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Abstract
The correct translation and interpretation of Quranic verses is strongly
dependent on the observance of the principles and rules of Arabic
literature. One of these principles is the points that must be considered
in order to identify the missing pronoun reference. The necessity of
this issue becomes clear when, by changing the reference of a
pronoun, the meaning and purpose of a verse completely changes and
the audience fails to understand the correct message and purpose of
the verse. Not paying attention to the correct meaning of the words is
the most important cause of this error. It seems that the feminine
plural pronoun in the verse 35 of the surah “Al-Waqiah” has caused such
a mistake, and a suitable reference has not been chosen for this
pronoun; because most of the commentators and translators of the
Quran, based on the interpretations of the verse that have no
credibility or because they have taken the ironic meaning of the
words, assert that this pronoun refers to “heavenly women and wives.”
However, according to the two principles of “the need for clear and
obvious evidences to remove the pronoun reference” and “the
precedence of the mentioned reference”, this pronoun reference is not
correct. The present article aims to find a suitable reference for the
feminine plural pronoun in this verse. Therefore, by collecting library
information and through critical methods and using interpretive and
literary sources, it is concluded that in order to create a correct
semantic match between the verse under discussion and to be in line
with the main purpose of the surah, it is better consider the literal
meanings of the words. Therefore, the blessings mentioned in the
previous verses (fruits, running water and expanded carpets) must be
considered as a reference for the pronoun.
Keywords: Quran, Translation, Quranic vocabulary, Pronoun
reference, Al-Waqiah.
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استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان
(از ص  177تا ص )193
تاریخ دریافت ،1396/03/05 :تاریخ پذیرش1398/08/18 :

چکیده
ترجمه و تفسیر صحیح آیات قرآن  ،وابستگی شدیدی به رعایت اصول و قواعد ادبیات عرب دارد .یکی از
این اصول ،نکاتی است که جهت تشخیص مرجع ضمایر غایب ،باید در نظر گرفته شود .ضرورت این
مسأله آنگاه آشکار میشود که با تغییر مرجع یک ضمیر ،مفهوم و مقصود یک آیه کامالً تغییر کرده و
مخاطب از فهم و درک پیام صحیح و هدف آیه فاصله میگیرد .عدم توجه به معنای صحیح واژگان،
مهمترین عاملی است که باعث این خطا میشود .بر این اساس ،به نظر میرسد ضمیر جمع مؤنث «هُنّ»
در آیة  35سورة واقع دچار چنین خطایی شده و مرجع مناسبی برای این ضمیر ،انتخاب نشده است و
بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم ،با استناد به روایات ضعیف ذیل آیه ،مرجع این ضمیر را «زنان و
همسران بهشتی» میدانند .بر اساس این دیدگاه ،الزم است واژگان «فُرُش»« ،أبکار»« ،أتراب» و «عُرُب»
را بدون وجود قرینهای در کالم ،بر معانی کنایی و مجازی حمل نماییم .حال آنکه با توجه به دو اصل
« ضرورت وجود قرائن واضح و آشکار برای حذف مرجع ضمیر» و «تقدم مرجع ذکری بر مرجع معنوی و
حکمی» ،نمیتوان این ارجاع ضمیر را صحیح دانست .نوشتار حاضر با هدف یافتن مرجع مناسب برای
ضمیر جمع مؤنث «هنّ» در آیة محل بحث ،به نقد مستندات و شواهد دیدگاه مشهور پرداخته و سپس
با بهرهگیری از منابع لغوی به تبیین معنای حقیقی واژگان «فُرُش»« ،أبکار»« ،إنشاء»« ،أتراب» و
«عُرُب» میپردازد .در نهایت ،با روش گردآوری اطالعات کتابخانهای و روش انتقادی و با بهرهگیری از
منابع تفسیری و ادبی به این نتیجه میرسد که برای ایجاد تناسب معنایی صحیح بین آیات محل بحث
و هم راستا شدن با هدف و محور اصلی سوره ،بهتر است این واژگان را بر همان معانی حقیقی و اولیه این
واژگان حمل نماییم؛ همچنین الزم است نعمتهای مذکور در آیات پیشین؛ یعنی میوهها ،آبهای
جاری و فرشهای گسترده شده را به عنوان مرجع ضمیر «هُنّ» در نظر بگیریم.
واژههای کلیدی :ترجمة قرآن ،ترجمة واژگان قرآن ،مرجع ضمیر ،أَنْشَأْناهُنَّ ،سورة واقعه.
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 .1مقدمه
شش آیة ابتدایی سورة واقعه به بیان حوادث قیامت پرداخته و پس از آن مردم را به سه
دسته تقسیم کرده است :گروهی سابقان و گروهی اصحاب یمین هستند که اهل
بهشتند و گروه سوم اصحاب شمال که اهل جهنماند .خداوند در چند آیه به بیان
ویژگیها و نتیجة عمل هر یک از این سه گروه پرداخته است و برای اصحاب یمین
نعمتهایی مانند درختان میوه ،سایهها و آبهای جاری را معرفی میکند؛ سپس
میفرماید:

(ما آنها را با آفرینشى ویژه آفریدیم) (واقعه ( .)35 :)27پرسش

اصلی این تحقیق پیرامون همین آیه است و به جستجوی مرجعِ ضمیرِ جمعِ مؤنث،
یعنی «هنّ» میباشد.
برخی از مفسران با توجه به سیاق آیات ،معتقدند که مرجع این ضمیر ،حذف شده
است (مرجع حُکمی) و این آیه را توصیف «زنان بهشتی» میدانند .در واقع همانطور که
ضمیر مستتر «هی» در آیة

همواره به آنها نظر مىکرد تا [خورشید]

پشت پرده افق پنهان شد( ).ص ( )32 :)23به «الشمس» محذوف بر میگردد (ابنعطیه اندلسی،
245/5 :1422؛ ابنکثیر دمشقی20/8 :1419 ،؛ سمرقندی ،بیتا393/3 :؛ ابنعاشور.)276/27 :1420 ،
میتوان ضمیر جمع مونث را به لفظ «حورٌ عین» محذوف ،ارجاع داد (مقاتل بن سلیمان،

 .)219/4 :1423بعضی مفسران نیز واژة «فُرُش» مذکور در آیة قبل را کنایه از زنان
بهشتی دانستهاند و این ضمیر را به لفظ «فُرُش» بر میگردانند (شوکانی184/5 :1414 ،؛
ابوحیان اندلسی .)82/10 :1420 ،طبق این دو دیدگاه ،معنای آیه اینگونه ترجمه میشود:
«ما آن زنان بهشتی را با آفرینشی ویژه آفریدیم».
اما با تأمل در معنای دقیق واژگان «فُرُش»« ،أبکار»« ،أتراب» و «عُرُب» میتوان
دیدگاه مناسبتری را مطرح کرد؛ بدین گونه که مرجع ضمیر در این آیه زنان بهشتی
نبوده؛ بلکه همان نعمتهایی است که در هفت آیة پیدرپی از آنها نام برده شده است.
در واقع گویا خداوند در این آیه میفرماید :همه این نعمتها دارای آفرینشی ویژه
هستند و قابل مقایسه با نعمتهای دنیایی نمیباشند.
برای تبیین این دیدگاه ،الزم است ابتدا نظرات مترجمان و مفسران را در شرح و
تفسیر این آیه و آیات وابسته به آن نقل نماییم و با نقد ادلة آنان به دیدگاه برتر در این
زمینه دست یابیم.
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 .2داليل مفسران در ارجاع ضمیر «هُنّ» به «زنان بهشتی»
همانطور که در مقدمه بیان شد بیشتر مفسران و به تبع آنان مترجمان ،ضمیر «هنّ» در
(واقعه ( )35 :)27را به زنان و همسران بهشتی ارجاع دادهاند و

آیة

وجود آنها را در بهشت به عنوان یکی از نعمتهای بهشتی برای اصحاب یمین
دانستهاند .در ادامه به برخی از مهمترین دالیل و شواهد آنان اشاره خواهد شد:
 .1 .2أخذ معنای ارتکازی «أبکارا»
شاید مهمترین دلیل مفسران برای ترجیح این معنا ،توجه به معنای ارتکازی واژة
«أبکارا» در آیة

(واقعه ( )36 :)27باشد .مفسران با مشاهدة واژة

«أبکارا» به آن معنایی که در ابتدا به ذهن میآید ،رجوع نموده و آن را متناسب با زنان
بهشتی دانستهاند .بنا بر این ،واژههای قبل و بعد از این آیه را بر پایه همین برداشت،
توجیه و تفسیر نمودهاند و در توصیف باکره بودن زنان بهشتی گفتهاند :بکر بودن آنان
بدین جهت است که هیچ جن و انسی قبل از این ،آنان را لمس ننموده است (زحیلی،
256/27 :1418؛ نخجوانی381/2 :1999 ،؛ حسینی شیرازی549/1 :1423 ،؛ قاسمی.)123/9 :1418 ،
یا اینکه آنان بعد از هر مجامعتی دوباره باکره میگردند (میبدی449/9 :1371 ،؛ فیض

کاشانی124/5 :1415 ،؛ طباطبایی .)124/19 :1417 ،برخی نیز بر دائم البکاره بودن آنان
تصریح کردهاند (ابنعطیه اندلسی425/5 :1422 ،؛ مکارم شیرازی .)224/23 :1374 ،برخی دیگر
در پی علتیابی باکره بودن زنان بهشتی برآمده و گفتهاند بدین خاطر است که لذت
بیشتری برای اهل بهشت حاصل میشود (طنطاوی ،بیتا.)168/14 :
اگر چه برخی از این مفسران به کتابهای لغوی استناد کردهاند ،ولی بدون در نظر
گرفتن معنای اصلی این واژه ،به معنای کنایی و مجازی واژه توجه نمودهاند .شیخ
طوسی (م )460مینویسد:

(طوسی .)497/9 :1367 ،آنچه از این متن برداشت میشود این است که ایشان
معنای اصلی واژة «بکر» را «اول بودن و نو بودن» میداند و اینکه اول بودن هر چیزی

متناسب با متعلقش است؛ به همین مناسبت به دختري که بکارتش زايل نشده به اعتبار
اينکه هنوز شوهر نديده ،به وي «بِکر» گفته ميشود؛ زيرا که او در چيزي که از زنان اراده
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شده (مسایل جنسی) مقدم است .البته ايشان به خاطر اينکه مرجع ضمیر را به زنان
بهشتی برگردانده است ،به ناچار معنای بکر را متناسب با همان مرجع ضمیر تفسیر
کرده است.
همچنین صاحب تفسیر روح البیان به نقل از راغب اصفهانی اصل معنای «بکر» را
«تقدم و تعجیل» میداند؛ ولی در تفسیر کلمة «أبکارا» همان دیدگاه مشهور و مجازی
را پذیرفته است (حقی بروسی ،بیتا .)327/9 :بنا بر این ،مفسران در تفسیر این آیه گاه با
اذعان بر این نکته که معنای لغوی «بکر» متناسب با زنان و مسائل جنسی نیست ،این
واژه را بر معنای کنایی آن حمل نمودهاند و قرینه و شاهد محکمی بر این معنی ارایه
ندادهاند.
 .2 .2ترجیح معنای کنايی
خداوند در بیان ششمین نعمت بهشتی برای اصحاب یمین میفرماید:
(واقعه ( .)34 :)27برخی از مترجمان واژه «فُرُش» را به معنای اصلی و اولیه آن یعنی
«فرشها» ترجمه کردهاند (مجتبوی535 :1371 ،؛ مصباحزاده535 :1380 ،؛ شعرانی497 :1374 ،؛
مصطفوی ،)83/16 :1380 ،برخی نیز معنای لغوی آن را «بسترها» گرفتهاند (رهنما:1346 ،
255/4؛ رازی291/18 :1408 ،؛ فارسی1071 :1369 ،؛ انصاری خوشابر ،)535 :1377 ،اما بیشتر
مترجمان ،معنای کنایی این واژه را ترجیح داده و فُرُش را کنایه از زنان ارجمند و
بلندمرتبه دانستهاند (مکارم شیرازی535 :1373 ،؛ معزی535 :1372 ،؛ فوالدوند535 :1415 ،؛
رضایی و دیگران535 :1383 ،؛ خواجوی212 :1410 ،؛ انصاریان535 :1383 ،؛ پورجوادی:1414 ،
 .)534برخی از مترجمان نیز هر دو معنا را بیان نمودهاند (فیض االسالم1062/3 :1378 ،؛
الهی قمشهای535 :؛ مشکینی.)535 :1380 ،

مفسران نیز در تبیین معنای این آیه ،راه یکسانی نپیمودهاند؛ گروهی معنای لغوی
فرشها و بسترهاى زیبای بهشتی را مناسب آیه دانستهاند؛ مانند صاحب تفسیر روح
البیان که مینویسد:

(حقی

بروسی ،بیتا .)326/9 :ايشان فُرُش را جمع فراش دانسته و به معناي هر آن چيزي که
گسترده و مفروش ميشود ،و تصريح ميکند بر اينکه معناي آيه اين است که اصحاب
يمين بر روي فرشها هستند .آلوسی نیز میگوید:
(آلوسی،
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 .)141/14 :1415ايشان «مرفوعه» را به معناي روي هم چيده شده و باال رفته ترجمه
نموده و استعمال رفع در اين آيه را بر اساس ظاهر ،باال رفتن حسي ميداند اگرچه برخي
قايلند منظور رفع معنوي است به معناي بزرگ منزلت؛ اما در نهايت ايشان معتقد است
رفع چه ظاهري باشد و چه معنوي ،تأثيري در معناي فرش ندارد و فُرُش در اين آيه هر
آن چيزي است که براي نشستن گسترده باشند.
برخی دیگر ،معنای کنایی واژه را ترجیح دادهاند و معتقدند« :فِراش کنایه از زنان
است؛ یعنى مؤمنان داراى زنان عالیقدر بلند مرتبه هستند» (خسروانی167/8 :1390 ،؛ و نیز
ر.ک :زمخشری461/4 :1407 ،؛ قطب .)3464/6 :1412 ،صاحب تفسیر نمونه مینویسد« :فُرُش
جمع فِ راش در اصل به معنى هر گونه فرش یا بسترى است که مىگسترانند و به همین
تناسب گاه به عنوان کنایه از همسر به کار مىرود (مکارم شیرازی.)224-223/23 :1374 ،
البته این مفسران گرامی هیچ شاهد و قرینهای مبنی بر حمل واژه بر معنای کنایی ارایه
ندادهاند و فقط به سیاق آیات استشهاد نمودهاند.
البته برخی نیز هر دو معنا را جایز دانستهاند و این را از بالغت قرآن حکیم
برشمردهاند که خداوند ،با یک کالم ،دو نعمت متفاوت را بیان نموده است (مدرسی،
408/14 :1419؛ ابنجوزی.)223/4 :1422 ،

 .3 .1مقايسه نعمتهای «سابقون» با «اصحاب يمین»
بعضی مفسران با مقایسه نعمتهایی که در آیات قبل برای «سابقون» بیان شده است،
خواستهاند نتیجه بگیرند که چون به آنان «حور عین» عطا شده ،پس باید به اصحاب
یمین هم زنان بهشتی داده شود و حتی وجود حور عین را قرینه بر ارجاع ضمیر «هنّ»
به زنان بهشتی دانستهاند (رازی.)407/29 :1420 ،
همچنین با توجه به آیات دیگری که در توصیف زنان بهشتی نازل شده است در
ذهن مفسران این موضوع مسلّم انگاشته شده که زنان باکرة بهشتی یکی از نعمتهای
اهل بهشت است و از تشابهی که در این آیات ،درباره نعمتهای بهشتیان و نیز اوصاف
زنان بهشتی وجود دارد ،آیات محل بحث را نیز بر همان دیدگاه حمل نمودهاند .یکی از
این مفسران مینویسد:
(زحیلی256/27 :1418 ،؛ و نیز

ر.ک :قاسمی .)123/9 :1418 ،یعنی اینکه خداوند ،حور عین را به گونهای جدید خلق کرد
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که متولد نمیشوند و آنان را باکره قرار داد که هیچ جن و إنسی آنان را لمس ننموده
است.
 .4 .2استناد به روايات ذيل آيه
برخی از مفسران شیعه و سنی در ذیل این آیات ،به روایاتی استناد نمودهاند که به
چگونگی ایجاد زنان بهشتی و نیز اوصاف و ویژگیهای آنان مانند باکره بودن ،مهر و
محبت نسبت به شوهران خود و درخشندگی آنان پرداخته است .یکی از این روایات،
عبارتی است که مرحوم طبرسی (م )548آن را از ابنمسعود نقل کرده است که در
توصیف زنان بهشتی آمده است:

(طبرسی .)315/9 :1372 ،این عبارت به ظاهر زیبای زنان
بهشتي اشاره دارد و در توصيف آنان بيان شده که استخوان ساق پايشان از شدت
درخشندگي از زير هفتاد اليه پارچه حرير پيداست .این متن کوتاه که در اکثر تفاسیر
شیعه بدون سند نقل شده است (فیض کاشانی114/5 :1415 ،؛ طباطبایی )113/19 :1417 ،در
واقع قسمتی از یک روایت طوالنی است که سیوطی آن را از ابوهریره نقل نموده است.
در تفسیر درّالمنثور آمده:

(احمد ابنحنبل ،بخاری ،مسلم و بیهقی نقل کردهاند که عدهای از مسلمانان از ابوهریره پرسیدند که آیا
در بهشت تعداد مردان بیشتر است یا زنان؟ وی میگوید« :آیا نشنیدهاید که رسول خدا (صلیاهللعلیه)
فرمودند :به هر مردی در بهشت دو همسر عطا میشود که استخوان ساق پای آن دو همسر بهشتی از
زیر هفتاد الیه پارچه حریر مشخص است) (زحیلی134/16 :1418 ،؛ مظهری160/9 :1412 ،؛ حقی

بروسی ،بیتا .)474/4 :در منابع تفسیری شیعه همین متن نقل شده است ،ولی به جای
ضمیر مثنی در عبارت «ساقهما» از ضمیر مفرد مؤنث استفاده شده است (عروسی حویزی،
198/5 :1415؛ قمی مشهدی585/12 :1368 ،؛ کاشانی130/9 :1336 ،؛ فیض کاشانی114/5 :1415 ،؛

طباطبایی .)113/9 :1417 ،البته در روایتی دیگر به نقل از کعباالحبار یهودی نیز از ضمیر
مفرد مؤنث (ها) استفاده شده است (سیوطی.)148/6 :1404 ،
چند روایت دیگر نیز با همین مضمون از کعباالحبار و ابوهریره نقل شده است
(بحرانى)264 /5 :1416 ،؛ ولی با جستجویی دقیقتر متوجه میشویم که همة این روایات از
روایتی طوالنیتر سرچشمه گرفتهاند (سیوطی )257/6 :1404 ،و با مطالعه و بررسی این
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روایت چند صفحهای میتوان اطمینان یافت که همة این روایات ،از اساس و بنیان،
جعلی و ساختگی میباشند؛ چنانچه عالمه طباطبایی ضمن ذکر قسمتهایی از این
روایت ،به مخالفت مضمون آن ،با براهین عقلی و نص قرآن اذعان نموده است (طباطبایی،
.)390/19 :1417

برای نمونه در قسمتی از این روایت بیان شده که خداوند در مقابل اهل اسالم به
صورت مثالی ظاهر میشود و به آنها میگوید :چرا شما به سمت بهشت یا جهنم
نمیروید؟ و آنها در پاسخ میگویند :ما خدایی داریم که هنوز او را ندیدهایم .خداوند از
آنان میپرسد :شما که او را ندیدهاید چگونه او را تشخیص میدهید؟ و مسلمانان پاسخ
میدهند که بین ما و خداوند عالمت و نشانهای وجود دارد و اگر آن نشانه را ببینیم
تشخیص میدهیم .خداوند میپرسد :آن چه عالمتی است؟ و آنان جواب میدهند :او
ساق پایش را به ما نشان میدهد و در آن هنگام خداوند ساق پایش را به آنها نشان
میدهد و همه آنها به سجده میافتند (سیوطی .)256/6 :1404 ،این محتوای ضعیف که
به تجسیم خداوند پرداخته ،به وضوح تأییدی است بر جعلی بودن این متن که راویان
اصلی آن ،همان استاد و شاگردی هستند که قرار گذاشتند هر خرافه و قصّهای را وارد
اسالم نمایند تا حقیقت قرآن را در البالی این خرافات مخفی نمایند.
 .3بازنگری معنای واژگان آيات محل بحث
قبل از بیان نظریة جدید ،الزم است به بررسی دقیق واژگان تاثیرگذار بر فهم صحیح آیه
بپردازیم تا با پرهیز از أخذ معنای ارتکازی آن ،به معنای صحیح و تفسیر دقیق آیه
برسیم.
« .1 .3فُرُش»
خداوند در سورة واقعه برای بیان نعمتهای اصحاب یمین این گونه فرموده است
(واقعه (« .)34 :)27فُرُش» جمع مکسّر «فَرش» ،به معنای «پهن کردن» و
«گستردن» می باشد و در مورد جامه یا پارچه یا خاک به کار میرود؛
یعنی «فرشها را گستراندم ».که برای ارزش نشان دادن به مهمان میباشد (راغب

اصفهانی .)629 :1412 ،البته در مواردی نیز واژة «فِراش» همراه با قرائن موجود در کالم،
برای معنای کنایی همسر استعمال میشود؛ ولی در هیچ یک از استعماالت ششگانة
این واژه در قرآن ،قرینهای مبنی بر حمل بر معنای مجازی نمیتوان یافت؛ عالوه بر
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اینکه صفت «مرفوعه» مناسبتی با توصیف زنان دنیوی یا بهشتی ندارد و در قرآن به
معنای مجازی و کنایی به کار نرفته است و این آیه از جهت سیاق ،محتوا و ساختار
صرفی ،مشابهت زیادی با آیة مُتَّکِئینَ عَلى فُرُشٍ( ...الرحمن ( )54 :)27دارد که به اتفاق
مفسران ،مربوط به نعمتهای اهل بهشت است و به تکیه زدن بهشتیان بر فرشهای
گسترده و آویزان شده اشاره دارد.
روایات مربوط به آیة  34سورة واقعه نیز اشارهای به معنای کنایی واژه یعنی
«همسران بهشتی» ندارند؛ بلکه همان معنای لغوی و حقیقی را برای واژة فرش در نظر
گرفتهاند؛ برای مثال امام صادق (علیهالسالم) در ضمن حدیثی طوالنی در توصیف
نعمتهای بهشتی میفرماید:
(کلینی239/15 :1409 ،؛ فیض کاشانی .)319/4 :1415 ،در این روایت به جنس ،رنگ ،عطر ،بو
و زینتهای فرشهای بهشتی اشاره شده است.
بنا بر این ،واژة «فُرش» به معنای فرشها و بسترهایی ابریشمی است که زمین و
دیوارهای بهشت را با آن پوشاندهاند و اهل بهشت بر آن تکیه میزنند و قرینه و شاهدی
مبنی بر اخذ معنای کنایی این واژه در کالم به چشم نمیخورد.
« .2 .2نشأ»
در معنای واژة «نشأ» اختالف خاصی بین مفسران نیست و آن را معنای ایجاد شدن و
شروع شدن همراه با استمرار و تجدّد معنی کردهاند (راغب اصفهانی)807 :1412 ،؛ ولی قابل
توجه است که تقریباً همة  28مورد استعمال این واژه ،در مورد خلقت باغها ،میوهها،
ابرها ،درختان و باغهای میوه است و نشانگر عظمت قدرت الهی بر ایجاد نعمتهای
دنیوی و اخروی برای انسانهاست؛ چنانچه در آیات پایانی همین سوره بر قدرت خداوند
بر ایجاد درختان تأکید نموده و میفرماید:

(واقعه

(.)72 :)27

« .3 .3أبکاراً»
واژة «بکر» دوازده مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و اصل معنایی تازه و نو و دست
نخورده بودن در تمامی آنها رعایت شده است (مصطفوی .)320/1 :1360 ،برای مثال به
اول روز

و به آتشی که از آتش دیگری گرفته نشده

گفته
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میشود و

عسلی است تازه که زنبورهای جوان ،آن را به عمل آوردهاند؛

همچنین در مورد میوهها و سبزیجات تازه و نو

استعمال شده است که جمع

باکره میباشد (راغب اصفهانی)140 :1412 ،

همچنین واژة

در آیة پنجم سورة تحریم ،به همسری اشاره دارد که برای

اولین بار قصد ازدواج دارد؛ هر چند به خاطر قرار گرفتن این واژه در مقابل واژة
و ایجاد تضاد معنایی بین این دو کلمه ،بر معنای کنایی باکره بودن همسر نیز داللت
دارد .بنا بر این ،واژههای «بکر» و «أبکار» در مورد زمان ،درختان ،میوهها ،حیوانات و
اشیاء نو و جدیدی است که قبالً کسی از آن استفاده نکرده است و در صورت وجود
قرینة واضح و آشکار ،میتوان آن را بر معنای مجازی و کنایی حمل نمود.
« .4 .3عُرُب»
اصل معنایی این واژه،

به معنای وضوح و آشکار بودن و همچنین طیب و پاکیزه

بودن است و عُرُب یعنی هر آن چه که به دور از پلیدی ،ناخالصی ،کثافت و آلودگی باشد
(فراهیدی .)129/2 :1409 ،کاربردهای قرآنی این واژه نیز بیشتر بر همین معنا حمل
میشود؛ مثالً

به معنای قرآنی آشکار و واضح بدون ابهام و اختالف و

ناخالصی است (راغب اصفهانی557 :1412 ،؛ ابن منظور.)588/1 :1405 ،
« .5 .3أتراب»
این واژه از «تِرب» به معنای خضوع و تواضع و یکنواختی است و مصداق کامل آن،
خاک است که به خاطر تواضع شدید و قرار گرفتن زیر قدمها ،به آن تراب گفته شده و
أتراب به معنای هر آنچیزی است که خاضع و تسلیم و تابع محض باشد (مصطفوی،
 .)383/1 :1360در ضمن به درختانی که میوههایشان آویزان شده به نحوی که بهراحتی
بتوان آن میوهها را چید ،أتراب اطالق شده است (ابنمنظور.)231/1 :1405 ،
 .4ديدگاه جديد در مرجع ضمیر «هنّ»
همانطور که گفته شد بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم ،ضمیرِ جمع مونث غایب
«هنَّ» در آیة

را به مرجع محذوف «زنان بهشتی» ارجاع دادهاند و

بر همین اساس تمام واژگان آیات بعد را متناسب با همین مرجع ضمیر ،معنی و تفسیر
نمودهاند؛ اما این دیدگاه مشهور نیاز به تأمل و بازنگری دارد؛ چون مطابق نظر عالمان
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نحوی ،اصل در مرجع ضمیر آن است که لفظ یا معنای آن به صورت صریح در کالم
ذکر شده باشد و فقط در صورتی میتوان مرجع ضمیر را حذف نمود که قرائن لفظی و
معنوی کافی در کالم وجود داشته باشد تا خلل و ابهامی در فهم کالم ایجاد نشود
(حسن .)233/1 :1367 ،بنا بر این ،در جایی که بتوانیم مرجع لفظی یا معنوی متناسب با
ضمیر پیدا کنیم ،نوبت به مرجع محذوف نمیرسد.
حال با توجه به آیات  28تا  34سورة واقعه که در صدد برشمردن و معرفی
نعمتهای متنوع بهشتی برای اصحاب یمین است ،میتوانیم الفاط نعمتهایی همچون
درختان میوه ،سایههاى گسترده ،آبهای جاری ،میوههاى فراوان و فرشهای گسترده
شده را به عنوان مرجع ضمیر «هنَّ» در نظر بگیریم؛ یعنی خداوند این نعمتهای متنوع
را برای اصحاب یمین محیّا نموده و در توصیف این نعمتها میفرماید :ما این نعمتها را
(واقعه ( )35 :)27و آنها را

نو و جدید و دست نخورده قرار دادیم
پاکیزه و بدون پلیدی و ناخالصی خلق نمودیم

و به راحتی در دسترس اصحاب

یمین قرار خواهند گرفت
در واقع این نعمتهای متعدد بهشتی که با حرف «واو» بر یکدیگر عطف شدهاند ،در
حکم جمع مؤنث میباشند که میتوانند به عنوان مرجع ضمیر «هنّ» قرار گرفته و هیچ
مانع نحوی و معنایی برای ارجاع این ضمیر وجود ندارد و نیازی به تقدیر مرجع محذوف
در کالم نمیباشد .مشابه این ارجاع ضمیر را در آیات دیگر قرآن کریم نیز میتوان یافت؛
برای مثال ،مفسرانی همچون شیخ طوسی (م ،)460زمخشری (م )538و عالمه طباطبایی
(م )1360مرجع ضمیر جمع مونث

در آیة

(فصلت ( )37 :)24را به لیل ،نهار ،شمس و قمر ارجاع میدهند (طوسی128/9 :1367 ،؛

زمخشری200/4 :1407 ،؛ طباطبایی .)393/17 :1417 ،همچنین زمخشری ضمیر
فراز

در

(الرحمن ( )56 :)27را به نعمتهای جنّتین ،عینین ،فاکهه

و فُرُش که در آیات سابق آمده ،ارجاع داده است (زمخشری.)453/4 :1407 ،
 .5تناسب ديدگاه جديد با هدف کلّی سوره
محور اصلی سورة واقعه ،بیان تأثیر تام خداوند در خلقت و آفرینش است و با طرح
سؤاالتی بر قدرت و فاعلیت خویش اقرار میگیرد؛ برای نمونه پس از بیان خلقت انسان
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میفرماید:

(آیا شما قدرت آفرینش فرزند انسان را دارید یا ما

آفرینندهایم؟) (واقعه ( .)59 :)27و یا در آیة

(واقعه ()64 :)27

تأثیر انسان در خلق گیاه و درختان را نفی نموده و میپرسد :آیا شما آن گیاهان را
مىرویانید ،یا ما مىرویانیم؟ همچنین در آیة
(واقعه ( )69 :)27به بیتأثیر بودن ارادة انسان در نزول باران اشاره دارد و میفرماید :آیا
شما آب باران را از دلِ ابرِ سپید فرود آوردهاید ،یا ما فرودآورندهایم؟ و نیز در آیة
(واقعه ( )72 :)27که با آیة محل بحث ما مشابهت زیادی
دارد ،ایجاد و آفرینش درختان و میوهها را منحصر به قدرت الهی میداند.
این میزان تأکید بر خالقیت و تأثیر در ایجاد دنیا و نعمتهای دنیایی به خاطر این
است که به انسان بفهماند همان خداوندی که در دنیا برای شما این همه نعمت را فراهم
نمود ،در آن دنیا همه نعمت های بهشت را برای بهشتیان فراهم نموده است؛ پس
شکرگزار و مطیع محض او باشید .بنا بر این ،آیة محل بحث در راستای هدف سوره به
وحدت تأثیر خداوند در ایجاد نعمتهای بهشتی تصریح دارد و معنای مشهور مناسبتی
با مقام و سیاق آیات این سوره ندارد.
 .6نتیجه
بحث در مورد ضمیر

در آیة

(واقعه ( )35 :)27منتهی به دو

دیدگاه میشود .دیدگاه مشهور معتقد است که این ضمیر به زنان بهشتی برمیگردد و
لفظ آن محذوف است .مطابق این دیدگاه الزم است واژگان «أبکار»« ،أتراب» و «عُرُب»
را بر معنای مجازی و خصوصیات مربوط به زنان حمل نماییم.
البته برخی از طرفداران این دیدگاه ،واژة «فُرُش» را حمل بر معنای مجازی نموده و
به عنوان مرجع این ضمیر دانستهاند؛ حال آنکه قرینهای بر أخذ معنای مجازی در کالم
نمییابیم.
بر اساس دیدگاه جدید ،برای موافقت با اصل تقدم و اولویت مرجع ضمیر لفظی بر
حکمی ،نعمتهای مربوط به اصحاب یمین مانند درختان ،سایهها ،آبهای جاری،
میوههای فراوان و فرشهای گسترده به عنوان مرجع ضمیر جمع مؤنث قرار گرفته که
در این صورت همة واژهها به معنای حقیقی و اولیه خود ترجمه میشوند؛ یعنی خداوند،
این نعمتهای متنوع بهشتی را ایجاد نمود که همگی تازه و دستنخورده (أبکارا) و به
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دور از آلودگی و ناخالصی (عُرُب) هستند و به راحتی در اختیار اصحاب یمین قرار
میگیرند (أتراب).
به هر چیز نو ،جدید و تازهای که برای اولین بار مورد استفاده قرار میگیرد «أبکارا»
گفته میشود و «عُرُب» به معنای دوری از ناخالصی ،کثافت و آلودگی میباشد و
همچنین بر درختانی که میوههایشان آویزان شده تا بهراحتی بتوان آنها را چید،
«أتراب» اطالق میشود و همة این توصیفات مناسب توصیف میوهها و آبهای جاری و
فرشهای گستردة اهل بهشت است.
روایات ذیل آیه که به اوصاف همسران بهشتی پرداخته ،به علت ضعف سند و محتوا
و همچنین مخالفت با مسلمات قرآنی ،قابل استناد نمیباشند.
محور اصلی سورة واقعه ،بیان اثبات قدرت و تأثیر خداوند در ایجاد و خلقت
نعمتهای دنیا و آخرت است و ترجمة آیات بر اساس دیدگاه جدید تناسب بیشتری با
هدف کلی سوره دارد.
منابع

.
الهى قمشهاى ،مهدى ( ،)1380ترجمه قرآن ،قم:
انصارى خوشابر ،مسعود ،)1377( ،ترجمه قرآن .تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
انصاریان ،حسین ( ،)1388ترجمه قرآن .قم :انتشارات اسوه.
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خسروانى ،على رضا ( ،)1390تفسیر خسروى .تهران :انتشارات اسالمیه.

رهنما ،زین العابدین ( ،)1346ترجمه و تفسیر رهنما ،تهران :انتشارات کیهان.

شعرانى ،ابوالحسن ( ،)1374ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات

.

طبرسى ،فضل بن حسن ( ،)1372مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو.
.
فارسى ،جالل الدین ( ،)1369ترجمه قرآن (فارسى) ،تهران :انجام کتاب.
فوالدوند ،محمد مهدى ( ،)1415ترجمه قرآن (فوالدوند) ،تهران :دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ
و معارف اسالمى).
فیض االسالم ،سید علی نقی ( ،)1378ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات فقیه.

قمى مشهدى ،محمد بن محمد رضا ( ،)1368تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
کاشانى ،مال فتح اهلل ( ،)1336تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران :کتاب فروشى محمد
حسن علمى.
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. حکمت: تهران،) ترجمه قرآن (مجتبوى،)1371(  سید جالل الدین،مجتبوى
. الهادى: قم.) ترجمه قرآن (مشکینى،)1381(  على،مشکینى
. سازمان انتشارات بدرقه جاویدان: تهران، ترجمه قرآن،)1380(  عباس،مصباح زاده
. مرکز نشر کتاب: تهران، تفسیر روشن،)1380(  حسن،مصطفوى
. بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،)1360( ــــــــــــــ
. أسوه: قم،) ترجمه قرآن (معزى،)1372(  محمد کاظم،معزى
.

: تهران، تفسیر نمونه،)1374(  ناصر،مکارم شیرازى

 دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف: قم،) ترجمه قرآن (مکارم،)1373( ــــــــــــــ
.)اسالمى
. امیر کبیر: تهران،

،)1371(  رشیدالدین احمد بن ابى سعد،میبدى
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