
 
  

 در قرآن کریم و تأثیر آن در ترجمه» جمله شبه«واکاوي عوامل ابهام و تکثر معنایی 
 ∗آبادي سمیه کاظمی نجف

 استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، ایران
 ∗∗الهام آقادوستی

 قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، ایراندانشجوي دکتراي علوم 
 )15/01/1399؛ تاریخ پذیرش:  01/11/98 (تاریخ دریافت:

 چکیده
در قـرآن کـریم زمینـه را بـراي آفـرینش معـانی متعـدد و        » چنـدمعنایی «ابهام یا 

پذیري  گسترش سطوح معنایی مختلف فراهم ساخته است. چندالیگی معنا و تأویل
توان در سطوح مختلف واژگانی و نحـوي بهوضـوح    میناشی از آن را در قرآن کریم 

هاي زبانی است که در متن قرآن کریم،  از جمله ساخت» جمله شبه«مشاهده کرد. 
اي از احتماالت معنـایی را در هـر دو سـطح واژگـانی و نحـوي پدیـد آورده        گستره

است، به همین دلیل در این پژوهش سعی بر آن است با روش توصیفیـ تحلیلی بـه  
ق     جمله تحت شبه  ررسی آیاتی پرداخته شود که در آنب تأثیر دو عامـل تعـدد متعلـَّ

هاي متفاوت را فـراهم کـرده    جمله و یا تعدد معنایی حروف جر زمینۀ برداشت شبه
  هاي معنایی چندگانه است. بررسی چنین عواملی از نظر مفسران که به تشکیل الیه

 رود. شمار می هدف اصلی این مقاله به هاي ترجمۀ آن انجامد و تبیین دشواري می
دهـد کـه چنـدالیگی معنـایی      هاي قرآن کـریم نشـان مـی    بررسی تفاسیر و ترجمه

ها تأثیر بسزایی در فهم آیات قرآن کریم دارد و گاهی با تکیه بـر بافـت و    جمله شبه
توان به وحدت معنایی رهنمون شد، ولی در مـواردي، تعیـین    سیاق کالم وحی می

ع و یگانه بسیار دشوار است و در این راستا مترجم با تکیه بر ابزار تفسیر معنی قاط
 تواند در بیشتر موارد از تنگناي ابهام بگریزد. می
.یی، ترجمهابهام واژگانی، چندمعنا جمله، قرآن کریم، شبهگان کلیدي:  واژ

∗E- mail: s.kazemi@fgn.ui.ac.ir (نویسندة مسئول)   
∗∗E- mail: e.doosty@yahoo.com  
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 مقدمه
ناپذیري معنی واحد و یگانه در کالمی چندالیه و چند  تعین«در اصطالح عبارت است از 1ابهام

هاي طبیعی زبان است که گاه در چارچوب شگرد  ). ابهام از ویژگی31: 1387(فتوحی، » معنی
هاي تعدد معنایی و  دهد و زمینه پذیري متن را گسترش می ادبی آگاهانه، ابعاد تحلیل

 سازد.  فراهم می هاي بیشتر را تأویل
در میان متکلمان » تأویل«و » اتساع«در میراث بالغت اسالمی بحث از ابهام با اصطالحات 

شود، ولی در  ویژه در تفسیر آیات متشابه و رمزهاي قرآن دیده می و مفسران قرآن کریم، به
عنصر متن  ترین پردازان ادبی، ابهام را جوهر ذاتی و مهم غرب، از قرن بیستم به بعد، نظریه

ادبی برشمردند. درواقع، ارزش هنري و راز ماندگاري آثار جاودانه به میزان ابهام نهفته در آن 
از اصطالحات » ابهام«سبب وجود بار منفی در واژة  پردازان به بستگی دارد. برخی از نظریه

ی کنند، ول استفاده می» چندمعنایی«و » تکثر معنا«، »معانی چندالیه«دیگري، همچون 
 ).31و  17،20اصطالح ابهام در نقد ادبی و بالغت فارسی بر تعابیر دیگر برتري دارد (همان: 

شده و پرکاربرد است، از جمله عناصر زبانی  جمله که در علم نحو، مبحثی شناخته شبه
جمله به ظرف یا به ترکیبی از  آفرینی دارد. شبه است که از دو جهت قابلیت و توانش ابهام

شود که براي افادة معنایی جامع به فعل یا  اسم مجرورِ پس از آن اطالق می حروف جر و
توان در  جمله، ابهام را می فعلی نیاز دارند که اصطالحاً بدان عامل یا متعلَّق گویند.در شبه شبه

جمله در سطح واژه به  دو سطح مختلف واژه و عبارت مورد بررسی قرار داد؛ چندمعنایی شبه
شود. چگونگی کاربرد حروف جر در قرآن کریم مخاطب را  روف جر مربوط میمعانی مختلف ح

توان هر  که نمی طوري سازد، به به اهمیت و جایگاه مهم حروف در زبان عربی رهنمون می
حرفی را بدون ضابطه به جاي دیگري نشاند. معانی متعدد حروف موجب ایجاد اطالعات 

که گاهی اختالف در  طوري شود، به اوت از متن میهاي متف معنایی گسترده و امکان برداشت
 معناي یک حرف موجب اختالف در برداشت احکام فقهی شده است. 

متن، که دومین مبحث مورد نظر این   هاي ها و گزاره اما چندمعنایی در سطح عبارت
هاي دستوري،  دلیل برخی ویژگی پژوهش است، بدین معناست که یک عبارت یا جمله، به

جمله، تعلق ظرف یا جار و مجرور به چندین عامل یا  الیه معنایی داشته باشد. در شبه چندین
 ترین عوامل تعدد معنایی است.  متعلَّق از مهم

1. Ambiguity 
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هاي زیباشناختی قرآن کریم  چندمعنایی و معانی چندالیه در سطح واژه و عبارت از جنبه
رنگ  در زبان ترجمه کماست که مورد توجه مفسران قرآن کریم قرار گرفته است، ولی 

تواند همۀ معانی یک واژه یا عبارت را در کالمی موجز گرد آورد و  شود؛ چراکه مترجم نمی می
). با 56: 1393گزینند (شهبازي،  تر را برمی شده معموالً مترجمان وجه غالب و معنی شناخته

ژوهش حاضر بر آن هاي چندگانه در غنابخشی به ابعاد معنایی کالم، پ توجه به اهمیت داللت
جمله در آیات قرآن کریم را مورد بررسی قرار دهد، بدین صورت  است عوامل چندمعنایی شبه

که دیدگاه مفسران و عملکرد ایشان را بررسی، و نظر پیشنهادي نگارندگان در مورد تفسیر و 
صدد نماید. بدین ترتیب این پژوهش در ترجمۀ آیه را با توجه به سیاق آیات و سور مطرح 

 هاي زیر است: پاسخ به پرسش
جمله رخ  هاي متعدد معنایی چگونه در برخی اسالیب قرآن کریم مانند شبه ـ داللت

 چگونه است؟   نماید و رویکرد مفسران و مترجمان در برابر آن می
ـ چه رویکردي را در تفسیر و ترجمه باید برگزید که بتوان با تکیه بر آن وجوه 

 یز مفاهیم واالي آن را به بهترین شکل انتقال داد؟زیباشناختی آیات و ن

 ـ پیشینۀ پژوهش1
دلیل اهمیت آن، به تعدد  جمله از جمله مباحثی است که به چندمعنایی و ابهام در مبحث شبه

جملـه، کـه    هـاي چندگانـۀ شـبه    در تفاسیر قرآن کریم انجامیده است. داللت مفسرانبرداشت 
و یا تعدد معنـایی حـروف جـر اسـت، تـاکنون مـورد توجـه        جمله  ناشی از تعدد متعلقات شبه

هایی به رشتۀ تحریر درآمـده اسـت، از جملـه     پژوهان قرار گرفته و در این زمینه پژوهش قرآن
از زهرالدین رحمـانی و   »دور داللۀ تعلّق شبه الجملۀ فی تفسیر القرآن الکریم«اي با عنوان  مقاله

متعلقـات صـرفاً بـه جمـع برخـی از نظـرات مفسـران        قرفه زینه که این پژوهش در باب تعدد 
اي  نامـه  صورت کوتاه پرداخته و به مسئلۀ ترجمه و عملکرد مترجمان نپرداخته اسـت، پایـان   به

از مرضیه حجتـی و اسـتاد رحمـت     »بررسی جایگاه معانی حروف جر در ترجمه«تحت عنوان 
اي کـه هریـک از    به بررسی معانینامه هم، چنان که عنوانش نیز گویاست،  پورمحمد، این پایان

کند پرداختـه   آفرینند و گاهی آن را از جنبۀ صرفاً حرف بودن خارج می حروف جر در متن می
از محمدرضـا  » تعلق حروف جـاره و تـأثیر آن در تفسـیر قـرآن کـریم     «است. همچنین مقالۀ 

ن کریم پرداخته شاهرودي که به بررسی تعدد متعلقات و تأثیر آن بر تعدد دیدگاه مفسران قرآ
اي را در قالب یک پاراگراف به همراه نظر یک مفسر آورده و  است. در این مقاله نگارنده هر آیه

 تحلیلی از آن ارائه نداده است.  
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اهمیت مقالۀ حاضر از آن جهت است که بعد از تبیین عوامل ابهام و چندمعنایی در 
هایی  نمونه  سئلۀ تعدد متعلقات است،هاي چندگانه در حروف و م جمله، که شامل داللت شبه

عنوان شاهد آورده و به بررسی آراي مفسران در مورد تعدد متعلقات و  از آیات قرآن کریم را به
هاي موجود در آن و عملکرد مترجمان در ترجمۀ چنین ساختارهاي  جمله تعدد معنایی شبه

بهترین روش تفسیري در  اي پرداخته و درنهایت با رویکردي تحلیلی، به گزینش چندالیه
 پردازد.  چنین آیاتی می

 

 جمله در آیات وحی ـ انواع ابهام و چندمعنایی شبه2
ق    جمله تحت که پدیدة چندمعنایی در شبه با توجه به این تأثیر دو امر مهم تعدد عامل یـا متعلـَّ

و آن را پردازد  و تعدد معنایی حروف جر قرار دارد، این پژوهش نخست به بخش حروف جر می
دهد و سپس بـه مبحـث    معنا) مورد بررسی قرار می در دو قسم (حروف چندمعنا و حروف تک

 پردازد.   ظروف می
 

 ـ  تعدد متعلَّق با تعدد معنایی حرف جر1ـ 2
نحوي بصره و کوفه، افادة معانی مختلـف توسـط یـک      با توجه به دیدگاه دستورپژوهان مکتب

 ):26ـ 23: 1388یکی از دو قسم ذیل توجیه کرد (کاظمی، توان غالباً به کمک  حرف را می
چه  بصریان معتقدند هر حرف جر تنها یک معنی حقیقی دارد و اگر چنان ) تضمین:1

کار  نظام تعدیۀ افعال به حرف جر، با مشکل مواجه شود؛ یعنی فعلی که با حرف جر معینی به
یرمشهور است استعمال شود، در این رفته است، با حرف جر دیگري که در نظر اهل زبان غ می

هنگام براي اصالح تعدیه و سازگاري آن با اصول مألوف و مسموع زبان عربی به توجیه و 
اند.  تحلیل برآمده و کاربرد حرف جر غیرمشهور را بر اساس مجاز یا تضمین تأویل کرده

دیگري را هم تضمین، که کاربردي بیش از مجاز یافته، بدین معناست که فعل، معنی فعل 
افاده کند و در تعدیه و لزوم، حکم آن فعل را اخذ نماید. هدف بالغی نهفته در تضمین در آن 

که در یک تعبیر دو معنی فراهم آورده؛ معنی فعل مذکور، و معنی فعل محذوفی که  است 
 یکی از متعلقات آن ذکر شده و در ضمن ایجاز آن انکارناپذیر است. 

تواند مانند سایر اقسام کلمه چند معنی حقیقی  فیان یک حرف میاز نظر کو) نیابت: 2
 داشته باشد و بر این اساس نیابت یک حرف از حرف دیگر صحیح است. 

رسد جمع میان این دو نظریه، مخاطب را به سمت نظریۀ معتدلی سوق دهد.  نظر می به
اند (سامرائی،  ه کردهسراج بدان اشار جنی و ابن گونه که برخی از نحویان مانند ابن همان
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)، اصل بر این است که حرف جر تا حد امکان بر معنی اصلی خود باقی بماند 9: 3م، ج 2007
و از حرف دیگري نیابت نکند، ولی نیابت یک حرف از حرف دیگر (بسته به طبیعت عامل و 

ند همان توا ترکیب لغوي) در معنی معین و تعبیر خاصی که در آن، دو یا بیش از دو حرف می
که در نیابت یک حرف از حرف  توجه این مفهوم را برساند، قیاسی و بالمانع است. نکتۀ قابل

دهد، بلکه با نیابت  شود، معنی اصلی خود را ازدست نمی دیگر، حرفی که نایب دیگري واقع می
سان بار  کند و بدین جدیدي داللت می همراه معنی اصلی خود بر معنی  از حرف دیگر، به

 ).25ـ 24: 1388دهد (کاظمی،  نایی کالم را افزیش میمع
دهد که  بررسی آیاتی که در آن حروف جر از تعدد معنایی برخوردار است، نشان می

اند مسئلۀ چندمعنایی حروف را   مفسران قرآن کریم غالباً با تکیه بر نیابت حروف سعی نموده
بر اینکه حروف جر داراي تعدد  ها عالوهشود که در آن تفسیر کنند. در ذیل به آیاتی اشاره می

 شود: جمله نیز مشاهده می معنایی هستند، تعدد متعلَّق در شبه
الدنْیا و َیشْهِد اللَّه علَی ما فی قَلْبِه و َهو  الْحیاةِومنَ النَّاسِ منْ یعجِبک قَولُه فی ﴿ـ 

 )204(بقره/ ﴾أَلَد الْخصامِ
است، خداوند متعال ایشان را از اعجاب و شگفتی در برابر (ص) ه که خطاب به پیامبردر این آی

تعدد معنا در این آیه از دو عامل ناشی دارد.  سخنان به ظاهر زیباي منافقان برحذر می
». فی الحیاة الدنیا«، و دیگري تعدد متعلَّق در عبارت »فی«شود: یکی تعدد معنایی حرف  می

 آیه دو دیدگاه دارند:مفسرین براي این 
» فی الحیاة الدنیا«برخی عبارت  »:یعجبک«معناي ظرفیت و متعلق به  به» فی« .1

دانند که در این صورت معناي تفسیري آیه چنین  می» یعجبک«را متعلق به 
خرسندي و مسرت در دنیا از این جهت که دنیاست و نوعی زندگی است «شود:  می

: 2ق، ج 1390طباطبایی، »(بق ظاهر استمنشأش ظاهربینی و حکم کردن بر ط
96.( 

در این صورت یعنی آنچه را در معناي  »:قوله«و متعلق به » عن«معناي  به» فی« .2
دانند که  شود. البته این گروه همچنین جایز می گوید باعث اعجاب تو می دنیا می

نیا باشد؛ یعنی سخن فصیح و شیرینش در د» یعجبک«متعلق به »  فی الحیاة الدنیا«
انگیز  خاطر مواقف هول اندازد نه در آخرت؛ زیرا در آخرت به تو را به شگفتی می
شود چه برسد به  شود و از طرفی به وي اجازه سخن داده نمی انسان دچار لکنت می

 ).251: 1ق، ج 1407اینکه کالمش کسی را به اعجاب وادارد(زمخشري، 
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اي  حیان به این تعلق هیچ اشارهجمع کثیري از مفسرین مانند طبرسی، قرطبی و ابو
: 2ق، ج 1420؛ ابوحیان،14: 3ق، ج 1364؛ قرطبی، 533: 2ق، ج 1372(طبرسی،  اند نکرده
عاشور و بیضاوي هم مانند زمخشري معتقد به جواز تعلق به هر دو  برخی همچون ابن ).315

که تنها  حالی)،در133: 1ق، ج 1418؛ بیضاوي، 249: 2ق، ج 1420عاشور،  متعلَق هستند(ابن
 اند. معدودي از مفسران از جمله علّامه طباطبایی تعلق را فقط براي یکی درنظر گرفته

نیابت کرده » عن«از حرف » فی«توان گفت حرف جرّ  در این آیۀ شریفه از یک طرف می
است و از طرفی دیگر در شأن نزول این آیه » قوله«است و بر این اساس حرف جر متعلق به 

نازل شده که تظاهر به » بن شریق اخنس«زبان به نام  است در مورد مردي خوشگفته شده 
کرد، ولی باالخره پرده از کار وي برداشته شد (مکارم  می (ص)مسلمانی و دوستی با پیامبر 

» فی«توان گفت  )؛ بنابراین با توجه به سیاق آیه و شأن نزول آن می73: 2، ج 1371شیرازي، 
؛ و این از بالغت کالم الهی است که هر »یعجبک«است و متعلق به به همان معناي ظرفیت 

 دریافت است ها قابل کمترین واژه کارگیري دو معنا در کالمی موجز و با به
هاي معنایی کالم الهی، مترجمان نیز باید براي ترجمۀ قرآن کریم به  با توجه به ظرافت

گاهی کامل داشته باشند تا بتوانند به علومی ازجمله تفسیر، لغت، بالغت، صرف و نحو عربی آ
گزینش اسالیبی بپردازند که ابعاد بالغی کالم الهی را تا حد امکان و متناسب با الگوهاي زبان 
مقصد منتقل نماید. البته گاه تفاوت دیدگاه مفسران همانند آیۀ فوق بر ترجمۀ یک آیه اثر 

ها (در  که استناد به هریک از ترجمه دهند هاي متفاوتی ارائه می گذاشته و مترجمان ترجمه
تواند در جاي خود صحیح  صورت رعایت اصول ترجمه و وفاداري مترجم به متن اصلی) می

 شود: ها اشاره می هایی از این اختالف ترجمه باشد. در ذیل به نمونه
. اکثر مترجمان همچون انصاریان، فوالدوند، مکارم، مشکینی و همچنین مترجمان 1

» فی الحیوة الدنیا«گذشته مانند ابوالفتوح رازي، طبري، میبدي و نسفی عبارت هاي  سده
اند،  را به همان معناي ظرفیت ترجمه کرده» فی«اند و  گرفته» یعجبک«را متعلق به 

» و از مردم کسی است که گفتارش در زندگی دنیا تو را خوش آید«بدین صورت: 
 ).35: 1383(انصاریان، 

فی الحیاة «مترجمان برخی از جمله آیتی، قرشی، ارفع و گرمارودي نیز . در میان 2
و تو را سخنش «اند:  آورده» عن«معناي  را به» فی«گرفته و » قوله«را متعلق به » الدنیا

 ).33: 1374آیتی، »(دارد شگفت می دربارة زندگی این دنیا به
اند، مانند  را در ترجمه حذف کرده و معنا نکرده» فی الحیاة الدنیا«. برخی از مترجمان 3

شگفت  گفتار دلفریب بعضی از مردم تو را به«اي و بروجردي:  قمشه الهی
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را » فی الحیاة الدنیا«اي دیگر همچون خسروانی  ) و دسته49: 1366بروجردي، »(آورد
رفی هر متعلق به محذوف دانسته و در ترجمه از یک طرف این محذوف را آورده و از ط

اي از مردم هستند که طالقت زبان  پاره«دو نوع تعلق را درنظر گرفته و وارد متن کرده: 
اعتباري و زوال و فناي زندگی  و قوت بیان او در امور مربوط به زندگانی دنیا یا دربارة بی

 ).266: 1ق، ج 1390خسروانی،»(آورد دنیا ترا به اعجاب و تحسین و شگفتی می
اند، اما یکی را در متن و  دل و رهنما، هر دو نوع ترجمه را آورده خرم . برخی مانند4

شگفت  سخن او در (بارة امور و اسباب معاش) زندگی دنیا، تو را به«دیگري را در پرانتز: 
 ).61: 1ش، ج 1384دل،  خرم»(اندازد می
قید  اي و بروجردي خود را از طور که مالحظه شد برخی از مترجمان مانند قمشه همان

اند و آن را در ترجمه ظاهر  رها کرده» فی الحیاة الدنیا«جملۀ مورد بحث یعنی  ترجمۀ شبه
هایی است که مترجم در آن به متن مبدأ وفادار نبوده و  اند، این ترجمه از نوع ترجمه نکرده

براي سالست و روانی ترجمۀ خویش یا براي فرار از ترجمۀ عبارت مورد اختالف، از زیر بار 
رجمۀ آن شانه خالی کرده و ترجمۀ کامل و دقیقی به مخاطب ارائه نکرده است. برخی دیگر ت

همچون خسروانی با وارد کردن محذوفات و اظهار کلماتی که در آیه نیست، خود را به تکلف 
اي ترجمه کنند که جمع نظرات مختلف باشد تا بتوانند  گونه کنند به انداخته و سعی می
را انتقال دهند که این خود به ترجمۀ تفسیري نزدیک خواهد شد. بهترین  تاحدي بالغت آیات

رویکرد در مورد چنین آیاتی آن است که بر سیاق و شأن نزول آیه تکیه شود تا خواننده در 
معناي ظرفیت و  به» فی«خطا نرود، بنابراین در این آیه بهتر است  گزینش ترجمۀ صحیح به

 اند.    طور که غالب مترجمان نیز چنین کرده ه شود، هماندرنظر گرفت» یعجبک«متعلق به 
کند، بهترین  البته در مواردي که بافت و سیاق آیات محدودیتی براي مترجم ایجاد نمی

دل و رهنما) بدین  رویکرد در ترجمه، آن است که هر دو نوع معنی آورده شود (همانند خرم
توان با  در پرانتز آورده شود؛ چه نمی صورت که معنی مشهورتر در متن و معنی غیرمشهور

آوردن تنها یک معنی اذعان کرد قطعاً منظور خداوند متعال همین بوده و بس. و از طرفی با 
تواند معانی  توان تعدد معنایی را در آیه نشان داد بدین شکل که یک آیه می این روش می

ونه دلیلی است که به الفاظ و هرگ«مختلفی را برتابد. الزم به ذکر است که منظور از سیاق 
ها را بفهمیم، پیوند خورده است، خواه از مقولۀ الفاظ باشد، مانند  خواهیم آن عباراتی که می

دهند، خواه  پیوسته را تشکیل می هم هاي دیگري که با عبارت مورد نظر، یک سخن به کلمه
عقد شده است و در فهم قرینۀ حالی باشد، مانند اوضاع و احوال و شرایطی که سخن در آن من

 ).103ق: 1410(صدر، » موضوع و مفاد لفظ مورد بحث، نوعی روشنگري دارد

 



 77 آبادي و... در قرآن کریم و تأثیر .../ سمیه کاظمی نچف» جمله شبه«عوامل ابهام و تکثر معنایی واکاوي 

 
 )11(رعد/  ﴾لَه معقِّبات منْ بینِ یدیه و منْ خَلْفه یحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه﴿ـ 

 اختالف نظر مفسران در این آیه نیز از دو جهت است: 
 »من«ناي الف.اختالف در مع

عباس و عکرمه و  از امام علی (ع) و امام صادق (ع) و ابن »:بـ«معناي  به» من«  .١
روایت شده است. و حسن و مجاهد و جبایی » یحفظونه بأمر اللَّه«  زیدبن علی

هذا األمر «که گفته شود:  ، مثل این»بأمر اللَّه«یعنی » منْ أَمرِ اللَّه«معتقدند کلمۀ 
» من«و » باء«که در این جمله، تفاوتی میان » تدبیر فالن  نبتدبیر فالن وم
 .)292: 9ق، ج 1364؛ قرطبی، 428: 6، ج 1372نیست(طبرسی، 

مورد نظر » یحفظونه عن خلق اللَّه«برخی معتقدند معنی »: عن«معناي  به» من« .٢
و آمنَهم منْ ﴿  که است. چنان» عن«معناي  به» من«است، بنابراین 

ف؛ قرطبی، 428: 6، ج 1372طبرسی، »(عن خوف«)؛ یعنی 4(قریش/﴾خَو
 ).292: 9ق: ج 1364

طور که  (نگهبانان)، همان» معقبات« »:ابتداء«معناي اصلی خود یعنی  به» من« .٣
کنند، چون  کنند، همچنین از امر خدا حفظ می کنند به امر خدا می آنچه حفظ می

ور که بقا و صحت به امر خداست، ط فنا و هالکت و فساد هم به امر خداست همان
به همین معنا تفسیر و حمل ﴾یحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه﴿  پس ناگزیر باید جملۀ

گوید: قرائت مشهور  باره می  جنی در این ).ابن310: 11ق، ج 1390شود(طباطبایی، 
﴿رِ اللَّهنْ أَمم فَظُونَهحمرفوع و » أمر اللَّه من«، بنابراین اساس که »بأمر اهللا«نه ﴾ی

کنندگانی است از امر خداوند که او را  باشد؛ یعنی او را تعقیب» معقبات«صفت 
کنندگانی است که او را از امر خداوند حفظ  که: او را تعقیب کنند نه این حفظ می

 ).429: 6، ج 1372کنند (طبرسی،  می
کار رفته و  عناي اصلی خود بهتواند در م می» من«اختالف مفسران مبین این مسئله است که 

 یا معانی فرعی و نیابی گرفتهباشد. 
انـد و آن را یـا    که بـراي آن دو نظـر داده   »:من أمر اهللا«اختالف در تعیین متعلَّق  ب.

ق، 1420عاشـور،   گیرند(ابن می» یحفظونه«و یا متعلق به   »معقّبات«دانند براي  صفت می
 ).60: 2م، ج 1980؛ فراء، 153: 12ج 

، »من«و نیز تعدد معنایی » من أمر اهللا«با توجه به دیدگاه مفسران در تعیین متعلق 
 اند: مترجمان در ترجمۀ این آیه عملکردهاي مختلفی داشته
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دانند، مانند  می» یحفظونه«اند و متعلق را  معنا کرده» بـ«را » من«اکثر مترجمان  .١
براي «رودي، بدین صورت که: اي، فوالدوند، بروجردي، انصاریان و گرما قمشه الهی

سر برگماشته شده که به امر خدا او را نگهبانی  رو و پشت ها از پیش هرکس پاسبان
 ). 250: 1380اي،  قمشه (الهی » کنند

اند و تعلق را به  ترجمه کرده» ابتداء«را به همان معنی » من«برخی نیز  .٢
 الف نظر دارند:با هم اخت» أمر اهللا«اند، اما در ترجمۀ  داده» یحفظونه«

او را فرشتگانی است «اند:  اي همچون رهنما آن را به همین شکل ترجمه کرده عده  . أ
: 2، ج 1354(رهنما، » کنند روي و از پشت او، از فرمان خدا او را حفظ می از پیش

319.( 
یا » حوادث غیرحتمی«وند و نوبري، آن را به  برخی دیگر مانند حجتی و آدینه . ب

رو و از  درپی از پیش براي هر انسانی مأمورانی است که پی«اند:  همعنا کرد» مهالک«
 ). 250: 1384(حجتی، » کنند سر او را از حوادث غیرحتمی حفظ می پشت

براي انسان «اند:  معنی کرده» پیشامد خدایی«اي دیگر مانند قرشی نیز به  دسته . ت
» کنند میکنندگانی هست از پیش و پس، او را از پیشامد خدایی حفظ  تعقیب

 ). 206: 5، ج 1375(قرشی، 
این مترجمان شاید همچون عالمه طباطبایی که معتقد بود هر چیزي از امر خداست حتی فنا 

 اند. را به این تعابیر معنا کرده» من أمر اهللا«و هالکت، لذا 
اند  تر شدن مفهوم به ترجمۀ تفسیري دست زده برخی از مترجمان نیز براي روشن .٣

اه براي بیان مقصود جمله به ذکر کلماتی پرداخته که در متن آیه که گ طوري به
اند:  نیست. در این آیه مترجمانی همچون نوبري و یاسري چنین ترجمه کرده

سر گماشته شده که رو پشت براي نوع بشر) مالئکه (قوة روحانی) از پیش«(
» دارد گه مینوبه از پیش و عقب سر او را حفظ کرده و از مهالک ن سر هم به پشت

فرشتگانی هستند که «کند:  ). یاسري نیز چنین ترجمه می217ق: 1396(نوبري، 
روي و از  از پی درآیند آن کس را و حفظ کنند او و اقوال و افعال او را. از پیش

 ). 250ق:1415(یاسري، » سرش نگاهداري کنند او را به فرمان خدا پشت
» جاء= آمد«علق را به کلمۀ مقدر برخی از مترجمان نیز همچون آیتی گویی ت .٤

آدمی را فرشتگانی است که پیاپی به امر «ند:   ا اند، سپس بدین شکل معنا کرده داده
 ). 250: 1374(آیتی، » کنند آیند و نگهبانیش می سرش می رو و پشت خدا از روبه

» من«درنظر گرفته و » یحفظونه«طور که اشاره شد، بیشتر مترجمان تعلق را براي  همان
» أمر اهللا«اند. از سوي دیگر، اختالفی بین مترجمان در معناي عبارت  معنا کرده» بـ«را 
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شود که معانی مختلفی براي آن ذکر شده است. در میان مترجمان برخی همچون  مشاهده می
من بین یدیه «اند. نوبري در این آیه عبارت  یاسري و نوبري به ترجمۀ آزاد و تفسیري پرداخته

، سپس »معقبات«معنا کرده و بار دیگر متعلق به » یحفظونه«را یک بار متعلق به » فهومن خل
معناي مهالک ترجمه کرده است. یاسري  گرفته و به» یحفظونه«را نیز متعلق به » من أمر اهللا«

سعی در » یحفظونه«در متن اصلی و نیز با تکرار ترجمۀ » اقوال و افعال«نیز با افزودن کلمات 
اي آزاد و یا تفسیري داشته است. این شیوة مترجمان چندان مورد قبول نیست؛  جمهارائۀ تر

اي فراتر از لفظ  چه مترجمان بخواهند ترجمه چراکه ترجمه و تفسیر از هم جدا است و چنان
 ارائه دهند، شایسته است آن را در پرانتز یا کروشه آورند و از متن اصلی جدا کنند. 

ۀ این آیه رویکردهاي مختلفی همچون اظهار محذوفات و یا هرچند مترجمان در ترجم
اند، اما با توجه به روایت امام علی(ع) و امام صادق (ع) و نیز  تعیین متعلق محذوف داشته

به امر «را » من أمر اهللا«عباس، بهتر است همچون غالب مترجمان  نامی چون ابن مفسران به
توان در ترجمۀ برخی  گرفت. بدین ترتیب می» ظونهیحف«ترجمه کرد و آن را متعلق به » خدا

 نظر نمود.  جمله صرف از آیات با استناد به روایات مشهور، از انتقال تعدد معنایی شبه
 

 ـ تعدد متعلَّق  بدون تعدد معنایی حرف جر2ـ 2
ق جـار و    بررسیبه  مبحثدر این  اختالف دیدگاه مفسران و مترجمان در تعیین عامل یا متعلـَّ

شود با این توضیح که در این بخش، تعدد معنایی در حروف جر مشاهده  پرداخته می مجرورها 
 شود. نمی

أَنَا و منِ اتَّبعنی و سبحانَ اللَّه و ما أَنَا  بصیرَةٍقُلْ هذه سبِیلی أَدعو إِلَی اللَّه علَی ﴿ـ 
 )108(یوسف/  ﴾منَ الْمشْرِکینَ

 مواضع مختلفی دارند:» بصیرة  علی«مفسران قرآن بر سر متعلَق 
و متعلق به آن » أدعو إلی اللَّه«را در کنار » علیبصیرة«علّامه طبرسی و طباطبایی   .1

 ).277: 11ق، ج 1390؛ طباطبایی، 411: 5، ج 1372اند(طبرسی،  قرار داده
أَدعو «  انباري ممکن است قرائت آن بدین گونه باشد که کالم در جملۀة از نظر ابن .2

اي جداگانه و ابتداي کالم  جمله» أَنا ومن اتَّبعنی بصیرة  علی«تمام شده و » إلی اللَّه
ام  هر که پیروي کنم. سپس فرمود: من و دیگري است (یعنی به سوي خدا دعوت می

 ).411:  5، ج1372کند بر بینایی و بصیرت هستیم)(طبرسی،  می
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است و أنا ضمیر مؤکد براي » أدعو«متعلق به » علیبصیرة«گوید: ظاهراً  ابوحیان می .3
معطوف به آن ضمیر است. و نیز جایز است » من«است و » أدعو«ضمیر مستتر 

معطوف به آن. و » من«مؤخر و مبتداي » أنا«خبر مقدم باشد و » علیبصیرة«
، پس متعلق به »أدعو«حال باشد براي ضمیر » علیبصیرة«همچنین جایز است که 
 ).333: 6ق، ج 1420محذوف باشد (ابوحیان، 

با هم اختالفی ندارند، بلکه بنابر آنچه گفته شد، » علی«در این آیه مفسران در مورد معنی 
تواند سه عامل داشته باشد، اکنون باید دید  است که می» بصیرة علی«اختالف در مورد 

اثري از تعلق به هر سه عامل   رویکرد مترجمان در مورد این آیه چگونه است؛ آیا در ترجمۀ آن
 شود یا نه: دیده می

اي، انصاریان، بروجردي، گرمارودي و  قمشه اکثر مترجمان، همچون آیتی، الهی  .۱
من و پیروانم، همگان را در «دانند:  می »أدعو«را » بصیرة  علی«فوالدوند، متعلق 

 ).248: 1374آیتی، »( خوانیم سوي خدا می عین بصیرت به
» أنا«را متعلق به خبر محذوف » بصیرة علی«پاینده و عاملی در ترجمۀ خود  .۲

ام کرده  پیروي که  خوانم، من و هر  بگو راه من این است به سوي خدا می«دانند:  می
پرستی روش من  ها بگو این دین حق و به آن).«204: 1357، پاینده»( قرین بصیرتیم

: 5، ج 1360عاملی، »( خوانم است که با بینایی خود و پیروانم شما را به آن می
226.( 

آورده و سپس تعلق را براي هر دو » من«معناي  را به» علی«یاسري در ترجمۀ خود  .۳
سوي خدا از راه  کنم مردم را به خوانم و دعوت می می«است:   عامل درنظر گرفته

).وي 248ق: 1415یاسري، »( بینایی که خود و پیروان خود در آن بینا هستیم
از راه «ت وصفی ترجمه کرده است: صور را به »بصیرة  علی«همچنین جملۀ بعد از 

 ».بینایی
. از 3. در عین بصیرت 2. با بصیرت 1اند:  را به صور مختلفی ترجمه کرده» علی«مترجمان 
دلیل واضح. اکثر مترجمان قدیمی مثل رازي، طبري،  . به5. بر علم و بینایی 4روي بصیرت 

 اند. عنا کردهم» بر علم و دانایی«صورت  را به» بصیرة علی«نسفی، میبدي 
تواند آیه را  هاي چندگانه معنایی برخوردار است که مترجم در آن می این آیه نیز از داللت

طور که مشاهده شد،  ها نیز صحیح باشد. همان به چند صورت ترجمه کند و همۀ ترجمه
درنظر گرفتند که تعلق به هر کدام بازتاب » صیرة علی«مفسران سه نوع عامل براي عبارت 
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شود،  متعددي در ترجمه خواهد داشت. راز تحدي قرآن کریم در امثال این آیات هویدا می
ترین  شود خداوند متعال بلندترین مفاهیم بالغی را به همراه عمیق که مالحظه می هنگامی

که یک مترجم هرگز قادر به انتقال  طوري کند به معانی در قالب موجزترین عبارات بیان می
م الهی در همۀ جوانب آن نیست. از سویی دیگر، فراروي مترجم راهی قرار هاي کال زیبایی

خاطر وجود تعدد معنایی در آیه چند نوع ترجمه ارائه دهد که همۀ  تواند به دهد که می می
تواند صحیح باشد و تنها با توجه به سیاق آیه، مترجم باید بهترین ترجمه را برگزیند  ها می آن

تابد، بهترین روش آن است که معنی ارجح را در  دد معنایی را برمیکه سیاق تع و درصورتی
 متن و دیگري را در پرانتز بیاورد.

 )25(قصص/ ﴾فَجاءتْه إِحداهما تَمشی علَی استحیاء قَالَت إِنَّ أَبِی یدعوك﴿ـ  
متعلَّقات مختلفی تواند عوامل یا  در این آیه می» علی استحیاء«بنابر نظر مفسران عبارت 

 داشته باشد:
» تمشی«تعلق را براي » مشیها علی استحیاء«برخی با آوردن عبارت   .١

 ).42: 20ق، ج1420عاشور،  ؛ ابن26:  16ق، ج 1390اند(طباطبایی،  دانسته
علی «وقف کرده و سپس از جملۀ » تمشی«فخر رازي چنین آورده: برخی بعد از  .٢

کنند؛ یعنی دختر شعیب با شرم گفت که  می جملۀ بعد را شروع» استحیاء قالت
 ). 590: 24ق، ج 1420خواند(فخر رازي،  پدرم تو را فرامی

» علی استحیاء«و عبارت » جاءت«حال است از فاعل » تمشی«آلوسی معتقد است  .٣
جاءته ماشیۀ کائنۀ «؛ یعنی »تمشی«متعلق است به محذوف که حال است از ضمیر 

ه آن زن در دو حالت آمدن و راه رفتن با حیا بود نه در به این معنا ک» علی استحیاء
: 10ق، ج 1415استئنافیه است(آلوسی،   هم» قالت«حالت آمدن فقط، جملی 

273.( 
اند، اما دیدگاه برخی دیگر از مترجمان در  درنظر گرفته» تمشی«اکثر مترجمان تعلق را براي 

 ترجمۀ این آیه نیز جالب و محلّ تأمل است:
اي، انصاریان، مکارم، گرمارودي و  قمشه مترجمان از جمله آیتی، الهی غالب  .1

یکی از آن دو که «اند:  گرفته» تمشی«را متعلق به فعل » علی استحیاء«فوالدوند، 
 ).388: 1384گرمارودي، »( داشت نزد او آمد، گفت با شرم گام برمی

را در » تمشی«متعلق دانسته و » جاء«برخی ازجمله بروجردي و پورجوادي به  .2
پورجوادي، »(ناگاه یکی از آن دو با کمال حیا نزد او آمد و گفت«اند:  ترجمه نیاورده

 ).387ق: 1414
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اند:  را ترجمه نکرده» تمشی«و » علی استحیاء«برخی همچون قرشی در ترجمه،  .3
 ). 31: 8، ج 1375قرشی، »(یکی از آن دو دختر نزد موسی آمد و گفت«

داده است، » قالت«و » تمشی«گویا تعلق را به دو عامل دل در ترجمۀ خود  خرم .4
یکی از آن دو «لیکن یکی را در ترجمۀ آشکارا و دیگري را در پرانتز آورده است: 

داشت (و پیدا بود که از سخن گفتن با یک جوان  (دختر) که با نهایت حیا گام برمی
   ).818: 1384دل،  خرم»(بیگانه شرم دارد) به پیش او آمد و گفت

تواند گاه تا سه متعلق داشته باشد یکی از  این مسئله که یک عبارت در جمله می
هاي توسع در معناست که مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته تا با اسلوبی موجز مفاهیمی  شیوه

طور کامل و  اش به هاي ادبی به زبانی دیگر با تمام ویژگی  واال را بیان نماید و امکان برگردان آن
اند، اما گروهی نیز  را متعلَّق دانسته» تمشی«دقیق وجود ندارد. در این آیه اکثر مترجمان 

اند،  را در معنا مترادف دانسته» جاءت«و » تمشی«اند؛ این گروه ظاهراً  را متعلق گرفته» جاء«
یعنی اند. گروهی نیز عوامل اختالف  نیاز دانسته لذا با آوردن ترجمۀ یکی، خود را از دیگري بی

اند، هر دو عبارت از نظر مفسران حالیه  را از ترجمه حذف کرده» علی استحیاء«و » تمشی«
در   جملۀ حالیه و مترجم با عدم ذکر آن شبه» علی استحیاء«جملۀ حالیه و » تمشی«است، 

» تمشی«و » قالت«دل تعلق را به  اي ناقص ارائه داده است. برخی نیز مانند خرم معنی، ترجمه
اند. این یک اسلوب ترجمه  اند و یکی را در پرانتز و دیگري را در متن اصلی وارد کرده داده

جا در ترجمه ذکر کند  تواند نظرات مختلف مفسران را یک است که مترجم با استفاده از آن می
و بین آراي گوناگون را جمع نماید. گرچه کاربرد این شیوه با اسلوب ایجاز قرآن کریم تعادل 

 رود. شمار می ارد، ولی روشی براي بیان مفاهیم واالي الهی بهسبکی ند
 

 ـ تعدد متعلَّق ظروف3ـ 2
شـود؛ برخـی از ظـروف از     است که به دو دستۀ مکانی و زمانی تقسیم مـی  اي جمله شبهظرف 

فیه اسـت، ولـی دسـتۀ دیگـر گـاه در       در جمله مفعول  ها حالت ظرفیت خارج نشده و نقش آن
گیرد، لذا نیازي بـه   هاي دیگري می هی از حالت ظرفیت خارج شده و نقشاند و گا جمله ظرف

از ظرفیت خارج شده و در نقـش خبـر   » یوم«در اینجا  »الیوم یوم الجمعۀ«متعلق ندارد، مانند 
خوبی بشناسد تا  است و نیازي به متعلق ندارد. بر این اساس، مترجم باید قواعد زبان مبدأ را به

دور باشد. مترجمان قرآن کاري بس دشـوارتر دارنـد، چـه انتقـال      ز اشتباه بهگزینی ا در معادل
هاي زبانی و ادبی آن تقریباً امري محال است. بـا   کالم الهی به زبانی دیگر با حفظ تمام ویژگی

جاکـه ظـروف بـه عامـل یـا       کار بندد. ازآن وجود این، مترجم قرآن باید نهایت تالش خود را به
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شـویم، در ایـن    و گاهی در عبارتی با تعدد متعلَـق و چنـدمعنایی مواجـه مـی    متعلَق نیاز دارد 
هـاي   شود که مفسران و مترجمان بر سر تعیین متعلق ظروف دیـدگاه  قسمت آیاتی بررسی می

 اند: مختلف ارائه داده
و َقَالَ الَّذینَ آمنُـوا إِنَّ الْخَاسـرِینَ الَّـذینَ خَسـرُوا أَنْفُسـهم و أَهلـیهِم یـوم        ﴿ـ 

 )45(شوري/ ﴾الْقیامۀِ
 است:» یوم القیامۀ«اختالف نظر مفسران در این آیه بر سر متعلَق 

و این سخن مؤمنان در دنیا گفته » خسروا«یا متعلق است به » یوم القیامۀ« .1
که  ؛ یعنی مؤمنان در روز قیامت هنگامی»قال«ه است، یا متعلق است به شد

: 4ق، ج 1407گویند(زمخشري،  بینند، این سخن را می آنها را در آن حال می
 ). 84: 5ق، ج 1418؛ بیضاوي، 231

عاشور،  ابن»(قال«است نه به فعل » خسروا«متعلق به فعل » یوم القیامۀ«  .2
 ).185: 25ق، ج 1420

اند و برخی  ه مالحظه شد، برخی از مفسران تعلق را به هر دو عامل جایز دانستهچ چنان
اند. در این میان مترجمان نیز در برابر این آیه رویکردهاي  تعلق را تنها به یک عامل داده

 اند: متفاوتی داشته
 اي و فوالدوند تعلق را به قمشه اغلب مترجمان از جمله آیتی، مکارم، انصاریان، الهی  .1

گویند: اینان خود و کسانشان  کسانی که ایمان آورده بودند، می«اند:  داده» خسروا«
 ).488: 1374آیتی، »(را در روز قیامت بر باد دادند

اند، میبدي این  داده» قال«تعداد اندکی همچون میبدي و بروجردي تعلق را به  .2
، [روز رستاخیز و گرویدگان گویند«آورد:  اي در کروشه می تعلق را در قالب جمله

اند که از خویشتن و کسان خویش  کاران ایشان چون مآل کافران بینند]، زیان
اي مبهم ارائه داده است:  اما بروجردي ترجمه. )36: 9، ج 1371میبدي، »(درماندند

بینند با ذلت و  بینی که چون دوزخ را برابر خود می روز قیامت ستمکاران را می«
گویند البته  افکنند. در آن حال مؤمنین می نظر می وحشت از گوشۀ چشم بر آتش

کار کسانی هستند که خود و خانوادة خود را دچار عذاب و زیان  مردم زیان
یوم «توان گفت بروجردي  جا هم می در این. )884:  1366بروجردي، »(اند نموده
رده و هم آو» روز قیامت«را ترجمه نکرده و با توجه به سیاق در ابتداي آیه » القیامۀ

گرفته و اول آیه آورده و بدین ترتیب » تراهم«را متعلق به » یوم«توان گفت  می
 جمله را با ابهام ترجمه کرده است.
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اهل ایمان گویند: «اند:  را در ترجمه نیاورده» یوم القیامۀ«برخی نیز همچون قرشی  .3
، ج 1375(قرشی، » اند کاران آنهایند که نفس و اهل خویش را به زیان انداخته زیان

9 :501 .( 
آورندگان  همین که روز قیامت ایمان«نوبري نیز تعلق را به هر دو عامل داده است:  .4

ی کسانی هستند که روز گویند زیانکاران حقیق ظالمین را در آن حال دیدند می
ق: 1396نوبري، »(اند سبب ارتکاب اعمال خبیثه به نفس خود زیان رسانده قیامت به

433 .( 
گویند،  ها روز قیامت این سخن را می داده شود، یعنی آن» قال«در این آیه اگر تعلق به 

آمده صورت ماضی  خاطر حتمیت وقوع به گفت به» قال«توان در مورد ماضی آوردن فعل  می
داده شود؛ یعنی گفتۀ مؤمنان در دنیا صورت گرفته. لذا » خسروا«است و اگر تعلق به 

شود که احتماالً سخن آنها در  صورت ماضی آمده است، اما از سیاق آیات چنان برداشت می به
اند که سخن مؤمنان در همان  اي عمل کرده گونه قیامت بیان شده است. اغلب مترجمان نیز به

اند. معدودي از مترجمان  داده» خسروا«ت صورت گرفته است و از طرفی تعلق را به روز قیام
یوم «اند. برخی دیگر هم ظرف مورد اختالف یعنی  درنظر گرفته»  قال«نیز تعلق را براي 

طور که قبالً اشاره شد، این نوع ترجمه که در آن  اند و همان را در ترجمه نیاورده» القیامۀ
اي ناقص است. درواقع، بهترین روش  ذف شود و در ترجمه نیاید، ترجمهقسمتی از عبارت ح

اي است که در آن مترجم هر دو نوع ترجمه را به شرط موافقت با سیاق و بافت  ترجمه، شیوه
سر هم در متن اصلی بیاید، بلکه بهتر  کند، البته هر دو ترجمه نباید پشت کالم الهی ذکر می

 ظر غالب مفسران، در متن و ترجمۀ دیگر در پرانتز آورده شود.است ترجمۀ مشهورتر، بنابر ن
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 گیري نتیجه

 گردد: شده در این مقاله، مطالب زیر به شکل خالصه عرضه میاز مباحث مطرح
هاي سبکی  ابهام یا استعمال واژه، عبارت و یا جمله در بیش از یک معنا از ویژگی .1

ها واالترین مفاهیم  موجز با کاربرد کمترین واژه قرآن کریم است که در قالب کالمی
هاي بالغی قرآن کریم با حفظ ایجازي  را در خود گنجانده است. بدیهی است زیبایی

هاي دیگر نیست، این امر مترجمان قرآن  انتقال به زبان که ویژة کالم الهی است قابل
 سازد. رو می هاي بسیاري روبه کریم را با دشواري

گیرد، یکی از اسالیب زبانی قرآن کریم  جمله که ظرف و جار و مجرور را دربرمی شبه  .2
دلیل تعدد معنایی  جمله و یا به دلیل تعدد عامل یا متعلَق شبه است که گاهی به

هایی را فراروي مفسران  پذیرش است، چالش حرف جر که هریک در جایگاه خود قابل
شان را در گزینش و یا رجحان یکی بر دیگري و دهد و همواره ای و مترجمان قرار می

 سازد.  یا جمع بین همۀ احتماالت درگیر می
جمله  .   روش برخی از مفسران آن است که در مواجهه با عوامل تعدد معنایی در شبه3

اند تا  تر کردن معنا، کلماتی را که در متن آیه نیست در تفسیر آورده در قرآن براي روشن
اند  کار برده ارائه دهند و معموالً مترجمان تفسیري نیز این روش را به تر تفسیري روشن

اند. این در حالی  اند و سپس آن را در ترجمه ظاهر کرده یا تعلق را به کلمۀ مقدري داده
جمله) را در ترجمه حذف کرده و بدان توجه  است که برخی دیگر عامل اختالف (شبه

اند. گروهی از مترجمان نیز، آیه را بدون  ی وفادار نبودهاند و با این روش به متن اصل نکرده
درنظرگرفتن تعدد معنایی و بر اساس یکی از معانی احتمالی که غالباً معناي برگزیدة 

 اند. کرده  مفسران بوده است، ترجمه
.  تعدادي از مفسران به بسط زبانی و توضیحی فراتر از لفظ روي آورده و تعلق را به هر 4

اند. مترجمان نیز مبتنی بر همین روش، یک معنا را  داده و هر دو را ذکر کردهدو عامل 
اي زبانی و یا  اند. این رویکرد در صورتی که قرینه در متن و دیگري را در پرانتز آورده

فرازبانی بر ترجیح یکی از معانی در بافت کالم نباشد، بهترین رویکرد در ترجمه و تفسیر 
مان رویکرد مرجحی است که نگارندگان آن را در ترجمه و در این پژوهش است و ه

 دهند. تفسیر آیاتی که از تعدد معنایی برخوردار است، پیشنهاد می
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