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تحلیل انتقادی ترجمه ساختها و واژگان قرآنی
در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ
محمد

جانیپور*

چکیده

زبان در گذر زمان در حال تغییر و تحول اس ت ا این تغییرات وابستتته به عوامم متد دی از جمله
ادبیات و فرهنگ میباشتن زیرا ادبیات در ستح درو ی و فرهنگ در سح بیرو ی باعث ایجاد
تحول در زبان شت ه و چرخه عل زبا شتناستی را تکامم میبخشن ا این تحول در زبان عربی که
قرآنکری یز ب ان ازل شت ه ،بسیار حساس بوده و شایسته اس
قرارگیردا این مقاله درصتتت د استتت
خصتو

به دق

مورد محالده و کنکاش

تا برخی ترجمههای صتتتورتگرفته از واژگان قرآ ی  -به

استدارههای قرآ ی -را در دو سح ادبیات و فرهنگ مورد م اقّه قرارداده و ضمن بیان

ا واع رابحههای موجود میان زبان و فرهنگ در ستتتاخ
شتتتاخصهای شتتتناخ

تیرگی مدنایی در خصتتتو

ت واژها ،تحول و تحوّر مدنایی ،برخی
واژگان قرآ ی را یز بیان موده و با طرح

مثتالهای متد د ،راهکار ،روش و الگویی مناستتتر برای ترجمه استتتتدارههای قرآ ی ارائه ده ا
پژوهش حاضتر دو ستح مختلو و مه ادبیات و فرهنگ در عل زبا شناسی را توأم با یک یگر
م ظر قرار داده و وجوه مختلو این روابط را بازتدریو موده ،شتتتاخصهای شتتتناخ

تیرگی

مدنایی در استداره را مدرفی کرده و با رویکردی تاریخی ،مدا ی هفته در ورای برخی استدارههای
قرآ ی را بازشتناستی موده و با ذکر ترجمههای غلط صورتگرفته ،ترجمه صحی برخی واژگان
قرآ ی را بیان کردهاس ا
واژههای كلیدی:

قرآنکری  ،ترجمه ،ادبیات ،فرهنگ ،استدارها
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادییات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایرانjanpoor@gmail.com .
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تاریخ پذیرش14/99/90 :
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مقدمه

استتدارههای قرآ ی و اهمی

بهطور کلی در هر زبا ی تالش شتتت هاستتت
زیباترش ن کالم و رعای

برای

شرایط مخاطبین ،از سحوح

از جته ت

شتتترایط مختاطبین متفاوت بوده و در حقیق

آن استتت

کته این دو مقولته همتا ن دو ظام اولیه و

همین
که

ظام پایه و اولیه عمم کرده

باعث تفاوت در ارزش ادبی متون ش هاس ا
جه

ظریه قالر در خصو

رابحه میان زبان و ادبیات

ثتا ویته بوده و در دو رتبته مختلو قرار دار ت  ،ب ین

تفاوت در درک شرایط ،مخاطبی ن و وع متن اس
تولی ی

فه بهتر مراد خ ت او ت متدتتال ،برخی

مالحظات در این زمینه بیانشودا

متد د ادبیات استتفاده شودا البته مراتر استفاده از این
ستتتحوح بستتتته به توا ایی افراد و میزان درک آنها از

ارائه ی

ترجمه صحی

مدنی کته زبان هما ن ی

و ادبیات ،سح روئین زبان و ظام ثا ویه اس ا

متن ادبی به دو ابزار مه دریاف

(( )Receptionق توّه درک متتحتتتتتوا) و پتترداخ ت

.1تبیین رابطه بین زبان و فرهنگ

(( )Perceptionقوّه باز تولی کالم) یاز استتت ا لذا از

بتحتتث دربتتاره «فترهتنتتگ» ( )cultureتدریو،

متن ادبی ،اوالً

کتارکردهتا و عنتاصتتتر تشتتتکیتمدهن ه آن ،از جمله

سح متن از لحاظ ارزش ادبی و ثا ی ًا ق رت

که در چن قرن اخیر توجه محققان غربی

جملته مستتتائتم مه در ترجمته ی
شناخ

تترجمتته ی ت

متن ادبی بتته ی ت

اس (پاکتچی،9310 ،

متن ادبی دیگر،

مباحثیاس

و شتترقی را به خود جلر کرده و به پی ایش ظریهها

)99ا

و تحقیقات متد دی ا جامی هاست ا در گاه اول به ظر

در رابحه با ترجمه قرآنکری این مستتت له بستتتیار

میرستت بحث منستتجمی درباره فرهنگ ،عناصتتر و

متن ادبی بوده و

حتی

مه تر اس  ،زیرا او ًال این کتاب ی
الزم اس

کارکردهای آن در منابع دینی محرح شت هاس

ابت ا ظرائو ادبی آن فه شود ،ثا ی ًا شایسته

بتته دشتتتواری میتوان مدتتادل و مترادفی برای واژه

تالش شتود تا این متن ادبی ه چنان بهصورت

فرهنگ در آیات قرآن و احادیث مدصتتتومین(ع) پی ا

متن ادبی ترجمه شتتتود تا ارزش آن حفر گرددا

کرد زیرا شتتتاخصترین واژهای که در زبان عربی به

این موضتتتوع از جملته مه ترین دغت غته عتالمان و

مدنتای فرهنتگ بتهکار گرفته شتتت هاستتت « ،الثقافة»

که ظهور آن را میتوان

میباش ت که در قرآنکری چنین واژهای اص تالً وجود

است
ی

مفستتران قرآنکری بودهاستت

در تولیت کتر متد د «مدا ی و بیان» و «اعجازالقرآن»
مشتتتاهت ه کردا در حقیقت

اردا اما اگر با این تدریو از فرهنگ موافق باشتتتی

این کتر با این رویکرد

کته« :فرهنتگ عبتارت از همته هتادها ،فنون ،هنرها،

گاشتتته شتت ها تا مترجمان را با جنبههای بالغی و

قوم

ادبی قرآنکری آشتتتنا کرده و آ ان را جه
ترجمه شایسته و بایسته ه ای

ارائه ی

کنن ا

در این مقاله تالش بر این استتت

رسوم و سن ها ،ادبیات و اعتقادات متدلق به ی
است

که بهطور اکتسابی و یز در جریان آموزشهای

گو تاگون از ستتتلی بته ستتتم دیگر ا تقتال مییاب »
ابت ا رابحه میان

(علیاکبری ،9339 ،ج،5

 )43آ گتاه بای گف

که

زبان با ادبیات و فرهنگ در بخشهای مختلو بررسی

واژههتایی چون مل  ،ستتتن  ،ام  ،دین و خلق در

شتتت ه و در ضتتتمن آن بتا اهتمتام بته جتایگاه ویژه

به

پارهای از آیات قرآن و احادیث در مفاهیمی زدی

تحلیم ا تقادی ترجمه ساخ ها و واژگان قرآ ی در ارتباط بین زبان با دو سح ادبیات و فرهنگ 35

مفهوم واژه فرهنگ بهکار گرفته ش ت هاس ت
هر ی

و یا الاقم

آمیختتهای از بتاورهتا ،اعتقادات ،ارزشها ،اخالقیات،

از این واژهها بیا گر عنصتری از عناصر متد د

رفتارها و مصتتنوعات میدا ن (مصتتباح یزدی،9371 ،

فرهنگ اس ا

صتتتص)904-903ا این تدریو تتا ح ودی مشتتتابه

بته عنوان مثتال خت او ت متدتال در آخرین آیه از
از مل

ستتتوره حم ،مستتتلما ان را به تبدی

ابراهی

فراخوا ه و میفرمای « :مِلَّةَ أَبیکُ ْ إِبْراهی »(حم)73 :
و همچنین در ستتوره بقره یز متذکر میشتتود که «وَلَنْ
تَرْضى عَنْ

َالْیَهُودُ وَ الَالنَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ »(بقره:
از ستتوی مفسران به

 )930که در این آیات تدبیر مل

مدا ی مذهر ،حله فکری ،خواستتهها و راه و رسمی
کتته در بین ی ت

قوم مدمول بوده ،اطالق شتتتت ه

اس (طبرسی ،9373 ،ج،9

تدریو «دین» استتت

اخالقیتات و احکام میدا و به ظر میرستتت از این
دیت گاه فرهنگ به میزان زیادی به مفهوم دین زدی
میشتتتودا در این حوزه ،فرهنتگ بته مثابه ی

درو ی» ( )Contextبتا «زبتان» ( )Languageبه مثابه
یت

«متن برو ی» ( )Discourseارتبتتاط وثیقی داردا

این ارتباط را میتوان در قالر موارد ذیم بیان کرد:
.2رابطه زبان و فرهنگ در ساخت تکواژها

گاه به اقوام خاص تی چون یهود و صتتاری و عالوه بر
این دو مورد در پتتارهای دیگر از آی تات بتته طریقتته
ب پرستتتتان اطالق شتتت هاستتت

چنا که میفرمای :

«قَ ِافْتَرَیْناعَلَى اللَّهِ کَذِباً إِنْ عُ ْ ا فی مِلَّتِکُ »(اعراف)31:
عناصتتری از فرهنگ ی

کتته این واژه میتوا ت

قوم و قبیله را متجلی ستتازد

یکی از دالیتم اصتتتلی ستتتاخ
زبا ی ،فرهنگ آن زبان و جامده استتت
بیا گر وع و شیوههای تدقم و تفکر ی

جامده اس ا

امروزه جوامع مختلو ستب
خا

دس دادن آن در مقابم پیامبران بودها  ،چنین چیزی

مدرِّف خوبی جه

جتز مجموعتتهای از اعتقتتادات ،آداب و رستتتوم و

زبان اس ا

شتناسایی ساخ های واژگا ی آن

کالم فرهنتتگ مبتنی بر
ستتخن به

آنها ارتباط مستتقیمی با فرهنگ دارد ،اشاره

که از آنها با تدبیر مل

بته این ترتیتر اگر متذکر شتتتوی که واژه «مل »
بیشتتتتر تاظر به بد اعتقادی ی

فرهنگ استتت

ستاخ
میکنی :

بتهعنوان مثتال واژه « َدَ » به مدنای خوب و ی

که

بوده و واژه « ِد َ» یز بته مدنای چه خوب و بستتتیار

ترکیبی از عقای صتتحی و پستتن ی ه یا

ذکر شت هاست ا برخی اصم این

عقای خرافی و غلط باش  ،صحی خواه بود(مدارف،
،9333

و ضبط کنن ا آشنایی با فرهنگ ی

زبان،

در ادامته بته برخی از ستتتاخت های واژگا ی که

میان رفتهاس ا

ممکن استت

به مس له فرهنگ ،توجه

داشته و تالش میکنن شیوههای تدقم فرهنگی

زیرا مشتتترکتان بت ان پتایبنت بوده و حاضتتتر به از

شتترک بودهاس ت

ت واژها در هر
زیرا فرهنگ،

خود را ثب

اخالقی تات منحط و در ی ت

«متن

)373ا

تدبیر «مل » ،در قرآن گاه به پیامبران اضافه ش ه و

از همینجتتا میتوان ی تاف ت

کته آن را مجموعته اعتقادات،

)337ا برخی ا یشتتمن ان یز «فرهنگ» را

خوب در کتر لغ

واژه را فدم م ح دا ستتتته و عحایای الهی را به جه
خوب و دلچسر بودن ،دم

گفته ا (قرشی،9379 ،
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)34ا برخی یز این واژه را به مدنای مژدگا ى،

ج،7

عحا و بخشتش دا ستها (جوهری9404 ،ق ،ماده د
ابنمنظور9494 ،ق ،ماده د مهیار ،بیتا،

)950ا

موارد فوق شان میده چگو ه فرهنگ و گفتمان
فرهنگی جتامده باعث بهوجود آم ن واژگان متد د و
ساخ های ج ی از ی

واژه واح میشودا

این واژه در طول زمتتان بر اثر تغییرات فرهنگی،
مدا ی ثا ویهای به خود گرفتهاس  ،ما ن :

.3رابطه زبان و فرهنگ در تحول و تطوّر معنایی

« َدَ »(بر وزن فَرَس) بهعنوان ام مخصتوصی برای
شتر استفاده ش هاس

ب ان جه

که شتر براى اعراب

بیابان گرد و صتتحرا شتین ،بزرگترین دم
رفاهیاستتت (قرشتتتی ،9379 ،ج ،7

و وستیله

یکى از اصتتتول و مستتتائلى که مترج قرآنکری
میبایس

به آن عنای

کافى داشتهباش  ،تحول مدا ى

در طول زمتتان بر اثر تغییرات فرهنگیاستتت ا مترج

)34ا به همین

بتای عارف به تحوالت فرهنگی و زبا ی باشتتت زیرا

واژه«ا دام» در فرهنگ عربستتتتان به بهترین

برخى از واژه هتا در طول زمتان مدتا ى جت ی ى پی ا

حیوا ات

مىکنن ا چه بسا واژهاى در عصر زول قرآن در مدنایى

ستهگا ه گاو ،گوستتفن و شتتتر یز اطالق شت هاست ،

ظهور داشتتته و استتتدمال آن ،در آن مدنا شتتایع بوده،

ازاینرو در قرآن مجی آم هاستتت « :وَ جَدَمَ لَکُ ْ مِنَ

ولیکن اکنون استتتدمال آن رایم و شتتایع باشتت زیرا

الْفُلْت ِ وَ الْتنَ ْدتامِ ما تَرْکَبُونَ»(صتتتافات )93:و «وَ مِنَ

کلمات در طول زمان و به موجر عواملى ،تغییر مدنى

الْنَ ْدامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً»(ا دام)943 :ا واژه « دامه» یز به

مىدهن ا

مناستتتب

کتاالهتا ،یدنی چهتارپتایان و به خصتتتو

مدنى شتترمر که شتباهتى به شتر دارد و یز سایبا ی
در کوه و بر سر چاهها که از دور مثم کوهان شتر ،یز
بهکار رفتهاس (راغراصفها ی ،9337،ج ،4

)374ا

بهعنوان مثال در قرآنکری برخى الفاظ شتترعى در
پ ی ه اى استتتدمال شتت ه ا که از اب اعات شتترید
استتتالم استتت

کته بته موجتر ا قالب فرهنگى کتته

«اِ دتام» به مدنای یکى رستتتا ن به دیگران همچون:

پ ی آورده ،مدا ى خود را از دستتت

«أَ ْدَمْت َ عَلَیْهِ ْ»(فتاتحته« )7 :أَ ْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ»(احزاب:

جت ی ى بهکار رفته ا که به آن «منقول لفظى» اطالق

)37ا « دمه»(در وزن فِدلَه) به مدنای یکوئى و حال

مى شتتتودا برخى از این الفاظ همچون صتتتلوه ،زکاه،

یکو و بیا گر حال

داده و در مدا ى

ا ستتان است  ،بنابراین فدم دمه،

صتتتوم ،حم و غیره ،قبم از استتتالم حامم بار مدنائى

آستتایش و رفاه داشتتتن(راغراصتتفها ی،

خاصى بوده ا ولیکن بد از اسالم این الفاظ از مدا ى

)321ا « دی » :بتته مدنتتای چیزى کتته

لغوى خود به مدا ى شرعى قم ش ه ا ا البته در رابحه

و ز گى پاک و شتتتادىآفرین در آن هستتت ،

با اینکه این قم از مدا ى لغوى به مدناى شتتترعى در

همچون« :إِنْ هُوَ إِلَّتا عَبْت أ أَ ْدَمْنا عَلَیْهِ»(زخرف )51 :و

چته زمتا ى تحققیافته ،میان اصتتتولیون اختالف ظر

«فِتی جَنَّتتاتِ النَّدِی ِ»(یو س)1 :ا «تندی » بتته مدنتتای

اس ا

یدنی حال
 ،9337ج ،4
دم

قرارگرفتن در دم
یا عقوب

و ز گى آسایش بخش پاداش و

ا سانها که مبتنى برایمان و کردار آنهاس

همچون« :فَنَکْرَمَهُ وَ َدَّمَهُ»(فجر)95 :ا

برخی مدتقت ت  ،قم این الفاظ از مدا ى لغوى به
مدا ى شرعى در زمان پیامبر اکرم(

) محقق ش ه که

در عرف اصتتتولیون به آن «حقیق

شتتترعیه» اطالق
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مى شتودا برخی یز مدتق

 ،این قم در زمان صحابه

و تابدان متشترع اتفاق افتاده است
«حقیق

که در این صورت

 بن گان دا ا و عاقم و محیع از خ ا مى ترستتتن(کاویانپور،9373 ،

متشرعه» امی ه مىشودا

در ادامه جه

)433ا

 -تنهتا عتالمتان ربا ى از او میترستتتن (مجتبوى،

بررستتتی این محلر که تحوّر لغ

،9379

 -تنها دا شتتمن ان ربّا ى از او میترستتن (قرائتی،

در طول زمتان چه قش و اثراتی در ترجمه قرآنکری
دارد ،مو ته هتایى از الفاظ مختلو قرآن را بررستتتی

)433ا

 ،9333ج،1

)412ا

 -تتنهتتا دا شتتتمن ت ان و اهتتم عل ِ م من از او

خواهی کردا

میترسن (صفارزاده،9330 ،
 .1-3نمونه اول :اکثر مترجمان در ذیم ترجمه آیه
ْشتتتى اللَّتهَ مِنْ عِبتادِهِ الْدُلَمتتالُ إِنَّ اللَّتهَ عَزیزأ
«إِ َّمتا یَخ َ
غَفُور»(فتاطر )33 :واژه «علمتا» را به دا شتتتمن ان و

در ترجمتههای ا گلیستتتی یز برخی محلق عل و
دا ش را م ظر داشتها  ،ما ن :
-servants only who are possessed of
)knowledge. (Shakir, 1982, P. 834
)- His learned servants (Irving, 1989, P. 834

دا ایان ترجمه کردها و گویا منظور ایشان ،دا شمن ان
بهطور عام و محلق بودهاستتت ا این ترجمه بیا گر آن
که هر وع عل و دا شی موجر کسر مدرف

است

و خشتی

الهی میشود ،بنابراین از این تدبیر میتوان

-servants having knowledge (Qaraei, 1991, P.
)834
-God's knowledgeable servants (Sarwar, 1981,
)P. 834

جواز مفیت و محلوببودن محتتالدتته هر وع علمی را
برداش

مودا

این در حالیاستتت

)9043ا

و لیکن برخی دیگر ستتدی کردها با اضتتافهکردن
قیودی ،تنها وع خاصی از عل و دا شمن ان را م ظر

که برخی دیگر از مترجمان با

قرار دهن  ،ما ن :

ترجمته این واژه بته عالمان ربا ی و یا اضتتتافه کردن

-The believing learned men (Saffarzadeh,

قیودی دیگر در ترجمته ،تالش کردها ت تتا تنها علوم

)1995, P. 959

استالمی را تجویز کرده و وع خاصی از عل را مورد

این تغییر در وع ترجمته ،بیا گر قش تحور مدا ی

تتنییت الهی قلمت اد کننت ا در ذیتم ،مو ههای از این
ترجمهها ارائه ش هاس :
 تتنتهتتا مردمتتان عتتال و دا تتا محیع و خ ت اترسن (الهىقمشهاى،9330 ،

)433ا

 فقط مردم دا شتتتمنت و دا ا و پرهیزکار از خ امىترسن (بروجردى،9322 ،

)719ا

 البتّه بن گان عال [و کنجکاو در آفرینش] از خ امیترسن (عاملی ،9320 ،ج،7

)340ا

لغ

در طول زمان استتت ا در صتتت ر استتتالم و در

قرآنکری منظور از دا شتتتمن ان و دا شتتتوران ،گروه
خاصتتتی از اهمکتاب بودها که با تدبیر «الرَّبَّا ِیُّونَ» و
«الْتنَحْبتار» بهکار رفتها  ،لکن واژه «الدلمال» تنها ی
بار و آن ه در خصو

خشی

الهی بهکار رفتهاس

و بیتا گر این محلتر میبتاشتتت کته اختالف مدنایی
خاصی با واژگان «الرَّبَّا ِیُّونَ» و «الْنَحْبار» داردا از اینرو
شایسته اس

در ترجمه این عبارت ،به سیاق جمله و

تحور زبان در طول زمان دق

شودا
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.2-3نمونهه دو ::آیتات متد دی در قرآنکری از
واژه «عذاب» جه

بیان مجازات الهی در روز قیام

 .3-3نمونه سههو ::برخی از مترجمان در ترجمه
واژه «تُختالِحُوهُ ْ» در ذیتم آیه «فِی ال ُّ ْیا وَ الْآخِرَةِ وَ

تبیین مفهوم

ِصتتتالحأ لَهُ ْ خَیْرأ وَ إِنْ
َستتت َلُو َت َ عَنِ الْیَتتامى قُمْ إ ْ
ی ْ

عتتذاب و مجتتازات بتتهکتتار رفتتته در این آی تات ،از

ص ِل ِ
ن ا ْل ُم ْ
ْست َ ِم َ
تُخالِحُوهُ ْ فَلِخْوا ُ ُک ْ َو ال َّل ُه َی ْد َل ُ ا ْل ُمف ِ

تدبیر«شکنجه» استفاده مودها  ،در حالیکه به ظر می

وَ لَوْ شالَ اللَّهُ لَنَعْنَتَ ُک ْ ِإ َّن ال َّل َه عَزی أز حَکی أ»(بقره،)330:

باش زیرا شکنجه بیشتر به

تدبیر آمیزش را بتتهکتتار بردها ت ا در حتتالیکتته بتته ظر

مدناى آزار و ایذال متهمان و محکومان بوده و اکثراً در

میرستتت در قرون اخیر بته عل

کاربرد این واژه در

رابحتته بتتا جرای ستتتیتتاستتتى و اجتمتتاعی بتتهکتتار

عرف زبان فارسى به مدنى «آمیزش جنسى» ،مى توان

استفاده کردها ا برخی از مترجمان جه

رست این ترجمه صحی

میرود(خرمشاهى،9335 ،

آن را در برابر مختالحه قرآ ى بهکار بردا در ذیم برخی

)231ا

در ذیم به برخی از مواردی که مترجمان در ترجمه
این الفاظ ،از واژه «شتتکنجه» استتتفاده کردها  ،اشتتاره
میشود:
َستتومُو َکُ ْ ُستتولَ
 «وَ إِذْ َجَّیْناکُ ْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ی ُالْدَذابِ»(بقره ) 41 :و به یاد آوری هنگامى که شما را
از فرعو یان جات دادی که با ب ترین شکنجه ها ،شما
را شکنجه مىکرد (گنابادی9403 ،ق ،ج،3

)43

 «فَتذُوقُوا الْدَتذابَ بِمتا کُنْتُ ْ تَکْفُرُونَ»(ا دام)30:پس بهستزاى آ چه کفر مى ورزی ی  ،شکنجه و عذاب
را بچشی (طبرسی ،9405 ،ج،3

)979

ُشتتتاقِقِ اللَّهَ وَ ر َُستتتولَهُ فَلِنَّ اللَّهَ َشتتت ِی ُ
 «وَ مَن ی َالْدِقَاب»(ا فال )93 :و هر کس ج ا شتتود ،خ اى را و
پیغمبر او [را] پس حقّا که خ اى ستتتخ
اس (طبرى9493 ،ق ،ج،3

شتتتکنجه

)573

 «وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلىَ أ ََشتتت ِّ الْدَذَاب» (بقره: )35و در روز قیام
مىشود(آیتى،9374 ،

به ستتخ ترین وجهى شتتکنجه
)94

 «وأَعْتَ ْ َا لهُ ْ عَذَابَ السَّدِیر»(مل  )5 :و برایشانشتتکنجه آتش ستتوزان آماده کرده ای (اشتترفىتبریزی،
،9330

)933ا

از ترجمتههایی که این محلر را ادی ه گرفتها  ،ذکر
میشود:
 و اگر با آنها آمیزش مى کنی چون برادران شماباشن (آیتى،9374 ،

)35

 و اگر آمیزش کنی ت بتتا ایشتتتتان پس برادرانشماین (اشرفىتبریزی،9310 ،

)32

 و اگر بتا آنها آمیزش کنی رواستتتدینى شما هستن (الهىقمشهاى،9330 ،
 و اگر با آنها آمیزش کنی روا اس تدینى شما هستن (بروجردى،9322 ،
 و اگر با آنها آمیزش کنی رواستتتدینى هستی (گنابادی9403 ،ق ،ج،3

که برادر
)32
که برادران

)54
که برادران
)423ا

با مباحث فوق روشتتن ش ت که زبان تکامم دارد و
پویاستت

پیوستتته ،به مرور زمان و به

و زبان و لغ

واسحه آمیزش با زبان و فرهنگهاى دیگر ،دستخوش
دگرگو ى و تحول اس
التفات ستب
در این اس
استتت

و مترج قرآنکری بای کمال

به تحوّر لغ

داشتتته باش ا هنر مترج

که محتوایى که بیا گر حقیقتى تغییر اپذیر

را در قالر الفاظ ج ی و مفاهیمى متناستتتر

یازهای روز در آورده و ترجمه کن ا بنابراین ضرورت
ایجاب مىکن که متن اصتیلى چون قرآن ،در هر زمان
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بر استتاس این تحوّل برگردان شتتود تا مورد استتتفاده
بهینه قرار گیرد(لحفیپورساع ی،9337 ،

)43ا

این بحتتث و عل ت

زبانشتتتناستتتی و ترجمه ،در دو حوزه مه دریاف
پرداخ

 .4رابطه زبان و فرهنگ در شفافیت و تیرگی معنایی

اهمی ت

این موضتتتوع در عل
و

متن اس :

در عل زبانشتناسی بیشتر به سح دریاف

توجه

هتر واژهای شتتتتامتتم دو وع مدنتتای اصتتتلی

میکننت و لیکن در عل ترجمته بخش عمت ه اهمی

( )Dubitationو مدنتتای ضتتتمنی ()Connotation

استت

میبتاشتتت ا مدنتای اصتتتلی یا مدنای قاموستتتی ،آن
چیزیاس ت

که از واژه در ذهن تبادر میشتتودا مدنای

ضتتمنی یز مدا ی هستتتن که در ف تتای گفتما ی و
کاربرد در ذهن ت اعی میشو ا از جمله مباحث مه

درک این موضتتوع ،مربوط به ستتح پرداخ
زیرا مترج یازمن آن استتت

که پس از درک مفهوم

واژه ،به گو های آن را ترجمه کن که اوالً مدادل دقیق
واژه بوده و ثا یاً برای مخاطبان یز قابم مفهوم باش ا
بهعنوان مثال در آیه «أَلَ ْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا َصتتیباً

در بتحتتث متدتنتتای اصتتتلی ،بحتتث شتتتفتتافی ت

مِنَ الْکِتتتابِ یُ ْمِنُونَ بِتتالْجِبْت ِ وَ الحَّتتاغُوتِ وَ یَقُولُونَ

( )Transparencyیا تیرگی ( )Opacityمدنایی اس ت ا

لِلَّذینَ کَفَرُوا ه ُاللِ أَهْ ى مِنَ الَّذینَ آمَنُوا سَبیالً»( سال:

که بتوا ی مفهوم آن واژه

تفاوت این

منظور از شتفافی

این اس

را به راحتی و ستتهول

توضتتی دهی و لیکن برخی

مفاهی را میتوان به راحتی توضتتتی داد ،زیرا دارای
تیرگی مدنایی هستن (پاکتچی،9310 ،

)34ا

در قرآنکری واژگا ی وجود دارد که دارای تیرگی

 )59منظور از«الْجِبْ » چه گروهیاستتت
گروه بتا طاغوتیان چیستتت

چه ویژگی در «الْجِبْ »

وجود دارد کته باعث شتتت ه برخی از اهمکتاب ب ان
ایمان آورده و آن را در مقایسته با دین اسالم ،موجر
ه ای یافتن ب ا ن

مدنایی هستتتتن هما گو ه که اکثر واژگان بهکار رفته

به ظر میرس این واژه ه در سح دریاف

در اشدار حافر و سد ی و همچنین برخی از کلمات

در ستتتح پرداخ

داری تیرگی مدناییاستتت

پرکتاربرد در زبان فارستتتی مبه بوده و دارای تیرگی

مفستتتران قرآنکری ظرات مختلفی در رابحتته بتتا این

مدنایی هستتتن ما ن واژگان «استتتا ارد»« ،ع ال » و

گروه ارائه کردها ا

«تقوا» زیرا افراد مختلو ،برداش ت های مختلفی از این

زیرا

تیرگی مدنتایی یز بتته دو وع تقستتتی میشتتتود:
«تیرگی عام ا ه» که گوین ه از آن بهعنوان ستتب

واژگان دار ا

وه

کالم

و تیرگی ،از جمله مفاهی ستتبی

استتتفاده میکن و عم اً قص ت دارد تا کالم خود را در

کلمه را فهمی ،

هالهای از ابهام بیان کن و «تیرگی عارضی» که بهدلیم

آن را بتتهکتتار میبری ( فی تیرگی محلق) و در عین

تحوالت زبان در طول تاریخ عارض شتتت ه و ارتباطی

حتال مدنای هیچ واژهای یز بهصتتتورت ب یهی برای

با گوین ه کالم اردا

مفاهی شتتفافی

میباشتتن چون اگر اص تالً مفهوم ی

محلق)ا بنابراین در

بهعنوان مثال در این زمینه میتوان به واژه « جس»

رابحته بتا هیچ واژهای میتوان گف  :که برخوردار از

ُشتتترِکُونَ َجَسأ فَال
در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِ َّمَا الْم ْ

و یا تیرگی مدنایی محلق هستن ا جایگاه طرح

یَقْرَبُوا الْمَسْجِ َ الْحَرامَ»(توبه )33 :اشاره کردا آیا منظور

همگان آشکار یس ( فی شفافی
شفافی
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از این واژه همتتان جِس و تتاپتاک بودن در مبتاحتتث

تقابمهای مدناییاستت ا بهعنوان مثال در آیات« :أَفَنَمِنَ

کته در مقتابتم مفاهیمی ما ن «طیر» و

ن
أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیهَ بَنْسُنَا بَیَاتًا وَ هُ ْ َائمُونَ * َأ َو َأ ِم َ

«طتاهر» قرار میگیرد آیا بای از این آیه محلق جس

ضتتتحًى َو ُه ْ
أَهْ تمُ الْت ُقرَى أَن یَ ت ْن ِت َی ُه بَ تن ُْستتتنَتتا ُ

کرد ،همانگو ه

یَلْدَبُونَ»(اعراف )13-17:تقتابتم مدنایی بین «بیات» و

فقهیاستتت

بودن مشتترکان و بیدینان را برداش ت

که برخی افراد در طول تاریخ چنین برداش

کردها

«ضحی» بیان ش هاس ا

بتته تظتر میرستتتت این واژه یز دارای تیرگی
مدنتتاییاستتت

زیرا مفهوم واقدی آن در طول تتتاریخ

دچار عارضتته تیرگی مدنایی و ابهام ش ت ه ،بنابراین در
تفسیر آن اختالف ظرهای متد دی پیش آم هاس ا
در ستتتح دریاف
داشت

و پرداخ

که واژه « جِس» ی

این واژه بای توجه

مفهوم متشترعه اس

که

در زمان ائمه اطهار(ع) ساخته ش ه و ارتباطی با مفهوم
« جَس» در آیه قرآن ارد و واژه « جِس» حتی وامواژه
ال ساخ
از آیه قرآن یز یس  ،بلکه اص ً

این دو واژه

مدنایی ارزش تفستتیرکردن دارد که «تیرگی اصتتلی و
عتامت ا ه» باشتتت  ،وگر ه تیرگی عارضتتتی را بای با
ریشهشناسی و عبور از گذرهای تاریخی و محالده آثار
کهن مشخص کنی ا
 .1-4شاخصهای شناخت تیرگی معنایی
در هنگام مواجه با تیرگی عارضتتتی در مفهوم ی
واژه چون بهد بال فه مدنای لغوی آن هستتتتی  ،دایره

با ه دیگر ارتباطی اردا
عوامم متد دی باعث ایجاد شتتتفافی

در عین حال بای توجه داش ت

آن وعی از تیرگی

و یا تیرگی

جستتتجوی واژگان گستتتترش یافته و الزم استتت

به

مدنایی میشتتو که از آن جمله میتوان به موارد ذیم

اشتتتدتار ،کالم مردم ،روایتات ،زبتانهتای کهن ما ن

اشاره کرد:

زبانهای ستتامی ،عبری و ستتریا ی و ااا مراجده کردا

 -کثرت و قلّ

کاربردا

این محلر دقیقاً برخالف تفستیر و فه مراد گوین ه و

 -جها یبودن یا بودن واژها

متکل از آیات قرآن و مواجه با تیرگی اصتتلیاستت

 -عینی یا ذهنیبودن واژها

زیرا در اینجا مبنا ،فقط کالم متکل و قرآن استتت

 -وابستهبودن یا بودن به زمانا

هایتاً روایات هستتتن که میتوا ن مراد آن کلمه و آیه

 -وابستهبودن یا بودن به فرهنگا

و متکل را متتایتان کننت ا بنتتابراین بتته این دلیتم در

بهعنوان مثال از زبان و فرهنگ زردتشتتتی ،واژگان

روایات «ضتتتربالقرآن» از تالش برای ارتباط برقرار

ا ت کی بر جتای متا ت ه و واژگتان متدت دی فراموش

کردن بین آیات با یک یگر جه

فه مدنای کالم هی

شت هاس ا در این میان واژگان «مادر» یا «یزدان» چون

شتت هاستت  ،چون در مواردی با تیرگی اصتتلی مواجه

کاربرد داشتتته ،باقی ما ه و لیکن واژگان دیگر از بین

هستتتی ا جه

کستتر اطالعات بیشتتتر در این مورد

رفتته و اکنون دچار تیرگی مدنایی شتتت ها ااز جمله

راک( :کتلینی9409 ،ق ،ج،3

راههتتای تشتتتخیص اینگو تته واژگتتان یز ،کشتتتو

9403ق،

و

 233ابن بتتابوی ته،

 330ایازی ،9333 ،کم اثر)
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اشتت اد و ااا همه شتاه بر آن اس

 .1-1-4استفاده از روابط جانشینی و همنشینی
اولین راه برای شناخ

تیرگیهای مدنایی عارضی

که ما با ی

وع

تیرگی عارضی مواجه هستی ه تیرگی اصلیا

در کالم استتفاده از روابط جا شینی و ه شینیاس ا
در مواردی ممکن استتت

برخی الفتتاظ دچتتار تحول

مدنایی شت ه باشن  ،اما همه کلمات اینگو ه یستن و
در هتای

میتوان مترادفاتی پی ا کرد که دچار تحول

ُُم
بهعنوان مثال در آیات« :أَفَنَمِنَ أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیهَ
بَن ُْستتنَا بَیَاتًا وَ هُ ْ َائمُونَ ا أَوَ أَمِنَ أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیَهُ
ض تحًى وَ هُ ْ یَلْدَبُون»(اعراف )13-17:یا در آیه
بَن ُْس تنَا ُ
«وَ ال ُّتتتحَى وَ الَّیْمِ إِذَا سَتتتجَى »(ضتتتحی )3-9 :این
مترادفات بیان ش هاس ا
در رابحه با تقابم «ضتتتحی» با «بیات» و «لیم» بای
گف  :اتیمولوژی زبان ستتتامی شتتتان میده  ،مدنای
متنخر ضحی ،روز بوده و لیکن در قرآن تقلیم مدنایی
شتتت ه و مدنای پاستتتی از روز ب ان اختصتتتا

داده

و به همین دلیم بحث «صالة ال حی» یز

دارای ابهام در فقه ش هاس ا شیده آن را ماز صب یا
ظهر میدا  ،ولی اهمسن

در میان روز میخوا ن ا

مص ر «بیات» و فدم «باتَ» یز که از «بَیَ َ» گرفته
ش ه ،از زبان سامیاس
شتتر میباش ت ا البته جه
اس

و به مدنای گذرا ن وقتی از
شتتناخ

این تقابمها الزم

که ه شینهای کهن کلمه جستجو شو ا

 .2-1-4شناخت روابط متضاد
دومین راه ،شتتناخ

راه سوم ،شناخ

اسازگاریهای منحقی در جمله

استتت ا مواجته بتا وعی ا قحتاع و تاهماهنگی میان
کلمات آیه شتان دهن ه آن اس

مدنایی ش هباشن ا

شت هاست

 .3-1-4شناخت ناسازگاریهای منطقی جمله

که با تیرگی عارضی

مواجه هستتتی  ،ما ن ستتور مکی که زبان کهنی دار ا
بتهعنوان مثال به ظر میرستتت در ستتتوره تکویر بین
َستتدَسَ ،تَنَفَّسَ» با آیه «إِ َّهُ
عبارات «بِالخْنَّسِ ،الْکُنَّسِ ،ع ْ
لَقَوْلُ ر َُستتتولَ کَرِی »(تکویر )91-95 :ارتبتتاط منحقی
وجود ارد و میتوان بهراحتی تشتتخیص داد که چه
س أ بِه(قرآن) وجود
رابحهای بین مَقسَ (ستارگان) با مَق َ
داردا در ستتوره طارق یز از ستته موضتتوع مختلو:
ستتارگان ،محافظان ا ستان و خلق
میان آم هاستتت

ا سان صحب

به

در حالیکه کشتتتو ارتباط میان این

مفاهی با ه دیگر مشکم اس (طارق)97-9:ا
عل

این ابهام و تیرگی آن استتت

که واژگان این

ستتور ،مکرراً دچار تحول مدنایی شتت ه و در طی آن،
روابط مدنتتایی بین واژگتتان بتته فراموشتتتی ستتتهرده
شتت هاستت  ،بنابراین اکنون دچار تیرگی شتت ی ی در
تفستیر این ستور هستی ا در ادامه تالش میشود چن
مثال در این رابحه بیان ش ت ه و برخی ابهامات تاریخی
آن بیان شودا
 .2-4نمونه اول :در رابحته با واژه «کاهن» در آیه

روابط مت تتاد استت ا رابحه

«فَتذَکِّرْ فَما أَ ْ َ بِنِدْمَةِ رَبِّ َ بِکاهِنَ وَ ال مَجْنُون »(طور:

ت تادی که در آیه فوق بین « وم» و «لدر» بیان ش ه،

 )31برخی مترجمان این واژه را به مدا ی ذیم ترجمه

بیا گر وعی تیرگی مدناستت ا به عبارت دیگر ،اصتتم

کردها :

وجود ی

رابحه در آیات قرآن ما ن ت تتتاد ،ترادف،

 -کاهن(اکثر مترجمان)
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 غیرگوى ب ون وحى (اشتترفى تبریزی،9330 ، 535شدرا ى،9374 ،

)437ا

میداده ا ت  :پیشگویی و ا جتام کتارهای خارقالدادها

 بتتهوستتتیلتته جن و پرى خبردهنت ه از غیتتر وتتهتتان(فتتیتت

االستتتتالم ،9373 ،ج ،3

بتالغتى تجفى9430 ،ق ،ج ،3
9313ق ،ج،5

9037

 902ثقفىتهرا ى،

)73ا

 الهامگیر ه از اجنّه و شتتیاطین(مشکینى،9339 ،)535
 پیشگو(ترجمتته رضتتتتایى،،9373

 535 ،مدزى،

)535

الهامگیر ه از اجنّه و شیاطین ،ترجمه اقصی میباش ،
چنانکه ترجمه به جادوگر یز ترجمه اقصتتیاستت ا
همچنین ترجمه کاهن به اخترگوی یز اشتتتباه استت
زیرا در فرهنتگ عربی ،کتاهنان با کم

اجنّه از غیر

بتاخبر میشتتت ت  ،در حالی که در فرهنگ ایرا ی ،با

 939یاسرى،

میپرداختن ا

)535

 -جادوگر(عاملی ،9320 ،ج،3

)34

 -اخترگویى(میب ی ،9329 ،ج،1

 .3-4نمونهه دو ::خ او متدال جه

)339

به ظر میرست در میان مترجمان و مفستتران قرآن،
درک یکستتتا ی از مفهوم کهتا
اس

بنتابراین ترجمته این لفر فقط بته پیشگو ،فتالگو یا

استفاده از ستارگان و محم قرارگیری آنها به این کار

 فالگویی(رازی ،9375 ،ج ،939495ق،

لذا کاهنان ،افراد خاصتتتی بودها که دو کار ا جام

وجود ارد و الزم

با بررسی کتر تاریخی که به جنبههای فرهنگی

ز گی اعراب در شبه جزیره عربستان پرداختها  ،این

اصتتلی خلق

بیان ماده

ا ستتان از الفاظ متد دی در قرآن کری

ما ن « :مال» استتفاده کردهاست  ،این در حالیاس

که

میتان مترجمتان پیرامون چگو گی ترجمه این واژگان
اختالف ظر وجود داردا

مفهوم بازشتتناستتی شتت ه و قش آ ان در جامده تبیین

بتهعنوان مثتال در آیته «وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْمالِ

که

بَشَراً»(فرقان )54:اکثر مترجمان کلمه «مال» را به مدنای

شتتودا قحداً پس از بررستتی قش این افراد استت

«آب» ترجمته مودها ت  ،در حالیکه به ظر میرستتت

میتوان به ترجمه و تفسیر دقیق این آیه پیبردا
در کتر تاریخی که به برخی از جنبههای فرهنگی

منظور از آب در این آیه ،مایع «منی» باش ا البته برخی

که:

از مترجمتان متا ن  :خواجوی ،وری و قرشتتتی کلمه

ز گی اعراب اشتتتاره کردها  ،بیان شتتت هاستتت

تنثیر خ ایان بوده و

«کتاهنهتا افرادی بود که تح

حوادث آینت ه را پیشگویی میکرد ت و بته کتارهای
ختارقالداده مبادرت میورزی

ا همچنین شتتتیحا ی

تتتابع آنهتتا بود تتتا بر آنهتتا وحی کنت (احمت الدلی،
3000م ،صتتتص 370-321طبرستتتی ،9373 ،ج ،1
 353سی قحر9493 ،ق ،ج،2

)3313ا

« حفتته» را استتتتفتتاده موده و برخی دیگر متتا ن ت :
الهیقمشتتهای ،بروجردی ،مشتتکینی ،ستتراج از اضتتافه
تفسیری حفه در کنار واژه «آب» استفاده کردها ا
شتتتایتان ذکر استتت

که متاستتتفا ه تقریباً تمامی

مترجمتان قرآن بته زبان ا گلیستتتی از کلمه ()Water
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برای ترجمه این آیه استتتفاده مودها  ،ب ون آنکه به

He is created of water pouring forth (Shakir,
)1982
He is created from a drop emitted (Sarwar,
)1981

در رابحته بتا آیه «خُلِقَ مِنْ مالَ دافِق »(طارق)7-5:

در رابحته بتا ترجمه کلمه «منی» در آیه «أَ لَ ْ یَ ُ

یز اختالف ظرهتای زیادی میان مترجمان وجود داردا

ُحْفَتةً مِنْ مَنِی یُمْنى »(قیتام  )37:یز گویا ترجمه این

برخی آن را به «آبی جهن ه» ترجمه کرده:

واژه و مدادلگزینی صتتحی برای آن بستتیار مشتتکم

مفهوم صحی آیه توجه ماین ا

از آبى جهن ه آفری ه ش هاس (ا صاریان)
از یت

بودهاستت

آب جهنت ه آفری ه شتتت ه استتت (مکارم

شیرازی)

زیرا اکثر مترجمان( 50ترجمه فارستتی) از

همین واژه استتتفاده کرده و برخی دیگر یز از واژگان
ذیم استفاده کردها :

و برخی دیگر بتته « حفتته جهنت ه»« :از آب حفتته
جهن هاى خلق

گردی ه»(الهیقمشهای)

قحره آب حفه(الهی قمشه ای)
قحره آب منی(موستتتویگرمتتارودی ،خستتتروی،

به ظر میرس پیشفرض این مترجمان آن بوده که
زیرا

این آب ،همان ستتلولهای منی در مردان استت

سراج ،بروجردی)
مایع اچیز(عاملی)

برخی مترجتتان دیگر این آب را اع از ستتتلولهتتای

آبی از آب پش (ابوالفتوح رازی)

جنستتی زن و مرد دا ستتته و اینگو ه ترجمه کردها :

در ترجمتتههتتای ا گلیستتتی یز اکثراً از دو واژه

«آبی جهنت ه مختلط از زوجین»(مشتتتکینی) که به ظر

( )Semenو ( )Spermاستتتفاده شتت هاستت ا همه این

میرست با توجه به تفاستیر محرح شت ه ذیم این آیه،

محالر شتتتان میده که همچنان در رابحه با ترجمه

ترجمه مذکور صحی تر باش ا

واژگتان مربوط بته تولی ستتتم ،وعی تیرگی مدنایی

متتنستتتفا ه این پراکن گی در برداشتتت

از مفهوم

واژگتان آیه ،در ترجمههای ا گلیستتتی یز مشتتتاه ه

وجود دارد که الزم استت

در جه

رفع آن کوشتتش

شودا

میشودا بهعنوان مثال برخی برای لفر «مال» از الفاظی
متا ن ) (liquid) ،(fluid) ،(drop) ،(waterاستتتتفاده

 .5رابطه زبان و فرهنگ در ترادف معنایی واژگان

کردها که به ظر میرس قحداً واژه ( )waterبرای این

یکى از اصتتتول و مبتتا ى کتته مترجمین قرآنکری

آیه ادرس

باش ا

مى بایس

همچنین برای واژه «دافق» یز از ریشتتته کلمتتات

التفات کافى سب

به آن داشته باشن  ،اصم

وجود ع م ترادف در واژگان قرآن اس

که مىبایس

)(emit) ،(gush) ،(leap) ،(pour) ،(effuse) ،(eject

در ترجمه ،خود این اصم را لحاظ کنن ا مس له ترادف

و

و تتتنثیرات فرهنتتگ بر آن از دیربتتاز اذهتتان عتتالمتتان

بهره بردها و در تیجه ترکیر این دو بخش صف
موصوف را اینگو ه ترجمه مودها :

He is created from a leaping drop
)(Saffarzadeh, 1995
He was created from an effusing fluid (Qaraei,
)1991

زبا شتناس را به خود مشغول داشته و آرال و ظریات
مختلفى در این خصتتتو

در پیش گرفته ا ا حقیق

مستت له در رابحه با واژه هاى قرآ ی این استت

که هیچ

واژه اى در قرآنکری وجود ت ارد کتته واژه اى دیگر
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که اعراب

پژوهش در خصتوصتیات زبان عربى بهردازی

مس له

بتوا جایگزینش شتود و این حقیقتىاس

خالص و برخوردار از فصاحتى که قرآن در میان آنها

مدنا دالل

دار ،

ا

ازل ش  ،به درک آن ایم آم

دیگر اینکه کثرت الفاظى که بر ی

ته تنهتا متایه افتخار و مباهات خواه بود ،بلکه ی

پیش از بیتان برخی مالحظتات در ترجمه واژگان

«مستتت لته» خواهت بود که راهحلّى را مى طلب ا کتر

در رابحه با مفهوم

حم این مستت له دو راه متفاوت را

مترادف در قرآن ،ابت ا الزم استتت

ترادف و ظری تههتتای محرح شتتتت ه در این زمینتته،
توضیحاتی بیان شودا

فرهنگ لغ

در پیش گرفتها :
برخى با پذیرش این محلر که ترادف وجود دارد،
مدتق

 .1-5نظریه غالب در خصوص ترادف
در خصتو

جه

آمت ه ا ت  ،بى آن که اشتتتاره کنن آیا این الفاظ متد د

مس له ترادف ،تد ّد الفاظ براى افاده

مدنایى واح م ظر یست  ،بلکه مست له آن اس

ا بوهى از الفاظ متد ّد براى بیان ی

مدنا گرد

گویشهتا و لهجه هایى متفاوت استتت

یا یکستتتانا

که

ابومستتحم اعرابى(قرن دوم هجرى) در کتاب «النوادر»

گفته شود الفاظى متد ّد براى افاده مدنایى واح وجود

و ابنستکّی (قرن ستتوم هجرى) در کتاب «االلفاظ» و

دار ت  ،بى آن که این ترادف به تد ّد زبانها و لهجه ها

فیروزآبتادى صتتتاحتر «قاموس» این ظریّه را اختیار

برگردد و میان الفاظى که به ترادف آنها قائم ش ه ا ،

کرده ا ا بهعنوان مثال فیروزآبادی در کتاب «فى اسمال

تشتتتابهى در مقام تلفّر وجود داشتتتتهباشتتت ا برخی
مدتقت ت این تدت ّد ،پت ی ه اى حاکى از فق ان حسّ
حستتتى بر مح ود کردن
لغوى و عت م قت رت چنین ّ
م لولها و مشخّص ساختن دقیق مدا ى الفاظ اس

و

آن را وعی فزو ى و زیادتى مى دا ن که هیچ فای ه اى
در آن یس (ابنفارس ،بی تا،

)3ا

برخی یز مدتقت ت این تدت ّد ،پ ی ه اى حاکى از
غنا ،گستتتردگى و ق رت بر تص ترّف در زبان اس ت

و

بستتتیتار بر این ثروت لغوى افتخار مى ورز و آن را

گرد آوردهاس ا
همچنین از احم بن فارس قم اس

که تنها براى

«حجر»(سنگ) هفتاد ام حفر کرده و از ابنخالویه یز
شنی ه ش هاس

که مى گف  :براى «اس »(شیر) پا ص

ام و براى «حیّه»(مار) دویس
الشاطی9137 ،م،

ام گرد آوردهاس (بن

)333

مبرّد ،در کتتاب «متا اتفق لفظه و اختلو مدناه من
القرآنالمجیت » مى گوی « :اینها حروفىاستتت

یکى از ویژگیهاى مه زبان عربى مى شتتمر ا (بن
الشاطی9137 ،م،

الدستم» (درباره ام هاى عسم) هشتاد ام براى عسم

که از

کتتاب خت او ت  -عزّ و جمّ -گرد آوردی  ،و همه در

)333
و

لفر متّفق و در مدنتا مختلو [و یتا] در ظاهر گفتار به

تحوّل در محتالدتات زبتا شتتتنتاستتتى ما را از مرحله

یک یگر زدی

و در مدناى خود با یک یگر متفاوتن ،

مقایسههاى بسیط میان زبان عربى و دیگر زبانها فراتر

بر مبناى آ چه در کالم عرب مشاه ه مى شود چه ،در

که با بهره جستن از تایم

کالم عرب گتتاه دو لفر متفتتاوت براى دو مدنتتاى

محتالدتات مربوط به زبانها و پ ی ارهاى صتتتوتى به

متفاوت ،گاه دو لفر متفاوت براى مدناى واح و گاه

این در حتالیاستتت

برده و ب ان سو خوا هاس

که اگر بهذیری پیشتتترف
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دو لتفتر متّفق و متشتتتتابتته براى مدنتتایى واح ت
مىآی (المبرد9402 ،ق،

)47ا

این مستتت لته از دیر باز تاکنون محرح بوده و حتى
پس از آن کته پژوهشهتاى زبانشتتتناستتتا ه وین با

یز هستتتن که

محالدات تازه اى در علوم مربوط به زبان و آوا و علوم

از ستتوى دیگر برخى از کتر لغ

از الفاظى که بر شتتى ل واح اطالق ،و یا

اجتماعى پیو خوردهاس  ،همچنان بال تکلیو ما ه

براى مدنتایى واحت بتهکار گرفته مى شتتتو  ،م لول

و صتتتاحر ظران زبان عربى ظریّه واح ى را در این

و متمایزى را ذکر مى کنن ا مبناى ابومنصتتتور

مورد اختیتار کرده ا ت ا البتته تاگفتته ما که ظریّه

ثدالبى در «فقه اللغة» و ابوهالل عستتکرى در «الفروق

وجود ترادف در زبان عربى ،ظریّه غالر و رایم بوده

اللغویة» و همچنین احم بنفارس در «الصتتاحبى فى

و اکثر خبرگتتان علوم زبتتانشتتتنتتاستتتى و همچنین

فقته اللغتة» -کته این هر ستتته از علمتاى قرن چهارم

جامدهشناسى زبان ،ب ان مدتق

ا بهعنوان مو ه دکتر

هستن  -همین اس ا

على عب الواح از زبانشتتناستتان مداصتتر مقاله اى با

براى هر ی
ختا

ثدتالبی از ابناعرابى چنین قم مى کن که« :در هر

عنوان ویژگیهاى زبان عربى در مجله الثقافة(9123م)

مدنتتا اطالق

گاشتتته و در آن ضتتمن مدرفی برخی از ویژگیهاى

از دو واژه اى کتته عرب بر ی ت

یت

کردهباشت  ،مفهومى وجود دارد که در دیگرى یس
ممکن است

این مفهوم را بشناسی و از آن خبر دهی

و ممکن است

بر ما پنهان و پوشی ه بما که در این

صتتتورت حک مى کنی که اعراب یز ستتتب
اآگاه بودها »ا(بن

الشاطی9137 ،م،

ب ان

)334

ابوهالل عستتتکرى یز کتاب «فروق اللغة» را ب ان

زبتان عربى بت ین محلر اذعان کرده که عل
زبان عربی جه

زول وحی ،این استتت

به ستتتبر غناى خود مى توا ی
بیان کن ا های

ا تخاب

که این زبان

مدنا را با دهها لفر

آنکه بررسى و استقرال الفاظ قرآن در

ستتیاق خا

ّ خود ،بر این گواهى مى دهن که هر لفر

براى داللت

ّ بهکار مى رود که هیچ

بر مفهومى ختا

هت ف تتنلیو کرده که در آن به بیان تفاوت م لول و

لفر دیگرى ،از ا بوه الفتاظى کتته فرهنتگهتتا و کتتتر

مدنى کلمتتاتى بهردازد کتته آنهتتا را مرادف یک ت یگر

تفسیر براى آن مفهوم ذکر کرده ا  ،مى توا آن را ادا

خوا ت ه ا ا وى کتاب خود را با فصتتتلى در بیان این

کن ا

حقیق

که تفاوت الفاظ ،در ی

مدا ى آنهاستت

زبان ،موجر تفاوت

آغاز کرد ،و چنانکه از این عنوان بر

در ستتتوره یس مى فرمای « :وَ الْقُرْآنِ الْحَکِی ِ» ،بنابراین

زبان ،دو کلمه

و از ستوى حکی فرستتتاده ش ه و

مى آیت  ،بته عقیت ه وى هرگاه در ی
براى ی

مدنا بهکار رود یا دو ام روى ی

شتتتود ،هر یت

عل

ع م ترادف یز این استتت

که خ او متدال

قرآن حکی است

چیز هاده

حکمت ِ حکی اقت تتتال دارد کته هر کالمى در جاى

از این دو کلمه یا دو ام م تتتمو ى

خاصتتى بهکار رودا بنابراین در مورد خ او دو تدبیر

را ایجاب

مشتابه ب ون افاده مدنى تازهاى ،ستر مىز که همان

متفتاوت با م تتتمون کلمه یا ام خستتت

مى کن  ،وگر ه بای کلمه یا ام دوم را «زائ » دا ستت
که به وجودش یازى یس ا

زیتاده گویى و لغوگویى را تیجه مى ده و الفاظى که
در قرآنکری مترادف به ظر مى رستتتن  ،هر ی

حامم
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خصتوصتیات ویژهاىاس

که ترادف را از آنها سلر

مىکن ا

البته راغر در مادّه «خ تع» ،خ توع و خشوع را
در مدنا یکى دا ستتته و میان آن دو فرقى قائم یس ت ا
آ چه مسل اس

 .1-1-5نمونهه اول :در قرآنکری در رابحتته بتتا

استتت

اینکه خشوع به مدنى تذلّم و تواضع

و با ستتتکوت و آرامى و اطاع

و ستتتر بزیر

زمین قبتم از وقوع قیام  ،الفاظ متد دی

ا ت اختن قتابم جمع و تحبیق استتت ا این واژگان در

بتهکتار رفتتهاستتت  ،از جمله در آیات «تَرَى الْنَرْضَ

قرآنکری راجع بته تتذلّتم قلبى یتا جوارحى و یتا به

هامِ َةً»(حم )5:و «تَرَى الْنَرْضَ خاشِدَة»(فصل  )31:از

عبارت دیگر راجع به تذلّم درو ى و بیرو ى ،یز بهکار

واژگان «هام ة» و «خاشده» استفاده ش هاس ا در کتر

میرودا

وضتتتدیت

لغ

در رابحه با ریشته واژه «هام ة» گفته شت هاس :

هامِ َةً از ریشته «هَمَ َ» به مدنای خاموش ش ن ،مردن،
و خش ش ن اس (قرشی ،9379 ،ج،7

)923

بودن اس  ،یدنى از جمله شا ه هاى خ ا آن اس

هَامِ ةأ»(شتریورضی ،9330 ،خحبه )334ص اهایشان
خاموش شت ها بنابراین مراد از «هامِ َةً» در آیه شریفه،
به گو های که حیات و حرکتی در

زمین را آرام و بى حرکت
ازل کردی  ،حرک

که

مى بینى و چون آب بر آن

میکن و حیات مییاب ا

در بیتان وجته تفاوت این آیه با آیه «تَرَى الْنَرْضَ
هتتامِت َةً»(حم )5:بتتای ت گف ت  :چون بحتتث از زمین

آن وجود اردا
واژه «خاشده» یز از ریشه «خشع» به مدنى تذلّم و
تواضتتتع استتتت (قرشتتتی ،9379 ،ج ،3

)343ا

راغراصفها ی در این رابحه میگوی « :خشوع به مدنى
ضتتراعة و تذلّم اس ت

یز آم هاست

خاشتدَ ًة»(فصل )31:
ِ
مثم «تَرَى الْنَرْضَ

کته در این آیته منظور از خشتتتوع ،آرام و بی حرک

این واژه در همالبالغه یز آم هاستت « :اَصتتواتُهُ

مردن زمین استتت

این صتتف

در قرآنکری  ،صتتف

موجودات جام

و اکثر استتتدمال آن در جوارح

اس  ،چنانکه اکثر استدمال ضراعة در تذلّم و تواضع
قلبى اس »(راغراصفها ی،9373 ،

و ه ف آن اس

مردهاس

که احیال شود ،لذا این دو

واژه در دو مقام متفاوت و به دو جه
در آیه اول تح

ذکر ش هاس ا

عنوان اینکه خ او چحور مردگان

را ز ت ه مى کنت  ،عبتارت «تَرَى الْنَرْضَ هامِ َةً» بهکار
که از جمله شا ههای احیالاالرض میباش

رفتهاست

که اظر بر ادلّه امکان مداد استت  ،و لیکن آیه دوم در

)333

طبرستتتی یز در تفستتتیر مجمعالبیان ذیم آیه 45

زمینه ستتتوق دادن مردم به عبادت خ او و یادآورى

سوره بقره میگوی  :خشوع و تذلّم و اخبات ظیر ه

دمت هتاى الهىاستتت  ،لتذا واژه «خاشتتتده» بهکار

هستتن و ضت ّ خشتوع تکبّر و خودپستن ىاست  ،از

رفتهاس ا

اینرو خشتتوع و خ تتوع مدنای زدیکی دار  ،مگر
آنکه خ تتتوع در تواضتتتع ب ى و اقرار به خ م
خشتوع در تواضع ص ا و چش اس

و

و اصم ما ّده آن

از رمى و آستتتا ىاستتت (طبرستتتی9405 ،ق ،ج،9
)930ا

عالمه طباطبایى در المیزان مدتق استتت
خشتت

که زمین

و خالى از گیاه در این آیه به شتتخص فقیر و

بى ب اعتى تشبیه ش ه که گرفتار ذل

و حقارت اس

و پس از زول باران به کستتتى که گویى مال فراوا ى
بهدستتت

آورده و بهترین لباسها را در تن کرده و با
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قامتى رعنا و کشتتی ه و پر شتتاط به حرک
بهگو هاى که در صتورتش آثار دم

در آم ه

مایان اس  ،در

واژگتان را در ذیتم مفتاهی بنیتادین این دو ستتتح ،
دریاف

تیجه به این دلیم مىگوی « :تَرَى الْنَرْضَ خاشِدَةً».

و در های

و پرداخ

ترجمه ماین ا

به همین دلیم در این پژوهش تالش ش ت تا برخی
از ستتاخ های واژگا ی ،بهویژه استتتدارههای قرآ ی را

نتیجهگیری

مورد م اقّه و بررستی قرار داده و در دو سح ادبیات

از جمله مسائم مه در ترجمه ی
شناخ

متن ادبی ،اوالً

و فرهنتگ ،به بازتدریو آنها و ق ترجمههای ا جام

سح متن از لحاظ ارزش ادبی و ثا ی ًا ق رت

تنکی بر استتتداره ،یز ب ان

ترجمته ی

متن ادبی به ی

طبیدیاستت

که این دو گام استتاستتی در خصتتو

ترجمه قرآنکری بهعنوان ی

متن ادبی دیگر استتت ا

ش ت ه ،پرداختهشتتودا عل
اس

جه

که استداره بهعنوان مه ترین وع مجاز و

ساختار زبا ی تتتت بیا ی دارای اهمی

و جایگاه واالی

متن ادبی خا

و ویژه

مدرفتی و زیباشناختی بوده و بسیاری از صاحر ظران

که دارای امتیاز اعجاز بیا ی میباش  ،از اهمی

واالیی

بر این عقیت ها ت کته ترجمه آن ،دشتتتوارترین بخش

برخوردار اس ا

ترجمه ی

متن اس ا

همچنین از جمله مباحث مه در عل زبانشناسی،

در این مقتالته رابحه میان زبان و فرهنگ در چهار

توجه به دو ستتح ادبیات و فرهنگ و یز رابحه آنها

سح  )9 :ساخ

ت واژها )3 ،تحول و تحوّر مدنایی،

با زبان و تحوالت عل زبانشناسیاس ا در خصو

 )3شتتتفتافیّت

و تیرگی مدنتایی و  )4ترادف مدنایی

رابحته میتان زبتان و ادبیتات بای گف  :این دو مقوله

بررسی ش ا در این میان ،از آنجا که مس له شفاف ّی

و

همتا نت دو ظتام اولیته و ثتا ویته بوده و در دو رتبه

تیرگی مدنایی اهمی

مختلو قرار دار ت  ،بت ین مدنی که زبان هما ن ی

ا واع تیرگی مدنتایی عتامت ا ه و عارضتتتی پرداخته و

ظتام پایه و اولیه عمم کرده و ادبیات ،ستتتح روئین
زبان و ظام ثا ویه اس ا
در خصتتتو

گف  :از آ جا که فرهنگ ،بیا گر وع و شیوههای تدقم
و تفکر ی

ستتهس برخی از شتتاخصهای شتتناخ
یز مدرفی شت هاست

رابحته میان زبان و فرهنگ یز بای

جامده استتت  ،بنابراین ستتتاخ

بستیاری داشت  ،ابت ا به مدرفی

که عبارتن از :استفاده از روابط

جا شتتینی و ه شتتینی ،شتتناخ
شناخ

تیرگی مدنایی
روابط مت تتاد و

اسازگاری های منحقی جملها

واژگان

زبا ی ،ارتباط مستتقیمی با سح فرهنگ داردا بررسی

منابع

مثتالهتای متدت د شتتتان میدهت چگو ه فرهنگ و

9ا قرآن کری ا

گفتمتان فرهنگی جتامده باعث بهوجود آم ن واژگان

3ا آیتی ،عب ت الحمی ت ( ،)9374ترجمتته قرآن کری ،

متد د و ساخ های ج ی از ی
به همین دلیم شتایستته اس

واژه واح میشودا

مترجمان قرآنکری  ،در

هنگام ترجمه ،به این دو سح مختلو توجه داشته و

تهران :ا تشارات سروشا
3ا ابتنبتتابتوی ته ،متتحتتم ت بتتنعتتلی(9403ها ق)،
مدا یاالخبار ،ق  :جامده م رسینا
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4ا ابنجنی ،أبوالفت (9113م) ،الخصتتتائص ،تحقیق:
محم علی جار ،مصتتر :الهی ة المصتتریة للکتاب،
الحبدة األولیا
الفصتتاحة ،تحقیق :ابراهی شتتمسال ین ،بیروت:
اشرون ،الحبدة األولیا

ضربالقرآن» علوم ح یث :تهران :دا شک ه علوم
ح یث ،سال ،99شماره3ا

97ا بروجردى ،ستتتیت محم ابراهی ( ،)9322ترجمه

2ا ابن فارس ،احم (بی تا) ،الصاحبی فی فقه اللغة
الدربیتة و مستتتائلها و ستتتنن الدرب فی کالمها،
بیروت :مکتبة المدارفا

7ا ابنعتاشتتتور ،محمت بنطتاهر(بیتا) ،التحریر و
التنویر ،بیروت :م سسة التاریخا

3ا ابتنمنظور ،محم ت بنمکرم(9494ق) ،لستتتتان
الدرب ،بیروت :دار الصادر ،الحبدة الثالثةا

1ا ابوالد وس ،یوستو(9133م) ،االستدارة فی النق
االدبی الحت یتث :االبدتاد المدرفیتة و الجمتالیة،
بیروت :داراله یا
90ا ابوهالل عستتتکری(9179م) ،کتاب الصتتتناعتین،
تحقیق :علی البجاوی و محم أبوالف تتم ،قاهره:
محبدة عیسی الحلبی ،الحبدة الثا یةا

99ا احم الدلی ،صتتال (3000م) ،تاریخ الدرب الق ی
و البدثتته النبویته ،بیروت :شتتترکتته المحبوعتتات
للتوزیع و النشرا
93ا ارفع ،سی کاظ ( ،)9339ترجمه قرآنکری  ،تهران:
کاشا یا

93ا اشتتترفىتبریزى ،محمود( ،)9330ترجمتته قرآن
کری  ،تهران :ا تشارات جاوی انا

94ا اما ی ،رضتتا شتتادمان ،یستترا(« ،)9319چگو گی
مدادلیابی استتتدارههای قرآ ی در فراین ترجمه»،
محتالدات قرآن و ح یث ،تهران :دا شتتتگاه امام
صادق(ع)ا

ا تشارات اسوها

92ا ایازی ،ستتتی محم علی( « )9333ق و بررستتتی

5ا ابنستنان خفاجی ،عب اهلل بنمحم (3004م) ،س ّر

موسسه تحقیقاتی فی

95ا ا صتتاریان ،حس تین( ،)9333ترج قرآنکری  ،ق :

قرآن کری  ،تهران :ا تشارات ص را

93ا بالغى جفى ،محمت جواد(9430ق) ،آالل الرحمن
فى تفسیر القرآن ،ق  :بنیاد بدث ا

91ا بن الشتاطى ،عائشة عب الرحمن(9137م) ،اعجاز
بیتا ى قرآن ،ترجمه :حستتتین صتتتابرى  ،تهران:
شرک

ا تشارات علمى و فرهنگىا

30ا بی تتاوی ،عب اهلل بنعمر(9493ق) ،أ وارالتنزیم و
أستتترارالتنویم ،تحقیق :عب الرحمن المرعشتتتلی،
بیروت :دار إحیال التراث الدربیا

39ا پاکتچی ،احم ( ،)9310ق و بررسی ترجمههای
قرآنکری  ،بته کوشتتتش محم جا یپور ،تهران:
ا جمن دا شجویی دا شگاه امام صادق(ع)ا
33ا تفتازا ی ،ستتد ال ین(9401ق) ،محوّل ،ق  :مکتبة
ال اوریا
33ا ثقفىتهرا ى ،محم (9313ق) ،تفسیرروان جاوی ،
تهران ،ا تشارات برهان ،چاپ سوما
34ا جرجتا ی ،عبت القتاهر(9433ق) ،دالئم االعجاز،
تحقیق :الت کتور عب الحمی هن اوی ،بیروت :دار
الکتر الدلمیةا
35ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (9434ق) ،أسرار البالغة،
تحقیق :محم الفاضلی ،بیروت :المکتبة الدصریةا

32ا خرمشاهی ،بهالال ین( ،)9335بررسی ترجمههای
امروزین فارسی قرآنکری  ،بیجا ،بی اا

تحلیم ا تقادی ترجمه ساخ ها و واژگان قرآ ی در ارتباط بین زبان با دو سح ادبیات و فرهنگ 31

37ا خحی تر قزوینی(9434ق) ،اإلی تتتتاح فی علوم
البالغتة ،تحقیق :محمت عبت القتادر الفتتاضتتتلی،
بیروت :المکتبة الدصریةا

33ا رازی ،ابتوالتفتوح(9375ش) ،روض الجنتتان و
روحالجنان ،بهکوشتتش یاحقى و اص ت  ،مشتته :

33ا صتتفوی ،کوروش( ،)9371مدنیشتتناستی ،تهران،
ا تشارات سوره مهرا
31ا طبرسی ،ف م بنحسن(9405ق) ،جوامعالجامع،
بیروت :داراالضوالا

40ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)9373مجمع البیان فى
تفسیر القرآن ،تهران :ا تشارات اصرخسروا

آستانق سرضوىا
31ا راغتتراصتتتفهتتا ی ،حستتتین بنمحمت (،)9337

49ا طبرى ،ابوجدفر محمت بنجریر(9493ق) ،جتتامع

المفردات فی غریترالقرآن ،تحقیق :محم خلیم

البیان عن تنویم آىالقرآن ،بهکوشتتتش صتتت قی

عیتا ی ،تهران :موسسه فرهنگی آرایها

جمیم عحار ،بیروت :دارالمدرفةا

30ا زمخشتتری ،محمود بنعمر(9407ق) ،الکشتتاف
عن حقتائق غوام

التنزیتم ،بیروت :دار الکتاب

الدربی ،الحبدة الثالثةا

39ا ستتتجتودی ،فرزان( ،)9371ستتتتاخ ت گرایی،
پستاساخ گرایی و محالدات ادبی ،تهران :حوزه
هنریا
33ا ستراج ،رضا(بی تا) ،ترجمه قرآن ،تهران :شرک
سهامی ا تشارا
33ا ستی رضتی ،ابوالحستن محم بنحسین (،)9332
همالبالغة ،ترجمه :محم دشتتتی ،ق  :ا تشتتارات
دارالهجرةا
34ا ستتتیت قحتتر(9493ق)،فی ظالل القرآن ،قتتاهره:
دارالشروق ،الحبدةالثالثةا

35ا ستتیوطی ،جاللال ین(9430ق) ،المزهر فی علوم
اللغة و أ واعها ،تحقیق :محم أبوالف تتم إبراهی ،
بیروت :المکتبة الدصریةا
32ا شتتدرا ى ،ابو الحستتن ( ،)9374ترجمه قرآنکری ،
تهران :ا تشارات اسالمیةا
37ا صتتتفتارزاده ،طتاهره ( ،)9330ترجمه قرآنکری ،
تهران :موسسه فرهنگى جهان رایا ه کوثرا

43ا عتاملى ،ابراهی ( ،)9320تفستتتیر عاملى ،تهران:
ا تشارات ص وقا
43ا علوى ،یحیى بنحمزه(9333ق) ،الحراز ،تحقیق:
سی بن على مرصفى ،قاهره :دار الکتر المصریها
44ا علیاکبری ،حستتتن( ،)9339حیات طیبه ،تهران:
سم کوثرا

45ا عن لیبی ،عادل(« )9335عب  ،استتتداره کا و ی در
ا سانشناسی قرآن» ،امه حکم  ،تهران :دا شگاه
امام صادق(ع) ،شماره7ا

42ا فتوالدو ت  ،متحم ت مه ت ى (9495ق) ،ترجمتته
قرآنکری  ،تهران :دار القرآنالکری ا
47ا فی

االستتتالم ،ستتتی على قى ( ،)9373ترجمه و

تفسیر قرآن عظی  ،تهران :ا تشارات فقیها
43ا قرائتى ،محستن ( ،)9333تفسیر ور ،تهران :مرکز
فرهنگى درسهایى از قرآنا

41ا قترشتتتی ،ستتتی ت عتلتیاکتتبر( ،)9377تفستتتیر
أحسنالح یث ،تهران :بنیاد بدث ا
50ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)9379قاموس قرآن ،تهران:
دار الکتر اإلسالمیةا
59ا کتاب مق س(عه ین) ،ترجمه تفستتتیری ا جمن
کتاب مق سا

 40دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،9314پیاپی 7

53ا کتلتینی ،محم ت بنیدقوب(9409ق) ،الکتتافى،
بهکوشش علىاکبر غفارى ،بیروت :دارالتدارفا
53ا کتتاویتتانپور ،احمت ( ،)9373ترجمتته قرآنکری ،
تهران :سازمان چاپ و ا تشارات اقبالا

54ا گنابادی ،سلحانمحم (9403ق) ،بیان السداده فی
مقتتامتتات الدبتتاده ،بیروت :موستتتستتته االعلمی
للمحبوعاتا
اصتتتول و روش ترجمتته ،تهران :مرکز شتتتر
دا شگاهی ،چاپ هشت ا
52ا المبرد ،محمت 9402( ،ق) ،الکتامم ،به کوشتتتش
محم احم دالی ،بیروت :بی اا

57ا مجتبوى ،ستتتی ت جاللال ت ین ( ،)9379ترجمتته
قرآنکری  ،تهران :ا تشارات حکم ا
53ا مشتتتکینى ،على ( ،)9339ترجمته قرآنکری  ،ق :
الهادى
51ا مصباحیزدی ،محم تقی( ،)9371تهاج فرهنگی،
ق  :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)ا
20ا مصتحفوی ،حستن( ،)9330تفسیر روشن ،تهران:
مرکز شر کتابا

29ا مدتارف ،مجی ( ،)9333مباحثی در تاریخ و علوم
قرآن ،تهران :ا تشارات بالا
( ،)9373ترجمه قرآن کری ،

ق  :ا تشارات اسوه

23ا مکارم شتتتیرازی ،اصتتتر ( ،)9373ترجمه قرآن
کری  ،ق  :دار القرآن الکری ا
24ا مهیار ،رضا(بیتا) ،فرهنگ ابج ى عربى -فارسى،
تهران :بی اا

ع ةاالبرار ،بهکوشتتش علىاصغر حکم  ،تهران:
امیرکبیر ،چاپ چهارما
22ا الهیقمشتتتهای ،مه ی( )9330ترجمه قرآنکری ،
ق  :ا تشارات فاطمهزهرا(س)ا
27ا یاسرى ،محمود(9495ق) ،ترجمه قرآنکری  ،ق :
ا تشارات بنیاد فرهنگى اماممه ى(عم)ا

55ا لحفیپورستتتاع ی ،کاظ (9337ش) ،درآم ی بر

23ا مدزى ،محم کاظ

25ا میب ی ،رشتی ال ین(9329ش) ،کشتتواالسرار و
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