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) با تاکید بر  نقش آن در ترجمة قرآن کریم ودانش اعراب القرآن 
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 (8/3/19تاریخ پذیرش مقاله:  -51/5/13)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
ق رآن   یاس تاللل  ریفهم و تفس   یاست که در راستا ییهادانش از القرآن اعراب
 ی  انش  الا اس  ت  در م یفت  ال یش   ل فرفت  ه و در آن، آا  ار ارزش  م ال میک  ر

 یریتفس   آا ار  در مفسران و «القرآن اعراب» هایکتاب در معرِبان پژوهان،قرآن
 از یبرخ   ام ا  ان ال ب ردا  به را  آن از و دریافته را دانش این اهمیت خوبی به خود

دانش اعراب القرآن به  یهایافته به و کردا فذر دانش ینا از تساهل با مترجمان
 نی  ان ال  در ا توج ه ک ردا  کمتر قرآن  ترجمۀ یمقالمات یهاستهیبا از ی یع وان 

صورت فرفته در آن  یهافیها و تالدانش و پژوهش نیا فیتعر مقاله نخست به
 یری  گیپ میق رآن ک ر   حیصح ترجمۀپرداخته و سپس نقش اعراب القرآن را در 

 ان ال عبارت اهلل کالم ترجمۀفذار اعراب القرآن بر  ریع اصر تاا نیتر  مهممیاکردا
 عالئ م  و نح و  قواع ال  تیرعا ،یظهور عرف ۀپای بر  الایفو مراد یمع ا به توجه از

 در دق ت مع ا،  ۀو قرائن سازنال اقیس به هجتو حذف، یهاایجاز به تیع ا اعراب،
 ب ار واتاد نوع تشخیص و آیه یک در وجوا تعالد به توجه الفاظ، ریخأت و میتقال
خود ب ه   ۀترجم در «یدهلو هاللّیول شاا» قرآن یهاترجمهاز میان   آن در رفته

قاب ل قب ول    ثیح نیاو از ا ۀو ترجم الایوجوا اعراب کلمات قرآن توجه تام ورز
 اشترجمه و کردا غفلت القرآن اعراب یهااز اعمال آموزا یاست فرچه درموارد

  است رفته ناصواب راا به

  ترجمۀ قرآن، تفسیر، دهلوی، نحو، وجوا اعراب  اعراب القرآن، :هاکلیدواژه
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 . طرح مسئله 1
های علوم قرآنی و مبانی و مشی مفسران، دانستن وج وا اع راب کلم ات    بر اساس آموزا

، 5، ج58[قرآن و به کار فرفتن آن در فهم و تفس یر ق رآن ک ریم، ام ری بایس ته اس ت       
خوان ال و  دانش اعراب را والترین علوم ق رآن م ی   ،البیان مجمع  صاحب تفسیر ]301ص

دانال  او بر این باور است که اعراب، غوامض سخن را ب ر  دلیل آن را نیاز هر بیان بالان می
  ]89، ص9، ج33[کش ال  ک  ال و مف اهیم پیدی الا را از فح وای آن بی رون م ی      طرف می

به وی ژا آن ان ک ه     -ی های قرآنی عالوا بر تفاسیر اجتهادی و استالللمروری بر پژوهش
م الی از این دان ش قرآن ی در   ما را به لزوم بهرا -انالروش تفسیر ادبی را در پیش فرفته

حی ان پ یش از   رسانال  مفسران بزرگ همدون طبرسی، زمخشری یا ابوفهم کالم اهلل می
 به ع  وان نمون ه    [پردازنالتعیین موارد مش ل وجه اعرابیِ کلمات آیه، به تفسیر آن نمی

  حتی مفسرانی ک ه دیگ ر   9[95، ص90، ج33؛ 993، ص5، ج52؛ 950، ص9، ج9ر ک: 
ان ال، در مواع عی ک ه ارائ ۀ تفس یر      های تفسیر قرآن را سرلوحۀ کار خود قرار داداشیوا

ای در آن است، به این مهم ع ای ت دارن ال      صحیح آیه مبت ی بر تعیین وجه اعرابی کلمه
ه ای مس تقل     دلیل دیگر بر این ادّع ا، کت اب  ]99، ص50، ج33ع وان نمونه ر ک:  به [

بسیاری است که به صورت موعوعی یا با بیان تمام یا موارد مهمّ وج وا اع راب کلم ات    
ب ه بررس ی آن   « مش ل اعراب القرآن»یا « غریب اعراب القرآن»آیات قرآن تحت ع وان 
قرآن نیز فصل مستقلی را علوم  هایانال  برخی از نگارنالفان کتابدر قرآن کریم پرداخته

  نتیجۀ توجه ب ه  ]301، ص5ج ،58[ انال به مباحث مرتبط با اعراب القرآن اختصاص دادا
هایی همدون این قرائن، اهمیت تبیین وجه اعراب کلمات قرآن را پیش از ورود به مقوله

ن های پیراموسازد  با این حال این مهم در پژوهشفهم، تفسیر و ترجمۀ قرآن روشن می
و شایستۀ تاکیال، مطالعه و پ ژوهش اس ت  همد  ین ب الون      5ترجمۀ قرآن واکاوی نشالا

                                                                 
تاایر اعراب القرآن در تفسیر قرآن تا حالی است که فاا از وجوا اعراب یک کلمه در ق رآن ک ریم ب ه    . 1

 نَفاسِلهِ  عَلل   ناسلان  اإل  بَل    »تعبیر شالا است  طبرسی در بیان وجوا اعراب آیۀ شریفۀ « تفسیر»
و بع ال از ای ن، ب ه بی ان وج وا         « قیل فی تفسیرا اقوال، أح الها  » فویال: ( می93)قیامت/ «بَصیرَة

ب رای  «  بص یرۀ »و ی ا ص فت ب ودن    « بص یرۀ »در « ۀ»همدون مبالغه ب ودن  « بصیرۀ»اعرابی کلمۀ 
ب ه وع وح ح اکی از ارتب ا       پردازد  ای ن تعبی ر  می« حجۀ بصیرۀ یا عین بصیرۀ و   »موصوف مقالر 
  ]519، ص90، ج33[القرآن با تفسیر است ت گات گ اعراب

اعراب ی آی ات نیس ت ل  ن در      های مختلف در وجهافر چه در ترجمۀ قرآن مجال پرداختن به دیالفاا  5
انال، مسئله به طور ج الی قاب ل   ای ذکر کردامواععی که مفسران وجوا اعرابی هم طراز را برای کلمه
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ان ال، ارائ ۀ ترجم ۀ دقی   از آی ه      دانستن وجوا اعرابی که خود معانی افزودا ب ر کلم ات  
 پذیر نیست ام ان

فذار وجوا اعراب بر ترجمۀ صحیح ق رآن و می زان الت زام    ترین موارد أاربررسی مهم
از مواردی  9«شاا ولی اهلل دهلوی»اار  الرحمان فتحن کریم به آن به ویژا های قرآترجمه

  5است که این مقاله در جستجوی پاسخ آن است
 
 پژوهان . اعراب القرآن و جایگاه آن در اندیشة قرآن2
و در اصل وع ع خ ود ب ه مع  ای اظه ار و      « ع ر ب»مصالر باب إفعال از ریشه « إعراب»

  واژۀ إعراب در عرف نحویان به دو مع ا ]958، ص5، ج92؛ 581، ص9، ج3[ تبیین است
است؛ نخست، مفاهیمِ افزودا بر مع ایی که کلمه )اسم یا فعل( برای آن وعع شالا است  

« مُعرِب»انال، همد ین عالمانی که در جستجوی این مفاهیم در آیات قرآن کریم بر آمالا
دیگ ر   3 ]35، ص3[ن ام دارن ال   « رآناع راب الق   »های نوشته شالا به این م ظور، و کتاب

                                                                                                                                                       
های تفسیری ی ی از مفسران بزرگ را مب ای ک ار خ ود   است زیرا مم ن است مترجم دیالفاا توجه

مع  ا م وار اس ت     ئ ۀ قرار دهال ل ن در مواععی که خودِ مفسر از انتخاب یک وجه اعرابی ک ه در ارا 
توان یک وج ه اعراب ی را مب  ای    صرف نظر کردا و وجوا مختلف را به ع وان احتمال ذکر کردا نمی

 های متفاوت ارائه نمود  قرار داد و نافزیر بایال ترجمه هترجم
، مح ال  و فقی ه ح ف ی م ذهب و از      «شاا ول ی اهلل دهل وی  »احمال بن عبالالرحیم فاروقی مشهور به   9

ه ال اس ت  او و فرزن الان و ش افردانش نق ش ب ه       ۀپیشگامان بیالارفری اسالمی به ویژا در شبه قار
های اسالمی در دی ار ه  ال دارن ال  او    ت و تفسیر و دیگر دانشسزایی در رواج و فسترش حالیث، س 

ه ای  عالوا بر مشرب فقهی دارای فرایش به تصوف است  از این عالم برجسته آاار فراوانی در ح وزا 
ان ال  تصوف، حالیث، تفسیر، اصول، فقه و کالم به جا مانالا که پژوهشگران عالد آن را به چهل رسانالا

،  التفس یر  علم فی حفظه من لبال بما الخبیر فتح، التفسیر اصول فی ال بیر الفوز و از آن جمله است:
 اهلل حج ۀ ت رین آا ار او      از مهمالتقلیال و الجتهاد اح ام فی الجیال عقال، الس اد مهمات الی الرشاد
ار فری با تاکیال بر قرآن و حالیث است  ااری که در این مقاله مورد واکاوی قربا موعوع اصالح البالغه

، 9، ج59[اس ت   الق رآن  ترجم ۀ  ف ی  الرحم ان  ف تح او از قرآن ک ریم ب ا ن ام     ۀادیبان ۀفرفته ترجم
 )ع(البیتاهل ۀآیاتی که حتی خود اهل س ت در آن به مقامات عالی ۀ  متأسفانه او در ترجم]931ص

 مطاب  با حقیقت سر باز زدا است  ۀانال، از ترجمتصریح کردا
ای، ه ای آقای ان ارف ع، اله ی قمش ه     ا بر ترجمۀ شاا ولی اهلل دهلوی، ترجمهدر آیات مورد بحث، عالو  5

انصاریان، آیتی، برزی، حلبی، خواجوی، رعائی، ره ما، فولدونال، فرم ارودی و مجتب وی ب ه ع  وان     
 فیرنال  های ترجمۀ معاصر از قرآن کریم از م ظر توجه به وجوا اعراب مورد بررسی قرار میفونه

 .ففت خواهیم در این خصوص سخن یافته نگارش هایکتاب و القرآن اعراب دربارۀ ادامه، در  3
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ک ال  برخی از نحویان بر ب ه ک ار   مع ای اعراب، عالئمی است که بر این معانی دللت می
انال  حروف ب ه دلی ل نح وۀ وع ع     در مفهوم اخیر تاکیال کردا« عالئم اعراب»بردن تعبیر 

 ای   ه  عیح  تو]99و  95، صص 9، ج35[انال بهراخود از این افزایش یا تحول مع ایی بی
 قائل  ال؛  مع ا سه جمله، در آن حضور از پس زبانی هر در واژفان برای ش اسزبان عالمان

 ک ار  به آن در قری ه بالون واژا که است لفظ نخستین مع ای همان که «وععی مع ای»
 م ی  اس تعمال  آن در لف ظ  ک ه  مفهومی از است عبارت که «استعمالی مع ای» رود؛می

 مفه ومی  از عبارتس ت  که9«وظیفی مع ای» نباشال؛ ی ی آن ععیو مع ای با فرچه شود
 ب ه  نحوی ان  لسان در مع ا این از  شودمی افزودا جمله در استعمال حین در کلمه بر که

البته وجود عالئمی ک ه    شودمی یاد     و حالیت مفعولیت، فاعلیت، همدون اعراب وجوا
ت در انتقال مفهوم خواه ال ش ال ل ذا    بر این مفاهیم افزایش یافته دللت ک ال، موجب دق

واعع زبان عرب، این عالئم را برای انتقال چ ین مفاهیمی قرار دادا است  پس از حضور 
واژا در جمله و افزایش مع ای آن و درآمالن عالئمی دالّ ب ر ای ن مع انی اف زودا ش الا،      

رواب ط  »و  «س یاق »، «عالئم اع راب »توان از جایگاا کلمه در جمله و قرائ ی از جمله می
واژفان با ی الیگر به معانی جالیال پی برد  نحوی ان ای ن مف اهیم ن وین را در     « نشی یهم

ب الی و همد ین افعال را مورد اسماء به سه دستۀ مرفوعات، م صوبات و مجرورات طبقه
دارن ال، ب ه س ه دس تۀ مرفوع ات،       -البته نه به می زان اس ماء   -که قابلیت تغییر مع ایی 

  حروف در این می ان از تح ول و تغیی ر مع  ایی     5انالمات تقسیم کردام صوبات و مجزو

                                                                 
های مع ای وظیفی در ک ار دو مع ای وععی و استعمالی از اصطالحاتی است که برخی از عالمان دورا  9

الی ه وع ع   میانی به ویژا معاصران برای وجوا اعراب همدون فاعل، مفعول، حال، تمییز و مضاف
المع  ی  »و از مفه وم اس تعمالی ب ه    « المع ی المعجم ی »آنسان که از مفهوم وععی به  انال کردا

هج ری، کت اب خ ود را     119تعبیر شالا است و افرادی از قبیل جمالی ب ری، متوف ای  « الالللی
[  برخی نحوی ان نی ز اع راب را تحلی ل مع  ای      5099، ص5، ج95انال ]نامیالا ال حو فی الوظائف

 المع  ی  تحلی ل  ه و  فاإلعراب ال حاۀ، قال کما المع ى فرع اإلعراب کان   وإذا» دان ال: وظیفی می
  ]35، ص9، ج31[« الوظیفی   

رسال که اعراب رفع برای مفاهیمی همدون فاعل، نایب فاعل، مبتالا وخبر وعع شالا چ ین به نظر می  5
 یع ی مس ال و مس ال که اس اد به هر دو نحو آن یع ی اس اد فعلی و اس اد اسمی و دو رکن اس اد

معه و حال وعع ش الا ک ه   به، مفعولالیه مطرح است و اعراب نصب در مفاهیمی همدون مفعول
در آن مفهوم مفعولیت و یا قیالی مطرح است و اعراب جر در مفاهیمی که در آن مفهوم متممی 

ذکور در نظر شود قرار دادا شالا و عالئم ی سان نیز برای هریک از موارد سه اعراب ممشاهالا می
 درب ارۀ  و به توصیف فعل پرداخت ه  انال که قیالفرفته شالا است  در بیان افتراق قیال و متمم ففته
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البته از آنجا  9 ]همان[انال لذا بحث اعراب و عالئم آن در حروف مطرح نشالا است بهرابی
که در مواردی فهم و تفسیر قرآن کریم به نوع نگرش به حروف موجود در آی ه بس تگی   

در رابطه با نوع، مع ا و ت أایر نح وی     - یغ منظیر ابن هشام در باب یک  -دارد، نحویان
ه ای م اس بی ب رای    و آموزا ای انجام داداهای دقی  و شایستهادوات و حروف، پژوهش

 انال استفادا در بحث اعراب القرآن ارائه کردا
اصولً در هر زبانی آش ایان با آن زبان، مفاهیم و معانی افزودا شالا را به طور ع ادی  

ال و در عربی نیز ه گام قرائت آیات قرآن و یا دیگر عبارات، بر پایۀ ق رائن  ک  دریافت می
توان به این معانی جالیال پی برد  با این حال در مقام اس تاللل ب ر دلل ت    ففته میپیش

سخن و ارائۀ برهان و دفاع از مفهومی خاص در یک متن فاخر، بایال به جایگاا کلم ه در  
برای پیالایش این معانی و عالئم دال بر آن وعع شالا جمله و قواعالی که در دانش نحو 

ها را آزمود و ب ر اس اس چ  ین نگرش ی اس ت ک ه       و درستی برداشت 5است، توجه کرد
 تألیف شالا است  هایی در حوزۀ اعراب القرآنکتاب

های یک فیری دانش نحو در قرنتاریخ این دانش حاکی از آن است که پس از ش ل
های این دانش، به دانشی نوین در حوزۀ عالمانی در پرتو آموزا و دو، در سالۀ سوم قمری

، رو نهادنال  آاار عالمان ای ن دان ش در ق رن    «اعراب القرآن»های قرآنی با ع وان پژوهش
ام ا در   ]509، ص1[ه ا ب ر ج ا مان ال    سه ناش اخته مانال یا از میان رفت و ت ها نامی از آن

اار اسماعیل بن محمال  القرآن اعرابه از قبیل: های دیگر، نگارش آااری در این زمی سالا
 المجیال القرآن إعراب فی المُجیالاار ابوالبقاء الع بری،  القرآن اعراب فی التبیاناصبهانی، 

ها م تشر ش الا و موج ود اس ت  نگ ارش در ای ن      اار السَّفَاقُسِی ادامه یافت که بیشتر آن
 الج الول س گی همدون جامع و فرانبخش پیوسته ادامه یافت و در قرن حاعر نیز آاار 

 اعراباار محیی الالین درویش،  بیانه و القرآن اعراباار محمود صافی،  القرآن اعراب فی
های اعراب القرآن را اار دعاس تألیف و تقالیم آستان قرآن کریم شال  کتاب ال ریم القران

                                                                                                                                                       
 جمل ه  اص لی  ج زء  نی ز قی ال،    ک  ال می تمام را فعل مفهوم و مع ی متمم اما دهالمی توعیح آن

  شودمی محسوب جمله اصلی از اجزاء متمم که نیست به خالف
 صرفالم ظرفیت حروف برای تحول مع ایی مطلبی است که میر سیال شریف در نظیر این مطلب در ع  9

، 93[« در حرف تصریف نباشال زیرا که در حرف تصرّف نیست»فویال: بیان داشته است و می میر
  ]12ص

دانش نحو که موعوع آن کلمه و کالم است به ما جایگاا هر کلمه را در جمله و ای   ه وج وا اعراب ی      5
  ]99، ص3، ج39؛ 2، ص51[آموزد اء چه عالمتی را بر اسماء معرب دارد میفونافون اقتض
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اعراب ی را  اا ر زج اج ک ه موع وعات      الق رآن  مع انی توان به انواع موعوعی همد ون  می
ب الی کردا و برای هر یک شواهالی از ق رآن ک ریم آوردا اس ت، ترتیب ی ج امع و      طبقه

 االاین اعراباار ابو جعفر نحاس، ترتیبی فزی شی همدون  القرآن اعرابخالص همدون 
 اع راب  غری ب اار ابن خالویه و اعراب غریب و مش  ل همد ون    ال ریم القرآن من سورۀ
 طالب تقسیم کرد  بن ابیاار م ی القرآن اعراب مش لاار ابن فارس یا  القرآن

الذکر بایال ففت که مفیالترین روش اعراب القرآن ب رای  ها و آاار فوقدر توعیح روش
م الی از آن در تفسیر و ترجمۀ قرآن روش ترتیبی است  در این روش مُع رِب تم ام   بهرا

ده ال و وج وا   مورد تحلیل قرار میها را به ترتیب موجود، آنترین واژفان قرآن و یا مهم
 الق رآن  اع راب های موجود همدون «القرآناعراب»دارد  بیشتر اعراب کلمات را بیان می

انال  کت اب نح اس   مبرّد، اعلب، ابن قتیبه، اخفش، قطرب، ابو عبیالا و نحاس از این فونه
آن را ای در پ ج جلال به ترتیب قرآن است که وج وا اع راب بیش تر کلم ات ق ر     مجموعه

بررسی کردا است  وی در این اار از قرائات و اختالف نحویان در آراء و معانی واژفان ب ه  
ها بهرا ب ردا  است اد شعر و غیرا نیز سخن به میان آوردا و در بررسی وجوا اعراب از آن

هشام نیز با توجه به آاار بسیار زیادی ک ه در اع راب الق رآن ب ا روش ترتیب ی      است  ابن
در هشت ب اب ت ألیف ک رد و     راالعاریب  کتب عن اللبیب مغ یته بود، کتاب صورت یاف
ه ای واع ح،   های اعراب خوانال  وی ت  رار اع راب  نیاز ک  الۀ خردم الان از کتابآن را بی

نگری در این فونه آاار را انگیزۀ خود برای نگ ارش  ذکر امور غیر مرتبط با اعراب و جزئی
  ]، مقالمه5[اعراب القرآن را عطا ک ال، بیان داشته است  کتابی که به خوان الۀ خود مل ۀ

های جامع اعراب القرآن به صورت مش روح  در عصر حاعر نیز دیگر بار نگارش کتاب
اار محمود الصافی،  صرفه و القرآن اعراب فی الجالولرون  یافته و آاار متعالدی همدون 

اا ر   المرت ل  اهلل ل ت اب  لمفص ل ا العراباار محیی الالین درویش،  بیانه و القرآن اعراب
اا ر احم ال میقی ری و ی ا ب ا عالئ م        الق رآن  اع راب  فی البرهانبهجت عبال الوحال صالح، 

اار محمال س یال ط ط اوی، ت الیف و     یممعجم اعراب الفاظ القرآن ال ر اختصاری همدون
  م تشر شالا است 

 
 گذار اعراب القرآن تاثیر عناصر ترین. مهم۳

ش ال، م راد از اع راب الق رآن و وج وا آن در ادبی ات مفس ران و         ذک ر  آنگونه که پیش تر 
مفاهیم جالیالی است که از الفاظ قرآن کریم بر اساس سیاق آی ه، جایگ اا    ،پژوهانقرآن

شود  البته ح م کلمه در جمله و عالئم اعراب، عالوا بر مفاهیم نخستین آن برداشت می
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ها ب ا ی ادکرد م واردی ک ه     ترین آنهمبه این معانی مبت ی بر اصولی است که در ادامه م
 شود اابات ک  الۀ هریک از این اصول است، بیان می

 
  1. توجه به معنای مراد گوینده1. ۳

اولین اصلی که در اعراب آیات قرآن بایال رعایت شود توجه به مع ای مراد خالاونال اس ت   
م تن را نزدی ک    های تأویل و ش اخت صحیحدانشم الان در علوم اسالمی ی ی از بایسته

و بر این پایه وجوا اعرابی  ]50، ص9، ج30[دان ال شالن ذهن خوان الا به مراد فوی الا می
پیش از موافقت با قواعال نحو، مطابقت با مع ای مقصود را لزم دارد  در برخی از م وارد،  

انال که اصل مع ا را فرام وش ک ردا و ترکیب ی    ظاهر قواعال مشغول شالامعرِبان چ ان به 
 تَأْمُرُکَ صَالتُکَ أَ شُعَیْبُ یا قالُوا»انال که نمونۀ بارز آن آیۀ ف مع ای مقصود ارائه کرداخال
ه ود:  [ «الرَّش یال  الْحَل یمُ  لَأَنْتَ إِنَّک نَشؤُا ما أَمْوالِ ا فی نَفْعَلَ أَنْ أَوْ آباؤُنا یَعْبُالُ ما نَتْرُکَ أَنْ
اعرابی  وجه به توجهبی فویی ن نیزمترجما از   بسیاری]555-559، ص5، ج5[است  ]82
 می ان  ب ه  «ن  یم» همدون فعل عالم از سخن است، «یَعْبُالُ ما» بر عطف که «نَفْعَلَ أَنْ»

 مراد آیه، که صورتی در ]539، ص39؛ 539، ص39؛ 82، ص98؛ 535، ص93[انال آوردا
 ب ا  شعیب ومق را دو این که است دلخواهانه رفتار کردن رها و پالران معبود فذاردن ک ار

ایشان با توجه به ظاهر لف ظ و ع الم     انالکردا ان ار ته ّم و استهزاء با آمیخته استفهامی
ح ال آن  ه در    ؛انالدانسته« نَتْرُکَ    أَنْ» را عطف بر « نَفْعَلَ    أَنْ» دقت در مع ا، عبارت 

شالا باشال  این صورت رفتار دلخواهانه در مورد اموال بایال توسط نماز شعیب دستور دادا
رس انال   م ی « یَعْبُالُ    ما»به عبارت «  نَفْعَلَ    أَنْ» اما توجه به مع ا ما را به عطف عبارت 

در این صورت دو چیز از ناحیۀ قوم شعیب غیر قابل قبول است، ترک معبود آباء و ت رک  
  دهل وی در ترجم ۀ خ ود ب ه     ]555-559، ص5، ج5[رفتار دلخواهانه با ام وال خ ویش   

از اش تباا ف وق ال ذکر    « بگ ذاریم »اعرابِ م ذکور را دریافت ه و ب ا ت  رار تعبی ر       درستی
 آند ه  بگ ذاریم  ک ه  ت را  فرمای ال می تو نماز آیا شعیب ای ففت ال» جلوفیری کردا است: 

                                                                 
های ش اخت اعراب مستلزم دور مم ن است تصور شود که توجه به مع ای مراد به ع وان یک از معیار  9

است؛ به این شرح که توجه به مع ا، پالیال آورنالۀ اعراب صحیح و اع راب خ ود ی  ی از مق المات     
توان بالین صورت پاسخ داد که تعیین وجه اعراب ی  راد است  به این شبهه میرسیالن به مع ای م

صحیح متوقف بر توجه به مع ای عرفی و ظهور اولیۀ آیه به نحو اجم ال اس ت و پ س از تعی ین     
وجه اعرابی بر پایۀ قواعال از جمله توجه به مع ای عرفی، مفسر ی ا مت رجم ب ه مع  ای تفص یلی      

 تحقیقی دست خواهال یافت 
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 ت و  آئی  ه  هر خواهیم؟ چه هر خود مال در ک یم آن ه بگذاریم یا ما پالران پرستیالنالمی
   ]313ص ،59[« هستی بردبار مرد

 مِ نْ  ل ی  فَهَ بْ  ع اقِراً  امْرَأَتی کانَتِ وَ وَرائی مِنْ الْمَوالِیَ خِفْتُ إِنِّی وَ»دیگر آیۀ مثالی 
ی ا  « مَ والِی »حال از «  وَرائی مِنْ»است  در این آیه جار و مجرور  ] 5مریم: [ «وَلِیًّا لَالُنْکَ

  ب ر پای ۀ س ه    ]982، ص5، ج5[به آن یا متعل  به خود موالی است  حال از مضاف مقالر
و هر آی ه من از خویشان پ س  » توانال صحیح باشال: وجه اعرابی فوق ت ها ترجمۀ زیر می

از خود بیم اکم در حالی که همسرم نازا است  پس به من از نزد خویش وارای ببخشای  
 م ن  همانا و»انال: دانسته« خِفْتُ»را قیال « مِنْ وَرائِی»ای اما برخی از مترجمان به فونه« 

 مرا پس است، بودا نازا[ زنالفی شروع از] همسرم و بیم اکم، خویشاونالانم از خود از پس
 پس ر  ک ه  ] ک ونی واراان این از من و» ، ]305، ص99[« کن عطا فرزنالی خود سوی از

 مق امم  و م ال  در من از پس که مبادا ] بیم اکم خود از پس برای[ هست ال من عموهای
 خاص لطف از تو است، عقیم و نازا هم من زوجۀ و[ پوی ال طلبا راا و نباش ال صالح خلف
   ]305، ص90[فرما  عطا من به فرزنالی خود

 
 . رعایت قواعد نحو و عالئم اعراب 2. ۳

های دانش نحو که اصولً مبت  ی ب ر تعی ین جایگ اا واژف ان در      بی شک توجه به آموزا
ست، دومین اصل فهم وجوا اعرابی متأار از وجوا اعرابی کلمات ا« عالئم اعرابِ»جمله و 

  بر پای ۀ قواع ال عل م نح و در     ]535، ص5، ج5[در کلمات آیات قرآن محسوب می شود 
 وَ دِیارِن ا  مِ نْ  أُخْرِجْ ا قَالْ وَ اللَّهِ سَبیلِ فی نُقاتِلَ أَلَّ لَ ا ما وَ قالُوا     »توابع در آیۀ مبحث 
به دنبال واو عاطفه و به صورت مجرور به ک ار رفت ه   «  اأبْ َائِ»واژۀ ] 539بقرا: [ «... أَبْ ائِ ا

است  بر « دیارِنا»است و لزمۀ آن عطف این واژا بر معادل م اسب خود در ما قبل یع ی 
ای آیال  اله ی قمش ه  به دست می« اخراج از دیار و دور شالن از فرزنالان»این پایه مفهوم 

 ش ود  چگون ه : ففت ال»    مع ا کردا است: توجه به عالمت اعراب، آیه را ای گونه فویی بی
 از ]س تم  ب ه  [ را م ا  فرزن الان  و م ا  ]م ا  دش م ان  [ که صورتی در نرویم ج گ به ما که

را ب ر  « اب ائِ  ا »اما دهل وی ب ه درس تی عط ف      ]30ص ،90[   « کردنال؟  بیرون دیارمان
 ما است شالا چه و ففت ال»    دریافته و آن را در ترجمۀ خود اعمال کردا است: « دیارِنا»
 و خ ویش  ه ای خانه از شالیم کردا بیرون که به تحقی  و خالا راا در ن  یم ج گ که را

  ]85، ص59[« خویش    فرزنالان از شالیم کردا جالا
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 اَمُ ودَ * وَ األُولى عاداً أَهْلَکَ أَنَّهُ وَ»ک ال، برخی در آیۀ که ابن هشام فزارش میآنگونه 
« م ا ابق ی  »را مفع ول مق الم ب رای فع ل     « ام ود »کلم ۀ   ]55و  59نج م:  [ «أَبْق ى  فَما

در این آیه نافیه و صالارت طل ب اس ت و طب   ق انون کل ی       « ما» انال، حال آن هدانسته
عط ف  « امود»ک ال؛ ب ابراین واژۀ بعال آن در ماقبل آن عمل نمیواژفان صالارت طلب، ما

در این بارا دهلوی ب ه    ]981، ص3، ج35؛ 535، ص5، ج5[ در آیۀ قبل است« عادًا»بر 
 ع اد  س اخت  هالک او آن ه و» خوبی قاعالۀ مذکور را در ترجمۀ خود اعمال کردا است: 

وی   ] 9919، ص59[« نگذاشت باقی را هید س پس را امود کردا هالک را، و نخستین
نگرفته است ام ا برخ ی   « ما ابقی»را مفعول « امود»، «هالک کردا»با ذکر مجالد تعبیر 

« م ا ابق ی  »ب ه  را مفع ول « ام ود »ال ذکر  توجه به قاعالۀ فوقز جمله برزی بیمترجمان ا
 ه الک  را نخس تین  ع اد  ق وم  که اوست همانا و» انال:و آیه را چ ین ترجمه کردا دانسته

  ] 558، ص93[ «ن هاد باقی هم را امود قوم و کرد
 عَ ذابَ  ذُوقُ وا  وَ فیه ا  أُعیالُوا غَمٍّ مِنْ مِ ْها یَخْرُجُوا أَنْ أَرادُوا کُلَّما»ای دیگر آیۀ نمونه 

ترکیب ی اع افی اس ت ن ه     « عَذابَ الْحَری ِ»است که در آن ترکیب  ] 55حج: [ «الْحَری ِ
و مج رد از  « الحری   »و ذو الالم بودن « الحری »و جر « عذاب»وصفی و دلیل آن نصب 

و ب ه  « حری   ال»ای جز تق الیر موص وفی ب رای    است  ب ابراین چارا« عذاب»بودن « ال»
ی ا   ]953ص ،2، ج33[« مُولِم»به مع ای « ألیم»آن، همدون  دانستن« المُحرِق»مع ای 

دهلوی وجه اخی ر را   9 ]955ص ،2، ج33[اسم مصالر بودن آن به مع ای سوختن نیست 
 دوزخ از آی  ال  ب ر  ک ه  خواه  ال  هرف اا »برفزیالا و آیه را این چ ین ترجمه کردا اس ت:  

 ،59[« س وختن  ع ذاب  بدشیال شود ففته و آنجا شونال بازفردانیالا انالوا از شونال خالص
را ب ه مع  ای س وزان الا و    « الحری »مترجمان بسیاری وجه اول را برفزیالا و  ].239ص

 انالوا و غم از تا درآی ال به دوزخ از خواه ال فاا هر» انال: صفت برای موصوف مقالر دانسته
 ع ذاب  ]بایال باز فوی ال[ و برفردان ال دوزخ به را آنان ]عذاب فرشتگان [ باز یاب ال نجات آن

  با این وجود برخ ی از مترجم ان معاص ر ب الون     ]333ص ،90[« بدشیال را سوزان آتش
دانس ته و در ترجم ۀ آی ه راا    « عذاب»را نعت « الحری »الذکر، توجه به وجه اعرابی فوق

 333، 38؛ 333ص ،55؛ 333، ص99[« !بدشیال را سوزان عذاب»     انال: ناصواب پیمودا
 ] و    

                                                                 
  ]955، ص2، ج33[« الحتراق من السم الحری »عبارت طبرسی در این بارا چ ین است:  .1
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 1های حذف. عنایت به ایجاز۳. ۳

های قابل توجه در مقام تفسیر و ترجمۀ ق رآن اس ت  م روری    ایجاز حذف ی ی از پالیالا
فش ایی  های مفسران و معربان در برخی از آیات قرآن کریم، م ا را ب ه راا  فذرا بر دیالفاا

ه ایی از ایج از ح ذف در ق رآن     ه   نمون5رسانالاین پالیالا در تحلیل ادبی آیات قرآن می
های دقیقی در دان ش اع راب و تفس یر ق رآن ک ریم اس ت  در       که مالار بحثوجود دارد 

 [ 929: ء]نس ا  «     لَ ُ م  خَیْراً انْتَهُوا     »و ] 920: ءنسا [    « لَ ُم خَیْراً   فَآمِ ُوا  »های آیه
ای از مُعرِب ان  شالا است  ع الا  بیان« خیراً»نظرات مختلفی در رابطه با علت نصب کلمۀ 

، 50؛ 388، ص5، ج91[ان ال  دانس ته  مق الر « یَ ُن»این کلمه را در هر دو آیه، خبر برای 
  اکثر مترجمان نیز آی ه را مط اب  هم ین نظ ر مع  ا      ]555، ص9، ص35؛ 532، ص9ج

 ]31، ص98؛ 903، ص95؛ 903، ص99[«شماست    خیر به که آوریال ایمان»    انال: کردا
  ]30، ص98؛  905، ص99؛ 905، ص90[« اس ت     بهت ر  شما برای که ایستیال باز   » و 

ه ای  را در عبارت« خیر»در بیان دقیقی از قول کسائی و فراء، رفع و نصب  البیان مجمع
« خی ر »مشابه این آیات جایز دانسته است؛ بالین صورت که افر کالم ناقص باشال، کلمۀ 

 خی راً  انت هِ  »و افر کامل باشال به ص ورت م ص وب   « لک خیرٌ تَ تَهِ إن»به صورت مرفوع 
ان ال و ب ر   فویال که کسائی و فراء، وجه نصب را بیان ن  ردا شود  او سپس میادا می« لک

دانست  این بیان، برفرفته از نقطه نظ ر  « ائتِ»را مفعول فعل مقالر « خیراً»این پایه بایال 
انته وا  »است زیرا او دی الفاا خ ود در آی ۀ     «لَ ُم خَیْراً آمِ ُوا»در ذیل آیۀ  مجمعصاحب 

  ]550، ص3، ج33[دان ال م ی « لَ ُ م  خَیْ راً  آمِ ُ وا »را مشابه دی الفاا خ ود در   « خیرا ل م
ب الون  «  لَ ُ م       خَیْ راً  انْتَهُ وا »     توان در آیۀ نگارنالفان این مقاله بر این باورنال که می

« نه ی » مصالر ب اب افتع ال از ریش ه   « تهاءان»تلقی ایجاز، آیه را فهم و ترجمه کرد زیرا 
است و باب افتعال ی ی از ابواب مطاوعه و مفیال پذیرش اار است  از دیگ ر س و، نه ی از    

                                                                 
های نحو و بالغت است و ما به اعتبار ای  ه در برخی از ایجازه ا،  ایجاز حذف موعوع هر یک از دانش  9

ارت ای م  ب ه عب    آاار نحوی و به تبع آن تفسیری قابل مشاهالا است، در این مقاله به آن پرداخته
دیگر، ایجاز حذف از حیث عالم تساوی لفظ و مع ا موعوع علم بالغت است و از حیث تاایرِ جزء 

 مقالّر در اعرابِ جزء مذکور و دخالت آن در مع ای نهایی سخن، موعوع علم نحو است   
 دموج و  هایایجاز تمامی بیان شود،می یافت وفور به آن در حذف ایجاز که قرآن هایدر ترجمۀ قصه  5

ه ای  سازد، لذا مترجمان از پرداختن به اجزائ ی از قص ه  می خارج خود وعع از را ترجمه آن، در
ه ا  زن ال  البته چه بسا ورود به این فونه حذفانال سر باز میقرآن که در بیان قرآنی حذف فردیالا

 شال های قرآن که با هالف هالایت صورت فرفته سازفار نباپردازیچ الان هم با فلسفۀ داستان 
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ب ا ح رف   « انتهاء»چیزی و سوق دادن به چیزی دیگر با ی الیگر مالزمه دارنال و لذا فعل 
ب ه  «  تهی الیهم»در زبان عرب کاربرد یافته است  حتی در زبان فارسی کلمه « إلی»جر 

را م صوب به نزع « خیرا»رود؛ چ ان ه مع ای چیزی که به آن سوق دادا شالا به کار می
مع  ا  « به چیزی که ب رای ش ما بهت ر اس ت، برس یال     »با  « خَیْراً انْتَهُوا» خافض بالانیم، 

 خواهال شال 
 
 . توجه به سیاق و قرائن سازندة معنا۴. ۳

رعایت سیاق اس ت و ب الون آن دریاف ت و تفس یر      دانیم که ی ی از اصول فهم قرآن،می
را  المی زان پیام وحی ام ان پذیر نیس ت  ک اربرد ف راوان س یاق در تفس یری همد ون       

در ای جا مقصود ما واسطه قرار فرفتن س یاق ب رای    9 این مالعا دانست توان دلیلی بر می
 عَلَ یْ ُمْ  لَ یْسَ »دریافت وجه اعرابی صحیح به م ظور رسیالن به ترجمۀ آیه است  در آیۀ 

اقتضای س یاق، وص فیه    ]51: رنو [    « لَ ُمْ مَتاعٌ فیها مَسْ ُونَۀٍ غَیْرَ بُیُوتاً تَالْخُلُوا أَنْ جُ احٌ
« جُ احٌ عَلَیْ ُمْ لَیْسَ»و در مقام تعلیل بودن آن برای جملۀ « لَ ُمْ مَتاعٌ فیها»بودن جملۀ 

برخی از مترجمان  [ 990، ص95، ج33ست ]دارای دو نعت ا« بیوتا»است و بر این مب ا 
آن را « لَ ُ مْ  مَت اعٌ  فیه ا »به این ن ته توجه نالاشته و فویی با مس تأنفه دانس تن جمل ۀ    

 در مس ون غیر هایخانه به شویال داخل که نیست ف اهی شما بر »انال: چ ین مع ا کردا
ریافت صحیح وجه [  تعبیر دهلوی نشانگر د23، ص3ج ،53« ] است   متاعی را شما آنها

 آن  ه  در ف  اهی  ش ما  بر نیست» در آیۀ مورد نظر است: « لَ ُمْ مَتاعٌ فیها»اعرابی جملۀ 
  ] 225ص ،59[    «را  شما باشال م فعتی آنجا در نیست کسی مس ن که بخانها درآییال

 کَمَ ا  األَرْضِ فِ ی  خْلِفَ َّهُمْلَیَسْتَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِ ْ ُمْ آمَ ُوا الَّذینَ اللَّهُ وَعَالَ »در آیۀ 
 بَعْ الِ  مِ نْ  لَیُبَ الللَ َّهُمْ  وَ لَهُ مْ  ارْتَضى الَّذِی دی َهُمُ لَهُمْ لَیُمَ ِّ َنَّ وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ
 «الْفاسِ قُونَ  هُ مُ  لئِ کَ فَأُو ذلِکَ بَعْالَ کَفَرَ مَنْ وَ شَیْئاً بی یُشْرِکُونَ ل یَعْبُالُونَ ی أَمْ اً خَوْفِهِمْ
را « شَیْئا بی یُشْرِکُونَ ل یَعْبُالُونَ ی» بر پایۀ دللت سیاق، جملۀ المیزانصاحب  [55]نور: 

  در ب ین  ]959، ص95، ج33[دان ال  م ی « لَیُبَالللَ َّهُم »َدر موعع حال برای عمیر مفعول 
ای ن   ]399، ص5، ج32[و کرباس ی   ]909، ص3، ج35[اعراب القرآن نویسان نیز، نحاس 

 م را  در ح الی ک ه  » دان ال که بر این اساس ترجم ۀ آن چ  ین اس ت:    جمله  را حال می

                                                                 
م ورد   100در  ب یش از  « ال»ب الون  « س یاق » ۀکلم زانیالم ریتفسطب  جستجوی به عمل آمالا در   9

 ب ار رفته است 
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ام ا دیگ ر    [352، ص55[« س اخت  نخواه  ال  م ن  ش ریک  را چی ز  هیچ[ و] پرست المی
 ،2[، امر و دس تور  ] 352، ص93؛ 352ص ،99[« مشعر به غایت»مترجمان با تعبیرهای 

ان ال   راا ناصواب پیم ودا  ]352ص ،39؛ 352ص ،99؛ 352، ص95[و استی اف  ]352ص
شاهال دیگر برای حال بودن این جمله، آغاز شالن آن با فع ل مض ارع مثب ت، ب ه دنب ال      

است که رابط جملۀ حال با صاحب آن در چ  ین م وردی   « لَیُبَالللَ َّهُم »َدر « هُم»عمیر 
 عمیرا ابت / حَوَتٍ  بمضارع بالءٍ وذات»مالک در این بارا فویال: ت ها یک عمیر است  ابن

   ] 33، ص5[« خَلَت الواو ومنً 

 
 . دقت در تقدیم و تأخیر الفاظ ۵. ۳

در ک ار تبیین اعراب واژفان جمله، دیگر رسالت علم نحو تعیین جایگاا واژفان در جمله 
یک از الفاظ جمله نیس ت  ب ر ای ن    است که البته به مع ای عالم ام ان جابجایی در هیچ

و ق رار فف تن کلم ه در مواع ع مختل ف      « توسّع»ای از کلمات از نحویان برای پارا پایه
انال  این امر توجه ت ام مت رجم را ب ه چگ ونگی رب ط در الف اظ جمل ه        جمله سخن ففته

ای ک  ال، ب ه فون ه   طلبال  این مهم در جار و مجرور و ظرف اهمیت دو چ الان پیالا میمی
ان ال  بس یاری از مفس ران نی ز از     را مطرح ک ردا « تعل  حروف جارا»که نحویان مسئلۀ 

ای که انال به فونهحروف جارا در فهم و تفسیر قرآن کریم استفادا کردا« متعلَّ »تعیین 
  در آیۀ  ]89، ص30[شود های فونافون موجب ارائۀ معانی فونافون میمتعل فاا تعیین 

 تَزْهَ  َ  وَ ال الننْیا  الْحَی اۀِ  فِ ی  بِها لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ یُریالُ ماإِنَّ أَوْلدُهُمْ ل وَ أَمْوالُهُمْ تُعْجِبْکَ فَال»
، 5، ج33[ مجم ع بسیاری از مفسران، همدون صاحب  ]55توبه: [ «کافِرُون هُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ

بر این باورن ال ک ه    ]950، ص3، ج58[و دانشم الان علوم قرآن، همدون سیوطی  ]90ص
در ابتالای آیه است  راز این امر نیز این « ل تعجبک»متعلِ  به « فی الالنیا»جار و مجرور 
ش ود ک ه زی  ت    و اولد م افقان نه ت ها سبب عذاب ایشان در دنی ا نم ی   است که اموال

ها است اما مترجم ان بس یاری غاف ل از تق الیم و     حیات و اسباب دلخوشی و اعجاب آن
 ان ال: ن به وس یلۀ ام وال و اولد دانس ته   تأخیر رخ دادا در آیه، دنیا را ظرف عذاب م افقا

 ب ه  دنیا زنالفی این در را آنان خواهالمی خالا نیاورد شگفت به را تو فرزنالانشان و اموال»
ب ا   9 ]919، ص99[« رود بی رون  کافرن ال  که حالی در جانشان و ک ال، عذاب هاآن وسیلۀ

                                                                 
 ۀنی ز در ترجم    ]919، ص39[فرم ارودی   و ]919، ص39[، فولدونال ]919 ، ص90[ای الهی قمشه  9

 انال را ظرف عذاب م افقان دانسته« فی الالنیا»خود 
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یالۀ نگارنالفان این مقاله در ترجم ۀ خ ود دان ش اع راب     که به عق -این همه دهلوی نیز
توج ه ب ه آن،   توان یافت که ب ی القرآن را به خوبی ب ار بسته است و کمتر موردی را می

 به ش گفت  پس»در ترجمۀ این آیه دچار لغزش شالا است:  -ترجمه صورت فرفته باشال
 ک  ال  عذاب که خالا واهالخمی که نیست این جز ایشان فرزنالان نه و ایشان مال ترا نیارد

 ،59[« باش  ال  ک افر  ایش ان  و ایش ان  ج ان  برآی ال  و دنی ا  زن الفانی  در هابه آن ایشان را
 9 ]395ص

جالا از مسئلۀ جار ومجرور و ظرف که در آن تقالیم و تأخیر به ط ور ف راوان ص ورت    
های صورت فرفت ه در دیگ ر مواع عی ک ه ای ن      فیرد، توجه دقی  به تقالیم و تأخیرمی

 األَمْ نِ  مِنَ أَمْرٌ جاءَهُمْ إِذا وَ»جایز است، برای مترجم عروری است: در آیۀ در آن  پالیالا
نساء: [«قَلیال إِلَّ الشَّیْطانَ لَتَّبَعْتُمُ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْ ُمْ اللَّهِ فَضْلُ ل لَوْ وَ       بِهِ أَذاعُوا الْخَوْفِ أَوِ

اتّب اع  »را ناظر ب ه  « قَلیال إِلَّ»فته در عبارت بسیاری از مترجمان استث اء صورت فر ]83
انال که بر این اساس با وجود عالم فضل و رحمت خالا ع الۀ قلیل ی ت ابع    دانسته« شیطان

شیطان نخواه ال شال ل ن از نقطه نظر کالم ی و اعتق ادی چ  ین ب اوری دارای اش  ال      
از   -چ ه کثی ر  چه قلیل و  -و امالاد الهی نباشال هیچ کس  جالی است و چ انده ع ایت

را ج زء دیگ ری از ک الم    « م  ه مس تث ی »مصون نیست  ب ابر ای ن بای ال   تبعیّت شیطان 
 وَ »دانال و بر این اساس جمل ۀ  می« أَذاعُوا»دانست  سیوطی استث اء فوق را از فاعل فعل 

می ان مس تث ی و    جمل ۀ معترع ه   «الشَّ یْطانَ  لَتَّبَعْ تُمُ  رَحْمَتُ هُ  وَ عَلَیْ ُمْ اللَّهِ فَضْلُ ل لَوْ
  دهل وی نی ز همد ون دیگ ر مترجم ان در      ]955، ص3، ج58[م ه خواهال بود  مستث ی

 ی ا  ایم  ی  از خبری ایشان نزدیک بیایال که وقتی و» ترجمۀ این آیه به خطا رفته است: 
 پیروی البته او رحمت و شما بر خالا بخشایش نبودی       و افر را آن سازنال مشهور ترس
   ]915ص ،59[« انالکی مگر را نشیطا کردیالمی

 
 . توجه به تعدد وجوه در کلمات آیه ۶. ۳

ای از قرآن پذیرای دو یا چ ال وجه اعرابی ای در آیهشود که واژا یا جملهفاا مشاهالا می
با ی الیگر به چ ال دسته تقس یم ک رد  ف اا وج ه      یسۀتوان در مقااست  این وجوا را می

                                                                 
ر مقابل اکثریت مطل  مفسران و نگارنالفان علوم قرآن، برخی با است اد به س  ت  قابل ذکر است که د  9

ظرف ارادۀ عذاب م افقان است و در واقع خالاونال با « فی الالنیا»امالء و استالراج بر این باورنال که 
  ]301، ص1، ج 33[دادن اموال و اولد کثیر، قصال تعذیب ایشان دارد 
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فرچه غی ر مقب ول   -توان آن را به ع وان یک احتمال می ای است که ت هااعرابی به فونه
 فیه ا  عَیْ  اً » ی ۀ در آ« سلس بیال »تلقی نمود  به ع وان نمونه مم ن است عب ارت   -باشال

فع ل ام ر و   « س ل »ک ه در آن  « سَ ل س بیال  »به صورت  ]98انسان: [ «سَلْسَبیال تُسَمَّى
 ]533، ص5، ج5[راب شاذ اس ت  به باشال، قرائت و تحلیل کرد اما این اعمفعول« سبیال»

ی ک از  خ ود لح اظ ک  ال چ ان  ه ه یچ      ترجم ۀ و بر مت رجم لزم نیس ت ک ه آن را در    
 انال   مترجمان، آیه را بر این وجه ترجمه ن ردا

 ع  راب قاب  ل تص  ور باش  ال ک  ه ه  ر ی  ک از آن اس  ت ک  ه چ   ال وج  ه اقس  م دیگ  ر 
 عَل ى  اإلِنْس انُ  بَ لِ  » ی ۀ قوت برخوردارنال اما برخ ی ظ اهر و ی  ی اظه ر اس ت مان  ال آ      

 در «ۀ» البی  ان مجم  عک  ه مط  اب  دی  الفاا ص  احب   ]93قیام  ت: [ «بَص  یرَۀ نَفْسِ  هِ 
 مم ن است ب رای مبالغ ه باش ال مان  ال عالم ۀ و نسّ ابۀ و اکث ر مترجم ان ب ر         « بصیرۀ»

 ؛522، ص90[ان ال  دانس ته « النس ان »را خب ر ب رای   « بص یرۀ »این اساس عمل کردا و 
 نع  ت ب  رای م ع  وت « بص  یرۀ» کلم  ۀام  ا در وج  ه دوم،   ]522ص ،93؛ 522ص ،99

 ک  ه ب  ه نظ  ر م  ی رس  ال ]519، ص90، ج33[اس  ت « حج  ۀ»ی  ا « ع  ین»مق  الر یع   ی 
 وجه نخست، اظهر و وجه دوم ظ اهر اس ت  البت ه وج ه س ومی نی ز در ای ن ب ارا ذک ر         

 ان  ال و آن درخ  ود ب  ه آن توج  ه ک  ردا جم  ۀش  الا اس  ت ک  ه برخ  ی مترجم  ان در تر 
 ب ه  نس بت [ خ ود ] انس ان  بل  ه  »اس ت:  « بص یرۀ » کلم ۀ پ یش از  « ذو»تقالیر فرفتن 

 زیرا اهل ادب در اس ماء جام ال محم ول ب ر     ]522، ص35[« دارد  بصیرت خویش وعع
 نی ز « زی الٌ ذو ع اللٍ  »ق، آن را  ب ه  عالوا بر دو وج ه ف و  « زیالٌ عاللٌ»اسم ذات همدون 

   ب ا ه ای م طب   کث رت ترجم ه    ] 993، ص3، ج53؛ 353، ص3، ج8[ان ال  تاویل ک ردا 
 دهل وی  جم ۀ توان مؤیال اظه ر ب ودنِ مفه وم نخس ت دانس ت فرچ ه تر      وجه اول را می

و برخ ی از معاص ران    ]9392، ص59[« ]بی  ا [حجتی  خود الزام برای آدمی هست بل ه»
 «  بی اس ت  ف واهی  خویش تن  ب ر  آدم ی  روز[ آری، ] آن» ترجم ۀ نظیر فرم ارودی ب ا   

 فی هِ  رَیْ بَ  ل الْ ِت ابُ  ذلِ کَ » ی ۀ رایش دارن ال  در آ به انتخاب وجه دوم ف ]522، ص39[
 ، نی ز ای ن ن ت ه قاب ل مش اهالا اس ت ب ه ط وری ک ه برخ ی          ]5بقرا: [ «لِلْمُتَّقین هُالیً

 ان ال ک ه  های اعراب القرآن تا دا وج ه اعراب ی ب رای آن ذک ر ک ردا     از نویس الفان کتاب
   ب ا ای ن ح ال وج ه اظه ری     در ترجمه تاایر فذار است برخی از این وجوا قابل تأمل و

 «ل ری ب فی ه  » جمل ۀ و خب ر ب ودن   « ذل ک »که برای این آیه وجود دارد مبتالا ب ودن  
 ک  ال و نی ازی  ه وجه اظهر اکتفا میاست  در این موارد با توجه به عی  مجال، مترجم ب

 ای ج ز بی  ال فرچ ه مفس ران ش یوا    نم ی به ذکر ترجمه بر اساس دیگر وجوا غیر اظهر 
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اصوًل به دیگر وجوا ظاهر اع راب ک ه در تفس یر ت اایر ف ذار اس ت، اش ارا         این دارنال و
   9ک  المی

در سومین تقسیم تعالد وجوا اعرابی، با مواردی مواجهیم که دو یا چ ال وجه اعراب ی  
توان ی ی را بر دیگ ری ت رجیح داد و خ ود    هر یک از ظهور بالیی برخوردار است و نمی

 -انال  در ای ن م ورد   وجهی را بر دیگر وجوا مقالم نالاشته مفسران و معربان هم در ای جا
مترجم بایال به  -ای متفاوت به دنبال داردهوی در وجوا اعراب، ترجمهمادام که تفاوت ما

 تراز اشارا ک ال  های همدیگر ترجمه
 
 تشخیص وجه و معنای ادوات به کار رفته در آیه. ۷. ۳

و هرکالام دارای اقس ام و مع انی مختلف ی اس ت و     انال ادوات به کار رفته در قرآن مت وع
ها از حیث عمل رد نیز انواع زیادی دارنال و بالین جهت کار مترجم در مواجه ۀ  بیشتر آن

رسال لغزش مترجمان در این زمی ه از س ه  ها حساس و پر اهمیت است  به نظر میبا آن
 ناحیه صورت فرفته است:

که دارای « علی»یر رایجال دارنال، مان ال حرف الف( ادواتی که مع ایی رایج و مع ایی غ
 است  « مصاحبت»و معانی غیر رایج از جمله « استعالء»مع ای رایج 

انال و مم ن است مترجم با در نظر نگ رفتن  ب( ادواتی که دارای چ ال مع ای متالاول
 قرائن هر مورد، آن را با مورد دیگر خلط ک ال  

ب رای  « عاقب ت »حقیقی و مع ای مجازی  که معانی متعالد« لم»ج( ادواتی همدون 
   ]953، ص3، ج58[آن ذکر شالا است 

برخی از مترجم ان   ]9رعال: [ «    ظُلْمِهِمْ عَلى لِل َّاسِ مَغْفِرَۀٍ لَذُو رَبَّکَ إِنَّ وَ     » یۀآدر 
     و »انال: آیه را ای گونه ترجمه کردا 5«مصاحبت»، یع ی «علی»توجه به مع ای دیگر بی

                                                                 
المه طباطبایی و طبرسی فاا پیش از دیالفاا م تخب خود و فاا پس از بسیاری از مفسران از جمله ع  9

پردازنال و فویی که این ک ار  دیالفاا خود به بیان دیگر اقوال که برای آن ظهور کمتری قائل ال، می
 دان ال های شخص مفسر میرا از رسالت

 الطَّعلا َ  یُطاعِمُلونَ  وَ»به  توانبه کار رفته است، می« مع»به مع ای « علی»از جمله آیاتی که در آن   5
را در « عل ی »اش ارا ک رد  همد  ین کلم ۀ      ]8انس ان:  [ «أَسیرا وَ یَتیماً وَ مِسْکیناً حُبِّهِ عَل 

  ]203، ص91، ج55[ان ال  دانس ته « مع»به مع ای « زکاۀ الفطر عَلَی کلّ حرّ و عبال صاع»حالیث 
، 3، ج9[زب ان عرب ی ف راوان اس ت      در مع  ای مص احبت، در  « علی»اایر استعمال طب  نظر ابن

    ]519ص
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اما دهلوی ب ر   ]550، ص90[« است     مغفرت و عفو صاحب بسیار هم خل  ظلم بر خالا
     »مع ای معیت قائ ل ش الا اس ت :    « علی»خالف ایشان به درستی عمل کردا و برای 

« ایش ان     ب ودن  س تم ار  وجود با را مردمان است آمرزش خالاونال تو پروردفار آئی ه هر
   ] 533ص ،59[

اربرد ترین حروف به کار رفت ه در ق رآن اس ت، دارای اقس ام     که از پر ک« إن»حرف 
مخفف ه  « إن»شرطیه، نافیه، زائالا، مخففه از اقیله و     است  در این میان نحویان ب رای  

ع ایت به ای ن ن ت ه در   انال  برخی از مترجمان بیرا قری ه قرار دادا« لم فارقه»از اقیله، 
ان ال  آیت ی در ترجم ۀ    وصلیه خلط کردا« إن»با  مخففه از اقیله را« إن»متعالدی موارد 
آل عم ران:  [ «مُب ین  عَ اللٍ  لَف ی  قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ     الْمُؤْمِ ین عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقَالْ»آیۀ 
 فمراهی در پیش، آن از چ ال فرمود     هر انعام مؤم ان بر خالا»چ ین ففته است:  ]993

اش عار ب ه   « ه ر چ  ال  »اعح است که ترجمۀ او با تعبیر   و] 29ص ،95[ «بودنال آش اری
نش انگر تش خیص   « ه ر آئی  ه  »دارد  اما ترجمۀ دهلوی ب ا تعبی ر   « إن»وصلیه دانستن 

 ه ر      و ب ر موم  ان   خالا داد فراوان نعمت آئی ه هر»در این آیه است: « إن»صحیح نوع 
   ] 950ص ،59[« آش ارا فمراهی در ازین پیش بودنال آئی ه

 فِرْعَ وْنَ  آلُ فَالْتَقَطَ هُ »ب ار رفت ه در آی ات   « لم»ای برای نوع سوم ادوات فوق، هنمون
 مَلَ أَاُ  وَ فِرْعَ وْنَ  آتَیْتَ إِنَّکَ رَبَّ ا مُوسى قالَ وَ»[ و  8: صقص [    « حَزَناً وَ عَالُوًّا لَهُمْ لِیَ ُونَ
اس ت  برخ ی از    ]88]ی ونس:   «   سَ بیلِکَ  عَ نْ  ضِلُّوالِیُ رَبَّ ا الالننْیا الْحَیاۀِ فِی أَمْوالً وَ زی َۀً

دان ال زیرا معتقالنال تبعیه می را در این آیات از مقولۀ استعارۀ« لم»دانشم الان استعمال 
است اما در موارد فوق ام ان غایت بودن « غایت»در اصل وعع خود مفیال مع ای « لم»
را ب رای آن  ه دش من و     )ع(عونی ان موس ی  قبلش وجود نالارد  زیرا فر بعال لم برای ما ما

موجب حزن و انالوهشان باشال از آب نگرفت ال و م حرف ساختن ب الفان از راا خالا غایت 
ایتاء زی ت و اموال به فرعون و مأل او نیس ت ل ی ن ای ن دو عاقب ت و س رانجام ف رفتن       

  ]953، ص3، ج58[انال های الهی شالاموسی از آب و بخشش
مترجم بایال به مع ای مجازی حروف که البته مم ن اس ت از  بر اساس آنده فذشت 

دیالفاا برخی مع ای حقیقی حرف محسوب شود، توجه نمای ال  انص اریان در ترجم ۀ دو    
مفی ال مع  ای   « لم»ب ه ای ن ک ه    « نهایت اً »و « سرانجام»آیۀ فوق با تعبیرهایی همدون 
 س رانجام،  ت ا  فرفت  ال [ آب از] را او فرع ون  خانالان پس»عاقبت است اشارا کردا است: 

 فرعون! پروردفارا: ففت )ع(موسى و»،  ]389ص ،99[« شود    انالوهشان مایه و دشم شان
 ک ه  ایدادا[ ف راوان ] ام وال  و[ بسیار] زی ت و زیور دنیا زنالفی در را سرانش و اشراف و
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جمان ای ن  اما برخی دیگر از متر] 598، ص99 [ «ک  ال    فمراا تو راا از[ را مردم نهایتاً]
 فرع ون  خان الان »ان ال:  ن ته را رعایت ن ردا و ترجمۀ مشعر به مع ای غای ت ارائ ه ک ردا   

 ای: ففت )ع(موسى» ، [ 389ص، 95  « ] فردد انالوهشان سبب و دشم شان تا یافت الش
 پروردفار ای ای،دادا اموال و زی ت جهان این در قومش مهتران و فرعون به ما، پروردفار

  دهل وی در ترجم ۀ آی ۀ    ]598، ص95[ «ک   ال     فم راا  ت و  طری    از را دیگ ران  تا ،ما
به خوبی عم ل ک ردا اس ت:     ]8قصص: [    «حَزَناً وَ عَالُوًّا لَهُمْ لِیَ ُونَ فِرْعَوْنَ آلُ فَالْتَقَطَهُ»
 س بب  و دش من  ایش ان  ب رای  ش ود  ک ار  آخر تا فرعون خانۀ اهل را آن برفرفت ال پس»

 مَلَ أَاُ  وَ فِرْعَ وْنَ  آتَیْ تَ  إِنَّ کَ  رَبَّ ا مُوسى قالَ وَ»ا در ترجمۀ آیۀ ام ]853، ص59[« انالوا   
دقت لزم را به ک ار   ]88یونس: [    «سَبیلِکَ عَنْ لِیُضِلُّوا رَبَّ ا الالننْیا الْحَیاۀِ فِی أَمْوالً وَ زی َۀً

 را او قبیل ۀ  و فرع ون  ایدادا تو آئی ه هر ما پروردفار ای )ع(موسى ففت و»نبسته است: 
« تو    راا از را عالم ک  ال فمراا تا ما پروردفار ای دنیا زنالفانی در بسیار هایمال و زی ت

  ]393، ص59[
 
 گیری نتیجه

های دان ش اع راب الق رآن    های اساسی ترجمۀ قرآن کریم توجه به آموزادر ک ار بایسته
آورد  م اهلل ب ه هم راا م ی   ی ی از امور عروری است که فهم صحیح را برای مترجم ک ال 

ای دو ی ا چ  ال وج ه    شود ک ه در آن ب رای کلم ه   اهمیت این دانش زمانی دوچ الان می
 اعرابی قابل تأمل ذکر شالا باشال  

ترین مواردی که مترجم بایال بالان ع ایت ویژا داشته باشال از م ظر اعراب القرآن مهم
عرفی، رعایت قواعال نح و و عالئ م    عبارت ال از توجه به مع ای مراد فوی الا با توجه ظهور

های حذف اارفذار در وجه اعراب، توجه به سیاق و قرائن س ازنالۀ  اعراب، ع ایت به ایجاز
 ادوات مع ای و وجه و تشخیص وجوا تعالد به دقت در تقالیم و تأخیر الفاظ، توجه مع ا،
 آیه  در رفته ب ار

ه ای دان ش اع راب الق رآن     زام الی از آموهای قرآن از قالیم و جالیال در بهراترجمه
ها مواردی از غفلت نس بت ب ه وج وا اعراب ی     ی سان نیست ال و بیش و کم در همگی آن

 خورد مش ل کلمات آیات به چشم می

کوشال نس بت ب ه بس یاری از    می (الرحمان فتح) شاا ولی اهلل دهلوی در ترجمۀ خود
اشال، البته در مواردی هم دیگر مترجمان ع ایت بیشتری به وجوا اعرابی کلمات داشته ب

 از این دانش به درستی بهرا نبردا و ترجمۀ درستی ارائه ن ردا است  
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 انتش ارات  ته ران،  اول، چاپ  قرآن ترجمۀ(  ش9380) اکبر یعل ،ی یقزو یطاهر  [33]
  قلم

 پ جم، چاپ  القرآن تفسیر فی المیزان(  ق9392) حسین محمال سیال الطباطبایی،  [33]
  قم علمیۀ حوزۀ مالرسین جامعۀ اسالمی انتشارات دفتر قم،

 چ اپ   الق رآن  تفس یر  ف ی  البیان مجمع(  ش9325) حسن بن الفضل الطبرسی،  [35]
  خسرو ناصر انتشارات تهران، سوم،

  المحمالی م تبۀ بیروت، اول، چاپ  الوافی ال حو(  ق9358) حسن عباس  [39]
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و  ت اریخ  مطالع ات  دفتر تهران،  قرآن ترجمۀ(  ش9395) مهالی محمال فولدونال،  [32]
  اسالمی معارف

  الهالل م تبۀ و دار بیروت،  القرآن اعراب(  ق9355) جعفر محمال کرباسی،  [38]

  ح مت انتشارات تهران،  قرآن ترجمۀ(  ش9329) الالین جالل سیال مجتبوی،  [31 ]

 دار مالی  ه،   ال  ریم  الق رآن  ف ی  ال ح وی  التضمین(  ق9359) فاعل نالیم محمال  [30]
  الزمان

  التفسیر دار موسسۀ قم،  الفقه اصول(  ش9322) رعا محمال مظفر،  [39]

  یانیقال انتشارات تهران،  قرآن ترجمۀ(  ش 9383) علی سیال فرمارودی، موسوی  [35]

 عل ی  محم ال  م شورات بیروت،  القرآن إعراب(  ق9359) محمال بن أحمال نحاس،  [33]
  العلمیۀ ال تب دار بیضون،


