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کارکردهای صرفی، نحوی،  با تکیه بر فوالدوند ترجمه شناسیآسیب

 واژگانی و بالغی دانش معناشناسی

 *1مالک عبدی

 

 ، ایراندانشگاه ایالم گروه زبان و ادبیات عربی، استادیار -1
 

 22/13/49پذیرش:    03/6/49دریافت:  

 چکیده
زبان از دیرباز موضع اهتمام یبرای مخاطبان فارس ،نآعانی واالی سازی مشفاف انتقال و ترجمه قرآن کریم و

 او را ترجمه ،کثیری از پژوهشگران . یکی از مترجمانی که شمارن کتاب الهی بوده استایمحققان و اندیشمندان 

واژگان  بکارگیری و آیات متن با مطابقت لحاظ به را و آن بشمار آورده  قرآن معاصر های ترجمه بهترین در زمره

روزآمدسازی بسیاری از   نگرش نوین به ترجمه ولحاظ هو نیز ب ی و مراعات قواعد زبانی و بیانیفارس زبان مأنوس

با وجود همه این محاسن،  با وند است. اماترجمه فوالد ،داننداستناد می بلپرچالش قرآن کریم، مُتقن و قا مفاهیم

ی مواردآید که مخاطب با به نظر می -در حوزه آیات مورد بحثکم دست  –ژرف در فحوای ترجمه  نظری اعمال

ری، ظرایف بدیع دستوای  پارهاز ناهمگون  یبرداشت احیاناًیا  تسامُحکه نشان از  شودمواجه می لغزش یا سهو از

 را درخواننده ، ی قرآنیها به این ظرافت عدم رویکرد متناسبدر برخی موارد  که واژگانی و ادبی قرآن دارد

از وجوه اعجازی و  هایی بخش مستور ماندنو عالوه بر  معرض برداشتی غیرهمسو با آیات شریفه قرار داده

این پژوهش درصدد . یابددر ترجمه فارسی نمود می قرآنیتری از بالغت جلوه ضعیفآیات،  تصاویر مبتکرانه

 مبانی استناد به را با این موارد، د بحثمور آیات ترجمهدر  ،خطاپذیری سنجیِ میزانامکاناست که با توجه به 

های اصالحی  هرا گذاشته و نقد و بررسی بوته به ،واژگانی و لغوی صرفی، نحوی، بالغی، هایحوزه دقیقِ علمی

 مذکورهای  چارچوبکردهای تحلیلی معنامحوردر هایی از رویواسطه نمایهتا بدینجایگزین نیز پیشنهاد شود 

 ها گشوده بماند. تر در این حوزهکاربردی تر وهای غنی گرفته و راه برای پژوهشفراروی محققان قرار 

 
 .های بالغی نحو، ویژگی و کریم، زبان عربی، ترجمه قرآن، فوالدوند، صرف قرآن :واژگان کلیدی

                                                                                                                                               
 Email: malekabdi@yahoo.com                          نویسنده مسئول مقاله:                                                *

  

mailto:malekabdi@yahoo.com
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 مقدمه -1
 حسنه سنت پيدایش بدو از همان دهد کهمي نشان کریم قرآن فارسي هايترجمه واکاوي

 علماي دست به تفسير طبري ترجمه و ظهور هجري چهارم سده هايدر ميانه رآنق ترجمه

شاهد  ،کریم قرآن ايآثار ترجمه فراواني معاصر و تا دوران (27: 7711آذرنوش، ) ماوراءالنهر

 استنباطيو  مفهومي هاي با چالش همواره فارسي زبان مختلف، مترجمان دوران در که آنيم

 از غفلت متعدد روبرو بوده و در موارد بالغتو  صرف، نحو، لغت هاي درحوزه عربي زبان

 داده سوق و نامفهوم مبهم هايترجمه را به سمت آنان ،عربي زبان بر ساختارهاي قواعد حاکم

 تا مشکالتي گرفته آن آوربودن و مالل تفسير طبري ترجمه رفِص بودن اللفظي تحت از .است

  .مواجهيم با آن ...و و نحو و بالغت صرف علم با اصول رابطه معاصر در هايدر ترجمه که

هاي مختلف زباني آن با حوزه و رابطه( semantic) شناسي یادر رابطه با دانش معني

 از ايشاخه ،شناسيمعنيبالغي( نيز باید گفت که  )اعمّ از واژگاني و صرفي و نحوي و

 طرق ایجاد آن قصد و ردازدپمي معنایي هايحوزه و معني بررسي به که است علوم

 در که است شرایطي دنبال به شناسي معني دانش ،اساس بر این. معناست به ارتقابخشي

 مراد .(77: 7811 مختارعمر،) کند پيدا را معني حمل قابليت تا شود فراهم باید لغوي نمادهاي

 معناست حامل که نمادي اگر که چرا ؛است واژگان و الفاظ همان لغوي نمادهاي یا رموز از

 حوزه در غيرلغوي مجاري طریق از را مفهوم آن انتقال آنگاه باشد، واژه و لفظ از غير چيزي

 براي که اصطالحي کنند،مي بررسي( semiology) اشارات و رموز علم یا شناسينشانه دانش

 ندلر،چا) .برد کار به رابطه این در سوئيسي شهير شناس زبان «دوسوسور فردینان» بار نخستين

 هاي حوزه با تنگاتنگي ارتباط در که شناسي معني دانش حوزه در اما و (28و21: 2001

 دو این تالقي نقاط و محکم رابطه به باید دارد، قرار نيز زباني تحليالت و شناسي زبان

 بارورسازي بر الفاظ صوتي هاي جنبه تاثيرات و آواشناسي مطالعات حوزه چهار در ،دانش

 کالم پختگي و معنایي تحوالت در آن نقش ،کالم صرفي جوانب ،(phonetic) معني

(morphology)، زبان ساختاري قواعد و نحوي موازین مالحظه (stracture )هاي حوزه و 
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ها  آن در که داشت اشاره( vocabulary) الفاظ دالليِ هايدامنه بررسي و زبان واژگاني

 نحوه نيز و ها آسيب ،ها چالش و یابد مي يتالق زباني مطالعات هاي حوزه با شناسي معني

 کالمي محتواهاي از بهتر تلقي و دریافت براي را زباني هايحوزه ابزارمندي جنبه از استفاده

 ابزارهاي این از که پيداست ناگفته .(71و77: 7811 مختارعمر،) گذاردمي بررسي بوته به

 شرایط بنابر ماست، دسترس در انيزب حيطه در که آوائي و واژگاني نحوي، صرفي، چهاگانه

 و گوینده ميان ترمحکم اتصالي حلقه ایجاد و بيشتر رسانائي براي آن، سياق و بافت ،متن

 چرخه و رسانائي همين راستاي در نيز متن هر اصلي وظيفه که شود، مي استفاده مخاطب

 وضوح به نيز شناسي سبک دانش که شود مي تعریف ،خطاب طرف دو ميان مفهومي تبادل

 تکيه متن گيرندگان ذهن در معنایي اتصال هايحلقه پيوستگيبهم و چرخه همين تکامل بر

 ترجمه شناسي آسيب در زمينه کندوکاوآنيم تا به این پژوهش بردر  .(71: 2001 مسدّي،) دارد

آوري شواهد جمع تحليلي و -کيه بر روشي توصيفيبا ت و مبادرت ورزیم  فوالدوند دست

چهار در  وي ايترجمه هاي لغزشگاه عربي، به زبان و علمي متقن مرتبط و ذکر أدلّه قرآني

  .یابيم دست ،مورد بحث حوزه

 

 تحقیق پیشینه -1-1

هاي متعددي  پژوهش ،هاي معاصر قرآن کریمشناسي ترجمه نقد و بررسي و آسيب در زمينه

فوالدوند بوده و هرکدام  ترجمه ها در رابطه با نقد صورت گرفته که شماري از این پژوهش

مزبور  هایي از اشکاالت موجود در ترجمهگوشه براساس مبنا و رویکردي تحليلي به

 اي، قمشه الهي هاي ترجمه نقد» مقاله اند. رضا اماني دردهپرداخته و راهکارهایي نيز ارائه کر

در  7787 در تابستان که «واژگان بر آحاد تجزیه اساس بر قرآن از خرّمشاهي و فوالدوند

دانشگاه عالمه به چاپ  «ادبيات عربي زبان و در هاي ترجمه پژوهش»مجله  70شماره 

 مذکور هاي واژه معنایي آحاد به توجّهي چندان مترجمان یادشدهابراز داشته که  ،رسيده

 نيسلطا اند. مهدي داده ارائه مختلف و ناقص تقریبي، هایي سو، معادل یک از و اند نداشته

 مختلف ابعاد از را آن ،مه فوالدوندهاي قرآني در نقدي بر ترج پژوهش رناني نيز در مجله
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هاي اصالحي نيز پيشنهاد کرده است. قرار داده و ترجمه بررسى مورد ادبى و نحوى صرفى،

 فصلنامه در «فوالدوند محمدمهدي کریم قرآن ترجمه به نگاهي» مرتضي کرباسي نيز در مقاله

اي از عبارات غيرخطابي در قرآن اشاره داشته  به پاره، 10ص ،7711 ،7ش دانشگاه، و حوزه

. عباس اقبالي و زینب رحيمي ستادهفوالدوند به صورت خطابي ترجمه ش که در ترجمه

هي، آیتي، ال ترجمه موردي با بررسي کریم در قرآن مرسل مجاز هترجم به نگاهي» در مقاله

هاي ترجمه  پژوهش»مجله  7782 ، تابستان1 ، شماره7 چاپ دوره «خرمشاهيفوالدوند و 

  آن، ظریف هاي داللت و در قرآن مرسل بسامد باالي مجازهاي به توجه با ،«دانشگاه عالمه

 به را در نزد مترجمان یاد شده و از جمله فوالدوند به طور مستقل مَجازات این هايترجمه

 اند.و نقد گذاشته بررسي بوته

 

 سؤاالت پژوهش -1-2

 ها آنهاي شود که درصدد یافتن پاسخدر این رابطه دو سوال اساسي به ذهن متبادر مي

 خواهيم بود:

 ناشي از اهمال یا سهو در چه مواردي بوده است؟ ،اي مورد بحثعمده خطاهاي ترجمه -7

اندازه  ها تا چهاي آنترجمه ادبي آیات و عدم بازتاب -ي زبانيهاتوجهي به جنبهبي -2

 فهم صحيح را بر مخاطبان دشوار نموده است؟ از بار محتوائي آیات کاسته و

 

 های ترجمهلغزش محتوایی نقد و بررسی -2
 لغزشهای صرفی -2-1

َّل ت جز َّخف َّأ ََّّأکاد ََّّة َّآتي ََّّالساعة ََّّإن َّ﴿ -2-1-1 َّب ََّّل َّیَّک َّيها َّت َّنفٍس در حقيقت » :(71/ )طه ﴾یسع َّما

کوشد  م آن را پوشيده دارم، تا هرکسي به موجب آنچه ميخواه مي رسنده است فراقيامت 

 «جزا یابد.

تفاسير متعددي براساس آراي نحویان و مفسران وجود دارد که  «أخفیها» در ترجمه فعل

از جمله مهمترین وجوه معنایي که براي  .اند هرکدام بنابر توجيهي معناي آیه را بيان کرده
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فرهنگ اعراب  اي که در حوزهاست، مساله «ن داشتنپنها کتمان و»این آیه ذکر شده شدت 

اند. جستهتمسک ميبراي مبالغه در پنهان کاري به آن  جاهلي نيز مرسوم بوده و احياناً

خداوند متعال »گوید  به همين وجه معتقد بوده و مي ،طبري نيز در تفسير خود که چنان آن

آنان را  ،م عرب در محاورات ميان خوداساس شيوه و رویه مرسو بر این لفظ را بيان کرده و

کسي از آنها قصد  در این آیه خطاب قرار داده، چرا که درميان عرب معروف است که اگر

گوید: به خاطر اصرار بر مي ،دادن چيزي داشته باشدغه در پنهان داشتن یا مستور جلوهمبال

توان آن داشتم که  م! و اگرپنهان داشتن، چيزي نمانده که این امر را از خود نيز مخفي بدار

 (771: 71، ج7172)طبري، « کردم.شيده دارم، به یقين چنين کاري ميآن را از خود نيز پو

جوید تمسّک مي «معناي سلب»و  «ت کتمانشد» زمخشري در کشاف به دو وجه ،همچنين

داشتِ حذف و فخررازي نيز بدون در نظر ،ین مياندر ا .(11: 7، ج7101، الف زمخشري)

از خود نيز » رد کرده و وجهي براي تعبير دليل در سياق آیه را تقدیر، وجود محذوفي بي

که از بعضي بزرگان أئمه قرائت و تفسير  آنچناناعتقاد دارد قائل نبوده و  «دارم پنهانش مي

یعني آنکه ظهورش است،  «َأظَهَره  »( به معناي اهفَ ـخَ به فتحِ خاء از ماده ) «َأخفیها» شده، ذکر

 .(22: 22، ج7120فخررازي، ) نزدیک است

 و بزرگان تفسير از جمله زمخشري، صرفي بوده وجهي که مستند به پشتوانه ،اینرببنا

بدان اذعان  ،(778: 1، ج7120اندلسي، ) ندلسي نيز در البحرالمحيطافخررازي و حتي ابوحيان 

 ع قيامتکه در راستاي وقو سياق دیگر آیاتي رسد، که بانظر مي تري بهاند، وجه صحيحداشته

گوید: وجه مي ن حلبي نيز در تایيد همينکه سمي چنان ي دارد،سازي بافت وارد شده نيز هم

ْخفِیَها﴿ قوله:» ها: أن الهمزةَ . وفیها «أ ْخفیها»العام  على ضمِّ الهمزِة مِْن  ﴾َأكَاد  أ   تأويالٌت، أحد 

زيل «ا ْخفیها»في لِْب واإلِزالِة أي: أ  ْجَمتَهخ للسَّ  «فاَءها نحو: أعجمت  الكتاَب أي: أزلْت  ع 

 آنها این استویالتي در این فعل هست و یکي از یعني تأ، (718 :70، ج2007سمين حلبي، )

 کنم، مانند:بودنش را زایل ميخفيها به معناي سلب و ازاله باشد، یعني پنهانکه همزه در أ

 سلب و»این وجه، همان معناي  ساختم.گي آن را برطرف یعني ناسره «أعجمتُ الکتاب»
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ـ ه  شكَ أَ » افعال نهفته است، مانند بابکه در  «فعلي است ازاله اثر یعني:  ؛«ه  علَلت  و أَ  ه  يت  قذَ و أَ  یت

اش را برطرف  بيماري علت از چشمش برون آوردم و شکایت او را برطرف ساختم و خار

آیات قرآن و هرجا که سخن از امر  چرا که در تمامي(؛ 220: 2، ج7121الیيني، غ)ساختم! 

معاد و قيامت در ميان است، خداوند با قطعيتي راسخ داللت بر قرب وقوع این امرعظيم 

سازي مؤمنان و برحذر داشتن آنان از چنگ زدن به ریسمان ناپایدار دنيا و  دارد و براي آماده

يِ امر قيامت، از تعابيري آن اي و براي وقوع هر لحظه ،هاي فکري در وجود آنان ایجاد زمينه

َّب َّأتيک َّالت َّ﴿ چون َّ(7)قمر/  ﴾ةاع َّتَّالس َّب َّر َّاقت َّ﴿َّ،(711/ )أعرافَّ﴾ةغت َّمَّإال َّو َّ﴿،  ﴾ةع َّاق َّالو ََّّت َّع َّق َّإذا
َّ(7)واقعه/  َّفالَّتستعجلوه﴿، َّ(7)نحل/  ﴾أتیَّأمرالله ت﴿، ر  َّک ول َّالشمس  إذاَّ﴿َّ،(7)تکویر/  ﴾إذا

َّالسماءَّانش﴿َّوَّ(7)انفطار/  ﴾السماءَّانفطرت ـلتإذا ها استفاده  نظایر این و... ؛(7)انشقاق/  ﴾ق

 ئي یا مستورحتميت و تحقق است، نه دورنما سخن از وقوع و ها آن کند که در همه مي

هر لحظه  آدميانواسطه  مدنظر است تا بدینَّ«بـغتة» ،ناگهاني آن وقوع در حتي لذاداشتن، 

که در  نشان ندهند. دیگر آنبراي این رخداد عظيم حاضر بوده و سستي و تعللي از خود 

یابد، از فعل که هنوز واقع نشده و در آینده تحقق مي این آیات براي رخدادي تمامي

اي معناشناسانه از ابزارهاي صرفي که این خود استفاده استفاده شده نه مستقبل! «ماضي»

یدي در ترد اندکد که سخن از رخدادي عظيم در آینده رَوَ خواهدآنجا که مي ؛ یعنياست

؛ و ستقترب الساعة، و إذا تقع الواقعة؛ و إذا  سیأتي أمر  » آن نيست، بجاي آنکه بگوید الله

 نشان دهد این امر کهجوید از افعال زمان گذشته استفاده مي تعمداً ،«السماء تنشقل و...

 امور دیگري که در زمان مثابه هرا بهمگان وقوع آن که خدشه ناپذیر است آنچنان حتمي و

ست که در هيچ عيان ا شمار آورند! بنابراین کامالً هب امري انجام گرفته ،گذشته رخ داده

 بلکه به عکس از همه ابزارهاي زباني و داشتن نيست؛ خير و مستورکجاي قرآن سخن از تأ

قرب وقوع این حادثه استفاده شده است. لذا اگر بافت معنایيِ  صویر کشيدنبياني براي به ت

ادِ نيز بحث از رخد هم راستا با تمامي آیات ذکرشده پيشين بدانيم، در این آیهاین آیه را 

صریح خود آیه نيز با عبارتي  آن، چه آنکه قسمت پيشين حالهقيامت خواهد بود و وقوع المَ
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اسم آمدن خبر، د )اسميه بودن جمله، اي اسميه با چندین مؤکّقالب جمله در و محکم و

فرماید: داند و ميتاکيدي( رویداد قيامت را واقع شده مي مزحلقه ، و المداشتن إن مؤکّده

گویي که واقع شده است! بنابر  عني قيامت همين االن رخ داده است وی ﴾ية َّـآت َّل ََّّاعة َّالس ََّّإن َّ﴿

معناي مخفي داشتن و استتار در سياق آیه  ي براي اصرار بر تثبيترسد وجهاین به نظر مي

 زيل  أ   إن الساعة آتیة أكاد  »چنين مقدّر باشد که:  ﴾ايه َّأخف ََّّأکاد َّ﴿ فهباقي نماند، و عبارت شری

فوالدوند در این  این اساس ترجمه بر ؛(778: 1، ج7120اندلسي، ) «.للناسأ ظهَِرها  فاَءها، وخَ 

این  تر براي ترجمهچنين عبارتي شاید تعبيري دقيق ،رسد. بنابراینمورد، صحيح به نظر نمي

نمانده که آنرا آشکارکرده )و از شدني است، و چيزي وز قيامت به یقين واقعر»ه باشد: آی

 «خفا بُرون آرم(. پرده پس
 

َّق َّف ََّّياه َّأت َّف َّ﴿ -2-4-2 َّر ََّّإن َّوال  َّر َّس َّا َّ(11 /طه)َّ﴾بِّکوال َّو َّف َّأت َّف َّ﴿؛ َّف َّرع َّيا َّإن َّق َّون  َّر َّوال َّر َّس َّا َّول  بل

و « ما دو فرستاده پروردگار توایم پس به سوي او بروید و بگویيد» (71 /)شعراءَّ﴾ينم َّال َّالع َّ

 «پس به سوي فرعون بروید و بگویيد ما پيامبر پروردگار جهانيانيم.»

از  ،از دید اکثر مترجمان که مشهود است صرفي و لغوي ظریف دو نکته ،آیه در این

 پس»مترجمان  در نزد غالب که «اأتي َّف َّ» فعل ،نخست ؛است مانده فوالدوند پنهان جمله

 عربي در زبان سادهبسيار  از افعال یکي «يأتي ىأت» فعل که شده، در حالي ترجمه «بروید

: 2001 جوهري،: اإلتيان: المَجيء، و قد أتيتُه أتياً )«بروید» نه است «بيایيد» آن معناي که است

زمخشري و: ذهب مِن داره إلي المسجد ذهاباً ومَذهباً، و أذهَبَه: جعله ذاهباً ) ؛(ذیل ماده

 «اذهبا» فعل بار از یک خداوند متعال از این پيش در آیات چرا که (؛: ذیل ماده2007ب،

 به دو را که اگر هر؛ (71 )طه/ ﴾یغ َّط ََّّه َّإنلََّّون َّرع َّف ََّّیباَّإل َّذه َّا َّ﴿ :فرمایدمي آنجا که کرده، استفاده

وجه  چرا که ،شودمي دو مادّه زایل ميان این محتوایي فرق کنيم ترجمه «اذهبا =بروید»

 مورد امر حاضر نباشد، مثل خود در مکان کنندهفرد امر است که زماني «اذهَب»عمال است

اگر  فرض در همين ولي !سالمندان خانه برو :بگوید فرزندش به خانه در شخصي که آن

 بيا خانه :گویداو مي به حاضر باشد، الجرم سالمندان در خانه امرکننده شخص خود
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مبارکه  سوره در این خداوند نيز. حاضر است جا آن او خود نيز در هک آن یعني و این !سالمندان

 و موسي واهمهو  ترس آن، و در پي ﴾ونرع َّف ََّّیإل ََّّاب َّاذه َّ﴿ فرمایدمي پيشين در آیات کهزماني

َّإناَّن َّ﴿ بيندرا مي برادرش َّع َّأنَّي ََّّخاف  ط  جسته، و  عدول قبلي دیگر از فعل ﴾طغ یيناَّأوَّأنَّي َّل َّفر 

 یعني ﴾ونرع َّياَّف َّأت َّف َّ﴿ :دو نشان دهده آنحضور خود را ب دلگرمي که کند اده مياز فعلي استف

 که !اویَم تحرّکات شما و و حاضر و ناظر بر اعمال هستم خود آنجا من که بيایيد نزد فرعون

 دوم و اما مسأله .اندکرده خلط «اذهبا» آن را با معناي مانده و مستور مترجم این مقوله از دید

َّرس َّ﴿ مثني صورت هبار ب مشابه، یک و موقفي در شرایط «رسول» استعمال ،دو آیه نایدر  َّوال 

ِـّک َّربلک﴿ مفرد است صورت هبار ب یک و ﴾رب  «فعول» که «رسول» چرا لفظ  که این ﴾رسول 

 صرف کتب بر اساس مختلف ايصيغه در شرایط آن و مطابقت بوده مفعول معنايه ب

 خصوص در که اما آنچه جداست، ايمقوله (11: 2001 ،حمالوي) آمده است، مفرد واجب

 مثني از لفظ طه مبارکه در سوره که آنجا که آنست است اهميت معنا حائز این داللت

است، و  شان بيشتر مرادو یکدلي آنان دو نفريِ اتحادو  هارون همراهي مسأله کرده استفاده

 خدا و إقناع دو نبي اتحاد ميان تا حلقه ردهک استفاده مثني از لفظ موقف لذا پروردگار در آن

از در این آیه  که ايو واهمه ترس آنکه متبادر کند، ضمن ذهن را به نفره دو با قواي فرعون

 آنان خدا به همين تر است، برايشدیدتر و ملموس شود هممي بيان و هارون موسي زبان

را  یکدیگر و تعاون پشتيباني حسّ تا خدا هستيم فرستاده «دو»بگویيد ما  کند کهامر مي

 ابالغ مقوله ظاهراً پيشين آیات سياق به با توجه شعراء در سوره کنند؛ ولي بيشتر حس

 نيست، و براي در ميان نفرات از تعداد یا تعدّد و صحبتي پروردگار مهمتر بوده رسالت

را طه سوره  وان آیهتبر این اساس مي کند.استفاده مي مفرد صورت هب «رسول» از لفظ همين

 و آیه ،«پروردگار تو هستيم ما دو فرستاده آیيد و بگویيد که فرعون نزد پس»صورت  به

 «ایمپروردگار تو فرستاده ما :بگویيد آیيد و نزد فرعون به پس» به صورترا  شعراءسوره 

 .نمود ترجمه
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ُّه َّ﴿ -2-4-3 َّآم َّاَّاللَّياَّأي واَّوَّراب ط َّذين  ر 
واَّوَّصاب  ر 

اي کساني که »: (200 /عمران آل)َّ﴾وان واَّاصب 

 «.نگهباني کنيد را ایستادگي ورزید و مرزها کنيد و اید صبرایمان آورده

وا»فعل به راجع در اینجا اشتباه از  یکي چرا که ؛است مفاعله باب از است که «صابِر 

 فبرخال فعل است و این دو طرفه و تعامل إفاده مشارکت ،مفاعله باب معاني ترین مهم

 در اینجا بنابر اختصار و دارد که به مفعول و نياز به بوده متعدي است، الزم که «صبر»فعل 

 در محذوف به مفعول است و آن شده حذف آن بودن و معلوم ایجاز، و شاید بخاطر وضوح

باب حذف  12-11: 2001، ب قزویني .ک:)ن «یَرك مَسكم أو غَ وا أنف  و صابِر  » :است تقدیر چنين

 در گرفتن صبرو پيشي به ترغيب و کردن دو معناي: تشویق به مصابره بنابر این ه(.ب مفعول

 به فعل در ترجمه، این بينيممي که همانطور ولي؛ (ماده : ذیل2001منظور،  ابن) است صبر

 داللت دارد، و نه (صبر) ماده با معنا و داللت نه ارتباطي که شده ترجمه «ورزیدن ایستادگي»

است  باب این مهم هاي از داللت که شده لحاظ در آن مفاعله باب سویهدو  و مشارکتي

واقِ ستَ اِ » فعل و بيشتر با ،(211: 7ج ،2001 ،ب سيوطي)  در آیه آنچه است، مانند متناسب «یم 

لن َّالواَّر َّينَّق َّذ َّال ََّّإن َّ﴿ :هفرمود که است آمده تنزیل مبارکه از سوره 70 َّث َّب َّاست َّاَّالله  یعني ﴾واام َّق َّمل

 بودن شکيباتر البته !ورزیدند استقامت عقيده و بر این خداست پروردگار ما گفتند کهسانيک

الله  صابِروا أعداءَ » :است فعل این معاني صبر نيز از قوّه لحاظ به آنان بر غلبه و دشمنان از

 «باتاً ثَ  م وَ ه  نبراً مِ صَ  لَّ قَ وا أَ ون ك   تَ شدائد الحرب، َل  ىعل برهاد، أي: غالِبوهم في الصل في الجِ 

 توانمي چنين این را و صرفي، ترجمه لغوي اشکاالت بنابراین ؛(717: 2001 ،الف زمخشري)

فراخوانيد  شکيبایي به را یکدیگر باشيدو شکيبا ایدآورده ایمان که کساني اي» :نمود اصالح

 «کنيد. حفاظت را مرزها و

 

 نحوی هایلغزش -2-2

نَّأََّّ اللهََّّص بغ ة َّ﴿ -2-2-1 َّالله َّحس َّوَّم  ن 
َّم   الهي نگارگري[ است این»]  :(771 /بقره)َّ﴾ة َّص بغ َََّّّن 

 «خدا. از نگارتر خوش کيست و
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 محذوف مبتدایي خبر براي صورتبه در ترجمه که است «صبغة» آیه در این سهو مورد

 آن فعل که است «إغراء»مقدر از باب  فعلي به منصوب «صبغة»که حالي شده، در ترجمه

 چنين آیه ترجمه اساس این و بر، (آیه ذیل : إعراب7811درویش، )است  دهش حذف وجوباً

 رنگ این به برگزینيد و (سرشته را برآن مردمان فطرت که)را  خداي و زینت رنگ» :است

 مصدر مؤکِّد «بغةً صِ »بنابر قولي  البته .«خداست؟! از نگارترخوش کسي باشيد، و چه پایبند

 منزله به در حقيقت تواند انگاشته شود کهنيز مي مطلق لمفعو از باب محذوف فعلي براي

يمان َصبََغنا الله  باإلِ » :باشد شده گفته که این است، مانند شده آن و جایگزین بوده فعل خود

ِ ثَل ِصبغَ ل مِ  ةً بغَ صَ  رَ ت ِ نا، و طهَّ ِ نا ال  المسلمون: َصبَغَ  نا، أو يقول  ثَل تطهیرِ تطهیراً ل مِ  هِ نا ب  انِ يماإلِ  ب

 در هدایت وزینت رنگ ما را به هاي قلب خدا ؛ یعني(710: 7،ج 2001، الف زمخشري) «ةً ِصبغَ 

 نگارگري زینتِ به که مایيم» :استوار است گونه این ترجمه حال این در که !است آميخته

 «؟.!خدا باشد از نگارترخوش آنکه ایم، و کيست خدا آراسته
 

ََّّو َّ﴿ -2-2-2   «مطلب. فزوني و مگذار منت و» :(1 /)مدثرَّ﴾ر َّکث َّست َّمن نَّت ََّّت َّال 

 در و مترجم داده رخ در آیه شده استفاده از فعل در برداشت ،فاحش اشتباهي آیه در این

 بر عطف را آن معناي که چرا ؛است شده سهو دچار است مرفوع که «كثر  ستَ تَ » فعل ترجمه

 إعرابَين بين بخاطر تباین «ثر  ستكتَ » وجه است، و به هيچ مجزوم فعلي که دانسته «التمنن»

 ،شده ذکر آیه براي که ايو ترجمه (770: 1همان، ج) خود باشد بر ما قبل تواند عطفنمي

نيز در  مترجمان دیگر از بسياري از سوئي !است «كثِرتَمن ن و لتَستَ و ل»با عبارت  متناسب

 و»  :اندکرده هترجم صورت بدین آن را و شده اشتباه دچار آیه صحيح معناي تشخيص

 در صورتي و در نيست هم این شریفه مراد آیه که در حالي «طلبي!. فزوني که منه منت

 از فعل پس مذکور فعل که کنيمذکر مي را در ترجمه «تا»یا  «که» کلمه عباراتي چنين ترجمه

وت واه َّيل َّع ََّّیالَّي قض َّ﴿: مانند آیه ،باشد و منصوب فاء سببيه به و یا مقرون طلبي، مجزوم  ﴾مَّفيم 
 «فیموتوا» نصب ، به«بميرند[ که]شود تا این صادر نمي ایشان مرگ فرمان هرگز» (71 /)فاطر

ون َّ﴿ :نيز آیهو در هر  که «شما را کنم بخوانيد مرا تا اجابت» (10 /)غافر ﴾ک مبَّل َّج َّيَّأست َّا دع 



 مالک عبدی  ________________________________ شناسانه بر ترجمه محمدمهدی فوالدوند ... نگاهی آسیب

771 

 مرگشان مانفر اول آیه در یعني است، آن از مسبّب طلب از بعد فعل و نظائرشانآیه دو

 اگر نيز دوم آیه بميرند، و در( مرگشان فرمان شدنصادر) آن واسطه هب شود کهصادر نمي

مذکور پس از  فعل بينيممي که طور همان ولي کند؛ مي اجابت را آنان بخوانند را خداوند

و در بافت  مرفوع بلکه نبوده، دو اسلوب از این کدام بر هيچ مورد بحث شریفه در آیه طلب

جز این هيچ إعراب  هو ب، ذیل آیه(إعراب : 7171درویش، ) منصوب و محالً است «حاليّه»

 .در تصوّر نيست آن براي دیگري نحوي تعليل بودنش بنابر مرفوع و تابددیگري را برنمي

 است آن در رويزیاده و فراوان بخشش و بذل در لغت، «منّت»معاني  از کهآن دیگر مسأله

 ترجمه إلزامات ذکرشده به با توجه (ماده : ذیل2001 منظور، ابن) .کند باطل راآن که تا حدي

 زیاده و بخشش و بذل: »خواهد بود چنين باشد این دو نقيصه هراز  خالي صحيحي که

 !«است خواهي و فزون طلبيزیاده (کار این تو از) که قصد در حالي مکن،
 

 «خود را بنمایانيم. بزرگ تو معجزات تا به» :(27/طه) ﴾ین اَّالک بر َّنَّآي ات َّم ََّّك َّي َّل ن ر َّ﴿ -2-2-0

 براي صفت آنکه وجود دارد، یکي «یالك بر» کلمه اعراب براي نظر دو آیه این در

 حلبي،) باشد «ن ِري» دوم مفعول آنکه دیگر و ،: اعراب ذیل آیه(7811)درویش،  باشد «تآيا»

 و کرده ترجمه اول رأي اساس بر را هآی ،از جمله فوالدوند نمترجما بيشتر .(71: 1، ج2007

، (خرمشاهي) تو بنمایانيم خود را به سترگ آیات تا: اندآورده شمار به آیات صفت را کبري

 (موسي اي)، تا بازهم (شيرازي مکارم)دهيم  تونشان به خویش بزرگ هايتا از نشانه

 را ترکيب این نيز اندیگر از مترجم گروهي (.اي قمشه)دهيم  خود را ارائه بزرگتر آیات

ما بزرگتر  هاي از آیت بنمایانيمت تا) :ترجمه معزّي اند، مانند کرده ترجمه نظر دوم مطابق

 از ناشي که-ترجمه  این اجزاي ارتباط عدم و گسستگي از بينيم، جدايمي که چنان(. را

ِ »دوم براي  مفعول عنوان به «یبرالك» -آنست شدن ترجمه لفظي در  شده، ترجمه «يَ رِ ن  ل

 در «یكبرال» قرآن، لفظ آیات دیگر موجود در معنوي شواهد و قرائن به با توجه که صورتي

َّاآلي َّأ ر َّف َّ﴿: که آمده است نازعات سوره در نمونه براي است؛ آیات براي جا صفت این َّة َّاه 

 که ؛(71 /نجم) ﴾یالک بر َََّّّه َّبَِّّر َََّّّنَّآيات َّأ یَّم َّوَّل ق دَّر َّ﴿ :دیگر ؛ و در جایي(20 /نازعات) ﴾یالک بر َّ
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 آمده، و «اآلية» براي نعت مستقيماً «یالكبر» نازعات سوره در آیه که استمشهود  وضوح هب

و  بزرگي خداوند به هاينشانه توصيف آیه مقصود در این که ستا آن دهندهنشان این

 داندمي «ن ِريَ » دوم مفعول را «یبرك  ال» که دوم نظر با اما در ارتباط .است و سترگي عظمت

 عمل را مالک کنند، آن ذکر اول بر نظر آن ترجيح براي دليلي آنکه بدون از مفسران بعضي

 .(71: 1، ج2007 حلبي،)اند داده خود قرار

 صفت که «یالکبر» لفظ در برگردان یکي اما در ترجمه فوالدوند دو لغزش وجود دارد،

شود،  ترجمه( «تَرین»و یا  «تَر» پسوند با) تفضيلي صورت هب باید و در فارسي است تفضيلي

 «الكبیرة»لفظ  براي بلکه باشد،نمي لفظ این براي صحيحي ترجمه ،«بزرگ»کلمه  لذا و

در  مهمي نقش که است «تبعيضيه»مِن  حرف گرفتن نيز نادیده دوم مشکل است. مناسب

 سِتُرگ یاتآ خداوند تمامي که نيست آن آیه مقصود در این چرا که دارد؛ آیه مفهوم تبيين

 آن -گذشت نازعات در سوره آنچه براساس -مراد بنمایاند، بلکه کليم موسي خود را به

او نشان  به است تر از همهبزرگتر و سترگ را که ايها، نشانهنشانه مجموع از ميان که ستا

 واسطهها تنها بهدیگر نشانه بزرگتر از نشانه و تفکيک داسازيج و این ؛﴾یاآليةَّالک بر﴿ دهد

 زء از یکج یک و انفکاک جزئيت بيان آن معناي پذیرد کهمي صورت «مِن»حرف  همين

این  با نظرداشتِ بحث، مورد ترجمه اصالح بنابراین، .(777: 7باب، 7711هشام،  ابن) است لک

 «!تو بنمایانيم خود را به هاينشانه ترینرگستاز  ايتا گوشه» :گونه است این دو مسأله
 

نق عرٍَّ﴿ -2-2-9 َّنخٍلَّم  هاي کَنَد گویي تنهکه[ مردم را از جا مي»]: (20 /)قمرَّ﴾ک ا ن همَّأعجاز 

 «کن شده بودند.که ریشهنخلي بودند 

از  پس بالفاصله فارسي در زبان که است مضاف وصفِ مقوله به راجع ،جاشاهد در این

با  است ممکن که نانآید، چ مي إليه از مضاف پس عربي در زبان شود، وليذکر مي مضاف

جنس، عدد، معني  :از چهار مقوله التباس این رفع براي گردد، که سملتب إليه مضاف صفتِ

وق د َّ﴿ در آیه مثال شود؛ برايمي ستهمدد ج و إعراب َّالم 
الله   این وجه هيچبه ،(1)همزه/  ﴾ة َّنار 

جنس  لحاظ هاواّلً ب چرا که باشد؛ جالله لفظ براي صفت «الموقدة»آید که نمي پيش التباس



 مالک عبدی  ________________________________ شناسانه بر ترجمه محمدمهدی فوالدوند ... نگاهی آسیب

778 

 و دیگري رفع یکي)است  آن دو متمایز تضادّ دارند، ثانياً إعراب با هم (بودن مذکر و مونث)

 بر همين .شود وصف بودن برافروخته خداوند متعال به تابد کهنمي را برو ثالثاً معنا آن (جرّ

أعجاز  » اضافي بياز ترکي پس «منقعر  »صفتي  که کنيممي نيز مشاهدهفوق  در آیه اساس

 زیراباشد،  «زأعجا» براي صفت «منقعر» آید کهگاه این تصور پيش نمي هيچ آمده، ولي «نخل  

تذکير و  لحاظ هب و هم (و منقعر مجرور است أعجاز مرفوع)است  آن آیه نافي إعراب هم که

 با آن که تکسير است جمع «أعجاز» مذکر است، ولي «منقعر» ، کهناسازگارند با هم تأنيث

 این در ترجمه از مترجمان دیگري جمع فوالدوند و ولي .شودرفتار مي نثمانند مفرد مؤ

ها، ساقه) «أعجاز» براي را صفت (و برافکنده شده کنریشه) «منقعر»و  شده دچار اشتباه آیه

 .اندشده کنریشه که بودند نخلي هايتنه گویي :اند؛ و از آن جملهبرشمرده (هاتنه

 آنها خرما که گویي (ايقمشه الهي)افکندند  خرما از ریشه درخت ساق که چنان (وندفوالد)

 اندشده کنریشه بنانِ خرما ایشان که گویي (مجتبوي)شده  برکنده بيخاز  که بودند بُنهایي

 هايتنه همچون :کرد مورد زیر اشاره به تواننيز مي صحيح هايو اما از ترجمه (.خرمشاهي)

را در آخر  «منقعر» فوالدوند با وجود این البته .(شيرازي مکارم)شده  کن شهری نخل درخت

 دیگر در ترجمه نيز خطایي این که (اندشده کنریشه)اند کرده ترجمه فعلي صورت هب ،آیه

 و التصاق و پایداري است ثبوت ،اسم داللت و صفت، و است اسم «منقعر» چرا که ست؛او

بر دارد و بنا مختلف زمانهاي مقيد به داللت فعل ولي ،رمستم صورت هب موصوف به صفت

، (10: 2001، الف قزویني خطيب) است گانهسه زمانهاي به وابسته مختلف آن هايصيغه

از  و مجرّد بودن و استقرار در ثبوت اسم داللت تمام فعلي بصورت اسم با ترجمه بنابراین

 زیر ترجمه بنابر موارد یاد شده، .شودمي دچار تضعيف آیه و معناي شده زایل عنصر زمان

 «اند.شده کنریشه نخلي هايتنه آنان گوئي» :باشد موجود در آیه و قایع گویاي تواندمي نيز

 

 یابی واژگانلغزش در معادل -0-2
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َّع َّب َّدَّح َّق َّف َََّّّان َّيم َّال َّکف رَّب َّنَّي َّم ََّّو َّ﴿ -2-0-1  شک خود ایمان در کس هر و» (1/ )مائدهَّ﴾ل ه َّم َّط 

 «شده. تباه عملش قطعاً کند

 «کردن شک»به  را آن مترجم که نمایدمي رخ «ركف  يَ » فعل در ترجمه لغزش آیه این در

 .است حق و پوشاندن کتمان و انکار معناي به قرآن آیات در «کفر» که حالي برگردانده، در

تر  الشيء، و الكفر  في اللغة سَ » :گویدمي «کفر» واژه خود در ذیل در مفردات اصفهاني راغب

اع لِسَ وصف  اللیل بالكافر لَِستِرِه األشخاَص، و  رل فر  النعمة و ه البذَر في األرض؛ و ك ترِ الزَّ

كرِها ها بتَرِک أداِء ش  کفر در لغت پوشاندن »، (ماده ذیل :2001إصفهاني،  راغب) «ك فرانها: َستر 

و شود بودن توصيف مي به کافر پوشاند،را مي مردمانکه  سبب آن چيزي است، و شب به

خاطر پنهان کردن دانه در زمين، و کفر نعمت و کفران آن یعني پنهان  هچنين کشاورز، ب هم

كََفر » گوید:زمخشري نيز در شرح واژه کفر مي. «واسطه ترک اداي شکرش هداشتن آن ب

اه   الشيءَ   ،ب زمخشري) «ي الِوعاءِ َع فِ تاَر المَ فَ ماَء، و كَ حاب  السَّ ، ي قال: كَفَر السَّ و كَفلَره: َغطل

شود: ابر آسمان را پوشاند، و که گفته مي چنان ه یعني: پوشاندش، آنرَفَّه وکَفَرَکَ»، (112: 2007

و  انکار احکام «يكف ر باإليمان» عبارت از آیه مراد نيز در اینجا«. توشه را در اَنبان مستور کرد

 و اعتقاد به عمل که ستا و أرکاني ایضفر داشتن و پوشيده ، و کتماناست اسالمي شرایع

باشد، نيز مي ایجاز حذف حاوي رسد آیهمي نظرهب آنکه ضمن .است هر مسلماني الزمِ آنها

بِط جزاء  د حَ فقَ » :است چنين و تقدیر آن گردیده محذوف از عمل قبل مضاف در آن، که

 و إلحاد ضایع کفرورزي طرخا هب که ستا اعمال و جزاي پاداش این چرا که ؛«عملِه أو ثواب ه

به نظر  چنين این آیه ترجمه ترصحيح وجه بنابراین، !خود عمل رود نهمي و از بين گشته

]و  ورزد باشد کفر داشته ایمان بدان باید که اسالم[ و آنچه به ]احکام کس و هر» :رسدمي

  «است. گشته تباه را انکار کند، ثواب[ عملش آن
 

ذَّم َّ﴿ -2-0-2 َّت ط َّق َّد َّمَّص َّه َّال َّمو َّنَّأ َّخ  مَّور َّهَِّّة  کيِّه َّت ََّّه   ايآنها صدقه از اموال»: (707/ توبه) ﴾اه َّمَّب َّز 

 «سازي. شانپاکيزه و پاک آن وسيله بگير تا به
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و  پاک) معني یک به «ت طهلرهم و ت زكلیهم»فعل دو جاست که هراشکال ترجمه آیه آن

 تطهير از مراد که طوري هب کند،مي فرق رتطهي با تزکيه اصوال که حالي آمده است، در (پاکيزه

 تزکيه معناي ولي است، اخالقي رذایل و ها پليدي و گناهان از کردن پاک شریفه آیه در

 چرا که است؛ در انسان حسنات و خيرات نيروي پروراندن و دادن گسترش و کردن اصالح

: گویدمي اصفهاني راغب .استو نُموّ و ارتقا  ازدیاد و باالرفتن معناي هب نيز در لغت «زكاة»

ِ  ةِ كَرَ عن بَ  ل  وُّ الحاصِ م  الن   كاةِ أصل  الزَّ » و  ةويل خرَ ة و األ  نیويل ذلک باألمور الدل  بَر  عتَ و ي   ىتعال الله

ِ تَ  اصل زکات » (مادّه : ذیل2001إصفهاني،  راغب) «.كاترَ البَ یرات و ت ها بالخَ النفِس أي تَنمِیَ  ة  یَ زك

و تزکيه  ربوط به امور دنيوي و اخروي استو م استندي ورشد حاصل از برکت خدا

در  که تفاوتي به باتوجه ،بنا براین ؛«برکات واسطه خيرات و هنفس یعني پروراندن آن ب

ها ذکر  آن را براي مشابهي معناي تواننمي وجود دارد مذکور در آیه فعل دو محتوا و إفاده

و  سازي در بُعد پاک که چنان. لحاظ شود «هتزکي»واژه  يمعنای وجوه که است نمود و الزم

 آغاز و تنها نقطه و مَبَرّات، تطهير و خيرات صدقات واسطه هب انساني و جان روح پاالیش

 را به کسي طریقت بسا اگر در این است و چه و تصفيه و پاالیش فرایند پاکسازي شروع

و  خود بازگشته اصل مجدداً به خود واگذاریم حال به او را رها و آنگاه تطهير رسانده مرتبه

 پاکسازي از پس دوم در اینجا گام کند، که خود رجوع حيراني و پروريتن سياه دوران به

 رجوع از این است، مانع یافته و پاالیش مطهره نفوس به بخشي و ترقي رشددادن همان که

 ترجمه اندتوزیر مي عبارت شدهارائه توضيحات بر اساس .خواهد شد نافرجام و بازگشت

 از)را  درونشان با آن که بَرگير (زکاتي) ايصدقه اموالشان از» :باشد شریفه آیه این از مناسبي

 «.(هيدشد رو ) را باال برده آنان وسيلهاین  ه بپاالیي، و ب (هاناپاکي و گناهان
 

2-0-0- ﴿َّ َّفت لق یَّف َّإل َّالله َََّّّع َّلَّم َّجع ََّّت َّوَّال  اَّآخر  َّم َّيَّج َّه  ورا َّل وما َّم َّهن م   خداي با و» :(78 إسراء/)َّ﴾دح 

 «شد. خواهي افکنده جهنم در مطرود و زدهحسرت گرنه و مده، قرار دیگر معبودي یگانه

 سرزنش معناي به «لوم  يَ  مَ َل » از مفعول اسم که است «ملوم» کلمه ،آیه در این سهو مورد

ه جوهري در ک ، چنانهویداست امري ، و این«زده حسرت» نه ،است نکوهيده و شده



 4331 تابستانو  بهار، 3 ه، شمار2 هدور ____________ مطالعات ترجمه قرآن و حدیث پژوهشی -علمی دوفصلنامه

712 

، یعني: : ذیل ماده(7818)جوهري،  «ومٌ و َمل  ه  ًة، فَ ذا لَوماً و لَومَ ى كَ لَ َلَمه  عَ »گوید: صحاح مي

 ترجمه ،بنابراین «.او را بر فالن کار سرزنش کرد، و شخص سرزنش شونده مَلوم است»

هيده، و و نکو زدهمالمت که مده قرار دیگري خداي، معبود با و» :است چنين آیه صحيح

 !«شوي افکنده دوزخ به [خداي از درگاه]شده  رانده
 

ََّّةٍَّوير َّح َّنَّب َّم ََّّالله ََّّل َّع َّاج َّم َّ﴿ -2-0-9 َّس َّال 
َّب َّائ 

َّوََّّة  ََّّويل ةٍَّ ص ََّّو َّال  خدا ]چيزهاي »: (707 /)مائده ﴾امٍََّّح َّال 

 « حام قرار نداده است. ممنوعي از قبيل[ بحيره و سائبه و وصيله و

روبرو  )بحیرة و سائبة و وصیلة وحام(توضيحِ  و نيازمندآیه با چهار لفظ مبهم  در این

هاي مربوط به حوزه اصيل عرب در جاهليت و هستيم که از الفاظ بسيار تخصصي و

شباني و دامداري است و فهم معناي آن حتي  براي خود عرب زبانان امروز نيز  واژگاني

ه با این آیه ناچار به تردید هر مخاطب عرب و عجمي در مواجه دشوار و مبهم است. بي

معناي شکاف دادن و در اصطالح  هب «بحيره»در لغت، عبور از معناي این چهار واژه است. 

نشانه در شتر ماده ایست که ده شکم زایيده که در این حال شکاف بزرگي را به عنوان 

: ذیل 2001)ابن منظور،  .کنندسواري و باربري نمي از او استفاده گوشش ایجاد کرده و دیگر

)حامي( نيز شتر نري است که ده فرزند از او پدید آمده، و او را نيز از حمل و  «حام» ماده(

هم در عرف اهل  «سائبه»: ذیل ماده(. 2001صفهاني، )راغب إداشتند سواري معاف مي

رغزار بند در مَ نيز بدون قيد و مادّه شتري است که پنج بار آبستن شده و اوجاهليّت عرب 

همچنين در نزد  : ذیل ماده(7818)جوهري،  .مشقت به چرا بپردازدشته تا آزادانه و بيرها گ

سالمت از سفر برگشته و  هکردند که اگر بآنان عُرف بود که در هنگام بيماري و سفر نذر مي

سازم ام بهبود یافتم ماده شترم سائبه است، یعني به شکرانه این نعمت او را رها مياز مریضي

که  اي بود که همزادِ نر داشت، چنانماده نيز بره «وصيله» .(121: 7، ج2001، الف يزمخشر)

اه که نَر داشته، و آنگ را براي خودشان نگاه زایيد آندر رسومشان آنگاه که گوسفند، مادّه مي

دوقلوي نر و ماده  ،ولي آنگاه که گوسفند مادر کردند.شان ميخدای زایيد آن را قربانيمي

یعني این ماده با برادرش همزاد و قرین گشته و دیگر به  «َصلَت أخاهاوَ »گفتند مي ،یيدزامي
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که این  شدبنابراین معلوم  .(121)همان : کشتند پاس این اقتران و وصلت جنس نرینه را نمي

و رسوم آداب چهار واژه بسيار واژگان دقيق و تخصصي بوده و براي فهم آنها حتي باید بر 

ي براي در این زمينه هيچ تالش ،وليکن مترجم ز شناخت و وقوف پيدا کرد،اهليت نيج

زا آنها را به همان حالِ ابهام عيناًه از خود بروز نداده و سازي مفهوم این چهار واژملموس

کم باید در درون پرانتز توضيحات مختصري راجع به ماهيت هر یک رها نموده است. دست

خود احکامِ  سويذکر است که در جاهليت، اعراب از  م بهاز این الفاظ داده شود. الز

تحریمي براي این دسته از چهارپایان و ستوران اهلي وضع کرده بودند که با ورود اسالم 

وضيحات ذیل را در توان تبر این اساس مي .آميز شدحکم به نسخ و ابطال این رأي بدعت

منع و تحریمي راجع به[  متعال ]هيچ حکمخداوند »ذکر کرد: شریفه  این آیه راستاي ترجمه

ه پنج شکم زایيده( و وصيله اي کسائبه )شتر مادهبحيره )ماده شتري که ده شکم بزاید( و 

او پدید آمده است(  )شتر نري که ده بچه شتر از نطفهاي که همزاد نر است( و حام ماده )بره

 «قرار نداده است.

   

 بالغی هایلغزش -2-9

َّخ َّن ََّّاإنلَّ﴿ -2-9-1 از روز  ما از پروردگارمان»: (70/ )إنسان ﴾يرا َّر َّمط َّق ََّّوسا َّب َّع ََّّوما َّي ََّّابلن َّنَّر َّم ََّّاف 

 «هراسناکيم. سخت عبوسي

و نارساست، و  ناقص هم که تعبير شده «روز عبوس»به  «يوما َّعبوسا َّ» عبارت آیه در این

 عقلي مجازي آیه، در این .است نشده گرفته در نظر آن ترجمه در بيان آیه مجازي وجه هم

مبحث  70-21: 2001 ،ب خطيب قزویني.ک: ن) وجود دارد زمانيّت عالقه و به زماني از باب

افتد و آثار مي آدميان براي و فزع هول از شدت در قيامت را که اتفاقي که گونه بدان ،(مجاز

 نسبت «ميو» خود گردد را بهپدیدار مي هایشانبر رخساره آن کشيدگي و در هم چروکيدگي

 حاويو  و بسيار دقيق بالغي است وجهي در عربي که «يوماً عبوساً» است و فرموده داده

 آیه مجازيبار  در نظرداشتِ بدون ،فارسي اگر در زبان که است اما واضح .مجازي ظرافتي
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 که روز نيست این آنکه شود، چهایجاد مي در فهم کنيم، اختاللي را عيناً ترجمه عبارت

 هراسيدگي و حدّت بر اثر شدّت که است روزي بلکه ؛است کشيده درهم رهو چه عبوس

 آن بر پهناي خشم هايو خوشه شده ها زرد و عبوسرخساره محشر عظيم، صحنه آن در

 آیه معناي را در برگردان و مجازي بالغي جنبه این که سزاوار است بنابراین !نمایدرخ مي

بر  .دهيم تـسَرّي صاحبانش به و کرده سلب ا از یومر صفت این ايگونه هو ب داشته در نظر

ما » :باشد آیه این ترجمه براي تريمناسب جایگزین تواندمي ذیل عبارت احتماالً اساس این

 «.را داریم و سهمگين آور و سختدلهره روزي هراسِ ،از پروردگارمان
 

مَّه َّ﴿ -2-9-2 َّإنله  َّالم َّأال  َّو َّد َّفس َّم  ََّّنَّک َّل ََّّون  ر ََّّي َّال   آنان باشيد که هوش به» :(72 /)بقره ﴾ون َّشع 

 «فهمند.نمي گرانند، ليکنفساد

 از قبل که ضمير فصلي ابتدا .ستا بسياري بالغي ظرائف حاوي شریفه آیه این

  -مبتدا و خبر بينما ضميري هر چند چنين .کيد استنشانگر تأ که کار رفته هب «فسدونالم  »

، 7711هشام،  ابن)تواند باشد و مبتدا نيز مي تأکيدي ميرض -نحو و بالغيون علماي بنابر اقوال

خود  که خبر بودن معرفه به با توجه بنابراین، و نيز افزاست. کيدکه خود این نيز تأ (711: 2ج

 بودن اسميه به عنایت با همچنين ؛(721: 2007جرجاني،)کند مي حصر و اختصاص إفاده

 «أال»و هشدار  تنبيه حرف و استعمال «بالفعل ههمشب إنّ»تأکيدي  از أدات و استفاده جمله

و حتميت  بر تحقق هشدار و تنبيه، داللت بر القاي عالوه که (118: 7، ج2001غالیيني، )

 آیه که بينيمو نيز اسمي بودن خبر، مي( 111: 2001 ،الف سيوطي)ما بعد خود نيز دارد  وقوع

 از ادوات توجهي تعداد قابل اويو حصر و هشدار و ح تخصيص از توکيد و مملو شریفه

 فصاحتي فني هايو شاخصه بالغي لحاظ هب آیه برجستگي بوده، و اتفاقاً اافزیقين و تاکيدي

عبارت،  این جايشد بهمي وگرنه است، معناساز نهفته و اساليب ادوات کثرت نيز در همين

اینها  نظایر «ون و...إنهم لَمفسد و إنهم یفسدون، و هم مفسدون،»نظير  مشابهي جمالت از

 باشيد آگاه !هان» عبارت توانمي بنابراین. سازگارتر است نيز ترجمه فوقبا  کرد که استفاده
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را تعبير مناسبي از برگردان مفهوم « دانندخود نمي فسادگرند، وليکن تنها آنان تحقيق هب که

 .آیه دانست
 

َّع َّو َّ﴿ -2-9-0 ان  ست ع  َّالم   خدا کنيدمي توصيف آنچه بر و»: (71 /یوسف)َّ﴾ف ون َّص َّاَّت َّم ََّّل یالله 

 «است. دهیاري

استعان » از مفعول اسم ساختار صرفي به لحاظ که است«َّمستعانال» کلمه سهو مورد

 در باید است، و «خواستن مدد و جستن یاري» معناي به استفعال، باب از «يستعین

 که «دِهیاري» نه شود، ترجمه شود(مي جسته یاري او از که کسي مفعولي)یعني معناي

غیث و ...» نظير کلماتي مترادف و بوده فاعل اسم عین، معاون، م  با  همچنين .است «م 

مذکور در  عبارت بالغت، علماي اقوال بنابر «ال»به  خبرِ اسمي بودن مقرون به توجه

 آیه ينيز در ترجمه مسأله این که (728-721: 2007جرجاني، ) کندحصر مي افاده آیه

که در عبارت اول  «زيٌد الشجاع  » و «زيٌد شجاعٌ »مانند دو عبارت  .است مانده غفولم

الف  در عبارت دوم قصرِ شجاعت بواسطهصحيح است، ولي  «زید شجاع است»ترجمه 

 بنابر .«شجاع، تنها زید است»خبر بر مبتدا صورت گرفته ومعناي آن چنين است:  و الم

در برابر  که خداست و تنها» :است اصالح قابل چنين مذکور ترجمه ،این توضيحات

 «استعانت است. مورد (تانشرمانهبي هايیاوه و کذب سخنان) کنيدتوصيف مي آنچه
 

ف َّن َّلَّل َّه َّف َّ﴿ -2-9-9 َّف َّع َّاَّم نَّش  گراني  پس آیا امروز مارا شفاعت»: (17 /)أعراف ﴾ا...ن َّواَّل َّع َّي شف َّاء 

پس آیا راه »: (77 /)غافرَّ﴾يلٍَّب َّنَّس َّم ََّّوج َّر َّیَّخ َّل َّإ ََّّله َّف َّ﴿ و ؛«هست که براي ما شفاعت کنند؟

 «بيرون شدني از آتش هست؟

آیه  صول علم بالغت و نيز بافت معنائيدر این دو آیه دوبار استفهام بکار رفته که بنابر ا

از معناي حقيقي استفهام خارج شده و در معناي تمني )آرزو وطلب محال و درخواست 

عرصه بر مشرکان  در این دو آیه که که اینچه  .(12تا:  تفتازاني، بي)است  کار رفته هنافرجام( ب

بينند، در قالب استفهام در واقع درخواست ها را فراروي خود بسته ميهرا تنگ گشته و همه
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گریزي از آتش، و نيز داشتن شفيعاني کارساز  محال خود را از خداوند براي ایجاد فرصتِ

که گاهي اساليب  چنان گيرد. آنن مورد ردّ خداوند متعال قرار ميگماکنند که بيمطرح مي

روند، کار مي هنظور القاي تمني بو... نيز به م «لو»ي نظير امر و نهي و ادات شرط دیگر انشای

َّف َّر َّيَّک َّل ََّّن َّوَّأ َّل َّ﴿ :فرمایدزمر مي 11 که در آیه چنان َّم َّأک َّة  اي کاش مرا »یعني  ﴾نين َّحس َّالم ََّّن َّون 

صورت شرطي ترجمه شود که شرط در  هب که ایننه  «شومي به دنيا بود تا نيکوکار بازگشت

 ،انداین دو آیه نيز که استفهام مفيدِ تمنّي جا در تصوّر نيست. بنابراین در ذیل ترجمه این

اي کاش راه گریزي از »و « اي کاش شفيعاني داشتيم تا ما را شفاعت کنند»توان نوشت مي

  یابد.تري ميمفهوم آیه تجلي محسوس ،، که در این حال و هواي متمنّيانه«يم]این آتش[ داشت

 

 گیری نتیجه -0
اي در این ترجمه توان دریافت که موارد پژوهانهيبندي نتایج حاصل از این بحث مدر رده

در بازتاب  یا التباس دچار اشکال عربي زبان زباني و یا بياني هاي چارچوبپژوهش در 

 عربي زبان اختارهاي دوسو  اساليب ميان که دقيقي هاي گاه تفاوتبوده، و گاه و بي يمعنای

در  که در موارد متعدد مشاهده شد مغفول مانده، و از سوي مترجم وجود داشته و فارسي

 ميان و مضارع، اختالفات ماضي و فعل، فعل اسم ميان هاي تفاوت ،آیات محتواي برگردان

و  نحوي اساليب رعایت مترادف، واژگان هاي داللت إفراد، تفاوت و و تثنيه جمع هايصيغه

 در حوزه که عربي زبان و فصاحتي بالغي هاي از ظرافت ايعربي، و پاره زبان ساختاري

 اند. نتيجهشده انگاشته شده یا نادیده واقع مورد غفلت ،دارند شایاني دخالت معناسازي

کم در دست ،صرفي مترجم در موارد نحوي و ريخطاپذیدیگر برآمده از بحث آن است که 

آیات مورد پژوهش بيشتر از دو سطح دیگر است. بر این اساس مهمترین دالیل بروز موارد 

در بخش صرف، عدم  -7 بندي کرد:توان در موارد زیر دستهسهو در نزد مترجم را مي

ناهمگون صرفي،  پنداريِ برخي اوزانموازین صرفي و همسان داللتاهتمام به اختالف 

، هاي نحويدر حوزه لغزش -2اي از خطاها در این حوزه شده است. باعث بروز پاره
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 متفاوتِهاي کارکردي نگري در حوزههاي نحوي، و عدم ژرف کردن به روساختبسنده

در قسمت واژگان،  -7هایي در ترجمه شده است. ساز بروز نقصانوظایف نحوي، زمينه

هاي معنایي برخي واژگان، انگاري گسترههاي واژگاني، و ساده لتعدم واکاوي صحيح دال

و در حوزه بالغي، عدم اهتمام به  -1 اي را دچار اختالل کرده است.بازتاب ترجمه

، ترجمه را در مواردي با عدم اتقان هاي بالغيهاي بدیعي و کارکرد جلوهاثربخشي آرایه

   روبرو کرده است.
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