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چکیده
تدقیق در معانی واژگان ،نقش مهمی در فهم قرآن کريم دارد .يکی از انواع روابط حاکم بر واژگان،
مشترک معنوی است .عدم شناخت دقیق مشترک معنوی منجر به خلط آن با مشترک لفظی شده که اين امر
منجر به فهم نادرست قرآن شده است .توجه به اين مهم در فهم مراد خداوند بسیار مفید و مؤثر است،
درحالیکه ناديده گرفتن آن به هنگام پژوهش در واژگان ،مفسر را به مجاز ،استعاره و مواردی از اين قبیل
سوق میدهد؛ ازاينرو لغزشهای فراوانی در معنا و مصداق مشترک معنوی در کتابهای وجوه و نظائر،
ترجمهها و تفاسیر رخ داده است .اين مقاله با روش توصیفی -تحلیلی درصدد بیان چیستی اشتراک معنوی،
تأثیر آن در فهم قرآن ،شیوه ترجمه و لغزشهای مترجمان بوده و به نتايج زير رسیده است :مشترک معنوی،
لفظی است که دارای يک معنا با مصاديق متعدد است که در هر جا از قرآن ،يکی از مصاديق آن مراد است.
ترجمه لغوی لفظ مشترک معنوی بهجای تعیین مصداق ،ذکر مصداق نادرست ،عدم تعیین مصداق و ذکر
مصداق بهعنوان معنای اصلی ،مهمترين لغزشهای ترجمه در ارتباط با اين واژگان است.
واژگان کلیدی :قرآن ،مشترک معنوی ،مصداق ،واژگان قرآن ،ترجمه قرآن.
 .1استاد دانشکده اهليات و معارف اسالمی دانشگاه هتران (نويسنده مسئول)ghfaez@ut.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه هترانmnr1351@yahoo.com /
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 -1مقدمه
از آنجا که اسالم ،آیینی جهانی و قرآن کتابی است مایه هدایت و رحمت جهانیان ،همگان
باید از مضامین بلند آن آگاه گردند و سادهترین راه برای نیل به این هدف ،ترجمه دقیق و فهم
این آخرین سروش آسمانی بر اساس اصول و مبانی علمی ترجمه است .فهم و ترجمه قرآن در
گرو درک معنای واژگان است .نگاه معناشناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان ،یکی از راههای
دستیابی به معنای دقیق و مراد اصلی گوینده است .از منظر زبانشناسی ،معناشناسی دانشی است
که به بررسی معنا میپردازد (پالمر ،1366 ،ص.)13
نگاه معناشناسانه به کالم وحی اهمیت بسزایی دارد و در این میان بحث اشتراک معنوی از
اهمیت خاصی برخوردار است .هر چه زبان از غنای بیشتری در مفردات برخوردار باشد و نیز
هر چه ملتی از غنای فرهنگی بیشتری برخوردار باشد ،زبان آن ملت از مفاهیم مشترک معنوی
بهره بیشتری میبرد  .عمق زبانی از درون و غنای فرهنگی از بیرون ،سبب وسعت مفاهیم از
یکسو و عمق معنایی از سوی دیگر میشود و این همان پدیده اشتراک معنایی است که سبب
میشود تا زبان برای بیان حوادث جاری در میان ملتها ،قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد
(شاملی ،1385 ،ص.)13
هدف اصلی این تحقیق ،معرفی اشتراک معنوی بهعنوان یک عامل تأثیرگذار بر فهم و ترجمه
دقیق قرآن است؛ بنابراین ضمن بررسی اشتراک معنوی و اهمیت آن در قرآن و شیوه ترجمه آن،
چند واژه مشترک معنوی در تعدادی از ترجمه های مطرح قرآن کریم همچون ترجمه فوالدوند؛
مکارم ،مجتبوی ،انصاریان و مشکینی بررسی شده تا لغزشها و علل آن مشخص گردد .در مقاله
حاضر ،به پرسشهای زیر پاسخ داده خواهد شد:
اشتراک معنوی چیست؟ اشتراک معنوی چه نقشی در ترجمه قرآن دارد؟ شیوه صحیح ترجمه
واژگان مشترک معنوی چیست؟ مترجمان آن را چگونه ترجمه کردهاند؟ علل لغزشهای
مترجمان در این خصوص چیست؟ شایان ذکر است که مقایسه ترجمهها جزء اهداف این
پژوهش نیست.

 -2پیشینه تحقیق
از دیرباز فهم معانی واژگان ،امری مهم در میان مسلمانان بوده است .یکی از علومی که به
معانی واژگان پرداخته و در دامان علم تفسیر پرورش یافته ،علم وجوه قرآن است که گرچه اعم
از مشترک معنوی ،مشترک لفظی ،مجاز و کنایه است ولی کتب وجوه بدون تفکیک مشترک

نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کريم 225

معنوی از سایر اقسام وجوه ،بهطور ضمنی به آن پرداختهاند؛ اما قرآنپژوهان معاصر بهطور مستقل
و البته محدود ،پژوهشهایی در حوزه اشتراک معنوی انجام دادهاند؛ از جمله پایاننامه «نقش
اشتراک معنوی و سیاق در بررسی وجوه معنایی واژگان نور» به اهتمام خانم نجمه حیدری و
پایاننامه «نقش سیاق و اشتراک معنوی در وجوه واژگان گناه» از خانم نعیمه سالمی .در حوزه
ترجمه صحیح واژگان قرآنی نیز تحقیقات فراوانی سامان یافته ،ازجمله مقاالت «ترادف در واژگان
قرآن و مشکالت ترجمه»« ،ساختارهای صرفی در ترجمه قرآن» .در حوزه ترجمه واژگان مشترک
لفظی نیز پژوهشهایی صورت گرفته که مقاله «اشتراک لفظی در قرآن کریم و تأثیر آن بر اهم
ترجمههای معاصر فارسی قرآن» از آن جمله است ولی پژوهش مستقلی که لغزشهای مترجمان
را در مورد اشتراک معنوی بررسی کرده و روشی برای ترجمه صحیح واژگان مشترک معنوی در
قرآن ارائه داده باشد به دست نیامد.

 -3روشهای ترجمه قرآن
یکی از مباحث مهم زبانشناسی ترجمه ،بررسی روشهای مختلف ترجمه است که عبارت
است از شیوه فراهم آوردن فرآورده و معیارهای لحاظ شده در آن .شناخت روش ترجمه ،افزون
بر نظم بخشیدن به فرآورده ترجمه ،تعامل بین ناقد و مترجم را ممکن میسازد (جواهری،1395 ،
ص .)35روشهای ترجمه قرآن بهاختصار عبارتاند از:

 -1-3ترجمه لغوی يا لفظ به لفظ
واحد ترجمه در این روش ،معموالً تکواژ و گاه واژه است و هدف اصلی ،انتقال معانی
واژه های زبان مبدأ به زبان مقصد است ،البته در صورت و قالبی مشابه صورت و قالب زبان مبدأ.
انسجام ساختاری فرآورده در آن به دلیل دوری از الگوهای زبانی و دستوریِ زبان مقصد،
مخدوش است (قلیزاده ،1380 ،ص .)22مثال﴿ :فَما يُكَذُِّبكَ بَ ْعدُ بِالدِّين﴾ (تین .)7 /95 :ترجمه
معزی :پس چه چیز تکذیب کند تو را از این پس در دین؟

 -2-3ترجمه تحتاللفظی
واحد ترجمه ،واژه و گاه تکواژ است و هدف ،انتقال پیام به همراه رعایت ساختارهای متن
اصلی و اولویت بخشیدن به آن است .انتقال پیام بیش از ترجمه لفظ به لفظ است .انسجام
فرآورده به دلیل پایبندی بیش از حد به زبان مبدأ مخدوش است ولی از روش قبلی بهتر است
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(قلیزاده ،1395 ،ص .)38مثال﴿ :يَخافُونَ رََّبهُمْ ِمنْ َفوْ ِقهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما ُيؤْمَرُون﴾ (نحل.)50 /16 :
ترجمه پاينده :از پروردگارشان از باالتر خویش میترسند.

 -3-3ترجمه وفادار (امین ،معادل)
حد فاصل ترجمه تحتاللفظی و معنایی است و واحد ترجمه با هدف ترجمه معادل ،از واژه
تا جمله متغیر است .در این روش ،مترجم هم به متن اصلی و هم به فرآورده ،وفادار میماند
ولی در مقام تعارض به زبان مقصد سوق مییابد و هدف او انتقال دقیق پیام و محتوای متن مبدأ
و نیز انتقال و انعکاس ساختارهای ادبی و بالغی به ساختارهای معیار زبان مقصد است (جواهری،
 ،1395ص .)39اگر این روش با دقت صورت پذیرد ،آرمانیترین روش خواهد بود .شاید بتوان
ترجمه فوالدوند را نزدیکترین ترجمه به این نوع دانست.
ت
مثال﴿ :إِنَّ هُدَی اللَّ ِه ُهوَ اْلهُدی﴾ (بقره )120 /2 :ترجمه فوالدوند :در حقیقت ،تنها هدای ِ
خداست که هدایت [واقعى] است.

 -4-3ترجمه معنايی (محتوايی)
واحد ترجمه اغلب جمله است و هدف ،انتقال دقیق پیام و محتوای متن مبدأ به متن مقصد
است و البته پایبندی به ساختارهای ادبی و بالغی متن مبدأ ،بسان ترجمة وفادار نیست
(جواهری ،1395 ،ص.)41
ن آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْ َعلُون؟﴾ (صف )2 /61 :ترجمه مکارم :اى کسانى
مثال﴿ :يا أَُّيهَا الَّذي َ
که ایمان آوردهاید! چرا سخنى مىگویید که عمل نمىکنید؟

 -5-3ترجمه آزاد
واحد ترجمه ،اغلب یک یا چند جمله یا حتی یک بند است و انتقال کامل پیام متن اصلی
بسان ترجمه وفادار و معنایی مورد اهتمام نیست ولی از نظر تأثیرگذاری ،بهترین نوع ترجمه
است (جواهری ،1395 ،ص.)45
ك َو بِالْآخِ َر ِة هُ ْم يُو ِقنُون﴾ (بقره.)4 /2 :
ك َو ما أُنْزِلَ ِمنْ َق ْبِل َ
ن ُيؤْ ِمنُو َن بِما أُنْزِلَ إِلَ ْي َ
مثالَ ﴿ :و الَّذي َ
ترجمه عاملی :و به قرآن که بر تو نازل شد مؤمن هستند و به آنچه پیش از تو بر پیغمبران نازل
شد و عالم آخرت و معاد را درست مىدانند.
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 -6-3ترجمه تفسیری
برای این نوع ترجمه تعاریفی ارائه شده ازجمله اینکه مترجم برای بازسازی فضای آیه در
زبان مقصد و انتقال بهتر مفاهیم و ارائه معنای تفسیری و مانند آن ،توضیحاتی در البهالی ترجمه
خویش میآورد (جواهری ،1395 ،ص .)47مثال:
﴿إِنَّا َأعْطَيْناكَ الْ َكوْثَر﴾ (کوثر )1 /108 :ترجمه مشکینی :بهیقین ما تو را کوثر عطا کردیم
(خیر فراوان ،دین قیّم ،کتاب باقى ،علم بىپایان ،نسل باقى روزافزون ،علماء امت ،حوض کوثر
و نهر بهشتى).

 -4مفهومشناسی اشتراک معنوی
اشتراک الفاظ بر دو نوع است :لفظی و معنوی .ابن فارس ،لفظی را که حامل دو معنا یا بیشتر
باشد ،مشترک لفظی خوانده است (ابن فارس ،1328 ،ص .)207برخی معاصران ،مشترک لفظی
را عبارت از هر لفظ مفردی میدانند که حروف و حرکاتش در محیطِ یکسان و زمان یکسان
هیچ فرقی با یکدیگر نکنند و میان آن معانی ،رابطه بالغی یا معنوی نباشد (منجد ،1419 ،ص)37؛
اما در مشترک معنوی ،یک واژه دارای یک معنای کلی با مصادیق متعدد است که هر یک ،بهرهای
از آن مفهوم کلی را با خود دارند (همان ،ص .)56به بیانی دیگر ،اشتراک معنوی به معنای تعدد
مصادیق و افراد مختلفِ معنای حقیقی و واحدی است که از یک لفظ فهمیده میشود و آن لفظ
بر همه آنها صادق است؛ مانند اشتراک مصادیق مختلف انسان که بر همه افرادش صدق میکند
(حیدری ،1391 ،ص.)43
مهمترین تفاوتهای مشترک معنوی و مشترک لفظی عبارتاند از:
الف) در مشترک لفظى ،لفظ داراى معانی متعدد توسط وضعهای متعدد است ،درحالیکه در
مشترک معنوى لفظ داراى مصادیق متعدد است؛ اما دارای وضعهای متعدد نیست (تهانوی،
 ،1996ج ،1ص.)202
ب) مشترک معنوی ،مفهومی است که قابلیت انقسام دارد؛ مثال انسان یا سفید است یا سیاه یا
زرد و نیز انسان یا عالم است یا جاهل ولی در مشترک لفظی تقسیم کردن ،نادرست است؛ مثالً
ممکن نیست کسی بگوید شیر بر دو قسم است ،یکی در بیابان است و یکی در سر حوض
(مطهری ،1393 ،ج ،9ص .)44
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ج) فهمیدن معنای مشترک معنوی نیاز به قرینه ندارد (مصباح یزدی ،1364 ،ج ،1ص )183و
اگر قرینه ای بر تعیین یکی از مصادیق آن نباشد ،لفظ مجمل نشده؛ بلکه معلوم میشود که مراد،
نفس معنای مشترک معنوی است که در اصطالح آن را لفظ عام یا مطلق گویند (بابایی،1387 ،
ص )112در حالی که فهمیدن معنای مشترک لفظی به قرینه نیاز دارد وگرنه اجمال پیش میآید.

 -5نقش مشترک معنوی در فهم قرآن
فهم قرآن در گرو فهم واژگان آن است و در این میان ،واژگان مشترک معنوی و تعیین مصداق
آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .در بحث اشتراک معنوی ،لفظی داریم که در برابر آن،
یک مفهوم کلی با مصادیق متعدد وجود دارد ولی یکی از مصادیق آن مورد نظر گوینده است.
غفلت از اشتراک معنوی ،مشکالتی را در ترجمه قرآن به وجود آورده است؛ بهعنوانمثال اگر
مصداق معلوم نباشد ،لفظ برای مخاطب ،نامفهوم خواهد بود .مثل ترجمه گرمارودی ذیل آیه
﴿تَبارَكَ الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلی َعبْدِ ِه لِيَكُونَ ِللْعالَمنيَ نَذيرا﴾ (فرقان« :)1 /25 :بزرگوار است آن
(خداوند) که فرقان را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان را بیمدهنده باشد» و حالآنکه
مصداق فرقان در این آیه ،قرآن است که جداکننده حق از باطل است.
در مواردی ،مصداق تعیین شده ولی نادرست است که در این صورت ،مخاطب در فهم آیه
دچار اشتباه میشود؛ مثل ترجمه فوالدوند ذیل آیه ﴿لَقَدْ َأ ْر َسلْنا رُ ُسلَنا بِاْلبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَ َعهُ ُم
س بِالْقِسْط( ﴾...حدید« :)25 /57 :راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل
الْكِتابَ َو الْميزانَ لِيَقُو َ النَّا ُ
آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند» درحالی
که مقصود از میزان در اینجا ترازو نیست بلکه معیار تشخیص حق از باطل است.
عدم شناخت عمیق یا شناخت ناکافی مشترک معنوی ،منجر به خلط آن با مشترک لفظی شده
و در مواردی نیز کاربرد آن فراموش شده که منجر به عدم بهرهگیری از آن یا بهره اندک گردیده
است .در مشترک معنوی ،یک لفظ با یک مفهوم ثابت در عصرهای مختلف ،مصادیق گوناگون
دارد و اینگونه است که اعجاز قرآن رخ مینماید چراکه لفظ با حفظ هویت مفهومی خود ،از
مصادیق متعددی بسته به شرایط خاص خود برخوردار میشود و در نتیجه ،هرگز کهنه و میرا
نشده و به علت قابلیت انعطاف در معانی و مصادیق مختلف ،دارای کاربردهای وسیعی میشود
(شاملی ،1385 ،صص .)17-14
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 -6نقش سیاق در تعیین مصداق مشترک معنوی
برای سیاق ،تعاریف متعددی ارائه شده که قدر مشترک تمام تعاریف عبارت است از توجه
کردن به یکپارچگی لفظی و معنوی جمالت یا آیاتی که در کنار هم قرار گرفتند جهت دستیابی
به معنا و مفهومی که خداوند اراده فرموده است (رجبی ،1383 ،ص.)92
در بحث از سیاق و داللت آن ،توجه به دو رکن اصلی سیاق یعنی وحدت موضوع و وحدت
ساختاری اهمیت دارد .در وحدت موضوع ،جمالت ،تناسب محتوایی دارند و درباره یک مسأله
هستند .هرگاه در آیهای وحدت موضوع ،مسلّم باشد باید وحدت ساختاری احراز شود؛
بهعنوانمثال گرچه معنای «اولى االمر» در آیه  59سوره نساء روشن است لیکن محور اصلى
اختالف در تفسیر فریقین و حتی در ترجمههای فارسی معاصر ،تعیین مصداق آن است .در
دیدگاه شیعه ،اولى االمر تنها بر ائمه (ع) اطالق شده لیکن در دیدگاه اهل سنت ،این تعبیر به
افرادى معین اختصاص ندارد .در این آیه ،موضوع ،اطاعت از خدا ،پیامبر (ص) و اولی االمر
است و با استناد به اصل یگانگی حکم معطوف و معطوفعلیه و عطف شدن اولی االمر بر رسول،
وحدت ساختاری نیز اثبات میشود که در نتیجه بر اساس قرینه سیاق ،آیه بر افراد اولی االمر که
معصوم هستند داللت دارد (ستودهنیا و قاسمنژاد ،1392 ،ص.)56
در تعیین مصداق مذکور در ترجمههای فارسی معاصر ،لغزشهای متعددی وجود دارد:
کاويانپور :صاحبان امر (جانشین ،رهبر ،فرمانداران ،حکام شرع ،فرماندهان سپاه اسالم)
انصاريان :صاحبان امر (که امامان از اهل بیتاند و چون پیامبر داراى مقام عصمت مىباشند)
آدينهوند :صاحبان امر
آيتی :اولو االمر
گرمارودی :زمامداران
معزی :اولیاء امر (کارداران)
مکارم :اولو االمر (اوصیاى پیامبر)
در ترجمه آیتی خود لفظ آورده شده ،در ترجمه آدینهوند به ذکر معنای لغوی اکتفا شده ،در
ترجمه مکارم خود لفظ به همراه مصداق صحیح آن آمده است .در ترجمه کاویانپور ،معزی و
انصاریان ،معنای لغوی به همراه مصداق آورده شده که تنها در ترجمه انصاریان مصداق بهدرستی
تعیین گردیده است .در ترجمه گرمارودی بدون ذکر معنای لغوی به مصداق نادرست آن اشاره
شده است.
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در این زمینه میتوان به نقش سیاق در تعیین مصداق «امانت» در آیه  72سوره احزاب نیز
اشاره کرد.
 -7شیوه صحیح ترجمه مشترک معنوی
پیش از ارائه پیشنهاداتی برای ترجمه واژگان مشترک معنوی ،ذکر نکاتی ضروری است:
نکته اول :در مواردی مصداق خاصی برای واژه مورد نظر نیست بلکه صرف توصیف مورد
نظر است؛ مثالً در آیه ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسی وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْرًا ِللْ ُمتَّقني﴾ (انبیاء/21 :
 ) 48مراد از فرقان ،ضیاء و ذکر ،تورات است .تورات ،فرقان است چون فرقگذارنده میان حق
و باطل است و نیز به ضیاء وصف شده چون مسیر بنیاسرائیل را بهسوی سعادت و رستگارى
دنیا و آخرت روشن مىکرد و اما ذکر است و چون مشتمل بر حکمتها ،موعظهها و عبرتهایی
بود که خدا را به یاد آدمى مىانداخت (طباطبایی ،1390 ،ج ،14ص)296؛ بنابراین ،نوع عطف
در این آیه ،تفسیری است و ضیاء و ذکر ،وصف فرقان هستند نه اینکه سه چیز باشند تا نیاز به
تعیین مصداق برای ذکر باشد .الزم به ذکر است که اصل غالب در عطف به حروف این است
که بین معطوف و معطوفعلیه ،از جهت لفظ و معنا مغایرت وجود داشته باشد و معموالً در
کالم عرب ،چیزی بر خودش عطف نمیشود؛ اما گاهی عرب ،برای غرض بالغی مثل توصیف،
تأکید و تقویت معنای معطوفعلیه ،فقط به تغایر لفظی اکتفا میکند و یک شیء را بر خودش
عطف میکند .این نوع عطف کردن گرچه کم است ،اما طبق قاعده و قانون است (حسن،1428 ،
ج ،3ص .) 472بر این اساس ،ترجمه زیر برای آیه فوق پیشنهاد میشود :یقیناً به موسی تورات
را دادیم که جداکننده حق از باطل ،روشنایی و مایه یادآوری پرهیزکاران است.
نکته دوم :گاهی مصداق مشترک معنوی نسبت به زمانهای مختلف ،متغیر است؛ مانند واژه
﴿الْميزانِ﴾ در آیه ﴿ َأالَّ تَطْ َغوْا فِي الْميزانِ﴾ (رحمن )8 /55 :که مراد ،ترازوهاى معمولى سنجش
است (طباطبایی ،1390 ،ج ،19ص .)97ترازو هنگام نزول ،ناظر بهوسیلهای متداول در مکه و
مدینه بوده و در زمانهای بعد ناظر به قپان ،باسکول ،ترازوهای الکترونیکی و از این قبیل است.
نکته سوم :اسم عَلَم ،مشترک معنوی نیست زیرا نمیتواند مصادیق متعدد داشته باشد.

 -1-7قواعد پیشنهادی برای ترجمه صحیح مشترک معنوی
مترجم برای آنکه ترجمه صحیحی از مشترک معنوی بدست دهد ،باید قواعد ذیل را رعایت
کند:
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 . 1آوردن معنای لغوی که همان مفهوم مشترک است به همراه ذکر مصداق داخل پرانتز؛ نظیر
﴿وَ ما كانَ النَّاسُ ِإالَّ أُمَّةً واحِدَةً فَا ْخ َتلَفُوا وَ َلوْ ال َكلِ َمةٌ َسبَ َقتْ ِمنْ رَِّبكَ( ﴾...یونس )19 /10 :و مردم
جز یک امت نبودند ،پس اختالف پیدا کردند و اگر سخنی (قضای حتمی) از جانب پروردگارت
مقرر نگشته بود...
 . 2در مواردی بهتر است مصداق به اضافه مشترک معنوی بهصورت وصفی ترجمه شود،
نظیر ترجمه ﴿إِنَّا نَ ْحنُ نَزَّْلنَا الذِّ ْكرَ﴾ به «بیتردید ما قرآن را که تذکار است ،فرو فرستادیم» .بهویژه
در مواردی که مصداق در فارسی نمود ندارد ،مانند ﴿فَاسْ َعوْا إِىل ذِكْرِ اللَّه﴾ (جمعه :)9 /62 :پس
بهسوی نماز جمعه که یادآور خداست بشتابید.
 . 3در مواردی که مشترک معنوی ،مصداق خاصی در آیه ندارد یا مصداق اهمیت ندارد ،کافی
است که فقط معنای لغوی آورده شود؛ مانند ترجمه عبارت ﴿وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْط﴾
(انعام )152 /6 :به« :و حق پیمانه و ترازو را عادالنه ادا کنید».
﴿امليزان﴾ در اینجا همان ترازوست و مصداق خاصی ندارد﴿ ،الکيل﴾ نیز به معنای پیمانه است
و اهمیتی ندارد که چه جور پیمانهای بوده ،کاسه یا کیسه یا هر چیز دیگری.
 .4میتوان مصداق را بهعنوان مضافالیه بعد از مشترک معنوی آورد؛ مانند ترجمه ﴿وَ إِ ْذ
آتَيْنا مُوسَی الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَ َعلَّكُمْ َت ْهتَدُون﴾ (بقره :)53 /2 :و آنگاه که به موسی کتاب تورات
را که جداکننده حق از باطل است دادیم تا هدایت شوید.

 -8پديده اشتراک معنوی در باب معناشناسی چند واژه
از مهم ترین راهکارهای فرآیند ترجمه مشترک معنوی ،بررسی سیاق و روابط بینامتنی آیات
است .مترجمان ،صرفنظر از اینکه کدام روش ترجمه را برگزیده باشند ،در برگردان این نوع از
واژگان ،ترجمههای متفاوتی انتخاب نمودهاند.
در کتابهای وجوه و نظایر ،براى برخى واژهها وجوهى بیان شده که در حقیقت ،مصادیق
آن واژهاند نه معنا؛ براى نمونه براى کلمه «ارض» در قرآن معانىاى یاد شده است؛ مانند زمین
بهشت ،زمین شام ،مکه ،مدینه ،مصر ،سرزمین اسالم ،تیه (محل سرگردانى بنىاسرائیل) که
مصادیق ارضاند نه معانى آن (فیروزآبادی ،1416 ،ج ،2ص .)55نمونه دیگر ،واژه «جبل» است
که برخى از وجوه آن مصداق جبل است (همان ،ص.)362
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 -1-8ذکر
برای این واژه معانیای چون یادآوری چیزی ،جاری کردن چیزی بر زبان ،شرافت و
خوشنام ی ،کتابی که تفصیل دین در آن آمده ،نماز ،دعا و ثنا ذکر شده است (فراهیدی،1414 ،
ج ،1ص .)625جوهری« ،الذِّكر» را خالف نسیان میداند (جوهری ،1410 ،ج ،2ص .)664ابن
درید از آن صرفاً به ضد فراموشی یاد میکند (ابن درید ،1426 ،ج ،1ص .)682همچنین گفته
شده که ذکر به معنى حفظ شیء است (قرشی ،1371 ،ج ،3ص .)15برخی از مصادیق ذکر و
ترجمههای آن در قرآن عبارتاند از:

 -1-1-8وجه اول :قرآن
﴿إِنَّا نَ ْحنُ نَزَّْلنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَ ُه لَحافِظُون﴾ (حجر)9 /15 :
مقصود از ذکر در این آیه قرآن است (فضل اهلل ،1419 ،ج ،13ص /20مکارم شیرازی،1374 ،
ج ،11ص.)9
انصاريان :همانا ما قرآن را نازل کردیم و یقیناً ما نگهبان آن )از تحریف و زوال) هستیم.
فوالدوند :بىتردید ،ما این قرآن را بهتدریج نازل کردهایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود.
مجتبوی :همانا این ذکر– یاد و پند قرآن -را فرو فرستادیم و هر آینه ما نگهدار آنیم.
مکارم :ما قرآن را نازل کردیم و ما بهطورقطع نگهدار آنیم.
مراد از ذکر در این آیه قرآن است؛ از این رو ،هر چهار ترجمه ،به درستی مصداق «ذکر»
تعیین کردهاند.
ترجمه پیشنهادی :بیتردید ما قرآن را که مایه پند است ،فرو فرستادیم و قطعاً نگهدار آن
خواهیم بود.

 -2-1-8وجه دوم :رسول (شخص پیامبر)
﴿ ...قَ ْد أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ ْم ذِكْرًاَ ،رسُوالً َيتْلُوا َعلَيْكُمْ آياتِ اللَّ ِه ُمبَيِّنات( ﴾...طالق)10-11 /65 :
واژه ﴿ َرسُوالً﴾ در این آیه عطف بیان براى ﴿ذكرا﴾ یا بدل از آن است .پس مراد از ذکر،
رسول است؛ زیرا رسول وسیله تذکر و مایه یادآوری خدا ،آیات او و دینِ حق است و منظور،
شخص خاتم االنبیاء است .ظاهر جمله ﴿َي ْتلُوا َعلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ ُمبَيِّنات﴾ هم این معنا را تأیید
مىکند (طباطبایی ،1390 ،ج ،19ص .)325به بیانی دیگر ،چون﴿ َرسُوالً﴾ وصف یا عطف بیان
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برای ذکر است ،به قرینه اینکه ذکر ،صفت رسول واقع شده پس رسول هم ذکر میشود (جوادی
آملی ،تفسیر سوره حجر ،جلسه .)6
الذكْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّ ُه َعلَيْهِ وَ آلِهِ
امام رضا (ع) در خصوص «ذکر» در این آیه فرمودندِّ « :
حنُ أَ ْهلُه» (حویزی ،1415 ،ج ،5ص .)364با توجه به آرای مفسران ،به نظر میرسد اطالق
وَ نَ ْ
ذکر بر رسول (ص) در این آیه ،مناسبتر باشد.
مکارم :خداوند چیزى که مایه تذکّر است بر شما نازل کرده؛ رسولى بهسوی شما فرستاده
که آیات روشن خدا را بر شما تالوت مىکند.
کاويانپور :در حقیقت خدا براى رهنمود شما مردم ،قرآن را نازل فرمود و پیامبرى فرستاد
که آیات روشن خدا را براى شما تالوت کند.
صادق نوبری :حقیقت ًا خداوند تعالى رحمت خود را شامل حال شما کرده قرآن و پیغمبر
فرستاد .پیغمبر ،آیات خداوند تعالى را که بیان حالل و حرام مىکند به شما تالوت مىکند.
فوالدوند ... :راستى که خدا سوى شما تذکارى فرو فرستاده است .پیامبرى که آیات روشنگر
خدا را بر شما تالوت مىکند. ...
مجتبوی... :همانا خدا بهسوی شما یاد و پندی -قرآن– فرو فرستاده است[ .و نیز بفرستاد]
پیامبری که آیات روشن و روشنگر خدا را برای شما میخواند.
اگر مصداق ذکر در این آیه ،پیامبر (ص) بدانیم ،هیچ یک از ترجمهها خالی از اشکال نیست.
ترجمه پیشنهادی :یقیناً خداوند بهسوی شما تذکاری (پیامبر ص) فرو فرستاد ،پیامبری که
آیات روشنگر خدا را بر شما میخواند.

 -3-1-8وجه سوم :اهل کتاب مصداق اهل الذکر
سئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إِ ْن ُك ْنتُمْ ال تَعْلَمُون﴾ (انبیاء،7 /21 :
ِال رِجاالً نُوحي إِلَ ْيهِم فَ ْ
﴿وَ ما َأرْ َسلْنا َقبْ َلكَ إ َّ
نحل.)44 /16 :
برخی مقصود از «اهل ذکر» را علماى اهل کتاب میدانند (طباطبایی ،1390 ،ج ،14ص253؛
فضل اهلل ،1419 ،ج ،15ص )193و برخی اهل کتاب (زمخشری ،1407 ،ج ،3ص104؛ جوادی
آملی ،1389 ،جلسه  5تفسیر سوره انبیاء)؛ اما منطقیتر است که بگوییم آیه بیانگر قانون کلی
عقالیی درباره رجوع جاهل به عالم است و مفهوم لغوی «اهل ذکر» تمام آگاهان و مطلعان را
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دربرمیگیرد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،13ص )361هر چند مصداق اولیه آن دانشمندان یهود
و نصار هستند؛ زیرا مشرکان سخنان پیامبر (ص) را تکذیب میکردند؛ اما اخباری را که علمای
اهل کتاب از کتابهای خود میدادند تصدیق میکردند؛ از این رو به مشرکان گفته شده از علمای
اهل کتاب بپرسند.
طاهری :قبل از تو هم [هیچ پیامبرى] نفرستادیم مگر مردانى را که به آنها وحى مىکردیم
[و هیچکدام فرشته نبودند]؛ اگر نمىدانید از علماى اهل کتاب بپرسید.
آيتی :ما پیش از تو به رسالت نفرستادیم مگر مردانى را که به آنها وحى مىکردیم و اگر
خود نمىدانید از اهل کتاب بپرسید.
مصباحزاده :و نه فرستادیم پیش از تو مگر مردانى که وحى کردیم به ایشان پس بپرسید از
اهل ذکر اگر هستید که نمیدانید.
مکارم :ما پیش از تو ،جز مردانى که به آنان وحى مىکردیم ،نفرستادیم! (همه انسان بودند و
از جنس بشر!) اگر نمىدانید ،از آگاهان بپرسید.
بر پایه دیدگاه مفسران ،مصداق اهل ذکر در این آیه علمای اهل کتاب است که در این صورت
ترجمه طاهری صحیح است گرچه به مفهوم اشاره نکرده و به ذکر مصداق بسنده کرده است .در
ترجمه مصباحزاده و مکارم مصداق تعیین نشده است .ترجمه آیتی ،اهل کتاب را برگزیده است
که صحیح نیست.
ترجمه پیشنهادی :و ما پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی میفرستادیم ،نفرستادیم،
پس اگر نمیدانید از اهل علم (علمای اهل کتاب) بپرسید.

 -4-1-8وجه چهارم :تورات
ي الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء)105 /21 :
َن الْ َأرْضَ يَرِثُها عِبادِ َ
ن بَعْ ِد الذِّكْر أ َّ
﴿ َو لَقَ ْد َك َتبْنا فِي الزَّبُو ِر ِم ْ
بعضى از مفسران ،منظور از ذکر را تورات و برخی ،قرآن می دانند و بنا بر این دیدگاه ،بعد از
قرآن ،آمدن زبور بااینکه قبل از آن نازل شده مشکلی ایجاد نمیکند چون مراد ،بعدیت رتبى است
نه زمانى (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،14ص .)329برخی دیگر ،مصداق ذکر را همه کتب آسمانی
میدانند (جوادی آملی ،تفسیر سوره انبیاء ،جلسه  .)62با توجه به تعبیراتى که در آیه به کار رفته،
ظاهراً منظور از زبور  ،کتاب داود و مراد از ذکر ،تورات است و چون زبور بعد از تورات بوده،
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تعبیر ﴿من بعد﴾ حقیقى است یعنی ما در زبور ،بعد از تورات ،چنین نوشتیم که این زمین را
بندگان صالح ما به ارث خواهند برد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،13ص.)517
به نظر می رسد اقوالی که زبور را کتاب داود (ع) و ذکر را تورات موسی (ع) دانستهاند،
اقرب بهواقع هستند زیرا لفظ ﴿من بعد﴾ در آیه ،به جهت نزول زبور بعد از تورات ،حمل بر
معنای حقیقی میشود.
فوالدوند :و در حقیقت ،در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث
خواهند برد.
مصباحزاده :و بحقیقت نوشتیم در زبور از بعد ذکر آنکه زمین را بارث میبرندش بندگان من
که شایستهاند.
مکارم :در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم« :بندگان شایستهام وارث (حکومت) زمین
خواهند شد!»
ترجمه مصباح زاده ،مصداقی برای ذکر قائل نشده است .فوالدوند ترجمه تورات را برای ذکر
برگزیده که بهترین ترجمه است .مکارم با آوردن واژه تورات در پرانتز ،نشان داده که منظور از
ذکر در این آیه ،تورات است.
ترجمه پیشنهادی :و یقین ًا پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایستهام به ارث
خواهند برد.

 -5-1-8وجه پنجم :نماز جمعه مصداق ذکر اهلل
ن َي ْو ِ الْجُمُعَ ِة فَاسْ َعوْا إِىل ذِكْرِ اللَّه( ﴾...جمعه)9 /62 :
ي لِلصَّال ِة ِم ْ
ن آمَنُوا إِذا نُودِ َ
﴿يا أَُّيهَا الَّذي َ
منظور از نماز روز جمعه ،نمازى است که مخصوص روز جمعه تشریع شده و مراد از ذکر
خدا همان نماز است (طباطبایی ،1390 ،ج ،19ص.)273
طاهری :اى مؤمنان ،چون به نماز جمعه ندا در دهند ،به [نماز و] ذکر خدا بشتابید...
فوالدوند :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،چون براى نماز جمعه ندا درداده شد ،بهسوی ذکر
خدا بشتابید...
مشکینی :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،هنگامى که براى نماز در روز جمعه ندا درداده شد
پس بهسوی یاد خدا (اقامه نماز جمعه) بشتابید...
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در ترجمه فوالدوند ،وجهی برای معنای گسترده ذکر ،بیان نشده؛ در ترجمه طاهری مصداق
نماز و در ترجمه مشکینی بهطور دقیق به نماز جمعه اشاره شده است.
ترجمه پیشنهادی :ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که برای نماز جمعه ندا میدهند،
بهسوی آنچه یادآور خداست (نماز جمعه) بشتابید.

 -2-8فرقان
فرقان ،مصدر سماعی از فعل « َفرَقَ» است (صافی ،1418 ،ج ،1ص .)128استعمال مصدر به
معنای اسم فاعل به خاطر مبالغه است؛ بنابراین فرقان به معنای جداکننده خیلی دقیق است .بر
پایه قاعده «زيادة املبنی تدل علی زيادة املعنی» ،فرقان فراتر از فرق و به معنای وصف عالی است
که شخص میتواند با آن حقایق ،معارف الهی و راههای درست را از نادرست تشخیص دهد
(مصطفوی ،1368 ،ج ،9ص )71و قرآن را فرقان گویند چراکه فارق میان حق و باطل است
(طبرسی ،1372 ،ج ،1ص .)235برخی فرقان را فرقگذارنده میان حق و باطل تلقی کردهاند
(راغب اصفهانی ،1412 ،ص )634ولى داللت ماده این کلمه اعم است و داللت بر صِرف
جداسازی دارد ،چه جداسازی حق از باطل و چه جداسازی نخود از کشمش یا هر جداسازی
دیگر؛ اما مطلوب از این جداسازی حتم ًا امرى است که بازگشت آن به هدایت باشد که قطعاً
جداسازی بین حق و باطل در عقاید و معارف خواهد بود (طباطبایی ،1390 ،ج ،3ص.)9
برخی از مصادیق فرقان و ترجمههای آن در قرآن عبارتاند از:

 -1-2-8وجه اول :تورات
﴿وَ إِ ْذ آتَيْنا مُوسَی الْكِتابَ َو الْ ُفرْقانَ لَ َعلَّكُ ْم َت ْهتَدُون﴾ (بقره)53 /2 :
«واو» حرف عطف و «الفرقان» معطوف بر «الکتاب» است (درویش ،1415 ،ج ،1ص.)103
در بیان مصادیق کتاب و فرقان ،اقوال متعددی وجود دارد ،ازجمله اینکه کتاب همان تورات
است که از مصادیق فرقان در این آیه است  .پس هر دو اشاره به تورات است ولی از دو زاویه
مختلف .ازآنجاکه براهین عقلی در تورات هست ،تورات هم کتاب است هم فرقان .جمعی از
مفسران معتقدند که مراد از فرقان همان کتاب است و بر این مبنا عطف فرقان به کتاب از قبیل
عطف صفت بر موصوف است (فرقان ،بر کتاب عطف تفسیری شده است) و از باب اهمیتی
است که وصف دارد و اگر چنین عطفی روا نباشد ،از قبیل عطف صفت بر صفت است که برای
برجسته شدن هر صفتی در ذهن مخاطب است و در اینجا کتاب و فرقان هر دو وصف تورات
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است و تورات ،متصف به کتاب و فرقان شده است (جوادی آملی ،1382 ،ج ،4صص-431
 .)429ظاهراً فرقان که به معنای جداکننده بین حق و باطل است ،تفسیر و توضیحی بر کتاب
است (فضل اهلل ،1419 ،ج ،2ص.)42
ترجمه المیزان :و آن کتاب و فرمان به موسی دادیم شاید هدایت یابید.
فوالدوند :و آنگاه که موسى را کتاب و فرقان (جداکننده حق از باطل) دادیم ،شاید هدایت
یابید.
گرمارودی :و (یاد کنید) آنگاه را که به موسى کتاب و فرقان دادیم ،باشد که به راه آیید.
مخزن العرفان :و عطا و بخشش نمودیم به موسى کتاب تورات را که جداکننده بین حق و
باطل است شاید شما هدایت گردید و رستگار شوید.
مکارم :و (نیز به خاطر آورید) هنگامى را که به موسى ،کتاب و وسیله تشخیص (حق از
باطل) را دادیم تا هدایت شوید.
با توجه به آرای مفسران ،چنین استنباط میشود که کتاب و فرقان هر دو اشاره به تورات
دارند و فرقان ،توصیفی برای کتاب است؛ بنابراین صفت بر موصوف عطف شده و نوع عطف،
وصفی (تفسیری) است؛ بر این اساس ،ترجمه المیزان که فرقان را به فرمان برگردانده ،درست
نیست .در ترجمه گرمارودی و فوالدوند مشخص نشده که مقصود از فرقان چیست .در ترجمه
مکارم ،فرقان ،وسیله تشخیص حق از باطل معرفی شده است ولی معلوم نشده که این وسیله
چیست .ترجمه مخزن العرفان ،فرقان را توضیح و صفت کتاب دانسته که صحیح است.
ترجمه پیشنهادی :و آنگاه که به موسی کتاب تورات را که جداکننده حق از باطل است دادیم
تا هدایت شوید.

 -2-2-8وجه دوم :قرآن
ك الَّذي نَزَّ َل الْفُرْقانَ عَلی َعبْدِ ِه لِيَكُو َن ِللْعالَمنيَ نَذيرا﴾ (فرقان)1 /25 :
﴿تَبارَ َ
مقصود از فرقان در این آیه ،قرآن است که با حجتهاى روشن خود بین حق و باطل جدایى
مىاندازد (طباطبایی ،1390 ،ج ،15ص.)173
فوالدوند :بزرگ [و خجسته] است کسى که بر بنده خود ،فرقان [کتاب جداسازنده حق از
باطل] را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهندهاى باشد.
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گرمارودی :بزرگوار است آن (خداوند) که فرقان را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان
را بیمدهنده باشد.
مجتبوی :بزرگ و بزرگوار است [آن خدای] که این فرقان -جداکننده میان حق و باطل:
قرآن -را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان را بیمکننده باشد.
مشکینی :واال و بىزوال و پربرکت است آن (خدایى) که فرقان (قرآن جداکننده میان حق و
باطل و جدا جدا از حیث آیات و سور) را بهتدریج بر بنده خود فرو فرستاد تا همه جهانیان را
(از انس و جن تا انقراض نسلشان) بیمدهنده باشد.
در ترجمه گرمارودی نه معنای لغوی ذکر شده و نه مصداق آن ولی در ترجمههای فوالدوند،
مجتبوی و مشکینی دو مورد مذکور رعایت شده و البته لزومی به ذکر خود واژه فرقان نبود،
بنابراین ترجمه صحیح فرقان در این آیه عبارت است از :جدا کننده حق از باطل (قرآن) یا قرآن
که جداکننده حق از باطل است.
ترجمه پیشنهادی :پربرکت است آنکه قرآن را که جداکننده حق از باطل است بر بندهاش
فرو فرستاد تا برای جهانیان ،بیم دهنده باشد.

 -3-2-8وجه سوم :قوه تشخیص حق از باطل ،بصیرت
ل لَكُ ْم فُرْقانا( ﴾...انفال)29 /8 :
الل َه يَجْعَ ْ
ن آمَنُوا إِ ْن َتتَّقُوا َّ
﴿يا أَُّيهَا الَّذي َ
در خیلی از موارد که آدمی بین حق و باطل میماند دارای فرقان میشود یعنی خدا به او
نوری عطا میکند تا آن دو را از هم تشخیص دهد (جوادی آملی ،1393 ،ج ،32ص)352؛ بنابراین
واژه فرقان در آیه مذکور در معنای لغوی خود (وسیله تشخیص حق از باطل) به کار رفته است
و مصداق خاصی ندارد .میتوان از وسیله تشخیص حق از باطل به بصیرت تعبیر کرد.
خرمشاهی :ای مؤمنان اگر از خداوند پروا کنید برای شما [پدیدهای] جداکننده حق از باطل
قرار دهد.
فوالدوند :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،اگر از خدا پروا دارید ،براى شما [نیروى] تشخیص
[حق از باطل] قرار مىدهد.
گرمارودی :اى مؤمنان! اگر از خداوند پروا کنید در شما نیروى شناخت درستى از نادرستى
مىنهد.
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منظور از فرقان در این آیه ،قوه تشخیص حق از باطل است که در ترجمه فوالدوند آمده
است .ازآنجاکه وصف فرقان به معنی جداکننده حق از باطل است ،میتوان واژه «بصیرت» را
معادل مناسبی برای فرقان در نظر گرفت؛ زیرا بصیرت به انسان چنین قدرت تشخیصی میدهد.
ترجمه پیشنهادی :اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر از خدا پروا کنید ،براى شما بصیرتی
قرار خواهد داد.

 -3-8کلمه
کالم با گوش و کلم (زخم) با چشم درک میشود« ،كلّمته» یعنى به او زخمى زدم که اثرش
ظاهر شد (راغب اصفهانی ،1412 ،ص« .)722کلمه» بر لفظ واحدی که مجموعهای از حروف
دارای معناست داللت میکند (ابن منظور ،1414 ،ج ،12ص )523و علت این تسمیه ،اثر کلمه و
کالم در نفوس و اذهان مانند اثر زخم در اجسام است (قرشی ،1371 ،ج ،6ص .)141لفظ کالم،
مشترک معنوی است و شامل کالم الهی و کالم انسان میشود (معینی و حجت ،1393 ،ص.)9
برخی از مصادیق کلمه و ترجمههای آن در قرآن عبارتاند از:

اللهِ﴾ مصداق عیسی (ع)
ن َّ
 -1-3-8وجه اولِ﴿ :ب َكِل َمةٍ ِم َ
َش ُركَ بِيَحْىي مُصَدِّقًا بِ َكلِمَةٍ ِمنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ َنبِياا ِمنَ الصَّالِحني﴾ (آل
﴿ ...أَنَّ اللَّهَ ُيب ِّ
عمران)39 /3 :
َشرُكِ بِ َكلِمَةٍ ِمنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَی اْبنُ مَ ْريَمَ( ﴾...آل
﴿إِذْ قاَلتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرَْيمُ إِنَّ اللَّهَ ُيب ِّ
عمران)45 /3 :
ح مِ ْنهُ( ﴾...نساء/4 :
ن مَ ْريَ َم َرسُو ُل اللَّ ِه َو َكلِمَُتهُ أَلْقاها إِىل َمرْيَ َم َو رُو ٌ
﴿...إِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَی ابْ ُ
)171
کلمه به معنای اصطالحى که در قرآن به خداوند منسوب است ،هر چیزى است که اراده خدا
را ظاهر کند ،همانطور که بهحسب معناى لغوى ،لفظى است که منظور باطنى گوینده را براى
شنونده ظاهر کند ،حال چه کلمه خدا ،امر تکوینى او باشد و با آن امر ،چیزى را از کتم عدم به
عالم هستى بیاورد یا کلمه وحى و الهام باشد و براى شخص پیامبر (ص) یا محدث ،اراده او را
ظاهر کند؛ اما در مورد اینکه چرا به عیسی (ع)« ،کلمة اهلل» اطالق شده ،وجوه مختلفی بیان شده،
ازجمله اینکه عیسى کلمه ایجاد است ،یعنى مصداق ﴿کن﴾ است چون انعقاد نطفه او از مجرای
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عادی نبوده و هستیاش مستند به صرف کلمه تکوین بوده ،پس عیسى خود کلمه است
(طباطبایی ،1390 ،ج ،3ص )193که مشمول ﴿إِنَّما أَ ْمرُ ُه إِذا أَرادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ ُكنْ فَيَكُونُ﴾
(یس ) 82 /36 :است یا به این علت که قبل از تولد ،خداوند بشارت او را در کالمى به مادرش
ل
داده بود یا به این دلیل که «کلمه» در اصطالح قرآن به معنى مخلوق به کار مىرود؛ مانند ﴿قُ ْ
َلوْ كانَ اْلبَحْرُ مِدادًا لِ َكلِماتِ رَبِّي( ﴾...کهف )109 /18 :که منظور از «کلمات خدا» ،مخلوقات
اوست و از آنجاکه مسیح (ع) یکى از مخلوقات بزرگ خدا بوده ،بر او کلمه اطالق شده تا
پاسخى به مدعیان الوهیت عیسى باشد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،2ص.)548
با بررسی آراء مفسران و با در نظر گرفتن سیاق ،معنای مخلوق برای کلمه مناسبتر است
که مصداقش در این آیه ،عیسی (ع) است.
طاهری :خدا تو را به [والدت] یحیى بشارت مىدهد که [عیسى] مخلوق [برگزیده] خدا را
تصدیق مىکند و بزرگوار و خویشتندار است و پیامبرى است از شایستگان.
فوالدوند :خداوند تو را به [والدت] یحیى-که تصدیقکننده [حقانیت] كلمةاللَّه [عیسى] است،
و بزرگوار و خویشتندار [پرهیزنده از زنان] و پیامبرى از شایستگان است -مژده مىدهد.
معزی :خدایت مژده دهد به یحیى تصدیقکننده به کلمهاى از خدا و بزرگوارى (مهترى) و
خویشتننگهدار و پیمبرى از شایستگان.
مکارم :خدا تو را به یحیى بشارت مىدهد؛ (کسى) که کلمه خدا [مسیح] را تصدیق مىکند؛
و رهبر خواهد بود؛ و از هوسهای سرکش برکنار ،و پیامبرى از صالحان است.
با توجه به اینکه کلمة اهلل یعنی مخلوق خدا و مراد از آن در این آیه ،عیسی (ع) است ،ترجمه
طاهری صحیحتر است .در ترجمه معزی به مصداق کلمه اشارهای نشده است .در ترجمههای
فوالدوند و مکارم ،گرچه مصداق تعیین شده ولی معادل کلمة اهلل ذکر نشده است.
ترجمه پیشنهادی :خدا تو را به یحیى که تصدیقکننده مخلوق خدا (عیسی ع) و رهبر و
خویشتندار و پیامبرى از صالحان است ،بشارت میدهد.

 -2-3-8وجه دوم :سخن
﴿ما َلهُمْ بِهِ ِمنْ ِعلْمٍ َو ال لِآباِئهِ ْم َكبُرَتْ َكلِمَةً َتخْرُجُ ِمنْ أَفْوا ِههِ ْم إِنْ يَقُولُونَ ِإالَّ كَذِبا﴾ (کهف:
.)5 /18
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آیه بیانگر این است که چه کلمه بزرگى از دهان آنها بیرون مىآید! (طبرسی ،1372 ،ج،6
ص )694که مبنى بر توبیخ و تکذیب گفتار گروهى است که به ساحت پروردگار نسبت اتخاذ
فرزند میدادند (حسینی همدانی ،1404 ،ج ،10ص.)236
مجتبوی :آنان را هیچ دانشی بدان نیست و نه پدرانشان را [دانشی بود] .بزرگ سخنی است
که از دهانشان بیرون میآید .نمىگویند مگر دروغى را.
مصباحزاده :نباشد ایشان را بان هیچ علمى و نه مر پدرانشانرا .عظیم آمد آن کلمه که بیرون
میآید از دهنهاشان .نمىگویند مگر دروغى را.
در ترجمه مجتبوی واژه کلمه بهدرستی به سخن ترجمه شده ولی مصباحزاده خود واژه کلمه
را آورده است.
ترجمه پیشنهادی :نه خودشان نسبت به آن آگاهى دارند و نه پدرانشان؛ سخنى که از دهانشان
برمیآید ،بزرگ است؛ آنان فقط دروغ مىگویند.

ت اللَّه﴾
 -3-3-8وجه سوم :مخلوقات خدا مصداقی برای ﴿ َكلِما ُ
ت
ُدهُ ِمنْ بَ ْعدِهِ َسبْعَةُ أَبْ ُحرٍ ما نَفِدَتْ كَلِما ُ
﴿ وَ َلوْ أَنَّ ما فِي الْ َأرْضِ ِمنْ َشجَرَةٍ أَقْال ٌ وَ الْ َبحْرُ يَم ُّ
اللَّه( ﴾...لقمان)27 /31 :
مقصود از ﴿ َكلِماتُ اللَّه﴾در این آیه تمام مخلوقات خداوند است (طباطبایی ،1390 ،ج،16
ص /232فضل اهلل ،1419 ،ج ،18ص)280؛ زیرا کلمه ،مافیالضمیر و مافیالغیب متکلم را روشن
میکند .اشیای عالَم كلمة اهلل هستند؛ زیرا غیب را روشن میکنند (جوادی آملی ،تفسیر سوره
لقمان ،جلسه .)8
از آراء تفسیری به دست میآید که مراد ،مخلوقاتی است که آفریده شدهاند و محدود هستند،
پس اگر هنوز آفریده نشدهاند ،کلمه خدا نیستند.
انصاريان :اگر [براى نوشتن و ثبت کردن کلمات خدا که در حقیقت مخلوقات او هستند]
آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا [مرکب] و هفت دریاى دیگر آن را پس از پایان
یافتنش مدد رسانند ،کلمات خدا پایان نپذیرد...
ترجمه المیزان :آنچه در زمین درخت هست ،قلم باشد ،و دریا ،به کمک آن دریا ،هفت
دریاى دیگر مرکب ،کلمات خدا تمام نشود...
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طاهری :اگر هر چه درخت در زمین است قلم شود و دریا به کمک هفت دریاى دیگر
[مرکب ،ثبت] مخلوقات خدا پایان نپذیرد...
معزی :و اگر باشد آنچه در زمین است از درخت قلمهایی و دریا را کمک کند از پس آن
هفت دریا ،پایان نیابد سخنان خدا...
ت اللَّه﴾ در این آیه ،مخلوقات خدا است که ترجمه طاهری رعایت
ترجمه صحیح ﴿ َكلِما ُ
نموده ولی در ترجمه المیزان و انصاریان ،مصداق ذکر نشده است .در ترجمه معزی ،کلمه به
سخن برگردان شده که ترجمه تحتاللفظی کلمه است و نادرست است.
ترجمه پیشنهادی :اگر هر چه درخت در زمین است قلم شود و دریا (مرکب) و آن را هفت
دریاى دیگر مدد رسانند ،مخلوقات خدا پایان نپذیرد...

 -4-8امانت
امن و امانت و امان هر سه مصدرند و معناى هر سه یکی است .امن یعنی آرامش خاطر،
آرامش نفس و از بین رفتن هراس (راغب اصفهانی ،1412 ،ص ،)90ایمنى و خاطرجمع بودن.
امانت را ازآنجهت امانت گویند که شخص امانتگذار از خیانت کسی که امانت پیش اوست
مطمئن و ایمن است (قرشی ،1371 ،ج ،1ص« .(124امانت» مصادیق فراوانی دارد و هرگونه
سرمایه مادى ،معنوى و مردمى را شامل مىشود؛ یعنى تمام اموال ،رهبرى جامعه ،مسئولیتها،
سرمایههاى فرهنگى و میراثهاى تاریخى و حتى دستورهاى خداوند ،امانتهاى الهى هستند
که به دست افراد مختلف اجتماع سپرده مىشوند و همه موظفاند در حفظ آنها بکوشند (مکارم
شیرازی ،1374 ،ج ،3ص.)430
برخی از مصادیق امانت و ترجمههای آن در قرآن عبارتاند از:

 -1-4-8وجه اول :تکالیف الهی
ض وَ الْجِبال( ﴾...احزاب)72 /33 :
ت َو الْأَ ْر ِ
ضنَا الْأَمانَ َة عَلَی السَّماوا ِ
﴿إِنَّا عَ َر ْ
امانت در این آیه چیزى است که خداوند آن را به انسان به ودیعه سپرده تا آن را حفظ کند،
سپس به او برگرداند و از جمله ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّ ُه الْمُنافِ ِقنيَ َو الْمُنافِقاتِ﴾ (احزاب )73 /33 :در آیه
بعد به دست میآید که نفاق ،شرک و ایمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب مىشود ،در نتیجه
حامالن آن سه دستهاند .پس مصداق امانت الهی ،والیت الهى و کمال در اعتقاد و عمل حق است
و مقصود از حمل انسان ،دارا بودن صالحیت و استعداد است؛ چون در این کمال ،هیچ موجودى
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شریک انسان نیست و از سوی دیگر ،بر امور چنین کسى جز والیت الهى ،هیچ موجودى دخالت
ندارد و معناى امتناع آسمانها و زمین این است که آن دو بااینکه بسیار بزرگ و سنگیناند ولی
استعداد حمل والیت الهى را ندارند (طباطبایی ،1390 ،ج ،16ص .)348عالمه به روایتی از امام
ري اْلمُؤْمِنِنيَ (ع)» (کلینی ،1407 ،ج،1
ي وَلَايَ ُة أَمِ ِ
صادق (ع) در این آیه استناد نموده که فرمودند« :هِ َ
ص )413بدینجهت که والیت پیامبران و امامان ،شعاعى نیرومند از آن والیت الهی است و
پیمودن طریق تکامل جز با قبول والیت اولیاء اللَّه امکانپذیر نیست (مکارم شیرازی،1374 ،
ج ،17ص .)453این امانت نمیتواند اصل توحید یا اصل اطاعت تکوینی باشد زیرا آسمانها،
زمین و کوهها موحدانه خدا را تسبیح و تحمید میکنند و با توجه به آیه بعد ،افراد بسیاری حامل
امانت نیستند؛ زیرا در بین آنها مشرک و منافق هست و تنها اقلیتی که مؤمناند حامل این امانت
هستند؛ بنابراین مقصود از این امانت ،والیت است و در بین امت اسالم ،اولین کسی که راه
والیت را باز کرد ،حضرت علی (ع) است که ولی اهلل است (جوادی آملی ،تفسیر سوره احزاب،
جلسه .)29
بنا بر نظر دیگری ،اختیار و تکالیف شرعی همچون نماز و روزه مصداق صحیحی برای امانت
نیست؛ زیرا جنیان نیز مختار و مکلفاند .عقل نیز مصداق امانت الهی نیست زیرا مالئکه هم
دارای عقلاند .همچنین عقل مقسم انسانها به مؤمن ،کافر و منافق نیست و هر سه دسته بهظاهر
عقل دارند (ستودهنیا ،1394 ،ص.)86
با توجه به سیاق آیات و برداشتهای مفسران ،نکاتی قابلذکر است:
چون در آیه سخن از جمادات است ،مراد از امانت ،چیزی است که در آغاز آفرینش رخ داده
است چون میفرماید ما عرضه کردیم و ازآنجاکه جمادات این امانت را نپذیرفتند پس باید وجه
تمایز انسان از آنها باشد .این امانت به انتخاب و اختیار آدمی بستگی دارد چون غرض از عرضه
آن ،پذیرش توبه مؤمنان و عذاب منافقان و مشرکان بیان شده است .سیاق آیات حاکی از آن
است که امانت مذکور ،میثاقی است که خدا با انسان بسته و در آیاتی نظیر آیه  60سوره یس و
 115سوره طه بدان اشاره شده و مراد از آن همان پذیرش هدایت الهی و اطاعت از اوامر خداوند
و انبیاء است و عرضه آن بر آسمان و زمین و کوهها تعبیری مجازی است و مقصود ،بیان عظمت
امانت و سنگینی تکلیف آدمی است یعنی اگر آسمانها ،زمین و کوهها عاقل بودند از حمل آن
سر باز میزدند ولی انسان آن را پذیرفت.
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انصاريان :یقین ًا ما امانت را (که تکالیف شرعیه سعادتبخش است) بر آسمانها و زمین و
کوهها عرضه کردیم.
ترجمه المیزان :ما آن امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم.
فوالدوند :ما امانت (الهى و بار تکلیف) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم.
مکارم :ما امانت (تعهد ،تکلیف و والیت الهیه) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم.
ترجمه مکارم به علت ذکر مصداق و تعیین آن به نحو صحیح از بقیه دقیقتر است .در ترجمه
انصاریان و فوالدوند به مصداق اشاره شده ولی با مصداق صحیحتر بر اساس تفسیر مطابق نیست.
در ترجمه المیزان ،مصداق ذکر نشده است که ایجاد ابهام میکند.
ترجمه پیشنهادی :ما امانت (تکالیف الهی) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم.

 -2-4-8وجه دوم :طلب طلبکار
ن
﴿وَ إِنْ ُك ْنتُمْ عَلی سَ َفرٍ َو لَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهانٌ مَ ْقبُوضَ ٌة فَإِنْ أَ ِمنَ بَ ْعضُكُمْ بَعْضًا َفلُْيؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِ َ
أَماَنتَه( ﴾...بقره)283 /2 :
بر اساس این آیه ،اگر طلبکار به بدهکار اطمینان دارد و از او در برابر بدهیاش سند و رهنى
نمیگیرد  ،بر بدهکار است که امانت و طلب او را انکار نکرده و آن را به نحو تمام و کمال در
وقت معین بپردازد (طبرسی ،1372 ،ج ،2ص /686مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،2ص.)393
فوالدوند :و اگر در سفر بودید و نویسندهاى نیافتید وثیقهاى بگیرید؛ و اگر برخى از شما
برخى دیگر را امین دانست ،پس آنکس که امین شمرده شده ،باید سپرده وى را بازپس دهد.
گرمارودی :و اگر در سفر بودید و نویسندهاى نیافتید( ،سند شما) گِروهایى است دریافتشده
و اگر (بدون گرو) یکى از شما دیگرى را (بر دارایى خود) امین دانست ،آنکه امین دانسته شده
است ،باید امانت وى را بازگردانَد.
مکارم :و اگر در سفر بودید و نویسنده اى نیافتید ،گروگان بگیرید! (گروگانى که در اختیار
طلبکار قرار گیرد ).و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید( ،گروگان الزم نیست ،و) باید
کسى که امین شمرده شده (و بدون گروگان ،چیزى از دیگرى گرفته) ،امانت (و بدهى خود را
بهموقع) بپردازد.
همه ترجمهها درست است ولی فقط ترجمه مکارم به وجه امانت در این آیه اشاره کرده
است.
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ترجمه پیشنهادی :و اگر در سفر بودید و نویسندهاى نیافتید ،وثیقهای بگیرید و اگر یکدیگر
را امین میدانید (وثیقه الزم نیست و) کسی که امین شمرده شده باید امانت (طلب طلبکار) را
بپردازد.

 -9شیوههای مترجمان در ترجمه مشترک معنوی
با بررسی ترجمه واژگان مشترک معنوی به دست میآید که مترجمان صرفنظر از روشی که
برای ترجمه قرآن اتخاذ نموده اند (ترجمه امین ،ترجمه تفسیری و )......روشهای متفاوتی در
ترجمه این دسته از واژگان در پیش گرفتهاند که عبارتند از:

 -1-9تعیین مصداق
برخی مترجمان بدون آوردن معادل فارسی واژه ،تنها مصداق را آوردهاند؛ مانند ترجمه زیر:
ي الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء)105 /21 :
ن بَعْ ِد الذِّكْر أَ َّن الْ َأرْضَ يَرِثُها عِبادِ َ
﴿ َو لَقَ ْد َك َتبْنا فِي الزَّبُو ِر ِم ْ
فوالدوند :و در حقیقت ،در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث
خواهند برد.

 -2-9معنای لغوی
در مواردی مترجمان به ذکر مفهوم لغوی اکتفا کرده و مصداق را تعیین نکردهاند؛ مانند ترجمه
زیر:
اللهَ َو أَطيعُوا الرَّسُو َل وَ أُولِي الْأَ ْمرِ ِمنْكُم( ﴾...نساء)59 /4 :
ن آمَنُوا أَطيعُوا َّ
﴿يا أَُّيهَا الَّذي َ
آدینهوند :اى کسانى که ایمان آورده اید ،اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید از پیامبر خدا و
صاحبان امر.

 -3-9معنای لغوی و داخل پرانتز ،ذکر مصداق
روش دیگر مترجمان در ترجمه مشترکات معنوی ،ذکر معادل فارسی واژه و آوردن مصداق
آن در پرانتز است؛ نظیر ترجمه آیه ذیل:
ك بِيَحْىي مُصَدِّقًا بِ َكلِمَةٍ ِمنَ اللَّهِ( ﴾...آل عمران)39 /3 :
الل َه ُيبَشِّ ُر َ
َن َّ
﴿...أ َّ
مکارم :خدا تو را به یحیى بشارت مىدهد؛ (کسى) که کلمه خدا [مسیح] را تصدیق مىکند.
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 -4-9آوردن خود واژه و داخل پرانتز ،ذکر مصداق
گاه مترجمان بدون ذکر معادل ،خود واژه را آورده و مصداقش را داخل پرانتز ذکر میکنند؛
مانند ترجمه آیه:
ي الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء.)105 /21 :
ن بَعْ ِد الذِّكْر أَ َّن الْ َأرْضَ يَرِثُها عِبادِ َ
﴿ َو لَقَ ْد َك َتبْنا فِي الزَّبُو ِر ِم ْ
مکارم :در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم« :بندگان شایستهام وارث (حکومت) زمین
خواهند شد!»

 -5-9خود واژه و داخل پرانتز ،ذکر معنای لغوی
یکی دیگر از شیوههای ترجمه مشترکات معنوی ،ذکر خود واژه و سپس آوردن معادل آن
داخل پرانتز است؛ نظیر:
ك الَّذي نَزَّ َل الْفُرْقانَ عَلی َعبْدِهِ( ﴾...فرقان)1 /25 :
﴿تَبارَ َ
کاویانپور :بزرگ خدایى که فرقان (جدا کننده حق از باطل) را بر بنده خود نازل کرد.

 -6-9درج خود واژه بدون هیچ برگردان و تغییر
در مواردی مترجم بدون ذکر معادل فارسی و تعیین مصداق به آوردن خود واژه اکتفا کرده
است؛ مانند:
ي الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء)105 /21 :
َن الْ َأرْضَ يَرِثُها عِبادِ َ
ن بَعْ ِد الذِّكْر أ َّ
﴿ َو لَقَ ْد َك َتبْنا فِي الزَّبُو ِر ِم ْ
مصباحزاده :و بحقیقت نوشتیم در زبور از بعد ذکر آنکه زمین را بارث میبرندش بندگان من
که شایستهاند.

 -7-9ترکیب وصفی
از جمله روش های ترجمه واژگان مشترک معنوی ،ترکیب وصفی است؛ مانند ترجمه زیر:
﴿وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَی الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ( ﴾...بقره .)53 /2 :مخزن العرفان :و عطا و بخشش نمودیم
به موسى کتاب تورات را که جداکننده بین حق و باطل است.

 -8-9خود واژه و داخل پرانتز ترکیب وصفی
گاه مترجم ،خود واژه را آورده و ترجمه را به صورت ترکیب وصفی داخل پرانتز ذکر میکند؛
نظیر:

نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کريم 247

ك الَّذي نَزَّ َل الْفُرْقانَ عَلی َعبْدِهِ( ﴾...فرقان.)1 /25 :
﴿تَبارَ َ
مشکینی :واال و بىزوال و پربرکت است آن (خدایى) که فرقان (قرآن جداکننده میان حق و
باطل و جدا جدا از حیث آیات و سور) را بهتدریج بر بنده خود فرو فرستاد.

 -9-9خود واژه و داخل پرانتز ،معنای لغوی و مصداق
شیوه دیگر ترجمه مشترکات معنوی ،آوردن خود واژه و سپس ذکر معادل و ترجمه آن داخل
پرانتز است؛ مانند:
ك الَّذي نَزَّ َل الْفُرْقانَ عَلی َعبْدِ ِه لِيَكُو َن ِللْعالَمنيَ نَذيرا﴾ (فرقان.)1 /25 :
﴿تَبارَ َ
مجتبوی :بزرگ و بزرگوار است [آن خدای] که این فرقان -جداکننده میان حق و باطل:
قرآن -را بر بنده خویش فرو فرستاد تا جهانیان را بیمکننده باشد.

 -10اقسام لغزشهای ترجمه مشترک معنوی
مهمترین لغزشهای ترجمه در ارتباط با اشتراک معنوی موارد زیر است:

 -1-10عدم تعیین مصداق
در بسیاری از موارد ،مترجمان مصداق واژه مشترک معنوی را تعیین نکردهاند؛ مانند عدم تعیین
اللهِ
ك بِيَحْىي مُصَدِّقًا بِ َكلِ َمةٍ ِمنَ َّ
مصداق ﴿ َك ِلمَةٍ ِمنَ اللَّهِ﴾ در ترجمه معزی ذیل آیه ﴿...أَنَّ اللَّ َه يُ َبشِّرُ َ
( ﴾...آل عمران )39 /3 :خدایت مژده دهد به یحیى تصدیقکننده به کلمهاى از خدا .

 -2-10عدم ذکر معنای لغوی
یکی از اشکاالت موجود در ترجمهها عدم ذکر معادل واژه است؛ مانند آوردن خود واژه
فرقان در ترجمه گرمارودی ذیل آیه﴿ :وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَ َعلَّكُمْ َتهْتَدُون﴾ (بقره:
 )53 /2و (یاد کنید) آنگاه را که به موسى کتاب و فرقان دادیم ،باشد که به راه آیید.

 -3-10معنای لغوی نادرست
گاه مترجم در معادلگزینی واژه دچار لغزش میشود؛ مانند ترجمه موسوی همدانی (مترجم
تفسیر المیزان) ذیل واژه فرقان در آیه ﴿وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَی الْكِتابَ وَ الْ ُفرْقانَ لَ َعلَّكُمْ َت ْهتَدُون﴾ (بقره:
 )53 /2و آن کتاب و فرمان به موسی دادیم شاید هدایت یابید.
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 -4-10ذکر مصداق نادرست
از جمله لغزشهای مترجمان ،ذکر مصداقی است که صحیح نمیباشد؛ مانند ترجمه فوالدوند
ذیل آیه ﴿لَقَدْ َأ ْرسَلْنا ُر ُسلَنا بِاْلبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَ َعهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُو َ النَّاسُ بِالْقِسْط( ﴾...حدید:
 « :)25 /57راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را
فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند» درحالیکه مقصود از میزان در اینجا ترازو نیست بلکه
معیار تشخیص حق از باطل است.

نتیجهگیری
با بررسی مشترک معنوی در تفاسیر و ترجمههای مطرح قرآن نتایج زیر حاصل شد:
 .1در اشتراک معنوی ،لفظ برای معنای جامعی وضع میشود که آن معنا ،دارای مصداقهای
مختلف است.
 .2وجود واژگان مشترک معنوی در قرآن امری مسلم و غیرقابلانکار است و نقش مهمی در
فهم قرآن دارد؛ بنابراین ضرورت دارد که مترجمان قرآن با مراجعه به کتب تخصصی در این
زمینه ن ظیر کتب لغت به جهت ذکر مفهوم کلی ،کتب وجوه و نظایر و تفاسیر به این پدیده مهم
در ترجمه توجه کنند.
 .3برای ترجمه صحیح مشترک معنوی قواعدی قابل ارائه است ولی به نظر میرسد بهترین
روش برای ترجمه مشترک معنوی ،آوردن مفهوم مشترک به همراه ذکر مصداق داخل پرانتز
است .توجه به آرای اهل لغت ،دیدگاههای مفسران و سیاق آیات ،در تعیین مصداق لفظ مشترک،
نقش اساسی دارند.
 .4مترجمان ،مشترک معنوی را به گونههای مختلفی ترجمه کردهاند و در ترجمههای خود
از خود واژه (بدون ذکر معنای لغوی یا مصداق) ،معنای لغوی ،ذکر مصداق ،ترکیب وصفی و
در اکثر موارد بهصورت تلفیقی بهره گرفتهاند.
 . 5مترجمان در ترجمه مشترک معنوی دچار لغزشهایی گردیدهاند که اهم آنها عبارتاند
از :عدم تعیین مصداق ،عدم ذکر معنای لغوی ،ذکر معنای لغوی نادرست و ذکر مصداق نادرست.
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 .42مصطفوي ،حسن؛ التحقيق يف کلمات القرآن الکرمي؛ هتران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1368 ،ش.
 .43مطهری ،مرتضی؛ جمموعه آثار؛ هتران :صدرا 1393 ،ش.
 .44معزي ،حممدکاظم؛ ترمجه قرآن؛ قم :اسوه 1372 ،ش.

 .45معيين کوهي ،فخري و حجت ،هادي؛ «اشتراک لفظي در قرآن کرمي و تأثري آن بر اهم ترمجههاي معاصر فارسي
قرآن»؛ کتاب و سنت ،ش 1393 ،3ش.
 .46مکارم شريازي ،ناصر؛ ترمجه قرآن؛ قم :دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمی 1373 ،ش.
 .47مکارم شريازي ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الکتب االسالمية 1374 ،ش.
 .48منجد ،حممد نور الدين؛ االشتراک اللفظي يف القرآن الکرمي؛ دمشق :دار الفکر 1419 ،ق.
 .49موسوي گرمارودي ،علي؛ ترمجه قرآن؛ هتران :قدياين 1384 ،ش.

