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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
الدین نسفی یکی از مهمترین آثار قرن پنجم و ششم هجری است كه تفسیر نسفی اثر نجم زمینه و هدف:

ابوالفضل میبدی  االبرار اثر هاالسرار و عدای مسجع از قرآن ارائه داده و تفسیر كشفنویسنده در آن ترجمه

است كه نویسنده قرآن را با دیدی عرفانی تفسیر كرده است. تحلیل دفتمان این دو كتاب میتواند اصول 

های مهم در زمینج تحلیل دفتمان، نظریج اعتقادی و ایدئولوهی نویسنددان را بخوبی نشان دهد. یکی از نظریه

ی و بیرونی متن بررسی میشود. فركالف متن را در نورمن فركالف است كه در آن رابطج میان مالكهای درون

ها، دستور و ساختهای متن بررسی سه محور توصیف، تفسیر و تبیین بررسی میکند. در مرحلج توصیف واهه

ای دارد. فركالف معتقد ها از آن جهت كه شالوده و اساس تولید یک متن است جایگاه ویژهمیشود. بحث واهه

ای در سه محور میتوان مورد تحلیل دفتمانی قرار داد: ارزش تجربی، ارزش رابطه های یک متن رااست واهه

و ارزش بیانی كلمات. ازطریق بررسی این سه محور میتوان به ویژدیهای روحی، روانی، شخصیتی، اعتقادی، 

 ایدئولوهیک، فلسفی و... نویسنده متن و شرایط حاكم در زمان او پی برد.

ای درصدد هستند دفتمان تحلیلی و كتابخانه-اله نویسنددان با روش توصیفیدر این مق مطالعه: روش

 ها مورد بررسی قرار دهند.موجود در ترجمج این دو كتاب را در زمینج تحلیل واهه

خالقیتهای معنایی در زمینج ارزش تجربی كلمات در تفسیر میبدی كاملتر از تفسیر نسفی است.  ها:یافته

آورد و داه در برقراری این معنا نیستند بصورت مترادف در كنار هم میراتی را كه همها و عبامیبدی واهه

ارتباط رابطج علی و معلولی را درنظر میگیرد؛ اما نسفی در اینگونه موارد با تعابیر مختلف سعی در توضیح 

ی استعاری در ها در معنابیشتر مطلب دارد و هدف او بیان اهمیت موضوع است. همچنین بکار بردن واهه

ای كلمات كه در نتیجج رعایت آن، متن از حسن تفسیر میبدی بیشتر از نسفی است و در زمینج ارزش رابطه

تعبیر و زیبایی باالتری برخوردار میشود، تفسیر نسفی توانمندتر از میبدی عمل كرده است و در محور ارزش 

ات با بار معنایی مؤثر بر احساسات مخاطب در بیانی كلمات نسفی قویتر از میبدی ظاهر شده و دزینش كلم

 كالم او بیشتر است.

دارد و  به نسفیدر زمینج ارزش تجربی كلمات، میبدی در تفسیر خود خالقیت بیشتری نسبت گیری:نتیجه

ای كلمات و كاربرد حسن تعبیر نسفی قویتر از میبدی عمل بهتر عمل كرده است و در زمینج ارزش رابطه

به نسفی دارد و در زمینج ارزش بیانی كلمات تر و رسمیتر بیشتری نسبتا میبدی كلمات ادیبانهكرده است ام

 تأثیر كالم نسفی بر احساسات مخاطب بیشتر از میبدی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nasafi Tafsir by Najmuddin Nasafi is one of the most 
important works of the fifth and sixth centuries AH in which the author provided a concise 
translation of the Qur'an. Has interpreted. The discourse analysis of these two books can 
show the principles of belief and ideology of the authors. One of the most important 
theories in the field of discourse analysis is Norman Fairclough's theory, which examines 
the relationship between the internal and external criteria of the text. Fairclough examines 
the text in three axes of description, interpretation, and explanation. In the word 
description stage, the grammar and structure of the text are examined. The discussion of 
words has a special place because it is the foundation of a text. Fairclough believes that 
the words of a text can be analyzed discourse in three areas: empirical value, relational 
value, and the expressive value of words. By examining these three axes, we can 
understand the spiritual, psychological, personality, belief, ideological, philosophical 
characteristics of the author of the text and the prevailing conditions in his time. 
METHODOLOGY: In this article, the authors try to examine the discourse in the translation 
of these two books in the field of word analysis with a descriptive-analytical method and 
libraries. 
FINDINGS: Semantic creativity in the field of empirical value of words in Meybodi's 
interpretation is more complete than Nasafi interpretation. Meybodi brings together 
words and phrases that are not synonymous, and sometimes takes into account the causal 
relationship in establishing this relationship; But Nasafi in such cases tries to explain more 
with different interpretations and his goal is to express the importance of the issue. Also, 
the use of words in the metaphorical sense in Meybodi's interpretation is more than 
Nasafi, and in the field of the value of word relations, as a result of which the text has a 
better interpretation and beauty, Nasafi interpretation has acted more powerfully than 
Meybodi. Nasafi is stronger than Meybodi and the choice of words with a semantic load 
that affects the emotions of the audience in his words is more. 
CONCLUSION: In terms of empirical value of words, Meybodi is more creative than Nasafi 
in his interpretation and has acted better. It has a relative effect on the expressive feelings 
of the audience more than Meybodi. 
 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.15.6398 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 25 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 30 October 2021 
Reviewed: 01 December 2021 

Revised: 15 December 2021 
Accepted: 30 January 2022 
 
 
KEYWORDS 
Discourse Analysis, Fairclough,  
Description, Words, 
Nasafi Interpretation, 
Kashf al-asrar. 

 
 
*Corresponding Author 
 Saberalef@yahoo.com

 
 (+98 21) 44865154 

https://www.bahareadab.com/
mailto:Saberalef@yahoo.com
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 مقدمه
( در زبان فارسی، معادلهای مختلف و متنوعی چون دفتار، سخن، وعظ، خطابه، و مقاله discourseواهۀ دفتمان )

ج غربزددی و بحران تفکر در نظری»ای با عنوان دارد. در ایران اولین بار این اصطالح را داریوش آشوری در مقاله

(. در تعریف اصطالحی دفتمان نظرات مختلفی بیان شده است. برخی معتقدند 41: 4341بکار برد )عضدانلو، « ایران

دفتمان فقط در حوزۀ علم زبانشناسی مطرح میشود، از آن جهت كه در ارتباط زبانی افراد خود را نشان میدهد: 

كه بصورت  قراردادی بین دوینده و شنونده و بمثابه فعالیتی بین اشخای دیده دفتمان نوعی ارتباط زبانی است »

میشود كه شکل آن توسط اهداف اجتماعی تعیین میشود. متن نیز نوعی ارتباط زبانی است )اعم از دفتاری و 

ددذاری و كبندی نوشتاری( كه صرفاً بمثابه پیامی دیده میشود كه ازطریق واسطج دیداری یا شنیداری آن، طبقه

( و برخی دفتمان را به تالزم دفتار با كاركرد اجتماعی و یا معنایی آن تعبیر 14: 4374)مک دانل، « شده باشد

از تعبیج سازوكار مناسب و اعمال آن در كشف و تبیین ارتباط دفته »اند. ازاینرو تحلیل دفتمان عبارت است: كرده

 (.31: 4343یارمحمدی، « )اجتماعی )ایدئولوهیک(-با كاركردهای فکری

دفتمان از جمله مفاهیم مهم و كلیدی است كه در شکل دادن تفکر فلسفی، اجتماعی و سیاسی مغرب زمین در 

های ماكیاولی، هابز و روسو نیز میتوان یافت. در نیمج دوم قرن بیستم نقش بسزایی داشته است و آن را در نوشته

امیل بنونیسته، میشل فوكو، هاک دریدا و دیگر متفکران برجستج معاصر چند دهج اخیر نیز در آثار متفکرانی چون 

این تفاوت معنایی بحدی است كه در دو سه دهج اخیر، نویسنددان و »غربی، معنایی متفاوت به خود درفته است. 

ه معنای الً بها و سخنرانیهای خود هنگام كاربرد آن، تأكید میکنند كه آن را مثسخنرانان آكادمیک غربی، در نوشته

 (.55: 4393)سلیمی، « فوكویی یا به معنای فراساختاردرایی بکار میبرند

 االبرار است. او این كتاب را هابوالفضل میبدی عالم، مفسر و صوفی قرن ششم و صاحب كتاب كشف االسرار و عد

میبدی در ترجمج آیات  .براساس تفسیر الهروی خواجه عبداهلل انصاری در ده مجلد به رشتج تحریر درآورده است

برابر هر كلمج عربی، یک كلمج  اللفظی و دقیق داشته باشد و در بسیاری از موارد درای تحتسعی میکند ترجمه

ش نمایه رسای فارسی قرار میدهد، آنگونه كه هم جانب امانت رعایت شده و هم كارآیی زبان فارسی در این عرصه ب

اللفظی آیات را بسیار سلیس و روان بیان میکند و سعی میکند لغات و نی تحتاالولی مع هاو در النوب دذاشته شود.

ات لغوی و شده و تركیبمقابل كلمات عربی قرار دهد؛ بدین ترتیب، كلمات بکاردرفته تركیبات بدیع فارسی را در

وان به ساختار او را دارای ویژدیهای خاصی مینماید كه با تحلیل آن میت چینش آنها در ساختمان جمله، ترجمج

 دفتمانی آن پی برد.
نویس قرن پنجم و ششم هجری و از اكابر علمای الدین نسفی  فقیه، مفسر، متکلم، محدث، ادیب، شاعر و تاریخنجم

مسجع و موزون كامل قرآن مجید و از  حنفیه است. او صاحب كتاب تفسیر نسفی است. این كتاب یگانه ترجمج

التراجم  تاجو  تفسیر طبریبه زبان فارسی است. تفسیر نسفی را میتوان بعد از های قرآن جمله نخستین ترجمه
(. 441: 4344سومین ترجمه یا تفسیر كامل قرآن به زبان فارسی دری دانست )عرشی،  فی تفسیر القرآن لالعاجم

زیاد  ی از آیات كم ونسفی با توانایی و مهارتی كه در ادب و نظم داشت، توانسته ترجمج قرآن را بدون اینکه مفاهیم

شود یا معنای آیات تغییر كند، به نثر مسجع و روان بنویسد. سجع و موزونی جمالت توأم با زبان شیرین و كهن 

 فارسی بر خواننددانی كه عربی نمیدانند، اعجاز كالم، عمق معانی و زیبایی كالم الهی را روشن میسازد.

ن را ای از آآثار پژوهشی زیادی ارائه شده است كه هركدام جنبهدر شرح و تبیین بخش دوم و سوم تفسیر میبدی 

اند؛ اما بخش اول آن، كه جنبج ترجمه دارد، كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. از سوی دیگر بررسی كرده



 4-65، صص 95، شماره پیاپی 45، دوره 4154سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ دی   / 1

د ش دربارۀ تفسیر نسفی تحقیقی در این زمینه دیده نشد؛ لذا در مقالج حاضر با تطبیق تقابلی این دو تفسیر سعی

 ها بررسی شود.بحث تحلیل دفتمان در محور تحلیل واهه

 

 روش مطالعه
ای است. پس از های پژوهش، كتابخانهتحلیلی است و روش دردآوری داده–روش تحقیق در این مقاله توصیفی

بندی و سعی شد با كمک درفتن از روش تحلیل بررسی كتابها، مقاالت و سندها، شواهد مربوط به موضوع جمع

 ها بصورت كیفی مورد بررسی و تحلیل قرار درفت.فتمانی، به هرفساخت جمالت پی برده شود و دادهد

 

 بحث و بررسی

دفتمان كلیتی است كه در آن هر »برخی دفتمان را در علم معناشناسی مورد بررسی قرار میدهند.  گفتمان:

بیت شده است. این عمل ازطریق طرد تمامی ها تثاش با سایر نشانهای در قالب یک بعد و بواسطج رابطهنشانه

ا یکدیگر ها بمعناهایی كه نشانه میتوانست داشته باشد، انجام میگیرد؛ یعنی دیگر روابطی كه ممکن است نشانه

ها داشته باشند. به این ترتیب دفتمان عبارت است از تقلیل حالتهای ممکن و تالشی برای ممانعت از لغزش نشانه

(. در دوران اخیر 57: 4394)یوردنسن، « به یکدیگر و درنتیجه خلق یک نظام واحد معنایی بتاز جایگاهشان نس

اهل نظر از این فراتر رفته و دفتمان را جریانی اجتماعی میدانند كه میتواند در بسترهای مختلفی به غیر از 

ل یکی از آنهاست، مکان و جامعه شناسی و معناشناسی مورد بررسی قرار دیرد. این دروه از افراد كه مک دانزبان

دفتمان، پدیده، مقوله یا جریانی »و خصوصیات روانی و روحی افراد را نیز در تشکیل دفتمان دخیل میدانند. 

اجتماعی است. به تعبیر بهتر دفتمان جریان و بستری است كه دارای زمینج اجتماعی است. اظهارات و مطالب 

شده، كلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آنها جملگی بستگی به این نکته ها و قضایای مطرحبیانشده، دزاره

دیگر،  اند؟ به بیاندارند كه آنها كِی، كجا، چگونه، توسط چه كسی، له یا علیه چه چیزی یا چه كسی صورت درفته

ل، نوع كنندۀ شکتعیینكنندۀ هر مطلب دزاره و قضیج های استفادهشده و سوههبستر زمانی، مکانی، موارد استفاده

(. با توجه به نظرات و آراء مختلف دربارۀ موضوع دفتمان، 54: 4374)مک دانل، « و محتوای دفتمان بشمار میروند

کدیگر و ها با یتحلیل دفتمان شناخت رابطج جمله»آنچه در این مقاله بررسی میشود، بحث تحلیل دفتمان است. 

 (.45: 4376پور، )لطفی« تباط جمالت شده استدرنظر درفتن تمام شرایطی كه باعث ار

اه او است. در دیدد« تحلیل دفتمان فركالف»تحلیل دفتمان روشهای مختلفی دارد كه یکی از آنها روش معروف 

سه عنصر اصلی دفتمان عبارتند از متن، تعامل و بافت اجتماعی. جهت مشخص شدن این عناصر باید به توصیف 

داخت. ابتدا توصیف یک متن در جهات دونادون، پس از آن به تفسیر رابطج بین آن متن و تفسیر و تبیین متن پر

و تعامل آن با اجزای دیگر و در آخر به تبیین رابطهج این تعامل و بافت اجتماعی. در مرحلج توصیف متن، تحلیلگر 

 ها، دستور و ساختهای متنی.باید به سه موضوع اصلی نظر داشته باشد؛ واهه

مقاله براساس روش تحلیل دفتمان انتقادی فركالف عمل خواهد شد و با بررسی تطبیقی در كتاب تفسیر  در این

اند، سعی میشود ساختار این دو كتاب براساس تحلیل دفتمان نسفی و تفسیر میبدی كه در قرن ششم تألیف شده

 ها مورد بررسی قرار دیرد.فركالف در محور توصیف متن، بحث واهه
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 اهواژه
ها بررسی كلمات موجود در متن است؛ از آن جهت كه تحلیلگر سابقج تاریخی كلمات، بار معنایی آن، منظور از واهه

ها عناصر سازندۀ كالم هستند و شینی یک واهه با سایر كلمات و معانی ثانوی آن را شناسایی نماید. واههرابطج هم

بکار میبرد، میتوان به ساختمان فکری او دست یافت. با توجه به  ای رابا توجه به آنکه متکلم یا نویسنده چه واهه

ناسان آیند. زبانشهای منتخب و رابطج معنایی آنها و كیفیت كاربرد آن، دفتمانهای مختلف بوجود میبار معانی واهه

 اند.ها ارائه دادهتعاریف مختلفی از واهه

و در ساختمان دروه و عبارت بکار میرود. واهه براساس واهه یکی از واحدهای زبان است كه از واج تشکیل شده 

پذیری در جمله جابجا شود هر واحدی كه بتواند با انعطاف»پذیری آن در جمله نیز تعریف میشود. جایگاه و نقش

و یا ممکن باشد پیش و پس آن عنصر دیگری از قبیل حرف نشانه و یا حرف اضافه و نشانج جمع آورد و نیز هیچ 

ها بتنهایی در جمله (. داهی واهه4: 4345)وحیدیان كامیار،« گری نتواند در آن جای دیرد، واهه استعنصر دی

میتوانند بار معنایی كاملی داشته باشند و براحتی هدف و مراد متکلم را به مخاطب یا خواننده منتقل نمایند. داهی 

در جمله ایفا كنند. ازاینرو برخی زبانشناسان واهه  ها باید ازطریق برقراری رابطج همنشینی چنین نقشی رانیز واهه

هر كلمه به آن واحد زبان فارسی دفته میشود كه از »میدانند كه میتواند مستقالً در جمله بکار رود.  ییرا پارۀ زبان

 (.479: 4347)باطنی، « یک واهک یا بیشتر ساخته شده است و خود در ساختمان باالتر یعنی دروه بکار میرود

ای كلمات، ج: ارزش ها را میتوان در سه محور بررسی نمود: الف: ارزش تجربی كلمات، ب: ارزش رابطهث واههبح

 بیانی كلمات.

ها براساس طرحهای مختلف است بندی واهههدف از ارزش تجربی كلمات، نوع طبقهالف( ارزش تجربی كلمات: 

ست؟ در بحث ارزش تجربی این امر مهم است كه چگونه و اینکه نویسنده از كدام روابط معنایی استفاده كرده ا

های آنها رمزدذاری تفاوتهای ایدئولوهیک بین متون در بازنماییهای مختلفی كه از جهان ارائه میدهند، در واهه

 میشود. مثال آیا حالت موافقگونه دارد یا مخالفگونه و ستیزجویانه؟

سبکی  هایبکی آن نسبتاً قابل مالحظه است و در هریک از دونهزبان فارسی از جمله زبانهایی است كه تنوعات س»

های معین وجود دارد كه براساس آنها تشخیص سبکهای مختلف بطوركلی مختلف ویژدیهای آوایی، دستوری و واهه

ها مفاهیم بسیاری در فارسی وجود دارند كه با بکار درفتن امکانات مختلف به پذیر میگردد. در سطح واههامکان

ها، (. در تحلیل دفتمان یکی از اهداف ما از بررسی واهه446: 4397)مدرسی،« های متفاوتی قابل بیان هستنددونه

های بکاررفته در متن دارای چه نوع رابطج معنایی هستند )منظور از دستیابی به پاسخ این سؤال است كه واهه

معانی است(. روابط معنایی از آن جهت كه میتواند معنایی، شمول معنایی و تضاد روابط معنایی مواردی چون هم

بیانگر ایدئولوهیک متن باشد، دارای اهمیت است. در اوضاع اجتماعی كه آرامش حاكم باشد، تجلی روابط معنایی 

 آمیز روابط معنایی تندوتیزی حاكم خواهد بود.نرم و بسیار مالیم است و برعکس در شرایط خفقان

معنی نقش اصلی را بازی میکنند. این از روابط بین كلمات است كه در آن كلمات هم معنایی یا ترادف یکیهم

اصطالح در كتابهای فرهنگ لغت و دستورزبان فارسی به صورتهای دونادونی تعریف شده است و شرایط و ویژدیهای 

طلق معنایی مدارند كه همپردازان بر این مهم تأكید اند. اكثر دستورنویسان و لغتخاصی را نیز برای آن برشمرده

معنا میدانیم، بازهم در مواردی اختالف دارند. از ای كه آنها را مترادف و همها وجود ندارد و حتی دو واههبین واهه

های مترادف مورد توجه قرار دیرد، بحث رابطج همنشینی و جانشینی موارد مهم دیگری كه باید در دروه واهه

ی جمله است. این امر نیز در تشخیص كلمات مترادف نقشی بسیار مهم و اساسی كلمات در محور افقی و عمود
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معنا كنار هم قرار میگیرند كه در سایر دفتمانها بازی میکند. داهی در برخی متون، كلماتی بعنوان كلمات هم

در واقع . »متن باشد معنایی بین آن كلمات میتواند بیانگر ایدئولوهی و ساختارمعنا نیستند و برقراری رابطج همهم

معنایی را غالباً میتوان مرتبط با ایدئولوهیهای خای دانست، چه این ایدئولوهی در بستر نوع روابط معنایی مانند هم

 (.477: 4374)فركالف، « خاصی از دفتمان قرار داشته باشند و چه بصورتی خالقانه در متن ایجاد شده باشد

یبدی كاملتر از تفسیر نسفی است. میبدی داهی در ترجمج آیات، كلماتی را چنین خالقیتهای معنایی در تفسیر م

سورۀ رعد  44آورد كه بار معنایی آنها در یک سطح نیست. بطور مثال در ترجمج آیج معنا كنار هم میبعنوان هم

 دی و نه باز بردال یملکون النفسهم كه نتوانند و ندارند تنهای خویش را نفعا و ال ضرا نه آورد سو»آورده است: 

معنا و در معنی الیملکون را هم« نتوانند و ندارند»(. در اینجا میبدی كلمات 444: 5)كشف االسرار، ج « دزندی

آورده است، درصورتیکه این دو كلمه بار معنایی یکسانی ندارند و میبدی توانسته است معنای قادر نبودن را با 

ن النفسهم ال یملکو»آورد: . نسفی در تفسیر همین آیه اینگونه میكندبیان به نسفی بهتر  ها نسبتآوردن این واهه

« نتوانند»(. او 173: 6)تفسیر نسفی، ج « نفعا و ال ضرا كه نتوانند كه به خویشتن سودی رسانند یا زیانی بازدردانند

 آورده است.« الیملکون»را در ترجمج 

 «ن و ستمگاران برخود فکانوا لجنهم حطبا ایشان دوزخ را هیزمندو اما القاسطون اما كژراها»میبدی در ترجمج آیج 

« قاسطون»به معنای هم و در ترجمج « كژراهان و ستمکاران بر خود را»( دو كلمج 619: 45)كشف االسرار، ج 

 آورده است. بطوركلی میبدی اینگونه مترادفات معنایی را بسیار در تفسیر خود بکار برده است.

: 6)تفسیر نسفی، ج « فکانوا لجهنم حطبا و آنها كه درایستند از ایمان، شدند هیزم دوزخ سوزان و أما القاسطون»

(. نسفی در ترجمج قاسطون معنای عامتری را درنظر درفته و معتقد است قاسطون شامل همج كسانی كه از 4453

ای لغوی توجه داشته است كه به اند، میشود. درصورتیکه میبدی در ترجمج این كلمه به معنایمان روی بردردانده

 : ذیل كلمه( میباشد.4373)دهخدا، « جابر، ستمکار، بیداددر»معنی 

آورنده كننده و كمو ان اهلل مخزی الکافرین و بدانید كه خدای خجل»آورد: سورۀ توبه می 6میبدی در ترجمج آیج 

آورنده و رسواكننده استفاده و كم كنندهاز كلمات خجل« مخزی»وی در ترجمج «. و رسواكنندۀ مشركان است

معنا نیستند و لی او این سه كلمه را مترادف فرض كرده است و نسفی در كرده است؛ درحالیکه این سه كلمه هم

سیر )تف« و ان اهلل مخزی الکافرین و خدای تعالی است رسواكنندۀ كافران»تفسیر این آیه اینگونه آورده است: 

 را بکار میبرد.« رسواكننده»تنها واهۀ « مخزی»رجمج (. وی در ت355: 4نسفی، ج 

(. اتقوا فعل امر از ریشج 414: 4)تفسیر نسفی، ج « یاایها الناس اتقوا ربکم ای مردمان بترسیت از پرورددارتان»

( است. آنچه بیشتر اهل لغت در معنی این 994: 4146)راغب، « حفظ الشی مما یوذیه و یضره»به معنای « وقی»

های فارسی تا كنون به این معنا ترجمه اند به معنی حفظ و صیانت است ولی مترجمان در ترجمهوردهكلمه آ

 اند.نکرده

ی ا»آورد: را بکار برده است و  میبدی ذیل همین آیه چنین می« بترسیت»كلمج « اتقوا»نسفی در ترجمج واهۀ 

عبارت « اتقوا»(. او برای كلمج 154: 6ج )كشف االسرار، « مردمان ب رهیزید از خشم و عذاب خداوند خویش

ه اند ببرمیگزیند. معنایی كه نسفی و میبدی در ترجمج خود از این كلمه آورده« ب رهیزید از خشم و عذاب را»

اند و میبدی با آوردن های زیرین كلمه توجه داشتهمعنای اصلی واهۀ اتقوا نیست و آنها در ترجمج خود به الیه

ذاب بهتر توانسته است آن معنایی را كه در ضمن واهۀ اتقوا در آیه وجود داشته است به مخاطب های خشم و عواهه

 انتقال دهد.



 7/ های تفسیر نسفی در مقایسه با بخش ترجمج تفسیر كشف االسرارتحلیل دفتمانی واهه

 

پرهیز و اجتناب است بلکه چون دیده شده الزمج صیانت خود از چیزی، « اتقوا»كسی مدعی نشده است كه معنای 

م است با ترس از آن امور، چنین تصور شده ترک و پرهیز است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از اموری مالز

كه این ماده مجازاً در بعضی موارد به معنای پرهیز و در بعضی موارد دیگر به معنای خوف و ترس استعمال شده 

 (.63: 4393است )مطهری، 

عنا مه همها و عباراتی را كسازی جمالت یا عبارات دیده میشود. میبدی واههدر ترجمج نسفی نیز اینگونه مترادف

ها ارتباطی علی و معلولی است. مثالً آنجا آورد. داهی نیز ارتباط بین واههنیستند بصورت مترادف در كنار هم می

آورد، به این دلیل است كه علت نداشتنشان، نتوانستنشان است و را در ترجمج الیملکون می« نتوانند و ندارند»كه 

وار بودن آنها آورد، به سلسلهمی« مخزی»را در ترجمج « ورنده و رسواكنندهآكننده و كمخجل»های یا آنجا كه واهه

آورد و رسوا میشود، خجالت میکشد و یا علت آوردن خشم و عذاب بدنبال دقت داشته است؛ چون كسی كه كم می

یشتر ب هم این است كه خشم الهی موجب عذاب میشود. نسفی در اینگونه موارد با تعابیر مختلف سعی در توضیح

 هایموارد دارد و دویی بیشتر درصدد بیان اهمیت مطالب است. او به فکر مخاطب است و داه هر آنچه را در الیه

زیرین ذهن دارد بیان میکند تا مخاطب درک درستی از مطلب داشته باشد؛ ولی میبدی اینگونه عمل نمیکند و 

فا میکند و درک ربط بین این كلمات را بر عهدۀ حذف در كالم او زیاد است و فقط به ذكر كلمات كلیدی اكت

مخاطب میگذارد. شاید دلیل آن، این است كه مخاطب را نسبتاً آداه میداند یا قصد دارد او را به اندیشیدن وادارد. 

لطیب اوآتو الیتاما اموالهم مالهای یتیمان فرا ایشان دهید )شما كه قیّمان ایشانید( وال تتبدلوا الخبیث ب»بطور مثال: 

و مال یتیم كه شما را خبیث است بدل مگیرید از مال خویش كه شما را پاكست. والتأكلوا اموالهم الی اموالکم و 

: 6)كشف االسرار، ج « بزردست همال ایشان با مال خویش مخورید انه كان حوبا كبیرا كه خوردن مال یتیم بز

154.) 

دهیت و به حاجت ایشان بکار بریت و چون رسیده شوند، آنچه مانده و أتوا الیتمی اموالهم و مال یتیمان بر ایشان »

است به ایشان س اریت والتتبدّلو الخبیث باالطیب و پلید را به پاک بدل مگیریت؛ یعنی مال ایشان كه بر شما حرام 

است مخوریت و مال حالل خویش ممانیت و دویند مال ایشان كه حرام است مخوریت و خویشتن را از نعمت 

آخرت محروم مکنیت و نیز مال ایشان به حرام مخوریت چه مثل آن را از مال حالل خویش ضامن شویت و دویند 

ای از مال ایشان را مگیریت و شفقی از آن خویش به جای آن منهیت والتأكلوا اموالهم الی اموالکم و مالهای درانمایه

: 4، ج )تفسیر نسفی« ه این دناه بزرگ است كه میکنیتایشان را با مالهای خویش مخوریت اِنه كان حوبا كبیرا چ

455) 

ایدئولوهی قالب در آیات فوق نهی مردم از خوردن مال یتیم است و اینکه قیمان یتیمان در این امر حساسیت 

زیادی داشته باشند و امانتداران واقعی باشند. نسفی بیشتر سعی میکند ایدئولوهی قالب در آیات را در ترجمج خود 

آورد كه داهی حتی با تکرار همراه است. شان دهد. او در تفسیر خود توضیحات بیشتری را جهت وضوح مطلب مین

با انتخاب شیوۀ تهدید، مخالفت شدید خود را از خوردن مال یتیم بیان میکند. چنانکه در نمونج مذكور دیده 

مخوریت و مال ایشان را كه بر شما حرام مال ایشان كه حرام است و مال ایشان به حرام »میشود، نسفی عبارت 

را بکار میبرد و موضوع را با عبارات دونادون به مخاطب خود تفهیم میکند. اما میبدی تنها به ...« است مخوریت و 

در مال یتیم كه شما را خبیث است بدل مگیرید از مال خویش كه شما را پاكست و مال ایشان را با »ذكر جملج 

 اكتفا مینماید. «مال خویش مخورید
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های اعتقادی نسفی و تأثیر آن در ترجمج آیات قرآن این است كه سیئات را اعم از دناهان كبیره و یکی از آموزه»

صغیره میداند و این موضع او مخالف با نظر اكثر مفسران است؛ چون اكثر ایشان سیئات را به دناهان صغیره تفسیر 

رز تفکر نسفی كه ناشی از دیدداه ماتریدی وی هست، در تفسیر ایشان در (. این ط41: 4394)فاضلی، « اندكرده

كنندۀ دناهان است از جمله این آیه كامالً مشهود است. این اعتقاد دینی او باعث شده برای نشان آیاتی كه بیان

 دادن زشتی دناه خوردن مال یتیم، از تکرار معنی جمالت در عبارات دونادون كمک بگیرد.

و اذ قال ربک للمالئکه نیوش تا دوییم »آورد: بقره چنین می 35های دیگر، میبدی ذیل آیج ست در نمونههمچنین ا

ای محمد آنگه كه دفت خداوند تو فریشتگان را انی جاعل من كرددار و آفریددارم فی االرض اندر زمین خلیفه از 

من یفسد فیها كسی را كه در آن تباهکاری پس شما دررسیده قالوا دفتند اتجعل فیها میخواهی آفرید در زمین 

كند و یسفک الدماء و خونها ریزد و نحن نسبح بحمدک و ما به ستایش تو ترا میستاییم و نقدس لک و با آفرینهای 

كشف )« گان را انی اعلم ماال تعلمون من آن دانم كه شما ندانیدتنیکو ترا یاد میکنیم قال خداوند دفت فریش

اللفظی بکار میبرد و از بکار بردن كلمات مترادف و های تحت(. میبدی در ذیل این آیات، واهه434: 4االسرار، ج 

 معنا می رهیزد و با اندک لغات توضیح خود را بیان میکند و چندان روی آن درنگ ندارد.هم

یا  و یاد كن و اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فی االرض خلیفه»آورد: نسفی در تفسیر همین آیه اینچنین می

محمد كه چون خدای تعالی بیافرید از بهر شما جهان را؛ آنگه پدید آورد پدرتان را و پیش از آوردن وی خبر داد 

فرشتگان را دفت: میخواهم آوردن در زمین دنیا برپای كرده مر تبلیغ وحی را و شنوانیدن امر و نهی را و منع فساد 

بنی الجان، در داشتن این جهان قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک  و بغی را و باشند وی و فرزندان وی خلف

الدماء دفتند چه حکمت را كسانی آری كه فساد كنند و خون بناحق ریزند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و 

نی اعلم قال ادارنده ما ترا به پاكی صفت میکنیم و صفت از تو بیننده ظاهراً و باطناً خویشتن را از خلل و زلل پاک

ماال تعلمون دفت من آن دانم كه شما ندانیت. نه مرا ضرری است از عصیانی كه ایشان آرند و نه نفعی از طاعتی 

(. با مقایسج تفسیر این آیه با آنچه از میبدی در سطور قبل نقل شد بوضوح 46: 4)تفسیر نسفی، ج « كه شما آریت

معنی بیشتر استفاده میکند. داهی نیز كلمات متضاد را )مثل امر و دیده میشود كه نسفی از كلمات مترادف و هم

نهی، دنیا و آخرت( جهت تأثیر بیشتر در كالم در كنار هم آورده است. همچنانکه كلمات مترادف را نیز )مانند 

 است. هبه میبدی با حالت انذاری بیشتری همراآورد نسبتآورد. آنچه نسفی در ذیل آیات میفساد خلل و زلل( می

ها به مخاطب منتقل میشود. با توجه به بافتهای مختلف جمله، نویسنده و بار معنایی متن ازطریق دزینش واهه

ت. بافت دو دونه است: بافت زبانی و بافت موقعی»های متفاوت را انتخاب مینمایند. زبانشناسان معتقدند دوینده واهه

ای ویژه در كالم یا متن میبخشد و ابهام كلمه را ازبین میبرد. اما بافت زبانی همان است كه به كلمه یا عبارت معن

ها ها و متون میشود، پس بافت به این معنا از آنچه به توالی آواها و واههبافت موقعیت موجب رفع ابهام از جمله

راین دد. بنابمعروف است فراتر میرود و عالوه بر آن شامل فضای محیطی و روانی حاكم بر دوینده و شنونده میگر

بررسی متن زبانی و فهم عمیق آن به شناخت عوامل بافتی نیازمند است كه در رأس آن فرهنگ، محیط و وضع 

 (.35: 4399)العموش، « اجتماعی قرار دارند

ای شینی بین كلمات بیانگر بار معنایی خای برای دروه كلمات میشود؛ زیرا ممکن است كلمهنداهی رابطج هم

بار معنایی ضعیفتر باشد، اما بدلیل قرار درفتن در كنار دیگر كلمات، بار معنایی آن عوض شده و با  بتنهایی دارای

انه من یأت ربه »سوره طه در كشف االسرار چنین آمده است:  71ی  74شدت بیشتری بیان شود. در تفسیر آیج 

ت الیموت فیها نمیرد در آن دوزخ تا رهد مجرماً هر كه بخداوند خویش آید و كافر آید فاِنَّ له جهنم او را دوزخس
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وال یحی و نه زنددانی خویش زید و من یأته مومنا و هركه باهلل آید و درویده آید قد عمل الصالحات نیکیها كرده 

فاولئک لهم الدرجات العلی ایشان راست او رازهای بلند جنات عدن بهشتهای همیشگی تجری من تحتها االنهار 

آن جویها خالدین فیها جاویدان در آن وذلک جزاء من تزكی و آنست پاداش آنکس كه پاک و میرود زیر درختان 

 (.453: 4)كشف االسرار، ج « هنری آمد

انه من یات ربه مجرما هر كه به قیامت آید و وی با »در ترجمج همین آیات در تفسیر نسفی چنین آمده است:  

 یحیی مر وی راست دوزخی كه در وی نمیرد مردنی كه به وی شرک و نکرت بود فإنّ له جهنم الیموت فیها و ال

آورده و راحت بود و نزید زیستنی كه در وی منفعت بود و من یاته مؤمنا قد عمل الصالحات و هر كه آید ایمان

های بلند. جنّت عدن تجری من كارهای نیکو كرده فاولئک لهم الدرجات العلی آنهااند كه ایشان را است درجه

ا االنهار بهشت جاویدان كه میرود در زیر كوشکها و درختان وی در جویها آبهای روان خالدین فیها جاویدانان تحته

 (.544: 4)تفسیر نسفی، ج « باشندداندر آن ذلک جزاء من تزكی و این است جزای پاک

را بکار برده « درویده»مفسر، واهۀ فارسی « مؤمنا»با دقت در آنچه در تفسیر میبدی آمده است، در ترجمج واهۀ 

ه باهلل هر ك»های دیگر بار معنایی قویتری یافته است؛ آنجا كه قبل از آن دفته است: است. این كلمه در كنار واهه

 اولئک لهم الدرجات»درویده كسی است كه به اهلل آید و در كنار او جای دیرد. و یا در ترجمج « آید و درویده آید

 ، بار معنایی«بلند»در كنار واهۀ « اوراز»نویسنده با بکار بردن «. ت اورازهای بلندایشان راس»میگوید: « العلی

: 4373را بیشتر و قویتر میکند. این واهه در فرهنگ لغت به معنای فراز و باال و بلندی میباشد )دهخدا، « درجات»

 ذیل كلمه(.

-نایما»، «مؤمنا»موده است. او در معنی واهۀ ای دیگر عمل نها بگونهنسفی در تفسیر خود در بیان معنی این واهه

های رجهد»بصورت بسیار ساده « درجات العلی»ای افزون بر آن بکار نمیبرد و یا در معنی را بکار میبرد و واهه« آورده

 را برمیگزیند.« بلند

 کند آن معانی رامیبدی در ضمن آنکه دقت دارد اصل امانت را در انتقال مفاهیم كالم الهی رعایت كند، تالش می

نقش مترجم زنده كردن معنای متن اصلی و انتقال آن به بافت »در بهترین شکل با كلماتی زیبا و بدیع بیان كند. 

زبانی دیگر است؛ یعنی یافتن كلماتی درست در زبان خود كه بتواند آن معنا را با رعایت اصل پایبند ماندن به متن 

 (.94: 4346)بابک معین، « اصلی قابل فهم كند

ها در متن میتواند نوع ایدئولوهی نویسنده را مشخص نماید. دعوت به همکاری و همیاری و كنار هم آمدن واهه

های همبستگی، بیانگر ایدئولوهی همفکری در متن است. دو مفسر موردنظر داهی در ترجمج آیات با دزینش واهه

ایدئولوهی خای آنها را حدس زد. بطور مثال در آیج اند كه در خالل آن میتوان ای عمل نمودهمخصوی بگونه

نشان میدهد و همچنین ایدئولوهی « مجرم»، معنای كاملی را از «شرک و نکرت»های مذكور كنار هم آوردن واهه

نویسنده را بیان میکند مبنی بر آنکه مجازاتی كه در آیات ذكر شده مخصوی كافرین است نه شخصی كه دناهی 

 اشد.را انجام داده ب

-بنام خداوند فراخ»های قرآن آیج بسم اهلل الرحمن الرحیم را اینگونه ترجمه كرده است: میبدی در بیشتر سوره

، ایدئولوهی صوفیانه خود «الرحمن»در ترجمج « فراخ و بخشایش»او با كنار هم آوردن دو واهۀ « بخشایش مهربان

سورۀ قرآن اصالً  451جودات اشاره میکند. ولی نسفی در نمایش میگذارد و به رحمت عام خداوند بر همج موه را ب

سورۀ دیگر با عنایت به بافت سوره ترجمه كرده است. مثالً در سورۀ حمد با توجه  45این آیه را ترجمه نکرده و در 
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: 4)تفسیر نسفی، ج « دهندۀ آمرزندهآغاز كردم به نام خداوند روزی»به مضامین سوره اینگونه ترجمه كرده است: 

4.) 

الذین كفرو و صدّوا عن سبیل اهلل ایشان كه كافر شدند و از راه اهلل بردشتند اضل اعمالهم اهلل كردار ایشان همه »

باطل كرده الذین آمنوا و عملو الصالحات و ایشان كه بگرویدند و كارهای نیک كردند و آمنوا بما نزّل علی محمد 

بر محمد )ی( و هو الحق من ربهم و آن سخن راست است و از خداوند )ی( و ایمان آوردند بآنچه فروفرستاده آمد 

ایشان كٌّفر عنهم سیئاتهم اهلل بشست از ایشان دناهان ایشان و اصلح بالهم و همه كار ایشان باز ساخت و راست 

 (.473: 4)كشف االسرار، ج « كرد

دند ن سبیل اهلل اضل اعمالهم آنها كه كفر آورالذین كفروا و صدّوا ع»نسفی در تفسیر این دو آیه این چنین میگوید: 

و دیگران را از راه رضای خدای یعنی اسالم بازداشتند باطل كرد خدای عزوجل اعمال ایشان والذین امنوا و 

عملوالصالحات و آمنوا بما نزّل علی محمد و هو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم و آنها كه ایمان 

صالح كردند و به هرچه به محمد فرستاده شد درویدند، پاک كند خدای عزوجل بدیهای ایشان و آوردند و عمل 

 (.454: 6)تفسیر نسفی، ج « به صالح آرد احوال ایشان

با توجه به اینکه موضوع آیات فوق عنایت خداوند به مؤمنان و نیز بیان عذاب الهی برای كافران است، میبدی این 

را با آوردن كلماتی از قبیل اهلل، شستن دناهان، باز ساخت و راست كرد، با نگاهی صوفیانه  مفهوم و ایدئولوهی آیه

 به نسفی به مخاطب انتقال دهد.بهتر توانسته است نسبت

ای متفاوت از نسفی آورده است و اصالً ترجمه نکرده و به همان صورت را در آیات فوق بگونه« اهلل»میبدی كلمج 

دهندۀ نگاه صوفیانج اوست؛ چراكه عرفا معتقدند همج صفات و اسماء الهی در كلمج ن امر نشاناهلل آورده است. ای

اهلل جمع شده است و میبدی هركجا كه درصدد است قدرت الهی را كاملتر بیان كند، اهلل را به همان صورت اهلل 

ن معنا را برای كلمج اهلل درنظر ندارد، آورد و معنای عام و فرادیرتری را برای آن درنظر دارد و در مواردی كه ایمی

)كشف « محمد رسوال اهلل محمد رسول خداست و پیغامبر خدای»آن را بصورت خدا ترجمه میکند. بطور مثال 

همان: )« والذین آمنوا باهلل و رسوله و ایشان كه بگرویدند بخدای و فرستاددان اوی»( و یا در آیج 664: 4االسرار، ج 

 معنای شستن برای واهۀ كفر نشان از اعتقاد اوست كه دیگر اثری از آن دناه باقی نمیماند و نسبت( و یا آوردن 145

به ترجمج نسفی كه پاک كند را آورده است معنای دقیقتری است. تکرار مکرر یک كلمه میتواند بیانگر ساختار 

ی او ر نماید، نشان میدهد كه درایش فکرای را چندین بار تکراایدئولوهیک متن باشد. ادر نویسنده یا دوینده كلمه

 بندی در انواع مختلفطرحهای طبقه»ای كه در آن زنددی میکند و یا مخاطبانش به آن كلمات زیاد است. یا جامعه

های خای واقعیت را به درجات مختلف در دفتمانها ممکن است بلحاظ كمّی متفاوت باشد. بدین مفهوم كه جنبه

یم ی ندی افراطی هستب؛ یعنی با تعداد كمتر و یا بیشتری از كلمات داه ما شاهد عبارتقالب كلمات عرضه كنند

ای از معنا در عبارتبندی این پدیده نشاندهندۀ شیفتگی به جنبهكاربرد نامعمول شمار زیادی از كلمات تقریباً هم

: 4374)فركالف، « وهیک استای ایدئولواقعیت است ی كه ممکن است نشانگر این باشد كه اینجا كانون مبارزه

ها در دو تفسیر موردنظر، ساختار ایدئولوهیک یا همان باور دینی و فکری نویسنددان در قالب (. بررسی واهه474

 هایدر برخی موارد آنچه بلحاظ ایدئولوهیک در مورد یک متن معنیدار است، اقالم واهه»ها خود را نشان میدهد. واهه

بترتیب تعلق به چهارچوبهای ایدئولوهیک راست و چپ « همبستگی»و « خرابکارانه»ال آن فینفسه است. برای مث

مات شینی كلنآیی یا همدارند و وقوع هریک موضع ایدئولوهیک متن را مشخص میکند. در موارد دیگر این نحوۀ هم

 (.471)همان: « لحاظ ایدئولوهیک خای به متن میدهده است كه طرحی ب
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تمام قرن ششم تا آغاز قرن هفتم دورۀ تعصب و غلبج متعصبین و شدت یافتن اختالفات  نیمج دوم قرن پنجم و

های مختلف در ضمن دینی است كه به زدوخوردهای خونینی منجر شده است. تخریب مدارس و كتابخانه

آنان و زدوخوردهای متعصبانه، ترویج علوم دینی و افزایش شمار علمای مذهبی و فقها، قدرتهای مذهبی و فساد 

ای دوره»دخالتشان در امور سیاسی و حکومتی، تحریم فلسفه و علوم عقلی و... از دیگر جریانات این دوره است. 

است كه مبانی انحطاط تمدن اسالمی در آن دذاشته شد و جای حریت و آزاددی افکار دورۀ قبل را خشکی و 

ر زمان این دو نویسنده، آثار این انحطاط فکری و (. با توجه به جوّ حاكم د434: 4375)صفا، « تعصب درفته است

عقلی در برخی از كتب به خوبی نمایان است اما در تفاسیر این دو نویسنده چنین تأثیری دیده نمیشود. این 

تنها جانب امانت در ترجمه را حفظ میکردند و تعصبات فکری و اجتماعی دهندۀ آن است كه این دو مفسر نهنشان

الم الهی نمینمودند، اعتقاد محکمی به تفکرات خود داشتند؛ همچنین این امر نشانگر آزاددی و خود را وارد ك

حریت آنها است؛ تا جایی كه مزاحمت میان شیعه و سنی در این دو كتاب دیده نمیشود و ادر كسی سورۀ فجر از 

من در تفسیر میبدی نشان از سورۀ الرح 55تفسیر نسفی را بخواند دمان میکند كه او شیعه است و یا شرح آیج 

 اعتقاد و احترام میبدی به اهل بیت است.

معنا پیوندی است میان واهه و تصویر ذهنی آن. ازآنجاكه واهه میتواند برانگیزانندۀ تصویر ذهنی باشد، تصویر »

های زبان و ذهنی نیز برانگیزانندۀ واهه تلقی میشود. چنین پیوندی دوجانبه خواهد بود، اما رابطج میان واهه

تری مطرح است كه از جمله میتوان تصویرهای ذهنی، همواره یک به یک نیست و در تمامی زبانها روابط پیچیده

 (. 443: 4344)صفوی، « هایی را نام برد كه معنی آنها در تناقض با یکدیگرندواهه

ی از روابط موجود میان تضمن یک»بحث دیگر در این قسمت، رابطج تضمن یا شمول معنایی بین كلمات است. 

های دیگر باشد. اصل كلمج تضمن به معنای شمولیت ای میتواند دربردیرندۀ واههها است. بدین معنی كه واههواهه

 «و شامل شدن است و رابطج این دسته از كلمات را بدین جهت تضمن مینامند كه یکی دربردیرندۀ دیگری است

توجه به رابطج شمول معنایی میتواند بیانگر نوعی نگاه فرادیر، كه حاكی از  ها با(. كاربرد واهه94: 4341)صادقی، 

و ما كنت بجانب الغربی و »سورۀ قصص، میبدی چنین آورده:  11مهمل پنداشتن امور است، باشد. در تفسیر آیج 

اردیم سی میگزتو نبودی یا محمد به طور سوی فروشدن آفتاب اذ قضینا الی موسی االمر كه ما فرمان خویش به مو

و ماكنت من الشاهدین، تو نبودی از حاضران آن روز و لکّنا انشانا قرونا، لکن ما بر آن بودیم كه دروهانی آفرینیم 

میان موسی و میان تو فتطاول علیهم العمر تا بیافرینیم ایشان را، دراز شد برایشان میان تو و میان موسی زنددانیها 

نبودی در میان مدین و در شهر ایشان بنشست تتلوا علیهم آیاتنا كه برایشان و ماكنت ثاویا فی اهل مدین و 

خواندی تو سخنان ما و لکنا كنا مرسلین لکن ما موسی را فرستادیم تا از طور با مدین آمد و سخنان ما برایشان 

 اللفظیعنی تحتبر ممیبدی براساس رابطج تضمن عالوه« مرسلین»(. در ترجمج 343: 7)كشف االسرار، ج « خواند

نیز در ترجمج آیات آورده است كه براساس آن رسالت از طور به « فرستادیم رسالت آن حضرت را»واهه بصورت 

دربردیرندۀ مسئولیت رسالت بعد از آن نیز میباشد كه « فرستادیم»مدین آمد و سخنان ما را برایشان خواند. واهۀ 

 ن پرداخته است.نویسنده براساس اعتقاد و سبقج دینی خود به آ

و ما كنت به جانب الغربی و نبودی یا محمد به كرانه مغربی آن »و نسفی در تفسیر این آیه اینگونه آورده است: 

وادی و آن مکان اذ قضینا الی موسی االمر چون رسانیدیم به موسی فرمان و ما كنت من الشاهدین و نبودی از 

لعمر ولیکن ما آفریدیم قرنها بعد آن روزداری برآمد بر ایشان و خواست حاضران و لکنا أنشانا قرونا فتطاول علیهم ا

اخبار ایشان شدن پنهان پس تو را فرستادیم به بیان آن و ماكنت ثاویا فی اهل مدین و تو نبودی باشنده در میان 
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ایشان رسوالن و  به مدینیان تتلو علیهم آیاتنا كه خواندیتی بر ایشان قرآن، ولکنا كنا مرسلین ولیکن ما فرستادیم

 (.739: 6)تفسیر نسفی، ج « تو را آوردیم به آخرالزمان تا تو بوی خاتم پیامبران

اال الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثق »سورۀ نساء چنین آورده است:  45همچنین نسفی نیز در تفسیر آیج 

پیوند او جاءوكم یا بسوی شما به خواستن  مگر آنها كه برسند با قومی كه میان شما و میان ایشان عهد است و

امان آیند حضرت صدورهم ان یقتلوكم او یقتلوا قومهم تنگ شده دلهایشان كه نتوانند با شما حرب كنند یا به آنها 

(. نسفی در ترجمج 479: 4)تفسیر نسفی، ج « كه قوم ایشانند یعنی مشركان كه حرب كنند و مال به غارت برند

آورد چون برخی از اقوام آنها مشرک می« مشركان»تراز ترجمج بطج تضمن، این كلمه را همبر اساس را« قوم»

 «.یا به آنها كه قوم ایشانند یعنی مشركان»نبودند اما او در ترجمج این آیه میگوید: 

ک در ی ای یک كلمه یا عبارتها مورد بررسی قرار میگیرد، انتقال استعارهیکی دیگر از مواردی كه در بحث واهه

آنچه مسلم است این است كه استعاره »قلمرو كاربردی است كه میتواند نقش معنایی یک كلمه را مشخص كند. 

ای است كه آن را موجز، متراكم، پرنفوذ و برانگیزاننده میکند. نمیتوان حامل پیامی است. اما قالب پیامرسانی بگونه

کاررفته در استعاره یا ساخت دستوری آن، اثرمندی و نفوذ اللفظی كلمات ببا توجه صرف به معنای لغوی و تحت

آن را تبیین كرد. برای این منظور باید از سطح ظاهری واهه، عبارت و جمله فراتر رفت و سطح تحلیلی و تركیبی 

ی اطفهای شناختی، عبر كاركرد پیامرسانی، جنبهرا متوجه فرایندهای زیربنایی و روانشناسی ساخت. استعاره عالوه

های ساختاری خود استعاره باعث میشوند پردازش ها همراه با جنبهو انگیزشی بسیار قوی نیز دارد و همان جنبه

 (.41: 4374زاده، )قاسم« اطالعات در استعاره ویژدیهایی پیدا كند

یچ ن هو ما كنت تتلوا من قبله من كتاب تو پیش از ای»سورۀ عنکبوت چنین میگوید:  14میبدی در تفسیر آیج 

ای نخواندی و التخطّه بیمینک و بدست خویش هردز ننوشتی اذا الرتاب المبطلون ادر چنان بودی كه تو نامه

ای خوانده بودی آنگه در دمان افتادندی كژراهان و كژروان بل هو آیات بینات نویسنده بودی یا پیش از قرآن نامه

بیگمان فی صدو الذین اوتوالعلم در دلهای ایشان كه ساختج تو نیست بلکه این نامه سخنانی است روشن پیدا 

)كشف  «اند و ما یجحدُ بایاتنا اِلّا الظالمون و باز نه نشیند از پذیرفتن سخنان ما مگر ستمکارانایشان را دانش داده

 (.15: 7االسرار، ج 

 است.« و آیاتقرآن »به ترتیب استعاره از « نامه و سخن»در جمالت بکاررفته در تفسیر میبدی كلمات 

بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوالعلم بلک »آورد. نسفی در ترجمج این آیه معنای اصلی و ظاهری آن را می

 «قرآن آیتهایی است پیدا ثابت شد در دلهای علما و یجحد بایتنا اال الظالمون و جز ظالمان منکر نشوند آیات ما

ها در معنای استعاری در تفسیر میبدی بیشتر از نسفی است. كاربرد (. بکار بردن واهه759: 6)تفسیر نسفی، ج 

از اوایل قرن پنجم از تشبیهات تفصیلی و روایی كاسته »كلمات در معنای استعاری در قرن پنجم رواج پیدا میکند. 

ر فارسی ( و كاربرد استعاره در نث644: 4376)شفیعی كدكنی، « های فشرده جای آن را میگیردمیشود و استعاره

در نثر فارسی بکاردیری عناصر شعری از جمله استعاره از قرن سوم و اغلب »در متون صوفیانه بیشتر دیده میشود. 

فاهیم و ها، مبواسطج عارفان و نویسنددان كتب صوفیه رواج پیدا میکند؛ زیرا بدون كاربرد استعاره بیان اندیشه

 (.36 :4397)جبری، « موضوعات عرفانی غیرممکن میگردد

فانهم ال یکذبونک ایشان دروغزن نه ترا میگیرند و لکن الظالمین لکن آن ستمکاران بر خویشتن بآیات اهلل »

را « سخن»(. میبدی در این آیه كلمج 337: 3)كشف االسرار، ج « یجحدون سخنان اهلل را می بازدهند به شوخی

 آورد.می« آیات»استعاره از 



 43/ های تفسیر نسفی در مقایسه با بخش ترجمج تفسیر كشف االسرارتحلیل دفتمانی واهه

 

 های عرفانی او در خلق این استعارات نقشآفرینی نیست بلکه اندیشهارات زیباییهدف میبدی از كاربرد این استع

كاركرد عمده و اساسی »های عرفانی خود. دارند و میبدی آن را وسیله قرار داده است برای بیان معانی و اندیشه

وس خشیدن و محسترین كاركرد استعاره تجسم بزبان استعاری در نثر عرفانی كاركرد شناختی است و برجسته

( و این هدف از 34: 4397)جبری، « دردانیدن مفاهیم انتزاعی و پیچیدۀ عرفانی با كاركرد زبان استعاری است

مفهوم انتزاعی « آیات»در ترجمج « سخن»شده مشهود است و او با آوردن كلمج كاربرد استعاره در مثالهای بیان

 آیات را در نزد مخاطب روشن مینماید.

ای را كه در كالم الهی ذكر شده است، بصورت ز جاها میبدی نیز برعکس عمل نموده است؛ یعنی استعارهدر بعضی ا

سیر )تف« و وضعنا عنک وزرک و برداشتیم از تو بار تو»آورد. در آیج استعاری معنا نمیکند و مراد و منظور آن را می

)دهخدا، ذیل كلمه( است و در این آیه « باربر بشت بر داشتن »در لغت به معنای « وزر(. »4476: 6نسفی، ج 

در معنای استعاری آن در كالم الهی بکار رفته است و نسفی آن را ترجمج لفظی میکند و معنای استعاری « وزر»

 كالم الهی را در ترجمج خود حفظ مینماید.

ی در این آیه معنای استعاری (. میبد533: 45االسرار، ج )كشف« و وضعنا عنک وزرک و نه فرونهادیم از تو دناه تو»

را بیان میکند و ترجمج او جنبج استعاری « وزر»كالم الهی را در ترجمج خود انعکاس نداده است و مراد و منظور از 

 ندارد.

ای را كه در كالم خداوند وجود دارد بصورت ترجمج مفهومی در نوشتج در این دو تفسیر نیز داهی مترجمان استعاره

 اند.خود بیان كرده

(. در این 499: 4)میبدی، ج « ام حسب الذین فی قلوبهم مرض می ندارند ایشان كه در دلهای ایشان دمان است»

در كالم الهی استعاره از هردونه بیماری روحی است از قبیل كینه، فسق و میبدی در ترجمج خود « مرض»آیه 

را بکار « دمان»كلمج « مرض»ه است و در ترجمج واهه را از حالت استعاری خارج كرده و مفهوم آن را توضیح داد

نگ )فره« خاطر دردیدنبیمار شدن و پراكنده و مضطرب»برده است؛ درصورتیکه مرض در فرهنگ لغت به معنای 

 دهخدا، ذیل كلمه( است نه دمان، و این نوعی ترجمه به مفهوم استعارۀ موجود در آیه است.

ام حسب الذین فی قلوبهم مرض دمان برند آنها كه نفاق است در »است: در تفسیر نسفی در ترجمج این آیه آمده 

(. نسفی نیز سعی بر آن دارد استعارۀ موجود در كالم الهی را توضیح دهد 446: 6)تفسیر نسفی، ج « هاشانسینه

بدترین بیماریها  بقره( و روایات بسیاری كه 9و مفهوم آن را بیان كند. هر دو مفسر در این آیه با توجه به آیات )آیج 

را شک و نفاقی میداند كه در اعماق قلب معاندان نفوذ كرده است، استعارۀ موجود در این آیه را ترجمج مفهومی 

 اند.كرده

 ای كلماتب ـ ارزش رابطه
ای كلمات آن است كه كلمات بکاررفته در متن تا چه اندازه دارای حٌسن تعبیر دوینده یا هدف از ارزش رابطه

 ای كلمات در حد باالییای؟ ادر ارزش رابطهاند یا محاورهده است؟ و آیا آن كلمات بصورت رسمی بکار رفتهنویسن

باشد، متن از حسن تعبیر و زیبایی باالتری برخوردار خواهد بود و همچنین هرچه متن رسمیتر باشد، میتواند 

 ای هستند؟ پاسخ اینواجد كدام ارزشهای رابطهبیانگر ارزش بهتری از كلمات باشد. دربارۀ این سؤال كه  كلمات 

چگونه انتخاب كلمات متن بستگی به روابط اجتماعی بین مشاركین دارد و »سؤال معطوف به این نکته است كه: 

ای، واجد ارزشهای دیگر نیز چگونه به ایجاد این روابط كمک میکند؟ كلمات احتماالً همزمان با ارزشهای رابطه

های نژادپرستانه )مانند كاكاسیا( دارای ارزش تجربی برحسب بازنمایی نژادپرستانج ل كاربرد واهههستند. برای مثا
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بندی قومی خای است، اما كاربرد آن ی و ناكام ماندن در اجتناب از بکاردیری آن ی ممکن است همچنین دروه

ر ه زمینج مشتركی برای دوینده و سایای نیز باشد، شاید به این فرض كه ایدئولوهی نژادپرستاندارای ارزش رابطه

(. روابط اجتماعی بین مشاركین میتواند در انتخاب نوع كلمات تأثیردذار 474: 4374)فركالف، « مشاركین است

 باشد.

در تفسیر نسفی نویسنده در زمینج حسن تعبیر و بکار بردن كلماتی با بار معنایی باالتر بهتر از میبدی عمل 

ار تعابیر زیبایی را اینگونه بک« طسم»در تفسیر آیج اول سورۀ قصص در ترجمه و تفسیر  مینماید. مثالً نسفی

تفسیر )« سودند به طول قیام مصطفی و سالمت دل وی از نظر به دنیا و مقام محمود وی به عقبی طسم»میگیرد: 

ت آورد. میتوان دفمه می(. اما میبدی در تفسیر و تعبیر همین آیه فقط لفظ طسم را بعنوان ترج764: 6نسفی، ج 

نسفی برای مخاطبی مینویسد كه برای درک بهتر مطلب نیاز به توضیح بیشتری در ترجمج آیات دارد و حتی او 

آید تا مراد و منظور از حروف مقطعه را بیان كند و در مقابل میبدی برای سطحی از جامعه مینویسد درصدد برمی

فانی او حاكی از همین امر است؛ بنابراین مخاطب را آداه میداند و كه همانند خودش صوفی هستند و تفسیر عر

 نیازی نمیبیند تا این اندازه در ترجمه توضیح دهد.

مه میکند. ای متنوع ترجنسفی در ترجمج بسم اهلل الرحمن الرحیم تعابیر مختلفی را بکار میگیرد و هركدام را بگونه

دای كه مؤمنان را محل خوف و رجا دردانید مهربانی كه ایشان را منم آن خ»از جمله در سورۀ مؤمنون میگوید: 

( و یا در 411: 6)تفسیر نسفی، ج « ای كه ایشان را محل خدمت و وفا دردانیدمحل ثنا و دعا دردانید. بخشاینده

ۀ اعراف ( و در سور334: 4)همان، ج « دهندۀ بنددان، آمرزندۀ عاصیانبه نام آفریددار خلقان، روزی»سورۀ انفال 

(. او در ترجمج خود به بافت و محتوای سوره توجه داشته است 499)همان: « به نام پادشاه بیهمتا آمرزندۀ دناهان»

دهنددی و هدایتگری خداوند اشاره دارد. او نیز این محتوا را در ضمن مثالً محتوای سورۀ حمد به آمرزنددی، روزی

دهندۀ آغاز كردم به نام خداوند روزی»اده است و اینگونه آورده: ترجمج خود از بسم اهلل الرحمن الرحیم جا د

صفت از صفات مؤمنان را  45( و یا در سورۀ مؤمنون با توجه به مضامین سوره كه 4: 4)تفسیر نسفی، ج « آمرزنده

ا ان رمنم آن خدایی كه مؤمنان را محل خوف و رجا دردانید مهربانی ایش»برشمرده است، اینگونه ترجمه میکند: 

(. میبدی 411: 6)تفسیر نسفی، ج « ای كه ایشان را محل خدمت و وفا دردانیدمحل ثنا و دعا دردانید بخشاینده

داوند به نام خ»تری بکار میبرد كه به چند نمونه از آن اشاره میشود. در ترجمج همین آیه، تعابیر مختصرتر و ساده

« به نام خداوند بخشایندۀ مهربان»و یا در سورۀ نحل میگوید: ( 451: 5)كشف االسرار، ج « بخشایش مهربانفراخ

رد را بکار میب« بخشایش مهربانبه نام خداوند فراخ»(. میبدی در اكثر موارد در ترجمج این آیه تعبیر 355)همان: 

 ها و تعابیر دیده نمیشود.و تنوعی در واهه

یا  ای متعارفتراب از ارزشهای منفی جانشین كلمهداهی حسن تعبیر درمورد كلمه بکار میرود كه بمنظور اجتن»

را « نادرویددان»در این آیه واهۀ « كافرون»(. مثالً میبدی در ترجمج كلمج 474: 4374)فركالف، « آشناتر میشود

را آورده است )تفسیر نسفی، ج « كافران»(، اما نسفی 675: 4)ج « فقال الکافرون نادرویددان دفتند»بکار میبرد. 

6 :679.) 

ای كلمات بررسی میشود آن است كه كلمات بکاررفته در متن تا چه یکی دیگر از بحثهایی كه در ارزش رابطه

 به تفسیر نسفی كمی رسمیتر است و كلماتی را كه نویسندهای است؟ تفسیر میبدی نسبتاندازه رسمی و یا محاوره

 بکار میبرد ادبیتر بنظر میرسد.



 45/ های تفسیر نسفی در مقایسه با بخش ترجمج تفسیر كشف االسرارتحلیل دفتمانی واهه

 

یا ایهاالذین امنوا ای ایشان كه بگرویدند التقدموا »آورد: سورۀ حجرات چنین می 6و  4میبدی در ترجمج آیات 

بین یدی اهلل و رسوله پیش خدای و رسول در مشید و اتقواهلل و ب رهیزید از خشم و عذاب خدای ان اهلل سمیع 

 النبی برمدارید آوازهای علیم اهلل شنوای است دانا یاایها الذین آمنوا ای درویددان ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت

خویش زبر آواز رسول و التجهروا له بالقول و با او بلند سخن مگویید كجهر بعضکم لبعض چنانک با یکدیگر بلند 

سیر )تف« دویید ان تحبط اعمالکم كه كردارهای شما همه تباه دردد و نیست و انتم التشعرون و شما نمیدانید

 (.616: 4نسفی، ج 

نوا التقدموا بین یدی اهلل و رسوله ای مؤمنان مکنیت كاری و مگوییت دفتاری پیش از فرمان و یا ایهاالذین آم»

وصول وی از خدای و رسول وی واتقواهلل ان اهلل سمیع علیم و بترسیت از خداوند تعالی چه وی است شنوای دانا 

انگهای خویش زبر بانگهای پیامبر یاایها الذین آمنوا الترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ای مؤمنان برمداریت ب

والتجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض و چنان خطاب مکنیت با وی چون خطاب شما با یکدیگر، مگوییت یا 

محمد و یا احمد و یا ابالقاسم و مانند این ولیکن دوییت یا نبی اهلل و یارسول اهلل و یاخیرالنبین و المرسلین ان 

 (.473: 6)تفسیر نسفی، ج « رون تا حبطه نشود اعمال شما یکسر و شما از این بیخبرتحبط اعملکم و انتم التشع

 ای مؤمنان، مکنیت كاری»در آیات فوق نسفی كلمات یا ایها الذین آمنوا، ال تقدموا، اتقوا وال تجهروا را به ترتیب 

همین كلمات اینگونه را ترجمه كرده است و میبدی در مقابل « و نگویید دفتاری، بترسیت و خطاب مکنیت

 آورد: ای ایشان كه بگرویدند، درمشید، ب رهیزید از خشم و عذاب، سخن بلند مگوییت.می

با مقایسج دو دسته از كلمات میتوان دریافت كه كالم میبدی در مقایسه با كالم نسفی رسمیتر است؛ مثالً ب رهیزید 

است. تالش نسفی در ترجمج این آیات روشن كردن رسمیتر از بترسید است و یا درویددان رسمیتر از مؤمنان 

هایی كه انتخاب میکند و همچنین از توضیحاتی كه میدهد، مطلب در نزد مخاطب است و این مطلب از واهه

پیداست. رسمی بودن موقعیتها باعث میشود روابط اجتماعی نیز رسمی باشد. این امر در عبارات و جمالت بکاررفته 

د و بیانگر مؤدب بودن مالحظج مشاركین برای حفظ وجهج یکدیگر، میل به دوست داشتن و در متن نمایان میشو

 عدم تمایل به تحمیل نظرات خود بر دیگری و احترام به شأن و مقام همدیگر است.

در تفسیر نسفی نویسنده در ترجمج آیات كه در آن امیدی به مؤمنان و اهل ایمان داده میشود، سعی میکند كلماتی 

 تر و پركاربردتر بکار برد.هساد

اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربکم علی رجل منکم شگفت داشتیت كه آمد به شما پندی »سورۀ اعراف:  44در آیج 

از پرورددار شما بر مردی از اهل روزدار شما لینذركم تا بترساند شما را از عقوبت آفریددار شما واذكروا اذ جعلکم 

د كنیت چون شما را باشنددان زمین دردانید بعد نوحیان و زادكم فی الخلق بسطه و خلفاء من بعد قوم نوح و یا

به فزودتان در خلق توانگری و توان فاذكر ءاالء اهلل لعلکم تفلحون یاد كنیت نعمتهای خدای را تا شویت از 

 (.353: 4)تفسیر نسفی، ج « رستگاران

شگفت میدارید أن جاءكم ذكر من ربکم كه به شما آمد عجبتم  او»آورد: میبدی در ترجمج همین آیه چنین می

یادكردی از خداوند شما علی رجل منکم بر مردی از شما آدمی همزبان شما لینذركم تا آداه كند و بیم نماید شما 

را فاذكرو اذ جعلکم خلفا یاد كنید كه شما را خلیفتان و پسنشینان زمین كرد من بعد قوم نوح از پس قوم نوح و 

م فی الخلق بسطه و شما را در آفرینش و قوام و صورت بسطت افزود زیادت كرد فاذكروا آالء اهلل یاد كنید زادك

 های او(. نسفی واهه411: 3االسرار، ج )كشف« نیکوكاریهای اهلل بر خویشتن لعلکم تفلحون تا مگر پیروز آیید

. و ت، پند، اهل روزدار شما، بترساند و باشنددانعجبتم، ذكر، منکم و خلفا را بترتیب اینگونه ترجمه میکند: شگف
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های فوق معادلهای شگفت، یادكردی، همزبان، آداه كند، خلیفتان و پسنشینان، و ... را بکار برده میبدی برای واهه

 به نسفی بکار برده است.و میبدی در این ترجمه باز كلماتی رسمیتر نسبت

 ج ـ ارزش بیانی كلمات
از مطالبی كه ذكر میکند بعنوان ارزش بیانی سنجیده میشود. مثالً اینکه او چه مفاهیمی را بکار ارزشیابی نویسنده 

برده است كه باعث شده تأثیر منفی یا مثبت بر خواننده داشته باشد و یا آنکه كدام دسته از احساسات خواننده را 

كلمات كشتن، زدن و « لعذبهم»عنی سورۀ حشر در تفسیر و م 3تحریک كرده است؟ مثالً نسفی در تفسیر آیج 

دنیا لوال ان كتب اهلل علیهم الجالء لعذبهم فی ال»پاره كردن را بکار میبرد تا تأثیر منفی اعمال كافران را بیان نماید. 

و ادر نه آن بود كه حکم كرد بود خدای عزوجل بر ایشان آواره كردن، عذاب كردیشان در دنیا به كشتن و زدن و 

: 6)تفسیر نسفی، ج « لهم فی االخره عذاب النار و مرایشان راست در آن جهان عذاب آتش سوزان پاره كردن و

ان  و لوال»(؛ درحالیکه میبدی در ترجمج این آیه برای واهۀ لعذبهم فقط تعبیر عذاب كردی را بکار میبرد. 4515

ن را از خان و مان لعذبهم فی الدنیا ایشا كتب اهلل علیهم الجالء ورنه آن بودی كه اهلل برایشان نوشته بود بیفتادن

)كشف االسرار، « درین جهان عذاب كردی و لهم فی االخره عذاب النار و ایشان را در آن جهان عذاب آتش بجاست

 هایی كه نسفی بکار میبرد بیشتر احساسات خواننده را تحریک میکند.(. واهه35: 45ج 

شهای بیانی كلمات موجود در این دو اثر پی برد. نسفی در تأثیر بیان با بررسی دو تفسیر میتوان به برخی از ارز

كلمات بسیار قویتر از میبدی عمل میکند و دزینش كلمات با بار معنایی و ارزش بیانی و مؤثر بر احساسات در 

 .كر میشوداند در ذیل ذكالم او بیشتر است. نمونه ای از آیات كه دو نویسنده در ترجمج آن به این امر پرداخته

 (.43: 4)كشف االسرار، ج « الرحمن علی العرش استوی رحمن بر عرش مستوی شد»

 (.653: 4)همان، ج « یداهلل فوق ایدیهم دست اهلل زبر دستهای ایشان»

 (.597: 4)تفسیر نسفی، ج « الرحمن علی العرش استوی خداوند است بر عرش و بر همه چیزها پادشا» 

 (.441: 6)تفسیر نسفی، ج « خدای مر ترا برتر از نصرت ایشان است یداهلل فوق ایدیهم نصرت»

همان كلمج « رحمن»و در ترجمج « مستوی»لفظ « استوی»چنانکه در آیات فوق دیده میشود میبدی در ترجمج 

 اللفظی و خالیای تحترا بکار میگیرد و در كل ترجمه« زبر»واهۀ « فوق»رحمن را بکار میبرد. همچنین در ترجمج 

دار و اقت« خداوند است بر عرش و بر همه چیز پادشا»از هردونه احساسات را بیان میکند. اما نسفی با بیان عبارت 

نصرت خدای مر ترا برتر از »عظمت خداوند را بسیار قویتر به مخاطب منتقل میکند. همچنین در آیج بعد نیز 

عنایت او به بنددان را بزیبایی به مخاطب خود منتقل را بکار میبرد و بنوعی همراهی خداوند و « نصرت ایشان است

كرده است. ارزش بیانی كلمات همواره مورد توجه افرادی بوده است كه به زبان امتناعی عالقمندند؛ درحالیکه این 

امر با توجه به تأكیدی كه بر ایدئولوهی صورت میگیرد همچنان از اهمیتی كمتر برخوردار است و از دیدداه اندک 

نیست  نظر در اینجا بسیج ارزشهای بیانی برای اهداف امتناعی خای چندان مد»فاوتی به آن نگریسته میشود. مت

حاظ له بندی ببلکه بیشتر به این واقعیت توجه میشود كه این ارزشهای بیانی را میتوان به طرحهای طبقه

 (.496: 4374)فركالف، « ایدئولوهیک متضاد ارجاع داد

ت میتواند در اقناع مخاطب مؤثر باشد. این امر در آیاتی كه در آن وعدۀ عذاب به كافران و بدكاران ارزش بیانی كلما

داده شده است بخوبی نمایان است. جالب توجه است كه در ترجمج این دسته از آیات میبدی قویتر عمل میکند و 

ه ارد. دویی میبدی در بیان آیاتی كای است كه تأثیر بیشتری بر مخاطب داز نظر بیانی چینش جمالت او بگونه

شامل وعدۀ عذاب است راحتتر كلمات را انتخاب میکند تا آیاتی با مضامین دیگر. مثالً در تفسیر سورۀ واقعه در 



 47/ های تفسیر نسفی در مقایسه با بخش ترجمج تفسیر كشف االسرارتحلیل دفتمانی واهه

 

فی سموم در آتش تفت بادانند بادی سخت درم و »بیان ویژدیها و پاداش اصحاب شمال و یمین چنین میگوید: 

( اما 134: 4)كشف االسرار، ج « شیده و ظل من یحموم و سایج دود صعب سیاهبادی سخت سرد و حمیم آبی جو

فی سموم و حمیم در باد سوزان آب جوشان و ظل من یحموم و »تر در این زمینه عمل میکند: نسفی بسیار ساده

 (.4549: 6)تفسیر نسفی، ج « ای از دود سیاهسایه

ربا میخورند به دنیا الیقومون برنخیزند به عقبی االّ كما یقوم  الذین یاكلون الربا آنها كه»همچنین است در آیج 

 (.43: 4)همان، ج « الذی یتخبّطه الشیطن من المس مگر چون پریزدۀ دیوانه شده

الذین یاكلون الربا ایشان كه ربا میخورند ال یقومون نخیزند از دور خویش اال كما یقول الذی یتخبطه الشیطان »

 (.715: 4)كشف االسرار، ج « كه دیو زند او را به دست و پای خودمگر چنانک آنکس خیزد 

 

 گیرینتیجه
ها است كه آن را میتوان در سه محور ارزش تجربی، یکی از بحثهای مهم در تحلیل دفتمان یک متن بررسی واهه

در موارد  تمانای و ارزش بیانی بررسی كرد. با بررسی دو تفسیر میبدی و نسفی در زمینج تحلیل دفارزش رابطه

 فوق میتوان به نتایج ذیل دست یافت:

معنا و برقراری رابطج الف( ارزش تجربی كلمات: در زمینج ارزش تجربی كلمات در بحث انتخاب كلمات هم

به نسفی بکار برده است. میبدی داهی كلماتی را  معنایی، میبدی در تفسیر خود خالقیتهای بیشتری نسبتهم

نا بکار برده است كه بار معنایی آن در یک سطح نیست و در انتخاب این كلمات به رابطج علی معبعنوان كلمات هم

و معلولی آنها توجه داشته است. بحث دیگر در ارزش تجربی كلمات بحث شمول معنایی است كه میبدی در این 

ضیح كلمات را بیشتر تو زمینه بهتر از نسفی عمل میکند و در ترجمج آیات براساس رابطج تضمن و شمول معنایی،

ها در معنای استعاری است كه میبدی در این میدهد. بحث دیگر در زمینج ارزش تجربی كلمات بکار بردن واهه

 اللفظی كلمه را بیاورد.زمینه از نسفی قویتر است و نسفی بیشتر سعی میکند معنای اصلی و تحت

مینج حسن تعبیر از میبدی قویتر است. این امر بخصوی ای كلمات: در تفسیر نسفی نویسنده در زب( ارزش رابطه

در تفسیر آیاتی كه حروف مقطعه دارند، كامالً بچشم میخورد. بدین صورت كه او در ترجمج این آیات هر حرف را 

آورد. مطلب نمایندۀ یک عبارت و جمله میداند؛ اما میبدی این حروف را اكثراً به همان صورت مذكور در آیه می

سفی به ن ای است كه میبدی در این زمینه نسبتای كلمات، كاربرد كلمات رسمی یا محاورهر بحث رابطهدیگر د

ای بیشتری تر است؛ اما داهی نیز درعین آنکه كلمات ادیبانه انتخاب میکند، لغات محاورهكلماتش رسمیتر و ادیبانه

 دارد.

كلماتی است كه تأثیر مثبت یا منفی بر مخاطب داشته ج( ارزش بیانی كلمات: منظور از ارزش بیانی، بکار بردن 

نظر میتوان به این نتیجه رسید كه نسفی در زمینج ارزش بیانی  باشد كه در این زمینه با بررسی دو تفسیر مورد

 كلمات، قویتر از میبدی عمل كرده است و كلمات او تأثیر بیشتری بر احساسات مخاطب میگذارد.

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  علوم انسانی و اجتماعیادبیات،  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی صابر امامیآقای دكتر  .استشده استخراج آزاد واحد علوم و تحقیقات

 دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب ی شهرآبادسركار خانم طیبه ابراهیم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل  فرهاد طهماسبیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده
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 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  .استبوده هشگرپژوسه  هر مشاركت
 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات،  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه  انسانی و اجتماعی

 .یندنما اعالم دادند، یاریپژوهش 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و لفتخ هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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