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  مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي
  97 -  83، 1396سال اول، شمارة سوم، پاييز 

  »محسور«قرآني  ةشناسي واژ ريشه

  *محمود مكوند

  چكيده
رفته است. لغويـان  كار  اسراء بهسورة ونهم  بيست ةدر آييك بار تنها  »محسور«قرآني  ةواژ

انـد و معـاني مختلفـي بـراي آن      دانسـته  »حسر« ةعرب و مفسران مسلمان واژه را از ريش
هريـك معـادلي    ،تفسـيري  ينظر بـه اقـوال لغـوي و آرا    ،نيز قرآناند. مترجمان  برشمرده

ار ها گرفت رهايي از ترديد و تحيري كه پيشينيان ما طي سده ،همه اند. بااين دربرابر واژه نهاده
 ةدر مقال ،ساسا پذير نيست. براين اند جز با تأمل دوباره درباب خاستگاه واژه امكان آن بوده
هـاي سـامي    در زبان را آن و وجو را جست واژهاين  يادشدهاز بيان آرا و اقوال  پسحاضر 
كار رفته است  هاي سامي به در عموم زبان »حسر« ةايم كه ريش . نشان دادهايم يابي كرده ريشه
در زبـان   ،ايم را نيافته »محسور« ةو جز آن واژ ،هايي مانند آرامي، سرياني كه در زبان آن و با

واژه را در سياقي مشترك بـا كـاربرد قرآنـي آن     عتيق عهدصورت مشخص در  عبري و به
ايم و سپس  هاي پيشينيان را ارزيابي كرده يابي، معادل بر اين ريشه ايم. درپايان، مبتني بازيافته

درك اهميـت ايـن    بـراي ايـم.   كـرده  نهـاد  پـيش را براي واژه  »نيازمند يا نادار«خود معادل 
بر تبيين معنا و ساخت واژه نظم آيه را  افزونيابي واژه  پژوهش كافي است بدانيم كه ريشه

  كند.  نيز تبيين مي
 قرآنـي، محسـور، مفـردات   ، عتيـق  عهـد هـاي سـامي،    شناسـي، زبـان   ريشـه  :ها واژهكليد

  دخيل.  واژگان
  
  مقدمه. 1

لغوي در جهان اسـالم مرهـون اعتبـار و    هاي  بررسيصورت خاص  رونق مباحث ادبي و به
نيز به  قرآنترين چالش در مواجهه با  ترين و مهم ترديد بزرگ است. بي قرآنبديل  اهميت بي

فهم و تفسير آن مرتبط است كه بدون رمزگشودن از واژگان قرآنـي ممكـن نيسـت.     ةحوز
                                                                                                 

  mahmoodmakvand@yahoo.com، خوارزمي حديث دانشگاه استاديار گروه علوم قرآن و *
  1/7/1396، تاريخ پذيرش: 16/5/1396تاريخ دريافت: 
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 »محسور«شناسي واژة قرآني  ريشه   84

 قـرآن ت تفسيري و ادبي مسلمانان، بررسي و تحقيـق دربـاب مفـردات    در سنّ ،اساس براين
واژگـان   ةهايي كه از آرا و اقوال بعضي صحابه و تابعين دربـار  ش جايگاه بنيادين دارد. گزار

نخسـتين  هـاي   سـده قاموس لغت در همان ها  دهدست رسيده است همراه با تأليف  قرآني به
و هـا   بررسـي توجهي از مĤخذ و مراجع تفسيري بـه   درخوراسالمي و نيز اختصاص بخش 

هـاي بـزرگ    بختانه فرهنگ لغوي نشان از اعتبار و جايگاه اين بحث دارد. خوشهاي  تحليل
 ،. بنـابراين اند ساختهآشكار  بسيار وم واژگان قرآني راعربي و منابع معتبر تفسيري معنا و مفه

عربي هاي  فرهنگرا ابتدا در معتبرترين  »محسور«قرآني  ةتا واژايم  كوشيدهدر نوشتار حاضر 
ازآن   پـس  آن بررسـي كنـيم و   ةمصطفوي براساس ريشـ  التحقيقتا  بن احمد خليل العيناز 

لغويان و مفسران  ينسبت مبسوط از آرا بهتا گزارشي  ايم را بررسي كرده منابع مهم تفسيري
  ارائه دهيم. 
ذيـل واژه   يادشـده نمايـد كـه گـاهي معـاني      جـا رخ مـي   همه، دشواري بـزرگ آن  بااين

قدر مختلف و متعدد است كه جز  نيست و گاهي نيز اين معاني آن قرآنبر آيات  انطباق قابل
  دارد. افزودن بر سرگرداني خواننده كارآيي ديگري ن

هاي  از سده مترجمان راهاي  معادلنيز كوشيديم تا جدولي از  قرآنهاي  ترجمه ةدر زمين
يابي دقيـق   سو داللت بر عدم معادل ها ازيك نخستين اسالمي تاكنون نشان دهيم. اين ترجمه

كند كـه بـروز اشـتباه در برخـي از      ديگر روشن مي براي واژه به زبان فارسي دارد و ازسوي
يابي به درك و دريافتي صحيح و دقيـق   ها امكان دست ترجمها و تكرار آن در ساير ه ترجمه

  راه كرده است.  از واژه را با مشكالتي هم
رس پيشـينيان نبـوده اسـت يـا      در دست بررسي و واكاوي منابعي كه يا اساساً ،رو ازاين

راهـي اسـت كـه    انـد تنهـا    كـرده  ها ضرورتي احسـاس نمـي   بسا ايشان در مراجعه به آن چه
  ماند.  روي ما باقي مي پيش

يعنـي   ،هاي سامي ها و منابع مربوط به زبان مقصود از اين منابع در پژوهش حاضر فرهنگ
بر تشابهات و اشتراكات ميـان ايـن    ها مبتني است كه مراجعه به آن ،عربي ةخانواد هاي هم زبان
واژه يـا عبـارتي مشـابه در ديگـر     تطبيق يك واژه يـا عبـارت قرآنـي بـا      ،هاست. بنابراين زبان
از آن منابع نيست، بلكـه ايـن موضـوع     قرآنمعناي تقليد و رونوشت  هاي سامي هرگز به زبان

  هاست. طبيعي و ناشي از تعامل و دادوستد فرهنگي و اجتماعي ميان زبان امري كامالً
 ةگيري واژ يگفته و با پ اينك با بررسي و تتبع در مجموع منابع پيش ،چه گذشت بنابر آن

  هاي ذيل پاسخ داده خواهد شد:  هاي سامي به پرسش در زبان »محسور«قرآني 
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 85   محمود مكوند

  يابي آن دارد؟ چه نقشي در روند فهم و معادل »محسور« ةشناسي واژ ريشه. 1
كه هست   چنان اند مقصود و مفهوم دقيق آيه را آن تا چه حد توانسته قرآنهاي   ترجمه. 2

 زبان منتقل كنند؟   فارسي  ةبه خوانند

 هاي سامي چه نقشي در تببين نظم آيه دارد؟ در زبان »حسورم« ةواژشناسي  ريشه .3

ها رهايي از معنايي است كه تاكنون  رسد نخستين محصول پاسخ به اين پرسش نظر مي به
گذر پاسخ بـه ايـن    از ره ،ديگر نقش بسته است. ازسوي قرآنزبان  فارسي ةخوانند ةدر خاطر
 ،خـوان ايرانـي   تـر شـويم تـا قـرآن     نزديك »حسورم«ة معناي دقيق واژ بهتوانيم  ها مي پرسش

  سازد. مجسممفهوم درست آن را در خاطر خود  ،رسد هنگامي كه به اين واژه مي
  

  هاي عربي در فرهنگ »محسور« .2
هاي عربي بايد اشاره شود كـه ايـن    در قاموس »محسور«ة از نقل فهرستي از معاني واژ پيش

و : چنـين اسـت   يادشـده  ةرفته است. متن آي كار به 29 ةإسراء آي ةبار در سور  واژه تنها يك
  . عنُقك و التَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً  التَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى

كـار رفتـه    بـه  قرآنبار در   دوازدهو مشتقات آن درمجموع  »حسر«ة واژ ةريش ،حال بااين
  : كنيم ميآن فهرست  ةرا براساس ريش »محسور« ةاست و ما در بخش ذيل معاني واژ

بـن   خليـل  ( از سـر خود  كالهمثل برداشتن  ؛كردن آن برداشتن پوشش چيزي يا عريان .1
  ). در ارتباط با همين معنا:511، 1 ج: 1987 دريد، ابن؛ 133، 3 ج :1410، احمد

وزن  بر ، دارع ةندارد و متضاد آن واژخود  كالهمعناي فردي است كه زره و  حاسر به 1.1
  اند: كار رفته است. اين دو واژه در بيت ذيل از اعشي در تضاد كامل به، فاعل

ــأْواء لَــقٍ جــةٍ فــي فَي وملْمــر    م ارِعِ و الحاســد ــذف بال  تَقْ

ر) سـخن    (دارِع) و بـي  پوش وران زرهآ اعشي از سپاهي انبوه مركّب از جنگ زره (حاسـ
 ازهـري، ؛ 187، 4 ج: 1414منظـور،   ابنگون است ( گويد كه از شدت فراواني سرخِ سياه مي

  ).167، 4 ج :2001
، اصـفهاني  راغـب ( حسير به شتري گويند كه عاري از گوشت و ناتوان شده اسـت  2.1
 فإذا تَغَالَي لَحمها وكار رفته است:  ). در بيت شعري از لبيد بن ربيعه همين معنا به234 :1412

  .تَقَطَّعت بعد الكَالَلِ خدامها تَحسرَت و
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 »محسور«شناسي واژة قرآني  ريشه   86

شود كه از شدت الغري گوشتش به سـر اسـتخوان    در اين بيت، از شتري تندرو ياد مي
 سخت شده اسـت  شدن از گوشت نرم، عضالتش محكم و (تغالي) و با عاري رسيده است

  ). 169، 4 ج :2001 ازهري،( )تَحسرَت(
 داللت بر فردي دارد كه عـاري از هـر مـالي اسـت     اسراء ةسور 29 ةمحسور در آي 3.1

)Lane, 1863: 569(.  

). در Omar, :2005 123 ؛511، 1ج  :1987 دريد، و خستگي (ابن ،درماندگي، واماندگي .2
  ارتباط با همين معنا:

مسـير   ةاز ادامـ  زيـاد  شدنِ برده راه اثربرشود كه  حسير يا محسور به شتري گفته مي 1.2
    وامانده و منقطع شده است. در بيت شعري از قيس بن خويلد همين معنـا بـراي توصـيف

  رفته است: كار نگاه به
ــا  ــا داء مخامرُه ــيرَ به سإِنَّ الع     ـورسحفَشَطْرَها نَظَرُ العينـينِ م 

او را مرضي فراگرفتـه اسـت و نگـاه     كند كه تمام وجود مياين بيت حال شتري را بيان 
؛ 133، 3ج  :1410،بـن احمـد   (خليل سوي او بريده و وامانده است دو چشم به ةشد دوخته

  ). 188، 4 ج: 1414منظور،  ابن
 ؛و خستگي دچار مرض قُوام شده است ،ضعف، الغرياثر برحسير شتري است كه  2.2

  كه از ايستادن روي پاهايش درمانده است.  اي گونه به
وراً ال  ( چيـزي دارد  اسراء داللت بر واماندگي و بـي  ةسور 29 ةمحسور در آي 3.2 سـحم

 نهـي شـده اسـت   اش   دارايـي  ة(ص) از بخشـيدن همـ   اساس پيـامبر  ) و برهمينشيء عنده
  ). 188، 4ج : 1414 منظور، ؛ ابن169، 4ج : 2001(ازهري، 

در بيت ذيـل از مـرار بـن منقـذ      ؛چه از دست رفته است ندامت شديد بر آناندوه و  .3
  شود: همين معنا ديده مي

ــر    ء خَـال  ما أنا اليـوم علـى شـي    سلَّى بِحــو ــينِ تَ ــةَ القَ ــا ابن  ي

ما أنا بِحسر= مـا  ( چه گذشته و پشت كرده است پشيمان نيستم گويد من بر آن شاعر مي
  ). 511، 1ج  :1987دريد، ؛ ابن133، 3ج : 1410،بن احمد خليل( )أنا بنادم

اسـراء   ةسـور  29 ةرا در آيـ  »حسـور م« ة) واژ235 :1412( اصفهاني راغب ،اساس براين
 ةكند ميان اين معنا و معنـاي شـمار   وي تالش مي ،حال يناداند. با معناي مغموم و نادم مي به
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 87   محمود مكوند

ناتوان و عـاري از نيـرو    ،از شدت غم و اندوه ،نيز ارتباط برقرار كند؛ گويا فرد محسور يك
  شده است. 

 چـه زيـر آب اسـت آشـكار شـود      كه آن رفتن سطح آب تاحدي يافتن و پايين كاهش .4
  ).169، 4ج  :2001 ازهري،؛ 189، 4 ج: 1414منظور،  ابن(

  .بازگرداندن عقب زدن و به پس .5
و معتقـد اسـت ايـن معنـا      دهـد  مي نهاد پيش) 215، 2 ج: 1360( اين معنا را مصطفوي

 »محسـور « ةرا فراهم آورد. بنابه نظـر وي واژ  »سرح« ةتواند معاني مختلف و متعدد ريش مي
   1.رفت و عدم پيشرفت در زندگي و معيشت دارد اسراء نيز داللت بر پس ةسور 29 ةدر آي

  
  هاي قرآني در تفاسير و ترجمه »محسور« .3

. كـرد  خواهيمبررسي  »محسور« ةواژ ةدربار را قرآن مفسران و مترجمان يدر اين بخش آرا
هـايي   كند و زيربخش دوم مشتمل بـر معـادل   تفسيري را معرفي مي يزيربخش نخست آرا

  اند. است كه مترجمان دربرابر واژه نهاده
  

  تفاسير 1.3
اسراء بيان شده است تكراري از  ةسور 29 ةچه در تفاسير قرآني ذيل آي اي از آن بخش عمده

نقل از قفال شاشي  ) به330، 20  ج: 1420( رازي فخر ،براي نمونه ؛آرا و اقوال لغويان است
را انفاق كرده و در وسط ماه يـا سـال از   اش  دارايي ةگويد: در اين آيه حال كسي كه هم مي

شـترش در   درمانـدگي  سبب همعاش خود وامانده است به حال كسي تشبيه شده است كه ب
  وسط راه مانده و به مقصد نرسيده است.

 ةمعناي وامانده دانسته است و سخن وي دربار را به »حسورم« ةروشن است كه قفال واژ
در اين بخش بـا پرهيـز از نقـل     ،بر اقوال لغويان است. بنابراين كاررفته در آيه متكي تشبيه به
  شود:  مي ذكر »محسور« ةايي مفسران درباب واژنه يفهرستي از آرا فقطاين اقوال  ةدوبار
 :1407زمخشـرى،  ؛ 122، 2 : جتـا  بـى ، فـراء ( چيز؛ بريده و منقطع از معاش و مال بي .1

  .)83، 13  ج: 1417طباطبايى، ؛ 662، 2  ج
  .)750، 5 ج: 1993، التفسيرالوسيط؛ 635، 6  ج: 1372طبرسى، عاجز و درمانده ( .2
طبرسـى،  ( كه مراوده و معاشـرت اجتمـاعي مقـدور نباشـد     اي گونه بهعريان و برهنه  .3
  .)83، 13ج : 1417طباطبايى، ؛ 635، 6ج : 1372
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  .)635، 6ج  :1372طبرسى، ؛ 471، 6  ج: 1407طوسى، ( مغموم و نادم .4
) بـر بخـل و   عنُقـك   و التَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلـى ي مفسران عبارت (أبراين، بنابه ر افزون

مد اين دو امر آ ) بر اسراف و تبذير داللت دارد و پي(و التَبسطْها كُلَّ الْبسط آزمندي و عبارت
وراً) نتيجـ    ةشود؛ (ملُوماً) نتيج ترتيب ياد مي آيه به ةدر ادام سـحاسـراف اسـت.    ةبخـل و (م
؛ 471 ،6ج  :1407طوسـى،  ( ونشر مرتب است اسراء از نوع لف ةسور 29 ةنظم آي ،بنابراين

قائـل بـه    بعضي تفاسير ،حال بااين ).321، 3 ج: 1974 سيوطى،؛ 635، 6ج : 1372طبرسى، 
و التَبسـطْها كُـلَّ   ( ) را تنهـا بـه عبـارت    فَتَقْعد ملُوماً محسوراًچنين نظمي نيستند و عبارت (

 ةادامـ  در ).94، 14 : ج1419اهللا،  فضل؛ 83، 13ج : 1417طباطبايى، ( دانند ) راجع ميالْبسط
  خواهيم ديد كه فهم معناي واژه مؤيد كدام رأي درباب نظم آيه است. ةمقال

  
  ها ترجمه 2.3

برويم كه از هزار سال پيش  قرآنهاي فارسي  اينك وقت آن رسيده است كه به سراغ ترجمه
جدول اند. در  كردههايي كارساز عرضه نهاد پيشاند و گاه  تاكنون به اين متن مقدس پرداخته

ايم و از  هاي كهن و معاصر فراهم آورده ترين ترجمه از مهم را هاي چهارده ترجمه زير معادل
هاي متعـدد   ابي را آسان كنيم. ترجمهيايم تا كار مقايسه و ارز ذكر كامل ترجمه اجتناب كرده

شـود (نشـاني كامـل     هـا سـودي حاصـل نمـي     اند امـا از آوردن آن  ديگري نيز بررسي شده
  توان بازيافت). شناسي پايان مقاله مي اند در كتاب ي را كه در جدول ذكر شدهيها كتاب

معادل 
  فارسي

 ،زدهحسرت
 ،خورده حسرت
  خورده دريغ

 ،ازنفقهدرمانده
  درمانده

 ،فرومانده
 ،ازخير منقطع  يازپوشيدنبرهنه  دهازكارفرومان

  بريده ازمعاش

  نام ترجمه
 ،فوالدوند ،ابوالفتوح

 ،رهنما ،ندهيپا ،يتيآ
  يگرمارود ،ارفع

 ،يبديم
 تفسير ةترجم  مكارم، نسفي  يا قمشه ياله

  طبري
 ،اسفراييني
  قرشي

  
ونشر  مانند تفاسير، نظم آيه را از نوع لف ،نيز قرآنهاي  تر ترجمه بايد اضافه كرد كه بيش

در  ،بـراي مثـال   ؛گويا برخي قائل به اين تركيب براي آيه نيستند ،حال اند. بااين مرتب دانسته
دهد كه مترجم نظم خاصي  نشان مي »دو حال در هر«و  »هركدام كني«ذيل تعابير  ةدو ترجم

  براي آيه متصور نيست:
دار، و   و نه هرگز دست خود (در احسان به خلق) محكم به گردنت بسته :ايقمشه الهي

  خواهى نشست. كه (هركدام كنى) به نكوهش و درماندگى ،دار  نه بسيار باز و گشاده
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باره بگشاى كه  نه دست خويش از روى خست به گردن ببند و نه به سخاوت يك :آيتي
  خورده بنشينى.  زده و حسرت دو حال مالمت در هر

كم بـراي مـا روشـن     هاي خاورشناسان نيز خالي از فايده نيست و دست بررسي ترجمه
نظر مترجمـان مسـلمان    اختالفخواهد كرد كه ايشان در انتخاب معادل براي واژه به همان 

ترجمـه   misérableرا بـه   »محسـور « ةواژ ،رژيس بالشر ،آور مترجم نام اند؛ مثالً گرفتار آمده
چاره است؛ شوركي نيز همين معـادل را پذيرفتـه اسـت.     نوا يا بي معناي بي كرده است كه به

. آربري نيز معادل استمعناي عريان و برهنه ترجمه كرده  به entblößtرودي پارت واژه را به 
 راdestitute  ةواژ تر توضيح بيش برايگرچه  ،را پذيرفته است denuded انگليسي عريان يعني

 را impoverished ريچارد بل نيز معـادل  نوا در پرانتز اضافه كرده است. چيز يا بي معناي بي به
  معناي فقير و درمانده مناسب دانسته است. به

  
  هاي سامي در فرهنگ »محسور« .4

كار رفته است.  هاي سامي به كهن سامي است و در عموم زبان ةيك ريش »حسر« ةواژ ةريش
نيازداشتن، « هاي سامي عبارت است از: اين ريشه در زبان معناي مشترك و فراگير ،حال بااين

 :Zammit, 2000( »شـدن و فقـدان   يافتن، باعث كـم  دادن، كاهش ناداربودن، فقدان و ازدست

  .)179، 1 ج: 1357مشكور، ؛ 160Smith, 1908 : ؛152

كه ديديم معنـاي   چنان ،براي مثال ؛اين معنا ضمن اقوال لغويان عرب نيز بيان شده است
رفتن سطح آب بود. در معناي سوم نيز بيان  يافتن و پايين هاي عربي كاهش چهارم در فرهنگ

ته است و بر هر نوع غمـي  اندوه و ندامت بر آن چيزي است كه از دست رف »حسر«شد كه 
، 4 ج: 2001( كـه ازهـري   جالب آن). 186: 1412 عسكري، مقايسه كنيد با( شود اطالق نمي

گويد كه اين بيت در وصـف شـتري    لبيد بن ربيعه مي گفته از ) نيز ذيل بيت شعر پيش169
بـردن و   از مـدتي راه  پـس رگوشت و كوهانش برآمده شده است اما است كه در فصل بهار پ

  گرفتن فربهي خود را از دست داده است.  سواري
هاي سـامي، ايـن    رويم. درميان زبان هاي سامي مي در زبان »محسور« ةاينك به سراغ واژ

هاي سامي نشاني از كاربست اين واژه  واژه را تنها در زبان عبري بازيافتيم و بررسي فرهنگ
  دهد.  دست نمي هاي سامي به در ساير زبان

كار رفته اسـت. ايـن واژه عبـري و     به »محسور« قرآني ةاي مشابه واژ واژه عتيق عهددر 
 حـدود  كـه  ة يادشـده ). واژmaḥsur(ַמְחסֹור گرداني آن بـه انگليسـي چنـين اسـت:      نويسه
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رفته است،  كار ) بهامثال و ،مزمور، داوران، تثنيههاي  (كتاب عتيق عهد ةبار در مجموع سيزده
كم در سه مورد از  دست ַמְחסֹור ةدارد. واژ »محسور«قرآني  ةبا واژ توجهي درخورشباهت 

براي  ؛كار رفته است در سياق موضوع انفاق به ،اش درست مانند نظير قرآني ،اين سيزده مورد
  دهد: خوبي نشان مي اين سياق مشترك را به تثنيه سفرآيات ذيل از  ةترجم ،نمونه

بخشـد،   كه يهوه خدايتان بـه شـما مـي   اگر در ميان شما، در يكي از شهرهاي سرزميني 
يكي از برادرانتان نيازمند باشد، دل خود را سخت مسازيد و دست خويش را بـه روي  

چه نيـاز دارد بـه او    قدر كفايت، هرآن دستي، به بلكه با گشاده. برادر نيازمند خود مبنديد
  ).8 - 7 :15 ،تثنيه سفر( 2قرض بدهيد

كـار   معناي ناداري و نيازمندي به ) اسم است و بهḤSR( חסר ةواژ ةاز ريشַמְחסֹור  ةواژ
واژه در معناي وصفي نيز استعمال شده است؛  ،حال ). بااينGesenius, 1907: 341( رفته است
گرداني بـه انگليسـي:    (نويسهַמְחסֹור  ִאיׁש اين تركيب آمده است:) 17: 21( امثالدر كتاب 

īsh maḥsur (.  

(همـان).   است »مرد نادار«اللفظي آن  يا در معناي تحت »نادارفرد « معناي تركيب فوق به
در اين تركيب معناي اسـمي خـود را رهـا كـرده اسـت و در      ַמְחסֹור ة آشكار است كه واژ

گـاه كـه مصـدر در     در زبان عربي آن ،براي مثال ،كار رفته است. اين حالت معناي وصفي به
شايد بتوان گفت اين شكل كاربرد واژه نوعي شود.  رود نيز ديده مي كار مي معناي وصفي به

  ).  Wilson,see 3181870 :( همراه دارد مبالغه در معناي آن به

 هبراي واژ »عاري از هر مالي«يا  »چيز بي«هاي عربي نيز معناي  كه ديديم در فرهنگ چنان
انـد و   كـرده  رسد لغويان عرب اين معنا را با نظر به سياق آيه بيان نظر مي آمده بود، گرچه به

  باشد.  هاي سامي بيان شده زبان ةبعيد است كه اين مفهوم معطوف به كاربرد واژه در خانواد
بـدانيم و   »محسور«عربي  ةرا خاستگاه واژַמְחסֹור  عبري ةدور نباشد اگر واژ ،همه بااين

دو واژه  كه ميان اين كار رفته است. توضيح آن به قرآنبار در  دليل واژه فقط يك همين بهشايد 
و در  ū تنها يك تفاوت آوايي كوچك وجود دارد؛ واژه در زبان عربي داراي مصـوت بلنـد  

گـرفتن واژه از زبـان    از وام پـس بسا زبان عربي  است. چه uزبان عبري داراي مصوت كوتاه 
قـرار داده و در معنـاي    ،يعني اسـم مفعـول   ،ترين قالب صرفي خود عبري آن را در نزديك

  كار برده است. به ،نادار يا نيازمند يعني ،وصفي آن
 )27 :28، امثـال  كتاب( عتيق عهدديگري از  ةبايد به آي ،لغويهاي  تحليلفارغ از  ،اينك

كار رفتـه اسـت بلكـه در     در آن در سياق موضوع انفاق بهַמְחסֹור  ةواژ تنها اشاره كنيم كه نه
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به كاربرد واژه و معناي  فقط ،اسراء نيز كارآمد است. در بخش ذيل ةسور 29 ةتبيين نظم آي
  شود. متن آيه چنين است:  اشاره مي امثال كتاب ةآن در آي

آيد، اما لعنت بسيار نصيب كسي اسـت   بخشد به ناداري گرفتار نمي كه به فقيران مي  آن«
  .»شفقت دارد كه چشمان بي

عبارت  ةترجم »آيد بخشد به ناداري گرفتار نمي ميكه به فقيران  آن«فوق، عبارت  ةدر آي
  عبري ذيل است:

  ). maḥsur n ē lārāsh nēnut گرداني انگليسي: (نويسه »ַמְחסֹור ֵאין ָלָרׁש נֹוֵתן«
راحتـي   انـد، متـرجم بـه    نشسته ַמְחסֹור ةبه واژگاني كه دركنار واژ رسد باتوجه نظر مي به
نيازمند «صورت وصفي و در معناي  بگيرد و آن را به توانست از معناي اسمي واژه فاصله مي

  است: ديگر آمده ةسه واژ ַמְחסֹור ةراه با واژ ر اين عبارت همد 3ترجمه كند »يا نادار
ــه nēnut( נֹוֵתןة واژ .1 ــل و ب ــاي  ) اســم فاع ــي  آن«معن ــا م ــه عط ــا بخشــش   ك ــد ي كن
  ؛»دهنده  كند/ مي

  ؛»به فقير«معناي  ) و بهָרׁש(ة كلم ) وלָ ( ) مركب از حرفlārāsh( ָלָרׁש ةواژ .2
  .»نيست«معناي  ادات نفي و به )nē( ֵאין ةواژ .3

كـه   آن«تر عبارت فوق با درتقديرگرفتن معناي شرطي چنين است:  دقيق ةترجم ،بنابراين
  .»به فقير عطا كند نادار نشود

ذيـل  صـورت   مـتن كامـل آيـه بـه     ،اگر عبارت فوق را دركنار بخش دوم آيه قرار دهيم
ينـد  اما از متن عبري است امـا چـون توضـيح فر    ةترجم خواهد بود (عبارت بخش دوم نيز

  ترجمه سودي نداشت به آن نپرداختيم):
كه چشمانش را (بر فقير) ببندد نفرين فراوان بـر   آنكه به فقير عطا كند نادار نشود و  آن«
  .»او باد

 29 ةدر تعيين نظم آيـ  و نقش آن رامقاله بار ديگر به اين آيه بازخواهيم گشت  ةدر ادام
  اسراء خواهيم ديد.  ةسور

  
  نهاد پيشارزيابي و  .5

و مـا   كـرد خواهيم  را بررسي هاي پيشينيان براي واژه معاني و معادل نخست ،در اين بخش
اسـراء   ةسـور  29 ةخواهيم كرد. در زير بخـش دوم، نظـم آيـ    نهاد پيشنيز معادلي براي آن 

  ي بررسي خواهد شد.نهاد پيشبر اين معادل  مبتني
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  معادل واژه 1.5
 »محسـور «قرآنـي   ةمختلفي دربرابـر واژ هاي  معادلو لغويان  ،دانستيم كه مفسران، مترجمان

انـد آگـاه    معاني دور و نزديكي كه براي واژه پيشـنهاد كـرده   ةاز هم اند. حال كه تقريباً نهاده
يـا   ،ا بررسي كرد و سپس تأييد، اصالحهاي پيشينيان و معاصران ر شديم، شايد بتوان معادل
  م.ينكاي عرضه  معادل تازه خود ،نرد كنيم و در صورت امكا

كرده بود. اين معادل بازتابي از  نهاد پيشرا  »ازپوشيدني برهنه«معادل  طبري تفسير ةترجم
 29 ةروايت سبب نزول آيه است كه تفاسير قرآني ذيـل آيـ  در » غير قميصب عريانا « عبارت
چنـان در انفـاق    (ص) در يـك نوبـت آن   اند. بنابر اين روايت، پيـامبر  اسراء ذكر كرده ةسور
خانـه   ناچار برهنـه در  بخشد و درنتيجه به كند كه حتي پيراهن تنش را هم مي ميروي  زياده
 مقايسـه كنيـد بـا   ؛ 2327، 7 : ج1419حـاتم،    ابى ابن؛ 309، 2 تا: ج بي ،سمرقندى( نشيند مي

  ). 18، 2 : ج1367قمى، 
براين، معادل فوق با سياق آيه تناسب ندارد و ديديم كـه مترجمـي ماننـد آربـري      افزون
دليـل   همـين  بهتر در پرانتز اضافه كرده بود. شايد  توضيح بيش برايچيز را  نوا يا بي معادل بي

  اين ترجمه مورداستقبال مترجمان بعدي قرار نگرفت. 
نـد كـه ترديـد و    ا هايي تركيبي معادل »ازنفقه درمانده«و  »ازمعاش بريده« هايي مانند معادل

و ديگـري   ،دهد؛ يكي معناي متناسـب بـا سـياق آيـه     تحير مترجم را ميان دو معنا نشان مي
  .»حسر« ةواژ ةمعناي متناسب با ريش

و ماننـد آن متـأثر از بسـامد     ،»خـورده  حسرت«، »زده حسرت«هايي چون  گزينش معادل
بسـتن آن در خـاطر ايشـان اسـت.      زبانان معاصر و نقش نزد فارسي باالي كاربرد اين معادل

  اند. تر مترجمان معاصر اين معنا را برگزيده بيش ،كه ديديم چنان
اند و پيـداكردن ربـط    ها نيز معطوف به اقوال لغويان بيان شده رسد ساير معادل نظر مي به

  ها با سياق آيه بسيار دشوار است.  آن
را  »منـد يـا نـادار   زنيا« معـادل   »محسـور « قرآني ةگذشت براي واژچه  بر آن مبتنياينك 

هـاي سـامي و    در زبـان  »حسـر « ةواژ ةسو با معناي ريشـ  كنم. اين معادل ازيك مي نهاد پيش
اسراء سازگار است. در روايات اسالمي نيز مؤيدي براي  ةسور 29 ةديگر با سياق آي ازسوي

يـا   »فاقـة «(ع) معنـاي   ضمن روايتي از امـام صـادق   كافيتوان يافت؛ در كتاب  اين معنا مي
  ).55، 4 : ج1407(كليني،  دستي براي واژه ذكر شده است تنگ

 در ادبيـات  »محسـور « ةبايد يادآوري شود كه بنابـه كاربردهـاي مختلـف واژ    ،همه بااين
تر بيان شد معناي نـاداري و نيازمنـدي بـراي واژه مطلـق      كه پيش عتيق عهدو ، قرآنعرب، 
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داللت بر آن نوعي از فقر و ناداري دارد كه مسـبوق بـه دارايـي     ةواژ ،ديگر عبارت به .يستن
  مالي است. ةبردن بني تحليل دادن يا به است و محصول ازدست

  
  نظم آيه 2.5
نظـم   ،اسراء دو قول وجود دارد؛ بنابه قول نخست ةسور 29 ةتر آمد كه درباب نظم آي پيش

است و بنابه قول دوم چنين نظمي در آيه وجود ندارد و عبـارت  ونشر مرتب  آيه از نوع لف
پرسش اين  ،گردد. بنابراين ) برميو التَبسطْها كُلَّ الْبسط( ) تنها به عبارتفَتَقْعد ملُوماً محسوراً(

 مد كدام عمل يا اعمال در اينآ عنوان پي به ) دقيقاًملُوماً محسوراً( است كه نكوهش و نداري
  شود؟  آيه ذكر مي
 ةسـور  ةرا ذيـل آيـ   گـرديم و آن  بازمي امثال كتاب ةبه اين پرسش به آي دادن پاسخ براي

  كنيم:  اسراء بازنويسي مي
  . »عنُقك و التَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسورا  و التَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى« .الف
كه چشمانش را (بر فقير) ببندد نفرين فراوان  آنكه به فقير عطا كند نادار نشود و  آن« .ب
  .»بر او باد

شده  بررسيبا دو رويكرد متفاوت  ،يعني موضوع انفاق ،فوق موضوعي واحد ةدر دو آي
ضمن نهي شديد از افـراط و تفـريط    ،اسراء ةسور 29 ةبه رأي عموم مفسران در آي است. بنا

، 6ج : 1372طبرسـى،   بنگريد بهروي امر شده است (براي نمونه  در انفاق، به اقتصاد و ميانه
ــرى، ؛ 635 ــايى، ؛ 662، 2ج : 1407زمخش ــيط؛ 83، 13ج : 1417طباطب : 1993،التفسيرالوس
دستي را كه  گشادهكند تا سخاوت و  با تأكيد بر اصل اعتدال تالش مي قرآن).گويا 750، 5  ج

 ةآي ) اما درsee: Shepard, 2006: vol. 1, 38( تعديل كنداند  جاهلي ةهاي جامع ارزش ةازجمل
  شود.  مي  دستي ترغيب تأكيد بر پرهيز از خست است و مخاطب به گشاده امثال كتاب

ارتبـاطي  ند كـه بـا برقـراري    ا هايي فرمول ةمثاب رسد كه اين دو آيه به نظر مي به ،همه بااين
بـا تعيـين الگـوي     ،اند. بنـابراين  سان ميان عناصري مشترك در بافتي مشابه ساخته شده يك

  ديگر را نيز روشن كرد.  ةتوان تركيب آي ارتباطي ميان عناصر يك آيه مي
؛ ناداري. 2 ؛دستي يا عطاكردن گشاده .1 :اند دو آيه چهار عنصر مشترك با هم آمده در هر

  نكوهش يا نفرين. . 4 ؛بخل يا خست. 3
صـورت دوتـايي بـا هـم      هـاي منفـك و بـه    اين عناصر درقالب زوج امثال كتاب ةدر آي
  اند: شده  مرتبط
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  ؛2 و 1 ةشمار زوج نخست شامل عناصر .الف
  .4و  3 ةزوج دوم شامل عناصر شمار .ب

  بازيابي است: اسراء نيز قابل ةسور 29 ةهمين الگو، تركيب آي براساس
  ؛)ملُوماً) و (عنُقك  و التَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى( شامل عناصرزوج نخست  .الف
  ). محسوراً ) و (و التَبسطْها كُلَّ الْبسطزوج دوم شامل عناصر( .ب

ونشر مرتب است.  توانيم بگوييم كه نظم آيه از نوع لف چه گذشت مي اكنون براساس آن
دسـتي   گشـاده مـد  آ پـي  فقـط مد بخل يا خست است و نـاداري  آ پي فقطنكوهش  ،ابراينبن

  ازاندازه است. بيش
  

  گيري نتيجه .6
در  »حسـر « ة. دانسـتيم ريشـ  يمكرد شناسي يشهرا ر »محسور«قرآني  ةدر پژوهش حاضر واژ

كار رفتـه   به و مانند آن »نيازداشتن، ناداربودن، فقدان« معناي مشترك هاي سامي به عموم زبان
را تنهـا در زبـان عبـري     »محسـور «قرآنـي   ةهـاي سـامي، واژ   درميان زبان ،حال است. بااين

  هاي سامي نيافتيم. بازيافتيم و نشاني از كاربست واژه در ساير زبان
 كار در همان سياق موضوع انفاق به اش دقيقاً مانند نظير قرآني ַמְחסֹור ة واژ، عتيق عهددر 

محسـور   ةبا همان عناصري آمده است كه واژ عتيق دعهبراين، واژه در آيات  رفته است. افزون
 ها احتمال ورود واژه از زبان عبـري  نشين است. اين شباهت ها هم اسراء با آن ةسور 29 ةدر آي
معناي نيازمندي  شود و به كند. واژه در زبان عبري اسم محسوب مي به زبان عربي تقويت مي را

  كار رفته است. اما در معناي وصفي يعني نيازمند يا نادار نيز به ،يا ناداري است
تـرين قالـب    نزديـك واژه از زبان عبـري آن را در  خذ أاز  پسرسد زبان عربي  نظر مي به

كار  به ،يعني نيازمند يا نادار ،قرار داده و در معناي وصفي آن ،يعني اسم مفعول ،صرفي خود
  برده است.
كـرديم كـه    دنهـا  معادل نيازمند يا نـادار را پـيش   »محسور«قرآني  ةما براي واژ ،بنابراين

 29 ةديگـر بـا سـياق آيـ     هاي سامي و ازسـوي  در زبان »سرح« ةواژ ةسو با معناي ريش ازيك
  اسراء سازگار است. ةسور

يابي آن  تنها در روند فهم و معادل محسور نه ةشناسي واژ درپايان نيز نشان داديم كه ريشه
دهد كـه نظـم آيـه از نـوع      بلكه در تعيين نظم آيه نيز تأثيرگذار است و نشان مينقش دارد 

  ونشر مرتب است. لف
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  ها نوشت پي
 

ـ  ييسمعجم مقا برخي ديگر از قواميس كهن مانند يادشدههاي  نامه بر فرهنگ . افزون1 صـحاح ، ةاللغ
جديـدي بـه بحـث     ةكه مطالب تكراري بود و نكت نظربه اينآن نيز بررسي شدند اما  و جز، ةاللغ

 ها خودداري شد. كرد از ذكر آن اضافه نمي

نـام    كه بـه  است مگر آن »نو ةهزار« ةبراساس ترجم مقدس كتابدر اين مقاله متن فارسي آيات . 2
  ديگري اشاره شود. ةترجم

 .انـد  صورت وصفي ترجمـه كـرده   نيز واژه را به مقدس كتابهاي  كه برخي ديگر از ترجمه چنان .3
  است. شدهترجمه  »محتاج«واژه به  »مژده براي عصر جديد« ةترجمدر  ،براي نمونه

  
  نامه كتاب
  .كريم قرآن

  ، تهران: سروش.قرآن ترجمة). 1374آيتي، عبدالمحمد (
نـزار   مكتبـة ، عربسـتان سـعودي:   العظـيم  القـرآن  تفسـير ). 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمـد (  ابى ابن

  الباز.   مصطفى
  ، بيروت: دارالعلم للماليين.جمهرةاللغة). 1987الحسن (  بن دريد، محمد ابن
  ، بيروت: دار صادر. العربلسان). 1414منظور، محمد بن مكرم ( ابن

مشـهد: بنيـاد   ، القـرآن  تفسـير  فى الجنان روح و الجنان روض). 1408ابوالفتوح رازى، حسين بن على (
  هاى اسالمى آستان قدس رضوى. پژوهش
  ، تهران: مؤسسة تحقيقاتى و انتشاراتى فيض كاشانى. قرآن ترجمة). 1381ارفع، كاظم (
  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.اللغةتهذيب). 2001احمد (  بن ازهري، محمد

  ، تهران: علمى و فرهنگى.لالعاجم القرآن تفسير فى التراجم تاج). 1375اسفراينى، شاهفور بن طاهر (
  الزهراء. فاطمة، قم: قرآن ترجمة). 1380اى، مهدى ( قمشه  الهى

  نا. جا: بي ، بيقرآن ترجمةتا).  پاينده، ابوالقاسم (بي
  ). تهران: توس. 1356( تفسير طبرى ترجمة
 اإلسـالمية من العلماء بإشراف مجمـع البحـوث    مجموعة). 1414/ 1993( الكريم للقرآن الوسيط التفسير

   .األميرية المطابع لشئون العامة الهيئة مصر: باألزهر،
  ، قم: هجرت.العين). 1410خليل بن احمد ( 

، دمشـق/ بيـروت: دارالعلـم/     القـرآن  غريـب  فـي  المفردات). 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد (
  الشامية.  الدار

  ، تهران: كيهان. رهنما تفسير و ترجمه). 1346العابدين ( رهنما، زين
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  ، بيروت: دار الكتاب العربي.التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف). 1407زمخشرى، محمود (
  نا.  جا: بي ، بيبحرالعلومتا).  سمرقندى، نصر بن محمد (بي

 المصـرية  الهيئـة ، مصـر:  القـرآن  علـوم  فـي  اإلتقـان ). 1394/ 1974بكـر (  أبـي سيوطى، عبدالرحمن بـن  
   .للكتاب العامة

  .نا يب، قم: القرآن تفسير فى الميزان). 1417طباطبايى، محمدحسين (
  ، تهران: ناصرخسرو.القرآن تفسير فى البيان مجمع). 1372طبرسى، فضل بن حسن (
  .نا يب خرسان، تهران: سيد حسن موسي ، تحقيقاألحكام تهذيب). 1407طوسى، محمد بن حسن (

 النشر اإلسالمي. مؤسسة، قم: اللغوية الفروق معجم). 1412عسكري، حسن بن عبداهللا (

  ، بيروت: دار احياء التراث العربى.3، چ الغيبمفاتيح). 1420فخر رازى، ابوعبداهللا محمد بن عمر (
  ، مصر: دار المصريه للتأليف و الترجمه.القرآنمعانىتا).  فراء، يحيى بن زياد (بي

  و النشر. للطباعة، بيروت: دار المالك القرآن وحى من تفسير). 1419اهللا، محمدحسين ( فضل
  ، قم: دار القرآن الكريم.قرآن ترجمة). 1378فوالدوند، محمدمهدي (

  ، تهران: بنياد بعثت. 3، چ الحديث احسن تفسير). 1377اكبر ( قرشى، على
  ، قم: دار الكتاب. 4، چ قمى تفسير). 1367قمى، على بن ابراهيم (

  ، ترجمة هزارة نو، انگلستان: ايالم.كتاب مقدس
  ، تهران: دار الكتب االسالميه. الكافي). 1407كليني، محمد بن يعقوب (

  ، تهران: قدياني. 2، چ قرآن ترجمة). 1384گرمارودى، علي (
  بنياد فرهنگ ايران.، تهران: ايراني و سامي هايزبان با عربي تطبيقي فرهنگ). 1357مشكور، محمدجواد (

  ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.الكريم القرآن كلمات في التحقيق). 1360مصطفوي، حسن (
  ، تحقيق هيئت علمي دار القرآن كريم، قم: دار القرآن الكريم.قرآن ترجمة). 1380مكارم، ناصر (

  تهران: اميركبير. ،األبرار عدةاألسرار و  كشف). 1371ميبدى، احمد بن ابى سعد (
  ، تهران: سروش. نسفى تفسير). 1367نسفى، عمر بن محمد (
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