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آسیبشناسی ترجمه فوالدوند با تکیه بر کارکردهای صرفی ،نحوی،
واژگانی و بالغی دانش معناشناسی
مالک عبدی

*1

 - 1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه ایالم ،ایران
پذیرش49/13/22 :

دریافت49/6/03 :

چکیده
ترجمه قرآن کریم و انتقال و شفافسازی معانی واالی آن ،برای مخاطبان فارسیزبان از دیرباز موضع اهتمام
محققان و اندیشمندان این کتاب الهی بوده است .یکی از مترجمانی که شمار کثیری از پژوهشگران ،ترجمه او را
در زمره بهترین ترجمههای معاصر قرآن بشمار آورده و آن را به لحاظ مطابقت با متن آیات و بکارگیری واژگان
مأنوس زبان فارسی و مراعات قواعد زبانی و بیانی و نیز بهلحاظ نگرش نوین به ترجمه و روزآمدسازی بسیاری از
مفاهیم پرچالش قرآن کریم ،مُتقن و قابل استناد میدانند ،ترجمه فوالدوند است .اما با وجود همه این محاسن ،با
اعمال نظری ژرف در فحوای ترجمه– دستکم در حوزه آیات مورد بحث -به نظر میآید که مخاطب با مواردی
از لغزش یا سهو مواجه میشود که نشان از تسامُح یا احیاناً برداشتی ناهمگون از پارهای ظرایف بدیع دستوری،
واژگانی و ادبی قرآن دارد که در برخی موارد عدم رویکرد متناسب به این ظرافتهای قرآنی ،خواننده را در
معرض برداشتی غیرهمسو با آیات شریفه قرار داده و عالوه بر مستور ماندن بخشهایی از وجوه اعجازی و
تصاویر مبتکرانه آیات ،جلوه ضعیفتری از بالغت قرآنی در ترجمه فارسی نمود مییابد .این پژوهش درصدد
است که با توجه به امکانسنجیِ میزان خطاپذیری ،در ترجمه آیات مورد بحث ،این موارد را با استناد به مبانی
علمی دقیقِ حوزههای صرفی ،نحوی ،بالغی ،لغوی و واژگانی ،به بوته نقد و بررسی گذاشته و راههای اصالحی
جایگزین نیز پیشنهاد شود تا بدینواسطه نمایههایی از رویکردهای تحلیلی معنامحوردر چارچوبهای مذکور
فراروی محققان قرار گرفته و راه برای پژوهشهای غنیتر و کاربردیتر در این حوزهها گشوده بماند.

واژگان کلیدی :قرآنکریم ،زبان عربی ،ترجمه قرآن ،فوالدوند ،صرف و نحو ،ویژگیهای بالغی.
Email: malekabdi@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
واکاوي ترجمههاي فارسي قرآنکریم نشان ميدهد که از همان بدو پيدایش سنت حسنه
ترجمه قرآن در ميانههاي سده چهارم هجري و ظهور ترجمه تفسير طبري به دست علماي
ماوراءالنهر (آذرنوش )27 :7711 ،تا دوران معاصر و فراواني آثار ترجمهاي قرآنکریم ،شاهد
آنيم که در دوران مختلف ،مترجمان زبان فارسي همواره با چالشهاي مفهومي و استنباطي
زبان عربي درحوزههاي صرف ،نحو ،لغت و بالغت روبرو بوده و در موارد متعدد غفلت از
قواعد حاکم بر ساختارهاي زبان عربي ،آنان را به سمت ترجمههاي مبهم و نامفهوم سوق داده
است .از تحتاللفظي بودن صرفِ ترجمه تفسير طبري و مالل آوربودن آن گرفته تا مشکالتي
که در ترجمههاي معاصر در رابطه با اصول علم صرف و نحو و بالغت و ...با آن مواجهيم.
در رابطه با دانش معنيشناسي یا ( )semanticو رابطه آن با حوزههاي مختلف زباني
(اعمّ از واژگاني و صرفي و نحوي و بالغي) نيز باید گفت که معنيشناسي ،شاخهاي از
علوم است که به بررسي معني و حوزههاي معنایي ميپردازد و قصد آن ایجاد طرق
ارتقابخشي به معناست .بر این اساس ،دانش معنيشناسي به دنبال شرایطي است که در
نمادهاي لغوي باید فراهم شود تا قابليت حمل معني را پيدا کند (مختارعمر .)77 :7811 ،مراد
از رموز یا نمادهاي لغوي همان الفاظ و واژگان است؛ چرا که اگر نمادي که حامل معناست
چيزي غير از لفظ و واژه باشد ،آنگاه انتقال آن مفهوم را از طریق مجاري غيرلغوي در حوزه
دانش نشانهشناسي یا علم رموز و اشارات ( )semiologyبررسي ميکنند ،اصطالحي که براي
نخستين بار «فردینان دوسوسور» زبانشناس شهير سوئيسي در این رابطه بهکار برد( .چاندلر،

21 :2001و )28و اما در حوزه دانش معنيشناسي که در ارتباط تنگاتنگي با حوزههاي
زبانشناسي و تحليالت زباني نيز قرار دارد ،باید به رابطه محکم و نقاط تالقي این دو
دانش ،در چهار حوزه مطالعات آواشناسي و تاثيرات جنبههاي صوتي الفاظ بر بارورسازي
معني ( ،)phoneticجوانب صرفي کالم ،نقش آن در تحوالت معنایي و پختگي کالم
( ،)morphologyمالحظه موازین نحوي و قواعد ساختاري زبان ( )stractureو حوزههاي
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واژگاني زبان و بررسي دامنههاي دالليِ الفاظ ( )vocabularyاشاره داشت که در آنها
معنيشناسي با حوزههاي مطالعات زباني تالقي ميیابد و چالشها ،آسيبها و نيز نحوه
استفاده از جنبه ابزارمندي حوزههاي زباني را براي دریافت و تلقي بهتر از محتواهاي کالمي
به بوته بررسي ميگذارد (مختارعمر77 :7811 ،و .)71ناگفته پيداست که از این ابزارهاي
چهاگانه صرفي ،نحوي ،واژگاني و آوائي که در حيطه زباني در دسترس ماست ،بنابر شرایط
متن ،بافت و سياق آن ،براي رسانائي بيشتر و ایجاد حلقه اتصالي محکمتر ميان گوینده و
مخاطب استفاده ميشود ،که وظيفه اصلي هر متن نيز در راستاي همين رسانائي و چرخه
تبادل مفهومي ميان دو طرف خطاب ،تعریف ميشود که دانش سبکشناسي نيز به وضوح
بر تکامل همين چرخه و بهمپيوستگي حلقههاي اتصال معنایي در ذهن گيرندگان متن تکيه
دارد (مسدّي .)71 :2001 ،در این پژوهش برآنيم تا به کندوکاو در زمينه آسيبشناسي ترجمه
فوالدوند دست مبادرت ورزیم و با تکيه بر روشي توصيفي -تحليلي و جمعآوري شواهد
قرآني مرتبط و ذکر أدلّه متقن و علمي زبان عربي ،به لغزشگاههاي ترجمهاي وي در چهار
حوزه مورد بحث ،دست یابيم.
 -1-1پیشینه تحقیق

در زمينه نقد و بررسي و آسيبشناسي ترجمههاي معاصر قرآن کریم ،پژوهشهاي متعددي
صورت گرفته که شماري از این پژوهشها در رابطه با نقد ترجمه فوالدوند بوده و هرکدام
براساس مبنا و رویکردي تحليلي به گوشههایي از اشکاالت موجود در ترجمه مزبور
پرداخته و راهکارهایي نيز ارائه کردهاند .رضا اماني در مقاله «نقد ترجمههاي الهي قمشهاي،
فوالدوند و خرّمشاهي از قرآن بر اساس تجزیه بر آحاد واژگان» که در تابستان  7787در
شماره  70مجله «پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي» دانشگاه عالمه به چاپ
رسيده ،ابراز داشته که مترجمان یادشده چندان توجّهي به آحاد معنایي واژههاي مذکور
نداشتهاند و از یک سو ،معادلهایي تقریبي ،ناقص و مختلف ارائه دادهاند .مهدي سلطاني
رناني نيز در مجله پژوهشهاي قرآني در نقدي بر ترجمه فوالدوند ،آن را از ابعاد مختلف
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صرفى ،نحوى و ادبى مورد بررسى قرار داده و ترجمههاي اصالحي نيز پيشنهاد کرده است.
مرتضي کرباسي نيز در مقاله «نگاهي به ترجمه قرآنکریم محمدمهدي فوالدوند» در فصلنامه
حوزه و دانشگاه ،ش ،7711 ،7ص ،10به پارهاي از عبارات غيرخطابي در قرآن اشاره داشته
که در ترجمه فوالدوند به صورت خطابي ترجمه شدهاست .عباس اقبالي و زینب رحيمي
در مقاله «نگاهي به ترجمه مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسي موردي ترجمه آیتي ،الهي،

فوالدوند و خرمشاهي» چاپ دوره  ،7شماره  ،1تابستان  7782مجله «پژوهشهاي ترجمه
دانشگاه عالمه» ،با توجه به بسامد باالي مجازهاي مرسل در قرآن و داللتهاي ظریف آن،
ترجمههاي این مَجازات را در نزد مترجمان یاد شده و از جمله فوالدوند به طور مستقل به
بوته بررسي و نقد گذاشتهاند.
 -2-1سؤاالت پژوهش

در این رابطه دو سوال اساسي به ذهن متبادر ميشود که درصدد یافتن پاسخهاي آنها
خواهيم بود:
 -7عمده خطاهاي ترجمهاي مورد بحث ،ناشي از اهمال یا سهو در چه مواردي بوده است؟
 -2بيتوجهي به جنبههاي زباني -ادبي آیات و عدم بازتاب ترجمهاي آنها تا چه اندازه
از بار محتوائي آیات کاسته و فهم صحيح را بر مخاطبان دشوار نموده است؟

 -2بررسی و نقد محتوایی لغزشهای ترجمه
 -1-2لغزشهای صرفی
﴿ -1-1-2إنَّ َّالساعةَّ َّآتيَّةَّ َّأکادَّ َّأَّخفَّيها َّلتجزَّی َّکَّلَّ َّ ٍ
نفس َّبَّما َّتَّسعَّی﴾ (طه« :)71 /در حقيقت

قيامت فرا رسنده است ميخواهم آن را پوشيده دارم ،تا هرکسي به موجب آنچه ميکوشد
جزا یابد».
در ترجمه فعل «أخفیها» تفاسير متعددي براساس آراي نحویان و مفسران وجود دارد که
هرکدام بنابر توجيهي معناي آیه را بيان کردهاند .از جمله مهمترین وجوه معنایي که براي
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این آیه ذکر شده شدت «کتمان و پنهان داشتن» است ،مسالهاي که در حوزه فرهنگ اعراب
جاهلي نيز مرسوم بوده و احياناً براي مبالغه در پنهان کاري به آن تمسک ميجستهاند.
آنچنانکه طبري نيز در تفسير خود ،به همين وجه معتقد بوده و ميگوید «خداوند متعال
این لفظ را بيان کرده و بر اساس شيوه و رویه مرسوم عرب در محاورات ميان خود ،آنان را
در این آیه خطاب قرار داده ،چرا که درميان عرب معروف است که اگر کسي از آنها قصد
مبالغه در پنهان داشتن یا مستور جلوهدادن چيزي داشته باشد ،ميگوید :به خاطر اصرار بر
پنهان داشتن ،چيزي نمانده که این امر را از خود نيز مخفي بدارم! و اگر توان آن داشتم که
آن را از خود نيز پوشيده دارم ،به یقين چنين کاري ميکردم( ».طبري ،7172 ،ج)771 :71

همچنين ،زمخشري در کشاف به دو وجه «شدت کتمان» و «معناي سلب» تمسّک ميجوید
(زمخشري الف ،7101 ،ج .)11 :7در این ميان ،فخررازي نيز بدون در نظرداشتِ حذف و
تقدیر ،وجود محذوفي بيدليل در سياق آیه را رد کرده و وجهي براي تعبير «از خود نيز
پنهانش ميدارم» قائل نبوده و اعتقاد دارد آنچنانکه از بعضي بزرگان أئمه قرائت و تفسير
ظه َره» است ،یعني آنکه ظهورش
ذکر شدهَ « ،أخفیها» به فتحِ خاء از ماده ( َخـ َفاه) به معناي « َأ َ
نزدیک است (فخررازي ،7120 ،ج.)22 :22
بنابراین ،وجهي که مستند به پشتوانه صرفي بوده و بزرگان تفسير از جمله زمخشري،
فخررازي و حتي ابوحيان اندلسي نيز در البحرالمحيط (اندلسي ،7120 ،ج ،)778 :1بدان اذعان
داشتهاند ،وجه صحيحتري بهنظر ميرسد ،که با سياق دیگر آیاتي که در راستاي وقوع قيامت
وارد شده نيز همسازي بافتي دارد ،چنانکه سمين حلبي نيز در تایيد همينوجه ميگوید:
ِ
الهمزة
تأويالت ،أحدها :أن
الهمزة م ِ ْن «أ ْخفیها» .وفیها
«قولهَ ﴿ :أكَاد أ ْخف ِ َیها﴾ العام على ض ِّم
َ
ٌ
ِ ِ
للسل ِ
الكتاب أي :أزل ْت ع ْج َمتَه»
فاءها نحو :أعجمت
َ
في«ا ْخفیها» َّ
ْب واإلزالة أي :أزيل خ َ
(سمين حلبي ،2007 ،ج ،)718 :70یعني تأویالتي در این فعل هست و یکي از آنها این است
که همزه در أخفيها به معناي سلب و ازاله باشد ،یعني پنهانبودنش را زایل ميکنم ،مانند:
«أعجمتُ الکتاب» یعني ناسرهگي آن را برطرف ساختم .این وجه ،همان معناي «سلب و
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ازاله اثر فعلي است» که در باب افعال نهفته است ،مانند « َأشكَیتـه و َأقذَ يته و َأعلَلته»؛ یعني:
شکایت او را برطرف ساختم و خار از چشمش برون آوردم و علت بيمارياش را برطرف
ساختم! (غالیيني ،7121 ،ج)220 :2؛ چرا که در تمامي آیات قرآن و هرجا که سخن از امر
معاد و قيامت در ميان است ،خداوند با قطعيتي راسخ داللت بر قرب وقوع این امرعظيم
دارد و براي آمادهسازي مؤمنان و برحذر داشتن آنان از چنگ زدن به ریسمان ناپایدار دنيا و
ایجاد زمينههاي فکري در وجود آنان ،براي وقوع هر لحظهاي و آنيِ امر قيامت ،از تعابيري
چون ﴿التَّأتيکَّمَّإال َّبَّغتَّة﴾ َّ(أعراف﴿َّ ،)711 /اقتَّرَّبَّتَّالسَّاعَّة﴾ (قمر﴿َّ،)7 /إذاَّوَّقَّعَّتَّ َّالوَّاقَّعَّة﴾
أتیَّأمرال َّفالَّتستعجلوه﴾ (نحل﴿َّ،)7 /إذاَّالشمس َّک لورت﴾ (تکویر﴿َّ ،)7 /إذاَّ
(واقعه﴿َّ،)7 /
هل

قـت﴾ (انشقاق)7 /؛ و ...نظایر اینها استفاده
السماءَّانفطرت﴾ (انفطارَّ )7 /و َّ﴿إذاَّالسماءَّانش ل

ميکند که در همه آنها سخن از وقوع و حتميت و تحقق است ،نه دورنمائي یا مستور
داشتن ،لذا حتي در وقوع ناگهاني آن« ،بـغتة»َّمدنظر است تا بدین واسطه آدميان هر لحظه
براي این رخداد عظيم حاضر بوده و سستي و تعللي از خود نشان ندهند .دیگر آنکه در
تمامي این آیات براي رخدادي که هنوز واقع نشده و در آینده تحقق ميیابد ،از فعل
«ماضي» استفاده شده نه مستقبل! که این خود استفادهاي معناشناسانه از ابزارهاي صرفي
است؛ یعني آنجا که ميخواهد سخن از رخدادي عظيم در آینده رَوَد که اندک تردیدي در
آن نيست ،بجاي آنکه بگوید «سیأتي أمر ه لال؛ و ستقترب الساعة ،و إذا تقع الواقعة؛ و إذا
تنشق و ،»...تعمداً از افعال زمان گذشته استفاده ميجوید که نشان دهد این امر
السماء
ل
آنچنان حتمي و خدشه ناپذیر است که همگان وقوع آنرا بهمثابه امور دیگري که در زمان
گذشته رخ داده ،امري انجام گرفته بهشمار آورند! بنابراین کامالً عيان است که در هيچ
کجاي قرآن سخن از تأخير و مستور داشتن نيست؛ بلکه به عکس از همه ابزارهاي زباني و
بياني براي به تصویر کشيدن قرب وقوع این حادثه استفاده شده است .لذا اگر بافت معنایيِ
این آیه را هم راستا با تمامي آیات ذکرشده پيشين بدانيم ،در این آیه نيز بحث از رخدادِ
قيامت خواهد بود و وقوع المَحاله آن ،چه آنکه قسمت پيشين خود آیه نيز با عبارتي صریح
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و محکم و در قالب جملهاي اسميه با چندین مؤکّد (اسميه بودن جمله ،اسم آمدن خبر،
داشتن إن مؤکّده ،و الم مزحلقه تاکيدي) رویداد قيامت را واقع شده ميداند و ميفرماید:
﴿إنََّّالسَّاعةَََّّّلـآتَّيةَّ﴾ یعني قيامت همين االن رخ داده است و گویي که واقع شده است! بنابر
این به نظر ميرسد وجهي براي اصرار بر تثبيت معناي مخفي داشتن و استتار در سياق آیه
باقي نماند ،و عبارت شریفه ﴿أکادَّ َّأخفَّيهَّا﴾ چنين مقدّر باشد که« :إن الساعة آتیة أكاد أزيل
فاءها ،و أظ ِه َرها للناس( ».اندلسي ،7120 ،ج)778 :1؛ بر این اساس ترجمه فوالدوند در این
َخ َ
مورد ،صحيح به نظر نميرسد .بنابراین ،چنين عبارتي شاید تعبيري دقيقتر براي ترجمه این
آیه باشد« :روز قيامت به یقين واقعشدني است ،و چيزي نمانده که آنرا آشکارکرده (و از
پس پرده خفا بُرون آرم)».
بَّ
﴿ -2-4-2فَّأتَّياهَّ َّفَّقَّوالَّ َّإنَّا َّرَّسَّوال َّرَّبِّک﴾ َّ(طه)11 /؛ َّو َّ﴿فَّأتَّيا َّفَّرعَّون َّفَّقَّوال َّإنَّا َّرَّسَّول َّرَّ ل

العَّ َّالمَّين﴾ َّ(شعراء« )71 /پس به سوي او بروید و بگویيد ما دو فرستاده پروردگار توایم» و
«پس به سوي فرعون بروید و بگویيد ما پيامبر پروردگار جهانيانيم».
در این آیه ،دو نکته ظریف لغوي و صرفي مشهود است که از دید اکثر مترجمان ،از
جمله فوالدوند پنهان مانده است؛ نخست ،فعل «فَّأتيَّا» که در نزد غالب مترجمان «پس
بروید» ترجمه شده ،در حاليکه فعل «أتى يأتي» یکي از افعال بسيار ساده در زبان عربي
است که معناي آن «بيایيد» است نه «بروید» :اإلتيان :المَجيء ،و قد أتيتُه أتياً (جوهري:2001 ،

ذیل ماده)؛ و :ذهب مِن داره إلي المسجد ذهاباً ومَذهباً ،و أذهَبَه :جعله ذاهباً (زمخشري
ب :2007،ذیل ماده)؛ چرا که در آیات پيش از این خداوند متعال یکبار از فعل «اذهبا»

باَّإلیَّفَّرعَّونََّّإَّن لهََّّطَّغَّی﴾ (طه)71 /؛ که اگر هر دو را به
استفاده کرده ،آنجا که ميفرماید﴿ :اَّذهَّ َّ
«بروید= اذهبا» ترجمه کنيم فرق محتوایي ميان این دو مادّه زایل ميشود ،چرا که وجه
استعمال «اذهَب» زماني است که فرد امرکننده خود در مکان مورد امر حاضر نباشد ،مثل
آنکه شخصي در خانه به فرزندش بگوید :برو خانه سالمندان! ولي در همين فرض اگر
خود شخص امرکننده در خانه سالمندان حاضر باشد ،الجرم به او ميگوید :بيا خانه
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سالمندان! و این یعني آنکه او خود نيز در آنجا حاضر است .خداوند نيز در این سوره مبارکه
زمانيکه در آیات پيشين ميفرماید ﴿اذهَّبَّا َّ َّإلی َّفَّرعَّون﴾ و در پي آن ،ترس و واهمه موسي و
برادرش را ميبيند ﴿إناَّنَّخافََّّأنَّيَّفرطَّعَّلَّيناَّأوَّأنَّيَّطغی﴾ دیگر از فعل قبلي عدول جسته ،و
از فعلي استفاده ميکند که دلگرمي حضور خود را به آندو نشان دهد﴿ :فَّأتَّياَّفَّرعَّون﴾ یعني
بيایيد نزد فرعون که من خود آنجا هستم و حاضر و ناظر بر اعمال شما و تحرّکات اویَم! که
این مقوله از دید مترجم مستور مانده و معناي آن را با «اذهبا» خلط کردهاند .و اما مسأله دوم
در این دو آیه ،استعمال «رسول» در شرایط و موقفي مشابه ،یکبار بهصورت مثني ﴿رسَّوالََّّ

ربـک﴾ و یکبار بهصورت مفرد است ﴿رسول َّربلک﴾ اینکه چرا لفظ «رسول» که «فعول»
ِّ
به معناي مفعول بوده و مطابقت آن در شرایط صيغهاي مختلف بر اساس کتب صرف
واجب است ،مفرد آمده (حمالوي )11 :2001 ،مقولهاي جداست ،اما آنچه که در خصوص
داللت این معنا حائز اهميت است آنست که آنجا که در سوره مبارکه طه از لفظ مثني
استفاده کرده مسأله همراهي هارون و اتحاد دو نفريِ آنان و یکدليشان بيشتر مراد است ،و
لذا پروردگار در آن موقف از لفظ مثني استفاده کرده تا حلقه اتحاد ميان دو نبي خدا و إقناع
فرعون با قواي دو نفره را به ذهن متبادر کند ،ضمن آنکه ترس و واهمهاي که در این آیه از
زبان موسي و هارون بيان ميشود هم شدیدتر و ملموستر است ،براي همين خدا به آنان
امر ميکند که بگویيد ما «دو» فرستاده خدا هستيم تا حسّ پشتيباني و تعاون یکدیگر را
بيشتر حس کنند؛ ولي در سوره شعراء با توجه به سياق آیات پيشين ظاهراً مقوله ابالغ
رسالت پروردگار مهمتر بوده و صحبتي از تعداد یا تعدّد نفرات در ميان نيست ،و براي
همين از لفظ «رسول» بهصورت مفرد استفاده ميکند .بر این اساس ميتوان آیه سوره طه را
به صورت «پس نزد فرعون آیيد و بگویيد که ما دو فرستاده پروردگار تو هستيم» ،و آیه
سوره شعراء را به صورت «پس به نزد فرعون آیيد و بگویيد :ما فرستاده پروردگار توایم»
ترجمه نمود.
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﴿ -3-4-2ياَّأيُّهَّاَّاَّل لذينَّآمَّنواَّاصبرواَّوَّصابرواَّوَّرابطَّوا﴾َّ(آلعمران« :)200 /اي کساني که
ایمان آوردهاید صبر کنيد و ایستادگي ورزید و مرزها را نگهباني کنيد».
اشتباه در اینجا راجع به فعل«صابِروا» است که از باب مفاعله است؛ چرا که یکي از
مهمترین معاني باب مفاعله ،إفاده مشارکت و تعامل دو طرفه است و این فعل برخالف
فعل «صبر» که الزم است ،متعدي بوده و نياز به مفعولبه دارد که در اینجا بنابر اختصار و
ایجاز ،و شاید بخاطر وضوح و معلوم بودن آن حذف شده است و آن مفعولبه محذوف در
ِ
یركم» (ن.ک :قزویني ب 12-11 :2001 ،باب حذف
تقدیر چنين است« :و صابروا أنف َسكم أو َغ َ
مفعولبه) .بنابر این مصابره به دو معناي :تشویق کردن و ترغيب به صبرو پيشي گرفتن در
صبر است (ابنمنظور :2001 ،ذیل ماده)؛ ولي همانطور که ميبينيم در ترجمه ،این فعل به
«ایستادگي ورزیدن» ترجمه شده که ارتباطي نه با معنا و داللت ماده (صبر) دارد ،و نه داللت
مشارکتي و دو سویه باب مفاعله در آن لحاظ شده که از داللتهاي مهم این باب است
(سيوطي ب ،2001 ،ج ،)211 :7و بيشتر با فعل «ا ِستَق ِیموا» متناسب است ،مانند آنچه در آیه
اَّال َّثَّ لم َّاستَّقَّامَّوا﴾ یعني
 70از سوره مبارکه تنزیل آمده است که فرموده﴿ :إنَّ َّالَّذَّينَّقَّالواَّرَّبلنَّ ه ل
کسانيکه گفتند پروردگار ما خداست و بر این عقيده استقامت ورزیدند! البته شکيباتر بودن
أعداء ه لال
از دشمنان و غلبه بر آنان به لحاظ قوّه صبر نيز از معاني این فعل است« :صابِروا
َ
ِ
ِ
الصبر على شدائد الحربَ ،ل َتكونوا َأ َق َّل َصبراً مِنهم َو ثَبات ًا»
في الجهاد ،أي :غالبوهم في ل
(زمخشري الف)717 :2001 ،؛ بنابراین اشکاالت لغوي و صرفي ،ترجمه را اینچنين ميتوان
اصالح نمود« :اي کساني که ایمان آوردهاید شکيبا باشيدو یکدیگر را به شکيبایي فراخوانيد
و مرزها را حفاظت کنيد».
 -2-2لغزشهای نحوی

َّالََّّصبغَّةَّ﴾َّ(بقره [« :)771 /این است] نگارگري الهي
﴿ -1-2-2صبغةََّّ لهََّّ
الَّوَّمنَّأحسَّنَّمن ه ل
و کيست خوش نگارتر از خدا».
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مورد سهو در این آیه «صبغة» است که در ترجمه بهصورت خبر براي مبتدایي محذوف
ترجمه شده ،در حاليکه «صبغة» منصوب به فعلي مقدر از باب «إغراء» است که فعل آن
وجوباً حذف شده است (درویش :7811 ،إعراب ذیل آیه) ،و بر این اساس ترجمه آیه چنين
است« :رنگ و زینت خداي را (که فطرت مردمان را برآن سرشته) برگزینيد و به این رنگ
پایبند باشيد ،و چه کسي خوشنگارتر از خداست؟!» .البته بنابر قولي « ِ
صبغ ًة» مصدر مؤکِّد
براي فعلي محذوف از باب مفعول مطلق نيز ميتواند انگاشته شود که در حقيقت به منزله
فعل خود بوده و جایگزین آن شده است ،مانند اینکه گفته شده باشد« :صبغَنا ه لال ِ
باإليمان
َ َ
صب َغ ًة ل م ِث َل ِ
اإليم ِ
صب َغت ِنا ،و ط َّهرنا ب ِ ِه تطهیراً ل مِث َل تطهی ِرنا ،أو يقول المسلمون :صب َغنا ال ب ِ ِ
ان
َ َ
َ
َ
ِ
صب َغ ًة» (زمخشري الف، 2001 ،ج)710: 7؛ یعني خدا قلبهاي ما را به رنگ وزینت هدایت در
آميخته است! که در این حال ترجمه اینگونه استوار است« :مایيم که به زینتِ نگارگري
خدا آراستهایم ،و کيست آنکه خوشنگارتر از خدا باشد!؟».
﴿ -2-2-2وََّّالََّّتَّمننَّتَّستَّکثَّرَّ﴾َّ(مدثر« :)1 /و منت مگذار و فزوني مطلب».
در این آیه اشتباهي فاحش ،در برداشت از فعل استفاده شده در آیه رخ داده و مترجم در
ترجمه فعل «تَستَكثر» که مرفوع است دچار سهو شده است؛ چرا که معناي آن را عطف بر
«التمنن» دانسته که فعلي مجزوم است ،و به هيچ وجه « َتستكثر» بخاطر تباین بين إعرابَين
نميتواند عطف بر ما قبل خود باشد (همان ،ج )770 :1و ترجمهاي که براي آیه ذکر شده،
ستكثِر» است! از سوئي بسياري دیگر از مترجمان نيز در
متناسب با عبارت «و لتَمنن و لتَ َ
تشخيص معناي صحيح آیه دچار اشتباه شده و آن را بدین صورت ترجمه کردهاند « :و
منت منه که فزوني طلبي! ».در حاليکه مراد آیه شریفه این هم نيست و در صورتي در
ترجمه چنين عباراتي کلمه «که» یا «تا» را در ترجمه ذکر ميکنيم که فعل مذکور پس از فعل
طلبي ،مجزوم و یا مقرون به فاء سببيه و منصوب باشد ،مانند آیه﴿ :الَّيقضَّیَّعَّلَّيهَّمَّفيموتوا﴾

(فاطر« )71 /هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نميشود تا این [که] بميرند» ،به نصب «فیموتوا»
بَّلکم﴾ (غافر« )10 /بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را» که در هر
ونيز آیه﴿ :ادعونَّيَّأستَّجَّ َّ
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دوآیه و نظائرشان فعل بعد از طلب مسبّب از آن است ،یعني در آیه اول فرمان مرگشان
صادر نميشود که بهواسطه آن (صادرشدن فرمان مرگشان) بميرند ،و در آیه دوم نيز اگر
خداوند را بخوانند آنان را اجابت مي کند؛ ولي همانطور که ميبينيم فعل مذکور پس از
طلب در آیه شریفه مورد بحث بر هيچکدام از این دو اسلوب نبوده ،بلکه مرفوع و در بافت
«حاليّه» است و محالً منصوب (درویش :7171 ،إعراب ذیل آیه) ،و بهجز این هيچ إعراب
دیگري را برنميتابد و بنابر مرفوع بودنش تعليل نحوي دیگري براي آن در تصوّر نيست.
مسأله دیگر آنکه از معاني «منّت» در لغت ،بذل و بخشش فراوان و زیادهروي در آن است
تا حدي که آنرا باطل کند( .ابن منظور :2001 ،ذیل ماده) با توجه به إلزامات ذکرشده ترجمه
صحيحي که خالي از هر دو نقيصه باشد اینچنين خواهد بود« :و بذل و بخشش زیاده
مکن ،در حاليکه قصد (تو از این کار) زیادهطلبي و فزونخواهي است!»
﴿ -0-2-2لنرَّيَّكََّّمَّنَّآياتَّناَّالکبرَّی﴾ (طه« :)27/تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانيم».
در این آیه دو نظر براي اعراب کلمه «الكبری» وجود دارد ،یکي آنکه صفت براي
«آيات» باشد (درویش :7811 ،اعراب ذیل آیه) ،و دیگر آنکه مفعول دوم «ن ِري» باشد (حلبي،

 ،2007ج .)71 :1بيشتر مترجمان از جمله فوالدوند ،آیه را بر اساس رأي اول ترجمه کرده و
کبري را صفت آیات به شمار آوردهاند :تا آیات سترگ خود را به تو بنمایانيم (خرمشاهي)،
تا از نشانههاي بزرگ خویش به تونشان دهيم (مکارم شيرازي) ،تا بازهم (اي موسي)
بزرگتر آیات خود را ارائه دهيم (قمشهاي) .گروهي دیگر از مترجمان نيز این ترکيب را
مطابق نظر دوم ترجمه کرده اند ،مانند ترجمه معزّي( :تا بنمایانيمت از آیتهاي ما بزرگتر
را) .چنانکه ميبينيم ،جداي از گسستگي و عدم ارتباط اجزاي این ترجمه -که ناشي از
لفظي ترجمه شدن آنست« -الكبری» بهعنوان مفعول دوم براي «ل ِن ِر َي» ترجمه شده ،در
صورتيکه با توجه به شواهد و قرائن معنوي موجود در دیگر آیات قرآن ،لفظ «الكبری» در
اینجا صفت براي آیات است؛ براي نمونه در سوره نازعات که آمده است﴿ :فَّأرَّاه َّاآليَّةََّّ

الکبرَّی﴾ (نازعات)20 /؛ و در جایي دیگر﴿ :وَّلقدَّرَّأیَّمَّنَّآياتََّّرَّبَِّّهََّّالکبرَّی﴾ (نجم)71 /؛ که
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به وضوح مشهود است که در آیه سوره نازعات «الكبری» مستقيماً نعت براي «اآلية» آمده ،و
این نشاندهنده آن است که مقصود در این آیه توصيف نشانههاي خداوند به بزرگي و
عظمت و سترگي است .اما در ارتباط با نظر دوم که «الكبری» را مفعول دوم «ن ِر َي» ميداند
بعضي از مفسران بدون آنکه دليلي براي ترجيح آن بر نظر اول ذکر کنند ،آنرا مالک عمل
خود قرار دادهاند (حلبي ،2007 ،ج.)71 :1

اما در ترجمه فوالدوند دو لغزش وجود دارد ،یکي در برگردان لفظ «الکبری» که صفت
تفضيلي است و در فارسي باید بهصورت تفضيلي (با پسوند «تَر» و یا «تَرین») ترجمه شود،
و لذا کلمه «بزرگ» ،ترجمه صحيحي براي این لفظ نميباشد ،بلکه براي لفظ «الكبیرة»
مناسب است .مشکل دوم نيز نادیده گرفتن حرف مِن «تبعيضيه» است که نقش مهمي در
تبيين مفهوم آیه دارد؛ چرا که مقصود در این آیه آن نيست که خداوند تمامي آیات سِتُرگ
خود را به موسي کليم بنمایاند ،بلکه مراد -براساس آنچه در سوره نازعات گذشت -آن
است که از ميان مجموع نشانهها ،نشانهاي را که بزرگتر و سترگتر از همه است به او نشان
دهد ﴿اآليةَّالکبری﴾؛ و این جداسازي و تفکيک نشانه بزرگتر از دیگر نشانهها تنها بهواسطه
همين حرف «مِن» صورت ميپذیرد که معناي آن بيان جزئيت و انفکاک یک جزء از یک
کل است (ابنهشام ،7711 ،باب .)777 :7بنابراین ،اصالح ترجمه مورد بحث ،با نظرداشتِ این
دو مسأله اینگونه است« :تا گوشهاي از سترگترین نشانههاي خود را به تو بنمایانيم!»
﴿ -9-2-2کانهمَّأعجاز َّنخ ٍل َّمنقع َّرٍ﴾ َّ(قمر[« :)20 /که] مردم را از جا ميکَنَد گویي تنههاي
نخلي بودند که ریشهکن شده بودند».
شاهد در اینجا ،راجع به مقوله وصفِ مضاف است که در زبان فارسي بالفاصله پس از
مضاف ذکر ميشود ،ولي در زبان عربي پس از مضاف إليه ميآید ،چنانکه ممکن است با
صفتِ مضاف إليه ملتبس گردد ،که براي رفع این التباس از چهار مقوله :جنس ،عدد ،معني
و إعراب مدد جسته ميشود؛ براي مثال در آیه ﴿نار ه لالَّالموقدَّةَّ﴾ (همزه ،)1 /بههيچ وجه این
التباس پيش نميآید که «الموقدة» صفت براي لفظ جالله باشد؛ چرا که اوّالً بهلحاظ جنس
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(مذکر و مونث بودن) با هم تضادّ دارند ،ثانياً إعراب آن دو متمایز است (یکي رفع و دیگري

جرّ) و ثالثاً معنا آنرا بر نميتابد که خداوند متعال به برافروخته بودن وصف شود .بر همين
اساس در آیه فوق نيز مشاهده ميکنيم که صفتي «منقعر» پس از ترکيبي اضافي «أعجاز
نخل» آمده ،ولي هيچگاه این تصور پيش نميآید که «منقعر» صفت براي «أعجاز» باشد ،زیرا
که هم إعراب آیه نافي آن است (أعجاز مرفوع و منقعر مجرور است) و هم بهلحاظ تذکير و
تأنيث با هم ناسازگارند ،که «منقعر» مذکر است ،ولي «أعجاز» جمع تکسير است که با آن
مانند مفرد مؤنث رفتار ميشود .ولي فوالدوند و جمع دیگري از مترجمان در ترجمه این
آیه دچار اشتباه شده و «منقعر» (ریشهکن شده و برافکنده) را صفت براي «أعجاز» (ساقهها،

تنهها) برشمردهاند؛ و از آن جمله :گویي تنههاي نخلي بودند که ریشهکن شدهاند.
(فوالدوند) چنانکه ساق درخت خرما از ریشه افکندند (الهيقمشهاي) گویي که آنها خرما
بُنهایي بودند که از بيخ برکنده شده (مجتبوي) گویي که ایشان خرما بنانِ ریشهکن شدهاند
(خرمشاهي) .و اما از ترجمههاي صحيح نيز ميتوان به مورد زیر اشاره کرد :همچون تنههاي
درخت نخل ریشه کن شده (مکارم شيرازي) .البته با وجود این فوالدوند «منقعر» را در آخر
آیه ،بهصورت فعلي ترجمه کردهاند (ریشهکن شدهاند) که این نيز خطایي دیگر در ترجمه
اوست؛ چرا که «منقعر» اسم است و صفت ،و داللت اسم ،ثبوت است و پایداري و التصاق
صفت به موصوف بهصورت مستمر ،ولي فعل داللت مقيد به زمانهاي مختلف دارد و بنابر
صيغههاي مختلف آن وابسته به زمانهاي سهگانه است (خطيب قزویني الف،)10 :2001 ،
بنابراین با ترجمه اسم بصورت فعلي تمام داللت اسم در ثبوت و استقرار و مجرّد بودن از
عنصر زمان زایل شده و معناي آیه دچار تضعيف ميشود .بنابر موارد یاد شده ،ترجمه زیر
نيز ميتواند گویاي و قایع موجود در آیه باشد« :گوئي آنان تنههاي نخلي ریشهکن شدهاند».
 -2-0لغزش در معادلیابی واژگان
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﴿ -1-0-2وََّّمَّنَّيَّکفرَّبَّالَّيمَّانََّّفَّقَّدَّحَّبَّطَّعَّمَّلهَّ﴾َّ(مائده« )1 /و هر کس در ایمان خود شک
کند قطعاً عملش تباه شده».
در این آیه لغزش در ترجمه فعل « َيكفر» رخ مينماید که مترجم آن را به «شک کردن»
برگردانده ،در حاليکه «کفر» در آیات قرآن به معناي انکار و کتمان و پوشاندن حق است.
راغب اصفهاني در مفردات خود در ذیل واژه «کفر» ميگوید« :الكفر في اللغة َستر الشيء ،و
البذر في األرض؛ و كفر النعمة و
وصف اللیل بالكافر ل ِ َست ِر ِه
األشخاص ،و َّالز لراع ل ِ َست ِره َ
َ
رک ِ
كفرانها :سترها بت ِ
أداء شك ِرها» (راغب إصفهاني :2001 ،ذیل ماده)« ،کفر در لغت پوشاندن
َ
َ
چيزي است ،و شب بهسبب آنکه مردمان را ميپوشاند ،به کافر بودن توصيف ميشود و
همچنين کشاورز ،بهخاطر پنهان کردن دانه در زمين ،و کفر نعمت و کفران آن یعني پنهان
داشتن آن بهواسطه ترک اداي شکرش» .زمخشري نيز در شرح واژه کفر ميگوید« :كَفَر
الشيء و كَفلره :غَطل اه ،يقال :كفَر السحاب السماء ،و كَ َفر المتا َع ف ِي ال ِو ِ
عاء» (زمخشري ب،
َ َّ
َ َ
َّ َ
َ
َ
« ،)112 :2007کَفَرَه وکَفَّرَه یعني :پوشاندش ،آنچنانکه گفته ميشود :ابر آسمان را پوشاند ،و
توشه را در اَنبان مستور کرد» .در اینجا نيز مراد آیه از عبارت «يكفر باإليمان» انکار احکام و
شرایع اسالمي است ،و کتمان و پوشيده داشتن فرایض و أرکاني است که عمل و اعتقاد به
آنها الزمِ هر مسلماني است .ضمن آنکه بهنظر ميرسد آیه حاوي ایجاز حذف نيز ميباشد،
که در آن ،مضاف قبل از عمل محذوف گردیده و تقدیر آن چنين است« :ف َقد َحبِط جزاء
عملِه أو ثوابه»؛ چرا که این پاداش و جزاي اعمال است که بهخاطر کفرورزي و إلحاد ضایع
گشته و از بين ميرود نه خود عمل! بنابراین ،وجه صحيحتر ترجمه آیه اینچنين به نظر
ميرسد« :و هر کس به [احکام اسالم] و آنچه که باید بدان ایمان داشته باشد کفر ورزد [و
آن را انکار کند ،ثواب] عملش تباه گشته است».
﴿ -2-0-2خذَّمَّنَّأَّموَّالَّهَّمَّصَّدَّقَّةَّتطَّ َِّّهرَّهمَّوَّتَّزکيِّهَّمَّبَّهَّا﴾ (توبه« :)707 /از اموال آنها صدقهاي
بگير تا به وسيله آن پاک و پاکيزهشان سازي».
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طهرهم و تزك لیهم» به یک معني (پاک و
اشکال ترجمه آیه آنجاست که هر دو فعل«ت ل
پاکيزه) آمده است ،در حاليکه اصوال تزکيه با تطهير فرق ميکند ،بهطوريکه مراد از تطهير
در آیه شریفه پاک کردن از گناهان و پليديها و رذایل اخالقي است ،ولي معناي تزکيه
اصالح کردن و گسترش دادن و پروراندن نيروي خيرات و حسنات در انسان است؛ چرا که
«زكاة» نيز در لغت بهمعناي ازدیاد و باالرفتن و نُموّ و ارتقا است .راغب اصفهاني ميگوید:
ِ
ِ
«أصل الز ِ
خرويلة و
كاة النم ُّو
الحاصل عن بَ َركَ ِة ه لال تعالى و يعتَبَر ذلک باألمور ل
َّ
الدنیويلة و األ َ
تَزك ِیة ِ
الب َركات( ».راغب إصفهاني :2001 ،ذیل مادّه) «اصل زکات
النفس أي تَنمِیَتها َ
بالخیرات و َ
َ
رشد حاصل از برکت خداوندي است و مربوط به امور دنيوي و اخروي است و تزکيه
نفس یعني پروراندن آن بهواسطه خيرات و برکات»؛ بنا براین ،باتوجه به تفاوتي که در
محتوا و إفاده دو فعل مذکور در آیه وجود دارد نميتوان معناي مشابهي را براي آنها ذکر
نمود و الزم است که وجوه معنایي واژه «تزکيه» لحاظ شود .چنانکه در بُعد پاکسازي و
پاالیش روح و جان انساني بهواسطه صدقات و خيرات و مَبَرّات ،تطهير تنها نقطه آغاز و
شروع فرایند پاکسازي و پاالیش و تصفيه است و چه بسا اگر در این طریقت کسي را به
مرتبه تطهير رسانده و آنگاه او را رها به حال خود واگذاریم مجدداً به اصل خود بازگشته و
به دوران سياه تنپروري و حيراني خود رجوع کند ،که در اینجا گام دوم پس از پاکسازي
که همان رشددادن و ترقي بخشي به نفوس مطهره و پاالیش یافته است ،مانع از این رجوع
و بازگشت نافرجام خواهد شد .بر اساس توضيحات ارائهشده عبارت زیر ميتواند ترجمه
مناسبي از این آیه شریفه باشد« :از اموالشان صدقهاي (زکاتي) بَرگير که با آن درونشان را (از
گناهان و ناپاکيها) بپاالیي ،و به این وسيله آنان را باال برده (و رشد دهي)».
﴿ -0-0-2وَّالََّّتَّجعَّلَّمَّعََّّ ه لالَّ َّإلهاَّآخرَّفتلقیَّفَّيَّجَّهنمَّمَّلوماَّمَّدحوراَّ﴾َّ(إسراء« :)78 /و با خداي
یگانه معبودي دیگر قرار مده ،و گرنه حسرتزده و مطرود در جهنم افکنده خواهي شد».
مورد سهو در این آیه ،کلمه «ملوم» است که اسم مفعول از « َل َم يَلوم» به معناي سرزنش
شده و نکوهيده است ،نه «حسرت زده» ،و این امري هویداست ،چنانکه جوهري در
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وم» (جوهري :7818 ،ذیل ماده) ،یعني:
َومةًَ ،فهو َمل ٌ
صحاح ميگویدَ « :ل َمه َعلَى كَذا لَوماً و ل َ
«او را بر فالن کار سرزنش کرد ،و شخص سرزنش شونده مَلوم است ».بنابراین ،ترجمه
صحيح آیه چنين است« :و با خداي ،معبود دیگري قرار مده که مالمتزده و نکوهيده ،و
رانده شده [از درگاه خداي] به دوزخ افکنده شوي!»
الَّمَّنَّبَّحَّيرَّةٍَّوَّالَّسَّائَّبَّةََّّوَّالََّّوَّصَّيلةٍَّوَّالََّّحَّا ٍَّم﴾ (مائده« :)707 /خدا [چيزهاي
﴿ -9-0-2مَّاجَّعَّلََّّ ه لَّ
ممنوعي از قبيل] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است».
در این آیه با چهار لفظ مبهم و نيازمند توضيحِ (بحیرة و سائبة و وصیلة وحام) روبرو
هستيم که از الفاظ بسيار تخصصي و اصيل عرب در جاهليت و مربوط به حوزههاي
واژگاني شباني و دامداري است و فهم معناي آن حتي براي خود عرب زبانان امروز نيز
دشوار و مبهم است .بيتردید هر مخاطب عرب و عجمي در مواجهه با این آیه ناچار به
عبور از معناي این چهار واژه است .در لغت« ،بحيره» بهمعناي شکاف دادن و در اصطالح
شتر ماده ایست که ده شکم زایيده که در این حال شکاف بزرگي را به عنوان نشانه در
گوشش ایجاد کرده و دیگر از او استفاده سواري و باربري نميکنند( .ابن منظور :2001 ،ذیل

ماده) «حام» (حامي) نيز شتر نري است که ده فرزند از او پدید آمده ،و او را نيز از حمل و
سواري معاف ميداشتند (راغب إصفهاني :2001 ،ذیل ماده)« .سائبه» هم در عرف اهل
جاهليّت عرب مادّه شتري است که پنج بار آبستن شده و او نيز بدون قيد و بند در مَرغزار
رها گشته تا آزادانه و بيمشقت به چرا بپردازد( .جوهري :7818 ،ذیل ماده) همچنين در نزد
آنان عُرف بود که در هنگام بيماري و سفر نذر ميکردند که اگر بهسالمت از سفر برگشته و
از مریضيام بهبود یافتم ماده شترم سائبه است ،یعني به شکرانه این نعمت او را رها ميسازم
(زمخشري الف ،2001 ،ج« .)121 :7وصيله» نيز بره مادهاي بود که همزادِ نر داشت ،چنانکه
در رسومشان آنگاه که گوسفند ،مادّه ميزایيد آنرا براي خودشان نگاه داشته ،و آنگاه که نَر
ميزایيد آن را قرباني خدایشان ميکردند .ولي آنگاه که گوسفند مادر ،دوقلوي نر و ماده
ميزایيد ،ميگفتند « َو َصلَت أخاها» یعني این ماده با برادرش همزاد و قرین گشته و دیگر به
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پاس این اقتران و وصلت جنس نرینه را نميکشتند (همان  .)121 :بنابراین معلوم شد که این
چهار واژه بسيار واژگان دقيق و تخصصي بوده و براي فهم آنها حتي باید بر آداب و رسوم
جاهليت نيز شناخت و وقوف پيدا کرد ،وليکن مترجم ،در این زمينه هيچ تالشي براي
ملموسسازي مفهوم این چهار واژه از خود بروز نداده و عيناً آنها را به همان حالِ ابهامزا
رها نموده است .دستکم باید در درون پرانتز توضيحات مختصري راجع به ماهيت هر یک
از این الفاظ داده شود .الزم بهذکر است که در جاهليت ،اعراب از سوي خود احکامِ
تحریمي براي این دسته از چهارپایان و ستوران اهلي وضع کرده بودند که با ورود اسالم
حکم به نسخ و ابطال این رأي بدعتآميز شد .بر این اساس ميتوان توضيحات ذیل را در
راستاي ترجمه این آیه شریفه ذکر کرد« :خداوند متعال [هيچ حکم منع و تحریمي راجع به]
بحيره (ماده شتري که ده شکم بزاید) و سائبه (شتر مادهاي که پنج شکم زایيده) و وصيله
(بره مادهاي که همزاد نر است) و حام (شتر نري که ده بچه شتر از نطفه او پدید آمده است)
قرار نداده است».
 -9-2لغزشهای بالغی

﴿ -1-9-2إَّن لاَّنَّخَّافََّّمَّنَّرَّبلنَّاَّيَّوماََّّعَّبَّوساََّّقَّمطَّرَّيراَّ﴾ (إنسان« :)70 /ما از پروردگارمان از روز
عبوسي سخت هراسناکيم».
در این آیه عبارت «يوماَّعبوساَّ» به «روز عبوس» تعبير شده که هم ناقص و نارساست ،و
هم وجه مجازي آیه در بيان ترجمه آن در نظر گرفته نشده است .در این آیه ،مجازي عقلي
از باب زماني و به عالقه زمانيّت وجود دارد (ن.ک :خطيب قزویني ب 70-21 :2001 ،مبحث

مجاز) ،بدانگونه که اتفاقي را که در قيامت از شدت هول و فزع براي آدميان ميافتد و آثار
چروکيدگي و در هم کشيدگي آن بر رخسارههایشان پدیدار ميگردد را به خود «يوم» نسبت
داده و فرموده است «يوماً عبوساً» که در عربي وجهي است بالغي و بسيار دقيق و حاوي
ظرافتي مجازي .اما واضح است که اگر در زبان فارسي ،بدون در نظرداشتِ بار مجازي آیه
717

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ____________ دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 4331

عبارت را عيناً ترجمه کنيم ،اختاللي در فهم ایجاد ميشود ،چه آنکه این روز نيست که
عبوس و چهره درهم کشيده است؛ بلکه روزي است که بر اثر شدّت و حدّت هراسيدگي
در آن صحنه محشر عظيم ،رخسارهها زرد و عبوس شده و خوشههاي خشم بر پهناي آن
رخ مينماید! بنابراین سزاوار است که این جنبه بالغي و مجازي را در برگردان معناي آیه
در نظر داشته و بهگونهاي این صفت را از یوم سلب کرده و به صاحبانش تـسَرّي دهيم .بر
این اساس احتماالً عبارت ذیل ميتواند جایگزین مناسبتري براي ترجمه این آیه باشد« :ما
از پروردگارمان ،هراسِ روزي دلهرهآور و سخت و سهمگين را داریم».
نَّالََّّيَّشعرَّونَّ﴾ (بقره« :)72 /به هوش باشيد که آنان
﴿ -2-9-2أالَّإنلهمَّهَّمَّالمَّفسَّدَّونَّوَََّّّلکَّ َّ
فسادگرانند ،ليکن نميفهمند».
این آیه شریفه حاوي ظرائف بالغي بسياري است .ابتدا ضمير فصلي که قبل از
«المفسدون» بهکار رفته که نشانگر تأکيد است .هر چند چنين ضميري مابين مبتدا و خبر-
بنابر اقوال علماي نحو و بالغيون -ضمير تأکيدي و مبتدا نيز ميتواند باشد (ابنهشام،7711 ،

ج )711 :2که خود این نيز تأکيد افزاست .بنابراین ،و نيز با توجه به معرفه بودن خبر که خود
إفاده حصر و اختصاص ميکند (جرجاني)721 :2007،؛ همچنين با عنایت به اسميه بودن
جمله و استفاده از أدات تأکيدي «إنّ مشبهه بالفعل» و استعمال حرف تنبيه و هشدار «أال»
(غالیيني ،2001 ،ج )118 :7که عالوه بر القاي هشدار و تنبيه ،داللت بر تحقق و حتميت
وقوع ما بعد خود نيز دارد (سيوطي الف )111 :2001 ،و نيز اسمي بودن خبر ،ميبينيم که آیه
شریفه مملو از توکيد و تخصيص و حصر و هشدار و حاوي تعداد قابل توجهي از ادوات
تاکيدي و یقينافزا بوده ،و اتفاقاً برجستگي آیه بهلحاظ بالغي و شاخصههاي فني فصاحتي
نيز در همين کثرت ادوات و اساليب معناساز نهفته است ،وگرنه ميشد بهجاي این عبارت،
از جمالت مشابهي نظير «هم مفسدون ،و إنهم یفسدون ،و إنهم لَمفسدون و »...نظایر اینها
استفاده کرد که با ترجمه فوق نيز سازگارتر است .بنابراین ميتوان عبارت «هان! آگاه باشيد
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که بهتحقيق تنها آنان فسادگرند ،وليکن خود نميدانند» را تعبير مناسبي از برگردان مفهوم
آیه دانست.
﴿ -0-9-2وَّ ه لالَّالمستعانَّعَّلیَّمَّاَّتَّصَّفونَّ﴾َّ(یوسف« :)71 /و بر آنچه توصيف ميکنيد خدا
یاريده است».
مورد سهو کلمه «المستعان»َّاست که به لحاظ ساختار صرفي اسم مفعول از «استعان
يستعین» از باب استفعال ،به معناي «یاري جستن و مدد خواستن» است ،و باید در
معناي مفعولي(یعني کسي که از او یاري جسته ميشود) ترجمه شود ،نه «یاريدِه» که
اسم فاعل بوده و مترادف کلماتي نظير «معین ،معاون ،مغیث و  »...است .همچنين با
توجه به مقرون بودن خبرِ اسمي به «ال» بنابر اقوال علماي بالغت ،عبارت مذکور در
آیه افاده حصر ميکند (جرجاني )728-721 :2007 ،که این مسأله نيز در ترجمهي آیه
زيد الشجاع» که در عبارت اول
زيد
شجاع» و « ٌ
ٌ
مغفول مانده است .مانند دو عبارت « ٌ
ترجمه «زید شجاع است» صحيح است ،ولي در عبارت دوم قصرِ شجاعت بواسطه الف
و الم خبر بر مبتدا صورت گرفته ومعناي آن چنين است« :شجاع ،تنها زید است» .بنابر
این توضيحات ،ترجمه مذکور چنين قابل اصالح است« :و تنها خداست که در برابر
آنچه توصيف ميکنيد (سخنان کذب و یاوههاي بيشرمانهتان) مورد استعانت است».
واَّلنَّا( ﴾...أعراف« :)17 /پس آیا امروز مارا شفاعتگراني
لَّلنَّاَّمنَّشفَّعَّاء َّفَّيشفَّعَّ َّ
﴿ -9-9-2فَّهَّ َّ
يل﴾ َّ(غافر« :)77 /پس آیا راه
هست که براي ما شفاعت کنند؟»؛ و ﴿فَّهَّل َّإََّّلیَّخَّرَّوجَّ َّمَّنَّسَّبَّ ٍَّ
بيرون شدني از آتش هست؟»
در این دو آیه دوبار استفهام بکار رفته که بنابر اصول علم بالغت و نيز بافت معنائي آیه
از معناي حقيقي استفهام خارج شده و در معناي تمني (آرزو وطلب محال و درخواست
نافرجام) بهکار رفته است (تفتازاني ،بيتا .)12 :چه اینکه در این دو آیه که عرصه بر مشرکان
تنگ گشته و همه راهها را فراروي خود بسته ميبينند ،در قالب استفهام در واقع درخواست
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محال خود را از خداوند براي ایجاد فرصتِ گریزي از آتش ،و نيز داشتن شفيعاني کارساز
مطرح ميکنند که بيگمان مورد ردّ خداوند متعال قرار ميگيرد .آنچنانکه گاهي اساليب
دیگر انشایي نظير امر و نهي و ادات شرط «لو» و ...نيز به منظور القاي تمني بهکار ميروند،
چنانکه در آیه  11زمر ميفرمایدَّ﴿ :لوَّأَّنََّّلَّيَّکَّرَّةَّفَّأکَّونَّمَّنََّّالمَّحسَّنينَّ﴾ یعني «اي کاش مرا
بازگشتي به دنيا بود تا نيکوکار شوم» نه اینکه بهصورت شرطي ترجمه شود که شرط در
اینجا در تصوّر نيست .بنابراین در ذیل ترجمه این دو آیه نيز که استفهام مفيدِ تمنّياند،
ميتوان نوشت «اي کاش شفيعاني داشتيم تا ما را شفاعت کنند» و «اي کاش راه گریزي از
[این آتش] داشتيم» ،که در این حال و هواي متمنّيانه ،مفهوم آیه تجلي محسوستري ميیابد.

 -0نتیجه گیری
در ردهبندي نتایج حاصل از این بحث ميتوان دریافت که موارد پژوهانه ترجمهاي در این
پژوهش در چارچوبهاي زباني و یا بياني زبان عربي دچار اشکال یا التباس در بازتاب
معنایي بوده ،و گاه و بيگاه تفاوتهاي دقيقي که ميان اساليب و ساختارهاي دو زبان عربي
و فارسي وجود داشته از سوي مترجم مغفول مانده ،و در موارد متعدد مشاهده شد که در
برگردان محتواي آیات ،تفاوتهاي ميان اسم و فعل ،فعل ماضي و مضارع ،اختالفات ميان
صيغههاي جمع و تثنيه و إفراد ،تفاوت داللتهاي واژگان مترادف ،رعایت اساليب نحوي و
ساختاري زبان عربي ،و پارهاي از ظرافتهاي بالغي و فصاحتي زبان عربي که در حوزه
معناسازي دخالت شایاني دارند ،مورد غفلت واقع شده یا نادیده انگاشته شدهاند .نتيجه
دیگر برآمده از بحث آن است که خطاپذیري مترجم در موارد نحوي و صرفي ،دستکم در
آیات مورد پژوهش بيشتر از دو سطح دیگر است .بر این اساس مهمترین دالیل بروز موارد
سهو در نزد مترجم را ميتوان در موارد زیر دستهبندي کرد -7 :در بخش صرف ،عدم
اهتمام به اختالف داللت موازین صرفي و همسانپنداريِ برخي اوزان ناهمگون صرفي،
باعث بروز پارهاي از خطاها در این حوزه شده است -2 .در حوزه لغزشهاي نحوي،
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بسندهکردن به روساختهاي نحوي ،و عدم ژرفنگري در حوزههاي کارکردي متفاوتِ
وظایف نحوي ،زمينهساز بروز نقصانهایي در ترجمه شده است -7 .در قسمت واژگان،
عدم واکاوي صحيح داللتهاي واژگاني ،و سادهانگاري گسترههاي معنایي برخي واژگان،
بازتاب ترجمهاي را دچار اختالل کرده است -1 .و در حوزه بالغي ،عدم اهتمام به
اثربخشي آرایههاي بدیعي و کارکرد جلوههاي بالغي ،ترجمه را در مواردي با عدم اتقان
روبرو کرده است.

 -9منابع
الف-منابع عربی
*قرآن کریم
 -7إبراهيممصطفي و آخرون ،المعجمالوسيط ،ط ،7:استانبول ،ترکيا :دارالمكتبة السالمیة7872( ،م).
 -2ابنعقيل ،شرح ابن عقيل علي ألفیة ابن مالک ،صيدا -بيروت :المكتبة العصرية2007( ،م).
 -7ابن منظورأفریقي ،لسان العرب ،بيروت :مؤسسةاألعلمي للمطبوعات2001( ،م).
 -1ابنهشام أنصاري ،مغني اللبيب عن کتب األعاریب ،تحقيق :محمدمحييالدین عبدالحميد،
طهران :منشورات دارالصادق7711( ،ش).
 -1أندلسي ،أبوحيّان ،أثيرالدین محمّدبنیوسف ،البحرالمحيط في تفسير القرآنالکریم ،الطبعة األولي،
بيروت :دارالفکر7120( ،ق).
 -1تشاندلر ،دانيال ،أسس السیمیائیة ،ترجمة :طالل وهبة ،الطبعة األولي ،بيروت :المنظمة العربیة
للترجمة2001( ،م).
 -1تفتازاني ،سعدالدین ،المطوّل ،بتصحيح و تعليق :أحمد عزو عناية ،الطبعة األولي ،بيروت :دار
إحياء التراث العربي( ،التا).
 -1جرجاني ،شيخ عبدالقاهر ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :السيدأحمدرشيدرضا ،بيروت :دارالفکر2007( ،م).
 -8جوهري ،اسماعيلبنحمّاد ،الصحّاح ،تحقيق :أحمد عبدالغفورعطار ،ط ،2بيروت :دارالعلم
للمالیين7818( ،م).
 -70حمالوي ،شيخ أحمد ،شذا العَرف في فنّ الصرف ،بيروت :دارالعلم للمالیين2001( ،م).
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 -77خطيب قزویني (الف) ،جاللالدین محمدبن عبدالرحمان ،تلخيص المفتاح ،مقدمة :یاسين
األیوبي ،صيدا-بيروت :المكتبة العصرية2001( ،م).
 -72خطيب قزویني (ب) ،اإلیضاح في علوم البالغة ،بيروت :دار الکتاب العربي2001( ،م).
 -77رّاغب اصفهاني ،حسينبنمحمّد ،معجم مفردات أالفاظ القرآن ،تحقيق :محمد خليل عيتاني،
بيروت :دار المعرفة2001( ،م).
 -71زبيدي ،محمدبن مرتضي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بتحقيق :إبراهيم الترزي ،بيروت:
دارصادر7711( ،ق).
 -71زمخشري (الف) ،ابوالقاسم محمودبنعمر ،الکشاف ،بيروت :دارالکتاب العربي2001( ،م).
 -71زمخشري (ب) ،أساس البالغة ،بيروت :دار إحياء التراث العربي2007( ،م).
 -71سمينحلبي ،أحمدبنیوسف ،الدّرّ المصون في علوم الکتاب المکنون ،بيروت :دارالکتب
العلميه2007( ،م).
 -71سيوطي (الف) ،جاللالدینبنأبيبکر ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :أحمدبن علي ،القاهرة:
دارالحدیث2001( ،م).
 -78سيوطي (ب) ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :أحمد شمس الدین ،بيروت:
دارالکتب العلمیة2001( ،م).
 -20طبري ،محمدبنجریر ،جامع البيان في تفسير القرآن ،ط ،7بيروت :دارالمعرفة7172( ،ق).
 -27غالیيني ،شيخ مصطفي ،جامع الدروس العربیة ،تحقيق وفهرسة :أحمد زهوة ،بيروت:
دارالکتاب العربي2001( ،م).
 -22فخررازي ،محمدبن عمر ،مفاتح الغيب ،ط ،7بيروت :دارإحياء التراث العربي7120( ،ق).
 -27درویش ،محيالدین  ،إعراب القرآن الکریم و بيانه ،بيروت :دار ابنکثير7811( ،م).
 -21مختار عمر ،أحمد ،علم الدللة ،الطبعة الخامسة ،القاهرة :عالم الکتب7811( ،م).
ب-منابع فارسی
 -21آذرتاش ،آذرنوش ،تاریخ ترجمه از عربي به فارسي (ترجمههاي قرآن) ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات سروش7711( ،ش).
 -21آیتي ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن کریم ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سروش7711( ،ش).
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 -21الهي قمشهاي ،مهدي ،ترجمه فارسي قرآن کریم ،تهران :انتشارات اسوه( ،بيتا).
 -21پاینده ،ابو القاسم ،ترجمه فارسي قرآن کریم ،چاپ پنجم ،تهران :سازمان انتشارات جاویدان،
(7711ش).
 -28فوالدوند ،محمدمهدي ،ترجمه فارسي قرآن کریم ،چاپ سوم ،قم :دفتر مطالعات تاریخ و
معارف اسالمي7711( ،ش).
 -70مجتبوي ،سيدجاللالدین ،ترجمه قرآن کریم ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات حکمت7711( ،ش).
 -77معزي ،محمدکاظم ،ترجمه تحت اللفظي قرآن کریم ،پيرایش :محمد رضا توکل ،چاپ
ششم ،تهران :نشر صابرین7718( ،ش).
ج-مقاالت
 -72أحمدي ،أحمد« ،ضرورت ترجمهاي آکادميک از قرآن» ،مجله بينات ،سال اول ،ش7717( ،7ش).
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