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Abstract  
“Multi-meaningfulness” referring to several meanings of a word is one of the 

disputed linguistic principles in the Qur’an, which is divided into two types of 

Lexical and Syntactic. Assuming the acceptance of this basis, due to the role 

of translation in conveying the message of the Qur’an, how to apply it in 

translation becomes important. This research seeks to find the correct way to 

apply multi-meaningfulness in the translation of the Qur’an and examine some 

translators’ opinions about its acceptance by the descriptive-analytical 

method. To translate multi-meaning phrases, several meanings are expressed 

with the conjunction “and” in order to avoid distortion and semantic loss by 

considering criteria such as non-conflict of meanings with each other and with 

definite reasons. Among the translators under review, Meshkini and Makarem 

have specified the acceptance of “Multi- meaningfulness” as well as Rezaei 

has applied this basis with different ranges and methods in translation. Safavi 

does not accept “Multi-meaningfulness” based on Al-Mizan, as well as 

Moezzi and Fouladvand have never stated several meanings in the translation 

of a phrase. 
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  معاصر هایترجمه در نحوی و واژگانی چندمعنایی واکاوی

 کریم قرآن
 

 تهران، ایران ،دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس   آسیه ذوعلم 
  

 تهران، ایران ،دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس  خانيعلي حاجي
  

 چکيده

 قرآن در اختال  مورد شناختیمبانی زبان از ی ی واحد، لفظ از معنا نند ارادد همزمان يمعنانندمعنایی به
الغ دلير نقش ترجمه در ابشود. با فرض پفیرش این مبنا، بهواژگانی و نحوي تقسيم می است كه به دو نوع

 -توصيفییابد. این پژوهش درصدد است با روش پيام قرآن، نگونگی اعمال آن در ترجمه اهميت می
تحليلی، عالوه بر یافتن شيود درست اعمال نندمعنایی در ترجمة قرآن، دیدگاه برخی مترجمان را در این 

منظور پرهيز از كژتابی و ریزش معنا با لحاظ معيارهایی موضوع بررسی كند. براي ترجمة عبارات نندمعنا به
مترجمان  شود. از ميانبيان می« و»با حر  ربط نون عدم تعارض معانی با ی دیگر و با دالیر قيعی، نند معنا 

ها ا گسترهاند و نيز رضایی، این مبنا را بمورد بررسی، مش ينی و م ارم كه به پفیرش نندمعنایی تصریح كرده
 پفیرد و معزّي واند. صفوي كه براساس الميزان نندمعنایی را نمیهاي متفاوتی در ترجمه كردهو شيوه

 .اندمعنا بيان ن رده در ترجمة یک عبارت نند گاهفوالدوند، هيچ

 .نحوی چندمعنایی واژگانی، چندمعنایی ترجمه، قرآن،: هاکليدواژه
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 مقدمه
 ارادد همزمان معنايبه« معنایی نند» قرآن، مورد در اختال  مورد شناختیزبان مبانی از ی ی
 ة آن اصول فقه بوده و سپسنظریة نندمعنایی كه خاستگاه اوليّ .است واحد لفظ از معنا نند
تفسير قرآن نيز راه یافته است، موافقان و متالفانی دارد و بعضی تنها با شرایيی آن را به 

نيز وجود روایاتی  و زبان هايظرفيت ةهم از استفادد قرآن موافقان، دالیر جمله از اند.پفیرفته
معنا در یک لفظ از لحاظ  نند ورظه عدم به توانمی نيز متالفان دالیر در تأیيد آن است. از

 (.6867اصولی و عدم كاربرد عرفی این پدیده اشاره كرد )جواهري، 
به دلير نقش ترجمة قرآن در انتقال پيام آن، نگونگی ترجمة عبارات نندمعنا در قرآن 

به این يلی تحل -كند با روش توصيفیتالش میجستار حاضر  ،اساس این یابد. براهميت می
ندمعنا ترجمة عبارات نروش بر مبناي پفیرش نظریة نندمعنایی، » پاسخ گوید كه هاپرسش
دگاه دی»و « انواع ترجمه نه تفاوتی در بازتاب انواع نندمعنایی دارند؟» ،«نيست؟ در قرآن

 «نيست؟در قرآن  مترجمان مورد بررسی در پژوهش در موضوع نندمعنایی
از  ؛گزینش شده است در دورد معاصر 6هترجم هاياز روشیندگانی نما در این پژوهش

اللفظی ترجمة معزّي، وفادار ترجمة فوالدوند، معنایی ترجمة م ارم، آزاد ترجمة روش تحت
دلير ی بهاند. اما گاهصفوي و تفسيري ترجمة مش ينی انتتاب و مورد بررسی قرار گرفته

اي از ترجمة مترجمان ن ته منظور بيانبرده از روش غالب خود و یا به هاي نامخروج ترجمه
دلير ههاي م ارم و مش ينی بدیگر مانند رضایی یا گرمارودي نيز استفاده شده است. ترجمه

هایشان و ترجمة آزاد صفوي )براساس بيان موضع خود در مورد نندمعنایی در تأليب
نش سایر یاند. گزمورد توجه قرار گرفته ئیدلير بازتاب مبناي عالمه طباطباالميزان( به
ها در جامعة علمی است و از آنان ا ري مبنی بر بيان موضع در دلير شهرت آنمترجمان به

ها از ميان مواردي كه مفسران و مترجمان معانی انتتاب نمونه مورد نندمعنایی یافت نشد.
ی نایتوانسته مصداق نندمعاند و این معانی با احراز شرایط میها بيان كردهمتتلفی براي آن
 صورت گرفته است. -اي كه انواع نندمعنایی را پوشش دهدبه گونه-به حساب آید 

                                                            
ادار الب زبانی متن اصههلی(، وفبتشههی به قاللفظی )اولویتشههود: تحتهاي ترجمه به پنج دسههته تقسههيم می روش -6

)امانتداري در قالب زبانی دو متن اصههلی و مقصههد(، معنایی )تمایر به سههاختارهاي متن مقصههد(، آزاد )تيابق كامر با   

 .(6867هاي تفسيري ضمن ترجمه( )جواهري، ادبيات متن مقصد( و تفسيري )بيان دیدگاه
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 . پيشينه پژوهش1
هاي انجام شده در حوزد قرآن عنوانی است كه در بسياري از پژوهش« نند معنایی در قرآن»

 «نند معنا داشتن یک لفظ»خورد. این اصيالح داراي دو معناي متفاوتِ كریم به نشم می
 6ست.ا ارادد همزمان نند معنا از یک لفظیا به عبارتی « عمال لفظ در بيش از یک معنااست»و 

برده هاي نامبنابراین، الزم است معنی این اصيالح در پژوهش حاضر و رابية آن با پژوهش
 مشتص شود. 

عناي مبيشتر آ ار در موضوع بررسی نندمعنایی در ترجمة قرآن، نندمعنایی را نه به
ررسی مورد ب« نند معنا داشتن یک لفظ»كه با مفهوم « لفظ در بيش از یک معنا استعمال»

هاي بررسی نندمعنایی واژد روح در ترجمه»هاي توان به مقالهاند. از آن جمله میقرار داده
نندمعنایی در قرآن كریم، ميالعة موردي ترجمة »(، 6865)حسينی و دیگران، « قرآن كریم
 )نهيرات« نگرشی به نظام نندمعنایی در قرآن كریم»(، 6868قنسولی،  )رضوانی و« واژد فتنه

هاي لغات نندمعناي قرآن كریم و مقایسة بررسی ترجمه»نامة ( و پایان6861و محمدیان، 
برده با وجود موارد نام ( اشاره كرد.6869)سردشتی، « كار مترجمان عرب در مقابر غير عرب
پژوهش حاضر، عمالً داراي موضوعی متفاوت هستند و دارا بودن تشابه اسمی با موضوع 

وجود ابهام صرفی در زبان عربی »مقالة اند. یک متعرض به موضوع پژوهش حاضر نشدههيچ
ها پرداخته در ترجمه« نندمعنایی صيغی»( به 6865)نظري، « و تأ ير آن بر ترجمة قرآن كریم

با  سبب ساختارهاي زبان عربی و رفع آنه بهمقاله بر ایجاد ابهام در ترجماین اما تأكيد  ،است
 قرائن زبانی و غير زبانی است.

در  (استعمال لفظ در بيش از یک معنا)به معناي  ترین آ ار در موضوع نندمعناییاز مهم
 ( است كه به تفصير به بررسی6833حسينی، )طيّب« نند معنایی در قرآن كریم»كتاب  ،قرآن

نندمعنایی با روی رد در ميان مقاالت، پردازد. می و ابعاد آنتاریتچه  ،موضوع مبانی این
واژگان نندمعنا و اهميت آن در »تنها در مقالة « استعمال لفظ در بيش از یک معنا»جواز 

( مورد توجه قرار گرفته كه در آن بدون 6868شهبازي،  شهبازي و« )ترجمه قرآن كریم
شده  ، تنها به نندمعنایی در سيح واژه پرداختهاي براي ترجمة عبارات نندمعناپيشنهاد شيوه

 است. 

                                                            
 اخته خواهد شد.در ادامة پژوهش به طور مبسوط به این موضوع پرد -6
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ه تر از انواع نندمعنایی و پرداختن ببندي دقيقنوآوري این پژوهش عالوه بر ارائة تقسيم
هاي قرآن، معرفی بهترین شيود ترجمه، بررسی انواع نندمعنایی نحوي یا ساختاري در ترجمه

 خت مبناي مترجمان از این جهت است.ترجمه در رویارویی با این پدیده و نيز شنا

 مباني و مفاهيم نظري پژوهش. 4
اصيالحاً در نند معناي متتلب كاربرد دارد. در یک معنا، اصيالح  «نندمعنایی»

كه یک واحد زبانی )مانند واژه یا جمله( از نند معنا  رودكار میهنگامی به 6نندمعنایی
رود كه این كار میدر مورد واژگان، زمانی به. این اصيالح (6869باشد )صفوي، برخوردار 

(. نوع دیگري از نند معنا داشتن 6869نند معنا با هم ارتباط معنایی داشته باشند )افراشی، 
نویسی است به معناي یک ش ر نوشته شدن نند واژه بدون هيچ هم -آواواژه كه پدیدد هم

(. 6869خوانند )افراشی، نيز می 1«نامیهم»كه آن را  (6869)صفوي، ارتباط معنایی است 
ضاً تعاریب متتلفی ارائه شده كه بع« اشتراك لفظی»عالوه بر این، در علم الفاظ از اصيالح 

( و در كنار آن با زاویه دیدي دیگر، 6869حسينی، نامی است )ن.ك: طيّبمشابه تعریب هم
 «ردهاي یک واژهمشترك در كارب مفهومیک  وجود»معناي به« اشتراك معنوي»اصيالح 

شناسی شناختی مورد بررسی قرار اكنون در مباحث معنیهم است )همان(. پدیدد نندمعنایی
 (.6869گيرد )ن. ك: افراشی، می

 ندمعنایییا ن واژگان، وجود یک وزن براي نند مفهومنند معنا داشتنِ از عوامر ی ی 
 هاي مَفعَركارگيري وزنبی بهدر زبان عر ،عنوان مثال(. به6865ك: نظري، . صيغی است )ن

ایجاد نندمعنا براي یک واژه و مَفعِر براي ظر  زمان، ظر  م ان و مصدر ميمی سبب 
 شود.می

ب ها نيز سبدر حوزد تركيب عالوه بر ام ان وقوع ميان انواع واژگاننند معنا داشتن، 
تأكيد و  ار بر آنشود كه ابن فارس براي اولين بپيدایش نندمعنایی نحوي یا ساختاري می

 تا(.هایی را بيان كرده است )ابن فارس، بینمونه
نه تنها وجود نند  -كه در این پژوهش نيز مورد استفاده است- 8اصيالح دیگر نندمعنایی

ه به این معنا ك .دهدرا نشان می« ارادد همزمان نند معنا از یک لفظ» معنا براي یک لفظ، بل ه

                                                            
1- Polysemy 

2- Homonymy 

3- Multi- Meaningfulness 
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ا این بند معناي متتلب قابر برداشت از لفظ را اراده كرده است. زمان، نصورت همگوینده به
تعریب، نندمعنایی واژگانی، ارادد همزمان نند معنا از یک واژه و نندمعنایی نحوي یا 
ساختاري، ارادد همزمان نند معنا از یک عبارت با توجه به تغيير جایگاه نحوي واژگان، بدون 

 ، ی ی از مباحث الفاظ در علم اصول فقهبه این معنامعنایی نند .هاستواژهتفاوت در معناي تک
، «ااستعمال لفظ در بيش از یک معن»و یا « اشحمر لفظ مشترك بر همة معانی»است كه با عنوان 

 (.6869حسينی، ذیر بحث اشتراك در لغت بررسی شده است )طيّب
در طول زمان ت مير و نيز مانند بسياري از مباحث  زمان نند معنا از یک لفظارادد هم

مورد این  در نتستين اظهارنظرها ،هاي متتلفی از آن بررسی شده است. در ميان شيعيانجنبه
لم پفیرند )عآن را میام ان وقوع از سيد مرتضی و شيخ طوسی است كه  پدیده در قرآن

 (. زركشی در اهر سنت و صاحب معالم در شيعه اقوال متتلب6567طوسی،  و 6818الهدي، 
تا(. از جمله العاملی، بی و 6565اند )زركشی، و آن را پفیرفته را در نندمعنایی بررسی كرده

علماي پفیرندد این مبنا از معاصران آیات عظام خویی، صدر، امام خمينی و شبّر؛ از مفسّران 
شيرازي در شيعه و فتررازي و صاحب تأليب اصولی، مانند سيد مرتضی، طوسی و م ارم

دانشمندان نحويِ داراي تأليب در اعراب القرآن ، در اهر سنّت، همه بجز فتررازيبيضاوي 
(. از جمله كسانی كه 6869حسينی، توان ذكر نمود )طيّبو نيز بيشتر مفسران عرفانی را می

نندمعنایی در قرآن را نمی پفیرند آخوند خراسانی و عالمه طباطبایی هستند )آخوند 
 (.6868، ئیطباطباو  تاخراسانی، بی

نند معنا داشتن برخی اند از: دالیر و شواهد موافقان وقوع نندمعنایی در قرآن عبارت
(، وجود معانی باطنی براي قرآن 6513، رخداد نندمعنایی در ادبيات عربی )م ارم، واژگان

(، قدرت ميلقة خداوند و 6861)همان(، وجود روایات تفسيري مؤید نندمعنایی )مش ينی، 
السالم هاي انواع متاطبان قرآن شامر معصومان عليهم(، ویژگی6873آملی، )جوادي ح مت او

هاي متتلب و نيز ها و م ان(، مردم عصر نزول و همة مردم زمانعنوان متاطبان اصير )همانبه
 .(6869حسينی، )طيّبهاي متن م توب در متغيّر بودن م ان وقب و ابتدا ویژگی

 بر مبناي چند معنایيچگونگي ترجمه قرآن . 7
گسترش متاطبان ترجمة قرآن به طيب وسيعی از افراد، اهميت پرداختن به مباحث تفسيري 

دهد. پفیرش ام ان وقوع نندمعنایی در قرآن، الزم است شرایط و در ترجمه را نشان می
 هاي آن و نيز نحود اجراي آن در ترجمه مشتص شود.محدودیت
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  صورت چند معناشرایط ترجمۀ عبارات به. 7-1
شامر عدم تعارض معانی با دالیر عقلی  1شرایط پفیرش وقوع نندمعنایی در عبارات قرآنی

و نقلی )اعم از مبانی اعتقادي، كالمی و یا اح ام مسلّم فقهی(، عدم تعارض نند معنا با هم 
نان نشيهم(، توجه به معانی واژگان در زمان نزول قرآن )همان( و نيز توجه به 6867)جواهري، 

اي از تعارض معنا با دالیر قيعی، نمونه. است واژگان مشترك لفظی، جهت گزینش معنا
شبيه است كه مستلزم ت« الی ربّها ناظر »براي عبارت « كندبه پروردگار خود نگاه می»معناي 

 دو معناي طُهر و حيضشود از و تجسيم است. شرط عدم تعارض نند معنا با هم، سبب می
كه منجر به دو ح م  2﴾وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَۀَ قُرُوء﴿ در عبارت« رءق»براي 

نشينی نجم با توجه به هم ( تنها ی ی صحيح باشد.6871شود )طبرسی، فقهی متعارض می
 «نجم»مانع پفیرش معناي بوته یا گياه براي  نيز 3﴾والنجم هم یهتدون﴿در عبارت هدایت 

 ست.ا
. به شمرندبرخی پژوهشگران ميابقت معانی بيان شده با سياق و نيز شأن نزول را الزم می

وجود سبب نزولِ مغایر با معناي برداشتی را مانعی تاریتی براي پفیرش عنوان مثال، برخی 
طور صریح یا ضمنی، سياق یا سبب نزول بهنيز  بعضی(. 6867هري، اجون. ك: د )ندانآن می

سينی، حطيّب و ك: اسعدي، . دانند )نفیرش معناي برداشتی از عبارات قرآنی نمیرا شرط پ
د پفیرش یّاي مؤمتفاوت با سياق یا سبب نزول از آیات، قرینه ی(. روایاتِ بيانگر معنای6869

 است. دیدگاه اخير

 روش پيشنهادي براي ترجمۀ عبارات چند معنا. 7-4
یا برداشت بيش از یک معنا از  5«ابهام»كژتابی به معناي در ترجمة عبارات نندمعنا، پرهيز از 

در آن است « ابهام»( ضروري است. بالغت قرآن مستلزم عدم 6835یک عبارت )خرمشاهی، 
نده ، وقوع نندمعنایی بدون قصد گوی«ابهام»پفیرفتنی است. « ایهام»و تنها نندمعنایی از نوع 

                                                            
برخی پژوهشهههگران اجماالً عدم وجود مانع عقلی، عرفی یا تاریتی را شهههرط پفیرش نند معنا براي عبارت قرآنی  -6

 .(6867اند )جواهري، دانسته

 113سورد بقره، آیة  -1

 61سورد نحر، آیة  -8

4- Ambiguity 
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( كه معنایی مثبت دارد 6869شود )صفوي، یناميده م 6«ایهام»اما اگر عمدي باشد،  ،است
 صورت یک عبارت نندمعنا به(. ترجمة عبارات داراي ایهام در قرآن به6835)خرمشاهی، 

ر  طدر متن قرآن و از « ابهام»سبب ایجاد شبهة  از یک طر  نيت وفاداري در انتقال معنا
 حيح نيست.رو صشود و ازاینسبب سردرگمی خواننده در درك معنا میدیگر، 

نشانگر توجه  1،«ریزش معنا»االم ان از پایة جلوگيريِ حتی بيان همة معانی پفیرفته شده بر
مترجم به معانی متتلب و عدم غفلت او از انتقال كامر معناست. شيود پيشنهادي این پژوهش 

. در است« و»ها، بيان نند معنا با حر  ربط براي ترجمه در صورت عدم ترجيح سياقی آن
ا شود ابتدا آن معنا بيان و سپس معناي دیگر بصورت ترجيح سياقی یک معنا، پيشنهاد می

 .شوددر دوكمان ذكر « و»حر  ربط 

 هایي از انواع ترجمۀ قرآن با توجه به چند معنایيبررسي نمونه. 2
 یهاي متفاوتی بازتاب یافته است. با بررسصورتها بهنندمعنایی واژگانی و نحوي در ترجمه

ها، مبناي مترجمان در این موضوع و نيز ارتباط نوع ترجمه با نگونگی بازتاب ترجمه
 .شودمینندمعنایی مشتص 

 هاي قرآنچند معنایي واژگاني در ترجمه. 2-1
ی . در این بتش بازتاب برخكردتوان به نند گونه تقسيم نندمعنایی در سيح واژه را می

 شود. ها بررسی میههاي نندمعنایی واژگانی در ترجمگونه

 چندمعنایي ریشه. 2-1-1

در اینجا یک نمونة قرآنی بررسی  8گاهی ریشهة یک واژه، داراي نند معناي متفاوت است. 
 می شود:

  4﴾فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِ َتْ﴿

                                                            
1- Amphiboly 

شههناسههی ترجمة قرآن براي عدم انتقال كامر معناي مراد خداوند در اصههيالحی اسههت كه كتاب روش «ریزش معنا» -1

 (6867كار برده است )جواهري، ترجمة قرآن و محدود شدن معار  قرآن به برداشت مترجم به

 ها در زمان حاضر واضح نيستگاهی مم ن است این نند معنا در اصر با ی دیگر مرتبط باشند، اما ارتباط آن -8

 76سورد هود، آیة  -5
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ك: ازهري، . ده است: خندیدن، یا عادت زنانه )ندو معنا ذكر ش« ضحک»براي واژد 
برخی مفسران با معنا كردن ضحک به خنده، معناي عبارت را شادي همسر ابراهيم  (.6516

اند )ع( پس از علم به فرشته بودن ميهمانان و سپس بشارت او به فرزنددار شدن دانسته
تنها  «فبشّرناها»یع است و در نشانگر تفر« فضحکت»در « ف»(. در این معنا 6518)فتررازي، 

دهد. برخی نيز ضحک را به معناي حائض شدن همسر ابراهيم )ع( و تأخّر زمانی را نشان می
« ف»(. در این معنا، 6868اند )طباطبایی، مقدّمة پفیرش بشارت فرزنددار شدن به او ذكر كرده

 نشانگر تفریع است.« افبشّرناه»دهد؛ اما در تنها تأخر زمانی را نشان می« فضحکت»در 
 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه

معزّي: و زنش ایستاده بود پس خندید پس مژده دادیمش به اسحق و از پس اسحق یعقوب 
 اللفظی(.)تحت

فوالدوند: و زن او ایستاده بود. خندید. پس وى را به اسحاق و از پ  اسحاق به یعقوب مژده 
 )وفادار(. دادیم

زن او ایستاده بود، و خندید )و عادت ماهيانه شد(؛ و وى را به اسحاق مژده دادیم، رضایی: و 
 و )نيز( بعد از اسحاق به یعقوب )مژده دادیم(. )وفادار(

م ارم: و همسرش ایستاده بود، )از خوشحال ( خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از 
 )معنایی(. او یعقوب دادیم

 كرد، عادتهمسر ابراهيم كه آنجا ایستاده بود و این ماجرا را نظاره م  صفوي: در این هنگام
 ماهانه دید، پس او را به اسحاق و از پ  اسحاق به فرزند وى یعقوب نوید دادیم )آزاد(.

هاى مرموز فرشته درآمدند( از شادى مش ينی: و زن او ایستاده بود پس )براى آن ه مهمان
حاق نام( اسنحو اعجاز( حایض شد، پس او را به )پسرى بهزند بهبتندید و )در مقدمه مژده فر
 نام( یعقوب بشارت دادیم )تفسيري(.اى بهو پشت سر اسحاق به )نوه

رازي اند. م ارم شيبيان كرده« و»مش ينی و رضایی دو معنا براي ضحک با حر  ربط 
ر این امر را عدم كه در ترجمه تنها معناي خندیدن را ذكر كرده در تفسير نمونه دلي

خوانی تعجب از فرزنددار شدن با كارگيري این فعر با معناي دوم براي انسان و عدم همبه
(. معزّي و فوالدوند تنها معناي خندیدن و صفوي تنها معناي 6876داند )م ارم، این معنا می
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ه ببا توجه -اند. در صورت پفیرفتن دومعنایی ضحک در آیه حائض شدن را بيان كرده
 ترجمة پيشنهادي ننين است: -ترجيح وجود توضيح كوتاه تفسيري

پس وى را به اسحاق و از پ  اسحاق  ؛حائض شد .)از شادي( خندید پس و زن او ایستاده بود»
 «به یعقوب مژده دادیم.

 چندمعنایي واژه در کاربرد . 2-1-4
 نيز یافته است.وي یی  انمعناي ریشة آن، معنا براساسگونه نندمعنایی، واژه در این

  1﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى﴿

( و 6586)فراهيدي، « زکو»( یا 6585)ابن فارس، « زکی»را از ریشة  «تزکّی»شناسان لغت
ا كه ارتباط این معانی ب (اند )همانمعناي صالح، طهارت و زیاد شدن دانستههر دو ریشه را به

( یا 6586فراهيدي، را به معناي تيهير آن )« مالزكات »ها هم قابر بررسی است. براساس آن
ه )صدق تصدّقرا نيز به معناي  تزکّیاند. ( برشمرده6561موجب بركت آن )راغب اصفهانی، 

 (.6565اند )ابن منظور، دادن( ذكر كرده
 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه

 اللفظی(.معزّي: همانا رستگار شد آن ه پاك  جست )تحت
 )وفادار(. یقين رستگار شد كس  كه ]پاك گردید و[ رشد یافتبه رضایی:
 یقين كس  كه پاك  جست )و خود را تزكيه كرد(، رستگار شد )وفادار(.م ارم: به

 فوالدوند: رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد )معنایی(.
 پاكهاى مادى ها و وابستگ بتت شد كس  كه خود را از پليدىصفوي: قيعاً نيک

 )آزاد(. ساخت
هاى مش ينی: حقّا كه رستگار شد كس  كه خود را )از عقاید فاسد و رذایر اخالق و عمر

 زشت( پاك كرد و رشد بتشيد و زكات داد )تفسيري(.

                                                            
 65سورد اعلی، آیة  -6
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در  بيان كرده است. وي« تزكّی»م ارم در ترجمه، معناي پاكی جستن و تزكيه را براي 
ی از تزكيه مصداق آن را ،اندمعنا كردهخت زكات فيره روایاتی كه آیه را پردابا بيان تفسير 

را مشترك معنوي دانسته « تزکّی»رسد نظر می( و به6876با معناي وسيع آن برشمرده )م ارم، 
 است.

د. رضایی دو انرا پاك كردن نفس یا پاكی جستن دانسته« تزکّی»بيشتر مترجمان معناي 
 ناي رشد یافتن را ترجيح داده است. مش ينی، سهمعناي پاك شدن و رشد یافتن را بيان و مع

 ده: پاك كردن خود، رشد یافتن و زكات دادن.كرمعنا در عرض هم براي تزكّی ذكر 
یا « نپاك شد»، «تزکّی»با توجه به معناي ا رپفیري )مياوعه( باب تفعّر، معناي لغوي 

آن  اند، اما لحاظمعنا كردهرا دادن زكات نيز  تزکّی. براساس این دو معنا، است« رشد یافتن»
 مصداق ارادد نند معنا از یک لفظ -به منظور بيان مراد گوینده-همراه با دو معناي بيان شده 

است. عالوه بر این، از آنجا كه سورد اعلی، م ّی و سياق آن اخالقی و نه بيان اح ام است، 
 روایات است. ساساز آیه و برا خارج از سياق ، برداشتی«پرداخت زكات فيره»معناي 
 اساس ترجمة پيشنهادي ننين است: براین

 .«حقّا كه رستگار شد كس  كه پاك گردید و رشد یافت )و زكات فيره پرداخت كرد(»

 چندمعنایي صيغي. 2-1-7
ك: . نشود )در زبان عربی گاه تشابه وزنی نند صيغه، سبب اشتراك واژه در نند معنا می

 .(6865نظري، 

 1﴾ساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداًوَ أَنَّ الْمَ﴿

در سه « مَفعِر»معناي سجده كردن است و ازآنجاكه وزن )ریشة واژد مساجد( به «سجد»
تواند داراي معناي ظر  م ان، ظر  زمان و مصدر ميمی مشترك است، واژد مساجد می

ناي عبادتگاه و موضع سجده در نند معنا باشد. در معناي ظر  م ان براي مسجد نيز دو مع
 بدن قابر تصور است.

 

                                                            
 63سورد جن، آیة  -6
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 اند از:هاي از این آیه عبارتترجمه
 اللفظی(.ها از آن خدا است پس نتوانيد با خدا كس  را )تحتگاهمعزّي: و آن ه سجده

 فوالدوند: و مساجد ویژه خداست، پس هيچ كس را با خدا متوانيد )وفادار(
 خداست، پس هيچ كس را با خدا نتوانيد )وفادار(.م ارم: و این ه مساجد از آن 

گانه سجده از آن خداست؛ پس با آنها صفوي: و به من وح  شده است كه اعضاى هفت
نيد( كس جز او سجده ن تنها او را عبادت كنيد و با وجود خدا كس  را نپرستيد )براى هيچ

 )آزاد(
د عبادت، اوقات نمازها از مجموع قصهاى بهمش ينی: و این ه مساجد از آن خداست )سجده

مقدار انجام نماز آن، مسجدها جميعاً و هفت عضو بدن انسان كه باید وقت سجده هر وقت  به
عنوان پرستش( متوانيد به زمين برسد، همه از آن اوست( پس احدى را با خداوند )به

 )تفسيري(.

روایت  كه با توجه به الميزانتبعيّت از و صفوي به معنا كرده گاهرا سجده« مساجد»معزّي 
( همين معنا را بيان 6868دانسته )طباطبائی،  گانة سجدهاعضاي هفت امام جواد )ع(، آن را

منظور كه به. ذكر واژد مساجد بدون ترجمه )م ارم و فوالدوند( درصورتیكرده است
مع ج مساجد در زبان فارسی همچنيندربرگرفتن همة معانی باشد، مصداق كژتابی است. 

 ند. كزبان تنها همين معنا را دریافت میمعناي عبادتگاه است و متاطب فارسیمسجد به
ها )معابد(، مواضع سجده در بدن و م ارم در تفسير نمونه از ميان سه معناي عبادتگاه

داند، معناي دوم را از باب توسعه در معنا ، اولی را درست می«مساجد»سجده كردن براي 
(. مش ينی عالوه بر 6876داند )م ارم، د و معناي سوم را خال  ظاهر میشمربعيد نمی

معناي كند. با توجه به این ه مسجد بهرا نيز ذكر می« اوقات نماز»پفیرش این سه، معناي دیگر 
براي  «مواضع سجده»تر است، معناي معناي سياقی آیه نزدیکفعر، محر یا زمان عبادت به

 برداشتی از روایات است.  این واژه، معنایی  انوي
 با پفیرش این معانی، ترجمة پيشنهادي ننين است:

ها )و مواضع سجده در بدن( از آن خداست؛ ها، اوقات نماز و عبادتگاهكه سجده كردنو این»
 «پرستش( متوانيد.پس احدى را با خداوند )به



 111 |خاني ذوعلم و حاجي

 

 چند مصداق از یک معنا. 2-1-2
آید و حساب نمیر مصادیق متعدد شود، نندمعنا بهكه عبارتی با یک معنا شامدرصورتی

 هاي غيرتفسيري نيست. بنابراین نيازي به ذكر آن در ترجمه

کینِ وَ الْمَسا وَ الْیَتامى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى﴿
کُمْ عَنْهُ وَ ما نَها وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» یَکُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ ال

  1﴾ « ...فَانْتَهُوا

 ننين است:بيان شده  این عبارت آیهها از ترجمه
آنچه داد به شما پيمبر پس بگيریدش و آنچه بازداشت شما را از آن پس باز ایستيد  معزّي:

 اللفظی(تحت)
فوالدوند: آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگيرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستيد 

 )وفادار(.
م ارم: آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيرید )و اجرا كنيد(، و از آنچه نه  كرده 

 خوددارى نمایيد )معنایی(.
اخت آن را بگيرید و آنچه شما را از آن بازداشت صفوي: آنچه را كه رسول خدا به شما پرد

 از آن دست بدارید )آزاد(
مش ينی: آنچه را فرستاده ما به شما داد )از اح ام و معار  و اموال( بگيرید و از آنچه شما 

 را منع و نه  كرد بازایستيد )تفسيري(.

اما  ،شده است نضير( ميرحاین عبارت از آیه در سياق مسائر مالی )ماجراي غنائم بنی
 شود. تا جایی كهح می كلی است و عالوه بر اموال و غنائم شامر اح ام و معار  نيز می

مشابه این عبارت در كاربرد (. 6876اند )م ارم، حجّيّت سنت دانستهبرخی آن را سند روشن 
در آن مترجمان  كهكار رفته است براي معار  الهی به 2﴾خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ ﴿دیگر قرآنی 

حساب بنابراین، این دو واژه نندمعنا بهاند. ترجمه كرده« گرفتن»را « اخف»و « دادن»را « ایتاء»
« كنيد اجرا»هاي غيرتفسيري و یا ذكر معناهایی نون آیند و بيان مصادیق آن در ترجمهنمی
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ا منظور )صفوي( كه تنه« پرداخت كردن»ضرورت ندارد. عبارتی نون « اخف»براي واژد 
ند اي بيان شود كه مانگونهمناسب نيست. ترجمه باید به ،دهداي از آیه را پوشش میویژه

يست. اي مصداق كژتابی نگيرد. ننين ترجمه عبارت عربی، بتواند مصادیق متعدد را دربر
 ترجمة پيشنهادي ننين است:

 «رد خودداري كنيد.آنچه را فرستادد ما به شما داد برگيرید و از آنچه شما را منع ك»

 هاي قرآن چند معنایي نحوي در ترجمه. 2-4
هاي متفاوت از كر عبارت و نه اشتراك نندمعنایی نحوي در عبارات قرآنی از برداشت

له لحاظ آید؛ از جمدالیر متتلفی پدید میخيزد. این نوع نندمعنایی بهمعنایی واژگان برمی
اوت یا تف و ر گرفتن نند نقش براي یک واژهنند مرجع براي ضمير، فعر یا حال، در نظ

 برداشت از صيغة افعال.

 چند مرجع براي ضمير، فعل یا حال. 2-4-1
 ،بنابراین ؛در بعضی عبارات قرآنی براي یک ضمير، فعر یا حال، نند مرجع قابر تصوّر است

 آید. دست مینند معنا به

  1﴾وَ یَتیماً وَ أَسیراً مِسْکیناً حُبِّهِ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى﴿

این  از یی كههاترجمه .باشدخداوند و یا طعام می تواند « حُبِّهِ»در این آیه مرجع ضمير در 
 ننين است:بيان شده  آیه

 .اللفظی(اى )تحتمعزّي: و خورانند خوراك را با دوست داشتنش به بينوای  و یتيم  و برده
 دادند )وفادار(.، بينوا و یتيم و اسير را خوراك م [ دوست ِ ]خدا[]پاسفوالدوند: و به

« اسير»و « یتيم»و « مس ين»م ارم: و غفاى )خود( را با این ه به آن عالقه )و نياز( دارند، به 
 دهند )معنایی(.م 

داشتند، به مس ين و یتيم و اسير صفوي: و غفای  را كه از شدّت احتياج، آن را دوست م 
 عيا كردند )آزاد(.
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مش ينی: و غفاى خود را با عالقه )و نياز( به آن و از روى محبت خدا به فقير و یتيم و اسير 
 كنند )تفسيري(.انفاق م 

م اند. م ارفوالدوند مرجع ضمير را خداوند و معزّي، م ارم و صفوي، آن را طعام دانسته
بيان اخالد در انفاق در و نيز  6«هاداشتنیانفاق از دوست»در تفسير نمونه، براساس توصيه به 

 (6876داند )م ارم، تر می، بازگشت ضمير را به طعام محتمر2﴾إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّه﴿آیة 
كه هر دو معنا از ظاهر قابر برداشت است،  پفیرد. ازآنجاو مش ينی هر دو مرجع ضمير را می

 شود: این ترجمه پيشنهاد می

 «نند.كبه آن، از روى محبّت خدا به فقير و یتيم و اسير انفاق م  و غفا را با وجود عالقه»

 سورد نور است: 18است، آیة  ضمير، فعر یا حالآیة دیگري كه داراي نند مرجع براي 

نْکُمْ لِواذاً مِ قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ« ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً﴿
 ﴾ فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...

)خواندن( را از جانب پيامبر « دعاء»، بسته به این ه سورد نور 18ة در عبارت ابتدایی آی
 نباید دعوت پيامبر را مانند دعوت سایر»بدانيم یا از جانب مردم، دو معنا قابر برداشت است: 

دا خوانند، پيامبر را صمردم نباید مانند وقتی كه سایر مردم را می»و « دانست اهميتمردم بی
 ننين است:بيان شده  این آیهاز  یی كههاترجمه «.كنند

معزّي: نگردانيد خواندن پيمبر را ميان شما مانند خواندن برخ  از شما برخ  را 
 اللفظی(.)تحت

مانند خياب كردن بعض  از خودتان به بعض  فوالدوند: خياب كردن پيامبر را در ميان خود، 
 ]دیگر[ قرار مدهيد )وفادار(.

 م ارم: صدا كردن پيامبر را در ميان خود، مانند صدا كردن ی دیگر قرار ندهيد )معنایی(.
 د(.خوانيد )آزاگرمارودي: پيامبر را ميان خویش ننان فرانتوانيد كه ی دیگر را فرام 
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ر را )به سوى هر امر دین  و دنيوى( ميان خودتان همانند دعوت مش ينی: دعوت و خواندن پيامب
 اهميت تلقّ  ن نيد( )تفسيري(.و خواندن برخ  از شما برخ  دیگر را قرار مدهيد )و آن را ب 
 ،اندصورت كژتاب ترجمه كردهاز ميان مترجمان، معزّي، فوالدوند و م ارم، عبارت را به

اهميت دانستن ستن پيامبر دانسته است آیه را نهی از بیاما م ارم در تفسير نمونه مفهوم 
(. گرمارودي معناي دوم را با ترجمة آزاد بيان كرده و توضيحات داخر 6876)م ارم، 

 دوكمان مش ينی نيز نشانگر پفیرش معناي اول است. 
 دهد سياق در تأیيد معنايتهدید متالفان امر پيامبر )د( در عبارات بعدي آیه، نشان می

تواند در معناي دوم خارج از سياق و سازگار با اما عبارت می ،(6868، ییاول است )طباطبا
 منظور جلوگيري از ریزش معنایی، ننين است: كار رود. ترجمة پيشنهادي بهمبانی نيز به

فراخوان پيامبر در ميانتان را مانند فراخواندن خودتان از ی دیگر تلقی ن نيد )و پيامبر را در »
 «ان خود همانند خواندن ی دیگر فرانتوانيد(مي

 چند نقش براي یک واژه. 2-4-4
هاي متتلب واژگان در زبان عربی، گاهی سبب ایجاد نندمعنایی نحوي اعراب ی سان نقش
 مدنظر است.« المقیمین»شود. در نمونة مورد بررسی واژد یا ساختاري می

وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ الْمُقیمینَ  فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ لکِنِ الرَّاسِخُونَ﴿
  1﴾الصَّال َ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکا َ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أُولتِکَ سَنُؤْتیهِمْ أَجْراً عَظیماً

يب مجرور به ع»و « منصوب به مدح»شامر « المقیمین»دو نقش اصلی بيان شده براي واژد 

دلير تأكيد ویژه بر عمر اقامة نماز در نقش مدح )یا را به المقیمین. برخی واژد است« به جَر

يز آن شود. برخی نیا مشابه آن در تقدیر فرض می« اَعنی»دانند كه در آن فعر اختصاد( می

و مراد آیه را ایمان به آنچه نازل شده و ایمان « نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُ»را عيب به 

ا انبيا دانسته ر« المقیمین»كنند. كسایی با این دیدگاه منظور از كنندگان نماز ذكر میبه اقامه
 (.6868، ییطباطبا و 6587است )زمتشري، 
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سوى تو و بدانچه فرستاده شد بهفرورفتگان از ایشان و مؤمنان ایمان آورند دانشمعزّي: لي ن به
رندگان به آو ایمان تدارندگان نماز و دهندگان زكابدانچه فرستاده شده است پيش از تو و بپاى

 اللفظی(.)تحت زودى دهيمشان پاداش  بزرگخدا و روز بازپسين آنان را به
ش از و به آنچه پيفوالدوند: لي ن راستان آنان در دانش، و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده 

 آورندگان بهدهندگان و ایمانتو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران، و زكات
 زودى به آنان پاداش  بزرگ خواهيم داد )وفادار(.خدا و روز بازپسين كه به

، شدهم ارم: ول  راستانِ در علم از آنها، و مؤمنان )از امّت اسالم،( به تمام آنچه بر تو نازل 
 دهندگان وآورند. )همچنين( نمازگزاران و زكاتو آنچه پيش از تو نازل گردیده، ایمان م 

آورندگان به خدا و روز قيامت، بزودى به همه آنان پاداش عظيم  خواهيم داد ایمان
 )معنایی(.

 صفوي: ول  كسان  از آنان كه در آگاه  از معار  اله  پایدارند و نيز مؤمنان راستينشان،
هاى آسمان  كه پيش از تو نازل شده است ایمان به كتاب  كه بر تو نازل شده و به كتاب

ات، و كنندگان زكآورند، و همچنين برپاكنندگان نماز كه سزاوار ستایشند و پرداختم 
 زودى پاداش  بزرگ عيایشانكسان  كه به خدا و روز واپسين ایمان دارند، اینانند كه به

 د(.خواهيم كرد )آزا
مش ينی: ل ن راستان در علم از آنان )علماى حقيق  تورات و انجير( و همه مؤمنان كه به 

آورند و آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو )بر پيامبران گفشته( نازل شده ایمان م 
آورندگان به خدا و روز واپسين، همه آنها دهندگان و ایمانویژه نمازگزاران و نيز زكاتبه

 زودى پاداش  بزرگ خواهيم داد )تفسيري(.را به

اللفظی معزّي كه فعر در ابتداي جمله ذكر شده كژتاب است. م ارم ترجمة تحت
زاوار كه س»اي براي واژد المقيمين نشان نداده است. صفوي با عبارت )معنایی( نقش ویژه

« ویژهبه» و مش ينی با عبارتنوعی آن را مدح به« خوشا بر»و نيز فوالدوند با عبارت « ستایشند
آیند. در صورت حساب میاند كه همه از لحاظ نحوي یک جایگاه بهاختصاد دانسته

 ترجمة پيشنهادي« المقیمین»پفیرش دو نقش مدح )یا اختصاد( و عيب به مجرور براي 
 ننين است: 
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ه پيش از تو نازل از آنها و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده، و آنچ 6ولی استواران در علم»
 دهندگان وویژه نمازگزاران و نيز زكاتآورند. بهكنندگان نماز ایمان م گردیده، و اقامه

 «زودى به همه پاداشی بزرگ خواهيم داد.آورندگان به خدا و روز قيامت را بهایمان

 هاي متفاوت از صيغۀ افعالبرداشت. 2-4-7
ی پفیر است. مفسران از برخند برداشت ام اندر بعضی موارد از یک عبارت با یک معنا ن

ارت عنوان نمونه در عباند. بهدهكرعبارات اِخباري قرآنی برداشت عبارت انشایی )امر و نهی( 
 (. 6871اند )طبرسی، مراد از خبر را امر دانسته  2﴾کامِلَیْنِأَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْن وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ﴿

 3﴾الَّ الْمُطَهَّرُونَال یَمَسُّهُ إِ﴿

گرنه معناي واژگان آیه ی تاست، سه معنا براي آن ذكر شده است: وساطت فرشتگان 
ميهر در رساندن قرآن، درك عميق پاكان از معار  قرآن و عدم جواز مس بدون طهارت 

 كه نشانگر معناي انشایی )با دو مصداق( یا اِخباري براي آیه است.
 ننين است: ین آیهااز  بيان شده يهاترجمه

 .شدگانمعزّي: دست بدان نسایند جز پاك
 شدگان بر آن دست نزنند )وفادار(.فوالدوند: كه جز پاك
 توانند به آن دست زنند ]دست یابند[ )معنایی(.م ارم: و جز پاكان نم 

 كس به علم آن دسترس  نتواهد داشت )آزاد(.صفوي: و جز پيراستگان از گناه هيچ
آن )لوح نوشته( را لمس ن ند جز فرشتگان پاكيزه شده )از كدورت تجسم و  مش ينی: كه

معاص (، و خيوط این قرآن را لمس ن ند جز پاكان از حدث، و معار  آن را نداند جز 
غير پاكيزگان از رذایر اخالق ، و حقایق عرفان  آن را درك ننماید جز پاكان از تعلّق دل به

 .معبود )تفسيري(
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( 6876داند )م ارم، را مم ن می بيان شدهتفسير نمونه جمع بين سه معناي  م ارم كه در
هاي در ترجمه به دو معناي انشایی و اخباري اشاره كرده است. معزّي و فوالدوند با عبارت

ميزان مانند ال اند. صفوي،دهكردست سایيدن و دست زدن، تنها مقصود انشایی آیه را بيان 
در تعظيم امر قرآن و مسّ را به معناي علم به آن « كتاب م نون» كه آیه را به قرینة ذكر

 .ده استكرنحوي آزاد بيان تنها برداشت اِخباري از عبارت را به (،6868داند )طباطبائی، می
 به مصادیق متعدّد مفهوم آیه اشاره كرده است.  نيز مش ينی

ست و معناي انشاییِ )فقهی( در سياق آیات معارفی و با مفهوم اِخباري او  م ّی این آیه
عنوان معناي دوم در ترجمه بيان شود. با توجه تواند به( می6587مستند به روایات )طوسی، 

 به عدم ضرورت ذكر مصادیق در ترجمة غيرتفسيري، ترجمة پيشنهادي ننين است: 

 «.شدگان نباید به آن دست زنند(یابند )و جز پاكجز پاكان بر آن دست نمی»

 طور همزمانندمعنایي واژگاني و نحوي بهچ. 2-7
 گاه نندمعنایی تركيبی از دو نوع واژگانی و نحوي و وابسته به ی دیگر است.

قَلْبِهِ مَرَضٌ  بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ﴿
 1﴾«لْنَ قَوْالً مَعْرُوفاًوَ قُ»

معناي كالم و هم مصدر تواند اسم مصدر بههم می ،«قول»در عبارت پایانی آیه، واژد 
به و یا مفعول ميلق اساس دو جایگاه مفعولٌ(. براین6516معناي ستن گفتن باشد )ازهري، به

 نوعی براي آن متصوّر است.
 ننين است: این آیهاز  ي بيان شدههاترجمه

 اللفظی(.عزّي: بگوئيد گفتارى ن و را )تحتم
 فوالدوند: و گفتارى شایسته گویيد )وفادار(.
 م ارم: و ستن شایسته بگویيد )معنایی(.

 صفوي: باید با لحن  متعار  كه فسادانگيز نيست ستن بگویيد )آزاد(.
 مش ينی: و گفتارى ني و )و دور از تحریک و ریبه( بگویيد )تفسيري(.

                                                            
 81سورد احزاب، آیة  -6
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اند. م ارم در تفسير نيز دوند و م ارم در ترجمه، قول را مفعولٌ به دانستهمعزّي، فوال
د دانقسمت اول آیه را در مورد نحود ستن گفتن و قسمت دوم را در مورد محتواي ستن می

(. 6876شمرد )م ارم، )مفعولٌ به(. اما نقش مفعول ميلق نوعی را نيز براي قول محتمر می
ق نوعی ترجمه كرده است. مش ينی با عبارت گفتار ني و، معناي صفوي قوالً را مفعول ميل

اول و با توضيح تفسيري در دوكمان معناي دوم را ذكر كرده است. با فرض پفیرش بدون 
 ارجحيّت دو معنا ترجمة پيشنهادي ننين است: 

 «به شایستگی، ستنی ني و بگویيد.»

به آن  توانهمزمان می طوربه نحوي و واژگانی آیة دیگري كه به عنوان نمونه نندمعنایی
 عمران است:سورد آل 7اشاره كرد، آیة 

 هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ﴿
أْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ وَ ما یَعْلَمُ تَ»تِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْ فی

  ﴾وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ« فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا الرَّاسِخُونَ

هاي شيعه و سنی است. ی ی از نالشاین آیه از جهات متتلفی معركة آراي مفسران 
است كه براساس  ﴾ فِی الْعِلْمِ ... ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ﴿در عبارت « واو»آیه، 

اند. بيشتر مفسران شيعی با توجه به روایات محر وقب، نند دیدگاه در مورد آن بيان كرده
( 6587زمتشري،  و 6516زرگان ادب اهر سنت )نحاس، و برخی از ب (6587ك: كلينی، . )ن

ذین فی ال﴿دانند. بعضی نيز واو را مستأنفه و راستان در علم را در تقابر با واو را عاطفه می
(. این دیدگاه نيز مؤید روایی 6868، ئیطباطبا و 6516دانند )فتر رازي، می ﴾قلوبهم زیغ

 (.6565دارد )شریب الرضی، 
نندمعنایی در قرآن، نقش واو هم عيب و هم استينا  است و در هر بر مبناي پفیرش 

 شود. در تأیيد این دیدگاه نيز شواهدي موجود است. مورد معنایی براي آیه بيان می
مبتنی « نفوذ»( و 6586)فراهيدي، «  بوت نيزي در موضع خود»براي واژد رسوخ، دو معناي 

شود. برخی این واژه را ( برداشت می6516زهري، بر كاربرد آن براي فرو رفتن آب در زمين )ا
معناي استواري و هم اساس رسوخ در علم، هم به(. براین6815اند )قرطبی، از اضداد شمرده
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(. این دو معنا متناظر با دو وجه عيب و استينا  6833معناي فرو رفتن در علم است )اسعدي، به
براي « نفوذ»دهد. واو عيب متناظر با معناي دست میواو در آیه، دو معنا از كر عبارت به

ينا  دهد. واو استالسالم نشان میرسوخ، باالترین مقام علم به تأویر را براي معصومان عليهم
(، اعترا  6561براي رسوخ، براساس احادیث، عمر به علم )طبري، « استواري»متناظر با معناي 

دهد و را نشان می (6587یمان به آن )كلينی، ( و ا6565الرضی، هاي تأویر )شریببه نادانسته
شود. روایتی تأیيد می 6اي از علماي اهر كتاب(با كاربرد دیگر راستان در علم در قرآن )عده

 صورت همزمان از این عبارت است.نيز مؤید برداشت دو معنا به 1از صادقين عليهماالسالم
اند. ع واژگانی و نحوي است كه به هم وابستهنندمعنایی در این عبارت، شامر هر دو نو ،بنابراین

 اند:گونه معنا كردهمترجمان عبارت را این
داند تاویر آن را جز خدا و فرورفتگان در علم گویند ایمان آوردیم معزّي: حال  كه نم 

 اللفظی(.)تحت بدان هر یک )همگ ( از نزد پروردگار ما است
گویند: داند و استواران در دانش، م خداوند نم گرمارودي: در حال  كه تأویر آن را جز 

 )وفادار(. ما بدان ایمان داریم، تمام آن از نزد پروردگار ماست
داند، و اما كسان  كه در شناخت كس جز خدا خاستگاه آنها را نم كه هيچصفوي: در حال 

نه آیات روشن و  -ایم، زیرا قرآنگویند: ما به قرآن ایمان آوردهمعار  اله  پایدارند، م 
 )آزاد(. همه از جانب پروردگار ماست -استوار آن و نه متشابهاتش

ال دنبها كه بهدانند. )آنم ارم: در حال  كه تفسير آنها را، جز خدا و راستان در علم، نم 
ما به همه آن »گویند: فهم و دركِ اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش اله ( م 

 )تفسيري(.« یم؛ همه از طر  پروردگارِ ماستایمان آورد
كه  داند؛ و آنانمش ينی: در حال  كه تأویر )و بازگشت معن  حقيق ( آن را جز خدا نم 

 .گویند:... )تفسيري(رسوخ در دانش دارند م 

                                                            
 (611 ، آیةنساءسورد ) فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ لکِنِ الرَّاسِخُونَ -6

قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ  وَ  فِی الْعِلْمِ، الرَّاسِخِینَ أَفْضَلُ (ص)فَرَسُولُ اللَّهِ » -1

کُلٌّ مِنْ  آمَنَّا بِهِ یَقُولُونَ -هُ بِقَوْلِهِلْمٍ فَأَجَابَهُمُ اللَّأَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ کُلَّهُ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ تَأْوِیلَهُ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ فِیهِمْ بِعِ

 (6587)كلينی، «  عِنْدِ رَبِّنا
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را با قرائن درونی و بيرونی « اهلل»بر « راستان در علم»م ارم كه در تفسير، عيب بودن 
( در ترجمه نيز همين معنا را بيان كرده است. 6876داند )م ارم، استينا  می تر ازهماهنگ

واو عيب را برگزیده است. مش ينی بدون ترجمة « دارانریشه»فوالدوند نيز با ترجمة راستان به 
ان را اند. معزّي، راسترا مستأنفه دانسته« واو»، «پایدار»واژد راسخ و صفوي با ترجمة این واژه به 

گفاري دلير عدم عالمتاند و هر دو، بهترجمه كرده« استواران»و گرمارودي به « فرورفتگان»به 
 با پفیرش هر دو معنا ترجمة پيشنهادي ننين است: موضع وقب كژتاب هستند.

دانند. و استواران در دانش در حال  كه تأویر آن را جز خدا و فرورفتگان در دانش نم »
 «ان آوردیم؛ همه از نزد پروردگار ماست.گویند: به همه آن ایمم 

 ها بر مبناي چندمعنایيبررسي ترجمه. 5
بررسی انواع ترجمه در بروز این »از دو زاویه  هاي قرآنبازتاب نندمعنایی در ترجمه

 قابر بررسی است.« نقش مترجمان متتلب در بازتاب آن»و « پدیده

 ت نوع ترجمه در بازتاب چندمعنایييّقابل. 5-1
 هایی ميان انواع ترجمه وجود دارد.نگونگی بازتاب نندمعنایی واژگانی و نحوي تفاوت در

. كندنمیدر نندمعنایی واژگانی، ذكر واژه بدون برگردان هد  از ترجمه را برآورده 
ست. قابر پفیرش ني ،دلير كژتابیدر صورت نندمعنا بودن واژه در زبان مقصد بههمچنين 

ها یاد كرد. در برخی ترجمه  1یا راستون 6ن از عدم ترجمة واژد مساجدتواعنوان نمونه میبه
 در انتقال نندمعنایی واژگانی تفاوتی ميان انواع ترجمه وجود ندارد. 

تن مبدأ، دلير اولویت قالب ماللفظی بهكژتابی ناشی از نندمعنایی نحوي در ترجمة تحت
جمه اما بعضاً در انواع دیگر تر ،است شود و نشانگر ضعب این نوع ترجمهبيشتر نمایان می
شود و پسندیده نيست. در ترجمة آزاد ازآنجا كه مترجم مقيّد به انتقال مفهوم نيز مشاهده می

ها با شود. این كژتابی گاه تنبهترین ش ر در قالب زبان مقصد است، كمتر مشاهده میبه
 شود.استفاده از عالئم نگارشی برطر  می

                                                            
 63سورد جن، آیة  -6

 7عمران، آیة سورد آل -1
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ظی اللفكه در ترجمة تحت آنجا نایی در انواع ترجمه وجود دارد، اما ازام ان بروز نندمع
ک معنا رسد مترجم به گزینش ینظر میشود، بهو نيز وفادار به بيان حداقر واژگان اكتفا می

دلير باز بودن دست مترجم در بيان توضيحاتی فراتر از آورد. در ترجمة تفسيري بهروي می
تر نندمعنایی، قابليت بيان مصادیق گوناگون، احتماالت كامرترجمه، عالوه بر بازتاب 

 متتلب تفسيري یا معانی باطنیِ در طول معناي ظاهري بيشتر است. 
هاي انواع ترجمه در بازتاب نندمعنایی، این امر بيشتر از نوع ترجمه به با وجود تفاوت

د این امر، مشاهدد مبناي مترجم در پفیرش یا عدم پفیرش نندمعنایی وابسته است. مؤی
 مواردي هرنند اندك از بازتاب نندمعنایی در انواع ترجمه است. 

 مبناي مترجمان قرآن در چندمعنایي. 5-4
كارگيري عملی آن از توجه به مبناي مترجمان در مسألة نندمعنایی و نيز نگونگی به

 شود. ها در این موضوع مشتص میشواهدي در ترجمه و نيز بيان صریح آن
 ارم در انواراالصول ضمن پفیرش وجود نندمعنایی در قرآن نسبت دادن نند معنا به م

م، داند )م اریک عبارت قرآنی را مستلزم وجود قرینه داخلی یا خارجی )مانند روایات( می
(. اعمال این مبنا در بيان معناي آیات در تفسير نمونه و ترجمة وي از قرآن مشهود 6513

هایی از جمله تيبيق نند معناي یک واژه بر كند با روشالش میاست. وي در تفسير ت
 اساس روایات تفسيري منجر به نندمعنایی رامشترك معنوي، یک قول را برگزیند و براین

. ترجمة او محدودیت بيشتر در پفیرش نندمعنایی را نشان (6876)م ارم، كند توجيه می
بيش از سورد واقعه  ،61؛ یعنی آیة بررسی طوري كه تنها در ی ی از موارد مورد ،دهدمی

 .یک معنا براي آیه بيان شده است
ش ينی، ده )مكرمش ينی كه در تحریرالمعالم به پفیرش نندمعنایی در قرآن تصریح 

ن داند. ای( با توجه به شواهد بسيار در ترجمه، دامنة رخداد آن را در قرآن گسترده می6861
ایی هاي نندمعنبررسی نندمعنایی واژگانی و در اندكی از نمونههاي مورد مبنا در تمام نمونه

رسد ی ی از معيارهاي اصلی وي در پفیرش نند معنا براي نظر مینحوي نمایان شده است. به
در غير از این  ،یک آیه، تيابق بيشتر با سياق و یا وجود روایت در تأیيد آن است. بنابراین

 .كندنمیان موارد، جز یک معنا براي عبارت بي
ا مبنی بر ر ئیعمالً در آن مبناي عالمه طباطبا« براساس الميزان»آزاد  ةصفوي نيز با ترجم

 ده است.كرعدم پفیرش نندمعنایی اعمال نمو
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جمة ة نندمعنایی، منبع دیگري غير از ترألبراي تشتيص مبناي سایر مترجمان قرآن در مس
یک از آیات مورد الدوند )وفادار( در هيچاللفظی( و فوآنان از قرآن نيست. معزّي )تحت

دو  دلير اكتفا به حداقر واژگان در ایناما به، اندبررسی، بيش از یک معنا از آیه بيان ن رده
ی حال در ترجمة وفادار رضای این یابد. بانوع ترجمه، مبناي مترجم به درستی بازتاب نمی

 ، آیةاعلی و سورد 76 ، آیةهودمله سورد از جهایی از نندمعنا ترجمه كردن عبارات )نمونه
 خورد و این امر نشانگر پفیرش این مبنا از دیدگاه اوست.نشم می( به65

 گيريبحث و نتيجه
منظور پرهيز از كژتابی به، ضمن قرآنی عباراتترجمة در منظور جلوگيري از ریزش معنا به

ارض ط عدم تعایبا شر رداشتی،نند معناي متتلب ب ،متن قرآن در جلوگيري از گمان ابهام
ل با معناي زمان نزو واژگانو ميابقت معناي  نشينانهمبا هم و با دالیر قيعی، توجه به  هاآن
كر ، ذبرداشتی در صورت عدم ارجحيت معانی . روش پيشنهادي ترجمهشود، بيان میقرآن

، اي مانند سياقهو در صورت ترجيح یک معنا با قرین« و»نند معنا در عرض هم با حر  ربط 
 . است« و»ذكر ابتدایی معناي ميابق با سياق و بيان معناي دیگر در دوكمان با حر  ربط 
 در . با این حالدر همة انواع ترجمه ام ان بروز نندمعنایی واژگانی و نحوي وجود دارد

یک معنا  هاتنمعموالً دلير اكتفا به بيان حداقر واژگان، اللفظی و وفادار بههاي تحتترجمه
صورت كژتاب ویژه در بازتاب نندمعنایی نحوي بهاللفظی بهشود. كاستی نوع تحتبيان می

ق تري براي بيان نند معنا، مصادیدر ترجمة تفسيري مجال گستردههمچنين شود. نمایان می
 متتلب و احتماالت تفسيري وجود دارد.

 اصولی خود به پفیرش نندمعنایی هاياز مترجمان مورد بررسی، م ارم و مش ينی در تأليب
اند. با وجود این، تفسير نمونه محدودیت گسترد این امر در قرآن را در دیدگاه تصریح كرده

نمایان است. مش ينی در ترجمة  نيز دهد و در ترجمة او محدودیت بيشتريم ارم نشان می
نشان داده  ی واژگانیویژه در نندمعنایاي بهرا در سيح گسترده پفیرش نندمعناییتفسيري، 

. ترجمة آزاد صفوي براساس الميزان، مبناي عالمه طباطبایی را در عدم پفیرش است
 اللفظی(تحت) دلير تأ ير نوع ترجمه در بيان معانی، مبناي معزّينندمعنایی بازتابانده است. به

شتص عيت مبا وجود بيان تنها یک معنا در عبارات مورد بررسی با قي )وفادار( و فوالدوند
ترجمة رضایی، نشان از پفیرش این مبنا از سوي  شود. بازتاب نندمعنایی در مواردي ازنمی

 .وي دارد
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 .(. وجود ابهام صرفی در زبان عربی و تأ ير آن بر ترجمة قرآن كریم6865نظري، یوسب. )
  .18 -56، (61)9، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهش
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