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چكيده
آن واى دستيابى به فهم آيات قـراه بران آسان�ترين رآن كريم به عنـوجمه قرنقش تر
شمند چنان بديهى است كه از استدالل بى�نياز است.ت اين امر ارزضرور
 نحل آمده است:٤٤در آيه 

»نروّهم يتفكّل اليهم و لعلّليك الذكر لتبين للناس ما نزْلنا إانز… و«
شبختى است بـاسيدن به سعادت و خومه ردم كه الزاگر تفكر و انديشيدن در مـر

االى الهىد،تحقق اين هـدف وار دارند استوف الهى پيـوآن و معارتبيين آيات قـر
جمه امكانند،از طريق ترآن آشنايى ندارى از انسان�هايى كه با زبان قراى بسياربر

پذير است.
ى و صداقت وبه دور از سليقه�هاجمه و امانتدارل كامل ترعايت اصوجمه بايد با رالبته تر

جمهآن باشد؛نبايد با بسنده دانستـن تـردى و در كنار متن اصلى قـرايش�هاى فـرو گر
د.بلكهار بگيرترين عبادتهاست در حاشيه قـرها وبرائت آن كه از بهترين ذكـرآن،قرقر
د.ار بگيرجه قرد تودش،بايد مورر و با آداب خاص خوّاه تدبائت نيز به همرقر
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تند از:د عبارار گيرجه قرد تودى كه بايد مورارمو
جمه،بالغت و نحو.آن،تر:قره%هااژكليد و

گانى زبان مبدأاژ.تحليل و١
ىارجم مسلط بر زبان مبدأ با ابـزجم است.مترمترگانى،نقطV آغازين كـاراژتحليل و

ىه و نظاير،تضمين�هاى نـحـوجوادفات،وه شناسى،شناخت متـراژد(وكه در اختيـار دار
اغ ساخت�هاآنى و…) به سروبالغى،حقيقت و مجاز،اصطالحات،كنايات،حقيقت قر

سىسى مى�كند.در اينجا ما به بـررمعنا آنها ـ بررا ـ از جهت لفـظ وفته،رگان راژو ريشV و
دازيم:د مى�پرارموخى ازبر

گاناژم صحيح وجمه و تشخيص مفهوتره شناسى دراژ.نقش و١ـ١
اجعه به كتب معتبـر لـغـتن مرآن است وبـدوجمه و تفسير قـرلغت يكى از منابـع تـر

اند تكيه كند يا از ديـگـرآن نبايد بر ذهن خـوجم قرد.مترآن اقدام كـرجمV قران به تـرنمى�تو
د اطميناند نظر خوه موراژاجعه كند تا به معناى وتقليد نمايد،بلكه بايد مكرر به لغت مـر

جمها به خطا ترآنى ره قراژا در اين كار نمى�كننـد و وم رجمان دقت الزخى متـريابد،گاه بر
ا بهجمه را فريب مى�دهد و تـرجم رسى و عربى متره در فاراژمى�كنند.گاه نيز تشابه يـك و

د.خطا مى�بر
/٧اف،(اعر»ل…ّاد و التمفان و الجرسلنا عليهم الطوفأرآن ذيل آيه«جمه�هاى متعدد قرتردر

؛)٢٩/١٤ت،(عنكبو»نفان و هم ظالموفأخذهم الطو؛و همچنين«)١٣٣
فان»در عربى حادثه�اىحالى كه«طوجمه شده است.درفان»ترد«طوفان به خوه طواژو

د كه در اين دو آيه نيزد سيل به كار مى�روا احاطه مى�كند و غالبا در مورا گويند كه انسان رر
سى به معناى«تند باد»است؛يعنى مخاطـبه در فاراژا ايـن وّام١به معناى سيالب است.

دى كه آقاىارآن به جاى معناى«سيالب»معناى«تندباد»مى�فهمد.( از جمله مـوجمV قرتر
فته است،اين آيات مى�باشند).جمه به اشتباه رى در ترمجتبو

ى.تعادل ساختار١ـ٢
هاى متن مبدأ و يافتن معادل آن�هـا درزبـانسى ساختارجم،بررمقطح بعدى كار متـر
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ىده و نيازهاى دو زبان منطبق بودى ممكن است ساختارد معدوارمومقصد مى�باشد.تنها در
دى خاص خوا در قالب�هاى ساختـارا،هر زبان عناصر معنايى ربه تغيير نداشته باشد؛زير

ه نـاماع اسم،صفت،فعل و غيـران از انـوى مى�توائه مى�دهد.از جمله عناصر سـاخـتـارار
بى زبانى محسوگى�هاى ساختارتباط آن�ها از ويژع ارفتن اين عناصر و نوار گرتيب قرد.تربر

لى معموا با عناصر ساختارى زبان مبدأ رجم بايد عناصر ساختارتيب متردد.بدين ترمى�گر
اننده منتقل كند.ا به خواند همان پيام رل در زبان مقصد جايگزين نمايد تا بتوو متداو

جمهه و نقش آن%ها در ترفه و نكر.اسم معر١ـ٢ـ١
ا باان اسامى ره مى�باشد.در عربى مى�تونكرفـه واسم در يك تقسيم بندى شامل معر

ه�اى به اسمدن اسم نكـرت ضمير،اسم خاص و يا اضافـه نـمـواستفاده از«ال»يا به صـور
ه،اسم مضافضمير،اسم،صفت اشارسى با استفاده ازفه ساخت.در فارفه ديگر،معرمعر

سى بالبينات ثملقد جاءكم موونه:«اى نمود.برفه تبديل مى�شـوه به اسم معرو…اسم نكر
؛)٢/٩٢ه،(بقر»ناتحذتم العجل من بعده و انتم ظالمو

شن�ترسى با حجت�هـاى روده�اند:هر آينه مـوجمه كرت ترى بدين صورآقاى مجتبـو
ديد.حالى كه ستمكار بوفتيد درا [به خدايى] گرساله رد شما آمد و از پس او گونز

دگـىجه به گسترفته شده است و با تودن العجل ناديده گرفه بـوجمه ايشان،معردر تر
د.حال آن�كها شامل مى�شوساله�اى ره هر گواژان گفت اين وساله»،مى�توحيطV معنايى«گو

هى در غيبت چهـل روزدى به نام سامـرده كه فـرساله زرينى بـود آيه از«العجل»گـومقصـو
ى مشهور است.ساله سامرد و به گودم ساخته بواهى مربه منظور گمر(ع)سى ت موحضر

جمهف و مضاف و مضاف اليه و نقش آن%ها در ترصو.صفت و مو١ـ٢ـ٢
جمه بـه كـارى تعـادل در تـرارقرى است كـه دربـرد يادشده نيز از مـبـاحـث دسـتـوردو مـور

ده�اند.جمه كرى چنين تر»آقاى مجتبواحلت لكم بهيمه االنعام اال مايتلى عليكمند.در آيه:«مى�رو
اى شماد برانده مى�شـوآن�چه بر شما خوشت چهارپايان زبان بستـه،جـزدن گو«خور

حالل شده�اند».
جمه شده و«بهيمه»ف ترصوت صفت و موجمه ايشان،«بهيمة االنعام»به صوردر تر
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كيب اضافى ـ مضاف وكيب،يك ترتى كه اين ترى شده است،در صورّصفت«انعام»تلق
جمه چهارپامضاف اليه ـ است.و بايد مى�گفت:«زبان بسته�هاى چهارپا».در ضمن تـر

سفند، بز)گفتـها انعام به چهارپايان دامى(گاو،شتـر،گـواى انعام مناسب نيست؛زيـربر
د.ت زبان بسته�هاى دامى استفاده مى�كرد از عبارد،پس بهتر بومى�شو
ا بعد از مضاف اليهد،درزبان عربى صفـت رقتى يك اسم مضاف،صفت هم بگيرو
ار مى�دهنـد.د مضاف قرخـوا پس ازسى صفت اسم مضـاف رلى در زبان فـارند،ومى�آور
»جانب الطور االيمنند و«؛بندگان صالح خداو)٣٧/٤٠(صافات،»عبادالله المخلصينمانند«

اجعهاين قبيل.(با مرند و مثال�هايى ازجمه مى�شوه )طور،تراست (كو؛سمت ر)٢٠/٨٠(طه،
ى،اشكالى ديده نشد).جمه مجتبوع در تربه چندين مثال از اين نو
بل به اسلوّكيب«اسم[مضاف] + مضاف اليه+ صفت مضاف»مبدگاه در زبان عربى تر

مجرور متعلق به اسم باشدد.اعم از آنكه جار و«اسم+جارو مجرور+ صفت اسم مى�شو
خالف عربى ـ ابتداسى ـ برجمه فارتردى نيز بايد دراريا به فعل قبلى در جمله.در چنين مو
ا بياوريم.صفت اسم و سپس جارو مجرور ر

ى:جمه آقاى مجتبوعايت اين نكته در تردى از رمور
؛اندكى از كنار�ـ سدر ـ)٣٤/١٦(سبأ،»شىء من سدر قليل«

اهيـمن تتابع اضافات)،بخـوكيب اضافـى(بـدوصي� مضاف اليه؛اگر در يـك تـرتو
مضافا پس ازسى،صفت رصي� كنيم،هم در زبان عربى و هم در زبان فارا تومضاف اليه ر

مى�دهند:اراليه قر
ختانسيده و افكند� درى:«تنه�هاى پو؛آقاى مجتبو)٦٩/٧(حاقه،»أعجاز نخل خاويه«

جمجمه يادشده،مترلى در ترده�اند.در اين�جا«خاويه»صفت نخل است وجمه كرما»ترخر
فته است.ا صفت«اعجاز»گر«خاوية»ر

دن«تر»و«ترين»به صفت مطـلـق،ان با افـزوسى مى�تـوصفت تفضيلى:درزبـان فـار
اى ساختن صفت تفضيلى و عالى تنهاصفات تفضيلى و عالى ساخت.در زبان عربى بر

نث است.اى مؤاى مذكر و«فعلى»برآن استفاده از صيغV«أفعل»برد است وجويك شكل مو
فه،نث آن«فعلى»به شكل�معـرن«من»مى�آيند.گاه«أفعل»يا مؤكه گاه با«من»و گاهى بـدو

ند.اقع مى�شوكالم وصي� كنند،درا توبى�آنكه اسمى ر
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جـمـهار»ترى«دستـاويـز اسـتـو؛كه آقاى مـجـتـبـو)٢/٢٥٦ه،(بقـر»ثقـىة الـوالعـرومانـنـد«
تر»است.ارجمه صحيح آن«دستاويز محكم�تر يا استوتى كه ترصورده�اند.سدر�كر

سى،معناى صفـتد،در زبان فارد يا جمع)اضافه شوه�اى(مفراگر افعل به اسم نكـر
(آل»هّامخيـر؛«)٩٥/٤(تيـن،»أحسن تقـويـم؛«)٢/٤١ه،(بقـر»ل كافربـهّاوعالى مى�دهد.مـانـنـد«

ايطى هيچچنين شرى درجمه آقاى مجتبو؛(در تر)٩٥/٥(تين،»اسفل السافلين؛«)٣/١١٠ان،عمر
د اشتباهى مالحظه نشد).مور

جصفى�خارافعل و فعلى در قالب اسمى؛گاه افعل يا فعلى از قالب تفضيلى و حتى و
ه�اى از امور(عام يا خاص)با أفعل ياى پارند.نام�گذارمى رودر معناى اسمى به كارشده و

د و هيچ�گاه معناىه در قالب اسمى به كار روارد كه افعل يا فعلى هموفعلى سبب نمى�شو
ف كلمV«دنيا»است كه بيشتـرنV معـرود نداشته باشد.يك نمـوصفى و يا تفضيلى با خـوو

صفى(تفضيلى نيز بهگ.هر چندگاه در قالب ومرندگى پيش ازاى زقات اسمى است براو
و….)٦٧/٥(ملك،»ماء الدنياّالس؛«)٨٣/٤٢(انفال،»ة الدنياالعدوكار آمده است؛مانند:«

اءفله جـزده�اند:«جمه كرا به اشتباه تـرسى آن رجمان فـاريكى از مثالهايى كه اكثر متـر
اهد داشت».تر خوند:«پاداش نيكوالدومى�باشد:فو)١٨/٨٨(كه�،»الحسنى
اهد داشت»و….تر خوا پاداش نيكو باشد»،«پاداش نيكومشاهى:«او رخر

اء»نيز نقشخر،در جمله است و«جزاء»نيست،بلكه مبتداى مؤ«الحسنى»صفت«جز
ا پاداش،نيكويى است».ى:«او رجمه صحيح از مجتبود.ترا دارل له رمفعو

كب:جه به اصطالحات مر.تو١ـ٢ـ٣
)٢٢/٩(حج،»ّهثانى عطفه ليضل عن سبيل%الل«

داندن از حق] مى�پيچاند،تاا به نشانV تكبر[و رو گرد رى خوى:در حالى كه پهلومجتبو
اه كند.اه خدا گمرا] از ردم ر[مر

مى است.شايسته است،در چنـيـنا مى�پيچاند»تعبير مبهم و نامـفـهـود رى خوتعبير«پهلـو
چند عينساند،هرا بـرم رد كه مفهود و يا جمله�اى به كار روى استفاده شوتعبير گوياتـردى ازارمو
داند».انه رو مى�گرد:«مبتكرجمه لفظ نباشد؛مثال به جاى تعبير يادشده،گفته شوتر
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ه%هااژ.دقت در ساختار و١ـ٢ـ٤
اذند،مثال در آيه«ست آن مى�شوجمV نادره ها منجربه تراژست ساختار وتشخيص نادر

ده�اند،از آن رو كهار كر؛به كسانى كه با آنان كارز)٢٢/٢٩(حج،»اهم ظلموّن بانللذين يقاتلو
اهد شد.ار داده خوخصت كارزستم ديده اند ر

د،كسانى است كه جنـگ بـرل آمده است و مقصون»به صيغه�ى مجهـوكلمه«يقاتلـو
م آمده و ازت معلوى به صورجمV آقاى مجتبوحالى كه در تـرآن�ها تحميل شده است،در

فته است.ح جمله از ميان رضوهمين رو و
؛)٢٢/٦٠(حج،»هّه اللّنقب به ثم بغى عليه لينصرمن عاقب بمثل ما عوذلك ويا در آيه«

امن] و كسى كه عقوبت كند به مانند آن كه او رمؤه كافر واين است[ حكم خدا دربار
ى�اش مى�كند.آن باز بر او ستم كنند،هر آينه خدا يارده�اند؛پس ازعقوبت كر

قب به»و«بنى عليـه»ال فعل�هاى«عـوى اوجمه مجتبـوهمان طور كه پيداست،در تـر
دجوه» وّنل هستند و ثانيا تاكيدى كه�در«لينصرجمه شده است.در حالى كه مجهوم ترمعلو

جمه منعكس نشده است.د،در تردار
ا كهد رارموى ازل داشته�اند ـ،بسيـارجمه مبذوانى كه در امر تراواما ايشان ـ با دقت فر

ده�اند،مانند:جمه كرفته�اند،به خوبى با دقت كافى تران به اشتباه رديگر
گشتيم.ى تو باز»؛ما به سوا هدنا اليكّإن«

تى كه بعضىگشتن.در صورجع و برد)است،به معنى ر«هدنا»در اين آيه از(هاد،يهو
فته�اند.ا از(هدى،يهدى)وبه معناى«هدايت»گرجمان آن رمتراز

ه.استعار١ـ٣
د،سپسفى دارى،اصل و معناى معروه اين است كه گاهى يك لفظ از نظر لغواستعار

ا در غير اين معنا استعمال مى�كند.پس استعمال لفظ در اينشاعر آن لفظ رشاعر و يا غير
فندا باالترين تـره رجانى پس از اين تعري�،استعـارت عاريه پيدا مى�كند.جـرمعنى صور

٢ترين زيبايى در كالم مى�داند.جذاب زبانى و شگفت آور

؛)١٩/٤(مريم،»أس شيبااشتعل الرمثال در«
معناى اصلى يعنى شعـلـهضع نشده،بلـكـه ازى واى پيرلفظ«اشتعال»،در اصـل بـر
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د،بهب شعله�ور مى�شوقتى چونه كه وشدن،به اين معنى انتقال داده شده است.همان�گوور
هاىى هم به تدريج موب تغيير مى�يابد،پيرحالت چوايت مى�كند ود سراف خوتدريج به اطر

ا تغيير مى�دهد.نگ آن را سفيد مى�كند و رسر ر
اجم بايد يا معناى اصلى كلمات يعنى«مستعار�منه»رجمه� چنين جمالتى،مترحال در تر

ه�هااستعارخى ازفته است؛بره در آن به كار ران،استعارا كه به عنود يا معنايى ردر نظر بگير
دجودى مشكلـى وارچنين موند.درم،به كار مـى�رونه�اى هستند كه عينـا در زبـان دوبه گو

د،مثالاهد كرجمه خـوى ترطبق معناى استعارا براحتى،آيه رجم بـه راهد داشت و مترنخو
ان آن�ها»به آسانى مى�تولّاخفض لهما جناح الذو»و«طتانبل يداه مبسوهايى مانند«در تعبير

سى هم چنـيـنن در زبان فـارفت،چوه گـرا استعـارد و آن رجمه كـرا به معناى اصـلـى تـرر
ده است»نه است:«بلكه دستان او گشوتيب اين�گوجمه به ترند.ترد دارجوه�هايى واستعار

تنى بگستر».اى آنان بال فروو«بر
م نباشد،كار برد استفاده زبان دوفته در آيات،مـوره�هاى به كار ردى كه استعارارلى در موو

مىجمه كند،معناى نامفهوت تحت اللفظى ترا به صوراهد آن�ها ردد و اگر بخوجم سخت مى�گرمتر
جمه تحتاس شيبا»ترت:«و اشتعل الردر عبارًاهد داشت كه در شأن كالم الهى نيست.مثالخو

د.د ندارسى كاربرى،در فارش پيرشدن سر»به معناى گستراللفظى آن،«شعله ور
؛)١٦/١١٢(نحل،»عف و الجوفاذاقها الله لباس الخودر آيه«
س به آن�ها چشانيد.سنگى و ترى:جامV گرمجتبو

خى ازل نيست.برده�اندمتداوجمه آورسى،چشيدن لباس،چنان كه ايشان در تر در زبان فار
فته�انـد وا به معناى اصلـى آن گـرجمان از معناى اصلى«لباس»دست كـشـيـده�انـد و«اذاق»رمتـر

مشاهى،الهى قمشه�اى).ند،خرالدودم] آن چشانيد.(فوا به [مراس رسنگى و هرگفته�اند:طعم گر
؛)٣٨/٣٧(يس،»و آية لهم الليل نسلخ منه النهاردر آيه:«

ن مى�آوريم.آن بيروا ازاى آنان نشانه�اى [ديگر] است كه روز رى:و شب برمجتبو
ده�اند ـ كه به معناىجمه كركنيم»و يا«بر مى�كنيم»تـرا«برجمان،«نسلخ»رخى از متربر

ابهّد.امنمى�روسى به كارلى كندن روز از شب،در فاراست ـ،وديك�ترتحت اللفظى آن نز
م آيهن هم مفهـوجمه مناسبى باشد،چون مى�آوريم»ترى؛«بيروجمه مجتبوسد ترنظر مى�ر

س نيست.سى نامأنوساند و هم در فارا مى�رر
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جمه آن%هاادف و مشكالت تر.كلمات متر١ـ٤
ا در زبان عربى اثباتادف رد الفاظ متـرجول،وبيشتر علماى نحو،لغت و علم اصو

سندادف به نظر مى�رده و گفته�اندالفاظى كه مترا انكار نموخى نيز به كلى آن رلى برده�اند،وكر
د.ا ندارى آن رصيتى هستند كه ديگراى خصوكدام دارهر

ادف دريك لغت،اين است كـه دوطى،علت عمده پيدايش لفظ مـتـرديدگاه سيـواز
ند ولفظ مشهور مى�شـوند،سپس هر دولفظ مختل� به كار مى�بـراى يك معنـا دوقبيله بر

ضع كند واضع وا يك ود.البته ممكن است كه هر دو لفظ راضعان از ياد مى�رواختالف و
ه هاى فصاحـت وش شيوساندن معانى و يا گستـراى راه�هاى مختل� بـرهدف او ايجاد ر

٣بالغت در عبادت باشد.

دجوهم وده�اند،كه اگرآن كار كردات قران و كسانى�كه در مفـرّرمفسى ازبه اعتقاد بسيار
فته استادف به كار نـرآن كريم،الفاظ مترا در زبان عربى بپذيريم،در قـرادف ركلمات متـر

د اين نظريهاغب اصفهانى در مقدمه كتاب خود.از جمله را دارد ر� خولفظى معناى ويژهرو
اىسند،دارادف به نظر مى�رده و اظهار داشته است كلماتى كه در نگاه نخست مترا تقويت كرر

د.آنى مشخص مى�شود آن�ها در آيات قرسى كاربرت�هايى هستند كه با بررتفاو
ندول دارآن قبوا در قرادف رد الفاظ متـرجوآنى،وم قرخى دانشمندان علـومقابل،بردر

ل شده استب�هاى اين زبان نازه�ها و اسلوآن به زبان عربى و مطابق با شيومعتقدند كه قر
تأكيد درع وآن�ها باعث تنـود و استفاده ازد دارجوادف ون در زبان عربى كلمات متـرو چو

آن هم از آن�ها استفاده شده باشد؟د كه در قرد،چه مانعى داركالم مى�شو
ا بهب رادف يا متقارطى،عط� دو كلمه متـرى از او سيوكشى و به پيروبدر الدين زر

اى آن مثال�هاىه بالغت دانسته�اند و برجوا از ويكديگر به قصد تاكيد،نه تنها جايز بلكه آن ر
مانند:٤ده�اندآنى آورآيات قرمتعددى از

)٢٠/٧٧(طه،»كا و التخشىال تخاف در«

)٢/١٧١ه،(بقر»االدعاء و نداء«

ادف مشخص كند تـاا در مقابل كلمات متـرد رضع خوجم بايد مـوت،مترصوردر هر
د.جمه در آيات مختل� نشودچار اختالف تر
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)١٠/٥نس،(يو»االقمر نورالذى جعل الشمس ضياء وهومثال در آيه«

ادف به شمار مى�آيند،هردر اين آيه«ضياء»و«نور»در كنار هم آمده�اند و از الفاظ متر
شنايى ذاتى باشداى آن�ها گفته شده،مانند اين كه اگر روت�هايى برل تفاوچند طبق معمو

٥ضى باشد«نور»است.«ضياء»و اگر عر

اشيد رست آن خدايى كه خورده است:«اوجمه كرا چنين ترى همين آيه رآقاى مجتبو
شن ساخت».ا روماه رشنايى دهنده وخشنده و رودر

ا بـهلى در«ضيـاء»ركنـد وامنظـورت ميان«نور»و«ضـيـاء»رده تا تفـاوايشان سعى نـمـو
ده است.جمه كرشنايى تررو

ف»و«خشيت»در كنار هم ذكر شده�اند؛«خو)٢٠/٧٧(طه،»كا و التخشىالتخاف در«
ه ذكر شده است و آن ايناژتى ميان اين دو وادف به شمار مى�آيند.البته تفاوالفاظ مترو از

اه با تعظيم باشد.سى است كه همراست كه خشيت تر
ى».ق گشتن] بيم دارنه[ از غرسى ونيان] بترعوى:«نه از دست يافتن[فرجمه مجتبوتر

نلويقـوحالى كه در«ده،درجمه كرا به بيم داشتن ترس و خشيت را به ترف رايشان خو
نغـوّالذين يـبـل؛«)٢٠/٣(طه،»ة لمن يخـشـىا تذكـرّال؛«)٥/٥٢(مائـده،»ةنخشى أن تصيـبـنـا دائـر

ى أخاف عليكم عذابّإندر«س وا به تر؛«خشيت»ر)٣٣/٣٩اب،(احز»نهساالت الله و يخشور
عكس آن�چهست برده است.(درجمه كرا به بيم داشتن ترف»ر؛«خو)٧/٥٩اف،(اعر»م عظيميو
د بحث آمده است).جمه آيه مورتردر

»هّنى الى اللى و حزّا بثما أشكوّقال انس�:« يو٨٦آيه در
»به معناى غمّت كه«بثه است،با اين تفاودو به معناى غم و انـدون»هر«بث»و«حز

انا پخش مى�كند و به ديگرانجام آن رد و سرشيده بدارا پواند آن راست كه صاحبش نمى�تو
٦د.ان گفته نمى�شون»غمى است كه نهانى است و به ديگرلى«حزد،واظهار مى�دار

ق گفتهجمه،فـره خويش به خدا مى�نالم»(در اين تـرد و اندوى:«از درجمه مجتبـوتر
فته نشده است).دنظر گرشده درباال،مور

جمهه و تطاير و نقش آن%ها در ترجو.و١ـ٥
ه و تطاير،از شاخه هاى تفسير است و معناى آن اين است كه يك كلمه درجوعلم و

دى معنايى ديگـرد و در هر مـوركت ذكر شوت ويك حـرآن،با يك صورقرضع ازچند مـو
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ضع ديگر است و اينضع تطير همان لفظ در مود.پس لفظ هر كلمه در يك مـواده شوار
اين،«تطاير»نامه است.بنابرجـوكلمه به معنايى ديگر،ولى تفسير هرهمان تطاير است.و

٧ه»نام معانى است.جوالفاظ و«و

شته شده،اطالع داشته باشد ـ تا بامينه نوجم بايد از كتاب�هايى كه در ايـن زپس متر
جمه كند و از خطااده شده،ترا در جايى متناسب با معناى اره راژاند واجعه به آن�ها ـ بتومر

ن بماند.مصو
دهجمه كـرت تـر؛بدين صـور)٩/٦٠(توبـه،»اءو…ما الصدقات للـفـقـرّانى آيه؛«مجتـبـو

ـ ز ـ براست:«همانا صدقه�ها  ه«صدقات»در اين جا،اژد از ومندان و…»مقصواى نيازكات 
سىفاره«صدقـات»دراژا بيان مى�كند؛در حالـى كـه وف آن رد مصراركات است و آيه مـوز

ا مى�دهند.استفادهدم به فقرى به معناى كمك�ها و صدقه�هاى مستحبى است كه مرامروز
تى كها بفهمد،در صورسى صدقه رجمه،معناى فارانند� ترد كه خوه سبب مى�شواژاز اين و
ا در اين آيهه راژى»اين وان�قدر«مجتبوجم گرده است.از اين رو مترد بوكات مقصومعناى ز

ده�اند.جمه كركات»تربه معناى«ز
ده�اند:«آياجمه كرى چنين تر؛آقاى مجتبو)٣١ /١٣عد،(ر»اافلم ييئس الذين آمنودر آيه«

ميد نشده�اند».ان هنوز]نودن كافرده�اند[ از ايمان آوركسانى كه ايمان آور
علمميدى است جز در آيV ذكر شده كه به معناى دانستن وه«يأس»همه جا به معناى نواژو

ده�اند،نمى�دانند يا نداسته�اند …ست آيه چنين است:آيا كسانى كه ايمان آورجمV دراست و تر
و ٨ده�اند كه يأس در اين جا به معنى علم است.كشى،تصريح كران و ادبا،از جمله زرمفسر

فته�اند،كه اشتباه است.اميدى گرى در اين�جا به معناى نومى�بينم كه آقاى مجتبو

جمه.تضمين و نقش آن در تر١ـ٦
د ـ،صفت تضميـنجمه در نظر بگيرجم بايد در تريكى از نكات بسيار مهم ـ كه متـر

دجودد.البته با واده گرى ارد و معناى لفظ ديگراست.تضمين يعنى اين كه لفظى ذكر شو
فايده تضمين،اين است كه از فعل٩د.فته شوم در نظر گرلفظ تامعناى لفظ دوقرينV بين دو

فى ديگرضمن حـرا درفى رهمچنين معناى حر١٠عكس.اده كند يا برم،معناى تعديه ارالز
نه�اند.ه بدين گوّف جاراده كند،چنان كه بيش�تر حروار
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مل دوا»مفعو؛در اين آيه،فعل«التأكلو)٤/٢(نساء،»الكمالهم الى اموا اموالتأكلودر آيه«
ا»استوّا»متضمن معناى«التضمد كه«التأكلوفته و اين داللت بر اين دارا با«الى»گرد رخو

ئىا جزتى كـه آن رصوردن مال يتيم نهى شـده اسـت درآيه اين است كه،خـورو منظـور از
ا دردن مال يتيم نهى شده باشـد؛زيـردحساب كنيد نه اين�كه بطور مطـلـق خـورمال خواز

م شخصّ؛يعنى اين كه قي)٤/٦(نساء،»فا فلياكل بالمعرومن كان فقيره نساء آمده است:«سور
ميت امورست كه قيود و اين به خاطر پاداش اويتيم اگر فقير باشد،بايد از مال يتيم بخور

ساجمه،بسيـار رى به اين نكته دقت شده و ترجمه آقاى مجتبـود.در ترا دارشخص يتيم ر
هم نكنيد ـدتان مخوريد ـ درا با مال�هاى خوى:«مال�هاى آنان رجمه مجتبـومى�باشد.تر

گ است.كه اين گناهى بزر
V٢/١٣٠ه،(بقر»ا من سفه نفسهّاهيم الغب عن ملة ابرمن يرو:«١٣٠اما،ايشان آي(.

دا نابخرد رداند مگر آنكه خوى بگراهيم روكيست كه از كيش ابرده�اند:«وجمه كرنه تراين�گو
جهى به صنعت تضمين نداشته�اند.جمه اين آيه توشن است كه ايشان در ترد.روشمار

ل آن است،حال آن كهفته است و«نفس»مفعودر اين آيه فعل«سفه»متعدى به كـار ر
نه است:م است و علتش اين است كه متضمن معناى«أهلك»است و معناى آيه اين گوالز

اهيم يهلك نفسه عن سفاهته».اغب عن ملة ابر«الر

جمه آنى درزبان عربى و تر.تحليل نحو٢
جمهى در ترط به ساختار نحوجمه،مربوى ترخى از مشكالت ساختاراز آن�جا كه بر

ى ـ ياحاالت نحوا در بخشى ازى رخى از مشكالت ساختار نحواست،در اين قسمت بر
ار مى�دهيم:سى قرد بررى ـ مورنقش�هاى نحو

جمه آنل مطلق و تر.مفعو٢ـ١
اى ساختارسى دارل مطلق،در زبان عربى از نقش�ها يا حاالتى است كه در زبان فارمفعو
سى است.ى معادل،درزبان فارمند ساختارى نيست.از اين رو نيازمشابه نحو

تعى و عددى به صورع آن( تاكيدى،نـوكدام از سه نول مطلق،در هرمعادل مفعـو
د.اهد بوف و مضاف)قيد خوصومو
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ده است:ماجمه كرت ترى بدين صـور؛مجتبو)٤٥/٣٢(جاثيه،»ّاا ظـنّ الّان نظندر آيه:«
ى گمان نبريم….جزپندار

اى عامل منفى (ان نظن) است از آن�جا كه درل مطلق تاكيدى»براين آيه،«مفعوظن در
انيم از قيدل مطلق تأكيدى نمى�تواين،معادل مفعوفته است،بنابراين جمله،استثناء به كار ر

ده است.جمه نموده و ترل به تصور كرا مفعوا»رّى«ظنجمه مجتبوه بگيريم.در ترنفى،بهر
� آن] داريم….جمه صحيح:[ما] تنها [ظن و] گمانى [دربارتر

ى:«وبه سبب بـازجمه مجتبـو؛تـر)٤/١٦٠(نساء،»اه كثيـرّهم عن سبيل الـلّو بصـددر آيه«
هاژا وى است؛زيـرجمه ايشان فاقد تعادل نحـواه خدا….ترا از ردم] رى [از مرداشتن بسيـار

ان بااوه به دليل تناسـب فـرآن.ـ بويژاب قرا»به اتفاق نظر اكثر دانشمندان نـحـو و اعـر«كثيـر
ـ صفت و جانشين مصدر يا مفعوسبك زبانى قر ا) است.ازايا جوف (صدورل مطلق محذوآن 

اه خدا….ان،آن�ها از راوجمه صحيح:… و به سبب ممانعت فرتر
؛)٤/٣٦(نساء،»الدين إحسانا…ا به شيئا و بالوكوه و التشرّا اللاعبدووآيV:«و در

ل مطلقى:… و به پدرو مادر نيكى كنيد….در اين آيه«احسانا»مفـعـوجمه مجتبوتر
ع تأكيدى است؛كهل مطلق از نوا … إحسانا).اين مفعوف (أحسنواست و عامل آن محذو

ا جايگزين آن است و دراين جملV فعليه تأكيدى نهفته است ـ و مصدر رعامل حذف ـ در
د.ى ديده نمى�شوجمه مجتبوتى كه اين تاكيد در ترصور

جمه صحيح:به پدر و مادر بسيار نيكى نماييد….تر

جمه آننگى تر.تمييز و چگو٢ـ٢
در خوّه و آن�جا كه مشتق است با عامل مقـدال،اسمى است جامد و نكـرمعمو تمييز

د.ب مى�شويك�جا،تمييز محسو
اقع،كامل�د؛يعنى دروا�دارنظر ساختار معنايى،تنها نقش يك متمم معنايـى رتميز از

ايند.ى مستقل به شمار نمى�روى ديگر است و از نظر معنايى عنصركنند� معناى يك عنصر نحو
چه جهت؟از چه جنبه؟؟از چه لحاظ؟ازن:از نظرسش�هايى چواب پرجوعنصر معنايى در

ى ـ معنايى ديگرفع ابهام معنايى ازيك عنصر نحواى تفسير يا ران چه؟و… و نيز بربه عنو
د.به كار مى�رو
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د و در تميز نسبت،ابهـامفع ابهام از كلمه مى�شـود،رمفـرد.در تميزع دارتميز دو نـو
سىجمه ساختار تميز و بـررد.آن�چه در ترف مى�شوطرد در جمله برجـوجمله يا نسبت مو

جمها در ترط است به تمييز جملـه؛زيـرد عمدتا مربـوط به آن اهميـت دارمشكالت مربـو
خ نمى نمايد.ال هيچ مشكلى رد معمومفرتميز

د:جمه مى�شوت ترسى معاصر؛تميز نسبت،به دو صوردرزبان فار
ـ نحوكيب يا درجمه بر اساس ترال�)تر ى تميزبا عناصر مبهمآميختن ساختار معنايى 

د:اوجمه كـران چنين ترش ـ مى�تـوجه به اين روا ـ با تومثال:«هو اكثر منك علـمـا»ر
جمه«داناتر»از لحاظ ساختار معنايى مبنى بر ساختار معنـايـىست.در اين تـرداناتر از تو

ى عنصر مبهم(اكثـر)فى مبنى بر ساختار نحـوى و صـرتميز(علما)و از نظر ساختار نحـو
فى،صفت تفضيلى است.لحاظ صرد و ازاست كه نقش مسند(=خبر)دار

جمه بر اساس نقش تميز و تفكيك آن از عنصر مبهم:ب)تر
ان،در،ن:از لحاظ،از نظر،به عنـواتى همچـوف يا عبارش،از حـروع رودر اين نو

دن شاهدلى با آورش است وجمه تميز جمله،همين روند.اصل در تره مى�گيراز،و… بهر
ارقرا هميشه برى راند تعادل ساختـاراهيم ديد كه اين ساختار معادل نمـى�تـومثالهايى خـو

ى تميز با عنصر مبهـم)وكيب ساختـاراساس ترل (برع اوجمV نوت ترنمايد.در اين صـور
ب�ترينان مطلود به عنوار سازقرا بهتر برجمه�اى كه تعادل معنايى — بالغى رع ترپس هر نو

د.گزيده مى�شوجمه برتر
.)٤/٨٧(نساء،»ه حديثاّمن أصدق% من اللودر«

تر از خداست.استگوى:چه كسى رجمه مجتبوتر
اى عنصر مبهم«أصدق»است.با اين كه ميانه،تميز نسبت برب و نكر«حديثا»،منصو

جبار،مود؛اما اين تكرد دارجـوى)وار لفظ(سخن و گوعى تكرتر»نواست گو«سخن و ر
كيب تميز با عنصر مبهمى بر اساس ترجمه آقاى مجتبوفصاحت كالم نيست.ترخدشه د ر

اى تعـادلاى متن،آيـه دارعايت بالغت،معـنـا و مـحـتـوفته است.به دلـيـل رت گـرصور
جمه�اى است.تر

جمه%هاى پيشنهادى:تر
ل)ش اوتر از خداست.(بر اساس رواست گفتار.و چه كسى ر١
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م)ش دوتر از خداست.(بر اساس رواستگوچه كسى در گفتار و سخن ر.و٢
ى:من بهجمه مجتبو؛تر)٣٤(كه�،/»ا نفرّأنا اكثر منك ماال و اعز/كه�:«٣٤در آيه 

م.انمندترندان و غالمان و خادمان و حشم ـ تواد ـ فرزمال از تو بيشتر و به افر
».ّاى عناصر مبهم«اكثر و أ عزه؛تميز جمله(نسبت)برب و نكرا»منصو«ماالو نفر

مان ميان زبانى،همزد نحوّى تالش شده است،تعادل و تقـيجمه آقاى مجتبودر تر
جمه بخش نخست آيه،به دليل تفكيك نقش تميـز وا ترّدد؛امعايت گرجمه آن رآن و ترقر

م»معنايىتو بيشترا جملV«من به مال ازعنصر مبهم،از فصاحت معنايى دور گشته است؛زير
ان بر اساس اصل جانشينى(در زبان شناسى)بهد.در اين�جا مى�توفصيح و حتى دقيق ندار

د.ا به كار برم»رن ترم»يا«فزوترت«برم»دو عبارجاى«بيشتر
ىد مشكل نحوجمه تميز مفـرا ترّد.امابطه با تميز نسبت بومثال�هاى گفته شـده در ر

»ها%يرة خيرفمن يعمل مثقـال ذرسى است.مانند آيـه:«جمه به فـارد و به آسانى قابل تـرندار
د ـ نيكى كند آنچه يى خره�اى ـ يا موركه همسنگ ذرى:پس هرجمه مجتبوتر؛)٩٩/٧ال،لز(ز
ا ببيند.ر

ا مى�بيند.ه�اى نيكى كند[نتيجV] آن ر� ذركس به انداز:پس هرجمه پيشنهادىتر
ع جمالتد و اين نود ندارجود مشكلى وجمه تميز مفرد در ترچنان كه مالحظه مى�شو

جمه شده است.ستى ترجمان به درى و اكثر مترجمه آقاى مجتبوتردر

جمه آنع ترسى حال و نو.برر٢ـ٣
.شبه٣.جمله ٢د .مفر١اى سه شكل مختل� است.حال در زبان عربى دارساختار

جمله.
ل به،حال در زبان عربى بيان كنند� حاالت نقش�هاى مختل� مانند؛فاعل،مفـعـو

ع خافضب به نزنيز،منصـوف جر وخبر،مجرور به حرنايب فاعل،مضاف اليه،مبتـدا و
ا معادلجمه حال است؛زيـرمينه ساز يكى از مهم�ترين مشـكـالت تـراست.همين امـر ز

نايب فاعل است.معادلل وسى فقط بيان كننده سه حالت فاعل،مفعـوحال در زبان فار
سى«قيد حالت»است كه گاهى بدان قيدكيفيت نيز گفته�اند.ى در زبان فاراين حالت نحو

ان ديد:سى به سه شكل مى�توا در زبان فارقيد حالت ر
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ش،ب،تند)،مشتق(مانند:باهوت بسيط( مانند:خود به سه صور:كه خوساده.١
د،سجده�كنان و…) است.ه،خاك آلوه�پاركب( مانند:پارتابنده) و مر

فف اضافه(گاهى حرشامل قيدهايى است كه در ساختمان آن حـرت قيدى:عبار.٢
حشت و….س و وفته است.مانند:دست به عصا،باتره به كار راژربط) و دو يا بيش از دوو

م قيدىساختمان اين قيد يك جمله كامل بـا مـفـهـوجمله قيدى يا جمله حالـيـه:.٣
ام گريست.ام،آراست.مثال:در حالى كه به ماه مى�نگريست،آر

دجمs حال مفرتر
ا نكته�اىّجه است؛امسى قابل تواع قيدهاى زبان فارد به هر سه شكل از انوحال مفر

دجوجمه حال،هيچ قاعد� خاصى وش تراى رود اين است كه برى آن اهميت داركه يادآور
د،جمله يا شبه جمله ـ و نيز،بر مبناى فصـاحـت وع حال ـ مفرد.تنها به اقتضاى نـوندار

دد.ى حال،معادلى فصيح انتخاب مى�گرد در عنصر نحوجوبالغت مو
ديت وداندن،آن به قيد ساده است؛اما به دليل محدوگرد،برچه اصل در حال مفرگر

تسپس به عبارسى،به قيد جمله�اى(=جمله حاليه)ود در ساختار زبان فارجوتنگناهاى مو
د.جمه مى�شوقيدى نيز تر

؛)٢/١١٤ه،(بقر»ها اال خائفين…لئك ما كان لهم ان يدخلواومثال:«
اسان.آيند مگر بيمناك و هرسد كه در آن�ها درا نرى:اينان رمجتبو

تجمه شده است كه در اين صورع مشتق) ترجمه«خائفين»به قيد ساده (از نودر اين تر
د.ى ندارجمه چندان فصاحت نحوچند ترسيده است.هرجمه به نهايت رتعادل تر

ند.د شوارس[ و بيم] نبايد بدان [مسجد] ها و:آنان جز با ترجمه پيشنهادىتر
؛)٥/١٠٥(مائده،»نئكم بما كنتم تعلموّجعكم جميعا فيتبه مرّإلى اللدر آيه:«

ى خداست.گشت همV شمابه سوى:… بازمجتبو
ايناى«كم»(كه مجرور است)صفت باشد،بنابراند بربديهى است كه«جميعا»نمى�تو

د.اهد بوست نخواى صاحب حال(كـم)درت صفت تأكيدى يا مبهم برجمV آن به صورتر
جمهع بسيط يا مشتق) ترال«جميعا»در نقش حال به قيد ساده ( از نونكته ديگر اينكه،معمو

صاحب حالم است قيدهاى معادل مانند:به تمامى،همگى و همV پـس ازد و الزمى�شو
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د.ذكر شو
ده كه تماما مغاير با تعادل بالغىى در اين آيه به جاى قيد حالت،تأكيد به كاربرمجتبو

ى است.و نحو
ند است.ى خداوگشت شما همگى به سو:بازجمه پيشنهادىتر

جمه«جملs حاليه»تر
ع خاصىام يا تقيدى به نود هيچ الزسى،همانند حال مفرجمه به زبان فارع تردر اين نو

ا اين قيدهاى سهت قيدى و جملV حاليه)نيست؛زيرسى(ساده،عبارقيدهاى سه گانه فاراز
ند؛ا دارگى مهم جمله هاى حاليV عربى رگانه،سه ويژ
دى:و شبانگاه گريه كنان نز؛مجتبو)١٢/١٦س�،(يو»نا أباهم عشاء يبكوجاؤوومثال:«

شان آمدند.پدر
ـ بر«يبكو ـ و داراى فاعل«جاؤون»در اين�جا جملV حاليه  گى مذكور است؛اى سه ويژا»

يعنى:
سته(گريستن).ع پيوى به نو.كار١
ن»جمع�مذكر است.ـ«يبكو٣ا»مى�باشد.مان«جاؤود به زن»مقيد و محدومان«يبكو.ز٢

آن لحاظ شده است.گى درسه ويژجمه شده است و هرن»به قيد ساده ترى،«يبكوجمه مجتبودر تر
اى شبه جمله%هاى حاليه%بر

ى:مگر بـه؛مجتبـو)٥٠/٦(ق،»ناهـاّقهم كيw بنينـاهـا وزيماء فـوّا الى الـسأفلم ينظـرو«
شان ننگريسته�اندكه ….آسمان باالى سر

جمهاى«السماء»است؛كه در ترف متعلق به حال مقدر،شبه جمله حاليه برقهم»ظر«فو
نظر ساختار معنايى،جمه شده است.با اينكه ازاى آسمان ترت مضاف اليه برى به صورمجتبو
ى وا از نظر ساختار نحوّجمه،انتقال يافته اسـت،امم عناصر معنايى آيه،به متن تـرمفهو

فادار نيست.جمV معادل و وبالغى تر

جمهعايت مبانى كالمى در تر.ر٣
٧آن ـ به حكم آيـV آيات قرچكى ازچنان كه مى�دانيم،به اقتضاى حكمت،بخش كـو
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د كهح مى�شوال مهم مطراين�جا اين سؤ) ـ متشابهند.درمتشابهاتو اخران (ه آل عمرسور
ى خدا،رؤيت خدا،علم الهى،ط به صفات خبرابر آيات متشابه،اغلب مربوجم در برمتر

د؟آياظيفه�اى دارابر مسائل فقهى،چه وعصمت انبياء،جبر و اختيارو جز اين�ها و نيز،در بر
داشت�هاء برمينV سوضعى مشخص اتخاذ نمايد و زا به همان شكل منتقل كند يا موبايد آن�ها ر

جمه،درا متن اصلى و متن ترشن است؛زيرسش كامـال رود؟پاسخ اين پردارا از ميان برر
ن صحيح نيست؛ناگوند و مقايسV آن�ها با يكديگر به لحاظ ابعاد گوار ندارجايگاه يكسان قر

جمه است.ماش معنايى در تـرق مى�كند،ريزا مع الفارشايد مهم�ترين عاملى كه قيـاس ر
ناحتى قابل اثبات است،افزوائه دهيم و اين به رآن ارابر با اصل قرانيم متنى برهيچ�گاه نمى�تو

مهاى الزاننده با آمادگى بيشتر و پيش نيازد و خود دارص به خوآن اسلوبى مخصوبر آن،قر
تجمه تفـاواننده از متن اصلى و متـن تـرد.همچنين،دريافـت خـوبا آن روبه رو مى�شـو

اد رجم ناگزير است،فهم خواين مترت است.بنابرمى�كند؛همچنان كه انتظار او نيز متفاو
ن در چنين آياتى،ائه كند و چوجمه ارى در لباس تراقع تفسيرد،در واننده منتقل سازبه خو

دن كلمه اى استمند اضافه نمـود،اگر نيازار دارى لفظ و معنا قـرابرجم در تنگناى بـرمتر
ده و همجمه كـرت،هم ترار دهد كه در اين صـورانتز)قرا ميان هالليـن(پـرم است آن رالز

ى حفظ شده است.ابربر
عايت كند،ـ چنان كه در بـاالجمه آن�ها را در ترجم بايد مبانى كالمـى رآياتى كه متـر

شن شدن بحـث وعات متعددى است كه ما از بـاب مـثـال و روضوگفته شد ـ شامـل مـو
ه مى�كنيم:جمه آن�ها به بعضى از آن�ها اشارنگى ترچگو

انط به عصمت پيامبر.آيات مربو١
ده است:جمه كرت ترى بدين صور؛مجتبو)٢٠/١٢١(طه،»ىه فغوّو عصى آدم رب«

د.ا گم كراست راه رد پس رمانى نموا نافردگار خويش رآدم پرور
ان از جانباى پيامبرفته شده برجمه ايشان با عصمت پذيرد،ترچنان كه مالحظه مى�شو

د.شيعه منافات دار
ندگـىشادى كه مخالفتـش ضـرر زا(در نهـى ارد ردگار خـو:آدم پرورجمه صحـيـحتر

جمه مشكينى]ه شد).[تراه خطا افتاد.(و بى�بهرد به رمانى كرداشت نه عصيان تكليفى) نافر
ى:تا خدا گنـاهجمه مجتبو؛تر)٤٨/٢(فتح،»ّرم من ذنبك و ماتأخّه ما تقـدّلك اللليغفر«



٦٧شمار�  ١٥٣مبانى ترجمه قرآن باتوجه…

ده وگذشته بوا آن�چه درا داشتند ـ�ره تو روكان و دشمنان در بارايى كه مشرهاى ناروتو ـ كار
دايد.شاند و بزد ـ بپون و سپس تو باشد،بيامرزآنچه اكنو

ط به هدايت و ضاللت.آيات مربو٢
» من يشاء ويهدىّه يضلّقل ان الل«

دد ـ�بـهگرا بازكه راه كند و هـراهد گمرا بخوكـه رى:بگو:همانا خدا هـرجمه مجتبـوتر
اه نمايد.ى خويش رد ـ�به سوى آورگاه او رودر

د كه منافاتنه�اى معنا كرا بايد به گوف نشده است.اين آيات رطرجمه شبهV جبر براين تردر
ء اختيار، از مسيرا كه با سوند كسانى رم به ذكر است كه خداودن انسان نباشد.الزبا مختار بو

نه آيات بايد بهجمه اين گود،عتاب مى�كند.ترفيق خوحمت و تودند،با قطع رمى�گرت برفطر
د.فته شده از جانب شيعه،در آن گنجانده شوضع كالمى پذيرنه�اى باشد كه موگو

م تجسم و تشبيههو.آيات مو٣
ت بيايد،ودگارمان] پرورى:و[ فر؛مجتبو)٨٩/٢٢(فجر،»جاء ربك و الملك صفا صفا«

شتگان ص� به ص� بيايند.فر
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