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اللهجات العربيّة ودالالتُها في القرآن الكريم وأثرها في ترجمته إلی اللغة الفارسيّة 

ص:  ملخّ
كتب  تناولتها  التي  ة  املهمّ املوضوعات  من  العربيّة  اللهجات  موضوعُ  دّ  عَ يُ
اللغة. وظاهرة اختالف اللهجات يف القرآن الكريم حقيقة اليمكن إنكارها. ومن 
ا بالتتبّع يف  ا مضاعفً الواضح أنّ موضوع دراسة اللهجات يتطلّب من الباحث جهدً
املُعجامت وكتب اللغة والتفسري لكشف احلقيقة العلميّة ملوطن اللهجة واملنطقة التي 
نشأت فيها. ويف دراستنا هذه، قُمنا بالبحث عن اللهجات الواردة يف القرآن الكريم 
ودالالهتا وأثرها يف ترمجة النصّ القرآين إلی اللغة الفارسيّة. واعتمدنا يف ذلك علی 
كتاب "اللغات يف القرآن" املنسوب البن عبّاس لكونه أقدمَ مصدر يف هذا املجال 
حتّی نرصد املفردات التي دخلت القرآن الكريم من هلجات، وكذلك متّت االستفادة 
من برنامج "جامع تفاسري نور" احلاسويبّ لدراسة الرتاجم الفارسيّة. وبعد دراسة 
جهات نظر  ترمجة هذه املفرداتفي الرتمجات الفارسيّة للقرآن الكريم كشفت عن وُ
خمتلفة بالنسبة إلی معاين هذه الكلامت إال أن املرتمجني للقرآن الكريم قاموا برتمجة 

هذه املفردات ترمجة متشاهبة، وقد نواجه ترمجة ختتلف وسائرَ الرتمجات األخری. 

القرآن،  اللغات يف  ابن عبّاس،  اللهجات،  املفتاحية: دراسات قرآنيّة،  الكلامت 
الرتمجة. 
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Abstract: 
One of the important topics that linguis�c books have taught is the 

issue of Arab dialects. The phenomenon of the difference of verses in 
the Quran is a clear and unmistakable truth .Undoubtedly, the subject 
of the scholar’s review requires a diligent search for dic�onary, 
linguis�cs, and jurisprudence books to find out the scien�fic truth of 
the place of accent and the environment in which it was grown. In 
this research, we have studied the accents wri�en in the Holy Quran 
and, in the past, we have studied Arabic dialects and linguists’ views. 
On the other hand, we have used Ibn Abbas’s “Al-Loqat Fi Al-Quran” 
book to examine the words entered into the Holy Quran from different 
verses. We have also used the Comprehensive Compu�ng Program 
for interpre�ng Persian transla�ons. A review of the transla�on of 
these words in Persian expresses different views on the meaning of 
these words, most of which have translated into similar. 

Keywords: Quranic Studies, Arab dialects, Ibn Abbas, Al-Loqat Fi 

Al-Quran, Transla�on. 
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مة:  املقدّ
ل املجتمع البرشي يف كيان مرتابط، برزت احلاجة إلی وجود وسيلة  منذ أن تشكّ
إنّالكالم هو سلوك  إذن  اللغة.  أو  الكالم  األمر يف  ق هذا  الرتابط وحتقّ ق ذلك  حتقّ
املختلفة.  املجموعات االجتامعيّة  متييز  اجتامعي بوصفه وسيلة لالتّصال، وطريقة 
ا اجتامعيًّا ترتبط باملجتمع  سباهنا سلوكً فعلی هذا األساس يمكن القول إن اللغة بحُ
عامّ  التعبري  يف  الوحيدة  الوسيلة  ليست  اللغة  بينام  املختلفة.  االجتامعيّة  ورشائحه 
التعبري باإلشارة،  ة أخر، منها:  خيتلج يف داخل اإلنسان، بل هناك وسائل تعبرييّ
تبقی  ا  أهنّ إالّ  الوسائل،  الصوتيّة وغريها من  والتعبريات  الوجه،  والتعبري بمالمح 
الوسيلة األساسية لالتّصال البرشي (عبّاس حسني، د. ت: ٢) فال يمكن التقليل 
من الدور الذي تلعبه اللغة يف عمليّة االتّصال. فلهذا صارت اللغات واللهجات 

ا اللغويّون بالبحث والدرسقديامً وحديثًا.  ة التي تناوهلَ من املوضوعات املهمّ
هؤالء وجود كلامت وردت يف القرآن  ومن املجاالت اللغوية التي لفتت أنظارَ
اللغويّني  اختالف  إلی  أدی  وممّا  خمتلفة،  عربية  هلجات  يف  دالالهتا  ختتلف  الكريم 
ين يف املعنی املقصود منها، وتبلورت هذه اخلالفات يف ترمجة النصّ القرآين  واملفرسّ
مها:  اثنَني،  عليهدفَني  البحث  هذا  انبنی  األساس  هذا  وعلی  الفارسيّة.  اللغة  إلی 
ا  حتديدُ دالالت املفردات التي وردت يف النصّ القرآين من اللهجات املختلفة معتمدً
علی ما عربّ عنها ابن عبّاس يف كتابه "اللغات يف القرآن"، وكذلك أصحاب املعاجم 
مها املرتمجون هلذه املفردات ومناقشة  وكتب اللغة؛ ودراسةُ الرتاجم الفارسيّة التي قدّ
دنا اهلدف السابق. واخرتنا كتاب ابن عبّاس ألنّه أقدم حماولة  آرائهم يف ضوء ما يُزوّ
هتتمّ بالعالقة بني معنی الكلمة يف النصّ القرآين واللهجة التي تنتمي إليها. وكلمة 
اللغة الواردة يف عنوان الكتاب ترادف اللهجة. واللغة هي أصوات يعربّ هبا كلّ قوم 
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عن أغراضهم (ابن جنّي، ١٩٥٧: ٣٣)، أي ما جری علی لسان كلّ قوم من ألفاظ 
. (ابن منظور،  غِيَ باليشء أي هلجَ موضوعة للمعاين، وإنّ اشتقاق لفظ اللغة من لَ

١٣٦٣: مادة لغي)
اول البحثُ اإلجابةَ عىل السؤال اآليت:  وحيُ

هذه  مع  املرتمجون  تعاملَ  كيف  القرآنيّة  للمفردة  داليل  د  تعدّ هناك  يكون  حني 
الظاهرة؟

خلفيّة البحث: 
هناك دراسات سابقة متعددة هلا صلة ببحثنا هذا من حماور خمتلفة. هناك بحوث 
عاجلت اللغة واللهجة يف القرآن الكريم إال أن معظمها ختتص باللهجات ودورها 

يف القراءات القرآنية ومنها: 

ة تناولت موضوع اللهجات العربيّة - ل دراسة علميّة مهمّ الراجحي (١٩٦٤)، أوّ
الكتاب هي  ة من دراسة هذا  املرجوّ العلميّة  الفائدة والغاية  القرآنيّة.  القراءات  يف 
الوقوف عىل أكرب قدر ممكن من املظاهر الصوتيّة العربيّة عند نزول القرآن الكريم 
وقبله، وحماولة اإلجابة بدقّة عىل سؤال متداول معروف ومشهور؛ هل يف مباحث 
الف املظاهر  ة بالقراءات القرآنيّة ما خيُ علم التجويد أو هل يف املظاهر الصوتيّة اخلاصّ
الصوتيّة العربيّة؟ أو هل جاء القرآن الكريم بأحكام صوتيّة ال تعرفها العرب كاملدّ 
؟منهج صاحب الكتاب  لة بأنواعها فيام يزعم بعضٌ لقَ نّة الزائدة أو القَ الفرعي أو الغُ
(الصويت،  األربعة  اللغوية  ستوياهتا  مُ يف  العربيّة  اللهجات  دراسة  عىل  ا  أساسً قائم 
بَيل واالجتامعي  ا، الرتكيبي والداليل) وفق توزيعها اجلغرايف والقَ اإلفرادي لغة ورصفً

ا يف كلّ ذلك عىل ما ثبت منها يف القراءات القرآنية.  عتمدً مُ
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اختالف - ومنشأ  قرآن  "هلجه  وعنوانه:  بحثه،  يف  يناقش   (١٣٥٠) تي  جّ حُ
قراءات"، اآلراءَ التي أعرب عنها يف خصوص اللهجة التي نزل هبا القرآن. كام أنّه 

يبنيّ دور اللهجات يف القراءات القرآنيّة. 
قرآن - هلجه  درباره  "پژوهيش  عنوان:  حتت  مقال  يف  بحث   (١٣٨٢) تي  جّ حُ

الكريم مل  القرآن  أنّ  إلی  ل  الكريم وتوصّ القران  التي نزل هبا  اللهجة  كريم"، عن 
ا عن  ة نحو هلجة قريش بل أنزل بلسان عريب فصيح خيتلف متامً ينزل بلهجة خاصّ

اللهجات السائدة آنذاك، وهي اللغة املشرتكة التي كان يفهمها مجيع العرب. 
اللغة واللهجة لغة واصطالحا، ويذكر - جواد عيل (١٣٨٣) يعرج علی تفريق 

عن أنّه  آراء اللغويني القدماء يف خصوص اللهجة التي نزل هبا القرآن الكريم فضالً
يناقش اآلراء التي تعتقد بنزول القرآن الكريم علی هلجة قريش. 

شاهر (٢٠٠٥) تناول يف مقالته موضوع اللهجات ومسرية الفصحی واللهجات -
نعم الباحث النظر يف آراء اللغويّني، ويتناول مسرية اللغويني  قبل اإلسالم وبعده. ويُ

يف تدوين اللهجات ووصفها ونسبتها إىل أصحاهبا. 
فالح (٢٠٠٥) هيتمّ يف مقالته "الظواهر اللغوية يف القراءات القرآنية دراسة يف -

ا وعالقة اللهجة بالقراءات  ضوء اللهجات العربيّة" بتعريف اللهجة لغة واصطالحً
يقوم  األخرية  املباحث  ويف  الرصيف  واملستوی  الصويت  املستوی  درس  ثم  القرآنيّة 

ة علی املستوی الداليل.  الكاتب بدراسة ظواهر لغويّ
الشاذة"- القرآنيّة  القراءات  العربيّة يف  "اللهجات  مقالته  والعبيدي(٢٠٠٩) يف 

الفتح  الصوتيّة يف  القديمة، ومتييز خصائصها  العربيّة  اللهجات  إىل  ف  بالتعرّ يقوم 
واإلمالة واإلدغام واجلهر واهلمس والتضخيم والرتقيق واالنسجام بني احلركات. 

ة.  ة وكثري من مظاهرها اللغويّ ا إلی ذلك صفتها الرصفيّة والنحويّ مضافً
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يعتمد - الكريم"  القرآن  يف  اليمنيّة  "اللغة  كتابه  يف  التيمي(٢٠١٢)  والسامعي 
علی أسس علميّة وموضوعيّة لدراسة اجلوانب املختلفة حلضور اللهجة اليمنيّة يف 

القرآن الكريم. 
للكسائي - القرآن  القبائل يف كتاب معاين  "لغات  بحثه  وزغري(٢٠١٣) هيتمّ يف 

الواقع  عن  ا  تعبريً العربيّة  باللهجات  القرآنيّة  القراءات  بعالقة  لغوية)"  (دراسة 
ا يف شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم وبعده.  اللهجي الذي كان سائدً

فام يميز هذه الدراسة هي أننا نبحث فيها عن ظاهرة اللغات الواردة من اللهجات 
ا.  ق إلی القرآءات القرآنيّة التي دُرست كثريً املختلفة يف القرآن الكريم دون أن نتطرّ
من جانب آخر وبعد دراسة الدالالت التي ذكرها هلا اللغويّون سنُعالج كيفيّة ترمجة 

هذه املفردات إلی الفارسيّة يف عدد من الرتمجات الفارسيّة للقرآن الكريم. 
د الداليل والتامثُل اللفظي التعدّ

إلی  تنتمي  التي  الدراسات  من  هبام  مايتعلّق  و  واللهجات  اللغات  دراسة  إنّ 
جمال اللسانيات. فضالً عن أن داللة املفردات من املوضوعات التي تدرس يف علم 
الداللة أكثر من غريه. وأما يف خصوص تعيني معنی املفردات التي تتداول يف هلجات 
خمتلفة فهناك تصانيف خمتلفة ونظريات عدة. بام أننا يف هذه الدراسة نواجه مفردات 
د صيغتها وحروفها بينام ختتلف معانيها من هلجة إلی أخری فال بدّ من اإلشارة  تتوحّ
التامثُل اللفظي  د الداليل (polysemy) و  التعدّ ها علامء الداللة باسم  إلی ما سامّ
واملقصود  املُصاوتة.  أو  الصويت  املشرتك  باسم  فُ  يُعرَ قد  الذي   (homonymy)
“Foot” ا. نحو كلمة عنَيان مرتابطان جدً د املعنوي هي املفردات التي هلا مَ من التعدّ

ج، ولكليهام قاسم مشرتك هي الداللة  رَ جل و القسم األسفل من الدَ التي تعني الرِ
علی اجلزء األسفل. وهذا النوع عادة سببه عالقة املجاز. بينام التامثُل اللفظي يشري 
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إلی املفردات التي تتامثل يف الكتابة واألداء الصويت لكنها ختتلف يف املعاين دون أيّ 
صلة بينها. نحو كلمة ”lie“ وهي تعني االستلقاء علی الظهر والكذب. وهذا أقرب 
ما يكون من اجلناس التامّ يف اصطالح البالغيّني العرب. وهو ما يتّفق فيه اللفظان 
املتجانسان يف أربعة أشياء: نوع احلروف، وعددها، وهيئاهتا احلاصلة من احلركات 
دّ من  عَ والسكنات، وترتيبها مع اختالف املعاين. وبعبارة أخری إنّ اجلناس التامّ يُ
ة أو الوجه املشرتك بني اللفظَني، وإن  التامثُل اللفظي برشط عدم وجود الصلة املعنويّ

د املعنوي.  فقد هذا الرشط فإنّه من التعدّ
اإلشارة  ينبغي  أنّه  إالّ  الظاهرة  هذه  جوانب  بعض  القدامی  اللغويّون  ودرس 
بسبب  اللفظي وهذا  املشرتك  ا من  نوعً املعنوي  د  للتعدّ يُذعن  هناك من ال  أنّ  إلی 
اعتقادهم أنّ املشرتك اللفظي احلقيقي إنّام يكون حني ال نلمح أيّ صلة بني املعنيَني، 
ا!! و  الزكام أيضً الكرة األرضيّة وهي بمعنی  ”األرض“ هي  إنّ  لنا مثال  كأن يقال 
، وهو الشامة يف الوجه وهو األكمة الصغرية.  كأن يقول لنا إنّ ”اخلال“ هو أخو األمّ
ا، بل نادرة وال تكاد  ا بيّنًا قليلةٌ جدًّ ومثل هذه األلفاظ التي خيتلف فيها املعنی اختالفً
د املعنوي نوع من أنواع املجاز اللغوي، وهذا استمرار  ا. فالتعدّ جتاوز أصابعَ اليد عدًّ

يه يف اللسانيّات احلديثة. (نظري، ١٣٩٢: ١٨٥-١٨٤) ستُوَ رُ لرأي ابن دُ
إذن يمكن االستنتاج أنّ املفردات التي وردت يف القرآن الكريم من اللهجات 
ا  د املعنوي وإمّ دّ من التعدّ ا تكون بني معانيها املختلفة عالقة وطيدة فيُعَ املختلفة إمّ
للتامثُل  نامذج  سباهنا  حُ من  فالبدّ  املعاين  هذه  بني  عالقة  ة  أيّ علی  ثورُ  العُ يمكن  ال 
دَ  ا غري أنّ هناك عوائق كثرية متنع الباحث أن يتأكّ اللفظي. هذا الكالم صحيح نظريًّ
د املعنوي أو التامثُل اللفظي فضالً عن أنّ فهم هذه املسألة  الكلمة من التعدّ لديه عدّ
ثور علی املعنی الذي  نا يف هذا البحث هو املحاولة للعُ دي شيئًا. إذن ما هيمّ قد ال جتُ
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ا  أراده سبحانه وتعالی يف استخدام هذه املفردات، ألنّ هذا األمر هو ما يؤثّر تأثريً
ايف فهم املعنی وترمجته.  جادًّ

البحث، هذا يف  إليه  ينتمي  الذي  املجال  الكالم كان يف خصوص  ما سبق من 
دة  ا يف دراسة الرتمجات الفارسيّة هلذه املفردات ذات املعاين املتعدّ اجلانب النظري وأمّ
اللهجات  يف  املفردات  دالالت  عن  البحث  فبعد  الرتمجة.  يف  التقابُيل  املنهج  فهو 
الرتمجات  بعض  سندرس  الباحثون  عنها  أعرب  التي  اآلراء  ومناقشة  املختلفة 

الفارسيّة للقرآن الكريم يف ضوء هذه اآلراء دراسة مقارنة بني الرتمجة والنص. 
أثر اللهجات يف ترمجات القرآن الكريم الفارسيّة

تتبنيّ  املُرتمجون حتّی  مها  التي قدّ الفارسية  ننشد من بحثنا هذا معاجلة الرتاجم 
ذوها يف اختيار معاين هذه املفردات وترمجتها. وإلنجاز هذه املهمة  اآلراءُ التي اختّ
البن عباس حتی نرصد املفردات  نعتمد من جانب علی كتاب "اللغات يف القرآن"
التي دخلت القرآن الكريم من هلجات خمتلفة؛ ومن جانب آخر فنستفيد من برنامج 
أفضل  الربنامج  وهذا  الفارسية.  الرتاجم  لدراسة  احلاسويب  نور  تفاسري  جامع 
الكريم  القرآن  من  الكامل  النصّ  علی  يضمّ  إذ  الصدد؛  هلذا  استخدامه  يمكن  ما 
منها  خمتلفة  بلغات  الكريم  للقرآن  ترمجة  و٩٦  والعربيّة،  بالفارسيّة  ا  و١٨٣تفسريً
ومن  مستقلّة.  بصورة  وبعضها  التفاسري  من  مأخوذة  بعضها  بالفارسيّة  ترمجة   ٥٤
آيَتي،  آدِينهوند،  الربنامج:  هذا  خالل  من  ترمجاهتم  دراسة  يمكن  الذين  املرتمجني 
بُورجوادي،  باينده،  بروجردي،  برزي،  أنصاريان،  أمينيان،  ئي،  مشِ إهليقُ أَرفَع، 
في  صَ وي،  فَ صَ شعراين،  رساج،  رهنام،  رضايي،  رسوي،  خُ تي،  جّ حُ ري،  تشكّ
شكيني،  مِ ودي،  گرمارُ كاويانپور،  ند،  فُوالدوَ يل،  عامِ طاهري،  صلوايت،  عليشاه، 

في.  ي، مكارم الشريازي، نوبري، يارسي، دِهلَوي ونَسَ عزّ مصباح زاده، مُ
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اللغة  إلی  ترمجتها  الواردة ومعاجلتها وكيفيّة  املفردات  لدراسة  نامذج  يأيت  وفيام 
الفارسيّة. 

مُ  تْكُ ذَ أَخَ ةً فَ رَ هْ  اهللاَ جَ نَرَ تّى  نَ لَكَ حَ مِ نُؤْ نْ  وسى  لَ تُمْ يا مُ لْ {وإِذْ قُ النموذج١: 
} (البقرة: ٥٥) ونَ نْظُرُ تُمْ تَ ةُ وأَنْ قَ الصاعِ

ا لدی اللغويني واملفرسين  إنّ كلمة "الصاعقة" من املفردات التي أثارت خالفً
واملرتمجني. لقد ذكر ابن عباس أن "الصاعقة" يف اآلية القرآنية تعني "املوت" بلغة 
مات" ق:  يصعَ "صعقَ  أن  الفراهيدي  ويذكر   (٢٠  :١٩٤٦ عبّاس،  (ابن  عامن. 

(الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة صعق) والصاعقة "هو الوقع الشديد من صوت الرعد، 
اآلية  يف  املقصود  املعنی  أن  يبدو  لكن  نفسه)  (املصدر  نار".  من  قطعة  معه  يسقط 
القرآنية هو ما ذكره ابن عباس، و يؤيّده ابن منظور نقال عن مقاتل: "قال مقاتل يف 
قةُ املوت " (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة صعق) فلهذا مجع  : الصاعِ قةٌ قوله أَصابته صاعِ
الراغب األصفهاين املعاين الثالث هلذ املفردة هي املوت، العذاب والنار. (الراغب 

األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة صعق)
وأما املرتمجون فقد اختلفوا يف اختيار املعنی املراد عىل النحو اآليت: 

متاشا  كه  حاىل  در  گرفت  فرو  را  شام   صاعقه ا حال  مهني  در  (الصاعقة): 
مى كرديد. (آدينه وند، ١٣٧٧: ١٠٣)

(العذاب): و عذاب موعود آهنا را گرفت . (خرسواين، ١٣٩٠، ٨: ٩٢)
(النار): بگرفت ايشان را آتش و ايشان مى نگريدند. (رازي، ١٤٠٨، ١٨: ٨٦)
 (اجلمع بني مجيع املعاين): و صاعقهآتش مهه آهنا را فرا گرفت در حاىل كه (نابود

خود و مرگ عزيزان خويش را) بچشم مى ديدند (كاويانپور، ١٣٧٢: ٥٢٢)
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مى ديدند.  ايشان  و  تند  نعره  را  ايشان  گرفت  در  پس  احلرفيّة):  (الرتمجة 
(دهلوي، دت: ١١٧٧)

مرتجم  كل  فانتهج  الرتمجة.  جمال  إلی  اللغويني،  بني  املوجود  اخلالف  فانتقل 
ا ما. إن دراسة الرتاجم الفارسية يف برنامج جامع تفاسري نور، تدل علی أن  منهجً
"الصاعقة (آذرخش)" نصيب األسد. يف حني مل ترتجم املفردة  لرتمجة املفردة إلی 

إلی "املوت (مرگ)" سوی مرة واحدة وكان هذا املعنی يرافق املعاين األخری. 
. . . }(النساء: ٩٠) لمَ وا إليكم السّ النموذج٢: {. . . وألقَ

اللغويني  لدی  ا  واضحً خالفا  أثارت  تي  الّ الكلامت  من  لم"  "السّ كلمة  إنّ 
(ابن  قريش.  بلغة  لح"  الصّ  " معناها  عباس  ابن  ذكر  لقد  واملرتمجني.  ين  واملفرسّ
قوله  ويؤيّد  عباس  ابن  ذكره  ما  هو  املراد  املعنی  أنّ  يبدو   .(٢٥  :١٩٤٦ عبّاس، 
األصفهاين،  (الراغب   ." لحُ الصُّ لمُ  والسَ لمُ  والسِّ المُ  "والسّ األصفهاين  الراغب 
٢٠٠٧: مادة سلم). يقول ابن منظور إنّ معناها "االنقياد". (ابن منظور، ١٣٦٣: 
والقبول  لطاعته،  االنقياد  "هو  نفسه  املعنی  يذكر  ا  أيضً والفراهيدي  سلم).  مادة 

ألمره ". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة سلم). 
ا املرتمجون فيذكرون ما ييل:  أمّ

لح): "پيشنهاد صلح وآشتی دادند. " (أنصاريان، ١٣٨٣: ٩٢) لم والصّ (السّ
وتسليم  كردند  گريی  كناره  جنگ  از  هرگاه  "پس  األمر):  وقبول  (االنقياد 

شدند. " (كاويانپور، ١٣٧٢: ٩٢)
النموذج٣: {إذ قال موسی لقومه ياقومِ اذكروا نعمةَ اهللاِ عليكم إذ جعل فيكم 

ا. . . } (املائدة: ٢٠) أنبياءَ وجعلكم ملوكً
إنّ اللغويني واملرتمجني قاموا بدراسة هذه العبارة القرآنية من حيث املعنی. لقد 
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 .(٢٥ " بلغة هذيل وكنانة. (ابن عبّاس، ١٩٤٦:  ا  "أحرارً ذكر ابن عباس معناها 
ا، فإنّ معنی املِلك  ةَ خمصوصة واملِلك عامًّ والراغب االصفهاين يقول "فجعلَ النّبوّ
نافٍ  تي هبا يرتّشح للسياسة ألنّه جعلهم كلّهم متولنيَ لألمرِ فذلك مُ ة الّ ههنا هو القوّ

". (الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة ملك).  للحكمةِ
واملرتمجون يذكرون املعاين اآلتية: 

(امللوك): "شامرا حاكامن وفرمانروايان ساخت. " (أنصاريان، ١٣٨٣: ١١١)
(األحرار): "وشام را آزادگان كرد. " (پاينده، ١٣٥٧: ٩١)

(كاويانپور،   " داد.  قرار  خودتان  اختيار  صاحب  "وشامرا  االختيار):  (ذو 
(١٣٧٢: ١١١

النموذج٤: {كتابٌ أُنزلَ إليك فاليكن يف صدرك حرجٌ منه. . . } (األعراف: ٢)
اللغويّني  لدی  ا  واضحً ا  خالفً أثارت  تي  الّ الكلامت  من  "احلرج"  كلمة  إنّ 
" بلغة قريش. (ابن عبّاس،  ين واملرتمجني. قد ذكر ابن عباس معناها "الشكّ واملفرسّ
مادة   :١٣٦٣ منظور،  (ابن  "األثم".  معناها  يذكر  منظور  ابن  لكن   (٢٧  :١٩٤٦
(الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة  "ضيق الصدر".  أنّ معناها  يعتقد  حرج) والفراهيدي 
هو  وقيل   ، هنيٌ هو  "قيل  ويقول  الثالث  باملعاين  يأيت  األصفهاين  والراغب  حرج) 

دعاءٌ وقيل هو حكمٌ منه". (الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة حرج)
أما املُرتمجون فيذكرون هذه املعاين: 

" نباشد.  ترديدی  آن  از  تو  نازل شده در دل  برتو  "كتابی است كه  (الشك): 
(آيتي، ١٣٧٤: ١٥١)

از  خاطر  وآزرده  دلتنگ  شد  نازل  تو  برای  بزرگ  "كتابی  الصدر):  (ضيق 
مردمان منكر مشو. " (بروجردی، ١٣٦٦: ٢٤٦)
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وخوفی  تنگی  تو  درسينه  مردم  وترسانيدن  دعوت  "از  الضيق):  مع  (اخلوف 
نباشد. " (نوبري، ١٣٧٣: ١٣١)

بوا شعيبًا كأن مل يغنوا فيها. . . } (األعراف: ٩٢) النموذج٥: {الّذين كذّ
اللغويّني  لدی  ا  واضحً ا  خالفً أثارت  تي  الّ الكلامت  من  يغنوا"  "مل  كلمة  إنّ 
ين واملرتمجني. قد ذكر ابن عباس معناها " كأن مل ينعموا فيها". (ابن عبّاس،  واملفرسّ
١٩٤٦: ٢٧) ابن منظور يذكر معناها "إذا طال مقامه فيه مستغنيا به عن غريه بغنی"
نِيَ  القومُ يف  (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة غني). والفراهيدي يؤيّد قوله ويقول "وغَ
املحلة: طال مقامهم فيها". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة غني) والراغب األصفهاين 
، وقيل تغنّی  يعتقد أنّ معناها "واملغنی يقال للمصدر وللمكان وغنّی أغنيةً وغناءً

بمعنی استغنی". (الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة غني)
ا املُرتمجون فيختلفون يف اختيار املعنی املراد عىل النحو اآليت:  أمّ

(مستغنيًا): "كسانيكه شعيب را تكذيب كردند، گويی در آن ديار بی نياز بودند. 
" (بنايي قريش، ١٣٧٥، ٣: ٤٥٧)

"وكسانيكه شعيب را تكذيب نمودند، گويی كه هرگز در آن ديار  (مل يكن): 
نبودهاند. " (آيتي، ١٣٧٤: ١٦٢ )

دنا إليك. . . } ا هُ نيا حسنةً ويف اآلخرةِ إنّ النموذج٦: {واكتب لنا يف هذه الدّ
(األعراف: ١٥٦)

ين. لقد  دنا" أثارت خالفًا واضحا لدی اللغويني واملرتمجني واملفرسّ إنّكلمة "هُ
 (٢٨  :١٩٤٦ عبّاس،  (ابن  العربانيّة.  اللغة  وافقت  بنا"  "تُ معناها  عباس  ابن  ذكر 
 : دُ يبدو أنّ املعنی املقصود هو ما ذكره ابن عباس وابن منظور يؤيّد قوله ويقول "اهلَوْ
منظور،  (ابن   ." هائدٌ فهو  احلق،  إِىل  ورجع  تابَ  د:  َوَّ وهتَ ا  دً هوْ ُودُ  هيَ هادَ   ، ةُ بَ التَّوْ
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 : : التوبة. قال اهللا جلّ وعزّ دُ ا يذكر هكذا "اهلَوْ ١٣٦٣: مادة هود) والفراهيدي أيضً
بنا إليك". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة هود) يْكَ  أي: تُ نا إِلَ دْ إِنَّا هُ

ا املرتمجون يذكرون ما ييل:  أمّ
دنا بمعنی اهلداية): "خداوندا! برای ما در دنيا ودر آخرت نيكی مقرر فرما  (هُ

كه به سوی تو هدايت يافتهايم. " (بروجردي، ١٣٦٦: ٢٨١ )
(رجعنا): "ورسنوشت مارا هم در اين دنيا وهم در عامل آخرت نيكويی وثواب 

ئي، ١٣٨٠: ١٧٠ ) مقدر فرما؛ كه به سوی تو بازگشته ايم. " (إهلي قُمشِ
. . . } (األعراف: ١٨٧) اموات واألرضِ النموذج٧: {هو ثقلت يف السّ

ابن  ذكر  قد  والرتمجة.  والتفسري  باللغة  ني  بيناملهتمّ خالف  "ثقلت"  كلمة  ويف 
عباس معناها "خفيت" بلغة قريش. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: ٢٨) والفراهيدي يذكر 
يل ". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة  لُ : رجحان الثَّقِ يلٌ ، والثِّقَ قِ الً فهو ثَ لَ  ثِقَ قُ معناها "ثَ
ثقل). والراغب األصفهاين يؤيّد قوله ويقول: "ويقال يف أذنه ثقلٌ إذا مل جيُد سمعه 
ةٌ إذا جاد سمعه كأنّه يثقل عن قبول مايلقی إليه، وقديقال ثقل  كام يقال يف أذنه خفّ
القولُ إذا مل يَطِب سامعه ولذلك قال يف صفة يوم القيامة". (الراغب األصفهاين، 
٢٠٠٧: مادة ثقل). يبدو أنّ املعنی املراد يف اآلية القرآنيّة هو ما ذكره ابن عبّاس، 
واألرض  اموات  السّ يف  لت  ثقُ  " أبيعيل  عن  نقالً  ويقول  منظور  ابن  قوله  ويؤيّد 

خفيَت". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة ثقل"
ا املرتمجون يذكرون هكذا:  أمّ

(خفي): "فرارسيدن آن بر آسامنيان وزمينيان پوشيده است. " (آيتي، ١٣٧٤: 
(١٧٤
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(ثقيل): "حادثه قيامت در آسامن ها وزمني موضوع سنگينی است. " (أرفع، 
(١٣٨١: ١٧٤

(پورجوادي،   " است.  وزمني  ها  آسامن  در  عظيم  بس  ای  "واقعه  (العظيم): 
(١٤١٤: ١٧٣

ين كفروا ليُثبتوك. . .} (األنفال: ٣٠) النموذج٨: {وإذ يَمكرُ بك الذّ
اللغويني  لدی  ا  واضحً ا  خالفً أثارت  تي  الّ الكلامت  من  "يثبتوك"  كلمة  إنّ 
(ابن  قريش.  بلغة  "ليحبسوك"  معناها  عباس  ابن  يذكر  واملرتمجني.  ين  واملفرسّ
وك".  "يثبّطوك وحيريّ ٢٨) ويعتقد الراغب األصفهاين أنّ معناها  عبّاس، ١٩٤٦: 
(الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة ثبت) وابن منظور يؤيّد قول ابن عباس ويقول 

وم معها". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة ثبت) قُ راحةً ال تَ ْرحوك جِ "أَي جيَ
أما املُرتمجون فيختلفون يف اختيار املعنی املراد عىل النحو اآليت: 

(ليمنعوك): "وبه ياد آور زمانيكه كافران درباره تو نرينگ ميكردند تا تو را از 
تبليغ بازدارند. " (أرفع، ١٣٨١: ١٨٠)

(ليحبسوك): "وبه ياد آر وقتيكه كافران با تو مكر كردند تا تورا به بند بكشند. 
ئي، ١٣٨٠: ١٨٠) " (إهلي قُمشِ

النموذج٩: {التائبون العابدون احلامدون السائحون. . . } (التّوبة: ١١٢)
اللغويني  لدی  ا  أثارت خالفًا واضحً تي  الّ الكلامت  "السائحون" من  كلمة  إنّ 
(ابن  هذيل.  بلغة  "الصائمون"  معناها  عباس  ابن  يذكر  واملرتمجني.  ين  واملفرسّ
األرض  يف  "الذهاب  معناها  أنّ  الفراهيدي  ويعتقد   (٣٠  :١٩٤٦ عبّاس، 
"الصيام  معنی  يذكر  هذا  وبجانب  سيح)  مادة   :١٤٠٨ (الفراهيدي،  للعبادة". 
ولزوم املساجد". (املصدر نفسه) يبدو أنّ املعنی املراد يف اآلية القرانيّة هو ما ذكر 
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ومُ  زُ لُ و  الصيامُ  األُمة  هذه  ياحةُ  سِ  " ويقول:  قوله  يؤيّد  منظور  وابن  عباس،  ابن 
أنّ  يذكر  ا  أيضً والراغب األصفهاين  مادة سيح)  منظور، ١٣٦٣:  (ابن  املساجد". 

معناها هي "الصائمون". (الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة سيح)
ا املرتمجون فيختلفون يف اختيار املعنی املراد كام يأيت:  أمّ

دارانند".  روزه  ستايندگانند،  پرستندگانند،  كنندگانند،  "توبه  (الصائمون): 
(آيتي، ١٣٧٤: ٢٠٤)

كنندگانند،  توبه  كه  هستند  كسانی  "مومنان  األرض):  يف  اهبون  (الذّ
تي، ١٣٨٤: ٢٠٤) عبادتكارانند، سپاس گويانند، سياحت كنندگانند. " (حجّ

كنندگان،  توبه  مومنان) مهان  "(اين  ا):  معً األرض  اهبون يف  والذّ (الصائمون 
" هستند.  كنندگان  سفر  داران،  روزه  گويان،  وسپاس  محد  كنندگان،  عبادت 

(مشكيني، ١٣٨١: ٢٠٤)
{  .  . نِتّم.  ماعَ عليه  عزيزٌ  أنفسكم  من  رسولٌ  جاءكم  {لقد  النموذج١٠: 

(التّوبة: ١٢٨)
ين  ا لدی اللغويّني واملفرسّ تي أثارت خالفًا واضحً إنّ كلمة "عنت" من الكلامت الّ
واملرتمجني. لقد ذكر ابن عباس أنّ معناها "اإلثم" بلغة هذيل. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: 
قة علی إنسان". (الفراهيدي، ١٤٠٨:  "إدخال املشّ ٣٠) يذكر الفراهيدي معناها 
ا  أبلغ ألهنّ املعانتة  لكن  كاملعاندة  "املعانتة  الراغب األصفهاين:  ويقول  مادة عنت) 
أنّ  يبدو  عنت)  مادة   :٢٠٠٧ األصفهاين،  (الراغب  وهالك.  خوفٌ  فيها  معاندةٌ 
د ابن منظور قوله، ويقول:  املعنی املراد يف اآلية القرآنيّة هو ما ذكره ابن عبّاس، ويؤيّ
ثم". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة عنت) ونقالً عن األزهري يقول "قال  نَتُ  اإلِ "العَ
ة؛ وقال بعضهم: معناه  قَّ ة واملَشَ دَّ نَتُكم ، وهو لقاءُ الشِّ األَزهري: معناه عزيز عليه  عَ
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ة".  قَّ نَتَ  واملَشَ دَكم  العَ رَ نَتَكم  أَي أَوْ عزيز أَي شديدٌ ما أَعْ
أما املرتمجون فيختلفون يف اختيار املعنی املراد عىل النحو اآليت: 

ة): "مهانا وبتحقبق رسولی از خود شام به سويتان آمد كه رنج های شام  (املشقّ
بر او سخت است. " (آدينه وند، ١٣٧٧، ٣: ٥١)

رهربی  برای  شام  خود  چون  رسولی  "مهانا  واإلضطراب):  والفقر  (اجلهل 
وهدايت خلق آمد كه از روی كامل مرمحت ولطف خود جهل وفقر وپريشانی شام 

بر او بسيار ناگوار وسخت بوده. " (بُروجردي، ١٣٦٦: ٣٥٢)
ر): "مهانا پيامربی از جنس خودتان به رسالت به سوی شام  (اخلرسان والرضّ

وي، ١٣٨٨: ٢٠٧) فَ آمده است كه تباهی وزيان شام بر او دشوار است. " (صَ
. . . . } (يونس: ٧١) ةً مّ ن أمركم عليكم غُ النموذج١١: {ثمّ اليَكُ

ابن  يذكر  ة".  مّ "غُ كلمة  معنی  يف  واملرتمجون  ون  واملفرسّ اللغويّون  واختلف 
عبّاس معناها "شبهة" بلغة هذيل. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: ٧١) واآلخرون يؤيّدون 
 ." مٌّ بيد يقول "جمازها ظُلْمة وضيقٌ وهَ قول ابن عبّاس. وابن منظور نقالً عن أيب عُ
ةٍ من أمره إذا مل هيتد  مَّ "وإنه لفي  غُ (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة غمم) والفراهيدي 
له". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة غمم) والراغب األصفهاين يقول "أي كربة يقال 
النّاقة وعينها، وناصيةٌ  دّ علی أنف  تُشَ ، والغاممةُ خرقةٌ  ة أي كربٌ وكربةٌ غمّ وغمّ

ءُ تسرتُ الوجه". (الراغب األصفهاين، ٢٠٠٧: مادة غمم) غامّ
ا املُرتمجون فيذكرون املعاين املختلفة فيقولون:  أمّ

ئي، ١٣٨٠: ٢١٧) (التغطّي): "تا امر برشام پوشيده نباشد. " (إهلي قُمشِ
فآور نباشد. " (كاويانپور، ١٣٧٢: ٢١٧) (األسف): "واين كارتان برای شام تاسّ
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نتائج البحث: 
العربيّة  اللغة  يف  اللفظي  والتامثُل  الداليل  د  التعدّ إىل  أدّت  التي  العوامل  من 
القرآن  هبا  نزل  والتي  وتطويرها،  اللغة  تشكيل  يف  اللهجات  من  العديد  مشاركة 
الكريم. وقد جعل ذلك من الصعب حتديد املعنى الدقيق ملثل هذه الكلامت. وهذا 
ا من املعنى  دً ا يف عمليّة الرتمجة حيث ال يمكن للمرتجم أن يكون متأكّ واضح أيضً
األنسبلهذه املجموعة من املفردات. وقد درس البحث نامذج من هذه الظاهرة التي 
يتّبعوا  مل  الفارسيّة  إلی  الكريم  القرآن  مُرتمجي  أنّ  وتبنيّ  اللهجات،  تشابك  سبّبها 
دة يف اختيار املعنی املختار للمفردة القرآنيّة. ويمكن  ا أو طريقة موحّ ا واحدً منهجً

تقسيم أساليب ترمجة هذه املفردات إلی ثالثة أنواع: 
ا .١ دً حمدّ معنی  املرتجم  يتبنّی  حيث  األخری  املعاين  علی  مرجوح  معنی  ترجيح 

ويرتك سائر معاين املفردة. 
نتيجة .٢ املعاين املختلفة واملتباينة؛ يف هذه احلالة، مل يصل املرتجم إلی  اجلمع بني 

ني أو يذكرها متتالية  حاسمة، لذلك ينتخب فئة من املعاين املناسبة وجيعلها بني قوسَ
ا حروف العطف بينها.  مستخدمً

حياول .٣ آخر،  بمعنی  املختلفة.  الوجوهَ  ة  الثانويّ دالالته  يف  يشمل  معنی  اختيار 
النصّ  إلی  القرآين  النصّ  يف  وجده  الذي  الغموض  نقل  احلالة،  هذه  يف  املرتجم، 

د.  م. إذ ليس لديه رأي قاطع حمدّ املرتجَ
اللفظي  والتامثُل  الداليل  د  التعدّ أي  الظاهرة  هذه  مثل  وجود  فإنّ  وباختصار، 
شاملة  قائمة  يف  املختلفة  الدالالت  ذوات  املفردات  مجعَ  يتطلّب  العربيّة  اللغة  يف 
ومناقشة هذه الدالالت وما يُعادهلا يف اللغة الفارسيّة لد جمموعة من املتخصصني 
يف علوم اللغة والرصف والنحو والبالغة واألدب، عالوة علی علامء يف املجاالت 
م ترمجة  األخری كالتفسري والكالم والتاريخ. وبعد ذلك، يمكن للمرتجم أن يقدّ

أدَقّ وأقرب إلی املعنی املقصود يف القرآن الكريم. 
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املصادر
القرآن الكريم. 

اهللا * كلمة   .(١٣٧٧) رضا.  د  حممّ ند،  وَ آدِينه 
العلياء. هتران: انتشارت اسوه. 

قرآن. * ترمجه   .(١٣٧٤) د.  عبداملحمّ آيتي، 
هتران: انتشارات رسوش. 

ابن جنّي. (١٩٥٧). اخلصائص. حتقيق حممد *
علی النجار. القاهرة: دار الكتب املرصية. 

يف * اللغات  كتاب   .(١٩٤٦) عباس.  ابن 
القاهرة:  منجد.  الدين  القرآن. حتقيق: صالح 

مطبعة الرسالة. 
د بن مكرم. (١٣٦٣). لسان * ابن منظور، حممّ

العرب. قم: نرش ادب احلوزة. 
أرفع، كاظم. (١٣٨١). ترمجه قرآن. هتران: *

انتشارات فيض كاشانی
ئي، مهدي. (١٣٨٠). ترمجه قرآن. * إهلي قُمشِ

قم: انتشارات فاطمه الزهراء. 
قرآن. * ترمجه   .(١٣٨٣) حسني.  أنصاريان، 

قم: انتشارات اسوه. 
ترمجه * ابراهيم. (١٣٦٦).  د  بُروجردي، حممّ

قرآن. هتران: انتشارات صدر. 
قرآن. * ترمجه   .(١٣٥٧) أبوالقاسم.  پاينده، 

هتران: انتشارات جاويدان. 
ترمجه * ق).  (١٤١٤ه.  كاظم.  پورجوادي، 

قرآن. هتران: بنياد دائرة املعارف اسالمی. 
كريم. * قرأن  هلجه   .(١٣٨٣) عيل.  جواد 

مرتجم: حسني علينقيان. جمله ختصصی اهليات 
و حقوق. شامره ١٤. ٢٤٠-٢٢١. 

هلجه *  .(١٣٥٠) باقر.  حممد  سيد  تي،  جّ حُ
و  مقاالت  قراآت.  اختالف  منشا  و  قرآن 

بررسيها. شامره ٥و٦. ١٩٤-١٦٢. 
تي، سيد حممد باقر. (١٣٨٢). پژوهشی * جّ حُ

و  قرآن  پژوهشنامه  كريم.  قرآن  هلجه  درباره 
حديث. شامره ٢. ١٨-٣. 

بوستان * از  تي، مهدي. (١٣٨٤). گلی  جّ حُ
خدا. قم: انتشارات بخشايش. 

تفسري *  .(١٣٩٠) رضا.  عيل  خرسواين، 
خرسوي. هتران: كتابفروشی اسالميه. 

دهلوي، شاه ويل اهللا. (د. ت). ترمجه قرآن. *
رساوان: كتابفروشی نور. 

الراجحي، عبده (١٩٦٤). اللهجات العربيّة *
يف القراءات القرآنيّة. مرص: دار املعارف. 

يف * املفردات   .(٢٠٠٧) األصفهاين  الراغب 
غريب القرآن. لبنان: دار املعرفة. 

قرآن * ترمجه   .(١٣٦٦) أبوالفتوح  رازي، 
و  اجلنان  روض  ترمجة  ضمن  (من  كريم 
بنياد  مشهد:  تفسريالقرآن)،    يف  اجلنان  روح 

 .اسالمى آستان قدس رضو پژوهشها
زغري، ميثاق عباس (٢٠١٣). لغات القبائل *

(دراسة  للكسائي  القرآن  معاين  كتاب  يف 
للعلوم  للبنات  الرتبية  كلية  جملة  لغويّة). 

اإلنسانية. العدد ١٣. ٣٣٦-٣٠٤. 
* .(٢٠١٢) حممد  توفيق  التيمي،  السامعي 

اجلمهورية  الكريم.  القرآن  يف  اليمنيّة  اللغة 
اليمنية: اهليئة العامة للكتاب. 

موقف *  .(٢٠٠٥) فضيل  كاظم  شاهر، 



١٣٧

اللهجات العربيّة ودالالتُها في القرآن الكريم وأثرها في ترجمته إلی اللغة الفارسيّة 

اللغويّني القدماء من اللهجات. جملة القادسية 
-٢١١ العدد٤.  الرتبوية،  والعلوم  اآلداب  يف 

 .١٩٠
د رضا (١٣٨٨). ترمجه قرآن بر * وی، حممّ فَ صَ

اساس امليزان. قم: دفرت نرش معارف. 
الداللة * ت).  (د.  إسامعيل  حسني،  عبّاس 

كلية  جملة  القرآنية.  القراءات  يف  االجتامعية 
ة. العدد ٨٤. ١٩-١.  اآلداب اجلامعة املستنرصيّ

* .(٢٠٠٩) عبداهللا  اجلبار  عبد  العبيدي، 
اللهجات العربيّة يف القراءات القرآنيّة الشاذة. 
العدد١.  جملة جامعة األنبار للغات واآلداب. 

 .٣٢٨-٢٩٧
الظواهر *  .(٢٠٠٥) عباس  مرتضی  فالح، 

ضوء  يف  دراسة  القرآنيّة  القراءات  يف  ة  اللغويّ
اللهجات العربيّة. جملة أبحاث ميسان. املجلد 

١. العدد ٢. ١٦٩-١٣١. 
الفراهيدي، اخلليل بن أمحد (١٤٠٨). كتاب *

املخزومي،  مهدي  الدكتور  التحقيق:  ني.  العَ
بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 

كاويانپور، أمحد (١٣٧٢). ترمجه قرآن. ط٣. *
هتران: انتشارات اقبال. 

مشكيني أردبييل، عيل (١٣٨١). ترمجه قرآن. *
قم: نرش اهلادی. 

ودوره * السياق   .(١٣٩٢) يوسف  نظري، 
يف عملية دراسة نظرية تطبيقية علی آي الذكر 
جامعة  طهران:  الدكتوراه.  أطروحة  احلكيم. 

العالمة الطباطبائي. 
* .(١٣٧٣) صادق  املجيد  عبد  نوبري، 

ترمجه قرآن كريم. ط١. هتران: سازمان چاپ 
وانتشارات اقبال.  




