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چکیده
ٔ
یکی از پدیدههای زبانی که ناگزیر مترجمان قرآن کریم در ترجمه آیات با آن مواجهاند ،واژگان مشترک
لفظی قرآن کریم است؛ الفاظی که در ظاهر یکساناند اما در جمالت مختلف ،به معانی متفاوتی به
کار رفتهاند .عنوان «وجوه» که کاربردش به قرن نخست هجری باز میگردد ،مفهوم عامی بود که
این واژگان را نیز در برمیگرفت .سیبویه نیز با تعبیر «اتفاق اللفظین و اختالف المعنیین» بدان اشاره
کرد.
در این مقاله تأثیر این واژگان بر مهمترین ترجمههای فارسی معاصر قرآن کریم بررسی شده
پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی پرداخته و پس از آن به وجود و اهمیت
است .از این رو ،نخست به ٔ
ترجمه آن اشاره شده ،سپس تأثیر واژگان مشترک
ٔ
این الفاظ در قرآن کریم و ضرورت شناخت آن در
بر اهم ترجمههای معاصر فارسی قرآن در سه بخش اسامی ،افعال و حروف بررسی و برای هر یک
شواهدی ذکر شده است.
کلید واژهها :مشترک لفظی ،اشتراک لفظی ،ترجمه قرآن ،وجوه و نظایر

٭ تاریخ دریافت 93/7/9 :تاریخ پذیرش93/10/17 :
 .1كارشناسی ارشد رشته علوم حدیث ،گرایش تفسیر اثری ،دانشگاه قرآن و حدیث( .نویسنده مسئول)
		
 .2دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث،رشته علوم قرآن و حدیث.
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ٔ
ترجمه واژگان
بحث میان دانشمندان لغت و مفسران و مترجمان قرآن کریم در
یکی از مسائل مورد ِ
ٔ
قرآنی ،موضوع اشتراک لفظی است .مسأله به کارگیری الفاظ یکسان که معانی گوناگون و گاهی متعارض
دارد ،از دیر باز مورد اختالف لغت شناسان و قرآن پژوهان بوده است .با توجه به گوناگونی موارد کاربرد
واژهها در زبان عربی ،همواره با این واقعیت رو به رو هستیم كه گاهی یک واژه در جملهای معنایی میدهد
كه همان واژه در ٔ
جمله دیگر معنای متفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با كمک قرینههای مختلف
متصل یا منفصل میتوان به مفهوم درست آن واژه پی برد؛ اما گاهی یک ٔ
واژه مشترک در یک آیه ،در
ترجمههای مختلف متفاوت معنا شده است ،زیرا ممکن است هر کدام از آن مترجمان ،با توجه به سیاق
آیه و نیز معانی موجود واژه در لغت ،به معنای خاصی از آن توجه داشته باشند.
مفهوم مشترک لفظی

اشتراک لفظی یعنی وجود لفظی كه بر دو معنا یا بیشتر به طور یكسان داللت كند 1و یا به تعبیری اشتراک
لفظی عبارت از آن است كه لفظی بیش از یک معنا داشته باشد 2.البته برخی ،قیودی نیز بر آن افزوده و
گفتهاند« :باید تعدد معنای مشترک بر اثر تعدد وضع باشد» 3و گروهی افزودهاند« :باید تعدد وضع در یک
قبیله صورت گرفته باشد» 4بعضی دیگر معتقدند« :باید میان معانی مشترک عالقه و قدر جامعی نباشد
و گرنه حقیقت و مجاز یا مشترک معنوی و یا منقول5به شمار میرود» 6و برخی گفتهاند« :نباید وضع
هیچیک از معانی لفظ مشترک بر دیگری تقدم زمانی داشته باشد وگرنه منقول تلقی میشود» و بعضی نیز

 . 1بلخی ،مقاتل بن سلیمان؛ االشباه والنظائر فی القرآن الكریم ،مترجمان محمد روحانی ،محمد علوی مقدم ،تهران :شركت
انتشارات علمی و فرهنگی تهران1380 ،ش؛ ص .89
 . 2زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ البرهان ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،قاهره :دار أحیاء الکتب العربیة ،چاپ اول،
1376ﻫ؛ ج  ،1ص .102
 . 3شلبی ،محمد مصطفی؛ اصول الفقه االسالمی فی المقدمه التعریفیه باالصول و ادله االحکام و قواعد االسالمی ،بیروت :دار
النهضة العربیة 1986 ،م؛ ج  ،1ص .434
 . 4سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ المزهر فی علوم اللغة وأنواعها ،فؤاد علی منصور ،بیروت :دار الكتب العلمیة،
چاپ اول1998 ،م؛ ص  396و .401
 . 5در اصطالح اهل لغت قرار دادن لفظ در معنایی است بعد از آنکه برای معنای دیگری وضع شده باشد.
 . 6وافی ،عبد الواحد؛ فقه اللغه ،مصر :دار النهضة ،چاپ سوم2004 ،م؛ ص .184

شرط كردهاند كه باید لفظ مشترک در مواضع مختلف حروف و حركات واحدی داشته باشد .1محدودیتی
برای این داللت وجود ندارد یعنی تعداد آن بستگی به میزان کاربرد آن دارد.
اشتراک ممكن است لفظی یا معنوی 2باشد كه البته آنچه در این مقاله مورد نظر ماست اشتراک
لفظی است .اشتراک لفظی در میان قدما مفهوم عام و شاملی داشته است و هر موردی که لفظ آن واحد و
مستعملفیه آن متعدد بوده را در بر میگرفته است؛ 3از این رو ،افزون بر مشترک لفظی ،مشترک معنوی
و هر گونه برداشت تفسیری و تأویلی از واژگان قرآنی را نیز شامل میشد.

پیشینه بحث اشتراک لفظی

بررسی آثار پیشینیان نشان میدهد در میان سخنان قدما اصطالح «مشترک لفظی» به چشم نمیخورد
و تعبیر آنان از مشترک لفظی ،همان وجوه و نظائر یا متفق اللفظ و مختلف المعنی بوده است .به نظر
میرسد اولین كسی كه تعبیر مشترک لفظی را به معنای اصطالحیاش به كار برده است ،ابن فارس
ّ .1
المنجد ،محمد نورالدین؛ االشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریة و التطبیق ،دمشق :دارالفکر1419 ،ﻫ؛ ص .37
 . 2مشترک معنوی ،به لفظی گفته میشود که دارای یک معنا است اما آن معنا مصادیق متعددی دارد؛ میرزاى قمى ،ابوالقاسم بن محمد
حسن؛ قوانین االصول ،ص  .60مانند :لفظ «انسان» که انسان مشترک معنوی بین زید ،عمرو ،بكر و خالد است یعنی انسان یک
معنا دارد ،ولی مصادیقش زیاد است .یا واژگانی همچون کالم که شامل کالم انسان و کالم الهی و نیز کوثر که میتواند شامل قرآن ،مقام
شفاعت ،حضرت زهرا  3شود.
 . 3در این باره ر.ک :مقدمه دکتر مهدی محقق بر کتاب وجوه قرآن تفلیسی؛ تفلیسی ،حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن ،به اهتمام مهدی
ٔ
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ چهارم.1378 ،
محقق ،تهران:
 . 4سیبویه؛ الکتاب ،تحقیق عبد السالم محمد هارون ،قاهره :مكتبة الخانجی ،چاپ سوم 1408 ،ﻫ؛ ج  ،1ص  7و .8
 . 5همان.
ٔ
 . 6األشباه و النظایر نام کتاب مقاتل بن سلیمان(م 150ﻫ) است که نخستین اثر موجود در زمینه وجوه و نظایر به شمار میرود.

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

سیبویه (ت 180ﻫ.ق) در تقسیمات كالم به آن اشاره كرده است 4.وی در اثر خود ،الکتاب ،پس از
بیان اقسام حاالت ارتباط لفظ و معنا ،از مشترک لفظی با عبارت «اتفاق اللفظین و اختالف المعنیین» 5یاد
میكند .دو قرن بعد از او ،ابن فارس (ت  395ﻫ.ق) همان تعریف را نقل كرده و میگوید« :و منه اتفاق
اللفظ و اختالف المعنی».
ً
مالحظه میشود مفهوم اشتراک لفظی نزد قدما عموما با عبارت اتحاد لفظ و تعدد معانی ،بدون قید
و شرط یا با عباراتی از قبیل وجوه و نظائر یا اشباه و نظایر 6مطرحشده است.

9

10

1
مشاهده كتابهایی با عنوان وجوه و نظایر و مااتفقت الفاظه و
ٔ
(ت  395ﻫ.ق) در کتاب الصاحبی باشد.
اختلفت معانیه 2یا تعاریفی كه از مشترک به دست دادهاند ،نشان از گستردگی معنای مشترک لفظی میان
پیشینیان دارد .بحث اشتراک لفظی گاه کتابی مستقل را به خود اختصاص داده و گاه بخشی از یک کتاب
به بحث در باره آن پرداخته است.
المنجد نخستین نویسنده یا تدوینكننده در ٔ
محمد نور الدین ّ
زمینه الفاظ مشترک را اسحاق بن محمد
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االسی دانسته است 3با اثری به عنوان الوجوه فی اللغه ،اما تاریخ تولد و وفات وی را مشخص نمیكند.
شاید سیبویه (ت  180ﻫ.ق) نخستین کسی باشد که در دستهبندی کلمات عرب با این تعبیر از پدیده
اشتراک یاد کرده است:
هذا باب اللفظ للمعانیِ ،اعلم أن من كالمهم اختالف اللفظین الختالف المعنیین،
4
واختالف اللفظین والمعنى واحد ،واتفاق اللفظین واختالف المعنیین.
پس از دو قرن ابنفارس (ت  395ﻫ.ق) مشترک را در باب اقسام کالم مطرح کرد و آن را اتفاق لفظ
و اختالف معنا نامید و در کتابش ،الصاحبی ،فقط بابی را با عنوان «اشتراک» گشود 5و الفاظی از قرآن را
6
که به نظرش مفهوم مشترک داشته در آن گرد آورد.
دیدگاههای مختلف در باره الفاظ مشترک

بحث اشتراک لفظی دانشمندان و محققان قدیم و جدید را به خود مشغول كرده است و در پذیرش آن و
علل و اثرات و مسائل دیگری که به این بحث مربوط میشود ،اختالف نظر دارند 7.مىتوان نظریههاى
 .1المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .29
 .2همان؛ ص  27ـ 25؛ همچون «ابو سعید ،الحسنبنالحسین بن عبیداهّٰلل السکری (ت  275ﻫ)؛ االسماء المتفقة لفظا و المختلفة
معنی ،علی بن الحسن بن الحسین الهنائی األزدی ملقب به کراع النمل (ت 310ﻫ)؛ فیما اتفق لفظه و اختلف معناه از أبوالحسن و .»...
 . 3همان ،ص .23
 . 4سیبویه ،پیشین؛ ص .7-8
 . 5ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ الصاحبی ،تحقيق سيد احمد صقر؛ قاهره ـ مصر :مطبعة عيسى البابي الحلبي1977 ،م؛ ص
 114و .327
 . 6همان؛ باب االشتراک ،ص .69
 . 7المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .28
ً

مختلف در این مورد را به سه دسته تقسیم کرد:
ٔ
دسته اول به وجود این ٔ
پدیده زبانى اذعان کردهاند؛ از جمله :مقاتل بن سلیمان (ت 150 .ﻫ.ق)،
خلیل بن احمد (ت 175 .ﻫ.ق) ،ابوعبید قاسم بن سالم (ت 224 .ﻫ.ق) و بسیارى دیگر؛ گفتنی بیشتر
1
زبانشناسان ،از این دستهاند.

عوامل پیدایش اشتراک لفظی

المنجد مهمترين علل و عوامل اشتراک لفظی را اینگونه بر شمرده است:
تطور معنایی :بیشتر الفاظ مشترک از رهگذر ّ
ّ .1
5
تطور معنایی و داللی به وجود میآیند.
4

 .2اشتراک در ساختار صرفی :مانند «هوی» که مشترک بین اسم و فعل است اسم به معنی میل
7
نفس و دوستی و حب و نیز فعل ماضی به معنای افتاد (سقوط کردن از باال به پایین) 6،است.
 .3توافق وضع :برخی همچون ابن درستویه ،8أبو علی الفارسی  9و ابن السراج ،10توافق وضع را عامل
 . 1نصیف الجنانی ،احمد؛ «پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی» ،مجله پژوهش و حوزه ،شماره  ،10تابستان 1381؛ ص .67
 . 2همان؛ ابن سیده ،علی بن اسماعیل؛ المخصص ،کتاب اضداد ،ج  ،3ص  .268ابوالحسن علی بن اسماعيل بن سيده اندلسی،
متوفی 458ﻫ ،از علمای مسلمان اندلس و لغتشناسی بزرگ به شمار میرفت( .حدری ،مصطفی؛ «اطالع رسانی و کتابداری عالم
شماره 4؛ ص 551؛ اللغوی األندلسی المعروف بابن سيده (مقدم ه المخصص).
ٔٔ
الکتاب» ،جلد  ،11ربیع اآلخر ،1411
 . 3نصیف الجنانی ،احمد؛ پیشین؛ ص .67
 . 4همان ،ص  49ـ .44
 . 5المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .42
 . 6راغب اصفهانی؛ مفردات فی غریب القرآن ،ص  ،849الهوی میل النفس الی الشهوه والهوی.
 . 7المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .49
 . 8سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ المزهر ،پیشین؛ ج  ،1ص .385
 . 9ابن سیده ،علی بن اسماعیل؛ پیشین؛ کتاب خلق االنسان ،ج  ،1ص .11
. 10السری السراج؛ رسالة االشتقاق ،نقل از فصول فی فقه العربیه ،تحقیق محمد علی الدرویش و مصطفی الحدری ،ص .330

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

دسته دوم معتقدند« :دو لفظ همانند براى داللت بر دو معناى مختلف وضع نگردیدهاند ،بلکه یا در اثر
ٔ
نتیجه کاربرد مجازى آن
تداخل زبانها به وجود آمدهاند و یا هر کدام براى معنایى به کار رفته است ،اما در
در معنایى دیگر ،به تدریج در آن معنا غلبه پیدا کرده و به ٔ
منزله واژهاى تلقى شده که در اصل براى همین
2
معنا وضع شده است».
ٔ
3
دسته سوم معتقدند که وجود اشتراک لفظى ،ابهام ،پیچیدگى و پوشش معنایى ایجاد مىکند.

11

پیدایش اشتراک لفظی دانستهاند.
 .4وجود واژگان ّ
معرب :این واژگان ممكن است در سرزمین مبدأ معنای خاصی داشته و با ورود به
1

12

سرزمین عرب معنای دیگر از آن استنباط شود.

اقسام مشترک لفظی
مشترک لفظی را به اعتبارهای گوناگون تقسیم كردهاند :به اعتبار نسبت معانی آن با یکدیگر به دو
قسم متضاد و متباین ،از نظر میزان احتمال معانی به سه قسم ظاهر ،مجمل و مؤول 2و باالخره از نظر
نوع كلمه نیز به سه قسم اسمی ،فعلی و حرفی تقسیم شده است.
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مشترک لفظی در قرآن

نظر به اينكه علوم قرآن دانشی مصرفكننده است و هر مبحث آن از علمی گرفته شده ،دانشمندان علوم قرآن
مبحث اشتراک لفظی كه یكی از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق 4و نیز یكی از مباحث ضمنی علوم
بیان و بدیع و همچنین یكی از موضوعات مورد بحث در فقه اللغه 5و علم الدالله به شمار میرود ،را از این علوم
ً
وام گرفته و بر آیات قرآن تطبیق كردهاند؛ 6موضوعی که در مباحث قرآنی غالبا با نام وجوه و نظائر بدان میپردازند.
3

شمار الفاظ مشتركی كه در كتابهای وجوه و نظائر قرآن آوردهاند ،به  540كلمه میرسد.

7

 . 1المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص  104ـ 103؛ توافق وضع یعنی اینکه لفظ واحدی را قومی به یک معنا و قومی دیگر به معنای
ٔ ُ
واژه «ا ّمه» اینگونه است در لغت قریش به معنای «امام» و در لغت ازدشنوءه به معنای «سنین (سالها)» است
دیگر بدانند؛ برای نمونه
البته در این موارد احتمال مجاز نیز دادهاند.
 . 2زركشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ البرهان ،ج  ،2نوع  ،41ص  .206ظاهر آن است كه در آن احتمال معنای دیگر نیز میرود.
مجمل آن است كه در آن هر دو معنا به طور مساوی محتملاند .و مؤول آن است كه بر معنای مرجوحش حمل میشود.
 . 3مانند :تفلیسی ،حبیش؛ وجوه قرآن؛ زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ البرهان؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن
محمد؛ االتقان فی علوم القرآن و . ...
 . 4رازی ،فخرالدین محمد بن عمربن حسین؛ المحصول فی علم اصول الفقه ،تحقیق دکتر طه جابر فیاض العلوانی ،بیروت :مؤسسهٔ
الرسالة ،چاپ دوم1412 ،ﻫ؛ ج  ،1ص 359؛ بزدوی ،علی بن محمد؛ اصول ،قاهره ـ مصر :المكتبة االزهریة التراث1424 ،ﻫ.ق؛ ج
 ،1ص 37؛ غزالی ،ابو حامد محمد بن محمد بن محمد؛ المستصفی ،بیروت ـ لبنان :دار الکتب العلمیه ،ج  ،1ص 32؛ سیوطی
عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ المزهر ،پیشین؛ ج  ،1ص .369
 . 5کتابها و رسالههایی همچون الصاحبی؛ المباحث اللغویه العراقیین المحدثین و . ...
 . 6المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص  55 ،23و .75
 . 7همان ،ص  266ـ .249

اهمیت و فواید آشنایی با الفاظ مشترک قرآن

همچنین کتب وجوه و نظایر یکی از منابع مهم واژهشناسی لغات قرآن در کنار معاجم لغوی و
غریبالقرآنها به شمار میروند.
پیشینه بحث اشتراک لفظی در قرآن

ٔ
سابقه آن به صدر اسالم میرسد .حدیثی از
اشتراک لفظی در قرآن از دیرباز مورد توجه بوده است و
پیامبر 6با این مضمون است که فرمودند:
القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه علی أحسن الوجوه؛ 3قرآن رام است و وجوهی دارد ،آن را

بر هبرتین وجوهش محل کنید.

همچنین حضرت علی 7آنگاه که ابن عباس را به سوی خوارج فرستاد ،به او سفارش فرمود:
ٍ
َ
ال ختاصمهم بالقرآن ّ
وجوه تقول و یقولون؛ 4با آنان با قرآن استدالل نکن،
مح ٌال ذو
فان
القرآن ّ
چون قرآن احتامالت و وجوهی دارد؛ لذا تو چیزی میگویی و آنان چیز دیگری میگویند.

ٔ
مؤسسه فرهنگی تمهید ،چاپ یاران ،چاپ یازدهم1389 ،ش؛ ص .318
 . 1معرفت ،محمد هادی؛ علوم قرآنی ،قم:
 . 2سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،2نوع  ،51ص82؛ در وجوه مخاطبان.
ٔ
 . 3زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ نوع  ،41ص 206؛ مجلسی ،محمد باقر؛ بحاراالنوار ،بیروت ـ لبنان :مؤسسه الوفاء،
چاپ دوم1403 ،ﻫ؛ ج  ،89ص .95
 . 4مجلسی ،محمد باقر؛ پیشین؛ ج  2ص  .245یا عبارت «وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه»؛ سیوطی ،الدر المنثور فی تفسیر
ٔ
کتابخانه آیت اهّٰلل مرعشی نجفی1404 ،ﻫ ،ج ،1ص .15
المأثور ،قم :ناشر

13

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

ً
از آنجا که اشتراک لفظی در مباحث قرآنی معموال تحت عنوان وجوه و نظایر مطرح شده است ،آنچه
در اهمیت وجوه و نظایر بیان شده میتواند گویای اهمیت شناخت الفاظ مشترک لفظی قرآن نیز باشد؛
علم وجوه و نظایر از فروع علم تفسیر است .در تفسیر قرآن یک مفسر افزون بر معانی لغوی باید وجوه و
ٔ
مسئله «وجوه و نظایر» راه احتمال را در فهم معانی قرآن باز کرده و
نظایر واژگان قرآنی را در نظر بگیرد.
گاهی سبب اشتباه برخی و گاه سبب دستآویزی برای فتنهجویان شده است؛ لذا شناخت آن یک ضرورت
تفسیری به شمار میرود 1.موضوع وجوه و نظایر در قرآن كریم از دیرباز مورد توجه و اهتمام متخصصان
علوم قرآنی بوده است؛ از ابوالدرداء انصاری صحابی معروف پیامبر 6نقل شده كه گفته است:
إ َّن َك َل ْن َت ْف َق َه ُك َّل ْالف ْقه َح َّتى َت َرى ل ْل ُق ْرآن ُو ُج ً
وها؛ 2تو به فهم درست نخواهی رسید
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مگر این كه برای قرآن وجوهی را بدانی.

نخستین تدوینکننده الفاظ مشترک قرآن

14

نخستین کتابى که در علم داللت و اشتراک لفظى در ٔ
حوزه قرآن کریم نگاشته شده است ،کتاب االشباه
و النظائر فى القرآن الکریم از مقاتل بن سلیمان (لغوى و مفسر ،متوفى  150ﻫ.ق) است .او در این کتاب
تعداد ٔ 185
واژه مشترک لفظى را از قرآن کریم استخراج و جمعآورى کرده است که اسم ،فعل و تعداد
کمى از حروف را در بر میگیرد .اما او ٔ
همه الفاظ مشترک لفظى در قرآن کریم را به طور کامل مشخص
و ٔ
همه معانى یک واژه را بیان نکرده است .اما به هر حال ،این کتاب نخستین معجم ّ
تخصصى معنایى از
1
معجمهاى اشتراک لفظى است که به دست ما رسیده است.
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منبعشناسی الفاظ مشترک قرآن

ٔ
زمینه اشتراک لفظی قرآن عبارتاند از :األشباه و النظائر فی القرآن الکریم ،ابوالحسن
برخی آثار در
مقاتل بن سلیمان بن بشر األزدی الخراسانی (ت  150ﻫ.ق) ،الوجوه و النظائر هارون بن موسی القاری
األزدی األعور (ت 170ﻫ.ق) ،التصاریف ،تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماؤه و َّ
تصرفت معانیه أبو زکریاء،
یحیی بن سالم بن أبی ثعلبه التیمی (ت  200ﻫ.ق) و االشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریة و
التطبیق (1419ﻫ.ق) محمد نورالدین ّ
المنجد (معاصر) .2نورالدین المنجد تا  35كتاب را نام برده است كه
در ٔ
زمینه اشتراک لفظی در قرآن نوشته شدهاند .وی به چندین کتاب ،مقاله و رساله هم اشاره میکند که
در ٔ
زمینه الفاظ مشترک به نگارش در آمده است.
ٔ
ّ
زمینه اشتراک لفظی بر دو قسم است :نخست تألیفات مستقلی
متخصصان علوم قرآن در
آثار
ٔ
زمینه الفاظ مشترک قرآن نوشته شده با عناوینی از جمله :وجوه و نظائر ،ما اتفق لفظه واختلف
که در

معناه ،االفراد ،االشباه والنظائر و التصاریف؛ دوم تألیفاتی كه در قسمتی از كتاب به بحث مشترک لفظی
پرداختهاند؛ مانند زرکشی که در قسمتهایی از كتابش به تعدادی از الفاظ مشترک پرداخته است 3و
4
همچنین افراد دیگری چون سیوطی که در نوع چهارم االتقان از او متابعت كردهاند.

 .1نصیف الجنانی ،احمد؛ «نگرشی نو به پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی» ،پژوهش و حوزه ،ش ،10ص  .67این کتاب را الهیئة
المصریة العامة للکتاب در سال  1395ﻫ  )1975(/با تحقیق دکتر عبداهّٰلل محمود شحاته به چاپ رسانده است.
 .2المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص  82ـ  75و .95
 .3زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ ج  ،1نوع چهارم ،ص .102
 .4سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص .122

رابطه اشتراک لفظی با وجوه و نظایر در قرآن

وجوه و نظایر لفظی است که بیشتر در میان قدما کاربرد داشته است و در میان سخنان آنها اصطالح
«مشترک لفظی» به چشم نمیخورد .اشتراک لفظی در میان قدما مفهوم عام و شاملی داشته است و
تعبیر آنان از مشترک لفظی ،همان وجوه و نظایر یا متفق اللفظ و مختلف المعنی بوده است؛ اعم از مفرد و
مرکب ،موضوع و مستعمل ،اصیل و دخیل ،حقیقت و مجاز و مشترک لفظی و معنوی( .بر اساس معانی
1
که از مشترک دادهاند).

تأثیر لفظ مشترک در ترجمه قرآن

ّ
متخصصان قرآنی شناختن الفاظ مشترک
همانطور که در اهمیت بحث الفاظ مشترک قرآن بیان شد،
قرآن را امری ضروری میدانستند و معتقد بودند كه فهم درست قرآن و دانستن تفسیر و تأویل آیات
وابستگی خاصی به فهم وجوه قرآن دارد.
بعضی از مترجمان فارسیزبان در رعایت وجوه ،روشی افراطی را در پیش گرفتهاند 4و بعضی دیگر از
مترجمان هم وجوه را به طور كلی بیرون از ٔ
حوزه ترجمه دانستهاند كه از جمله آنان آقای مجتبوی است.
ایشان در این باره میگویند :ترجمه غير از «وجوه» است« .وجوه» در ٔ
حوزه تفسير است و نمیتوان به جای
ً
مثال ٔ
واژه «قرآن»
ترجمه آورد 5.اما ایشان خود نیز در ترجمهاش در اینگونه موارد ،وجوه را رعایت كرده و
 . 1ابن الجوزی ،جمال الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد؛ نزهة االعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر ،محقق محمد
عبدالكریم كاظم راضی ،بیروت (لبنان) :مؤسسة الرسالة۱۴۰۴ ،ﻫ .ق۱۹۸۴م؛ ص 83؛ المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .29
 . 2المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .37
 . 3همان ،ص  42ـ .40
ٔ
ترجمه آقای محمد خواجوی.
 . 4مانند
ٔ
ٔ
ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات حکمت ،چاپ اول ،سال  1371ش؛ ص .630

مؤخره

 . 5مجتبوی ،سید جاللالدین؛

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

اما معاصران تعریف دقیقتری برای اشتراک دارند« :هر لفظ مفرد که حروف و حرکاتش (با توجه
به اینکه دارای دو معنی یا بیش از آن به داللت خاص باشد) در محیط واحد و زمان واحد هیچ فرقی با
یکدیگر نکند و میان آن معانیٔ ،
رابطه بالغی یا معنوی نباشد ،از باب اشتراک لفظی به شمار میرود 2.آنان
بین اشتراک و تشابه تفاوت قائلاند و به بافت یا سیاق در تعیین معانی مختلف اهمیت فراوانی میدهند
و همین مسئله باعث شده است تا برخی از آنان نظیر دکتر وافی ،خفاجی و دکتر ابراهیم انیس اشتراک
3
لفظی را نفی نمایند.

15

16

را در آیه ﴿ ...و قرآن الفجر﴾ 1به معنای نماز گرفته است نه كتاب آسمانی مسلمانان .بنا بر این مترجم
ً
حتما باید از الفاظ مشترک قرآن آگاهی داشته و معنایی مناسب با توجه به سیاق آیه برای ٔ
واژه مورد
قرآن
نظر را برگزیند.
نگاهی به مهمترین ترجمههای معاصر فارسی قرآن و تأثیر الفاظ مشترک بر این ترجمهها

در این بخش تعدادی از الفاظ مشترک قرآن را در ترجمههای گوناگون فارسی معاصر مورد مطالعه قرار
دادیم .این الفاظ در سه گروه اسمی ،فعلی و حرفی بررسی میشوند.
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الف) اشتراک لفظی در اسامی
 .1نجم
معنای اصلی این ریشه بر آشکار و ظاهر شدن داللت دارد .ابن فارس مینویسد :أصل صحيح يدل على
طلوع وظهور 2.نجم در زبان عربی هم به معنای گیاه و هم به معنای ستاره به کار رفته است؛ أصل َّالن ْجم:
ُ
الكوكبالطالع ،و جمعه:ن ُجوم؛ 3اصل نجم همان ستاره است كه طلوع میكند و جمعش نجوم است .پديد
5
آمدن گياه 4و فكر و انديشه و رأى نيز نجم است؛ مثل نجم النبت.
الشجر یسج ِ
دان؛ 6و ستاره و درخت سجدهكنانند﴾
﴿ َو الن َّْج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ
ٔ
ترجمه این آیه ،نجم را به معنای گیاه و روییدنی بدون ساقه گرفتهاند .مکارم
بیشتر مترجمان در
ً
شیرازی ،الهی قمشهای ،انصاریان بروجردی و پاینده از این دسته هستند .مثال« :و گياه و درخت براى او
 . 1اسراء.78 /
 . 2ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ مقاییس اللغه ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،مرکز نشر مکتب االعالم االسالمی ،جمادی
اآلخر 1404؛ ج  ،5ص .396
 . 3راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 791؛ الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ العین ،تحقیق دکتر مهدی
ٔ
مؤسسه دارالهجرة ،چاپ دوم 1409ﻫ؛ ج  ،6ص ( 153النجم :اسم یقع علی الثریا).
مخزومی و دکتر ابراهیم سامرایی؛ ایران:
 . 4ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،5ص .397
 . 5راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 791؛ شبیه به این مضمون در منابع :تفليسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص 284؛ المنجد،
محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 221؛ بلخی ،مقاتل بن سلیمان؛ پیشین ،ص 272؛ ثعالبی ،عبد الملك بن محمد؛ االشباه و النظاير فی
االلفاظ القرانية التی ترادفت مبانيها و تنوعت معانيها ،تحقيق محمد المصری ،دمشق :سعد الدين للطباعه و النشر ،چاپ اول ،سال
1984م؛ ص 256؛ دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ وجوه و نظایر الالفاظ کتاب اهّٰلل العزیز ،تحقیق عبدالحمید عربی ،بیروت ـ
لبنان :دارالعلمیة ،ص .444
. 6الرحمن .6 /فوالدوند :و بوته و درخت چهرهسايانند.

قرینه شجر که در لغت به معنای گیاه دارای ساقه (تنه) است 2.ولی در همین
سجده مىكنند!» 1البته به ٔ
آیه ،برخی معادل ستاره را برای ٔ
واژه نجم انتخاب کردهاند .اشرفی ،شعرانی ،طاهری ،عاملی ،کاویانپور،
3
مصباح زاده و معزی از این گروه هستند؛ مانند« :و ستاره و درخت سجدهكنانند».
قرینه مورد نظر آنان در این انتخابٔ ،
ٔ
آیه قبلی است که در آن سخن از خورشید و ماه به میان آمده
ً
َْ
َّ
است﴿ :الش ْم ُس َو الق َم ُر ِب ُح ْسبان﴾ این صنعت ادبی به کار رفته در آیه را اصطالحا «ایهام تناسب»
4
مینامند.

آشکار و پنهان را رها کنید ،زیرا کسانی که مرتکب گناه میشوند ،به زودی در برابر آنچه به
دست میآورند کیفر خواهند یافت﴾.

ٔ
(ترجمه المیزان) ،الهی قمشهای ،فوالدوند و بسياری
مشکینی ،مکارم شیرازی ،موسوی همدانی
ً
ديگر از مترجمان «اثم» را گناه (به صورت مطلق) ترجمه كردهاند؛ مثال« :و گناه آشکار و پنهان را رها
کنید ،زیرا کسانی که مرتکب گناه میشوند ،به زودی در برابر آنچه به دست میآورند کیفر خواهند یافت».9
ٔ
ترجمه مکارم شیرازی.
.1
 . 2راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص .446
ٔ
ترجمه معزی.
.3
 . 4التفتازانی ،سعدالدین؛ مختصر المعانی ،قم :چاپ اول ،دارالفکر1411 ،ﻫ ،ص 268؛ ان تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين
يكون لهما معنيان متناسبان وان لم يكونا مقصودين ههنا (نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم) أی والنبات الذی ينجم أی يظهر من
األرض له ساق له كالبقول (والشجر) الذی له ساق (يسجدان) أی ينقادان لله تعالى فيما خلقا له ،فالنجم بهذا المعنى وان لم يكون مناسبا
للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما (ويسمى إيهام التناسب).
 . 5ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،1ص ( 60هو البطء و التاخر)؛ راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص .63
 . 6راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص  63و .64
 . 7تفلیسی،حبیش؛ پیشین؛ ص .6
 . 8انعام.120/
ٔ
ترجمه فوالدوند.
.9

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

 .2اثم
ٔ
اإلثم و األثام اسمى است براى افعالى كه مانع رسيدن به ثواب و پاداش است 5.تسميه دروغ به إثم براى
اين است كه دروغ از جمله گناهان است 6.در كتاب وجوه قرآن آمده است كه اثم در قرآن بر هفت وجه
است كه از ٔ
7
جمله آنان گناه كردن و زنا كردن است.
﴿و َذروا ِ
ون ْ ِ
ظاه َر ْ ِ
ال ْث َم َس ُي ْج َز ْو َن بِام کانُوا َي ْق َ ِت ُف َ
ال ْث ِم َو باطِنَ ُه إِ َّن ا َّلذي َن َيک ِْس ُب َ
ون؛ 8و گناه
َ ُ
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خواجوی با توجه به سياق آيه« ،اثم» اول را «زنا» و «اثم» دوم را در همین آیه «گناه» ترجمه كرده
است« :عمل زنا را ـ آشکارا و پنهان آن را ـ ترک کنید ،کسانى که گناه مىکنند به زودى کیفر اعمالى را
که مىکردهاند ،خواهند دید».
 .3وراء
وراء ،هم به معنای پشت سر 1و هم به معنای پیش رو آمده است.
﴿ ِمن و ِ
رائ ِه ْم َج َهن َُّم؛ 3پيشاپيش آنها دوزخ است﴾
ْ َ
ٔ
بعضی از مترجمان ،وراء در آیه دهم ٔ
سوره جاثیه را «پیش» و «پیش رو» و بعضی به «پی»« ،پس»
و «پشت سر» ترجمه کردهاند؛ خرمشاهی ،فوالدوند ،پاینده ،آیتی ،الهی قمشهای از ٔ
دسته اول هستند،
ً
مانند« :پيشاپيش آنها دوزخ است» 4و مکارم ،خسروی و کاویانپور از ٔ
دسته دوم شمرده میشوند ،مثال:
2
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«و پشت سرشان دوزخ است» 5.البته خواجوی ،وراء را به آنسوی ترجمه کرده است«،از آنسويشان
ٔ
دارنده هر دو معنا باشد.
جهنم است» که میتواند دربر
َت َلِ
ون ِف ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأعي َبها َو َ
ساكني َي ْع َم ُل َ
كان َورا َء ُه ْم َم ِل ٌك َي ْأ ُخ ُذ ك َُّل
السفينَ ُة َفكان ْ
َ
﴿ َأ َّما َّ
سفين ٍَة َغصب ًا؛ 6اما كشتى ،از ِ
آن بينوايانى بود كه در دريا كار مىكردند ،خواستم آن را معيوب
ْ
َ
كنم[ ،چرا كه] پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى [درستى] را به زور مىگرفت﴾
ً
در این آیه اشرفی ،مکارم ،معزی و ارفعٔ ،
کلمه وراء را «پشت سر» ترجمه کردهاند؛ مثال« :اما آن
كشتى مال گروهى از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مىكردند و من خواستم آن را معيوب كنم (چرا
كه) پشت سرشان پادشاهى (ستمگر) بود كه هر كشتى (سالمى) را بزور میگرفت» 7.در مقابل ،مجتبوی،

 . 1به معنای پشت سر در این منابع :الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،8ص 299؛ طریحی ،فخر الدين؛ مجمع
البحرين ،تحقيق احمد حسينی اشكوری ،تهران :مرتضوى 1375 ،ش؛ ج  ،4ص 493؛ ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن
مکرم؛ لسان العرب ،قم :ناشر ادب الحوزه ،محرم  1363ﻫ؛ ج  ،15ص .390
 . 2راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 866؛ ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،6ص 104؛ با همان
مضمون:دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 465؛ تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص .307
 . 3جاثیه.10 /
ٔ
ترجمه فوالدوند.
.4
ٔ
 . 5ترجمه مکارم شیرازی.
. 6کهف.79 /
ٔ
ترجمه مکارم شیرازی.
.7

کاویانپور ،فوالدوند و خواجوی پاینده ،الهی قمشهای و مشکینی از تعابیری استفاده کردهاند که معنای
ً
مقابل و پیش رو را میرساند ،مثال« :اما كشتى ،از ِآن بينوايانى بود كه در دريا كار مىكردند ،خواستم آن
را معيوب كنم[ ،چرا كه] پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى [درستى] را به زور مىگرفت»1؛ «...
3
زيرا سرراه آنها پادشاهى بود 2»...؛ « ...و در برابرشان پادشاهى بود .»...
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در تأیید معنای دوم از ابنعباس نقل شده است که اگر پادشاه پشت سرشان بود از وی عبور کرده
4
بودند پس وی پیشاپیش آنها بوده است.

بیشتر مترجمان همچون فوالدوند ،آیتی ،انصاریان ،پاینده ،معزی و مکارم در این آیه بشر را به پوست
ّ
یا پوستها ترجمه کردهاند« .پوست تن را بكلى دگرگون مىكند!» 7اما کاویانپور ،فیض االسالم و الهی
قمشهای این واژه را به انسان و آدمی معنا كردهاند« .آن آتش بر آدمیان رو نماید (و خرمن گنهکاران را
به باد دهد)»؛« 8آشكارشونده است براى مردم (يا سوزاننده است آدمى را)»9؛ «آدمى را سياه و سوخته
10
ميگرداند».
ٔ
ترجمه فوالدوند.
.1
ٔ
 . 2ترجمه مشکینی.
ٔ
ترجمه انصاریان.
.3
 . 4طبرسی ،شیخ ابوعلی فضل بن حسن بن فضل؛ مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات فراهانى ،سال  1360ش؛ ج،6
ص .752
 . 5راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص .124
 . 6مدثر.29 /
ٔ
ترجمه مکارم شیرازی.
.7
ٔ
 . 8ترجمه الهی قمشهای.
ٔ
ترجمه فیض االسالم.
.9
ٔ
 . 10ترجمه کاویانپور.
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 .4بشر
ََ
َ
َبشر لفظ مشترکی است که هم به معنای پوستها جمع بشرة و هم انسان آمده است .راغب مینویسد:
َ
ََ
«الب َش َرة :ظاهر الجلد  ...و جمعهاَ :ب َش ٌر و أ ْب َش ٌار ،و ّ
َ
بالبشر اعتبارا بظهور جلده؛ 5البشره
عبر عن اإلنسان
َ َ
يعنى ظاهر پوست بدن  ...جمع آن بشر و ابشار است انسان را از آن جهت بشر گفتهاند که پوستش ظاهر
است».
اح ٌة لِ ْل َب َ ِ
ش؛ 6پوست تن را به ّ
كل دگرگون مىكند﴾
﴿ َل َّو َ

 .5سبب
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ٔ
ّ
وسيله رسيدن به
السبب :رسن و ریسمان و راهی که تو را به آنچه که میخواهی برساند .هر چيزى كه
1
چيزى ديگر باشد ،سبب ناميده مىشود.
همچنین در کتابهای وجوه و نظایر ،به معنای علم نیز به کار رفته است.
ِ
﴿إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه ِف ْالَ ْر ِ
شء َس َببا؛ 3ما به ذى القرنني در روى زمني متكّن داديم
ض َو آ َت ْينا ُه م ْن ك ُِّل َ ْ
و از هر چيزى به او وسيلهاى عطا كرديم﴾
2
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اکثر قریب به اتفاق مترجمان ،معنای سبب را در این آیه «وسیله» ذکر کردهاند .ارفع ،آیتی ،انصاریان،
پاینده و فوالدوند از این گروه هستند؛ برای نمونه ارفع چنین ترجمه کرده« :ما به ذى القرنين در روى
ّ
زمين تمكن داديم و از هر چيزى به او وسيلهاى عطا كرديم» .الهی قمشهای و خرمشاهی سبب را «رسن
(رشته)» ترجمه کردند و الهی قمشهای اینگونه ترجمه کرده« :ما او را در زمين تمكن و قدرت بخشيديم
و از هر چيزى رشتهاى به دست او داديم» .کاویانپور سبب را «تسهیالت» ترجمه کرده است« :ما او را در
زمين قدرت و سلطنت بخشيديم و تسهيالت هر چيزى را در اختيارش گذاشتيم» .ولی خواجوی سبب را
در این آیه به «علم» برگردانده است« :و از هر چيزى علمى به او عطا كرديم» که نمونهای از تأثیر وجوه
ٔ
ترجمه آیه به شمار میآید.
در
 .6طبق
وهو يدل على وضع شیء مبسوط على مثله والطبق الحال .داللت بر قرار دادن چیزی بر مثل خودش
و همچنین به معنای حال است .همچنین به ستون فقرات و سبدی که در آن میوه باشد و بر سر نهند،
4
«طبق» گویند.
 . 1راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 391؛ شبیه به همین مضمون در منابع دیگر نیز ذکر شده است :الفراهیدی،
ابوعبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،7ص 203؛ تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص 126؛ دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛
پیشین؛ ص .276
 . 2تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص 126؛ دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد ،پیشین؛ ص .276
. 3کهف.84 /
 . 4ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،3ص  440ـ 439؛ شبیه به همین مضمون :راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛
پیشین؛ ص 516؛ فراهیدی ،خلیل؛ پیشین؛ ج  ،5ص 108؛ ابن منظور؛ پیشین؛ ج  ،10ص ( 209طبقه آسمان و حال)؛ تفلیسی ،حبیش؛
پیشین؛ ص .185

ت َك ُب َّن َط َبق ًا َع ْن َ
ط َبق؛ 1كه قطع ًا از حاىل به حاىل بر خواهيد نشست﴾
﴿ َل َ ْ

اکثر مترجمان معاصر همانند مکارم ،خرمشاهی ،آیتی ،فوالدوند ،خواجوی و مشکینی معنای
ً
آیه فوق را «حال» ترجمه کردهاند؛ مثال :خواجوی چنین آورده« :كه شما به حالى بعد حالى
«طبق» در ٔ
ً
خواهيد رسيد»؛ و فوالدوند اینچنین ترجمه کرده« :كه قطعا از حالى به حالى برخواهيد نشست» .معزی و
کاویانپور معنای این واژه را در ٔ
آیه فوق ،طبقه ذکر کردهاند« :به يقين شما مؤمنين از طبقهاى به ٔ
طبقه بهتر
توفيق مىيابيد» .پاینده «طبق» را «مرحله» (كه از مرحلهاى به مرحلهاى میرويد) ترجمه کرده است.
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 .7جمل

از سوراخ سوزن بگذرد!﴾

بیشتر مترجمان ،جمل را به معنای «شتر» ذکر کردهاند :فوالدوند ،معزی ،مکارم ،کاویانپور ،رضایی،
ً
مجتبوی ،الهی قمشهای از این گروه هستند .مثال :مکارم شیرازی چنین آورده است« :و (هيچگاه) داخل
بهشت نخواهند شد مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد!» .خواجوی و پاینده این واژه را به معنای
«طناب کشتی» آوردهاند« :و وارد بهشت نشوند تا طناب كشتى به سوراخ سوزن رود»6؛ اما مصباحزاده
ترجمه «جمل» استفاده کرده است( :بهشت را تا وقتى كه در آيد طناب
ٔ
احتیاط کرده و هر دو معنا را برای
كشتى يا شتر نر در سوراخ سوزن و همچنين سزا دهيم گناهكاران را) .جمل ،خواه طناب کشتی باشد
یا شتر ،اين سخن بر سبيل ضربالمثل است و بيانگر چيز ناممكن و ناشدنی است .در هر دو صورت آيه
ّ
ّ
مبين آن است كه دخول كفار به بهشت امكان پذير نيست.
. 1انشقاق.19 /
 . 2طریحی ،فخر الدين؛ پیشین؛ ج  ،1ص .400
 . 3الجمل :القلس الغليظ .یعنی جمل به معنای طناب کلفت است؛ الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج ،6ص .141
 . 4راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 202 ،و 203؛ شبیه به همین مضمون در این منابع :جوهری ،اسماعیل بن حماد؛
پیشین ،ج  ،4ص 1661 – 1662؛ ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،1ص 481؛ قرشى ،سيد على اكبر؛ قاموس قرآن،
تهران :دار الكتب اإلسالمية 1371 ،ش؛ ج ،2ص 51؛ دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص .162
. 5اعراف.40 /
ٔ
ترجمه خواجوی.
.6

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

ُ َ 3
والج َمل
جمل در لغت هم به معنای شتر (نر) 2و هم به معنای طناب چند اليه و تابيده شده كشتى است.
َ
4
يقال للبعير إذا بزل« ،شتری که دندان نیش برآورده باشد» و جمعه ِج َمال و أ ْج َمال و ِج َمالة.
ال ِ
الم ُل ِف سم ْ ِ
ِ
ياط؛ 5و (هيچ گاه) داخل هبشت نخواهند شد مگر اينكه شرت
َ ِّ
﴿ َحتَّى َيل َج ْ َ َ
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 .8رجز
ّ
َ
أصل ِّالر ْج ِز :االضطرابَ ﴿ ،و ُّالر ْج َز ف ْاه ُج ْر﴾ ،1قيل :هو صنم و قيل :هو كناية عن الذنب 2.اصل رجز
َ
اضطراب است .در آيهَ ﴿ :و ُّالر ْج َز ف ْاه ُجر﴾ گفتهاند ـ رجز ـ بتى است ،و نيز گفتهاند كنايه از گناه است.
والرجز :العذاب 3و وسواس الشيطان رجز ،والرجز :عبادة األوثان 4.فراهیدی معنای رجز را به طور
کلی هر گونه عذاب نازل بر قومی و همچنین وسوسههای شیطان و پرستش بتها میداند.
جر؛ 5و از پليدى دور شو﴾
الر ْج َز َف ْ
اه ُ
﴿ َو ُّ
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اکثر مترجمان «رجز» را در ٔ
آیه فوق به معنای کلی پلیدی ترجمه کردهاند .آیتی ،مکارم ،اشرفی،
انصاریان از این دسته هستند .مثال مکارم شیرازی اینگونه ترجمه کرده است« :و از پليدى دورى كن».
عدهای در ترجمهشان به هر دو وجه پلیدی و بت اشاره داشتهاند .ترجمههای الهی قمشهای ،خسروی،
خواجوی از ٔ
دسته دوم است؛ خواجوی آورده است« :و از پليد [بتها] دورى گزين .».مجتبوی «رجز» را
عذاب ترجمه کرده است« :و از عذاب دورى گزين» .خرمشاهی« :و از آالیش (شرک) بپرهیز»؛ قرشی
در احسن الحدیث« :و از اضطراب و ترديد دورى نما» و در نهایت معزی اینچنین ترجمه کرده است« :و
چرک را دورى گزين».

ب) اشتراک لفظی در افعال
ّ .1
تسبحون
و َّالت ْسب ُ
السريع فی عبادة اهّٰلل تعالى 6،تسبيحّ :
المر ّ
يح :تنزيه اهّٰلل تعالى .وأصلهّ :
منزه دانستن و تنزيه 7خداى
ِ
تعالى است و اصلش عبور و گذشتن با شتاب در پرستش و عبادت خداوند است .همچنین ٔ
واژه تسبيح به

ّّ
.مدثر.5 /
1
 . 2راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص  341و 342؛ شبیه به همین مضمون :دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛
پیشین؛ ص  .246المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص .146
 . 3ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن؛ پیشین؛ ص .313
 . 4الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،6ص .66
ّ
ّ . 5مدثر.5 /
 . 6راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص .392
 . 7سبحت تسبيحا هّٰلل أی :نزهته تنزيها؛ الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،3ص .151

ّ
طور كلى در عبادات ،چه زبانى ،چه عملى و چه در ّنيت 1،به معنای نماز به کار میرود 2.تفلیسی در بیان
وجوه این واژه میگوید :تسبیح در قرآن بر دو وجه است :وجه اول خدا را به پاکی یاد کردن و وجه دوم به
3
معناى إنشاءاهّٰلل است.
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﴿ َ
قال َأ ْو َس ُط ُه ْم َأ َل ْ َأ ُق ْل َلک ُْم َل ْو ال ت َُس ِّب ُح َ
ون؛ 4خردمندترينشان گفت :آيا به شام نگفتم :چرا

خدا را به پاكى نمىستاييد؟﴾

ُ َ
َ .2يظ ُّنون
(ظن) الظاء والنون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين يقين وشك« 5.ظن» هم به معنای «شک» و
6
هم به معنای «یقین» آمده است.
 . 1راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 392؛ به همین مضمون :ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج ،3ص .125
 . 2الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ص .152
 . 3تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص .53
 . 4قلم.28 /
 . 5ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،3ص .462
 . 6همان؛ با همان مضمون :طریحی ،فخر الدين؛ پیشین؛ ج  ،4ص 319؛ زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ ج  ،4ص 517؛
الفراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،8ص 152؛ دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 332؛

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

تعدادی از مترجمان معاصر ،تسبیح به کاررفته در این آیه را ،به فارسی ترجمه نکردهاند؛ مانند ترجمه
مکارم شیرازی« :يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود گفت« :آيا به شما نگفتم چرا تسبيح خدا نمىگوييد؟».
آیتی ،معزی و مکارم از این گروه هستند .عدهای معادلهای فارسی از قبیل« :خدا را به پاکی یاد کردن»
ٔ
ترجمه فوالدوند ،مشکینی ،مجتبوی بدینگونه است .برای نمونه فوالدوند اینگونه
انتخاب کردهاند که
ترجمه کرده است« :خردمندترينشان گفت :آيا به شما نگفتم :چرا خدا را به پاكى نمىستاييد؟» ،مجتبوی
ٔ
ترجمه خود اینچنین آورده است« :بهترينشان ـ به ِخ َرد و ميانهروى ـ گفت :آيا شما را نگفتم:
نیز در
چرا خداى را به پاكى ياد نمىكنيد؟» .اما خواجوی و خرمشاهی «تسبیح» در این آیه را به إنشاءاهّٰلل گفتن
ٔ
ترجمه قرآن است .خواجوی آورده است«:بهترين آنان گفت :آيا به
برگرداندهاند که از موارد تأثیر وجوه بر
شما نگفتم كه چرا انشاءاهّٰلل [اگر خدا بخواهد] نمىگوييد» .کاویانپور معادل فراموش نکردن را به کار
برده است که با توجه به معانی مندرج در منابع لغوی درست به نظر نمیرسد« :عاقلترين آنها گفت :من
به شما نگفتم كه خدا را فراموش نكنيد؟».
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همچنین گفتهاند که ظن به معنای «تهمت و پنداشتن» است 1.راغب اصفهانی و طبرسی تصریح
ّ
ماده ّ
کردهاند که هرگاه پس از ٔ
ظن و مشتقات آن« ،أن» مخففه و «أن» مثقله به کار رود ،دانسته میشود
که ظن به معنای یقین است .راغب اصفهانی میگوید در آیه ﴿و ّ
ظنوا ّأنهم إلینا الیرجعون﴾ ّ
ظن به معنای
2
علم است.
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
﴿ َ
قال ا َّلذي َن َي ُظن َ
َثري ًة بِإِ ْذ ِن اهللِ؛ 3كسانى كه به
ُّون َأ َّنُ ْم ُمال ُقوا اهللِ ك َْم م ْن ف َئة َقلي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة ك َ
ديدار خداوند يقني داشتند ،گفتند :بسا گروهى اندک كه بر گروهى بسيار ،به اذن خدا پريوز
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شدند﴾.

مکارم ،الهی قمشهای ،انصاریان ،پاینده ،فوالدوند ،خرمشاهی ،کاویانپور و خسروی در این آیه «ظن»
را به معنای یقین ترجمه کردهاند .برای نمونه ،فوالدوند چنین آورده«:كسانى كه به ديدار خداوند يقين
ٔ
ترجمه پاینده نیز اینگونه
داشتند ،گفتند :بسا گروهى اندک كه بر گروهى بسيار ،به اذن خدا پيروز شدند».
است« :آنها كه يقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش میروند ،گفتند :بسا شده كه گروهى اندک به
خواست خدا ،بر گروهى بسيار غلبه يافته» .اما معزی ،مصباحزاده و اشرفی معنای گمان را برای این
ً
واژه آوردهاند .مثال مصباحزاده ترجمه را اینگونه آورده« :گفتند آنان كه گمان داشتند كه آنها مالقات
كنندگان خدايند بسا از گروه اندک كه غالب آيند گروه بسيار را به دستور خدا».
 .3یبغون
ابن فارس میگوید« :بغی به دو معنا است؛ طلب و همچنین کار و عملی که از جنس فساد باشد» 4.بغی
به صورت فعل مضارع جمع مذکر غایب در دو ٔ
آیه به کار رفته که در یکجا به معنای اول و در دیگری به
معنای دوم است.
﴿ َأ َف َغ ْ َي ِد ِ
ين اهللِ َي ْب ُغ َ
﴾
ون؛ 5آيا جز دين خدا را مىجويند؟ 
بغی در این آیه به معنای خواستن ،طلب کردن و جستجو کردن ترجمه شده است :برای نمونه مکارم
شیرازی چنین ترجمه کردهاند« :آيا آنها غير از آيين خدا مىطلبند؟»؛ و مجتبوی اینگونه آورده«:آيا جز
تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص .198
 . 1دامغانی ،ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 332؛ تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص .198
 . 2راغب اصفهانی ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص .۵۳۹
 . 3بقره.249 /
 . 4ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،1ص .271 – 272
 . 5آل عمران.83 /

دين خدا مىجويند» .البته در بین مترجمان ،پاینده به صورت مضارع مخاطب معنا کرده که این ترجمه
درست نیست« :چگونه جز دين خدا میخواهيد».
ون ِف ْالَ ْر ِ
ْجاه ْم إِذا ُه ْم َي ْب ُغ َ
ال ِّق؛ 1پس چون آنان را رهانيد ،ناگهان در زمني
﴿ َف َل َّم َأن ُ
ض بِ َغ ْ ِي ْ َ
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﴾
به ناحق رسکشی میکنند 

 .4الترجون

رجاء به دو معنای امید و خوف به کار میرود؛ راغب در این باره مینویسدَّ :الر َج ُاء ّ
ظن يقتضی حصول ما
َ ُ َ َ َّ
ً
ّ
فيه ّ
مسرة ،و قوله تعالى﴿ :ما لك ْم ال ت ْر ُجون ِلل ِه َوقارا﴾ ،2قيل :ما لكم ال تخافون  ...و وجه ذلك أن َّالر َج َاء
4
و الخوف 3يتالزمان؛ خوف و اميد هر دو در معنى مالزم يكديگرند.
﴿ما َلك ُْم ال ت َْر ُج َ
ون لِ َوقارا؛ 5شام را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد؟﴾

گروهی از مترجمان معاصر همانند فوالدوند ،اشرفی ،انصاریان ،پورجوادی ،خسروی ،خواجوی و
خرمشاهی و آیتی رجاء را در ٔ
آيه فوق به ترسیدن و بیم داشتن ترجمه کردهاند؛ برای نمونه آیتی آورده:
«شما را چه مىشود كه از شكوه خداوند نمىترسيد»؛ فوالدوند هم اینگونه ترجمه کرده« :شما را چه شده
است كه از شكوه خدا بيم نداريد؟» .گروهی نیز رجاء را در این آیه به امید ترجمه کردهاند همچون پاینده،
رضایی ،شعرانی ،عاملی؛ از جمله معزی« :چه شود شما را «اميد» نداريد براى خدا وقارى (شكوهى)».
اما گروه سوم ترجمهای متفاوت ارائه دادهاند که مکارم شیرازی ،الهیقمشهای و خواجوی از این
ٔ
ترجمه آیه را اینگونه آورده« :چرا شما مردم خداى را به عظمت و وقار باور
دسته هستند؛ الهیقمشهای
نداريد؟» و مکارم شیرازی چنین ترجمه کرده« :چرا براى خدا بزرگى قائل نيستيد؟!».
 . 1یونس.23 /
 . 2نوح.13 /
 . 3همین مضمون در منابع :ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشر ،األزدی الخراسانی؛ پیشین؛ ص 168؛ ثعالبی ،عبد الملك بن محمد؛
پیشین؛ ص 149؛ المنجد ،محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 148؛ تفلیسی ،حبیش؛ پیشین؛ ص .109
 . 4همین مضمون در کتاب :ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص .494 – 495
 . 5نوح.13 /

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

اما همین فعل یبغون در ٔ
سوره یونس به معنای دوم بغی یعنی ستم ،سرکشی و تجاوز آمده است؛
ٔ
ترجمه فوالدوند« :پس چون آنان را رهانيد ،ناگهان در زمين به ناحق سرکشی میکنند» .دیگر مترجمان
واژه ستم ،ارفع از ٔ
نیز از واژههای مترادفی استفاده کردهاند :رضایی و مکارم از ٔ
واژه ظلم و تجاوز و
الهیقمشهای از ٔ
واژه ظلم و ستمگری.
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ج) اشتراک لفظی در حروف
 .1لوال
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لوال به دو معنی است؛ در معنای اول ،جواب شرط را به خاطر تحقق شرط ممتنع میکند و در معنای دوم،
ّ
به معنی «هل» است 1که اگر بر سر اسم بيايد در معناى شرط و اگر بر سر فعل بياید برای استفهام( ،در
ّ
معنای هل) است؛ در این صورت در معنای تحضيض و عرض بر سر فعل مضارع ،و تندیم و توبیخ بر سر
فعل ماضی میآید.
یم َنها إِال َق ْو َم ُیونُس؛ 2چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن]
﴿ َف َل ْو ال کانَت َق ْر َی ٌة َءا َمنَت َفنَ َف َع َها إِ َ
ايامن بياورد و ايامنش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس﴾

ّ
هل با مفهوم توبیخ استٔ 3.
کلمه «لوال» به
صافی میگوید« :لوال» در این آیه حرف تحضيض به معنى
ٔ
ٔ
عقیده برخی مفسران در اینجا به معنى نفى است ،و لذا به وسیله «اال» از آن استثنا شده است ،اما بعضى
ٔ
الزمه مفهوم آن
دیگر معتقدند که لوال به معنى نفى نیامده ،بلکه همواره به معنى «تحضیض» است ولى
ٔ
4
وسیله «اال» از آن استثنا کرد.
در چنین مواردى نفى است .به همین دلیل مىتوان چیزى را به
ٔ
آیه فوق از
ترجمه «لوال» در ٔ
آیتی ،رضایی،الهیقمشهای ،انصاریان ،فوالدوند ،مشکینی و مکارم در
ً
ٔ
ترجمه فوالدوند چنین است« :چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن]
مفهوم توبیخ استفاده کردهاند؛ مثال
ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس  »...و مکارم شیرازی اینگونه آورده« :چرا
هيچيک از شهرها و آبادیها ايمان نياوردند كه (ايمانشان به موقع باشد ،و) به حالشان مفيد افتد؟! مگر
قوم يونس» .اما پاینده و خواجوی این لفظ را در معنای نفی آن آوردهاند« :هيچ شهرى نبود كه [هنگام
5
عذاب] ايمان بياورد و ايمانش سودش دهد مگر قوم يونس».

 . 1جوهری ،ابن حماد؛ تاج اللغة وصحاح العربية ،بیروت ـ لبنان :دارالعلم للمالیین ،چاپ اول 1085 ،ﻫ؛ ج  ،6ص 2554؛ با
همین مضمون :طریحی ،فخر الدين؛ پیشین؛ ج  ،4ص 149؛ راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 753؛ الفراهيدی،
ابوعبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  ،8ص  351و .3
 . 2یونس.98 /
ّ
« . 3لوال» حرف تحضيض به معنى هل فيه معنى التوبيخ؛ صافى ،محمود بن عبد الرحيم؛ الجدول فی إعراب القرآن ،دمشق ـ بيروت:
دار الرشيد مؤسسة اإليمان دمشق بيروت 1418 ،ﻫ؛ ج ،11ص .197
 . 4مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،ناشر دار الكتب اإلسالمية 1374 ،ش؛ ج  ،8یونس.98 /
ٔ
ترجمه خواجوی.
.5

1
ِ
ترضع
َض ُعوا؛ پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد ّ
﴿ َف َل ْو ال إ ْذ جا َء ُه ْم َب ْأ ُسنا ت َ َّ

نكردند؟﴾

اکثر قریب به اتفاق مترجمان «لوال» را در این آیه استفهام توبیخی معنا کردهاند که مکارم ،فوالدوند،
ٔ
ترجمه فوالدوند« :پس چرا هنگامى كه عذاب
معزی ،رضایی ،قمشهای و آیتی از این دسته هستند .مانند
ما به آنان رسيد ّ
تضرع نكردند؟» و خواجوی« :پس چرا عذاب ما كه به آنان رسيد زارى نكردند؟» .اما
پاینده به صورت منفی معنا کرده است« :ولى چون صالبت ما به آنها رسيد زارى نكردند».

لغزش شدهاند.

 . 1االنعام.43 /
 . 2المائدة118 /؛ اگر عذابشان كنى ،آنان بندگان تواند(فوالدوند).
 . 3الفرقان42 /؛ نزديک بود كه ما را از خدايانمان بگرداند(مجتبوی).
 . 4الجاثية32 /؛ جز گمان نمىورزيم (فوالدوند).
 . 5راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص  93ـ .92
 . 6بقره198 ،143 /؛ آل عمران164 /؛ انعام156 /؛ اعراف102 /؛ يونس29 /؛ يوسف91 ،3 /؛ حجر78 /؛ اسراء108 ،76 ،73 /؛
طه63 /؛ مؤمنون30 /؛ فرقان42 /؛ شعرا186 ،97 /؛ قصص10 /؛ روم49 /؛ صافات167 ،56 /؛ زمر56 /؛ جمعه2 /؛ قلم51 /؛
از مترجمان متأخر آقای جاللالدين فارسی نه مورد ،آقای پورجوادی شش مورد ،آقايان خواجوی و آيتی هر كدام پنج مورد و آقای
مكارم شيرازی سه مورد از آيات ياد شده را به صورت وصليه معنا كردهاند .شادروان فيضاالسالم و آقايان بهبودی و مجتبوی در هيچ
يک از اين آيات« ،ان» را وصليه نگرفتهاند .كرباسی ،مرتضی؛ «نگاهی به ترجمه قرآن كريم محمد مهدی فوالدوند» ،فصل ٔ
نامه حوزه
ٔ
شماره .3
و دانشگاه،

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

 .2إن
ِّ
َ
ّ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
و كذلك «إن» على أربعة أوجه للشرط نحو﴿ :إن ت َعذ ْب ُه ْم فإن ُه ْم ع ُ
بادك﴾ ،2و المخففة من الثقيلة و يلزمها
ِ
ِ
ْ ِ َ َ ُ ُّ
ّ
َّ
3
الالم ِ«إن ينصبان االسم و يرفعان الخبر »،نحوِ ﴿ :إن كاد لي ِضلنا﴾  ،و النافية ،و أكثر ما يجيء يتعقبه
ْ َ ُ َّ َ
ّ
«إال» ،نحوِ ﴿ :إن نظ ُّن ِإل ظ ًّنا﴾ 4و المؤكدة ل «ما» النافية ،نحو :ما إن يخرج زيد.
ٔ
الزمه آن در
لفظ «إن» بر چهار وجه به كار مىرودّ :اول براى شرط؛ دوم إن مخففه از مثقله كه
جمالت ،حرف «لِـ» بر سر فعل بعد از آن است ،در این صورت در جمالت ّ
اسميه ،اسم را منصوب و خبر
ّ
ّ
را مرفوع مىكنند؛ سوم إن نافيه كه بيشتر در جمالت با إل همراه است؛ چهارم إن مؤكده ،براى مای نفى
5
مانند :ما إن يخرج زيد.
ٔ
ترجمه آن دچار
«إن مخففه از ثقيله» در  24آيه از قرآن كريم به كار رفته است 6که مترجمان مکرر در

27

ي َض ٍ
الل ُم ٍ
بني؛ 1و [آنان] قطع ًا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند﴾
﴿ َو إِ ْن كانُوا ِم ْن َق ْب ُل َلف 
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َ
نشانه آن است؛ عدهای
«إن» در این آیه بیتردید ِان مخففه از ثقيله است که الم مفتوح بر سر لفی ٔ
از مترجمان «إن» در «إن کانوا» را شرط دانستهاند از جمله مکارم شیرازی« :هرچند پيش از آن ،در
گمراهی آشکاری بودند» .پاینده و آیتی شبیه به همین مضمون ترجمه کردهاند2؛ و عدهای مانند فوالدوند
ً
نیز به درستی «إن» را مخففه از مثقله دانسته و بدین گونه ترجمه کردهاند« :و [آنان] قطعا پيش از آن در
گمراهى آشكارى بودند» .الهیقمشهای «إن» را به همانا ترجمه کرده است.
َت َلكَبِ َري ًة إِالَّ َع َلی ا َّل ِذي َن َهدَ ی اهللُ؛ 3و البته [اين كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت
﴿ َوإِن كَان ْ
[شان] كرده ،سخت گران بود﴾
َ
در این آیه نیز ٔ
واژه « ِان» ،مخففه از مثقله است به دلیل وجود «الم» مفتوح در «لکبیرة» ،پس (إن)
وصلیه یا شرطیه نیست تا معنای آن «اگر چه» یا «هر چند» باشد .عدهای «إن» را به معنای شرطی ترجمه
ٔ
ترجمه خواجوی« :اگرچه اين جز بر كسانى
کردهاند که خواجوی ،پاینده ،آیتی از این دسته هستند؛ مانند
كه خداوند هدايتشان كرده است سخت گران است» و عدهای به معنای مخففه از مثقله ترجمه کردهاند
ً
ٔ
ترجمه مکارم شیرازی« :و مسلما اين حكم،
که مکارم ،مجتبوی ،معزی ،فوالدوند از این گروهاند .مانند
ّ
ٔ
جز بر كسانى كه خداوند آنها را هدايت كرده ،دشوار بود ».و ترجمه فوالدوند«:و البته [اين كار] جز بر
كسانى كه خدا هدايت [شان] كرده ،سخت گران بود».

 .3لو
َ
«لو» حرف شرط غير جازم است 4.راغب گوید :ل ْو :قيل :هو المتناع الشیء المتناع غيره ،و ّ
يتضمن
معنى الشرط؛ 5گفتهاند ٔ
كلمه «لو» براى امتناع چيزى به خاطر امتناع ديگر اشياء است كه متضمن معناى
َ
َ
شرط است .طریحی در مجمع البحرین آورده است که ل ْو بر چند نوع است :شرطيه :ل ْو شرطيه بر دو نوع
ً
است :امتناعيه و غيرامتناعيه .در شرطيه امتناعيه :غالبا فعل شرط و جواب ،ماضی (در لفظ و معنی يا
فقط در معنی) است .بنا بر اين ،اگر پس از آن فعل مضارع بيايد ،معنی آن با حفظ لفظ به ماضی برگردانده
 . 1جمعه.2/
 . 2اگر چه پيش از آن در گمراهى آشكار بودند(،آیتی).
 . 3بقره.143 /
 . 4صافى ،محمود بن عبد الرحيم؛ پیشین؛ ج ،7ص  116و ج ،22ص .226
 . 5راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ص 753؛ شبیه به همین مضمون در :ابن فارس زکریا ،أبو الحسين أحمد؛ پیشین؛ ج ،5
ص .198

میشود .شرطيه غير امتناعيه :لو به اين معنا بيشتر بر سر فعل مضارع میآيد و امری را در زمان آينده
َ
ملحق به امر ديگر میكند .ل ْو شرطيه اختصاص به فعل دارد ،ولی گاهی پس از آن اسم میآيد .در
ً
تمنيه :لو ّ
وجوبا محذوف است و فعل بعد از آن ،تفسيرش میكندّ .
تمنيه
اينصورت عاملش فعلی است كه
ً
ّ
به جوابی مثل جواب شرط نياز ندارد .مصدريه :مترادف أن است و اكثرا پس از ود میآيد .عرضيه :جوابی
ندارد و فاء بعد از آن( ،كه فراوان پس از آن میآيد) فاء سببيه است؛ زيرا عرض از طلب است مانند :لو
ً َ ُ
ُ ِّ ُ
نزل ع َندنا َف ُت َ
1
صيب .تقليليه یا وصليه :در اين نوع هم به جواب نياز نيست.
تحدثنا قليال و لو ت ِ
در سه ٔ
آیه ذیل «لو» معنای ّ
تمنی (ای کاش) دارد .برخورد چند مترجم را در برگردان این آیات بررسی
ى إِ ْذ ُو ِق ُفوا َع َل الن ِ
1ـ ﴿ َل ْو تَر 
َّار َفقا ُلوا يا َل ْيتَنا ن َُر ُّد﴾

2

ى إِ ْذ ُو ِق ُفوا َعىل َر ِّبِ ْم َ
الق﴾
2ـ ﴿ َو َل ْو تَر 
قال َأ َل ْي َس هذا بِ ْ َ

3

ىل َب ْع ٍ
ى إِ ِذ ال َّظ ُ
ون َم ْو ُقو ُف َ
الِ َ
3ـ ﴿ َو َل ْو تَر 
ض ا ْل َق ْول﴾
ون ِعنْدَ َر ِّبِ ْم َي ْر ِج ُع َب ْع ُض ُه ْم إِ 

4

فوالدوند:

1ـ و اى كاش [منكران را] هنگامى كه بر آتش عرضه مىشوند ،مىديدى كه مىگويند:
كاش بازگردانده مىشديم.

2ـ و اگر بنگرى هنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مىشوند ...

3ـواىكاشبيدادگرانراهنگامىكهدرپيشگاهپروردگارشانبازداشتشدهاندمىديدى...

مکارم:
1ـ كاش (حال آنها را) هنگامى كه در برابر آتش (دوزخ) ايستادهاند ،ببينى!...

2ـ اگر آنها را به هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان ايستادهاند ،ببينى!...

3ـ اگر ببينى هنگامى كه اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان (براى حساب و جزا) نگه

داشته شدهاند ...

 . 1ر .ک .طريحى ،فخر الدين؛ پیشین؛ ج  ،4ص .147 – 150
 . 2انعام.27 /
 . 3انعام.30 /
 . 4سبأ.31 /

نآرق یسراف رصاعم یاههمجرت مها رب نآ ریثأت و می کر نآرق رد یظفل کارتشا

میکنیم.
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معزی:
30

1ـ و اى كاش مىديدى گاهى را كه بازداشت شدند بر آتش ...

2ـ و كاش مىديدى گاهى را كه بازداشت شدند پيشگاه پروردگارشان ...

3ـ كاش مىديدى گاهى كه ستمگران بازداشت شدگانند نزد پروردگار خويش ...

الهیقمشهای:
1ـ و اگر ببينى حال آنها را هنگامى كه بر آتش دوزخشان بازدارند ...
دوره  ، 2شماره  ، 2پیاپی  ، 3تابستان 1393

2ـ و اگر سختى حال آنها را آن گاه كه در پيشگاه (عدل) خدا بازداشته شوند ،مشاهده

كنى!...

3ـ و اگر روزى كه آن ستمكاران را در پيشگاه خدا باز داشتهاند ،مشاهده كنى ...

خواجوی:
1ـ اگر مىديدى آن هنگام كه بر آتش عرضه مىشوند ...

2ـ اگر مىديدى آن هنگام كه بر پروردگارشان عرضه مىشوند ...

3ـ اگر ببينى هنگامى را كه ستمكاران نزد پروردگارشان به حالت بازداشتگاناند ...

خواجوی و الهیقمشهای در هر سه آیه «لو» را به اگر ترجمه کردهاند .معزی در هر سه آیه «لو» را به
ای کاش ترجمه کرده است .اما فوالدوند و آقای مکارم معنای «لو» را در آیهای اگر و در آیهای دیگر ای
کاش ذکر کردهاند.
تحلیل و نتیجهگیری

فهم معانی دقیق واژههای قرآن اولین مرحله در تدبر آیات قرآن است .بخشی از واژههای قرآن ،كلماتی
هستند كه معانی متعددی دارند كه به «الفاظ مشترک» معروف هستند .شناخت الفاظ مشترک قرآن
ٔ
ٔ
ترجمه کالم الهی دارد .به طور
ترجمه آنها تأثیر به سزایی در افزایش دقت و صحت
کریم و دقت در
کلی در این واژهها گاه احتمال دو یا چند معنای مختلف از ٔ
واژه مشترک در یک آیه ممکن است درست
َ َ َ ُ
«جمل» در ٔ
واژه َ
باشد ،مانند احتمال معنای شتر و طناب از ٔ
الج َمل فی َس ّم الخیاط﴾ که
آیه ﴿حتی یلج
مترجمان در این صورت گاه به خاطر مناسبتر یافتن یکی از دو یا چند احتمال با سیاق آیه و یا غفلت از
معنای دیگر ،تنها به نقل یک معنا پرداختهاند و یا با توجه به معانی مختلف ،معانی متفاوت ٔ
واژه مشترک را
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در ترجمه منعکس کردهاند ،اما گاه در آیه با توجه به سیاق و قواعد ادبی ،تنها یک معنا برای لفظ مشترک
صحیح است؛ هرچند همین واژه در آیات دیگر معنایی متفاوت دارد .مانند نمونههایی که برای ِان مخففه
از ثقیله مثال زدیم .در چنین مواردی بیدقتی مترجم در تشخیص معنای صحیح واژه در ٔ
آیه مورد نظر
گاه ترجمهها را با مشکالت جدی مواجه ساخته به گونهای که برخی از لغزشها و اشتباهات مترجمان
واژه مشترک بر میگردد .در این مقاله ،تنها چند ٔ
به بیدقتی در تعیین معنای درست ٔ
واژه مشترک لفظی
ٔ
ترجمه قرآن در سه بخش اسم ،فعل و حرف بررسی شد اما تعداد زیادی از کلمات مشترک
أثرگذار در
أثرگذار در ترجمه ،در قرآن کریم وجود دارد که به علت رعایت حجم مقاله از آوردن آنها خودداری
نویسنده ٔ
ٔ
مقاله حاضر یا محققی دیگر در مقالهای جداگانه این واژگان را مورد بررسی
میشود به امید اینکه
قرار دهند.

فهرست منابع
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2. 2اشرفی اصفهانی ،محمود؛ ترجمه قرآن ،تهران :بدرقه جاویدان ،چاپ هشتم 1385 ،ش
3. 3الهیقمشهای ،مهدی؛ ترجمه قرآن ،تهران :جاویدان
ٔ
4. 4تفلیسی ،حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن ،به اهتمام مهدی محقق ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران ،چاپ چهارم ،چاپ دانشگاه تهران1378 ،ش
5. 5خرمشاهی ،بهاء الدین؛ ترجمه قرآن ،تهران :ناهید ،چاپ چهارم1387 ،ش
6. 6رضایی اصفهانی ،محمد علی؛ ترجمه آموزشی قرآن کریم ،قم :نسیم حیات ،چاپ اول1390 ،ش
7. 7فوالدوند ،محمد مهدی؛ ترجمه قرآن ،هاتف ،چاپ اول1388 ،ش
8. 8قرشى ،سيد على اكبر؛ قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب اإلسالمية 1371 ،ش
9. 9کاویانپور ،احمد؛ ترجمه قرآن ،سازمان چاپ و انتشارات اقبال ،چاپ سوم1378 ،ش
10.10مجتبوی ،سید جاللالدین؛ ترجم ه قرآن ،تهران :انتشارات حکمت ،چاپ اول 1371 ،ش
ٔ
مؤسسه فرهنگی تمهید چاپ یاران ،چاپ یازدهم1389 ،ش
11.11معرفت ،محمد هادی؛ علوم قرآنی ،قم:
12.12مکارم شیرازی ،ناصر؛ ترجمه قرآن ،تهران (علوی) :انتشارات دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،چاپ
پنجم1385 ،ش
13.13مكارم شيرازى ،ناصر؛ تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمية ،چاپ سی و ششم 1378 ،ش

منابع عربی

14.14ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی بن محمد؛ نزهة االعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر ،محقق محمد
عبدالكریم كاظم راضی؛ بیروت (لبنان) :مؤسسة الرسالة۱۴۰۴ ،ﻫ
15.15ابن سیده علی بن اسماعیل سيد المرسي؛ المخصص ،تحقيق عبدالحميد احمد يوسف هنداوی؛ بيروت ـ
لبنان :دارالکتب العلمیه1426 ،ﻫ؛  3ج
16.16ابن فارس زکریا ،أبي الحسين أحمد؛ معجم مقاييس اللغة ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون؛ مرکز نشر
مکتب االعالم االسالمی ،جمادی اآلخر 1404ﻫ؛  6ج
17.17ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ الصاحبی ،تحقيق سيد احمد صقر؛ قاهره ـ مصر :مطبعة عيسى
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البابي الحلبي1977 ،م
18.18ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،قم :ناشر ادب الحوزة ،محرم 1363ﻫ
َ 19.19ب َزدوی ،علی بن محمد؛ اصول البزدودی ،تحقيق هانز بيترلنس ،ضبط و تعليق احمد حجازی سقا؛ قاهره ـ
مصر :المكتبة االزهرية التراث1424 ،ﻫ
20.20بلخی ،مقاتل بن سلیمان؛ االشباه والنظائر فی القرآن الكریم ،مترجمان محمد روحانی ،محمد علوی مقدم؛
تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی تهران1380 ،ش
21.21تفتازانی ،سعدالدین؛ مختصر المعانی ،قم :دارالفکر ،چاپ اول1411 ،ﻫ
22.22ثعالبی ،عبد الملك بن محمد؛ االشباه و النظاير فی االلفاظ القرانية التی ترادفت مبانيها و تنوعت معانيها،
تحقيق محمد المصری؛ دمشق :سعد الدين للطباعه و النشر ،چاپ اول1984 ،م
23.23جوهری ،اسماعیل بن حماد؛ تاج اللغة وصحاح العربیة ،بیروت ـ لبنان :دارالعلم للمالیین ،چاپ اول1085 ،ﻫ
24.24دامغانی ،ابوعبدالله الحسین بن محمد؛ وجوه و نظایر الالفاظ کتاب اهّٰلل العزیز ،تحقیق عبدالحمید عربی؛
بیروت ـ لبنان :دارالعلمیة
25.25رازی ،فخرالدین محمد بن عمربن حسین؛ المحصول فی علم اصول الفقه ،تحقیق دکتر طه جابر فیاض
العلوانی؛ بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ دوم1412 ،ﻫ
26.26راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ المفردات فی غريب القرآن ،واژهشناسى قرآن ،دمشق بيروت :دارالقلم
الدار الشامية 1423 ،ﻫ
27.27زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبدالله؛ البرهان فی علوم القرآن ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره:
دارأحیاء الکتب العربیة ،چاپ اول1376 ،ﻫ
28.28السری السراج ،ابوبکر بن محمد؛ رسالة االشتقاق ،تحقیق محمد علی الدرویش و مصطفی الحدری؛ مكتبة
جامعة اليرموك1972 ،م
َ
ْ
29.29سیبویه ،عمرو بن عثمان بن قنبر؛ الکتاب ،تحقيق عبد السالم محمد هارون؛ قاهره :مكتبة الخانجي ،چاپ
سوم1408 ،ﻫ
30.30سیوطی ،عبدالرحمن بن الکمال ابیبکر بن محمد؛ االتقان فی تفسیر القرآن ،تحقيق محمدابوالفضل
ابراهیم؛ فخر دين ،چاپ اول1380 ،ش
  _______________________________31.؛ المزهر فی علوم اللغة وأنواعها ،فؤاد علی منصور؛
بیروت :دار الكتب العلمية ،چاپ اول1998 ،م
کتابخانهٔ

  _______________________________32.؛ الدرالمنثور فی تفسیر المأثور ،قم :ناشر
آیتاهّٰلل مرعشی نجفی1404 ،ﻫ
33.33شلبی ،محمد مصطفی؛ اصول الفقه االسالمی فی المقدمه التعریفیه باالصول و ادله االحکام و قواعد
االسالمی ،بیروت :دار النهضة العربیة 1986 ،م
34.34صافى ،محمود بن عبد الرحيم؛ الجدول فى اعراب القرآن ،دمشق ـ بيروت :دار الرشيد مؤسسة اإليمان
دمشق بيروت 1418 ،ﻫ
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35.35طبرسی ،شیخ ابوعلی فضل بن حسن بن فضل؛ مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات فراهانى،
 1360ش
36.36طريحى ،فخر الدين؛ مجمع البحرين ،تحقيق احمد حسينی اشكوری؛ تهران :مرتضوى تهران 1375 ،ش
37.37عبدالباقی ،محمد فواد؛ المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم ،قم :نوید اسالم ،چاپ پنجم1385 ،ش
38.38غزالی ،ابو حامد محمد بن محمد بن محمد؛ المستصفی ،تصحیح محمد عبد السالم عبد الشافی؛ بیروت ـ
لبنان :دار الکتب العلمیه
39.39فراهیدی ،ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ العین ،تحقیق دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم سامرایی؛
ٔ
مؤسسه دارالهجرة ،چاپ دوم 1409ﻫ
ایران:
40.40مجلسی ،محمد باقر؛ بحاراالنوار ،بیروت ـ لبنان :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم1403 ،ﻫ
41.41مصطفوى ،حسن؛ التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1360 ،ش
42.42المقری فيومى ،أحمد بن محمد بن علی؛ مصباح المنير ،بيروت :ناشر المكتبة العلمية ،بیتا ،اضافات2010م
ّ 43.43
المنجد ،محمد نورالدین؛ االشتراک اللفظی فی القرآن الکریم (بین النظریة و التطبیق) ،دمشق :دارالفکر،
1419ﻫ
44.44ميرزاى قمى ،ابوالقاسم بن محمد حسن؛ قوانين االصول ،تهران :المكتبة العلمية االسالمية1378 ،ﻫ
45.45وافی ،علی عبد الواحد؛ فقه اللغه ،مصر :دار النهضة ،چاپ سوم2004 ،م

مقاالت

ٔ
شماره 2
شناخت وجوه و نظاير در ترجمه قرآن كريم» فصلنامه ترجمان وحی،
1. 1جعفری ،یعقوب؛ «ضرورت
ِ
(پياپی  ،)4پاييز و زمستان 1377
ٔ
ٔ
شماره
نشریه قرآن و حدیث «بینات»،
2. 2عصاره ،مهدی؛ «قرآن کریم و زبان شناسی (ترادف و اشتراک لفظی)»،
 ،30تابستان 1380
ٔ
ترجمه حسنی علينقيان ،نشریهٔ
ّ 3. 3
نصیف الجنانی ،احمد؛ «نگرشی نو به پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی»،
اطالع رسانی و کتابداری پژوهش و حوزه ،شماره  ،10تابستان 1381
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