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ً
اخلالصــةّ :
يقــدم الكاتب يف املقال احلــايل ترمجة لبعض
ً
املقاطــع مــن مقالــة لوتــار كوبــف ،حماوال مــن خالهلا أن
ً
يتناول بعضا من اكتشافاته اللغو ّية.
وقد سعى الكاتب عند انتخابه ملداخل مقالته أن تكون
ّ
العلميــة يف البــاد يف
مقاطــع مقالتــه مفيــدة لألوســاط
دراساهتا املقارنة بني القرآن والتوراة.
ً
وانســجاما مــع رغبتــه يف مز يــد التبيــن والتوضيــح
لتحقيقــات واكتشــافات لوتــار كوبف أشــار الكاتب إىل
ُ
ّ
ّ
والفارســية
العربية
أمثلــة أخــرى من القــرآن والنصــوص
ٍ
ً
ّ
لتضاف بدورها إىل تلك اليت ذكرها املؤلف سابقا.

Abstract: The author of the article has
attempted to translate parts of Lothar
Kopf›s essay in order to review some
of his linguistic findings. To select
the right entries from the article, the
author has taken in to consideration to
choose the ones which are relevant to
the comparative studies of the Qur›an
and the Torah, and hence of great
importance to the academic community of the country. In addition to this,
in order to better explain and reflect
Lothar Kopf›s research and findings,
he added more evidence of the Quran
and Arabic/Persian texts.

األساسية :الكتاب ّ
ّ
املقدس ،لوتار كوبف ،علم
املفردات
ّ
ّ
ّ
اللغــة ،اللغات الســامية ،العبر يــة ،اللغــة العربية ،اللغة
ّ
الفارسية ،القرآن ،التوراة ،اإلجنيل.

Key words: Holy book, Lothar Kopf,
linguistic, Sami, Hebrew, Arabic, Persian, the Quran, Torah, Bible.

اجلــذور العر ّبيــة وبعــض املرادفــات لقواميــس الكتــاب
ّ
املقدس ()1

چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر بــه ترجمــه بخش هایی
از مقالــه لوتــار کوپــف اقــدام کــرده اســت تــا از ایــن رهگــذر ،به
مــرور برخــی یافتــه هــای زبــان شناســی وی بپــردازد .نویســنده
در انتخــاب مدخــل هــای مقالــه توجــه داشــته اســت کــه
بخــش هایــی از مقالــه کــه بــرای مطالعــات تطبیقــی قــرآن
و تــورات بــرای جامعــه علمــی کشــور درخــور توجــه باشــد،
انتخــاب شــوند .عــاوه بــر ایــن ،در راســتای تبییــن و انعــکاس
بهتــر تحقیقــات و یافتــه هــای لوتــار کوپــف ،شــواهد بیشــتری
از قــرآن و متــون عربــی فارســی نیــز بــدان افــزوده اســت.
کلیــدواژه :کتــاب مقــدس ،لوتــار کوپــف ،زبــان شناســی،
زبــان هــای ســامی ،عبــری ،زبــان عربــی ،زبــان فارســی ،قــرآن،
تــورات ،انجیــل.
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درآمد
آقــای لوتــار کوپف تحصیالت دانشــگاهی خود را با ریاضیات آغاز کرد ،ســپس به مطالعه
زبانشناســی تطبیقی زبانهای سامی ،به طور خاص عبری ـ عربی روی آورد .تحلیلهای
او در تأثیــر متقابــل عبــری و عر بــی مــورد توجه زبانشناســان معاصر بوده اســت؛ برای مثال
در دانشنامــه الهیاتی عهد عتیق 1که مهمترین قاموس زبانشناســی تورات عبری در حال
حاضر محســوب میشــود 2،به آراء وی ارجاع داده میشــود 3.این پژوهشگر توانمند در 47
ســالگی ،یعنی در اوج پختگی علمی و تواناییهای زبانشناسی دیده از جهان فروبست.
برخی از مقاالت ایشان عبارتند از:
 .1تأثیرات الهیاتی بر فقه اللغه عربی در دورۀ میانه

4

ب مقدس []1
 .2ریشهشناسی عربی و معادلهایی برای قاموسهای کتا 

5

ب مقدس []2
 .3ریشهشناسی عربی و معادلهایی برای قاموسهای کتا 

6

 .4قاموسهای عربی به مثابه ابزار کمکی در فرهنگنگاری عبری

7

 .5برخورد با واژگان دخیل در واژهشناسی عربی دورۀ میانه

8

کوپف ،به ترجمۀ متون کالسیک ادبی ـ علمی نیز عالقمند بوده ،از جمله:
األخبار 9ابن قطیبه (276ق885 /م) به سال 1949م در پاریس منتشر
الف) ترجمۀ عیون
ِ

شد.

ب) ترجمۀ کتاب الحیوان اثر جاحظ (255ق869 /م) ،در سال 1953م
10

ج) بخش جانورشناسی کتاب اإلمتاع و المؤانسة ،اثر ابوحیان توحیدی (414ق1023 /م)
که به سال 1956م منتشر شد.

11

1. Theological Dictionary of the Old Testament

 .2برای معرفی تفصیلی از این قاموس ر.ک به :مقاله «تحوالت در دانش ریشهشناســی تورات عبری از گزنیوس تا رینگرن» در
ایرانشهر امروز ،شماره  ،6ص 82ـ .93
 .3از جمله ر.ک به:
v. 11, p. 254
v. 15, p. 98
v. 15, p. 350
4. “Religious Influences on Medieval Arabic Philology”, Studia Islamica, No. 5 (1956), pp. 33- 57.
5. “Arabische Etymologien und Parallelen zum Bibelwörterbuch”, L. Kopf, Verus Testamentum, vol. 8, Fasc.
2 (Apr.1958), pp. 161- 215.
6. “Arabische Etymologien und Parallelen zum Bibelwörterbuch”, L. Kopf, Verus Testamentum, vol. 9, Fasc.
3 (Jul., 1959), pp. 247- 284.
7. “Das Arabische Wörterbuch als Hilfsmittel für die Hebräische Lexilographie”, Vetus Testamentum, VI
(1956), pp. 286 – 302.
8. “The Treatment of Foreign Words in Mediaeval Arabic Lexicology”, Scripta Hierosolymitana, IX (1961),
pp. 191- 205.
9. The Uyun al-Akhbar: the natural history section from a 9th century "Book of useful knowledge", Leiden:
Brill, 1949.
10. The "book of Animals" (kitab Al-hayawan) of Al-Jahiz.
11. The Zoological Chapter of the Kitāb al-Imtā' wal-Mu'ānasa of Abū Ḥayyān al-Tauḥīdī (10th Century), L.
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مجموعــه مقــاالت فــوق به همراه دیگر مقاالت عبری این نویســنده به همت آقای گوشــن گو ِتشــتاین 12به صورت یک
کتاب ذیل عنوان بررسیهایی در باب قاموسنگاری عربی ـ عبری 13به سال 1976م منتشر شده است.
امــا در رابطــه بــا مقاله حاضر ذکر چند نکته مقدماتــی ضروری مینماید .به دالیل متعددی بــه جای ترجمه کامل ،به
گزینــش بخشهایــی از آن متمایــل شــدم .مهمترین مال ک در انتخاب مدخلهای این مقاله مــواردی بودند که به نظر
میرسید برای مطالعات تطبیقی قرآن و تورات برای جامعه علمی کشور درخور توجه باشد .عالوه بر این ،در انعکاس
بهتر تحقیقات پرفســور کوپف ،شــواهد بیشــتری از قرآن ،متون عربی ـ فارســی نیز افزودیم .تنها مال ک در این افزودهها
تبیین بهتر یافتههای لوتار کوپف در زبان فارسی بوده است .هر چند این اضافات بهسادگی قابل تشخیص نیست و
تنها در مقایسه با متن اصلی نمایان میشود ،باید تأ کید کنم که هیچ یک از آنها در نتیجهگیری نویسنده تأثیر منفی
نداشته که در تکمیل آن بوده است.
از ســوی دیگر ،با توجه به اینکه مباحث آقای کوپف بســیار فنی و موجز اســت ،ترجمۀ کامل آن با توجه به پیشینه کم
این موضوع در فارســی دشــوار مینمود .تا جایی که اطالع دارم ،نوشــته حاضر نخســتین تالش در توجه به تحقیقات
این زبانشناس است که به فارسی ارائه میشود .با این امید که گامی مؤثر در توجهدادن به اهمیت فراگیری زبانهای
سامی از جمله عبری در فهم عمیقتر زبان عربی به شمار آید .در نهایت ،مشخصات نشر اصل مقالۀ چنین است:
“Arabische Etymologien und Parallelen zum Bibelwörterbuch”, L. Kopf, Verus Testamentum,
vol. 8, Fasc. 2 (Apr. 1958), pp. 161- 215.

وی در ســال بعد ،یعنی  ،1959مقاله مفصلتر دیگری نیز با همین عنوان منتشــر کرد که ادامه همین موضوع به شــمار
مــیرود .امیــدوارم بهزودی ترجمــۀ بخشهایی از آن نیز در اختیــار خوانندگان گرامی قرار بگیــرد .اکنون برخی از یافته
های زبانشناسی آقای لوتار کوپف را مرور میکنیم:

َ َ
אָ מַ ר לֹו  / āmar lô /أ َمر له ِبـ

عبــارت «آذوقــهای بــه او داد» در اول پادشــاهان  18 :11ترجمــۀ تحتاللفظــی متــن عبــری نیســت ،بلکه برگــردان یک
اصطــاح اســت :וְ לֶחֶ ם אָ מַ ר לֹו veleḥem āmar lô /؛ ایــن تعبیر با یک اصطــاح متداول در زبان عربی مطابقت
دارد« :أمــر لــه ِبـــ» که در هنگام عطاکردن و بخشــیدن چیزی به کســی به کار میرود .چنیــن مینماید که در هر دو زبان

یــک مصــدر در تقدیر اســت .به این ترتیب ،این اصطالح اینگونه «دســتور (اعطاء) آذوقــهای را ب ه او داد» فهمیده می
شــود؛ ز یــرا فعــل َآم َ
بهــای عبری/عربی باال
ر/أم َر در هر دو زبان به معنای گفتن/دســتوردادن اســت .بنابراین در ترکی 
فعل «دادن» در تقدیر است.
برخی از شــواهد عربی آن چنین اســت« :أمر له بعشــرة آالف درهم»« 14،و فی حدیث ّ
عدی بن حاتم أنه لما أتی النبی،
َ
17
أمر له ِب ِمنذة [بالش]»« 15،فاستحسن الخلیفة  ...و أمر له بجائرة حسنة»16و فی الحدیث« :أمر له بتخت ثیاب».

בדא َ / bdʾ /بدأ

َ
ََ
است«:بدأ الشیء َیبدأ:
«بدأ» در عربی به معنی «انجام یک شــیء برای بار نخســت»؛ یعنی بدون پیشــینه و سابقهای
Kopf, Osiris, Vol. 12, (1956), pp. 390- 466, The University of Chicago Press.
12. M. H. Goshen Gottstein
13. Studies in Arabia and Hebrew lexicography, Lothar Kopf; edited by M. H. Goshen-Gottstein, with the assistance of S. Assif. Jurusalem:
Magnes Press, Hebrew University, 1976,

 .14أزهری ،تهذیب اللغة ،ج  ،1ص .15
 .15همو ،1421 ،ج  ،14ص .318
 .16یاقوق حموی ،معجم البلدان ،ج  ،2ص .339
 .17طریحی ،مجمع البحرین ،ج  ،2ص .195
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أی یفعله قبل غیره» 18.این فعل در توصیف افعال خدا به معنی «آفرینش» است:
َ
و بدأ خ َلق اإلنسان من طین»( .سجده)7 :
از معانی آن «آغاز ،ابتدا» نیز است:
َ
َ
19
ِفی َ
فاطمهَ /و َبعدها جائت عناصر األشیاء /النار والتراب /والمیاه والهواء . ...
البدء کانت ِ
َ
عالوه بر شــباهت فونتیکی ـ مفهومی و رابطه خویشــاوندی میان «بدأ» و َ«بدع» در عربی ،مشــتقات زیادی از این ریشه
در معنــای «نــوآوری ،تجــدد» وجود دارد .در این رابطه به طور خاص باید به کلمه «بدعة /بدعت» به معنای نوآوری یا
ایدهای که با سنت و دیدگاه دینی پذیرفتهشده در تعارض باشد ،اشاره کرد .با این توضیح ،این معنی اخیر (مستفاد
از بدعة) برای ریشــه בדא  bdʾ /در وهلۀ نخســت کاربرد عبری قرار دارد[ .با درنظرگرفتن این نکته که در عبری ریشــه
בדע  bdʿ /یعنی با حرف «عین :ע  »ayen /به کار نرفته است] به دو کاربرد آن در تورات عبری توجه کنید:
الف) «در ماهی که َ[یربعام] ابداع نموده بود בָ ּדָ א ( .»bādāʾ /اول پادشاهان )33 :12
این عبارت به واقعهای در ســفر اول پادشــاهان  33 -25 :12با عنوان «گوســاله طالیی َیربعام» اشــاره دارد .کوتاه آنکه،
بعد از فوت ســلیمان قلمرو او بین َرحبعام (فرزندش) و َیربعام (از سرلشــگریان ســلیمان) تقســیم شــد .از آنجایی که
معبد ســلیمان در قلمرو رحبعام قرار داشــت ،رقیب او ،یربعام با خود اندیشــید اگر اهالی سرزمین من برای گذرانیدن
ی به خانۀ خدا در اورشــلیم بروند ،به لحاظ عاطفی دل ایشــان به رحبعام متمایل خواهد شــد و از من روی برمی
قربان 
گرداننــد .بــه ایــن ترتیب «دو گوســاله ســاخت یکــی را در بیتئیل و دیگــری را در دان قرار داد و در کنــار آنها مذبح بنا
نمود و کاهنانی برای آنجا معین کرد و به بنیاسرائیل گفت« :رفتن به اورشلیم برای شما زحمت است؛ اینها خدایان
شمایند که شما را از اسارت مصر نجات دادند!» .از اینرو او یک بدعتی در دین گذاشت.
به این ترتیب به نظر میرســد ترجمۀ عبارت اول پادشــاهان  33 :12در فارســی به صورت «در ماهی که یربعام بدعت
نهاده بود» درستتر باشد.
ب) [ترجمۀ قدیم« ]:بلکه آن را در دل خود ابداع نمودی בֹודָ אם ( .»bôdāʾm /نحمیا )8 :6

20

این عبارت نیز بخشی از پاسخ نحمیا 21به دشمن است که در آن ادعای ایشان را تهمت و بلکه بدعت میشمارد.

גנב َ / jnb /جنب

بســیاری از واژهنامههای تطبیقی برای این ریشــه معادل عربی َ
«جنب» به معنی «ســمت ،کنارِ ،ضلع» قرار دادهاند.

22

در هر دو زبان عربی و عبری ،مشــتقات فعلی آن در حوزۀ معنایی «کنارنهادن ،دورکردن ،بهحاشــیهراندن» به کار رفته
َ
َ َ
اســت«َ :و ُ
ــی أن َن ُ
اجن ِبنــی َو ب ِن ّ
عبــد األصنــام» (ابراهیــم)35 /؛ در کتــاب ایوب «مثــل کاه ،طوفان مــرا پراکنده میکند
ּגְ נָבַ ּתּו genābattû /؛ ( )18 :21همینطور «أجنبی» که به شخص بیگانه یا غریبه گفته میشود.
در کنــار ایــن ،در عبــری یــک توســعۀ معنایــی رخ داده و بــه طور گســترده این ریشــه در معنــای «دزدیدن» بــه کار رفته
است .در تورات مشتقات آن فراوان استعمال شده است( .پیدایش 30 ،19 :31؛ تثنیه7 :24 :؛ دوم سموئیل )42 :19
محل بحث ،ترجمۀ یک عبارت در ســفر پیدایش  15 :40اســت .یوســف پس از تعبیر خواب ساقی ،از او خواست نزد
 .18فراهیدی ،العین ،ج  ،8ص .83
 .19قبانی تا سبز شوم از عشق ،ترجمه موسی اسوار ،ص .216
 .20همینطور ر.ک به.Gesenius, p. 103; BDB, p. 94 :

 .21نحمیا נְ חֶ ְמיָה  Nehemiāh /در لغت به معنی «یهوه تسلی میدهد»؛ יָּה « / yāh /یاهَ ،یه» شکل مخفف «یهوه» ،نک :خروج.۲ :۱۵ ،
22. Gesenius, p. 176; BDB, p. 170.

مشکور ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی ،ج  ،1ص .154
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فرعــون از وی یــاد کند .ســپس در بیگناهی خود این جمله را گفــتּ:כִ י-גֻּנֹ ב ֻּגּנַבְ ִּתי ,מֵ אֶ ֶרץ הָ עִ בְ ִריםki Junnōb /
.junnbtī meʾereth hāʿibrīm
با بررســی ترجمههایی که در اختیار داشــتیم ،روشــن شــد ،عموم مترجمان فعل این جمله را در معنای دوم آن ،یعنی
دزدیدن به کار بردند .برای نمونه برخی از ترجمههای مهم چنین است:
Lutherbible: Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen, (1912),
Webster: For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews (1833),
ASV: for indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews (1952),

َّ َ
عربیِ :لنی قد ُس ِرقت من أرض العبرانیین (1865م)،

ترجمۀ قدیم :زیرا که فی الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شدم (1895م)
ً
ترجمۀ پورداود ـ زرگری :چونکه حقیقتا در سرزمین ِعبرانیان دزدیده شدهام (2008م)
ترجمه پیروز سیار :از سرزمین عبرانیان ربوده شدم (1393ش)

اشــکال اینجاســت کــه ایــن معنی با جملــۀ بعدی یوســف «و اینجا نیــز کار ی نکردهام که مــرا در ســیاهچال افکنند»
ســازگاری مفهومی ندارد .در اینجا یوســف بر بیگناهی خود اصرار داد ،پس میبایست با عبارت نخست نیز تناسبی
داشــته باشــد .میتوان گفت با توجه به توضیحی که در معنای پایهای این ریشــه در عربی گفته آمد و برخی استعمال
های نزدیک آن در عبری ،ترجمۀ فعل גֻּנֹ ב ֻּגּנַבְ ִּתי در سخن یوسف به «راندهشدن ،مطرودشدن» درستتر مینماید.
آقای لوتار کوپف این ترجمه آلمانی را پیشنهاد میکند:
Denn (sculdlos) wurde ich aus dem Lande der Hebräer verstossen, und auch hier habe ich nichts
verbrochen.

بر این اســاس ترجمه پیشــنهادی در فارســی چنین میشــود« :از سرزمین عبرانیان رانده شــدم و اینجا نیز کاری نکردم
که به زندانم افکنند».

َ
ּכָתב עַ ל / kātab ʿal /ک َت َب علی

َ
تعبیــر «ک َتــب علــی» بــه معنــی «واجبگردانیــدن ،مقررکردن» فــراوان در زبــان عربی و به تبع آن در قرآن اســتفاده شــده
است .برخی از شواهد قرآنی آن چنیناند:
َ
َ ُ
کما ک ِت َب علی الذین من ق ِبلکم( .بقره)183 :
ُ
ک ِتب علیکم القتال( .بقره216 :؛ نساء)77 :
َک َت َب علی َن ُ
فسه الرحمة( .انعام)54 ،12 :
و همینطور در آلعمران ،154 :مائده 32 :و حج 4 :نمونههایی از این کاربرد را میتوان دید.
همین ترکیب در عبری و تورات نیز به کار رفته است ،مانند:
ل نماینــد»؛ (دوم
ب اســت הַ ּכָתּוב ָעלֵינּו  ،hakātûb ʿāleinû /عم ـ 
ق هــر آنچــ ه دربــارۀ مــا مکتــو 
الــف) «تــا موافــ 
پادشاهان )13 :22
ب) «چراکه تلخکامیها را بر من مقرر میکنی ִתכְ ּתֹ ב ָעלַי ( .»tiktob ʿāli /ایوب )26 :13

َ َ
קבץ  / qbts /ق َبض
در قاموسهای مختلف برای ریشــه عربی «قبض» به معنای «جمعکردن ،بســتن» معادل קבץ  qbts /قرار داده شــده
سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت1398

175

41

(سدقم باتک یاه سوماق یارب ییاه لداعم و یبرع یاه هشیر

است 23.به لحاظ معناشناسی برخی از کاربردهای این ریشه عربی با ریشۀ קפץ  qpts /نیز مطابقت دارد .در اینباره
ایــن قاموسهــا برای این ریشــه اخیر عبری معــادل عربی «قفص» را ذکر کردند که به لحاظ فونتیک همســاناند ،اما با
«قبض» مترادف است .یکی از مصادیق روشن این تطابق معنایی در قرآن و سفر تثنیه دیده میشود:
َ
أید َی ُهم»( .توبه)67 :
«[انسانهای دو چهره] دستهای خود را از انفاق فرومیبنددَ :ی ِقبضون ِ
«دست خویش را بر برادر فقیر خود مبند וְ ל ֹא ִתקְ ּפֹ ץ אֶ ת-י ְָדָך ( .velō tiqfōts ʾet yādkhā /تثنیه )7 :15
میتوان به تحلیل کوپف این را نیز افزود که حرف  pدر زبانهای سامی ،در عربی با اندکی نرمی به «ف» و کمتر «ب»
یشــود .امــروز نیز بســیاری از واژگان بیگانه که
تبدیــل میشــود ،ماننــد sapun :در آرامــی که در عربی «صابون» گفته م 
متضمن حرف  pمیباشند ،در عربی به ف /ب تبدیل میشوند.

24

َ
כלם  / klm /ک ِل َم (سخن گفتن /آزار رساندن)
شــاید چنیــن نمایــد کــه معنای متبادر از ریشــه «کلم» در عربی «ســخنگفتن» اســت ،امــا این ریشــه متضمن معنای
«زخــمزدن ،آزار و اذیتکــردن» نیز هســت .از اینرو قاموسهای تطبیقی در کنار معنای نخســتی کــه برای «کلم» قائل
هستند ،آن را در مقابل כלם  klm /قرار دادند که به «توهینکردن ،بهسخرهگرفتن» داللت دارد.
بــه نظر میرســد اســتفاده از ایــن معنای عربی در ترجمۀ دو عبــارت از تورات به کار آید که تا کنون نادیده گرفته شــده
اســت [الزم به ذکر اســت که اشــاره نویســنده به ترجمۀ آلمانی اســت؛ از جمله ترجمۀ مارتین لوتر  25،Lutherbibleاما
خوشبختانه در ترجمههای فارسی این دقت رعایت شده است].
«به شبانانی که نزد ما بودند آزار نرسانیدیم ל ֹא הֶ כְ ל ְַמנּום ( .»lō hekhlamnûm /اول سموئیل )7 :25
«و در آن زمیــن صاحــب اقتــداری نبــود کــه اذیــت رســاند וְ אֵ ין-מַ כְ לִ ים ּדָ בָ ר ( .»veʾyn maklim dāḇār /داوران
)7 :18
این بررسی نویسنده ما را به تأمل در ترجمۀ فارسی آیۀ  82سورۀ نمل وامیدارد:
َ ََ َ
داب ًة من األرض ُت َک ِّل ُم ُهم َأ ّن ّ
الق ُول َع َلیهم َأخرجنا َل ُهم ّ
و إذا وقع
الیوقنون.
الناس کانوا ِبآیتنا ِ
ِ
ِ
ُ َّ
عمــوم ترجمههــای فارســی که مالحظه شــد« ،تک ِل ُم ُهم» در آیه را «ســخنگفتن» ترجمه کردند؛ بــرای مثال ترجمۀ آقای
فوالدوند چنین است:
 ...جنبندهای را از زمین برای آنان بیرون میآوریم که با ایشان سخن گوید . ...
میدانیم که این آیه از جهات مختلفی محل بحث بوده است .از هویت آن جنبنده ،برخی تطبیقها در روایات شیعی
تا شرح عالئم آخرالزمان که در کتب روایی ـ تفسیری معرکۀ آراست؛ در اینجا بهتناسب بحث تنها از ُبعد معناشناسی
ُ َّ
به بررسی کوتاه فعل «تک ِل ُم ُهم» بسنده میکنیم .البته این تحلیل میتواند به دیگر مباحث مطرح نیز پرتو افکند.
 .23از جمله:
Gesenius, p. 721; BDB, p.867.

مشکور ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی ،ج  ،2ص .671
 .24برای تفصیل این موضوع ر.ک به:
O’Leary, De Lacy, Comparative Grammar of the Semitic Languages, 1923, p. 62

 .25ترجمۀ لوتر چنین است:
wir haben sie nicht verhöhnt.

و ترجمۀ پیشنهادی کوپف:
Wir taten ihnen nichts zuleide.
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برای استعمال ریشۀ  klmدر اوگاریت شاهدی یافت نشده ،اما این ریشه در دیگر زبانهای سامی در حوزۀ معنایی گسترده
ای به کار رفته اســت :عبری و آرامی به معنی «شــرمندهکردن /ســرزنش و شــماتتکردن» ،در سریانی به معنی «دزدیدن» و
در عربی معنی «آسیبزدن ،صدمه واردکردن» ،در عربی جنوبی «بد تا کردن با کسی /ستمکردن» به کار رفته است 26.در
عربی این ریشه در معنای «سخنگفتن» نیز به کار رفته است ،اما کماکان همان معنای نخست نیز کاربرد داشته و دارد.
قاموسهای عربی ّ
مملو از شواهد فراوانی در این رابطهاند:
«ج ُ
َ«ک َل ُ
مته» أی َ
رحته».

27

28
به محل زخم مار ِ«کلما» گفته میشود.
ُ
َ
کلم :به معنای «جرح :زخم» که به صورت «کلومِ /کالم» جمع بسته میشود.
َ
ُ
ّ َ
29
در حدیث آمده« :إنا نقوم علی المرضی و نداوی الکلمی».

از ســوی دیگــر وجــود اختالف قرائــت در آیه را نیز نبایــد نادیده گرفت .ابن خالویــه در إعراب القراءات الســبع و عللها
آورده:
ً
َ
َ
َ
ّ َ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
کلمهــم» مخففا ،أی ت ِســمهم ،تجرحهم .تقــول العرب :ک ِلمــت زیدا ،أی
إال ابــن عبــاس ،فإنــه قــرأ «أخرجنا لهــم دابة ت ِ
جرحته.

30

هر چند برخی از لغتشناســان صرفنظر از اختالف قرائت موجود ،در همین قرائت مشــهور ،یعنی در باب تفعیل به
صورت ُ«ت َک ِّل ُم ُهم» نیز معنای «مجروحکرد» را محتمل دانستهاند؛ همانطور که ریشۀ «جرح» چه به صورت َ«ت َ
جر ُحهم»
ُ
31
و چه هنگامی که به باب میرود «ت َج ّ ِر ُحهم» به یک معنی است.
در میان ترجمههای غربی تا جایی که اطالع داریم ،تنها برخی از مترجمان به اختالف معنایی در این آیه توجه کرده
ً
اند .البته این بررسی هنوز کامل نیست و نتایج بهدستآمده مبتنی بر منابع محدودی است که فعال در دسترس راقم
این سطور بود .در میان ترجمههای آلمانی صدرالدین احمدیا چنین آورده:

Wir fur sie einen Keim aus der Erde hervorbringen, der sie stechen soll, weil die Menschen an
Unsere Zeichen nicht glaubten.32

فعل  stechenبه معنی «گزیدن ،نیش زدن» به طور خاص در مورد حیوانات و حشرات گزنده استفاده میشود.
و در ترجمههای انگلیسی ،محمدشا کر:

We shall bring forth for them a creature from the earth that shall wound them, because people
did not believe in Our Communications.

در انگلیســی نیــز  woundهم معنــی فعلی «زخمیکردن ،مجروحکردن» و هم معنی اســم «زخم ،جراحت» دارد .با این
توضیح ،ترجمۀ پیشنهادی برای این بخش از آیه در فارسی چنین است:
جنبنــدهای را از زمیــن بــرای آنــان بیــرون میآوریــم که بر ایشــان داغ مینهد .بهراســتی که مــردم به نشــانههای ما یقین
نداشتند.
روایات متعددی که کارکرد این «جنبنده» را توضیح میدهند ،از جمله اینکه بر پیشانی کافران داغ و نشان مینهد،
26. TDOT, v. 7, p. 185

 .27فراهیدی ،العین ،ج  ،5ص .378
 .28ابن سیده ،المحکم والمحیط األعظم ،ج  ،7ص .52
 .29زبیدی ،تاج العروس ،ج  ،17ص .625
القرآن نحاس ،ج  ،3ص .152
اعراب
به:
ر.ک
طور
ن
همی
و
165
ص
،2
ج
،
عللها
 .30ابن خالویه ،إعراب القراءات السبع و
ِ
 .31زبیدی ،تاج العروس ،ج  ،17ص .625

 .32نرمافزار نور ،ذیل آیه.
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میتوانند تأیید این ترجمه باشند .نکته دیگر اینکه عبارت پایانی آیه َ«أ ّن ّ
الیوقنون» مقول قول ّ
الناس کانوا بآیاتنا ُ
دابه
ِ

األرض نیست( .بسیاری از مترجمان آن را نادیده گرفتند)؛ چه اینکه بر اساس نحو عربی در این صورت میبایست با
ِ«إ ّن» شــروع میشــد و عدول از این قاعده نیازمند تقدیرگرفتن در عبارت اســت .این مسئله در تفاسیر ادبی مورد توجه
بوده است 33.به هر روی آنچه مطرح شد در نهایت اختصار بود و تفصیل این بحث مقالهای مجزا طلب میکند.

הוחל  / hvḥl /حول؛ קוה / qvh /قوة
ریشۀ فعلی קִ ּוָה  qvh /به معنای «انتظارداشتن ،امیدبستن» و در شکل اسمی ִתקְ וָה  tiqvāh /به معنی «آرزو ،امید»
در پیوند با ریشــه عربی «قوی» به معنای «قویبودن» و در حالت اســمی ّ
«قوة» به معنای «نیرو و توان» اســت .به همین

ترتیــب הּוחַ ל  hûḥal /بــه معنــای «منتظربــودن» و ּתֹוחֶ לֶת  tôḥeḷet /بــه معنــای «انتظار ،آرزو» را میتــوان با َ
«حول»
َ
بــه معنــای «توانایی ،نیرو» مطابق دانســت؛ همانطور که ایــن دو واژۀ عربی در عبارت معروف «ال َحول وال ّقوة إال باهّلل»
مترادف هم به کار رفتهاند ،معادلهای عبری آنها نیز در عهد عتیق در تناظر با هم قرار دارند ،مانند:
الف) «انتظار ּתֹוחֶ לֶת  tôḥeḷet /عادالن شادمانی است ،اما امید ִתקְ וַת  tiqvat /شریران ضایع خواهد شد»( .امثال
)28 :10
יתי  qīvītī /باشــم؟ امید من ּתֹוחַ לְ ִּתי  tôḥaltī /بر تو میباشــد»( .مزامیر
ب) «و اآلن ای خداوند برای چه منتظر ּקִ ּוִ ִ
[ 8 :39ترجمۀ فارسی )]7
باید توجه داشــت که יחל  ỵḥl /در باال شــکل دیگر חיל  ḥyl /به معنی «قدرت ،نیرو ،توان» میباشــد ،همانطور که
قاموسها بهدرستی آن را در مقابل «حول» عربی ذکر کردند.
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