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 چکیده
یم در گرو فهم واژهشناخت و فهم معنای  -هم پیوستههای زنجیر به ها و مفاهیمی است که همچون دانهقرآن کر

. ودشگفته می« تکامد»اند که در اصطالح به آنها بار استعمال شدههایی در قرآن وجود دارند که تنها یکواژه. اند
تحلیلی سامان ـ مقاله که با روش توصیفیاین . اندنیازمند واکاوی و معناشناسی، تکامدها مانند سایر مفاهیم قرآن

، نشینیسوره نساء ـ با استفاده از روابط هم 143ـ واقع در آیه « مذبذب»به معناشناسی تکامد اسمی ، یافته
یا»، «اضالل»دهد که مذبذب با مفاهیمی مانند نتایج تحقیق نشان می. پردازدجانشینی و تقابلی می و  «ر

و « ونیتردد، «یتیهون»، «حیران»، «بهت»، «مرجفون»با ، ی داشته و به صورت موردینشینرابطه هم« یخادعون»
در تقابل  «مستقر»و « استقامت»، «ثبات»، «سکینه»نیز به طور موردی با واژگان . رابطه جانشینی دارد« یعمهون»

یم آسیب، در ادامه. معنایی است ق این تحقی. ده استشناسی شترجمه این واژه از سوی برخی مترجمان قرآن کر
یم کارکر شناسی ترجمهدر تکمیل شبکه معناشناسی مفاهیم و اصطالحات قرآن و همچنین آسیب د های قرآن کر

 . آشکاری دارد
 . تقابل، جانشینی، نشینیهم، مذبذب، معناشناسی توصیفی: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
، واژگان و اصطالحات آن شناسايی است وشناخت درست و دقيق قرآن كريم امری مهم و ضروری 

اظ اين دسته از الف. االيی برخوردارندببسياری از واژگان قرآن كريم از بسامد . شودتلقی میمهم اين مقدمه 
اربرد نيز كبسامد و كمكم یبا واژگان، در مقابل. اندآشنا و مأنوس بوده و بيشتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً 

. شودمحسوب مینوعی از آن ، اندبار در قرآن كريم به كار رفتهانی كه تنها يکيعنی واژگ، مواجهيم كه تكامد
 . نياز به معناشناسی دارند، به طور ويژه، اهميت و دشواری در فهم به دليل هااين واژه

مطالعات ، های قرآن كريمهای كارآمد برای فهم معنای واژهكه امروزه يكی از روش از آنجايی
« بذبمذ»در اين پژوهش از معناشناسی توصيفی برای واژه تک كاربرد و تكامد اسمی ، تمعناشناسانه اس

 . استفاده شده است
ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ﴿: سوره مباركه النساء در وصف منافقان به كار رفته است 143واژه مذبذب در آيه 

َه َو  اَس َو ِإَذا َقاُموا ِإَلی ال ُهَو َخاِدُعُهْم َو  یَخاِدُعوَن اللَّ اَلِة َقاُموا ُکَساَلی یَراُءوَن النَّ َه ِإالَّ  صَّ اَل یْذُکُروَن اللَّ
ُه َفَلْن َتِجَد َلُه َسِبیالً  اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو  ٭ ُمَذْبَذِبیَن َبیَن َذِلَك اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو  َقِلیالً  : نساءال) ﴾َمْن یْضِلِل اللَّ

4 /142-143) . 
با استفاده از فرهنگ لغت و تحليل بافتی كه اين واژه در آن قرار گرفته و است تا  سعی شدهدر اين نوشتار 

آسيب شناسی ترجمه اين واژه در ، همچنين. اين واژه معناشناسی شود، هاها و جانشيننشينشناسايی هم
ی شده سمجتبوی برر و حسين انصاريان، رشيد الدين ميبدی، ترجمه ناصر مكارم شيرازیمانند  هايیترجمه

 . است
 : دهدپاسخ میهای زير سؤالبه  «مذبذب»درباره مفهوم شناسی واژه  اين  پژوهش

كيد بر علم معناشناسی توصيفی چه مفهومی را تداعی می «مذبذب»( تكامد اسمی 1  كند؟با تأ
 اند؟ ارائه داده «مذبذب»واژه درستی از  ترجمه، ( آيا مترجمان قرآن كريم2

 علم معناشناسی -2
. پردازدكه به مطالعه علمی معنا می است ای از دانش زبانشناسیشاخه semantics)معناشناسی )

وان ای كه بتانگاری است به گونهبررسی يک پديده در چارچوب يک نظام به دور از هر پيش، مطالعه علمی
معنايی ـ زبانی علم معناشناسی در حيطه معنای. (25ص، 1392، یدرستی و نادرستی آن را محک زد )صفو

 ( و30ص، پردازد )همانبه كنكاش می ـ گرددكه از كالم و گفتار و جمالت و كلمات و اصوات دريافت می
( و )با فتح و كسر دال« علم الّداللة»در زبان عربی با عنوان و  شناسی متفاوت استنشانهدانش با ، روازاين

 . (20ـ 19صص، 1375، شود )احمد مختارشناخته می« علم المعنی»
-ممنظور از معناشناسی توصيفی و يا ه. شودعلم معناشناسی به دو گونه توصيفی و تاريخی تقسيم می

بدون در نظر گرفتن تحوالت تاريخی معانی ، وصف معانی يک زبان در يک دوره خاص و مشخص، زمانی
اصطالح يا ، ک مفهومي، در معناشناسی توصيفی. (131ص، تابی، فهمی الحجازی: گ. آن زبان است )ن

عوامل  انواع و، بدين معنا كه تمام مسائل مورد نياز از جمله تعريف، شودبا توجه به خود متن بررسی می، واژه
كه معنای يک واژه را  استاعتقاد بر اين ، در اين نوع معناشناسی. كشنديک واژه را از خود متن بيرون می
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عنايی بر روابط دستوری و م واژه یمعنا يعنی، فت زبانی تعيين كردتوان بر اساس محيط وقوع آن در يک بامی

 . (212ص، 1392، صفوی: ر.کگفتار با متن داللت دارد ) هاين واحد با ديگر واحدهای زنجير
جانشينی تقسيم  ههمنشينی و رابط ههای ساختاری را بر دو نوع رابطانواع رابطهم (  1913. )م 1سوسور
 ،در يک ساختار وجود دارند، گردد كه همگی مستقيماً شينی ميان واحدهايی برقرار میرابطه همن. نموده است

های مختلف در يک زنجيره گفتاری مشاهده آن پيوندی است كه ميان واژه وها يعنی پيوندهايی حاضر بين واژه
چهار ، «رفتم»و « دوست»، «خانه»، «من»، «رفتم دوستم همن به خان» هدر جمل، به عنوان نمونه، شودمی

 . آنها جزئی از يک زنجيره حقيقی هستند و دهندای گفتاری را تشكيل میجزء زنجيره
، دحضور فيزيكی در يک زنجيره گفتاری ندارن، شود كه لزوماً رابطه جانشينی به ارتباط اجزائی گفته می

، 1386، فكوهی: ر.کر دارند )ها و جمالت حضوشوند و در ورای گفتهای درک میای حافظهبلكه در زنجيره
 ولی در رابطه جانشينی، باشندنشينی بافت جمله و كلمات مرتبط مدنظر میدر رابطه هم. (186-187صص

 . كنندهای مترادف معنايی واژه مورد نظر برای فهم معنای واژه اهميت پيدا میواژه
 .يم نقش غيرقابل انكاری يافته استهای قرآن كرامروزه علم معناشناسی در توضيح و تعيين معنای واژه

ی برای درست، معيار و الگوی نسبتاً خود عالوه بر اينكه ، های قرآندر معناشناسی واژه علمبكارگيری اين با 
-آسيب شناسی می، اندها دچار لغزش شدهمعنای واژه درها و تفسيرهايی كه ترجمه، هاستشناخت واژه

 . شوند

 تکامد -3
شود كه تنها يک بار در سراسر يک متن ای اطالق میظ الوحيد أو اللفظ الفريد( به كلمهواژه تكامد )اللف

ی اای كه تنها يک بار در متن قرآن كريم به كار رفته و هيچ مشتق يا خانوادهبه واژه، بنابراين. به كار رفته باشد
اين تعريف را ديگر علما . (248ص، 1393، نياگويند )كريمیمی «تكامد قرآنی»، از آن در متن قرآن نباشد

 . (10ص، 2011، اند )راتب المصریو انديشمندان اسالمی از جمله باسم سعيد البسومی نيز بيان كرده

 های لغتدر منابع و فرهنگ «مذبذب»ژه وا -4
 : اندبه معانی زير اشاره كرده «مذبذب»واژه  يكلمه "ذب" به عنوان ريشه شناسان برایلغت 

هست كه اين واژه درمورد او به كار رفته وسپس موارد مشابه نيز به آن  یپرنده كوچك یمعنا مگس به. 1
مشهور است و مفرد ، ذباب. (202ص، 1998، زمخشری /348ص، 2ج، 1979، شود )ابن فارسمی تشبيه

 8ج، تابی، فراهيدی؛ 348ص، 2ج، 1979، باشد )ابن فارسمی (أِذّبة)اش و جمع الجمع (ُذبابة)آن 
 ،شود )راغب اصفهانیگفته می ذباب، عسل( و حشرات ديگربه مگس و زنبوران )با عسل و بی. (178ص

، ابن فارس همانجا/، )همان استچشم  کبه معنای مردم «ُذباب الَعين»، همچنين. (325ص، 1412
س شباهت شكل آن به مگ لاين تشبيه يا به دلي. (56ص، 10ج، 2000، ابن سيده /348ص، 2ج، 1979

، 1412، باشد يا به دليل اينكه نور چشم تا فاصله زيادی مثل پرواز مگس نفوذ دارد )راغب اصفهانیمی
 . (325ص

                                                           

. Saussure. 
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های شتر به تيزی دندان. ( 348ص، 2ج، 1979، باشد ) ابن فارسبه معنای تيزی )تيز بودن( می. 2
 ( و به تيزی و نازكی لبه127ص ،1ج، 1987، جوهریهمانجا/ ، )همان« فُذَباب أسناِن البعير»: گويندمی

يف ُذباب»شمشير   /56ص، 10ج، 2000، ابن سيده /178ص، 8ج، تابی، یفراهيدشود )یگفته م« السَّ
های گوش به تيزی كناره، همچنين. (696ص، 2ج، 2010، حسن جبل /348ص، 2ج، 1979، فارسابن

 . (56ص، 10ج، 2000، ابن سيده همانجا/، اسب هم ذباب گويند )همان
تردد و به . ( 348ص، 2ج، 1979، به معنای اضطراب و حركت دادن نيز آمده است )ابن فارس. 3

بَذبة»چيزی كه معلق و آويزان در هوا حركت كند آمدوشد يک چيز در هوا يا  ، اتبی، فراهيدیگويند ) «الذَّ
، 1ج، 1414، ابن منظور /174ص، 1ج، 1987، ابن دريد /127ص، 1ج، 1987، جوهری /178ص، 8ج

 . (384ص
. (325ص، 1412، رود )راغب اصفهانیاين معنا برای هر اضطراب و جنبشی به طور استعاره به كار می

به  ،همچنين. شوندشود كه از هودج يا كجاوه آويزان مینيز به اشياء يا چيزهای كوچكی اطالق می «ذبذاب»
، 8ج، اتبی، گويند )فراهيدی «ذبذب»، شودمیچيزهايی كه جهت زينت و زيبايی از باالی سر شتر آويزان 

واحد اين . نيز به معنای مذكور آمده است «ذباذب»و  «ذبذبه». (297ص، 14ج، 2001، ازهری /178ص
گاو وحشی را از آن جهت كه در چراگاه رفت و آمد . (384ص، 1ج، 1414، كلمه ُذبُذب است )ابن منظور

ياد َذّب » ،ماندكند و در مكان واحدی ثابت نمیمی ، ابن فارس /202ص، 1998، نامند )زمخشریمی «الرِّ
به معنای  «َذبَذب». وآمد و حركت وجود داردمفهوم رفت، ياد شدهدر هريک از موارد . (348ص، 2ج، 1979

اطالق آن بر  ( 138ص، 4ج، 1414، يا شرمگاه نيز آمده است )ابن منظور «ذكر»به معنای  و زبان است
پراكنی دائمی زبان است كه گويا اما در مورد اطالق ذبذب بر زبان به دليل سخن، ح استشرمگاه مرد واض

 معانی غير محسوس و معنوی نيز اشتقاق گرديده، از معانی محسوس مذكور. همواره در حال آمدوشد است
 گويا وی بين حقيقت و عدم حقيقت در تردد؛ شودمذبذب گفته می، به كسی كه در شک و حيرت است و

شود كه در انجام دو كار ترديد و شک داشته باشد يا به به كسی گفته می« رجل  ُمَذْبَذب  و ُمَتَذْبِذب». است
 . (178ص، 8ج، بی تا، فراهيدی)قدم نيست با هيچ يک ثابت، شود كه بين دوستی با دو نفركسی اطالق می

ت عبارهاست و به معنای خشک شدن لب« ُذُبوباً  يِذُب  َذَب »ريشه : گشتنالغر و ناتوان، شدنخشک. 4
ت» ، جوهری؛ 178ص، 8ج، تابی، فراهيدیهايش خشک شد )كه از تشنگی لب بدين معناست، «شَفُته َذبَّ

يعنی جسمش مثل مگس  «ِجسُمه َذّب »، همچنين. (384ص، 1ج، 1414، ابن منظور /127ص، 1ج، 1987
 . (348ص، 2ج، 1979، ابن فارس /127ص، 1ج ،1987، جوهری همانجا/، الغر و ناتوان شد )همان

 /384 ص، 1ج، 1414، ابن منظوربه معنای دفع و منع كردن و طرد و دور كردن است ) «ّب ذ»ريشه . 5
مصطفوی ريشه اين ماده را دفع به قصد . (56ص، 10ج، 2000، ابن سيده /127ص، 1ج، 1987، جوهری

 «و َذّباب   ِمَذب   َرُجل  »، بر اين اساس. (320ص، 3ج، 1368، داند ) مصطفوییحمايت كردن از چيزی م
 . (384 ص، 1ج، 1414، ابن منظوربه معنای دفاع كننده از حريم است )

 ،داند )حسن جبلثباتی میتحرک و بی جبل نيزمعنای واژه و مشتقات آن را در حوزهمحمدحسن حسن
 . (696ص، 2ج، 2010
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داند و ديگران می معنايی را دارای سه اصل« باء و باء، ذال»ه ماده ابن فارس از آن دسته لغويانی است ك

م به الز. اندمانند فراهيدی و ابن منظور و از معاصران حسن جبل تنها يک اصل معنايی برای اين ريشه قائل
 ،مصطفوی و حسن جبل قائل به يک اصل معنايی هستند، ای از لغويون از جمله راغبذكر است كه دسته

 ک واژهی يچند اصل براگاه بلكه ، ندرخی چون ابن فارس در همه واژگان قائل به يک اصل معنايی نيستاما ب
كه برای همه واژگان  اما از آنجايی، باشدنگارنده موافق با اصل معنايی می، بنابراين. دنگيردر نظر می

رس مطرح است تا به صورت نظر ابن فا، روازاين، برگرداندن همه معانی به يک اصل معنايی ممكن نيست
 . تلفيقی به معنای دقيق و اصل واژه برسيم

معنای ، زيرا در تمامی مشتقات اين واژه، تر استپذيرشسخن حسن جبل و راغب قابل ، از نظر نگارنده 
 ...چه در معنای اول كه پرنده بسيار كوچک چون مگس و، تحرک و عدم ثبات وجود دارد، یامحوری و هسته

گوش  نوک، در آنها عدم ثبات و تحرک وجود دارد و در معنای دوم )تيز بودن( نيز تيزی لبه شمشيرباشد كه 
ی شمشير و خاطر تيزه چون با كمترين حركت ب؛ ثباتی نهفته استاسب و دندان شتر نيز مفهوم تحرک و بی

ت وم )اضطراب و حركدندان بّرنده هستند و لبه گوش به خاطر تيز بودن تحرک بيشتری دارد و در معنای س
دادن( و چهارم )خشک شدن و الغر و ناتوان گشتن( نيز يک نوع حركتی در بدن چون خشک شدن و الغر 

( دفاع كننده با تحركی كه انجام طرد و دور كردن، دفع ومنع كردندر معنای پنجم ). گيردشدن صورت می
معنای محوری مد نظر بوده و به مرور ، اژهاز آغاز وضع و، بنابراين. كنددشمن را دفع و طرد می، دهدمی

 . ه استدر زمره مصاديق اين معنا قرار گرفت، هچيزی كه دارای اين خصوصيات بود هر، زمان

 واژگان با رابطه جانشینی -5
در اين قسمت واژگاني كه به نوعي رابطه هم معنايي )جانشيني (با واژه "مذبذب" دارند وبه عبارتي واژگان 

گيرند تا معناي واقعي واژه مذكور در كنار واژگان به ادف با اين واژه هستند مورد بررسی قرار ميبه ظاهر متر
 . ظاهر مترادفش روشن گردد

 ونُف رِج مُ  -5-1
ْجَفة»: بار در قرآن كريم به كار رفته است 8اين واژه با مشتقاتش  عذاب  بارهدر: بار 4به معنای زلزله « الرَّ

 /91 /7: عرافالقوم شعيب )اعذاب ، (155 /7: عرافالقوم موسی )اعذاب ، (78 /7: عرافالقوم صالح )ا
 ( 79/6: النازعات /73/14: ( و ترجف)المزمل79/6: الراجفه)النازعات ( و37 /29: عنكبوتال
 (60/ 33: حزابالا)بار يک «المرجفون»

ت بر اضطراب و تكان دارای يک اصل است كه دالل )ر/ ج/ ف(از ماده  «مرجفون»، ز ديد ابن فارسا
 . (491ص، 4 ج، 1979، خوردن شديد دارد )ابن فارس

ْجَفة»شناسان نيز ديگر لغت َجَفان»را زلزله و تكان شديد و « الرَّ ، یوهراند )جرا اضطراب شديد معنا كرده« الرَّ
اضطراب م به هنگا «األْرُض و الَقلُب  رَجَفِت ». (113 ص، 9ج، 1414، منظورابن /1363ص، 4 ج، 1987

ابن  /113 ص، 9ج، 1414، ابن منظور /109ص، 6ج، تابی، )فراهيدی رودبكار می و لرزش زمين و قلب
 دريای مواج و خروشانبه  «الَبْحُر َرّجاف  »( و 344، 1412، راغب اصفهانی /491ص، 4ج، 1979، فارس
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شود كه هنگامی گفته می« ناألسنا َتْرُجُف »، همچنين. (491ص، 4ج، 1979، ابن فارس /)همان گويند
؛ البعير تحت الرحل ء كَرَجفاِن الشي و َرْجُف ( 109ص، 6ج، تابی، خورد )فراهيدیريشه دندان تكان می

 اندرفته(گ تری كه پشتش جهاز و بار و بنه هستيعنيحركت و ناآرامي چيزي مانند حركت شتر زير جهاز)ش
 . ( 113 ص، 9ج، 1414، ابن منظور همانجا/، )همان

د و انين معناست كه آنها در مطلب ناصوابی فرو رفتهدب، ها به كار رودزمانی كه در مورد انسان «مرجفون» 
( 344 ص، 1ج، 1412، راغب اصفهانی /491ص، 4ج، 1979، اند )ابن فارساضطرابی را پديد آورده

 : كه آيه قرآن كريم به آن اشاره دارد همچنان
اساس در آنها كه اخبار دروغ و شايعات بی: (60 /33: حزابال)ا ﴾... ِفی اْلَمِدیَن  َو اْلُمْرِجُفوَن ... ﴿

 . كنندمدينه پخش می
 «فَأَراِجي»اند و پراكنی معنا كردهانگيزی و ايجاد اضطراب با كار و يا با سخن و شايعهرا فتنه «اإِلْرَجاف»

 اردكاربرد د، اصل و اساس كه در پندار نهفته باشدو بیانگيزانه و دروغ گرانه و فتنهبه معنای سخنان آشوب
 . (113 ص، 9ج، 1414، ابن منظور همانجا/، )همان
ه های بسيار شديد گفتبه زلزله« رجفة»معتقدند كه « زلزله»و « رجفه»تفاوت دو كلمه درباره  ويانلغ

اين ماده ، در واقع. (72 ص، 4ج، 1368، مصطفوی /298 ص، 1400، یای )عسكرنه هر زلزله و شودمی
 . (همانجا، رود تا اشاره به تندی و شدت آن گردد )همانقرار گرفتن در بالء و عذاب به كار می در مواقع
اِجَفُ  ٭ َتْرُجُف  یْومَ ﴿شريفه  اتدر آي اِدَف ُ  الرَّ مراد تزلزل و لرزش ، (7-6 /79: نازعاتال) ﴾َتْتَبُعَها الرَّ

سيره و روش آنها اين است ، در حقيقت. در سيره و روش آنها متجلی است شديد و اضطراب عميق است كه
چه از هر آن و در سلوک و روش خود راسخ نيستند، به خدا و رسولش ايمان ندارند، شان ناپايدارندكه در عقيده

كان ت مؤمنان مانند كوه استواری هستند كه بادها آنها را، در مقابل. كنندپيروی می، در پيش رويشان است
 . (72 ص، 4ج، 1368، یمصطفو /298 ص، 1400، یدهد )عسكرنمی

تكان و لرزش شديد است كه در تمامی ، ای آند كه معنای محوری و هستهشبررسی اين واژه معلوم از 
در سياق آيه به معنای فرد متزلزلی است كه در عقيده و روش  «المرجفون» واژه. دارد آن وجودمشتقات 

 . دداشته باش« مذبذب»تواند رابطه جانشينی با واژه از اين جهت می، بنابراين. نيستخودش ثابت قدم 

 َت ِه بُ  -5-2
)ب/ از ماده . ذيل ماده(، 1378، بار در قرآن كريم به كار رفته است )عبدالباقی 8اين واژه با مشتقاتش 

. ( 307ص، 1ج، 1979، دارای اصل واحد به معنای دهشت و سرگردانی است )ابن فارس بوده و هـ/ ت(
. (36ص، 4ج، تابی، شود كه فرد سرگردان است )فراهيدیزمانی گفته می« َبْهتاً  يْبَهُت  الرجُل  ُبِهَت »عبارت 

ِذی َکَفَر ... ﴿چنانكه در آيه  نيز آمده است سراسيمه و دهشت زده به معنای ، (258 /2: بقرهال) ﴾... َفُبِهَت الَّ
راغب كند )اش را مبهوت و متحير مینيز يعنی دروغی كه شنونده «ُبهتان». وش شديعنی متحير و مده «َت ِه بُ »

 . (148ص، 1ج، 1412، اصفهانی
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. (634ص، 2ج، 1372، یداند )طبرسرا همان حيرت و سرگردانی در برابر دليل می «بهت»طبرسی نيز 

ذی َکَفَر َو ﴿: آيه شريفهذيل به گفته عالمه طباطبايی در  اِلمینَفُبِهَت الَّ ُه ال یْهِدی اْلَقْوَم الظَّ  2: بقرهال) ﴾اللَّ
بلكه اين بود كه خدای سبحان ، آيد كه علت مبهوت شدن كفر نمرود نبوداز ظاهر سياق كالم بر می، (258/

معنايش اين است كه خدا او را هدايت نكرد و اين باعث شد كه مبهوت ، به عبارت ديگر. او را هدايت نكرد
، خوانی دارداين مطلب با سياق آيه هم. شددر احتجاج بر ابراهيم )ع( چيره می، يتش كرده بودشود و اگر هدا

نايت ع، روشن است زيرا، از اين جهت كافر شد، چون خدا هدايتش نكرده بود: نه اينكه خواسته باشد بگويد
 . (348 ص، 2ج، 1390، ینه به كفر نمرود )طباطباي، متوجه به محاجه ابراهيم )ع( است، در مقام

خورد كه فرد به خاطر عدم هدايت سرگردان است و در اين ماده حيرت و سرگردانی به چشم می، بنابراين
 . رابطه معنايی از نوع جانشينی دارد، متحير بودن متزلزل وبه معنی  «مذبذب»با واژه 

 ونتیُه یَ  -5-3
از ماده )ت/ ی/ . (26/ 5: )مائده ته استبار به كار رفكه يک از واژگان تكامد در قرآن است« يتيهون»
و باب تفعيل « تيهُ يَ  تاهَ »ثالثی مجرد آن . (361ص، 1ج، از حيرت و سرگردانی است )ابن فارس ایگونههـ( و 

 فراهيدی. (280ص، 3ج، 1372، یولی بيشتر به ياء استعمال شده است )طبرس، باشدمی« هَ وَّ تَ »و  «هَ يَّ تَ »آن 
يهُ » را به معنای تحير و « تيه»اكثر لغويان . (80ص، 4ج، تابی، داند )فراهيدیمی« الَتْوهِ »از را اعم « التِّ

، ابن منظور /2229ص، 6ج، 2000، ابن سيده /169ص، 1ج، 1412، اند )راغب اصفهانیسرگردانی گرفته
 . (482ص، 13ج، 1414

اند دتكبر را نوعی از تحير می واست مصطفوی اصل واحد در اين ماده را همان تحير در راه هدايت دانسته 
ای گونهداند بهبه معنای تحّير و سرگردانی می« تيه»طبرسی آن را از ماده . (439ص، 1ج، 1368، ی)مصطفو

 بعضی. (280ص، 3ج، 1372، یكه انسان به سبب آن نتواند راهی پيدا كند و به مقصدش برسد )طبرس
به  «يهاءارض تَ  »( و همانجا، شود )هماند كه انسان در آن سرگردان میداننآب و علفی میرا بيابان بی« تيه»

 . (همانجا، معنای سرزمينی است كه نتوان در آن راهی پيدا كرد )همان
شود كه اين واژه به معنای حيرت و سرگردانی از نوع شناسان چنين حاصل میاز مجموع نظرات لغت

 «مذبذب»از اين نظر با واژه ، بنابراين. فرد راه هدايتش را گم كند نوعی سرگردانی كه. یباشد نه معنومادی می
 . رابطه جانشينی معنايی دارد

 یرانَح  -5-4
. (71/ 6: بار در قرآن كريم به كار رفته است )االنعاميکباشد كه از واژگان تكامد در قرآن می «حيران»

د باشصل واحد به معنای تردد و تحير در چيزی میبه گفته برخی لغويان دارای ااز ماده )حـ/ ی/ ر( بوده و 
( و معتقدند كه همه مشتقات اين ماده 381ص، 2ج، 1368، مصطفوی /123ص، 2ج، 1979، )ابن فارس

 . گرددبه اين اصل و معنای محوری يا اصل بر می
جی آن رفت يا خروشود كه برونبه راهی در عرض بيابان گفته می« الطريق المستحير»بر اين اساس 

و  حاَر استَ  و الرجُل  َر يَّ َح تَ ». (149 ص، 5ج، 2001، ازهری /288ص، 3ج، تابی، مشخص نيست )فراهيدی



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  130

در اينجا فرد در تحير و . (222 ص، 4ج، 1414، يعنی آن مرد نتوانست راهش را پيدا كند )ابن منظور، «حاَر 
ه يعنی آب در آنجا جمع شد و انباشت« الماءُ  َر يَّ َح تَ  »، همچنين. بردسرگردانی و تردد برای يافتن راه به سر می

 كاُن الَم  َر يَّ َح تَ ». شودهم به مكان جمع شدن آب گفته می« حائر». (223 ص، 4ج، 1414، گشت )ابن منظور
، 3ج، 2000، ابن سيده /640ص، 2ج، 1987، یيعنی آن مكان پر از آب گشت )جوهر، «حارو استَ  الماءِ بِ 

گويا چنان باران و آبی در آن جمع ، شودگفته می «مستحير»ابر سنگين پر باران از همين معنا به . (435ص
در اين اشتقاق ، بنابراين. (640ص، 2 ج، 1987، یشده است كه آن را از حركت بازداشته است )جوهر

 . مفهوم تردد و جمع شدن مشهود است، ماده
( كه به نظر 85 ص، 1999، یدارد )رازدر كشور عراق و در نزديكی كوفه قرار  «ةلحيرا»شهری به نام 

از بعد  .اقتصادی و فرهنگی به اين نام معروف شده است، های سياسیبه دليل داشتن برخی ويژگی، رسدمی
پايدارترين قدرت شمال شبه جزيره عربستان از قرن سوم تا قرن هفتم ، ترين و در عين حالمستحكم، یسياس

های تجاری را داشت و در توانايی نظامی برای برقراری امنيت در راه، یاز بعد اقتصاد. ميالدی بوده است
خ هايی كه حيره در تاريترين نقشاما يكی از برجسته، كردتجارت شمال شبه جزيره نقش مهمی را ايفا می

يابيم كه اين شهر در می، با لحاظ اين اوصاف. (2 ص، 1381، ینقش فرهنگی بود )صفر، عرب ايفا كرد
 . ی گشتبدين نام مسّم ، روازاين. ها و مردِم شهرهای مختلف بودكاروان محل تردد

از اين جهت رابطه ، بنابراين. در اين ماده مفهوم محوری تحير و سرگردانی و تردد در چيزی وجود دارد
 . دارد« مذبذب»جانشينی با واژه 

 ون ُد دَّ رَ تَ یَ  -5-5
 )ر/ د/ د(ريشه . (ذيل ماده: 1378، یعبدالباقيده است )بار در قرآن ذكر گرد 59ا مشتقاتش "رّد" ب واژه

دّ »راغب اصفهانی دو معنا برای . (387ص، 2ج، 1979، ابن فارس) باشدبه معنای برگرداندن می بيان « الرَّ
 : كرده است

در آيه  ن واژهاي. «َفاْرَتدَّ  َرَدْدُتهُ »: گويندبرگرداندن چيزی يا به ذات خود يا به حالتی از حاالتش كه می. 1 
وا َلعاُدوا ِلما ُنُهوا َعْنهُ ﴿ وُکْم ﴿معنای برگرداندن به ذات آمده است و در آيه به ( 28 /6: نعامال)ا ﴾َو َلْو ُردُّ یُردُّ

ْعقاِبُکْم  َعلی
َ
 . بكار رفته است از حاالت قبلی به معنای برگرداندن به حالتی؛ (149 /3: )آل عمران ﴾أ
ِجَدنَّ  ِإلی ُرِدْدُت  َو َلِئْن ... ﴿آيه  ماننداز حاالت به سوی خدای تعالی  بازگرداندن به حالتی. 2

َ
ی َْل بِّ َر

 . (349ص، 1ج، 1412، راغب اصفهانی. ر.ک( )36 /18: كهفال) ﴾َخیرًا ِمْنها ُمْنَقَلباً 
. (53ص، 5ج، 1372، ی)طبرس است سرگردانی رفت و برگشت پی در پی مانند تحير وبه معناي « ترّدد»

، 4 ج، تابی، زبيدی /473ص، 2 ج، 1987، جوهری /79ص، 3ج، 1371، یيعنی برگشتن )قرش« ارتداد»
ة»و  «اْرِتَداد». (451ص ه»ولی ، به راهی است كه از آنجا آمده فرد بازگشتن به معنی «ِردَّ  ويژه برگشتن، «ِردَّ

، 1ج، 1412، رود )راغب اصفهانیه كار میهم در اين معنا و هم در غير اين معنا ب، «ارتداد»به كفر است و 
 . (همانجا، )همان يعنی حكم و كار را به او واگذار كردم، «فی كذا إلی فالن كَم الُح  دُت دَ َر ». ( 349ص
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به معنای تردد و رفت و برگشت پی درپی  «يترددون»آيد كه واژه شناسان بر می_از مجموع سخن لغت

 . رابطه جانشينی دارد «مذبذب»با  نظرو از اين  يعنی فرد سرگردان و متزلزل است، است

 َیْعَمُهون -5-6
دارای اصل و  ـ(ه /م /ع)از ريشه و  (ذيل ماده: 1378، عبدالباقیده )آممرتبه در قرآن كريم  7اين واژه 

 . (133ص، 4 ج، 1979، ابن فارس) استبه معنای حيرت و سرگردانی و كم هدايت شدن  یواحد
: گويدراغب اصفهانی می. (53ص، 5ج، 1371، یقرشای سرگردانی گرفته است )قرشی آن را به معن

ه  »از روی تحير و سرگردانی است و جمعش ، دودلی و ترديد داشتن در كار، «الَعَمه» باشد )راغب می« ُعمَّ
 . (588ص، 1 ج، 1412، اصفهانی

 .داندمی، ری قلب همراه استمصطفوی اصل واحد در اين ماده را داللت بر سرگردانی شديد كه با كو
ر اول د، حيرت بالعكِس  «تردد»شود و اثرش در جوارح ظاهر می، اول در قلب و سپس، «حيرت»به گفته او 

اثری در قلب « عمه»از منظر او در . ( 278 ص، 8 ج، 1368، ی)مصطفو آيدپديد می جوارح و بعد در قلب
 . باشدلب میبلكه سرگردانی همراه با كوری ق، شودظاهر نمی

به معنای تردد و تحير و  ـ(ه/ م/ ع)از ماده « َيْعَمُهوَن »آيد كه واژه شناسان دست میاز مجموع آرای لغت
تواند با واژه اين واژه می، روازاين. شودسرگردانی در كاری است كه كوردلی و تاريكی بصيرت را موجب می

 . رابطه جانشينی داشته باشد «مذبذب»

 «مذبذب»واژه  بانشین مهواژگان  -6
نشين در بافت باشد كه به عنوان واژگان همهای مرتبط در جمله مینشينی همان ارتباط معنايی واژههم

 . توانند در يافتن مفهوم دقيق كلمه كارايی و نقش مهمی ايفا نمايندجمله می
َه َو ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن یُ ﴿شريفه با دقت در آيه  اَلِة َقاُموا ُکَساَلی َخاِدُعوَن اللَّ ُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا َقاُموا ِإَلی الصَّ

اَس َو یُ  َه ِإالَّ َقِلیالً اَل یَ  َراُءوَن النَّ ِلِل ْض اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َوَمْن یُ  ٭ ُمَذْبَذِبیَن َبیَن َذِلَك اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو  ْذُکُروَن اللَّ
ُه َفَلْن َتِجَد َلُه َسِبیالً  و  «يخادعون»و  «ريا»، «اضالل»نشين همچهار توان می، (143-142/ 4: نساء) ﴾اللَّ

 . ای آن در نظر گرفت كه بررسی آن در ذيل آمده استبررا « كسالی»

 ضاللاِ  -6-1

 اضالل از ماده. (ذيل ماده: 1378، یعبدالباقبار در قرآن كريم ذكر شده است ) 189ين واژه با مشتقاتشا
، باشد )ابن فارسواحد داللت دارد و آن نابودی چيزی و رفتن آن در غير حق می یبر معناي)ض/ ل/ ل( 

، ابن منظور /153ص، 8ج، 2000، نقطه مقابل آن هدايت است )ابن سيده كه (356ص، 3ج، 1979
 . (390ص، 11ج، 1414
اَللُة » اَلل و الضَّ ، 1ج، 1412، )راغب اصفهانی استبه معنای انحراف از راه مستقيم و حق « الضَّ

آن را دفن و پنهان نمود )ابن ، نابود كرد، يعنی آن چيز را گم كرد« ءَ [ الشیإْضاَلاًل ]ضّل  َأَضَل ». (511ص
َأَضَلُه ». (1748ص، 5 ج، 1987، جوهری /421ص، 15ج، تابی، زبيدی /392 ص، 11 ج، 1414، منظور
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، 4ج، 1371، یگمراه )قرش يعنی منحرف از حق و« اّل ض»، )يا گمراه كرد( يعنی خداوند او را گمراه كند« الّلهُ 
ةُ »برخی . (193 ص لَّ ةً  َضَل »اند و به فتحه را به معنای حيرت و سرگردانی گرفته« الضَّ فته می گ هنگامی« َضلَّ

 . (422ص، 15ج، تابی، یشود )زبيدسرگردان  متحير و شود كه شخص
 : سترا دو گونه دانسته ا «ِإْضالل»راغب اصفهانی 

 ،يا اينكه چيزی از تو دور و گم شود؛ ضالل و گم شدن باشد كه خود دو وجه دارد، نخست آنكه سبب آن
 يا اينكه به ضالل و دور شدنش. يعنی شتر را گم كردم و از من دور شد« البعيَر  َأْضَلْلُت »: گويیمثل اينكه می

 ؛ است« إضالل»حكم كنی و ضالل در اين دو امر سبب 
به اين معنی كه امر باطل برای انسان زينت داده شود تا . ه إضالل سبب ضالل و دور شدن شوددوم اينك

ْن ... ﴿: مثل مفهوم آيات، به گمراهی بيفتد
َ
ْت طاِئَفٌ  ِمْنُهْم أ و یُ  َلَهمَّ َو ... ﴿، (113 /4: )نساء ﴾... َک ِضلُّ

وَن ما یُ  ْنُفَسُهْم  ِضلُّ
َ
د كه به وسيله آنها تو را گمراه نكنيعنی كارهايی را دنبال می ،(69 /3: عمران )آل ﴾... ِإالَّ أ

شود مگر چيزی كه گمراهی خودشان در آن هست )راغب از كارشان چيزی نصيبشان نمی، پس. كنند
 . (511ص، 1ج، 1412، اصفهانی

ر كه د استهمان نابود شدن ، ای آنهسته آيد كه معنای محوری ودست میه از مجموع معنای واژه ب
زيرا گمراهی نيز نوعی نابودی و از دست دادن راه هدايت ، خورداين مفهوم به چشم می، تمامی مشتقات واژه

 نشين مناسبی برایتواند همسرگردانی نيز آمده كه در آيه مذكور می به معنای حيرت و «اضالل». باشدمی
كند و هرگز راه سرگردان و نابود می از اين لحاظ كه افراد مذبذب را خداوند، محسوب گردد «مذبذب»واژه 

 . كنند)هدايت و نجات ( پيدا نمی

یا -6-2   ر
باشد بار به صورت فعلی می 2مرتبه به صورت مصدر و  3مرتبه تكرار شده كه  5 كريم قرآن در« ريا»واژه 

به معنای تظاهر و نشان دادن به غير « ئاءرِ »باشد و می ی( / أ/ر)ريا از ريشه . ذيل ماده(: 1378، یاق)عبدالب
 نه برای و كار خوبی انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن به مردم باشدكه فردی  بدين معناستو  بوده

 . (1700ص، 2 ج، 1384، معين /36 ص، 3 ج، 1371، یتقّرب به خدا )قرش
، دهدكسی كه عملی ريايی و برای مردم انجام می: دانسته و گويد «رؤيت»را از  «رئاء»رسی اصل طب

. ( 649ص، 2 ج، 1372، اند )طبرسیگفته« رئاء»آن  خواهد كه مردم آن را ببينند و روی اين مناسبت بهمی
اِس  َل َذِلَك َفَع »از ديد او معنای عبارت . راغب اصفهانی نيز به اين معنا متمايل شده است ار انجام ك« ِرَئاَء النَّ

 «ريا»، بنابراين. (131ص، 2ج، 1412، )راغب اصفهانی است روی مردمبرای نماياندن به ديگران و دنباله
. يردگكار برای غير خدا صورت می، در واقع. باشدكاری مثبت به قصد نشان دادن به مردم میبه تظاهر كردن 

ی فرد گو دگرگونی و تظاهر هميش بودندو چهره  اين واژه به دليل. باشدمینافق و دورو م، فرد رياكار، روازاين
ون چ. گردد «مذبذب»تواند همنشين واژه با توجه به بافت جمله می و رياكار و تزلزل و اضطراب دروني او

 . دائم متزلزل هستند

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 ونُع ادِ َخ یُ  -6-3

 از ماده )خ/ د/ ع(. (ذيل ماده: 1378، عبدالباقیه است )بار در قرآن به كار رفت 5اين واژه با مشتقاتش 
، فارسابن /115ص، 1ج، تابی، به معنای پنهان نمودن چيزی است )فراهيدی یدارای اصل واحد بوده و
يعنی ظاهر ساختن و نشان دادن خالف آن چيزی را كه مخفی و پنهان « خدعه». (161ص، 2ج، 1979

. (63ص، 8 ج، 1414، باشد )ابن منظورای نيرنگ و فريب دادن نيز میبه معن اين واژه. نموده باشند
يعنی وارد كردن ديگری به كاری غير از آنچه او در صدد آن بوده و كاری را با فريب و نيرنگ بر  «الِخَداع»

نيز به معنی « خديعه». (276ص، 1ج، 1412، )راغب اصفهانی ردنآشكار ك، خالف آنچه كه پوشيده داشته
يُق فی الَف  َخَدع». (63ص، 8ج، 1414، ابن منظور /232 ص، 2 ج، 1371، یاست )قرش حيله يعنی ، «مالرِّ

آب دهان يعنی « الريُق  َخَدعَ »و  (161ص، 2ج، 1979، شد )ابن فارسآب دهان در حلق پنهان و ناپديد 
دنش از دور فريب سرابی است كه با درخشي: اندگفته( و برخی 1202ص، 3ج، 1987، خشک شد )جوهری

، 1374، آيد )راغب اصفهانیای به نظر میدرياچه در وقتی كه آبی در آن نباشد يا كم باشد و از دور، دهدمی
، 1987، جوهری همانجا/، يعنی سوسمار در سوراخش پنهان شد )همان، «الّضّب  َخَدعَ ». (276ص، 1ج
رای اين است كه هر كس در سوراخش دست درباره سوسمار ب« خدع»به كار بردن واژه . (1202ص، 3 ج

المثل ی كه به صورت ضربيكنند عقرب است تا جاگمان می، روازاين. گزدمانند عقرب دستش را می، ببرد
دار سوسمار است و به جهت فريبكاری سوسمار به عقرب دربان و پرده: «ّب الضَّ  ّواُب بَ  قرُب الَع »: اندگفته

، 1 ج، 1374، يعنی مّكارتر از سوسمار )راغب اصفهانی، «من ضّب  ْخَدعُ أَ »: گويندالمثل میطور ضرب
 . (276ص

كه مسافرين و راهروانش را  ياگو، يعنی راهی گمراه كننده و بيراهه، «و َخيَدع َخاِدع طريق»، همچنين
كسی را كه قصد  كه سازنده آن خانه با اين عمل خواسته ياگو، يعنی خانه تو در تو، «َمْخَدع». دهدفريب می

يعنی دو رگ حجامت پشت و گردن كه ، «َأْخَدَعان». (همانجا، بفريبد )همان، رسيدن به او را داشته است
، 3ج، 1979، یيعنی رگ حجامتش را بريدم )جوهر« َخَدْعُتهُ »گاهی پيدا و زمانی ناپيداست و تعبير 

 . (1202ص
وزن برای كاری است كه از دو نفر نسبت به هم  اين. باشدفعل مضارع از باب مفاعله می« يخادعون»

نسبت صدور فعل به آن كس كه شروع از ، بر اين اساس. اندو هم مفعول آن دو هم فاعل، پس. انجام گردد
ت به آنان نسب، بنابراين. گرددمیكاری و رياء در وهله اول از منافقان شروع زيرا فريب، شودداده می، او بوده

ی كه فقط از يک نفر سر كارباب مفاعله گاهی برای ، البته. (71ص، 1ج، 1362، طالقانیداده شده است )
 . (63ص، 8 ج، 1414، )ابن منظور رودبه كار مینيز ، زندمی

همان مخفی و پنهان ، ای اين واژهشود كه اصل محوری و هستهمعلوم می، واژهاين از بررسی لغوی 
، كاری و مخفی نمودن عقايدشچون فرد با پنهان، ن جهت خدعه گويندنمودن است كه فريب و نيرنگ را از اي

چون متزلزل و تردد عقيدتی و ظاهری دارد و اين از صفات  یچنين فرد، روازاين. فريبدطرف مقابلش را می
 . گردد «مذبذب»نشين واژه تواند همدر بافت جمله مذكور می، گرددمنافقان محسوب می
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 ُکسالی -6-4
 از ماده )ک/ س/ ل(. (ذيل ماده، 1378، عبدالباقیبار در قرآن به كار رفته است ) 2با مشتقاتش  اين واژه

عقب افتادن و پس افتادن از انجام چيزی يا بازماندن و عدم اتمام آن ، كه اصل واحد در اين ماده؛ بوده
همان اظهار ضعف و مصطفوی اصل واحد در اين ماده را . (178ص ، 5ج، 1979، باشد)ابن فارسچيزمی

دارد كه توبيخ منافقين به خاطر همان كسلی و اظهار سستی آنهاست و چنين اظهار می؛ و سستی دانسته
توبيخ و مذمت آنها نيز در قبال همين كارهای اختياريشان است نه حاالت و صفات طبيعی و واقعی مثل 

ازماندن از انجام چيزی را از آثار كسل و پس ماندن و ب... . . و نقص جوارح وجراحت و، بيماری، ضعف بدن
داند نه يعنی در حقيقت ايشان اين اظهار سستی را اختياری می. (10ص، 10ج، 1368، داند )مصطفویمی

راغب نيز آن را به معنای  پس ماندن از انجام چيزی دانسته كه تنبلی در آن سزاوار و شايسته نيست . جبری
-ه میگفت« إمراَه ِمكَسال  »ل و سستی كه از كارها و فعاليتش باز بماند وجمع آن ُكَسالی هست و به زن تنب

 . (711ص ، 1412، شود)راغب اصفهانی
اظهار رخوت و سستی نهفته ، از بررسی واژه مذكور چنين به دست مييد كه  در اصل محوری اين واژه

ر ز بمانند و همين تنبلی به خاطشود كه منافقان به قصد )اختياری( از انجام كارهايشان بااست كه باعث می
 . بشود« مذبذب»تواند هم نشين با واژه لذا از اين جهت می؛ تزلزل فكری و عقيدتی آنهاست

 «مذبذب»واژگان متقابل )متضاد(  -7
ل زياد به دلي. قرار دارند «مذبذب»واژگانی هستند كه از نظر مفهومی در نقطه تقابل واژه ، واژگان متقابل

. ودشپرداخته می «مستقر»و  «استقامت»، «ثبات»، «سكينه»به برخی موارد چون ، قرآن كريم بودن آنها در
ه در شبك «مذبذب»مفهوم واژه ، «هاضدادِ أبِ  شياءُ األ ُف عَر تُ »كند تا بر اساس بررسی اين واژگان كمک می
 . معنايی قرآن بهتر فهميده شود

 سکینه -7-1
)س/ از ماده  سكينه. ذيل ماده(: 1378، كار رفته است )عبدالباقیبار در قرآن كريم به  6 «سكينه»واژه 

، (88ص، 3ج، 1979، به معنی حركت بر خالف اضطراب )ابن فارس. استواحد  یدارای اصلک/ ن( و 
، 5 ج، 1987، جوهری /417ص، 1ج، 1412، باشد )راغب اصفهانیمقابل حركت می استقرار و ثبات در

ِكيَنةُ ». (همانجا، اعم از روحی و مادی )همان، (198ص، 5 ج، 1368، مصطفوی /2136ص يعنی ، «السَّ
، 1987، جوهری /313ص، 5ج، تابی، آرامش و وقار و همان آرامش قلب و اطمينان خاطر است )فراهيدی

 . (284ص، 3ج، 1371، قرشی /88ص، 3 ج، 1979، ابن فارس /2136ص، 5ج
در . (417ص، 1412، باشد )راغب اصفهانیترس می شده سكينه و سكن به معنای از بين رفتن گفته

: يسدنوجرجانی در تعريف اصطالحی سكينه می. خوردمعنای آرامش به چشم می، برخی از اشتقاقات آن نيز
ن بخشد و از مبادی عيبه انسان ثبات و آرامش می، باشد كه در مواجهه با امور غيبینوری در قلب انسان می»

 . (51 ص، 1370، انی)جرج« باشداليقين می
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در  ،كه در آن تردد و اضطراب حاكم است «مذبذب»با بررسی اين واژه روشن شد كه بر خالف ، بنابراين

ها خود انتقال دهنده توالی فتحه« َسَكَن »خورد و در ماده اين ماده آرامش و استقرار و ثبات به چشم می
 . باشداحساس آرامش به مخاطب می

 باتثَ  -7-2
)ث/ از مادۀ  ( وذيل ماده: 1378، بار در قرآن كريم به كار رفته )عبدالباقی 18با مشتقاتش « باتثَ » هواژ 

( و ضد زوال 391ص، 1 ج، 1979، به معنای دوام و پايداری )ابن فارس و دارای اصلی واحد ب/ ت( است
 . (171ص، 1412، و نابودی است )راغب اصفهانی

، 1414، ورباشد )ابن منظری میبه معنای استوا« َثباتًا و ُثبوتاً  ْثُبُت ُء يَ شیال َثَبَت »اين واژه مصدر از فعل 
ْقم َأْثَبَتهُ ». (391ص، 1ج، 1979، ابن فارس /19ص، 2ج -از او جدا نمیاو دوام يافته و يعنی بيماری ، «السُّ

 ،پرتاب كرد )راغب اصفهانیيعنی تير را راست و مستقيم ، «ْهمالسَّ  َأْثَبَت ». (1/245: 1978، )جوهری دگرد
ْبُت ». (352ص، 1ج، 1374 ِبيُت  الثَّ  (473ص، 9ج، 2000، )ابن سيده سوار شجاعمرد اسببه معنای «و الثَّ

« فی الحرب و َثِبيت   َثْبت   رجل». (474ص، 9ج، )همو استمعنای سخن صحيح و درست  به «ثاِبت   قول  » و
به « ء َثْبت  شی». (171، 1412، و مقاوم است )راغب اصفهانیدر جنگ پايدار  به معنای مردی است كه

ِبيُت »معنای چيز ثابت و استوار است و  ، 1414، العقل است )ابن منظوركسی است كه ثابت به معنای «الثَّ
 . (19ص، 2ج

ه فَطَعْنُته»: در حديثی از َأبی َقتادة آمده است كردم  ميخكوبش به او نيزه زدم و متوقف ويعنی ، «فَأْثَبتُّ
 . (20ص، انم)ه

آيد كه در اين ماده استواری و پايداری وجود دارد كه در در كتب لغت به دست می جستجوبا ، بنابراين
 . است« مذبذب»قابل واژه منقطه 

  استقامت -7-3
 هایبار به صورت 10 آنتنها مشتقات فعلی  وشكل مصدری در قرآن كريم ذكر نشده  به «استقامة»واژه 

از ديد ابن فارس )ق/ و/ م( بوده و از مادۀ اين واژه . ذيل ماده(: 1378، كار رفته است )عبدالباقیبه « استقم»
 . (43 ص، 5 ج، 1979، پايداری )ابن فارس. 2، گروهی از مردم. 1: باشددارای دو اصل می

استمرار ، (125ص، 4ج، 1367، لغويان آن را به معانی مختلفی چون ثبات و مداومت )ابن اثير، البته
یب، یاند )زبيدنيز گرفته... اعتدال و، (63ص، 1375، یاستواری )بستان، (233ص، 5ج، تابی، )فراهيدی

معنای اخير . (145ص، 6 ج، 1375، طريحی /2017 ص، 5 ج، 1987، جوهری /592 ص، 17 ج، تا
، 2ج، 1415، فيروزآبادی /2017ص، 5ج، 1987، ی)اعتدال( در ميان لغويان اشتهار بيشتری دارد )جوهر

 . (498 ص، 12 ج، 1414، ابن منظور /1517ص
دانسته و يادآور شده كه طريق ، خط هموار و استوار است کرا راهی كه بر ي« اْسِتَقاَمة»راغب اصفهانی 

 ستاراه راست ملتزم شدن انسان بر بودن در  به معنای« اْسِتَقاَمة األنساِن ». حق هم به آن تشبيه شده است
 . (693ص، 1ج، 1412، )راغب اصفهانی
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داند و معنای اصلی آن را به پاداشتن واحد در اين ماده را مفهومی در برابر قعود می یمصطفوی نيز اصل
، طلبی باب استفعالبا توجه به معنای . (379 ص، 9 ج، 1368، یو فعليت عمل دانسته است )مصطفو

باشد و استمرار و استدامت و مانند آن از لوازم معنای اصلی محسوب یمعنای طلب قيام م استقامت به
 . (381 ص، 9ج، انگردند )هممی

، 1364، اند )قرطبیرا مربوط به امور معنوی دانسته «استقامت»را ويژه امور مادی و  «ثبات»برخی نيز 
روهی )گ جهت است كه اين افرادوجه تسميه قوم يا گروهی از مردم به اين ماده بدين ، بنابراين. (240ص ،8ج

 . ثبات و استواری دارندو باشند از مردم( در يكسری امور مشترک ثابت قدم می
تواند در یم، شد كه استقامت با توجه به معنای ثبات و استواری كه دارد روشن، با بررسی در منابع لغوی

  .استقرار گيرد كه فرد متردد و فاقد ثبات  «مذبذب»تضاد با واژه 

 ّر َق ستَ مُ  -7-4
مرتبه به  7و  «مستقر»مرتبه به شكل  6مرتبه در قرآن كريم ذكر شده است كه  35اين واژه با مشتقاتش 

)ق/  از ماده اين واژه. ذيل ماده(: 1378، آمده است )عبدالباقی« استقر»بار به شكل و يک« مستقرا»صورت 
 . (7ص، 5 ج، 1979، مكن و استقرار )ابن فارست. 2، سرمای شديد. 1: باشددارای دو اصل میو  ر/ ر(
حركت است كه كسی يا چيزی در جايش ثابت بماند و همچون جماد بیبدين معن «يِقرُّ َقَراراً  َقرَّ فی مكانه»

رما يعنی گ، «حّر »حركتی دارد و يعنی سرمای شديدی كه اقتضای سكون و بی، است« ُقّر » شود و اصلش از
مر ِإلی». (662ص، 1412، ركت دارد )راغب اصفهانیو حرارتی كه اقتضای ح

َ
ه َقراره صار األ ، «و ُمْسَتَقرِّ

. (122 ص، 6ج، 2000، ابن سيده /86ص، 5 ج، 1414، )ابن منظور يعنی آن كار در جايگاهش ثابت شد
. (303 ص، 5ج، 1371، ی)قرش است به معنای محل قرار گرفتن« ُمسَتَقّر »و  يعنی ثابت شدن، «اْسِتْقَرار»
 . (اهمانج، يعنی خانه ثبات و استقرار )خانه آخرت ( )همان، «داُر اْلَقرارِ »ثبات و محل استقرار است و « قرار»

روز بعد از روز عيد « الَقرِّ  يوم»( و 662ص، 1412، همان اثبات چيزی است )راغب اصفهانی« ِإْقَرار»
 . (همانجا، همانشوند )ساكن می« نیمِ »چون مردم در ، است قربان

ردد كه فرد مت «مذبذب»برخالف حالت . خوردثبات و استقرار به چشم می معنای در اين ماده، بنابراين
 . در اين ماده استواری و ثابت ماندن و عدم حركت وجود دارد، است

 در نگاه مفسران «مذبذب»مفهوم  -8
اَلِة َقاُموا  َخاِدُعوَن ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن یُ ﴿ اتخداوند متعال در آي َه َو ُهَو َخاِدُعُهْم َو ِإَذا َقاُموا ِإَلی الصَّ اللَّ

اَس َو اَل یَ ُکَساَلی یُ  َه ِإالَّ َقِلیالً َراُءوَن النَّ ٭ ُمَذْبَذِبیَن َبیَن َذِلَك اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو  ْذُکُروَن اللَّ
ُه َفَلْن َتِجَد لَ َمْن یُ  های بارز حال منافقان را توصيف و ويژگی، (143-142 /4: نساءال) ﴾ُه َسِبیالً ْضِلِل اللَّ

كسانی كه خداوند متعال را ، رياكار و در عين حال، در اقامه نمازها تنبل آنها را بيان كرده و آنها را افرادی كه
 . كندمعرفی می، كنندو كم عبادت می به ندرت

استفاده كرده است تا بفهماند آنها برای  «مذبذبين»از مفهوم ، رهخداوند برای اين افراد بسيار بدچه
 ،اگر از چنين ويژگی برخوردار نباشند. رياكاری خويش مجبورند كه هر لحظه پيرو يک ايده و فكری باشند
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اور ی را از روی بائد اسالمقعآنها ، حقيقتدر . توانند رياكاری خويش را به نحو احسن به انجام برسانندنمی

ه اما در رسيدن ب، نددهمیانجام  كاری، بلكه بر اساس رياكاری و جهت رضايت مردم، اندفكر قبول نكرده و
توان همزمان زيرا در ميان مردم هزاران افكار و عقايد وجود دارد كه نمی، برنداين هدف نيز راه به جايی نمی
بار  قان يک بار به سمت اين گروه وبه همين جهت است كه اين مناف. گشت در قالب همه آن عقايد ظاهر

  .شوند و نه آن طرفنه به درستی در اين طرف ظاهر می، در واقع و اندبه سمت گروهی ديگر در حركت، گريد
ه معنای نيز ب «تذبذب»از ديد ابن جوزی و طبری اصل . اتفاق نظر دارند «مذبذبين»مفسران درباره مفهوم 

كه  ستا كسی و به معنای توصيف منافقان است آيه فوق الذكردر  «ذبمذب»ثباتی است و واژه یحركت و ب
دين  متحيران و سرگشتگان در، منافقان مطابق آيه. بين انجام دادن يک كار يا ترک آن در ترديد و دو دلی است

گاهی و شناخت به  زيرا، برندخويش هستند و در اعتقادات و افكار خويش راه به جايی نمی نه از روی آ
ن بلكه سرگردان و متحير بين اي، گيرندپيوندند و نه از روی نادانی در زمره كفار و مشركان قرار مینان میمؤم

ماند كه از رسول اكرم )ص( روايت شده حال آنان به همان مثالی می، در حقيقت. انددو گروه باقی مانده
بار به اين گله بين دو گله است كه يک ایشدهحال و روز منافق مانند گوسفند حيران و گم»: است كه فرمود

، 5 ج، 1412، ی)طبر «داند از كدام گله پيروی نمايدپيوندد و به درستی نمیو دگر بار به گله ديگر می
 . (489ص، 1ج، 1422، یابن الجوز /215ص

: ندكروايت ديگری را از رسول اكرم )ص( نقل می، طبری برای روشن كردن بهتر مفهوم آيه و حال منافقان
مؤمن از رودخانه به خوبی . ای عبور كنندماند كه قرار است از رودخانهمثال آنان به حال گروهی سه نفره می»

گيرد و چندی نمانده است كه وقتی منافق در وسط مسير رود قرار می. رودگذرد و به آن سوی رودخانه میمی
را چ، و نرو )راه را ادامه نده( و به سوی من برگرد زند كه چنين كاری نكنكافر وی را صدا می، به مؤمن برسد

تا نجات يابی و از خروش آب  یزند كه به سوی من آمؤمن او را صدا می همزمان. رویبكه من نگرانم از بين 
كافر( در وسط رودخانه گير كرده تا اينكه موجی  های اين دو )مؤمن ومنافق نيز بين حرف. یجاری رهايی ياب

 . (216 ص، 5 ج، 1412، ی)طبر «كندرسد و او را با خود غرق مییم سهمگين فرا
كسانی هستند كه شيطان و هوا و هوس  مذبذبين: گويدمی «مذبذب»زمخشری در تشريح مفهوم واژه 

در . نداديگر آنها بين آن دو در ترديد و در سرگردانی مانده. آنان را بين كفر و ايمان به حركت واداشته است
شود و در هيچ سمتی آرام و شود كه از هر دو طرف رانده میبه كسی اطالق می «مذبذب»نای مع، حقيقت

شايد . خوردبه چشم نمی «ذّب »تكراری نهفته است كه در ماده  «ذبذبه»ولی بايد گفت در ، ...گيردقرار نمی
از آن دست برداشته و ، كندهر بار كه به يک طرف تمايل پيدا می: معنای مذبذب را چنين گرفت بتوان دقيقاً 

مشابه نظر زمخشری را فخر رازی در تفسير كبيرش . (580ص، 1ج، 1407، یشود )زمخشرمنصرف می
 . (249ص، 11 ج ،1420، یبيان كرده است )فخر راز

دت ذبذبه نيز ش. است «ذبذبه»اسم مفعول از  «مذبذب»: نويسدمی «التحرير و التنوير»ابن عاشور در 
گفته شده كه ذبذبه از تكرار ذب به معنای طرد . يک چيز به خاطر ترس يا خجالت است ثباتییحركت و ب

اين نيز به خاطر عجله داشتن و آرام و قرار نگرفتن شخص طرد ، البته. بابدكردن و مطرود ساختن اشتقاق می
، تدر پی آمدن اس آيد كه بيانگر تكرار و پیدست افعالی به شمار میآن از  «َب بَذ ذَ »، بنابراين. شده است
ای به ج. اين واژه امروزه كاربرد دارد، در زبان عاميانه ما نيز، همچنين. ... صلصل و كبكب، لملم، مانند زلزل
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يعنی كسی كه كارهای خود را به صورتی نادرست ، «رجل مدبدب». كننداستفاده می «دبدب»از  «ذبذب»
يگر د يعنی منافق يک بار اين راه و بار، معنای راه است به «دبه»گفته شده مشتق از ، همچنين. دهدانجام می

اَس يُ »: بيانگر مفهوم مذكور اين قسمت از آيه شريفه است كه فرمود. گيردراه ديگری را پيش می ، «راُؤَن النَّ
چرا كه در ، كشد كه دچار وسواس و ذبذبه خواهد شدطولی نمی، زيرا كسی كه درصدد ارضای مردم باشد

 ص، 4 ج، 1420، شود كنار آمد! )ابن عاشورزاران فكر و آيين وجود دارد كه با همه آنها نمیميان مردم ه
289) . 

يعنی ، «يراءون»حال است از واو « و ال يذكرون»يا مانند  «ُمَذْبَذِبيَن »، صاحب جوامع الجامعاز ديدگاه 
ند و يا باشيان كفر و ايمان در تزلزل میكنند در حالی كه به ياد خدا نيستند و ممنافقان در برابر مردم ريا می

يعنی شيطان آنان را ميان كفر و ايمان در حركت دارد و آنها ميان آن دو مرّدد و ، منصوب است، بنا بر ذمّ 
حال ثابت  کشود و به يطرد و رانده می، كسی است كه از هر دو طرف« مذبذب»، سرگردانند و در حقيقت

َجوان هِ ی بِ رمَ يُ  فالن  »: شودمیماند چنان كه گفته نمی ه از اينكه كناي، يعنی فالنی بر لبه چاه قرار گرفته، «الرَّ
 . (682ص، 1 ج، 1377، یدر معرض هالكت و نابودی است )طبرس

به معنی صدای مخصوصی كه  «ذبذب»را اسم مفعول از ماده  «مذبذب»كلمه  «تفسير نمونه»صاحب 
اء است و به اشيدانسته ، رسدر اثر برخورد با امواج هوا به گوش میء آويزان ببه هنگام حركت دادن يك شی

رين تآن را يكی از لطيف یو. گفته شده است «مذبذب»و اشخاص سرگردان و متحير و فاقد برنامه  کمتحر
اشاره ضمنی به اين مطلب دارد كه  کي كهداند كه قرآن در خصوص منافقين بيان نموده است تعبيراتی می

ناخته كه با توجه به آن ش استبلكه تذبذب آنها آميخته با آهنگ مخصوصی ، منافقان سخت نيستشناختن 
بلكه با همراهی بادها به هر ، اندفاقد جهت حركت، آنها همچون جسم معلق و آويزان ذاتاً ، بنابراين. شوندمی

ل تشيع نيز همان معنا در ديگر منابع تفسيری اه. (178ص، 4 ج، 1374، یاند )مكارم شيرازسو در حركت
 -514 صص، 1ج، 1415، یدر نظر گرفته شده است )فيض كاشان «مذبذبين»و مفهوم مذكور برای واژه 

 . (565 ص، 1ج، 1415، عروسی حويزی، 192 ص، 2 ج، 1415، بحرانی /513
و ترديد  ر شکدو دل و د، ثباتیب یافراد« مذبذبين» با بررسی تفاسير فريقين به دست آمد كه، بنابراين

 :نه جزء مؤمنانند و نه در صف كافران، اندهدف و فاقد برنامه و مسير مشخصبی، سرگردان، بنابراين. هستند
 . ﴾هُؤالِء  هُؤالِء َو ال ِإلی ُمَذْبَذِبیَن َبیَن ذِلَك ال ِإلی﴿

 «مذبذب»یابی برای واژه معادل -9

ی متفاوت و نقش كلمه هاا با توجه به ترجمهدر اين قسمت پژوهشگر بر آن است تا معادل دقيق تری ر
 : ونظر مفسران و لغويون در اختيار خواننده قرار دهد كه در ذيل بدين مهم پرداخته خواهد شد

ُمَذْبَذِبیَن َبیَن َذِلَك ﴿در آیه « ُمَذْبَذِبیَن »در خصوص واژه  های قرآنآسیب شناسی ترجمه-9-1
 (ُؤاَلِء اَل ِإَلی َهُؤاَلِء َو اَل ِإَلی َه 

 . و نه با ايشان، نه با اينان ميان كفر و ايمان اندمترّددان: ترجمه میبدی
 . ميان آن نه به اينان نه به ايشان اندآويخته: ترجمه ابوالفتوح رازی
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 . هستندحيران و سرگردان و دو دل يمان و كفر امنافقين در ميان : ترجمه فیض االسالم

 . دند در ميان اين و آن نه بسوی اينانند و نه بسوی آنانمترّو : ترجمه ولی الله دهلوی
 . نه با اينان و نه با آنان: ميان كفر و ايمانند سرگشتگان: ترجمه آیتی

 . نه با اينانند و نه با آناندو دلند [ مياِن آن ]دو گروه: ترجمه فوالدوند
 . و نه سوی آنهايند، هستند كه نه سوی اينها هدفیبیآنها افراد : ترجمه مکارم شیرازی

 . هستند كه نه تمايل به اينها دارند و نه به آنها دو دلهايیدر ميان آنها : ترجمه پورجوادی
 . سرگردانند ـ كفر و ايمان ـ ميان اين و آن: ترجمه مجتبوی

 . اندسرگشته[ در اين ميان ]بين كفر و ايمان: ترجمه خرمشاهی
یان  . متحير و سرگردانندر و ايمان منافقان ميان كف: ترجمه انصار

نان نه )يكسره( به سوی اي، مترّددندآنها در اين ميان )ميان مؤمنان و كافران قلبًا يا عماًل( : یترجمه مشکین
 . و نه )يكسره( به سوی آنان هستند

 /361ص، 2ج، 1415، باشد )درويشاسم مشتق و جمع مذكر سالم می، حال منصوب به ياء« ُمَذْبَذِبيَن »
( كه در برگردان فارسی حال و جمع بودن آن بايد مد نظر مترجمان 230ص، 1ج، 1425، دعاس حميدان

-شناسان و مفسران صحيح به نظر میاز جهت لغت، اندهايی كه به كار بردهاكثر مترجمان معادل. قرار گيرد

د كه در گونه نباشاين، مثال. ترين حالت را به متن اصلی داشته باشدترجمه خوب بايد نزديک، روازاين. رسد
اما برای ترجمه آن از چند واژه و يا تركيبی وصفی و اضافی استفاده شود و يا به جای ، متن يک كلمه آمده

ه توان به چند دستها را میاشكاالت مورد نظر در ترجمه، بر اين اساس. از جمله استفاده گردد، ساختار مفرد
 : تقسيم نمود

گردد و در ها مشاهده میاين اشكال در همه ترجمه تقريباً : به جای ساختار مفرد الف( استفاده جمله
 ؛ توان قيد حالت را مشاهده نمودبرگردان فارسی ايشان نمی

فيض االسالم و انصاريان( از چند واژه معادل مانند برخی مترجمان ): ب( استفاده از چند معادل كنار هم
ه ( برای بيان معنای كلممتحير و سرگردانندان و سرگردان و دو دل/ حيرتركيب عطفی )كنار هم به صورت 

 ؛ باشد و بيشتر شبيه تفسير است تا ترجمهاند كه اين به نظر نادرست میاستفاده كرده
به جز ميبدی و آيتی )مترددان/ سرگشتگان( دگر مترجمان به : ج( استفاده از برگردان مفرد به جای جمع

 . انددهكرصورت مفرد ترجمه 
متحير و ، حيران، دودل، مترود، یهدفبی، )آويخته «مذبذب»های واژه در تمامی برگردان، بنابراين

معنايی كه  یول، شودتحركی و عدم ثبات( مشاهده مییمتردد( اصل معنای ماده )ب، سرگشته، سرگردان
 ها از لحاظ لغوی شايد درستترجمه، بنابراين. است نشدهها رعايت ترجمه بيشتردر ، هماهنگ با لفظ باشد

 . باشنددقيق و متناسب با لفظ نمی یول، به نظر برسند

 یترجمه پیشنهاد -9-2
ع ائتالف اللفظ م»، های زيبايی شناختی قرآن رابطه لفظ و معنا يا به تعبير اهل بالغتيكی از جنبه 
عجاز ادبی قرآن و كاشف از يكی از زوايای جالب در ا اين جنبه. (148 ص، 1386، یاست )امير« یالمعن
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انتخاب دقيق ، ويژگی الفاظ قرآن، بر طبق اين علم. (96 ص، 1393، باشد )محققيانها میاسرار بالغی واژه
 تاس ياد كرده با معانیالفاظ وافق از آن به ت «ةجواهر البالغ»باشد كه صاحب و تناسب آنها با معانی می

اگر  ؛واژگان هم روان باشند، اگر معنا روان است؛ باشنديز فخيم میواژگان ن، اگر معنا فخيم باشدبطوری كه 
ديد و الفاظ تند و ش، برای حماسه، الفاظ شيوا، برای فخر، مثالً ، باشدگونه میواژه نيز اين، معنا غريب است
بر پايه . (367 ص، 1384، گردد )الهاشمیهای لطيف انتخاب میالفاظ ظريف و عبارت، برای غزل و مدح

، هبه همراه قلقله در كلم (باء)و  (ذال)توالی  «مذبذب» نظريه هماهنگی موسيقی الفاظ قرآن با محتوا در كلمه
زيرا فرد ، اندكشبيانگر يک نوع سستی و رها شدن است كه معنای تردد را بيشتر برای مخاطب به تصوير می

ن از اي. دارای چنين خصوصيتی بودند باشد و منافقان نيزمتردد در زندگی ميان حق و باطل می، رها شده
باشد كه به موسيقی الفاظ زبان مبدأ نيز پايبند « مذبذب»تواند بهترين معادل برای واژه می« متردد»، منظر
، اينبنابر. ها رعايت گرددیاين ويژگ، بايد در برگردان آن، و صورت جمع دارد بوده چون در جايگاه حال، است

عبير ترجمه پيشنهادی برای اين تباشد و  «مترددانه»تواند كلمه خصوصيات واژه میبهترين برگردان با تمام 
 . است« ... مترددانه در اين ميان»قرآنی 

 یگیر نتیجه
پرنده بسيار »معنا  پنجباشد كه لغويان از واژگان تكامد اسمی در قرآن كريم می «مذبذب»واژه . 1

ر برايش در نظ «دن و ناتوان گشتن و دفع و طرد كردنخشک ش، اضطراب و حركت دادن، تيز بودن، كوچک
  .تحرک و عدم ثبات است، ای آناند كه معنای محوری و هستهگرفته
طه راب «يعمهون»و  «يترددون»، «يتيهون»، «حيران»، «بهت»، «مرجفون»با واژگانی مانند  «مذبذب». 2

ارند د« مذبذب»نسبی معنايی شبيه به واژه جانشين به طور  اين واژگاِن ، معنايیاز لحاظ . جانشينی دارد
با دقت  ،بنابراين. خوردجانشين به چشم می )ترادف نسبی نه مطلق( و نوعی عدم ثبات و تردد در ماده واژگان

آيد كه يک شبكه معنايی در قرآن كريم وجود دارد كه با بررسی جانشين به دست می در مفهوم تمامی واژگاِن 
  .تری از واژگان داشتتوان معناشناسی بهتر و دقيقينی مینشروابط جانشينی و هم

به  «يخادعون»و  «ريا»، «اضالل»نشينی با با عنايت به سياق و بافت جمله و روابط هم «مذبذب». 3
  .باشد)متردد( می معنای حيران و سرگردان و متزلزل

كه  آمد به دست« هاضدادِ أبِ  شياءُ األ ُف عَر تُ »بر پايه  «مذبذب»با بررسی واژگان متقابل )متضاد( واژه . 4
، «اتثب»، «سكينه»واژه  چهارگيرند كه به طور موردی به قرار می «مذبذب»واژگان زيادی در شبكه معنايی 

كه در آن تردد و  «مذبذب»در ماده واژگان متقابل بر خالف . اشاره شده است «مستقر»و  «استقامت»
 .خوردثبات به چشم می آرامش و استقرار و، اضطراب حاكم است

واژه دچار اين يابی روشن شد كه برخی مترجمان در معادل، «مذبذب»ترجمه از واژه  12با بررسی . 5
 «مترددانه»ترجمه پيشنهادی ، هاپس از بررسی و آسيب شناسی اين لغزش. اندهايی در ترجمه شدهلغزش

 . اين واژه در نظر گرفته شدای بر



 141   ترجمه آن  یشناسبیو آس« مذبذب»واژه تکامد  یفیتوص یمعناشناس                                 

 
 منابع و مآخذ

یم قرآنـ  چاپ  ،علی اصغر حكمت: تحقيق، كشف االسرار و عده االبرار، رشيدالدين احمد بن ابی سعد، ميبدی؛ کر
 . ش1371، انتشارات امير كبير، تهران، پنجم

یمـ  عفر محمد ج: مصحح، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، حسين بن علي، ابوالفتوح رازی؛ قرآن کر
 . 1408، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، مشهد، ياحقي و محمد مهدي ناصح

یمـ   . 1378، انتشارات فقيه، چاپ اول، سيد علينقي، االسالمفيض؛ قرآن کر
یمـ  مع مج، مدينه، چاپ اول، عبدالغفور عبدالحق بلوچ و شيخ محمد علي: تحقيق، شاه ولي الله، دهلوی؛ قرآن کر

 . ق1417، فهد لطباعه المصحف الشريف
یمـ   . ش 1374، انتشارات سروش، تهران، چاپ چهارم، عبد الحميد، آيتی؛ قرآن کر
یمـ   . ق1415، دار القرآن الكريم، تهران، چاپ اول، محمد مهدي، فوالدوند؛ قرآن کر
یمـ   . ش 1373، دار القرآن الكريم، قم، چاپ دوم، ناصر، مكارم شيرازی؛ قرآن کر
یمـ    . ق 1414، بنياد دايره المعارف اسالمي، تهران، پ اولچا، كاظم، پورجوادی؛ قرآن کر
یمـ   . ش 1371، انتشارات حكمت، تهران، چاپ اول، سيد جالل الدين، مجتبوی؛ قرآن کر
یمـ   . ش 1396، ناشر دوستان، تهران، چاپ هفتم، بهاءالدين، خرمشاهی؛ قرآن کر
یمـ   . ش 1383، هانتشارات اسو، قم، چاپ اول ، حسين، انصاريان؛ قرآن کر
یمـ   . ش 1381، نشر الهادي، قم، چاپ دوم، علي، ی اردبيليمشكين؛ قرآن کر
یب الحدیث و االثر؛ مبارک بن محمد، ابن اثير .1 طاهر ، محمود محمد و زاوی، طناحیبه كوشش ؛ النهای  فی غر

 . ش1367، مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، احمد
: بيروت، عبد الرزاق المهدیبه كوشش ؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ عبد الرحمن بن علیأبو الفرج ، ابن الجوزی .2

 . ق 1422، دار الكتاب العربی
 ،دار العلم للماليين: بيروت، تحقيق رمزی منير بعلبكی؛ جمهرة اللغ ؛ أبو بكر محمد بن الحسن، ابن دريد .3

 . م1987
: بيروت، عبد الحميد هنداویبه كوشش ؛ المحیط اْلعظم م والمحک؛ ابو الحسن علی بن اسماعيل، ابن سيده .4

 . م 2000، دار الكتب العلميۀ
یر و التنویر؛ طاهربن محمد ، ابن عاشور .5  . ق 1420، مؤسسة التاريخ العربی: بيرو ت؛ تفسیر التحر
كتب االعالم م، قم، عبدالسالم محمد، هارونبه كوشش ؛ معجم مقاییس اللغ ؛ احمد بن فارس، ابن فارس .6

 . م 1979، االسالمی
 . ق 1414، دار صادر: بيروت، الطبعة الثالثة؛ لسان العرب؛ محمد بن مكرم، ابن منظور .7
، دارإحياء التراث العربی، محمد عوض مرعببه كوشش ؛ تهذیب اللغ ؛ أبومنصور محمد بن أحمد، ازهری .8

 . م 2001: بيروت
یم یهایرویکردی به جنبه»؛ جهانگير، اميری .9 یبایی شناختی موسیقی الفاظ قرآن کر ، ينیپژوهش د؛ «از ز

 . 1386يز يپا، 15شماره 
، قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثةبه كوشش ؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ سيدهاشم بن سليمان، بحرانی .10
 . ق1415، منشورات مؤسسۀ بعثه، قم
 . ش 1375، اسالمی انتشارات: انتهر، چاپ دوم؛ فرهنگ ابجدی؛ فواد افرام، بستانی .11
یفات؛ علی بن محمد، جرجانی .12  . ش 1370، ناصر خسرو: تهران؛ التعر



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  142

دار العلم : تبيرو، الطبعة الرابعة، أحمد عبد الغفور عطاربه كوشش ؛ الصحاح؛ اسماعيل بن حماد، جوهری .13
 . م 1987 ق/ 1407، للماليين

یمالمعجم االشتقاقی المؤصل ؛ محمد حسن، حسن جبل .14  2010، مكتبة اآلداب: قاهرة؛ ْللفاظ القرآن الکر
 . م

 . ق 1415، دار االرشاد: سوريه، چاپ چهارم؛ بیانه اعراب القرآن و؛ محيی الدين، درويش .15
یم؛ قاسم، حميدان-دعاس .16  . ق 1425، دار المنير و دار الفارابی: دمشق؛ اعراب القرآن الکر
ید فی ؛ حسان احمد، صریراتب الَم  .17 ة العامة السورية ئمنشورات الهي: دمشق؛ القرآن المجیداللفظ الفر

 . م2011، وزارة الثقافة، للكتاب
 ـكتبة العصريةالم: صيدا –بيروت، يوسف الشيخ محمدبه كوشش ؛ مختار الصحاح؛ بكرمحمد بن أبی، رازی .18

 . م1999، الخامسة الطبعة، الدارالنموذجية
یب القرآنالمفردات ف؛ حسين بن محمد، راغب اصفهانی  .19  –بيروت ، صفوان عدنان الداودیبه كوشش ؛ ی غر

 . ق 1412، الدار الشامية ـدار القلم: دمشق
، سيد غالمرضا خسروي مقدم: مترجم، چاپ دوم؛ ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، ____________ .20

 . ش. ه1374، انتشارات مرتضوي، تهران
، مجموعة من المحققينبه كوشش ؛ من جواهر القاموستاج العروس ؛ محمد بن حمد الحسينی، زبيدی .21

 . تابی، دار الهداية: بيروت
دار الكتب : بيروت، محمد باسل عيون السودبه كوشش ؛ أساس البالغ ؛ محمود بن عمر؛ جار الله، زمخشری .22

 . م1998، العلمية
 1407، الثالثة الطبعة، یدار الكتاب العرب: بيروت؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ ____________ .23

 . ق
 . ش 1392، انتشارات سوره مهر: تهران، چاپ پنجم؛ درآمدی بر معناشناسی؛ كورش، صفوی .24
 . ش 1381 تيرماه، شماره دهم، جله تاريخ اسالمم؛ «حیره عامل انتقال فرهنگ»؛ مسعود، صفری .25
 . ش 1362، شارشركت سهامی انت، تهران، چاپ چهارم؛ پرتوی از قرآن؛ سيدمحمود، طالقانی .26
، اتمؤسسة األعلمی للمطبوع: بيروت، الطبعۀ الثانيۀ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ محمد حسين، طباطبايی .27

 . ق 1390
، م رسولیالله يزدی و هاشفضل: حيصحت، چاپ سوم؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ فضل بن حسن، طبرسی .28

 . ش 1372، ناصر خسرو: تهران
 1377، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم: تهران؛ جوامع الجامع تفسیر؛ ___________ .29
 . ش
 . ق 1412، دار المعرفة: بيروت؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن جرير، طبری .30
ین؛ فخرالدين بن محمد، طريحی .31 ین و مطلع النیر چاپ ، احمد حسينی اشكوریبه كوشش ؛ مجمع البحر

 . ش 1375، مرتضوی: تهران، سوم
یم؛ محمد فؤاد، عبدالباقی .32  . ش 1378، انتشارات حر: قم؛ المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکر
، اسماعيليان: قم، هاشم رسولی محالتیبه كوشش ؛ تفسیر نور الثقلین؛ عبد علی بن جمعه، عروسی حويزی .33

 . ق 1415



 143   ترجمه آن  یشناسبیو آس« مذبذب»واژه تکامد  یفیتوص یمعناشناس                                 

 
مؤسسة النشر : قم، بيت الله بياتبه كوشش ؛  معجم الفروق اللغوی؛ أبو هالل حسن بن عبد الله، عسكری .34

 . ق 1412، قم، االسالمی
 . ش 1375، دانشگاه فردوسی: مشهد، حسين سّيدی: ترجمه؛ معناشناسی؛ احمدمختار، عمر .35
 . ق 1420، دار احياء التراث العربی: بيروت، ةالثالث ةالطبع، التفسیر الکبیر؛ محمد بن عمر؛ فخر رازی .36
دار و مكتبة : بيروت، مهدی مخزومی و إبراهيم سامرائیبه كوشش ؛ کتاب العین؛ ن أحمدخليل ب، فراهيدی .37

 . تابی، الهالل
ه؛ ناصر، فكوهی .38 یّ یخ اندیشه و نظر  . ش 1386، نشر نی: تهران؛ شناسیهای انسانتار
 . تابی: قاهرة، دار قباء؛ مدخل إلی علم اللغ ؛ محمود، فهمی الحجازی .39
 . ق 1415، دار الكتب العلمية: بيروت؛ القاموس المحیط؛ ن يعقوبمحمد ب، فيروزآبادی .40
 ةمكتب: تهران، حسين أعلمیبه كوشش  تصحيح و؛ تفسیر الصافی؛ محمد بن شاه مرتضی، فيض كاشانی .41

 . ق 1415، الصدر
 . ش 1371، ةدارالكتب االسالمي: تهران، چاپ ششم؛ قاموس قرآن؛ اكبرعلی، قرشی .42
 . ش 1364، ناصر خسرو، تهران؛ الجامع الحکام القرآن؛ محمد بن احمد، قرطبی .43
یمتحلیلی بر واژه، قرآن تکامد در»؛ مرتضی، نياكريمی .44 های پژوهش ؛«ها و ترکیبات تک کاربرد در قرآن کر

 . ش 1393، شماره دوم، سال چهل و هفتم، قرآن و حديث
 ،غت در بازنگری آیات متشابه لفظینقش و کارکرد علم سیاق و دانش ل»؛ اعظم، پرچم و زهرا، محققيان .45

 1393 ،بهار و تابستان، شماره اول، سال سوم، های زبانشناختی قرآنپژوهش؛ «مطالعه موردی تناسب لفظ و معنا
 . ش
یم؛ حسن، مصطفوی .46  . ش 1368، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 . ش 1384، امير كبير: نتهرا؛ فرهنگ فارسی؛ محمد، معين .47
 . ش 1374، دار الكتب االسالمية: تهران؛ تفسیر نمونه؛ ناصر، مكارم شيرازی .48
نشر حقوق ، چاپ اول، و حميد مسجد سرايي سندیورمحمود خ: ترجمه؛ جواهر البالغ ؛ احمد، هاشمی .49

 . ش 1384، اسالمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


