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چکیده
از مهمترین راههایی که امروزه در فهم معنای متون بسیار مورد استقبال ادبپژوهان قرار گرفتهاست ،تکیه
بر اصل رواب همنشینی و جانشینیاست ،پژوهش حاضر بهمنظور فهم و ترجمه دقیقتر قرآن با تکیه بر
این اص ل سللعی دارد معنای سللاختها و کارکردهای مختلف ظرف «بین» را در قرآنکریم مورد بحث و
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ساختهای مختلف نحوی -قرآنی «بین» بر اساس سطوح زبانی پرداخته ،و مفاهیم حاص از ویژگیهای
مختلف هریک از سلاختهای «بین» در قرآنکریم براساس رواب جانشینی و همنشینی را بررسی نماید.
از مهمترینیافتههای این بررسلی ،اثبات فقدان معنای مسلتق برای «بین» است ،چه این واژه صرفنظر از
مضلافالیه آن دارای استقالل معنایی نبوده و بهواسطه مضاف الیهای که بر دو یا بیشتر داللت داشتهباشد،
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همنشلینی ،داللت «بین ذلک» بر ویژگی اعتدال و حالتی بینابین میان دو صلفت متضاد است ،همننان که
«بین أحد» بهدلی قرار گرفتن نکره در سیاق نفی ،معنای عموم را به ذهن متبادر میسازد و نه مفرد را ،که
تبادر راه تشلخیص معانی حقیقی از معانی مجازیاست؛ «بین ایدی» نیز با توجه به همنشینی با جهات یا
واژهای از ریشه تصدیق معانی متفاوتی به خود میگیرد .همچنین علیرغم ادعای پیشینیان بر عدم داللت
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مقدمه

دقیق آن ،بلا تکیه بر پژوهشهای زبانی و دسلللتوری

خللداونللد برای انتقللال پیللام وحی از عجیل ترین

میباشللد ،و میکوشللد به این پرسللش پاسللخ دهد که

شللگفتی انسان ،یعنی زبان استفاده نموده؛ فهم درست

ویژگیهلای مختلف هریک از سلللاختهای «بین»در

زبلان و ویژگیهلای زبلانی ،راهنملای دریافت مفهوم

قرآنکریم بر اسلللاس تحلی معناشلللناسلللی واژگانی،

عمیق و ترجمه دقیق این کتاب آسللمانیاست .در این

صللرفی و نحوی چه بوده و تأم در این ویژگیها بر

به عصللر قرآن ،و ادبیات

اسللاس رواب جانش لینی و همنش لینی چه مفاهیمی را

راه به کت

لغت معتبر قری

عربی و مطالعات زبانشلللناسلللی نیازمندیم .از اینرو

منتق مینماید؟

مفسللران و دانشللمندان علومقرآنی از آغاز تا کنون در

تا جایی که بررسلللی شلللد ،هیچ پژوهش مدوّنی

پرتو شناخت زبان عربی و با استناد به قرائن ،سعی در

درباره ساختهای مختلف «بین» در قرآن و معادلیابی

پردهبرداری از رموز آیلهها و غموض آن نمودهاند؛ اما

آن در زبان فارسلی نیافتیم .در این مجال بر آن هستیم

در عین حال بررسی بسیاری از واژگان و ساختهای

در مورد ظرف «بین» و معنای آن در قرآنکریم سللخن

صللرفی و نحوی آن از جمله واژه «بین» نزد ایشللان

گفته و برخی ساختارهای آن را نیز موشکافی کرده تا

مبتنی بر نظریه خاصی نبودهاست.

به ژرفای معانی قرآن و زیبایی سللاختاری آن رهنمون

تمامی قرآنپژوهان در همه حوزههای علوماسالمی

شللویم ،زیرا به قول سللید قط « :ما میتوانیم بعد از

خواسلللتار فهم معانی قرآن و نیازمند آشلللنایی با زبان

آنکلله سلللخن را در میلدان گسلللترده تعبیر و بیلان

عربی بوده و تالش برای تحقیق معانی قرآن در سطوح

اختصاص دهیم ،از این میدان فراتر رفته آن جمال فنی

واژگللانلی ،صلللرفللی ،نحوی و بالغی از مهمترین

خلاص را تماشلللا کنیم [...در یابیم که چرا] از لحظه

ضللرورتها و رسللالتی بر دوش پژوهشللگران زبان

نخسللتین ،قرآن عرب را مات کرد»(قط  ،4953 ،ص

عربیاسلللت .از دیگر پژوهشهای الزم در این زمینه،

 91و .)11

تحلی سللاختهای نحوی قرآنکریم براسللاس سلیاق
آیات و برابریابی آنها در زبان مقصداست.

 -1معنای «بین» در لغت

پژوهش حاضلللر با روش توصلللیفی -تحلیلی به

«بین»،یکی از قیودیاسللت که بهدلی بسامد باالی

تحقیق در رواب همنش لینی و جانش لینی سللاختهای

آن در متون عربی و مخصللوصللا قرآنکریم ،از اهمیت

مختلف واژه «بین» در قرآن پرداخته ،و با بررسللی هر

بارزی در نحو عربی برخورداراسللت ،که در ابتدا باید

یک در سلللاختهای همسلللان ،به تدوین چارچوبی

معنای لغوی آن مشللخص شللود ،و س

ویژگیهای

روشن برای ترجمه آن به زبان فارسی میپردازد ،تا از

خاص آن بررسی گردد.

این رهگلذر بله حرحی نو در درک مفلاهیم و ترجمه
علمی قرآنکریم دستیازد.

مهمترین گلام برای درک مفاهیم قرآن ،فهم معانى
دقیق واژه هلا آن اسلللت؛ چه نوض واژگان و چینش

هدف از این پژوهش شللناخت انواض سللاختهای

خاص آنهاست که مفهوم را به شنونده منتق میکند،

مختلف نحوی -قرآنی «بین» در راسلللتای ارائه مفهوم

واضل است که جز با مهارت در علم لغت ،راهیبرای
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دانش قرآن و فهم معانی آن نیسلت و این اصللیاست

تفسلیر سورآباد در «لقد تقطَّع بینکُم»(انعام)31 :

که بسلیاری از دانشمندان علومقرآنی همچون فارابی،

مؤید همین معناسلللت :بهدرسلللتى که بریده گشلللت

به آن اشللاره داشللتهاند(لطفیپورسللاعدی ،4969 ،ص

پیوستگى و دوستى و همباز شما .این «بین» به معنى

 .)88از ایلنرو در راه تللرجللملله قرآن براسللللاس

«وص ل » بود و اگر «بینکم» به نص ل

خوانى؛ بریده و

پژوهشهای دقیق زبانشللناسللی ،اسللتمداد از فرهن

گسلللسلللته گشلللت آن دوسلللتى که میان شلللما بود»

لغلتهلا قرآنی هر چله نزدیلکتر به عصلللر قرآن

(سللورآباد 4988 ،ش ،ج ،4ص)738؛ اینگونه معانی

ضللرور است؛ چه آنکه دامنه این علوم در دورههای

برای «بین» داللت بر معنای اضداد برای این واژهاست.

گسللترش علوم و معارف

شلللایان ذکر اسلللت برخی این معنا را برای «بین» روا

گسترشیافته و دانش ها و اندوخته ها علمى خویش

ندانسلتهاند و بر این اعتقادند که «پیوستگى و دوستی،

را نیز بلا خود بله همراه میآوردنلد»(معرفلت،4963 ،

برداشللتی مفهومی از موقعیت این واژه در آیه است و

ج ،4ص)931؛ از اینرو از اصالت معنا کاسته میشود

ترجمله «بین» بله حسلللاب نمیآیلد« :تقطَّع بینهُمللا»:

و دریافت معانی واژگان با دقت انجام نمیشود.

دوسلتى آنها قطع شد؛ این سخن تأییدیاست بر نظر

بعد «روز به روز به تناس ل

آنان که مدعیاند «این واژه به معنای «وصل » از عرب
 .1-1معانی اساسی ذکر شده برای «بین» در کتب لغت

«.4-4-4میان دو چیز و وسلل آنها ،حدّ فاصلل
میان دو چیز»(راغ

اصفهانی ،بیتا ،ج ،4ص918؛ ابن

فارس ،4334 ،ج ،1ص 174؛ ابن منظور4188 ،؛ ج،49
ص )68

شلللنیده نشلللده و این معنا مجازیاسلللت» (أبو حیان،
4118ق ،ج ،1ص .)588
 .4-1-4-4بررسلی تضللاد معنایی وصل و فص
برای «بین»
با توجه به اینکه بهنظر میرسلللد «بین» به معنای

«.1-4-4دوری ،جلدایی و انفصلللال؛ جدایی میان

وصللل و فصللل در نگاه اول جدید و متفاوت تلقی

چیزهلا»(ابن فارس ،4334 ،ج ،1ص ،174ابن منظور،

شود ،به توضی و بیان مصداق میپردازیم ،تا پذیرش

4188ق ،ج ،49ص )68

آن با دشواری مواجه نگردد .گرچه واژه «بین» در قرآن

«.9-4-4آشللکاری ،وضوح و کشف و برمال شدن

171مرتبله بهکار رفتهاسلللت ،ولی برخی مدعیاند در

چیزی»(ابن فارس ،4334 ،ج ،1ص 174و فیومى ،بی

اثبات این تضللاد معنایی و از ضللدیت معنای آن فق

تا ،ج ،1ص)68

همینیک مصلداق در این کتاب آسلمانی ذکر شلده که

«.1-4-4اضلللداد» بودن ،منظور داللت همزمان بر

پیرامون آن هم اختالف زیادی وجود دارد؛ البته با تتبع

جدایی و وصلل  ،اتصللال و فراق و دوریاسللت(ابن

در آثار قدماء مشللخص میشللود در آیات دیگری نیز

قتیبلله ،بی تللا ،ص496؛ غرنللاحی4147 ،ق ،ج  ،4ص

این تضاد برداشت شدهاست ،همنون:

173؛ فراهید  4148 ،ق ،ج  ،8ص984؛ فیروزآبادی،

«و جعلنللا بینهُم موباقلاً»(کهف )51 :کلله بلله معنی

1888م ،ص 417؛ فللیللومللى ،بلی تللا ،ج ،1ص68؛

«تواصلللهم فى الدنیا» اسللت و معنای «جعلنا بینهُم »،

مصطفو  ،4978 ،ج ،4ص)977

یعنی پیوسلللتگی آنان در دنیا هالکتگاه آنان در روز
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قیلامت اسلللت» (فراء4389 ،م ،ج  ،1ص 416و ابن
منظور4188 ،ق ،ج  ،49ص)76
«هللذا فاراقُ بینای و بیناللک» (کهف)68 :؛ «بین» را

با توجه به معانی ذکر شده ،نهایتا این نکته مستفاد
میگردد که ترجمه برداشلللت شلللده از هر واژه دقیقا
منوط بله سلللیاق کالم و ذهنیت افراد پیرامون مطل

«بهمعنى الوصل » دانستهاند (نیشابور 4147 ،ق ،ج ،1

عنوان شللدهاسللت و هر یک از مفسللران با توجه به

ص151؛ رازی4188 ،ق ،ج ،14ص )183

برداشلت معنایی خود از محتوای سوره و آیات قب و

«بلغا مجمع بیناهاما»(کهف )74 :معنای وصللل بارز
است(زجاج4118 ،ق ،ج ،9ص)99

بعلد چنین معنلایی را ارائله مینملاینلد و در حقیقت
معنای اضداد با توجه «برداشت روانی افراد از آن واژه

«وأصللللاحُوا ذات بیناکُم»(انفلال )4 :بین بله معنای

و موقعیلت خلاص آن در جملله میباشلللد ،و نیز به

وص بوده و به صورت (حقیقت وص و اتصال) معنا

سلللنجش دالللت الفام و معانی روانی آن بر افراد در

میشود(زجاج 4118ق ،ج ،1ص)111

حللوزههللای رفللتللاری متفللاوت بر میگردد» (عمر،

این همه توارد معنای وص ل  ،مانع از آن میشللود

4988ش ،ص .)11و شلللاید به همین دلی اسلللت که

که بهسادگی از آن گذشت و آنرا نادیده گرفت .شاید

«عبلدالقلاهر نیز شلللرط زیبلایی را به کاربردن الفاظی

این احتمال هم وجود داشلللتهباشلللد که مضلللافالیه

میداند که مردم در اسلللتعمال با آن آشلللنا بوده و در

واقعشللدنا «بین» معنای وصلل ایجاد میکند؛ همننان

زمانشلان متداول باشد(برکات1888 ،م ،ص .)119در

که «بین» در کنار فع معلوم و فاع مرفوض آن :ظرف

خلاتمه این مبحث به خالصللله معانی متبادر از «بین»

منصللوب و مبنی و غیر متصللرف شده و در کنار فع

اشاره میشود؛ ضمن اینکه این معانی هرگز عمومیت

معلوم ،فاع ومرفوض و معرب و متصلللرف میشلللود؛

نداشللته ،چه بسا برداشتهایی خاص در برخیعبارات

ملاننلد« :لقلد تقطَّع بینکُم»(انعام)31 :؛ و در کنار فع
مجهول نلایل

فلاع و مرفوض و معرب و متصلللرف

میشلود؛ مانند« :و حی بینهُم و بین ما یشلتهُون»(سبأ:
.)51

مشللخص ،سللب

تبادر چنین مفاهیمی شللدهباشد؛ که

باید در جایگاه رواب همنشینی بررسی شود.
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شکل  :1معانی بیان

-2ظرف «بین» و کاربرد آن در مکان یا زمان
ظرف(مفعولفی له) در اصلللطالح نحوی اسلللمی

بهمعنای درحضللور و در میان ،و مفتوح است(.راغ ،
ج ،4ص .)918

منصوب و در بردارنده معنای «فی»است که بر زمان و

«بین» در مجاورت و همنشلینی با اسمی که دال بر

مکلان وقوض فعل داللت میکند؛ ابنمالک در الفیه به

مکان کند ،ظرف مکاناست و بر حس

مضافالیه آن،

شایعبودن وجود معنای «فی» در تمامی ظروف تصری

یعنی در کنلار و جوار داللت بر ظرف زماناسلللت و

میکنلد« :ظرف واژهای اسلللت کله بر وقلت یا مکان
داللت دارد بهشللرط آنکه متضللمن معنای«فی» باشللد؛
ملانند« :اینجا مدتی درن

کن»؛ که «اینجا» بر مکان

و «ملدتی» بر زملان دالللت دارد»(ابن ملاللک ،بی تا،
ص 15و ابللن عقی ل 4361،م .ج ،4ص« .)188بین»
ظرفیاسللت که به صللورت ظرف زمان و مکان بهکار

...اما پندار رایج ایناسلللت که اصللل «بین» باید برای
ظرف مکان باشد ،ولی گاهی بر زمان هم داللت دارد،
مانند سللخن معروف عرب که میگوید« :بین المغرب
و العشللاء یفع اهلل ما یشاء»؛ بین زمان مغرب و عشاء
خلداوند هر آننه را خواهد انجام میدهد(سلللیوحی،
4916ش ،ج ،4ص.)144
مثالهایی که برای داللت «بین» بر زمان از علمای

میرود ،و هرگاه به مکان اضافه شود ظرف مکاناست:

نحو بیان شللدهاسللت ،عباراتی چون« :بین المغرب و

«فللاحکُم بیننللا باللالحقا»(ص)11 :؛ بین :ظرف مکللان،

العشللاء یفع اهلل ما یشللاء» و «ازورک بین العصللر و
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االصی » بوده و بر اساس ادعای نحویان و قرآنپژوهان

پورجوادی،برزی ،انصلاریان ،روشن ،سراج ،فوالدوند،

«از قرآن برای ظرف زمان ،مثلى پیدا نشدهاست»(قرشى،

و تفاسلیر جوامعالجامع ،تفسیر آسان ،حجهالتفاسیر ،و

4964ش ،ج  ،4ص)155؛ تاکنون نیز کسللی از ایشللان

روضالجنان نام برد.

برای داللت بین بر زمان به آیات قرآنی مثال نزدهاست،
علیرغم آنکه این مدعا صللحی نمیباشد و اگر نیک

«لن نُؤمان باهذا القُرآنا و ال باالَّذای بین یدیها »(سللباء:
)94

بنگریم متوجه خواهیمشلللد نمونههای داللت «بین» بر

هرگز بله این قرآن و بله (انجیل ) که قب از قرآن

مکان در قرآن فراوان بوده ،و اینکه نحویان در هنگام

آمدهاست ،ایمان نخواهیمآورد؛ «الذی بین یدیه :ما نزل

مثلالزدن برای بین زملانی به قرآنکریم اسلللتشلللهاد

اللّله» :مراد از «باالَّذای بین یدیها»

قبل القرآن من کتل

نکردهانلد ،نیز مح تام اسلللت ،زیرا نمونههای ذکر

کتل

شللللده در آی لات زیر داللللت بین را بر زمللان تبیین

اسللت(زمخشللری4141 ،ق ،ج  ،9ص)581؛ «قرآن و

مینماید:

کتابهای پیشاز آن»(حباحبایی ،ج ،47ص)567؛ باالَّذای

«وعادًا و ثمُود وأصلللحاب الرَّسَ و قُرُونًا بین ذلاک
کثایرًا»(الفرقان)98 :

آسلللملانى قبل از قرآن ،یعنى تورات و انجی

بین یدیها کتابها آسلمانى گذشتهاست مانند تورات
و انجی که مشللرکان به هیچ یک عقیده نداشللتند ،در

مسلللم اسللت که مقصللود آیه اقوامیاسللت که در

قرآن مجیلد از تورات و انجیل مکرّرا بلا «باالَّذای بین

زمانهای ما بین این اقوام یاد شلللده زندگی کردهاند؛

یدیها» تعبیر آمدهاست(قرشی4966 ،ش ،ج ،8ص.)119

بهعنوان نمونه خسروی اینگونه ترجمه کردهاست« :و

«إانَی رسُلللولُ اللَّها إالیکُم مُصلللدَقًا لاما بین یدی مان

اقوامى بسلیار در فاصله بین(قوم نوح و عاد و ثمود تا

شلللرًا بار ُسلللولِ یلأتای مان بعلدای اسلللمُهُ
التَّوراةا و مُب َ

اصللحاب رس) را هالکسللاختیم» .عبدالحجت نیز در

أحمدُ»(الصف)7 :؛ «تورات را که قب از من نازل شده

حجهالتفاسلیر ذی آیه آوردهاست« :و اقوام بسیار را

تصدیق دارم» تورات که قب از انجی بوده ،با بینیدی

که بین موسى و نوح بودند»..

بیان شده ،در مقاب رسول بعدی ،أحمد قرار دادهاست

«وملا نتنزَّلُ إالَّا باأمرا ربَک لهُ ما بین أیداینا وما خلفنا

و رواب همنشینی و تقاب با «مان بعدای» این مطل

را

سلللیا»(مریم :)71 :آننه
وملا بین ذلاک وما کان ربكک ن ا

واضل تر میکند ،نیز تفاسیر مختلف بر این امر صحه

پیش روی ما ،و پشلللت سلللر ما ،و آننه میان این دو

نهللادهانللد کلله منظور از «بینی لدی» در آنهللا «قب ل »

اسللت ،همه از آن اوست؛ آیه از تأخیر در نزول وحی

است(:حباحبایی4961 ،ش ،ج  ،43ص)117؛ «أخبر أنه

و اذن آن در زمانی که اراده خداوند قرار بگیرد ،سخن

مصلللدق لملا تقلدم من کتل

اللّله ا لهیة»(ابوحیان،

میگوید؛ این نیز مثالی قرآنیاسلللت که «بین» بر زمان

4118ق ،ج ،48ص)477؛ «مُص لدَقاً لاما بین یدی :قبلی

گذشللته و آینده داللت میکند .گواه این مدعا نیز اکثر

و مُصللللدَقلاً لاما بین یدیَّ ،أی مصلللدقا لما قبلی مان

تفاسلیر و ترجمههای قرآنیاسللت که صراحتا به زمان

التَّوراةا(»،سلیوحی و محلی1881 ،م ،ص« )555مُصدَقاً

گذشللته و آینده و قب و بعد اشللاره کردهاند ،در این

لاملا بین یلدیَّ مان التَّوراةا :باور دارنده آنرا که از پیش

ملی لان ملیتللوان از ترجمللههللای الهی قمشلللهای،

من بود از تورات»(سورآباد 4998 ،ش ،ج ،1ص)153
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«مُصللللدَقلاً لاملا بین یلدیَّ فی حلال تصلللدیقی لمللا

دو اصللطالح چنیناست :اگر واحدها بهجای هم قرار

تقلدّمنی»(کللاشلللانى4119 ،ق ،ج ،6ص .)15میتوان

گیرند روی محور جانشینی و اگر کنار هم قرار گیرند

مثالهای قرآنی دیگری همچون این آیه شریفه را دال

روی محور همنشلللینی هسلللتند ،این دو «مانند تار و

بر زمان دانسللت ،که در این مجال به مقدار ذکر شللده

پودی هسلللتند که سلللاخت و بافت کالم را در حوزه

اکتفا میکنیم.

معنلایی خاص بهوجود آوردهاند»(احمدی4988 ،ش،
ص .)18

«-3بین» در کاوش زبانشناسانه و معناشناسانه
معناشلناسلی ،علمیاسلت که میتواند در شناخت

« .1-3بین» در روابط جانشینی

مفهوم صلللحی آیلات قرآنکریم ،نقش ارزندهای ایفا

در ساخت جمله ،رابطه جانشینی حکم فرماست و

کنلد؛ در این دانش ،حوزه معنللایی از اهمیللت ویژهای

به تبع جایگزینی اجزای مختلف ،جمله هم دگرگون

برخوردار اسللت؛ اشللتراک در یک شللرط الزم ،سللب

میشلود؛ رابطه جانشینی ،یعنی «بین هر یک از عناصر

حبقلهبنلدی واژهها در یک حوزه معنایی میگردد ،که

تشلکی دهنده یک ساختار دستوری با سایر عناصری

واحدهای یک نظام معنایی را تشللکی میدهند؛ چنین

که ممکناست در یک خ عمودی بهجای آن در یک

واحدهایی به دلی ویژگی مشللترکشللان ،همحوزه به

سللللاخللت قرار گیرنللد ،نوعی رابطلله جللانشلللینی

حساب میآیند(.ایزوتسو4978،ش ،ص  36و احمدی،

برقراراسلللت»(محمللدپور4938 ،ش ،ص)416؛رابطلله

4988ش71 ،و صللفوی4989 ،ش ،ص )438 - 483؛

جانشلللینی با مطالعه واژههایی مشلللخص میگردد که

برای مثال واژههای بین ،میان و وسلل  ،همه در جهت

بتوانند جایگزین همدیگر شللوند .واژگان مترادف ،می

داللت بر مکان وسل مشترکند؛ از این جهت میتوان

توانند بینشهای با ارزشی در مورد رواب جانشینییک

آنهللا را در «حوزه معنللایی ظرف مکللان درون بودن»

واژه با دیگر واژگان زبان بهدست دهند.

جای داد؛ ولی مثالً واژه «وسل » به دلی نداشن چنین
ویژگی در این حوزه معنایی خاص ،جای ندارد.

اقالم واژگانی بهشللرحی مترادف (هممعنا) دانسللته
میشلللونلد کله بتواننلد بدون ایجاد تغییری عمده در

ساخت ،به معنی «واحدهاییاست که یا کنار هم و

مللعللنللای جللمللللله بللهجللایللیللکللدیللگللر قللرار

یا به جای هم قرار میگیرند» (صفوی4989 ،ش ،ص

گیرنللد(ایزوتسلللو4978،ش ،ص  437و صلللفوی،

 .)487هر متن از واژگان و عباراتی تشللکی شللده که

4989ش ،ص )487اما ممکناسلللت نتوانند در رابطه

سللاختار آن را بهوجودآورده ،همه آنها در یک شبکه

جانشینی به جاییکدیگر به کار روند؛ مثال گرچه «کج»

معنایی حرکت میکنند؛ وحدت و انسلللجام آن نیز بر

و «منحرف» هر دو مترادف هستند ،در رابطه جانشینی

درونی بین اجزا بهوجود میآید که میتوان

(این دیوار کج است) نمیتوان بهجای کج ،منحرف را

آنرا در دو محور جانشلینی و همنشلینی بررسی کرد،

داده

اثر تناس
پ

انواض رواب سلاختاری در جمله بر دو نوض است:

رابطه همنشلینی و رابطه جانشلینی .صورت ساده این

جللایگزین کرد؛ نیز همللانطور کلله توضلللی

خواهدشللد «وسلل »« ،خالل» و «بین» گرچه مترادف
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محسلللوب میشلللونللد ،نمیتواننللد در هملله موارد،

میان سلرت محکم اسلت ،چون «وسل » اسم است و

جانشینیکدیگر شوند.

دیگر ظرف نیسللت؛ از اینرو هرجا بتوان «بین» آورد،
آوردن «وسلل » جایز اسللت و اگر نتوان «بین» آورد،

 .1-1-3جانشینی «بین» با «وسْط» و «وسَط»

«وسل » میآوریم؛ پ

بر خالف «بین»« ،وس » آنگاه

حقیقتا «بین» را برای مکان متوسلل «بین» دو چیز

کاربرد دارد که میان و جزء شیء باشد و از خود شیء

میآورند و اصللوال باید به صللورت ظرف مکان برای

محسللوب شللود؛ رابطه میان «بین» و «وسلل » از نوض

فع استعمال کنند ،لکن گاهی فق افاده مکان متوس

تطابقاسلللت و رابطه بین این دو با «وسللل » عموم و

میکنللد کلله یللا بلله صلللورت مضلللافالیلله «مجمع

خصلوص من وجهاست ،از جهت معنا تطابق دارند و

بیناهاما»(کهف )74 :و «شلللهادةُ بیناکُم»(مائده)487 :؛ یا

از جهت استعمال تباین دارند.

غیر از اضلللافه «لقد تقطَّع بینُکُم»(أنعام( )31 :با قرائت

در اصللل آننه میتواند در زبان عربی مترادف با

رفع بین) آورده میشود(ابن عاشور ،ج ،45ص .)489

«بین» بهشلمار آید «وسل » با سلکون «سین» است که

«وس ل »و «وس ل » (وس ل سللاکن الوس ل و متحرک

دقیقللا بللا «بین» از سللله نظر (وزن ،لف و در معنللای

الوس ) نیز هر دو از ظروف مکانی است« ،بین» را نیز

مفعولفیه بودن) برابر است؛ معنای ظرفیت در «بین» و

به معنى «وس » آوردهاند« :جلستُ بین القوم  ...وس

«وسلل » مشللترک بوده ،هر دو مالزم ظرفیت بوده ،بر

القوم ،بالتخفیف»(سلللیوحی4338 ،م ،ج ،1ص 441و

فاصله میان دو مکان یا زمان داللت دارد و از نظر لف

ابن منظور4188 ،ق49 ،ج ،ص)76؛ البتله بلاید توجه

نیز هر دو بر آننه جزء شئ نباشد داللت دارند ،یعنی

داشلللت این امکلان در همله جا صلللدق نمیکند ،و

اگر «میان» از اجزاء آن نباشلد و قسلمتی از مضافالیه

همانگونه که قبال هم اشللاره شللد ،گاهی واژههای هم

محسلوب نگردد ،باید از «بین» یا «وسل » به صورت

معنلا بهحور مطلق جایگزین یکدیگر نمیشلللود؛ زیرا

سللاکنالوسل ذکر شللود و ظرف محسللوب میشود؛

جهلاندیلده را نمیتوان بلا گیتیدیلده و جهانبینی را

ملاننلد :وسللل القوم ،برای همیناسلللت که برخالف

نمیتوان با دنیابینی جایگزین نمود.

«وسلل » ،باید مانند «بین» و اکثر ظروف دیگر (خلف،

در عبارت «وس ل ُ رأسا له صُ لل ٌ» :وس ل سللرش

بعللد ،قبل  ... ،بر وزن «فعل » آمللده ،همیشللله ظرف

محکماست ،چون محکمبودن وس سر مطرحاست و

غیرمتصرف بوده ،نقش دیگری نمیپذیرند(ابن منظور،

جزء خود سر است« ،وس » نمیتواند ظرف محسوب

4188ق .ج ،49ص 78و سلللیلوحی4338 ،م ،ج،1

شللود و قاب جایگزینی با «بین» نیسللت ،ولی «وس ل

ص.)445

رأسا له دُهن» وس ل سللرش روغناسللت؛ چون روغن

در «بین ذلاک سللبایلًا»(اسللراء )448 :چون از عدم

جزئی از خود سللر محسوب نمیشود ،وس به حکم

بلنلدکردن صلللدا در نملاز و علدم اختفلاء آن و بلکه

ظرفبودن منصوباست و میتوان بهجای آن از «بین»

برگزیدن راهی در این میانه سخن میگوید نیز ««بین»

ننه اسم غیر

به معنای «وسلل » اسللت(ابن منظور4188 .ق .ج،49

هم اسلتفاده نمود؛ «وسل ُ رأساک صُل

ظرف»(راغل  873 ،و ابن منظور4188 ،ق)76 :49 ،؛

ص 77و حریحی ،ج ،7ص)146؛ در تکمیل مطال
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یاد شده ،ذکر این نکته ضروری مینماید که اگر وس

ابرهلا خارج میشلللود(راغ  .بی تا 138 ،و حریحی،

با حروف جر همراه شلللد از ظرفیت خارج شلللده و

4965ش ،ج ،5ص 971و فراهی لدی4148 ،ق ،ج ،1

اسماست و دیگر ظرف نیست؛ مانند« :سارت من وس ا

ص 418و قرشلى ،ش .4964ج  ،1ص)137؛ «فجاسُوا

را میتوان در

خاالل اللدَیلارا (»...ا سلللراء)5 :؛ کاوش میکنند میان

مورد «بین» هم اسلللتنتاج کرد که همراهی آن با حرف

خلانله ها را ،خالل الدیار به معنای بین الدیاراسلللت:

جر بلاعث خروج آن از ظرفیت و ورود به سلللاحت

پیرامون شهرها یا میان خانهها آن ،نیز در آیه دیگری

اسماست و در رواب همنشینی( )4-1-1به آن پرداخته

از سوره اسراء واژه «خالل» به همین معانی آمدهاست:

خواهدشد.

«أو تکُون للک جنَّلةٌ مان نخایل ِ و عانل ِ فتُفجَر الأنهار

الدار» :از وس خانه رفتم؛ همین مطل

««بین» ملاننلد «وسللل » و «خالل» صلللفت واقع

خااللها تفجایراً»(إسراء.)34 :

میشلللود»(ابن منظور4188 ،ق .ج ،49ص)76؛ نکتلله

«خالل» در رواب جانش لینی میتواند به جای «بین

قلابل توجه این اسلللت که هر چند «بین» و «خالل»

و وسل » قرارگیرد« :و اضلراب لهُم مثالً رجُلینا جعلنا

قابلیت این معنا را دارد ،اما در آیات قرآنی صفت واقع

لالأحداهاما جنَّتینا مان أعنابِ و حففناهُما بانخ ِ و جعلنا

نشلدهاند ،حال آنکه در آیه شریفه «و کذلاک جعلناکُم

بینهُملا زرعلاً * کالتا الجنَّتینا آتت أُکُلها و لم تظلام مانهُ

أُمَّةً وسطًا»(بقره )419 :واژه «وس » صفت برای « أُمَّةً»

شیئاً و فجَّرنا خااللهُما نهراً»(الکهف )99 - 91 :که این

قرارگرفتله کله هملان «میلانه و حد وسللل و معتدل

واژه از نظر مفسلللرین در این آی له مفعولفی له واقع

بله اتفاق

خااللهُما على الظرف أی

قرارگرفتن» اسلللت ،چنلانچله اکثر قریل

شلللدهاسلللت« :و انتصللل

مترجمللان(بیش از نود در صلللد از ایشلللان؛ مللاننللد:

وسطهما»(ابوحیان4118 ،ق ،ج ،6ص .)465در این دو

انصللاریان ،پاینده ،ارفع ،برزی ،بروجردی ،پورجوادی،

آیله ،از دو واژه «بین» و «خالل» بله تناسللل

معنای

فوالدونلد ،کاویان ور ،گرمارودی ،مجتبوی ،روشلللن،

منظور پروردگار اسلتفاده شلدهاست .نیز در آیه« :أمَّن

عاملی) هم اینگونه ترجمه نمودهاند.

جعل اللأرض قراراً و جعل خااللها أنهاراً و جع لها
واسلللی و جع بین البحرینا حاجازاً أ إالهٌ مع اللَّها ب
ر ا
أکثرُهُم ال یعلمُون»(النم  )74 :جانشللینی این دو واژه

 .2-1-3جانشینی «بین» با «خالل»
اصللل واژه «خالل» از خلل (بر وزن فرس) بلله

تجلی نمودهاست.

معنای گشادگى میان دو چیز گرفته شدهاست که جمع
آن خاللاسللت و چنانکه ابن اثیر در نهایه گفتهاست

« .2-3بین» در روابط همنشینی

به معنى «وسل » به سلکون «سین» بهکار رفته و خود

رابطه همنشلللینی،یعنی رابطهای که بر اسلللاس آن

ظرف مکلاناسلللت؛ «و لللأوضلللعُوا خااللکُم یبغُونکُمُ

عنلاصلللر زبانی کنار هم قرار میگیرند و زنجیرهها و

الفاتنة»(توبه)16 :؛ میان شلللما اراجیف مى سلللاختند و

سلللازههای بزرگتر را به وجود میاورند مثال در جمله

الودق یخرُجُ مان

«دوسلت من زبانشناسی میخواند» واژه «دوست» در

خااللاها»(نور19 :؛ روم)18 :؛ مى بینى باران را که از میان

کنار «من» گروه اسمی «دوست من» را پدیدآوردهاست.

فلتلنللهجلوئلى ملیکردنللد؛ «فتر
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رابطه همنشللینی میانواحدها ،در جمله ایجاد میشللود

بینانلا»(ص )8 :و «أهؤُلاءا منَّ اللَّهُ علیهام مان بینانا»(أنعام:

که همگی مسللتقیما در یک سللاخت(جمله) حضللور

 ،)59یعنى از میان همه ما؛ زیرا بر خالف دیگر ظروف

دارنلد ،محور همنشلللینی ،بر قواعد سلللاختاری زبان

آمدن «مان» معنای «بین» را تغییر میدهد؛ چنانکه فرق

استوار است ،و محور دستور و تجلی قواعد دستوری

دارا بودن معنای «فی» یا نداشلللتن آن تفاوت «بین» و

قلمداد میگردد و اختالل در رواب همنش لینی موجود

«من بینا» میبللاشلللد کله در این آیلات شلللریفلله نیز

میان واحدهای هر سللاخت سللب

میشود که ساخت

آشکاراست:

جمله ناساز گردد(صفوی4989 ،ش ،ص.)438 - 483

در آیله «فلاختلف الللأحزابُ مان بیناهام»(مریم(96 :

از آنجللا کلله جملللههلای قرآن بللهعنوان یلک زنجیره

دخول حرف جر معنللای متفللاوتی ارائلله میدهللد؛

کالمی ،متصلل به هم فرض شللدهاسللت ،لذا کنار هم

«گروههلایی از میلان پیروانش اختالف کردنلد»؛ حال

قرارگرفتن واژگلان خاص ،معنایی ویژه به همراه دارد

آنکله اگر «من» نبود ،این احتمال وجود داشلللت که

که باید به آن توجه داشت.

گروههللای اختالف برانگیز غیر این احزاب بوده و از
خارج ایجاد اختالف مینمودهاند و با آمدن این حرف
جر ،یقینا برداشت ایناست که این احزاب از درون با

 .1-2-3ساختار «مِن بَین»
با بررسی همنشینی واژگان قرآن مشخص میشود

یکدیگر اختالف پیدا کردند.

که چینش آنها ارتباط و حکمتی دارد که شایستهاست

«نُسلللقایکُم مامَّلا فای بُطُونالها مان بینا فر ِ و دمِ لبنًا

بر اساس اصول و روشهایی ظرافت این همنشینی را

خالاصًا»(النح  )77 :از شکم چهارپایان ،از میان ناپاکی

دریافت .گفته شللد که «وس ل و بین» با اضللافهش لدن

و خون ،شلیر خالص به شلما مینوشانیم؛ واض است

حرف جر از ظرفیلت فلاصلللله میگیرند؛ در حالیکه

در اینجا معنای حاص ل از ورود «مان» ،تفاوت بارزی

ظروف دیگر اصلللوال بللا ورود حرف جرّ از معنللای

بللا عللدم ورود آن ( و دارا بودن معنللای فی) دارد و

به

شلللده که «بین» از ظرفیت فاصلللله گرفته و

ظرفیت خارج نمیشوند و فرق چندانی میان نص

موجل

عنوان مفعولفیله آن با مجرور شلللدن به حروف جر

بهجای معنای در وس معنای از درون و داخ بدهد،

وجود ندارد.

و اینکه اگر آیه بدون «من» آمده بود ،نمیتوانسلللت

هنگللام ترجملله دیگر ظروف ،هم میتوان بللدون

بهصلللورت بدل برای «مامَّا فای بُطُوناها» واقع شلللود و

لحلام کردن حرف جر ،و هم بلا در نظر گرفتن آن به

مفهوم اعجاز خداوندی مبنی بر خروج شلللیر خالص

ترجمه صحی پرداخت ،اما با ورود «من» جاره بر سر

سفید از بین آلودگی و خون قرمز را برساند.

«بین» بله معنای متفاوتی نسلللبت به قب از دخول آن

الصلللل ل ا
ن ك
بللا دقللت در آی له «یلخلرُجُ مان بی ا

میرسلیم ،چه آنکه دربر داشلتن معنای «در» (تضمن

والتَّرا ائ ا»(الطارق )6 :آبی که از میان پشللت و سینهها

معنای «فی») از آن ساق میگردد و در قرآن نیز «مان»

خارج میشللود؛ اهمیت این حرف جر بیشللتر آشللکار

بر سلللر «بین» ،زائللده واقع نشلللده و دارای معنللای

میگردد ،زیرا «من» به منشلأ این آب اشاره دارد و اگر

خلاصلللیاسلللت :مان بینانلا در «أ أُنزال علیها الذَکرُ مان

نبود احتمال اینکه به مح خروج اشلاره داشته باشد،
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وجود داشلللت .از اینرو «بین» مللاننللد دیگر ظروف

اصللطالحی است که به حقیقت أحوال عداو اة و بغضا اء

(همچون قب و بعد) نیست که در حذف یا ذکر حرف

تصلری میکند(مصطفو 4978 ،ش ،ج ،4ص 977و

جر جواز وجود داشللتهباشللد و نباید هنگام ترجمه از

حریحى4965 ،ش ،ج  ،4ص )459و (إصللللللاحا ذاتا

آنچه تا

البین ) نیز به معنی آشلللتی و فرونشلللاندن همان آتش

ارائله برابر نهلاده «من» غفلت ورزید .عک
کنون بیان شد نیز در آیات زیر صادقاست:

«فلاللَّلهُ یحکُمُ بینهُم»(البقرة)449 :؛ خلداونلد میان
ایشان داوری میکند.

اختالفاست(فیومى ،بی تا ،ج ،1ص.)68
در بحللث از معللانی «بین» بلله ذکر تللأثیر رواب
همنشلللینی در تداعی معانی جدید و برداشلللتهایی

«و تُصللللاحُوا بین النَّاسا" (البقرة)111 :؛ میان مردم
صل برقرار کنید.

خاص از عبارات اشلللاره شلللد؛ چناننه شلللاید معنی
«دشمنی و فساد» که برای «بین» ذکر گردید ،هر دو از

«تفرایقًا بین المُؤماناین»(التوبة)486 :؛ و تفرقهاندازی
بین مؤمنان.

اصطالح «ذاتُ البینا» به ذهن متبادر گشته باشد به این
صورت که «دشمنی» در مقاب «إاصلاحا ذاتا البینا» که

مسلللما «داوری»« ،اصللالح» و «تفرقه» میان مردم

به معنی آشللتیاسللت ،میباشللد و نیز معنی «فسللاد» از

چنانچه غیر

تقلابل با «اصلللالح» در همین اصلللطالح بهدسلللت

صلللورت میگیرد ،نه از میان مردم ،پ

این ترجمه گردد ،محتاج باز نگریاسللت .البته بهحور

آمدهاست.

یقینی میتوان بخشلللی از این تفلاوت را حاصللل از

گلاه این اصلللطالح (ذاتُ البینا ) بدون (ذات) نیز

کلاربرد فع های متفاوت با حرف جر خاص و همراه

س»(نساء )441 :که در همین
ح بین النَّا ا
آمده «أو إاصللا ِ

با «بین» دانسلللت ،به دیگر سلللخن هرگز نمیتوان در

معنا کاربرد داشتهاست(قمى4978 ،ش ،ج ،9ص:)598

مورد فع «یحکُم»یا «یُصل »یا «یفرّق» بهجای «بین» از

بلا محبلت آنهلا را الفلتدادن؛ (هوید  ،بی تا ،ج ،4

«من بینا» استفاده نمود.

ص 159و حبرسلللى4966 ،ش ،ج  ،4ص ،)188و این
مسلللأله در واقع مربوط به تأثیر متقاب واژههای محور
همنشینیاست که توانسته سب

 .2-2-3ساختار «ذاتُ البَیْنِ»
اصلطالح «ذاتُ البینا» را به «نسل  ،خویشاوند ،

انتقال معنی واژهها به

همدیگر و حذف برخی از آنها شود.

دوستى ،پیوستگى» ترجمه کردهاند و «سعى فای إاصلاحا
ذاتا بیناهم» نیز به معنای «در اصالح و آشتىدادن آنها

 .3-2-3ساختار «بین یدی -بین ایدی»

کوشلللیلد» به کار رفتهاسلللت و در آیه «فاتَّقُوا اللَّه و

معنا تحتاللفظی این ترکی  ،میان دستهاست،

أصلاحُوا ذات بیناکُم»(انفال )4 :منظور از «بین»که با سه

ولى از آن اراده «نزدیکى» میشلللود ،گاه واژههایی که

و جر خوانده شدهاست ،احوال و

روی محور همنشینی کنار هم هستند ،بر معناییکدیگر

رواب میان افراد اسللت(راغ  ،بی تا ،ص)456؛ یعنى

تأثیر میگذارند در چنین شللرایطی درک مفهوم جمله

رعایت حاالت خویشاوند  ،وصلت و محبّتى که شما

تنهلا از حریق بلافت موقعیتی امکانپذیراسلللت« .بین

ن)
ت البی ا
(ذا ُ

یدیه» را (آننه در پیش باشللد چه نزدیک ،چه دور و

قرائت رفع و نص

را گرد آوردهاسللللت ،بنمللائیللد؛ پ
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گذشلته) دانستهاند .امام صادق(ض) درباره آیه «اتَّقُوا ما

ن ل ُه مُس المُون»(بقرة 497 :و آل عمران)81 :؛
مانهُم ونح ُ

بین أیدایکُم و ما خلفکُم»(ی  )15 :فرمودهاند :بترسید

لذا علیرغم داللت «أحد» بر مفرد ،مسلللما مقصللود از

از گنلاهلانى کله فعال میکنید و از عقوبتى که در پ

«أحد من رسله» یکی از پیامبران» ،جمیع ایشاناست و

دارید(حبرسللى4966 ،ش ،ج ،4ص .)188اصللوال «بین

احالق لف

یللدی یلا بین ایللدی» در آیلات مختلف ،بللا جهللات

جمعاست ،نه مفرد؛ هنگام ترجمه نیز باید به این شیوه

شلشگانه مخصلوصلا «خلف» تقاب پیدا کردهاست و

بلرابر نهللاده گردد« :می لان هیچی لک (هیچکللدام) از

بدیهی اسللت که در این صللورت بر جهت مشللخصی

پیامبران» ،تفاوتی قائ نمیشویم.

داللت میکند ،پ

بللهصلللورت مفرد بوده و منظور از آن

به معنای «جلو» کاربرد دارد؛ و اگر

در قواعد علم اصول آمدهاست که نکره در سیاق

با «تصلدیق» همراه گردید ،مشخصا بر کتابهای الهی

نفی(ملاننلد لا نُفرَقُ أ أحدِ ) افاده عموم میکند و این

و بر رسوالن پیشین داللت دارد:

قاعده در همه جا صللادق اسللت؛ پ

با استناد به این

«مان بینا أیدایهام س لدا ومان خلفاهام س لدا»(ی )3 :؛

اص ل پذیرفته شللده ،این تحلی  -که «ال نفرّق» منفی

«اتَّقُوا مللا بین أیلدایکُم ومللا خلفکُم»(ی )15 :؛ «وقللد

بوده و پیش از نکره (أحد) آمدهاسلللت ،پ

عموم را

خللتا النكلذُرُ مان بینا یدیها ومان خلفاها»(انحقاف)14 :؛

افلاده میکنلد  -بلدیهی می نملایلد و بلا لحامکردن

چنانکه مالحظه میشللود از «بینیدی  -بین أیدی» در

وجوب اضافه بین به متعدد ،این تحلی قوت مضاعفی

این آیات نزدیک و حاضلللر اراده شلللده ،ولى در آیه

مییللابللد .در این قبیل آیلات اکثر قریل

بلله اتفللاق

«مُصللدَقاً لاما بین یدیها مان الکاتابا»(مائده 17 :و  )18و

مترجملان قرآنکریم ،ترجملهای شلللیوا و معتبر ارائه

آیه «إانَی رسُلللولُ اللَّها إالیکُم مُصلللدَقًا لاما بین یدی مان

نمودهاند.

شلللرًا بار ُسلللولِ یلأتای مان بعلدای اسلللمُهُ
التَّوراةا و مُب َ

بررسلیها نشلان میدهد برداشت معنای «یک» از

أحمدُ»(الصلللف )7 :و نظائر آن ،کتابها سللللف و

واژه «أحد» مر بوط به بافت زبانیاست ،زیرا با وجود

رسوالن گذشته مراد است که پیش از قرآن بوده اند ،و

واژه «أحللد» بللا توجلله بلله چگونگی کللاربرد آن در

نزدیک و پیش رو بودن الزم نیست(قرشى4964 ،ش،

سلللاخلتهلای متفلاوت ،معنا و مفهوم عبارت متغیر

ج ،4ص.)156

میگردد؛ در صلللورتی کله دریافت معنای «هیچ» که
دارای بار معتایی تأکیداسللت ،مربوط به بافت موقعیت

 .4-2-3ساااختار «بین»« +أحد» « +مِن بیانیه» ،به
معنای هیچیک(هیچکدام)

و رابطه مؤثر اجزای جمله میباشد ،زیرا رواب معنایی
دیگر واژگلان ذکر شلللده در آیه موج

تغییر معنا و

بیان شللد که مضللافالیه «بین» باید بر دو یا بیشللتر

مفهوم «أحد» میشللود؛ نتیجه سللخن اینکه «ال نفرّق»

«بین أحد» در آیات زیر الزاما

که منفیاسلت و پیش از نکره (أحد) آمدهاست ،عموم

در حکم بیش از یک نفر میباشللد« :لا نُفرَقُ بین أحدِ

را افاده میکند؛ همننین «بین» که نیازمند مضللافالیه

مان ر ُُسللاها»(بقرة)185 :؛ «والَّذاین آمنُوا باال َّل اه و ُر ُس ال اه ولم

بیش از یک نفر اسلت ،سب

داللت «أحد» بر بیش از

یفرَقُوا بین أحدِ مانهُم»(نسللاء)451 :؛ «لا نُفرَقُ بین أحدِ

یک نفر احالق شلدهاسلت؛ و «أحد» را باید بر حس

داللت داشلتهباشد ،پ
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موقعیت در مفهوم یاد شده به صورت منفی و نکره -

به اثبات یک صفت دیگری که اکثرا ما «بین»دو صفت

که مفید عموم میباشد -ترجمه نمود.

قبلی و حد اعتدال آنهاست میانجامد ،به دیگر سخن
این اسللللوب موجل

 -5-2-3ساختار «بین  +ذلک» در حکم مثنی
«بین» ظرفیاسللت که معنایش جز با اضللافه کردن
آن بله دو مورد و بیشتر از دو ،یا آننه در جای آنها

خروج «بین» از ظرف مکان و

زملان بودناسلللت و به نوعی «بین ذلک» را مختص
داللللت بر حللالللت و ویژگی اعتللدال و می لانللهبودن،
میگرداند.

واقع شلود ،آشکار نمیگردد« :بین ظرفٌ مُبهمٌ لا یتبیَّنُ

میتوان اسللتنتاج نمود که «بین أ ذلک» در حکم

معناه إالَّا بإضلللافتاها إلى اثنین فصلللاعاداً أو ما یقُومُ مقام

مثنیاست ،اگر مسبوق به  1اسم معطوف باشد و سیاق

ذلللک»(فیومى)68 :1، 4971 ،؛ امللا در ادبی لاتعرب

نفی سابق داشتهباشد؛ با این بیان بهنظر میرسد داللت

داللت «ذلک» بر معنای مثنی ،امری رایجاسلللت دقیقا

«بین ذلک» در این دسلللته آیات به قرار زیر انسلللجام

عین همین عبارت که در آن «ذلک» به «اثنین فصاعاداً»

یافتهاست:

اشللاره دارد و نیز مانند این شللعر« :إن للخیر و للشللرّ

«إانَّهلا بقرةٌ لا فاراضٌ ولا باکرٌ عوانٌ بین ذلاک»(بقرة:

و کال ذللک وجله و قب »(ابن عقی 4116 ،ق.

« )78بین ذلک» میتوانست حم بر مکان گردد ،ولی

ج ،1ص)78؛ خوبی و بلدی نهلایتی دارنلد کله بللدان

با آوردن «عوان» ابهام برحرف گردیده و «بین» منحصرا

منتهی میشوند ،و هر یک از آن دو را جهت و حجتی

داللت بر صلللفت ،حالت و ویژگی میان فارض و بکر

واضللل اسلللت .کلله منظور از «کال ذلللک» هر دوی

را میرساند.

ملد

آنهلا(خوبی و بلدی) بوده ،و علیرغم این که «ذلک»

«ولا تجهر باص للاتاک ولا تُخافات باها وابت ا بین ذلاک

در حالت کلی بر مفرد داللت دارد ،در این شعر از آن

سبایلًا»(إسراء )448 :برخی مفسرین منظور را صالة لی

اراده مثنی شدهاست؛ « أرادوا کال ذینک ،فأحلق المفرد

و نهار دانستهاند و با ذکر سبیال(وسطا صفت محذوف

و أراد بلله المثنى»(ابوحیلان انللدلسلللى4118 ،ق ،ج،4

آن) بر حالت بین تجهر و تخافت تأکید میشلللود ،نه

ص)186؛ نیز در پارهای آیات قرآن که با سللاختارهای

زمان بین آنها.

متفاوتی ذکر شده ،داللت «ذلک» بر مفرد هویداست.

«والَّذاین إاذا أنفقُوا لم یس لرافُوا ولم یقتُرُوا وکان بین
ذلاک قوامًا»(فرقان« )76 :قوام» حالت بین «یسللرفوا و

 .3-3ساااخاتهاای جدید کاربرد «بین ذلک» در

یقتروا»اسلللت و ظرف «إذا» تأثیری بر داللت آنها بر

معنای اعتدال

زمان ندارد.

با اندک دقتی مشلللخص میگردد سلللاختار برخی

در هر سللله آیه ،مخاحبان به نحوی از دو صلللفت

جمالت قرآن ،مقدم داشلتن دو صلفت منفی متضاد و

متضلاد که از نظر متکلم غیر قاب قبولاست ،نهی شده

سل

آوردن «بین ذلک» پ

از آن اسللت« .بین» پ

و به صلفتی مقبول که میانه آن دو صلفت است فرمان

از این نوض تکرار صللفات منفی آمدهاسللت ،چون این

داده میشللوند؛ با بررسللی پیوندهای معنایی « بین أ

تکرار اصوال مستلزم نفی دو صفت متضاد میباشد ،و

ذلک» با سلایر واژههای همحوزه بر محور جانشینی و
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همنشلینی در این سله آیه متوجه میشویم که اسلوب

بلکه به معنای «مردد»اسلت .پ

حاکم بر این آیات نفی دو صللفت متضللاد و سلل

الگوی سلللابق( )9-1با نفی کام دو صلللفت مذموم،

آوردن «بین ذلک» بهمعنای حد وسللل یا ما بین آنها

نهایتا صلفت مورد پذیرشلی بهدست میآید که در آن

گردیده تا «بین أ ذلک»

حالت تلفیق بین ویژگیهایی از دو حرف نفی شلللده،

کلامالً تحلت تأثیر کلمات مجاور در مجموعهای نظام

بللهچشلللم میخورد ،ولی در این سلللاختللار حللالللت

مند قرار گیرد؛ معنای میانهروی و اعتدال را بیان کند:

بینابین(مذبذبین) مذموم دانسللتهشده و ثبات در حریق

اسلللت و این پیوندها سلللب

نفی دو صفت متضاد واج التکرار مقدم أ حالت
بینابین صفات یاد شده أ بین ذلک←←←اعتدال
در واقع پیوند معنایی عمیق «بین أ ذلک» با سللایر
واژههای همحوزه حاکی از ایناسللت که میتوان «بین
ذلک» را اصلللطالحی تأکیدکننده برای «اعتدال و حد
وس » دانست؛ زیرا « عوانٌ» در «عوانٌ بین ذلاک»؛ و «
قوامًا» در «بین ذلاک قوامًا»؛ هر دو خود به معنای «میانه
و وس » است و در بین ذلاک سبایلًا نیز بطور مشخص
صفت «وسطا یا معتدال» محذوف است.
 .4-3ساااخات های جدید کاربرد «بین ذلک» در
معنای تردید
ساختار دیگری که در آیات قرآن بهچشم میخورد
نفی دو صفت متضاد واج التکرار بهصورت مؤخر از
«بین ذلک» اسللت که از آن نیز داللت بر مثنی حاصل

شاید بتوان گفت :در

مستقیم سفارش میشود؛ لذا این آیه بر اساس حاالت
ت مقدم،
روحی انسللانها و ماهیت ایمانی ،در آن صف ا
ویژگیهای آن دو صللفت مؤخر را مشللاهده نمیکند،
زیرا ایمان حالت بینابین ندارد ،یا کفر محض یا ایمان
محضاست.
در نتیجلله میتوان دری لافللت کلله در اینگونلله
ساختارهای قرآنی بین أ ذلک در حکم مثنیاست اگر
مسبوق به دو اسم معطوف باشد و رایحه نفی الحق از
آن برخیزد:
حالت مابین صلللفات موخر أ بین ذلک أ نفی دو
صفت متضاد واج

التکرار ←←←بینابین

 .5-3ساااخاتهاای جدید کاربرد «بین ذلک» در
معنای زمان حدفاصل گذشته و آینده
«معطوف علیله مثبت أ معطوف مثبت أ بین ذلک
معطوف بر آن دو»:

میشلللود« :مُلذبلذباین بین ذلالک لا إالى هؤُلاءا ولا إالى

«للهُ ملا بین أیلداینا وما خلفنا وما بین ذلاک»(مریم:

هؤُلاءا»(نساء )419 :آیه حاکی از شک و تردید منافقین

)71؛ آننه پیش روی ما ،و پشلت سر ما ،و آننه میان

بین دو راه حق و بلاحل اسلللت« .إلی» بیانگر انتهای

این دو میباشد ،همه از آن اوست.

غایت مکانی است(ابن عقی 4361 ،م ،ج ،1ص ،)46و

از آنجا که بین أیدی و خلف بیانگر زمان هسللتند

ذکر «مذبذبین» داللت «بین» را مختص حالت و صفت

و آیله از تلأخیر در نزول وحی و اذن آن در زمانی که

منافقین میکند ،نه جا و مکان آنها.

اراده خداوند قرار بگیرد ،سلخن میگوید ،واض است

«بین ذلک» در این سللاختار حالت توسلل بین دو

کله «ذلک» «بین» را مختص داللت بر زمان میکند ،و

انتخاباسلت ،ضمن اینکه به معنای «معتدل» نیست،

برای همین نیز برخالف سللاختارهای پیشللین ،از ذکر
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واژهای دال بر حلاللت بینلابین(هملانحورکله درآیات

اقوام است یا بر احوال فسادآمیز این اقوام ،ولی تأکید

قبلیاشللاره گردید) اعراض شللدهاسللت ،و «بین ذلک»

«عوان و قوام و سللبی (با صللفت محذوفا وسللطا) و

خود به تنهایی بر میانه دو زمان گذشته و آینده داللت

مذبذبین(مردد نه معتدل)» بر صلفت و حالتاست که

دارد.

مبادا با مکان و زمان التباس پیشآید.

هرگاه دو صللفت متضللاد را بهصللورت مقدم ذکر
نمایند و سللل

«بین ذلک» را بر آن معطوف نمایند،

نتیجه

مثنی بودن را می رساند؛ به دیگر تعبیر بین أ ذلک در

علیرغم ادعای پیشلللینیان بر عدم داللت «بین» بر

حکم مثنی اسللت ،اگر مسللبوق به دو اسللم معطوف

زمان در قرآن ،برخی سلللاختهای همنشلللینی داللت

باشد.

«بین» بر زمان را در قرآن با اسلللتناد به چند آیه اثبات

دوصفت متضاد أ بین ذلک ←←←توس

میکند« .بین» بهصلورت ظرف به معنای میان و وس
و نیز به صللورت اسم به کار میرود که در این حالت

 .6-3ساااخاتهای جدید کاربرد «بین ذلک» در

دو معنای متضللاد وص ل و فص ل را دارد ،ولی هر دو

معنای زمان حدفاصل زمانهای گذشته

معنا نهایتا بر وضوح داللت دارند .مضافالیه واقعشدنا

«چند اسم معطوف أ بین ذلک»:
چناننه بین أ ذلک مسللبوق به چند اسللم معطوف
باشد و همگی مبینیک امر باشند «ذلک» در حکم جمع
قلمداد میشلود« :وعادًا وثمُود وأصحاب الرَّسَ وقُرُونًا
بین ذلاک کثایرًا»(فرقان )98 :مشارالیه «ذلک» در این آیه

«بین» معنای وص ل ایجاد میکند؛ همننانکه «بین» در
کنلار فع معلوم و فاع مرفوض آن ،ظرف منصلللوب
ومبنی و غیرمتصللرف شللده و با مرفوضشللدن در کنار
فع  ،در نقش فاع یا نای فاع قرار گرفته ،معرب و
متصرف میشود.

اقوام یاد شللدهاسللت و ذلک مفرد معنای اولئک جمع

مهمترین ویژگی مضللافالیه «بین» داللت بر بیش

دارد .که مسلللم اسللت که مقصللود آیه از «وقُرُونًا بین

از یلک نفر(مثنی یا بیشتر) اسلللت ،حتی اگر لف به

ذلاک» اقوامی اسلللت که در زمانهای ما بین این اقوام

صللورت مفرد ذکر شللود؛ در آیات قرآن این شللیوه

یادشللدهیا احوال فسللادگونه بین احوالا اقواما یادشللده

استعمال در دو شک تبلور یافتهاست« :بین أ أحد» و

زندگی کردهاند.

«بینأذلک»؛ که در این شللیوه اسللتعمال «ذلک» نه بر

در آیات بررسلی شده از تفاوت در شیوه استعمال

مفرد که بر متعدد داللت دارد .یکی از دسلللتاوردهای

«بین ذلک» این مفهوم تلقی میشللود که «بین» فق بر

این پژوهش ،اثبللات داللللت «بین ذلللک» بر ویژگی

زملان یلا مکلان داللت ندارد؛ حقیقت ایناسلللت که

اعتدال و حالتی بینابین میان دو صللفت متضللاداسللت،

«بین»یا بر مکان یا زمان یا صفت و حالت داللت دارد؛

همننلانکله «بین أحلد» بلهدلی قرار گرفتن نکره در

در «وعلادًا وثمُود وأصلللحاب الرَّسَ وقُرُونًا بین ذلاک

سیاق نفی ،بر عموم و متعدد داللت دارد و نه بر مفرد؛

کثایرًا»(فرقلان )98 :تلأکیلد «قرونا» یا بر زمان بین این

و بهصورت «هیچیکیا هیچکدام» ترجمه میگردد.
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بررسللی پیوندهای معنایی «بین» با سللایر واژههای
همحوزه بر محور جانشللینی با واژگانی چون «خالل»
و «وسللل » و «وسللل » ،حاکی از پیوند معنایی عمیق
«بین» با واژه «وسل » باسلکون «سلین» است .حاص
اینکه در این رابطه جانشینی هر جا که بتوان از بین به
عنوان ظرف اسللتفاده نمود از وسل (با سکون سین)
نیز میتوان بهره جسللت و هردو به یک معنا و کاربرد
هسلتند ،لکن مفتوحبودن «سین»وس معنای اعتدال و

 .1ابنعقی  ،عبداهلل(4361م) ،شلللرح ابن عقی علی
ألفیة ابن مالک ،بیروت :دار الفکر.

 .9ابن علاشلللور ،محمد بن حاهر(.بی تا) التحریر و
التنویر.بی جا

 .1ابن فلارس ،احمد (4334م) ،معجم مقای

اللغه.

تحقیق :عبدالسالم هارون .بیروت :دار الجی .

 .5ابن قتیبه عبداهلل بن مسللللم (بی تا) غری

القرآن

ابن قتیبه.قاهره،المکتبه العلمیه
 .7ابن منظور ،عبللداهلل(4188ق) ،لسللللان العرب.

حد وس دارد و از ظرفیت خارجاست.
از مهمترین واژههایی که در محور همنشینی« بین»

بیروت :دار احیاء الترا

العربی.

قرارمیگیرد« ،بینیلدی» میبلاشلللد کله بلا توجله به

 .6ابو حیان اندلسللى ،محمد بن یوسللف(4118ق)،

همنشینی با جهات یا زمان یا واژهای از ریشه تصدیق،

البحر المحی فى التفسیر .بیروت :دار الفکر.

معللانی متفللاوتی بلله خود میگیرد؛ همچنین واژگللان

 .8احمدی ،بابک ( ،)4988از نشلانه های تصویری

همنشللین با این واژه مفهوم را به این شللیوه روشللن

تا متن ،تهران :نشر مرکز ،چاپ هشتم.

میسلللازد که در قرآنکریم اگر این واژه «بین یدی یا

 .3ایزوتسلو ،توشی هیکو( ،)4978ساختمان مفاهیم

بین ایدی» ،با جهات شللشگانه مخصللوصللا «خلف»

اخالقی -دینی در قرآن .ترجمه فریدون بدره ای،

تقاب پیدا کرد ،بر جهت مشللخص لی داللت میکند؛ و

تهران ،قلم.

اگر با «تصلدیق» همراه گردید ،مشلخصا بر کتابهای

 .48برکلات ،حملدی أبوعلی محمد(1888=4331م)،

الهی و بر رسوالن پیشین داللت دارد ،از اینرو ترجمه

دراسات فی اندب .عمان ل انردن :دار وائ .

و رسلللوالن

 .44رازی ،ابوالفتوح حسللین بن علی( ،)4964روض

پیشلین» در فارسی منطقی و مصطل می نماید« .ذات

الجنان و روح الجنان فی تفسلیر القرآن .تصحی :

البین» اصطالحی برای رواب میان افراد قلمداد میشود

محمدجعفر یاحقی و مهدی ناصل  .مشهد :بنیاد

و در معتای محدودتر اختالف و فساد رواب را اشاره

پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

آن بله «پیش رو»« ،زملان قب » یا «کت

دارد ،گرچلله گللاهی تللأثیر متقللاب ل واژههللای محور
همنشلللینی سلللب

انتقال معنی واژهها به همدیگر و

حذف برخی از آنها شده و این اصطالح بدون(ذات)
نیز همین کاربرد را مییابد.
منابع
 .4قرآن کریم.

 .41راغ

اصللفهانی ،حسین بن محمد(بیتا) ،معجم

مفردات ألفام القرآن .بیروت :دار الفکر.

 .49زجاج ،إبراهیم ابن السّری(4338م) ،معانی القرآن
و اعرابه .بیروت :عالم الکت .
 .41زمخشلللری ،جلاراهلل محمود بن عمر (4141ق)،

تفسیر الکشاف علن حقلائق غلوامض التنزیل و
عیلون االقاویل  ،قم :مکت

ا عالم ا سالمی.
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 .45سلورآبادی ،عتیق بن محمد( )4998تفسلیر سور
آبادی( برگزیده ترجمه و قصه های قرآن از روی
نسخه موقوفه بر تربت شیخ جام مبتنی بر تفسیر
ابوبکر عتیق نیشلابوری) ،به سعی و اهتمام یحیی
مهلدوی و مهدی بیانی ،تهران :نشلللر دانشلللگاه
تهران.
 .47سلللیوحی ،جالل الدین عبد الرحمن بن ابی بکر

( ،)4916همع الهوامع شلللرح جمع الجوامع ،دار
المعرفة للطباعة و النشر ،بیروت ،چاپ دوم.
 .46سللیوحی ،جاللالدین عبدالرحمن و محلی جالل
اللدین محملدأحمد (1881م) ،تفسلللیر جاللین،
بیروت :دار الفکر ،چاپ دوم.
 .48صفوی ،کورش( ،)4989درآمدی بر معنیشناسی.
تهران :سللوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی).

 .43حباحبائی ،محمدحسللین (بی¬تا) ،ترجمه تفسللیر
المیزان ،ترجمه محمدباقر موسللوی همدانی ،قم:
چاپ فرهن .

 .18حبرسى ،فض بن حسن(،)4961مجمع البیان فى

 .11فلراء ،یحیی بن زیللاد(4389م) ،معللانی القرآن،
بیروت :عالم الکت  ،چاپ سوم.
 .15فراهید  ،خلی بن احمد(4148ق) ،کتاب العین،
قم :انتشارات هجرت ،چاپ دوم.
 .17فیومى ،احمد بن محمد ( ،)4971المصباح المنیر،
قم،دارالهجره.
 .16قرشللى ،سللید على اکبر( ،)4964قاموس قرآن،
تهران :دار الکت

ا سالمیة ،چاپ ششم.

 .18قرشللى ،سللید على اکبر( ،)4966تفسللیر احسللن
الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ سوم.

 .13قط  ،سللیّد( ،)4953تصللویر فنی :نمایش هنری
در قرآن ،ترجمه محمد علی عابدی ،مرکز نشلللر
انقالب ،همیار پخش انتشارات دانشمند.
 .98قمى مشللهد  ،محمد بن محمدرضللا(4978ش)،
کنز الدقائق و بحر الغرائ  ،تهران :سازمان چاپ
وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
 .94کاشانى مال فت اهلل( 4119ق) ،زبدة التفاسیر ،قم:
بنیاد معارف اسالمى.
 .91لللطفیپور سللللاعللدی ،کللاظم و عبللاسلللعلی

تفسللیر القرآن ،تهران :انتشللارات ناصللر خسللرو،

رضایی( ،)4969مجموعه مقاالت دومین کنفران

چاپ سوم.

بررسی مسائ ترجمه ،تبریز :دانشگاه تبریز.

 .14حلریحى ،فخر الللدین( ،)4965مجمع البحرین،
تهران :کتابفروشى مرتضو  ،چاپ سوم.
 .11عمر ،احمد مختار( ،)4987معناشللناسلی ،ترجمه:
سیدحسن سیدی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،چاپ
دوم.
 .19غرنلاحى ،محملد بن احمد ابن جز ( 4147ق)،
التسهی لعلوم التنزی  ،بیروت :شرکت دار االرقم
بن ابى االرقم.

 .99محمدپور ،احمد( ،)4938ضلللد روش  ،1تهران:
جامعه شناسان.

 .91مصللطفو  ،حسللن( ،)4978التحقیق فی کلمات
القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .95معرفت ،محمدهاد  ،و خیاط و نصیر ( ،)4963

تفسلللیر و مفسلللران (روشهللا و گرایشهللا
تفسیر ) ،قم :مؤسسه فرهنگى التمهید.
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 .97نیشابور  ،نظام الدین حسن بن محمد(4147ق)،

 .73هویلد بغلداد محمد(بیتا)،التفسلللیر المعین

الفرقان،بیروت:

للواعظین و المتعظین ،قم :انتشارات ذو القربى.

تفسلللیر غرائ
دار الکت

القرآن و رغائ

العلمیه.

