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چکیده
عبارت فاصله در علوم مختلف دارای تعاریف معینی است ،اما معنیی آن در علیوم قیرآن متتیا ت عمیدتا
عبارت از اژههای ا اخر آیات است .عدهای نیز میان فواصل رؤ س آیات فیر مییگذارنید فاصیله را ،در
مجموع ،شاملتر از اژههای ابتدای آیات میشمارند .از سوی دیگربررسی داللتهای ضیمنی در ییم میت ،
ر شی است که براساس آن امکان تمایز نهادن میان مترادفهای زبانی فراهم مییشیود .پیو ه

حاضیر در

جستجوی پاسخ به ای مهم است که ا ال فاصلهها تا چه اندازه در ایجاد داللتهای ثانوی معانی ضمنی ییم
آیه دخالت دارد؛ ثانیا ترجمههای معتبر قرآنی به چیه مییزان از عهیده انت یان ایی داللیتهیای معنیایی
برآمدهاند .ای تح یق ،با ر ش توصیتی –تحلیلی با تکیه بر نظریه داللت های ضمنی بر ر ی ترجمه فاصیله
از د منظر آ اشناختی معناشناختی متمرکز گردیده بر آن بوده است تا کاه ها تغییرات معنیایی را در
ترجمههای قرآن ،در سه بخ

سایه خیان ،زنگ حر ف تشابههای معناشناختی میان فواصل آیات بررسیی

کند ..نتایج ای تح یق نشان میدهد که ا ال فاصله ،نه تنها داللتهای یم آیه بلکه گاه کل سیوره را نییز بیه
لحاظ نحوی ،معنایی آ ایی تحت تأثیر قرار میدهد د م ای که ،با تغیییر در نظیام آ اییی ییم میت در
ترجمه ،بخشی از معنای آن نیز از میان می ر د.
اژگان کلیدی :ترجمه ،فاصله ،داللت ضمنی ،سایه خیان ،زنگ حر ف ،قرآنکریم

Email:rhojatizadeh@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1م دمه
در معنی فاصله در قرآن ،آراء گوناگون و گاه متناقضی را از زبان عالماان بغتاد در دورههاا
مختلف شاهدیم ،بهطور که در تبیین معنی آن ،شاید نتوان به تعریفی واحد دسد یافد .امّاا
آنچه درباره آن اجماع نظر وجود دارد ،توجه به کلمه فاصله ،بهعنوان واژها اساد کاه بار
پایان جمله یا جایگاه استراحد در کغم داللد دارد .فاصله ،هم از نظر آوایی و هم از حیا
معنایی حائز اهمید اسد .در واقع ،بار موسیقایی و معنایی آیه ،توأمان بار دو

کلماههاا

فاصله قرار دارد ،بهگونها که ،میتوان گفد که «این موسیقی آوایی باا موسایقی کای آیاا
در یک سوره ،تناسب دارد ،باهگوناه ا کاه آن را بایاد ی ای از دالیای اعبااز بیاانی قارآن
برشمرد» (رافعی .)012 :0222،البته باید افزود که امتیاز فاصله ،تنها در ایباد موسیقی و آهنا
در کغم نیسد ،بل ه تناسب و انسبام آوایی حاصی از فاصلهها در یک سوره یا یک بخا
از کغم ،در گستر

آفاق معنایی آیا نیز تأثیر میگذارد .دلیی این تأثیرگذار آن اسد کاه

«فاصله برخغف سبع که از لفظ تبعید می کند ،تابع معانی اسد» (رمانی.)65-65 :1625 ،

تا جایی که نگارنده مطالعه کرده اسد ،تاکنون به ترجمهها فارسی قرآنکاریم از منظار
رسانایی آنها بر داللدها ثانویه کلمهها فاصله نپرداختهاناد .و تنهاا مقایساه میاان سابع و
صنایع بدیع لفظی با فاصله در قرآن ،مطمحنظر قرار گرفته اسد که در این قبیای مطالعاا نیاز،
عمدتاً ارز
آواها از حی

موسیقایی بهصور کلی و تخمینی و بدون مطالعاه دقیا  ،باار معناایی و القااگر
آواشناختی ،به مورد بح

گذاشته شده اسد .بههمین سبب ،ایان مقالاه در نظار

دارد ،برخی از معتبرترین ترجمهها قرآنکریم را که رجوع بی تار باه آنهاا مایشاود ،باه
لحاظ توانایی هریک در انتقال داللدها ضمنی از دو منظر موسیقیایی و معنایی ،بررسی کند.
جان استوار میی 1در سال  1581تضمن یاا داللاد ضامنی را باهعناوان ویژگایهاا و
صفاتی که یک واژه بر آنها داللد دارد و در تضاد با داللد صریح واژه ماینشایند ،باهکاار
میبرد ).(Lyons,1977:175
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پیی و الگئو )Payle & Allgeo, 1970: 198-200) 0تداعیها یک واژه را باه معاانی واژگاانی
که معموالً همراه با آن بهکار مایرود ،محادود مایدانناد و از مرجاع و مااداق آن واژه در
ش یبخشی به این تداعی صرفنظر مایکنناد .عادها دیگار ،شارایر روانشاناختی را در
کاربرد یک واژه در نظر میگیرند و آن را بهعنوان واکن هاا عااطفی گوینادگان زباان باه
واژهها تعریف میکنند ).(Osgood et al,1971: 15-16
بهطور کلی ،میتوان گفد که تمام تأثیرا تیرمساتقیم معناایی ،اعام از اتاران ثانویاه،
معانی ضمنی ،ناملموس ،افزوده یا فرعی ،ذهنی و جنبای را کاه عناصار و م لفاههاا یاک
گفتمان مشخص از آن بهوجود آید ،تضمن مینامند .بهنظر میرسد که تأثیر ایان عوامای در
کلمهها فاصله بی

از هرجا دیگر از متن محساوس باشاد .ایان مقالاه مایکوشاد تاا

ماداقها این تأثیرگذار را در ترجمهها قرآنی تبیین نماید.

 -6ر ششناسی پرس
این مقاله با رو

تح یق

توصیفی-تحلیلی و با استناد به داللدها تیرمساتقیم یاک واژه از حیا

آوایی و معنایی و با ت یه بر تفاسیر و واژهنامهها قرآنی ،باه بررسای و مقابلاه ترجماههاا
قرآن 1میپردازد تا به این پرس

پاسخ دهد که:

الف .میزان دقد هریک از ترجمهها در انتقال بار پنهان معنا چگونه اسد؟
ب .چه ارتباطی میان موفقید ترجمه در رسانگی داللدها پنهان کلمههاا فاصاله باا
روی رد تفسیر آن وجود دارد؟
بهسبب آنکه فاصله از حی
اسد ،ابتدا آن را به  0بخ

عوامی متعدد همچون محتوا ،آوا و ساختار قابای تقسایم

آوایای و معناایی تقسایم و ساپ ،،ذیای هار بخا

ماداقها جداگانه و متعدد میپردازیم.
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 -1بازنمود داللتهای ضمنی ناشی از آ ا موسی ی فاصله در ترجمه
به اعتقاد برخی از دانشمندان اسغمی ،نظیر ابن جنی ،اوالً ،ت رار آوا ،م ید ت رار معناا اساد
و موجب تقوید و مبالغه در آن می گردد .دوم آنکه اضافه آوا و موسایقی بار اصای معناا
آیا  ،در ح م افزودن بر معنا اصلی اسد .ساوم ،در قارآن پیوناد مح مای میاان آهنا
حروف و محی ادا آنها از یک سو ،با معنایی که آیه یا کلمه فاصله بار آن داللاد دارد ،از
دیگر سو ،برقرار اسد .و چهارم آنکه هر آوا و صوتی ،بخشی از معنا را باه ماا مای رسااند
(نحله .)172-186 :1656 ،با این وصف ،واضح اسد که باا تغییار نظاام آوایای یاک ماتن در
ترجمه ،بخشی از معنا آن نیز از میان می رود .حال این معنا یا از مقوله سایه خیال اسد یاا
از مقوله آوا و زن

کلمه و کغم یا از مقوله داللد ضمنی یا وجه معناشناختی واژهها.

 -1-1سیمای آیه یا سایه خیان

ی ی از رو هایی که فاصلهها به القا معانی آیهها یار میرسانند ،کمک به ایباد سایما
آیه و سایها اسد که در خیال مخاطب میگستراند .ایان ویژگای ،البتاه در تیار از موضاع
8

فاصله نیز صادق اسد.

اما در این میان ،از نمونهها موسایقی حاروف در کلماههاا فاصاله ،ی ای اشااره باه
واژههایی اسد که در قرآن ،برا روز قیامد آمده اسد .مانناد :الحاقهاه ،الغاشایه و الاااخهه.
«صاخه» گویند؛ زیرا که صیحه شدید باشد و نزدیک اسد پرده گو

را پاره و انسان را کار

کند (قرشی ،1151 ،ج .)111 :8سنگینی آن صیحه را در قیامد خداوند با گازین واژها نشاان
میدهد که نوا جرس

رنجآور و دردناک اسد .زیرا هنگام ادا کاردن ،هاوا را باهگوناها

مخاوص پاره میکند و فضا را با وضع خاصی میش ند تا با شاد باه گاو هاا برساد.
«گویا میخواهد از آنجا با اصرار به داخی کانون ف ر و شعور بشر نفوذ نماید» (ساید قطاب،

 .)115 :1176صاخه دارا دو حرف مضاعف (مشدد) اسد .و بارخغف واژههاا دیگار
چون «طامه»« ،حاقه» و جز آن ،تنها یکبار در قرآن آمده اساد .ایان کلماه دارا دو ت یاه،
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ی ی بر حرف «صاد» و دیگر بر حرف «خاء» اسد« .صاد» از آواها سایشای-صافیر و
«خاء» نیز از زمره سایشیهاا تیرصافیر و هاردو ،آوایای بایواک محساوب مایشاوند.
اصوا بیواک صداهایی هستند که تارها صوتی در آنها به لرز

در نمایآیاد و هنگاام

ادا آنها طنین تارها صوتی شنیده نمیشاود .طبیعتااً بای تار حاروف در هار جملاه و
کغمی ،صداها مبهور اسد (ن.ک :انای« .)01 :1158،،صاخه» ،مأخوذ از یاک ناامآوا و آن،
عبار از صدایی اسد که از برخورد دو پاره آهن به یکدیگر یا بار اثار چاوبی سافد بار
شیء میانتهی حاصی میشود .لی ن ،قیامد را از آن رو به این نام خواندهاند که گو هاا از
شنیدن آن کر میشود و تنها صدایی را مایشانوند کاه آنهاا را باه احیااء و زنادگی فرماان
میدهد .حال براساس آنچه از فحاوا صااخه بیاان شاد ،نظار باه ترجماههاا قرآنای
میاندازیم.
ترجمه و بررسی:
ِ
ِ
الصاخَّ ه﴾ (عب.)11 /،
جاءت َّ
﴿فَإذا َ

 -کشف االسرار ،این واژه را با عبار «آن گه که آن بان

آید که همه گاو هاا آن بانا

را از همه آوازها کر گردد» ،طبر  ،ترجمه قرآن قرن دهام و رونالبناان باهصاور « پا،
چون آید روز رستخیز» یا «چو آمد قیامد» ،م ارمشیراز باهشا ی «هنگاام کاه آن صادا
مهیب [صیحه رستاخیز] بیاید» و ترجمه المیزان به « صیحه شدید آسمان » برگردان کردهاند.
موسیقی در آیه کریمه سوره عب ،،از مقوله سایههاا معناایی اساد؛ یعنای موسایقی و
آهنگی که با کمک سایه و تاویر که از آوا کلمه در خیال مخاطب نق

میبنادد ،پدیاد

میآید .در واقع ،الفاظ نیز همچون عبار ها کغمای ،دارا ساایه و هالاها ویاژهاناد کاه
حواس آگاه ،آن را در مییابد و از این طری  ،صور حسی مدلول را در قوه خیاال ترسایم
میکند .در ترجمهها از دو راهکار برا ترجمه این واژه استفاده شده اسد .نخسد ،اشاره باه
موصوف (قیامد) و حذف صفد و دوم ،اشااره باه موصاوف و صافتی (همچاون :مهیاب،
هولناک ،گو خرا  ،گو فرسا ،کرکننده) که بتواند فای ممیز میان صاخه با ساایر ناامهاا
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و القابی باشد که همگی بر قیامد داللد دارند .فاصله در سوره عب 5 ،،بار تغییار مایکناد.
در حالیکه عب ،،با  80آیه ،از سورهها نسبتاً کوتاه قرآن به شمار میآید .ن ته جالب آنکاه
فاصله آیه  10و  11با آیاتی که بغفاصله قبی و بعد از آن آمدهاند ،تفااو دارد .و در واقاع،
قرآن بدین وسیله نوعی گسساد را ،در عاین پیوساتگی باا آیاا پای

از ایان دو ،نشاان

میدهد .بدین ترتیب که پی تر به  1مسأله پرداخته بود :نخسد ،نشاانههاا توحیاد الهای؛
دوم ،نشانهها دال بر قدر خدا بر معاد؛ و سوم ،یادآور این نعمدهاا بارا بهارهگیار
انسانها ( َمتاعاً لَكُ ْم َو أِلَنْعامأكُم) .در اینجا ،نام خداوند به یاد قیامد منتقی میشود تاا متاذکر
گردد ،شایسته نیسد ،انسان عاقی پ ،از بهرهمند از همه این مواهب ،باز هم ت بر و تمارد
پیشه کند (مفاتیحالغیاب ،1662 ،ج .)21 :11در حالیکه باا حاذف حاروف فاصاله در ترجماه
آیا  ،معانی ثانویه و تسلسی یا گسسد میان آیا احساس نمیشود و دالیی انتخااب لفاظ
«صاخه» نیز بالطبع ،از ذهن شنونده دور میماند .در ترجمهها بااال ،برخای« ،صااخه» را باا
مباز به عغقه الزم و ملزوم ،باه رساتخیز و برخای آن را در ح ام توصایفی بارا قیاماد
آوردهاند .اما در هرحال ،ظاهراً نامآوا مشخای که در زبان فارسی صوتی نزدیک باههماان
واژه را تداعی کند ،وجود ندارد .لی ن با توجه به ارز

آواها این واژه ،برگردان زیر بارا

آن پیشنهاد میشود:

 «و چون به ناگاه آن صیحه به خرودر این ترجمه ،کوش

آید».

شده اساد تاا آواهاا «ص» و «خااء» در دو کلماه «صایحه» و

«خرو » هامچناان حفاظ گاردد« .فااء» در ابتادا آیاه ،اذا فبائیاه اساد و ترجماه آن
بهصور ادا

ربر «چون» یا «وقتیکه» تاویر معنایی آیه را بهدرستی منتقی نمیکند.

آنچه را که راجع به تاویر مادلول از طریا الفااظ ،عناوان شاد ،نبایاد تنهاا از مقولاه
داللدها معنایی پنداشد ،بل ه این همه ،از مقوله تاویرها تخیلی اسد؛ یعنای آن قسام
تاویرهایی که بهواسطه لفظ و آهن

کلمه در خیال شنونده نقا

مایبنادد و دساتیابی باه

مدلول و معنا را آسان میسازد .بنابراین ،این نتیبه حاصی میشود که اساسااً زنا
20
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کلمه بر سایه خیال او اثر میگذارد و این دو از یکدیگار جادایی ناپذیرناد .در عاین حاال،
ترجمه نیز چنانچه در رساندن ی ای نااموف باشاد ،در القااء دیگار نیاز چنادان تاوفیقی
نخواهد داشد.
الفاظ قرآن ،بهگونها تألیف یافته اسد که نظم میان الفاظ ،با معنا آیاا در تناساب و
هماهنگی کامی باشد .گاه بخشی از الفاظ در نظم با بخشی دیگر تناسب بی تار دارد ،اماا
در مبموع ،نظم کلی کغم بهسو مقاد اصلی و تایی آیه حرکد میکند .بهنحو که اگار
فیالمثی ،معنایی تریب و ناآشنا باشد ،لفظ نیز متناسب با آن نامأنوس اسد و چنانچاه معناا
معروف و آشنا باشد ،لفظ نیز با آن هماهنگی دارد.
 ﴿ َو اللَّي ِ ِالصبْحِ إِذا تَنَفَّس﴾ (ت ویر« .)15-15/عساع ،اللهیای» یعنا شاب
ل إذا َع ْس َعسَ .و ُّ
ْ

رو آورد و شب رفد .در دو ضدّ بهکار رفته اساد (قرشای ،1151 ،ج .)126 :0لفاظ عساع،
متش ی از دو جزء اسد/ :ع/ ./،ع ./،زن

این واژه بهوجود حیا و زنادگی در دل شاب

اشاره دارد .یعنی آنگاه که تاری ی ،مطل و کامی میشود و شب آرام مایگیارد .واژه «عسا»،
به معنی شبگرد ،از همین ریشه مأخوذ اسد .زن

آوا /س /که در این آیاا آماده اساد ،باا

بیدار کردن حواس شنونده از طری سایه خیال ،سعی در تبسیم مظاهر آفرین

دارد.

ترجمه و بررسی:
کشف االسرار و نسفی ،آیه فوق را بهصور «و به شب تاریک که در آیاد .و باماداد کاه دم
برزند» ترجمه کردهاند .در ترجمهها متأخر ،گرمارود عبار « و باه شاب چاون پشاد
کند (و باز رود) .و به بامداد چون بردمد» را برگزیده اسد.
ترجمهها درخاوص برگردان آیا فوق ،قدر تحد تأثیر موسیقی آیاههاا و کلماا ،
برابرهایی آهنگین و مسبع انتخاب کردهاند .لی ن ،واجآرایی صامد /س /که از ویژگیهاا
آوایی برجسته در آیا فوق اسد و اختتام هر آیه با صامد /س /در بسایار از ترجماههاا
دیده نمیشود .سایه معنایی که با «تنف »،ایباد میشود نیز هیچگاه در معادلهایی چاون «دم
بر زدن» یا «دمیدن» بهچشم نمیخورد .واژههایی نظیر «درآید» و «بر زند» نیز که در زبان متن
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مقاد دارا آهن

و قافیه هستند ،زن

و آهنگای متفااو باا آهنا

ماتن مقااد دارناد.

بنابراین ،باید گفد صور تخییلی نف ،کشیدن صبح و کورمال کورمال راه رفاتن شاب در
ترجمهها آهنگین نیز بهچشم نمیخورد .سازوکار بهکار رفته در ترجمه ایان آیاا بار دو
گونه اسد :یا ترجمه جناس متن مبدأ (فاصله) به جناس ماتن مقااد و یاا ترجماه تحاد-
اللفظی جناس متن مبدأ به عین همان جناس در متن مقاد و یاا حاذف جنااس .در برخای
ترجمهها نیز فاصله در متن مقاد با سازوکارها ویراستار مانناد شار و توضایح اضاافه
همراه شده اسد؛ مانند ترجمهها مش ینی ،نوبر و یاسر  .از نمونهها فوق درماییاابیم
که اهتمام به انتقال موسیقی آیا و واژهها در حاد ام اان ،تاا چاه انادازه مایتواناد توجاه
مخاطب را به سایه خیال آنها برانگیزد.
نظر به واجآرایی «س» بهعنوان صدایی سایشی-صفیر و البته ،بیواک و پنهان که خاود
بر فضا توأم با آرام

و س و در طبیعد داللد میکند ،ترجمه زیر پیشنهاد میگردد:

 «سوگند به ستارگانی که در شب ،به خانهها خود پنهان شوند .و سوگند باه شاب آنهنگام که چون روندها به جنب

درآید .و به صبح آن هنگام که با نف ،خود ساینه آسامان

را بش افد».
بدیهی اسد که انتقال موسیقی آیا قرآن ،آنچنانکه هسد ،به هر زباانی و باا اساتمداد
از هرگونه ابزار بیان و تاویرپرداز که باشد ،باز هم شدنی نیسد .لای ن ،نظار باه سایما
خیال و آن نوع تاویرگر که در پ ،هر واژه از واژهها قرآن آرمیده اساد ،مایتاوان تاا
حدود  ،ولو اندک ،در انتقال آن تاویر ،کوشید« .عسع »،به معنی عس ،و نگهباان شاب،
نوعی جانبخشی برا شب قائی شده اسد .همین صنعد را در خاوص ستارگان و صابح
نیز میبینیم ،زیرا «کُنَّ ،»،آهوانی را که در النهها خود پناه میگیرناد باهتااویر مایکشاد.
گویی خورشید ،شیر اسد که در پی ش ار (احتراق) آنهاسد .در مبموع ،بهنظر نگارناده
در این آیه ،تاویر نباید قربانی اصرار بر حفظ موسیقی حاصای از ت ارار آوا «س» گاردد.
قرآنکریم ،تلویحاً آسمان را به صحنه ش ار مانند کرده و ستارگان را باه منزلاه جنبنادگان
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این صحنه گذاشته اسد .از اینرو ،القاء حالد آرام

و اضطراب توأماان کاه آوا ماذکور

م د آن اسد ،با کمک تاریح بر تاویرگر ها قرآنی در زبان متن مقاد ام اان انتقاال
مییابد.
 -6-1زنگ آهنگ فاصله در ترجمه

قبغً عنوان شد که زن

واژه از سایه تخییلای و قادر تاویرسااز آن جادا نیساد .لای ن،

مناسب اسد که با ذکر نمونههایی جداگانه بر این مهم تأکید صور گیرد .در ایان خااوص،
به بررسی دو مثال بسنده میشود .نخسد ،آیه اول سوره حاقه و آهن

واژه «الحاقهه».

خداوند در این سوره برا داللد بر وقوع قیامد از لفظ «حاقه» استفاده مایکناد .علاد
انتخاب این واژه به موضوعی که بعد از آن باه میاان مایآیاد ،مرباوم مایشاود .در آنجاا،
خداوند احوال قوم عاد و ثمود و عقاب آنها را بهسبب ت ذیب امر ح بیان میکند .باا ایان
وصف ،حاقه امر محق و شدنی و شایسته محق شدن اساد؛ چراکاه عادل الهای و جازاء
خداوند به اعمال خیر و شر ،به واسطه آن ،به تحقی میپیوندد .اما انتخاب ایان واژه از وجاه
تاویر بهسبب آهن

و زن

خاص آن اسد؛ زیرا در هنگام ادا آن ،ابتدا هباا بلناد و

سبک  /اَ -ل ،/سپ ،،هبا سبک  /ا ء( /بهسبب اختتاام باه الاف ممادود) و باار دیگار
سنگینی در کغم با افزودن تشدید بر رو صاامد /ق /و در آخار رفاع سانگینی باا وجاود
«ها» ساکنه اتفاق میافتد.
ترجمه و بررسی:
ترجمهها ،برخی همانند کشفاالسرار  ،طبر  ،حبهالتفاسیر ،صافار زاده ،المیازان و م اارم،
این آیه را در مبه اخبار یاا تعببای برگردانادهاناد« :آن روز و آن کاار باودن » یاا «(روز
رستاخیز) روز اسد که مسلهماً واقاع ما شاود چاه روز واقاعشادنی» و برخای از وجاه
پرسشی برا بیان مقاود بهره بردهاند (اناار و یاسر  ،مش ینی ،گرماارود  ،فوالدوناد).
صفی علیشاه از ساختار جمله ندایی استفاده کرده اسد.
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از میان این ترجمهها ،سه ترجمه صفی علیشاه و معز و گرمارود  ،ترجماها ماوزون
و آهنگین ارائه کرده و با ترجمه جناس (فاصله) به جناس ،بر آن بودهاند تاا انسابام آوایای
متن اصلی را از این طری  ،به متن مقاد منتقی نمایند .برخی نیز برخغف این گاروه ،هماان
کلمه حاقه را به عینه در متن مقاد آورده و در واقع ،ترجمه تحاداللفظای از آن داشاتهاناد.
برخی دیگر نیز نقی عین کلمه را کافی ندیده و شرحی نیز بر آن ضمیمه کردهاناد .و عادها
دیگر هم به معادلیابی تیر موزون اقدام کردهاند که زن

و آهن

کلمه اصلی در آن چنادان

به چشم نمیخورد .تأکید را که قرآنکریم با قرار دادن یک هبا کشیده  /ا ق /در میاان
این کلمه و سپ ،،رها کردن فشار با ختم آن به هبا باز (مختاوم باه مااو ) انباام داده
اسد ،ترجمهها فارسی عمدتاً ،با توضیح یا افزودن قیادها تأکیاد (بایشاک ،مسالماً)
سعی در انبام
این که زن

داشتهاند .اینکار نیز به یک دلیی روشن ،وافی به مقاود نبوده اساد ،و آن

کلمه در قرآن هم در خدمد تاویر اساد کاه قارآن ارائاه مایدهاد (ساایه

معنایی) و هم آن تاویر و منظره را برا حواس انسان خیالانگیزتر میسازد.
نظر به ارز

آواها در این واژه ،ترجمه زیر پیشنهاد میشود:

«الحاقهه ،آن بغ حتمی مقهور کننده کوبنده چیسد آن بغ مقهورکننده؟ و کا ،چاهداند که بهراستی چیسد آن بغ حتمی مقهورکننده؟
در ترجمه فوق ،ابتدا اصی واژه و سپ ،،صفاتی که بهواسطه تنسی و تواتر ،نسبتاً هماان
صور انقباضی را در اصی کلمه منتقی میکنند ،قرار گرفتاه اساد .هماانطاور کاه در واژه
«حاقه» قاف مشدد ایباد ثقی و ها تیرملفوظ رفع سنگینی مایکناد ،در مبموعاه کلماا
«بغ حتمی مقهورکننده کوبنده» نیز ابتدا نف ،برا ادا پشد سر هم و بدون درنا

ایان

صفا حب ،و سپ ،،در تلفظ هبا آخار کاه هماان هاا تیرملفاوظ در واژه «کوبناده»
اسد ،آزاد می شود .در واقع ،اساس فاصله تنهاا موسایقی کاغم نیساد ،بل اه قادر القااء
تاویر و معنا در ح م ،اصی و موسیقی ،فرع آن اسد .در نتیبه ،اگر ترجماها تیرماوزون
در انتقال این تاویر موف تر باشد ،بر ترجمه موزونی که چنین قدرتی ندارد ،مقدم اسد.
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مثال دیگر از سوره فبر اسد .فاصلهها در این سوره ،اناواع گونااگونی از نواخادهاا و
ایقاعا کغمی را در برمیگیرد؛ بهطور که تغییر در قافیاه (حاروف مشاترک فاصاله) ایان
سوره ،نشاندهنده تعدد معانی و توصیفا

آن اسد .برا مثاالَ ﴿ ،و اللَّيْ ِ
ل إِذا يَ ْسرِ﴾ (فبار)8/

«در این تاویر ،شب به موجود زندها مانند شده اسد که در عالم سیر مایکناد و همانناد
شببیدار در دل تاری ی جوالن میدهاد» (ساید قطاب .)1621 :1810 ،همانناد آن ،ساوره
مبارکه ضحی اسد که خداوند در آن ،از لفظ «سَبی» برا شب استفاده کرده اسد؛ زیارا از
رحمد واسع خود در ح پیامبر

در آن سخن بهمیان مایآیاد و از ایان رو ،شاب دیگار

تداعیگر ظلمد مطل یا ترس نیسد؛ بل ه شبی آرام و روان اسد کاه باا لطاف و صافا
خود جریان دارد .اندوه پیامبر در این شب ،اندوه یتیمیاسد که آن هام بغفاصاله باا طلاوع
فبر و تاب

خورشید صبحگاه «ضحی» برطرف میشود .برا آنکه بتاوان ایان موضاوع را

در ترجمهها بهتر دنبال کرد ،برگاردان و لحان آنهاا را از آیاه ﴿والل َّ ِ
يلل إِذا يَ ْسلر﴾ بررسای

میکنیم.
ترجمه و بررسی:
فعی «یسر» در ترجمهها ،بهشیوهها گونااگونی انتقاال یافتاه اساد .از آن جملاه« :در آیاد»
(کشفاالسرار)« ،بارود»« ،درگاذرد» (صافی علیشااه)« ،روان شاود» (دهلاو ) « ،ما رود و
جای

را به روز م دهد» (صفارزاده) « ،پشد م کند» (المیزان) .در دو نموناه نیاز باا ارائاه

توضیحاتی همراه شده اسد :نخسد ،نسفی « :و سوگند به شب و رفاتن حاجیاان در و از
عرفه به مزدلفه» و دوم :م ارم شیراز .
باید دید ترجمهها فوق چگونه میان ﴿والل َّ ِ
يل إِذا يَسر﴾ باا ﴿واللَّيل إِذا يَ ْغشل ﴾ تفااو
گذاشتهاند؛ زیرا اولی ،شبی آرامنشین و دومی ،شبی فراگیر اسد .واژه «یَسر» ،واژه «یُسر» باه

معنی سهولد و آسانی را نیز ،ناخودآگاه به یاد میآورد (ایهام تبادر) .بهویاژه کاه پا ،از آن،
بغفاصله ،آیه ﴿فَإِ َّن َم َع ال ُْع ْسرِ يُ ْسرا﴾ قرار گرفته اسد .برخی نیز گفتهاناد «ماراد از «یسار» آن
اسد که در آن سیر م شود چنانکه بر همین قیاس گویناد :لیای ناائم :شاب خفتاه ،و نهاار
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صائم :روز روزهدار» (سمرقند  ،0212 ،ج .) 755 :1بهنظر مایرساد ،باا توجاه باه معناا
حرکد و سایه آرام  ،روانی و سهولتی که در سیما واژه «یُسر » مساتتر اساد ،ترجماه
دقی تر آیه ،در صورتی که شب را مباز به عغقه محلیه در نظر آوریم ،چنین باشد:
«و قسم به شب آنگاه که به آسانی در آن به حرکد درآیند»( .یسر= فعی متعد )ترجمهها فوق ،عموماً «یسر» را بدون  / /ماقبی م سور و فعلی الزم بهشامار آوردهاناد،
اما مطاب برخی قرائدها« ،یسر» فعلی قابی تأویی به متعد اسد .مانند «اللیی ناائم» باهمعناا
«اللیی نائم فیه» که قبغً به آن اشاره شد .از این میان ،ترجماه کشافاألسارار باهنظار پاذیرفتنی
نمینماید و ترجمه م ارم نیز با وجود اشاره به حرکد در شب ،اما با تفسیر کاه متعاقبااً از
آن ارائه داده اسد (در کمین بودن خداوند) ،چندان سازگار و تناسب نادارد .ترجماههاا
دیگر همچون صفی علیشاه ،المیزان ،طبر و پاینده نیز با سیما توصیفشده از معناا آیاه
و زن

و نواخد آن مطاب نیسد؛ زیرا رفتن و سپر شدن شب ،تاویر منفی ،تاریاک و

پرهراس از شب ترسیم میکند که همگان تنها رفتن آن را انتظار میکشند .در حاالیکاه ایان
سیر شب نیسد که اهمید دارد ،بل ه حرکد بندگان خدا در این شب آرامکنناده اساد کاه
دارا اهمید اسد .با مقایسها میان این تعبیر با تعبیار قارآن در ساوره مبارکاه ضاحی باه
شباهد میان این دو و رهیافتن به ترجمها رساتر میتوان پی برد.
از سو دیگر« ،یسر» از دو صو روان ،شامی « » و «ر» تش یی شده اساد« .س» نیاز
مطاب با آنچه پی تر عنوان شد ،آوایی صفیر  ،اماا بایواک اساد؛ و از ایان رو ،صادا
آش ار ندارد .با این وصف ،سیما آرام

پنهان در واژه ،از طری اصوا روان و هباا

واحد کلمه و نیز سب ی و آسانی تلفظ واژه به واسطه بهکار نبردن متوالی ماو ها بلند یاا
کوتاه ضمه یا کسره ،خود را آش ار میسازد .صامد «ر» اگرچاه از جملاه آواهاا واکاهدار
(مبهور) زبان عربی اسد اما عموماً صدا مایعی را تداعی میکند که «به آرامی مایریازد و
میتراود .بهعغوه ،روانشدن ،لغزیدن و سیالید را در فضاایی آزاد القااء مایکناد» (قاویمی،
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 .)71 :1151در این صور  ،ترجمه آیه فوق در صور الزم انگاشتن فعی «یَسار» ایانگوناه
خواهد بود:
«سوگند به شب آنگاه که به نرمی روان گردد»( .یسر= فعی الزم)در ترجمه فوق ،فعی «روان شدن» به جا «رفتن» یا «پشد کردن» و قیاد «باه نرمای» و
کاربرد سه بار صامد روان «ر» شاید تا حدود بتواند آرام

موجود در چناین تااویر را

به مخاطب تیر عربزبان منتقی کند.
گاه سیما آیه و موسیقی آن هردو در یک فاصله بهروشنی جمع میشاود .بارا نموناه
در آیه زیر:
ون إِل نارِ َج َهن ََّم َد ّعا﴾ (طور.)11/
﴿-يَ ْو َم يُدَّ ُّع َ

کلمه "دعّ" -با تشدید عین -به معنا دفع و پر کردن به شد

اسد (ترجمه المیازان،

ج .)18 :16پ ،،دعّ راندن اسد که با سخت و جفا و ت رار صور م گیارد .و «ایانگوناه
اجبار و قهر در حرکد ،اتلب اوقا  ،یک موجود را طور تحد فشار قارار مایدهاد کاه
بیاختیار از نهاد

صدایی حاکی از درد بیرون میدهد .بدینگوناه «اَ.ع» (صاو حااکی از

درد) در نوا خود به نوا کلمه دع بسیار نزدیک اسد» (سیدقطب .)182 :1176 ،ترجماههاا
نیز باید برآن بوده باش د که ناه فقار تااویر ساختی و شاد مساتتر در دعّاا ،کاه صادا
ضبهها دردآلود کافران را نیز تداعی کند.
ترجمه و بررسی:
کشف االسرار و طبر با افزودن یک مادر ،آیه را بهصور
م رانند راندن بآت

دوزخ» یا « بخوانندشان ساو آتا

« آن روز کاه ایشاان را [زنناد] و

دوزخ خوانادنی» ترجماه کاردهاناد و

ترجمهها متأخر نظیر م ارم ،مبتبو و پاینده با یاک قیاد ایانکاار را انباام دادهاناد :باه
سختی ،به زور ،با خشوند و تیره.
با نگاهی به ترجمهها ،مشخص میشود که نغماه حاروف «د» و «ع» در آیاه کریماه باه
واجآرایی « » یا «خ» و در یک مورد نیز به «ز» همراه با ت ارار «د» (رونالبناان) در ماتن
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مقاد تبدیی شده اسد .صامد «ع» و «د» که در آیه فوق دو مرتبه و همراه با تشدید باهکاار
رفته اسد ،در زبان عربی به ترتیب ،همخوانی انسداد و انقباضی اسد (انای .)08-00 :،ایان
درحالی اسد که هر دو صامد در زبان فارسی در زماره انساداد هاا بشامارند .صاامدهاا
انسداد برا منقطع نشان دادن سبک و در نتیبه ،در بیان اصوا خشاک و م ارر باهکاار
میرود (ر.ک .قویمی .)81 :1151 ،در هبا اول ،نف ،در سینه حب ،و باا هباا دوم ،آزاد
میشود .بنابراین ،مناسب اسد که در ترجمه آیه نیز از آواها انساداد بای تار اساتفاده
شود .با رعاید این ن ا  ،میتوان ترجمه زیر را ارائه داد:
«-روز که به سختی و فشار ،به رفتن به سو آت

دوزخ وادار میشوند»

در زبان فارسی ،مفعول مطل وجود ندارد .در عون میتوان آن را با کمک یک قیاد یاا
صور دستور دیگر که مبین تأکید باشد ،نشاان داد .باههماین دلیای ،در ترجماه فاوق
بهجا برگردان «دعا» بهصور «وادار شدنی» ،آن را با قید «به سختی و فشار» نشاان دادیام
تا سایها از همان کیفید و حالد در رفتن و رانده شدن را برساند .البته همانطور که بارهاا
اشاره شد ،هیچ ترجمها قادر نیسد ما را از مطالعه متن اصلی بینیاز کند .در ترجمه فاوق،
از آواها روان ،کمتر استفاده شد تا نف ،،به هنگام ادا کلما آن بهساختی خاارج شاود.
تنها پ ،از لفظ «دوزخ» ،وجود مااو بلناد «آ» در واژه «وادار» ،قادر تلفاظ را روانتار
میکند .حضور صامد «خ» ،در برخی ترجمهها نیاز باه القاا ایان فشاار و ساختی کماک
میکند.
نظر به آنچه تاکنون در توصیف وجه آوایی و تخییلی فاصله گذشد ،روشن شد کاه باا
تغییر نظام آوایی یک متن در ترجمه ،بخشی از معنا آن نیز از میان میرود .خواه ایان معناا
از مقوله سیما خیال باشد که تا به اینجا از آن صحبد شاد ،خاواه از مقولاه داللادهاا
ضمنی آیه که بی تر صبغها معناشناختی و تفسیر دارد و به نسبد سایما خیاال ،کمتار
به آواها وابسته اسد که در ادامه ،به آن میپردازیم.
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 -9بازنمود فاصله در ترجمه تشابههای معنایی میان د آیه
در قسمد قبی ،نمود آوایی فاصلهها در ساورههاا کوتااه قارآن ،نشاان داده شاد .در ایان
سورهها ،بهسبب کوتاهی آیا  ،ضرباهن

فاصلهها و تغییر آنها به گو

ملموستار اساد.

بههمین علد ترجمهها تیرمنظوم نیز ،گاه بهسمد ترجمه موزون از این ساورههاا متمایای
میشود .اما در سورهها طوالنیتر ،با دورتر شدن فاصلهها از یکدیگار ،از تاأثیرا آوایای
این کلمهها به نسبد با سورهها کوتاه کاسته میشود و در عون ،بُعاد معناشاناختی آنهاا
پر رن تر جلوه میکند .بهمنظور درک داللدها ضمنی فاصلهها ،آنهاا را ایانباار ،باا در
نظر گرفتن سه معیار معنایی بررسی میکنیم .این سه معیار عبارتند از:
تقسیمبند موضوعی؛ ب .تقسیمبند صور ؛ ج .دشوار ها فاصلهها چندمعنا.

الف.
 -1-9اختالف فاصله بهسبب اختالف در موضوع داللتهای معنایی آن

برا نشان دادن اختغف فاصله در قرآن بهسبب تفاو ها موضوعی ،بهعناوان نموناه ،آیاه
 87و  171از سوره مبارکه بقره را میتوان نام برد.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين﴾ (بقره)87/
الصبْرِ َو َّ
استَعينُوا ب ِ َّ
الصالة َو إنَّها لَكَب ِ َير ٌة إ ََّّل َعلَ الْخاشع َ
الفَ ﴿ .و ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ين﴾ (بقره)171/
اّلل َم َع َّ
الصبْرِ َو َّ
استَعينُوا ب ِ َّ
الصابِرِ َ
ب﴿ .يا َأي ُّ َها الَّذ َ
الصالة إ َّن ه ّ َ
ين َآمنُوا ْ

بررسی تفاسیر:
دو ن ته درباره این آیا شایان توجه اسد :نخسد آنکه لفظ «خشوع» در آیه اول و «صابر»
در آیه دوم با توجه به بافد زبانی قرآن بهکار رفته اسد؛ زیرا «صبر» ،باه احاوال اهای ایماان
اشاره دارد و از آنجا که از نشانهها ایمان ،رضا و استقامد اسد ،از صفد «صابر» اساتفاده
شده اسد .در حالیکه سبب گزین

«خشوع» در آیه  87نشان دادن حال کسالد و سانگینی

بنیاسرائیی در وقد ادا فریضه نماز اسد .قرآنکریم در مواضع دیگر نیاز در حا منافقاان
– که اکثر ایشان نیز از میان قوم یهود برخاسته بودند -از لفظ «کُسالی» استفاده مایکنادَ ﴿ :و
الصال َة إ ِ ََّّل َو ُه ْم كُسال ﴾ (توبه.)78/
َّل يَ ْأتُ َ
ون َّ
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ن ته دوم ،داللدها ضمنی واژه خشوع اسد که به ایبااد ارتبااطی تیرمساتقیم میاان
خشوع و خشید از یکسو ،و خشوع و خضوع از دیگر سو ،منبر میشود .بهنظر مایرساد
که دو واژه خضوع و خشوع از لحاظ معنیشناختی به یکدیگر نزدیاک باشاند؛ زیارا معنای
«فروتنی کردن» از هر دو

این واژهها بهنحو قابی استنبام اسد .لسان التنزیای« ،خشاوع»

را فروتنی و «خشید» را «آرامیدن» تعبیر مایکناد (لساان التنزیای .)052 :1188،معاانی متعادد
خشوع ،متناسب با آیا قرآن بهشر زیر اسد:
الف) پسد و آهسته شادن (صاو ) .ب) بیمنااک و نارم شادن (قلاوب) (حدیاد)12/؛
فروتنی(اسراء )126/د .وحشد زده شدن (حشر( )76/عادل سبزوار .)028 :1151 ،

با توجه به آیا فوق ،چنین استنبام میگردد که خشوع با خشاید ،هامخاوانی معناایی
بی تر نسبد به واژه خضوع دارد .چه این که اوّالً ،خشوع ،در سوره مبارکه حشار ،اصاغً
در کنار «خشید» ذکر شده اسد و میتوان خشوع  /خشید را از جمله دوگانیها خااص
زبان قرآن دانسد و دوم ،حضور نوعی «ترس» در زیرالیهها معنایی هر دو واژه اساد .در
تعریف خشید ،آن را «ترس توأم با تعظیم و احترام» معنی میکنناد (شاریعتمدار  ،ج)051 :1

و منشأ اصلی آن را نیز «علم نسبد باهموضاوع خشاید» مایدانناد .اصای ایان واژه یعنای
خشید ،مراقبد و وقایه همراه با ترس اسد؛ چرا که فرد از اعمال خود مراقباد مایکناد و
نف ،خوی

را همراه با خوف و مغحظه ماون نگاه میدارد .گاه نیز تفاو میاان خشاوع/

خشید را با خضوع اینگونه تعبیر میکنند که نخستین را صافد قلاب و دوماین را صافد
قالب میدانند (صادقی تهرانی5: 1816 ،؛ طباطبائی.)006 :1 ،
خشوع نیز همانند حال خشید ،هنگامیحاصای مایشاود کاه فارد خاشاع باه مطالعاه
موضوع (ااهلل سبحانَه) برخیزد و شأن او را اعظم و باالتر از منزلد خوی

بیاباد .برخای نیاز

آن را فعی قلب دانستهاند و میپندارند بهسبب آنکه خشوع از مطالعه و آگاهی نفا ،ناشای
میشود ،پ ،از سر ت لهف نیسد؛ (همانند وقتی که صدا خود را در برابر مخادومی پاایین
ُ أ
میآوریم (و َخ أ
حمن) .بههمین دلیی ،آن را به قلب نسبد میدهند.
ش َعت
لر َ
االصوات ل َّ
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بررسی ترجمهها:
امّا در خاوص آیه  87سوره بقره ،چهارگونه ترجمه از لفظ «خشوع» قابی مغحظه اسد:
 -1تعبیر خاشعین به خداپرستان فروتن یا فروتنان به تنهایی (الهی قمشها  ،مبتبو )
 -0تعبیر خاشعین به خداترسان یا ترسکاران به تنهایی (رون البنان ،قرآن قارن ،12ترجماه
طبر )
 -1تعبیر خاشعین به خشوع پیشگان یاا خاشاعان یاا بنادگان خاشاع (طباطباائی ،م اارم،
صفارزاده).

 -8تعبیر خاشعین به دولفظ خاشع و ترسکار.
بهنظر میرسد که لفظ فروتن نمیتواند ح معنو فاصله مزبور را باهطاور کامای ادا کناد؛
زیرا در آن صور  ،چنین بهنظر میآید که با لفظ خضاوع ،هامآیای از ناوع تارادف دارد .امّاا
خداترس یا ترسکار نیز با وجود اشاره به حالد ترس مغزم با این مقام ،از اشاره به کُناه معنای
آن ،که صیاند نف ،از مخالفد بهجهد تقو اسد ،عاجز میماناد .باراین اسااس ،مایتاوان
ترجمه گروه چهار را مناسبتر دانسد؛ زیارا در عاین تااریح باه لفاظ خشاوع ،تارس را
بهعنوان الزم در کنار آن بهسبب تداعی ،ذکر مایکناد .تاداعیهاا و داللادهاا تیرصاریح
خشوع و ترس را نیز مایتاوان « قلاب ،فروتنای تیار اراد  ،عادم ت لهاف در انباام کان ،
عظمد ،وقوف و آگاهی مرتبر با قلب» و نظایر آن برشمرد.
 -6-9اختیار فاصله در قرآن

درخاوص انتخاب واژهها خاص و گاه نادر بهعنوان کلمه فاصله در قرآنکریم ،آیاه  00از
سوره مبارکه نبم شایان بررسی اسد که در آن واژه تریب «ضِیزَ » کلمه فاصله قرار گرفتاه
اسد.
ِ
ْك إِذا ق ِ ْس َم ٌة ضِيزى﴾ (نبم.)00 /
﴿ -تل َ

در اینبا ،این پرس

در ذهن مخاطب کغم وحی ش ی میگیرد که چارا باهجاا ایان

واژه کماستعمال و تریب در زبان عرب ،گوینده لفظ دیگر نظیار «جاائر» را باهکاار نبارده
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اسد؟ در لسانالتنزیی ذیی واژه «الضهیز» ،به «بیدادکردن و کم کردن» ،اشاره شده اساد (ن.ک:
لسان التنزیای .)118 :در قااموس گویاد« :قسامٌ ضِایز ا ن ناقِااه» (قرشای828 :12 ،1155،؛
قرشی .)021 :8 ،1151،و «الضُّوزَة» ،مرد حقیر دونمرتبه (لسانالتنزیی ،ج.)121 :7

بررسی تفاسیر:
رافعی معتقد اسد که «چنین الفاظی تنها هنگامیکه به اقتضا موضوع و مقام باهکاار روناد،
پسندیدهاند .لی ن ،با وجود ترابد این لفظ ،بهسبب آنکه نمیتوان واژه دیگار را باهجاا
آن نشاند ،آن را باید از شگفدترین و نی وترین الفاظ قرآن دانساد» (ابوحساان.)112 -111 :

البته این ترابد لفظ در قرآن ،نمونهها دیگر نیز دارد .در مبموع ،میتاوان گفاد کاه در
قرآنکریم دو گونه تناسب ،از جهد کمّی بهچشم میخورد :نخسد ،تناسب میاان کلماههاا
در یک جمله و دوم ،تناسب میان حروف در یک کلمه .از نشانههاا رعایاد ایان تناساب،
میتوان به ترادف یا هممعنایی در قرآن اشاره کرد .قرآن همواره از میاان مترادفاا  ،کلماها
را که از جهد معنایی دقی تر و بهمقاود نزدیکتر باشد و تاویر کامیتر از معنا خاود،
به مخاطب ارائه دهد و نیز از حی

آوایی و وزنی ،روانی و زیبایی بی تر داشته باشد ،بار

میگزیند.
در آیه کریمه فوق ،کغم خدا بهگونها اسد کاه ابتادا در صاور ان اار و ساپ ،،در
لباس ته هم و استهزاء ظاهر میشود .رافعی اینگونه تاویر را از جمله بلیغترین تااویرها
زبانی میشمارد .بهعبار دیگر ،بغتد آیه مبارکه در این ن ته اسد که داللدهاا ضامنی
ناشی از صو (آوا) و استعمال یک واژه تریب (ضیز ) ،حضور اتران و معانی ثانویاها
همچون ان ار و ته هم را در آن تقوید کرده اسد .در لفظ «ضیز » چنین بهنظر میرسد کاه
در تألیف حروف این واژه یک معنی حسّی نهفتاه اساد .از شاگفتیهاا دیگار ایان واژه،
همنشینی آن با حروف و کلما مقدم برآن اساد« :إذاً و قسامه» کاه هار دو کلماه واجاد
حروف تُنههاند .تنه در«إذاً» خفیف تیز (حادّ) و در «قسمه» ثقیای سساد و رهاا اساد .ایان
تفاو  ،در نهاید ،سبب تقطیع در موسیقی واژهها مباور شده اسد.
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ترجمه و بررسی:

سیر در ترجمهها نشان میدهد که عمدتاً از مترادفاتی چون «کژ»« ،ستم ارانه»« ،ناعادالناه»،
«بیداد»« ،نادرسد»« ،از رو ظلم و ستم»« ،ناروا» و مانند آن استفاده کردهاند که هیچیاک ،ناه
میتواند بار داللدها ضمنی آیه و معانی ثانویاه آن را منتقای کناد و ناه ترکیاب و تقطیاع
موسیقیایی آن را نشان دهد .موسیقی این آیه ،هم از نوع بیرونی و هم از ناوع درونای اساد.
بهطور که با حذف یک کلمه مانند «إذاً» نواخد موسیقی نامیزان خواهد شاد .در حاالیکاه
این نواخد از ترجمهها حذف و صرفاً وجه معنایی آن باقی مانده اسد .لی ن هیچیک ،هالاه
معنایی «طنز و ته م» را در متن خود انع اس نداده اسد .البته اعباز کغم خداوناد مساتلزم
این اسد که هیچ زبانی نتواند ماهید معنایی و بغتی آن را بینقاانی انتقال دهد.
 -1-9فاصلههای متشابه آیههای قرآن در قصههای قرآنی

گاه مشاهده میشود که از میان دو آیه که هریاک از یاک قاّاه ح ایاد دارد ،فاصالههاا
متعدد ذکر شده اسد .نمونه بارز چنین اختغفی را مایتاوان در آیاا ذیای کاه در شاأن
معبزه عاا موسی (ع) نازل شده اسد ،مغحظه کرد.
ين﴾ (اعراف)125/
صاه فَإِذا ه ِ َي ثُ ْع ٌ
بان ُمب ِ ٌ
الف﴿ .فَ َألْق َع ُ
ب﴿ .فَ َألْقاها فَإِذا ه ِ َي َحي َّ ٌة تَ ْسع ﴾ (طه)02/

بررسی تفاسیر:
در اشاره به اوصاف متعدد که در این آیا برا عاا بهکار میرود ،زمخشار مایگویاد
که حیّه اسم جن ،اسد که برا مذکره و مون  ،صغیر و کبیر ی سان بهکار میرود .امّا میاان
ثعبان و جانه ،تنافی دیده میشود؛ زیرا ثعبان ،عظیم و جاانه ،باریاک جثهاه اساد .بارا ایان
اختغف ،دو وجه میتوان منظور داشد ... :ی ی آنکه منظور از جاانه ،حالاد ماار ،پای

از

دگردیسی و از ثعبان ،ش ی دگرگون یافته آن اسد .دوم این که در ثعبان ،بزرگ جثه باودن و
جان﴾ اهمید دارد (ن.ک :زمخشر .)718 :0 ،1655 ،
تهتز كانّها ّ
در جانه ،سرعد حرکد ﴿ ّ
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بهگفته فضی عبّاس ،خداوند در عقب طلب معبزه از موسی از سو فرعون ،لفاظ «ثُعباان
مُبین» را ذکر کرده اسد؛ زیرا این کلما در نف ،شنونده (فرعون) ایبااد تارس مایکناد .در
حالیکه دو لفظ دیگر (حیّه و جانه) فاقد چنین تأثیر اسد .بنابراین ،مقام اقتضاا تخویاف
و رهبد دارد که بهمثابه داللدها ضمنی در لفاظ «ثعباان مباینً» قابای ادراک اساد (ن.ک:

ابوحسان .)155-52 :0211 ،در برخی تفسیرها« ،ثعبان» را لفظی مشت از «ثعبَ» مایدانناد کاه
برا آب که باهکاار رود ،مفهاوم شا افتن «انفبار » از آن مساتفاد مایشاود (التبیاان فای

تفسیرالقرآن .)861 :8 ،با این تعریف ،در ترجمه آیه ،باید مفهاوم انفباار ،باا شا افتن عااا و
آش ارشدن مار که با «اذا فبائیه» در آیه نمایان شده ،منتقی گردد.
بررسی ترجمهها:
در ترجمهها قرآنکریم ،از لفظ «ثعبان مبین» عمادتاً باه اژدهاایی عظایم ،آشا ار ،هویادا،
روشن ،بزرگ و گاه به لفظ اژدر (فوالدوند) تعبیر شده اسد و «حیّه تسعی» را باه «اژدهاایی
مهیب» (الهی قمشها )؛ «مار عظیم» (پورجواد )« ،مار رونده» (ترجمه تفسایر طبار ،)105 :11 ،

اژدها (م ارم)« ،مار شتابنده در حرکد» (صفارزاده )507 :برگرداندهاند .در این میان ،گااه باه
ترجمهها متفاوتی نیز بر میخوریم .برا نمونه« ،مار دید نهیب میبرد» (میباد :2 ،1151،

« .)67مار گردید زود رو؛ او را بُشهی چون بُا ّ اساب» (قارآن قارن 12هاا )111 ،و «ماار
گشد نر» (ترجمه طبر  )655 :8 ،قابی ذکر اسد.
لفظ اژدها درباره ثعبان بهطور ضمنی بر عظیمالبثه بودن مار داللد دارد .اماا در ترجماه
«حیّ» به اژدها که در برخی مترادفا که در باال اشاره گردید ،مغحظه میشود ،معنای واژه و
اندام کوچک آن نسبد به ثعبان ،به کی نادیده انگاشته شده اسد .امّاا در مبماوع ،مایتاوان
گفد کاربرد واژه اژدها و مار بهجا سه لفظ متفاو در زبان عارب یعنای( :ثعباان ،حیّاه و
جانه) نشان از قلهد معادلها زبان فارسی با داللدها ضمنی مشابه باا آن در زباان عربای
دارد و همین امر ،مترجماان را باه ف ار اساتفاده از عباار هاا و تعاابیر در مقاام صافد،
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مضافالیه یا حتی برافزودن یک جمله کامی بهمنظور رفع این نقااان و حفاظ داللادهاا
ضمنی واژهها نامبرده میاندازد.
 -9-9فاصلههای متشابه در قصه موسی (ع) ساحران

نمونه دیگر از فاصلهها متشابه را در سوره اعراف ( )117و سوره طه ( )27میتوان دیاد.
به منظور فهم صحیح اختغف مورد بح  ،هر دو آیه را در ادامه ذکر میکنیم:
ِ
ين﴾ (اعراف.)117/
﴿ -1قالُوا يا ُموس إ ِ َّما َأ ْن تُلْق ِ َي َو إ ِ َّما َأ ْن نَكُ َ
ون نَ ْح ُن ال ُْملْق َ
ون َأوَّ َل َم ْن َألْق ﴾ (طه.)27/
﴿ -2قالُوا يا ُموس إ ِ َّما َأ ْن تُلْق ِ َي َو إ ِ َّما َأ ْن نَكُ َ

بررسی تفاسیر:
در هر دو آیه ،ساحران ،حضر موسی (ع) را برخود مقدم داشتهاند ،لای ن تارن دو آیاه
ظاهراً ی سان اسد .بعضی از مفسران علد اختغف در فواصی این آیا را رعاید حاروف
پایانی فاصله در سورهها مذکور (فاصله مختوم به «ین» در اعراف و مختوم به الف ممادود
در سوره طه) میدانند (اس افی.)158 :1651 ،

عبدالفتا الشین ،ضمن قبول این ادعا ،مطلبی را درباره ترن آیا بارآن مایافزایاد .او
میگوید« :هر دو آیه به آنچه در ضمیر ساحران میگذرد ،اشاره دارد ...اگرچه آنان موسی را
بر خود مقدم کردهاند ،امّا تمایی قلبیشان به مقدم بودن خود ،آش ار اسد .از نشانهها ایان
امر ،ی ی استفاده از ضمیر فای «نحن» و دیگر ادخاال الاف و الم بار سار «مُلقِاین» اساد.
بهعغوه ،ساختار جمله اسمیه نیاز بار یقاین در کاار و ثباا

بار تقادم داللاد دارد» (ن.ک:

الشین.)182-185 :1650،

تا بهاینبا ،روشن شد که هر دو آیه ،با دو صور بهظاهر مشابه ،بر آگااهی سااحران باه
عز و اعتغء بر موسی گواهی میدهد .لی ن ،اختغف بار سار میازان ایان آگااهی اساد.
چنانکه در آیه نخسد (أنْ نَ ونَ نَحنُ المُلقین) به آگاهی ایشان به تلبه بار موسای تااریح
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میکند و در آیه دوم ،سزاوارتر بودن آنان را برا آتاز این مسابقه میرساند .باا وجاود ایان،
اختغف در صور
شاید یک رو

آیا مزبور چگونه قابی توجیه اسد؟
برا تبیین این اختغف ،توجه به این مسأله باشاد کاه در آیاه نخساد،

ساحران در معرن گفتگو و چانهزنی با فرعون بر سر پاادا

کاار خاود هساتند .بناابراین،

منط کغم آنان ،منط کسی اسد که به نف ،خود ،تهره و از نتیبه کار مطمئن اسد .هماان
جاؤوا بِسِ ْحرٍ َعظِلي ٍم﴾ (اعاراف ،)112/در حاالیکاه
وه ْم َو ُ
استَ ْر َهبُ ُ
طور که خداوند میفرمایدْ ﴿ :
سیاق کغم در سوره طه تغییر میکند .در این هنگام ،سااحران ،مخاطاب کاغم موسای قارار
گرفتهاند که ایشان را از دروغ بستن بر خدا و ان ار و بایم مایدهاد .پا ،،میاان سااحران
اختغف میافتد و همین امر ،بر اضطرابی که پی

از انداختن سحر در آنان ایباد شاده باود،

شهاد میدهد .در نتیبه این اضطراب ،از ترور ایشان کاساته شاده و موسای را در تقادیم
ی ی از دو طرف مخیّر میکنند (ابوحسان.)150 :

امام فخر راز  ،در تفسیر کبیر خود در توجیه این تقدیم و تأخیر عنوان مایکناد کاه «ایان
امر ،نشانه حسن ادب ساحران و تواضع ایشان در برابر موسی (ع) اسد؛ زیرا خداوند باهسابب
همین حسن ادب و تواضع ،ایمان را روز ایشان میکند» (فخر راز .)011 :18 ،1662،

بررسی ترجمهها:
در میان ترجمهها ،عمدتاً عبار «نحنُ المُلقین» را بهصور جمله فعلیه «یا ما ابزار خاوی
بیندازیم (بیف نیم)» درآوردهاند و اسمیه بودن آن را که مفید معنی ثبو و اطمینان از یکساو
و بیانگر بافد فرازبانی معینی (در گفتگو با فرعون) از سو دیگر اساد ،نادیاده گرفتاهاناد.
تنها در چند نمونه ،این مساأله رعایاد شاده اساد و باهشا ی «یاا ماا باشایم ف ننادگان»
(رونالبناان« ،)115 :5 ،یا که باشیم ماا اندازنادگان» (قارآن قارن 12هاا« ،)111:یاا ماا باشایم
اوکنندگان» (طبار  )717 :0، 1810،و نیز با حذف «اف ندن» به قرینه لفظای (ج )661 :8باهکاار
رفته اسد.
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چنانکه پیداسد ،ترجمهها قدیمتر ،در حفظ سایاق زباانی آیاا و رعایاد تقادیم و
نحلن
كلون
َ
تأخیرها براساس نصّ قرآن اهتمام بی تر داشاتهاناد .چناانکاه آیاه ﴿ ّأملا َأن نَ
ُ

الملْقين﴾ در ترجمه قرآن قرن  12هبر با حفظ عین ترتیب و همنشینی کلما بهصاور
ُ

«یا که باشیم ما اندازندگان» برگردان میشود .بههمین دلیای ،باهنظار مایرساد کاه الاقای در
خاوص ترجمه قرآن ،حفظ ترتیب واژهها بههمان صورتی که در متن اصلی آمده اسد ،بار
چین

آنها برحسب قواعد دستور زبان مقاد ترجیح دارد؛ زیارا حفاظ و فهام اتاران

ثانو و داللدها ضمنی آیا  ،گاه جز از این طری میسّر نیسد.
 -5-9حذف متعون در فواصل قرآن

حذف فاعی و تبدیی وجه جمله از معلوم به مبهول در قرآنکریم ،اتلب در آیا مارتبر باا
اهوال قیامد و مسأله بع

و نشر دوباره مشاهده میشود .امّا ماداقها حذف مفعاول نیاز

کمتر از نمونهها حذف فاعی نیسد .دالیی حذف مفعول را بهطور کلی میتاوان در ماوارد
ذیی خغصه کرد:
 -1حذف مفعول بهقاد تعمیم ،بهویژه در جمغ منفای کاه عغماد نفای در ابتادا
ِ
ون﴾ (یون.)121/،
يات َو النُّذُ ُر َع ْن قَ ْو ٍم َّل يُ ْؤمِنُ َ
جمله میآید .مانندَ ﴿ :و ما تُ ْغني ْاْل ُ

 -0ترن اصلی اثبا
ون﴾ (زمر.)6 /
يَ ْعل َُم َ

ِ
ِ
ين َّل
ين يَ ْعل َُم َ
ل َهل ْ
معنی فعی باشد﴿ .قُل ْ
لون َو الَّلذ َ
ل يَ ْسلتَوِل الَّلذ َ

لک و َملا قَلل ﴾
 -1ترن از حذف ،بزرگداشد مقام محذوف باشادَ ﴿ :ملا َو ّد َعلک َرب ُّ َ

(ضحی .)1 /که بهجا «و ما قَغکَ» آمده اسد (ن.ک :ابوحسان.)022 :

بررسی تفاسیر:
از علدها حذف مفعول در این آیه ،باید به این ن ته اشاره کرد که فعی «قَلی» مقتضای طارد
چیز یا کسی در نهاید بغض و دشمنی نسبد به آن اسد که البته ،این اندازه بعد و بغاض
را در فعی «وَدَّع» نمیتوان یافد .پ ،چون شأن آیه ،ذکر پیامبراکرم (ص) در مقام حبیاباهلل
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اسد ،خداوند برا تعظیم شأن او ،مفعول را حذف میکناد (ن.ک :ابوحساان .)022 :البتاه در
سبب حذف مفعول در آیه فوق ،مفسرهان دالیی دیگر را نیاز اقاماه کاردهاناد (ن.ک :تفسایر
البیانی17 -12 :1 ،1651 ،؛ البغته؛ فنونها و أفنانها ،قسم المعاانی051 :1656 ،؛ خااائص التراکیاب،

دراسهٌ تحلیلهیه لمسائی علم المعانی .)055 :1652 ،وجه مشترک این اقوال ،استنبام معنای ضامنی
«امید به بازگشد» در لفظ «تودیع» و «دشمنی بیبازگشد» در لفظ «قلی» اسد.
بررسی ترجمهها:
الهیقمشها ضمن اشاره به شأن نزول این آیه ( 82روز بر رسول وحی نیامد و دشامنان باه
طعنه گفتند خدا از محمد (ص) قهر کرده اسد .پ ،ایان آیاه ،در واقاع ،خطااب باه آنهاا
اسد) ،آیه را به این صور ترجمه میکند« :خدا تو هیچگاه تاو را تارک نگفتاه و بار تاو
خشم ننموده اسد» .البته تعبیر«خشم گرفتن» در بی تر ترجمهها دیده مایشاود و از جملاه
تعابیر پرکاربرد اسد.
با این همه ،معادلها دیگر نظیر «آزرده شدن ،بریدن ،مغضوب ،واگذاشاتن و دشامن
داشتن» را نیز میتوان مشاهده کرد .لی ن از این میان ،دو عباار

«بریادن» (راز :02 ،1825 ،

 )122و «دشمن داشتن» (فوالدوند ،قرآن قرن12ها) به ترن اصلی آیه و هالاه پنهاان معنای
واژهها نزدیکتر اسد .دو ترجمه متفاو نیز ی ی «فرامو

کاردن» (طبار )0205 :1810،5 ،

و دیگر «زشد گرفتن» (میباد  )701 :12 ،1151،در این آیاه در دساد اساد ،کاه چنادان
وافی بهمقاود نیسد .جز این که برحسب زمینه و بافد در زمانی ،برا هریک باه اهمیتای
جداگانه و زمانمند قائی شویم و بهاصطغ  ،به مطالعه «در زمانی» آنها مبادر

کنیم.

 -2-9در ذکر علّت افراد ،مثنی جمع در برخی فاصلههای قرآن

بررسی تفاسیر:
األنسان مِن َعلَلق﴾ ،علا در معنای جماع باهکاار رفتاه اساد
در آیه  0سوره علا ﴿ ،خلق
َ
(انوارالتنزیی و اسرارالتاویی187 :7،؛ بیان المعانی )25 :1،لی ن ،در موارد نیز برخای مفساران باا
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این امر مخالفد کرده و علقه را در معنا مبادأ حیااتی بشار یاا خاون بساته شاده درساد
نمیدانند؛ زیرا برآنند که مطاب با آیه  7حج و  18م منون ،صور علقاها بعاد از صاور
نطفها ذکر شده اسد (پرتو از قرآن.)156 :8،

انوار العرفان تعاریف متفاوتی از آن ارائه میکند و عل را زالو یا خون منعقد مایداناد و
در نهاید ،براین باور اسد که بهسبب ن ره آمدن این کلمه ،آن را باید در معنی زالو در نظار
گرفد (ن.ک :انوارالعرفان فی تفسیرالقرآن.)061 :6 ،

در هرحال ،جمع بودن علقه در هریک از معانی فوق آش ار اسد .فاراهء در سابب ایان
جمع میگوید« :عل اسم جمع و مفرد آن «علقه» (خون بسته شده) اسد .از آنرو کاه لفاظ
انسان در معنی جمع در آیه مذکور بهکار رفته اسد ،لذا عل را نیز بهصور جمع آورده تاا
رؤوس آیا (ابتدا و انتها) همش ی باشد» (الفرهاء .)055 :1 ،سایر مفساران نیاز باه تبعّیاد از او،
تناسب در الفاظ آیا و رعاید فاصله در کی سوره را از عوامی این هم ش لی ذکر کردهاند.
بررسی ترجمهها:
با مقایسه تمام ترجمهها موجود ،تنها در ترجمه فیضاإلساغم ،متارجم باه رعایاد معنای
جمع -البته تنها در کلمه عل  -التزام داشته اسد و آیه را بهصاور « :آدمایرا از قطعاا و
پارهها خونها بسته شده آفریده اسد» برمیگرداناد (فایضاإلساغم .)1011 :1 ،1155 ،اماا
لفظ «إنسان» در هیچیک بهصور جمع منتقی نشده اسد .در واقع ،جمعبودن علقاه ،خاود
بهطور ضمنی بر جمعبودن لفظ «انسان» داللد دارد و با توجه به فعای «خلا » کاه باهطاور
مطل در آیه پیشین آمده اسد ،سبب تفخیم در خلقد نوع انسان میشود.
اگرچه مفرد و جمع بودن در آیه مزبور در داللد ضمنی آن نق

پررنگی نادارد ،اماا در

هر حال ،ضرور نزدی ی بی تر عمی ترجمه را به امر تفسیر گوشزد میکناد تاا واژههاا و
تعبیرها متن برگردان ،تا حدّ ام ان گویا اتران ثانو آیا و وجوه پنهان معنای الفااظ
قرآن باشد.
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 -7-9سبب افراد در لتظ «حجر» جمع در لتظ «األلباب»

در قرآنکریم لفظ «الباب» هیچگاه به صیغه مفرد بهکار نرفته اسد .در عون ،هرگاه قرآن باه
ِ
ِ
لك
کاربرد مفرد این لفظ نیاز میبیند ،به جا آن از «قلاب» اساتفاده مایکناد﴿ :إ ِ َّن فلي ذل َ
كان لَ ُه قَلْب﴾ (ق.)15 /
لَذِكْرى ل ِ َم ْن َ

بررسی تفاسیر:
از دالیلی که بر این امر ذکر کردهاند ،ی ی روی رد آواشناختی به موضوع اسد .بادینترتیاب
که گفته میشود هرگاه میان دو حرف «باء» مشدّد در کلمه «لُبّ» فاصاله بیفتاد ،حارف «ب»
درتساو میان رخو و شدّ در صو قرائد میشود .بهعاغوه ،وجاود الم اساترخاء در
کلمه «لُبّ» انتقال حرکد را از «الم» مضموم به «باء» قدر دشاوار مایساازد (ن.ک :الشاین،
.)182 -185 :1151

در خارج از متن قرآن ،لفظ لبّ بهصور مفارد اتلاب در مقاام مضااف و مضااف الیاه
بهکار میرود .لی ن تلفظ صور جمع آن در قرآن ،متناسب با سیاق آیا  ،رقی تر و نارمتار
اسد .البته تحلیی «الباب» با رو

آواشاناختی ،صارفاً تحلیلای صاور اساد در حاالیکاه

اقتضا لفظ با اقتضا معنی همراه اسد .در تفسیر این واژه گفتهاند که «لفظ حبر باهمعنای
ِ
ک قَ َس ٌم لذِی ِح ْجرٍ﴾ (فبر.)7/
عقی در قرآن منحاراً مفرد آمده اسدَ ﴿ :هل ف ذال َ
این تفاو در لفظ ،به تفاو ظریفی در معنی لغاا بااز مایگاردد« .در لغاد عارب،

«حبر» به معنی منع اسد امّاا «لُابّ» ثماره و نتیباه چیاز را گویناد» (ابوحساان .)065 ،در
تفاسیر دیگر (ابنعباس ،قتاده ،مباهد ،حسن) نیز «حبر» را با «ذ عقای» متارادف و از آن باه
منع تعبیر میکنند.
با کلمه «حبر» ،بر موضوع صیاند نف ،از درتلتیدن در هغک و پرهیز از هاوا نفا،
تأکید میشود و چون این مسأله ،موضوعی فرد اسد که اختااص به تکتک آحااد بشار
و امیال و استعدادها ایشان بهش ی جداگانه دارد ،لفظ را بهش ی مفارد ذکار نماوده اساد.
وانگهی« ،در کلمه «حبر» بُعد سالبی عقای متبلای مایگاردد و باههماین دلیای ،باه مفارد
اختااص دارد» (ن.ک :ابوحسان.)066 :
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امّا در لفظ «لُبّ» بعد ایبابی عقی ظهور مییابد که آن نیز خاص یک فرد یا افاراد معینای
نیسد؛ زیرا چه بسیار قواعد که گروه یا دستها از انسانهاا وضاع مایکنناد ،امّاا توسار
برخی دیگر نقض میگردد .حتی وجه جمغ و آیاتی که چنین الفاظی را شاامی مایگاردد
نیز با این سلب و ایباب تناسب دارد .چنانکه وجاه آیاه  7ساوره فبار ،سالبی (باهشا ی
استفهام ان ار ) و در آیه  062سوره بقره و آیه  5ساوره آلعماران کاه باه «اولاوا االلبااب»
اختااص دارد ،ایبابی اسد.
بررسی ترجمهها:
در ترجمهها ،تقریباً در اکثر موارد «اولوا األلباب» را خردمندان ترجماه کاردهاناد .جاز در دو
مورد ،که آن هم از تفاسیر اسد .نخسد ،در «حبّه التفاسیر» (بغتی ،1152 ،ج )002 :1کاه در
معنی آیه میآورد« :خوبی ح مد را در نیابد مگر صاحبان عقایهاا صاافی از شاوائب» و
دوم ،در تفسیر سورآباد (سورآباد  )015 :1152،که لفظ ماذکور را باه «خداونادان خردهاا»
برگردانده اسد و در علد جمع آوردن لفظ خرد میگوید:
«چرا الباب شرم کرد در پند گرفتن بعد ما که یک عقی کفایاد اساد؟ جاواب گاوییم:
الباب گفد زیرا که تذکر و اتهعاظ را خردها باید :عقی انسانید و عقی معرفد و عقای عقای.
چنین عقلی باید پذیرا ح متی باشد که از فضی خدا به و اعطا میشود« :یُاوی الکكما َ
من یَشاء» (ن.ک :همان.)015 :
صاحب تفسیر فواتح االهیّه نیز در تفسایر خاود (ج )56 :1در توضایح «اولواأللبااب»
میگوید :کسانی که خداوند عقای هاشاان را باه ناور هاداید روشان و از شاوائب وهام و
الیهها رسوم و عادا

نف ،پاک گردانید( »...نخبوانی ،1666،ج.)56 :1

از این مطالب اینطور استنبام میگردد که «لُب» موهبتی اسد ،نه تحاایلی و اکتساابی؛
زیرا اوّالً با لفظ «فضی» بهکار رفته اسد و دوم این که برا آن قائی به اقسام میشوند و ساه
دیگرآنکه جنبه منعی ندارد .در حالیکه «حبر» ،که وجه سلبی و منعی دارد ،اکتسابی اساد.
البته در ترجمه این دو لفظ ،از عبار ها مشابهی اساتفاده شاده و از آن دو باه «خداونادان
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خرد» «،صاحبان عقی» ،خداوند عقی»« ،اهی خرد» و «خردمند» تعبیار کاردهاناد .لای ن ،بیاان
کشف االسرار ( )852 :12را از حبر به «خردمند زیرک» شاید اشاره ظریفی به وجه اکتساابی
این واژه بتوان تلقی کرد .به عغوه ،مخزنالعرفاان نیاز (ج )107 :17در ترجماه خاود از آیاه 7
سوره فبر به مفهوم منع در «حبر» تاریح دارد و میتاوان آن را گویااترین ترجماه از حیا
اشاره به داللدها ضمنی این واژه دانسد:
«آیا در این چیزهایی که به آن قسم یاد شده ،نزد خردمندان ماانعی هساد؟» .7رو

حبّاه

التفاسیر ،را در ترجمه آیه  062سوره بقره بهصور «خوبی ح مد را در نیاباد مگار صااحبان
عقیها صافی از شوائب» (ج )002 :1نیز به لحاظ نزدیک شدن به داللاد ضامنی واژه اولاوا
األلباب و موهبتی بودن لفظ لب (صافی در معنی صاف شده) میتوان کامیتر از ترجمههاا
دیگر از آیه مذکور قلمداد کرد .در حاالیکاه فایضاألساغم (ج )62 :1ضامن ارائاه توضایح
اضافی درباره این آیه ،معنی اکتسابی را از لفظ مزبور در نظر داشته اسد.
 -8-9مشکل فاصله در آیات ایجاد داللتهای معنایی چندگانه

اش ال در فواصی بهطورکلی چند وجه دارد:
 )1نخسد از نظر مشاهده عدم تناسب میان فاصله با کی آیه -و البتاه ایان عادم تناساب
تنها در ظاهر آیه اسد.
 )0وجود فاصلها خاص در آیها معین س ال برانگیز باشد.
 )1بعضی از فواصی -برحسب ظاهر -از قبیی اطناب و متضامن ت ارار معناا پای

از

خود اسد .در این صور  ،سوال اینباسد که فایده این فاصله در چیسد؟
 )8ارتبام روشنی به لحااظ ظااهر میاان فاصاله باا پای

از آن مشااهده نشاود (ن.ک:

ابوحسان.)860 :

از جمله نمونهها چنین مش غتی ،آیه  01سوره حاقهه ،آیه  11ساوره ق ،آیاه  8ساوره
شعرا و آیه  05سوره مدّثهر اسد .که در اینجا به نموناه آخار مایپاردازیم .در آیاه ماذکور،
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صحبد از دوزخی اسد که نه چیز را باقی میگاذارد و ناه رهاا مایکنادَّ﴿ :ل تُبْقِلي َو َّل

تَذَ ُر﴾ .اکنون باید دید ،فایده این فاصله چیسد؟

بررسی تفاسیر:
صاحب تفسیر کبیر میگوید« :مفسران درباره این آیه اختغف کردهاناد .برخای را اعتقااد بار
ترادف این دو لفظ و وجود معنی واحد در آنها اسد و برآنند که ترن خداوناد از ت ارار
معنی واحد با دو لفظ مترادف ،تأکید و مبالغه بوده اسد .برخی دیگر میاان ایان دو قائای باه
تفااو شاادهانااد» (فخار راز  .)020 :12 ،1662 ،سااپ ،،در بیاان اخااتغف ایاان دو عبااار
میافزاید که «التُبقی» یعنی آنکه هیچ گناهکار را بدون عذاب باقی نمایگاذارد و «التَاذَر»،
عبار از آن اسد که از جسم عذاب شوندگان نیز قسمتی را باز نمیگذارد مگر آنکه هماه
را میسوزاند (ن.ک :همان.)020 :

بنابراین ،میتوان ضمن ردّ ترادف عبارا فوق ،چنین نتیبه گرفد کاه از جهاد لغاو
در «تُبقی» بقا شیء به اصل

منظور اساد امّاا در «و التاذَر» تارک تاوأم باا اهماال را در

نظردارد (ابوحسان.)711 :0211 ،
بررسی ترجمهها:
با سیر در میان ترجمهها ،درمییابیم که اکثر آنها به ترجمه لفظ باه لفاظ اقتااار کارده و
تفاو میان الفاظ را مس و گذاشتهاند .امّا برخی دیگر نیز یا هر دو لفظ را با یاک عباار
آوردهاند (بانو اصفهانی )156 :18 ،1121،و بالطبع ،قائی به ترادف آنها شدهاند؛ یا باا تفاایی
بی تر سعی در روشن کردن معنا آنها داشتهاناد (الهایقمشاها ؛ طباطباائی110 :1158،02 ،؛
صفارزاده؛ حبهالتفاسیر110 :5،؛ میرزاخسروانی60 :5،؛ فیضاألسغم.)1178 :1،

ترجمه قرآن قرن 12ها نیز با برگردان آیه مذکور بهصور «بندارد زنده و نگذارد مارده»
وت
لم َّليَ ُمل ُ
از طری ایباد یک بنیامتنیّد قرآنی و برقرار ارتبام با آیه  11ساوره اعلای ﴿ثُ ّ

َوَّليَحيَ ﴾ که آن نیز در وصف دوزخ اسد ،دامنه معنی آیه را قدر گستر

داده اساد .باا

مقایسه میان ترجمهها فوق ،بهنظر میرسد که ترجمههایی کاه در خاغل کتاابهاا تفسایر
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صور گرفته اسد ،کمال و دقد بی تر دارد .چه این کاه م لاف دساد خاود را بارا
تبیین معنی الفاظ و رفتن از ظاهر آیا به باطن آنها بازتر میبیند و در نتیبه« ،داللادهاا
معنو » یا همان «وجه پنهان معنی» را هر چه بی تر جلوهگر میسازد.

 -5نتیجهگیری
این پژوه

درصدد بود تا به تحلیی آواشناختی و معناشاناختی از فاصالههاا آیاا قارآن

دسد یابد .بغتد فاصلهها و وضع آنها به لحاظ آوایی ،نحاو و معناایی ،ناه تنهاا الفااظ
فاصله ،بل ه گاه تمام آیه یا یک سوره را متضمن معنی یا الیهها معناایی ثانویاه و ناپیادایی
میکند که در اصطغ زبانشناسی به آن داللد ضمنی یا هاله معنایی واژگان اطغق مایشاود.
اینگونه معنایی که در بطن یا بطون واژهها و جمغ حضور دارد ،باهمعنای تحاداللفظای،
متای و در عین حال ،از آن بسیار فراتر اسد.
انتخاب یک سازوکار در ترجمه قرآنکریم بهجا دیگر  ،مستمراً بر فهام کلای ماتن و

تأثیر داللدها ثانو آن بر مخاطبان اثر میگذارد.
بهطور خغصه ،در ترجمهها فاصله از بعد آوایی ن ا

زیر معلوم گردید:

 )1مترجمان در سورهها کوتاه از سازوکارها متعدد برا انتقاال سابع و موسایقی
کغم استفاده می کنند .که از آن میان ،ترجمه جناس (فاصله) متن مبادأ باه جناسای در ماتن
مقاد ،ترجمه جناس به تیرجناس و ترجمه جناس به شر و تفسیر در ماتن مقااد پار
کاربردتر اسد.
 )0در این بررسی مشخص گردید در ترجمه سورههاا بلناد ،دقاد آواشاناختی جاا
خود را بهدقد معناشناختی میدهد.
 )1در این راستا ،دقد ترجمهها کهن ،در برخی موارد ،باهسابب رعایاد نظام اصالی
واژهها در آیا بی تر اسد و گاه بر هم زدن این نظام و منطبا کاردن آن باا نحاو زباان
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مقاد که در ترجمهها

متأخر رو داده اسد ،موجب از دسد رفتن بخشی از الیاههاا

پنهان معنایی میشود.
 )8رو هم رفته ،کاه

آواشناختی ،در بسیار موارد ،منبر به کاه

معنایی در متاون

برگردان شده اسد.

 -2پی نوشت
1- J. Stuart Mil
2- Payle & Allgeo

 -1ترجمهها انتخابی شامی ترجمهها کهن و معاصر اسد .از این میان ،ده ترجمه را بهعنوان اساس قرار
دادهایم و سه تا چهار ترجمه نیز بهعنوان ترجمهها اضافی گهگاه محی رجوع قرار گرفته اند .ده ترجمه
اساس عبارتند از ترجمه الهیقمشها  ،پورجواد  ،ترجمه فارسی تفسیرالمیزان ،رونالبنان ،فوالدوند،
گرمارود  ،مبتبو  ،م ارم شیراز  ،ترجمه قرآن قرن 12ها.ق و صفارزاده .ترجمهها اضافی نیز شامی
کشف االسرار و عده االبرار میبد  ،ترجمه نسفی ،ترجمه طبر  ،ترجمه فیض االسغم و مش ینی میباشد.
 -8مانند واژه «اثهاقَلتُم» (توبه )15/و «لیُبَطِئَنَّ» (نساء )56/و موارد دیگر که مبال پرداختن به آن در این مقاال
نیسد.
 -7البته باید گفد که این ترجمه نیز چندان روان نیسد .صور روان آیه اینگونه اسد « :آیا در این چیزهاا،
قسمی هسد برا دارندگان عقی بازدارنده؟»

 -7منابع
* قرآنکریم.
 -1آل تاز  ،عبدالقادر مغ حوی  ،بیان المعانی ،دمش  :مطبعه الترقی1150( ،ق).
 -0آلوسی ،سیدمحمود ،رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیرو  :دارال تب العلمیّه1817( ،ق).
 -1ابنعربی ،ابوعبداهلل محیالدین ابن محمد ،تفسیر ابنعربی ،سمیر ماطفی رباب ،بیرو :
داراالحیاء التراث العربی1800( ،م).
 -8ابن منظور ،محمدبن م رم ،لسان العرب ،بیرو  :دارصادر1818( ،ق).

 -7ابوحسان ،جمالمحمود ،الدالال المعنویه لفواصی اآلیا
(0211م).
55

القرآنیه ،دبی :وحده علوم القرآن،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ________________________ دوره ،3شماره ،5بهار و تابستان5335

 -2ابی موسی ،محمد حسنین ،خاائص التراکیب ،دراسهٌ تحلیلهیه لمسائی علم المعانی ،محمد
حسنین أبی موسی ،قاهره :م تبه وهبه1652( ،م).
 -5اس افی ،خطیب ،درّه التنزیی و تره التاویی ،بیرو  :داراآلفاق البدیده1651( ،م).
 -5انی ،،ابراهیم ،آواشناسی زبان عربی ،ترجمه ابوالفضی عغمی و صفر سفیدرو ،تهران :نشر اسوه،
(.) 1158
 -6بانو اصفهانی ،سیده نار

امین ،مخزنالعرفان فی تفسیر القرآن ،تهران :نهضد زنان مسلمان،

(.) 1121
 -12بغتی ،سیدعبدالحبه ،حبّه التفاسیر و بغغ االکسیر ،قم :انتشارا ح مد.) 1152( ،
 -11بیضاو  ،عبداهللبنعمر ،انوارالتنزیی و اسرارالتاویی ،بیرو  :داراإلحیاء التراثالعربی1815( ،ق).
 -10راز  ،ابوالفتو حسین بن علی ،رون البنان و رو البنان فی تفسیر القرآن ،تحقی محمد
جعفر یاحقی؛ محمدمهد ناصح ،مشهد :بنیاد پژوه ها اسغمیآستان قدس رضو 1825( .ق).
 -11رافعی ،ماطفیصادق ،اعباز القرآن و البغته النبویه ،بیرو  :منشورا

محمدعلی بیضون،

دارال تب العلمیه0222( ،م).
 -18رمانی ،محمد بن عیسی ،ثغث رسائی فی اعباز القرآن ،تحقی و تعلی محمد خلف اهلل،
محمد زتلول سغم ،مار :دارالمعارف1625( ،م).
 -17زمخشر  ،محمودبنعمر ،ال شاف عن حقائ توامض التنزیی ،قاهره :م تبه وهبه1655( ،م).
 -12سبود  ،فرزان ،نشانهشناسی کاربرد  ،ویراسد دوم ،تهران :نشر علم.) 1162( ،
 -15سمرقند  ،ناربن محمدبناحمد ،بحر العلوم1 ،جلد ،بیرو  :دارال تب العلمیه0212( ،م).
 -15سورآباد  ،ابوب ر عتی بنمحمد ،تفسیر سورآباد  ،تحقی علی اکبر سعید سیرجانی ،تهران:
نشر فرهنگی نو.) 1152( ،

 -16سید قطب ،نمای

هنر در قرآن ،ترجمه محمد علی عابد  ،تهران :نشر انقغب.) 1176( ،

 -02ااااااااا ،فی الظغل قرآن ،بیرو -قاهره :دارالشروق1810( ،ق).

 -01شریعتمدار  ،جعفر ،شر و تفسیر لغا

قرآن براساس تفسیر نمونه ،مشهد :انتشارا

قدس رضو .) 1150( ،
 -00صادقی تهرانی ،محمد ،البغغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :ناشر م لف1816( ،ق).
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 -01طالقانی ،سیدمحمود ،پرتو از قرآن ،تهران :شرکد سهامیانتشار.)1120( ،
 -08طباطبائی ،سیدمحمدباقر ،تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمد باقر موسو همدانی ،قم :انتشارا
جامعه مدرسین حوزه علمیه.)1158( ،
 -07طبر  ،ابوجعفر محمدبن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیرو  :دارالمعرفه1810( ،ق).
 -02عادل سبزوار  ،محمود ،لغتنامه قرآنکریم (8جلد) ،تهران :نشر ثال .) 1151( ،
 -05عباس ،فضیحسن ،البغته؛ فنونها و أفنانها ،قسم المعانی ،عمان :دارالفرقان1656( ،م).
 -05عبدالرحمن ،عایشه ،تفسیر البیانی للقرآن ال ریم ،مار :دارالمعارف1651( ،م).
 -06فخر راز  ،محمدبنعمر ،مفاتیح الغیب ،بیرو  :دارالف ر1662( ،م).
 -12فهراء ،یحییبن زیاد ،معانی القرآن ،تحقی محمدعلی النبار ،احمدیوسف نباتی ،بیرو :
عالم ال تب1650( ،م).
 -11فیض األسغم ،سیدعلی نقی ،ترجمه و تفسیر قرآنکریم ،تهران :انتشارا فقیه.) 1155( ،
 -10قرشی ،سیدعلی اکبر ،تفسیر احسن الحدی  ،تهران :بنیاد بعثد ،چاپ سوم.) 1155( ،
 -11اااااااااااااااااا ،قاموس قرآن ،تهران :دارال تب االسغمیه.) 1151( ،
 -18قویمی ،مهو  ،آوا و القاء؛ رهیافتی به شعر اخوان ثال  ،تهران :انتشارا هرم.) 1151( ،،
 -17الشین ،عبدالفتا  ،صفاء ال مله ،ریان :دارالمریخ1651( ،م).
 -12اااااااااااااااا ،فاصله القرآنیّه ،ریان :دارالمریخ1650( ،م).
 -15لسان التنزیی ،تالیف قرن چهارم یا پنبم هبر  ،به اهتمام مهد

محق  ،تهران :بنگاه

ترجمه و نشر کتاب.) 1188( ،
 -15م ارم شیراز  ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دارال تب االسغمیه.) 1158( ،
 -16میبد  ،رشیدالدین احمدابنابی سعد ،کشفاالسرار و عدهاالبرار ،تحقی علی اصغر ح مد،
تهران :نشر امیرکبیر.) 1151( ،
 -82میرزا خسروانی ،علیرضا ،تفسیر خسرو  ،تحقی

محمدباقر بهبود  ،تهران :انتشارا

اسغمیه.) 1162( ،
 -81نحله ،محموداحمد ،دراسا قرآنیه فی جزء عم ،بیرو  :لبنان :دارالعلوم العربیه1656( ،م).
 -80نخبوانی ،نعمداهللمحمود ،الفواتح االهّیه و المفاتح الغیّبیه ،مار :دارالرکابی للنشر1666( ،م).
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