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 هایترجمهدرزبانوادبيّاتعربیپژوهش دوفصلنامة علمی   پژوهشی
 6660تان تابسو  بهار، 69، شمارة 9سال 

 

 قرآن کریموجوه ابهام صرفی در زبان عربی و تأثیر آن بر ترجمة 
 یوسف نظری

 ات عربی دانشگاه شيرازاستادیار زبان و ادبيّ

 (66/89/6660؛ تاری  پذیرش: 67/68/6666 )تاری  دریافت:

 چكیده

    6: دك ر ب ه دو ن وع تاس يم     ت وان  یا م  ابهام ساختارهاي ص رفی زب ان عرب ی ر   
. خاذ تدابيري مانع آن شده اس ت ا واضع با اتّامّ ،یندآوجود ه ب توانسته یكه م ییها ابهام
. علماي قدیم تنها وجه نخست هستند ینآفر ه ابهامساختارهایی كه به صورت بالاوّ  9
فه م معن ا در    اص وت   ،انچراكه از دیدگاه ایش   ،اند س( برشمرده)اللَّبْابهام عنوان به را 

ا در . امّ  ب رد  یو این امر ابهام را از مي ان م    پذیرد یبستر توجّه به بافت كالم صورت م
ج دّي   ب ه عن وان ابه ام   باش د،   یكه مقور این پژوهش م   نوع دومبه  ،موالعات جدید

به صورت موردي و پراكنده به برخ ی از ای ن    ها غالبا  . این پژوهشنگریسته شده است
ص  يغی و  یهمس  انة ب  ا ط  رح دو ماول  حاض  ر، ا در پ  ژوهش امّ   ،ان  د پرداخت  ه وج  وه

ع د  در بُ تالش شده است چارچوب نظري جدید و كاملی ارائه شود. چندمعنایی صيغی
بسيار  نمودِ كه این نوع ابهام دهد یقرآن كریم نشان م يها توبيای نيز بررسی ترجمه

س از بررسی س اختارهاي ص رفی زب ان    بدین منظور، پ ها یافته است. بارزي در ترجمه
ین ی دارن د، مش ّخص گردی د و آنگ اه ب ا كم          آفر ابه ام عربی، آن وجوه كه قابليّ ت  

اس تخراج گردی د.    ه ا  نمونهمورد بررسی قرار گرفت و  ها ترجمهاي،  یانهراي افزارها نرم
عن وان  این وجوه در انواع كلمه، اعمّ از فعل، اسم و حرف وجود دارد و یازده م ورد ب ا   

بر صيغی و هشت مورد به عنوان چندمعنایی صيغی مورد بررسی قرار گرفت.  همسانی
 ،آگاهی كامل یابد و از سوي دیگ ر  از این ساختارها دمترجم از ی  سو بای ،این اساس

برخ وردار   ب ر معن اي ماص ود    یافتن قرائن زبانی و غيرزبانی دالّ براياز تيزبينی تزم 
 تواند ی  وجه معنایی را بر وجه دیگر اولویّت بخشد.تا از این رهگذر ب باشد

ابهام صرفی، همسانی ص يغی، چن دمعنایی ص يغی، ترجم ة ق رآن       واژگان کلیدی:

 .كریم

                                                                                                                                        
 E-mail: Nazari.Yusuf@gmail.com 
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 مقدّمه

گوناگونی دارد كه در چهار مقور فرس تنده، گيرن ده،    يها ق زبانی تزمهبرقراري ارتباآ موفّ

خ ود را   خاصّ يها یهی  از مقورهاي مذكور مؤلّ. هر باشد یت قابل بررسی مپيام و بافت موقعيّ

پي ام، توجّ ه ب ه س اختارهاي      ب اب نظ ر ق رار گيرن د. در     م دّ  ی د دارد كه در فرآیند فهم معنا با

ت ین علّ  دبرخی ساختارهاي صرفی زبان عربی ب   ،. در این مياناست مهمّ ياربس يامر ،دستوري

 .گ ردد  یم  را س بب  پي ام  ة به تبع آن ترجم تیاوت در فهم معنا و تابند، یكه چندین وجه را برم

وج وه ك ه      آن  6 كن د:  یبررسی ساختارهاي صرفی زبان عربی از وجود دو نوع ابهام حکایت م

ه توان ایی  وجوه كه همچنان ب الاوّ آن   9. خاذ تدابيري ابهام آنها را برطرف كرده استواضع با اتّ

ص رفی   يه ا  كه ابه ام  دهد ینشان م ن كریمقرآ يها دارند. بررسی تیاسير و ترجمه ینیآفر ابهام

قاب ل   ت ا ح دّ   اند. توجّه به باف ت ك الم   در فهم معانی آیات داشتهآشکاري نوع دوم، تأثير بسيار 

گون ه   در تعيين معناي ماص ود ی اریگر باش د. از هم ين روس ت ك ه ق دما ای ن         تواند یتوجّه م

 ای ن گون ه  دش واري ی افتن    ده نبای  د. البتّان عنوان ابهام مورد بررسی قرار نداده ذیلساختارها را 

 نادیده گرفت.نيز قرائن را 

 های پژوهش ـ پرسش1

 نظر است عبارتند از: مدّ پژوهشكه در این  ییها پرسش

 بندي كرد؟ صورت توان یوجوه ابهام صرفی را چگونه م  6

 است؟ افتهیبازتاب  قرآن كریم يها مظاهر ابهام صرفی تا چه اندازه در ترجمه  9

 های پژوهش ـ فرضیّه2

 مااله از این قرار است: هاي يّهفرض ي مذكور،ها با توجّه به پرسش

ب ه دو ن وع چن دمعنایی ص يغی و همس انی ص يغی تاس يم ك رد.          ت وان  یم ابهام صرفی را

ب ا یک دیگر م رتبط     يا گونه كه معانی آنها به ميكن یاطالق م ییها غهيچندمعنایی صيغی را بر ص

 ی  صيغه براي چند معنا به كار رفته است. ماصود از همسانی صيغی ،ت دیگرو به عبار ندهست

ب ا یک دیگر    آنک ه  یاست كه واضع براي معانی مختلف وضع ك رده اس ت و ب     ییها غهيآن ص نيز
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 از ی  صورت لیظی واحد برخوردارند. ،ارتباطی داشته باشند

مختل ف   يد دارد كه آرامبهمی وجو ةكه كمتر صيغ دهد ینشان م قرآن يها بررسی ترجمه

و یا اینکه است به قرائن نکردن ها یا به دليل توجّه  را در فهم به دنبال نداشته باشد. این اختالف

 .استقرائن كافی  نبودِبرخاسته از 

شایان ذكر است كه هدف این پژوهش نه ناد ترجم ه، بلک ه بررس ی وج وه مختل ف ابه ام       

ت وان پ ژوهش را ب ه     ینم  ادن وج وه متع دّد ابه ام    صرفی است. به همين منظور، براي نشان د

ي خاصّی مقدود كرد. ضمنا  آنچه گیته خواهد شد، بدین معنا نيست كه لزوم ا  برخ ی   ها ترجمه

مبهم هستند، بلکه به این معناست ك ه برخ ی س اختارهاي     قرآن كریمكلمات عربی موجود در 

حال چه بسا با توجّه ب ه ق رائن زب انی و     زبان عربی قابليّت ایجاد ابهام در ذهن مخاطب را دارد،

ها را برطرف كرد و به همين خاطر، بتوان بر مترجم ی ای راد و اش کال     غيرزبانی بتوان این ابهام

باش د، ب ه    یم  ینی صرفی آفر ابهاموارد كرد. بنابراین، از آنجاكه هدف طرح، مبناي نظري ابهام و 

ه اي ره ایی    ماولة ابهام و عوامل ایجاد آن، راه و نادپرداخته نشده است  ها ترجمهناد و بررسی 

 شود. از آن و نيز ناد شيوة مترجمان به پژوهش دیگري اختصاص داده می

 پژوهش ةپیشینـ 3

ج دل   ؛یّةِ العةب یبس ف  اللّ   ظةاهةِة كتاب ،صورت گرفته در این حوزه يها از جمله پژوهش

ه بررس ی ابه ام در واژگ ان و    ب   باش د ك ه   یمه دي اس عد ع رار م      ةنوش ت ، یاصلواصل و التّالتّ

 ؛غ اللّنظام  یبس فاحتماتت اللّ» ةساختارهاي نقوي و صرفی زبان عربی پرداخته است. دو ماال

ي ای ن ح وزه   ه ا  پ ژوهش از دیگر اثر تمام حسان نيز « یّ العةبن خصائص مِ»و « و توبيق دراس 

آن در مسائل صرفی و  ياه وي پس از توضيقی كوتاه در باب عوامل لبس به بررسی نمونهاست. 

 ة، نوش ت «بس و اإلش کال ن اللّ  و ما یعترض الکتّاب فيها مِ صةفیّ مسائل »نقوي پرداخته است. 

دیگري است كه كار خود را به بررسی معانی برخی اب واب مزی د    پژوهشالدّین الزعبالوي  صالح

 ي السّ عدي سن غازاست كه ح يا مااله« یرفحتمال الصّاإل دالل » متمركز كرده است. همچنين

 ؛بساللّ  »از لبس صرفی در افع ال و اس ماء اكتی ا ك رده اس ت و       ییها در آن تنها به ذكر نمونه

اس ت ك ه    يا ، ماال ه ياثر بریک ان ب ن س عد الش لو    « یرفاعيد الصّالتّ یأسبابه و طرق اجتنابه ف
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ده ك ر خ اذ  اتّپرداخته است كه واضع براي اجتناب از لبس  هایی يوهنویسنده در آن به بررسی ش

وی ژه   ، بهآنها، ایرادهایی در مبناي نظري ها پژوهشاست. با اذعان به دستاوردهاي هر ی  از این 

بندي وجوه ابهام در زبان عربی وجود دارد كه در مبقث بعد بدان پرداخته خواهد  در باب صورت

ي جدی دي از  دبن   دس ته يين ابهام و مظ اهر آن،  تب از پس تاشد. امّا پژوهش حاضر بر آن است 

 .ي ق رآن نش ان ده د   ها ترجمه در راآفرین ارائه دهد و به طورعملی بازتاب آن  ي ابهامساختارها

ي ه ا  ترجمهو مادّة پژوهش پذیر نيست  ا از آنجا كه بررسی تمام این وجوه در ی  مااله امکانامّ

 ق رآن  يها جمهكه در ترشود  یمساختارهایی پرداخته  به بررسی آن دستهباشد،  یم قرآن كریم

 گردد. یماي اكتیا  و دربارة وجوه دیگر به اشاره بيشتري دارند نمودِ

 و انواع آن (Ambiguity)ابهام ـ 4

 (Ambiguous) كه بيش از ی   معن ا داش ته باش د، م بهم      يا به كلمه، عبارت و یا جمله»

واژگ ان و در   در س وح  توان د  یابه ام م    ،بر این اساس .(90: م.9889)ریچاردز،  «شود یگیته م

در ش رایوی قاب ل    (Lexical ambiguity) دستوري كالم رخ دهد. ابهام واژگ انی  ةسوح زنجير

مختلیی را براي آن  هاي ، تعبير در جمله به دليل دتلت چندگانه ییها طرح است كه واژه یا واژه

مسائل رخی ب ةنتيج تواند یاین ابهام م .(9: 6650، يصیو و 90همان: ر.ک؛ جمله ممکن سازد )

و  (Homophonyی  ی )آوا ، ه  م(Homonyms) ، همن  امی(Polysemy) چ  ون چن  دمعناییهم

ش کل   (Grammatical ambiguity) ا ابه ام دس توري  امّ   باش د.  (Homographyیس ی ) نو هم

ی از ابهام را گویند كه به دليل نوع همنش ينی واح دهاي واژگ انی در جمل ه امک ان ب روز       خاصّ

 ابه ام گروه ی   ةعم د  ةبرخ ی ابه ام دس توري را ب ه دو گون       .(0: 6650، يصیور.ک؛ ) یابد یم

(Phrasal ambiguity)   و ابه ام س اختاري (Structural ambiguity)   ان د. ابه ام    دهك ر تاس يم

ب ه   (Phrase) ی  گروه ةكه همنشينی واحدهاي سازند یابد یگروهی در شرایوی امکان طرح م

به دليل ابهام در  ،«كند یاش درد م انگشت پاي شکسته» عبارت مثال  ؛تعابير متیاوتی منجر شود

و آن هم ب ه ای ن دلي ل ك ه ص یت       آیند یپدید م« اش انگشت پاي شکسته»سوح گروه اسمی 

جمل ه   لّابهام ساختاري در س وح كُ   . (0همان: ر.ک؛ به انگشت یا پا بازگردد ) تواند یشکسته م

ی   جمل ه از    ةاب ط نق وي عناص ر س ازند    قابل بررسی است. به هنگام وقوع چنين ابه امی، رو 

را « را بيش تر از م ن دوس ت دارد    او ت و »عب ارت   م ثال   گردن د؛  یمختلف برخوردار م هايتعبير

ي دوست دارد كه مرا دوست دارد. را بيشتر از آن حدّ به دو صورت معنا كرد: الف( او تو توان یم
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چ ه   چنان .(6همان: ر.ک؛ ست دارم )ي دوست دارد كه من تو را دورا بيشتر از آن حدّ ب( او تو

ا ابه ام در زب ان عرب ی تنه ا ب ه      . امّ  باش ند  یپيداست هر دو گونه ابهام مذكور از نوع نق وي م   

ت پدید این ساختارهاي صرفی هستند كه ظرفيّ ، بلکه گاهیشود یساختارهاي نقوي مقدود نم

 .باشند یآوردن ابهام را دارا م

 يبن د  مختل ف دس ته   يه ا  اختارهاي ص رفی را ب ه گون ه   حاصل از س يها زبانشناسان ابهام

ا مع انی  امّ   ،اند. تمام حسان با تکيه بر این اص ل ك ه س اختارهاي زب انی مق دود هس تند       دهكر

، استیاده از ی  ساختار واحد )المبن ی( ب راي بي ان مع انی متع دّد را ام ري       باشند ینامقدود م

نم اینگر ان واع    واق ع، ك ه در   دان د  یرد ذی ل م   این كار را در م وا  هاي يوهوي ش .داند یناگزیر م

 ؛)وظيی ی( ب راي ی   ص يغه     كاركرديتعدّد معانی   6. باشد یصرفی از دید وي نيز م يها ابهام

نال: مانند به كار بردن   9«. ما» ةت، بر صيغت، مصدریّت، نیی، ظرفيّب معانی موصوليّمانند ترتّ

همچون جانشينی ی  حرف جر به ج اي ح روف   : معاقب   6مصادر و صیات به عنوان اسم علم. 

حس ان،  ر.ک؛ ي و بالعکس )تضمين: از قبيل به كار بردن فعل تزم به جاي فعل متعدّ  0دیگر. 

اخ تالف      6: كند یاسعد عرار براي مظاهر ابهام صرفی شش حالت را ذكر م .(69 66 م.:9881

مانن د  : ش ود  یم  الب صرفی عارض آنچه بر ق  9كلمه: سائل اسم فاعل از سال یا سأل.  ةدر ریش

تشابه صیت و مصدر به اسم علم: مانند حسن، م اهر    6. است اسم فاعل یا اسم میعولكه مرتد 

ث ر مخاطب و می رد مؤنّ   میرد مذكّ ة: مانند تشابه صيغها يغهبرخی ص  تشابه ظاهري 0و كریم. 

همچ ون   ه ا؛  يغهاش تراک ص       1مانند معانی بسيار باب استیعال.  ؛تعدّد معانی افعال  9غائب. 

أس عد ع رار،   ر.ک؛ ) رود یصيغه میعل كه براي اسم زمان، اسم مکان و مصدر ميمی ب ه ك ار م    

اس ت ك ه در    ه ایی  يغهل ص  نوع اوّ داند: یا شلوي این ابهام را دو نوع مامّ .(681 660: م.9886

ك ه عبارتن د از:    ش وند  یت ذیل ناشی م  اند و از یکی از دو علّ اصل به صورت مترادف وضع شده

مزید ك ه اف زون ب ر اس م      هاي يغهدتلت ی  صيغه بر معانی مختلف؛ مانند اسم میعول ص الف(

 هاي يغهترادف ص ب(. روند یمیعول بودن براي مصدر ميمی، اسم مکان و اسم زمان نيز به كار م

ی ه  ك ه ه ر دو در معن اي تعد   « أفع ل »و « فعّ ل » ةهمچون ص يغ  صرفی در دتلت بر ی  معنا؛

هستند كه ابه ام آنه ا حاص ل تش ابهی اس ت ك ه در        یهای يغها نوع دوم صامّ .باشند یمترادف م

واض ع ت دابيري    باب،در این  آید و یوجود مه برخی قواعد صرفی همچون اعالل و ادغام ب ةنتيج

 .(06: م.9866، يالشلور.ک؛ اندیشيده است كه این ابهام رفع گردد )
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ا آنچ ه  جوانبی از ابهام صرفی را در خود لقاظ نموده اس ت. امّ    ها يبند هر ی  از این دسته

ت تزم برخوردار نيس ت، چراك ه مظ اهر    از جامعيّ ،اند سعد عرار ارائه دادهأتمام حسان و مهدي 

 م ذكور تمام آن را زیرمجموع ه م وارد    توان یو نم باشد یابهام صرفی بسيار بيش از این موارد م

ت رادف ی ا    زی را  ؛شلوي نيز چندان قابل قبول نيست يبند دسته ،كرد. از سوي دیگر يبند دسته

لیظ ی متی اوت و مع انی     يها كه از صورت شود یبه كلماتی اطالق م (Synonymyیی )معنا هم

ابه ام ص رفی    ا بيش تر م وارد  امّ   .(667: م.9887ی ونس عل ی،   ر.ک؛ یکسانی برخوردار باش ند ) 

ای ن   در حالی كه هستند،عانی مختلف برخوردار هستند كه از صورت وزنی واحد و م هایی يغهص

ابهام صرفی را در پرتو  ةدیدبهتر است پ بنابراین، ماوله به مشترک لیظی شباهت بيشتري دارد.

به عبارت دیگر، اگرچه ابهام صرفی در س اختار رخ   كرد؛ يبند مشترک لیظی صورت هاي تاسيم

توان وجوه ابه ام ص رفی را ب ا     یماین حال، یابد، با  یمدهد و مشترک لیظی در واژگان نمود  یم

بن دي   يمتاس  ي كرد؛ یعن ی ص رفا  از ش يوة    بند صورتبندي مشترک لیظی  يمتاسكم  شيوة 

آنک ه ای ن دو ماول ه     یب  بندي انواع ابهام كم  گرفته ش ده اس ت،    يمتاسمشترک لیظی براي 

 ارتباآ ماهيّتی داشته باشند.

واژگ انی   ب ارة اب ل تاس يم اس ت. چن دمعنایی در    ق یچندمعنایی و همنام مشترک لیظی به

آن دس ته از واژگ انی    یا همن ام امّ ،یکدیگر ارتباآ دارند با يا مورح است كه معانی آنها به گونه

ب ه   ؛صورت لیظی واحد و معانی متعدّد دارن د  ،با یکدیگر ارتباآ داشته باشند آنکه یهستند كه ب

 «توپ» ةمانند كلم ؛رو هستيم كه چند معنا دارد هوبدر چندمعنایی ما با ی  واژه ر ،عبارت دیگر

رد ب ودن  و وجه اشتراک ه ر س ه، گِ     باشد یپارچه م جنگی و توپِ بازي، توپِ كه به معانی توپِ

چند واژه وجود دارد كه از نظ ر ص ورت لیظ ی مانن د ه م       ،ا در همنامی در حايات. امّآنهاست

« دوش»ام[ و حمّ   يلة]وس  « دوش»ت ف[،  ]ك« دوش» ه اي  هواژت وان   یم  براي نمون ه   هستند.

ب ر   .(666: 6657، ص یوي ر.ک؛ كه هيچ ارتباآ معنایی با یکدیگر ندارن د ) مثال زد ]دیشب[ را 

. كن يم  یابهام صرفی را به دو نوع چندمعنایی ص يغی و همس انی ص يغی تاس يم م       ،این اساس

ب ا یک دیگر م رتبط     يا گونه كه معانی آنها به كنيم یاطالق م هایی يغهچندمعنایی صيغی را بر ص

ماص ود از   ،ی  صيغه براي چند معنا ب ه ك ار رفت ه اس ت. در مااب ل      ،به عبارت دیگر هستند و

ب ا   آنک ه  یاست كه واضع براي معانی مختلف وضع كرده است و ب هایی يغههمسانی صيغی آن ص

ذات ی و   تواند یماین تشابه  از ی  صورت لیظی واحد برخوردارند. ،یکدیگر ارتباطی داشته باشند

ه وج ود آم ده باش د. البتّ     ه ، ادغام و ابدال بلدر پی وضع پيش آمده باشد و یا در پی قواعد اعال
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ها  ميان واژه ةوجود رابو قاطعانه توان یگونه كه در مشترک لیظی گاه نم همان شود، یادآوري می

كه واضع ی  صيغه را ب راي   را اثبات یا انکار كرد، در اینجا نيز چه بسا نتوان به یاين حکم كرد

 .مدّ نظر داشته است معانی مختلف وضع كرده است و یا چند صيغه را

و « أفع ل » ه اي  يغهمانند ص دارند؛كه ترادف ناقص  وجود دارند هایی يغهشایان ذكر است ص

. این موضوع كه تعدّد صيغ براي معناي باشند یكه در معناي تعدیه با یکدیگر مشترک م« فعّل»

ا از آنجا كه فهم تمایز دتلی ميان این نيست. امّ آفرین ، به خودي خود ابهامشود یناميده مواحد 

 ش وند  یموجب ابهام در معنا م   ، گاهقرآنامري دشوار است، در بقث تشابه لیظی آیات  ها يغهص

 ما خارج است. موضوعكه این موضوع از 

 ابهام صرفی از دیدگاه قدماـ 5

ا بررسی آث ار زبانشناس ان ق دیم زب ان     پنهان نبوده است. امّ ي قدیمعلماابهام صرفی از دید 

ان د ك ه چگون ه     را از ای ن ب اب م ورد بررس ی ق رار داده      یایشان ابهام صرفدهد  یعربی نشان م

اند كه واض ع ب راي ای ن     پرداخته ییبه تبيين راهکارها ،ین منظورداز آن اجتناب كرد. ب توان یم

چون تغيير حركتی، تغيير حرف ی، ح ذف یک ی از ح روف،     هم ییراهکارها ؛ده استكرامر وضع 

ر.ک؛ دیگ ر )  اي يغهع دول ب ه ص    و ادغ ام   بازگرداندن حرف مقذوف، افزودن حرفی زائ د، ف  ّ  

 ي هِ بس فِاللَّ   نَّأ لِ   افا خیَستِاِ فُقذَا یُمَ ابٌا بَذَهَ»به  توان یبراي نمونه م .(16 78: 9866الشلوي، 

 تا، ج ی، بیجنّ ابنر.ک؛ ابهام ) ةلئاعالل همزه و مس (،656: 6 م.، ج6660، دالمبرّر.ک؛ « )ونأمُمَ

، ياألنب ار ر.ک؛ أفعال ) جمعِ ةباب إفعال براي عدم التباس آن با صيغ ةكسر همز (،661 667: 6

حذف ح رف   ،(667: م.9889، ر.ک؛ همانبراي فرار از ابهام ) ینصرفما رفِصَ ترکِ ،(086: تا یب

( 659: 9 ت ا، ج  یهشام، ب ابنر.ک؛ ه در صورت عدم بروز ابهام )مصدریّ «أن»و  «نّأ»پيش از  جرِّ

 ی اشاره دارد:های مال  به چنين موضوع ابن ةد. همچنين ابيات زیر از الیيكرمراجعه 

 یُجْتَنَ بْ  لَـبْسٌ  ي فَ وَ إِنْ بِشَکْلٍ خِ»

 

 یَوَّ     رِدُأَنَّ وَأَنْ  ینَاْ     ال  وَف     »

 

 

 «لِنَقْ  وِ حَ  بّْ یُ  رَيوَ مَ  ا لِبَ  اعَ قَ  دْ   

 .(095: 6 ، ج6650عايل،  )ابن       

 «یَ دُوا كَعَجِبْ تُ أَنْ   لَـبْسٍ مَعْ أَمْ نِ  

 .(057: انهم)                           
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 وَ وَا لِمَ  نْ نُ  دِبْ  یوَالْهَمْ  زُ لِل  دَّانِ »

 

 وَنَ   دَرْ لَـــبْسٍوَشَ   ذَّ تَ   رْکٌ دُونَ »

 

 هَ  ذَا انْسُ  بَنْ لِ   َوَّلِ   يسِ  وَ يمَ  افِ

 

 «اجْتُنِ بْ  اللَّـبْسِ  يوَا لَدَ يْرُوَغَ یَاأَوْ 

 .(966: 9 همان، ج)                    

 «كَثُ   رْ يًّ   اثُالَثِ يمَ   الَقَ   اقُ تَ   ا فِ 

 .(005: همان)                           

 «کَ عَبْ دِ األَشْ هَلِ   لَبْسٌ یُخَفْمَا لَمْ 

 (.096: همان)                           

ساختارهاي صرفی همچون وزن اسم میع ول ثالث ی مزی د ك ه      ، نقویان قدیمبر این اساس

ت اسم میعول، اسم زمان، اسم مکان، مصدر ميمی و گاه اسم فاع ل را ني ز دارد، از ب اب    صالحيّ

 ابٌبَ»ی برخی از این مظاهر را در بابی با عنوان جنّ براي نمونه ابن؛ اند دهکرالتباس صرفی مورح ن

از آن جمله اسم فاع ل و  » گوید: یمو  جمع كرده است« رادِصَالمَ فِالَختِاِ یلَعَ یِرِصاالمَ اقِیَتّاِ یفِ

ك ه   «معت دّ »و  «مخت ار »مانن د   باش د؛  یالعين و مض اعف در ب اب افتع ال م      اسم میعول معتلّ

 يه ا  ب اب  اسم فاعل و یا میعول باشند. همچنين است اسم فاعل و میعول مضاعف در توانند یم

ا آنچه امّ .(15: 9 تا، ج ی، بیجنّ )ابن «، مانند مقمرّ، مقمارّ و منقلّ«انیعال»و  «افعالَّ» ،«افعلَّ»

 توانس ته  ینه آنکه م   ،ه در زبان عربی وجود داردی است كه بالاوّهای ابهام، است در فهم معنا مهمّ

تی اوتی ك ه    ،یناآن شده اس ت. بن ابر   خاذ تدابيري مانع پدید آمدنا واضع با اتّامّ ،وجود بيایده ب

ب ه تش ریح    ای ن اس ت ك ه ق دما غالب ا       ،جدید و قدیم این ح وزه وج ود دارد   هاي یميان بررس

كه واضع آن را به منظور در امان ماندن ساختار صرفی از التب اس وض ع    پردازند یم ییراهکارها

ه ملت بس  د را وجوه بالاوّثال كار خو ةجدید ناو يها ده است. این در حالی است كه پژوهشكر

 ،ن د کنآنچه باعث شده كه قدما این گونه موارد را به عنوان ابهام صرفی مو رح ن  قرار داده است.

باف ت غيرزب انی معن ا     ني ز گ اه  لیظ را در پرتو باف ت زب انی و    كه ایشان اصوت  استله ئاین مس

ص رفی   ةن معن اي ص يغ  قرائن موجود در كالم را مانع ملت بس ش د   ،. بر همين اساسكردند یم

خ ود   ه اي  قرائن بافت خ ارجی را ني ز در تقلي ل   بسياري،  . افزون بر اینکه در موارددانستند یم

 اند. دهكرلقاظ 
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 همسانی صیغیـ 6

است ك ه واض ع ب راي مع انی      هایی يغهآن ص ،ماصود از همسانی صيغیچه گیته شد،  چنان

از ی  ص ورت لیظ ی واح د     ،شته باشندي داپيوندبا یکدیگر  آنکه یمختلف وضع كرده است و ب

، لذاتی و در پی وضع پيش آمده باشد و ی ا در پ ی قواع د اع ال     تواند یبرخوردارند. این تشابه م

اثرگ ذار ب وده اس ت،     ق رآن ي ها ترجمهبرخی از این وجوه كه در  آمده باشد. پدیدادغام و ابدال 

 عبارتند از:

 ابهام در ساختار صرفی اسماء( 6ـ1

 یمیاسم مكان و مصدر م ،حتمال اسم زمانا( 6ـ1ـ1

مض موم ی ا میت وح     ،الیع ل آن در مض ارع   اآلخري كه عين اسم زمان و مکان از فعل صقيح

مکسور ش ود و ی ا    ،الیعل مضارع آن و در صورتی كه عين شود یساخته م« مَیعَل»باشد، بر وزن 

: م.9868، ین  یيالغالر.ک؛ ) ودش یساخته م« مَیعِل»ه باشد، بر وزن الیعل ماضی آن حرف علّ فاء

است ك ه   تا زمانیو این  شود یساخته م« مَیعَل»مصدر ميمی نيز بر وزن  ،از سوي دیگر .(665

 «مَیعِ ل »ب ر وزن   ،در این ص ورت  ، چونالیعل آن در مضارع حذف شود فعل مثال نباشد كه فاء

 ؛س ازد  یل م  هم ين مس ئله گ اه فه م ماص ود را مش ک       .(666: ر.ک؛ هم ان ) ش ود  یساخته م

( كه به دو صورت فهميده 68 ه/)الايام الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنسَانُ یَقُولُ ةدر آی« میرّ»مانند

 شده است:

 :6611، )بروجردي «یختنو گر فرار مقلّكجاست  ید:گو یدر آن روز آدم» اسم مكان :

6818). 

 6668، )خس روانی  «كجاست؟ گاهفرار یا فرارامروز  یدگو» و اسم مكان: یمیمصدر م :

066). 

 هاي دیگر آن عبارتند از: نمونه

 َالنُّجُومِ بِمَوَاقِعِ أُقْسِمُ فَال (79 ه/)الواقع. 

 :(676 :6611، )بروجردي« نزول ستارگان اوقاتبه  كنم ینم یادسوگند » اسم زمان. 
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 :(961: 6677،ی)قرش« ستارگان یگاهجاپس قسم به » اسم مكان. 

 یت  )حجّ« يمكن   یادستارگان سوگند  ساوآبه  ینکهبه ا يستحاجت ن» :یمیمصدر م ،

6650 :961). 

 مَّوْبِقًا بَیْنَهُم ... وَجَعَلْنَا (99 /)الکهف. 

  :(966: 6670، )آیتی «يمقرار ده يانشانرا م گاه هالكتآنگاه »اسم زمان و مكان. 

 ی، )قرش   «ده يم  یق رار م    يا مهلک ه ها آن ياندهند و م یو جوابشان نم» :یمیمصدر م

 .(997: 1، ج 6677

 ْسُوًى مَكَانًا أَنتَ وَلَا نَحْنُ نُخْلِفُهُ لَّا مَوْعِدًا وَبَیْنَكَ بَیْنَنَا ...فَاجْعَل (95 /)طه. 

 :(669 :6656، پور )بهرام «بگذار يقرار مقلّما و خودت  يانم» اسم مكان. 

 :(669: 6657، پور یان)كاو «كن يينرا تع یوقتما و خودت  يانم» اسم زمان. 

 باش د  يا وع ده م ا و ت و    ينب   ی د كن. با يّنرا مع زمانش» :یمیاسم زمان و مصدر م» 

 .(669 :6656، )ارفع

 و اسم مفعول یمیمصدر م ،اسم مكان ،احتمال اسم زمان( 6ـ1ـ2

ن ب ر وزن اس م   در افعالی كه بيش از سه حرف اصلی داشته باشند، اسم زم ان و اس م مک ا   

نيز  ها غهيمصدر ميمی این ص .(665: م.9868، ینیيالغالر.ک؛ ) شود یمیعول آن صيغه ساخته م

آفرین بوده است كه به چند  این امر گاه ابهام. (666: ر.ک؛ همان) شوند یبر همين وزن ساخته م

 .ميكن یمورد اشاره م

 ِرَّحِیمٌ لَغَفُورٌ بِّیرَ إِنَّ وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللّهِ ... بِسْم (06 /)هود. 

 :وقت بازداشتنشنام خدا در وقت راندنش و ه ب» اسم زمان (991: 6650، اشرفی). 

 (659تا:  ، بی)پاینده «نام خداسته ب یستادنشارفتنش و » :یمیمصدر م. 

 ُیَنقَلِبُونَ مُنقَلَبٍ أَیَّ ظَلَمُوا الَّذِینَ ... وَسَیَعْلَم ّ(997 /ءعرا)الش. 
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 :گردن د  یب ازم  یچ ه مک ان  خواهند دانست كه ب ه   يو ستمکاران به زود» اسم مكان» 

 .(671: 6670: یتی)آ

 دچار خواهند ش د  يناگوار برگشتخواهند دانست كه به چه  يزود هب» :یمیمصدر م» 

 .(006: 6618، یعامل)

 ْفَارْجِعُوا... لَكُمْ مُقَامَ لَا یَثْرِبَ أَهْلَ یَا مِّنْهُمْ طَّائِفَةٌ قَالَت وَإِذ (66 /)األحزاب. 

 :(066: 6670: یتی)آ «يستن ماندنتان يجا ینجاا یثرب!مردم  يا» اسم مكان. 

 ي)مص ویو  «يس ت ن یزمق لّ ج ا   ی ن ش ما در ا  اقام ت  یثرب!هل ا يا» :یمیمصدر م ،

 .(09: 69ج  ،6658

 الْمُسْتَقَرُّ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ إِلَى (69 /ه)الايام. 

  :(001: 66ج  ،6677ی، )قرش «در طرف پروردگار توست استارار مقلّ»اسم مكان. 

 یدگار پروردگ ار توس ت  آفر يهمگان به سو یینها بازگشت ،در آن روز»: یمیمصدر م» 

 .(6097: 6658، ارزاده)صیّ

 احتمال مصدر و اسم فاعل( 6ـ1ـ3

اند اسم فاعلی باشد كه تاء تأني ث گرفت ه   تو نيز می ویکی از اوزان مصادر است  «فاعل » وزن

، (66 /)غ افر  الصُّـدُورُ  تُخْفِـی  وَمَـا  الْأَعْیُنِ خَائِنَةَ یَعْلَمُة در آی« خائن » ،. براي نمونهاست

« أع ين » ص یتِ  ،باشد و یا اینکه اسم فاعل باشد كه در این صورت «خيانت»مصدر و به معناي 

 خواهد بود كه به آن اضافه شده است.

 :خمينی،  )نجیی «... ينهو از آنچه كه در س خائن يها چشمخداست كه از » اسم فاعل

 .(995: 67ج ، 6657

 :ی)قرش   «داند یدارد، م یها پنهان م ينهرا و آنچه را كه س ها چشم يانتخخدا » مصدر ،

 .(600: 6ج  ،6677

 َمِّنْهُمْ... خَآئِنَةٍ عَلَىَ تَطَّلِعُ تَزَالُ ... وَال (66 ه/المائد). 
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 :(098: 6601، )رهنما «شوي یاز آنها آگاه م یخائنانبر  يشهو تو هم اسم فاعل. 

 :(686 :6676، )فوتدوند «شوي یاز آنان آگاه م يانتیخو تو همواره بر » مصدر. 

 َکَاذِبَةٌ لِوَقْعَتِهَا لَیْس (9 ه/)الواقع. 

 :(960 :6650، اشرفی) «كننده یبتکذرا  وقوع آن يستن» اسم فاعل. 

 :(960: 6656ی، یی اصیهان)رضا «يستن یدروغكه در وقوعش » مصدر. 

 مختلف یها شهیراحتمال ( 6ـ2

در آی ة  « ق ائلون »دو كلم ه از ی   ریش ه هس تند؛ ب راي نمون ه،        رس د  یم  گاهی به نظ ر  

قَآئِلُونَ هُمْ أَوْ بَیَاتًا بَأْسُنَا ...فَجَاءهَا قَالَ یايِ لُ »اسم فاعل از ریشة  تواند یم (0 /)األعراف »

« س خنگویان »ب ه معن اي   « قَ الَ یَاُ ولُ  »باشد و ی ا از ریش ة   « خواب قيلولة رفتگان»به معناي 

 ترجمه شود.

  یقیلقال »ترجمه بر اساس ریشة»: 

، ب ه آن ان   رفت ه بودن د   ف رو  يم روزي به خ واب ن آنگاه كه  یاهنگام  و عذاب ما شب»

 .(696 :6670: یتی)آ «يددررس

  یقیلقال /یقولقال »ترجمه بر اساس ریشة:» 

Soour might/ power came to it suddenly at night/ overnight, or) while 

(they are saying/ relaxing at midday (Ahmed, 1994: 151). 

 ُالْأَیْمَنِ... الطُّورِ جَانِبِ مِن وَنَادَیْنَاه (99 /)مریم. 

 راست»معنای به  «یمن» ةریش»: 

 .(686: 6676، )فوتدوند« یمطور، او را ندا داد راستو از جانب »

 خجسته»به معنای  «یمن» ةریش»: 

 .(686: 6657قزوینی، ي )طاهر« یمكوه طور او را فراخواند ةخجست ةاز كنار»

 أمن» ةریش»: 

 .(966 :6611، )بروجردي «س بودو مادّ امن یطور كه مکان يو از واد»
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 استفهامیو  یبتعجّ«ما»احتمال  (6ـ3

 .(67 /)عبس أَکْفَرَهُ مَا الْإِنسَانُ قُتِلَ مانند

 یاستفهام: 

 .(986 تا: ، بی)پاینده «؟كشد یبه انکارش م يزچه چمرگ بر انسان! »

 ّیبتعج: 

 .(959 :6656، )ارفع« ناسساس است! چه قدرانسان كه  ینمرگ بر ا»

  َمُوسى یا وْمِكَقَ عَنْ أَعْجَلَكَ ما و  (56 /)طه. 

 یاستفهام: 

 .(667: 6670: یتی)آ« ؟يريگ يشیتو را واداشت تا بر قومت پ يزچه چ ی!موس يا»

 ّیو استفهام یبتعج: 

: 6679، ي)مع زّ  «ی؟!موس يا یشبه شتاب آورد( از قوم خو يزت)چه چ یچه شتابانو »

667.) 

 افعال ساختار صرفی ابهام در( 6ـ4

 مختلف های صیغهال احتم( 6ـ4ـ1

« تَاَاسَ مُوا »فعل  مثال شوند؛  هایی شبيه به یکدیگر می هاي افعال در حالت گاهی برخی صيغه

 یال امر مخاطب و اوّ تواند صيغة می (06 /مل)النّ وَ أَهْلَه لَنُبَیِّتَنَّهُباهللِ  تَقاسَمُواقالُوا  ةدر آی

 .(956: 6ج  م.،9885، ر.ک؛ الزّمخشريباشد ) ماضیسوم فعل  صيغة

 :(656: 6676، )فوتدوند «یدسوگند بخور یکدیگرگیتند: با  []با هم» فعل امر. 

 (50: 9، ج 6651، ی)بالغ« كردند یادقسم  كه یدر حال ،گیتند یکدیگربا » :یفعل ماض. 

 تُضَـارَّ  الَ ةمانند آی   آید؛ یاین تشابه گاهی به خاطر برخی قواعد اعالل و ادغام به وجود م

 مبنی بر معلوم و یا مجهول باشد. تواند یكه م (996ه/ )البار بِوَلَدِها والِدَةٌ
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 :رس اند  يبب ه ك ودكش آس    ب ه خ اطر ]اختالف ات خ ود[      یدنبا يمادر يچه» معلوم» 

 .(67: 6656، پور )بهرام

 :(67 :6670، یتی)آ «يندبب یانیزبه خاطر فرزندش  يمادر يچه یدنبا» مجهول. 

  یدٌکاتِبٌ وَ ال شَه ضَارَّیُوَ ال (959 ه/)البار. 

 :(05: 6676، )فوتدوند «يندبب یانز یدنبا یو گواه یسندهنو يچو ه» مجهول. 

 یس نده )نو نرس انند  ی ان زو گواه )به بدهکار و بس تانکار(   یسندهنو یدو با»: معلوم ومجهول 

 ؛نرس انند  ی ان و گ واه ز  یس نده آنکه ب ه نو  یاندهد  یو گواه گواه یسدننو يزيخالف حق چ

 «(ین  ددادن مجب ور و وادار ننما  ینوش تن و گ  واه ه را ب   یش ان ب دهکار و بس  تانکار ا  یعن ی 

 .(61: 6675، سالماإل )فيض

 مختلف های ریشهاحتمال ( 6ـ4ـ2

 ه/البا ر ) ...یَتَسَـنَّهْ  لَـمْ  وَشَرَابِكَ طَعَامِكَ إِلَى فَانظُرْ عَامٍ مِئَةَ لَّبِثْتَ بَل قَالَ...  مانند

به این معنا باشد كه طعم غ ذا و نوش يدنی تغيي ر    « سَنِهَ»و « سَنَنَ» ةاز ریش تواند یكه م (996

كه ب ر ت و    ییها به این معنا باشد كه آن سال« سَنِهَ» ةاز ریش اینکه نکرده و فاسد نشده است. یا

. ای ن  (969: 6 ج م.،9885، يمخشرالزّر.ک؛ است ) هبر این غذا و نوشيدنی گذر نکرد ،گذر كرده

 باشد. یمتشابه نتيجة قواعد اعالل و ادغام 

 «فوتدون د  «اس ت  نک رده  يي ر تغ [خود بنگر ]كه طع م و رن گِ آن   يدنیِبه خوراک و نوش( ،

6676 :06). 

look at your food and drink years have not passed over it )Shakir, 1985: 43). 

 فعلاحتمال ابهام میان اسم و ( 6ـ4ـ3

 ،براي نمون ه باید آن را همسانی دانست؛  از آنجاكه ابهام ميان دو جنس متیاوت كلمه است، 

تركيبی  تواند یم (66 /مل)النّ ...مَّقَامِكَ مِن تَقُومَ أَن قَبْلَ بِهِ آتِیكَ أَنَا ... ةدر آی« ي آت»

مض ارع باش د ك ه ب ه      ةم وحدمتکلّ ةصيغ تواند یمكه  ، چناناز اسم فاعل و ضمير مخاطب باشد

 صل شده است.ضمير مخاطب متّ
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 «6676، )فوتدون د  «آورم یت و م    يب را  ي زي، از آنکه از مجلس خ ود برخ  يشمن آن را پ: 

658). 

 « (658تا:  ، بی)سراج« خود ياز جا يزياز آنکه برخ يشنزد تو آن تخت را پ ام آورندهمن. 

 احتمال ابهام در حروف( 6ـ4ـ4

 میان زائده و نافیه« ال»احتمال ( 6ـ4ـ4ـ1

ن ين و مترجمیرمیسّ یبرخ ،(79 ه/)الواقع فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومة براي نمونه در آی

 اند و برخی دیگر نافيه. را زائده دانسته« ت»حرف 

 (961 :6650، )اشرفی «منازل ستارگانه ب خورم یسوگند نمپس » :یهناف. 

 :(961: 6656، )انصاریان «خورم یسوگند مرگان ستا یگاهپس به جا» زائده. 

 احتمال ابهام میان حرف و اسم( 6ـ4ـ4ـ2

 میان نفی و استفهام« ما»احتمال الف( 

نافيه باش د   تواند یم« ما»حرف  ،(9 /)المسد عَنْهُ مالُهُ وَ ما کَسَب یما أَغْن ةدر آی مثال 

 .(686 م.:9889هشام،  ابنر.ک؛ بود ) میعول مولق خواهد ،ه كه در این صورتو یا استیهاميّ

 (186: 6676، )فوتدوند «سودش نکرداو و آنچه اندوخت،  ییدارا»: یهناف. 

 ی)خس روان  «؟!فرزن د او  ی ا او سود خواه د داش ت؟ م ال او     حال  هب يزچه چ»: یاستفهام ،

 .(161: 5، ج 6668

 میان مصدری و موصولی« ما»احتمال ب( 

ه ك ه اگ ر مص دریّ    (9 /)القج عَمَّا أَرْضَعَتْ مُرْضِعَةٍوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ تَرَ یَوْمَة همچون آی

 يذِالَّ   نِعَ  » ش ود  یم   ،خواهد ب ود و در ص ورت موص وله ب ودن    « اهَاعِرضَن إِعَ»به تادیر  ،باشد

 .(685: 6 م.، ج9885، يمخشرالزّر.ک؛ كه همان كودک خواهد بود )« تهُعَرضَأَ

 6656، ينی)مش ک  «كن د  یكودكش غیلت م   دادن يراز ش اي هندهيردهر زن ش»: یمصدر :

696). 
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 اش رفی  «داده يراز آنچه شدهنده يرغافل شود هر ش ،را آن بينيد یكه م يروز»: موصولی( ،

6650: 696). 

 َکَذَّبُونِ بِمَا انصُرْنِی رَبِّ قَال (91 /المؤمنون). 

 (606 :6656، )انصاریان« ده یاريآنان  یبتکذمرا در برابر »: یمصدر. 

 ج 6658، ي)مص ویو  «م را  كنن د  یم   یبآنچه تکذسبب ه كن مرا ب یاري»: موصولی ،

60 :16). 

 َوَ اهللُ خَلَقَكُم وَ مَا تَعْمَلُون ّ(61 /افات)الص. 

 67، ج 6670دانی، هم   )موسوي !«؟یدهشما را آفر و عملخدا شما  ینکهبا ا»: مصدری :

965). 

 6676، )فوتدوند «است یدهآفر ،سازید یو آنچه را كه برمخدا شما  ینکها اب»: یموصول :

006). 

 چندمعنایی صیغیـ 7

 يا گون ه  كه معانی آنها ب ه یی است ها غهيصی، چندمعنایی صيغكه گیته شد، ماصود از  چنان

ب راي  ؛ ی  صيغه براي چند معنا به كار رفته است ،و به عبارت دیگر باشند یبا یکدیگر مرتبط م

برخی حدید در  ،از همين رواشاره كرد كه معانی متیاوتی دارد و « فعيل»وزن به  توان ینمونه م

« آه ن »را ب ه معن اي   ( 99 /)ق حَدِیـدٌ  الْیَـوْمَ  فَبَصَـرُکَ  غِطَاءَکَ عَنكَ فَكَشَفْنَا... ة آی

 وَمَنَافِعُ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ یدَالْحَدِ وَأَنزَلْنَا...  :ذیل به این معناس ت  ةكه در آی چنان .اند دانسته

و ب ه معن اي    «ح دَّ یقِ د   » ةه از ریش  ا برخی نيز آن را صیت مشبّامّ. (99 /)القدید ...لِلنَّاسِ

 .اند دهيفهم« تيز»

 «(906: 6670: یتی)آ «شده است يزبينتو امروز چشمانت  يمما پرده از برابرت برداشت. 

So now we have removed your veil, and your sight today is iron! (progressive 

Muslims). 
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و  ه و یا اس م تیض يل باش د   به معناي صیت مشبّ تواند یكه م« أفعل» ةهمچنين است صيغ

 هُللَّاَ... ة در آی  مُعلَأَبراي نمونه  كند؛ یماین بافت كالم است كه ميان دو معنا تمایز ایجاد 

 .باشد یمورد اختالف م ،(690 /)األنعام ...الَتَهُرِسَ یَجْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ

 6670، یت ی )آ «كه رسالت خ ود را در كج ا ق رار ده د     خدا داناتر است»:یلاسم تفض :

606). 

 ّی)قرش   «ده د  یكه رسالت خود را در كدام مقل قرار م   داند یخدا م» هه:صفت مشب ،

6677: 680). 

كه به معناي انجمن و مجلس ( 67 /)العلق ادِیَهنَ فَلْیَدْعُة در آی« يناد»همچنين است 

ن دي  »ه در زبان عربی نيز باشد. البتّ« يند» ةاسم فاعل از ریش تواند یو از نظر صرفی م باشد یم

( ية ن د مادّ :6616 منظور، ابنر.ک؛ ) باشد یم «به انجمن و مجلسفراخواندن »به معناي  «الاوم

 و نه به معناي ندا دادن.

 « (967 :6676، )فوتدوند «خود را بخواند گروه]بگو[ تا. 
So he should call his caller (Muhammad Ahmed, Samira Ahmed). 

ك ه گ اه    باش د  یبراي عاقل و غيرعاقل م  « ما»و « من» هاي يغهاستعمال ص ،دیگر آن ةنمون

 ،اس ت ن ب وده  ين و مت رجم یراست یا غيرعاقل مورد اختالف میسّ   عاقلتشخيص اینکه ماصود 

 .(1 /مس)الشّ طَحَاهَا وَمَا وَالْأَرْضِة همچون آی

 (689: 0، ج 6619، ی)طالاان« يدهآن را بگستران آنچهو  ينو به زم»: غیرعاقل. 

 (969 :6676، )فوتدوند «كه آن را گسترد آن كسو  ينسوگند به زم»: عاقل. 

افعال  هاي يغهدر بسياري از صبلکه  شود، یاسم مقدود نم هاي يغهاین چندمعنایی تنها به ص

ب ه مع انی ذی ل باش د: تعدی ه،       توان د  یم   «أفعل» ةصيغ ؛ مثال آن را دید يها نمونه توان ینيز م

صيرورت، انتخاب سمت و سو، در معرض قرار دادن، اعتب ار ص یتی ب راي میع ول، دع ا، ی اري       

 رَّبِّكُمْ مِن بَصَآئِرُ جَاءکُم قَدْة در آی «أبصر»فعل  ،كردن، مواوعه، مبالغه و سلب. بر این اساس

 مختلف فهم شده است. يها به گونه، (680 /)األنعام ...فَلِنَفْسِهِ أَبْصَرَ فَمَنْ

 (606 :6650، )اشرفی« خودش يپس باشد برا ،شد ينابپس هر كه »: یرورتص. 
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 ج ،6650، یت  )حجّ« به سود خود اوست ،يندحق را ببآن  يلةوس هب ی كهو كس»: یهتعد 

9 :966). 

 یَضْـحَكُون آمَنُـوا   ینَأَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَّـذ  ینَإِنَّ الَّذة در آی «مَجرَأَ»همچنين فعل 

 .(96 /یين)المویّ

 6677، ی)قرش «خندند یم ،اند آورده یمانكه ا یبه كسان ،نداَ مجرمآنان كه »: یرورتص، 

 .(606: 69ج 

 (955 :6676، )فوتدوند ...«كردند یمگناه كه  ی[ كسانيا، در دني]آر»: یهتعد. 

 برخی دیگر از وجوه این ابهام عبارتند از:

 احتمال مصدر و اسم مفعول( 7ـ1

 ةدر آی   «رهٌكُ  » م ثال   ؛ش ود  یگاهی مصدر از باب مبالغه جایگزین صیت فاعلی یا میعولی م  

َلَّكُمْ کُرْهٌ وَهُوَ الْقِتَالُ عَلَیْكُمُ کُتِب... ًاهَِةةَکَ»مصدر و ب ه معن اي    تواند یم (961 ه/)البار » 

ر.ک؛ اس م میع ول باش د )    ،اس ت  «خب وز مَ»كه به معن اي   «نان: خُبز»باشد و یا اینکه همچون 

 السَّـحَابِ  مَرَّ تَمُرُّ وَهِیَ... ة در آی   «نعصُ»همچنين است  .(667: 6 م.، ج9885، يمخشرالزّ

 .(55 /مل)النّ ...شَیْءٍ کُلَّ أَتْقَنَ الَّذِی اللَّهِ صُنْعَ

 :6656، ارف ع )« الهی است كه همه چيز را به كم ال آورده اس ت   آفرینشاین » مصدر :

659.) 

 :خداون د اس ت ك ه ه ر چي زي را مقک م س اخته اس ت         س اختة آنه ا  » اسم مفعول »

 .(658: 60ج  ،6658، يویو)مص

 ونِهِدُ مِن الَّذِینَ خَلَقَ مَاذَا فَأَرُونِی اللَّهِ خَلْقُ هَذَا... (66 /)لامان. 

  :(.066: 6670، یتیآ)« خداست... آفرینشاین »مصدر 

  :(.066: 6659)برزي، ..« .خداوند است آفریدةاین »اسم مفعول 
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 فاعل و اسم مفعول اسماحتمال ( 7ـ2

 ...اللّهِ أَمْرِ نْمِ الْیَوْمَ عَاصِمَ الَ قَالَ الْمَاء مِنَ یَعْصِمُنِی جَبَلٍ إِلَى سَآوِی قَالَ ةآی   مانند

 .(06 /)هود

 :6676)فوتدون د،  « نيس ت  اي نگاهدارن ده امروز در برابر فرمان خدا هيچ » اسم فاعل :

991.) 

 :6896: 6، ج 6679اسیراینی، « نيست معصومگیت نوح: هيچ كس » اسم مفعول.) 

 َدَافِقٍ مَّاء مِن خُلِق ّ(1 /ارق)الو. 

 :(.966: 6676)فوتدوند، « خلق شده يا جهندهاز آب » اسم فاعل 

 اسم مفعول: 

He was created from a fluid ejected (Irving, 1988: 591). 

 َرَّاضِیَةٍ عِیشَةٍ فِی فَهُو ّ(96 ه/)القاق. 

 :(917: 6656، )ارفع «خواهد بود بخش یترضا یزندگ ی او در » اسم فاعل. 

 :(056 تا: ، بی)پاینده« است دهيشتی پسندیپس او در مع» اسم مفعول. 

 جَعَلْنَـا ...: مانن د  ش ود؛  م ی  تص وّر گاهی اسم میعول به معناي اسم فاع ل   ،از سوي دیگر

 .(09 /)اإلسراء مَّسْتُورًا حِجَابًا بِاآلخِرَةِ یُؤْمِنُونَ الَ الَّذِینَ وَبَیْنَ بَیْنَكَ

 :(051 :6659، برزي) «يم[ قرار دهيدا]ناپ يدهپوش یحجاب» اسم مفعول. 

 :(76: 0، ج 6651، ی)بالغ« كشيم یم پوشاننده اي  پرده» اسم فاعل. 

 یریگ جهینت

نقوی ان  ك ه  ده د   یمي نقوي قدیم نشان ها در كتابابهام )لَبس( ساختاري  ةماول پيگيري

 ص رفی ني ز غال ب آن    ابه ام  ب اب ان د. در   دنبال كرده ينقوساختارهاي  در را غالبا  ابهام ةمسئل

جمع و تثنيه است ك ه واض عان    ،در اعالل ویژه به ،صرفی يذكر قواعد شود، یي كه یافت مچيز

امّا ابهامی ك ه در فه م معن ا بس يار م ؤثّر       اند. هابهام اتّخاذ كردلغت براي اجتناب از پدید آمدن 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6660ستان تابو  ، بهار69، شمارة 9سال  ؛هایترجمهدرزبانوادبيّاتعربیپژوهش 12

 

تزم اس ت   قرآنر و مترجم بر میسّ ،از ی  سو، بر این اساسین آن است. آفر مشکلاست، بالاوّه 

از  ،آگاهی یابد و از س وي دیگ ر   ،فرین هستندآ ه ابهامتا از ساختارهایی صرفی كه به صورت بالاوّ

وج وه ابه ام ص رفی در ان واع      یافتن قرائن زبانی و غيرزبانی برخ وردار باش د.   برايتيزبينی تزم 

ت وان   یمي كامل این وجوه، بند دستهكلمه، اعمّ از اسم، فعل و حرف تبلور یافته است. به منظور 

ش ود و   یم  تاسيم  چندمعنایی و همنامیاز موالعات مشترک لیظی استیاده نمود كه به دو نوع 

ي نم ود. در ای ن   بن د  دستهصيغی و چندمعنایی صيغی  همسانیرا در قالب  ها ابهامتوان  نيز می

ص يغی برش مرده ش ده اس ت ك ه از مي ان پ نج م ورد در          همس انی پژوهش، یازده مورد براي 

ي اسم، دو مورد در ساختارهاي فعل و ی  مورد ميان فعل و اسم اتّیاق افت اده اس ت.   ساختارها

ی  مورد نيز در ساختار حرف و دو مورد ميان حرف و اسم رخ داده است. هشت مورد نيز براي 

نوع دوم یعنی چندمعنایی صيغی نام برده شده است كه تمامی در ساختارهاي اسم اتّیاق افتاده 

بازت اب یافت ه اس ت و     ق رآن ك ریم  ي ها ترجمهین وجوه صرفا  مواردي است كه در است. البتّه ا

ترجمة  ها دهتوان ذیل عنوان ابهام صرفی مورح كرد. بررسی  یموجوه دیگري نيز در زبان عربی 

دهد كه مترجمين به صورت كامال  آشکاري تق ت ت أثير    یمنشان  قرآن كریمفارسی و انگليسی 

ه ا   این اختالف. اند دهي متیاوتی از این ساختارها ارائه كرها ترجمهو  اند رفتهگاین نوع ابهام قرار 

باشد. ب ه ه ر ح ال،     یقرائن كافی م دِنبوبه قرائن و یا اینکه برخاسته از نکردن یا به دليل توجّه 

 نيست. قرآن كریمگردد و به معناي مبهم بودن  یبازماین ابهام به ساختارهاي زبان عربی 

 آخذو م منابع

 .قرآن کریم

 .انتشارات سروش: . تهراناپ چهارم. چترجمة قرآن کریم(. 6670د. )، عبدالمقمّیتیآ

 .یقیّ المکتب ِالتوف. بيروت: 9 و 6. جالخصائص(. تا ی، أبوالیتح. )بیجنّ ابن

. ته ران: انتش ارات   چ اپ س وم  . مالـك  ابـن  یّةألفعلی  یلعق شرح ابن(. 6650ین. )الدّ عايل، بهاء ابن

 .تااللاس

 .الحوزة . قم: نشر ادبالعرب لسان(. 6616. )مکرّممقمّد بن  منظور، ابن

 .دار الیکر . بيروت:األولی الطبع . بیباللّ یمغنّ(. م.9889ین. )الدّ هشام، جمال ابن

 .یّ المکتب ِالعصة . بيروت:9 ج .بن مالك یّةألفأوضح المسالك إلی (. تا ی. )ب                      
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 يضف   یو انتش ارات  يا اتی تقا ةس  مؤسّ . ته ران: چ اپ اوّل . ترجمة قرآن کریم(. 6656ك اظم. )  ،ارفع

 ی.كاشان

 األول ی.  الطبعةِ  .فاصـل واصل و التّجدل التّ ؛یّةةالعرب یبس فاللّ ظاهرة (.م.9886. )يأسعد عرار، مهد

 .شردار وائل للنّ األردن:

 .انتشارات علمی فرهنگی . تهران:پ اوّلچا. ترجمة قرآن کریم(. 6679ر. )، ابوالمظیّینیاسیرا

 .. تهران: انتشارات جاویداناپ چهاردهم. چترجمة قرآن کریم(. 6650، مقمود. )یزيتبر یاشرف

 الطبعةِ ِ.یّینین و الكـوف مسائل الخالف بـین البصـریّ   یاإلنصاف ف(. م.9889البركات. ) ، أبوياألنبار

 ی.الخانج مکتب  :القاهةة. األولی

 ی.العرب ی. دمشق: الجامع العلمیّةالعربأسرار (. تا ی. )ب                    

 .نشر و پژوهش فرزان روز . تهران:اپ اوّل. چترجمة قرآن کریم(. 6677انصاري خوشابر، مسعود. )

 .انتشارات اسوه . قم:اپ اوّل. چترجمة قرآن کریم(. 6656انصاریان، حسين. )

 .قرآن. تهران: بنياد اپ اوّلچ .ترجمة قرآن کریم(. 6659اصغر. ) برزي،

 .انتشارات صدر . تهران:اپ ششم. چترجمة قرآن کریم(. 6611. )يمدابراه، مقمّيبروجرد

 .انتشارات حکمت قم: .یرو بالغ اإلکس یرفاسالتّ ةحجّ(. 6651ت. )غی، عبدالقجّالب

 .ت. قم: انتشارات هجراپ اوّل. چترجمة قرآن کریم(. 6656پور، ابوالیضل. ) بهرام

 چاپ اوّل. تهران: انتشارات جاویدان.. ترجمة قرآن کریم (.6661پاینده، ابوالااسم. )

. واألدب اللّغةةمقاالت فی «. و توبيق دراس  ؛غ اللّنظام  یبس فاحتماتت اللَّ(. »م.9881ام. )حسان، تمّ

 .69 19: عالم الکتب. صص القاهةة. 9ج 

 .07ج . بالقاهرة العربیّة اللّغةمجمع  مجلّة«. یّ العةبن خصائص مِ(. »م.6658. )            

 یفرهنگ   يا اتی تقا ةس  سّؤم . قم:چاپ اوّل. ترجمة قرآن کریم(. 6656. )یدعل، مقمّیاصیهان ییرضا

 .كردارالذّ

«. بس و اإلش کال اللَّ   نَو ما یعترض الکتّاب فيه ا مِ    صةفیّ مسائل » (..ق6060الدّین. ) الزعبالوي، صالح

 .606 618صص .90. شعبان. العدد بیراث العرالتّ

 ی.دارالکتاب العرب . بيروت:األولی الطبع . الكشّاف(. م.9885، مقمود. )يمخشرالزّ

 .انتشار ی. تهران: شركت سهامترجمة قرآن کریم(. تا یسراج، رضا. )ب
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بابل. المجلّد   جامع. یّةاإلنسانالعلوم  مجلّة «.یرفحتمال الصّاإل دالل (. »م.9868. )ي، حسن غازيعدالسّ

 .96 69. صص 0. اإلصدار 6

 جامعةة ةمجلّ«. یرفاعيد الصّالتّ یجتنابه فإبس أسبابه و طرق اللَّ(. »م.9866) بن سعد. یکان، بريالشلو

 .06 68ص. ص1. العدد غات و آدابهاالقری لعلوم اللّ أم

 .كيوان. تهران: نشر پژواک اپ اوّلچ آشنایی با معناشناسی.(. 6651صیوي، كورش. )

 .فرهنگ معاصر . تهران:چاپ اوّل. فرهنگ توصیفی معناشناسی (.6650. )               

 .انتشارات قلم . تهران:چاپ اوّل. ترجمة قرآن کریم(. 6657اكبر. ) ی، علینیقزو يطاهر

 سةِ مؤسّاألولی. بيروت:  الطبع . 69 . جتفسیر القرآن یالمیزان ف(. م.6667دحسين. )طباطبائی، مقمّ

 للموبوعات. یاألعلم

 .انتشار یتهران: شركت سهام چاپ چهارم.. پرتویی از قرآن(. 6619، مقمود. )یطالاان

 .. تهران: انتشارات صدوقتفسیر قرآن کریم(. 6618عاملی، ابراهيم. )

 .شرو النّ باع األمیةةِللطّ. بيروت: األولی الطّبع  .یّةالعربروس جامع الدّ (.م.9868، مصویی. )یينیالغال

 یم.دارالارآن الکر . تهران:چاپ اوّل .ترجمة قرآن کریم (..ق6069دمهدي. )فوتدوند، مقمّ

 .انتشارات فايه . تهران:چاپ اوّل .یمقرآن عظ یرترجمه و تفس(. 6675. )نای یسالم، علاإل يضف

 .بنياد بعثت . تهران:چاپ سوم .یثحسن الحدأ یرتفس(. 6677اكبر. ) قرشی، علی

 .انتشارات اقبال . تهران:چاپ سوم. ترجمة قرآن کریم(. 6657، احمد. )پور یانكاو

 .األوقاف وزارة: القاهةة. 6 ، جالمقتضب(. م.6660اس. )د، أبوالعبّالمبرّ

 ي.الهاد . قم:چاپ دوم. ترجمة قرآن کریم(. 6656، علی. )ينیمشک

 .مركز نشر كتاب . تهران:چاپ اوّل .روشن یرتفس. (6658مصویوي، حسن. )

 ی. قم: دفتر انتشارات اس الم چاپ پنجم. تفسیر المیزان ةترجم(. 6670دباقر. )موسوي همدانی، مقمّ

 .قم يّةعلم ةحوز ينسمدرّ ةجامع

 .الثّالثةِ  الطبع . یّةالعرب یف اللةالدّ أنظمةالمعنی و ظالل المعنی؛  (.م.9887).دد مقمّیونس علی، مقمّ

 ی.ليبيا: دار المدار اإلسالم
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