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ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی
در ترجمههای فارسی و انگلیسی قرآنکریم
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دریافت55/2/5 :

چکیده
قرآنکریم از گذشتههای دور تاکنون ،بارها به زبانهای بسیار متنوعی ترجمه شده و از همین طریق ،فرصتت
انتقال تعالیم واالی آن به مردمانی با فرهنگهای مختلف را پیدا کرده است .تمامی این تالشها موجب گشتت
که افزون بر نفس ترجمه ،آثاری در مسائل نظری و کاربردیِ ترجمه قرآن نیز تدوین گشته و اصتول ،مبتانی و
روششناسی آن مورد بحث قرار گیرد .مطالعه حاضر ،در ادامه همتین کوشتشهتا تتالش دارد «ریشتهیتابی
واژگان» را بهعنوان روش کارآمدی برای معادلیابی ،معرفی کرده و به کاربستت آن در متاده قرآنتیِ «لتبس»
بپردازد .عالمان مسلمان در آثار تفسیری و زبانشناختی خود ،تحلیلهای گوناگون و احیاناً متناقضتی دربتاره
معنای این ماده ارائه کردهاند که در ترجمههای قرآنکریم نیز بازتاب یافته است .ایتن پتهوهش توانستت بتا
کاربرد روش ریشهشناسی واژگان ،برای نخستین بار به پیجویی ماده «لبس» در شتاخههتای مختلتف زبتان
سامی پرداخته ،قدیمترین معنای این ریشه سامی را بازجسته و به مطالعه روند تحتول معنتایی آن تتا عصتر
نزول قرآن اقدام نماید .سر آخر ،این مطالعه با روش توصیفی -تحلیلی ،میزان موفقیت ترجمههتای فارستی و
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پذیرش55/4/12 :

انگلیسی قرآنکریم در ارائه معادلهایی از این ماده را مورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف هریک را بته
بحث گذارده است.

Email: m.shirzad861@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،ریشهیابی ،معادلیابی ،ماده لبس ،زبانشناسی
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 -1مقدمه
«ترجمه» به فرآیندی اطالق میشود که متضمن بازگرداندن گفتار یا نوشتاری از یک زبان بهه
زبان دیگر است .بر این اساس« ،ترجمه قرآن» کوششی است کهه قدهد بازگردانهدن میهانی
قرآنی را از اصل عربی به زبانهای مختلف دارد .این تالشی اسهت کهه یتهی سهابقه آن بهه
عدرییات پیامبراکرم (ص) نیز بازگردانده شده و روایاتی مبنی بهر ترجمهه بخشهی از قهرآن
توسط سلمان فارسی نقل گشته که خود ،نشانهای بر جواز ترجمه در آن عدر دانسهته شهده
است (اسفراینی ،9731 ،ج8 :9؛ سرخسی ،بیتا ،ج.)73 :9
صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش جواز ترجمه قرآن ،گسترش اسالم در سرزمینههای
گوناگون و گرویدن مردمانی با زبانهای بسیار متنوع به این دین ،عمالً ضرورت ترجمه ایهن
کتاب مقدس به زبانهای مختلف را موجب شده است .در نتیجه وجود یک دستگاه انتقهادی
کاربردی در این زمینه بپردازد ،ضروری بهنظر میآید.
در بازگشت به تیریفِ «ترجمه» باید یادآور شد که مهمتهرین وییفهه متهرجم در فرآینهد
کار خود ،یافتن همارزها و میادلها میان زبان مبدأ و زبان مقدد اسهت کهه نتیجهه تهالش او
بستگی به میزان توفیق او در انجام این امر خطیر دارد .براین اساس ،ارائه راهکارههایی بهرای
فهم واژگان قرآنی و سپس یافتن میادلهای مناسهب بهرای آنهها مهیتوانهد مسهیر را بهرای
مترجمان قرآنکریم هموار سازد .این نوشتار جهت یرکت در همهین مسهیر تهالش دارد تها
«ریشهیابی واژگان» را بهعنوان ابزار قابل اعتمادی برای میادلیابی میرفی کرده و با کاربسهت
آن در ترجمه ماده قرآنیِ «لبس» میزان کارآیی آن را مورد سنجش قرار دهد.
بهعنوان پیشینهای بر این مطالیه ،باید از عالمان علوم قرآنی یاد کرد که گاه فدهل مسهتقل
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که بتواند ترجمههای صورتگرفته را مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه پیشنهادهای روشهی و

و بیضاً مشبیی را به ترجمه قرآن و اصهول و ضهوابط آن اختدهاص داده و از شهرایط زم
برای میادلیابی سخن گفتهاند (برای نمونه ،ر.ک :خویی ،بی تها199-195 :؛ میرفهت ،9198 ،ج:9
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 .)961-969هم چنین برخی از قرآنپژوههان میاصهر نیهز بههصهورت تخددهی دسهت بهه

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

پژوهشهای مستقل در این یوزه زده و ضوابط زم الرعایة در فرآیند میهادلیهابی را تبیهین
کردهاند .علی نجار در بحث از پیشنیازهای ترجمه ،از تسلط مترجم بر علهم اشهتقاق سهخن
گفته و توجه به ریشهیهابی واژگهان قرآنهی بهرای انتخهاب برگهردانههای مناسهب را زم و
ضروری شمرده است (نجار :9789 ،صص .)71-71محمدیسن جواهری نیهز اولهین گهام در
فرآینههد ترجمههه قههرآن را تحلیههل واژگههانی مههتن قههرآن میرفههی کههرده و از فرآینههد و قواعههد
واژهشناسی برای یافتن میادلههای بایسهته بحهث کهرده اسهت (جهواهری961-991 :9781 ،؛

جواهری .)968-969 :9717 ،هم چنین میتوان از ایمد پاکتچی یاد کرد که بها ابتنهای مطالیهه
خود بر پایه دانش زبانشناسی تاریخی ،ریشهیابی واژگان را از مهمترین ابزارهای میادلیهابی
برشمرده است (پاکتچی.)997-999 :9719 ،
مطالیه یاضر در راستای همین کوششهای علمی تالش دارد ،عالوه بهر بههرهگیهری از
نیل به ریشهیابی ماده قرآنی «لبس» و سپس میادلیابی آن در زبهانههای فارسهی و انگلیسهی
دست یابد.
همانگونه که خواهد آمد ،مروری بر کاربردهای این ماده در آیات قهرآنکهریم ،نشهان از
د لت آن بر طیف نسبتاً وسییی از میانی دارد .این در یالی است که تلقهی اولیهه از مینهای
این ماده به یاهر آسان ،چندمیناییِ آن را برنتافته و منجر به چنددستگی مترجمان در ترجمهه
برخی از آیات آن شده است .برایناساس ،ریشهیابی این ماده و بررسی تحهو ت مینهایی آن
میتواند مترجمان قرآن را در انتخاب برگردانهای مناسب از آن ،یاری رساند.
این نوشتار بهمنظور تحقق اهداف پیشگفته ،پهس از مهرور آرای لغهتشناسهان مسهلمان
پیرامون ماده «لبس» ،به ریشهیابی این ماده در زبانهای سامی و رونهد تحهول مینهایی آن تها
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آرای لغتشناسان مسلمان ،به استفاده از دستاوردهای ریشهشناسی زبهانههای سهامی جههت

عدر نزول قرآن میپردازد .در بخش بید ،میادلگزینیهای ترجمهههای فارسهی و انگلیسهی
از این ماده به بحث گذاشته و موارد اختالفی میان آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.6.3
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 -2ریشهیابی ماده «لبس» در زبان عربی
در این بخش تالش خواهد شد تا از طریق ریشهیابی مهاده «لهبس» در زبهان عربهی ،بسهتری
مناسب جهت داوری ،پیرامون میادلهای گوناگون این ماده در ترجمههای قرآنکریم فهراهم
گردد.
 -1-2ماده «لبس» از منظر لغتشناسان مسلمان

مروری بر آرای لغتشناسان مسلمان ،یاکی از آن است که همه آنان ذیل ماده «لبس» بهه دو
مینای (الف) ستر و پوشش و (ب) اختالط و اشتباه ،اشاره کردهاند (بهرای مشهاهده برخهی از

این موارد ،ر.ک :صایب بن عباد ،9191 ،ج791 :8؛ زمخشری .)113 :9131 ،واژگهانی ههم چهون
«لباس» به مینای جامه یا آن چه بدن با آن پوشانده میشود (خلیل بن ایمهد فراهیهدی،9195 ،

 ،)371 :9199از جمله کاربردهای ماده «لبس» بودهاند که لغهتشناسهان را بهه مینهای «سهتر»
رهنمون ساختهاند .در مقابل ،عباراتی هم چون «التَبَ َس علیه األمر» به مینای امهر بهر او مشهتبه
ِ
األمر» بهه مینهای امهر را بهر او مشهتبه کهردم ،و
شد (طریحی ،9731 ،ج« ،)957 :1لَبَست َعلَیه َ
بف ٍ
الن ب ِ َدمی و لَحمی» به مینای دوستی فالنی بها گوشهت و خهونم آمیختهه شهد
«تَل ََّب َس ح ُّ
(ابن منظور ،9191 ،ج959 :6و ،)957از جملهه کاربردههای مهاده «لهبس» در مینهای «اخهتالط
اشتباه» هستند.
در بازگشت به دو مینای اصلی ماده «لبس» باید گفهت کهه اک هر لغهتشناسهان تنهها بهه
یادکردی از این دو مینا بسنده کرده و به نسبتسنجی میان آنهها و در نتیجهه یهافتنِ مینهای
اصلی و فرعی نپرداختهاند .این در یالی است که جمع قلیلی از آنهها بهه ارائهه نسهبتسهنجی
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وب» به مینای پیراهن را پوشهید (راغهب اصهفهانی،
ج )969 :3و نیز تراکیبی هم چون «لَب ِ َس الثّ َ

میان این دو مینا اهتمام داشته و بر ایهن عقیهدهانهد کهه «سهتر» ،مینهای اصهلی بهوده و مینهای
«اختالط اشتباه» از آن ناشی شده است؛ زیرا اختالط و اشتباه از لوازم ستر (یهق) و میلهول آن
اصیل پنداشته و مینای «ستر» را زاییده آن دانستهاند (ابن فارس ،9711 ،ج.)975 :1
11
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است (مدطفوی ،9765 ،ج .)965 :95در مقابل ،میدودی از لغتشناسان ،مینهای «اخهتالط» را

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

نکته دیگر پیرامون ماده «لبس» که عده اندکی از لغهتشناسهان بهه درسهتی بهه آن توجهه
داشتهاند ،وجود دوگونه متفاوت از کاربرد این ماده بهصورتهای «لَب ِ َس یَلبَس لبسا» و «لَببَ َس
یَلبِس لَبسا» است .این لغتشناسان بر این نکته تدریح دارنهد کهه همهواره اولهی بهه مینهای
«ستر» و دومی به مینای «اختالط» است (جوهری ،9153 ،ج137 :7؛ قرشی ،9739 ،ج.)938 :6
در ادامه با بررسی نظائر ماده «لبس» در زبانهای سامی ،به بازخوانی مینای این ماده پرداختهه
می شود.
از خالل این مطالیه میتوان به مینای اصیل این ماده و نیز زنجیره میناسهازیههای پسسهین آن
پی بُرد که خود ،میتواند نقشی بسزا برای مترجمان در فرآیند میادلیابی ایفا نماید.
 -2-2بازخوانی معنای ماده لبس با تکیه بر ریشهشناسی زبانهای سامی

برای ماده «لبس» ،بر وجود اشتراک مینوی میان آنها تدهریح داشهته و در نتیجهه تنهها یهک
ساخت تاریخی برای این ماده قائل بودهاند .ایهن در یهالی اسهت کهه بها اتخهاذ رویکهردی
تاریخی به فرآیند ساخت این ماده و نیز با مداقّه بهر کاربردههای گونهاگون آن در زبهانههای
سامی و بهطور ویژه ،زبان عربی ،میتوان دو ساخت تاریخیِ متفهاوت بهرای ایهن مهاده را از
یک دیگر بازشناخت که بر این اساس ،از وجود اشتراک لفظی -و نهه مینهوی -میهان آنهها
پرده برمیدارد .در ادامه هریک از این دو ساخت تاریخی به طور مجزا به بحث گذارده شهده
و به نمونههای کاربرد هریک از آنها در آیات قرآنکریم اشاره خواهد شد.
 -1-2-2ساخت اول ماده لبس؛ ساخت بُن فعلی  +بُن اسمی
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تاکنون آشکار گشت که لغتشناسان مسلمان ضمن اشاره به دو مینهای «سهتر» و «اخهتالط»

هرگونه تالش جهت پهیجهویی مهاده سهامی «لهبس» بههصهورت الالالهی در زبهان باسهتانی
آفریقایی– آسیایی 9تالشی بیالمر است .اما این بدان مینا نیست که ماده «لبس» بههههی روی،
باشد .شواهد یاکی از آن است که این ماده الالالی ،ریشه در دو واژه آفریقایی– آسهیایی دارد
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ریشه در این زبان باستانی نداشته و در نتیجه بهصورت وامواژه ،وارد زبانههای سهامی شهده
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که بیدها در زبان سامی باستان با یک دیگر ترکیب شده و واژه سامی «لهبس» را سهاختهانهد.
آن دو واژه عبارتند از( :الف) واژه باستانی «لَ» به مینای پوشیدن کهه یهک بُهن فیلهی اسهت
()Orel & Stolbova, 1995: 360؛ و (ب) بُن اسمیِ «بسس» که بهمینای قطیهای از لبهاس اسهت
که شرمگاه انسان را میپوشاند ( )Orel & Stolbova, 1995: 59کهه در زبهان فارسهی از آن بهه
«لُنگ» تیبیر میشود .بنابراین ماده «لبس» پیش از آن کهه بههمینهای مطلهقِ «لبهاس پوشهیدن»
باشد ،در مینای مضیّقِ «لُنگ پوشیدن» که تنها قسمت زیهرین بهدن را مهیپوشهانده ،بههکهار
آد َم قَدْ
میرفته است .دقیقاً از همین روی است که خدای متیال نیز در آیات شریفه ﴿يا بَني َ
ِ
ِ
َ
آد َم ال يَفتِنَنَّكُ ُم َّ
الشي ُ
دج َ
َأن َزلنا َعلَيكُم لباساً يُواري َسوآتكُم﴾ (اعراف  )96و ﴿يا بَني َ
طان كَمدا أْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
باس ُهما لِيُجِيَ ُهمدا َسدوآت ِهِما﴾ (اعهراف « ،)93لبهاس» را بههعنهوان
َأبَ َويكُم م َن ال َجن َّة يَنز ُع َعن ُهما ل َ

پوشاننده شرمگاه توصیف کرده و آن را از مهم ترین کارکردهای «لباس» برمیشمارد.
توجه میکند ،ارتباط ریشهشناختی میان واژه «بسس» به مینای «لُنگ» و «بُس» به مینای «گیهاه»
است ( )Orel & Stolbova, 1995: 85که بهروشنی از جنس لُنگ در میان اقهوام سهامی باسهتان
در یدود دوازده هزار سال پیش پرده برمیدارد .به بیان دیگر جنس اولین لباسهایی کهه بهه
منظور پوششِ شرمگاه مورد استفاده قرار میگرفتند ،گیاه بوده است .جالب آنکه آیهه ﴿فَل ََّمدا
الشجج َة ب َْت لَهما سوآتُهما َو َطفِقا يخصِ ِ
فان َعلَيهِمدا مِدن َو َر ِ ال َجن َّدةِ﴾ (اعهراف  )99نیهز
ُ َ ُ
َ
ذاقَا َّ َ َ َ

بهروشنی بههمین کارکرد گیاهان در اعدار گذشته اشاره دارد .هم چنین در پرداخت تهورات
از داستان آدم و یوا نیز بهنقش برگهای درخت انجیهر در تهیهه لبهاس اشهاره شهده اسهت
(کتاب مقدس ،سفر پیدایش .)1 :9811 ،گفتنی است که واژه باستانی «بُهس» نهه تنهها در قالهب
واژه «لبس» بلکه هم چنین بهصورتهای رباعیِ «بسسبسس بسسباس» به مینای «گیهاه درخهت»
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نکته تأملبرانگیز دیگری که از مداقّه بر واژگان زبان باسهتانی آفریقهایی– آسهیایی جلهب

نیز به ییات خود در زبان عربی ادامه داده است (خلیل بهن ایمهد فراهیهدی ،9195 ،ج951 :3؛

ابن منظهور ،9191 ،ج .)91 :6افهزون بهر آن چهه بیهان شهد ،بایسهتی خاطرنشهان سهاخت کهه
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انسان شناسهان تطهورگرا نیهز کهه در پهی نشهان داد ِن تطهور و تکامهل در طیهف وسهییی از
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پدیدههای فرهنگی از جمله لباس در طول تاریخ بشهر هسهتند (62&63

 ،)Kottak, 2011:بهر

نقش گیاهان در ساخت لباس در میهان اقهوام باسهتانی تدهریح دارنهد ( Tylor, 1871, vol 1:
9

 .)35&342نیز در علم انسانشناسی فرهنگی ،شاخه علمیِ نوپایی با عنوان «گیاهقومشناسهی»

شکل گرفته که رسالت خویش را مطالیه رابطه میهان انسهان و گیاههان و تبیهین کارکردههای
گوناگون گیاهان در طول تهاریخ ییهات بشهر قهرار داده اسهت ( .)Young, 2007: 4آنهان در
مطالیات خویش ،عالوه بر نقش گیاهان در زمینههههایی ههم چهون خهوراک ،داروسهازی و
ساخت پناهگاه ،به نقش آنها در تهیه لباس نیز اشاره کردهاند (.)Young, 2007: 5&54
در بازگشت به فرآیندِ تاریخیِ ساختِ ماده «لبس» باید خاطرنشان ساخت کهه ایهن مهاده
در گذر از زبان سامی باستان به مجموعه زبانهای سامی که همگهی منشهیب از آن هسهتند،
دچار یک تحول مینایی از جنس توسیه مینایی شده است .به این ترتیب ماده «لبس» کهه در
خود گرفته و به بر تَن کردنِ هر لباسی اطهالق شهده اسهت (مشهکور ،9713 ،ج311 :9؛ کمهال

الدین 711 :9191 ،و711؛  .)Zammit, 2002: 364&365بیگمان این توسهیه مینهایی ،ریشهه در
تطورِ پوشاک و پوشش در فرهنگ سامی و عدم اکتفای آنها به پوشاندنِ شرمگاهههای خهود
داشته است .براین اساس ،د لت ماده «لبس» بر مینای «پوشیدن لباس» را میتهوان در تمهامی
شاخههای چهارگانه زبانهای سامی مشاهده کرد .مروری بر فرهنگههای موجهود از شهاخه
شمالی یاشیهایِ زبانهای سامی نشان میدهد که مینایِ اصلیِ این ماده در زبانههای اکهدی
و آشوری بر همین قرار بوده است (Arnolt, 1905, vol1: 473&474؛ & Gelb & Landsberger
Oppenheim & Reiner, 1998, vol9: 17؛ & George & Postgate, 2000: 174

 .)Blackههم

چنین این ماده در زبانهایِ متیلهق بهه شهاخه شهمالی مرکهزی زبهانههای سهامی همچهون
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آغاز ،مینای «پوشیدن لُنگ» را افاده میکرد ،از این پس مینای مطلقِ «لبهاس پوشهیدن» را بهه

اوگاریتی ،عِبری ،آرامی تارگومی ،سریانی و مندایی نیز برای د لهت بهر همهین مینها بههکهار
مهیرفتهه اسهت (Brun, 1895: 270&271؛ Jastrow, 1903, vol2: 691؛ Gesenius, 1939: 527؛

 .)Sanmartin, 2003: 492&493نیز د لت این ماده بر همهین مینها را مهیتهوان در زبهانههایِ
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Mucuch, 1963: 229؛Hoftijzer & Jongeling, 1995: 565؛ Costaz, 2002: 168؛ & Olmo Lete
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سامی جنوبی هم چون سبایی ،مسهری ،گیهزی (یبشهی) و در نهایهت عربهی مشهاهده کهرد
(Beeston & Ghul & Muller & Ryckmans, 1982: 81؛Leslau, 1991: 305؛ Nakano, 1986:

 .)13ساخت واژگهانِ «لِبهاس لِباشها» در زبهانههای عربهی و سهریانی« ،لِبهوس لِبهوش» در
زبانهای عبری و آرامی تارگومی و نیز «مسلبوس مسلبوش» در زبان آرامی که همگی به مینهایِ
«پوشاک» و «جامه» هستند ،از البوت این مینا در ماده مورد بحث ،یکایهت دارد .ههم چنهین
در این میان بایستی از هزوارش «( »jamakجامسک) – به مینهای جامهه – نیهز یهاد کهرد کهه
میادلِ فارسیِ واژه آرامیِ «لبوش» در دوره فارسی میانه ،قهرار گرفتهه اسهت (مشهکور:9716 ،

 .)933گفتنی است ،همین مینا از «لباس» است که در زبانهای گوناگون سامی ،پایهه سهاختِ
میانیِ استیاریِ متنوعی شده است .لباسِ ویشت ،تهرس ،سهختی و بیمهاری در زبهانههای
آشهوری و اکهدی (Arnolt, 1905, vol1: 474؛  ،)Black & George & Postgate, 2000: 174و
ِ
دو ﴾ (اعهراف  )96و
( )Gesenius, 1939: 528از همین جمله هستند .نیز بایهد از ﴿لبَدا ُ التَّق َ
﴿لِبا الجوعِ و ال َخو ِ
ف﴾ (نحل  )999یاد کرد که در قرآنکهریم از آنهها اسهتفاده شهده و بها
َ
ُ
َ َ

نمونههای مشابه در زبانهای عبری ،آشوری و اکدی قابل مقایسه است.
ریشه الالالی «لبس» ،آبستنِ میناسازیِ درخور توجهی در زبانهای سامی شهده و بهر االهر
یک تحول مینایی ،مایه ساختِ مینای «چیزی را چیز دیگر وانمود کردن جلهوه دادن» شهده
است .بر این اساس میتوان تلقی اقوام سامی از این مفهوم را به ایهن شهکل صهورت بنهدی
کرد که آنها تالش برای «وانمود کردن چیزی به جای دیگهری» را ههم چهون رفتهار فهردی
مینگریستند که خود را با پوشیدن یک لباس یا با تیویض لباس خود ،بهه صهورتِ دیگهری
درآورده و بهعنوان فرد دیگری جا زده است .همین فرآینهد سهاخت مینها – یینهی سهاختِ
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همچنین لباسِ تقوا ،کینه ،رستگاری ،قدرت ،برتری ،ویشت ،ترس و شهرم در زبهان عِبهری

مینای «وانمود کردن تظاهر کردن» براساس انتقال مینایی از «لباس پوشهیدن»  -را مهیتهوان
در واژه انگلیسی « »transvestiteنیز بازجست .این واژه از ترکیب دو جهز مینهایی سهاخته
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شده که قسمت نخست آن ،یینی « ،»trans-نایر به مؤلفهه انتقهال اسهت ()Skeat, 1888: 655
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وقسمت دوم آن ،نیهز ریشهه در واژه تینهی « »vestio/vestisدارد کهه بهه مینهای «لبهاس
پوشیدن» است (Halsey, 1882: 162؛  .)Oxford Latin Dictionary, 1968: 2048-2050در نتیجهه
این واژه انگلیسی د لت بر مینای «عوض کردن لباس» دارد که سپس براسهاس یهک انتقهال
مینایی ،برای افاده مینای «خود را چیز دیگری وانمود کهردن خهود را بههصهورت دیگهری
درآوردن» نیز مورد استفاده قرار گرفته است .بهعنوان شاهدی بر این انتقال مینهایی مهیتهوان
به پوشیدن پوست ییواناتی چون بز و شیر توسط سامیانِ بینالنهرین اشهاره کهرد کهه از آن،
برای تشبّه خود به محیط اطراف استفاده میکهردهانهد ( Gelb & Landsberger & Oppenheim

.)& Reiner, 1998, vol9: 17&18
مداقّه بر کاربردهای ماده «لبس» در زبانهای سامی و بهویژه زبهان عربهی یکایهت از آن
دارد که ساخت مینایِ «وانمود کردن تظاهر کردن» از «پوشیدن پوشهاندن» ،دارای دو جنبهه
نخست ،گاهی «پوشش» ابزاری است که میتوان از طریهق آن ،جایگهاه چیهزی را کهه از
ارزش کمتری برخوردار است ،ارتقا بخشیده و آن را به موقییتِ مناسبتری رساند .در ایهن
ت پهایینی اسهت ،بها امه ِر ارزشهمندی
صورت ،چیزی که از منظر دیگران دارای قهدر و منزله ِ
پوشانده شده و در قالب یک شی ِ پر ارج ،نمود داده میشود .دوم ،گاهی «پوشهش» ابهزاری
است که میتوان از طریق آن ،جایگاه چیزی را که از ارزش وا یی برخوردار اسهت ،کهاهش
داده و به رتبه پایینتری تنزّل داد .در ایهن صهورت ،آن چهه از منظهر دیگهران دارای منزلهتِ
با یی است ،با امرِ بیارزشی پوشانده شده و در نتیجه در قالب یک شی ِ بیارج ،نمهود داده
میشود .بنابراین میتوان کارکردِ «پوشش» در جنبه نخست را در «زینهتبخشهی تهزیین»؛ و
کارکرد آن در جنبه دوم را در « مخفی کهرد ِن یهک یقیقهت بهرای ایجهاد التبهاس و فریهب»
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متفاوت است:

خالصه کرد.
در بحث از جنبه نخستِ کهارکردِ «پوشهش» بایسهتی بهه سهاخت مینهای «زینهت دادن»،
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«آراستن» و «زیبا کردن» از مینهای «پوشهیدن پوشهاندن» در مهاده «لهبس لهبش» در تمهامی
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شاخههای چهارگانه زبانهای سامی اشاره کهرد .ایهن انتقهال مینهایی را مهیتهوان در شهاخه
شمالی یاشیهای زبانهای سامی همچون اکدی و آشوری مشهاهده کهرد کهه در آنهها مهاده
«لبس لبش» ،برای د لت بر پوشاندنِ یک شی با موادّ گرانبهایی چهون نقهره و طهال بهرای
تزیین آنها مهورد اسهتفاده قهرار مهیگرفتهه اسهت ( & Gelb & Landsberger & Oppenheim

Reiner, 1998, Vol9: 21؛  .)Black & George & Postgate, 2000: 174ههمچنهین د لهت ایهن
ماده بر مینای «زینت دادن آراستن» را میتوان در زبانهای متیلق به شاخه شهمالی مرکهزی
زبههانهههای سههامی و بهههطههور ویههژه عبههری ،سُههریانی و منههدایی بازجسههت (

Brun, 1895:

270؛Gesenius, 1939: 528؛  .)Mucuch, 1963: 229نیز بایستی از زبان گیزی بهعنوان یکهی از
زبانهای سامی جنوبی یاد کرد که از همین ماده برای افاده مینهای «تهزیین کهردن بههمنظهور
خودنمایی» استفاده کرده است (.)Leslau, 1991: 305
زینتبخشی و زیباییبخشی میدانسته است .بنابر نظر لغتشناسهان و مفسهران قهرآنکهریم،
آد َم قَْ َأن َزلنا َعلَيكُم لِباسداً يُدواري َسدوآتِكُم َو ريشداً﴾
واژه «ریش» در عبارت شریفه ﴿يا بَني َ
(اعراف  )96که نایر به یکی از کارکردهای اساسیِ لباس است ،به مینهای «زینهت» مهیباشهد
(زمخشری967 :9131 ،؛ ابن منظور ،9191 ،ج .)751 :6همچنین گفتنهی اسهت ،مهاده «لهبس» در
زبان عربی همچون دیگر زبانهای سامی ،بر االر یک تحهول مینهایی باعهث سهاخت مینهایِ
ِ
«زینت دادن آراستن» شده که میتوان نمونهای از آن را در عبارات شریفه ﴿تَسدتَخجِ ُُوا مند ُ
ون ِحليَ ًة تَلبَ ُسونَها﴾ (فهاطر  )99مشاهده کرد .همانگونه
ِحليَ ًة تَلبَ ُسونَها﴾ (نحل  )91و ﴿تَستَخجِ ُُ َ

که اغلب مفسران قرآنکریم به درستی دریافتهاند ،ماده «لبس» در این آیاتِ شریفه بهه مینهای
«زینت دادن» است که البته بحث تفدیلی پیرامون آن را به مبحث آتی وا مینهیم.
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فرهنگ عربی نیز همچون دیگهر فرهنهگههای سهامی ،یکهی از کارکردههای «لبهاس» را

سرآخر ،در بحث از ساخت مینهای «زینهت دادن» بهر اسهاس انتقهال مینهایی از «لبهاس
پوشیدن» ،باید گفت که همین فرآیند ساخت مینا را میتوان در دیگر زبانهای دنیا همچهون
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زبان انگلیسی نیز مشاهده کرد .واژه انگلیسیِ « »deckکه در اصل بهمینای «لبهاس پوشهیدن»
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است ،در این زبان برای افاده مینای «زینت دادن آرایش کردن» نیز بههکهار مهیرود (

Skeat,

1888: 156؛ .)Chambers's Etymological Dictionary, 1872: 113
در بحث از جنبه دوم کارکردِ «پوشش» باید به ساخت درخورِ توجهِ «لَبَ َس یَلببِس لَبسبا»

الحقَّ بِالبَاطِد ِ ﴾ (بقهره )19
در زبان عربی اشاره کرد که در عبارات شریفهای چون ﴿ال تَلب ِ ُسوا َ

قابل مشاهده است .پوشش در این آیات ،نقش ابزاری را ایفا میکند که یقیقهت را پوشهانده
و باعث التباس امر برای دیگران و فریب آنها شده است .گفتنی است ،کارکرد فریهبدهنهده
لباس را میتوان در دیگر فرهنگهای سامی نیز مشاهده کرد.
بهعنوان نمونه ،در فرهنگ عبرانی ،اسطورهای از نبوت یضرت ییقهوب (ع) وجهود دارد
که مبتنی بر آن ،او با استفاده از پوششی از جنس پوست بزغاله ،خهود را بهه جهای عیسهو –
برادر بزرگتر ییقوب و نامزد اصلی نبوت پس از اسحاق (ع) که بدنی پر مو داشته – وانمهود
.)15-78 :9811
گفتنی است ،همین فرآیند ساخت مینا را میتوان در دیگر زبانهای دنیها ههمچهون واژه
انگلیسیِ « »Cloakنیز بازجست .این واژه که در اصل بهمینای «جامه بر تن کردن» اسهت ،بهر
االر یک تحول مینایی ،برای افاده مینهای «مخفهی کهردن یقیقهت» نیهز مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرد (.)Chambers's Etymological Dictionary, 1872: 74
در ارائه تحلیلی از ماده «لبس» در زبان عربی باید گفت ،همانگونه که کاربردهای قرآنهی
نیز نشان میدهد ،این ماده به دو صورتِ «لَب ِ َس یَلبَس لبسا» و «لَبَ َس یَلببِس لَبسبا» و بها افهاده

میانی متفاوتی ،بهصورت همزمان بهکار برده میشود .ساخت «لَب ِ َس یَلبَس» بهرای د لهت بهر
میانیِ (الف) لباس پوشیدن جامه بر تن کردن و (ب) زینت دادن آراستن؛ و ساخت «لَببَ َس
یَلبِس» تنها برای د لت بر مینای «ایجاد التباس از طریق اخفای یقیقت» مورد اسهتفاده قهرار
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کرده و با فریب اسحاق ،برکت نبوت را دریافت داشته اسهت (کتهاب مقهدس ،سهفر پیهدایش،

میگیرند .به این ترتیب ابتنای زبان عربی بر اوزان صرفی در ساخت واژههها ،ایهن امکهان را
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برای سخنگویان این زبان فراهم آورده کهه بها ایجهاد تغییهر در نواخهت واژگهان ،دو مینهای
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متمایز از یک ریشه را اراده کرده و از این شیوه برای ایجاد تغییهر مینهایی در ریشهه «لهبس»
ل» برای د لت بر مینای «لباس پوشیدن» ،و نیهز
سود جویند .آنچه میتواند انتخاب وزن «فَع ِ َ
ل» برای د لت بر مینای «وانمود کردن تظاهر کهردن» را تبیهین نمایهد ،توضهیحات
وزن «ف ََع َ
ل»
ل» و «فَعِب َ
سامیشناسان پیرامون میانیِ این اوزان است .آنان بر این عقیدهاند کهه اوزان «فَعب َ
برای تلبّس به یک یالت یا صفت مورد استفاده قرار میگیرند؛ با ایهن تفهاوت کهه اوّلهی بهر
تلبّس دائمی و مستمرّ بر یک یالت و صهفت د لهت دارد ،ههمچهون «کَبر َ » و « َحسب َ »؛ و
دومی بر تلبّس مقطیی و غیر دائمی بر یهک یالهت د لهت دارد ،ههمچهون «لَبب ِ َس» (لبهاس
ل» برای د لت بهر
پوشیدن) که عاری از البوت و تداوم است .این در یالی است که وزن «ف ََع َ
انجام یک کنش از سوی فاعل – و نه تلهبّس فاعهل بهه یهک یالهت – مهورد اسهتفاده قهرار

مهیگیهرد (Wright, 1890: 165؛ Oleary, 1923: 231؛ Gray, 1971: 77؛ .)Moscati, 1980: 122
کردن»  -بهعنوان یک کنش فیّال – را بر اساس یهک انتقهال مینهایی از «لبهاس پوشهیدن» -
بهعنوان تلبّس به یک یالت – میسازند ،دست به ایجاد تغییر در نواختِ آنها نیهز زده و بها
انجام این تغییر صرفی ،به یک تحول مینایی دست مییازند.
نکته پایانی درباره ماده «لبس» در زبان عربی آن است کهه همهانگونهه کهه پهیش از ایهن
گذشت ،مینای «وانمود کردن تظاهر کردن» در این ماده ،دارای دو جنبه متفاوت بود کهه بهه
طور اجمالی ،یکی را در «زینتبخشی» ،و دیگری را در «مخفی کهردن یهک یقیقهت بهرای
ایجاد التباس» خالصه کردیم .نکته یائز اهمیت در این رابطه آن است کهه سهخنگویان زبهان
عربی به منظور ایجاد یک تغییر واگرا میان این دو ،اوّلی را به ساخت «لَب ِ َس یَلبَس»؛ و دومهی
را به ساخت «لَبَ َس یَلبِس» منحدر کرده و بدین ترتیب هریک را از دیگهری جهدا کهردهانهد.
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دقیقاً از همین روی است که آنگاه که سخنگویان زبان عربی ،مینای «وانمهود کهردن تظهاهر

این تغییر واگرا ،از آن جهت برای سخنگویان زبان عربی مهم بهوده کهه اگرچهه در ههر دوی
آنها« ،پوشش» ابزاری برای «وانمود کردن چیزی به جای دیگری» بوده اسهت ،امها در اوّلهی

959

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.6.3

مینای «لباس پوشیدن» با یک ارتقای مینایی 7مواجه شده و در ساخت مینای «تزیین کهردن»

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

مورد استفاده قرار گرفته؛ و در مقابل در دومی ،با یک تنزّل مینایی 1روبرو شده و در سهاخت
مینای «مخفی کردن یقیقت به منظور فریب» بهکار گرفته شده اسهت (بهرای مطالیهه بهیشتهر

پیرامون ارتقا و تنزّل مینایی ،ر.ک.)Campbell, 1998: 261-263 :
 -2-2-2ساخت دوم ماده لبس؛ ساخت پیشساز  +بُن فعلی

ساخت تاریخی دیگر ماده «لبس» که تنها نمونه آن را میتهوان در عبهارتِ قرآنهیِ ﴿يَلب ِ َسدكُم
شِيَعاً﴾ (انیام  )61مشاهده کرد ،هی ارتباطی با ساخت تاریخی پیشهین نداشهته و تنهها دارای

اشتراک لفظی با آن است .بنابراین تالشهای صورتگرفته از سوی لغتشناسهان مسهلمان و
مفسران جهت ایجاد پیوند مینایی میان این کاربرد از ماده «لبس» با مینای «اخهتالط اشهتباه»
تالشی ناصواب است که از عدم توجه آنان به وجود اشتراک لفظهی در مهاده «لهبس» نشهأت
ج951 :6؛ طریحی ،9731 ،ج.)959 :1
این ساخت از ماده «لبس» نیز به مانند ساخت پیشین ،به صورت الالالی قابل پیجهویی در
زبان باستانی آفریقایی– آسیایی نیست .در مقابل ،این واژه الالالی از ترکیب (الهف) پهیشسهاز
«لهَ» که افاده مینای سببیّت میکند (جهت مطالیه بیشتر پیرامون پیشسازها و میهانی آنهها ،ر.ک:

Oleary, 1923: 180-185؛ Gray, 1971: 45&46؛ )Moscati, 1980: 80&81؛ و (ب) بُهن فیلهیِ
«بسس» به مینای از هم دور شدن ( )Orel & Stolbova, 1995: 59ساخته شهده اسهت .بهر ایهن
اساس «لبس» به مینای «عامل و سبب از هم دور شدن» است که در نتیجه عبارت ﴿يَلب ِ َسدكُم
شِيَع ًا﴾ (انیام  )61بدان مینا خواهد بود کهه خداونهد شهما را گهروه گهروه متفهرّق و پراکنهده

میسازد .شایان ذکر است که واژه «بسس» بدین مینها نهه تنهها در ریشهه الالالهی «لهبس» بلکهه
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میگیرد (برای نمونه ،ر.ک :طبری ،9199 ،ج919 :3؛ طوسی ،بی تها ،ج969 :1؛ ابهن منظهور،9191 ،

همچنین بهصورت مضاعفِ «بَ َّس یَب ُّس بَ ّسا» نیز در زبان عربی به ییهات خهویش ادامهه داده
است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.6.3
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ل» و «بَ َّس القو َ عنه» به ترتیب در مینهای «شهتر
بهعنوان نمونه ،عباراتی همچون «بَ َّس اإلب َ
را راند» و «مردم را از او دور کرد» بهکار رفتههانهد (راغهب اصهفهانی999 :9199 ،؛ ابهن منظهور،

 ،9191ج93 :6و.)98

 -3ارزیابی همارزهای ماده «لتبس» در ترجمتههتای فارستی و انگلیستی
قرآنکریم
در این بخش تالش خواهد شد تا با تکیه بر آرای لغتشناسان مسلمان پیرامون مینهای مهاده
«لبس» و نیهز بها بههره منهدی از بهازخوانی مینهای ایهن مهاده مبتنهی بهر زبهانههای سهامی،
میادلیابیهای مترجمان قرآن از این ماده به بحث گذارده شده و میزان موفقیت آنهها مهورد
سنجش قرار گیرد.
 ،9768ج.)171 :9
گفتنی است بررسی تالش مترجمان قرآنکریم در میادلیابی ماده «لبس» در تمهامی ایهن
آیاتِ بیستگانه ضروری بهنظر نمیآید؛ زیرا مروری بر ترجمهههای قهرآنکهریم پیرامهون ده
آیه از این آیهات (بقهره  ،983اعهراف 96و ،93نحهل  ،999کههف  ،79یه ،97 /فرقهان ،13
فاطر  ،77دخان  ،17نبأ  )95نشان از همگرایی و اتفاق نظرِ مترجمان نسبت بهه مینهای مهاده
«لبس» و میادلیابی آنها دارد .از این روی ،شاهد آنیم که واژه «لباس» در همه ترجمههههای
فارسی به واژگانِ هممینا همچون «پوشاک» و «جامه»؛ و در همه ترجمههههای انگلیسهی بهه
واژگانِ هممینا همچون « »clothingو « »garmentبرگهردان شهده اسهت .نیهز فیهل «لَبب ِ َس
یَلبَس» در ترجمههای فارسی به «لباس پوشهیدن جامهه بهر تهن کهردن» و در ترجمههههای
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ماده «لبس»  97مرتبه و در  95آیه از آیات شریفه قرآنکریم بهکار رفتهه اسهت (رویهانی،

انگلیسی بهه « »to wear/ to dressترجمهه شهده اسهت .در نتیجهه اختدهاص دادنِ بح هی
مستقل به این آیات دهگانه ،فایده چنهدانی در بهر نداشهته و تنهها موجهب تکرارگهوییههای
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ماللآور میشود.

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

در ادامه بر آن خواهیم بود تا ترجمههای قرآن پیرامون ده آیه از آیات قهرآنکهریم را کهه
ماده «لبس» در آنها بهکار رفته و مترجمان در ترجمه آنها با یکدیگر اختالف نظر دارند ،بهه
بحث گذاریم.1
 -1-3بررسی ترجمههای قرآن از ساخت «لَبَسَ یَلبِسُ لَبساً»

مروری بر آیات قرآنکریم نشان میدهد که از مجمهوعِ  95آیههای کهه ریشهه «لهبس» در آن
بهکار رفته است ،شش موردِ آن مربوط به افیالی است که بر وزنِ «لَبَ َس یَلببِس لَبسبا» مهورد
استفاده قرار گرفتهاند (رویانی ،9768 ،ج .)171 :9پیش از این گذشهت کهه ریشههیهابیِ مهاده
«لبس» و تغییرِ وزنیِ آن از صورتِ «لَب ِ َس یَلبَس» به «لَبَ َس یَلبِس» ،یکایت از طی شهدن یهک
فرآیند ساختِ مینا دارد که باعث ساخت مینای «وانمود کردن چیزی به جای دیگری بهرای
ریشهشناختی موجب شده است که گروه اندکی از مترجمانِ قرآنکریم ،تفاوت مینهایی میهان
این دو ساخت را نادیده گرفته و صورتِ «لَببَ َس یَلببِس» را ههمچهون قهرینِ آن ،بهه «لبهاس
پوشیدن جامه بر تن کردن» ترجمه نمایند .بهطور دقیق میتهوان ایهن رویهداد را در ترجمهه
ون﴾ (انیام  )1و ﴿ب ُهم في لَب ٍس مِدن َْل ٍ
دق َُْيدٍْ﴾
عبارات شریفه ﴿ َو لَلَبَسنا َعلَيهِم ما يَلب ِ ُس َ
َ

(ق  )91مشاهده کرد .کهنترین ترجمه فارسی که از همین الگو برای ترجمه عبهارتِ کریمهه
ون﴾ (انیام  )1استفاده کرده ،ترجمه ابهراهیم عهاملی اسهت کهه در آن
﴿ َو لَلَبَسنا َعلَيهِم ما يَلب ِ ُس َ
چنین آمده« :کز آنچه دیگران پوشند ،بر تنش نماییم» (عاملی ،9765 ،ج.)711 :7
پس از وی ،گروهی از مترجمان فارسیزبان نیز همین برداشت را مبنها قهرار داده و آن را
در ترجمههای خویش منیکس کردهاند (بهرای مشهاهده ،ر.ک :بهانوی اصهفهانی ،9769 ،ج1 :1؛
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فریب و ایجاد التباس» براساس انتقال مینایی از «لباس پوشیدن» شهده اسهت .همهین ارتبهاط

بروجردی957 :9766 ،؛ میزی991 :9739 ،؛ کاویانپور991 :9738 ،؛ نجفی ،9718 ،ج791 :1؛ خهانی

و ریاضهی ،9739 ،ج .)97 :1همچنین ترجمه انگلیسی محمد و سمیرا نیز کهه غالبهاً بهدلههای
 ،»dressهی بدل دیگری پیشنهاد نکرده است:
951
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متیدد از یک واژه را ارائه میدهد ،تنها همین برداشت را اختیار کرده و با اکتفا به میهادلِ « to
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Muhammad & Samira: We would have dressed on him what they dress

(Muhammad & Samira, 1994: 81).
همچنین در بحث از عبارت شریفه ﴿ب ُهم في لَب ٍس مِن َْل ٍ
دق َُْيدٍْ﴾ (ق  ،)91بایهد از
َ
ترجمه کهن تفسیر ابوالفتوح رازی و نیز تفسیر میاصر روشن یهاد کهرد کهه از الگهوی فهوق
برای ترجمه آن استفاده کردهاند:
تفسیر روض الجنان :ایشان در پوشیدنیاند جدید (ابوالفتوح رازی ،9158 ،ج.)19 :98
تفسیر روشن :آنها در پوشاکند از آفرینش تازه (مدطفوی ،9785 ،ج.)71 :96
دسته دوم از ترجمههای ارائهشده از ساختِ «لَبَ َس یَلبِس» را مهیبایسهت در ادامهه گهروه
نخست از ترجمه ها نگریست .این گروه کهه تیهداد قابهل تهوجهی را نیهز شهامل مهیشهود،
براساسِ مسجاز علّهت و میلهول ،میهادل فارسهی «پوشهاندن» را کهه نتیجهه و میلهولِ «لبهاس
پوشیدن» است ،انتخاب کرده است .این میادلیابی را میتوان در تمامی آیهات شهشگانهه و

ج91 :9؛ ابوالفتوح رازی ،9158 ،ج 976 :9و ج )778 :3تا برخهی ترجمههههای االرگهذارِ میاصهر
مشاهده کرد (بهرای مشهاهده برخهی نمونهههها ،ر.ک :میهزی3 :9739 ،؛ الههی قمشههای3 :9785 ،؛

شهیرانی .)8 :9731 ،گفتنی است که اگرچه این میادلیهابی را مهیتهوان در طیهف وسهییی از
ترجمههای فارسی قرآن مالیظه نمود ،اما مهروری بهر ترجمههههای انگلیسهیِ قهرآن نشهان
میدهد که اسهتفاده از میهادلِ « ،»to coverتنهها توسهط ترجمهه محمهد و سهمیرا و آنههم
بهعنوان ترجمه بدلِ سهوم ،فقهط در سهه آیهه از آیهات شهشگانهه صهورت پذیرفتهه اسهت
(.)Muhammad & Samira, 1994: 4&38&86
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ون ال َحقَّ بِالباطِد ِ ﴾ (آل
الحقَّ بِالبَاط ِ ِ ﴾ (بقره ﴿ ،)19ل ِ َم تَلب ِ ُس َ
بهطور ویژه در عبارات ﴿ال تَلب ِ ُسوا َ
عمران  )39و ﴿لَم يَلب ِ ُسوا إيمانَ ُهم ب ِ ُظل ٍم﴾ (انیام  ،)89از ترجمههای کهن گرفته (بهرای مشهاهده،
ر.ک :ترجمه تفسیر طبهری ،9716 ،ج 67 :9و ج111 :9؛ اسهفراینی ،9731 ،ج17 :9؛ نسهفی،9763 ،

بهعنوان تحلیلی از میادلهای بررسیشهده بایهد گفهت ،اسهتفاده از میهادلههای «لبهاس
میادل «پوشاندن» توسط گروه بیشتری از مترجمان قرآنکریم تالشهایی بهوده کهه اگرچهه
956
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پوشیدن جامه بر تن کردن» در ترجمههای اندکی از ساخت «لَبَ َس یَلبِس» ،و بهره گهرفتن از

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

بهدلیلِ همخوانی با ریشه تاریخیِ واژه از دقت نسبی برخوردار بوده است ،اما بههدلیهل عهدم
توجه به وجود تفاوتهای مینایی میان سهاختههای «لَببَ َس یَلببِس» بها «لَبب ِ َس یَلببَس» ،بهه
برابراِنگاریای گراییده که مخاطبان را به اشتباه میاندازد؛ زیرا:
او ً :میادلهای پیشنهادشده فاقد بارِ میناییِ منفی در اذهان مخاطبان هسهتند؛ زیهرا لبهاس
پوشیدن ( )to dressو پوشاندن ( ،)to coverاز میانیِ بهینشهان نسهبت بهه مؤلفهه مینهاییِ
«تنزّل یا ارتقای مفهومی» محسوب میشوند .این در یالی است کهه سهاخت «لَببَ َس یَلببِس»
یامل مینای منفی است کهه یاصهل یهک تنهزّل مینهایی در مینهای «لبهاس پوشهیدن» و یها
«پوشاندن» است.
الانیاً :تغییر وزنی -نواختی در «لَب ِ َس یَلبَس» و تبدیل آن به «لَبَ َس یَلبِس» ،در راستای ایجهاد
یک تحول مینایی و در نتیجه ساخت یک مینهای جدیهد رد داده اسهت .در ایهن صهورت،
ساخت یک مینای جدید است.
بهعنوان دسته سوم از ترجمهها که گروه اک ریت را شامل میشود ،جا دارد به مترجمهانی
اشاره شود که برخالف دو گروه پیشین ،به وجود تفاوت مینایی میهان سهاختههای «لَبب ِ َس
یَلبَس» و «لَبَ َس یَلبِس» عطف توجه داشته و خواهان قرار دادنِ میادلی متفاوت از یهکدیگهر
در میان آنها بودهاند .این گروه بدون اصرار بر یافتن میادلی کهه مطهابق بها ریشههیهابیِ ایهن
ساخت واژگانی باشد ،تکیه بر سنّت ترجمانیِ پیش از خهود کهرده و بهیش از همهه ،وامواژه
«خلط کردن مخلهوط کهردن» و یها میهادل فارسهی آن یینهی «(درهم)آمیخهتن» را انتخهاب
نمودهاند .همانگونه که پیش از این گذشهت ،لغهتشناسهان مسهلمان همهین مینها را بهرای
ساخت «لَبَ َس یَلبِس» پیشنهاد داده بودند .همچنین مفسران قرآنکهریم نیهز همگهام بها آنهها،
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ترجمه «لَبَ َس یَلبِس» به «لباس پوشیدن» یا «پوشاندن» ،یاکی از عدم توجه مترجم بهه فرآینهد

«لَبس» را «خَلط» ،و «لَبس الشیء بالشیء» را بسته به مینای «بها »« ،خلهط و در ههم آمیخهتن
چیزی با دیگری» و یا «ایجاد خلط در چیزی به کمک دیگری» دانسهتهانهد .در ایهنصهورت،
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یرف «با » در اولی بهمینای «الداق» ،و در دومهی بههمینهای «اسهتیانت» اسهت (زمخشهری،
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9153ق ،ج979 :9؛ طبرسی ،9733 ،ج)19 :9؛ اگرچه مینهای اول بهر دومهی تهرجیح داده شهده
است (ابوییان اندلسی ،9195 ،ج915 :9؛ آلوسی ،9191 ،ج913 :9و .)918همین سهنّت لغهوی و
تفسیری است که مترجمانِ فارسیزبان را به انتخاب این میادل رهنمون ساخته و خهود را از
ترجمههای کهن (برای نمونه ،ر.ک :میبهدی ،9739 ،ج 961 :9و ج159 :7؛ ترجمهه دههم هجهری،
6 :9781و991؛ دهلوی97 :9193 ،و915و )756تا ترجمههای میاصر بازتهاب داده اسهت (بهرای
نمونه ،ر.ک :صفی علیشاه998 :9738 ،؛ قرشی ،9733 ،ج 951 :9و ج987 :7و911؛ فهیض ا سهالم،

 ،9738ج95 :9و939و .)986همچنین انتخاب میادل «) »to mix(upتوسط برخهی از مترجمهانِ
انگلیسیزبان در آیات «بقره  »19و «انیام  »89را نیهز بایهد در همهین راسهتا پهیجهویی کهرد
(Shakir, 2003: 7؛ Qaraei, 2004: 7؛ Sarwar, 2011: 7؛  .)Yusuf Ali, 1996: 138به این ترتیهب
تلقی این گروه از لغتشناسان ،مفسران و مترجمان قهرآنکهریم از «لَهبس» ،درآمیختهه شهدن
است .براساس همین تلقی از «لَبس» ،برخی از مترجمان همان مینهای «خلهط کهردن درههم
آمیختن» را با تیابیر دیگر برگردان کردهاند؛ مانند مشتبه کهردن (فو دونهد911 :9191 ،؛ مکهارم
شههیرازی911 :9737 ،؛ قرائتههی ،9787 ،ج ،)765 :7آلههودن آلههوده کههردن (آیتههی978 :9731 ،؛
صفارزاده ،)799 :9785 ،آشفته مشوّش کردن (میزی911 :9739 ،؛ موسوی همهدانی ،9731 ،ج:3

 ،)111تیره کردن (فارسی ،)933 :9761 ،و در نهایت دگرگون ساختن (کاویهانپور.)911 :9738 ،
نیههز بایههد از میههادلهههای «Irving, 1998: 145( »confuse؛ 2001: 295
«138&145&129( »obscure

1996:

Pickthall,؛ 145

(Arberry, 1999: 7&138؛ Muslims, 2014: 4&78&84

2003:

،)Saffarzadeh,

»confound« ،)Shakir,

 )Progressiveو «( »taint

Qaraei,

 )2004: 138در ترجمههای انگلیسی از قرآن یاد کرد که برهمین مبنا صورت پذیرفته است.
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چیزی با دیگری است که نتیجه اختالط آنها بها ههم ،عهدم درک یقیقهت بهرای مخاطبهان

در بحث از رابطه دسته سوم از ترجمهها با دو گروه پیش از آن باید گفت ،تفهاوت میهان
آنها را میتوان در چالش میان دو رویکهرد متیهارض در یهوزه ترجمهه پهیجهویی نمهود؛
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چالش میان «ترجمه مبتنی بر سنّت» و «ترجمهه مبتنهی بهر ریشهه و ارزش واژگهانی» (بهرای
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آگاهی بیشتر ،ر.ک :پهاکتچی .)913 :9719 ،در یهالی کهه گهروه اول و دوم از ترجمهههها ،بهر
ریشهیابی واژه «لَبس» و ارزش زبانشناختی آن تأکید داشته و در نتیجهه میهادلههای «لبهاس
پوشیدن» و «پوشاندن» را برمیگزینند؛ اما دسته سهوم تهأالیر قابهل مالیظههای از سهنّتههای
ترجمانی گرفته و با پیروی از آرای لغتشناسان و مفسّران قرآنکریم ،میهادل «خلهط کهردن
در هم آمیختن» را اختیار کرده است.
ال ویهژه در پهیش
سرانجام باید از دسته چهارمی از ترجمهها یهاد کهرد کهه مسهیری کهام ً
الحدقَّ بِالبَاطِد ِ ﴾ (بقهره  )19را بهه «یهق را لبهاس باطهل
گرفتهاند .آنها عبارت ﴿ال تَلب ِ ُسدوا َ
مپوشانید» (خانی و ریاضی ،9739 ،ج )75 :9و «رخت باطل به یق مپوشانید» (تشهکری ،بهیتها:
 )8ترجمه کرده و با این شگرد موفق شدهاند که عالوه بر انتقالِ مینایِ «وانمود کردن چیهزی
به جای دیگری» به مخاطبان فارسیزبان ،فرآیند ساختِ این مینا بر اساس انتقهال مینهایی از
انگلیسیِ ایروینگ و صفارزاده نیز بازجست که با برگزیدن واژه « »Cloakهمهین مسهیر را در
پیش گرفتهاند (Irving, 1998: 7؛ .)Saffarzadeh, 2001: 17
به این ترتیب ،در یالی که گروه اول و دوم از ترجمهها تنها بهه نقطهه عزیمهتِ سهاختِ
مینای «لَبَ َس یَلبِس» عطهف توجهه کهرده و تحهوّل مینهاییِ صهورتگرفتهه در آن را نادیهده
گرفتهاند؛ و در یالی که گروه سوم از ترجمهها تنهها بهه مینهای محدّهل آن توجهه کهرده و
فرآیند ساخت آن را بازتاب ندادهاند؛ دسته چهارم از ترجمهها توانسهت میهادلی را برگزینهد
که عالوه بر افاده نقطه عزیمتِ ساخت این مینا ،تحوّل مینهاییِ صهورتگرفتهه در آن را نیهز
منتقل نماید.
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«لباس پوشیدن» را نیز افاده نمایند .همین شهیوه از میهادلیهابی را مهیتهوان در ترجمههههای

 -2-3بررسی ترجمههای قرآن از عبارت « ِحليَ ًة تَلبَ ُسونَها»

همانگونه که پیشتر نیز بیان شد ،لغتشناسان مسلمان تنها برای ماده «لهبس» بهه دو مینهای
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«ستر» و «اختالط اشتباه» اشاره کردهاند .این در یهالی اسهت کهه مفسهران ،مهاده «لهبس» در
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ون ِحليَ ًة تَلبَ ُسدونَها﴾ (فهاطر )99
آیات ﴿تَستَخجِ ُُوا مِن ُ ِحليَ ًة تَلبَ ُسونَها﴾ (نحل  )91و ﴿تَستَخجِ ُُ َ

را به «ستر» و «اختالط اشتباه» تفسیر ننموده؛ و در مقابل ،در ارائه مینهای سهومی کهه همانها
«زینت بخشیدن آراستن» باشد ،با یکدیگر همنظر هستند (طوسی ،بیتا ،ج763 :6؛ زمخشهری،

 ،9153ج118 :9؛ طبرسههی ،9739 ،ج111 :6؛ فخههر رازی ،9195 ،ج .)988 :95یههال آنکههه ایههن
همگرایی در میان مترجمان قرآنکریم مشاهده نمیشود؛ زیرا اک هر قریهب بهه اتفهاق آنهان –
برخالف مفسران – ماده «لبس» در این آیات را به «پوشیدن» ترجمه کهردهانهد (بهرای نمونهه،
ر.ک :اسهفراینی ،9731 ،ج9911 :7؛ میبههدی ،9739 ،ج 769 :1و767؛ ترجمههه دهههم هجههری:9781 ،

 .)993در این میان ،تنها عده اندکی از مترجمان ترجیح دادهاند که همگهام بها مفسهران ،مهاده
«لبس» را به «زینت دادن آراستن» برگرداننهد (نسهفی ،9763 ،ج156 :9؛ الههی قمشههای:9785 ،

968؛ آیتی.)968 :9731 ،
زبانهای سامی ،نشان از کاربرد مهاده «لهبس» بهه مینهای «زینهت دادن» در همهه آنهها دارد.
بنابراین از سویی میتوان قاطیانه به وجود این مینها در زبهانههای سهامی یکهم نمهود .نیهز
همنشینی واژه «یِلیسة» به مینای «زیور آ ت» با ماده «لبس» به روشنی بر د لت این مهاده بهر
مینای «زینت دادن» در آیات نحل  91و فاطر  99مهر تأیید مینهد .بهنظر میرسد کهه توجهه
بههمین همنشینی ،مفسران را به وجود مینای «زینت دادن» برای ماده «لهبس» در ایهن آیهات
رهنمون ساخته است.
در پایان بایستی خاطرنشان ساخت که اک ر قریهب بهه اتفهاق مترجمهان قهرآن بهه زبهان
انگلیسی نیز همچون مترجمهانِ فارسهیزبهان ،مهاده «لهبس» در ترکیهب ﴿ ِحليَد ًة تَلبَ ُسدونَها﴾
(نحهل  ،91فهاطر  )99را بهه «( »to wearپوشهیدن) ترجمهه کهردهانهد (Pickthall, 1996: 268؛
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بهمنظور داوری میان این دو دیدگاه میتهوان گفهت مراجیهه بهه شهاخهههای چهارگانهه

Yusuf Ali, 1996: 268؛ Arberry, 1999: 268؛  .)Progressive Muslims, 2014: 170-171در ایهن
میان ترجمه سسروسر از ماده «لبس» در این آیه ،نسبت به تمامی ترجمههای فارسی و انگلیسهی،
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دقیقتر است؛ زیرا وی در ترجمه ایهن مهاده ،از واژه « »to deckبههره بهرده ( Sarwar, 2011:
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 )241که همچون ماده «لبس» در زبان عربی ،ضمن د لت بهر مینهای «پوشهیدن» ،در مینهای
«زینت دادن» نیز بهکار میرود.
صن َع َة لَبُو ٍ »
ناه َ
 -3-3بررسی ترجمههای قرآن از عبارت « َو َعلَّم ُ

مروری بر آرای مفسران پیرامون واژه «لَبوس» بیانگر آن است که گروهی از ایشهان« ،لَبهوس»
را بهمینای مطلق «سالح» دانسته و در نتیجه آن را بر طیف وسییی از اسهلحه ههمچهون زره،
شمشیر و نیزه یمل میکردند (ابوعبیدة میمّر بن م نّی ،9789 ،ج19 :9؛ طبهری ،9199 ،ج19 :93؛

طبرسی ،9739 ،ج .)15 :3این در یالی است که دیگر مفسران« ،لَبوس» را بهمینهای «مسلبهوس»
دانسته و در نتیجه آن را مطلق «جامه» تلقهی مهیکردنهد؛ هرچنهد قائهل بودنهد کهه از سهیاق
اینگونه برمیآید که مراد از «جامه» در این آیه ،خدوصِ زره یها لبهاس جنگهی بهوده اسهت
واقییت آن است که بررسی ماده «لبس» در زبانههای سهامی ،بههههی روی د لهت واژه
«لَبوس» بر مینای «سالح» را تأیید نمیکند؛ زیرا این واژه هی گاه ،در هی یهک از زبهانههای
سامی در این مینا یا مینایی نزدیک به آن بهکار نرفته است .در مقابل بهنظر مهیرسهد کهاربرد
واژه «لَبوس» در مینای «مسلبوس» که نمونههای دیگری از آن را میتوان در کهاربرد «رسکهوب»
در مینای «مسرکوب»« ،أکول» در مینای «مأکول» و «یسلوب» در مینای «مسحلوب» نیهز مشهاهده
کرد ،امری کامالً محتمل باشد.
تا آنجا که به قواعد صرف عربی مربوط میشود ،کاربست وزن فَیول در مینهای مسفیهول
امری کامالً طبییی انگاشته شده است (برای مشاهده ،ر.ک :ابن عقیهل ،9155 ،ج17 :1؛ غالیینهی،

 ،9191ج .)959 :9گفتنی است ،سامیشناسان نیز د لهت وزن «فَیهول» بهر مینهای مسفیهول را
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(زمخشری ،9153 ،ج991 :7؛ طبرسی ،9733 ،ج97 :7؛ ابوییان اندلسی ،9195 ،ج.)116 :3

امری بسیار کهن دانسته و یتی وزن «مسفیول» را چیزی جز صورت تطوریافتهه وزن «فَیهول»
که با پیشهوندِ «مههَ » همهراه شهده ،نمهیداننهد (Wright, 1890: 197-198؛ Oleary, 1923: 249؛
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.)Gray, 1971: 101
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در بحث از ترجمه واژه «لَبوس» باید گفت ،مترجمان قرآنکریم در میادلیابی ایهن واژه،
با یکدیگر اتفاق نظر نداشته و در ترجمه آن ،سه مسیر گوناگون را پیمودهاند .گهروه انهدکی
ترجیح دادهاند که واژه «لَبوس» را به مطلق پوشاک ترجمه کرده و هی ارتبهاطی میهان آن بها
زره برقرار نسازند:
تاج التراجم :بیاموختیم وی را کردن پوشیدنی شما را (اسفراینی ،9731 ،ج.)9199 :7
دهلوی :بیاموختیم او را ساختن لباسی برای شما (دهلوی398 :9193 ،؛ نیز جههت مشهاهده

نمونههای دیگر از این نوع از ترجمه؛ ر.ک :مدطفوی ،9785 ،ج98 :91؛ میزّی.)798 :9739 ،
ایههن در یههالی اسههت کههه اک ههر قریههب بههه اتفههاق مترجمههان ،واژه «لَبههوس» را بههه «زره»
برگرداندهاند که میتوان آن را از ترجمههای کههن (ترجمهه تفسهیر طبهری ،9716 ،ج9573 :1؛

نسفی698 :9763 ،؛ میبدی ،9739 ،ج931 :6؛ ابوالفتوح رازی ،9158 ،ج )976 :97تها ترجمههههای
شیرازی .)798 :9737 ،همچنین باید از دسته سومی از مترجمان یهاد کهرد کهه راههی میانهه را
پیش گرفته و واژه «لَبوس» را به «لباس جنگ» ترجمه کهردهانهد (صهفی علیشهاه131 :9738 ،؛

شیرانی751 :9731 ،؛ مدباح زاده798 :9785 ،؛ اشرفی.)798 :9785 ،
بهنظر میرسد که این ترجمه نسبت به دو ترجمه پیشین به صواب نزدیکتر باشهد؛ زیهرا
در یالی که سیاق آیه ،از کارکرد «لَبوس» در ایجاد امنیت در جنگ سخن میگویهد ،ترجمهه
آن به «پوشاک» یا «جامه» ،این کارکرد را به ذهن متبادر نمیسهازد .از سهوی دیگهر ،انتخهاب
واژه «زره» بهعنوان میادلی برای «لَبوس» نیز از آن روی ترجمه دقیقی بهشمار نمیآید که بهه
وجود ارتباط ریشهشناختی میان واژه «لَبوس» با ماده «لبس» اشاره نمیکند.
مروری بر ترجمههای قرآن به زبان انگلیسی نشان مهیدههد کهه اغلهب آنهان از ترکیهب
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میاصر بازجست (برای نمونهه ،ر.ک :الههی قمشههای798 :9785 ،؛ فو دونهد798 :9191 ،؛ مکهارم

« »garment/ coat of mailکه بهمینای «لباس زرهی» بوده و یادآورِ رابطهه ریشههشهناختی
میان «لَبوس» با ماده «لبس» است ،بهره جستهانهد (بهرای مشهاهده برخهی مهوارد ،ر.ک:
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2003: 328؛ Irving, 1998: 328؛ .)Qaraei, 2004: 328

Shakir,

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

 -4-3بررسی ترجمههای قرآن از عبارت «يَلب ِ َسكُم شِيَعاً»

همانگونه که پیش از این بیان شد ،لغتشناسان مسهلمان بهه دو مینهای «سهتر» و «اخهتالط»
برای ماده «لبس» اشاره کردهاند .از آن جا کهه اک هر مترجمهان قهرآن ،قائهل بهه وجهود رابطهه
ریشهشناختی میان ماده «لبس» در ﴿يَلب ِ َسكُم شِيَعاً﴾ (انیام  )61با ماده «لبس» به مینهای سهتر و
اختالط بودهاند ،در ترجمههای خویش یا از مینای ستر و یا اخهتالط بههره بهردهانهد .گهروه
اندکی از آنان ماده «لبس» در این عبارت را در ارتباط با مینای «سهتر» دانسهته و در نتیجهه آن
را به عباراتی همچون «بپوشاند شما را گروههای مختلف هواههای مختلهف» برگردانهدهانهد
(ابوالفتوح رازی ،9158 ،ج793 :3؛ مدطفوی ،9785 ،ج.)93 :8
این در یالی است که اک ر مترجمهان تهرجیح دادهانهد ،مهاده «لهبس» در ایهن عبهارت را
بهمینای «اختالط» پیوند زنند .از اینروی گروهی از آنان ،از واژههای عربی «مخهتلط کهردن
فارسهی «در ههم آمیخهتن» (اسهفراینی ،9731 ،ج616 :9؛ نسهفی ،9763 ،ج913 :9؛ ترجمهه دهههم

هجری )997 :9781 ،بهعنوان میادلههایی بهرای مهاده «لهبس» بههره بهردهانهد .گفتنهی اسهت
لغتشناسان و مفسران نیز ماده «لبس» در این عبارت را به اختالط و در هم آمیختگی تفسهیر
نمودهاند (ابوعبیدة میمّر بن م نّی ،9789 ،ج911 :9؛ طوسی ،بهیتها ،ج969 :1؛ ابهن منظهور،9191 ،

ج951 :6؛ طریحی ،9731 ،ج.)959 :1
گروه سومی از مترجمان قرآن ،همگام با طیفی از مفسران ترجیح دادهاند که با توجهه بهه
ادامه آیه که در آن ،سخن از جنگ و درگیری میان انسانها با یکدیگر است ،ماده «لهبس» را
به «به جان یکدیگر افتادن با یکدیگر درگیر شدن» ترجمه نمایند (آیتی971 :9731 ،؛ قرائتهی،
931 :9787؛ نیز جهت مشاهده آرای تفسیری مشابه :زمخشهری ،9153 ،ج77 :9؛ ابوییهان اندلسهی،
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خلط نمودن» (قرشی ،9733 ،ج977 :7؛ فیض ا سالم ،9738 ،ج )963 :9و برخهی دیگهر از واژه

 ،9195ج117 :1؛ طبرسی ،9733 ،ج.)981 :9
ترجمه عبارت ﴿يَلب ِ َسكُم شِيَعاً﴾ (انیام  )61در ترجمههای انگلیسیِ قرآنکریم ،نسهبت بهه
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ترجمه های فارسهی آن ،تفهاوت چشهمگیری دارد .نکتهه جالهب توجهه آن اسهت کهه اک هر
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مترجمان قهرآن بهه زبهان انگلیسهی ،مهاده «لهبس» در ایهن عبهارت را بهه زمهه اخهتالط و
درهمآمیختگی که همانا «سر در گم شدن» است ،ترجمه نمودهاند .لذا شاهد اسهتفاده فهراوان
آنها از واژگان « »to confuse/ to confoundبهعنهوان میهادلههای مهاده «لهبس» هسهتیم
(Arberry, 1999: 135؛ Shakir, 2003: 135؛  .)Qaraei, 2004: 135نیز عده اندکی از آنان ،عهالوه
بر یفظ مینای «سردرگمی» در این آیه ،به منظور ایجاد ارتباط میان این مینا با مینای «سهتر»،
در ترجمهه خهود از عبهارت «( »to cover you with confusionشهما را در سهردرگمی
پوشانید) استفاده کردهاند (Saffarzadeh, 2001: 274؛ .)Yusuf Ali, 1996: 135
تاکنون آشکار گشت که اک ر مترجمان ،لغتشناسان و مفسران به دلیهل اعتقهاد بهه رابطهه
ریشهشناختی میان ماده «لبس» در این عبارت با ماده «لهبس» بهه مینهای «سهتر» و «اخهتالط»،
تالش داشتهاند تا ماده «لبس» در این آیه را به آن دو مینا نزدیک سازند .این در یهالی اسهت
متفاوت از یکدیگر است که تنها با یکدیگر دارای اشتراک لفظی هستند.
بنابر آنچه پیش از این گذشت ،ماده «لبس» در این ساخت تاریخی بهمینای «سهببِ دور
شدن و متفرق کردن» است .بنابراین از میان یجم انبوهی از ترجمهههای قهرآن ،تنهها بخهش
محدودی از ترجمههای فارسی که این عبارت را بههصهورت «شهما را دچهار تفرقهه سهازد»
ترجمه کردهاند ،از دقت با یی برخهوردار هسهتند (بهانوی اصهفهانی ،9769 ،ج13 :1؛ موسهوی

همدانی ،9731 ،ج965 :3؛ صفارزاده756 :9785 ،؛ مجد .)971 :9789 ،نیز ترجمه انگلیسی سسهروسر
که ﴿يَلب ِ َسكُم شِيَعاً﴾ (انیام  )61را بهه « »to divide you into different groupsبرگردانهده
( ،)Sarwar, 2011: 120به صواب نزدیک شده است.
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که مبتنی بر ریشهشناسیِ زبانههای سهامی ،مهاده «لهبس» دارای دو سهاخت تهاریخیِ کهامالً

 -4نتیجهگیری
 -9ریشهشناسی زبانهای سامی نشان میدهد کهه مهاده «لهبس» دارای دو سهاختِ تهاریخیِ
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کامالً متفاوت است که در یکی ،از ترکیب بُنِ فیلیِ «لَ» به مینای «پوشهیدن» بها بُهن اسهمیِ
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«بسس» به مینای «لُنگ»؛ و در دومی ،از ترکیب پیشساز «له» به مینای «سببیّت» بها بهن فیلهیِ
«بسس» به مینای «متفرّق شدن» ساخته شده است.
 -9در سخن از سهاخت اول ،مهاده «لهبس» در انتقهال از زبهان سهامی باسهتان بهه مجموعهه
زبانهای سامی دچار توسیه مینایی شده و پس از افاده مینهای «پوشهیدن لُنهگ» ،بهه مطلهق
«پوشیدن لباس» انتقال مینایی یافته است .همین مینای متأخّر در زبانهای سامی است که بهر
االر یک تحول مینایی ،مایه ساختِ مینایِ «چیهزی را چیهز دیگهری وانمهود کهردن» شهده و
سپس بر پایه یک تغییر واگرا در زبان عربی ،باعث ساختِ میانیِ «وانمهود کهردن چیهزی بهه
جای دیگری به منظور زینتبخشی» (لَب ِ َس یَلبَس) و «وانمود کردن چیزی بهه جهای دیگهری

به منظور فریب» (لَبَ َس یَلبِس) شده است.

 -7تمامیِ کاربردهای ماده «لبس» در قرآن – جز یک مهورد – مربهوط بهه زنجیهره سهاخت
ماده «لبس» به یکی از یلقههای این زنجیره میناسازی ،با یکدیگر متفاوت بوده است.
 -1در سخن از ساخت دوم ماده «لبس» باید گفت ،تنها نمونهه کهاربرد آن در قهرآنکهریم را
میتوان در عبارتِ شریفه ﴿يَلب ِ َسكُم شِيَعاً﴾ (انیام  )61مشاهده کرد که البته به دلیل عدم توجهه
مفسران و مترجمان به وجود اشتراک لفظی میان این دو ،به صورتههای نادرسهتی تفسهیر و
ترجمه شده است؛ هرچند که عده انگشتشماری از مترجمان با تکیه بر سهیاق آیهه ،بهه دام
این مشابهت صوری گرفتار نیامدهاند.
 -1ارزیابیِ دقیق نسهبت بهه ترجمههههای فارسهی و انگلیسهی قهرآنکهریم از مهاده «لهبس»
میبایست با تکیه بر الگوهای تحلیلِ ذیل انجام گیهرد :توجهه مترجمهان بهه وجهود تفهاوت
مینایی میان ساخت «لَب ِ َس یَلبَس» با «لَبَ َس یَلبِس» یا عدم توجه بهه آن ،پیهروی از سهنّتههای
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میانی فوق است که البته میزان موفقیتِ مترجمان در تشخیص تیلّهق هریهک از کاربردههای

ترجمانی در ترجمه ماده «لبس» یا اتّخاذ رویکرد زبانشناختی و تکیه بر ارزش واژگهانی ایهن
ماده ،توجه به مینایِ ریشهایِ ماده «لبس» یا تکیه بر تحلیل روابط مینایی میان واژگهان خهود
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آیه (به تیبیر دیگر :سیاق) و . ...
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 -5پی نوشت
 .9این زبان باستانی که سابقهای دوازده هزار ساله دارد ،بهعنوان مادر یک خهانواده گسهترده زبهانی
محسوب میشود که شامل زبانهای سامی باستان ،بربری ،مدهری ،چهادی و کوشهی اسهت ( & Orel

Stolbova, 1995: ix؛ .)Bomhard, 2015: 37
2. Ethnobotany
3. Elevation/ Amelioration
4. Degeneration/ Pejoration

 .1به رغم ستایشِ تالش تمامی ترجمههای فارسی و انگلیسی قرآنکریم ،این نوشتار تنها به ارزیابیِ
ترجمههایی که دست کم دارای یکی از ویژگیهای ذیل هستند ،بسنده خواهد کرد( :الف) ترجمهههایی
که به دلیل قدمت و االرگذاری بر ترجمههای دورههای پسسهین از ارزش بها یی برخوردارنهد؛ همچهون
ترجمه تفسیر طبری؛ (ب) ترجمههایی که نزد پژوهشگران علوم قرآنی یائز شههرت فراوانهی هسهتند؛
مانند ترجمه فارسی الهی قمشهای و ترجمه انگلیسی صفارزاده؛ و در نهایت (ج) ترجمههههایی کهه بهه

 -6منابع
* قرآنکریم
 -9آلوسی ،محمود ،روح المیانی فی تفسیر القرآن الیظیم و السبع الم انی ،بیروت :دارالکتب الیلمیهه،
(9191ق).
 -9آیتی ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات سروش9731( ،ش).
 -7ابن عقیل ،عبداهلل ،شرح اب عقیل علی ألفیة اب مالک ،قاهره :دار التراث9155( ،ق).
 -1ابن فارس ،ایمد ،میجم مقاییس اللغه ،به کوشش عبدالسالم محمد ههارون ،بیهروت :دار الفکهر،
(9711ق).
 -1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان الیرب ،بیروت :دار صادر9191( ،ق).
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دلیل میادلیابیِ ویژهای در خور توجهند.

 -6ابوالفتوح رازی ،یسین بن علی ،روض الجنهان و روح الجنهان فهی تفسهیر القهرآن ،بهه کوشهش
محمد جیفر یایقی و محمد مهدی ناصح ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آسهتان قهدس رضهوی،
 -3ابوییان اندلسی ،محمد بن یوسف ،البحر المحیط فی التفسیر ،بیروت :دار الفکر9195( ،ق).
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(9158ق).

ریشهیابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادلیابی  ___________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

معمر ب مثنّی ،مجاز القرآن ،به کوشش محمهد فهؤاد سهزگین ،قهاهره :مکتببة الابای ی،
 -8ابوعبیدة ّ
(9789ق).
 -1اسفراینی ،ابوالمظفر شاهفور بن طاهر ،تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ،به کوشهش نجیهب
مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی9731( ،ش).
 -95اشرفی ،محمود ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات جاویدان9785( ،ش).
 -99الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمه قرآنکریم ،قم :انتشارات فاطمة الزهراء9785( ،ش).
 -99بانوی اصفهانی ،سیده ندرت امین ،مخزن الیرفان در تفسیر قرآن ،تهران :نهضت زنان مسهلمان،
(9769ش).
 -97بروجردی ،سید محمد ابراهیم ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات صدر9766( ،ش).
 -91پاکتچی ،ایمد ،ترجمه شناسی قرآنکریم ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)9719( ،ش).
 -91ترجمه تفسیر طبری ،به کوشش یبیب یغمایی ،تهران :انتشارات توس9716( ،ش).
 -93تشکری ،شهاب ،ترجمه قرآنکریم ،بی جا( ،بی تا).
 -98جواهری ،سهیدمحمد یسهن ،درسهنامه ترجمهه :اصهول ،مبهانی و فرآینهد ترجمهه قهرآن ،قهم:
پژوهشگاه یوزه و دانشگاه9781( ،ش).
 ،------------------- -91روششناسی ترجمه قرآنکریم ،قم :پژوهشگاه یهوزه و دانشهگاه،
(9717ش).
 -95جوهری ،اسماعیل بن یماد ،تاج اللغه و صحاح الیربیه ،بیروت :دار الیلم للمالیین9153( ،ق).
 -99خانی ،رضا و ریاضی ،یشمت اهلل ،ترجمه بیان السعادة فی مقامات العبادة ،تهران :دانشهگاه پیهام
نور9739( ،ش).
 -99خلیل بن ایمد فراهیدی ،کتاب الیین ،قم :انتشارات هجرت9195( ،ق).
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 -96ترجمه دهم هجری ،به کوشش علی رواقی ،تهران9781( ،ش).

 -97خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسة إییا آالار اإلمام الخویی( ،بی تا).
 -91دهلوی ،شاه ولی اهلل ،ترجمه قرآنکریم ،مدینه :مجمع ملک فههد لطباعبة المدهحف الشهریف،
(9193ق).
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 -91راغب اصفهانی ،یسین ،المفهردات فهی غریهب القهرآن ،بهه کوشهش صهفوان داودی ،بیهروت:
دارالیلم9199( ،ق).
 -96رویانی ،محمود ،المیجم األیدائی أللفها القهرآن الکهریم ،مشههد :انتشهارات آسهتان قهدس
رضوی9768( ،ش).
 -93زمخشری ،محمود بن عمر ،أساس البالغة ،بیروت :دار صادر9131( ،م).
 ،------------------ -98الکشّاف عن یقائق غوامض التنزیل ،بیهروت :دار الکتهاب الیربهی،
(9153ق).
 -91سرخسی ،محمد بن ایمد ،المبسوط ،قاهرة :مطبعة االستقامة( ،بی تا).
 -75شیرانی ،ابوالحسن ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات اسالمیه9731( ،ش).
 -79صایب بن عباد ،المحیط فی اللغة ،به کوشش محمد یسن آل یاسهین ،بیهروت :عهالم الکتهاب،
(9191ق).
 -77صفی علیشاه ،یسن بن محمد باقر ،تفسیر صفی ،تهران :انتشارات منوچهری9738( ،ش).
 -71طبرسی ،فضل بن یسن ،تفسیر جوامع الجامع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران9733( ،ش).
 ،------------------ -71مجمعالبیان فی تفسهیر القرآن(مجمهعالبیهان لیلهومالقهرآن) ،تههران:
ناصرخسرو9739( ،ش).
 -76طبری ،ابوجیفر محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفة9199( ،ق).
 -73طریحی ،فخرالدین ،مجمهع البحهرین ،بهه کوشهش سهید ایمهد یسهینی ،تههران :کتابفروشهی
مرتضوی9731( ،ش).
 -78طوسى ،محمد بن یسن ،التبیان فى تفسیر القرآن ،بیروت :دار اییا التراث الیربى( ،بی تا).
 -71عاملی ،ابهراهیم ،تفسهیر عهاملی  ،بهه کوشهش علهی اکبهر غفهاری ،تههران :انتشهارات صهدوق،
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 -79صفارزاده ،طاهره ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :مؤسسه فرهنگی جهان رایانه کوالر9785( ،ش).

(9765ش).
 -15غالیینی ،مدطفی بن محمد سلیم ،جامع الدروس العربیة ،بیروت :مکتبة العصریة9191( ،ق).
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 -19فارسی ،جالل الدین ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات انجام کتاب9761( ،ش).
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 -19فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیهر) ،بیهروت ،دار اییها التهراث الیربهی،
( 9195ق).
 -17فو دوند ،محمد مهدی ،ترجمه قرآنکریم ،تههران :دفتهر مطالیهات تهاریخ و میهارف اسهالمی،
(9191ق).
 -11فیض ا سالم ،سید علی نقی ،ترجمه و تفسیر قرآن عظیم ،تهران :انتشارات فقیه9738( ،ش).
 -11قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن9787( ،ش).
 -16قرشی ،سید علی اکبر ،تفسیر ایسن الحدیث ،تهران :بنیاد بی ت9733( ،ش).
 ،--------------- -13قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة9739( ،ش).
 -18کاویانپور ،ایمد ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات اقبال9738( ،ش).
 -11کتاب مقدس ،کتب عهد عتیق و عهد جدید ،بایبل سوسائیتی دارالسلطنه لندن9811( ،م).
 -15کمال الدین ،یازم علی ،میجم المفردات المشترک السهامی فهی اللغبة العربیبة ،القباهرة :مکتببة
 -19مجد ،امید ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :انتشارات امید مجد9789( ،ش).
 -19مشکور ،محمد جواد ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سهامی و ایرانهی ،تههران :بنیهاد فرهنهگ
ایران9713( ،ش).
 ،-------------- -17فرهنگ هزوارشهای پهلوی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران9716( ،ش).
 -11مدباح زاده ،عباس ،ترجمه قرآنکریم ،تهران :سازمان انتشارات بدرقه جاویدان9785( ،ش).
 -11مدطفوی ،یسن ،التحقیق فهی کلمهات القهرآن الکهریم ،تههران :بنگهاه ترجمهه و نشهر کتهاب،
(9765ش).
 ،------------ -16تفسیر روشن ،تهران :مرکز نشر کتاب9785( ،ش).
 -13میرفت ،محمد هادی ،التفسیر و المفسرون فی الوبهه القشهیب ،مشههد :دانشهگاه علهوم اسهالمی
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اآلداب9191( ،ق).

رضوی9198( ،ق).
 -18میزّی ،محمد کایم ،ترجمه قرآنکریم ،قم :انتشارات اسوه9739( ،ش).
(9737ش).
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 -11مکارم شهیرازی ،ناصهر ،ترجمهه قهرآنکهریم ،قهم :دفتهر مطالیهات تهاریخ و میهارف اسهالمی،
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.)ش9731( ، دفتر انتشارات اسالمی: قم، ترجمه تفسیر المیزان، سیدمحمدباقر، موسوی همدانی-65
: تههران، بهه کوشهش علهی اصهغر یکمهت، کشف األسرار و عدّة األبهرار، رشید الدین، میبدی-69
.)ش9739( ،امیرکبیر
.)ش9789( ، کتاب مبین: رشت، اصول و مبانی ترجمه قرآن، علی، نجار-69
.)ق9718( ، انتشارات اسالمیه: تهران، تفسیر آسان، محمد جواد، نجفی-67
، انتشهارات سهروش: تهران، به کوشش عزیز اهلل جوینی، تفسیر نسفی، نجم الدین محمد، نسفی-61
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.)ش9763(
65-Arberry, J., English Translation of the Holy Quran, Qum: Ansarian Publication,
(1999).
66-Arnolt, Muss, A Concise Dictionary of the Assyrian Language, Berlin: Reuther &
Reichard, (1905).
67-Beeston & Ghul & Muller & Ryckmans, Sabaic Dictionary, Beyrouth: Librairie du
Liban, (1982).
68-Black, J & George, A & Postgate, N, A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden:
Harrassowitz verlag, (2000).
69-Bomhard, Allan, A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative
Linguistics, Charleston: Charleston Buddhist Fellowship, (2015).
70-Brun, S, Dictionarium Syriaco – Latinum, Beirut, (1895).
71-Campbell, Lyle, Historical Linguistics, Cambridge/Massachusetts: The MIT Press,
(1998).
72-Chambers's Etymological Dictionary of the English Language, Ed. by James Donald,
Edinburgh: W. & R. Chambers, (1872).
73-Costaz, Louis, Syriac-English Dictionary, Beirut: Dar El-Machreq, (2002).
74-Gelb & Landsberger & Oppenheim & Reiner, The Assyrian Dictionary, Chicago:
Oriental Institute of Chicago University, (1998).
75-Gesenius, William, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford,
(1939).
76-Gray, Louis, Introduction to Semitic Comparative Linguistics, Amsterdam: Philo
Press, (1971).
77-Halsey, Charles, An Etymology of Latin and Greek, Boston: Ginn & Heath,(1882).
78-Hoftijzer, J. & Jongeling, K., Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions,
Leiden: Brill, (1995).
79-Irving, T. B., The English Translation of the Holy Quran, Tehran: Suhrawardi
Publication Center, (1998).
80-Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, London/New York, (1903).
81-Kottak, Conrad Phillip, Cultural anthropology, Boston: McGraw-Hill, (2002).
82-Leslau, Wolf, Comparative Dictionary of Geez, Wiesbaden: Otto Harrassowitz,
(1991).
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