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چکیده

ترجمه یکی از مهمترین ابزار رســانهای است که بشر برای انتقال مفاهیم از زبان مبداء به
زبان مقصد ،از آن بهره میبرد .یکی از اسلوبهای مهمی که در فهم فحوای متن قرآن کریم
مطرح میباشد ،تضمین نحوی است .تضمین از احوال لفظ و دارای معانی متفاوتی از جمله
اعطای معنای چیزی به چیز دیگر اســت؛ به بیان دیگر ،قرار دادن لفظی به جای لفظ دیگر
به سبب اینکه معنای آن را میرساند .این قاعده ه م در افعال ،ه م در اسماء و هم درحروف
در گستره زبان و ادبیات عرب مشاهده میشود .تضمین نحوی در فعل این است که فعلی
متض ّمن معنای فعل دیگری باشــد و یک لفظ بر دو معنا داللت نماید .این نوشتار به روش
توصیفی ـ تحلیلی در صدد بررسی واژهشناسی افعالی است که دارای تضمین نحوی بوده و
نیز به تطبیق معانی و برابرهای فارسی آن در ترجمههای مکارم و مشکینی میپردازد .نتایج
تحقیق نشــان میدهد  18فعل از افعال سوره مبارک بقره دارای تضمین نحوی است که در
هیچ یک از ترجمههای مذکور ،جز در برخی موارد ،به آنها پرداخته نشــده و معنای اولیه
افعال به ترجمه انتقال داده شده است.
واژگان کلیدی :تضمین نحوی ،ترجمه افعال ،سوره بقره ،ترجمه مشکینی ،ترجمه مکارم.
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قــرآن کریم به عنوان کتابی جامع و مانع از همان ابتــدای مورد توجه طبقات مختلف
جامعه بشــری قرار گرفته و هر کسی به تناسب ظرفیت وجودی خویش از آن بهره برده
است .در این میان ،قشر خاصی از جامعه ،از نگرش ظاهری به قرآن گذر کرده و به عمق
و باطــن قرآن توجه نمودند که در نتیجه آن بســیاری از علوم برای درک بهتر این کتاب
آسمانی پدیدار شد که از جمله آن میتوان علم صرف و نحو ،علم بالغت ،علم فقه اللغه
و علم تفسیر را بر شــمرد .یکی از اصطالحاتی که در شناسایی معنای صحیح کلمات به
وجود آمد ،تضمین نحوی بود که میتوان آن را به علم بالغت و مفردات مربوط دانست.
تضمین نحوی به عنوان یک اصل در میان دانشــمندان پذیرفته شــده است ،اما با بررسی
ترجمههای قرآن کریم مالحظه میشــود که برخی از مترجمــان به این اصطالح وفادار
نیستند .این در حالی است که برای انتقال مفهوم و پیام متن از زبان مبداء به زبان مقصد،
شــناخت و به کارگیری عناصر دستوری و ساختاری زبان مبداء ضروری به نظر میرسد.
مقاله حاضر به بحث و بررسی تضمین نحوی پرداخته و افعال سوره بقره را از منظر میزان
توجه مترجمان به تضمین نحوی مورد ارزیابی قرار داده اســت .برای این منظور مطالعه
و بررســی ترجمههای آقایان مکارم شیرازی و مشــکینی در دستور کار قرار گرفته است
که در ردیف ترجمههای محتوایی یا هســت ه به هســته ،معنوی و امین و محتوا به محتوا
میباشــند .هدف اساســي در این نوع ترجمهها انتقال دادن معنا ،محتوا و پيام متن مبدأ و
نيز روان بودن و عامه فهم بودن متن مقصد ميباشــد؛ بــه عبارت ديگر آنچه در ترجمه
معنايي اهميت دارد ،پيام و محتواي متن مبدأ و ســاختارهاي زبان مقصد اســت .در اين
شيوه ترجمه ،کوشش مترجم بر آن است تا راهي ميانه بین افراط و تفريط برود؛ يعني نه
روش ترجمه تحتاللفظي و نه شــيوه آزاد را بپيمايد ،بلکه ســعي ميکند تا پيام و هدف
اصلي متن را براي مخاطب بيان کند؛ ضمن آنکه تالش ميکند تا خصوصيات لفظي متن
اصلي را در قالب جملهاي بازسازي کند و به زبان مقصد انتقال دهد .در اين نوع ترجمه،
ســاختارهاي خاص زبان مبدأ به ندرت در زبان مقصد نفوذ ميکنند .انســجام گفتاري و
ترتيب عناصر دســتوري به دليل تعهد اين نوع ترجمه به زبان مقصد و ســاختارهاي آن
برقرار اســت .نهايت آنکه از نظر معنايي معموالً ميان متن مقصد و متن مبدأ تعادل وجود
دارد ،اما از نظر زباني به ويژه دقايق و ظرايف لفظي ،صرفي ،بالغي و نحوي ،تعادل کامل
و کافي برقرار نيست.
۱ـ۱ـ بیان مسأله

عدم توجه به ســاختار و بافت نحوی و بالغی قرآن کریم یکی از مشــکالت شــایع در
ترجمههاست که در اغلب ترجمهها به چشم میخورد .تضمین نحوی از جمله سبکهایی
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۱ـ۲ـ پرسشهای پژوهش

این پژوهش در پی دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسشهای زیر میباشد:

۱ـ تضمین نحوی چیست؟
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اســت که در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ـ ادﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ بدان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و آﺛﺎر اﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻳﺎ
ﻛﻢﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻫﻮﻳﺪاﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﺷﻜﺎري در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اســت .شــناخت شاخصهها و سبکهای زبان عربی در
ترجمه قرآن کریم یکی از بایستههایی است که یک مترجم بدان نیاز دارد .تضمین نحوی از
اسالیبی است که بدون توجه بدان ترجمه از نقص و کاستی مبرا نخواهد بود .بنابراین نگاشته
حاضر در پی شناســایی تضمین نحوی در افعال ســوره مبارک بقره و ارزیابی ترجمههای
مکارم و مشکینی از نظر رعایت اسلوب مذکور میباشد.

۲ـ آیا در سوره مبارک بقره افعالی وجود دارد که دارای تضمین نحوی باشد؟

۳ـ در ترجمههای مشــکینی و مکارم تا چه اندازه به اســلوب تضمین نحوی توجه شده
است و آیا مترجمان در به کار بردن معادلهای مناسب برای لفظ َّ
مضمن موفق بودهاند؟
۱ـ۳ـ پشینه پژوهش

قرآن کریم خود به جهت جایگاه واال و اهمیت بســزا ،سبب به وجود آمدن بسیاری از
علوم گشــته است .از جمله علومی که ارتباطی ناگسستنی با قرآن کریم دارد ،علم بالغت
و علم صرف و نحو میباشد .بر همین اساس ،بسیاری از دانشمندان و محققان ،در زمینه
اسلوب و ویژگیهای ســبکی قرآن کریم پژوهشهایی را سامان دادهاند .تضمین نحوی
یکی از ســبکهای پرکاربرد در قرآن میباشد که محققان قدیم و جدید بدان پرداختهاند؛
هر چند احصاء آن آثار در این موجز امکانپذیر نیســت ،اما برای آشــنایی بیشتر به چند
نمونه اشــاره میشــود .در ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺎﺑﻲ ﺟﺪا
ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﻨﻲ (392هـ) اﺳﺖ .وي مینویسد« :اﻳﻦ ﺑﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن را
ﺳﺎده و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻣﻲاﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﭼﻘﺪر دور از ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺴﺘﻨﺪ!» (ابنجني)91 ،2 :1429 ،
از جمله کتبی که به صورت مستقل موضوع تضمین نحوی را بررسی کرده است ،کتاب
التضمین النحوی فی القرآن الکریم تألیف محمدندیم فاضل میباشــد و همچنین ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ایــن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را
ﺑﺮﺷﻤﺮد« :تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن» از محمدهادی زبرجد و بتول علوی که در
ســال  1393منتشر شده است« .روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮي در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي
معاصر قرآن» از علی حاجیخانی و توحید پاشــایی که در ســال  1392به چاپ رسیده
است« .نگاهی به مســأله تضمین کلمات در زبان عربی» از زانوس احمدپاشا که در سال
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 1388به طبع رســیده اســت .با تامل و مداقّه در آثار نگاشتهشده مالحظه میشود که اثر
مســتقلی که به معادلیابی تضمین نحوی افعال در یک سوره و در ترجمههایی مشخص
بپردازد ،یافت نمیشــود .بر همین اساس به نظر میرســد موضوع مقاله حاضر به نوعی
بدیع و تازه است.
۱ـ۴ـ روش و ابزار پژوهش
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روش تحقیــق به کار گرفتهشــده در پژوهش حاضر ،روش توصیفی ـ تحلیلی اســت.
این پژوهش نخســت به کشف و بررسی افعالی که در ســوره مبارک بقره دارای تضمین
نحوی میباشــد ،اهتمام ورزیده و سپس با رویکرد معادلیابی به برابرهای افعال یادشده در
ترجمههای مشــکینی و مکارم میپردازد و ضمن ارزیابی و مقایســه دو ترجمه به پیشنهاد
ترجمهای بر مبنای تضمین نحوی میپردازد.

2ـ مفهوم شناسی
۲ـ۱ـ تضمین در لغت

تضمین از ریشــه "ضمن" اســت" .ضمن" در لغت به معنای کفالت و متعهد شدن است
(ابنمنظــور )257 ،13 :1416 ،تضمیــن مصدر فعل "ض ّمن" از باب تفعیل اســت" .ض َّمن
الشــی َء" یعنی چیزی را در چیزی جای داد؛ مانند اینکه متاعی را در درون ظرفی یا مرده را
ي َء؛ آن را به او سپرد و او
در قبر جای دهند( .ابنفارس )246 ،5 :1387 ،ضَ َّم َن :ضَ َّمن ُه الشــ 
را تاوان داد( .بستانی)571 :1375 ،
۲ـ۲ـ تضمین در اصطالح

نحویان تضمین را با تعریفهای نزدیک به هم معرفی کردهاند .ابنهشام در مغنی اللبیب
میگوید« :تضمین عبارت است از این که به لفظی ،معنای لفظ دیگر تزریق شود و حکم
لفظ دوم را به آن بدهند و بدین صورت لفظ واحد دربردارنده دو معنا گردد( ».ابنهشام،
 )897 ،2 :1979حســن عباس در النحو الوافی به نقل از برخی نحویان ،تضمین را چنین
تعریف مینماید« :تضمین آن اســت که لفظ در اصل در معنای خود به کار رود و به تبع
آن مفید معنای مناسب دیگری باشد؛ بدون آنکه آن لفظ استعمال گردد یا در تقدیر گرفته
شــود ».همچنین وی به نقل از بعضی دیگــر می گوید« :تضمین قرار دادن لفظی به جای
لفظ دیگر است؛ زیرا دربردارنده معنای لفظ دوم است .تضمین الحاق یک ریشه به ریشه
دیگری اســت از نظر حکم؛ به طوری که معنای ریشه اولی در دومی گنجانده شود و آن
دو معنی میتوانند مترادف یا متناسب باشند( ».عباس )564 ،2 :1975 ،ابوالبقاء عکبری در
الکلیّات میگوید« :تضمین اشراب و اعطای معنای فعلی به فعل دیگر است تا با فعل اول
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همانند فعل دوم برخورد شود؛ به عبارت دیگر تضمین آن است که لفظی بدون ذکر لفظ
دیگر ،معنایی بیش از اســتحقاق خود را در بر گیرد( ».عکبری )266 : ،سیوطی در کتاب
اشــباه و نظایر تضمین را اینگونه تعریــف میکند« :لفظی به جای لفظ دیگر قرار بگیرد؛
چون در بر دارنده معنای لفظ دوم اســت( ».ســیوطی )241 ،1 :1406 ،همچنین زرکشی
میگوید« :تضمین عبارت است از دادن معنای لفظی به لفظ دیگر( ».زرکشی ،بیتا)338 :
بر این اســاس ،تعریف نهایی تضمین چنین است« :تضمین عبارت است از اینکه معنای
لفظی در لفظ دیگر گنجانده شــود؛ به طوری که عالوه بر در بر داشــتن معنای دو لفظ،
حکم لفظ دوم را به خــود اختصاص دهد( ».فاضل )97 ،1 :1426 ،مث ً
ب" بنا
ال فعل " َر ُح َ
بر اســتعمال لغوی ،فعلی الزم است؛ مانند این آیه شریف که میفرمایدَ ﴿ :و َضاقَ ْت َع َل ْي ُك ُم
َْ
ض ب ِ َما َر ُحبَ ْت﴾ (توبه« )25/و زمين با همه فراخى بر شما تنگ گرديد ».اگر گفته شود:
ال ْر ُ
«رحبتکم الدار» در این صورت " َر ُحبَت" متضمن معنای "وســع" گشته و مثل آن متعدی
شده است( .عباس)565 ،2 :1975 ،
۲ـ۳ـ فواید تضمین نحوی

توسع در معناست که گوینده بلیغ
فراگیرترین و روشنترین فایده بالغی تضمین ،ایجاز و ّ
با توســل به آن ،بدون اینکه واژهها را به کار برد ،به انتقال مفاهیم دســت مییابد .ابنهشام
ی عربها ب ه لفظی معنای لفظی دیگر را میپوشانند و به لفظ ا ّول حکم لفظ
گفت ه است« :گاه 
ت ک ه کلمهای معنای دو
ن اس 
ن میگوین د و فایده آن ،ای 
د ّو م را اعطا ء میکنند که به آن تضمی 
ی نقل میکند که گفته است« :آیا
کلم ه را در آن واحد تأدیه میکند ».وی ســپس از زمخشر 
نمیبینی ک ه معنای " التَعدُ " در آیه شریف ﴿ َو َل تَ ْع ُد َع ْينَ َ
اك َعن ْهم﴾ (کهف)28/؛ "و دو ديدهات
ن آن چنین میشودَ " :و ال تَقتَ ِحم
را از آنان بر مگير" را که به معنای " التَقتَ ِحم" است و تضمی 
َع َ
یرهم"( ».ابنهشام)897 ،2 :1979 ،
یناک ُمجا ِو َزت َ
َین إلی َغ َ

3ـ انواع تضمین نحوی
۳ـ۱ـ تضمین در اسم

ﺗﻀﻤﻴﻦ در اﺳﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و وﺿﻌﻲ اﺳﻢ ،ﺗﺼﺮف و ﻣﻌﻨﺎي دﻳﮕﺮي
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ در آن اﺷﺮاب ﻛﻨﻴﻢ؛ به عبارت دیگر یعنی اسمی ،معنای اسم دیگر را در بر
الرف َُث
گرفته و معنای هــر دو را افاده کند( .نجفی )47 :1386 ،مانند ﴿أُ ِح َّل ل َ ُك ْم ل َ ْي َل َة ِّ
الصيَا ِم َّ
ِلى ن ِ َس ُ
ائكم﴾ (بقره )187/که در آن ،ﻛﻠﻤﻪ "اﻟﺮﻓﺚ" که در ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
إ َ
"ﺟﻤﺎع" آﻣﺪه اﺳﺖ( ،فراهیدی )695 ،1 :1375 ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف "اﻟﻲ" همراه شده اﺳﺖ؛
ﺣﺎل آنکه در اﺻﻞ ﺑﺎ ﺣﺮف "ﺑﺎء" ﻣﻲآﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﻀﺎء ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﺧﻠﻮت ﻛﺮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮي اســت ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻠﻮت ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ( .طبرسی،1 :1377 ،
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 )105ﺑﺮﺧﻲ دیگر از ﻟﻐﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ "اﻓﻀﺎء" اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺧﻠﻮت ﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮاه
ﺑﺎ او در آﻣﻴﺰد ،ﺧﻮاه ﻧﻴﺎﻣﻴﺰد( .طریحــی )331 :1375 ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﻟﻲ و رﻫﺎ ﺑﻮدن از ﻗﻴﺪ
ْضى ب َ ْع ُض ُك ْم
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺘﻌﺪي ﺑﻪ "اﻟﻲ" ﺷﺪه اﺳﺖ( .مصطفوی )111 :1368 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﴿ َو قَ ْد أَف َ
ِلى ب َ ْعض﴾ (ﻧﺴﺎء« )21/درحالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد»" .رﻓﺚ"
إ َ
سخنی است متضمن چیزی که ذکر آن قبیح است؛ به همین سبب با حرف جر "اﻟﻲ" به کار
رفته اســت و "اﻓﻀﺎء" بدان جهت با حرف جر "اﻟﻲ" متعدی میشود که به معنای انضمام و
تماس است( .جوادی)448 ،9 :1389 ،
۳ـ۲ـ تضمین در فعل

تضمین افعال جایی است که فعلی متضمن معنای فعل دیگری باشد؛ یعنی معنای دو فعل
در آن باشد؛ مانند فعلی که با حرفی متعدی شود ،در حالی که عادت ًا با آن متعدی نمیشود.
بنابراین ،الزم اســت یا خود فعل تأویل شــود یا آن حرف به حرفی تأویل شــود که عادت ًا
تعدیه با آن انجام میشــود( .نجفی )46 :1386 ،مانندَ ﴿ :ع ْينًا يَ ْش َر ُب بهِا ِعبَا ُد اهلل﴾(انسان)۶/
که در اینجا "یشرب" با حرف جر "باء" متعدی شده است؛ در حالی که ﻓﻌﻞ "ﻳﺸﺮب" ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﻮﺷﻴﺪن ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎي "ﻳﺮوي" ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﺮاب ﺷﺪن اﺳﺖ؛ لذا "ﻳﺸﺮب" ﺑﺎ ﺣﺮف "ﺑﺎء" ﻣﺘﻌﺪي
ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﭘﺲ آﻳﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻫﻢ ﻣﻲﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﻴﺮاب
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
3ـ۳ـ تضمین در حرف

تضمین در حروف به این معناست که حرفی ،معنای حقیقی و مجازی را با هم داشته باشد.
در اینکــه آﻳﺎ در ﺣﺮف ﻫﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه اﻳﻦ را ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻚ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺣﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ( .نجفی )72 :1386 ،مانند:
ام ِة َل َريْ َب فِي ِه َو َم ْن أَ ْص َد ُق ِم َن َّ
﴿ َّ
الل ِ َح ِديثًا﴾ (نساء)87/
اللُ َل إِل َ َه إ َِّل ُه َو لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم إ َ
ِلى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ
تضمین در این آیه مربوط به عبارات "إ ِ َ
لى يَ ْومِ الْقِيَا َم ِه" است که "الى" در معنى "فى" به کار
رفته است؛ يعنى همه شما را در روز قیامت جمع میسازد.

4ـ تضمین در افعال سوره مبارک بقره
الص َلو َة َو م ِّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِف ُقون﴾ (بقره)3/
ون َّ
يم َ
ين يُ ْؤ ِمنُ َ
۴ـ۱ـ ﴿ال َّ ِذ َ
ون بِال ْ َغ ْي ِب َو يُ ِق ُ

مکارم( :پرهيزكاران) كســانى هســتند كه به غيب [آنچه از حس پوشيده و پنهان است]،
ايمان مىآورند و نماز را بر پا مىدارند و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى دادهايم،
انفاق مىكنند.
مشکینی :آنها كه به غيب ايمان دارند (به امور پنهان از حواس مانند خدا ،وحى ،فرشتگان
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تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به لفظ "يُؤْ مِنُونَ " مربوط میباشــد .عبدالسالم میگوید« :تضمین فعل
"آمن" یعنی به غیب اقرار میکنند برای افاده معنای تصدیق به قلب و اقرار به زبان؛ مثل آیه
شریف ﴿ َء َامنُواْ بِاهلل﴾ (نساء )39/که به معنای تصدیق وحدانیت اهلل تعالی و اقرار بدان است».
(هارون ،بیتا )56 :با این توصیف این آیه شریف چنین معنا میشود:
كسانى هســتند كه به غيب اقرار یا اعتراف میکنند (تصدیق وحدانیت اهلل تعالی و اقرار
بــدان) و نماز را بر پا مىدارند و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى دادهايم ،انفاق
مىكنند.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

و معاد) و نماز را بر پا مىكنند (خضوع در برابر حق دارند) و از آنچه به آنها روزى دادهايم،
انفاق مىنمايند.

با بررسی ترجمهها مشاهده میشود که آقایان مکارم و مشکینی هیچکدام معنای تضمینی
را رعایت نکردهاند.

ِلى َشيَا ِطينِه ِْم قَالُواْ إِن َّا َم َع ُك ْم إِن ََّما ْنح ُن ُم ْست َهز ُِءو ن﴾
ين َء َامنُواْ قَالُواْ َء َامنَّا َو إِذَا َخ َل ْواْ إ َ
4ـ2ـ ﴿ َو إِذَا ل َ ُقواْ ال َّ ِذ َ

(بقره)14/

مــکارم :و هنگامى كه افراد باايمان را مالقات مىكننــد و مىگويند« :ما ايمان آوردهايم!»
(ولى) هنگامى كه با شيطانهاى خود خلوت مىكنند ،مىگويند« :ما با شمائيم! ما فقط (آنها
را) مسخره مىكنيم!»
مشــکینی :و چون با كســانى كه ايمان آوردهاند ديدار كنند ،گويند :ما ايمان آورديم و
هنگامى كه با شــيطانهاى خود (ياران ســركش خود) خلوت كنند ،گويند :بىترديد ما با
شماييم؛ جز اين نيست كه ما (آنها را با اظهار ايمان) مسخره مىكنيم.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه مربوط اســت به عبارت" :خَ َل ْوا ْ" .شوکانی معتقد است که فعل "خال"
با حرف جر "باء" متعدی میگردد و چون با حرف جر "إلى" متعدی شــده است ،متضمن
إنص ِر ُفوا"َ " ،ذ َهبوا" يا "اِصغَوا" است( .شوکانی )52 ،1 :1414 ،که چنین معنا میشود:
معنای " َ

«و هنگامى كه به سوى دوستان گمراه خود میروند ،میگویند »...
آقایان مکارم و مشــکینی هر دو واژه "خَ َل ْوا ْ" را بــه معنای خلوت کردن معنا کردهاند که
موجب از بین رفتن معنای تضمینی شده است و بهتر بود آ ن را "رفتن" ترجمه میکردند.
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س َعن ن َّ ْف ٍ
س َش ْيئا﴾ (بقره)48/
۴ـ3ـ ﴿ َوات َّ ُقواْ يَ ْو ًما َّل َ
تجزِى ن َ ْف ٌ

مکارم :و از آن روز بترسيد كه كسى مجازات ديگرى را نمىپذيرد.
مشکینی :و از روزى پروا كنيد كه هيچكس از كسى ح ّقى را ادا و حاجتى را روا و عذابى
را دفع نمىكند.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی
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تضمین در این آیه مربوط اســت به عبارت "اليَ ْجــزِي" ،که هم به معناى "جزا و كيفر و
پاداش" است و هم به معناى "كفايت و تك ّفل" كه در اينجا مراد معناى د ّوم است( .زمخشری،
بیتا )67 ،1 :بنابراین ترجمه آن چنین میشــود« :و بترسيد از روزى كه هيچكس ديگرى را
كفايت نمىكند و كيفر اعمالش را تح ّمل نمىكند».
ترجمــه آقای مکارم تا حــدودی تضمین را رعایت نموده اســت ،اما در ترجمه آقای
مشــکینی تضمین به صورت واضح بیان نشده و سعی شده است که با چندین عنوان معنا
را تفهیم کند.
َ
تحدِّ ثُون ُهم بِما فَتَ َح َّ
ِلى ب َ ْع ٍ
اللُ َع َل ْي ُك ْم
ين َء َامنُواْ قَالُواْ َء َامنَّا َوإِذَا َخ َل ب َ ْع ُض ُه ْم إ َ
۴ـ۴ـ ﴿ َوإِذَا ل َ ُقواْ ال َّ ِذ َ
ض قَالُواْ أ ُ
َ
َ
ند َرب ِّ ُك ْم أف ََل تَ ْع ِق ُلو ن﴾ (بقره)76/
اجو ُكم ب ِ ِه ِع َ
لِيُ َح ُّ

مکارم :و هنگامى كه مؤمنان را مالقات كنند ،مىگويند« :ايمان آوردهايم ».ولى هنگامى
كه بــا يكديگر خلوت مىكنند( ،بعضى به بعضى ديگر اعتــراض كرده) مىگويند« :چرا
مطالبى را كه خداوند (درباره صفات پيامبر اســام) براى شــما بيان كرد ،به مســلمانان
بازگو مىكنيد تا (روز رســتاخيز) در پيشــگاه خدا ،بر ضد شما به آن استدالل كنند؟! آيا
نمىفهميد؟!
مشــکینی :و چون كسانى را كه ايمان آوردهاند مالقات كنند ،مىگويند :ما ايمان آورديم
و وقتــى با يكديگر خلوت مىكنند( ،به يكديگر) مىگويند :چرا (از آيات تورات) آنچه را
كه خدا (علمش را) بر شــما گشوده (مانند آياتى كه صفات پيامبر اسالم و صدق او را بيان
محاجه كنند
مىكند) به مســلمانها بازگو مىكنيد تا با همين حكم نزد پروردگارتان با شما
ّ
(و پيروز شوند)؟ آيا نمىانديشيد؟
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به فعل "خال" مربوط اســت .ابوحیان معتقد اســت که فعل "خال" با
حرف جر "الی" متعدی میگردد و چون با حرف جر "إلى" متعدی شــده است ،متضمن
معنای "انضوی و اســتکان" به معنای "تسليم شدن و زير بار رفتن" است؛ به خاطر اینکه
تضمین افعال نســبت به تضمین حروف اولی است( .اندلسی )273 ،1 :1420 ،لذا چنین
100

مالحظه میشود که در تراجم مذکور فعل "خال" به معنای خلوت کردن ترجمه شده است؛
در حالی که معنای تضمینی همان تسليم شدن و زير بار رفتن است.
الر ُسل﴾ (بقره)87/
وسى ال ْ ِكتَ َ
اب َو قَف َّْينَا ِمن ب َ ْع ِد ِه ب ِ ُّ
۴ـ۵ـ ﴿ َو ل َ َق ْد َءاتَ ْينَا ُم َ

مکارم :ما به موسى كتاب (تورات) داديم و بعد از او پيامبرانى پشت سر هم فرستاديم.
مشــکینی :و تحقيق ًا ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم و پس از او فرستادگانى را پشت
سر هم فرستاديم.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

معنا میشود« :اين يهوديان هنگامى كه مؤمنان را مالقات مىكنند ،مىگويند« :ما هم ايمان
آوردهايم» ،ولى هنگامى كه به سوى يكديگر مىروند و بعضى در برابر بعضى ديگر تسليم
میشوند و زير بار سخنان آنها میروند ،مىگويند« :چرا حقايقى را كه خداوند در تورات
(دربار ه پيامبرى مح ّمد و اوصاف و مشخّ صات او) براى شما فاش كرده به مسلمانان بازگو
مىكنيد تا آنها بتوانند در پيشگاه خداوند عليه شما به آن اخبار استناد كنند؟ آيا عقل خود
را به كار نمىبنديد؟

تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمیــن در این آیه به عبارت " َق َّفيْنَا" مربوط اســت کــه در اینجا متضمن معنای "جئنا؛
آوردهایم" میباشد؛ یعنی «و جئنا مِن ب َ ْع ِده ِ بِال ُّر ُسل یقفو بعضهم بعضأ» (شبر)120 ،1 :1407 ،
بنابراین ،این آیه شــریف چنین معنا میشود« :ما از پى او پيامبران بسیاری را پشت سر هم
آوردهایم».
هــر دو مترجم محترم به جای لفظ "آوردهایم" از لفظ "فرســتادیم" در ترجمه اســتفاده
کردهاند .لذا معنای تضمینی را لحاظ نکردهاند.
َ
َ
ثر ُه ْم َل يُ ْؤ ِمنُون﴾ (بقره )100/
ذَه فَر ٌ
4ـ6ـ ﴿أ َو ُكلَّ َما َعا َه ُدواْ َع ْه ًدا ن َّبَ ُ
ِيق ِّم ْن ُهم ب َ ْل أ ْك ُ

مکارم :و آيا چنين نيســت كه هر بار آنها [يهود] پيمانى (با خدا و پيامبر) بستند ،جمعى
آن را دور افكندند (و مخالفت كردند ).آرى ،بيشتر آنان ايمان نمىآورند.
مشکینی :و چرا (چنين است كه) هر زمان معاهدهاى (با خدا و پيامبرانش) بستند ،گروهى
از آنها ،آن را شكستند؟! (اينها نه تنها عهد مىشكنند) ،بلكه بيشترشان ايمان نمىآورند.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت " َعا َهدُ وا" مربوط اســت .آلوســی (آلوسی ،بیتا)235 ،2 :
و عکبــری (عکبری )30 ،1 :1419 ،میگویند :معنای تضمینــی " َعا َهدُ وا ْ" ،عبارت "أعطوا؛
عطايشان كنند یا چيزى داده شوند" است که بر این اساس چنین معنا میشود« :آيا هر بار كه

سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
بهار و تابستان
1397
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پيمانىداده شوند (یا عطايشان كنند) ،مگر چنین نیست که يك دسته از اينها پيمان را نديده
انگاشته و به آن عمل نمىكنند؟ بلکه بيشترشان ايمان نمىآورند».
هر دو مترجم محترم به جای لفظ داده شــوند یا عطايشان كنند ،از لفظ بستند در ترجمه
استفاده کردهاند .لذا معنای تضمینی را به درستی لحاظ نکردهاند.
ص بِر ْحمتِ ِه َمن يَ َشاء َو َّ
۴ـ۷ـ ﴿ َو َّ
اللُ ذُو ال ْ َف ْضلِ ال ْ َع ِظي ِم﴾ (بقره)105/
اللُ َ
يختَ ُّ َ َ
ُ
سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
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مکارم :در حالى كه خداوند ،رحمت خود را به هر كس بخواهد ،اختصاص مىدهد.
مشکینی :در حالى كه خداوند هر كس را بخواهد ،مخصوص رحمت خود مىكند.

تحلیل و ترجمه پیشنهادی

ص"
تضمین در این آیه به عبارت" :يخَ تَ ُّ
ص ب ِ َر ْح َمت ِ ِه" مربوط است .ممکن است فعل "يخَ تَ ُ
الزم باشــد و متضمن معنای "ینفرد" باشد یا اینکه متعدی باشــد و متضمن معنای "یُفرد؛
برگزيدن و انتخاب کردن" باشــد( .اندلسی )340 ،1 :1420 ،که در این صورت چنین معنا
میشود« :خداوند تعالى هر كه را بخواهد به رحمت خود اختصاص مىدهد و براى نبوت
اختيار مىكند و بر میگزیند».

ص" معنای
هــر دو مترجم معنای تضمینی را لحاظ نکردهاند؛ زیــرا در ترجمه لفظ "يخَ تَ ُّ
دیگری را به کار نبردهاند.
الر ُس َ
لى َع ِقبَ ْيه﴾
ــول ِم َّمــن يَن َقلِ ُب َع َ
۴ـ۸ـ ﴿ َو َمــا َج َع ْلنَا ال ْ ِق ْب َل َة الَّتىِ ُك َ
نت َع َلي َها إ َِّل لِنَ ْع َل َم َمن يَتَّبِ ُع َّ
(بقره)143/

مــکارم :و ما ،آن قبلهاى را كه قب ً
ال بر آن بودى ،تنها براى اين قرار داديم كه افرادى كه از
پيامبر پيروى مىكنند ،از آنها كه به جاهليت باز مىگردند ،مشخص شوند.
مشکینی :و ما قبلهاى را كه بر آن بودى (بيت المقدس را) قرار نداده بوديم؛ جز براى آنكه
كســى را كه پيروى از اين پيامبر مىكند ،از كسى كه به عقب باز مىگردد (و در قبله سابق
باقى مىماند) ،بازشناسيم (علم ازلى ما منطبق به معلوم خارجى شود).
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت "لِنَ ْع َل َم" مربوط اســت .آلوسی در این مورد میگوید« :لفظ
"علم" مض ّمن معنای "تمییز" است( ».آلوسی ،بیتا )6 ،2 :مقصود از اینكه فرموده است «تا
اينكه ما بدانيم» همان امتحان و آزمايش است و چون آزمايش اغلب سبب علم ميشود ،در
اينجا مسبب يعنى علم را به جاى سبب يعنى آزمايش قرار داده و اين نحو استعمال در كالم
عرب بسيار ديده ميشود( .ابو الفتوح )204 ،2 :1408 ،پس چنین معنا میشود« :ما قبلهاى را
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در تراجم هر دو مترجم لفظ تضمینی استعمال نشده است.

اللُ َج ِم ًيعا إ َِّن َّ
ات أَيْ َن َما تَ ُكونُواْ يَ ْأ ِت ب ِ ُكم َّ
ير ِ
لى ُك ِّل
اللَ َع َ
۴ـ۹ـ ﴿ َو ل ِ ُك ِّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َولِّي َها ف ْ
ُ
َاستَبِ ُقواْ ال ْ َخ ْ
َشى ٍء قَ ِدير﴾ (بقره)148/

مکارم :هر طايفهاى قبلهاى دارد كه خداوند آن را تعيين كرده است (بنابراين ،زياد درباره
قبله گفتگو نكنيد! و به جاى آن )،در نيكىها و اعمال خير بر يكديگر سبقت جوييد! هر جا
باشيد ،خداوند همه شما را (براى پاداش و كيفر در برابر اعمال نيك و بد ،در روز رستاخيز)
حاضر مىكند؛ زيرا او بر هر كارى تواناست.
مشــکینی :و براى هر گروهى قبلهاى است كه (روى خود) بدان سوى مىگردانند (يهود
به بيت المقدس ،نصارى به مشــرق ،مســلمين به كعبه) پس (در آن نزاع نكنيد و) به سوى
كارهاى خير سبقت جوييد .هر جا كه باشيد ،خداوند همه شما را (به صحنه محشر) خواهد
آورد (تا جزاى عمل دهد) .همانا خداوند بر همه چيز تواناست.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

كه بر آن بودى ،تغيير نداديم؛ مگر براى اينكه بيازماييم و جدا سازيم گروهى را كه از پيغمبر
خدا پيروى مىكنند ،از آنان كه عقبگرد كنند و به مخالفت با او برخيزند».

تحلیل و ترجمه پیشنهادی

استَب ِ ُقوا" امر ارشادى
تضمین در این آیه به عبارت " َف ْ
اســتَب ِ ُقوا ْ" مربوط است که امر در " ْ
است ،نه مولوى؛ يعنى به حكم عقل بر انسان الزم است به خيرات بشتابد هر قدر كه مي
تواند( .طیب )243 ،2 :1378 ،ســبقت در كار خير ،ارزش آن را افزايش مىدهد .در قرآن
استَب ِ ُقوا" در مورد كار خير به كار رفته است .بنابراین این
واژههاى "ســارِ ُعوا"" ،ساب ِ ُقوا" َو " ْ
آیه چنین معنا میشود« :در انجام دادن أعمال نيك و طاعات و عبادات مبادرت و تعجيل
كنيد».
استَب ِ ُقوا ْ" معنای سبقت جوييد را به کار بردهاند؛ در
آقایان مکارم و مشــکینی برای لفظ " َف ْ
حالی که به حکم آنچه که بیان شــد ،معنای دیگری نیز دارد و آن ســرعت گرفتن ،شتاب
نمودن و پيشقدم بودن میباشد.
۴ـ۱۰ـ ﴿ ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ال ْ ِق َصاص﴾ (بقره )178/

مکارم :حكم قصاص در مورد كشتگان ،بر شما نوشته شده است.

مشکینی :بر شما درباره كشتهشدگان (به عمد ،حكم) قصاص نوشته و مقرر شده.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی
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ب" مربوط است که تضمین آن به معنای فرض و واجب
تضمین در این آیه به عبارت " ُكت ِ َ
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بودن اســت( .هارون ،بیتا )57 :که چنین معنا میشود« :حکم قصاص درباره کشته شدگان
بر شما فرض و واجب گرديد».
آقای مکارم تضمین را رعایت ننموده است ،اما آقای مشکینی هر دو معنا یعنی هم نوشتن
و هم فرض بودن را در ترجمه لحاظ کردهاند.
۴ـ۱۱ـ ﴿ َو لِتُ َكب ِرواْ َّ
لى َما َه َدا ُك ْم﴾ (بقره)185/
اللَ َع َ
ّ
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مکارم :و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده ،بزرگ بشمريد.

مشکینی :و خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده ،تكبير گوييد و بزرگ شماريد.

تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت "لِتُ َكب ّ ِروا ْ" مربوط است .فعل "کبّر" به وسیله حرف جر "علی"

متعدی میشــود ،لیکن متضمن معنای حمد و سپاس میگردد( .زمخشری ،بیتا)337 ،1 :
"تکبروا" به معنای "تعظموا" اســت .تعظیم و بزرگداشــت اهلل تعالی به وسیله حمد و ثنای
اوســت و این به خاطر هدایتی است که در حق بندگان روا داشته است( .عمادی ،بیتا،1 :
 )200لذا این چنین معنا می شــود« :و خداوند را به خاطر نعمت هدايتى كه به شــما عطا
فرموده ،حمد و ثنا گویید».
هیچکدام از مترجمها معنای حمد و سپاس را به کار نبستهاند.
الحج﴾ (بقره)197/
۴ـ۱۲ـ ﴿ف ََمن ف ََر َ
ض فِيه َِّن ْ

مکارم :كسانى كه (با بستن احرام و شروع به مناسك حج )،حج را بر خود فرض كردهاند.

مشــکینی :پس كســى كه در اين ماهها حج را (به واسطه بســتن احرام ،بر خود) واجب
ساخت.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت " َف َر َ
ض فِيهِ َّن" مربوط اســت .اســتعمال "فِيهِ َّن" به خاطر آن
است که الزمه به جا آوردن حج تنها در ماههای معینی نزد مردم که همان شوال ،ذیالقعده
وذىالحج ه است ،باشد .همچنان که ابنعباس میگوید« :اگر در غیر این ماهها باشد ،آوردن
این لفظ خالی از فایده میبود( ».آلوســی ،بیتا )482 ،1 :بنابراین چنین معنا میشود« :حج
در ماههايى معلوم و مشخص است ،پس هر کس كه در آن ماهها فريضه حج مىگزارد »...
آقای مشکینی در ترجمه لفظ "فِيهِ َّن" معنای تضمینی را رعایت نمودهاند ،اما آقای مکارم
تضمین را رعایت ننموده است.
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مکارم :و اگر زندگى خود را بــا زندگى آنان بياميزيد( ،مانعى ندارد) آن ها برادر (دينى)
شــما هســتند( .و همچون يك برادر با آن ها رفتار كنيد!) خداوند ،مفسدان را از مصلحان،
بازمىشناســد .و اگر خدا بخواهد ،شــما را به زحمت مىاندازد (و دستور مىدهد در عين
سرپرســتى يتيمان ،زندگى و اموال آن ها را به كلى از اموال خود ،جدا سازيد ولى خداوند
چنين نمىكند)؛ زيرا او توانا و حكيم است.

مشکینی[ :آرى ،تا] درباره [آنچه به صالح] دنيا و آخرت [است] بينديشيد .و از تو درباره
يتيمان مىپرسند ،بگو :اصالح امور آنان بهتر است و اگر با آنان معاشرت كنيد و امورتان را
با امورشــان بياميزيد [كارى خداپسندانه است] آنان برادر دينى شما هستند و خدا افسادگر
[در امور يتيم] را از اصالحگر بازمىشناســد .و اگر خدا مىخواســت شما را [در تكليف و
مسئوليت نسبت به مال و جان يتيم] به زحمت مىانداخت؛ مسلم ًا خدا تواناى شكستناپذير
و حكيم است.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

ل ْعنَتَ ُكم إِ َّن َّ
اللُ يَ ْع َلم الْم ْف ِس َد ِم َن الْم ْصلِ ِح َو لَو َشاء َّ
تخال ِ ُطو ُهم فَإ ِْخوان ُ ُكم َو َّ
اللُ َ َ
اللَ َعزِي ٌز
۴ـ۱۳ـ ﴿ َو إِن ُ
ُ
ُ ُ
ْ َ
ْ
َ ْ
ْ
يم﴾ (بقره)220/
َح ِك ٌ

تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به ﻓﻌﻞ "يَ ْع َل ُم" مربوط اســت که ﺑﺎ حــرف "ﻣﻦ" آﻣﺪه و ﻣﺘﻌﺪي ﺷﺪه
است .بنابراین ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﻞ "ﻳﻤﻴﺰ" یعنی "ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ" است.
(صافی )456 ،۱ :1998 ،لذا این آیه شریف چنین معنا میشود« :ﺧﺪاوﻧﺪ شخص مفسد را از
شخص مصلح ﻣﻌﻠﻮم و ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ».

با مشــاهده تراجم مالحظه میشــود که ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ که همان "ﻳﻤﻴﺰ" اســت ،در
هیچکدام از ترجمهها اعمال نشده است.
ص أَ ْرب َ َع ِة أَش ُه ٍر فَإِن فَاءو فَ ِإ َّن َّ
ور َّر ِحيم﴾ (بقره)226/
ين يُ ْؤل ُ َ
ون ِمن ن َِّسائه ِْم تَ َرب ُّ ُ
۴ـ۱۴ـ ﴿لِّلَّ ِذ َ
اللَ َغ ُف ٌ
ُ

مکارم :كســانى كه زنان خود را "ايالء" مىنمايند [سوگند ياد مىكنند كه با آنها ،آميزش
جنســى ننمايند ]،حق دارند چهار ماه انتظار بكشند( .و در ضمن اين چهار ماه ،وضع خود
را با همســر خويش ،از نظر ادامه زندگى يا طالق ،روشــن سازند ).اگر (در اين فرصت)،
بازگشت كنند( ،چيزى بر آنها نيست؛ زيرا) خداوند ،آمرزنده و مهربان است.

مشکینی :براى كسانى كه براى دورى از زنان خود (به قصد آزار آنها) سوگند ياد مىكنند
(كه بيش از چهار ماه با آنها آميزش جنسى نكنند) ،چهار ماه مهلت است .پس اگر بازگشتند
(و كفاره دادند و همبستر شدند) ،همانا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است( .اين سوگند
گرچه بر امر حرام و خود نيز حرام اســت؛ لكن منعقد مىشود و باطل كردن و دادن كفاره
واجب مىگردد).

سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
بهار و تابستان
1397
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ون" با حرف
ون ِمن ن َِّســائه ِْم" مربوط اســت .فعل "يُ ْؤل ُ َ
تضمین در این آیه به عبارت "يُ ْؤل ُ َ
جر "من" متعدی گردیده و متضمن و در بردارنده معنای "ابتعد" است و منظور از سوگند
این افراد این اســت که از مباشرت با زنان خود دوری کنند( .جوادی)231 ،11 :1389 ،
که چنین معنا میشــود« :كسانى كه سوگند ياد مىكنند از مباشرت با همسران خود دورى
گزینند »...
سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
بهار و تابستان
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آقای مکارم در ترجمه معنای تضمینی را در داخل کروشه بیان کردهاند که چندان مناسب
نیست ،اما آقای مشکینی تضمین را در این مورد رعایت نموده است.
﴾ (بقره)235/
اب أَ َج َل ُه 
اح َح َ
۴ـ۱۵ـ ﴿ َو َل تَ ْعز ُِمواْ ُع ْق َد َة الن َِّك ِ
تى يَ ْب ُل َغ ال ْ ِكتَ ُ

مکارم :اقدام به ازدواج ننماييد تا عدّ ه آنها سر آيد.

مشکینی :و هرگز تصميم بستن عقد زوجيت نگيريد تا عدّ ه مقرر به پايان رسد.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت "تَ ْع ِز ُموا ْ" مربوط است .لفظ "عزم" در اصل متعدی به حرف
جر "علی" اســت ،لیکن در این آیه شریف معنای "نوی؛ نيت ،قصد" یا "اوجب" را تضمین
نموده است و به همین علت متعدی بنفسه گردیده است( .فاضل )478 ،1 :1426 ،در واقع
نهى از انجام عقد ازدواج به صورت مؤكد اســت؛ يعنى حتى نيت چنين كارى را در زمان
عدّ ه نكنيد( .طبرســی )130 ،1 :1377 ،لذا چنین معنا میشود« :قصد و نيت ازدواج ننماييد
تا عده آنها به سر آيد».
در تراجم مذکور هیچ ذکری از قصد و نیت نشده است ،بلکه عین ًا عمل ازدواج را استعمال
نمودهاند.
ال ل َ ُهم َّ
اللُ ُموتُواْ ثُ َّم أَ ْحيَا ُه ْم
ين َخ َر ُجواْ ِمن ِديَا ِر ِه ْم َو ُه ْم أُل ُ ٌ
ِلى ال َّ ِذ َ
وف َح َ
ذَر ال ْ َم ْو ِت فَ َق َ ُ
4ـ16ـ ﴿أل َ ْم تَ َر إ َ
َ
َّ َ
ثر النَّ ِ
لى النَّ ِ
اس َل يَ ْش ُك ُرون﴾ (بقره)243/
اس َو ل َ ِك َّن أ ْك َ
إِ َّن الل لَذُو ف َْضلٍ َع َ

مــکارم :آيا نديدى جمعيتى را كــه از ترس مرگ ،از خانههاى خــود فرار كردند؟ و
آنان ،هزارها نفر بودند (كه به بهانه بيمارى طاعون ،از شــركت در ميدان جهاد خوددارى
نمودند) .خداوند به آنها گفت :بميريد! (و به همان بيمارى كه آن را بهانه قرار داده بودند،
مردند ).ســپس خدا آنها را زنــده كرد (و ماجراى زندگى آنهــا را درس عبرتى براى
آيندگان قرار داد ).خداوند نســبت به بندگان خود احسان مىكند ،ولى بيشتر مردم ،شكر
(او را) به جا نمىآورند.
مشکینی :آيا (به ديده عبرت) ننگريستى به كسانى كه از خانههاى خود در حالى كه هزاران
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تضمین در این آیه به عبارت "أل َ ْم ت ََر" مربوط اســت .كلمه "رؤيت" كه مصدر فعل "ترى"

است و به معناى ديدن است ،در اينجا به معناى ديدن نيامده ،بلكه به معناى علم آمده است
و لذا فعل "رأی" اگر به معنای دیدن با چشــم باشد ،متعدی به یک مفعول است ،اما گر به
معنای دیدن قلبی باشــد ،متعدی به دو مفعول است( .طباطبایی )422 ،۲ :1374 ،پس چنین
معنا میشود« :آيا ندانستی ونشنیدی داستان آنان كه هزاران نفر بودند و از بيم مرگ ،از ديار
خويش بيرون شــدند كه خدا به ايشــان گفت بميريد ،آنگاه زندهشان كرد؛ كه خدا بر مردم
كريم است ،ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمىكنند.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

نفر بودند ،از بيم مرگ (و براى فرار ازجهاد) بيرون آمدند .پس خداوند به آنها گفت« :تن
به مرگ بسپاريد» آنگاه آنان را زنده ساخت .آرى ،خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش
است ،ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمىكنند.

با مشاهده تراجم مالحظه میشود که ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﻞ "ترى" در هیچکدام از ترجمهها
اعمال نشده است.
۴ـ۱۷ـ ﴿قَ َ
ال ف َُخذْ أَ ْرب َ َع ًة ِّم َن ال َّطي ِر ف َُص ْر ُه َّن إِل َ ْيك﴾ (بقره)260/

مکارم :فرمود :در اين صورت ،چهار نوع از مرغان را انتخاب كن! و آنها را (پس از ذبح
كردن )،قطعه قطعه كن (و در هم بياميز)!

مشــکینی :گفت :پس چهار (نوع) پرنده بگير و آنها را به خود نزديك گردان (تا عالئم
جسمى آنها را به دقت ببينى) و ريز ريز (و مخلوط به هم) كن.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در اینجا در عبارت " َف ُص ْر ُه َّن" اســت .در اين آيه شريف فعل "صرهن" به معنای
"قطع" یعنی همان قطعه قطعه كردن اســت و اگر با حرف جر "الی" متعدی به مفعول دوم
شــود ،دليل بر آن نيســت كه به معناى "متمايل كردن" باشد ،بلكه براى اين است كه كلمه
نامبرده عالوه بر معناى "قطع كردنر متضمن معناى "أمال؛ به طرف خودكشــيدن و متمايل
كردن" نيز میباشــد .این تضمین بیان میکند که حضرت ابراهیم (علیه الســام) آن چهار
حیوان را به خود عادت داد تا پس از زنده شــدن ،هنگامی که آنها را به سوی خویش فرا
میخواند ،با او مأنوس باشند و به سوی وی گرایش پیدا کنند( .جوادی )38 ،12 :1389 ،لذا
چنین معنا میشود« :پس چهار نوع از مرغان را بگير و آنها را به سوى خود متمايل كن و
آنها را قطعه قطعه كن».

سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
بهار و تابستان
1397

هیچکدام از ترجمههای مذکور معنای تضمینی را رعایت نکرده است.
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ين ين ِف ُق َ َ
ات َّ
الل ِ َو تَ ْثبِيتًا ِّم ْن أَن ُف ِس ِ
اء َم ْر َض ِ
ــه ْم َك َمثَلِ َجنَّ ِة ب ِ َربْ َو ٍة أَ َصاب َ َها
۴ـ۱۸ـ ﴿ َو َمثَ ُل ال َّ ِذ َ ُ
ون أ ْم َوال َ ُه ُم ابْتِ َغ َ
َواب ِ ٌل فَأتَ ْت أُ ُك َل َها ِض ْع َفينِ فَإِن لَّم يُ ِصب ْها َواب ِ ٌل ف ََط ٌّل َو َّ
ون ب َ ِصير﴾ (بقره)265/
اللُ ب ِ َما تَ ْع َم ُل َ
ْ

مکارم :و (كار) كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى در)
روح خود انفاق مىكنند ،همچون باغى اســت كه در نقطه بلندى باشد و بارانهاى درشت
به آن برسد (و از هواى آزاد و نور آفتاب ،به حد كافى بهره گيرد) و ميوه خود را دو چندان
دهد (كه هميشه شاداب و باطراوت است) و خداوند به آنچه انجام مىدهيد ،بيناست.
سال ا ّول
شمارة د ّوم
پیاپی2 :
بهار و تابستان
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مشکینی :و مثل (انفاقات) كسانى كه اموالشان را براى طلب خشنودى خدا و استوارسازى
روحشــان (در ايمان و عمل) انفاق مىكنند ،مثل باغى است در جايى مرتفع كه باران تندى
بدان رسيده ،پس ميوه خود را دوچندان داده باشد .پس اگر باران تندى نرسيده ،باران نرمى
رسيده (و بىگياه نمانده است) و خداوند به آنچه عمل مىكنيد ،بيناست.
تحلیل و ترجمه پیشنهادی

تضمین در این آیه به عبارت " َو تَثْبِيت ًا م ِ ْن أَن ْ ُف ِسهِ ْم" مربوط است" .تثبيت" به معناى "تصديق
و يقين" اســت؛ یعنی با چنين حالتى انفاق مىكنند .بعضى ديگــر گفتهاند" :تثبيت" ،كه به
معناى استوار كردن است ،در اينجا به معناى داشتن بصيرت آمده است و معناى جمله چنین
میشــود كه مال خود را بابصيرت انفاق مىكنند .بعضى ديگر گفتهاند :منظور اين است كه
تأمل و دقت مىكنند ،اگر ديدند نيتشان خالص براى خدا است ،انفاق مىكنند و اگر ديدند
چيزى از ريا هم با نیت برای خدا در دلشان آميخته شده و خالصه ،هم خدا را در نظر دارد
و هم ريا را ،از انفاق خوددارى مىكنند( .طباطبایی )600 ،2 :1374 ،پس بر اساس مباحث
یادشــده ،آیه شریف چنین معنا میشود« :كســانى كه اموالشان را از جهت طلب خشنودى
خداوند و با یقین و بصيرت و براى تحكيم ايمانشــان انفاق مىكنند »... ،در این آیه شریف
نیز هر دو مترجم محترم معنای فعل مض ّمن را به کار نبستهاند.

نتیجهگیری

۱ـ تضمین در لغت متعهد شــدن و در برگیری است و در اصطالح افاده دو معنا از یک
لفظ میباشد که فایده آن دامنهبخشی و توسع در معنا است.
۲ـ تضمین نحوی شــامل ســه نوع مختلف از جمله تضمین در اسم ،تضمین در فعل و
تضمین در حرف میباشد که قرآن کریم در بیان و تعابیر خود از هر سه نوع تضمین نحوی
استفاده نموده است.

۳ـ ﺑﻴﺸﺘﺮین ﻣﻮارد ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .تضمین افعال ،در جایی است که فعلی
متضمن معنای فعل دیگری باشد؛ یعنی معنای دو فعل در آن باشد.
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۴ـ با بررســی انجامیافته در افعال ســوره مبارک بقره مشخص گردید که هجده فعل از

۵ـ در ﻣﻴﺎن روشﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ،روش ﻟﻔﻆﺑﻪﻟﻔﻆ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ نحــوی بــه نظــر
نمیرسد؛ ﺑﻠﻜﻪ روش ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و آزاد ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اداي ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮي آﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﭘﺲ اﻳﻦ ﻟﻔﻆ
وﺟﻮد دارد ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرات داﺧﻞ
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺟﺒﺮان ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اینکــه ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ
ً
اﺻﻮﻻ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ.
اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و
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بستانى ،فؤاد افرام :)1375( ،فرهنگ ابجدى ،ترجمه رضا مهيار،تهران :انتشارات اسالمي ،چاپ دوم.جوادی آملی ،عبداهلل :)1389( ،تفسیر تسنیم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ اول.جوهری ،اسماعیل بن ح ّماد :)1404( ،الصحاح ،بیروت :دار العم للمالیین ،چاپ سوم.زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهلل( ،بیتا) :البرهان فی علوم القرآن ،قاهره :مکتبه دار التراث.زمخشری ،محمود بن عمر( ،بیتا) :الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتب العربیه ،چاپ سوم.سیوطی ،جاللالدین :)1406( ،االشباه و النظایر فی نحو ،بیروت:مؤسسه الرساله ،چاپ اول.شبر ،عبداهلل :)1407( ،الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين ،تحقیق :محمد بحرالعلوم ،كويت :مكتبهاأللفين ،چاپ اول.
شوكانى ،محمد بن على :)1414( ،فتح القدير،بيروت :دار الكلم الطيب ،چاپ اول.ﺻﺎﻓﯽ ،محمود :)1998( ،اﻟﺠﺪول ﻓﯽ اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن و ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻪ ،دﻣﺸﻖ :دار اﻟﺮﺷﻴﺪ.طباطبایی ،سید محمدحسین :)1374( ،الميزان ،ترجمه محمدباقر موسوى همدانى ،قم :جامعهمدرسين،چاپ پنجم.
طبرسى ،فضل بن حسن :1377 ،تفسير جوامع الجامع ،قم:انتشارات حوزه علميه ،چاپ اول.طریحی ،فخرالدین :)1375( ،مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم.-طيب ،عبد الحسين :)1378( ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.

 ینیکشم و مراکم یاههمجرت رد نآ یاهربارب و یوحن نیمضتلالخ زا لاعفا یسانشانعم

افعال سوره مذکور دارای معنای متضمن می باشد .با تطبیق افعال دارای تضمین نحوی در
ترجمههای مشکینی و مکارم روشن میشود که در هر دو ترجمه ،جز در مواردی اندک ،از
بحث تضمین نحوی غفلت شده است.
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عاملى ،ابراهيم :)1360( ،تفسير عاملى ،به کوشش علىاكبر غفارى ،تهران :انتشارات صدوق.عباس ،حسن :)1975( ،النحو الوافی ،قاهره :دار المعارف ،چاپ سوم.ّ
عبدالل بن الحسین :)1419( ،الکلیّات ،بیروت :مؤسسة الرساله ،چاپ دوم.
عکبری ،أبوالبقاءعمادی ،ابوســعود محمد بن محمد( ،بیتا) :ارشاد عقل سلیم الی مزایا القرآن کریم ،بیروت :دار احیاءالتراث العربی.
فاضل ،محمدندیم :)1426( ،التضمین النحوی فی القرآن الکریم ،مدینه :دار الزمان ،چاپ اول.فــراﻫﻴﺪی ،ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ احمد :)١٣٧٥( ،اﻟﻌﻴﻦ ،به کوشــش اﺑﺮاﻫﻴﻢ ســاﻣﺮاﺋﯽ و ﻣﻬﺪی مخزوﻣﯽ ،تهران:اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻮﻩ.
مصطفوی ،ﺣﺴﻦ :)1368( ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﻳﻢ ،تهران :وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.نجفی ،ســید رضا« :)1386( ،وجه بالغی تضمین نحوی در زبان عربی» ،مشهد :مجله دانشکده ادبیاتو علوم انسانی.
-هارون ،عبدالسالم( ،بیتا) ،االشاره الى االيجاز فى بعض انواع المجاز ،دمشق :مطابع دار الفكر.

