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Abstract
“Multi-meaningfulness” referring to several meanings of a word is one of the
disputed linguistic principles in the Qur’an, which is divided into two types of
Lexical and Syntactic. Assuming the acceptance of this basis, due to the role
of translation in conveying the message of the Qur’an, how to apply it in
translation becomes important. This research seeks to find the correct way to
apply multi-meaningfulness in the translation of the Qur’an and examine some
translators’ opinions about its acceptance by the descriptive-analytical
method. To translate multi-meaning phrases, several meanings are expressed
with the conjunction “and” in order to avoid distortion and semantic loss by
considering criteria such as non-conflict of meanings with each other and with
definite reasons. Among the translators under review, Meshkini and Makarem
have specified the acceptance of “Multi- meaningfulness” as well as Rezaei
has applied this basis with different ranges and methods in translation. Safavi
does not accept “Multi-meaningfulness” based on Al-Mizan, as well as
Moezzi and Fouladvand have never stated several meanings in the translation
of a phrase.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

واکاوی چندمعنایی واژگانی و نحوی در ترجمههای معاصر
قرآن کریم
آسیه ذوعلم


دانشیار ،گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکيده

اون عدم تعارض معانی با ی دیگر و با دالید قيعی ،اند معنا با حرف ربط «و» بيان میشود .از ميان مترجمان
مورد بررسی ،مش ينی و م ارم كه به پذیرش اندمعنایی تصریح كردهاند و نيز رضایی ،این مبنا را با گسترهها
و شيوههاي متفاوتی در ترجمه كردهاند .صفوي كه براساس الميزان اندمعنایی را نمیپذیرد و معزّي و
فوالدوند ،هيچگاه در ترجمة یک عبارت اند معنا بيان ن ردهاند.
کليدواژهها :قرآن ،ترجمه ،چندمعنایی واژگانی ،چندمعنایی نحوی.

تاریخ پذیرش1400/01/25 :

اندمعنایی بهمعناي ارادد همزمان اند معنا از لفظ واحد ،ی ی از مبانی زبانشناختی مورد اختالف در قرآن
است كه به دو نوع واژگانی و نحوي تقسيم میشود .با فرض پذیرش این مبنا ،بهدليد نقش ترجمه در ابالغ
پيام قرآن ،اگونگی اعمال آن در ترجمه اهميت مییابد .این پژوهش درصدد است با روش توصيفی-
تحليلی ،عالوه بر یافتن شيود درست اعمال اندمعنایی در ترجمة قرآن ،دیدگاه برخی مترجمان را در این
موضوع بررسی كند .براي ترجمة عبارات اندمعنا بهمنظور پرهيز از كژتابی و ریزش معنا با لحاظ معيارهایی
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مقدمه
ی ی از مبانی زبانشناختی مورد اختالف در مورد قرآن« ،اند معنایی» بهمعناي ارادد همزمان
اند معنا از لفظ واحد است .نظریة اندمعنایی كه خاستگاه اوليّة آن اصول فقه بوده و سپس
به تفسير قرآن نيز راه یافته است ،موافقان و مخالفانی دارد و بعضی تنها با شرایيی آن را
پذیرفتهاند .از جمله دالید موافقان ،استفادد قرآن از همة ظرفيتهاي زبان و نيز وجود روایاتی
در تأیيد آن است .از دالید مخالفان نيز میتوان به عدم ظهور اند معنا در یک لفظ از لحاظ
اصولی و عدم كاربرد عرفی این پدیده اشاره كرد (جواهري.)1397 ،
به دليد نقش ترجمة قرآن در انتقال پيام آن ،اگونگی ترجمة عبارات اندمعنا در قرآن
اهميت مییابد .بر این اساس ،جستار حاضر تالش میكند با روش توصيفی -تحليلی به این
پرسشها پاسخ گوید كه «بر مبناي پذیرش نظریة اندمعنایی ،روش ترجمة عبارات اندمعنا
در قرآن ايست؟»« ،انواع ترجمه اه تفاوتی در بازتاب انواع اندمعنایی دارند؟» و «دیدگاه
مترجمان مورد بررسی در پژوهش در موضوع اندمعنایی در قرآن ايست؟»
در این پژوهش نمایندگانی از روشهاي ترجمه 1در دورد معاصر گزینش شده است؛ از
روش تحتاللفظی ترجمة معزّي ،وفادار ترجمة فوالدوند ،معنایی ترجمة م ارم ،آزاد ترجمة
صفوي و تفسيري ترجمة مش ينی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند .اما گاهی بهدليد
خروج ترجمههاي نام برده از روش غالب خود و یا بهمنظور بيان ن تهاي از ترجمة مترجمان
دیگر مانند رضایی یا گرمارودي نيز استفاده شده است .ترجمههاي م ارم و مش ينی بهدليد
بيان موضع خود در مورد اندمعنایی در تأليفهایشان و ترجمة آزاد صفوي (براساس
الميزان) بهدليد بازتاب مبناي عالمه طباطبائی مورد توجه قرار گرفتهاند .گزینش سایر
مترجمان بهدليد شهرت آن ها در جامعة علمی است و از آنان اثري مبنی بر بيان موضع در
مورد اندمعنایی یافت نشد .انتخاب نمونهها از ميان مواردي كه مفسران و مترجمان معانی
مختلفی براي آنها بيان كردهاند و این معانی با احراز شرایط میتوانسته مصداق اندمعنایی
به حساب آید -به گونهاي كه انواع اندمعنایی را پوشش دهد -صورت گرفته است.

 -1روشهاي ترجمه به پنج دسهههته تقسهههيم میشهههود :تحتاللفظی (اولویتبخشهههی به قالب زبانی متن اصهههلی) ،وفادار
(امانتداري در قالب زبانی دو متن اصههلی و مقصههد) ،معنایی (تماید به سههاختارهاي متن مقصههد) ،آزاد (تيابق كامد با
ادبيات متن مقصد) و تفسيري (بيان دیدگاههاي تفسيري ضمن ترجمه) (جواهري.)1397 ،
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 .1پيشينه پژوهش
«اند معنایی در قرآن» عنوانی است كه در بسياري از پژوهشهاي انجام شده در حوزد قرآن
كریم به اشم میخورد .این اصيالح داراي دو معناي متفاوتِ «اند معنا داشتن یک لفظ»
و «استعمال لفظ در بيش از یک معنا» یا به عبارتی ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ است.

1

بنابراین ،الزم است معنی این اصيالح در پژوهش حاضر و رابية آن با پژوهشهاي نامبرده
مشخص شود.
بيشتر آثار در موضوع بررسی اندمعنایی در ترجمة قرآن ،اندمعنایی را نه بهمعناي
«استعمال لفظ در بيش از یک معنا» كه با مفهوم «اند معنا داشتن یک لفظ» مورد بررسی
قرار دادهاند .از آن جمله میتوان به مقالههاي «بررسی اندمعنایی واژد روح در ترجمههاي
قرآن كریم» (حسينی و دیگران« ،)1394 ،اندمعنایی در قرآن كریم ،ميالعة موردي ترجمة
واژد فتنه» (رضوانی و قنسولی« ،)1390 ،نگرشی به نظام اندمعنایی در قرآن كریم» (نهيرات
و محمدیان )1392 ،و پایاننامة «بررسی ترجمههاي لغات اندمعناي قرآن كریم و مقایسة
كار مترجمان عرب در مقابد غير عرب» (سردشتی )1395 ،اشاره كرد .موارد نامبرده با وجود
دارا بودن تشابه اسمی با موضوع پژوهش حاضر ،عمالً داراي موضوعی متفاوت هستند و
هيچیک متعرض به موضوع پژوهش حاضر نشدهاند .مقالة «وجود ابهام صرفی در زبان عربی
و تأثير آن بر ترجمة قرآن كریم» (نظري )1394 ،به «اندمعنایی صيغی» در ترجمهها پرداخته
است ،اما تأكيد این مقاله بر ایجاد ابهام در ترجمه بهسبب ساختارهاي زبان عربی و رفع آن با
قرائن زبانی و غير زبانی است.
از مهمترین آثار در موضوع اندمعنایی (به معناي استعمال لفظ در بيش از یک معنا) در
قرآن ،كتاب «اند معنایی در قرآن كریم» (طيّبحسينی )1388 ،است كه به تفصيد به بررسی
مبانی این موضوع ،تاریخچه و ابعاد آن میپردازد .در ميان مقاالت ،اندمعنایی با روی رد
جواز «استعمال لفظ در بيش از یک معنا» تنها در مقالة «واژگان اندمعنا و اهميت آن در
ترجمه قرآن كریم» (شهبازي و شهبازي )1393 ،مورد توجه قرار گرفته كه در آن بدون
پيشنهاد شيوهاي براي ترجمة عبارات اندمعنا ،تنها به اندمعنایی در سيح واژه پرداخته شده
است.

 -1در ادامة پژوهش به طور مبسوط به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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نوآوري این پژوهش عالوه بر ارائة تقسيمبندي دقيقتر از انواع اندمعنایی و پرداختن به
اندمعنایی نحوي یا ساختاري در ترجمههاي قرآن ،معرفی بهترین شيود ترجمه ،بررسی انواع
ترجمه در رویارویی با این پدیده و نيز شناخت مبناي مترجمان از این جهت است.

 .2مباني و مفاهيم نظري پژوهش
«اندمعنایی» اصيالحاً در اند معناي مختلف كاربرد دارد .در یک معنا ،اصيالح
اندمعنایی 1هنگامی بهكار میرود كه یک واحد زبانی (مانند واژه یا جمله) از اند معنا
برخوردار باشد (صفوي .)1395 ،این اصيالح در مورد واژگان ،زمانی بهكار میرود كه این
اند معنا با هم ارتباط معنایی داشته باشند (افراشی .)1395 ،نوع دیگري از اند معنا داشتن
واژه كه پدیدد همآوا -همنویسی است به معناي یک ش د نوشته شدن اند واژه بدون هيچ
ارتباط معنایی است (صفوي )1395 ،كه آن را «همنامی» 2نيز میخوانند (افراشی.)1395 ،
عالوه بر این ،در علم الفاظ از اصيالح «اشتراك لفظی» تعاریف مختلفی ارائه شده كه بعضاً
مشابه تعریف همنامی است (ن.ك :طيّبحسينی )1395 ،و در كنار آن با زاویه دیدي دیگر،
اصيالح «اشتراك معنوي» بهمعناي «وجود یک مفهوم مشترك در كاربردهاي یک واژه»
است (همان) .پدیدد اندمعنایی هماكنون در مباحث معنیشناسی شناختی مورد بررسی قرار
میگيرد (ن .ك :افراشی.)1395 ،
ی ی از عوامد اند معنا داشتنِ واژگان ،وجود یک وزن براي اند مفهوم یا اندمعنایی
صيغی است (ن .ك :نظري .)1394 ،بهعنوان مثال ،در زبان عربی بهكارگيري وزنهاي مَفعَد
و مَفعِد براي ظرف زمان ،ظرف م ان و مصدر ميمی سبب ایجاد اندمعنا براي یک واژه
میشود.
اند معنا داشتن ،عالوه بر ام ان وقوع ميان انواع واژگان در حوزد تركيبها نيز سبب
پيدایش اندمعنایی نحوي یا ساختاري میشود كه ابن فارس براي اولين بار بر آن تأكيد و
نمونههایی را بيان كرده است (ابن فارس ،بیتا).
اصيالح دیگر اندمعنایی- 3كه در این پژوهش نيز مورد استفاده است -نه تنها وجود اند
معنا براي یک لفظ ،بل ه «ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ» را نشان میدهد .به این معنا كه
1- Polysemy
2- Homonymy
3- Multi- Meaningfulness

 | 98پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

گوینده بهصورت همزمان ،اند معناي مختلف قابد برداشت از لفظ را اراده كرده است .با این
تعریف ،اندمعنایی واژگانی ،ارادد همزمان اند معنا از یک واژه و اندمعنایی نحوي یا
ساختاري ،ارادد همزمان اند معنا از یک عبارت با توجه به تغيير جایگاه نحوي واژگان ،بدون
تفاوت در معناي تکواژههاست .اندمعنایی به این معنا ،ی ی از مباحث الفاظ در علم اصول فقه
است كه با عنوان «حمد لفظ مشترك بر همة معانیاش» و یا «استعمال لفظ در بيش از یک معنا»،
ذید بحث اشتراك در لغت بررسی شده است (طيّبحسينی.)1395 ،
ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ نيز مانند بسياري از مباحث در طول زمان ت ميد و
جنبههاي مختلفی از آن بررسی شده است .در ميان شيعيان ،نخستين اظهارنظرها در مورد این
پدیده در قرآن از سيد مرتضی و شيخ طوسی است كه ام ان وقوع آن را میپذیرند (علم
الهدي 1363 ،و طوسی .)1417 ،زركشی در اهد سنت و صاحب معالم در شيعه اقوال مختلف
را در اندمعنایی بررسی كرده و آن را پذیرفتهاند (زركشی 1414 ،و العاملی ،بیتا) .از جمله
علماي پذیرندد این مبنا از معاصران آیات عظام خویی ،صدر ،امام خمينی و شبّر؛ از مفسّران
صاحب تأليف اصولی ،مانند سيد مرتضی ،طوسی و م ارمشيرازي در شيعه و فخررازي و
بيضاوي در اهد سنّت ،همه بجز فخررازي ،دانشمندان نحويِ داراي تأليف در اعراب القرآن
و نيز بيشتر مفسران عرفانی را میتوان ذكر نمود (طيّبحسينی .)1395 ،از جمله كسانی كه
اندمعنایی در قرآن را نمی پذیرند آخوند خراسانی و عالمه طباطبایی هستند (آخوند
خراسانی ،بیتا و طباطبائی.)1390 ،
دالید و شواهد موافقان وقوع اندمعنایی در قرآن عبارتاند از :اند معنا داشتن برخی
واژگان ،رخداد اندمعنایی در ادبيات عربی (م ارم ،)1428 ،وجود معانی باطنی براي قرآن
(همان) ،وجود روایات تفسيري مؤید اندمعنایی (مش ينی ،)1396 ،قدرت ميلقة خداوند و
ح مت او (جواديآملی ،)1378 ،ویژگیهاي انواع مخاطبان قرآن شامد معصومان عليهمالسالم
بهعنوان مخاطبان اصيد (همان) ،مردم عصر نزول و همة مردم زمانها و م انهاي مختلف و نيز
ویژگیهاي متن م توب در متغيّر بودن م ان وقف و ابتدا (طيّبحسينی.)1395 ،

 .3چگونگي ترجمه قرآن بر مبناي چند معنایي
گسترش مخاطبان ترجمة قرآن به طيف وسيعی از افراد ،اهميت پرداختن به مباحث تفسيري
در ترجمه را نشان میدهد .پذیرش ام ان وقوع اندمعنایی در قرآن ،الزم است شرایط و
محدودیتهاي آن و نيز نحود اجراي آن در ترجمه مشخص شود.
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 .1-3شرایط ترجمۀ عبارات بهصورت چند معنا
شرایط پذیرش وقوع اندمعنایی در عبارات قرآنی 1شامد عدم تعارض معانی با دالید عقلی
و نقلی (اعم از مبانی اعتقادي ،كالمی و یا اح ام مسلّم فقهی) ،عدم تعارض اند معنا با هم
(جواهري ،)1397 ،توجه به معانی واژگان در زمان نزول قرآن (همان) و نيز توجه به همنشينان
واژگان مشترك لفظی ،جهت گزینش معنا است .نمونهاي از تعارض معنا با دالید قيعی،
معناي «به پروردگار خود نگاه میكند» براي عبارت «الی ربّها ناظر » است كه مستلزم تشبيه
و تجسيم است .شرط عدم تعارض اند معنا با هم ،سبب میشود از دو معناي طُهر و حيض

براي «قرء» در عبارت ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَۀَ قُرُوء﴾ 2كه منجر به دو ح م
فقهی متعارض میشود (طبرسی )1372 ،تنها ی ی صحيح باشد .توجه به همنشينی نجم با

هدایت در عبارت ﴿والنجم هم یهتدون﴾ 3نيز مانع پذیرش معناي بوته یا گياه براي «نجم»

است.
برخی پژوهشگران ميابقت معانی بيان شده با سياق و نيز شأن نزول را الزم میشمرند .به
عنوان مثال ،برخی وجود سبب نزولِ مغایر با معناي برداشتی را مانعی تاریخی براي پذیرش
آن میدانند (ن .ك :جواهري .)1397 ،بعضی نيز بهطور صریح یا ضمنی ،سياق یا سبب نزول
را شرط پذیرش معناي برداشتی از عبارات قرآنی نمیدانند (ن .ك :اسعدي ،و طيّبحسينی،
 .)1395روایاتِ بيانگر معنایی متفاوت با سياق یا سبب نزول از آیات ،قرینهاي مؤیّد پذیرش
دیدگاه اخير است.

 .2-3روش پيشنهادي براي ترجمۀ عبارات چند معنا
در ترجمة عبارات اندمعنا ،پرهيز از كژتابی به معناي «ابهام» 4یا برداشت بيش از یک معنا از
یک عبارت (خرمشاهی )1384 ،ضروري است .بالغت قرآن مستلزم عدم «ابهام» در آن است
و تنها اندمعنایی از نوع «ایهام» پذیرفتنی است« .ابهام» ،وقوع اندمعنایی بدون قصد گوینده

 -1برخی پژوهشهههگران اجماالً عدم وجود مانع عقلی ،عرفی یا تاریخی را شهههرط پذیرش اند معنا براي عبارت قرآنی
دانستهاند (جواهري.)1397 ،
 -2سورد بقره ،آیة 228
 -3سورد نحد ،آیة 16
4- Ambiguity
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است ،اما اگر عمدي باشد« ،ایهام» 1ناميده میشود (صفوي )1395 ،كه معنایی مثبت دارد
(خرمشاهی .)1384 ،ترجمة عبارات داراي ایهام در قرآن بهصورت یک عبارت اندمعنا به
نيت وفاداري در انتقال معنا از یک طرف سبب ایجاد شبهة «ابهام» در متن قرآن و از طرف
دیگر ،سبب سردرگمی خواننده در درك معنا میشود و ازاینرو صحيح نيست.
بيان همة معانی پذیرفته شده بر پایة جلوگيريِ حتیاالم ان از «ریزش معنا» 2،نشانگر توجه
مترجم به معانی مختلف و عدم غفلت او از انتقال كامد معناست .شيود پيشنهادي این پژوهش
براي ترجمه در صورت عدم ترجيح سياقی آنها ،بيان اند معنا با حرف ربط «و» است .در
صورت ترجيح سياقی یک معنا ،پيشنهاد می شود ابتدا آن معنا بيان و سپس معناي دیگر با
حرف ربط «و» در دوكمان ذكر شود.

 .4بررسي نمونههایي از انواع ترجمۀ قرآن با توجه به چند معنایي
اندمعنایی واژگانی و نحوي در ترجمهها بهصورتهاي متفاوتی بازتاب یافته است .با بررسی
ترجمه ها ،مبناي مترجمان در این موضوع و نيز ارتباط نوع ترجمه با اگونگی بازتاب
اندمعنایی مشخص میشود.

 .1-4چند معنایي واژگاني در ترجمههاي قرآن
اندمعنایی در سيح واژه را میتوان به اند گونه تقسيم كرد .در این بخش بازتاب برخی
گونههاي اندمعنایی واژگانی در ترجمهها بررسی میشود.

 .1-1-4چندمعنایي ریشه
گاهی ریشة یک واژه ،داراي اند معناي متفاوت است 3.در اینجا یک نمونة قرآنی بررسی
می شود:
﴿وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِ َتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ﴾

4

1- Amphiboly
« -2ریزش معنا» اصههيالحی اسههت كه كتاب روششههناسههی ترجمة قرآن براي عدم انتقال كامد معناي مراد خداوند در
ترجمة قرآن و محدود شدن معارف قرآن به برداشت مترجم بهكار برده است (جواهري)1397 ،
 -3گاهی مم ن است این اند معنا در اصد با ی دیگر مرتبط باشند ،اما ارتباط آنها در زمان حاضر واضح نيست
 -4سورد هود ،آیة 71
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براي واژد «ضحک» دو معنا ذكر شده است :خندیدن ،یا عادت زنانه (ن .ك :ازهري،
 .)1421برخی مفسران با معنا كردن ضحک به خنده ،معناي عبارت را شادي همسر ابراهيم
(ع) پس از علم به فرشته بودن ميهمانان و سپس بشارت او به فرزنددار شدن دانستهاند
(فخررازي .)1420 ،در این معنا « » در «فضحکت» نشانگر تفریع است و در «فبشّرناها» تنها
تأخّر زمانی را نشان می دهد .برخی نيز ضحک را به معناي حائض شدن همسر ابراهيم (ع) و
مقدّمة پذیرش بشارت فرزنددار شدن به او ذكر كردهاند (طباطبایی .)1390 ،در این معنا» « ،
در «فضحکت» تنها تأخر زمانی را نشان میدهد؛ اما در «فبشّرناها» نشانگر تفریع است.
ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :و زنش ایستاده بود پس خندید پس مژده دادیمش به اسحق و از پس اسحق یعقوب
(تحتاللفظی).
فوالدوند :و زن او ایستاده بود .خندید .پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به یعقوب مژده
دادیم (وفادار).
رضایی :و زن او ایستاده بود ،و خندید (و عادت ماهيانه شد)؛ و وى را به اسحاق مژده دادیم،
و (نيز) بعد از اسحاق به یعقوب (مژده دادیم)( .وفادار)
م ارم :و همسرش ایستاده بود( ،از خوشحالى) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق ،و بعد از
او یعقوب دادیم (معنایی).
صفوي :در این هنگام همسر ابراهيم كه آنجا ایستاده بود و این ماجرا را نظاره مىكرد ،عادت
ماهانه دید ،پس او را به اسحاق و از پى اسحاق به فرزند وى یعقوب نوید دادیم (آزاد).
مش ينی :و زن او ایستاده بود پس (براى آن ه مهمانهاى مرموز فرشته درآمدند) از شادى
بخندید و (در مقدمه مژده فرزند بهنحو اعجاز) حایض شد ،پس او را به (پسرى بهنام) اسحاق
و پشت سر اسحاق به (نوهاى بهنام) یعقوب بشارت دادیم (تفسيري).
مش ينی و رضایی دو معنا براي ضحک با حرف ربط «و» بيان كردهاند .م ارم شيرازي
كه در ترجمه تنها معناي خندیدن را ذكر كرده در تفسير نمونه دليد این امر را عدم
بهكارگيري این فعد با معناي دوم براي انسان و عدم همخوانی تعجب از فرزنددار شدن با
این معنا میداند (م ارم .)1371 ،معزّي و فوالدوند تنها معناي خندیدن و صفوي تنها معناي
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حائض شدن را بيان كردهاند .در صورت پذیرفتن دومعنایی ضحک در آیه -با توجه به
ترجيح وجود توضيح كوتاه تفسيري -ترجمة پيشنهادي انين است:
«و زن او ایستاده بود پس (از شادي) خندید .حائض شد؛ پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق
به یعقوب مژده دادیم».

 .2-1-4چندمعنایي واژه در کاربرد
در اینگونه اندمعنایی ،واژه براساس معناي ریشة آن ،معنایی ثانوي نيز یافته است.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى﴾

1

لغتشناسان «تزکّی» را از ریشة «زکی» (ابن فارس )1404 ،یا «زکو» (فراهيدي )1409 ،و
هر دو ریشه را بهمعناي صالح ،طهارت و زیاد شدن دانستهاند (همان) كه ارتباط این معانی با
هم قابد بررسی است .براساس آنها «زكات مال» را به معناي تيهير آن (فراهيدي )1409 ،یا
موجب بركت آن (راغب اصفهانی )1412 ،برشمردهاند .تزکّی را نيز به معناي تصدّق (صدقه
دادن) ذكر كردهاند (ابن منظور.)1414 ،
ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :همانا رستگار شد آن ه پاكى جست (تحتاللفظی).
رضایی :بهیقين رستگار شد كسى كه [پاك گردید و] رشد یافت (وفادار).
م ارم :بهیقين كسى كه پاكى جست (و خود را تزكيه كرد) ،رستگار شد (وفادار).
فوالدوند :رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد (معنایی).
صفوي :قيعاً نيکبخت شد كسى كه خود را از پليدىها و وابستگىهاى مادى پاك
ساخت (آزاد).
مش ينی :حقّا كه رستگار شد كسى كه خود را (از عقاید فاسد و رذاید اخالق و عمدهاى
زشت) پاك كرد و رشد بخشيد و زكات داد (تفسيري).

 -1سورد اعلی ،آیة 14
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م ارم در ترجمه ،معناي پاكی جستن و تزكيه را براي «تزكّی» بيان كرده است .وي در
تفسير با بيان روایاتی كه آیه را پرداخت زكات فيره معنا كردهاند ،آن را مصداقی از تزكيه
با معناي وسيع آن برشمرده (م ارم )1371 ،و بهنظر میرسد «تزکّی» را مشترك معنوي دانسته
است.
بيشتر مترجمان معناي «تزکّی» را پاك كردن نفس یا پاكی جستن دانستهاند .رضایی دو
معناي پاك شدن و رشد یافتن را بيان و معناي رشد یافتن را ترجيح داده است .مش ينی ،سه
معنا در عرض هم براي تزكّی ذكر كرده :پاك كردن خود ،رشد یافتن و زكات دادن.
با توجه به معناي اثرپذیري (مياوعه) باب تفعّد ،معناي لغوي «تزکّی»« ،پاك شدن» یا
«رشد یافتن» است .براساس این دو معنا ،تزکّی را دادن زكات نيز معنا كردهاند ،اما لحاظ آن
همراه با دو معناي بيان شده -به منظور بيان مراد گوینده -مصداق ارادد اند معنا از یک لفظ
است .عالوه بر این ،از آنجا كه سورد اعلی ،م ّی و سياق آن اخالقی و نه بيان اح ام است،
معناي «پرداخت زكات فيره» ،برداشتی خارج از سياق از آیه و براساس روایات است.
برایناساس ترجمة پيشنهادي انين است:
«حقّا كه رستگار شد كسى كه پاك گردید و رشد یافت (و زكات فيره پرداخت كرد)».

 .3-1-4چندمعنایي صيغي
در زبان عربی گاه تشابه وزنی اند صيغه ،سبب اشتراك واژه در اند معنا میشود (ن .ك:
نظري.)1394 ،
﴿وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾

1

«سجد» (ریشة واژد مساجد) بهمعناي سجده كردن است و ازآنجاكه وزن «مَفعِد» در سه
معناي ظرف م ان ،ظرف زمان و مصدر ميمی مشترك است ،واژد مساجد میتواند داراي
اند معنا باشد .در معناي ظرف م ان براي مسجد نيز دو معناي عبادتگاه و موضع سجده در
بدن قابد تصور است.

 -1سورد جن ،آیة 18
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ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :و آن ه سجدهگاهها از آن خدا است پس نخوانيد با خدا كسى را (تحتاللفظی).
فوالدوند :و مساجد ویژه خداست ،پس هيچ كس را با خدا مخوانيد (وفادار)
م ارم :و این ه مساجد از آن خداست ،پس هيچ كس را با خدا نخوانيد (وفادار).
صفوي :و به من وحى شده است كه اعضاى هفتگانه سجده از آن خداست؛ پس با آنها
تنها او را عبادت كنيد و با وجود خدا كسى را نپرستيد (براى هيچكس جز او سجده ن نيد)
(آزاد)
مش ينی :و این ه مساجد از آن خداست (سجدههاى بهقصد عبادت ،اوقات نمازها از مجموع
هر وقتى بهمقدار انجام نماز آن ،مسجدها جميعاً و هفت عضو بدن انسان كه باید وقت سجده
به زمين برسد ،همه از آن اوست) پس احدى را با خداوند (بهعنوان پرستش) مخوانيد
(تفسيري).
معزّي «مساجد» را سجدهگاه معنا كرده و صفوي بهتبعيّت از الميزان كه با توجه به روایت
امام جواد (ع) ،آن را اعضاي هفتگانة سجده دانسته (طباطبائی )1390 ،همين معنا را بيان
كرده است .ذكر واژد مساجد بدون ترجمه (م ارم و فوالدوند) درصورتیكه بهمنظور
دربرگرفتن همة معانی باشد ،مصداق كژتابی است .همچنين مساجد در زبان فارسی جمع
مسجد بهمعناي عبادتگاه است و مخاطب فارسیزبان تنها همين معنا را دریافت میكند.
م ارم در تفسير نمونه از ميان سه معناي عبادتگاهها (معابد) ،مواضع سجده در بدن و
سجده كردن براي «مساجد» ،اولی را درست میداند ،معناي دوم را از باب توسعه در معنا
بعيد نمیشمرد و معناي سوم را خالف ظاهر میداند (م ارم .)1371 ،مش ينی عالوه بر
پذیرش این سه ،معناي دیگر «اوقات نماز» را نيز ذكر میكند .با توجه به این ه مسجد بهمعناي
فعد ،محد یا زمان عبادت بهمعناي سياقی آیه نزدیکتر است ،معناي «مواضع سجده» براي
این واژه ،معنایی ثانوي برداشتی از روایات است.
با پذیرش این معانی ،ترجمة پيشنهادي انين است:
«و اینكه سجده كردنها ،اوقات نماز و عبادتگاهها (و مواضع سجده در بدن) از آن خداست؛
پس احدى را با خداوند (بهپرستش) مخوانيد».
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 .4-1-4چند مصداق از یک معنا
درصورتیكه عبارتی با یک معنا شامد مصادیق متعدد شود ،اندمعنا بهحساب نمیآید و
بنابراین نيازي به ذكر آن در ترجمههاي غيرتفسيري نيست.
﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ
وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ ال یَکُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا» ﴾ ...

1

ترجمهها از این عبارت آیه بيان شده انين است:
معزّي :آنچه داد به شما پيمبر پس بگيریدش و آنچه بازداشت شما را از آن پس باز ایستيد
(تحتاللفظی)
فوالدوند :آنچه را فرستاده [او] به شما داد ،آن را بگيرید و از آنچه شما را باز داشت ،بازایستيد
(وفادار).
م ارم :آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيرید (و اجرا كنيد) ،و از آنچه نهى كرده
خوددارى نمایيد (معنایی).
صفوي :آنچه را كه رسول خدا به شما پرداخت آن را بگيرید و آنچه شما را از آن بازداشت
از آن دست بدارید (آزاد)
مش ينی :آنچه را فرستاده ما به شما داد (از اح ام و معارف و اموال) بگيرید و از آنچه شما
را منع و نهى كرد بازایستيد (تفسيري).
این عبارت از آیه در سياق مسائد مالی (ماجراي غنائم بنینضير) ميرح شده است ،اما
ح می كلی است و عالوه بر اموال و غنائم شامد اح ام و معارف نيز میشود .تا جایی كه
برخی آن را سند روشن حجّيّت سنت دانستهاند (م ارم .)1371 ،مشابه این عبارت در كاربرد

دیگر قرآنی ﴿خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ ﴾ 2براي معارف الهی بهكار رفته است كه در آن مترجمان
«ایتاء» را «دادن» و «اخذ» را «گرفتن» ترجمه كردهاند .بنابراین ،این دو واژه اندمعنا بهحساب
نمیآیند و بيان مصادیق آن در ترجمههاي غيرتفسيري و یا ذكر معناهایی اون «اجرا كنيد»
 -1سورد حشر ،آیة 7
 -2سورد بقره ،آیة 63
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براي واژد «اخذ» ضرورت ندارد .عبارتی اون «پرداخت كردن» (صفوي) كه تنها منظور
ویژهاي از آیه را پوشش میدهد ،مناسب نيست .ترجمه باید بهگونهاي بيان شود كه مانند
عبارت عربی ،بتواند مصادیق متعدد را دربر گيرد .انين ترجمهاي مصداق كژتابی نيست.
ترجمة پيشنهادي انين است:
«آنچه را فرستادد ما به شما داد برگيرید و از آنچه شما را منع كرد خودداري كنيد».

 .2-4چند معنایي نحوي در ترجمههاي قرآن
اندمعنایی نحوي در عبارات قرآنی از برداشتهاي متفاوت از كد عبارت و نه اشتراك
معنایی واژگان برمیخيزد .این نوع اندمعنایی بهدالید مختلفی پدید میآید؛ از جمله لحاظ
اند مرجع براي ضمير ،فعد یا حال ،در نظر گرفتن اند نقش براي یک واژه و یا تفاوت
برداشت از صيغة افعال.

 .1-2-4چند مرجع براي ضمير ،فعل یا حال
در بعضی عبارات قرآنی براي یک ضمير ،فعد یا حال ،اند مرجع قابد تصوّر است؛ بنابراین،
اند معنا بهدست میآید.
﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً﴾

1

در این آیه مرجع ضمير در «حُبِّهِ» می تواند خداوند و یا طعام باشد .ترجمههایی كه از این
آیه بيان شده انين است:
معزّي :و خورانند خوراك را با دوست داشتنش به بينوایى و یتيمى و بردهاى (تحتاللفظی).
فوالدوند :و به[پاس] دوستىِ [خدا] ،بينوا و یتيم و اسير را خوراك مىدادند (وفادار).
م ارم :و غذاى (خود) را با این ه به آن عالقه (و نياز) دارند ،به «مس ين» و «یتيم» و «اسير»
مىدهند (معنایی).
صفوي :و غذایى را كه از شدّت احتياج ،آن را دوست مىداشتند ،به مس ين و یتيم و اسير
عيا كردند (آزاد).

 -1سورد انسان ،آیة 8
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مش ينی :و غذاى خود را با عالقه (و نياز) به آن و از روى محبت خدا به فقير و یتيم و اسير
انفاق مىكنند (تفسيري).
فوالدوند مرجع ضمير را خداوند و معزّي ،م ارم و صفوي ،آن را طعام دانستهاند .م ارم
در تفسير نمونه ،براساس توصيه به «انفاق از دوستداشتنیها» 1و نيز بيان اخالد در انفاق در
آیة ﴿إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّه﴾ ،2بازگشت ضمير را به طعام محتمدتر میداند (م ارم)1371 ،

و مش ينی هر دو مرجع ضمير را میپذیرد .ازآنجا كه هر دو معنا از ظاهر قابد برداشت است،
این ترجمه پيشنهاد میشود:
«و غذا را با وجود عالقه به آن ،از روى محبّت خدا به فقير و یتيم و اسير انفاق مىكنند».
آیة دیگري كه داراي اند مرجع براي ضمير ،فعد یا حال است ،آیة  63سورد نور است:
﴿ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً» قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً
فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ ...

در عبارت ابتدایی آیة  63سورد نور ،بسته به این ه «دعاء» (خواندن) را از جانب پيامبر
بدانيم یا از جانب مردم ،دو معنا قابد برداشت است« :نباید دعوت پيامبر را مانند دعوت سایر
مردم بیاهميت دانست» و «مردم نباید مانند وقتی كه سایر مردم را میخوانند ،پيامبر را صدا
كنند» .ترجمههایی كه از این آیه بيان شده انين است:
معزّي :نگردانيد خواندن پيمبر را ميان شما مانند خواندن برخى از شما برخى را
(تحتاللفظی).
فوالدوند :خياب كردن پيامبر را در ميان خود ،مانند خياب كردن بعضى از خودتان به بعضى
[دیگر] قرار مدهيد (وفادار).
م ارم :صدا كردن پيامبر را در ميان خود ،مانند صدا كردن ی دیگر قرار ندهيد (معنایی).
گرمارودي :پيامبر را ميان خویش انان فرانخوانيد كه ی دیگر را فرامىخوانيد (آزاد).

 -1سورد آلعمران ،آیة 92
 -2سورد آلعمران ،آیة 93
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مش ينی :دعوت و خواندن پيامبر را (به سوى هر امر دینى و دنيوى) ميان خودتان همانند دعوت
و خواندن برخى از شما برخى دیگر را قرار مدهيد (و آن را بىاهميت تلقّى ن نيد) (تفسيري).
از ميان مترجمان ،معزّي ،فوالدوند و م ارم ،عبارت را بهصورت كژتاب ترجمه كردهاند،
اما م ارم در تفسير نمونه مفهوم آیه را نهی از بیاهميت دانستن سخن پيامبر دانسته است
(م ارم .) 1371 ،گرمارودي معناي دوم را با ترجمة آزاد بيان كرده و توضيحات داخد
دوكمان مش ينی نيز نشانگر پذیرش معناي اول است.
تهدید مخالفان امر پيامبر (د) در عبارات بعدي آیه ،نشان میدهد سياق در تأیيد معناي
اول است (طباطبایی ،)1390 ،اما عبارت میتواند در معناي دوم خارج از سياق و سازگار با
مبانی نيز بهكار رود .ترجمة پيشنهادي بهمنظور جلوگيري از ریزش معنایی ،انين است:
« فراخوان پيامبر در ميانتان را مانند فراخواندن خودتان از ی دیگر تلقی ن نيد (و پيامبر را در
ميان خود همانند خواندن ی دیگر فرانخوانيد)»

 .2-2-4چند نقش براي یک واژه
اعراب ی سان نقشهاي مختلف واژگان در زبان عربی ،گاهی سبب ایجاد اندمعنایی نحوي
یا ساختاري میشود .در نمونة مورد بررسی واژد «المقیمین» مدنظر است.
﴿لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ الْمُقیمینَ

الصَّال َ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکا َ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أُولئِکَ سَنُؤْتیهِمْ أَجْراً عَظیماً﴾

1

دو نقش اصلی بيان شده براي واژد «المقیمین» شامد «منصوب به مدح» و «مجرور به عيف
به جَر» است .برخی واژد المقیمین را بهدليد تأكيد ویژه بر عمد اقامة نماز در نقش مدح (یا
اختصاد) میدانند كه در آن فعد «اَعنی» یا مشابه آن در تقدیر فرض میشود .برخی نيز آن
را عيف به «ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ» و مراد آیه را ایمان به آنچه نازل شده و ایمان
به اقامهكنندگان نماز ذكر میكنند .كسایی با این دیدگاه منظور از «المقیمین» را انبيا دانسته
است (زمخشري 1407 ،و طباطبایی.)1390 ،

 -1سورد نسا ،آیة 162
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معزّي :لي ن بهدانشفرورفتگان از ایشان و مؤمنان ایمان آورند بدانچه فرستاده شد بهسوى تو و
بدانچه فرستاده شده است پيش از تو و بپاىدارندگان نماز و دهندگان زكات و ایمانآرندگان به
خدا و روز بازپسين آنان را بهزودى دهيمشان پاداشى بزرگ (تحتاللفظی).
فوالدوند :لي ن راسخان آنان در دانش ،و مؤمنان ،به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از
تو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران ،و زكاتدهندگان و ایمانآورندگان به
خدا و روز بازپسين كه بهزودى به آنان پاداشى بزرگ خواهيم داد (وفادار).
م ارم :ولى راسخانِ در علم از آنها ،و مؤمنان (از امّت اسالم )،به تمام آنچه بر تو نازل شده،
و آنچه پيش از تو نازل گردیده ،ایمان مىآورند( .همچنين) نمازگزاران و زكاتدهندگان و
ایمان آورندگان به خدا و روز قيامت ،بزودى به همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد
(معنایی).
صفوي :ولى كسانى از آنان كه در آگاهى از معارف الهى پایدارند و نيز مؤمنان راستينشان،
به كتابى كه بر تو نازل شده و به كتابهاى آسمانى كه پيش از تو نازل شده است ایمان
مىآورند ،و همچنين برپاكنندگان نماز كه سزاوار ستایشند و پرداختكنندگان زكات ،و
كسانى كه به خدا و روز واپسين ایمان دارند ،اینانند كه بهزودى پاداشى بزرگ عيایشان
خواهيم كرد (آزاد).
مش ينی :ل ن راسخان در علم از آنان (علماى حقيقى تورات و انجيد) و همه مؤمنان كه به
آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو (بر پيامبران گذشته) نازل شده ایمان مىآورند و
بهویژه نمازگزاران و نيز زكاتدهندگان و ایمانآورندگان به خدا و روز واپسين ،همه آنها
را بهزودى پاداشى بزرگ خواهيم داد (تفسيري).
ترجمة تحتاللفظی معزّي كه فعد در ابتداي جمله ذكر شده كژتاب است .م ارم
(معنایی) نقش ویژهاي براي واژد المقيمين نشان نداده است .صفوي با عبارت «كه سزاوار
ستایشند» و نيز فوالدوند با عبارت «خوشا بر» بهنوعی آن را مدح و مش ينی با عبارت «بهویژه»
اختصاد دانستهاند كه همه از لحاظ نحوي یک جایگاه بهحساب میآیند .در صورت
پذیرش دو نقش مدح (یا اختصاد) و عيف به مجرور براي «المقیمین» ترجمة پيشنهادي
انين است:
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«ولی استواران در علم 1از آنها و مؤمنان ،به آنچه بر تو نازل شده ،و آنچه پيش از تو نازل
گردیده ،و اقامهكنندگان نماز ایمان مىآورند .بهویژه نمازگزاران و نيز زكاتدهندگان و
ایمانآورندگان به خدا و روز قيامت را بهزودى به همه پاداشی بزرگ خواهيم داد».

 .3-2-4برداشتهاي متفاوت از صيغۀ افعال
در بعضی موارد از یک عبارت با یک معنا اند برداشت ام انپذیر است .مفسران از برخی
عبارات اِخباري قرآنی برداشت عبارت انشایی (امر و نهی) كردهاند .بهعنوان نمونه در عبارت

﴿وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنکامِلَیْنِ﴾ 2مراد از خبر را امر دانستهاند (طبرسی.)1372 ،
﴿ال یَمَسهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾

3

گراه معناي واژگان آیه ی تاست ،سه معنا براي آن ذكر شده است :وساطت فرشتگان
ميهر در رساندن قرآن ،درك عميق پاكان از معارف قرآن و عدم جواز مس بدون طهارت
كه نشانگر معناي انشایی (با دو مصداق) یا اِخباري براي آیه است.
ترجمههاي بيان شده از این آیه انين است:
معزّي :دست بدان نسایند جز پاكشدگان.
فوالدوند :كه جز پاكشدگان بر آن دست نزنند (وفادار).
م ارم :و جز پاكان نمىتوانند به آن دست زنند [دست یابند] (معنایی).
صفوي :و جز پيراستگان از گناه هيچكس به علم آن دسترسى نخواهد داشت (آزاد).
مش ينی :كه آن (لوح نوشته) را لمس ن ند جز فرشتگان پاكيزه شده (از كدورت تجسم و
معاصى) ،و خيوط این قرآن را لمس ن ند جز پاكان از حدث ،و معارف آن را نداند جز
پاكيزگان از رذاید اخالقى ،و حقایق عرفانى آن را درك ننماید جز پاكان از تعلّق دل بهغير
معبود (تفسيري).

 -1در مورد عبارت «راسخان در علم» و ترجمة آن در ادامه توضيحاتی بيان خواهد شد.
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م ارم كه در تفسير نمونه جمع بين سه معناي بيان شده را مم ن میداند (م ارم)1371 ،
در ترجمه به دو معناي انشایی و اخباري اشاره كرده است .معزّي و فوالدوند با عبارتهاي
دست سایيدن و دست زدن ،تنها مقصود انشایی آیه را بيان كردهاند .صفوي ،مانند الميزان
كه آیه را به قرینة ذكر «كتاب م نون» در تعظيم امر قرآن و مسّ را به معناي علم به آن
میداند (طباطبائی ،)1390 ،تنها برداشت اِخباري از عبارت را بهنحوي آزاد بيان كرده است.
مش ينی نيز به مصادیق متعدّد مفهوم آیه اشاره كرده است.
این آیه م ّی و در سياق آیات معارفی و با مفهوم اِخباري است و معناي انشاییِ (فقهی)
مستند به روایات (طوسی )1407 ،میتواند بهعنوان معناي دوم در ترجمه بيان شود .با توجه
به عدم ضرورت ذكر مصادیق در ترجمة غيرتفسيري ،ترجمة پيشنهادي انين است:
«جز پاكان بر آن دست نمییابند (و جز پاكشدگان نباید به آن دست زنند)».

 .3-4چندمعنایي واژگاني و نحوي بهطور همزمان
گاه اندمعنایی تركيبی از دو نوع واژگانی و نحوي و وابسته به ی دیگر است.
﴿یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ

«وَ قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً»﴾

1

در عبارت پایانی آیه ،واژد «قول» ،هم میتواند اسم مصدر بهمعناي كالم و هم مصدر
بهمعناي سخن گفتن باشد (ازهري .)1421 ،برایناساس دو جایگاه مفعولٌبه و یا مفعول ميلق
نوعی براي آن متصوّر است.
ترجمههاي بيان شده از این آیه انين است:
معزّي :بگوئيد گفتارى ن و را (تحتاللفظی).
فوالدوند :و گفتارى شایسته گویيد (وفادار).
م ارم :و سخن شایسته بگویيد (معنایی).
صفوي :باید با لحنى متعارف كه فسادانگيز نيست سخن بگویيد (آزاد).
مش ينی :و گفتارى ني و (و دور از تحریک و ریبه) بگویيد (تفسيري).
 -1سورد احزاب ،آیة 32
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معزّي ،فوالدوند و م ارم در ترجمه ،قول را مفعولٌ به دانستهاند .م ارم در تفسير نيز
قسمت اول آیه را در مورد نحود سخن گفتن و قسمت دوم را در مورد محتواي سخن میداند
(مفعولٌ به) .اما نقش مفعول ميلق نوعی را نيز براي قول محتمد میشمرد (م ارم.)1371 ،
صفوي قوالً را مفعول ميلق نوعی ترجمه كرده است .مش ينی با عبارت گفتار ني و ،معناي
او ل و با توضيح تفسيري در دوكمان معناي دوم را ذكر كرده است .با فرض پذیرش بدون
ارجحيّت دو معنا ترجمة پيشنهادي انين است:
«به شایستگی ،سخنی ني و بگویيد».
آیة دیگري كه به عنوان نمونه اندمعنایی واژگانی و نحوي بهطور همزمان میتوان به آن
اشاره كرد ،آیة  7سورد آلعمران است:
﴿ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُم الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ
فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ

الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾

این آیه از جهات مختلفی معركة آراي مفسران شيعه و سنی است .ی ی از االشهاي

آیه« ،واو» در عبارت ﴿ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ  ﴾ ...است كه براساس
محد وقف ،اند دیدگاه در مورد آن بيان كردهاند .بيشتر مفسران شيعی با توجه به روایات
(ن .ك :كلينی )1407 ،و برخی از بزرگان ادب اهد سنت (نحاس 1421 ،و زمخشري)1407 ،

واو را عاطفه می دانند .بعضی نيز واو را مستأنفه و راسخان در علم را در تقابد با ﴿الذین فی

قلوبهم زیغ﴾ میدانند (فخر رازي 1421 ،و طباطبائی .)1390 ،این دیدگاه نيز مؤید روایی
دارد (شریف الرضی.)1414 ،
بر مبناي پذیرش اندمعنایی در قرآن ،نقش واو هم عيف و هم استيناف است و در هر
مورد معنایی براي آیه بيان میشود .در تأیيد این دیدگاه نيز شواهدي موجود است.
براي واژد رسوخ ،دو معناي «ثبوت ايزي در موضع خود» (فراهيدي )1409 ،و «نفوذ» مبتنی
بر كاربرد آن براي فرو رفتن آب در زمين (ازهري )1421 ،برداشت میشود .برخی این واژه را
از اضداد شمردهاند (قرطبی .)1364 ،برایناساس رسوخ در علم ،هم بهمعناي استواري و هم
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بهمعناي فرو رفتن در علم است (اسعدي .)1388 ،این دو معنا متناظر با دو وجه عيف و استيناف
واو در آیه ،دو معنا از كد عبارت بهدست میدهد .واو عيف متناظر با معناي «نفوذ» براي
رسوخ ،باالترین مقام علم به تأوید را براي معصومان عليهمالسالم نشان میدهد .واو استيناف
متناظر با معناي «استواري» براي رسوخ ،براساس احادیث ،عمد به علم (طبري ،)1412 ،اعتراف
به نادانستههاي تأوید (شریفالرضی )1414 ،و ایمان به آن (كلينی )1407 ،را نشان میدهد و
با كاربرد دیگر راسخان در علم در قرآن (عدهاي از علماي اهد كتاب) 1تأیيد میشود .روایتی
از صادقين عليهماالسالم 2نيز مؤید برداشت دو معنا بهصورت همزمان از این عبارت است.
بنابراین ،اندمعنایی در این عبارت ،شامد هر دو نوع واژگانی و نحوي است كه به هم وابستهاند.
مترجمان عبارت را اینگونه معنا كردهاند:
معزّي :حالى كه نمىداند تاوید آن را جز خدا و فرورفتگان در علم گویند ایمان آوردیم
بدان هر یک (همگى) از نزد پروردگار ما است (تحتاللفظی).
گرمارودي :در حالى كه تأوید آن را جز خداوند نمىداند و استواران در دانش ،مىگویند:
ما بدان ایمان داریم ،تمام آن از نزد پروردگار ماست (وفادار).
صفوي :در حالىكه هيچكس جز خدا خاستگاه آنها را نمىداند ،و اما كسانى كه در شناخت
معارف الهى پایدارند ،مىگویند :ما به قرآن ایمان آوردهایم ،زیرا قرآن -اه آیات روشن و
استوار آن و اه متشابهاتش -همه از جانب پروردگار ماست (آزاد).
م ارم :در حالى كه تفسير آنها را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمىدانند( .آنها كه بهدنبال
فهم و دركِ اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهى) مىگویند« :ما به همه آن
ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست» (تفسيري).
مش ينی :در حالى كه تأوید (و بازگشت معنى حقيقى) آن را جز خدا نمىداند؛ و آنان كه
رسوخ در دانش دارند مىگویند( ...:تفسيري).

 -1لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ (سورد نساء ،آیة )162
« -2فَرَسُولُ اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ ،قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ
أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ کُلَّهُ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ تَأْوِیلَهُ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ فِیهِمْ بِعِلْمٍ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ -یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنا » (كلينی)1407 ،
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م ارم كه در تفسير ،عيف بودن «راسخان در علم» بر «اهلل» را با قرائن درونی و بيرونی
هماهنگتر از استيناف میداند (م ارم )1371 ،در ترجمه نيز همين معنا را بيان كرده است.
فوالدوند نيز با ترجمة راسخان به «ریشهداران» واو عيف را برگزیده است .مش ينی بدون ترجمة
واژد راسخ و صفوي با ترجمة این واژه به «پایدار»« ،واو» را مستأنفه دانستهاند .معزّي ،راسخان را
به «فرورفتگان» و گرمارودي به «استواران» ترجمه كردهاند و هر دو ،بهدليد عدم عالمتگذاري
موضع وقف كژتاب هستند .با پذیرش هر دو معنا ترجمة پيشنهادي انين است:
«در حالى كه تأوید آن را جز خدا و فرورفتگان در دانش نمىدانند .و استواران در دانش
مىگویند :به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از نزد پروردگار ماست».

 .5بررسي ترجمهها بر مبناي چندمعنایي
بازتاب اندمعنایی در ترجمههاي قرآن از دو زاویه «بررسی انواع ترجمه در بروز این
پدیده» و «نقش مترجمان مختلف در بازتاب آن» قابد بررسی است.

 .1-5قابليّت نوع ترجمه در بازتاب چندمعنایي
در اگونگی بازتاب اندمعنایی واژگانی و نحوي تفاوتهایی ميان انواع ترجمه وجود دارد.
در اندمعنایی واژگانی ،ذكر واژه بدون برگردان هدف از ترجمه را برآورده نمیكند.
همچنين در صورت اندمعنا بودن واژه در زبان مقصد بهدليد كژتابی ،قابد پذیرش نيست.
بهعنوان نمونه میتوان از عدم ترجمة واژد مساجد 1یا راسخون 2در برخی ترجمهها یاد كرد.
در انتقال اندمعنایی واژگانی تفاوتی ميان انواع ترجمه وجود ندارد.
كژتابی ناشی از اندمعنایی نحوي در ترجمة تحتاللفظی بهدليد اولویت قالب متن مبدأ،
بيشتر نمایان میشود و نشانگر ضعف این نوع ترجمه است ،اما بعضاً در انواع دیگر ترجمه
نيز مشاهده میشود و پسندیده نيست .در ترجمة آزاد ازآنجا كه مترجم مقيّد به انتقال مفهوم
بهبهترین ش د در قالب زبان مقصد است ،كمتر مشاهده میشود .این كژتابی گاه تنها با
استفاده از عالئم نگارشی برطرف میشود.

 -1سورد جن ،آیة 18
 -2سورد آلعمران ،آیة 7
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ام ان بروز اندمعنایی در انواع ترجمه وجود دارد ،اما از آنجا كه در ترجمة تحتاللفظی
و نيز وفادار به بيان حداقد واژگان اكتفا میشود ،بهنظر میرسد مترجم به گزینش یک معنا
روي میآورد .در ترجمة تفسيري بهدليد باز بودن دست مترجم در بيان توضيحاتی فراتر از
ترجمه ،عالوه بر بازتاب كامدتر اندمعنایی ،قابليت بيان مصادیق گوناگون ،احتماالت
مختلف تفسيري یا معانی باطنیِ در طول معناي ظاهري بيشتر است.
با وجود تفاوت هاي انواع ترجمه در بازتاب اندمعنایی ،این امر بيشتر از نوع ترجمه به
مبناي مترجم در پذیرش یا عدم پذیرش اندمعنایی وابسته است .مؤید این امر ،مشاهدد
مواردي هراند اندك از بازتاب اندمعنایی در انواع ترجمه است.

 .2-5مبناي مترجمان قرآن در چندمعنایي
مبناي مترجمان در مسألة اندمعنایی و نيز اگونگی بهكارگيري عملی آن از توجه به
شواهدي در ترجمه و نيز بيان صریح آنها در این موضوع مشخص میشود.
م ارم در انواراالصول ضمن پذیرش وجود اندمعنایی در قرآن نسبت دادن اند معنا به
یک عبارت قرآنی را مستلزم وجود قرینه داخلی یا خارجی (مانند روایات) میداند (م ارم،
 .)1428اعمال این مبنا در بيان معناي آیات در تفسير نمونه و ترجمة وي از قرآن مشهود
است .وي در تفسير تالش میكند با روشهایی از جمله تيبيق اند معناي یک واژه بر
مشترك معنوي ،یک قول را برگزیند و برایناساس روایات تفسيري منجر به اندمعنایی را
توجيه میكند (م ارم .)1371 ،ترجمة او محدودیت بيشتر در پذیرش اندمعنایی را نشان
میدهد ،طوري كه تنها در ی ی از موارد مورد بررسی؛ یعنی آیة  ،96سورد واقعه بيش از
یک معنا براي آیه بيان شده است.
مش ينی كه در تحریرالمعالم به پذیرش اندمعنایی در قرآن تصریح كرده (مش ينی،
 ) 1396با توجه به شواهد بسيار در ترجمه ،دامنة رخداد آن را در قرآن گسترده میداند .این
مبنا در تمام نمونههاي مورد بررسی اندمعنایی واژگانی و در اندكی از نمونههاي اندمعنایی
نحوي نمایان شده است .بهنظر میرسد ی ی از معيارهاي اصلی وي در پذیرش اند معنا براي
یک آیه ،تيابق بيشتر با سياق و یا وجود روایت در تأیيد آن است .بنابراین ،در غير از این
موارد ،جز یک معنا براي عبارت بيان نمیكند.
صفوي نيز با ترجمة آزاد «براساس الميزان» عمالً در آن مبناي عالمه طباطبائی را مبنی بر
عدم پذیرش اندمعنایی اعمال نموكرده است.
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براي تشخيص مبناي سایر مترجمان قرآن در مسألة اندمعنایی ،منبع دیگري غير از ترجمة
آنان از قرآن نيست .معزّي (تحتاللفظی) و فوالدوند (وفادار) در هيچیک از آیات مورد
بررسی ،بيش از یک معنا از آیه بيان ن ردهاند ،اما بهدليد اكتفا به حداقد واژگان در این دو
نوع ترجمه ،مبناي مترجم به درستی بازتاب نمییابد .با این حال در ترجمة وفادار رضایی
نمونههایی از اندمعنا ترجمه كردن عبارات (از جمله سورد هود ،آیة  71و سورد اعلی ،آیة
 )14بهاشم میخورد و این امر نشانگر پذیرش این مبنا از دیدگاه اوست.

بحث و نتيجهگيري
بهمنظور جلوگيري از ریزش معنا در ترجمة عبارات قرآنی ،ضمن پرهيز از كژتابی بهمنظور
جلوگيري از گمان ابهام در متن قرآن ،اند معناي مختلف برداشتی ،با شرایط عدم تعارض
آنها با هم و با دالید قيعی ،توجه به همنشينان و ميابقت معناي واژگان با معناي زمان نزول
قرآن ،بيان میشود .روش پيشنهادي ترجمه در صورت عدم ارجحيت معانی برداشتی ،ذكر
اند معنا در عرض هم با حرف ربط «و» و در صورت ترجيح یک معنا با قرینهاي مانند سياق،
ذكر ابتدایی معناي ميابق با سياق و بيان معناي دیگر در دوكمان با حرف ربط «و» است.
در همة انواع ترجمه ام ان بروز اندمعنایی واژگانی و نحوي وجود دارد .با این حال در
ترجمههاي تحتاللفظی و وفادار بهدليد اكتفا به بيان حداقد واژگان ،معموالً تنها یک معنا
بيان میشود .كاستی نوع تحتاللفظی بهویژه در بازتاب اندمعنایی نحوي بهصورت كژتاب
نمایان میشود .همچنين در ترجمة تفسيري مجال گستردهتري براي بيان اند معنا ،مصادیق
مختلف و احتماالت تفسيري وجود دارد.
از مترجمان مورد بررسی ،م ارم و مش ينی در تأليفهاي اصولی خود به پذیرش اندمعنایی
تصریح كردهاند .با وجود این ،تفسير نمونه محدودیت گسترد این امر در قرآن را در دیدگاه
م ارم نشان میدهد و در ترجمة او محدودیت بيشتري نيز نمایان است .مش ينی در ترجمة
تفسيري ،پذیرش اندمعنایی را در سيح گستردهاي بهویژه در اندمعنایی واژگانی نشان داده
است .ترجمة آزاد صفوي براساس الميزان ،مبناي عالمه طباطبایی را در عدم پذیرش
اندمعنایی بازتابانده است .بهدليد تأثير نوع ترجمه در بيان معانی ،مبناي معزّي (تحتاللفظی)
و فوالدوند (وفادار) با وجود بيان تنها یک معنا در عبارات مورد بررسی با قيعيت مشخص
نمیشود .بازتاب اندمعنایی در مواردي از ترجمة رضایی ،نشان از پذیرش این مبنا از سوي
وي دارد.
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منابع
قرآن كریم.
آخوند خراسانی ،محمدكاظم( .بیتا) .کفایۀ االصول .قم :مؤسسۀ آل البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث.
ابن فارس ،احمد( .بیتا) .الصاحبی فی فقه اللغۀ العربیّۀ و مسائلها و سنن العرب فی کالمها .بیجا.

_________ .)1404( .معجم مقاییس اللغه .تحقيق عبدالسالم محمد هارون .چ  .1قم :م تب
االعالماالسالمی.
ابن منظور ،محمد بن م رم .)1414( .لسان العرب .چ  .3بيروت :دار صادر.
ازهرى ،محمد بن احمد .)1421( .تهذیب اللغۀ .چ  .1بيروت :دار احياء التراث العربی.
اسعدي ،محمد .)1394( .سایهها و الیههاي معنایی .چ  .3قم :بوستان كتاب.

_________ .)1388( .معناشناسی راسخان در علم با تأكيد بر كاربرد روایی .علوم حدیث،
.59 -47 ،)3(14
افراشی ،آزیتا .)1395( .مبانی معناشناسی شناختی .چ  .1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و ميالعات فرهنگی.
جواديآملی ،عبداهلل .)1378( .تفسير تسنيم .چ  .1قم :مركز نشر اسراء.
جواهري ،سيد محمدحسن .)1397( .روششناسی ترجمه قرآن كریم .چ  .5قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
خرمشاهی ،بهاءالدین .)1384( .كژتابیهاي ذهن و زبان .چ  .1تهران :ناهيد.
راغب اصفهانى ،حسين بن محمد .)1412( .مفردات ألفاظ القرآن .چ  .1بيروت :دار القلم.
رضایی اصفهانی ،محمدعلی .)1383( .ترجمة قرآن .چ  .1قم :مؤسسة دارالذكر.
زركشی ،بدر الدین .)1414( .البحر المحیط فی اصول الفقه .قاهره -مصر :دار ال تبی.

زمخشرى ،محمود بن عمر .)1407( .الکشا عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه
التأویل .چ  .3بيروت :دار ال تاب العربی.
شریف الرضی ،محمد بن حسين .)1414( .نهجالبالغۀ .تحقيق و تصحيح صبحی صالح .چ  .1قم :هجرت.
صفوي ،كورش .)1395( .در آمدي بر معناشناسی .چ ششم .تهران :سوره مهر.
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صفوي ،محمدرضا .)1388(.ترجمة قرآن براساس الميزان .چ  .1قم :دفتر نشر معارف.
طباطبایی ،محمدحسين .)1390( .الميزان فی تفسير القرآن .چ  .2بيروت :مؤسسة األعلمی للميبوعات.
_________________ .)1393( .قرآن در اسالم .چ  .7قم :بوستان كتاب.
طبرسى ،فضد بن حسن .)1372( .مجمع البيان فی تفسير القرآن .چ  .3تهران :ناصر خسرو.
طبرى ،محمد بن جریر .)1412( .جامع البيان فى تفسير القرآن .چ  .1بيروت :دار المعرفۀ.
طوسى ،محمد بن الحسن .)1407( .تهذیب األحکام .تحقيق و تصحيح حسن الموسوى خرسان .چ .4
تهران :دار ال تب اإلسالميه.

____________________ .)1417( .العدّه فی اصول الفقه .چ  .1قم :تيزهوش.
طيّبحسينی ،سيد محمود .)1395( .اند معنایی در قرآن كریم .چ  .3قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
العاملی ،حسن بن زین الدین( .بیتا) .معالم الدین و مالذ المجتهدین .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
علم الهدي ،سيد مرتضی .)1363( .الذریعه الی اصول الشریعه .تحقيق ابوالقاسم گرجی .چ  .2تهران:
دانشگاه تهران.
فخر رازى ،محمد بن عمر .)1420( .التفسير ال بير (مفاتيح الغيب) .چ  .3بيروت :دار إحياء التراث العربی.
فراهيدى ،خليد بن احمد .)1409( .كتاب العين .چ  .2قم :نشر هجرت.
فوالدوند ،محمدمهدي .)1418( .ترجمة قرآن .چ  .3تهران :دفتر ميالعات تاریخ و معارف اسالمی.
قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألح ام القرآن .چ  .1تهران :ناصرخسرو.
كلينى ،محمد بن یعقوب .)1407( .ال افی .تحقيق علی اكبر غفّاري و محمد آخوندي .چ  .4تهران:
دار الکتب اإلسالمیۀ.
مش ينی اردبيلی ،علی .)1396( .تحریر المعالم فی اصول الفقه .بیجا.
____________ .)1381( .ترجمة قرآن .چ  .2قم :نشرالهادي.
معزّي ،محمدكاظم .)1372( .ترجمه قرآن .چ  .1قم :اسوه.
م ارم شيرازي ،ناصر .)1428( .انوار االصول .چ  .2قم :مدرسة االمام علی بن ابييالب (ع).
____________ .)1371( .تفسير نمونه .چ  .10تهران :دارال تب االسالمية.
____________ .)1373( .ترجمه قرآن .تهران :دفتر ميالعات تاریخ و معارف اسالمی.
موسوي گرمارودي ،علی .)1384( .ترجمة قرآن .چ  .2تهران :قدیانی.
نحاس ،احمد بن محمد .)1421( .اعراب القرآن .چ  .1بيروت :دار ال تب العلميّة.
نظري ،یوسف .) 1394( .وجود ابهام صرفی در زبان عربی و تأثير آن بر ترجمة قرآن كریم.
پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی.63 -41 ،)12(5 ،
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