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مقاله پژوهشی

بررسی بازنمایی تنکیر در ترجمههای فارسی قرآن قرن دهم ،الهی قمشهای،
انصاری ،رضایی اصفهانی ،صفوی و ترجمه تفسیر طبری
(مطالعه موردی سوره بقره)
جواد اصغری ،1حسین صادقی شالی

*2

 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه عربی ،دانشگاه تهران ،ایران
دریافت1399/11/12 :

چکیده
تنکیر یکی از اسالیب پرکاربرد در متون زبان عربی ،باألخص قرآنکریم است که معانی مختلف و متنفوعی را
در خود جای داده است .آگاهی از این معانی برای مترجم ضروری است و به او در انتقال درست مفهوم کمف
میرساند .پژوهش حاضر در پی آن است که معانی نهفته در نکره را بررسفی کفرده و بازتفا آن را در شفش
ترجمه مختل فارسی (ترجمه تفسیر طبری ،قرآن قرن دهم ،الهی قمشفهای ،انصفاری ،رضفایی اصففهانی و
صفوی) از سوره بقره مورد نقد و بررسی قرار دهد .نتایج این پژوهش که با روش توصفیفی -تحلیلفی صفورت
گرفته ،حاکی از این است که مترجمان گرچه در مواردی ،موفق به نمایانفدن تنکیفر کلمفات مفتن اصفلی در
ترجمههای خود شده و از این حیث ،رضاییاصفهانی بهترین و الهیقمشهای ضعی ترین عملکرد را بفه خفود
اختصاص دادهاند ،اما مجموع عملکرد ترجمههای ششگانه چنان نیسفت کفه بتفوان آن را مناسفب و موففق
قلمداد کرد .ازجمله مواردی که نشانگر عملکرد ضعی مترجمان است ،عبارتند از .1 :انتقال نکرهبودن کلمفه و
عدم انتقال معنای تنکیر؛  .2بیاعتنایی به نکره در برخی نقشها همچون حال؛  .3توجه نکردن به کلمهای کفه
در ی
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پذیرش1400/3/8 :

آیه هم بهصورت معرفه بهکار رفته و هم بهصورت نکره؛  .4عدم عنایت کفافی بفه وا های کفه در یف

عبارت دو بار بهصورت نکره ذکر شده است؛  .5انعکاس تنکیر ی

کلمه و عدم بازنمایی این ویژگفی در وا های

دیگر که به هم عط شدهاند.

Email: sadeghishalli@ut.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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وا گان کلیدی :نقد ترجمه قرآن ،سوره بقره ،تنکیر ،معانی نکره

بررسی بازنمایی تنکیر در ترجمههای فارسی قرآن قرن دهم ،الهیقمشهای ___ ... ،جواد اصغری و حسین صادقی شالی

 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله

قرآنکریم مهمترین معجزه پیامبر خاتم بهشمار میرود .این کتاب آسممانی در ابعماد ملت م
خود ظرافتهای بسیاری دارد و هر ک مه بنابه هدفی خاص در آن بهکار رفته است بهنحموی
که جایگزینی آن با ک مهای دیگر لط

و همد اولیمه را در پمی نمدارد .بمهپشمتوان هممین

ظرافتهاست که قرآن دیگران را به تحدّی و چالش کشیده و از آنان میخواهمد کمه مل م و
مانندش را بیاورند .یکی از اسالیب زبان عربی که بهطور گسترده در قرآن مورد اسمتااده قمرار
گرفته ،اس وب تنکیر (و نیز تعری ) است .همچون دیگر مباحم
تعری

ممرتبب بما قمرآن ،مبحم

و تنکیر نیز توجه دانشمندان حوزههای گوناگون را به خمود ج مب کمرده اسمت .در

تعری

و تنکیر پرداخته و درصدد تبیین این مسئ ه برآمدهاند که چمرا در مموقعیتی کماله بمه

صورت معرفه و در موقعیتی دیگر بهصورت نکره آمده و چه معانی و ظرافتهمایی در پم
این امر نهاته است.
آگاهی از این معانی و ظرافت هما بمرای درب بهتمر کماله الهمی مروری اسمت و ایمن
رورت زمانی بیشتر ج وهگری میکند که کسمی بلواهمد قمرآن را در قالمب زبمانی دیگمر
ریلته و معانی اسالیب و صیغههای زبان عربی ،از جم ه اس وب مزبور را در ترجمه بازتماب
دهد .این امر هرچند سلت مینماید ،اما میتوان با بهرهگیری و پیادهسازی یافتمههمای مایمد
پژوهشهای متعددی که در ارتباط با ابعاد ترجمهای قرآن به رشته تحریر درآمده ،ترجممهای
بهمراتب بهتر و دقیقتر ارائه کرد.
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این میان ،ع مای نحو بیشتر به بعد لاظی و ع مای بالغت و تاسیر بیشمتر بمه جنبمه معنمایی

ما نیز در پژوهش حا ر که با روش توصیایم تح ی ی (استقرایی) صورت ممیگیمرد ،در
راستای همان پژوهشها قده برداشته و ق م میزنیم و با توجه به کماربرد و اهمیمت فراوانمی
برخی از داللتهای تنکیر ،درصدد ارزیابی انعکاس و انتقال آن در ترجمههای فارسمی قمرآن
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که در مبح

تنکیر نهاته است ،دایره بح

خود را به آن محدود کمرده و پم

از اشماره بمه
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برمیآییم .بدین منظور و برای ارزیابی بهتر و دقیقتر ،سوره بقره را انتلاب کمرده و ییم 10
نمونه ،به بررسی بازتاب تنکیر در شش ترجمه میپردازیم ،که عبارتند از:
ترجمه تاسیر طبری (ت .ت .طبمری) ،قمرآن قمرن دهمم (ق .ق .دهمم) ،الهمیقمشمهای،
انصاری ،ر اییاصاهانی و صاوی.
ع ت انتلاب این ترجمهها ،اوالً تاماوت زممانی و نانیماً شمیوه ترجممهای آنهاسمت دو
ترجمه نلست کهن و تحتال اظی هستند ،دو ترجمه انصاری و ر ایی جمزو ترجممههمای
موسوه به وفادار بهشمار میآیند و دو ترجمه قمشهای و صاوی نیمز ترجممههمایی تاسمیری
هستند.

با توجه به آنچه گذشت ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
م عم کرد ترجمههای ششگانه در انعکاس نکره چگونه بوده است؟
م در این ترجمهها ،عده بازنمایی تنکیر را بیشتر میتوان در چه مواردی مالحظه کرد؟
 -3-1پیشینه پژوهش

در ارتباط با مقوله نکره ،مطالعات بسیاری در زبمان عربمی انجماه گرفتمه اسمت حمال آنکمه
پژوهشگران داخ ی توجه بسیار اندکی به این مقوله داشتهاند و بهعنموان نمونمه ،ممیتموان از
پژوهشهای زیر ناه برد:
 میرحسممینی و اسممودی ( ،)13۹2در مقالممهای بممه بررسممی بالغممت ک مممات نکممره درحکمتهای اماه ع ی (ع) پرداختهاند و با وجود اشاره -در چکیده فارسی -به عمده تناسمب
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 -2-1پرسشهای پژوهش

الزه ترجمههای فع ی نهجالبالغه با غرض سلنهای امیرالمؤمنین ،در ممتن عربمی مقالمه بمه
نشانی از نقد عم ی ترجمهها برنمیخوریم.
و تنکیر واژه «ب د» در آیات متشابه لاظی سور بقره و ابراهیم که با یکمدیگر اخمتال دارنمد،
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 -محققیان و همکاران او ( ،)13۹4در مقالهای به بررسی کارکرد قرائن سیاقی در تعریم

بررسی بازنمایی تنکیر در ترجمههای فارسی قرآن قرن دهم ،الهیقمشهای ___ ... ،جواد اصغری و حسین صادقی شالی

پرداختهاند ،اما به تأنیر اختال این تعری

و تنکیر در ترجمههای فارسمی صمورتگرفتمه از

دو آیه مزبور توجهی نشان ندادهاند.
 پیرمرادی ( ،)13۹۵در پایاننامه ارشد خود زیباییشناسی داللمتهمای معمانی نکمره درقرآنکریم و تطبیق آن بر دو تاسیر الکشا و مجمعالبیمان در ده جمز اول را بررسمی کمرده
است.
 معصومی ( ،)13۹۵در پایاننامه ارشد خود بمه بررسمی اسمم نکمره و زیبمایی شناسمیکاربرد آن در قرآنکریم (جز بیست و یکمم تما سمیاه) بما تکیمه بمر دو تاسمیر الکشّما و
مجمعالبیان پرداخته است.
 عمرانیپور و غالمع یزاده ( ،)13۹6نیز در مقاله خود بررسی بالغمی التامات معرفمه ونپرداختهاند.
از سوی دیگر ،در باب نقد و بررسی ترجمههای فارسی قمرآن بماصخش شمش ترجممه
موردنظر ،با پژوهشهای نسبتاً فراوانتری در زبمان فارسمی مواجمه هسمتیم کمه البتمه سمهم
ترجمهها ملت

است برخی از ترجمهها مانند ترجمه الهی قمشمهای بیشمتر ممورد نقمد و

بررسی قرار گرفتهاند و برخی دیگر همچون ترجمه انصاری ،کمتر.
با بررسیهای صورتگرفتمه ،بمه ایمن نتیجمه ممیرسمیم کمه در حموزه نقمد و بررسمی
ترجمههای فارسی قرآن عموماً و شش ترجمه موردنظر خصوصاً ،بنابر مبح

نکره ،به همی

پژوهش مستق ی برنمیخوریم و در پژوهشهای مزبور نیز کمه دربماره نکمره هسمتند ،اصمالً
توجهی به ترجمه نشده و یا این توجه ناچیز بوده است .از اینرو ،ایمن مقالمه در نموع خمود
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نکره در ک مات متشابه و متضاد موجود در یک آیه را بررسی کمردهانمد ولمی بمه ترجممههما

پژوهشی نو بهشمار میرود.
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 -2مبانی نظری
 -1-2نکره

نکره در لغت از ریشه «نکر» مشتق شده و د معرفه است و معنای اص ی آن بما ناآگماهی و
عده شناخت ارتباط دارد (ابنفارس ،13۹۹ ،ج.)4۷6 :۵
در اصطالح ،تعاری

متعددی از نکره شده ،ازجم ه:

«نکره آن است که برای شی نامعینی و ع شده» (ابنحاجب ،140۹ ،ج،)32۵ :1
«ماسوای معرفه ،نکره است» (ابنمالک ،1410 ،ج،)11۵ :1
«نکره چیزی است که با آن به [شمیئی در خمارج اشمارهای و معی نشمده» (اسمترآبادی،

 ،1۹۹6ج،)2۷۹ :3
یا وجود تعدد آن در خارج مقدّر است ،مانند :شم » .بنابراین ،آنچه در نکمره معتبمر و مهمم
است ،صالحیت آن برای تعدد است ،نه وجود تعدد (فاکهی.)133 :1414 ،
برخی از نشانههای اسم نکره در زبان عربی عبارتند از :پذیرش ال واله تعری

و آممدن

« ُربَّ» بر سر اسم ،تنوین در اسمهای فع و اسممهمای ع مم غیرمنصمر  ،جمواب «کَیْم ج»،
وقوع بعد از «ملنْ» استغراقیه و «کَمْ» ،اسمم و خبمر «ال»ی نامی جمن

یما شمبیه بمه «لَمیْ ج»،

صالحیت نصب بهعنوان حال یا تمییز (سیوطی ،140۷ ،ج.)81 :2
 -2-2معانی تنکیر

تنکیر یکی از اسالیب پرکاربرد در زبان عربی است که بهرهگیری از آن در مقاه مناسب خمود
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«نکره هر اسمی است شایع در جنسی که تعدّد آن در خارج موجود است ،ماننمد :رججلم ،

نیکوست .بالغیون در احوال مسندالیه و مسند با پرداختن به تنکیر ،معانی ملت امی بمرای آن
برشمردهاند .ماسران نیز ازجم ه کسانی هستند که به معانی تنکیر اشماره کمردهانمد .ییمالً بمه
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برخی از این معانی اشاره میکنیم:

بررسی بازنمایی تنکیر در ترجمههای فارسی قرآن قرن دهم ،الهیقمشهای ___ ... ،جواد اصغری و حسین صادقی شالی

 -1-2-2اِفراد

بر آنها صدق ممیکنمد .در اینجما ،فمرد

یعنی اراده فردی نامعین از افرادی که اسم جن

اختصاص به مارد ندارد و م نی و جمع را نیز شام میشود زیرا فرد در م نی یعنی دو چیمز
یا دو نار .فرد در جمع نیز بهمعنای چند نار یا چیز است .بمدینترتیمب ،فمرد ممکمن اسمت
یکی باشد یا بیشتر.
مارد ،مانند :وجاء رج ِ
صى ال َْمدِينَةِ يَ ْس َعى (قصش .)20 /م نی و جمع نیز ماننمد:
َ َ َ َ ُ ٌ
ل م ْن َأقْ َ
جالن» و «جَّاءَّنيَّرَّجَّالَّ» .مراد از فرد در م الهای یکرشده بمهترتیمب عبارتسمت از:
«جَّاءَّنيَّرَّ َُّ

یک ،دو و چند مرد (دسوقی ،بیتا.)۵۷4 :
 -2-2-2نوعیت

 -3-2-2جهل /تجاهل

گاهی نکرهآوردن یک اسم بدین خاطر است که گوینده یا شنونده بهجز آن مقدار کمه بما
نکره تعبیر شده ،حقیقتاً یا ادعا ً آن را نمیشناسد (سمکاکی ،)1۹1-1۹2 :140۷ ،ماننمد« :عَّنْْديَّ
جلَّ» که اگر واقعاً او را نشناسیم ،جه است و اگر مدّعی نشناختن باشیم ،تجاه .
رَّ َُّ
 -4-2-2وجود مانع برای تعری

و وجود مانع بر سر راه آن اسمت (سمکاکی،

گاهی نکرهآوردن بهخاطر عده امکان تعری
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نوعیت (سکاکی )1۹1 :140۷ ،یا تنویع (عصاه ،بیتا ،ج )331 :1یعنمی اراده نموعی از انمواع
ٍ
بَّبهَّ» .تنکیر «دا » و «دوا » بر ایمن معنما داللمت
اسم جن نکره ،مانند« :لكُلَِّّداءَّدواءَّيُ ْستط ُّ
دارد که هر نوع دردی دارای نوعی داروی متناسب با خود است (میدانی ،1416 ،ج.)40۷ :1

 ،)1۹2 :140۷مانند:
َّ

َّ

که شاعر از «یمین» م و نه «یمینه» که معر به ا افه است م استااده کرده تما از نسمبتدهمی
صریح خستگی به دست راست ممدوح اجتناب کرده باشد (تاتازانی.)23۵ :1434 ،
34۵
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ه َََُّّنْْْْْد ُ َّيمْْْْْ َّ َّ
إذاَّسْْْْْْم ْ

َّ لطُ ْْْْالَّالْل ْمْْْْلَّبدلْْْْ ُهَّ ْْْْما َّا َّ
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 -5-2-2تعظیم /تحقیر

مانند:
لْْ ُهَّااجْْبَّكْْيََُّْْلَََِّّّ ٍ
ْْهَّي ْْ نُ ُهَّ َّ
ْ
َّ

ْبَّ َّ
َّ ول ْسَّل ُهَّع ْ َّطالبَّال ُْعْهَِّااج ُ
َّ

که یعنی :ممدوح هرگاه بلواهد مرتکب امری زشت شمود ،ممانعی محکمم و بمزر او را از
ارتکاب آن امر بازمیدارد ،و هرگاه فردی از او درخواست احسان کند ،ممانعی کوچمک همم
نمیتواند او را از احسان بازدارد ،چه برسد به مانعی بزر (دسوقی ،بیتا.)۵۷۵-۵۷6 :
 -6-2-2تکثیر

الَّوإنّ َّلهَّلَّغَّنَّمااَّ» .مقاه و بافتی که این کاله در آن ایراد شده ،اقتضا میکنمد
مانند« :إنّ َّلهَّإلب ا
که مراد ،شتران و گوساندان زیاد باشد (دسوقی ،بیتا.)۵۷۷ :

.)۵0 :1424
 -8-2-2اخفا از مخاطب

جلََّّإنَّكََّّاَّنْلَّهَّكْهََّّعَّ َّالصَّاَّابَّ» .تنکیر «رج » بدین خاطر اسمت کمه نمامش
مانند« :قَّالََّّرَّ َُّ
ملای بماند و آسیبی متوجهش نشود زیرا امری ناخوشمایند بمه او نسمبت داده شمده اسمت
(عونی ،بیتا ،ج.)12۹ :4
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 -7-2-2تقلیل

ان م ِ َن ه َاّللِ َأكْبَ ُر (توبه .)۷2 /تنکیر «ر وان» داللت بر این دارد کمه ر مایتی
مانندَ :ورِ ْض َو ٌ
اندب از جانب خدا از همه نعمتهای بهشتی که پیشتمر یکمر شمده ،برتمر اسمت (قزوینمی،

 -3نقد و بررسی
در این آیه ،دو نکره وجود دارد.
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ِ ِ
 -1-3ال ري ِ ِ
ين (بقره)2 /
ب فيه ُهدى لل ُْمتَّق َ
َْ َ
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ایامای نقمش ممیکنمد و

ب است زیرا در مقاه اسم الی نای جمن
نکره نلست َريْ َ
«ال» -چنانکه گاتهاند -در معرفه عم نمیکند (سیبویه ،1408 ،ج .)2۹6 :2از سوی دیگر ،اسمم
الی نای جن

در شمار نکرههای واقع در سیاق نای قرار میگیرد و چنین نکرههمایی افماده

عموه میکنند (ابنحاجب ،140۹ ،ج .)۵۷4 :2بنابراین ،وقتی الی نای جن
میشود ،همه افراد جن
شام فردفرد جن

بر سر اسممی وارد

جلَّكيَّالدَّارَّ» ،این نامی
آن اسم را دربرمیگیرد .م الً در جم هَّ « :رَّ َُّ

مرد میشود و لذا نمیتوان چیمزی را بمر آن عطم

کمرد و گامتَّ َّ« :

يب نیز چنین حالتی دارد و وجود هرگونه شمک و تردیمد از
لَّرَّ َُّ
جلَّكيَّالدَّارََّّبَّ َّْ
رَّ َُّ
جالن»َ .ر َ
ساحت قرآن نای شده است.
برای انعکاس این معنا در ترجمه ،الزه است اداتی را بهکار گرفت که عمومیت مزبمور را
ر ایی و صاوی با بهرهگیری از واژه «هی » ،موفق به نمایاندن معنای تعمیم شدهاند (بمهجمز
يبب همم بمهصمورت« :گممانی /تردیمدی»
الهیقمشهای ،در سه ترجمه دیگر نکرهبودن َر َ
شده ،اما نظر به امکان حذ یای نکرۀ ک مهای که پم

منعک

از «همی » واقمع ممیشمود،

ترجمه الهیقمشهای« -بیهی شک» -نیز درست است) .در مقاب  ،ت .ت .طبری و انصماری
این کار برنیامدهاند .از این دو ،انصاری هرچنمد از معمادلی نکمره« -شمکی» -اسمتااده

از پ

ريبب را صمریحاً بازتماب نمداده
کرده ،اما چنانکه گاتیم ،معنای موجود در نکمرهبمودن ال
َ
است.
ريب که نلستین نکره در سوره بقره است ،آخرین نکره این سموره -ال
عالوه بر ال َ

طاق َة  -نیز با الی نای جن

همراه شده است .میان این دو 24 ،نکمره دیگمر نیمز بما هممین
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در مقاه نای نشان دهد .از میان ترجمههای ششگانه ،چهار ترجممه ق .ق .دهمم ،قمشمهای،

سبکوسیاق وجود دارند که با تح ی عم کرد مترجمان در بازتاب معنای تنکیمر موجمود در
آنها (افاده عمومیت) ،به آمار زیر میرسیم.
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جدول  :1عملکرد ترجمههای ششگانه در انعکاس معنای تنکیر در اسمای الی نفی جنس
ت .ت .طبری

ق .ق .دهم

قمشهای

انصاری

رضایی

صفوی

انعکاس معنای تنکیر

۲

۲

۲

درصد موفقیت

۷.۶۹%

۷.۶۹%

۷.۶۹%

۰
0٪

۲۲

۵

84.۶1%

1۹.۲۳%

طبق جدول فوق ،ترجمه گروهی ر اییاصاهانی بیشترین میزان موفقیمت را در بازتماب
معنای  26نکرهای داشته است که اسم «ال»ی نای جن

بودهاند .ترجمه انصاری نیز بمهرغمم

موفقیت در برگردان  20نکره به نکره ،کمترین میزان موفقیت را از حی

انتقال معنای تعممیم

داشته است.
نکره دوهُ ،هدى است که مصدر است و بهجای صات «هادٍ /هادی» آمده (زملشمری،

 ،140۷ج .)3۷ :1این توصی

با مصدر داللت بر مبالغه دارد و تنکیمر آن نیمز افماده تعظمیم و

که کُنهش مع وه نیست و نمیتوان به آن رسمید و گمویی همدایتی محمت اسمت (سمکاکی،

 212 :140۷و  .)268آنچه نشان از اراده تالیم دارد ،قرینه تمجید قمرآن اسمت زیمرا بما اسمم
اشاره دور ذلك که داللت بر منزلت بسیار رفیع قرآن دارد ،بدان اشاره و با ال ريب فيبه

توصی

شده است (میدانی ،1416 ،ج.)40۵ :1

بنابراین ،در پ تنکیر ُهدى هدفی نهاته اسمت کمه متمرجم بایمد بمهنحموی آن را در
ترجمه خود بنمایاند .با رجوع به ترجمهها ،مشاهده میکنیم که فقب در ترجممه ق .ق .دهمم
شده ،حال آنکمه ایمن انعکماس در

است که بهوسی ه «رهنمایی نیک» تنکیر ُهدى منعک
سایر ترجمهها بهچشم نمیخورد و مترجمان مزبور عم کرد درستی در ترجممه ُهدى کمه
نکرهبودن آن محرز است ،نداشتهاند و آن را به «رهنما /راهنمایِ» ترجمه کردهاند.
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تالیم میکند (بیضماوی ،1418 ،ج )3۷ :1و مراد این است که قرآن در هدایت بهحدی رسمیده

واژه «هدی» چهار بار دیگر نیز در سوره بقره بهصورت نکره یکر شده است:
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ِ
ك َعلَى ُهدى م ِ ْن َربِّهِ ْم (بقره)۵ /
1م ُأولَئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي (بقره)38 /
2م َفإ َّما يَ ْأتيَنَّكُ ْم منِّي ُهدى َف َم ْن تَب َع ُه َد َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين (بقره)۹۷ /
ص ِّدقا ل َما بَيْ َن يَ َديْه َو ُهدى َوبُ ْش َرى لل ُْم ْؤمن َ
3م ُم َ
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4م هدى لِلن ِ
َّاس وبين ٍ
ات مِن الْه َدى َوالْ ُفر َق ِ
ان (بقره.)18۵ /
َ َ ِّ َ
َ ُ
ُ
ْ

در جدول زیر ،برگردانهای ترجمههای ششگانه برای واژه منکّر هدی آمده است.
جدول  :2برگردانهای ترجمههای ششگانه برای وا ه منکّر هدی
ردی

آیه

ت.ت .طبری

ق.ق .دهم

قمشهای

انصاری

رضایی

صفوی

1

۵

راه راست

راه راست

راه راست

هدایت

راهنماییِ

هدایتی

۲

۳8

راه راست

راه راست رهنمایی

رهنمائی

هدایتی

رهنمودی

رهنمودی

۳

۹۷

راه راست

رهنمایی

هدایت

رهنما

رهنمود

مایه هدایت

4

18۵

راه راست

راهنمودنی

هدایت

رهنمایِ

راهنمایِ

رهنمود

چنانکه مالحظه میکنیم ،در آیه  :۵فقب صاوی ،در آیه  :38قمشهای ،انصماری ،ر مایی،
راست» که نکره نیست) ،در آیه  ۹۷و  18۵که هدی نقش حال را دارد ،صمرفاً ترجممه ق.
ق .دهم ،عم کرد قاب قبولی در انعکاس تنکیر هدی داشتهاند .در اینجا ،الزه است اشماره
کنیم که وقتی یک ک مه نکره در مقاه حال واقع شده ،مترجمان عمدتاً نتوانستهاند نکمرهبمودن
آن را نمود دهند .نکته درخور توجه دیگر در دو آیه فوق ( 38و  ،)18۵ایمن اسمت کمه واژه
«هدی» هم بهصورت نکره بهکار رفته و هم معرفه .متمرجم بایمد ایمن تاماوت را در ترجممه
خود منعک

کند مسئ های که در انعکاس آن در آیمه  ،38هممه ترجممههما بمهجمز ت .ت.

طبری (هر دو به «راه راست» ترجمه شدهاند) موفق بودهاند ،حالآنکه در ارتباط بما آیمه ،18۵
فقب ترجمه ق .ق .دهم توانسته است کمه همم نکمرهبمودن «همدی» را بازتماب دهمد و همم
معرفهبودن آن را امری که از کمتوجهی سایر مترجمان در ترجمه دو ک ممه متاماوت کمه بما
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صاوی و نیز بهنوعی ترجمه ق .ق .دهم (با در نظر گرفتن «رهنمایی»که نکره است ،و نمه «راه

فاص های اندب از هم یکر شدهاند و همینطور ،عم کرد دوگانه آنها حکایت دارد.

در این آیه ،سه نکره وجود دارد:

34۹
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ِ
ِ
يم (بقره)10 /
 -2-3في ُقلُوبِهِ ْم َم َر ٌ
اب َأل ٌ
اّلل َم َرضا َول َُه ْم َعذَ ٌ
ض َف َز َاد ُه ُم ه َ ُ
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نکره نلست مرض است .تنکیر مرض بر اینکه همه انواع بیمماریهما در دلهمای
منافقان وجود دارد ،داللت نمیکند (اندلسی ،1420 ،ج ،)۹۷ :1ب که بر نوع مبهمی از بیماریهما
غیر از آنچه که مرده میشناسند ،داللمت دارد (ابوسمعود ،بمیتما ،ج .)42 :1همچنمین تنموین و
تنکیر موجود در مرض اشاره به این دارد که بیماری مدنظر در چنان نهانگاه عمیقمی قمرار
دارد که قاب دیدن نیست و درنتیجه ،امکان مداوایش وجود ندارد (نورسی.)۹۵ :2002 ،
نکره دوه َم َرضا است .در تع ی این تنکیر گاته شده که بیمماری دوه غیمر از بیمماری
اول است و از همین رو ،منکّر آورده شده و تقدیر آیه « فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًاا إَّلْىَََّّّهَّضَْ َّْم»
است .مشابه این امر را هم ممیتموان در آیمه  12۵سموره توبمه سمراگ گرفمت کمه خداونمد
ِ
میفرماید :و َأما الَّذِ ِ
ِ
ون
بم كَباف ِ ُر َ
ين في قُلُوبِهِ ْم َم َر ٌ
َ َّ
ض فَ َز َادتْ ُه ْم رِ ْجسا إلَى رِ ْجسبهِ ْم َو َمباتُوا َو ُه ْ
َ

نکره تکرار میشود ،عموماً داللت بر این دارد که بما نکمره اول متاماوت و غیمر از آن اسمت
(طیبی ،1434 ،ج 1۷6 :2آلوسی ،141۵ ،ج .)1۵2 :1بدینترتیمب ،در اینجما بما دو نکمره مواجمه
هستیم که با یکدیگر تااوت و تغایر دارند .البته ،این احتمال نیز وجمود دارد کمه ممرض دوه
باع

تقویت و تشدید مرض نلست شده باشد.
ِ
يم نیز به دلی اینکه صات عذاب قمرار گرفتمه ،نکمره
اب استَ .أل ٌ
نکره سوه َعذَ ٌ

است چراکه صات و موصو در تعریم

و تنکیمر بما همم مطابقمت دارنمد .بماری ،تنکیمر

عذاب داللت بر تعظیم و عظمت آن دارد (سیوطی ،1408 ،ج.)4۷2 :3
در ارزیابی عم کرد ترجمههای ششگانه باید بگوییم کمه درخصموص نکمره اول و دوه،
تنها ترجمه ق .ق .دهم توانسته که با برگردان مبرض و مرضبا بمه «بیممار » (هممان:
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(جرجانی ،142۹ ،ج .)10۵ :1دلی دیگر هم آن است که بنابر قاعدهای ،وقتی نکره بمهصمورت

«بیماریای /بیمارییی») ،موفقیتآمیز عم کند .انصاری و ر ایی نیز فقب در بازتاب نکمره
اول موفق بودهاند انصاری مرض را به «بیماریای» ترجمه کرده و ر ایی نکرهبودن اسمم

3۵0
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مزبور را در داخ کروشه و از طریق «[نوعی بیماری» نشان داده است که میشد کروشمه را
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هم برداشت چراکه یکی از معانی تنکیر ،نوعیت است و میتوان چنین نکرهای را با «نموعی»
و ام ال آن همراه کرد.
هر دو مترجم مرضا را به «بیماری» برگرداندهاند که این برگردان نمایمانگر نکمرهبمودن
ک مه نیست .ت .ت .طبری (بیماری /بیماری) ،الهمیقمشمهای (ممریت /ممرض) و صماوی
(بیماری /بیماری) نیز در انعکاس تنکیر هیچیک از این دو اسم مناسب عم نکردهاند.
در بازتاب تنکیر عذاب أليم هم چهار مترجم موفمق عمم کمردهانمد حمالآنکمه ایمن
عبارت در ت .ت .طبری و الهیقمشمهای بمهصمورت نکمره ترجممه نشمده اسمت (عمذاب
دردناب) .البته اگر در نظر بگیمریم کمه در رسمماللمب قمدیم ،گماهی یمای تنکیمر را حمذ
میکردند ،باید «عمذاب دردنماب» را نیمز «عمذابی دردنماب» یما «عمذاب دردنماکی» بمدانیم و
«عذابی دردناب» (انصاری و صاوی) یما «عمذاب دردنماکی» (ر مایی) اسمتااده کمردهانمد و
ترجمه ق .ق .دهم نیز از «شکنجه (همان :شکنجهای) دردناب» بهره برده است .بما توجمه بمه
بازتاب همر سمه نکمره موجمود در ایمن آیمه

نکات گاتهشده ،تنها ترجمه ق .ق .دهم از پ
برآمده است.

ل الَّذِي استوقَد نَارا فَلَما َأ َضاءت ما حولَه َذهبب ه ِ ِ ِ
 -3-3مثَل ُُه ْم كَمثَ ِ
بركَ ُه ْم فِبي
ْ َْ َ
َّ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َُ
َ
َ
اّلل بنُبوره ْم َوتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُظلُم ٍ
ون َ ...أ ْو كَصيِّ ٍ
ات َو َر ْع ٌد َوبَ ْر ٌق (بقره1۷ /و)1۹
ات َال يُبْص ُر َ
الس َماء فيه ُظل َُم ٌ
ب م َن َّ
َ
َ

در این دو آیه 6 ،واژه نکره بهکار رفته است:

تنکیر نارا برای تعظیم ،تالیم و تهوی (زملشری ،140۷ ،ج ۷۵ :1ابوسعود ،بمیتما ،ج:1
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درنتیجه ،عم کرد ت .ت .طبری را نیز موفقیتآمیمز ق ممداد کنمیم .سمه ترجممه ،از عبمارت

 )۵0است .همچنین ،میتواند اشاره به احتیاج شدید آنان داشته باشد بهنحموی کمه نموع ایمن
آتش برایشان تااوتی نمیکند و هرگونه که باشد ،بدان بسنده میکنند (نورسی.)130 :2002 ،
بههمراه صیغه جمع نشان میدهد که این ظ مت چنان است که کسی ،دیگمری را نممیبینمد
3۵1

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.12.4

تنکیر واژه ظلمات در آیمه اول نیمز بمرای تالمیم (ابوسمعود ،بمیتما ،ج )۵1 :1اسمت و
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(نیسابوری ،1416 ،ج )1۷4 :1و وجود نور و روشنایی بهک ی منتای اسمت (آلوسمی ،141۵ ،ج:1

 .)16۹همچنین ،نشان از آن دارد که این ظ مات برایشان مجهول است و اینان نسمبت بمه آن
هی شناخت و الاتی ندارند و درنتیجه ،تأنیرگذارتر است (نورسی.)131 :2002 ،
نکره سوه ،صيَب است و هد

از آن ،اراده نوعی باران شدید و هولنماب (زملشمری،

 ،140۷ج .)82 :1در کنار تنویع ،از تعظیم نیز یاد شده خاماجی ،معتقمد اسمت کمه ممانعی در
جمع این دو معنا وجود ندارد و احتمال میدهد که تنویع ناشی از تنموین و شمدت ناشمی از
صیغه صات مشبهه باشد ،گواینکه معنای مشهور در این صیغه داللمت بمر نبموت اسمت ،نمه
تهوی و تعظیم ،هرچند مانعی در این امر نیست .او ایمن تنکیمر را نشمانه تک یمر نیمز دانسمته
است (بیتا ،ج.)3۹2-3۹3 :1
 140۷ج ،)83 :1تالیم و تهوی (ابوسعود ،بمیتما ،ج )۵3 :1اسمت و یعنمی :مج َم ایمن منافقمان
همچون م گروهی است که از آسمان بارانی بر آنان باریده و این باران با تاریکیهمایی کمه
گویی سیاهی شب است ،تندری که گوشها را کر میکند و آیرخشی که چشممهما را خیمره
میکند و بیناییشان را میرباید ،همراه است (طنطاوی ،1۹۹۷ ،ج .)66 :1این سه تنکیر بر عمده
شناخت و جه ملاطب نسبت به آنها نیز داللت میکند (نورسی.)140-141 :2002 ،
در ترجمه این شش نکره ،ترجمههای ششگانه ملت

عمم کمردهانمد ترجممه ق .ق.

دهم ،انصاری ،ر ایی و صاوی نارا را به «آتشی» و ت .ت .طبمری و الهمیقمشمهای بمه
«آتش» برگرداندهاند که گروه نلست عم کرد درستتری داشتهاند .البتمه ،چنانکمه در نمونمه
قب گذشت ،اگر «آتشِ» ت .ت .طبری را «آتشی» بدانیم که «یای نکره» هنگاه نگمارش از آن
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هد

از تنکیر سه نکره دیگر -ظلمات  ،رعد و ببرق  -نیمز تنویمع (زملشمری،

حذ شده ،باید این ترجمه را هم در کنار آن چهار ترجمه درست قمرار دهمیم .در ترجممه
ظلمات نیز که دو بار بهصورت نکره یکر شده ،ت .ت .طبری ،ق .ق .دهم ،الهیقمشمهای
تاریکی /تاریکیها» ترجمه کردهاند ،اما از حیم
3۵2

انتقمال تنکیمر ،همی یمک موفمق نبمودهانمد.
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و ر اییاصاهانی هرچند آنها را یکسان برگردانده و بمهترتیمب بمه «تماریکی /تماریکیهما/
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انصاری و صاوی نیز گرچه ظلمات نلسمت را بمهدرسمتی بمه «تماریکیهمایی» ترجممه
کردهاند ،اما این شیوه را در مورد ظ مات دوه تکرار نکرده و آن را به «تاریکیها» ترجممه
کرده و نکرهبودنش را بازتاب ندادهانمد .در انتقمال تنکیمر واژه صبيب همر شمش ترجممه
درست عم کرده و آن را بهترتیب به «بارانی /بارانی /بارانی تنمد /بمارانی سملت /رگبماری/
رگباری تند» ترجمه کردهاند .از سوی دیگر ،در ترجمه دو نکمره :رعد و ببرق  ،شماهد
عم کردی عی

از سوی مترجمان هستیم و هی یک از آنها نکرهبمودن واژگمان مزبمور را

در ترجمه خود منتق نکردهاند .البته ،در این میان ،صاوی برق را به «برقی» برگردانده کمه
همین نشانه نمایاندن تنکیر و در نتیج ترجم درست اوست.

عبدالقاهر جرجانی ( )28۹-288 :1413بر این باور است که تنکیر حياة نیکموتر ،زیبماتر
و دلکشتر است ،و نه تعری

آن ،چراکه معنا مبتنی بمر افمزایش زنمدگانی اسمت ،نمه خمود

زندگانی ،زیرا فقب موجود زنده بمه زنمدگانی حمرص و آز دارد و کسمی کمه زنمده نیسمت،
نمیتواند به زندگانی و چیزی دیگر آزمند باشد .بنابراین ،گویی گاته شده :یهودیمان دوسمت
دارند به حیاتی که قبالً داشته و االن دارند ،حیاتی را که در آینده قرار دارد و هنوز بمهوجمود
نیامده ،بیازایند و آنان به این امر حریش هستند .چنانکه در اینجما بمهصمورت تنکیمر -و نمه
تعری  -میگوییم« :به حیات خود حیاتی را بیازایند» ،در این آیه نیمز چنمین حمالتی وجمود
دارد زیرا استااده از تعری

در جایی صحیح است که حیات بهطور مط ق مراد باشد.
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 -4-3ولَت ِجدنَّهم َأحرص الن ِ
َّاس َعلَى َحيَاةٍ (بقره)۹6 /
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ
تنها نکره آیه فوق َحيَاةٍ است.

زملشری ( ،140۷ج )168 :1معتقد است حياة بدین خاطر منکّر شمده کمه ممراد از آن،
حیاتی ملصوص ،یعنی حیات طموالنی ،اسمت .رازی ،عمالوه بمر ایمن دیمدگاه ( ،1420ج:3

 .)13۷همچنین ،مراد از این حیات ،حیات فمانی اسمت و تنکیمر آن حکایمت از ق ّمت دارد و
3۵3
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 ،)60۹تنکیر حياة را دلی حیات کام  ،دائم و غیرمنقطمع نیمز دانسمته اسمت ( ،1420ج:16
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اینکه یهودیان به کمترین چیزی که ناه حیات بمر آن صمدق کنمد ،حمریش هسمتند (سممین،

 ،141۷ج.)4۷8 :1
احتمال اراده تنویع (قزوینی )۵0 :1424 ،تعظیم و تک یمر (سمبکی ،1423 ،ج ،)203 :1تحقیمر
(طباطبائی ،141۷ ،ج )226 :1و ابهاه (آلوسی ،141۵ ،ج )32۹ :1نیز داده شده است .مناً تنکیمر
حياة نشانگر تعمیم معانی آن است و اینکه برای آنان اصالً فرقی نمیکند که ایمن حیمات
چگونه باشد ارزشمند باشد یا بیارزش ،عزیزانه باشد یا یلیالنه ،کمه هممین نشمان از کممال
حرص آنان دارد (ابوزهره ،بیتا ،ج.)324 :1
با رجوع به ترجمه ترجمههای ششگانه از حياة مالحظه میکنیم که هیچیک مناسمب
عم نکردهاند و نتوانستهاند نکرهبودن حياة را در ترجممه خمود ممنعک

کننمد (ت .ت.

ر اییاصاهانی« :زندگی [دنیا » و صاوی« :این زندگى نماچیز دنیما») و ایمن اممری عجیمب
است زیرا در اک ر کتابهای بالغی و تاسیری معرو  -کمه احتممال رجموع مترجممان بمه
آنها وجود دارد و حتی برخی صراحتاً از چنین امری خبر دادهاند -بمه رممزوراز موجمود در
این نکره اشاره شده است و میشد در ترجمه ،ویژگی تنکیر را بما عالمتمی مناسمب بمه واژه
مزبور افزود و م الً بهصورت «زنمدگیای زنمدگانیای حیماتی نموعی زنمدگی /زنمدگانی/
حیات و  »...نشان داد.
نکته قاب تأم دیگر اینکه چهار ترجمهای که در دوران معاصر صورت گرفتهاند ،نهتنهما
این تنکیر را بازتاب ندادهاند ،ب که حياة را بهنوعی ترجمه کردهاند که ممیتموان گامت بمر
معرفهبودن آن هم افزودهاند .اوج این افزودگیها را میتوان در ترجمه صاوی مشاهده نممود
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طبری و ق .ق .دهم« :زندگانی» ،الهیقمشهای» :حیمات ممادی» ،انصماری« :زنمدگانی [دنیما ،

که در ترجمه این تکواژه منکّر ،از عبارت «این زندگى ناچیز دنیا» استااده کرده است.

این بلش از دعای حضرت ابراهیم (ع) در آیه  3۵سوره ابراهیم نیز آمده با ایمن تاماوت کمه
اج َع ْل َهذَ ا الْبَل ََد آمِنا .
«ب د» معرفه استَ :ر ِّ
ب ْ
3۵4
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ل َهذَ ا بَلَدا َآمِنا (بقره)126 /
اج َع ْ
َ -5-3ر ِّ
ب ْ
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در تبیین چرایی این تااوت چند جواب داده شده ،ازجم ه:
اج َع ْل هذا بَلَدا آمِنا زمانی صورت گرفته که مکمان مموردنظر هنموز
 .1دعای اولَ :ر ِّ
ب ْ
ْداَّنَّناْا»
اجع ْ
لَّهَْاَّالْْااديَّبد ا
تبدی به ب د و شهر نشده بود و گویی حضرت ابراهیم گاتهْ « :

زیرا هذَ ا اشاره به «وادی» در إِنِّي َأسكَن ِ
ِ ِ
بوادٍ يَيْبرِ ذِي َْ ْر ٍ (ابمراهیم)3۷ /
ْ ْ ُ
َ
ت م ْن ُذ ِّريَّتبي ب َ
دارد ،یعنی قب از ساخت کعبه که حضرت ابراهیم به امر الهی همسمرش هماجر و فرزنمدش

اج َع ْل َهذَ ا الْبَل ََد آمِنا زممانی بموده کمه
اسماعی (ع) را در آنجا رها کرد ،اما دعای دوهَ :ر ِّ
ب ْ
آن وادی تبدی به شهر شده ،یعنی بعد از بازگشت حضرت ابراهیم به آنجا و سماخت کعبمه.
بنابراین« ،ب د» در جایی که معرو به شهر بوده ،معرفه آمده و در جایی که یک مکمان بموده
و به خصوصیتی چون عمارت و سکونت مرده شهرت نداشته ،نکمره آممده اسمت (اسمکافی،

 .2این دو دعا زمانی صورت گرفتهاند که مکان مدنظر تبدی به شهر شده و ابمراهیم (ع)
اراَّا»
از خداوند خواسته که آنجا را ایمن گرداند .در جمالتمی همچمونَْ« :انََّّاَّلْ ْ َّْا َُّمَّيَّ َّْاَّْااََّّاْ َّّ
گوینده نمیخواهد خبر از روز بودن روز دهد که در این صورت ،خبمر مایمد نیسمت ،ب کمه
میخواهد خبر از گرما و حرارت روز بدهد .در رب اجعل هذا بلدا آمنا نیز ممکمن اسمت
«اجع هذا الب د ب دا آمنا» مراد باشد که این دعا با دعمای :اجعل هذا البلبد آمنبا در سموره
ابراهیم مشابهت دارد و هر دو یکمی هسمتند (اسمکافی ،1422 ،ج 284-286 :1اندلسمی،1420 ،

ج )612 :1با این تااوت که تنکیر بلدا افماده مبالغمه ممیکنمد و یعنمی :ایمن وادی را جمزو
شهرهایی که کامالً امن هستند ،قرار بده ،حالآنکه در دعای سوره ابراهیم فقب ط مب امنیمت
وجود دارد ،و نه ط ب مبالغه (رازی ،1420 ،ج 4۹ :4آلوسی ،141۵ ،ج.)3۷۹ :1
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 ،1422ج.)282-284 :1

« .3ب د» در آیه اول نکره بوده ،و با یکر مجدد در سوره ابراهیم معرفه شده زیرا نکمره در
صورت تکرار معرفه میشود .به گاته کرمانی (بیتا الم  ،ج )1۷۵ :1وجود اسم اشاره هبذا

3۵۵

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.12.4

این تأوی را رد میکند.
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 .4اسم اشاره هذا در سوره بقره احتیاج به تابعی کمه مبمیّن جمن

آن باشمد ،نمدارد و

درنتیجه ،الزه نیست که واژه «ب د» بعد از اسم اشاره «هذا» معمر بمه الم واله بیایمد زیمرا
ِ ِ
بدنَا إِلَبى
ت َمثَابَة للن َّاس َو َأ ْمنبا َ ...و َعهِ ْ
بهنوعی بهوسی ه واژه «بیت» در آیه قب َ -وإ ِ ْذ َج َعلْنَا الْبَيْ َ
ِ ِ
يم َوإ ِ ْس َماعِي َل َأ ْن َط ِّه َرا بَيْت ِ َي( - )125معرفه و شناسانده شده و معرفمهآوردنمش تحصمی
إبْ َراه َ

حاص و نوعی تکرار است ،اما در سوره ابراهیم چیزی که مبین جن
و لذا« ،ب د» باید معرفه بیاید تا جن

هذا باشمد ،نیاممده

اسم اشاره مشلش شود (غرناطی ،بیتا ،ج .)۵0 :1البتمه،

ت
این دیدگاه جای بح دارد چراکه ک مه «بیت» در آیه  3۷سوره ابراهیم نیمز :إِنِّبي َأ ْسبكَنْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك ال ُْم َح َّر ِم یکر شده .لذا ،میتوان آنچمه را دربماره سموره
م ْن ُذ ِّريَّتي ب ِ َواد يَيْرِ ذي َْ ْر ٍ عنْ َد بَيْت َ

بقره گاته شد ،درباره این سوره نیز گات.
شد ،پیامبر (ص) در مکه بود .لذا ،واژه «ب د» با ال واله تعری

که داللمت بمر حضمور دارد،

همراه شده ،حالآنکه سوره بقره مدنی است و هنگاه نمزول آیمه  ،126مکمه حا مر نبموده و
درنتیجه« ،ب د» معر

به ال واله نشده است .بهنظر برخمی همچمون ابمنجمزی ( ،141۵ج:1

 ،)83این دیدگاه جای بح

دارد چراکه در این دو آیه ،کاله متوجه حضرت ابمراهیم اسمت،

نه پیامبر (ص) و لذا ،فرقی بین نزول آیات فوق در مکه یما مدینمه وجمود نمدارد .در مقابم ،
گاته شده که باریتعالی در داستانهای پیامبران ک مات آنان را عیناً حکایمت نکمرده ،ب کمه بمه
عربی ترجمه کمرده و درنتیجمه ،نمزول آنهما بنمابر مراعمات مقتضمای حمال و مقماه اسمت
(ابنعجیبه ،141۹ ،ج.)64 :3
 .6دو دعای مزبور قب از شهرشدن وادی و مکه صورت گرفته است .بنمابر ایمن توجیمه،
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 .۵تااوت این دو آیه به مکان نزول آنها برمیگردد زمانی که آیه  3۵سوره ابراهیم نمازل

در سوره بقره محذوفی تحت عنوان «الب د» وجود ندارد و البلد مذکور در سموره ابمراهیم
بهاعتبار ما سیکون و اینکه در آینمده شمهر خواهمد شمد« ،ب مد» نامیمده خوانمده شمده اسمت
تااوت و حکایت از امری دیگر دارند.
3۵6
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(اندلسی ،1420 ،ج .)612 :1البته ،این احتمال عی

است زیمرا سمیاق ایمن دو آیمه بما همم
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صر نظر از اقوال گوناگونی که در تبیین چرایمی تعریم

و تنکیمر «ب مد» گاتمه شمده و

اینکه دعای حضرت ابراهیم دو بار بوده یا یک بار ،آنچه مهم و مس م اسمت ،وجمود هممین
تااوت است که مترجم باید بهنحوی آن را در ترجمه خود بازتاب دهد اممری کمه در شمش
ترجمه مدنظر بازتاب یکسانی نداشته است و شاهد عم کرد متااوت مترجممان هسمتیم ت.
ت .طبری ،قمشهای و ر اییاصاهانی نتوانستهاند نکرهبودن بلدا را منعک

کنند چراکمه

بهترتیب از «شهر /مح  /سرزمین» بهره گرفتهاند .این در حالی است که ترجمه ق .ق .دهمم،
انصاری و صاوی بهخوبی از پ

ایمن کمار برآممدهانمد و بلبدا را بمه «شمهری» ترجممه

کردهاند .البته ،تااوتی که در بین خود این ترجمهها وجود دارد ،شیوه ملت ای اسمت کمه همر
یک از آنها در ارتباط با ترجمه محذو

هذا در پیش گرفتمهانمد ق .ق .دهمم کماری بما

را «سرزمین» گرفته و در ترجمه خود منعک

کردهاند انصاری آن را در کروشمه گذاشمته و

صاوی نیز از کروشه استااده نکرده و صریحاً آن را یکر کرده است.
بو والث َّمبر ِ
ص مِبن ْاأَمبوا ِ و ْاأَنْفُ ِ
ِ
ٍ ِ
ات
َ -6-3ولَنَبْل َُونَّكُ ْم ب ِ َش ْيء م َن ال َْخ ْوف َوال ُْجو ِ َونَقْ ٍ َ ْ َ َ
َ َ َ
(بقره)1۵۵ /

در این آیه با دو واژه نکره روبرو هستیم :شيء و نقص .
هد از تنکیر واژه نلست افاده تق یم اسمت ،یعنمی شمما را بمه چیمز انمدکی از اممور
گاتهشده ابتال کرده و میآزماییم .خداوند این تق ی را آورده تا اعاله کنمد همر بالیمی -ولمو
بزر  -که انسان بدان دچار میشود ،در مقاب بالیی که باالتر از آن قمرار دارد و او از آن در
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ترجمه این محذو نداشته و فقب هذا را ترجمه کرده ،اما دو مترجم دیگر این محمذو

امان مانده ،ناچیز است .وانگهی ،به انسان تسکین داده و بگوید که رحمتش در هر حمالی بما
اوست .خبردهی به این ابتال قب از وقوع آن هم بدین خاطر است که آدمی از حی

روحمی

اندب است اما عاقبتی نیکو و ستوده بههممراه دارد (بیضماوی ،1418 ،ج 114 :1آلوسمی،141۵ ،
3۵۷
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برای مواجه با آن آماده شود و هنگاه مواجه ،یقینش زیاد شده و بداند کمه ایمن بمال آسمان و

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ج .)420 :1البته ،ابوزهره معتقد است که مقاه و بافت آیه ایجاب میکند که این تنکیمر داللمت
بر تک یر داشته باشد تا معنای ابتال تحقق یابد (بیتا ،ج .)4۷0 :1از میان ایمن دو دیمدگاه ،بایمد
دیدگاه نلست را مرجح دانست زیرا همه در ابتال به آزمایش مشترب هسمتند امما در میمزان
این ابتال با هم تااوت دارند برخی کمتر آزموده میشموند و برخمی ،بیشمتر .لمذا ،بایمد ایمن
تنکیر را بر کم حم کرد تا ابتالی مزبور بر همه صمدق کنمد .افمزون بمر ایمن ،دلیم گمروه
نلست که اک ریت را تشکی میدهند ،منطقیتر است زیرا اگر میزان چیزی که شملش بمه
آن آزموده میشود ،زیاد باشد ،امید و روحیه کمتری برای صمبر در برابمر آن آزممون خواهمد
داشت.
نَ ْق ٍ
ص نیز در هد تنکیر ،همچون نکره اول است و لذا ،داللت بر تق ی دارد چراکمه

ٍ
ْاَِّ
ْيءََّّْ َّاَّلْخ ْ
 .1عط به شيء  ،که در این صورت ،تقدیر آیه چنین میشود« :ب ْ
ْص» .آنچه بر این وجه صحه میگذارد ،مطابقت نقص با شبيء در تنکیمر
وال ُْجاعَّوبنق ٍَّ

است
ِ
ْي ٍءََّّْ ْ َّ
 .2عط به ال َْخ ْوف  ،که در این صورت ،تقمدیر آیمه چنمین ممیشمود« :وب ْ
نقْص» .نزدیکی به معطو ع یه و قرارگیری یی ب ِ َش ْيءٍ مؤید این وجه است .البته ،نظر بمه

اشتراب در تنکیر ،وجه نلست اولویت دارد (سمین ،بیتا ،ج 18۵ :2آلوسی ،141۵ ،ج.)420 :1
در بازتاب نکره نلست ،تقریباً همه ترجمهها موفق عم کرده و شيء را به «چیمزی»
برگرداندهاند .تنها الهیقمشهای است کمه از ایمن حیم  ،نماموفق بموده «سملتیهما» معمادل
معناییای است که او در ترجممه شيء از آن اسمتااده کمرده اسمت .ایمن عم کمرد موفمق
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معطو است .در ارتباط با این عط

دو وجه محتم است:

مترجمان در بازتاب تنکیر واژه دوه تکمرار نشمده اسمت و عمومم ًا (چهمار ترجممه از شمش
ترجمه) عی

آن به ماقب خود .لذا ،وقتی برای شيء معادلی نکره برگزیدهاند ،ممیبایسمت

نقص را هم به واژهای نکره برمیگرداندند .این چهار ترجمه نماموفق عبارتنمد از :ت .ت.
3۵8
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و هم عط

کار کردهاند .این در حالی است که هم تنکیر نقص برایشان هویمدا بموده
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طبری ،الهیقمشهای ،انصاری و صاوی که در برگردان نقص  ،از «نقصان» (الهیقمشمهای)
و «کاهش» (سه ترجمه دیگر) استااده کردهاند .دو ترجمه موفمق نیمز عبارتنمد از :ترجممه ق.
ق .دهم که از «کموکاستی» بهره گرفته و ر ماییاصماهانی کمه واژه مزبمور را بمه «نقصمانی»
برگردانده است.
اص َحيا ٌة يا ُأولِي ْاأَلْب ِ
َ -7-3ولَكُ ْم فِي الْقِص ِ
ون (بقره)1۷۹ /
اب ل ََعلَّكُ ْم تَتَّقُ َ
َ
َ َ
َ

در اینجا تنکیر حياة زیباست و نه تعری

آن زیرا معنا بر خود زندگی مبتنی نیست ،ب کمه

مبتنی بر این است که وقتی انسان بداند که اگر فمردی را بکشمد ،کشمته ممیشمود ،دسمت از
کشتن برمیدارد و درنتیجه ،آن فرد سالم میماند و بهواسطه قصاص ،زندگی تازهای مییابمد.
زیرا تعری

اقتضا میکند که زندگی از اص با قصاص وجود یافته و قصماص ع مت وجمود

زندگی در تماه زمانها باشد ،که این خال معنی و مقصود مدنظر است.
مسئ ه دیگر اینکه دست برداشتن از قت زمانی است که قصد و ارادهای بمرای انجماه آن
وجود داشته باشد .البته ،الزه نیست انسان حتماً دشمنی داشته باشد که در اندیشمه کشمتن او
باشد و بعد ،ترس از قصاص او را از این کشتن بازدارد .وقتی کمه ایمن لمزوه وجمود نمدارد،
فردی نیز که کسی در اندیشه کشتن او نیست تا این اندیشه در نتیجه ترس از قصاص منتامی
شود ،در شمار کسانی قرار نمیگیرد که بهواسطه قصاص حیمات یافتمهانمد .در ایمن حالمت،
چون پای خصوص به میان آمده است ،باید «ا اة» را منکّر آورد ،نه معرّ .
البته نباید تصور کرد کسی که در اندیشه کشتن دیگری بوده و از ترس قصاص دست بمه
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زمانی که مراد از زندگی بلشی از آن باشد ،تنکیر آن واجمب ممیشمود و تعمریاش ،ممتنمع

کشتن نزده ،داخ در این جم ه است و قانون قصماص بمه او حیمات بلشمیده ،چنانکمه بمه
فردی که قصد کشتن او شده ،حیات بلشیده زیرا این حیات صرفاً بمرای کسمی اسمت کمه

3۵۹
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اگر قصاص نبود ،کشته میشد .این معنی در توصمی

کسمی کمه قصمد کشمتن دارد ،محمال
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است و م الً در توصی

او میتوان گات :اگر قصاص نبود ،جان او در خطمر نبمود .در ایمن

صورت ،این دلی سوه وجوب تنکیر حياة است (جرجانی.)28۹-2۹0 :1413 ،
معنای تنکیر حیات این است که در این جن

از حکم که قصاص باشد ،حیماتی بمزر

وجود دارد زیرا در دوران جاه یت در ازای کشتن یک نار ،جماعتی را میکشتند .اساله کمه
آمد ،قانون قصاص را آورد ،که در این قانون حیاتی وجود دارد آنهم چمه حیماتی .بنمابراین،
اگر به تنکیر حياة از این زاویه که مط ق است ،نگریسته شود ،افاده تعظیم میکنمد .معنمای
دیگر ،نوعی از حیات است ،یعنی حیات حاص از دستبرداشتن قات از قت درنتیجمه ع مم
به قصاص گرفتن از او ،زیرا وقتی درصدد کشتن فردی برآید ،میداند که قصاص میشمود و
لذا ،دست برمیدارد و هم آن فرد سالم میماند و هم خمود و هممین موجمب ممیشمود کمه
مقید به دستبرداشتن و امتنماع از کشمتن شمده ،افماده تلصمیش (نموعی حیمات) ممیکنمد
(زملشری ،140۷ ،ج 222-223 :1طیبی ،1434 ،ج.)216 :3
با وجود معانی ظریای که در تنکیر حياة وجود دارد و گوشهای از آنهما در بماال یکمر
شد ،در ترجمههای ششگانه توجهی به بازتاب تنکیر واژه مزبور نشده و تنها صماوی اسمت
که در این قسمت ،موفق کار کرده و نکره ( حياة ) را به نکره («حیاتی») برگردانمده اسمت.
سایر مترجمان از «زندگانی /حیات /مایه زندگانی» بهره بردهاند .این برگمردانهما درسمت امما
ناکافی هستند و همه ویژگمیهمای واژه حيباة در زبمان مبمدر را بمه زبمان مقصمد منتقم
نمیکنند.
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قصاص باع

حاظ دو زندگی شود .در اینجا ،تنکیر حياة چون بمهواسمطه قمرائن حالیمه

ِ
الدنْيا حسنة وفِي ْ َ ِ ِ
ِ ِ
اب الن َّارِ (بقره)201 /
َ -8-3ربَّنَا َآتنَا في ُّ َ َ َ َ َ
اْلخ َرة َح َسنَة َوقنَا َعذَ َ

در اینجا اگر حسنة معرّ (اللسنة) بهکار میرفت ،همه حسنات را دربرممیگرفمت .ایمن
که ماسران در تعیین نوع این حسنه با هم اختال دارنمد و هرکمداه آن را بمر بهتمرین نموع
360
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نکره در سیاق انبات است ،نه نای .لذا ،فقب یک حسنه را شام میشود و از هممین روسمت
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حسنه از دید خود حم کردهاند .فلر رازی در پاسخ به این سؤال که چرا بهجای «اللسْنة»،
از صورت نکره استااده شده است ،میگوید :زیبنده نیست که دعاکننده بگوید" :خدایا فمالن
چیز را به من عطا کن" ،ب که باید بگوید" :خدایا اگر فالن چیز به مص حت ممن اسمت و بما
قضاوقدر تو مطابقت دارد ،آن را به من عطا کن" .در اینجا هم اگر دعاکننده میگات" :الد َُْمَّ

يَّالدنْ اَّو ْاْلخهةَّ" ،بهنوعی جزه به خرج داده بمود کمه ایمن شایسمته نیسمت،
َ ْعطنيَّالْلسنةَّك ُّ
يَّالدنْ اَّاسْن اَّة" ،منظمورش
ولی وقتی این دعا را بهصورت نکره یکر کرد و گاتْ َ" :عطنيَّك ُّ
حسنهای است که با قضاوقدر و حکمت و ر ایت الهی مطابقت دارد و این دعا بمه رعایمت
ادب و حاظ اصول یقین نزدیکتمر اسمت (رازی ،1420 ،ج .)33۷-338 :۵بنمابراین ،حسمنهای
مراد است که با حال داعی و حکمت مدعوّ سنلیت دارد .همچنین میتوان گات کمه تنموین
یعنی حسنهای ولو اندب ،زیرا در اینجا مهم نیست که چه نعمتمی داده ممیشمود ،ب کمه مهمم
کسی است که نعمت میدهد (نیسابوری ،1416 ،ج .)۵6۹ :1برخی نیز گاتهاند حسنة نکمره
در سیاق دعا است و بنابر بدل ،احتمال هر حسمنهای را دارد و منظمور یمک حسمنه نیسمت،
الدنْ اَّعط ةاَّاسن اَّة» مراد است که از آن ،اسم م «عط ة» مم حمذ شمده اسمت
ب که «َ ْعطناَّكيَّ ُّ
(قرطبی ،1384 ،ج .)433 :2آلوسی ( ،141۵ج )486 :1نیز حسنه را مط مق دانسمته و ممیگویمد:
مراد حسن کام است.
در برگردان این دو نکره ،شاهد عم کرد متااوت مترجمان بما یکمدیگر هسمتیم ،هرچنمد
خود مترجمان (بهجز الهیقمشهای) در ترجمهای که از ایمن دو واژه ارائمه دادهانمد ،یکسمان
عم کردهاند و از یک برگردان بهره بردهاند .باری ،فقب دو ترجمه در بازتاب تنکیمر ایمن دو
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و تنکیر حسنة برای تعظیم است ،یعنی حسنهای بزر  .احتممال تق یم نیمز وجمود دارد

اسم عم کردی درخور داشتهاند ترجممه ق .ق .دهمم و صماوی .ترجممه نلسمت از نیکم ِ
استااده کرده که همان «نیکیای» است .صاوی نیز حسنة را به «بهمرهای نیکمو» برگردانمده
«بهرهای» باشد ،برای آن در نظر گرفته است عم کمردی کمه بما آنچمه در ارتبماط بما «عط ْةَّ
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است .مالحظه میکنیم که او حسنة را صات گرفته و در ترجممه خمود ،موصموفی را کمه
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اسنة» گاته شد ،شباهت دارد .بهجز این دو ،چهار ترجمه دیگر مناسمب عمم نکمردهانمد و
سه ترجمه ،دو واژه منکّر این آیه را به «نیکی» ترجمه کردهاند و الهیقمشهای همم ایمن دو را
در کنار هم قرار داده و از عبارت «نعمتهای دنیا و آخرت هر دو» بهره گرفته است.
 -9-3فَإِ ْن َخرجن فَ ََل جناح علَيكُم فِي ما فَعلْن فِي َأنْفُسِهِن مِن معر ٍ
وف (بقره)240 /
َ َ َ
ُ َ َ َ ْ ْ
َ ْ َ
َّ ْ َ ْ ُ

بلشی از آیه  234سوره بقره با آیه فوق مشمابهت دارد بما ایمن تاماوت کمه واژه «معمرو »
معرّ است :فَإِ َذا بلَ ْغن َأجلَهن فَ ََل جناح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي َأنْفُسِهِن بِالْمعر ِ
وف .
َ َ َ ُ َّ
ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َّ َ ْ ُ

اسکافی ( ،1422ج )34۷-348 :1در تبیین تااوت بالمعروف و مبن معبروف  ،اظهمار

نسبت به آنچه آنان در ارتباط با امر الهی (یعنی امکان ازدواج بعمد از انقضمای عمده) -انجماه

میدهند ،هی گناهی نیست ،اما در آیه  ،240مراد این است که بر شما نسبت به کارهایی کمه
آنان می توانند درباره خود انجاه دهند نظیر ازدواج و غیمره ،همی گنماهی نیسمت .بنمابراین،
المعروف داللت بر حکم شرعی مشلششده دارد ولی معروف افاده تاصی و عمموه
میکند و شام اموری میشود که شرعاً مباح و جائز هستند.
ِ
بن
بهنظر ابنزبیر غرناطی (بمیتما ،ج )68-6۹ :1معرفمهبمودن ببالمعروف بما فَبإ َذا بَلَ ْغ َ

َأ َجل َُه َّن تناسب دارد و مراد این است که زنان با اتمماه ممدت چهمار مماه و ده روز ،از عمده
خارج میشوند زیرا إذا بر زمانی محدود داللت دارد که مدتش مشلش است و خمارج
شدن زنان از عده به آن مقید شده ،اما در آیه  ،240سلنی از ب وگ اج و انقضای مدت عمده
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ِ
بو َن
میدارد که در آیه  ،234بالمعروف به امری که در عبارات قب ی این آیهَ :والَّبذ َ
ين يُتَ َوفَّ ْ
ص َن ب ِ َأنْفُسِهِ َّن َأ ْربَ َع َة َأ ْش ُهرٍ َو َع ْشرا آمده ،مرتبب است ،یعنمی بمر شمما
مِنْكُ ْم َويَذَ ُر َ
ون َأ ْْ َواجا يَتَ َرب َّ ْ

ِ
بر ْج َن
به میان نیامده و شرط با «إن» همراه شده که تقیید حاصم از ایمن ادات در فَبإ ْن َخ َ

مانند تقیید حاص از ظر مستقب «إیا» در آیه قبم نیسمت زیمرا «إنْ» ماننمد «إیا» نیسمت
امَّإ َّْنَّقَّامََّّزََّّيْدَّ» ،یعنی برخاسمتن
کردهایم ،نه مقده بر آن یا مؤخر از آن ،اما وقتی میگوییمَََُّّ« :ق َُّ
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امَّإذَّاَّقَّامََّّزََّّيْدَّ» ،برخاسمتن خمود را ممرتبب و متصم بمه برخاسمتن زیمد
وقتی میگوییمَََُّّ« :ق َُّ
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ما بعد از برخاستن زید خواهد بود که ممکن است متص به برخاستن او باشد و ممکن همم
است که با تأخیر باشد .بنابراین ،آنچمه از «إنْ» حاصم ممیشمود ،تقییمد بمه اسمتقبال بمدون
اقتضای تعقیب یا مباعده است .لذا ،در ظاهر لاظ دو ابهاه حاص ممیشمود :اول ،عمده یکمر
زمان اتماه عده و دوه ،داللت مزبور «إنْ» که تنکیر موجود در من معروف بما آن متناسمب
است.
در ارزیابی عم کرد ترجمههای ششگانه باید بگموییم کمه تاماوت موجمود بمین دو آیمه
مزبور ،به هیچوجمه در ترجممه ر مایی و صماوی نمایانمده نشمده ،چراکمه عبمارت معرفم
بالمعروف و عبارت نکره من معروف را یکسان ترجمه و از «بهطور پسندیده» اسمتااده
کردهاند .از این معادل مشلش میشود که آنها من معروف را نکمره ترجممه نکمردهانمد.
«از نیکممی» ترجمممه کممردهانممد کممه عم کردشممان در ترجممه عبممارت منکّممر مناسممب نیسممت.
الهیقمشهای نیز در انعکاس معرف موجود در بالمعروف که باید آن را بمهصمورت معرفمه
بازتاب می داد ،از معادلی نکره (کاری شایسمته) بهمره گرفتمه ،هرچنمد در داخم پرانتمز ایمن
«کاری شایسته» را به «با دیگری ازدواج کنند» ،محدود کرده است .مبن معبروف نکمره را
هم به «در حدود شرع» برگردانده که این برگردان نمایانگر نکرهبودن عبارت مزبمور نیسمت.
در این میان ،تنها انصاری است که تنکیر من معروف را در ترجمه خود اعمال کمرده و آن
را به «کار نیکی» برگردانده است.
 -10-3فَإِ ْن ل َْم تَفْ َعلُوا فَ ْأ َذنُوا ب ِ َحر ٍ
ب م ِ َن ه َاّللِ َو َر ُسولِهِ (بقره)2۷۹ /
ْ
تنها واژه منکّر این آیهَ ،حر ٍ
ب است.
ْ

دیگرِ افزونی بالغت عبارت اول ،این است که اگر حرب بمه ه َاّلل ا مافه ممیشمد ،همم
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زملشری ( ،140۷ج )322 :1بحرب من ه َاّلل ورسوله را از «بحرب اهلل ورسوله» ب یم تمر
میداند زیرا عبارت اول یعنی :نوع بزرگی از جنگ که از سوی خدا و رسولش اسمت .دلیم
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ت .ت .طبری و ق .ق .دهم ،بالمعروف را «به نیکوی» و «به نیکی» و مبن معبروف را
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احتمال ا افه مصدر به فاع (در اینجا همین مقصود اسمت) وجمود داشمت و همم احتممال
ا افه مصدر به ماعول (در این صورت ،معنی عبارت چنین میشود :شما با خدا و رسمولش
محاربه میکنید) .معنای اول ب ی تر است و لمذا ،آنچمه محتمم اسمت ،رهما و آنچمه داللمت
صریحتری بر مراد دارد ،انتلاب شده است (سمین ،بیتا ،ج.)642 :2
عالوه بر زملشری ،بسمیاری دیگمر نیمز همچمون بیضماوی ( ،1418ج ،)183 :1ابوسمعود
(بیتما )26۷ :و آلوسی ( ،141۵ج )۵2 :2هد از تنکیر حرب را تعظیم یا تالیم دانستهانمد
زیرا جنگ کوچک و ناچیز نشانگر تساه در نهی از موجب جنگ -ربا -است .لذا ،تناسمب
دارد که حرب را بر معنای بزر حم کرد تا دال بر این باشد که نهی از موجمب جنمگ
بسیار جدی و مؤکد است (دسوقی ،بیتا .)۵82 :نسبتدهی جنگ بمه خمدا و رسمول نیمز بمر
تهوی (جنگی سلت ،هولناب و ترسناب) همم بمهعنموان همد ایمن تنکیمر یماد کمردهانمد
(سکاکی 1۹3 :140۷ ،طنطاوی ،1۹۹۷ ،ج .)63۹ :1احتمال نوعیت نیمز داده شمده یعنمی نموعی
جنگ غیرمتعار  ،جنگ جنود غیبی که ادرابناپمذیر اسمت و درنتیجمه ،نممیتموان ج موی
خسارتهای ناشی از آن را گرفت (عصاه ،بیتا ،ج.)334 :1
پ

از آگاهی از مطالب گاتهشده در ارتباط با تنکیمر حبرب و معمانی آن ،وقتمی بمه

ترجمهها مینگریم تا عم کرد آنها را در نمایاندن تنکیر ارزیابی کنیم ،مالحظه ممیکنمیم کمه
سهم ترجمههای درست و نادرست در انعکاس این تنکیر یکسان است و در یی هر بلمش
با سه ترجمه روبرو هستیم .ت .ت .طبمری ،الهمیقمشمهای و ر ماییاصماهانی عم کمردی
ناموفق داشتهاند چراکه حرب را بهترتیب بمه «حمرب /جنمگ /جنمگ» برگردانمدهانمد .در
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تعظیم حاص از تنکیر حرب افزوده است (شوکانی ،141۹ ،ج .)341 :1عالوهبمر تعظمیم ،از

مقاب  ،ق .ق .دهم ،انصاری و صاوی بهترتیب با برگمردان حبرب بمه «جنگمی /جنگمی/
پیکاری» عم کردی م بت در بازتاب تنکیر داشتهاند.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.12.4
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4ف نتیجهگیری
 .1در این پژوهش به بررسی عم کرد ترجمه تاسیر طبری ،قرآن قمرن دهمم ،الهمیقمشمهای،
انصاری ،ر اییاصاهانی و صاوی از سوره بقره بنابر مقوله تنکیر پمرداختیم .تنکیمر یکمی از
اسالیب زبان عربی است که معانی بسیاری را داراست ،ازجم ه :تعظیم ،تحقیر ،تک یر ،تنویمع،
مبالغه ،تعمیم و غیره.
 .2سوره بقره مشتم بر نکرههای بسیار فراوانی است که در اینجا ییم ده نمونمه بمه 4۹
نکره پرداختیم و از دو حی  -برگردان  23ک مه نکره به ک مهای نکره و انتقال معنمای تنکیمر
در  26نکرهای که اسم «ال»ی نای جن

بودند و در سیاق نای قرار داشمتند و معنمای تعممیم

(یکی از معانی متنوع تنکیر) را افاده میکردند -عم کرد ترجممههمای شمشگانمه را ارزیمابی

برگردان  23کلمه نکره
انتقال معنای تعمیم
در  26نکره
مجموع  49نکره

ت .ت .طبری

ق .ق .دهم

قمشهای

انصاری

رضایی

صفوی

۲

1۵

۲

1۰

۷

1۳

۲

۲

۲

0

۲۲

۵

4

1۷

4

10

۲۹

18

این نمونهها گرچه اندب اما تا حد زیادی نمایشگر عم کرد ترجمههای ششگانمه اسمت.
بنابر این آمار ،مترجمان تقریباً عم کرد مناسبی در ارتباط با بازنممایی نکمره در ترجممه خمود
نداشمتهانممد .البتممه ،عم کممرد م بممت یکسممانی نیممز ندارنممد و از ایممن منظممر ،ترجممه گروهممی
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کردیم که این آمار بهدست آمد:

ر اییاصاهانی در رتبه نلست ارزیابی قرار دارد و سمپ  ،ترجممه صماوی و ق .ق .دهمم
قرار میگیرند .ترجمه انصاری و ت .ت .طبری و الهیقمشهای همم رتبمههمای بعمدی را بمه
 .3مترجمان برای انعکاس تنکیر ،عممدتاً «ی» نکمره را بمه ک ممه منکّمر افمزودهانمد و در
مواردی نیز پیش از واژۀ نکره ،از «یک» بهره بمردهانمد .در بماب انعکماس معنمای تنکیمر نیمز
36۵
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خود اختصاص دادهاند.
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مترجمان با توجه به معنای موردنظر ،از شمیوههمای ملت امی اسمتااده کمردهانمد .مم الً بمرای
بازنمایی معنای تعمیم منای ،قب از ک مه منکّر «هی » را بهکار بردهاند .معنای نوعیمت نیمز بما
افزودن واژه «نوعی» پیش از ک مه منکّر ،در ترجمه انعکاس یافته است .شمیوه دیگمر ،آوردن
صات یا موصو

در کنار ک مه نکره است.

 .4درخصوص اینکه عده بازنمایی نکره در ترجمههای ششگانه بیشتر در چه ممواردی
بوده ،حداق میتوان از پنج مورد ناه برد .یکی ،انتقال تنکیر و عمده اعتنما بمه معنمای تنکیمر
است .مورد دیگر ،بیاعتنایی به نکره در برخی نقشهما همچمون حمال اسمت .ممورد سموه،
جایی است که یک ک مه هم معرفه یکر شده و همم نکمره .مترجممان بمابیتموجهی بمه ایمن
تااوت ،ک مه مزبور را یا همسان بازتماب دادهانمد و یما در صموت بازتمابدهمی ناهمسمان،
لغزشگاه چهاره است تکرار تنکیر یک واژه برای بار دوه عموماً نشمانگر تاماوت بمین آنهما
است .مترجمان عمدتاً به این گمان که این دو واژه منکّمر یکمی هسمتند ،فقمب تنکیمر نکمرۀ
نلست را برگردانده و از انعکاس تنکیر واژۀ دوه غا ت کردهانمد و در حالمت بمدتر ،اصمالً
اعتنایی به بازنمایی تنکیر نداشتهاند .پنجم هم اینکه گاهی ک مهای نکره بمه یمک ک ممه نکمره
عط

شده است .در این موارد مترجمان نکره نلست را بهصورت نکره ترجمه کردهاند امما

نکره دوه (معطو ) را ع یرغم دارا بودن همان ویژگیهای نکره نلسمت (معطمو ع یمه)،
منکّر برنگرداندهاند .حالت برعک

نیز مشاهده میشود یعنی معطو  ،منکّر برگردانده شمده

است و معطو ع یه ،غیرمنکّر.
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ویژگی تنکیر را منعک

نکردهاند .جایی که یک واژه دو بمار بمهصمورت نکمره یکمر شمده،

5ف منابع
قهننَهيم.
*َّ َّ
العدم ة1415(َّ،ق).
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َّعبدالَّ،روحَّالمعانيَّ،تلق قَّعديَّعبدالباريَّعط ْةَّ،1 َّ،ب ْهوَّ :دارالكتْبَّ
َّ-1نلاسيََّّ،لمادَّب
هّ
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َّ-2اب َّااجبَّ،عثمانَّب َّعمهَََّّْ،اليَّابْ َّاللاجْبَّ،تلق ْقَّكخْهَّلْاللَّسْد مانَّقْدارةَّ،ا ردن َّ
دارعمارَّـ ب هوَّ :دارالج ل1409(َّ،ق).
َّ-3اب َّ ُجزيََّّ،لمدَّب ََّامدَّ،التسَ لَّلعدامَّالتنزيلَّ،لللهََّّلمدَّسالمَّها مَّ،ب ْهوَّ :دارالكتْبَّ
العدم ة1415(َّ،ق)َّ .
قََّامدَّعبدالَّ،القْاههة َّ
َّ-4اب َّعج بةََّ،امدَّب ََّّلمدَّ،البلهَّالمديدَّكيَّتفس هَّالقهننَّالمج دَّ،تلق
هّ
الدَتارَّاس َّعباسَّزَي1419(َّ،ق)َّ .
َّ-5اب َّكارسََّ،امدَّب َّكارسََّّ،عجمََّّقْاي سَّالدغْةَّ،تلق ْقَّعبدالسْالمََّّلمْدَّهْارونَّ،ب ْهوَّ :
دارالفكه1399(َّ،ق)َّ .
َّعبدال َّ،هحَّالتسَ لَّ،تلق قَّعبْدالهام َّالسْ دَّوَّلمْدَّبْدويَّ،القْاههة َّ
َّ-6اب ََّّالكََّّ،لمدَّب
هّ
هجه1410(َّ،ق)َّ .
َّ-8اباسعادََّّ،لمدَّب ََّّلمدَّ،تفس هََّبيَّالسعادَّ،ب هوَّ :دارَّإا اءَّالتهاثَّالعهبي(َّ،بىَّتا)َّ .
يَّ،رضيالدي ََّّلمدَّب َّاس  َّ،هحَّالهضيَّعدىَّالكاك ةَّ،تصل لَّياسفَّاسْ َّعمْهَّ،
َّ
َّ-9استهنباد
َّ،2بنغازي ََّّن اراَّ:جاَّعةَّقاريانس1996(َّ،م)َّ .
َّعبدالَّ،درةَّالتنزيلَّوغهةَّالتأويلَّ،تلق قََّّلمدََّّصطفىَّنيدي ََّّ،كة َّجاَّعْةَّ
َّ-10اسكاكيََّّ،لمدَّب
هّ
َمَّالقهى1422(َّ،ق).
 -11الهیقمشهای ،مهدی  ،ترجمه فارسی قرآنکریم ،تهران :کتاباروشی اسالمیه1342( ،ش).
َّ-12اندلسيََّ،باا انََّّلمدَّب َّياسفَّ،البلهَّالمل طَّكيَّالتفس هَّ،تلق ْقَّلْدقيََّّلمْدَّجم ْلَّ،
ب هوَّ :دارالفكه1420(َّ،ق).
 -13انصاری خوشابر ،مسعود ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :نشر فرزان روز13۷۷( ،ش).
ضاويَّ،عبدالَّب َّعمهََّ،ناارَّالتنزيلَّوَسهارَّالتأويلَّ،تلق قََّّلمدَّعبدالهام َّ،1 َّ،ب ْهوَّ :
َّ-14ب
هّ
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َّ-7ابازههةََّّ،لمدَّب ََّامدَّ،زههةَّالتفاس هَّ،القاههة َّدارالفكهَّالعهبي(َّ،بىَّتا)َّ .

دارَّإا اءَّالتهاثَّالعهبي1418(َّ،ق).
 -1۵ترجمه تاسیر طبری ،تصحیح حبیب یغمایی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران133۹( ،ش).
(1383ش).
36۷
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 -16ترجممه قممرآن قممرن دهممم ،تصممحیح ع ممی رواقممی ،تهممران :فرهنگسممتان زبممان و ادب فارسممی،
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َّ-17تفتازانيََّّ،سعادَّب َّعمهَّ،المطالَّ،تلق قَّعبداللم دَّهنداويَّ،3 َّ،ب هوَّ :دارالكتْبَّالعدم ْةَّ،
(1434ق)َّ .
َّ-18جهجانيَّ،عبدالقاههَّب َّعبدالهام َّ،د ئْلَّاإلعجْازَّ.عدْقَّعد ْهََّّلمْادََّّلمْدَّ ْاَهَّ،3 َّ،
القاههة ََّّطبعةَّالمدنيََّّْجدة َّدارالمدني1413(َّ،ق).
َّ،َّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ-19درجَّالدررَّكيَّتفس هَّاْليَّوالسارَّ،دراسةَّوتلق قَّول دَّب َّ
َامدَّب َّلاللَّاللس َّ،بهيطان ا ََّّجدةَّاللكمةَّ(1429ق)َّ .
َّ-20خفاجيَ َّ،ابَّالدي ََّامدب ََّّلمدَّ،اا ةَّال َابَّعدىَّتفس هَّالب ضاويَّ،ب ْهوَّ :دارلْادرَّ،
(بىتا)َّ .
َّ
َّ-21دساقيََّّ،لمدَّب َّعهكةَّ،اا ةَّالدساقيَّعدىََّّختصهَّالمعْانيَّ،تلق ْقَّعبداللم ْدَّهنْداويَّ،
ب هوَّ :المكتبةَّالعصهية(َّ،بىَّتا)َّ .
العهبي1420(َّ،ق).
 -23ر اییاصاهانی ،محمدع ی و همکاران ،ترجمه قرآنکریم ،قم :انتشارات دارالذکر1383( ،ش).
َّ-24زَّخ هيََّّ،لمادَّب َّعمهوَّ،الك اَِّع َّاقْائقَّغْااَّاَّالتنزيْلَّ،3 َّ،ب ْهوَّ :دارالكتْبَّ
العهبي1407(َّ،ق)َّ .
َّ-25سبكيَّ،بَاءالدي ََّامدَّب َّعديَّ،عهوسَّا كهاحَّكيَّ هحَّتدخ صَّالمفتاحَّ،تلق قَّعبداللم ْدَّ
هنداويَّ،ب هوَّ :المكتبةَّالعصهية1423(َّ،ق)َّ .
َّ-26سكاَيََّ،بايعقابَّياسفَّب ََّبيَّبكهََّّ،فتْاحَّالعدْامَّ،عدْقَّعد ْهَّنعْ مَّزرزورَّ،2 َّ،ب ْهوَّ :
دارالكتبَّالعدم ة1407(َّ،ق)َّ .
َّ-27سم َّادبيََّ،امدَّب َّياسفَّ،الدرَّالمصانَّكيَّعدامَّالكتابَّالمكنانَّ،تلق ْقََّامْدََّّلمْدَّ
خها َّ،دَّ ق َّدارالقدم(َّ،بىَّتا)َّ .
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َّ-22رازيَّ،كخهالدي ََّّلمدَّب َّعمهََّّ،فات لَّالغ ب َّالتفس هَّالكب هَّ،3 َّ،ب ْهوَّ :دارَّإا ْاءَّالتْهاثَّ

َّ-28س بايهَّ،عمهوَّب َّعثمانَّ،الكتْابَّ،تلق ْقَّعبْدَّالسْالمََّّلمْدَّهْارونَّ،3 َّ،القْاههة ََّّكتبْةَّ
الخانجي1408(َّ،ق)َّ .
طد ماَّ،:دَّ ق ََّّطباعاََّّ:جمعَّالدغةَّالعهب ة1407(َّ،ق).
368
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َّ-29س اطيَّ،جاللَّالدي َّعبدالهام َّب ََّبيَّبكهَّ،ا با َّوالنظائهَّكْيَّالنلْاَّ،تلق ْقَّغْازيََّّختْارَّ
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ََّّ،َّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ-30عتْْه َّا قْْهانَّك ْيَّإعجْْازَّالقْْهننَّ،ب ْْهوَّ :
دارالكتبَّالعدم ة1408(َّ،ق)َّ .
 َّ-31اَانيََّّ،لمدَّب َّعديَّ،كتلَّالقديهَّ،2 َّ،دَّ ق َّب هوَّ :دارالكدمَّالط ب1419(َّ،ق).
 -32صاوی ،محمدر ا ،ترجمه قرآنکریم براساس المیزان ،قم :دفتر نشر معار 1388( ،ش).
َّ-33طباطبائيََّّ،لمداس َّ،الم ْزانَّكْيَّتفسْ هَّالقْهننَّ،ب ْهوََّّ :سسسْةَّا عدمْيَّلدمطباعْاَّ،:
(1417ق)َّ .
َّ-34طنطاويََّّ،لمدَّس دَّ،التفس هَّالاس طَّلدقهننَّالكهيمَّ،القاههة َّدارَّنَضةََّّصه1997(َّ،م)َّ .
َّعبدالَّ،كتاحَّالغ بَّكيَّالك فَّع َّقنْاعَّالهيْبَّ،دبْي َّجْائزةَّدبْيَّالدول ْةَّ
َّ-35ط بيَّ،اس َّب
هّ
لدقهننَّالكهيم1434(َّ،ق)َّ .
َّ-36عصامَّ،إبهاه مَّب ََّّلمدَّ،ا طالَّ،تلق ْقَّعبداللم ْدَّهنْداويَّ،ب ْهوَّ :دارَّالكتْبَّالعدم ْةَّ،
َّ-37عانيَّ،ااَّدَّ،المنَاجَّالااضلَّلدبالغةَّ،القاههة َّالمكتبةَّا زههيةَّلدتهاث(َّ،بىَّتا)َّ .
َّ-38غهناطيََّ،باجعفهََّامدَّب َّإبهاه مَّب َّزب هََّّْ،ال َّالتأويْلَّالقْاطعَّ،وضْعَّااا ْ هَّعبْدالغنيَّ
َّلمدَّعديَّالفاسيَّ،ب هوَّ :دارَّالكتبَّالعدم ة(َّ،بىَّتا)َّ .
كاََيَّ،عبدالَّب ََّامد َّ،هحََّتابَّاللدودَّكْيَّالنلْاَّ،تلق ْقََّّتْاليَّرَّضْانََّامْدَّ،2 َّ،
َّ-39
هّ
القاههة ََّّكتبةَّوهبة1414(َّ،ق)َّ .
َّ-40قهطبيََّّ،لمدَّب ََّامدَّ،الجاَّعَّ اكامَّالقهننَّ،تلق قََّامدَّبهدونْيَّوإبْهاه مََّطفْ طَّ،2 َّ،
القاههة َّدارالكتبَّالمصهية1384(َّ،ق)َّ .
َّ-41قزوينيََّّ،لمدَّب َّعبدالهام َّ،ا يضاحَّكيَّعدامَّالبالغةَّ،وضعَّااا هَّإبْهاه مَّ ْمسَّالدي َّ،
ب هوَّ :دارالكتبَّالعدم ة1424(َّ،ق)َّ .
ََّ-42هَّانىََّّ،لمادَّب َّامزةَّ(الف)َّ،غهائْبَّالتفسْ هَّوعجائْبَّالتأويْلَّ،جْدة َّدارالقبدْةَّلدثقاكْةَّ
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(بىتا).
َّ

اإلسالَّ ةََّّْب هوََّّ :سسسةَّعدامَّالقهنن(َّ،بىَّتا).
 ََّّ-43دانيَّ،عبدالهام َّاس َّابنكةَّ،البالغةَّالعهب ةََّسسَْاَّوعداََّْاَّوكنانَْاَّ،دَّ ْق َّدارالقدْم ََّّْ

36۹
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ب هوَّ :الدارال اَّ ة1416(َّ،ق).
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نارسيَّ،بديعالزَّانَّسع دَّ،إ اراَّ:اإلعجازَّكيََّّظانَّاإليجازَّ،تلق قَّإاسْانَّقاسْمَّالصْالليَّ،
َّ
َّ-44
َّ،3القاههة َّ هَةَّسازلهَّلدن ه2002(َّ،م)َّ .
َّ-45ن ساباريَّ،نظامَّالدي َّاس َّب ََّّلمدَّ،غهائبَّالقهننَّورغائبَّالفهقانَّ،تلق قَّزَهيْاَّعم ْهاَّ،:
ب هوَّ :دارالكتبَّالعدم ة1416(َّ،ق)َّ .
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