استعاره در سوره های حمد و بقره از دیدگاه محی الدّین درویش
و تطبیق با ترجمههای فارسی
حسن

علیخانی 8

چکیده
مجاز یکی از صنایع بیانی است و به دو قسم استعاره و مَجاز مرسل تقسیم میشود .از آنجا که
مجاز  ،در زیبا آفرینی آیات نقش دارد ،ترجمۀ آن نیز نیازمند دقّتی برای رساندن معنای مقصود است.
استخراج کرده و پس از توضیحی کوتاه دربارۀ استعارۀ شکلگرفته و مقصود آن ،به بهتری ن ترجمۀ
موجود بپردازد .هدف این نگاشته ،ارائۀ ترجمه ای مناسب برای آیات استعارهدار سورههای حمد و بقره
است .نوشتار حاضر برای نخستین بار به تطبیق استعارۀ سوره های حمد و بقره بر برخی از ترجمههای
فارسی پرداخته و در سه بخش استعاره های تصریحیه ،استعاره های تصریحیه تلفیقی و استعارههای
تمثیلیه و مکنیه و مکنیۀ تبعیه مطالب خویش را سامان میدهد.

واژگان کلیدی
استعارۀ مکنیّه ،استعارۀ تصریحیّه ،ترجمۀ تلفیقی ،ترجمۀ ارتباطی ،ادبیات عرب ،زبان قرآن  ،علوم
و معارف قرآن

 .8طلبۀ حو زۀ علمیۀ قم  ،مدرسۀ علمیۀ امام ب اقر علیه السّالم( .با تشکّر ا ز راهنماییهای اساتید گرامی حجج اسالم رضا عطایی و
احسان درویشی)
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پژوهش کنونی در نظر دارد استعارههای سورۀ حمد و بقره را بر اساس نظر محی الدّین درویش

پیشگفتار
استعاره  ،یکی از اقسام مجاز بوده و در آیات قرآن کریم به وفور یافت می شود .قرآن برای
سخن گفتن به زبان مخاطب و به اقتضای حال او از استعاره بهره برده تا پیام را بهتر منتقل کند.
نگاشتۀ کنونی برای استخراج آیات استعارهدار در سوره های حمد و بقره از تفسیر « اعراب القرآن و
بیانه» اثر محی الدّ ین درویش استفاده کرده است .او در تفسیر خود با روش توصیفی و شیوۀ تربیتی
 تطبیقی  ،با استناد به منابع کهن تفسیری ،ادبی ،نحوی و تاریخی  ،پس از ترکیب آیات به توضیحنکات بالغی آن میپردازد .وی پرداختن به استعاره را یکی از محورهای مباحث خویش قرار داده
است .البته تالش وی در استخراج آیات استعارهدار این دو از حیث جامعیت ،قابل نقد است .بهعنوان
نمونه  ،افزون بر آیه هایی که وی آورده ،آیۀ  11و  181سور ۀ بقره نیز قابل بحث بود که او به آن
اشاره ای نکرده است1 .

دانش اه و آموزه اهی

در نوشتار حاضر پس از توضیحی کوتاه دربارۀ کیفیت رخدادن استعاره  ،به ترجمهها و کیفیت
عملکرد مترجمان پرداخته میشود .فهرست ترجمههای بررسیشده در کتابنامه قابل مشاهده است.
مترجمان در ترجمۀ گونه های مجاز از سه روش معنایی ،ارتباطی و تلفیقی بهره برده اند .در نگاشتۀ

قرآن و حدیث

کنونی  ،سعی شده تا بررسی هر یک از آیات استعارهدار سورههای حمد و بقره به همراه دو نمونه باشد
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تا رفتار گونهگون مترجمان روشن گردد 3 .پرسش اصلی این نوشتار ،آن است که مترجمان در ترجمۀ
آیات استعارهدار دو سورۀ حمد و بقره چگونه رفتار کرده اند؟
تاکنون مطالب بسیاری دربارۀ استعاره منتشر شده که برخی از آنها به تطبیق آیات استعارهدار با
ترجمههای فارسی پرداخته اند 1 .ویژگی نگاشتۀ کنونی آن است که ابتدا همۀ استعارههای سورۀ حمد
و بقره را بر اساس دیدگاه محی الدّین درویش استخراج کرده و سپس به بررسی ترجمهها با مالک
یادشده پرداخته و در پایان به روان ترین ترجمه که استعاره را در نظر گرفته باشد ،اشاره کرده است.
پیش از آغاز بح ث ،شایسته است که برخی از مفاهیم ،بازشناسی شود.
 .1االتقان  ،ج  ، 3ص  898؛ تلخیص البیان  ،ص.11
 . 3در برخی ا ز آیات  ،سه گونه ترجمه یافت نشد و تنها دو گونه بررسی میشود.
 .1ن .ک :مقالۀ روششناسی و نقد ترجمۀ مجا ز در قرآن کریم ؛ مقالۀ دشواری ترجمۀ استعاره با تأکید بر شیوههای برگرداندن
استعارههای قرآنی در ترجمۀ طبری.
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مَجاز به معنای استعمال کلمه در غیر معنای حقیقی خود همراه با قرینۀ صارفه از ارادۀ معنای
حقیقی است 9 .مجاز به اعتبار عالقۀ « ارتباط» بین معنای حقیقی و مجازی به دو قسم استعاره و
مجاز مرسل تقسیم میشود .اگر عالقۀ بین معنای حقیقی و مجازی  ،مشابهت باشد  ،مجاز را استعاره
و اگر غیر مشابهت مانند جزئیّت  ،کلیّ ت و سببیّت باشد آن را مجاز مُرسَ ل م ینامند2 .
استعاره با توجه به ادات خود تقسیمات مختلفی دارد .استعاره به اعتبار ذکر یکی از دو طرف
«مستعارٌ له و مستعارٌ منه»  1به تصریحیّه و مکنیّه تقسیم میشود .در استعارۀ تصریحیه ،فقط مستعارٌ
منه آمده و از آن ارادة مستعارٌ له میشود .در استعارۀ مکنیّه ،مستعارٌ منه در جمله نمی آید؛ بلکه برخی
از لوازم و مختصّات آن به همراه مستعارٌ له آورده م یشود1 .
استعاره به اعتبار لفظ مُستعار  ،به اصلیّه و تبعیّه تقسیم میشود .در استعارۀ اصلیّه ،لفظ مستعار ،
اسم جنس و در استعارۀ تبعیّه ،فعل ،مشتقات فعل و حرف  5است81 .
استعاره به اعتبار همراه بودن یا نبودن با مناسبات مستعارٌ منه و مستعارٌ له  ،به مرشّحه ،مجرّده و
استعارۀ مجرّده  ،سخن ،همراه با یکی از ویژگیهای مستعارٌ له و در استعارۀ مرشّحه ،همراه با یکی از
و یژگی های مستعارٌ منه است .این نوع از استعاره  ،نسبت به دو گونۀ دیگر ،بلیغتر است88 .
مترجم به کسی میگویند که منظور گوینده را به لغتی غیر از لغت
گوینده بیان کرده و آن را روشن نماید81 .

 .9ن .ک :المطوّل  ،ج ، 8ص .393
 .2ن .ک :مختصر المعانی  ،ص.185
 .1مستعارٌ له معنای غیر موضو عٌ له لفظ است که لفظ برای آن به عاریه گرفته میشود و مستعارٌ منه معنای موضوع له لفظ است
که لفظ ا ز آن به عاریه گرفته شده و به مستعارٌ له داده میشود.
 .1ن .ک :جواهر البالغة  ،ص.181
 .5برخی  ،اسم فعل و اسماء مبهمه را ا ز مصادیق استعارۀ تبعیّه شمرده اند( .ن .ک :جواهر البالغة  ،ص  183و)189
 .81ن .ک :مختصر المعانی  ،ص.138
 .88ن .ک :همان  ،ص.131
 .81مجمع البحرین  ،ج ، 2ص.18
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مطلقه تقسیم میشود .در استعارۀ مطلقه ،هیچکدام از مناسبات مستعارٌ منه و مستعارٌ له ن می آید .در

در ترجمۀ مجاز  ،سه راه در پیشروی مترجم قرار دارد .نخست اینکه ترجمه ای معنایی ارائه کند
و همان معنای موضوعٌ له واژگان را بیاورد 83 .دوم اینکه ترجمه ای ارتباطی عرضه کند و مقصود مجاز
یا مراد متکلّم را بیان نماید 81 .سوم اینکه ترجمه ای معنایی -ارتباطی یا تلفیقی به دست دهد.
نویسنده ،ترجمۀ تلفیقی را برای قرآن کریم ،بهتر از دو گونۀ دیگر میداند؛ زیرا هم معنای لغوی
و هم مراد متکلّم به خواننده منتقل میشود؛ مثال در آیۀ «اَوَِلَیر واَانّاَخلقناَلَـ ُهمَِمّاَعملتَاَیدیناَ
نعاماَف ُهمَهلاَمالكونَ 89 ».اگر تنها ترجمۀ معنایی آورده شود ،موهِم تجسیم بوده و اگر تنها ترجمۀ
ا ً
ارتباطی ذکر شود ،این پرسش به وجود می آید که چرا «یَد» به «دست» ترجمه نشده و به «قدرت»
ترجمه گشته است .زیبایی مجاز به این است که ابتدا معنای لغوی بیان شده و سپس معنای ارتباطی
بیاید تا مخاطب هم به معنای لغوی توجّه کند و هم غرضی را که بر پایۀ آن معنای ارتباطی مورد
نظر قرار گرفته ،درک نماید.
پس از مفهوم شناسی استعاره و ترجمه ،نوبت به تطبیق دقیق آیاتی شامل استعاره از دو سورۀ
حمد و بقره با ترجمههای فارسی میرسد.
دانش اه و آموزه اهی

الف) استعارههای تصریحیه

قرآن و حدیث
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بر اساس تفسیر محی الدّ ین درویش ،در نُه آیه از این دو سوره ،استعارۀ تصریحیه بهکار رفته که
به ترتیب بررسی میشود.

 « .2الصِّراط» در آیۀ « اِهدِنَا الصِّراط َ المُستَقِیمَ»

82

در این آیه  ،دین حق «مشبّه» بوده و به صراط مستقیم یعنی «مشبّهٌ به» تشبیه شده است .وجه
شباهت این است که خداوند متعال اگرچه منزّه از مکان است امّا طالب رسیدن به خدا باید مسافتی
را طی کند و خطرها یی را تح مّ ل نماید تا به معبود خود دست یابد81 .
 .83به این نوع ترجمه  ،تحت ال لّ فظی نیز گفته میشود( .فنّ ترجمه  ،ص )83
 .81ن .ک :همان.
 .89یس ( .18 ،ترجمۀ محمّد مهدی فوالدوند :آیا ندیده اند كه ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریده ایم تا آنان مالك
آنها باشند؟)
 .82الحمد .2 ،
 .81اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.81
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در اینکه مقصود از «صراط مستقیم» چیست اختالف است .برخ ی غریب القرآن نگارها از جمله راغب
اصفهانی اقوال مختلفی را در تفسیر آن نقل کرده اند 81 .محی الدّین درویش و برخی دیگر همچون
آیت اهلل مکارم شیرازی  ،85شیخ طبرسی 11و زمخشری  18معتقدند که منظور از آن «دین حق» میباشد.
برخی دیگر  11هم بر این عقیده اند که «صراط مستقیم» معنای عامی دارد و افزون بر دین حق ،شامل
مصادیق دیگری همچون توحید و عدالت نیز میشود  .اکنون ترجمه ها بررسی می شود.
ردیف

مترجم

ترجمه

نوع
ترجمه
معنایی

8

مکارم شیرازی

ما را به راه راست هدایت کن.

1

انصاریان

ما را به راه راست هدایت کن.

3

محمّد بارالها پایداری در طریقۀ عبودیت را نصیب ما فرما (که به ارتباطی
سیّد
حسینی همدانی سعادت دنیوی و اخروی نائل بگردیم).
عبد ای خدا ما مسلمانان را به راه فطرت مان که کوتاهترین راه ارتباطی
سیّد
الحجّت بالغی است هدایت کن.
ما را به راه راست (در عقاید و علوم و اخالق و اعمال) تلفیقی
مشکینی
هدایت کن.
ما را به راه راست هدایت فرما؛ راهی که الزمه اش رسیدن تلفیقی
خسروانی
به مقام محبّت و وصول به سعادت و جنّت تو باشد.

1

2

این آیه به هر سه روش ،ترجمه شده که ترجمۀ معنایی آن موجب ایجاد پرسش دربارۀ چیستی
راه راست و چرایی درخواست ده بارۀ آن در هر روز میشود .ترجمۀ ارتباطی این آیه نیز به معنای
لغوی «مستقیم» اشاره نمیکند .ترجمه های پنجم و ششم اگرچه به شیوۀ تلفیقی انجام شده؛ امّا به
گونه ای نیست که منظور از «صراط مستقیم» را بهخوبی برساند .ترجمۀ پیشنهادی این آیه با روش
تلفیقی ،چنین است :خدایا ما را به راه راست (دین حق) هدایت کن.
 .81المفردات فی غریب القرآن  ،ج ، 8ص.131
 .85تفسیر نمونه  ،ج ، 8ص.12
 .11جوامع الجامع  ،ج ، 8ص.81
 .18الکشّاف  ،ج ، 8ص.89
 .11ن .ک :مجمع البیان  ،ج ، 8ص 811؛ مقالۀ ویژگیها و مصادیق صراط مستقیم در قرآن کریم.
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9

معنایی

« .1مَرَض» در آیۀ «فی قُلوبِهِم مَرَضٌ»

23

ض» برای لجاجت و عقیدۀ بدی که قلب منافقان احاطه کرده  ،استعاره آمده
در این آیه واژۀ «مَرَ ٌ َ
ض»
است 11 .لغت  ،حالتی که انسان را از رسیدن به مقصود ،بازدارد« ،مرض» مینامد 19 .منظور از «مر ٌ َ
در این آیه ،نفاق ،کفر و سوء عقیدۀ منافقان است 12 .شباهت نفاق با حالت پیشگفته این است که
هر دو به انسان آفت می زند .مرضهای جسمانی ،جسم را از حالت اعتدال خارج میکنند و نفاق ،کفر
و دیگر امراض قلبی مانند حسد و کینه  ،باعث خروج انسان از کمال میشود .اکنون ترجمۀ مترجمان
بررسی میشود.
ردیف

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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8

مکارم شیرازی

در دلهای آنان یک نوع بیماری است.

نوع
ترجمه
معنایی

1

گرمارودی

به دل ،بیماری دارند.

معنایی

3

پاینده

در دلهایشان مرضی است.

معنایی

1

سید محمّد حسینی
همدانی
مشکینی

دلهای منافقان از عناد با تو تیره گشته.

ارتباطی

2

مجتبوی

9

ترجمه

مترجم

در دلهای آنها بیماریِ (از کفر و شرک و نفاق) تلفیقی
است.
تلفیقی
در دلها یشان بیماری از شک و نفاق است.

این آیه به هر سه روش ترجمه شده  11و بهترین ترجمه  ،ترجمۀ تلفیقی است .در هر دو ترجمۀ
تلفیقی ،ابتدا به معنای لغوی لفظ اشاره کرده و سپس مقصود استعاره را بیان میکند.

 .13البقرة 81 ،
 .11اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص .33
 .19ال عین  ،ج ، 8ص.11
 .12ن .ک :مجمع البیان  ،ج ، 8ص 839؛ الکشّاف  ،ج ، 8ص 95؛ التّحریر و التّنویر  ،ج ، 8ص.111
 . 11در این آیه تنها یک ترجمۀ ارتباطی یافت شد.
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 « .6اِشتَرَوا» در آیۀ « اُولـ'ـئِک الَّذینَ اشتَرَوُا الضَّاللَة َ بِالهُدی' فَما
رَبِحَت تِجارَتُهُم»

28

در این آیه یک استعارۀ تصریحیه و یک استعارۀ مرشّحه وجود دارد«.اشَت ُواَالضاللةَ»  ،بدین
معناست که آنها ضاللت را بهجای هدایت برگزیدند و آن را با هدایت معاوضه کردند .قرینۀ وقوع
استعاره  ،واژۀ «ضاللت» است .همچنین در این آیه  ،فعل «ربحت» که مناسب با مستعارٌ منه یعنی
خرید و فروش است ،به «تجارت» نسبت داده میشود 15 .روشن است که گ مراهی و هدایت  ،قابل
خرید و فروش نیست ؛ بلکه قابل جا یگزینی است .یعنی انسان میتواند هدایت را به جای ضاللت و
یا برعکس انتخاب کند .محی الدّین درویش با دقّت در اینکه فعلِ «اشَت وا» به ضاللت  ،اِسناد داده
شده و مشخّص است که «ضاللت» قابل فروختن نیست  ،برداشت کرده که « اِشتِراء» در غیر معنای
خود یعنی خرید و فروش بهکار رفته و منظور از آن در آیه  ،جایگزینی و اختیارکردن است .وجه شبه
بین « اِشتِراء» و «معاوضه» همان طور که زمخشری در تفسیر خود و سیوطی در « االتقان» به آن

ردیف

ترجمه

مترجم

8

مجتبوی

1

آنان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت معنایی
مشکینی
خریده اند.
منافقان کسانی هستند که گمراهی را در برابر ارتباطی
سید محمّد
حسینی همدانی پرستش آفریدگار برگزیدند.
این گمراهان سوداگر که گمراهی را به جای راه ارتباطی
عاملی
راست پیشگرفته اند ...

3
1

اینانند که گمراهی را به بهای ره یابی خریده اند.

نوع ترجمه

 .11البقرة .82 ،
 .15اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.11
 .31الکشّ اف  ،ج ، 8ص 25؛ االتقان  ،ج  ، 3ص .893
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اشاره کرده ،این است که در هر دو چیزی داده میشود و چیزی گرفته میشود 3 1 .نکتۀ دیگر  ،رخدادن
استعارۀ ترشیحیه در آیه است .اکنون ترجمه ها بررسی میشود.

9
فیض االسالم

2

سراج

آنان (منافقین) کسانی هستند که هدایت ر ا د اده ،
ضاللت را خریدند (سبکمغزی و کمخردی آنها تلفیقی
جوری است که از راه راست چشم پوشیده به
گمراهی رفتند).
این گروه آنان اند که خریدند گمراهی را بر معنایی
راه یافتگی ( هدایت را دادند گمراهی گرفتند).

این آیه به هر سه روش ترجمه شده که ترجمۀ تلفیقی  ،هم مخاطب را با معنای لغوی «اشَتَ وا»
مواجه کرده و هم مقصود را بیان میکند؛ درحالیکه ترجمۀ ارتباطی ممکن است مخاطب را دچار
این توهّم کند که معنای « اِشتِراء» اختیارکردن یا معاوضهنمودن است .ترجمۀ معنایی نیز این پرسش
را ایجاد میکند که مگر هدایت و ضاللت  ،قابل خرید و فروش اند؟ آخرین ترجمۀ یادشده ،هرچند
تالش کرده تا به شکل تلفیقی ،معنای آیه را برساند ولی در عمل ،چیزی به معنا نیفزوده و همان
خر ید و فروش یا معاوضه را آورده است؛ از این رو ،این ترجمه نیز ،معنایی خواهد بود.
دانش اه و آموزه اهی

برای آیۀ  12چنین است :آنان کسانی هستند که زنگی دنیا را به بهای آخرت خریده اند (دنیا ر ا با
آخرت مبادله و معاوضه کرده اند).

قرآن و حدیث

در آیۀ  12همین سوره  3 8متن دیگری آمده که توضیح آن با این آیه ،یکی است .ترجمۀ پیشنهادی

« .4صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ» در آیۀ «صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ فَهُم ال یَرجِعونَ».
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در این آیه  ،منافقان به کر  ،الل و کور تشبیه شده اند و مشبّه یعنی منافقان  ،ذکر نشده و استعارۀ
تصریحیه ایجاد شده است 3 3 .حذف بیشینه ای ادوات تشبیه ،موجب شده تا زیبایی استعاره روشن
مشخّص است که همۀ منافقان  ،کر  ،کور و الل نبودند و منظور  ،کر ،کور و اللبودن نسبت به حق
است .از این رو هر سه واژه در معنای غیر موضوعٌ له خود به کار رفته اند .دلیل تشبیه منافقان این
است که آنها همچون کران به راهنماییهای الهی گوش نمیدادند و همچون الالن به خداوند متعال
و رسالت پیامبر صلّی اهللعلیهوآله اقرار نمیکردند و همچون کوران به ملکوت آسمانها و زمین و
قدرت حق نمینگریستند .اکنون ترجمه ها بررسی میشود.
 .38اُ ولـ'ـئکَالذینَاشَت ُواَالـحیا ٍةَالدُّ نیاَباآلخر ٍةَ . ...
 .31البقرة .81 ،
 .33اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص . 91زمخشری هر دو قول استعاره یا تشبیه بلیغ را در این آیه نقل کرده است( .ن .ک:
الکشّاف  ،ج ، 8ص)11
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ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

8

مشکینی

کر و گنگ و نابینایند.

معنایی

1

گرمارودی

کرند ،الل اند ،نابینایند.

معنایی

3

فوالدوند

کرند  ،الل اند  ،کورند.

معنایی

آیۀ  818سورۀ بقره  3 1نیز همانند این آیه است.

« .7صِبغَة» در آیۀ «صِبغَةَ اهللِ فَمَن اَحسَنُ مِنَ اهللِ صِبغَةً»

39

در «صبغة َاهلل» استعارۀ تصریحیه وجود دارد ؛ بدین معنا که دین اسالم به رنگ  ،تشبیه شده و
مشبّه یعنی دین اسالم  ،حذف شده است 3 2 .مسیحیان فرزندان خود را در آب زردرنگی که «معمودیه»
خوانده میشد غسل میدادند و میگفتند:
آالن حقًّا که پسرم نصرانی گشته و تطهیر شده است.

می َف ُهمَلَیعق لون.
كم َ ُع ٌ
ُ .31ص ٌّم َ ُب ٌ
 .39البقرة .831 ،
 .32اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.851

93

استعاره در سورههای حمد و بقره از دیدگاه محی الدّین درویش

آنها که ایمان نیاورند گویا کر و گنگ و کورند که
یاسری
1
گفتار حق نشوند و سخن حق نگویند و در آثار و آیات تلفیقی
خدا ننگرند.
کرانند از شنیدن حق ،گنگانند از گفتن حق ،کورانند تلفیقی
مجتبوی
9
از دیدن حق.
کرانی باشند که حق را نشوند و گنگهایی هستند تلفیقی
خسرو انی
2
که بهحق زبان نگشایند و کورانی میباشند که حق
را نمیبینند.
برخی از مترجمان افزون بر معنای لغوی به معنای استعاری این واژگان نیز توجّه کرده و آن را
در ترجمه آورده اند.

مسلمانان مأمور شدند که به آنها بگویند:
ایمان به خداوند آورید  ،تطهیر ما مانند تطهیر شما نیست و رنگشدن
ما مانند رنگشدن شما نیست .یعنی رنگ ما رنگ خدایی و رنگ شما
مادّ ی و ناچیز است3 1 .
بدین معنا که شما فرزندان خود را با قراردادن در آن آب  ،مطهّر میشمرید؛ امّا ما مسلمانان ،
ایمان به خداوند را موجب طاهرشدن خودمان میدانیم.
مفسّران از «صبغة َاهلل» تفسیرهای متفاوتی نموده اند .علّامه طباطبایی  3 1آن را به ایمان تفسیر
کرده و ابن عاشور  3 5برای نقش ترکیبی «صبغة» چند احتمال مطرح میکند که یکی از آنها بدلبودن
«صبغة» از «ملةَابراهیمَ» است که بر اساس آن منظور از «صبغة»  ،آیین ابراهیم یعنی یکتاپرستی
خواهد بود.
دانش اه و آموزه اهی

ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

قرآن و حدیث
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8

گرمارودی

رنگ (و نگار) خداوند را (برگزینید).

معنایی

1

فوالدوند

این است نگارگری الهی.

معنایی

3

طبری

دین خدا.

ارتباطی

1

دین خدا.

ارتباطی

حسین
ابوالفتح رازی
رنگ خدایی (بپذیرید ؛ رنگ ایمان و توحید و اسالم ).تلفیقی
مکارم
شیرازی

2

( به یهود و نصاری بگویید) رنگ خدا را (که اسالم تلفیقی
است را انتخاب کنید).

9

انصاریان

 .31ن .ک :الکشّاف  ،ج ، 8صَ .852
 .31المیزان  ،ج ، 8ص.381
 .35التّحریر و التّنویر  ،ج ، 8ص.111
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اگر این آیه به شیوۀ معنایی ترجمه شود ممکن است برای مخاطب  ،پرسشی پیش آید که مگر
خداوند رنگ دارد؟ ترجمۀ ارتباطی نیز نمی تواند ارتباط میان معنای واژه و مراد متکلّم را برقرار کند.
از این رو برخی از مترجمان ،روش ترجمۀ تلفیقی را برگزیده اند.

 « .3اسباب» در آیۀ «َتَقَطَّعَت بِهِمُ االَسبابُ»

11

در واژۀ اسباب  ،دو احتمال وجود دارد .نخست اینکه مجاز مرسل باشد و منظور از سبب  ،هر
چیزی باشد که انسان از آن کمک میگیرد تا به خواستۀ خود برسد .بر این اساس ،عالقۀ بین معنای
حقیقی و مجازی  ،سببیت است .دوم اینکه استعارۀ تصریحیه باشد و اَعمالی که مشرکان در دنیا با
آن ممارست داشته اند به اسبابی تشبیه شده که انسان برای نجات خود به آنها تکیه میکند« 18 .سبب»
در لغت به معنای طناب و هر چیزی است که بهوسیلۀ آن به چیز دیگری دسترسی پیدا

میشود11 .

منظور از سبب در این آیه ،اَعمال بتپرستان است که در دنیا همراه آن بوده اند .این افراد  ،پیوسته در
برابر معبودهای انسانی خود یعنی اربابان جبّار و شیطانی سر تسلیم فرود می آوردند و تسلیم بیقید و
شرط آنها بودند.

ظاهر آیه  ،احتمال همۀ این اقوال را دارد ؛ یعنی تمام اسبابی که در دنیا
بهوسیلۀ آنها ارتباط برقرار میکردند از قبیل منزلت و مقام و
خویشاوندی و  ...قطع میگردد و این  ،نهایت یأس و ناامیدی است11 .

 .11البقرة .822 ،
 .18اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.131
 .11ال قاموس المحیط  ،ج ، 8ص.811
 .13تفسیر نمونه  ،ج ، 8ص.922
 .11ترجمۀ تفسیر مجمع البیان  ،ج ، 1ص.899
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آیت اهلل مکارم شیرازی ،اسباب را به معبودهای انسانی متکبّر و شیاطین  ،تفسیر کرده
نویسندۀ مجمع البیان پس از آوردن اقوالی  ،میگوید:

است13 .

منظور از قطعشدن اسباب ،قطع شدن ابزار و وسایل نیست بلکه قطعشدن رابطه و پیوند بین
مشرکان و معبودان دروغینشان است و اینکه دیگر ،دستشان به چیزی نمیرسد 19 .اکنون ترجمهها
بررسی میشود.
مترجم

ردیف

نوع ترجمه

ترجمه

8

ارفع

هرگونه وسیله از آنها قطع شده است.

معنایی

1

شعرانی

بریده شود از ایشان سببها.

معنایی

3

مجتبوی

رشتههای پیوندشان گسسته گردد.

ارتباطی

1

مشکینی

همۀ روابط و پیوندها از آنها بریده شود.

ارتباطی

دانش اه و آموزه اهی

هرگونه وسیله و اسباب از آنان قطع شود (و روابط باطل تلفیقی
الهی
9
بهجا نماند).
قمشه ای
هر وسیله و دست آو یزی (مانند خویشاوندی و دوستی و تلفیقی
فیض
2
عهد و پیمان با یکدیگر) از ایشان گسیخته شود.
االسالم
ترجمۀ تلفیقی این آیه ،مخاطب را با ترجمۀ لغوی لفظ و ارتباط آن با مقصود متکلّم مواجه میکند.
از این رو مناسبتر ین ترجمه است.

قرآن و حدیث

« .5یُقرِضُ» در «مَن ذَ ا الَّذی یُقرِضُ اهللَ قَرضًا حَسَنًا فَیُضاعِفَهُ لَهُ
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اَضعافًا کَثیرَةً»

12

ض» استعارۀ تصریحیه رخ داده و مشبّه که عمل صالح باشد ،حذف شده و مشبّهٌبه
در کلمه « ُیقر ُ َ
یعنی چیزی مانند مال که انسان به دیگری قرض میدهد ،باقی مانده است .سپس یکی از ویژگیهای
مشبّه یعنی «مضاعفکردن» که از امور مناسب با مشبّهٌبه است در آیه آمده

است11 .

یَالصور َفالَانساب َبین ُهمَیومئ ٍذ َو َلَیتساء لونَ».
 . 19در بعضی ا ز آیات قرآن به این معنا اشاره شده ؛ مانند « :فا ذاَ ُنفخ َف
ّ
(المؤمنون )818 ،
 .12البقرة .119 ،
 .11اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص .323
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«قرض» در لغت از ریشۀ « ق .ر .ض» گرفته شده و به معنای مالی است که انسان به دیگری
میدهد تا گیرندۀ قرض بعدًا آن را به قرضدهنده پس بدهد11 .صاحب «تهذیب اللّغة» پس از یادکرد
آیه میگوید:
قرض ،به هر گونه صدقه یا عمل صالحی که در برابر آن چیزی گرفته
نمیشود اطالق میگردد و در آیۀ شریفه هم منظور از قرض،
قرض دادن به خداوند نیست بلکه خداوند با توجّه به اعمال صالحی
که بندگان انجام میدهند به آنها پاداش میدهد همانگونه که در
برابر انجام واجبات به آنها پاداش میدهد15 .
محی الدّین درویش هم معتقد است که منظور از قرضدادن در آیه  ،عمل صالح است.
در برابر ،تفسیر مجمع البیان نوشته:

البته تفسیر محی الدّین درویش  ،عام است و شامل قرضدادن هم می شود .اکنون ترجمهها
بررسی میشود.
ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

8

مجتبوی

کیست که خدا را وام دهد ،وامی نیکو.

معنایی

1

انصاریان

کیست که به خدا وام نیکو دهد.

معنایی

 .11معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 9ص.18
 .15ن .ک :تهذیب ال لّغة  ،ج ، 1ص.122
 .91ترجمۀ تفسیر مجمع البیان  ،ج  ، 3ص.11
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منظور از قرضدادن ،انفاقکردن در راه خداست نه آنگونه که یهود
فکر کرده اند که خداوند محتاج است و فقیر و یهود ،بینیاز است و
خداوند از یهود ،طلب قرض میکند .در حقیقت خداوند بدین دلیل
انفاق را در این آیه ،قرض نامید که تأکید کند حتمًا این انفاق  ،پاداش
داده خواهد شد همانند قرض که اگر از کسی گرفته شود به او پس
داده خواهد شد91 .

مشکینی

3

کیست آن که به خداوند قرض الحسنه دهد.

معنایی

کیست آنکس که (به خلوص نیّت) وام دهد به خدا  ،تلفیقی
سراج
1
وامی نیکو (مالش را در راه او مصرف نماید).
کیست آنکه به خدا وام دهد وام نیکو (درراه طاعت
و بندگی او از مال حالل و پاکیزۀ خود انفاق و تلفیقی
فیض
9
بخشش نماید و عوض نخواهد و گیرنده را حقیر و
االسالم
کوچک نشمرد و منّت بر او نگذارد و آزارش ننماید).
کیست که به خدا قرض الحسنه ای بدهد (و از اموالی تلفیقی
مکارم
2
که خدا به وی بخشیده انفاق کند).
شیرازی
هیچ مترجمی در میان مترجمان بررسیشده ،آیه را به شیوۀ ارتباطی ترجمه نکرده است .ترجمۀ
معنایی این آیه موهِم شبهۀ نیازمندی خداوند است و از این رو مناسب نیست.

« .5کُرسیّ» در آیۀ «وَسِعَ کُرسیُّهُ السَّماوات ِ وَ االَرضَ»

98

دانش اه و آموزه اهی

رسی» علم و قدرت و هر چیز
در این بخش از آیه ،استعارۀ تصریحیه وجود دارد .منظور از « ُک ّ َ

قرآن و حدیث

دیگری است که دنبالۀ نشستن بر صندلی پادشاهی مانند ابّ هت و احاطۀ جامع باشد و این منظور،
حذف شده است91 .
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خداوند محدود به مکان و زمان نیست پس اینکه گفته شود خداوند بر صندلی نشسته و این
صند لی تمامی آسمانها و زمین را فراگرفته  ،بیمعناست؛ زیرا خدای متعال ،جسم نیست تا بخو اهد
رسی» در آیۀ شریفه  ،صندلی نیست بلکه علم  93 ،قدرت و
صندلی داشته باشد .بنابراین منظور از « ُک ّ َ
حکومت خداوند است که همۀ آسمانها و زمین را فرا

میگیرد91 .

 .98البقرة .199 ،
 .91اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص .313
 .93ا ز امام صادق علیه السّالم دربارۀ این آیه سؤال شد  ،فرمودند « :منظور ا ز کرسی  ،علم خداوند است( ».ترجمۀ تفسیر البرهان ،
ج ، 1ص)111
 .91ن .ک :التّحریر و التّنویر  ،ج ، 1ص 151؛ الکشّاف  ،ج ، 8ص.318
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ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

8

آیتی

کرسی او آسمانها و زمین را در بر دارد.

معنایی

1

فوالدوند

کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته.

معنایی

3

دهلوی

فراگرفته است پادشاهی او آسمانها و زمین را.

ارتباطی

گسترۀ فرمانروایی اش آسمانها و زمین را فراگرفته ارتباطی
طاهری
1
است.
تخت (حکومت ،قدرت و سلطنت) اش آسمانها و تلفیقی
انصاریان
9
زمین را فرا گفته.
کرسی دامنۀ علم و قلمرو فرمانروایی او آسمانها و تلفیقی
مجتبوی
2
زمین را فراگرفته است.
این آیه به هر سه روش  ،ترجمه شده است .ترجمۀ معنایی این آیه ،موهِم تجسیم بوده و ترجمۀ
رسی» را نادیده میگیرد.
ارتباطی  ،معنای لغوی و مأنوس « ُک ّ َ

در دو واژۀ «ال ُّظ ُلامت» و «النّور» استعارۀ تصریحیه وجود دارد و منظور از تاریکیها  ،جهل و
منظور از نور  ،هدایت است 92 .همان طور که محی الدّین درویش اشاره کرده ،این منظور ،از سیاق آیه
فهمیده میشود؛ زیرا معنا ندارد که خداوند  ،انسان را از مکان تاریکی به مکان روشنی درآورد .وجه
شبه بین تاریکی و گمراهی و نور و هدایت  ،این است که تاریکی مانع دیدن اشیای پیرامون انسان
میشود و گمراهی و کفر نیز جلو درک حقایق را میگیرد 91 .همچنین نور باعث میشود که انسان
اشیای پیرامون خود را ببیند و هدایت نیز موجب دیدن حقایق الهی و بصیرت نسبت به آنها میشود.
اکنون ترجمه ها بررسی میگردد.

 .99البقرة .191 ،
 .92اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.315
 .91ن .ک :ترجمۀ تفسیر مجمع البیان  ،ج  ، 3ص.882
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 « .9الظُّلُمات» و « النّور» در آیۀ «یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النّور»

99

مترجم

ردیف

نوع ترجمه

ترجمه

8

گرمارودی

آنان را بهسوی روشنایی از تیرگیها بیرون میبرد.

معنایی

1

مجتبوی

آنها را از بهارخوابی ها به روشنایی میبرد.

معنایی

3

مکارم
شیرازی
سراج

آنها را از تاریکیها بهسوی نور میبرد.

معنایی

دانش اه و آموزه اهی

بیرون می آورد ایشان را از تاریکیها(ی کفر) بهسوی تلفیقی
1
روشنایی ( ایمان)
آنان را از تاریکیها (ی جهل و شرک و فسق و فجور) تلفیقی
انصاریان
9
بهسوی نور ( ایمان ،تقوا و اخالق حسنه) بیرون
میبرد.
آنها را از تاریکی ها(یِ جهل و کفر و فسوق) بهسوی تلفیقی
مشکینی
2
نورِ (علم و ایمان و تقوا) بیرون میبرد.
این آیه فقط به دو شیوۀ معنایی و تلفیقی ترجمه شده است .ترجمۀ تلفیقی بهخوبی مخاطب را با
مفهوم لغوی و مقصود ظلمت و نور مواجه میکند و از این رو بهتر است.

قرآن و حدیث

ب) استعارههای تصریحیۀ تلفیقی
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در سورۀ بقره بر اساس دیدگاه محی الدّین درویش ،سه آیه ،شامل استعارۀ تصریحیۀ تبعیّه و یک
آیه شامل استعارۀ تصریحیۀ تمثیلیه است که به ترتیب آیات ،بررسی میشود.

« .2عَلی'» در آیۀ « اُولـ'ـئِکَ عَلی' هُدیً مِن رَبِّهِم»

91

در این آیه استعارۀ تصریحیۀ تبعیّه رخ داده است .حال افراد باتقوا به حالت کسی که بر چیزی
سوار است تشبیه شده و وجه شباهت ،تمکّن میباشد 95 .در زبان عرب حرف جرّ «عَلی'» در جایی
بهکار میرود که ماقبل «عَلی '» نسبت به مابعدش  ،بلندی داشته باشد ؛ خواه ا ین بلندی حقیقی 21

 .91البقرة .9 ،
 .95اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.12
 .21مانند « زَیدٌ عَ لَی السَّطحِ».
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باشد یا حکمی  .28در این آیه  ،ماقبل «عَلی'» نسبت به مابعدش  ،فوقیّت ندارد ؛ پس در این واژه،
استعاره رخ داده است .یعنی حالت متّقین به حالت کسی تشبیه شده که بر حیوانی سوار است و بر آن
فوقیّت دارد .وجه شبه مشبّه و مشبّه به  ،تسلّط ،تمکّ ن و مالزمت است بدین معنا که «هدایت»
مَرکبی است برای سوارشدن متّقین و به کمک آن راه سعادت را طی میکنند و همیشه مالزم با آن
دی» در آیۀ شریفه این است که متّقین  ،پیوسته مالزم و قرین
هستند 21 .بنابراین مقصود از «علی'َ ُه ً َ
با هدایت هستند و هرگز از آن جدا نمیشوند .اکنون ترجمه ها بررسی میشود.
ردیف

مترجم

نوع ترجمه

ترجمه

معنایی

آنان اند که از سوی پروردگارشان بر (راهِ) هدایت اند.

3

سراج

آن گروه بر راه راست اند از ناحیة پروردگارشان.

معنایی

1

پاینده

آنها قرین هدایت پروردگار خویش اند.

ارتباطی

9

موسی دانش

ایشان از سوی پروردگارشان قرین هدایت اند.

ارتباطی

2

آیتی

ایشان از سوی پروردگار  ،قرین هدایت اند.

ارتباطی

بااینکه برخی از مترجمان به استعاره در این آیه توجّه داشته و آن را به شیوۀ ارتباطی معنا کرده اند؛
ولی مشاهده نشد که مترجمی  ،آن را به شیوۀ تلفیقی ترجمه کرده باشد .ترجمۀ پیشنهادی این آیه با
روش تلفیقی چنین است :آنان بر هدایت پروردگارشانند (قرین و مالزم هدایت هستند و از آن جدا
نمیشوند).

« .1یَأمُرُکُم» در آیۀ « اِنَّما یَأمُرُکم بِالسّوءِ وَ الفَحشاءِ»

23

در «ی ُأم ُر ُکم» استعارۀ تصریحیۀ تبعیه وجود دارد .تزیینکردن شیطان و تشویقکردن و
برانگیختن او  ،به امرِ امرکننده تشبیه شده است .امر شیطان به معنای امورات و اشتغاالتی است که
مکلّف را به سمت ارتکاب گناه میکشاند21 .
 .28مانند «عَ لَیهِ دَینٌ».
 .21ن .ک :تفسیر نمونه  ،ج ، 8ص.11
 .23البقرة .825 ،
 .21اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.132
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8

مکارم
شیرازی
انصاریان

1

آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند.

معنایی

محی الدّ ین درویش برای اثبات وقوع استعاره در فعل «ی ُأم ُر ُکم» به سراغ آیه ای دیگر میرود
که مفاد آن عدم تسلّط شیطان بر انسان است 29 .اگر چنین باشد ،امرکردن بیمعناست .پس منظور
از امرکردن شیطان  ،دعوت شیطان نسبت به گناه و تزیین گناهان در نظر انسان است .به ای ن معنا
در تفسیر مجمع البیان نیز اشاره شده است 22 .اکنون ترجمه ها بررسی میشود.
ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

8

انصاریان

فقط شما را به بدی و زشتی فرمان میدهد.

معنایی

1

سراج

او فقط شما را فرمان میدهد به بدی و کار زشت.

معنایی

3

فوالدوند

شما را به بدی و زشتی فرمان میدهد.

معنایی

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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این دشمن است که به شما دستور زشتی و بدکاری معنایی
الهی
1
میدهد.
قمشه ای
ارتباطی
احمد امیری او شما را به کارهای بد و ناپسند دعوت میکند.
9
شادمهری
او تنها شما را بهسوی زشتکاری و گنهکاری فرمان
2
میدهد (و بدیها را در نظرتان می آراید و شما را تلفیقی
خرّمدل
وامیدارد بر) اینکه آنچه را نمیدانید به خدا نسبت
دهید.
بیشتر مترجمان  ،این آیه را به شیوۀ معنایی ترجمه کرده اند .در بین ترجمههای بررسیشده ،تنها
مترجم تفسیر جوامع الجامع این آیه را به صورت ارتباطی ترجمه نموده و آقای خرّمدل نیز آن ر ا به
شیوۀ تلفیقی ترجمه کرده است.

لطان» (الحجر )11 ،
مَس ٌَ
« .29ان َعبادیَلیسَلکَع لیه ُ
 .22مجمع البیان  ،ج ، 1ص.895
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 « .6العُروَةِ الوُثقی'» در آیۀ «فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی' لَا انفِصامَ
لَها»

21

الوثقی'» استعارۀ تصریحیۀ تمثیلیه وجود دارد .کسی که راه خدا را میپیماید به
العرو ٍةَ َ ُ
در «ب ُ
کسی تشبیه شده که به طناب محکم و قابل اعتماد ی آویزان شده است« 21 .عُروَة» در لغت از ریشۀ
«ع .ر .ی» گرفته شده و بهمعنای دست آویز است« 25 .وُثقی'» در لغت از ریشۀ «و .ث .ق» گرفته
شده و بهمعنای محکم میباشد « 11 .انفِصام» در لغت از ریشۀ «ف .س .م» بوده و بهمعنای
شکافته شدن بدون جدایی و مفارقت است« 18 .تهذیب اللّغة» پس از ذکر این آیه از ابو اسحاق نقل
کرده:
معنای آیه این است :کسی که ایمان به خداوند متعال آورد به پیمان
مورد اطمینانی روی آورده است11 .
َالوثقی'» ایمان به خداوند است ؛ زیرا
العرو ٍة ُ
بر اساس دیدگاه محی الدّین درویش ،منظور از « ُ

َالوثقی'» در این آیه  ،ایمان به خداوند و رسول
العروَۀَ ُ
منظور از « ُ
اوست13 .

 .21البقرة .192 ،
 .21اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.315
 .25معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 1ص.159
 .11معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 2ص.19
 .18معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 1ص.912
 .11تهذیب ال لّغة  ،ج  ، 3ص.818
 .13ترجمۀ تفسیر مجمع البیان  ،ج  ، 3ص .89
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کسی در راه خداوند قدم بر میدارد که ایمان داشته باشد  ،وگرنه انسان بی ایمان  ،در راه الهی قدم بر
نمیدارد .وجه شباهت بین طناب محکم و ایمان به خداوند این است که هر دو اطمینانی را در قلب
انسان به دنبال دارند .طناب محکم باعث میشود که انسان از سقوط  ،نترسد و همینطور کسی که
ایمان به خداوند دارد از هیچ قدرتی نمیهراسد ؛ زیرا پشتیبان چنین شخصی  ،قادر مطلقی است که
همه در مقابلش ناتوان اند .در تفسیر مجمع البیان از قول قتاده نقلشده:

همۀ ترجمههای بررسیشده ،این آیه را به شیوۀ معنایی ترجمه کرده اند .بنابراین ترجمۀ پیشنهادی
چنین است :هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد به دست آویز محکمی ( ایمان به
خداوند) تمسّک نموده است.

« .4عَلی'» در آیۀ «وَ اِن کُنتُم عَلی' سَفَرٍ»

11

در «علی'» استعارۀ تصریحیۀ تبعیّه وجود دارد ؛ بدینصورت که جاگیرشدن آنها در سفر به
جاگیرشدن راکب بر مرکوب تشبیه شده است 19 .مخاطب این آیه  ،مؤمنان هستند و برتری حقیقی و
اعتباری آنها بر سفر ،بیمعناست .پس باید از «علی'» چیزی غیر از فوقیّت ،قصد شده باشد .بیشتر
مفسّر ان « ،علی'» را به معنای «فی» یعنی ظرفیت گرفته اند ؛ بدین معنا که اگر شما مؤمنان «در سفر
بودید» نه اینکه «بر سفر بودید» .یعنی همان طور که سوارکار در زین مرکوب خود قرار میگیرد و
آن را به جهات مختلف هدایت میکند و مالزم با آن است ،در این آیه نیز خداوند میخواهد بفرماید
که ای مؤمنان اگر بر سفر بودید یعنی مالزم سفر و در سفر بودید .اکنون ترجمه ها بررسی میشود.
دانش اه و آموزه اهی

ردیف

ترجمه

مترجم

نوع ترجمه

قرآن و حدیث
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8

شعرانی

اگر باشید بر سفری.

معنایی

1

مصباح زاده

اگر باشید بر سفری.

معنایی

3

سراج

اگر باشید بر سفری.

معنایی

1

انصاریان

اگر در سفر بودید.

ارتباطی

9

الهی قمشه ای

اگر در سفر باشید.

ارتباطی

2

مشکینی

اگر در سفر بودید.

ارتباطی

معادل حرف جرّ «عَلی'» که نشاندهندۀ فوقیّت باشد ،در زبان فارسی کلمه «بَر» است .مثالً در
زبان عربی گفته میشود« :عَلی' زَیدٍ دَینٌ» و در فارسی میگویند« :حقوقی بر عهدۀ زید است ».در
این آیه نیز معنای حقیقی و لغوی «علی'» « ،بَر» است .مشاهده نشد که مترجمی این آیه را به شیوۀ
 .11البقرة .113 ،
 .19اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.111
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تلفیقی ترجمه کرده باشد .اگر این آیه به شیوۀ معنایی ترجمه شود  ،بیمعناست؛ زیرا قر ارگرفتن بَر
سفر  ،معنا ندارد .در ترجمۀ ارتباطی هم معنای حقیقی «علی'» فراموش میشود .از این رو ترجمۀ
پیشنهادی آیه با روش تلفیقی عبارت است از :اگر بر سفر قرار گرفتید (و برای مدّت قابل توجّهی به
راه دور رفتید).

ج) استعاره های تمثیلیه ،مکنیه و مکنیۀ تبعیه
بر اساس دیدگاه محی الدّین درویش در این دو سوره ،تنها یک استعارۀ تمثیلیه  12و یک استعارۀ
مکنیه و یک استعارۀ مکنیۀ تبعیه وجود دارد که به ترتیب آیات ،ذکر میشود.

 .2اِسناد «خَتَمَ» به «قُلوب» در آیۀ «خَتَمَ اهللُ عَلی' قُلوبِهِم وَ عَلی'
سَمعِهِم»

11

در اِسناد فعل «ختمَ» به « ُقلوب» استعارۀ تمثیلیه  ،وجود دارد ؛ بدینگونه که قلوب  11کافران در
مُهرکردن بر چیزی است 11 .در آیۀ شریفه این واژه به معنای مجازی بهکار رفته است .از آنجا که
گویا حیو انها نسبت به محیط پیرامون خود بی اعتنا هستند ،در این آیه ،قلوب کافران به آنها تشبیه
شده است؛ زیرا در اثر رویگردان ی از حق ،همانند حیو انها قدرت تشخیص حق از باطل

را ندارند18 .

وجه شبه بین مشبّه و مشبّهٌ به عدم تأثیر پند و نصیحت و عدم امکان هدایت و عدم تشخیص راه
حق از باطل است.

 .12استعاره ای که در آن وجه شبه ا ز چند چیز منتزع شده باشد یا مرکّب باشد( .ن .ک :مختصر المعانی  ،ص)132
 .11البقرة .1 ،
 .11منظور ا ز قلوب کافران  ،عقلهای آنان است ( .التّحریر و التّنویر  ،ج ، 8ص)198
 .15اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.11
 .11العین  ،ج ، 1ص.118
 .18ن .ک :الکشّ اف  ،ج ، 8ص.98
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عدم پذیرش و رویگردانی از حق  ،به قلوب چهارپایان تشبیه شده است« 15 .خَتم» در لغت به معنای

تفسیر مجمع البیان  ،منظور از مُ هرکردن قلوب کافران را اینگونه تبیین کرده که وقتی کافر در
پَستی کفر پایین رفت ،عالمتی سیاهرنگ بر قلبش زده میشود تا مالئک از روی این نقطۀ سیاه
بفهمند که این شخص دیگر ایمان نخواهد آورد و او را سرزنش و نفرین کنند11 .
ردیف

مترجم

8

مکارم
شیرازی
انصاریان

3

فوالدوند

1

مشکینی

1

نوع ترجمه

ترجمه

معنایی

خدا بر دلها و گوشهای آنان مُ هر نهاده.

خداوند (به کیفر کفرشان) بر دلها و گوشهایشان مُهرِ معنایی
(تیرهبختی) نهاده.
معنایی
خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مُ هر نهاده.
خداوند بر دلها و گوشهای آنان مُ هر (شقاوت) نهاده.

معنایی

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

خداوند بر دلها و گوشها یشان مُهر نهاده (راه بر آنها بسته تلفیقی
فیض
9
شده که سخن حق را نمیفهمند و نمیشنوند).
االسالم
مُ هر کرد خدا و نشان نهاد بر دلها و گوشهای ایشان (تا تلفیقی
یاسری
2
مالئکه ایشان را به کفر شناسند و بر ایشان لعنت کنند).
ترجمۀ دوم و چهارم را نیز میتوان با تسامح ،ترجمۀ تلفیقی به حساب آورد.

« .1یَنقُضونَ» در آیۀ « اَلَّذینَ یَنقُضونَ عَهدَ اهللِ»
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در این بخش از آیه ،استعارۀ مکنیه رخ داده ؛ بدینگونه که عهد  ،به ریسمان محکمی تشبیه شده
و سپس مستعارٌ منه یا ریسمان محکم  ،حذف شده و یکی از ویژگیهای مستعارٌ له یعنی «یَ ُنقضونَ»
به عهد نسبت داده شده است 11 .معنای اصلی نقض  ،شکستن و پارهکردن است 19 .عهد و پیمان  ،قابل
قابل پاره شدن و شکستن نیست و فعل «یَنقُضونَ» چیز دیگری غیر از پارهکردن را میرساند و آن
«باطلکردن» است .آنها عهد الهی را باطل میکنند و نسبت به عمل بر اساس آن بی اعتنا هستند.
 .11ن .ک :ج ، 8ص.831
 . 13البقرة .11 ،
 .11اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.18
 .19التّحریر و التّنویر  ،ج ، 8ص.321
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وجه شباهت بین عهد و ریسمان این است که ریسمان بهوسیلۀ نخهایی به هم متصل شده و بین
این نخ ها ارتباط برقرار شده و باعث تشکیل رشته ای از نخ یا همان ریسمان شده است .از سوی دیگر
وقتی بین دو طرف ،عهدی بسته شود مو جب ایجاد ارتباط بین آن دو خواهد شد ؛ امّا اگر نسبت به
عهد  ،بی اعتنایی شود آن ارتباط از بین خواهد رفت ؛ همان طور که در صورت بازشدن نخهای طناب ،
دیگری چیزی بهعنوان طناب باقی نمیماند.
بسیاری از مترجمان  ،این آیه را بهصورت معنایی ترجمه کرده اند .ولی فیض االسالم و آیت ا هلل
مشکینی آن را به شیوۀ تلفیقی ترجمه کرده اند .ترجمۀ آیت اهلل مشکینی چنین است:
همانهایی که پیمان خدا را پس از محکم کردنش میشکنند (با
احکام خداوند پس از ثبوت آن به عقل و نقل مخالفت میکنند).
ترجمۀ فیض االسالم هم اینگونه است:
آنها کسانی هستند که پیمان خدا را پ س از استوار ساختن آن
میشکنند( .مخالفت مینمایند).
در اِسناد فعل «قست» به « ُقلوب» استعارۀ مکنیۀ تبعیّه وجود داردُ « .قلوب» از جهت عدم
پندپذیری نسبت به آنچه میبینند به سنگ سخت و نفوذناپذیر ،تشبیه شده است 11 .همان طور که
ابن عاشور گفته ،قساوت در اجسام به کار میرود و استعمال آن در غیر اجسام  ،مجازی است 11 .پس
باید از فعل «قست» چیز دیگری اراده شده باشد .وجه شباهت بین سنگ و قلب  ،عدم تحوّل از
حالتی به حالت دیگر است 15 .پس منظور از فعل «قست» در این آیه  ،بیرون رفتن نرمی و رأفت از
دلهای

آنهاست51 .

 .12البقرة .11 ،
 .11اعراب القرآن الکریم و بیانه  ،ج ، 8ص.811
 .11التّحریر و التّنویر  ،ج ، 8ص.912
 .15همان  ،ص.919
 .51ن .ک :ترجمۀ تفسیر مجمع البیان  ،ج ، 8ص.111
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 .6اِسناد «قَسَت» به «قُلوب» در آیۀ «ثُمَّ قَسَت قُلوبُکُم»

12

ردیف

مترجم

ترجمه

نوع ترجمه
معنایی

8

مکارم شیرازی

سپس دل های شما پس از این واقعه سخت شد.

1

مشکینی

3

انصاریان

1

گرمارودی

سپس دل های شما پس از آن (معجزات) سخت معنایی
گردید.
سپس دلهای شما پس از آن (معجزۀ شگفت انگیز) معنایی
سخت شد.
معنایی
باز از پس آن دل هایتان به سختی گرایید.

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

قلب شما بنی اسرائیل با وجود دیدن آیات الهی که
9
قبالً ذکر شد غلیظ و محکم شده ،به هیچ وجه تلفیقی
نوبری
موعظه در آن تاثیر نمیکند.
سپس دل های شما پس از ظهور اینهمه (آیات تلفیقی
خسروانی
2
باهرات و معجزات انبیاء که از موسی علیه السّالم تا
محمّد صلّی اهللعلیهوآله ظاهر گردید) قساوت و
سختی یافت که گویی مانند سنگ شد (و از دایرۀ
حیوان به دایرۀ جماد درآمد).
این آیه تنها به دو روش معنایی و تلفیقی ترجمه شده و ترجمۀ تلفیقی افزون بر بیان معنای لغوی
به مقصود استعاره نیز پرداخته و مناسبتر است.
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نتیجهگیری
در این تحقیق یکی از اقسام مجاز یعنی استعاره در آیات سوره های حمد و بقره بر پایۀ تفسیر
محی الدّین درویش ،بررسی شد .استعاره  ،دربردارندۀ نکاتی معنایی است که مقصود متکلّم را
می رساند .از این رو مترجم باید آن را در ترجمۀ خویش لحاظ کند .نیاوردن معنای استعاره به معنی
نادیده گرفتن مراد گوینده بوده و ممکن است ،پرسشها یا شبهاتی را برای او ایجاد کند .از میان سه
گونۀ ترجمه ،بهترین نوع ترجمه  ،ترجمۀ تلفیقی است ؛ زیرا افزون بر یادکرد معنای لغوی ،مقصود
گوینده را به مخاطب منتقل میکند .مترجمان روش یکسانی را در ترجمۀ استعاره در پیش نگرفتند.
حتّی هر مترجم در ترجمۀ آیههای مختلف ،روش های گوناگونی را برگزیده و یا اینکه اساسًا به روش
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ترجمۀ استعاره توجّه نکرده است .بناب راین یکی از قواعد نیازمند اصالح در ترجمهها ،قاعدۀ ترج مۀ
استعارههاست .در سورۀ حمد و بقره ،مجموعا  82استعاره از سوی محی الدّین درویش گزارش شده
که نُه استعاره ،تصریحیه ،دو استعاره ،تب عیه ،سه استعاره ،تصریحیۀ تبعیه ،یک استعاره ،تمثیلیه ،یک
استعاره ،تصریحیۀ ت مثیلیه ،یک اس تعاره ،مکنیه و یک استعاره ،مکنیۀ تبعیه است.
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.81
.88
.81
.83
.81
.89
.82
.81
.81

ترجمۀ قرآن ،ابو الحسن شعرانی ،تهران ،اسالمیه ،اوّل8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،ابو القاسم پاینده ،تهران ،جاویدان ،پنجم.
ترجمۀ قرآن ،حسین انصاریان ،قم ،اسوه ،اوّل8313 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،رضا سراج ،تهران ،دانشگاه تهران ،اوّل8351 ،ق.
ترجمۀ قرآن ،سید جالل الدّین مجتبوی ،دوم8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،سید علی گرمارودی ،تهران ،قدیانی ،دوم8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،سید کاظم ارفع ،تهران ،مؤسّسۀ تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشان ،اوّل8318 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،شاه ولی اهلل دهلوی ،تحقیق عبد الغفور عبد الحق و شیخ محمّد علی ،مدینه ،مجمع
ملک فهد ،اوّل8181 ،ق.
ترجمۀ قرآن ،صادق نوبری ،تهران ،اقبال ،اوّل.
ترجمۀ قرآن ،عبد المحمّد آیتی ،تهران ،سروش ،چهارم8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،علی مشکینی ،قم ،الهادی ،دوم8318 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،علی اکبر طاهری ،تهران ،قلم ،اوّل8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،علی نقی فیض االسالم اصفهانی ،تهران ،فقیه8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،محمّد مهدی فوالدوند ،تهران ،دفتر مطالعات و معارف اسالمی ،اوّل8313 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،مهدی الهی قمشه ای  ،قم ،انتشارات فاطمة الزّهراء علیها السالم ،دوم8311 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،ناصر مکارم شیرازی ،قم ،دار القرآن کریم ،دوّم8313 ،ش.
ترجمۀ قرآن ،محمود یاسری ،قم ،بنیاد فرهنگی امام مهدی علیه السّالم  ،اوّل8189 ،ق.
االتقان فی علوم القرآن ،جالل الدّین ابو الفضل عبد الرّ حمن ابن ابی بکر سیوطی ،تحقیق محم ّد
ابو فاضل ابراهیم ،منشورات رضی و بیدار ،دوم8323 ،ش.
اعراب القرآن و بیانه  ،محی الدّین درویش ،سوریه ،دار االرشاد ،چهارم8189 ،ق.
انوار درخشان ،سید محمد حسینی همدانی ،تحقیق محمّد باقر بهبودی ،تهران ،لطفی ،اوّل،
8111ق
التّحریر و التّنویر ،محمّد ابن عاشور ،بیروت ،مؤسّسة التّاریخ ،اوّل.
ترجمۀ تفسیر جوامع الجامع ،احمد امیری شادمهری ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی8311 ،ش
ترجمۀ تفسیر روایی البرهان ،گروه مترجمان ،تهران ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،اوّل،
8315ش.

.11
.19
.12
.11
.11
.15
.31
.38
.31
.33
.31
.39
.32
.31

دانش اه و آموزه اهی

.31
.35
.11

قرآن و حدیث

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

.18
.11
.13
.11
.19
.12
.11
.11
.15
.91

ترجمۀ تفسیر کاشف ،محمّد جواد مغنیه و موسی دانش ،قم ،بوستان کتاب ،اوّل8311 ،ش.
ترجمۀ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،گروه مترجمان ،تهران ،فراهانی ،اوّل8321 ،ش.
تفسیر العیّاشی ،محمّد بن مسعود عیّاشی ،تهران ،المکتبة العلمیة االسالمیة ،ششم.
تفسیر خسروی ،علیرضا میرزاخسروانی ،تهران ،اسالمیه ،اوّل8351 ،ق.
تفسیر عاملی  ،ابراهیم عاملی ،تهران ،صدوق ،اوّل8321 ،ش.
تفسیر نمونه ،ناصر مکارم شیرازی ،تهران ،دار الکتب االسالمیه ،اوّل8311 ،ش.
تفسیر نور ،مصطفی خرّمدل ،تهران ،احسان ،اوّل8311 ،ش .
تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،سیّد رضی محمد بن حسن ،بیروت ،دار االضواء ،دوم.
تهذیب ال لّغة ،محمّد بن احمد ازهری ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی.
جامع البیان فی تفسیر القران ،ابوجعفر محمّد بن جریر طبری  ،بیروت ،دار المعرفة ،اوّل8181 ،ق
جواهر البالغة ،احمد هاشمی ،تحقیق گروه محقّقان ،قم ،مرکز مدیریت حوزة علمیة قم ،چهارم،
8352ش.
ح جّة التّفاسیر و بالغ االِکسیر ،سید عبد الح جّت بالغی ،قم ،حکمت ،اوّل8312 ،ق
روشها یی در ترجمه از عربی به فارسی ،رضا ناظمیان ،تهران ،سمت ،اوّل8318 ،ش.
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،حسین بن علی ابو الفتح رازی ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهای اسالمی ،اوّل8111 ،ق
العین ،خل یل بن احمد فراهیدی ،قم ،هجرت ،دوم8115 ،ق.
قاموس المیحط ،محمّد فیروزآبادی ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،اوّل8189 ،ق.
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