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Abstract
Accurate understanding of texts, especially the miraculous text of the 
Holy Quran, requires deciphering the words and instruments that make 
up the chain of speech, which, due to insufficient attention, has led to 
a misunderstanding of the meaning of the verses and the slip of many 
Persian translations of the Quran. There are tools in the Holy Qur'an that 
require careful translation and have different semantic meanings in dif-
ferent contexts. This research uses a descriptive-analytical method to 
translate the devices "tall, lord, short" due to the importance of recogniz-
ing their semantic meanings, which sometimes have a conflict between 
their semantic aspects, and any inaccuracy in correctly recognizing these 
meanings leads to deviation from revelatory purposes.  The results show 
that most of the tools have not been correctly identified and translated, 
and in many places both the commentators' point of view and these tools 
have been ignored. The most slip is in the translation of "Qad" and "Rab-
ba" and the least slip is in the translation of "Kam".
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شیوه برخورد ترمجه های فاریس قرآن با برگردان ادوات»قد، رّب، مک« 
با تأکید بر ترمجه مشکیین، خرمشاهی، فوالدوند و اهلی قمشه ای

)تاریخ دریافت: 02-12-1400تاریخ پذیرش: 1401-04-20(

  
حسین خانی کلقای1، فاطمه سواری2

چکیده
فهم درســت و دقیق متون به ویژه متن اعجازآمیز قرآن کریم نیازمند رمزگشایی از واژگان 
و ادواتی است که زنجیره کالم را تشکیل می دهند، که عدم توجه کافی به این امر، موجب 
درک  نادرست مفهوم آیات و لغزش بسیاری از ترجمه های فارسی قرآن شده است. در قرآن 
کریــم ادواتی وجود دارد که برگردان آنها و یافتن برابــر نهاده برای آنها نیاز به دقت دارد، 
و در ســیاق  و بافت های مختلف، داللت های معنایی متفاوتــی دارند. این تحقیق به روش 
توصیفی_تحلیلی برگــردان ادوات »قد، رّب،کم« را با توجه به اهمیت تشــخیص داللت 
معنایــی آنها که گاهی میان وجوه معنایی آنها تقابل وجود دارد و عدم دقت در تشــخیص 
درســت این داللت ها موجب انحراف از اغراض وحیانی می شود، مورد بررسی قرار داده که 
نتایج حاصله نشان می دهد؛ اغلب ادوات به درستی تشخیص و ترجمه نشده  اند و خیلی جاها 
نیز دیدگاه مفسران، در مورد این ادوات نادیده گرفته شده است. بیشترین لغزش در برگردان 

»قد« و »رّب« وجود دارد و کمترین لغزش شامل ترجمه »کم« است.
واژگان کلیدی: ترجمه قرآن کریم، نقد ترجمه، ادوات تقلیل و تکثیر، قد، رّب، کم.

1( استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،)دانشکده علوم قرآنی خوی(،خوی ایران، )نویسنده مسئول( ایمیل: 
khani@quran.ac.ir
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«م 1. مقدمه

مترجمان قرآن خدمات بزرگی به قرآن ارائه کرده و در راه گسترش فرهنگ قرآنی گام های 
بلندی برداشــته اند؛ اما ترجمه قرآن در طول تاریخ اسالم، سیر تکاملی را پیموده است و به 
اعتراف مترجمان قرآن، ترجمه نهایی و مطلوب تاکنون حاصل نشــده است. از این رو الزم 
اســت ترجمه قرآن ســیر تکاملی خویش را ادامه دهد و این حرکت تکاملی بدون نقد و 
بررســی و آسیب شناسی ترجمه های پیشین امکان ندارد. بنابراین آسیب شناسی ترجمه های 
قرآن به معنای نادیده گرفتن زحمات و نقاط قوت ترجمه ها نیست و اگر نامی از مترجمی 
محترم به میان می آید، نوعی احترام به اوست و این نقدها همچون اصل ترجمه ها، چراغ راه 
آیندگان خواهد شد تا ترجمه های استوارتر و دقیق  و کامل تر از قرآن شکل بگیرد. در قرآن 
کریم ادواتی وجود دارد که مترجمان برای برگرداندن به زبان فارســی نیاز به دقت ویژه ای 
دارنــد. نمونه ای از این ادوات، ادوات تقلیل و تکثیر اســت که حضور این ادوات در متن، 
گاهی باعث ایجاد اشتباه در ترجمه می شود. این نابسامانی در برگرداندن، به دلیل داللت این 
ادوات بر معانی گوناگون می باشــد. مثاًل ادات »قد« بر معانی گوناگونی مثل تقلیل، تکثیر، 
تقریب به زمان حال و تحقیق داللت می کند و زمانی که بر سر فعل ماضی وارد شود معنای 
تحقیق و وقتی بر فعل مضارع داخل شود؛ معنای تقلیل و گاهی اوقات معنای تأکید می دهد 
« گاهی معنای تقلیــل و گاهی معنای تکثیر می دهد که این موضوع  و همچنیــن ادات »ُربَّ
باعث لغزش مترجمان گرامی شــده اســت. این لغزش نه تنها از لحاظ نحوی است، بلکه 
ممکن اســت از لحاظ بالغت نیز باشــد. از آنجا که واژگان قرآنی، در درک مفاهیم آیات 
و استنباط احکام الهی، نقش بســزایی دارند و به دلیل اینکه می توانند معانی متفاوتی داشته 
باشند؛ اهمیت فراوانی دارند و عدم توجه کافی به این، موجب لغزش بسیاری از ترجمه های 
فارسی قرآن شده است.  بنابراین این تحقیق، برآن است تا برگردان و برابرسازی ادوات »قد، 
رّب، کم« را در ترجمه های فارسی قرآن به ویژه در دو ترجمه معروف مشکینی و خرمشاهی 

بررسی نماید.

1. 1. سئواالت تحقیق
1ـ داللت های معنایی ادوات  »قد«، »رّب«، »کم« در قرآن کریم با توجه به ســیاق و بافت 

آیات چیست؟
2- نحوه برخورد ترجمه های فارسی با برگردان ادوات مذکور چگونه است؟

1. 2. پیشینه پژوهش
با بررسی  های انجام شده، کارهای پژوهشی که دقیقاً منطبق با این موضوع باشد، یافت نشد؛ 
چرا که این تحقیق به بررسی و تحلیل و نقد داللت های معنایی تنها سه مورد از ادوات تقلیل و 
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تکثیر و نقد برگردان آنها با ارائه نمونه های متعدد به صورت جزئی و دقیق پرداخت نموده است. 
هر چند در این راستا پژوهش هایی صورت گرفته است که به برخی از آن ها اشاره می شود:

- صابــری، علی، »چالش های مترجمان قرآن در برگرداندن ادوات تقلیل و تکثیر به زبان 
فارسی«، پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب، شماره 5، 1390

- صدری، محمدجعفر، »آسیب شناسی ترجمه های فارسی قرآن کریم و طبقه بندی نقدهای 
ارائه شده«، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، 1390.

ـ عباسی، اقبالی؛ زهره زرکار، »نقد ترجمه کنایه در ترجمه های فارسی قرآن کریم«، نشریه 
پژوهش دینی، شماره 26، 1392.

ـ متقی زاده، عیســی؛ سید عالء نقی زاده، »بررســی معانی مختلف حرف »لکن« و نقد 
ترجمه های فارســی در قرآن کریم«، فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ســال اول،  

شماره دوم، 1393.
- خانی کلقای، حسین؛ کوثر حالل خور، »بررسی ترجمه و معادل ساختاری مفعول مطلق 
با محوریت ترجمه ی استاد فوالدوند )بررسی موردی سوره ی نساء(« ، پژوهش های ترجمه 

در زبان و ادبیات عرب، شماره12، 1394.

2. ادوات در قرآن کریم
األداة جمع آن أدوات اســت. به معنی ابزار )ابن منظــور، 1414: 25/14(، مانند »أدوات 
النجار«: ابزارآالت نجاری. اصل آن أدو می باشد. )بستانی، بی تا: 32( ادوات اصطالحی است 
مختص به کلمه   ای که وظیفه ی نحوی مشــترکی را بین حرف، اســم و فعل ایجاد می کند. 

)دحداج، 1377: 19(
ادوات در قرآن یعنی حروف و هر چیزی که به حروف شباهت دارد؛ هر چند اسم یا فعل 
باشد. ادوات قرآن به دلیل اینکه می           توانند معانی متفاوتی داشته باشند، اهمیت فراوان دارند. 
در کتاب اإلتقان فی علوم القرآن  شناخت معانی این ادوات بر مفسر الزم دانسته شده است؛ 
لذا در این کتاب بابی مفصل به منظور بررســی و شناخت معانی ادوات قرآن گشوده شده 
اســت. )ســیوطی، 1376: 276( همین کار نیز در کتاب البرهان فی علوم القرآن زرکشی به 
چشم می خورد. )زرکشی، بی تا: 742( ادوات در صرف، نام برخی از حروف و اسماء است؛ 
مانند »األدوات الجازمه«. )راغب اصفهانی، بی تــا: 312( ادوات قرآن فراوان اند؛ مانند ادات 
نهی، نفی، استفهام، عطف، تأکید، استثناء، دعا، نداء، تعلیل، اختصاص، تقلیل، تکثیر، تمنی، 

تنبیه، شرط، موصول، امر، عرض، غایت، و... . )سیوطی، 1376: 276(
این پژوهش بر آن است به برخی از این ادوات که داللت بر تکثیر یا تقلیل معنا دارند در 

فرایند ترجمه         های فارسی قرآن بپردازد.
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«م 2. 1. قد

»قد« در قرآن کریم 221 بار بکار رفته و برای آن 5 معنای مختلف و متضاد ذکر شده است 
)همان: 169(

1ـ تقلیل: یکی از معانی »قد« تقلیل اســت. در این صورت »قد« مختص به فعل مضارع 
می باشــد؛ مانند: »إنَّ الکذوب قد یصدق« )انســان بسیار دروغگو گاهی راست می گوید( و 
مانند: »إنَّ الجواد قد یفتقر« )انســان بخشنده، گاهی بخل می ورزد( )شیرافکن، 1392: 582( 

این معنای »قد« محل بحث ماست و در زیر به توضیح آن پرداخته می شود: 
تقلیل یا تقلیل وقوع فعل مانند: »قد یجود البخیل« )انسان بخیل گاهی می بخشد( یا تقلیل 
َماَواِت َواْلَْرِض ۖ  قَْد یَْعَلُم َما أَنتُْم َعَلْيِه َویَْوَم یُْرَجُعوَن إِلَْيِه  ِ َما فِي السَّ متعلق فعل مانند: ﴿أََل إِنَّ ِلَّ

ُ بُِکلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ )نور/64(. فَيُنَبِّئُُهم بَِما َعِمُلوا ۗ َوالَّ
2ـ تحقیق و تأکید: در این صورت مختص به فعل ماضی می باشد. )نظری، 1375: 582(
گاهی »قد« بر فعل مضارع داخل می شــود و معنای تحقیق و تأکید می دهد، مشــروط به 
َماَواِت َواْلَْرِض ۖ قَْد یَْعَلُم َما أَنتُْم َعَلْيِه  ِ َما فِي السَّ  این که قرینه ای در کار باشد. مانند: ﴿أََل إِنَّ ِلَّ
ُ بُِکلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ )نور/64( )محمود بخیتاری، 1432:  َویَْوَم یُْرَجُعوَن إِلَْيِه فَيُنَبِّئُُهم بَِما َعِمُلوا ۗ َوالَّ
187( »به تحقیق که خداوند به بازدارندگان از شــما علم دارد.« قرینه ای که در اینجا وجود 
دارد و داللت می کند بر این که »قد« معنای تحقیق دارد، یک قرینه معنوی است و آن این که 
درست است که »قد« اگر بر فعل مضارع داخل شود، معنای تقلیل می دهد، لکن در این مورد 
تقلیل محال می باشد؛ زیرا الزم می آید خداوند گاهی بداند و گاهی نداند )نستجیرباهلل(. البته 

در این آیه توجیهات دیگری نیز وجود دارد. )نظری، 1375: 582(
گاهی بر »قد« الم ابتدا داخل می شود که در این صورت به معنی تحقیق و تأکید خواهد بود. 
ائِلِيَن﴾ )یوسف/7(  ِّلسَّ ََّقْد َكاَن فِي یُوُسَف َوإِْخَوتِِه آیَاٌت ل )بیاتی شــوکت، بی تا: 146( مانند ﴿ل

»در )داستان( یوسف و برادرانش، نشانه هاي )هدایت( براي سائل بود.«
3ـ توقع: یعنی انتظار وقوع فعل، مانند »قد یجُئ المسافُراليوَم« )مسافر امروز می آید(؛ در 
صورتی که متکلم توقع و انتظار آمدن او را داشــته باشد؛ لذا این معنا به وسیله قرائن دانسته 
می شود. )نظری،1375: 581(. کاربرد قد توقع با فعل ماضی نمی تواند به معنی انتظار باشد، 
چرا که فعل، واقع شــده و تمام شــده است. اما کاربرد قد توقع با فعل ماضی چنین توجیه 
می کنند که تو توقع و انتظار انجام آن را داشتی و آن، انجام شده است. مانند این آیه شریفه 
َّتِي تُجاِدلَُك فِي َزْوِجها﴾ )مجادله/1( چرا که وی توقع و انتظار استجابت  ُ قَْوَل ال ﴿قَْد َسِمَع الَّ

دعایش را داشته است. )اسمر، 2005: 170(
4- تقریب ماضی به حال: یکی از معانی و فواید »قد« این است که زمان فعل ماضی را به 
حال نزدیک می کند، مانند: »قد َرِكَب الميُر« )کمی قبل امیر سوار شد( به همین جهت »قد« 



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

124

را حرف تقریب نیز نامیده اند. )شیرافکن، 1392: 581(
5- تکثیر: یکی از معانی غریب و نادرست که برخی از مفسرین از جمله زمخشری به آن در این 

آیه شریفه اشاره کرده است: ﴿قد نری تقّلب وجهك فی السماء﴾ )بقره/180( )اسمر، 2005: 172(

2. 2. ُربَّ
ُربَّ یکی از حروف جر است. که از چند جهت قابل بررسی است:

« دو معنا ذکر شده است: 1- تقلیل: به معنای اینکه مجرورش بسیار کم؛ متصف  برای »ُربَّ
به صفتی که به صورت فعل ماضی بعد از آن نقل می شود. مانند: »ُربَّ َرُجٍل كریٍم لَقيتُُه«؛ چه 
« همین است. 2- تکثیر: بر  بسیار اندک مرد کریمی که مالقات کرده باشم. غالباً معنای »ُربَّ
خالف معنای تقلیل، برای بیان زیادت یک چیز به کار می رود. این دو معنا از مقتضیات مقام 

و قرائن دانسته می شوند. )دحداج، 1377: 533( 
« در زبان فارسی به معنای »چه بسا« می آید. مانند: »ُربَّ َرُجٍل كریٍم لَقيتُُه«: چه بسا مرد  »ُربَّ
کریمی دیدم. و یا به معنای »بسی«؛ »ُربَّ فَقيٍر اَغنَيتُُه«: بسی فقیر را ثروتمند کردم. یعنی گاهی 

برای کم کردن و گاهی برای زیاد کردن می آید. )صفائی حائری، 1381: 207( 
« هشت معنا ذکر شده است: در اإلتقان برای »ُربَّ

1- همیشه برای کم شمردن است، بیشتر علما بر این قول هستند.
َِّذیَن َكَفُروا لَْو  بََما یََودُّ ال 2- همیشه برای بسیار  شمردن است، مانند فرموده خداوند  تعالی ﴿رُّ
َكانُوا ُمْسلِِميَن﴾ )حجر/2( »که بسیار آرزو کنند کافران ای کاش مسلمان بودند«؛ ولی آن ها که 
قول اول را اختیار کرده اند گویند: کافران در اهوال قیامت غوطه ورند، و از آن حالت بیرون 

نمی آیند که این آرزو را داشته باشند، مگر اندکی از آن ها. 
3- به طور مساوی در هر دو معنی به کار می رود.

4- غالباً برای تقلیل است.
5- عکس قول سابق.  

6- برای هیچ یک از این دو معنی وضع نشــده، بلکه حرف اثبات اســت که نه بر تقلیل 
داللت می کند و نه بر تکثیر، و این معانی را از خارج می فهمیم.

7- هنگام مباهات و افتخار برای تکثیر است، و در غیر اینها برای تقلیل.
8- برای مبهم عدد است، هم برای تقلیل می آید و هم برای تکثیر )سیوطی، 1376: 562(
« حرف جر شبیه به زائد است به معنی تقلیل و شرطش  در البرهان آمده اســت که: »ُربَّ
این است که اوالً در صدرکالم باشد؛ ثانیاً مجرور آن اسم نکره و غالباً موصوف است. )بیاتی 

شوکت، بی تا: 104(.
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«م « حرف جّری است ویژة اسم های نکره و در مفهوم این واژه که آیا برای تقلیل است  »ُربَّ

یا تکثیر، تفاوت دیدگاه ها فراوان اســت، اّما نحویان غالباً مفهوم تقلیل را ترجیح می دهند. 
)سیوطی، 1376: 562( برخی نیز بر این باورند که از واژگان أضداد است، لذا نه ویژه تقلیل 
است و نه ویژه تکثیر، بلکه باید از سیاق کالم به مفهوم تقلیل یا تکثیر آن پی  برد. و شاید آنجا 
که ســیبویه آن را همانند »َکِم« خبری می داند و یا هنگامی که صاحب العین می گوید: »یََقُع 
َعَلی َواِحٍد یَعنِی بِالَجِميع« نیز منظور همان تکثیر باشد. اّما برخی از صاحب نظران »ُرّب« را در 
بیان مفهوم تقلیل، همانند »َکِم« خبری در بیان تکثیر می شمارند. گاهی نیز حرِف »ما«ی کافّه 
به آخر این حرف متّصل می شود و آن را از اختصاص به اسم و مجرور کردن آن بازمی دارد. 
مثاًل صاحب اإلتقان هشت دیدگاه گوناگون در مفهوم آن بیان می کند که در قسمت بررسی 
« در قرآن انجام شد؛ به این  ادوات تقلیل از لحاظ نحو بیان شد و با بررسی که پیرامون »ُربَّ
« یک بار در قرآن به کار رفته است و معنای تکثیر را داراست.  نتیجه دست یافته شد که »ُربَّ

)همان: 562(
»رّب« اغلب برای تکثیر به کار می رود و بعد از آن هم فقط فعل ماضی استعمال می شود و 
دخول »ما« کارکرد و داللت آن را تغییر نمی دهد. همان طورکه در این آیه شریفه آمده است 

﴿ُربّما یوّد الذین كفروا﴾ )حجر/2( و »کان« بعد از آن در تقدیر است. )اسمر، 2005: 136(

2. 3. کم خبری
»کم« یکی از الفاظ کنایه است و به طور کلی به دو معنا استفاده می شود: »کم« استفهامیه و 

»کم« خبریه. )شیرافکن، 1392: 331(
»کم« اســتفهامیه به معنای »چه اندازه«، »چه تعداد« و »کم« خبریه به معنای »چه بســیار« 
اســت. کلمه بعد از »کم« اســتفهامیه به صورت مفرد، منصوب و کلمه بعد از »کم« خبریه 
مؤنث، مفرد یا جمع مجرور است. مانند: )کم کتاباً لک: چند کتاب داری؟( )کم کتاِب )کتب(ِ 
لک! کتاب های زیادی داری!( )کشفی، 1383: 237( »کم« خبری اغلب در مقام فخرفروشی 

و مباهات بکار می رود چرا که داللت به تکثیر می کند. )اسمر، 2005: 194(

3. نقد و بررسی »قد، رّب، کم« در ترجمه های منتخب فارسی قرآن کریم

3. 1. قد
اَواِت َواْلَْرِض قَْد یَْعَلُم َما أَنتُْم َعَلْيِه َویَْوَم یُْرَجُعوَن إِلَْيِه فَيُنَبِّئُُهم بَِما  ــمَ ِ َما فِي السَّ - ﴿أََل إِنَّ ِلَّ

ُ بُِکلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ )نور/64( َعِمُلوا َوالَّ
* مشــکینی: حتما آنچه را که شما بر آنید )از حاالت جسمی و اوصاف روحی و شئون 

اجتماعی( می داند.
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* الهی قمشه ای: شما به هر حالی باشید البته خدا از آن آگاه است. 
* فوالدوند: به یقین آنچه را که برآنید می داند.

* خرمشاهی : به راستی می داند که شما اکنون در چه کاری هستید. 
درباره »قد« که در آیه به کار رفته اســت؛ اختالف نظر اســت. اکثراً آن را حرف تحقیق و 
تأکید دانسته اند. مثل فخررازی، بیضاوی در تفسیر أنوارالتنزیل، قمی مشهدی در تفسیرکنز 
الدقائق، فیض کاشانی در تفسیر صافی، و همچنین در تفسیر کشاف، تفسیر المنیرفی العقیده 
و الشــریعه. )فخــررازی، 1420: 427؛ بیضاوی، 1418: 116؛ قمی مشــهدی، 1368: 347؛ 
فیض کاشــانی، 1415: 452؛ زمخشری، 1407: 260؛ زحیلی، 1418: 316( در کتاب اعراب 
القرآن الکریم و   بیانه »قد« برای تکثیر است. )درویش، 1415: 661/4( فراء و ابن جزی آن را 

حرف تقلیل گرفته اند. )عبابنه، بی تا: 264(
علیرغم اختالف مفســران در مورد آیه مذکور معنای تقلیل ترجیج دارد؛ زیرا همان طور 
در قسمت قبلی گفته شد: »قد« بر سر فعل ماضی به معنی تحقیق و تأکید است. بر سر فعل 
مضارع وارد شــود، معنای تقلیل می دهد. تقلیل بر دو صورت اســت: 1ـ تقلیل وقوع خود 
فعل؛ مانند: »قد یصدق الکدوب و قد یجود البخیل« 2ـ تقلیل متعلق فعل. )مدنی، بی تا: 881(
سیبویه می گوید: در این آیه تقلیل متعلق فعل است. زیرا کلمه »قد« داللتی ندارد که فعل 
مابعد »یعلم« کم است، بلکه داللت دارد بر اینکه »قَد یَعَلُم ما أنتُم َعَليه« که معمول و متعلق 
به »یعلم« است نسبت به »یعلم« بسیار کم است. )صفائی،1381: 293( بنابراین، این کاستی 
مربوط به میزان دانش خداوند نیســت، بلکه مربوط است به میزان آگاهی که آنان نسبت به 

این دانش دارند و این آگاهی شامل کمترین حد دانش خداوند است.
پس با این حســاب به این نتیجه دســت یافته شد که »قد« در آیه مذکور معنای تقلیل را 

می دهد. اکنون به مقایسه ترجمه ها پرداخته می شود: 
»قد« در ترجمه مشکینی »حتماً«، در ترجمه خرمشاهی »به راستی«، در ترجمه فوالدوند »به 
یقین« ترجمه شده است. در واقع در سه ترجمه مذکور »قد« به معنای تأکید ترجمه شده است. 
در ترجمه الهی قمشه ای هم »البته« معنا شده است و علیرغم نظر اکثر مفسران معنای تقلیل را 
نادیده گرفته اند. و »قد« را در این آیه تاکید معنا نموده اند. در ادامه بررسی آیه مذکور باید گفت 
که در ترجمه مشکینی، فوالدوند و خرمشاهی فعل )یعلم( به صورت مضارع معنا شده است. 
ولی در ترجمه الهی قمشه ای به صورت جمله اسمیه و فعل اسنادی معنا شده است که دقیق 
نیست. »ما« اسم موصول و مفعول به است که در ترجمه مشکینی و فوالدوند به صورت صحیح 
»آنچه را« ترجمه شــده اســت. و در ترجمه خرمشاهی »که« ترجمه شده است. و در ترجمه 
الهی قمشه ای »ما« ترجمه نشده است. عبارت »انتم علیه« ترجمه صحیح آن، »شما برآنید« است 
که فقط در ترجمه مشکینی به درستی معادل سازی شده و در ترجمه فوالدوند »برآنید« ترجمه 
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«م کرده و »انتم« را نادیده گرفته است و در ترجمه خرمشاهی به صورت »شما اکنون در چه کاری 

هستید« ترجمه کرده است. الهی قمشه ای نیز، عبارت را »به هر حالی باشید« ترجمه کرده است. 
ترجمه پیشــنهادی: )خداوند( می داند آنچه را )که( شما برآنید )از احوال ظاهر و باطن، 

اخالص و نفاق(، )در مقابل دانش خداوند( اندک است.
با بررسی آیاتی که در آنها »قد« به کار رفته است، مشخص شد که اغلب برای بیان تحقیق 

و تأکید است و تنها در این مورد معنای تقلیل می دهد. 

َماِء﴾  )بقره/144( - ﴿قَْد نََری تََقلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ
* مشــکینی: حتما ما به هر سو گشــتن رویت را در آسمان )مانند کسی که منتظر امری 

باشد( می بینیم .
* الهی قمشه ای: ما توجه تو را بر آسمان )به انتظار وحی و تغییر قبله( بنگریم .

* فوالدوند: ما )به هر سو( گردانیدن رویت در آسمان را نیک می بینیم.
* خرمشاهی: آری رویکرد تو را به آسمان می بینیم.

»قد« در این آیه مورد اختالف واقع شــده است. بعضی مفسران »قد« را به معنای تحقیق 
گرفته اند. )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 279؛ دعاس، 1425: 66(

 و بعضی آن را تکثیر معنا کرده اند. )زمخشــری،1407: 201/1؛ آلوســی، 1415: 407/1؛ 
درویش، 1415: 206( مشهور میان مفسران آن است که »قد« در این آیه به معنی تکثیر است. 

)حسینی جرجانی، 1404: 122(
شأن نزول آیه این است که یهود، پیامبر اسالم )ص( را سرزنش می کردند و  می گفتند: تو 
تابع ما هستی، زیرا نماز را به قبله ما می خوانی. حضرت از این سخن بسیار ناراحت شدند 
تا اینکه نیمه شب از خواب برخاستند و به آسمان نگاه می کردند و منتظر آنکه حق تعالی او 
را فرجی مرحمت فرماید. چون روز شــد وقت نماز ظهر، که حضرت در مسجد بنی سالم 
نماز ظهر دو رکعت به جا آورد. جبرئیل نازل و بازوی مبارک را گرفته به طرف کعبه متحول 

ساخت و آیه شریفه نازل شد. )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 279(
بین مترجمان نیز اختالف واقع شــده است. »قد« در ترجمه مشکینی به صورت »حتماً«، 
در ترجمه خرمشاهی »آری« ترجمه شده و در ترجمه الهی قمشه ای معنا نشده و در ترجمه 
فوالدوند به صورت قید کیفیت »نیک« ترجمه شــده است. همان طور که می بینید، مترجمان 

معنای تکثیر را نادیده گرفته اند.
ترجمه پیشــنهادی: ما به هر سو گشتن رویت در آسمان )به انتظار وحی و تغییر قبله( را 

بسیار می بینیم.
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ِ إِلَْيُکْم﴾ )صف/5( ِّي َرُسوُل الَّ - ﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسی لَِقْوِمِه یَا قَْوِم لَِم تُْؤُذونَنِي َوقَد تَّْعَلُموَن أَن
* مشــکینی: و )به یاد آر( هنگامی که موســی به قوم خود گفــت: ای قوم من، چرا مرا 

می آزارید در حالی که می دانید من فرستاده خدا به سوی شمایم؟!
* الهی قمشه ای: )یاد آر( وقتی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، برای چه مرا رنج و 

آزار می دهید.
* فوالدوند: و )یاد کن( هنگامی را که موســی به قوم خود گفت: ای قوم من، چرا آزارم 

می دهید، با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم.
* خرمشاهی: و چنین بود که موسی به قومش گفت: ای قوم من چرا مرا می آزارید و حال 

آنکه می دانید که پیامبر خداوند به سوی شما هستم.
»قد« در اینجا میان مفســران مورد اختالف واقع شــده است و اکثراً آن را حرف تأکید و 
تحقیق گرفته اند. )دعاس، 1425: 337/3؛ صاوی، 1427: 194/4؛ شــوکانی، 1414: 262/5؛ 
کاشــانی، 1423: 44/7؛ طنطــاوی، بی تا: 357/14؛ صافــی، 1415: 233/28؛ جمل، 1427: 
493/7؛ ابوحیان، 1407: 1097/2؛ حســینی شــیرازی، 1424: 565/1؛ نیشــابوری، 1416: 
296/6؛ ابوالسعود، بی تا: 243/8؛ کاشانی، 1336: 261/6؛ قرطبی، 1364: 82/18؛ فخررازی، 
1420: 528/29؛ بیضــاوی، 1418: 208/5؛ آلوســی، 1415: 279/14؛ زمخشــری، 1407: 

521/4؛ درویش، 1415: 79/10(
صاحب جامع البیان آن را حقاً ترجمه کرده است. )طبری، پیشین: 57/28(

وصحیح آن است که »قد« در اینجا به معنای تأکید باشد؛ زیرا همان طور که گفته شد گاهی 
اوقات قد بر ســر فعل مضارع معنای تأکید می دهد و حال آنکه مترجمان محترم معنای آن 
را نادیده گرفته اند و در ترجمه های خود فقط »واو« قبل از »قد« را که معنای حالیه می دهد، 

معنا کرده اند. 
ترجمه پیشنهادی: و )به یاد آر( هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، چرا مرا 

می آزارید در حالی که قطعاً می دانید من فرستاده خدا به سوی شمایم؟!

ِ یَْجَحُدوَن﴾  الِِميَن بِآیَاِت الَّ بُونََك َولَِکنَّ الظَّ َُّهْم َل یَُکذِّ َِّذي یَُقولُوَن ۖ فَِإن َُّه لَيَْحُزنَُك ال - ﴿قَْد نَْعَلُم إِن
)انعام/33(

* مشــکینی: به یقین می دانیم که آنچه آنها می گویند )تو را ســاحر و شــاعر و مجنون 
می خوانند( تو را غمگین می سازد. 

* الهی قمشه ای: ما به تحقیق می دانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی می گویند که تو را 
افسرده و غمگین می سازد.
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«م * فوالدوند: به یقین می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند.

* خرمشاهی: نیک می دانیم که آنچه ایشان می گویند اندوهگینت می کند.
»قد« در این آیه نیز مورد اختالف مفســران واقع شده است و بعضی آن را حرف تحقیق 
گرفته اند. همچنین در کتاب شــرح التسهیل المســمی تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد 
نیز به همین معنا آمده اســت. )طباطبایی، 1374: 61/7؛ شبر،1407: 252/2؛ سیوطی، 1376: 
124/1؛ ناظرالجیــش، بی تا: 213/1( و بعضی آن را حرف تکثیر گرفته اند. )بیضاوی، 1418: 
159/2؛ قمی مشــهدی، 1368: 316/4؛ آلوســی، 1415: 127/4؛ زمخشری، 1407: 17/2؛ 
حقی بروســوی، بی تا: 25/3؛ حائری تهرانی، 1377: 159/4؛ درویش، 1415: 99/3؛ دعاس، 
1425: 299( مفهوم تکثیر از ســیاق کالم فهمیده می شــود نه ازکلمه »قد«؛ زیرا علم که در 
این آیه آمده است؛ فزونی و کثرت نمی پذیرد. )آلوسی، 1415: 127؛ سمین، 1414: 47/3(

همان گونه که در داللت »َقد« بر تقلیل بیان شد، در این مفهوم نیز ممکن است تکثیر مربوط 
به وقوع خود فعل نباشد، بلکه به وابسته های آن بازگردد. )طنطاوی، بی تا: 65/5(

چون اگر خود )علم( که در این آیه آمده است، فزونی یا کاستی پذیرد، مستلزم آن است 
که حادث باشد. و در این صورت، این حدوث شامل صاحب آن دانش )خدا( نیز می گردد. 
در حالی که وقتی »قد« بر سر »علم« بیاید؛ و آن »علم« متعلق به خداوند باشد، الزم است که 
صفت استمرار، دیرینگی و همیشگی داشته باشد، نه حدوث. بنابراین آن مفهوم تکثیر که از 
واژه »قد« در این آیه فهمیده می شــود، باید مربوط به وابسته های )علم(، یعنی معلومات آن 

باشد، نه خود علم. )صابری، 1394: 146(
در ترجمه های مشکینی و فوالدوند »به یقین« و در ترجمه الهی قمشه ای »به تحقیق« معنا 
کرده اند. و در ترجمه خرمشــاهی آن را قید کیفیت »نیک« ترجمه کرده است. و هر کدام از 
مترجمان ســعی کرده اند که »قد« را معنا کنند. ولی همان طور که مشاهده می شود، هیچ یک 

از مترجمان به معنای تکثیر »قد« توجهی ننموده اند. بنابراین ترجمه ی دقیقی وجود ندارد. 
ترجمه پیشــنهادی: بسیار می دانیم که آنچه آنها می گویند )تو را ساحر و شاعر و  مجنون 

می خوانند( قطعاً تو را غمگین می سازد. 

ََّك یَِضيُق َصْدُرَك بَِما یَُقولُوَن﴾ )حجر/97( - ﴿َولََقْد نَْعَلُم أَن
* مشکینی: و به یقین ما می دانیم که تو سینه ات از آنچه آنها می گویند تنگ می شود.

* الهی قمشه ای: و ما محققا می دانیم که تو از آنچه امت )در طعنه و تکذیب تو( می گویند 
سخت دلتنگ می شوی .

* فوالدوند: و قطعاً می دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ می شود.
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* خرمشاهی: به خوبی می دانیم که از آنچه می گویند دلتنگ می شوی.
در این آیه نیز میان مفســران اختالف است. اکثر مفسران »قد« را حرف تحقیق گرفته اند. 
)سیوطی، 137: 207/1؛ جمل، 1427: 201/4؛ صافی، 1415: 277/14؛ طنطاوی، بی تا: 84/8؛ 
دعاس، 1425: 150/2( و صاحب  اعراب  القرآن   و  بیانه »قد« در این آیه را حرف تحقیق و 

تکثیر گرفته است. )درویش، 1415: 264/5(
مترجمان »قد« در آیه مذکور را نادیده گرفته اند و از معنای تکثیر آن غفلت ورزیده اند. اگر 
در ترجمه ها تأکیدی می بینید،  مربوط است به الم تأکید که بر سر »قد« وارد شده است. این 
آیه همانند آیه 33 سوره انعام کثرت و فزونی مربوط به وابسته های فعل است نه خود فعل 

)علم(. بنابراین دیدگاه تکثیر برای این آیه مناسب است.
ترجمه پیشــنهادی: و قطعاً بسیار ما می دانیم که تو سینه ات از آنچه آن ها می گویند، تنگ 

می شود.
در این بررســی آیاتی که در آن ها ادوات تکثیر از لحاظ نحو به کار رفته اســت؛ به پایان 
رسید. در ادامه آیاتی که از لحاظ بالغت معنای تکثیر را می دهد، بررسی می شوند. همان طور 
که بیان شــد: یک مورد، آن هم نکره آوردن مســندالیه، معنای تکثیر را می دهد. بنابراین به 

بررسی آیاتی که در آن ها مسندالیه نکره آورده شده، می پردازد. 
َِّعَصاَك الَْحَجَر  فَانَفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتَا َعْشَرَة َعْينًا قَْد  - ﴿َوإِِذ اْستَْسَقی ُموَسی لَِقْوِمِه فَُقْلنَا اْضِرب ب

ِ َوَل تَْعثَْوا فِي اْلَْرِض ُمْفِسِدیَن﴾ )بقره/60( ْزِق الَّ َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمن رِّ
* مشــکینی: و )به یاد آرید( هنگامی که موسی برای قوم خود آب طلبید؛ گفتیم: عصای 
خود را بر آن ســنگ بزن. پس دوازده چشــمه از آن جوشــید )برای دوازده سبط از نسل 
یعقوب(، هر گروهی آبشــخوار خود را شــناخت، )و گفتیم( از روزی خداوند بخورید و 

بیاشامید و در روی این زمین تبهکارانه حرکت نکنید.
* الهی قمشه ای: و )به یاد آرید( وقتی که موسی برای قوم خود طلب آب کرد، به او گفتیم: 
عصای خود را بر سنگ زن، پس دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و هر سبطی آبشخور 
خود را دانست )و گفتیم( از آنچه خدا روزی شما ساخته بخورید و بیاشامید و در زمین به 

فتنه انگیزی و فساد نپردازید. 
* فوالدوند: و هنگامی که موسی برای قوم خود در پی آب برآمد. گفتیم: »با عصایت بر 
آن تخته سنگ بزن.« پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت. )به گونه ای که( هر قبیله ای 
آبشــخور خود را می دانست. )و گفتیم( »از روزی خدا بخورید و بیاشامید. )ولی( در زمین 

سر به فساد برمدارید.
* خرمشــاهی: و چون موســی برای قومش در طلب آب برآمد، به او گفتیم با عصایت به 
آن ســنگ بزن. آنگاه از آن دوازده چشمه شکافت. و هر گروهی )از اسباط( آبشخور خود را 
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«م شناختند. )گفتیم( از روزی خداوند بخورید و بیاشامید و در این سرزمین فتنه و فساد برپا نکنید.  

»قد« در این آیه معنای تحقیق و تأکیــد را دارد. )صافی، 1415: 139/1؛ درویش، 1415: 
110/1؛ دعاس و حمیدان و قاسم، 1425: 28/1( هیچ یک از مترجمان »قد« را معنا نکرده اند. 
ترجمه پیشــنهادی: و )به یاد آرید( هنگامی که موســی برای قوم خود آب طلبید؛ گفتیم: 
عصای خود را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن جوشید )برای دوازده سبط از نسل 
یعقوب(، قطعاً هر گروهی آبشــخوار خود را شناخت، )و گفتیم( از روزی خداوند بخورید 

و بیاشامید و در روی این زمین تبهکارانه حرکت نکنید.

3. 2. ُرّب
َِّذیَن َكَفُروا لَْو َكانُوا ُمْسلِِميَن﴾ )حجر/2( بََما یََودُّ ال - ﴿رُّ

* مشکینی: چه بسا کسانی که کفر ورزیده اند )در وقت دیدن پیروزی مسلمین یا در وقت 
مرگشان یا در روز جزا( آرزو کنند که کاش مسلمان بودند.

* الهی قمشــه ای: کافران )چون چشم حقیقت بین بگشایند( ای بسا آرزو کنند که کاش 
مسلم و خداپرست بودند.

* فوالدوند: چه بسا کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند.
* خرمشاهی: چه بسا کافران آرزو کنند که کاش مسلمان بودند.

« در این آیه اختالف نظر وجود دارد. بعضی گفته اند: اصل  در مــورد داللت معنایی »ُربَّ
« برای بیان تقلیل اســت. )عکبری، بی تا: 1؛ صابونی، 1421: 97/2( در بعضی تفاسیر  »ُربَّ
آمده است که گاهی برای بیان تقلیل و گاهی برای بیان تکثیر است. )شوکانی، 1414: 141/3؛ 
« در این آیه، تقلیل گرفته اند این چنین توجیه می کنند:  طنطاوی، بی تا: 11/8( کسانی که »ُربَّ
»این شیوة عرب است که وقتی قصد تکثیر دارند، از واژگانی استفاده می کنند که برای تقلیل 

وضع شده است.« )فخررازی، 1420: 117/19(
و این شــیوه تعبیر را گویاتر از کاربرد خود ادوات تکثیر می دانند. همان گونه که در بیان 
عاطفی بودن زیاد یک انســان به جای اینکه بگوییم: »او از حوادث، بســیار متأثّر می شود« 

می گوییم: »او از اندک حادثه ای متأثّر می شود.« )صابری، 1394: 146(
« را تکثیر گرفته اند؛ آیه را این چنین معنا نموده اند: بسیار آرزو می کنند که  مفسرانی که »ُربَّ
ای کاش مؤمن بودند. در مورد زمان آرزو اقوالی وارد شده است: 1ـ زمانی که مسلمانان به 
پیروزی می رســند؛ کافران آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. 2ـ زمان مرگ. 3ـ قبر. 

4ـ روزقیامت. )کاشانی، 1423: 506/3(
« در این آیه برای بیان تکثیر است.  با توجه به توضیحات باال، صحیح آن اســت که »ُربَّ
چون اگر به معنای تکثیر بگیرند، به مفهوم آیه نزدیک تر اســت. اینک به مقایسه ترجمه ها 
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« در ترجمه های مشکینی، خرمشاهی و فوالدوند به صورت »چه بسا«  پرداخت می شود: »ُربَّ
و در ترجمه الهی قمشــه ای »ای بسا« ترجمه شده اســت. بنابراین در این آیه نیز مترجمان 

« را نادیده گرفته اند.  محترم، معنای تکثیر »ُربَّ
ترجمه پیشنهادی: کافران )در وقت مرگ، یا روز قیامت، یا در هنگام پیروزی مسلمانان( 

بسیار آرزو کنند که ای کاش مسلمان بودند. 

3. 3. کم
 َ ِ ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْه فَِإنَّ الَّ ْل نِْعَمَة الَّ - ﴿َســْل بَنِي إِْســَرائِيَل َكْم آتَْينَاُهم مِّْن آیٍَة بَيِّنٍَة ۗ َوَمن یُبَدِّ

َشِدیُد الِْعَقاِب﴾ )بقره/211(
* مشکینی: از بنی اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشن به آنان عطا کردیم .

* الهی قمشه ای: )ای پیغمبر( از بنی اسرائیل سؤال کن که ما چقدر آیات و ادلّه روشن بر 
آن ها آوردیم . 

* فوالدوند: از فرزندان اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشنی به آنان دادیم.
* خرمشاهی: از بنی اسرائیل بپرس چه بسیار معجزه آشکار به آنان )نشان( دادیم. 

میان مفسران در مورد »کم« اختالف نظر است و گفته اند: که »کم« در این آیه هم معنای خبر 
و هم معنای استفهام را می دهد )فخررازی، 1420: 365/6؛ بیضاوی، 1418: 134/1( و برخی 
قطعاً آن را پرسشــی می دانند. )ابن عاشــور، بی تا: 272/2( اّما برخی دیگر خبری و پرسشی 
بودن آن را جایز می شمارند و برخی در بیان نوع آن سکوت کرده اند. در آیه، نخست دستور 
داده می شود که »بپرس: َسْل«، اّما مورد سؤالی ذکر نمی شود! یعنی دربارة چه چیزی بپرسد، 

مشّخص نیست. )صابری، 1394: 134(
از آنجا که جمله تعّجبی یا پرسشــی را در نوشتار فارسی تنها از طریق عالمِت »؟« یا »!« 
می توان از هم شــناخت و برخی ترجمه های قرآن فاقد نشــانه های نگارشی است، اّما باز 
می توان دریافت که مترجمان محترم در خبری یا پرسشــی بودن »َکم« در این آیه هماهنگ 
نیســتند. صحیح آن است که »کم« در اینجا معنای تکثیر را بدهد. با توجه به اینکه تمییز آن 
»من ایةٍ« مفرد و مجرور است. مشخص می شود که »کم« در آیه مورد نظر، »کم خبری« است. 
اینک به ترجمه ها توجه شود: »کم« در ترجمه مشکینی »چه بسیار نشانه های روشن«، و در 
ترجمه الهی قمشه ای »چقدر آیات و ادله روشن«، و در ترجمه فوالدوند »چه بسیار روشنی«، 
و در ترجمه خرمشاهی »چه بسیار معجزه آشکار« ترجمه شده است. بنابراین از میان چهار 
ترجمه، ترجمه مشکینی و فوالدوند دقیق تر است. در ترجمه خرمشاهی »چه بسیار معجزه« 
آمده است. در حالی که معنای »ایةٍ« نشانه است، نه معجزه. و در ترجمه الهی قمشه ای، معنای 

تکثیر »کم« در نظر گرفته نشده، بلکه به صورت پرسشی ترجمه شده است.
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«م ترجمه پیشنهادی: از بنی اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشن به آنان عطا کردیم . 

- ﴿أََولَْم یَْهِد لَُهْم َكْم أَْهَلْکنَا ِمن قَْبلِِهم مَِّن الُْقُروِن یَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم ۚ إِنَّ فِي َذلَِك َلیَاٍت ۖ أَفََل 
یَْسَمُعوَن﴾ )سجده/26(

* مشــکینی: و آیا آن ها را هدایت نکرد و برایشان روشن ننمود که چه بسیار گروه هایی 
از انســان ها را پیش از آن ها هالک کردیم، که اینها در مسکن های آن ها راه می روند )و آثار 
هالکت و ویرانی خانه های آن ها را می بینند(؟! همانا در این امر نشانه هایی است )از توحید 

و قدرت خدا(
* الهی قمشه ای: آیا آن طوایف و قبایلی را که ما پیش از این مردم کنونی هالک کردیم و 
اینان اینک در دیارشان به جای آنها رفت و آمد می کنند هالک آنها موجب هدایت و عبرت 

اینان نگردید؟ البته در این هالک پیشینیان آیاتی )از پند و عبرت خلق( است .
* فوالدوند: آیا برای آنان روشــن نگردیده که چه بســیار نســل ها را پیش از آن ها نابود 

گردانیدیم )که اینان( در سراهایشان راه می روند؟ قطعاً در این )امر( عبرت هاست.
* خرمشــاهی: آیا برای ایشان روشن نشده است که پیش از آنان چه بسیار نسل هایی را 
نابود کردیم که )اینان( بر خانه و کاشانه هایشان می گذرند، بی گمان در این مایه های عبرت 

است.
در آیه مورد نظر، )کم( خبری اســت و معنای تکثیر دارد و اختالفی در بین مفسران دیده 
نشد. ولی با بررســی ترجمه ها، از میان چهار ترجمه؛ ترجمه الهی قمشه ای معنای تکثیر را 
نادیده گرفته اســت. در ترجمه مشکینی، خرمشــاهی و فوالدوند »چه بسیار« ترجمه شده 

است. اما ترجمه مشکینی دقیق تر است. 

ُ َمَع  ِ َوالَّ ْذِن الَّ ِ َكم مِّــن فِئٍَة قَلِيَلٍة َغَلبَْت فِئًَة َكثِيَرًة بِــإِ َُّهم مَُّلقُو الَّ َِّذیَن یَُظنُّوَن أَن - ﴿قَــاَل ال
ابِِریَن…﴾ )بقره/249( الصَّ

* مشکینی: )اّما( کسانی که باور داشتند که دیدارکننده خدایند )مؤمنان به آخرت( گفتند: 
بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند.

* الهی قمشه ای: آنان که به لقاء رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند )ثابت قدم مانده( 
گفتند: چه بسیار شده که گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی بسیار غالب آمده .

* فوالدوند: کســانی که به دیدار خداوند یقین داشــتند، گفتند: بسا گروهی اندک که بر 
گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند.

* خرمشاهی: )اما( کسانی که یقین داشتند که به لقای الهی خواهد رسید گفتند: چه بسا 
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گروهی اندک شمار که به توفیق الهی بر گروهی انبوه پیروز گردیده است.
در مورد »کم« اختالف نظر است. گفته شده »کم« در اینجا احتمال دارد که هم برای استفهام 
و خبر باشد. )بیضاوی، 1418: 152/1؛ قمی مشهدی، 1368: 387/2( و در بعضی از تفاسیر 
به معنای »کم خبری« و به معنای تکثیرآمده است. )آلوسی، 1415: 562/1؛ ابن عاشور، بی تا: 

476/2؛ درویش، 1415: 373/1(
اینک به بررســی ترجمه ها پرداخته می شــود. »کم« در ترجمه مشکینی و فوالدوند و در 
ترجمه خرمشــاهی »چه بسا« و در ترجمه الهی قمشه ای در معنای خود یعنی تکثیر ترجمه 

شده است. بنابراین از میان ترجمه ها، ترجمه الهی قمشه ای دقیق است. 
ترجمه پیشــنهادی: آنان که به لقاء رحمت خــدا و ثواب آخرت معتقد بودند )ثابت قدم 
مانده( گفتند: چه بســیار شــده که گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی  بسیار غالب آمده 

است .
نمودار میزان موفقیت ترجمه های منتخب در برابرسازی ادوات »قد، ُرّب، کم«  

 

مشکینی
30%

الهی قمشه ای
10%

فوالدوند
30%

خرمشاهی
30%
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«م نتیجه گیری

-  با توجه به کار ارزشمند مترجمان، ذکر این نکته الزم می آید؛ که ادوات تقلیل و تکثیر، 
گاهی به دلیل شــباهت بــا ادوات دیگر در قرآن کریم، و گاهی بــه دلیل داللت بر مفاهیم 
گوناگون و بسا متناقض، چالشی در برگردان قرآن کریم است و به همین دلیل الزم است در 

تشخصیص نوع ادوات و داللت معنایی آن ها نهایت دقت را داشته باشند.
- از آنجــا که این واژگان کارکرد قیدی دارند، الزم اســت با مراجعه به کتب نحوی، از 
شــیوه های کاربرد و کارکرد آن ها در جمله آگاهی پیدا کنــد تا در تعیین رکن مقید جمله 

جابجایی صورت نگیرد، که باعث تغییر مفهوم کالم شود.
 یافته های تحقیق با تأکید به نمونه های بررسی شده، نشان می دهد: 

-اغلب ادوات به درســتی تشخیص و ترجمه نشده  اند و خیلی جاها هم دیدگاه مفسران، 
در مورد این ادوات نادیده گرفته شده است.

- بیشــترین لغزش در برگردان »قد« و »رّب« بوده و کمترین لغزش شــامل ترجمه »کم« 
است.
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«م پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب، 13: 146.
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نظری، مرتضی )1375ش(: »شرح نموداری صمدیه»علم نحو««، قم: انتشارات اسالمی، چاپ اول.- 
نیشــابوری، نظام الدین حسن بن محمد )1416ق(: »تفســیرغرائب و رغائب الفرقان«، تحقیق: زکریا - 

عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول.
نحاس، احمدبن محمد، )بی تا(: »اعراب القرآن«، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیه، - 

چاپ اول.
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