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چکیده
ساختار صرفی بسیاری از واژگان ،در زبان عربی ،بهصورت عام و در قرآن کریم بهطور خاص درگسترش دایره
معنایی واژگان قرآنی سهیم است .میتوان این موضوع را در موارد زیر مورد بررسی قرار داد :داللت یک وزن
صرفی بر چند ساختار صرفی متعدد با ریشه یکسان ،چندمعنایی ساختارهای صررفی یرا داللرت یرک وزن
صرفی بر گستره معنایی در نوع و عدد ،داللت یک وزن بر گستره معنایی واژگان در شرایط چند اعرابی ،کره
به گستره معنایی ساختارهای صرفی از یک ریشه میانجامد .اما اگر بخواهیم این گستره معنرایی را از زبران
عربی به فارسی ترجمه کنیم با چالشهایی روبهرو میشویم که این چالشها از امکانات زبانی و بیرانی بررای
معادلیابی واژگانی هر زبان بهویژه زبان فارسی نشأت میگیرد و این مقاله با استفاده از روش فنی به تحلیل و
بیان این چالشها به هنگام ترجمه به فارسی میپردازد .نتایج این پژوهش به ویژگیهای زبان مبدأ (عربری و
زبان مقصد (فارسی اشاره میکند ،بهعبارت دیگر امکانات زبانی و تعبیری در تمام زبانها از سطح یکسرانی
برخوردار نیستند بلکه ویژگیها و امکانات زبان عربی در زمینه مورد بحث کامالً با زبان فارسی متفاوت است.
واژگان کلیدی :ساختارهای صرفی قرآن ،ریشه واژگانی ،گستره معنایی ،چالشهای ترجمه

Email: amredhaei@ut.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
هرگاه پژوهشگر بخواهد درباره آحاد و ویژگی هیای معنیای ایاارارهای فیرو وانگیا
بيرو از جمله و یا درو ترکيبهای قرآن اخن بگوید ،باید به قدرت و نيروی نهفریه در
هر وانه که بر مبنای ااارارهای فرو ااروار اات ،توجه داشره باشد؛ ااارارهای که بیر
اااس حال و مقام در ترکيبها ،عبارتها و جملهها و مرنها جلوهگر شدهاند .مرنهای کیه
ااارارهای فرو را به ااارارهای پویا و الهامبخش ،پيامراا و تأثيرگیذار بیر مخابیب
تبدیل و برای تحليلگر که به مقایسه و مقارنه آ ها م پردازد جلوهگری م کند و مریرج را
در ترجمه آ ااارارها ،با چالش مواجهه م اازد .ایین مقالیه ،امکانیات نهفریه تعبيیری در
ااارارهای فرو وانگا را به تنهای و درو نظام داروری م کاود .نظام که در آ هیر
وانه ،روح تازه و جدیدی در وانگا دیگر م دمد و از یک بذر ،دراران گوناگو ایر بیر
م آورند که ميوههای به بار نشسره آ از منظر معنا و مفهوم ،هرییک لیذت و بعی وییژه و
گوناگو دارد .به بيا دیگر ،این مقاله درباره اقرصاد نشانههای زبان اخن می گویید و بیه
پژوهشگر اجازه م دهد تا نهفرههای معنای را اارخراج نماید؛ بهوییژه وقری کیه پژوهشیگر
نقش مررج را ایفا م کند ،چارهای ندارد جز اینکه از گسرره معنای در اا  ،مصیدر ،اای
واعل واا مفعول و وز وعيل در نوع و عدد و معان شناور وعل ماض و مضارع ،آگیاه
یابد .بنابراین مقاله حاضر ،از چالشهای ترجمه قرآ کری به زبا وارا اخن م گویید و
با پرداارن به اطح فرو وانگا در پرتو نظریات مفسرین و زبا شنااا به آ چالشهیا
م پردازد .گفرن اات چندمعنای بهعنوا یک ضعف نيست؛ بلکه یک قابليت اات کیه در
همه زبا ها وجود دارد؛ امیا ایین کیه معیادل هیر وانه در زبیا مقابیل ممکین اایت ایین
چندمعنای را نداشره باشد ،مررج را وادار به ترجمه تفسيری م نماید .و قدرت تعادل یاب
در حوزه وانگان و مفهوم را از او م گيرد.
هدف از این پژوهش تمرکز بر دو موضوع بنيیادین میرتبب بیا ییکدیگیر اایت :یکی
امکانات پنها تعبيری قرآ در قالب ااارارهای اات که در الیههای آ  ،قیدرت پوییا در
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نظام اقرصاد نشانههای زبان نهفره اات و دیگر ،تأکيد بر چگونگ ایاارارهای اایت کیه
بنيا و اااس اود را از ارتباط با اایر واحدهای زبیان در نظیام دایروری می گيیرد .لیذا
مبحث شماره یک ،به موضوع اول؛ یعن ارزش انفرادی وانگا م پیردازد و مبحیث دوم و
اوم ،موضوع دیگر؛ یعن ارزش همایش یا همای و یا ترکيب وانگا را مورد دقیت نظیر
قرار م دهد.
 -1-1پیشینه پژوهش

 -1ترجمه ممتاز قرآن در ترازوی نقد :محمدعل کوشیا؛ انرشیارات مبیين .1132 ،السیله
مقاالت نقدی اات که به بررا ترجمههای قرآ کری می پیردازد کیه در مالی ت قیرآ
پژوه منرشر شده اات .اشکالهای وارد به ورااور ترجمهها از ده تا  191مورد در نوایا
اات .نویسنده نخست اشکال را بر هر ترجمه وارد ،آ گاه ترجمه فحيح هر ییک را اراهیه
کرده اات.
 -2اختالف ترجمههای قرآن بر اساا

دساتور زباان عربای و سااختار آن :آذرتیاش

آذرنوش؛ عظي عظي پور مقدم ،مالله علوم انسان دانشگاه الزهراء ،زمسیرا  ،1131شیماره
 .22در این مقاله ،نقش دارور زبا عرب و ااارار آ که به نیوع موجبیات اایر ف در
ترجمههای وارا قرآ کری را وراه نموده  ،مورد بررا قرار گروره اات .تعيين مواضع
اار ف در ترجمهها و مقایسه و ارزیاب ترجمهها و انرخاب ترجمه یا ترجمههای برتیر ،از
جهتگيریهای افل این نوشرار بهشمار م رود .
 -1مشکالت ساختاری ترجمه از عربی به فارسای ددر محادوده قارآن کاریم) :حيیدر
قل زاده ،ااراد راهنما :احمد ،احمدی ،مقطع :دکرری ،رشره زبا و ادبيات وارا  ،دانشیگاه
تربيت مدرس ،تاریخ دواع .1133 :این پژوهش به معرو مه ترین ترجمههای وارا قیرآ
کری  ،مشک ت ترجمه در پارهای از حاالت نحوی عرب  ،مشیک ت ایااراری ترجمیه در
حوزه جمله و اشکال مخرلف آ  ،واحد ترجمه و مشک ت مربوط بیه آ در ترجمیه قیرآ
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کری و ابهام اااراری در ترجمه قرآ و به عنافر اااراری زبا وارا و ترتيیب آ هیا
در ترجمه قرآ و به انسالام مرن یا باور  ،به همیایش ییا همنشیين در ترجمیه قیرآ ] بیه
حذف و اضاوه در ورآیند ترجمه قرآ کری پردااره اات.
 -1نقد ترجمههای قرآن در پرتو تأمالت نحوی :جواد آاه ،مالله :ترجما وحى ،بهیار و
تابسرا  - 1139شماره ( 23از ص  1تا  . )21دراین مقاله ترجمههای قرآ را بیا توجیه بیه
قواعد و نکرههای نحوی ،مورد نقد و بررا

قرار داده اات.

 -2دشواری ترجمه قرآن کریم در برخی از روشهای قصر دتعریف مسند و مساندالیه -
تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی) :ايمين ولوی ،باهره تيزغ  ،مالله :پژوهشهای ترجمیه در
زبا و ادبيات عرب  ،زمسرا  - 1192شماره  ،9ص  101تا  .113در ایین پیژوهش ،ضیمن
بيا شيوههای قصر ترجمههای قرآ کری در آیات که در آ ها ،قصر به شيوه تعریف مسند
و مسند اليه یا به شيوه تقدی مسند اليه مسبوق به نف بر مسند وعل فورت گروره ،بررای
شده اات و دشواریهای انرقال مفهوم قصر در این دو شيوه بيا شده اات.
 -1میزان دقت ترجمههای قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول :اميید مالید،
وابمه ابوحمزه؛ مالله :پژوهشهای ادب قرآن  ،بهار  ،1191اال دوم -شماره ( 1از ص  3تا

 .)12این مقاله در پنج جزء اول قرآ به بررا عبارات و معان محذوف م پردازد که بایید
برای وه دقيق معن آیه ،در ترجمه لحاظ گردد.
 -3تکیه و کارکرد آن درگزینش عناصر واژگانی در ترجمه قرآن کاریم :ماليید فیالح ؛
مالله :ترجما وحى ،شهریور  -1131شماره ( 1از ص  21تا  .)29این مقاله به بیرح مفهیوم
«تکيه» ،انواع آ و نقشهای مررتب بر آ  ،همراه با ذکر نمونیهای از کیارکرد ایین بحیث در
حوزه ترجمه ک م وح  ،م پردازد .و  11ترجمه وارا قیرآ کیری از بخشی از آییه 11
اوره آلعمرا  ،بهبور مقابلهای مورد بررا قرار م گيرد.
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 -3نقش ساختار دستوری در ترجمه قرآن کریم :حيدر قل زاده؛ مالله :پژوهشهای ادبی ،
بهار  - 1131شماره ( 1از ص  31تا  .)102این مقاله به تحليل دو ااارار نحوی و فیرو
در ورایند ترجمه قرآ کری م پردازد.
 -9آسیبشناسی ترجمه های قرآن :محمدعل رضای اففهان  ،مالله پژوهش های قرآنی ،
زمسرا  - 1131شماره ( 11از ص 30تا  .)33در این مقاله نویسنده آايبهای علمی ،
مبنای  ،ون  ،اا ق و ترجمه مسرشرقا از ترجمه قرآ کری را میورد نقید و بررای
قرار م دهد.
 -10واژگان چند معنا و اهمیت آن در ترجمه قارآن کاریم :محمیود شیهبازی ،علی
افغر شهبازی؛ مالله مطالعات ترجمه قرآ و حدیث ،بهار و تابسرا  - 1191شماره 1
(ازص  13تا  .)13در این مقاله ترجمه شماری از وانگا چندمعنا میورد بررای قیرار
گروره اات .این بررا  ،بيانگر آ اات که مررجما همواره در برگیردا ایین نیوع از
وانگا  ،یکدات نبوده و گاه معان مرفاوت از یکدیگر انرخاب نمودهاند.
 -11کاربردشناسی اصل تعادل ترجمهای واژگان در فرایند ترجمه قارآن :جی ل مرامی ،
رضا امان  ،حميد رضا ميرحاج ؛ مالله ادب عرب  ،پایيز  -1190شیماره ( 1از ص  113تیا
 .)111این پژوهش به بررا ترجمههای اراهه شده از قرآ کیری پردااریه اایت و بيیانگر
عدم توجه و عناییت الزم و کیاو مررجمیا محریرم بیه افیل «تعیادل ترجمیهای» اایت.
بهگونهای که مررجما  ،از ميا انواع معان وانگا  ،که بر اااس آ انواع معیادل نيیز شیکل
م گيرد ،بهبور عموم به انرقال معنیای ارجیاع آ هیا یعنی معنیای معالمی و اوليیه وانه
پردااره و از دیگر الیهها و ببقات معنای الفاظ ،معموالً غاول بودهاند.
 -12نقش سیاق و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم :زهرا قاا نژاد ،مالله ترجما وحیى،
پایيز و زمسرا  -1191شماره ( 12از ص  9تا  .)13این پژوهش نشا م دهد که مررجمیا
قرآ کری در مواردی همچو تعيين معنای کلمه و عبارت و تعيين مرجع ضمير بیه ایياق
توجه دارند ،اما در تعيين وجه اعراب مرنااب با اياق و قراهت هماهنگ و مرنااب با باوت
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ک م ،توجه نم کنند و ترجمههای موجود از این جهیت مرناایب و هماهنیگ بیا باویت و
اياق آیه نيست.
 -11ترجمهشناسی قرآن کریم :احمد پاکرچ  ،1192 ،ناشر :دانشگاه امیام فیادق(ع) .ایین
کراب از اه بخش تشکيل شده اات که مباحیث ترجمیهای مربیوط بیه آییات قیرآ را بیا
رویکردی ،نظری و کاربردی از اطح وانگا تا ااات جمله ،مورد بررا قرار م دهد.
از پيشينه چنين بر م آید که در حوزه ااارارهای فرو و گسرره معنای و چالشهیای
ترجمه قرآ کری  -عناوین زیر -پژوهش فورت نگروره اات.

 -2چندساختاری و چندمعنایی وزنهای صرفی
وانگا از ارزشهای انفرادی معنیای براوردارنید ،و ایین ارزش را از قالیبهیای فیرو
م گيرند که ورهنگ حاک بر زبا  ،آ را نهادینه کرده اات .اگر وز های فرو را بررای
کني در م یابي کیه در بسیياری از ایین اوزا  ،توانیای و قیدرت پنهیان وجیود دارد کیه
چندمعنای را با ااارارهای مرنوع ،بهبور همزما بيا م نماید؛ بهعبارت دیگیر ییک وز
با رابطه اشرقاق م تواند بهجای وز و ااارار دیگری بهکیار رود .ایین قابليیت منالیر بیه
چندمعنای در یک وز فرو م شود:
﴿ -1-2و نادى َأصحاب ْاْلَع ِ
راف رِجاالً ي ْعرِفُونَ ُه ْم ب ِ
نم َو منا
َ
سيماه ْم قالُوا ما َأغْنى َعننُُْ ْم َج ْم ُعُُ ْ
ُ
ُ ْ
َ
ْ

ون﴾ (أعراف.)13 /
كُنْتُ ْم تَ ْستَُْب ِ ُر َ

جمع الناس) باشید،
ابن عاشور در تفسير آیه ووق م گوید« :احرمال دارد معن ﴿ َج ْم ُعُُ ْم﴾ُ ( ،

یعن « ،ما َأغْنَت َعنْك ُْم کثرتُكُ ُم التی تَعتَزونَ بها» (تعداد زیاد شما که بدا اورخار م کنيد شیما
را ب نياز نکرد) و نيز ممکن اات منظور از وانه (جمع) در آیه میذکور ،مصیدر بیه معنیای
روة (آ ثروت ودارای که جمع کردید)».
المال و الث َ
وه م َن َ
اا مفعول باشد ،یعن َ ،ما َج َمعتُ ُم ُ
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(ابنعاشور2000 ،م )211 :بنابراین آیه شریفه بیا ییک وانه ،دو معنیای احرمیال و فیحيح را
همزما بيا کرده اات.
ون مِنُ د ِ
ون أاِِ َأ ْونَانًنا َو
نو َ
 -2-2در کتاب انوار التنزیل در تفسیر آیره شرریفه﴿ :إِن َّ َمنا تَ ْعبُ ُ
ُ
ِ
تخلُقون إِفُا إ ِ َّن الَّذِيُ تعبوون مُِ د ِ ِ
ِ
وُ
ون أاِ َال يَ ْملُُِ َ
َ َُُْ َ
َ ُ َ ْ
الر ْز َق َو ْاعبُ ُ
ون لَُُ ْم رِ ْزقًا َفابْتَ ُغو ْا ع َ
ُ
نو ُ
نو أاِ ِّ
ِ
َو ْاشُُ ُرواْ لَ ُه إِلَيْه تُ ْر َج ُعون﴾ (عنکبوت )13 /آمده اات:
«احرمال دارد ﴿رزقاً﴾ مصدر باشد؛ یعن  ،آ ها توانای روزی داد به شیما را ندارنید و

احرمال دارد بهمعن مرزوق (نعمتها) باشد و ﴿رزقاً﴾ را نکره آورده ،تا همیه نعمیتهیا را
شامل شود( ».بيضاوی1991 ،م )111 :از اینرو آیه شریفه با ییک وانه ،دو معنیای احرمیال و
فحيح را همزما در بردارد .با وجودیکه دو وانه «جمع» و «رزق» در زبا وارا بیهکیار
معكُم) در زبا وارا بهمعن اجرماع مردم و وانه رزق تنها بیهمعنی
م رود ،اما ترکيب ( َج ُ
مرزوق یعن نعمتها بهکار م رود .در نرياله ،معن به هنگام ترجمه محدود م گردد و تنها
بهمعن اجرماع انبوه مردم بدو اینکه بر معنای مالموع داللیت کنید ،اایرعمال می گیردد.
هما بور که معنای رزق ،بدو بيا وعل و عمل رزق به معنای مرزوق محدود م شود .لیذا
مررج نم تواند یک وانه بهعنوا معادل برگزیند که هر دو معنا را بيا کند؛ مگر اینکه هیر
دو معنا را ظاهر نماید که در این فورت تفسير کرده اات ،نه ترجمه.
و این امر م تواند بر چند چيز داللت کند:
 -1قدرت ب بدیل اداوند بر مفهوماازی
 -2شخصيت جامعه عرب که لالوج ،ریزبين و بهدنبیال شیک و تردیید و بهانیهجیوی
اات ،پروردگار را بر آ داشت تیا وانگیا و تعبيرهیای برگزینید کیه بروانید پاایخگوی
نيازهای معنای روان آ ها برای قانعاازیشا باشد.
 -3-2دو واژه «مجری» و «مرسی» در آیه شریفهَ ﴿ :و قا َل ْاركَبُوا فيها ب ِ ْس ِم أاِِ َم ْجراها َو
حيم﴾ (هود )11 /اه وجه معنای دارد.
ُم ْرساها إ ِ َّن َربِّي لَ َغفُ ٌ
ور َر ٌ
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در تفسير انیوار الرنزییل آمیده اایت« :تعبيیر﴿ب ِ ْسن ِم أاِِ َم ْجراهنا َو ُم ْرسناها﴾ مرعلیق بیه

وعل﴿ ْاركَبُوا﴾ اات ،در این فورت حال از ضمير واو ﴿ ْاركَبُوا﴾ م باشد؛ یعن ْ « ،ارکَبُوا فيها
وقت إجرائها و إرسائها ،أو مكان َُهما» (در حال که نام ایدا را
ُمسمين ه لال أو
قائلين باسم ه لال َ
َ
به هنگام یا در مکا ِ روانه شد و لنگر انداارن کشر بر زبا جاری م اازید ،بر آ اوار
شوید) با توجه به این معنا و مفهوم ،دو وانه «مَالری» و «مُرا » بر زما  ،مکیا و مصیدر
داللت دارند» (بيضاوی ،1991 ،ج  )211 :1و برای مررج وارا زبا این امکا وجود ندارد
که یک وانه و یا یک تعبير را برگزیند که معادل تمام وجوه ذکر شده باشد؛ زیرا ویژگ های
اشرراک لفظ زبا وارا با زبا عرب مرفاوت و مخرلف اات؛ یعن این ویژگ ها گیاه
در قالب اوزا قياا و اماع شکل م گيرد .حال آ که در زبا وارا  ،بحث بیا عنیوا
اماع و قياا وجود ندارد.
اِِ لَنُبَيِّتَن َّ ُه َو َأ ْهلَن ُه نُن َّم
قاس ُموا ب ِ أ
 -9-2در تفسیر التحریر و التنویر در مورد آیه شریفه﴿ :قالُوا تَ َ
ِ
ِ ِ ِ
ك َأ ْهلِهِ َو إِنَّا لَصادِقُون﴾ (نمل )19 /چنين بيا شده اات:
لَنَقُول ََُّ ل َوليِّه ما َشهِ ْونا َم ْهل َ

«بيشرر قُرّاء ابعه این وانه را « ُمهلَک» با ض ِ «مي » و ورحِ «الم» قراهت کردهاند که مصدر
یا اا مکا و زما «إه ک» اات ،حفص آ را به ورح «مي » و کسر «الم» قراهیت کیرده و
ممکن اات مصدر ،اا مکا و زما باشد( ».ابن عاشور ،2000 ،ج)232 :19
ل ُأ َّمةٍ َج َعلْننا َمنْ َسنُاً
 -5-2در کتاب التفسیر الکبیر واژه ﴿ َمنْ َسُاً﴾ در آیه شریفه﴿ :لُُِ ِّ
ِ
َّك فِي ْاْلَ ْمر﴾ (حج )13 /آمده اات:
وُ فَال يُنازِ ُعن َ
ُه ْم ناسُُ ُ

«درباره وانه ﴿ َمنْ َسُاً﴾ دیدگاههای اات:

 -1ابن عباس گفره اات :روز عيدی اات که در آ قربان م کنند.
 -2از مالاهد نقل شده اات که وانه ﴿ َمنْ َسُ ًا﴾ در مورد اود قربان بهکار م رود.
 -1بهمعن مکان اات که در آ آرامش م یابند و در زما مشخص یا مکا معين بیه
عبادت م پردازند.
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 -1به معنای آیين ،روش و برنامه اات .این نظرِ ابنعباس که عطاء نقل کرده و قفال آ
را برگزیده ،به مفهوم آیه ﴿لُُِ ٍّل َج َعلْنا مِنُُْ ْم شِ ْر َع ًة َو مِنْهاجاً﴾ (ماهده )13 /نزدیکتر اات؛ زییرا

﴿ َمنْ َسُاً﴾ از نسک بهمعن عبادت ،گروره شده و هرگاه اا بر همه عبیادات ابی ق گیردد،
دیگر وجه برای تخصيص ندارد( ».رازی ،1992 ،ج.)23 :21
در تفسير روح المعان آمده اات« :گفرهاند﴿ :مَنْسَکاً﴾ مصدر بیه معنیای نسیک؛ یعنی ،
عبادت اات ،ابنعطيه م گوید :منظور عبادات اات که بدا عمل م کنند .نيز گفرهاند :اا
زما و اا مکا اات و ظاهراً (ناسُِ ُونَ فَيه) بوده که با حیذف (ويیه) گسیرره معنیای بیه
وجود آمده اات( ».آلوا  ،1230 ،ج ،)192: 13بنابراین ااارار این وانه بين معنای عبادت و
زما و مکا آ  ،معنای شناوری دارد ،لذا مررج چگونه م تواند این معان شناور را با یک
وانه ترجمه نماید.
ِ
ِ
ريت م ِ َُ ال ِْج ُِّ
 -1-2مغنی اللبیب در مورد تعبیر ﴿
أناآتيك بِه﴾ در آیه شریفه﴿ :قا َل عفْ ٌ
َ
ِ
َأنَا آتيك بِهِ قَبل َأ ْن تقُ ِ
ك َو إِنِّي َعلَيْهِ لَقَوِ ٌّي َأميُ﴾ (نمل )19 /م گوید:
وم م ُْ َمقام َ
ْ َ
َ
َ َ

آتيك﴾ در این آیه وعل مضارع باشد که به ضمير مرکل اایناد داده
«احرمال دارد ،تعبير ﴿ َ

نذاب﴾ (هیود )31 /و آییه ﴿ َو
شده ،و ممکن اات اا واعل باشد .مانند آیه ﴿ َو إِن َّ ُه ْم آتيهِ ْم َع
ٌ
ِ
ِ
يامةِ فَ ْرداً﴾ (مری  )92 /این موضوع را تایيد م کند که افل ابر مفرد اات».
كُل ُّ ُه ْم آتيه يَ ْو َم الْق َ
(ابن هشام )193: 1939 ،لذا این ااارار فرو  ،دو معنای احرمال را جمع کرده اات و اگیر

بخواهي آ را ترجمه کني  ،ناگزیر هسري که یک از دو وجه مذکور را برگزیني .
ِ
يعل َُم خائِنَ َة ْاْلَ ْعي ِ
ور﴾
الص ُو ُ
ُ َو ما تُ ْخفي ُّ
 -7-2در جواهر الحسان در مورد آیه شریفهْ ﴿ :
ُ

(غاور )19 /آمده اات:
«(الخائن ُة) مانند (خيانة) ،مصدر اایت و احرمیال دارد کیه اای واعیل باشید؛ (یعنی او
چش های ايانتگر یا ايانت دیدگا را م داند) ابوحيا م گوید :ظاهر آیه این اایت کیه
﴿خائِنَ َة ْ َ
األعیين الخائنی ُة) و جیایز
اْل ْعيُ ُِ﴾ از نوع اضاوه ففت به موفیوف اایت؛ یعنی ( ،
ُ
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دانسرهاند که ﴿خائِنَ َة﴾ مانند عافية مصدر باشد ،یعن ( ،یعلم خيانَ َة األعين)( ،اداونید ايانیت
چش ها را م دانید)( ».ثعیالب  ،1911 ،ج )30 :1بنیابراین چگونیه ﴿خائِنَن َة ْاْلَ ْعنيُ ُِ﴾ (ايانیت

األعين الخائن ُة) (دیدگا ايانت بار) را با یک وانه ترجمه کني .
نگاهها) و (
ُ
بنابراین ،مررج چگونه م تواند این وجوه را بیه وارای برگردانید؟ زییرا ایین گسیرره
معنای در وانگا زبا وارا وجود ندارد؛ چو ااارارهای این زبا بر مبنای وز اااره
نشده اات .حال آ که این گسرره معنای که بر مبنای وز اات ،در ااارارهای زبا عرب
وجود دارد .همه این داللتها ،در نظام اقرصاد نشانههای زبان  ،مورد تالزیه و تحليیل قیرار
م گيرد و به تحليلگر اجازه م دهد که نها های بيان را اارخراج کند ،بیهوییژه وقری کیه
تحليلگر بخواهد نقش مررج را بازی کند ،باید نسبت بیه امکانیات جانشیين و همنشیين
وانگا که در هر دو زبا وجود دارد ،آگاه یاوره تا با آ امکانات ،دالهیای را تشیخيص
بدهد که برا از نشانه شنااا از آ به «ته » (محمدرضای  )23 :1111 ،تعبير کیردهانید ،و
این دالها بار معنای دارد که دالهای دیگر از این شموليت و ویژگ براوردار نيست.

 -3داللت وزن صرفی بر گستره معنایی در نوع و عدد
برا از وانگا  ،دارای دو کاربرد مذکر و مونثاند و در آ ها مفرد و جمیع یکسیا اایت
مانند:
ِ
ِ
نحون﴾ دشیعراء/
ناُ َو َم ُْ َم َعن ُه فني الْفُلْنك ال َْم ْش ُ
 -1-3واژه «الفلک» در آیات شریفه﴿ :فَ َأنْ َجيْ ُ
﴿ ،)119و ترى الْفُلْك فيه م ِ
ون﴾ (وابر﴿ ،)12 /إ َّن في َخل ِْق
واخ َر لِتَبْتَ ُغوا مُِ فَ ْضلِهِ َو ل ََعلَُُّ ْم تَ ْشُُ ُر َ
َ
َ
َ ََ
ِ
ِ
ضو ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نُ الن َّنا َ ﴾
السماوات َو ْاْلَ ْر ِ َ
َّ
اختالف اللَّيْل َو الن َّهار َو الْفُلْك الَّتي تَ ْجري في الْبَ ْحر بمنا يَنْفَ ُ

(بقره )111 /در زاد المسير آمده اات:
«﴿ َوالْفُلْكِ﴾ یعن کشر ها .ابنقريبه گفره اات :مفرد و جمع را با یک وانه آورده اات».
(ابن جوزی ،1101 ،ج)113 :1
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ِ
ِ
ل َّ
نر نُنوراً َو قَنوَّ َر ُُ
 -2-3واژه ﴿ضياء﴾ در آیه شریفهُ ﴿ :ه َو الَّذى َج َع َ
الش ْم َس ضنيَ ً
اء َو الْقَ َم َ
ِ ِ
منَازِ َل لِتَعلَمواْ ع َود السنِيُ َو ال ِْحساب ما َخل ََق أاِ َذال ِ َ ِ
نو ٍم يَ ْعل َُمنون﴾
ص ُ
ْ ُ َ َ ِّ َ
ك إ َّال بِال َْحق يُفَ ِّ
ل االَيَات لقَ ْ
ُ
َ َ َ
َ
(یونس)2 /

«وانه ﴿ضياء﴾ ،از این دو امر بيرو نيسیت ،ییا ماننید « َسیو » و «سیيا »َ « ،حیو
ضیياء»
وء،
ضاءُ ،
ً
یض ُ
«حيا » جمع « َضوء» اات یا مانند «قام ،قياماً و صام و صياماً» ،مصدر « َ
»و

اات و هر کدام از آ دو وجه را در نظر بگيری  ،مضاف آ محذوف اایت( ».رازی،2000 ،
ج)29 :13
ْلبيهِ و قَومِهِ إِنَّني بر ِ
ِ
ِ
راهيم ِ َ
نوون﴾ (زایرف/
آء م َّمنا تَ ْعبُ ُ
ُ
 -3-3در آیه شریفهَ ﴿ :و إ ْذ قا َل إبْ
ََ ٌ
َ ْ

آء﴾ دو معنای احرمال دارد:
 )21وانه ﴿بَ َر ٌ

نرآء﴾ مصیدری اایت کیه معنیای
اول :چنانچه در تفسير ورح القدیر آمده اات :وانه ﴿بَ َ

مبالغه را توفيف کرده ،و برای مفرد ،مثن  ،جمع ،مذکر و مؤنث بیهکیار می رود .جیوهری
گفره اات« :تَبَرأتُ من کذا ،وَ أنا منِه براء و ا ء( ،من ازآ مبرا هسر )؛ چیو ایین وانه در
افل مصدر اات ،بنابراین مثن و جمع نميشود( ».شوکان  ،1931 ،ج)221 :1

راء﴾ مانند «جَواد و فَناع» بر وز «وَعال» ففت مشبهه اات ،زجیاج گفریه
دوم :وانه ﴿بَ ٌ
اات« :البَراء» بهمعن «البَریء» (بيزاری) اات( ».ابن جوزی ،1101 ،ج)109 : 3

لذا این وانه ،دو احرمال قابل تصور را با یک لفظ جمع کیرده اایت .و هرگیاه مریرج
بخواهد این وانه را به وارا ترجمه کند ،گسرره معنای موجود در آ از بين می رود و بیه
ناچار باید یک وجه را انرخاب و ترجمه نماید.
ب َشويوِ الْع ِ ِ
ل التَّو ِ
الذنْ ِ
ب َو قاب ِ ِ
 -9-3درتفسیر آیه شریفه﴿ :غافِرِ َّ
قاب ذِي َّ
الط ْولِ ال إِلن َه
ْ
إِال َّ ُه َو إِلَيْهِ ال َْمصير﴾ (غاور )1 /آمده اات:
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«جایز اات که وانه ﴿التَّو ِ
ب﴾ مصدر تاب یریوب توبیاً باشید و احرمیال دارد ماننیدِ
ْ

« َد ْومة» « َدوم»و « َعزمة» و« َعزم» جمع «توبة» باشد .نيز احرمال دارد وانه ﴿التَّو ِ
ب﴾ بهمعن
ْ

توبه باشد؛ ابوالعباس گفره اات :آنچه به ذهن م راد این اات که مصدر باشد؛ یعنی
این عمل را م پذیرد ،چنا چه م گویي « :قال قوالً» و اگر وانه ﴿التَّو ِ
ب﴾ جمیع باشید،
ْ

معنای آ  ،یقبل الروبات م شود» (توبه ها را م پیذیرد) (قرببی  ،1132 ،ج .)291 :12بیا
وجود روابب همنشين (اياق و قراهن مرن) گاه نم توا گفت کدام گزینه فیرو را
باید بپذیری ؟ مث ً در مثال «الروب» الف و الم م تواند در همه وانگا (الذنب ،الروب) اویاده
جنس نماید و ه م تواند به مقولهبندی و السله مراتب وجودی اشاره نماید؛ بیدین معنیا
که «الروب» بعد از «الذنب» و «العقاب» بعد از «الذنب» قرار م گيرد و فیرف روریار را
نشا م دهد .از دیگر او ،چندمعنای به عنوا یک ضعف نيست ،بلکه یک قابليیت اایت
که در همه زبا ها وجود دارد ،اما این که معادل هر وانه در زبا مقابیل ممکین اایت ایین
چندمعنای را نداشره باشد ،مررج را وادار به ترجمه تفسيری م نماید و قدرت تعیادلییاب
در حوزه وانگان و مفهوم را از او م گيرد.

 -9وزن صرفی و چند اعرابی
گاه اوقات وجوه اعراب برگروره از داللتهای فرو مرعدد ،اوزایش م یابد و این وجوه،
با همنشين یعن روابب ترکيب که ميا واحدهای زبان بهویژه ميا ایاارارهای فیرو و
وانگا اات ،شکل م گيرد تا یک نوع نسبت و ارتباط ميا آ ها برقرار گیردد .بیهگونیهای
که این نسبت ،ميا واحدهای زبان مالاور برقرار م گردد و اثرپذیری این واحدهای زبیان
از یکدیگر مررتب بر وجود این نسبت و رابطه اات و تصویری جدید و منسال در لفیظ و
معنا به واحدهای زبان م بخشد(.محمد محمد یونس عل  )23 : 2003 ،مانند:
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ِ
ون الُْافِريُ َأول ِ ِ
ِ
نُ
 -1-9واژه «التقاة» در آیه شریفه﴿ :ال يَت َّ ِخذِ ال ُْم ْؤمِنُ َ
نيُ َو َم ْ
ياء م ُْ ُدون ال ُْم ْؤم َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
اِ نَفْ َس ُه َو إِلَى أاِِ ال َْمصنير﴾
ل ذل َ
يَفْ َع ْ
ك فَلَيْ َس م َُ أاِ في َش ْيء إال َّ َأ ْن تَتَّقُوا منْ ُه ْم تُقا ًة َو يُ َح ِّذ ُركُ ُم أ ُ
(آلعمرا .)23 /

وانه «تقاة» دارای وجوه احرمال اات:
وجه اول :احرمال دارد ،مصدر باشد .در تفسير روح المعان آمده اات «ایین وانه اای
مصدر «إتقاء» اات و افل آ « ُوقَيَة» بوده ،واءالفعل آ مانند وعل «إتَقَی»؛ یعن حرف «واو»
به «تاء» تبدیل شده ،تا در «تاء» باب اورعال ادغام گردد و اپس آ را مانند تُجاة ،تُكله ،تُی َؤ َده
و تُخمة ،اا مصدر دانسرهاند( ».آلوا  ،1230 ،ج )12 :1بنابراین به اعربیار ایینکیه ایین وانه
مصدر اات ،دو اعراب دارد:
وجه اول﴿ :تُقا ًة﴾ مصدری اات که در محل مفعول به قرار گروره و در این فورت
وعل «تَرَّقُوا» بهمعن «تَخاووا» اات.
«منظور از﴿تقاة﴾ آ چيزی اات که از آ پرهيز م شود و م تواند بهمعن رایج آ ،
یعن پرهيز کرد باشد .بنابر معنای اول مفعول به «تَرَّقُوا» اات و بر مبنیای معنیای دوم
مفعول مطلق اات( ».هما )121 :

وجه دوم :در تفسير بحرالمحيب آمده اات« :وانه «تُقا ًة» مانند « ُرمیا ًة» کیه جمیع و اای
واعل اات م تواند حال از ضمير «تَتقُوا» باشد .هر چند که اا واعل از وانه «تُقا ًة» بیهکیار
نروره اات و همچنين جایز اات که جمع «تَقی» باشد( ».ابوحيیا  ،2001 ،ج )112 :2کیارکرد

معنای م تواند با ویژگ منظور شناار نشانههیا) ،تداوليیة العممیا ( کیه آ را از برییق
روابب همنشين بهدات م آورد ،گسررش یابد .این ،یک نکره اااا اایت کیه مریرج را
در مواقع احرياط برای گزینش معادل برای ترجمه به درنگ و هشدار و دقت وا م دارد و از
آ جا که وانه شک و تردید دارای بار منفی اایت ،نمی ایواهي از آ در کنیار درنیگ و
هشدار اارفاده کني ؛ زیرا همه وجوه یاد شده معقول و پیذیرورن اایت .می توانید موضیوع

مطرح شده درباره درنگ و هشدار ،به محال بود ترجمه قرآ اشاره نمایید؛ لیذا اگیر در ترجمیه
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قاهل باشي که مررج باید تمام آحاد معنای وانگا زبا مبدأ را به زبا مقصد منرقیل کنید،
ترجمه امری محال اات ،و اال م توا دات به ترجمیه تفسیيری زد کیه در ایین فیورت
دیگر تعادل وانگان در ترجمه رعایت نخواهد شد.
 -2-9م توا هر وجه را در تأویل قس دوم از جمله یا اعراب آ را ترجيح داد .درایت
مانند تاویل وانه «العاصم» و ضمير مسررر در «رحم» در آیه شریفه ﴿قنا َل َسنيوي إِلنى َجبَ ٍ
نل
يعصِمني مُِ الْماءِ قال ال عاصِم الْيوم مُِ َأمرِ أاِِ إِال َّ مُ ر ِحم و حال بينهمنا الْمنو فَ َ ِ
نُ
َ
َ ْ َ َ َ
ُنان م َ
َ ْ ُ
َ
َ ََْ ُ َ
َ َْ َ ْ ْ
َْ ُ

ال ُْم ْغ َرقيُ﴾ (هود )11 /روابب همنشين به اروج از بالفعل به بالقوه م انالامد .وقری ترکيبی

داشره باشي که دارای مدلول مرغيری اات ،مخاببا را به ادعای حقانيت ایود وا می دارد.
چرا که برداشتها ،بر اااس همين مدلولهای گوناگو  ،مرفیاوت می گیردد و هیرکس بیر
اااس نيازهای موقعير یا روح روان و حر بر اااس گرایشهای مرعصبانه ،م تواند بیر
یک از معان پاوشاری نماید:
وم من َأمیر
اگر وانه ﴿عاصم﴾ را اا واعل بداني ؛ معنای آ چنين م شود« :ال
عاصم اليَ َ
َ
ال ،فإنه یَعص ُم ُه( ».امروز هيچ نگهدارنیدهای از عیذاب الهی نيسیت ،جیز
ه لال إالل َمن َرح َم ُه ه ل ُ
کس که اداوند او را مورد رحمت اویش قرار دهد ،همانا او را از عذاب حفظ می کنید)
یوم مین
در این فورت إارثنای منقطع اات و احرمال دارد به این معن باشد؛ ال َعاص َم اليَ َ
َأمر ه لال إالل الراحم هو ه لال( ،امروز ،تنها رح کننده اات که از عذاب اله رهای م بخشید)
وم من َأمر ه لال إالل
که منظور از «الراحم» اداوند اات و معن آ چنين م شود؛ «ال َعاص َم اليَ َ
ه لال» (امروز ،تنها اداوند اات که از عذاب اله نالات م دهد).

شاید منظور از﴿عاصِ َم﴾ اا مفعول بهمعن «معصیوم» باشید ،بنیابراین معنی آ چنیين

ال» (از عذاب مصو م ماند تنها کس کیه میورد رحمیت
اات؛ «ال َم
َ
عصوم إالل َمن َرح َم ُه ه ل ُ
رحوم)( ،تنها کس که رحمت اله شامل حیال او شیده
اله باشد)؛ یعن (ال َم
الم ُ
َ
عصوم لاال َ
اات در اما م ماند)» (اامراه « )32 :2000 ،ظاهر آیه این اات که وانه «عاصم» بیر افیل
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اود؛ یعن  ،اا واعل باق بماند ،بنابراین بيانگر نف هرگونه مانع از امر اله در آ زمیا
اات و اا موفول در عبارت ﴿ َم ُْ َر ِح َم﴾ به معصوم وضمير واعل به اداوند مرعیال ،بیر
م گردد و ضمير موفول نيز محذوف اات که در این حالیت اایرثنایِ منقطیع می باشید؛
ال معصوم» (اما هر کس را که ادایش رحمت کند ،مصو م ماند)
یعن « ،لكن َمن َرح َم ُه ه ل ُ
جایز دانسرهاند که منظور از ﴿ َمُ﴾ اداوند مرعال باشد؛ یعن  ،هيچ نگهدارندهای نيست مگر

کس که [ادا] بر او رح کند .ممکن اات ﴿عاصم﴾ بهمعن «ذی عصیمة» (دارای قیدرت
باز دارندگ ) باشد؛ مانند «البن»؛ (فاحب شير) ،معن «ذو عصمة» بطور مطلق بیر عافی و
معصوم داللت دارد که در این بحث ،منظور از معصوم (ورد مصو ) اات؛ یا ایینکیه واعیل
بهمعن مفعول م باشد( ».ابوحيا  ،2001 ،ج )223 :2لیذا اداونید ضیمير مفعیول را حیذف
نمود ،تا ظرويت و پیذیرش بيیا داللیت احرمیال وگسیرره معنیای را داشیره باشید .نیؤام
چامسک  ،این تاثيرات ک م را «دارور مرحلهای محدود »finite grammar /ناميده اایت:
وی این نحو را با یک نمودار اراهه م دهد که دارای مراحل مشخص اات و هر مرحله در
مرحله دیگر ،تاثير گذار اات.

 -5نتیجهگیری
کارکرد معنای م تواند با ویژگ منظور شناار نشانهها) ،تداوليیة العممیا ( کیه آ را از
بریق روابب همنشين بهدات م آورد ،گسررش یابد .این یک نکره اااا اات که مررج
را در مواقع احرياط برای گزینش معادل جهت ترجمه به درنگ و هشدار و دقت وا م دارد.
روابب همنشين به اروج از بالفعل به بالقوه م انالامد وقر ترکيب داشیره باشیي کیه
دارای مدلول مرغيری اات ،مخاببا را به ادعای حقانيت اود وا م دارد .بیه عنیوا مثیال
اگر به آارین نمونه ،نگاه شود ،اود را در برابر دو بيف حقيقيو و مالیازیو می بينیي
که یک «عاف » را در معنای اا واعل و دیگری آ را به ع قیه اشیرقاق بیه معنیای اای
مفعول م گيرد.
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وز ها و ااارارها ،بذر پيکره زبان را بارور م کند و نسي های مرعدد و مرراکم را در
آ م دمد و از آ دراران مرشابه ار م زند که با اار ف در اهداف ،داللتهای مرفیاوت
را به بار م نشاند .نگاه به تک تک نمونههای اراهه شده بهویژه وانه «تقاة» این حقيقیت را
هویدا م اازد.
اداوند ابحا با امر به تدبر در آیات شریفه قرآ بر اایاس وهی و درکهیا ،تیا حید
امکا در ک م اود گسرره معنای ایالاد کرده اات؛ تا تمام نيازها را پاایخ گویید کیه در
مقالهها ،بُعدی از زوایای دیگر همچو ابعاد ترکيب  ،اعراب و وقفی  ،بیه آ پردااریه شیده
اات.
هر زبان  ،توانمندیها و قواعدی دارد که آ زبا را بیه حرکیت و تکیاپو وا می دارد و
ورهنگها آ را اارحکام م بخشد .زبا عرب  ،زبا ایالیاز اایت امیا در بُعید مصیداق و
مفهوم  ،زبان جزه نگر اات که برای یک مصداق و مفهوم از زواییای گونیاگو وانهای،
ترادف را رق زده اات.
چندمعنای بهعنوا یک ضعف نيست؛ بلکه یک قابليت اات که در همه زبا ها وجیود
دارد ،اما این که معادل هر وانه در زبا مقابل ،ممکن اات این چندمعنای را نداشره باشید،
مررج را وادار به ترجمه تفسيری م نماید و قدرت تعادلیاب در حوزه وانگان و مفهوم
را از او م گيرد.

 -1منابع
* قرآنکریم.

 -1آلواِ بغدادی ،ابوالفضل شهابالدین ایيدمحمودبن عبیداح حسیين  :روح المعیان وی
تفسير القرآ العظي و السبع المثان  .بيروت ،دار احياء الرراث العرب .
 -2ابنجوزی ،عبدالرحمن ،زاد المسير و عل الرفسير ،بيروت ،المکرب االا م 1101( ،هی).
 -1ابن عاشور ،محمدباهر ،الرحریر و الرنویر ،بيروت ،موسسة التاریخ2000( ،م).
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 -1ابن هشام أانصاری ،جمال الدین ابومحمدعبداح بن یواف ،مغن اللبيب عین کریب ااعارییب،
بيروت ،دارالفکر1939( ،م).
 -2ابوحيا أندلس  ،محمدبن یواف ،بحر المحيب ،بيروت ،دارالکرب العلمية2000( ،م).
 -1بيضاوی،أبواعيدعبداح بن عمربن محمدبن عل شيرازی ،أنوار الرنزییل و أایرار الرأوییل،
بيروت ،دار الفکر1991( ،م).
 -3ثعالب  ،ابوزیدعبدالرحمن :جواهر الحسا وی تفسیير القیرآ  .بيیروت ،مواسیه ااعلمی
للمطبوعات1911( ،م).
 -3رازی ،وخرالدین محمدبن عمر تميم  ،تفسير الکبير ،بيروت ،دارالکرب العلمية2000( ،م).
 -9زمخشری ،جاراح ابوالقاا محمودبنعمر :الکشاف عن حقاهق الرنزیل ،بيروت ،دارالمعرفة،
(1939م).
 -10اامرای  ،واضل فالح ،الجملة العربية و المعنی ،بيروت ،دار ابن حزم2000( ،م).

 -11شوکان  ،محمدبن عل بن محمد ،فتح القدیر الجامع بين فني الرواییة و الدراییة مین علیم
التفسير ،بيروت ،دار الفکر1931( ،م).
 -12قربب  ،ابوعبداح محمد ،الالامع احکام القرآ  ،قاهره ،دارالشعب1132( ،هی).
 -11محمدرضای  ،عل رضا« ،الجماليا البنيویة و الداللية في القرآن الكریم و تحدیا الترجمة الی
الفارسية» ،مالله بين الملل علوم انسان  ،شماره 1111( ،1هی).
 -11محمدیونسعل  ،محمد؛ المعن و ظ ل المعن  ،بيروت ،دارالمدار االا م 1123( ،هیی/
2003م).
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