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 برریس زبیایی  شنایس مدح و ذم در آیات قرآن

)منونه مورد برریس ترمجه مکارم شریازی(
)تاریخ دریافت: 99/04/17 تاریخ پذیرش:99/07/20(

فرهاد محمدی نژاد1
احمد محمدی نژاد پاشاکی2
نجمه محیائی3

چکیده
قرآن کریم به جهت ویژگی های طبیعی خود، از جمله فصاحت و بالغت بی مانند، ســبک و 
اســلوب ویژه، دل نشــینی معانی و مفاهیم و کاربرد دقیق کلمات در قالب های گوناگون جزء 
منســجم ترین و کامل ترین متن و کالم به شمار می آید که متشکل از واژگان به ظاهر ساده و 
فصیح ولی دارای بار معنایی ژرف و اهداف نهفته و هدفمند اســت. هر یک از کلمات و آیات 
قرآن کریم به  منظور هدف خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مدح و ذم یکی از ساختارهای 
پرکاربرد زبان عربی اســت. این پژوهش در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به 
بررسی انواع و ســاختار مختلف »مدح و ذم« به صورت نحوی و بالغی در آیات قرآن کریم 
بپردازد. تالش این پژوهش، آشکار ســازی دقیق بســیاری از تعبیرات بالغی در قالب نحوی 
است که »مدح و ذم« با تمام کاربردهایش در آن به کار رفته است؛ و در آخر مستندات قرآنی 
خود را همراه با دالیل بالغی هر یک از آن ها مشخص می کند. نتایج حاصل از این پژوهش 
نشــان می دهد که »مدح و ذم« با وجود قرار گرفتن در ساختارهای نحوی متفاوت و با وجود 
ترجمه هــای متفاوت از آن از نظر بالغت و معنا تنها افاده تفخیم و بزرگنمایی می کند و بهتر 

است که در ترجمه این افعال از واژه هایی که نشان دهنده ی کثرت هستند استفاده کرد.
واژگان کلیدی: قرآن، مدح و ذم، ساختار نحوی، وجوه زیبایی شناسی.

1- مقدمه
یکی از جنبه های اعجاز قرآن کریم، جنبه ی بالغی آن است که این بعد از قرآن در خدمت 
انتقال پیام و محتوا به مخاطب اســت و این دلیــل برتری قرآن بر کتاب های ادیان مختلف 

mailto:a.mohamadi.np@gmail.com :1( استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور البرز،ایمیل
a.mohamadi.np@gmail.com :2( استادیار مدعو دانشگاه قم، ایمیل

mahyaii.92@gmail.com :3( دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه لرستان،)نویسنده مسئول( ایمیل
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است. علم بالغت ابزاری است که کمک می کند تا پیام خداوند به بهترین و مؤثرترین شکل 
ممکن به مخاطبان انتقال یابد. یکی از ساختاری هایی که مختص زبان عربی است و در قرآن 
کاربرد های زیادی دارد. »مدح و ذم« ساختاری نحوی در زبان عربی است که برای بیان مبالغه 
و تفخیم به کار می رود و متشکل از فعل مدح و ذم مانند »نعم« و »بئس« سبب و مخصوص 
به مدح و ذم هســتند؛ مانند: »نعم الرجل زید«؛ »بئس الرجل زید«. واژگان و اسالیب زیادی 
در زبان وجود دارد که بر مدح و ذم داللت می کند، داللت برخی از آنان به صورت آشــکار 
اســت؛ چراکه از ابتدای امر به همین منظور وضع شــده اند و برخی دیگر با قرینه مشخص 
می شود. در مورد داللت آشکار می توان به این موارد اشاره کرد: »أمدح، أثنی، أستحسن و... 
)برای مدح(، أذم، أهجو، أســتقبح و...)برای ذم(« و مثال هایی از این قبیل که از آن مشــتق 
می شود؛ مانند: »أمدح فی الرجل تجلده، حسن بالئه، أذم فیه یأسه، و فتور عزیمته« )عباس 

حسن، 1966:  3، 367(
کاربرد »نعم« و »بئس« دو مورد اســت: یکی اینکه مانند ســایر فعل ها صرف می شوند و 
مضارع، امر، اسم فاعل و از این قبیل دارند که در این صورت خبر از خوبی و بدی می دهند. 
دیگر اینکه برای انشــای مدح و ذم استعمال می شــوند و به خاطر خروج از اصل خود در 
این نوع اســتعمال قابل صرف شدن نیســتند و جمله نیز بر مبنای همین کاربرد قرار دارد. 
)ســعد، 1960: 3-38( بزرگان علم بالغت و تفســیر اغراض بالغی مدح و ذم را بیشتر در 
بعد تفخیم و مبالغه می دانند. این پژوهش در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی 
به بررســی انواع و ســاختار مختلف »مدح و ذم« به صورت نحوی و بالغی در آیات قرآن 
کریــم بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشــان می دهد که »مــدح و ذم« با وجود قرار 
گرفتن در ساختارهای نحوی متفاوت و با وجود ترجمه های متفاوت از آن از نظر بالغت و 
معنا تنها افاده تفخیم و بزرگنمایی می کند و بهتر اســت که در ترجمه این افعال از واژه های 

نشان دهنده ی کثرت استفاده شود.
بیان اعجاز آیات قرآن از دیرباز تاکنون مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. با توجه 

به بررسی های انجام شده پیرامون »مدح و ذم« می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پایان نامه ای تحت عنوان  »اسالیب مدح و ذم در قرآن« )1378( در مقطع کارشناسی ارشد 

دانشگاه فردوسی مشهد نوشته ی فاطمه درانی آباد 
- پایان نامه ای تحت عنوان »بررسی مدح و ذم در قرآن و اسالیب آن دو« )1380( در مقطع 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدّرس نوشته ی زهرا راحمی و حامد صدقی 
حاصل پژوهش این دو پایان نامه بررسی ساختار این اسلوب در قرآن کریم است.

- مقاله ا ی تحت عنوان »شــیوه مترجمان قرآن کریم در برگردان ســاختار مدح و ذم به 
فارســی« )1393( نوشــته ی علی صابری و معصومه فروزان که به بررسی تطبیقی ساختار 
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»مدح و ذم« در زبان عربی و فارسی در غالب ترجمه پرداختند. سعی نگارندگان این پژوهش  ی
این است که ساختار های بالغی و اعجاز »مدح و ذم« را در آیات قرآن نشان دهند.

تحقیق حاضر در نظر دارد به سؤاالت زیر پاسخ گوید:
- آیا تغییر در ساختار نحوی افعال »مدح و ذم« باعث تغییر در معنا می شود؟

- آیا می توان معادل مناسبی در ترجمه افعال »مدح و ذم« در نظر گرفت؟

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- تعریف مدح و ذم
»مدح و ذم« ســاختاری نحوی در زبان عربی اســت که برای بیان مبالغه و تفخیم به کار 
می رود که متشکل از فعل »مدح و ذم« مانند »نعم« و »بئس« سبب و مخصوص به »مدح و 

ذم« است. )غالبینی، 2007: 110(

2-2- شرایط نعم و بئس
»نعم و بئس« فعل ماضی هستند که برای انشای »مدح و ذم« به کارمی روند و بعد از آن ها 
دو کلمه مرفوع می آید: اولی فاعل آن و دومی مخصوص »مدح و ذم« محســوب می شود. 

)االنطاکی، 1384: 337( در »نعم و بئس« چهار کلمه )یا حالت( یافت می شود: 
1- »نِعم، بِئس« به کســره ســپس به ســکون؛ که این مورد فصیح تر است و لغت قرآن 

محسوب می شود.
2- »نِعِم، بِئِس« به کســره اولی و دومی؛ منتها بعد از »نِعم« باید »ما« بیاید، مانند ســخن 

ا يَِعُظُكم بِِه﴾ )نسا/58( َه نِِعمَّ خداوند متعال: ﴿إِنَّ اللَـّ
3- »نَعم، بَئس« به فتحه سپس سکون.

4 - »نَعِم، بَئِس« به فتحه سپس کسره، که اصل نیز همین است. )همان: 77(

2-3- استدالل بصری ها
نحویان در این زمینه که آیا »نعم و بئس« فعل هستند یا اسم اختالف نظر دارند؛ بصری ها 
معتقدند که هردوی آن ها ماضی بوده ولی قابل صرف شــدن نیستند و در این حالت به سه 

اصل استدالل کرده اند:
همانند ســایر افعال ضمیر به آن ها متصل می شــود؛ چنانچه می گویند »قاما و قاموا، نعما 

رجلین، نعموا رجال« هم بکار می برند.
همانند ســایر افعال که تاء می گیرند؛ تاء ساکن نشانۀ مؤنث )که هیچ عربی آن را به عنوان 

وقف نمی شناسد( به آن دو متصل می شود.
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مانند افعال ماضی مبنی بر فتح هســتند و اگر اســم باشــند )به غیر از عله( مبنی بر فتح 
نمی شوند.

2-4- استدالل کوفی ها
کوفی ها معتقدند که آن دو اسم بوده و بر پنج وجه استدالل می آورند: 

1- به این دلیل اسم هستند که حرف جر بر سر آن ها می آید و حرف جر نیز مخصوص 
اسم است. حسان بن ثابت می سراید:

ألست بنعم الجار یؤلف بیته   کذی العرف ذاماٍل کثیر و معدما  
از برخی اعراب روایت شده که وی مولودی را بشارت می دهد آنگاه گفته شده: »واهلل ما 
هی بنعم المولودة، نُصرتُها بکاء، و بّرها سرقۀ.« از برخی روایت شده که وی گفته است: »نعم 
السیر علی بئس العیر«. به این دلیل که حرف جر مخصوص اسم است، بر این امر داللت دارد 

که نعم و بئس هر دو اسم هستند.
2 - عرب ها می گویند: »یا نعم المولی و یا نعم النصیر«؛ لذا ندا قرار دادن »نعم« از ســوی 

آنان بر این امر داللت دارد که آن ها اسم هستند چراکه ندا از ویژگی اسم است.
3- دلیل فعل نبودن »نعم و بئس« این است که برخالف سایر افعال مقرون به زمان نیستند.
4- صرف نمی شوند؛ که اگر فعل بودند صرف می شدند، چراکه صرف شدن از مختصات 

فعل است.
5- عرب هــا می گویند: »نعیم الرجل زید« درصورتی کــه در افعال چیزی بر وزن »فعیل« 

وجود ندارد، لذا این امر دلیلی بر صحت ادعای ماست. )سعید أنباری، 2004: 104و105(
اعتقاد بصری ها درســت بوده ولی اســتدالل کوفی ها آنجا که می گویند: »نعم و بئس« به 
خاطر پذیرفتن حرف جر اسم محسوب می شوند نادرست است؛ چراکه حرف جر در تقدیر 
حکایت بر سر فعل هم می آید و اینکه می گویند: عرب ها از »یا نعم المولی و یا نعم النصیر« 
استفاده می کنند و ندا از ویژگی اسم است؛ باید گفت اسم علم محذوف ندا واقع شده است 

و در تقدیر این گونه است: »یا اهلل نعم المولی و نعم النصیر انت«
در مورد اعتقاد آنان به عدم اقتران آن دو به زمان و صرف نشدن باید گفت که فقط زماِن 
گذشــته و آینده در مورد آن دو ناشــدنی است و صرف نمی شوند چرا که »نعم« موضوعی 

است برای رسیدن به »ذم« لذا داللت آن دو بر زمان به حال محدود می شود.
و اما در مورد اعتقاد آن ها بر اینکه از عرب شــنیده شده: »نعیم الرجل زید« باید گفت که 
این مورد یک عبارت نادر و کمیاب است که فقط ُقطرب از آن استفاده کرده است، که اگر 
صحیح هم باشــد، دلیلی برای آن وجود ندارد، زیرا این یاء از اشباع کسره ناشی شده است 
چون اصل »نعم« با فتح نون و کســر عین »نَعِم« اســت که کسره اشباع شده و از یاء نشأت 
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گرفته است و این موارد در سخن اعراب به وفور یافت می شود. )همان، 2004: 107و108( ی
سیوطی از ابن عصفور روایت کرده است: در فعل بودن آن دو کسی اختالفی ندارد و تنها 
اختالف در اِســناد آن دو به فاعل بعد از خودشان است، که بصری ها معتقدند »نعم الرجل، 
بئس الرجل« دو جملۀ فعلیه هستند و کسایی می گوید: مانند »تأبط شرا« دو اسم نقل شده اند؛ 

به نقل از اصل آن دو که به نام مدح و ذم خوانده می شوند. )سیوطی، 1389: 262(

2-5- ساختار فعل
تمام فعل های ثالثی می توانند بر وزن »َفُعل« و در معنای مدح و ذم بیایند چه مطابق این 
اصل باشــد و چه به این نیت، دچار تغییر شــوند؛ که در این هنگام جمله از چیزی تشکیل 
می شــود که جمله »نعم، بئس« ساخته شده است: »خبُث المرأة حمالۀ الحطب/ قبح الرجل 

ابوالهب«. )عید، 2005: 333(
تمام فعل های ثالثی و فعل های مناسب اسلوب تعجب در جایگاه ساختار افعال مدح و دم 
قرار می گیرند، مثل »ظرف، شرف، فهم وضرب«؛ لذا گفته شده »شُرف الرجل زید«، »خبُث 
الرجل بکر« )الفضلی، 2013: 2008( فعل های معمولی و عادی دیگر وقتی معنای مدح و ذم 

می دهند که دو شرط زیر را دارا باشند:
شرط اول: بر وزن »َفُعل« باشد. شرط دوم: ثالثی، تام، مثبت، متصرف و مبنی باشد، صفت 
مشــبه آن بر وزن افعل نباشــد و معنای تفاوت و اختالف در آن باشد. مجموع این شرایط 
اســلوب تعجب را می سازد. )ســعد الدین 2008: 32( یقیناً مثال هایی از قبیل: »کرم زید«، 
»شــرف عمر« در معنای مدح خود مفهوم تعجب نیز دارند؛ مانند »ما أشــرف« و همانند آن 

»شرف به«. )مبرد، 1999: 442، 1و2(
غیر از این، تصریح شده که جایز نیست »علم، جهل، سمع« به فعلی تبدیل شود که عین الفعل 
آن مضموم باشد، زیرا عرب ها وقتی از این فعل ها استفاده می کنند عین الفعل آن ها به صورت 
کسره دار باقی می ماند و به ضمه تبدیل نمی شود. لذا جایز نیست آن ها را تغییر داد، بلکه آن را 
همان گونه که آنان به حال خود گذاشته اند رها کرده و و این گونه گفته می شود: »علم الرجل 

زید«، »جهل الرجل عمرو«، »سمع الرجل بکر«. )ابن عقیل، 1384: 185(

2-6- شرایط فاعل نعم و بئس
فاعل »نعم و بئس« را در سه دسته بندی قرار می دهند:

1- محلی باشد )محال مرفوع به الف والم( مثل: »نعم الرجل زید« و سخن خداوند متعال: 
﴿نِْعــَم الَْمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر﴾ )انفال/40( که بر ســر این »الم« اختالف نظر وجود دارد. قومی 
می گویند: حقیقتاً »الم جنس« است، لذا به خاطر »زید« تمام جنس مرد ستوده می شود آنگاه 
»زید« با این بیان متمایز می شود، در واقع »زید« را دو بار مورد مدح و ستایش قرار می دهد. 
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گفته شــده: »الم« مجازاً برای جنس اســت، گویا از روی مبالغه تمام جنس »زید« را مدنظر 
گرفته ای. همچنین گفته شــده الم عهد است. )ابن عقیل، 1384: 151( یقیناً منظورِ کسی که 
گفته »الم عهد« است، الم عهد ذهنی بوده نه الم معروف و شناخته شده در خارج. این عهد 
ذهنی به اعتبار وجود خارجی، مبهم اســت. )ابی الفداء، 2005: 2، 52( نقش »زید« در »نعم 
الرجل زید« مبتدا بوده و جمله قبلش خبر است، رابط میان آن  دو، عمومیت الف و الم است. 

)ابن هشام و عبدالحمید، 2001: 208(
2- فاعل مضاف به چیزی باشــد که »ال« نداشته باشــد مانند: »نعم عقبی الکراما« و مثل 

سخن باری تعالی ﴿َولَنِْعَم َداُر الُْمتَِّقيَن﴾ )نحل/30( 
3- فاعل مســتتر باشد و نکره بعد از خود را به  عنوان تمییز و منصوب تفسیر کند، مانند: 
»نعم قوماً معشــره« لذا در »نعم« ضمیر مســتتری هســت که »قوماً« آن را تفسیر می کند و 
»معشــره« مبتدا محسوب می شود. برخی بر این باورند که »معشره« مرفوع به »نعم« و فاعل 

است نه ضمیر. برخی هم معتقدند »قوماً« حال است. )ابن عقیل، 1384: 151(

نعم قوما معشره

معشرهقومانعمتقطیع

مبتداتمییزفعل و فاعلروش1

فاعل---فعلروش2

---حال---روش3

2-7- مخصوص مدح و ذم
بعد از »نعم و بئس« و فاعل آن دو اسم مرفوعی می ِآید که مخصوص »مدح و ذم« نامیده 
می شود. نحویان مخصوص را متأخر از جمله »مدح و ذم« می دانند و زمانی بر »نعم و بئس« 
مقدم می شــود که مبنی باشد. این موضوع معنوی نشــان می دهد که تأخیر آن برتری دارد، 
چراکــه مخاطب را وادار می کند »مدح و ذم« را در قاب عمومیت و ابهام بپذیرد لذا بیاِن آن 
در این زمان پرده از ابهام مخاطب برمی دارد و بیان بعد از ابهام بیشتر از بیان مستقیم در جان 

آدمی تأثیر می گذارد. )الحمصی، 2003: 346(
نشــانه مخصوص این است که بتواند در جای مبتدا بنشیند و فعل و فاعل به عنوان خبر 
باشند، مثل »نعم الرجل زید، بئس الرجل عمر، نعم غالم القوم زید، بئس غالم القوم عمرو، 
نعم رجال زید، بئس رجاًل زید، بئس رجاًل عمرو« که در دو حالت نقش می پذیرد: اول: مبتدا 
باشــد و جمله قبل از آن خبرش. دوم: خبر برای مبتدای واجب الحذف باشد که در تقدیر 
اینگونه است: »هو زید و هو عمر« یعنی الممدوح زید و المذموم عمرو. عده ای قسم دوم را 

ممتنع و اولی را واجب دانسته اند. )ابن عقیل، 1384: 156( 
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ابن هشام در المغنی گفته: »زید نعم الرجل« که زید به عنوان مبتدا )در ابتدا( قرار می گیرد.  ی
و درمورد »نعما لرجل زید« نیز همین گفته شــده که دارای قرینه ای عمومی است و یا مبتدا 
به معنای آن باز می گردد که این امر برخالف »الف و الم« جنس یا »الم« عهدیه است. گفته 
شــده: جایز است خبر برای مبتدای واجب الحذف باشد یعنی »زید الممدوح« و پاسخ داده 

شده که چیزی سّدمسّد آن نیست. )ابن هشام، 1979: 724(
اسم مخصوص افعال مدح و ذم می بایست شرایطی داشته باشد:

1- اسم علم باشد: »نعم المجتهد خالد- بئس الكسول زيد«
2- اسم معرفه به ال باشد: »نعم القول الصدق - بئس القول الكذب«

3- اسم مضاف به چیزی که مقرون به ال باشد: »نعم الحق حق الوطن- بئس الحياة حياة الذل«
4- نکره موصوفه باشد: »نعم المال مال تكسبه بعرق الجبين- بئس المال مال تكسبه بالسرقة«
5- نواسخ پیش از مخصوص بیایند: »نعم الرجل کان سعيد- بئس الشاب کان زيد« )مطرجی، 

)458 :2000

2-8- نقش »ما« در نعما و بئسما
»ما« بعد از »نعم« و »بئس« واقع می شــود و گفته می شــود: »نعم ما نعّما«، »بئس ما« مانند 
ســخن خداوند متعال: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هى﴾ )بقره/271( و این سخن باری تعالی: 

﴿بئسما اشتروا به انفسهم﴾ )بقره/90( که در این »ما« اختالف است.
اما نظر نحویان درمورد آن، برخی می گویند: مای کافه و بازدارنده از عمل »بئس« اســت 
و به خاطر آن از فاعل بی نیاز اســت، برخی دیگر گفته اند: »ما« اســم نکره منصوب و تمییز 
بوده و فاعل بئس مستتر است، عده ای هم معتقدند: »ما« در موضع رفع قرار دارد. )الثمانینی، 

)563 :2002
عباس حســن گفته: وقتی کلمه »ما« بعد از »نعم« یا »بئس« بیاید؛ جایز است اعراب های 

بسیاری بگیرد که مشهورترین آن ها عبارتند از: 
1- وقتی اسم مفرد به دنبال آن بیاید مثل »الزراعۀ نعم الحرفۀ«؛ یا نکره تامه فاعل است یا 
نکره تامه تمییز است که در این صورت فاعل »نعم و بئس« ضمیری مستتر است که به این 
تمییز باز می گردد و کلمه مفردِ بعد از آن خبر برای مبتدای محذوف و یا مبتدا و جمله قبلش 

خبر آن محسوب می شود.)در بخش نقش مخصوص ذکر خواهد شد(
2- وقتی بعد از آن جمله فعلیه بیاید مثل »نعم ما یقول العقالء/ بئس ما یقول السفهاء« یا 
نکره ناقصه بعنوان تمییز بوده و فاعل ضمیر مستتری است که به آن باز می گردد و جمله بعد 
از آن صفتش محســوب می شود، یا معرفه ناقصه بعنوان فاعل بوده و جمله بعد از آن صله 

محسوب می گردد.
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3- وقتی تنها بیاید و بعد از آن چیزی نیاید مثل »الریاضۀ نعما، و االســراف فیها بئسما« 
نقش نکره تامه یا فاعلی اســت یا تمییز که فاعل، ضمیر مسستری می باشد که به »ما« باز 

می گردد.

2-9- تمییز افعال مدح و ذم
تمییز افعال مدح و ذم، به کلمه ای گفته می شود که معنایی افزون بر معنای فاعل افاده  کند 

و باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1- متأخر باشد، مثل: »نعم الشاعر زهير« لذا نمی گویند: »شاعراً نعم زهير«

2- بر مخصوص »مدح و ذم« مقدم باشــد، مثــل: »نعم قائداً خالد« که به ندرت متأخر از 
مخصوص می آید: »مثل: نعم خالد قائداً«

3- در عدد )مفرد، مثنی، جمع( و در جنس )مذکر و مؤنث( با مخصوص مطابقت داشته 
باشد؛ مانند »نعم رجاًل خالد، نعم رجلين خالد و أخوه، نعم رجااًل أنتم، نعمت فتاة جميلة، نعمت 

مناضلتين خولة و جميلة«
4- جایز اســت با حرف جّر زاید مجرور شــود، در نتیجه لفظاً مجرور و محاًل منصوب 

است؛ مانند »نعم المرء من رجل« )أحمد قاسم، 2002: 78(
5- قابلیت پذیرفتن الف و الم را داشته باشد، زیرا تمییز از فاعل مقرون به ال ساخته شده 
است و همانگونه که گفته شد؛ اگر بگویی: »نعم رجاًل زهير« در واقع همان »نعم الرجل زهیر« 
بوده اســت، اما اگر »الف و الم« نپذیرفت مانند »ِمثٍل، أّی، غير و أفعل« که در معنای تفضیل 

در این باب نمی گنجد.
وقتی از أفعل معنای تفضیل اراده شود در این ردیف قرار نمی گیرد. لذا گفته نمی شود »نعم 
أکرم منک خالد« و نیز نمی گویند: »نعم أفضل رجل على...« زیرا در این هنگام اگر بخواهند آن  
را به فاعل تبدیل کنند »الف و الم« نمی پذیرد؛ اما اگر در معنای تفضیل استعمال نشود این 
تعبیر درمورد آن جایز است مثل: »نعم أعلم زهير« یعنی »نعم عالمًا زهير« چون در این حالت 

می تواند به درستی »ال« بگیرد؛ لذا می گویند: »نعم األعلم زهير«
1- اگر فاعل این افعال ضمیری باشــد که به آن بازگردد حذف آن جایز نیســت؛ اما به 
صورت نادر حذف می شــود، مانند: »إن قلت کذا فبها و نعمت« یعنی »نعمت فعلة فعلتک« و 
از جمله اســت این حدیث: »من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت« یعنی »فبالسنة أخذ، و نعمت 

سنة الوضوء«
2- ولی اگر فاعلش اسم ظاهر باشد، جمله نیازی به ذکر تمییز ندارد مانند »نعم الرجل 
على« چرا که تمییز تنها به منظور زدودن ابهام اســت نه ابهــامِ فاعل ظاهر. )غالیینی، 

)83 :2007
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3- تطبیق در آیات قرآن  ی
در این قســمت ساختارهای نحوی که فعل »نعم و بئس«، فاعل آن و اسم بعد از آن قرار 
گرفته اند در چارچوب آیات قرآن با توجه به ترجمه استاد مکارم شیرازی تحلیل می شوند. 

3-1- شواهد فاعل معرفه به ال
یکی از انواع فاعل در افعال مدح و ذم، فاعلی بود که معرف به »ال« باشد. که بر سر این 
»الم« اختالف نظر وجود دارد. قومی می گویند: حقیقتاً »الم جنس« است، و برخی می گویند 

»الم« مجازاً برای جنس است، و همچنین گفته شده الم عهد است. مانند آیات زیر:
ِ َو  1- ﴿َو إِْذ قاَل إِبْراهيُم َربِّ اْجَعْل هذا بََلداً آِمنًا َو اْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ
ُه إِلى  َعذاِب النَّاِر َو بِْئَس الَْمصيُر﴾ )البقره/126(؛  الْيَْوِم اْلِخِر قاَل َو َمْن َکَفَر فَُأَمتُِّعُه قَلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ
»)به یاد آورید( هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: »پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار 
ده! و اهل آن را - آن ها که به خدا و روز بازپســین، ایمان آورده اند- از ثمرات )گوناگون(، 
روزی ده!« )گفــت:( »ما دعای تو را اجابت کردیم و مؤمنــان را از انواع برکات، بهره مند 
ســاختیم. )اما به آن ها که کافر شــدند، بهره کمی خواهیم داد سپس آن ها را به عذاب آتش 

می کشانیم و چه بد سرانجامی دارند.« )ترجمه مکارم شیرازی(
غرض بالغی در این آیه از فعل »بئس« نشــان از تفخیم و بزرگنمایی آتش جهنم است و 

مترجم برای نشان دادن تفخیم و بزرگنمایی از واژه »چه« استفاده کرده است.
ُهْم فَزاَدُهْم إيمانًا َو قالُوا َحْسبُنَا  َّذيَن قاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشــوْ 2- ﴿ال
ُ َو نِْعَم الَْوکيلُ﴾ )آل عمران/173(؛ »اینها کســانی بودند که )بعضی از( مردم، به آنان گفتند:  اللَّ
»مردم ]لشکر دشمن[ برای )حمله به( شما اجتماع کرده اند از آن ها بترسید!« اما این سخن، 
بر ایمانشان افزود و گفتند: »خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست« )ترجمه مکارم 

شیرازی(
غرض بالغی در این آیه از فعل »نعم« تفخیم و بزرگنمایی حمایت الهی از بندگانش است. 

اگر چه در اینجا فعل به صورت »بهترین« صفت تفضیلی ترجمه شده است.
َ َمْوالُکْم نِْعَم الَْمْولى  َو نِْعَم النَّصيُر﴾ )أنفال/40(؛ »و اگر سرپیچی  َّْوا فَاْعَلُموا أَنَّ اللَّ 3- ﴿َو إِْن تََول
کنند، بدانید )ضرری به شما نمی رسانند( خداوند سرپرست شماست! چه سرپرست خوبی! 

و چه یاور خوبی« )ترجمه مکارم شیرازی(    
غرض بالغی در این آیه از فعل »نعم« تفخیم و بزرگنمایی خداوند به عنوان بهترین حامی 

است. اگرچه در اینجا برای برزگنمایی فعل از واژه »چه« استفاده کرده  است.
4- ﴿َجَهنََّم يَْصَلْونَها َو بِْئَس الَْقرارُ﴾ )ابراهیم/29(؛ »)ســرای نیستی و نابودی، همان( جهنم 
است که آن ها در آتش آن وارد می شوند و بد قرارگاهی است!« )ترجمه مکارم شیرازی(   
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غرض بالغی »بئس« در اینجا بزرگنمایی جایگاه دوزخ اســت. هرچند مترجم از عالمت 
»!« و همچنین از ترکیب صفت و اسم برای تفخیم را استفاده کرده اند.

5- ﴿أُولئِــَک لَُهْم َجنَّاُت َعــْدٍن تَْجري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَنْهاُر يَُحلَّْوَن فيها ِمْن أَســاِوَر ِمْن َذَهٍب َو 
يَْلبَُسوَن ثِيابًا ُخْضراً ِمْن ُسْنُدٍس َو إِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئيَن فيها َعَلى اأْلَرائِِک نِْعَم الثَّواُب َو َحُسنَْت ُمْرتََفقًا﴾ 
)کهف/31(؛ »آن ها کســانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است؛ باغ هایی از بهشت که 
نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طال آراسته می شوند 
و لباس هایی )فاخر( به رنگ سبز، از حریر نازک و ضخیم، دربر می کنند در حالی که بر تخت ها 

تکیه کرده ا ند. چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی!« )ترجمه مکارم شیرازی(
غرض بالغی »نعم« در اینجا بزرگنمایی جایگاه بهشت برای مؤمنان است. هرچند مترجم 

از کلمه »چه« و عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَبيُكْم  ِ َحقَّ ِجهاِدهِ ُهَو اْجتَباُکْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم فِي الدِّ 6- ﴿َو جاِهُدوا فِي اللَّ
ُسوُل َشهيداً َعَلْيُكْم َو تَُكونُوا ُشَهداَء  اُکُم الُْمْســلِميَن ِمْن قَْبُل َو في  هذا لِيَُكوَن الرَّ إِبْراهيَم ُهَو َســمَّ
ِ ُهَو َمْوالُکْم فَنِْعَم الَْمْولى  َو نِْعَم النَّصيُر﴾  کاَة َو اْعتَِصُموا بِاللَّ الَة َو آتُوا الزَّ َعَلــى النَّاِس فََأقيُموا الصَّ
)حج/78(؛ »و در راه خدا جهاد کنید، و حّق جهادش را ادا نمایید! او شــما را برگزید، و در 
دین )اســالم( کار سنگین و سختی بر شــما قرار ندارد. از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید 
خداوند شما را در کتاب های پیشین و در این کتاب آسمانی »مسلمان« نامید، تا پیامبر گواه بر 
شما باشد و شما گواهان بر مردم! پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمّسک 
جویید که او موال و سرپرست شماست! چه موالی خوب، و چه یاور شایسته ای!« )ترجمه 

مکارم شیرازی(    
غــرض بالغی »نعم« در اینجا بزرگنمایی و تفخیم مقام همراهی و تمســک جســتن به 
خداســت. هرچند مترجم از کلمه »چه« و عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را 

نشان دهد.

3-2- شواهد فاعل مضاف به »ال«
گاهی فاعل افعال مدح و ذم معرف به »ال« نمی آید و به اسم »ال«دار اضافه می شود تا حکم 

معرفه را بگیرد، مانند نمونه های زیر:
ِِّهْم َو َجنَّاٌت تَْجري ِمْن تَْحتَِها اأْلَنْهاُر خالِديَن فيها َو نِْعَم أَْجُر  1- ﴿أُولئَِک َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرب
الْعاِمليَن﴾ )آل عمران/132(؛ »آن ها پاداششــان آمرزش پروردگار، و بهشت هایی است که از 
زیر درختانش، نهرها جاری است جاودانه در آن می مانند چه نیکو است پاداش اهل عمل!« 

)ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »نعم« در اینجا بزرگنمایی و تفخیم مقام جایگاه مؤمنان در بهشــت است. 
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هرچند مترجم از کلمه »چه« و عالمت )!( و ترکیب اضافی اســتفاده کرده اســت تا بتواند  ی
تفخیم را نشان دهد.

َّذيَن  ُلوا التَّْوراَة ثُمَّ لَْم يَْحِمُلوها َکَمثَِل الِْحماِر يَْحِمُل أَْسفاراً بِْئَس َمثَُل الَْقْوِم ال َّذيَن ُحمِّ 2- ﴿َمثَُل ال
الِميَن﴾ )جمعه/5(؛ »کسانی که مکلف به تورات شدند  ُ ال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ ِ َو اللَّ بُوا بِآياِت اللَّ َکذَّ
ولی حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشــی هستند که کتاب هایی حمل می کند، )آن را بر 
دوش می کشد؛ اما چیزی از آن نمی فهمد!( گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی 

دارند، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند!« )ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »بئس« در اینجا بزرگنمایی عالمان بی عمل است. هرچند مترجم از عالمت 

»!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

3-3- شواهد فاعل اسم موصول
گاهی فاعل افعال مدح و ذم اسم موصول است مانند نمونه های زیر:

 َ َ يَْأُمُرُکْم أَْن تَُؤدُّوا اأْلَماناِت إِلى  أَْهلِها َو إِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِالَْعْدِل إِنَّ اللَّ 1- ﴿إِنَّ اللَّ
َ کاَن َميعًا بَصيراً﴾ )نساء/58(؛ »خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را  ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ اللَّ نِِعمَّ
به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، 

اندرزهای خوبی به شما می دهد! خداوند، شنوا و بیناست« )ترجمه مکارم شیرازی(
غرض بالغی »نعما« در اینجا بزرگنمایی عدالت و داوری اســتفاده شده اســت. هرچند 
مترجم از ترکیب وصفی »اندرزهای خوبی« و عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم 

را نشان دهد.
ا ِهَي َو إِْن تُْخُفوها َو تُْؤتُوَها الُْفَقراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َو يَُكفُِّر َعْنُكْم  َدقاِت فَنِِعمَّ 2- ﴿إِْن تُْبُدوا الصَّ
ُ بِما تَْعَمُلوَن َخبيٌر﴾ )بقره/271(؛ »اگر انفاق ها را آشکار کنید، خوب است!  ِمْن َســيِّئاتُِكْم َو اللَّ
و اگر آن ها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و قسمتی از گناهان 
شــما را می پوشــاند. )و در پرتوی بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد( و خداوند به 

آنچه انجام می دهید، آگاه است.« )ترجمه مکارم شیرازی(  
غرض بالغی »نعما« در اینجا بزرگنمایی انفال و کمک  است. هرچند مترجم از عالمت »!« 

استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.
ِِّهْم أَلََکُلوا ِمْن فَْوقِِهْم َو ِمْن تَْحِت  َُّهْم أَقاُموا التَّْوراَة َو اْلِنْجيَل َو ما أُنِْزَل إِلَْيِهْم ِمْن َرب 3- ﴿َو لَْو أَن
أَْرُجلِِهْم ِمْنُهْم أُمٌَّة ُمْقتَِصَدٌة َو َکثيٌر ِمْنُهْم ساَء ما يَْعَمُلوَن﴾ )مائده/66(؛ »و اگر آنان، تورات و انجیل 
و آنچه را از ســوی پروردگارشــان بر آن ها نازل شده )قرآن( برپا دارند، از آسمان و زمین، 
روزی خواهند خورد جمعی از آن ها، معتدل و میانه رو هســتند، ولی بیشترشان اعمال بدی 

انجام می دهند.« )ترجمه مکارم شیرازی(   
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غرض بالغی »ساء« در اینجا بزرگنمایی جایگاه دوزخ برای کافران است. هرچند مترجم 
از ترکیب وصفی »اعمال بد« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

ا َرَجَع ُموســى  إِلى  قَْوِمِه َغْضباَن أَِسفًا قاَل بِْئَسما َخَلْفتُُموني  ِمْن بَْعدي أَ َعِجْلتُْم أَْمَر  4- ﴿َو لَمَّ
ُه إِلَْيِه قاَل ابَْن أُمَّ إِنَّ الَْقْوَم اْســتَْضَعُفوني  َو کاُدوا  ُِّكــْم َو أَلَْقى اأْلَلْــواَح َو أََخَذ بَِرأِْس أَخيِه يَُجرُّ َرب
الِميَن﴾ )اعراف/150(؛ »و هنگامی که  يَْقتُُلونَني  فاَل تُْشِمْت بَِي اأْلَْعداَء َو ال تَْجَعْلني  َمَع الَْقْوِم الظَّ
موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت، گفت: »پس از من، بد جانشینانی 
برایــم بودید )و آیین مرا ضایع کردید( ! آیا در مــورد فرمان پروردگارتان )و تمدید مّدت 
میعاد او(، عجله نمودید )و زود قضاوت کردید؟!(« سپس الواح را افکند، و سر برادر خود را 
گرفت )و با عصبانیت( به سوی خود کشید او گفت: »فرزند مادرم! این گروه، مرا در فشار 
گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشــند، پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت 

کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده!« )ترجمه مکارم شیرازی(    
غرض بالغی »بئس« در اینجا بزرگنمایی اظهار خشــمگینی از جانشــینانش است. هرچند 
مترجم از ترکیب وصفی مقلوب »بد جانشینانی« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

ُ ِمْن فَْضلِِه َعلي  َمْن يَشاُء  َل اللَّ ُ بَْغيًا أَْن يُنَزِّ 5- ﴿بِْئَسَما اْشتََرْوا بِِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَْكُفُروا بِما أَنَْزَل اللَّ
ِمــْن ِعباِدهِ فَباُؤ بَِغَضٍب َعلي  َغَضٍب َو لِْلكافِريَن َعذاٌب ُمهيٌن﴾ )بقره/90(؛ »ولی آن ها در مقابل 
بهای بدی، خود را فروختند که به ناروا، به آیاتی که خدا فرستاده بود، کافر شدند و معترض 
بودند، چرا خداوند به فضــل خویش، بر هر کس از بندگانش بخواهد، آیات خود را نازل 
می کند؟! از این رو به خشــمی بعد از خشــمی )از سوی خدا( گرفتار شدند و برای کافران 

مجازاتی خوارکننده است.« )ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »بئس« در اینجا بزرگنمایی انتخاب غلط کافران و اینکه خودشان را به بهای 
اندک می فروختند اســت. هرچند مترجم از ترکیب وصفی »بهای بد« استفاده کرده است تا 

بتواند تفخیم را نشان دهد.
َُّهْم ســاَء ما کانُوا يَْعَمُلوَن﴾ )مجادله/15(؛ »خداوند عذاب  ُ لَُهْم َعذابًا َشــديداً إِن 6- ﴿أََعدَّ اللَّ
شدیدی برای آنان فراهم ساخته، چرا که اعمال بدی انجام می دادند!« )ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »ساء« در اینجا بزرگنمایی اعمال عذاب سهمگین خداوند در برابر اعمال بد 
کافران اســت. هرچند مترجم از عالمت »!« همرا با ترکیب وصفی »اعمال بد« استفاده کرده 

است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

4- شواهد قیاسی
ا تََرَك الْوالِداِن َو اأْلَْقَربُوَن  ا تََرَك الْوالِداِن َو اأْلَْقَربُوَن َو لِلنِّساِء نَصيٌب ِممَّ جاِل نَصيٌب ِممَّ 1- ﴿لِلرِّ
ا قَلَّ ِمْنُه أَْو َکثَُر نَصيبًا َمْفُروضاً﴾ )نساء/7(؛ »برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان  ِممَّ
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از خود بر جای می گذارند، سهمی است و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان  ی
می گذارند، سهمی خواه آن مال، کم باشد یا زیاد این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.« 

)ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »َکثَُر« در اینجا بزرگنمایی مســأله به حقوق ارث برای زنان اســت. هرچند 

مترجم از قید کثرت »زیاد« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.
َهداِء َو  يقيَن َو الشُّ دِّ ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َو الصِّ َّذيَن أَنَْعَم اللَّ ُسوَل فَُأولئَِک َمَع ال َ َو الرَّ 2- ﴿َو َمْن يُِطِع اللَّ
الِحيَن َو َحُسَن أُولئَِک َرفيقًا﴾ )نساء/69(؛ »و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، )در روز  الصَّ
رستاخیز( همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و 

صّدیقان و شهدا و صالحان و آن ها رفیق های خوبی هستند!« )ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »َحُسَن« در این جا بزرگنمایی همنشینی با خدا و اهل بیت )ع(  است. هرچند 
مترجم از ترکیب وصفی »رفیق های خوب« همراه با عالمت »!« استفاده کرده  است تا بتواند 

تفخیم را نشان دهد.
ماِء  3- ﴿َو إِْن کاَن َکبَُر َعَلْيَک إِْعراُضُهْم فَِإِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نََفقًا فِي اأْلَْرِض أَْو ُسلَّمًا فِي السَّ
ُ لََجَمَعُهْم َعَلى الُْهدی  فَــال تَُكونَنَّ ِمَن الْجاِهليَن﴾ )انعام/35(؛ »و اگر  فَتَْأتِيَُهْم بِآيٍَة َو لَْو شــاَء اللَّ
اعراض آن ها بر تو ســنگین است، چنانچه بتوانی نقبی در زمین بزنی، یا نردبانی به آسمان 
بگذاری )و اعماق زمین و آسمان ها را جستجو کنی، چنین کن( تا آیه )و نشانه دیگری( برای 
آن ها بیاوری! )ولی بدان که این لجوجان، ایمان نمی آورند!( اّما اگر خدا بخواهد، آن ها را )به 
اجبار( بر هدایت جمع خواهد کرد. )ولی هدایت اجباری، چه سودی دارد؟( پس هرگز از 

جاهالن مباش!« )ترجمه مکارم شیرازی(   
غرض بالغی »َکبَُر« در این جا بزرگنمایی لجاجت مردم در به اسالم آوردن است. هرچند 
مترجم از قید کثرت »سنگین، مراد از آن بسیار زیاد است« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم 

را نشان دهد.
4- ﴿َو اتْــُل َعَلْيِهْم نَبََأ نُوٍح إِْذ قــاَل لَِقْوِمِه يا قَْوِم إِْن کاَن َکبَُر َعَلْيُكْم َمقامي  َو تَْذکيري بِآياِت 
ًة ثُمَّ اْقُضوا إِلَيَّ َو  کاَءُکْم ثُمَّ ال يَُكْن أَْمُرُکْم َعَلْيُكْم ُغمَّ ِ تََوکَّْلُت فََأْجِمُعوا أَْمَرُکْم َو ُشــرَ ِ فََعَلى اللَّ اللَّ
ال تُْنِظُروِن﴾ )یونس/71(؛ »سرگذشــت نوح را بر آن ها بخوان! در آن هنگام که به قوم خود 
گفت: »ای قوم من! اگر تذّکرات من نسبت به آیات الهی، بر شما سنگین )و غیر قابل تحّمل( 
است، )هر کار از دستتان ساخته است بکنید.( من بر خدا توّکل کرده ام! فکر خود و قدرت 
معبودهایتان را جمع کنید ســپس هیچ چیز بر شــما پوشیده نماند. )تمام جوانب کارتان را 
بنگرید( ســپس به حیات من پایان دهید، و )لحظــه ای( مهلتم ندهید! )اّما توانایی ندارید(« 

)ترجمه مکارم شیرازی(   
غــرض بالغی »َکبَُر« در این جا بزرگنمایی لجاجت مردم در عدم پیروی از حضرت نوح 
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اســت. هرچند مترجم از قید کثرت »ســنگین، مراد از آن بسیار سخت است« استفاده کرده 
است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

ا َو ُمقامًا﴾ )فرقــان/76(؛ »در حالی که جاودانه در آن  5- ﴿خالِديَن فيها َحُســنَْت ُمْســتََقرًّ
خواهند ماند چه قرارگاه و محل اقامت خوبی!« )ترجمه مکارم شیرازی(   

غرض بالغی »َحُسَن« در این جا بزرگنمایی همنشینی با خدا و اهل بیت  )ع(  است. هرچند 
مترجم از از واژه »چه« همراه با عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

َّذيَن آَمنُوا َکذلَِک  ِ َو ِعْنَد ال ِ بَِغْيِر ُسْلطاٍن أَتاُهْم َکبَُر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ َّذيَن يُجاِدلُوَن في  آياِت اللَّ 6- ﴿ال
ـرٍ َجبَّاٍر﴾ )غافر/35(؛ »همان ها که در آیات خدا بی آنکه دلیلی  ُ َعلى  ُکلِّ قَْلِب ُمتََكبِـّ يَْطبَــُع اللَّ
برایشــان آمده باشــد به مجادله برمی خیزند )این کارشان( خشم عظیمی نزد خداوند و نزد 
آنان که ایمان آورده اند به بار می آورد این گونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّاری ُمهر می نهد!« 

)ترجمه مکارم شیرازی(    
غرض بالغی »َکبَُر« در اینجا بزرگنمایی خشــم خدا در برابر کافران است. هرچند مترجم 

از ترکیب وصفی استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

5- شواهد فاعل ضمیر مستتر
اگر فاعل مستتر باشد، نکره بعد از خود را به  عنوان تمییز و منصوب تفسیر کند، مانند آیات زیر:

ِِّه أَ  1- ﴿َو إِْذ قُْلنا لِْلَمالئَِكِة اْســُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِبْليَس کاَن ِمَن الِْجنِّ فََفَسَق َعْن أَْمِر َرب
الِميَن بََداًل﴾ )کهف/50(؛ »به یاد آرید  يَّتَُه أَْولِياَء ِمْن ُدوني  َو ُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ فَتَتَِّخُذونَُه َو ُذرِّ
زمانی را که به فرشتگان گفتیم: »برای آدم سجده کنید!« آن ها همگی سجده کردند جز ابلیس 
-که از جن بود- و از فرمان پروردگارش بیرون شــد آیا )با این حال( او و فرزندانش را به 
جای من اولیای خود انتخاب می کنید، در حالی که آن ها دشمن شما هستند؟! )فرمانبرداری 
از شــیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا( چه جایگزینی بدی اســت برای ستمکاران!« 

)ترجمه مکارم شیرازی(
غرض بالغی »بئس« در این جا بزرگنمایی نافرمانی از امر خداست. هرچند مترجم از کلمه 

»چه« و عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.
َُّه کاَن فاِحَشًة َو َمْقتًا َو ساَء  َف إِن 2- ﴿َو ال تَْنِكُحوا ما نََكَح آباُؤُکْم ِمَن النِّســاِء إاِلَّ ما قَْد َســلَ
َسبياًل﴾ )نساء/22(؛ »با زنانی که پدران شما با آن ها ازدواج کرده اند، هرگز ازدواج نکنید! مگر 
آنچه در گذشــته )پیش از نزول این حکم( انجام شــده است؛ زیرا این کار، عملی زشت و 

تنفرآور و راه نادرستی است.« )ترجمه مکارم شیرازی(
غرض بالغی »ساء« در این جا بزرگنمایی عمل خالف شرع است. اگرچه مترجم از کلمه 

ترکیب وصفی »راه نادرست« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.
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3- ﴿خالِديَن فيِه َو ســاَء لَُهْم يَْوَم الِْقياَمــِة ِحْماًل﴾ )طه/101(؛ »در حالی که جاودانه در آن  ی
خواهند ماند و بد باری است برای آن ها در روز قیامت!« )ترجمه مکارم شیرازی(

غرض بالغی »ساء« در اینجا بزرگنمایی شرایط جهنم است. اگرچه مترجم از کلمه ترکیب 
وصفی »بد باری« همراه با عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد

ا َو ُمقامًا﴾ )فرقان/66(؛ »مسّلماً آن )جهنم(، بد جایگاه و بد محّل  َّها ســاَءْت ُمْستََقرًّ 4- ﴿إِن
اقامتی است!« )ترجمه مکارم شیرازی(

غرض بالغی »ساء« در اینجا بزرگنمایی شرایط جهنم است. اگرچه مترجم از کلمه ترکیب 
وصفی »بد جایگاه« همراه با عالمت »!« استفاده کرده است تا بتواند تفخیم را نشان دهد.

نتیجه گیری
پس از بررســی های انجام شده در ساختارهای نحوی افعال »مدح و ذم« مشخص شد که 
آیت اهلل مکارم شیرازی برای ترجمه این افعال در ساختار های متفاوت، از واژه هایی نظیر: »چه«، 
عالمــت »!«، صفت تفضیلی، ترکیب های وصفی و مقلوب و به صورت انداک از واژگانی که 
بیان کثرت می کنند مانند »بسیار« استفاده کرده است. ایشان تالش کرده اند تا از بهترین معادل 
برای ترجمه این افعال در نشان دادن اغراض بالغی اعم از تفخیم و مبالغه استفاده کنند تا انتقال 
معنای آن در زبان فارسی »مقصد« مناسب با پیام زبان عربی »مبدأ« باشد و مخاطب بتواند درک 
صحیحی از آن به دســت آورد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مترجم اگر چه 
با استفاده زیاد از واژه »چه« و »!« در صدد نشان دادن حس هیجان و غلیان درونی موجود در 
جمله های عاطفی و نیز مبالغه و بزرگنمایی درون اســلوب مدح و ذم است ولی الزم به ذکر 
است که اگر از واژه هایی نظیر بسیار که نشان دهنده ی تفخیم و مبالغه می  باشد استفاده میکرد 

ترجمه ارائه شده با بافت زبان مبدأ همگونی مناسب را پیدا می کرد.
نتایج حاصل از بررسی آیات نشان می دهد که: 
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