مقایسه تطبیقی آرای مترجمان معاصر در ترجمه «مجازِ مفردِ مرسل»
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چکیده
یکی از اسلوب های ادبیِ به کار رفته در قرآن کریم ،اسلوب مجاز است .مجاز یکی از مهمترین و مؤثرترین ساختارها و
صنایع بیانی در بالغت به شمار می رود .،لذا با توجه به اهمیت این عنصر بیانی در قرآن کریم و داللتهای ظریف آن
وجایگاه این عنصر در شیوهی ارائهی مقصود ،ترجمه مجازهای قرآنی بررسیهای دقیق ،مستقل و کاملی را میطلبد .در
این پژوهش از میان انواع مجاز به مجاز مفرد مرسل و از جمع ترجمههای بسیار معاصر قرآن ،به ترجمهی آقایان «آیتی،
انصاریان ،الهی قمشهای ،خرمشاهی ،فوالدوند ،مشکینی و مکارم شیرازی» که از اشتهار بیشتری برخوردارند ،با روش
توصیفی_تحلیلی پرداخته شده است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مترجمان محترم از روشهای مختلفی برای
ترجمهی مجاز استفاده کردهاند و هر یک از ایشان سبک خاصی را دنبال نکردهاند؛ حتی گاهی دیده میشود که ترجمهها
مفهوم مورد نظرِ تعبیر مجازی را نمیرساند و تنها به معنای تحت اللفظی بسنده شده است .همین امر موجب بروز نوسانات
زیادی در ترجمهی آنان می گردد .نتیجه اینکه ،بهترین ترجمه برای تعابیر مجازی ترجمهای است که ضمن انتقال مفهوم
مورد نظر به زبان مقصد ،دارای جنبهها و جاذبههای بالغی نیز باشد .از آن جایی که در ترجمهی آقایان مشکینی و مکارم
شیرازی ،ترجمهی بسیاری از تعابیر مجازی ،براساس عالقهی مجازها صورت گرفته است لذا ترجمههای آنها به معنای
مراد مجازهای مرسل نزدیکتر است.
کلیدواژه :ترجمه قرآن ،مجازهای قرآنی ،مجاز مفرد مرسل ،بالغت قرآنی ،مترجمان قرآن.
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مقدمه
قرآن کریم به لحاظ ادبی ،در شیوهی بیان ،تمام اسلوبهای زبان ادبی را به کار گرفته است تا بتواند قابلیت و کارکرد
محدود زبان بشری را به میزان نامحدودی افزایش دهد و از ذکر یک کلمه ،چندین تصور ذهنی ایجاد شود .یکی از
مهمترین وگستردهترین این اسلوبها و معیارهای زیبا شناسی متون ادبی ،مجاز است.
مجاز آن است که لفظ ،معنایی غیر از معنای وضعشده در زبان مورد محاوره را به خاطر ارتباطی که بین معنی اول و دوم
وجود دارد ،افاده کند( .جرجانی )193 :1001 ،و از آنجا که مجاز بر حوزهی وسیعی از زبان سایه افکنده ،بدون شناخت
آن به بسیاری از ظرافتها و زیباییهای کالم نمی توان پی برد .بنابراین مجاز از یک سو ابزاری است در دست گوینده تا
بتواند سخن خویش را با استفاده از قابلیتهای مجاز با شیوههای گوناگون بیاراید و از دیگر سو ابزاری است در دست
خواننده تا بتواند این ظرافتها را دریابد.
از طرفی کاربردهای مجازی یکی از کارکردهای رایج زبان است .شناخت این کاربردها ،از کلیدهای فهم متون مقدس
میباشد .در فهم قرآن ،شناخت اینگونه کاربردها از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون تشخیص آنها برداشتهای
ناصوابی از آیات قرآن حاصل میشود .با توجه به این امر مهم ،اهمیت و حساسیت ترجمهی الفاظ مجازی موجود در
قرآن نمود بیشتری پیدا میکند و نیاز مترجم به شناخت دقیق از مفاهیم علم بالغت و بهکارگیری مناسبترین روش در
ترجمهی آنها احساس میشود .لذا پرسشهای ذیل در این تحقیق مورد سؤالاند که :روشهای ترجمهی انواع مجاز
کدامند و مناسبترین روش در ترجمهی مجازهای قرآن کدام روشاند؟ مترجمان موردنظر در این پژوهش برای ترجمهی
مجاز مفرد مرسل چه روشهایی را در پیش گرفته اند و تا چه اندازه موفق بوده اند؟
با بررسی ترجمههای مورد نظر تاکنون ،میبینیم که مترجمان از سه روش «معنایی» :ذکر معنای لغوی و مجازی واژگان،
«ارتباطی» :بیانِ مقصود و مراد مجاز و«معنایی -ارتباطی» :روشی که در آن ابتدا معنای مجازی و سپس منظور از مجاز ذکر
میشود ،استفاده کردهاند و هیچکدام از آنها روش مشخص و یکنواختی ندارد .ولی به نظر میرسد روش معنایی -ارتباطی
مناسبترین روش برای ترجمهی مجاز است.
در بارهی مبحث بالغت الفاظ ،به خصوص در مقولهی بالغت در آیات قرآن ،از گذشته تا کنون مطالب فراوانی بیان شده،
از جمله« :مختصرالمعانی» تفتازانی« ،دالئل االعجاز» عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی« ،جواهرالبالغه فی المعانی والبیان
والبدیع» احمد هاشمی.

مقالهای

نیز

با

عنوان

«نگاهی

به

ترجمهی مجاز مرسل

در

قرآن کریم

با

بررسی موردی

ترجمهی آیتی ،الهی ،فوالدوند و خرمشاهی» توسط عباس اقبالی کار شده است که تفاوت مقالهی حاضر با مقالهی ایشان
این است که در اینجا ،نمونههای قرآنی در هفت ترجمه بررسی ونحوهی عملکرد مترجمان تحلیل ونهایتاً ترجمه ای به
عنوان ترجمه ی پیشنهادی ارائه شده است .همچنین مجاز موجود در آیات در منابع تفسیری بیشتری مورد بررسی قرار
گرفته است .اما در مقالهی آقای اقبالی عملکرد مترجمان تحلیل نشده وترجمهی پیشنهادی ارائه نشده است .ونمونههای
ارائه شده تنها در ده جزءاول قرآن کریم میباشد.
مقالهی دیگر «روششناسی ونقد ترجمهی مجاز در قرآن کریم» است که آقای رضا امانی بدان پرداخته است .تفاوت
مقالهی پیش رو با مقالهی ایشان این است که در این مقاله نمونههای قرآنی بیشتر با توجه به دوازده عالقهی مهم در مجاز
مرسل مفرد ( سببیت ،مسببیت ،کلیت ،جزئیت ،الزمیت ،ملزومیت ،آلیت ،خصوص ،اعتبار ما کان ،اعتبار مایکون ،حالیت و
محلیت) دسته بندی و مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
موضوع مجازمرسل به طور جداگانه در یک پایاننامه با عنوان «نقش مجاز مرسل در فهم قرآن کریم» بررسی شده است.
که در آن نیز بحثی از ترجمه آورده نشده و تنها به نقش مجاز مرسل در انتقال مفاهیم اشاره شده است.
با توجه به گستردگی مجاز و همچنین عدم وجود سوابق مقالهای که در خصوص ترجمهی مجاز مرسل به شکل تخصصی
کار شده باشد ،مگر چند مقاله که به صورت اجمال به این آرایهی ادبی اشاره شده ،لذا تصمیم به بحث و بررسی درخصوص
ترجمهی مجاز مفرد مرسل به صورت مقالهای جداگانه گرفته شد.
 -2مفهوم مجاز و کارکردآن در قرآن
«مجاز» از ریشهی «جوز» مصدر و به معنای عبور کردن از مکانی است (راغب اصفهانی .)711 :1017 ،نیز میتوان آن را
بر وزن «مَفعَل» و مشترک میان صیغههای اسم مکان و زمان و مصدر میمی دانست (ابن منظور ،1010 ،ج .)179 :3در
جواهرالبالغه ،مجاز از نظر لغوی این گونه معنی شده است« :المجازُ مشتق مِن جازَ الشیءِ-یجوزه -إذا تَعَدّاهُ-سمَّو به الّلفظِ
الّذی نُقِلَ مِن معناهُ االصلی ،واستُعمِلَ لَیدُّلَ علی معنی غَیرِهِ ،مناسِبٌ له( »...هاشمی ،بیتا )760:یعنی :مجاز از «جاز الشی ءَ
یجوزه» گرفته شده است« .جاز الشیء» زمانی که از آن بگذرد وتجاوز کند .یا به معنای اینکه از جایگاه اصلی خود گذشته
یا گذشتن شیء از مکانی که در ابتدا در آن قرار داده شده بود میباشد( .جرجانی)101 :1001 ،

در مورد مجاز مرسل نیز باید گفت که مرسل از ریشهی «رسل» ،در اصل به معنی برخاستن با تأنی است .گفته شده که
به معنی فرستادهشده است .همچنین به معنای آزاد و رها نیز آمده است (ابن منظور ،1010 ،ج .)013 :3مجاز مفرد مرسل
نیزکلمهای است که در غیر معنای موضوع له خویش ،در اصطالح تخاطب به کار رود به گونهای که صحیح باشد و همراه
گردد با قرینهای که نشان دهد معنای موضوع آن ،اراده نشده است (عرفان.)709 :1123 ،
 -1روشهای ترجمهی مجاز
« .1ترجمهی معنایی» که مفهوم متن مبدأ را با متداولترین عبارات و ساختهای دستوری و معنایی زبان مقصد منتقل
میکند .از این نوع برای ترجمهی متون توصیفی یا عناصر توصیفی متنهای اطالعاتی استفاده میشود.
« .7ترجمهی ارتباطی» که پیام متن مبدأ با متداولترین عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقصد برگردانده میشود و مترجم
تالش میکند براساس معنای کلمه در بافت متن معادلیابی کند .البته متون اطالعاتی در متنهای توصیفی به شیوهی ارتباطی
ترجمه میشوند (ناظمیان ،بیتا .)0 :در واقع ترجمهی معنایی به روش ترجمهی تحتاللفظی قرآن و ترجمهی ارتباطی به
ترجمه های آزاد و تفسیری شباهت و نزدیکی دارد .با توجه به نوع متن قرآن کریم به نظر میرسد در ترجمهی الگوهای
بالغی ازجمله مجاز ،روش نخست یعنی ترجمهی معنایی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد .البته میتوان در کنار ترجمهی
معنایی از روش ترجمهی ارتباطی نیز بهره جست تا خوانندگان ترجمه به درکی بهتر و کاملتر از آیات قرآن برسند که آن
را روش تلفیقی «معنایی-ارتباطی» مینامیم.
 -3نمونههایی از مجاز در قرآن (با توجه به عالقهها) و نقد ترجمهها
اینک انواع مجاز با توجه به عالقه موجود در آن عرضه میشود.
 -2-3عالقه سببیت

این عالقه در صورتی است که لفظ سبب ،در کالم ذکرگردد ولی ارادهی مسبّب و معلول از آن بشود (تفتازانی:1011 ،
.)139
(وَکَذَالِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمََّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النََّاسِ وَیَکُونَ الرََّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الََّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا ِِلََّا
لِنَعْلَمَ مَنْ یَتََّبِعُ الرََّسُولَ مِمََّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَِِنْ کَانَتْ لَکَبِیرَةً ِِلََّا عَلَى الََّذِینَ هَدَى اللََّهُ وَمَا کَانَ اللََّهُ لِیُضِیعَ ِِیمَانَکُمْ ِِنََّ
اللََّهَ بِالنََّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ (بقره)101،

واژهی «ِیمان» در معنای حقیقی ،گاهی اسم است برای دین و شریعتی که حضرت محمد (ص) آن را آورده است .گاهی
بر سبیل مدح به کار می رود و مراد از آن اذعان و تصدیق نفس نسبت به حق است .و به هر یک از اعتقاد راست یا
عملصالح نیز «ایمان» گفته میشود (راغب اصفهانی ،بیتا.)701 ،
اما در این آیه مقصود از «ایمان» ،شیء نشأتگرفته از آن میباشد (زرکشی .)117 :1001 ،پس مجاز مرسل با عالقهی
سببیه وجود دارد ،چرا که ایمان (سبب) ذکر شده ولی طبق تفاسیر ،مراد از آن ،شیء نشأتگرفته از ایمان مثل نماز و
طاعت پروردگار (مسبَّب) است .چرا که ایمان سبب اطاعت است .در تفسیر الکشَّاف (زمخشری ،1002 ،ج )70 :1و
أنوارالتنزیل (بیضاوی ،1011 ،ج )111 :1آمده است که مراد از «ایمان» ،پایداری و ثبات در ایمان است .آلوسی نیز در
تفسیر روح المعانی آورده است که مراد از ایمان ،یعنی نمازهایی که به سمت قبلهی منسوخ (بیت المقدس) خوانده شده،
میباشد (آلوسی ،1013 ،ج .)009 :1و تسمیهی صالة به ایمان به جهت آن است که رکن اعظم ایمان صالة است (کاشانی،
 ،1109ج.)111 :1
همانطور که مشاهده میشود مترجمان از روشهای مختلفی برای ترجمهی آیه استفاده کردهاند.
ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

خدا ایمان شما را تباه نمی کند.

معنایی

7

انصاریان

خدا برآن نیست که ایمان شما را تباه کند.

معنایی

1

الهی قمشه ای

و خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند.

ارتباطی

0

خرمشاهی

و خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند.

معنایی

3

فوالدوند

خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند.

معنایی

9

مشکینی

2

مکارم شیرازی

خداوند بر آن نیست که ایمان شما را (پاداش اعتقاد پیشین شما یا عبادتهای رو به قبله سابقتان
را) ضایع کند.
خدا هرگز ایمان [نماز] شما را ضایع نمی گرداند.

معنایی-ارتباطی
معنایی-ارتباطی

روش معنایی (معنای تحتاللفظی) ،روش ارتباطی (معنای مجازی) ،و روش معنایی-ارتباطی (معنای تحتاللفظی و معنای
مجازی) که روش آقایان مکارم و مشکینی ،از نوع روش سوم بود که توانسته بودند معنای کامل و جامع تری از آیه را در
اختیار خواننده قرار دهند .لذا پیشنهاد میشود برای ترجمهی آیه همچون ایشان از روش معنایی-ارتباطی بهره جست.
ترجمه پیشنهادی« :خداوند ایمان (اعمال صالحه) شما را ضایع نمی کند».
 -1-3عالقه مسبّبیت

عبارت است از این که لفظی که به معنای مجازی به کار رفته ،مسبّب (معلول) چیزی دیگر باشد (تفتازانی.)139 :1011 ،
(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر) (مدثر)3،
معنای حقیقی و اصلی واژهی «رِجز» ،اضطراب و لرزش است و به اعتبار معنای لرزش و اضطراب ،عذاب شدید را نیز
«رِجز» گفتهاند (راغب اصفهانی ،بیتا123 :؛ قرشی ،1110 ،ج .)30 :1در این آیهی شریفه مراد از الرُّجْزَ ،بتپرستی میباشد،
یعنی از بتپرستی دوری کن .پس در این آیه «رجز» مجاز مرسل با عالقهی اطالق مسبب بر سبب آن است چرا که
بتپرستی س بب است و از آن عذاب شدید حاصل میشود (صافی ،1011 ،ج .)106 :76از ابنعباس هم نقل شده که
«الرُّجْزَ فَاهْجُر» یعنی از بتها دوری کن (طبرسی ،1122 ،ج .)317 :10عالمه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان آورده که
«رجز» به معنای عذاب است و منظور از ترک عذاب یعنی ترک سببش که همان گناه و معصیت میباشد (طباطبایی،1012 ،
ج.)11 :70

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

و از پلیدی دوری کن.

معنایی

7

انصاریان

و از پلیدی دور شو.

معنایی

1

الهی قمشه ای

و از ناپاکی (بت و بت پرستان) به کلی دوری گزین.

معنایی-ارتباطی

0

خرمشاهی

و از آالیشششرک بپرهیز.

معنایی-ارتباطی

3

فوالدوند

و از پلیدی دور شو.

معنایی

9

مشکینی

از پلیدی و موجبات عذاب دوری گزین.

معنایی-ارتباطی

2

مکارم شیرازی

و از پلیدی دوری کن.

معنایی

آقایان آیتی ،انصاریان ،فوالدوند و مکارم واژهی «رجز» را به معنای پلیدی گرفتهاند که معنایی عام دارد .و مفهوم رسایی
ندارد ،چرا که تنها به معنای حقیقی کلمه ،آن هم به صورت عام اشاره شده است .اما آقایان مشکینی ،خرمشاهی و قمشهای،
در کنار معنای حقیقی ،به معنای مجازی نیز توجه کرده و سبب و مسبب را در معنا ذکر کردهاند که در این صورت
ترجمهای کاملتر پیش روی خواننده قرار میگیرد .
ترجمه پیشنهادی« :از عذاب شدید (بت پرستی) دوری کن».
 -3-3عالقه کلّیت

این عالقه در صورتی است که لفظ کل ذکر شود ولی منظور ،جزئی از آن باشد (تفتازانی.)139 :1011 ،
(وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیم) (مائده)11،
«یَد»( :ج أیدِی) :در لغت به معنای دست میباشد که عبارت است از کتف تا سرهاى انگشتان (طباطبایی ،1012 ،ج:3
 .)171اما در این آیهی شریفه ،مراد از قطع ید نزد اصحاب ،بریدن تمام دست نمیباشد بلکه مقصود ،چهار انگشت غیرابهام
از بیخ انگشتان دست است ،به شکلی که کف دست باقی بماند (حسینی جرجانی ،1000 ،ج .)920 :7بنابراین این آیهی
شریفه از نوع اطالق اسمکل (یَد) بر جزء (چهار انگشت) میباشد .همچنین طبرسی در مجمعالبیان از قول ابنعباس،
حسن و سُدّی آورده که مقصود این است که دست راستشان را قطع کنید و از قول علما گفته است این آیه در بارهی
بریدن دست سارق ،مجمل است و باید کیفیت آن را از سنت اقتباس کرد و در این که چه مبلغ دزدى ،سبب بریدن دست
میشود ،اختالف است (طبرسی ،1122 ،ج .)769 :1عالمه طباطبایی نیز معتقد است که مراد از آن در آیهی مورد بحث
دست راست است ،که بریدن دست هم ،با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتى از آن (طباطبایی:1012 ،
.)176

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده اند ببرید.

معنایی

7

انصاریان

دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا
قطع کنید.

معنایی

1

الهی قمشه ای

دست مرد و زن دزد را به کیف اعمالشان ببرید.

معنایی

0

خرمشاهی

و[دستان] مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده اند ببرید.

معنایی

3

فوالدوند

مرد و زن دزد را به [سزای] آنچه کرده اند ،دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید.

معنایی

9

مشکینی

مرد دزد و زن دزد ،دستشان را (چهار انگشت غیر ابهام دست راستشان را) ببرید.

معنایی-ارتباطی

2

مکارم شیرازی

دست مرد و زن دزد را به کیفرعملی که انجام داده اند ببرید.

معنایی

چنانچه مالحظه میشود مترجمان این واژه را به صورت تحتاللفظی (معنایی) ترجمه کردهاند ،که در این صورت معنایی
عام را شامل می شود و گویا نیست؛ اما اگر در کنار معنای عام ،معنای مجازی نیز داخل پرانتز آورده شود ،یقیناً تصویر
زیباتری به خواننده القاء میکند؛ مانند ترجمهی آقای مشکینی.
ترجمه پیشنهادی :دست (چهار انگشت غیر ابهام دست راست) مرد و زن دزد را ببرید.
 -4-3عالقه جزئیت

این عالقه در صورتی است که لفظ جزء ذکر شود ولی معنای کل از آن اراده شود (تفتازانی.)139 :1011 ،
(وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ خَشِعَةٌ) (غاشیه)7،
«وجوه» :جمع وجه ،در اصل به معنای صورت و چهره است (راغب اصفهانی ،بیتا .)092 :چنانچه خداوند فرموده است:
فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُم (مائده .)9/در این آیه مقصود از «وجوه» تمام بدن و جسم آن ها است زیرا آثار متنعم بودن ،و
در رنج و مشقت بودن در تمام بدن آنها ظاهر میشود (سیوطی .)703 :1612 ،در این آیهی شریفه تعبیر از «وجوه» کرده،
اما صاحبان وجه را اراده کرده است که بر این اساس ،مجازمرسل با عالقهی جزئیه است .طبرسی نیز معتقد است که «وُجُوهٌ
یَوْمَئذٍ خَشِعَةٌ» یعنى بهواسطهی عذابى که آنها را فرا میگیرد و سختیهایى که مشاهده میکنند ذلیل و خوارند ،و مقصود
از «وجوه» ،صاحبان چهرههایند ،و ذکر «وجوه» فقط براى این است که ذلَّت و سرشکستگى در آن ظاهر میشود (طبرسی،
 ،1122ج.)273 :10
مفسرانی همچون طبری ،طوسی ،فخررازی ،ابنعطیه اندلسی و مال فتحاهلل کاشانی نیز بیان داشتهاند که «وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ خَشِعَة»
وصفی است برای اهل شقاوت (کفار) که أصحاب وجوه میباشند (طبری ،1017،ج107 :10؛ طوسی ،بیتا ،ج110 :10؛

فخرالدین رازی ،1070 ،ج116 :11؛ ابنعطیه اندلسی ،1077 ،ج027 :3؛ کاشانی ،1109 ،ج .)771 :10در تفسیر روحالبیان
نیز گفته شده که ذلت و سرشکستگی در چهره مشخص میشود؛ برخالف ضد آن ،یعنی تکبر که محلش در سر و مغز
میباشد ،و مراد از اصحاب وجوه ،به قرینهی اینکه اوصاف بعد از آن عَامِلَةٌ نَّاصِبَة بر صاحبان چهره داللت میکند ،همان
کفار هستند (حقی بروسوی ،بیتا .ج .)016 :10لذا خداوند به جای این که کلمهی اجسام را به کار برد ،برجستهترین عضو
جسم را که حاالت روحی بیشتر در آن منعکس میشود ،به کار برده است (طیب حسینی.)177 :1111 ،
مترجم

ترجمه

روش ترجمه

آیتی

در آن روز وحشت در چهرهها پدیدار است.

معنایی

انصاریان

در آن روز چهرههایى زبون و شرمسارند.

معنایی

الهی قمشه ای

که آن روز رخسار گروهى (کافر و متکبر) ترسناک و ذلیل باشد.

معنایی -ارتباطی

خرمشاهی

در چنین روز چهره هایی خاکسار باشند.

معنایی

فوالدوند

در آن روز چهره هایی زبون اند.

معنایی

مشکینی

چهرههایى در آن روز ذلیل و فرو افتادهاند.

معنایی

مکارم شیرازی

چهرههایى در آن روز خاشع و ذلَّتبارند.

معنایی

چنانچه در ترجمهها مالحظه می شود اکثر مترجمان این آیه را به صورت معنایی ترجمه کردهاند .در حالی که باید مفهوم
مجازی آیه نیز در ترجمه لحاظ شود تا ترجمهای کامل پیش روی خواننده قرار گیرد مثل آقای الهی قمشهای که ترجمهی
ایشان مناسبتر است.
ترجمه پیشنهادی« :چهرهها (و تمام بدن کفار) در چنین روزی شرمسار و زبون است».
 -5-3عالقه الزمیّت

عالقهی الزمیت یعنی اطالق اسم الزم بر ملزوم (تفتازانی.)139 :1011 ،
( ِِذْ قَالَ الْحَوَارِیَُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبَُّکَ أَنْ یُنَزَِّلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السََّمَاءِ قَالَ اتََّقُوا اللََّهَ ِِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ)
(مائده)117،
«استطاعت» :در لغت به معنای توانایی انجام فعل است (راغب اصفهانی ،بیتا .)770 ،در قاموس قرآن نیز آمده که استطاعت
به معنی قدرت و طلب طاعت است ولی در قرآن پیوسته به معنی قدرت آمده است (قرشی ،1110 ،ج .)110 :2اما در این
آیهی شریفه ،فعل «هل یستطیع=آیا میتواند» به معنای «هل یفعل=آیا انجام میدهد» است ،یعنی فعل استطاعت به معنای
انجام دادن آمده است و میان این دو مالزمه است به این صورت که استطاعت و توانایی بر انجام کار ،الزم و انجامدادن

کار ،ملزوم آن است (سیوطی .)706 :1612 ،همچنین ابوعبیده معتقد است که «هَلْ یَسْتَطِیعُ» یعنی آیا پروردگار تو اراده
میکند ،نه اینکه میتواند (ابو عبیده ،1111 ،ج.)117 :1
همچنین در تفسیر انوارالتنزیل و اسرارالتاویل گفته شده که در این آیه «هَلْ یَسْتَطِیعُ» یعنی «هل یطیع» .یعنی آیا پروردگار
تو اجابت میکند تو را؟ (بیضاوی ،1011 ،ج106 :7؛ بغوی ،1070 ،ج .)101 :7صاحب منهجالصادقین نیز بیان داشته که
«گویند مراد ایشان از استطاعت بر وجهى بود که حکمت و ارادهی الهى مقتضى آن باشد بر طریقى که قدرت تقاضاى آن
کند .پس صدور این کالم از ایشان بر وجه استحکام معرفت بوده باشد یعنى ،آیا اراده و حکمت پروردگار تو تقاضاى آن
میکند که مائده از آسمان انزال فرماید بر ما و نزد بعضى دیگر« .یستطیع بهمعنى تجیبک (اجابت میکند تو را) است»
(کاشانی ،1109 ،ج.)106 :1
به نظر ابنعاشور ،اگر «یستطیع» را به معنای اصلی بگیریم ،اینطور برداشت میشود که آنها (حواریون) در توانایی خدا
شک داشتند در صورتی که سائل میداند که مسئول توانایی آن را دارد و تنها از روی ادب اینگونه سؤال میکند تا تکلیفی
را بر آن مسئول حمل نکند چرا که او مقامش باالتر است (ابن عاشور ،بیتا ،ج .)790 :3و جناب طیب نیز بیان داشته،
درمورد خداوندى که قدرت بر هر چیزى دارد و به استطاعت غیرمتناهى است ،سزاوار این بود که عرض کنند آیا خداوند
تفضل میفرماید بر ما به اینکه مائدهای از آسمان بر ما نازل کند (طیب ،بیتا ،ج.)300 :0

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

آیا پروردگار تو مىتواند که براى ما از آسمان مائدهاى فرستد؟

معنایی

7

انصاریان

آیا پروردگارت مىتواند براى ما سفرهاى که غذا در آن باشد از آسمان نازل کند؟!

معنایی

1

الهی قمشه ای

آیا خداى تو تواند که براى ما از آسمان مائدهاى فرستد؟

معنایی

0

خرمشاهی

آیا پروردگارت میتواند برای ما مائده ای نازل کند؟

معنایی

3

فوالدوند

آیا پروردگارت میتواند از آسمان ،خوانی برای ما فرود آورد؟

معنایی

9

مشکینی

2

مکارم شیرازی

آیا پروردگار تو مىتواند (آیا مصالح وقت اقتضا دارد) که بر ما مائدهاى (طبق یا سفرهاى پر از
غذا) از آسمان فرو فرستد؟
آیا پروردگارت مىتواند مائدهاى از آسمان بر ما نازل کند؟

معنایی-ارتباطی
معنایی

چنانچه در ترجمهها مالحظه میشود این آیه بیشتر به صورت معنایی ترجمه شده ،درحالی که باید مفهوم حقیقی آن نیز
در ترجمه لحاظ شود و برگردان آن به صورت معنایی-ارتباطی باشد تا ترجمهای کامل پیش روی خواننده قرار گیرد.
ترجمهی پیشنهادی :همچون روش آقای مشکینی به صورت معنایی-ارتباطی است« :آیا پروردگار تو میتواند (انجام
میدهد یا اراده میکند) که از آسمان برای ما مائدهای نازل کند؟».
 -9-3عالقه ملزومیّت

عبارت است از اطالق اسم ملزوم بر الزم (تفتازانی.)139 :1011 ،
(یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود) (مائده)1،
«عقد» :در لغت به معنای گره ،بستن و گرهزدن است (قرشی ،1110 ،ج .)70 :3در واژهی «عقود» ،مجاز وجود دارد به
طوری که عقود ذکر شده و منظور مقتضای عقود یا الزمِ معنای آن که همان عهد باشد (عقود ،متضمن عهد است) اراده
شده است .لذا عالقهی مجاز ملزومیه است (ابن عاشور ،بیتا .ج .)6 :3طبری و بغوی نیز در تفسیر خود «أوفوا بالعقود»
را به «أفوا بالعهود» یعنی پیمانهایی که با خدا بستید معنا کردهاند (طبری ،1017 ،ج 17: 9؛ بغوی ،1070 ،ج .)3 : 7صاحب
تفسیر أنوار التنزیل و أسرار التأویل نیز بیان داشته که یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی انجام مقتضای عهد و عقد ،یعنی
عهد محکم (بیضاوی ،1011 ،ج .)111 : 7

ردیف

مترجم

ترجمه

1

آیتی

اى کسانى که ایمان آوردهاید ،به پیمانها وفا کنید.

روش
ترجمه
ارتباطی

7

انصاریان

اى اهل ایمان! به همه قراردادها [ىِ فردى ،خانوادگى ،اجتماعى ،سیاسى ،اقتصادى ،نذر ،عهد و سوگند]

ارتباطی

وفا کنید.

1

الهی قمشهای

اى اهل ایمان( ،هر عهد که با خدا و خلق بستید) به عهد و پیمان خود وفا کنید

ارتباطی

0

خرمشاهی

ای مؤمنان به پیمانهاشی خود وفا کنید.

ارتباطی

3

فوالدوند

ای کسانی که ایمان آورده اید ،به قراردادهشی خود وفا کنید.

ارتباطی

9

مشکینی

2

مکارم شیرازی

ای کسانى که ایمان آوردهاید ،به پیمانها و قراردادهاى خود (پیمانهایتان با خود مانند نذر و عهد و قسم
و با مردم مانند عقود و قراردادهاى دیگر ،و با خداوند مانند التزام به احکام دین که از آن جمله التزام به

ارتباطی

حلَّیّت و حرمت برخى از اشیاء است) وفا کنید.
اى کسانى که ایمان آوردهاید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید!

ارتباطی

ترجمهی معنایی واژهی «عقود» ،گرهها میباشد .اما هیچکدام از مترجمان از روش معنایی استفاده نکردهاند بلکه از روش
ارتباطی بهره جستهاند که روش درست در ترجمهی این واژه همان روش ارتباطی است.
ترجمه پیشنهادی« :ای کسانی که ایمان آورده اید به آن پیمانها (که با خدا بستید) وفادار باشید».
 -7-3عالقه آلیت

در جایی که اسم آلت ذکر شود ولی اثر پدید آمده از آن اراده شود (تفتازانی.)139 :1011 ،
(تَجْرِی بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ) (قمر)10،
«عین» :در لغت به معنای چشم است (راغب اصفهانی ،بیتا .)111 :و معنای حقیقی بِأَعْیُنِنَا یعنی در مقابل دیدگان ما .اما
در این آیهی شریفه «عین=چشم» ،یعنی زیرنظر یا مراقبت ما .چرا که چشم ،آلت و ابزار دیدن است.
ابن قتیبه ،شیخ طوسی ،بغوی ،فیض کاشانی و آلوسی نیز در تفاسیر خود بیان داشتهاند که «تجَْرِى بِأَعْیُنِنَا» به معنای زیرِنظر
و مراقبت ما میباشد (ابن قتیبه ،بیتا120 :؛ زرکشی161 :1001 ،؛ فخرالدین رازی ،1070 ،ج762 :6؛ طوسی ،بیتا ،ج:6
001؛ بغوی ،1070 ،ج171 :0؛ فیض کاشانی ،1013 ،ج101 :3؛ آلوسی ،1013 ،ج .)17 :10اما ابوحیان به نقل از مقاتلبن-
سلیمان آورده که «بِأَعْیُنِنا» یعنی به وحی ما و بهدستور ما (اندلسی ،پیشین ،ج .)16 :10پس چنان که گذشت ،در این آیه
مجازمرسل با عالقهی آلیه وجود دارد.
ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

زیر نظر ما روان شد.

ارتباطی

7

انصاریان

زیر نظر ما روان بود.

ارتباطی

1

الهی قمشه ای

که آن کشتى با نظر و حفظ و عنایت ما روان مىگشت.

ارتباطی

0

خرمشاهی

که زیر نظر ما روان بود.

ارتباطی

3

فوالدوند

زیر نظر ما روان بود.

ارتباطی

9

مشکینی

که زیر نظر و به انواع مراقبت ما حرکت مىکرد.

ارتباطی

2

مکارم شیرازی

مرکبى که زیر نظر ما حرکت مىکرد.

ارتباطی

همچنان که مالحظه میشود همهی مترجمان برای ترجمهی مجاز موجود در آیه از روش ارتباطی استفاده کرده و تنها
معنای مجازی را در ترجمه لحاظ کردهاند .اما ترجمهی آقایان مشکینی و قمشهای به نسبت مناسبتر از ترجمههای دیگر
است چرا که با به کارگیری الفاظ مناسب توضیح کاملتری از معنای مجازی را در اختیار خواننده قرار دادهاند.
ترجمهی پیشنهادی چنین است« :در مقابل دیدگان (زیر نظر و مراقبت و توجه) ما حرکت میکرد».
 -0-3عالقه خصوص

عبارت است از ذکر خاص و ارادهی عام (سیوطی ،1612 ،ج.)21 :7
(قُلْ أَمَرَ رَبی بِالْقِسطِوَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِندَ کلَّ مَسجِدٍ وَ ادْعُوهُ مخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَکَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ) (اعراف)76،
«دعو» :دعاء به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن منظور است .و گاهی مراد
همان درخواست و استمداد است (قرشی .1110 ،ج« .)100 :1وادعوه=دعا کنید» یعنی «واعبدوه=عبادت کنید» که آن اطالق
خاص بر عام است ،چرا که دعا یکی از ابوا ب عبادت است که عبارت است از خضوع همراه با اظهار نیاز و تواضع،
درمقابل خداوند تبارک و تعالی .ومقصود از عبادت دعاست که رکن عبادت میباشد (حقی بروسوی ،پیشین .ج.)191 :1
مفسران نیز دعا را در این آیه به معنای عبادت گرفته و گفتهاند که دعا کنید یعنی عبادت کنید (زمخشری ،1002 ،ج:7
66؛ بیضاوی ،1011 ،ج10 :1؛ ابنعاشور ،بیتا ،ج91 :1؛ بغوی ،1070 ،ج112 :7؛ کاشفی سبزواری .1196 ،ج.)171 :1
پس در این آیهی شریفه مجاز مرسل با عالقهی اطالق خاص بر عام وجود دارد چرا که با دعا (خاص) از عبادت (که
مفهومی عام دارد) تعبیر شده است.
نظر فخررازی نیز این است که در آیهی اول (قبلی) امر شده که انسان ابتدا رو به قبله کند و بعد از آن (در این آیه) دستور
به دعا وارد شده است .پس به نظر میرسد که مراد از دعا اعمال نماز است (با توجه به اینکه دستور شده رو به قبله کنید)
و به همین خاطر به نماز دعا گفته میشود چرا که معنای لغوی نماز در اصل دعاست و ارزشمندترین قسمت نماز نیز دعا
میباشد (طبرسی ،1122 ،ج .)019 ،0صاحب تفسیر المیزان نیز بر این عقیده است که «وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» این

معنا را افاده مىکند که :بر هر عابد واجب است که در عبادت خود توجه را از غیر عبادت ،و در بندگى براى خدا توجه
را از غیر خدا منقطع سازد .یکى از چیزهایى که غیر خدا است همان عبادت او است ،پس عابد نباید به عبادت خود توجه
کند ،زیرا عبادت توجه است نه متوجه الیه ،و توجه به عبادت ،معناى عبادت و توجه به خدا بودن آن را از بین مىبرد.
ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

و او را با ایمان خالص بخوانید.

معنایی

7

انصاریان

و او را در حالى که ایمان و عبادت را براى وى از هر گونه شرکى خالص مىکنید بخوانید؛

معنایی

1

الهی قمشه ای

و خدا را از سر اخالص در دین بخوانید.

معنایی

0

فوالدوند

و در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده اید بخوانید.

معنایی

3

خرمشاهی

در حالی که دین خود را برای او پاک و پیراسته میدارید بخوانید.

معنایی

9

مشکینی

و او را در حالى که دین و طاعت را براى او خالص کردهاید بخوانید.

معنایی

2

مکارم

و او را بخوانید ،در حالى که دین (خود) را براى او خالص گردانید!

معنایی

جدول فوق نشان میدهد که مترجمان همگی روش معنایی (تحت اللفظی) را به کار گرفتهاند که در این صورت حق
مطلب را ادا ننمودهاند.
بنابراین پیشنهاد میشود ترجمهای به روش معنایی-ارتباطی ارائه شود« :وخدا را در حالی که دین خود را برای او خالص
کردهاید دعا کنید و بخوانید (عبادت کنید)».
 -6-3عالقه اعتبارما کان

عبارت است از نامگذاری یک چیز به اسم گذشتهی آن (تفتازانی.)139 :1011 ،
(وَ ءَاتُواْ الْیَتَامَى أَمْوَالهَمْ( ).....نساء)7،
«الْیَتَامَى» :جمع کلمه ی یَتیِم از ریشه یُتم است .معنای حقیقی یتیم ،کودکان پدر از دست دادهای است که هنوز به بلوغ
نرسیدهاند و تنها ماندند (راغب اصفهانی ،بیتا011 :؛ زمخشری ،1002 ،ج .)091 :1و مقصود از «یتامی» در این آیه کسانی
هستند که در گذشته یتیم بودند و اکنون به حد بلوغ رسیدهاند و حقیقتاً یتیم نمیباشند (سیوطی710 :1612 ،؛ زرکشی،
.)160 :1001

نظر مفسرانی چون طبری ،سید بن قطب ،شیخ طوسی ،فیض کاشانی و بیضاوی نیز این است که این آیه به اولیاء و قیّم
دستور می دهد که اموال یتیمان را زمانی که به سن رشد رسیدند کامل و سالم ،به آنها برگردانند (فیض کاشانی،1013 ،
ج016: 1؛ سید بن قطب ،1017،ج329 :1؛ طوسی ،بیتا ،ج101 : 1؛ طبری ،1017،ج131 : 0؛ بیضاوی ،1011 ،ج.)31 :7
محیالدین درویش معتقد است که خداوند سبحان هیچگاه به دادن اموال یتیمان کوچکی که به سن بلوغ نرسیدهاند امر
نمیکند و چنین چیزی غیر معقول است و حقیقت این است که خداوند به دادن اموال ،به آنانی که به سن رشد (بلوغ)
رسیدند امر میکند :پس «یتامی» به اعتبار ما کان مجازمرسل است ،چون در مورد افراد بالغ استفاده شده است (درویش،
 :1013ج.)130: 7

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

مال یتیمان را به یتیمان دهید

معنایی

7

انصاریان

اموال یتیمان را [پس از رشدشان] به آنان بدهید

معنایی – ارتباطی

1

الهی قمشه ای

و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها دهید،

ارتباطی

0

خرمشاهی

وبه یتیمان اموالشان را برگردانید.

معنایی

3

فوالدوند

و اموال یتیمان را به آنان [باز]دهید.

معنایی

9

مشکینی

و اموال یتیمان را (پس از بلوغ و رشدشان) به آنها بازدهید .

معنایی-ارتباطی

2

مکارم شیرازی

و اموال یتیمان را (هنگامى که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید.

معنایی-ارتباطی

چنانچه مالحظه میشود ،همهی انواع روشهای ترجمه به کار گرفته شده است .اما ترجمهی آقایان انصاریان ،مشکینی و
مکارم

با

توجه

به

بیان

مفهوم

اصلی

مقصود،

رساتر

از

دیگر

ترجمهها است .البته ترجمههایی مانند ترجمهی آقای خرمشاهی در این میان مفهوم رسایی ندارد ،چون کامال تحت اللفظی
(معنایی) بیان شده است.
در نتیجه ترجمهی پیشنهادی آیه به صورت معنایی-ارتباطی و چنین است« :و اموال یتیمان را (بعد از اینکه به سن بلوغ
و حد رشد رسیدند) به آنها باز گردانید».
 -28-3عالقه اعتبار ما یکون

عبارت است از این که نام آیندهی یک چیز از هم اکنون بر چیزی اطالق شود( .تفتازانی)139:1011،
(إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا یَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) (نوح)72،
«فجر» :به معنای شکافتن است .فاجِر ( ج فُجّار و فَجَرَة) یعنی کسی که مرتکب گناه شود و پردهی دیانت را پاره کند،
گناهکار و کَفَّار یعنی بسیار ناسپاس (راغب اصفهانی ،بیتا119 :؛ قرشی ،1110 ،ج .)137 :3اما طبق نظر اکثر مفسران ،در
این آیهی شریفه مقصود از «فاجر=گناه کار» و «کفَّار=ناسپاس» است و نسبت دادن این دو صفت به نوزادان از طرف نوح
علیهالسالم این است که سرانجام آن نوزادان به فجور و ناسپاسی منتهی خواهد شد (زرکشی116 :1001 ،؛ آلوسی،1013 ،
ج .) 16 :13زیرا تا انسان به بلوغ و حد تکلیف نرسد حقیقتاً فاجر و ناسپاس نخواهد بود (کاشفی سبزواری1101 :1196 ،؛
ابن عاشور ،بیتا .ج166 :76؛ سیوطی .)711 :1612 ،طبرسی نیز معتقد است که مقصود این است که آنها کسانی را که
در موقع بلوغشان کافرند به دنیا میآورند .براى این که کسى که کفر از او سر نزده مذمّت به کفر نمیشود (طبرسی،1017 ،
ج.)301 :10

همچنین طوسی ،اشاره دارد که آنها را قبل از اینکه مرتکب کفر و فجور بشوند کافر و فاجر نامیده ،چون از باب حکایت
و نقل اخبار آنها و نکوهششان است .به همین خاطر صفت آیندهشان را ذکر کرده است (طوسی ،بیتا ،ج.)107: 10
محیالدین درویش نیز بیان داشته که در این آیهی شریفه «و ال یلدوا ِال فاجرا کفَّارا» مجازمرسل با عالقهی ما یکون وجود
دارد بدین سبب که آدمی در بدو تولد گناهکار نیست .بلکه بعداً در زمان طوالنی در طی زندگی دچار گناه میشود
(درویش ،1013 ،ج.)710 :10

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

و جز فرزندانى فاجر و کافر نیاورند.

معنایی

7

انصاریان

و جز نسلى بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمىکنند.

معنایی-ارتباطی

1

الهی قمشه ای

و فرزندى هم جز بدکار و کافر از آنان به ظهور نمىرسد.

ارتباطی

0

خرمشاهی

وجز فاجر کفران پیشه ای به بار نیاورند.

ارتباطی

3

فوالدوند

و جز پلیدکار ناسپاس نزایند.

معنایی

9

مشکینی

و جز بدکار کفرورزنده و کفران کنندهاى زاد و ولد نمىکنند.

معنایی

2

مکارم شیرازی

و جز نسلى فاجر و کافر به وجود نمىآورند.

معنایی-ارتباطی

در ترجمهی کلمهی «فاجر» مالحظه میشود که مترجمان از روشهای مختلف برای ترجمهی این واژه استفاده کردهاند که
در

این

بین،

روش

معنایی-ارتباطی

بهترین

گزینه

برای

ترجمه

میباشد چرا که هم مفهوم به دنیاآوردن در آن لحاظ میشود (معنایی) ،و هم واژهی نسل ،ذهن را به آینده معطوف میکند
(ارتباطی).
ترجمهی پیشنهادی نیز چنین است« :و جز (نسلی) فاجر و کافر به وجود نمی آورند».
 -22-3عالقه حالیّت

این عالقه در جایی است که لفظ حال (حلول کننده یا مظروف) ذکر شود و معنای محل (ظرف) از آن اراده گردد.
(تفتازانی)132 :1011 ،
(وَ أَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون) (آل عمران)102،
معنای حقیقی واژهی «رَحْمَةِ» ،رقَّت ،عطوفت و مهربانی است و گاهی به معنای «احسان» به کار میرود (راغب اصفهانی،
بیتا121 ،؛ قرشی ،1110 ،ج .)96 :1اما مقصود از «رحمة» ،در این آیهی شریفه بهشت است چرا که بهشت محل رحمت

است (طبری ،1017،ج 992 : 3؛ فخرالدین رازی ،1070،ج .)170 : 1زیرا قبل از «رحمة» حرف «فی» که دال بر ظرفیت
است به کار رفته است ،پس نسبت میان رحمت و بهشت حال و محلَّ است .بدین صورت که حال ذکر شده و ارادهی
محل کرده است (سیوطی .)717 :1612 ،صاحب روحالبیان معتقد است که به جای بهشت ،رحمت گفته شده است تا این
نکته را برساند که مؤمن هرچند عمری را در طاعت الهی به سربرد نهایتاً جز با رحمت خداوند وارد بهشت نمیشود
(حقی بروسوی ،بی تا ،ج .)10 : 7پس در «رَحْمَةِ اللّه» مجاز مرسل با عالقهی حالیه وجود دارد چرا که رحمت ،در انسان
حلول نمیکند .بلکه در مکان آن که همان «جنة» است حلول میکند (درویش ،1013 ،ج.)12 :7

ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

همواره غرق در رحمت پروردگار باشند.

معنایی

7

انصاریان

همواره در رحمت خدایند.

معنایی

1

الهی قمشه ای

در رحمت خدا (یعنی بهشت) در آیند.

معنایی-ارتباطی

0

خرمشاهی

در بهشت رحمت الهی هستند[و] آنان در آن جاویدانند.

ارتباطی-معنایی

3

فوالدوند

همواره در رحمت خداوند جاویدانند.

معنایی

9

مشکینی

در رحمت خدایند

معنایی

2

مکارم شیرازی

.در رحمت خداوند خواهند بود.

معنایی

جدول فوق نشان میدهد که مترجمان محترم از دو روش برای ترجمهی آیه استفاده کردهاند .1 .به صورت معنایی (تحت
اللفظی)  .7به صورت معنایی -ارتباطی که روش دوم مناسب و کامل است.
با این حال در روش معنایی-ارتباطی نیز عملکرد آقای الهی قمشهای در ترجمه بهتر از آقای خرمشاهی میباشد .چرا که
آقای قمشهای با استفاده ی مناسب از عالئم سجاوندی و جدا کردن معنای حقیقی و مجازی ،نظم و چینش درستی به کار
خود داده است ولی آقای خرمشاهی آن دو را با هم ادغام کرده است.
ترجمه پیشنهادی« :در رحمت (بهشت) خدا جاودانند».
 -21-3عالقه محلیّت

در جایی که لفظ محل ذکر شود و معنای حال از آن اراده گردد (تفتازانی)132 :1011 ،
(فَلْیَدْعُ نَادِیَهُ) (علق)12،

«نَدَوَ» :به معنای «جمع شدن» است« .نادی» اسم فاعل است و نیز به معنای مجلس و محل اجتماع میباشد (قرشی،1110 ،
ج .)00 :2راغب اصفهانی نیز در کتاب خود آورده که کلمهی «نادی» در حقیقت به معنای مجلس ،انجمن ،و محلی است
که جمعی در آن حضور داشته باشند (راغب اصفهانی ،بیتا .)011 :اما در این آیهی شریفه «نادی=مجلس» به معنای اهل
مجلس ،عشیره و خویشان است (طبرسی ،1122 ،ج211 :10؛ زمخشری ،1002 ،ج727 :1؛ طباطبایی ،1012 ،ج.)172 :70
بنابراین نام محل و مکان بر اهل محلَّ و کسانی که در آن جای میگیرند اطالق شده است (سیوطی ،)717 :1612 ،چرا که
به یک مکان« ،نادی» گفته نمیشود مگر این که افرادی آنجا باشند (فخرالدین رازی ،1070 ،ج .)779 :17نظر محیالدین
درویش نیز این است که «نادی=انجمن ومجلس» مورد خطاب یا ندا قرار نمیگیرد ،بلکه افراد حاضر در مجلس هستند
که مورد خطاب قرار میگیرند .در حقیقت مکان ،مورد ندا و خطاب واقع نمیشود .پس در لفظ «نَادِیَهُ» مجاز مرسل از
باب اطالق حال و ارادهی محل است (درویش ،1013 ،ج.)310 :10
ردیف

مترجم

ترجمه

روش ترجمه

1

آیتی

پس همدمان خود را بخواند.

ارتباطی

7

انصاریان

پس [اگر بخواهد] اهل مجلس و انجمنش را [براى یارى دادنش] فرا خواند.

معنایی -ارتباطی

1

الهی قمشه ای

آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند (که از هالکش برهانند و هیچ کس
نتواند).

معنایی (ضعیف)

0

خرمشاهی

پس[مذبوحانه] هم مجلسانش را [به کمک] بخواند.

ارتباطی

3

فوالدوند

[بگو] تا گروه خود را بخوانند.

ارتباطی

9

مشکینی

پس (اگر خواهد) همنشینان خود را (براى یاریش) فرا خواند.

ارتباطی

2

مکارم شیرازی

سپس هر که را مىخواهد صدا بزند (تا یاریش کند).

ارتباطی

بررسی ترجمهها نشان میدهد ،اکثر مترجمان از روش ارتباطی برای ترجمهی مجاز آیه بهره جستهاند .اما در این بین
ترجمههایی مانند ترجمهی آقای انصاریان را نیز داریم که به روش معنایی -ارتباطی آمدهاند وحق مطلب را اداء نمودهاند.
ترجمه پیشنهادی« :تا (اهل) مجلس خود را بخوانند».
نتیجه
در این پژوهش نمونههایی از آیات قرآنی دربردارندهی مجاز مفرد مرسل در حیطهی ترجمه مورد بررسی قرار گرفت ،و
نتیجهای که حاصل شد این است که:

عدم به کارگیری روش یکسان و یکنواخت در ترجمهی مجازهای مرسل ،یک ضعف در ترجمههای ارائه شده از قرآن
محسوب میشود که نشان میدهد که مترجمان ،خطمشی مشخصی برای ترجمهی این قبیل تعابیر ندارند .به طوری که
گاهی از روش معنایی ،گاهی ارتباطی وگاهی نیز معنایی-ارتباطی استفاده کردهاند.
به نظر نگارندگان مقاله بهترین روش ،معنایی-ارتباطی است به گونهای که عالوه بر معنای حقیقی ،معنای مجازی نیز
داخل پرانتز ذکر شود ،که در این صورت ترجمهای صریح و کامل پیش روی خواننده قرار میگیرد .که در اکثر نمونههای
مورد بررسی نیز این قضیه صحت داشت اما نمونههایی نیز دیده میشود که روش معنایی یا روش ارتباطی بر سایر روشها
ارجحیت داشت مانند( :نوح )72،و (مائده.)1،
مقایسهی هفت ترجمهی مورد بررسی ،معلوم میسازد که در ترجمهی آقایان مشکینی و مکارم شیرازی ،ترجمهی بسیاری
از تعابیر مجازی ،براساس عالقهی مجازها صورت گرفته است و ترجمههای آنها به معنای مراد مجازهای مرسل نزدیکتر
است.

منابع
قرآن کریم (با ترجمههای آیتی ،انصاریان ،الهی قمشهای ،خرمشاهی ،فوالدوند ،مکارم شیرازی ،مشکینی)
.1

آلوسی ،سیدمحمود« ،)1013( .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم» .بیروت :دارالکتب العلمیه.

.7

ابن عاشور ،محمدبن طاهر( .ال .ت)« ،التحریر والتنویر» .بیروت .بدون مشخصات دیگر.

.1

ابنعطیه اندلسی ،عبدالحقبن غالب1077( .ق)« ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز» .چ .1تحقیق :عبدالسالم عبدالشافی محمد،
بیروت :دارالکتب العلمیه.

.0

ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم« .غریب القرآن» .چ .1بیروت :دار و مکتبه الهالل.

.3

ابن منظور ،محمد ابن مکرم« ،)1010( .لسان العرب» .بیروت :دارصادر.

.9

ابو عبیده ،معمر بن مثنی1111( .ق)« ،مجازالقرآن» .قاهره :مکتبه الخانجی.

.2

اندلسی ،ابوحیان محمدبن یوسف« ،)1070( .البحر المحیط فی التفسیر» .تحقیق :محمد جمیل صدقی ،بیروت :دارالفکر.

.1

بغوی ،حسین بن مسعود« ،)1070( .معالم التنزیل فی تفسیر القرآن» .چ .1بیروت :دار أحیاء التراث العربی.

.6

بیضاوی ،عبداهلل بن عمر« ،)1011( .أنوار التنزیل و أسرار التأویل» .چ .1تحقیق :محمدعبدالرحمن مرعشلی ،بیروت :دار أحیاء التراث
العربی.

.10

تفتازانی ،سعدالدین« ،)1000( .مختصرالمعانی» .ط.1قم .مؤسسه دارالفکر.

.11

جرجانی ،عبدالقادر« ،)1001( .دالئل االعجاز» .ط .1دمشق :دارقنیبه.

.17

حسینی جرجانی ،سید امیر ابوالفتوح« ،)1000( .تفسیر شاهی (آیات االحکام)» .تهران :انتشارات نوید.

.11

حقی بروسوی ،اسماعیل( .ال .ت)« ،تفسیر روح البیان» .چ .1بیروت:دارالفکر.

.10

درویش ،محیی الدین« ،)1013( .اعراب القرآن وبیانه» .چ .0سوریه :داراالرشاد.

.13

راغب اصفهانی ،حسین بن محمد« .)1017( .مفردات ألفاظ القرآن» .چ .1بیروت :دار القلم.

.19

زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهلل« ،)1001( .البرهان فی علوم القرآن» ،بیروت:دارالفکر.

.12

زمخشری ،محمود« ،)1002( .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» .چ .1بیروت :دارالکتب العربی.

.11

سید بن قطب ،ابراهیم شاذلی« ،)1017( .فی ظالل القرآن» .بیروت-قاهره :دارالشروق.

.16

سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن« ،)1612( .اإلتقان فی علوم القرآن» .قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.

.70

صافی ،محمود بن عبدالرحیم« ،)1011( .الجدول فی اعراب القرآن» .چ .0دمشق -بیروت :دارالرشید -موسسه االیمان. .

.71

طباطبایی ،محمدحسین« ،)1012( .المیزان فی تفسیر القرآن» .چ .3قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعهی مدرسین قم.

.77

طبرسی ،فضل بن حسن« ،)1122( .جوامع الجامع» .چ .1تهران :انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.

.71

« .----------- ،------مجمع البیان فی تفسیر القرآن» .چ .1تهران :ناصرخسرو.

.70

طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر« ،)1017( .جامع البیان فی تفسیرالقرآن» .بیروت:دارالمعرفه.

.73

طوسی ،محمدبن حسن( .ال .ت)« ،التبیان فی التفسیر القرآن» .بیروت :دار احیاء التراث العربی.

.79

طیب ،عبدالحسین« ،)1121( .أطیب البیان فی تفسیرالقرآن» .تهران :انتشارات اسالم.

.72

طیب حسینی ،سید محمود (« ،)1111چندمعنایی در قرآن کریم» .چ .1قم :موسسه چاپ زیتون.

.71

عرفان ،حسن« ،)1123( .شرح فارسی کتاب مختصرالمعانی» [تفتازانی] .قم :هجرت.

.76

علوی ،یحیی ابن حمزه« ،)1610( .الطراز» .مصر :بی نا.

.38

فخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمدبن عمر« ،)1070( .مفاتیح الغیب» .چ .1بیروت :دار احیاء التراث العربی.

.11

فیض کاشانی ،مال محسن« ،)1013( .تفسیر الصافی» .تهران :الصدر.

.17

قرشی ،سیدعلی اکبر« ،)1110( .قاموس قرآن» .تهران :دارالکتباالسالمیه.

.11

کاشانی ،مالفتح اهلل« ،)1109( .تفسیر منهجالصادقینفیإلزامالمخالفین» .موسسه تحقیقات و نشرمعارف.

.10

« .---------،-----زبدة التفاسیر» .چ .1قم :بنیاد معارف اسالمی.

.13

کاشفی سبزواری ،حسین بن علی« ،)1196( .مواهب علیه (تفسیر حسینی)» .تهران :سازمان چاپ و انتشارات اقبال.

.19

مکارم شیرازی ،ناصر« ،)1120( .تفسیر نمونه» .تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

.12

ناظمیان ،رضا« ،)1119( .متن ترجمه»( .عربی -فارسی) .تهران :نشر دانشگاه پیام نور.

مقاله
.11

امانی ،رضا ،)1167( .روش شناسی و نقد ترجمهی مجاز در قرآن کریم .مجلهی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی .شمارهی
.9

.16

اقبالی ،عباس« ،)1167( .نگاهی به ترجمهی مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسی موردی ترجمهی آیتی ،الهی قمشهای ،فوالدوند،
خرمشاهی» .فصلنامهی پژوهشهای ترجمه عربی در زبان و ادبیات.دورهی  .1شمارهی .2

پایان نامه
.00

الله زاری ،مسلم« ،)1167( .نقش مجاز مرسل در فهم قرآن کریم» .استاد راهنما :هادی نصیری .دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم.
دانشکده علوم قرآنی قم.

