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روش توصیفی -تلیییی ازگونۀ انتقادی سامان یافتهاست؛ از ایا رو ،باا تکیاه بار

منتخبی از واژ های سور های نور ،فرقان و شعراء در ترجمههاای آیتای (
 ،)n.d.الهایقمشاهای (Qomshehei, 2002

 ،)Elahiرضاایی اصافهانی

Ayati,
Rezaei

) ،)Isfahani, n.d.فوالدوند ( )Foolad vand, 2007و معزّی ( )Moezzi, 1993به

بررسی عمیکرد مترجمها در برابریابی واژ های نشاندار و شیوۀ انتقال مؤلفههاای

معنایی ای گونه واژ ها میپردازد برآیندِ پهوه  ،نشان میدهد که توجهِ ناکافیِ

مترجمها به آحاد تشکیلدهندۀ معنای یا

واژ  ،منجار باه اراماۀ معناای اولیاه و

هستهای از واژ شد است با وجود اینکاه های یا

از متارجمهاا در اراماۀ برابار

نهادهای دقیقِ واژ های مورد بررسی ،کامالً موفاق عمال نکارد اناد؛ بایاد اشاار

نمود بهترتیب ترجمههای رضایی اصفهانی ،الهی قمشه ای ،آیتی ،معزی و فوالدوناد
دربردارندۀ بیشتری تا کمتری توجه به آحاد معنایی واژگان قرآنی بود اند

واژههای کلیدی :قرآن ،ترجمه ،تجزیه به آحاد واژگان

 .1مقدمه
با نگاهی به تاریخچۀ معناشناسی ،میتوان روشهای گوناگون و کارآمدی را یافت که در پی ارامۀ
تبیین ای درساات از موضااو هااای مطاار شااد در معن ااشناساای و از جمیااه فهاام واژگااان هسااتند

«معنایشناسای کاه باه مطالعاۀ عناصار زباان مایپاردازد همچاون عیام اصاول کاه منطاق و ضااابطۀ

استنباطهای فقهی را ارامه میکند به مثابۀ منطق و ضابطۀ عیم زبانشناسی است که با آن میتوان از

خطا در درک مدلولهای کالم و فهام معاانی کیماههاا و ترکیابهاای یا

مات بار حاذر باود»

( )Ekhtyar, 1969, p. 127بنابرای معناشناسی به بررسای معناا مایپاردازد و «کاار کشا

سااز و

کارهای معنا را با مطالعۀ عیمی به عهد دارد؛ معنایی که در پس الیههای مت ذخیر شد و هر چه
مت پیچید تر ،ادبیتر ،چند الیهایتر و در صدد انتقال معانی بیشتر با حجم زبانی کمتر باشاد ،کاار

معنیشناسی نیز به همان میزان سختتر و پرهیجانتر میشود و نیاز به قواعد منظم و منسجم ،بیشاتر
رخ ماینمایاد» ( )Motie, 2008, p. 31باا گساترش مبلا هاای معنااشناسای ،پاهوه
الیههای گوناگون ی

در زمیناۀ

مت وارد مرحیۀ جدیتری شد است از آنجا که «واژ کوچکتری واحاد

زبانی است که به تنهایی و به طور مستقل میتوان آن را به کار برد» ( Bolinger and Sears, 1968,

 ،)p. 43واژ  ،بااه عنااوان اصااییتااری واحااد معنااایی ،نقا

اساساای در انتقااال معنااا دارد یکاای از

دغدغههای معناشناسی ،تلییل و تجزیۀ آحاد معناایی واژگاان اسات کاه از آن مایتاوان باه مثاباه

رویکردی در معناشناسی و مطالعا ترجمه بهر برد همانگونه که از نام ای روش بر میآیاد ،باه
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تلییل مفهوم ی

واژ بر پایۀ اجزای ساازند اش مایپاردازد ایا روش ،در مبلا هاای فیسافی

مرتبط با زبان ،پیشینهای دیرینه دارد هر چند در سالهاای اخیار ،باه صاور گساترد ای در میاان

زبانشناسان به کار آمد است و «اصطالحی که معادل تلییل مؤلفهای بهکار میرود ،هماان تجزیاه
واژگانی 1است» ()Lyons, 2012, p. 153

بنابرای برای دست یافت به معنای دقیق ،الزم است کاه مسائیه «تجزیاه باه آحااد واژگاان» در

فرآیند ترجمۀ قرآن موردُ توجه مترجمان قرار گیرد ،تا با بهر گیری از عاملهای دیگار ،ترجماهای
دقیق ارامه گردد ای روش ،نق

مهمی در شناختِ اختالفِ موجود میانِ واژ های بهظاهر هممعنا،

دارد به گونهایکه ،با کاربست ای روش در شناخت معنای واژ های زبان مبدأ ،میتاوان نگرشای

ژرفتر به مقولۀ برابریابی واژگانی داشت همچنی ای شیو کم

میکند تا با شناختِ واژ هاای

«نشاندار» 2از واژ های «بینشان» ،3با گونۀ سبکی زبان مبدأ نیز بیشتر آشنا شد
پهوه

پی رو میکوشد تا با واکاوی واحدهای معنایی برگزید ای از واژ هاای نشااندار در

سور هاای ناور ،فرقاان و شاعراء ،میازان تعاادلِ واژگاانی را در ترجماههاای آیتای (،)Ayati, n.d.
الهیقمشهای ( ،)Elahi Qomshehei, 2002رضایی اصفهانی ) ،)Rezaei Isfahani, n.d.فوالدوناد
( )Foolad vand, 2007و معزّی ( )Moezzi, 1993مورد ارزیابی قرار دهد هدف پهوه
از ی

حاضر،

سو بررسی نمونههاای برجساته ،گونااگون و نشااندارِ واژ هاایِ دربردارنادۀ آحااد معناایی

بود است از سوی دیگر ،ای مقاله بر آن است تاا جامعاۀ آمااری ملادود و متناسابی از واژ هاای

قرآنی را مشخص نماید پس از بررسی سور های قرآنی ،سه سورۀ نور ،فرقان و شعراء ،برای دست
یافت به هدفهای یادشد  ،مناسب دید شدند بنابرای ای پهوه

میکوشد از رهگذر بررسی و

تجزیۀ آحاد معنایی واژ های نشاندار سور های یادشد  ،به پرس هایی پاسخ دهد نخست اینکاه،

تجزیه به آحاد واژگان ،چه نقشی در تلقق تعادل ترجمهای و فهم واژگان قارآن بار عهاد دارد؟

دوم آنکه ،تجزیه به آحاد معنایی واژگان زبان مبدأ ،تا چه میزان در ترجمۀ قرآن امکانپذیر است؟

در نهایت ،عمیکرد مترجمهای پی گفته در انتقال مؤلفههاای معناایی واژگاان زباان مبادأ چگوناه

است؟ به نظر میرسد ای بررسی میتواند به روش نمودن مواردی منجر شود کاه از ایا قرارناد:

ال ) تلییل واحدهای معنایی واژ ها ،برای پی بردن به ماهیّت و تفاو های معنایی واژ هاایی کاه

هممعنا به نظر میرسند و در نتیجه برای فهم معنای نهفته در واژ های قرآنی و دست بافت به برابری

در ترجمه دو زبان بسیار را گشا است ب) در نظر گرفت واحدهای تشکیلدهندۀ معنای واژ هاای
1

lexical decomposition
marked
3
unmarked
2
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زبان مبدأ ،با توجه به بافت کالم امکانپذیر و کارآمد است پ) مترجمها فقط به انتقال معنای اولیه
و هستهای واژ ها توجه نمود اند

 .2 .1روش پژوهش
ای پهوه  ،با استفاد از روش توصیفی -تلیییی از گونۀ انتقادی و با تکیاه بار منااب کتابخاناهای
سامان یافته است همچنی با ارامۀ برخی مفاهیم مرتبط با حوزۀ تجزیۀ واحدهای معناایی واژگاان و
ارتباط آن باا فرآیناد ترجماه ،عمیکارد ترجماههاای آیتای ( ،)Ayati, n.d.الهایقمشاهای (

Elahi

 ،)Qomshehei, 2002رضایی اصفهانی ) ،)Rezaei Isfahani, n.d.فوالدوند ()Foolad vand, 2007
و معزّی ( )Moezzi, 1993در ترجمۀ سه سورۀ یادشد مورد ارزیابی و سنج

قرار میگیرد

 .3 .1پیشینۀ پژوهش
در پیوند با تجزیه به آحاد واژگاان ،پاهوه هاای در خاوری انجاام گرفتاه کاه در ایا بخا

باه

مهمتری ِ آنها اشار میشود حاجیخانی و همکاران ( )Hajikhani et al., 2017در مقالۀ «تلییل
و ارزیابی افعال سورۀ مبارکۀ بقر با رویکرد تجزیه به آحاد واژگان» با رویکردی انتقادی ،فعلهای

سورۀ مبارکۀ بقر که ترجمههای آنها در یازد ترجمۀ مشهور معاصر قرآن با چاال

همارا باود

است ،را تجزیه به آحاد نمود اند تا معنای کامل آنهاا مشاخص شاود اماانی ( )Amani, 2014در

مقالۀ «نقد ترجمههای الهایقمشاهای ،فوالدوناد و خرمشااهی از قارآن بار اساا

تجزیاه بار آحااد

واژگانی» به بررسی مؤلفههای معنایی واژ های «ریب ،ذبا و خشیة » در ساورۀ بقار پرداختاه و باا

رویکردی انتقاادی عمیکارد متارجمهاای یادشاد را بررسای نماود اسات همچنای میرحااجی و
همکاران ( )Mirhaji et al., 2011در مقالۀ «کاربردشناسی اصل تعادل ترجمهای واژگان در فرآیند

ترجمۀ قرآن» به بررسی برخی ترجمههای فارسی از واژ های قرآن از جنبۀ الیههای مختی

معنایی

پرداختهاند و به صور گذرا به مقولۀ تجزیه به آحاد واژگانی در قرآن اشار نمود اناد در پایاان،
صفوی ( )Safavi, 1990در مقالۀ «نشانداری در معنیشناسی و مسئیۀ مؤلفههای معنایی» عاالو بار

تبیی مؤلفههای معنایی ،به برخی کاستیهای ای روش اشار نمود و مقولۀ نشاانداری واژگاان را

بررسی و تلییل نمود است با ای وجود ،تاکنون پهوهشی در پیوند با بررسای واحادهای معناایی

واژگان در سور های نور ،فرقان و شعراء انجام نشد است بر ای مبنا ،پهوه ِ حاضر بار آن اسات

تا به واکاوی چگونگی برابریابی واژ های اسم و فعل ،در سور های یاد شد در پنج ترجمۀ فارسی
آیتی ( ،)Ayati, n.d.الهیقمشهای ( ،)Elahi Qomshehei, 2002رضایی اصفهانی Rezaei Isfahani,

) ،)n.d.فوالدوناد ( )Foolad vand, 2007و معازّی ( )Moezzi, 1993بپاردازد تاا از ایا رهگاذر
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عمیکرد مترجمها را با تکیه بر مؤلفههای معنایی واژ ها ،نقد و ارزیابی نمود و میزان پایبندی آنها

حاضار ،بار آن اسات تاا نظریاهای

را در ای زمینه بررسی کند بناابرای  ،از آنجاامیکاه پاهوه

معناشناسی را با حوزۀ مطالعا ترجمه پیوناد زد و از آن باه عناوان سااز و کااری بارای واکااوی
برابریابی گزید ای از واژ های قرآن ،بهر برد ،پهوهشی نو بهشمار میرود

 .2تجزیه به آحاد واژگان
رویکرد تجزیه به آحاد ،ابتدا در زبانشناسی مردمشناختی  ،بارای بررسای رواباط میاانِ تعبیارهاای
1

خویشاوندی ابدا شد ،اما به مرور به عنوان ساز و کاری کارآمد در پاهوه هاای معناایی باهکاار

گرفته شد بر پایۀ ای روش ،ساز های واژگانی به آحاد معنایی ساازند شاان تجزیاه مایشاوند در

رویکرد تجزیه به آحاد ،ساخت معنایی زبان دربرگیرندۀ آحاد معنایی متضادی است که هار واحاد
لغوی یا واژ  ،ترکیبِ ویه ای از ای آحاد معنایی ،در نظر گرفته میشود مانند:
بچه={+جاندار}{+انسان}{-بالغ}

پسر بچه={ +جاندار}{+انسان}{-بالغ}{+مذکر}

دختر بچه= {+جاندار}{+انسان}{-بالغ}{+مون } ()Lotfipour Saedi, 1992, p. 33

ای رویکرد معناشناختی در سال  ،1963مورد توجهِ پهوهشگرانی مانند کتاز 2و فاودور 3قارار

گرفت .نگرش مؤلفهای به معناشناسی ،مبنای شکلگیری اثرِ «ساخت ی

نظریۀ معناایی» 4کتاز و

فاودور باود ( )Palmer, 1987, p. 154بناابرای « ،معناشناسای کتاز ،باهمثاباه رویکاردی تااز در

معناشناسی واژگانی ،از روش توصی های صوری ساختگرایی بهار مایبارد کتاز و فاودور باه

کم

نمونهای ،مسیر تلیییی را معرفی میکنند کاه در آن ،باه هنگاام تلییال مؤلفاهای ،معناهاای

گوناگون ی
بخشی از ی

کالسی

واژ میتوانند در فرهنگ واژۀ صوریشد ای نمای

داد شوند و ای فرهنگواژ ،

دستور صوری را تشکیل میدهد نموناۀ ماورد نظار آنهاا کاه اماروز باه نموناهای

تبدیل شد است ،واژ ( )Bachelorانگییسی اسات کاه از چهاار معناای گونااگون «مارد

مجرد»« ،سیلشور تاز کار»« ،فارغالتلصیل دورۀ کارشناسی» و « خز (فُ

) بدون جفات در فصال

جفتگیری» برخوردار است و به شکیی ساد شد  ،میتوانند به شکلهای زیر نماای
(:)Evans, 2009, p. 5

داد شاوند»

ال ( :انسان)( ،مذکر) [کسی که تاکنون ازدواج نکرد است]
1

linguistic anthropology
J. J. Katz
3
J. A. Fodor
4
the structure of a semantice theory.
2
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ب( :انسان)( ،مذکر) [سیلشور جوان و زیردست سیلشوری دیگر]

ج( :انسان) [فارغالتلصیل پایی تری مقط تلصییی دانشگا ]
د( :غیرانسان)( ،مذکر) [خز (فُ

) بدون جفت به وقت جفتیابی]

شکل  :1توصیف صوری مؤلفههایی واژه «»Bachelor

همانگونه که مشاهد میشود ،ای گونه تلییل ،به تکهتکه نماودن سااز هاای ساازندۀ معناای

واژ ها میپردازد تا به شناخت بهتر معنای واژ ها دست یاباد و در نتیجاه ،باه متارجم در برابریاابی،

یاری کند لوبنر ( )Lobner, 2000, p. 137-139برخی از سودمندیهای تلییل آحاد به واژگاان و

مؤلفههای معنایی را مشاتمل بار ایا ماوارد دانساتهاسات 1 :باا ایا روش ،امکاان مقایساۀ معناایی

زبانهای گوناگون ،ساد تر میشود  2معنای واژ ها به ترکیبهایی از معناهاای پایاه ،فارو کاساته

میشود  3میتاوان الگوهاایی از معناای واژ هاا را اراماه داد  4امکاان تفسایر دقیاقِ مادخلهاای
واژگانی ،فراهم میشود  5با استفاد از آنها میتوان رواباط معناایی را اراماه نماود  6مایتاوان،

ویهگیهای ترکیبی مدخلهای واژگانی را تبیی نمود

 .3مؤلفههای معنایی و واژههای نشاندار
بررسی مؤلفههای معنایی ،یکی از روشهای کارآمد در مطالعا ترجمه است که با تجزیۀ واژ باه
آحاد کوچ

تر ،موجب تمایز معنای واژ ها نسبت به ی

دیگر میشود در واق  ،های دو واژ ای

را نمیتوان یافت که در همگیِ آحاد معنایی ،هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در یا

جایگاا

باشند ای مقوله ،با اهمیتای کاه دارد ،سابب شاد تاا پهوهشاگرانی مانناد پاالمر ()Palmer, 1987

هممعنایی میانِ واژ ها را نپذیرفته و در نتیجه مقولۀ به هممعناایی کامال میاانِ واژ هاای یا

زباان
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معتقد نباشند برای نمونه ،پالمر ( )Palmer, 1987, p. 110با ارامۀ پنج گونه تفاو میاانِ واژ هاای
هممعنا ،ای مسئیه را ای گونه شر میدهد« :هممعنایی واقعی در میان واژ ها وجود ندارد و هی

دو واژ ای دقیقاً ی

معنا ندارند و میان آنها پنج تمایز وجود دارد :ال ) گروهی از ای واژ ها،

بهگونههای خاص زبان تعیّق دارند .ب) چند واژۀ هممعنا در ساب
هممعنا هستند برای نمونه ،واژ ای در ی

هاا و کااربردهاای مختیا

معناا ادبای اسات و واژ ای در هماان معناا در ساب

ملاور ای و غیر ادبی بهکار رود ج) برخی از واژ ها فقط از نظر عاطفی یاا سانج
ی

معناایی ،از

دیگر متمایزند؛ در حالیکه معنایشان یکسان اسات د) برخای واژ هاا از نظار هامنشاینی در

ملدودیتاند ،یعنی آوردن واژ ای در ارتباط با واژۀ خاصی امکانپذیر است ها) ایا گوناه باه
نظر میرسد که معنای برخی از واژ ها نزدی

به هم یا بر روی هم قرار میگیرد و دارای معاانی

نزدیکی هستند ،که ای نو معانی مورد استفادۀ فرهنگنویسان ،در توضی و تعریا

مبناای یا

واژ به کار میروند مانند واژ های «شایسته»« ،کامل»« ،جا افتاد »« ،به حد رشد رساید » و «باالغ»

بر پایۀ آنچه پالمر بیان کرد است؛ هرگا مؤلفههای معنایی ی
ی

واژ در کنار ی

دیگر ،نمایانگر

مفهوم کیّی باشند که با ویهگی «عمومیات» همارا باشاد ،آن واژ از نظار معناایی ،یا

واژۀ

«بینشان» خواهد بود ای در حالی است که اگر واژ ای دارای آحاد و مؤلفههای ویه  ،جزمیتار و

منلصر به فرد باشد ،به گونهای که بتوان آن واژ را زیر مجموعۀ واژۀ «بینشان» به شمار آورد ،در

ای حالت ،ویهگیِ «نشانداری» را میتوان برای چنی واژ ای در نظار گرفات بناابرای «باه للاا

معنایی در سط واژ و جمیه ،عناصر و ساختهای نشاندار نسبت به همتایان بینشاان خاود از باار
معنایی بیشتری برخوردار هستند در واق  ،آنها حامل بخ های خاصی از معناا هساتند کاه ماورد
توجه خاص تولیدکنندۀ ی

پار گفتار خاص زبانی است از ای رو ،انتقاال ایا گوناه معاانی در

فرایناد ترجماه باه ساهولت انجاام نمایگیارد» ( )Golfam et al., 2010, p. 2ترجماۀ واژ هاای

غیرهستهای نیازمند توانایی باالیی است ،به گونهای که مترجمها باید در اثربخشی بهتر ترجمۀ مت ،
بهویه مت های ظری

و حسا  ،به ای مقوله کنند زیرا باید در نظر داشت که میزان بهکاارگیری

واژ های هستهای و غیرهستهای میتواند ساز و کار مناسبی برای نقد و ارزیابی ترجمه باشد

 .4تجزیه به آحاد واژگان قرآن
در ای جا ،واژ هایِ سور های ناور ،فرقاان و شاعراء ،باه عناوان نموناه انتخااب شاد اناد در ابتادا

ساختهای معنایی آنها ارامه خواهد شد ،سپس ،عمیکرد پنج ترجمۀ فارسی اشار شاد  ،در زمیناۀ
چگونگی انتقال مؤلفههای معنایی پی گفته در مت زبان مقصد شر داد میشود
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﴿ .1 .4قد یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً﴾ (سورة نور ،آیۀ )63
در ای آیۀ شریفه ،دو واژ «یَتَسَیَّیُونَ» و «لِواذاً» آمد است که واکاوی مؤلفههای معنایی ای واژ ها،

مترجم را در دستیابی به معادلهای معنایی دقیقتر یاری میرساند در تعری

واژۀ نخسات چنای

آمد است« :انسلّ الرّجل م الزحام :أی انطیق فی استخفاء وفی حدی  :فانسییت م بای یدیاه :أی

مَضَیتُ وخَرجَتُ بتأنٍ وتادرجٍ»

1

( Ibn Manzur, n.d, vol. 11, p. 338; Al-Zubaidi, 1997, vol.

 )29, p. 208با توجه به ای تعری  ،مفهوم «بیرون رفت به گونهایکه مخفیانه ،بهآرامی ،قدمبهقدم

و کمکم باشد» برداشت میشود نگارندۀ «مقیییس اللغی » نیز اشار میکند که« :سلّ :أصل واحد ،و
هو مدّ الشیء فی رفق وخفاء ،ثمّ یلمل عییه» )Ibn Fares, 1979, vol. 3, p 59( 2ای پار گفتاار،

بر کشیدنِ چیزی ،با مالیمت و مخفیانه داللت دارد در اثر «التلقیق فی کیما القرآن الکریم» نیز
ّ
المیدة :هو التلصّل والخروج ما شایء ،کسالّ السای ما
آمد است« :أنّ األصل الواحد فی هذ
الغمد» )Al-Mustafawi, 2014, vol. 5, p. 225( 3بنابرای  ،اصل واحاد در ایا مااد  ،آن حاصال

شدن و خارج شدن از چیزی است وی همچنی اشار میکند« :التسیّل» :مطاوعه «سلّ» مایباشاد و

آن خروج و حاصل شدن چیزی باه اختیاار و قصاد اسات و «التسایّل» در ایا آیاه شاریفه :اختیاار
ّ
بیلدق والخفاء واالستخفاء »( 4همان ،ج ،5
التلصّل والخروج م اجتما أو برنامج ،والتلصّل یشعر ّ

خارجشدنی که به نوعی ،مخفیانه باشد ،داللت دارد زمخشری (

 )225بنابرای بر
 )1998نیز به معنای «به آرامی وکمکم گریخت » اشار کرد

Zamakhshari,

است ( Zamakhshari, 1998, vol. 4,

 )p. 328اآللوسی ( ،)Al-Alosi, n.dنیز معنای خارج شادن باه شاکل مخفیاناه و آرام را بارای آن

آورد اسات ( )Al-Alosi, n.d., vol. 18, p. 226طبرسای ( )Tabarsi, 2006نیاز در تفسایر خاود
اشار کرد است« :التسیل» خروج مخفیانه از میاان جما اسات ()Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 201

در تفسیر «المیزان فی تفسیرالقرآن» نیز آمد است« :واژۀ (تسیّل) در آیه مورد بلا

باه معناای ایا

است که کسی خود را از بای چیازی باه طاور آرام بیارون بکشاد ،کاه دیگاران باه آن پای نبرناد
( )Tabataba'I, 1996, vol. 15, p. 167در مورد واژۀ (لواذا) نیز چنی آمد است« :الیاوذ بالشایء:

االستتار واالحتضان به ،الذ به ییوذ لوذا لواذا ولیاذا :لجأ إلیاه وعااذ باه والوذ میوذةة ولاواذا ولیااذا:
1

انسل الرّجل م الزحام :یعنی مرد از میان ازدحام جمعیت مخفیانه [بیرون] رفت و همچنی آماد اسات :فانساییتُ ما

3

سلّ :اصل واحد در ای ماد  ،آن حاصل شدن وخارج شدن از چیزی است مانند خروج شمشیر از غالف

بی یدیه :به آرامی و کم کم رفتم و خارج شدم.

2

سلّ :دارای اصیی واحد است که به معنای کشیدن چیزی با مالیمت و مخفیانه است

4

اختیار و قصد حاصل شدن و خارج شدن از جم یا برنامهای است و ای حاصل شادن ،احساا

مخفیانه باشد

مایشاود باا دقات و
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استتر والوذ القوم موذةة ولواذا أی الذ بعضهم بابع

»

1

(Ibn Manzur, n.d, vol. 3, p. 507; Al-

دیگار پناا

 )Zubaidi, 1997, vol. 9, p. 470بر پایۀ آنچه گفته شد ،معنای پنا بردن و پشتِ ی

گرفت دریافت میشود نگارندۀ «مقییس ّاللغی » نیز بیان کرد است« :لوذ :الالم والواو والاذال اصال
صلی یدل عیی إطیف اإلنسان بالشیء مستعیذا به ومستترا یقال :الذ به ییوذ والذ لیاذا وذل

إذا عاذ

به م خوف أو طم و الوذ لواذا قال اهلل تعالی﴿:یتسایّیون مانکم لاواذا﴾ وکاان المناافقون إذا أراد

الواحدمنهم مفیرقی مجیس رسول الیّه صیی اهلل عییه وآله وسیم الذ بغیر متستّرا ثمّ نه

» 2بناابرای

اصیی است که بر احاطهکردن انسان چیزی را به خاطر پنا بردن به آن و پنهان کردن با آن ،داللت

دارد ( )Ibn Fares, 1979, vol. 5, p 220همچنای راغاب اصافهانی (

Al-Raghib al-Isfahani,

 )n.dبیان کرد است« :واژۀ -لواذا -از الوذ یالوذ میوذةة و لواذ( -مصدر دوم بااب مفاعیاه) زماانی

بهکار میرود که کسانی پنهان شوند و به دیگری پنا ببرند و یکی بعد دیگری بروند و اگر -لواذا-

از الذ ییوذ -باشد مصدرش -لیاذ -است لیاذ از ثالثی مجارد و لاواذ از بااب مفاعیاه اسات» (Al-
 )Raghib al-Isfahani, n.d, p. 588در «مجم البیان فی تفسیرالقرآن» نیز چنی آمد است« :کسای
از تار

اینکاه دیاد شاود خاود را مخفای کناد» ( )Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 201زمخشاری

( )Zamakhshari, 1998مینویسد« :الیواذ :یعنی (میوذةة) و آن یعنی ،یکی به دیگری پنا ببرد پس

معنی آیه میشود :مخفیانه طوریکه پشات سار یکادیگر مخفای شاد اناد از جما خاارج شاوند»
( )Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 328اآللوسی ( )Al-Alosi, n.dنیز همی معنا را بیان میکند:

«لواذا :یعنی (موذةة) ،طوریکه خود را با همدیگر(پشات سار یکادیگر) مخفای ساازند ،تاا بیارون
روند» ( )Al-Alosi, n.d., vol. 18, p. 226در تفسیر «المیازان فای تفسایرالقرآن» نیاز آماد اسات:

«(لواذا) ،به معنای (موذةة) است ،و(موذةة) آن است که انسانی به غیر خود پناهند شد و خاود را

پشت سر او پنهان کند و معنای آیه ای است که خدای عزوجل از شما آن کساانی را کاه از میاان

مردم بیرون میشوند ،در حالی که به غیر خود پناهناد مایشاوند و باه ایا

وساییه خاود را پنهاان

میکنند وهی اعتنایی به دعو رسول ندارند ،میشناسد» ()Tabataba'I, 1996, vol. 15, p. 167
بر ای مبنا میتوان آحاد تشکیلدهندۀ معنای ای واژ ها را ای گونه بر شمرد:

1

الیوذ بالشیء :خود را با چیزی مخفی کردن و به آن پنا گرفت الذ به ییوذ لوذا لواذا ولیااذا :باه آن پناا باردن والوذ

موذةة ولواذا ولیاذا :مخفی شدن الوذ القوم موذةة ولواذا :به همدیگر پنا بردن

2

لوذ :الالم والواو والذال اصل درستی است که بر احاطه کردن انسان چیزی را به سبب پنا بردن به آن و پنهاان کاردن

با آن داللت دارد الذ به ییوذ والذ لیاذا وآن پنا بردن به چیزی از تار

یاا از طما اسات و در آیاه شاریفۀ ﴿یتسایّیون

منکم لواذا﴾ هنگامیکه هر کدام از منافقان قصد خروج از مجیس پیامبر(ص) را کردند ،پشت دیگری پنهان میشدند
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یَتَسَیَّیُونَ = [قصد بیرون رفت ] [ +مخفیانه /آرام]
لواذا= [پنا بردن] [ +یکی بعد دیگری]

در ادامه ،به بررسی ترجمهها میپردازیم:

 آیتی :خدا میداند چه کسانی از شما در پنا دیگری خود را پنهان میسازند و آهستهآهسته
بیرون میروند

 الهی قمشهای :خدا به حال آنان که برای سرپیچی از حکم
رسول (ص) پنهان میدارند آگا است

به یکدیگر پنا برد و رخ از

 رضایی :یقیناً خدا میداند کسانی را که از میان شما مخفیانه بیرون میروند
 فوالدوند :خدا میداند [چه] کسانی از شما دزدانه [از نزد او] میگریزند
 معزی :همانا داند خدا آنان را که میخزند از شما به پناهگاهی

بررسی ترجمههای اشار شد  ،نمایانگر آن است که آیتی با در نظر گرفت آحاد تشکیلدهندۀ

معنای واژگان «یَتَسَیَّیُونَ» و «لاواذا» و انتقاال آنهاا در فرآیناد ترجماه ،باه مقولاۀ تعاادل ترجماهای

پرداختهاست الهیقمشهای نیز سعی در انتقال ای مؤلفهها داشاته و کوشاید ترجماه نزدیکتاری را
ارامه دهد اما ،مؤلفه «به طور آرام /مخفیانه» را نیاورد است ناگفته نماند که وی ضمیر مخاطاب در
(منکم) را نیز در ترجمه خوی

بازگو نکرد است رضایی و فوالدوند ،واژ هاای «مخفیاناه بیارون

میروند /دزدانه مایگریزناد» را آورد اناد اماا معناای (یا

دیگار /یکای بعاد دیگاری) را منتقال

نکرد اند معزی ،نیز واژۀ (یَتَسَیَّیُونَ) را به «میخزند» و (لواذا) را به (پناهگا ) ترجمه نمود است؛ در
نتیجه ،مؤلفههای معنایی ای واژ ها را به شیوۀ مناسبی به زبان مقصد منتقل نکرد اسات بناابرای از

میان ترجمههای پی گفته ،ترجمۀ آیتی را میتوان در ای جا ،ترجمه دقیقتری به شمار آورد

 ترجمۀ پیشنهادی :بیتردید خداوند میداند کسانى را از شما که (هموار ) باا پناا باردن باه
دیگری ،مخفیانه قصد خروج میکنند

﴿ .2 .4وَإِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ﴾ (سورۀ النور ،آیۀ )49
در تعری

قر ینّخیضّعةنّذقیلّأبواسحیقّ:جیءّ
واژۀ «مُذْعِنِی َ» آمد است« :قیلّابناألعرابيّ:مّذعّنةنّمّ ّّ

فییاّالسفرییةرّمّرییرّعةنّ،قیییلّ:ذاعةع یینّّفییاّاللغ ی ّاعسییرا ّّمییاّالعیع ی ّذقیییلّالفی ّّیراءّّ:م یذعّنةنّّمّعةعییةنّّغةییرّّ
1
ّ
بهّأیّأقرّطیئعیّّغةرّّمّرسکرهّ» ( Ibn Manzur, n.d, vol.
ّّ
لاّبحقا(اقر)ّذکذلكّأمعنّّ
مّرسکرهةنّ ّذأةعنّّ

1

اب اعرابی بیان کرد است که « مُذعِنی » یعنای معتارف ،خاضا و فرمانبردارناد و ابواسالا ماینویساد :در تفسایر،

مسرعی  ،آمد است و «اذعان» از نظر لغوی به معنی شتافت همرا با اطاعت کردن است و فراء نیاز آورد کاه ماذعنی
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 )13, p. 172; Al-Zubaidi, 1997, vol. 35, p. 63بناابرای  ،ایا واژ بار فرماانبارداری کاه باه

سرعت ،با تواضا  ،و بادون بیازاری باشاد داللات دارد هماانطاور کاه در تفسایرهای مشاهور باه

«مجم البیان» و «رو المعانی» و «کشاف» آمد اسات ،بار سارعت اطاعات داللات دارد« :اإلذعاان؛
االسرا ُ م العیعی ّ» (« )Tabarsi, 2006, vol. 17, p. 191فسر الزَجّاجُ باالسرا ِ ما
« )Alosi, n.d., vol. 18, p. 196مذعنی  :فی معنی مسرعی فای العیعی

العیعی ّ» (Al-

») ( Tabarsi, 2006, vol.

 )7, p. 191نگارندۀ «التلقیق فی کیما القرآن الکریم» نیز در مورد ایا واژ ماینویساد« :اصال

واحد در ای ماد  ،انقیاد همرا خضو است و مفاهیم اقارار ،سارعت ،و عادم کراهات از آثاار و

لوازم اصل است » ( )Al-Mustafawi, 2014, vol. 3, p. 339بنابرای میتاوان مؤلفاههاای معناایی

زیر را در نظر گرفت:

مُذْعِنِی َ = [ انقیاد] [ +خضو ]

در ادامه به بررسی ترجمههای ارامهشد میپردازیم:

 آیتی :و اگر حق با آنها باشد میآیند و به حکم گردن مینهند

 الهیقمشهای :و اگر دعوی خود را بر حق میدانستند البته با کمال انقیاد سر به حکام خادا
فرود میآوردند

 رضایی :و اگر (حکم) حق به نف آنان باشد با سرعت و تسییم به سوی او میآیند
 فوالدوند :و اگر حق به جانب ایشان باشد ،به حال اطاعت به سوی او میآیند
 معزی :و اگر باشد برای ایشان حقّ آیند بهسوی او سرسپردگان

همانطور که مشاهد میشود آیتی ،فوالدوند و معزی در پی انتقاال آحااد معناایی نباود و باه

معنای هستهای و بینشان بسند کرد اند ای در حالی است کاه رضاایی باا آوردن پاار گفتاار (باا

سرعت و تسییم) ،ترجمۀ مناسبتری ارامه کرد که به مؤلفاههاای واژ یادشاد  ،در ترجماه توجاه

نمود است هر چند الهیقمشهای نیز با آوردن پار گفتار (کمال انقیااد) بار آن باود اسات کاه باار

معنایی واژ را انتقال دهد

 ترجمۀ پیشنهادی :و اگر (داورى به سود آنها باشد و) حق داشته باشاند ( باهسارعت) در
حالت تسییم و خضو به سوى او میآیند

یعنی اطاعت کردن بدون اینکه کراهت و بیمییی باشد «وأذع َ لی بلقی(اقرّ) وکذل

اکرا و بیمییی اقرار و اعتراف کرد

أمع َ به» یعنی مطیعانه و بادون
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﴿ .3 .4أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ (سورۀ النور ،آیۀ )40
واژۀ مورد نظر در ای آیۀ شریفه واژۀ «لُجِّی» است که در تعری

واژگانی آن ،آمد است« :تیجّ :اذا

تمادیتَ عیی أ مرٍ وأبیتَ أن تنصرف عنه والیجّ( :معظم الماء) وخصّ بعضُهم باه معظامَ البلارِ ولاجّ
البلر :الماء الکثیر الذی ال یُرَی طرفا »Ibn Manzur, n.d, vol. 2, p. 354( 1

; )1997, vol. 6, p. 180بر اسا

Al-Zubaidi,

آنچه در ثار مشهور به «تاجالعرو » و «لسانالعرب» آمد است

واژۀ «لجّ» در اصل به پافشاری بر کاری و منصرف نشدن از آن داللت دارد و منظور از «لج البلار»
راغاباصافهانی (Al-Raghib al-

حجم فراوانی از آب است که گرداگرد آن قابل مشاهد نباشد
جهیّ) البلر با ضامّه الم ،عماق ناپیادای دریاا و طغیاان و افزونای
 )Isfahani, n.dبیان کرد است(« :لّ ّ ّ

امواج دریاست ،در ای آیۀ شریفه لجه که منسوب به موج دریاست یعنی فزونای و اداماۀ اماواج

دریا» ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 577اآللوسی ( )Al-Alosi, n.dدر مورد ﴿بَحْرٍ لُجِّیٍّ﴾

مینویسد :یعنی دریای عمیقی که آب فراوان دارد و منسوب به لُج است که آن ،بخ

عمادۀ آب

دریاست ( )Al-Alosi, n.d, vol. 18, p. 182طبرسی ( )Tabarsi, 2006نیز بیان کرد است« :بخ
اعظم آب دریا که موجهای

بر روی همدیگرند به طوریکه ساحی

دیاد نمایشاود و دریاایی

خروشان است» ( )Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 187مصطفوی نیاز ماینویساد « :لاجّ :دارای اصایی
واحد است که بر ادامۀ کار و تکرار آن در موردی که موافق میل طرف مقابل نیست ،داللت دارد

و منظور از «لجّی» در آیۀ مورد بل  ،موّاج شدن مکرر و پشت سر هم آب است کاه ایا معناا در

مقابال آب راکاد سااک  ،مایباشاد» ( )Al-Mustafawi, 2014, vol, 10, p. 186همچنای اشاار

شد است که «لُجِّى بر وزن گرجى» به معنى دریاى عمیق و پهناور است و در اصل ،از مادۀ «لجاج»

به معنى پیگیرىکردن کارى گرفتاه شاد اسات (کاه معماوالً در ماورد کارهااى نادرسات باه کاار

میرود) سپس ،به پیگیرى موجهای دریا و قرار گرفت آنها در پشت سر هم گفتاه شاد اسات از
آنجاییکه دریا هر قدر عمیقتار و گساترد تار باشاد ،اماواج

بیشاتر اسات ،ایا واژ در ماورد

دریاهااى عمیاق و پهنااور باه کاار ماىرود ()Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 14, p. 526
بنابرای میتوان آحاد تشکیلدهندۀ معنای ای واژ را ای گونه برشمرد:
الیُجّ= [آب زیاد /امواج] [ +تکرار و پشت سر هم] [ +طرف مقابل]

1

تیجّ :یعنی اینکه در کاری اصرار کنی و از دست کشیدن از آن خودداری نمایی و(الیُجّ) :بخ

برخی آن را فقط به بخ

نشود

عمدۀ آب ی

جاا و

عمد ای از آب دریا نام مینهند (لجّ البلر) :آب زیادی که آن سوی آن ،از دو طارف دیاد
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با توجه به مؤلفههای معنایی موردِ اشار  ،به شایوۀ انتقاالِ ایا معناا در ترجماههاای اراماهشاد ،

میپردازیم:

 آیتی :یا همانند تاریکیهایی است در دریایی ژرف ،کاه ماوج
موجی دیگر

فارو پوشاد و برفاراز آن

 الهی قمشهای :یا به ظیما دریای عمیقی مانَد که امواج آن بعضی باالی بعضی دیگر دریا
را بپوشاند

 رضایی :یا (کارهای کافران) همچون تاریکیهاایی در دریاای ژرف پهنااوری اسات ،کاه
موج آن را میپوشاند[ ،و] بر فراز آن موج [دیگری] است

 فوالدوند :یا [کارهایشان] مانند تاریکیهایی است که در دریایی ژرف است که موجی آن
را میپوشاند [و] روی آن موجی [دیگر] است

 معزی :یا مانند تاریکیهایی در دریایی ژرف بپوشااندش ماوجی (فراگیاردش) از فاراز آن
است موجی

با دقت در ترجمههای باال ،مشاهد میشود که مترجمها معادل «ژرف /عمیق» را برای ای واژ

بهکار برد اند و فقط رضایی صفت «پهناور» را به آن افزود است اما آنچه ای واژ را از واژ هایی

مانند (عمیق) در زبان مقصد مجزا میکند اشار به «امواج مکرر» است که ای بار معنایی بهتر است

در ترجمهها در نظر گرفته شود ناگفته نماند که نگارندۀ «التلقیق فی کیماا القارآن الکاریم» در

مورد معادل معنایی واژۀ «عمیق» که برخی برای ای واژ در نظر میگیرند ،با توجه به ای آیاه ﴿أَوْ
کَظُیُما ٍ فِی بَلْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشا ُ مَوْجٌ مِ ْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ (سورۀ النور ،آیاۀ )40و همچنای آیاۀ ﴿قِیالَ لَهَاا
ادْخُیِی الصَّرْ َ فَیَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ ل ّج ّ وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها﴾ (سورۀ النمل ،آیاۀ  )44بیاان کارد اسات:

حسِا َب ْت ُه ل ّجی ّ
خیِای الصَّا ْر َ َف َیمَّاا َر َأتْا ُه َ
ل َلهَاا ا ْد ُ
«اگر «اللج » به معنی عمیق یا بزرگ باشد با آیه ﴿ قِیا َ
وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها﴾ (سورۀ النمل ،آیۀ  )44تعارض پیدا میکند؛ چرا که باال زدن سا پا و آمااد

شدن برای داخل شدن در آب ،بر غیر عمیق بودن آن داللت دارد  2واق شادن «اللجی » در کااخ

نشاندهندۀ غیرعمیق بودن آن است  3اگر «لجی» به معنای عمیق و بزرگ باشد صافتی باه مفهاوم

دریا اضافه نمیکند؛ چرا که «بلر» آب زیاد در زمینی وسی است  4اگر منظور عمق دریاا و زیاادی

آب آن باشد ،پس تاریکی اضافی را در موضو دریا ایجاب نمیکند ،بر خالف خروش و آشافتگی

امواج ،به ویه اگر منظور از تاریکی ایجاد وحشت و شگفتی باشد ،دریایی که با امواج خروشان و
ناآرام است ،بیشتر بر ای اضطراب و شد و شگفتی میافزایاد (

Al-Mustafawi, 2014, vol. 1,

 )p. 187 & 186که با توجه به ای معنا ،واژۀ «عمیق» معادل مناسب و دقیقی برای ای واژ نمیباشد
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 ترجمۀ پیشنهادی :یا همچون ظیماتى در دریایی با موجهای پیدرپی است ،کاه ماوجی آن
را میپوشاند [و] روی آن موجی [دیگر] است

﴿ .4 .4لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیراً ﴾ (سورۀ الفرقان ،آیۀ )21

در ای آیۀ شریفه ،واژۀ «عَتَوْا» موردِ بل

است که نگارندۀ «لساانالعارب» درباارۀ آن ماینویساد:

«عتا یعتو عتوّا وعتیّا :استکبر وجاوز اللدّ وقال األزهریّ :والعتا :العصایان ،والعااتی :الجبّاار ،وجمعاه
عسیة ،والعاتی :الشدید الدخول فی الفساد المتمرّد ال یقبل موعظه»

1

(Ibn Manzur, n.d, vol. 15, p.

 )27راغاباصافهانی ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.dبیاان کارد اسات «العتاو :دوری از اطاعات

کردن میباشد و فعی  :عتا ،یعتو ،عتوّا و عتیّا است ،و آن با حالتی است که راهی برای اصال آن

نیست» ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 418نگارندۀ «التلقیق فی کیما القرآن الکریم» نیاز

مینویسد« :عتو» دارای اصیی واحد است که بر تجاوز از حد در شر و فساد داللت مایکناد؛ یعنای
مبالغه در شر و بدی است و تنها به معنی استکبار و ستم و عصیان و وارد شادن زیااد در فسااد و
نمیباشد بیکه اصرار و پافشااری و ماداومت بار ایا موضاوعا

باه

معنای «عتاو» مایباشاد» (Al-

 )Mustafawi, 2014, vol. 8, p. 33ابوهالل عساکری ( )Al-Askari, 1998نیاز در ماورد تفااو ِ
ّ
ّ
میانِ «الطغیان و العتوّ» بیان میکند« :أنّالعغةینّمجیوزةّالحدّفاّالمکرذهّماّغلبی ّذقهیرّذمنیه﴿ :إنّاا لمّاا
طغی الماء﴾ (سورۀ اللاقه ،آیۀ  )11والعتّو :المبیلغ فی المکرو فهو دون الطغیان ومناه قولاه تعاالی:

﴿وقد بیغت م الکبر عتیا﴾ (سورۀ مریم ،آیۀ  )8قالوا :کل مبالغ فی کبار أو کفار أو فسااد فقاد عتاا
ّ
ومنه قوله تعالی﴿:ری صرصر عیتة ﴾(اللاقهّ)6:أيّمبیلغ ّفاّالشیدة ویقال :جباار عاا (مباالغ فای

الجبر یی ) ومنه قوله تعالی﴿:عتت عا أمار ربهاا﴾( الطاال  )8:یعنای أهیهاا تکباروا عیای ربّهام فیام

یطیعو » )Al-Askari, 1998, p. 230( 2از دیدگا او« ،طغیان» ،تجاوز از حد در امار ناپساند اسات
1

عتا یعتو عتوّا وعتیّا» به معنی تکبر ورزیدن ،بزرگ پنداشت و از حد تجاوز نمودن است ازهری گفته« :العتاا» باه معنای

عصیان است و العاتی :جبار وستمگر ،و جمع

سرکشی میکند و موعظه هم قبول نمیکند

2

عُتاۀ میباشاد و «العااتی» :کسای کاه در فسااد بیشاتر وارد مایشاود و

طغیان ،تجاوز از حد در امر ناپسند همرا با غیبه و استیال است ،مانند﴿:إنّاا لمّاا طغای المااء﴾ ( ساورۀ اللاقاه ،آیاۀ )11

گفته میشودآب طغیان کرد هنگامی که در ظیم از حد تجاوز کند و چیر شود و اما (العتّو) مبالغه در امر ناپساند بادون

طغیان است مانند ﴿:وقد بیغت م الکبر عتیا﴾(سورۀ مریم ،آیۀ  )8گفتهاند :هرگونه مبالغه در کبار و کفار و فسااد «عتاا»
می باشد مانند﴿:ری صرصر عیتةی ﴾(سورۀ اللاقه ،آیۀ  )6که مبالغه در شد است و اینکه گفته میشود (جبّاارٌ عاا ٍ)

یعنی مبالغه در جبار بودن و جمیاۀ (عتات عا أمار ربهاا) یعنای بار پروردگارشاان تکبار ورزیدناد و از او فرماانبرداری

نکردند
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که همرا با قهر و چیرگی باشد اما «عتو» مبالغه در امر ناپسند است در «تفسایر نموناه» آماد اسات:

«عُتُو» بر وزن (غُیُو) به معنى خوددارى از اطاعت و سرپیچى از فرمان توأم با عناد و لجاجات اسات
( )Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 71بناابرای باا توجاه باه آنچاه گفتاه شاد،

مؤلفههای معنایی زیر را میتوان در نظر گرفت:

عَتَوْا = [امر ناپسند /سرپیچى] [ +اصرار] [ +تجاوز از حد]

 آیتی :به راستی که خود را بزرگ شمردند و طغیان کردند ،طغیانی بزرگ

 الهی قمشهای :همانا آنان در حق خوی

را تکبر و نخاو پای

گرفتاه و باه سرکشای و

طغیان شدید شتافتند (و خود را از سعاد پیروی انبیاء ملروم ساختند)

 رضایی :به یقی در دلهایشان تکبّر ورزیدند و با طغیان بزرگی سرپیچی کردند
 فوالدوند :قطعاً در مورد خود تکبر ورزیدند و سخت سرکشی کردند

 معزی :همانا برتری جستند در دلهاشان و سرکشی کردند سرکشی بزرگ

در بررسی پنج ترجمۀ اشار شد  ،مشاهد میشود که در ترجمۀ پار گفتار (عتوا عُتُوًّا کَبِیاراً) از

معااادلهااای واژگااانی گوناااگونی اسااتفاد شااد اساات؛ آیتاای( ،طغیااان کردنااد ،طغیااانی باازرگ)،

الهیقمشهای (به سرکشی و طغیان شدید شتافتند) ،رضایی (باا طغیاان بزرگای سارپیچی کردناد) و

فوالدوند (سخت سرکشی کردند) و معزی (سرکشی کردند سرکشای بازرگ) را برگزیاد اناد باا
توجه به تعری های گوناگونِ ای واژ  ،بهتر بود ،مؤلفههای دقیقتری مانند ،مؤلفۀ «اصارار نماودن

در امر ناپسند» در ترجمهها بازگو میشد تا ای واژ را از واژ هایی مانند «طغیان»« ،عصیان» و موارد

مشابه که هممعنا به نظر میرسند ،متمایز کند همچنی  ،به تفاو معنایی میانِ «طغیاان و عتاو» ،باه

دقت توجه میشد ،چرا که در سه ترجمۀ نخست طغیان معادل «عتو» بهکار رفتهاست ناگفتاه نماناد

که قمشهای ،ترجمۀ پار گفتار (عتوا کبیرا) -که مفعول مطیق بیانی است و تأکید ای فعال را نشاان

میدهد ،را به شکل مفعولبه ،در جمیه ( به سرکشی و طغیان شدید شتافتند) ترجمه کرد است کاه
بهتر بود به ساختار دستوری آن توجه میکرد

 ترجمه پیشنهادی :بیتردید آنها در (دلهای) خودشان تکبّر ورزیدند و با نافرمانی بزرگی،
با پافشاری سرکشی نمودند

﴿ .5 .4وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً﴾ (سورۀ الفرقان ،آیۀ )63

در ای آیۀ شریفه ،واژۀ «هونا» بررسی مایشاود ،زیارا شاناخت اجازای ساازندۀ معناایی آن ،ساببِ
شناخت عمیقتر ای واژ خواهد شد در تعریا

آن آماد اسات« :الهَاون والهُوَیناا :السی دة والرفاق
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ذالریکةن والوقار ومنه اللدی  :کان یمشی هوناً :ای برفقٍ ولی ٍ وثباتٍ»

1

( Ibn Manzur, n.d, vol.

 )13, p. 439; Al-Zubaidi, 1997, vol. 36, p. 291همانطورکه اشار شد ،در تعری

به معادلهای معنایی آرامی ،مالیمت ،مهربانی ،آرام

روحانی و متانت اشار شد اسات طبرسای

( )Tabarsi, 2006نیز بیان کرد است« :هاون باه معنای آراما

سرکشی و گستاخی اسات»

ای واژ ،

روحاانی ،متانات و اطاعات بادون

( )Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 226راغاباصافهانی (Al-Raghib al-

 )Isfahani, n.dنیز مینویسد :هوان دو وجه دارد 1 :فروتنی و خود را بزرگ ندانست کاه ساتای

میشود مانند آیۀ شریفۀ﴿:وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً﴾(فرقاان2 )63 :
اگر ای صفت یعنی هون و فروتنی باع

زبونی و سابکی و خاواری شاود ناپساند و ماذموم اسات

مانند﴿:فالیَوم تُجزَونَ عَذابَ الهُوون﴾ ( ساورۀ االنعاام ،آیاۀ ( )93

Al-Raghib al-Isfahani,

 )n.d, p. 712المصطفوی ( )Al-Mustafawi, 2014نیز مینویسد «هون :دارای اصیی واحاد اسات

که بر معنای مقابل قهر و بزرگی و عظمت یعنی حقارتی که های اثاری از بزرگای نادارد ،داللات

دارد» ( )Al-Mustafawi, 2014, vol. 11, p. 326در ای آیه شریفه «عبودیات ،کماال خضاو و
نهایه تذلل با کنارگذاشت خودخواهی و انانیت است » (همان ،ج « )327 ،11در ایا جاا اساتعمال

مصدر در معنى اسم فاعل ،براى تأکید است ،یعنى :آنهاا آن چنااناناد کاه گاویى عای آراما

و

باىتکبرناد» ( )Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 167بنااابرای مایتاوان آحاااد

تشکیلدهندۀ معنای واژۀ «هونا» را ای گونه برشمرد:
هونا = [تذلل] [ +نهایه تواض ]

با توجه به مؤلفههای معنایی باال ،به شیوۀ انتقال ای معنا در ترجمههای ارامه شد میپردازیم:

 آیتی :بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمی به فروتنی را میروند

 الهی قمشهای :و بندگان خدای رحماان آناان هساتند کاه بار روی زمای را باه تواضا و
فروتنی روند.

 رضایی :بندگان (خاص خدای) گسترد مهر ،کسانی هستند که فروتنانه بر زمی را میروند.
 فوالدوند :و بندگان خدای رحمان کسانیاند که روی زمی به نرمی گام برمیدارند.
 معزی :و بندگان خدای مهربان آنانند که میروند بر زمی هموار.

با واکاوی پنج ترجمۀ اشار شد  ،میتوان دریافت در ترجمههای آیتی ،الهیقمشهای و رضایی

معادل (فروتنی) و در ترجمۀ فوالدوند معادل (نرمی) بهکار رفته و فقط باه معناای هساتهای و اولیاۀ
1

الهَون والهُوَینا :آرامی و مالیمت ،مهربانی ،آرام

مالیمت و آرامی و ثبا را میرفت

روحاانی و متانات اسات و عباار ( :کاان یمشای هونااً) :یعنای باا
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واژ بسند شد است ای در حالی است که به مؤلفۀ دیگری مانند کمال ای فروتنی و تأکیاد آن،

که استعمال مصدر در معنى اسم فاعل ،بر آن داللت دارد ،توجه نشد است در ترجمۀ معزی نیز به
نظر میرسد با بهکارگیری واژۀ «هموار» ترجمه از روانی خود در زبان مقصد دور شد است

 ترجمۀ پیشنهادی :بندگان (خاص خداوند) رحمان ،کساانى هساتند کاه بار روی زمای باا
کمال فروتنی را میروند

َ
ًّ
هاَص ًّم َ
آياتَ َر بهمََ َلمََ َي ِخ ُرواَ َع َلي ُ
َ ﴿ .6 .4وال ِذ َ َ ُ ُ
يانا﴾ (سورۀ الفرقان ،آیۀ )73
اَو ُعم َ
ينَ ِإذاَذ ِكرواَ ِب ِ َ ِ ِ
واژۀ مورد نظر در ای آیۀ شریفه ،واژ «یَخِرُّوا» است که در تعری

الماء والری والعقاب إذا حفّت وخرّ اللجر :صَوَّ فی انلادار »

1

آن آمد است« :الخریر :صاو

( Ibn Manzur, n.d, p. vol. 4,

 )235و «الخرُّ :السقوط وأصیه سقوطٌ یُسمَ ُ معاه صاو ٌ»)Al-Zubaidi, 1997, vol. 11, p. 150( 2
بر اسا

آنچه گفته شد خریر؛ صدای آب یا باد یا صدای سنگ هنگاام افتاادن اسات و در اصال

(الخرّ) به افتادنی که با آن صدایی به همرا باشد ،گفته میشاود

راغاباصافهانی (Al-Raghib al-

 )Isfahani, n.dنیز همی معنا را آورد است« :خرّ :سقوط و افتادن است که با صادا همارا باشاد و

خریر :صدای ریزش آب و وزش باد و دیگر چیزهایی است که از بااال باه پاامی ساقوط مایکناد

بنابرای  ،به کار بردن خرّوا در آیۀ﴿:خروا له سجدا﴾ (سورۀ یوس  ،آیۀ  )100همزمان دو معنی

را افاد میکند؛ سقوط (افتادن) و رسیدن صدای آنها با تسبی گفات » (

Al-Raghib al-Isfahani,

 )n.d, p. 191-192نگارندۀ «لسانالعرب» نیاز در ماورد ایا آیاه ماینویساد« :هنگاامیکاه آیاا

پروردگارشان بر آنها تالو شود سجد کناان و گریاان بیفتناد» (

Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p.

 )235ناگفته نماند که زمخشری ( )Zamakhshari, 1998در ماورد حارف نفای در﴿لَومْ یَخِورُّوا

عَلَیْها﴾ مینویسد « :لیس بنفی لیخرور وإنما هو إثبا له ،ونفی لیصمم والعمی ،کما تقول :الییقانی

زید مسیماً ،هو نفی لیسالم ال لیقاء» یعنی «حرف نفیای که آمد نفی واژۀ «خرور» نیست بیکه نفی

کری و کوری است چنانکه گفته میشود« :الییقانی زیدٌ مُسیِّماً» نفای بارای ساالم اسات ناه لقااء»
( )Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 373بنابرای  ،میتوان مؤلفههای معنایی زیر را در نظر گرفت:
یَخِرُّوا = [سقوط] [ +داشت صدا]

با توجه به مطالب باال ،باید اشار نمود ،ای واژ در همنشینی باا «بِآیاا ِ رَبِّهِامْ» قارار دارد کاه

معنای سجد و تسبی در ای واژ نهفته است همانطورکه پای تار گفتاه شاد ،ابا منظاور (
1
2

الخریر :یعنی صدای آب یا باد و عقاب هنگامی که دور میگیرد (وخرّ اللجر) :سنگ هنگام افتادن

الخرُّ :سقوط است اما اصل آن سقوط و افتادنی است که با صدا همرا باشد

صدا داد

Ibn
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 )Manzur, n.dو راغباصفهانی ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.dنیز ای معنای را بارای آن آورد
بودند بر ای اسا  ،ترجمههای زیر را مورد واکاوی قرار میدهیم:

 آیتی :و آنانکه چون به آیاا پروردگارشاان اندرزشاان دهناد ،در برابار آن چاون کاران
وکوران نباشند

 الهیقمشهای :و آنان هستندکه هرگا متذکر آیا خدای خود شاوند کار وکوراناه باه آن
آیا ننگرند

 رضایی :و کسانی که هرگا به آیا پروردگارشان تذکر داد شوند ،بار آنهاا (همچاون)
ناشنوایان و نابینایان در نمیافتند

 فوالدوند :و کسانیاند که چون به آیا پروردگارشان تذکر داد شوند ،کار وکاور روی
آن نمیافتند

 معزی :آنان که هرگا یادآوری شوند به آیتهای پروردگار خوی
کوران

نیفتند بر آنها کران و

با بررسی پنج ترجمۀ باال ،باید اشار نمود که در ترجمۀ آیتی و الهیقمشهای ،معادلِ مشابه ایا

واژ نیامد  ،بیکه به ترتیب به پار گفتارهاای «در برابار آن چاون کاران و کاوران نباشاند» « ،کار و

کورانه در آن آیا ننگرند» بسند شد است همچنی فعلهایی که در آنها بهکاار رفتاه (نباشاند/

ننگرند) معادلهای دیگری در زبان عربی دارند در ای زمینه ،بهتر است معادلهایی انتخااب شاود

که از واژ های زبان مبدأ فاصیه نداشته باشد ترجمۀ رضایی ،معزی و فوالدوند هم مبتنی بر معناای
هستهای و بینشان است (نمیافتند)

 ترجمۀ پیشنهادی :و کسانى که هرگا آیا پروردگارشان به آنان گوشزد شاود ،در برابار
آن چون کران و کوران به سجد و ناله نمیافتند

﴿ .7 .4لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَالَّ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ﴾ (سورۀ الشعراء ،آیۀ )3

واژۀ کییدی در ای آیۀ شریفه ،واژۀ «باخِ ٌ» است که در شار معناای ایا واژ آماد اسات« :البااء
والخاء والعی أصل واحد ،وهو القتل وما دانا م إذالل وقهر قاال الخییال :بخا الرجال نفساه إذا

قتیها غیظا م شدة الوجد» )Ibn Fares, 1979, vol. 1, p 206( 1بنابرای واژ اشار شد باه معناای
1

الباء والخاء والعی  ،دارای اصیی واحد است و آن به معنی کشت و هار آنچاه کاه باه معاانی تلقیار کاردن و مجباور

نمودن ،نزدی

است خییل گفته( :بخ الرجل نفسه) :یعنی مرد خود را به خاطر خشام و نااراحتی و از شاد شاو و

هیجان از بی برد
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«خود را به خاطر ناراحتی و از شد عالقه و شور و شو از بی برد» است همچنی در تعری
آمد است« :بخ نفسه یبخعها بخعا وبخوعا :قتیها غیظا أو غمّا»

1

آن

( ;Ibn Manzur, n.d, vol. 8, p. 5

 )Al-Zubaidi, 1997, vol. 20, p. 305با توجه به ای تعری  ،معنای «خود را با غم و اندو از بی

بردن» را بیان میکند زمخشری ( )Zamakhshari, 1998نیز مینویسد« :البخ  :یعنی با ذب به بخا

رسیدن که آن رگی در بدن است که آخاری حاد ذبا اسات وایا واژ چاهبساا بارای تارحم و
دلسوزی است یعنی به خود رحم ک که به خاطر حسر از دست رفت اسالمِ قومات ،خاود

را میکشی» ( )Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 376راغباصفهانی ( Al-Raghib al-Isfahani,

 )n.d,هم اشار میکند که« :البخا یعنای خاود را باا غام و انادو از بای

باردن» (Al-Raghib al-

 )Isfahani, n.d, p. 48بنابرای «باخ از مادۀ «بخ » و به معنى هالک کردن خویشت از شد ِ غم

و اندو است ای تعبیر نشان مىدهد که تا چه انداز پیامبر (ص) نسبت به مردم دلسوز و در انجام

رسالت خوی

اصارار و پافشاارى داشات» ()Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 209

المصطفوی ( )Al-Mustafawi, 2014نیز ای واژ را به معنی «قهر و اجباار تاام و کیای گرفتاه کاه
معنای قتل و هالک کردن نیز به اعتبار مجبور ساخت در آن جایز است» (

Al-Mustafawi, 2014,

 )vol. 1, p. 243بنابرای مؤلفههای معنایی زیر را میتوان برای آن در نظر گرفت:
باخِ ٌ = [اجبار /شد ] [ +هالک کردن]

 آیتی :شاید از اینکه ایمان نمیآورند ،خود را هالک سازی

 الهی قمشهای :تو چنان در اندیشۀ هدایت خیقی که خواهی جاان عزیاز را از غام اینکاه
ایمان نمیآورند هالک سازی

 رضایی :شاید تو بهخاطر اینکه (مشرکان) مؤم نمیشوند ،خود را هالک کنی
 فوالدوند :شاید تو از اینکه [مشرکان] ایمان نمیآورند ،جان خود را تبا سازی
 معزی :شاید ببازی تو جان خوی

را چرا نیستند مؤمنان

از میانِ ترجمههای باال ،ترجمۀ الهیقمشهای بر آن بود است تا با آوردنِ «غم» آحاد معنایی

واژۀ «باخِ ٌ» را انتقال دهد و موفّقتر عمل کرد است؛ در حالی که ترجماههاای دیگار فقاط باه

معنای هستهای و بینشان ای واژ اشار کرد اند ای واژ با قیدهایی که در تعریا

آن اراماه

شد  ،مانند( :اجبار ،شدةّالوجد) بار معنایی ویه ی یافته و واژۀ نشاندار به شمار آمد اسات کاه

از واژ هایی مانند «تقتل»« ،تهی

» و مشابه آن مجزا شد است از سوی دیگار ،از آنجااییکاه

ای واژ اسم فاعل است ،و از «ویهگی های اسام فاعال افااد نماودن تجادد و حادو اسات»

« 1بخ نفسه یبخعها بخعا و بخوعا :خود را به عیت غم و اندو هالک کرد
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( ،)Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 82انتقال معنایی کاه ،تجادد وحادو را برسااند ،ترجماه را

غنیتر میکند ای نکته در ترجمههای موردِ اشار چندان مورد توجه قرار نگرفتهاست

 ترجمۀ پیشنهادی :گویى مىخواهى (جان) خود ر ا( از غم) اینکه ایمان نمیآورند ،هموار
مجبور به هالکت کنی

َ
﴿ .8 .4إِنَّ هؤُالءِ ل ِشر ِذ َمةَ قَلِیلُونَ﴾ (سورۀ الشعراء ،آیۀ )54
واژۀ مورد اشار در ای آیۀ شریفه« ،ش ْرةم ّ» است که در تعری

آن آمد است« :الشرةم  :القییل م

النا » ذالشرةم  :القعع ّم الشیء والجم شراذم» )Ibn Manzur, n.d, vol. 12, p. 322( 1بر پایۀ

آنچه اب منظاور بیاان کارد اسات ،ایا واژ بار ماردم کام و قطعاهای از چیازی اشاار دارد و در

«المفردا فی غریب القرآن» آمد است« :جمعیّتی منقط و جدا شاد » (

Al-Raghib al-Isfahani,

 )n.d, p. 340اآللوسی ( )Al-Alosi, n.dنیاز ماینویساد« :گروهای از ماردم کاه گفتاه شاد آناان

پایی تری و کمارزشتری هستند و گفته شد باقی ماندۀ هر چیز بیارزش و عبار ثاوب شاراذم
به معنی جاماه و لباا

پاار پاار  ،از ایا ناو اسات» ( )Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 81طبرسای

( )Tabarsi, 2006نیز در پیوند با ای آیه بیان کرد است« :الشیرةم  :گرو باقیماند از گروهی زیاد
است و عبار ( :شرةم کل شیء) یعنی باقیماندۀ کام آن» ( )Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 241در

تفسیر نمونه نیز آمد است« :شراذمه در اصل به معنى گرو اندک و باقیمانادۀ چیازى اسات ،و باه

لبا

پار پار گفته مىشود که عالو بر معناى انادک باودن ،پراکنادگى نیاز در مفهاوم آن آماد

است؛ گویا فرعون با ای تعبیر ،مىخواست عدم انساجام بناىاسارامیل را از نظار نفارا لشاکر نیاز

مجسم کند» ( )Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 265با توجه به شر های ارامه شد ،

میتوان مؤلفههای معنایی زیر را در نظر گرفت:

الشرةم = [قطعه ملدود]  [ +جدا شد (پراکند ) از چیز دیگری]

ناگفته نماند ،با توجه به اینکه پس از واژۀ «الشرذمه» ،صفت «قییل» آماد و ایا صافت نیاز باه

شکل جم «قیییون» به کار رفته ،بار معنایی واژۀ قییال افازای

یافتاهاسات همپنای

اآللوسای (Al-

 ،)Alosi, n.dدر پیوند با واژۀ «قیییون» بیان کرد است(« :قیییاون) صیف ّشیرةم  ّ،کیینّالهییهرّقلةلی ّإ ّ
ّ
ّ
کلّسیب ّّمینه ّقلةیلّّذقیدّبییل ّّاللعةنّ(فرعیون)ّفیاّقلیسّه ّ
أنهّجماّبیعسبیرّأنّالشرةم ّمشسمل ّّعلاّأسبیطّ ّ
ّ
ّ
کیلّ
ّدالّعلاّالقل ّّذهوّشرةم ّّثی ّذصیفّه ّبیلقلی ّّثی ّجمیاّّالقلةیلّّلوشییرةّّإلیاّقلی ّّ ّ
ّ
حةثّّةکرّه ّأذ ّّبیس
1

الشرةم  :به معنی مردم کم و یا قطعهای از چیزی است و به صور شراذم جم بسته میشود
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ّ
ّ
یسقله ّبیلنریب ّّإلیاّجنیودّه»( 1
ّذقدّةکرّأنهّدالّعلاّالقلی ّّذاس ّ
ّ
حزبّّمنه ّذأتاّبجماّّالروم

Al-Alosi,

 )n.d., vol. 12, p. 81بنابرای  ،ای گفته داللت دارد بر اینکه واژۀ «قییل» با اینکاه صافت شارذمه

است ،اما به صور جم و به شکل «قیییون» به کار رفتهاست با توجه به اینکه شارذمه مشاتمل بار

بنیاسرامیل است و هر کدام از آنها نیز اندک هستند و آن نیاز باه شاکل جما ساالم آماد ؛ پاس

مبالغه در کم بودنشان است بر ای مبنا ،با توجه به آنچه اشار شد به ارزیابی ترجمههای ارامه شد
از ای واژ میپردازیم:

 آیتی :که اینان گروهی اندکند

 الهی قمشهای :که همانا از طایفۀ بنیاسرامیل جز عدۀ قیییی باقی نیست
 رضایی( :در حالیکه میگفت ):قطعاً آنان گروهکی اندکند
 فوالدوند :گفت :اینها عد ای ناچیزند
 معزی :که اینانند همانا گروهی اندک

با واکاوی پنج ترجمۀ باال ،معیوم میشود که در ترجمههاای آیتای ،معازی و الهایقمشاهای باا

انتخاب معادل «گروهی اندک /عادۀ قیییای» ،ناوعی گارای

باه انتخااب واژۀ باینشاان باه چشام

میخورد ای امر سبب شد است تا مخاطبِ زبانِ مقصد ،نتواند مبالغه ،نبودِ انسجام و جداشدگی و
شاید بار معنایی حاصل از کاربرد واژۀ «الشیرةم » را در ترجماه بیاباد زیارا واژۀ یادشاد باه همارا

صفت «قیییاون» باا معناایی تقریباا منفای و تلقیارآمیاز همارا اسات ناگفتاه نماناد کاه در ترجماۀ

الهیقمشهای ،رگههایی از توجه ،به آوردنِ آحاد معناایی وجاود دارد زیارا باا بهار گیاری از واژۀ

«باقی» در ترجمه وی ،مفهومهایی مانند ،جدا شد و باقیماند از چیز دیگری دریافت میشاود ،هار

چند ای مفاهیم بسیار روش نیستند ای در حالی است که رضایی و فوالدوند با انتخاب معادلهای

«گروهکی اندکند/عد ای ناچیزند» کوشید اند معنای ضمنی و منفی ای واژ (تلقیر کاردن) را باا
واژ های (گروهکی /ناچیز) منتقل کنند ای در حالی است که آنها نتوانستهاند مؤلفههای معناایی

واژۀ موردِ اشار را به صور کامل بیان کنند هر چند آنها در مقایسه با مترجمهای دیگار معاادل
واژگانی مناسبتری را ارامه کرد اند

1

(قیییون) صفت (شیرةم ) است قییل ،در ظاهر به معنی کم است اما باه شاکل جما آماد باه ایا اعتباار کاه شارذمه

مشتمل بر بنی اسرامیل است که کم شمار بود اند و فرعون خواسته در کم بودن تعداد آنها مبالغه کناد؛ بناابرای آنهاا
را ای گونه آورد است بهطوری که نخست آنها را با اسمی که داللت بر تعاداد کام دارد یعنای (شیرةم ) یااد کارد و

دوبار آنها را به صفت کم (قییل) توصی

نمود است سپس واژۀ (قییل) را جم بسته تا به کم بودن گرو هاای آنهاا

اشار نماید ای اسم جم را به شکل اسم جم سالم آورد که تعداد کم را نشان میدهد بدی گونه آنها را در برابار
سپا خود کوچ

و تلقیر نمود است
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 ترجمۀ پیشنهادی :گفت مسیّما ای ها ًگروهکی جدا شد و بسیار ناچیزند
﴿ .9 .4فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَالْغاوُونَ﴾ (سورۀ الشعراء ،آیۀ )94

()Ibn Fares, 1979

در ای آیۀ شریفه نیز به بیان آحاد معنایی واژۀ «فَکُبْکِبُوا» میپردازیم اب فار
ّ
ّ
میگوید« :الکیفّذالبیءّأصلّیدلّعلاّجماّذتجما ّ،یشذّمنه[شاء] ّذالکبکب ّأنّیّسیدهورّ ّالشیاءّّإةاّ
حساّیّ ّ
أّلقّ ّّفاّهوةّّ ّّ
رسقرّفکأنهّّ[تردد]ّفاّالکب» )Ibn Fares, 1979, vol. 5, p 124( 1پس باه بااور
او ،الکاف و الباء اصیی است که بر تجما داللات دارد باهطاوری کاه چیازی از آن جادا نشاود و

«کبکبه» ای است که چیزی از بیندی انداخته شود و پی در پی سقوط کند تا در قعار گاودال قارار
گیرد اب منظور ( )Ibn Manzur, n.dبیاان کارد اسات« :ذالکبکبی ّ:الرمیاّفیاّالهیوةّ،ذقیدّ کبکبیواّفیاّ
السنزیلّالعزیز﴿ :فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَالْغاوُونَ﴾؛ قیلّاللةثّ:أیّدهوّرذاّ،ذجّمعواّث ّرماّّبه ّفیاّهیوةّّالنییرّ؛ّ
ذقیلّالزجیج ّ:کّبکّبواّطّرحّّبعضّه ّعلاّبعضّّذقیلّأهلّاللغ ّ:معنیهّدهورذاّ،ذحقةق ّةلكّفاّاللغ ّتکریرّ
ّ
2
ا نکبیبّ کأنیهّإةاّألقیاّینکیبّمیرةّبعیدّمیرةّحسیاّیریسقرّفةهیی» ( ;Ibn Manzur, n.d, vol. 1, p. 697

« )Al-Zubaidi, 1997, vol. 4, p. 95ذجیی ذاّفیاّ کبکبی ّأیّ:جمیعی ّ ّذتکبکبیواّ ّ:
تجمعیوا؛ّورمییه ّ
3
بک ّب ی ّ:أیّجمیع ی ّالکبکوب ی (ّ:الجمیع ی )ّمیینّالنییی ّ(المسضیییم )ّبعضییهیّمییاّبعییض» ( Al-Zubaidi,
 )1997, vol. 4, p 99وکُبکِبوا فیها :أی جُمعُوا (همان ،ج  )100، 4پس با توجه به آنچه اشار شد

میتوان معانی «سقوط کردن در گودال ،افتادن پی در پای ،برخای بار روی برخای دیگار» را از آن
دریافت نمود راغب اصافهانی ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.dنیاز ماینویساد« :کابّ :یعنای فارو

افتادن چیزی باه روی و الکبکبی  :یعنای غیطیادن چیازی و فارو افتاادن در گاودال یاا چالاه اسات»
( )Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 543طبرسی نیز بیان کرد اسات« :کبکباوا :أصال آن «کبباوا»
است اما با تکرار فاء الفعل مضاع

شد و آن یعنی ،افکند شدند و گرو گرو بر روی ی

دیگر

افتادند» ( )Tabarsi, 2006, vol. 7. p. 244اآللوسای ( )Al-Alosi, n.dهام ماینویساد« :فکبکباوا
1

کاف و باء اصیی است که بر جم و تجم که چیزی از آن مجزا نشود ،داللت مایکناد و (الکبکباۀُ) یعنای چیازی،

هنگامی که در گودالی انداخته میشود ،پیوسته بیفتد و سقوط کند تا اینکه قرار گیرد
2

الکبکبی  :انداخت چیزی در گودال است و لی

در مورد (کبکبوا) در آیۀ ﴿فَکُبْکِبُوا فِیها هُامْ وَالْغااوُونَ﴾ بیاان نماود

است :یعنی آنها را انداختند و جم شدند و دوبار آنها را در قعر جهنم انداختند و زجاج گفته یعنای برخای بار روی

برخی دیگر افتادند به باور زبانشناسان واژ مورد اشار  ،به ای معنا است که آنها پر شد اند و حقیقات آن ،تکارار

سقوط است ،گویی هنگامی که چیزی انداخته میشود ،پی در پی سقوط میکند تا اینکه در قعر گودال قرار میگیرد
3
وجاؤوا فی کبکب  :یعنی گروهیآمدند و(تکبکبوا) :یعنی جم شدند و(رماهم بک ّب ) :یعنی آنها را گروهی انداختناد
الکبکوب  :یعنی گروهی از مردم که به هم پیوستهاند
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فیها :یعنی با صور و پی در پی در اعما جهنم افکند میشوند تا در قعر آن قرار گیرند و اصل
«الکبکب » تکرار «کب» است که فاءالفعل مضاع

شد است همچنانکه نظر زجاج و اکثر بصریان

است ( )Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 102زمخشری ( )Zamakhshari, 1998مینویسد« :الکبکبی :

تکرار الکب است و تکرار در لفظ دلییی بر تکرار معنا است؛ گویی در جهنم انداختاه مایشاوند و
پی در پی ساقوط مایکنناد تاا در قعار آن قارار گیرناد ()Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 400

نگارندۀ «تفسیر نمونه» نیز در ای زمینه مینویساد« :واژ «کُبکباوا» در اصال از ماادۀ «کاب» اسات

«کب» به معنى افکندن چیزى به صور در گودال است و تکرار آن (کبکب) ،تکرار ایا ساقوط
را مىرساند و ای نشان مىدهد که آنها به هنگام سقوط در دوزخ ،همانند سنگى مىباشند کاه از
باالى بیندى به در اى پرتاب مىشود نخست به نقطهاى افتاد و از آنجا به نقطۀ دیگر تا در قعر در

قرار گیرد» ( )Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 295با توجه به شر های اشار شد ،

میتوان مؤلفههای معنایی زیر را برای ای واژ در نظر گرفت:

کبکبوا= [سرنگون شدن]  [+تجم در گودال] [+پشت سر هم][ +برخی روی برخی]
در ادامه ،به مرورِ ترجمههای مورد اشار  ،میپردازیم:

 آیتی :آنها و کافران را سرنگون در جهنم اندازند

 الهی قمشهای :در آن حال کافران و معبودان باطیشان هم به رو در آت

دوزخ افتند

 رضایی :پس آن (معبود)ان و گمراهان و لشکریان ابییس همگای در آن (دوزخ) سارنگون
میشوند

 فوالدوند :پس آنها و همه گمراهان در آن [آت ] افکند میشوند
 معزی :پس به روی افکند شدند در آن ایشان و گمراهان

با بررسی ترجمههای باال ،مشاهد میشود که مترجمها که به رعایت مقولاۀ انتقاال مؤلفاههاای

معنایی زبان مبدأ چندان توجهی نکرد اند ،و کاستیهایی در زمینۀ برابریاابی دیاد مایشاود بارای

نمونه ،در همگی ترجمهها ،مؤلفههای «پیدرپی» و «برخی روی برخی» نادید گرفتاه شاد و فقاط

مؤلفۀ «سرنگون /افکند شدن به رو» آمد است ایا در حاالی اسات کاه ترجماۀ فوالدوناد مؤلفاۀ

«سرنگون» یا «بر روی» را نیز نیاورد است بنابرای  ،هر چناد ممکا اسات اراماه تماام مؤلفاههاای
معنایی ی

واژ امکانپذیر نباشد؛ اما جایگزینی واژ های هستهای با واژ های نشاندار مت اصایی،

ترجمه را از اصل برابری دور خواهد ساخت

 ترجمۀ پیشنهادی :پس (آن معبودان و) عابدان گمرا  ،گروهی و پی در پای در قعار جهانم
سرنگون شوند تا (در آن) جم گردند
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﴿ .10 .4قالَ إِنِّی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقالِینَ﴾ (سورۀ الشعراء ،آیۀ )168

در ای آیه شریفه ،واژ «القالی » بهکار رفته که برای شناخت مفهوم آن ،میتوان مؤلفههای معناایی
آن را مورد تجزیه قرار داد تا به معادلی نزدی

تر دست یافت در ای راستا ،ابتدا به تعری ِ لغاوی

ای واژ میپردازیم نگارندۀ «لسانالعرب» در ای مورد به نقل از ابا ساید ماینویساد« :قّلةسیهّقلیاّّ
ذقوءّّذمّقلة ّ؛ّأبغضیسّهّذکرهسیهّغییی ّّالکراهةی ّّفسرکتیه» )Ibn Manzur, n.d, vol. 15, p. 198( 1کاه بار

تنفّر از چیزی که در نهایت منجر به تارک آن

پایۀ گفتۀ وی ،واژۀ موردِ اشار بر دشمنی و احسا

شود ،داللت دارد الزبیادی ( )Al-Zubaidi, 1997نیاز واژۀ «قیای» را باه همای معناا گرفتاه و بیاان

کرد است« :وفی اللدی  :وجد ُ النا َ اخبُر تَقیِه» الهاءُ فی «تَقیِه» هاءُ السکت ولفظُاه لفاظُ االمار

ومعنا الخبرُ أی مَ خَبَرَهم أَبغَضَاهُم وَتَارَکَهُم» ( )Al-Zubaidi, 1997, vol. 39, p. 343اآللوسای
( )Al-Alosi, n.dنیز واژۀ موردِ اشار را به معنی نهایت دشامنی و کیناه دانساتهاسات (

Al-Alosi,

 )n.d., vol. 19, p. 116زمخشری ( )Zamakhshari, 1998نیز بر ای باور اسات« :قیای» باه معنای
دشمنی و نفر شدیدی است که در دل و جان انسان نفوذ میکناد (

Zamakhshari, 1998, vol.

 )4, p. 411راغاباصافهانی ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.dماینویساد« :قیای؛ شاد بغا

و

ناراحتی است» ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 532المصطفوی ( )Al-Mustafawi, 2014نیز

بیان کرد است« :واژۀ «قال» دارای اصیی واحد است و بر «تضییق و تشدید» یعنای تنگناا و شاد و

سااختی ،داللاات دارد ک اه ای ا معنااا باار حسااب موضااو
 )Mustafawi, 2014, vol. 9, p. 348و «بغا

و شاارایط ،مصااادیق مختیفاای دارد» (Al-

و کراهات» از مصاادیق آن اسات» (هماان ،ج ،9

 )348در «تفسیر نمونه» هم آمد است« :قالی » جم «قال» از مادۀ «قیى» باه معناى عاداو شادیدى
است که در اعما دل و جان انسان اثر مىگذارد ،و ای تعبیر ،شد نفر لوط را نسبت به اعمال
آنها روش مىسازد ( )Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 350بنابرای  ،آحااد معناایی

ای واژ را چنی میتوان برشمرد:

الْقالِی = [مخالفت و دشمنی] [ +شد و سختی]

با توجه به مؤلفههای معنایی باال ،در ادامه به شیوۀ انتقاال ایا معناا در ترجماههاای اشاار شاد

میپردازیم:

 آیتی :گفت :م با کار شما دشمنم

 1قَییتُه قییَ وقالءً ذمقلة ّ :یعنی نسبت به او کینه ورزیدم و از او بینهایت متنفر شدم و روی گرداندم

( 2وجد ُ النا َ اخبُر تَقیِه) :هاء در (تَقیِه) هاء سکت است و ظاهر واژ امر است اما معنای خبار دارد؛ یعنای هار کاس
که آنها را بشناسد از آنها متنفر میشود و ترکشان میکند
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 الهی قمشهای :لوط باز گفت :م خود دشم ای کار زشت شما خواهم بود

 رضایی :در حقیقت م از دشمنان سرسخت عمل (همجنس بازی) شما هستم
 فوالدوند : :گفت :به راستی م دشم کردار شمایم
 معزی :گفت همانا منم کار شما را از رها کنندگان

با بررسی ترجمههای موردِ اشار  ،مشاهد میشاود کاه ترجماۀ رضاایی بیشاتر از ترجماههاای

دیگر ،به انتقال ای مؤلفهها اهمیت داد است؛ باهگوناهای کاه باا آوردن معاادل معناایی «دشامنان

سرسخت» به بار معنایی واژ نزدی

تر شد است؛ اما آیتی ،الهیقمشهای ،فوالدوند و معزی با ارامۀ

برابرنهادی هستهای ،همچون «دشم  /رها کنندگان» ،نتوانستهاند آن تأکید و شد موجود در واژ

را منتقل کنند ای شد و تأکیاد منجار باه تفااو معناای احساسای ایا واژ باا ساایر واژ هاای
هممعنای آن شد است همچنی به دلیل اینکه واژۀ «القالی » اسام فاعال اسات ،بهتار اسات معناای
تجدد و حدو در ترجمه منتقل شود

 ترجمۀ پیشنهادی :گفت :بیتردید م هموار از دشمنان سرسخت کار شما هستم

 ﴿ .11 .4أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ﴾ (سورۀ الشعراء ،آیۀ )225
واژۀ مورد نظر در ای آیاه شاریفه ،واژ «یَهِیمُاونَ» اسات کاه در تعریا

آن آماد اسات« :الهیاام:

کالجنون وفی التهذیب :کالجنون م العشق واالسم الهیام ورجل هَیمانُ :مُلبٌ شَدیدُ الوجاد ابا
سکیت :الهَیمُ مصدرُ هامَ یهیمُ هَیماً وهَیَماناً إذا أحبّ المیرأةّ والهُیاامُ العُشاا ُ»

1

( Ibn Manzur, n.d,

 )vol. 12, p. 625ذقیدّهییی ّّیهیة ّّهّةیمییّّذاسییسّهة ّفی ادّهّفهیوّمّریسّهی ّّالفیوادّأیّمذهّبیه ّذالهیة ّّ:هّةّمییینّّ
العیشی ّذالشیییعرّّإةاّخییوّفییاّالءییحراءّذالجییوهریّ:هییی ّّعلیاّذجهییهّیّهییة ّّهةمیییّّذهةمینیییّّةهییبّّمیینّالعشی ّّ
ذغةره» (همان ،ج  2 )627-626 ،12الزبیدی ( )Al-Zubaidi, 1997نیز ماینویساد« :هاام یهایم هَیماا
بالفت (وهیمانا) بالتلری

(احب امیراةّ) والهُیام بالضم کالجنون م العشق وهو مجاز وقد هام عیای
3

وجهه یهیم :ذهب م العشاق» ( )Al-Zubaidi, 1997, vol. 34, p. 128-129باا توجاه باه آنچاه

1

الهیام :مانند جنون است و در التهذیب آمد  ،به سبب عشق مانند جنون است و(رجل هَیمان) :یعنی شیفتهای کاه شاور

و اشتیا زیادی دارد از اب سکیت نقل شد که (الهَیمُ) مصدر هامَ یهیمُ هَیماً وهَیَماناً :شیفته زنی شادن ،اسات و(الهُیاامُ)
یعنی عُشا

2

قد هامَ یهیمُ هُیاماً واستُهیم فُؤادُ فهو مُستَهامُ الفُواد :یعنای دلباختاه شاد (الهَایمُ) :سارگردانی و حیار عاشاق و شااعر

هنگامی که در بیابان تنها شود .جاوهری نقال کارد کاه هاامَ عیای وجهاه یَهایمُ هیمااً وهیمانااً :باه معنای سارگردانی و
شیفتهشدن است

3

الزبیدی ( )Al-Zubaidi, 1997نیز مینویسد :هام یهیم هَیما بالفت (وهیمانا) بالتلری

یعنی شیفته زنی شد و(الهُیام بالضم)

به سبب عشق وعالقه زیاد ،مثل جنون است وآن از باب مجاز است و(قد هام عیی وجهه یهیم) :عاشق شدن است
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اب منظور و زبیدی بیان کرد اند میتوان مفاهیم« ،جنون به خاطر عشق»« ،عاشاق پرشاور و هیجاانی

که سرگردان است» را برای آن در نظر گرفت راغباصفهانی ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.dنیز

مینویسد« :رجل هامم یعنی مردی که سخت تشنه است و (هیام) نوعی بیماری است که از تشنگی

زیاد به وجود میآید ،و آن را برای کسی که عشق شدیدی دارد مثل میزنند در آیه شریفه ﴿ :أَلَمْ

تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ﴾ منظور ای است که در هر سخ و کالمی ،در مداحی و هجاا و

سایر انوا شعر زیاد روی و غیو میکنند واژ «هاامَ» یعنای در زمای حرکات کارد در حاالی کاه
عط

و عشق

شدید بود ( )Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 711نگارنادۀ «مقیییس اللغی » نیاز

مینویسد :الهاء والیاء و المیم ،کیمهای است کاه بار شاد عطا
نامید شد گویی از شد عشق مجنون شد

داللات دارد و عاشاق »هیماان»

و بدون هدف سرگردان میرود ( Ibn Fares, 1979,

 )vol. 6, p. 26در «التلقیق فی کیما القرآن الکریم» هم آماد اسات« :واژۀ «هایم» دارای اصایی

واحد است و آن بر رفتنی داللت مایکناد کاه همارا باا سرگشاتگی و سارگردانی باشاد و فرقای

نماایکنااد ایا رفاات در خااارج یااا باااط و ایا ساارگردانی در مادیااا یااا معنویاا
« )Mustafawi, 2014, vol. 11, p. 339و از مصادیق آن ،در مورد عطا

باشااد» (Al-

شادید ،ماردی کاه در

انجام وظیفهاش دچار سرگردانی شد  ،کسی که عاشق شد  ،شاعری که برنامه مشخصی ندارد ،می
باشد» (همان ،ج )339، 11بنابرای اجزاء وآحاد معنایی واژۀ «یَهِیمُونَ» از ای قرارند:
یَهِیمُونَ = [را رفت ]  [ +متلیر از شد عط  /عشق ]
بر همی اسا

به ارزیابی ترجمههای ارامه شد از ای واژ اشار میکنیم:

 آیتی  :آیا ندید ای که شاعران در هر وادیی سرگشتهاند؟

 الهی قمشهای :آیا ننگری که آنها خود به هر وادی حیر سرگشتهاند؟
 رضایی :آیا نظر نکرد ای که آنان در هر سرزمینی سرگردانند؟
 فوالدوند :آیا ندید ای که آنان در هر وادیی سرگردانند؟
 معزی :آیا نبینی که ایشانند در هر بیغولهای سرگردان؟

با بررسی ترجمههای اشار شد مشخص میشود که تمامی ترجمهها سعی داشتهاند به گونهای

معنا را به آحاد معنایی آن نزدی

سازند ،اما چندان مؤلفهها را منتقل نکارد اناد و فقاط باه معناای

«سرگشتهاند» اشار نمود اند در ای میان آنچه در معنای ضمنی ای واژ وجود دارد «شایفتگی و

هیجان» شاعران بود است که «غر پندارها و تشابیها شااعرانه خویشاند و غالبااً در بناد منطاق و

استدالل نیستند ،و اشعارشان از هیجاناتشان تراوش مىکند و ای

زمان ،آناان را باه وادى دیگارى ساو

هیجانا و جه هاى خیالى هار

ماىدهاد» ( Makarem Shirazi et al, 1999, vol. 15, p.
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 )404چنانکه زمخشری ( )Zamakhshari, 1998آمدن واژ های «الوادی» و «یهیمون» را اشار ای
میداند به وارد شدن آنها در وادیهای گوناگون سخ و کمتوجهی آنها به منطق و اساتدالل و

 ترجمۀ پیشانهادی :آیاا ندیاد ای کاه آنهاا در هار وادی؛ ( ازشاد شایفتگی) سارگردان
تجاوز از حد متعادل ()Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 411

میروند

جدول : 1ارزیابی عملکرد مترجمها در ترجمۀ واژههای بررسی شده
ردی

در پنااا دیگااری خااود را
پنهان مایساازند وآهساته
آهسته بیرون میروند

به یکدیگر پنا برد ورخ
از رسااااول (ص) پنهااااان
میدارند

از میان شما مخفیانه بیرون
میروند

دزدانااااااه [از ناااااازد او]
میگریزند

فعل /اسم

عمیکرد

بامؤلفه/
نشاندار

نزدی

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

مُذْعِنِی َ

ترجمه

گردن
مینهند

کمال انقیاد
فرود
میآوردند

با سرعت و
تسییم

به حال
اطاعت

اسم

عمیکرد

بدون
مؤلفه

نزدی

با مؤلفه

بدون
مؤلفه

الیج

ترجمه

ژرف

عمیقی

ژرف
پهناوری

ژرف

یَتَسَیَّیُونَ لِواذاً

ترجمه

ترجمة آیتی

ترجمة
الهیقمشهای

ترجمة
رضایی

ترجمة
فوالدوند

ترجمة معزی

مااایخزناااد از شاااما باااه
پناهگاهی

بدون
مؤلفه

سرسپردگا
ن

بدون
مؤلفه

ژرف

ترجمة
پیشنهادی

2

اسم

عمیکرد

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

نزدی

بدون
مؤلفه

عَتَوْا

ترجمه

طغیان
کردند

به سرکشی
شتافتند

سرپیچی
کردند

سرکشی
کردند

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

فعل

عمیکرد

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

سرکشی
کردند

بدون
مؤلفه

مصرانه سرپیچی نمودند

4

( سریعا) به حال تسییم و
خضو

امواج مکرر

3

(هموار ) با پنا بردن به دیگاری مخفیاناه
قصد خروج میکنند

1

ارزیابی عملکرد مترجمها
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ارزیابی عملکرد مترجمها

عمیکرد

ترجمه

عمیکرد

هونا

ترجمه

عمیکرد

ترجمه

گروهی

بدون مؤلفه

سرنگون در جهنم
اندازند

ناقص

لمیَخِرُّوا

عمیکرد

بدون
مؤلفه

خود را هالک
سازی

بدون مؤلفه

نشاندار /با
مؤلفه

عد قیییی
باقی نیست

نزدی

برو در آت
افتند

دوزخ

ناقص

باخِ ٌ

ترجمه

دربرابر
نباشند

ننگرند

بدون
مؤلفه

خود را از غم
هالک سازی

خود را هالک
کنی

بدون مؤلفه

گروهکی

نشاندار /با
مؤلفه

(دوزخ) سرنگون
میشوند

ناقص

الشرةم ّ

عمیکرد

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

نمیافتند

بدون
مؤلفه

بدون -
مؤلفه

جان خود را تبا
سازی

بدون مؤلفه

عد ای

بدون مؤلفه

درآن [آت ]
افکند میشوند

بدون -
مؤلفه

کبکبوا

فروتنی

تواض و
فروتنی

فروتنانه

نرمی

بدون -
مؤلفه

نمیافتند

ترجمه

ترجمة آیتی

ترجمة
الهیقمشهای

ترجمة
رضایی

ترجمة
فوالدوند

ترجمة معزی

زمی هموار

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

9

ببازی تو جان
خوی را

8

بدون مؤلفه

7

گروهی

بدون مؤلفه

بهروی افکند
شدند در آن

ناقص

6

نیفتند

ترجمة
پیشنهادی

با کمال فروتنی

به سجد و ناله نمیافتند

( از غاام) اینکااه ایمااان نماایآورنااد
هموار مجبور به هالکت کنی

گروهکااای جداشاااد و بسااایار
ناچیزند

گروهی و پی در پی در قعر جهانم
سارنگون شااوند تاا (در آن) جما
گردند

5
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ارزیابی عملکرد مترجمها

ترجمه

سرگشته اند

سرگشته اند

عمیکرد

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

الْقالِی َ

عمیکرد

بدون
مؤلفه

بدون
مؤلفه

نشاندار/
با مؤلفه

سرگردانند

بدون
مؤلفه

یَهِیمُونَ

دشمنم

دشم

از دشمنان
سرسخت

دشم

بدون
مؤلفه

سرگردانند

بدون -
مؤلفه

ترجمه

ترجمة آیتی

ترجمة
الهیقمشهای

ترجمة
رضایی

ترجمة
فوالدوند

ترجمة معزی

رهاکنندگان

بدون
مؤلفه

سرگردان

بدون
مؤلفه

شکل  :2عملکرد مترجمها در ترجمه واژههای بررسیشده

آیتی

معزی

فوالدوند

ترجمة
پیشنهادی

6

بدون مولفه

4

نزدیک

0

رضایی

هموار از دشمنان سرسخت

11

الهی قمشه ای

(از شد شیفتگی) سرگردان
میروند

10

12

10

8
با مولفه

2
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 .5نتیجهگیری
روش «تجزیه به آحاد واژگان» مایتواناد باه متارجم در کشا ِ موشاکافانۀ مفااهیم نهفتاه در مات ِ

شگرفی مانند قرآن یاری نماید تا سبب انتقال جنبههای گوناگون معناای واژ شاود بایتردیاد ،در

نظرگاارفت الیااههااای معنااایی واژ  ،بااار عاااطفی آن ،توجااه بااه جنبااههااای تأکیاادی ،حالااتهااا و
توصی های مرتبط با واژ و مشابه آن ،ترجماه را باه معاادل واژ نزدیا

تار مایکناد ایا امار،

هنگامی ،نمود بیشتری مییابد که بتوان تفاو موجود در واژ هایی که هممعنا به نظر میرساند ،را

شناسایی نمود و در ترجمه نمایان کرد بر ای مبنا ،ترجمه ،عالو بر درست بودن به سوی دقیاقتار

شدن نیز پی

رفته و جایگا باالتری مییابد

وظیفۀ مترجم آن است که بکوشد تا اندازۀ ممک  ،واژ یا واژ هایی را در زبان مقصد به عنوان

معادل انتخاب نماید که در برگیرندۀ همگی آحاد معنایی ساز های واژگانی زباان مبادأ باشاد هار

چند گاهی بر پایۀ تفاو های زبانی ،واژ هایی وجود دارند که با در نظر گرفت مؤلفههاای معناایی
آنها ،امکان معادلیابی ی

واژ در برابر واژۀ دیگر وجود ندارد در ایا حالات ،متارجم بایاد باا

تکیه بر امکانا زبان از واژ های هستهای و افزود هاای وصافی و تفسایری آن بهار گیارد بارای

اینکه بهر گیری از چنی افزود هایی ،سببِ گرای

به ترجماۀ تفسایری نشاود ،بایاد متارجمهاا در

انتخاب معادل دقت کنند در ای زمینه ،شایسته است با توجه به امکانا زباان مقصاد و تاا انادازۀ

الزم ،از همگی آحاد تشکیلدهندۀ معنای واژگان زبان مبدأ بهر برند

با بررسی عمیکرد پنج ترجمۀ فارسی واژ های برگزیدۀ سور های ناور ،فرقاان و شاعراء معیاوم

شد که مترجمها در بیشتر موارد ،به صور

کامل به بازنمایی مؤلفههای ساازندۀ معناای یا

واژ

بپرداختهاند توجه ناکافی به مقولۀ «تجزیه به آحاد واژگان» سابب اراماۀ معناای اولیاه و هساتهای از
واژ ها شد است در ای میان ،هی ی

از مترجمها در ترجمۀ واژ های موردِ بررسیِ مقالاۀ حاضار

بهگونهای کامالً کارآمد عمل نکرد اند با ای وجود ،بر پایۀ یافتههای پهوه  ،مایتاوان ترجماه-
های رضایی ،الهیقمشهای ،آیتی ،معزی و فوالدوند را به ترتیب دارای بیشتری تا کمتری توجه به

ای ساز و کار ،گرو بندی نمود بر اسا ِ نمونههای بررسی شد  ،از میاان  5فعال و  25برابرنهاادۀ

آن فقط ی

مورد ،در انتقال مؤلفههای معنایی واژ ها موفاق باود اسات همچنای از میاان  6اسام

مورد بررسی و  30برابرنهادۀ آن 4 ،مورد ،مؤلفههای معنایی واژ ها را بازنمایی نمود اند در پایاان،
باید اشار نمود که در واق  ،کاستیهای ناشی از منتقل نکردنِ تمام مؤلفههای معنایی یا

واژ در

ترجمه ،سبب استفاد از برچسبِ «ترجمه نادرست» نخواهد شد؛ بیکه ،ای مسئیه از «اصل دقات در

ترجمه» میکاهد
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