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بررسی و نقد گونههای معنایی واژه «نشط» در
ترجمههای فارسی قرآنکریم
زهرا حیدریآبروان ،*1بیبیحکیمه

حسینی2

 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآنکریم ،دانشکده مشهد ،ایران
پذیرش69/9/5 :

دریافت69/2/12 :

چکیده
واژگان تککاربرد نسبت به سایر واژگان در قرآنکریم ،نیاز بهدقت بیشترری در ترجمره دارنردی زیررا
آنها را با دشواری همراه کرده است .فعل «نشط» یکی از واژگان تککاربرد در قرآنکریم است که تنها
یکبار در آیه  2سوره نازعات مورد اشاره قرار گرفته است .بهنظر میرسد مترجمان در برخورد برا ایرن
واژه ،گونههای مختلفی از ترجمه را در پیش گرفته و دچار تشتت آراء شدهاند .پژوهش حاضر با هرد
تحلیل دادهها و انتخاب ترجمه برتر ،با روش دستهبنردی رویکردهرای مترجمران و تحلیرل دادههرای
قرآنی ،اقدام به بررسی و نقد گونههای معنایی ارائه شده توسط ایشان نموده تا به ایرن مسرلهه پاسر
گوید که نهایتاً کدام رویکرد دارای اعتبار بیشتری است؟
رهاورد پژوهش چنین است :مترجمان سه روش تحتاهلفظی ،وفادار و تفسیری را در ترجمره ایرن
آیه بهکارگرفتهاندی اما حقیقتاً هیچ یک نتوانسته است تمامی موازین نهفته در حقیقرت واژه را رعایرت
نماید .در نتیجه هازم است در بازگردانی این آیه تجدیدنظر صورت گیرد.
واژگان کلیدی :ناشطات ،قرآنکریم ،نازعات ،نشط ،ترجمههای فارسی قرآن
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 -1مقدمه
از صدر اسلام و همزمان با فتوحات اسلامی که منجر به ورود این دین مبینن بیه منیا
فتح شده گردید و ننز با توجه به اینکه قرآن ،کتیا

مقیدم مسیلمانان و منبیل اصیلی

آموزههای دین اسلام بود ،ترجمه بهعنوان یک ضرورت ،نمود یافت و عالمان مسیلمان،
بهتدریج به برداشتن گامهای عملی در مسنر ترجمه و نظریهپیردازی در ایینبیاره سیو
پندا کردند (پاکتچی .)23 :2731 ،اگرچه همواره مخالفان و موافقانی در خصوص ترجمیه
قرآنکریم وجود داشته است؛ در عنن حال ترجمههای قیرآن بیه هیر زبیانی کیه باشید،
همواره در معرض نقد و ننازمند سنجش مکرر هستند.
دلنل دیگر اهمنت سنجش ترجمیههیای قرآنکیریم ،وجیود کلمیاتی در ایین کتیا
مقدم است که تنها یکبار بهکار رفته است و بهعلت قلت استعمال ،وجهیی از ررابیت
دچار قلت تدقن ننز شده و اکثراً در مورد آنها پژوهشهیای عمنقیی صیورت نگرفتیه
است ،پرداختن به معناشناسی این لغات میتواند برای مفسرین و مترجمانی کیه گرفتیار
تساهل در پژوهش نشدهاند ،راهگشا باشد.
آنچه در پنشننه این جستار قابل ذکر اسیت اثیری تحیت عنیوان «پژوهشیی دربیاره
واژگان تککاربرد در قرآنکریم» است که برگرفته از رساله دکتری نویسینده مییباشید.

2

این اثر بهدلنل نگارش عمومی و کلی آن ،قابلنت تسیری بیه تمیام واژگیان تیککیاربرد
قرآنکریم را نداشته و برای هر واژه لازم است پژوهشیی جداگانیه انجیام گنیرد؛ و ایین
هدفی است که پژوهش حاضر در پی آن بوده است.
یکی از سورههای قرآن که لغات تککاربرد در آن وجیود دارد «نازعیات» اسیت .در
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به خود گرفته است .از آنجا که فهم مفهوم دقن این کلمات بهعلت تیککیاربرد بیودن

این سوره واژگان «نشط»« ،نخرة»« ،طامة»« ،غطش»« ،سهر»« ،سمکه» و «دحا» تنها یکبیار
در قرآن بهکار رفته است و بررسی معنایی هریک ،به فهم معنیای سیوره کمیک شیایانی
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خواهد نمود؛ اما در این پژوهش بهعلت محدودیت گفتار تنها بیه بررسیی واژه «نشطط»
پرداخته شده است.
نکته دیگر حائز اهمنت ،اعتقاد نگارندگان بر عیدم وابسیتگی کامیل معناشناسیی واژگیان
قرآن به متون و ریشهشناسی زبانهایی همچون سامی ،آرامیی و امثیال آن اسیت؛ زییرا ایین
زبانها اگرچه پنش و همزمان با نزول قرآن مورداستفاده همسایگان جزیرةالعرب بودهاند
و در فهم معانی متعددی که برخی واژگان قرآن میتوانید داشیته باشید ،کمیک شیایانی
خواهند کرد ،اما وابسته دانستن فهم متن قرآن و لزوم مراجعه به این زبانها بیرای در
مفاهنم قرآن ،تا حدی با یگانگی متن قرآن در تضاد است؛ چراکه بهدلنل جاودانیه بیودن
این کتا

آسمانی و محدودیتهای فراوانی که در فهم زبانهای مذکور وجود دارد ،اگر

برای مردمان هر عصر که قرآن بهدست ایشان میرسد این سخن جایگنر شود که فهیم
خواهد شد .بههمنن لحاظ نگارندگان معتقدند در فهم الفاظ تککاربرد میتوان با محیور
قراردادن قرآن و معناشناسی لغوی کلمات بهمعنای حقنقی و ریشهای واژه دست یافیت؛
زیرا علنررم عدم وجود تکرار سنا و اصل واژه ،استفاده از سایر موارد همچیون سینا
کلی سوره ،آیات پنشنن و پسنن و تفحص در کتب لغت ،کمک شایانی در در معنیای
این کلمات و بازگردانی صحنح آنها در ترجمههیای قیرآن خواهید داشیت .بیر همینن
اسام روش پژوهش در این جستار ،تحلنل و مقایسه دادهها است .بدین معنا کیه ابتیدا
دادههای درونمتنی بهدستآمده از ترجمههای فارسی قرآنکیریم براسیام انیوا ِ روشِ
ترجمه ،بررسی شده است ،سپس بهمنظور پاسخ بیه مسیهله پیژوهش و نقید و انتخیا
بهترین ترجمه ،دادههای قرآنی در دو سطح از کل به جزء ،مورد برسی قرار گرفتهاند:
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الفاظ قرآن وابسته به زبانهای دیگر اسیت ،از اعتبیار میتن ایین کتیا

آسیمانی کاسیته

 -2سنا آیات پنشنن و پسنن یا بهنوعی سنا کل سوره
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.2.0
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 -1سنا واژگانی که البته بهدلنل عدم تکرار واژه در کل قیرآن نمییتیوان از سینا
موضوعی واژه در کلنت قرآنکریم استفاده نمود و بررسی لایه اول تنها بر فهم لغیوی و
اصطلاحی آن با استفاده از کتب لغت استوار است
در نهایت نتایج بهدست آمده از بخش اول مقاله بر مطالب بهدستآمده از بخش دوم
عرضه شده است .لذا ساختار مقاله در چهار بخش کلی تنظنم گردیده است.
در بخش اول تنها به تفکنک ترجمههای فارسی این آیه در ذیل روشهیای ترجمیه
پرداخته شده است.
در بخش دوم مفهوم واژه با استفاده از سنا های ذکرشده ارائه گردیده است.
در بخش سوم که تحلنل و تطبن است ،معیانی بیهکاربرده توسی مترجمیان و ننیز
برتری و کاستی هریک از رویکردهای ایشان در ذیل آیه بررسی شده است.
با واژگان تککاربرد پنشنهاد گردیده است.
لازم به ذکر است ،بهدلنل تقسنمبندیهای متنو روشهای ترجمه در این پیژوهش ،تنهیا
به ارائه توضنح مختصیری دربیاره آن نیوعی از ترجمیه پرداختیه شیده اسیت کیه از منظیر
نگارندگان ،ترجمههای فارسی آیه  1سوره نازعات در ذیل آن قابل معرفی و تبننن است.

 -2گونههای معنایی در ترجمههای فارسی قرآن
از همان هنگام که به امر ترجمه پرداخته شد ،انوا و روشهای آن ننز مورد توجه قیرار
گرفت .اگرچه بهدلنل دستهبندی متفاوت انوا و روشهای ترجمه بایید منیان ایین دو،
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در بخش چهارم بهترین روشِ ترجمه برای این آیه و شاید قابل استفاده برای آییاتی

تمایز قائل شد .برای مثال از انوا مختلف ترجمه میتیوان بیه ترجمیه منظیور ،ترجمیه
شفاهی و ادبی ،ترجمه ماشیننی و ماننید آن اشیاره کیرد؛ و در انیوا ِ روشِ ترجمیه بیه
ساختاری زبان قرار دارند (قلیزاده.)271-270 :2737 ،
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مواردی همچون ترجمه تحتاللفظی ،آزاد ،معنایی و رنره اشیاره داشیت کیه در حیوزه

بررسی و نقد گونههای معنایی واژه «نشط» در ترجمههای قرآنکریم ________ زهرا حیدری آبروان و حکیمه حسینی

با توجه به آنچه گفته شد ،گونیههیای معنیایی واژه «نشی » براسیام انیوا روش
ترجمه بررسی شدهاند که در این پژوهش از سه دسته نام بردهشده است.
دسته اول ترجمههایی هستند که در محدوده روش ترجمه تحتاللفظی قرار میگنرند.
دسته دوم در ذیل روش ترجمه «وفادار» قرار گرفته است.
دسته سوم ترجمههایی را در خود جای داده اسیت کیه رویکیرد تفسینری داشیته و
عنوان «بنش از حد آزاد» ،نام دیگر آن است.
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 -1-2رویکرد تحتاهلفظی

در این روشِ ترجمه که خود ،به سه دسته بسنار تحتاللفظی ،تحتاللفظی محض و
تحتاللفظی تعدیل یافته قابل تقسنم است ،مترجم سعی مییکنید در مقابیل هیر واژه از
گاه ممکن است یکی از انوا معانی آن کلمه در زبان مقصد بیوده باشید (جلیالی:2733 ،

 .)210-217البته منظور از تحتاللفظی در اینجا ،بهمعنای کلنت نحیوه ترجمیه متیرجم
ننست؛ بلکه منظور ،بهکار بردن اصل اولنه این نو ترجمه در ذیل آیه مورد بحث اسیت
که در مقابل هر واژه یک کلمه قرار میگنیرد؛ خیواه ایین ترجمیه ،مفهیومی قابیل در
داشته باشد یا خنر.
در منان ترجمههای فارسی قرآنکریم ،از مواردی که بتوان آنهیا را در ذییل ترجمیه
واژه «نش » و آیه دوم سوره نازعات ،ترجمهای تحتاللفظی نامند ،این موارد است:
 پاینده« :و جانگنران آسانگنر» ( :2713ذیل آیه)؛ -رضایی اصفهانی« :سوگند به بازستانان نرم گنر!» ( :2737ذیل آیه)؛
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متن زبان مبدأ ،لفظی از زبان مقصد قرار دهد که گاه ممکن اسیت اولینن معنیای واژه و

 معزی« :و به کشندگان کشندنى (یا جهندگان جهشى)» ( :2731ذیل آیه) -صلواتی« :و به رهایى بخشان که رهانند» ( :2733ذیل آیه)
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 -جلالالدین فارسی« :سوگند به تکاپوکنندگان پرتلاش» ( :2733ذیل آیه)
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 صفی علیشاه« :و بنرونکشندگان بنرونکشندنى» ( :2733ذیل آیه) اهری قزوینی« :و بادهاى رحمت آور» ( :2734ذیل آیه) -عاملی« :و ننز به آنها که مىگشایند و منکشانند» ( :2734ذیل آیه)

همان ور که قابل مشاهده است ،در این رویکرد ،مترجم سعی کیرده در مقابیل هیر واژه
از آیه ،کلمهای از زبان فارسی قرار دهد؛ اما اینکه آیا ترجمههای فو برای آیه مذکور قابیل
پذیرش بوده و یا میتواند کاستیهای این روش ترجمیه 7بیرای واژگیان تیککیاربرد را
پوشش دهد ،موضوعی است که پس از تفحص مفهومی واژه «نش » و بیه تبیل آن کیل
آیه ،قابل قضاوت خواهد بود.
 -2-2رویکرد وفادار

ترجمه تحتاللفظی و ترجمه معنایی است؛ که البته برخی آن را با ترجمیه معنیایی ،یکسیان
میدانند .در این روش ،مترجم میکوشد به ساختارهای زبان مبدأ و مقصد و ننیز انتقیال
صحنح معنا وفادار بوده و هدف وی انتقال دقن معیانی در عینن رعاییت سیاختهیای
زبانی هر دو متن مبدأ و مقصد است؛ که البته دارای انسجام متنی ننز هسیت (جیواهری،

 .)207 :2730از منان ترجمههای فارسی به بل رسنده در ایین آییه ،گزینیههیایی را کیه
بتوان تا حدی وفادار نامند و در این قسمت معرفی نمود ،این موارد است:
 کاویانپور« :سوگند به آنان که دل رمگننى را نشاط مىبخشند» ( :2731ذیل آیه) -رهنما(« :و) سوگند به بنرون کشندگان (جانها) به آرامى» ( :2710ذیل آیه)

آنگونه که از ترجمههای فو برمیآید مترجم سعی در انتقیال دقنی معنیا داشیته و
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این ترجمه که با نامهای «ترجمه امنن» و «معادل» ننیز شیناخته مییشیود ،حید وسی منیان

نشانه این سعی آن است که عبارت ارائه شده بهعنوان معادل ،معنایی قابیل فهیم دارد و
دارای انسجام متنی است؛ اما بهدلنل وفاداری به متن مبیدأ کیه از خصیایص ایین روش
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.2.0
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ترجمه است (همان ،)200 :2730 ،مترجمان کمترین افزودنی را داشتهاند کیه درسیتی ییا
نادرستی آن در بخش تحلنل و تطبن  ،سنجنده خواهد شد.
 -3-2رویکرد تفسیری

ترجمه تفسنری ،بهمعنای شرح کلام و بنان معنای یک متن ،به زبان مقصد اسیت .بیدون
شک ،قرآن دربردارنده برخی واژگان و اصطلاحات است که فهم آن با تکنیه بیر معنیای
ظاهری صرف ممکن ننست (صنادانی و بازییار .)22 :2730 ،در این نو از ترجمه ،انتقیال
پنام گوینده در قالب ساختارهای زبان مقصد ،اصلیترین هدف مترجم است؛ حتیی اگیر
حجم واژگان و جملات متناسب با متن اصلی نباشد (نجارپوریان .)21 :2733 ،بیر همینن
اسام بهنظرمیرسد آن هنگام که مترجم در ذیل آییاتی از قیرآن کیه مصیداقی معرفیی
نامند؛ زیرا این کار علاوه بر آنکه معمولاً بر حجم عبیارت مییافزایید ،خیارا از هیدف
گوینده ننز ،هست که در معرفی نکردن مصادی  ،هدف و مقصودی را دنبال میکند .این
سخن حتی اگر درباره کلمات بشری قابل بنان نباشد ،در مقابل واژگان قرآن کیه خیال
سخن ،آن را نازل فرموده است ،مورد ادعا خواهد بود؛ چراکه در این کتا

آسمانی هیر

واژه در جایگاه خود رساننده معنایی اسیت کیه شیاید مصیدا بنرونیی ،تبلیور معنیایی
موردنظر قرآن را نداشته باشد .از جمله ترجمههایی که در ذییل آییه  1سیوره نازعیات،
ترجمهای تفسنری بهشمار میآیند موارد زیر هستند؛ هرچند پنشتر ننیز گفتیه شید کیه
عنوان تفسنری بودن ،بهمعنای تعمنم آن به کلنت ترجمه آن شخص نبیوده و تنهیا قابیل
ذکر در مواردی است که بررسی شوند:

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

نکرده است ،مبادرت به ارائه مصدا میکنید ،بایید ترجمیه وی را ترجمیهای تفسینری

 ارفل« :سوگند به فرشتگانى که با نشاط و آسانى جان گنرند» ( :2732ذیل آیه)؛ آیتی« :سوگند به فرشتگانى که جانها را به آسانى مىگنرند» ( :2730ذیل آیه)؛( :2020ذیل آیه)؛
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 -پورجوادی« :سوگند به فرشتگانى که روح را با میدارا و نشیاط جیدا میىسیازند»
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 -مغننه« :و سوگند به فرشتگانى که جانها را به آسانى مىگنرند» ( :2733ذیل آیه)؛

 خسروانی« :قسم به ستارگانى که از افقى بیه افقیى مییرونید (نشط اا اهبط )»( :2734ذیل آیه)؛

 ثقفی تهرانی« :و به فرشتگانی که بنیرون آورندگاننید بنیرون آوردنیى بیا محنیت»( :2733ذیل آیه)؛
 -مصباحزاده« :و به فرشتگان نشاط آورنده ارواح» ( :2734ذیل آیه)؛

 -منبدی« :بستارگان که از مشر در میگنرند و میروند تا بمغیر

رسیند» (:2732

ذیل آیه)؛
 -دهلوی« :قسم بهجماعات فرشتگان که بنرون مىآرند» (بیتا :ذیل آیه)؛

 آدینهوند« :و سوگند به فرشیتگانى کیه ارواح مومنیان را بیا میدارا و نشیاط جیدا الهیقمشهای« :قسم به فرشتگانى که (جیان اهیل ایمیان را) بیه آسیایش و نشیاطببرند» ( :2734ذیل آیه)؛

 انصاریان« :و سوگند به فرشتگانى که [روح ننکوکیاران را بیه نرمیى و ملایمیت ازبدنهایشان] بنرون مىآورند» ( :2737ذیل آیه)؛
 -برزی« :و سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنان] به نرمى ستانند» ( :2731ذیل آیه)؛

 با بایی« :و فرشتگانى که ارواح مؤمنیان را بیا میدارا و نشیاط جیدا میىسیازند»( :2730ذیل آیه)؛
 بروجردی« :و به فرشتگانى که جان اهل ایمان را به آسایش و نشاط ببرند» (:2733ذیل آیه)؛
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مىسازند» ( :2734ذیل آیه)؛

 سلطان علیشاه« :و سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنیان] بیه نرمیى میىگنرنید»( :2731ذیل آیه)؛
مىسازند» ( ،2731ذیل آیه)؛
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 -ترجمه تفسنر برسی« :و فرشتگانى که ارواح مؤمنیان را بیا میدارا و نشیاط جیدا
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 حجتی« :و فرشتگانى که ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مىسیازند» (:2730ذیل آیه)؛
 -فولادوند« :و به فرشتگانى که جان [مؤمنان] را به آرامى گنرند» ( :2023ذیل آیه)؛

 ترجمه قرآن مرکیز فرهنی « :و بیه فرشیتگانى کیه [جیان مؤمنیان را] بیه آرامیىبرمىگنرند» ( :2731ذیل آیه)؛
 نصرت امنن« :قسم به فرشتگانى (که مؤمننن را) به نشاط آرند» (بیتا :ذیل آیه)؛ -موسوی گرمارودی« :و به گنرندگان (جان مؤمنان) به آرامى» ( :2730ذیل آیه)؛

 مشکننی « :و به فرشتگانى که ارواح مؤمنان را به نرمى و آرامى بنیرون آرنید و بیهستارگانى که از مشر به آرامى بنرون آیند و به سوى مغر

روند» ( :2732ذیل آیه)؛

 مکارمشنرازی« :و فرشتگانى که (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا مىسیازند» نوبری « :و قسم به آن نفوسى که به امر و نهى خداوند تعالى تحصنل علم کیرده ودر ا اعت و انقناد ح خوشحال و مسرور و با نشاط مىشوند» ( :2733ذیل آیه)؛
 -نسفی« :سوگند به فرشتگان جان مؤمنان را به آسانى بردارندگان» ( :2733ذیل آیه)؛

 خرمدل « :و سوگند به همه چنزهایى که (ننرویى بدانها داده شده اسیت کیه بیداناشناء را از قرارگاه خود) چابکانه و استادانه بنرون مىکشند!» ( :2730ذیل آیه)؛

 یاسری « :و قسم به فرشتگان ،که به مدارا جان بنرون آرند و ارواح مؤمنان را قبضنمایند» ( :2021ذیل آیه)؛

همانگونه که مشاهده میشود اکثریت مترجمان در ترجمه این آیه ،اقبال بیه ترجمیه
تفسنری و در مواردی آزاد ،کردهاند؛ که از دلایل آن میتوان به اختصار آیه و یکی بودن
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( :2737ذیل آیه)؛

ریشه هردو قالب «ناشطات» و «نشط» اشاره کرد که بهخا ر وجود ضن معنا ،متیرجم را
ناگزیر به استفاده از ترجمه تفسنری و ارائه مصدا واداشته است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.2.0
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 -3واکاوی مفهومی دادههای قرآنی
 -1-3سیاق کلی سوره (آیات پیشین و پسین)

از آنرو که در بحث توقنفی بودن چننش سورههای قرآن اختلاف زیادی وجود داشته و
وحدت موضوعی سنا سورههای قرآن براسام چندمان فعلی موضوعی چالشبرانگنیز
است 0،بهنظر نمیرسد بتوان با بررسی این نو از سنا که مبنیای آن میدارِ شیک قیرار
گرفته است ،به تحلنلی قابل دفا رسند .همچنینن بیهدلنل نبیودِ سینا موضیوعی واژه
«نش » در کل قرآن ،در این بخش تنها به بررسی سوره نازعات و آیات پینش و پیس از
آیه دوم پرداخته شده است.
این سوره با واژه «نازعات» آراز شده است که انجام عمل «نزع» توس متصیدیان آن
را بنان میکند و بهنظر میرسد واکاوی معنای این واژه و به تبل آن معنیای آییه اول ،در
آهن

و ننز قالبهای واژگانی ،تشابه کلی دیده میشود.
واژه «نزع» بهمعنای «کندن»« ،از جای درآوردن» و مشیابه ،آن یعنیی «بنیرون آوردن»

است که البته با سختی و مشقت همراه بوده و این سختی در معنیای نیز نهفتیه اسیت
(ن : .فراهندی ،2043 ،ا713 :2؛ ابن درید ،2333 ،ا .)323 :1ایین واژه در قرآنکیریم 14
بار در صورتهای ظاهری مختلف در آیات قرآن تکرار شده است که بهنظیر مییرسید
اصلیترین معنای آن «کندن» و «از جای درآوردن» است.
کلمه «نازعات» بر وزن فاعل آمده ،بهصورت جمل مؤنث سالم ذکر شده و در سوره
پنشنن از فرشتگان الهی نام برده شده است .در نتنجه با توجه بهمعنای «نطزع» ،مییتیوان
گفت نازعات وصف حال فرشتگانی است که چنزی را بهسختی از جیای خیود بنیرون
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فهم معنایی آیه دوم مؤثر باشد؛ زیرا از لحاظ فیرم ظیاهری و صیوری آییات در نظیم و

میآورند و یا بهعبارت صریحتر آن را از جای خود میکَنند .هرچنید ارائیه مصیدا  ،بیا
توجه به اینکه در خود آیه نامی از فرشتگان و رنره نبرده اسیت ،کیار صیحنحی بیهنظر
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نمیرسد و چه بسا ررض از «نازعات» تنها فرشتگان نبوده و سایر آفرینندگان ،به نیوعی
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در انجام این کار مداخله داشته باشند .به هرحال آیه اول ،وصف کسانی است که عمیل
«از جای درآوردن» و «کندن» و یا شاید «قبض روح کردن» را انجام میدهند.
آیه پسنن ،آیه سوم ﴿و الساب ِ ِ
حات َسبْحا﴾ است که از بنماییه «سبح» تشیکنل شیده و
َ َ

رساننده معانی «شناکردن»« ،تنزیه نمودن»« ،پا

کیردن» و «تسیبنح گفیتن» اسیت (ن: .

فراهندی ،ا212 :7؛ قرشی ،2732،ا )122 :7که البته درباره خداوند ،سیه معنیای اخنیر آن
کاربرد دارد.
در آیه چهارم ﴿فَالساب ِ ِ
قات َسبْقا﴾ محور اصلی ،واژه «سبق» اسیت کیه معیادل «قطم »
َ

(فراهندی ،2043 ،ا ،)31 :1بهمعنای پنشی گرفتن ،تقدم و درافتادن در برابر آن ،قرار داده
شده است (قرشی ،2732 ،ا.)114 :7

در این آیه ننز ،همچون سه آیه پنشنن ،توصنف کسانی شده است که فارغ از انسیان
«پنشی گرفتن» و یا سایر معانی در چه اموری باشید ،پرسیشهیایی هسیتند کیه بیهدلنل
اختصار آیه قابل پاسخگویی ننستند.
آیه پنجم یعنی ﴿فَالْممب ِ ِ
رات َأ ْمرا﴾ ننز از لحاظ فرم ظاهری ،مشابه  0آیه پنش از خود
ُ َ

است؛ با این تفاوت که برخلاف آیات پنشنن ،بنمایه معنایی آن تنها به یک ریشه ،خیتم
نشده و مترجم قادر به ارائه ترجمهای واضحتر و منطب تر خواهد بود؛ اما به ور کلی بیهنظیر
میرسد در  1آیه اول سوره نازعات که از لحاظ شکل ظاهری و برخی ویژگییهیای دیگیر
یکسان دیده میشوند ،از  1امر مهم نام بردهشده است که مهموران الهیی در حیال انجیام
آن هستند و چون از جنسنت ،نام و شاخصههای شکلی این میهموران سیخنی بیه منیان
ننامده است و نوعی تعمد الهی را میرساند ،باید لااقل در چهار آیه اول تنها بیه ترجمیه
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یا رنرانسان بودن و یا جاندار و بیجان بودن ،درحال پنشی گرفتن هستند .حال ایینکیه

ریشه واژه در هر آیه اکتفا نمود و آن ریشه را در دو قالب فیاعلی و مفعیولیِ منطبی بیا
ساختارهای زبان فارسی که معادلهای این دو قالب را ارائه میدهند ،پناده کرد.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.2.0
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 2-3سیاق واژه «نشط»

واژه «نشط» از سه حرف «ن،ش،ط» تشکنل شده است .البته واژگان دیگری براسام این
سه حرف در کتب لغت وجود دارد که بر اسام تقدم و تهخر حروف بهوجود آمده و شیامل
شطن،انطش،اشن  1است .حضور این کلمه در قرآنکریم نشان میدهد کیه در منیان اعیرا
زمان نزول ،واژه «نشط» مورد فهم و استفاده ایشان بوده است؛ زیرا قیرآن تنهیا میتن اصینل و
صحنح برجای مانده از عصر پنامبر (ص) است و تمام واژگیان آن نشیان از میورد اسیتفاده
بودن آنها در منان اعرا

دارد و عقلاً از فصاحت قیرآن بیه دور اسیت کیه کلمیاتی را

استفاده کند که هنچیک از مخا بان عصر خود ،آن را بهکار نمیبرده است.
افزون بر آن ،کاربرد بیشمار یک واژه در کتب لغت ،با مشتقات و واژگان همریشه،
اگرچه دلنل کاملی بر اصالت یک واژه در زبان خاصی ننست؛ امیا قرینیهای مهیم بیرای
ابنفارم معتقد است ،سه حرف «ن،ش،ط» در کنار یکیدیگر دال بیر اهتیزاز و حرکیت
دارد (ابنفارم ،2040 ،ا .)013 :1صاحب تهذی االلغة ایین سیه حیرف را در کنیار یکیدیگر
مورد بررسی معنایی قرار داده و با نتنجهای که از معانی آنها گرفته است ،میتوان گفت
این سه واژه را از یک ریشه میداند کیه در میواردی تشیابه معنیا دارنید (ن : .أزهیری،

 ،2022ا .)121-127 :22همچننن صاحب «المحی افیااللغة» با بررسی ایین سیه واژه در
ذیل «الشیناواالطاءاواالنون» به نوعی بر همریشهگی این واژگان صحه میگیذارد (ن: .

اسماعنل بن عباد ،2020 ،ا)137 :3؛ به هر روی آنچه مهم مینماید ،بررسی مفهومی ریشه
«نشط» است که در قرآنکریم بهکار رفته است؛ لذا در ادامه ویژگیهای صرفی و نحوی،
مفهوم لغوی و مفهوم مصداقی بررسی شده است.
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استفاده از آن بهشمار میآید (فهمی حجازی.)147 :2733 ،

 -1-2-3ویژگیهای صرفی و نحوی

نَ ْشطا﴾ ،در دو قالب لفظی بهکار رفته است .از نظر صرفی ،کلمه «ناشطات» و «نشططا» از
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ِ
همانگونه که گفته شد واژه «نشی » در آییه  1سیوره مبارکیه نازعیات ﴿ :و النَاشِ
ططات
َ
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ثلاثی مجرد «نشط» گرفته شده است« .ناشطات» جمل مؤنث سالم و اسم فاعیل اسیت و
«نشطا» مصدر است و چون بر وزن «فَعل» آورده شده ،متعدی بوده و دلالت بیر فیرح و
شادی دارد (ن : .ننجنری ،بیتا.)143 :

از نظر نحوی ،واژه «ناشطات» ،جار و مجرور و متعل به اسم مقیدر و واژه «نشیطاً»
مفعول مطل برای عامل مقدر است (آدینیهونید ،2733 ،ا313 :3؛ نطیاوی.)333 :2731 ،

تحلنل قابل وصف از نظر بلارت برای این ریشه ،آن است که با توجیه بیه تیککیاربرد
بودن آن ،هنچ فردی ،حتی قائلان بیه وجیود تیرادف بیرای برخیی لغیت در قرآنکیریم
(همچون :حمنری ،بیتا217 :؛ و زبندی ،بیتا ،ا ،)34 :23قادر به معرفی مترادف بیرای ایین
واژه نخواهند بود؛ زیرا از نظر ایشان استدلال اصلی برای ترادف منیان کلمیات ،سینا واژه و
آیه است (زبندی ،بیتا ،ا)32-34 :23؛ اما در این آیه ،لفظ در بافت و موقعنتی بهکار رفتیه کیه
نمود و چه از لحاظ ریشهشناسی و چه بلارت این واژه خاص بوده و برای فهیم معنیای
آن باید از روشهای دیگری سود جست.
 -2-2-3مفهوم هغوی واژگان

پنشتر اشاره گردید که سه حیرف «ن،ش،ط» تشیکنل دهنیده واژه «شططن»،ا«شطن » و
«نش » هستند .أزهری در تهذی االلغة بیرای هرییک از ایین میوارد معنیایی را از قیول
سایرین نقل میکند که نشان از برخی تفاوتهیای معنیایی منیان سیه ترکنیب ،علنیررم
یکسانی حروف ریشه است:
شطن :از قول لنث و ابنسکنت ،بستن و گره زدن ریسمان (بلند) را بنان کرده اسیت
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معنایی خاص به خود گرفته است .در نتنجه از نظر بلاری نمیتیوان واژهای را جیایگزین آن

(أزهری ،2012 ،ا)127 :22؛ صاحب در «المحی افیااللغة» ننز همنن معنیا را ذکیر کیرده
است (صاحب ،اسماعنل بن عباد ،2020 ،ا.)137 :3
است یاد میکند (أزهری ،2012 ،ا.)120 :22
03
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شن  :أزهری این واژه را مستعمل دانسته و از آن با عنوان « ِّ
الشواء» که نوعی میاهی
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نش  :برای این ترکنب معانی مختلفی را ذکر کرده است .از قول لنث ،پیاکنزه کیردن
نفس برای عمل که صفت آن را ناش دانسته است؛ و از قول سایرین ،گشیودن گیره را
آورده است (أزهری ،2012 ،ا .)120 :22فراهندی ننز با آن که در ابتدا پاکنزه کردن نفیس
را برای نش بهکار برده است (فراهنیدی ،2043 ،ا)173 :3؛ امیا در جیایی دیگیر معنیای
«نش االطریق» را خارا شدن از راه اصلی میداند (فراهندی ،2043 ،ا.)133 :3

رارب اصفهانی در ذیل واژه «نشط» معنای «گیره زدن» و « خیارا سیاختن» را بنیان
نموده و اشارهای به دو ترکنب دیگر ندارد .در مجمو  ،اقوال وی به این شرح است:
قول نخست« :گره زدن امور به یکدیگر» که میتوان همان معنای شیطن را بیرای آن
بهکار برد و برخی لغویان دیگر هم بر این معنیا تهکنید دارنید (ن : .شینبانی ،2331 ،ا:7
133؛ ابن درید ،2333 ،ا)333 :1؛

قول سوم« :رفتن از جایی بهجای دیگر» :سخن رارب در این قول چننن است:
جوماالخارجاتامناالشرقاإلیاالغَّربابسی ِّراالفَّلَّكاأواالسطاِِّر ِّ
َّ
اتامطنا
«قیلاأرادابهااالن
َّ ْ
ْ
ْ
َّ
المغرباإلیاالمشرقابسیْ ِّراأنفسها» (رارب.)343 :2021 ،
َّ
با توجه به آنچه گفته شد ،معنای کلی مصدر «نشطط» را در مجمیو مییتیوان ایین
موارد برشمرد :پاکنزه کردن ،گرهزدن /گرهگشودن ،خارا شدن /خارا کیردن ،رفیتن از
جایی به جای دیگر؛ البته با توجه به سخن ننجنری که «نشططا» را مصیدری دانسیته کیه
چون بر وزن «فَعل» آورده شده ،متعدی اسیت و دلالیت بیر فیرح و شیادی دارد (ن: .

ننجنری ،بیتا ،)143 :معنای «نشاط بخشندن» را ننز بتوان به این معانی افزود.
نهایتاً و با توجه به قالب فاعلی که «ناشطات» مطاب آن است و قالب مفعول مطلقی
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قول دوم« :خارا ساختن (روح از بدن)»؛

که «نشطا» در آن قرار داده شده ،لازم است قدر متینقن و مفهیوم ضیمنی از معیانی ذکیر
شده بهدست آورد تا در ترجمه این آیه ناگزیر به ارائه مصدا برای «ناشطات» نبیوده تیا
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از روش قرآن عدول نشود .افزون بر آنکه برگزیدن هریک از معانی ذکر شده ،با توجیه
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به سنا آیات پنشنن و پسنن که هرییک بیر صیحنح انجیام دادن عملیی توسی سیوی
مهموران الهی تهکند دارد و این تهکند را با استفاده از مفعول مطل همریشیه بیا آن فعیل
نشان داده است ،برای این آیه ننز ارائه معنایی برای مصدر «نشط» لازم بهنظر میرسد که
بتواند تمامی معانی ذکرشیده در کتیب لغیت را دربرگنیرد تیا از انتخیا
جلوگنری شود .بهعنوان مثال ،اگر مترجمی بگوید قصد انتخا

بیدون دلنیل،

معادل «خارا کردن» را

دارد ،مترجم دیگری ننز میتواند «گره زدن» را برگزیند ،بدون آنکه بتوان هنچیک را رد
نمود یا پذیرفت .بر همنن اسام ،قیدر متینقن پنشینهادی از سیوی نگارنیدگان ،معیادل
«تغننر دادن» است؛ زیرا در تمامی معانی ذکر شده یعنی پیاکنزه کیردن ،گیره زدن /گیره
گشودن ،خارا شدن /خارا کردن ،رفتن از جایی بیه جیای دیگیر و نشیاط بخشیندن،
نوعی تغننر از حالتی بهحالت دیگر دیده میشود که دربردارنده اصل حرکت و جنبشیی

 -3-2-3مفهوم مصداقی واژگان

واژه «ناشطات» جمل «ناش » بر وزن فاعیل اسیت و بیر کننیده کیار دلالیت دارد ،پیس
«ناش » ،انجام دهنده فعل «نشط» است .یعنی هرکدام از مصادیقی که در کتب لغت ذکیر
شده ،فاعلی برای مفهوم «نشط» است .برخی همچون مهنیا از مصیادی «ناشطط» را گیاو
وحشی که از سرزمننی بهسوی سرزمنن دیگر میرود و «ناشطات» را ستارگان و ملائکیه
عنوان کردهاند (مهنا ،2027 ،ا.)323 :1

زبندی مصادی «ناشططات» را از قیول سیایر دانشیمندان همچیون ابیندریید و ابوعبنید،
ستارگانی که لو و ررو میکنند ،دانسته و از قول ابنعبام و ابنمسعود« ،ناشططات» را
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است که پنشتر از قول ابنفارم بدان اشاره گردید.

ملائکه دانسته است .از قول فراء ،نش و ناشطات را قبض روح مؤمن ،بنان نموده و بیه
ور کلی در سه مصدا ستارگان ،ملائکه انجیام دهنیده امیور و ملائکیه قیابض ارواح،
مصدا در بحث ترجمه ،امری است که بدون دلنلی با دلالت تام ،امکیانپیذیر نخواهید
12
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خلاصه میشوند (زبندى ،2020 ،ا)074-013 :24؛ اما با وجود تمامی این روایات ،تعنینن
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بود و بههمنن لحاظ ،تعننن هریک از مصادی گفتیه شیده توسی مفسیران و محیدثان،
بهخا ر نناوردن دلنل متقن و عدول از روش آیه ،قابل پیذیرش ننسیت .شیاید بیههمنن
دلنل است که لغوی بزرگی همچون مصطفوی ،بهجای ذکر مصدا  ،به اصل معنای ایین
دو واژه که از یک ریشه هستند میپردازد .وی مصیادی «نشطط» را ایین میوارد دانسیته
است:
«منامصادیقه:االحركطةاواالطابازاأاأواالإسطرا افطااالعمطلامطباویط اواإق.طا »ا(اأا
مصادیقاآن:احركتاواابازاأاوایااسرعتاعملابمراهابااخوشیاوااق.ا ااست )؛ا ا
و از مصادی ناشطات را موارد ذیل نام برده است:
«النَّ ِّ
طات:االنفوساالذینایعملوناعلیاوظاِفهماالإلهیةاوایأتونابالاكطالی االيینیطةاوا
اش ِّا
العقلیةامباوی انفط اواإق.طا اقل.طی،اواهكطراالمصطيراإشطارةاالطیاالابامطاماوااليقطةاوا

(ناشطات :نفوسی هستند که به وظایف الهی خود عمل میکننید و تکیالنف دینیی و
عقلی را با نب نفس و اقبال قلبی انجام میدهند و ذکر مصدر اشاره به اهتمام و دقیت
و مجاهدت در این عمل دارد و این معنا بعد از تحق انتزا از علای دننوی و تمایلیات
نفسانی است و بعد از ورود در مسنر سلو

بهسوی خداوند متعیال) (مصیطفوی،2074 ،

ا.)202 :21

از نظر وی مصدا «ناشطات» که متصدی انجام امور هسیتند ،فقی ملائکیه ننسیتند.
کمااینکه سنا آیه بر همنن مطلب شهادت دارد و ممکن است اشاره به تمام میهموران
الهی باشد که در حال انجام امور عالم به امر پروردگار هستند ،همچنان که در آیه قبل و
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المجابيةافاابذااالعملاوابذااالمعنیابعياتحققاالانازا اعناالعلاِقاالينیویةاواالامایلاتا
النفسانیة،اوابعياالورودافاامسیراالسلوكاالیااللّهاتعالی» :ا

آیات بعد ننز ،همان قالب فاعلی برای ریشههای «نطزع»« ،سطبح» و «سطبق» بیهکار رفتیه
است .لذا ارائه مصدا با توجه به روش سوره در  1آییه ابتیدایی خیود ،کیار صیحنحی
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.2.0
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بهنظر نمی رسد و برای ترجمه آن باید معنای فعل را در قالب فاعلی قیرار داد کیه میدل
پنشنهادی این پژوهش «تغننردهندگان (امور عالم)» ،است.

 -4نقد و بررسی
 -1-4بررسی معنای برگزیده توسط مترجمان

از چهار معنای ذکر شده که از تفحص معنایی در کتب لغت ،بیرای مصیدر «نشطط» بهدسیت
آمد ،مترجمان بهترتنب زیر ،یکی از انوا آن را برگزیدهاند؛ که البتیه مبنیا در ایین قسیمت از
نقد ،تنها بررسی معادل ارائه شده بوده است کیه گیاه متیرجم آن را معیادل «ناشططات» ،گیاه
معادل «نشطا» و گاه در برابر هریک ،قرار داده است .اگرچه در برخی ترجمیههیا ،مصیادیقی
ننز در کنار معنای فعل مشاهده میشود که درحال حاضر موضو نقد ننست:
از منان ترجمههای موجود در نرمافزارهای مورداستفاده در این پژوهش ،هنچییک از
مترجمان ،معنای ذکر شده توس فراهندی را برنگزیده است و مشخص نمیشود به چه
دلنلی هنچ اقبالی به این معنا صورت نگرفته است.
ب)گره زدن /گره گشودن

در بنن مترجمان ،تنها آقای عاملی است که ترجمه «و ننز به آنها کیه میىگشیایند و
میکشانند» ( :2734ذیل آیه) را برگزیده است که چون یکی از دو فعل بنان شیده توسی
وی ،معادل «گشودن» بوده و تا حدی بهمعنای «گرهگشودن» نزدیک دییده مییشیود ،در
این قسمت از وی نام بردهشده است .اگرچه مبنایی بر انتخا

ایین معیادل توسی وی

ذکر نشده و منطقاً دلنلی بر رجحان وجود ندارد.
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اهف) پاکیزه کردن

ج) خارجشدن (از جای خود) /خارجکردن (روح از بدن)

برای معنای خاراکردن روح از بدن ،معادل فارسی «جان گرفتن» و «بنرون کشیندن
در این دسته جای داده شدهاند .از جمله ایین افیراد بایید بیه :رهنمیا ( :2710ذییل آییه)،
17
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روح» ننز قابل بنان است و بر همنن اسام مترجمانی که از این عبارت استفاده کردهانید
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صفوی ( :2733ذیل آیه) ،صفی علیشاه ( :2733ذیل آییه) ،ارفیل ( :2732ذییل آییه) ،آیتیی
( :2730ذیل آیه) ،مغننه ( :2733ذیل آیه) ،پورجوادی ( :2020ذیل آیه) ،دهلوی (بیتیا :ذییل
آیه) ،آدینهوند ( :2734ذیل آیه) ،الهیقمشیهای ( :2734ذییل آییه) ،انصیاریان ( :2737ذییل
آیه) ،برزی« :و سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنان] به نرمى ستانند» ( :2731ذییل آییه)،
بروجردی ( :2733ذیل آیه) ،با بایی ( :2730ذیل آیه) ،سلطان علیشاه ( :2731ذیل آییه)،
ترجمه تفسنر برسی ( :2731ذیل آیه) ،حجتی ( :2730ذیل آیه) ،سراا (بیتیا :ذییل آییه)،

فولادوند ( :2023ذیل آیه) ،مشکننی ( :2732ذیل آیه) ،نصرت امنن (بیتا :ذیل آیه) ،ترجمیه
قرآن مرکز فرهن

( :2731ذیل آیه) ،موسویگرمارودی ( :2730ذیل آیه) ،مکارمشینرازی

( :2737ذیل آیه) ،نسفی ( :2733ذیل آیه) ،خرمدل ( :2730ذیل آیه) و یاسیری ( :2021ذییل

آیه) اشاره کرد؛ که البتیه عبیارت «جیان مؤمنیان را بیا نشیاط /بیه آرامیی جداسیاختن»،
است و همان ور که پنشتر اشاره گردید ،مشخص ننست که هریک ،بر چه اساسی این
معادل را برگزیدهاند؛ درحالی که دلنلی بر این امر وجود ندارد؛ زییرا اولیاً در احادییث،
معنایی برخلاف این عبارت ،از قول امنرمؤمنان ( ) نقل شده است که فرمود« :ناشیطات
ملائکهای هستند که ارواح کفار را از منان پوست و استخوانشان بنرون میکشند تا آن را
با رم و اندوه از دهیانهایشیان خیارا کننید» (بحرانیی ،2730 ،ا)130 :1؛ و در رواییت
دیگری از قول پنامبر اکرم (ص) نقیل شیده اسیت کیه فرمودنید« :اقطا االلّطهاتعطالی:ا َو

النَاشِ ِ
طات نَ ْشطا،اأفايريامااالناشطات؟ابطااكلطاباأبطلاالنطار،اتنشط االلحطماواالعمطم»

(بحرانی ،2730 ،ا)131 :1؛ و در اینجا رسول اکیرم (ص) ناشیطات را سی هیای جهینم
دانستهاند.
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پرکاربردترین نو ترجمه از واژه «نش » برای این آیه در نزد مترجمان فارسی زبان بوده

ثانناً در هنچیک از موارد ،عبارت ﴿والناشطات نشطا﴾ بیر «گیرفتن روح از مؤمنیان»،
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آنهم به آرامی ،دلالت ندارد؛ بلکه برای عبارت «فَالساب ِ ِ
قات َسبْقا» از امیام بیاقر ( ) نقیل
َ
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شده که فرمودَ ﴿ :فالساب ِ ِ
قات َسبْقا﴾ایعنااأرواحاالمؤمنیناتس.قاأرواحهماالیاالجنة» (فنض
َ
کاشانی ،صافی ،2021 ،ا.)133 :1

اگرچه علامه مجلسی در بحارالانوار 1 ،قول را درباره معنای این آیه ذکر میکنید کیه
دو معنای آن از ابنعبام ذکر شده است و در یک مورد آن« ،ناشطات» را ملائکه قیابض
ارواح مؤمنان دانسته و در دیگری نفس مؤمنیان را هنگیام خیروا روح از بیدن بیهدلنل
دیدن قطعهای از بهشت ،بانشاط دانسته است (مجلسی ،بحارالانوار ،2047،ا)233 :13؛ امیا
علامهمجلسی در اینجا دلنل یا روایتی در تهیند سخن خود نناورده است .همچننن بایید
به این نکته توجه داشت که نظر ابنعبام تنها یک نظر تفسنری است که شیاید از بیا
جری و تطبن تاحدی قابل پذیرش باشد .افزون بر آنکه علامیه مجلسیی در بیا

 11و

 10ننز روایت پنامبر (ص) را ذکر کیرده اسیت (مجلسیی ،بحارالیانوار ،2047 ،ا132 :33؛

اشارهای به گرفتن روح مؤمنان و یا نشیاط ایشیان بیه هنگیام قیبض روح نشیده اسیت
(عروسی حویزی ،2021 ،ا.)033 :1

بهنظر میرسد مترجمان ،معادل مفعول مطل «نشطا» را همان «نشاط داشیتن» دانسیتهانید.
برداشتی که شاید از قول فراهندی صورت گرفته است که معادل «نشطط» را « نیب فیی
العمل» میداند؛ اما حتی اگر اینگونه باشد ،بازهم «نشطا» به ارواح مؤمنان بیازنمیگیردد
و بلکه توصنف عمل ملائکه است که کار خود را با نب خا ر انجیام مییدهنید (ن: .

مصطفوی ،2733 ،ا)213 :21؛ کمااینکه قرشی ننز به این مطلب اشاره داشته و میگوید:
« ...بعند است منظور از «نازعات» و «ناشطات» و  ...ملائکه باشند؛ زیرا جمعی که بیا
الف و تاء بسته منشود ،یا صفت مؤنّث حقنقى است و ملائکه به ور حتم مؤنّث حقنقى
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ا .)710 :32همچننن در تفسنر روایی نورالثقلنن ،در ذیل تفسینر سیوره نازعیات ،هینچ

ننستند و قرآن با آن قیول مبیارزه کیرده اسیت و ییا صیفت میذکّر لایعقیل اسیت مثیل
مرفوعات ،منصوبات ،مجرورات ،و ایّام خالنات و یقننى است که ملائکه اولوالعقیلانید.
یقننى در اینباره نداریم» (قرشی بنایی ،2021 ،ا.)713 :1
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بنابراین آنچه گفتهاند ،مراد از آنها ملائکه است ،قابیل قبیول ننسیت و خبیر قطعیى و
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لذا با توجه به مطالبی که ذکر شد ،بهنظر میرسد انتخا

ایین معیادل بیرای «نشطط»

حقنقتاً با نقد جدی روبه رو بوده و قابلنت دفا ندارد.
د) رفتن از جایی به جای دیگر

سه مترجم این معنا را برگزیدهاند :خسروانی« :قسم به ستارگانى که از افقى به افقیى
میروند (نش اا اهبط )» ( :2734ذییل آییه) ،منبیدی« :بیه سیتارگان کیه از مشیر در
میگنرند و میروند تا به مغر

رسند»( :2732ذیل آیه) ،مشیکننی« :بیه سیتارگانى کیه از

مشر به آرامى بنرون آیند و به سوى مغر
مترجمان مذکور با انتخا

روند» ( :2732ذیل آیه).

این معنا برای «نشط» و ننیز بیا گیزینش مصیادیقی ماننید

«ستارگان» ،نهتنها از روش آیه در عدم معرفی مصدا  ،عدول کرده و بلکه دلنلیی بیرای
انتخا

این معادل برای ریشه «نش » ندارند؛ زیرا اولاً اگر قصدی بر معرفی ملائکه بیود

معانی یک کلمه با ید با دلنل موجه باشد که در این آیه و سوره این انتخا

نه بیا سینا

سوره و آیات قبل و بعد و نه با مطالب ذکر شده از منابل روایی همخوانی ندارد.
هر) نشاط بخشیدن
کاویانپور ( :2731ذیل آیه) و مصباحزاده« :و بیه فرشیتگان نشیاط آورنیده ارواح» (:2734

ذیل آیه) ،دو مترجمی هستند که معنای نشاط بخشندن را برگزییدهانید؛ امیا همیانگونیه کیه
اشاره شد مصدر «نشط» دلالتی بر شادی و نشاط آوردن ،ندارد.
و) سایر معانی

در گزینه سایر معانی ،مواردی آورده شده است که در معانی مهخوذ از کتب لغت در
ذیل واژه «نش » دیده نمیشود؛ اما مترجم فارسی زبان ،آن را بهکار برده است .بیهعنوان
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همچون سایر آیات به نام ایشان اشاره میشد و ثانناً انتخا

ییک معنیا از منیان تمیامی

مثال ،پاینده عبارت «و جانگنران آسانگنر» ( :2713ذیل آییه) را ذکر میکند که مشیخص
ننست بر چه مبنایی معادل «نشطا» را آسانگنری قرار داده است .رضاییاصفهانی ،معادل
اسام معادل «نشطا» را نرمگنر دانسیته اسیت .همچنینن اسیت در میورد معیزی« :و بیه
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«سوگند به بازستانان نرم گنر!» ( :2737ذیل آیه) را برگزیده؛ اما مشخص ننست بیر کیدام
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کشندگان کشندنى (یا جهندگان جهشیى)» ( :2731ذییل آییه)؛ و ییا صیلواتی کیه معیادل
رهایی بخشندن را بنان کرده است ( :2733ذیل آیه) .مگر آنکه گفته شود رها کیردن ننیز
معادلی از خارا کردن است .همچننن است دربیاره جلیالالیدین فارسیی« :سیوگند بیه
تکاپوکنندگان پرتلاش» ( :2733ذییل آییه) ،ثقفیی تهرانیی« :و بیه فرشیتگانی کیه بنیرون
آورندگانند بنرون آوردنى بیا محنیت» ( :2733ذییل آییه) ،یاهری قزوینیی« :و بادهیاى
رحمت آور» ( :2734ذیل آیه) و نوبری« :و قسم به آن نفوسى که به امر و نهیى خداونید
تعالى تحصنل علم کرده و در ا اعت و انقنیاد حی  ،خوشیحال و مسیرور و بیا نشیاط
مىشوند» ( :2733ذیل آیه)؛ نقدهایی که پنش از این بدانها اشیاره شید متوجیه انتخیا
کنندگان این معنا ننز هست .کمااینکه در هنچیک از این ترجمهها نمیتیوان بیه مبنیای
مترجم برای برگزیدن ترجمه موردنظرش دست یافت.

در بخش نخست مقاله از سه رویکرد انتخابی مترجمان ،یعنیی تحیتاللفظیی ،وفیادار و
تفسنری نام برده شد و دلایلی در تطبن این رویکرد با نو ترجمه مترجم از این آیه ننز
ذکر گردید .در این بخش نقد کوتاهی بر هریک انجام شده است.
 -1-2-4ترجمه تحت اهلفظی

در این روش ترجمه ،مترجم بهجای هر واژه از زبان مبیدأ ،کلمیهای از زبیان مقصید را
جایگزین میکند .در ترجمه تحتاللفظی ،دردره اصلی مترجم حفظ امانیت اسیت؛ امیا
در اکثریت موارد ،ترجمهای نارسا بوده و مضمون کلام به مخا ب القیا نخواهید شید و
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 -2-4نقد روش ترجمه

مراد مترجم با نوعی خفا و ابهام همراه است که به در مخا یب از معنیای آییه لطمیه
خواهد زد .همچننن این شنوه ترجمه ،نوعی به صنغه و ساختار عربی درآوردن کلمیات
این آیه با شنوه تحتاللفظی دیده میشود .بیرای مثیال هنگیامی کیه رضیایی اصیفهانی:
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فارسی است (نجارپوریان .)27 :2733 ،این اشکال به وضوح در ترجمههای ارائه شیده از
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«سوگند به بازستانان نرمگنر» و یا پاینده ،معادل «و جانگنران آسانگنر» را ارائه میدهد،
مخا ب قادر نخواهد بود در

صحنح و معنای واضحی از بازستانان و ییا جیانگنیران

بهدستآورد.
اشکال دیگر وارد بر ترجمه تحتاللفظی ،آن است که در این نو از ترجمه ،توجهی
به مؤلفههای معنایی واژگان نمیشود و ترجمهای نامطلو

است که کاستیهای فراوانی

دارد؛ هرچند نمیتوان منکر کاربردهای مفند آن در موارد آموزشیی شید (جلیالی:2733 ،

 .)210بنابر دلایلی که گفته شد ،این نو از ترجمه ،روشی ننست که بتوان برای واژگیان
تککاربرد استفاده نمود .همچننن در معنای واژه «نشط» گفته شد کیه لیازم اسیت بیرای
گریز از نقدهای وارد شده و کاستیهای موجود در دستیابی بهمعنای حقنقی واژه ،قدر
متنقنی از معانی ذکر شده که در جایی به وجه مشتر میرسند ،را ذکر کرد .لذا بیهنظیر
گزینهای است که مترجم استفاده خواهد کرد.
 -2-2-4ترجمه وفادار

در ترجمه وفادار ،تلاش مترجم بر آن است تا به ساختارهای متن مبیدأ و مقصید و ننیز
انتقال صحنح معنا وفادار باشد و هدف او انتقال دقن معانی در عنن رعایت ساختهای
زبانی هر دو متن مبدأ و مقصد است که البته دارای انسجام متنی ننز هست و افیزودن و
کاستن بهدلنل همنن وفاداری بنش از ترجمه تحت اللفظی و کمتر از ترجمیه محتیوایی
(معنایی) است (جواهری .)207 :2730 ،لذا بهنظر میرسد در ترجمه واژگان تککاربرد و
بهخصوص در این آیه ،بهدلنل اختصار کلام که البته در زبان قیرآن ییک ویژگیی مثبیت
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میرسد در ارائه معادل ،برای واژگان تککیاربرد ،شینوه ترجمیه تحیتاللفظیی آخیرین

برای آیات بهشمار میآید ،وفاداری بنش از حد این نو ترجمه ،در آن را با دشیواری
مواجه خواهد کرد .اگرچه ارائه نکردن مصدا برای واژه «ناشطات» که در قالب فیاعلی
کرده است؛ اما برای مثال عبارت «(و) سوگند به بنرون کشندگان (جانها) به آرامى» کیه
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در این آیه آورده شده است ،امتنازی است که این ترجمه را از نو تفسنری خود متمایز
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رهنما آن را ذکر کرده است ،عبارت بنرون کشندگان ،معادل قبض روح است کیه بیرای
مخا ب فارسی زبان ،قابل فهمتر از عبارت فو الذکر خواهد بود.
اشکال دیگر ترجمه وفادار آن است که در ذیل این آییه یکیی از معیانی را برگزییده و
سعی کرده است آن را در ساختار زبان مقصد که یکسانی با زبان قرآن دارد ،ارائه دهید .در
حالی که این نقد بر ترجمه تحتاللفظی ننز وارد شد که برگزیدن ییک معنیا و تیرجنح آن
بر سایر معانی نناز بهدلنل دارد که سنا آیات پنشنن و پسنن اگرچه میتواند راهگشا باشید
ولی در این آیه وجود ندارد؛ زیرا علاوه بر استفاده از واژگان متفاوت با معانی متفیاوت در
آیات پنشنن و پسنن ،خصنصه تککاربرد بودن واژه «نشط» ننز ارائیه ییک معنیا را بیدون
دلنل میکند .تنها ویژگی این ترجمه آن است که از معادل تحتاللفظی ،قابلفهمتر بیوده و
سعی در رعایت مؤلفههای معنایی واژگان دارد؛ هرچند بهنظر نمیرسد برای ترجمیه ایین

 -3-2-4ترجمه تفسیری

در این روش ترجمه ،رساندن پنام نویسنده و نه معانی عبارات و جملات متن ،در قالب
و ساختارهای زبان مقصد ،هدف اصلی مترجم است .این روش ترجمه ،بنشتر در نقیل
مفهومی یا مختصر و یا ترجمه دیدگاههای اشخاص از یک زبیان بیه زبیان دیگیر مفنید
است و در مورد قرآنکریم روشی نابجا و رل است (قلیزاده .)207 :2737 ،از محتیوای
ترجمههای تفسنری ارائه شده از این آیه ،رساندن پنام و نیه معیانی عبیارات و جملیات
متن بهوضوح قابل مشاهده است .اصلیترین دلنل برای این سخن ،آوردن مصادی برای
«ناشطات» و «نشط» است که به نوعی پنشیگرفتن بر روش قرآن بیوده و تنهیا بیر پاییه
اظهارات تفسنری برخی مفسران و یا روایاتی اسیت کیه از بیا
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آیات مطلو

باشد.

جیری و تطبنی قابیل

گزارش بوده و استفاده از آن در ترجمه قیرآن امیری اشیتباه اسیت .در حیالیکیه شیاید
نموده و در عنن حال سعی در ارائه بهترین معنا برای آیه ،بدون ذکر مصدا داشت؛ لذا
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هنرمندانهترین وجه ترجمه ،آن باشد که در مقابل یک لفظ ،به کوتاهتیرین ترجمیه اکتفیا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 6931

میتوان نحوه ترجمه این گروه را بر مبنای اصل «پنشیگرفتن از متن» ،میورد نقید قیرار
داد؛ زیرا آیه ،ضمن معرفی نکردن مصدا  ،تنها از یک واژه در دو قالب نحوی اسیتفاده
نموده است و مترجم میبایست تا حید امکیان همینن شینوه را در پیی گرفتیه و بیرای
«ناشطات» متناسب با ویژگیهای کلامی این کلمه ،معادلی مناسب در زبان فارسیی ارائیه
میکرد .از اینرو ،هنر مترجم ،درآن است که علاوهبر رعایت قالب کلمه ،به ریشه واحد
این دو ننز ،توجه داشته و وری ترجمه کند که یک معنیای واحید در دو قالیب ،ارائیه
گردد .یعنی رعایت شنوهای که خداوند متعال در استفاده از این ریشه بهکار برده است.

 -5رویکرد پیشنهادی
برای ارائه مدل ترجمه این آیه و ریشه آن ،یعنی واژه «نشط» ،باید به دو نکتیه مهیم کیه
نخست آنکه ،باتوجه به سنا موضوعی واژه در کل قرآن کیه یکیی از بهتیرین راههیای
معادلیابی معنایی برای یک واژه است و بیبهره بودن واژه « نشطط» از ایین سینا  ،تنهیا راه
برای ترجمه این نو از واژگان ،توجه به سنا آییات همنشینن و در صیورت کوتیاه بیودن
سوره ،توجه به ررض اصلی آیات قبل و بعد است ،لذا با توجه به آییات پنشینن و پنسینن،
انجام امور توس مهموران الهی ،اصلیترین ررض این آیات بهشمار میآید.
دوم آنکه ،آیه در عنن عدم سخن از مصدا  ،در قالبهای واژگانی ،از ریشه «نش »
استفاده کرده است و در نتنجه ،معنایی که بیرای «ناشططات» بیهکار مییرود بایید بیرای
«نشطا» ننز به شرط رعایت قالب فاعلی و مفعولی بهکار رود.
بر همنن اسام و بهمنظور گریز از درافتادن به دامان ترجمه تحتاللفظی و عیدم ارائیه
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البته در ی مقاله بدان اشاراتی شد ،توجه داشت:

مصدا  ،همچون ترجمه تفسنری و آزاد و ننز برای رهایی از نقد وارد بر ترجمیه وفیادار،
که همان برگزیدن معنایی بدون دلنل است ،بهنظر میرسد در این آیه بهترین نو ترجمیه،
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استفاده از روش ترجمه محتوایی است؛ زیرا این روش ترجمه که به ترجمیه معنیایی ننیز
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موسوم است ،خوشخوانتر از سایر روشهای گفته شده اسیت (جیواهری )200 :2730 ،و
در ی آن ،فرآیند کشف معنا بهدرستی انجام مییگنیرد (جلیالی .)211 :2733 ،ایین فرآینید
همان نکتیهای اسیت کیه در ترجمیه آییات ابتیدایی سیوره نازعیات و بیهخصیوص آییه
موردبحث ،قابل مشاهده بوده و در قالب استفاده از سطوح مختلف سنا در آیه ،تفحیص
معنایی در کتب لغت و توجه به گزینههای حدیثی صادرشده درباره این آیه ارائه میشیود؛
و این فرآیند به نوعی توجه به مؤلفههای معنایی است که منجر به کشف بهتر معنای آیه و
ریشه «نشط» میشود.
همچننن برای ترجمه مفعول مطل «نشطا» ،با توجه بیه میدلهیای ترجمیه شیده در
سنا های مشابه همانند آیه« :كَلَ َم َّ
الل ُه ُموسى تَکْلِيما» (نسیاء ،)240/بایید مفعیول مطلی را

متناسب با همریشه اولنه خود که پنش از آن آمده ،ترجمه نمود و از آنجائی که مفعیول
این آیه ننز معنای درنظر گرفته شده برای «نشطا» باید تهکندی بر واژه «ناشطات» بیوده و
تناسب معنایی ریشه اصلی این دو کلمه یعنی همان «تغننر و دگرگونی» و عیدم معرفیی
مصدا در سنا آیه درنظر گرفته شود .اما نکته اساسی آن است که اگر مترجم بخواهد
ریشه معنایی «ناشطات» یعنیی «تغننیر دادن» را در قالیب مفعیول مطلی ترجمیه کنید و
بهعنوان مثال بگوید« :و (قسم به) تغننردهندگان (امور) تغننر دادنی» ،ایین معیادل بیرای
خواننده فارسی زبان نامفهوم بوده و خواهد پرسند «تغننردادنی» به چه معناست؟
لذا از آنرو که اصل وجود مفعول مطل برای تهکند همریشه اولنه خود اسیت و در
این آیه قصد تاکند این مطلب را دارد که انجامدهندگان امور ،حقنقتاً سستی نداشته ،کیم
نگذاشته و وظنفه خود را بهدرسیتی انجیام مییدهنید ،پیس اسیتفاده از معیادل فارسیی
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مطل برای تهکند بنان ،نو یا عدد استفاده میشیود (ن : .سینو ی ،2023 ،ا ،)112 :2در

«حقنقی»« ،واقعی»« ،اصلی» و کلماتی از این قبنل برای خواننده فارسی زبان ،ملمومتیر
خواهد بود .افزون بر آنکه ،بهعلت کثرت وجود معانی و مصادی ذکرشیده بیرای ایین
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واژه ،بهنظر میرسد ذکر قدر متنقن تمامی این مصادی و معانی ،با توجه به ویژگیهیای
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زبان فارسی ،به در

معنای حقنقی آیه کمک بینشتیری خواهید نمیود .لیذا براسیام

مطالب گفته شده مدل پنشنهادی نگارندگان برای بازگردانی آیه این است« :و (قسم بیه)
تغننردهندگان حقنقی (امور)».

 -9نتیجهگیری
 -2آیه  1سوره نازعات با ریشه «نش » یکی از واژگان تککاربرد قرآنکیریم اسیت کیه
فقدان سنا مشابه در سایر آیات ترجمه آن را با دشواری همراه کرده است.
 -1مترجمان فارسی زبان قرآنکریم در برخورد با آیه مذکور،از سه روش ترجمه تحیت
اللفظی ،وفادار و تفسنری استفاده کردهاند که بر هریک نقدهایی قابل دفا وارد است.
 -7در ترجمه واژه «نش » و به تبل آن کل آیه ،بیه دو نکتیه مهیم :عیدم ارائیه مصیدا
درافتادن به خطاهای ذکر شده در سه رویکرد مذکور خواهد شد.
 -0با توجه به نقدهای وارده ،بهنظر مییرسید رویکیرد محتیوایی ،بهتیرین روش بیرای
ترجمه آیاتی از این قبنل است که فاقد مؤلفههیای کمکیی در ییافتن معنیا هسیتند .ایین
رویکرد بهدلنل استفاده از فرآیند کشف معنا ،کاستیهای سایر روشها را تا حید زییادی
پوشش خواهد داد.
 -1براسام براهنن گفته شده در پژوهش ،از جمله :عدم وجود دلنیل در رجحیان ییک
معنا و ننز براسیام معیانی موجیود در کتیب لغیت و اسیتفاده از سینا قرآنیی واژه و
مستندات روایی ،مبنی بر وجود تناقضهای معنایی درباره ایین آییه ،ترجمیه پنشینهادی
این پژوهش معادل «قسم به تغننردهندگان حقنقی (امور)» است.
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توس آیه و برگزیدن معنا با دلنل ،باید توجیه نمیود؛ زییرا رفلیت از هرییک ،موجیب

 -7پینوشت
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 -2حسننی ،بیبی زینب ،پژوهشی درباره واژگان تک کاربرد در قرآنکریم ،قم :بوستان کتا .2737 ،
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 -1برای ا لا از انوا ترجمه ر  :قلیزاده ،حندر ،روشهای ترجمه و توصنف زبان شیناختی آنهیا،
بننات ،پاینز  ،2737شماره  ،07صص .200-270
 -7ن : .ترجمه ابوالقاسم پاینده ،قرآن نا

 ،یادداشت مترجم ،ص.173

 -0ن : .حسننی سند علی اکبر ،دلایل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعی سورههای قیرآن ،پیژوهش-
های قرآنی ،زمستان  ،2733شماره  ،13صص.33-11
 -1البته گفته میشود که «شن » واژهای مستعمل در عربی اسیت کیه کیاربردی نیدارد (ن : .أزهیری،
.)127/22، 2012

 -8منابع
ّ
كلمةااللهاالعلیا (ترجمه قرآنکریم) ،تهران :اسوه2733( ،ش).
 -2آدینهوند لرستانى ،محمدرضا،
 -1آیتى ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن ،چاپ چهیارم ،تهیران :صیدا و سینماى جمهیورى اسیلامى
 -7ابنسنده ،علىبن اسماعنل ،المحکم و المحن الهعظم ،چاپ :اول ،بنروت :بینا.) 2012( ،
 -0ابن درید ،محمد بن حسن ،جمهرةااللغة ،چاپ :اول ،بنروت :بینا2333( ،م).
 -1ابنقتنبه ،عبدالله بن مسلم ،تهویل مشکل القرآن ،محق  :شمسالیدین ،ابیراهنم ،بنیروت :دار
الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بنضون.) 2017( ،
 -3ابنفارم ،احمدبن فارم ،معجم مقاینس اللغه ،چاپ :اول ،قم :بینا.) 2040( ،
 -3ازهرى ،محمدبن احمد ،تهذیب اللغة ،چاپ :اول ،بنروت :بینا.) 2012( ،
 -3ارفل ،کاظم ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :فنض کاشانى2732( ،ش).
 -3الهىقمشهاى ،مهدى ،ترجمه قرآن ،چاپ :دوم ،قم :فا مه الزهراء2734( ،ش).
 -24امنننان ،کرمخدا ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قم :اسوه2730( ،ش).
 -22امنن ،نصرتبنگم ،تفسنر مخزن العرفان در علوم قرآن ،چاپ :اول ،بىمک :بینا( ،بیتا).
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ایران ،انتشارات سروش.)2730( ،

 -21انصاریان ،حسنن ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قم :اسوه2737( ،ش).
 -27بحرانى ،سندهاشمبن سلنمان ،البرهان فی تفسنر القرآن ،چاپ :اول ،قم :بینا2730( ،ش).
 -21بروجردى ،محمدابراهنم ،ترجمه قرآن ،چاپ :ششم ،تهران :کتابخانه صدر2733( ،ش).
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 -20برزى ،اصغر ،ترجمه قرآن و نکات نحوى آن ،چاپ :اول ،تهران :بنناد قرآن2731( ،ش).
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 -23پاکتچی ،احمد« ،ترکنبهای اضافی در ترجمه قرآنکریم» ،علوم قرآن و حدیث ،شماره ،2
صص 2733( ،272-212ش).
 -23پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه قرآن ،چاپ :پنجم ،تهران :جاویدان2713( ،ش).
 -23پورجوادى ،کاظم ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :بنناد داِرة المعارف اسلامى.) 2020( ،
 -23ثقفى تهرانى ،محمید ،روان جاویید در تفسینر قیرآن مجنید ،چیاپ :دوم ،تهیران :برهیان،
(.) 2733

 -14جلالی ،سندلطف الله« ،ترجمه معنایی از نظر منلیدرد لارسیون» ،عنیار پیژوهش در علیوم
انسانی ،شماره  ،7صص.)2733( ،273-223

 -12جواهری ،سندمحمد حسن« ،پژوهش در انوا ترجمه قرآنکریم» ،پیژوهش هیای قرآنیی،
شماره  ،01صص.)2730( ،213-273
 -11حجتى ،مهدى ،گلى از بوستان خدا ،چاپ :ششم ،قم :بخشایش2733( ،ش).
بوستان کتا .)2737( ،
 -10حسننی سند علی اکبر« ،دلایل ناکارآمدی نظرییه وحیدت موضیوعی سیورههیای قیرآن»،
پژوهشهای قرآنی ،شماره  ،13صص.)2733( ، .33-11
 -11حمنری ،نشوان بن سعند ،شمس العلوم ،چاپ :اول ،دمش  ،بینا.) 2014( ،
 -13خانی کلقای ،حسنن؛ حلال خور ،کوثر« ،بررسی ترجمه و معادل ساختاری مفعول مطل با

محوریت ترجمه فولادوند (بررسی موردی سوره نساء)» ،پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبنات
عربی ،شماره  ،21صص .)2730( ،223-33
 -13خسروانى ،علنرضا ،تفسنر خسروى ،چاپ :اول ،تهران :کتابفروشى اسلامنه.) 2734( ،
 -13خرمدل ،مصطفى ،تفسنر نور ،چاپ :چهارم ،تهران :احسان2730( ،ش).

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

 -17حسننی ،بیبی زینب ،پژوهشی درباره واژگان تککیاربرد در قرآنکیریم ،چیاپ :اول ،قیم:

 -13رارب اصفهانى ،حسنن بن محمد ،مفیردات ألفیاظ القیرآن ،چیاپ :اول ،بنیروت :بیینیا،
(.) 2021
اوقاف2710( ،ش).
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 -74رهنما ،زینالعابدین ،قرآن مجند با ترجمه و جملآورى تفسنر ،چاپ :اول ،تهران :سیازمان
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 -72رضایى اصفهانى ،محمدعلى ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قیم ،موسسیه تحقنقیاتى فرهنگیى
دارالذکر2730( ،ش).
 -71زبندى ،ماجد ناصر ،التنسنر فی التفسنر للقیرآن بروایطة أهیل البنیت ،چیاپ :اول ،بنیروت:
دارالمحجة البنضاء.) 2013( ،
 -77سلطان علىشاه ،سلطان محمد بن حندر ،تفسنر بیاناالسعادةافطیامقامطاتاالع.طادة ،چیاپ:
اول ،تهران :سر الاسرار2731( ،ش).
 -70سراا ،رضا ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :سازمان چاپ دانشگاه.) 2734( ،
 -71سمرقندى ،نصربن محمد ،تفسنر السمرقندى المسمى بحیر العلیوم ،چیاپ :اول ،بنیروت:
دارالفکر.) 2023( ،
 -73سنو ی ،عبدالرحمن ،النهجةاالمرضیهافطیاشطرحاالألفیطة ،چیاپ اول ،قیم :مکتیب الهعلیام
الاسلامی ،مرکز النشر.) 2023( ،

 -73شنبانى ،اسحا بن مرار ،کتا

الجنم ،چاپ :اول ،قاهره :بینا2331( ،م).

 -73صاد نوبرى ،عبدالمجند ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :اقبال.) 2733( ،
 -04صفوى ،محمدرضا ،ترجمه قرآن بر اسام المنزان ،چیاپ :اول ،قیم :دفتیر نشیر معیارف،
(2733ش).
 -02صفىعلىشاه ،محمدحسنبن محمدباقر ،تفسنر قرآن صفى على شیاه ،چیاپ :اول ،تهیران:
منوچهرى2733( ،ش).
 -01صلواتى ،محمود ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :مبار 2733( ،ش).
 -07صنادانی ،علی؛ بازیار ،رسول« ،نقیدی بیر معیروفتیرین روشهیای ترجمیه قرآنکیریم»،
پژوهشهای قرآنی در ادبنات ،شماره  ،7صص.)2730( ،23-2
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 -73شاه ولىالله ،احمدبن عبدالرحنم ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،سراوان :کتابفروشى نور( ،بیتا).

 -00اهرى قزوینى ،علىاکبر ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :قلم2734( ،ش).
 -01با بایى ،محمدحسنن ،ترجمه تفسنر المنزان ،چاپ :پنجم ،قیم :جامعیه مدرسینن حیوزه
علمنه قم ،دفتر انتشارات اسلامى2730( ،ش).
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 -03برانى ،سلنمان بن احمد ،التفسنر الکبنر :تفسنر القرآن العظنم ،چاپ :اول ،اردن ،اربد :دار
الکتا

الثقافی1443( ،م).

 -03برسى ،فضل بن حسن ،جوامل الجامل ،چاپ :اول ،مشهد مقدم :آستان قیدم رضیوى،
بنناد پژوهشهاى اسلامى2731( ،ش).
 -03برى ،محمدبن جریر ،جامل البنان فى تفسینر القیرآن ،چیاپ :اول ،بنیروت :دارالمعرفطة،
(.) 2021
 -03نطاوى ،محمد سند ،التفسنر الوسن للقیرآن الکیریم ،چیاپ :اول ،قیاهره :نهضطة مصیر،
(2333م).
 -14عاملى ،ابراهنم ،تفسنر عاملى ،چاپ :اول ،تهران :کتابفروشى صدو 2734( ،ش).
 -12عروسى حویزى ،عبد على بن جمعطة ،تفسینر نیور الثقلینن ،چیاپ :چهیارم ،قیم :بیینیا،
(.) 2021

 -17فراهندى ،خلنل بن احمد ،کتا

العنن ،چاپ :دوم ،قم :بینا.) 2043( ،

 -10فولادوند ،محمدمهدى ،ترجمه قرآن ،چاپ :سوم ،تهران :دفتر مطالعیات تیاریخ و معیارف
اسلامى.) 2023( ،
 -11فهمی حجازی ،محمد ،زبانشناسی عربی ،ترجمیه سیند حسینن سیندی ،تهیران :سیمت،
(.)2733
 -13فنض کاشانى ،محمد محسن بن شاه مرتضى ،تفسنر الصافی ، ،چاپ :دوم ،تهیران :بیینیا،
(.) 2021
 -13قرشى بنابى ،علىاکبر ،تفسنر احسن الحدیث ،چاپ :دوم ،تهران :بنناد بعثت (مرکیز چیاپ
و نشر)2731( ،ش).
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 -11فارسى ،جلالالدین ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :انجام کتا 2733( ،ش).

 -13قلیزاده ،حندر« ،روشهای ترجمه و توصنف زبیان شیناختی آنهیا» ،بننیات ،شیماره ،07
صص .)2737( ،200-270
 -34مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار الهنوار ،چاپ :دوم ،بنروت :بینا.) 2047( ،
33
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 -13کاویانپور ،احمد ،ترجمه قرآن ،چاپ :سوم ،تهران :اقبال2731( ،ش).

بررسی و نقد گونههای معنایی واژه «نشط» در ترجمههای قرآنکریم ________ زهرا حیدری آبروان و حکیمه حسینی

 -32موسوى گرمارودى ،على ،ترجمه قرآن ،چاپ :دوم ،تهران :قدیانى2730( ،ش).
 -31مرکز فرهن

و معارف قرآن ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قم :بوستان کتا

(انتشارات دفتیر

تبلنغات اسلامى حوزه علمنه قم) 2731( ،ش).
 -37مشکننى اردبنلى ،على ،ترجمه قرآن ،چاپ :دوم ،قم :نشر الهادى2732( ،ش).
 -30مکارم شنرازى ،ناصر ،ترجمه قیرآن ،چیاپ :دوم ،قیم :دفتیر مطالعیات تیاریخ و معیارف
اسلامى2737( ،ش).
 -31نسفى ،عمر بن محمد ،تفسنر نسفى ،چاپ :اول ،تهران :صدا و سنماى جمهیورى اسیلامى
ایران ،انتشارات سروش2733( ،ش).
 -33یاسرى ،محمود ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قم :بنناد فرهنگى امام مهدى.) 2021( ،
 -33مغننه ،محمدجواد ،تفسنر کاشف ،چاپ :اول ،قم :بوستان کتا

(انتشارات دفتیر تبلنغیات

اسلامى حوزه علمنه قم)2733( ،ش).
 -33مصطفوى ،حسن ،التحقن فی کلمات القرآن الکریم ،چاپ :اول ،تهران :بینا2733( ،ش).
 -34مقاتل بن سلنمان ،تفسنر مقاتل بن سلنمان ،چاپ :اول ،بنروت :دار إحناء التیرا

العربیی،

(.) 2017
 -32معزى ،محمدکاظم ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،قم :اسوه2731( ،ش).
 -31مهنا ،عبدالله على  ،لسان اللسان ،چاپ اول ،بنروت :دار الکتب العلمیة.) 2027( ،
 -37منبدى ،احمد بن محمد ،کشف الاسرار و عية الابرار (معروف به تفسینر خواجیه عبداللیه
انصارى) ،چاپ :پنجم ،تهران :امنر کبنر2732( ،ش).
 -30نجارپوریان ،علی ،کدام نو ترجمه را انتخیا

کنینم ،رشید آمیوزش قیرآن ،شیماره ،13

صص.)2733( ،23-22
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 -33مصباحزاده ،عبام ،ترجمه قرآن ،چاپ :اول ،تهران :بدرقه جاویدان2734( ،ش).

 -31ننجنرى ،عبداللهبن فودى (بیتا) ،الحصن الرصنن فی علم التصیریف ،چیاپ اول ،محقی :
حسنن ،محمد صالح ،ننجریه ،کانو :دارالامة( ،بیتا).
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