
  

ي آيات متشابه لفظي در هفت ترجمه بررسي ترجمه
  فارسي قرآن كريم 

 
  1عرب مرتضي

  2رضا فرشچيان

  چكيده
مانند بـراي مقـام   است كه واژگان آن برگزيده از سوي خداوند حكيم بوده و بي قرآن كريم كتابي

ي قرآن مبتني بر تفسير بوده و تفسير نيازمنـد بـه مباحـث علـوم قرآنـي      ترجمه، از ديگر سو. اندخويش
بـه   پژوهش پيش رو، با اين نگاه. بحث متشابهات لفظي است، قرآنياز جمله مباحث مهم علوم ، . است

مشـكيني و مكـارم   ، مجتبـوي ، فوالدوند، جمعي، دهلوي، ي فارسي آيتيبررسي دقت نظر هفت ترجمه
 چنـد  هاي يـاد شـده در  تالش بر اين است تا ترجمه. پردازدي آيات متشابه لفظي ميشيرازي در ترجمه

هـا  و تفاوت اين آيـه  اختالف در يك كلمه، در آيات متشابه بررسي شوند موجودهاي اختالفاز  حوزه
نيـز  ، دقت مترجمان در يكسان نويسي در ترجمه آيات متشـابه ، در زيادت و تركيب از جمله آنها است

هـا توجـه كـافي بـه     دهد كه در بيشتر اين ترجمـه اين پژوهش نشان مي، مورد بررسي قرار گرفته است
اصـفهاني و  اي متشابه نشده است و ترجمه جمعـي قـرآن كـريم اثـرِ محمـد علـي رضـايي       هترجمه آيه

  .  هاي ديگر استاز ترجمه ترموفقدر ترجمه آيات متشابه ، همكاران ايشان
  

  .  مكارم شيرازي، مشكيني، مجتبوي، فوالدوند، دهلوي، آيتي، متشابه لفظي، ي قرآنترجمه: هاكليد واژه
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    طرح مسئله - 1
واژه ، هـاي اعجـاز آن  قرآن كريم يگانه وحي ملفوظ الهي است كـه يكـي از جنبـه   

بهتـرين  ، اي كه هر كلمه آن در جـاي خـود  مانند آن است به گونهگزيني بس دقيق و بي
آن را برداشته  اي ازتا آنجا كه نخواهيم توانست كلمه، كلمه موجود در زبان عرب است

دقت در استعمال ، )1/272، االتقان، جايگزين نمائيم (سيوطياي مترادف با آن را و واژه
اي است كه گويا هر لفظ آن براي همان مكان ساخته شده است تا آنجا كه الفاظ به گونه

  . )2/9؛ و1/18، توان مشابهي را براي آن يافت (بنت الشاطينمي
راتـي شـبيه   يـابيم كـه مضـموني تقريبـاً واحـد و تعبي     هايي را ميدر قرآن كريم آيه

ها با هم تفاوت دارد؛ تغيير و تبديل كلمات يكديگر را دارا هستند ولي برخي كلمات آن
، قطـع و وصـل  ، معرفه و نكره، مفرد و جمع، تقديم و تأخير، حذف و اضافه، و حروف

هايي است كه در اين دسته آيـات بـه چشـم    از جمله تفاوت ...اختالف در ختم آيات و
و در ايـن پـژوهش از    اندشدهناميده » آيات مشتبهات«يات كه گاه اين گونه آ. خوردمي

و اند آثار چندي را به خويش اختصاص داده، ياد شده است» آيات متشابه لفظي«آنها به 
زيرا متكلمِ آگاه هر واژه را در جاي خود . ها سخن رفته استاز فلسفه اختالف ميان آن

ناشي از حال و مقتضاي سخن است كه او را ، اوبرد و هر گونه تغيير در كالم  مي به كار
بنابراين در ترجمه الزم است مترجم اين نكـات معنـايي   ، به چنين تعبيري واداشته است

اي نزديك به زبـان مقصـد   ها را در كالم خويش منعكس نمايد تا ترجمهرا دريافته و آن
ه نموده و سعي نمايند از اين رو شايسته است مترجمان قران كريم به آن توج، ارائه كند

خواننـده  ، ي خويش منعكس نمايند تا از رهگذر آندقايق تعبير كالم الهي را در ترجمه
بـا ايـن وصـف    ، بتواند پيوند بيشتري با متن اصلي برقـرار نمـوده و آن را بهتـر دريابـد    

پژوهش پيش رو به بررسي نگاه برخي از مترجمـان فارسـي قـرآن كـريم بـه ايـن امـر        
  .  ت و تالش نموده معاني استوار را از غير آن بنماياندپرداخته اس

  



  129 \\\ي آيات متشابه لفظي در هفت ترجمه فارسي قرآن كريم  بررسي ترجمه  

  متشابه در لغت و اصطالح - 2
است اهل » باء و هاء، شين«و از ريشه » تشابه«متشابه در لغت اسم فاعل از مصدر 

؛ ابـن   3/404، (فراهيـدي . انـد بيـان كـرده   »مانند«و » مثل«لغت متفقاً معناي اين واژه را 
) كـه بـه   13/503، ؛ ابـن منظـور   243/ 3، ؛ ابن فارس 6/2236، ؛ جوهري 208، سكيت

(ابـن  . شـود مانند بودن و هم شكلي چيزي در رنگ و صفت به چيز ديگـر اطـالق مـي   
يعنـي بعضـي از آن را   » شبهت هذا بهـذا «: همانجا) چنانچه آنگاه كه عرب گويد، فارس

ه «ده همانجا) و در قرآن كريم آم، همانند بعض ديگر كردم (فراهيدي نَ  نَـزَّلَ  اللـَّ سـأَح 
يثدتاباً الْحتَشابِهاً كي مثانبه معني كتابي كه آيات آن همانند يكديگرنـد  23(الزمر/»  م (

و در حديث آمده است پيامبر (ص) شير خواستن از زن نـادان بـراي فرزنـدان را نهـي     
بـه ماننـد مـادر رضـاعي      يعني به واسطه شير فرزند» أن اللبن يتشبه«: فرمودو  نمودهمي

همانندها است و ، ) بنابراين مراد از متشابهات در لغت2/442، (ابن أثير. شودخويش مي
هـا شـده و در نتيجـه تميـز و     موجـب خلـط ميـان آن   ، از آنجا كه شباهت ميان دو امـر 

سازد اين ريشه در معناي خلط ميان دو امر ها را با دشواري مواجه ميتشخيص ميان آن
) چنان كـه در قـرآن كـريم    120، ؛ عتر13/504، ابن منظور: استعمال شده است (نكنيز 

به مانند بعـض ديگـر اسـت    ، شايد به اين معنا كه بعضي از آن»  متَشابِهات أُخَرُ و«آمده 
  . ها دشوار شده است(همانجا) تا آنجا كه فهم صحيح آن

بـودن اسـت كـه ايـن امـر      توان دريافت اين ريشه در معناي شـبيه و ماننـد   لذا مي
  . شودموجب دشواري در تميز دادن ميان امور مشابه مي

  : در آيات قرآن داراي انواعي است مشابهت
هاي مختلف در ضمن آيات متعدد آمده است ) گاهي مفهوم و پيامي در سورهالف

كـه در ايـن    ...عذاب جهـنم و ، هاي بهشتنعمت، معاد، نبوت، ي توحيدمسائلي درباره
-قـرآن كـريم مـي   . آنكه الفاظ شبه باشـند هاي شبيه به هم دارند بيمفهوم، رد اغلبموا

، زرقـاني : (نـك . )23، (الزمـر  » مثـاني  متَشـابِهاً  كتاباً الْحديث أَحسنَ نَزَّلَ اللَّه«: فرمايد
2/271(  
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آيات ) گاه منظور از تشابه در برابر محكم است يعني آياتي از قرآن كه در برابر ب
تشابه در معنا است و معناي ظـاهر  ، محكم قرار دارند منظور از تشابه در اين گونه آيات

  (همانجا). مدلول كالم منظور نيست
بـي هـيچ   ، ) گاه مشابهت در ميان الفاظ و تعابير است به طوري كـه الفـاظ عينـا   ج

سـي و  »  تُكَـذِّبان  ربكُما ءالَاء   بِأَىفَ«ي الرحمان آيـه  اند مثال در سورهاختالفي ذكر شده
  . يك بار آمده است

هايي نيز در برخي كلمـات وجـود   د) گاهي بيشتر تعابير آيات مشابهند ولي تفاوت
پردازند لـيكن از  دارد به عبارت ديگر آياتي به بيان موضوعي با الفاظ و تعابير مشابه مي

-نمونـه در سـوره بقـره مـي    بـراي  . هايي هستندي تفاوتنظر ساختار كالم در بردارنده

دى  إِنَّ«: فرمايدي آل عمران مي) و درسوره120» ( الهُدى هو اللَّه هدى إِنَّ«: فرمايد الْهـ  
سيوطي اين گونه از آيـات را آيـات مشـتبهات خوانـده اسـت و نـوع       ، )73» ( اهللا هدى

 )2/304(. شصت و سوم االتقان را به آن اختصاص داده است

 هايي از آيات متشابه ي نمونهترجمه بررسي - 3
، رضـايي ، از قـرآن كـريم (آيتـي    فارسـي  با تكيه بـه هفـت ترجمـه    در اين بخش

آيـات  به بحث پيرامون نگاه مترجمان بـه  ، دهلوي)، مكارم، مشكيني، مجتبوي، فوالدوند
  . ها خواهيم پرداختتوجه ايشان به تمايز معنايي آنو  متشابه

   يك كلمه اختالفآيات متشابه با  3-1
برخي از آيات متشابه لفظي تنها در يك فعل يا اسم و يـا در حـروف بـا يكـديگر     

-در عين تـرادف در معنـا مـي   ، تنها تفاوت در لفظ، اختالف دارند اختالفي كه در ظاهر

به تفـاوت در معنـا نيـز توجـه     ، كه شايسته است عالوه بر تفاوت در لفظنمايد حال آن
معنـايي خـاص بـراي خـود     ، ر عين قرابت معنايي با واژگاني ديگـر شود زيرا هر واژه د

  . زير اشاره نمودهاي  توان به نمونهاز جمله اين آيات مي. دارد
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در دو سياق يكسـان بـه كـار    ، را» وجدنا«و » الفينا«خداوند متعال دو واژه  3-1-1
دنَا  ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ« )170، بقرهال( »اءنَاءاب علَيه أَلْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ« گرفته است جـو 

هلَينَا عاءابمشـابه در  هـاي   در سـياق » وجـدنا «با اين تفصيل كه تعبير به  )21، (لقمان »ء
؛ 78، ؛ يـونس 28، ؛ االعـراف 104، المائـده : نـك (موارد ديگر نيز استعمال شـده اسـت   

تنها در همين مـورد   »الفينا«و اما )23، 22، ؛ الزخرف21، ؛ لقمان74، ؛ الشعراء53، االنبياء
  . به كار رفته است

) اعـم از  2/547، آمده است (جوهري» مطلق يافتن«در لغت به معناي » وجد«ماده 
) و در قرآن كريم از واژگان پـر  594، اينكه با حواس و يا با عقل باشد (راغب اصفهاني

مواجه شدن و يافتن ، به معناي مالقات كردن» لفي«از ريشه » الفي«كاربرد است اما واژه 
) و تنهـا دو بـار در قـرآن اسـتعمال شـده      15/252، ؛ ابن منظـور 4/262، است (ابن اثير

در معنـايي گسـترده تـر از    » وجـد «در قرآن كريم مـاده   )170، بقرهال ؛25، يوسف(است
از علم به شي نيز در مواردي تعبيـر بـه   ، چنان كه خداوند، به كار برده شده است» لفي«
، االعراف(لَفَاسقينَ أَكْثرََهم وجدنَا إِن عهد و منْ لأَكْثرَِهم وجدنَا ما و«: نمايدمي »وجد«

102(» «و دجو اللَّه هندع فَّاهفَو هابسالنـور  ح) ،تمكـن  «معنـاي   »وجـد «و گـاه از  )» 39
ثُ  الْمشْـرِكينَ  فَاقْتُلُواْ«نموده است  را قصد» يافتن يـح  موهدتُّم جـ؛ نـك 5، (التوبـه » و :

 لَــدا ســيدها أَلْفَيــا و«در ســوره يوســف » الفــي«همانجــا) امــا واژه ، راغــب اصــفهاني
؛ فخـر  2/458، ) به معناي روبرو شـدن ناگهاني(مصـادفه) اسـت (زمخشـري    22»( الْباب
تنها بـراي يـك   ، از اين رو با توجه به استعمال اين واژه 1)66، ؛ طريحي18/444، رازي

ي آيـد مـاده   مـي  بـر ، و نيز ديگر اسـتعمال قرآنـي آن  » وجد«بار در برابر استعمال بيشتر 
را داراست و در آيه مورد بحث بـه معنـاي مشـاهده و    » وجد«معنايي تنگ تر از » الفي«

معناي مطلق دست يابي به رفتار گذشتگان به » وجد«مواجه با رفتار نياكان است اما واژه 

                                                                                                                   
آيد اين برداشت از سياق  ) كه به نظر مي9/383اند (مكارم،  ي ناگهاني بيان كردهرا به معناي مشاهده» الفيا«برخي از مفسران  -1

 آيه است. 
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نقل و يا دست يابي به آثار گذشـتگان  ، به كار رفته است اعم از آن كه از طريق مشاهده
آن گونه كه در لغت آمده و از استعمال قرآنـي  ، باشد از اين رو شايسته است در ترجمه

ي كتـه در ترجمـه  آيد معناي مناسب لحاظ شود اما هيچ يك از مترجمان به ايـن ن بر مي
انـد بـا   ترجمه نموده» يافتيم«و قريب به اتفاق هر دو واژه را به . اندخويش اشاره ننموده

انـد و تنهـا   را ماضي نقلي صرف نمـوده  دهلوي آن مجتبوي و، اين توضيح كه فوالدوند
اي تفسير گونه ارائـه كـرده   به شكل ترجمه، ي بقره راي يكصد و هفتادم سورهآيتي آيه

 پـدرانمان  كه رويم مى راهى همان به: ي دقيق آيه به دور است او گفتهالبته از ترجمهكه 
  .  )26ص(رفتند مى

ي كهف و فصلت دو عبارت كه معنايي تقريبا خداوند متعال در دو سوره -3-1-2
» ربـى   إِلـى  رددت لَـئنِ  و«يكسان را دارا هستند با اختالف اندكي يـاد نمـوده اسـت    

شود اختالف تنهـا در  مشاهده مي )50، (فصلت »ربى  إِلى رجِعت لَئنِ و« )36، (الكهف
متضمن معناي ، اين دو كلمه هر دو. است» جِعتر«و  »رددت«در دو فعل ، تفاوت تعبير

به معناي برگرداندن شـي  » ردد«باز گشتن و رجوع نمودن هستند با اين تفاوت كه ماده 
هم بـه معنـاي   » رجع«) اما ماده 192، وال اوست (راغب اصفهانيبه ذات يا حالتي از اح

) گـر چـه   3/1216، بازگشتن خود شي و هم به معناي بازگرداندن شي است (جـوهري 
تـوان دريافـت معنـاي    مي، اند اما با توجه به سياقگاه مترادف نيز استعمال شده، اين دو

بازگردانده شده نيست زيـرا در  به معناي بازگرداندني است كه مطلوب شخص » رددت«
سوره كهف اين جمله گفتار فردي است كه مغرور و مسرور از دو باغ خـويش بـوده و   

پندارد كه پيوسته براي او خواهند ماند لذا بازگرداندن او از ايـن وضـعيت بـر    چنين مي
لت چنـين سـياقي    خالف ميل او و در نتيجه همراه با اكراه اسـت امـا در سـوره    ي فصـ

كراهتـي را در  » ردد«ي د نيست و لذا كراهتي وجود ندارد در عين اينكـه در مـاده  موجو
) لـذا  196، (خطيـب اسـكافي  . شـود يافـت نمـي  » رجع«معناي خويش دارد كه در ماده 

اي ترجمه شوند كه شايسته است به اين تفاوت در دو آيه توجه نموده و هر دو به گونه
ي كهف به نحوي ايندي از بازگرداندن در سورهبا يكديگر متمايز و در عين حال ناخوش
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ي آيتي لحاظ شده است كه آيه كهـف  اما اين امر تنها به نحوي در ترجمه. نمايانده شود
ولي ديگر مترجمان هـر دو واژه را   ترجمه نموده است »برند خدا نزد مرا هم اگر«را به 

-زگردانيده شوم ترجمه كـرده اند و در هر دو نوبت به بازگردانده يا بابه يك معنا گرفته

  .  اند
   )482ص ، 50، )برگردانند (فصلت298ص ، 36، الكهفبرند (: آيتي

، 50/شـود (فصـلت   بازگردانيده )433ص ، 36، الكهف(  شوم گردانيده باز: دهلوي
  )704ص 

؛ 298ص ، 36، الكهـف (  شـوم  گردانـده  بـاز : مكـارم ، مشـكيني ، مجتبوي، رضايي
  )482ص ، 50، فصلت

، 50، فصلتال(  شوم بازگردانيده )298ص ، 36، كهفال(  شوم بازگردانده: فوالدوند
  . )482ص 

  
از زبان حضـرت موسـي (ع)   ، ي كهفخداوند بزرگ در دو آيه از سوره -3-1-3

و  »إمراً«دو واژه ، خطاب به جناب خضر (ع) تعبيري را بيان فرموده كه در اين دو جمله
، كهـف ال(»نُّكْرًا شَيًْا جِئْت لَّقَد« )71، كهفال(»إِمرًا شَيًْا جِئْت لَقَد« متفاوت هستند »كْرًانُ«

به معني بزرگ شد و زيـاد گشـت اخـذ شـده     » أمر اإلمر«از گفتار عرب » إمر«واژه  )74
) كـه بعـدا در معنـاي    2/33، ؛ زبيدي25ص ، ؛ راغب اصفهاني 2/735، است (زمخشري

در آيه مورد بحث را بـه معنـاي   » امر«است برخي نيز گسترش امر ناپسند استعمال شده 
ابـن  اند بي آنكه شـاهدي از كـالم عـرب بـراي آن ذكـر كننـد (      عجيبِ آشكار ياد كرده

برخي ديگر از لغت شناسان ، )1/137، ابن فارس: نيز نكو  72، ؛ عسكري12، السكيت
؛  2/581، (جـوهري  ف اين نظـر دارد كه نشان از تضعياند  ياد كرده» لقي«از اين رأي به 
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آيد اين سخن برداشت از آيه و معنـاي  ) كه به نظر مي4/33، ؛ ابن منظور 1/67، ابن اثير
  . 1نسبي لفظ است

، به معناي شيء ناشناس اسـت (جـوهري  ، اي با همين الفاظاز ريشه »نكر«اما واژه 
بـراي  ) و از آنجا كـه شـيء ناشـناس    511، ؛ فيروز آبادي505، ؛ راغب اصفهاني 836/2

اين ريشه در معناي امر ناپسند و مصيبت نيـز بـه كـار رفتـه     ، نمودهاعراب خطرناك مي
برد چنانچه جنـگ  را به معناي مصيبت و شي ناپسند به كار مي» النَّكراء«است لذا عرب 

، ؛ فيروز آبادي 2/837، (جوهري. مناكره ناميده است، و نزاع را با توجه به ناپسنده بودن
  )5/233، منظور؛ ابن 511

اند اما شايسته است به شود دو لفظ با يكديگر قرابت معنايي پيدا نمودهمالحظه مي
هـا يافتـه شـود بـه     تفاوت معنايي اين دو واژه توجه كرده و بهترين معـادل را بـراي آن  

كه مقام به مضر بودن شيء داللت دارد لذا معناي اصـلي آن  ، 71خصوص اينكه در آيه 
نمايد بنابراين ترجمه آن به عظيم در اين ه خوبي بيانگر ناپسندي امر ميبا كمك سياق ب

نيـز بـه   ، به الفاظي نظيـر ناپسـند  » نكر«مفيد به مقصود است چنانچه ترجمه واژه ، سياق
  .  نمايدسياق نزديكتر مي

و » چيزي عظيم«را به » امرا«اما در اين ميان تنها دهلوي به اين نكته توجه كرده؛ او 
ترجمه نموده است و مشكيني نيز به ايـن معنـا نزديـك    »  ناپسنديده چيزي«را به  »نكرا«

  : بنگريد، شده است
الكهف/ ( زشت كارى، )301ص ، 71الكهف/ ( زشت و بزرگ سخت كارى: آيتي

  )همانجا، 74
، 74الكهـف/  (  ناپسـنديده  چيـزي ، )438ص ، 71الكهـف/  (عظـيم  چيزى: دهلوي

  )همانجا

                                                                                                                   
اي خاص و در اثر پيدا شدن وضع خاصي بـراي آن كلمـه، بـه معنـاي     معناي نسبي آن نوع داللت ضمني است كه در زمينه -1

 )16، 15شود. (ايزوتسو، اساسي پيوسته و بر آن افزوده مي
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، 74الكهـف/  (چيز ناپسـندى ، )301ص ، 71الكهف/ ( عجيبى چيز ناپسند: رضايي
  )همانجا

، 74الكهــف/ ( ناپســندى كــار، )301ص ، 71الكهــف/ (نــاروايى كــار: فوالدونــد
  )همانجا

 ناشايسـته  و زشـت  كـارى ، )301ص ، 71الكهف/( شگفت و ناروا كارى: مجتبوي
  )همانجا، 74الكهف/ (

 )عقـل  و شـرع  نظر از( ناروا كارى، )301ص ، 71الكهف/(بزرگى فاجعه: مشكيني
  )همانجا، 74الكهف/ (

  )همانجا، 74الكهف/ (زشتى كار، )301ص ، 71الكهف/( بدى كار: مكارم
توان به تفاوت در حـروف اشـاره   از ديگر عوامل تفاوت در آيات متشابه لفظي مي

شايسـته اسـت كـه ايـن     ، جا كه هر حرف معاني مخصـوص بـه خـود دارد   از آن، نمود
  . ف در تعبير در ترجمه نيز منعكس شوداختال

بقـره   35اختالف در دو آيه ، از جمله اختالف در حروف در آيات متشابه 3-1-4
نْ  فَكُلَـا « )35، بقـره ال( »شئْتُما حيثُ رغَدا منْها وكالَُ«ي اعراف است سوره 19و آيه  مـ 
ي سابق به كمك حرف به جمله »كُال«در سوره بقره عطف  )19، عرافاال( »شئْتُما حيثُ

عطف انجام شده است زيرا » فاء«ي اعراف به واسطه صورت پذيرفته اما در سوره» واو«
بـه سـان   ، سكني گزيـدن آدم در بهشـت  ، در سوره اعراف با توجه به سياق آيات سابق

هاي بهشت جزاي آن قرار داده شده است زيرا اين آيـات  شرطي است كه تناول از ميوه
، (االعراف» مدحورا مذْءوما منهَْا اخْرُج«از اخراج شيطان از بهشت وارد شده است بعد 
كُنْ  يَادم«آدم منزل نما اي  شيطان خارج شو واي  ) گويي چنين است كه18 اسـ  أَنـت و 

» فـاء «لزومـا بـا   ، ي دوم بـه اول ) و در اين صورت عطف جمله19، (االعراف» زوجك
شود و خداوند در مقـام بيـان   ي بقره چنين سياقي يافت نميپذيرد اما در سورهانجام مي

مشعر به گذشـت زمـان   ، اجازه دادن به آدم به سكني گزيدن در بهشت است كه اين امر
هـاي يـك   است و لذا خوردن منوط به منزل نمودن نيست چنان كه فرد عابر نيز از ميـو 
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) بنـابراين شايسـته   42-8/41، ابـن عاشـور   ؛8-7، نمايد (خطيب اسـكافي باغ صرف مي
اي ترجمـه شـود كـه    ي بقره به گونـه است به اين نكته توجه نموده و اين آيه در سوره

  . باشد» فاء«ي معطوف به بيانگر جزا بودن جمله
را  »فـاء «تنها دهلوي به اين تمايز معنايي اشاره نمـوده و  ، اما در ترجمه اين دو آيه

ترجمـه  » واو«اما ساير مترجمان هر دو آيه را با )، 224(ص است ترجمه كرده » پس«به 
البته آيتي فـاء در آيـه سـوره    ، )152، 6، صص، قران به ترجمه نامبردگان: نك(اند نموده

  . )152اعراف را ترجمه نكرده است(ص 
يـاد نمـوده   » باء«را به همراه حرف » آمن«ي اعراف فعل خداوند در سوره 3-1-5

 بِـه  ءامنتُم«آمده است » الم«اين فعل به همراه حرف » شعراء«و » طه«ي هاما در دو سور
، ءشـعرا ال ؛71، (طـه   »لَكُـم  ءاذَنَ أَنْ قَبلَ لَه ءامنتُم« )123، عرافاال(» لَكم ءاذَنَ أَنْ قَبلَ
موسـي  به » لَه ءامنتُم«در» ه«ضمير: توان گفتدر وجه تفاوت اين دو گونه تعبير مي )49

در هر دو آيه كه اين تعبير به كار رفتـه اسـت   ، گردد و دليل بر اين امر آن كه مي (ع) باز
ي امـا در سـوره  » السحرَ علَّمكُم الَّذى لَكَبِيرُكُم إِنَّه«: در بيان علت ايمان ساحران گويد

احران حكايـت  نموده است ضمير به خداوند باز گردد زيرا از س» بِه«اعراف كه تعبير به 
) همچنين از قول فرعون در بيان علـت  121، (االعراف»  الْعلَمين   بِرَب ءامنَّا قَالُواْ«نموده 

يعني اظهار  »أَهلَها منهَا لتُخْرِجواْالْمدينَةِ  فىِ مكَرْتُموه لَمكْرٌ هذَا إِنَّ«: ايمان ساحران گويد
. )130، ي پنهاني شما بوده است (خطيـب اسـكافي  ايمان شما به خداوند به سبب توطئه

بـراي تعديـه   » بـاء «به موسي (ع) باز گشته امـا حـرف   » ه«همچنين احتمال دارد ضمير 
ماجراي ايمان ساحران نيرنگـي  ، زيرا با توجه به تعليلِ فرعون از ماجرا در اين آيه، باشد

اين توطئه موسي را پذيرفتـه و  ، منظور خاصي بوده و ساحران پيش از ايندروغين و به 
بـه معنـي او   » آمنه«متعدي به نفسه است لذا » آمن«اند زيرا اصل فعل همراه او شده بوده

، ) چنانچه فرعـون در مقـام خبـر (زمخشـري    13/21، را تصديق نمود است (ابن منظور
جازه دهم او را باور داشتيد و اين افعال شـما  شما پيش از اينكه به شما ا: گويد )2/141

: بر اساس طرحي از قبل طراحي شده بوده است لذا ساحران در پاسخ تهديـد او گوينـد  
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كه احتمال دوم به سياق . نمايندي سابق را نفي ميو توطئه» جاءتْنَا لَما ربنَا بَِايات ءامنَّا«
  .  نمايدنزديكتر مي

اند اما مترجمان ديگـر در  تنها مجتبوي به اين نكات توجه نمودهدر ميان مترجمان 
  . اندترجمه نموده» به«را به معناي » الم و باء«حروف ، هر دو مورد
 ايمـان )، 316ص ، 71؛ طـه/ 165ص ، 123، عـراف ال(اآورديـد؟   ايمان او به: آيتي
  )369ص، 49، الشعراء(آورديد؟ 

، )537ص ، 49؛ الشـعراء/ 241ص ، 123عـراف/  ال(ا بموسى آورديد ايمان: دهلوي
  ) 461ص، 71طه/( را او داشتيد باور

ــه: رضــايي ؛  316ص ، 71؛ طــه/165ص ، 123عــراف/ ال(اآورديــد؟  ايمــان او ب
  )369ص، 49الشعراء/

؛  316ص ، 71؛ طـه/ 165ص ، 123عـراف/  ال(اآورديـد؟   ايمـان  او بـه : فوالدوند
  )369ص، 49الشعراء/

، 71طه/گرويديد؟ ( او به، )165ص ، 123عراف/ ال(اآورديد؟  ايمان او به: مجتبوي
  )369ص، 49(الشعراء/ ؟-گرويديد او به - داشتيد باور را او)، 316ص 

ــكيني ــه: مش ــان / اووى ب ــد ايم ــراف/ ال(ا !آوردي ــعراء/165ص ، 123ع ، 49؛ الش
  )316ص، 71طه/( !گرويديد؟ او به، )369ص

ــارم ــه: مك ــد؟ ايمــان او ب ؛  316ص ، 71؛ طــه/165ص ، 123عــراف/ ال(ا !آوردي
  . )369ص، 49الشعراء/

  اختالف در زيادت - 4
توان به اختالف به زياد بودن يك مي، از ديگر موارد اختالف در آيات متشابه لفظي

  . در يكي از تعبيرات متشابه اشاره داشت، واژه
عمران و مريم و نيز زخرف خداوند تعالي تعبيـر يكسـاني    لي آدر سه سوره 4-1

ي زخرف خداوند ميان اسـم جاللـه و خبـر    سوره 64را به كار برده است و تنها در آيه 
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دوه  ربكُـم  و   ربـى  اللَّه إِنَّ|«ضمير فصل را اضافه نموده اسـت ، إنّ بـذَا  فَاع صـرَِاطٌ  هـ 
يمتَقسإِنَّ«، )36 مريم/ ؛51، آل عمران(»م اللَّه وه بىر   و  كـمبر    وهد بـذَا  فَاع رَاطٌ  هـ صـ 
يمتَقسنمايـد (ابـن عاشـور   ي حصـر مـي  ي اين ضمير افـاده كه اضافه )64، زخرفال(»م ،

  . اين تفاوت معنايي ميان آيات لحاظ شود، ) لذا شايسته است در ترجمه25/283
اي است كه به اين معنا توجـه داشـته و بـه گونـه    اما در ميان مترجمان تنها رضايي 

ترجمه كـرده اسـت    »خدا فقط«ترجمه نموده كه بيانگر حصر باشد او ضمير فصل را به 
تر در انحصار ترجمه كرده اما لفظ فقط صريح »خود كه خداست«گرچه فوالدوند نيز به 

  . اندي خويش لحاظ ننمودهساير مترجمان ضمير فصل را در ترجمه، است
 يكتـا  خـداى  واهللا/، )56ص، 51، آل عمـران (. شماسـت  و من پروردگار اللَّه: آيتي
  )494ص ، 64، زخرف؛ ال397ص ، 36، مريم( شماست پروردگار و من پروردگار

؛ 81ص، 51، آل عمـران (، شماست پروردگار و / منستمن پروردگار خدا: دهلوي
  )721ص ، 64، زخرفال ؛447ص ، 36، مريم

، مـريم ؛ 56ص، 51، آل عمـران ( شماسـت  پروردگار و من پروردگار خدا: رضايي
، 64، زخرف(الشماست  پروردگار و من پروردگار خدا فقط حقيقت در)، 397ص ، 36

  ) 494ص 
؛ 56ص، 51، آل عمران( شماست پروردگار و من پروردگار كه خداست: فوالدوند

، زخـرف (ال. شماست پروردگار و من پروردگار خود كه خداست، )397ص ، 36، مريم
  )494ص ، 64

، )56ص، 51، آل عمـران (، شماسـت  و مـن  پروردگار -اهللا -يكتا خداى: مجتبوي
، زخرف؛ ال397ص ، 36، مريم( شماست پروردگار و من پروردگار -اهللا -/  يكتا خداى

  )494ص ، 64
، مريم؛ 56ص، 51، آل عمران(شماست پروردگار و من پروردگار خداوند: مشكيني

  )494ص ، 64، زخرف(ال  شماست و من پروردگار يكتا خداوند، )397ص، 36
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، 36، مـريم ؛ 56ص، 51، آل عمـران ( شماسـت  و مـن  پروردگـار ، خداوند: مكارم
  . )494ص ، 64، زخرف(الشماست پروردگار و من پروردگار خداوند، )397ص

، يكسـان را خداوند تعالي دو تعبير تقريبا ، در بيان داستان حضرت موسي (ع) 4-2
، )113، عـراف اال» (الْغَلبِين نحْنُ كُنَّا إِن لَأَجرًا لَنَا إِنَّ«: از زبان ساحران نقل نموده است

و  خداوند به قصـد تفـنن  : گفته شده )41، شعراءال(»الْغَالبِينَ نحْنُ كُنَّا إِن لَأَجرًا لَنَا أَإِنَّ«
ي اعراف آن را افزوده است و در سورهي استفهاميه ي شعراء همزهدر سوره، عدم تكرار

) در گفتار فرعـون (قَـالَ   )19/139، را حذف نموده (ابن عاشور مبـر ايـن     كه (نَع ( م نَعـ
به سبب اسميه بـودن  ، نمايد عالوه بر آن كه جمله اول از اين دو جملهحذف داللت مي

وجود ضمير فصـل   يمفيد تاكيد بوده و جمله دوم نيز به واسطه، و نيز حرف الم تاكيد
ي آيات مطـابق بـا نحـوي    چه شايسته توجه است ترجمهاما آن. بيانگر اختصاص است

از  در عـين اينكـه  ، ي دوم بـه صـورت خبـري   جملهي ترجمهتعبير خداوند است يعني 
رضايي و مشـكيني مشـاهده   ، آيتيي استنباط نمود كه در ترجمه، فحواي آن استفهام را

، رساند جز اينكه او در ترجمه هر دو آيه مي ز همين مفهوم راترجمه دهلوي ني، شودمي
وند و مكارم در ابتـداي آيـه اول كـه حـرف     بخش دوم را مقدم داشته است والبته فوالد

و به ويژه ترجمه اخير در باره هر دو اند  را در ترجمه آورده آيا استفهام نيامده است واژه
، اسـتفهام در اول آيـه را ترجمـه نكـرده اسـت     آيه تقريبا يكسان است و مجتبـوي ايـن   

  :  بنگريد
 مـا  اگـر  آيـا ، )164ص، 113، االعـراف ( هست؟ پاداشى را ما، يابيم غلبه اگر: آيتي

  . )369ص، 41، شعراءال(. بود خواهد مزدى را ما شويم پيروز
 آيا، )241ص، 113، االعراف(  شويم غالب اگر بايدمي مزدى را ما آئينه هر: دهلوي

  . )537ص، 41، شعراءال(  شويم غالب ما اگر دوب مزدى را ما
! اسـت؟ ]  مهمـى [ پـاداش  مـا  بـراى  حتمـاً ، گـرديم  پيـروز ) مـا ( فقط اگر: رضايي

ى [ پـاداش  مـا  براى حتماً، گرديم پيروز ما فقط اگر آيا)، 164ص، 113، االعراف( مهمـ  [
  . )369ص، 41، شعراءال( است؟
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، 113، االعـراف (»بـود؟  خواهد پاداشى ما براى شويم پيروز ما اگر ]آيا[«: فوالدوند
، 41، شـعراء ال( بـود؟  خواهـد  مـزدى  مـا  بـراى  واقعـاً  آيـيم  غالـب  ما اگر آيا)، 164ص
  . )369ص

، 113، االعـراف (. هسـت  مـزدى  را مـا  گمـان  بـى  شـديم  پيـروز  مـا  اگر: مجتبوي
  . )369ص، 41، شعراءال( بود؟ خواهد مزدى هيچ را ما آيا باشيم پيروز ما اگر)، 164ص

، االعـراف ( !بـود؟  خواهـد  مهـم  مزدى ما براى حتما گشتيم پيروز ما اگر: مشكيني
، 41، شـعراء ال( !بـود؟  خواهـد  پاداشـى  مـا  بـراى  شـديم  پيـروز  اگر آيا)، 164ص، 113
  . )369ص

، االعـراف ! (داشـت؟  خـواهيم  مهمى پاداش و اجر، گرديم پيروز ما اگر آيا: مكارم
ى  پاداش، شويم پيروز ما اگر آيا)، 164ص، 113 41، شـعراء ال( داشـت؟  خـواهيم  مهمـ ،
  . )369ص

  اختالف در تركيب - 5
تفاوت ايـن گونـه آيـات در    ، هاي تفاوت در ميان آيات متشابه لفظياز ديگر گونه

نمـوده  اين گونه تركيـب را اقتضـا مـي   ، باشد كه سياق و معناتركيب و چينش جمله مي
جمالت زبان مبدأ به ، م است در عين رعايت قوانين زبان مقصداست لذا در ترجمه الز

  . اي ترجمه شوند كه بيانگر اين گونه تغييرات و مشعر به سياق موجود باشندگونه
از زبان نوح (ع) و صالح (ع) معني يكساني بـا دو  ، ي هود در دو جادر سوره 5-1

 وءاتَئنـىِ « )28، (هـود   » عنـده  منْ رحمةً وءاتَئنىِ«ذكر شده است ، عبارت اندك متفاوت
نْهة ممحاي است و آن وضـوح و  متضمن فايده، كه اين امر عالوه بر تفنن )63، (هود »ر

ابتدائيه ظرف (عنـد) اسـت   » من«كه مجرور روشني در رساندن مقصود است توضيح آن
خداوند به ايـن رحمـت و    بيانگر اعتنا و توجه، كه اين توصيف رحمت به وسيله ظرف

ن «شود از سوي ديگر آنگاه كه مجرور نيز شخصي است كه به آن اعطا مي ضـميري  » مـ
بيايد تا بخشـش  » آتاني«قرار گيرد كه به لفظ جالله باز گردد نيكوتر است به دنبال فعل 
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بـه  ، را مقيد به خدا و خاص بنمايد زيرا اگر اين تركيب نبود؛ اسناد بخشش به خداونـد 
بخششـي  ، شـود مـراد از آن  شد لذا روشـن مـي  حاصل مي» آتاني«ي فعليه سيله جملهو

نمـود  شنونده گمـان مـي  ، گرفتقرار مي» َرَمحة«بعد از » منه«خاص است همچنين اگر 
لـذا  » آتَاني رحمتَه«ي ذكر شد است يعني اينكه گفته شود به جاي اضافه، جار و مجرور

، )11/290، (ابـن عاشـور  . فاظ به اين نحو چيـده شـوند  ال، شايسته است در اين تركيب
ضروري است اين نحوي چينش در ترجمه پيروي شده تا ترجمه هر چه بيشتر به مـتن  

ايـن  . ي بيان و سياق نيـز باشـد  و عالوه بر معنا به نحوي بيانگر نحوه، مبدا نزديك شود
  . رضايي ومكارم نمايان است، هاي دهلوينكته تنها در ترجمه

  . )229ص ، 63؛ هود/ 225ص ، 28هود/ ( خويش رحمت: آيتي
  بخشايشـى  خـود  جانـب  از، )327ص ، 28هـود/  ( خود نزد از بخشايشى: دهلوي

  . )334ص ، 63هود/ (
هـود/  ( خـود  جانـب  از رحمتى و، )225ص ، 28هود/ رحمتى( نزدش از: رضايي

  . )229ص ، 63
  . )229ص ، 63؛ هود/ 225 ص، 28(هود/  رحمتى خود جانب /نزد از: فوالدوند
ص ، 63؛ هـود/  225ص ، 28هـود/  رحمتى ( خود نزد /خويش جانب از: مجتبوي

229(  .  
 مـرا رحمتـي   خود جانب از، )225ص ، 28هود/ ( رحمتى خويش نزد از: مشكيني

  . )229ص ، 63هود/ (
هـود/  ( خود جانب از رحمتى، )225ص ، 28هود/ رحمتى( خودش نزد از: مكارم

  . )229ص ، 63
توصيف نموده اسـت   »اآلخرة«را به  »الدار«، ي اعرافخداي تعالي در سوره 5-2

 لِّلَّذينَ خَيرٌْ االَْخرَةُ الدار و«اضافه نموده است » اآلخرة«را به  »دار«، ي يوسفو در سوره
رٌ  الْـĤخرَةِ  لَـدار  و«، )32، االنعام: و نك 169، (االعراف  »يتَّقُون خَيـ و  معلَـن تَّقـين  دارالْم« 

در سـوره اعـراف   : ) در وجه اين گونه تعبير گفته شـده 30، النحل: و نك 109، (يوسف
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و به » هذا المنزل األدني«، و مراد » الْأَدنى هذَا عرَض يأْخُذُونَ«: قبل اين بخش آمده است
را بعـد از آن   »رةالـدار اآلخـ  «در وصف منزل است و » ادني«و ، باشد مي معناي دار دنيا
بـه سـبب   ، را صفت براي آن قرار داد و ايـن  »آخرة«و ، را موصوف» دار«ذكر نموده و 

رَةِ  لَـدار «امـا قبـل از   . استها  برقرار نمودن مشاكله ميان اين تركيب ي در سـوره  »االَْخـ
آخـرت (قيامـت)   سـاعت  ، »الساعة«و منظور از  »بغْتَة الساعةُ تَأْتيهُم أَو«: يوسف گويد
ولـدار  «: را بدان اضافه نمود گويي گويـد  »اآلخرة«را ياد نمود » دار«گاه كه است لذا آن

(خطيـب  . متناسب بـه مـا قبـل خـود اسـت     ، بنابراين آنچه ياد شده. »الساعة اآلخرة خيرٌ
ايـن تفـاوت تعبيـر لحـاظ شـده و در      ، شايسته است در ترجمه نيز، )176ص ، اسكافي
ي يوسف بـه صـورت   و در سوره، ه صورت تركيب صفت و موصوفي اعراف بسوره

در دسـت  هـاي   در اين بين هيچيـك از ترجمـه  . تركيب مضاف مضاف اليه ترجمه شود
اما زيباست كه يوسف علي در ترجمه انگليسـي  ، اندارائه ندادهاي  چنين ترجمه، بررسي
راحتا مضـاف  بين اين دو مورد فرق گذاشته است و در سوره يوسف و نحـل صـ  ، خود

  : بنگريد، اليه را نشان داداه است
، ؛ يوسـف 173ص، 169، (االعـراف  آخرت سراى: مكارم، فوالدوند، رضايي، آيتي

  . )361ص ، 109، ؛ يوسف 252ص، 169، ) و دهلوي (االعراف248ص ، 109
  . )248ص ، 109، ؛ يوسف173ص، 169، (االعراف واپسين سراى: مجتبوي
 . )248ص ، 109، ؛ يوسف173ص، 169، (االعراف آخرت خانه: مشكيني

  : يوسف علي
But best is the Home in the Hereafter(6/32, p. 168), But best for the 
righteous is the Home in the Hereafter(7/169, p. 223) 
But the home of the Hereafter is best(12/109, p. 326), and the Home of the 
Hereafter is even better(16/30, p. 358)   

يك بار اسم فاعلِ باب افعـال  ، در سياقي مشابه، ي انعام و يونسدر دو سوره 5-3
نَ  الْميت مخرِج و«: و بار ديگر فعل اين باب به كار برده شده است» خرج«از ريشه  مـ 

ى95، (االنعام ِ» الْح» (و يخُْرِج تينَ الْمى ميونس»  الْح) ،؛ 27، آل عمران: ؛ و نيز نك31
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ي أنعـام  جا كه آيه ياد شده سورهاز آن: توان گفت) در توجيه اين اختالف مي19، الروم
شايسته است اين ، است» فَالق«عطف به اسم فاعل » مخرج«در سياقي ذكر شده كه لفظ 

ي يونس عطـف بـه   در سوره» يخرج«جمله نيز به لفظ اسم ياد شود از سوي ديگر فعل 
شده است لذا ذكر جمله معطوف به صورت جملـه فعليـه    » الْحى يخُْرِج«ي فعليه جمله

ي هـر  اما آنچه قابل توجه و مورد نظر است چگـونگي ترجمـه  ، تر به مقام استشايسته
يگـر  ي معنايي هر يك از اين الفاظ اسـت بـه عبـارت د   افاده، با توجه به، گونه از آيات

مشكيني ، مجتبوي، به صورت اسم فاعلي است كه در ترجمه رضايي» مخرِج«ي ترجمه
  : نگاه كنيد، و دهلوي رعايت شده است

  . )212، ص، 31(يونس /  آرد مى پديد)، 140، ص، 95(االنعام/ آورد مى بيرون: آيتي
  . )310، ص، 31(يونس / آرد بيرون)، 204، ص، 95(االنعام/ ةآرند بيرون: دهلوي
، ص، 31(يـونس /  سازد مى بيرون)، 140، ص، 95(االنعام/   آورنده بيرون: رضايي

212(  .  
، ص، 31(يونس / سازد مى خارج)، 140، ص، 95(االنعام/ آورد مى بيرون: فوالدوند

212(  .  
، ص، 31(يـونس /  آورد مـى  بيـرون )، 140، ص، 95(االنعام/ آرنده  بيرون: مجتبوي

212(  .  
، ص، 31(يـونس /  آورد مـى  بيرون)، 140، ص، 95(االنعام/ آورنده  بيرون: مشكيني

212(  .  
  . )212، ص، 31؛ يونس /140، ص، 95(االنعام/ آورد مى بيرون: مكارم

  ي آيات متشابه لفظيترجمه نگارييكسان  - 6
از ديگر نكاتي كه توجه به آن در ترجمه آيـات قرآنـي ضـروري اسـت توجـه بـه        

اين امر نشـان دهنـده دقـت نظـر     ، ي آيات متشابه لفظي استمهجترنگارش يكسان در 
  . از سوي ديگر است مترجم از سويي و انسجام ترجمه
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: كنيم مي تركيبي يكسان را مشاهده، عنكبوت و روم، نمل، هاي انعامدر سوره 6-1
شايسـته اسـت   ، )42، ؛ الروم20، ؛ العنكبوت69، نمل؛ ال11، نعامالا( »الْأَرضِ فىِ سيرُواْ«

و مجتبوي به اين ، فوالدوند، رضايي، در ترجمه نيز اين يكساني رعايت شود كه دهلوي
  اند.  امر التفات كرده

، )409، ص، 42، ؛ الـروم 129ص، 11، االنعـام ( بگرديد / زمينزمين روى در: آيتي
  ). 398، ص، 20، العنكبوت ؛383ص، 69، نملال( كنيد سير زمين در

، العنكبـوت  ؛560ص، 69، نمل؛ ال188ص، 11، االنعام( زمين در كنيد سير: دهلوي
  . )595، ص، 42، ؛ الروم580، ص، 20

ــايي ــين در: رض ــردش زم ــد گ ــام( كني ــل؛ ال129ص، 11، االنع  ؛383ص، 69، نم
  . )409، ص، 42، ؛ الروم398، ص، 20، العنكبوت

، العنكبـوت  ؛383ص، 69، نمل؛ ال129ص، 11، االنعام( بگرديد زمين در: فوالدوند
  . )409، ص، 42، ؛ الروم398، ص، 20

، العنكبـوت  ؛383ص، 69، نمـل ؛ ال129ص، 11، االنعام( بگرديد زمين در: مجتبوي
  . )409، ص، 42، ؛ الروم398، ص، 20

، 69، نمـل ؛ ال129ص، 11، االنعـام ( بگرديـد  زمين روى /زمين) روى(در: مشكيني
، ص، 42، ؛ الـروم  398، ص، 20، العنكبـوت ( كنيـد  سـير  زمين اين روى در، )383ص
409((  

 سـير  / زمـين زمين روى در) 129ص، 11، االنعام! (كنيد گردش زمين روى: مكارم
، 20، العنكبوتبگرديـد(  زمـين  در، )409، ص، 42، الـروم  ؛383ص، 69، نمـل ال(( كنيد
  ). 398، ص

يكسـان  اي از ديگر آيات متشابه لفظي كه يكسان بوده و بايسته است ترجمـه  6-2
باشـد   مي )22، سجده؛ ال57، كهفال(» ربه بَِايات ذُكِّرَ ممن أَظْلَم منْ و«داشته باشند آيه 
هـاي   اسـت و تغييـر در ترجمـه   اي يكسان از دو آيه ارائه نمـوده ترجمه، كه تنها رضايي

  :  نگاه كنيد، باشد مي مشكيني و مكارم در يكي دو واژه، دهلوي
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، كهـف البخواننـد (  بـرايش  را پروردگارش آيات كه آن از ستمكارتر كيست: آيتي
 دهنـد  پنـد  پروردگـارش  آيات به را او كه كسى آن از ستمكارتر كيست، )300ص ، 57

  ). 497، ص، 22، سجدهال(
 خويش پروردگار بĤيات هشد/ شد داده پند كهكسي از ستمكارتر كيست و: دهلوي

  ). 606، ص، 22، سجدهال ؛436ص ، 57، كهفال(
) او بـه ( پروردگـارش  هـاى  نشانه كه كسى از است ستمكارتر كسى چه و: رضايي

  ). 497، ص، 22، سجده؛ ال300ص ، 57، كهفال( شده داده تذكر
 پنـد  پروردگارش آيات به كه كس آن از بيدادگرتر/ ستمكارتر كيست و: فوالدوند

  ). 497، ص، 22، سجده؛ ال300ص ، 57، كهفالشود (  شده/ داده
 شـود  داده پنـد  پروردگـارش  آيـات  به كه كيست كس آن از ستمكارتر و: مجتبوي

 يادآورى پروردگارش آيات به كه كسى از ستمكارتر كيست و، )300ص ، 57، كهفال(
  ). 497، ص، 22، سجدهال( شده

 داده تـذكر  پروردگـارش  هاى نشانه به كه آن از است تر ظالم كسى چه و: مشكيني
 تذكر پروردگارش آيات به كه كس آن از ترظالم كيست و، )300ص ، 57، كهفال( شد
  ). 497، ص، 22، سجدهال( شود داده

 داده تذكّر او به پروردگارش آيات كه كس آن از است ستمكارتر كسى چه: مكارم
  ). 497، ص، 22، سجدهال ؛300ص ، 57، كهفال( شده يادآورى او به /شده

رَاهيم  قَـالَ  وإِذْ«كه معنايي يكسان را دارند آيه ، از جمله آيات متشابه لفظي 6-3 إِبـ 
بلْ   رعذَا اجلَدا هنًا بامإِذْ«و آيه  )126، بقرهال( »ءقَـالَ  و  يمرَاه إِبـ بلْ    ر عـذَا  اج هـ  لَـدالْب 
بـا يكـديگر اخـتالف    » بلـد «اگرچه در معرفه و نكره بـودن  ، هستند )35، (ابراهيم »ءامنًا

را  »الْبلَد هذَا«، ي بقره در ضمن دعاي حضرت ابراهيم (ع)دارند خداوند تعالي در سوره
وجـوهي در نكـره   ، ياد نموده اسـت  »اًبلَد هذَا«ي ابراهيم آن را نكره و در سوره، معرفه
اشاره به سرزميني است كه ابراهيم » اهذَ«اند از جمله ي ابراهيم گفتهدر سوره» بلد«بودن 

جايي بي آب و علف كه بعدها سرزميني شـد  ، ) خانواده خويش را در آن سكني داد(ع
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نمود و نيز گفته شده محتمل است كلمـه   »الْبلَد«و آنگاه كه سرزميني شد از آن تعبير به 
و دو » ءامنًا بلَدا الْبلَد هذَا اجعلْ«ي محذوفي قبل از بلد نكره در تقدير باشد يعني معرفه

مجـاز بـه   ، اند محذوفي وجود ندارد بلكه تعبير به معرفـه يكي باشند برخي نيز گفتهآيه 
توان دريافت وجه ) اما با توجه به سياق مي1/612، ول اليه است (ابوحيانؤي ما يعالقه

ي ابـراهيم بيـانگر آن اسـت كـه حضـرت      تر است زيرا سياق سورهاول به واقع نزديك
 غَيرِْ بِواد«ابراهيم (ع) بعد از رها نمودن خانواده خويش در سرزميني بدون كشت و زرع 

) دعا نمود كه اين سرزمين ناآشنا را مكاني امن قرار دهـد امـا در   37(ابراهيم/  » زرع ذى
و مسـكوني شـدن آن   ي بقره سياق نشانگر رشد و بالندگي حضرت اسماعيل (ع) سوره

بنابراين شايسته . اندتعبير به معرفه نموده، مكان دارد لذا حضرت ابراهيم (ع) از آن مكان
است اين وجه در ترجمه اين دو آيه رعايت شده و هر يك به تناسب معرفـه يـا نكـره    

. يكسان سازي رعايت شود، ي اين دو آيهبودن ترجمه شوند و شايسته است در ترجمه
تنهـا رضـايي بـه    ، »بلـد «شود فارغ از تفاوت معنايي معرفه يا نكره بودن ظه مياما مالح

 . اصل يكسان سازي توجه نموده است

، البقـره (  گـردان  امنـى  جـاى  را شـهر  اين، من پروردگار اى: گفت ابراهيم و: آيتي
، ابراهيم(  گردان ايمن را سرزمين اين، من پروردگار اى: گفت ابراهيم و، )19، ص، 126
  . )260، ص، 35

 امـن  بـا  شهر را مكان اين بساز من پروردگار اى ابراهيم گفت كه آنگاه و: دهلوي
 را شهر اين بكن من پروردگار اى ابراهيم گفت چون كن ياد و، )27، ص، 126، البقره(

  . )378، ص، 35، ابراهيم(امن جاى
 را) مكـه ( ايـن ! پروردگـارا : گفـت  ابـراهيم  كـه  را هنگـامى ) كنيـد  ياد( و: رضايي

 ؛19، ص، 126، البقـره ده ( قـرار  امـن  را) مكـه ( سـرزمين  ايـن /   ده قـرار  أمن سرزمين
  . )260، ص، 35، ابراهيم
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گـردان   امـن  شهرى را]  سرزمين[ اين، پروردگارا«: گفت ابراهيم چون و: فوالدوند
 را شهر اين، پروردگارا«: گفت ابراهيم كه را هنگامى]  كن ياد[ و، )19، ص، 126، البقره(

  . )260، ص، 35، (ابراهيم گردان ايمن
، 126، البقره( ساز امنى شهر را اينجا، پروردگارا: گفت ابراهيم كه آنگاه و: مجتبوي

 ايمن را -مكه -شهر اين، من پروردگار اى: گفت ابراهيم كه آنگاه]  كن ياد[ و، )19، ص
  . )260، ص، 35، ساز(ابراهيم

 را) سـرزمين ( ايـن ، پروردگـارا : گفت ابراهيم كه هنگامى) آريد ياد به( و: مشكيني
: گفـت  ابـراهيم  كـه  هنگـامى ) آر يـاد  به( و، )19، ص، 126، البقره(  ده قرار امن شهرى

 امـن  حرمى) خواسته نيز بقره 126 آيه در كه را آينده مكه شهر( را شهر اين، پروردگارا
  . )260، ص، 35، ابراهيم(ده قرار

 سرزمين اين! پروردگارا: كرد عرض ابراهيم كه را هنگامى) آوريد ياد به( و: مكارم
: گفـت  ابراهيم كه را زمانى) آوريد ياد به(، )19، ص، 126، البقره( !ده قرار امنى شهر را

  . )260، ص، 35، ابراهيم(  ده قرار امنى شهر را]  مكّه[ شهر اين! پروردگارا

  نتيجه
از ها  آيات متشابه و فلسفه تفاوت آن آيهدهد كه توجه به  مي پژوهش حاضر نشان

ي يكديگر كمك شايان توجهي به فهم معناي آيـات نمـوده و نقشـي بسـزا در ترجمـه     
از ايـن  هـايي   ي نمونـه از سوي ديگـر بررسـي ترجمـه   ، نمايدتر قرآن كريم ايفا ميدقيق
مطالعه حاضر ، اندرساند كه غالب مترجمان قرآن كريم به اين امر توجه ننمودهمي، آيات
دهد كه ترجمه جمعي قرآن كـريم كـه بـه وسـيله دكتـر رضـايي اصـفهاني و         مي نشان

همكاران ايشان به انجام رسيده است در ترجمه آيات متشابه قـرآن كـريم موفـق تـر از     
  . باشد مي ديگرهاي  ترجمه
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