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یم یابی آن در فرایند ترجمهو چگونگی معادل« وجوه و نظائر»معناشناسی   *حداد عادل از قرآن کر

 
 1محمدحسن امرائی
 2يحيی معروف

 چکیده
یم میبه بررسی داللت« وجوه و نظائر»دانش   انپردازد و نشهای متعدد واژگان در بافت کالم وحیانی قرآن کر

 ،فهم دقیق و معناشناسی واژگان قرآن، روازاین. های مختلف معنایی استدارای الیه، دهد که این کتاب عظیممی
یف. نظائر استمنوط به فهم وجوه و  بیش از یک معنا را در نهاد خود جای داده ، واژگان چند معنا در مصحف شر

ار گاهی مترجمان در ترجمه واژگان دچ، همین تنگناناظر به . غالبًا بیش از یک معادل را پذیرا نیستند، که در ترجمه
یکسان ترجمه کرده یا وجه معنایی واژه را  جاهمه، ای را که در موارد گوناگون معانی متفاوتی داردلغزش شده و واژه

و  نگارندگان این جستار با بررسی. اندمتناسب با معانی موجود در کتب وجوه و نظائر و علوم قرآنی برگردان نکرده
 شماری از این وجوه قرآنی را به، تناسب حجم اندک این پژوهشبه ، استقصاء وجوه قرآنی در ترجمه حداد عادل

یابی توصیفی، تصادفی صورت کامالً   دستاورد این پژوهش که اساس آن بر وجوه. اندتحلیلی و نقدی نمودهـ ارز
 ؛غالبًا معادل و مطابق است، نشان داد که این ترجمه از منظر دانش وجوه و نظائر، معنایی و نه نظائر متمرکز است

لوم ع، ر با معانی موجود در کتب وجوه و نظائرای مغایاما در بسیاری موارد نیز دچار لغزش و اشتباه شده و معانی
 . استقرآنی و تفاسیر ارائه کرده 

یم، وجوه معنایی قرآن: واژگان کلیدی  . حداد عادل، ترجمه قرآن کر
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 مقدمه -1
آنان . بوده است یدر قرآن از ديرباز مورد توجه و اهتمام متخصصان علوم قرآن« وجوه و نظائر»موضوع 

دانستند و معتقد بودند كه فهم درست قرآن وابستگی خاصی به فهم یا كاری ضروری مشناختن وجوه قرآن ر
قه لن تف کان»: نقل شده كه گفته است، صحابی معروف پيامبر)ص(، درداء انصاری از ابو. وجوه قرآن دارد

تو به فهم درست نخواهی رسيد مگر : (122ص، 2ج، 1974، )سيوطی «كل الفقه حتی تری للقرآن وجوها
 ،برخی روايات به نقل از رسول اكرم )ص( و اهل بيت )ع( برای قرآن كريم. یرا بدان یاينكه برای قرآن وجوه

 ناً ْط بَ  هِ نِ ْط بَ لِ  َو  ناً ْط بَ  َو  راً هْ َظ  ُقْرآِن لْ لِ  إنَّ »: اندتا هفت بطن و برخی روايات تا هفتاد بطن برشمرده، افزون بر ظاهر
، 1ج، 1421، زركشی /188، 128ص، 1381، )صدرالدين قونوی« ناً ْط بَ  يَن ِع بْ لی َس إِ  ْو ن أَ َط بْ أَ  ةِ َع بْ لی َس إِ 

 ُذو َذُلول   َاْلُقْرآُن »: اندپيامبر اكرم )ص( قرآن كريم را دارای وجوه و معانی متفاوت دانسته. (30-29صص
ظاهر و باطن عميق و اين . (104ص، 4ج، 1403، )ابن ابی جمهور« اْلُوُجوه َأْحَسِن  َعَلی َفاْحِمُلوهُ  ُوُجوهٍ 

 َو  َأِنيق   َظاِهُرهُ  اْلُقْرآَن  ِإنَّ »: استكه فرموده مورد توجه امام علی )ع( نيز بوده ، مملو از حكمت در قرآن كريم
ُلَماُت  ُتْكَشُف  اَل  َو  َغَراِئُبهُ  َتْنَقِضي اَل  َو  َعَجاِئُبهُ  َتْفَنی اَل ، َعِميق   َباِطُنهُ   /49ص، 1ج، 1416، )بحرانی« ِبهِ  ِإالَّ  الظُّ

: امام علی )ع( قرآن را دارای احتماالت و معانی مختلف دانسته است. (348ص، 2ج، 1412، زمخشری
َيُقوُلوَن » ال  ُذو ُوُجوٍه َتُقوُل َو از جمله « وجوه و نظائر»مسأله . (145ص، 1ج، 1974، )سيوطی« َفِإَنّ اْلُقْرآَن َحَمّ

ر ضرورت در تفسي کي« نظائر»و  «اشباه»و احتماالت و نيز « وجوه»مسائل مهم علوم قرآنی است و شناخت 
 . رودشمار میو ترجمه به

ه شود كچنين دريافت می، از منظر برگردان وجوه قرآنی، با تأمل در ساختار و محتوای ترجمه حداد عادل
ی مغاير با كتب اّما در موارد بسياری نيز دچار لغزش شده و معناي، درست عمل كرده، مترجم اگرچه غالباً 

  :گرددبيشتر تبيين می، های زيربا مراجعه به كتاب، ر ارائه كرده است كه اين موضوعئوجوه و نظا
 . (1395مقاتل بن سليمان البلخی )از النظائر فی القرآن الكريم  الف( األشباه و

 . (1988هارون بن موسی )از النظائر فی القرآن الكريم  ب( الوجوه و
 . (1970فقيه دامغانی )از النظائر فی القرآن الكريم  رآن أو إصالح الوجوه وج( قاموس الق

 . (1984ابن الجوزی )ر نوشته النظائ د( نزهة األعين النواظر فی علم الوجوه و
 . (1371) به اهتمام دكتر مهدی محّقق، ه( وجوه قرآن تفليسی

 شماری از وجوه قرآنی را در ترجمه، «ظائروجوه و ن»نگارندگان ضمن ارزيابی ترجمه حداد عادل از منظر 
هم علوم قرآنی و نيز مراجع م، و معانی آنها را با كتب وجوه و نظائر كرده تصادفی بررسی، صورت كامالً  به، مذكور

رد مقايسه و مداقه مو... و  طباطبايی، ابوحيان اندلسی، طبرسی، زمخشری تفاسير مفسراني چون تفسيری از قبيل
 . انددادهعلمی قرار 

 : كنندمیهای زير پاسخ مطلوبی ارائه به سؤال، حداد عادل نگارندگان پس از ارزيابی ترجمه
 خود اهتمام داشته است؟  در ترجمه «رئوجوه و نظا»مبحث  حداد عادل تا چه حّد به -1
 ر چگونه است؟ئكيفيت تعادل ترجمه حداد عادل با معانی موجود در كتب وجوه و نظا –2
چه ميزان  ر بهئبا معانی موجود در كتب وجوه و نظا «رئوجوه و نظا»درصد مطابقت ترجمه حداد عادل از  .3

 است؟
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تحليل و  معناشناختی به متنهی نگاو نيز با  انتقادیتحليلی و ـ روش توصيفی  اين مقاله بر آن است تا با اتكا به

 . پاسخ دهد به سؤاالت فوق، در ترجمه حداد عادلوجوه قرآن  معنايی

 پژوهش پیشینه -1-1
تاكنون مقاالت متعددی به رشته تحرير در آمده كه در زير ، فارسی حداد عادل از قرآن در ارتباط با ترجمه

 : شودها اشاره میبه برخی از آن
ضمن اشاره به ، (1390« )معرفی و بررسی ترجمه حداد عادل از قرآن» محمدعلی كوشا در مقاله. 1

دی بنبدون دسته، ...واژگانی و ، نحوی ـ به بررسی برخی اشكاالت صرفی، مه حداد عادلنقاط قّوت ترج
 ؛ اقدام نموده است

از غالمعلی حداد  قرآن كريم نگاهی ديگر به نقد و بررسی ترجمه» حسين استادولی نيز در مقاله. 2
داد عادل نيز برخی از اين ( به نقد اشكاالت اين ترجمه به صورت گزينشی اقدام نموده كه ح1394« )عادل

 ؛ است اعمال كرده مورد توجه قرار داده و نقدها را در چاپ جديد ترجمه خود
مطالعه ؛ نقد ساختار ترجمه حداد عادل و صّفارزاده» سيدمحمد رضی اصفهانی در مقاله -3

های لنگرشی متفاوت داشته و معاد، در برخی ساختارهای حصری، (1393« )ضمير فصل هموردپژوهان
 ؛ واكاوی نموده است ه راترجماين دو ساختاری متفاوتی از ضمير فصل در 

بايستگِی ترجمه قرآن در گذِر »تحت عنوان ، ای با حداد عادليزدی در مصاحبهمحمدمهدی ركنی. 4
به اصول كلی حاكم بر ترجمه حداد عادل از زبان ، (1390« )زمان با نگاهی به ترجمه غالمعلی حداد عادل

 ؛ خوردشان پرداخته است كه نقد خاصی در آن به چشم نمیاي
كريم حداد عادل از منظر فارسی قرآن نقدی بر ترجمه» محمدحسن امرائی و يحيی معروف در مقاله -5

هايی متقن و و با ذكر نمونه رويكرد مفهومی حداد عادل را به چالش كشيده، (1394« )مفهومی ترجمه
 نهو اللفظی ای تحتترجمه، و معتقدند كه اين ترجمه غالباً  جم را نقض نمودهشيوه ادعايی متر، مسلم

 . مفهومی است
تا آنجا كه نگارندگان مطلع ، حداد عادل نگارش مقاالت متعدد در خصوص ترجمهرغم به ، هر حالبه
 . تحداد عادل پژوهشی انجام نشده اس در ترجمه «رئوجوه و نظا»معناشناسی  هدر حوز، هستند

 و جامعه آماری پژوهش روش -2
مطالعه  نگارندگان ضمن ارزيابی و. تحليلی و انتقادی نگاشته شده است ـ شيوه توصيفیبه، اين پژوهش

به  ،سپس، اندابتدا كاركرد صحيح وجوه قرآنی مختلف را استخراج نموده، وجوه قرآنی در ترجمه حداد عادل
 یاساس كار بر وجوه معناي، بنابراين. اندعانی مورد نظر پرداختهمقايسه كيفيت ترجمه حداد عادل با آن م

جامعه آماری اين پژوهش نيز تمام ترجمه فارسی حداد عادل از قرآن كريم است . نه بر نظائر و متمركز است
 از واژگاِن تنها چهار مورد ، تناسب حجم اندک اين پژوهش و تنوع و فراوانی معانی مختلِف وجوه قرآن كه به

 . تصادفی بررسی كرده است، طور كامالً  چند معنا را به
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یف وجوه و نظائر  -3  تعر
است كه در لغت به معانی روی هر « جوهأُ »و « وجهأَ »های ديگر آن و جمع« وجه»، «وجوه»مفرد واژه 

ظر و رأی و ن، ابتدا و آغاز، مقصود سخن، صورت انسان و حيوان، آن مقدار از ستاره كه آشكار شود، چيز
: (66ص، 4ج، 1410، ی)فراهيد« النحو، ةالجه: الوجه»: آمده است «العين»در . سوی و جهت آمده است

به « وجه النهار». «رأی و نظر؛ وجهال»: نيز آمده است «لسان العرب»در . است ی سوی و جهتوجه به معنا
وجه ». شودیكه برای ما ظاهر مرا گويند  آن مقدار از ستاره  «وجه النجم». استابتدا و آغاز روز معناي 
أي/  َوْجُه الكالِم « الكالم بيل المقصود: َوْجُه الرَّ ن )اب دارد( گوينده از كالم كه هدفی است به )به معنای السَّ
صورت و چهره است و چون صورت اولين ، در اصل «وجه»: راغب گويد. (226ص، 13ج، 1414، منظور

 ی رویابه معن «وجه»، بنابراين؛ اعضای بدن اشرف است هز از همشود و نيیچيزی است كه با تو روبرو م
 . (855ص، 1412، یاشرف هر چيز و اوائل هر چيز به كار رفته است )راغب اصفهان، هر چيز

و در لغت به معنای « نَظر» هاين واژه از ماد. است« نظراء»و جمع ديگر آن « نظير»، «رئنظا»مفرد واژه 
كأّنهما  إليهما ِمُثُله ألّنه إذا ُنِظَر : الشيء ونظيُر  »: آمده است «العين»در . اوی استبرابر و مس، مثل و مانند

ز كه به آن دو چيی زيرا هنگام، آن است مثلنظير يک چيز به معنای يعنی : « «سواء  في الَمْنظرظير الشيء
 . (156، 8ج، 1410، كه آن دو مساوی و برابرند )فراهيدیی گوي، نگاه شود

كشف »مربوط به معانی است و نظائر در لفظ است و اين تعريف مجمل را حاجی خليفه در وجوه 
، 2001، كند كه وجوه همان معانی و نظائر همان الفاظ است )حاجی خليفهیشرح داده و تصريح م «الظنون

 . (2ص

 پردازش تحلیلی موضوع  -4
در ترجمه قرآن « طائر»و « زخرف»، «مرض»، «لباس»واژگان  یوجوه مختلف معناي یبه بررس اكنون

 . پردازيمعادل می حداد

 علوم قرآنیمنابع بر اساس « ِلباس»ه وجوه معنایی واژ -4-1

به معانی مختلفی آمده كه ضمن توضيح معانی آن بر مبنای  وجوه و نظائر واژه لباس در كتب علوم قرآنی و
 : شودداخته میمنابع مذكور به چگونگی بازتاب آن در ترجمه حداد عادل  پر

  «آمیختن»به معنای « لباس»-4-1-1
َواَل َتْلِبُسوْا ﴿: آيات مانند، است« آميختن»معنای  به، «الّلباس» هنخستين وجه از وجوه معنايی واژ

: (71 /3 :عمران)آل ﴾ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحَقّ ِباْلَباِطِل ﴿، «َتخِلُطُوا ال» يعنی: (42 /2: بقره) ﴾ِباْلَباِطِل  اْلَحَقّ 
ِذیَن آَمُنوْا َوَلْم َیْلِبُسوْا ِإیَماَنُهم ِبُظْلٍم ﴿و « ِلَم َتخِلُطوَن » يعنی  ايماَنُهم َلْم َيخِلُطُوا»يعنی : (82 /6: )أنعام ﴾اَلّ

 . «ِبِشرٍک 
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، هارون /105ص، 1975، بر اساس غالب كتب وجوه و نظائر )مقاتل« لباس»واژه ، در آيات يادشده

به معنای اختالط و آميختگی ، (528ص، 1984، ابن جوزی /414ص، 1970، یدامغان /43ص، 1988
 : ستا برگردانی معادل با كتب وجوه و نظائر ارائه نكرده، احياناً « لباس»اّما حداد عادل از واژه ، ذكر شده است

 . زيدو حق را با باطل ميامي: (42 /2: ه)بقر ﴾َواَل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل ﴿. 1نمونه 
 . آميزيداز چه رو حق را با باطل می: (71 /3: عمران )آل ﴾ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل ﴿. 2نمونه 
ِذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُهْم ِبُظْلٍم ﴿. 3نمونه  و ايمانشان را به ظلم )شرک( : (82 /6: )أنعام ﴾الَّ

 . نپوشانند

یابی  ارز
 رگزيدهب« َواَل َتْلِبُسوا»را برای ترجمه « آميختن»شيوه معنايی ترجمه كرده و معادل  رجم بهمت، در آيه اول

است دانسته « َتجمعوا ال»و « اَل َتخِلُطوا»را به دو معنای متفاوت « اَل َتْلِبُسوا»زمخشری واژه . ستا
ز چيزی را با چي: سته تومانند اين گفت، اگر برای ربط باشد (باء)حرف : (132ص، 1ج، 1407، )زمخشری

با قلم : تسبرای استعانت باشد مانند اين گفته تو (باء)آميختم و اگر حرف  آن را با آن چيز در؛ ديگر پوشاندم
م يا مجزو «َتْكُتُموا». نياميزيد نويسيد درحق را با سخن باطل خود كه آن را می: شودمعنای آن می، نوشتم
يا منصوب  ( استپنهان نكنيد) معناِی ه ب و داخل حكم نهی استواقع شدن  «تكتموا»علت جزم . است

آميختن حق و باطل و پنهان كردن  در: معنای جمع است يعنی به (واو)مقدره و حرف  (أن)است به حرف 
ماهی  خوردن بينيعنی ، نوشیماهی نخور و با آن شير می: گويیمانند اين گفته تو كه می، حق را جمع نكنيد

 . نكن شير جمع و نوشيدن
 فِ : قاُل يُ »: دانسته است« اَل َتخِلُطوا»را به معنای « اَل َتْلِبُسوا»واژه ، راغب بدون هيچ شرطی

َ
 لبسة   مرِ ی األ

گفته : (331ص، 2ج: 1412، )راغب اصفهانی« هُ خالطتُ : افالنً  البسُت َو ، هُ لتُ إذا زاَو : األمَر  البسُت َو ، باس  أی التِ 
ه گاه كنآ یيعن، ای وجود دارد و به آن كار پرداخته و ادامه دادملی هست يعنی شبههدر موضوع اشكا: شودمی

« اَل َتْلِبُسوا»ابوحيان نيز . آميخته شدم يعنی با او در، به آن اشتغال ورزيدم و با فالنی دوستی و معاشرت كردم
ظاهر اين تركيب اين است : (334ص، 1ج، 2001، ابوحيان اندلسی) استدانسته « اَل َتخِلُطوا»را به معنای 

آب را با شير مخلوط : گويیهمانند اين سخن تو كه می، مفيد الصاق است، «بالباطل»در  «باء»كه حرف 
شود و حق از باطل مشخص نمی، كه در نتيجه اندشدهنهی تو گويی كه ايشان از آميختن حق با باطل ، كردم

با : «كتبت بالقلم»در  «باء»همانند حرف ، نسته استرا در معنای استعانت جايز دا «باء»زمخشری حرف 
 . قلم نوشتم

و  را بر اساس كتب وجوه و نظائر« اَل َتْلِبُسوا»مترجم برگردان دقيق و معادلی از واژه روشن شد ، بنابراين
 . است تفاسير ارائه داده

به نظر . ستا ترجمه كرده« ونتخلط»به معنايی و  هشيو را به «َتْلِبُسوَن »حداد عادل واژه ، در آيه دوم
 ،نسبت به برخی مترجمان معاصر كه با اعتماد به تفسير زمخشری، پورهمانند فوالدوند و بهرام ویرسد كه می

دو وجه بنا  و ترجمه خود را بر هر را در ترجمه اين آيه صحيح دانسته «استعانت»و  «الصاق»هر دو معنای 
در يک  (باء)زيرا عماًل امكان ندارد حرف ، اندارائه داده« َتْلِبُسوَن »واژه  از تریترجمه بهتر و روان، اندنهاده
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مترجمان مذكور ، یسوياز . هر دو معنای الصاق و استعانت را در ترجمه افاده نمايد، زمان و مكان واحد
از جمله اين  .ز بياورندهای تفسيری را در درون پرانتافزودنی، برای حفظ دّقت و وفاداری به متن مبدأتوانستند می

 : مشكينی و مجتبوی هستند، مترجمان
 )مشكينی(« داريدو حق را پنهان می كنيدچرا حق را با باطل به هم آميخته مشتبه می، ای اهل كتاب»
 )مجتبوی( «داريدپنهان می را حق و ـ  سازيدمشتبه می ـ آميزيدبه باطل می را چرا حق، ای اهل كتاب» 

 بهتر آن بود كه مشكينی نيز همانند مجتبوی تفسير. بهتر از مشكينی عمل كرده است، یمجتبو، البته
 . ادددر داخل پرانتز يا كروشه قرار می «ارتباطی ـاللفظی( معنايی)تحت»ترجمه  هاضافی را بر اساس شيو

وده شدن آميختن و آل« لبس»منظور از ، از جمله زمخشری مفسرانمطابق نظر غالب ، در آيه سوم نيز 
 «مهُ ُق فِس تَ  معصيةٍ م بِ هُ وا إيمانَ خلُط َلْم َيْلِبُسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم أی لم يَ  المراد بقوله َو  و»: ايمان به كفر است

« َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم »: گويدكه می )خداوند( غرض از اين سخن: (43ص، 2ج، ه1407، )زمخشری
حداد عادل برخالف ديگر آيات . آميخته نشد، كندآنان را از راه حق منحرف می يعنی ايمانشان با گناهی كه

ای رجمهت، در اين آيه، ر ترجمه كرده بودئسبک ترجمه معنايی و معادل با كتب وجوه و نظا مورد پژوهش كه به
، ( مراد نيستزيرا در اينجا معنای ظاهری آيه )پوشاندن، ستا اللفظی و نادرست اختيار نمودهكاماًل تحت

رجمه تبه درستی چنين مراد است همانگونه كه فوالدوند  «اختالط ايمان با كفر»بلكه معنای پنهان آن يعنی 
بديهی است كه اين معنا از ترجمه حداد عادل ، بنابراين. «اندنيالوده کبه شر را ايمان خود و»: نموده است

 . شودغالبًا فهميده نمی

 « آرمیدن»به معنای « لباس»-4-1-2
خداوند ، رئمطابق غالب كتب وجوه و نظا. است« آرميدن»، «لباس»دومين وجه از وجوه معنايی واژه 

ُکْم َو ﴿: از جمله آيه، است آورده« آرميدن»را به معنای « لباس»متعال در آيات مختلفی  نُتْم  ُهنَّ ِلَباٌس لَّ
َ
أ

ُهنَّ  ِذی َجَعَل  َو ﴿: و نيز آيه «أنتم سكن لهّن  لكم ونساؤكم سكن »: ( يعنی187/ 2: )بقره ﴾ِلَباٌس لَّ ُهَو الَّ
ْیَل ِلباساً  شب را مايه آرامشی فراگير ، نبأ كه خداوند متعال هسور 10آيه ، و همچنين« ناً كَ َس »: يعنی ﴾َلُکُم اللَّ

ْیَل ِلباساً  َو ﴿: فرمايندو می معرفی نموده ، جوزیابن /32ص، 1371، )تفليسی« ناً كَ َس »يعنی  ﴾َجَعْلَنا اللَّ
 . (423ص، 1ج، 2007، ابوهالل عسكری /529ص، 1ج، 1984

رفته  كار در اين آيات به معنای آرامش و سكينه به« لباس»واژه ، بر اساس نظر غالب كتب وجوه و نظائر
 : شودارزيابی ترجمه وجوه قرآنی مذكور در ترجمه حداد عادل پرداخته می اكنون به. است

ُکْم َو  ُهنَّ ﴿. 1نمونه  ُهنَّ  ِلَباٌس لَّ نُتْم ِلَباٌس لَّ
َ
 . آنها پيراهن شمايند و شما پيراهن آنان: (187/ 2: )بقره ﴾أ

ْیَل ِلباساً  َو ﴿. 2نمونه  ِذی َجَعَل َلُکُم اللَّ و او آن خدايی است كه شب را : (47 /25: )فرقان ﴾ُهَو الَّ
 . برايتان پوششی ساخته

یْ  َو ﴿. 3نمونه   . و شب را ]برای شما[ پوششی قرار داديم: (10 /78: )نبأ ﴾َل ِلباساً َجَعْلَنا اللَّ
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یابی  ارز

ه معنا نموده ك« پيراهن»را « لباس» و را به شيوه حرفی برگردان نموده« لباس»حداد عادل واژه ، اول در آيه
را به ذهن « شآرام»يعنی ، اللفظی است و معنای مجازی مورد نظر كتب وجوه و نظائرای كاماًل تحتترجمه

-روش تحت به، را در اين آيه« لباس»توجه است كه تقريبًا تمامی مترجمان معاصر واژه  جالب. رساندنمی

خرمشاهی بدون عنايت و مراجعه به كتب . اندترجمه نموده« ... پيراهن و ، پوشش، لباس»شكل  اللفظی و به
آنان پيراهن تن شما و »: مانند، ترجمه نموده است« تنپيراهِن »، را در اين آيه« لباس»واژه ، وجوه و نظائر

آنها لباس شما »: مانند، اندارتباطی ترجمه نموده ـسبک معنايینيز به مكارم شيرازی. «شما پيراهن تن آنانيد
 . (29ص، 1ج، 1373، )مكارم شيرازی« هستند و شما لباس آنها )هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد(

ه برا در آيات مذكور « لباس»، های لغت نيز برخالف كتب وجوه و نظائرتفسيری و كتاب غالب مراجع 
سوره بقره را حمل بر تشبيه نموده و زن و شوهر از  187زمخشری آيه . اندو مانند اينها تفسير نموده« پوشش»

آن جايی كه زن  از: (230ص، 1ج، 1407، )زمخشریاست لباس و پوشش دانسته  منزلهرا برای همديگر به 
اين ]، شوددر آغوش گرفتنش شامل ديگری می، گيرند و هر يک از آن دوو مرد همديگر را در آغوش می

راغب اصفهانی نيز همسران را نسبت به . كندبه لباس و پوششی تشبيه شده كه او را محافظت می [معانقه
فجعل الزوج لزوجه لباسا من حيث »: دارندمی داند كه همديگر را از كار زشت بازمانند لباسی می يكديگر به

ُکْم َو ﴿: قال تعالی. إنه يمنعها ويصدها عن تعاطی قبيح ُهنَّ  ُهنَّ ِلَباٌس لَّ نُتْم ِلَباٌس لَّ
َ
 (187/ 2: )بقره ﴾أ

لباسی قرار داده شده  همنزلشوهر برای همسرش به: (330ص، 2ج، 1412، اصفهانی)راغب «فسماهن لباسا
ُکْم َو ﴿: خداوند متعال فرمود. داردرا از ارتكاب به امور زشت باز میاو  زيرااست  نُتْم ِلَباٌس  ُهنَّ ِلَباٌس لَّ

َ
أ

ُهنَّ   . (187/ 2: )بقره ﴾لَّ
اق تر بوده و با سيدقيق، ذكر شده« لباس»آنچه كه در كتب وجوه و نظائر در مورد معنای ، رسدبه نظر می

بيشتر با سكينه و آرامش مرد و زن برای همديگر ، سورة بقره 187س در آيه معنای لبا. آيه مناسبت بيشتری دارد
نظر لغوی از م« لباس»اگرچه واژه . نه اينكه لباس سبب و پوششی برای حفظ حريم آنان باشند، مناسبت دارد

 رایب «سكينه و آرامش»اّما لحاظ نمودن معنای ثانوی و مجازی ، قرابت معنايی بيشتری دارد« پوشش»با 
ه قرآن كريم نيز در مواردی زن را ماي، به عالوه. خوانی بيشتری داردهمسران نسبت به يكديگر با سياق آيه هم

 . (21/ 30: )روم دل مرد معرفی نموده است آرامش و سكينه
 ترجمه« پوشش»را به صورت « لباس»در آيه دوم و سوم نيز وضع بر همين منوال است و حداد عادل واژه 

مگر اينكه آنها را مجازًا به معنای ، كتب وجوه و نظائر است كه معنايی مغاير با معانی موجود دركرده است 
اند كه تفاوت زيادی بين معنای غالب مترجمان قرآن نيز همانند حداد عادل ترجمه كرده، البته. آرامش بدانيم

، راحتی، «َكنَس »در واژه . دارد و آرامش وجود« َكنَس »يعنی ، ايشان و معانی مورد نظر كتب وجوه و نظائر
و پوشش در ترجمه حداد عادل و « غطاء»ای وجود دارد كه اين معنای خاص از واژه اطمينان و مهربانی
 . شودديگران فهميده نمی
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 « پوشیدنی جامه»به معنای « لباس» -4-1-3
كه توسط انسان پوشيده  های ظاهری استو يا همان لباس« پوشيدنی جامه»، «لباس»سومين وجِه واژه 

در  .است اشاره فرموده« لباس»خداوند متعال در آيات مختلفی از قرآن كريم به اين وجه معنايی از . شودمی
ْنَزْلنا َعَلْیُکْم ِلباسًا ُیواِری َسْوآِتُکْم ﴿: آيه

َ
ِإْسَتْبَرٍق  َیْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َو ﴿: آيه( و 26 /7: )اعراف ﴾... َقْد أ

ه ب« َيْلَبُسوَن »و « ِلَباساً »واژگان ، در اين دو آيه. است «ثياب»لباس به معناي ( 53 /44: )دخان ﴾ِبِلیَن ُمَتقا
 اغباند )ردهكراشاره « لباس»اند و منابع مختلفی به اين وجه معنايی معنای لباس واقعی در قرآن كريم آمده

 282ص، 4ج، 2001، ان اندلسیابوحي /76ص، 2ج، 1407، زمخشری /330ص، 2ج، 1412، اصفهانی
 حال بايد ديد حداد عادل واژه. (32ص، 1371، تفليسی /959ص، 6ج، 1414، ابن منظور /40ص، 8و ج

 : اندرا به چه شكلی برگردان نموده« لباس»
ْنَزْلنا َعَلْیُکْم ِلباسًا ُیواِری َسْوآِتُکْم ﴿. 1نمونه 

َ
فرستاديم ما بر شما لباسی فرو : (26 /7: )اعراف ﴾َقْد أ

 . كه شرمگاهتان را بپوشاند
جامه از پرنيان نازک و ديبای : (53 /44: )دخان ﴾ِإْسَتْبَرٍق ُمَتقاِبِلیَن  َیْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َو ﴿. 2نمونه 

 . روی يكديگر نشينندبستبر پوشند و رو

یابی  ارز
 را در اين« لباس»نيز واژه حداد عادل . به معنای جامه و لباس حقيقی است« لباس»واژه ، در آيه نخست

 ،را در اين آيه «لباس»زمخشری . اند كه معنايی مطابق استصورت حقيقی و ظاهری ترجمه نموده به، آيه
 ولباساً   َسْوآِتُكْم  ُيَواِري ين لباساً ِلَباس َعَلْيُكْم  َأْنَزْلَنا أي»: گويدهمان لباس ظاهری برای انسان دانسته و می

های شما لباسی كه عورت، ما دو لباس را برای شما فرستاديم: (97ص، 2ج، ه1407، شری)زمخ« مكُ ينُ زِ يَ 
، 1412، اصفهانی اصفهانی نيز بر همين عقيده است )راغب راغب. آرايدپوشاند و لباسی كه شما را میرا می

یابًا َیْلَبُسوَن ثِ ﴿: در آيهلباس پوشيد يعنی خود را با آن پنهان كرد و بر غير خود پوشانيد و : (734ص، 1ج
َباُس و»و الفاظ به همين معناست  (31 /18: )كهف ﴾ُخْضراً  ُبوُس و اللِّ ْبُس  اللَّ يعنی آنچه كه پوشيده « اللَّ

ْنَزْلنا َعَلْیُکْم ِلباسًا ُیواِری َسْوآِتُکْم ﴿: خداوند متعال فرمود. شودمی
َ
مراد آن است  (26 /7: )اعراف ﴾َقْد أ

 . زهايی است كه انسان را از ارتكاب قبيح باز می داردلباس به معناي چي كه
يقی ظاهری و حق« پوشيدن»بر اساس غالب كتب وجوه و نظائر به معنای « َيْلَبُسوَن »دوم نيز فعل  در آيه

حداد عادل نيز معنايی همسو با تفاسير و كتب وجوه و نظائر برای واژه . (254ص، 1371، است )تفليسی
 . ستا مذكور ارائه داده

 « عمل صالح»به معنای « لباس» -4-1-4
در كتب وجوه و نظائر ذكر شده « عمل صالح»معنای  به« لباس»چهارمين وجه از وجوه معنايِی واژه 

( 529ص، 1ج، 1984، جوزی ابن /423ص، 1ج، 2007، عسكری /32ص، 1371، تفليسیر.ک: است )
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ْقَوی ذَ  َو ﴿: گويدتفليسي می كه چنان « العمل الصالح»: يعنی (26/ 7: )اعراف﴾ ِلَك َخْیٌر ِلَباُس التَّ

 . (254ص، 1371، )تفليسی
ْقَوی َذِلَك َخْیٌر  َو ﴿. نمونه  . تقواست هجام، اما بهترين جامه: (26/ 7: )اعراف ﴾ِلَباُس التَّ

یابی  ارز
: ده استيعنی ترس از خداوند متعال قلمداد نمو، به معنای مجازی آن، را در اين آيه« لباس»زمخشری 

ْقوی لِ » ، و لباس تقوی: (97ص، 2ج، ه1407، )زمخشری« الیَع تَ  اللهِ  َن مِ  شيةِ الَخ  و ِع َر الَو  باُس َوِلباُس التَّ
-و می تشبيه نموده« لباس»اصفهانی نيز تقوی را به  راغب. لباس پرهيزكاری و ترس از خداوند متعال است

شيوه تمثيل  و تقوی را به: (735ص، 1ج، 1412« )يهِ شبِ التَّ َو  يِل مثِ تَّ ال يِق رِ لی َط الّتقوی ِلَباسًا َع  َل َع وَج »: گويد
ُس ِلبا و»: دانسته است« حياء»را « لباس»از  قصودم، «لسان العرب» صاحب. لباسی قرار داد، و تشبيه
ْقَوی ْفِسيرِ ؛ ياءُ الَح : التَّ مان شرم و و پوشش تقوی ه: (254ص، 6ج، 1414، ابن منظور« )َهَكَذا َجاَء ِفی التَّ

ْقَوی»حداد عادل عبارت . گونه آمده استدر تفسير اين. عفت است جمه اللفظی تررا كاماًل تحت« ِلباُس التَّ
 . كندغالبًا داللت نمی« عمل صالح»بر معنای  است كه نموده

ی و يا شيوه معناي« بهتر است، عمل صالح»: مانند، ترجمه بهتر استفاده از شيوه ترجمه معنايی است
-كه غالب مترجمان زبان قرآن بدان اشاره نكرده« جامه پرهيزگاری )عمل صالح( بهتر است»: مانند، ارتباطی

 . اند

 علوم قرآنیمنابع در « مرض»وجوه معنایی واژه  -4-2
د و نيز ترجمه حدا وجوه و نظائر به چگونگی بازتاب واژه مرض در كتب علوم قرآنی و، در اين بخش از مقاله

 : شوداخته میعادل  پرد

 « شّک »به معنای « مرض» -4-2-1
ِهْم ِفی ُقُلوبِ ﴿: مانند، است« شّک و ترديد»ی معنا، در كتب وجوه و نظائر« مرض»نخستين وجه از وجوه 
ُه َمَرًضا معنا كه آنان شک كردند و خداوند نيز بر شک  بدين، «شكاً »: ( يعنی10 /2: )بقره ﴾َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَّ

، يعنی آنان غمگين بودند، كرده است معنانيز « غم»معنای  را به« َمَرًضا»ابو هالل عسكری ، البته. زودآنان اف
گونه است سخن همين. (448ص، 1ج، 2007، )ابو هالل عسكری هاشان افزودخداوند نيز غمی بر غم

ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدْتُهْم رِ ﴿: آيهخداوند در  ا الَّ مَّ
َ
: ( يعنی125 /9: ه)توب ﴾ْجًسا ِإَلی ِرْجِسِهْم َوأ

ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ﴿: اندخداوند متعال در سوره محّمد نيز به اين معنا اشاره فرموده. «شكاً » ْیَت الَّ
َ
َرأ

، 1984، جوزیابن /268ص، 1371، تفليسیر.ک: ). «شكاً »: ( يعنی20 /47: )محّمد ﴾َک َیْنُظُروَن ِإَلیْ 
معنای شک و ترديد  به« مرض»واژه ، در اين آيات. (448ص، 1ج، 2007، ابو هالل عسكری /546ص، 1ج

اكنون آيات مذكور را در ترجمه . گونه آيات در قرآن فراوان استنهای ايكار رفته است كه نمونه در قرآن به
 : كنيمحداد عادل بررسی می
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ِبِهْم َمَرض  َفَزاَدُهُم ال﴿. 1نمونه  ُه َمَرًضاِفی ُقُلو دلهاشان بيمار است و خدا )نيز( بر : (10 /2: )بقره ﴾لَّ
 . افزايدشان میبيماری

ِبِهْم َمَرض  َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا ِإَلی ِرْجِسِهْم ﴿. 2نمونه  ِذيَن ِفی ُقُلو ا الَّ ولكن آنها كه در : (125 /9: ه)توب ﴾َوَأمَّ
 . شودافزوده میشان یپليدی بر سر پليد، ای دارنددل خود بيماری

ِبِهْم َمَرض  َيْنُظُروَن ِإَلْيَك ﴿. 3نمونه  ِذيَن ِفی ُقُلو آنان را كه دلی بيمار : (20 /47: )محّمد ﴾َرَأْيَت الَّ
 ... دارند

یابی  ارز
را با الفاظی از قبيل بيماری به فارسی برگردان نموده « مرض»حداد عادل واژه ، پيش گفتهدر هر سه آيه 
. ندكاللفظی ِصرف بوده و اساسًا بر معنای مجازی مورد نظر آيات داللت نمیه از نوع تحتاست كه اين ترجم

، البته. است« شّک »، بر اساس غالب كتب وجوه و نظائر، و بيماری دل در اين آيات« مرض»منظور از 
جا معنای اّما منظور آيه را در اين، دو وجه استعمال حقيقی و مجازی قائل است هر« مرض»زمخشری برای 

 . (59ص، 1ج، 1407، )زمخشریاست مجازی آن دانسته 
داند و می... نفاق و، بخل، ترس، ای از قبيل نادانیراغب نيز بيماری دل را در اين آيات رذايل اخالقی

یِض  َو ﴿: نظير آياتبيماری جسمی است : نوع اول: دو نوع است بر بيماری معتقد است كه ال َعَلی اْلَمِر
 درونی عبارت از صفات پست: نوع دوم. (91 /9: هتوب) ﴾ال َعَلی اْلَمْرضی َو ﴿، (61 /24: ورن) ﴾َحَرٌج 
: همانند سخن خداوند متعال. های بد اخالقیو ديگر عادت، دورويی، خساست، ترس، مانند نادانی، است

ُه َمَرضاً ﴿ ِفی ُقُلوبِ ﴿، (10 /2: هبقر) ﴾ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّ
َ
ِم اْرتاُبواأ

َ
، (50 /24: نور) ﴾ِهْم َمَرٌض أ

ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفزاَدْتُهْم ِرْجسًا ِإَلی ِرْجِسِهْم  َو ﴿ ا الَّ مَّ
َ
، اصفهانی اغبر. ر.ک) (125 /9: هتوب) ﴾أ

 . (765ص، 1ج، 1412
 ،بات مدعای خويشدانسته و برای اث« شک»به معنای ، را در آيات مورد نقد« مرض»ابن منظور نيز واژه 

ِبِهْم َمَرض  »: آيه بيماری )شک( در : «المَرُض ِفی اْلَقْلِب ُفُتور  َعِن اْلَحقِّ »: گويدزند و میرا مثال می« ِفی ُقُلو
مترجم در هر . (232ص، 7ج، 1414، گردد )ابن منظورمی حقدل سبب سستی و كوتاهی در راه رسيدن به 

 ،پيشنهاد شده است« مرض»كتب وجوه و نظائر برای واژه ، كتب لغتكه در غالب « شک»از معنای ، سه آيه
خی توّجه است كه بر شايان. است  بسنده نموده« مرض»اللفظی واژه بلكه به ترجمه تحت، استفاده نكرده

 به انتقال هر دو معنای، ارتباطی ـ مترجمان همانند مجتبوی و مشكينی با استفاده از روش ترجمه معنايی
، ستتر ااند كه معانی آنان به كتب وجوه و نظائر نزديکاقدام نموده« مرض»فظی و مجازی برای واژه اللتحت

 : سورة توبه 125همانند ترجمه آيه 
آن سوره آنان را ناپاكيی ، پس؛ است ـ و كفر و نفاق کش ـ در دلهاشان بيماریو اما كسانی كه : مجتبوی

 . بر ناپاكيشان بيفزايد
 . ودپليديی بر پليدی آنها افز، است و كفر و نفاق( کهای آنها بيماری )شردر دلكسانی كه  و اّما: مشكينی
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ارآمدترين ك «اللفظی( و ارتباطیمعنايی)تحت»يعنی روش ، از ترجمه تلفيقی اين شيوه، رسدنظر میبه
جا در ا را يکزيرا مخاطب هر دو معن، باشد« مرض»برای ترجمه تعابير مجازی و چندمعنا همانند ، روش

 . اختيار دارد

 کاریو تبه« نابکاری کردن»به معنای « مرض» -4-2-2
، است« نابكاری كردن»، «مرض»دومين وجه از وجوه معنايی واژه ، بنا بر نظر غالب كتب وجوه و نظائر

ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرٌض ﴿: آيه در« مرض» مانند ْن َلْم َیْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َلئِ ﴿: آيه و( 32 /33: )احزاب ﴾َفَیْطَمَع الَّ
ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  َو  ، 3ج، 1407، )زمخشری است «فجور» كه به معنای( 60 /33: )احزاب ﴾الَّ

ذكر است كه  قابل. (268ص، 1371، تفليسی /222ص، 7ج، 2001، ابوحيان اندلسی /537، 561صص
ه است )ابو هالل دانست« نفاق»را به معنای ، بسوره احزا 32در آيه « مرض»واژه ، ابو هالل عسكری

تأملی كوتاه در غالب تفاسير و كتب وجوه و نظائر و علوم قرآنی نشان . (448ص، 1ج، 2007، عسكری
 . استشده  دانسته« ... فسق و فجور و »اساسًا به معنای ، در آيات فوق« مرض»دهد كه واژه می

بر اساس كتب وجوه و نظائر در اين دو آيه « مرض»بازتاب معنای به ميزان دّقت حداد عادل در ، ادامهدر  
 : شودپرداخته می
ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرٌض ﴿. 1نمونه  در شما طمع ، تا آنكه بيماردل است: (32 /33: )احزاب ﴾َفَیْطَمَع الَّ

 . كند
ِذیَن ِفی ُقُلوِبِهْم  َلِئْن َلْم َیْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َو ﴿. 2نمونه  اگر منافقان و : (60 /33: )احزاب ﴾َمَرٌض الَّ

 . افكنان در مدينه دست از كارشان بر ندارندبيماردالن و شايعه

یابی  ارز
« الذي به قلبه مرض»را بيمارِي دل و « مرض»حداد عادل واژه ، در آيه اول، شودگونه كه ديده میهمان

 مشخص نيست كه اين بيمارِی . م برخوردار استكه منشأ آن از غموض و ابها را به معناي بيماردل گرفته است
كاری و تبه»منظورشان ، ایقمشه ارتباطی الهی ـدل اساسًا از چه نوعی است؟ آيا همانند ترجمه معنايی

، 1380، ایقمشه )الهی« ناپاكی( است دلهاشان مرض )و در آنان كه و اگر منافقان»: است «ناپاكی
اللفظی از جمله ای تحتترجمه، با تبديل جمله اسميه به مفرد، يات( و يا اينكه همانند ديگر آ426ص

ِبِهْم َمَرض  » ِذيَن ِفی ُقُلو رسد كه ترجمه ايشان نيازمند نوعی اضافه تفسيری نظر میبه. ارائه داده است« َوالَّ
 . اندک است

ِذی ِفی قَ »: خوانده است« و فجور شک»را « مرض»زمخشری منظور از   و ة  يبَ ْلِبِه َمَرض  أی َر َفَيْطَمَع الَّ
-ورزد كسی كه در دلش بيماری يعنی شک و تبهپس طمع می: (537ص، 3ج، 1407، )زمخشری« ور  ُج فُ 

 «ضعف ايمان و ناپايداری بر آن»را « مرض»منظور از « الكشاف»همو در جايی ديگر از تفسير . كاری است
ِبِهْم َمَرض  قوم ك»: دانسته است ِذيَن ِفی ُقُلو هل أ هم الزناة و: قيل و. قلة ثبات عليه ان فيهم ضعف إيمان والَّ

ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرض   كسانی كه در دلشان بيماری : (537ص، 3ج، )همان« . الفجور من قوله تعالی َفَيْطَمَع الَّ
اران كثباتی ايمان هست و گفته شده كه آنان همان زناكاران و تبهقومی هستند كه در آنان ضعف و بی، است
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ورزد كسی كه در دلش بيماری پس طمع می: شودكه از اين سخن خداوند متعال فهميده میهستند چنان
 . كاری استيعنی شک و تبه

ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرض  ... »: گويدی زمخشری بوده و میبر همان عقيده نيز ابوحيان اندلسی  َو  يبة  أی َر : الَّ
كسی ، بر اساس سخن زمخشری: (222ص، 7ج، 2001، )ابوحيان اندلسی «یرخَش مَ الزِّ  هُ علی ما قالَ  ور  ُج فُ 

 . وجود داردكاری كه در دلش شک و تبه است كسی كه در دلش بيماری است به معنای
، م2001)« البحر المحيط»از جمله تفاسير ، مطابق نظر غالب تفاسير« مرض»در آيه دوم نيز منظور از 

اّما حداد ، عنوان شده است« ضعف ايمان يا حب گناه»، (543، 3ج، ق1407) «الكشاف»و ( 119ص، 5ج
رجمه را در ت« بيماردالن»اللفظی عادل بدون توجه به نظر تفاسير و كتب وجوه و نظائر همان واژه عام و تحت

جمه ه تررسد كبه نظر می، روازاين. است ای نداشتهگونه اشارهفارسی ذكر نموده و به مصاديق اين بيماری هيچ
در ترجمه حداد . كنددر آيه شريفه داللت نمی« مرض»از ای عام و مبهم است و بر معنای مراد ترجمه، ايشان

در  ،عادل دقيقًا مشخص نيست كه منظور از بيمارِی دل چيست؟ و بيماردالن چه كسانی هستند؟ بنابراين
ه زيرا چنانچ، رت معنايی ترجمه شودصو مشكلی جدی پيش آمده و بايد حتمًا به، «مرض قلب»حرفِی  ترجمه

هرگز به مفهوم صحيح آيه و اينكه منظور از اين ، را نداند و اين ترجمه را بخواند« مريضی در قلب»فردی معنای 
ض مر»ند كه منظور از معتقد، قرآن قابل ذكر است كه غالب مفسران. گرددرهنمون نمی، چيست« مرض قلب»

ه در ترجم« بيماردالن»تركيب ، ه در كتب وجوه و نظائر آمده و اساساً ك است «فسق و فجور»همان ، «قلب
 . كندحداد عادل بر مفهوم صحيح آيه داللت نمی

 « خستگی»به معنای « مرض» -4-2-3
ر.ک: است )« خستگی»، «مرض»سومين وجه از وجوه معنايی واژه ، بر اساس نظر كتب وجوه و نظائر

ْو َعَلی َسَفرٍ  َو ﴿: آيه، ( كه برای آن268ص، 1371، تفليسی
َ
 َو ﴿: و نيز آيه (43/ 4: )نساء ﴾ِإْن ُکْنُتْم َمْرَضی أ

ْو َعَلی َسَفرٍ 
َ
در برخی ، در آيات يادشده« مرض»واژه . اندرا مثال آورده (6/ 5: ه)مائد ﴾ِإْن ُکْنُتْم َمْرَضی أ

معنای ، رسدبه نظر می. دانسته شده كه جزئی از مريضی است« جراحت»منابع و مصادر نيز به معنای 
وجوه »توّجه است كه در كتاب  جالب. تناسب چندانی نداشته باشد« مرض»در آيات فوق با واژه « خستگی»

سوره نساء  43را در آيه « مرض»منظور از واژه ، چگونه و بر چه اصولی، (268ص ، 1371، تفليسی« )القرآن
 : ند؟!اذكر كرده« خستگی»به معنای ، سوره مائده 6و آيه 

ْو َعَلی َسَفرٍ  َو ﴿. 1نمونه 
َ
 . و اگر مريض يا مسافر بوديد: (43/ 4: )نساء ﴾ِإْن ُکْنُتْم َمْرَضی أ

ْو َعَلی َسَفرٍ  َو ﴿. 2نمونه 
َ
 . و اگر بيمار يا مسافر بوديد: (6/ 5: ه)مائد ﴾ِإْن ُکْنُتْم َمْرَضی أ

یابی  ارز
و « بيماری معروف»همان ، در آيات فوق« ضمر»واژه منظور از ، مطابق نظر غالب مراجع تفسيری

خواسته به كسانی كه بر آنها غسل واجب  وندطبرسی بر اين اعتقاد است كه در اين آيات خدا. حقيقی است
ابتدا خصوص بيماران و مسافران را ، اجازه تيّمم بدهد و از ميان آنان، ولی به آب دسترسی ندارند، است شده

، را در اين آيات «مرض»ابوحيان اندلسی نيز منظور از . (258ص، 1ج ،1317، ذكر كرده است )طبرسی
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 أو هُ رُؤ بُ  َر أَخ تَ ، َص َق أو نَ  زادَ ، َر ثُ أو كَ  لَّ قَ  ِض َر الَم  ِق طلَ لی مُ َع  لُّ ُد يَ »: گويددانسته و می« مريضی معروف»همان 

اضافه ، كم باشد يا زياد، كندبر مطلق بيماری داللت می: (653ص، 3ج، 2001، )ابوحيان اندلسی« َل جَّ َع تَ 
 ،را در اين آيات «مرض»زمخشری نيز منظور از . يابد درمانش طول بكشد يا زود درمان، شود يا كاهش يابد

جای ، بنابراين. (513ص، 1ج، 1407، دانسته و آن را از موجبات تيمم دانسته است )زمخشری« یبيمار»
شده  هدانست« خستگی»به معنای ، در اين دو آيه «مرض»واژه ، «وجوه قرآن»بسی شگفتی است كه در كتاب 

اين  را در« مرض»واژه ، درستی و با اتكا به اغلب مراجع تفسيری به، حداد عادل برخالف تفليسی. است
 . ستا ترجمه كرده« بيماری معروف»همان  آيات به

 « بیماری معروف»به معنای « مرض»-4-2-4
. است كه ذكر آن گذشت« بيماری معروف»معنای  به، «ضمر»چهارمين وجه از وجوه معنايی واژه 

كه كتب وجوه و نظائر و كتب علوم  باورندبر اين ، نگارندگان با تأمل در ساختار و محتوای اين وجه قرآنی
ر زيرا آياتی كه د، نه چهار وجه و گرفتندسه وجه معنايی را در نظر می« مرض»بهتر بود تا برای واژه ، قرآنی

در حقيقت بر يک معنای يكسان داللت داشته و آن همان بيماری معروف و ، و همين بند آمده استبند قبلی 
ْو َعَلی َسَفرٍ ﴿: و در آيات ذيل به همين معنا بكار رفته است مريضی جسم است

َ
یضًا أ  ﴾َفَمن َکاَن ِمنُکم َمر

َعَفاِء َو ﴿، (184 /2: )بقره ْعَمی َحَرٌج َو ﴿، (91 /9: ه)توب ﴾اَل َعَلی اْلَمْرَضی َلْیَس َعَلی الضُّ
َ
 َلْیَس َعَلی اْْل

ْعَرِج َحَرٌج َو 
َ
یِض َحَرٌج  اَل َعَلی اْْل  . (17/ 48: و فتح 61/ 24: )نور ﴾اَل َعَلی اْلَمِر

 بر اساس غالب تفاسير و كتب لغت به، (3در اين آيات مورد پژوهش و آيات قبلی بند )« مرض»واژه 
، 3ج، 2001، ابوحيان اندلسی /62ص، 2ج، 1407، زمخشریر.ک: است )آمده « بيماری معروف»معنای 

را « مرض»جوزی منظور از واژه  هرچند برخی همانند ابن. (185ص، 11ج، 1414، ابن منظور /268ص
 شود )ابنباز به نوعی همان بيماری محسوب می، گردداّما جراحتی كه موجب تيمم می، اندجراحت دانسته

را در « مرض»اكنون اين نكته قابل بررسی است كه حداد عادل چگونه واژه . (546ص، 1ج، 1984، جوزی
 : اندآيات مذكور از زبان مبدأ )قرآن( به زبان فارسی برگردان نموده

ْو َعَلی َسَفرٍ ﴿. 1نمونه 
َ
یضًا أ  . اما آنها كه بيمارند يا در سفرند: (184 /2: )بقره ﴾َفَمن َکاَن ِمنُکم َمر

ْعَمی َحَرٌج َو لَ ﴿. 2نمونه 
َ
ْعَرِج َحَرٌج َو  ْیَس َعَلی اْْل

َ
یِض َحَرٌج  اَل َعَلی اْْل  /48: )فتح ﴾اَل َعَلی اْلَمِر

 . بيمار را باكی نيست، لنگ را باكی نيست، نابينا را باكی نيست [در ترک جهاد]: (17

یابی  ارز
آيات فوق به معنای همان را در « مرض»واژه ، بلكه تمامی مترجمان زبان قرآن، نه تنها حداد عادل

اين معنای صحيح ، اگرچه احياناً ، اند كه كاماًل صحيح و بدون اشكال استترجمه نموده« بيماری معروف»
ه را در آيات فوق ب« مرض»بديهی است كه حداد عادل نيز واژه . باشدمغاير با نظر برخی كتب وجوه و نظائر 

 . اشكال استد كه صحيح و بیانمعنای بيماری و مريضی معروف ترجمه نموده
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 علوم قرآنیمنابع در « الُزخُرف»وجوه معنایی واژه  -4-3
 : ودشواژه زخرف به معانی مختلفی آمده كه در زير بدانها پرداخته می وجوه و نظائر مطابق كتب علوم قرآنی و

 « زر و طال»به معنای « زخرف» -4-3-1
ْو َیُکوَن َلَك َبْیٌت ﴿: آيه مانند، است« زر و طال»معنای ، «ُزخُرف»نخستين وجه از وجوه معنايی واژه 

َ
أ

ْبَواًبا َو  َو ﴿: و آيه( 93 /17: )إسراء ﴾ِمْن ُزْخُرٍف 
َ
ِکُئوَن ٭ ُسُرًرا ِلُبُیوِتِهْم أ  :)زخرف ﴾... ُزْخُرًفا َو  َعَلْیَها َیتَّ

، ابن منظور /379ص، 1ج، 1412، راغب اصفهانی /693ص، 2ج، 1407، ( )زمخشری34-35 /43
، 1983، همان /15ص، 8ج، 2001، ابوحيان اندلسی /42ص، 2ج، 1974، سيوطی /132ص، 9ج، 1414

 : است حال بايد ديد كه حداد عادل چگونه عمل كرده. (151ص، 1ج
ْو َیُکوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف ﴿. 1نمونه 

َ
 . ای مجّلل و زرين داشته باشیيا خانه: (93 /17: )إسراء ﴾أ

ْبَواًبا َو  َو ﴿. 2ونه نم
َ
ِکُئوَن ٭ ِلُبُیوِتِهْم أ و برای : (35-34 /43: )زخرف ﴾... ُزْخُرًفا َو  ُسُرًرا َعَلْیَها َیتَّ

 . هايی كه بر آنها تكيه زنند و زر و زيوریسراهاشان درهايی و تخت

یابی  ارز
 اَل ق»: دانسته است« نقره»را در آيات فوق به معنای « زخرف»ابوحيان اندلسی به نقل از زمخشری واژه 

و : (15ص، 8ج، 2001، )ابوحيان اندلسی «ةٍ َض ن فِ ها مِ لُّ كُ ، راً ُر وأبوابًا وُس  وفًا ومصاعَد ُق ُس : ُی خشرمالز
را در « زخرف»سيوطی هم واژه . نداشهمه از جنس نقره ب، هادرها و تخت، هاپله، هاسقف: زمخشری گفته

را در آيه « زخرف»حداد عادل واژه . (42ص، 2ج، 1974، )سيوطیدانسته است « نقره»آيات فوق به معنای 
« گونای نقرهخانه»يا « ای از نقرهخانه»ترجمه كرده كه بهتر بود آن را به « مجلل و زرين»صورت  اول به

با نظر ، سويیاز . به صورت اضافه تفسيری است« مجلل»شدن واژه  اضافه، تأمل قابل نكته. كردترجمه می
، بنابراين؛ اندرا بدان عطف كرده« زرين»را ذكر نموده و سپس واژه « مجلل»ينكه حداد عادل نخست واژه به ا

، است نه زرين كه با اندكی اختالف معنايی« مجلل»در حقيقت همان واژه « زخرف»ترجمه اصلی برای 
 . توان آن را مطابق با كتب وجوه و نظائر تلقی كردمی

یبایی»به معنای « زخرف»-4-3-2  « نیکویی و ز
مانند  .است« نيكويی و زيبايی»، بر اساس غالب كتب وجوه و نظائر« ُزخُرف»از ديگر وجوه معنايی واژه 

ْرُض ُزْخُرَفَها﴿: سخن خداوند متعال
َ
َخَذِت اْْل

َ
ی ِإَذا أ ، )زمخشری« ُحسَنها»: ( يعنی24 /10: )يونس ﴾َحتَّ

ابوحيان  /158ص، 9ج، 1414، ابن منظور /212ص، 1412، راغب اصفهانی /267ص، 2ج، 1407
معنای  در اين آيه به« زخرف»، بنابراين. (604ص، 2ج، 1974، سيوطی /143ص، 5ج، 2001، اندلسی

 : شوداز نظر گذرانده می« زخرف»ميزان دّقت حداد عادل در بازتاب معنای اكنون . است« زيبايی»
ْرُض ُزْخ ﴿. نمونه

َ
َخَذِت اْْل

َ
ی ِإَذا أ  . تا بدانجا كه زمين آراسته و زيبا شود: (24 /10: )يونس ﴾ُرَفَهاَحتَّ
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یابی  ارز

زمين را بر وجه تمثيل به عروسی تشبيه نموده كه زيور و زينت خود را بر تن آشكار ، زمخشری در اين آيه
، لوٍن  ن كِل مِ  خرةُ الفا ياُب الثِ  ذِت َخ ذا أَ إِ ، بالعروِس  لی التمثيِل ها َع فَ خُر ُز  آخذةً  جعلت األرُض »: كرده است

زمين همانند عروسی : (233ص ، 2ج، ق1407، )زمخشری «الزيِن  لواِن ن أَ ها مِ يرِ غَ ت بِ نَ يَّ َز تَ  ا وتهَ َس فاكتَ 
ای ها را گرفت و جامههايی فاخر از همه رنگآن هنگام كه لباس، شروع به پوشيدن زيور و زينت خود نمود

را « زخرف»اندلسی نيز واژه  ابوحيان. های زيبا خود را زينت داد(گبر تن كرد و با ديگر رن [انواع گياهان]از 
، 5ج، 2001، )ابوحيان اندلسی« زخرفها أی زينتها»: معنای زينت و زيبايی دانسته است به، در اين آيه

ْرُض ُز : َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ »: در لسان العرب نيز چنين آمده است. (143ص
َ
ی ِإذا َأَخَذِت اأْل ْخُرَفها َأی ِزيَنَتَها َحتَّ

ْنواِر والّزْهر ِمْن َبْيِن َأْحمَر 
َ
َغةِ . َأبيَض  و َأصفَر  و ِمَن األ ْخُرُف ِفی اللُّ يَنُة و: والزُّ ْيءِ  الزِّ  َو . كماُل ُحْسِن الشَّ

ُن : الُمَزْخَرُف  از ]آنگاه كه زمين : سخن خداوند گرامی و بزرگ: (133ص، 9ج، 1414، )ابن منظور« الُمَزيَّ
گل  چونا هها و گلشكوفه را در برگيرد كه يعنی زيباييش، به خود زيور بسته و آرايش كند ی[رمی و سبزخ

كه چنان. چيز يکآنهاست و زخرف در لغت يعنی آرايش و نهايت زيبايی  هگل زرد و گل سفيد در زمر، قرمز
 ،يی ترجمه كرده است )سيوطیمعنای زينت و زيبا به، را در اين آيه« زخرف»سيوطی هم واژه ، مالحظه شد

حداد عادل برگردانی كاماًل مطابق ، بنابر اقوالی كه در كتب وجوه و نظائر نقل گرديد. (211ص، 2ج، 1988
 . اندبا كتب وجوه و نظائر و علوم قرآنی انجام داده

 «آرایش»به معنای « زخرف» -4-3-3
معنای « ُزخُرف»از وجوه معنايی واژه سومين وجه ، بر اساِس معانِی موجود در كتب وجوه و نظائر

ْنِس َو  َو ﴿: مانند سخن خداوند متعال، است« آرايش» ا َشَیاِطیَن اإْلِ اْلِجنِّ  َکَذِلَك َجَعْلَنا ِلُکلِّ َنِبی َعُدوًّ
نًا مَن القول َيغُ : ( يعنی112 /6: )انعام ﴾ُیوِحی َبْعُضُهْم ِإَلی َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا وَن ِبِه الُكَفاَر تزيُّ رُّ

، ابن منظور /212ص، 1412، راغب اصفهانی /52ص، 2ج، 1407، زمخشری /122ص ، 1371، تفليسی)
واژه . (205ص، 4ج، 2001، ابوحيان اندلسی /145ص، 2ج، 1988، سيوطی /460ص، 12ج، 1414

كر ذ« آرايش»معنای  ر بهسوره انعام بر اساس غالب كتب لغت و وجوه و نظائر و تفاسي 112در آيه « ُزخُرف»
 : ای مطابق با كتب وجوه و نظائر آمده استگونهگرديده كه در ترجمه حداد عادل نيز به

ه سخنان ب، كه برای فريب: (112 /6: )انعام ﴾ُیوِحی َبْعُضُهْم ِإَلی َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا﴿. نمونه
 . ندكنظاهر زيبا را با يكديگر نهانی رد و بدل می

یابی  ارز
اين ترجمه عمدتًا . اندترجمه نموده« ظاهر زيباه سخنان ب»را به معنای « ُزخُرف القول»حداد عادل واژه 

يبا ز، «زخرف القول»زمخشری بر اين اعتقاد است كه عبارت . ای معادل با كتب وجوه و نظائر استترجمه
 ُزْخُرَف اْلَقْوِل ما يزينه من القول و»: نمايده میظاهر آراسته و زيبند ای است كه بهنمودن سخنان فريبنده

: (59ص، 2ج، 1407، )زمخشری« أخذًا علی غّرة يمّوهه ُغُرورًا خدعا و اإلغراء علی المعاصی و الوسوسة و
به  آرايد وآن را می، و فريفتن بر انجام گناهان وسوسه، ظاهر زيبا آرايش كالم آن چيزی است كه سخنان به
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ه معنای را ب« ُزخُرف القول»اصفهانی نيز واژه راغب . پوشاندلوسی و نيرنگ و غافلگيركردن آن را میدليل چاپ
 )راغب« المزّوقات من الكالم: ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا أي»: ترجمه نموده است« ظاهر زيباه سخنان ب»

 .يعنی سخنان رنگين و آراسته: زيبا كردن كالم از روی تملق و چاپلوسی: (379ص، 1ج، 1412، اصفهانی
نه من القول و»: داندقصد فريب می را آرايش كالم باطل به« ُزْخرَف الَقْول»سيوطی نيز  « لالباط أی ما ُيَزيِّ

 . يعنی سخنان آراسته و بيهوده: (211ص، 2ج، 1988، )سيوطی
اسير عمل كرده و مطابق نظر غالب كتب وجوه و نظائر و كتب لغت و تف، حداد عادل در ترجمه آيه

 . ستا علمی و معادل ارائه نموده، ای كاماًل مستندترجمه

 در علوم قرآنی« طاِئر» هوجوه معنایی واژ-4-4
 : در قرآن كريم به سه وجه معنايی آمده است« طائر»واژه ، مطابق كتب وجوه و نظائر

  َو ﴿: مانند، «مرغ»معنی  به« طائر»الف( 
َ
ٍ  ِفی اْْل  /6: )انعام ﴾اَل َطاِئٍر َیِطیُر ِبَجَناَحْیهِ  ْرِض َو َما ِمْن َدابَّ

 . «الطائر بعينه»( يعنی 38
ْلَزْمَناهُ َطاِئَرهُ ِفی ُعُنِقهِ  َو ﴿: مانند، معنای كردار نيک و بد مردمبه« طائر»ب( 

َ
 /17: )إسراء ﴾ُکلَّ ِإْنَساٍن أ

 . (88ص، 14ج، ق1317، ی)طبرس ( يعنی ما يفعل اإلنسان من خير أو شر الزم  فی رقبته13
َئٌ   َفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُ  َقاُلوا َلَنا َهِذِه َو ﴿: مانند، «فال بد زدن»معنای به« طائر»ج(  ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ

ُروا ِبُموَسی َو  یَّ هِ  َیطَّ َما َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَّ اَل ِإنَّ
َ
، 1407، زمخشری) ( يعنی ُشؤَمُهم131 /7: )اعراف ﴾َمْن َمَعُه أ

اكنون به كاربست و مطابقت ترجمه حداد عادل با معانی موجود در كتب وجوه و نظائر و . (144ص، 2ج
 : شودعلوم قرآنی و مراجع لغوی و تفسيری از واژه مربوطه پرداخته می

 « ُمرغ»به معنای « الَطاِئر» -4-4-1
ْرِض َو  َو ﴿. نمونه

َ
ٍ  ِفی اْْل ای در زمين هيچ جنبنده: (38 /6: )انعام ﴾ِئٍر َیِطیُر ِبَجَناَحْیهِ اَل َطا َما ِمْن َدابَّ

 . نيست، كه با دو باِل خود پرواز كند مرغی و هيچ

 « کردار نیک و بد مردم»به معنای « الَطاِئُر » -4-4-2
ْلَزْمَناهُ َطاِئَرهُ ِفی ُعُنِقهِ  َو ﴿. نمونه

َ
هر انسانی را به گردن خود  كارنامهو : (13 /17: )إسراء ﴾ُکلَّ ِإْنَساٍن أ

 . ايم(وی گذاشته )بر عهده ايماو بسته

 « فال بد زدن»به معنای « الَطاِئُر » -4-4-3
ُروا ِبُموَسی َو  َفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُ  َقاُلوا َلَنا َهِذهِ َو ﴿. نمونه یَّ َئٌ  َیطَّ َما  ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ اَل ِإنَّ

َ
َمْن َمَعُه أ

هِ َطاِئرُ  آن را از شومی موسی و همراهان او ، رسيدو اگر شری بديشان می: (131 /7: )اعراف ﴾ُهْم ِعْنَد اللَّ
 . آنها )كه گناهانشان است( نزد خداست شومی بدانيد كه، دانستندمی
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یابی  ارز

گاهانه و عمدیبررسی تطبيقی ترجمه حداد عادل نشان می بر را دقيقًا « طائر»واژه ، دهد كه مترجم آ
به را  «طائر»حداد عادل واژه ، در آيه نخست. ستا مبنای كتب وجوه و نظائر و مراجع تفسيری برگردان نموده

« طائر»واژه ، مطابق نظر غالب كتب وجوه و نظائر و علوم قرآنی. ترجمه كرده كه برگردانی معادل است« مرغ»
توّجه است كه تقريبًا تمام  شايان. كر شده استوی ذ« كردار انسان و عمل خوب يا بد»معنای  به، در آيه دوم

او تفسير و تعبير و « كردار انسان و عمل خوب يا بد»به ، اسراء هسور 13را در آيه « طائر»واژه ، مفّسران قرآن
طائر" عمل انسان است و عمل آدمی به »"در تفسير الميزان آمده است كه ، عنوان نمونه به. اندتفسير نموده

پ گيرند و يا از راست به چمی کها آن را به فال نيكند و عربيه شده كه از چپ به راست پرواز میطائری تشب
اعراف نيز واژه  هسور 131در آيه . (72ص، 13ج، 1374، طباطبايي« )گيرندپرد و آن را به فال بد میمی

 طاِئُرُهْم ِعْنَد »: آمده است «نشوم بود»معنای  به، مطابق نظر غالب كتب وجوه و نظائر و علوم قرآنی« طائر»
هِ  يعنی شوم بودن ، آنان نزد خداست هپرند: (144ص، 2ج، 1407، )زمخشری« الّله ندِ ن عِ م مِ هُ ؤمُ أی ُش  اللَّ

با كتب وجوه و نظائر به زبان  طابقم غالباً ، وجوه مختلف معنايی در سه آيه فوق. آنان از جانب خداوند است
 . فارسی برگردان شده است

 شناسی آن از منظر وجوه و نظائرجدول ترجمه حداد عادل و روش -5
روش  آیه

 معنایی
 -روش معنایی 

 ارتباطی
روش تحت

 اللفظی
 کتب با موافق
 نظائر و وجوه

 کتب با مغایر
 نظائر و وجوه

        (42 /2: )بقره

 /3: عمرانآل)

71) 

       

        (82 /6: أنعام)

        (187 /2: )بقره

 /25: فرقان)

47) 

       

        (10 /78: نبأ)

        (26 /7: اعراف)

 /44: دخان)

53) 

       

        (26 /7: اعراف)

        (10 /2: )بقره

        (125 /9: بهتو)

 /47: محمّد)

20) 

       

 /33: احزاب)

32) 
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 /33: احزاب)

60) 

       

        (43 /4: نساء)

        (6 /5: همائد)

        (184 /2: )بقره

        (17 /48: فتح)

 /17: إسراء)

93) 

       

 /43: زخرف)

35) 

       

 /10: یونس)

24) 

       

        (112 /6: نعامأ)

        (38 /6: أنعام)

 /17: إسراء)

13) 

       

 /7: اعراف)

131) 

       

 شناسی ترجمه حداد عادل از منظر وجوه و نظائرنمودار روش -6
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 گیرینتیجه
معلوم شد كه بحث وجوه و نظائر ، بررسی و تحليل ترجمه حداد عادل از منظر وجوه معنايی قرآن كريم با

، شـناخت اين بحثدون مترجم است كه ب کهای يهای ترجمه قرآن و يكی از بايستهيكی از ضرورت
 . شودیمواقع غفلت مورد ها و دقايق معانی قرآنی ظرافت از بسياری

های آن وجه قرآنی و زيرشاخه چهار ـهای منتخب تصادفی وجوه قرآن كريم در نمونهمعناشناسی كاماًل 
منابع ، علوم قرآن، در سطح ترجمه حداد عادل و مقايسه و تطبيق ترجمه مذكور با كتب وجوه و نظائر ـ

دل با اتفسيری و كتب لغت نشان داد كه اين ترجمه از منظر برگردان واژگان چندمعنا و ميزان مطابقت و تع
ع بر كتب وجوه و نظائر و مراج، مترجم همگام با كتب لغت. كتب وجوه و نظائر توفيق نسبی داشته است

مترجم در موارد بسياری نيز معنايی مغاير و متفاوت با معانی ، با اين وجود. اعتماد نموده است نيز تفسيری
تا  .است كه نيازمند بازنگری مجدد است دست داده علوم قرآنی و تفاسير به، موجود در كتب وجوه و نظائر

ترجمه حداد  %60حدود ، بررسی و تحقيق شد، آيه( 25آنجا كه در اين مطالعه موردی و كاماًل تصادفی )
بقيه نيز مغاير و متفاوت با كتب وجوه و نظائر  %40مطابق با كتب وجوه و نظائر و ، عادل از وجوه قرآنی
 گرفتهدر پيش نروش يكسانی را ، حداد عادل در برگردان اين وجوه قرآنی، ديگر سويیاز . تشخيص داده شدند

روش حرفی و  ديگر را به %68سبک ترجمه معنايی و وجوه قرآنی را به %32بلكه وی در مجموع ؛ است
همانند ، های مناسب جهت انتقال معانی وجوه و نظائراما از ديگر روش، ستا اللفظی برگردان نمودهتحت
 اين موضوع سبب خروج از روشمندی و  ستا غالبًا استفاده نكرده «ارتباطیـ اللفظی( )تحت نايیمع»روش 

 . ترجمه ايشان در مقوله وجوه و نظائر گشته است
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