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چکیده
صی بر خهوردار ا سهت.
قرآن کریم معجز جاودان ادب و بالغت ا سهت .در مبا حهث بال غهی ،ای جهاز از اهم هیت خا ه
تضمین نوعی از ایجاز است که کلمه ،ضمن حفظ معنای خود ،به شیو استعماا کلمه دیگر ازنظر ت هعدالی و لهزو
بهکاررفته و معنای آن کلمه را نیز به معنای خود اضافه میکند و به این ترت هیب بهه شهکلی مهوجز بهر ههر دو مع نها
داللت میکند .تضمین از نوع حقی قهت ا سهت نهه م جهاز ،چرا کهه در ا هین ا سهلوب ،واژ ای حهذ شهد و مع نهای
محذو و مذکور هردو مدال نظر ویند میباشد .قیاسی بودن تضمین با رعا هیت شهرایط آن همیتوا نهد قا بهلقبوا
باشد .در موارد متعددی از آیام قرآن اسلوب تضمین بهکاررفته که در صورم عد توجه به آن هن گها ترج مهه،
صیت و تحل هیل در هپی پا سهخ بهه ا هین
میتوان فت ترجمه دقیقی از آیه ارائه نشد است .این نوشتار با روش تو ه

سؤاا است که ترجمههای فارسی قرآن در چنین آیاتی از چه میزان دقتی برخوردارند .بررسی¬ ههای ان جها هشد
نشان داد ،بیشتر این ترجمهها جز در موارد اندک ،به معنای تضمین شد در کلمه بهکاررفته در آیام موردبحث،
بیتوجه بود اند.

واژگان کلیدی :آسیبشناسی ترجمههای فارسی ،بالغت قرآن ،تضمین نحوی ،حقیقت و مجاز.

نویسندة مسئوا) E-mail: aseyedhamidreza@yahoo.com
E-mail: tayyebhoseini@rihu.ac.ir
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مقدمه
قرآن عزیز معجز جاوید پیامبر اسال  ،از ه مههان روز هههای آ غههازین نههزوا خههود تو جههه ادی بههان و
سخنوران را به خود جلب کرد .برجستگیهای این کال الهی دارای ابعاد مختلفی ا سههت و ی کههی از
مهمترین جنبههای آن فصاحت و بالغت و محتوای بینظیر آن است .یکی از مو ضههوعام مههوثالر در
زیبایی قرآن ،مبحث ایجاز است .تضمین نحوی یکی از موارد ایجاز حذ

است کههه در آن مع نههای

کلمهای در کلمة دیگر نهاد میشود و ادامة کال بر اساس کلمهای که ذکر نشد  ،سازمان مییابد.
مثالً حر تعدیة مناسب با کلمة محذو آورد میشود .با این اسلوب یك جم لههه ،قابلیالههت انت قههاا
معنای دو جمله را پیدا میکند که کلمة مذکوری که متعلَّق آن حذ

شد است داللت بر ی کههی از

جملهها کرد و کلمهای که خودش حذ ولی متعلَّقش ذکر شد است ،دااال بر جملة دو است.
برای روشن شدن اهمیت بحث به این آیه شریفه توجه کنید :وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَ ضهُوا مهها آ تههاهُمُ اللَّههُ وَ
رَسُولُه )...التوبهن« )59و ا ر آنها به آنچه خداوند و پیامبرش به آنان داد اند خرسند مىشدند.ب
عالمه طباطبایی معتقد است اینکه فعل «رضواب بهصورم متعدی بنفسه به کار رفته ا سههت بههه ا یههن
خاطر است که متضمن معنای «أخذب میباشد یعنی «أخذوا ذلك راضین به أو رضوا آخذین ذ لههكب
یعنی آیه شریفه درصدد بیان این مطلب است که ا ر افراد موردبحث آ یههه آن چههه را خداو نههد مت عههاا
فرستاد با رضایت خاطر می رفتند ،چه آثاری بر این کار مترتب بود .بهطوریکه مالحظه می شههود
ا ر به اسلوب تضمین توجه نشود تنها مسئله رضایتمندی ن سههبت بههه چ یههزی کههه خداو نههد فر سههتاد
مطرح است که امری قلبی است و ا رچه الز است ،کافی نیست ،چرا که باید به مرحلة ع مههل ن یههز
برسد تا فضل خداوند بر آن مترتب شود و این مطلب با توجه به ف عههل ت ضههمین شههد  ،قا بههل د سههتیابی
است.

پیشینه بحث
مبحث تضمین از دیرباز تا به امروز در برخی کتب اد بههی و ع لههو قرآ نههی م طههرح شههد ا سههت .از
جملة آنها میتوان به الخصائص ابن جنی ،مغنی اللبیب ابن هشا  ،حا شهیه المغ نههی اللب یههب د سههوقی،
البرهان فی علو القرآن زرکشی ،االت قههان فههی ع لههو ال قههرآن و اال شههبا و الن ظههائر سههیوطی و البال غههه
العربیه اشار کرد .همچنین برخی از مفسالران در البهالی بحثهای تفسیریشان به بحث تضمین ن یههز

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 511397

پرداختهاند که بهعنوان نمونه میتوان بههه زمخ شههری در الک شهها  ،ابوح یههان در الب حههر الم حههیط ،ا بههن
عاشور در التحریر و التنویر ،عالمة طباطبایی در المیزان و آ یههت اهلل جههوادی در تف سههیر ت سههنیم ا شههار
کرد.
در این نوشتار ،ترجمههای قرآن را از من ظههر تو جههه بههه ا یههن ا سههلوب ،مههورد ن قههد و برر سهی قههرار
رفتهاند.

تضمین در لغت
ت ضههمین از ری شههه «

- -نب بههود و بههه مع نههای کفا لههت کههردن ا سههت ا بههن من ظههور

،1414ر،13ص« .)257ضمالنت الشیءب یعنی چیزی را در ظرفش قرار داد ابن فههارس  ،3،1979ص
.)372

تضمین در اصطالح نحو
تهانوی می وید :تضمین به این معناست که معنای چیزی را به چیزی ببخشی؛ بهههع بههارم دی گههر
لفظ را در جایگاهی غیر از جایگا خودش قرار دهی تهها مع نههای ل فههظ دی گههری را بر سههاند ت هههانوی،
 ،1996ر ،1ص .)469
دستور العلماء در تعریت آن فته است :بهترین تعریت تضمین این است که بگوییم که مع نههای
حقیقی کلمه همرا با معنای دیگری که تابع آن ا سهت بهها ذ کههر ی کههی از متعل قههام آن کل مههه ،آورد
میشود تا برآن معنا هم داللت کند االحمد نکری ،1421 ،ر،1ص .)213

آرای دانشمندان درباره تضمین نحوی
از طر نحویان نیز تعاریفی برای تضمین نحوی شد است که به هم نزدیك هستند .ا بههن ج نههی
در الخصائص آورد است« :اعلم أن الفعل رذا کان بمعنى فعل آخر ،وکان أحدهما یت عهدَّ ب حههر
واآلخر باخر ،فهن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه ریذانًا بههأن هههذا الف عههل فههی مع نههى
ذلك اآلخر ،فلذلك جیء معه بالحر المعتاد مع ما هو فی معنا .ب بدان هر ا فعلی به معنای ف عههل
دیگر به کار رود که هر یك از آنها با حرفی متعدی میشود ،عرب بهمنظور توسعه در کال ی کههی
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از این حرو

را بهجای دیگری قرار میدهد تا مخاطب توجه یابد که این ف عههل در مع نههای دی گههری

بهکاررفته و به همین دلیل با حرفی که برای فعل دیگر استعماا میشود ،آورد میشود ا بههن ج نههی،
بیتا، ،ص .)31
زرکشی در تعریت آن آورد است« :وَهُوَ رعْطَاءُ الشَّیْء مَعْنَى الشَّیْء تَارَةً یَکُونُ فی الْأَسْمَاء وَفی
الْأَفْعَاا وَفی الْحُرُو فَأَمَّا فی الْأَسْمَاء فَهُوَ أَنْ تُضَمُنَ اسْمًا مَعْنَى اسْمٍ لهفَادَة مَعْنَى الاسْمَیْن .أَمَّا الْأَفْعَههااُ
فَأَنْ تُضَمُنَ فعْلًا مَعْنَى فعْلٍ آخَرَ وَیَکُونَ فیه مَعْنَههى الْفعْل َهیْن جَمیعًهها وَذَلهكَ بهأَنْ یَکُههونَ الْفع ْهلُ یَتَع َه َّد
بحَرْ ٍ فَیَأْتی مُتَعَدُیًا بحَرْ ٍ آخَرَ لَیْسَ منْ عَادَته التَّعَدُی به فَیُحْتَههارُ رمَّهها رلَههى تَأْویلهه أَوْ تَأْو یههل الْفعْههل
لیَصحَّ تَعَدُیه بهب زرکشی،1408،ر، 3ص  )388تضمین عبارم است از دادن مع نههای واژ ای بههه واژ
دیگر .این امر ا در اسم ،فعل و یا حر اتفاق میافتد .در صورتی که تضمین در اسم واقع شههود،
معنای هر دو اسم را افاد میکند .چنانچه در فعل واقع شود ،به این صورم است که فعل ،با حر فههی
که به شکل معموا با آن متعدی میشد نیامد و فعل یا حر

تعدی غیرمعموا ،تأویل بههرد مههی-

شود.
ابن هشا در مغنی اللبیب این ونه تضمین را تعریت کرد است« :قد ی شههربون لف ظهاً مع نههی ل فهظٍ
فیعطون حکمهب ابن هشا بیتا ،ر ،2ص  .)897تضمین آن است کههه در لف ظههی مع نههای ل فههظ دی گههر
وارد شود ،پس حکم لفظ دو را به آن نیز بدهند.
عباس حسن در النحو الوافی از قوا ابو البقاء تضمین را این ونه تعر یههت میک نههد « :هههو ا شههراب
معنی فعل لفعل لیعامل معاملتهب حسن  ،1119ر،2ص  .)564تضمین اشراب معنای یك ف عههل بههرای
فعل دیگر است تا با آن مثل فعل دیگر معامله شود .تعر هیت دی گههری کههه ارائه شههد « هههو ان یح مههل
اللفظ معنی غیر الالذی یستحقاله بغیر آله ظاهر ب همان )564 ،تضمین این است که لف ظههی بههدون ذ کههر
لفظ دیگر ،معنایی بیش از استحقاق خود را پیدا کند.
دسوقی تغایر در معنا را برای اشراب لفظی در لفظ دیگر الز میدا نههد .وی در تعر یههت ت ضههمین
می وید« :أن التضمین رلحاق مادة بأخر لتضمنها معناها ولو فی الجم لههة ،أع نههی بات حههاد أو تنا سههبب
همان ،ر،2ص )567تضمین الحاق ماد معنایی است به ماد دیگر؛ تا ماد اوا مع نههای مههاد دو را
هرچند بهصورم فیالجمله که مراد از آن اتحاد یا تناسب است ،برساند.
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فایده تضمین
زمخشری دربار فاید آن می وید« :غر از ت ضههمین ،اع طههاء هههر دو مع نهها بههاهم ا سههت و ا یههن
قویتر از اعطاء یك معنا بهتنهایی استب زمخشری  ،1407ر ،2ص .)567ع بههاس ح سههن ن یههز مههی-
وید« :فاید تضمین این است که یك کلمه دو معنا را افاد میکند که هر دو هم مقصود وی نههد
هستندب حسن  ،1119ر ،4ص.)565

نحوه تقدیر کالم در تضمین
دو روش در بیان تضمین وجود دارد :اهی آنچه ذکر شههد  ،ا صههل قههرار داد می شههود و آن چههه
حذ شد بهصورم حاا آورد میشود و اهی نیز محذو را اصل و مذکور را حههاا بههرای آن
قرار میدهند حسن ،1119ر  ،4ص .)565برای مورد اوا میتوان به این آیه شریفه اشار کههرد« :وَ
لتُکَبُرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونب بقر ن )185ف عههل «التکب یههرب بههه حههر ا سههتعال مت عههدی
شد برای اینك متضمن معنای حمد باشد .ویی فته شد است «و لتکبروا اللَّه حا مههدین ع لههى مهها
هداکمب زمخشری ،1407،ر ،2ص  .)228بههرای حا لههت دو ا یههن آ یههه شههریفه را می تههوان آورد« :وَ
الَّذینَ یُؤْمنُونَ بما أُنْزاَ رلَیْكَ وَ ما أُنْزاَ منْ قَبْههلب ب قههر ن )4ف عههل «یؤم نههونب مت ضههمن مع نههای اع تههرا
است .ویی فته شد « :یعترفون به مؤمنینب حسن ،1119 ،ر ،2ص.)565

تضمین در اسم و حرف
و جههود ت ضههمین در ف عههل مههورد ات فههاق نحو یههان ا سههت؛ ا مهها در مههورد ت ضههمین در ا سههم و حههر
اختال نظر وجود دارد .برخی معتقدند تضمین در اسم و حر نیز جاری ا سههت .از جم لههه تعری فههی
که زرکشی از تضمین ارائه داد است بیانکنند این مطلب است« :هو اعطاء الشیء مع نههی ال شههیء و
تار یکون فی االسماء و فی االفعاا و فی ال حههرو ب زرک شههی ،1408 ،ر ،3ص .)388سههیوطی ن یههز
وقوع تضمین را در اسم و فعل و حر بیان کرد است سیوطی،1394 ،ر  ،3ص.)136
برای تضمین در اسم میتوان این آیه شریفه را مثاا آورد« :و لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلیٌّ مهنَ ا لهذُّاُ وَ کَب ُهرْ ُ
تَکْبیراب رسراءن )111جایز است در «ولیب معنای «مانعب اشراب شد باشد و «منب برای تعدیه ا سههمی
است که متضمن این معناست ابن عاشور ،بیتا ،ر ،14ص.)188
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تضمین در حر

مانند این سخن خداوند« :ما نَنْسَخْ منْ آیَةٍ أَوْ نُنْ سهها نَهأْم بخَی ْهرٍ منْ ههها أَوْ مثْل هههاب

بقر ن )106در «ماب که اسم موصوا است ،معنای شرط اشراب شد و به همین دلیل هم فعل ب عههد از
خود را مجزو کرد است حسن ،1119،ر ،4ص.)565

حقیقت یا مجاز بودن تضمین
الفاظ در زبان عربی در مع نههای حقی قههی و م جههازی بههه کههار مههیرو نهد .حقی قههت ع بههارم ا سههت از
استعماا لفظ بر اساس همان معنایی که در لغت وضع شد است و مجاز عکس آن ا سههت ا سههتعماا
لفظ در غیر معنایی که در لغت وضع شد است) ابن جنی ،بیتا ،ر ،2ص.)444
در مورد حقیقت یا مجاز بودن تضمین ،نظرام ونا ونی مطرح شد است :سیوطی ت ضههمین را
در مبحث مر بههوط بههه حقی قههت و م جههاز ذ کههر کههرد و آن را از مههوارد م جههاز بههه شههمار آورد ا سههت
سیوطی ،همان،ر ،3ص .)136عباس حسن با توجه به تعریت ابن ج نههی از ت ضههمین در بههاال ا شههار
شد) نتیجه می یرد ،تضمین ،مجاز مرسل است که لفظ ،در غ یههر مع نههای حقی قههی ه مههرا بهها عال قههه و
قرینه به کار میرود.
همچنین از قوا برخی نقل میکند که ت ضههمین ج مههع بههین حقی قههت و م جههاز ا سههت ،چههون آن چههه
ذکرشد بذاته بر معنا داللت دارد و محذو

هم با قرینه بر معنای دو دال لههت دارد ح سههن،1119،

ر ،4ص.)569
زرکشی می وید« :چون لفظ نمیتواند برای حقیقت و مجاز بهصورم توأمان وضع شود ،پههس
تضمین مجاز است ،ا رچه مجاز خاص بود و با مجاز مط لههق ت فههاوم داردب زرک شههی ،1408 ،ر،3
ص.)389

سماعی یا قیاسی بودن تضمین
سماعی در اصطالح نحویان به مواردی اطالق میشود که قاعد کلالههی کههه م شههتمل بههر جزئ هیام
باشد ،در مورد آن ذکر نشد و متوقت بر مواردی است که از اهل زبان شهنید مههی شههود ت هههانوی،
 ،1996ر ،1ص.)979
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قیاسی به چیزی فته میشود که دارای ضابطه و قاعد میباشد قاضی ع بههد الن بههی ،1421 ،ر،3
ص.)78
برخی تضمین را سماعی و برخی قیاسی میدانند ،ولی اکثراً معتقد بههه قیا سههی بههودن آن ه سههتند.
میدانی در این رابطه می وید :تضمین ،تابع قوا هعد تقل یههدی ا سههتعماالم عههرب کههه بر خههی نحو یههان
مطرح کرد اند نیست ،بلکه درخششی در ذهن متکلم بلیغ است که وقتی دو فعل نزدیك بههه هههم را
بخواهد در دو جمله استفاد کند ،برای ادای آن ،اسلوب زی بههای ت ضههمین را بههه کههار رف تههه و ذ هههن
مخاطبش را به تحرالک واداشته و او را وادار به تأمالل مینماید میدانی ،1426 ،ر ،2ص.)50
بدیهی است که قیاسی بودن هر چیزی از جمله تضمین ،آن را ضابطهمند کرد و این ام کههان را
فراهم میکند که با استفاد از قواعد ،آن را ارزیابی کههرد .همچ نههین شههخص آ هها بههه د قههایق ز بههان
عربی و اسرار آن میتواند با رعایت قواعد ،آن را استعماا کرد و این خود نههوعی امت یههاز بهح سههاب
میآید که میتواند باعث توسعه در کال شههود؛ بههرخال مههواردی کههه سههماعی بههود و در نتی جههه
امکان اظهارنظر در آن وجود ندارد و جز موارد شنید شد  ،ام کههان ا سههتعماا آن هههم و جههود نههدارد.
قائالن به قیاسی بودن تضمین ،سه شرط برای آن در نظر رفتهاند:
-1وجود مناسبت بین دو فعل
-2وجود قرینهای که داللت بر اشراب معنای یك فعل در معنای دیگر دا شههته با شههد و از ا شههتبا
جلو یری کند.
-3تضمین انجا شد با ذوق عربی تناسب داشته باشد حسن ،1119 ،ر ،2ص.)587

بررسی میزان توجه ترجمههای قرآن به موارد تضمین
در این قسمت هجد مورد از آیاتی کههه از ن ظههر نگار نههد  ،تو جههه بههه ا سههلوب ت ضههمین در انت قههاا
دقیقتر و عمیقتر معنا ،تأثیر ذاری بیشتری داشته ،بهعنوان نمونه آورد شد و پنج ترج مههة فار سههی
مربوط به آقایان رمارودی نمایند ترجمه ادبی) ،الهی قمشهای نمایند ترجمه تف سههیری) ،م عهزالی
نمایند ترجمه تحت اللفظی) فوالدوند نمایند ترجمه وفادار) و خانم صفارزاد نمای نههد ترج مههه
آزاد) زینششد و ترجمه آیام منتخب ،با استفاد از آنها بیان و از زاویه توجه یا عد تو جههه بههه
تضمین ،مورد دقت قرار رفتهاند .همچنین این آیام در سی ترجمه دی گههر ن یههز مههورد بههازبینی قههرار
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رفته که به جهت از جلو یری از طوالنی شدن این نوشتار ،تنها در مواردی کههه ا یههن ترج مههه ههها بهها
توجه به تضمین به معنای آیه پرداختهاند ،ترجمه آن ههها در مههتن آورد شههد ا سههت .در نها یههت ن یههز،
ترجمهای از جا نههب مؤ لههت پی شههنهاد شههد ا سههت .الب تههه در بر خههی مههوارد ترج مههه پی هشنهادی از م یههان
ترجمههای بررسیشد انتخاب شد است.
 -1وَ ما یَفْعَلُوا منْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُو ُ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بالْمُتَّقین) آا عمرانن)115
«شکر و کفرب با یك مفعوا متعدی میشوند؛ یعنی فته میشود« :شکر النعمه و کفر هههاب ا مهها در
اینجا کفر به دو مفعوا متعدی شههد کههه ی کههی از آن ههها به صههورم نا ئههب فا عههل و دی گههری بهههعنوان
مفعوا ذکر شد است؛ بنابراین متضمن معنای حرمان شههد ا سههت .ههویی ف تههه شههد ا سههت« :ف لههن
تحرمو بمع نههى ف لههن تحر مههوا جههزاء ب زمخ شههری،1407 ،ر ،1ص  403و ا بههن عا شههور ،بههی تهها ،ر،3
ص.)197

ترجمهها
«و هههر چههه نی کههى ورز هند ناسپا سههى نخواه نههد د یههد و خداو نههد بههه حههاا) پرهیز ههاران دانا سههتب
رمارودی).
«هر کار نیك کنند از ثواب آن محرو نخواهند شد و خدا دانا به حاا پرهیزکاران استب الهی
قمشهای).
«و آنچه کنند از نیکی ناسپاس نمانند بدان و خدا داناست به حاا پرهیزکارانب معزی).
«و هر کار نیکی انجا دهند هر ز دربارة آن ناسپاسی نبینند و خداوند بهههاحاا تقویپی شههگان
داناستب فوالدوند).
«و [اینکه رو از اهل کتاب] هر کار شایسته و نیکی انجا دهند ،اجر آن ههها ضههایع نمی شههود و
خداوند واقت به حاا پرهیزکاران استب صفارزاد ).
«و هر چه مىکنند از نیکى هر ز پنهان نماند و کامالً در حساب آید و جزا نیك داد شود؛ و
خدا داناست به حاا پرهیزکارانب یاسری).
«آنچه از اعماا نیك انجا مىدهند هر ز مورد کفران بىاجر) نخواهد بود  ،خدا پرهیز کههاران
را مىشناسدب قرشی).
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«آنچه از کارها خیر بجا آور نههد هر ههز از ثههواب آن م حههرو نخواه نههد شههد و از پههاداش آن
ممنوع نخواهند بود چگونه ممکن است کفران ع مههل آن ههها شههود و از مههزد و أ جههر آن ههها ن قههص و
ضیاعى حاصل ردد و حاا آنکه) خداوند شکور دانا بحاا مردمان با تقو استب خسروی).

ارزیابی ترجمهها
چنانچه مالحظه میشود در ترج مههة ال هههی قم شهههای و صههفارزاد  ،مع نههای ت ضههمین شههد در ف عههل
«کفرب آورد شههد و مع نههای خههود ف عههل ،ناد یههد رف تههه شههد ا سههت .ترج مههة ر مههارودی ،م عههزی و
فوالدوند تنها معنای فعل مذکور را آورد و به معنای تضمینشد در آنکه بیانگر نتیجه عد ک فههران
است ،توجهی نکرد اند .در میان سایر ترجمههای بررسیشد  ،ترج همه یا سههری ،قر شههی و خ سههروی
اشار ای به هر دو معنا داشتهاند.
ترجمه پیشنهادی« :هر کار نیکی که کنند هر ز ناسپاسی ندید  ،از پاداش آن محرو نمیمانند،
...ب
... -2فَ َسهوْ َ یَهأْتی الل َّههُ بقَهوْ ٍ یُحهبُّهُمْ وَ یُحبُّون َههُ أَذل َّهةٍ عَلَههى الْمُهؤْمنینَ أَعهزَّةٍ عَلَههى الْ کههافرین)...
مائد ن)54
کلمه «اذلهب که باید با «ال ب بیاید بهها حههر

«ع لههیب مت عههدی شههد ا سههت کههه ی کههی از دال یههل آن

میتواند اشراب معنای شفقت و مهربانی در آن باشد .ویی فته شد است « :عههاطفین ع لههیهم ع لههى
وجه التذلل و التواضعب زمخشری 648 :1 ،1407،و ابن عاشور ،همان ،ر ،5ص .)136

ترجمهها
«...خداوند بهزودی روهى را مىآورد که دوست شههان مههىدارد و دو سههتش مههىدار نههد؛ در برا بههر
مؤمنان خاکسار و در برابر کافران دشوارندب رمارودی).
«...بهزودی خدا قومى را که بسیار دوست دارد و آن ههها ن یههز خههدا را دو سههت دار نههد و ن سههبت بههه
مؤمنان سرافکند و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرندب الهی قمشهای).
« ...بهههزودی ب یههارد خههدا قههومی را کههه دو سههتش دار نههد و دوست شههان دارد فروت نههان برا بههر مؤم نههان
ردنفرازان بر کافرانب معزی).
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«...بهزودی خدا رو هههى [دی گههر] را مههىآورد کههه آ نههان را دو سههت مههىدارد و آ نههان [ن یههز] او را
دوست دارند[ .اینان] با مؤمنان ،فروتن[ ،و] بر کافران سرفرازندب فوالدوند).
«...خداوند بهزودی بجای شما قومی را میآورد که به آن ههها ل طههت و عنا یههت دارد و آن ههها [ بههه
وجه عالی] به خالق خود عشق میورزند[ ،آ نههان] بهها مؤم نههان ،فههروتن و خوشرف تههار و عل یههه کههافران
سختگیر و سلطه رندب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
در میان ترجمههای منتخب ،در چهار ترجمه نخست ،تنها کلمة «اذلالهب معنا شد و معنای شههفقت
و مهربانی که در آن تضمین شههد  ،در ترج مههه انت قههاا داد ن شههد ا سههت .در م یههان سههایر ترج مههه هههای
بررسیشد تنها در ترجمه بالغی به معنای مهربانی اشار شد است که بهههعنوان ترج مههه پی شههنهادی
انتخاب شد است.
ترجمه پیشنهادی ...« :پس البته در آی نههد خههدا قههومى را مههىآورد کههه خههدا آن قههو را دو سههت
مىدارد و آن قو خدا را دوست میدارند ،متواضع و مهرباناند بر مسلمانان و سختگیر و بیرحماند
بر کافرانب بالغی)
 -3أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ منْهُمْ یَسْمَعُونَ کَال َ اللَّه ث ُهمَّ یُحَرُفُون َههُ مهنْ بَعْههد مهها
عَقَلُو ُ وَ هُمْ یَعْلَمُون) بقر ن)75
ابن عاشور معتقد است که علت متعدی شدن فعل «یؤمنواب با حر

«ال ب ا یههن ا سههت کههه مع نههای

«یقرالواب در آن اشراب شد است .ویی اشار به این مطلب دارد که صدق دعوی پیامبر برای ی هههود
ثابت شد است ابن عاشور ،بیتا ،ر،1ص .)550
در تفسیر تسنیم معنای اشراب شد در «یؤمنواب استجابت ذکر شد است جوادی آم لههی،1389 ،
ر، 5ص .)252
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ترجمهها
«آیا امید دارید که آن یهودیان) به خاطر دعوم) شما ایمان بیاورند باآن کههه د سههتها از آ نههان
سخن خداو نههد را مههى شههنیدند و آن را پههس از آن کههه درمییافت نههد آ اها نههه د ر ههون مههىکرد نههد؟ب
رمارودی)
«آیا طمع دارید که یهودان به دین) شما بگروند در صورتى که روهى از آ نههان کههال خههدا را
شنید و بهدلخوا خود تحریت مىکنند باآنکه در کال خود تعقل کرد و معنى آن را دریاف تههها نههدب
الهی قمشهای).
«آیا طمع دارید که ایمان آرند به شما حالی که بودند روهی از ایشان میشنیدند سخن خدا را
پس د ر ونش میکردند از پس آنکه مییافتندش بخرد و ایشان میدانستندب معزی).
«آیا طمع دارید که ااینان به شما ایمان بیاورند؟ باآنکه رو هههی از آ نههان سههخن خههدا را مههی-
شنیدند ،سپس آن را بعد از شنیدنش تحریت میکردند و خودشان هم میدانستندب فوالدوند).
«[ای مسلمانان] آیا انتظار دارید که اینها به دین و آیین شما بگروند و به شما ایمان بیاور نههد! در
حالی کههه عهدال ای از [عل مههای ی هههود] همان ههها بود نههد کههه سههخنان خداو نههد را [در تههورام در بههار ی
حضرم رسوا] شههنیدند و پههس از ف هههم آن ،عل یههرغم ع لههم و اطالههالع بههر حقی هقهت ،بههه تحر یههت مع نهها
کوشیدندب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمة الهی قمشهای و صفارزاد کلمة رویدن استعماا شد است .چنانچه ب پههذیریم الز مههة
رویدن ،تصدیق و استجابت یك رو است ،شاید بتوان فت ایشان بههه مع نههای ا شههراب شههد در
«یؤمنواب توجه داشته اند .الز به ذکر ا سههت در ترج مههه پای نههد  ،صههلواتی ،یا سههری ،حج تههی ،عههاملی،
طبری و صفی علیشا نیز از واژ رویدن استفاد شد که به ج هههت ج لههو یری از تطو یههل کههال  ،از
آوردن این ترجمهها خودداری شد است.
ترجمه پیشنهادی :آیا امید دار یههد یهود یههان) حقان یههت شههما را ت صههدیق کههرد  ،د عههوم شههما را
اجابت کنند؟ب
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 -4وَ رذا لَقُوا الَّذینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ رذا خَلَوْا رلى شَیاطینهمْ قالُوا رنَّا مَعَکُمْ رنَّما نَحْنُ مُ سهْتَهْزؤُن)
بقر ن)14
فعل «خلواب به معنای «انفردواب بود و با حههرو

« بههاء ،ال  ،مههن و مههعب مت عههدی می شههود و لههی در

اینجا با حر «الیب متعدی شد است که بیانگر آن است که معنای «خ لههص و آبب در آن ت ضههمین
شد است که اشار به این است که خلوم زینی آنها در مکانهایی بود که میعاد هها و پناه گهها
آنها بود است ابن عاشور ،ه مههان ،ر ،1ص  .)287زرک شههی معت قههد ا سههت مع نههای تضمین شههد در
«خلواب «ذهبوا یا انصرفواب میباشد زرکشی ،همان ،ر  ،3ص .)390

ترجمهها
«و هر هها باک سههانی کههه ای مههان آورد ا نههد د یههدار کن نههد مههى وی نههد ای مهان آورد ا یههم و چههون بهها
شیطان ههها خههود تن ههها شههوند مههى وی نههد مهها بهها شههماییم ،مهها تن ههها مؤم نههان را) ری شههخند مههىک نههیمب
رمارودی).
«و چون به اهل ایمان برسند ویند :ما ای مههان آورد یههم؛ و وق تههى بهها شههیاطین خههود خ لههوم کن نههد
ویند :ما با شماییم ،جز این نیست که مؤمنان را) مسخر مىکنیمب الهی قمشهای).
«و هر ا مالقام کنند مؤمنان را ویند ایمان آوردیم و چههون خ لههوم کن نههد بهها شههیاطین خههود
ویند همانا ما با شماییم نیستیم ما جز مسخر کنند انب معزی).
«و چون باکسانی که ایمان آورد اند برخورد کنند ،می ویند :ایمان آوردیم و چون با شههیطان-
های خود خلوم کنند می وی نههد :در حقی قههت مهها بهها شههماییم مهها فقطاآ نههان ری شههخند مههیک نههیمب
فوالدوند).
«هنگا مالقام و معاشرم با مؤمنان ،می ویند « :مهها ای مههان آورد ا یههم.ب و چههون بهها سههردمداران
شیطانصفت خود خلوم کنند ،می ویند« :ما با شما هم عقید ایم ،در حقیقت داریم [م سههلمانان را]
مسخر میکنیم صفارزاد ).
«و چون باک سههانی کههه ای مههان آورد مال قههام نمای نههد وی نههد ای مههان آورد ا یههم؛ و چههون به سههوی
شیاطین خود رفته و خلوم زینند ویند همانا ما با شماییم تنها ما استهزاء کنند ایمب طالقانی).

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 611397

ارزیابی ترجمهها
چنانچه مالحظه میشود هیچیك از ترجمههای منتخب ،به معنای تضمینشد رفتن) ،در انتقاا
معنا توجه نداشته و تنها معنای فعل «خلواب یعنی خلوم زینی را در ترجمه خود منتقل کرد ا نههد .در
میان ترجمههای بررسیشد دیگر ،تنها ترجمه طالقانی به این معنا اشار کرد است.
ترجمه پیشنهادی« :و چون با اهل ایمان برخورد میکنند ،ویند :ما ایمان آوردیم و هنگامی که
با رغبت) به سمت میعاد ا با شیاطینشان رفته و با آنها تنها میشوند ،ویند...ب
 -5أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عباد وَ یَأْخُذُ الصَّدَقام وَ أَنَّ اللَّهَ ههُوَ التَّهوَّابُ ا لهرَّحیمُ)
توبهن)104
فعل «یقبلب با حر

«منب متعدی میشود ولی در این آیه شریفه با حر

«عنب آمد ا سههت کههه

متضمن معنای «یتجاوزب میباشد .ویی که فتهشد « :یقبل التوبة و یتجاوز عن عباد ب ابن عاشور،
همان 200 :10 ،و آلوسی،1415 ،ر  ،6ص .)15

ترجمهها
«آیا ندانستهاند :خداوند است که از بند انش توبه را مىپذیرد و زکامها را دریافت مههىدارد و
خداوند است که توبهپذیر بخشایند است؟!ب رمارودی).
«آیا مؤمنان هنوز ندانستهاند که محقق خداست که توبه بند ان را مههى پههذیرد و صههدقه آن ههها را
قبوا مىفرماید و خداست که بسیار توبه پذیر و بر خلق مهربان است؟ب الهی قمشهای).
«آیا ندانستهاند که خدا است آنکه میپذیرد توبه را از بند ان خویش و می سههتاند صههدقام را و
آنکه خداست بسیار توبه پذیرندة مهربانب معزی).
«آیا ندانستهاند که تنها خداست کههه از ب نههد انش تو بههه را مههى پههذیرد و صههدقام را همى یههرد و
خداست که خود توبهپذیر مهربان استب فوالدوند).
«آیا آنها نمیدانند که این کههه خداو نههد ا سههت کههه تو بهههی ب نههد انش را می پههذیرد و صههدقام را
می یرد و خداوند آن توبه پذیر رحم ستر است!ب صفارزاد ).
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ارزیابی ترجمهها
همانطور که مالحظه می شههود هیچ هیك از ترج مههه ههای منت خههب ،مع نههای تضمین شههد در ف عههل
«یَقبلب را در ترجمه منتقل نکرد اند .در ترجمههای دیگر نیز اشار ای به این معنا نشد است.
ترجمه پیشنهادی« :آیا ندانستهاند که تنها خداست که توبه ب نههد انش را مههی پههذیرد و از نا هههان
آنها می ذرد و...ب
 -6أَن اغْدُوا عَلى حَرْثکُمْ رنْ کُنْتُمْ صارمین) القلمن)22
فعل امر «اغدواب به معنای صبح زود به سمت کسبوکار رفتن است .علت اینکه با حر

«ع لههیب

متعدی شد این است که متضمن معنای «اقبلواب با شههد و ر نههه بهها «ا لههیب مت عههدی می شههد طباط بههایی،
 374 :19 ،1417و زمخشری ،همان ،ر  ،4ص .)590

ترجمهها
«که ا ر میو چین هستید ،سپید دمان به کشتزارتان درآیید!ب رمارودی).
«که برخیزید ا ر میو بستان را خواهید چید به بستانتان رویدب الهی قمشهای).
«که بامداد کنید بروید) بر کشت خود ا ر هستید روند انب معزی).
«که :ا ر میو مىچینید ،بامدادان بهسوی کشت خویش رویدب فوالدوند).
«و فتند« :برخیزید و زودتر روانه باغ شوید ا ر خیاا میو چیدن داریدب صفارزاد ).
«که ا ر قصد چیدن میو را دارید به کشتزارهایتان رو کنیدب پورجوادی).

ارزیابی ترجمهها
همان ونه که مالحظه میشود هیچیك از این ترجمههای منت خههب مع نههای اق بهاا کههردن و روی
آوردن به چیزی را که در کلمة «ا غههدواب ا شههراب شههد در ترج مههة خههود منت قههل ن کههرد ا نههد .برر سههی
ترجمههای دیگر نیز نشان داد ،در ترجمه پورجوادی به مع نههای تضمین شههد در ف عههل « غههدواب تو جههه
شد  ،ا رچه معنای اصلی مغفوا واقع شد است.
ترجمه پیشنهادی« :ا ر قصد چ یههدن م یهو دار یههد صههبح زود به سههوی بههاغ و زرا عههت خههود روی
آورید.ب

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 631397

 ... -7فَلْیَحْذَر الَّذینَ یُخالفُونَ عَنْ أَمْر أَنْ تُصیبَهُمْ فتْنَه )...نورن)63
زرکشی می وید :فعل «خالتب متعدی بنفسه است و نیازی به حر
«عنب متعدی شود ،متضمن مع نههای «ین حههر

جر ندارد و وقتی با حر

یهها یز یههغب میبا شههد .زرک شههی ،پی شههین،ر  ،3ص )392

ابوحیان نیز معتقد است فعل «خالتب ا ر با حر

جر « عههنب بههه کههار رود مت ضههمن مع نههای « صهدال یهها

اعر ب می ردد ابوحیان،1420 ،ر  ،8ص .)76

ترجمهها
«پس کسانى که از فرمان و سر مىپیچند از اینکه به آنان آزمونى یا عذابى دردناک رسد باید
بپرهیزندب رمارودی).
«پس باید کسانى که امر خدا را مخالفت مىکنند و از آن رو مى ردانند بترسند کههه م بههادا بههه
فتنها بزرگ تسلط سلطان جور) رفتار شوندب الهی قمشهای).
«پس باید بترسند آنان که سرپیچاند از فرمانش که برسندشان آزمایشیب معزی).
«پس کسانى که از فرمان او تمرالد مىکنند بترسند که مبادا بالیى بدیشان رسدب فوالدوند).
«پس کسانی که خال دستور پیامبر عمل میکنند باید بدانند که بههه بال یههی سههخت در ز نههد ی
رفتار میشوند و عذاب قیامت نیز بر آنها خواهد بودب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
در چهار مورد از ترجمه هههای منت خههب تن ههها مع نههای ف عههل «ی خههالفونب آورد شههد و مع نههای ف عههل
اشراب شد در آن انتقاا پیدا نکرد است .تنها در ترج مههه ال هههی قم شهههای هههر دو مع نهها منت قههل شههد
است .فتنی است ا ر بپذیریم که کلمه «سرپیچی و تمرالدب توان رساندن هههر دو مع نههای مخال فههت و
اعرا را دارد ،ترجمه معزی ،رمارودی ،فوالدوند و بسیاری از ترجمههای بررسیشد این کلمه
را در ترجمه خود استعماا کرد اند.
ترجمه پیشنهادی« :پس کسانی که بهواسطه مخالفت با امر خداوند ،از حق من حههر
بترسند که مبادا به بال و فتنه مبتال شوند.ب

مههی شههوند،
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 -8فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْر رَبُهم وَ قههالُوا یهها صههالحُ ائْت نهها ب مهها تَعهدُنا رنْ کُن ْهتَ مهنَ الْمُرْ سهَلین)
اعرا ن)77
«عتواب به معنای تمرد و سرپیچی است و در این آیه چون با حر

«عنب متعدی شههد بههه مع نههای

سرپیچی از روی استکبار است طباطبایی ،همان،ر  ،8ص  182و زمخشری ،همان ،ر ،2ص .)123

ترجمهها
« پههس شههتر را پههى کرد نههد و از فر مههان پرورد ار شههان سههرباز زد نههد و فت نههد :ا
پیامبرانى عذابى را که به ما وعد مىدهى بر سر) ما بیاورب رمارودی).

صههالح ا ههر از

«آن ا ناقه صالح را پى کردند و از امر خدا خود سرباز زدند و با پیغمبرشان صههالح از رو
تهکالم و تمسخر) فتند که ا صالح ،ا ر تو از رسوالن خدایى اکنون عذابى که بر پى کردن نا قههه
و نافرمانى خدا) ما را وعد کرد بیارب الهی قمشهای).
«پس پی کردند شتر را و سرکش نمودند از فرمان پرورد ار خود و فتند ای صالح ب یههار مهها را
آنچه وعد دهی به ما ا ر هستی از فرستاد انب معزی).
«پس آن ماد شتر را پی کردند و از فرمان پرورد ار خود سر پیچیدند و فتند :ای صههالح ا ههر
از پیامبرانی ،آنچه را به ما وعد میدهی برای ما بیاورب فوالدوند).
«پس ،آن ماد شتر را پی کردند [و کشتند] و بدین ونه از فر مههان خههدای خههود سههر برتافت هند و
فتند« :ای صالح؟ ا ر تو واقعاً پیامبر خدا .هستی ،آن ،چه را که [از کیفر الهی] به ما و عههد داد ای
بر ما وارد آورب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
در میان ترجمههای منتخب ،فقط الهی قم شهههای بهها ا سههتفاد از تو ضههیحام دا خههل پران تههز مع نههای
اشراب شد در فعل «عتواب را که بیانگر انگیز درونی این قو در مقابله با پیامبرشان بود انتقاا داد
است .سایر ترجمههای بررسیشد  ،به معنای تضمینشد توجهی نداشتهاند.
ترج مههه پی شههنهادی « :پههس مههاد شههتر را ک شههتند و از روی ع نههاد و ردن فههرازی از فر مههان
پرورد ارشان سرپیچی کردند و فتند...ب

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 651397

 -9و لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْیُنهمْ فَاسْتَبَقُوا الصُراطَ فَأَنَّى یُبْصرُون) یسن)66
برخی مفسران معتقدند از فعل «فاستبقواب حر

جرالی به خاطر نزع خههافض حههذ

شههد ا سههت؛

یعنی در اصل «فاستبقوا الی الصراطب بود است .یا اینکه بههه خههاطر ت ضههمین «اب تههدرب در آن ،مت عهدی
بنفسه شد است؛ یع نههی «اب تههدروا ال صههراط مت سههابقینب ا بههن عا شههور ،ه مههان،ر  ،ص  258و ابوح یههان،
همان،ر  ،9ص .)79

ترجمهها
«و ا ر مىخواستیم دید انشان را بىفروغ مى کههردیم آن گهها به سههوی را پی شههى مههىج سههتند امالهها
چگونه مىدیدند؟ب رمارودی).
«و ا ر ما بخواهیم ،دید هایشان را به مراهى) محو و نابینا کنیم تا چون بههه را سههبقت یر نههد
کجا با کور و مراهى) بصیرم یابند؟ب الهی قمشهای).
«و ا ر میخواستیم می رفتیم دید ان ایشان را پس سبقت رفتند بهسوی را ولی ک جهها بین نههدب
معزی).
«و ا ر بخواهیم هر آینه فروغ از دید انشان می یههریم تها در را ا کههج بههر هههم پی شههی جوی نههد
ولیارا راست را از کجا میتوانند ببینندب فوالدوند).
«و ا ر اراد بفرماییم دید انشان را محو و نابود میکنیم و چههون بخواه نههد بههه را قههد بردار نههد
چگونه میتوانند جلو پایشان را ببینند!ب صفارزاد ).
و ا ر ب خههواهیم چشمان شههان را کههور مههىک هنیم .پههس شههتابان آه نههگ را مههىکن نههد ،ا مهها ک جهها را
مىتوانند ببینند؟ پورجوادی).

ارزیابی ترجمهها
در هیچیك از ترجمههای منتخب ،سرعت رفتن که مع نههای ا شههراب شههد در «ا سههتبقواب ا سههت،
انتقاا پیدا نکرد است .در برخی ترجمهها نیز مانند پورجوادی به معنای سرعت رفتن ا شههار شههد
ولی معنای اصلی پیشی رفتن) مغفوا ماند است.
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ترجمه پیشنهادی« :و ا ر بخواهیم چشمانشان را نابینا میکنیم ،سپس میخواه نههد بههرای ع بههور از
را  ،سرعت رفته ،از هم پیشی بگیرند ،امالا چگونه میتوانند ببیند؟ب
 -10أَ فَأَمنَ الَّذینَ مَکَرُوا السَّیُئام أَنْ یَخْستَ اللَّهُ بههمُ الْهأَرْ َ أَوْ یَهأْتیَهُمُ الْعَههذابُ مهنْ حَی ْهثُ ال
یَشْعُرُون) النحلن)45
فعل «مکرواب متعدی به حر

جر است مصطفوی ،همان،ر  ،11ص  )143ولی در آ یههه شههریفه

بهصورم متعدی بنفسه به کار رفته و «السیئامب مفعوا آن است که نشان مید هههد مع نههای «فع لهوا یهها
عملواب در آن تضمین شد است ابوحیان ،همان .535 :6 ،طباطبایی ،همان،ر  ،12ص .)262

ترجمهها
«پس آیا آنان که نیرنگهای زشت باختند ایمنى دارند از اینکه خداوند آنان را به زمین فرو برد
یا از جایى که ندانند عذاب به سراغشان آید؟ب رمارودی).
«آنان که بر کردار زشت خود مکرها مىاندیشند آیا از این بال ایمناند که خدا نا ا ه مههه را بههه
زمین فرو برد یا از جایى که پى نبرند عذابى به آنان رسدب الهی قمشهای).
«آیا ایمن شدند آنان که مکر کردند بدیها را که فرو بردشان زمین یا بیایدشان عذاب از جایی
که نمیدانندب معزی).
«آیا کسانى که تدبیرها بد مىاندیشند ،ایمن شدند از اینکه خدا آنان را در زمین فرو ب بههرد ،یهها
از جایى که حدس نمىزنند عذاب برایشان بیاید؟ب فوالدوند).
«آیا کسانی که نقشهها و توطئههای مکرآمیز در سر میپرورانند ،خود را ایمن میبینند از این کههه
خداوند آنها را [مثل قارون] در زمین فرو ببرد و یا از جایی که مانش را ندارند بههر آن ههها عههذاب
وارد آورد!ب صفارزاد ).
«پس آیا کسانى که [بر ضد قرآن و پیامبر] نیرنگهای زشت به کار رفت نههد ،ایمنا نههد از این کههه
خدا آنان را در زمین فرو برد یا از جایى کههه پههى نبر نههد ،عههذاب بههه سوی شههان آ یههد؟ب آ یهها آ نههانى کههه
نیرنگهای زشت خود را به انجا مىرسانند در ا مههان ه سههتند ،در حههالى کههه مم کههن ا سههت خداو نههد
آنها را در زمین فروبرد یا عذاب را از آنجایى که احساس نمىکنند ،بدانها برساند.ب انصاریان)

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،31تابستان 671397

«آیا کسانى که به نیرنگ خویش توطئهها زشت بر ضد پیامبر و اسال ) انجا داد نههد ایمنا نههد
از اینکه خداوند آنها را به زمین فرو برد یا عذاب بر آن ههها از جههایى کههه ف کههرش را ن مههىکن نههد فههرا
رسد؟!ب مشکینی).

ارزیابی ترجمهها
در میان ترجمههای منتخب شاید بتوان فت ترج مههة ال هههی قم شهههای بهها ا سههتعماا کل مههة کههردار
توانسته معنای «فع لههوا یهها عم لههواب را منت قهل ک نههد ،ا مهها ترج مههة شههیوایی نی سههت .در م یههان ترج مههه هههای
بررسیشد دیگر ،ترجمه انصاریان ،مشکینی و ارفع بهخوبی معنا هر دو مع نهها را ب یههان کههرد ا نههد کههه
ترجمه ارفع بهعنوان ترجمه پیشنهادی انتخاب شد است.
ترجمه پیشنهادی« :آیا آنانى که نیرنگهای زشت خود را به انجا مههىر سههانند در ا مههان ه سههتند،
در حالى که ممکن است خداوند آن ههها را در ز مههین فرو بههرد یهها عههذاب را از آن جههایى کههه اح سههاس
نمىکنند ،بدانها برساندب ارفع).
 -11وَ نَصَرْنا ُ منَ الْقَوْ الَّذینَ کَذَّبُوا بایاتنا رنَّهُمْ کانُوا قَوْ َ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعینَ) انبیاءن)77
فعل «نصرب باید با حر جر «علیب متعدی شود ولی با حر جههر « مههنب آ مههد ا سههت کههه ن شههان
میدهد متضمن معنای «منع و حمایتب یا معنای «انجاءب است .ابن عاشور می وید :وق تهی «ن صههرب بهها
حر «منب متعدی شود بلیغتر است ،چون بر چنان یاری داللت میکند که نتیجهاش منع د شههمن از
رسیدن به کوچكترین نتیجهای است ابن عا شههور ،ه مههان 83 :17 ،و طباط بههایی ،ه مههان،ر  ،14ص
.)306

ترجمهها
«و او را در برابر مردمى که نشانهها ما را دروغ شمردند یار

کههردیم کههه آ نههان مرد مههى پل یهد

بودند و همه آنان را غرق کردیمب رمارودی).
«و او را بر دفع آن قومى که آیام ما را تکذیب کردند نصرم دادیم ،که آن قو ب سههیار بههدکار
و کافر) بودند و ما همه آنها را یکسر به طوفان) غرق کردیمب الهی قمشهای).
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«و یاریاش کردیم از قومی که دروغ پنداشتند آیتهای مهها را هما نهها بود نههد قههومی ز شههت پههس
غرقشان ساختیم همگانب معزی).
«و او را در برابر مردمی که نشانههای ما را بهدروغ رفته بودند پیروزی بخشیدیم ،چرا که آ نههان
مرد بدی بودند ،پس همة ایشان را غرق کردیمب فوالدوند).
«ما او را علیه قومی که معجزام و نشانههای ما را تکذیب کرد نههد یههاری کههردیم و ن جههام خ یههر
عنایت فرمودیم ،آنها مردمانی فا سههد و تبه کههار بود نههد ،بههه این کههه دل یههل همه شههان را غههرق کههردیمب
صفارزاد ).
و او را یار دادیم به نجام) از روهى که نشانهها ما را تکذیب و ان کههار کرد نههد ،حقالهها کههه
آنها روهى بدکار بودند ،پس همگى آنها را در آب دریا) غرق نمودیم مشکینی).
و و را از قومى که آیام ما را تکذیب کرد بود نههد ن جههام داد یههم کههه آن ههها قههو بههد کههار
بودند :لذا همهشان را غرق کردیم قرشی).

ارزیابی ترجمهها
در میان ترجمههای منتخب ترجمه صفارزاد با کارب سههت کل مههه ن جههام ،مع نههای تضمین شههد در
«نصرنا ب را منتقل نمود است .در میان سایر ترج مههه هههای بررسی شههد  ،ترج مههه م شههکینی بههه مع نههای
تضمینشد در فعل ،با استفاد از پرانتز اشار کرد و ترجمه قر شههی تن ههها مع نههای ن جههام را کههه ف عههل
«نصرنا ب متضمالن آن است آورد و از معنای اصلی غافل شد است.
ترجمه پیشنهادی« :و او را در برابر جمعیتی که آ یههام مهها را ت کههذیب کههرد بود نههد چ نههان یههاری
کردیم که در برابر او به هیچ نتیجهای نرسیدند ،چرا که آن ههها قههو بههدکاری بود نههد از ا هینرو ه مههه
آنها را غرق کردیم.ب
 -12أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما یَر ) النجمن)12
«ممارامب به معنای مجاد لههه ا سههت طری حههی ،1375 ،ر  ،1ص  )388و همان و نههه کههه مالح ظههه
میشود در این آیه شریفه با «علیب متعدی شد است ،در حالی کههه در ا صههل با یههد بهها « فههیب مت عههدی
شود و این به خاطر افادة معنای «مغالبهب یعنی ستیز بهق صههد پ یههروزی در آن ا سههت .چههرا کههه مجاد لههه
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کنند و منکر حق ،قصدشان پیروزی بر خصم است ابن عاشور ،همان ،ر  ،27ص  105و آلو سههی،
همان ،ر ،14ص .)49

ترجمهها
«پس آیا شما با او در آنچه مىبیند ،بگو -مگو مىکنید؟ب رمارودی).
«آیا شما کافران) با رسوا بر آنچه در شب معرار) به چشم م شههاهد کههرد سههتیز مههىکن یههد؟ب
الهی قمشهای).
«آیا ستیز کنید با او بر آنچه میبیند؟ب معزی).
«آیا در آنچه دید است با او جداا میکنید؟ب فوالدوند).
«آیا باز شما مشرکان با او بر سر آنچه در معرار دید است مجادله میکنید!ب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
هیچیك از ترجمههای منتخب ،معنای تضمینشد در فعل مورد بحث را کههه بیانکن نههد انگ یههز
جداا کنند ان است ،انتقاا نداد و به معنای خود فعل اکتفا کرد اند .سایر ترجمهها نیز به این معنا
توجهی نداشتهاند.
ترجمه پیشنهادی« :آیا در آنچه او دید است ،بهقصد پیروزی ستیز میکنید؟ب
 -13حَقیقٌ عَلى أَنْ ال أَقُواَ عَلَى اللَّههه رالَّ الْح َهقَّ ق َهدْ جئ ْهتُکُمْ ببَیُن َهةٍ مهنْ رَبُک ُهمْ فَأَرْ سهلْ مَعهیَ بَنههی
رسْرائیل) اعرا ن)105
همانطور که مالحظه میشود در آیه شریفه «حقیقب با حر

جههر «ع لههیب بههه کههار رف تههه ا سههت و

یکی از احتماالم این است که به دلیل تضمین معنای «حریصب در آن باشد آلو سههی ،ه مههان،ر ،5
ص  .19زمخشری ،ه مههان 137 :2 ،و طبر سههی ،1377 ،ر ،1ص  .)457عال مههه میفرما هید :ط بههق ا یههن
احتماا معنای آیه این ونه میشود« :حریص على کذا حقیقا بهب چرا که «حقیقب بههه مع نههای سههزاوار
بودن با حر جر «باءب به کار میرود طباطبایی ،همان ،ر ،8ص .)212
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ترجمهها
«در خور است که دربار خداوند جز حقال نگویم بهرا سههتی بههرا

شههما بر هههانى از پرورد ار تههان

آورد ا  ،از این رو بنیاسرائیل را با من سیل کنب رمارودی).
«سزاوار آنم که از طر

خدا چیز جز بهحق نگویم ،همانا دلی لههى بههس رو شههن مع جههز ب سههیار

آشکار و حجتى محکم و استوار) از جانب پرورد ارتان برا شما آورد ا  ،پههس بنیا سههرائیل را بهها
من بفرستب الهی قمشهای).
«سزاوار بر آنکه نگویم بر خدا جز حق را همانا آورد شههما را ن شههانی از پرورد ههار شههما پههس
بفرست با من بنیاسرائیل راب معزی).
«شای سههته ا سههت کههه بههر خههدا جههز سههخن حههق ن گههویم .مههن در حقی قههت دلی لههی رو شههن از سههوی
پرورد ارتان برای شما آورد ا  ،پس فرزندان بنیاسرائیل را همرا من بفرستب فوالدوند).
«شایسته است که دربار ی خداوند جز به حقال سخن نگویم ،به تحقیق من با معجز ای آ شههکار از
جانب آفرید ارتان آمد ا  ،پس فرزندان اسرائیل را همرا من روانه کنب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
چنانچه مالحظه میشود در ترجمههای مذکور برای «حقیقب تن ههها مع نههای سههزاوار بههودن در ن ظههر
رفته شد است و معنای تضمینشد در آنکه اشار به تمایل شدید در بیان حق ،از جا نههب ر سههوا
الهی دارد ،منتقل نشد است .بررسی سایر ترجمهها نیز ن شههان داد هیچ هیك از مترج مههان بههه مع نههای
تضمینشد در کلمه «حقیقب توجهی نداشتهاند.
ترجمه پیشنهادی« :من شدیداً عالقهمند که دربارة خههدا جههز حههق ن گههویم و سههزاوار ا سههت کههه
این ونه باشد...ب
 -14فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى رلَى الظُلُ فَقااَ رَبُ رنُی لما أَنْزَلْتَ رلَیَّ منْ خَیْرٍ فَقیر) القصصن)24
حر «ال ب مت عههدی شههد تهها
فقیر با حر جر «الیب ا سههتعماا می شههود و لههی در آ یههه شههریفه بهها ه
متضمن معنای «سائل و طالبب باشد زمخشری ،همان ،ر  ،3ص  402و درو یههش ،1415 ،ر  ،7ص
.)303
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ترجمهها
« پس برا آن دو وسفندان را) آب داد سپس به سایه باز شههت و فههت :پرورد ههارا بههه هههر
خیر که به من برسانى نیازمند ب رمارودی).
«موسى وسفندانشان را سیراب کرد و با حالى خسته) رو به سههایه درخ تههى آورد و فههت :بههار
الها ،من به خیر

یعنى زند انى و قوم و غذایى) که تو از خوان کرمت) نازا فر مههایى مح تههاجمب

الهی قمشهای).
«پس سیراب کرد برای ایشان سپس باز شت بهسوی سایه و فت پرورد ههارا هما نهها مههنم بههدان
چه فرستادی به سویم از خیر نیازمندب معزی).
«پس برا آن دو [ ،وسفندان را] آب داد ،آن ا بهسوی سایه بر شههت و فههت :پرورد ههارا،
من به هر خیر که سویم بفرستى سخت نیازمند ب فوالدوند).
«پس موسی وسفندهای آنها را آب داد ،آنگا به و شهههای در سههایه نش سههت و عههر

کههرد:

آفرید ار پرورد ارا ،به هر خیر و نعمتی که بر من نازا فرمایی محتاجمب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمههای منتخب ،تنها به معنای فقیر توجه شههد و مع نههای تضمین شههد انعکا سههی در آن ههها
نداشته است .در سایر ترجمههای بررسی شههد ن یههز بههه مع نههایی کههه کل مههه «فق یههرب مت ضهمالن آن ا سههت،
اشار ای نشد است.
ترجمه پیشنهادی...« :آنگا بهسوی سایه باز شت و فت :پرورد ارا من نیازمندانه ،خواهان هر
نعمت و خیری هستم که بهسوی من فرو فرستی.ب
 -15و مَنْ یَرْغَبُ عَنْ ملَّة ربْراهیمَ رالَّ مَنْ سَفهَ نَفْسَهُ وَ لَقَد ا صهْطَفَیْنا ُ فههی ا لهدُّنْیا وَ رن َّههُ فههی الْههاخرَة
لَمنَ الصَّالحینَ) بقر ن)130
فعل «سفهب الز است ولی در آیه شریفه به صههورم مت عههدی بنف سههه بهکاررف تههه ا سههت تهها مت ضههمن
معنای «جهل نفسه لخفة عقله و عد تفکرب یا «اهلکهاب باشد روح المعانی ،همان ،ر ،1ص .)385
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ترجمهها
«و چه کس جز آنکه سبك مغز است از آیین ابراهیم رو مى رداند؟ در حالى که مهها او را در
این جهان بر زید ایم و بى مان او در جهان واپسین از شایستگان استب رمارودی).
«و چه کس از آیین پاک ابراهیم رو
شر

رداند بهجز مرد بیخرد؟! زیرا ما ابراهیم را در دنیا به

رسالت) بر زیدیم و البته در آخرم هم از شایستگان استب الهی قمشهای).

«و کیست که روی بگرداند از آیین ابراهیم جز آنکس که تبا کرد است خوی شههتن را و هما نهها
بر زیدیمش در دنیا و او است در آخرم از شایستگانب معزی).
«و چه کسى -جز آنکه به سبك مغز

راید -از آیین ا بههراهیم رو بر مههىتا بههد؟ و هما او را در

این دنیا بر زیدیم و البته در آخرم [نیز] از شایستگان خواهد بودب فوالدوند).
«چه کسی جز آنکه خودفریب باشد از آیین [توح یههدی] ا بههراهیم روی برمیتا بههد! و مهها او را [ بههه
پیشوایی امالت یکتاپرست] در اینکه دنیا بر زیدیم و مسلماً او در آخرم نیز از [سرآمدان] .صههالحان
[الهی] خواهد بودب صفارزاد ).
«آیا کیست که از ملت ابراهیم اعرا ک نههد و دور زی نههد؟ ترک نمیک نههد د یههن و شههریعت
ابراهیم را) جز آن کسی که بی خههرد با شههد و ن فههس خههود را بههه هال کههت ا نههدازد و بههه نههادانی ذل یههل
رداند) سو ند که ما ابراهیم را در دنیا بر زیدیم که حجالت و اما و پیشوا همه با شههد) و هما نهها
او در آخرم از خوبان و نیکوکاران استب خسروی).

ارزیابی ترجمهها
هیچیك از ترجمههای منتخب ،هر دو معنا را باهم منتقل نکرد اند؛ رمارودی ،ال هههی قم شهههای
و فوالدوند ،معنای اصلی «سفهب یعنی بههی خههردی و م عههزی و صههفارزاد مع نههای ا شههراب هشد در آن
هالکت و خودفریبی) را که میتوان فت نتیجه بیخردی است ،منتقل کرد اند .در میان ترجمه-
های موردبررسی دیگر ،ترجمه خسروی هر دو معنا را آورد است.
ترجمه پیشنهادی« :از دین و شریعت ابراهیم جههز ک سههی کههه نههادانی کههرد خههود را بههه هال کههت
بیفکند ،رو برنمی رداند...ب
 -16ال یَسَّمَّعُونَ رلَى الْمَلَه الْأَعْلى وَ یُقْذَفُونَ منْ کُلُ جانب) صافامن.)8
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فعل «یسالمعونب مت عههدی بنف سههه ا سههت و وق تههی بهها حههر

«ا لههیب مت عههدی می شههود مت ضههمن مع نههای

«االصغیب یا «االصغی مع االدراکب است زمخشری ،همان 36 :4 ،و آلوسی ،ه مههان،ر  ،12ص 68
و ابوحیان ،همان،ر  ،9ص .)92
«که به فتار) رو فرشتگان) فراتر وش نمىتوانند داد و از هر سو هد

تیرها

شهههاب)

قرار مى یرندب رمارودی).
«تا شیاطین هیچ از وحى و سخنان فرشتگان عالم باال نشنوند و از هر طر
الهی قمشهای).

به ق هههر را نههد شهوندب

«نتوانند وش دادن را بهسوی رو فرازین و پرتاب شوند از هر سویب معزی).
«ابهطوری که نمیتوانند به انبو افرشتگان عالم باال وش فرا ده نههد و از هههر سههوی پر تههاب
میشوندب فوالدوند).
«خبرچینهای شیطان نمیتوانند به مذاکرام مجمع اعالی آسمان وش فههرا ده نههد ز یههرا از هههر
سو [بهوسیله شهابهای ثاقب] راند میشوندب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
همان ونه که مالحظه میشود در ترجمههای منت خههب ،تن ههها بههه مع نههای « سههمعب اکت فهها شههد  ،در
حالی که به جهت متعدی شدن این فعل با حر

جر «الیب ،مقصود وش دادنی است که بهها درک

مطلب ،همرا باشد و این مسئله اشار به نک هته مه مههی ا سههت؛ چههرا کههه هههد از شههنیدن ا سههتفاد از
محتویام شنید هاست و در غیر این صورم فاید ای بههر آن متر تههب نی سههت .لههیکن بههه ا یههن مع نهها در
ترجمههای منتخب توجه نشد است .سایر ترجمهها نیز اشار ای به آن نداشتند.
ترجمه پیشنهادی« :آنها نمیتوانند به سخنان) فر شههتگان عهالم بههاال ههوش داد  ،آن را ادراک
کنند ،زیرا...ب
 -17قالُوا رنَّکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَن الْیَمین) الصافامن)28
فعل «اتیب وقتی با جهت راست میآید ،با حر جهرال «مههنب مت عهدالی مههی شههود و لههی در این جهها بهها
حر «عنب آمد است که به مع نههای م جههاوز ا سههت و ا یههن ن شههان مههید هههد در ف عههل «تأتون نههاب مع نهی
«تصدونناب تضمین شد است که با مجاوز تطابق معنایی دارد .کل مههة «ی مههینب ن یهز در این جهها ا سههتعار
برای خیر است ابن عاشور ،همان ،ر ،23ص .)24
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ترجمهها
«مى ویند :شما بودید که از سو راست نزد ما مىآمدیدب رمارودی).
« ویند :شما بودید که از سمت راست و چپ برا فریب) ما مىآمدیدب الهی قمشهای).
« فتند همانا شما بودید میآمدید ما را از راستب معزی).
«او می ویند :شمااظاهراً از در دوستی بهها مهها در مههیآمد یههداو خههود را حق بهههجانب مههی-
نمودید ب فوالدوند).
«پیروان به سردمداران ک فههر رو کههرد و می وی نههد « :شههما بهها اع مههاا قههدرم ،مهها را بههه را خههود
میخواندیدب صفارزاد ).

ارزیابی ترجمهها
همانطور که مالحظه میشود در چهار ترجمه اوا عالو بههر عههد تو جههه بههه ت ضههمین در انت قههاا
معنا ،ترجمة روانی نیز از آیه ارائه نشد است .ترجمه صفارزاد نیز ا رچه روان است ،چندان دق یههق
به نظر نمیرسد .سایر ترجمهها نیز ترجمه دقیقی که ویای هر دو معنا باشد ،ارائه نکرد اند.
ترجمه پیشنهادی « :اغواء شد ان به رهبران باطل) می ویند :شما بودید که بههه سههراغ مهها مههی-
آمدید و ما را از خوبی و نیکی بازداشته ،مرا میکردید.ب
 -18یُبَصَّرُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْر ُ لَوْ یَفْتَدی منْ عَذاب یَوْمئذٍ ببَنیه) المعاررن)11
ابن عاشور می وید« :افتداءب دادن فدیه است و فدیه عو ضههی ا سههت کههه بههرای ن جههام از تب عههام
سوء داد میشود« .منب ابتدائیاله که بعد از فعل «یفتدیب آمد است ،نشان مید هههد کههه در ا یههن ف عههل
معنای «یتخلصب اشراب شد است ابن عاشور ،همان ،ر ،29ص .)149

ترجمهها
«در حالى که خویشاوندان) به هم نشان داد مىشوند؛ نهکار دوست مىدارد کاش برا فرار
از عذاب آن روز ،فرزندانش را سربها دهدب رمارودی).
«چون حقیقت حال شههان بههه آن ههها بنمای نههد آن روز کههافر بههدکار آرزو ک نههد کههه هکاش توان سههتى
فرزندانش را فدا خود سازد و از عذاب به رهدب الهی قمشهای).
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«نمایانید شوند بدیشان دوست دارد ناهکار کههاش فد یههه مههیداد از عههذاب آن روز پ سههرانشب
معزی).
«آنان را به ایشان نشان میدهند .ناهکار آرزو میکند که کاش برای رهایی از عههذاب آن روز
میتوانست پسران خود را عو

دهدب فوالدوند).

«ا رچه دوستان و یا خویشاوندان را به آنها نشان دهند امالهها در آن روز ،کههافر ناه کههار حا ضههر
است حتالی فرزندانش را فدیه بدهد بلکه خودش را از عذاب نجام ببخشدب صفارزاد ).
آن دوست) به آنان نشان داد مىشوند ،خال کار آرزو مىکند که بههرا ن جههام) از عههذاب
آن روز پسرانش را تاوان دهد رضایی).
«آن روز [کارهایشان را] به آنان نشان دهند و نهکار آرزو کند برا رهایى از عذاب ،سربها
دهد پسرانش راب صلواتی).

ارزیابی ترجمهها
همان ونه کههه مالح ظههه مههی شههود ،در م یههان ترج مههه هههای منت خههب ،ال هههی قم شهههای ،فوالدو نههد و
صفارزاد  ،معنای اشراب شد در فعل «یفتدیب یعنی رهایی و ن جههام از عههذاب را در ترج مههه خههود
منعکس کرد اند .شاید بتوان فت تعبیر به فرار از عذاب در ترجمه رمارودی نیز اشار بههه ه مههین
معنا داشته باشد .ا رچه معنای دقیقی نیست؛ چراکه فرار همیشه منجر به نجام نخواهد شد .در میان
سایر ترجمهها نیز رضایی و صلواتی به هر دو معنا اشار کرد اند.
ترجمه پیشنهادی« :در حالى که خویشاوندان) به هم نشان داد مىشوند؛ نهکار آرزو میک نههد
که کاش برا فرار از عذاب آن روز ،فرزندانش را سربها دهد تا از عذاب رهایی یابد.ب

نتیجه
 -1یکی از اسلوبهای زیبا در زبان عربی ،تضمین ا سههت کههه ع بههارم ا سههت از آمی خههتن مع نههای
یك لفظ در لفظی دیگر ،همرا با قرینه ،به ونهای که هر دو معنا را باهم افاد کند.
 -2ت ضههمین در ف عههل و ا سههم مههورد ات فههاق نحو یههان ا سههت و لههی در مههورد ت ضههمین در حههر ،
اختال نظر وجود دارد.
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 -3به نظر میرسد تضمین نوعی مجاز خاص است؛ چراکه بر معنای وضعشد بذاته و بر مع نههای
محذو با قرینه ،داللت دارد؛ بنابراین با م جههاز مط لههق کههه ل فههظ من صههر
تفاوم دارد.

از مع نههای و ضههعی ا سههت،

 -4بههرای انت قههاا مع نههای ت ضههمین ،از دو روش ا صههل قههرار دادن کل مههه مههذکور و ب یههان م حههذو
بهصورم حاا و بالعکس یعنی اصل بودن کلمه محذو و بیان مذکور بههه ا سههلوب حههاا مههی تههوان
بهر برد.
 -5در بین صاحبنظران در مورد قیا سههی یهها سههماعی بههودن ت ضههمین ،اختال ن ظههر و جههود دارد.
لیکن اکثریت آنها به قیاسی بودن تضمین با رعایت سه شرط معتقد هستند.
 -6ا رچه بیتوجهی به تضمین در آیام موردب حههث مو جههب خ طههای در ف هههم ن شههد ا سههت ،ا مهها
توجه به آن ،در انتقاا معانی آیام ،ترجمه را دقیقتر و زیبایی محتوایی آیام را بههه خوان نههد منت قههل
میکند.
 -7از آنجایی که در زبان فارسی ،کلمام غال بهاً تههوان ر سههاندن دو مع نهها را ندار نههد ،بههرای انت قههاا
معنای تضمینشد در یك کلمه که مورد عنایت متکلم هم هست ،الز است هر دو معنا در ترجمه
آورد شود تا مقصود ویند بهصورم کامل منتقل شود؛ اما این بررسی نشان داد که ترج مههه هههای
فارسی قرآن ،غالباً نسبت به این مطلب بیتوجه بود و این امر آسیبی برای ترجمه بهحساب میآید.
 -8در میان ترجمه هههای بررسی شههد در آ یههام منت خههب ،ترج مههه آ قههای ال هههی قم شهههای و خههانم
صفارزاد  ،بیشترین توجه را در انتقاا معنای تضمینشد  ،به خود اختصاص دادند.
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