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 چکیده
هدف از این پژوهش بررسی انواع آرایه مشاکله در قرآن 

ترجمه آن و بررسی موردى عملکرد  صحیح روش کریم،
معنایی و تفسیری در ترجمه  مترجمان شیوه تحت اللفظی،

تحلیلی استفاده ـاین منظور از روش توصیفی به .استآن 
این آرایه هفتاد و هفت بار در قرآن کریم به شیوه  شد.

 است که ترجمه نادرست رفته به کارتحقیقی و تقدیری 
 شود.گاهی منجر به ایجاد شبهه در ذهن مخاطب می آن

بدین منظور پنج نمونه از این موارد انتخاب و ضمن بیان 
ارزیابی شد. بهترین روش  اهترجمه ا،معنای واقعی آنه

گیری از روش تفسیری برای ترجمه این پدیده زبانی بهره
است البته بدین شرط که ابتدا معنای ظاهری لفظ ذکر 
گردد سپس معنای مقصود به صورت توضیح تفسیری در 
پرانتز یا کروشه آورده شود تا از طرفی زیبایی و تاثیر آرایه 

فی دیگر از ایجاد شبهه جلوگیری از بین نرود و از طر
ترجمه  ،آرایهترین شیوه ترجمه برای این نامناسب شود.

مترجمان محترم در ترجمه این آرایه،  تحت اللفظی است.
یک شیوه مناسب که در سرتاسر قرآن کریم بدان پایبند 

اند که بیانگر عدم یک روش صحیح باشند اتخاذ نکرده
شود مترجمان یشنهاد میلذا پ .استمشخص در نزد ایشان 
های جدید یا تجدید چاپ ترجمه محترم در ارائه ترجمه

خویش در ترجمه این آرایه دقت بیشتری کرده و به شیوه 
 .کنندمناسب ترجمه 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the 
types of Literary Technique of Mushakalah in 
the Holy Quran, its correct translation method 
and the case study of translators' performance of 
literal, semantic and interpretive methods in its 
translation. For this purpose, descriptive-
analytical method was used. Literary Technique 
of Mushakalah has been included in the Holy 
Quran seventy-seven times in a method of 
research and destiny. That incorrect translation 
sometimes leads to doubt in the mind of the 
audience. For this purpose, five examples of 
these cases were selected and while expressing 
their true meaning, the translation was evaluated. 
The best way to translate this linguistic 
phenomenon is to use an interpretive method, of 
course, provided that first the apparent meaning 
of the word is mentioned, then the meaning of 
the meaning is given in the form of an 
interpretive explanation in parentheses, on the 
one hand, the beauty and effect of "Literary 
Technique" is not destroyed and on the other 
hand, suspicion is prevented. The most 
inappropriate method of translation for this mode 
of expression is literal translation. In the shadow 
of translating this array, the respected translators 
have not adopted a proper method that they 
adhere to throughout the Holy Qur'an, which 
indicates that they do not have a clear correct 
method. Therefore, it is suggested that respected 
translators be more careful in presenting new 
translations or reprinting their translations in 
translating this array and translate them 
appropriately. 
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 مقدمه .1
و در قله  کتاب هدایت استترین قرآن کریم کامل

فصاحت و بالغت قرار دارد. پژوهشگران و 
وجوه زیبایی  اندمفسران نیز همواره کوشیده

و قواعد بالغت را  کنندهای زبانی آن را بیان پدیده
. از جمله آنها، اندوضع کرده مندبه صورت قاعده

زیادی از آن را های علم بدیع است که آرایه
های جدیدی را در گذر زمان به و نمونه برشمرده

اند. عموماً آرایه های بدیعی را پدیده آن افزوده
نند که در لفظ یا معنا به کالم داهای زبانی می

ها در بخشند حال اینکه وجود این آرایهزیبایی می
هر زیبایی نیست بلکه در  ابزارقرآن کریم فقط 
 بهها معنایی نهفته است که بدون کدام از این آرایه

 شود.آن آرایه محقق نمیکاربستن 
آن کریم آرایه مشاکله های زبانی قراز پدیده 
های تواند شبهم شناخت آن میدع باشد کهمی

هایی چون ویژگیکه  چرا آوردفراوانی را به وجود 
 در ظاهر این آرایهتوسط  ...استهزا و خدعه، ،مکر

در کتب  به خداوند متعال اسناد داده شده است.
ولی تنها چند نمونه ، بالغی این آرایه معرفی شده

در کتب شود.کر میاز ادب و قرآن برای آن ذ
ن آرایه برخوردار نیز مقصود آیاتی که از ای تفسیری

ها گرفته هستند تبیین و جلوی اینگونه شبهه
 که عموم مردم آن استشود. ولی مشکل اصلی می

وبه قرائت آیات  خوانندمینبالغت تفسیر  کتب
کنند و کریم همراه با ترجمه آن اکتفا میقرآن 

 تواندمیبه درستی ترجمه نشود چنانچه این آرایه 
 .ایجاد شودهای بسیار بدی در ذهن آنها شبهه
شناسی ترجمه صحیح این از این روی روش 

آرایه آنقدر مهم است که نیاز به اطاله کالم و تفصیل 
در حقیقت اهمیت این پژوهش به مهمی  رد.ندا

گردد که غالبًا نسبت مباحث عقیدتی مسلمانان بر می
و تنها به  ای همچون مشاکله آشنایی ندارندبه آرایه
های قرآن اکتفا می کنند. از طرفی دیگر اگر ترجمه

ن را مالک قرار دهیم اهمیت کار اتعداد مخاطب
از همین  شود.تر میروشنترجمه نسبت به تفسیر 

روی ترجمه امری بسیار مهم است و کسی که 
داند جایز تفسیر، بالغت، زبان شناسی و غیره نمی

چرا که با اشتباه نیست که به این وادی قدم نهد 
خویش گروه بسیاری از مردم را به اشتباه می اندازد. 
حال تصور کنید که خواننده این ترجمه آیات قرآن 
کریم فردی از شرق آسیا باشد که شاید به منابع 
تفسیری به زبان خود دسترسی کافی نداشته باشد و 

کند. می اکتفاکه در دست اوست  ایبه همین ترجمه
شود که ایجاد می شای در ذهنبههش در نهایت

 .کار آسانی نیستبرایش  برطرف کردن آن 

 . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته2
های تفسیری و بالغت به طور پراکنده به این کتاب

به طور مستقل آن را  ولی اندپدیده زبانی پرداخته
به دلیل کثرت این منابع و ضیق . اندبررسی نکرده

مقاالتی نیز شود.ر نام آنها خودداری میمجال از ذک
 پیرامون این آرایه نگاشته شده است که عبارتند از:

مقاله بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن . 1
در تفسیر قرآن. نوشته عباس رحیم لو و سید محمود 

پژوهشی پژوهشهای ـفصلنامه علمیطیب حسینی، 
 ،1398 ، سال هفتم، شماره اول، بهارادبی قرآنی

این پژوهش درصدد بازخوانی  .83تا 59صفحات
باشد و تفسیر آیات قرآن کریم در سایه این آرایه می

است  قرار داده دانشمندانن و امخاطب خود را مفسر
به معنای ظاهری این گونه آیات که  کندو توصیه می

 و در مسیر تفسیر به اشتباه نیفتند. ننداکتفا نک

 ی فنون بالغی مشاکله.ی در برخمقاله تاملّ. 2
مجله ادبیات فارسی دانشگاه نوشته محمد فاضلی، 

. 21تا  7صفحات ،1385بهار  شماره نهم، ،آزاد مشهد
این مقاله درصدد آن است تا وجوه تفاوت این آرایه 

 را مشخص کند.آن حد و مرز  وها با دیگر آرایه

مقاله آرایه ادبی مشاکله در بدیع و اشتراک و . 3



 49 (قرآن کریمبررسی هفت ترجمه از   )همراه با نقد و قرآن کریمترجمه آرایه مشاکله و چالش 

نوشته  و اسلوب حکیم. آن با جناس تامّافتراق 
مجله رشد آموزش قرآن و معارف فریبا صادقی، 

تا  32صفحات  ،92شماره  ،1393، بهار اسالمی
تحدید حوزه این آرایه  به نیز . این مقاله کوتاه33

 پرداخته است. ادبی

مقاله صنعت مشاکله در برخی از آیات . 4
آموزش مجله رشد قرآنی. نوشته فریبا صادقی، 

 ،91، شماره 1392، پاییز قرآن و معارف اسالمی
-ن مقاله کوتاه برخی از نمونهای. 35تا  34صفحات 

  را ذکر کرده است. های قرآنی این آرایه

کله در قرآن. هایی از آرایه مشامقاله نمونه. 5
دانشگاه  سراج منیرخش، مجله بنوشته اسماعیل تاج

 ،11 ارهشم ،1392 عالمه طباطبایی، تابستان
به ذکر و  این مقاله نویسنده 58 تا 43 صفحات
از این پدیده زبانی در  نمونه مشهور دهتوضیح 

 .قرآن کریم اکتفا کرده است

در خصوص روش  یتاکنون هیچ پژوهش
این  است. نگاشته نشدهصحیح ترجمه این آرایه 

. است مقالهمهمترین دلیل برای نگارش این مساله 
غی یا کور صبغه بالهای مذاز طرفی پژوهش

ها نسبت به این مقاله مخاطب آن وتفسیری دارند 
به بحث ترجمه  این پژوهش که چرا کمتر است

 .باشدعموم مردم میکه مخاطب آن  است پرداخته
 های پژوهش عبارت است از:سوال

هایی در آرایه مشاکله چیست و به چه شیوه .1 
 است؟ آمدهقرآن کریم 

ایی را در ترجمه این هچه روشمترجمان  .2
 اند؟گرفتهبه کار آرایه 

سراسر ترجمه آیات قرآن  . آیا مترجمان در3
کریم که از آرایه مشاکله برخوردارند یکسان عمل 

 اند؟کرده

و بهتر ترجمه آرایه مشاکله  درستروش  .4
 چیست؟

به  دادن هدف اصلی این پژوهش پاسخ

های مذکور و پرکردن خالء موجود در پرسش
از  است.نه ترجمه صحیح و مناسب این آرایه زمی

هفت ترجمه از قرآن کریم تحلیل و  ،همین روی
 شود.بررسی می

 . مفاهیم3

 مشاکله در لغت و اصطالح. 5ـ2

شود این شِکل گفته می .به معنای مثل است« ِشْکل»
َشاَکَل َهَذا َذاَک ِمَن آن است یعنی مثل آن است: 

ُمورِ 
ُ
و  ...ق و مشابه آن استیعنی این امر مواف األ

 یعنی در حاالتش مانند آن است فالٌن شکُل فالن  
)شین  شِکل (.295و296 /5 :1411)الفراهیدی، 

بنابراین اش مماثله است معنای اصلی کاف الم(
مثل گویی این شکل آن است یعنی میهنگامی که 

. شِکْل، شِبه و ( 511: 1422 )ابن فارس، آن است
 ،ال و شُکُول است و موافقتمِثل و جمع آن أَّشکَّ

/ 2 :1421 )الفیروزآبادی، تشاکل است مترادف
یابیم که معنای ( از آنچه گذشت در می1347

 .استشباهت و همانندی دو چیز  ،مشاکله در لغت
اند: را در اصطالح اینگونه بیان کرده معنای آن 

آن است که چیزی را با لفظ دیگری ذکر کنی به 
 در کنار آن )السکاکی،ر گرفتن خاطر همراهی و قرا

از ذکر چیزی  ه عبارت استیا مشاکل (.424: 1987
با لفظ دیگر به خاطر همراهی تحقیقی یا تقدیری با 

تر به زبان ساده(. 89: 1418 ن )الخطیب القزوینی،آ
مشاکله در اصطالح علم بدیع عبارت است از اینکه 

از برخی یک معنا را با لفظ کلمه مجاور ذکر کنند.
« ازدواج»یا « مزاوجه» رادانشمندان این آرایه 

 (.44 :1392 بخش،)تاج اندنامیده

 ن کریمآهای وقوع مشاکله در قرشیوه. 3ـ2

 :آمده استمشاکله به دو شکل در زبان و قرآن کریم 

 به شیوه تحقیقی الف(

ری به آرایه مشاکله آن است چه چیزی با لفظ دیگ
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( را پایه و لفظ دیگر) خاطر همراهی با آن ذکر شود
هایی که مند. در عبارتناآن )چیز( را پیرو می

حاوی آرایه مشاکله هستند لفظ پیرو قطعاً ذکر شده 
شود که در این صورت ولی لفظ پایه گاهی ذکر می

مشاکله تحقیقی خواهد بود به عنوان مثال از پیامبر 
ُفوا ِمَن َاْلَعَمِل »است: اسالم)ص( روایت شده  َما َتَکلَّ

َه َتَعاَلى  وا َو ِإنَّ َأْفَضَل  اَل َيَمل  ُتِطيُقوَن َفِإنَّ َاللَّ ى َتَمل  َحتَّ
ْعَماِل َأْدَوُمَها َو ِإْن َقلَّ 

َ
/ 1 :1983، جمهورابیابن) «َاأْل
اى که تاب و توان دارید، به اندازه ترجمه: (69

ید؛ همانا خداوند متعال عملى را به عهده گیر
ته شوید دوست ر اینکه شما خسشود مگخسته نمی

ترین اعمال نزد خداوند عزّ و جلّ داشتنی
نسبت  مستمرترین آنهاست هر چند اندک باشد(.

د متعال از باب دادن خستگی و ماللت به خداون

( که لفظ تملّواباشد چراکه لفظ )مشاکله تحقیقی می

 در لفظ و به شیوه تحقیقیپایه است به همراه آن 
قصود از خسته نشدن خداوند آن ذکر شده است. م

تا زمانی که شما از درخواست به درگاه  اواست که 
ش ادامه وی رنجور و خسته نشوید فضل و احسان

 49کند. این آرایه بدیعی دارد و از آن مضایقه نمی
بار به صورت تحقیقی در قرآن کریم ذکر شده 

 (.181: 2117 )السادانی، است

 به شیوه تقدیری ب(
د ولی فقط ولفظ پیرو در کالم ذکر شحال اگر 

معنای لفظ پایه موجود بود و لفظ آن در تقدیر 
 :مانند نامندفته شد، آن را مشاکله تقدیری میگر

هِ  ِه ِصْبَغًة َو َنْحُن َلُه عاِبُدوَن  ِصْبَغَة اللَّ  َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ
ست اصبغة اهلل به معنای رنگ خدایی  (138 /بقرةال)

و نهاد  د از آن دین اسالم، فطرتو مقصو
چراکه ایمان و  باشدخداوندی ،تطهیر و ... می

پاک کننده جان مومنان است. در حقیقت  ،توحید
مسیحیان کودکان خویش را در آب زردرنگی فرو 

گویند و غسل تعمید می ،و به این عمل برندمی

رزند با این عمل نصرانی واقعی باور دارند که ف
مومنان امر  قابل خداوند متعال بهشود. در ممی
صبغة . فرماید که رنگ خدایی و ایمان بپذیریدمی

ی در کنار صبغة صورت تقدیری و معنایالنصاری به
و آرایه مشاکله تقدیری را به وجود  اهلل واقع شده

بار در قرآن کریم  28آورده است. مشاکله تقدیری 
 (.181 :2117 )السادانی، وارد شده است

 های ترجمه آرایه مشاکلهروش .4

تواند ادعا کند که در ترجمه هیچ مترجمی نمی
قرآن را به زبان دیگر بیان  به طور دقیق ،خویش

ی به چنین کاری تحدّ  در اصلکرده است چراکه 
ت توان مفاهیم و معانی آیاولی می .قرآن است

و از برخی از  کردقرآن را گویا و روان ترجمه 
ماند. به طور در امان جمه های ترها و کژیآسیب

کلی مترجمان در ترجمه این پدیده زبانی به سه 
سه این اند که در ادامه به معرفی شیوه اقدام کرده

هایی از آیات قرآن کریم سپس نمونه ه،شیوه پرداخت
 .کنیممیبررسی  ورا ذکر 

 اللفظیروش تحت. 5ـ3

شود و اللفظی بر زبان مبدا متمرکز میتروش تح
مقصد  اعد، نشانه گذاری و معنای ضمنی زبانبه قو

ها در ترجمه از ترتیب اهتمام ندارد و ترتیب واژه
یروی می کند. در طی قرون متمادی متن مبداء پ

 همواره به شیوه تحت اللفظی ترجمه  کریم قرآن
ید بتوان ادعا نمود که همه شده است و به نوعی شا

های های قدیمی حتی برخی از ترجمهترجمه
ه انجام شده است. این نوع معاصر بدین شیو

ها با متن قران مطابقت دارند و همگامی و ترجمه
رآن کریم بیشترین وابستگی آنها نسبت به آیات ق

بافت زبانی آن از جمله قواعد  درجه را دارد و
، نحو و بالغت را به شیوه کامل وارد زبان صرف

ده ز عبارات تفسیری نیز استفااند و امقصد کرده
ها و از کنایه ها،ولی به دلیل اینکه مجاز کنند.نمی
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به همان شیوه زبان مبدا جمله آرایه مشاکله را 
یا  کنند کنند چه بسا عبارت را مبهمترجمه می

حتی سبب تشویش ذهن و ایجاد شبهه برای 
ه مخاطب شوند به ویژه آنهایی که از اینگون

این  پژوهشگران های زبانی اطالع ندارند.پدیده
دانند چرا که مقصود و معنای مناسب نمی روش را

حقیقی مورد نظر قرآن کریم را به خوبی انتقال 
از مترجمان این  (.165: 1981 ،)الالوندی دندهنمی

شیوه برحسب تصادف ترجمه آقایان معزی و 
 اشرفی انتخاب شد.

 روش ترجمه معنایی )محتوا به محتوا(. 3ـ3

ا معنایی که در متن شود تدر این روش تالش می
مبدا وجود دارد به قالبی در زبان مقصد آورده شود 
که معنای مورد نظر به طور کامل رسانده شود البته 
تا جایی که ممکن است به عبارات و واژه های 
متن مبدا پایبند است ولی این پایبندی کامل نیست 

رساندن مفاهیم است نه  ایو تالش، بیشتر بر
(. در این 1/114 :1381 فت،)معر مطابقت لفظی

شود تا از روی نمیها در توضیح زیادهنوع ترجمه
چارچوب ترجمه به چارچوب تفسیر وارد نشوند. 

را به قالب و معانی زبان مبدا  ،مترجمان این روش
یزند. از مترجمان این شیوه رقواعد زبان مقصد می

های آقایان آیتی، انصاریان و مجتبوی ترجمه
 . دتخاب شان برحسب تصادف

 روش ترجمه تفسیری. 2ـ3

های تفسیری برای رساندن معنای کامل در ترجمه
شود البته افزوده می متن مبدأ، مطالبی به متن مقصد

ها تا زمانی که به اصل معنا خدشه وارد این افزوده
 نکنند و سالمت آن حفظ شود مانعی ندارد

 (. 85: 1393 ،)ابراهیمی و دیگران

ها به دنبال رساندن مفهوم آیات هترجماینگونه 
قرآن کریم به مخاطبانی هستند که آشنایی چندانی 

و به همین  آن ندارند هایویژگیبا زبان عربی و 

های تفسیری را در ترجمه منظور برخی از افزوده
مهمی در تبیین  ها نقشاین افزوده کنند.ذکر می

. بنابراین مترجم در این شیوه مفهوم آیات دارند
ترجمه به معنای آیات بیش از عبارت عربی آنها 
اهتمام دارد و خود را از قیودی که در ترجمه 
تحت الفظی و معنایی به آنها التزام دارند رها 

کند و کند و در متن ترجمه دخل و تصرف میمی
خود را ملزم و مقید به رساندن معنای آیات 

 کند. نیومارک باور دارد این نوع از ترجمه بهمی
دهد و مضمون را محتوا بیش از سبک اهمیت می

بنابراین به  داندمیتر از ساختار اصلی کالم مهم
ها بیش از متن رجمهتساختار این  طور معمول

 ،و به طور مطلق دارندو غالباً از اطناب است  اصلی
از میان این  (. 68: 2116 )نیومارک، ترجمه نیستند

االسالم و  ها نیز ترجمه آقای فیضنوع ترجمه
هایی از خانم صفارزاده انتخاب شد. در ادامه نمونه

آیات قرآن کریم که حاوی آرایه مشاکله هستند 
های این مترجمان همراه با شرح و تفسیر و ترجمه

 گردد.ذکر می

 های مشاکله تحقیقینمونه. 5
وَ اللهـهُ خَیرـرُ  مَكَـرَ اللهـهُوَ مَكَرُوا وَ مثال: . 1ـ5

 (54)آل عمران/ الرماکِرینَ

 شرح و توضیح

اسناد ویژگی مکر به شریف، شاهد مثال در این آیه 
از آنجایی که مکر صفتی . خداوند متعال است

و خداوند رحمان از اینگونه صفات  بودهناپسند 
شود که این اسناد واقعی است مشخص میا مبر

خداى  به« مکر»اسناد سیوطی باور دارد: . نیست
حقیقی آن با  همراهیکلى و شتعالى به جهت هم

( 298 /2 :1381، السیوطی) پیشین( است) کلمه
مکر کردند( یعنى ) وَ مَكَرُوا:گوید: طبرسی نیز می

وَ . کفار بنى اسرائیل بر قتل عیسى تصمیم گرفتند
 ه سببخدا نیز مکر کرد( یعنى آنها را ب) :مَكَرَ اللَّهُ 
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مکر و مجازات بر مکر نیز  کردمکرشان مجازات 
خود نسبت ه اما اینکه خداوند بشده است. نامیده 

که یکى از وجوه ) مکر داده از باب مزاوجت
باشد چون قبال اسم مکر برده بالغت است( می

 . (91-89 /4 :1361، طبرسی) استشده
برخی مکر را دارای بار معنایی غیر منفی تلقی 

. به اندگرفتهو آن را چاره جویی در نظر  اندکرده
ای ضمن بیان چند عنوان مثال آقای تقیه در مقاله

این آیه را اینگونه ترجمه ، ترجمه از دیگر مترجمان
کند: کافران نقشه کشیدند ولی خداوند توطئه آنها می

را نقش بر آب کرد زیرا خداوند بهترین چاره جو 
واژه مکر را به سه  او(. 22و23: 1396است )تقیه، 

نقشه کشیدند در برابر  .1شکل ترجمه نموده است: 
عبارت )مکروا( که البته این واژه بار معنایی مثبت یا 
منفی ندارد چرا که ممکن است انسان برای کار 
خوب یا بدی نقشه بکشد از این روی ترجمه دقیق 

. خداوند توطئه آنها را نقش بر 2واژه مکروا نیست. 
آب کرد در برابر عبارت )مکر اهلل( این عبارت نه 

مکر و نه معنای مقصود که جزا  واژه ی ظاهریمعنا
جویان است . خداوند بهترین چاره3باشد را دارد. 

در برابر عبارت )اهلل خیرالماکرین( در اینجا نیز 
ذکر  را معنای ظاهری لفظ پیرو و معنای مقصود آن

دهد که مکر در است. ولی احادیث نشان می کردهن
ناد آن به آن دوره نیز صفتی ناپسند بوده و اس

کرده خداوند متعال در ذهن مردم شبهه ایجاد می
علیهم تالش اهللاست. از این روی ائمه اطهار سالم

تا اینگونه آیات را برای مردم توضیح  اندکردهمی
فرمایند: السالم میدهند. به عنوان مثال امام رضا علیه

و خدعه  مسخره، استهزا، مکر، خداوند متعال
تمسخر، جزای نافقان را به خاطر کند بلکه منمی

خداوند از کند؛ استهزاء، مکر و نیرنگ مجازات می
دهند بسیار برتر آنچه ستمگران به وی نسبت می

(. از این 345/ 1: 1415)عروسی حویزی،  است
که معنای اصلی مکر شود مشخص میحدیث 

در آن صورت موضوعی  زیراجویی نیست چاره
السالم در امام رضا علیهچالش انگیز نبوده است که 

 آن برآید .  دادن به صدد پاسخ

علیه اهللپیامبر اسالم صلواتیا در جای دیگر 

از ما نیست  :َليَس ِمّنا َمن َماَکَر ُمسِلَماً : فرمایندمی

، کلینی) و نیرنگ کند کسی که با مسلمانی مکر
علی یا مانند این حدیث از امام  (57 /4 :1387
اَل أنَّ الَمکَر َو الَخِديَعَة ِفى الّناِر َلُکنُت َلوالسالم: علیه

: اگر نبود که ماکر و فریبکار در آتشند أمَکَر الّناِس 
. (55 :همان) ترین همه مردم بودممن مکر اندیش

که واژه مکر در  شودمعلوم میاز این دو روایت نیز 
و نیرنگ داشته  منفیزمانهای پیشین نیز معنای 

بررسی ترجمه مترجمان از این در ادامه به . است
 .پردازیمآیه می

 هاترجمه
و مکر کردند و مکر کرد خدا و خدا است  اشرفی:

 . تحت اللفظی() بهترین مگر کنندگان
و مکر کردند و مکر کرد خدا و خدا  ی:معز

 . تحت اللفظی() است بهترین مکرکنندگان
رد، و و خدا هم مکر ک، آنان مکر کردند آیتی:

 . معنایی(مکرکنندگان است ) خدا بهترین
اسرائیل درباره و ]کافران از بنى انصاریان:

و خدا هم جزاى ، [ نیرنگ زدندعیسى و آیینش
رین جزا دهنده نیرنگشان را داد و خدا بهت

 . معنایی(زنندگان است )نیرنگ
براى  ـ جهودان( نیرنگ ساختند) آنها مجتبوی:
یرنگ [ نو خدا هم ]به سزایشان ـ کشتن عیسى

 . معنایی(سازان است )خت و خدا بهترین نیرنگسا

چون کفّار بنى اسرائیل در ) و فیض االسالم:

علیه السّالم( کوشش ) عداوت و دشمنى با عیسى
رو براى کشتن داشته میخواستند او را بکشند از این

او در پنهانى( مکر و چاره جویى نمودند و خدا هم 
ه اینکه عیسى را بجزاى مکرشان داد به ) مکر نمود
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آسمان برد و کسى را که کفّار را بر کشتن او راهنما 
بود بصورت آن حضرت جلوه داد تا او را بجاى 
 عیسى گرفتند و بدار آویختند( و خدا بهترین

بر زیان رساندن ) تواناترین( مکر کنندگان است)
 خواهد بدوستان او زیان رساند(بکسى که می

 . تفسیری()

یهودیانِ دشمن حضرت مسیح به ] و صفارزاده:

در مقابله ، قصد کشتن او[مکر ورزیدند و خداوند
تمهیدى به میان آورد و خداوند آن ، با آنها

 . تفسیری() تمهیدگر بى همتاست

 هاارزیابی ترجمه

مترجمان شیوه تحت اللفظی معنای ظاهری لفظ 
اند که ل اسناد دادهرا به خداوند متعا یعنی مکر پیرو
بنابراین . شبهه کند ید در ذهن مخاطب القاتوانمی

اینگونه ترجمه گرچه بیشترین هماهنگی را با متن 
شیوه، ترین ا دارد ولی به همین میزان خطرناکمبد
 . استآرایه مشاکله ترجمه  در

معنای مقصود لفظ پیرو ، مترجمان روش معنایی
درستی مشخص  جزا دادن باشد( را به) که همان

گرچه در ترجمه البته آقای آیتی . اندبیان کرده
این  کنداستفاده می روش ترجمه معنایی خویش از

 کردهرا به روش تحت الفظی ترجمه  شریفآیه 
بنابراین مترجمان روش معنایی نیز در این . است

اند و برخی در ورطه خصوص یکسان عمل نکرده
 . خطر القای شبهه قرار گرفته اند

بیشتری در معنای مترجمان شیوه تفسیری تاکید 
اند تا جایی که خانم مقصود لفظ پیرو داشته

صفارزاده حتی معنای ظاهری لفظ پیرو را ذکر 
نکرده و زیبایی آرایه و تاثیر آن را نادیده گرفته 
است ولی آقای فیض االسالم عالوه بر معنای 
. ظاهری معنای مقصود را نیز بیان کرده است

زیبایی ، شبهه  جلوگیری از ایجاد ضمنبنابراین 
 . است کردهآرایه و تاثیر آن را منتقل 

ترین نوع ترجمه برای خطرناترین و پرچالش
ترجمه تحت اللفظی است و ، این پدیده زبانی
ترجمه تفسیری  استفاده از روشبهترین نوع آن 

البته بدین شکل که ابتدا معنای ظاهری لفظ  است
 پیرو بیان شود سپس توضیح و تفسیر آن داخل

 . پرانتز یا کروشه ذکر شود

فَاعرتَـدُوار عَلَیركُمر  فَمَنِ اعرتَدَى :مثال دیگر. 2ـ5

 (513)بقره/ عَلَیركُمر  بِمِثرلِ مَا اعرتَدَى عَلَیرهِ

 شرح و توضیح

( به معنای تجاوز اعتدوا علیه) شاهد مثال فعل امر

و ستم کنید است که ممکن است تصور شود 
. است دستور دادهل مذموم خداوند متعال به این فع

گوید: خداوند ثعلبی نیشابوری در این خصوص می
متعال از این امر اراده ظلم یا تجاوز نکرده و آن را 
مباح نشمرده است بلکه لفظ دوم حمل بر لفظ اوّل 
شده و جزای کار آنها به فعل ایشان نامیده شده 

ثْ است مانند  َئٌة مِّ َئة  َسيِّ و  (41شورا/ ) ُلَهاآيه َو َجَزُؤْا َسيِّ
 َعَلْيُکْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى فمِن اْعَتَدىمانند آیه 

 :مانند شعر عمروبن کلثوم یا(194بقره/ ) َعَلْيُکْم 

 أاَل اَل َيجَهَلن أَحٌد َعَليَنا 
 َفَنجَهَل َفوَق َجهِل الَجاِهليَنا

ند که ما نادانی و جهالت مک زنهار! کسی علیه)
 سفاهت خواهیم کرد(، بیشتر از همه جاهالن

 (89 /2: 1422، ثعلبى نیشابورى )

نیز در تفسیر این  تفسیر من وحی القرانف مولّ
 زیرانیست  اعتدا، گوید: پاسخ اعتدا و ستمآیه می

 اینگونهاین مطلب حق ستمدیده است ولی آن را 
 به این اعتبار که در نوع و مقدار مانند میده استنا

. استچرا که آن مجازات اعتدا و ستم  آن باشد
ف تفسیر روان جاوید ( مول85ّ /4: 1419، اهللفضل)

اکله در این آیه تصریح کرده و به وجود آرایه مش
اینکه از جزاى تعدى و تالفى هتک »گوید: می

ى تعبیر شده است براى حرمت که جائز است بتعدّ
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 مراعات صنعت مشاکله و حسن کالم است که
، ثقفی تهرانی) «متناسب شود دو لفظ در یک کالم 

1398: 1/242) . 

 مقصودشود که از آنچه گذشت مشخص می

 یعنی (اعتدوا)معنای ظاهری لفظ ، این آیه شریف

تالفی و مجازات مراد، بلکه نیست، ستم و تجاوز 
 .پردازیمها می. در ادامه به بررسی ترجمهاست

 هاترجمه
عدى کرد بر شما پس تعدى پس کسى که ت اشرفی:

تحت ) کنید بر او بمانند آنچه تعدى کرد بر شما
 . اللفظی(

پس آن کس که تجاوز کند بر شما  معزی:

تجاوز کنید بر او برابر آنچه برشما تجاوز کرده 
 . تحت اللفظی() است

به همان . پس هر کس بر شما تعدى کند یتی:آ

  .معنایی() اش بر او تعدى کنیداندازه تعدى

شما ، پس هر که بر شما تعدّى کرد انصاریان:

 . معنایی() هم به مثل آن بر او تعدّى کنید

پس هرکه بر شما تجاوز کند بمانندِ مجتبوی: 

 . معنایی() آن بر او تجاوز کنید از اندازه مگذرید

پس هر کس بر شما ظلم و  االسالم:فیض

تجاوز نمود شما هم مانند آنچه او بر شما تعدّى 
 . تفسیری() ده بر او تجاوز نمائیدنمو

پس هرکس به شما و حقوق شما  صفارزاده:

تعدّى و تجاوز کرد با او]به همان شیوه ى خودش 
 . تفسیری() مقابله و تالفى کنید[

 ارزیابی
معنای ظاهری لفظ ، های تحت اللفظیدر ترجمه

 م جواز ستماند که به نوعی توهّپیرو را بیان کرده
های معنایی نیز همانند در ترجمه بر دشمنان است.

اللفظی عمل شده است و این های تحتترجمه
اند و جمه کردهواژه را به معنای ظاهری لفظ تر

شود. ولی در سبک معنایی در آنها مشاهده نمی
های تفسیری خانم صفارزاده معنای مقصود ترجمه

آن را به مقابله و تالفی ترجمه  و لفظ پیرو را ذکر
ولی معنای ظاهری لفظ را بیان نکرده  است کرده
آقای فیض االسالم با وجود برگزیدن روش . است

( به شیوه تحت اعتدوا) تفسیری در ترجمه لفظ

تجاوز و تعدی ترجمه کرده ، للفظی اقدام و آن راا
مشاکله آرایه ترجمه  مترجمان در بنابراین. است

تا جایی که اند نداشته مناسب و ثابتیروش و شیوه 
این  گاهیمترجمان روش ترجمه تفسیری نیز  تیح

 . اندنکرده ترجمهدقیق را آرایه 

 (30)توبه/ فَنَسِیَهُممثال دیگر: نَسُواْ اللَّهَ . 2ـ1

 شرح و توضیح
 اسناد فعل نسیان شاهد مثال در آیه شریف

فراموش کردن( به خداوند متعال است که در )
اد داده چندین آیه دیگر نیز به خداوند متعال اسن

حشر/ ، )(51اعراف/ ) آیات شده است از جمله
حال آنکه ؛ (14سجده/ ) و (34جاثیة/ (، )19

-. امام رضا علیهخداوند متعال اهل فراموشی نیست

خداوند تبارک د: نفرمایالسالم در این خصوص می
کند بلکه و تعالی فراموش و اشتباه سهوی نمی

افتد میفراموش کرده و به اشتباه  است که مخلوق
فرماید: پروردگارت ای که او میآیا نشنیده

کسی که وی و روز ، او بلکه. فراموشکار نیست
اینگونه  را را فراموش کند )قیامت( مالقات

. کنندکند که خودشان را فراموش میمجازات می
در این خصوص آیت ( 813/ 2: 1416، بحرانی)

َو »، خداوند که فراموشى نداردگوید: اهلل قرائتی می
ا َك َنِسيًّ ( پس این آیه که 64 مریم/) «ما کاَن َرب 

به چه ، فرماید: خداوند آنان را فراموش کردمى
معنایى است؟پاسخ: نسبت دادن فراموشى به 

یعنى خداوند با آنان مثل ، مجازى است، خداوند
نه آنکه فراموششان ) کندها عمل مىفراموش شده
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 . (5/99: 1383، قرائتی) کند(

 بیان السعادة فی مقامات العبادةف تفسیر لّمو
خداوند متعال ازباب : »گویدمیدرباره این آیه 

مشاکله فرمود فنسیهم مجازاً یعنی آنها را ترک کرد 
خانى و ) «و از نظر و افاضه رحمتش اسقاط نمود

شیخ طوسی نیز معنای (. 187 /6 :1372، ریاضى
خداوند را  داند که آنها امراین لفظ را اینگونه می

شد و ه ند و آن کار به منزله فراموش شدرها کرد
خداوند متعال نیز ایشان را به منزله فراموش شده 

مجازات کرد ، از ثواب و پاداش و رحمت خویش
و این مطلب برای ازدواج سخن یا همان مشاکله 

ابن عاشور  (253 /5 تا:بی، طوسی. )ذکر شده است
وند را از باب توسط خدانیز فراموش شدن آنها 

داده  یهادهاز وع به این معنا کهداند مشاکله می
، ابن عاشور) شوندمحروم میبه مومنان  شده

1421: 11/ 145) . 

بنابراین اسناد فعل نسیان به خداوند متعال از 
 و انذار ، تمسخرمبه قصد تهکّ  وباب مشاکله 

 . است منافقان

 هاترجمه
فراموش فراموش کردند خدا را پس  اشرفی:
 . تحت اللفظی() کردشان
فراموش کردند خداى را پس  معزی:

 . تحت اللفظی() فراموششان کرد
دا نیز ایشان خ. اندخدا را فراموش کرده آیتی:

 . معنایی(را فراموش کرده است )
خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان  انصاریان:

 . )معنایی( را ]از لطف و رحمت خود[ محروم کرد
خداى را فراموش کردند پس خداى  :مجتبوی

 . معنایی() نیز آنان را به فراموشى سپرد
عبادت و ) خدا را فراموش کردند االسالم:فیض

بندگى او را ترک کرده و از دست دادند( پس خدا 
آنان را بحال خود ) هم آنان را فراموش کرد

 بهره گردانید(واگذارد و از رحمت و مهربانیش بى
 . تفسیری()

]آنها اوامر[ خداوند را فراموش  زاده:رصفا

 کردند پس خداوند هم آنها را فراموش فرمود
 . تفسیری()

 ارزیابی
مترجمان روش تحت اللفظی فقط معنای ظاهری 

اند. آقایان آیتی و مجتبوی فعل نسیان را بیان کرده
معنای  فقطاللفظی نیز به مانند مترجمان روش تحت

اند. ی را بیان کردهفراموش یعنیظاهری لفظ پیرو 
کرده  عملای متفاوت ولی آقای انصاریان به شیوه

محروم  یعنیاست و فقط معنای مقصود لفظ 
ساختن از لطف و رحمت خداوند را در ترجمه ذکر 

تا مخاطب در اشتباه نیفتد. آقای فیض  است کرده
هم معنای ، االسالم از مترجمان روش تفسیری

تاثیر آرایه از بین  ات است کرده ذکر ظاهری لفظ را
محروم ساختن از  یعنینرود و هم معنای مقصود 

رحمت و مهربانی را به جهت دفع شبهه بیان کرده 
روش بهره بردن از  است. خانم صفارزاده با وجود

ترجمه به شیوه تحت اللفظی  را این آرایه، تفسیری
که حتی  دهدنشان میاست. این مطلب  کرده

ترجمه آرایه مشاکله به  مترجمان روش تفسیری در
اند و بیانگر نداشتن روش یک شیوه عمل نکره

مناسب و آگاهانه برای ترجمه این پدیده زبانی 
آیاتی که فعل نسیان  با دقت دراست. از طرفی دیگر 

به خداوند متعال در ظاهر اسناد داده شده است 
که در آرایه مشاکله گاهی لفظ پیرو  شودمشخص می

شود مانند این آیه شریف: ه ذکر میقبل از لفظ پای
 . (51)األعراف/  َکَما َنُسوْا ِلَقاَء َيْوِمِهم َهَذا َننَسئُهْم َفاْلَيْوَم 

إِنه الرمُنَافِقِینَ یخُادِعُونَ اللههَ وَ مثال دیگر: . 4ـ 5
 (142)النساء/  هُوَ خَادِعُهُم

اسناد خدعه به خداوند ، شریفشاهد مثال در آیه 
گفته شده است:  مجمع البیاندر تفسیر  .متعال است
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این است که کیفر ، معناى خدعه خداوند با آنان
ُه َيْسَتْهِزُئ »دهد چنان که در آیه: خدعه آنان را مى اللَّ

کند( یعنى آنها را استهزا مى( )15 /سوره بقره) «ِبِهْم 
یقت کیفر استهزاى آنان را گفتیم که خداوند در حق

در اگرچه . (118 / 6 :1361، طبرسی) دهدمى
ولی معنای  بردهن آرایه مشاکله تفسیر آیه، نامی از

 . اسناد خدعه به خداوند متعال را بیان کرده است

بر وجود آرایه  تفسیر اثنا عشریمولّف  ولی
گوید: و می است مشاکله در این آیه تصریح کرده

، نه صدور خدعه است، مراد از خداع حق تعالى
و ذات اقدس الهى از آن ، قبایح زیرا این از اعظم
بلکه جزاى خداع آنها را که ، باشدمنزه و مبرى مى

و این . بدیشان مرجوع سازد، عقاب جهنم است
بیان مشاکله و مماثله و ، صنعت را در علم معانى

حسینى ) ند. مثل: جزاء سیّئة سیّئة مثلهامقابله نام
محیی الدین . (616 /2: 1363، شاه عبدالعظیمى

باب  ویش نیز اسناد خدعه به خداوند متعال را ازدر
هو عبارت ) گوید درمشاکله برشمرده و می

مشاکله وجود دارد و عقاب و جزا ( آرایه خادعهم
شده است )درویش، به اسم گناه و ذنب نامیده 

1415 :2 /361 .) 

 گوید مراد ازمراغی نیز در تفسیر این آیه می
ا به خاطر خدعه و ( این است که آنها رهو خادعهم)

 و لفظ به خاطر شان مجازات می کندنیرنگ 
و ) مشاکله با لفظ اول مخادعه نامیده شده و شبیه

 . (187 /5تا: بی، مراغی) ( استمکروا و مکر الله

السالم از امام رضا علیهگوید که ابن فضال می 
 دادند که پاسخحضرت . ین آیه سؤال کردمدرباره ا

ه عّز » و جّل ال يخادع و لکّنه عّز و جّل يجازيهم  إّن اللَّ
جزاء المکر و الخديعة، تعالى عما يقول الظالمون علوا 

ترجمه: . (576/ 1: 1373، شریف الهیجی) «کبيرا
کند بلکه خداوند عزّ و جلّ نیرنگ و خدعه نمی

 ؛کندایشان را به خاطر مکر و خدعه مجازات می
برتر و واالتر  گویند بسیاروی از آنچه ستمگران می

و  نبودهاسناد خدعه به خداوند متعال حقیقی . است
 . استاز باب مشاکله به معنای مجازات کردن 

 هاترجمه
ورزند با خدا بدرستی که منافقان فریب می اشرفی:

 . تحت اللفظی() و او است فریب دهنده ایشان

همانا منافقان نیرنگ ورزند با خدا و او  ی:معز

 . تحت اللفظی() ایشان دهندهاست فریب

و حال ، دهندمنافقان خدا را فریب مى آیتی:

 . معنایی() دهدآنکه خدا آنها را فریب مى

منافقان همواره با خدا نیرنگ  انصاریان:

و حال آنکه خدا کیفر دهنده نیرنگ آنان ، کنندمى
 . معنایی() است

، کنندمنافقان با خدا فریبکارى مى مجتبوی:

دهنده [فریببه سزاى فریبکاریشانوحال آنکه او]
 . معنایی() آنهاست

 هرآینه منافقین و مردم دو رو االسالم:فیض

فریبند و خدا بانفاق و دو رویى رسول( خدا را می)
فریب  آنان را بسبب) هم فریب دهنده ایشان است

 . تفسیری(دادنشان عذاب خواهند نمود( )

منافقان قصد نیرنگ و فریب به  زاده:صفار

خداوند را دارند در حالى که خداوند خدعه را به 
 شوند[گرداند ]و مجازات مىخودشان برمى

 .تفسیری()

 ارزیابی
موارد دیگر  همچوناللفظی مترجمان روش تحت

و از  انداکتفا کردهبه بیان معنای ظاهری لفظ پیرو 
تواند در که میاند معنای حقیقی آن غفلت ورزیده

مترجمان  ازآقای آیتی . کندشبهه  یمخاطب القا
به بیان معنای ظاهری اکتفا کرده  نیز روش معنایی

آقای . و از معنای مقصود غفلت ورزیده است
کرده و روش ذکر انصاریان فقط معنای مقصود را 

 آقای مجتبوی. در پیش گرفته است را معنایی
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معنای ، عالوه بر بیان معنای ظاهری لفظ پیرو
 کردهفریبکاریشان( ذکر سزا ) مقصود را با عبارت

مترجمان روش معنایی به . است مناسبیکه روش 
که دلیلی بر  اندسه شیوه عبارت را ترجمه کرده

ه از آن نداشتن روش واحدی است که همیش
مترجمان روش تفسیری هم معنای پیروی کنند. 

د که انظاهری لفظ و هم معنای مقصود را بیان کرده
 . در قرآن کریم استروش صحیح ترجمه این آرایه 

 مشاکله تقدیری نمونه. 6
مواردی که تاکنون ذکر شد از نوع مشاکله تحقیقی 
بود که هم لفظ پایه و هم لفظ پیرو در آیه ذکر 

مشاکه  آرایه یک نمونه ازدر ادامه . شده است
، که مترجمان تا مشخص شود شودتقدیری ذکر می

 :اندکرده ترجمهچگونه  را این نوع از مشاکله
هِ  مثال: ِه ِصْبَغةً  ِصْبَغَة اللَّ بقره/ ) َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ

138) . 

 شرح و توضیح

رنگ ) صبغة الله، شریفشاهد مثال در این آیه 
باشد و لفظ پایه آن خداوند( است که لفظ پیرو می

رنگ ترسایان( به شیوه تقدیری ) صبغة النصاری
رد رنگ نوزادان خود را در آبی ز . مسیحیاناست

به نام معمودیه فرو برده و غسل می دهند که دلیل 
برخی مفسران . ای بر مسیحی شدن آنهاستو نشانه

 اندمعنای این لفظ را دین خداوند در نظر گرفته
احادیث در . (21/ 1: 1382ریمى حسینى، سید ک)

الم در تفسیر این آیه السمتعددی از امام صادق علیه
 آیین پاک اسالم ة اللهصبغکه مقصود از نقل شده 

 ،عروسى حویزى؛ 474/ 1:  1374است )مکارم، 
1415: 1/ 133) . 

مفعول مطلق است برای ، نحویاز لحاظ  صبغة
دعاس و ) صبغنا اللُه صبغة یعنی: مقدر فعل محذوف

(. 197/ 1: 1415، درویش  ؛58 /1: 1425، دیگران
منظور این »فرماید: السالم نیزمیامام صادق علیه

ه»ت که: اس که « اسالم»یعنى از « اّتِبُعوا صبغَة اللَّ
، طبرسی) مقتضاى فطرت الهى است پیروى کنید

در این حدیث شریف هم معنای . (81 /2: 1361
کالم بیان شده و هم ترکیب صبغة اهلل در جایگاه 

شریف به هر حال آیه . مفعول به واقع شده است
ترجمه به باید به شکل مفعول مطلق یا مفعولمی

اینگونه ترجمه  شود حال اینکه برخی از مترجمان
 . به آن خواهیم پرداخت اند کهنکرده

از لحاظ بالغی نیز مفسران این آیه را از باب 
به عنوان مثال در تفسیر اثنا . انددانسته مشاکله

عشری آمده که این لفظ به سبب مشاکله است به 
محقق آب معمودیه که به زعم نصارى مطهر آنها و 

. صبغه( مسمّى شده) نصرانیت است پس ایمان به
( جاراهلل 268/ 1 :1363، حسینى شاه عبدالعظیمى )

زمخشری نیز باور دارد صبغة به شیوه مشاکله آمده 
همچنین محمود . (196 /1: 1417، زمخشری) است

داند صافی النجفی صبغة اهلل را مشاکله تقدیری می
در آب زرد  چرا که نصاری نوزادان خویش را

این گمان  به دهندغسل میرنگی به نام معمودیه 
 همان آبی است که حضرت عیسی علیه، آن که

. (281 /1 :1418، صافى) السالم در آن به دنیا آمد
 معتقد است لفظف تفسیر روان جاوید نیز مولّ

یکى از  است تا صنعت مشاکله برای صبغة اهلل
 :1398، هرانىثقفى ت) صنایع لطیفه بدیع اعمال شود

1 /179-178) . 

شود که از مجموع آنچه ذکر شد مشخص می
باید به صورت جمله فعلیه با آیه از نظر نحوی می

و از  دهترجمه ش بهب مفعول مطلق یا مفعولترکی
نظر معنایی و بالغی آرایه مشاکله لحاظ شود و 

سالم، ایمان، دین ا، مقصود اصلی از صبغة اهلل
 . استاد خداوندی تطهیر فطرت و نه

 هاترجمه
رنگ کردنى از خدا و کیست نیکوتر از  اشرفی:
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 . تحت اللفظی() خدا در رنگ کردن

رنگ خدا و کیست نکوتر از خدا در  معزی:

 . تحت اللفظی() رنگ

این رنگ خداست و رنگ چه کسى از  آیتی:

 . معنایی() رنگ خدا بهتر است

گ ]به یهود و نصارى بگویید:[ رن انصاریان:

انتخاب کنید[ و چه کسى ، خدا را ]که اسالم است
 . معنایی() رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟

 ـ []بگویید:[ رنگ خدا ]یى داریم مجتبوی:

یعنى ایمان ما رنگ خدایى دارد و دین خداى را 
که همان یکتا پرستى و کیش ابراهیم است 

 ـ کوتر از خداى در رنگو کیست نیـ  ایمپذیرنده
 . معنایی(؟ )ـ دین فطرت

و پس از نزول این آیات یهود ) فیض االسالم:

و نصارى کینه درونى خود را آشکار کرده و از 
و نصارى گفتند: ما را صبغه ، اسالم دورى جستند

و ، اندبهرهو رنگى است که مسلمانان از آن بى
صبغه ایشان آب زردى بود که آن را آب معمودیه 

هر که را در دینشان نامیدند و نوزادان خود و می
ابن و روح القدس در آن ، داخل میشد بنام آب

گفتند: ما او را شستند و میتعمید داده و می
بعالمت و نشانه نصرانیّت رنگ نمودیم و این آب 

خداى تعالى ، او را از سائر ادیان پاک و پاکیزه نمود
این آیه فرستاد: اى مسلمانان بایشان بگوئید:( خدا 

و دین اسالم که همه مردم را  بفطرة) ما را برنگى
و کیست ، بآن رنگ آفریده( رنگ کرده است

رنگى نیکوتر از ) نیکوتر از خدا براى رنگ آمیزى؟
 . تفسیری() باشد(رنگ او نمی

]آنان که با غسل تعمید و  زاده:صفار

کنند آمیزى آب عالمت دین خودرا اعالم مىرنگ
را بپذیرند و باید بدانند:[ بهتر است رنگ توحید 

چه چیز از رنگ و عالمت مشخّصه توحید بهتر 
 . تفسیری() ]شما مسلمانان بگویید:[ است؟ و

 ارزیابی

از مترجمان روش تحت اللفظی آقای معزی آیه را 
به مفعول مطلق ترجمه کرده و معنای ظاهری لفظ 

ولی آقای اشرفی جمله را به . را بیان کرده است
فعل مقدر را در  ولی کردهشیوه مفعول به ترجمه 

است و از لحاظ معنایی نیز  ذکر نکردهترجمه خود 
همچون موارد دیگر به ذکر معنای ظاهری لفظ 

و چنانچه مخاطب از وجود این آرایه  اندکردهاکتفا 
آگاه نباشد چه بسا گمان کند که خداوند متعال 

 . رنگ دارد

ترجمه  هآقای آیتی آیه را به شیوه جمله اسمی
تحت از روش ترجمه  و باشدمیاشتباه  که کرده

و  انصاریان انآقای. کرده است استفادهاللفظی 
به ترجمه را به شیوه مفعول ترکیب مجتبوی

هم معنای  مناسب و صحیحو به شیوه  اندکرده
ی مراد و مقصود آن را هم معناو ظاهری لفظ پیرو 

 . اندذکر کرده برداشت نادرست به جهت دفع

الم هم معنای ظاهری و هم االسآقای فیض
-میالنی ذکر معنای اصلی را با توضیحی نسبتا طو

شده  تبدیل به تفسیر اشحدودی ترجمه و تا کند
از ، یهآرا و تاثیر زیبایی ضمن انتقالوی . است

کرده م در مخاطب جلوگیری ایجاد شبهه و توهّ
خانم صفارزاده ترکیب را به شیوه مفعول به . است

ترجمه تفسیری ش، روشکه با اینو  کندمیترجمه 
و به جای . ادهدترجمه دقیقی را ارائه نمیاست، 

معنای اصلی  سپس (رنگ خدا) ذکر معنای ظاهری
ترکیبی ...، لفظ را با توحید و یاآن یعنی دین اسالم 

که تلفیقی  کردهترجمه  (رنگ توحید) یعنیجدید 
از معنای ظاهری و اصلی است که چندان صحیح 

چرا که از طرفی زیبایی و تاثیر آرایه را باشد نمی
به طور کاهد و از طرفی دیگر معنای اصلی را می

در ادامه به ذکر نتایج مهم از . رساندنمیکامل 
 . پردازیماین پنج آیه میترجمه بررسی 
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 نتیجه. 1

از  کهقرآن کریم  پرکاربرد های زبانییکی از پدیده
رایه مشاکله آ، آن برای بیان معانی استفاده شده

این آرایه به دو . که بر تأثیر سخن می افزاید است
شیوه تحقیقی و تقدیری در قرآن کریم وجود دارد 

 . استکه حالت تحقیقی بیشتر از تقدیری 

های ترجمه قرآن در ها و دشواریچالش یکی از
ترجمه همین آرایه نهفته است به نحوی که ترجمه 

 یمخاطب القا آن به شیوه نامناسب ممکن است در
این آرایه به سبک و  . مترجمان در ترجمهکندشبه 

اند مگر کسانی که آن را به شیوه خود پاییبند نبوده
که در همه موارد  اندکردهشیوه تحت اللفظی ترجمه 

به ذکر معنای ظاهری لفظ بسنده کرده و از معنای 
 اند. مقصود غفلت ورزیده

گونی را در ناهم مترجمان شیوه معنایی بیشترین
ترجمه آرایه مشاکله دارند به نحوی که انتظار 

بر اساس شیوه ترجمه خویش به ذکر ، رفتمی
معنای مقصود لفظ پیرو بپردازند ولی گاهی به 

عمل شیوه تحت لفظی و گاهی به شیوه تفسیری 
به شیوه این آرایه را  در برخی موارد نیزاند. کرده

 . نداکردهخود یعنی روش معنایی ترجمه 

مترجمان روش تفسیری نیز گرچه روش 
تری را برای ترجمه آرایه مشاکله در پیش مناسب
اند ولی در همه موارد یکسان عمل نکرده و گرفته
 . اندترجمه کردهاللفظی به شیوه تحت آن را گاهی

مترجمان در ترجمه این پدیده زبانی روش 
بهترین . اندمناسبی که بدان ملتزم باشند نداشته

 ، ترجمهبرای ترجمه این پدیده زبانیروش 
البته بدین صورت که نخست معنای  استتفسیری 

ظاهری لفظ ذکر شود تا زیبایی آرایه و تاثیر آن 
به طور موجز در  ضایع نشود سپس معنای مقصود

شبهه  یتز یا کروشه ذکر گردد تا از القاداخل پران
ترین روش برای مخاطب جلوگیری شود. نامناسب

ی ترجمه این پدیده زبانی روش تحت اللفظی برا

 . شودمنجر به ایجاد شبهه می که گاهی است

رسد اگر مترجمان از شیوه تلفیقی و به نظر می
ترکیبی برای ترجمه قرآن کریم بهره ببرند روشی بهتر 
خواهد بود بدین صورت که در مواردی از مزایای 
ترجمه تحت اللفظی بهره ببرند و گاهی نیز در 
صورت لزوم روش ترجمه معنایی را در پیش بگیرند 

ترجمه آرایه مشاکله از  در برخی موارد از جملهو 
 روش ترجمه تفسیری و توضیحی استفاده کنند. 
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