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اشتراک لفظی در قرآن کریم 
و تأثیر آن بر اهّم ترجمه های معاصر فارسی قرآن
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چکیده
یکی از پدیده های زبانی که ناگزیر مترجمان قرآن کریم در ترجمٔه آیات با آن مواجه اند، واژگان مشترک 
لفظی قرآن کریم است؛ الفاظی که در ظاهر یکسان اند اما در جمالت مختلف، به معانی متفاوتی به 
 کار رفته اند. عنوان »وجوه« که کاربردش به قرن نخست هجری باز می گردد، مفهوم عامی بود که 
این واژگان را نیز در برمی گرفت. سیبویه نیز با تعبیر »اتفاق اللفظین و اختالف المعنیین« بدان اشاره 

کرد. 
در این مقاله تأثیر این واژگان بر مهم ترین ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم بررسی شده 
است . از این رو، نخست به پدیدهٔ  اشتراک لفظی در زبان عربی پرداخته و پس از آن به وجود و اهمیت 
این الفاظ در قرآن کریم و ضرورت شناخت آن در ترجمهٔ  آن اشاره شده، سپس تأثیر واژگان مشترک 
بر اهم ترجمه های معاصر فارسی قرآن در سه بخش اسامی، افعال و حروف بررسی و برای هر یک 

شواهدی ذکر شده است.

کلید واژه ها: مشترک لفظی، اشتراک لفظی، ترجمه قرآن، وجوه و نظایر
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1. کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، گرایش تفسیر اثری، دانشگاه قرآن و حدیث. )نویسنده مسئول(
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مقدمه
واژگان  ترجمٔه  در  كریم  قرآن  مترجمان  و  مفسران  و  لغت  دانشمندان  میان  بحِث  مورد  مسائل  از  یکی 
قرآنی، موضوع اشتراک لفظی است. مسألٔه به كارگیری الفاظ یکسان كه معانی گوناگون و گاهی متعارض 
دارد، از دیر باز مورد اختالف لغت شناسان و قرآن پژوهان بوده است. با توجه به گوناگونی موارد كاربرد 
واژ  ه ها در زبان عربی، همواره با این واقعیت رو به رو هستیم كه گاهی یک واژه در جمله ای معنایی می دهد 
كه همان واژه در جملٔه دیگر معنای متفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با كمک قرینه های مختلف 
متصل یا منفصل می توان به مفهوم درست آن واژه پی  برد؛ اما گاهی یک واژهٔ  مشترک در یک آیه، در 
ترجمه های مختلف متفاوت معنا شده است، زیرا ممکن است هر كدام از آن مترجمان، با توجه به سیاق 

آیه و نیز معانی موجود واژه در لغت، به معنای خاصی از آن توجه داشته باشند.

مفهوم مشترک لفظی
اشتراک لفظی یعنی وجود لفظی كه بر دو معنا یا بیشتر به طور یکسان داللت كند1 و یا به تعبیری اشتراک 
لفظی عبارت از آن است كه لفظی بیش از یک معنا داشته باشد.2 البته برخی، قیودی نیز بر آن افزوده و 
گفته اند: »باید تعدد معنای مشترک بر اثر تعدد وضع باشد«3 و گروهی افزوده اند: »باید تعدد وضع در یک 
قبیله صورت گرفته باشد«4 بعضی دیگر  معتقدند: »باید میان معانی مشترک عالقه و قدر جامعی نباشد 
برخی گفته اند: »نباید وضع  و  یا منقول5به  شمار می رود«6  و  یا مشترک معنوی  و گرنه حقیقت و مجاز 
هیچ یک از معانی لفظ مشترک بر دیگری تقدم زمانی داشته باشد و گرنه منقول تلقی می شود« و بعضی نیز 

تهران: شرکت  الکریم، مترجمان محمد روحانی، محمد علوی مقدم،  القرآن  والنظائر فی  بلخی، مقاتل بن سلیمان؛ االشباه   .  1
انتشارات علمی و فرهنگی تهران، 1380ش؛ ص 89.

اول،  العربیة، چاپ  الکتب  ابراهیم، قاهره: دار أحیاء  ابوالفضل  البرهان، تحقیق محمد  بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛  2 . زرکشی، 
1376ه؛ ج 1، ص 102.

3 . شلبی، محمد مصطفی؛ اصول الفقه االسالمی فی المقدمه التعریفیه باالصول و ادله االحکام و قواعد االسالمی، بیروت: دار 
النهضة العربیة، 1986 م؛ ج 1، ص 434.

4 . سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن محمد؛ المزهر فی علوم اللغة وأنواعها، فؤاد علی منصور، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
چاپ اول، 1998م؛ ص 396 و 401.

5 . در اصطالح اهل لغت قرار دادن لفظ در معنایی است بعد از آنکه برای معنای دیگری وضع شده باشد.
6 . وافی، عبد الواحد؛ فقه اللغه، مصر: دار النهضة، چاپ سوم، 2004م؛ ص 184.  
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شرط كرده اند كه باید لفظ مشترک در مواضع مختلف حروف و حركات واحدی داشته باشد1. محدودیتی 
برای این داللت وجود ندارد یعنی تعداد آن بستگی به میزان كاربرد آن دارد. 

اشتراک  نظر ماست  مقاله مورد  این  در  آنچه  البته  كه  باشد  یا معنوی2  لفظی  اشتراک ممکن است 
لفظی است. اشتراک لفظی در میان قدما مفهوم عام و شاملی داشته است و هر موردی كه لفظ آن واحد و 
مستعمل فیه آن متعدد بوده را در بر می گرفته است؛3 از این رو، افزون بر مشترک لفظی، مشترک معنوی 

و هر گونه برداشت تفسیری و تأویلی از واژگان قرآنی را نیز شامل می شد.
سیبویه )ت 180ه.ق( در تقسیمات كالم به آن اشاره كرده است.4 وی در اثر خود، الکتاب، پس از 
بیان اقسام حاالت ارتباط لفظ و معنا، از مشترک لفظی با عبارت »اتفاق اللفظین و اختالف المعنیین«5 یاد 
می كند. دو قرن بعد از او، ابن فارس )ت 395 ه.ق( همان تعریف را نقل كرده و می گوید: »و منه اتفاق 

اللفظ و اختالف المعنی«.
مالحظه می شود مفهوم اشتراک لفظی نزد قدما عمومًا با عبارت اتحاد لفظ و تعدد معانی، بدون قید 

و شرط یا با عباراتی از قبیل وجوه و نظائر یا اشباه و نظایر6 مطرح  شده است.

پیشینه بحث اشتراک لفظی
بررسی آثار پیشینیان نشان می دهد در میان سخنان قدما اصطالح »مشترک لفظی« به چشم نمی خورد 
و تعبیر آنان از مشترک لفظی، همان وجوه و نظائر یا متفق اللفظ و مختلف المعنی بوده است. به نظر 
ابن فارس  به  كار برده است،  به معنای اصطالحی اش  را  تعبیر مشترک لفظی  اولین كسی كه  می رسد 

1 . المنّجد، محمد نورالدین؛ االشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریة و التطبیق، دمشق: دارالفکر، 1419ه؛ ص 37.
2 . مشترک معنوی، به لفظی گفته می شود که دارای یک معنا است اما آن معنا مصادیق متعددی دارد؛ میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد 
حسن؛ قوانین االصول، ص 60. مانند: لفظ »انسان« که انسان مشترک معنوی بین زید، عمرو، بکر و خالد است یعنی انسان یک 
معنا دارد، ولی مصادیقش زیاد است. یا واژگانی همچون کالم که شامل کالم انسان و کالم الهی و نیز کوثر که می تواند شامل قرآن، مقام 

شفاعت، حضرت زهرا 3 شود.
3 . در این باره ر.ک: مقدمه دکتر مهدی محقق بر کتاب وجوه قرآن تفلیسی؛ تفلیسی، حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن، به اهتمام مهدی 

محقق، تهران: مؤسسٔه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1378.
4 . سیبویه؛ الکتاب، تحقیق عبد السالم محمد هارون، قاهره: مکتبة الخانجی، چاپ سوم، 1408 ه؛ ج 1، ص 7 و 8.

5 . همان. 
6 . األشباه و النظایر نام کتاب مقاتل بن سلیمان)م 150ه( است که نخستین اثر موجود در زمینٔه وجوه و نظایر به شمار می رود.
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)ت 395 ه.ق( در كتاب الصاحبی باشد.1 مشاهدهٔ  كتاب هایی با عنوان وجوه و نظایر و مااتفقت الفاظه و 
اختلفت معانیه2 یا تعاریفی كه از مشترک به دست داده اند، نشان از گستردگی معنای مشترک لفظی میان 
پیشینیان دارد. بحث اشتراک لفظی گاه كتابی مستقل را به خود اختصاص داده و گاه بخشی از یک كتاب 

به بحث در باره آن پرداخته است. 
محمد نور الدین المنّجد نخستین نویسنده یا تدوین كننده در زمینٔه الفاظ مشترک را اسحاق بن محمد 
االسی دانسته است3 با اثری به عنوان الوجوه فی اللغه، اما تاریخ تولد و وفات وی را مشخص نمی كند. 
پدیده  از  تعبیر  این  با  كلمات عرب  در دسته بندی  كه  باشد  نخستین كسی  شاید سیبویه )ت 180 ه.ق( 

اشتراک یاد كرده است:
هذا باب اللفظ للمعانی، ِاعلم أن من كالمهم اختالف اللفظین الختالف المعنیین، 

واختالف اللفظین والمعنی واحد، واتفاق اللفظین واختالف المعنیین.4
پس از دو قرن ابن فارس )ت 395 ه.ق( مشترک را در باب اقسام كالم مطرح كرد و آن را اتفاق لفظ 
و اختالف معنا نامید و در كتابش، الصاحبی، فقط بابی را با عنوان »اشتراک« گشود5 و الفاظی از قرآن را 

كه به نظرش مفهوم مشترک داشته در آن گرد آورد.6

دیدگاه های مختلف در باره الفاظ مشترک
بحث اشتراک لفظی دانشمندان و محققان قدیم و جدید را به خود مشغول كرده است و در پذیرش آن و 
علل و اثرات و مسائل دیگری كه به این بحث مربوط می شود، اختالف نظر دارند.7 می توان نظریه های 

1. المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 29. 
2. همان؛ ص 27 ـ 25؛ همچون »ابو سعید، الحسن  بن  الحسین بن عبیداهّٰلل السکری )ت 275 ه(؛ االسماء المتفقة لفظاً و المختلفة 

معنی، علی بن الحسن بن الحسین الهنائی األزدی ملقب به کراع النمل )ت 310ه(؛ فیما اتفق لفظه و اختلف معناه از أبوالحسن و ...«.
3 . همان، ص 23.

4 . سیبویه، پیشین؛ ص 7-8.
5 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ الصاحبی، تحقیق سید احمد صقر؛ قاهره ـ مصر: مطبعة عیسی البابي الحلبي، 1977م؛ ص 

114 و 327.
6 . همان؛ باب االشتراک، ص 69.

7 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 28.
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مختلف در این مورد را به سه دسته تقسیم  كرد:
بن سلیمان )ت. 150 ه.ق(،  از جمله :مقاتل  اذعان كرده اند؛  زبانی  پدیدٔه  این  به وجود  اول  دستٔه 
خلیل بن احمد )ت. 175 ه.ق(، ابوعبید قاسم بن سالم )ت. 224 ه.ق( و بسیاری دیگر؛ گفتنی بیشتر 

زبان شناسان، از این دسته اند.1
دسته دوم معتقدند: »دو لفظ همانند برای داللت بر دو معنای مختلف وضع نگردیده اند، بلکه یا در اثر 
تداخل زبان ها به وجود آمده اند و یا هر كدام برای معنایی به كار رفته است، اما در نتیجٔه كاربرد مجازی آن 
در معنایی دیگر، به تدریج در آن معنا غلبه پیدا كرده و به منزلٔه واژه ای تلقی شده كه در اصل برای همین 

معنا وضع شده است«.2 
دستٔه سوم معتقدند كه وجود اشتراک لفظی، ابهام، پیچیدگی و پوشش معنایی ایجاد می كند.3

عوامل پیدایش اشتراک لفظی 
المنجد مهم ترین علل و عوامل اشتراک لفظی را این گونه بر شمرده است:4

1. تطّور معنایی: بیشتر الفاظ مشترک از رهگذر تطّور معنایی و داللی به وجود می آیند.5 
2. اشتراک در ساختار صرفی: مانند »هوی« كه مشترک بین اسم و فعل است اسم به معنی میل 

نفس و دوستی و حب و نیز فعل ماضی به معنای افتاد )سقوط كردن از باال به پایین(،6 است.7
3. توافق وضع: برخی همچون ابن درستویه8، أبو علی الفارسی 9 و ابن السراج10، توافق وضع را عامل 

1 . نصیف الجنانی، احمد؛ »پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی«، مجله پژوهش و حوزه، شماره 10، تابستان 1381؛ ص 67.
2 . همان؛ ابن سیده، علی بن اسماعیل؛ المخصص، کتاب اضداد، ج 3، ص 268. ابوالحسن علی بن اسماعیل بن سیده اندلسی، 
متوفی 458ه، از علمای مسلمان اندلس و لغت شناسی بزرگ به شمار می رفت. )حدری، مصطفی؛ »اطالع رسانی و کتابداری عالم 

الکتاب«، جلد 11، ربیع اآلخر 1411، شمارهٔ ٔ 4؛ ص 551؛ اللغوی األندلسی المعروف بابن سیده )مقدمه  المخصص(.
3 . نصیف الجنانی، احمد؛ پیشین؛ ص 67.

4 . همان، ص 49 ـ 44.
5 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 42.

6 . راغب اصفهانی؛ مفردات فی غریب القرآن، ص 849، الهوی میل النفس الی الشهوه والهوی.
7 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 49.

8 . سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن محمد؛ المزهر، پیشین؛ ج 1، ص 385.
9 . ابن سیده، علی بن اسماعیل؛ پیشین؛ کتاب خلق االنسان، ج 1، ص 11.

10 .السری السراج؛ رسالة االشتقاق، نقل از فصول فی فقه العربیه، تحقیق محمد علی الدرویش و مصطفی الحدری، ص 330.
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پیدایش اشتراک لفظی دانسته اند.1
4. وجود واژگان معّرب: این واژگان ممکن است در سرزمین مبدأ معنای خاصی داشته و با ورود به 

سرزمین عرب معنای دیگر از آن استنباط شود.

ثرسام قشتتی رافی 
مشترک لفظی را به اعتبارهای گوناگون تقسیم كرده اند: به اعتبار نسبت معانی آن با یکدیگر به دو 
قسم متضاد و متباین، از نظر میزان احتمال معانی به سه قسم ظاهر، مجمل و مؤول2 و باالخره از نظر 

نوع كلمه نیز به سه قسم اسمی، فعلی و حرفی تقسیم شده است. 

مشترک لفظی در قرآن 
نظر به این كه علوم قرآن دانشی مصرف كننده است و هر مبحث آن از علمی گرفته شده، دانشمندان علوم قرآن3 
مبحث اشتراک لفظی كه یکی از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق4 و نیز یکی از مباحث ضمنی علوم 
بیان و بدیع و همچنین یکی از موضوعات مورد بحث در فقه اللغه5 و علم الدالله به شمار می رود، را از این علوم 
وام گرفته و بر آیات قرآن تطبیق كرده اند؛6 موضوعی كه در مباحث قرآنی غالبًا با نام وجوه و نظائر بدان می پردازند.

شمار الفاظ مشتركی كه در كتاب های وجوه و نظائر قرآن آورده اند، به 540 كلمه می رسد.7 

1 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 104 ـ 103؛ توافق وضع یعنی اینکه لفظ واحدی را قومی به یک معنا و قومی دیگر به معنای 
دیگر بدانند؛ برای نمونه واژٔه »ُاّمه« این گونه است در لغت قریش به معنای »امام« و در لغت ازدشنوءه به معنای »سنین )سال ها(« است 

البته در این موارد احتمال مجاز نیز داده اند.
2 . زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ البرهان، ج 2، نوع 41، ص 206. ظاهر آن است که در آن احتمال معنای دیگر نیز می رود. 

مجمل آن است که در آن هر دو معنا به طور مساوی محتمل اند. و مؤول آن است که بر معنای مرجوحش حمل می شود.
3 . مانند: تفلیسی، حبیش؛ وجوه قرآن؛ زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ البرهان؛ سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن 

محمد؛ االتقان فی علوم  القرآن و ... .
4 . رازی، فخرالدین محمد بن عمربن حسین؛ المحصول فی علم اصول الفقه، تحقیق دکتر طه جابر فیاض العلوانی، بیروت: مؤسسٔه 
الرسالة، چاپ دوم، 1412ه؛ ج 1، ص 359؛ بزدوی، علی بن محمد؛ اصول، قاهره ـ مصر: المکتبة االزهریة التراث، 1424ه.ق؛ ج 
1، ص 37؛ غزالی، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد؛ المستصفی، بیروت ـ لبنان: دار الکتب العلمیه، ج 1، ص 32؛ سیوطی 

عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن محمد؛ المزهر، پیشین؛ ج 1، ص 369.
5 . کتاب ها و رساله هایی همچون الصاحبی؛ المباحث اللغویه العراقیین المحدثین و ... .

6 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 23، 55 و 75.
7 . همان، ص 266 ـ 249.
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اهمیت و فواید آشنایی با الفاظ مشترک قرآن
آنچه  آنجا كه اشتراک لفظی در مباحث قرآنی معمواًل تحت عنوان وجوه و نظایر مطرح شده است،  از 
در اهمیت وجوه و نظایر بیان شده می تواند گویای اهمیت شناخت الفاظ مشترک لفظی قرآن نیز باشد؛ 
علم وجوه و نظایر از فروع علم تفسیر است. در تفسیر قرآن یک مفسر افزون بر معانی لغوی باید وجوه و 
نظایر واژگان قرآنی را در نظر بگیرد. مسئلٔه »وجوه و نظایر« راه احتمال را در فهم معانی قرآن باز كرده و 
گاهی سبب اشتباه برخی و گاه سبب دستآویزی برای فتنه جویان شده است؛ لذا شناخت آن یک ضرورت 
تفسیری به شمار می رود.1 موضوع وجوه و نظایر در قرآن كریم از دیر باز مورد توجه و اهتمام متخصصان 

علوم قرآنی بوده است؛ از ابوالدرداء انصاری صحابی معروف پیامبر 6نقل شده كه گفته است: 
ی َتَری ِلْلُقْرآِن ُوُجوًها؛2 تو به فهم درست نخواهی رسید  َك َلْن َتْفَقَه ُكَلّ اْلِفْقِه َحَتّ ِإَنّ

مگر این كه برای قرآن وجوهی را بدانی. 
و  لغوی  معاجم  كنار  در  قرآن  لغات  واژه شناسی  مهم  منابع  از  یکی  نظایر  و  وجوه  كتب  همچنین 

غریب القرآن ها به شمار می روند. 

پیشینه بحث اشتراک لفظی در قرآن 
از  می رسد. حدیثی  اسالم  به صدر  آن  سابقٔه  و  است  بوده  توجه  مورد  دیرباز  از  قرآن  در  لفظی  اشتراک 

پیامبر6 با این مضمون است كه فرمودند: 
القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه علی أحسن الوجوه؛3 قرآن رام است و وجوهی دارد، آن را 

بر هبرتین وجوهش محل کنید. 
همچنین حضرت علی7 آنگاه كه ابن عباس را به سوی خوارج فرستاد، به او سفارش فرمود: 

ال ختاصمهم بالقرآن فاّن القرآَن مّحاٌل ذو وجوٍه تقول و یقولون؛4 با آنان با قرآن استدالل نکن، 
چون قرآن احتامالت و وجوهی دارد؛ لذا تو چیزی می گویی و آنان چیز دیگری می گویند. 

1 . معرفت، محمد هادی؛ علوم قرآنی، قم: مؤسسٔه فرهنگی تمهید، چاپ یاران، چاپ یازدهم، 1389ش؛ ص 318.
2 . سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن محمد؛ پیشین؛ ج 2، نوع 51، ص82؛ در وجوه مخاطبان.

3 . زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ نوع 41، ص 206؛ مجلسی، محمد باقر؛ بحار االنوار، بیروتـ  لبنان: مؤسسٔه الوفاء، 
چاپ دوم، 1403ه؛ ج 89، ص 95.

4 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج 2 ص 245. یا عبارت »وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه«؛ سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر 
المأثور، قم: ناشر کتابخانٔه آیت اهّٰلل مرعشی نجفی، 1404ه، ج  1، ص 15.
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نخستین تدوین کننده الفاظ مشترک قرآن
نخستین كتابی كه در علم داللت و اشتراک لفظی در حوزٔه قرآن كریم نگاشته شده است، كتاب االشباه 
و النظائر فی القرآن الکریم از مقاتل بن سلیمان )لغوی و مفسر، متوفی 150 ه.ق( است. او در این كتاب 
تعداد 185 واژٔه مشترک لفظی را از قرآن كریم استخراج و جمع آوری كرده است كه اسم، فعل و تعداد 
كمی از حروف را در بر می گیرد. اما او همٔه الفاظ مشترک لفظی در قرآن كریم را به طور كامل مشخص 
و همٔه معانی یک واژه را بیان نکرده است. اما به هر حال، این كتاب نخستین معجم تخّصصی معنایی از 

معجم های اشتراک لفظی است كه به دست ما رسیده است.1

منبع شناسی الفاظ مشترک قرآن
ابوالحسن  الکریم،  القرآن  النظائر فی  و  األشباه  از:  لفظی قرآن عبارت اند  آثار در زمینٔه اشتراک  برخی 
مقاتل بن سلیمان بن بشر األزدی الخراسانی )ت 150 ه.ق(، الوجوه و النظائر هارون بن موسی القاری 
فت معانیه أبو زكریاء،  األزدی األعور )ت170 ه.ق(، التصاریف، تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماؤه و تصرَّ
یحیی بن سالم بن أبی ثعلبه التیمی )ت 200 ه.ق( و االشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریة و 
التطبیق )1419ه.ق( محمد نورالدین المنّجد )معاصر(2. نورالدین المنجد تا 35 كتاب را نام برده است كه 
در زمینٔه اشتراک لفظی در قرآن نوشته شده اند. وی به چندین كتاب، مقاله و رساله هم اشاره می كند كه 

در زمینٔه الفاظ مشترک به نگارش در آمده است. 
مستقلی  تألیفات  نخست  است:  قسم  دو  بر  لفظی  اشتراک  زمینٔه  در  قرآن  علوم  متخّصصان  آثار 
كه در زمینٔه الفاظ مشترک قرآن نوشته شده با عناوینی از جمله: وجوه و نظائر، ما اتفق لفظه واختلف 
معناه، االفراد، االشباه والنظائر و التصاریف؛ دوم تألیفاتی كه در قسمتی از كتاب به بحث مشترک لفظی 
و  است3  پرداخته  مشترک  الفاظ  از  تعدادی  به  كتابش  از  قسمت هایی  در  كه  زركشی  مانند  پرداخته اند؛ 

همچنین افراد دیگری چون سیوطی كه در نوع چهارم االتقان از او متابعت كرده اند.4  

1. نصیف الجنانی، احمد؛ »نگرشی نو به پدیده اشتراک لفظی در زبان عربی«، پژوهش و حوزه، ش10، ص 67. این کتاب را الهیئة 
المصریة العامة للکتاب در سال 1395 ه /)1975( با تحقیق دکتر عبداهّٰلل محمود شحاته به چاپ رسانده است.

2. المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 82 ـ 75 و 95.
3. زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ ج 1، نوع چهارم، ص 102.

4. سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال ابی بکر بن محمد؛ پیشین؛ ج 2، ص 122.
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رابطه اشتراک لفظی با وجوه و نظایر در قرآن
وجوه و نظایر لفظی است كه بیشتر در میان قدما كاربرد داشته است و در میان سخنان آن ها اصطالح 
»مشترک لفظی« به چشم نمی خورد. اشتراک لفظی در میان قدما مفهوم عام و شاملی داشته است و 
تعبیر آنان از مشترک لفظی، همان وجوه و نظایر یا متفق اللفظ و مختلف المعنی بوده است؛ اعم از مفرد و 
مركب، موضوع و مستعمل، اصیل و دخیل، حقیقت و مجاز و مشترک لفظی و معنوی. )بر اساس معانی 

كه از مشترک داده اند.(1 
اما معاصران تعریف دقیق تری برای اشتراک دارند: »هر لفظ مفرد كه حروف و حركاتش )با توجه 
به این كه دارای دو معنی یا بیش از آن به داللت خاص باشد( در محیط واحد و زمان واحد هیچ فرقی با 
یکدیگر نکند و میان آن معانی، رابطٔه بالغی یا معنوی نباشد، از باب اشتراک لفظی به شمار می رود.2 آنان 
بین اشتراک و تشابه تفاوت قائل اند و به بافت یا سیاق در تعیین معانی مختلف اهمیت فراوانی می دهند 
و همین مسئله باعث شده است تا برخی از آنان نظیر دكتر وافی، خفاجی و دكتر ابراهیم انیس اشتراک 

لفظی را نفی نمایند.3

تأثیر لفظ مشترک در ترجمه قرآن
همان طور كه در اهمیت بحث الفاظ مشترک قرآن بیان شد، متخّصصان قرآنی شناختن الفاظ مشترک 
آیات  تأویل  و  تفسیر  دانستن  و  قرآن  فهم درست  كه  بودند  معتقد  و  امری ضروری می دانستند  را  قرآن 

وابستگی خاصی به فهم وجوه قرآن دارد. 
بعضی از مترجمان فارسی زبان در رعایت وجوه، روشی افراطی را در پیش گرفته اند4 و بعضی دیگر از 
مترجمان هم وجوه را به طور كلی بیرون از حوزٔه ترجمه دانسته اند كه از جمله آنان آقای مجتبوی است. 
ایشان در این باره می گویند: ترجمه غیر از »وجوه« است. »وجوه« در حوزٔه تفسیر است و نمی توان به جای 
ترجمه آورد.5 اما ایشان خود نیز در ترجمه اش در این گونه موارد، وجوه را رعایت كرده و مثاًل واژٔه »قرآن« 

1 . ابن الجوزی، جمال الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد؛ نزهة االعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر، محقق محمد 
عبدالکریم کاظم راضی، بیروت )لبنان(: مؤسسة الرسالة، 1404ه. ق1984م؛ ص 83؛ المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 29.

2 . المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 37.
3 . همان، ص 42 ـ 40.

4 . مانند ترجمٔه آقای محمد خواجوی.
5 . مجتبوی، سید جالل الدین؛ مؤخرهٔ  ترجمهٔ  قرآن، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، سال 1371 ش؛ ص 630.
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را در آیه ﴿... و قرآن الفجر﴾1 به معنای نماز گرفته است نه كتاب آسمانی مسلمانان. بنا بر این مترجم 
قرآن حتمًا باید از الفاظ مشترک قرآن آگاهی داشته و معنایی مناسب با توجه به سیاق آیه برای واژٔه مورد 

نظر را برگزیند.

نگاهی به مهم ترین ترجمه های معاصر فارسی قرآن و تأثیر الفاظ مشترک بر این ترجمه ها
در این بخش تعدادی از الفاظ مشترک قرآن را در ترجمه های گوناگون فارسی معاصر مورد مطالعه قرار 

دادیم. این الفاظ در سه گروه اسمی، فعلی و حرفی بررسی می شوند.

ثرف( ثشتتثی رافی در ث اقی
1. نجم

معنای اصلی این ریشه بر آشکار و ظاهر شدن داللت دارد. ابن فارس می نویسد: أصل صحیح یدل علی 
ْجم:  طلوع وظهور.2 نجم در زبان عربی هم به معنای گیاه و هم به معنای ستاره به كار رفته است؛ أصل النَّ
الکوكب الطالع، و جمعه:ُنُجوم؛3 اصل نجم همان ستاره است كه طلوع می كند و جمعش نجوم است. پدید 

آمدن گیاه4 و فکر و اندیشه و رأی نیز نجم است؛ مثل نجم النبت.5  
َجُر َیْسُجداِن؛6 و ستاره و درخت سجده کنانند﴾ ﴿َو النَّْجُم َو الشَّ

مکارم  گرفته اند.  ساقه  بدون  روییدنی  و  گیاه  معنای  به  را  نجم  آیه،  این  ترجمٔه  در  مترجمان  بیشتر 
شیرازی، الهی قمشه ای، انصاریان بروجردی و پاینده از این دسته هستند. مثاًل: »و گیاه و درخت برای او 

1 . اسراء/ 78.
2 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسالم محمد هارون، مرکز نشر مکتب االعالم االسالمی، جمادی 

اآلخر 1404؛ ج 5، ص 396.
3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 791؛ الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ العین، تحقیق دکتر مهدی 

مخزومی و دکتر ابراهیم سامرایی؛ ایران: مؤسسٔه دارالهجرة، چاپ دوم 1409ه؛ ج 6، ص 153 )النجم: اسم یقع علی الثریا(.
4 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 5، ص 397.

5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 791؛ شبیه به این مضمون در منابع: تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 284؛ المنجد، 
محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 221؛ بلخی، مقاتل بن سلیمان؛ پیشین، ص 272؛ ثعالبی، عبد الملك بن محمد؛ االشباه و النظایر فی 
االلفاظ القرانیة التی ترادفت مبانیها و تنوعت معانیها، تحقیق محمد المصری، دمشق: سعد الدین للطباعه و النشر، چاپ اول، سال 
1984م؛ ص 256؛ دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ وجوه و نظایر الالفاظ کتاب اهّٰلل العزیز، تحقیق عبدالحمید عربی، بیروت ـ 

لبنان: دارالعلمیة، ص 444.
6 .الرحمن/ 6. فوالدوند: و بوته و درخت چهره سایانند. 
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سجده می كنند!«1 البته به قرینهٔ  شجر كه در لغت به معنای گیاه دارای ساقه )تنه( است.2 ولی در همین 
آیه، برخی معادل ستاره را برای واژٔه نجم انتخاب كرده اند. اشرفی، شعرانی، طاهری، عاملی، كاویانپور، 

مصباح زاده و معزی از این گروه هستند؛ مانند: »و ستاره و درخت سجده كنانند«.3
قرینٔه مورد نظر آنان در این انتخاب، آیٔه قبلی است كه در آن سخن از خورشید و ماه به میان آمده 
تناسب«  »ایهام  اصطالحًا  را  آیه  در  رفته  كار  به  ادبی  صنعت  این  ِبُحْسبان﴾  اْلَقَمُر  َو  ْمُس  ﴿الشَّ است: 

می نامند.4
2. اثم

اإلثم و األثام اسمی است برای افعالی كه مانع رسیدن به ثواب و پاداش است.5 تسمیٔه دروغ به إثم برای 
این است كه دروغ از جمله گناهان است.6 در كتاب وجوه قرآن آمده است كه اثم در قرآن بر هفت وجه 

است كه از جملٔه آنان گناه كردن و زنا كردن است.7
ُفوَن؛8 و گناه  ْثَم َسُیْجَزْوَن باِم کاُنوا َیْقرَتِ ذیَن َیْکِسُبوَن اْلِ ْثِم َو باطِنَُه إِنَّ الَّ ﴿َو َذُروا ظاِهَر اْلِ
آشکار و پنهان را رها کنید، زیرا کسانی که مرتکب گناه می شوند، به زودی در برابر آنچه به 

دست می آورند کیفر خواهند یافت.﴾
مشکینی، مکارم شیرازی، موسوی همدانی )ترجمٔه  المیزان(، الهی قمشه ای، فوالدوند و بسیاری 
دیگر از مترجمان »اثم« را گناه )به صورت مطلق( ترجمه كرده اند؛ مثاًل: »و گناه آشکار و پنهان را رها 
كنید، زیرا كسانی كه مرتکب گناه می شوند، به زودی در برابر آنچه به دست می آورند كیفر خواهند یافت«9. 

1 . ترجمٔه مکارم شیرازی.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 446.

3 . ترجمٔه معزی.
4 . التفتازانی، سعد الدین؛ مختصر المعانی، قم: چاپ اول، دارالفکر، 1411ه، ص 268؛ ان تجمع بین معنیین غیر متناسبین بلفظین 
یکون لهما معنیان متناسبان وان لم یکونا مقصودین ههنا )نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم( أی والنبات الذی ینجم أی یظهر من 
األرض له ساق له کالبقول )والشجر( الذی له ساق )یسجدان( أی ینقادان لله تعالی فیما خلقا له، فالنجم بهذا المعنی وان لم یکون مناسبا 

للشمس والقمر لکنه قد یکون بمعنی الکوکب وهو مناسب لهما )ویسمی إیهام التناسب(.
5 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 1، ص 60 )هو البطء و التاخر(؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 63.

6 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 63 و 64.
7 . تفلیسی،حبیش؛ پیشین؛ ص 6.

8 . انعام/120. 
9 . ترجمٔه فوالدوند.
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خواجوی با توجه به سیاق آیه، »اثم« اول را »زنا« و »اثم« دوم را در همین آیه »گناه« ترجمه كرده 
است: »عمل زنا را ـ آشکارا و پنهان آن را ـ ترک كنید، كسانی كه گناه می كنند به زودی كیفر اعمالی را 

كه می كرده اند، خواهند دید«.
3. وراء

وراء، هم به معنای پشت سر1 و هم به معنای پیش رو آمده است.2 
﴿ِمْن َوراِئِهْم َجَهنَُّم؛3 پیشاپیش آن ها دوزخ است﴾

بعضی از مترجمان، وراء در آیٔه دهم سورٔه جاثیه را »پیش« و »پیش رو« و بعضی به »پی«، »پس« 
و »پشت سر« ترجمه كرده اند؛ خرمشاهی، فوالدوند، پاینده، آیتی، الهی قمشه ای از دستٔه اول هستند، 
مانند: »پیشاپیش آن ها دوزخ است«4 و مکارم، خسروی و كاویانپور از دستٔه دوم شمرده می شوند، مثاًل: 
آن سویشان  است،»از  كرده  ترجمه  آن سوی  به  را  وراء  البته خواجوی،  است«.5  »و پشت سرشان دوزخ 

جهنم است« كه می تواند دربر دارندٔه هر دو معنا باشد.
فینَُة َفکاَنْت لَِساکنَي َیْعَمُلوَن ِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأعیَبها َو کاَن َوراَءُهْم َمِلٌك َیْأُخُذ ُکلَّ  ا السَّ ﴿َأمَّ
َسفینٍَة َغْصبًا؛6 اما کشتى، از آِن بینوایانى بود که در دریا کار مى کردند، خواستم آن را معیوب 

کنم، ]چرا که [ پیشاپیش آنان پادشاهى بود که هر کشتى ]درستى [ را به زور مى گرفت﴾
آن  ترجمه كرده اند؛ مثاًل: »اما  را »پشت سر«  ارفع، كلمٔه وراء  و  آیه اشرفی، مکارم، معزی  این  در 
كشتی مال گروهی از مستمندان بود كه با آن در دریا كار می كردند و من خواستم آن را معیوب كنم )چرا 
كه( پشت سرشان پادشاهی )ستمگر( بود كه هر كشتی )سالمی( را بزور می گرفت«.7 در مقابل، مجتبوی، 

1 . به معنای پشت سر در این منابع: الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 8، ص 299؛ طریحی، فخر الدین؛ مجمع 
البحرین، تحقیق احمد حسینی اشکوری، تهران: مرتضوی، 1375 ش؛ ج 4، ص 493؛ ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن 

مکرم؛ لسان العرب، قم: ناشر ادب الحوزه، محرم 1363 ه؛ ج 15، ص 390.
با همان  أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 6، ص 104؛  2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 866؛ ابن فارس زکریا، 

مضمون:دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 465؛ تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 307.
3 . جاثیه/ 10. 

4 . ترجمٔه فوالدوند.
5 . ترجمٔه مکارم شیرازی.

6 .کهف/ 79. 
7 . ترجمٔه مکارم شیرازی.
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كاویانپور، فوالدوند و خواجوی پاینده، الهی قمشه ای و مشکینی از تعابیری استفاده كرده اند كه معنای 
مقابل و پیش رو را می رساند، مثاًل: »اما كشتی، از آِن بینوایانی بود كه در دریا كار می كردند، خواستم آن 
را معیوب كنم، ]چرا كه [ پیشاپیش آنان پادشاهی بود كه هر كشتی ]درستی [ را به زور می گرفت«1؛ »... 

زیرا سر راه آن ها پادشاهی بود ...«2؛ »... و در برابرشان پادشاهی بود ...«.3
در تأیید معنای دوم از ابن عباس نقل شده است كه اگر پادشاه پشت سرشان بود از وی عبور كرده 

بودند پس وی پیشاپیش آن ها بوده است.4 
4. بشر

َبَشر لفظ مشتركی است كه هم به معنای پوست ها جمع َبَشرة و هم انسان آمده است. راغب می نویسد:  
ْبَشاٌر، و عّبر عن اإلنسان بالَبَشر اعتبارا بظهور جلده؛5 البشره 

َ
»الَبَشَرة: ظاهر الجلد ... و جمعها: َبَشٌر و أ

یعنی ظاهر پوست بدن ... جمع آن بَشر و َابشار است انسان را از آن جهت بشر گفته اند كه پوستش ظاهر 
است.« 

؛6 پوست تن را به کّل دگرگون مى کند﴾ اَحٌة لِْلَبَشِ ﴿َلوَّ
بیشتر مترجمان همچون فوالدوند، آیتی، انصاریان، پاینده، معزی و مکارم در این آیه بشر را به پوست 
یا پوست ها ترجمه كرده اند. »پوست تن را بکّلی دگرگون می كند!«7 اما كاویانپور، فیض االسالم و الهی 
قمشه ای این واژه را به انسان و آدمی معنا كرده اند. »آن آتش بر آدمیان رو نماید )و خرمن گنهکاران را 
به باد دهد(«؛8 »آشکار شونده است برای مردم )یا سوزاننده است آدمی را(«9؛ »آدمی را سیاه و سوخته 

میگرداند«.10 

1 . ترجمٔه فوالدوند.
2 . ترجمٔه مشکینی.
3 . ترجمٔه انصاریان.

4 . طبرسی، شیخ ابوعلی فضل بن حسن بن فضل؛ مجمع البیان في تفسیر القرآن، تهران: انتشارات فراهانی، سال 1360 ش؛ ج  6، 
ص 752.

5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 124.
6 . مدثر/ 29. 

7 . ترجمٔه مکارم شیرازی.
8 . ترجمٔه الهی قمشه ای.
9 . ترجمٔه فیض االسالم.

10 . ترجمٔه کاویانپور.
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5. سبب
الّسبب: رسن و ریسمان و راهی كه تو را به آنچه كه می خواهی برساند. هر چیزی كه وسیلٔه رسیدن به 

چیزی دیگر باشد، سبب نامیده می شود.1 
همچنین در كتاب های وجوه و نظایر، به معنای علم نیز به كار رفته است.2

نَّا َلُه ِف اْلَْرِض َو آَتْیناُه ِمْن ُکلِّ َشْ ء َسَببا؛3 ما به ذى القرنني در روى زمني متّکن دادیم  ا َمکَّ ﴿إِنَّ
و از هر چیزى به او وسیله اى عطا کردیم﴾

اكثر قریب به اتفاق مترجمان، معنای سبب را در این آیه »وسیله« ذكر كرده اند. ارفع، آیتی، انصاریان، 
پاینده و فوالدوند از این گروه هستند؛ برای نمونه ارفع چنین ترجمه كرده: »ما به ذی القرنین در روی 
زمین تمّکن دادیم و از هر چیزی به او وسیله ای عطا كردیم« . الهی قمشه ای و خرمشاهی سبب را »رسن 
)رشته(« ترجمه كردند و الهی قمشه ای این گونه ترجمه كرده: »ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم 
و از هر چیزی رشته ای به دست او دادیم«. كاویانپور سبب را »تسهیالت« ترجمه كرده است: »ما او را در 
زمین قدرت و سلطنت بخشیدیم و تسهیالت هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم«. ولی خواجوی سبب را 
در این آیه به »علم« برگردانده است: »و از هر چیزی علمی به او عطا كردیم« كه نمونه ای از تأثیر وجوه 

در ترجمٔه آیه به شمار می آید.
6. طبق

وهو یدل علی وضع شیء مبسوط علی مثله والطبق الحال. داللت بر قرار دادن چیزی بر مثل خودش 
و همچنین به معنای حال است. همچنین به ستون فقرات و سبدی كه در آن میوه باشد و بر سر نهند، 

»طبق« گویند.4

الفراهیدی،  نیز ذکر شده است:  دیگر  منابع  در  به همین مضمون  پیشین؛ ص 391؛ شبیه  بن محمد؛  راغب اصفهانی، حسین   .  1
ابوعبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 7، ص 203؛ تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 126؛ دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ 

پیشین؛ ص 276.
2 . تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 126؛ دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد، پیشین؛ ص 276.

3 .کهف/ 84. 
4 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 3، ص 440 ـ 439؛ شبیه به همین مضمون: راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ 
پیشین؛ ص 516؛ فراهیدی، خلیل؛ پیشین؛ ج 5، ص 108؛ ابن منظور؛ پیشین؛ ج 10، ص 209 )طبقه آسمان و حال(؛ تفلیسی، حبیش؛ 

پیشین؛ ص 185.
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َکُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبق؛1 که قطعًا از حاىل به حاىل بر خواهید نشست﴾ ﴿َلرَتْ
معنای  مشکینی  و  خواجوی  فوالدوند،  آیتی،  خرمشاهی،  مکارم،  همانند  معاصر  مترجمان  اكثر   
»طبق« در آیهٔ  فوق را »حال« ترجمه كرده اند؛ مثاًل: خواجوی چنین آورده: »كه شما به حالی بعد حالی 
خواهید رسید«؛ و فوالدوند این چنین ترجمه كرده: »كه قطعًا از حالی به حالی برخواهید نشست«. معزی و 
كاویانپور معنای این واژه را در آیٔه فوق، طبقه ذكر كرده اند: »به یقین شما مؤمنین از طبقه ای به طبقٔه بهتر 

توفیق می یابید«. پاینده »طبق« را »مرحله« )كه از مرحله ای به مرحله ای می روید( ترجمه كرده است. 
7. جمل

جمل در لغت هم به معنای شتر )نر(2 و هم به معنای طناب چند الیه و تابیده شده كشتی است.3 والَجَمُل 
ْجَمال و ِجَمالة.4

َ
یقال للبعیر إذا بزل، »شتری كه دندان نیش برآورده باشد« و جمعه ِجَمال و أ

یاِط؛5 و )هیچ گاه( داخل هبشت نخواهند شد مگر این که شرت  ﴿َحتَّى َیِلَج اْلََمُل ِف َسمِّ اْلِ
از سوراخ سوزن بگذرد!﴾

بیشتر مترجمان، جمل را به معنای »شتر« ذكر كرده اند: فوالدوند، معزی، مکارم، كاویانپور، رضایی، 
مجتبوی، الهی قمشه ای از این گروه هستند. مثاًل: مکارم شیرازی چنین آورده است: »و )هیچ گاه( داخل 
بهشت نخواهند شد مگر این كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد!«. خواجوی و پاینده این واژه را به معنای 
»طناب كشتی« آورده اند: »و وارد بهشت نشوند تا طناب كشتی به سوراخ سوزن رود«6؛ اما مصباح زاده 
احتیاط كرده و هر دو معنا را برای ترجمهٔ  »جمل« استفاده كرده است: )بهشت را تا وقتی كه در آید طناب 
كشتی یا شتر نر در سوراخ سوزن و همچنین سزا دهیم گناهکاران را(. جمل، خواه طناب كشتی باشد 
یا شتر، این سخن بر سبیل ضرب المثل است و بیانگر چیز ناممکن و ناشدنی است. در هر دو صورت آیه 

مبّین آن است كه دخول كّفار به بهشت امکان پذیر نیست.

1 .انشقاق/ 19. 
2 . طریحی، فخر الدین؛ پیشین؛ ج 1، ص 400.

3 . الجمل: القلس الغلیظ. یعنی جمل به معنای طناب کلفت است؛ الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  6، ص 141.
4 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص، 202 و 203؛ شبیه به همین مضمون در این منابع: جوهری، اسماعیل بن حماد؛ 
پیشین، ج 4، ص 1662 – 1661؛ ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 1، ص 481؛ قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، 

تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1371 ش؛ ج  2، ص 51؛ دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 162.
5 .اعراف/ 40. 

6 . ترجمٔه خواجوی.
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8. رجز
ْجَز َفاْهُجْر﴾1، قیل: هو صنم و قیل: هو كنایة عن الّذنب.2 اصل رجز  ْجِز: االضطراب، ﴿َو الرُّ أصل الرِّ

ْجَز َفاْهُجر﴾ گفته اند ـ رجز ـ بتی است، و نیز گفته اند كنایه از گناه است. اضطراب است. در آیه: ﴿َو الرُّ
 والرجز: العذاب3 و وسواس الشیطان رجز، والرجز: عبادة األوثان.4 فراهیدی معنای رجز را به طور 

كلی هر گونه عذاب نازل بر قومی و همچنین وسوسه های شیطان و پرستش بت ها می داند.
ْجَز َفاْهُجر؛5 و از پلیدى دور شو﴾ ﴿َو الرُّ

اشرفی،  مکارم،  آیتی،  كرده اند.  ترجمه  پلیدی  كلی  معنای  به  فوق  آیٔه  در  را  »رجز«  مترجمان  اكثر 
انصاریان از این دسته هستند. مثال مکارم شیرازی این گونه ترجمه كرده است: »و از پلیدی دوری كن«. 
عده ای در ترجمه شان به هر دو وجه پلیدی و بت اشاره داشته اند. ترجمه های الهی قمشه ای، خسروی، 
خواجوی از دستٔه دوم است؛ خواجوی آورده است: »و از پلید ]بت ها[ دوری گزین.«. مجتبوی »رجز« را 
عذاب ترجمه كرده است: »و از عذاب دوری گزین«. خرمشاهی: »و از آالیش )شرک( بپرهیز«؛ قرشی 
در احسن الحدیث: »و از اضطراب و تردید دوری نما« و در نهایت معزی این چنین ترجمه كرده است: »و 

چرک را دوری گزین«.

ب( ثشتتثی رافی در ثظ ال
1. تسّبحون

ْسِبیُح: تنزیه اهّٰلل تعالی. وأصله: المّر الّسریع فی عبادة اهّٰلل تعالی،6 تسبیح: منّزه دانستن و تنزیه7 خدای  و التَّ
تعالی است و اصلش عبور و گذشتن با شتاب در پرستش و عبادت خداوند است. همچنین واژٔه تسبیح به 

1 .مّدّثر/ 5.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 341 و 342؛ شبیه به همین مضمون: دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ 

پیشین؛ ص 246. المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 146.
3 . ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن؛ پیشین؛ ص 313.

4 . الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 6، ص 66.
5 . مّدّثر/ 5. 

6 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 392.
7 . سبحت تسبیحا هّٰلل أی: نزهته تنزیها؛ الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 3، ص 151.
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طور كّلی در عبادات، چه زبانی، چه عملی و چه در نّیت،1 به معنای نماز به كار می رود.2 تفلیسی در بیان 
وجوه این واژه می گوید: تسبیح در قرآن بر دو وجه است: وجه اول خدا را به پاكی یاد كردن و وجه دوم به 

معنای إن شاء اهّٰلل است.3
﴿قاَل َأْوَسُطُهْم َأ َلْ َأُقْل َلُکْم َلْو ال ُتَسبُِّحوَن؛4 خردمندترینشان گفت: آیا به شام نگفتم: چرا 

خدا را به پاکى نمى ستایید؟﴾
تعدادی از مترجمان معاصر، تسبیح به كاررفته در این آیه را، به فارسی ترجمه نکرده اند؛ مانند ترجمه 
مکارم شیرازی: »یکی از آن ها كه از همه عاقل تر بود گفت: »آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمی گویید؟«. 
آیتی، معزی و مکارم از این گروه هستند. عده ای معادل های فارسی از قبیل: »خدا را به پاكی یاد كردن« 
انتخاب كرده اند كه ترجمٔه فوالدوند، مشکینی، مجتبوی بدین گونه است. برای نمونه فوالدوند این گونه 
ترجمه كرده است: »خردمندترینشان گفت: آیا به شما نگفتم: چرا خدا را به پاكی نمی ستایید؟«، مجتبوی 
نیز در ترجمٔه خود این چنین آورده است: »بهترین شان ـ به ِخَرد و میانه روی ـ گفت: آیا شما را نگفتم: 
چرا خدای را به پاكی یاد نمی كنید؟«. اما خواجوی و خرمشاهی »تسبیح« در این آیه را به إن شاء اهّٰلل گفتن 
برگردانده اند كه از موارد تأثیر وجوه بر ترجمٔه قرآن است. خواجوی آورده است:»بهترین آنان گفت: آیا به 
شما نگفتم كه چرا ان شاء اهّٰلل ]اگر خدا بخواهد[ نمی گویید«. كاویانپور معادل فراموش نکردن را به كار 
برده است كه با توجه به معانی مندرج در منابع لغوی درست به نظر نمی رسد: »عاقل ترین آن ها گفت: من 

به شما نگفتم كه خدا را فراموش نکنید؟«. 

وَن  2. َیُظنُّ
)ظن( الظاء والنون أصل صحیح یدل علی معنیین مختلفین یقین وشك.5 »ظن« هم به معنای »شک« و 

هم به معنای »یقین« آمده است.6

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 392؛ به همین مضمون: ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 3،ص 125. 
2 . الفراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ص 152.

3 . تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 53.
4 . قلم/ 28. 

5 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 3، ص 462.
6 . همان؛ با همان مضمون: طریحی، فخر الدین؛ پیشین؛ ج 4، ص 319؛ زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداهّٰلل؛ پیشین؛ ج 4، ص 517؛ 
ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 332؛  ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 8، ص 152؛ دامغانی،  الفراهیدی، 
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پنداشتن« است.1 راغب اصفهانی و طبرسی تصریح  به معنای »تهمت و  همچنین گفته اند كه ظن 
كرده اند كه هرگاه پس از مادٔه ظّن و مشتقات آن، »أن« مخففه و »أّن« مثقله به كار رود، دانسته می شود 
كه ظن به معنای یقین است. راغب اصفهانی می گوید در آیه ﴿و ظّنوا أّنهم إلینا الیرجعون﴾ ظّن به معنای 

علم است.2
ُْم ُمالُقوا اهللِ َکْم ِمْن فَِئٍة َقلیَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َکثرَيًة بِإِْذِن اهللِ؛3 کسانى که به  ﴿قاَل الَّذیَن َیُظنُّوَن َأنَّ
دیدار خداوند یقني داشتند، گفتند: بسا گروهى اندک که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پريوز 

شدند.﴾
مکارم، الهی قمشه ای، انصاریان، پاینده، فوالدوند، خرمشاهی، كاویانپور و خسروی در این آیه »ظن« 
را به معنای یقین ترجمه كرده اند. برای نمونه، فوالدوند چنین آورده:»كسانی كه به دیدار خداوند یقین 
داشتند، گفتند: بسا گروهی اندک كه بر گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند«. ترجمٔه پاینده نیز این گونه 
است: »آن ها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش می روند، گفتند: بسا شده كه گروهی اندک به 
این  برای  را  اما معزی، مصباح زاده و اشرفی معنای گمان  یافته«.  بر گروهی بسیار غلبه  خواست خدا، 
واژه آورده اند. مثاًل مصباح زاده ترجمه را این گونه آورده: »گفتند آنان كه گمان داشتند كه آن ها مالقات 

كنندگان خدایند بسا از گروه اندک كه غالب آیند گروه بسیار را به دستور خدا«.
3. یبغون

ابن فارس می گوید: »بغی به دو معنا است؛ طلب و همچنین كار و عملی كه از جنس فساد باشد«.4 بغی 
به صورت فعل مضارع جمع مذكر غایب در دو آیٔه به كار رفته كه در یک جا به معنای اول و در دیگری به 

معنای دوم است.
﴿َأ َفَغرْيَ ِدیِن اهللِ َیْبُغوَن؛5 آیا جز دین خدا را مى جویند؟﴾ 

بغی در این آیه به معنای خواستن، طلب كردن و جستجو كردن ترجمه شده است: برای نمونه مکارم 
شیرازی چنین ترجمه كرده اند: »آیا آن ها غیر از آیین خدا می طلبند؟«؛ و مجتبوی این گونه آورده:»آیا جز 

تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 198.
1 . دامغانی، ابوعبداهّٰلل الحسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 332؛ تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 198.

2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 539.
3 . بقره/ 249. 

4 . ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 1، ص 272 – 271.
5 . آل عمران/ 83. 
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دین خدا می جویند«. البته در بین مترجمان، پاینده به صورت مضارع مخاطب معنا كرده كه این ترجمه 
درست نیست: »چگونه جز دین خدا می خواهید«.

؛1  پس چون آنان را رهانید، ناگهان در زمني  ﴿َفَلامَّ َأْنجاُهْم إِذا ُهْم َیْبُغوَن ِف اْلَْرِض بَِغرْيِ اْلَقِّ
به ناحق رسکشی می کنند﴾ 

اما همین فعل یبغون در سورٔه یونس به معنای دوم بغی یعنی ستم، سرکشی و تجاوز آمده است؛ 
ترجمٔه فوالدوند: »پس چون آنان را رهانید، ناگهان در زمین به ناحق سركشی می كنند«. دیگر مترجمان 
و  تجاوز  و  ظلم  واژٔه  از  ارفع  ستم،  واژٔه  از  مکارم  و  رضایی  كرده اند:  استفاده  مترادفی  واژه های  از  نیز 

الهی قمشه ای از واژٔه ظلم و ستمگری. 
4. الترجون

َجاُء ظّن یقتضی حصول ما  رجاء به دو معنای امید و خوف به كار می رود؛ راغب در این باره می نویسد: الرَّ
َجاَء  ِه َوقارًا﴾2، قیل: ما لکم ال تخافون ... و وجه ذلك أّن الرَّ فیه مسّرة، و قوله تعالی: ﴿ما َلُکْم ال َتْرُجوَن ِللَّ

و الخوف3 یتالزمان؛ خوف و امید هر دو در معنی مالزم یکدیگرند.4 
﴿ما َلُکْم ال َتْرُجوَن هللِ َوقارا؛5 شام را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟﴾

و  پورجوادی، خسروی، خواجوی  انصاریان،  از مترجمان معاصر همانند فوالدوند، اشرفی،  گروهی 
خرمشاهی و آیتی رجاء را در آیٔه فوق به ترسیدن و بیم داشتن ترجمه كرده اند؛ برای نمونه آیتی آورده: 
»شما را چه می شود كه از شکوه خداوند نمی ترسید«؛ فوالدوند هم این گونه ترجمه كرده : »شما را چه شده 
است كه از شکوه خدا بیم ندارید؟«. گروهی نیز رجاء را در این آیه به امید ترجمه كرده اند همچون پاینده، 
رضایی، شعرانی، عاملی؛ از جمله معزی: »چه شود شما را »امید« ندارید برای خدا وقاری )شکوهی(«. 

این  از  الهی قمشه ای و خواجوی  ارائه داده اند كه مکارم شیرازی،  ترجمه ای متفاوت  اما گروه سوم 
دسته هستند؛ الهی قمشه ای ترجمٔه آیه را این گونه آورده: »چرا شما مردم خدای را به عظمت و وقار باور 

ندارید؟« و مکارم شیرازی چنین ترجمه كرده: »چرا برای خدا بزرگی قائل نیستید؟!«. 
1 . یونس/ 23.

2 . نوح/ 13.
3 . همین مضمون در منابع: ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشر، األزدی الخراسانی؛ پیشین؛ ص 168؛ ثعالبی، عبد الملك بن محمد؛ 

پیشین؛ ص 149؛ المنجد، محمد نورالدین؛ پیشین؛ ص 148؛ تفلیسی، حبیش؛ پیشین؛ ص 109.
4 . همین مضمون در کتاب: ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 2، ص 495 – 494.

5 . نوح/ 13. 
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ج( ثشتتثی رافی در حتوف
1. لوال

لوال به دو معنی است؛ در معنای اول، جواب شرط را به خاطر تحقق شرط ممتنع می كند و در معنای دوم، 
به معنی »هاّل« است1 كه اگر بر سر اسم بیاید در معنای شرط و اگر بر سر فعل بیاید برای استفهام، )در 
معنای هاّل( است؛ در این صورت در معنای تحضیض و عرض بر سر فعل مضارع، و تندیم و توبیخ بر سر 

فعل ماضی می آید.
﴿َفَلْو ال کاَنت َقْرَیٌة َءاَمنَت َفنََفَعَها إِیَمنَها إاِل َقْوَم ُیوُنس؛2 چرا هیچ شهرى نبود که ]اهل آن [ 

ایامن بیاورد و ایامنش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم یونس﴾
صافی می گوید: »لوال« در این آیه حرف تحضیض به معنی هاّل با مفهوم توبیخ است.3 كلمٔه »لوال« به 
عقیدٔه برخی مفسران در اینجا به معنی نفی است، و لذا به وسیلٔه »اال« از آن استثنا شده است، اما بعضی 
دیگر معتقدند كه لوال به معنی نفی نیامده، بلکه همواره به معنی »تحضیض« است ولی الزمٔه مفهوم آن 

در چنین مواردی نفی است. به همین دلیل می توان چیزی را به وسیلٔه »اال« از آن استثنا كرد.4
آیتی، رضایی،الهی قمشه ای، انصاریان، فوالدوند، مشکینی و مکارم در ترجمٔه »لوال« در آیهٔ  فوق از 
مفهوم توبیخ استفاده كرده اند؛ مثاًل ترجمٔه فوالدوند چنین است: »چرا هیچ شهری نبود كه ]اهل آن [ 
ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم یونس ...« و مکارم شیرازی این گونه آورده: »چرا 
هیچ یک از شهرها و آبادی ها ایمان نیاوردند كه )ایمانشان به موقع باشد، و( به حالشان مفید افتد؟! مگر 
قوم یونس«. اما پاینده و خواجوی این لفظ را در معنای نفی آن آورده اند: »هیچ شهری نبود كه ]هنگام 

عذاب [ ایمان بیاورد و ایمانش سودش دهد مگر قوم یونس«.5 

با  اول، 1085 ه؛ ج 6، ص 2554؛  للمالیین، چاپ  دارالعلم  لبنان:  ـ  بیروت  العربیة،  اللغة وصحاح  تاج  ابن حماد؛  1 . جوهری، 
همین مضمون: طریحی، فخر الدین؛ پیشین؛ ج 4، ص 149؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 753؛ الفراهیدی، 

ابوعبدالرحمان خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 8، ص 351 و 3.
2 . یونس/ 98. 

3 . »لوال« حرف تحضیض به معنی هاّل فیه معنی التوبیخ؛ صافی، محمود بن عبد الرحیم؛ الجدول فی إعراب القرآن، دمشقـ  بیروت: 
دار الرشید مؤسسة اإلیمان دمشق بیروت، 1418 ه؛ ج  11، ص 197.

4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ناشر دار الکتب اإلسالمیة، 1374 ش؛ ج 8، یونس/ 98.
5 . ترجمٔه خواجوی.
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آنان رسید ترّضع  به  ُعوا؛1 پس چرا هنگامى که عذاب ما  َترَضَّ َبْأُسنا  إِْذ جاَءُهْم  ﴿َفَلْو ال 
نکردند؟﴾

اكثر قریب به اتفاق مترجمان »لوال« را در این آیه استفهام توبیخی معنا كرده اند كه مکارم، فوالدوند، 
معزی، رضایی، قمشه ای و آیتی از این دسته هستند. مانند ترجمٔه فوالدوند: »پس چرا هنگامی كه عذاب 
ما به آنان رسید تضّرع نکردند؟« و خواجوی: »پس چرا عذاب ما كه به آنان رسید زاری نکردند؟«. اما 

پاینده به صورت منفی معنا كرده  است: »ولی چون صالبت ما به آن ها رسید زاری نکردند«.
2. إن

ُهْم ِعباُدَك﴾2، و المخّففة من الثقیلة و یلزمها  ْبُهْم َفِإنَّ و كذلك »إْن« علی أربعة أوجه للشرط نحو: ﴿ِإْن ُتَعذِّ
نا﴾3، و النافیة، و أكثر ما یجي ء یتعّقبه  الالم »ِإنَّ ینصبان االسم و یرفعان الخبر،« نحو: ﴿ِإْن كاَد َلُیِضلُّ

ا﴾4 و المؤّكدة ل »ما« النافیة، نحو: ما إن یخرج زید. »إال«، نحو: ﴿ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ َظنًّ
در  آن  مثقله كه الزمٔه  از  إن مخففه  برای شرط؛ دوم  اّول  كار می رود:  به  بر چهار وجه  لفظ »إن« 
جمالت، حرف »لِـ« بر سر فعل بعد از آن است، در این صورت در جمالت اسمّیه، اسم را منصوب و خبر 
را مرفوع می كنند؛ سوم إن نافیه كه بیشتر در جمالت با إاّل همراه است؛ چهارم إن مؤّكده، برای مای نفی 

مانند: ما إن یخرج زید.5 
»إن مخففه از ثقیله « در 24 آیه از قرآن كریم به كار رفته است6 كه مترجمان مکرر در ترجمٔه آن دچار 

لغزش شده اند.

1 . االنعام/ 43. 
2 . المائدة/ 118؛ اگر عذابشان کنی، آنان بندگان تواند)فوالدوند(.

3 . الفرقان/ 42؛ نزدیک بود که ما را از خدایانمان بگرداند)مجتبوی(.
4 . الجاثیة/ 32؛ جز گمان نمی ورزیم )فوالدوند(.

5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 93 ـ 92.
6 . بقره/ 143، 198؛ آل عمران/ 164؛ انعام/ 156؛ اعراف/ 102؛ یونس/ 29؛ یوسف/ 3، 91؛ حجر/ 78؛ اسراء/ 73، 76، 108؛ 
طه/ 63؛ مؤمنون/ 30؛ فرقان/ 42؛ شعرا/ 97، 186؛ قصص/ 10؛ روم/ 49؛ صافات/ 56، 167؛ زمر/ 56؛ جمعه/ 2؛ قلم/ 51؛ 
از مترجمان متأخر آقای جالل الدین فارسی نه مورد، آقای پورجوادی شش مورد، آقایان خواجوی و آیتی هر کدام پنج مورد و آقای 
مکارم شیرازی سه مورد از آیات یاد شده را به صورت وصلیه معنا کرده اند. شادروان فیض االسالم و آقایان بهبودی و مجتبوی در هیچ 
یک از این آیات، »ان « را وصلیه نگرفته اند. کرباسی، مرتضی؛ »نگاهی به ترجمه قرآن کریم محمد مهدی فوالدوند«، فصل نامٔه حوزه 

و دانشگاه، شمارٔه 3.
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﴿َو إِْن کاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي  َضالٍل ُمبنٍي؛1 و ]آنان [ قطعًا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند﴾

»إن« در این آیه بی تردید ِان مخففه از ثقیله است كه الم مفتوح بر سر َلفی نشانهٔ  آن است؛ عده ای 
آن، در  از  از جمله مکارم شیرازی: »هرچند پیش  را شرط دانسته اند  كانوا«  از مترجمان »إن« در »إن 
گمراهی آشکاری بودند«. پاینده و آیتی شبیه به همین مضمون ترجمه كرده اند2؛ و عده ای مانند فوالدوند 
نیز به درستی »إن« را مخففه از مثقله دانسته و بدین گونه ترجمه كرده اند: »و ]آنان [ قطعًا پیش از آن در 

گمراهی آشکاری بودند«. الهی قمشه ای »إن« را به همانا ترجمه كرده است.
ِذیَن َهَدی اهللُ؛3 و البته ]این کار[ جز بر کسانى که خدا هدایت  ﴿َوإِن َکاَنْت َلَکبرَِيًة إاِلَّ َعَلی الَّ

]شان [ کرده، سخت گران بود﴾
در این آیه نیز واژٔه »ِان«، مخففه از مثقله است به دلیل وجود »الم« مفتوح در »َلکبیرة«، پس )إن( 
وصلیه یا شرطیه نیست تا معنای آن »اگر چه« یا »هر چند« باشد. عده ای »إن« را به معنای شرطی ترجمه 
كرده اند كه خواجوی، پاینده، آیتی از این دسته هستند؛ مانند ترجمٔه خواجوی: »اگرچه این جز بر كسانی 
كه خداوند هدایت شان كرده است سخت گران است« و عده ای به معنای مخففه از مثقله ترجمه كرده اند 
كه مکارم، مجتبوی، معزی، فوالدوند از این گروه اند. مانند ترجمٔه مکارم شیرازی: »و مسلمًا این حکم، 
جز بر كسانی كه خداوند آن ها را هدایت كرده، دشوار بود.« و ترجمٔه فوالدوند:»و البّته ]این كار[ جز بر 

كسانی كه خدا هدایت ]شان [ كرده، سخت گران بود«.
3. لو

یتضّمن  و  الشی ء المتناع غیره،  َلْو: قیل: هو المتناع  راغب گوید:  »لو« حرف شرط غیر جازم است.4 
معنی الشرط؛5 گفته اند كلمٔه »لو« برای امتناع چیزی به خاطر امتناع دیگر اشیاء است كه متضمن معنای 
شرط است. طریحی در مجمع البحرین آورده است كه َلْو بر چند نوع است: شرطیه: َلْو شرطیه بر دو نوع 
است: امتناعیه و غیرامتناعیه. در شرطیه امتناعیه: غالبًا فعل شرط و جواب، ماضی )در لفظ و معنی یا 
فقط در معنی( است. بنا بر این، اگر پس از آن فعل مضارع بیاید، معنی آن با حفظ لفظ به ماضی برگردانده 

1 . جمعه/2. 
2  . اگر چه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند،)آیتی(.

3 . بقره/ 143. 
4 . صافی، محمود بن عبد الرحیم؛ پیشین؛ ج  7، ص 116 و ج  22، ص 226.

5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 753؛ شبیه به همین مضمون در: ابن فارس زکریا، أبو الحسین أحمد؛ پیشین؛ ج 5، 
ص 198.
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می شود. شرطیه غیر امتناعیه: لو به این معنا بیشتر بر سر فعل مضارع می آید و امری را در زمان آینده 
در  می آید.  اسم  آن  از  پس  گاهی  ولی  دارد،  فعل  به  اختصاص  شرطیه  َلْو  می كند.  دیگر  امر  به  ملحق 
این صورت عاملش فعلی است كه وجوبًا محذوف است و فعل بعد از آن، تفسیرش می كند. تمنّیه: لو تمنّیه 
به جوابی مثل جواب شرط نیاز ندارد. مصدریه: مترادف أن است و اكثرًا پس از وّد می آید. عرضیه: جوابی 
ندارد و فاء بعد از آن، )كه فراوان پس از آن می آید( فاء سببیه است؛ زیرا عرض از طلب است مانند: لو 

ُثنا قلیاًل و لو َتنزُل ِعنَدنا َفُتصیَب. تقلیلیه یا وصلیه: در این نوع هم به جواب نیاز نیست.1 ُتحدِّ
در سه آیٔه ذیل »لو« معنای تمّنی )ای كاش( دارد. برخورد چند مترجم را در برگردان این آیات بررسی 

می كنیم.
1ـ ﴿َلْو َترى  إِْذ ُوِقُفوا َعَل النَّاِرَفقاُلوا یا َلْیَتنا ُنَردُّ﴾2

ِْم قاَل َأ َلْیَس هذا بِاْلَق﴾3 2ـ ﴿َو َلْو َترى  إِْذ ُوِقُفوا َعل  َرهبِّ
ِْم َیْرِجُع َبْعُضُهْم إىِل  َبْعٍض اْلَقْول﴾4 3ـ ﴿َو َلْو َترى  إِِذ الظَّالُِوَن َمْوُقوُفوَن ِعنَْد َرهبِّ

فوالدوند:
1ـ و اى کاش ]منکران را[ هنگامى که بر آتش عرضه مى شوند، مى دیدى که مى گویند: 

کاش بازگردانده مى شدیم.

2ـ و اگر بنگرى هنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى شوند ... 

ـ و اى کاش بیدادگران را هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده اند مى دیدى ...  3
مکارم:

1ـ کاش )حال آن ها را( هنگامى که در برابر آتش )دوزخ( ایستاده اند، ببینى!... 

2ـ اگر آن ها را به هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند، ببینى!... 

3ـ اگر ببینى هنگامى که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان )براى حساب و جزا( نگه 
داشته شده اند ...

1 . ر. ک. طریحی، فخر الدین؛  پیشین؛ ج 4، ص 150 – 147.
2 . انعام/ 27.
3 . انعام/ 30.
4 . سبأ/ 31.
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معزی: 
1ـ و اى کاش مى دیدى گاهى را که بازداشت شدند بر آتش ... 

2ـ و کاش مى دیدى گاهى را که بازداشت شدند پیشگاه پروردگارشان ... 

3ـ کاش مى دیدى گاهى که ستمگران بازداشت شدگانند نزد پروردگار خویش ...
الهی قمشه ای: 

1ـ و اگر ببینى حال آن ها را هنگامى که بر آتش دوزخشان بازدارند ...

2ـ و اگر سختى حال آن ها را آن گاه که در پیشگاه )عدل( خدا بازداشته شوند، مشاهده 
کنى!... 

3ـ و اگر روزى که آن ستمکاران را در پیشگاه خدا باز داشته اند، مشاهده کنى ... 
خواجوی: 

1ـ اگر مى دیدى آن هنگام که بر آتش عرضه مى شوند ...

2ـ اگر مى دیدى آن هنگام که بر پروردگارشان عرضه مى شوند ... 

3ـ اگر ببینى هنگامى را که ستمکاران نزد پروردگارشان به حالت بازداشتگان اند ... 
خواجوی و الهی قمشه ای در هر سه آیه »لو« را به اگر ترجمه كرده اند. معزی در هر سه آیه »لو« را به 
ای كاش ترجمه كرده است. اما فوالدوند و آقای مکارم معنای »لو« را در آیه ای اگر و در آیه ای دیگر ای 

كاش ذكر كرده اند.

تحلیل و نتیجه گیری
فهم معانی دقیق واژه های قرآن اولین مرحله در تدبر آیات قرآن است. بخشی از واژه های قرآن، كلماتی 
قرآن  الفاظ مشترک  »الفاظ مشترک« معروف هستند. شناخت  به  كه  دارند  متعددی  معانی  كه  هستند 
تأثیر به سزایی در افزایش دقت و صحت ترجمٔه كالم الهی دارد. به طور  كریم و دقت در ترجمٔه آن ها 
كلی در این واژه ها گاه احتمال دو یا چند معنای مختلف از واژٔه مشترک در یک آیه ممکن است درست 
باشد، مانند احتمال معنای شتر و طناب از واژٔه »َجمل« در آیٔه ﴿حتی َیلَج الَجَمُل فی َسّم الخیاط﴾ كه 
مترجمان در این صورت گاه به خاطر مناسب تر یافتن یکی از دو یا چند احتمال با سیاق آیه و یا غفلت از 
معنای دیگر، تنها به نقل یک معنا پرداخته اند و یا با توجه به معانی مختلف، معانی متفاوت واژٔه مشترک را 
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در ترجمه منعکس كرده اند، اما گاه در آیه با توجه به سیاق و قواعد ادبی، تنها یک معنا برای لفظ مشترک 
صحیح است؛ هرچند همین واژه در آیات دیگر معنایی متفاوت دارد. مانند نمونه هایی كه برای ِان مخففه 
از ثقیله مثال زدیم. در چنین مواردی بی دقتی مترجم در تشخیص معنای صحیح واژه در آیٔه مورد نظر 
گاه ترجمه ها را با مشکالت جدی مواجه ساخته به گونه ای كه برخی از لغزش ها و اشتباهات مترجمان 
به بی دقتی در تعیین معنای درست واژٔه مشترک بر می گردد. در این مقاله، تنها چند واژٔه مشترک لفظی 
أثر گذار در ترجمٔه قرآن در سه بخش اسم، فعل و حرف بررسی شد اما تعداد زیادی از كلمات مشترک 
خودداری  آن ها  آوردن  از  مقاله  حجم  رعایت  علت  به  كه  دارد  وجود  كریم  قرآن  در  ترجمه ،  در  أثر گذار 
می شود به امید این كه نویسندٔه مقالٔه حاضر یا محققی دیگر در مقاله ای جداگانه این واژگان را مورد بررسی 

قرار دهند. 
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