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 ۀس�ر ٢٢ای روان از آیه و ارائه ت�جمهصنعت التف�ت 
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 ٢زه�ا کلب�سی_  ١محم� رض� ح�جی اسم�عيلیدکت�

ی�فت:   ١٠/۶/١٣٩٣_ پ�ی�ش:  ٣١/٢/١٣٩٣در

 چکی�ه
 ،صـنعت التفـ�ت از صـن�یع ب�غـی و از زیـ� شــ�خه هـ�ی علـم معـ�نی اسـت و تغییـ� ضــم�ی�

س�ره ی�نس به سبب التف�ت هـ�ی متعـ�دی  ٢٢مشه�رت�ین ن�ع التف�ت در ق�آن است. آیه 
� داده، در ز به شم�ر می آی�. مفس�ان پی�ام�ن ت�ثی�  ش�خص از این ن�ع آی�ت ۀم�که در آن ر

گ�نی ارائـه داد ی در التفـ�ت از خطـ�ب بـه غیـ�ب آرایاین صـنعت ادبـ کـه تحقیـ� و  انـ� هگ�نـ�
ــ�ره دانســت. ب�خــی از  ــه درایــن ب ــ�ین نظ�ی ــ�ان ب�جســته ت گ�دانــی از مخ�طــب را مــی ت روی 

ــ�آن ــ� هــ�ف حفــظ ظــ�ه� مــتن ق ــ�ن مق ،مت�جمــ�ن قــ�آن نیــ� ب صــ� (ف�رســی) التفــ�ت را در زب
کـه بــه سـبب تعــ�رض بــ� سـ�خت�ر آن زبــ�ن، ت�جمـه ای نــ�مفه�م از آن پ�یــ�  بـ�زگ�دانی نمــ�ده 

گ گ�فتن آم�ه است.  که انتقـ�ل پیـ�م بـه روان تـ�ین شـکل  �وظیف�وهی نی� ب� در نظ�  ت�جمه 
ممکــن اســت، حفــظ ســ�خت�ر زبــ�ن مقصــ� را اول�یــت بخشــی�ه و همــه ضــم�ی� آیــه، اعــم از 

کــ�ده و ت�جمـه ای سـلیس، روان و ق�بــل مخ�طـب و مغ�یـب  را بـه شــکل مخ�طـب بـ�زگ�دانی 
گ�ن در ب�زگ�دانی التف�ت در ان� هفهم ع�ضه نم�د گ�ن� . این مق�له پس از تبیین دی�گ�ه ه�ی 

متـ�ن و اصـ�ل �زم در بـ�زگ�دانی آنهـ�، دیــ�گ�ه  �ت�جمـه بـ� اسـتم�اد از سـبک شن�ســی ایـن آیـ
 گ�وه دوم را ب�گ�ی�ه است. 

 ی�نس  ٢٢صنعت التف�ت، ت�جمه ق�آن، تفسی� ق�آن، آیه  :هاواژهکلید 
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 مق�مه

که نش�نالتف�ت از جم ک�می است  گ�ین�ه اسـت و بـه  �له ش�خصه ه�ی  تغیی� خط�ب 

ــ�رب�د  ک ــبب  ــ�س ــ�ی وی ــل�ب ه ــی از اس ــه یک ــ�اوان، ب ــ�ه ۀف ــن پ�ی ــته. در ای گش ــ�ل  ــی مب  ،ق�آن

یـه ای  ،گ�ین�ه به سبب ب�انگیختن ت�ثی�ات ب�غی، مسی� خطـ�ب خـ�د را تغییـ� داده و از زاو

گ�دانــ�. ایــن  کــ�م را بــه مســی� اصــلی خــ�د بــ�زمی  گیــ�د و ســپس  کــ�م خــ�د را پــی مــی  دیگــ� 

ــ� ــ�ل، ح�لــت  ،تغیی ــ�ن افع ــب، زم ــ�د، مخ�ط ــم�ی�، ع ــ� در ض ــ�ن تغیی گ�نی همچ ــ� گ�ن ــ�اع  ان

ک�رب�د اسم به  کـه تغییـ� در ضـم�ی� اول، دوم و سـ�م گیـ�د در ب� مـی ج�ی ضمی� را دست�ری و 

یـ�نس  ٢٢) در ایـن میـ�ن آیـه ١٨، ١٣٩٠شخص ش�یع ت�ین ن�ع آن به شم�ر مـی آیـ�. (حـ�ی، 
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بـه سـبب ب�خـ�رداری از التفـ�ت هـ�ی  )ئْن أ

ــ�زگ� ــه مغ�یــب، در ب ــ�ن ف�رســی دچــ�ر متعــ�د، بــه ویــ�ه تغییــ� ضــمی� از مخ�طــب ب دانی بــه زب

وفــ�داری بــه ظــ�ه� مــتن مقــ�س قــ�آن یــ�  ۀ�جمــ�ن دربــ�رهــ�یی شــ�ه اســت. لــ�ا متپیچیــ�گی

ــ�ن مقصــ� (ف�رســی) دچــ�ر دوگــ�نگی شــ�مط�بقــت ت�جمــ . در انــ� هه بــ� شــکل ســ�خت�ری زب

گفتمــ�ن ق�آنــی و آرایهمــین راســت� ایــن ن�شــت�ر پــس از تبیــین صــنعت اد  بــی التفــ�ت در 

به ب�رسی دی�گ�ه مت�جم�ن در بـ�زگ�دانی ایـن آیـه پ�داختـه و بـ� تکیـه بـ� اصـ�ل  ،مفس�ان ق�آن

 زب�ن ف�رسی را ب�گ�ی�ه است. ت�جمه، اسل�ب صحیح ب�زگ�دانی التف�ت به 

 التف�ت شن�سی واژهمفه�م

یشـو مصـ�ر بـ�ب افتعـ�ل  این واژه در مع�جم ع�بـی از ی  »لفـت«فعـل  �از ر بـه معنـ�ی رو

 تـ�ج العـ�وس )٨۴، ٢ق، ١۴١۴اسـت. (ابـن منظـ�ر،  ، معن� شـ�هکسی ی� چی�ی ازب�گ�دانی�ن 

 (هـ�د  ٨١نیـ� بـ� اســتن�د بـه نم�نـه هــ�ی ق�آنـی ایـن واژه همچــ�ن آیـه 
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َتَك 
َ
کس از شم� ج� همس�ت نب�ی� واپس بنگـ�د.) (ف��دونـ�،  ؛)اْمَ�أ ) ٢٣١، ١، ۵١۴١(و هیچ 

گ�دانی و اع�اض از چی�ی معن� نم�ده است. او اسـتعم� ی  ل عـ�ب را التف�ت را به معن�ی رو

گ�یــ�: نیــ� بــه همــین معنــ� دانســته. لــ�ا هنگــ�می بــه ایــن  عــن فــ�ٍن؟ مــ� لفُتــَك کــه عــ�ب مــی 

که  گـ�دان نمـ�د؟ (حسـینی زبیـ�ی، چه معن�ست  ی  ی منص�ف و رو ، ١۴١۴چی�ی ت� را از و

نگ�یســتن، بــ�ز پــس « :عبــ�رت اســت ازدر زبــ�ن ف�رســی، معنــ�ی لغــ�ی التفــ�ت  .)١٢۶، ٣

گ�شنگ�ی نگ�یستن، ب�گشته  .)٣٧٨، ١، ١٣٧٧(دهخ�ا، » .چشم نگ�یستن �ستن و به 

گ�دیـ�ه.  کی و دیگـ� ب�غیـ�ن مطـ�ح  در معن�ی اصط�حی این واژه نی� دو دی�گ�ه از سّک�

ک�م اقتض�ی یکی از ح��ت تکلم، خط�ب ی� غیبت را داشـته  کی معتق� است وقتی  سّک�

کـه ب�ش� و متکلم خ�ف آن را بی�ورد، التف�ت رخ داده است.  جمه�ر ب�غی�ن بـ�این ب�ورنـ� 

گ�نه مخ�طب، مـتکلم و مغ�یـب اسـتف�ده شـ�د و ط�یـق  ک�م دو ط�یق از ط�ق سه  ه�گ�ه در 

خ�ف ط�یق اول و نی� ب�خ�ف اقتض�ی ظ�ه� و انتظـ�ر شـن�ن�ه ب�شـ�، التفـ�ت پ�یـ�  دوم ب�

کـه در ایـن تغییـ�۴٨، ١٣٩٠آم�ه است. (زاه�،  کلمـ�تی  سـخن بـه  ) شـ�ی�ن ذکـ� آنکـه م�جـع 

ــ�ن ــک چیــ� اســت. ســ�انج�م چن ــ�ر مــی رونــ�، همگــی ی معنــ�ی لغــ�ی و  ،کــه ه�ی�اســتک

گ�فتـه؛ چنــ�ن کـه التفــ�ت در لغـت بـه معنــ�ی صـ�ف نظــ� اصـط�حی واژه در یـک راســت� قـ�ار 

کـ�م مقتضـی آن اسـت  کـه  نم�دن و در اصط�ح نی� به معن�ی انص�اف و اع�اض از حـ�لتی 

 ت. به ح�لتی متف�وت تعبی� ش�ه اس

 پیشینه بحث التفات
صــنعت التفــ�ت از صــن�یع ب�غــی و از زیــ� شــ�خه هــ�ی علــم معــ�نی اســت؛ از ایــن رو 

بـ�یع ی همچـ�ن کتـ�ب هـ�ی پ�وهش در آن را ب�ی� در آث�ر ب�غی ی�فت. دراین ب�ره به �پیشین

 �الب�غـ فـی ا�لتفـ�ت اسـل�باز تفتـ�زانی،  ،مختص� المع�نی، )۵۶۴ م( ا�صبع ابی از ابن ،الق�آن

(علـم  ه�ی ب�غـیت�ثی� آم�زهق�ب�نی و  مه�یمحم� از ق�آنی ه�یخط�ب، طبل حسن از ،الق�آنیه

ک�رشن�سـی ارشـ� ادبیـ�ت عـ�ب دانشـگ�ه  مع�نی) در ت�جمه از ع�بی بـه ف�رسـی (پ�یـ�ن ن�مـه 

کـه ه�یـک قسـمتی از مب�حـث خـ�د را بـه از علـی زاهـ� پـ�ر مـی تـ�ان اشـ�ره ،اصفه�ن)  نمـ�د 

. همچنــین در خصــ�ص ایــن صــنعت بــه مقــ��تی از انــ� هب�رســی التفــ�ت اختصــ�ص داد
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ــه  گفتمــ�نی«جمل از اب�الفضــل  ،»ب�رســی شــگ�د ق�آنــی التفــ�ت در پ�تــ� ســ�خت�ر اط�عــ�ت 

گفتـه پـ�دازیت در ق�آن مجی� ب� ت�جـه بـه م�لفـهگ�نه شن�سی صنعت التف�«حّ�ی،   ،»هـ�ی 

ک�رک�د�یی در التفـ�ت ب�ب�زنگ�ی معنـ«از ن�دره س�دات س�رکی،  از  ،»هـ�ی آنغـی و اقسـ�م و 

کـ�م الهـی«هم� رحم�نی و عب� ا� رادم�د و  اخیـ�  ۀدو ن�یسـن�از  ،»ک�رب�د التفـ�ت در ب�فـت 

ک�د. که ب� ب�رسی م�ردی التف�ت در آیـه  هم می ت�ان اش�ره   ٢٢ام� ن�آوری این اث� در آن است 

 آن به زب�ن ف�رسی ب�ده است.  �الگ�یی روان در ت�جم �ی�نس، درص�د ارائ

 التفات فایدة
که بـه فلسـفزمخش�ی از ب�جس رخ دادن التفـ�ت جـ�اب درخـ�ر  �ته ت�ین مفس�انی است 

ی دو ف�یـ�و  عـ�م  ۀشـم�د. ف�یـ�مـیعـ�م و خـ�ص بـ�ای التفـ�ت ب� ۀش�یسته ای داده است. و

ی را کـــه خ�اننـــ�ه را بیـــ�ار و ه�شـــی�ر ســـ�خته و ـــت یکنـــ�اختی خـــ�رج مـــی و ســـ�زد، از ح�ل

ی از ١٧٢، ١، ١٩۵٣(زمخش�ی،  کتب ب�غی سنتی و مع�صـ� ع�بـی و ف�رسـی بـه پیـ�و ) تم�م 

ی به این  ک�دهو که نه تنه� زمخش�ی ۀ. و ف�ی�ان� ک�رک�د اش�ره  بلکه ب�غیـ�ن پـس از  ،خ�ص 

ــ او نیــ�  ــه شــ�ح آن نپ�داخت ــه ب گ�ن ــ�تی ازانــ� هج�ا کــه صــنعت  ، و تنهــ� ضــمن تفســی� آی قــ�آن 

. (رحمــ�نی و انــ� ه� شــ�ه، بــه بیــ�ن ایــن ف�ایــ� خــ�ص پ�داختــهــالتفــ�ت ســبب ب�جســتگی آن

ــ�د،  ــن ١۶١، ١٣٩١رادم ــ� ای ــ�ن ) ب ــی از محقق ــ�ل، یک ــ�رت ح ــ�ل ق کم ــ�ن  ــ�ن بی ــ�اردی همچ م

کیـ� را از جملـه  کن�یـه و ت� خ�اون�، تعظـیم شـ�ن، تحقیـ� و اسـتخف�ف، ته�یـ�، نصـیحت، 

 )  ٧٢ -۴٣، ١٣٩٠م�ده است. (علی پ�ر، ف�ای� خ�ص التف�ت ب�ش

 مفسران قرآن در التفات از مخاطب به غایب آراي بررسی
کمت� از  که ادیب�ن در بی�ن علت آن بـه  ٣٠این ن�ع از التف�ت در  ک�ر رفته  م�رد در ق�آن به 

گ�وهـی اهش�اق�ال متع�دی متمسک  گ�وهی این تغیی� را به سـبب رفـع انکـ�ر و ت�دیـ� و  ن�. 

) ١۵، ١٣٩١. (رادمـــ�د، رحمـــ�نی، انـــ� هایـــن شـــی�ه را مبـــّین تعجـــب و حیـــ�ت دانســـت کـــ�رب�د

گ�نی مط�ح نمـ�د ی�نس آرای ٢٢ن علت التف�ت در آیه مفس�ان نی� در تبیی . در ایـن انـ� هگ�ن�

 55 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 



ی  می�ن اولین رأی را می ت�ان از آِن  که بسـی�ری از مفسـ�ان بـه تبعیـت از و زمخش�ی دانست 

گ�نــه مع کــ�دالتفــ�ت را بــ�ین  دانــ�، هــ�ف از ایــن التفــ�ت را مب�لغــه مــی . زمخشــ�یانــ� هنــ� 

کشتی نشین�ن ح�لشـ�ن را بـه تصـ�ی�  شـ� تـ� آنهـ� را بـه ک مـیگ�یی خ�اون� ب�ای اف�ادی غی� از 

؛ فخـــ� ٢٢۶، ٢، ١٩۵٣ن بپ�دازنـــ�. (زمخشـــ�ی، وادارد و بـــه انکـــ�ر و تقبـــیح مشـــ�ک� شـــگفتی

 )  ٣٣، ۶، ١۴٢٠؛ ان�لسی، ٢٣۴، ١٧، ١۴٢٠رازی، 

ع�مه طب�طب�یی ب� بی�ن نظ�یه دوم، ه�ف از این التف�ت را دو مـ�رد بیـ�ن نمـ�ده اسـت. 

گیــ�د و بــ� شــنی�ن رفتــ�ر مشــ�ک�ن،  اول آنکــه پیــ�مب� بــه جــ�ی مــ�دم ن�ســپ�س مخ�طــب قــ�ار 

یمتعجب ش�ه و آن�ن را انک�ر نم�ی�.  کی از رو گ�دانـی خ�اونـ� از دوم آنکـه ایـن التفـ�ت حـ�

گـ�فتن در مقـ�م مخ�طـب مسـتقیم پ�وردگـ�ر را زی�ا آ ؛م�دم است ک�دارش�ن لی�قت ق�ار  ن�ن ب� 

نیـ� دیـ�گ�ه دوم در التفـ�ت ایـن آیـه  ) ابن اثیـ�۵۵، ١٠، ١٣٧۴. (طب�طب�یی، ان� هاز دست داد

ی انتقــ�ل ضــمی� زشــتی عمــل  �از دوم شــخص بــه ســ�م شــخص را نشــ�ن را ب�گ�یــ�ه اســت. و

که م�جب ش�ه پ�وردگـ�رمخ�طب� گ�دانـ�. (رادمـ�د، رحمـ�نی،  ن دانسته  ی  ، ١٣٩١از آنـ�ن رو

ــه مخ�طــب را نشــ�نفخــ� رازی ا )١۶١ ــه مخ�طبــ� �علــ� درجــ �لتفــ�ت از غ�یــب ب ک ن دانســته  

گ�ی� و التف�ت از دوم شخص به س�م شخص نظیـ� ایـن  پ�وردگ�ر بی پ�ده ب� آن�ن سخن می 

کـه خ�اونـ� از�تحقی� مخ�طب �آیه را نش�ن کـ�ده  گـ�دان  ن ت�صـیف  ی  ک�مـی بـ� ایشـ�ن رو هـم 

)ق�شی نی� اع�اض از مخ�طب را مقصـ�د ایـن التفـ�ت ٢٣۴، ١٧، ١۴٢٠ش�د. (فخ� رازی، می

 )٣٨۶، ۴، ١٣٧٧دانسته است. (ق�شی، 

ـــ�  ـــه تغیی ـــ�گ�ه پی�امـــ�ن ایـــن قســـم از التفـــ�ت، ب ـــ�ن ســـ�مین دی اب�حیـــ�ن ان�لســـی در بی

ی ب� ت که خ�اون� در بـ� مخ�طب�ن در آیه ش�یفه اش�ره نم�ده است. و ک�ده  �مل در آیه تص�یح 

گ�وه م�من�ن و مش�ک�ن ب�ده، از ضـمی� مخ�طـب اسـتف�ده  ه�شم�دن نعمت که ش�مل ه� دو 

که ه�ف از بی�ن این نعمت گ�اری ت�حی�نم�ده؛  گم�اهـ�ن ه� نی� شک�  م�اران و بی�ار ش�ن 

تجــ�وزگ�ان در کــه از غــ�ق شــ�ن بــه عنــ�ان مجــ�زات ظ�لمــ�ن و لــیکن هنگــ�می ؛بــ�ده اســت

ی سـخن بـ� م�منـ�ن  زمین ن�م ب�ده از ضمی� غ�یب استف�ده نم�ده است. زی�ا در ایـن مـ�رد رو

که مخ�طب ق�آن هستن�، نیست و این عـ�اب تنهـ� شـ�مل مشـ�ک�ن بـ�ده اسـت. (اب�حیـ�ن 
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 )  ٣٣، ۶، ١۴٢٠ان�لسی، 

کـه التفـ�ت در ایـن آیـه از اواخـ�را یـ�دآور ابن ع�ش�ر نی�  این نکتـه  هـ�ی ذکـ� نعمـت شـ�ه 

گ�دی� ت� ب�ین وسـیله آشـک�ر  کـه مشـ�ک�ن نیـ� شـ�الهی ش�وع  از الطـ�ف پ�وردگـ�ر بهـ�ه منـ� د 

مق�مه ای ب� ن�ول ع�اب و هج�م ب�ده�ی سهمگین بـ� ایشـ�ن  ه�ان�. سپس این نعمتب�ده

 )۵۵، ١١ش�ه است. (ابن ع�ش�ر، بی ت�، 

گ�ن یوجه مشت�ک نظ� گ�ن� این آیه، یکـی بـ�دن مخ�طـب در  التف�ت م�ک�ر دردرب�ره �ت 

کــه ابــن ع�شــ�ر و ب�خــی از  ،ضــم�ی� و یکپــ�رچگی ســی�ق آیــه شــ�یفه اســت �همــ گ�نــه ای  بــه 

ن غ�یـب در آیـه شـ�یفه، همگـی بـه مشـ�ک�کـه ضـم�ی� مخ�طـب و  انـ� همفس�ان تص�یح نمـ�د

گ�دد. (طب�سی،   )١٩٣، ١ ؛ عکب�ی، بی ت�،۵۵، ١١؛ ابن ع�ش�ر، بی ت�، ١۵۴، ۵، ١٣٧٢ب�می 

  سیاق سوره یونس
که از سی�قش پی�است یـك بـ�ره نـ�زل ن�ول این س�ره مب�رکه در اوائل بعثت ب�ده و چن�ن

) محتـ�ای سـ�ره از م�ضـع ٣۴٢، ۴، ١٣٧٧؛ ق�شی، ۵، ١٠، ١٣٧۴ش�ه است. (طب�طب�یی، 

) لـ�ا ٣۴٢، ۴، ١٣٧٧گی�ی ش�ی� مش�ک�ن علیه آیین ن�پ�ی اسـ�م حک�یـت دارد. (ق�شـی، 

نـ�ن �ن تکـ�یب مشـ�ک�ن آغـ�ز شـ�ه، در قسـمت ب�رگـی از سـ�ره بـه ته�یـ� و انـ�ار آس�ره ب� بیـ

ـــی ـــ� بـــ� ت�ص ـــه و در انته ـــی�ه اســـت.  �پ�داخت ـــه پ�یـــ�ن رس ـــی  ب ـــتق�مت بـــ� وح ـــ�مب� بـــ� اس پی

تـ�  ١۵ت�، آیه م�رد بحث در می�ن آی�ت ) در تقسیم بن�ی دقیق۶-۵، ١٠، ١٣٧۴(طب�طب�یی، 

کــه همگــی از ســی�ق واحــواقــع شــ� ٢٣ ی مــیه  ی ســخن بــ� نم�ی� پیــ�و نــ�. در ایــن آیــ�ت رو

ــ�ک� ــ�دهمش ک ــ�اض  ــ�م اع ــ�ی�ش اس ــه از پ ک ــت  ــه در  ،نی اس ک ــتن�  ــ�آن هس ــ� ق ــت�ر تغیی خ�اس

ب�رسی التفـ�ت . آنچه در ان� هابت�ا پی�مب� و سپس پ�وردگ�ر به مح�ّجه ب� آن�ن پ�داخت ،مق�بل

قـی مخ�طـب در تمـ�م ایـن ش�یفه حـ�ئ� اهمیـت اسـت، عـ�م تغییـ� حقی ۀاین س�ر ٢٢در آیه 

آی�ت است. ل�ا به ط�ر قطع ج�یگ�ینی ضم�ی� غ�یب بـه جـ�ی مخ�طـب را ب�یـ� نم�نـه ای از 

 ک�رب�د صنعت التف�ت در آیه ش�یفه دانست. 
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 سوره یونس 23 -21سیاق آیات 
ــ�ک� ــه مش ــ�ب ب ــ�ت خط ــن آی ــبب ای ــه س ــ�ن را ب ــ�ر ایش ــه پ�وردگ ــس از آنک ــ�ه و پ ــ�زل ش ن ن

نکـ�هش ف�مـ�ده، بــ� بیـ�ن نم�نـه ای از حــ��ت انسـ�نی آنـ�ن، بــه  پ�سـتش بـی ح�صـل اصــن�م

ف صـرفتـ�ر مشـ�ک�ن ن�سـپ�س را و ٢١اثب�ت یگ�نگی خ�یش پ�داخته است. خ�اونـ� در آیـه 

ک� نبــ�ده و بــه حق�نیــت قــ�آن ایمــ�ن نمــی  کــه پــس از رهــ�یی از مشــک�ت، نــه تنهــ� شــ� نمــ�ده 

کـ�م الهـی بـ� مـی آینـ�آورن�، بلکه مست نعمت ش�ه و ب� مک� و حیله در را  ،سـت�ی نـ�ب�دی 

گی�اتـ� اسـت. (طب�طبـ�یی، در ح�لی ) سـپس آیـه ۴٧، ١٠، ١٣٧۴که مکـ� خ�اونـ� سـ�یع تـ� و 

ی�نس در مق�م تفسـی� آیـه قبـل بـ� آمـ�ه و نـ�ول رحمـت الهـی در اوج سـختی هـ� را تشـ�یح  ٢٢

یـ� و خشـکی  ه�یت�ین نعمتمی نم�ی�. ابت�ا به یکی از ب�رگ کـه ح�کـت انسـ�ن در در الهی 

کشتی نشین�نی را وص گه�ن تن�است اش�ره نم�ده، سپس ح�ل  که ن� ب�دی ب� آنـ�ن ف نم�ده 

کـ�م مـ�گ  کـه خـ�د را در  می وزد و ام�اج ط�ف�نی از ه� س� آن�ن را اح�طـه مـی نم�یـ�. مسـ�ف�ان 

ى اخــ�ص عقیــ�ه مــی گــ� مــ� رامــی بیننــ� خ�اونــ� را از رو کــه ا از ایــن ورطــه نجــ�ت  خ�اننــ� 

دهــ�، ردگــ�ر نج�تشــ�ن مــیکــه پ�وولــی همــین ،دهــی بــه طــ�ر قطــع از شــک�گ�اران خــ�اهیم بــ�د

کـه ایـن ظلـم بـه ضـ�ر خـ�د آنه�سـت و در ح�لی نم�ین�،دوب�ره بن�حق در زمین ستمگ�ى می

ک�ت�ه از زن�گی دنی�، به س�ی پ�وردگ�ر ب�ز می آین�. پس از به�ه  .)٢٣ی�نس/ (اى 

گ�دی� کهچن�ن رغـم تغییـ� ظـ�ه�ی بـهن نـ�ول ی�فتـه و ، این آی�ت خطـ�ب بـه مشـ�ک�اش�ره 

 ی�نس، مخ�طب همچن�ن مش�ک�ن هستن� و عت�ب مت�جه آن�ن است.  ٢٢ضم�ی� در آیه 

 یونس 22التفات در آیه 
مشــکل تــ�ین آیــ�ت از منظــ�  ۀســبب داشــتن چنــ�ین التفــ�ت در زمــ� ایــن آیــه شــ�یفه بــه

گ�فته است. ُ�کْم ِفـ(آیه ب� ضمی� غ�یب ش�وع ش�ه  ت�جمه ق�ار  ِ�ى ُیَسـّیِ
َّ
َبْحـ�ِ ُهَ� ال

ْ
َبـّ�ِ َو ال

ْ
 ،)ی ال

ـ(طـب ادامـه ی�فتـه �سپس ب� ضمی� مخ ُکنـُتْم ِفـ یَحّتَ ـِك ِإَذا 
ْ
ُفل

ْ
َو َجـَ�ْيَن (گـ�ه غ�یـب آن ،)ی ال

یـٌح َع�ِصـٌف َو َجـ�َءُهُم   بَهـ� َج�َءتَهـ� ِر
ْ
ِ�ُح�ا

َ
َبٍ� َو ف ُکـّلِ َمَکـبِهم ِبِ�یٍح َطّیِ َمـْ�ُج ِمـن 

ْ
ـْم ال نّهُ

َ
 أ

ْ
ـ�ا �ٍن َو َظّنُ

يَن  ـُه الـّ�ِ
َ
 اَ� مْخِلِصـیَن ل

ْ
ِحیَط ِبِهْم َدَعُ�ا

ُ
نَجْیَتَنـ� ِمـْن َهـِ�ِه ( مـتکلم و سـ�انج�م بـ� ضـمی� )أ

َ
ـِئْن أ

َ
ل

ِکِ�يَن  �
َ

َنُک�َنّنَ ِمَن الّش
َ
 التفـ�ت دوم آیـه شـ�یفه �، ت�جمـبه پ�ی�ن رسـی�ه اسـت. در ایـن میـ�ن )ل
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گمــ�ن  تغییــ� ی�فتــه، پیچیــ�ه و دشـ�ار اســت؛کـه ضــمی� از مخ�طــب بــه غ�یـب  زیــ�ا خ�اننــ�ه 

که مخ�طب تغییـ� ی�فتـهکن می ادامـه مـی یکسـ�نی کـه سـی�ق همچنـ�ن در رونـ� در حـ�لی ،� 

گ�دد. ر ی�ب� و ل�ا دچ�ر س�د  گمی و ابه�م در معن�ی متن می 

 زب�ن ف�رسی ی�نس به ٢٢مت�جم�ن در چگ�نگی ب�زگ�دانی آیه  آرای

کــه در ت�جمــمت�جمــ�ن بــ� ت�جــه بــه ا � هــقــ�آن خــ�د را بــ�ان متع �صــ�ل و مبــ�نی متفــ�وتی 

کــ�ده ، در بــ�زگ�دانی ایــن آیــه از دوانــ�دیــ�ه گ�ن اســتف�ده  گ�نــ� کــه در  ؛انــ� الگــ�ی  دو الگــ�یی 

یِخ  هـ�ی متعـ�د بـ�زگ�دانی بحث ب�ده و امـ�وزه بـه عنـ�ان سـبک ت�جمه پی�سته م�رد ط�ل ت�ر

 �، یعنــی ت�جمــ�د.از دی�بــ�ز مت�جمــ�ن از دو قطــب بــ�رگ و متضــ�د بــ�زگ�دانیشــ مــیشــن�خته 

گ�وهـی  �و وف�دار به متن و ت�جمتحت اللفظی، دقیق،  گفتنـ�.  آزاد، روان و زیبـ� سـخن مـی 

�، پــ�چم ام�نــت داری را کــه ط�فــ�ار ت�جمــه تحــت اللفظــی و متم�یــل بــه زبــ�ن مبــ�أ ب�دنــ

ک�رانـــه مـــی ��اشـــته، ت�جمـــب�اف گ�یختنـــ�. در مق�بـــلآزاد را خی�نـــت   ،پن�اشـــتن� و از آن مـــی 

گ�فتن� و به زب�ن مقص� تم�یل نشـ�ن  که ج�نب محت�ا و معن� را می  ادنـ�، د مـیگ�وهی دیگ� 

ــه زیبــ�یی  ــی ت�جمــه اعتقــ�د راســخ داشــته، ت�جمــب ــه  �و روان ک�دک�ن کــ�ر و  تحــت اللفظــی را 

کـه ایـن تقسـیم بنـ�ی از دقـت و منطـق �زم ب�خـ�ردار نبـ�د، م�ضـع دانستن�. ام� از آنجـمی  �

ــه همــ�اه داشــت. ســ�انج�م پیتــ� نی�مــ�رک در  کــ�ام آســیب هــ�ی خــ�د را ب ــ� هــ�  گیــ�ی در ب�اب

، ب�زگ�دانی را ب� ت�جه به اینکـه هـ�ف از ت�جمـه وفـ�داری بـه ن�یسـن�ه یـ� روشه�ی ت�جمهکت�ب 

کـه ت�جمه است، به دو ن�ع معن�یی  ۀخ�انن� و ارتب�طی تقسیم نمـ�د و خـ�ط� نشـ�ن سـ�خت 

کـ�د؛ لـیکن بـ� ت�جـه بـه نـ�ع  هیچ متنی را نمی ت�ان به ط�ر مطلق معن�یی ی� ارتبـ�طی ت�جمـه 

که از ت�جمه دنبـ�ل  ، ١٩٨١مـ�رک، �د، یکـی از وجـ�ه غلبـه مـی ی�بـ�. (نی�شـ مـیمتن و ه�فی 

ی ت�جمــ٣٩ کــه معنـ�ی دقیــقا ایمعنـ�یی ت�جمــه �) از منظـ� و مـتن مبــ�أ را بـ� ن�دیــک  سـت 

ــ�یی  ــ�ی دســت�ری و معن ــ�ین ســ�خت ه ــل مــیت ــ�ن مقصــ�، منتق ــ زب ــ�طی  �� و ت�جمــکن ارتب

کلمــ�ت و عبــ�رات و ســ�خت هــ�ی ا ایت�جمــه کــه پیــ�م مــتن مبــ�أ را بــ� متــ�اول تــ�ین  ســت 
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گ�دان�. (هم�ن) در ت�جمدست�ری به زب�ن مقص تـ�ین مـتن ق�آن بـه عنـ�ان شـ�خص �� ب�می 

گ�ایش م ی را معـّی دینی،  ن مـی نم�یـ�. ت�جم به ه� یـک از ایـن الگ�هـ� چگـ�نگی بـ�زگ�دانی و

ـــ ـــ� نکت ـــ�ئ�  �ه�چن ـــح ـــی در ت�جم ـــه حت ک ـــت  ـــت در آن اس ـــ� از  �اهمی ـــ�جم ب�ی ـــ�یی مت معن

ک�ده و به سـ�خت هـ�ی دسـت�ری در زبـ�ن مقصـ� ت�جـه  اختی�رات مح�ود خ�یش استف�ده 

 نم�ی�. 

 التف�ت �ت�جمدی�گ�ه نخست در 
بخشـی از آیـه بـه شـکل  �ان�، ت�جمیبن� ب�دهمت�جم�ن ب�ان پ� ۀکه عم�الگ�ی نخست 

مخ�طـب و بخشــی دیگـ� بــه صــ�رت غ�یـب اســت، تــ� عـین ضــم�ی� و الفــ�ظ مـتن بــه ت�جمــه 

گ�وه ب�این ب�ور ب�د گ�دد. در حقیقت این  س قـ�آن تنهـ� بـ� که ب�زگ�دانی متن مق� ان� همنتقل 

کــ�رگی�ی ت�جمــ ــه  ــ�ین م �ب کــه دقیــق ت ــ�ن مقصــ� منتقــل معنــ�یی  ــه زب ــ�ن مبــ�أ ب عنــ� را از زب

کـه «شـ�یفه چنـین اسـت:  �آنهـ� از آیـ ��، امک�ن پ�ی� است. ل�ا ت� جمکن می کسـی اسـت  او 

ی� می کشـتشم� را در خشکی و در کـه در  هـ� ب�شـی� و آنهـ� بـ� بـ�دى خـ�ش، یگ�دان�، ت� وقتی 

گ�ههب[ .آن�ن را بب�ن� و ایش�ن ب�ان ش�د ش�ن� ب� آنه� َوَزد و م�ج از ه� ط�ف بـ� ب�دى سخت ] ن�

که در مح�ص�ه افت�ده کنن�  ک��نـه مـیایش�ن بت�زد و یقین   خ�اننـ�ان�، در آن ح�ل خـ�ا را پ�

ــه ــن: «ک ــ� را از ای ــ� م گ ــه[ ا ــ�ً ] ورط ــ� ب�هــ�نی، قطع ــ�اهیم ش ــگ�اران خ  )٢٢ /یــ�نس.» (از سپ�س

 .)١۴١۵(ف��دون�، 

ــ�ن ــتچن ــب  ،کــه مشــخص اس و » یســّی�کم« �در جملــ» کــم«متــ�جم ضــمی�ه�ی مخ�ط

کنتم فی الف«عب�رت  گـ�ه در  را به شکل مخ�طـب بـه ف�رسـی» كلحتی إذا  ب�زگ�دانـ�ه و بـه ن�

کــه التفــ�ت از دوم شــخص بــه ســ�م شــخص در آن اتفــ�ق  �ادامــ ت�جمــه، ب�اســ�س نــص  آیــه 

گ�یــ�: او افتــ�ده، جمــ�ت را بــه شــکل غ�یــب بــ�زگ�دانی نمــ�ده اســت. لــ�ا پــس ا ز آنکــه مــی 

کشتی ه� ب�شی�، ضـ که در  گ�دان� ت� وقتی  ی� می  که شم� را در خشکی و در م�ی� کسی است 

ایشـ�ن بـ�ان  ن�یسـ�: آنهـ� بـ� بـ�دی خـ�ش آنـ�ن را بب�نـ� ومتصل و منفصل را تغییـ� داده، مـی

 ش�دم�ن ش�ن� و ... .

سـک جسـته و همچـ�ن مت�جم�ن دیگ�ی نی� در بـ�زگ�دانی ایـن آیـه شـ�یفه بـ�ین الگـ� تم
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ی�ن، ١٣٨٠؛ اشـــ�فی، ١٣٨١ارفـــع، ر.ک ت�جمـــه هـــ�ی: . (انـــ� هف��دونـــ� ت�جمـــه نمـــ�د ؛ انصـــ�ر

ی، ١٣٨٠؛ حلبــی، ١۴١۴؛ پ�ینــ�ه، بــی تــ�؛ پــ�ر جــ�ادی، ١٣٨٢؛ بــ�زی، ١٣٨٣ ؛ ١٣٩٠؛ خســ�و

؛ ١٣٨٠؛ مصـطف�ی، ١٣٩٨؛ ثقفـی ته�انـی، ١٣۴۶؛ رهنمـ�، ١٣٨٣؛ رضـ�یی، ١۴١٠خ�اج�ی، 

ــع ــی تــ�؛ ش ــ�اج، ب ــ�ه�ی، ١٣٧۴�انی، س ــیض ا�ســ�م، ١٣۶٩؛ ف�رســی، ١٣٨٠؛ ط ؛ ١٣٧٨؛ ف

گ�مــ�رودی،  ؛ ١٣٨١؛ مشــکینی، ١٣٧١؛ مجتبــ�ی، ١٣٨۴؛ حجتــی، ١٣٨۴جعفــ�ی، بــی تــ�؛ 

؛ ١٣٧٧؛ انصــــ�ری، ١۴١٧؛ دهلــــ�ی، ١٣٧٣؛ مکــــ�رم، ١٣٧٢؛ معــــ�ی، ١٣٨٠مصــــب�ح زاده، 

 )١٣٩۶؛ ن�ب�ی، ١٣٨٣؛ ق�ائتی، ١۴١۵ی�س�ی، 

 التف�ت �ت�جمنخست  تحلیل و ب�رسی اسل�ب
گ�دیـ�ک چن�ن یشـ ه اش�ره  چنـین ت�جمـه ای را مـی تـ�ان در پـیش فـ�ض هـ�ی متـ�جم  �ر

کــه در ادوار  گــ�وه  گ�شــته و نــه مبنــی بــ� حفــظ نــص ظــ�ه�ی قــ�آن جســت و جــ� نمــ�د. ایــن 

ـــ�چم  �چنـــ�ان دور تنهـــ� ت�جمـــ ـــ� ب�اف�اشـــتن پ ـــ�ده، ب ک تحـــت اللفظـــی را صـــحیح قلمـــ�اد 

ن بــ� ت�جمــهاند مــیرا خی�نــت بــه قــ�آن  آزاد �، ت�جمــداریام�نــت هــ�ی ســتن�، امــ�وزه نیــ� افــ�و

در هـ�  تحت اللفظی و تفسـی�ی در ت�جمـه هـ�ی آزاد خـ�د نیـ� بـه رع�یـت سـ�خت�ر زبـ�ن مبـ�أ

ــلی،  ــه مــتن اص ــه ب ــی ه�چــه بیشــت� ت�جم ــتن�. ایشــ�ن در جهــت ن�دیک شــ�ایطی پ�یبنــ� هس

کلم�ت را به شکل دقیق و ف�رغ از  که در ب�فت متن ی�فته بـه زبـ�ن معن�ی عب�رات و  معن�یی 

کـــ�هش یـــ� افـــ�ایش در ت�جمـــه مقصـــ� منتقـــل مـــی نم�ینـــ�. لـــ�ا بـــه ســـبب آنکـــه متـــ�ج م از 

�ری زبــ�ن مبــ�أ وارد زبــ�ن مقصــ� هــ�ی دســت، ب�خــی از مفــ�هیم معنــ�یی و وی�گــیپ�هیــ�دمــی

و زبـ�نی � بـ� مفـ�هیم کنـ میالتف�ت، احس�س  �خ�انن�ه در م�اردی از جمله ت�جمش�د و می

کلمــ�ت و اجــ�ایزیــ� ؛غیــ� معمــ�ل روبــه روســت کــ�ده و  ا ت�تیــب  ی  کــ�م از مــتن اصــلی پیــ�و

گ�فتــه اســت. (ن�ظمیــ�ن،  ــه خــ�د  )در نتیجــه ٢۵، ١٣٨۶ت�جمــه رنــگ و بــ�ی زبــ�ن مبــ�أ را ب

؛ التف�ت، ن�م�ن�سی متن بـ�زگ�دانی شـ�ه بـ�ای ف�رسـی زب�نـ�ن اسـت �مشکل نهفته در ت�جم

کـه مخ�طبـ�ن یکسـ�نگـ�ه در زبـ�زی�ا هـیچ ی دارد، التفـ�تی بـ�ین ن ف�رسـی در متنـی پی�سـته 

میــ�ن، م�حــ�م فــیض لــ�ا ایــن ت�جمــه روان و ملمــ�س نیســت.در ایــن  دهــ�؛شــکل رخ نمــی
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ــ ــ�م در ت�جم ــ�یش،  �ا�س ــی�ی خ ــ�دن تفس ــ�ای از میــ�ن ب ــن اســل�ب ب ــ�خت�ری ای ــت س غ�اب

ــت ــ� اس ــ�زگ�دانی، ب ــب ــی�ی بــه ت�جم ــیح�ت تفس ــ �ف�ده از ت�ض ــ�یفه پ�داختــه �ت التف ــه ش در آی

پــــس از آن ب�خــــی از («فــــیض ا�ســــ�م از ایــــن آیــــه شــــ�یفه چنــــین اســــت:  �اســــت. ت�جمــــ

گ�فت�رى ی�دآورى نم�ده میه�ى خ�د را بع� از نعمت کـه :) ف�م�ی�سختی و  اوسـت خـ�ایی 

ــ� ی ــکی و در ــم� را در خش ــ�( ش ــ�یی ب ــ) ت�ان ــ�دش م گ ــی� و  ــهیس ــ� آنک ــ� ت ــه ( ده ــی�ن ب ــ�اى رس ب

ی� رسی�ه ومطل�ب و خ کشـتی) �استه خ�د به در گی�یـ�، ودر  پـس از آن بـ�اى آشـک�ر ( هـ� آرام 

کشتی نشین�ن از خطـ�ب بـه غیـ�ب  س�ختن تعّجب و شگفت شن�ن�ه از ح�ل و چگ�نگی 

ى سخن به دیگ�ان نم�ده و م گشته و رو کشتی نشـین�ن بـه وسـیله یکشت:) ف�م�ی�یب�ز  ه� ب� 

کی�ه کـه م�افق و سـ�ز( ب�د پ� کشـتی ) بـ�دهـ� را بـه سـ�ى مقصـ�د مـیکشـتیگ�ر  روان شـ�ن�، و 

گشـتن�) کـه م�افـق و سـ�زگ�ر بـ�د( نشین�ن ب� آن بـ�د گهـ�ن( .شـ�د  بـ�د سـخت و تنـ� بـه آن ) ن�

یــ�، و مــ�ج و غلطیــ�ن آبکشــتی یــ�( هــم از هــ� ســ� یهــ� روهــ� وز بــه ایشــ�ن رو آورد، و ) ى در

گ�فتـــــ�ر شـــــ�ه کـــــه ســـــخت  ک( انـــــ�دانســـــتن�  گ�فتـــــه از تـــــ�س و تبـــــ�هی آ هـــــ� نـــــ�ن را ف�ا

گشت ،ه�ش�ن به ل�زه آم�استخ�ان که خضـ�ع ) امی�ش�ن از همه ج� ب�ی�ه  خ�ا را در ح�لی 

گـ� مـ� را ) رث�ء و خ�دنم�ییبی( و ف�وتنی را ب�اى او خ�لص و پ�ك گ�دانی�ه بخ�اننـ� بـه اینکـه ا

ــگ�اران ــه از سپ�س ــ� آین ــی ه ــ�یی ده ــ�ت و ره ــختی نج ــّ�ت و س ــن ش ــت( از ای ــ�نعم ــ�ه ) ى ت

) (فــیض ا�ســ�م، ٢٢ /(یــ�نس.» )جــ� تــ� را عبــ�دت و بنــ�گی نخــ�اهیم نمــ�د( خــ�اهیم بــ�د

٢، ١٣٧٨ ،۴٠٧(. 

ن ب� حفظ س�خت�ر زب�ن مب�أ ت�ان ی اف�و لـیکن ایـن  سته ت�جمه ای ق�بل فهم ارائه ده�،و

ــ
َ

کمــک ت�ضــیح�ت تفسـی�ی محّق کــه  ق شــ�ه و بحــث ایـن مق�لــه در مــ�اردیمهـم بــه  اســت 

تفسی�ی. بن�ب�این اشک�ل ایـن  �مروان ف�رسی است نه ت�ج �ت�جم �ه ص�فً� ارائه�ف نگ�رن�

 ن�ع از ت�جمه همچن�ن در ج�ی خ�د ب�قی است.

 التف�ت �ت�جمدومین دی�گ�ه در 
که مبتنی ب� ت�جم ارتب�طی از متن اسـت، یکـی از ع�امـل مهـم در ت�جمـه را  �دی�گ�ه دوم 

گـ� مخ�طـب مـتن را ش میمخ�طب و فهم او ب� کـه ا گـ�وه از مت�جمـ�ن بـ�این ب�ورنـ�  م�رد. این 
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گـ�دد، بـ�یهی تـ�ین هـ�ف بـ�زگ�دانی محقـق نشـ�ه؛ زیـ�ا  درک نکن� و درفهم آن دچ�ر ابهـ�م 

ن ت�دی� رع�یـت نکـ�دن اسـل�ب هـ�ی متن ب� مخ�طب�ن ارتب�ط �زم را ب�ق�ار نک�ده است. ب�و

که مخ�طب ب�اس�س آنه� گ�ی�، مـی ن�یسـ� و مـی فهمـ�،  س�خت�ری زب�ن مقص�  سخن می 

یکی از ع�امل ابه�م زایی و از بین رفتن ت�ثی� معن�ی متن است. ل�ا بـ� عن�یـت بـه مخ�طبـ�ن 

گی� و از  که ف�ا به حس�ب می آین�، رع�یت ق�اع� دست�ر زبـ�ن مقصـ�، بـ�ای  ه�قش� �همق�آن 

) بـ�همین ۴١، ١٣٨۶ن، فهم ه�چه بیشت� مخ�طب، اولین اول�یت به شم�ر می آی�. (ن�ظمی�

ی از ضـــم�ی� جملـــه مبـــ�أ  بـــ�ای تعیـــین ضـــم�ی� در را اســـ�س ایـــن دســـته از مت�جمـــ�ن پیـــ�و

ک�رسـ�ز نمـیب�زگ�دانی  شـ�ط بلکـه رع�یـت سـی�ق مـتن مبـ�أ در بـ�زگ�دانی را  ،داننـ�همیشـه 

ــف مــی ــه ت�جمــکن �زم تع�ی ــتن مبــ�أ. در نه�یــت  �نــ� ن ــک ســ�خت�ره�ی دســت�ری م تــک ت

کـه در ادامـه دو ن�ع ت�جمه از این آیه پ�داختهق�ار دادن این اسل�ب به  مت�جم�ن به اصل ان� 

 �د. ش میبه تبیین و ب�رسی ه�یک از آنه� پ�داخته 

 التف�ت �ت�جمنی مبتنی ب� دی�گ�ه دوم در نخستین ب�زگ�دا
ارتبـ�طی ارائـه داده اسـت، تبـ�یل  �که آیتی ب� مبنـ� قـ�ار دادن ت�جمـنخستین ت�جمه ای 

ی از ایـن آیـه شـ�یفه بـ�ین سی�ق م خ�طب آیه در ب�زگ�دانی به شکل غ�یـب اسـت. ت�جمـه و

ی� سی� می«شکل است:  که شم� را در خشکی و در در کشـتیه� تـ� آن. ده�اوست  کـه در  گـ�ه 

چـ�ن ت�فـ�ن ف�ارسـ� و مـ�ج از هـ� سـ� بـ� . آورد، ش�دم�نن�هستن� و ب�د م�افق به ح�کتش�ن می

گ�فتــهکــه آنهــ� ریــ�د، چنــ�ن کــه در مح�صــ�ه مــ�ج قــ�ار  ى اخــ�ص پن�ارنــ�  انــ�، خــ�ا را از رو

گــــ� مــــ� را از ایــــن خطــــ� ب�هــــ�نی از سپ�ســــگ�اران خــــ�اهیم بــــ�د کــــه ا  ».عقیــــ�ت بخ�اننــــ�، 

 ).٢١١، ١، ١٣٧۴) (آیتی، ٢٢/ی�نس(

وی بـه جــ� نخســتین ضــمی� مخ�طــب، ســ�ی� ضـم�ی� متصــل و منفصــل آیــه را اعــم از غ�یــب و 

 گ�دد.  شخص ت�جمه نم�ده ت� متن ب�زگ�دانی ش�ه روان و ملم�سمخ�طب به شکل س�م 
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 نخست مبتنی ب� دی�گ�ه دوم �ت�جمتحلیل و ب�رسی 
در قسـمت ابتـ�ایی آیـه را بـه همـ�ن شـکل مخ�طـب ت�جمـه » کـم«آیتی ضمی� مخ�طـب 

ی� سی�  که شم� را در خشکی و در ه�. لیکن ضـمی� مخ�طـب دوم د میک�ده و ن�شته: اوست 

کنـتم فـی الفلـک«در عبـ�رت  کـه  �کل غ�یـب ت�جمـه نمـ�ده تـ� بـ� ادامـرا بـه شـ» حتـی إذا  آیـه 

گ�فتـه و ضـم�ی� بـه شـکل غ�یـ ت�جمــه  ۀب آمـ�ه، هـم خـ�انی ی�بـ�. ایـن شـی�التفـ�ت صـ�رت 

کـه  بی�نگ� ب�ور مت�جم در ل�وم هم خ�انی متن ب�زگ�دانی ش�ه بـ� سـ�خت�ر زبـ�ن مقصـ� اسـت 

ی از الف�ظ ظ�ه�ی ق�آن ع ک�ده و مط�بق بـ� ادبیـ�ت زبـ�ن ف�رسـی ت�جمـه م�جب ش�ه و �ول 

کمتـ�ی نشـ�ن داده و  گـ�وه قبـل بـه مـتن وفـ�داری  نم�ی�. در حقیقت او نسـبت بـه مت�جمـ�ن 

زبـ�ن ن�دیـک لـ�ا بـه ق�لـب زبـ�نی مخ�طبـ�ن ف�رسـیفهم مخ�طب را اول�یت بخشی�ه است. 

 گشته است. 

گ�دانی ش�ه ب� سـی�ق آیـه شـ�یفه ام� اشک�ل نهفته در این ت�جمه ع�م هم خ�انی متن ب�ز

ی سخن در تمـ�م آیـه  ؛است ن بـ� مشـ�ک�زی�ا سی�ق آیه به اذع�ن مفس�ان یکپ�رچه است و رو

) ١٩٣، ١ ؛ عکب�ی، بـی تـ�،۵۵، ١١؛ ابن ع�ش�ر، بی ت�، ١۵۴، ۵، ١٣٧٢ب�ده است. (طب�سی، 

یـ� و خشـکی ر کـ�د و ح�کـت در در ا نعمـت ل�ا نمی ت�ان قسمت اول آیـه را مخ�طـب ت�جمـه 

گــ�وه ح�ضـ� دانســت و سـپس ادامــپ�وردگـ� کــه بخشـی از ایــن نعمـت،آیـه  �ر بـ�  ح�کــت در  را 

ی� و ره�یی از ام�اج خ�وش�ن آن است گ�وه غ�یب دانسـت.  ،در ت�جمـه بنـ�ب� ایـن، خط�ب به 

 به سبب ع�م تط�بق ب� سی�ق آیه ش�یفه صحیح نیست.ی�دش�ه 

 التف�ت �ت�جمنی مبتنی ب� دی�گ�ه دوم در دومین ب�زگ�دا
ـــ�ت  ـــ�زگ�دانی التف ـــ�ی ب ـــین الگ ـــ�نپ�ر، دوم ی ک�و ـــ�دی و  ـــ�ملی، ب�وج ـــه ای، ع ـــی قمش اله

کـ�د �سبک ت�جم ��یمخ�طب به غ�یب را ب� پ ، ١٣٨٩. (الهـی قمشـه ای، انـ� هارتب�طی ارائـه 

یــ�نپ�ر، ٣۵٩، ١، ١٣۶۶؛ ب�وجــ�دی، ٢١١ ک�و ) آنــ�ن از ٢۶، ۵، ١٣۶٠؛ عــ�ملی، ٢١١، ١، ١٣٧٨؛ 

ــه شــکل یکپ�رچــه، مخ�طــب التفــ�ت رخ د ــه را ب ــه شــ�یفه چشــم پ�شــی�ه و تمــ�م آی اده در آی

ک�د او آن خ�اونـ�ى «. بـ�زگ�دانی آیـه شـ�یفه ب�اسـ�س ایـن اسـل�ب چنـین اسـت: ان� هت�جمه 

ی� سی� میاست  کشتی ب�شی� بـ�د مـ�افکه شم� را در خشکی و در گ� در  قی بـ�زد شـ�د ده� و ا
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ـــ�دو مســـ�ور و خ�شـــ�قت مـــی کشـــتی را دســـتخ�ش امـــ�اج  شـــ�ی� و چـــ�ن ب ـــ�زد و  ســـختی ب

ــ�، آن کنی ــ�گ مشــ�ه�ه  ــ�ض هــ�ك و م ــ� و خ�یشــتن را در مع ــ�ن قــ�ار ده ى خ�وش گــ�ه از رو

کــه بــ�ر خــ� کفطــ�ت ت�حیــ�ی خــ�ا را بــ� اخــ�ص بخ�انیــ�  گــ� مــ� را از ایــن ورطــه خط�نــ�  ای� ا

کف� و عن�د دست ب�داشته سپ�س  .)٢٢/نسی�( »گ�ار ت� خ�اهیم ب�د.نج�ت بخشی دیگ� از 

ن ب� ضم�ی� مخ�طب  و جـ�ین «در عبـ�رت » هـم«، ضم�ی� غ�یـب »کم«این مت�جم�ن اف�و

را نیــ� بــه » ظنــ�ا«و » ف�حــ�ا«در افعــ�ل » واو«و » أنهــم أحــیط بهــم«و » و جــ�ءهم المــ�ج«و » بهــم

 .  ان� هشکل مخ�طب ت�جمه نم�د

 تحلیل و ب�رسی دومین ت�جمه مبتنی ب� دی�گ�ه دوم 
مقص� نسـبت بـه زبـ�ن  نی� حک�یت از ارجحیت حفظ س�خت�ر زب�ناین اسل�ب ت�جمه 

گــ�وه از مفســ�ان هممبــ�أ در ب�ور  �ت�جمــ �چــ�ن آیتــی در راســت�ی ارائــهــ�ی متــ�جم دارد. ایــن 

کـ�ده و بــه بـ�زگ�دانی ب�اســ�س دسـت�ر زبــ�ن  ق�بـل فهــم و روان، از عبـ�رت ظــ�ه�ی قـ�آن عــ�ول 

ی آورد کـــه در نظ�یـــدو لـــیکن تفـــ�وت ایـــن  ،انـــ� هف�رســـی رو اخیـــ�،  �دیـــ�گ�ه در آن اســـت 

گ�شــت . لــ�ا وجــه انــ� هلــیکن از ســی�ق اعــ�اض ننمــ�د ،انــ� همت�جمــ�ن تنهــ� از ظــ�ه� الفــ�ظ 

نیک�ی این اسل�ب ب�زگ�دانی، هم�هنگی ت�جمه ب� سی�ق آیه ش�یفه و سـ�خت�ر زبـ�ن ف�رسـی 

گــ�وه ا ز مت�جمــ�ن و در نتیجــه روانــی و ســ�دگی آن بــ�ای مخ�طبــ�ن اســت. در نتیجــه ایــن 

که سبک معن�یی را ب�گ�ی�هنسبت به مت ان�، به مخ�طـب بیشـت� بهـ� داده و در ب�ابـ� �جم�نی 

. لـ�ا انـ� هآیتی به مـتن وفـ�دارت� بـ�ده و در بـ�زگ�دانی خـ�د سـی�ق و ب�فـت مـتن را منتقـل نمـ�د

 ت�ان خ�ان�. هت�ین ت�جمه از این آیه ش�یفه میاین اسل�ب را ب

یک�د ت�جمق�بل ت�مل  �لیکن نکت کـه بـ� ت�جـه بـه ق�اسـت قـ�آن  �در رو ارتبـ�طی آن اسـت 

کسی و ب� ه� ش�ایطی اج�زه نمی کـه که به ه�  ده� آن را در ق�لب دلخ�اه خ�د درآورد؛ به ویـ�ه 

ه�ی ص�ری و ن�شت�ری تمثل ی�فتـه، آیـ� مـی تـ�ان در ای از اعج�ز آن در وی�گیقسمت عم�ه

که می�ن سـ�خت�ر زبـ�ن مبـ�أ و  مقصـ� تعـ�رض وجـ�د دارد، از ظـ�ه� قـ�آن صـ�ف نظـ� م�اردی 

ک�د و ب�اس�س ق�اعـ� زبـ�ن مقصـ� بـه ت�جمـه پ�داخـت؟ آیـ� عـ�ول از ظـ�ه� الفـ�ظ نشـ�ن بـی 
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 ام�نتی مت�جم نسبت به متن ق�آن نیست؟

 التف�ت به زب�ن ف�رسی �ت�جمب�اب�ی�بی دست�ری در 
امـ�  ؛ر زبـ�ن ف�رسـی اسـتیکی از نک�ت ب�یهی در ت�جمه، ب�زگ�دانی متن ب�اس�س دست�

رع�یت ایـن نکتـه بـه ویـ�ه در بـ�زگ�دانی قـ�آن، در مـ�اردی بـ� مت�جمـ�ن دشـ�ار آمـ�ه و ه�یـک 

گ�ه در م�ا گ�ه�نه ی� ن�خ�د آ  انـ� هف�رسـی اسـتف�ده نمـ�د �ردی از دست�ر زبـ�ن ع�بـی در ت�جمـآ

گـ�ر زمـ�ن و از  �هاغـ�ط ف�اوانـی شـ، م�جـب هـ�ى زبـ�ن ع�بـی بـ� ف�رسـییوی�گـ خلـط که در 

ک�سـته اسـت.  گـ� همـه مت�جمـ�ن را روانی و شی�ایی ت�جمه   مسـلط بـ� زبـ�ن ف�رسـی بـ�انیم،ا

کـ�یم �تنه� دلیل ع�م رع�یت مقتضی�ت زبـ�ن ف�رسـی در ت�جمـ آن نـ�د  ۀ، ق�اسـت ویـ�قـ�آن 

گ�شـته مت�جمـ�ن بـه سـبب آنکـه بـ�  افک�ر عم�می و از جمله خـ�د متـ�جم اسـت. در دوران 

کــه مــتن مق�ســی همچــ�ن قــ� انســتن� قــ�در بــه ت�جمــه ای ب�ابــ� بــ� مــتن د مــیآن م�اجــه ب�دنــ� 

خط� انح�اف اعتق�دی و فقهی را دربـ� دارد، چنـ�ن قلـم و  ،نیستن� و ان�ک تخطی از لفظ آن

کـه د مـیفک� خـ�د را دربنـ�  بـه زبـ�ن مقصـ�  أسـ�انج�م از رسـ�ن�ن پیغـ�م، از زبـ�ن مبـ�ی�نـ�، 

کـه�یی ب�اى واژهمع�دلن� و تنه� به ی�فتن ی�چشم پ�ش کتف�  و آنهـ� را یـك بـه  �دهه�ى ع�بی ا

گ�وهـی از مت�جمـ�ن پیشـین حتـی ) ٣٢، ١، ١٣٧۵شـتن�. (آذرنـ�ش، یك زی� الف�ظ ق�آن نگ�

که در ب�زگ�دانی ف�رسـی هـیچ نقشـی نـ�ارد، در ت�جمـه وارد  ب�ء تع�یه ب�خی از افع�ل ع�بی را 

را چنـین  »ت بکـم ا�یـ�«کـه عبـ�رت بـه طـ�ری ،نـ�ا ت�ر زب�ن ف�رسی را ب� هم زدهس�خته و دس

ک در چنین ش�ایطی یکـی از  .)٣۴، ١، ١٣٧۵(آذرن�ش، » شم� خ�اىهبی�رد ب: «ان� ه�دت�جمه 

دش�ارت�ین و اصلی ت�ین م�احل ت�جمه، انتقـ�ل سـ�خت�ره�ى دسـت�رى مبـ�أ بـه ق�لـب هـ�ى 

ــ�ن م گــ�ه ت�جمــمن�ســب زب ــه ویــ�ه آنکــه  ــ�هم زدن صــحیح و روا �قصــ� اســت؛ ب ن مســتل�م ب

یج است،ب�خی از س�خت ه�ی زب�ن ع�بی  ک�سـته شـ�ه و  لیکن به تـ�ر از آن هـ�ل و هـ�اس 

ه�ى متن�ع و مختلـف، دسـت مت�جمـ�ن در رع�یـت الگ�هـ�ى زبـ�ن ف�رسـی به ب�کت ت�جمه

 ت� ش�ه است.گش�ده

گـ�دد،در این ن�شت�ر  کیـ� نمـی  کـ ب�گ�نه ای خـ�ص از ت�جمـه ت� ه بلکـه مـ�ع� ایـن اسـت 

مقتضـی�ت زبـ�ن مقصـ�  ، رع�یـتنیـ�و تحت اللفظـی مط�بق  ،دقیق ب�زگ�دانیحتی در یك 
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کـ�رگی�ى هـ� چـه �زم است وحفظ  دقـت و ام�نـت در ت�جمـه ف�رسـی قـ�آن، خـ�د مسـتل�م بـه 

در ب�زگ�دانی التف�ت نیـ� حفـظ سـ�خت�ر زبـ�ن . ه�ى زب�ن ف�رسی استبیشت� الگ�ه� و وی�گی

کـه بـه سـ�خت�ر زبـ�ن مقصـ� آسـیبی ن�سـ�ن�، �زم اسـت. در غیـ� ایـن صـ�رت  مب�أ ت� زمـ�نی 

گـ� بـ� س�ست متن ت�جمه ش�ه و انتق�ل صحیح پی�م به مخ�طب،  در اول�یـت اسـت. لـ�ا ا

کــ�م از بــین رود، ب�یــ� همــپی�نــ�  ،التفــ�ت �ت�جمــ فــ�ت را بــه یــک ح�لــت هــ�ی الت �اجــ�ای 

ک�د؛ زی�ا ضـمی� اول ب�اسـ�س سـی�ق آیـه  ک�ر رفته ت�جمه  شکل و ب�اس�س نخستین ضمی� به 

و مخ�طــب حقیقــی انتخــ�ب شــ�ه و ضــم�ی� بعــ�ی بــه ســبب التفــ�ت تغییــ� ی�فتــه اســت. 

کــه دوم  �یــ�نس همــ ٢٢) بنــ�ب�این در آیــه ۵٢، ١٣٩٠(زاهــ�،  ضــم�ی� ب�پ�یــه  نخســتین ضــمی� 

�د. ب�همین اس�س اسل�ب دوم، مبتنی بـ� ش میمخ�طب ت�جمه  شخص ذک� ش�ه به شکل

 این آیه دانست.  �را می ت�ان صحیح ت�ین شکل ت�جم دی�گ�ه حفظ س�خت�ر زب�ن مقص�

 نتیجه
ویــ�ه در زبــ�ن ع�بــی  یالتفــ�ت بــه عنــ�ان یکــی از ب�جســته تــ�ین صــن�یع ادبــی از ج�یگــ�ه

گـ� کـه بـ�رزت�ین نـ�ع آن تغییـ� ضـم�ی� ب�خ�ردار است. التف�ت ان�اع متع�دی را ش�مل مـی  دد 

کــ�م عــ�ب، در ب�خــی مــ�ارد  �، لــیکن ایــن آرایــاســت ادبــی در عــین زیبــ�یی و فصــ�حت در 

آرایــه هــ�ی ادبــی  �گــ�دد. از ایــن رو ان�یشــمن�ان ت�جمــم�جــب ابهــ�م در ســ�ی� زبــ�ن هــ� مــی 

ک�یم بهق �ف�ت را از دش�ارت�ین م�احل ت�جمهمچ�ن الت لتفـ�ت ه�چنـ� آورن�. امیشم�ر �آن 

ک�رب�د دارد و در م�ارد بسی�ری ب� ب�زگ�دانی آن، ت�جمـه همچنـ�ن  روان و ق�بـل در زب�ن ف�رسی 

یــ�نس، بــه ســبب عــ�م هــم  ٢٢ �ی از آیــ�ت همچــ�ن آیــآن در ب�خــ �فهــم اســت، لــیکن ت�جمــ

گ�دد. ب� ایـن  خ�انی ب� س�خت�ر زب�ن ف�رسی، م�جب پیچی�گی و ابه�م در ذهن خ�انن�ه می 

ایـن  ��ف رع�یـت ظـ�ه� مـتن قـ�آن بـه ت�جمـله و ب� هـم�م مت�جم�ن ف�رغ از این مسئح�ل، ع

ت�جمـه بـ�این  �ان مع�صـ� در زمینـام� ب�خـی از صـ�حب نظـ� ؛ان� هدسته از التف�ت ه� پ�داخت

که از شـی�ایی و ق�بـل فهـم بـ�دن زبـ�ن  که حفظ س�خت�ر زب�ن مب�أ ت� زم�نی �زم است  ب�ورن� 

بـ�زگ�دانی مـتن قـ�آن ب�اسـ�س سـ�خت�ر دسـت�ر زبـ�ن مقصـ� را در هـ�  مقص� نک�ه�. ل�ا آنـ�ن
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گــ�وعنــ�یی و ارتبــ�طی، �زم و بــ�یهی مــیاعــم از م ،نــ�ع ت�جمــه کی از انــ�  هداننــ�. از ایــن رو  

ک�ر خ�یش را حفـظ سـ�خت�ر ایـن  �زبـ�ن مقصـ� قـ�ار داده و از ت�جمـ مت�جم�ن ق�آن، اول�یت 

سـ�س آنه� ب� ب�زگ�دانی یکن�اخت تمـ�م ضـم�ی� آیـه ب�ا .ان� هقسم از التف�ت چشم پ�شی نم�د
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