
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي
  108 -  85، 1398سوم، شمارة سوم، پاييز سال پژوهشي،  ـ نامة علمي فصل

هاي  و نقش آن در ارزيابي ترجمه »عزَّر«قرآني  ةريشه شناسي واژ
  قرآني

  *محمود مكوند
  **عقدكي سليمان

  چكيده
در قرآن به كار رفته است. لغويان عرب و مفسران مسـلمان واژه   بارسه " عزَّر"واژه قرآني 
مترجمان قرآن نيـز   اند.اند و معاني مختلفي براي آن بر شمردهدانسته "ر- ز- ع"را از ريشه 

 لغوي، آراء تفسيري و همچنين بافت آيات، هريك در برابر واژه معادلي نهادهنظر به اقوال 

هاي پيشنهادي مترجمان پيش از هر چيز مبتني بر بافـت  اند. گرچه به نظر مي رسد معادل
  كار را براي ايشان دشوار كرده است.  آيات بوده است و همين امر،

ه و رهـايي از ترديـد و تحيـري كـه     اي مناسب براي واژبا اين همه انتخاب برابرنهاده
و ريشه  پيشينيان ما طي سده ها گرفتار آن بوده اند جز با تأمل دوباره درباب خاستگاه واژه

  شناسي آن امكان پذير نيست.
براين اساس در مقاله حاضر به جستجوي واژه و ريشـه يـابي آن در زبانهـاي سـامي     

در زبانهاي عربي،  "ر- د- ع"و  "ر- ذ- ع"، "ر- ز- ع"ايم. نشان داده ايم كه سه ريشه پرداخته
عربي، عبري، سرياني و آرامي معنايي نزديك به هم دارند و مفهوم بنيادين ميان ايـن سـه   

است و مفهوم مشترك واژه در قرآن و متون مقدس  "احاطه كردن و در ميان گرفتن"ريشه 
گفته پيشاست كه خود برخاسته از معناي بنيادين  "حمايت كردن"مسيحي همانا - يهودي
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و نوعي استعاره مفهومي است. با اين حال به عنوان دليلي ديگر بر اين مدعا به ابدال لغوي 
  در زبان عربي نيز اشاره كرده ايم.  "ر- ذ- ع"و  "ر- ز- ع"يا اشتقاق اكبر ميان ريشه هاي 

حمايت كردن يا در كنف ياري كردن، "در ادامه، به تحليل معاني پرداخته ايم و معادل
معادل هاي پيشـنهادي مترجمـان را ارزيـابي    را پيشنهاد داده ايم و سپس  "آوردن حمايت

گفته نشان داده ايم كه كرده ايم. همچنين بنابه كاربردهاي واژه در قرآن و متون مقدس پيش
پيماني و اتحاد، ايمان، رسالت و فرمانبرداري گره خورده با واژگاني دال بر هم" عزَّر"واژه 

  است. و همنشين شده
 ، مفردات قرآني، زبانهاي سامي، ريشه شناسي.عزَّر: ترجمه هاي قرآني، ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

مفسران، لغويان و دانشمندان علوم قرآني از ديرباز تاكنون در بـاب مفـردات بسـيار سـخن     
انـد. البتـه ايـن مسـأله ويـژه      اند و انبوهي اوراق و سطور را به اين امر اختصـاص داده گفته

مطالعات قرآني نيست و در مطالعات كتاب مقدس نيز آثـار و مكتوبـات فـراوان در حـوزه     
مفردات تأليف شده است. اگر فهرستي از تأليفات اين حوزه را پيش رو داشته باشيم اهميت 
و ضرورت پژوهش درباب واژگان متون مقدس به خوبي براي ما روشن خواهد شد. با اين 

قص نيستند و دست كم فقدان يك نگاه تاريخي در آثار اسـالمي  حال آثار مذكور خالي از ن
و تمركز صرف بر مفاهيم واژگان و ساخت واژه، فرآورده هاي زبان شناختي نادرستي را به 

هـاي همـزاد   هاي مسلمانان، واژه را در زبـان بار آورده است. به عبارت ديگر عموم پژوهش
عناي يك واژه و ساخت آن را در چارچوب عربي بررسي نمي كنند و همواره تالش دارند م

زبان عربي و نظام معنايي قرآن توضيح دهند. ناگفته پيداست كه اين رويكـرد چـه آفـات و    
توجيهات لغوي نادرستي را با خود به همراه خواهد آورد. بنابراين در مقاله حاضر از ريشـه  

به معناشناسي واژه پرداخته تطبيقي - بحث كرده ايم و با نگاهي تاريخي "عزَّر"شناسي واژه 
ايـم و سـپس بـا مراجعـه بـه      ايم. در طرح مباحث، ابتدا اقوال لغويان عرب را بازگو كـرده 

هاي سامي، صورت و معناي واژه را در زبانهاي عبري، آرامي و سـرياني بررسـي   فرهنگنامه
در قـرآن و   ايم. در ادامه جهت ارائه گزارشي مبسوط از مفاهيم واژه به كاربردهـاي آن كرده

ايم. الزم به ذكـر اسـت كـه واژه را در ادبيـات كهـن      مسيحي پرداخته- متون مقدس يهودي
 عرب، مشتمل بر اشعار قبل از اسالم و مخضرمين نيافتيم.
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ايم و چالشي را كـه ايشـان در   در گام بعدي، نظرگاه مفسران را درباره واژه توضيح داده
ايم. افزون بر اين جهت انجـام يـك مطالعـه تـاريخي     اند نشان داده تبيين مفهوم واژه داشته

تر به كاربردهاي واژه در متون روايي اشاره كرده ايم. در پايان مبتني بر بررسـي هـاي   وسيع
پيشـنهاد داده ايـم و سـپس     به تحليل معاني پرداخته ايم و يك معـادل نهـايي  انجام شده به 

   معادل هاي پيشنهادي مترجمان را ارزيابي كرده ايم.
  هاي زير پاسخ خواهد گفت:بنابرآنچه گذشت، پژوهش حاضر به پرسش

  مسيحي كدام است؟ - مفهوم واژه در قرآن و متون مقدس يهودي .1
ترجمه هاي قرآن تا چه حد توانسته اند مقصود و مفهوم دقيق واژه را دريابنـد و بـه    .2

  خواننده فارسي زبان منتقل كنند؟
مسـيحي چـه نقشـي در ارزيـابي     - و متون مقدس يهوديدر قرآن » عزّر«معناشناسي  .3

  ترجمه هاي قرآن دارد؟ 
هاي فوق، نه تنها در ارزيابي ترجمه هاي قرآن سودمند است بلكه پيوند پاسخ به پرسش

نزديـك  افزون بر اين، پژوهش حاضـر امكـان   تنگاتنگ ميان متون مقدس را تبيين مي كند. 
  عصر نزول فراهم خواهد آورد.  شدن به فهم مخاطبان نخستين قرآن را در

 

  در قاموس هاي عربي "عزَّر". 2
ها با عبـارات و شـواهد   كند كه در غالب قاموسخليل به دو مفهوم مهم اين ريشه اشاره مي

  ها ياد شده است: گوناگون از آن
 ).351 :1،  ج 1409(خليل، ياري رساندن  1.2

در نظـر گرفتـه    "عـزَّر "مفهوم منع كردن را براي واژه  جمهرة الغةنويسنده كتاب الف) 
همين مفهوم را  تهذيب الغةازهري نيز در . )170: 2005؛ عمر، 705: 2، ج1988ابن دريد، (است

اين نوع « » نصرْتُموهم بأَن تردوا عنهم أَعداءهم  عزَّرتُموهم  فتأْويل« كند:كند و بيان ميذكر مي
كنـد، بـه معنـاي    كه از آسيب رسيدن به فرد مورد نظر جلوگيري مي مانع شدن از اين حيث

  ).79، : 2ج، 1421ازهري، (»باشد.ياري رساندن مي
مفهوم ياري كردن با شمشير را يكي از مفاهيم اين ريشه  بلسان العرابن منظور در  ب)

- ر روايـت رسد ابن منظور تحت تاثيبه نظر مي .)563: 4، ج1414(ابن منظور، بيان كرده است
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، 1412(براي نمونه نك: طبري، كند هايي كه در تفاسير كهن آمده است اين مفهوم را ارائه مي
  ). 376: 1، ج1416؛ سمرقندي، 97: 6ج

براي اين واژه مفهوم ياري رساندني را كه همـراه بـا   مفردات و  همعجم مقاييس اللغ ج)
همچنـين   ).564: 1412؛ راغـب،  312: 4، ج1420(ابـن فـارس،   اندبزرگ داشتن باشد بيان كرده

مفهوم ياري رساندن را براي اين واژه ذكر كرده است ولي الزمه اين ياري رساندن  التحقيق،
هـــا را ايمـــان آوردن بـــه طـــرف مقابل(خـــدا و رســـول خـــدا) و بـــزرگ داشـــتن آن

  ).131: 8، ج1430(مصطفوي،داند مي
 

 تنبيه كردن 2.2
،  1409(خليـل،  كند مفهوم تنبيه كردن استذكر مي» عزَّر«دومين مفهومي كه خليل براي واژه 

كند ايـن تنبيـه و   اند. ابن منظور بيان مي. عموم لغويان نيز اين مفهوم را ذكر كرده)351:  1ج 
 و راغب اصفهاني .)563: 4، ج1414(ابن منظور، باشدتوبيخ به جهت حفظ جان و مال فرد مي

اند، اين نوع و گفته اندان مصداق ياري كردن بيان كردهرا به عنو مفهوم تنبيه كردن مصطفوي
- باشد زيرا او را در مقابل اعمال ناپسند حفظ ميتنبيه از مصاديق دفاع و تقويت شخص مي

   ).131:  8، ج1430؛ مصطفوي،564: 1412(راغب، كندكند و او را به سوي كمال هدايت مي
ذيل مفهوم تنبيه كردن، از بيت زيـر يـاد   افزون بر اين اشاره مي شود كه خليل بن احمد 

  كند: مي
ــيس" ــر  و لـ ــة  بتَعزِيـ ــر خزايـ ــب      األميـ ــر مريـ ــت غيـ ــا كنـ ــي إذا مـ  "علـ

 )351:  1،  ج 1409(خليل، 

  " .به خاطر تنبيه فرمانروا، مادامي كه در شك و ترديد نباشم هيچ ذلتي بر من نيست"

در منابع متاخرتر اين بيت به قيس بن كند ولي خليل به شاعر اين بيت اشاره نميگرچه 
(زمخشري، هيثم سلمي نسبت داده شده است آنگاه كه حجاج وي را به قصد تأديب مي زند

بنابراين مفهوم فوق به عصرنزول قرآن ارتباطي ندارد و يك مفهوم متـأخر   ).417: 5، ج1992
است كه شايد بتوان گفت ريشه در مباحث فقهي دارد، چنان كه خليل با تعبير ذيـل بـه آن   

تـري قـرار   ، نوعي زدن كه نسبت به حد، در درجه پـايين "ضرب دون الحد"اشاره مي كند: 
  ).351:  1،  ج 1409(خليل، دارد
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 بزرگ داشتن و اكرام 3.2
شـود مفهـوم بـزرگ    بيان مـي  "عزَّر"براي واژه  صحاح و  جمهرة اللغهمفهوم سومي كه در 
ازهـري و ابـن    ).745: 2، ج1376؛ جـوهري،  705: 2، ج1988(ابـن دريـد،   داشتن و اكرام است

و النُّصرةُ إِذا وجبت فالتعظيم داخلٌ فيها ألَن نصرة األَنبياء هي المدافعة عنهم و الذب عن دينهم " :گوينـد كنند و مـي نيز بين دو مفهوم ياري رساندن و بزرگ داشتن ارتباط برقرار مي  منظور
گردد، بزرگ داشت نيـز همـراه آن   ياري رساندن هنگامي كه الزم مي " و تعظيمهم و توقيرُهم

همچنين بزرگ داشت  است. زيرا ياري رساندن به پيامبران، همانا دفاع از ايشان و دينشان، و
 .(ازهري؛ ابن منظور،همانجاها)باشدها ميو اكرام آن

  
 هاي سامي زباندر  "عزَّر". 3

و نيـز كـاربرد آن در متـون     "عزَّر"در اين بخش به اقوال فرهنگنامه هاي سامي دربـاب واژه 
  هاي عبري ، سرياني و آرامي خواهيم پرداخت.مقدس به زبان

  
 هاي سامي نامه فرهنگ 1.3
  مي توان بازيافت: به معناي ياري و كمك كردنهاي سامي زير  را در زبان "عزَّر"واژه 

  "ֶעזְָרה"و  "ֵעזֶר"عبري به صورت الف) 
  "עזר" فينيقي به صورت ب)
   "עדר" به صورت و پالميري آراميج) 

  )  305: 1386؛ جفري، 562- 563: 2، ج1357مشكور، ( "ܥܕܪ"د) سرياني به صورت 
تنها در سوره هاي متأخر قرآن و در مفهوم فني و خاص كمك  "عزَّر" گويد جفري مي

 "عـزَّر "كردن در كارهاي ديني به كار رفته است. وي اين احتمال را مطرح مي كند كه فعل 
  (جفري، همانجا).باشد "ֶעזְָרה"يا  "ֵעזֶר"برساخته از روي واژه قرضي 

بـه معنـاي يـاري     "ָעזַר"مراجعه به ساير فرهنگنامه هاي سامي نشان مي دهد كـه واژه  
اسم و به معناي ياري هستند. با ايـن حـال اشـاره     "ֶעזְָרה"و  "ֵעזֶר" كردن است و واژگان

شود كه مفهوم بنيادين واژه عبارت است از در ميان گـرفتن يـا احاطـه كـردن و معنـاي      مي
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 (عدر) و "ܥܰܕܪ"آن برخاسته است. اين واژه در سرياني به صورت  حمايت و ياري كردن از
  ). 1062: 1903؛ جاسترو، 619، 1907(گزنيوس، )(عزر "ܥܙܪ" نه است
  
  متون مقدس عبري 2.3

در بـاب   "ר- ז- ע"دهد كـه ريشـه   هاي متعدد از عهد عتيق نشان ميگزنيوس با ارائه نمونه
بر مفهوم يـاري شـدن، علـي الخصـوص از      - كه صورت مجهول باب فاعل است - نيفعل 

 Bereishit،44ميـدراش( اي از  جاسترو نيز نمونه(گزينيوس، همانجا). جانب خدا داللت دارد

Rabbah(جاسترو، همانجا)) ارائه مي دهد كه در آن ياري كردن به خدا نسبت داده مي شود .  
  اين عبارت آمده است: )33: 29(تثنيه، در عهد عتيق

ם ָכמֹוָך ִמי יְִׂשָרֵאל ַאְׁשֶריָך"   :" ּגֲַאָוֶתָך ַוֲאֶׁשר־ֶחֶרב ֶעזְֶרָך ָמגֵן ַּביהָוה נֹוַׁשע ַע֚

او ! اي قومِ نجات يافته به دسـت خداونـد   كيست مانند تو؟! خوشا به حال تو اي اسرائيل"
  ".1سپرِ اعانت و شمشيرِ ظفر توست
به معناي ياري و  "ֵעזֶר" به معناي سپر به واژه عبري "ָמגֵן"در عبارت فوق واژه عبري 

و اعانت اضافه شده است. اين اضافه از نوع تشبيهي است كه در آن ياري به سپر تشبيه مي 
كنـد. دو  شود. كاربرد فوق، مفهوم احاطه كردن به منظور حفاظت را نيز به خوبي تبيين مـي 

نشـين مـي شـوند و    بار از طريق عطف، هم 4نيز  )115: 9- 11و  33: 20(واژه فوق، درمزامير
  چنين  آمده است:  )33: 20(گردد. براي مثال در نمونه مزاميرهمين معنا تأييد مي

او اعانـت و   جان ما منتظر خداوند است؛": "הּוא ּוָמגִּנֵנּו ֶעזְֵרנּו ַליהָוה ִחְּכָתה נְַפֵׁשנּו"
  ".سپر ماست

دد  بِن هحمله موضوع آن ك )20: 1،16(پادشاهاندر عهد عتيق رِه   ، پادشـاه آرام، هـبـه سـام 
  است اين عبارت آمده است:

יִם ַוּיְֵצ֖אּו " ה ּוֶבן־ֲהַדד֩  ַּבָּֽצֳהָר֑ ֶלְך ְׁשֹלִׁשֽים־ּוְׁשַנ֥יִם ְוַהְּמָלִכ֛ים ֧הּוא ַּבֻּסּ֗כֹות ִׁשּ֜כֹור ׁשֶֹת֨  ֶמ֖
دد و سـي و دو پادشـاهي كـه      بِنپس به وقت ظهر بيرون رفتند، آنگاه كه " ׃" אֹֽתֹו עֵֹז֥ר هـ
  ".ها به ميگساري مشغول بودند دادند در خيمه اش مي ياري

پيمـان و  در نبـرد هـم   هدد بِندر آيه فوق سخن از ياري سي و دو پادشاهي است كه با 
و ترجمه  مژده براي عصر جديدمتحد شده اند. شايد به همين دليل است كه ترجمه فارسي 
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(=متّحد و هم پيمان)  "allied"و  "متّحد"را در آيه فوق به  "עֹזֵר"واژه عبري 2NIVانگليسي 
  ترجمه كرده اند. 

آفـرينش آدم و  با آيات زير مواجه مي شويم كه در باب  )2: 18- 24(آفرينش، در تورات 
  است: حوا

 » سازم نيكو نيست آدم تنها باشد، پس ياوري مناسب براي او مي«يهوه خدا فرمود:  18"

جانداران صحرا و پرندگان آسمان را كه از خاك سرشته بـود نـزد آدم    هو يهوه خدا هم«19
آورد تا ببيند آدم چه نامي بر آنها خواهد نهاد، و هرآنچه آدم هـر جانـدار را خوانـد، همـان     

وحوش صـحرا را نـام نهـاد؛     هچارپايان و پرندگان آسمان و هم هپس آدم هم20 نامش شد
پس يهوه خدا خوابي گران بر آدم مستولي كـرد  21 .ي آدم يافت نشدولي ياوري مناسب برا

هايش را گرفت و جاي آن را با گوشـت پـر    و در همان حال كه آدم خفته بود يكي از دنده
كـه از آدم گرفتـه بـود زنـي سـاخت و او را نـزد آدم         آنگاه يهوه خدا از همان دنده22 كرد
او زن  گوشـتم؛  و گوشـتي از  از استخوانهايم، استخواني اين است اكنون: آدم گفت23  آورد

از همين رو، مرد پدر و مادر خود را ترك كـرده،   24 .زيرا كه از مرد گرفته شد ناميده شود،
  ".و يك تن خواهند شد به زن خويش خواهد پيوست

آمده است. ايـن واژه معـادل    "ياور"واژه  20و  18چنانكه مالحظه مي شود در دو آيه 
و معناي ياور يا ياري دارد.  "ר- ז- ע"است. اين واژه اسم است از ريشه  "זֶרעֵ "واژه عبري 

 "ֵעזֶר"با اين حال آيات باال برخي وجوه معنايي اين واژه را براي ما آشكار مي كننـد: واژه  
اينجا داللت صرف بر ياري و كمك ندارد و به نوعي بر انس و الفت هم داللت دارد؛ حوا، 

اند. در تلمـود  و استخوان او است و اين دو مانند يك تن متحد شدهانيس آدم و از گوشت 
  از قول ربي اليعزر در توضيح آيات باال، اين عبارت عبري آمده است:  )a63،Yevamotبابلي( 
ــد، آدم  ": "אדם אינו אשה לו שאין אדם כל" ــته باش ــه زن نداش ــردي ك ــر آدمي/م ه

  "نيست.

اين عبارت داللت بر آن دارد كه يك مرد وقتي از هويت انساني برخوردار مي شود كـه  
  زن داشته باشد و هويت آدمي متشكل از زن و مرد با هم است. 

بارها در معناي ياري بـه كـار    "ר- ז- ע" ريشه )12، بخش1(تواريخدر آياتي از عهد عتيق
  ر است:اي از ترجمه اين آيات به قرار زيرفته است. خالصه

داوود بـه    - 17رسـاندند؛   ياريـ از آن جنگاوران بودند كه داوود را در جنگ  نانيا .1" 
ام دهيـد، دل   ايد تا ياري اگر در صلح و صفا نزد من آمده«استقبال ايشان بيرون آمده، گفت: 
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 .اي پسر يسـا، مـا بـا تـوييم     .اي داوود، ما از آنِ توييم - 18 من با شما در پيوند خواهد بود
آنهـا بـه    - 21. دهـد  زيرا خدايت تو را ياري مي !و سالمتي بر يارانت باد !سالمتي بر تو باد

روز بـه روز افـراد    سـان،  نيبـد  - 22 رسـاندند  يم ياريمهاجم  يها داوود در مقابله با دسته
  ".آمدند يرساندن به داوود نزد او م ياري يبرا يشتريب

  آيات فوق بسيار سودمند است: در شناخت سياق 1كتاب تواريخ 11بررسي بخش 
اينك ما از گوشـت و  «آنگاه تمامي اسرائيل در حبرون نزد داوود گرد آمده، گفتند:  - 1"

پس مشايخ اسرائيل جملگي به حبرون نزد داوود پادشاه آمدند، و او در  - 2م. يي استخوان تو
  ".آنجا در حضور خداوند با ايشان پيمان بست

سخن از يكي شدن و اتحاد است و ايـن مفهـوم بـا تعبيـري     مالحظه مي شود كه اينجا 
بيان شـده اسـت. همچنـين    » ميي ما از گوشت و استخوان تو«مشابه سفر آفرينش به صورت 

  تقويت مي شود. "پيمان بستن"اين معنا مانند آيات كتاب پادشاهان با تعبير
ي(ع) اشـاره مـي   نام يكي از فرزندان حضرت موسـ  ،العازاربه  )18: 4(خروج،در تورات

  شود:
ــري  ":  "ַּפְרעֹה ֵמֶחֶרב ַוּיִַּצֵלנִי ְּבֶעזְִרי ָאִבי ִּכי־ֱאֹלֵהי ֱאִליֶעזֶר ָהֶאָחד ְוֵׁשם" ــام ديگ و ن

  "».تخداي پدرم ياورم بوده و مرا از شمشير فرعون رهانيده اس«زيرا گفته بود:  العازار،
را در عبري به  "ר- ז- ע"آيه فوق از دو جهت قابل توجه است؛ از يك سو مفهوم ريشه 

و  "ֶעזְרִ "بـه ارتبـاط آن بـا واژه    " ֱאִליֶעזֶר"روشني تبيين مي كند زيرا در توضيح نام عبري 
و از سـوي ديگـر سـخن از يـاري      شـود ريشه اشـاره مـي  ي هممعناي مشترك اين دو واژه

  حضرت موسي(ع) به مثابه يك پيامبر است.
  اين عبارت آمده است:  )1: 14(كتاب يوشع، در عهد عتيق

مــــــردان ":  "אֹוָתם ַוֲעזְַרֶּתם ַהַחיִל ּגִּבֹוֵרי ּכֹל ֲאֵחיֶכם ִלְפנֵי ֲחֻמִׁשים ַּתַעְברּו ְוַאֶּתם"
 ياريـ برادران خود عبـور كننـد و آنـان را     يرو شيمسلح شده، پ يهمگ ديجنگاور شما با

  ".رسانند
داللـت   "ֲעזְַרֶּתם"چنانكه مالحظه مي شود در عبارت فوق، فعل جمع مذكر مخاطـب  

بر معني ياري كردن دارد. اين عبارت از قول يوشع بن نون، جانشـين حضـرت موسـي(ع)    
در سـياق بحـث اطاعـت و     "ֲעזְַרֶּתם" دهـد كـه فعـل   بيان مي شود و آيات بعد نشان مـي 

  به كار رفته است: فرمانبرداري 
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كرد و به هر كجا ما را  ميخواه ،يگفتند: هرآنچه به ما فرمود وشَعيآنان در پاسخ  - 16"
 زيـ از تـو ن  م،ياطاعت كـرد  زيرا در هر چ يگونه كه موس همان - 17رفت.  ميخواه ،يبفرست

هر كه از فرمان  - 18بود!  يبا تو باشد، چنانكه با موس تيخدا هوهيبرد. فقط  ميفرمان خواه
اطاعت نكند، كشته خواهد شد. فقط  ييو كالم تو را در هرآنچه بدان امر فرما چديتو سر بپ

  "باش! ريو دل يقو
در زبان عربي معادل » ز« صامتدانستيم كه  "ָעזַר"بنابرآنچه گذشت و با تأكيد بر نمونه 

اشاره مي شود كه معادل  "נָזַל" به عنوان مثالي ديگر به فعل است.در زبان عبري » ז«صامت 
نشان نيز  »ذ« صامتگاهي در زبان عربي با  »ז«عبري حال صامت با اينعربي آن نَزَل است. 

در زيـان عربـي بـه صـورت نَـذَر بـه كـار مـي          "נָזַר"براي مثال فعل عبـري   شودداده مي
در زبـان   "ָעזַר" بنابراين مي توانيم بپذيريم كه فعل عبـري ). 542- 543: 1907(گزنيوس، رود

فَيقَـالُ  «آورده اسـت:   مصباح المنيرفيومي در  عربي به صورت عذَر نيز خود را نشان دهد.
رْتَهإِذَا نَص (تُهذَرع)«  ،نيز گفته انـد كـه    تاج العروسو  لسان العرب .)398: 2، ج1414(فيومي

قـدما در   ).546: 12، ج1414؛ زبيـدي،  548: 4، ج1414(ابن منظـور،  عذير به معناي نَصير است
اشتقاق اكبر به روابـط معنـايي   اند. ياد كرده يا إبدال لغوي اشتقاق اكبرتوضيح اين مسأله از 

بـه صـامت   گانـه،  هاي سهپردازد كه در آنها ضمن حفظ ترتيب، يكي از صامتواژگاني مي
ــقَ"قريــب المخــرج ديگــري تغييــر يافتــه باشــد ماننــد واژگــان   و  "نَهــقَ"، "نَع"ــذَم ج" ،  هـر دو و  قريب المخرج هسـتند  "ذال"و  "زاء"دانيم كه مي .)14: 9، ج1379(فرزانه، "جذَلَ"

بنـابراين تغييـر ايـن دو صـامت در     . )125: 10(ابن يعيش، بي تـا، ج دارند جهرمشترك  صفت
  . از باب ابدال دانست را مي توان "عذر"و  "عزر"واژگاني مانند 

معادل  "עדר"و آرامي  "ܥܰܕܪ"هاي سامي، واژگان سرياني همچنين ديديم كه در فرهنگ
قرار گرفته اند. اكنون مي توانيم بيفزاييم كه اين دو واژه، معـادل واژه عربـي    عزَّرواژه عربي 

گفته، حروف دال و ذال ) در دو زبان پيشדو  ܕعذَر هستند زيرا معادل عربي صامت دالت (
) و در آرامـي بـه   بـدر ( "ܰܒـܰܕܪ" واژه عربي بذَر در سـرياني بـه صـورت   هستند. براي نمونه 

در سـرياني بـه صـورت     ذُباباست. همچنين واژه عربي  ) به كار رفتهبدر( "ְּבַדר"صورت  ؛ 60: 1966(بروكلمـان،  (ديبابا)  آمده است "ִּדיָבָבא") و در آرامي به صورت دبابا( "ܰܕܳܒܳܒܐ"
  ).81: 1908؛ اسميت، 294 - 141: 1903جاسترو، 
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  متون مقدس سرياني و آرامي  3.3
پـردازيم تـا بـا سـياق كـاربرد واژه هـاي       سرياني و آرامي مياكنون به بررسي متون مقدس    در اين متون آشنا شويم. "עדר"و  "ܥܰܕܪ"

متعلق به طومارهاي بحرالميت ايـن عبـارت آرامـي آمـده      )29: 12(ايوب، در متن ترگوم
 ]و هم يتيمي را رهانيدم، آورد مي برميزيرا فقيري را كه فرياد [":   "לה עדר לא די֗  "است:

  ."كه ياوري نداشت
- مراجعه به متن كامل آيه نشان مي دهد كه عبارت فوق از زبان حضرت ايوب بيان مي

  در سياق كمك به فقير و يتيم به كار رفته است.  "עדר"شود و واژه 
  اين آيه آمده است:  )12: 1،7(قرنتيانپشيطتا، ترجمه سرياني كتاب مقدسدر 

ܝܢ ݈ܐܳܢܫ ܐ݈ܠܳܢܫ" ܝܶܗ݂ܒ  ݁ܕܶ ܠܳܝܳܢܐ ܶܠܗ ܶܡ݂ܬܺ ظهور روح، به ": "ܶܠܗ ݁ܕܳܥ݂ܕܳܪܐ ܰܐܝ݂ܟ  ݁ܕܽܪܘܳܚܐ ݁ܓܶ
  ".شود هر كس براي منفعت همگان داده مي

بـه صـورت اسـمي و بـه      "ܳܥـ݂ܕܳܪܐ"، فعل هزاره نوشود در ترجمه مي چنانكه مالحظه
منفعت ترجمه شده است. در برخي ديگر از ترجمه هاي كتاب مقدس نيز ترجمه مشابه اي 

واژه را به خيريت و  KJV3و ترجمه  مژده براي عصر جديدشود؛ براي مثال ترجمه ديده مي
  ) ترجمه كرده اند.profitمنفعت (

به مصاديق آن اشاره  12تا  8فوق، بحث مواهب روح القدس است و در آيات سياق آيه 
، نبوت و جز شفا دادن، ايمان، كالم معرفت، كالم حكمت مي شود؛ اين مواهب عبارتند از:

هـاي منفعـت و   گفته معـادل شايد با نظر به همين مصاديق بوده است كه مترجمان پيشآن. 
  اند. ري كردن را رها كردهخيريت را برگزيده اند و معادل يا

وجود دارد كه در آن سخن از ياري خدا بـه   )109: 26(مزامير، پشيطتا آيه ديگري در در 
  حضرت داوود است:

 ام فرما؛ اي يهوه خدايم، ياري": "ܛܝܒـܘܬܟ ܐܝܟ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܐܠܗܝ ܡܪܝܐ ܥܕܪܝܢܝ"
   ".بر حسب محبت خويش، نجاتم بخش

  در سياق ياري به يك پيامبر يه كار رفته است.  "ܥܕܪܝܢܝ"در آيه فوق فعل 
  با عبارت سرياني زير مواجه ايم: ) 1: 54انجيل لوقا،( پشيطتادر 

ܪ" ܪ ܰܥ݂ܒ݁ܕܶܗ ܐܺܠܝܣܳܪܶܝܠ ܰܥ݁ܕܰ و خـادم   آورده،و رحمت خود را به يـاد  ": "ܚܳܢܶܢܗ ܶܘܐ݁ܬ݁ܕ݂ܟܰ
  ".خويش اسرائيل را ياري داده است
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ܪ"در اين آيه فعل  براي ياري حضرت يعقوب به مثابه يك پيامبر به كار رفته است  "ܰܥـ݁ܕܰ
و بـه   طور كه به اجداد ما يعني به ابـراهيم  همان"شود: و اين مفهوم در آيه بعد نيز تأكيد مي

  " .فرزندان او تا به ابد وعده داد

  اين عبارت آمده است: )10: 4(يوشع،اي از پشيطتا در آيه
  ".برآييد ام ياري به": "ܥܕܪܐ ܠܝ ܘܗܘܘ ܠܘܬܝ ܣܩܘ"

سودمند است  "ܥܕܪܐ"رجوع به سياق آيه فوق در فهم يكي از مولفه هاي معنايي واژه 
براي هوهام پادشاه حبرون، فرآم پادشاه يرمـوت،  صدق پادشاه اورشليم  پس اَدوني - 3"  پيماني است: و نشان مي دهد كه اينجا سخن از اتحاد و هم

ام برآييد تا به جِبعون  به ياري  تيافيع پادشاه الكيش و دبير پادشاه عجلون پيغام فرستاده، گف
   ".اسرائيل صلح كرده است حمله بريم، زيرا با يوشَع و بني

ن مي خواهد با او  متحد از ديگر پادشاها صدق پادشاه اورشليم اَدونيبنا بر عبارات فوق 
  شوند تا در مقابل هم پيماني يوشع و مردان جبعون به او ياري رسانند و از او حمايت كنند. 

ܪ"نمونه جالب ديگر براي كاربرد واژه سرياني  آيه زير از كتـاب اعمـال   پشيطتا، در  "ܰܥ݁ܕܰ
  است:  )18: 27(رسوالن

݂ܕ " ܐ ܘ݂ܟܰ ܺܐܰܝܐ ݁ܕܺܢܐܰܙܠ ܨ݂ܒܳ ݂ܒܘ ܰܐܶܚܐ ܰܚ݁ܦܽܛܘ݈ܗܝ ܐܰܠ݂ܟܰ ܠܺܡܝـ݂ܕܶܐ ܰܘ݂ܟ݂ܬܰ ܢܰܩ݁ܒܽܠـܘܳܢܝ݈ܗܝ ܠ݂ܬܰ  ݁ܕܰ
݂ܕ  ܪ ܶܐܰܙܠ ܘ݂ܟܰ ܝ ܰܥ݁ܕܰ ܐ ݁ܒܰܝ݂ܕ  ܰܣ݁ܓܺ ܘ݂ܬܳ چون آپولس قصد سفر به ": "ܡܰܗܝܡܶܢـܐ ܠ݂ܟܽܠܽܗܘܢ ܰܛܝ݁ܒܽ

گرمـي پـذيرا شـوند.     اَخائيه كرد، برادران تشويقش كردند و به شاگردان نوشتند كه او را بـه 
فيض ايمان آورده بودند، يـاري فـراوان    هبه واسط جا رسيد، كساني را كه چون آپولس بدان

   "د.دا
ܪ"چنانكه مالحظه مي شود در آيه فوق فعل  نشسـته   "ܡܰܗܝܡܶܢـܐ"در كنـار واژه   "ܰܥـ݁ܕܰ

  (هيمن) است و داللت بر مفهوم ايمان دارد.  "ܗܝܡܢ"است كه از ريشه 
  

  در تفاسير و روايات "عزَّر". 4
تـرين  بررسي خواهيم كرد و به نقل مهم "عزّر"در اين بخش آراي مفسران را در مورد واژه 

اقوال ايشان خواهيم پرداخت. افزون بر اين كاربردهاي واژه در متون روايي نيز تبيين خواهد 
در سه آيه قرآن به كـار رفتـه اسـت.    " ر- ز- ع"شد. اما پيش از آن اشاره مي شود كه ريشه 
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ها به كـار رفتـه اسـت سـودمند     اين آيات، در فهم سياق قرآني اي كه واژه در آننگاهي به 
  است: 

ي معكُـم     و لَقَد أَخَذَ اللَّه ميثاقَ بنيالف)  إِسرائيلَ و بعثْنا منْهم اثْنَي عشَرَ نَقيباً و قالَ اللَّه إِنـِّ
ناً      و آمنْتُم بِرُسلي لَئنْ أَقَمتُم الصالةَ و آتَيتُم الزَّكاةَ سـقَرْضـاً ح ه و عزَّرتُموهم و أَقْرَضْتُم اللـَّ

ذل دعنْ كَفَرَ بفَم ا الْأَنْهارهتنْ تَحري متَج نَّاتج لَنَّكُمخلَأُد و كُمئاتيس نْكُملَأُكَفِّرَنَّ ع  نْكُم مـ ك
  )12ئده/ما( فَقَد ضَلَّ سواء السبيلِ

ـ    ب)  وراةِ و الْإِنْجي ي التـَّ فـ مهنْـدكْتُوباً عم ونَهجِدالَّذي ي يالْأُم ولَ النَّبِيونَ الرَّستَّبِعلِ الَّذينَ ي
خَبائثَ و يضَـع  يأْمرُهم بِالْمعرُوف و ينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ و يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرِّم علَيهِم الْ

وا النُّـور     عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتي عـاتَّب و رُوهنَص و وهزَّرع و نُوا بِهفَالَّذينَ آم هِملَيع كانَت
  )157اعراف/( الَّذي أُنْزِلَ معه أُولئك هم الْمفْلحونَ

  )9فتح/( ﴾و تُعزِّروه و تُوقِّرُوه و تُسبحوه بكْرَةً و أَصيالً لتُؤْمنُوا بِاللَّه و رسوله﴿ج) 
از يك سو با مفهـوم ايمان(بـه    "عزَّر"چنانكه مالحظه مي شود در هرسه آيه فوق، واژه 

خدا و رسوالنش) پيوند خورده و از سوي ديگر به پيامبران اختصاص يافته است. همچنين 
سـوره فـتح بـه     10در آيه نخست، از ميثاق و پيمان الهي سخن مي رود. همين معنا در آيه 

كـه بـار ديگـر واژه را در     ﴾ونَ اللَّـه إِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِع﴿صورت ديگري آمده است: 
دهد. در آيه دوم نيز مفهوم تبعيت و فرمانبرداري برجسته سياق بيعت و پيمان بستن قرار مي

  مي شود. 
 

 تفاسير قرآن 1.4
شود كـه عمـوم مفسـران    اين نتيجه حاصل مي "عزّر"با بررسي اقوال تفسيري در باب واژه 

انـد. اكنـون بـه    سخن جديدي در باب اين واژه بيان نكـرده  اند ومتكي به اقوال لغويان بوده
  اند:مفاهيمي اشاره مي شود كه مفسران براي اين واژه بيان كرده

  الف) ياري رساندن 
  ب) بزرگ داشتن و احترام گذاشتن 

: 4، ج1373؛ طبرسي، 384: 15، ج 1420(فخر رازي، ج) ياري رساندن و بزرگ داشتن 
: 8،  ج1419؛ فضـل اهللا،  274: 18،  ج1390؛ طباطبـايي،  335 :4، ج1407؛ زمخشري، 752
84.(  
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اشاره مـي كنـد و در   » رعزَّ«به اختالف مفسران درباره واژه  جامع البيانطبري در تفسير 
نصرت و ياري دادن؛ بنا به قولي ايـن نصـرت بـا     - 1قول را برجسته مي سازد:  2اين باب 

بزرگداشـت و بـه نيكـي     - 2فرمانبرداري همـراه اسـت   شمشير است و بنا به قولي ديگر با 
  ستودن.

وي سپس راي مختار خود را مفهوم نصرت و ياري كردن اعالم مي كند و جهت تأييـد  
سـوره فـتح، واژه    9سوره فتح استناد مي كند. طبري با نظر به اينكه در آيه  9اين نظر به آيه 

»قِّرُوهبا واژه » تُو»وهزِّره است نتيجه مي گيـرد كـه چـون واژه    همنشين شد» تُع» قِّرُوهبـه  » تُـو
نمي تواند تكراري از همين مفهوم باشد و بايد » رعزَّ«معناي بزرگداشت و تعظيم است پس 

در معناي نصرت و ياري كردن به كار رفته باشد. جالب آنكه وي در ادامه، نصرت را به دو 
بـه نيكـي   «كند و نصرت زباني را همـان  نوع نصرت با شمشير و نصرت با زبان تقسيم مي 

روشن اسـت  ). 467: 3تا، ج؛ نيز نك: طوسي، بي98: 6، ج1412(طبري، تعريف مي كند» ستودن
كه طبري با اين تفسير، تالش دارد تا هر دو قول را پوشش دهد. گويا اين تـالش از سـوي   

 157نكـه در آيـه   مفسراني مانند طبري به دليل توجهي است كه به سياق آيـات دارنـد، چنا  
نشين شده است. وي در اين مورد بـرخالف آيـه قبـل    هم "نَصرَ"با واژه  "رعزَّ"اعراف واژه 

مـورد تأكيـد قـرار مـي      "عظَّـم "و  "وقَّـر "ناگزير مفهوم بزرگداشت را بـا واژگـاني چـون    
ظر بـه  مفسران ديگر مانند فخر رازي و عالمه طباطبايي نيز با ن ).157: 7، ج1412(طبري، دهد

؛ 384: 15، ج 1420(فخـر رازي، سياق متفاوت آيات، معاني مختلفي بـراي واژه برگزيـده انـد   
  ).274: 18و ج 282:  8، ج1390طباطبايي،
حال بعضي مفسران مانند ابوعبيده اساسا به سياق آيات مورد نظر توجهي نداشـته  با اين

  را تقويت مي كند: » تودنبزرگداشت و به نيكي س«است و با استناد به بيت زير، مفهوم 
 و مــــن ليــــث يعــــزّر فــــى النَّــــدى   و كــــم مــــن ماجــــد لهــــم كــــريم 

  )156: 1، ج1381(ابوعبيده، 

شاعر در بيت فوق از شرافت و ارجمندي مردماني سخن مي گويد كه در انجمن ماننـد  
  شيراني شجاع مورد بزرگداشت قرار مي گيرند.

سوره فتح نيز واژه  9آنجا است كه حتي ذيل آيه ناديده گرفتن سياق از سوي ابوعبيده تا 
»وهزِّرقِّرُوه«را با وجود همنشيني با » تُعهمـان،  به معناي بزرگداشت و تعظيم دانسته است» ُتُو)
  ).217: 2ج
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گزيند اما تالش مي برمي "رعزَّ"در اين ميان آلوسي مفهوم نصرت و ياري را براي واژه 
نشيني اين دو واژه را به نحوي اعراف، هم 157ذيل آيه  "نَصرَ"با  "رعزَّ"كند تا با تبيين فرق 

را بـه   "رعـزَّ "واژه  "ر- ز- ع"بـراي ريشـه    "منع كردن"توضيح دهد. وي با تأكيد بر مفهوم 
را به معنـاي يـاري كـردن از     "نَصرَ"و واژه  "منع و دفع مفسده"معناي ياري كردن از طريق 

  ).77: 5، ج1415(آلوسي، است دانسته "جلب مصلحت"طريق 
اند تا با تكيه بر روايتـي از پيامبر(صـلي اهللا عليـه و آلـه)     برخي مفسران نيز تالش كرده

مفهوم نصرت را مورد تأييد قرار دهند. ابوالفتوح رازي در اين باره به روايت ذيل اشاره مي 
  كند: 
ما را گفت:  - عليه السالم - جابر بن عبد اللَّه انصارى گفت: چون آيت فرو آمد، رسول«

تـر. گفـت: معنـى او نصـرت      دانى تا معنى تعزير چه باشد؟ گفتيم: خـداى و رسـول عـالم   
  ).329: 17، ج1408(ابوالفتوح، »باشد.

را به تخفيف، يعنـي   "رعزَّ"در اين بخش الزم است اشاره شود كه مفسران، قرائت واژه 
- به تفاوت معنايي ميان اين دو قرائت اشارهاند اما بدون تشديد حرف زاي، نيز گزارش كرده

تنهـا   ).37: 3، ج1418؛ بيضـاوي،  464:2، ج1422؛ اندلسي، 75: 2، ج1421(نحاس،اي نداشته اند
به تخفيف به معناي احاطه كردن  "عزَر"كند كه سوره مائده اشاره مي 12زمخشري ذيل آيه 

(زمخشـري،  » .إذا حطتـه و كنفتـه   قرئ بالتخفيف يقال: عزرت الرجل«و در ميان گرفتن است: 
پيدا است كه اين مفهوم با آنچه كه پيشتر از قول گزينيوس و جاسـترو در   ).615: 1، ج1407

تـوان  هاي سامي نقل شد بسيار نزديك است. بنـابراين مـي  باب معناي بنيادين واژه در زبان
تن يـا گراداگـرد   درميان گرف"پذيرفت كه صورت ثالثي مجرد واژه در زبان عربي به معناي 

حمايـت  "است و مفهوم ثالثي مزيد برخاسته از آن و عبـارت اسـت از:    "چيزي را گرفتن
  . "كردن يا در كنف حمايت آوردن

  
  روايات 2.4

نيز نكات سودمندي » عزَّر«مراجعه به روايات معصومين(عليهم السالم) در باب كاربرد واژه 
را پيش رو مي نهد. به لحاظ يك مطالعه درزماني يا تاريخي، اين واژه در عموم روايات بـه  

به كار رفته است. براي نمونه در كتب اربعه شيعه واژه مذكور همواره به » تنبيه كردن«معناي 
. در روايـت  معناي نوعي تنبيه و تأديب آمده است كه پايين تر از حد شرعي قرار مي گيـرد 
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) به حكـم فـردي اشـاره مـي شـود كـه       عليهماالسالمزير از امام صادق و امام موسي كاظم(
  ديگري را با عنوان زنازاده بدنام كند و اين در حالي است كه وي در واقع زنازاده است:  

 د ـوه و زَّرعا يإِنَّم لَدجي الزِّنَى لَم لَدا وي نْ قَالَ لَهفَقَالَ م ـد؛ 206: 7، ج1407(كلينـي،   ونَ الْح
  )68: 10، ج1407طوسي، 

در توضـيح واژه تعزيـر آمـده    » دونَ الْحد«چنانكه مالحظه مي شود در روايت فوق، قيد 
  است. 

براي واژه تعزيـر بـه   » دونَ الْحد«در روايت ديگري از امام صادق(عليه السالم) گويا قيد 
  صورت كاربردي تبيين مي شود:

أَس عقُط ادابِعِ فَإِنْ عالْأَص أَطْرَاف عقُط ادفَإِنْ ع زِّرع ادفَإِنْ ع نْهع يفع بِيرَقَ الصنْ إِذَا سفَلُ م
 ).119؛ همان: 232(همان: ذَلك و قَالَ أُتي علي بِغُلَامٍ يشَك في احتلَامه فَقَطَع أَطْرَاف الْأَصابِعِ

در روايت فوق كه مربوط به مجازات كودك سارق است، تعزير در جايگاه پس از عفو 
  و پيش از حد شرعيِ قطع سرانگشتان قرار گرفته است. 

در » عـزّر «با اين همه در مصادر حديثي كهن در موارد بسيار اندك، شاهد كـاربرد واژه  
بن حنبل گزارشـي از بعثـت    معناي تعظيم و بزرگداشت هستيم. براي نمونه در مسند احمد

  پيامبر(ص) به شرح ذيل آمده است:
خْشَى أَنْ أَنَّ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لخَديجةَ : إِنِّي أَرى ضَوءا ، وأَسمع صوتًا ، وإِنِّي أَ

لَ ذَلفْعيل كُنِ اللَّهي لَم : نَنٌ قَالَتكُونَ بِي جفَـلٍ ،     يـنَ نَوقَـةَ برو أَتَـت اهللاِ . ثُم دبنَ عا ابي بِك ك
حي  فَذَكَرَت ذَلك لَه ، فَقَالَ : إِنْ يك صادقًا ، فَإِنَّ هذَا نَاموس مثْلُ نَاموسِ موسى ، فَإِنْ بعثَ وأَنَا

نُ بِهأُومو ، رُهأَنْصو ، هزِّرأُع312: 1، ج1419ن حنبل، (اب ، فَس(.  
در بافتي مشابه بافت قرآنـي و در كنـار   » عزّر«مالحظه مي شود كه در عبارت فوق واژه 

  واژگاني دال بر نصرت و ايمان به كار رفته است. 
تضاد و ناسازگاري دو مفهوم پيش گفته يعني تنبيه يا تأديـب و تعظـيم يـا بزرگداشـت     

: 3، ج1367اثيـر، (ابـن است كه اين واژه را از اضداد بدانند برخي چون ابن اثير را بر آن داشته
اج  . زبيدي نيز ابتدا همين قول را به نقل از ابن حجر در كتاب )228 نْهـفَة علـى المنقـل   التُّح

گويد كه اين سخني نادرسـت اسـت زيـرا كـاربرد واژه     مي كند و سپس در مقام نقد آن مي
حقيقت شرعيه است و از اين جهت مانند واژگان صالة در معناي تأديب يا تنبيه يك » عزّر«

  ).212: 7، ج1414(زبيدي،و زكاة، با وضع شارع ديگر بر معناي لغوي حمل نمي شود
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 تحليل معاني و پيشنهاد. 5
هاي عربـي، عبـري، سـرياني و آرامـي     اكنون كه با اقوال مختلف درباره مفهوم واژه در زبان

چنانكه بيان شد افـرادي چـون زمخشـري،     معاني بپردازيم.آشنا شديم مي توانيم به تحليل 
براي واژه اشاره كرده  "در ميان گرفتن و احاطه كردن"گزينيوس و جاسترو به مفهوم بنيادين 

- در قـرآن و متـون مقـدس يهـودي     "عـزَّر "بودند. افزون بر اين با نظر به كاربردهاي واژه 
حمايت كردن يـا در كنـف   "ه در اين متون مسيحي مي توانيم بگوييم كه مفهوم مشترك واژ

گفته است. توضيح است. اين مفهوم مشترك برخاسته از مفهوم بنيادين پيش "حمايت آوردن
» هـاي مفهـومي  اسـتعاره «در نظريـة  رابطه اين دو مفهوم، نوعي استعاره مفهومي است. آنكه 

ن مبتنـي بـر آن اسـت،    ماشود كه ماهيت نظام مفهومي عادي ما، كه انديشه و عملگفته مي
- هاي مختلف درگير ميها را ميان حوزهاي پيچيده از تطابقاساساً استعاري است و مجموعه

كند. استعاره در اين نظريه، يك فرآيند فهم ميان حوزة مبدأ و حـوزة مقصـد اسـت. حـوزة     
هاي مبـدأ، شـيوة سـخن گفـتن و     مبدأ، ملموس است و حوزة مقصد، انتزاعي است. حوزه

آورد. يـك مثـال شـناخته شـده عبـارت از فهـمِ       هاي ناملموس را فراهم مـي دنِ حوزهفهمي
ــه جنــگ اســت  ــه مثاب ــر، 98، 2008كريســتال،(مشــاجره ب ــرون و ميل ؛ ليكــاف و 95، 2013؛ ب

حركت از يك مفهوم ملموس به يـك مفهـوم انتزاعـي    در اين جا نيز  ).9، ص1397جانسون،
و مفهـوم   "در ميان گـرفتن و احاطـه كـردن   "زديده مي شود؛ مفهوم ملموس عبارت است ا

ياري كـرن، حمايـت كـردن يـا در كنـف حمايـت       "انتزاعيِ برخاسته از آن عبارت است از
  اي، نمونه واژگان متعدد ديگري نيز مي توان ذكر كرد. . براي چنين روابط مفهومي"آوردن

مسيحي پيش  - بعالوه اين واژه در كاربردهاي خود در متن قرآن و متون مقدس يهودي
  هاي معنايي مشترك زير همراه است: گفته با مولفه

  پيماني و اتحاد همراه است.ياري كردني كه با هم .1
  ياري كردني كه به پيامبران مربوط است.  .2
  همراه است.فرمانبرداري ياري كردني كه با اطاعت و  .3
  ياري كردني كه با ايمان همراه است.  .4

كه مفهـوم آن را بـه طـور     "عزَّر"يك معادل فارسي براي واژه قرآني همه پيشنهاد با اين
هاي معنايي فوق در آن لحاظ شود بدون ترجمه تفسـيري، دشـوار   كامل منتقل كند و مولفه
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است. بااين حال با لحاظ رسايي و اختصار، معادل پيشنهادي اين پژوهش عبارت اسـت از:  
  "ت كردنياري كردن، در كنف حمايت آوردن يا حماي"

و   "عـزَّر "اين مفهوم همراه با مولفه هاي معنايي فوق از هم معنـايي مطلـق ميـان واژه    
رسـد مهمتـرين   به نظر مي نشين شده اند ممانعت مي كند.اعراف هم 157كه در آيه  "نَصر"

مفهـوم خاصـتري دارد    "عـزَّر "فرق معنايي اين دو واژه بنابر سياق آيات قرآني آن است كه
 "نَصـر " مواره مربوط به پيامبران خدا است و با ايمان ربـط وثيقـي دارد درحاليكـه    يعني ه

  داراي مفهومي عام است و بر هرگونه ياري كردني اطالق مي شود.

بـود حـال آنكـه اگـر از      "عـزَّر "آنچه تا اينجا گفته شد با تأكيد بـر كـاربرد قرآنـي واژه   
كاربردهاي قرآني فراتر رويم و مطالعه تاريخي واژه را به كاربردهاي روايي آن نيـز توسـعه   

 را پيـدا مـي    "تنبيه و تأديب "دهيم خواهيم ديد كه واژه در اين متون، معناي كامال متفاوت
فوق به عصـرنزول   سازد كه مفهومدر روايات متعدد روشن مي "عزَّر"كاربردهاي واژه كند. 

  قرآن ارتباطي ندارد و يك مفهوم متأخر با بار معنايي فقهي است.
  

 ترجمه هاي قرآن و ارزيابي آنها. 6
اند. در بخـش  هايي براي واژه برگزيدهمترجمان قرآن نيز به تبع لغويان و مفسران، برابرنهاده

نيز ترجمه هاي قرآن به  هاي پيشنهادي مهمترين ترجمه هاي فارسي قرآن وزير ابتدا معادل
هاي اروپايي گزارش مي شود و سپس در بخش دوم به ارزيـابي ترجمـه هـا خـواهيم     زبان

  پرداخت. 
  
  گزارش 1.6

 هاي پيشنهادي مترجمان قرآن به ترتيب در سه آيه قرآني فراهم مي آيد:اينك معادل

  )12(مائده/
 - ياري رساندن و بزرگ داشتن

 محترمانه ياري كردن
 معادل فارسي نيرو دادن - نصرت كردن - رساندنياري 

 نام اثر كهن طبري،  اسفرايني، ابوالفتوح نسفي، ميبدي، سورآبادي

 مشكيني
  مكارم، فوالدوند، آيتي، انصاريان،

اي، كاويانپور،رهنما،  مجتبوي، الهي قمشه
 شعراني

 نام اثر معاصر
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  )157(اعراف/ 

 - حمايت كردن  معادل فارسي
 نصرت دادن

  بزرگ داشتن
شكوه  - حرمت نگه داشتن
گرامي - داشتن و نيرو دادن 
  داشتن

نسفي، ابوالفتوح، ميبدي،   طبري، اسفرايني  نام اثر كهن
  دهم هجري  سورآبادي

مكارم،انصاريان،كاو  نام اثر معاصر
  اي، ارفعآيتي،الهي قمشه  فوالدوند،گرمارودي،رهنما  يانپور،

  )9(فتح/ 

  تقويت كردن  دفاع كردن  كردن/دادنياري   معادل فارسي

  ابوالفتوح،    ميبدي، سورآبادي، دهم هجري، نسفي، طبري  نام اثر كهن

- فوالدوند، الهي قمشه،انصاريان ،آيتي     گرمارودي  نام اثر معاصر
، شعراني، رهنما  مكارم  اي، مشكيني، مجتبوي

  مصباح زاده

پيشنهاد شده است: ياري رسـاندن  چنانكه مالحظه مي شود در مجموع معادل هاي زير 
يا نصرت دادن، حمايت كردن، تقويت كردن، دفاع كـردن، بـزرگ داشـتن و حرمـت نگـه      

ها را مي توان هم معنا دانست، براي نمونه داشتن يا شكوه داشتن. در اين ميان برخي معادل
كـردن  بزرگ داشتن با حرمت نگه داشتن به نحوي هم معنا است و ياري رساندن با تقويت 

به نحوي قابل جمع است. با اين همه آنچه بايد ذكر شود آن است كه عموم مترجمان قرآن 
مائده معادل ياري كردن را برگزيده اند، گويا انتخاب برابر نهاده در آيه مـذكور   12براي آيه 

  براي آنها آسان تر بوده است اما درباره دو آيه بعد اختالف نظر بيشتر است. 
هاي اروپايي نيز خالي از فايده نيست و دست كم براي اي قرآني به زبانهبررسي ترجمه

اند. متـرجم  دقيق واژه موفق بوده معنايما روشن خواهد كرد كه ايشان تا چه ميزان در فهم 
ي سـوره مائـده معـادل فرانسـو     12در آيـه   "عـزّر " نام آور رژيس بالشر، برابر واژه قرآني "Assistiez" سوره اعراف  157وي ذيل آيه ساندن(به او) را برگزيده است. به معناي ياري ر

همـين  ذيـل   به معناي كمك كردن را برابر واژه نهاده است. شوركي نيز "Secouru"نيز فعل 
پيشنهاد داده است. ريچارد  واژهرا براي  به معني كمك كردن "aident"فرانسوي  ، معادلآيه

به معناي حمايـت كـردن را    "Support"دل انگليسيدر هر سه آيه، معا "عزّر"بل براي واژه 
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به معناي كمك كـردن را برابـر واژه نهـاده اسـت. رودي      "Succor"پذيرفته است و آربري 
به معناي ياري رساندن " Hilfe"پارت نيز براي واژه در هر سه كاربرد قرآني آن معادل آلماني

   است. را برگزيده
  
 ارزيابي 2.6

- آيد كه مترجمان قرآن به تبع مفسران و لغويان، نگاه تـاريخي برميبنابرآنچه گذشت چنين 
انـد.  اند و در انتخاب معادل، بيش از هرچيز به سياق آيات توجه كردهتطبيقي به واژه نداشته

و در كاربردي ديگر  )157(اعراف/  نشين شده استهم " نَصرُوه "اين واژه در يك آيه با واژه 
مائده به تنهايي  12همچنين اين واژه در آيه ). 9(فتح/ قرار گرفته است "وهتُوقِّرُ"در كنار واژه

 "وقّـر "و  "نَصـر "بـا   "عـزّر "نشـيني واژه  رسد با توجه به همبه نظر مي .به كار رفته است
انـد. بنـابراين عمـوم مترجمـان برابـر      مترجمان قرآن معني آن را متاثر از اين دو واژه دانسته

انـد.  ياري كردن، احترام يا بزرگ داشتن را بـه صـورت معكـوس برگزيـده     هايي مانندنهاده
قرار گرفته است معادل بزرگ داشتن را براي  " نَصرُوه"توضيح آنكه، هرگاه اين واژه در كنار 

شده است به معادل ياري كردن متمايل  " تُوقِّرُوه"نشين واژه اند و هرگاه همآن انتخاب كرده
توان ديـد كـه   رسد انتخاب نهايي عموم مترجمان را آنجا ميمه به نظر ميشده اند. با اين ه

چنان كه ديديم مترجمان واژه را در ايـن   ).12(مائده/به تنهايي به كار رفته است  "عزَّر"واژه 
  اند.آيه به معناي ياري كردن ترجمه كرده

مترجمان فارسـي زبـان   هاي اروپايي درمقايسه با به نظر مي رسد مترجمان قرآن به زبان
هاي ايشان از تنوع كمتري برخوردار است. بـراي  به سياق توجه چنداني نداشته اند و معادل

مثال دو ترجمه قرآن انگليسيِ ريچارد بل و آربري و نيز ترجمه آلماني رودي پـارت بـراي   
بـل   در هر سه كاربرد قرآني اش تنها يك معادل برگزيده اند؛ چنانكـه گذشـت   "عزّر"واژه 

  را برگزيده است. "Hilfe"و پارت برابرنهاده  "Succor"، آربري معادل"Support"برابرنهاده 
اين تفاوت را مي توان به سنت ديرينه توجه به سياق در ميان مسلمانان نسـبت داد. بـه   

 يـك  پيشـين  و پسين عبارت ديگر مفسر و مترجم مسلمان چنين آموخته است كه بخشهاي
كه در تعيين معنـاي مـتن و واژگـان آن     روندآن به شمار مي هايبينامتن نوعي به متن، تكه

نقش كليدي دارند. با پذيرش اين نكته روشن مي شود كه چرا مترجمان و مفسران مسلمان 
اين گونه عمل كرده اند. به نظر مي رسد استدالل نانوشته و دغدغه ناگفته ايشان آن باشد كه 

، مترادف "عزّر"اگر واژه  ﴾تُعزِّروه و تُوقِّرُوه﴿فتح  9و آيه  ﴾و نَصرُوه عزَّروه﴿اعراف  157در آيه 
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ترجمه شود در متن قرآن  "بزرگ داشتن"و  "ياري كردن"واژه هم نشين خود به ترتيب به 
زيادتي بي فايده وجود خواهد داشت كه اطناب ممل است و اين نافي فصاحت و بالغـت  

واهد بود. طبيعي است كه ايـن مسـأله نـزد مترجمـان غيرمسـلمان      متن اعجاز آميز قرآن خ
اي را نداشته باشند و بنابراين توجـه بـه   نامبرده پررنگ نباشد و آنها دغدغه رفع چنين شبهه

  سياق اهميت خود را از دست دهد.
حال همچنان كه ذيل مباحث تفسيري گذشت، توجه صرف مفسران و مترجمـان  با اين

كند كفايت نمي "عزَّر"بافت آيات نه تنها در تبيين معناي دقيق و نهايي واژه قرآن به سياق و 
ضرورت يك همين مسأله بلكه خود زمينه ساز فراهم آمدن معاني مختلف براي واژه است. 

  بررسي تاريخي يا درزماني را روشن مي كند.
كـردن، در  يـاري  "اينك با توجه به معادل پيشنهادي اين پژوهش كه عبـارت اسـت از:   

، مي توان در يك ارزيابي نهايي چنين نتيجه گرفـت  "كنف حمايت آوردن يا حمايت كردن
و ماننـد آن بـا مفهـوم واژه     "بزرگ داشتن، حرمت نگه داشتن، گرامي داشتن"كه معادلهاي 

 "ياري كردن، نصرت دادن، نيرو دادن"ارتباطي ندارند و نمي توان آنها را پذيرفت. معادلهاي 
نزديك مي شوند اما دقيق نيستند و تفكيك معنـاي آن را از   "عزّر"آن به مفهوم واژه  و مانند

 "حمايـت كـردن  "نشان نمي دهند. در اين ميان معادل پيشنهادي ترجمه طبري يعني  "نصر"
پوشاني را با معناي واژه دارد اما چنانكه گذشت بدون يك معادل تفسيري نمي بيشترين هم

  را در زبان فارسي بيان كرد. توان مفهوم دقيق واژه
  

 گيري نتيجه. 7
پرداختيم. نشان داديم كـه واژه در سـاير    "عزَّر"در پژوهش حاضر به ريشه يابي واژه قرآني 

 "احاطه كردن يا در ميـان گـرفتن  "هاي سامي نيز به كار رفته است و معناي بنيادين آن زبان
يـاري  "مسـيحي،  - است. افزون بر اين معناي مشترك واژه در قرآن و متون مقدس يهـودي 

است كه خود برخاسته از مفهـوم بنيـادين    "كردن، حمايت كردن يا در كنف حمايت آوردن
  مي است. پيش گفته و نوعي استعاره مفهو

مسيحي بـا واژگـاني دال بـر    - همچنين بيان شد كه واژه در قرآن و متون مقدس يهودي
  نشين شده است.پيماني، پيامبران، فرمانبرداري و ايمان همهم

مي تواند خود  "عذَر"و  "عزَّر"در زبان عربي به صورت  ָעזַר كه فعل عبري دانستيم كه
» جهر«مشترك  صفت هر دوو  قريب المخرج هستند "ذال"و  "زاء"كه  گفتيم را نشان دهد.
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از بـاب   را مـي تـوان   "عذر"و  "عزر"دارند. بنابراين تغيير اين دو صامت در واژگاني مانند 
معادل واژه عربـي   "עדר"و آرامي  "ܥܰܕܪ". همچنين ديديم كه واژگان سرياني ابدال دانست گفته، حـروف دال و  در دو زبان پيش )דو  ܕهستند زيرا معادل عربي صامت دالت ( "عذر"
  ذال هستند. 

به تحليل معـاني پـرداختيم و معـادل     "عزَّر"قرآني در پايان مبتني بر ريشه شناسي واژه 
را پيشـنهاد كـرديم. همچنـين    "ياري كردن، در كنف حمايت آوردن يا حمايت كردن"نهايي

گفته بيان كرديم كه نقص كار مترجمـان تأكيـد   مبتني بر تحليل معاني و پيشنهاد نهايي پيش
تطبيقي بوده است. اگرچه از ميـان ترجمـه   - نگاه تاريخيصرف بر سياق آيات و فقدان يك 

را كه ترجمـه طبـري پيشـنهاد داده اسـت بـه صـواب        "حمايت كردن"هاي نامبرده معادل 
  نزديكتر مي دانيم.

  
ها نوشت پي

 

  تاب مقدس از ترجمه هزاره نو است.در مقاله حاضر، ترجمه تمام آيات ك .1
2 .New International Version  
3 .King James Version  

  
  نامه كتاب

 .قرآن كريم

 .ش)1374انتشارات سروش، (آيتي، عبد المحمد، ترجمه قرآن، تهران، 
 ).ق 1415، (دارالكتب العلميه، بيروت: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم ،محمود ،آلوسى

ابن اثير جزري، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و األثر، قم: موسسه مطبوعاتي اسـماعيليان،  
 ش).  1367(

 ق). 1419الكتب، ( مسند، بيروت: عالمابن حنبل، احمد بن محمد، 
 م).1988ابن دريد، محمد بن حسن، جمهره الغه، بيروت، انتشارات دار العلم للماليين، (

 ).ق1420( ه،يدارالكتب العلم انتشارات روت،يب اللغه، سييمقام ابن فارس، احمد بن فارس، معج

 ق).1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بي مك، انتشارات دار صادر، (

 .بي تا دارالكتب العلمية،، المفصل، بيروت شرح البقاء، ابو يعيش، ابن
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ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القران، مشهد مقدس، انتشارات 
 ق).1408استان قدس رضوي، (

 ). ق 1381، (مكتبة الخانجى، قاهره: مجازالقرآن ،معمر بن مثنى ،ابو عبيده
 ).ش1381( ،فيض كاشانى مؤسسه تحقيقاتى و انتشارات تهران، سيد كاظم، ترجمه قرآن، ،رفعا

 ق).1421ازهري محمد بن احمد، تهذيب الغة، بيروت، انتشارات داراالحياء تراث العربي، (

 ق).1380اي، مهدي، ترجمه قرآن، قم، انتشارات فاطمه زهرا، (الهي قمشه

 ق).1422، (دارالكتب العلميه، بيروت: فى تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز ، ابن عطيه، اندلسى
 ش).1383انصاريان، حسين، ترجمه قرآن، قم، انتشارات اسوه، (

 ،انتشارات علمى و فرهنگـى  ،تهرانالقرآن لالعاجم،  ريشاهفور بن طاهر، تاج التراجم فى تفس ،ينياسفرا
 ش).1375(

 .ق) 1418( ، دار احياء التراث العربى، بيروت: و أسرار التأويلأنوار التنزيل ، عبداهللا بن عمر ،بيضاوى
 ش).1386اي، انتشارات توس، (هاي دخيل قرآن كريم، تهران، ترجمه فريدون بدرهجفري، ارتور، واژه

جوهري، اسماعيل ابن حماد، تاج الغة و صحاح العربية،  محقق: عطـار،  احمـد عبـد الغفـور، بيـروت،      
 ق).1376للماليين، ( انتشارات دارالعلم

 .ق)1415( انتشارات اسماعيليان، قم، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ،حويزى

 ق).1409خليل بن احمد، كتاب العين، قم، انتشارات هجرت، قم، (

 ).ش1384بي نا، ( ،تحقيق: دكترعلى رواقى)، تهران، ترجمه قرآن (هجرى دهم
 ق).1412ت الفاظ قرآن، بيروت، انتشارات دار القلم، (راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردا

 ش).1354رهنما، زين العابدين، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات اوقاف، (

  ).  ق 1414، بيروت: دارالفكر، ( ، تاج العروس من جواهر القاموس زبيدي، مرتضى
،  فـى وجـوه التأويـل    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويـل زمخشري، محمد بن عمر،  

 ش).1407بيروت، انتشارات دارالكتاب العربي، (

 ش).1992(للمطبوعات،  يموسسه االعلمبيروت، ،  االبرار و نصوص االخبار عي، رب................

 ق).1416سمرقندي، نصر بن محمد، تفسير سمرقندي مسمي بحرالعلوم، بيروت، انتشارات دارالفكر،(

كريم با چهار ترجمه كهن، تهران، انتشارات  فرهنگ نشر نو با همكاري نشر اسيم، شريفي، محمد،  قران 
 ش).1395(

 ).ش1374( ،انتشارات اسالميةتهران، ابو الحسن، ترجمه قرآن،  ،شعرانى

 ق).1390، بيروت، موسسه االعلمي للمطبوعات، (الميزان في تفسير القرآن ،طباطبايي، سيد محمدحسين

 ق).1373، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، (طبرسي، فضل بن حسين

 ق).  1407طوسى، محمد بن حسن، تهذيب األحكام، تهران: دار الكتب اإلسالمية، (
 .تا)، (بيدار احياء التراث العربىبيروت: ، التبيان فى تفسير القرآن، .....................................
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 ق).1412بن جرير، ترجمه تفسير طبري، بيروت، انتشارات دارالمعرفه، (طبري، محمد 

فخر رازي، محمد بن عمر، تفسير كبير(مفاتيح الغيـب)، بيـروت، انتشـارات دار االحيـاء تـراث العربـي،       
 ق).1420

 م).1936فرج، مراد، ملتقي اللغتين العبريه و العربيه، اسكندريه، مطبعه السفير، (

، تهران، انتشـارات مركـز دائـرة المعـارف     9دائرة المعارف بزرگ اسالمي، جلد ، »اشتقاق«فرزانه، بابك، 
 ش). 1379بزرگ اسالمي، (

 ق).1419فضل اهللا، محمد حسين، من وحي القرآن، بي مك، انتشارات دارالمالك، (

 ق).1373عارف اسالمي،(فوالدوند، محمد مهدي، ترجمه قرآن، قم، انتشارات دفتر مطالعات تاريخ و م

فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر للرافعـي، قـم، انتشـارات موسسـة دار      
 ق).1414الهجرة، (

 .كتاب مقدس، ترجمة هزارة نو، انگلستان: ايالم

 ق).  1407محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب اإلسالمية، (كليني، 
  ش).1384رجمه قرآن، تهران، انتشارات قدياني، (گرمارودي، علي، ت

و جانسون، مارك، استعاره هايي كه با آنها زندگي مي كنيم، تهران، ترجمه جهانشاه ميرزا  ليكاف، جورج
 ش).1397بيگي، انتشارات آگه، (

 ).ش1371، (انتشارات حكمت  تهران، ترجمه قرآن، ،سيد جالل الدين ،مجتبوى

 ق).1430ق في كلمات القرآن كريم، بيروت، انتشارات دار الكتب العلميه، (مصطفوي، حسن، التحقي

 ش).1373مكارم شيرازي، ناصر، ترجمه قرآن، قم، انتشارات دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي، (

ـ يوا يسـام  يبـا زبانهـا   يعرب يقيمحمد جواد، فرهنگ تطب مشكور،  ران،يـ فرهنـگ ا  اديـ بنتهـران،   ،يران
 ش).1357(

 ش).1381، (الهادىقم، انتشارات على، ترجمه قرآن،  ،مشكينى

 ش).1380مصباح زاده، عباس، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات بدرقة جاويدان، (
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