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و ابهام در زبانيها ترجمه، شناخت گونهيشناس از مباحث مهم زبانييك مبدأ

و راهكارها آنيمقصد .هاست برون رفت از

م»يزبان«و»يادب«ابهام در تقسيم اوليه به ميتقسيم آنيشود كه بهاه توان از

و ابهام ناخودآگاه ياد كرد عيدر ابهام ادب. ابهام خودآگاه مد درسخن، نويسنده به

م گيرديم كمكي بديعيها از آرايهگاه، ايجاد ابهامي براو. دهديخود ابهام قرار

،»توجيه«،»ايهام« صنايع. ناميدي هنر-يكه در اين صورت ابهام او را بايد ادب

آن»ذوجهتين«و»محتمل الضدين« ويها ها از جمله ابهامو مانند هنرمندانه

و نوشتار خود به كارم است كه نويسنديخودآگاه اين. گيرديه به عمد در گفتار

به كار در زبان مبدأآن كه ها از موضوع سخن ما بيرون است، مگر دسته از ابهام

و وظيفچگونگيةدر باركه در آن صورت، رفته باشد   چنين متني مترجمةآن

.سخن خواهيم گفت

يو زبر زنجيريابهام آواي.1

زي آواييها ابهام رخيبرزنجيرو و نوشتار و. نمايديم معموالً در سطح گفتار

مآن همي را هم و يها ابهام؛ بنابراين، ابتدايافت در زبان مبدأ توان در زبان مقصد

و سپس در زبان مبدأ به بحث خواهيم را در زبانيو زبرزنجيريآواي مقصد

.گذاشت

 از نظريفارس يم، در زبان در نظر نگيري را اگر در بافت خاص»سفر«و»صفر«

و از نظر نوشتاريآواي  بدون گوينده آن را در مقام گفتاراگر. اند متفاوتي يكسان

درازي قطعي با بافت به كار ببرد، شنونده در دريافت معنايهمراه . مانديم آن

نم هستند كه بدونيزاي ابهامي نيز از واژگان هم آوا»خان«و»خوان«  تواننديبافت

كه«،»خاري كه خوار بود«: مثاليبه مخاطب القا كنند؛ براي روشنيمعنا خواري

و فقط وقتي منظور دانسته» خار بود اگر اين عبارت صرفاً شنيده شود، مبهم است

يا قرائن گفتاري به آن ضميمه شود مثالً گفته. خواهد شد كه به نگارش در آيد

 اين نوع ابهام معموالً.روزي به كار آمددر ميان گياهان خاري كه خوار بود: شود

در،با قراين همراه استغالباً يا زيرا دهد؛يرخ نم كه روشن كننده معناست،يبافت يا



188 

ميزبرزنجير كه به عناصري آواييها ابهامازيقرار دارد؛ اما بخش شود،ي مرتبط

م آ)Stress(تكيه،يمقصود از عناصر زبرزنجير. دهديبسيار رخ ،)Intonation(هنگ،

1. است)Tone(و نواخت)Pause(درنگ

)Stress(تكيه

بم»تكيه« و روي يا فشاري شدت زير شوديم از هجاها ظاهرييكي است كه

م ديگر برجستهيو آن هجا را نسبت به هجاها هر)70/،ابو محبوب.(كنديتر در

م،واژه شديبرا. توان يك هجا را برجسته كرديتنها بهين معنا روشن  مثال تكيه

:يدكنذيل توجه

)هيچ كسي نبود/ آقاي احدي نبود(».احدي در آن جا نبود«

 آن را تغييريمعنا خاص در جمله،يا كه تأكيد بر واژه اين نوع تكيه را

كهينوع ديگر. نامنديم»تكيه جمله«اي» تكيه واژه«دهد،يم  از تكيه نيز وجود دارد

 گويند، در اين نوع تكيه، تغيير هجا در تكيه تغيير معنا را باعثيم» تكيه هجا«به آن

:شود؛ ماننديم

)اين ليوان نشكن است/!ب را نشكنچو( نشكن-

: دارد؛ ماننديتغيير جايگاه تكيه هجا در تغيير معنا دخالت فراوان

)كتاب به شكل/ك كتابي:يكتاب( تبديل صفت به اسم-

اس- )جوانمرديك/ فتوت:يجوانمرد(م نكره تبديل اسم معنا به

و اصوات- !)به جهنم/ دوزخ: جهنم( تمايز اسم

!) پسريا/ فرزند ذكور: پسر( تبديل اسم به منادا-

و روشن: گويا( تبديل صفت به قيد- )احتماالً/ رسا

كن/ تندرو:روب( تبديل صفت به فعل- )حركت

ازي در ميان عناصر زبر زنجير و مهم، عنصر تكيه  برخورداريجايگاه ويژه

. است

)Intonation(درنگ

 نقش تمايز دهنده دارد؛ي كوتاه در زنجيره گفتار است كه گاهيدرنگ توقف

:مانند
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مي«: مثال مي» كنيم ما همه كار (شود دو گونه خوانده م: ما/ كنيميما، همه كار

م ).كنيميهمه، كار

جايها ابهام كم درني حاصل از مشخص نبودن و به كار بردنيگ، با  دقت

م .شوديويرگول در ترجمه برطرف

)Intonation(آهنگ

و بم رويآهنگ آن زير مي آواية زنجيري است كه تغيير.آيدي كل جمله پديد

م و چه بسا موجب ابهام شوديآهنگ در جمله، در معنا تأثير  صحيحةاستفاد. گذارد

مق،ي سجاونديها از نشانه :آتش: مثاليبرا است؛يابله با چنين ابهام بهترين راه

.شليك كنيد/ آتش گرفتهيجاي

)Tone(»نواخت«

و چون در زبان فارس و بم در يك واژه است ، از نداردمعنادرتأثيريي زير

.بحث ما خارج است

 در زبان مبدأيو زبرزنجيريابهام آواي

و با توجه نيز مطرحيآنچه گفته شد، در زبان عرب  به اين كه قرآن به زبان است

عربي نازل شده، خصوصيات آن زبان به قرآن نيز راه يافته است، اما وجود تفاسير

و  و ابهام ها را پاسخ داده و اصول تفسيري، بسياري از پرسشها و قرائن و روايات

.از ساحت قرآن رفع ابهام كرده است

آي: مثالي برا كهةسور7ةدر از،درنگ آل عمران، بسته به اين  پيش

م معنا»يقُولُونَ« باشد يا پيش از»والرَّاسِخُونَ« آيي متفاوت ة ياد شود؛ توضيح اين كه

فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ«: فرمايديم متشابهاتة دربارشده إِال اللَّه والرَّاسِخُونَ تَأْوِيلَه لَمعي »وما

وي باشد»اللَّه«عطف بر»والرَّاسِخُونَ«اگر وةژ، دانش تأويل متشابهات راسخان خدا

و اگر جمله مستأنفه باشد، تأويل تنها مختص خداست .در علم است
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چند معنايي است؛ خواهكلماتترين ابهام سطح واژگاني مربوط بهمهم

.اي اي باشد يا برون واژه معنايي درون واژه اين چند

 چنـان كـه-ابهام واژگاني در زبان مبدأ نيز قابل پيگيري اسـت، ولـي

شد پيش  با اسـتفاده از ابـزار تفـسير، از تنگنـاي مترجم اغلب-ترگفته

 گريزدمي ابهام واژگاني مبدأ

جاة سور8ة يا در آي مي اعراف، بسته به :شودي تكيه، معنا متفاوت

و است ميزاني به معنا»وزنُ« باشد،»الْحقُّ« اگر تكيه بر»والْوزنُ يومئِذٍ الْحقُّ«

بر» سنجش اعمال استةحق وسيل«: شوديمچنين آيهيمعن »الْوزنُ«و اگر تكيه

و»وزن«باشد، و تحقق استي به معنا»الْحقُّ« مصدر و بايد آيه را چنين ثبوت

دريارزياب«:ترجمه كرد .» استيقيامت حتم اعمال

 معنايي-ابهام واژگاني.2

چند معنايي است؛ خواه اين كلمات به ترين ابهام سطح واژگاني مربوط مهم

: ذيل توجه كنيديها؛ به مثالاي اي باشد يا برون واژه معنايي درون واژه چند

(كنم من غيبت نمي-1 )كنم من از كسي غيبت نمي/ من هميشه حاضر هستم:

(پسندم من فرهنگ شما را نمي-2 و رسوم شما را نمي: من/ پسندم من آداب

)سندمپ فرهنگ لغت شما را نمي

و مقاليه ها ابهام ين نمونها و ابهام به مدد زا هستند، مگر آن كه قراين حاليه  آيند

در؛ زيرا غيبت، دارد»يقاموس«يا»يا درون واژه« مثال اول ابهام.را برطرف سازند

»يا برون واژه« زنده از ابهاميا نمونهدوممثالو.ستا هر دو معنا به كار رفته

و انتقال ناقص آن در معناة واژاست؛ زيرا حذف شدهآن فرهنگ، موجبيلغت

.است

ترگفته چنان كه پيش-ابهام واژگاني در زبان مبدأ نيز قابل پيگيري است، ولي

 مترجم اغلب با استفاده از ابزار تفسير، از تنگناي ابهام واژگاني مبدأ-شد 

: ذيل توجه كنيديها؛ به مثالگريزد مي

به»ضحك«ة از ريش»ضَحِكَت«)71/هود(» قَائِمةٌ فَضَحِكَتتُهوامرَأَ«  احتمال دارد
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.دشدن باش خنديدن يا حائضيمعنا

بِ« يتَرَبصنَ طَلَّقَاتالْمقُرُوءٍو ثَالثَةَ رطُهي به معنا»قُرُوءٍ« اگر)228/بقره(»أَنْفُسِهِنَّ

سه زنان مطلّةعدبر اين اساس اين آيه، باشد، ي به معنا»قُرُوءٍ« واگراستطُهر قه

2/573طبرسي،(. آنان سه حيض خواهد بودةحيض باشد، عد(

»النجم«واژة يابد؛ شايد بتوانيتواند از ابهام خالصينميالبته مترجم در موارد

. از اين نوع به شمار آوردي الرحمن را مصداقةسور6ةدر آي

يسجدانِو الشَّمس والْقَمرُ بِحسبانٍ« »النَّجم والشَّجرُ

و مترجمانيبرخ و برخي را به معنا»نجم« مفسران راي ستاره  گياهيبه معناآن

و دليل آورده ساقه گرفتهيب زيرا ندارد؛ي ستاره با سياق آيه همخوانياند كه معنا اند

م5ةآي و گياه سخن و در اين آيه از درخت و ماه وي از خورشيد از معناراند ندارد

و يكباره به سراغ شجر رود؛ و ستاره سخن گويد و ماه بنابراين، به حكم خورشيد

و تقابل  و كوچك سماو(سياق وي يعنيبين دو چيز بزرگ و بزرگ و ماه خورشيد

و گياهي يعنيكوچك زمين راينم) درخت . ستاره گرفتيبه معنا توان نجم

تري مفسران معناياما برخ بهي در آيات متعدد»نجم«. اند جيح داده ستاره را

:رفته است ستاره به كاريمعنا

يهتَدونَ« ممِ هبِالنَّجاتٍ والمع16/نحل(»و(»ىومِ إِذَا هالنَّجو «)1/نجم(»الثَّاقِب مالنَّج «

حج12/و نحل54/و اعراف97/و نيز انعام)3/طارق( .هاو جز اين222و18/و

 يابد، شايستهي متن مبدأ رهاييرت اگر مترجم نتواند از ابهام واژگاندر هرصو

و مانند آن به مخاطب القايا آن را به گونه است . كندء مناسب مانند پانوشت

يابهام ساختار.3

ي صرفيها ابهام در ساخت

و به ابهام در ساختارهاي صرفي زبان فارسي معموالً از ارجاع ضمير مذكر

مييامرجع مؤنث بودن و زمان آن ناشي دو»هاآن«: براي مثال. شود شمار شامل

دمرد،  ميو و چند زن و يك زن، چند مرد توان نميچنينهم.شودو زن، يك مرد

و با ضمير آن و مانند آن در زبان فارسي بين مذكر فرق گذاشت، در حالي مؤنث ها



192 

مـذكربهابهام در ساختارهاي صرفي زبان فارسي معموالً از ارجاع ضمير

مي يا مرجعو مؤنث بودن و زمان آن ناشي »هاآن«: براي مثال. شود شمار

د شامل دو مرد، مو و چند زن و يك زن، چند مرد .شـوديو زن، يك مرد

آن نميچنين هم و توان با ضمير و مانند آن در زبان فارسي بـين مـذكر  ها

در مؤنث ،زبان عربي ايـن امكـان وجـود دارد فرق گذاشت، در حالي كه

.ممكن است مسير ورود ابهام را به ترجمه فراهم آوردامري كه

كه،زبان عربي اين امكان وجود دارد كه در ممكن است مسير ورود ابهام را امري

.به ترجمه فراهم آورد

و متعددي كه در معنا»آموختن«فعل مانندياشتراك افعال مي الزم  رودي به كار

:ييك مثال قرآن.استبه ترجمه ورود ابهامي براينيز بستر مناسب

»أَوو فِي يومينِ سبع سماواتٍ فِي كُلِّ سماءٍفَقَضَاهنَّ )12/فصلت(»أَمرَهاحى

گردد؛ امايم است، بازي كه مؤنث مجاز»سماءٍ« به داليل تأنيث به»أَمرَها«ضمير

و تأنيث در ضمير متصل فارسيةدر ترجماز آن جا كه  است، مشترك»ش« تذكير

مي با ابهام ترجمه :شود همراه

د... وحير هر آسمانو (... كردي امرش را )خداامر/ امرآسمان.

مي صرفيها ساختينيز برخ)يعرب(در زبان مبدأ گاه د،شوي موجب ابهام

مسجِدٍ«:مانند خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ منِي آدب )31/اعراف(»يا

مطلوبيت« تواند اسم زمان يا اسم مكان باشد كه در صورت اول،يم»مسجد«

دريطلوبيت آراستگم«و در صورت دوم،» در زمان عبادتيآراستگ هنگام حضور

م»مسجد .رساندي را

»وإِال ه يعلَمها ال )59/انعام(»وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ

و جمعي به معنا»مفْتَح«تواند جمعيم»مفَاتِح« به» مفتاح«يا»مِفْتَح« خزاين

. كليدها باشديمعنا
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ي نحويابهام در ساختارها

وةتواند در زنجيرمي داليل گوناگونيابهام به  عناصر نحوي در زبان فارسي

و مي .دانست تر از ديگر انواع ابهام آن را گستردهةتوان دامن عربي به وجود آيد

از برخي كه در اغلب موارد دهد بررسي موارد ابهام در زبان فارسي نشان مي

.عناصر نحوي ابهام زاست هاي چينش صورت

و دخترپ:1مثال ( را ديدممعلمسر هم. آيا آن دو فرزندان() است؟معلمآيا پسر

)معلم هستند؟

و همسرم را به مسافرت بردمةخانواد:2مثال هم(. خودم آيا خانوادة همسر را

)به مسافرت برده است يا فقط همسرش را برده است؟

.دخالت بيشتر دانشمندان در سياست قابل مشاهده است:3مثال

.الت دانشمندان در سياست بيشتر شده استدخ-

مي دانشمندان بيشتر- .كنندي در سياست دخالت

كَبِيرًا«:يمثال قرآن طُغْيانًا إِال مهزِيدي )60/اسراء(»فَما

آنيول«: فوالدوندةترجم نم جز بر طغيان بيشتر بيشتر آنها طغيان(».افزايديها

بي مي ميكنند يا يا طغيان آنها )شود؟ شتر

، در تركيب دو يا چند جمله نيز ممكن است ياد شدهيها افزون بر ابهام

. بروز كنديهاي ابهام

ميي به احمد گفت كه به زوديعل:1مثال .كند پاداش زحماتش را دريافت

م:2مثال .خواست مردود نشود كه نشديدلش

.همه درست بودمنتقد پنج غلط از مقاله او گرفت كه اتفاقاً:3مثال

و برايها ابهام در مثال ي ياد شده ازتركيب نادرست به وجود آمده است

در، عناصريجابجاييا يك ويرگول تنها گذاشتنها، برطرف كردن آن يا تغيير

بريها ابهام در مثالة دقيق عوامل به وجودآورنديبررس. ساخت الزم است  فوق

گش. استي دستور گشتارةعهد ) ظاهر(=»ساخترو«ها ظاهر مثال،يتاردر دستور

ويهاو عبارت رو كوچكتر كه ازتحليل متجزيه ژرف«آيديساخت به وجود
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 عناصـر نحـوي در زبـانةتواند در زنجيـرميابهام به داليل گوناگوني

و مي و عربي به وجود آيد تـر از ديگـر آن را گستردهةتوان دامن فارسي

.دانست انواع ابهام

كـه در اغلـب مـوارد دهد بررسي موارد ابهام در زبان فارسي نشان مي

.عناصر نحوي ابهام زاستهاي چينشصورتازبرخي

م»ساخت م: مثاليشود؛ براي ناميده :دهديخانم دكتر ديروز به سفر رفت، دو معنا

(او به سفر رفته است. خانم دكتر است- )ژرف ساخت اول.

)دوم ژرف ساخت(خانم به سفر رفته است. دكتر استي خانم همسر آقا-

رو دو ژرف ساخت به كاري برا يك روساختدر اين مثال، و از اين رفته

. استشدهموجب ابهام 

 هاي قرآن هايي از ابهام نحوي در ترجمه نمونه

بعضًا«.1 ضِكُمعب كَدعاءِ نَكُميولِ بالرَّس اءعلُوا دع63/نور(»ال تَج(

»ولِدالرَّس اءدعائكم«و»دعاء الرسول اياكم«: تواند دو تفسير داشته باشديم»ع

را مترجمان قرآني برخ»الرسول موجود اند كه ابهام ترجمه كردهيا به گونهاين آيه

ةمانند ترجم ترجمه نيز انتقال يافته است؛به است،يدر آيه كه از نوع ابهام عرض

:زير

به از خودتانيمبر را در ميان خود مانند خطاب كردن بعضخطاب كردن پيا«-

)فوالدوند(». قرار مدهيد]ديگر[يبعض

أَهلَ الْبيتِ ويطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا«.2 سالرِّج نْكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدي )33/احزاب(»إِنَّما

م«- ازيخواهد آلودگيخدا فقط و شما را پاك]رپيامب[شما خاندان را و پاكيزه بزدايد

)فوالدوند(».گرداند

و برخي، رضاييآقايان مكارم شيراز پس» فقط« ديگر نيز از واژهيو همكاران

كه در جمله باعث شده»فقط«جايگاه قيد اما.اند واژه خدا استفاده كرده از است

و اين مطلب نادرست را به خوا ياد شده كژتابيها ترجمه ننده القا كنند كه باشند

ازيخدا فقط آلودگ و مثالً علم لدنآن را آنيها برطرف ساخته ؛ استها نداده به
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ي، جز اين اقتضايي از زنجيره عناصر نحويجايگاه فقط در چنينيزيرا معنا

و آيه را اين گونه ترجمه» فقط«اگر جاي قيدكهيندارد، در حال را عوض كنيم

مي«م كه كني اين برداشت» آلودگي را فقط از شما خاندان بزدايدخواهد خدا

.نادرست به ذهن نخواهد آمد

مِنْكُم خَاصةً«.3 ظَلَموا ال تُصِيبنَّ الَّذِينَ فِتْنَةً )25/انفال(»واتَّقُوا

نميا از فتنه« ».رسد، بترسيدي كه تنها به ستمكاران شما

؛ود از ستمكاران شماچيست نيست مقصاين ترجمه مبهم است؛ زيرا مشخص

 شما يا ستمكاران بر شما؟ميان ستمكاران از

كه يادةترجم فتنه شده افزون بر ابهام، كژتاب نيز هست؛ زيرا مشخص نيست

ديگران نيز شامل همه هست جز ستمكاران شما يا افزون بر ستمكاران شما، شامل

.)است اين ابهام را به وجود آورده»تنها«به»خاصه«ةترجم(شود؟يم

 از شما كه ستمي پروا كنيد كه مختص كسانيا از فتنه:ي پيشنهادةترجم

.كنند، نيستيم

. كه به ستمكاران از بين شما اختصاص ندارد، پروا كنيديا از فتنه: يا

و«.4 آنَيطُوفُونَ بينَها )44/رحمن(»بينَ حمِيمٍ

م« و مييان آب گرمدر ميان آن )يخرمشاه(».گردندي جوشان

و معلوم نيست كه بين با ابهام روب»ميان«اين ترجمه به دليل تكرار آتش رو شده

و آمد و آب جوشاني هستندو آب جوشان در رفت .ا درون آتش

:ديگر از آيهةچند ترجم

».و ميان آب جوشان سرگردان باشند] آتش[ميان«: فوالدوند-

و آمدند«:م مكار- و آب سوزان در رفت ».امروز در ميان آن

م«:ي آيت- و آب جوشان ».گردنديو اكنون در ميان آن

آب«:ي صفو- و ميآنان ميان آتش و بس جوشان ».گردندي داغ

:دو نكته

وي همخوان»جوشان«با»گرم«،ي خرمشاهي آقاةدر ترجم ة در ترجم ندارد

. استزايد»در«ي آيتيآقا
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 ابهام در ساختارهاي نحوي زبان مبدأ

يد كه شمار زيادندهيمو اعراب القرآن اين نكته را به دستكتابهاي تفسيري

يگوناگون را پذيرا شوند؛ برايها توانند نقشيميآن از نظر نحوقريها از واژه

آي»شيباً«: مثال رايها نقش اندتويم»واشْتَعلَ الرَّأْس شَيبا« مريمة سور4ة در  زير

.تمييز، حال، مفعول مطلق، مفعول الجله: پذيرا شود

حنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاس« رومة سور30ةآي در»هفطر« يا لِلدِّينِ كهجو فَأَقِم

يايتواند مفعول به برايم»...علَيها .مفعول مطلق باشد فعل محذوف

حال، مفعول به، مخصوص به ذم،يها نيز نقشدسمة سور4ةآيدر»هحمال«

م و بدل را .تواند قبول كندينعت

هماينك با توجه مقصد ها را به زبان اين نقشةبه اين مسئله، آيا مترجم بايد

و تنها يك نقش را مطرح  دروسازدانتقال دهد يا بايد با استفاده از قراين، تنها

؟كندديگر اشارهيها به نقشيشرايط

و حوزا  كه آيامطرح استبا اين عنوان نيزي ديگرةين مسئله در جايگاه

 كارشناسان به اين نتيجه»كاربرد لفظ در بيش از يك معنا جايز است يا خير؟«

كه رسيده اگر مانعي عقلي در ميان نباشد، استعمال لفظ در بيش از يك معنا اند

وو معتقدند كه اشكال ندارد آنةكه فرستند يژه در خصوص متن مقدس قرآن به

و توانمند متعال است ميعالم مطلق توان نقش هاي، در صورت فقدان مانع عقلي،

 سر راه پذيرشبريدو مانع اصلاز نظر برخي ديگر اما. نحوي متعدد را پذيرفت

: وجود داردياهچنين نظري

و اصول آني عقالينخست اين كه قرآن به زبان مردم نازل شده  محاوره در

و مردم آن زمان، بلكه مردم همه زمان و مكان رعايت شده است در،ها ها موارد جز

.دارند روا نميي عناصر نحوي استعمال بيش از يك نقش را برا،يبسيار جزئ

بهي عناصر نحويافزون براين، در نظر گرفتن بيش از يك نقش برا ، معنا را

م و برداشيابهام مي متفاوتيهاتكشاند  كه در سطحيشود، در حالي را سبب

 را جز در موارد بسيار اندك،ي چنين ابهام يا اختالف برداشت، قرآنةمخاطبان اولي
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ازي برخيعادا بقره، بر اساسة سور103و102 در آيات مثاليبينيم؛ براينم

، رنگارنگيها اين احتمال. داردوجوديمعناي بيش از يك ميليون احتمال،مفسران

و احتمالكم دانشيبرآمده از و در برخيتفسيريها مفسران  موارد بسياري ضعيف

م احتمال ها،آنيسازضعيف است كه با پاك و چه بسايها به شدت كاهش يابد

!از ميان برداشته شودكامالً 

ازةنكت  قابل توجه اين است كه آيا مخاطب اوليه هم پس از شنيدن اين آيات

چنين كامالً روشن است كه اگر كرده است؟ميجز يك معنا برداشت9يامبر خداپ

ببود م، ويا ابهام روبرو ميي بعديها به نسل مسئله قطعاًشد ي، در حاليافت انتقال

و مخاطب با شنيدنيا كه چنين مسئله ب مطرح نبوده و رداشت واحد، آيات قرآن

.شده استميكامالً قانع 

توانيم خالف بالغت است؛ زيرا چگونهياهه، پذيرش چنين نظرياز اين گذشت

و چگونه چنينييك گوينده را كه سخن روشن توانديميسخن ندارد، بليغ شمرد

!تأثيرگذار باشد

ك پذيريم،يم يا اگره اساساً اين نظريه را نپذيريمبنابراين، تنها راه حل اين است

خي باطنيآن را به معنا صورت، انتقال اص ارجاع دهيم كه در اينو مخاطبان

. نداردي مختلف در يك سطح توجيهيها نقش

 نادرست موارد، پذيرش بيش از يك نقش به قطعازيدوم اين كه در برخ

ي عقلي مقيد كنيم كه مانعيه، بايد آن را به مواردو بر فرض پذيرش نظري است

نم. در برابر آن وجود نداشته باشديوعرف :ونه به عنوان

بعضًا«.1 ضِكُمعب كَدعاءِ نَكُميولِ بالرَّس اءعلُوا دع63/نور(»...ال تَج(

: دوتركيب دارد كه عبارت اند از»دعاء الرَّسولِ«

آن، مصدر به فاعلة اضاف-الف ماين گونه كه بر اساس : شوديبرداشت

(ديگران دانستيرا نبايد همسنگ با فراخوان9پيامبريفراخوان دعاء الرسول.

دعوت پيامبر از شما؛اكماي(

م، مصدر به مفعولة اضاف-ب  مسلمانانكهشودي كه بر اساس آن برداشت

را هستنددر گفتارشان9موظف به حفظ حرمت مانند ديگرانو نبايد آن حضرت
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»دعائكم الرسول كدعائكم«. صدا بزنند

 توانند مطابق شأن نزول آيه باشندينم داشتبردو اين كه به قطع اين با توجه به

م دويآيا ؟»دعاء الرَّسولِ« عبارتيمعنا را برا توان اين  پذيرفت

قُرُوءٍ«.2 ثَالثَةَ يتَرَبصنَ بِأَنْفُسِهِنَّ طَلَّقَاتالْم228/بقره(» و(

اگ زنان مطلّةعد طهر باشد،ي به معنا»قُرُوءٍ« اگر و طُهر حيضيربه معناقه سه

م.) مجمع البيان، ذيل آيه.(سه حيض خواهد بودعدة آنان باشد،  دويآيا توان هر

 در نظر گرفت؟رامعنا 

فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ«.3 إِال اللَّه والرَّاسِخُونَ تَأْوِيلَه لَمعي )7/عمرانآل(»...وما

و راسخانةيل قرآن ويژ، تأو عطف شده باشد»اللَّه«بر»راسخون«اگر در خدا

و اگر جمل اختصاص مستأنفه باشد، تأويل تنها به خدا»والرَّاسِخُونَ«ةعلم است

آيه ذكر شود؛ با از خارج ديگري مگر آن كه دليل)مجمع البيان، ذيل آيه( يابد،يم

م اين وصف،  توان هر دو نقش را درست پنداشت؟يآيا

4.»منَهرَوينِمِثْلَييالْع أْير 13/آل عمران(»هِم(

و مرجع ضمير»رونَ«اگرفاعل و مفعول آن مشركان مسلمانان»مِثْلَيهِم« مسلمانان

 خودينيروها مسلمانان در جنگ بدر دشمن را دو برابر: باشد، برداشت چنين است

و ضمير به مشر»يرَونَ«يو اگر ضمير فاعل) تر از آنچه بودندكمييعن(ديدنديم كان

و مرجع ضميريمفعول مشركان باشند، برداشت»مِثْلَيهِم« به مسلمانان بازگردد

با. خود ديدندينيروها مشركان در جنگ بدر مسلمانان را دو برابر: شوديم  حال

م !توان هر دو راپذيرفت؟يتوجه به اين دو نقش، آيا

جد از اين دست فراوان است كه پذيرش نظريهيهاي نمونه يرا با مشكالت

مروب كهيرو ميكند تا آنجا و در اين شويم ناگزير از پذيرش آن صرف نظر كرده

.واهللا العالمباشيم؛ محاوره پايبنديعقالي مورد به اصول

دريگرفته تا بتواند معارف بسيار بلند اله ها بهره بله، قرآن از تمام ظرفيت  را

و هموارهيبگنجاند؛ اما هرگز قالب شكن اين مردماني كوچك زبانيها قالب  نكرده

بري معرف» مبينيعرب«خود را . كرده استيآن تحدو
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و و پيچيـدگي عبـارت منظور از ابهام محتوايي در زبان مقصد، تعقيـد

برخي انواع ترجمه به تناسـب اقتـصاي سـاختار. بودن آن است شوارد

و سرآن، درگمي را به دنبال دارندنوعي پيچيدگي

يابهام محتواي-4

و و پيچيدگي عبارت  بودن شوارد منظور از ابهام محتوايي در زبان مقصد، تعقيد

سر برخي انواع ترجمه به تناسب اقتصاي ساختار آن،. آن است و  نوعي پيچيدگي

:؛ مانندگمي را به دنبال دارنددر

)50/نحل(»يخَافُونَ ربهم مِنْ فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ«:1مثال

م«- )پاينده(».ترسندياز پروردگارشان از باالتر خويش

م«- )يجالل الدين فارس(».ترسنديپروردگارشان را از فرازشان

قُلُوأُشْرِبوا«:2مثال )93/بقره(»وبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِهِمفِي

دل«- )ي تفسيرطبرةترجم(». ايشاني ايشان گوساله به كافريهاو بخورانيد اندر

دل«- رايهاو نوشانده شدند در شد گوساله با دلشانيدوست(» خود گوساله ) آميخته

)يمعزّ(

 ابهام محتوايي در زبان مبدأ

مدريابهام معناي و ابهاميتوان بر اساس نوع ابهام به ابهام ذاتيزبان مبدأ را

. تقسيم كرد كه شرح آن به قرار ذيل استيعرض

ي ابهام ذات-الف

وي دارند، بدين معنا كه با مراجعه به منابع تفسيري آيات ابهام ذاتيبرخ

و اصول محاوريگير بهره ن دستآيتوان به معناينم،ي عقالية از ادبيات عرب

و تنها راه دريافت معان است قرآنةد اشار آن رجوع به راسخان در علم مورييافت

و آنان اهل بهرهيكه از علم اله توجه زيريها به نمونه. باشنديم:بيت مندند

:فرماييد

و: حروف مقطعه، مانند.1 ص  ...الم، الر،
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فِ«.2 ضاألراتِ واومخَلَقَ الس علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُموهو الَّذِي رْشُهع سِتَّةِ أَيامٍ وكَانَ ي

)7/هود(» ...أَحسنُ عمال

كس«- و زمين را در شش روز است كه آسمانياو ] قدرت[آفريد وعرش] شش دوران[ها

)مكارم(»...او بر آب قرار داشت

) فوالدوند(» ...و عرش او بر آب بود...«-

و حقيقت انسانيشايد يك معن[و عرش با عظمت او ...«- جا است، اين عرش كه روح

)يا قمشهياله(» ...]شايد مراد از آب علم باشد[بر آب قرار يافت] مراد باشد

رو«- و تخت او بر و زندگةكه وسيل[آبيو عرش ةهم[بود] هر چيز استي حيات

و تواناي و آن آسمان اوينيموجودات تحت قدرت آبد و و زمين )االسالم فيض(» ...]را آفريد ها

مبهمة از ترجميوالدوند بدون هيچ توضيحفيساير مترجمان نيز مانند آقا

.اند خويش گذشته

وأَشْفَقْنَ«.3 يحمِلْنَها أَنْ علَى السماواتِ واألرضِ والْجِبالِ فَأَبينَ عرَضْنَا األمانَةَ  مِنْهاإِنَّا

ظَلُوما جهوال إِنَّه كَانَ )72/احزاب(»وحملَها اإلنْسانُ

و واليت الهيه[ما امانت«- و كوه را بر آسمان]تعهد، تكليف و زمين عرضه داشتيم،ها ها

سر آن بر ها از حمل آن و از آن هراسيدند، اما انسان آن را و برتافتند دوش كشيد، او بسيار ظالم

)مكارم(».]و به خود ستم كرد چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت[ بود جاهل

و كوه را بر آسمان]و بار تكليفياله[ما امانت«- و زمين از ها عرضه كرديم، ها پس

و از آن هراسناك شدند )فوالدوند(» ...برداشتن آن سرباز زدند

ــه ارا ــز ب ــان ني ــةديگــر مترجم ــهئ ــسنيا ترجم ــبهم ب ــرده م ــه ده ك ــيچ گون ، ه

.انده نكردهئ آن اراي يا چيست، اين عرضهي چگونگةدرباريوضيحت

يعرَضي ابهام معناي.ب

ول نداشتهي ابهام،، در عصر نزوليآيات مشتمل بر ابهام عرض  بر اثرگذرياند،

و مراجعان به قرآن، ابهام و فاصله افتادن بين زمان نزول هايهاي زمان رخ در آن

كه داده و از جمله است و سبب نزول بررسي اغلب با مراجعه به منابع تفسير شأن

درةنمون. شوديم برطرفآيات  »دعاء الرَّسولِ« نورةسور63ةآي روشن اين ابهام را

م آن پيش كه شرح مو. توان ديديتر گذشت، و از اين ارد در آيات قرآن بسيار است

آنعرف نيها نيز چندا ابهام از وينمي قطعةست، هرچند گاه به نتيجن دشوار  رسد

م مترجم در ميان .مانديچند تفسير مردد
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ةوظيف پس از بيان انواع ابهام در زبان مبدأ با محوريت متن مقدس قرآن، اينك

م در تر گفته چنان كه پيش. گذاريميمترجم در برابر اين ابهامات را به بحث شد،

ايتقسيم بند شد)ناخودآگاه(يو زبان) خود آگاه(يبهام به دو نوع ادب اوليه،  تقسيم

وينوع ادبانتقال كه  آن به زبان مقصد نه تنها اشكال ندارد، بلكه عين صواب

ويهنرمند يكيم مترجم است ويياب ارزشي ارتقايها مؤلفهازيتواند

. به شمار آيدترجمهيگذار ارزش

عي ذاتيهاماما در مورد ابها  به عهده دارد؟يا، مترجم چه وظيفهيضرو

وجود ابهام هاي ذاتيازي خالصي براي ظاهراً گريزكهدر پاسخ بايد گفت

دري تفسيريها ندارد، مگر در حد افزودن توضيح يها مثال به ترجمه، چنان كه

باعرضييها پيش گفته گذشت؛ اما در خصوص ابهام بهم، مترجم بايد راجعه

و مناب و پس از آن، آيه را ترجمهرع آن، در تفاسير .كند فع ابهام بكوشد
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