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  رجمۀ مجاز مرسل در قرآن کریمنگاهی به ت
  با بررسی موردي ترجمۀ آیتی، الهی، فوالدوند و خرمشاهی

  2، زینب رحیمی*1عباس اقبالی
 دانشگاه کاشان دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، -1

 دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، -2

  05/12/1392 :  تاریخ پذیرش  10/08/1392: تاریخ دریافت              
  چکیده

هـاي آیـاتش از   هاي شگرف که خوانش و بیان داللـت قرآن مجید متنی است با الیه     
هـاي  هـاي قـرآن بـا نقـد    بـدین روي ترجمـه  . راه ترجمه درنگـی بایـسته الزم دارد       

ولـی بـا عنایـت بـه بـسامد مجازهـاي مرسـل قـرآن و         . بسیاري روبرو شده است   
  .طلبدهاي این مجازها بررسی و نقدي مستقل میا،  ترجمههنهاي ظریف آداللت

 این قبیل تعابیر و متناسب با مجال یـک  ۀ گامی در نقد ترجمۀدر این جستار به مثاب 
اي، آیتـی، الهـی قمـشه      (ۀهاي فراوان فارسی، به چهار ترجمـ      مقاله، از میان ترجمه   

رخوردارند پرداخته شـده  که از اشتهار و تفاوت با یکدیگر ب) خرمشاهی و فوالدوند 
المیـزان فـی التفـسیر، جوامـع     گیـري از مراجـع تفـسیري     بدین جهت با بهره   . است

و  مشخص گـشته   جزء اول قرآن10در ، مجازهاي مرسل  ...الجامع ومفاتیح الغیب    
 بـا عالقـه کلّیـت،    »أصـابع « : تعابیري ماننـد ۀبه روش استقرایی ـ استنتاجی ترجم  

حاصل .  استبا عالقه سببیت ، بررسی و نقد شده     » لباس« و   با عالقه ماکان   »ايتام«
نواخت نیست، هـر یـک   هاي مرسل یکهاي مجاز ترجمه،این پژوهش معلوم ساخته   

از مترجمان سبک خاصی را دنبال نکرده است ، گاه از تعابیر مجازي زبان مقـصد       
 را  توضـیحی داللـت تعبیــرات  ۀگیـري از ترجمـ  اسـتمداد جـسته و گـاهی بـا بهـره     

نهـاده   بالغی نهفته در تعبیرات مجازي را فـرو        ۀدر مواردي، برخی آرای   . اندرسانده
اي که مفهـوم مـورد      مجازها بسنده کرده اند، ترجمه    ) حرفی(اللفظی   تحت ۀبه ترجم 

 در پایان نیز ترجمۀ این چهـار متـرجم بـا یکـدیگر     .رساندنظر تعبیر مجازي را نمی  
  .اب شده از سوي هر یک پرداخته شده استمقایسه و به بیان رویکرد انتخ

  .اي، آیتی، خرمشاهی، فوالدوندقرآن، ترجمه، مجاز ، الهی قمشه: واژگان کلیدي
                                                                                                                   

   E-mail: aeghbali@yahoo.com                             : ولؤنویسندة مس* 
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  مقدمه .1

الکمـال  «که تر، و از باب آنکار ترجمه بس گران است و ترجمۀ قرآن مجید بس گران       
گرانقـدر قـرآن، در     و هر اثر بشري جاي نقد دارد؛ بـا ارج نهـادن بـر رنـج مترجمـان                    »هللا

در ایـن راسـتا   . رو برآنیم که به نقـد ترجمـۀ تعـابیر مجـاز مرسـل بپـردازیم             جستار پیش 
  :  دهیمهاي ذیل را فرادید خویش قرار میپرسش

ــی آن     .1 ــاي حقیق ــات در معن ــۀ آی ــرآن؛ در هم ــات  ق ــا کلم ــه آی ــا ب ــه  ه ــار رفت   ک
  است؟ 

  ارد؟هاي مرسل قرآن را دآیا زبان فارسی ظرفیت ترجمۀ مجاز .2
آیا مترجمان مورد بررسی، به مفهوم مجازهاي مرسل توجه داشته و در ترجمۀ               .3

 اند؟را رعایت کردهخود آن
هـایی در پـیش      مترجمان مورد نظر این پژوهش براي ترجمۀ مجازها چه شـیوه           .4
 اند؟اند و تا چه اندازه موفق بودهگرفته

یابد هاي فوق دست  سشاین پژوهش در تالش است تا بر اساس فرضیاتی به پاسخ پر           
  :  ازجمله

قرآن مجید عالوه بر کاربرد تعبیرات در معنـاي حقیقـی، در برخـی از آیـات  بـه         . 1
  .معناي مجازي همین تعابیر نظر دارد

  هـاي مرسـل را    هر نوع ترجمـه بـه زبـان فارسـی، ظرفیـت بیـان مفهـوم مجـاز               . 2
 .ندارد
، روشی مشخص هیچ یک از مترجمان مورد بررسی، در ترجمۀ مجازهاي مرسل       . 3
 .نواخت نداردو یک
 .ها در بیان مفهوم مجازهاي مرسل رسا هستندبرخی از ترجمه . 4
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 پیشینۀ تحقیق - 1- 1

کتـاب  : هـاى قـرآن زده شـده  اسـت از جملـه             هر چند در دهۀ اخیر نقدهایی به ترجمه       
شناسـى ترجمـۀ   آسـیب "، "محمد على کوشا "، از   "هاى ممتاز قرآن در ترازوى نقد      ترجمه"

 و مقــاالت "امیــر مــسعود صــفرى"، بــه وســیلۀ آقــاى "ن کــریم در واژه و ســاختارقــرآ
: ماننـد . انـد هـا پرداختـه  هاي مختلف به نقد و آسیب شناسی ترجمه    شماري که به شیوه    بی

وسیلۀ عباس اقبالی و زهره زرکـار در ایـن نقـد            هاي فارسی به  نقد ترجمۀ کنایه در ترجمه    
نواخت ندارنـد؛ چـه برخـی    هاي قرآن روشی یک  کنایه معلوم گشته مترجمان، براي ترجمۀ    

انـد و در برخـی مـوارد بـه سـراغ ترجمـۀ              براي تعابیر کنایی به ترجمۀ حرفی اکتفا کـرده        
وسـیله  تـأثیر بافـت کـالم بـر ترجمـۀ قـرآن بـه       «مقالـۀ دیگـر   ) 25: اقبالی(اندتفسیري رفته 

ده  که مترجمان به نقش سیاق  این مقاله نیز ثابت کر    . نژادمحمدرضا ستوده و  زهرا قاسم     
آقاي دکتر علی حـاجی  ). 123: ستوده( انددر تعیین  یک وجه از اعراب  توجه کامل نداشته       

هاي پرداخته و ترجمه  ) ص( گونه به پیامبر اکرم   هاي عتاب اي به نقد ترجمۀ خطاب    در مقاله 
تاري با عنـوان    از جمله مقاالت جس    )182: حاجی خانی ( اللفظی را نارسا دانسته است    تحت

از  دکتر مهدي ناصري است      » هاي فارسی نقد و بررسی جواب شرط محذوف در ترجمه       «
 ترنـد هـاي تفـسیري مناسـب   که چهارده اثر را بررسـی کـرده و ثابـت نمـوده کـه ترجمـه             

ویژه مجاز مرسل، پژوهـشی مـستقل      ولی دربارة ترجمۀ تعابیر مجازي به     ) 210: ناصري(
  .صورت نگرفته است

 گفتن است که رویکرد این جستار بر قطعیت کاربست تعـابیر مجـازي از جملـه       بایسته
هـایی  گشته و با روش استقرایی ـ استنتاجی ترجمـه  مجاز مرسل در آیات شریفۀ قرآن بنا

رو  با تبیینی کوتـاه دربـارة   از این.  اند بررسی شده استهاي مرسل آوردهکه براي مجاز 
هاي مرسـل بازشناسـی و ترجمـۀ      ي از تفاسیر قرآن، مجاز    گیرمجاز و انواع آن و با بهره      

 جـزء اول   10اي مقاله، به مجازهاي  مفرد مرسل        ضالبته به مقت  . ها  واکاوي شده است    آن
  . قرآن بسنده شده است
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 و 2»ترجمـۀ تفـسیري  « و   1»اللفظی یا حرفی   تحت ترجمۀ« یعنی   با عنایت به انواع ترجمه    
شـد؛ امـا   مـی  هاي مورد نظر در ذیل همین عناوین بررسی  ه، بهتر بود که ترجم    3»ارتباطی«

-هاي مورد بررسـی، مـدخل     و جهت تسهیل تطبیق ترجمه    ) هاعالقه( با عنایت به معیار نقد    

از  هـاي مجـاز تنظـیم گـشته و آیـات استـشهادي هریـک        هاي این مقاله بر اسـاس عالقـه       
قبل از  البته. قد آورده شده استهاي ارائه شده به بوتۀ ن     ها تحلیل و ترجمه   مصادیق عالقه 

  .ها خواهیم داشتاي به پدیدة مجاز در قرآن و معیار نقد ترجمهبررسی ترجمه اشاره

  پدیدة مجاز در قرآن .2

را انکار   اي آن آنند که مجاز در قرآن واقع است، ولی عده        جمهور بر «: گویدسیوطی می 
شبهۀ این افراد آن است . 6و ابن خویز منداد 5، و ابن القاص4اند، از جمله فرقۀ ظاهریهکرده

رو » مجـاز «باشـد و اینکـه مـتکلم بـه     که مجاز برادر دروغ است، و قرآن از آن منـزه مـی            
که عرصۀ حقیقت بر او تنگ شود؛ که چنین سبب و گزینشی بـر             آورد مگر در صورتی    نمی

 قـرآن حـذف     باشـد چـه اگـر مجـاز از        ولی این شبهه باطل می    . خداوند متعال محال است   
تر از هاي آن از میان خواهد رفت؛ و اهل بالغت برآنند که مجاز بلیغ        شد نیمی از زیبایی    می

تردید خالی بودن قرآن از مجاز مستلزم آن اسـت کـه آیـات شـریفه از               حقیقت است و بی   
: 2،1387، ج1429سـیوطی،   (»هـا خـالی باشـد     هـا و ماننـد ایـن      حذف و تأکید و تکرار قصه     

سازد که در بسیاري از آیات ها تأمل در الفاظ و عبارات قرآن معلوم می       ز این گذشته ا ).71
ها، آراء تفسیري در ذیل برخی عالوه بر این. شریفۀ قرآن تعابیر مجازي به کار رفته است       

بر . باشداز آیات نشانۀ اعتقاد صاحبان این آراء  به کاربست تعبیرات مجازي در قرآن می         
  .گیردقبیل تعابیر مورد نقد و بررسی قرار میاین اساس ترجمۀ این 

  معیار نقد ترجمۀ تعابیر مجازي .3

مجاز گوهري از دریاي سخن اسـت کـه در صـدف بالغـت آرمیـده و غـواص دریـاي           
اسـاس یـک    رود و کالم خویش را موافق طبـع و ذوق و بـر            ژرفناك سخن به سراغش می    

عین زیبایی آفرینی معنی را هم بـه ذهـن   آراید و به تعبیر جرجانی در هدف عالی، بدان می  
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رو در نقـد ترجمـۀ تعـابیر     از ایـن  ) 205:1983،  1403جرجـانی، ( سـازد شنونده نزدیک مـی   
و بـه لحـاظ نقـش    . شـود هـا بررسـی مـی   مجازي مورد پژوهش، بازتاب ویژگی بالغی آن  

ها بـر   ترجمهدر کاربرد تعابیر مجاز مرسل،  رسایی   ...  هاي جزئیت، کلّیت، حالیت و      عالقه
  .شودها به نقد کشیده میاساس همین عالقه

  )مجاز کلّیت( مجاز با عالقۀ اطالق کل و ارادة جزء. 1- 3

) 156 : 1411التفتـازانی،  (نامنـد   در این نوع مجاز، جزء یک چیز را به نـام کـل آن مـی               
  : مانند
  )البقرة  /١٩(  ﴾...حذَر الْموِت   ِىف َءاذَاِم من الصواِعِق  أَصاِبعهمجيعلُونَ﴿. 1/1

عبولـی  . و به معنی انگشت اسـت     )192:   ق 1414،  8 ابن منظور، ج   ( »اَألصاِبع«  مفرد :اَألص
کار رفتـه   به»أصابع«انگشتان که از اجزاي      یعنی سر  »أنامل« براي   »اَألصاِبع«در این آیه نام     

         به دیگر سخن از باب اطالق کل و . ت است  است؛ این نوع کاربرد از باب مجاز با عالقۀ کلی
 ).68: 1، ج1418،  صافى(را اراده کرده است  »أنامل«، »أصابع«ارادة جزء، با ذکر 

 5ص ... ( خویش در گوشها کنندانگشتان :آیتی.(  
 4ص ... (در گوش نهند...  را انگشتانشانو آنان  .. .:ايالهی قمشه.(  
 4ص ... (یشان مى کنند را درگوشهاانگشتانشان : ...خرمشاهی.(  
 4ص ... (  خود را در گوشهایشان نهندسر انگشتان ... :فوالدوند.(  

  :هانقد ترجمه
 را به گونه ترجمه حرفی،   »..أصابعهم يف «اي، خرمشاهی تعبیر مجازي     آیتی، الهی قمشه  

» ...  در... سـر انگـشتان  «را به  اند، ولی فوالدوند آن   ، ترجمه کرده  ...)انگشتانشان را در    (به  
  . رو در ترجمۀ اخیر اطالق کل و ارادة جزئیت بازتاب یافته استترجمه کرده است از این

بـه معنـاي بنـد کـردن سـوراخ      » انگشت بر گوش نهادن«هرچند در زبان فارسی تعبیر   
  .گوش بانگشت تا نشنود، آمده است
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  تیشه با سخت دلی مینهـد انگـشت بگـوش    
  

   کلـیم  نتواند که بـدرد دل فرهـاد رسـد        
  )3/3085دهخدا(                            

  
سـر  «  قرینـه فروبـردن   »يف« حـرف  »جيعلون أصابعهم يف آذاـم «ولی در تعبیر مجازي     

  .تر استبه سر انگشتان مناسب »أصابع« این ترجمۀدر گوش است؛  بنابر» انگشت
1/2 .﴿ نلَغاَء فَبسالن مِإذَا طَلَّقْتونلَهوٍف  أَجرمبع نِسكُوهالبقرة / ٢٣١ ( ﴾... .فَأَم(  
 به بیـان دیگـر  ).   65: 1412راغب اصفهانى، (در لغت به معناي مدت معین است         :َألجلا

این واژه در قرآن مجید در   ). 582: 2، ج 1372طبرسى ،   (پایان مدت و آخر کاراست       »اجل«
  : یقی ماننددر معناي حق. کار رفته استمعناي حقیقی و مجازي به

﴿ ...        وهبى فَاكْتمسٍل مٍن ِإىلَ أَجيم ِبدنتايدواْ أَن     ...  ﴿،    )البقرة/٢٨٢ (﴾... ِإذَا تئمـسلَـا تو
/ ٧٧( ﴾...لَولَا أَخرتنا ِإىلَ أَجٍل قَِريـبٍ  ... ﴿، )البقرة/٢٨٢ (﴾...تكْتبوه صِغريا أَو كَِبريا ِإىلَ أَجِلِه     

 ٢ ( ﴾... أَجالً وأَجلٌ مسمى ِعنده ثُم أَنتم تمترونَ     هو الَّذي خلَقَكُم ِمن طٍني ثُم قَضى      ... ﴿و) نساءال
کـار رفتـه اسـت چـه در         در معناي مجـازي بـه      »أجل«  بقره کلمۀ  231ولی در آیۀ     )االنعام/

نجا بـه معنـاى نزدیـک شـدن اسـت یعنـى وقتـى        بلوغ در ای  : اندآورده »بلَغن أَجلَهن «تفسیر  
مجــازبودن ایــن تعبیــر از قبیــل ). 582: 2، ج1372طبرســى ، (شــد  »پایــان عــده« نزدیــک 

  .با عالقۀ کلیت است ) 487: 2 ، ج1418،  صافى(استعمال کل در جزء 
 نیکـو وجهـى نگـه    یاآنان را بـه  ،مهلتشان سرآمد را طالق دادیدو  گاه زنان هر: آیتی
  ).38ص  (...دارید
  ه گاه زنان را طالق دادید بایستى تا و هر : ايالهی قمشهیـا نزدیک پایان زمان عـد  

  ).37ص ... (نگاه دارید ) درخانه(ها را به سازگارى آن
 شـان را بـه سـر      نزدیـک شـد کـه عـده        وچون زنان را طالق گفتید و     : خرمشاهی

 ).37ص ... ( ، آنگاه یا ایشان را به نیکى نگاه داریدرسانند
 ه خـویش   و چون زنان را طالق گفتیـد، و بـه          :فوالدوندرسـیدند، پـس   پایـان عـد 

  ).37ص ... (بخوبى نگاهشان دارید 
 :هانقد ترجمه
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 )بقره٢٨٢ (﴾ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَاكْتبوه     ِإذَا تداينتم ﴿مترجمان محترم در مواردي مانند      
 در  أجـل  کـه کلمـۀ    )٣٤اعراف( ﴾وِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ فَِإذَا جاء أَجلُهم     ﴿ )١٢٨انعام   (﴾بلَغنا أَجلَنا ﴿

اند، ولی نـسبت بـه   ترجمه کرده» پایان،مدت«را به مطلق کار رفته است آن  معناي حقیقی به  
آورده اللفظـی رو  آیۀ مورد بررسی؛ آیتی و فوالدوند، به ترجمـۀ تحـت           »بلَغن أَجلَهن «تعبیر  
  . است

بـا  » أجل« نشانگر معناي مجازي کلمـۀ » زمان عده«در ترجمۀ خرمشاهی و الهی تعبیر       
هـا بـه مفهـوم تعبیـر مجـازي       رو این ترجمـه   باشد از این  عالقۀ اطالق کل و ارادة جزء می      

  . تر است و رسایی بیشتري داردنزدیک »أجل«

  ):مجاز جزئیت(مجاز با عالقۀ اطالق جزء و ارادة کل . 2- 3

آیـد کـه   و این در جایی پدید مـی ). 156:1411التفتازانی،( چیزي به اسم جزء آن   نامیدن
  : مانند.یک لفظ کل آورده شود ولی  جزء آن اراده شود

2/1.﴿ ... عواْ مكَعار واِكِعنيالبقرة/ ٤٣(﴾ الر(  
اِكِعنيراغـب تـصریح کـرده کـه رکـوع هـم بـه             . رکوع در لغت به معناي انحنا است       :الر

راغـب  (آیـد  عناي هیئت مخصوص در نماز است و هم رکوع به معنى تذلل و تواضع مـی               م
فَاستغفَر ربه وخر ... ﴿این معناي اولیه و حقیقی از رکـوع در آیـات   ). 364:  1412اصفهانى ،   

   أَنابص/24( ﴾...راِكعاً و  (  و﴿ ...       ـمهكـاةَ وونَ الزتؤي الةَ وونَ الصقيمـونَ  يراِكع ﴾)٥٥ /
 »ركـوع « بقـره منظـور از     43ولی طبرسى معتقد است که  در آیـۀ          . وجود دارد  )...املائدة

  ).214:  ش1372، 1، ج طبرسى( همان نماز است 
  مجاز مرسل بـا عالقـۀ جزئیـه اسـت، از تعبیـر       »واركَعواْ مع الراِكِعني  « در این آیه تعبیر   

یعنـی بـا نمـازگزاران نمـاز      .مـاز را اراده کـرده اسـت       ن» کـل «که جزءنماز اسـت،      »رکوع«
  ).117 :1ج1418صافى،( بگزارید
 8ص ( رکوع کنید کنندگان رکوعو با : ...  آیتی.(  
 7ص ( را پرستش کنید خدا پرستان حقو با : ...  ايالهی قمشه.( 
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 7ص ( رکوع کنید  کنندگان رکوعو با : ...  فوالدوند.( 
 7ص ( نماز کنیدان نمازگزارو با : ... خرمشاهی.( 

 :هانقد ترجمه
» کنندگانرکوع«هاي آیتی و فوالدوند معناي حرفی کلمه      مالحظه می شود که در ترجمه     

ترجمه شده است در حالی کـه       » خداپرستان«اي به   ي الهی قمشه  را آورده اند و در ترجمه     
در معنـاي نمـاز     » وعرک«در فارسی نیز    . باشدمی» نمازگزاران «،»الراِكِعني«معناي مجازي   

  .بردن و کرنش کردن آمده است
  نرگس همی رکوع کند در میان باغ

  زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤذنی منوچهري
  )10765/ 7دهخدا (

اللفظی و معناي تحت نه به» با خداپرستان حق را پرستش کنید    «اي با عبارت    الهی قمشه 
بـا نمـازگزاران   «مـشاهی، بـا عبـارت     ولی در ترجمۀ خر   ،معناي مجازي توجه ننموده    نه به 

  . تر استرو ترجمۀ ایشان دقیقعالقۀ جزئیت مالحظه شده است از این» نماز کنید
  ).النساء/ ٩٢( ﴾...فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً﴿.2/2

امیدن یـک کـل بـه      معناي گردن است و اطالق آن بر یک انسان از باب ن             به »رقَبة« کلمۀ
 ٨٩( ﴾تحرير رقَبٍة﴿صـورت    در آیات قرآن به»رقَبٍة«کلمۀ  )1/428منظور   ابن( نام جزء است  

معنـاي   در همۀ این آیات بـه  »رقَبٍة«آمده است که     )البلد /١٣( ﴾فَكُّرقَبٍة﴿و   )اادلة/٣املائدة،/
 گردن است ولیکن استعمال آن مجـازا   معناى  به »رقبه« ۀالبته کلم . آمده است ) بنده یا برده  (

: 5ج1418،   زحیلـى . 39:    5، ج 1417،   طباطبـائى ( شایع شـده  ) برده( در نفس انسان مملوك   
 .پس مجاز مرسل با عالقۀ جزئیت است .یعنی جزء آمده و کل اراده شده است) 199
 را آزاد کنـد اى مـؤمن  بنـده و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد باید که          : آیتی . ..

 ).94ص (
  به کفّاره  ( را مقتول ساخت باید   که به خطا هم مؤمنى    و در صورتى  : ايالهی قمشه

 ).93ص(را آزاد کند  بنده مؤمنى )آن
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 بـرده  ] بـه کفـاره  [ بر اوست کـه  وهرکس که مؤمنى را به خطا بکشد،      : خرمشاهی
 ).93ص .. ( کند را آزادمؤمنى 
 ص... (  را آزاد وبنـده مـؤمنى   باید   اشتباه کشت،  هرکس مؤمنى را به    و: فوالدوند 

93.(  
  :هانقد ترجمه

» گـردن «یعنی  »رقبة« اللفظی کلمۀشود که هیچ یک از مترجمان معناي تحت  مالحظه می 
. اندمعناي مجازي  این واژه را رسانده      » اي آزاد کنند  بنده«اند و همگی با عبارت      را نیاورده 

 و مـراد تفـسیري آیـۀ شـریفه در گـزینش      »مؤمناً«آید در سیاق آیه، قرینۀ لفظی       نظر می به
  . هایی تأثیر داشته استچنین ترجمه

  )مجاز محلّیت( مجاز با عالقه اطالق حال و ارادة محل - 3- 3

 ایـن   ).157: 1411التفتـازانی،   (عالقۀ محلّیت یعنی نامیدن چیزي به اسم محل آن است           
 :مانند.در محل جا گرفته اراده شودآید که لفظ محل ذکر گردد و آنچه مجاز در جایی می

  )آل عمران  / ١٠٧( ﴾ اللَِّه هم ِفيها خاِلدونَرحمِةفَِفى ... ﴿.3/1
/ ٩( ﴾... و يرجوا رحمةَ ربـه ... ﴿: ماننـد .بسامد در قرآن اسـت واژة رحمت از کلمات پر 

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت     ﴿و  )  حلجر  /٥٦ا( ﴾الضالُّونَ  و من يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ        ...﴿،  ) الزمر  
مرحمت از خدا به معناي انعام و تفضّل و از آدمیـان در معنـاي          )آل عمران /١٥٩( ﴾... لَه 

 ).347:  1412،   راغب اصفهانى( رقّت قلب و عاطفه است
-جا مـی  رحمت در آنبهشتی است که» رحمت« آل عمران،  مراد از 107در آیۀ شریفۀ    

مجاز مرسـل از بـاب اطـالق حـال و ارادة محـل اسـت یعنـی در          » رحمت«گیرد و در لفظ     
  ).31: 4، ج 1418،  زحیلى(ها استبهشت زیرا آنجا محل نزول رحمت

 64ص ( پروردگار باشند رحمتغرق در : ... آیتی.(  
  م   درآینـد و در آن جاویـ       )یعنـى بهـشت   (رحمت خـدا    در  : ... ايالهی قمشهد متـنع

 ).63ص(باشند 
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 63ص (الهى جاویدانند  بهشت رحمت در: ...خرمشاهی.( 
 63 ص ( خداوند جاویدانند رحمتدر : ... فوالدوند.(  

  :هانقد ترجمه
عالقـۀ حـال و   «یک مجاز مرسل و به اعتبار      »رمحة« برغم آنکه در این آیۀ شریفه، کلمۀ      

اللفظی این تعبیر وند به ترجمۀ تحتبه معناي بهشت رحمت الهی است، آیتی و فوالد        » محل
بـه  » رحمـت خـدا  «بعـد از تعبیـر      » یعنی بهشت «اي با افزودن    اند و الهی قمشه   بسنده کرده 

رو ترجمۀ خرمشاهی که به عالقۀ ایـن مجـاز نظـر            از این . ترجمۀ تفسیري رو آورده است    
   .دارد و با روش ترجمۀ ارتباطی، مفهوم مجازي واژه را رسانده  رساتر است

  ).األعراف / ٣١( ﴾... ِعند كلّ مسِجٍد ِزينتكمخذُواْ ... ﴿.3/2
کار رفتـه  از کلماتی است که در آیات قرآن در معناي حقیقی و مجازي به             »الزينة« واژة

ماَء زينا الس ...﴿و )الكهف/٤٦(﴾...الدنيا الْحياِة زينةُ والْبنونَ الْمالُ﴿:معناي حقیقی مانند  . است
یعنـی آنچـه  وسـیلۀ        :»الزينة«: ولی نسبت به این آیه    )...الصافات/ ٦( ﴾الدنيا ِبزينٍة الْكَواِكبِ  

 ).202:13، ج1414ابن منظور،( آراستن است
.  یعنی لباستان را برگیرید، و زینت حالتی در لباس اسـت          »خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجدٍ    «

را اراده کـرده اسـت؛ بنـابراین در ایـن      محـل آن »زينة«فاده از حالت به دیگر سخن، با است  
سیوطی معتقـد  ). 393: 8، ج1418صافى ،   (  عبارت مجاز مرسل با عالقۀ حالیه وجود دارد       

باشـد   پـس منظـور محـل آن مـی      است برگرفتن زینت ممکن نیـست چـون مـصدر اسـت،           
  ).74:1387، 2، ج1429، سیوطی(

 155ص ... ( خود بپوشیدلباسعبادت به هنگام هر : ...  آیتی.(  
 ــد  زیورهــاى: ... اىالهــی قمــشه ــادت بــه خــود برگیری  خــود را در مقــام هــر عب

 ).154ص...(
 154ص ... (خودرادرهرمسجد برگیرید  ]پوشاك[ زینت:... خرمشاهی.( 
 154ص ... ( خود را در هر نمازى برگیرید جامه:... فوالدوند.( 
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 :هانقد ترجمه
اي، مقـصود مـورد    در ترجمۀ الهـی قمـشه     » زیور« به   »زينة«  ترجمۀ پر واضح است که   

خرمـشاهی کـه   . یعنی لباس است را نرسانده است     » محل زینت «نظر در مجاز را که همان       
و هـم  ) زینت(آورده است یعنی هم حال » پوشاك«اللفظی را با اضافۀ تفسیري معناي تحت 

  محل آن ،»زينة«که مقصود مجازي   یرا مورد توجه قرار داده است در حال       ) پوشاك(محل
» لبـاس «رو در ترجمۀ آیتی و فوالدونـد کـه بـا آوردن واژة             از این . یعنی همان لباس است   

رساند، عالقۀ حـال و محـل رعایـت شـده و ایـن ترجمـه           را می  »زينة« معناي مجازي کلمۀ  
  .تر استدقیق

  )مجاز حالیت(مجاز با عالقۀ اطالق محل و ارادة حال - 4- 3

: 1411التفتازانی،  (کند  چه در آن حلول می    جاز حالیت، نامیدن چیزي است به اسم آن       م
  :مانند). 157

  )آل عمران/١٦٧( ﴾... ما لَيس يف قُلُوِم  ِبأَفْواِهِهميقُولُونَ ﴿.4/1
این واژه در  .به معنی دهان است  ) 650: 1412راغب اصفهانى   ( فم جمع   أفواه :»أَفْواِهِهم«

 :در معنـاي حقیقـی ماننـد    . کـار رفتـه اسـت     کـریم در معنـاي حقیقـی و مجـازي بـه           قرآن  
﴿...      أَفْواِهِهم ِمن جرخةً تكَِلم ترأفـواه « ولـی در آیـۀ مـورد نقـد، کلمـۀ           )كهف/٥(﴾...كَب« 

 رو لفـظ محـل   مکان زبان اسـت، از ایـن   »أفواه« مفهومی مجازي با عالقۀ محلیت دارد؛ چه      
: 4، ج1418،  صـافى (اراده شـده اسـت    )لسان( و آنچه در محل جـا گرفتـه   ذکر شده  )أفواه(

368.(  
 73ص ... (گویند که به دل اعتقاد ندارند چیزهایى مىزبان به : آیتی.(  
  انـد  چیزى اظهار کنند که در دل خالف آن پنهـان داشـته   زبان  به  : ايالهی قمشه ...

  ).72ص(
 72ص ... (یشان نیستگویند که در دل هاچیزى مىزبان به : خرمشاهی.( 
 72ص ... (گفتند که در دل هایشان نبود  خویش چیزى مى زبانِبه: فوالدوند.(  
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  :هانقد ترجمه
در ترجمۀ این آیه هر چهار مترجم گرانقدر با رعایـت عالقـۀ حـاکم بـر مجـاز مرسـل                 

  .انداي رسا ارائه داده معناي مجازي این کلمه را آورده و ترجمه،»أفواه«
  )األعراف / ٣١( ﴾...مسِجٍد خذُواْ ِزينتكم ِعند كلّ. ..﴿.4/2  

قَالَ الَِّذين غَلَبواْ على أَمـِرِهم لَنتِخـذَنَّ        ...﴿در آیاتی ماننـد     » مسجد«در قرآن کریم واژة     
 ﴾...َ الْمـؤِمِنني   نيوالَِّذين اختذُواْ مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقَا ب      ﴿ و   )کهف/٢١( ﴾علَيهم مسِجدا 

 مجـاز  »ِعند كُلِّ مـسِجدٍ «عبارت کار رفته است، اما در  در معناي حقیقی به   ،)التوبة /١٠٧(
مرسل با عالقۀ محلیت وجود دارد و مقصود از مسجد، طواف و نمـاز اسـت؛ چـه مـسجد        

الق مکان نماز است ولی از باب اطالق محـل و ارادة حـال، طـواف و نمـاز بـر مـسجد اطـ         
سیوطی معتقد اسـت کـه برگـرفتن زینـت بـراي خـود              ). 180: 8 ، ج 1418،   زحیلى(شود   می

 سیوطی،( مقصوداز مسجد، نماز است    مسجد واجب نیست، و از باب اطالق محل بر حال،         
1387 :74.(  
 155ص ... ( لباس خود بپوشیدعبادتهنگام هر  به: ... آیتی.(  
  ص ... (خـود برگیریـد       بـه  عبـادت قام هر   زیورهاى خود را در م    : ... اىالهی قمشه
154.( 
 154ص ... ( برگیرید مسجدخودرادرهر]پوشاك[زینت: ... خرمشاهی.( 
 154ص ... ( برگیرید نمازىجامه خود را در هر :... فوالدوند.(  

  :هانقد ترجمه
  را بـه »مسجد« اي کلمـۀ قمشه شود که آیتی و الهی   مالحظه می » مسجد«در ترجمۀ کلمۀ  

 از همـان    »مـسجد « خرمشاهی در ترجمۀ کلمـۀ    . اندترجمه کرده » عبادت«یی  صورت معنا 
یک از این سه    در واقع هیچ   اي حرفی ارائه داده است؛    استفاده کرده و ترجمه    »مسجد«لفظ  

اند ولـی فوالدونـد بـا    درنظرنگرفته است را » نماز«که   »مسجد« مترجم معناي مجازي کلمۀ   
تـري را ارائـه داده      ترجمـۀ مجـازي و صـحیح      » ریدجامۀخود را درهرنمازي برگی   «عبارت  

  . است
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  اعتبارماکانمجاز با عالقۀ  - 5 - 3

). 156:1411التفتـازانی، (نامیدن چیـزي بـه نـام پیـشین آن اسـت          :عالقۀ اعتبار ما کان     
  : مانند
5/1.﴿نِكحأَن ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مِإذَا طَلَّقْتوننهاجوالبقرة /٢٣٢(﴾.... أَز(  
»نهاجواج :»أَزومعناي همسر همچنـین   و به) 385: 1412راغب اصفهانى،  ( جمع زوج    :أَز

 از کلماتی است که در آیات       »أزواج« واژة). 291: 2، ج 1414منظور،   ابن( در برابر فرد است   
واللَّه جعلَ لَكُم من ﴿: قیقی مانندمعناي ح. کار رفته استقرآن در معناي حقیقی و مجازي به    

ِلم حترم ما أَحلَّ اللَّـه  ... ﴿ و )حنل/٧٢( ﴾...أَنفُِسكم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواِجكُم بِنني وحفَدةً  
        اِجكوات أَزضرِغى متبت  ولی در آیۀ مورد نقد، مقصود از       )التحرمي/١ (﴾...لَك» ـنهاجوأَز «

بیانی دیگر نامگذاري خواستگار به    به. اندکسانی هستند که قبال همسر آن زنان مطلقه بوده        
،  کاشانى(به شیوة مجاز است     ) گذشتۀ آن ( همسران نامگذاري چیزي به اسم ما یؤول إلیه       

  . مجاز مرسل است و عالقۀ آن اعتبار ما کان است »أَزواجهن«پس ). 369: 1،ج1423
 خـود   همـسران مانع مشوید کـه بـه نکـاح      ... و چون زنان را طالق دادید و        : آیتی 

  ).38ص ... (درآیند
  بـه طریـق مـشروع بـه ازدواج بـا        ... و چون زنان را طالق دادید و      : ايالهی قمشه 

 ).37ص ... (  تراضى کنندمردى
 37ص... (درآیندهمسرانشان به نکاح ...وچون زنان را طالق گفتید و: خرمشاهی.( 
 سابق[همسران  آنان را از ازدواج با  ...و چون زنان را طالق گفتید، و        : فوالدوند [ 
  ).37ص ...(خود

 :هانقد ترجمه
انـد  استفاده کرده »أزواج«اللفظی  و خرمشاهی از ترجمۀ تحت     هاي فوق آیتی  در ترجمه 

نگـرش بـه   : اعتبار ماکـان (یعنی  »همسران سابق«که نسبت به ترجمۀ مجازي این کلمه که         
کلمـۀ   »أزواج« اي در ترجمۀ  الهی قمشه . باشداست، ترجمۀ مناسب و واضحی نمی     ) گذشته

اما فوالدونـد   . اللفظی آورده نه ترجمۀ مجازي     یعنی نه ترجمۀ تحت    ،کار برده را به » مردي«
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اللفظی همراه بـا اضـافۀ تفـسیري را انتخـاب     ترجمۀ تحت» خود] سابق[همسران  «با تعبیر   
  . باشد  می»أزواج« تر و متناسب با معناي مجازي کلمۀاي صحیحت که ترجمهنموده اس

  )النساء / ٢( ﴾... أَمواهلم  الْيتامىوَءاتواْ﴿ .5/2
راغـب  (یتیم آن است که ،پدر کودکى، قبل از بلـوغ او بمیـرد     . يتيم و يتيمة   جمع   :»الْيتامى«
1412 :889.(  

در معنـاي  . کـار رفتـه اسـت   معناي حقیقی و مجازي بهاین کلمه نیز در قرآن مجید در        
...  ﴿و ) البقره/83 (﴾... والْمساِكِني و  والْيتامى  الْقُرىبيوِبالْواِلديِن ِإحسانا وذِ  ... ﴿: حقیقی مانند 

  لىالَ عالْم َءاتىى     وامتالْيىب وِه ذَِوي الْقُربح     ناب و اِكنيسالْمقَـاِب        ويف الرو ائِلنيالسِبيِل والس ...﴾ 
بـه سـخن   .  در معناي مجـازي آمـده اسـت        »الْيتامى« نساء کلمۀ 2ولی در آیۀ     )البقره/١٧٧(

خـواهیم   کـار رفتـه و گرنـه مـوقعى کـه مـى           نسبت به زمان گذشـته بـه       »يتامى«دیگر کلمه   
انـد؛ بنـابراین ایـن آیـه مجـاز        شدهدختران یتیم را تزویج کنیم دیگر یتیم نیستند چون بالغ 

  ).279: 2، ج1377، قرشی (باعتبار ما کان است) مرسل(
این مجاز بودن در جایی است که ما داللت یتیم را به کـودکی کـه در زمـان یتیمـی بـه         

  . برد، حقیقت بدانیم و اطالق یتیم پس از زمان بلوغ  را مجاز بدانیمسر می
 78ص ... ( دهید  را به یتیمانیتیمانمال : آیتی.(  
 77ص ... ( به دست آنها دهیدیتیمان را پس از بلوغو اموال : ايالهی قمشه.( 
 77ص ... (را به ایشان برگردانید یتیمان واموال: خرمشاهی.(  
 77ص ... (دهید] باز[ را به آنان یتیمانو اموال :فوالدوند.(  

  :هانقد ترجمه
دهد که کلمۀ یتامی به اعتبـار  یتیم، نشان میسیاق آیه یعنی امر به برگرداندن اموال به        

آید که همـۀ  نظر میرو  بهاند؛ از این کسانی هستند که پیش از این یتیم بوده       » ماکان«عالقۀ  
بـسنده  » یتـامی «مترجمان مذکور بدون مالحظه این عالقه به ترجمـۀ تحـت اللفظـی کلمـۀ               

رده است ولی این ترجمه نیز معنـاي  را آو» پس از بلوغ«اي قید هرچند الهی قمشه  . اندکرده
  .رساندرا نمی» یتامی«مجازي 
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  مجاز باعالقۀ اعتبار مایکون - 6 - 3

رسـد  چـه در آینـده بـه آن مـی        نامیدن چیزي است بـه اسـم آن       : عالقۀ اعتبار ما یکون   
  :مانند). 156: 1411التفتازانی، (

6/1.﴿الَِّذيننَوفَّووتا يوونَ أَزذَريو ا  ِمنكُمالبقرة/ ٢٤٠( ﴾...ج(  
وِمنكُم من يتوىف وِمـنكُم     ... ﴿و مشتقات آن در آیاتی نظیر     » يتوفَّونَ« در قرآن کریم کلمۀ   

وِمنكُم من يتوفَّى  مث ِلتبلُغواْ أَشدكُم ثُم ِلتكُونواْ شيوخا... ﴿و ) احلج/٥ (﴾...من يرد ِإىل أَرذَِل الْعمر
 ولی در آیۀ مورد نظـر مـا کلمـۀ     .  است کار رفته  در معناي حقیقی به    )غافر/٦٧ (﴾...بلِمن قَ 

  . کار رفته است در معناي مجازي به)يتوفَّونَ(
 در این آیه این است که مشرف به مـوت و در حـال احتـضار               »يتوفَّونَ« منظور از کلمۀ  

 و پیداسـت کـه منظـور از    .)93:  2  ج،1398نجفـى خمینـى ،   (باشند، تا بتوانند وصیت کننـد       
تواند فرمان دهـد یـا نهـى کنـد و            اند نیست زیرا شخص مرده نمى      که مرده  کسانى »يتوفون«

  ).602: 2 ،ج1372،  طبرسى(وصیت نماید 
در این آیه شخص مشرف به مرگ، متوفّی نامیده شده که نامیدن چیزي به اسم آینـدة    

بنـابراین در ایـن آیـه مجـاز مرسـل بـا عالقـۀ         ). 374: ،بى تا1 ، ج حقى بروسوى(آن است   
  . مایکون وجود دارد

 40ص ... (گذارند  و زنانى برجاى مىمیرند  مىمردانى از شما که : آیتی.(  
 39ص ... ( و زنانشان زنده مانند بمیرندمردانى که : ايالهی قمشه.(  
 گذارند ، و همسرانى برجاى مى    سپارند جان مى  که شما از کسانى و: خرمشاهی ...

  ).39ص (
 و همـسرانى بـر جـاى    رسـد  مرگـشان فـرا مـى    و کسانى از شـما کـه        : فوالدوند ،

 ).39ص ... (گذارند  مى
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  :نقد ترجمه ها
گوید که در آسـتانۀ مـرگ قـرار گرفتـه و      قرآن در این آیه در بارة شوهرانى سخن مى   

-ه شده بـه ترجمـۀ تحـت    هاي ارائ بنابراین در ترجمه  . گذارند   جاى مى همسرانى از خود به   

  .اندگذاشتهرا فرو» ما یکون عالقۀ«اللفظی بسنده شده است و 

  )عالقۀ مسببیت(مجاز با عالقۀ اطالق مسبب و ارادة سبب  - 7 - 3

  : مانند. نامیدن چیزي به نام مسبب آن است: عالقۀ مسببیت
  )االعراف/ ٢٦( ﴾ ...يواِري سوَءاِتكُم ِلباسا قَد أَنزلْنا علَيكم... ﴿.7/1
کنـد، نـه    را براى پوشیدن تهیه مـى  به معناى چیزى است که انسان آن    " لباس ":»ِلباسا«

مواد اصلى آن از قبیل پنبه، پشم، ابریشم و غیره که پس از انجام عملیاتى از قبیل رشـتن،      
این معنـاي   ) 69:   8، ج 1417،   ىئطباطبا. (آید بافتن، بریدن و دوختن به صورت لباس درمى       

أَخـرج  ...﴿ و )احلج /٢٣( ﴾...وِلباسهم ِفيها حِرير...﴿:  قـرآن ماننـد   ۀحقیقی در آیات شریف   
 . آمده است)األعراف /٢٧ (﴾...أَبويكُم ِمن الْجنِة ينِزع عنهما ِلباسهما 

 عالقۀ اطالق سبب بر مـسبب آن  مجاز مرسل با :  لباسا »قَد أَنزلْنا علَيكم ِلباسا   «در عبارت   
  آیـد است یعنی از آسمان باران نازل کرد چه باران سبب است و از آن لبـاس بدسـت مـی           

وسیلۀ باران که از آسـمان  مقصود این است که به: حسن گوید. )30 : 5 ، ج1420،  اندلسى(
:  4، ج1372،  طبرسـى ( شـود شود، لباس و وسائل دیگر زندگى از زمین تولیـد مـی    نازل می 

631.(  
 154ص ... ( فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشد اى جامهبراى شما : ... آیتی.(  
  بـراى شـما    ...  کـه سـتر عـورات شـما کنـد و              لباسـى  محققا ما : ... ايالهی قمشه

 ).153ص ...(فرستادیم
 پدیدآوردیم کـه هـم عـورت شـما را           لباسىراستى که براى شما     به :...خرمشاهی 

 ).153ص (...بپوشاند و هم
 فرسـتادیم کـه عورتهـاى شـما را پوشـیده            فرو لباسىما براى شما    : ...  فوالدوند

  ).153ص ...(دارد  مى
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  :هانقد ترجمه  
 »ِلباسـا «ي ناي تحت اللفظـی کلمـه  هاي مورد بررسی هر چهار مترجم به مع  در ترجمه 

) لباس( این آیه مسبب  را فرونهاده اند؛ چه در    ) باران(ي مجازي آن    اند و ترجمه  اکتفا کرده 
  . است» باران«ذکر شده ولی مراد از آن  سبب پیدایش این لباس یعنی 

  )عالقۀ سببیت(مجاز با عالقۀ اطالق سبب و ارادة مسبب  .3- 3
). 156: 1411تفتـازانی،   (نـام انگیـزه و سـبب آن اسـت         نامیدن چیزي بـه   : عالقۀ سببیت 

  :مانند
8/1.﴿... متلَوِة فَِإذَا قُماملائدة / ٦( ﴾اغِْسلُواِْإىل الص(  

، 1414ابـن منظـور،   ( انـد  قیام را برخاستن ضد نشـستن گفتـه  )  یا حقیقی (معناي اولى   
کـار رفتـه    نیـز بـه    )املدثر/٢( ﴾قُم فَأَنِذر ﴿این معنا در آیاتی در قرآن مانند آیـۀ          ). 496: 12ج

کـار رفتـه اسـت؛ چـه     ه در معنـاي مجـازي بـ   »قُمتم«  کلمۀ،است؛ ولی در آیۀ مورد نظر ما     
چون فعل مسبب از اراده و قدرت است لذا مسبب در مقـام       : گویداش می زمخشرى درباره 
به بیانی دیگر مقصود از آن ایـن اسـت           ). 609: 1 ، ج 1407زمخشرى ،     (  سبب قرار گرفته  

راي ارادة قطعی، سـببی بـ  . را اراده کردیدکه براي قیام به نمازآماده شدید و آن     که هنگامی 
:  11، ج1420،  فخرالـدین رازى (انجام کار است، و اطالق اسم سبب بر مسبب مجـاز اسـت        

 . با عالقۀ مسببیت است »قُمتم« رو مجاز بودن کلمۀاز این). 297
 ص (هایتان را با آرنج بـشویید        صورت و دست    برخاستید، چون به نماز  : ... آیتی
109.(  
  تـا مرفـق     ها را  صورت ودست  ماز برخیزید براى ن  خواهیدچون  ..  :ايالهی قمشه

 ).108ص ( بشویید) آرنج(
 هـا  هایتـان را تـا آرنـج      چهـره ودسـت   نماز برخاسـتید    چون براى   ...  :خرمشاهی

  ).108ص (بشویید 
 هایتـان را تـا آرنـج       ، صـورت و دسـت     نماز برخیزید ]  عزم[ به   چون...   :فوالدوند

 ).108ص ( بشویید
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  :هانقد ترجمه
اللفظی را برگزیده اسـت ولـی       ، ترجمۀ تحت  » برخاستید«اي با تعبیر     قمشه آیتی و الهی  

معنـاي  » عـزم، خواهیـد  «فوالدوندو خرمشاهی که با ترجمۀ تفسیري یعنی با افزودن کلمۀ           
  .انداي رساتر ارائه دادهاند ترجمهرا آورده »قمتم« مجازي کلمۀ

 8/2.﴿يراً بشب ياحِسلُ الررالَّذي ي وهويدي ِتِهنمحاالعراف/٥٧( ﴾... ر(  
یعنی رقت قلب و عاطفـه و رحمـت خداونـد یعنـی عاطفـه و احـسان و                  : رحمت آدمیان 

 بـا ایـن معنـاي حقیقـی خـود در      رمحة کلمۀ) 231 :   ق1414،  12ابن منظور، ج(روزي دادن  
و  )نـساء  /٩٦(﴾...رحمـةً  درجاٍت منه ومغِفرةً و   ﴿: بسیاري از آیات قرآن آمده است؛ مانند      

﴿  ملَه اللَِّه ِلنت ٍة منمحا رآل عمران/١٥٩( ﴾...فَِبم(  
 اعراف، معناي مجـازي دارد، و مقـصود از     57 در آیۀ    »بين يدي رحمِتهِ  «ولی در عبارت    

رحمت باران است و عالقۀ سببیت مطرح است زیرا دست، سبب إنعام و بخـشش اسـت و                
  ).371: 3 ، ج1415،   و درویش437: 8 ، ج1418،  صافى(شود شمرده می» ترحم«بخشش 

 ص ... ( فرسـتد  خود بادها را بـه بـشارت مـى     رحمت  و اوست که پیشاپیش     : آیتی
158.(  
  بـاران رحمـت خـویش   بـه بـشارت    را ادهـا ب واو خدایى اسـت کـه     :ايالهی قمشه 

 ).157ص... (درپیش فرستد
 بخـش مـژده ] بـاران [ رحمـتش  پیـشاپیش  را بادها که است اوکسى و: خرمشاهی 

 ).157ص ... (فرستدمى
 فرستد رسان مى  مژدهرحمتش  ]  باران[و اوست که بادها را پیشاپیش       : فوالدوند ...

  ).157ص(
 :هانقد ترجمه
اللفظی کلمه بسنده نمـوده ولـی الهـی    هاي مورد بررسی آیتی به ترجمۀ تحت در ترجمه 

 ترجمۀ تفسیري و تعیین مصداق ایـن رحمـت یعنـی بـا     اي، خرمشاهی و فوالدوند با   قمشه
رو این ترجمـه دقیـق و مناسـب    اند از این افزودن کلمۀ باران معناي مجازي کلمه را آورده       

  .تر است
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  ) :مجاز خصوصیت( مجاز با عالقۀ اطالق عموم و ارادة خصوص .8 - 3

  : مانند. )73: 2، ج1429السیوطی، (مجاز خصوصیت اطالق اسم خاص بر عام است 
9/1. ﴿مقَالَ لَه الَِّذيناسآل عمران / ١٧٣( ﴾...  الن(  
»اسایـن  ). 64:  4، ج1417،  طباطبـائى  ( معناى افرادى از انـسان اسـت   به"ناس"کلمۀ  : »الن

أَ ﴿: ماننـد . توان در آیات بـسیاري از قـرآن کـریم مالحظـه کـرد      معناي حقیقی کلمه را می    
 تجري ِفي الْبحِر ِبمـا       والْفُلِْك الَّيت ... ﴿و   )البقرة/٤٤( ﴾...الْرب وتنسونَ أَنفُسكُم    تأْمرونَ الناس بِ  

و اسالن فَعنالبقرة / ١٦٤ (﴾...ي( 
 و اندلـسی،  338: 2، ج1415آلوسـی،  ( آل عمـران مجـاز اسـت     173 در آیۀ    »ناس«کلمۀ  

: 2، ج1415آلوسـی،  ( سعود اشـجعی اسـت   نعیم بن مـ    »الناس«منظور از   ). 436:  3، ج 1420
رو عالقـۀ آن عـام و      از ایـن  ). 436: 3، ج 1420 و اندلـسی،     222:  1، ج 1377،    و طبرسى  338

شـده  ) برخی از مردم(خاص یعنی از لفظ ناس که بر عموم مردم اطالق دارد ارادة خاص              
  . است
 73ص ... ( گفتندشان مردمکسانى که : آیتی.( 
 72ص ...  ( به آنها گفتند)منافق(مردم نانى که چون آن مؤم: ايالهی قمشه.( 
 72ص ... (به ایشان گفتندبعضى همان کسانى که چون : خرمشاهی.( 
 72ص ... ( به ایشان گفتندمردم] برخى از[همان کسانى که : فوالدوند.(  

  :هانقد ترجمه
الهـی  را در نظـر گرفتـه اسـت و        » مـردم «  یعنـی  »الناس«اللفظی کلمـۀ    آیتی ترجمۀ تحت  

مـردم  «اللفظی، همراه با اضافۀ تفسیري را آورده و ایـن کلمـه را بـه       اي ترجمۀ تحت  قمشه
برخـی از  «و فوالدوند بـه  » بعضی«خرمشاهی این کلمه را به . ترجمه کرده است » ) منافق(

رو در روش خرمـشاهی و فوالدونـد جنبـۀ مجـاز بـودن بـا            اند؛ از این  ترجمه کرده » مردم
  .تر استاش مناسبرعایت شده، ترجمهعالقۀ عام و خاص 

  )النساء /٥٤( ﴾...أَم حيسدونَ على ما َءاتئهم اللَّه ِمن فَضِلِه  ﴿.9/2 
 88ص ... (برند؟  حسد مى...  مردمیا بر: آیتی.(  
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 87ص ... ()یعنى پیامبر و مسلمین(مردم ورزند با  بلکه حسد مى: ايالهی قمشه.(  
 87ص ...(برند؟رشک مى...مردمان]ازبه بعضی [: ...خرمشاهی.(  
 87ص ... (ورزند  رشک مى... ،  مردمبه: فوالدوند.(  

مجاز مرسل از باب  »ناس«بنابراین . باشدمی) ص( پیامبر »ناس«در این آیه مقصود از     
 ).108: 5، ج 1418،  زحیلى(اطالق عام بر خاص است  

  :هانقد ترجمه
انـد؛ کـه   گرفتـه   یعنی مردم را درنظر  »الناس«  کلمۀ اللفظیفوالدوند و آیتی  ترجمۀ تحت     

اي واضح و روشن نسبت به معناي مجازي این کلمـه نیـست، ولـی خرمـشاهی بـا               ترجمه
-اي با ترجمۀ تحـت را افزوده است و الهی قمشه   » بعضی  «ترجمۀ تفسیري این واژه، کلمۀ      

حظۀ عالقۀ اطـالق عـام   و با مال) پیامبر و مسلمین( واضافۀ تفسیري  »ناس« اللفظی از کلمۀ  
  . اندتري را ارائه کردهبر خاص، نسبت به سایر مترجمین ترجمۀ مناسب

  )مجاز ملزومیت( مجاز با عالقۀ اطالق الزم و ارادة ملزوم - 9 - 3

  :مانند). 1411:156تفتازانی،( اطالق اسم ملزوم بر الزم است : عالقۀ ملزومیت
  )االنعام /١٥٠( ﴾... معهمشهداْ فَلَا تشهدوفَِإن ...﴿.10/1
  149ص (...  گواهى مده تو با آنانگواهى دادند پس اگر :...  آیتی.( 
  گواهى  هاتو باآن  )گویند چون دروغ مى  ( گواهى دادند پس هرگاه   : ...ايالهی قمشه 
 ).148ص ( ...مده
 ص ... ( گـواهى مـده   ، تـوهمراه بـا آنـان        گواهى دادنـد  اگرآنان هم   : ... خرمشاهی
148.( 
 148: ص... ( شهادت مده تو با آنانشهادت دادندپس اگر هم : ... فوالدوند.(  

یا بـا بینـایی یـا از روي بـصیرت و          (همراه دیدار    در لغت به معناي حضور به      :الشهادةُ
کنـد بـر   ایـن معنـاي حقیقـی کـه  داللـت مـی       ). 465:  1412،     راغب اصفهانى (است   )آگاهی

 و )البقـرة /١٨٥  (﴾...فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيـصمه   ...﴿یـات   حضور و علم و آگاهی در آ      
﴿ ...    ملْقَهواْ خِهد150اما در آیـۀ  . کار رفته استو نیز آیات دیگر به     )الزخرف/١٩ (﴾...أَ ش 
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ها و موافقت با آنـان و تـصدیق آنـان       بر تسلیم شدن براي آن     »الشهادة«انعام اطالق اسم    
را مجـاز  ، استعارة تـصریحیۀ تبعیـه وجـود دارد وصـحیح اسـت کـه آن            در گواهی باطل    

 مرسل از اطالق الزم و ارادة ملزوم دانست، زیرا گواهی دادن از لوازم تسلیم شدن اسـت                 
   ).324: 8 ،ج1418،   و صافى265: 3 ، ج1415،  درویش(

  :هانقد ترجمه
 و بـه معنـاي     کـرده  را ترجمـه     »شـهد « کلمـۀ  اللفظـی، هر چهار مترجم با ترجمۀ تحت     

  .اندمجازي آن توجه ننموده
 هاجدول مقایسه ترجمه

تعبیر  آیه
 مجازي

 ترجمه نوع عالقه
 الهی

ترجمه 
 فوالدوند

ترجمه 
 خرمشاهی

 آیتی ترجمه

 حرفی حرفی مجازي حرفی کل و جزء األصابع بقرة/۱۹
 حرفی مجازي حرفی مجازي کل و جزء أَجلَهن بقرة/۲۳
 حرفی مجازي حرفی تفسیري جزء و کل الراکعني بقرة/۴۳
 مجازي مجازي مجازي مجازي جزء و کل رقبة بقرة/۹۲

-آل/۱۰۷
 عمران

 حرفی مجازي حرفی تفسیري حال و محل رمحة

زينة  اعراف/۳۱
 مسجد

 /حرفی حال و محل
 حرفی

 /مجازي
 مجازي

 /مجازي حرفی /تفسیري
 حرفی

آل / ۱۶۷
 عمران

 مجازي جازيم مجازي مجازي حال و محل أفواه

 حرفی حرفی مجازي ـــــ ما کان أَزواج بقرة/۲۳۲
 حرفی حرفی حرفی حرفی ماکان الْيتامى نساء/۲

 حرفی حرفی حرفی حرفی مایکون يتوفَّونَ بقرة/۲۴۰
 مسبب و ِلباسا اعراف/۲۶

 سبب
 حرفی حرفی حرفی حرفی

 سبب و قُمتم مائدة/۶
 مسبب

 حرفی مجازي مجازي حرفی

 حرفی مجازي مجازي مجازي سبب و رحمة اعراف/۵۷
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 مسبب
آل /۱۷۳

 عمران
اسو عموم الن 

 خصوص
 حرفی مجازي مجازي تفسیري

عموم و  الناس نساء/۵۴
 خصوص

 حرفی مجازي حرفی مجازي

الزم و  شهدوا انعام/۱۵
 ملزوم

 حرفی حرفی حرفی حرفی

و آیتـی   / مـورد 4الهی/ مورد8وندفوالد/  مورد   9خرمشاهی  :  مورد تعبیر مجازي   18از  
  .اند مورد را مجازي ترجمه کرده3

  گیرينتیجه

ــات قرآنــی آورده      ــسران در ذیــل برخــی از کلم ــه مف ــسیرهایی ک ــرد  تف ــد، رویک   ان
نهادن معنـاي حقیقـی برخـی از کلمـات و توضـیحات تفـسیري و آوردن          مترجمان به فرو  

به پدیدة مجاز مرسل در آیات شـریفۀ  ها معادل مجازي براي این کلمات، نشان از باور آن    
  . قرآن است

معنـاي   »شهد«و  »يتوفون«» لباس«هاي مرسل هرچند مترجمان در مواردي مانند مجاز   
ولـی در بـسیاري از مـوارد بـا تعبیـرات مجـازي فارسـی و        . اندنهادهها را فرو مجازي آن 

هـا، ظرفیـت   ن رساییای. اندهاي تفسیري مجازهاي مرسل را با رسایی ترجمه کرده  ترجمه
  . رساندها را میزبان فارسی در ترجمۀ مجاز

ها ي هـر متـرجم   نواختی در ترجمه هاي مرسل و فقدان یک    ناهماهنگی در ترجمۀ مجاز   
  .مشی مشخص ندارددهد که مترجم براي ترجمۀ این قبیل تعابیر خطنشان می

 آقایـان فوالدونـد و   سازد که در ترجمـۀ مقایسۀ چهار ترجمۀ مورد بررسی، معلوم می     
خرمشاهی، ترجمۀ بسیاري از تعابیر مجازي، براساس عالقۀ مجازها صورت گرفته است            

  .تر استها به معناي مراد مجازهاي مرسل نزدیکهاي آنو ترجمه
   :براساس آنچه آوردیم بهتر است
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هاي مرسـل آورده  اللفظی یا حرفی که یک مترجم براي برخی از مجاز   هاي تحت ترجمه
اساس ترجمۀ مـتن محـوري و آراء     هاي مرتبط،  البته بر    بازنگري شود و با مالحظۀ عالقه     

هـاي مرسـل  ارائـه    هـاي وي در مجـاز  نواخت و هماهنگ با ترجمـه     اي یک تفسیري ترجمه 
  . شود

 :شوددر خاتمه پیشنهاد می
  .هاي مرسل آیات شریفۀ سایر اجزاء قرآن نیز بررسی شودترجمۀ مجاز .1
اند به نقد هاي مرسل ارائه داده    که دیگر مترجمان گرانقدر براي مجاز      هاییترجمه .2

 .آورده شود

  هانوشتپی

جـاى هـر کلمـه از       در این ترجمه، متـرجم بـه      : همگام یا حرفی  اللفظی یا   ترجمۀ تحت . 1
-بنـدى ها و ترکیـب سپس جمله. کنداى از زبان مورد نظر را جایگزین مى    زبان اصلى، کلمه  

کند و تا پایان همین گونـه ادامـه   یک به یک، کلمه به کلمه، تعویض و تبدیل مىهاى کالم را   
 .دهدمی

پردازد ولى به   در این نوع ترجمه مترجم به شرح و بسط مطالب مى          : ترجمۀ تفسیري .2
ــتن    ــلى م ــان اص ــر از زب ــرى غی ــان دیگ ــت، (زب ــشتر در )126-125: 1، ج1385معرف و بی

  ).23: تایحیی، بی معروف،( رودکار میترجمۀآیات و متون دینی به
ترین کلمات و عبـارات     اي است که پیام متن مبدأ را با متداول          ترجمه: ترجمۀ ارتباطی .3

: 1381ناظمیان به نقل از نیومـارك ، ( هاي دستوري به زبان نقصد بر می گرداند         و ساخت 
25.( 

انی اسـت؛ بـه   داود ظاهري که نام کامل او داوود بن علی بـن خلـف اصـفه          : ظاهریه. 4
معـروف شـد و پیـروان وي    » يظـاهر «دلیل مذهب مستقل خویش وآراي خاصش به لقب  

 ).254-1957:255زرکشی، (شوندنیز ظاهریه خوانده می

5 . نام کامل وي ابوالعباس احمد بـن احمـد الطبـري اسـت و بـه لقـب ابـن                  :ابن القاص
ـ     .القاص شهرت داشت ات مـشهوري در ایـن   او یکی از فقهاي مـذهب شـافعی بـود وتألیف
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درطرســوس ). 335( اودرســال .ادب القاضـی والتلخــیص و المفتــاح زمینـه داشــت؛ ماننـد   
  ).254-255: همان(درگذشت

او .از دانشمندان مذهب مالکی و شاگرد شـیخ االسـالم ابهـري بـود     : دابن خویر مندا  . 6
  ).254-255: همان( درگذشت) 400(دربصره میزیست و درحدودسال

 منابع

  .انتشارات سروش :تهران. 3چ. »ترجمه قرآن مجید« ).1371. (بد المحمدآیتى، ع - 
انتـشارات فاطمـۀ     :قـم . 2چ .»ترجمه قرآن کـریم   «  ).1380. (اي، مهدي الهی قمشه  - 

 .الزهراء
-قرآن کریم همراه با ترجمـه، توضـیحات، واژ   «). 1375. (خرمشاهی، بهاالـدین   - 
 .انتشارات جامی، انتشارت نیلوفر:تهران. 2چ.»نامه

دار القـرآن    :تهـران . 1 چ .»ترجمـه قـرآن کـریم      « ).1373. ( مهدىفوالدوند، محمد  - 
 ).دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسالمى( الکریم
علـي عبـد    : حتقيق.»روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم     «). ۱۴۱۵. (سيدحممود آلوسي، -

 .دارالكتب العلمية: الباري عطية بريوت
 .دارصادر: بريوت. ۳ ط.»العرب لسان«). ۱۴۱۴. ( بنمكرممنظور،حممد ابن -
ــي   -  ــن عل ــسني ب ــوح رازي، ح ــان يف  «). 1408( .أبوالفت ــان و روح اجلن روض اجلن

بنیـاد   :مـشهد .  دکتـر محمـد مهـدى ناصـح     -دکتر محمد جعفر یاحقى: تحقیق.» تفسريالقرآن
 . هاى اسالمى آستان قدس رضوىپژوهش

صـدقي  :  حتقيـق  .»احمليط يف التفسري   لبحرا«). ۱۴۲۰. (أندلسي،أبوحيان حممد بن يوسف    -
 . دارالفكر: بريوت. حممد مجيل

 .دارالفکر:  قم-إيران. ۹ط.»خمتصر املعاين«). ۱۳۸۸.(التفتازاين، سعد الدين -
 . دارقنيبة: دمشق. ۱ط. »دالئل اإلعجاز«).۱۴۰۳. (جرجاين، عبدالقادر -
 . دارالفكر: بريوت.»تفسري روح البيان«). ت.ال.(، إمساعيل حقي بروسوي -
 .انتشارات مروارید:تهران .»فرهنگ اصطالحات ادبی«). 1382. (سیما داد، - 
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 . دار اإلرشاد: سورية. ۴ط .» إعراب القرآن وبيانه«). ۱۴۱۵.(حمىي الدين درويش، -
 .انتشارات دانشگاه :تهران .»نامهلغت« ).1373. (دهخدا علی امبر - 
صـفوان   :حتقيـق .»ت يف غريب القرآناملفردا«). ۱۴۱۲( .حسني بن حممد راغبأصفهاين، -

 .دارالعلم: بريوت. ۱ط. عدنان داودي
. ۲ط.»التفسرياملنري يف العقيدة والـشريعة واملنـهج      «). ۱۴۱۸. (وهبة بن مصطفى   زحيلي، -
 .دارالفكر املعاصر: بريوت
دار : قـاهره .حممد أبوالفضل إبراهيم  :  حتقيق .»الربهان يف علوم القرآن   « ).ت.ال. (زرکشي -
 . و الکتب العربيةاإلحياء
ــل«). ۱۴۰۷. (حممــود زخمــشري، - ــائق غــوامض الترتي . ۳ط.»الكــشاف عــن حق
  .دارالكتاب العريب:بريوت
  دارالکتـب  :بـريوت . ۲ط.»مفتـاح العلـوم   «). ۱۴۰۷. (أبو يعقوب يوسـف    سکاکي، -
 .العلمية
اإلتقـان يف علـوم     «). ۱۴۲۹. (الدين عبـدالرمحن بنـايب بکـر      جالل السيوطي الشافعي،  -
 .منشورات ذوي القربی.»القرآن
دار :بـريوت . ۴ط.»اجلدول يف اعراب القـرآن    «). ۱۴۱۸( .صايف، حممود بن عبد الرحيم     -

 .الرشيد مؤسسة اإلميان
دفتـر   :قـم . 5 چ .» امليزان يف تفـسري القـرآن     «). 1417. (سید محمد حـسین    طباطبائى، - 

 .انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم
انتـشارات   :تهـران . 1چ.»تفسري جوامع اجلـامع   «). 1377( .طبرسى ، فضل بن حـسن      - 

 .دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم
بـا مقدمـه   : تحقیـق .»جممع البيان يف تفسري القرآن   «). 1372( . طبرسى، فضل بن حـسن     - 

 .انتشارات ناصر خسرو:تهران. 3چ. محمد جواد بالغى
. 1چ.»هــااي از مقالــهمجموعــه: در قلمــرو بالغــت«). 1372( .محمــد مقــدم،علــوي - 
 .مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي:مشهد
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دار إحياء التراث   : بريوت. ۳ط.»مفاتيح الغيب «). ۱۴۲۰.(، أبوعبداهللا حممد بن عمر     رازيفخرالدين - 
 .العريب
ــسن احلــديث«). 1377.(قرشــى، ســید علــى اکبــر -  ــسري اح ــاد  :تهــران. 3چ.» تف   بنی
 .بعثت
بنیاد  :قم. بنیاد معارف اسالمى: تحقیق.»زبدة التفاسري«). 1423(.  اهللا کاشانى، مال فتح - 

 .معارف اسالمى
مؤسسه فرهنگـی    :قم .1 ج. 3چ.»تفسیر و مفسران  «). 1385. (معرفت، محمدهادي  - 
 .تمهید
 .انتشارات سمت: تهران. 3چ.»فن ترجمه«). 1382.(یحیی معروف، - 
: تهـران  .» فارسـی  هایی در ترجمه از عربـی بـه       روش«). 1381.(ناظمیان، رضا  - 

 .انتشاراتسمت
ــى، محمــدجواد -  ــى خمین ــسیر آســان«). 1398( .نجف ــشارات  :تهــران. 1 چ.» تف انت

  .اسالمیه

  مجالت

نقد ترجمه کنایه در ترجمه هاي فارسـی  «). 1392( .اقبالی عباس و زهره زرکار     - 
  .انجمن قرآن و حدیث. مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش دینی .»قرآن
 گونه به پیامبر اکرمهاي عتابخطاب«). 1391( .مديحاجی خانی علی و میر اح    - 

. فصلنامۀ مطالعات ادبـی قرآنـی      .»هاهاي آن در قرآن کریم و بررسی و نقد ترجمه       ) ص(
  .دانشگاه قم: قم

تأثیر بافت کالم بـر ترجمـه   «). 1391( .رضا و زهرا قاسم نژاد ستوده نیا، محمد   - 
  .جمن علوم قرآن و حدیثان. نامه دینیمجلۀ علمی پژوهشی پژوهش .»قرآن
هـاي   جواب شرط محذوف در ترجمـه      نقد و بررسی  «). 1391( .ناصري، مهدي  - 

  . فصلنامۀ مطالعات ادبی قرآنی.»فارسی قرآن کریم
  


