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مقدمه
قرآن همان ساختارها و زبان قرآن كريم به عنوان زبان عربي مبين، با نحو پيوندي ناگسستني دارد و ساختارها و تركيبات 

اند و بدين سان خداوند كالم خويش را در قالب كالم بشري كه حروف قرآني نيز همان حروف عربياند، چنانتركيبات عربي

هاي خاكي بتوانند با عالم ملكوت ارتباط داشته باشند و خداوند عرضه داشت و پيامبر خويش را از جنس بشر مبعوث كرد تا انسان

دهد، بشريت را از عصر نزول تا عرصة قيامت به تحدي و هاي قرآن را تشكيل ميءها و جزها، سورهات كه حزببا همين آي

پايان در اين عالم خاكي بدرخشد و انسان را از ضاللت و هماورد طلبي فراخوانده است تا به عنوان معجزي جاودانه و فروغي بي

يابي به رمز و راز لغت و ارائه اي است كه نوعي بستر مناسب را براي دستت به گونهاما با وجود اين برخي از آيا. جهالت برهاند

هاي لغوي ـ قواعد عربي، تركيبات و در اين مبحث موارد اختالف برانگيز براساس ديدگاه. نمايدهاي گوناگون فراهم ميديدگاه

اما پيش از پرداختن به موضوع، . گرددها تبيين ميساختارهاي آن ـ مورد بررسي قرار گرفته و نقش آنها در اختالف ترجمه

:رسديادآوري نكاتي چند، ضروري به نظر مي

يابي تحوالت در آنها و تواند نقدپذير و نوگرا باشد و راهصنعت نحو، فن بالغت و به طور كلي شيوة بياني در ادبيات عرب مي-1

ن مجموعه در قرآن كه برترين منبع بالغت و فصاحت است، از وحي اما اي. رسدوجود اختالف نظرها، يك امر طبيعي به نظر مي

.نشأت گرفته و وحي از هر صنعت و فن ديگر برتر است

قواعد زبان عربي و ساختارهاي آن به عنوان رو ساخت قرآن و مفاهيم واالي آيات به عنوان زيرساخت آن، همدوش -2

كه از ديرباز و تا هنگامة قيامت در تمام چنان. هري در ذات خود دارنديكديگرند و كهنگي ناپذيري و نوگرايي را بدون تحول ظا

. ها تازه و پر طراوت خواهد بودعصرها و براي تمام نسل

برانگيز را با اگرچه قرآن با نحو پيوند مستحكم دارد، اما نبايد از روزنة نحو به قرآن نگريست و همه موارد به ظاهر اختالف-3

، حل و فصل نمود؛ بلكه بايد از فراخناي قرآن به عنوان ميزان واقعي و با اعتبار قدسي به صنعت و نحو و قواعد عربي و صنعت نحو

را مرجع نهايي در حل و فصل بسياري از اختالفات در عرصة ادبي به شمار آورد و از اين رهگذر ديگر علوم عربي نگريست و آن

.به بسياري از رمز و راز نهفته در لغت دست يافت

هاي ممتازي دارد كه بشريت در تمام دوران با آن مورد خطاب واقع شده هرچند زبان قرآن عربي است، اما اين زبان ويژگي-4

.تواند در ظرف ادبيات معاصر يا نظم و نثر كهن گنجانده شوداست، پس ادبيات و اسلوب بياني آن نمي

هامرجع ضمير و نقش آن در اختالف ترجمه
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ها گرديده هاي گسترده در اختالف ترجمهز قرآن، اختالف در مرجع ضمير، موجب فراهم آمدن زمينهدر آيات متعددي ا

.است

:نمونه اول
» فلحال ي اِنَه ثواينَ مربي أَحس اذَ اهللاِ انَهعقالَ م لَك يتو قالَت ه ن نَفسِهِ و غَلَقَتِ الَاَبوابيتِها عفِي ب والَتي ه دتهراو الظالمونَو «

)23يوسف، (

درها را محكم بست و ) بدين منظور(اش بود از او به رفق و فريب درخواست كامجويي كرد و و آن زني كه وي در خانه«

) خدا(مربي من است كه جايگاهم را نيكو كرده و او ) شويت(پناه بر خدا، او : ام، يوسف گفتگفت بشتاب، من از بهر تو آماده

).ترجمة علي مشكيني(» شوندترديد ستمكاران هرگز رستگار نمي كه مقام و منزلتم را نيكو ساخته؛ بيپروردگار من است

» پروردگار«مفهوم » رب«دانسته و براي » اهللا«مورد اختالف است، گروهي آن را » انه ربي«در » هاء«در اين آيه، مرجع ضمير 

مفهومي غير از پروردگار يعني پادشاه و عزيز مصر به حساب » رب«براي دانسته و » ملك«را گروهي ديگر آن. انددر نظر گرفته

البته در برخي از منابع تفسيري، ضمير به عنوان ضمير شأن تلقي . انداند وگروهي نيز هر دو مفهوم را در ترجمه لحاظ كردهآورده

).3/17؛ شوكاني، 4/299مغنيه، : رك. (شده است

.رسيمبه نتيجه روشني نمي» أحسنَ«و نيز مرجع ضمير » رب«د باز هم در اختالف مفهوم  اگر ضمير، ضمير شأن پنداشته شو

هابررسي ترجمه
» اهللا«زاده، شعراني و معزي مرجع ضمير الدين فارسي، مجتبوي، مصباحپور، جاللاي، كاويانهاي سراج، الهي قمشهدر ترجمه

:ابه در آنها چنين آمده استدر نظر گرفته شده است و با اندكي تفاوت، ترجمة مش

»...برم كه او پروردگار من استبه خدا پناه مي: گفت... «

:باشدهاي دهلوي، خواجوي، مكارم شيرازي و خرمشاهي مرجع ضمير به روشني بيان شده است كه عزيز مصر ميدر ترجمه

.»...اين شخص صاحب من است... «: دهلوي

.»...استسرورم ) عزيز مصر(او ... «: خواجوي

»...صاحب نعمت من است) عزيز مصر(او ... «: مكارم

.»...سرور من است) شوهرت(او ... «: خرمشاهي

:اي بيان شده است كه براي ضمير، احتمال دو مرجع وجود داردها، عبارت به گونهو در برخي از ترجمه



هاي قرآن براساس دستور زبان عربياختالف ترجمه / 4

.»...برم، او ولي نعمت من استبه خدا پناه مي: گفت«:  پور جوادي

.»...برم به خدا، او پرورانده من استگفت پناه مي... «: يآيت

عالمه طباطبايي، صاحب . در ترجمه آيت اهللا مشكيني كه در آغاز بحث ذكر گرديد، هر دو مرجع به روشني بيان شده است

، »اهللا«��جال، با لفظ» انه ربيمعاذ اهللا«با بيان ) ع(گردد و يوسف به پروردگار بر مي» انه ربي«معتقد است كه ضمير در » الميزان«

در عين رعايت ادب عبوديت و بندگي به ربوبيت  پروردگار خويش اذعان » رب«كند و بالفظ خدا را به بزرگي و عظمت ياد مي

اذكرني «: گويداش ميكه در خطاب به همراهي زندانيچنان. رب ديگري اتخاذ نكرده است» اهللا«كند تا اعالم بدارد كه جز مي

براي ملوك و » رب«كه در آن سامان، آوردن لفظ با اين» ارجع الي ربك«گويد؛ و در خطاب به فرستادة پادشاه نيز مي» عند ربك

 به فرستاده پادشاه 50ياد نكرده است، و در ادامه آيه » ربي«هرگز از عزيز مصر به ) ع(اما يوسف . شاهان، مرسوم بوده است

در ربوبيت پروردگار و بندگي خويش » اِنَّ ربي«كه با بيان » التي قَّضَعنَ أَيديهنَ انَّ ربيِ بِكَيدِهِنَ علِيمٍةالنَشْوفَسئَله ما بالُ «گويد؛ مي

پروردگار يگانه » رب«گردد و منظور از به يوسف بر مي» ربه«باز هم ضميرهاء در » ...لَوال أَن را برهانَ ربه «24تأكيد دارد و در آيه 

).11/125رك، طباطبائي . (است

بار آمده است، كه يك مورد آن، قول حضرت با حذف ضمير ياء ـ در سورة يوسف در هشت آيه و ده» ربِ«يا » ربي«تركيب 

كه مورد بحث است، در هشت » ...قال معاذ اهللا انه ربي «23 و مورد ديگر آية 1باشديعقوب براي درخواست غفران فرزندان مي

مفهومي جز خداوند تعالي ندارد و اين خود، دليلي است كه » رب«به يوسف نسبت داده شده و » ياء«، ضمير متكلم 2ماندهمورد باقي

.ياد نكرده است» ربي«به غير از خداوند از كسي به ) ع(يوسف 

به عمل آمده از هاي خورد و نيز حاصل بررسيداليل مبتني بر آيات قرآني كه در اظهار نظر صاحب الميزان به چشم مي

اتخاذ » انه ربي«در » هاء«را به عنوان مرجع ضمير » اهللا«هايي كه در سورة يوسف، ما را به درستي و واقعيت ترجمه» رب«مفهوم 

هايي كه مرجع ضمير، پادشاه و عزيز مصر در نظر گرفته شده است، شأن و منزلت يوسف كند و در ترجمهتر مياند، نزديككرده

. بندگي و عبوديت خداي متعال به شايستگي رعايت نشده استدر مقام) ع(

:نمونه دوم
)42يوسف، (» و قَالَ لِلَذي ظَنََّ أَنَه نَاجٍِِ مِنهما اذكُرني عِند ربِك فًأَنساه الشَيطانِ ذِكرَ ربِهِ فَلَبِثَ فِي السِجنِ بِضع سِنينَ«

1 .بتَغْفِرٌ رأَسالرَّحيم الْغَفٌور وه 98يوسف، . (ي إنَّه(

101 و 100، 98، 53، 50، 37، 33، 23: آيات. 2
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و در ) ع(ها مرجع ضمير، يوسف در برخي از ترجمه. مورد اختالف است» طانفانساه الشي«در » هاء«در اين آيه، مرجع ضمير 

متفاوت » ذكر ربه«، در نظر گرفته شده است، و با هر كدام از دو مرجع ضمير، مفهوم )ساقي شاه(يافته برخي ديگر زنداني نجات

.شودمعني مي» رباب و مهترشياد كردن نزد ا«و در حالت دوم » ياد پروردگارش«خواهد بود، يعني در حالت اول 

هابررسي ترجمه
:گرددبرمي) ع(اي، كاويانپور و جالل الدين فارسي، ضمير به يوسف هاي قمشهدر ترجمه

.»)...و به خلق خدا متوسل شد(در آن حال شيطان ياد خدا را از نظرش ببرد ... «: ايالهي قمشه

.الدين فارسي نيز عبارت مشابه آمده استو در ترجمة جالل» ....ياد او بردو شيطان ذكر پروردگارش را از ... «: پوركاويان

زاده، آيتي، مكارم شيرازي، فوالدوند، شعراني، خرمشاهي و امامي، هاي دهلوي، سراج، خواجوي، مجتبوي، مصباحدر ترجمه

با مفاهيمي چون؛ سيد، مهتر، خواجه، سرور، » ذكر ربه«در » رب«در نظر گرفته شده و ) شاهساقي(مرجع ضمير، زنداني نجات يافته 

.موال، صاحب و آقا آمده است

»...پس شيطان فراموش گردانيد از خاطر وي كه ياد كند پيش موالي خود ... «: دهلوي

.»...ولي شيطان يادكردن نزد سرورش را از يادش برد... «: خواجوي

.»...وشش ساختاش را فرامولي شيطان يادكردآوري خواجه... «: مجتبوي.

.»...اما شيطان از خاطرش زدود كه پيش مواليش از او ياد كند... «: آيتي

.»...شيطان يادآوري به آقايش را از ياد او برد) لي(و... «: فوالدوند

.»...آنگاه شيطان ياد سرورش را از خاطر او برد...«: خرمشاهي

:گرددوع ترجمه، هر دو مرجع براي ضمير، در ذهن متبادر ميها احتياط مترجم تا آنجاست كه از ندر برخي از ترجمه

.»...پس از ياد برد او را ديو رجيم ياد كردن او را زندان هفت سال...«: شعراني

.»...فراموشش ساخت شيطان يادآوري خداوندش را... «: معزي

.»...ولي شيطان يادآوري را از خاطر او برد... «: پورجوادي
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نتيجه بحث
الدين فارسي و نيز در پور، جاللاي، كاويانهاي الهي قمشهدر ترجمه» فانساه الشيطان ذكر ربه«در » هاء«هر دو ضمير مرجع 

اما به داليلي پذيرش اين نظر به آساني ميسر . گرددبر مي) ع(برخي از تفسيرها چون؛ مجمع البيان و ابوالفتوح رازي به يوسف 

:نيست

:اي او را از بندگان مخلَصش به شمار آورده استبسيار به نيكي ياد كرده است و در آيه) ع(سف خداوند در اين سوره از يو-1

و در آيات ديگري از قرآن از بندگان مخلص خداوند به . »...كَذَلِك لِنَصرِف عنه السوء و الفَحشاء اٍنَه مِن عِبادِنَا المخلَصينَ...«

:كنداي گمراهي آنان و نفوذ در دل و انديشه آنان راهي پيدا نمياي ياد شده است كه شيطان برگونه

1).40، 39حجر، (» زينَنَّ لَهم فِي االرضِ و لَأٌغْوٍينّهم أَجمعين إال عبادِك مٍنهم الْمخلَصينَ’قالَ رب بٍما أَغْويتَني لَأ«

» كم أََجمعين إال عِبادلَأَغوِينَّه الْمخلَصينَقالَ فَبِعِزّتِك م2)83؛ 82ص، (» مِنْه

است، مفهوم آيه چنين خواهد بود كه؛ شيطان به نـوعي در دل و ) ع(اگر بپذيريم كه مرجع ضمير مورد اختالف، يوسف 

انديشة يوسف راه يافته و ذكر خدا را در او به فراموشي سپرده است، كه اين عمل شيطان در يوسف، حالتي از اغواء و اغفال به 

ساقي (پس بايد مرجع ضمير، زنداني نجات يافته . خواهد بود» ص«و » حجر«هاي رود كه برخالف آيات ياد شده از سورهار ميشم

.باشد) شاه

»أَنَا أٌنَبئِكٌم بٍتأويلِهِ فَاَرسٍلونٍ ٌأ���ٍٍِو قالَ الّذي نَجا مِنهما و ادكَرَ بعد«: آية-2

به او ) ع(در اين آيه، همان شخصي است كه يوسف » الذي نجا منها«چون . تواند باشدميدليل روشني در تعيين مرجع ضمير 

دهدكه اين شخص بنا به داليلي، فرياد مظلوميت و اين آيه نشان مي» واّدآ� �� أّ��«: و جمله»  اذآ��� ��� رّ�«: گفت

 كه همگان از تعبير خواب پادشاه، ناتوان بودند، گناهي يوسف را به پادشاه نرسانده است و پس از گذشت مدتي در شرايطيبي

پس كسي كه به خاطر . كند كه او را نزد يوسف ببرنديوسف را ياد كرده است و به اميد تعبير خواب، از پادشاه درخواست مي

سزاوارتر است ماند، هاي دنيوي و سرگرم شدن در امور مادي از تعهدات اخالقي و وظيفه انساني خويش باز ميرسيدن به منصب

به يوسف برگردد، » فأَنساه الشيطان ذكر ربه«در » هاء«هايي، اگر ضمير با وجود چنين قرينه. كه مورد فتنه و اغفال شيطان قرار گيرد

).12/238؛ فضل اهللا، 11/231طباطبايي، : رك. (اهانت به ساحت مقدس آن حضرت تلقي خواهد شد

جز بندگان اخالص * خواهم آراست و همگي آنان را به گمراهي خواهم كشاند) بدي را نيك(گفت پروردگارا از آنجا كه مرا فريفتي، براي آنان در زمين : ترجمه. 1

.هاات را از ميان آنيافته

.اندجز بندگاني كه از بين آنها اخالص يافته* به عزت تو كه همگي آنان را گمراه خواهم ساخت) سوگند: (گفت: ترجمه. 2
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پيام به پادشاه براي دفع ظلم و دفاع از عزت خويش، آيا شايسته مقام آن حضرت البته موضوع دادخواهي يوسف و ارسال 

رود يا خير؟ و تكليف روايات وارده در اين موضوع چيست؟ بوده يا خير؟ و آيا چنين اقدامي از سوي يوسف ترك اولي بشمار مي

، اما پرداختن به آن در ظرف اين نوشتار از مباحثي است كه مورد اهتمام قرآن پژوهان، مترجمان و مفسران واقع شده است

1.گنجدنمي

:هاگزين و نقش آن در اختالف ترجمهيابي در واژگان جايمعادل
اين تحول . دهدشود و معني اصلي خود را از دست مياي به جاي واژه ديگر به كار گرفته ميدر ابيات عرب، گاهي واژه

نجام پذيرد، مانند فعل ماضي و امر كه در قالب تعجب، مفهوم انشائي به خود لغوي ممكن است بر اساس يك قاعده و معيار ا

و گاهي نيز ممكن است » دور شو از من= تَنَح : إِلَيك عنّي«رود؛ گيرند و يا تركيب جار و مجرور كه به عنوان اسم فعل بكار ميمي

كند، كه ساختار جمالت، موجبات اين امر را فراهم ميهاي بالغي يا گزيني براساس مالك خاصي نباشد، بلكه جنبهاين جاي

.دهدمندي از سياق، مضمون و آهنگ و فضاي حاكم بر آيات، معادل مناسب را ارائه ميمترجم با بهره

گيرد؛هايي از آن مورد بررسي قرار ميجا بخشتواند شامل چندين بخش باشد، كه در ايناين موضوع خود مي

:رآمدن طلب به معني خب-1
)12عنكبوت، (» ...و قالَ الَذِينَ كَفَرٌوا لِلّذينَ امنٌوا اتَّبٍعوا سبيلَنا ولْنَحمِلْ خَطاياكٌم«

بايد مفهوم طلب داشته باشد، اما اين مفهوم با مضمون و سياق آيه » ولْنَحمِل«در اين آيه، با توجه به وجود الم مكسورة امر 

.الغي و بيان نوعي تأكيد، مفهوم خبري در شكل ظاهري طلب، آمده استهاي بمناسبت ندارد، بلكه براي جنبه

:هابررسي ترجمه
:به صورت طلب، ترجمه شده است» ولْنَحمِل«) الف

»...و گفتند كافران به مسلمانان پيروي راه ما كنيد و بايد كه ما برداريم گناهان شما را... «: دهلوي

»...نيد طريق ما را و بايد كه برداريم گناهان شما رامتابعت ك... «: زادهشعراني و مصباح

.»...و بايد كه به دوش كشيم گناهان شما را... «: معزي

... و12/238؛ فضل اهللا، 9/413؛ مكارم، تفسير نمونه، 11/245؛ طباطبايي، 4/317؛ مغنيه، 5/359طبرسي، : براي آگاهي بيشتر، رك. 1
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:ــ معني شده استبه صورت غير طلب ــ مضارع» ولْنَحمِل«) ب
»...راه ما را پيروي كنيد، ما گناهان شما را بر خواهيم داشت... «: خواجوي

»...ناهان شما را بر عهده خواهيم گرفتوما گ«: الدين فارسيجالل

»گيريماز ما پيروي كنيد ما گناهانتان را به گردن مي... «: خرمشاهي

:با افزودن شرط يا بياني غير از مضارع به صورت غير طلب معني شده است» ولنَحمِل«) ج
»ناهان شما رابرداريم گ) اگر در اين پيروي گناهي باشد(پيروي كنيد راه ما را و ... «: سراج

.»...كشيمبار خطاي شما را به دوش مي) اگر به خطا رفتيد(شما طريقه ما را پيروي كنيد ...«: ايالهي قمشه

.»...شويمما بار گناهان شما را متحمل مي) اگر خطا رفتيد(شما راه و روش ما را پيروي كنيد ...«: پوركاويان

»...تان را بر عهده خواهيم گرفتنما گناها) و اگر گناهي دارد... («: مكارم

»...تان به گردن ماراه ما را پيروي كنيد و گناهان... «: فوالدوند و پورجوادي

»تان به گردن مابه راه ما بياييد، بار گناهان... «: آيتي

نتيجه بحث
. ها ـ در قسمت ج ـ آمده است ترجمهكه در برخي ازبا شرط همراه باشد، چنان» وْلنَحمِل«اگر بنا باشد كه مفهوم مضارع در 

جا، با الم مكسورة امر مجزوم شده است، كه در اين، مضارع بايد در جواب طلب مجزوم شده باشد، در حالي1طبق قواعد عربي

.پس افزودن شرط، اگرچه براي بيان يك ترجمه رسا باشد، ضرورتي ندارد

خورد، تـاحدودي بـا تـركيب ظـاهري ها به چشم ميخي از ترجمهآمدن مفهوم مضارع با بياني غير از مضارع كه در بر

حال كه براي مضارع، در فارسي معادل مناسب و هماهنگ وجود دارد، جايگزين معادل  غير از آن، . هماهنگي ندارد» ولْنَحمِل«

.رسدشايسته به نظر نمي

يابي، مورد اهتمام گزيني و معادله است، چون جايبرحسب ظاهر كلمه به صورت طلب آمد» والنَحمِل«هايي كه در ترجمه

.گرددواقع نشده است، در عبارات، نوعي ناهماهنگي احساس مي

2/202غالييني، : رك. 1
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يابي مورد توجه واقع شده است، و عبارت بدون افزايش مفهوم شرط، بيان گزيني و معادلكه جاي» ب«هاي قسمت در ترجمه

.تر استتر و به درستي نزديكي آن، هماهنگگرديده است، ترجمه آيه با ساختار و تركيبات عرب

:خبر به معني طلب
�َ�و المطَلَّقَات يتَرَبصنَ بِأَنْفٌسٍهنَّ«َ��»... قٌرٌوءٍِ َ

كه در برخي از تفاسير آمده است، در لفظ خبر است، اما به معني طلب به كار رفته است و چنان» يتربصن«در اين آيه 

؛ 2/12اهللا، كاشاني، فتح: رك. (نوعي تأكيد، بيانگر الزام و سرعت در انجام يك دستور الهي استاين تعبير، افزون بر 

...) و36؛ شبر، 2/341؛ قمي مشهدي، 1/314؛ الهيجي، 1/235كاشاني، فيض، 

:هابررسي ترجمه
:به روشني با مفهوم امر بيان شده است» يتربصن«ها در اكثر ترجمه) الف

»... بايد سه طهر و پاكي انتظار كشيده چشم به راه باشند...«: فيض االسالم

»بايد به مدت سه بار عادت ماهانه در انتظار بمانند... «: پوركاويان

»...بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پاك شدن از شوهر كردن باز ايستند«: آيتي

»... بكشندانتظار) و پاك شدن(بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن «: مكارم

»...بايد مدت سه پاكي انتظار بكشند... «: فوالدوند

»...و زنان طالق داده بايد به مدت سه پاكي درنگ كنند«: خرمشاهي

ها مفهوم امر با بيان حالتي از التزام در مضارع آمده است؛در برخي از ترجمه) ب
»و زنان طالق داده شده باز ايستند به خود سه پاكي«: دهلوي

»شدگان تا سه پاكي منتظر بمانندهطالق داد«: جويخوا

»... شده خود سه پاكي و درنگ كنندزنان طالق داده«: الدين فارسيجالل

»...دارند خويشتن را مدت سه پاك شدنو زنان طالق گرفته در انتظار نگه«: معزي

ي شده است؛ها، مضارع به همان مفهوم ظاهري خود يعني خبري معندر برخي از ترجمه) ج
»...شان سه طُهربرند به خودهاگان انتظار ميو طالق داده شد«: زاده، ياسري، اشرفي تبريزي و شعرانيمصباح
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:نتيجة بحث
به همراه دارد، از » بايد«به روشني به صورت امر بيان شده است و حالت التزام » يتربصن«هاي گروه الف كه مفهوم در ترجمه

.رسدتر به نظر ميوري و مطابقت با آراء بيشتر مفسران، صحيحجهت رعايت نكات دست

تر شد، شايستهبا وجه التزامي همراه مي» بايد«هاي گروه ب كه مفهوم مضارع به حالت التزام، بيان شده است، اگر در ترجمه

.بود

نكات دستوري به عمل نيامده هاي گروه ج كه مضارع به همان حالت خبري بيان شده است، دقت الزم در رعايت در ترجمه

.رسدها صحيح به نظر نميگونه ترجمهاست و اين

به كارگيري مفرد در معني مثني يا جمع
هايي چون ساختارها و قالب. هدف از طرح اين موضوع، تبيين مطالبي فراتر از ساختارهاي متداول در زبان مبدأ يا مقصد است

به عنوان  مثال در  زبان  عربي معمول  است كه . سان  نيستندها  يكهند، در همه  زباندكه الفاظ و عبارات را در خود جاي مي

آيد، اگرچه فاعل آن، مثني يا جمع باشد، اما در زبان فارسي چنين نيست يا در تركيبات وصفي در  مفرد مي1فعل در آغاز جمله

شود ار فارسي، صفت در هر حال، به صورت مفرد بيان مي، اما در ساخت2زبان عربي، صفت در عددبا موصوف خود، مطابقت دارد

.آيند، در فارسي بايد مفرد ترجمه گردد كه در عربي هميشه به صورت جمع مي10 تا 3و يا معدود عددهاي 

آيد و برخالف روساخت،فراتر از مسائل ياد شده، گاهي در ادبيات عرب و زبان قرآن، واژه مفرد در جايگاه مثني يا جمع مي

شود و اگر به اين نكته توجه نگردد، ترجمه از صحت و سالمت الزم بدور خواهد ماند؛مثني يا جمع معني مي

:نمونه اول
)14نحل،(» و تَرَي الْفٌلْك مواخٍرَ فيهِ و لٍتَبتَغوا مٍنْ فَضْلِهِ و لَعلَّكٌم تَشْكرٌونَ... «

 بار در قرآن به كار رفته است، 23ـ » القفل«با الف و الم، مفرد و بر وزن اي است كه به همين صورت ظاهري ـ واژه» الفلك«

اند با شكل مذكر در معني مفرد و با شكل مؤنث در معني جمع ـ به كار باشد، كه گفتهسان ميمفرد، جمع، مذكر و مؤنث آن ـ يك

)2/23؛ فيومي، 399راغب، : رك. (رودمي

.آيداگر فاعل يا نايب فاعل يا اسم فعل ناقص، اسم ظاهر باشد، فعل مربوطه هميشه مفرد مي. 1

.آيدصفت موصوف غير عاقل، غالباً مفرد مؤنث مي. 2
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را از سه جنبه مورد توجه قرار داد؛» الفلك«توان چگونگي به كارگيري، قرآن، ميهاي به عمل آمده از آيات در بررسي

هاي روشن، مفهوم جمع دارد؛با وجود قرينه» الفلك«-1

)14نحل، (» ...و تَرَي الْفٌلْك مواخٍرَ فيهِ و لٍتَبتَغوا مٍنْ فَضْلِهِ ... «) الف

)12فاطر، (» ...بتَغوا مٍنْ فَضْلِهِ و تَرَي الْفٌلْك فيهِ مواخٍرََ لٍتَ... «) ب

.دارد» الفلك«باشد، داللت بر جمع بودن مي» ماخره«كه جمع » مواخر«در اين دو آيه، 

)22يونس، (» ...�ِ َ! �َ��حتّي إذا كٌنْتٌم فِي الْفٌلْكِ وجرَينِ بِهِم بِريحٍ ... «) ج

.دارد» الفلك«نسبت داده شده است، دليل بر جمع بودن » الفلك«ه باشد و بكه فعل جمع مؤنث مي» جرَينَ«در اين آيه 

هاي روشن، مفهوم مفرد و مذكر را دارد؛با وجود قرينه» الفلك«-2

)119شعراء، (» ...فَأَنْجيناه و منْ معه فِي الفٌلكِ الْمشحونِ ... «) الف

)140صافات، (» لَي الْفَلكِ الْمشحونو إِنَّ يونٌس لَمِنَ الْمرسلينَ إِذ أَبقَ إِ... «) ب

به صورت مفرد و مذكر آمده است، مضمون آيات نيز » الفلك«كه به عنوان صفت » المشحون«در اين دو آيه، عالوه بر واژه 

و در آية دوم، كشتي معيني است كه ) ع(در آية اول، كشتي حضرت نوح » الفلك«داللت دارد، زيرا » الفلك«بر مفرد بودن 

1.داللت دارد» الفلك«البته در آياتي نيز تنها قرينة معنوي بر مفرد بودن . ضرت يونس بر آن سوار شدح

هاي روشن، مفهوم مفرد مؤنث را دارد؛با وجود قرينه» الفلك«-3

)164بقره، (» ...و الْفٌلْك الَّتي تَجرِي في البحرِ ... «) الف

)32ابراهيم، (» ...جرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ و سخَّرَ لَكٌم الْفٌلك لِتَ... «) ب

غير معين و به عنوان جنس » الفلك«وجود ندارد، اما از آنجا كه »  الفلك«در اين دو آيه اگرچه قرينة لفظي براي جمع بودن 

ع غيرعاقل نيز تلقي شود، تواند براي جمبه كار رفته است، مي» الفلك«كه براي » تجري«به كار رفته است و نيز فعل مفرد مؤنث 

... «: به عنوان نمونه در آية. خوردها هر دو نوع معني به چشم ميرا به صورت جمع يا مفرد، معني كرد و در ترجمهتوان آنمي

هاي مورد هاي؛ دهلوي، معزي و خرمشاهي، مفرد آمده است و در ساير ترجمهدر ترجمه» الفلك«، »والفلك التي تجري في البحر

هاي اين دسته از آيات يك امر طبيعي باشد و ترجيحي بر مفرد بسا اختالف در ترجمهچه. سي، به صورت جمع معني شده استبرر

.باشدمي) ع(در هر دو آيه منظور كشتي حضرت نوح ) 37هود، (» ...و اصنَعِ الْفٌلْك بِأَعينِنَا و وحيِنَا... «)./ 73يونس، (» فَكَذَّبوه و نَجيناه و منْ معه في الفلك«. 1
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، مفرد معني »الفلك«گـردد  كه با وجود قـراين جمع بـودن هايي مينباشد، پس بحث و بررسي شامل ترجمه» الفلك«يا جمع بودن 

. مفرد بودن آن، به صورت جمع آمده استشده است يا با وجود داليل الزم بر

هابررسي ترجمه
)12فاطر، (» ...و تَرَي الْفٌلْك فيهِ مواخٍرَ لٍتَبتَغوا مٍنْ فَضْلِهِ ... «

»...شكافدبيني كه آب را ميو كشتي را در آن مي... «: خواجوي

»...بيني كشتي را در آن روان و بران است تاو مي... «: فارسي

»...شكافدبيندد كه در طلب روزي آب را ميكشتي را در آن مي... «: اديپورجو

»...بينيو كشتي را در آن موج شكاف مي... «: فوالدوند

»...و تَرَي الْفٌلْك مواخٍرَ فيهٍ و لٍتَبتَغوا مٍنْ فَضْلِهِ ... «: و در آية

»...شكافدبيني كه آب را ميو كشتي را در آن مي... «: خواجوي

بيان معني مفرد بر آن، دور شدن از واقعيت . كندداللت مي» الفلك«كه بر جمع بودن » مواخر«ها با وجود واژة در اين ترجمه

.است

)22يونس، (» ...حتّي إذا كٌنْتٌم فِي الْفٌلْكِ وجرَينِ بِهِم بِريحٍ طَيبةِ ... «: و در آيه

مفرد تلقي شده است » الفلك«باشد، مي» الفلك«اي روشن در جمع بودن  كه قرينه»جرين«در ترجمه مكارم شيرازي با وجود 

كه مفرد است، نسبت داده شده است؛»  ريح«به » جرين«و فعل جمع 

.»...شونددهد و خوشحال ميمقصد حركت مي) به سوي(گيريد و بادهاي موافق آنان را زماني كه در كشتي قرار مي... «

اين واژه جمع معني شده است؛» الفلك«ها، با وجود قراين روشن در مفرد بودن هو در برخي از ترجم

و نيز تعين كشتي كه بر » المشحون«در اين آيه با وجود واژة ) 41يس، (» و ايةٌ لَهم أنّا حملنا ذٌرِيتَهم فِي الْفٌلْكِ الْمشحون... «

.يرازي به صورت جمع معني شده استمفرد بودن آن داللت دارند، اما در ترجمة مكارم ش

.»حمل كرديم) از وسايل و بارها(هايي پر براي آنان است كه ما فرزندشان را در كشتي) ديگر از عظمت پروردگار(اي نشانه«

دارد، اين واژه در ترجمة مكارم شيرازي مانند ساير » الفلك«هاي مشابه را در مفرد بودن البته در آيه ديگري كه ويژگي

ها مفرد معني شده است؛رجمهت

.»فرار كرد) از جمعيت و بار(به خاطر بياور زماني را كه به سوي كشتي پر ) = 140صافات، (اذ ابق الي الفلك المشحون «

.مفرد ترجمه گردد تا با متن آيه، مطابقت بيشتري پيدا كند» الفلك«شايسته آن بود كه در آيه پيشين نيز 
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:نمونه دوم
)16شعراء، (» رْعونَ فَقٌوال إنَّا رسولٌ رب الْعالَمينَفَأتِيا فِ«

1.مفهوم مثني را خواهد داشت» فقوال«و » فأتيا«هاي مثني در لفظ مفرد است، اما با وجود فعل» رسول«در اين آيه اگرچه 

اند؛، به معني مثني يا جمع آمدهدر شكل مفرد» فعول«يا »  فعيل«هاي بر وزن شواهد ديگري نيز در قرآن وجود دارند كه صفت

» ... نِ الشِّمالِ قَعيدع مينِ ونِ الْيان عتَلَقّيتَلَقَّي الْم12ق، (» ...إِذ ي(

در معني جمع آمده » ظهير«در معني مثني و در آيه دوم » قعيد«كه در آية اول ) 4تحريم، (» و الْمالئِكَةٌ بعد ذَلِك ظَهيرٌ... «

.است

:ها ترجمهبررسي
به صورت مفرد و با تعابيري مانند؛ فرستاده، رسول و پيامبر، » فقوال إِنَا رسولٌ رب العالمين... «در آية » رسول«ها در اكثر ترجمه

.آمده است

اي معني شده است كه عالوه بر حفظ شكل مفرد آن، مفهوم مثني نيز بيان گرديده به گونه» رسول«در ترجمة فيض االسالم 

هايي دارد كه موجب ناهمگوني شده است؛، اما نسبت به متن آيه، فزونياست

»محققا هر يك از ما فرستادة پروردگار جهانيانيم.. «

به صورت مثني و جمع آمده است؛ كه با نكات ادبي آيه، » رسول«هاي مورد بررسي، تنها در دو ترجمه در بين ترجمه

رسد؛يتر به نظر مهماهنگي بيشتري دارد و صحيح

.»و بگوييد ما دو رسول پروردگار جهانيانيم... «: ايالهي قمشه

2»و بگوييد ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم... «: خواجوي

:به كارگيري مفعول در معني فاعل
:نمونه اول

)45اسراء، (»  حِجاباً مستٌوراًو إِذا قَرَأت الْقٌرانَ جعلْنَا بينَك و بينَ الَّذينَ ال يؤمنٌونَ بِاالخِرَةِ... «

)14/309ابوالفتوح، : رك. (باشد، اقوالي در تفاسير نقل شده استكه برخالف ساختار ظاهري آيه مي» رسول«در علت مفرد آمدن . 1

.د مفهوم دو فرستاده نيز داشته باشدتواندر فارسي برخالف زبان عربي، مثني و جمع تعبير مشترك دارند و فرستادگان مي. 1
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كه حالت » حجاب« كلمة باشد، اما با توجه به مفهوم ويژگي مي»حجاباً«اسم مفعول و صفت » مستوراً«در اين آيه 

هاي بالغي، رعايت فواصل تر از صفت مفعولي خواهد بود، اما جنبهدربرگيرندگي و پوشانندگي دارد، صفت فاعلي آن مناسب

1.تا با كلمات آخر آيات، هماهنگ باشد» ساتراً«بيايد نه » مستوراً«كند كه وصف حجاباً با هاي لفظي، ايجاب ميباييآيات و زي

:هابررسي ترجمه
:استبه همان معناي ظاهري كلمه يعني اسم مفعول آمده» مستوراً«ها در بسياري از ترجمه

»دارند آخرت را پردة پوشيده باور نميكهسازيم در ميان تو و در ميان آنانمي... «: دهلوي

»اي پوشيده شده قرار دهيمبين تو و كساني كه ايمان به آخرت ندارند پرده... «: خواجوي

به معناي » حجاباً مستوراً«زاده، فوالدوند و امامي، الدين فارسي، معزي، ياسري، اشرفي، شعراني، مصباحهاي؛ جاللو در ترجمه

.ده استآم» اي پوشيدهپرده«

: مفاهيمي از اسم فاعل ـ ساتراً ـ بيان شده است» مستوراً«ها براي در برخي از ترجمه

هاي ديگر، مفاهيمي از اسم و در برخي از ترجمه. آمده است» اي ستبرپرده«و در ترجمة آيتي » اي ضخيمپرده....«: فيض االسالم

: آمده است» مستوراً«مفعول به عنوان معناي 

»دهيماي نامرئي قرار ميپرده...«: ورپكاويان

»دهيمآورند حجاب نامرئي قرار ميميان تو و آنها كه به آخرت ايمان نمي... «: مكارم

»حجابي بداريم كه آنها از فهم حقايق آن دور و مستور باشند...«: ايالهي قمشه

به » مستوراً«ترجمة خرمشاهي به اين نكتة ادبي توجه شده و گانه كه مورد بررسي قرار گرفته است، تنها در هاي بيستدر بين ترجمه

:ذكر شده است» مستوراً«معني اسم فاعل بيان گرديده است و در ترجمة مجتبوي نيز به نوعي هر دو مفهوم فاعلي و مفعولي از 

».ايمانان به آخرت، حجابي پوشنده قرار دهيمو چون قرآن خواني، بين تو و بي«: خرمشاهي

».اي پوشيده ـ نامرئي، يا پوشانده ـ افكنيمهو چون قرآن خواني، ميان تو و كساني كه به آن جهان ايمان ندارند پرد«:  مجتبوي

:نمونه دوم
)61مريم، (» جنّات عدنٍ الَّتي وعد الرّحمنٌ عِباده بِالْغيبِ إنَّه كَانَ وعده مأتياً«

.غفوراً، مستوراً، نفوراً و مسحوراُ:  به ترتيب عبارتند از47 و 46، 45، 44كلمه آخر آيات؛ .2
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باشد، معناي اسم باشد، اما چون براي بيان آمدن و تحقق و فرا رسيدن وعده الهي ميمي» أتي«اسم مفعول » مأتياً«در اين آيه 

ـ دارا ... فاعل را دارد و در آيات ديگري از قرآن كه مفهوم مشابه آية مزبور را در تحقق و فرا رسيدن وعده الهي ـ قيامت، ساعت و

باشند، تنها از لفظ اسم فاعل استفاده شده است؛مي

)134انعام، (» إِنَّ ما تٌوعدونَ ألاتٍ و ما أَنْتٌم بِمعجِزينَ«

)5عنكبوت، (» منْ كانَ يرْجو لِقاء اهللاِ فَإِنَّ أَجلَ اهللاِ ألتِِ«

) 59؛ فاطر، 7؛ حج، 15؛ طه، 85حجر، (» و انَّ الساعةِ اَتِيةٌ«

در آيه مورد بحث، معناي اسم فاعل را دارد و شايد براي » مأتياً«ه تواند شواهد روشني از قرآن باشددر اين كاين آيات مي

. هاي بالغي ديگر بر وزن اسم مفعول آمده استرعايت فواصل و جنبه

:هابررسي ترجمه
اگرچه مفهوم اسم فاعل در اين . ، برخالف شكل ظاهر، به صورت اسم فاعل معني شده است»مأتياً«ها، در اكثر ترجمه

باشد؛ها يكسان نيست، اما اهتمام به اين نكته ظريف ادبي در ترجمة قرآن، از اهميت بااليي برخوردار ميترجمه

: دهلوي

: و مجتبوي، چنين آمده استهاي سراج؛ خواجويدر ترجمه

»محققاً وعده او آينده است... «: فيض االسالم» ،.وعده او آمدني است«

»رسدو البته وعده خدا يقين به انجام مي... «: ايالهي قمشه

»بيگمان وعده او آمدني است و بنده به آن رسيدني است... «: الدين فارسيجالل

» خواهد رسيدوعده او فرا... «: پورجوادي و آيتي

»مسلماً وعدة خدا تحقق يافتني است... «: مكارم شيرازي

»همانا كه وعده او وفا خواهد شد... «: خرمشاهي

بر اساس ظاهر كلمه، اسم مفعول معني » مأتياً«ها چون به نكته ادبي و ديگر شواهد قرآني اهتمام نشده است و در برخي از ترجمه

رديده است؛شده است، ترجمه درستي ارائه نگ

»به درستي كه باشد وعده او آورده شد... «: زاده و اشرفيمصباح

»همانا بوده است وعدة او آورده... «: معزي

»كه باشد وعده او به جاي آورده شدهبه درستي... «: شعراني
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:به كارگيري فاعل در معني مفعول
)7؛ القارعه، 21الحاقه،(» ...ِ
�َ	ِ� َراِ�َ��فَهو فِي... «: نمونه اول

است و اگر بر اساس ظاهر كلمه و تركيب آيه، معني شود، بايد گفت » � $�«اسم فاعل و صفت براي » را# �«در اين آيه 

نسبت » � $�«تواند به هايي چون خشنودي و رضايت نميكه ويژگيبرد، درحاليكه او در يك زندگي خشنود و راضي به سر مي

تواند براي كسي باشد كه از زندگي و گذران، بهره گرفته و از آن احساس لذت و خشنودي ها ميبلكه اين ويژگي. داده شود

در ظاهر اسم فاعل است » را# �«پس . نسبت داده شود» ه%«تواند به نمي» را# �«از سوي ديگر با توجه به تركيب آيه، . كندمي

 مناسب و همگون باشد و در معني، اسم 1»القارعه«و در » الحاقه«هاي تا براي رعايت فواصل با كلمات آخر ديگر ايات در سوره

.از هرگونه خلل به دور باشد» � $�«مفعول است تا در نسبت به 

:هابررسي ترجمه
برخالف ساختار ظاهري، اسم مفعول » را# �«يابي دقت نشده و گزيني و معادل به نكته ادبي و آيه جاي2هادر اكثر ترجمه

.آمده است... زندگاني پسنديده، عيش پسنديده، گذران پسنديده و: كه با تعابيري مانندمعني شده است 

نسبت داده شده است؛»ه% «به نوعي به» را# �«ها مفهوم در برخي از ترجمه

»در بهشت به آسايش و زندگاني خوش خواهد بود«: ايالهي قمشه

»و خشنود خواهد بودراضي ) اش در بهشتآينده(او از زندگي «: پوركاويان

:نسبت داده شده است» عيشة«از فعل متعددي تلقي شده و به » راضية«و در ترجمه مكارم شيرازي 

»در يك زندگي خشنود كننده خواهد بود«

رف از راضيه، مناسب نباشد، زيرا رضِي ـ يرضَي رِضاً، يا با مفهوم الزم و با ح» خشنود كننده«رسد مفهوم متعدي  به نظر مي

و يا با مفهوم متعددي به معناي پذيرفتن و پسنديدن استفاده ). 119مائده، (» ...رضِي اهللاٌ عنْهم و رضوا عنْه«: رود مانندكار مياضافه به

» پذيرفتيم) استوار و پايدار(و اسالم را براي شما به عنوان آييني «: يعني) 3مائده، (» ...و رضِيت لكم االسالم ديناً«: شود مانندمي

.رودكار ميدر باب افعال به» خشنود كردن«و مفهوم متعددي آن به معني ). ترجمه علي مشكيني(

ماهيه،  ه'و(�،القارعه/ ، دانيه  را# �، �'� �،حسابيه: برخي از كلمات آخر آيات عبارتند از. 1

، معزي، پورجوادي، ياسري، آيتي، دهلوي، سراج، فيض، خواجوي، فارسي، مجتبوي. 2



17) / س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

پنداشت و چنين پنداري با ظاهر » ُ��#َ �«را به معناي » را# �«لحاظ گردد بايد » خشنود كننده«اگر قرار باشد در ترجمة آيه 

)202راغب، : نك(. آيه و ويژگي واژة رضي سازگار نخواهد بود

منابع
. ش1374تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم، . آيتي، عبدالمحمد

.ش1374هاي اسالمي آستان قدس رضوي، ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان، مشهد، بنياد پژوهش

.ش1377تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، . امامي، ابوالقاسم

. ش1372شارات بنياد دائره المعارف اسالمي، چاپ اول، تهران، انت. پورجوادي، كاظم

. ش1375 جامي، چاپ اول، –تهران، انتشارات نيلوفر . خرمشاهي، بهاءالدين

.ش1369ق، 1410تهران، انتشارات مولي، . خواجوي، محمد

.ق1417دهلوي، شاه ولي اهللا، مدينة منوره، چاپخانه قرآن كريم، مجمع ملك فهد، 

.تانديم مرعشلي، دارالكاتب العربي، بي: ، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقيقراغب اصفهاني

.تاتهران، شركت سهامي طبع، بي. سراج، سيدرضا

.ق1412شُبر عبداهللا، تفسير القرآن الكريم، بيروت ، دارالبالغه، چاپ اول، 

.ش1363ت علمي، تفسير شريف الهيجي، تهران، موسسه مطبوعا. شريف الهيجي، بهاءالدين محمد

. ش1374تهران، كتابفروشي اسالميه، چاپ دوم، . شعراني، ابوالحسن

.تاشوكاني، محمدبن علي بن محمد، فتح القدير، عالم الكتب، بي

.ق1397الميزان في تفسير القرآن، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ سوم، . طباطبايي، محمد حسين

.ش1379ي تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي، مجمع البيان ف. طبرسي، فضل بن حسن

.تاجامع الدروس العربيه، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، بي. غالييني، مصطفي

.ش1369جا، چاپ اول، تهران، بي. فارسي، جالل الدين

.ق1405فضل اهللا، محمد حسين، من وحي القرآن، بيروت، دارالزهرا، چاپ سوم، 

.ش1373قم، دارالقرآن الكريم، چاپ اول، . الدوند، محمد مهديفو

.تاجا، بيبي. فيض االسالم
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.ق1414المصباح المنير، قم، دارالهجره، چاپ دوم، . فيومي، احمدبن محمد علي

. ش1373قرآن كريم، ترجمة اشرفي تبريزي محمود، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ چهارم، 

حمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحرالغرائب، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول، قمي مشهدي، محمدبن م

.ش1377اسفند 

.ش1344اهللا، منهج الصادقين في الزام المخالفين، كتابفروشي اسالميه، چاپ دوم، كاشاني، فتح

.تا، چاپ اول، بيالصافي في تفسير كالم اهللا، مشهد، دارالمرتضي). فيض(كاشاني، محسن 

. ش1367تهران، انتشارات اقبال، چاپ اول، . پور، احمدكاويان

.ش1371تهران، انتشارات حكمت، چاپ اول . الدينمجتبوي، جالل

. ش1380قم، نشر الهادي، چاپ اول، پاييز . مشكيني، علي

.ش1372تهران، انتشارات جاويدان، چاپ سوم، . زاده، عباسمصباح

.ش1372قم، انتشارات اسوه، چاپ اول، . كاظممعزّي، محمد 

.م1981مغنيه، محمد جواد، تفسير الكاشف، بيروت، دارالعلم للماليين، چاپ سوم، 

.ش1366-1353تفسير نمونه، تهران، دارالكتب االسالميه، . مكارم شيرازي، ناصر

.ش1373ف اسالمي، چاپ اول، قم، دارالقرآن الكريم و دفتر مطالعات تاريخ و معار. مكارم شيرازي، ناصر

.ش1376اي مهدي، تهران، بنياد نشر قرآن و انتشارات اميركبير، چاپ اول الهي قمشه

.ش1372تهران، انتشارات اسالميه، چاپ اول، . ياسري، محمود


