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Abstract 
The metaphor of the camel passing through the eye of the needle is found in 
the Synoptic Gospels (Mat- thew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25) and the 
Qur’an (7:40). The Gospels seem to suggest that it is easier for a camel to 
pass through the eye of a needle than for a rich person to enter the Kingdom 
of Heaven. The Qur’an, on the other hand, puts the metaphor in the context 
of disbelievers who are arrogant (istakbarū) toward God’s signs. At the 
outset, it would seem that the passage’s contexts in the Gospels and the 
Qur’an are different; however, through a closer analysis of the keywords, 
there are textual parallels that can be extracted from both texts and go 
beyond simply the use of this analogy in common, as previous scholars have 
thought. For instance, the rich man in the Gospels is asking about inheriting 
eternal life, while the Qur’an also discusses eternal life and inheritance in the 
same context. These and several other textual parallels suggest that the 
Qur’an is alluding to the same context for the metaphor as the Gospels do. 
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 مقدمه

ا استعارهگفتاریندر سوزن سوراخ از شتر همهاییلانجدرعبور بابی)متنوا ،
سوره)وقرآن0(4۲یهآهجدهمباب،؛لوقا4۲یهآدهم،بابمرقس؛42آیهنوزدهم
آیهاعراف یسهمقا(2۴، است. شده استاعرافسوره2۴آیهدر حقیقت»:آمده در

 از و شمردند دروغ را آیاتما ورزیدند(پذیرفتن)کسانىکه تکبر ،(اسْتَکْبَرُوا)آنها
برایشاننم(السَّمَاء)درهاىآسمان آیندمگرآنکهشتریگشایندودربهشتدرنمیرا

4.دهیمیسانبزهکارانراکیفرمشودوبدینداخلدرسوراخسوزن(الْجَمَل)
خداتکبریهاکهدرمقابلنشانهیقرآنخطاببهکسانرسدینظرمبهآیهیندرا

بهآنواردونهشودیآنهابازمیبهشتبهروینهدرهاگویدمی(اسْتَکْبَرُوا)ورزندیم
هخوا ند مگر}شد، کهیوقت{ سوراخسوزن از کنعبورشتر (0420)یشپباریكد.
رابررسیکردهاستنواهمهاییلدرانجعیسیقولمعروفقرآنویهنآیاینبرابطه

بخ ینهمهایلقرآنازانجیمقولمستقتنهانقلاحتماالًاوازنظر.(4۲4-4۲2)صص.
 .ودشصحبتمیبهشتوقلمروخداوندیدرهاازاستکهدرآن
مدنبهآکهدریمگویشمارامیراستبه»راگفت:ی شاگردانخوبهیسیآنگاهع

آسمان توانگرملکوت بر آر4ها بود. خواهد می،دشوار را شما کهیمگویدگربار
آسان سوزن روزن از شتر آسمانگذشتن ملکوت به توانگر درآمدن تا است «هاتر

.(4۲4-4۲2)صص.
یزنمالحظهایقابلسانیناهموقرآن،یمقدسکتابونمتینبهاسانیهمباوجوداما

گویدیمسخنیقرآنازکسانآنکهحالگویند،یازفردثروتمندمهایلوجوددارد:انج
که تکذیبمیوندخداآیاتمتکبرانه بپذکنندرا اگر یریم. قرآن متننقلکه قولیاز
یگردسنخیکهازرسدینظرم(،پسچرابهآنداردهبیااشارهیا)مقدسیاستکتاب

یبراتکذوندخدایاتراکهمتکبرانهآیقرآنکسانکهینمگرا؟گویدیازمردرسخنم

                                                                                                                                        
1. Synoptic Gospels 

ترجمه4 متنحاضراز(است؛ترجمهفارسیدر4۴0۲متنانگلیسیبرگرفتهازنصر)آیاتقرآنکریمدر.
کمانك قرینهدرمتنانگلیسیبه0ها}{درسراسرمتنازمترجماست)پانوشتشمارهفوالدونداست.
شود.(شر.اینپانوشتحذفمی

3. Plousios 
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کنندیم ثروتمندبا داند}فرد{ یقدقیبررس.برابر قرآنهایلانجشناسانهزبانو و
رایهآیناوقتیقرآنکهآنباشدتواندحاکیازیکهمکندآشکارمیجالبرایارتباط
مینقل تغ0(،یآرامیایونانی)رایلانجکندقول موضوعچندانیییربدون یرتفس،در

 به خواه است، {فرد}کرده به خواه باشد مرتبط عل{فرد}ثروتمند موک یمتکبر.
ینبمیسامتنیِمیانارتباطکنداشارهمیدرقرآنیلانجازقولنقلاین(وقتیبه4۴۴2)
درنظرمییوقرآنعربیآرامیلانج ینکهقرآندراکندگرچهاواذعانمی؛گیردرا
راآیاتاشارهداردکهمتکبرانهیبهکسانیهآ یازفردیلانجاماکنندتکذیبمیخدا

 کندحکایتمیثروتمند کهیوقتحالنیباا،(42-24)صص. را منبع دو یسهمقااین
کندایبینآنتواندرابطهنمیکندمی پیدا ها علروازاین. میی، ازگیردنتیجه قرآن که
نمنقلیلانج ،کندیقول یااستعارهتنهابلکه بهمشابه میرا ابردکار نشانگفتارین.
نیستمسأکهدهدیم همینمورد لزوماً ب،له که اشارهینچرا مورد که ثروتمند، مرد
Plousios)یونانیهاییلانج تکذtyr)‘یآرامهاییلانجیا( و است، کنندگانیب(

آ عربیاتمتکبرِ قرآن در دارد.یشناختزبانیارتباطیْخداوند اینگذشته،وجود از
یناقراینهرچند،استراهاستفادهکردهنقشهمثابهبهیانتاتیاتسرونقرآنازدبساچه
است.ناقصهنوزگزاره
ایبرخ منبعقرآنینمحققانبر ازانجیلازقولنقلیبرایباورندکه عبورشتر

یسنتشفاهیایحیمسازمکتوباتیانیسریایعربیاترجمهتواندیسوراخسوزنم
،ص.0420یشپ،بهبیدبنگرین.همچن020،جلداول،ص.0442بهبلیدبنگرباشد
متنیناخودازیلرتحلدیشپببراینمونه،(.44۲،ص.4۴04ی،؛البداو4۲2-4۲4
عربستانراسردرسکه؛سنتیکندیقولمنقلیانینازسنتسرآکهقردهدمیاحتمال
بودافتهیگسترش 0420)بیشپ، ص. :4۲2) به. کهاو است معتقد یاتسروندویژه
کنداظهارمیاو0.باشدیمنبعقرآنتواندمی(پسازوفاتمسیح02۴)4یانتاتیانیسر

                                                                                                                                        
0 قرارمیAramaicای)یآرامیلانج. اشاره مورد اینگفتار در که )پشگیرد( مگر(Peshittaیطتا کهایناست،

دربه نسخهبح طریقیدیگر د(Syriacیانی)سریمیقداز )و }ترجمهDiatessaronیاتسرون یانتات{(
(Tatian){2،ص.0شود}بنگریدبهپانوشتاشاره.

2. Diatseron Syriac Tatian 
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باقرآناستفادههمشابپردازیازعبارتیانتاتیاتسرونددربخ ینایعربکهترجمه
،کندیم با متفاوتاستیعربهاییلانجشدههایشناختهترجمهکه :0420)بیشپ،

کهبااست،شدهترجمه«سَم ِّ الْخِيَاط»بهیعربیاتسروندرد«سوراخسوزن».(4۲۲ص.
داردقرآنپردازیعبارت ترجمهمطابقت با اما استهایلانجیعربیها، .متفاوت
که،«عبورکردناز»استکهعبارتینادهدتوجهقرارمیپموردیشکهبیگردیانکته

قرآنمانندد ترجمهاست«یَلِج»یعربیاتسروندر با ازهایلانجیعربیها، نوعاً که ،
یشپب.(4۲2:ص.0420)بیشپ،تفاوتداردکنند،استفادهمی«مرور»یا«دخول»4واژه

سدهیانتاتیاتسروندحتیاگرمعتقداستکه پسها عرب{حضرت}از به یمحمد
اینچراکه،استگرفتهنقراریقرآنپردازیعبارتیرثأتحتتلزوماً،باشدشدهترجمه
ترجمهپردازیعبارت نبودهیرثأتهایلانجیعربیهابر ،0420یشپ،)باستگذار
یانیسریهاازسنتیاستکهامکانداردمنابعقرآنیناوایهفرض(.4۲2-4۲۲.صص

 بوده رسیدهو تاتیان دیاتسرون اندبه
 است.یفضعنسبتاًاستداللیننظرمنابهاما(.4۲2،ص.0420یشپ،)ب

بیشپ میگویی اشاره کهتلویحاً ترجمهآقرچونکند بر هایلانجیعربیهان
تأثیرقراردهد راتحتیانتتایاتسروندیعربترجمهتوانستهگذارنبودهاستنمییرثأت
،یانتاتیاتسرونازدیشفاهیسنتبافرضوجوداما(.4۲2-4۲2،ص.0420یشپ،)ب
برخودینوبهبهاینسنتچرا،گذاشتهباشدیرثأتیقرآنپردازیبرعبارتبساچهکه

رگذاراثهایلانجیعربیهاترجمه جهتازهردوتواندمیاستداللین؟ااستنبوده
«کردنعبور»معنایبه«یَلِج«واژهکهذکرایننکتهحائزاهمیتاست.عکسدهدنتیجه

ترجمه در سوراخسوزن از عبور بخ مربوطبه در تاتیان یجابهعربیدیاتسرون
یا(4۲یهآدهم،بابمرقس؛42یهآنوزدهم،بابی)متdielthein diaیونانیهایواژه

 

بایلتمارچهارانجکندیتالشماینانجیلدرگردآوریشد.اویانتاتیلیاستکهتوسطانجیاتسروند.0 را
ایکدیگرهماهنگ اینکند. که دارد وسپس(02۲-0۲۴)نوشتهیانیبهزبانسراصالًکتابینباوروجود

سده پسها عرب{حضرت}درگذشتاز به است.یمحمد شده بهمنسوبموجودیعربترجمهترجمه
ت.اس(0۴24متوفی)الطیببناعبداهللابوالفرج

استشر.Termغالباًمعادل«واژه».درمتنحاضر،4



112    ها يلاز انج يقرآن يریعبور شتر از سوراخ سوزن: تفس  

eiselthein diaباب)لوقا به4۲یهآهجدهم، دییجارود،کارمی( یعربیاتسرونکه
باب)«انه سهل اال الجمل ان یلج سم الخياط من ان یدخول الغنی ملکوت اهلل»گویدیم

هفتممتی)بابانجیلازیانتاتیاتسروندیعربترجمهاما،آنجاکه(.4آیهونهمبیست
واژهیبراهم«جّولُ»واژهازکندیقولمتنگنقلورودبهدروازهخصوصدر(04آیه

یممستقایپردازیاگرعبارتی(،حت44آیهدهمباب)کندیاستفادهمeiselthateیونانی
دربخ ینوجودنداشتهباشدکهبتواندا کهقرآنویلانجرا یَلِج«واژه، به« کاررا

برد،می
پیونددهد.
می(4۴02)یواالبدعمران احتماالًاشاره که سرکند سنتیایحیمسیانیمتن
مفصلشفاه استیدوباره بازگویی{شده گرچه،بندی}و به هشدارینتفاوتباو
متکبرانهراوندخداآیاتکهیکسانقرآندرباره}انذار{فردثروتمندودربارهیلانج
مینمی اذعان یواالبد)کندپذیرند ،4۴02 ص. :022 احتمال(. ارتباط و بایقرآن آن
واژگان»در(0442)یاست.آرتورجفرقرارگرفتهبح دهامورمدتیانیسر{زبان}
وار«قرآنیگانهب از{ ما }فهم بر نو قرآناندازدیماحتمالی0هاییواژهپرتوی که
4ینگوارگرفتهاست.گونترلولیانیعربستانازسردریحیمسماعیمحیطاجتواسطهبه
کر(0422) یاحتمالسریانیهاییشهر(4۴۴۴)4لوکسنبرگیستوفو مطرحقرآن را

موضوععبورشتردربارههایلبهانجیقرآنهکهاشارکندگفتارروشنمییناند.اکرده
وقرآناست،برآنمبتنییادیاتسرونتاتیانمعطوفاستبهازسوراخسوزناحتماالً

یرموضوعتفسمحتوایییربدونتغکهمشتملبرمردثروتمنداستخودرابح بافتار
.کندیم

پژوه بهمتنیمیانییروشچندمعنا این در میکه منکار پیشین اثر در  رود

 قبله»کهدرارتباطبا a4۴04ی،)گلدارنیزاستفادهشدبود«شماع»و« -0۲۲،صص.

                                                                                                                                        
1. Loanword 
2. Gunther Lolling 
3. Christoph Luxenberg 
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همچن042 گلداریدبنگرین. b4۴04ی،به صص. ختیمعناشنایروشاین0.(4۲-4۲،
یاحتمالبافتارمتونوینبیومعانهاواژهبامشابهیایکسانکاربردکهدرآناست
امتنی{باشد}میانیاشارهبساچه انجارتباطگفتارین. راهمهاییلقرآنبا تبییننوا
کند.یم


 متنی میان موارد. 1

مورد یازده اینجا{ متنیمیان}در سوزن سوراخ از شتر عبور مورد ودر قرآن بین
کتابهایلانج شرح آنو مقدسی ها است.کنمیممشخصرا بدیهی نخستینکه
.کاررفتهاستییکساناستکه}درهردومتن{بهیلتمثمتنیتْمیان

44هاییهآدرکهیونانیواژه 42و یمتیلانجبابنوزدهم بابدهم4۲یهآ،
 آانجیل و 4۲یهمرقس هجدهم باب انجیل میبه«ثروتمند»معنایبهلوقا رودکار

Plousios فراوانکه،استPlousionیا یبه میثروتو آنیشهرگرچه؛کنداشاره
است«یفراوان»یا«فزونی»،«وفور»معنایبه 4۴۴۴)دکنر، ص. :240 لحاظبه(.
ارتباطدارداست،«ثروت»معنای،کهبهPloutosابPlousiosیونانیواژهی،ختشنایشهر

یتلبهکید)بنگر 04۲2وهمکاران، Plousiosواژه(.402،جلدششم،ص. ،Polusبا
بهیدبنگرین.همچن404،جلدششم،ص.04۲2وهمکاران،یتل)ک،«پرشدن»معنایبه

 4۴۴۴دنکر، ص. ،244 یا( زیاد»یمعنابهPolysبا ارتباطاست« .در واژههمچنین،
Polysدهدکهخبرمییلکهانجییجا(،44)بابنوزدهمآیهیمتیلانجپیشینیهدرآ
«متکبر»معنایکهدرقرآنیاواژه.رودمیکار،به(داشتPolys)یادزیهایییمرددارا
 میرا یشهربا«اسْتَکْبَرُوا»کندافاده ،است«کبر»ی ریشهبهکه معنایبهشناختیلحاظ

                                                                                                                                        
اشارتگریبراینقلوتفسیر0 گلداریمعتقداستکهقرآنازشیوه می. اوروشکتابمقدساستفاده کند.

برایبررسیریشهIntertextual Polysemyمتنی)چندمعناییمیان را فهممعانیمختلفایکلیدواژه( وها،
کار(درکتابمقدسوقرآنبهCognateها)ریشهوهمچنینشناساییهم(آنهاMorphologyواژشناسی)تك
وقتیمیمی ازنظرگلداری، توانازچندمعناییسخنگفتکهیكواژهچندینمعناداشتهباشدواینبرد.

هایسامیحائزاهمیتاست،چراویژهدرموردزباننحویبایکدیگردرارتباطباشند.چندمعناییبهمعانیبه
هایسامینعبارتدیگر،مشتقاتدرزبابه.محور)مشتقات(هستندواژشناسیریشهبرتكهامبتنیکهاینزبان
سهبراساسریشه شکلمیحرفیواژهمعموالً بهها مفاهیمگوناگونرا معانیو میگیرندو کنندذهنمتبادر
(شر.a4۴04بیشتربنگریدبهگلداری،)برایمطالعه
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ودنافز» » است«یبزرگ»و
اب) 0442نمنظور، صص. همچنین(.04۲-040: آرامی، زبان کبر»واژهدر یمعنابه«
براینیز«کبیر»یانیسرواژهطورکههمان،است«یفراوان»و«زیادکردن»،«کردنبزرگ»

.4۴4،ص.04۴4یت،بهاسمید)بنگررودکارمیبه«ثروت»و«یثروتمند»معنایافاده
یدبنگرینهمچن 4۴۴۴بهبراونوهمکاران، ازدراینآیهیطتاپشگرچه(،2۲۴،ص.
یشهرهم«0عشر»یعربویعبرواژهکهباکند،استفادهمی«مندثروت»یمعنابه«رت»واژه
،بردکارمیبه«مندثروت»رادرمعنایAshrواژهیکتابمقدسعبرکهاینباوجوداست.
بنگریدبهباتروکوAshr)درموردواژهرساندرامی«یفراوان»یمعناShrواژهیشهر

تعداد»یمعنابه«مَعَشَر»یعربواژهو(202-202،جلدیازدهم،صص.0422رینگرن،
)است«زیادی 0442ابنمنظور، : PlousiosبهShrیشهریفتعربنابراین،(.2۲2ص.

 .ردیگیدربرماست«کبر»راکهدر«یفراوان»ایومعنهمشباهتدارد،
در4گاهیتوسط}کتابمقدس{هفتادگانی4Plousiosواژیهایتكهنجارشکنی

 she’on ‘alizimعبارتیهفتادگان.رودکارمیبهتکبر(یدشایا)«خودسری»خصوص

hadal(آبازایستادسرمستهیاهوی در کتاببیستباب2یه( بهرایااشعوچهارر
pepautai authadia kai ploutos asebōn(بازایستادند{وخودسریلجوجدبازایستا{

مقدسات{دین}=بیثروتمندانبی به اعتنا فرضرجمهت( است. دریادیزهاییهکرده
ر بهAlizیعبرواژهشناسییشهمورد بودن»معنای مغرور دارد« یکی؛وجود ایناز
راطعنه:مغروربودن{}=به«پرنخوتبودن»یمعنابه«یظغل«یعربریشههمهافرضیه

-444،جلداول،صص.0422ینگرن،بهباتروکوریدبنگرzl)درموردکندمطرحمی
444 }نکته(. گرچه نامحتمل هفتاظاهراً،استاخیر{ هیاهوی»یدگانمترجمان

«سرمست فهمیدهرا همهیاهویافرادی که هستنداند متکبر ثروتمندان با بهسو طور.
هفتادگان استفادهیکسانیبرایااشعکتابپنجمباب02یهآدرPlousioiازیمشابه،

                                                                                                                                        
1. Ashr 

1. Morphological Derivation 

(هفتادنفریاستکهکتابمقدسرادرSeptuagintهفتادگانی)هایموجود،وجهتسمیه.براساسروایت4
ر.شسورمیالدیازعبریبهیونانیترجمهکردندسده
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کندمی را]شعول[که]یکسان[)هستندshe’onahwa-‘alizکه وگذرانیخوشخود
.(کنندشادیمی
نوعاًیکتابمقدسعبرواژه ،«یبزرگ»یبراکه میبه،یعرب«کبر»نظیر رودکار

Gdlواژهیهفتادگان0،کتاباسترباباول2یهاست.درآGedolat «یبزرگ»یبرارا
کندیمرجمهتPloutouبه کهچون. با ثروتمندان واژهمتناز صحبتOsherعبری
یندراایکهشود،وبزرگیترجمهمیهمPloutosتوانفرضکردکهبهکند،میمی
متن میمورداشارهخاص یبزرگگیردقرار است. ینهمچنیهفتادگاناماثروت

Gedulatاستربهکتاببابدهم4یهدرآراPlouton
بافتارکهگرچه،کندمیترجمه4 

افهمیینچن بایداشارهشودوجودنیباا.دنکینمیجابرا ،فردیکهمتنینکهدرا،
Gedulat(Ploutonدرنظرگرفتهمی)مترجماندراینموردو،است4یمردخاشود
 .تلقینکردند«رمتکب»معنایدقیقکلمهبهراPloutonواژه
«یبزرگ»یمعنابهکبرواژهاگریحت «یفراوان»و فرد»یبرانوعیواژهباشد،
ثروتمند عرب« م«یغن»یدر که توانیاست، یونانی به را ،Plousiosآن جهیدرنتو

کهدرهاییآیهیجالباستکهقرآندربرخدرهمینمورد،درنظرگرفت.«ثروتمند»
استعاره ازسوراخسوزنعبورمیامتداد )آیندکندمیشتریکه بابازی،(22اعراف:

یواژتكکلماتی را مورد غنی»هایواژهدر » کبر»و مبه« بردیکار ایناوصاف، با و
متنیمیاننکتهدومین آامااست. ازسوره22یهدر أَغْنى»هایواژهاعراف ما که«
رادارد.«غنی»مشترکشهیکههمانرشود،استفادهمی2است«بخشیدنسودن»معنایبه

همان ،پذیراستامکاناعرافسوره22و2۴یهآینبمتنیمیانیارابطهطورکهظاهراً
ایاشارهتواندیهمم«تَسْتَکْبِرُون»یا«اسْتَکْبَرُوا»واژهکهشودمطرحبسااینپرس چه
 ب،«غنی»به ثروتمندشخص»یمعناهکه باشداست« أَغْنى»یقرآنواژه.، دتوانیم«ما
توانیراماعرافسوره22یهآبیترتنیابه.داشتهباشدنیزرا«کندتوانگرنمی»یمعنا

                                                                                                                                        
ر.ش(عنوانکتابیدربخ سورعهدعتیقاستEsther.استر)0
 ثروتمندان.4

1. Mordecai 
ر.شترجمهکردهاست«سودنداشتن»را«مااغنی».فوالدوند2
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،کْبِرُون(تَسْتَکردید)آنچهباآنخودراتوانگرمیشماوجمعیت»:طورترجمهکردینا
 نمیشما توانگر أَغْنى)کندرا بهموردیقرآنیهآ0«.(ما غالباً زیرنظر وترجمهقرار
:شودیماستنباط

دهندیندامشناسندیمشانواهلاعرافمردانىراکهآنانراازسیمای
م »گویندی]و[ تانآوریجمعنه است بخشیده سود را را[شما شما

است کرده أَغْنَى)]توانگر افزاینده(ما تکبر نه ، توانگر[تان را خود
(.224:اعراف)4(.کْبِرُونتَسْتَ)]کردیدمی


شایدحضوروقرآنهایلثروتمنددرانجمردپرس بینتْمتنیمیانموردینسوم
بابنوزدهم)باشد«هجاودان»واژه بابدهم44و0۲هاییهآمتی، مرقس، ،02یهآ؛

بابهجدهم ؛(44و02هاییهآلوقا، جاودانهیزندگ}معادل{Aionionیونانیدر
یمعناکهبهمقایسهاست،قابل«خالِدُون»یعربیاواژهبAionionیونانییواژه.است
)استنیز«جاودانه» منظور، 0442ابن ص. انج(.0۲2-0۲۲: هر ییجایل،در بهکه

بافتاریدردومرتبه«هجاودان»واژهشود،یماشارهشترازسوراخسوزنعبوراستعاره
مبهمشابه قرآنرودیکار در برای}به«خالِدوُن»واژه،. معادلی{ جاودانه»عنوان هم«
سوره)شودمیتکرارکندعبورمیازسوراخسوزنیکهشتراستعارهبافتاردردومرتبه
.(24و4۲آیاتاعراف:

میانینچهارم پرس درمتنیتمورد و ثروتمند واژه،بخ ینابافتارمرد
بریمیراث»}معادل{ » از ثروتمند مرد پرسدیمعیسیاست. زندگیکه تا کند چه

به بابدهملوقا)همانجیلورقسمیلانجهممیراثبرد،کهجاودانهرا یهآمرقس،
                                                                                                                                        

انگلیسیگلداریوازمترجمفارسیاست.تأکیدهایداخلپرانتزآیهدراینپاراگرافبراساسترجمه.ترجمه0

ر.ش)(ازگلداریاست
.تکبر(یعنی)باشد{فردego}پرستینفسمنظورْتوانگرکردنیدشا.4
ایانگلیسشیبشرترجمشهفارسیومبتنیداخلگیومهازمترجمازفوالدونداست.ترجمه»«خارجگیومه.ترجمه4

کشهوپرانتز)(ازنویسشندهاسشت؛جشزدرمشواردی[ ]کاربردهاست.تأکیدهادرکروشهاستکهنویسندهبه
ترجمشه«افزاینشده»،کهدرمشتنWaxingایراداخلکروشهقراردادهاست.واژهفوالدوندپی ازگیومهواژه

استشر.«شدن)یاافزای (تدریجیکامل»معنایبهشدهاست،دراینجاظاهراً
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یبراIrtیآرامیاواژهKleronomesoیونانیازواژه(02یهآبابهجدهملوقا،؛02
بردنبه» می«میراث بخشیناگرچه.کننداستفاده یواژه درپرس از ثروتمند مرد
مییکسانوقتییست،نیمتیلانج توصیف زندگکندرا یکه بهجاودانه میراثرا

مردس )پربافتاردرهمان(Klēronomesei/Nirat«)میراثبردنبه«واژه،خواهندبرد
به ثروتمند( میکار )رود بابنوزدهم هفتادگان44یهآمتی، برخی(. یبرامواردیدر
،کندیاستفادهمKleronomeoواژههایتکواژشناختیگونهازYrshعبریواژهترجمه
 با بردنثمیرابه»یمعنابهیعرب«یَرِث»ویآرامIrtکه ،مثالعنوانبهاست)یشهرهم«

کهاینیانپسازب،ینآ(.درمتنقر44وهفتمآیهکتابمزامیر}یازبورداوود{،بابسی
دریکسان بهشتنم(اسْتَکْبَرُوا)متکبرندوندخداآیاتبرابرکه {مگر}شوندیوارد
دبرنمیراثمیبهراکسانیبهشتکهگویدیشترازسوراخسوزنعبورکند،مکهیوقت

)أُورِثْتُمُوها( هستندشایستهکه
.(24آیهاعراف:سوره)

پنجم ،تمتنیمیانموردیندر دروازهکندیمیادقرآن به«السََّمَاء»بهشتیهاکه
یکسانیرو تکذیبکه متکبرانه را نمکنندمیآیاتخداوند }مگر{شودیگشوده
یهاواژهینبتمایزگذاری(.2۴آیهاعراف:سوره)عبورکندسوراخسوزنازکهشتراین
یعنیبهشتبراییقرآن مخف»یمعنابه«نتج»، ،«یباغ السََّمَاء»و «آسمان»یمعنابه«

کهورودبهقلمروبهشتبرایعیسیگفتهبراینقلاین.،حائزاهمیتاست)بهشت(
ShmayaیآرامواژهیاOuranosیونانییازواژهیمتیلانج،استدشوارمردثروتمند
 )کندمیاستفاده واژه،(44یهآبابنوزدهم با «السََّمَاء»یعربکه در کاربهقرآنکه
اینروایتهمیانتاتیاتسروند0است.یسهمقاقابلرودمی تدر استفادهیمتفسیراز
قضاوتاکندیم قرآنین. ددقیقاًکه مییمتیلانجیایانتاتیاتسروناز یااستفاده کند

                                                                                                                                        
درنواهمهاییلانجسایرچراکه،باشدعربیحیانمسینبیمتیلانجپسندیحاکیازهمهتواندلهمیمسأینا.0

«قلمروبهشت»یجابهاینبخ  می«وندقلمروخدا»از)آسمان( کننداستفاده اینموضوعازسویبیشپ.
پسندترهاهمهمطرحشدهاستکهشایدانجیلمتیدرمیانمسیحیانعربنسبتبهسایرانجیل(هم0420)

یمتیلانجایناحتمالوجودداردکهچون.2-4۴02:2ی،واالبدهمچنینبنگریدبه(؛4۲2بودهاست)ص.
یانیسریساهایدرکلامی{سببنزدیکیزبانسریانیوآر}به،بودنوشتهشدهیبهزبانآرامدرابتدااحتماالً
است.یدهعربرسیحیانآنهابهمسیقازطرعاقبتوتربودهاست،فهمقابلآغازین
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قلمرو»از«بهشت»یجابههایلانجسایرچراکه،معنایدقیقکلمهدشواراستخیربه
.کنندمییاد«وندخدا

در0.کندیمحکایت(را42-04یهآبابدوازدهمثلاحمقثروتمند)لوقامَیلانج
کهیمردثروتمند}حکایت{مثلویناینبمتنیتنواچندینموردمیانهایهمانجیل
میجاودایزندگ را مَجویدنه دارد. وجود ثروتمند احمق رواپی درستثل یتاز
دیدربارهیانتات در سوزن سوراخ از شتر وهشتمباببیست)آیدیمیاتسرونعبور
(20-44یهایهآ میان. نمونهاستکهدرهردوینامتنیت}دراینجا{نخستینمورد

داستان{ یمرد}محور ثروتمندینادومینموردثروتمنداست. پیاستکهمرد در
به» بردنمیراث دراستجاودانهیزندگ« مَیحال، در ثروتمند،که احمق محتوایثل

ین(.سوم42-04هاییهآلوقا،بابدوازدهماست)یمادجهاندر«بریمیراث»موضوعْ
شودکهخواستهمیجویدهرامیجاودانیزندگندکهاستکهازمردثروتمینامورد
هایخودییداراهمه تا بدهد فقرا به بفروشدو ایگنجینهازرا در استبهشتکه

شود مَبرخوردار در ثروتم؛ برایبرخورداریازثلاحمق بهشتایینهگنجند در که
ینبیارتباطبرقراری(.44یهآلوقا،بابدوازدهم)شوداستهمانخواستهمطرحمی

،مهماستجویدهرامیجاودانیکهزندگیمردثروتمندبخ ثلاحمقثروتمندومَ
یكیحتتواندینمکسیچهراکهعیسیگفتهثلاحمقثروتمندْمَبافتاردرانجیلیراز

بابدوازدهم)کندبیافزایدنقلمیخوی یساعتبهزندگ یدنباپس،(4۲یهآلوقا،
 }=مضطرب{یانگران انجودباندیشناک بهشتیمردمگویدمییل. شاننصیبکه

لوقاادامهدوازدهمباب2۴یه(.آ44یهآلوقا،بابدوازدهمبترسند)یدنباخواهدشد
د.ساعتآمادهباشنآنآمدیبرایدانسانباگفتعیسیمیکهدهدیم

مشابهبه ،طور پهاییآیهدر آی که قریهاز در سوزن سوراخ از شتر نآعبور
مد،نآییم وقتشودیگفته فرارسدزمانآنیکه نیستساعتیاضافیبرقومی، قادر

بیافزاید آن )مدت کسان،(42آیهاعراف:سوره یو میکه بهشتکننداحسان و

                                                                                                                                        
است.آیه«احمق»(درفارسی44)متی،بابپنجمآیهMorosآرامیوواژهFoolانگلیسی.معادلدقیقواژه0

است.در«احمق»اینزدیكبهکندکهواژهاستفادهمیAphronیونانیبابدوازدهمانجیللوقاازواژه4۴
ر.شرودکارمیبه«احمق»پیرویازگلداری،معادلفارسیاینجا،به
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مینصیب مینشودشان اندوهگینمیه نه و )شوندترسند و4۲آیاتاعراف:سوره
ا24 ایواژهافزونبراین،.هستندتمتنیمیانششمینوهفتمینموردیبترتبههاین(.
اکهب،استAphronیونانیواژهرودکارمیبه«احمق»برایدرمثلاحمقثروتمندکه

Aphronaتکبر»یمعنابهارتباطدارد،و» «جهل»،«نخوت»، نیز«یگناهکار»و«مکر»،
ین.همچن44۲-440،442،جلدنهم،صص.04۲2وهمکاران،یتلبهکید)بنگراست
یدبنگر دنکر، 4۴۴۴به ص. ،0۲4 بدیگریتمتنیمیانامعنینا(. یهاواژهینرا
«ثروتمندبودن» عربکهکندیمتصریح«متکبربودن»و ازدریدر چندمعنا برداشت
انشومییبترک«استکبار» انجیلازیترواقرآنوینبتمتنیمیانموردینهشتمیند.

 Khsyrیآرامواژهیحت،وانگهی.جویددانهرامیجاویزندگیاستکهمردثروتمند

ra ‘na,احمق»یبرا را،میانتواندمی« قرآن واژهمتنیتبا أَنْفُسَهُ»یهاکه «مْخَسِرُوا
عبوربافتاردررا(44آیهاعراف:سوره)«نیالخاسر»(و۲4و4آیاتاعراف:سوره)

همان.تصریحکند،بردکارمیبهشترازسوراخسوزن گرای بهگوییطوریکهدقیقاً
جهانینامادیات ثروتمندبخ در مرد میجاودانیزندگیکه را نکوهیدهه جوید
رادنیویزندگیقرآنرسدینظرمبه0.چنیناستنیزثلاحمقثروتمنددرمَشود،یم
(.۲0اعراف:)کندیمنکوه عبورشترازسوراخسوزنیاستعارهبامشابهبافتاریدر
کند،مییرتفسدنیوییزندگنکوه مثابهبهکالًرایویثروتدنعلیهیلانجیارپیدشا
ا استتمتنیمیانموردنهمیناحتماالًینو کههاییآیهکهدرهمچنینجالباست.
وتکبر،یشینمبرانپیاپبرخیبح د،نآییدنبالعبورشترازسوراخسوزندرقرآنمبه
ینازایکی(.22و2۲-2۲اعراف:)هااستایدرقورآن(عدهاسْتَکْبَرُوا)(یثروتمندیا)

دانندحماقتمیهاونسبتبهودقورکهکندیمبیانهوداست.قرآنحکایتهاداستان
داستانباتمتنیمیان(.اگر۲2اعراف:)ردکیانکارمآنراهود،اما(۲۲:؛اعرافهسَفَاهَ)

انج در یلاحمقثروتمند را باشیملوقا ذهنداشته چه،در دهندهنشانبخ ینابسا
استیثروتمند،احمقکسثلاحمق.درمَدربیانآنداردیکهقرآنسعاستیریتفس

ثروت یهاکه }زندگیاین بعد زندگی نه و می=}دنیوی{ را و،اندوزداخروی{

                                                                                                                                        
یت،بهاشمیدبنگرچنیناست.لوقایلانجدریژهوهوبوجودداردنواضدیتیعارعلیهثروتهایهم.درانجیل0

.0۲4-04۲،صص.0422
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دراینزندگیکسانیکه}دراصل{قرآندرتوصیفرسدکهنظرمیبههمیننحوبه
ونههود.انداحمق(،۲4اعراف:)زندمثلمیهودچهازقورچنانکنند،یماندوزیثروت
،کندیمیتراروایبداستانشعاعرافسوره24آیهوقتیقرآندرمشابه،یطوربه
ورومتکبرانقباورمندانینبخواهدکهمیخداوندچگونهشعیبازدهدکهنشانمی
( اسْتَکْبَرُوااو )یجادایشیگشا( کند 22اعراف: خداچراکه(، یندگانگشاینبهتروند
0.دشروایتنیازا یپکهاستبهشتهایوازهگشودندرنظیرگشای یناکهاست،
دبودنخواه}=زیانکار{متضررکنندیرویپیباگرازشعکهکنندیادعاممتکبرافراد

سوره))خاسِرُون( اعراف، آیهی (4۴ی قرآن میبعدازآن. شعیکسانگوید از یبکه
کسانیها}همان{آن،و(ایَغْنَوْ)نیستندتوانگرهایخودانگارکهدرخانهنکردندیرویپ

}=زیانکارند{هستند متضررند شع4.(سِرِینخاال)که ایبداستان باهابخ یندر
واژستفادها از ویژه گانی اشاره}تلویحاً{ سوراخسوزن از شتر عبور مَثل به دوباره
)کنندگانتکذیب»،«متکبر»،«ی گشا»کند:می (کَذَّبُوا« توانگر»، » و «متضرران»)غنی(،

}=زیانکاران{.
کههایلانجینبیدیگرتیِمتنیمیانموردهمهنیباا دارد، بهمربوطوقرآنوجود
گویدکهمیلوقاانجیل04باب22-4۲یهثل،آمَمتعاقباین.استثلاحمقثروتمندمَ
عیسیگونهچ هشیارخواستحواریوناز خانه در آمادهتا بازگشتمسیح{}و ی

باشند مبه. ایمثلرسدینظر در ارتباطباآیدمیهابخ ینکه باکرهدر در4مثلده
هاییهآ

                                                                                                                                        

ا أَنْ نَعُودَ فِيهَا قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إ نْ عُدْنَا فِی مِلَّتِکُمْ بَعْدَ إ ذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا یَکُونُ لَنَ»اعراف:سوره24.آیه0
«.رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا ب الْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَإ لَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا 

مکاررتمامیترجمه انصاریانهایفارسیرایج)فوالدوند، رَبَّنَا افْتَحْ »ای(عبارتوقمشهشیرازی،خرمشاهی،
«اتِحِينَأَنْتَ خَيْرُ الْفَ بَيْنَ قَوْمِنَا ب الْحَقِّ وَ بَيْنَنَا وَ وقورمابهحقداورىکنکهتوبهترین»را میانما پروردگارا

بردکهدرفارسیکارمیبه«افتح»رابرایOpenاند.گلداریدراینمتنمعادلانگلیسیترجمهکرده«داورانى
 گشودن»برابر به« همچنین، میاست. آیهنظر گلداریبه ارجاع که بیشتراعرافبراسوره22رسد یتبیین

ر.شروایتباشد
لرزهآنانرافروپسزمین«)أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دَار هِمْ جَاثِمِينفَ»اعرافاست:سوره40.اشارهبهآیه4

ر.ش(شانازپادرآمدندهایگرفتودرخانه
2. Ten Virgins 
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باببیست0-0۲ انجیل استیمتوپنجم چنان، پکه مورد دو هر یامدر که منتقلی
هرلحظهبساچهداماد(یاارباب)یرا،زادناستخوابدرنیافتبهوشودهشیاربودنمی

متی،باب)رودکارمیبه0یعروسضیافتیونانیثل،واژهدومَرسد.درهرفرا}ازراه{
بیست دوازدهم؛0۴یهآوپنجم، باب (.4۲یآیهلوقا، مَوانگهی، دو هر در پیارثل
منتقلچراغداشتننگهروشن باببیست)شودمیها متی، آیهوپنجم 0۴-0های لوقا،؛

.کندصحبتمیکسانیکهاحمقهستندنیزبارهثلدهباکرهدر.مَ(4۲آیهبابدوازدهم
بیداربودنوهشیاربودندلیلثلاحمقثروتمند،مَمطابقبایوحت،هالثمَمطابقبااین

ینا استرسیدن{فراساعت}استکه ارباب)نامعلور یاو هرلحظهتواندمیداماد(
ارسدفرا}ازراه{ نیزارتباطداردهایلانجهایبخ سایربهمایهدرونین. }یعنی{،
مشخصساعت}فرارسیدنآن{شوندتوصیفمیروزگاریانپایهاکهنشانهییدرجا
وقتچهاربابدانندینمیرازخوابنروند،بهوزنگباشندبهگوشیدومردربا،یستن
باببیست)رددگیبازم بابسیزدهم؛22-4۲هایآیهوچهاررمتی، -44هایآیهلوقا،
دهمبه(.42 مشابهبه،متنیتمیانموردینعنوان امتدادکهاییقرآنهایآیهطور در

یکهشتریاستعاره سوراخسوزن میاز عبور ازیامپروندپی میکند ی}حاکی{
ساعت}فرارسیدنقیامت{نامعلوراست:یراز،ندنکیبودنمنتقلمبیدارویارهش

ایمنشده ساکنانشهرها آیا شامگاهاندراینانداز کهحالىکهعذابما
فرورفته خواب برسدبه آنان به ایمن(42)اند شهرها ساکنان آیا و

کهبهبازىسرگرمندبهایشانروزدرحالىاندازاینکهعذابمانیمشده
42)دررسد ) دانستند ایمن را خود خدا مکر از مردر]باآنکه[آیا جز
مگر(44)داندیودراازمکرخداایمننمخ]کسى[(الْخَاسِرُون)زیانکار

 ساکنان از پس را زمین که کسانى به]پیشین[براى برندمیارثآن
شانگناهان]کیفر[خواستیمآنانرابهیبازننمودهاستکهاگرم(یَرِثُون)

                                                                                                                                        
3. Gamon یا Gamous 
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دلیم بر و مهایرساندیم مهر نشنوندیشان دیگر تا (0۴۴)نهادیم
(.0اعراف)


از()یَرِثُونبرندمیراثمیزمینرابهکهرایکسانیقرآنهایآیهینارسدینظرمبه
دیگرانی کههاآندربارهنیازا یپکه کسانی{ }یعنی بود، کرده رابهشصحبت ت
درکندیممتمایزبرند،میراثمیبه تسورهینهمیبعدهآی. کهشودیمیدکأدرقرآن،

قیامت{ استیامبرپیبرایحتساعت}فرارسیدن )نامعلور مشابه022اعراف: که ،)
 برداشتیاستهمان سویکه کهتصریحمیهایلانجاز 4پسریحتشود ساعتهم

آن{ نم}فرارسیدن باببیست)داندیرا متی، باب؛22-4۲یهایهآوچهارر مرقس،
آیهسیزدهم (42-44های 4۴02)البداوری، ص. :44۲ ،هامتنیتمیانیناساسابر(.
تفسیریشا قرآنهاییآیهد دراز تصدیقصحبتبهشتهایوازهدرنبستبارهکه و
می )استَکبَروُ( متکبرند آیاتخداوند برابر در که کسانی بهشتنمیکند شوندوارد

ایمتنیبهپیامیکهدرعنواناشارهکهشترازسوراخسوزنعبورکند،به}مگر{وقتی
تصرانجیل میها یح رسدمناسببهشود، نظر رونیازا. ترجمهشناخت، یواژهنحوه
چگونگیتفسیراینمَثلدهندهرا،کهنشانیمتنیاشارهنوعینارآنْدرق«اسْتَکْبَرُوا»
کند.است،آشکارمیقرآندر

قرآنسوره0۴۴-44یهآتْمتنیمیانموردیازدهمین دراعرافدر که بارهاست،
ازهمانندمَثلاحمقثروتمندراشانیراثکهمکندصحبتمین(روُ)خاسِییهااحمق
آدهندیدستم در راویلانجدوازدهمباب4۴یه. میلوقا، احمقدهدینشان که
سوره44یهدرآ«خاسِروُن»یواژهاحتماالًراازدستبدهد.خودروحبساچهثروتمند
خودکهروحکنداشارهمییبهکساننیزاعراف درقرآنچراکه،دهندازدستمیرا

سوره دربارهبههمان میمضمونیناوضوح انفُروُ)خاسِگویدسخن سورهمهِسِا ی؛
بهکنندگانتکذیبونافرمانانکراتبهو،(۲4و4هاییهآاعراف، کهیعنوانکسانرا

                                                                                                                                        
تأکید0 پیشین». » کروشه در به[ ]که بنگرید موارد سایر در است. فوالدوند از هم گلداریو از استهم

ر.ش0۴ص.4پانوشت
ر.ش(the Son.اشارهبهعیسیمسیح)4
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،44،44،44،024اعراف:؛نروُخاسِ)کندیمتوصیفرفته}=زیانکار{هستندازدست
ایکهکلماتباواژهبابازیی{اعراف}نوعسوره44یهقرآندرآبرایمثال،(.022و

 در غنی»ریشه به« میدارد بردکار دهد نشان تا توانگردهستنکافرانکه (یَغْنَوْا)که
.اند{)خاسِرین(اند}=زیانکارانبودهضررکردهکسانیهستندکهرونیازاویستند،ن

مسیریاعرافسوره0۴4-42هاییهآ در آروندیمپی مشابه 42-4۲هاییه.
کسآنراهیچکهیوقترسد،یفراماهکهناگکندحکایتمیآنهنگارازاعرافسوره
آنهنگاریایابددرنمی در که کهیساعتمانند،یهستندباز}سرگرر{یاخوابدر
ین.همچنتبیینشدلوقایلانجدوازدهمباب22-4۲هاییهباآهایآنترشباهتی پ

 مردر )کَذَبوُا(اگر نکنند درتکذیب بهیهازهاو، شدشانیروبهشت خواهد گشوده
،کندینمیتاحساسامنه{مَکْرَاللَّ}=خداوندبرنامهکسازیچهآنکهحال(،4۲اعراف:)

م جز )الخاسِروُن؛ }=زیانکاران{ تضرران ا(44اعراف: بهها{}=عبرتهشدارهاین.
اعراف:د)یَرِثوُن()برنیممیراثبهآنیشینراازساکنانپینکهزمشودیدادهمیکسان
ثلاحمقثروتمندمَیادینِبنیممفاهدربارهکهقرآندهدینشانمظاهراًیدهاین.ا(0۴۴

 این هایبخ در صحبتمیلوانجیل ،کندقا نماساسبرکه یبراترتیبیتوانیآن
جهانیداد.اینبرییراثم

موسقرآن داستان دهد،میادامهیبا آن در آبریثمیرامضمونکه هاییهدر
اینجا.شودیمطرحماعرافسوره042-044 در درمقابلقوراوفرعونوچوناما،
 وندخداآیات متکبر )همچنان )(اسْتَکْبَرُوابودند 044اعراف: تکذو( را یبآنها
)کَذَّبوُا(می )کردند عوضمیراث(04۲اعراف: در زمین }درتسلیم)أَوْرَثْنَا(، شدگان

(.042اعراف:)بود{نیمستضعف{}=برابرفرمانخداوند
نیکهبرایکسایااستعارهمثابهثروتمندبه}فرد{ازهایلانجتوصیفاگرقرآنبه

یچندمعناتاحتماالباتوجهبهیژهو،بهوندمتکبرهستنداشارهکندخداآیاتدرمقابل
Plousiosایاحتمالیناظربراشارههایلثروتمنددرانج}فرد{نکوه آنگاه،«برک»و

 وبابسی04-02یهایهآبه دراستریمامزیکم مَثلیتروا. و ثروتمند افراد های
پی  که احمقثروتمند، مطرحشدند، لیدواژهچندکتر که دارد عبارتوجود ذکرو

خوبهاییزچ»،«یفراوان»:شودمی » اندوختنثروت»و آییممفاه«. در هاییهمشابه
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«نیکیاوانیفر»استکهوندخدا،جاییکهشودیمویکممزامیردیدهبابسی02-04
 پرهیزکاررا افراد بلکه؛اندوزدمیبرای نیست، ثروتمند نکوه افراد بافتار در این

کنندوعلیهافرادپرهیزکارمغرورانهسخننکوه تکبردرکسانیاستکهتکذیبمی
ینعبورشترازسوراخسوزنرادرچنقرآناستعارهرسدیمرنظبه،جهیدرنت.گویندمی

بافتاری
.کندمطرحمی



 شتر و سوزن. 2

واژهگذشتکهچنان Plousiosیونانی، کهیکسیبرایا،«ثروتمند»یبرا}معادلی{
.هردوواژهاستشدهترجمه«اِستِکبار»یواژهعربا،درقرآنبداردفراوانهایییاراد

زبان خاصخودیهادر و هستند و«یفراوان»یدوگانهمعانیتوانندمیچندمعنا
هایآیهینکهااییسورهقرآنکهاشارهبهایننکتهمهماست.افادهکنندرا«توانگری»

آنموردبح  دارنددر ششودیماینمطلبآغازانیبابوجود گناه ویطانکه غرور
بود وتکبر واژهریشه، تکبر است)«کبر»ی ب04اعراف: شقرآنگفتهه(. گناه یطانْ،
رادراختیاروقرآنهایلانجسبكازیدرکمسئلهینااست.(بَر)کِپرستیبزرگنفس

«کِبَر»یوعربPlousiosیونانیکهدرآنهردوواژهگفته،یناید.شادهدماقرارمی
ثروتمندی»ینوهمچن،»وفور»و«یفراوان»یمعنابه می« دیده منتقلیارپیناشود، را
کیم که کهند آنبزرگپرستینفسکسانی دارند کههستند(یرکب)بزرگقدر)کِبَر(

هاپرستیآننفسیراز،تراستآسانازسوراخسوزنازعبورآنهایعبورشتردرواقع
تواندنمیکهآنجایی،تااستترازشتربزرگایکهپرستیترازشتراست.نفسبزرگ
عنوانبهاماراحمدبنعمریصوفازسویاستکهاینکته،واردشودسوراخسوزناز

االشارهالتفسیریفیهالنجمیالتوأدرکتابالتقرآنهایآیهتفسیرینمادینبرایاین
 مطرحشد.یالصوف

ترین}حالت{اینظاهراًمحتمل،رودکارمیایکهدرقرآنبهواژهیقدقیبابررس
وواقعییچندمعنامضموناحتماالًآنچهاز0واژگانییاترجمهاستفادهازکهبااست

                                                                                                                                        
1. Lexical Translation 
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رسدینظرم.بهاستشدههااشاره()یابهآنقولنقلهایلازانج،شودمیعبیرتوردنظرم
فراوانثروتدارایکهیتنهاافرادنهگویدمیکهچنان،کندیمیرتفسراثلمَینقرآنا
)وبهبلکه،هستند بهتکبر(یعنی)دارندنیزبزرگپرستینفسکهیکسانویژه( ورود

 .رادشوارخواهندیافتقلمروبهشت
عبورشترازاستعارهگیریکاربهریشهظاهراًمعتقداستکه(4۴04)یگرآبراهارگا

یرممکنغیکهیزهایچیایؤرانسانگویدمیکه،است0یسوراخسوزنازتلمودبابل
نهستند خواهددیدرا بابل(۲4-۲4)صص. تلمود اییهامثالی. ارائهرامفهوریناز
:ازجملهدهد،می

باشیدبساچه»،گفتمعلم آگاه استکه چنین مردمان، ربر یاهاؤدر
ناشُدنی] چونهاییچنین ینخل[ سوزنیپیازرین چشمیِ از که یلی
4«.شودگذردهویدانمیمی



 گیری هیجنت

طبق دریافتهبر گرفتندیناهاییکه قرار تأکید مورد گفتار مبه، بافتاررسدینظر که
سوزنْیِقرآنکاربرد سوراخ از شتر یریتفسعبور مشابهاز انجروایت و،هایلدر
اساسبرمحققانیبرخنیازا یپگرچهاست.یانتاتیاتسروندترمالحظهنحویقابلبه

بهوقرآنیپساقرآنیِعربیاتسروندینمشابهبیِپردازعبارتازیفضعییهااستدالل
یلدلبهاینبعیداستاند،یدهرسایمشابهیجهنت هایآیهکهینایبهتربرادلیلیباشد.
پایهیقرآن هستندیانتاتیاتسروندبر بخ یهتنیددرهمارتباط، با مختلفیهاآن
استهایلانج دربرمیثروتمند{داستانفرد}که راآنیانتاتیاتسروندوگیرند،را ها
یاتسرونت)داسهمدوختهبه ا42-44: حکایتثلاحمقثروتمندوبهمَیژهوبهین(؛

ت.مرتبطاسجویدهرامیجاودانیزندگیکهمردثروتمند
میان مورد یازده اینجا دیگران(،)برخیضعیفاستشدهییشناسامتنیتدر از تر

بافتارهاییمتفاوتدارند کنندگانتکذیبهاوکهافرادثروتمنددرانجیلشگرچهظاهراً
خداوند آیات برابر در متکبر قرآن در یکدیگر{ }به میرا اختصاربه؛دنکنمربوط

                                                                                                                                        
2. Babylonian Talmud 
3. The Babylonian Talmud, Berakhot 55b. 
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یقرآنآیهدرتکواژیکلماتبابازی(4؛عبورشترازسوراخسوزنیلتمث(0:ازعبارتند
ب )غنی»ین ندیثروتم« ) کبر»و شباهت(4)تکبر(؛« زندگدر (2ه؛جاودانیمفهور

ویمتروایتنظیر)السَماء(،بهشتکاربردمشابهواژه(۲بری؛میراثمفهوردرشباهت
۲؛یانتاتیاتسروند دریدهااین( کهمَبافتار، یتواندحتینمانسانثلاحمقثروتمند،
زندگیك به بیافزاید،ساعت خود ی مشابه بیانکه قادرقومییچهاستکهقرآن

بود زمانهساعتیكنخواهد خود{}به 2بیافزاید؛ی کسانیاین( بهشتکه به که
همانیدنباروندیم طوربترسند، و قرآن در بافتارکه مَدر ثروتمند احمق وصفثل
یمعنابهندتوایکهم،استAphrōnوقالیلانجشدهدرتوصیفاحمقکهاین(2شود؛می
دریویثروتدنجانبههمهنکوه (4؛یقرآن«کبر»نظیرباشد،یزن«مغرور»و«متکبر»
ثروتمندافرادیهاثلکهمَیان،تاتیاتسروندردیژهو)بههایلهادرقرآنوانجنمونهینا

(0۴؛(کندمیمطرحراپرسدیمهجاودانیزندگیربارهدعیسیکهازیومردثروتمند
ثلاحمقدرمَمشابهیارپشبیهیقرآنآیهدریاربودنشهیبرامردردرخواستازکهاین

یقرآنیفتوصکهاین(00کرهاست؛ومثلدهباهمانندخودخودیبهکه،استثروتمند
بهتوصیفاحمقثروتمندشباهتانددادهازدستراشانوروحشانیراثمکهیکساناز
دارد.

هشاتنهاازتمثیلیمشابه}تمثیشل{انجیشلنهدرموردعبورشترازسوراخسوزنقرآن

بافتشاریشندرایلانجیارپگیردوخدمتمیآنرابهدرسینظرمبلکهبهکند،یاستفادهم

هشادششواربشرایآنراکهورودبهقلمروبهششتیثروتمندافراد.قرآنکندراتفسیرمی

تکشذیب«اسشتَکبَروُا»آیشاتخداونشدرامتکبرانشهکهکندیمفسیرتیکسانعنواناستبه

مثابشهدرقشرآنبشهظشاهراًششوندنکشوه مشیهایلکهدرانجیثروتمندکنند.مردانمی

ششوند.مشیفسیرتپذیرندکهآیاتخداوندرانمیمتکبرافرادیغرورویبرایااستعاره

کشهیهرکسشازبلکهمند،ثروتافرادصحبتازمقاردرتنهارانههایلانجیارقرآنپیدشا

)کبیشر(بشزرگچنان-برخورداراستترازشتربزرگایپرستینفسازواست،متکبر

،اسشتبشهقلمشروبهششتهشاآنورودازتشرآسانازسوراخسوزنعبورشتردرواقعکه

باایشنو،کندیمکوه نرا«استِکبار»کراتبهعرافدرقرآنالایسورهکند.تفسیرمی
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قاعشدتاًایشن}فشرد{ثروتمنشد.گناهاصلیشیطاناست«استِکبار»شودکهگفتهآغازمی

یوسشفنظیشرثروتمنشداندرمیشانتیائاسشتثناافرادمتکبر؟شودیاکهنکوه میاست

یکشیهرحشالبه،اماشودیمتوصیف4ثروتمندی{فرد}عنوانکهبه،وجوددارد0یرامال

میشاندرییاسشتثنایچهشامشا.(۲2آیشهوهفتمباببیست)متی،استحواریونعیسیاز

افشرادیشارپوترجمشهیرتفسشچگشونگیکه،نداردوجودرند)استَکبَروُا(متکبکسانیکه

درایشنگفتشاریکشه.درمثشالششوندکهازسویعیسشینکشوه مشیاستیثروتمند

توسشطیراکشهیشامپکنشدکشهرافشراهممشیبرایمااینامکشان،قرآنشودتوصیفمی

کشهحشالیندرعشیم،درککنودقیقچندمعناهایواژهگزین باشودمنتقلمیهایلانج

کند.امنتقلمیرموردنظریارپدرعمل

یشنکشهامحتملاسشتنخست،.گیریکردرانتیجهموردتواندومیطورخالصه،به

محققشانبشهسشایرازایشنی پش.درارتباطاستاهیلدرانجبدیلخودازقرآنبابخ 

نظشریشناأییشدتیبشراراتمتنیشمیشانگفتشارچنشدیناامااند؛یدهرسگیریمشابهیجهنت

بردوتفسشیرکارمیرابهیانتاتیاتسروندیرقرآنتفساحتماالً.دور،تاسشناساییکرده

بهمشردثروتمنشدیکشهازعیسشیپرسش تصادفبرحسبصرفاًکهشایداینیاکند،می

بشرد،کشارمشییتاتیشانرابشهایمششابهبشاششیوهکندومَثلاحمقثروتمند،کهشیوهمی

،دریکدیگرباهایلمختلفانجهای بخدرمشابهیمبهمفاه،یگردعبارتبه.پردازدمی

.کند،اشارهمیمتکبر(یاثروتمند)افرادورددربارهمینا
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