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Abstract
Translation of texts, especially if the scriptures are like The Holy Qur’an, 
requires more attention, otherwise, translators could make mistakes in 
various ways. The necessity of research becomes tangible when we face 
the difference in interpretation of the Qur'an due to translation errors. One 
of the problems that translators face in translating from one language to 
another is the lack of attention to the morphological structure of words; 
for, with the change of morphological structure, the meaning of the word 
changes and this is one of the main goals of the conjugation science to 
take a word to different  Baabs (باب) or chapters in order to  have multiple 
meanings that are, at the same time, common in terms of their  roots, a 
fact which is sometimes led to the contrast between the meaning of the 
Baab (بــاب) it has gone to and its abstract meaning. In this regard, the 
current research, with its descriptive approach and critical analysis, has 
investigated “the lack of distinguishing More trinity from single trinity 
or negligence in using these two modes” as one of the slips of the Persin 
translators of The Holy Qur’an. This article examines the Persian transla-
tions of six cases of the More triadic words in The Holy Qur’an whereas 
they have been mistakenly considered and translated single trinity by 
some translators. Moreover, it deals with two of the words these transla-
tors have taken in More trinity Baab (باب ) instead of another Baab.
Keywords: Persian Translators of The Holy Qura’n, Persian Translation 
of The Holy Qur’an, Quadriliteral, Triliteral
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چکیده
ترجمه متون مخصوصًا متون مقدس، دقت بیشتری می طلبد؛ چرا که از جنبه های متعددی 
امکان خطا برای مترجمان وجود دارد. ضرورت پژوهش زمانی ملموس می گردد که با تفاوت 
برداشت از قرآن به جهت خطاهای ترجمه ای مواجه می شویم. از موارد گریبان گیر مترجمان 
در ترجمه از زبانی به زبان دیگر، کم توجهی به ســاختار صرفی واژه هاست؛ چرا که با تغییر 
ساختار صرفی، معنا تغییر می کند و با بردن واژه ای به ابواب مختلف، معانی متعددی می یابد. 
پژوهش حاضر در این راســتا، با رویکرد توصیفی و تحلیل انتقادی، »عدم تشخیص ثالثی 
مزید از ثالثی مجرد و یا تســامح در بکار گرفتن این دو حالت« را به عنوان لغزشــگاه هایی 
برای مترجمان فارسی قرآن، بررسی کرده است. این مقاله ضمن بررسی ترجمه های فارسی، 
به شــش مورد از کلمات مزید که از جانب برخی مترجمان، مجرد ترجمه شــده و همچنین 
به دو مورد از کلماتی که در بابی از ثالثی مزید به جای باب دیگر اتخاذ شــده، دست یافته 
و به این نتیجه رســیده است که همه مترجمان دقت الزم در ترجمه بر اساس ظرافت های 
صرفی نداشته اند که نمونه آن در این پژوهش، ایراد آن ها در ترجمه ثالثی مجرد به ثالثی 

مزید، و یا بابی از ثالثی مزید به جای بابی دیگر است.
واژگان کلیدی: : ترجمه فارسی قرآن، تسامح، فعل، شبه فعل، ثالثی مجرد، ثالثی مزید.
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1. مقدمه
ترجمه به جهاتی نمی تواند کاماًل گویای قصد نویسنده و یا گوینده باشد؛ ولی با توجه به 
این که برای بیان مقصود گوینده به مخاطبین غیر آن زبان چاره ای جز این نیســت، بنابراین 
می بایســت در ترجمه دقت فراوان شــود تا کم ترین خطا در آن اتفاق بیفتد. کم توجهی به 
ســاختار صرفی واژه ها از موارد چالشــی در ترجمه از زبانی به زبان دیگر است؛ چرا که با 
تغییر ساختار صرفی، معنای واژه تغییر می کند و این امر از اهداف اصلی علم صرف است تا 
با بردن واژه ای به ابواب مختلف، معانی متعددی داشته باشند؛ با وجود اینکه از لحاظ ریشه 
مشــترک اند، که این امر، گاهی به تقابل معنای به باب رفته با معنای مجردش می انجامد که 
ل برود و به  نمونه آشــکار آن، واژه »اَثَِم« به معنای »گناه کرد« اســت؛ ولی وقتی به باب تفعُّ
صورت »تَاَثََّم« درمی آید، معنایی در مقابل معنای اولیه می یابد و به »از گناه خارج شد« ترجمه 

می شود. )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: ماده اثم(
ترجمه قرآن از آن جهت که بیانگر مقصود شــارع اســت، اهمیت ویــژه ای دارد. غالب 
مترجمان در این راســتا تالش نموده اند که گرفتار کم ترین خطا شــوند؛ ولی برخی در این 
راستا گرفتار بعضی خطاها شده اند که این مقاله در مقام بررسی یکی از این موارد است و آن 
اینکه هرچند تغییر واژه از ثالثی مجرد به ثالثی مزید و یا تغییر آن از یک ثالثی مزید به یک 
ثالثی مزید دیگری، منجر به تغییر معنای واژه می شود؛ اما برخی مترجمان از روی تسامح، 
آن واژه را بــه معنای مجردش و یا مزیدی از باب دیگر گرفته اند که ضرورت یادآوری آن 
برای پرهیز از خطا، روشن است و در این مقاله به بررسی چند نمونه از این موارد پرداخته 

می شود. 

1. 1. پیشینه پژوهش
درباره  ترجمه قرآن به زبان های دیگر، پژوهش های زیادی صورت گرفته اســت. )ر.ک: 
سلماسی زاده، بی تا: تمام کتاب؛ حمیداهلل، بی تا: تمام کتاب؛ مصطفوی، بی تا: تمام کتاب؛ معرفت، 
1344: بخش مساله ترجمه القرآن؛ معرفت، 1375: 209-182؛ جواهری، 1395: 12-10( و 
کتاب های دیگر)ر.ک: غالمی، مقاله مرجع شناســی ترجمه های فارسی قرآن، مجله بینات، 
سال سیزده: شماره 49و50( که به اصل موضوع مقاله حاضر مرتبط نیستند و اعم از موضوع 
هســتند؛ زیرا که برخی به اصول ترجمه قرآن پرداخته انــد )ر.ک: تقی پورفر، 1372: مجله 
مترجم: سال سوم، شماره 10(؛ و برخی به مبانی نظری ترجمه متون دینی پرداخته اند )ر.ک: 
منصوری، 1383: فصلنامه مطالعات ترجمه، سال دو، شماره6،( و برخی، اصول و مبانی را با 
هم تبیین نموده اند )ر.ک: جواهری، پژوهش حوزه، سال پنج، شماره 3و4، پیاپی19 و20(؛ و 
برخی دیگر وارد بحث تاریخچه نقد ترجمه های فارسی قرآن شده اند. )ر.ک: حجت، 1378: 
ترجمان وحی، سال سوم: شماره 2، پیاپی،6( کتاب »مشکالت ساختاری ترجمه قرآن کریم« 



سال پنجم 
شمارة دوم

پیاپی: 9
پاییز و زمستان 

1400

167

 ��
مت
یت
ج�
س
�کو
 «
هه
«ر
 � 
ه 
نب
�� 
 س
�
سبه
ا�ک
ف� 
ت 
نا
�  
 ت
ج�
کوو
د نوشته ی دکتر حیدر قلی زاده نیز  به ترجمه مواردی مثل حال، مفعول مطلق، تمییز، مبتدا و 

خبر و... می پردازد.
برخــی محققان نیز به مباحث مرتبط با تغییر معنایــی واژه ها پرداخته اند. )ر.ک: 1. کتاب 
»نظریه های معنی شناسی واژگانی« آقای دیرک گیرتس با ترجمه کورش صفوی )چاپ شده 
در 1363(؛ 2. کتاب »درآمدی بر معنی شناســی« کورش صفوی )چاپ شده در 1379(؛ 3. 
کتاب »معناشناســی« آقای  احمد مختار عمر با ترجمه دکتر سیدحسین  سیدی )چاپ شده 
در 1386ش(؛ 4. کتاب »تغییر معنایی در قرآن: بررسی بینا متنی قرآن با شعر جاهلی« نوشته 
دکتر حســین سیدی )چاپ شده در 1390ش(؛ 5. مقاله ی »درآمدی بر کاربرد نظریه حوزه 
معنایی در مطالعات قرآنی« نوشــته دکتر سیدمهدی  لطفی در شماره31 فصلنامه »تحقیقات 
علوم قرآن و حدیث« )چاپ شده در پاییز 1395ش(؛ و مقاله نگارندگان در شماره  8 مجله 
»مطالعات ترجمه قرآن و حدیث« با عنوان »تغییر معنایی واژگان قرآنی و شــیوه ی برخورد 

مترجمان فارسی زبان با آن«.
کتاب هایی نیز در زمینه فن ترجمه چاپ شده اند که به هنگام بیان لغزشگاه های مترجمان، 
به برخی خطاهای ترجمه ای پرداخته اند؛ همانند کتاب »فن ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی« 
که یکی از لغزشگاه های مهم مترجمان را واژگان مشابه لفظی می داند. )ر.ک: خامه گر، 1393: 
20( مقاله ای نیز از نگارندگان در شماره 11 مجله »مطالعات ترجمه قرآن و حدیث« با عنوان 
»برابر انگاری های ناشــی از تسامح مترجمان فارسی قرآن کریم )بررسی موردی تسامح در 

تشخیص ریشه و ساخت صرفی(« چاپ شده است.
مقاله ای نیز توسط آقای هادی حیدری نیا و همکاران با عنوان »معانی ثانویه باب های افعال 
و تفعیل و تأثیر آن بر ترجمه قرآن« نوشــته شده که در آذر 1395 و در شماره 27 فصلنامه 
مطالعات قرآنی چاپ شده که در آن به دو باب از ابواب ثالثی مزید پرداخته شده است؛ اما 
پژوهش حاضر به طور خاص به خطاهای مترجمان در ترجمه ثالثی مجرد به ثالثی مزید، و 

یا ترجمه معنای یک باب به باب دیگر پرداخته که تمایز با نوشته های فوق دارد. 
این آثار به صورت گذرا، ِصرفاً به طرح بحث پرداخته اند و کمتر نمونه هایی برای آن بیان 
کرده اند. با جستجوی در سامانه و منابع اطالعاتی، کتاب یا مقاله ای که به صورت اختصاصی 
به مسئله پژوهش حاضر پرداخته باشد، پیدا نشد؛ از این رو، خأل چنین پژوهشی در مطالعات 

ترجمه قرآن وجود دارد که این پژوهش می تواند آن را پُر نماید.

1. 2. مسأله و روش پژوهش
مســأله اصلی تحقیق حاضر این اســت که: در چه مواردی برخی مترجمان در ترجمه ی 
فعل ها و شــبه فعل های ثالثی مزید، تسامح نموده و گرفتار خطای ترجمه ای شده اند؟ برای 

پاسخ به این سؤال، گام های ذیل در این مقاله برداشته شده است:
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1. استخراج عوامل خطا از رهگذر مطالعات کتابخانه ای،
2. پیجویی نمونه های مستعد خطا در ترجمه به جهت خلط ثالثی مزید با ثالثی مجرد،

3. بررسی عملکرد مترجمان و دسته بندی آنها در واژه هایی که در گام قبلی به دست آمده بودند،
4. تحلیل عملکرد مترجمان با استفاده از داده های منابع لغوی و تفسیری.

از این رو، این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیل انتقادی به بررســی و تبیین یکی از 
لغزشگاه های مترجمان قران کریم پرداخته است. 

1. 3. دامنه تحقیق
 تحقیق حاضر 56 ترجمه مشهور قرآن کریم به زبان فارسی را مورد کنکاش قرار داده که 
اسامی آنها بر اساس تاریخ انتشارشان عبارتند از: ترجمه تفسیر طبری، نسفی، ترجمه کشف 
االسرار میبدی، ترجمه تفســیر ابوالفتوح رازی، ترجمه تاج التراجم، صفی علیشاه، ترجمه 
قرن دهم هجری، ترجمه ســلطان علیشاه، فیض االسالم، ترجمه تفسیر بیان السعاده، تفسیر 
مخزن العرفان، الهی قمشــه ای، پاینده، معزی، طالقانی )پرتوی از قرآن(، خسروی، اشرفی، 
صفارزاده، یاسری، رهنما، سراج، نوبری، ثقفی )مستخرج از روان جاوید(، عاملی )مستخرج 
از تفسیرعاملی(، قرشی )مستخرج از احسن الحدیث(، محمد ابراهیم بروجردی، خواجوی، 
مجتبوی، کوثر، آیتی، جالل الدین فارسی، خرمدل، کاویان پور، پورجوادی، فوالدوند، مکارم 
شــیرازی، محمدباقر موسوی )مستخرج از المیزان(، شــعرانی، طاهری قزوینی، ترجمه ی 
جوامع الجامع، حجه التفاســیر بالغی، دهلوی، حلبی، مصباح زاده، مشکینی، ترجمه تفسیر 
روشن )مصطفوی(، قرائتی، انصاری، تفسیرآسان، گلی از بوستان خدا، ارفع، بهرامپور، برزی، 
انصاریان، موسوی گرمارودی، رضایی اصفهانی. )ر.ک: خرمشاهی، بی تا: بررسی ترجمه های 

قرآن، کل کتاب(

2. گونه های تسامح در ترجمه واژه های ثالثی مزید
تســامح برخی مترجمان قرآن در ترجمه واژه های ثالثی مزید را در چند دســته می توان 

دسته بندی نمود:

2. 1. تسامح در ترجمه واژه مزید به مجرد
به اقتضای برآورده ســاختن هدف علم صرف که تغییر معنای واژه با تغییر در ابواب آن 
می باشد، در آیات قرآن نیز واژه های زبان عربی برای رساندن معانی متعدد، در قالب ابوابی 
ذکر شــده اند که همه مترجمان نتوانسته اند یکســان، حق مطلب را ادا کنند و در این راستا، 
برخی واژه مزید را به مجرد معنا نموده اند و یا معنای کامل را نرسانده اند که به پنج نمونه از 

حالت فعلی، و یک نمونه از حالت شبه فعلی آن پرداخته می شود:
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ْضتُــْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة أَْو أَْكنَْنتُْم فِي  در آیه 235 بقره آمده اســت: ﴿َو ال ُجناَح َعَلْيُكْم فِيما َعرَّ
ا إاِلَّ أَْن تَُقولُوا قَْواًل َمْعُروفًا َو ال تَْعِزُموا  َُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ َو لِكْن ال تُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ ُ أَن أَنُْفِسُكمْ  َعلَِم اللَّ
ُعْقَدَة النِّكاحِ  َحتَّى يَْبُلَغ الِْكتاُب أََجَلهُ  ...﴾ که مربوط به خواســتگاری کردن از زنان در حالی 
اســت که در عده هســتند که این امر نباید به صورت آشکار بیان گردد؛ بلکه به گونه  کنایه 
ْضتُْم« اســت که از ریشه  می توان به این امر پرداخت. واژه مورد بحث در این آیه، واژه »َعرَّ
»عرض« می باشد؛ به باب رفته، به صورت فعل جمع مذکر مخاطب از باب تفعیل )تعریض( 

درآمده و معنای دیگری یافته است.
یَء َفاَعَرَض«  »عرض« به معنی آشــکار کردن و ظاهر نمودن چیزی اســت. »َعَرضُت الشَّ
یعنی آن چیز را بر او آشــکار کردم و آشکار شد. )ر.ک: جوهری، 1376: ماده عرض( این 
مــاده اگر به باب تفعیل برود، معنای بیان یک مطلب بــدون تصریح می یابد و تعریض در 
خواستگاری از زن در زمان ِعّده اش که مورد بحث این آیه است، بدین گونه است که سخنی 
شبیه خواستگاری گفته شود؛ ولی به آن تصریح نشود؛ مانند اینکه به آن زن بگوید که: »تو 
زیبایی یا دوست داشتنی هســتی یا نیاز به زن دارم.« )ر.ک: ابن منظور، 1414: ماده عرض؛ 

ازهری، 1421: ماده عرض؛ راغب اصفهانی، 1412: ماده عرض(
مفســران نیــز به بیان معنی تعریــض و مخصوصًا به تعریض در این آیــه پرداخته اند. 
تعریض، ضد تصریح اســت و آن، افهام معنایی به یک چیزی اســت که هم احتمال آن 
اســت و هم احتمال دیگر. )ر.ک: قرطبی، 1364: 188/3( زمخشــری در تبیین مقصود از 
خواستگاری کنایی می گوید: »بدین گونه که بگوید: تو زیبایی، و یا تو زن صالح و یا انفاق 
کننده ای هستی و من قصد ازدواج دارم، و امید است که خدا زن صالحی را برای ازدواج 
من مهیا سازد، و سخنانی مثل این که رساننده این باشد که می خواهد با او ازدواج کند...؛ 
ولی تصریح به نکاح نکند، و نگوید: می خواهم با تو ازدواج کنم و... .« )زمخشری، 1407: 
282/1؛ و مشــابهش در بیضاوی، 1418: 146/1؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 299/3( طبرسی 
اقوالی را در معنی تعریض آورده که از آن جمله اســت آنچه از ابن عباس نقل می کند که 
تعریض به خواستگاری به این معناست که مردی به زن در عده بگوید: »من قصد ازدواج 
دارم و من زنی را دوست دارم که از صفاتش چنین و چنان باشد و برخی صفاتی را که آن 
زن دارد، برشــمارد... .« )طبرسی، 1372: 593/2؛ و مشابهش در ابوحیان، 1420: 520/2( 
بنابراین، تعریض به نکاح برای زن در عده مباح است؛ ولی خواستگاری و عقد نهی شده 

است. )ر.ک: سمرقندی، 1416: 154/1(
ْضتُْم بِِه« را ترجمه کرده اند که به قرار زیر  مترجمــان به گونه های مختلفی عبــارت »َعرَّ

است: 
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آیتی،  قرشی، ارفع، اشرفی، پور جوادی، طالقانی )پرتوی از قرآن(، به کنایه گفتن
جوامع الجامع، حجه التفاسیر بالغی، حلبی، رهنما، روان جاوید، سراج، 
شعرانی، فارسی، کوثر، مشکینی، مصباح زاده، مکارم، انصاری، دهلوی، 

صفارزاده

پاینده، ترجمه المیزان، تفسیر آسان، خواجوی، طاهری، مجتبوی، به اشاره گفتن
معزی، کاویانپور

یاسریدر پرده و اشاره

نسفی، میبدی، ابوالفتوح رازیتعریض

برزیسخنی را پوشیده بر زبان آورید

انصاریانبدون صراحت و وضوح

ترجمه طبریبنماید بدان

فوالدوند، رضایی اصفهانیبه طور سربسته به آن سخن بگویید

گرمارودیدو پهلو بر زبان آورید

الهی قمشه ایبه فکر خواستگاری آن زنان برآیید

ترجمه تفسیر روشندر آنچه عرضه کردید به  آن

ْضتُْم بِهِ« به »به کنایه گفتن« و »به اشــاره گفتن« و »در پرده و اشــاره      ترجمه عبارت »َعرَّ
گفتن« ترجمه  های مورد قبول هســتند و ترجمه »به طور سربســته به آن سخن بگویید« و 
»بدون صراحت و وضوح« و »ســخنی را پوشــیده بر زبان آورید« نیز رســاننده همان معنا 
می باشــند؛ ولی ترجمه به »دو پهلو بر زبان آورید.« به رســایی ترجمه های قبلی نیست، و 
آوردن کلمه »تعریض« به مثابه ترجمه ننمودن و همان لفظ عربی را آوردن است، و ترجمه به 
»به فکر خواستگاری آن زنان برآیید« کامال  ترجمه نادرستی است؛ چرا که  کامال از مراد آیه 
که ذکر مطلبی در پوشش است، به دور می باشد و ترجمه تفسیر روشن به »در آنچه عرضه 

کردید به آن« که معنای ثالثی مجرد آن لحاظ شده، ترجمه قابل قبولی نیست.

َم الّل« َة ما َحرَّ 2. 1. 2.  واژه »لِيُواِطوُءا« در »لِيُواِطوُءا ِعدَّ
َّذيَن َكَفروا يُِحّلونَُه عامًا َو  َّما النَّسىُء ِزيادٌة فى الُكفِر يَُضلٌّ بِِه ال در آیه 37 توبه آمده است: ﴿اِن
َم الّل ...﴾ که مربوط به تغییر دادن ماهی  َم الّل فَيُِحّلوا ما َحرَّ َة ما َحرَّ مونَــُه عامًا لِيُواِطوُءا ِعدَّ يَُحرِّ
به جای ماه دیگر از جانب اعراب جاهلی بوده است که در جنگ ها وقتی خود را در موضع 
قدرت می دیدند و صالح ظاهریشــان را در ادامه جنگ می دیدند، ولی به جهت رسیدن به 
ماه های حرام، مجبور به ترک جنگ می شدند، با خود می گفتند که جای ماه حرام را با یکی 

از ماه های دیگر عوض می کنیم تا ایرادی از جهت تعداد ماه ها پیش نیاید. 
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د واژه مورد بحث در این آیه، واژه »يُواِطوُءا« اســت که در آن، ماده »وطی« به باب مفاعله 

رفته و معنی جدیدی یافته اســت. »َوِطئَ « در اصل، به معنی کوبیدن و پایمال کردن و زیر 
پای نهادن اســت. )ر.ک: فراهیدی، 1409: ماده وطیء؛ ابن فارس، 1404: ماده وطیء؛ راغب 
اصفهانــی، 1412: ماده وطیء؛ جوهری، 1376: ماده وطــیء؛ ازهری، 1421: ماده وطیء( 
ابن فارس معنای دیگری نیز برای این واژه ذکر کرده و آن، به معنی کلمه ای است که داللت 
بر فراهم کردن مقدمات چیزی و آسان کردن آن است. )ر.ک: ابن فارس، 1404: ماده وطیء( 
این ماده اگر به باب مفاعله برود، معنی »موافقت بر امری« می یابد؛ )ر.ک: فراهیدی، 1409: 
ماده وطیء؛ ابن فارس، 1404: ماده وطــیء؛ راغب اصفهانی، 1412: ماده وطیء؛ جوهری، 
ُه اِسمى«  1376: ماده وطیء؛ ازهری، 1421: ماده وطیء( مثال می گویند: »فالن يُواِطىُء اِســمُ
یعنی فالنی اسمش مطابق اسم من اســت. )ر.ک: فراهیدی، 1409: ماده وطیء؛ ابن فارس، 
1404: ماده وطیء؛ جوهری، 1376: ماده وطیء( در آیه مورد بحث نیز که این ماده به باب 
مفاعله رفته، معنی موافقت دارد. )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: ماده وطیء؛ جوهری، 1376: 
ماده وطیء( یعنی جای ماه های حرام را عوض کردند تا مطابق تعداد ماه های حرامی باشــد 

که خدا حرام نموده است.
مفسران نیز به معنی مطابقت و موافقت تصریح نموده اند. )ر.ک: زمخشری، 1407: 270/2؛ 
بیضــاوی، 1418: 80/3؛ میبدی، 1371: 130/4؛ ســمرقندی، 1416: 57/2؛ قرطبی، 1364: 
139/8؛ ابن عاشور، 1420: 92/10؛ آلوســی، 1415: 286/5؛ و...( طبرسی آیه را بدین گونه 
روشــن تر معنا نموده که: »اینان ماهی را از ماه های حرام، حالل ننمودند جز اینکه به جای 
آن، ماهی را از ماه های حالل، حرام کردند، و ماهی از ماه های حالل را حرام نســاختند جز 
اینکه به جای آن، ماهی از ماه های حرام را حالل نمودند تا از جهت عدد موافق باشند و این 
کارشان را "مواطاة" گویند.« )طبرسی، 1372: 46/5؛ و مشابهش در قرطبی، 1364: 139/8(

مترجمــان به گونه های مختلفی واژه مورد بحث را ترجمــه نموده ، غالب آن ها معنای 
لغــوی واژه را رعایت کرده اند؛ ولــی برخی توجهی به ثالثی مزید بودن این واژه ننموده، 
آن را بــه معنی ثالثی مجردش گرفته اند. در جدول زیر، دســته بندی ترجمه های این واژه 

ارائه می گردد: 

مترجمترجمه

ابوالفتوح رازی، دهلوی، حجه التفاسیر، اشرفی، شعرانی، حلبی، رهنما، موافق  یا موافقت یا توافقی
روان جاوید، مصباح زاده، آیتی، فوالدوند، مشکینی، رضایی 

ارفع، ترجمه المیزان، پور جوادی، ترجمه جوامع الجامع، خواجوی، مطابق  یا تطبیق
سراج، طاهری، فارسی، کاویانپور، گلی از بوستان خدا، تفسیر مخزن 

العرفان، صفار زاده
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انصاریانهماهنگ و مطابق سازند

الهی قمشه ایسازگاری و برابری

ترجمه طبری، ترجمه تفسیر روشن، یاسری، برزی، احسن الحدیث، برابر یا به مقداِر یا به جای آن
مکارم، نوبری

گرمارودیهماهنگی

تا با شمار ماههایی که خدا حرام کرده 
حالل مي کنند.

پاینده

بروجردی، ترجمه تفسیر بیان السعاده، عاملی، معزیپایمال کنند

    همان گونه که مشــاهده می گردد، غالب مترجمان، واژه مورد بحث را به درستی به معنی 
موافقت و مطابقت و برابری و ... آورده اند که گویای مراد آیه است؛ ولی در این میان، چهار 
مترجم )بروجردی، ترجمه تفســیر بیان الســعاده، عاملی، معزی(، آن را به معنی مجردش 

گرفتند و به معنی »پایمال کنند« ترجمه نموده اند.

2. 1. 3. واژه »اَوَضعوا« در »اَلَوَضعوا ِخاللَُكم«
در آیه 47 توبه می خوانیم: ﴿لَو َخَرجوا فيُكم ما زادوُكم ااِّل َخباال َو اَلَوَضعوا ِخاللَُكم يَبُغونَُكم 
الِفتنََة َو فيُكم َسّماُعوَن لَُهم ...﴾ که  به این می پردازد که اگر منافقان همراه شما به سوی میدان 
جهاد )تبوک( حرکت می کردند، چیزی جز تردید و اضطراب بر شــما نمی افزودند. بعالوه 
آن ها با ســرعت کوشش می کنند در میان نفرات لشکر نفوذ کنند و به ایجاد تفرقه و از هم 
گسســتن پیوندهای اتحاد بپردازند. )ر.ک: مــکارم، 1371: 434/7( که محل بحث در واژه 
»اَلَوَضعوا« می باشد که از ریشه »وضع« گرفته شد و در ثالثی مجرد به معنی قرار دادن است، 
این ریشــه وقتی به باب اِفعال می رود، معنی »حرکت با سرعت« و »حرکت دادن شتر و یا 

امثال آن در حرکت« است.
واژه »وضع« در لغت به معانی متعددی آمده که از آن جمله اســت: 1-شتاب در سیر که 
ُجُل اِذا َعدا؛ هنگامی که شــخصی بــدود، به او می گویند: "َعدا"« و یا  می گویند: »َوَضَع الرَّ
می گویند: »َوضَع البَعیُر اذا اَســَرَع؛ هنگامی که شتر به حرکت خود سرعت بدهد، می گویند: 
"َوَضَع"« )ر.ک: ازهری، 1421: ماده وضع؛ ابن منظور، 1414: ماده وضع؛ زبیدی، 1414: ماده 
وضع(، 2- وضع به معنی خفض )پایین آوردن( )ر.ک: ابن فارس، 1404: ماده وضع( و ضد 
رفع اســت )پایین آوردن ضد باال قرار دادن( )ر.ک: ابن منظور، 1414: ماده وضع(، 3- قرار 
دادن )ر.ک: ابن منظور، 1414: ماده وضع( که راغب نیز در تبیین آیه ﴿َوااَلرَض َوَضَعها لاَِلناِم﴾ 
)الرحمن/10( آن را مطابق همین معنی آورده اســت که: »و زمین را برای بندگان قرار داد.« 

)ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: ماده وضع(
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د این ماده وقتی از ثالثی مجرد خارج شــده و به باب افعال برود، معنای شــتاب دادن در 

ســیر یا وادار نمودن بر سیر سریع را می یابد؛ »اَوَضَعتها« یعنی »َحَمَلتها َعَلی االِسراِع؛ آن را 
به ســرعت رفتن وادار کرد.« )ر.ک: راغــب اصفهانی، 1412: ماده وضع( طریحی آیه مورد 
بحث را این گونه تبیین کرده که: »در بین شما با سخن چینی و مشابه آن شتاب می ورزند.« 

)طریحی، 1375: ماده وضع( 
مفســران نیز به طرز شایسته ای به تبیین این آیه پرداخته اند و »ایضاع« را به معنی »اسراع؛ 
ســرعت دادن« گرفته اند. )ر.ک: ابوحیان، 1420: 429/5( از پیامبر )ص( نقل می کنند که به 
هنگام بازگشــت از عرفات فرمود: »أیّها النّاس علیکم بالّســکینة و الوقار، فإّن البّر لیس في 
إیضاع اإلبل و ال في إیجاف الخیل؛ ای مردم! بر شما باد که با آرامش و وقار حرکت کنید؛ 
چرا که نیکی در شتاب دادن شتران و اسبان نیست.« و مفهوم آیه این است که منافقان اگر با 
شما برای جنگ خارج شوند، شتران را در بین شما به سرعت حرکت می دهند و شما را آزار 
می رســانند.« )سمرقندی، 1416: 63/2(  یعنی منافقان با سخن چینی و با بین دو به هم زنی 
در میان شما تالش می کنند. آن ها َمرَکب های خود را در بین شما به سرعت نفوذ می دهند تا 
به سخن چینی بپردازند. )ر.ک: زمخشری، 1407: 276/2؛ میبدی، 1371: 142/4؛ بیضاوی، 
1418: 83/3؛ طبرسی، 1372: 55/5؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 260/9؛ قرطبی، 1364: 157/8( 

و این کار با توهم از هم پاشاندن شما می باشد.)ر.ک: میبدی، 1371: 142/4(
این تمثیل برای بیان حال منافقان اســت زمانی که برای ایجاد خواری و ترس بین لشکر 
مســلمانان، و القای اخبار دروغ از توانایی های دشمن تالش می کنند، و این تمثیل به حال 
کسی است که شترش را برای رساندن خبر مهم یا رسیدن تجارتی به بازار با سرعت حرکت 
ياِر﴾ )اسراء/5( )ر.ک: ابن عاشور،  می دهد، و شبیه همین تمثیل است آیه ﴿فَجاّسوا ِخالَل الدِّ

)112/10 :1420
آلوســی نیز در تفسیر این آیه می گوید: »مقصود از »ایضاع« حرکت دادن شتر است. گفته 
می شود: »اَوضعت الناقه تضع« هنگامی که شتر سرعت بگیرد و »اَوَضعتُها اِنا« هنگامی گفته 
می شود که شتر را وادار به سرعت گرفتن کنی. خالل جمع خلل و به معنی فاصله است که  
به صورت ظرف به کار رفته، و مفعول ایضاع، در تقدیر است؛ یعنی سخن چینی ها و این به 
قرینه ســیاق است، و در این سخن استعاره مکنیه وجود دارد؛ به گونه ای که سخن چینی ها 
را به ســواران در جریان و انتقالش تشبیه کرده و ایضاع را به روش خیالی بیان نموده است 
که معنایش چنین می شــود که با سخن چینی و بر هم زدن رابطه دو طرف، در بین شما به 

سرعت حرکت می کنند.« )آلوسی، 1415: 303/5(
در عبارت مورد بحث، چند مفهوم وجود دارد که باید در ترجمه رعایت گردد: اول شتاب 
و سرعت در کار، دوم نفوذ در میان صفوف مومنان، و سوم اینکه واژه »اَوَضعوا« به باب افعال 
رفته و معنای متعدی یافته است؛ یعنی آن ها شترانشان را به سرعت برای ایجاد فضای سخن 
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چینی و فتنه در میان صفوف مومنان ســوق می دهند. در جدول زیر، دسته بندی ترجمه های 
این واژه ارائه می گردد:

تعداد مفاهیم رعایت شدهمترجمترجمه

هر آینه بشتابانیدندی در میان ستوران خویش در 
طلب فتنه و گمراهی

2 )نفوذ در میان مومنان درست نسفی
است؛ نه نفوذ در میان ستوران(

2 )شترانشان را سیر می دادند؛ نه فوالدوندبه سرعت خود را در میان شما می انداختند.
خود را = مزید رعایت نشده(

پاینده، حلبی، در میان شما به سخن چینی می شتافتند.
رهنما، مجتبوی

2 )مزید رعایت نشده(

2 )مزید رعایت نشده است. بهتر بود انصاریبه میان )صفوف( تان می تاختند.
می گفت: می تازاندند.(

در میان شما می تاختند به سخن چینی و افساد 
ذات البین/ می تاختند در میان شما به سخن چینی .

کشف االسرار، 
سراج

//

در میان شما سریعا به فتنه انگیزی و شایعه سازی 
و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند.

کاویانپور/ گلی از 
بوستان خدا

2 )مزید رعایت نشده است.(

به سرعت می افتادند در میان شما به سخن چینی و 
ایجاد فتنه و فساد.

2 )مزید رعایت نشده است.(یاسری

2 )مزید رعایت نشده است.(روض الجنانبشتابند در میان شما

اشرفی، روان هر آینه شتافته بودند.
جاوید

2 )مزید رعایت نشده است.(

شعرانی، مصباح هر آینه شتافته بودند میانتان .
زاده

2 )مزید رعایت نشده است.(

2 )مزید رعایت نشده است.(نور)خرم دل(به سرعت در میان شما حرکت می کردند.

2 )مزید رعایت نشده است.(مشکینیمیان شما برای خرابکاری می شتافتند.

1 )نفوذ و مزید رعایت نشده است.پور جوادیبه سرعت برایتان فتنه انگیزی می کردند.

مسلماً به سرعت در بین شما به فتنه جویی )و 
تفرقه افکنی بین( شما می پرداختند.

مکارم، رضایی 
اصفهانی

2 )مزید رعایت نشده است.(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده عاملیمیانتان را به زودی آشوب می کردند.
است.(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده فارسیدر صفوف شما تخریب می کردند.
است.(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده معزیمی گشتند میانتان
است.(
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تا مي توانستند در کارها اخالل نموده / در کار شما 
اخالل و خرابی می کردند. 

بروجردی، ترجمه 
بیان السعاده، 
الهی قمشه ای

0 )هیچ کدام رعایت نشده است.( 
)ترجمه مفهومی ناتمام(

در میان شما رخنه می کردند. / در میان شما برای 
ایجاد آشوب رخنه می کردند.

1 )شتاب و مزید رعایت نشده برزی/ گرمارودی
است.( )ترجمه ناقص(

در میان شما به فتنه انگیزی و آشوبگری 
می پرداختند.

1 )شتاب و مزید رعایت نشده است.ُتفسیر آسان

1 )شتاب و مزید رعایت نشده ترجمه المیزانمیان شما اراجیف انتشار داده
است.(

ترجمه جوامع در میان شما سعایت و اخالل می کردند.
الجامع

1 )شتاب و مزید رعایت نشده 
است.(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده ارفعدر بین نفرات سپاه نفوذ کرده
است.( )ترجمه مفهومی(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده احسن الحدیثمیان شما تفرقه می انداختند.
است.( )ترجمه مفهومی(

0 )نفوذ و شتاب و مزید رعایت نشده نوبریاز هر سوی در جستجوی فتنه می آمدند.
است.(

1 )شتاب و مزید رعایت نشده حجه التفاسیردر میان شما )بودند(
است.(

خود را در میان شما با هدف فتنه گری جای 
می دادند.

1 )شتاب و مزید رعایت نشده کوثر
است.(

و مسلَّما خود را برای سخن چینی ]و نمامی[ در 
میان شما قرار می دادند.

1 )شتاب و مزید رعایت نشده انصاریان
است.(

  با بررسی ترجمه های فوق، مشخص شد که هر کدام از مترجمان برخی از امور سه گانه را 
رعایت ننموده اند؛ ولی به جهت موضوع مقاله، تکیه  اصلی  نویسنده بر روی لزوم ثالثی مزید 

معنا نمودن کلمه »اَلَوَضعوا« است که بسیاری از مترجمان رعایت ننموده اند.  

2. 1. 4. واژه »تُسیموَن« 
ــماِء ماًء لَُكْم ِمْنُه َشــرابٌ  َو ِمْنُه َشَجٌر  َِّذي أَنَْزَل ِمَن السَّ در آیه 10 نحل می خوانیم: ﴿ُهَو ال
فِيِه تُِســيُموَن﴾ که بدین معناست: »اوست کسی که از آســمان، آبی فرود آورد که ]آب [ 
آشــامیدنی شــما از آن اســت، و روییدنی]هایی [ که ]رمه های خود را[ در آن می چرانید 
]نیز[ از آن اســت.« واژه مورد بحث در این آیه، کلمه »تُســیموَن« می باشــد که از ریشه 
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»َســوم« اســت و در اصل به معنی رفتن برای جستجوی چیزی است که در آن، دو معنی 
رفتن و جســتجوی چیزی قرار دارد؛ مانند: »ساَمت االِبُِل« یعنی رفت شتر که بچرد )ر.ک: 
راغب اصفهانی، 1412: ماده ســوم( که وقتی به باب افعال برود، متعدی می شود؛ همانند 
اینکه می گویند: »اَســاَمها« یعنی چوپان حیوانش را چرانید. )ر.ک: ابن منظور، 1414: ماده 
ســوم؛ ابن فارس، 1404: ماده سوم؛ زمخشــری، 1979: ماده سوم؛ جوهری، 1376: ماده 
سوم؛  فیومی، 1414: واژه َسوم( لغت دانان، این آیه را مثالی برای حالت متعدی این واژه 
آورده اند که به معنی چراندن حیوان )تُرُعون( اســت. )ر.ک: ابن منظور، 1414: ماده َسوم؛ 
راغب اصفهانی، 1412: ماده َســوم؛ ابن فارس، 1404: ماده َســوم؛ جوهری، 1376: ماده 

َسوم؛ فیومی، 1414: واژه َسوم(
مفســران نیز به تبیین مفهوم این واژه پرداخته ، گفته اند که: »ساَمت الماِشیَُه« الزم است و 
بدین معنی اســت که حیوان چرید؛ ولی وقتی گفته می شود: »اَساَمها صاِحبُه« به باب افعال 
رفته و متعدی می شــود؛ بدین معنی اســت که حیوان را صاحبش چرانید، و آن از »َسومه« 
اســت که به معنی عالمت است و آن بدین جهت است که با چریدن حیوان، عالمت هایی 
در زمین ایجاد می شود. )ر.ک: زمخشری، 1407: 597/2؛ بیضاوی، 1418: 221/3؛ ابو حیان، 
1420: 511/6؛ قرطبی، 1364: 82/11( و »تُسیموَن« به معنی »تُرعوَن اَنعاَمُکم؛ چهارپایانتان 
را می چرانید«، )ر.ک: طبرســی، 1372: 543/6؛ ســمرقندی، 1416: 2/ 267( و یا »تُرعوَن 
َمواشیکم« می باشد. )ر.ک: میبدی، 1371: 365/5( که در آن، قید بدون زحمت نهفته است. 

)ر.ک: طبرسی، 1372: 543/6(
ابوالفتــوح رازی پس از بیان اینکه »فیه تُســیموَن« یعنی »تُرعوَن اَنعاَمُکم؛ چهارپایانتان را 
می چرانید«، در فرق بین »رعی«  و »سوم«  گفته است که: »رعی« هم الزم است و هم متعدی؛ 

ولی »سوم« جز الزم نباشد. )ر.ک: ابوالفتوح رازی، 1408: 13/12(
واژه ی مورد بحث را مترجمان این گونه ترجمه نموده اند:

داوری ترجمهمترجمترجمه

آیتی، احسن الحدیث، انصاریان، برزی، پاینده، می چرانید
ترجمه المیزان، ترجمه بیان السعاده، رضایی، 

روان جاوید، سراج، شعرانی، فارسی، فوالدوند، 
فیض االسالم، کاویانپور، کوثر، گرمارودی، 

مجتبوی، مخزن العرفان، مصباح زاده، معزی، 
مکارم، نوبری، نور، یاسری، انصاری، دهلوی، 

کشف االسرار، صفی علیشاه، صفارزاده  

ترجمه دقیق و مطابق مفهوم 
ثالثی مزید

//دهم هجریهمی چرانید
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معنای ثالثی مزید رعایت شده خواجوی/ نسفیبچرانید/ به چرا دارید
است؛ ولی “می چرانید” بهتر از 
“بچرانید” و یا “ به چرا دارید” 

است.

معنای ثالثی مزید رعایت شده تاج التراجمچرامیدش
است؛ ولی “می چرانید” بهتر از 

“چرامیدش” است.

به گویایِی “می چرانید” نیست.ارفعبه چرا بفرستید

به گویایِی “می چرانید” نیست.ترجمه جوامع الجامع، طاهری، گلی از بوستان خداچرا می برید

معنای ثالثی مجرد می دهد.خسرویمی چرند

ترجمه اشتباهالهی قمشه ایبرخوردار می شوید

//بروجردیدرخت هایی پرورش دهید

  در ترجمه های فوق برای واژه »تُسیموَن« ترجمه به »می چرانید« از همه ترجمه ها دقیق تر و 
گویاتر است و معنای ثالثی مزید هم در آن رعایت شده است که انتخاب غالب مترجمان نیز 
همین ترجمه است؛ هرچند ترجمه به »همی چرانید« هم گویای همان است. در چهار ردیف 
بعدی هم، معنای ثالثی مزید رعایت شــده است؛ هرچند به گویایِی »می چرانید« نمی باشد؛ 
اما ترجمه آن به »می چرند« ترجمه به حالت ثالثی مجرد و اشتباه است، و ترجمه دو ردیف 
آخر، کال از لحاظ مفهومی ترجمه اشــتباهی اســت؛ چرا که »تُسیموَن« به معنی »برخوردار 

شدن« و »پرورش دادن« نیست.

2. 1. 5. واژه »اِنبََعَث« در »اِذ انبََعَث اَشقاها«
بَْت ثَُموُد بَِطْغواها*إِِذ انْبََعَث أَْشقاها﴾ که  در آیات 11 و 12 ســوره شمس آمده است: ﴿َكذَّ
مفهوم آن چنین اســت که قوم ثمود بر اثر طغیان، ]پیامبرشــان را[ تکذیب کردند آنگاه که 
شقی ترین آنها ]برای کشتن شتر صالح)ع([ به پا خاست. محل بحث، کلمه »اِنبََعَث« می باشد 
که از ریشه »بعث« به معنی برانگیختن است و وقتی به باب انفعال می رود، مفهوم اثرپذیری 

در آن نمایان می شود.
خلیل، واژه ی »بعث« را به معنی »ارسال« دانسته است. )ر.ک: فراهیدی، 1409: ماده بعث( 
ازهری از لیث نقل می کند که گفته است: »بََعَث  البعیَر َفانبََعَث« یعنی زمانی که ریسمان شتر را 
باز کنی و بفرستی و یا تهییجش کنی تا به هیجان بیاید،  و یا می گوید: »بََعثتُهُ  مِن نَومِه  َفانبََعَث« 
یعنی او را از خواب بیدار کردم و بیدار شد. )ر.ک: ازهری، 1421: ماده بعث( بدین معنی که 
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این ماده در ثالثی مجرد، معنای متعدی دارد؛ ولی وقتی به باب انفعال می رود، معنای غالب 
باب )مطاوعه و اثرپذیری( یافته و الزم می گردد.

راغب نیز اصل  »بَْعث« را برانگیختن یا روانه کردن چیزی دانســته است که گفته می شود: 
»بََعثْتُهُ  َفانْبََعَث؛ او را برانگیختم و به حرکت درآمد.« )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: 287/1( 
ابن فارس هم »بَعث« را دارای یک ریشه و به معنی بر انگیختن دانسته است. )ر.ک: ابن فارس، 

1404: ماده بعث(
مفســران نیز به این آیه پرداخته، واژه »انبََعَث« را به معنی برخاســتن دانسته اند. )ر.ک: 
طبرســی، 1372: 755/10؛ بیضاوی، 1418: 316/5؛ ســمرقندی، 1416: 586/3؛ قرطبی، 
1364: 78/21؛ میبــدی، 1371: 507/10؛ کاشــانی، 1363: 311/6؛ و... ( ابن ُمَلقَّن آن را 
چنین تبیین نموده اســت کــه: »إِذِ انْبََعَث: أي نهض و ثار لقتــل الناقة« )ابن ُمَلقَّن، 1408: 
560( و مقصود از انبعاث، سرعت ورزیدن در اطاعت از بر انگیزاننده است. )ر.ک: بغوی، 
1420: 260/5( برسوی نیز از کشف االسرار نقل می کند که: »االنبعاث االسراع فی الطاعة 
للباعث او حین قام قدار.« )حقی برسوی، بی تا: 446/10( برخی نیز آن را به معنی »خارج 
شد برای پی کردن شتر با نشاط و حرص« معنا نموده اند. )ر.ک: ابوحیان، 1420: 490/10( 
ابن عاشور این مفهوم را گویاتر از قبلی ها چنین گفته است که: »آن گاه که شقی ترین افراد 
قوم صالح )ع( فردی را بر انگیخت و او ]برای کشتن شتر[ برخاست.« )ابن عاشور، 1420: 

)329/30
ابوالفتوح رازی، واژه مورد بحث را به نتیجه برانگیخته شــدن و به حالت تاثیر پذیری 
و انفعال دانســته، می گوید: »چون بر انگیخته شدی شــقی ترین ایشان« )ابوالفتوح رازی، 
1408: 296/20( فخر رازی نیز به مطاوع بودن »انبعث« از »بََعَث« پرداخته که بدین معنی 
اســت که: »ثمود به هنگام بر انگیخته شــدن شقی ترین شخصشــان، به سبب طغیانشان، 
تکذیب نمودند.« )فخر رازی، 1420: 179/31( آلوســی نیز »انبعــث« را  مطاوع »بََعَث« 
دانســته است که به معنی فرستادش است که با رفتن به باب، به معنی »َذَهَب؛ رفت« شده 
اســت؛ یعنی پس از بر انگیختن قوم، شقی ترین شــخص قوم، تحت تأثیر قرار گرفت و 

برخاست برای پی کردن شتر. )ر.ک: آلوسی، 1415: 362/15(
حال با مراجعه به ترجمه های فارسی متعدد، در جدول زیر، نوع ترجمه آن ها تقسیم بندی 

و ارائه می گردد:
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آیتی، ارفع، برزی، بروجردی، برخاست
پاینده، ترجمه بیان السعاده، 

حلبی، خواجوی، رهنما، سراج، 
فیض، نوبری، یاسری، انصاری، 

دهلوی

ترجمه  به نتیجه )نتیجه برانگیختن، که 
برخاستن است.(

احسن الحدیث، انصاریان، به پا خاست
ترجمه جوامع الجامع، طاهری، 
عاملی، فارسی، مشکینی، مکارم 

//

//فوالدوند، کشف االسراربر پا خاست، بخاست

همان مفهوم فوق با الفاظ عربیپور جوادی، خسرویقیام کرد

همان مفهوم+ مفهوم شتابنسفیبرَجست

بر انگیخته شد، انگیخته 
شد

الهی، پرتوی از قرآن، ترجمه 
المیزان، رضایی، روان جاوید، 
گرمارودی، مخزن العرفان، 

روض الجنان، مجتبوی

معنای دقیق لغوی رعایت شده است.

اشرفی، روان جاوید، شعرانی، بر انگیخت
مصباح زاده، معزی

با توجه به اینکه این فعل، الزم و متعدی به 
کار می رود، اگر مقصود، حالت الزم آن باشد، 
درست است؛ ولی پیشنهاد می شود که برای 
رفع اشتباه، به “برانگیخته شد” ترجمه شود. 

فعل و فاعل، مفرد است و این مترجم، به تفسیر آسانبر انگیختند
صورت جمع ترجمه نموده است.

بدبخت ترین مردم ثمود را 
برانگیخت

ایشان “اَشقاها” را مفعول گرفته؛ و حال آنکه حجه التفاسیر 
فاعل “اِنبََعَث” می باشد، و دوم اینکه “اِنبََعَث” 
را که به باب انفعال رفته و اثرپذیر شده، به 

صورت ثالثی مجرد و متعدی معنا نموده است.
ترجمه صحیحش این است که: »بدبخت ترین 

مردم ثمود، برانگیخته شد و برخاست.«

آنگاه که برانگیخت 
شقی ترین آنها را

میبدی )خالصه تفسیر ادبی و 
عرفانی(

//

این عبارت، ترجمه دقیق نیست، و کامال صفارزادهاقدام به جنایت کرد
تفسیری است.

ترجمة اشتباه .ترجمه تفسیر طبریفرستاده آمد

//کاویانپورآماده کرد
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این ترجمه های پانزده گانه قابل تقسیم بندی در چند قسم می باشد:
1- ترجمه به »برخاســت«، »به پا خاست«، »بر پا خاست«، »بخاست«، همگی ترجمه به 

نتیجه برانگیخته شدن است که مفهوم اصلی آن است. 
2- ترجمه به »قیام کرد« که همان مفهوم با الفاظ عربی است.

3- ترجمه به »برَجست« که در آن، عالوه بر مفهوم برخاستن، نوعی شتاب نیز لحاظ شده 
که به گویایی مطلب کمک می کند.

4- ترجمه به »برانگیخته شد« و »انگیخته شد« که در آن، معنای دقیق لغوی رعایت شده 
است.

5- ترجمه بــه »برانگیخت« که با توجه به اینکه فعل »برانگیختن«، الزم و متعدی به کار 
می رود، اگر مقصود، حالت الزم آن باشــد، درست است؛ ولی بهتر بود که برای رفع اشتباه، 

به »برانگیخته شد« ترجمه می شد.
6- ترجمه به »برانگیختند« که با توجه به اینکه فعل و فاعل، مفرد است، به صورت جمع 

ترجمه شدنش توجیهی ندارد.
7- ترجمه هایی که »اَشقاها« را مفعول گرفته اند و حال آنکه فاعل »اِنبََعَث« می باشد، )ر.ک: 
درویش، 1415: 497/10؛ دعاس، 1425: 450/3؛ صالح، 1998: 448/12؛ کرباســی، 1422: 
643/8؛ علــوان، 1427: 2693/4؛ آدینه ونــد، 1377: 1160/6( خطای دوم اینکه »اِنبََعَث« را 
که به باب انفعال رفته و اثرپذیر شــده، به صورت ثالثی مجرد و متعدی معنا نموده است، 
و شایســته بود که این گونه ترجمه شــود که: »بدبخت ترین مردم ثمود، برانگیخته شــد و 

برخاست.«
8- ترجمه به »اقدام به جنایت کرد« ترجمه دقیقی نیست، و تفسیری است.

9- ترجمه به »فرستاده آمد« و »آماده کرد« ترجمه اشتباهی است.

2. 1. 6. واژه »ُمستَطيراً« در »يَخافوَن يَومًا كاَن َشّرُه ُمستَطيراً«
 در آیه 7 سوره انسان آمده است: ﴿يُوفوَن بِالنَّذِر و يَخافوَن يَومًا كاَن َشّرُه ُمستَطيراً﴾ که بدین 
معناست که در روز قیامت، شر آن روز منتشر می شود و روشن است و به نهایت می رسد. 
کلمه مورد بحث در این آیه، کلمه »ُمســتطیراً« است که از ماده »طیر« گرفته شده و به باب 
استفعال رفته است. ثالثی مجرد آن به معنی پرواز و معلق شدن در هواست که وقتی به باب 
استفعال می رود، در این باب، معنی »انتشار« می یابد. برخی مترجمان از این باب رفتن، غفلت 
نموده، آن را به معنی ثالثی مجردش گرفته اند که پس از بررسی لغوی و تفسیری این واژه، 

به ترجمه های صحیح و ناصحیح پرداخته خواهد شد.
     ابن فارس می گوید: »طاء و یاء و راء اصل واحدی است که داللت بر سبکی چیزی در 
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د هوا می کند و سپس در چیزهای دیگر و در هر سرعتی استعاره گرفته شده است و پرنده را 

بدین جهت "طائر" گویند.« )ابن فارس، 1404: ماده طیر؛ و مشــابهش در ابن منظور، 1414: 
ماده طیر( راغب نیز وجه تسمیه پرنده را به »طائر« بدان جهت دانسته که بال دارد و در هوا 

پرواز می کند. )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: ماده طیر( 
این ماده وقتی به باب اســتفعال می رود، معنای پخش و فاش و منتشر شدن می یابد و لذا 
ُه ُمستطیراً« در آیه مورد بحث، بدین معنی خواهد بود که شرش به همه جا  عبارت »کاَن َشرُّ
گسترش یافته، منتشر خواهد شد و فاش می گردد. )ر.ک: فراهیدی، 1409: ماده طیر؛ ازهری، 
1421: ماده طیر؛ جوهری، 1376: ماده طیــر؛ ابن فارس، 1404: ماده طیر؛ راغب اصفهانی، 
1412: ماده طیر؛ زمخشری، 1979: ماده طیر؛ ابن اثیر، 1367: 151/3؛ ابن منظور، 1414: ماده 

طیر؛ قرشی، 1371: ماده طیر؛ و...(
مفســران نیز به مفهوم واژه مورد بحث پرداخته اند. زمخشــری می گوید: »ُمستَطيراً فاشيًا 
ُمنتَِشــراً بالِغًا اَقصى الَمبالِِغ ...؛ فاش و پخش شــده و به حد باالی آن رسیده که از "اِستَطاَر 
الَحريُق، و اســتَطاَر الَفجُر" گرفته شده که بدین معنی اســت که آتش منتشر شد و روشنی 
فجرصبح، پخش شد.« )زمخشری، 1407: 668/4( بیضاوی نیز ضمن ذکر مطالب زمخشری، 
»ُمســتَطيراً« را بلیغ تر از »طار« دانسته است. )ر.ک: بیضاوی، 1418: 270/5( طبرسی کلمه 
»ُمستَطيراً« را به معنی منتشر شده در جهات مختلف دانسته که به انتهای خود برسد. )ر.ک: 
طبرسی، 1372: 617/10؛ و مشابهش در سمرقندی، 1416: 526/3؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 
74/20؛ آلوســی، 1415: 171/15( برخی دیگر از مفسران، عالوه بر داشتن مفهوم آشکاری 
و انتشــار، امتداد این شر را نیز برای واژه »ُمستَطیر« در نظر گرفته اند. )ر.ک: قرطبی، 1364: 

128/20؛ ابن عاشور، 1420: 356/29(
عالمه طباطبایی مفهوم واژه مورد بحث را همانند دیگر مفســران دانسته، می گوید: »کلمه 
"مستطیر" اسم فاعل از فعل "استطار" است، که به معنای فاش کردن و منتشر کردن در اقطار 
اســت به منتها درجه انتشار، و به طوری که گفته اند1: این کلمه بلیغ تر از کلمه "طار" است، 
وقتی می گویند: "استطار الحریق" معنایش این است که دامنه آتش سوزی گسترده شد، و یا 
وقتی می گویند: "استطار الفجر"، معنایش این است که روشنی صبح گسترده گشت. و منظور 
از "استطار شــر آن روز" شر روز قیامت است، که روز به نهایت رسیدن شدائد و اهوال و 

عذاب ها است.« )طباطبایی، 1390: 126/20(
پس از گزارش دیدگاه مفسران، اکنون ترجمه مترجمان را برای واژه مورد بحث در جدول 

زیر، بررسی می نماییم:

1(  ر.ک: آلوسی، 1415: 29/ 155.



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

182

داوری ترجمهمترجمترجمه

ترجمه به نتیجهفوالدوند، حلبی/ مخزن العرفانفرا گیرنده/ پهن و فرا گیرنده

پور جوادی، ترجمه المیزان، طاهری، فرا گیر
مجتبوی، صفارزاده

//

ترجمه به نتیجه، و ترجمه به حالت الهی قمشه ای، بروجردی، نوبریفراگیرد
فعلی

احسن الحدیث، انصاریان، ترجمه گسترده
جوامع الجامع، رضایی، رهنما، 
فارسی، گلی از بوستان خدا، 

مشکینی، مکارم 

ترجمه صحیح )استطار از طیر گرفته 
شده پس اصلش به هوا برخاستن 
و پریدن است و معنای انتشار و 

گسترده شدن از باب استفعال مأخوذ 
است.(

پراکنده و منتشر/ منتشر و 
پراکنده/ به هر سو پراکنده

خسروی/ فیض االسالم/ترجمه 
طبری

ترجمه لغوی

//روان جاوید/ سراج، دهلویفاش و منتشر/ فاش

شعرانی، یاسری/ مصباح زاده، آشکار/ آشکار و پخش
اشرفی

ترجمه به نتیجه

//خواجویپخش

ترجمه صحیححجه التفاسیر، بیان السعاده، انصاریدامن گستر

ترجمه به نتیجهکاویانپوردامن گیر

همه جا رسیده/ همه جایها/ همه 
جا را گرفته/ همه جا گیر

//عاملی/ نسفی/ آیتی/ پاینده

//گرمارودیهمه گیر

//روض الجنانعام

//کشف االسرارهر جایی و به هر کسی رسد.

//دهم هجریپراکنده و به همه فرا رسنده 

ترجمه نیست؛ بلکه ترجمه به نتیجه ارفعانکار ناپذیر
و تفسیر است.

پوشیده به معنی پنهان است که تفسیر روشنپوشیده
مخالف مراد واژه می باشد.

به ثالثی مجرد معنی شده است.معزیپر زنان

مطابــق جدول فوق، برخی مترجمان، واژه ی »ُمســتَطیراً« را ترجمه به نتیجه و یا ترجمه 
تفسیری نمودند و برخی دیگر، به معنای لغوی آن اکتفا نمودند و برخی به طور صحیح، آن 
را به معنای صحیح آن؛ یعنی گسترده و یا دامن گستر معنا نموده اند. ترجمه آن به »پوشیده« 
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ترجمه به معنی ثالثی مجرد آن است.

2. 2. تسامح در ترجمه واژه مزید به مزید دیگر
گاهی برخی مترجمان، یک واژه از یک باب از ثالثی مزید را به گمان اینکه از باب دیگری 
از ثالثی مزید است، گرفته، معنای نادرستی را ارائه نموده اند که این امر می تواند یا به جهت 
عدم آشنایی دقیق با معانی ابواب بوده و یا اینکه به جهت تساهل اتفاق بیفتد. در ادامه مقاله 

به دو نمونه از این موارد پرداخته می شود.

2. 2. 1. واژه »ال يُقِصروَن« در »َو اِخوانُُهم يَُمّدونَُهم فى الَغىِّ ثُمَّ ال يُقِصروَن«
در آیه 202  اعراف آمده اســت: ﴿َو اِخوانُُهــم يَُمّدونَُهم فى الَغىِّ ثُمَّ ال يُقِصروَن﴾ که بدین 
معنی است: ]در مقابل پرهیزکاران که هرگاه وسوسه های شیطانی به آنان نزدیک شود، متوّجه 
می شوند و خدا را یاد می کنند، و بینا می گردند، که آیه قبل متذکر آن شد،[ برادران ]شیطان 

صفت[ مشرکان را پیوسته در گمراهی می کشند و هیچ کوتاهی نمی کنند.
واژه مورد بحث در این آیه، کلمه »ال يُقِصروَن« است که از »قَُصَر يَقُصُر« به معنی  کوتاه 
شــدن، )ر.ک: ابن منظور، 1414: 95/5؛ بستانی، 1375: 697( و »قََصَر يَقُصُر« به معنی کم 
شدن، ارزان شــدن، )ر.ک: بســتانی، 1375: 697( حبس و نگه داشتن، )ر.ک: جوهری، 
1376: 794/2 ؛ زمخشــری، 1979: 509( و عاجز شدن می باشد. )ر.ک: جوهری، 1376: 
794/2( ابن اثیر »أَقْصر الصالة« را  لغت شــاذی در » َقَصَر« دانســته است. )ر.ک: ابن اثیر، 

)70/4 :1367
گاهی این واژه در ثالثی مجرد، معنای متعدی نیز می یابد که از آن جمله است آنجا که گفته 

می شود: »قََصَرهُ  يَْقِصُرُه« یعنی کوتاهش کرد. )ر.ک: فیروزآبادی، 1415: 202/2(
هنگامی که این واژه به باب افعال برود، و گفته شود: »أقَصَر فالٌن عن الشي ِء يُْقِصُر إقصاراً« 
بدین معنی می شود که شخص از آن چیز یا کار، خود داری کرد و تمام شد. )ر.ک: ازهری، 
1421: 280/8؛ صاحــب، 1414: 259/5( ابن فارس می گوید: »أَْقَصْرت  عنه إذا نزعَت عنه و 
أنت قادٌر عليه« یعنی از آن کار دســت کشــیدی و از رسیدن به آن خودداری کردی و حال 
آنکه به انجام آن توانایی. )ر.ک: ابن فارس، 1404: 96/5؛ و مشــابهش در ابن سیده، 1421: 
192/6؛ راغب اصفهانی، 1412: 673( وقتی گفته می شود: »اَقَصَر الَخيّاُط الّثوَب« بدین معنی 

است که خیاط، لباس را کوتاه کرد. )ر.ک: حیدری، 1381: 613/1(
َر فالٌن في الحاجةِ« بدین معناست  وقتی که این ماده به باب تفعیل برود، و گفته شود: »َقصَّ
که در به دســت آوردن حاجتش سســتی کرد. )ر.ک: ازهری، 1421: ماده قصر؛ جوهری، 
1376: مــاده قصر؛ ابن فارس، 1404: ماده قصر؛ زبیــدی، 1414: ماده قصر( راغب نیز بین 
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َر في کذا": در آن کار سستی کرد،  َر عنه« فرق گذاشــته، می گوید: »"َقصَّ َر فيه« و »قَصَّ »قَصَّ
َر عنه": به او نرســید و آنرا بدســت نیاورد.« )راغب اصفهانــی، 1412: ماده قصر(  و "َقصَّ
ر عنه   زبیدی نیز، تقســیم بندی دیگری را این گونه بیان داشته است که: گفته شده است: "قَصَّ
تَْقِصيراً" یعنی آن کار را در حالی که توان آن را نداشــت، ترک کرد، و "أَقَْصَر" یعنی از آن 
کار خــودداری کرد در حالی که توان آن را داشــت.« )زبیدی، 1414: ماده قصر( برخی نیز 
َر ِمن َشــعِرهِ  تَقصيراً« اشاره نموده اند که بدین معناست که مقداری از موی  به اصطالح »قَصَّ
سرش را کوتاه کرد. )ر.ک: ازهری، 1421: ماده قصر( و »قَّصر الشى َء« یعنی آن را کوتاه کرد. 

)ر.ک: ابن سیده، 1421: ماده قصر( 
َط )کوتاهی کرد(، فَتََر )سستی کرد(، َغَفَل )غفلت  َر« را به معنی فَرَّ اســماعیل صینی »قَّصَّ
کرد(، اَضاَع )ضایع کرد(، َســها )سهو نمود(، تَهاَوَن )سستی نمود(، و اَغَفَل )غفلت ورزید( 
گرفته است. »قََصَر زيٌد فى تربيِه اَوالِدِه« یعنی زید در تربیت فرزندانش، سستی کرد. )ر.ک: 

اسماعیل صینی، 1414: 90(
زمخشری در تبیین »اليُقِصروَن« گفته است: »ال يُمِسكوَن َعن اِغوائِِهم؛ از گمراه کردن آنها 
خود داری نمی کنند.« )زمخشــری، 1407: 191/2؛ بیضاوی، 1418: 47/3 ؛ و مشابهش در 
ابو حیان، 1420: 260/5( طبرســی نیز آن را به معنی »ال يَُكّفونَ؛ خودداری نمی کنند.« گرفته 
است. )ر.ک: طبرسی، 1372: 790/4( میبدی نیز آن را به معنی خودداری کردن دانسته است. 
)ر.ک: میبدی، 1371: 826/3( ابوالفتوح رازی آن را به معنی »باز نمی ایســتند.« گرفته است. 
)ر.ک: ابوالفتوح رازی، 1408: 49/9( ابن عاشــور، اقصار را به معنی »اِمســاک و خودداری« 
)ر.ک: ابن عاشور، 1420: 408/8( و آلوسی، »اليُقِصروَن« را به معنی »اليُمِسكون؛ خودداری 
نمی کنند« گرفته اســت. )ر.ک: آلوســی، 1415: 139/5( قرطبی نیز »االِقصار« را به معنی به 

پایان رساندن چیزی دانسته است. )ر.ک: قرطبی، 1364: 351/7(
دیگر مفســران نیز »اليُقِصروَن« را به معنی »اليُمِسكون؛ خودداری نمی کنند« گرفته اند، 
)ر.ک: ابن ُمَلقَّن، 1408: 147؛ ابوالســعود، 1983: 309/3؛ خطیب شربینی، 1425: 628/1؛ 
فیض کاشــانی، 1418: 420/1؛ حقی برسوی، بی تا: 300/3؛ شبر، 1407: 450/2؛ شحاته، 
1421: 1668/5؛ صابونی، 1421: 454/1؛ حوی، 1424: 2073/4؛ ابیاری، 1405: 545/9؛ 
و...( و یا به »ال ینتهون عن غیهم؛ از گمراه کردنشــان باز نمی ایســتند« )ر.ک: طباطبایی، 
1390: 381/8؛ و مشــابهش در زحیلــی، 1422: 769/1(، و در فارســی، آن را بــه »باز 
نمی ایستند« گرفته اند. )ر.ک: کاشانی، 1363: 172/2؛ کاشفی، بی تا: 373؛ اشکوری، 1373: 

151/2؛ و...(
     پس معنی»الیُقِصروَن« از باب افعال، خودداری نمی کنند است که در ترجمه های مورد 

بررسی، این گونه آمده است: 
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ترجمه درستآیتی، ترجمه جوامع الجامع، خواجوی، روض الجنان، نسفیباز نمی ایستند

//کشف االسرارفرو نمی ایستند

احسن الحدیث، اشرفی، الهی قمشه ای، برزی، پور جوادی، کوتاهی نمی کنند
ترجمه المیزان )در حالی که در خود المیزان »ال یکف 

المشرکون و ال ینتهون عن غیهم.« )ر.ک: طباطبایی، 1390: 
8/ 381( آمده که به معنی خودداری کردن است؛ نه کوتاهی 

نمودن، تفسیر آسان، حلبی، رهنما، روان جاوید، روشن، 
گرمارودی، قرائتی، ترجمه بیان السعاده )با اینکه در خود 

بیان السعاده، “الُیمِسکوَن” آمده است که به معنی خودداری 
کردن است؛ نه کوتاهی نمودن. )ر.ک: سلطان علیشاه،  

)2/224 :1408

اشتباه

//خسروی، رضاییکوتاه نمی آیند

تقصیر نمی کنند/ قصور 
نمی کنند

//بروجردی/ بیان السعاده

//انصاریانکوتاهی نمی ورزند

کوتاهی نکنند/ کوتاه 
نمی آیند

//پاینده/ ارفع

با توجه به جدول ترجمه ها، متوجه می شویم که برخی با کم دقتی، آن را به باب تفعیل معنی 
نموده و به کوتاهی نکردن ترجمه نموده اند؛ همانند ترجمه انصاریان و پاینده و ارفع و...

ْعَن أَيِْديَُهن...«  ا َرأَيْنَُه أَْكبَْرنَهُ    َو قَطَّ 2. 2. 2. واژه »اَكبَرنَُه« در »... فََلمَّ
ْعَن أَيِْديَُهن ...﴾ که مربوط به میهمانی  ا َرأَيْنَُه أَْكبَْرنَهُ   َو قَطَّ در آیه31 یوسف آمده است: ﴿...فََلمَّ
زلیخا برای زنان دربار است که وقتی دستور داد یوسف وارد مجلس شود، آنها او را بزرگ 
داشتند و دستانشان را بریدند. محل بحث در این آیه، کلمه »اَکبَرنَُه« است که از ریشه »َکبَُر« 
به معنی »بزرگ شد« است که وقتی به باب افعال می رود )اَکبََر( بدین معنا می شود که »بزرگ 
یافت«؛ ولی وقتی به باب تفعیل می رود )َکبََّر( معنی »تکبیر گفت« می یابد. برخی مترجمان، 
در ترجمه این آیه، »أَْكبَْرنَهُ « را به »َکبَّرنَُه« گرفته اند که پس از بحث لغوی و تفسیری، به آن 

پرداخته خواهد شد.
وقتی گفته شود: »َكبَُر يَكبُُر َكبارًه« بدین معنی است که بزرگ شد. )ر.ک:صاحب، 1414: 
ماده کبر؛ ابن اثیر، 1367: 140/4( و »َکبَِر یَْکبُُر کِبَرا« زمانی گفته می شود که سن شخصی باال 

رود. )ر.ک: ابن درید، 1988: ماده کبر؛ جوهری، 1376: 801/2؛ بستانی، 1375: 718 (



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

186

»أكبرتُ  الشــي َء أُكبره  إكبارا« بدین معناست که چیزی در دلت بزرگ جلوه کند و از آن 
ا َرأَيْنَهُ  أَْكبَْرنَهُ «، و آن به معنی بزرگ  تعجب کنی؛ همانند آنچه در قرآن آمده اســت که: »فََلمَّ
داشــتن، )ر.ک: ابن درید، 1988: ماده کبر؛ و مشابهش در ازهری، 1421: ماده کبر؛ جوهری، 
1376: ماده کبر؛ ابن فارس، 1404: 154/5( و یا بزرگ یافتن اســت. )ر.ک: راغب اصفهانی، 

1412: ماده کبر؛ زمخشری، 1979: 534؛ ابن منظور، 1414: 126/5(
»تکبیــر در نماز و غیر آن بر وزن تفعیل اســت همچنان که گقته می شــود: "اللّ  أكبر"« 
)ابن درید، 1988: ماده کبر؛ و مشابهش در ابن ســیده، 1421: 11/7؛ ابن منظور، 1414: ماده 

کبر؛ فیروز آبادی، 1415: ماده کبر(  
مفســران نیز در تفســیر آیه مورد بحث به نوعی به فرق بین »َكبَّر« و »اَكبََر« پرداخته اند. 
زمخشــری »اَكبَرنَُه« در آیه مورد بحث را به معنی »بزرگ داشــتند« گرفته اســت. )ر.ک: 
زمخشری، 1407: 464/2؛ و مشابهش در بیضاوی، 1418: 162/3؛ قرطبی، 1364: 180/10( 
طبرســی با توضیحی بیشتر، گفته است: »"اَكبَرنَُه" یعنی بزرگ داشتند و در زیبایی او متحیر 
شــدند؛ چرا که در زیبایی، همانند ماه در شب چهاردهم بود.« )طبرسی، 1372: 352/5؛ و 
مشــابهش در ســمرقندی، 1416: 190/2؛ ابوحیان، 1420: 268/6( ابن عاشور ضمن اشاره 
به بزرگ داشتن جمال و شــمائل یوسف توسط زنان، می گوید که همزه در این واژه برای 

»برشمردن« است؛ یعنی بزرگ شمردنش. )ر.ک: ابن عاشور، 1420: 55/12(
مترجمان، واژه  »اَكبَرنَُه« را  بدین گونه ترجمه نموده اند:

داوری ترجمهمترجمترجمه

ترجمه صحیحآیتی، برزی، معزی  بزرگش شمردند

//مکارمبزرگ )و زیبا( شمردند

//رضاییبزرگ شمردندش

//روان جاوید، کوثر، مشکینی، یاسریبزرگ شمردند

احسن الحدیث، الهی، پور جوادی، گرمارودی، بزرگش یافتند
مجتبوی، انصاری

//

//سراج، روشن، حجه التفاسیربزرگ یافتندش، بزرگ یافتند

//خواجوی/ فیض االسالم، مصباح زادهبزرگش دیدند/ بزرگ داشتند

//اشرفیبزرگ داشتندش

//پاینده، روض الجنان، شعرانی، فارسیبزرگش داشتند.

//نوربزرگش یافتند

//کشف االسراربزرگ آمد ایشان را

//انصاریانبزرگ )و بسیار زیبا( یافتند.
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//بروجردی او را بزرگ دیدند.

//طاهریاو را بزرگ تشخیص دادند

ترجمه مفهومیفوالدوند، حلبیشگرف یافتند، شگفتش داشتند.

//نسفیافتاد هیبتی در ایشان

ترجمه نادرستتفسیر آسان تعجب کردند

//گلی از بوستان خدادر تعجب فرو رفتند

//کاویانپور، ترجمه جوامع الجامعحیرت کردند، حیران شدند

//ترجمه المیزانحیران او شدند

//ترجمه بیان السعاده، مخزن العرفانزبان به تکبیر گشودند.

 غالب مترجمان، واژه ی مورد بررســی را به درستی معنا نموده اند؛ جز اینکه برخی مثل 
کاویانپور و دیگران، آن را به »حیرت کردند« و »تعجب نمودند« و مشابه آن ترجمه نموده اند 

که ترجمه مناسبی نیست.

نتیجه گیری
پژوهش حاضر در پاسخ به سؤاالت پژوهش به نتایج زیر دست یافته است:

1- با بررســی شــش واژه ای که در این مقاله صورت گرفت، به دســت آمد که برخی 
مترجمان، واژه های مورد بحث را بــا اینکه به ثالثی مزید رفته اند، همچنان به ثالثی مجرد 

معنا نموده اند.
2- در دو واژه بررسی شده در این مقاله، برخی مترجمان، دچار اشتباه در تشخیص باب 

ثالثی مزید شده اند و آن را به باب دیگر معنا نموده اند.
3- در بیــن مترجمان مورد بررســی در این مقاله، برخی همانند آیتــی، رهنما، مکارم، 
فوالدوند و... کمال دقت را داشته اند و تمام جهات ریشه ای و آنچه را به جهت دخالت باب 
باید رعایت شود، رعایت نموده اند که در جدول های مربوطه، ارائه شده است. برخی دیگر 
هماننــد ابوالفتوح رازی، عاملی، معزی، و گاهی فوالدوند و ... تنها مفهوم را رســانده اند و 
برخی نیز همانند گرمارودی، الهی قمشــه ای، خسروی رضایی و صاحب تفسیر روشن و... 
به طور کلی به جهت عدم تشخیص ثالثی مزید از ثالثی مجرد، و یا َخلط بین ابواب ثالثی 
مزید، معنای نادرستی را ارائه نموده اند. البته همه مترجمان، همه جا یکسان عمل ننموده اند 

و چه بسا در موارد زیادی به درستی ترجمه نمودند و گاهی خطا نمودند.
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کتابنامه
قرآن کریم، 56 مترجم متفاوت. - 
آدینه وند لرستانی، محمدرضا )1377ش(: »کلمة اهلل العلیا«، تهران: اسوه، چاپ اول.- 
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