه ك همانزیرا اوّت  

گوناگون، همچون بيان مراحل خلات و  هاي ثانيا  در آیات متعدّدي نيز پيرامون موضوع«. حشر»
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دیده شده كه گاهی برخی از مادّمات را ذكر، گاهی نتيجه و گاهی نيز ه ر دو را   ها دیگر موضوع

 برگزیدن این وجه در تیسير آیه مناس ب اس ت، ن ه در ترجم ه؛ زی را در     . بنابراین، 7كند میذكر 

، ای ن  «حش ر »از واژة « مقشور كردن». همچنين در ترجمة شود میترجمه، واژه در نظر گرفته 

نکته را باید در نظر داشت كه در ترجمه باید واژه را صقيح و دقيق به زبان ماصد برگردانيم، نه 

 ابه ام زبان مبدأ است و مخاطب ان زب ان ماص د نس بت ب ه آن داراي      اینکه همان واژه را كه در 

، به همان صورت برگردانيم. لذا چن ين معن ایی ن ه تنه ا س بب اقن اع و فه م مخاط ب         ندهست 

 در. بر این اساس، معانی فوق براي واژة حش ر،  دهد می، بلکه ابهامی را در ذهن او شکل شود نمی

تند، قوعا  میهوم واقع ی و حايا ی ای ن واژه را انعک اس     خود معادل واژگانی دیگر هس كه ی حال

 .كند نمی

جم ع  »ي ها معادلي دو میهومی از ترجمة این واژه نيز باید توجّه كرد كه ها معادلپيرامون 

كه گیته شد   ب ه دلي ل م بهم        چنان  «روز مقشر + مقشور شدن» و «كردن + مقشور كردن

+  يختنبرانگ». امّا میاهيم كند نمیبه درستی منتال ، ماصود گوینده را «حشر»بودن خود واژة 

نيز از معانی مناسبی براي ای ن واژه   «مردن + گرد آمدن»و  «گرد آوردن ،فراهم كردناجتماع )

از دامنة  «برانگيختن و مردن»گونه كه قبال  یاد شد، قيدهاي معانی  برخوردار نيستند؛ زیرا همان

 .ندهست  خارجمعنایی این واژه 

 وَالَّذِینَ کَفَرُواْ إِلَـى جَهَـنَّمَ یُحْشَـرُونَ   ...آی ة  ترجمة ي در ا قمشه  یالهتنها  كه نچنا

ای ن   يو «.رهس سار س ازند   م جمع ا  جه نّ  يو كافران را به سو»چنين گیته است:  (61 /نیالأل)ا

ن ك ه در ترجم ة ای     شود میبر این اساس، پيشنهاد  است و ترجمه را به صورت نسبی ارائه داده

ب راي ای ن واژه در   « اجب ار »هم راه ب ا قي د    « ي قيام ت سو  بهجمع نمودن و سوق دادن »واژه، 

لقاظ شود؛ بدین معنا كه تمام موجودات ]پس از م رگ برانگيخت ه ش ده،[ ب ا اجب ار       ها ترجمه

 :شود میترجمه  گونه نیبدنمونه، آیة زیر  عنوان  به؛ شوند میي قيامت سوق داده سو  بهو   جمع

 ...فَسَیَحْشُرُهُمْ إِلَیهِ جَمِیعًا  /جم ع ك رده و   آنها را  ةهم يزوده ب»(؛ یعنی: 679)النّساء

 .«ميده میسوق  ي اوسو  بهو ي قيامت سو  بهبا اجبار 
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 گیری نتیجه

و  قرآنو مشتاّات آن در « حشر»آیه پيرامون مادّة  61حاصل پژوهش حاضر، بعد از بررسی 

ي فارس ی  ه ا  ترجمهي از ا پارهكتب لغت، وجوه و نظائر و تیاسير و نيز در حوزة معنایی معاد، در 

 ي،مجتب و  پ ور،  ی ان ارزاده، فوتدون د، كاو ص یّ  یی،رض ا  اي، قمش ه  ی اله یتی،آ)مثلِ قرآن معاصر 

در « حش ر »شيرازي(، با هدف ارائة معناي دقي ق از م ادّة    و مکارم ، معزّيزاده مصباح ينی،مشک

  ب ه جمع نمودن و س وق دادن  »ي فارسی ها ترجمه ژهیو بهنایی قيامت، آیات مربوآ به حوزة مع

ي فارسی معاصر در اف ادة ای ن معن ا ب ه     ها ترجمهكه است « اجبار»همراه با قيد « ي قيامتسو

ي كه به تمام آن قيدها اشاره ك رده  ا ترجمهو  اند كردهآن اشاره  هاي یی ازاین معنا و قيدها بخش

ات مذكور وجود ندارد، جز ی  مورد كه نزدیکترین ترجمه را نس بت ب ه   از آی  ی  چيهباشد، در 

وَالَّـذِینَ کَفَـرُواْ إِلَـى جَهَـنَّمَ     ...آی ة   ،يا قمش ه   یاله  ترجم ة   دارد و درمعناي مورد نظ ر  

 .«رهسسار سازند جمعا م جهنّ يو كافران را به سو»چنين آمده است:  (61 /نیالأل)ا یُحْشَرُونَ

 ها نوشت پی

و مشتاّات آن در آنها، از موضوع قيامت خ ارج اس ت،   « حشر»واژة  وجودآن دسته از آیات كه با   6

 (.9و القشر/  66؛ ص/ 96و  61؛ الشّعراء/ 666؛ األعراف/ 67النّمل/ ؛ 96النّازعات/ از: ) عبارتند

 كند یمل را به عنوان قول ضعيف )قيل: هو الموت( از دیگران نا« موت»هرچند فراهيدي معناي   9

 .(69: 6 ، جق.6086 يدي،)فراه

   اطالق این واژه دربارة انسان و غيرانسان عبارت است از:6

 «.شوند یجنگ خارج نم يزنان برا :قْشَرْنَیُ النِّسَاءُ تَ»یا وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ* انسان:

ققوى و  :نالَى فُنِبَ الَمَ   السّنَ  حَشَرَتِ»یا ( 66)ص/  کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ مَحْشُورَةًوَ الطَّیْرَ * غيرانسان: 

 (.967 ق.:6069، اصیهانی راغب« )برد ينخشکسالى مال آنها را از ب

 يك ه دو معن ا   «يمحم  »متضاد هستند؛ مانن د واژة   يدو معنا يهستند كه دارا یأضداد، كلمات  0

ه داشت كه این واژه از الیاظ أض داد  . باید توجّ(6: .ق6090بُورس، ر.ک؛ ) است« گرم»و  «سرد»متضاد 

گ ردد ك ه داراي دو    نيست؛ زیرا همان گونه كه بيان شد، واژگان أضداد به آن دسته از واژگان اطالق می
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كه این دو معن ا در   اي كه اجتماع آنان در ی  زمان ممکن نباشد، در حالی معناي متضاد باشند، به گونه

« حي ات »، «موت»است و ماابل « فرد»، «جمع»د؛ زیرا ماابل تضاد نيستند، بلکه مخالف یکدیگر هستن

 است.

عبارت است « حشر»براي این واژه، معتاد است كه « برانگيختن»آلوسی در نادِ برگزیدن معناي   9

عبّ اس نا ل    (، لذا از قول اب ن 068: 6 ق.، ج 6069)ر.ک؛ آلوسی، « حیّ و بعث»بعد از « جمع كردن»از 

مَ نْ مَ اتَ فَاَ دْ قَامَ تْ     »ت، همان مرگ است. لذا مراد از آن را به دلي ل ح دیث   كند كه حشر حيوانا می

داند كه مستعار از مرگ است و بنابراین، از حشر،  اي می ( مجموعه7: 95ق.، ج 6086)مجلسی، «  قِيَامَتُه

ل ب ر  شود، چون مرگ، ع الوه ب ر اینک ه مش تم     معناي برانگيختن از ی  مکان به مکانی دیگر اراده نمی

منتال شدن از دنيا به آخرت است، بر ترساندن مخاط ب و س خت ك ردن ح ال ني ز اش اره دارد )ر.ک؛       

 .(665: 0 ق.، ج 6069آلوسی، 

را برگزی ده اس ت، در ج ایی دیگ ر     « گ رد آوردن »رضایی با وجود اینکه در موارد دیگر، معن اي    1

« حش ر »ماص ود از  »دارد:  چنين بي ان م ی   ( دليل برگزیدن این معنا را براي این واژهتیسير قرآن مهر)

چ ون   ،رستاخيز، پراكنده شدن آنها در اثر وحش ت از ح واد  آن روز اس ت    ةحيوانات وحشى در آستان

گویند و هنوز به  ل رستاخيز و حواد  هولناک آن سخن مىاوّ ةتکویر، از مرحل ةل سوراوّ ةظاهرا  شش آی

« رستاخيز، سخنى به ميان نيام ده اس ت   ةدات در صقندوم، یعنى زنده شدن و گرد آمدن موجو ةمرحل

 .(56: 99  ج ،6657یی، )رضا

با دقّت در آیات ذیل، كامال  مشخّص است كه در سورة مؤمنون تمام مراحل خلات انس ان بي ان     7

نسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِفرماید:  كه می شده، امّا در سورة حج، تنها بخشی از آن بيان گردیده است، چنان

 الْعَلَقَةَمُضْغَةًفَخَلَقْنَا  النُّطْفَةَعَلَقَةًثُمَّ خَلَقْنَا *  فِی قَرَارٍ مَّكِینٍ نُطْفَةًثُمَّ جَعَلْنَاهُ  * مِّن طِینٍ سُلَالَةٍمِن 

 بَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَـالِقِینَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَ الْمُضْغَةَفَخَلَقْنَا 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِـن  (؛ 69   60المؤمنون/ )

یِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَـلٍ  لِّنُبَ مُخَلَّقَةٍوَغَیْرِ  مُّضْغَةٍمُّخَلَّقَةٍثُمَّ مِن  عَلَقَةٍثُمَّ مِنْ  نُّطْفَةٍ

 (.9)القج/  ...مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6660تان بهار و تابس، 69، شمارة 9سال  ؛هایترجمهدرزبانوادبيّاتعربیپژوهش  411

 

 منابع و مآخذ

 .: انتشارات سروشی. تهرانتید آترجمة عبدالمقمّ(. 6670. )قرآن کریم

 .هراءالزّ فاطم قم: انتشارات م. چاپ دو ي.ا قمشه ی اله  يدترجمة مه(. 6658. )            

 یا ات يتقا ةس  سّؤق م: م . لان. چاپ اوّدیگرو  یاصیهان یی رضا یدعلترجمة مقمّ(. 6656. )            

 .كردارالذّ یفرهنگ

 ثر.كو ةانیجهان را یفرهنگ ةسسّؤتهران: م چاپ دوم. .ارزادهصیّ ترجمة طاهره(. 6658. )            

 .سازمان چاپ و انتشارات اقبال :چاپ سوم. تهران .پور انیكاو(. ترجمة احمد 6675).             

)دفت ر   میالا رآن الک ر   دار یعلم   ئتيق هيقا. تفوتدوندي دمهدترجمة مقمّ. ق.(6069. )            

معارف  و  یموالعات تار)دفتر  میتهران: دار الارآن الکر .لچاپ اوّ .(یمعارف اسالم و  یموالعات تار

 .(یاسالم

. ل. چ اپ اوّ یاس تادول  نيحس   يراستاریوو ق يقاي. تمجتبو نیالدّ جالل(. ترجمة 6676)            . 

 تهران: انتشارات حکمت.

 .يقم: الهادم. چاپ دو ی.نيمشک یترجمة عل(. 6656. . )            

 .دانیجاوسازمان انتشارات بدرقة  :تهران .اوّل . چاپزاده مصباح(. ترجمة عبّاس 6658. )            

 (. ترجمة مقمّدكاظم معزّي. چاپ اوّل. قم: انتشارات اسوه.6679. )            

)دفت ر موالع ات    میقم: دار الا رآن الک ر  . دوم چاپي. رازيش  ناصر مکارم ترجمة(. 6676. . )            

 .(یمعارف اسالم و  یتار

تقاي ق عب دالباري. چ اپ اوّل.     .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق.(. 6069آلوسی، مقمود. )

 .العلمیّ بيروت: دارالکتب 

تقايق حاتم صالح الضّامن.  .ظائر فی القرآن العظیمالوجوه و النّم.(.  9881سليمان بلخی، مااتل. ) ابن

 و التّرا . للثّقاف الماجد  جمع دبی: مركز 

تقايق مقمّ د عبدالسّ الم ه ارون. چ اپ اوّل. ق م:      . ةغاللّاییس قمعجم م. ق.(6080فارس، احمد. ) ابن

 مکتب األعالم اإلسالمی.

 چاپ سوم. بيروت: دار صادر. .لسان العربق.(. 6060، مقمّدبن مکرّم. )منظور ابن

 .العلمیّ بيروت: دار الکتب  .المعجم المفصل فی األضدادق.(. 6090يوس. )بُورس، أنوونْ

 تقايق سعيد بندعلی. چاپ سوم. قم: انتشارات اسراء. .تسنیم(. 6656عبداهلل. ) آملی، جوادي 
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 تقايق علی شيري. چاپ اوّل. بيروت: دارالیکر. .تاج العروسق.(. 6060زبيدي، مقمّدمرتضی. ) حسينی 

حس ن.   ةعةزِّق ي  قات .کالم العرب یاألضداد ف(. م.6616)بن عل ی.   عبدالواحدي، أبوطيب غواللّ ی حلب

 مجمع دمشق.جا:  بی

تقايق  .القرآن یظائر فو اصالح الوجوه و النّأقاموس القرآن م.(. 6658ين بن مقمّد. )حس ی،دامغان

 عبدالعزیز سيّد األهل. بيروت: دار العلم للماللين.

و  ريتیس   يها انتشارات پژوهشچاپ اوّل. قم:  .قرآن مهر ریتفس(.6657ی. )دعل، مقمّیاصیهان یی رضا

 ی.علوم قرآن

 چاپ اوّل. بيروت: دارالالم. .مفردات ألفاظ القرآنق.(. 6069ی، حسين بن مقمّد. )اصیهان  راغب

چاپ س وم. بي روت: دارالکت اب     .نزیلالكشّاف عن حقائق غوامض التّق.(. 6087زمخشري، مقمود. )

 العربی.

 . یّالمصة هض النِّکتب م: القاهةةتقايق مقمّد عبدالاادر أحمد. . األضدادق.(. 6066ی، أبوحاتم. )سجستان

 . یّهض ِالمصةمکتب ِالنّ: قاهةةالأحمد.  د عبدالاادرمقمّتقايق  .األضدادق.(. 6086. )حسنی، صغان

چاپ پ نجم. ق م: انتش ارات جامع ة      .المیزان فی تفسیر القرآنق.(. 6067طباطبائی، مقمّدحسين. )

 مدرّسين حوزة علميّة قم.

چ اپ س وم. ته ران: انتش ارات      .البیان فی تفسـیرالقرآن مجمع  (.6679طبرسی، فضل بن حس ن. ) 

 ناصرخسرو.

 .دارالمعةف چاپ اوّل. بيروت:  .جامع البیان فی تفسیرالقرآنق.(. 6069طبري، ابوجعیر. )

ته ران:   .ي. چ اپ س وم  اش کور  ی نيحس  تقايق احم د   .مجمع البحرین(. 6679طریقی، فخرالدّین. )

 .يمرتضو

تقايق احمد قصير عاملی. چاپ پنجم. بي روت: دار   .القرآن بیان فی تفسیرالتّتا(.  طوسی، مقمّد. )بی

 إحياء التّرا  العربی.

 .الدّینیّ  الثّقاف  مکتب : القاهةة .ظائرالوجوه و النّم.(.  9887. )ابوهاللعسکري، 

 را .لتّاآلثار وا یةةدابغداد:  .یمالقرآن الكر یالوجوه والنّظائر ف(. ق.6086ی. )بن موسعود، هارون 

 چاپ سوم. بيروت: دار إحياء التّرا  العربی. .مفاتیح الغیب ق.(.6098فخر رازي، ابوعبداهلل. )

 چاپ دوم. قم: نشر هجرت. .کتاب العینق.(. 6086فراهيدي، خليل بن احمد. )

 والنّشر. الطّباع چاپ دوم. بيروت: دار  .حی القرآنن وَمِ تفسیرق.(. 6066اهلل، مقمّدحسين. ) فضل
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 .دارالهجةةچاپ دوم. قم: مؤسّسة  .المصباح المنیرق.(. 6060فيّومی، احمدبن مقمّد. )

 چاپ اوّل. تهران: انتشارات ناصرخسرو. .الجامع األحكام القرآن(. 6610قرطبی، مقمّد. )

 .یالعربالتّرا   اءيإحچاپ دوم. بيروت: دار  .بحاراألنوارق.(. 6086ی، مقمّدباقر. )مجلس

وزارت فرهن گ و  چ اپ اوّل. ته ران:    .التّحقیق فی کلمات القرآن الكریم(. 6615)مصویوي، حسن. 

 .یارشاد اسالم
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