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چکیده
«مشابه لفظی» که از آن در آثار کهن علوم قرآن به «متشابه القرآن» و أحیانا «مشتبهات القرآن» تعبیر شدده
است ،به گونه ای از آیات قرآن اطالق میشود که در موضوع یا موضوعاتی تکرار شده و بدا وجدود اختالفداتی
اندک و چهبسا دقیق ،دارای الفاظی شبیه به یکدیگر باشد .برخی از این تفاوتها ،عبارتاند از :تاکیدد و عددم
آن ،تعریف و تنکیر ،اختالف در حرف جرّ ،زیادت و نقصان و زمان فعل .شباهتهای فراگیدر در آیدات مشدابه
لفظی و دقیق بودن تفاوتها در اینگونه آیات ،سبب شده که مترجمان دچار لغزشهایی در ترجمه این آیدات
شوند .این لغزشها عمدتا معلول عدم توجه به تفاوتهای اندک و ناپیددای موجدود در ایدن آیدات اسدت و در
مواردی به یکسانپنداری و به تبع آن یکسانسازی بیجا در ترجمه منجر شدهاست .در پژوهش حاضر ابتددا
به معرفی گونههایی از تشابه لفظی و نمونههایی از آیاتی از این دست و تبیین دلیدل تفداوت آنهدا پرداختده
شده است و سپس ،عملکرد آقایان حدادعادل ،رضاییاصفهانی ،طاهری ،فوالدوندد ،کاویدانپور ،گرمدارودی و
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 -3دانشجوی دکتری رشته علوم قران و حدیث ،دانشگاه تهران ،ایران

مکارمشیرازی در ترجمه این دسته از آیات مورد بررسی و نقد قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهدد
که بهترین عملکرد مربوط به موسوی گرمارودی با  %78.56صدحت اسدت .پدس از آن رضدایی بدا ،%71.42
فوالدوند با  ،%50حدادعادل و طاهری با  ،%28.56کاویانپور و مکارم شیرازی با  %14.28قرار میگیرند.

Email: ms.bilkar@ut.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله
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واژگان کلیدی :یکسانسازی ،آیات مشابه ،نقد ترجمههای قرآن ،مشابه لفظی

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

 -1طرح مسأله
«مشابه لفظی» آیاتی از قرآن است که در یک موضوو یوا موضوو اک ترورار ووود ا دارا
الفاظی وبیه به یردیگر باود .این آیاک هرچند با یردیگر وباهت دارند الوی دارا تفوااک
نیز هستند .سرّ این تفااکها در کتب مختلف تفسویر ا لووق قرآنوی موورد بررسوی قورار
گرفته است .همچنین کتابها مستقلی با نوان «مشتبهاک القورآن» یوا «متشوابهاک القورآن»
برا بررسی این آیاک مورد نگارش قرار گرفتهاند.
از جمله تفااکها آیاک مشابه لفظی بارتند از:
تفااک در تأکید
تفااک در تعریف ا تنریر
تفااک در زیادک ا نقصان کلمه
تفااک در زمان فعل
لغزش مترجمان قرآن کریم در ترجمه این آیاک ،دالیل متفوااتی دارد کوه یروی از آنهوا
یرسانساز بیجا است .یرسانسواز در ترجموهها قورآن ،از مسوا ل جدیود در هووزه
ترجمه قرآن کریم است که مدنظر بسیار از مترجمان معاصر قورار گرفتوه اسوت .بوه وور
کلی ،تعریف یرسانساز در ترجمه آن است که مترجم ااژگان ،باراک ا جمالتی کوه در
متن مبدأ یرسان به کار بورده وودهاند را در موتن مقصود نیوز یرسوان ترجموه کنود ا از بوه
کارگیر ااژگان ا باراک ا جمالک مختلف در ترجمه ااژگان ا بواراک ا جمالتوی کوه
در متن مبدأ یرسان آارده ودهاند ،پرهیز نماید (جواهر .)173 :1391 ،
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تفااک در استفاده از ادااک

به نوان مثال برا ترجمه صحیح ااژه یعقلون که  22بوار در قورآن کوریم بوهکوار رفتوه
است ،اظیفه مترجم این است که از ااژه یرسانی در ترجمه هر  22مورد استفاده کنود البتوه
یرسانساز در ا تال کیفیت ترجمهها تاثیر زیاد دارد ،اما باید دقوت ووود توا مصوادی
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به ور ی که مشوخ

باوود ایون ااژه در هموه کاربردهوای

بوه یوک معنوا اسوت .اصول
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یرسانساز به درستی انتخاب وود ا تفااکها کوچک نادیده گرفته نشوند .توضیح ایون
که بسیار از مترجمان ،در ترجمه برخی از باراکِ به ظاهر مشوابه ،بوه تفااکهوا انود
موجود در آنها توجهی نررده ا با یرسانساز بیجا ،آنها را کامالً یرسان به زبان مقصود
منتقل کردهاند .بدین ترتیب ظرا ف معنایی بسیار از آیاک از بین رفتهاست .اجود ووباهت
ا نیز اجود تفااک بین آیاک مشابه ،مشتمل بر نرواک بالیوی ا مفهوومی ظریوف ا مهموی
است که برخی از معاندان ا مخالفان قرآن کریم ،چنین تفوااکهوایی بوین آیواک مشوابه را،
تناقض گوییِ قرآن در بیان داباره مطالب ا در بازگویی داستانها معرفی کردهاند .هال آنروه
ا تقاد مسلمانان این است که این تفااکها ،بوه وور قطوش نشواندهنوده دسوتها از نرواک
تفسیر ا بالیی هستند که ایلب مورد بیتوجهی ااقش ودهاند.

مطاب آنچه گذوت ،سواالک ذیل وایسته پاسخیابی است:
 .1ملررد مترجمان در برگوردان تفااکهوا موجوود در ترجموه آیواک مشوابه لفظوی
چگونه است؟
 .2کداق مترجمان ،در ترجمه آیواک مشوابهِ دارا تفوااک ،بوه یرسانسواز بویجوا در
ترجمه این آیاک دست زدهاند؟
همچنین در پژاه

هاضر به بررسی ملررد هفت تون از مترجموان معاصور پرداختوه

خواهد ود .این مترجمان بارتنود از :هوداد ادل ،رضوایی ،واهر  ،فوالدانود ،کاایوان ور،
گرماراد ا مرارق ویراز .
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 -2سواالت تحقیق

 -3بررسی کلمات مشابه ،متشابه و مشتبه از منظر لغوی
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مشابه در لغت ،برگرفته از ریشه «وبه» ،اسم فا ل ا مشت از مصدر «مشابهة» است.

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

به هر پدیده همانند با دیگر پدیدهها همسان ،مشابه ،متشابه ا اهیانواً مشوتبه گفتوه موی
وود هرچند تفااکهایی اند در میان استعمال این کلماک اجود دارد.
فرهنگ نویسان برا این ااژه در زبان فارسی ،مفاهیمی همچون :مانند ،ووبیه ا ماوار
را قا ل ودهاند (دهخدا ،1373 ،ج .)18471 :12نظر به اصالت این ااژه در زبان ربی ا کثورک
استعمال آن در این زبان ا استفاده از این کلمه در متون لمی بوه زبوان ربوی ،جوا دارد بوه
بررسی بیشتر مفهوق آن در لغت رب ب ردازیم.
همچون زبان فارسی ،در زبان ربی نیز ،این ااژه به معنا وبیه ا همانند ا نظیور اسوت.
همانگونه که ابن فارس لغت وناس مشهور میگوید« «:وبه» در اصل بر چیوز ا وال موی
وود که از نظر ورل ،رنگ یا ااصاف ،وبیه چیز دیگر باود (ابن فارس ،1399 ،ج.)243 :3
جوهر ا ابن منظور نیز میگویند :مشتبهاک ،کارهوا مشورل ا متشوابهاک ،چیزهوا
فیراز آباد نیز میگوید :این ااژه زمانی به کار میراد که چیز وبیه چیز دیگور باوود.
تا آنجا که در تشخی

مانعی ایجاد کند (فیراز آباد .)161 :1426 ،

با توجه به مفاهیمی که لغت وناسان برا این ااژه ا مشتقاک همسو با آن یاد آار ووده
اند ،میتوان گفت :دا محور معنایی برا این ااژه اجود دارد:
نخست« :وبیه بودن معنا به چیز دیگر»
دوم« :دووار تشخی
از موضو پژاه

معنا صحیح»

هاضر ،یعنی آیاک مشابه در قورآن کوریم ،در لووق قورآن بیشوتر بوا

نااین «مشتبه» ا «متشابه» یاد ودهاست .سیو ی فصول وصوت ا سووق کتواب خوود را بوا
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وبیه یردیگر است (جوهر  ،ج 2236 :6ابن منظور ،1414 ،ج.)503 :13

همین نوان ناقگذار کرده ا بعای دیگر همانند ابن جما وه ا کرموانی بورا نواقگوذار
کتاب خود با این موضو ا محتوا از نوان «متشابه» بهره بردهاند.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.2.6
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 -4تعریف اصطالحی مشابه لفظی
«مشابه لفظی» آیاتی از قرآن است که در موضو ی یرسان تررار وود ا دارا الفواظی ووبیه
به یردیگر باود .این آیاک هرچند وباهت دارند ،الی دارا تفوااک نیوز هسوتند ا معمووالً
این تفااکها در تقدیم ا تأخیر ،زیادک ا نقصان ،تعریوف ا تنریور ،جموش یوا مفورد بوودن
ااژگان ،تعویض هرفی با هرف دیگر یا کلمه ا با کلمه دیگر ا  ...به چشم میخورد.
قرآنپژاهان به این موضو با نااین دیگر مانند« :تصریف اآلیاک» ا «أسورار الترریور»
یا «اسرار التررار» نیز پرداختهاند« 1.تصریف اآلیاک» به معنا آاردن مفهوق ا مقصوود ااهود
با اسلوب ا صورکها مختلف کالق است (نقراط ،ج.)28 :1

درباره آیاک «مشابه لفظی» در قرآن کریم اصطالهاک دیگر نیوز بوه کوار رفتوه اسوت
مانند «ابواب المتشابه» (ابون الجووز  )376 :1408 ،ا « لوم المتشوابه»« ،اآلیواک المشوتبهاک»
ابوالبقاء الحنفی ،در کتاب الرلیاک ،بر این باار است که در لم «مشابه لفظی» ،بیوان یوک
داستان ا قصه در صورکها گونواگون آن ا بوا تعبیور جایگواه الفوات در تقودیم ا توأخیر،
فزانی ا هذف ،تعریف ا تنریر ،جمش ا افراد ،ادیاق ا فک ،تبدیل هرفی بوه هورف دیگور
بررسی میوود (ابو البقاء الحنفی ،بیتا.)845 :

زرکشی در این باره میگوید :وباهت لفظی آیاک ،ذکر یک قصه ا داستان با بارکهوا
گوناگون ا با فاصله مختلف در قرآن کریم است (زرکشی ،1376 ،ج.)112 :1

بعای دیگر در تعریف مشابه لفظی چنین اظهار نظر کردهاند که آیاک مشوابه بیوان یوک
ادخلوا الباب
قصه به صورکها مختلف ا در مواضش گوناگون قرآن کریم است .مثولَ ﴿ :و ُ
ُس َّج ًدا و قولوا حطة﴾ (بقوره  )58ا ﴿قولاوا حطاة و ادخلاوا الباب

ساجدا﴾ (ا وراف )161

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

(سیو ی ،اإلتقان ،1394 ،ج.)390 :3

(سیو ی ،اإلتقان ،1394 ،ج .)390 :3گرچه أبوالبقاء ،زرکشی ا سیو ی داستانها قورآن را بوه
نوان تنها مصدا آیاک مشابه لفظی بیان کرده اند ،این آیاک مصادی دیگر نیز دارند.
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ابن المناد در کتاب متشابه القرآن این آیاک را به دا ورل تقسیمبند کردهاست:

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

شکل اول ،موضو ی است که آیاک وبیه به هم را در یک فصل جمش کردهاست.
شکل دوم ،موضو ی است که آیاک وبیه به هم بر اساس ترتیب سور ،مطرح مویووود،
مانند درة التنزیل ا غرة التأویل ،اثر خطیب اسرافی.

 -5انواع آیات مشابه لفظی و بررسی عملکرد مترجمان در برخورد با این آیات
در ادامه به دستهبند انوا تفوااکهوا موجوود در مشوابهاک لفظوی پرداختوه ا ملرورد
مترجمان در برگردان این تفااکها را تحلیل خواهیم کرد.
 -1-5تفاوت در تأکید

از جمله پر بسامد ترین تفااکها موجود در آیاک مشوابه لفظوی تفوااک در بوه کوارگیر
آیه در نسبت با آیه مشابه

ودهاست.

در ادامه به ذکر چهار مثال در این رابطه خواهیم پرداخت.
 -1-1-5مثال اول

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تأکید میباوند:
ِ
ِ
رين﴾ (بقره )147
﴿ال َْح ُّق م ْن َربِّ َ
ك َفال تَكُونَ َّن م َن ال ُْم ْمتَ َ
ِ
ِ
رين﴾ (آل مران )60
﴿ال َْح ُّق م ْن َربِّ َ
ك فَال تَكُ ْن م َن ال ُْم ْمتَ َ
ِ
رين﴾ (أنعَاق )114
﴿فَال تَكُونَ َّن م َن ال ُْم ْمتَ َ
ِ
ِ
رين﴾ (یونس )94
جبء َك ال َْح ُّق م ْن َربِّ َ
الم ْمتَ َ
ك َفال تَكُونَ َّن م َن ُ
﴿لَ َق ْد َ
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تأکید است .استفاده از «نون تأکید»« ،ضمیر فصل»« ،الق تأکید» ا  ...سوبب مککدود وودن یوک

سرّ این تفااک ،در این است که آیه سوره آل مران به دلیل نبود زمینها برا تأکید بور
هالت اصلی خود ا بدان ادااک تأکیدآمده است .برخالف سوره بقره که قبل از آن بور ایون
ِ
ك﴾ با اداک «لقد» تأکیود ووده بوود ا ایون
جبء َك ال َْح ُّق م ْن َربِّ َ
«إنّ» ا در سوره یونس بر ﴿لَقَ ْد َ
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ِ
ِ
اك بِابل َْحق﴾ بوا اداک
ان َربِّ َ
قول ﴿ َو إِن َّ ُه لَل َْح ُّق م ْن َربِّ َ
ك﴾ ا در سوره انعاق بر قول ﴿ َأن َّ ُه ُمنَ َّز ٌل م ْ
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تأکیدها زمینه را برا تأکید در این آیاک نیز فراهم کرد (انصار  .)45 :1403 ،بور بو آنچوه
گذوته ترجمه صحیح هریک از آیاک به ورح زیر است:
ِ
رين﴾ (بقره  147ا انعواق  :)114پوس هرگوز از جودل پیشوهگان
﴿ -فَال تَكُونَ َّن م َن ال ُْم ْمتَ َ

2

مباش.
ِ
رين﴾ (آل مران  :)60پس از جدل پیشهگان مباش.
 ﴿فَال تَكُ ْن م َن ال ُْم ْمتَ َمترجمانی که به تفااک موجود در آیواک توجوه نداووته ا آنهوا را بوه اووتباه ،یرسوان

ترجمه کردهاند ،بارتند از:
 کاایان ور« :بنا بر این هرگز از تردید کنندگان مباش». اهر « :پس هرگز در زمره تردید کنندگان مباش». -مرارق ویراز  :هرگز از تردیدکنندگان در آن مباش! (انعاق  ،114آل مران )60

 -فوالداند نیز همانند مرارق ویراز

مل کرده است.

در مقابل این مترجمان ،هداد ادل ،رضایی ا گرماراد به تفااکها موجوود در ایون
آیاک توجه داوته ا آیاک را به درستی ترجمه کردهاند.
 -2-1-5مثال دوم

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تأکید هستند:.
ِ
ِ
ون َعن سب ِ ِ
ون﴾ (أ رَاف )45
يل ٱ َللِ َويَب ُغونَ َهب ع ِ َوجب َو ُهم
ببآلخ َرةِ كَبف ِ ُر َ
ص ُّد َ
﴿ٱلَّذ َ
َ
ين يَ ُ
يل ٱ َللِ ويب ُغونَهب عِوجب هم بِبْ ِ
ِ
ون َعن سب ِ ِ
ون﴾ (هُود )19
آلخ َرةِ ُه ْم كبف ِ ُر َ
ص ُّد َ
ُ ْ
﴿ٱلَّذ َ
ََ َ َ
َ
ين يَ ُ

دلیل این تفااک ،این است که آنچه در این سوره ذکر وده بر پایه قیواس آمودهاسوت ا
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البته ا آیه  147بقره را به صورک صحیح ترجمه کردهاست.

تقدیرش این چنین است﴿ :و هم كبفرون ببالخرة﴾ ا کلمه «باالخرة» بورا تصوحیح فواصول
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مقدق ودهاست .الی چون در سوره هود بوارک ﴿هؤالءِ الَّذين كَذَ بوا على ربهِام َأال لَْنا ُة َاللِ
َْ
ُ
َ ُ َ َ ِّ ْ
ِ
مين﴾ (هُود  )18مقدق ودهبود ا به خا ر اینره از آنها با لفظ «ظالمین» تعبیور کورد
َعلَى الظبل َ

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

اهتمال میرفت که وبهه پی

آید که آیا اینان همان آنهایی هستند که ذکر ودند؟ به هموین

دلیل با زیادک ضمیر «هم» بر آن تأکیدکرد (انصار .)193 :1403 ،
همچنین باید توجه داوت که این ضمیر ،ضمیر فصل نیست ،چون ضمیر فصول بوین دا
کلمه معرفه یا ووبه معرفوه مویآیود (کرموانی 185 :1411 ،رضوی اسوترآباد  ،1384 ،ج،445 :2
ورتونی ،1433 ،ج ،206 :4باس هسن ،1428 ،ج.)223 :1

بر ب آنچه گذوت ،ترجمه صحیح آیاک بدین قرار است:
 ﴿هم بِبْ ِون﴾ (أ راف  :)45ا ایشان به آخرک کافرند
آلخ َرةِ كبف ِ ُر َ
ُ ْ

 ﴿هم بِبْ ِون﴾ (هُود  :)19ا ایشانند که به آخرک کافرند.
آلخ َرةِ ُه ْم كبف ِ ُر َ
ُ ْ

در میان مترجمان ،فوالداند ،هداد ادل ا رضایی به تفااک میان این دا آیه توجه داووته
ا آیاک را به درستی یرسان ترجمه نرردهاند .ذیال ترجمه هر یک آارده میوود:
(هود .)19
 هداد ادل« :ا آخرک را باار ندارند (ا راف « )45هم آنان که آخرک را باار ندارنود»(هود .)19
 -رضایی« :ا آنان آخرک را منررند» (ا راف « )45ا آنان همان منرران آخرتنود» (هوود

.)19
مترجمی که به تفااک موجود در آیاک توجه نداوته ا آنها را به اوتباه ،یرسوان ترجموه
کرده  ،اهر است اا هر دا آیه را اینگونه ترجمه کردهاست« :ا آخرک را انرار مىکنند».
دیگر مترجمان یعنی گرماراد  ،کاایان ور ا مرارق هور چنود آیواک را یرسوان ترجموه
نرردهاند ،اما تأکید موجود در آیه را نیز به زبان مقصد انتقال ندادهاند:
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 -فوالداند« :ا آنها آخرک را منررند» (ا راف  « )45ا خود ،آخورک را بواار ندارنود»

 گرماراد « :ا به جهان ااپسین انرار مىارزنود» (ا وراف « )45ا جهوان ااپسوین راانرار مىکنند» (هود .)19
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 -کاایان ور « :منرر آخرک بودند » (ا راف « )45منرر آخرک هستند» (هود .)19
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 -مرارق« :ا آنها به آخرک کافرند» (ا راف  « )45ا به سورا آخورک کافرنود» (هوود

.)19
 -3-1-5مثال سوم

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تأکید میباوند.
ون﴾ (أ راف )123
﴿ َف َس ْو َف تَ ْْل َُم َ
ون﴾ (وُّعراء )49
﴿فَل ََس ْو َف تَ ْْل َُم َ

سرّ این تفااک ،در این است که «الق» ،در آیوه سووره ووعراء بورا تأکیود ا نشوان دادن
نزدیک بودن اقو فعل است .از رفی از بررسی دیگر آیاک ایون داسوتان در سووره ووعراء
دریافتیم که داستان هارک موسی ( ) در این سوره مفصلتر بیان ودهاسوت از ایون را بوه
میباود (خطیب اسرافی :1422 ،ج.)675 :2
همچنین بر ب نظر اسرافی ،الق موجوود در آیوه« ،الق الحوال» اسوت کوه در اینجوا بوه
نزدیری اقو فعل داللت دارد .ا قرین ودن این الق با «سوف» را بدان اوورال دانسوته ا
ِ
ون﴾ (نحول/
يبمةِ فِيمب كبنُوا فِيهِ يَ ْختَل ِ ُف َ
این آیه را نظیر آیه ووریفه ﴿ َو إ ِ َّن َرب َّ َ
ك لَيَ ْحكُ ُم بَيْنَ ُه ْم يَ ْو َم الْق َ

 )124تحلیل میکند (همان).
بر ب آنچه گذوت ،ترجمه صحیح آیاک بدین قرار است:
ون﴾ (أ راف  :)123پس به زاد خواهید دانست.
﴿ -فَ َس ْو َف تَ ْْل َُم َ

ون﴾ (وعراء  :)49پس قطعا به زاد خواهید دانست.
 ﴿فَل ََس ْو َف تَ ْْل َُم َدر میان مترجمان ،رضایی به تفااک میوان آیواک توجوه داووته ا آیواک را بوه صوورک
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جز یاک بیشتر هم در آن اواره گردیدهاست ا هموین تأکیود هوم ،بخشوی از آن جز یواک

صحیح ا ییر یرسان ترجمه کردهاست:
 -رضایی« :پس در آینده خواهید دانست» (ا راف « )123پس مسلّماً در آینوده خواهیود

48

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.2.6

دانست» (وعراء .)49

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

مترجمانی که به تفااک موجود در آیواک توجوه نداووته ا آنهوا را بوه اووتباه ،یرسوان
ترجمه کردهاند ،بارک اند از:
 مرارق« :بزاد خواهید دانست» (ا راف  123وعراء .)49 فوالداند« :به زاد خواهید دانست» (ا راف  123وعراء .)49 هداد ادل « :به زاد خواهید دانست» (ا راف  123وعراء .)49 موسو گرماراد « :به زاد خواهید دانست» (ا راف  123وعراء .)49اهر ا کاایان ور نیز هرچند آیاک را به صورک یرسان ترجمه نرردهاند اموا بوه تأکیود
موجود در آیه  49سوره وعراء توجه نداوتهاند:
 اهر « :بزاد [از فرجاق کار خوود آگواه خواهیود وود( ».ا وراف  « )123بوزاد[نتیجه کارتان را خواهید دید» (وعراء .)49

 -4-1-5مثال چهارم

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تأکید هستند:
رين﴾ (نّحل )29
﴿ َفلَبِئْ َس َمثْ َوى ال ُْمتَكَبِّ َ
رين﴾ (زُّمر )72
﴿فَبِئْ َس َمثْ َوى ال ُْمتَكَبِّ َ

سرّ این تفااک ،این است که چون در سوره نحول بور وودک کفور ا ضواللت ا گموراه
کردن دیگران از رف ایشان تأکید کرد ا بیان داوت که این اقوواق هموانهوایی هسوتند کوه
نزال قرآن را انرار کردند ،در این آیه نیز مناسب اقتاا کرد تا اینجا هم تأکید کنود .همچنوین
چون در ذکر اهل آت

ِ
قاين﴾
تأکید آارد ،در ذکر اهل بهشت هم تأکیدکرد ﴿ َو لَان ْْ َم ُ
دار ال ُْمت َّ َ
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 -کاایان ور« :بزاد خواهید دانست» (ا راف  « )123بزاد مىفهمید» (وعراء .)49

(نّحول  .)30اما چون سوره زمر خالی از این مباهث بود ،تأکیود هوم مناسوبتی نداووت (ابون

جماعة 227 :1111،خطیب اسرافی :1422 ،ج.)837 :2
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بر ب آنچه گذوت ،ترجمه صحیح این آیاک بدین قرار است:
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رين﴾ (نّحل  :)29پس به یقین جایگاه متربران چوه بود جایگواهی
 ﴿ َفلَبِئْ َس َمثْ َوى ال ُْمتَكَبِّ َاست.
رين﴾ (زُّمَر  :)72پس جایگاه متربران چه بد جایگاهی است.
 ﴿فَبِئْ َس َمثْ َوى ال ُْمتَكَبِّ َمترجمانی که این آیاک را به صورک صحیح ترجمه کرده اند ،بارتند از:
 رضایی« :ا ااقعا جایگاه متربّران چه بد است!» (نحل « )29ا جایگاه متربّران چه بوداست!» (زمر .)72
 گرماراد « :ا به راستی جایگاه گردنرشان بود جایگواهی اسوت» (نحول « )29پوسجایگاه کبرارزان بد جایگاهی است» (زمر .)72
 -فوالداند « :ا هقّا که چه بد است جایگاه متربران» (نحول « )29اه چوه بود ]جوایی[

است جا سرکشان!» (زمر .)72
یرسان ترجمه کرده است:
 «جایگاه متربران بد [جایگاهى است».مترجمان دیگر یعنی مرارق ،هداد ادل ا کاایوان ور بوه یرسانسواز در ترجموه آیواک
دست نزده اند اما تفااک موجود در آیاک را نیز انتقال نداده اند:
 مرارق« :چه جا بد است جایگاه مستربران» (نحل  « )29چه بد جایگواهى اسوتجایگاه متربّران!» (زمر .)72
 هداد ادل« :ا متربران چه بدجایگاهى دارند» (نحل « )29ا چوه بودجایگاهى اسوتجایگاه متربران» (زمر .)72
 -کاایان ور« :ا جا مستربرین بسویار بودتر اسوت» (نحول « )29جوا مسوتربرین در
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در میان مترجمان ،اهر به تفااک موجود در آیاک توجه نداوته ا آنهوا را بوه اووتباه،

دازخ بسیار بد است» (زمر .)72
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در ادامه ،جدال ملررد مترجمان در این بخ

را مشاهده میکنیم:
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جدول ( :)1عملکرد مترجمان در ترجمه آیات مشابه با تفاوت در تأکید
ناق مترجم

تعداد کل مثالها

تعداد صحیح

تعداد یلط

درصد صحت

هداد ادل

4

2

2

%50

رضایی

4

4

0

%100

اهر

4

0

4

%0

فوالداند

4

2

2

%50

کاایان ور

4

0

4

%0

گرماراد

4

2

2

%50

مرارق

4

0

4

%0

از جمله تفااکها دیگر که در بین مشابهاک لفظی ،یافت میوود ،تفوااک در تعریوف ا
تنریر ااژگان است .در ادامه به ذکر سه مثال ا ملررد مترجمان در این باره بسنده میکنیم.
 -1-2-5مثال اول

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تعریف ا تنریر هستند:
ِ
ِ
ل هذا بَل ًَدا آمِنًب﴾ (بقره )126
اج َْ ْ
راهيم َر ِّ ْ
ُ
﴿ َو إ ْذ قب َل إبْ
ِ
ِ
ل َهذَ ا الْبَل ََد آمِنًب﴾ (إبراهیم )35
اج َْ ْ
راهيم َر ِّ ْ
ُ
﴿ َو إ ْذ قب َل إبْ

این تفااک ارتباط مستقیمی با نق

ااژه «بلد» در دا آیه وریفه دارد.

در آیه اال ،از آنجا که ااژه «بلدا» نرره است ،نمی توان آن را مشار إلیوه بورا «هوذا» در
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 -2-5تفاوت در تعریف و تنکیر

نظر گرفت ا در نتیجه این ااژه مفعول به داق برا فعل «اجعل» است.
در آیه داق اما ،با توجه به معرفه بودن «البلد» این ااژه مشار إلیوه هوذا ا توابش نحوو آن
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است ا همچنین امران در نظر گرفتن این ااژه به نوان مفعول به داق دیگر اجود ندارد.
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بر ب آنچه گذوت لت نرره آمدن ااژه «بلد» در آیه نخست این است کوه ایون د وا،
د ا هارک ابراهیم ( ) به هنگاق نهادن هاجر ا اسما یل ( ) در سرزمینی لم یزر بوود ا
در آن هنگاق مره هنوز وهر نشده بود .از این را هارک ابراهیم ( ) د ا کرد که مروه هوم
وهر وود ا هم دارا امنیت ،اما آیه داق مربوط به زموانی اسوت کوه مروه بوه ووهر تبودیل
گشته بود ا قبیله جرهم در آنجا سرنا گزیده بودند ،از این را ابراهیم ( ) که د وا االو
محق وده بود برا امنیت وهر د وا کورد (سویو ی ،اإلتقوان ،1394 ،ج 394 :3هموو ،معتور
األقران ،1408 ،ج 69 :1ابن جماعة 105 :1111،انصار  39 :1403 ،خطیوب اسورافی :1422 ،ج:1
.)283

با توضیحاتی که گذوت ،ترجمه صحیح از دا آیه فو بدین صورک است:
ِ
ِ
اج َْ ْل هذا بَل ًَدا آمِنًب﴾ (بقوره «: )126ا آنگواه کوه ابوراهیم گفوت:
راهيم َر ِّ ْ
ُ
 ﴿ َو إ ْذ قب َل إبِْ
ِ
َاد آمِنًاب﴾ (إبوراهیم « :)35ا [یواد کون آنگواه کوه
ل َهذَ ا الْبَل َ
اج َْ ْ
راهيم َر ِّ ْ
ُ
 ﴿ َو إ ْذ قب َل إبْابراهیم گفت :ا پراردگار من ،این وهر -مره -را ایمن ساز» (همو.)260 ،

مترجمانی که به یرسانساز اوتباه در ترجمه دا آیه دست زدهاند ا تفااک موجوود در
آیاک را در نظر نگرفتهاند ،بارتند از:
 کاایان ور « :این وهر را مرانى امن قرار بده» (بقره  « )126این وهر (مروه) را مروانىامن ا امان قرار بده» (ابراهیم  .)35همانطور که مشاهده میووود اا در ترجموه آیوه
 126سوره بقره مشار الیه «هذا» را ااژه «بلد» در نظر گرفتهاست که صحیح نیست.
 هداد ادل« :این وهر را وهر امن گردان» (بقوره  « ،)126این وهر را ایمون گوردان»(ابراهیم  .)35هداد ادل نیز همانند کاایان ور ،مشار الیه هذا را در سووره بقوره ااژه
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پراردگارا ،اینجا را وهر امنى ساز» (مجتبو .)19 ،

بلد در نظر گرفته که صحیح نیست.
دیگر مترجمان ،یعنی گرماراد  ،رضایی ،مرارق ،فوالداند ا اهر  ،ملررد صوحیحی
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در ترجمه این دا آیه داوتهاند:
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 -گرمارادِ « :اینجا را وهر امن کن» (بقره  « )126این وهر را امن گوردان» (ابوراهیم

.)35
 رضایی« :این (مره) را سرزمین امن قرار ده» (بقره « )126این سرزمین (مروه) را امونقرار ده (ابراهیم .)35
 مرارق« :این سرزمین را وهر امنی قرار ده!» (بقوره « )126این وهر ]مره[ را وهر امنویقرار ده» (ابراهیم  )35هر چند ترجمه مرارق از آیه داق همراه با تقودیر بوه ایون
ورح است« :رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا» ،ما این ترجموه را از آن جهوت کوه بوه
«وهر» بودن ا نبودن« ،مره» در دا آیه توجه داوتهاست صحیح تلقی میکنیم.
 فوالداند« :این [سرزمین را ووهر امون گوردان» (بقوره )126؛ «ایون ووهر را ایمونگردان» (ابراهیم .)35
امن قرار ده» (ابراهیم .)35
 -2-2-5مثال دوم

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تعریف ا تنریر هستند:
﴿ َو م ْن َأ ْظل َُم م ِ َّم ِ
ن افْتَرى َعلَى َاللِ الْكَذِ َ ﴾ (صدف )7
َ
ِ
ِ
ِ
﴿فَم ْن َأ ْظل َُم م َّم ِ
ن افْتَرى َعلَى َالل كَذبًب﴾ (یُونس )17
َ
ِ
ِ
ِ
﴿ َو م ْن َأ ْظل َُم م َّم ِ
ن افْتَرى َعلَى َالل كَذبًب﴾ (هُود )18
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
﴿فَ َم ْن أ ْظل َُم م َّمن افْتَرى َعلَى َالل كَذبًب﴾ (کهف )15
﴿ َو م ْن َأ ْظل َُم م ِ َّم ِ
ن افْتَرى َعلَى َاللِ كَذِبًب﴾ ( َنربوک )68
َ
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 -اهر « :این ]سرزمین[ را وهر امن قرار ده» (بقره « )126ایون ووهر را [سورزمینى

دلیل این تفااک ،این است که آیه سوره صف به قول یهوود ا نصوار مبنوی بور اینروه
بیناک را سحر مینامیدند ا در آیاک قبل ذکر ووده بوود ،اوواره دارد ،اموا در بقیوه مواضوش،
 562خطیب اسرافی :1422 ،ج.)1273 :2
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مقصودش هر نو کذبی است (کرموانی 345 :1411 ،ابون جماعةة 356 :1111،انصوار :1403 ،
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برسی در مجمش البیان دلیل الف ا الق گرفتن ااژه «الرذب» در سوره صوف را اینگونوه
توضیح میدهدَ ﴿ :و َم ْن َأ ْظل َُم م ِ َّم ِن افْتَرى َعلَى َاللِ الْكَذِ َ ﴾ »أ من أود ظلموا ممون اختلو
الرذب لى اهلل ا قال لمعجزاته سوحر ا للرسوول إنوه سواهر کوذاب» ( برسوی ،1372 ،ج:9
 )420یعنی چه کسی ستمگر تر است از کسی که بر خدا دراغ میبافود ا دربواره معجوزاک
خدااند میگوید که اینها سحر است ا درباره پیوامبر اا مویگویود :کوه اا سواهر ا بسویار
درایگو است.
بر ب آنچه گذوت ،ترجمه صحیح برا آیه  7سوره صف ،آنگونه است کوه مجتبوو
ترجمه کرده ا یک بارک اضافه برا توضیح «الرذب» آارده است:
 مجتبو « :ا کیست ستمرارتر از آن کس که بر خدا دراغ بافوت -یعنوى پیوامبر اا رادرایگو انگاوت ا آیاک اا را سحر خواند.»... -
ترجمه کردهاست .به نوان نمونه ،ترجمه ا از آیه  18سوره هود را مشاهده خوواهیم
کرد:
 «ا کیست ستمرارتر از آن که بر خدا دراغ مىبافد؟.»...باید توجه داوت که هیچرداق از مترجمان مورد بحث در این پژاه

در ترجموه آیوه 7

سوره صف ملررد صحیحی نداوته ا آن را همانند آیه  18سوره هود ترجموه کردهانود .در
ادامه ترجمه دا تن از ایشان را مشاهده میکنیم:
 کاایان ور « :ستمرارتر از آن کس کیست که بر خدا نسبت دراغ بدهد؟» -اهر « :کیست ستمرارتر از آن که دراغ به خدا نسبت دهد»...
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اا آیاک دیگر که در آنها کلمه «کذب» بوه صوورک نروره آموده را نیوز صوحیح

 -3-2-5مثال سوم

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در تعریف ا تنریر هستند:
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﴿ و إِمب ينزغَن ِ
الشي ِ
طبن نَ ْزغٌ فَبستَِْذْ ب ِ َ ِ ِ
ليم﴾ (أ راف )200
ََْ َ
َ
ميع َع ٌ
َّک م َن َّ ْ
بلل إن َّ ُه َس ٌ
ْ
ِ
ليم﴾ (فصّلت )36
﴿ إن َّ ُه ُه َو َّ
ميع ال َْْ ُ
الس ُ
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سرّ این تفااک ،در این است که آیه سوره ا راف ،اال ا آیوه سووره فصولت ،داق ،نوازل
وده است .از این را نیرو بود که دامی را به صورک معرفه بیاارد (سویو ی ،اإلتقوان،1394 ،
ج 395 :3ابن جماعة.)189 :1111،

همچنین باید توجه داوت که یری از ویوهها قصور ،اسوتفاده از ضومیر فصول بوین دا
ااژه معرفه است لذا تفااک معنایی موجود بین این دا آیه ،اجود قصور در آیوه  36فصولت
قصر است.
ذیالً ملررد مترجمان در برگردان این دا آیه وریفه را مالهظه میکنیم:
در میان مترجمان موردنظر ،مرارق ،هداد ادل ،کاایان ور ا اهر  ،این دا آیه را یرسوان
انگاوته ا بدین صورک ترجمه کردهاند:
 مرارق« :اا ونونده ا داناست» (ا راف  200فصلت .)36 کاایان ور« :اا ونوا داناست» (ا راف  200فصلت .)36 اهر « :اا ونوا ا داناست» (ا راف  200فصلت .)36در مقابل ،مترجمانی که به تفااک دا آیه توجه داوته ا در ترجمه آیواک درسوت مول
کردهاند ،به ورح زیر هستند:
 فوالداند« :اا ونوا داناست» (ا راف « )200اا خود ونوا داناست» (فصلت .)36 رضایی[« :چرا که اا ونوا داناسوت» (ا وراف [« )200چورا کوه تنهوا اا وونوا [اداناست»( :فصلت .)36
 -گرماراد  « :اا ونوایى داناست» (ا راف « )200ااست که ونوا داناست» (فصولت

.)36
در ادامه ،جدال ملررد مترجمان در این بخ

را مشاهده میکنیم:
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 -هداد ادل« :اا ونوایی داناست» (ا راف  200فصلت .)36
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جدول ( :)2عملکرد مترجمان در ترجمه آیات مشابه با تفاوت در تعریف و تنکیر
تعداد صحیح

تعداد یلط

درصد صحت

ناق مترجم

تعداد کل مثالها

هداد ادل

3

0

3

%0

رضایی

3

2

1

%66.66

اهر

3

1

2

%33.33

فوالداند

3

2

1

%66.66

کاایان ور

3

0

3

%0

گرماراد

3

2

1

%66.66

مرارق

3

1

2

%33.33

یری دیگر از تفااکها قابل توجه در مشابهاک لفظی ،تفااک در استفاده از هوراف جوارّه
است .در برخی از واهد مثالها ،دا آیه وریفه ،افعالی یرسان را با هرف جرّ متفوااک بوه
کار گرفتهاند .از جمله این موارد ،میتوان به آیاک زیر اواره کرد:
 -1-3-5مثال اول

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در به کارگیر ادااک هستند:
بللِ َو مب ُأنْزِ َل إِلَيْنب﴾ (بقره )136
﴿ قُولُوا َآمن َّب ب ِ َ
بللِ َو مب ُأنْزِ َل َعلَيْنب﴾ (آل ِمرَان )84
ل َآمن َّب ب ِ َ
﴿ قُ ْ

دلیل این تفااک ،این است که خطاب در آیه اال به مسولمانان ا در آیوه داق بوه پیوامبر
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 -3-5تفاوت در استفاده از حروف جبرة

(ص) متوجه است .هرف «إلی» که از هراف یایت است داللت میکند بر این کوه قورآن از
هر جهت بر مسلمانان منتهی وده ا را آاردهاسوت الوی « لوی» هورف اسوتعال اسوت ا
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داللت می کند بر اینره امر فقط از جهت باال به پایین آمدهاست ا ایون بوه نوزال قورآن از
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رف خدااند بر پیامبر (ص) اواره دارد .به همین دلیل است کوه در بیشوتر مووارد کوه از
نزال قرآن به پیامبر (ص) سخن گفته از « لی» ا در بیشتر موارد که از نزال قرآن به اموت
سخن گفته از «إلی» استفاده کردهاست (سیو ی ،اإلتقان ،1394 ،ج 394 :3همو ،معتور األقوران،
 ،1408ج 70 :1ابن جماعة 107 :1111 ،انصار  41 :1403 ،خطیب اسرافی :1422 ،ج.)299 :1

بر ب آنچه گفته ود ،ترجمه صحیح این دا آیه ،آنگونه است که در ادامه خواهد آمد:
 ترجمه آیه  136بقره[« :وما مردق مکمن از را هقیقت بگویید [ا اقرار کنید :ما بوهخدا ا آنچه به سو ما نازل وده .... ،ایمان آاردیم( » .انصاریان).
 ترجمه آیه  84آل مران[ :ا پیامبر! از جانب خود ا پیراانت به هموه بگوو :موا بوهخدا ا آنچه بر ما نازل وده  ....ایمان آاردیم (انصاریان).
در میان مترجمان مورد نظر ،تنها گرماراد به تفااک موجود توجه داوته ا ایون دا آیوه
 « ...به خدااند ا به آنچه به سو ما ا به سو ابراهیم ا اسما یل  .....ایمان آاردهایوم(بقره .)136
 ...« -به خدااند ا به آنچه بر ما ا بر ابوراهیم ا اسوما یل  .....ایموان داریوم (آل موران

.)84
باقی مترجمان تفااک استفاده از ادااک را در دا آیه مد نظر قرار نداده ا به یرسانسواز
اوتباه در ترجمه این دا هرف جر دست زدهاند:
 اهر  ...« :ما به خدا ا به آنچه بر موا ا ابوراهیم ا اسوما یل ا اسوح ا یعقووب ا[پیامبران دادمان [ش نازل گردیده ... ،ایمان داریم»...
 -مرارق« :ما به خدا ایمان آارده ایم ا به آنچه بر ما نازل ووده ا آنچوه بور ابوراهیم ا
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را به درستی ترجمه کرده است:

إسما یل( »...بقره  « )136به خدا ایمان آاردیم ا (همچنین) به آنچه بور موا ا بور
ابراهیم ا إسما یل ( »....آل مران .)84
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.2.6
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 فوالداند ... « :به خدا ،ا به آنچه بر ما نازل وده ،ا به آنچه بر ابوراهیم  ...ایموان آاردهایم» (بقره  ... « )136به خودا ا آنچوه بور موا نوازل ووده ،ا آنچوه بور إبوراهیم ...
گرایدیم» (آل مران .)84
 -هداد ادل« :ما به خدا ا آنچه بر موا ا بور ابوراهیم  ...ایموان آاردهایوم» (بقوره  136آل

مران .)84
 -رضایی « :به خدا ا آنچه بر ما  ...ا آنچه بر إبراهیم  ....ایمان آاردهایوم» (بقوره  136آل

مران .)84
 کاایان ور :« :ما بخدا ا قرآنى که بر ما نازل ودهاست ... ،ا آنچه بور ابوراهیم  ...ایموانداریم» (بقوره  ،« )136ما به خدا ایمان داریم ا به آنچه بر ما ا بر ابوراهیم  ...ایموان
داریم» (آل مران .)84

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در به کارگیر ادااک هستند:
﴿قب َل ف ِ ْر َع ْو ُن َآمنْتُ ْم بِهِ﴾ (أ رَاف )123
﴿ َآمنْتُ ْم لَ ُه﴾ ( ه )71

﴿ َآمنْتُ ْم لَ ُه﴾ (وُّعَرَاء )49

سرّ این تفااک ،در این است که «آمن بو» به معنا «ایمانِ در مقابول کفور» (زیون الودین
راز  )113 :1423 ،ا «آمن لو» به معنا «تصدی » است (ابن سیدة ،1421 ،ج 494 :10ثعوالبی،

 ،1418ج .)191 :3بر همین اساس ،ضمیر در آیه سووره ا وراف بوه خداانود ا در دا سووره
دیگر به هارک موسی ( ) باز میگردد .واهد بر این قول آنره در سوورهها

وه ا ووعرا
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 -2-3-5مثال دوم

ِ
الس ْح َر﴾ (کرمانی.)199 :1411 ،
بيركُ ُم الَّذي َعل َّ َمكُ ُم ِّ
در ادامه آیه میفرماید﴿ :إن َّ ُه لَكَ ُ

برخی نیز گفتهاند تفااتی میان آنها اجوود نودارد (انصوار  .)205 :1403 ،همچنوین بایود
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توجه داوت که در قرآن کریم فعل «آمَنَ ،یُومِنُ» همراه با هرف جر «لوِ» تنها بورا پیوامبران،
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مکمنان ا  ...به کار رفته الفظ جالله اهلل ا دیگر اسامی الهی معموولِ «آمون لووِ» قورار نگرفتوه
است.
به نمونهها زیر توجه کنید:
ُون هو ُأ ُذ ٌن قُال ُأ ُذ ُن خيارل لَكُام ياؤمِن ب ِ َ ِ
ِ
ذين ي ْؤ ُذ َ ِ
اؤم ِ ُن
ابلل َو يُ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ
َْ
 ﴿ َو منْ ُه ُم ال َّ َ ُون الن َّب َّي َو يَقُول َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ذين َآمنُوا مِنْكُ ْم( ﴾...توبه .)61
نين َو َر ْح َم ٌة لل َّ َ
لل ُْم ْؤم َ
ِ
َك َحتَّى تَفْ ُجر لَنب م ِ َن ْاْلَ ْر ِ
ض يَنْبُوعب﴾ (اسراء .)90
 ﴿ َو قبلُوا ل َْن نُ ْؤم َن ل ََ
ِ
ِ
ِ
ك بَني إ ِ ْسرائيل﴾ (ا راف .)134
َك َو لَنُ ْرسل ََّن َم َْ َ
الر ْج َز لَنُ ْؤمنَ َّن ل َ
 ﴿ ...لَئ ْن كَ َشفْ َت َعن َّب ِّ
ل ا ْفتَرى َعلَى َاللِ كَذِب ًب َو مب نَ ْح ُن لَ ُه ب ِ ُم ْؤمِنين﴾ (مومنون .)38
﴿ -إ ِ ْن ُه َو إِال َّ َر ُج ٌ

همچنین معمولِ فعل «آمن» همراه با هرف جر «بِوو» ،بیشوتر کلموه «اهلل» ا دیگور اسوامی
الهی بوده ا گاه مال ره ،کتب ا رسوالن نیز معمول آن ااقش وده اند:

بر ب آنچه گفته ود ،ترجمه دهم هجر ایون آیوه  123ا وراف را بوه وورل صوحیح
ترجمه کرده است:
«گرایدید به اا به خدا موسى پی

از آن که دستور دهم وما را»...

مترجمانی که به یرسانساز اوتباه در ترجمه آیاک دست زدهاند ،به ورح زیر هستند:
 مرارق :اا در ترجمه آیه  123ا راف ا  49وعراء از بواراک یرسوانی اسوتفاده کوردهاست « :آیا پی

از آنره به وما اجازه دهوم ،بوه اا ایموان آاردیود» هور چنود در

ترجمه آیه  71ه متفااک مل کردهاست« :پی

از آنره من به ووما اجوازه دهوم
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ابللِ َو َم َالئِكَتِاهِ َوكُتُبِاهِ َو ُر ُسالِهِ َال
الر ُسو ُل ب ِ َمب ُأنْزِ َل إِلَيْهِ م ِ ْن َربِّهِ َوال ُْم ْؤمِنُ َ
ون كُل َآم َن ب ِ َّ
 ﴿ َآم َن َِّ
ِ
ِِ
ل ِ
اير﴾ (بقوره
اك َربَّنَاب َوإِلَيْ َ
نُفَ ِّر ُق بَيْ َن َأ َحد م ْن ُر ُسله َوقَبلُوا َسم ْْنَب َو َأ َط ْْنَب غُفْ َرانَ َ
اك ال َْمص ُ
.)285

به موسى ایمان آاردید».
 -فوالداند :اا در ترجمه بارک مورد بحث هر سه آیه از باراتی یرسان استفاده کورده
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است « :آیا پی

از آنره  ، ...به اا ایمان آاردید» (ا راف  123ه  71وعراء .)49

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 رضایی :اا نیز همانند فوالدانود هور سوه آیوه را بوه یوک وورل ترجموه کردهاسوت:«[آیا پی

از آنره به وما رخصت دهم ،به اا ایمان آاردیود؟!» (ا وراف  123وه

 71وعراء .)49
 اهر « :چگونه قبل از آنره  ...به اا ایمان آاردید» (ا راف  123ه  71وعراء .)49همچنین کاایان ور گرچوه از هیوث ر ایوت مرجوش ضومیر راه را درسوت پیمووده ا در
ترجمه آیه  71ه ا  49وعراء ااژه «موسی» را ذکر کردهاست  ،اما ملررد صوحیحی بورا
ترجمه فعل «آمن» نداوتهاست« :قبل از اینره  ...به موسى ایمان آاردید»
مترجمانی که به تفااک موجود توجه داوته ا آیاک را یرسان ترجمه نرردهانود ،بارتنود
از:
 هداد ادل :اا در ترجمه آیه  71ه ا  49وعراء با اضافه کردن ااژه «سخنان» ،مرجوشترجمه کورده کوه صوحیح مینمایود « :آیوا پوی

از آنروه ( ...سوخنان) اا را بواار

کردید؟»
 گرماراد  :ا در ترجمه آیه  71ه ا  49وعراء فعل آمنتم را بوه گرایودن ترجموهکرده که مرجش ضمیر را به سمت«موسی» سو میدهد« :آیا پی

از آنروه مون بوه

وما اجازه دهم به اا گرایدید»
البته صحیحتر این بود که مترجمان مورد بحث در ترجمه آیه  123ا راف نیز بوه ووفاف
ساز مرجش ضمیر «ه» ب ردازند اما هیچرداق از آنها چنین ملررد نداوتهاند.
 -3-3-5مثال سوم
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ضمیر «ه» را در موسی متعیّن کرده ا فعل آمن لِ را نیوز بوه وورل «بواار کردیود»

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در استعمال هرف جرّ هستند:
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وه ْم فيهب﴾ (نساء )5
﴿ َو ْار ُزقُ ُ
وه ْم مِنْ ُه﴾ (نساء )8
﴿ فَ ْبر ُزقُ ُ

بررسی عملکرد مترجمان قرآنکریم در برگردان تفاوتهای موجود در آیات مشابه لفظی  ____ ...محمدرضا شاهرودی و همکاران

سرّ این تفااک ،در این است که آیه اال در رابطه با فرد نا بوالغ ا یوا سوفیهی اسوت کوه
مالی به نوان ارث به اا رسیده است ،الی به دالیلی اجازه تصورف در آن موال را نودارد ،از
این را به االیان آن فرد دستور میدهد که آنهوا را در چوارچوب ایون موال راز دهنود ا
خورا ا پووا آنها را در این مال تامین کنند ،لذا از اداک «فی» که دارا معنوا ظرفیوت
است بهره برد ،اما آیه داق در رابطه با اارثانی است که در زمان تقسیم ارث ،یتیم ا مسورین
ا فقیر نزد آنها آمده ا از آنها در خواست کمک میکنند ،از این را به آنها امر میکند کوه
مقدار از آن مال را به آنها انفا کنید ،ا به هموین دلیول اسوت کوه اداک «مون» کوه دارا
معنا

بعایت است ،به کار گرفته ود.

آن ور که المه با بایی از زمخشر نقل میکند اجود «فی» در آیه  5اوواره بوه ایون
مسأله دارد که رزقی که بناست به آن فرد سفیه یتیم داده وود ،نباید از اصل مال باوود بلروه
بر ب آنچه گذوت مشخ

میوود که آیه اال به خا ر اجود «فوی» ،بوه راز دادن

از واید مال اواره دارد ا آیه داق به دلیول اجوود «مون» بوه راز دادن از بخشوی از موال
داللت میکند.
ملررد مترجمان در رابطه با این دا آیه به ورح زیر است:
فوالداند ،رضایی ،گرماراد ا اهر  :به تفااک میان دا هرف جر توجه داووته ا در
ترجمه آیه  5سوره نساء از تعابیر نظیر « واید مال»« ،فواید موال» ا «درآمود موال» اسوتفاده
کردهاند:
 فوالداند« :ا [لى از [ واید آن به ایشان بخورانید» (نساء .)5 -رضایی« :ا[لى از(فواید) آن،به آنها راز دهید» (نساء .)5
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باید از واید ا سود هاصله از آن مال باود ( با بایی ،بیتا ،ج.)171 :4

 -گرماراد « :ا از در آمد آن ،آنان را راز ا پووا رسانید» (نساء .)5
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 -اهر « :ا [لى از [درآمد آن ،خورا ا لباس آنها را تأمین کنید» (نساء .)5

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

این مترجمان در ترجمه آیه  8سوره نساء نیز به بعضیة بودن من توجه داووته ا هرکوداق
به نو ی آن را در ترجمه خوی

انتقال دادهاند:

 -فوالداند[ ،« :چیز

از آن را به ایشان ارزانى دارید» (نساء .)8

 -رضایی« :پس [چیز

از آن ،به آنها راز دهید» (نساء .)8

 گرماراد « :به آنها از آن راز دهید» (نساء .)8 اهر « :به هنگاق تقسویم [میوراث  ،اگور خویشوااندان [کوم باوا ت ا یتیموان ،ابینوایان هاور داوتند ،آنها را هم بهرهمندوان کنید» (نساء  .)8در این موورد ،هور
چند تصریحی بر ترجمه «من» اجود نودارد اموا بوارک متورجم مشوعر بوه دادن
بخشی از مال است.
در مقابل ،سه تن از مترجمان ،به یرسانساز بیموورد در ترجموه ایون دا هورف جور
 هداد« :اما خورا ا پووا آنها را از آن امووال ب ردازیود» (نسواء « )5از آن ،بودانهانیز بهرها رسانید» (نساء .)8
 مرارق« :ا از آن ،به آنها راز دهیود» (نسواء  « ،)5چیوز از آن امووال را بوه آنهوابدهید» (نساء  .)8درست است که ا در ترجمه آیوه داق بوه بعضةیة بوودن مون
تصریح داوته اما در ترجمه آیه اال برگردان صحیحی از «فی» نداوتهاست.
 کاایان ور« :ا از آن مال برا آنها خورا ا پووا تهیه کنید» (نسواء « )5چیوز ازآن مال به آنان بدهید» (نساء .)8
در ادامه جدال ملررد مترجمان را در ترجمه این دسته از آیاک مشاهده میکنیم:

ناق مترجم

تعداد کل مثالها

تعداد صحیح

62

تعداد یلط

درصد صحت
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جدول ( :)3عملکرد مترجمان در ترجمه آیات مشابه با تفاوت در استفاده از حروف جر
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دست زدهاند که صحیح نمینماید:
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هداد ادل

3

1

2

%33.33

رضایی

3

1

2

%33.33

اهر

3

1

2

%33.33

فوالداند

3

1

2

%33.33

کاایان ور

3

0

3

%0

گرماراد

3

3

0

%100

مرارق

3

0

3

%0

 -4-5تفاوت در زیادت و نقصان کلمه

چند کلمه است .در ادامه به ذکر دا مثال بسنده میکنیم.
 -1-4-5مثال اول

آیاک وریفه زیر دارا تفااک هستند:
ِ ِ ل
ِ
به ْم﴾ (أنعَاق )151
الدكُ ْم م ْن إ ْمالق نَ ْح ُن نَ ْر ُزقُكُ ْم َو إي ُ
﴿ َو ال تَقْتُلُوا َأ ْو َ
﴿ َو ال تَقْتُلُوا َأ ْوالدكُم َخ ْشي َة إِم ل
الق نَ ْح ُن نَ ْر ُزقُ ُه ْم َو إِيبكُ ْم﴾ (إسرَاء )31
َ ْ
َ ْ

سرّ این تفااک ،آن است که آیه نخست خطاب به فقرا مستمند میگوید :فرزنودانتان را

به خا ر فقر که اکنون به آن مبتال هستید نرشید از این را در ادامه گفت موا اال بوه ووما
ار ُزقُكُ ْم
راز داده تا فقرتان بر رف وود ا س س به آن فرزندان نیز راز مویدهیم ﴿نَ ْح ُن نَ ْ
ِ
به ْم﴾ اما آیه داق خطاب به افراد دارا ا ییر مستمند که میترسیدند در آینده بوه جهوت
َو إي ُ
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از جمله تفااکها موجود در میان آیاک مشابه لفظی ،تفااک در زیادک ا نقصوان یوک یوا

فرزند دار ودن فقیر ووند میگوید :فرزندان خود را از تورس آنکوه در آینوده موجوب فقور
ار ُزقُ ُه ْم َو إِياابكُ ْم﴾ (سوویو ی ،اإلتقووان ،1394 ،ج 395 :3ابوون
خودوووان را یوواد کوورد ﴿نَ ْحا ُ
ان نَا ْ
63
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وما بشوند نرشید .به همین دلیل در اداموه آیوه ابتودا راز دادن بوه فرزنودان ا سو س بوه
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جماعة .)169 :1111،همچنین در تفااک نحو  ،این دا آیه بایود بوه وورایط منصووب وودن
مفعول له توجه داوت توضیح اینره نحویان ،سه وورط را بورا اینروه کلموها بتوانود بوه
نوان مفعول له منصوب وود ،ذکر کردهاند.
این وراط بارتند از:
.1مفعول له باید مصدر باود
 .2مفعول له باید به بیان لت هرم ما قبل خود ب ردازد
 .3مفعول له باید از لحات زمان ا فا ل با امل خود ،اتحاد داوته باوود (ابون قیول ،ج:1
 574جامی ،بیتا ،ج.)328 :1

ورط دیگر که مربوط به دا آیه فو الذکر میوود ا مورد بحث ما اسوت ،ایون اسوت
که مفعول له برا منصوب ودن ،باید از افعال قلوب( 3با نی) باود .هموانطور کوه مشواهده
بوده ا برا رساندن معنا تعلیل نیازمند هرف جر نیست .اما کلموه «اموال » بوا اینروه سوه
ورط اال ،یعنی مصدر بودن ،مفهم لت بودن ا اتحاد بوا امول خوود در زموان ا فا ول را
دارد ،اما به خا ر اینره از افعال قلوب (با نی) نیست ،لذا آمدن ،هرف جر تعلیلوی ،بور سور
آن اجوبی است (صبان ،بیتا ،ج.)191 :2

مترجمانی که به تفااک موجود در آیواک توجوه نداووته ا آنهوا را بوه اووتباه ،یرسوان
ترجمه کردهاند ،بارتند از:
 فوالداند:«ا از بیم تنگدستى فرزندان خود را مرشید» (اسراء )31

«ا فرزندان خود را از بیم تنگدستى مرشید» (انعاق  : )151همانطور که مشاهده میووود،
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میوود ،کلمه «خشیة» همه وراط فو الذکر را داراست لوذا منصووب وودن آن بوال موانش

اا توجهی به هذف کلمه «خشیة» در آیه  151انعاق نرردهاست.
 -مرارق:
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ا نیز هر دا آیه را یرسان ترجمه کردهاست:
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«ا فرزندانتان را از ترس فقر ،نرشید!» (اسراء ( )31انعاق .)151
البته این نرته قابل ذکر است که مرارق در ترجمه آیه  31سووره اسوراء ،ااژه «تورس» را
در پرانتز آاردهاست.
 هداد ادل:«فرزندان خود را از ترس تنگدستى مرشید( ».اسراء ( )31انعاق  )151ملررد اا مشوابه
مرارق است.
در مقابل ،مترجمانی که به تفااک موجود در دا آیه توجه داوته ا آیاک را بوه درسوتی ا
بدان یرسانساز ترجمه کرده اند ،گرماراد  ،رضایی ،کاایان ور ا اهر هستنند:
 گرماراد :«ا فرزندانتان را از ترس نادار مرشید» (اسراء  )31اا در آیه  151انعاق را با توجوه بوه
نرشید».
 رضایی:«ا فرزندانتان را از ترس فقور ،مَرشوید» (اسوراء « )31ا فرزنودانتان را از فقور نرشوید»
(انعاق .)151
 کاایان ور:«فرزندان خود را هرگز از ترس فقر ا گرسنگى نرشوید» (اسوراء « )31فرزنودانتان را از
فقر ا تنگدستى نرشید» (انعاق .)151
 اهر :«فرزنوودان خووود را از توورس تنگدسووتى مرشووید» (اسووراء « )31ا فرزنوودان خووود را از

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

هذف کلمه خشیة بوه صوورک زیور ترجموه کوردهاسوت « :ا فرزنودانتان را از نوادار

تنگدستى مرشید» (انعاق .)151

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در مبحث زیادک ا نقصان هستند:
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 -2-4-5مثال دوم
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ِ
ين َلل﴾ (بقره )193
ون فِتْنَ ٌة َو يَكُ َ
ُوه ْم َحتى ال تَكُ َ
ون ِّ
الد ُ
﴿ َو قبتل ُ
ِ
ين كُله َلل﴾ (انفال )39
ون فِتْنَ ٌة َو يَكُ َ
ُوه ْم َحتى ال تَكُ َ
ون ِّ
الد ُ
﴿ َو قبتل ُ

سرّ این تفااک ،در این است که قتال در آیه اال فقط با کفار مره اسوت کوه ایشوان را از
آنجا رد کردند ،آنجا که میفرمایود﴿ :و قبتِلُوا في س ِ ِ
اذين يُقابتِلُونَكُ ْم﴾ (بقوره  )151ا
َ
بيل َالل ال َّ َ
َ

مخصوصاً اینره آن را با ﴿ َو ال تَ ْْتَ ُدوا﴾ قید میزند اما در آیه داق بوا توجوه بوه آیواک قبول ،از
جملهُ ﴿ :ق ِ
ذين كَ َف ُروا إ ِ ْن يَنْتَ ُهوا يُ ْغ َف ْر ل َُه ْم مب َق ْد َسل ََف﴾ منظوور از آن قتوال بوا تموامی کفوار
ْ
ل لل َّ َ

است (کرمانی 137 :1411 ،ابن الزبیر ،1971 ،ج 64 :1ن : .انصار  55 :1403،خطیوب اسورافی،
 :1422ج.)331 :1

ابن جما ه نیز میگوید آیه سوره بقره در سال اال هجرک نازل وود در هوالی کوه آیوه
سوره انفال بعد از جنگ بدر نازل گردیود ا در آن زموان مسولمانان ایموان قوویتر ا قودرک
نشود (ابن جماعة.)114 :1111 ،

در میان مترجمان ،هداد ادل ،اهر ا کاایان ور ملررد صحیحی نداوتهاند:
 هداد ادل ... « :ا دین ،همه ،دین خدا وود» (بقوره  ...« )193ا دین ،همه ،از آن خداوود» (انعاق  .)39اا در هر دا آیه قید «همه» را آاردهاست که صحیح نیست.
 -اهر  ... « :ا دین ،خاص [پرست

خدا وود» (بقوره  « )193ا دیون [ا پرسوت

خاص خدا باود» (انعاق  .)39ا آیه اخیر را بدان توجوه بوه ااژه «کلّوه» ترجموه
کرده است.
 کاایان ور ...« :دین ا هاکمیت خاص خودا گوردد» (بقوره  ...« )193دیون ا هاکمیوتمخصوص خدا گردد» (انعاق .)39 ،ملررد ا نیز همانند اهر است.
ملررد مترجمان در بخ

تفااک در زیادک ا نقصان کلمه به ورح زیر است:

تعداد کل مثالها

تعداد صحیح
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تعداد یلط

درصد صحت
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جدول ( :)4عملکرد مترجمان در ترجمه آیات مشابه با تفاوت در زیادت و نقصان کلمه
ناق مترجم
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بیشتر داوتند .لذا خدااند تأکید کرد که همه دیون بایود بورا اا باوود ا ییور اا پرسوت
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هداد ادل

2

0

2

%0

رضایی

2

2

0

%100

اهر

2

1

1

%50

فوالداند

2

1

1

%50

کاایان ور

2

1

1

%50

گرماراد

2

2

0

%100

مرارق

2

1

1

%50

 -5-5تفاوت در زمان فعل

خواهیم پرداخت.
 -1-5-5مثال اول

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در زمان فعل هستند:
ِ
مين﴾ (هِجْر )12
﴿كَذل َ
ك نَ ْسلُكُ ُه في قُلُو ِ ال ُْم ْجرِ َ
ِ
مين﴾ (وُّعَرَاء )200
﴿كَذل َ
نبه في ُقلُو ِ ال ُْم ْجرِ َ
ك َسلَكْ ُ

سرّ این تفااک ،در این است که آیه سوره هجر در رابطه بوا کفوار قوری

نوازل ووده ا

هال آنها را در زمان نزال قرآن بیان میکند از این را از فعل ماار بهره برد .اما آیه سووره
وعرا در مورد اقواق گذوتها است که داستان آنها در آیاک قبل گذوت به همین جهوت از
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از دیگر تفااکها آیاک مشابه لفظی ،تفااک در زمان فعل است .در ادامه بوه ذکور دا مثوال

فعل ماضی استفاده کرد (ابن الزبیر ،1971 ،ج.)290 :2

ب آنچه گذوت ،صحیح است که فعل در آیه اال ،به صورک ماار ا در آیه داق بوه
است:
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صورک ماضی ترجمه وود .آنچنان که گرماراد در ترجمه دا آیه فو اینگونه مل کورده
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 ترجمه آیه  12سوره هجر« :بدینگونه برا آن در دل بزهراران راه مىگشاییم». ترجمه آیه  200وعراء« :بدینگونه آن را در دل گناهراران راه دادیم».مترجمان دیگر که در ترجمه این دا آیه موف بوده اند ،بارتند از:
 -هداد ادل« :ا قرآن را نیز بدین گونه در دلها خطاکاران راه مىدهیم» (هجور )12

«هداد ادل :ا قرآن را ،این چنین به دلها خطاکاران راه دادهایم» (وعراء .)200
 اهر « :همان گونه  ....قرآن را بر دلها بزهراران رضه مىکنویم( »...هجور « )12اینگونه قرآن را بر دلها بزهراران رضه کردیم» (وعراء .)200
مترجمانی که تغییر زمان فعل در دا آیه را در نظر نگرفته ا به یرسانسواز بوی جوا در
ترجمه این دا فعل دست زده اند ،بارتند از:
 رضایی :اا افعال را در هر دا آیه به صورک ماار ترجموه کوردهاسوت کوه صوحیح فوالاداند :ملررد اا نیز همانند رضایی است:«بدین گونه آن [استهزا را در دل بزهراران راه مى دهیم» (هجر .)12
«این گونه در دلها گناهراران[ ،انرار را راه مى دهیم» (وعراء .)200
همچنین مرارق ا کاایان ور ،هرچند دا فعل را به صورک یرسان ترجمه نرردهاند ،اما بوه
اوتباه هر دا را به صورک ماار در نظر گرفته اند:
 مرارق:« :ما اینچنین (ا از هر ری ممرن) قرآن را به دران دلها مجرمان راه موىدهیم!» (هجر (« )12آر  )،اینگونه (با بیوانى رسوا) قورآن را در دلهوا مجرموان
اارد مى کنیم» (وعراء .)200
 -کاایان ور« :بدین سان آن را در دل مجرمین ا گناه کاران در مىآاریم» (هجور :« )12
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نیست« :اینگونه  ...در دلها خالفراران راه مىدهیم»

بدین سان ما ،ناباار را در قلب گنهراران رسوخ مىدهیم» (وعراء .)200

آیاک وریفه زیر دارا تفااک در زمان فعل هستند:
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 -2-5-5مثال دوم
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ِ
ِ
ُون﴾ (انعاق )32
ون َأ فَال تَ ْْقِل َ
ذين يَتَّقُ َ
﴿ َو لَلد ُار اْآلخ َر ُة َخيْ ٌر لل َّ َ
ِ
ِ ِ
ُون﴾ (یوسف )109
ين ٱتَّقَواْ َأفَ َال تَْقِل َ
﴿ َول ََد ُار ٱْلخ َرة َخير لِّلَّذ َ

با توجه به آیه سوره یوسف متوجه میوویم که مطلب در رابطه با کسوانی اسوت کوه در

گذوته بر زمین زندگی کردند ا اآلن از این دنیا رفتهاند چه خوب بودند ا یا بود ،آنجوا کوه
ِ
ض فَين ُظروا كَيف َ ِ
میگوید﴿ :أفَل َْم يسيروا فِي اْْلَ ْر ِ
ان قَابْلِهِ ْم﴾  .از ایون را از
ْ َ
اذين م ْ
كبن عبقبَ ُة ال َّ َ
َْ ُ
َ ُ

فعل ماضی بهره برد ا گفت دار آخرک برا کسانی از میان آنها که تقوا پیشوه کردنود بهتور
است (ابن الزبیر.)185 :1971 ،

در میان مترجمان ،هداد وادل ،واهر ا مروارق بوه تفوااک موجوود در آیواک توجوه
نداوتهاند.
 هداد ادل« :ا بى گمان سرا بازپسین برا آنان که تقوا پیشه مى کنند بهتور اسوت» اهر « :ا سرا آخرک برا پرهیزکاران بهتر است» (انعاق  32یوسف  .)109ا بوهیرسانساز بی جا در ترجمه دا آیه پرداختهاست.
 مرارق « :ا سرا آخرک برا پرهیزکاران بهتر است» (یوسف  .)109ا قیود بورااواره به ماضی بودن فعل «اتقوا» نیاارده ا آن را به ورل اسم فا ل ترجموه کورده
است.
ملررد مترجمان در بخ

تفااک در زمان فعل به ورح زیر است:

جدول ( :)5عملکرد مترجمان در ترجمه آیات مشابه با تفاوت در زمان فعل
ناق مترجم

تعداد کل مثالها

هداد ادل

2

1

1

%50

رضایی

2

1

1

%50

اهر

2

1

1

%50
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تعداد صحیح

تعداد یلط

درصد صحت
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(یوسف  .)109ا فعل «اتقوا» را به ورل ماار ترجمه کرده است.
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فوالداند

2

1

1

%50

کاایان ور

2

1

1

%50

گرماراد

2

2

0

%100

مرارق

2

0

2

%0

در پایان جدال ملررد کلی مترجمان در هموه وواهد مثوالهوا بررسوی ووده ،آارده
میوود:
جدول ( :)6عملکرد مترجمان در همه شاهد مثالها
ناق مترجم

تعداد کل مثالها

هداد ادل

14

4

10

%28/56

رضایی

14

10

4

% 71/42

اهر

14

4

10

% 28/56

فوالداند

14

7

7

%50

کاایان ور

14

2

12

% 14/28

گرماراد

14

11

3

% 78/56

مرارق

14

2

12

% 14/28

 -6نتیجهگیری
 -1افراط در یرسانساز در ترجمه ا مصدا یابی اوتباه بورا آن ،سوبب وودهاسوت کوه
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تعداد صحیح

تعداد یلط

درصد صحت

مترجمان در ترجمه آیاتی که دارا مشابهت لفظی هستند ،دچوار لغوزش ووده ا نرتوهها
بالیی ا تفسیر ناوی از تفااکها موجود در این آیاک را در ترجمه خود منتقل نرنند.
ملررد مربوط به موسوو گرمواراد بوا  %78.56صوحت اسوت .پوس از آن رضوایی بوا
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 -2بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی ،نشان میدهد که بهتورین
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 ،%71.42فوالداند با  ،%50هداد ادل ا اهر با  ،%28.56کاایوان ور ا مروارق وویراز بوا
 %14.28قرار میگیرند.
 -3بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی با تفااک در تأکید نشوان
میدهد که بهترین ملررد مربوط به رضایی اصوفهانی بوا  %100صوحت اسوت .پوس از آن
هداد ادل ،فوالاند ا گرماراد بوا  %50صوحت قورار میگیرنود .در ایون بخو

ملرورد

صحیحی از اهر  ،کاایان ور ا مرارق مشاهده نشد.
 -4بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی بوا تفوااک در تعریوف ا
تنریر نشان میدهد که بهترین ملررد مربوط به رضایی ،فوالداند ا گرمواراد بوا %66.66
صحت است .اهر ا مرارق با  %33.33صحت در رتبه بعد قرار میگیرند .هوداد وادل ا
کاایان ور در این بخ

ملررد صحیحی نداوتهاند.

هراف جر نشان میدهد که بهترین ملررد مربوط به گرماراد بوا  % 100صوحت اسوت.
هداد ادل ،رضایی ،فوالداند ا واهر بوا  %33.33صوحت در رتبوه بعود قورار میگیرنود.
کاایان ور ا مرارق در این بخ

ملررد صحیحی نداوتهاند.

 -6بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی بوا تفوااک در زیوادک ا
نقصان کلمه نشان میدهد که رضایی ا گرماراد با  100درصد صحت بهترین ملرورد را
داوتهاند .پس از آنها ،اهر  ،فوالداند ،کاایوان ور ا مروارق بوا  %50صوحت قورار دارنود.
هداد ادل در این بخ

ملررد صحیحی نداوتهاست.

 -7بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی با تفااک در زموان فعول
نشان میدهد که بهترین ملررد مربوط به گرماراد با  100درصد صوحت اسوت .پوس از
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 -5بررسی ملررد کلی مترجمان در ترجمه آیاک مشابه لفظی با تفوااک در اسوتفاده از

اا هداد ادل ،رضایی ،اهر  ،فوالداند ا کاایان ور با  %50قرار میگیرنود .مروارق در ایون
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بخ

ملررد صحیحی نداوته است.
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 -7پی نوشت
 -1به نوان مثال نوان کامل کتاب کرمانی به این صورک است:
«أسرار التررار فی القرآن المسمّی بوالبرهان فی توجیه متشابه القرآن لما فیه من الحجة ا البیان» .
ا ا
ةراُ و
 -2در این مقاله ترجمه ممترین به «جدل پیشهگان» مبتنی بر گفته رایوب اصوفهانی اسوت« :و اِل ْمت ا
الْمم ااراة :المحاجة فیما فیه مریة .قال تعالى :قاولا الْحق ال اَّذي ف ا ا
یه یا ْمتارونا » (مریم ( )34رایب ،ج .)766 :1گرچه
ْ ا
ّ
ا
قا به مترجمان قرآن کریم آن را به «وک کنندگان تردیدکنندگان» بازگردانده اند که قابل نقد است.
 -3منظور از افعال قلوب در اینجا ،افعال قلوب اصطالهی ،یعنی افعوالی کوه از نواسوخ محسووب
میوده 2 ،مفعولی بوده ا دا مفعول آنها در اصل مبتدا ا خبر بودهاند (رضی اسوترآباد  ،1384 ،ج:4
 ،) 147نیست بلره منظور قلبی بودن فعل از لحات معنایی است .ورتونی در توضیح این افعوال قلووب
آارده است« :أ من افعال النفس الباطنة» (ورتونی ،1433 ،ج( 4قسم النحو).)226 :

*قرآن کریم
 -1ابن الجوزي ،ابوالفرج عبةدالرممن بةن علة ،،فنةون األفنةان فة ،عیةون علةو القةرنن ،بیةرو،،
دارالبشائر1408( ،ق).
 -2ابن جماعة ،بدر الدین ،كشف المعان ،ف ،المتشابه من المثان ،،تحقیق :عبدالجواد خلف ،كراچةى،
دارالوفاُ.) 1111( ،

 -3ابنالزبیر الثقف ،الغرناط ،،أبوجعفر أممد بن إبراهیم ،مالك التأویل القاطع بذوي اإللحاد والتعطیةل
ف ،توجیه المتشابه اللفظ من ني التنزیل[ ،تعلیق :عبد الغن ،محمد عل ،الفاس ،]،بیةرو ،،دار الكتة
العلمیة1971( ،ق).
 -4ابن سیدة ،على بن اسماعیل ،المحكم و المحیط األعظم ،بیرو ،،دار الكت

العلمیة.) 1421( ،

 -5ابن عقیل ،عبد هّال بن عبد الرممن ،شرح ابن عقیل ،بىنا ،بىمک ،بىتا.
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 -8منابع

 -6ابن فارس ،ابوالحسین اممد ،معجم مقاییس اللغه[ ،تحقیق :عبدالسال محمةد هةارون] ،بیةرو،،
دارالفكر.) 1399( ،
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 -7ابن منظور ،محمد بن مكر  ،لسان العرب ،بیرو ،دار صادر.) 1414( ،
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 -8أبوالبقاُ الحنف ،،أیوب بن موس ،،الكلیا ،ف ،المصطلحا ،و الفةروق اللغویةة[ ،تحقیةق :عةدنان
درویش -محمد المصري] ،بیرو ،،موسسه الرسالة( ،بىتا).
 -9انصاری ،زكریا بن محمد- ،فتح الرممن بكشف ما یلتبس ف ،القةرنن[ ،تحقیةق و تعلیةق :محمةد
عل ،صابون ،]،بیرو ،،دار القرنن الكریم.) 1403( ،
 -10انصاریان ،هسین ،ترجمه قرآن ،قم ،انتشاراک اسوه1383( ،ش).
 -11ترجمه قرآن دهم هجر (تحقی  :دکتر لی رااقی) تهران1383( ،ش).
 -12ثعالبى ،عبد الرممن بن محمد ،تفسیر الثعالبى المسةمى بةالجواهر الحسةان فةى تفسةیر القةرنن،
بیرو ،،دار إمیا التراث العربى.) 1418( ،
 -13جامى ،عبد الرممن بن اممد ،شرح مال جام ،على متن الكافیة فة ،النحةو ،بیةرو ،،دار إمیةاُ
التراث العرب( ،،بىتا).
دانشگاه1391( ،ش).
 -15هداد ادل ،یالمعلی ،ترجمه قرآن ،مشهد ،آستان قدس رضو  ،بنیواد پوژاه هوا اسوالمی،
(1390ش).
 -16خطی

إسكاف ،،أبو عبد هّال محمد بن عبةد هّال ،درة التنزیةل وغةرة التأویةل[ ،تحقیةق :محمةد

مصطفى نیدین] ،مكة المكرمة ،جامعة أ القرى ،وزارة التعلیم العال ،سلسلة الرسائل العلمیةة الموصةى
بها معهد البحوث العلمیة مكة المكرمة.) 1422( ،
 -17دهخدا ،لی اکبر ،لغوت ناموه دهخودا ،تهوران ،موسسوه انتشواراک ا چوا دانشوگاه تهوران،
(1373ش).
 -18رضایی ،محمد لی ،ترجمه قرآن ،قم ،موسسه تحقیقاتى فرهنگى دارالذکر1383 ( ،ش).
 -19رضى استر نبادی ،محمد بن الحسن ،شرح الرض ،على الكافیة ،تهران ،مؤسسة الصةادق للطباعةة
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 -14جواهر  ،سید محمد هسوین ،راش وناسوی ترجموه قورآن کوریم ،قوم ،پژاهشوگاه هووزه ا

و النشر1384( ،ش).
 -20زركشى ،بدر الدین ،البرهان ف ،علو القرنن[ ،تحقیق :محمةد ابوالفضةل ابةراهیم] ،بیةرو ،،دار
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امیاُ التراث العربیة.) 1376( ،
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 -21زین الدین رازی ،محمد بن أبى بكر ،أسئلة القرنن المجیةد و أجوبتهةا مةن غرائة ني التنزیةل،
بیرو ،،المكتبة العصریة (.) 1423
 -22سیوط ،،عبد الرممن بن أب ،بكر ،اإلتقان ف ،علو القرنن[ ،تحقیق :محمد أبو الفضل إبةراهیم]،
قاهره ،الهیئة المصریة العامة للكتاب.) 1394( ،
 ،_____________________ -23معترك األقةران فة ،إعجةاز القةرنن ،بیةرو ،،دار الكتة
العلمیة.) 1408( ،
 -24شرتونى ،رشید ،مبادی العربیة فى الصرف و النحو ،قم ،مؤسسه انتشارا ،دار العلم.) 1433( ،
 -25صبان ،محمد بن على،ماشیة الصبان على شرح األشمونى على ألفیةة ابةن مالة

و معةه شةرح

الشواهد للعین ،،بیرو ،،المكتبة العصریة( ،بىتا).
 -26اهر قزاینی ،لى اکبر ،ترجمه قرآن ،تهران ،انتشاراک قلم ،چا اال1380( ،ش).
(بىتا).
 -28طبرسى ،الفضل بن مسن ،مجمع البیان فةى تفسةیر القةرنن ،تهةران ،انتشةارا ،ناصةر خسةرو،
(1372ش).
 -29عباس مسن ،النحو الوافى .چاپ اول ،بیرو ،،مكتبة المحمدی.) 1428( ،
 -30فوالداند ،محمد مهد  ،ترجمه قرآن ،تهران ،دفتر مطالعاک تاریخ امعارف اسالمى ،چوا اال،
(.) 1415
 -31فیروزنبادي ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط[ ،تحقیق :مكت

تحقیةق التةراث فة ،مؤسسةة

الرسالة] ،بیرو ،،موسسه الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع.) 1426( ،
 -32فیض االسالق ،سید لی نقی ،ترجمه ا تفسیر قرآن ظیم ،تهران ،انتشاراک فقیه1378( ،ش).
 -33کاایان ور ،اهمد ،ترجمه قرآن ،تهران ،سازمان چا ا انتشاراک اقبال1378( ،ش).
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 -27طباطبایى ،محمدمسین ،المیزان فى تفسیر القرنن ،قم ،جماعةة المدرسةین فةى مةوزة العلمیةة،

عبةدال خلةف
 -34كرمانى ،محمود بن ممزة ،البرهان ف ،متشابه القرنن[ ،تحقیةق :أممةد عزالةدین
هّ
هّال] ،بیرو ،،دار صادر.) 1411( ،
 -36مرارق ویراز  ،ناصر ،ترجمه قرآن ،قم ،دفتر مطالعاک تاریخ ا معارف اسالمی1373( ،ش).
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 -35مجتبو  ،سید جالل الدین ،ترجمه قرآن ،تهران ،انتشاراک هرمت1371( ،ش).
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 -37گرماراد  ،سید لی ،ترجمه قرآن ،تهران ،انتشاراک قدیانی1384( ،ش).
عبدال محمد ،بالغة تصریف القول ف ،القرنن الكریم ،دمشق ،دارالقتیبه2002( ،ق).
 -38نقراط،
هّ
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