دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان  ،1400صص 227-201
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مقاله پژوهشی

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم
مریم بخشی

*1

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
دریافت1400/9/9 :

چکیده
هر واژهای در قرآن کریم دارای معنی خاص خود و دارای اهداف معنوی و بالغی است که در ترجمه نیزز بایزد
به این مسأله توجه شود .از جمله واژگانی که در ترجمه قرآن ،دقت ویژهای میطلبد ،واژه «إنّما» اسزت کزه از
ادات حصر بوده و دارای جایگاه خاص در قرآن کریم است .اما علیرغم اهمیزت توجزه بزه ایزن امزر ،برخزی
مترجمان در برگردان «إنّما» ،یا دقت الزم را اعمال ننمودهاند و یا آن را اساساً ترجمه نکردهاند و یا بزه وزورت
نادرست ترجمه نمودهاند .در پژوهش حاضر با استفاده از روش توویفی -تحلیلی ،آیاتی که در آن «إنّمزا» بزه
کار رفته استخراج و در پنج ترجمه انصاریان ،خرمشاهی ،فوالدوند ،الهی قمشهای و مکارم شزیرازی ،بررسزی
شده است .براساس نتایج پژوهش ،خطاهای رایج در ترجمه «إنّما» عبارتند از .1 :ترجمزه إنّمزای حصزری بزه
وورت تأکیدی .2 ،خطا در تشخیص طرفین قصر در ترجمه «إنّما» .3 ،خطا در تشزخیص مزای کافزه از مزای
موووله در «إنّما» .4 ،خطا در تشخیص مای موووله از مای مصدریه .5 ،خطا در معادل یابی معنایی «إنّمزا» .6 ،
خطا در ترجمه یکسان «إال» و «إنّما» .نتایج حاکی از آن است که ترجمه هزای خرمشزاهی  81مزورد  ،الهزی
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پذیرش1400/11/11 :

قمشهای  74مورد و انصاریان  23مورد در برگردان «إنّما» توجه الزم را مبذول نداشتهاند و ترجمه مکزارم
به طور کامل ،برگردان تأکیدی «إنّما» را مورد توجه قرار داده است.

Email: m.bakhshi8@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :نقد ترجمه ،ترجمه قرآن ،حصر ،قصر ،إنّما

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

 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله

استعمال واژهها در قرآن از روی عمد و قصد بوده و واژهها به گونهای انتخاب شددهاندد هده
واژه دیگری را نمیتوان جای آن گذاشت (باقالنی .)175 :1408 ،بدیهی است هده در ترجمده
نیز باید این امر مد نظر قرار گرفته و مورد توجه قرار گیرد تا غرض معنایی و بالغدی مققد
گردد .مخصوصاً هه «به دلیل برخورداری از سندیت شرعی و نیدز نقدش آن در شدلل دهدی
آموزههای اعتقدادی و تربیتدی ،ترجمده و میدزان هارآمددی آن در انتقدال مفداهیم از اهمیدت
دوچندان برخوردار میگردد» (جهانگیری اصل .)166 :1398 ،از جمله این موارد ،ترجمه قصدر
در قرآن هریم است .قصر ،شیوهها و روشهای مختلفی دارد؛ اما اغلد

بالغدتشناسدان بدر

چهار شیوه اتفاق نظدر دارندد (ر.ک :سدلاهی508 :1981 ،؛ قزویندی76 :1982 ،؛ تفتدازانی:1330 ،

 )1قصر به وسیله إنّما؛
 )2قصر با ما و إال؛
 )3قصر به وسیله عطف به بل ،ال و للن؛
 )4قصر از طری تقدیم ما حقه التأخیر؛
شاید بتوان گفت :ترجمه قصر به وسیله «إنّما» ،بیشتر از بقیه روشهای قصر مورد بدی-
توجهی قرار گرفته و در اغل

موارد یا ترجمه نشده و یا بده شدلل نادرسدت ترجمده شدده

است .مخصوصاً هه ««إنّما» از باقی ادوات قصر اقوی است؛ چه از آن در ابتدای هدال ،،قصدر
مستفاد میشود» (مازندرانی .)200 :1376 ،از این رو پژوهشی مستقل میطلبد تا در ضدمن آن،
این خطاها ،ضعفها و نارساییها بررسی گردد.
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در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی -تقلیلی ،آیاتی هه در آن «إنّمدا» بده هدار
رفته ،استخراج و ترجمه آن در ترجمه پنج تن از مترجمان (انصاریان ،خرمشاهی ،فوالدوندد،

202

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.8.2

قمشهای و ملار ،شیرازی) بررسی شده است .در این راستا ،سواالت زیر مطرح است:

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

 )1در ترجمه «إنّما» باید به چه عناصر و نلداتی توجده داشدت و صدورتهدای صدقی
ترجمه «إنّما» بسته به شرایط مختلف جمله هدا ،است؟
 )2مترجمان قرآن هریم در ترجمه «إنّما» ،دچار چه خطاها و ضعفهایی شدهاند؟
 )3هدا ،یک از مترجمان بیشترین و هدا ،یک هدمتدرین خطدای ترجمدهای را در ایدن
زمینه دارد؟
 -2-1پیشینه پژوهش

پژوهشهایی هه در زمینه «إنّما» صورت گرفته بدین ترتی

هستند:

«بررسی معناشناسی واژه «إنّما» در دو ترجمه دهلوی و فوالدوندد» ،مقمدد جنّتدی فدر و
معصومه آمیغی ،دانشنامه ،تابسدتان  -1389شدماره  .2نویسدنده مقالده حاضدر بدا بررسدی و
این نیست هه» ترجمه نمدوده؛ مگدر در مدوارد معددودی و فوالدوندد ،آن را در اهثدر آیدات
ترجمه نموده و از واژههای متعددی ،همچون« :خود ،فقط ،جز این نیست هده ،تنهدا ،صدرفاً،
جز این نبود هه ،در واقع ،همانا »...بهره گرفته است .در ایدن مقالده ،صدرفاً معدانی «إنمّدا» در
ترجمه دو مترجم بررسی شده و نویسنده به خطاهای ترجمه این واژه ،دقت نلرده تدا آنجدا
هه «در واقع» و «همانا» را (هه ادات تأهید هستند) هم جزء معناهای «إنّما» تلقی هرده است.
«دراسة تحليلية فی الفروق المعنوية بين أساليب القصر» ،علدی صدیادانی و بهندا ،فارسدی،
بحوث في اللغة العربية ،العدد  )1395(15در مقاله یاد شده ،نویسندگان به بررسی روشهدای
قصر و معناها و تفاوت معنایی آنها پرداختهاند ،اما به هیفیت ترجمده آنهدا در قدرآن هدریم
نپرداختهاند.
«ارزی دابی دوگددانگی رسددمالخ دطا ادوات «إنّمااا ،أنّمااا،
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مقایسه دو ترجمه مذهور به این نتیجه رسیده است هه دهلوی ،واژه «إنّما» را بدا تعبیدر «جدز

ّ مااا و أينمااا» و بازتدداب آن در

ترجمههای فارسی معاصر قرآن هریم» ،هاووس روحدی برنددق و هملداران ،پدژوهشهدای
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زبانشناختی قرآن ،دوره  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان  .1396در این مقاله بدیشتدرین اهتمدا،

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

نویسندگان به موضوع رسم الخط إنما و إن ما و أنّما ،و أن مدا و هُدلّمدا و أیدنمدا اسدت و
بیشتر آیاتی را آورده است هه در آن «إنّ ما» به صورت متصل «إنّما» نوشته شدده اسدت هده
بعضی از مترجمان از یلسو در پارهای از مواضع به تفاوتا رسم الخطیِ این ادوات بدیاعتندا
بوده و با انگاشتهایی متنوع ،معادل های نادرستی را در برگردان این ادوات ارائه هردهاند.
«بحث في إفادة إنما للحصر ،وما ورد فاي اااا الافراير الر يار» ،مقمدد احسدانی فدر
لنگرودی ،دانشها و آموزههای قرآن و حدیث ،سال اول شدماره  ،3زمسدتان 1398؛ نوشدتار
حاضر با عنوان «یادداشت آزاد» در دو صفقه به منابعی هه بده حصدریه بدودن «إنمدا» تأهیدد
دارند ،اشاره هرده و در ادامه متعرض نظر صاح

تفسیر هبیر شده هه مخالف حصریه بدودن

«إنما» در آیه  55سوره مائده است.
«نقد بالغی قصر در برخی از ترجمههای قدیم و جدیدد قدرآن هدریم» ،سدیمین ولدوی،
ترجمه آنها به طور اعم پرداخته شده هه «إنّما» هم جزء یلی از این موارد است امدا فقدط در
ده آیه ،مترجم ترجمه آن را در ترجمه مترجمین گزارش هرده است.
اغل

پژوهشهایی هه اشاره شد به صورت هلی ،قصر را مورد بررسی قرار دادهاند و بده

صورت اختصاصی وارد موضوع «إنما» نشدهاند .برخی دیگر نیدز شدمولیت مقالده حاضدر را
نداشته ویا به بررسی ترجمه مترجمانی هه در این مقاله به آنها پرداخته شدده ،نپرداختدهاندد.
مقاله حاضر ضمن بررسی اختصاصی ترجمه «إنّما» در قرآن هریم ،به تما ،خطاهدایی هده در
ترجمه آن در ترجمه مترجمان رخ داده ،پرداخته و با بررسی دقی آماری و تقلیلی ،بهتدرین
ترجمهها را در رابطه با «إنما» معرفی هرده است.
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طاهره تیزغم ،دوره  ،3شماره  ،7تابستان 1391؛ در ایدن مقالده بده تمدا ،شدیوههدای قصدر و

 -2بحث و بررسی
 -1-2قصر و روشهای آن

امری به امر دیگر به طری مخصو

و نفی آن از غیر اوست (تفتازانی.)204 :1330 ،
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قصردر لغت ،به معنای هوتاه هردن و حبس نمدودن اسدت و در اصدطالح ،اختصدا

دادن

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

قصر روشهای گوناگونی دارد اما چهار روش زیر مورد اتفاق بالغتشناسان است.
ک الْبَالغ (آل عمران)20 /
 قصر بده وسیله «إنّما»؛ فَإِن َّ َما َعلَیْ َ -قصر بده وسیله نفی و استثناء .إ ِ ْن َأنْت ْم إ ِ ََّّل بَ َش ٌر مِثْلنَا (إبراهیم)10 /

ماحر ة ال ثاباة».
 قصر بده وسیله عطف با «ال»« ،بل» و «للن»؛ مانند« :األرضّ
 قصر بده جهت مقد ،آوردن چیزی هه باید مؤخر شود؛ مانند إيّاک نعبد (سدلاهی،508 :1981؛ قزوینی1405 ،ق118 :؛ قزوینی76 :1982 ،؛ تفتازانی ،بی.تا ،ج .)166 :2
 -2-2إنما ،ساختار ،ترکیب و معانی آن

«إنّما» از دو هلمه إنّ و ما تشلیل شده است؛ «إنّ» همان است هه قبل از ورود «مدا» ،ناصد
اسم بود و ما از نوع مایی است هه در جمله «لیتما أخوک منطل » وجود دارد و زائدده اسدت
اثبات و غیر آن را نفی میهند (جرجانی ،بیتا ،ج  .)328 :1إنّ بر سر جمله اسمیه میآیدد و بدر
سر خبر نمیآید؛ اما پس از ترهی

دو حرف و حاصل شدن إنّما ،مدیتواندد بدر سدر جملده

فعلیه نیز بیاید .صقی ترین معادل معنایی إنّما :فقط ،تنها و منقصرا است.
 -1-2-2إنّما به عنوان ادات حصر و معنای آن

«إنّما» افاده حصر میهند هه بر این مطل
دلیل اول :عرب إنما را پس از ترهی

چند دلیل آوردهاند:

آن از دو حرف ،در جایگاه حصر استعمال هدرده-

اند و آن را به دلیل اینله در حلم با ما و إال مشارهت دارد ،بر حصر اختصا

دادهاند؛ چدرا

هه آنها ،إنما را همچون هاربرد ما و إال ،به هار بردهاند (سیوطی ،بی.تا ،ج .)145 :4همچنانهده
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(سیوطی ،بیتا )145 :و إنّ را از عمل هردن منع میهند .إنّمدا آنچده را هده بعدد از آن مدیآیدد

این واژه براساس نظر مفسران در رابطه با سخن خدای متعال ،نَّما َح َّر َم َعلَیْكم ال َْمیْتَ َة َو الد َّ َم
ل بِهِ ل ِ َغیْرِ َ ّالل (بقره ،)173 /متضمن معنای ما و إال است.
َو ل َْح َم ال ِْخنْزيرِ َو ما أه ِ َّ
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دلیل دوم :براساس نظر نقویان ،إنما برای اثبات مابعد و نفی غیر آن است.

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

دلیل سوم :به خاطر صقی بدودن انفصدال ضدمیر همدراه آن؛ مثدل «إنماا يرارا أناا»،
همچنان هه گفته میشود «ما يررا إال أنا»» مثل این بیت از فرزدق:
يدافع عن أحرابهم أنا أو مثلي

أنا الذّ ائد الحامي الذّ مار وإنّما...
یا این بیت:

ما قطّ ااار الفااااارس إال أناا

قد علمت سلمي وجاراتها...

(قزوینی ،1405 ،ج 25-28 :3؛ دسوقی المداللی ،2011 ،ج 355-356 :2؛ سدلاهی ،بدیتدا ،ج43 :1؛
جرجانی80 :2011 ،؛ صابراللردی)216 :2018 ،

به بیان دیگر ،زمانی هه فاعل به واسطه ما و إال مقصور میشدود ،چدارهای نیسدت جدز
اینله فاعل( یا نائ

فاعل) به بعد إال منتقل شود و در این حالت به صورت منفصل مدیآیدد

مثل« :ما ضُرِبَ إال أنا»« ،ما ضُرِب أال أنت ».این انقصدار و بده دنبدال آن انفصدال ضدمیر ،در
اهثر نقویان ،زبانشناسان و مفسران قائل به حصریه بودن إنما هستند؛ از جمله :سدیوطی،
بن منظور ،بن هشا ،،فیروزآبادی ،جوهری ،سلاهی ،تفتازانی ،عبدالقاهر جرجانی ،زمخشدری
و( ...ر.ک :لنگرودی )157-158 :1397 ،نقویون گفتهاند :اصل إنما ،ما است هده إنّ را از عمدل
ملغی هرده ومعنی إنما ،اثبات مابعد آن ونفی غیر آن است؛ مثل إنما یدافع عدن أحسدابهم أندا
أو مثلی (ازهری.)384 :2001 ،
 -3-2إنّما به عنوان ادات تاکید و معنای آن

در برابر تعداد هثیری از علماء نقو و لغت و اصول فقه هه اعتقداد بده حصدریه بدودن «إنّمدا»
دارند ،افراد اندهی همچون ابوحیّان أندلسی ،آمدی و بن عطیده ،اعتقداد دارندد هده ایدن واژه
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ترهی

جمله إنما نیز صقت دارد.

برای حصر وضع نشده و مفید تأهید است .به عنوان نمونه ،ابوحیان در رابطه با «إنما» چندین
میگوید« :إنّما» برای حصر نیست و «ما»ی إنما با أنّ ،مثل هأنّ و لعلّ است .همچندان هده در
األندلسدی ،1420 ،ج .)473 :7در پاسخ به این نظر ،باید گفت هه این اسدتدالل ضدعیفی اسدت؛
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تشبیه و ترجّی افاده حصر نمیهند ،همینطدور بدا أنّ نیدز افداده حصدر نمدیهندد» (ابوحیدان
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چرا هه «أنّ» با «هأنّ» و «لیتَ» همشلل و هم معنا نیستند هه نتیجهای هه برای آنهدا مدیگیدریم
به إنّما هم تعمیم دهیم.
نلته دیگر اینله این مفسر بزرگ در مورد «إنما» دیددگاه یلسدان نداشدته و گداه نظدرات

أ
ِ
ِ
ِ
متناقضی در این زمینه دارد؛ از جمله در تفسیر آیه إنَّما َمثَل ال َْحیاة الد ن نْیا ََمدا َأنْ َزلْندام مد َ
السما ِ (یونس )24 /میگویدِ « :إنَّماا ُنَاا لَير َ ِ
اعا َو َال َاساا ِ َع َم ااال» (ابوحیدان
صا ِر َال َو َض ا
َّ
ات لل ََح َ
ََ
َ

األندلسی ،1420 ،ج )36 :6نمیتوان گفت هه إنما جایی برای حصر وضع شده و جدای دیگدر
غیر حصر .و ضعف این نظر هم به خودی خود آشلار است.
علیرغم این هه ابوحیان معتقد است «إنّما» برای حصر وضع نشده اما خود در تفسیر آیده

َأ ْولِیا َ م (آل عمران )175 /نیز ،تسلیم نظر صاحبان اصدول فقده شدده و حصدریه بدودن آن را
قبول میهند (رک :ابوحیان األندلسی ،1420 ،ج  )439 :3و در تفسیر برخدی آیدات مثدل إن ّ َمدا

الل م عبادمِ الْعل ََما
يَ ْخ َشى َ ّ َ

(فاطر )28 /به نظر دیگران از جمله زمخشری (قائل به حصدر) و

ابن عطیه (قائل به اختصا

نه حصر) (ر.ک :ابوحیان األندلسی ،1420 ،ج )31 :9استناد هدرده و

نظری ابراز نمیهند.
تعداد زیاد إنما در قرآن نشان دهنده موجودیت مستقل آن برای یک مفهو ،خا
در اغل

اسدت.

آیاتی هه إنما وجود دارد ،همین مفسر ،حصر را دریافت میهند هر چندد بده زعدم

وی ،این حصر از سیاق فهمیده میشود.
الل م عبدادمِ الْعل ََمدا
ابن عطیه نیز در تفسیر آیه إنّ َما يَ ْخ َشى َ ّ َ

(فداطر )28 /مدینویسدد:
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ااَ لَفَا
ل نَ ْح قَ ْو ٌم َم ْسحور َ
ت َأبْصارنا بَ ْ
لَقالوا إِنَّما سك َِّر ْ
ون (حجدر )15 /با این عبدارت « َو َج َ
ِ ِ
ِإنَّما مشَ عِرا بِال ََحص ِرَ َ ،أنَّه قَالَ :لَيس ذَل ِ َ ِ
صاا ِر» (ابوحیدان األندلسدی ،1420 ،ج :6
َ
ك إ َّال تَ َرر ايرا ل َْلَبَ َ
ََ
َ
ا
 ،)470به حصریه بودن انما تصری میهند .وی در تفسیر آیه إِنَّمدا للِكدم َّ
دو
الشدیُْان ي َخ ِّ

«إنّما» در این آیه برای تخصیص «علماء» آمده است نه حصر و واژهای است هده هدم بدرای
است هه در آن آمده است» (ابن عطیه ،1413 ،ج.)437 :4
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حصر صالحیت دارد و هم برای معانیای غیر از آن (حصر) میآید و این به حسد

سدیاقی
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در نقد هال ،ایشان ،مبنی بر اینله «إنّما» هم برای حصر و غیر آن صدالحیت دارد و ایدن
امر براساس سیاقی است هه آمده ،دو ایراد وارد است:
ایراد اول؛ اینله نمیتوان گفت لفظی بر هر معنایی (حصدر و غیدر آن) صدالحیت دارد.
مثل این است هه بگوییم ،مثال إنّ هم برای تأهید و هم غیر آن صالحیت دارد.
ایراد دوم؛ اگر معنای واژهی «إنما» را به سیاق هال ،مقدود هندیم در ایدن صدورت ایدن
سیاق است هه آن معنی را ارائه میدهد نه إنما؛ پس إنما استقالل معنایی نددارد و ایدن باطدل
است.
 -4-2إنّما ترکیبی از إنّ  +مای موووله و معنای آن

إنّما در مواردی هم ،إنّمای حصریه نبوده و ترهیبی از إنّ و مای موصوله اسدت هده در رسدم
صورت منفصل نوشته میشد (ر.ک :روحی برندق و هملاران .)166 :1396 ،همچون ایدن آیده:
ِ
ون لَصادِ ٌق یا این آیه إِن َّ َما عِنْ َ َّاللِ ه َو َخیْ ٌر لَكم (نقل)95 /
وع َ
إنَّما ت َ
«ما» موصول نیز با معادل «هده ،آنچده ،چیدزی هده ،هرآنچده هده» (آذرندوش)995 :1391 ،

ترجمه میشود؛ هرچند در این معادل «آنچه» به دلیل رواندی و اشدتمال روشدن بدر مقصدودا
هلیتیِ «ما»ی موصول راج تدر بدوده( .روحدی برنددق )167 :1396 ،و بدرای ترهید

إنّ مدا

موصوله ،معادل «به تققی آن چه» صقی تر است.
 -5-2إنّما أنّما ترکیبی از انّ  +مای مصدریه و معنای آن

گاهی نیز مملن است بعد از إنّ ،مای مصدریه بیاید امدا مثدل إنمدای حصدریه در قدرآن بده

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-04

الخط ،به صورت متصل نگاشته شده است هده ایدن رسدم الخدط صدقی نبدوده و بایدد بده

صورت متصل نوشته شده است هه باید دقت هرده و با إنمای حصریه اشدتباه گرفتده نشدود.
در این حالت ،ما به همراه فعل بعدی ،به صورت مصدر ترجمه میشود .نمونده ایدن حالدت
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آیه َو ََّل يَ ْح َسبَ َّ الَّذِي َ ََفَروا َأن َّ َما ن ْملِي لَه ْم َخیْ ٌر ِ َِلنْفسِهِ ْم (آل عمران )178 /است هه در ادامده
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 -3تفاوت معنایی «إنما» با «ما و إال»

حصر به معنای اخص ،همان «قصر» در اصطالح اهل بالغت و بده معندای «اختصدا

دادن

چیزی به چیزی ،و نفی آن از چیزهای دیگر» است (القصر فی االصاطح تصصايش ءایَ
بشیَ بع ارة مصصوصة) .حصر به این معنا در مقابل استثنا است ،امدا حصدر بده معندای اعدم
شامل قصر و استثنا (هه معنای مطابقی آن اخراج است) مدیشدود (فرهند

نامده اصدول فقده،

 ،1389ج.)764 :1

«إنّما» مترادف با «ما و إال» نیست؛ چه اینله شرط مترادف این است هده از نظدر معندی و
مفرد و مره

بودن به یک شلل باشند (صعیدی ،1420 ،ج « .)11: 1إنما» برای اثبدات چیدزی

هه پس از آن میآید و نفی موارد غیر آن است (صعیدی.)13 :1420 ،

تفاوت دیگر ،مطلبی است هه دهتر انیس به آن پی بدرده هده اولدی تأهیدد اثبدات اسدت،
باشد ،قصر با إنما میآید؛ مثل آیه ن َّ َما ْاْليَات عِنْ َ َّاللِ َوإِن َّ َما َأنَا نَذِ ٌير مبِدی ٌ (عنلبدوت )50 /و
زمانی هه مسبوق به نفی باشد با ما و إال میآید (أنیس :بیتدا .)194 :مزیدت دیگدری هده إنمدا
دارد ،اثبات یک چیز و نفی آن حلم از غیرش ،در یک آن فهمیده میشود بدرخالف عطدف
و ما وإال (صعیدی.)18 :1420 ،

روشن است هه تفاوت لفظ ،تفاوت معنا را ایجاب میهند .نظر بده اهمیدت و حساسدیت
ترجمه قرآن هریم بهتر است هه این تفاوت لفظی و معنایی در ترجمه مدورد توجده متدرجم
قرار گرفته و این دو عین هم ترجمه نشوند.

 -4خطاهای رایج در ترجمه «إنّما»
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دومی تأهید نفی (صیادانی .)40 :1438 ،به این صورت هه زمانی هه جملده مسدبوق بده اثبدات

 -1-4ترجمه إنّمای حصری به وورت تأکیدی

در آیات فراوانی مترجمان« ،إنّما» را به صورت ادات تاهید ترجمه هردهاند؛ هدر چندد «إنمدا»
اهمیت است هه پس از آمدن «ما»ی هافه ،این واژه مختص ادات حصر شدده و مفیدد حصدر
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تغییر یافته «إنّ» است و در عم معنای خود تأهید را با خود دارد ،اما ذهدر ایدن نلتده حدائز
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است؛ اهمیت و ضرورت دقت به ترجمه «إنّما» مخصوصاً در قرآن هریم هه هتداب آسدمانی
است و هیچ واژه و حرفی در جدای نامناسد
جایگاهی اهمیت و نقش خا

خدود اسدتعمال نشدده و هدر واژهای در هدر

خود را دارد ،مضاعف است.

در زیر ،نمونههایی از آیات قرآن هریم هه نشانگر حصریه بودن «إنما» هستند ،همدراه بدا
توضی ارائه میشود:
فَاقْ ِ
ت قَ أ
اض إِن َّ َما تَقْضِي َهذِمِ ال َْحیَا َة ال ن نْیَا (طه)72 /
ض َما َأنْ َ

اگر «إنّما» به صورت تأهیدی ترجمه شود ،ترجمه چنین میشود :تو قطعاً زندگی دنیدوی
را قضاوت میهنی؛ پس چیزی هه اینجا مهم بوده ،این است هه قضداوت ایدن دنیدا را بدرای
مخاط

(فرعون) اثبات و تأهید میهنیم ،در حالی هه براساس سیاق چنین نیست .امدا وقتدی

به صورت ادات حصر ترجمه شود ،به این صورت خواهد بود:
شده و به طری تققیرآمیز ،صرفا قضاوت دنیا به این فرد اختصا

سل

داده شده است.

دلیل و شاهد مثال دیگری هه نشان دهنده تفاوت معنای حصر و تأهید است ترجمه آیده
زیر است هه دو نفر از مترجمان« ،إنّما» را به صورت ادات تأهید ترجمه هردهاند:
ِ
الل (فت )10 /
ك إِن َّ َما يبَايِع َ
إ ِ َّن الَّذي َ يبَايِعونَ َ
ون َ ّ َ

خرمشاهی :بىگمان هسانى هه با تو بیعت مىهنند ،در واقع با خداوند بیعت مىهنند.
الهیقمشهای :همانا مؤمنانی هه (در حدیبیّه) با تو بیعت مدیهنندد ،بده حقیقدت بدا خددا
بیعت میهنند.
در این آیه شریفه هم واژه «إنّ» به هار رفته و هم واژه «إنّما»؛ چنانچده «إنّمدا» بده معندای
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تو فقط این زندگی دنیوی را حلم میهنی؛ در ایدن ترجمده حلدم آخدرت از مخاطد

«إنّ» باشد ،دلیلی برای آوردنش نبود .پس روشن اسدت هده «إنّمدا» مفیدد حصدر بدوده و بده
معنای «إنّ» نیست.
هنند.
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ترجمه پیشنهادی :در حقیقت هسانى هه با تو بیعت مى هنند صرفاً بدا خددا بیعدت مدى-

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

در مورد تفاوت معنای حصر و تأهید صقبت هردیم؛ اما گاهی شرایطی پیش میآیدد هده
تشخیص تأهید و حصریه سخت میشود؛ چرا هه در آن شدرایط ،معندای تأهیدد تناقضدی بدا
سیاق پیدا نمیهند .اما نلته اینجاست هه در چنین شرایطی «إنّما» نیز براساس اصدل ترجمده
شود؛ به طوری هه معنای حصر افاده شود .در چندین حدالتی معندای تأهیدد را هدم بدا خدود
خواهد داشت .اما اگر به صورت تأهیدی ترجمه هندیم دیگدر معندای حصدر از آن برداشدت
نمیشود.
آیه زیر از مواردی است هه همه مترجمان به صورت تأهیدی ترجمه هردهاند:
ورَ ْم يَ ْو َم الْقِیَ َامةِ (آل عمران)185 /
َوإِن َّ َما ت َوفَّ ْو َن أج َ

انصاریان :بدون تردید روز قیامت پاداشهایتان به طور هامل به شما داده میشود.
فوالدوند :همانا روز رستاخیز پاداشهایتان به طور هامل به شما داده مىشود.
الهیقمشهای :مقققاً روز قیامت همه شما به مزد اعمال خود هامالً خواهید رسید
مکارم شیرازی :شما پاداش خود را بطور هامل در روز قیامت خواهید گرفت.
مفهو ،آیه این است هه تما ،و همال گرفتن پاداش صرفا در روز قیامت صدورت خواهدد
گرفت .در تفسیر هشاف هم در ذیل آیه بیان شده است هه تمدا ،پداداش و ثدواب صدرفا در
روز قیامت به فرد مللف خواهد رسید (زمخشری ،1418 ،ج)670 :1؛ چرا هه «هر منفعتدی هده
در دنیا به فرد مللف می رسد ،همراه با غدم و غصده و تدرس از بدین رفدتن و تمدا ،شددن
هست؛ در حالی هه پاداش تما ،و ثواب هامل صرفا در روز قیامت به مللف خواهدد رسدید»
(رازی ،بیتا :ج.)130 :9

در این آیه قصر قل

وجود دارد؛ به این ترتی
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خرمشاهی :بىشک در روز قیامت پاداشهایتان را به تمامى خواهند داد.

هه مؤمندانی را هده نداراحتی هشدتههدا و

شلستشان به آنها رسیده ،همچون هسی در نظر گرفته هه از اعمدالش فقدط منتظدر مندافع
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دنیا هه پیروزی و غنیمت است ،در حالی هه پاداش هامل در روز آخرت به آنهدا مدیرسدد
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(بن عاشور ،بیتا ،ج  .)188 :4حاصل سخن آنهه إنما در آیه فوق بایدد بده صدورت حصدری
ترجمه شود نه تأهیدی.
ترجمه پیشنهادی :پاداشتان را صرفا در روز قیامت به طور هامل خواهید گرفت.
در نمونه زیر نیز ،هیچ هدا ،از مترجمان ،إنما را ترجمه نلردهاند:
َولَ َق ْ َقا َل لَه ْم َهارون م ِ ْ َقبْل يَا َق ْو ِم إِن َّ َما فتِنْت ْم بِهِ (طه)90 /

انصاریان :و به راستی هارون پیش از این به آنان گفته بود :ای قو ،من! شدما بده وسدیله
این گوساله مورد امتقان قرار گرفتهاید.
خرمشاهی :و هارون پیش از آن به آنان گفته بود ،اى قو ،مدن شدما بدا آن امتقدان پدس
مىدهید.
[گوساله] مورد آزمایش قرار گرفتهاید
الهیقمشهای :و هارون هم پیش از آنله موسی بداز آیدد بده آندان گفدت :ای قدو ،،ایدن
گوساله اسباب فتنه و امتقان شما گردیده.
مکارم شیرازی :و هارون قبل از آن به آنها گفته بود هه ای قو !،شما به این وسیله مدورد
آزمایش قرار گرفتید.
ترجمه پیشنهادی :و به تققی هارون قبل از آن ،به آنان گفته بود اى قدو ،مدن! شدما بده
وسیله این گوساله ،صرفا مورد امتقان قرار گرفتهاید( .و خدای شما نیست).
در نمونه زیر نیز ،همچنانهه مالحظه میشود ،سه مترجم اول به صدورت ادات تأهیددی
ترجمه هردهاند و دو مترجم آخر ،ترجمه نلردهاند.

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-04

فوالدوند :و در حقیقت هارون قبال به آنان گفته بود اى قدو ،مدن شدما بده وسدیله ایدن

ِ
الشی َُان َأ ْن يوقِع بینَكم ال َْع َ َاو َة َوالْب ْغ َضا فِي ال َْخمرِ َوالْمیسِرِ َويص َّ َ ْم َعد ْ لَِْدرِ
ِ
َ
َْ
َ
َ َْ
إن َّ َما يري َّ ْ
ْ
َ
ِ
الص َالةِ (مائده)91 /
َ ّالل َو َع ِ َّ

اندازد ،و از یاد خدا و نماز بازتان دارد.
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انصاریان :مسلماً شیطان میخواهد با شراب و قمار ،میان شما دشدمنی و هینده [سدخت]

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

خرمشاهی :همانا شیطان مىخواهد در پرداختن به شراب و قمدار ،بدین شدما دشدمنى و
هینه بیندازد ،و شما را از یاد خداوند و از نماز بازدارد.
فوالدوند :همانا شیطان مىخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و هینه ایجاد هندد و
شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد.
الهیقمشهای :شیطان قصد آن دارد هه به وسیله شراب و قمار ،میان شما عداوت و هینده
بر انگیزد و شما را از ذهر خدا و نماز باز دارد.
مکارم شیرازی :شیطان میخواهد در میان شما به وسیله شراب و قمدار عدداوت ایجداد
هند و شما را از ذهر خدا و از نماز باز دارد.
ترجمه پیشنهادی :شیطان فقط مىخواهد با شدراب و قمدار میدان شدما دشدمنى و هینده
در ترجمه آیه ذیل نیز ،سه انتخاب پیش روی مترجمان بوده است؛ انصداریان ،فوالدوندد
و ملار ،،آن را ترجمه نلردهاند .خرمشاهی به صورت تأهیدی ترجمه هدرده و قمشدهای بده
صورت ادات حصر .البته استفاده از واژه «منقصرا» نیدز باعدث مدیشدود ترجمدهای رسدا و
شفاف ارائه نشود.
َأ ْو تَقولوا إِن َّ َما َأ ْش َر َك آبَاؤنَا م ِ ْ قَبْل (اعراف)173 /

انصاریان :یا نگویید :پدرانمان پیش از ما مشرک بودند.
خرمشاهی :یا مبادا بگویید همانا پدران ما در گذشته شرک آورده بودند.
فوالدوند :یا بگویید پدران ما پیش از این مشرک بودهاند.
الهیقمشهای :یا آنله نگویید هه منقصرا پدران ما به دین شرک بودند.
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ایجاد هند.

مکارم شیرازی :یا نگوئید پدران ما قبل از ما بت پرستی را اختیار هردند.
ترجمه پیشنهادی« :یا (مبادا) بگویید :پدرانمان پیش از (ما) فقط شدرک مدىورزیدندد ،و (مدا
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هم) نسلى بعد از آنان بودیم» (رضایی اصفهانی.)173 :1383 ،

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

 -2-4خطا در تشخیص طرفین قصر در ترجمه «إنّما»

در برخی موارد ،مترجم به وجود «إنّما» دقت هدرده و مفهدو ،قصدر را در ترجمده گنجاندده
است؛ اما در تشخیص مقصور و مقصور علیه به خطا رفتده و ترجمده صدقیقی را در ارائده
طرفین قصر ،انجا ،نداده است.
ِ
ب َهذِمِ الْبَلْ َ ةِ الَّذِي َح َّر َم َها (نمل)91 /
إِن َّ َما أم ْرت َأ ْن َأ ْعب َ َر َّ

انصاریان :من فقط فرمان یافتها ،هه پروردگار این شهر را هه آن را بسیار مقتدر ،شدمرده
 ...بپرستم.
فوالدوند :من مامور ،هه تنها پروردگار این شهر را هه آن را مقددس شدمرده  ...پرسدتش
هنم.
الهیقمشهای( :ای رسول بگو) من مأمور ،هه منقصرا خدای این بلدد (ملّده معظّمده) را
در این آیه هه به شیوه قصر اضافی آمده ،فرمان یافتن ،مقصور به عبدادت خداوندد شدده
است؛ در این حالت «امرتُ» مقصور و «أن أعبد» :مقصور علیه است .در حالی هه در ترجمده
فوالدوند و قمشهای ،پرستش مقصور به خدای این سرزمین شدده اسدت؛ از ایدن رو «أعبدد»
مقصور و «ربّ هذه البلدة» مقصور علیه در نظدر گرفتده شدده هده نادرسدت اسدت .ترجمده
پیشنهادی هم ،ترجمه انصاریان است.
إِن َّ َما َأ ْمرم إ ِ َلا َأ َر َاد َشیْئًا َأ ْن يَقو َل لَه َ ْ فَیَكون (یس)82 /

انصاریان :شأن او این است هه چون پدید آمدن چیدزی را اراده هندد ،فقدط بده آن مدی-
گوید :باش ،پس بی درن

موجود میشود.
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هه بیت القرامش قرار داده ...پرستش هنم.

خرمشاهی :امر او چون [آفدرینش] چیدزى را اراده هندد ،تنهدا همدین اسدت هده بده آن
مىگوید موجود شو[ ،و بىدرن ] موجود مىشود.
موجود مىشود.
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فوالدوند :چون به چیزى اراده فرماید هارش این بس هه مىگوید باش پس [بدىدرند ]
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الهیقمشهای :فرمان نافذ او چدون اراده خلقدت چیدزی هندد بده مقد

اینلده گویدد:

«موجود باش» بالفاصله موجود خواهد شد.

مکارم شیرازی :فرمان او تنها این است هه هر گاه چیزی را اراده هندد بده او مدیگویدد:
موجود باش آن نیز بالفاصله موجود میشود!
««امر» در این آیه به معنای «شأن» است؛ إِنَّما َأ ْمرم یعنی :منقصرا شدأن او «زمدانی هده
ِ
راد َشیْئاً و حلمدت و مصدلقتش چیدزی را ایجداب هندد« ،ایدن
چیزی را اراده هند» إلا َأ َ
است هه به آن میگوید :باش .پس ایجاد میشدود» َأ ْن يَقدو َل لَده َد ْ فَیَكدون (مالصددرا،

 .)383 :5 ،1366همچنانهه در ترجمه آیه فوق مالحظه میشدود وجدود «إنّمدا» مفیدد حصدر
است اما باید توجه داشت هه «أمره» هه مقصور است ،مقید شده است و آن تقیید این اسدت:
خالف آن برای مخاط

تلقین نشود .همچنانهه خرمشاهی و ملار ،بددون در نظدر گدرفتن

تقیید ،ترجمه هردهاند« :فرمان او تنها این است »...انصاریان و فوالدوند ترجمه درسدتی ارائده
هردهاند.
إِنَّما ات ََّخذْ تم م ِ د ِ
ون َ ّاللِ َأ ْوثَانًا َم َو َّد َة بَیْنِك ْم فِي ال َْحیَاةِ ال ن نْیَا (عنلبوت)25 /
ْ ْ
َ

انصاریان :جز این نیست هه به جای خدا بدتهدایی را [بدرای خدود بده عندوان معبدود]
گرفتهاید [هه علت آن] دوستی میان خودتان در زندگی دنیاست.
خرمشاهی :هماندا بده جداى خداوندد بتدانى را مدىپرسدتید هده در زنددگانى دنیدا مایده
دوستىورزیدن بین شماست.
فوالدوند :جز خدا فقط بتهایى را اختیار هردهاید هه آن هم براى دوستى میدان شدما در
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«إذا أراد شیئا»؛ پس الز ،است ترجمه مقصور در هنار مقیَّد خود صورت گیرد تا احیانداً نلتده

زندگى دنیاست.
الهیقمشهای( :ای مرد ،شما خود میدانید هه) بتهایی را هه به جدای خددای یلتدا بده
هردهاید.
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خدایی برگرفتهاید تنها برای حفظ دوسدتی (و اسدتفاده مدادی دو روزه) دنیدای خدود اتخداذ
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مکارم شیرازی :شما غیر از خدا بتهائی برای خود انتخاب هردهاید هه مایده دوسدتی و
مقبت میان شما در زندگی دنیا باشد.
مفهو ،آیه این است هه شما بت پرستی را به این دلیل اتخاذ هردهاید هده مایده دوسدتی و
الفت بین شما در دنیا باشد (بن هثیر ،بیتدا ،ج« .)448 :3و بدر ایدن اسداس ،مفعدول لده علدت
برانگیزاننده این هار است» (آلوسی ،1883 ،ج )405 :6؛ پدس «مقصدورعلیه «إنّمدا» ،مفعدول لده
(مودَّة) است» (بن عاشور ،1984 ،ج)235 :20؛ به دیگر سدخن ،اتخداذ بدت پرسدتی بده حفدظ
دوستی در دنیا مقصور شده است هه بر این اساس قمشهای ترجمه درستی ارائه هرده است.
در ترجمه انصاریان و فوالدوند ،اتخاذ (معبود) ،منقصر و مقصور به بتها شده است.
ِ
ِ
ون (بقره)169 /
السو َوالْفَ ْح َشا َو َأ ْن تَقولوا َعلَى َ ّاللِ َما ََّل تَ ْعلَم َ
ن َّ َما يَ ْأمرَ ْم ب ِ ن

فوالدوند[ :او] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مىدهد.
الهیقمشهای :این دشمن است هه به شما دستور زشتی و بدهاری میدهد.
مکارم شیرازی :او شما را فقط به بدیها و انقرافات فرمان میدهد.
در آیه فوق ،دستور دادن (یأمر) مقصور و بدی و زشتی (السوء والفقشاء) مقصدور علیده
است .هه فوالدوند و ملار ،ترجمه درستی انجا ،دادهاند .اما در ترجمه قمشدهای ،قصدر روی
دشمن صورت گرفته؛ یعنی دستور دادن به بدی و زشتی ،منقصر به دشمن شدده و دشدمن
مقصورعلیه قرار گرفته در حالی هه موضوع روی دسدتور دادن شدیطان اسدت هده بده بددی
اختصا

داده شده است.

در ترجمه انصاریان همچنین به نظر میآید هه هلمده «شدما» را مقصدور در نظدر گرفتده؛
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انصاریان :فقط شما را به بدی و زشتی فرمان میدهد.

بهتر است یا بعد از «فقط» ،ویرگول گذاشته شود و یا «فقط» در هنار مقصورعلیه آورده شود.
إِنَّما ي ْ عو ِح ْزبه لِیكونوا م ِ ْ َأص َح ِ
السعِیرِ (فاطر)6 /
اب َّ
َ َ
َ َ
ْ
آتش سوزان گردند.
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انصاریان[ :او] گروهش را فقط [به این سب

به فس و فجور] دعوت میهندد هده اهدل

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

خرمشاهی :جز این نیست هه او حزبش را دعدوت مدىهندد هده سدرانجا ،از دوزخیدان
باشند.
فوالدوند[ :او] فقط دار و دسته خود را مى خواند تا آنها از یاران آتش باشند.
الهیقمشهای :او حزب و سپاهش را فرا میخواند تا همه (مانند او) اهل دوزخ باشند.

مکارم شیرازی :او فقط حزبش را به این دعوت میهند هه اهدل آتدش سدوزان (جهدنم)
باشند!
«این جمله در قال

حصر ارائه شده تا دعوت شیطان را به هدف مذهور مقصدور نمایدد

و با ال ،تعلیل آورده تا گمان نشود هه دعوت او خالی از آن هدف است» (بن عاشدور،1984 ،

ج  .)261 :22پس هدفی هه وی در دعوت پیروان خود دنبال میهند ،این اسدت هده آنهدا را
با این توضی «یدعو» مقصور و «لیلونوا مدن أصدقاب السدعیر» مقصدورععلیه اسدت .امدا
فوالدوند ،مقصورعلیه را به خطا دریافته و «حزب» را به عندوان مقصدورعلیه در نظدر گرفتده
است[« .او] فقط دار و دسته خود را مىخواند» هلمه خود این امر را تاهید و اثبدات مدیهندد.
در ترجمه خرمشاهی هم هه از اسلوب «جدز ایدن نیسدت» اسدتفاده شدده اسدت ،مقصدور و
مقصورعلیه مشخص نیست .ترجمه انصاریان بهترین ترجمه در این باب است.
 -3-4خطا در تشخیص مای کافه از مای موووله در «إنّما»

«ما»ی هافه« ،ما»یی است هه بر عامل وارد شده ،آن را از عمل باز میدارد؛ بدین سان هده بدر
حرف جر و نواسخ و مانند آن وارد میشود در این حالت عمل نمیهنندد؛ مثدل «إنمدا األمدم
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وارد بدبختی و تباهی هند و اینهه از اهل آتش دوزخ باشند (زمقشری ،بیتا ،ج .)599 :3

األخالق» (عباس حسن ،بیتا ،ج  )353 :2هه در این حالت مفید حصر خواهد بود .امدا «مدا»ی
موصوله به معنای اسم موصول «الذی» است و استعمال آن با هر چیدزی جدایز اسدت ،ولدی
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ِ ِ ِ
ِ
صدنَعوا
ك تَلْ َق ْ
معموال با غیر عاقل استعمال میشود .مثل َو َأل ِْق َما في يَمین َ
صدنَعوا إن َّ َمدا َ
ف َمدا َ
ََی س ِ
احرأ (طه )6 /موصول ،اسمی است هه فقط با وجود صله و عائد هامل میشدود؛ چدرا
ْ َ
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هه جزء اسمهای مبهمی است هه به چیزی نیاز دارد هه معنای آن را توضی دهد و ابهدا ،آن
را برطرف نماید .این هار از خالل هالمی صورت میگیرد هه پس از آن مدیآیدد (ر .ک :بدن

صال الفوزان ،بی.تا259 :؛ توفی القمد« )300 :1414 ،و به همراه جمله بعدی جانشدین مصددر
میشود» (عبدالتواب.)187 :1414 ،

با این توضی بر هر مترجمی مخصوصاً مترجمان قدرآن هدریم الز ،اسدت هده ندوع «مدا» را
تشخیص داده و براساس آن ترجمه نمایند.
ون م ِ د ِ
ِ
ون إِفْكًا (عنلبوت)17 /
ون َ ّاللِ َأ ْوثَانًا َوتَ ْخلق َ
إن َّ َما تَ ْعب َ ْ

انصاریان :جز این نیست هه شما به جای خدا بتهایی را مدیپرسدتید و [در نامگدذاری
آنها به آلهه و شفیع و مؤثر] دروغی را میسازید.
فوالدوند :واقعا آنچه را هه شما سواى خدا مىپرستید جز بتانى [بیش] نیستند و دروغدى
برمىسازید.
الهیقمشهای :و بدانید هه شما به جای خدا بتهایی (جماد و بدیاثدر) را مدیپرسدتید و
دروغی میسازید (هه نا ،خدا بر آنها مینهید).
مکارم شیرازی :شما غیر از خدا فقط بتها (قطعات سدن

و چدوبی) را مدیپرسدتید و

دروغهائی به هم میبافید.
«إنّما» در آیه فوق به غرض حصر به هار برده شده است .امدا فوالدوندد در ترجمده آیده
فوق« ،إنما» را هم به صورت حصر ترجمه هرده و هم به صورت مای موصوله.
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خرمشاهی :شما فقط بتهایى را به جاى خداوند مىپرستید و بهتانى برساختهاید.

 -4-4خطا در تشخیص مای موووله از مای مصدریه

«ما» ،لفظ مشترهی است هه گاهی اسم است و گاهی حرف و این برحس
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آن و عد ،عود ضمیر و قرینه هال ،فهمیده میشود.

عدود ضدمیر بده

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

ما موصوله به جمله پس از خود مرتبط بوده و به این خاطر« ،ما»ی موصوله نامیده میشدود
و به دو قسم تقسیم میشود:
 )1اسمیه هه به معنای «الذی» است.
 )2مصدریه هه با مابعد خود به تأویل مصددر مدیرود (فارسدی ،2004 ،ج 500: 2؛ رضدی،
 ،1996ج 440: 4؛ بن الشجری ،بیتا ،ج 556 : 2؛ مالقی.)381 :1405 ،

ماء مصدریه خود دو نوع است:
 )1مصدریه غیر زمانیه مثل :أح ّ ما صنعتُ (فارسی :2004 ،ج )500 :2

 )2مصدریه زمانیه هه مای ظرفیه نیز نامیده میشود .مثل :أنا مقیمُ ما أقمتَ؛ یعنی تا زمدان
اقامتت (سیوطی ،1987 ،ج .)11 :1

«أنما» در آیه زیر ،در واقع «أنّ ما» است هه به صورت متصل نوشته شدده اسدت و «مدا»
َو ََّل يَ ْح َسبَ َّ الَّذِي َ ََفَروا َأن َّ َما ن ْملِي لَه ْم َخیْ ٌر ِِلَنْفسِهِ ْم (آل عمران)178 /

انصاریان :و هسانی هه هافر شدند ،گمان نلنند مهلتی هه به آنان مدیدهدیم بده سودشدان
خواهد بود.
خرمشاهی :و هافران هرگز مپندارند هه چون مهلتشان مىدهیم به سود آنان است.
فوالدوند :و البته نباید هسانى هه هافر شدهاند تصور هنند اینهه به ایشان مهلت مىدهدیم
براى آنان نیلوست.
الهیقمشهای :آنان هه به راه هفر رفتند گمان نلنند هه مهلتی هه ما به آنها مدیدهدیم بده
حال آنان بهتر خواهد بود.
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در آن مصدریه است.

مکارم شیرازی :آنها هه هافر شدند( ،و راه طغیان پیش گرفتند )،تصدور نلنندد اگدر بده
آنان مهلت میدهیم ،به سودشان است!
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.8.2
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ما و فعل مصدر هستند و تقدیر آن چنین است هه هسانی هه هافر شدهاند ،گمدان نلنندد
هه فرصت دادن ما بر ایشان ،به سودشان است (ر.ک :آلوسی ،2014 ،ج 346 :2؛ قرطبدی ،بدیتدا،
ج183 :2؛ طبری ،بیتا ،ج 527 :3؛ دعاس :1425 ،ج .)174 :1

انصاریان و قمشهای «ما» را به صورت موصوله ترجمه هردهاند( :مهلتی هده )...فوالدوندد
به صورت مصدریه ترجمه هرده( :اینله بده آنهدا مهلدت دهدیم )..خرمشداهی بده صدورت
مصدریه زمانیه ترجمه هرده( :چون مهلتشان دهیم) و «ملار ،با شرطی ترجمده هدردن أنمدا،
معادلی هامال اشتباه ارائه داده است» (روحی برندق و هملاران.)172 :1396 ،
 -4-5خطا در معادل یابی معنایی «إنّما»

براساس بررسی تما ،آیاتی هه در آن «إنّما» به هار رفته ،معادلهدای معندایی زیدر در ترجمده
تنها ،فقط ،همین ،جز این نیست؛

قل إِنَّما يوحى إِلَي َأنَّما إِلَهكم إِلَه و ِ
اح ٌ (انبیاء)108 /
ْ ٌ َ
َ
َّ َ
ْ َ

مکارم شیرازی :بگو تنها چیزی هه به من وحی میشود این است هه معبود شما خددای
یگانه است،
انصاریان :بگو :به من فقط وحی میشود هه معبود شما خدای یلتاست.
خرمشاهی :بگو همین به من وحى مىشود هه خداى شما خداى یگانه است.
فوالدوند :بگو جز این نیست هه به من وحى مىشدود هده خدداى شدما خددایى یگانده
است.
ل إِن َّ َما عِلْم َها عِنْ َ َربِّي (اعراف)187 /
منحصرا؛ ق ْ
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این پنج مترجم مالحظه میشود:

الهیقمشهای؛ علم آن منقصرا نزد ربّ و خدای من است،
بس؛ يس َألك الن َّاس ع ِ الس ِ
ل إِن َّ َما عِلْم َها عِنْ َ َ ّاللِ (احزاب)63 /
اعة ق ْ
َْ َ
َّ َ
َ

را خدا میداند و بس.
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الهیقمشهای :مرد ،از تو میپرسند هه ساعت قیامت هی خواهد بود؟ جدواب ده هده آن

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

که؛ إِن َّ َما َللِكم َّ
الشیْ َُان ي َخ ِّو

َأ ْولِیا م فَ َال تَ َخافوهم َو َخاف ِ
ون إ ِ ْن َنْت ْم م ْؤمِنِی َ (بقره)175 /
ْ
َ َ

خرمشاهی :آن شیطان است هه دوستدارانش را مىترساند ،اگر مؤمنید از آندان نترسدید و
از من بترسید.
بلکه؛

ِ
الَّالِم َ ِ
ِ ِ َ
الل ََاف ِ ًال َع َّما يَ ْع َمل َّ
صدار
ون إن َّ َما ي َؤخِّ ره ْم لیَ ْو أم تَ ْش َخُ فیده ْاِلبْ َ
َ ََّل تَ ْح َسبَ َّ َ ّ َ

(ابراهیم)42/

الهیقمشهای :و (ای رسول ما) هرگز مپندار هه خددا از هدردار سدتملاران غافدل اسدت؛
بلله (هیفر) ظالمان را به تأخیر میافلند تا آن روزی هه چشمها (یشان) در آن روز خیدره و
حیران است.

مکارم شیرازی :و گمان مبر هه خدا از هارهای ظالمان غافل است؛ (نه ،بلله هیفر) آنهدا
نلته اینجاست هه معادل «جز این نیست» ،معادل درستی نیست؛ به این خاطر هه طدرفین
قصر (مقصور و مقصورعلیه) در آن مشخص نمیشدود و بده طدور واضد و آشدلار ،بدرای
خواننده روشن نیست .معادل «بلله» نیز هر چند در برخی موارد نشدانگدر قصدر بدوده ،امدا
معادل شایستهای نیست هه بتوان در تما ،موارد آن را بده هدار بدرد ،از طدرف دیگدر «بللده»
معادل «بل» از دیگر روشهای قصر است« ،هه» هم معادلی است هه برای مخاط

عادی هده

ظرایف بالغی را نمیداند انتخاب درستی نیست.
 -6-4خطا در ترجمه یکسان «إال» و «إنّما»

همچنان هه بیان شد« ،إنّما» مترادف با «ما و إال» نیست؛ اولی تأهید اثبات است ،دومدی تأهیدد
نفی و تفاوت ساختاری ،تفاوت معنایی ایجاد میهند.
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را تاخیر انداخته برای روزی هه چشمها در آن (از ترس و وحشت) از حرهت باز میایستد.

در جدول زیر دو آیه با مفهو ،مشابه با ادات حصر متفاوت «إنّما» و «إال» را بررسی مدی-
هنیم:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.8.2
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جدول  : 1خطا در ترجمه یکسان «إال» و«إنّما»

إنّما

إال
إ ِ ْن َأنْ ِ َّ ِ
ير (فاطر)23 /
َ
ت إَّل نَذ ٌ

انصاریان

ِ َ ِ
ير مبِی ٌ (ملک)26 /
َوإن َّ َما أنَا نَذ ٌ
من تنها بیم دهندهای آشلار.،

تو فقط بیم دهندهای.

خرمشاهی

من فقط هشداردهندهاى آشلار.،

تو نیستى مگر هشداردهندهاى.

فوالدوند

من صرفا هشدار دهندهاى آشلار.،

تو جز هشداردهندهاى [بیش] نیستى.

الهی

من منقصرا وظیفها ،این است هه شما را

تو جز آنله (خل را از هیفر اعمال بد)

قمشهای

(از عذاب ح ) بترسانم.

بترسانی به هاری مأمور نیستی.

ملار،

من فقط بیم دهنده آشلار هستم

تو فقط انذار هنندهای (و اگر ایمان نیاورند

مترجم

نگران نباش وظیفهات را انجا ،ده).

شیرازی

«إنما» و «اال» در نظر داشته و بدرای شدرایط مختلدف ترجمده یلسدان ارائده نلدردهاندد .امدا
انصاریان و ملار ،هر دو روش حصر را به یک شلل ترجمه هردهاند.
 -5بسامد عدم ترجمه و ترجمه نادرست «إنّما» در ترجمه مترجمان

در بررسی صورت گرفته ،واژه «إنما»  150بار در قرآن آمده است هده  9مدورد از آن مربدوط
به (إنّ ما) است؛ به عبارت دیگر واژه ما ،ما هافه نبوده و مای مصدریه و موصدوله اسدت .در
نهایت  141مورد مربوط به «إنّما»ی قصر است .ترجمه «إنّما» در همه این آیات بررسی شدد
و نتیجهای هه در جدول زیر مالحظه میشود ،به دست آمد.
جدول  : 2بسامد ترجمه نادرست إنما در قرآن

1

انصاریان

23

16

7

2

خرمشاهی

81

47

36

3

فوالدوند

34

16

18

4

قمشهای

74

57

17

5

ملار ،شیرازی

70

70

0
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ردیف

مترجم

هل خطای ترجمه إنّما

عد ،ترجمه إنّما

ترجمه به صورت تأهید
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خرمشاهی و فوالدوند و قمشهای این تفاوت لفظی و معندایی را در ترجمده ادات حصدر

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

چنانله مالحظه میشود بیشترین خطای ترجمه إنما مربوط به خرمشداهی ،قمشدهای و
ملار ،شیرازی است و همترین خطا ،مربوط به انصاریان .و بیشترین خطدا در ترجمده إنمدا
به صورت تأهیدی ،مربوط به خرمشاهی وهمترین مربوط به ملار ،است هه صفر است.
نمودار  :1ترجمه نادرست إنما در ترجمه مترجمین

ملار ،شیرازی

قمشهای

ترجمه به صورت تاهید

فوالدوند
عد ،ترجمه إنما

خرمشاهی

انصاریان

هل خطای ترجمه إنما

 -6نتیجهگیری
«إنّ» هه از حروف مش هة بالفعل بوده و مفید تأهید است ،پس از آمدن «ما»ی هافده ،مخدتص
ادات حصر شده و مفید حصر است؛ اهمیت و ضرورت دقت به ترجمده «إنّمدا» مخصوصدا
در قرآن هریم هه هتاب آسمانی است و هیچ واژه و حرفی در جای نامناس
و هر واژهای در هر جایگاهی اهمیت و نقش خا

استعمال نشدده

خود را دارد ،دو چندان اسدت .بدا ایدن

وجود بسیاری از مترجمان ،در تعداد فراوانی از آیات« ،إنّما» را به صدورت تأهیددی ترجمده
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۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

هرده ویا هال ترجمه نلردهاند .در بررسی صورت گرفته ،واژه «إنّما»  150بار در قدرآن آمدده
است هه  9مورد از آن مربوط به (إنّ ما) است؛ بده عبدارت دیگدر واژه «مدا» ،هافده نبدوده و
«إنّما» در همه این آیات بررسی شد و نتایج زیر ،به دست آمد.
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مصدریه یا موصوله است .در نهایت  141مورد مربوط به «إنّمدا»ی قصدر اسدت هده ترجمده
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 -1بیشترین خطای ترجمه مربوط به خرمشاهی ( 81مدورد) و قمشدهای ( 74مدورد) و
ملار ،شیرازی ( 70مورد) و همترین مربوط به انصاریان ( 23مورد) است .بیشترین ترجمده
تأهیدی نیز مربوط به خرمشاهی ( 23مورد) و همترین مربوط به ملدار ،شدیرازی ( 0مدورد)
است.
 -2نلته دیگر تفاوت «ما و إال» و «إنمدا» در ترجمده اسدت .إنمدا متدرادف بدا «مدا و إال»
نیست؛ به این دلیل هه از نظر معنی و مفرد و مره
اغل

بودن به یدک شدلل نیسدتند .مترجمدان

در ترجمه بین «إنّما» و دیگر ادات حصر مخصوصاً «ما و إلّا» ،تفاوت قائل نشده و هدم

و بیش به صورت یلسان ترجمه هردهاند .خرمشداهی و فوالدوندد و قمشدهای ایدن تفداوت
لفظی و معنایی را در ترجمه ادات حصر «إنما» و «اال» در نظر داشته و برای شدرایط مختلدف
ترجمه یلسان ارائه نلردهاند .اما انصاریان و ملدار ،هدر دو روش حصدر را بده یدک شدلل
لفظی و معنایی در ترجمه مورد توجه مترجم قرار گرفته و این دو عین هم ترجمه نشوند.
 -3خطای دیگر مترجمان در ترجمه إنما ،این است هده در برخدی مدوارد طدرفین قصدر
(مقصور و مقصور علیه) را به درستی تشخیص نداده و در ترجمه راه خطا رفتهاند.
 -4تشخیص نادرست مای هافه از مدای موصدوله در «إنّمدا» و «مدا»ی موصدوله از مدای
مصدریه ،از دیگر خطاهایی هستند هه در ترجمه «إنما» رخ دادهاند.
 -5معادلهای معنایی هه برای واژه «إنّما» در ترجمه مترجمان انتخاب شده ،مدوارد ذیدل
هستند :تنها ،فقط ،همین ،جز این نیست ،منقصرا ،بس ،هه ،بلله ،جز آن هه ...نیسدت .نلتده
اینجاست هه معادل «جز این نیست» ،معادل درستی نیست به ایدن خداطر هده طدرفین قصدر
(مقصور و مقصورعلیه) در آن به طور واض مشخص نمیشود .معادل «بلله» نیدز هدر چندد
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ترجمه هردهاند .نظر به اهمیت و حساسیت ترجمه قرآن هریم بهتدر اسدت هده ایدن تفداوت

در برخی موارد نشانگر قصر بوده ،اما معادل شایستهای نیست هه بتوان در تما ،مدوارد آن را
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به هار برد ،از طرف دیگر «بلله» معادل «بل» از دیگر روشهای قصر است« .هه» هم معدادلی

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

است هه برای مخاط

عادی هه ظرایف بالغی را نمیداند انتخاب درستی نیست .از ایدن رو

بهترین معادل برای «إنما»« ،تنها»« ،فقط» و «منقصرا» است.

 -7منابع
*قرآن ريم

 -1آذرنوش ،آذرتاش ،فرهن

معاصر عربی فارسی ،تهران :نشر نی1391( ،ش).

 -2آلوسي ،محمود بن ع د هّال ،رو المعاني في تفرير القرآن العظيم والر ع المثاني ،المط عة الر ار
الميصرية1883( ،ق).
 -3أندلری ،ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفرير الرااا العزياز ،تحقيا ::ع اد الراحب ع اد الشاافي
محمد ،بيروت :دار الراب العلمية1413( ،ق).
الصانجي( ،بی.تا).
دال ،دلي الرالک إلی ألفياة بان مالاک ،د.ب :دارالمرالم للنشار والاوزياع،
 -5ابن صالح الفوزان ،ع هّ
(بیتا).
 -6ابن عاءور ،محمد الطاُر ،الاحرير والانوير ،تونس :دارالاونرية للنشر.)،1984( ،
 -7ابن ثير ،ابوالفداَ الحاف  ،تفرير القرآن العظيم ،بيروت :دارالفرر( ،بیتا).
 -8ابوحيان األندلری ،محمد بن يوسف ،ال حر المحيط في الافرير ،المحق ::صادقي محماد جميا ،
بيروت :دارالفرر1420( ،ق).
دال ،المطول علای تلصايش المفااا  ،تر ياا :د.ن،
 -9تفاازانی ،سعد الدين بن مرعود بن عمر بن ع هّ
(1330ق).
 ،----------------------------------- -10ءرو الالصايش ،مصار :مط عاة عيرای
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 -4ابن الشجري ُ ،ة هّال بن علي ،أمالي بن الشاجري ،الاحقيا ::محماود محماد الطنااحي ،القااُرة:

ال ابي الحل ي( ،بیتا).
 -11توفي :الحمد ،علی؛ الجمي الزع ي ،يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط ،2إرباد:
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داراألم 1414( ،ق).

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

 -12جرجانی ،أبوبرر ع دالقاُر بن ع دالرحمن ،دالئ اإلعجاز ،تعليا :و ءار  :محماد ع ادالمنعم
خفاجی ،القاُرة :مرا ة القاُرة1389( ،ق).
 -13جهانگیری اصل ،مقمد و هملاران« ،چالشهای انعلاس معانی تنوین در ترجمدههدای فارسدی
قرآن» ،مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،6شماره  ،12صص 1398( ،165-194ش).

 -14دسوقی المالری ،محمد بن أحمد بن عرفة ،حاءية الدسوقي علی مصاصر الرعد ءر تلصايش
المفاا  ،الاحقي ::خلي إبراُيم خلي  ،بيروت :دارالراب العلمية.)،2011( ،
 -15د ّعاس ،أحمد ع يد واآلخرون ،إعراا القرآن الراريم ،الط عاة األولای ،دمشا ::دار المنيار و دار
الفارابي 1425( ،ق).
 -16رازی ،فصرالدين بن عحمة ضياَ ،تفرير الفصر الرازی (الافرير الر ير ومفاتيح الغياب) ،بياروت:
دار الفرر( ،بیتا).
(1383ش).
 -18رضي ،محمد بن الحرن ،ءر الرضي علی الرافية ،الاصحيح والاعلي ::يوسف حرن عمار ،ط
 ،2بنغازي :جامعة قاريونس.)،1996( ،
 -19روحی برندق ،هاووس و هملاران« ،ارزیابی دوگانگی رسمالخطا ادوات «إنّمدا ،أنّمدا ،هُدلّمدا و
أینما» و بازتاب آن در ترجمههای فارسی معاصر قرآن هریم» ،پژوهشهای زبانشدناختی قدرآن ،دوره
 ،6شماره  ،2پاییز و زمستان ،صص 1396( ،163-186ش)
 -20زمصشری ،محمود بن عمر ،الرشاف عن حقائ :غوامض الانزي  ،الط عة األولای ،تحقيا ::عاادل
أحمد ع دالوجود ،القاُرة :مرا ة الع يران1418( ،ق).
 -21سرا ی ،ابويعقوا يوسف بن ابی برر ،مفاا العلاوب ،الاحقيا ::أ ارب عثماان يوساف ،بغاداد:
مط عة دارالرسالة 1400( ،ق).
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 -17رضایی اصدفهانی ،مقمدد علدی ،ترجمده قدرآن (رضدایی) ،قدم :موسسده تققیقداتی دارالدذهر،

 -22سيوطي ،ع دالرحمن بن ابی برر ،األء اه والنظائر في النحو ،دمش ::مجموعاة محققاين مجماع
اللغة العربية.)،1987( ،
(1420ق).
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 -23صعيدي ،ع دالماعال ،بغية اإليرا لالصيش المفاا في علاوب ال حغاة ،القااُرة :مرا اة اآلداا،

بررسی ترجمه «إنّما» در ترجمههای قرآن کریم _____________________________________ مریم بخشی

 -24صيادانی ،علی و بهناب فارسی« ،دراسة تحليلية في الفروق المعنوية بين أساليب القصار» ،بحاوث
في اللغة العربية ،المجلد  ،8العدد  - 15الرقم المرلر للعدد  ،15الصفحة .)،2016( ،46-33
 -25ط ری ،محمد بن جرير ،تفرير الط ري (جاامع ال ياان فاي تأويا القارآن) ،بياروت :دارالرااب
العلمية( ،بیتا).
 -26فارسی ،ابوعلی ،المرائ الشيرازيات ،تحقي ::حرن بن محمود الهنداوي ،ط ،1الريااض :ناوز
اشبیلیا.)،2004( ،
 -27قرط ی ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحرااب القارآن ،الاحقيا ::ساالم مصاطفی بادری ،بيياروت:
دارالراب العلمية( ،بیتا).
 -28قزويني ،الصطيب محمدبن ع دالرحمن ،ءر لالصيش في علوب ال حغة ،الشر  :محماد ُاءام
دويدری ،ط ،2بيروت :دارالجبل.)،1982( ،
بيروت :دار الراب العلمية1405( ،ق)
 -30ع اس حرن ،النحوالوافي ،قم :دارالمعارف( ،بیتا).
 -31ع دالاواا ،رمران ،الاطور النحوي للغة العربية ،ط ،2القاُرة :الصانجي1414( ،ق).
 -32مازندرانی ،محمد ُادی ،انوار ال حغاة ،باه وءا  :محماد علای غحمای ناهاد ،تهاران :ق لاه،
(1376ش).
 -33مالقي ،أحمد بن ع دالنور ،رصف الم اني في حاروف المعااني ،ط  ،2تحقيا ::أحماد الصاراط،
دارالقلم1405( ،ق).

 -34مرهز اطالعات و مدارک اسالمی ،فرهن

نامده اصدول فقده ،قدم :پژوهشدگاه علدو ،و فرهند

اسالمى1389( ،ش)
 -35محصدرا صدرالدين ءيراز  ،محمد بن ابراُيم ،تفرير القرآن الراريم ،چاا دوب ،قام :بيادار،
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 -29قزوينی ،الصطيب محمدبن ع د الرحمن ،اإليرا فی علوب ال حغاة (المعاانی وال ياان وال اديع).

( 1366ش).
36- http://parsquran.com/
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