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 چکیده

، به ویژه در عصر صفویه و قاجوار، شواهد   کریم قرآنفارسی سالة ترجمة و صد هر چند در مقاطعی از تاریخ هزار 

ارسی هستيم  اما این بروز و ظهور تنها در حد یوک جنوبش بواقی    زبان پهای فراوانی از قرآن کریم به  ظهور ترجمه

هستيم، تبدیل نشود. عرضوة دههوا ترجموة      آن شاهدماند و هرگز به یک نهضت و نقطة عطف، آن گونه که امروزه 

 ،هوا  سی ساله، نگارش صدها مقاله در نقد و معرفی این ترجمهحدوداا  زیادِقرآن در فاصلة نه چندان  منظوم و منثور

و تأسيس و راه اندازی برخوی مراکوز پژوهشوی اختصاصوی در زمينوة       انتشار چندین مجلة تخصصی در این حوزه

نوام  «قورآن  ترجموة  بهوار »است کوه بوه درسوتی آن را   حاضر  عصر بخشی از نهضت قرآن پژوهیِتنها  ترجمة قرآن،

 توا چوه  اسوالمی  دهد که جامعه  است و نشان می خرسندیموجب  از یک سو این نهضت و جنبش اگرچهاند.  نهاده

 ور را پدید آورده کهاست و این بااز سوی دیگر باعث نگرانی اما  قائل است  آن ارزش برگردانقرآن و اندازه برای  

بایود بوه    به همين دليلرود و بسياری از آنها مشابة یکدیگرند و  ها به سمت تکراری شدن پيش می ذات این ترجمه

سر موی  «بس ترجمه»عارش طرفداران این نظرای جدید پرهيز کرد.  های موجود بسنده نمود و از ارائة ترجمه ترجمه

هوای منظووم    دیگور تنهوا بوا ترجموه     یکنند. اما گروه دیدگاه مذکور را در قبال اصل ترجمة قرآن مطرح می دهند و

توانند با حفظ جانوب   هرگز نمیو  مواجه اند فراوانیهای  محدودیت ، باها مخالفند، به این دليل که این گونه ترجمه

مجووز  نموی توانود    هه هيچ یک از دالیل مطورح شود  نگارند به باوردقت و امانت، بيانگر مفهوم دقيق آیات باشند. 

اداموه   همچنوان ترجمة قرآن بایود  ، بلکه روند مبارک قرآن باشد ترجمهاستمرار عدم و «ترجمه بس»پيروی از شعار

، برگوردان  ترجموه هوا  محور اصلی ایون   به ویژه آنکه هرچندبرسيم.  آرمانی ةترجمیک د تا به تدریج به داشته باش

 گوانی برخی توضيحات واژ یاآیات  سياری از مترجمان در جنب این رسالت مهم، به شرح و تفسيرب امااست  قرآن 

 . که ارزش و اهميت آنها کمتر از جایگاه اصل ترجمه نيست ندمی پرداز یتبالغحتی  و یا نحوی و صرفییا  و

 اسوالمیِ موا افوزوده شود     به ميراث معنویِ جامعةاز حدود ربع قرن پيش  ی خوب و موفق کهها ترجمهاین یکی از 

ترجمة فاضلِ فرهيخته و قرآن پژوه توانمند جناب استاد مسعود انصاریِ خوشابر است که از هموطنان شافعی مذهب 

و از نویسندگان سخت کوش و پُرکار عصر حاضر است که ترجمة آثار درخشان دیگری را هوم در کارناموة پربوار    

ترجمة تفسير کشاو زمخشری در چهار جلد، ترجمة تفسير فواتح الهيوه  علمی خود دارد که از جملة آنها می توان 

در چهار مجلد و تدوین دانشنامة حقوق خصوصی در سه جلد را نام برد. عالوه بر این، باید از مقاله هوای فوراوان   
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رفی مجموعة و ویراستاری چند ترجمة قرآن نيز یاد کرد که مع«دانشنامة قرآن و قرآن پژوهی»قرآن پژوهانة ایشان در

منتشر سواختند و  1٨7١این آثار، نگارش مقالة مفصلی را طلب می کند. ایشان اولين چاپ ترجمة خویش را در سال

تا کنون سه بار دیگر نيز تجدید چاپ شد. اگرچه این ترجمه از نظر تطبيق با متن مصحف شریف و در نظر گرفتن 

ما تا کنون نقد و بررسی ویژه ای بور آن نگاشوته نشود. در    نکات نحوی،در زمرة آثار برجستة دوران معاصر است  ا

پواره ای  برخوی کاسوتيها و   همانند بسياری از ترجمه هوای موجوود، از   ی که دارد، فراوانمزایای  حالی که علی رغم

با کسب اجازه از محضر مترجم فرزانه و با تکيه بر حسن خلق و سعة صدر ایشان که  که نيز به دور نماندکمبودها 

 . می گيردبخشی از آنها در مقالة حاضر مورد بررسی قرار انزد همگان است،زب

 ترجمة قرآن،نهضت ترجمه پژوهی قرآن، اعجاز بيانی، اسلوبهای قرآنی ترجمه، مسعود انصاری. کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

های علمی مسلمانان برای خدمت به قرآن، این آخرین صوحيفة الهوی اسوت،کمترین تردیودی      در اینکه تمام تالش

از جمله زبان  ،های مستمر، برگردان قرآن به زبانهای دیگر های علمی این تالش عرصه  ترین کی از مهمیوجود ندارد. 

در دورانهوای   رامّوی و کيفوی فوراز و فرودهوایی     دارد و از نظور ک  هسالو صد فارسی است که هرچند قدمتی هزار 

نهضت تمام عيار بدل شد و  به یک ای یافت وه است  ولی در چهار دهة اخير جهش بی سابقه تجربه نمودمختلف 

های  برگردان قرآن پس از پيروزی انقالب اسالمی به یکی از دغدغه نام گرفت.«پژوهی قرآن نهضت ترجمه»به درستی

بدل شد به گونه ای که از اواسط دهة شصت تا اواسط دهة نوود بويش از صود و پنجواه      ایرانی بزرگ قرآن پژوهان

تا کنون منتشر شود و   ترجمهترجمة منظوم و منثورِ قرآن ارائه گردید که طبق آمار وزارت ارشاد، بيش از صد و ده 

آمار شگرو، نه تنهوا از نظور   در دست بررسی برای صدور مجوز است. این «های قرآن مرکز بررسیِ ترجمه»بقيه در

ارتقوا پيودا    تا آن اندازهها  کمّی حائز اهميت است  بلکه از لحاظ کيفی نيز درخور توجه است و سطح کيفیِ ترجمه

دهة اخير مقایسه کرد  بلکوه حتوی    ندهای چ های پيش از انقالب را با ترجمه توان ترجمه کرده که نه تنها دیگر نمی

نقد »مقدمات پایه ریزی دانش ،. عالوه بر ایننمود هسیقامهای دهة نود  با ترجمهنباید ز نيرا های دهة شصت  ترجمه

را هم که در گذشته توجة چندانی به آن نمی شد، فراهم نمود که حاصل آن، نگارش حدود یوک هوزار و   «ها ترجمه

در بوا دسوته بنودیهای مناسوب      هاست که بيش از چهارصد و سی مقالة آن ترجمهاین پانصد مقاله در نقد و معرفیِ 

اندازیِ چندین مجلة تخصصی یاد کرد که هرگوز در گذشوته    هشت مجلدِ پُر حجم انتشار یافت. همچنين باید از راه

کوه دیگور هويچ     مسألة ویرایش ترجمه ها هم وارد عرصة نوینی شد به گونوه ای عالوه بر این،  سابقه نداشته است.

شود، بدون  رغم دقت نظرهای فراوانی که شخصاا برای ترجمه اش متحمل می دهد علی مترجمی به خود اجازه نمی

کوه ترجموة قورآن توا      سببن داویرایش یک یا چند ویراستار حرفه ای، آن را به بازار عرضه کند. این نيست مگر ب

 ای و حتی احساس وظيفة شرعی به در آمده و به صورت یک توالش علموی در نظور    حدود زیادی از حالت سليقه

شود که برای خود چارچوبی معين و اصول و ضوابطی مشخص دارد و در صورت کوم دقتوی مترجموان،     گرفته می

هوای موجوود از    گيرد. البته این سخن هرگز بدان معنا نيست کوه هموة ترجموه    قرار میمنتقدان مورد نقدهای جدی 
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ت و عنایت ویژة قورآن پژوهوان ایرانوی بوه     کيفيت باالیی برخوردارند  بلکه بيانگر شدت اهتمام ایرانيانِ قرآن دوس

انودازة چهوار قورن در زمينوة      در یک بازة زمانی حدوداا چهل ساله، بهتوانستند است که کریم برگردانِ فارسیِ قرآن 

برگردان فارسی قرآن  از نظر نه تنهاهای مستمر،  . نتيجة این تالشنمایندترجمة قرآن و ارتقای سطح کيفی آن تالش 

به تعميق و گسوترش زبوان    و سته هميت بسياریدارای ارج و اهم زبان و ادب پارسی  لکه از جهتمهم است، ب

و باعث شد که ظرفيتهای فراوانِ نهفتة این زبان هم بيش از  ه استفارسی، و کمال و پختگی آن کمک شایانی نمود

و زمينة پرداختن به  فراوانی داردارزش و اعتبار هم زبانشناسی ضمن اینکه از جهت دانش نوپدید  پيش شکوفا شود.

مباحث معناشناسی قرآن و به تبع آن پرداختن به موضوعات روش شناسی واژه ها و اصطالحات قرآنی را هم فراهم 

هویت دینوی موا را بيشوتر     همآنچه در حوزة ترجمة قرآن انجام گرفته،  گفت اساس می توانهمين  رب ،نموده است

با تلخی تمام جهانيان قرار داد. با این همه، باید و قضاوت  عرض دیددر مبهتر ی ما را شناسنامة مل و همآشکار نمود 

در مقابل عظمت قرآن و آنچه که باید انجام شوود، قطوره در برابور    گرفته نمود که آنچه در این زمينه انجام  عتراوا

به انجيل  ةقرآن با ترجم ةترجمیک مقایسة اجمالی ميان . این نکته یک حقيقت تلخی است که می توان با دریاست

حجم کارهوایی کوه    و دهد وظيفة ما در این زمينه چقدر خطير است شان میراحتی بدان دست یافت که به خوبی ن

هوای   مرکوز ترجموة قورآن بوه زبوان     »خووب اسوت ایون مطلوب را از بيوان رئويس       !اندازه زیواد  باید انجام شود چه

تواند  های قرآن می های انجيل و مقایسة آن با ترجمه نگاهی به آمار ترجمه»گوید: در این باره می که یمشنوب«خارجی

ميزان کوتاهی ما را در برابر این ميراث جاوید و راه درازی را که در پيش داریم نشان دهد.بر اساس آمار و اطالعات 

%موردم  1٣ز دوهزار و پانصد زبان رسيده کوه  ميالدی به بيش ا2112موجود، ترجمة کتاب مقدسِ مسيحيان تا سال 

زبان ترجمه شده که 1٢7اما قرآن مجيد از آغاز نزول تا کنون تنها به  ها دسترسی دارند. جهان به یکی از این ترجمه

در این سوخن   موجود (. اميد است تلخی7ص ،٨٣ش ،1٨1٢نقدی،«)زبانِ آن ترجمة کامل قرآن باشد111شاید تنها

از جمله تالشهای درخور های خود در این زمينه ب ردازیم.  آورد تا بيش از پيش به جبران کوتاهی تحرکی در ما پدید

تحسينی که در ساليان اخير در این زمينه انجام شده به اقدام قرآن شناس ارجمند و ترجمه پژوه دانشمند جناب استاد 

خوب و موفق چند دهة اخير طبقه بندی می ی ها ترجمه مسعود انصاری در ترجمة قرآن مربو  می شود که در زمرة

. استاد انصاری از مترجمان پرکار و سخت به ميراث معنویِ جامعة اسالمیِ ما افزوده شداز اواسط دهة هفتاد  شود که

کوش معاصر، به ویژه در حوزة مباحث قرآنی است که عالوه بر ترجمة قرآن، ترجمة آثار دیگری نظير ترجمة تفسير 

تفسير فواتح الهيه، ویرایش ترجمة استاد خرمشاهی، ویرایش و تصحيح ترجمة قرآن شواه ولوی اهلل   کشاو، ترجمة 

دهلوی، ترجمة ریاض الصالحين در حدیث، ترجمة سيرة ابن هشام، ترجمة آثوار جبوران خليول جبوران و چنودین      

ترجمة تفسير کشواو بيوان   ترجمة دیگر را نيز در کارنامة درخشان علمی خود دارد که طبق برآوردی که در مقدمة 

فرموده اند، بيش از چهل هزار صفحه برگردان از عربی به فارسی را شامل می شود که غالباا از متن هوای سوخت و   

منتشر شد و پس از آن نيز سه بار دیگر تجدید چاپ 1٨7١ثقيل عربی بوده اند. چاپ نخست ترجمة ایشان در سال

 های نحوی، در زمرة آثار برجسته و شاخص دوران معاصر قرار دارد وگردید. اگرچه این ترجمه از جهت دقت نظر

به دور برخی کاستيها نيز برخوردار است  اما همانند بسياری از ترجمه های موجود، از ی فراوانمحاسن و مزایای از 
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ترم بوا  نماند و به نظر می رسد اکنون که حدود ربع قرن از نگارش و عرضة آن می گذرد ضرورت دارد مترجم مح

تکيه بر تجربه های بسياری که در طی ساليان اخير از برگردان متون عربی به فارسی به دست آورده اند، تجدیدنظری 

در آن اعمال فرمایند تا با جایگاه بلند علمی شان در حوزة ترجمة آثار قرآنی سازگارتر شود. بر ایون اسواس، و بوا    

را که به اسلوبهای قرآنی و عمدتاا پاره ای اسلوبهای نفی  کاستيهااین بخشی از کسب اجازه از محضر شریف ایشان 

 .و تأکيدی مربو  می شود در مقالة حاضر مورد بررسی قرار می دهيم تا شاید برای چاپهای بعدیِ آن به کوار آیود  

ه در خصوصاا که طبق پيگيریهای نگارنده، آنچه تقدیم می شود اولين نقد و بررسی جدی از ترجمة ایشان اسوت کو  

راستای همان ميل قلبی شان انجام می گيرد که هم در مؤخره و هم در مقاله ای مستقل از خوانندگان ترجموه شوان   

درخواست نمودند که از کمبودهای احتمالی آن چشم پوشی نکنند و آنها را متذکر شوند تا در چاپهای بعدی اصالح 

در پایان سخنی صميمانه دارم با »نمایيم که چنين فرمودند:گردد. خوب است عين عبارت ایشان را در این زمينه نقل 

قرآن پژوهان و راستجویان عرصة تحقيقات قرآنی که: ای برادر! قرآن عرصة سمعه و ریا نيست و قرآنيان را بغض و 

ل کينه روا نباشد. در نتيجه نظر به ارشادات بی نظير شما دوخته ام که هنوز سنی از من نمی گذرد و سی و یک سوا 

بيش ندارم و اگر خداوند مقرر دارد فرصتی می یابم که بارها این ترجمه را مورد بازبينی و ویرایشِ دوباره قرار دهم. 

از این روی عاجزانه تقاضا دارم ایرادهای بنده را به سن اندکم نبخشایند و نقد و نظرهای خودشان را به آدرس ناشر 

(. نگارنده با ١1٣، ترجمه قرآن، ص1٨7١  نيز بنگرید: انصاری، 1٢٨،ص1٢، بينات، ش1٨7١انصاری،«)ارسال دارند

هدو تجربه اندوزی و مهارت آموزی و دانش افزایی برای ترجمة قرآنی که در صدد ارائة آن است و بدان جهت که 

ه مطالعوه و  دیدگاهش به واقع نزدیکتر باشد عالوه بر اینکه دوبار از آغاز تا پایان این ترجمة ممتاز را کلمه به کلمو 

مقابله کرد،پاره ای مقاله ها و مصاحبه های حضرت استاد را که به موضوع ترجمة قرآن مربو  می شد هم مطالعوه  

نمود تا شاید نقطه نظراتش به صواب نزدیکتر باشد. اميد است الاقل بخشی از آنچه که از سر صدق و اخالص بوه  

انصاری تقدیم می شود برای چاپهوای بعودی ایون ترجموة     آستان قرآن و ارادت به دوست ارجمند، حضرت استاد 

ارزشمند به کار آید. ضمناا باید یادآور شد که بررسيهای نگارنده بر اساس آخرین چاپ، یعنی چاپ چهارم است که 

 به وسيلة نشر جامی در تهران منتشر شد.1٨1١در سال

 نقش اسلوب های قرآنی در برگردان آیات

ز بيانی قرآن که متأسفانه در بسياری از ترجمه های موجود مورد بی مهری قرار گرفتوه  یکی از مهمترین وجوه اعجا

آنها در  و مغفول مانده است، به اسلوبهای قرآنی و الگوهایی بر می گردد که مترجم قرآن می تواند با کشف درست

برگردان قرآن موفقتر عمل کند. این نکته روشن است که هرچند قرآن در بيان معارو خویش از قواعد دستور زبان 

عربی پيروی نمود  اما هرگز اسير ضوابط این زبان نشد و برای بيان اهداو خویش از مودلها و الگوهوایی اسوتفاده    

قيق تر خواهد شود. البتوه ایون چارچوبهوا و مودلها، کوه از قضوا        کرد که اگر مترجم آنها را بيابد قطعاا ترجمه اش د

بيشترین کارآیی را هم در برگردان قرآن دارند  اختراع قرآن نيست و در ادب جاهلی، اعم از نظم و نثر هوم سوابقه   

بيوان   داشته است. هنر قرآن در این است که توانست با تکيه بر قواعد زبان عربی، از این الگوها به گونوه ای بورای  

معارو خویش بهره ببرد که تا حدود زیادی در زبان عرب بی سابقه بوده و یا کمتر سابقه داشوت و اگور سوخن از    
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اعجاز بيانی قرآن مطرح می شود باید توجه نمود که الاقل بخشی از این اعجاز، به چنين مباحثی مربو  موی شوود   

آیات داشته باشد متأسفانه تا کنون مورد توجه قرار نگرفته که علی رغم تأثير بسيار زیادی که می تواند در برگردان 

است. آنچه تا کنون برای مترجم قرآن اصالت داشته این بوده که با دانستن زبان فارسی و عربی، یعنی دو زبان مبدأ 

ین و مقصد به همراه برخی منابع می توان به ترجمة قرآن موفق شد. امری که اگرچوه در ارزش و اعتبوار آن کمتور   

تردیدی وجود ندارد  اما چنين نگاهی به ترجمه، نگاه از بيرون به قرآن و ترجمة آن است و ترجموه هوای موجوود    

هم تماماا بر همين مبنا تدوین شده اند. اما با نگاهی دیگر، حتی در بحث ترجمه هم باید از درون به قرآن نگریست 

بها و اسلوبها، یوا بوه تعبيور اموروزین مودلهایی را بورای       و تالش نمود که روابط بين آیات را کشف نمود و چارچو

ترجمة قرآن طراحی کرد و پس از آن به سایر منابعی که برای ترجمة قرآن الزم اسوت مراجعوه کورد و بوه ترجموه      

اقدام نمود. کمترین فایدة این روش آن است که متورجم موفوق موی شوود در برگوردان آیواِت مشوابه، ترجموه ای         

دهد که امروزه خوشبختانه تحت تأثير مقاله های فراوان نقد ترجمه، در بسياری از ترجمه ها کوم و  یکنواخت ارائه 

بيش مراعات می شود. اما مهمتر از آن، یکنواخت سازی کل ترجمه از نظر مدلهای مشابه است که توا کنوون اصوالا    

توان مشاهده نمود که در پواره   مورد توجه نبوده است و به همين جهت در همة ترجمه های موجود به روشنی می

ای موارد مشابه، ترجمه هایی ناهماهنگ عرضه نموده اند و در ترجمة آیاتی که اسلوب واحدی دارند دوگانگی در 

برگردان پيش آمده است. توجه نمودن به این مدلها امر جدیدی است که در گذشته سابقه نداشت و تا کنون ترجمه 

چوب عرضه نشده است. و به همين دليل، نيازمند بحث و بررسيهای بسياری است تا ای بر مبنای آن و در این چار

خود را نشان موی دهود و متورجم را ملوزم موی      «نظریة ترجمه»پخته تر شود و قابل ارائه باشد. اینجاست که اهميت

ی را در نظر سازد که پيش از ترجمه، اصول و ضوابطی را برای پژوهش خویش طراحی نماید و چارچوبها و مدلهای

بگيرد تا در همة لحظات ترجمه که معموالا چندین سال طول می کشد،بر همان مبنا سير کند و آنچه را که در آغواز  

انجام داده تا پایان حفظ نماید. چنانچه در مورد دستور زبان هم این گونه عمل می کند و گواهی ناخواسوته و غيور    

ش نمی کند که مثالا فاعل را چگونه باید برگوردان نمایود و مفعوول را    ارادی هم آن را انجام می دهد و هرگز فرامو

چگونه در ترجمه ظاهر سازد. بر همين قياس، باید بداند که اگر مثالا با اسلوب)لو ... لَ(مواجوه شود چوه در آغواز     

داشوت  قرآن و چه در پایان آن چگونه باید ترجمه کند. و یا اگر حرو تأکيدی در درون یک جملوة شورطی قورار    

چگونه باید برگردان شود. و اگر فعل مضارع در جواب امر قرار گرفت چگونه باید در ترجمه ظاهر گردد. این نکته 

ابن هشام بتوان کشف نمود. زیرا آنها نرفتند «مغنی اللبيب»سيبویه بتوان استنبا  کرد یا از«الکتاب»چيزی نيست که از

د باری را که اسلوب)لو ... ل(در قرآن به کار رفته موورد بررسوی قورار    همة قرآن را بگردند و مثالا تمام حدود هشتا

دهند و س س نظری ابراز نمایند. همچنين آنها حدود پنجاه باری را که فعل مضارع در آیات مختلف در جواب امر 

ا در خوشبينانه ترین قرار گرفته مورد بررسی قرار نداده اند تا نتيجه بگيرند که باید در ترجمة آن)تا(بياید یا خير؟آنه

حالت، اموری را از ادب عرب استنبا  کردند و برای اثبات یا نفی آن سرا  قرآن رفتند تا شاهدی از آن پيودا کننود   

که این همان نگاه از بيرون به قرآن است و ارزشی بيش از مؤید و شاهد ندارد. البته تردیدی نيست کوه بایود قودر    

رمتشان را به غایت ارج نهاد. اما نباید فراموش کرد که آنها بر اساس نيازهوای  زحمات پيشينيان را پاس داشت و ح
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خود و ضرورتهای زمانه سرا  قرآن رفتند و با همان ابزار پاسخهای مورد نيازشان را دریافت کردند. ما هم باید بور  

خور امروز را بگيریم. امروزه مبنای اقتضائات عصر خود و نيازهای امروزین سرا  قرآن برویم تا بتوانيم جوابهای در

مترجم قرآن باید بداند که اولين و مهمترین منبعِ ترجمة قرآن خود قرآن است و باید پيش از هر منبوع دیگوری بوه    

را محور کار خویش «ترجمة قرآن با قرآن»سرا  قرآن برود و پس از آن به سایر منابع مراجعه نماید و در واقع روش

به ترجمة قرآن نگاه کردیم در آن صورت پويش از هور اقودامی بوه ایون موی اندیشويم کوه         قرار دهد. اگر این گونه 

چارچوبهایی را که می توان از قرآن استخراج کرد چه چيزهایی هستند تا با تکيه بر آنها بتوان ترجمه ای دقيق تر و 

ين آن را به انجام برساند و خيال علمی تر عرضه نمود. البته این ایده پروژه ای نيست که یک نفر بتواند در زمانی مع

دیگران را آسوده سازد بلکه نيازمند همدلی طوالنی مدت مترجمان و منتقدان است که با همفکری بتوانند به تدریج 

به استخراج چنان الگوهایی از دل قرآن موفق شوند و در نهایت ترجمه ای قرآن محور عرضه نمایند. آنچه تا کنون 

انجام گرفته در زمينة معادلهاست  اعم از معادل یابی یا معوادل سوازی کوه فرهنگناموه هوا و      در حوزة ترجمة قرآن 

کتابهای لغت عهدار انجام آن بوده اند. و آنچه امروزه باید انجام بگيرد و با بحث و تبوادل نظور بوه دسوت آیود در      

این راستا گامهای مؤثر بردارند. عرصة مدلها و اسلوبهاست که وظيفة مترجمان و ترجمه پژوهان قرآنی است که در 

نه تنها در صرو و نحو عربی سخن از اسلوبها و الگوها نيست، بلکه در فرهنگناموه هوای مهوم قرآنوی ای هماننود      

راغب هم با همة ارج و ارزشی کوه دارنود، بحثوی در زمينوة الگوهوای قرآنویِ       «مفردات»و« امالء ما من به الرحمان»

ه ميان نيامده است. اگرچه همة این کتابها می توانند در به دسوت آوردن الگوهوای   ترجمة آیات و چارچوبهای آن ب

قرآنی ترجمه، مؤثر باشند ولی هيچ یک از آنها به تنهایی نمی تواند مدلی را به دست بدهد، بلکه این وظيفوة قورآن   

مثالا آنچه در دستور زبوان  پژوهان امروزی است که با تدبر در آیات به کشف مدلهایی برای ترجمة قرآن نائل شوند.

دربارة)لو(آمده این است که حرو شر ِ امتناعيه است و بيان می کند که انجام جواب شر  غيرممکن است به این 

دليل که فعل شر  انجام نشده است. و در این حالت اگر جواب شر  مثبت باشد غالباا با)لَ(آغاز می شود. اموا در  

ست و آوردن معادل تأکيدی برایش الزم است یا صرفاا رابط ميان شر  و جزاسوت و  اینکه آیا این الم برای تأکيد ا

به آوردن معادلهای تأکيدی نيازی ندارد محول اخوتالو اسوت و در هور طورو موافقوان و مخالفوانی قورار گرفتوه          

داشوته  (. این نکته ای است که عالوه بر نحو، در تفسير هم می توانود کوارآیی زیوادی    2٨3،ص1٨٣٣اند)جواهری،

باشد و در بين موافقان و مخالفان، هم نحوشناسان توانمند و قهار، و هم مفسران دانشمند و قورآن شوناس حضوور    

دارند و هر دسته هم دالیل ویژة خود را ارائه می دهد. اما وقتی سخن از ترجمة قرآن به ميان می آید شوکل قضويه   

ی مترجم قرار می دهد که ساده ترینِ آن این است که آیا کامالا متفاوت می شود و پرسشهای بی شماری را پيش رو

واقعاا می توان با همين اطالعات محدود و آگاهيهای اندک به ترجمة صحيح حدود هشتاد آیة قرآنی موفق شد کوه  

بر این اسلوب نازل شده اند؟ در حالی که قطعاا پاسخ این پرسش تنها یک کلمة آری یا خير نيسوت بلکوه نيازمنود    

بررسيهای بسياری است که باید ترجمه پژوهان قرآنی بدان همت گمارند و با تدبر در آیات، چارچوبهوا و   بحث و

اسلوبهای آن را پيدا نمایند. بررسيها و پرسشهایی مانند اینکه اگر بعد از)لو(فعل مضارع بوود چگونوه بایود ترجموه     

قيود تأکيودی بورای)لَ(در جواب)لوو( اسوتفاده      نمود؟اگر ماضی بود چگونه برگردان شود؟ در چه شرایطی بایود از  
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کرد؟و در چه شرایطی نباید چنين قيدی آورد؟و در چه شرایطی موی تووان قائول بوه تفصويل شود و در آوردن یوا        

نياوردن چنين قيدی مختار بود؟اینجاست که اگر نگویيم نگاه از بيرون به قرآن رنگ می بازد، مطمئناا در اینکه چنين 

نمی تواند پاسخگوی همة این پرسشها باشد کمترین تردیدی باقی نمی ماند و مترجم موظف موی  نگاهی به تنهایی 

شود با فاصله گرفتن از ذوق و سليقة شخصی، به سياق آیات توجه نماید و به بررسی این آیات در تفسيرها ب ردازد 

ق یابد. از همين قبيل اسوت پواره ای   و با تدبر در آنها به کشف چارچوبها و اسلوبهایی برای ترجمة دقيق قرآن توفي

که در «تقدیم ما هو حقه التأخير یفيد الحصر»قواعدی که در ادبيات عرب و بالغت کاربرد فراوان دارند مانند قاعدة

تفسير هم جایگاه ویژه ای دارد. اما آیا واقعاا با تکية صرو بر این قاعده زبان عربی می توان بوه ترجموة درسوت و    

ار آیة قرآن موفق شد که بر این سياق نازل شده است؟ مگر می توان پوذیرفت کوه در هموة ایون     صحيح بيش از هز

موارد یک)تنها( یا)فقط(بياوریم و خيال خوود و دیگوران را آسووده نموایيم؟! اگور چنوين اسوت و کوار بوه هموين           

د بوه راه حلهوای   سادگيهاست، پس چرا در هيچ ترجمه ای این وضعيت را مشاهده نمی کنيم؟! اینجاسوت کوه بایو   

دیگری هم بيندیشيم که بخشی از آن در ادامة مقال خواهد آمد. اما برای روشن تر شدن بحث به بررسوی اجموالی   

 این دو اسلوب در ترجمة حاضر توجه فرمایيد:

ایون اسوت کوه آیوات در مووارد      «نظریة ترجمه»چنانچه پيشتر هم اشاره شد، کمترین فایدة اسلوب)لَو ... لَ(.-الف

مشابه یکسان ترجمه می شوند و در برگردان اسلوبهای همسان نيز شاهد دوگانگی در ترجمه نخواهيم بود. اگور از  

موارد زیادی معوادلی  این زاویه به ترجمة حاضر نگریسته شود خوشبختانه تا حدود زیادی هماهنگ عمل شد و در 

برای)لَ(نيامد و ترجمه بدون قيد تأکيدی ارائه شد. البته این سخن هرگز به معنای تأیيد یا رد ترجمة ارائوه شوده و   

درستی یا نادرستی آن نيست. این مطلب نيازمند بحث و بررسيهای بيشتری است که باید در مجوال دیگوری بودان    

نواختی ترجمه در این اسلوب و توجه به نظریة ترجمه در برگردان آن. بوا  پرداخت. بلکه صرفاا گزارشی است از یک

این همه، در موارد معدودی هم از قيدهایی نظير بی گمان، به یقين و قطعاا استفاده شد که نمونة بارز آن در برگردان 

يئاِتم و ألدخلنـاهم جنـات )و لو أن اهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرص عنهم سـسورة مائده رخ داده است که١١و١3دو آیة
/مائده با تاکيد)و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهيزگاری می کردند، به یقين گناهانشان را از آنان ١3درالنعـيم(

)و لـو اهنـم أقـاموا التوريـه و االنيـل و می زدودیم و آنان را به باغهایی پر ناز و نعمت در می آوردیم(برگردان شد. اما
/مائده بدون تاکيد)و اگر آنان]حکم[تورات و انجيل و ١١درم من رهبم ألکلوا من فوقهم و من َتت ارجلهم(ما أنزل اليه

آنچه از]سوی[پروردگارشان بوه سووی آنوان فروفرسوتاده شوده اسوت، برپوا موی داشوتند، از برکتهوای آسومانی و            

هشتاد آیة قرآن به کوار رفتوه، اموا    زمينی]خداوند[بهره مند می شدند(برگردان گردید. اگرچه این اسلوب در حدود 

ناهماهنگی در آن چندان زیاد نبوده قابل اغماض است. تنها نکتة باقی مانده در این بحث، مسألة آوردن یا نيواوردن  

قيد تأکيدی در برگردان)لَ(هست که اختالو نظر اساسی ای در ایون زمينوه وجوود دارد و ظواهراا متورجم محتورم       

)و لـو شـاء اَّلل ... د و به همين دليل در بيشتر موارد از آن استفاده نکورده اسوت. اگور تنهوا     اعتقادی به آورد آن ندار
را که در بيش از بيست آیه به کار رفته در این ترجمه مورد بررسی قرار دهيم بوه روشونی در موی یوابيم کوه      َل... (
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دهود متورجم فرزانوه در ایون زمينوه       تماماا بدون تأکيد برگردان شدند. این نکته از آن جهت مهم است که نشان می

روشمند عمل کرده است. از آنجا که معموالا مترجمان در طول سالهای متمادی به ترجمه قورآن موی پردازنود و در    

شرایط فکری و روحی متفاوت بدان اقدام می کنند، اگر نظریوة ترجموه بور اندیشوه شوان حواکم نباشود، نقوص و         

ممکون اسوت بوه تودریج      هد و مترجم آنچه را که در آغواز، ترجموه کورده   کمبودهای فراوانی در ترجمه رخ می د

فراموش کند و در اواسط کار یا اواخر ترجمه، همان آیات را به گونه ای دیگر برگردان نماید. امری که در بسياری 

اما اگر  از ترجمه های موجود مشهود است و برخی موارد آن در ترجمة حاضر هم رخ داده که در ادامه خواهد آمد.

مترجم بتواند مدلها و الگوهای بيان قرآن را به تدریج کشف کند و بر اسواس نظریوة ترجموه عمول نمایود مطمئنواا       

   ترجمة سال اولش با برگردان سال چهارمش متفاوت نخواهد شد.

أخير یفيد تقدیم ما هو حقه الت»نمی توان مترجم قرآنی را تصور کرد که به قاعدة جار و مجرور و قاعدة حصر.-ب

باور نداشته باشد یا به هنگام برگردان پاره ای آیات از این قاعده استفاده ننموده باشد. اما آنچه کوه در ایون   «الحصر

زمينه مهم است و نقش اساسی دارد این است که مترجم به هنگام پياده سازی این قاعده در بيش از هزار آیه ای که 

اید و اجرای آن را بر اساس طورح و برناموه ای حسواب شوده و در قالوب      بر این شيوه نازل شده روشمند عمل نم

چارچوبها و اسلوبهای خاص انجام دهد تا در حد امکان از دخالت ذوق و سليقه پرهيز شوود و ميوزان ذوق ورزی   

آیوة   به حداقل برسد. مطمئناا نمی توان انتظار داشت که تنها با تکيه بر همين قاعدة کلی بوه ترجموة بويش از هوزار    

قرآنی که جار و مجرور در آنها مقدم شده موفق شد  زیرا در آن صورت، پُربسامدترین واژه ها در قرآن کلمه هایی 

نظير)تنها(، )فقط(و مشابة آن خواهد بود و همين نکته ناتوانی نحو ادب محور را برای پاسخگویی به همة نيازهوای  

ضرورت تأسيس نحو قرآن محور برای برگردان آیات را یادآور ترجمة قرآن به خوبی نشان می دهد و به زبان حال 

می شود. اما الاقل می توان انتظار داشت که در موارد مشابه یکسان عمل شود و آنجا که سياق آیات مؤید اسوت از  

و /آل عموران) 1١1و122در)و علـی اَّلل فليتوکـل املؤمنـون(این قاعده استفاده گردد. بر همين اساس نمی توان پوذیرفت 

/توبه)و مؤمنان باید فقط بور خودا توکول    31/مائده و11مؤمنان]فقط[باید بر خداوند توکل کنند(ترجمه شود. ولی در

/تغابن)و مؤمنان باید کوه بور   1٨/مجادله و11/ابراهيم)و مؤمنان باید بر خداوند توکل کنند(  و در12و11کنند(  و در

/زمر هم)و توکل کننودگان بایود]تنها[بر او توکول    ٨٣سف و /یو١7خداوند توکل کنند(برگردان شود. و مشابة آن در

کنند(ترجمه گردد که به خوبی نشان می دهد مترجم در مواجهه با قاعدة تقدیم جار و مجرور توا چوه انودازه غيور     

روشمند عمل کرده است. این ضعف مهم که ناشی از بی توجهی به اسلوبهای قرآنی است به ترجمة حاضر منحصر 

تأسفانه در تمامی ترجمه های موجود وجود دارد که بيانگر بی توجهی مترجمان به عنصر روشومندی  نمی شود و م

در ترجمه است که اساس و پایة تمامی پژوهشهای امروزین محسوب می شود و باید در برگردان قرآن هوم توجوة   

قرآن مورد بررسی قورار دهويم و   ویژه ای بدان مبذول شود. حال اگر بر همين مبنا بخواهيم صرفاا آیات توکل را در 

/اعوراو  ٣1در)علـی اَّلل توکلنـا(/یوسوف، و ١7/شووری و 11/هود و٣٣/رعد و٨1/توبه و121در)عليه توکلـت(آیاتی نظير

)عليه توکلت و را در پنج باری که آمده است، و )علی رهبم يتوکلون(/ملک، و21/ممتحنه و٢/یونس و مشابة آن در٣3و
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ری مورد بررسی قرار دهيم در آن صورت ميزان ناهماهنگی در ترجمه بيشتر روشن /شو11/هود و٣٣را دراليه أنيْ(

/ممتحنوه را کوه   ٢در)ربنا عليک توکلنا و اليک أنبنا و اليـک املصـري(خواهد شد و قطعاا قابل قبول نخواهد بود که مثالا

گارا بر تو توکل کرده ایوم و  اگر هيچ قرینه یا سياقی نباشد، الاقل سه بار جار و مجرور مقدم شده به صورت)پرورد

رو به سوی تو نهاده ایم و بازگشت به سوی توست(برگردان نمایيم و آوردن قيد)تنها( یا)فقط(را حتی برای یک بار 

/رعود کوامالا نادیوده    2٣در)أال بـذکر اَّلل تطمـئن القلـوب(هم الزم ندانيم. و یا سياق و قرینة لفظی و معنایی را در آیوة 

 به یاد خدا آرام می گيرند(ترجمه نمایيم.  صورت بسيار سادة)بدانيد که دلها بگيریم و آیه را به

 جایگاه حروف در ترجم  قرآن

به جایگاه معناییِ آنها بر می گردد که باعث معنا  -به ویژه در بحث ترجمه-اگر گفته شود بيشترین توجه به حروو

سخنی به گزاو گفته نشده است. امری کوه بوه    بخشيدن به اسم و فعل در ترکيب عبارات و جمله سازی می شود 

معجوم  »نظر می رسد تا حدود زیادی در بسياری از ترجمه های معاصور موورد غفلوت قورار گرفتوه اسوت. مؤلوف       

(الزائوده، و هوی   1٨»)در بيان معانیِ چهارده گانه ای که برای حرو)باء(ذکر کرده از جمله چنين آورده اسوت: «النحو

و لهوا  »(. همچنين در بارة حورو جرّ)مِن(موی نویسود:   ٣٨الدقر،بی تا،ص«)/نساء[7٣]شـهيدًا()کفـی ابَّلل للتوکيد، نحو

(الزائوده، و فائودتها: التنصويص    ٢»)(. آنگاه چنين ادامه می دهد:٨7٣همان،ص«)خمسه عشر معنیً نجتزئ منها بسبع

بقها نفی أو نهی أو اسوتفهام بهول.   (أن یس1التنصيصِ عليه، و ال تکون زائده اال بشرو  ثالثه: ) علی العموم، أو تأکيد

)هل َُتس  منهم من /انبياء[. أو مفعوالا نحو2])ما َيتيهم من ذکر((أن یکون امّا فاعالا نحو٨(ان یکون مجرورها نکره. )2)
(. چنانچه مشاهده می شوود، تأکيودی   ٨71همان،ص«)/فاطر[٨])هل من خـالق غـري اَّلل(/مریم[. أو مبتداء نحو11]أحد(

این حالت تا آن اندازه قطعی است که نه تنها پس از نفی، بلکه بعد از حرو اسوتفهامیِ)هَل(نيز زائوده    بودن)مِن(در

است و باعث تأکيد در معنا می شود. قطعاا بسيار دور از ذهن است که تصور شود مترجموی از لحواظ تئووری ایون     

اگر به زائده و تأکيدی بودن)باء( و)مِون(در ایون    نباشد. اما نکتة قابل تأمل این است که نکته را نداند یا با آن موافق

گونه موارد، اذعان نمودیم آیا نباید به لوازم آن یعنی بروز و ظهورِ چنين تأکيدی در ترجمه، پایبند باشويم؟ و در آن  

صورت،به ترجمه درنيامدن جنبة تأکيدی این حروو، و یا دوگانگی در ترجمة آنها تووجيهی خواهود داشوت؟مثالا    

/توبه بدون)هيچ(و به صورت)شما جز او دوسوت و  11١/بقره و 117درما لکم من دون اَّلل من ولـی و ال نصـري()وقتی

/عنکبوت )به جای خداوند هيچ دوسوت و یواوری نداریود(و    22یاوری ندارید(برگردان می شود  ولی همين آیه در

آیا قابل دفاع خواهد بود؟ یا وقتی /شوری)برایتان جز خداوند هيچ کارسازی و یاوری نيست(ترجمه می شود، ٨1در

(آیا پذیرفته است که ٢٣3و2٢،ص1،ج1٢12را نفی جنس دانستيم)درویش،)ال ريـْ فيهـا(یا )ال ريْ فيه(حرو)ال( در

معادل فارسیِ آن، یعنی قيد تأکيدیِ)هيچ(را در ترجمه ظاهر نسازیم یا ناهماهنوگ عمول نمووده، گواهی بيواوریم و      

زیواده  »در صورتی است که تنها به دستور زبان توجه نمایيم یا به قواعدی همچون قاعودة  زمانی نياوریم؟ تازه اینها

تمسک جویيم. اما اگر به معنا و مضمون آیه، و سياق آیات هم به عنوان یکی از مهوم  «المبنی تدلّ علی زیاده المعنی

د کوه آوردنِ قيود هوایی    ترین ابزار مترجم در بحث ترجمه اسوتناد کنويم در آن صوورت تردیودی بواقی نموی مانو       
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» همچون)هرگز( یا)هيچ(در برگردان این قبيل آیات ضروری است. اکنون به اصل بحث باز گشته سخن را از قاعدة

  پی می گيریم:«الی نفی جنس

  الی نفی جنس 

این به نظر می رسد مهم ترین ایرادی که در برگردان اسلوب های مختلف نفی پيش آمده به عدم یکنواختیِ ترجمة 

متورجم،   است. از سوی دیگر، آثار فوراوان « روش تحقيق»و« نظریة ترجمه»قبيل آیات برمی گردد که زیر مجموعة 

تردیدی باقی نمی گذارد که ایشان در زمينة زبان و ادبيات عرب آگاهيهای زیوادی دارد. بوا ایون هموه، جوای ایون       

یی، وقتی به ترجمة آیات می پردازد، از برخوی  پرسش همچنان باقی است که چگونه مترجمی با یک چنين توانمند

نظریوة  »کم توجهی می کنود؟ آیوا جوز ایون اسوت کوه        اصول مسلمِ آموخته های خویش غفلت می ورزد یا بدانها

روش »را که بارها در مصاحبه های خویش بر اهميت آن تأکيد ورزیوده کوم ارج دیوده و بور مبنوای قواعود      «ترجمه

ادق این مسأله و نمونة آشکار آن دوگانگی پدید آمده در بحث حاضر است کوه  عمل نکرده است؟ شاهد ص«تحقيق

نه تنها برای خواننده روشن نمی شود که معيار آوردنِ)هيچ(در برخوی آیوات و دليول نيواوردن آن در مووارد دیگور       

بوه   چيست؟بلکه این مشکل نيز پيش می آید که اسم الی نفی جنس هم در برخی آیات، معرفه ترجمه موی شوود.  

تنها به دو آیة کوتاه و پرکاربرد زیر و ترجمة آنها بسنده می شود تا ضرورت بازنگریِ  منظور روشن تر شدن بحث،

 در آن به خوبی روشن شود:

 )ال الـه اال أنـت(، )ال الـه اال اص(، )ال الـه اال اَّلل(این آیه که گاهی با مستثناهای دیگر و به صورت ال اله اال هو:-ال 

در آیات متعددی به کار رفته  گاهی به درستی، با قيد منفی تأکيدیِ)هيچ( همراه شود ولوی در    اال الـذی...()ال اله و

موارد دیگری، بدون چنين قيدی به کار رفت که حداقلِ ایراد، عدم یکنواختی ترجمه است. عالوه بر این، در آوردن 

صوصاا که در موارد فراوانی، نشانة نکوره بوودن   افزودة تفسيری درون قالب یا بيرون آن هم یکنواخت عمل نشد خ

اسم را باید از افزودة درون قالب فهميد که نادرسوت اسوت.به نمونوه هوایی از ایون ناهماهنگيهوا توجوه فرمایيود:         

/صافات)معبود راستينی جز خداوند]یگانه[نيسوت(ترجمه شود در حوالی کوه هموين آیوه       ٨3در)ال اله اال اَّلل(عبارت

در مووووارد بسووويار زیوووادی  )ال الـــه اال هـــو(اسوووتينی[جز خووودا نيسوووت(برگردان گردیووود.  /محمد)معبود]ر11در

/قصص بدونِ)هيچ(و به صورت)معبود]راستينی[ جز او نيسوت(ترجمه شود. در   ٣٣/فاطر و٨/غافر،١2/بقره،1١٨نظير

 /مزمول)هيچ معبود]راسوتينی[ جوز او نيسوت(برگردان شود.     1/قصوص و 71/غافر،١3حالی که در برخی آیات همانند

/بقره)خداوند]اسووت کووه[ معبووود راسووتينی جووز او نيسووت.  233در)اَّلل ال الــه اال هــو احلــی  القي ــوم(همچنووين عبووارت

/آل عمووران، بووه صورت)خدا]اسووت کووه[    2زنده]و[تدبيرگر]هستی[اسووت(ترجمه شوود ولووی همووين آیووه در    

)خدا]سووت[که /نساء٣7معبودی]راسووتين[جز او نيسووت، زنوودة پاینووده اسووت(برگردان گردیوود. و مشووابة آن در    

/تغابن)خداونود اسوت کوه هويچ معبود]راسوتينی[جز او      1٨/طوه و ٣معبود]راستينی[جز او نيسوت(ترجمه شود و در  

/نحل به صورت)هيچ معبود]راستينی[ جز من نيست(برگردان گردید 2در )ال الـه اال اص(نيست(برگردان شد. همچنين

ه روشن است ترجمه هایی که با)هيچ(همراه است /طه)معبود ]راستينی[ جز من نيست(ترجمه شد. اگرچ1٢ولی در 
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و تأثير حضور الی نفی جنس را بهتر بازتاب می دهد، درست تر است  ولی درستی یا نادرستیِ این یوا آن ترجموه   

یک مطلب است، و ناهماهنگی و عدم یکنواختیِ ترجمه، مطلبی دیگر. حتی بحث بر سرِ یکسان سازیِ ترجمه هوم  

صل پذیرفته شده در ترجمة قرآن محسوب موی شوود  بلکوه جودای از آن، سوخن بور سورِ        نيست که امروزه یک ا

ناهماهنگی در برگردانهاست که در موارد متعددی رخ داده و دقت و تأمل بيشتری را طلب موی کنود. خصوصواا از    

ين یک مثوالی کوه   جنبة بود و نبود قالبها که شاید به حدود ده هزار قالب برسد و متأسفانه چنانچه در برگردان هم

ذکر شد مشاهده می شود بسيار آشفته و نامناسب و دور از شأن چنين ترجمة دقيق و امينی است که مترجم فرزانوه  

 باید برای برطرو ساختن آن به فکر راه چاره ای باشد.

بارها در سووره  )ال ريـْ فيهـا(یا )ال ريْ فيه(نمونة دیگر این بحث، آیة مذکور است که به صورت  ال ریب فیه:-ب

/انعوام،  12/نسواء، ٣7/آل عموران،  23/بقره، 2قيامت به کار رفت و در حالی که در  های مختلف در توصيف قرآن یا

/شووری بودون)هيچ(و بوه صوورت )شوکی/تردیدی در آن      7/جاثيه و٨2و2١/غافر،31/حج، 7/اسراء، 11/یونس، ٨7

هيچ(و به صوورت)هيچ شوکی در قياموت نيسوت(     /سجده همراه با)2/کهف و21نيست/]روا[ نيست(برگردان شد،در

و)هيچ شکی در آن روا نيست(ترجمه شد  در صورتی که سياق آیات،حداقل در برخی از آنها، به ویژه در موواردی  

هموراه شوده،   )و أن  السـاعه آتيـه ال ريـْ فيهـا(که از تردیدناپذیری وقوع قيامت سخن می گوید و بوا عبواراتی نظيور   

گذارد که آیه را باید در موارد بسياری با تأکيد ترجمه نمود. به عالوه، برای ترجمه ای کوه  کمترین شکی باقی نمی 

فهوم بيشوتر مخاطوب، دههوا نکتوة       نه تنها از هزاران پرانتز و قالب برای بيان مقصودِ خود استفاده کرده  بلکه برای

الاقول درون قوالب یوا    -قيدهای موذکور تفسيری را هم در متنِ ترجمه داخل نموده نباید چندان دشوار باشد که از 

استفاده نماید. خصوصاا اگر به این نکته هم توجه شود که ناهماهنگی های اشاره شده تنها به دو مووردِ بواال    -پرانتز

همراه شده نيز به خوبی محسوس است، چنانچه مثالا « الی نفی جنس»منحصر نمی شود  بلکه در دهها آیه ای که با

)ال تثريْ عليکم /هود)امروز هيچ نگاهدارنده ای از عذاب خدا نيست(ترجمه شد. و٢٨درامر اَّلل( )ال عاصم اليوم من
/مؤمنوون)هيچ دليلوی بوه]حقانيت[آن    117در)ال برهان لـه(سرزنشی بر شما نيست(. و /یوسف )امروز هيچ12دراليوم(

)ال تبـديل خللـق ی پوذیرد(. ولوی  دگرگوونی نمو   /یونس)وعده های خداوند هويچ ١٢در )ال تبديل لکلمات اَّلل(ندارد(. 
/روم که مشابة آن است بدون)هيچ(و به صوورت)آفرینش خداونود دگرگوونی نموی پوذیرد(برگردان شود.       ٨1دراَّلل(

)ضمناا باید توجه داشت که واژة)دگرگونی(در دو عبارت اخير نکره نيست و متورجم محتورم معمووالا بورای نکوره      

د)ای(به آخووور کلموووه اضوووافه موووی کنووود مانند)بووودی سووواختن واژه ای کوووه بوووه)ی(ختم موووی شوووود، پسوووون

/احوزاب و مووارد دیگور. پوس در     ١/ص.)نيکی ای(در٨3/زمر.)فرانروایی ای(در3١/شوری.)کوتاهی ای(در٢1ای(در

اینجا هم باید)دگرگونی ای(بياید تا نکره بودن اسم الی نفی جنس را بهتر برساند(. همچنين در موارد بسيار زیادی 

/انعام)برای وعده های خداوند /برای سخنانش 113و٨٢در)ال مبدل لکلمات اَّلل/لکلماته(مانندبدون)هيچ(ترجمه شد 

/محمود)آنان  11در )ال صصـر ِلـم(/غوافر)امروز سوتمی]در ميان[نيسوت(     17در )ال ظلم اليـوم(تغييردهنده ای نيست(  

/روم)برایش بازگشوتی  ٢٨مين آیه در/رعد)آن بازگرداندنی ندارد(ترجمه شدند. ه11در )ال مرد  لـه(یاوری نداشتند( و
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از آنجا که تعداد این قبيل آیات نسبتاا زیاد است به همين مقودار   /شوری )بازگشتی ندارد(برگردان شد.٢7نيست( و

بسنده نموده، یادآور می شود که تقریباا در تمامی این موارد، سياق آیات به خوبی نشان می دهد که در ترجمه بایود  

)ذلـک ِبن  اَّلل مـولی الـذين آمنـوا وأن  الکـافرين ال انچه در همين آیة یازدهم سورة محمد آمده استقيد)هيچ(بياید. چن
.یعنی چون خداوند یاور مؤمنان است، طبيعتاا هيچ فرد یا گروه دیگری در جهان باقی نمی ماند که یواوریِ  مولی ِلم(

از ماهيت اصلی اش، در یک چنوين سوياقی   کافران را بر عهده بگيرد. روشن است که وقتی الی نفی جنس، جدای 

 قرار می گيرد باید ترجمه با هيچ همراه شود.

 نکره در سیاق نفی

قرار گرفته به گونه ای ترجمه نمودند که تردیدی باقی نمی «نکره در سياق نفی»مترجم محترم در موارد متعددی که

)و ال تـزر وازره وزر باور دارند و بر همين اساس آیوة گذارد که به این نکته به عنوان یک اصلِ مهم در برگردان قرآن 
/نجم آمده، همراه با قيد منفی)هيچ(و بوه صوورت)و   ٨٣/زمر و 7/فاطر،1٣/اسراء، 13/انعام،1١٢را که در آیاتاخـری(

 هيچ بردارنده ای بار گناه/]گناه[دیگری را برندارد/برنمی دارد(برگردان نموده اند. بوا ایون تفواوت کوه واژة)گنواه(را     

/نجم بدون قالب و در سه مورد دیگر با قالب آورده اند. این نکته که می توانست به عنووان یوک   ٨٣/انعام و1١٢در

قاعده در بسياری موارد دیگر نيز خود را نشان دهد، در عمل آن گونه که باید در کلِّ ترجمه بازتواب پيودا نکورد و    

است، به ویژه در آیاتی کوه تأیيدیوة سوياق را بوه     «اق نفینکره در سي»حداقل نيمی از صدها آیه ای که مصداق بارز

همراه دارد و معنا و مفهوم آیه به گونه ای است که قيدهایی همچون)هرگز( یا)هيچ(را می طلبد، همچنان بدون این 

خود بوه نظریوه ای   «روش تحقيقِ»قيدها برگردان شد. در حالی که روشن است مترجم باید پيش از آغاز ترجمه، در

رگردان آیات برسد، و پس از آن به ترجمة قرآن ب ردازد تا هم از اِعمال سليقه در حد امکان پرهيز شود، و هوم  در ب

ترجمه از یکنواختیِ الزم برخوردار گردد تا شاهد ناهماهنگی هایی از این دست در آن نباشويم. بور هموين اسواس،     

دوم سوورة واقعوه بوا قيود)هيچ(و بوه صوورت)هنگام        را در آیة)ليس لوقعتها کاذبه(نمی توان پذیرفت مترجم محترم

که مشوابهت لفظوی و   -را در آیة دوم سورة معارج)ليس له دافع(تحققش هيچ]نفس[ دروغزنی ندارد(ترجمه نماید و

نيز با قيد)هيچ(و این گونه برگردان فرماید)آن هيچ بازدارنوده ای نودارد(.    -/واقعه تردیدناپذیر است2معنایی اش با

در آیة هشتم سورة طور را که از جهات بسياری شبيه آنهاست، خصوصاا که پس از شش سوگند من دافع()ما له ولی

)انَّ قرار گرفته و پيش از آن هم آیه ای آمده که حتميت وقوع عذاب الهی را حداقل با دو ادات تأکيدی بيان نمووده 
)آن ر سواده و ایون گونوه ترجموه فرمووده انود:        اما بدون توجه به این چنين قراینی، آیه را بسويا عذاب ربک َلواقع(
هم مدلهایی را طراحی کورد و  «نکره در سياق نفی». در حالی که در موارد متعددی می توان برایابزدارنده ای نـدارد(

چارچوبها و الگوهایی را استخراج نمود که از کلی نگری و کلی گویی در این زمينه پرهيوز شوود و بور اسواس آن     

ای مشابه، ترجمه هایی مشابه و یکنواخت عرضه نمود ذیالا برخی نمونه ها بوه اجموال اشواره موی     بتوان در اسلوبه

 شود تا ميزان هماهنگی یا ناهماهنگی ترجمه ها مشخص شود: 
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و  ٨11، ص1،ج1٢12حرو)ما(را در این اسلوب نافيه بدانيم یا شبيه به ليس و حجازیه)درویش، )ما ... مِن(.-ال 

ل بحث ندارد  زیرا سخن بر سر این حرو و عامل بودن یا نبوودن آن نيسوت بلکوه در بوارة     (تأثيری در اص13٣ص

حرو جرّ)مِن( در یکی از پرکاربردترین شيوه های نفی در قرآن است که در ترجمة حاضر، برگردان یکسوانی پيودا   

بوه درسوتی قيود    نکرد و برای مخاطب روشن نمی شود که بر چه اساسی در ترجموة بسوياری از ایون قبيول آیات،    

منفیِ)هيچ(آمد،اما در موارد نسبتاا زیادی چنين نشد؟آیا سليقه یا صالحدید مترجم در آن تأثيرگذار بووده، یوا مبوانیِ    

/بقره با 112در)ما له فی اآلخره من خالق(جمله سازی و ترکيب کلمه ها و یا همة اینها؟ مثالا فکری و نظریِ او، و یا

/بقره بدون)هيچ(و بوه صوورت)او را در   211ای ندارد(ترجمه شد ولی همين آیه درقيد هيچ و)در آخرت هيچ بهره 

/آل عمران بوه صوورت)آن گوروه در    77در)اولئک ال خالق ِلم فـی اآلخـره(آخرت بهره ای نيست(برگردان گردید و 

جوز او   /کهف با)هيچ( و به صوورت)آنان 2١در)ما ِلم من دونه من ولـی(آخرت بهره ای نخواهند داشت(ترجمه شد. 

/سجده با)هيچ(و به صورت) جز او هيچ ٢در)ما لکم من دونه من ولـی وال شـفيع(هيچ کارسازی ندارند(ترجمه شد، و

/شووری)و سوتمکاران   ٣در)الظـاملون مـا ِلـم مـن ولـی و ال نصـري(دوست و شفاعت کننده ای ندارید(برگردان گردید و

/هوود)و در برابور خداونود    21درمـن دون اَّلل مـن اوليـاء()و مـا کـان ِلـم هيچ کارساز و یاوری ندارند(ترجمه شود اموا  

دوستانی ندارند(برگردان گردید. از آنجا که نمونة این بحث فراوان است و دوگانگی در ترجمة آنها نيز بوه خووبی   

 محسوس است ذیالا به سه نمونة دیگر نيز اشاره می شود:

ران در مقابل عناد قوم خود، اعالم می کردند در برابور  یکی از نمونه های بارز این بحث در آیاتی است که پيامب -1

این آیات که حدود دوازده آیوه   رسالتی که انجام می دهند هيچ اجر و مزدی از آنها طلب نمی کنند  ولی در تمامی

/فرقان )هيچ( آمد و)من بر این کوار از شوما هويچ    37در)ما اسئلکم عليـه مـن اجـر(می شود بدون تأکيد آمد و تنها در

اداشی نمی خواهم(ترجمه شد. در حالی که جدای از بحث)مِن(زاید در این قبيل آیات، نکره در سياق نفوی قورار   پ

 گرفته و در چنين مواردی آوردن)هيچ(ضروری است.

/ص که)آن هيچ زوالی ندارد(ترجموه  3٢در)مـا لـه مـن نفـاد(از نمونه های دیگری که با)هيچ(آمد آیاتِ زیر است:  -2

 /ق)در آن هيچ شکافی نيسوت(برگردان ١در)ما ِلا مـن فـروج(/ص که)هيچ وقوفی ندارد(  و13درمن فواق()ما ِلا شد. 

)ما /شوری)هيچ گریزگاهی ندارند(  و٨3/فصلت)هيچ راه رهایی ندارند(  و در٢٣در)ما ِلم من حميص(شدند. همچنين
/بقووره 271درلظــاملني مــن انصــار()مــا ل/ابراهيم)مووا هوويچ گریزگوواهی نداریم(ترجمووه شوودند. ولووی21درلنــا مــن حمــيص(

/عنکبوت نيز)شما یواورانی  23در)ما لکـم مـن صصـرين(یاورانی ندارند(ترجمه شد.  /مائده بدون هيچ و)ستمکاران72و

)مــا ِلــم مــن /جاثيه)شووما هوويچ یوواورانی ندارید(ترجمووه شوود.    ٨٢نداریوود(برگردان گردیوود. امووا همووين آیووه در   
)مـا للظـاملني /روم) آنان یاورانی نخواهند داشت/ندارند(ترجمه شود و 21/نحل و ٨7/آل عمران،11و3١و22درصصـرين(

/غافر)ستمکاران دوستی و شفيعی که سخنش را ب ذیرنود، نخواهنود داشوت(برگردان    1٣درمن ْحيم و ال شفيع يطـاع(

 گردید. 
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ری لکـم علينـا )مـا نـ/اعراو )شما هيچ برتری ای بر ما ندارید(ترجمه شد ولوی ٨1در )ما کان لکم علينـا مـن فضـل( -٨
/ق)هويچ  ٨٣در)مـا مسـنا مـن لغـوب(/هود)برایتان بر خویشوتن برتوری ای نموی بينيم(برگوردان شود.      27درمـن فضـل(

به)خسوتگی(که معرفوه اسوت صوحيح نيسوت و بایود       )مـن لغـوب(خستگی به ما نرسيد(ترجمه شد که البته برگردان

 همانند)برتری ای(نکره و)خستگی ای(ترجمه شود.

(  در 1٢1و12٣و٨2،ص 1،ج1٢12و)ما(در این اسلوب نافيه باشد یوا شوبيه بوه لويس)درویش،    حر )ما ... ب(.-ب

ماهيت بحث تأثيری ندارد  زیرا سخن در کيفيت ِاعمال )ما( نيست، بلکه در بود و نبود حرو جرّ زاید)باء(و توأثير  

بودون در نظور    ل  موی شوود،  معناییِ آن است که مترجم در موارد بسياری، این قبيل آیات را که بر دههوا موورد بوا   

گرفتن)بِ(ترجمه نمود  در حالی که سياق آیات در موارد زیادی به خوبی نشان می دهد که آیوه را بایود بوا تأکيود     

سورة مائوده بوه درسوتی )مون هرگوز      2٣در داستان فرزندان آدم درآیة)ما أص بباسط يـدی اليـک(برگردان کرد چنانچه

کرد(ترجمه شد. اما این شيوة درست در آیات بسوياری موورد غفلوت قورار     دست خود را به سوی تو دراز نخواهم 

 به چند نمونه به اجمال اشاره می شود: گرفت که ذیالا

از مواردی که قطعاا باید تأکيد می شد و)هرگز(می آمد اما چنين نشد، در آیاتی است کوه خداونود نسوبت هوای     -1

، با بهره گيریِ از همين اسلوب، به شدت مردود می شمرد و باطل ناروایی را که مشرکان به پيامبر و قرآن می دادند

 بودن اظهارات واهیِ آنها را به روشنی بيان می کند به گونه ای که جای کمترین تردیدی باقی نمی گذارد کوه بایود  

بلکه در تفسير قيدِ منفیِ)هرگز(را در طرد آن باورها، در متن یا شرح افزود. این نکته ای است که نه تنها در ترجمه،

)مــا انــت بنعمــه ربــک بکــاهن و ال و کووالم هووم از مسوولّمات اسووت، ولووی در ترجمووة حاضوور چنووين نشوود. مووثالا    
)مـا انـت بنعمـه ربـک /طور به صورت)تو به فضول پروردگوارت کواهن و دیوانوه نيسوتی(ترجمه شود. و      21درَمنـون(
/حاقه)آن ٢2و٢1درشاعر ... و ال بقول کـاهن( )ما هو بقول/قلم)تو به فضل پروردگارت دیوانه نيستی(  و2درمبجنون(

گفتة شاعر نيست ... و گفتة کاهن]هم[ نيست(ترجمه شد.در حالی که بجز سورة طور در دیگر سوره هوا، نوه تنهوا    

پيش از این آیات، چندین سوگند آمده، بلکه در آیات بعد نيز قراینی دالّ بر اهميت موضوع وجود دارد که تردیدی 

که آوردن قيدی چون)هرگز( یا)به هيچ وجه(و مشابة آن،کمترین کاری است که مترجم باید انجام  باقی نمی گذارد

دهد. تردیدی نيست آنچه در آغاز سورة قلم در آیة دوم مطرح شده، پاسخ مستقيمِ خداوند به آن چيزی اسوت کوه   

و در چنووين مقووامی بایوود در ()و يقولــون ان ــه َلمجنــون، از زبووان مشوورکان آمووده کووه31در پایووان ایوون سوووره در آیووة

سوره تکویر)و این هم روزگارتان دیوانه نيست(برگردان شود.   22در آیة)و مـا صـاحبکم مبجنـون(ترجمه)هرگز(بياید. 

/سباء که مشابه آن است برطرو شود و آیوه بوه درسوتی)هيچ     ٢١در)ما بصاحبکم من جنـه(اما این اشکال در برگردان

/اعوراو هوم بوه درسوتی)این     1٣٢در)مـا بصـاحبهم مـن جنـه(ت(ترجمه شود و گونه دیوانگی ای در همنشين شما نيس

همسخن آنان هيچ دیوانگی ندارد(ترجمه شد. تنها ایرادی که به آیة اخير وارد است معرفه آوردن)دیوانگی(است که 

مقامی،نوه  /سباء عبارت)دیوانگی ای(بياید. باید توجه نمود که آوردن)هرگز( یا)به هيچ وجه(در چنين ٢١باید همانند

فقط با ترجمه و سياق آیات سازگار است بلکه با مبانی کالمی نيز کامالا منطبق است. زیرا قورآن ایون سوخن را بوه     
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)و قـالوا ايايهـا صورت انتزاعی و ابتدای به ساکن ایراد نکرد، بلکه در پاسخ به اظهاراتی شبيه آیة ششم سوورة حجور  
شت و بر همين اسواس، پوذیرفتنی نيسوت کوه در جوواب چنوين گفتوار        بيان داالذی نـُز ل عليه الـذکر انـک َلمجنـون(

  ناصوابی صرفاا یک جملة خبریِ بسيار ساده بيان شود.

در هيچ مورد از حدود دوازده باری که در قورآن بوه کوار    )و ما اَّلل بغافل عما تعملون/يعملـون(عجيب است که آیة-2

/نمل 1٨/هود و12٨/انعام،1٨2/آل عمران،11/بقره ،1٢1و1٢٢و1٢1و٣3و7٢رفته با تأکيد همراه نشد چنانچه در آیات

به خوبی قابل مشاهده است که بدون)هرگز(و به صورت)و خدا از آنچه می کنيد/می کنند/انجام موی دهنود غافول    

نيست(آمده است. در حالی که اوالا همين فراز از آیه به روشنی تهدید و انذار را می رساند و باید بوا )هرگز(بيایود.   

نياا سياق آیات قبل و بعد گواهی می دهند که باید آیه را با تأکيد ترجمه کرد. ثالثاا با تکيه بر فهم قرآن با قرآن و با ثا

یوک اصول   «تفسير قرآن با قورآن »استمداد از آیات دیگر می توان به ترجمة بهتر دست پيدا کرد  زیرا همان گونه که

نيز می تواند یک اصلِ کارآمد در برگردان آیات باشد. چنانچوه  «قرآنترجمة قرآن با »بسيار مهم در فهم آیات است،

/مؤمنون را می تووان بوه   17در)ما کنا عـن اخللـق غـافلني(/ابراهيم و٢2در )ال َتسنب  اَّلل غافاًل عما يعمل الظاملون(دو آیة

محترم در برگردان آیة عنوان قرینه و شاهدی برای آوردن)هرگز( در برگردان عبارت مذکور دانست. که البته مترجم 

/مؤمنون هم)هرگز(را به عنوان افوزوده ای تفسويری درون قوالب آورد کوه     17نخست هم هرگز نياورد و در ترجمة

 نشان می دهد به تأثير معنایی بای زاید چندان باور ندارد.

سوتند(. در حوالی کوه    /بقره این گونه ترجمه شد)و آنان از آتش بيرون آینوده ني 1١7در)و ما هم ِبارجني مـن النـار(-٢

/بقره گروهی را توصيف می کند که وقتی در قيامت وارد جهنم می شوند و عذاب را موی بيننود،   1١3خداوند از آیة

آرزو می کنند که ای کاش می توانستند از آن بيرون روند و توصيف قرآن در بارة آنان این است که بيرون رفوتن از  

در چنين مقامی آوردن تأکيود ضوروری اسوت. مشوابة ایون وضوعيت        آن هرگز امکان پذیر نيست. روشن است که

ني(/مائده است و در آنجا هم بدون)هرگز(ترجمه شد. همچنين٨7در /انعام بدون)هرگز(و به 21در آیة)و ما حنـن مببعـٍو

 )ان هـی االصورت)و ما برانگيخته نخواهيم شد(ترجمه گردید. اما با توجه به اصل آیه که از قول کافران اسوت کوه  
ني( باید گفت اگر واقعاا بخش آغازین آیه قرینه ای برای آوردن )هرگز(در بخش پایانیِ آن حياتنا الدنيا و ما حنن مببعٍو

نيست، بهتر است دو آیة بعد را هم به عنوان شاهد به آن ضميمه کنيم توا معلووم شوود کوه در آوردن)هرگز(نبایود      

زاران افوزودة تفسويری را درون قوالب و پرانتوز آورد، ولوی      تردیدی روا داشت. عجيب است که مترجم دانشمند ه

)ان هـی اال /مؤمنوون ٨7آوردن)هرگز(را در چنين مواردی  حتی به عنوان شرح و توضيح، ضروری ندانست. در آیوة 
ني( که مشابة آیة پيشين است نيز بدون )هرگز(ترجمه شد در حالی که عوالوه  حياتنا الدنيا َّنوت و حنيا و ما حنن مببعـٍو

/سوباء و  ٨3در)و مـا حنـن مبعـذبني(بر خود آیه، سياق آیات قبلی هم نشان می دهود کوه بایود هرگوز بيایود. همچنوين      

 /صافات به صورت)و ما عذاب نخواهيم دید(برگردان شد. 31

یکی دیگر از شيوه های نفی در قرآن، استفاده از اسلوب موذکور در برخوی آیوات اسوت.      )لیس/ألیس ... بِ(.-ج

نيست؟(، در حالی که هم این آیه و هم آیات قبل  /انعام که چنين ترجمه شد)آیا این حق٨1درهـذا ابحلـق( )أليسمثالا
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و بعدش که در بارة قيامت و عذاب جهنم است گروهی را توصيف می کند که جهان آخرت را انکوار موی کننود و    

مانی که آنها همه چيز را فهميدنود و  خداوند در رد و نفی دیدگاه آنان چنين پرسش انکاریی را مطرح می سازد و ز

. آیوا در چنوين مقوامی نبایود قيودی      )فذوقوا العذاب مبا کنتم تکفرون(در پاسخ شان می فرماید)قالوا بلی و ربنا(گفتند

همانند)واقعاا(یا مشابة آن و لو داخل پرانتز یا قالب بياید تا شدت توبيخ را بيشتر به مخاطب القا کنود؟ مشوابة ایون    

)يـــوم يعـــر  الـــذين کفـــروا علـــی النـــار ألـــيس هـــذا ابحلـــق قـــالوا بلـــی و ربنـــا قـــال فـــذوقوا العـــذاب مبـــا کنـــتم وضوووعيت در
/اعوراو  ١7را در)لـيس بـی سـفاهه(/احقاو است که بدون هيچ قيدی ترجمه شد. در جایی کوه متورجم  ٨٢درتکفـرون(

شد، صرفاا به دليول قورار گورفتنِ    بدون اینکه هيچ حرو جرّ زایدی بر سرش آمده باشد یا تأکيدی در ظاهر داشته با

نکره در سياق نفی به درستی با)هيچ(و این گونه ترجمه می کند)در من هيچ گونه بی خردی نيست( چورا در آنجوا   

که بر سور خبر)ليس(بوای زایود موی آیود نتووان ایون گونوه عمول کرد؟)البتوه در اینجوا اشوتباه دیگوری رخ داد و              

)لـيس بـی خردی ای(ترجمه شود چنانچه)ضاللت(در شش آیة پيش از آن درکلمه)سفاهت(به جای اینکه نکره و)بی 
/اعراو)گمراهی ای در من نيست(ترجمه گردیود، بوه اشوتباه معرفوه و)بوی خردی(برگوردان گردیود(.        ١1درضـالله(

سورة یس مسألة قيامت را با یادآوریِ آفرینش نخسوتينِ انسوان مطورح کورده، سو س بوه       77همچنين خداوند از آیة

)أو لـيس الـذی خلـق ایون گونوه نتيجوه موی گيورد      ٣1ستيزه جوی آدمی اشاره می نمایود و سورانجام در آیوة   روحية 
. )آیا کسی که آسمان ها و زمين را آفریده است السموات و االر  بقادر علی أن ُيلق مثلهم بلی و هو اخلالق املبـني(

دانا(. روشن است در چنين مقامی که مقوام اثبوات   توانا نيست بر آنکه مانند آنها بيافریند؟چرا، و هموست آفرینندة 

قدرت مطلق خداوند است، برای بيان نهایت تعجب و شگفتی از چنين خيال خام و نسنجيده ای، و نيز نشوان دادن  

قيدی همانند واقعاا یا حقيقتاا را، حداقل به عنوان شرح و توضيح داخل پرانتز یا قالب  باید نهایت جهل و نادانی آنها

)ألـيس ذلـک بقـادر /قياموت ٢1رجمه اضافه نمود تا مقصود آیه بهتر منتقل شود. مشابة این وضعيت، در برگوردان به ت
نيز پيش آمده است که به صورت ساده و)آیا این ]خودا[ بور آنکوه مردگوان را زنوده کنود توانوا        علی ان ُييی املوتی(

ا مخاطب قرار داده و می فرماید:آیا شما حقيقتاا نيست؟(ترجمه شد  در حالی که آیه از روی تمسخر و استهزا آنها ر

گمان می کنيد که قيامتی در کار نيست و واقعاا برای حسابرسی برانگيخته نخواهيد شد؟!یعنی با این همه شوواهد و  

سوورة  ٨١گردن نموی نهيود؟! از هموين قبيول اسوت برگوردان آیوة         قراین، باز هم عناد و لجاج می ورزید و به حق

که این گونه ترجمه شد)آیا خداوند برای بنده اش بس نيست؟(در حالی که سياق آیوه و    بکاف عبده()أليس اَّللزمر

آیات بعدی بيانگر آن است که باید از قيدهایی همانند)تنها، فقط، حقيقتاا، به راستی(و لو داخل پرانتز استفاده کرد تا 

تر از این، مواردی باشد که آیوه در صودد نفوی    توحيد خداوند در همة ابعادش به خوبی آشکار شود. شاید عجيب 

که )و ان اَّلل ليس بظالم للعبيد (ظلم و ستم از ساحت قدس الهی است ولی در ترجمه چنين دقتی به کار نرفت. مثالا

/انفال)و به آنکه خداونود بور بنودگان    31/آل عمران)و خداوند هرگز بر بندگان ستمگر نيست(ترجمه شد،در1٣2در 

)و مـا ربـک بظـالم للعبيـد /حج)و گرنه خداوند بر بنودگان سوتمگر نيسوت(برگردان گردیود.     11در ستمگر نيست(،و
/ق)و مون بوه بنودگان    21در)و مـا اص بظـالم للعبيـد(/فصلت)و پروردگارت در حق بنودگان سوتمکار نيسوت(     ٢١در(
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خداوند بر جهانيان ستمی روا /آل عمران و 11٣در )و ما اَّلل يريد ظلمـاً للعـاملني(ستمگر نيستم(ترجمه شدند. همچنين

/غافر)خداوند در حق بندگان ستم نمی خواهود(برگردان شود.   ٨1در)ما اَّلل يريد ظلمًا للعبـاد(نمی دارد(ترجمه شد. و

 در حالی که در این قبيل آیات عالوه بر سياق، شواهد آیات دیگر هم مؤید است که باید در ترجمه)هرگز(بياید. 

نقل شد حرو پرسشیِ)هل(پيش از)مِن(زاید نشانة تاکيد اسوت.  «معجم النحو»تر هم ازچنانچه پيش)هل ... من(. -د

که شوش بوار در سوورة    )فهل مـن مـد کر(ولی ترجمة حاضر در این مورد از شيوة واحدی پيروی نکرد و مثالا عبارت

بوا  ٢1در آیة(بدون)هيچ(و به صورت)پس آیا پندپذیری هست؟(ترجمه شد اما 31،13،17،22،٨2قمر آمده در آیات)

)هـل قيد)هيچ(و به صورت)پس آیا هيچ پندپذیری هست؟(برگردان گردید که به نظر می رسد دقيقتر باشد. همچنين
/ملک به درستی)آیا هيچ خللی می بينی؟(برگردان شد. و جالب این است که بخش نخسوت ایون   ٨درتری من فطور(

ب)ما ... من(به درستی)در آفرینش]خدای[رحمان هيچ است که بر اساسِ اسلو)ما تری فی خلق الرْحن من تفاوت(آیه

نابسووامانی نمووی بينووی( ترجمووه شوود. بووا ایوون توضوويح کووه اگرچووه در آوردن)هيچ(درسووت عموول شوود ولووی      

)فهـل تـری ِلـم مـن واژة)نابسامانی(معرفه است و برطبق شيوة نگارشوی متورجم باید)نابسوامانی ای(باشود. همچنوين     
/اعوراو  3٨در)هـل لنـا مـن شـفعاء(چ اثری بازمانده موی بينی؟(برگوردان شود. ولوی    /حاقه)پس آیا از آنان هي٣درابقيـه(

/غافر)آیوا بوه سووی    11در  خـروج محـن سـبيل( )هل الـیبدون)هيچ( و به صورت)پس آیا برای ما شفيعانی هستند؟(  و

/شووری)آیا هويچ راهوی بوه     ٢٢در )هـل الـی مـرد  مـن سـبيل(برآمدن ]از دوزخ[ راهی هست؟(ترجمه شدند. همچنوين 

/فصولت)هيچ راه  ٢٣در )ما ِلم من حمـيص(/ق) آیا هيچ گریزگاهی هست؟(  ٨١در )هل من حميص(بازگشت هست؟(  

 /شوری)هيچ گریزگاهی ندارند(ترجمه شدند. ٨3رهایی ندارند( و در

راه شدند که تقریباا در همة آیات در موارد متعددی، فعلهای نهی با نون تأکيد ثقيله هم )الی نهی ... نون توکید(:-ه

/یوونس کوه)پس از شوک    1٢/انعوام و 11٢/بقوره، 1٢7در)فـال تکـونن  مـن املمـرتين(بدون تأکيد برگوردان شودند ماننود   

/یوونس )و از مشورکان   113/انعوام و  1٢در)و ال تکـونن  مـن املشـرکني(آورندگان/دودالن مباش(ترجمه شد. همچنوين 

 /قصص به درستی)و هرگز از مشرکان مباش(برگردان گردید. ٣7مباش(ترجمه شد. اما همين آیه در

 برگردان توکیدها

از آنجا که در مورد تأکيدها و چگونگی برگردان آنها سخنان بسياری گفته شد بدون پرداختن به آن مباحوث بعضواا   

قَد(خالصه کرد و با تکورار  تکراری، تنها به این نکته اشاره می شود که نباید همة تأکيدها را در)إنّ(و)أنّ( یا)قَد(و)لَ

این سخن هميشگی و کليشه ای که نمی توان تمام آنها را به فارسی برگردان نمود خيال خوود را آسووده سواخت.    

هيچ کس مدعی نيست که می توان یا باید همة این حروو را در ترجمه ظاهر ساخت.این کار نه شدنی است و نوه  

ر موارد مشابه یکسان ترجمه شوند. اما مسألة تأکيدها به مراتب فراتر از الزم. ولی می توان توقع داشت که حداقل د

-ب  ادات تأکيودی -این حروو است و آنها را دستکم باید در سه حووزة مسوتقل موورد بررسوی قورار داد: الوف      

تأکيدی. هر یک از این سه حوزه بحث خاص خوود را دارد کوه ذیوالا بوه     -اسلوبهای شرطی-ج  اسلوبهای تأکيدی

 ی از آنها به اجمال اشاره می شود:بخش
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.آنچه محل بحث است و بيشترین دیدگاه های موافق و مخالف را به خود معطوو سواخته بوه   توکیدی ادات-ال 

مربو  می شود که موضوع دشواری است و اتفاق نظری )إن ،أن ،َقد،َلَقـد،َل،نَّ(همين مسأله، یعنی ادات تأکيدی نظير

ندارد و بيش از آنکه ضابطه مندی در ترجمة آنها مدنظر باشد سليقة مترجم و نگاه تفسويری  در برگردان آنها وجود 

وی است که حرو نهایی را می زند که تا حدود زیادی غيرعلمی است. به باور نگارنده، آنچه در ایون بحوث مهوم    

و اجازه نداد دو یا چنود  است و در اولویت نخست قرار دارد این است که الاقل در آیات مشابه یکسان عمل نمود 

/آل عمران دو گونه ترجمه شووند. کواری کوه در برگوردان برخوی آیوات مشوابه دیگور         11١و11آیة مشابه ای مانند

)انـه هـو  انجام می شود و ترجمة یکسانی می یابند. نمی شوود )فويل يومئذ للمکذبني(یا)فب ی ح آالء ربکما تکذابن(نظير
کمترین تأکيدی به صورت)او دانای فرزانه است(ترجمه نمود ولی مشوابة آن را  /یوسف بدون ٣٨را درالعليم احلکيم(

/بقره)بوی گموان توویی    121را در)انک انـت العزيـز احلکـيم(/ذاریات)بی گمان او فرزانة داناست(برگردان کرد. یا٨1در

)انـک أنـت دان کرد. یا/مائده)تویی که پيروزمند فرزانه ای(برگر11٣پيروزمند فرزانه(ترجمه کرد ولی همين آیه را در
/آل عمران بدون تأکيود  ٨3/بقره)همانا که تویی شنوای دانا(ترجمه نمود ولی همين آیه را در127را درالسميع العلـيم(

/حوج کوه عوالوه بور)إنَّ(و ضومير      ١٢را در)ان اَّلل ِلـو الغنـی احلميـد(و)تویی که شنوای دانایی(برگردان کرد چنانچوه 

کيد و)خداوند بی نياز ستوده است(برگردان نمود.در حالی که در چنين آیاتی به غير فصل،الم تأکيد هم دارد بدون تأ

از)همانا(یا قيدی دیگر که بيانگر تأکيد است باید )تنها(یا)فقط(که نشاندهندة انحصار است نيز بياید یا الاقل با یوک  

راسوتی خداونود پيروزمنود فرزانوه     /آل عمران)بوه  ١2در)ان اَّلل ِلـو العزيـز احلکـيم(قيد تأکيدی هموراه شوود چنانچوه   

است خصوصاا که این ناهماهنگی  است(ترجمه شد. و از این موارد ناهماهنگ تقریباا زیاد است که نيازمند بازنگری

تنها به تأکيدهای اواخر آیات منحصر نمی شود بلکه در تمامی بخشهای آیات به خوبی ملموس اسوت. بور هموين    

ین موضوع بسيار مهم را در سطح آیات مشابه نگه داشت یا مسأله را ميان صفر و اساس، به نظر می رسد که نباید ا

صد قرار داد و حکم کرد که ترجمه بشوند یا نشوند. بلکه باید با تأمل بيشتری به بحث پيرامون آنها پرداخت تا بوه  

ها در مورد معادلهای کهنی تدریج راه حلهای بهتری از درون این مباحثات سر برآورَد. چنانکه اگر همين نقد و نظر

همانند)همانا( و)به درستی که(نبود، امروزه شاهد معادلهای بيشوتری در ترجموه هوای معاصور نبوودیم. معادلهوایی       

نظير)بی گمان،بی شک،بی تردید،البته،به یقين،به طور قطع،به طور حتم،با اطمينان،یقيناا مطمئناا،حتماا، قطعاا،تحقيقاا،بوه  

یستگی،که، بداند که،بدانيد که،بدانند که، چرا که و ... (که همگی در ترجمه های معاصر کاربرد نيکی،به خوبی،به شا

دارند. روشن است که همين نقد و نظرها مترجمان را بر آن داشت که در این زمينه به تکاپو برخيزنود و معادلهوای   

ترجمه نشدنهای ادات تأکيدی بارها سخن  متنوعی بيابند.اکنون نيز باید چنين کرد و به وضع موجود قانع نشد و از

گفت تا مترجمان آینده در پی راه حلهای دیگری باشند. با این مقدمه به پاره ای از ادات تأکيودی و ناهمواهنگی در   

 ترجمه آنها توجه فرمایيد:

در بيشوتر  .به نظر نمی رسد برگردان این حرو در ترجمة حاضر تابع قاعدة خاصوی باشود،چنانچه متأسوفانه    )إنَّ(-

)إن الذين کفروا لن تغنی عنهم امواِلم و ال أوالدهـم ترجمه های معاصر نيز چنين است. مثالا روشن نيست چرا )إنَّ(در



 نادعلی عاشورى َتلوكی ىقرآن استاد مسعود انصار ۀترجم یاجمال یبررس
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/آل عمران در ترجمه ظاهر شد و آیه)به راستی آنان که کفر ورزیده اند اموال و فرزندانشان چيزی 11درمن اَّلل شيئاً(

همين سوره بدون ترجمه ماند و)آنان کوه کفور    11١(ترجمه شد ولی همين آیه دراز]عذاب[خدا را از آنان باز ندارد

/بقوره  ١2درو الصـابئني ....( )إن الذين آمنوا والذين هـادوا و النصـاریورزیده اند ...(برگردان شد؟ یا چرا)إنَّ( در آغاز

مائده بدون تأکيود و)مؤمنوان و   /١1/حج با تأکيد و)به راستی کسانی از مؤمنان ...(ترجمه شد، ولی همين آیه در17و

/انفال)آنوان کوه ایموان آوردنود و     72در)إنَّ الـذين آمنـوا و هـاجروا و جاهـدوا ...(یهودیان و ....(ترجمه شد؟ یوا چورا  

/بقره)به راستی آنان که ایموان آوردنود و ...(برگوردان گردیود؟ و     21٣هجرت کردند ...(ترجمه شد ولی مشابة آن در

تقریباا زیاد است که ذکر مثالهایی بيشتر موجب تطویل مقال می شود. حتی یک عبارت کوتواه  متأسفانه از این موارد 

/شووری)بی گموان او بوه راز دلهوا     2٢/زمور و 7/انفوال و ٢٨در)إنَـّه علـيم بـذات الصـدور(هم دو گونه ترجمه شد مثال

د که تردیودی بواقی نموی    /ملک)او به راز دلها داناست(برگردان ش1٨/فاطر و٨٣/هود و3داناست(ترجمه شد ولی در

گذارد که بيش از هر چيز، تابع برداشت و سليقة مترجم است. البته این سخن هرگز به معنای منفی آن نيست زیورا  

سليقه و برداشت متخصص لزوماا بد نيست و بخشی از تخصص و علم و آگاهی اوست، بلکه صرفاا بيان این نکتوه  

ه شد و در آیات بسياری چنين نشد.در حالی که قطعواا موی تووان در    است که حرو مذکور در موارد فراوانی ترجم

موارد متعددی، در برگردان این حرو ضابطه مند عمل کرد و تنها در بخش محدودی از کاربردهای)إنَّ(مجبوریم به 

ون تشخيص و سليقة مترجم اعتماد کنيم.و آن هم در جمله های خبری است که در آغاز یا پایان آیات آمده است چ

هنوز چارچوب و ضابطه ای برایش تعریف نشده است. اگرچه در این مورد هم باید دقت کورد و آیوات مشوابه را    

یکنواخت ترجمه کرد ولی مطمئناا در آینده بورای برگوردان ایون بخوش هوم مودلهایی طراحوی موی شوود.آنچه در          

ه موی توانود هماننود)واو(عطف یوا     مورد)إنَّ(قابل چشم پوشی و اغماض است تنها به این بخش مربو  می شود ک

استيناو در نظر گرفته شود اما در سایر موارد که)إنَّ(در جمله های انشایی به کار رفته و در تار و پود این جمله ها 

درهم تنيده شده، دیگر نمی توان ذوقی و سليقه ای عمل کرد. بلکه باید روشمند و ضابطه مند ترجمه نموود. بورای   

وری باید دانست که تکية صرو بر دستور زبان برای برگردان این حرو یا ترجموه نکوردن آن   رسيدن به چنين منظ

خود «شمّ قرآنی»راه به جایی نمی برد.زیرا نحو ما بر مبنای قرآن تنظيم نشده است. بلکه مترجم باید در این مورد از 

ان این حرو بدان تکيه کرد، توجه به کمک بگيرد و بداند که یکی از مطمئن ترین راههایی که می توان برای برگرد

است که هيچ کس در اهميت آن تردید روا نداشته است.در این صورت،حتی اگر به اخوتالو مشورب   «سياق آیات»

فکری و ذوقی مترجمان، اختالفاتی هم در ترجمة پاره ای آیات پدید آید باز قابل دفاع خواهد بود چرا که به یوک  

و )تـزو دوا فـان خـري الـزاد التقـوی(/بقوره موی فرمایود:   117د. به عنوان نمونه وقتی قورآن در منبع قابل اتکایی استناد دار

مترجم ترجمه می کند:)و ره توشه برگيرید که بهترین ره توشه پرهيزگاری است(چنين ترجمه ای نمی تواند موورد  

خري يعلمه اَّلل و تزودوا فان خري )و ما تفعلوا من قبول باشد زیرا قرار گرفتن این بخش از آیه در دل یک بخش بزرگتر
به همراه آیات قبل و بعدش شهادت می دهند که آیه را باید بوا تأکيود ترجموه     الزاد التقوی واتقـون اي اولـی االبصـار(

که این گونه ترجمه شد)و هور نيکوی   )و ما تفعلوا من خري فـان اَّلل بـه علـيم(/بقره213کرد. ضمن اینکه می توان از آیة
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هيد]بدانيد[که خداوند به آن آگاه است(نيز به عنوان قرینه ای بورای بيوان تأکيود در ایون آیوه کموک       که انجام می د

 گرفت.  

)و قد دخلوا ابلکفر و .این حرو در موارد متعددی برای بيان ماضی نقلی است و نيازی به ترجمه ندارد.چنانچه)قد(
بيرون رفته اند(ترجمه شود. علوی رغوم اینکوه ميوزان      /مائده)حال آنکه با کفر درآمده و با آن ١1درهم قد خرجـوا بـه(

ترجمه شدن این حرو بيش از دیگر ادات تأکيدی به ویژه)لقد(است ولی مواردی هم یافت می شود کوه حتوی در   

/آل عمران)بوه یقوين پويش از مون     1٣٨در)قـد جـائکم رسـل مـن قبلـی ابلبينـات(آیات مشابه دوگونه ترجمه شد. موثالا 

/نسواء)بی گمان]این[رسوول،   171در)قـد جـائکم الرسـول ابحلـق مـن ربکـم(...آوردند(ترجمه شد.فرستادگانی معجزه ها 

آمد و تنها )قد جائکم(/مائده هم دوبار13حق را از]جانب[پروردگارتان برای شما آورده است(برگردان گردید. در آیة

رار شود تنهوا بورای بوار     در بار دوم)به راستی(آمد و در آیةنوزدهم ایون سووره هوم کوه دوبوار هموين عبوارت تکو        

/آل عمران)من از]جانب[پروردگارتان نشانه ای برای شما آورده ام(شد ٢1در)قد جئتکم آبيه من ربکم(دوم)آری(آمد. 

)قـد /اعراو)بی گموان نشوانه ای از]سووی[پروردگارتان بورای شوما آورده ام( و      113در)قد جئتکم ببينه مـن ربکـم(و
 مت آورده ام(ترجمه شدند. /زخرو)برایتان حک١٨درجئتکم ابحلکمه(

. اگرچه مترجم محترم تالش بسياری نمود تا این حرو تأکيدی را در ترجمه ظاهر سازد ولی ميزان ترجموه  )لَقد(-

)و لقـد آتينـا موسـی نشدنش هم به انودازه ای اسوت کوه گواهی شوبهة دوگونوه برگوردان را توداعی موی کنود.مثالا           
 /فصلت)و حقاا/به راستی که بوه موسوی کتاب]آسومانی[   ٢3/فرقان و٨3و/قصص ٢٨/هود و111/بقره و٣7درالکتـاب(

سجده )و به موسی کتاب]آسومانی[دادیم(برگردان گردیود کوه موی تووان       2٨/مؤمنون و٢1دادیم(ترجمه شد ولی در

/اسراء چه تفاوتی دارد که)و به موسی کتاب]آسمانی[دادیم(ترجمه شد؟ اگر 2در)و آتينـا موسـی الکتـاب(پرسيد با آیة

را در دهها آیه ای که به کار رفته مورد بررسی قرار دهيم ميزان ناهماهنگی در این قسومت  )و لقـد آتينـا(فقط عبارت

به خوبی مشخص می شود. به سختی می توان پذیرفت در توجيه چنين ناهماهنگی گفته شود)انَّ( یا)لقد(در هر آیه 

 ر اساس آن ترجمه کرده است. معنایی خاص دارد و تنها مترجم است که آن را فهميده و ب

مترجم در برگردان این حرو تالش نموده است که در حد امکان در ترجمه بازتاب پيدا کند و  ابتدائیت(. )لَ/الم-

/غوافر،  11/زمور،  2١/عنکبووت،   ٢3/طوه،  127/نحول،  ٨1/اسراء،21در موارد بسياری هم به درستی چنين نمود مانند

ن شيوه در پاره ای آیات مورد غفلت قورار گرفوت و در موواردی ایون گونوه      /ضحی  ولی ای٢/قلم و٨٨/فصلت، 1١

/انعام)و قطعاا سرای آخرت برای کسانی که پوروا موی دارنود، بهتور     ٨2در)و َللدار اآلخره خري للذين يتقـون(نشد. مثالا

پرهيزگاران بهتر /یوسف )و به راستی سرای آن جهانی برای 111در)و لدار اآلخره خري للذين اتقـوا(است(ترجمه شد.

)الجـر /رعد)و قطعاا عذاب آن جهانی سوخت تور اسوت(برگردان گردیدنود. اموا     ٨٢در)و لعذاب اآلخـره أشـق (است(، 
/یوسف بدون تأکيد و)پاداش آن جهانی برای کسانی که ایمان آوردنود و  37دراآلخره خري للذين آمنوا و کـانوا يتقـون(

/نحول)و پواداش آخورت بزرگتور     ٢1در)و الجـر اآلخـره اکـّب(چنينپرهيزگاری می کردند، بهتر است(ترجمه شد. هم

/بقوره  1٢پنج بوار در  )الـدار اآلخـره(است(برگردان گردید. )در مورد ترکيب وصفی یا اضافی)الدار اآلخره(باید گفت 
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/احزاب به کار رفت. ولوی  21/نحل و٨1دو بار در)دار اآلخـره(/قصص آمده است و٣٨و77/اعراو و1١1/انعام و٨2و

باا در همة موارد به صورت موصوو و صفتی ترجمه شد. به عالوه می توان پرسيد آیا با تکيوه بور نحوو عربویِ     تقری

موجود می توان به راحتی این ترکيب وصفی را توجيه کرد در حالی که در بيشتر موارد به صورت اضوافی بوه کوار    

ــواب اآلخــره(رفتووه ماننوود  /یوسووف 37در)اجــر اآلخــره(/روم1١و /اعووراو1٢7در)لقــاء اآلخــره(/آل عمووران،1٢3در)ٍ

 /رعد(؟٨٢/هود و11٨در)عذاب اآلخره(/نحل٢1و

. شکل دیگری از تأکيدهای قرآنی که نباید در برگردان آنها سليقه ای عمل کرد به اسلوبهایی توکیدی اسلوبهای-ب

اسوت.به گونوه   بر می گردد که برای بيان موضوعی خاص از دو یا چند حرو تأکيدی در یک عبارت استفاده شده 

ای که با اطمينان می توان گفت:اینجا دیگر بحث)إنّ(یا)قَد(در آغاز یا پایان آیه نيست که با ترجمة آن موافق باشويم  

یا مخالف.بلکه در اینجا با استفاده از همان ادات تأکيدی،یک مدلی طراحی شده که بيانگر یک شيوة خواص بيوانی   

شکل دیگری نمی توان هدو آیه را به درستی به مخاطب القا نمود.دليول   است که جز با برگردان مؤکد آیه به هيچ

کوه  -حتی آنان که مخالف برگردان)إنَّ( و )قد(هستند-بارز مطلب هم این است که هيچ مترجمی را نمی توان یافت

چنود نوبوت    در١7تا آیة3٣الاقل بخشی از تأکيدهای این قبيل آیات را ترجمه نکرده باشد. مثالا در سورة حج از آیة

از)إنَّ(، )الم تأکيد( و)ضمير فصل(در اواخر آیات استفاده شده است که تقریباا همة مترجمان، تمام یا برخی از آنهوا  

را در ترجمه بازتاب داده اند که این خود بهترین دليل است که نمی توان به این گونه تأکيدها کوه تعوداد آنهوا هوم     

باید در برگردان آنها از قيدهای تأکيدی مناسبی استفاده کرد. ولوی حتوی اگور     نسبتاا زیاد است بی توجه بود و بلکه

بدین مطلب هم باور نداشته باشيم، باز در اینکه نباید ناهماهنگی و دوگانگی در ترجمه پيش بيایود قطعواا تردیودی    

اهماهنگ مواجه موی  نيست. ولی این نکته در موارد متعددی در ترجمة حاضر مغفول ماند و گاهی با ترجمه هایی ن

 شویم که ذیالا برخی نمونه ها به اجمال یادآوری می شود:

کاربرد این شيوه در قرآن نسبتاا زیاد است و ميزان ناهماهنگی در ترجمه هم به خوبی محسووس. البتوه   )إنَّ ... لَ(.-

در آنهوا بوه کوار رفتوه      این سخن هرگز بدان معنا نيست که مترجم باید در تمامی دهها آیه ای که این شويوة بيوانی  

ترجمه را با تأکيد همراه سازد، بلکه اشاره به این است که متورجم بایود در وهلوة اول ایون الگوهوای زبوانی را بوه        

رسميت بشناسد و در نظریة ترجمة خویش چگونگی برگردان آنها را برای خود حل نماید و ریزه کاریهوایی را کوه   

زم است در ذهن خود طراحی نماید و س س آنها را در ترجمه پياده نماید. بوه  برای برگردان یا عدم برگردان آنها ال

عبارت دیگر، نباید در این گونه اسلوبهای بيانی سردرگم و بالتکليف بود و منتظر ماند تا هرگونه که اقتضای کوالم  

وان یک مدل و یک شيوة بيان بود عمل کرد یا بر مبنای ذوق و سليقه اقدام نمود. بلکه باید اینچنين تأکيدها را به عن

به رسميت شناخت و پس از آن برای چگونگی برگردانش برنامه ریزی کرد. آنچه بيش از همه در این اسلوب مهم 

است یکنواختی برگردان است که نشاندهندة روشمند عمل کردن مترجم است. اما این یکنواختی باید ضوابطه منود   

پذیرد. مثالا در مواردی که سياق آیات مؤید است یا قواعود تفسويری   باشد و بر اساس یک چارچوب خاصی انجام 

اجازه می دهد یا قرائن و شواهدی دال بر تأکيد وجود دارد، می توان ترجمه را با تأکيد همراه ساخت و در آنجا که 
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ردد. ذیوالا بوه   چنين مؤیدهایی وجود ندارد برگردان آیه را بدون تأکيد عرضه نمود تا دایرة اِعمال سليقه محودود گو  

/انعام بدون تأکيود و)آیوا شوما    11در)أإنَّکـم لَتشـهدون...(برخی ناهماهنگيها در ترجمة این قبيل آیات توجه فرمایيد:

/توبوه)و خداونود موی دانود کوه آنهوا       ٢2در)و اَّلل يعلـم اهنـم لکـاذبون(گواهی می دهيد ... ؟(ترجموه شود. همچنوين   

/حشر)و خداونود گوواهی موی دهود کوه آنهوا دروغگوو        11/توبه و117در)و اَّلل يشهد اهنم لکـاذبون(دروغگویند(  و

)اذا جائـــک املنـــافقون قـــالوا نشـــهد انـــک لرســـول اَّلل و اَّلل يعلـــم انـــک لرســـوله و اَّلل يشـــهد ان املنـــافقني هسوووتند(  و 
یی. و در نخستين آیة سورة منافقون)چون منافقان به نزد تو آیند گویند: گواهی می دهيم که تو رسول خودا لکاذبون(

خداوند می داند که تو رسول اویی. و خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگویند(ترجمه شدند. در حوالی کوه   

در این قبيل آیات، هم به قرینة لفظی که وجود همين اسلوب باشد و هم به قرینة معنایی یعنی سياق آیات و هم بوا  

)و إنَّ جهـنم حمليطـه تأکيد تا چه اندازه ضروری اسوت. چنانچوه  می توان دریافت که آوردن «فهم قرآن با قرآن»تکيه بر
/عنکبوت چنين شد)و بی گمان/به راستی که جهنم فراگير کافران اسوت(برگردان گردیود.   3٢/توبه و٢1درابلکـافرين(

/انعام)و بی گموان  1٢١/نمل)و ما راستگویيم(ترجمه شد.ولی همين آیه در٢1/یوسف و٣2در)و اص لصادقون(همچنين

/حج)خداوند بر ٨1در)ان اَّلل علی نصرهم لقدير(/حجر)و ما قطعاا راستگویيم(برگردان گردید. و١٢راستگویيم(و درما 

/حج)که خداوند توانای پيروزمند است(ترجمه شد ولی همين ٢1در)ان اَّلل لقوی عزيـز(یاری کردن آنان تواناست(  و

/نمول)من بور   ٨1در)انـی عليـه لقـوی امـني(شود. و  /حج)بی گمان خداوند توانوای پيروزمنود اسوت(برگردان   7٢آیه در

)انَّ ربـک لـذو آن]کار[توانای امين هستم(ترجمه شد در حالی که سياق آیه گواهی می دهد که بایود تأکيود بيایود. و   
)ان اَّلل لـذو فضـل /نمل)و]بدان که[پروردگارت بر مردمان دارای فضل است(ترجمه شد ولوی 7٨درفضـل علـی النـاس(

/یونس)حقوا کوه خداونود بور موردم      ١1قره)به راستی خداوند بر مردم دارندة فضول اسوت(و در  /ب2٢٨درعلی الناس(

)انَّ ربــی لغفــور /غافر)بووه یقووين خداونوود بوور مووردم فضوول دارد(برگووردان گردیدنوود. ١1صوواحب فضوول اسووت(و در
)انَّ ربـــک مـــن بعـــدها لغفــــور /هوووود)بی گمووووان پروردگوووارم آمرزنوووودة مهربووووان اسوووت(. ولووووی   ٢1دررحـــيم(
/حج 31در)ان اَّلل لعليم حليم(/نحل)]بدانکه[ پروردگارت پس از این/آن آمرزندة مهربان است(شد.111و111دررحيم(

/حوج )بوه راسوتی خداونود     ١1در)ان اَّلل لعفـوٌّ غفـور(با تأکيد و)به راستی خداوند دانای بردبار اسوت(ترجمه شود و  

تأکيود و)خداونود بخشوندة آمرزگوار      /مجادلوه بودون  2بخشایندة آمرزگار است(برگردان گردید ولی هموين آیوه در  

 است(ترجمه شد.

اگرچه کاربرد این شيوه به اندازة اسلوب قبلی نيست  ولی در مجموع قابل توجه است  )إنَّ ... لَ ... ضمیر فصل(.-

و مترجم محترم هم در برگردان این شيوه بسيار تالش نمود تا حداقل یک تأکيود بيواورد. ولوی در پواره ای مووارد      

)إنَّ هـذا ِلـو القصـص احلـق و مـا مـن الـه اال اَّلل و إنَّ اَّلل ِلـو شد و شبهة دوگونه برگردان از بين نرفوت. موثالا   چنين ن
/آل عمران با تاکيد و)حقا که داستان راست همين است و معبود]راستينی[جز خدا نيسوت. و بوه   ١2درالعزيـز احلکـيم(

/نمل)بی گمان ایون فضول   1١در)ان هذا ِلو الفضـل املبـني(راستی خداوند پيروزمند فرزانه است(ترجمه شد. همچنين
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/حوج)و بوه یقوين خداونود بهتورین روزی دهنودگان       3٣در)و ان اَّلل ِلـو خـري الـرازقني(پيدا]ی خداوند بر ما[است(  

/حج در هموان صوفحه و بوه فاصولة چنود آیوه بودون تاکيود         ١٢در)ان اَّلل ِلو الغنی احلميـد(است(ترجمه شدند ولی

 نياز ستوده است(برگردان شد. این دوگانگی در موارد دیگر هم مشهود است.و)خداوند بی 

شيوه در قرآن بيش از دو اسلوب پيشين است و طبيعتاا نباید انتظار داشت کوه بسويار    اگرچه کاربرد این نَّ(.... )لَ-

ر ترجمه بازتاب هماهنگ برگردان شده باشند  ولی تالش مترجم در این جهت صرو شد که تا حد ممکن آنها را د

دهد و انصافاا هم در موارد بسياری در انجام آن موفق عمل کرد. با این حال، موارد متعددی را می توان شاهد آورد 

که حتی در آیات مشوابه هوم یکسوان برگوردان نشود کوه الزم اسوت تجدیودنظری در ایون زمينوه انجوام پوذیرد.             

/انعوام بوه درسوتی)قطعاا    12ا ...گرد خواهد آورد(ترجمه شد. ولی در/نساء بدون تأکيد و)شما ر٣7در)لَيجمعـنَّکم(مثالا

/اعراو)البتوه دسوتهایتان و   12٢در)ألقطعـنَّ أيـديکم و أرجلکـم مـن خـالف(شما را...گرد خواهد آورد(برگردان گردید. 

 /شوعراء بودون تأکيود   ٢1/طوه و 71پاهایتان را در خالو جهت همدیگر خواهم برید(ترجمه شد. ولی همين آیوه در 

/نمل)بی گموان  ٨7در)لُنخـرجنَّهم(و)دستانتان و پاهایتان را برخالو جهت همدیگر می بُرم/خواهم برید(ترجمه شد. 

/نور بدون تاکيد آمد. در داستان آفورینش آدم، سوخن   3٨آنان را ...بيرون خواهيم راند(ترجمه شد. ولی مشابة آن در

/اعراو بدون تأکيد و)موی  1١در )ألقعـدنَّ(لوه دهم(ترجمه شد و/حجر)البته...آراسته ج٨1در )ألزيـ َننَّ(شيطان که گفت

/ص با تأکيد و)بوه یقين/قطعواا پُور خوواهم     ٣3/اعراو و1٣در)ألمـَلنَّ(نشينم(برگردان شد و پاسخ خداوند که فرمود

)و /سوجده بودون تأکيود و)ُپور موی کنم(برگوردان گردیود.        1٨کرد/خواهم انباشت(ترجمه شد  اما همين عبارت در
)لتـؤمُننَّ بـه و /نحل هوم بودون تأکيود ترجموه شودند.      17در)فَلنحيينه(/فصلت و27/نحل و مشابة آن در1١درلنجزينَّ(
 /آل عمران)باید به او ایمان آورید و او را یاری دهيد(شد. ٣1درلَتنصُرنَّه(

ات تأکيودی  . شيوة دیگری که در بحث تأکيدها وجود دارد بدین صورت است که ادتوکیدی-شرطی اسلوبهای-ج

در درون یک جملة شرطی به گونه ای جای گرفته اند که جداسازی آنها از مفهوم شر  غيرممکن است و به همين 

جهت باید آیه را با همان بار معناییِ تأکيدی برگردان نمود. البته ممکن است برخی مترجمان بوا ایون ایوده موافوق     

د مشابه باید یکسان ترجمه نمود نمی تووان تردیود داشوت. بوه     نباشند. ولی حتی با این فرض هم در اینکه در موار

 برخی نمونه های این بحث توجه فرمایيد:

مترجم فاضل تالش نموده که تمامی آیاتی را که بر این اسلوب نازل شده اند بوا یوک قيود تأکيودی      )إن ... فقد(.-

/بقوره)پس اگور ...ایموان آورنود در     1٨7درتـدوا()فـان آمنـوا ... فقـد اهبياورد که نمونه هایش تقریباا زیاد است ماننود 

/مائوده)اگر آن را گفتوه باشوم بوی گموان آن را      11١در)ان کنـت قلتـه فقـد علمتـه(حقيقت راه یافته اند(ترجمه شد. و

/توبه)اگر او را یاری نکنيد در حقيقوت خداونود بوه او    ٢1در)اال  تنصروه فقـد نصـره اَّلل(دانسته ای(برگردان گردید. و

/آل 21در)ان أسـلموا فقـد اهتـدوا(/انفوال هوم بوا قيود تأکيودی ترجموه شود. ولوی        71و٨٣ترجمه شود. در یاری کرد(

 عمران)اگر مسلمان شده اند]بدانند[که راه یافته اند(برگردان گردید.
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)و مـن در این شيوه نيز در موارد نسبتاا زیادی از قيدهای تأکيدی متنوعی در ترجمه استفاده شد مانند )مَن... فقد(.-
/بقره که)و هر کس که به او حکموت داده شود، در حقيقوت خيور بسويار]به      2١1دريؤت احلکمه فقد اوتی خـريًا کثـريًا(

/بقره که)هر کس چنين کند به راستی بر خود 2٨1در)َمن يفعل ذلک فقد ظلـم نفسـه(او[داده شده است(ترجمه شد. و

/طوالق کوه)هرکس از حودود خداونود     1درنفسـه( )من يتعـد حـدود اَّلل فقـد ظلـمستم روا داشته است(برگردان شد. و

)مــن يطــع الرســول فقــد اطــاع تجوواوز کنوود، در حقيقووت بوور خووود سووتم کوورده اسووت(برگردان گردیوود. و نيووز ماننوود 
)مـن يتبـدل الکفـر /نساء که)هر کس از رسول]خدا[اطاعت کند، در حقيقت از خودا فرموان بورده اسوت(، و    ٣1دراَّلل(

/بقره که)کسی که کفر را به]جای[ایمان جایگزین کند، حقا که راه راست را گم 11٣درابالميان فقد ضل  سواء السبيل(

کرده است(ترجمه شدند. با این حال در موارد قابل توجهی معادلی در ترجمه نياورد به ویژه در آیات مشوابهی کوه   

در چنين آیات مشابه  عالوه بر این قرینة لفظی، به قرینة معنایی و شهادت سياق آیات و ضرورت یکنواختی ترجمه

/مائده که به درسوتی هموراه بوا    72در)من يشرک ابَّلل فقد حر م اَّلل عليه اجلنه(حتماا باید یک قيد تأکيدی می آمد مانند

یک قيد تأکيدی) بی گمان کسی که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند(ترجموه شود.   

/نساء )هر کس که به خودا شورک آورد، گنواهی بوزرگ     ٢٣درفقد افرتی اَثاً عظيمـاً()َمن يشرک ابَّلل ولی مشابة آن در

/نساء)هرکس به خداوند شرک آورد، به گمراهی دور و 11١در)َمن يشرک ابَّلل فقد ضل ضالاًل بعيدًا(بربافته است(، و

َّلل و رسـوله ُث يدرکـه املـوت )من ُيرج مـن بيتـه مهـاجرًا الـی ادرازی گرفتار آمده است(هر دو بدون تأکيد ترجمه شدند. 
نيز بدون تأکيد و)کسی که هجرت کنان به سوی خدا و رسول او از خانوه اش   /نساء111در فقد وقع اجـره علـی اَّلل(

بيرون شود آنگه مرگ او را دریابد پاداشش بر خداوند است(برگردان شد. ضمناا باید یادآور شد که عوالوه بور ایون    

روش شناسی در برگردان آیات مذکور پيش آمده، چند اشکال محتوایی دیگر هم در ایرادی که از نظر روشمندی و 

این ترجمه ها به چشم می خورد که متأسفانه کم و بيش در سرتاسر ترجمه مشهود است. نخست اینکه)مَن(که اسم 

ر  در شر  است در مواردی به اشتباه، اسم موصول)=کسی که(ترجمه شد. دیگر اینکه روشن نيست چرا فعول شو  

آیة اول به صورت ماضی ترجمه شد؟ در حالی که اسم شر  حتی اگر بر سر ماضی بياید هم معنا را به مضارع بدل 

می کند که نمونه هایش در همين ترجمه نسبتاا زیاد است. و سوم اینکه وجوود بويش از ده هوزار قوالب در مووارد      

در بحث مجزای دیگری بدان پرداخت، متأسوفانه بسويار    بسيار زیادی که قطعاا از صدها مورد تجاوز می کند و باید

مشووکل آفوورین اسووت کووه یووک مووورد سووادة آن ایوون اسووت کووه مووثالا حوورو جوور)مِن(در دههووا آیووه بووه          

صورت)از]جانب/سوی[(ترجمه می شود)و البته گاهی این شيوه فراموش می شود و)از جانب/سووی(برگردان موی   

رد و)به سوی(ترجمه می گوردد. و از ایون مهمتور گواهی بوا حوذو       گردد(  ولی حرو جرّ )إلی(چنين وضعيتی ندا

عبارت داخل قالب، جملة قبل و بعد با هم بی ارتبا  می شوند و قالبها که قاعدتاا باید توضيحی و تفسيری باشند، 

)فمـن يکفـر در مواردی، نقش محوری و اصلی پيدا می کنند و گاهی بدون آنهوا ترجموه نوامفهوم موی شوود. ماننود      
قی(ابل /بقره که)پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خودا  23١درطاغوت و يؤمن ابَّلل فقد استمسک ابلعروه الـٍو

ایموان آورد،]بداند[کوه بوه دسوتاویزی]بس[محکم چنوگ زده اسوت(ترجمه شود. حتوی گواهی عبارت)بدانود( بووه           
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/احوزاب کوه بووه   ٨١درمبينـاً( )مـن يعـص اَّلل و رسـوله فقـد ضــل ضـالالهمراه)کوه(داخل قوالب قورار مووی گيورد ماننود     

صورت)کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند]بداند که[در گمراهی آشکاری گرفتار آمده است(برگردان شد. 

/احوزاب نيز)هور کوس کوه از خداونود و رسوول او اطاعوت        71در)من يطع اَّلل و رسوله فقد فاز فـوزًا عظيمـاً(چنانچه

یل آمده اسوت(ترجمه گردیود. در حوالی که)بدانود کوه(را موی تووان یکوی از         کند]بداند که[به کاميابی ای بزرگ نا

معادلهای)إنَّ(دانست که نيازی ندارد داخل قالب قرار بگيرد چنانکه در بسياری از ترجمه های دهوة هشوتاد و نوود    

 چنين شد. 

به کارگيری این شيوه در قرآن زیاد و ناهماهنگی در ترجمة آن نيز به خوبی محسوس است و ميوزان   إنَّ(....  )مَن-

/انفوال)هرکس  ٢1در )من يتوکـل علـی اَّلل فـإن اَّلل عزيـز حکـيم(ترجمه نشدنش به مراتب بيش از موارد قبل است. مثالا

/بقره)هر 2٣٨در)َمن يکتمها فانـه آُث قلبـه( بر خداوند توکل کند، به راستی خداوند پيروزمند فرزانه است(ترجمه شد.

)مـن تطـوع خـريًا فـان اَّلل شـاکر کس کوه آن را پنهوان کنود، بوی گموان دلوش گنهکوار اسوت(برگردان گردیود. ولوی          
)مـن يکفـر آبايت اَّلل فـان /بقره)اگر کسی]افزون بر واجبات[نيکی کند،]بداند که[خدا قدردانِ داناسوت(   13٣درعلـيم(

)مـن اوفـی /آل عمران)هر کس به آیات خدا کفر ورزد]بداند[ که خداوند زودشومار اسوت(    11رداَّلل سـريع احلسـاب(
/آل عمران)هر کس که عهد خود را به جای آورد و پرهيزگاری کند،]بداند[که 7١دربعهده واتقی فان اَّلل ُيـْ املتقـني(

/آل عمران)هوور کووس کفوور  17در)مــن کفــر فــان اَّلل غنــی عــن العــاملني(خداونوود پرهيزگوواران را دوسووت مووی دارد(   

/مائده)کسی از شما 113در)من يکفر بعد منکم فإن ی أعذبـه عـذاابً...(خداوند از جهانيان بی نياز است(   ورز]بداند[که

/جن)آنوان  2٨در)مـن يعـص اَّلل و رسـوله فـان لـه صر جهـنم(که پس از آن کفر ورزد، من او را به عذابی گرفتار کنم...(  

)مــن أعــر  عنــه فإنَّــه ُيمــل يــوم القيامــه نافرمووانی کننوود آنووان را آتووش دوزخ اسووت(     کووه خوودا و رسووول او را  
) من اعر  عن /طه)هر کس که از آن رویگردان شود او روز قيامت بار]گناهی[بر دوش خواهد کشيد( و111دروزرًا(

داشوت(ترجمه  /طه)هرکس از یاد من رویگردان شود، زندگانی ای تنوگ خواهود   12٢درذکری فإن لـه معيشـه ضـنکاً(

شدند  در حالی که جدای از این قرینة لفظی، سياق آیات در همة موارد مذکور نيز آوردن قيد تأکيودی را ضوروری   

می داند. ضمن اینکه ناهماهنگی و عدم یکنواختی بسيار زیادی در چگونه آوردن عبارت تفسويری)بداند که/بداننود   

)فمـن اضـطر فـی احدی هستند نيز بوه روشونی پيداسوت چنانچوه    که(و مشابة آن، حتی در آیاتی که بيانگر موضوع و
/مائوووده)پس هووور کوووس بوووی آنکوووه متمایووول بوووه گنووواه     ٨درَممصـــه غـــري متجـــانف إلُث فـــإنَّ اَّلل غفـــور رحـــيم(

باشد،در]حال[گرسنگی]به خوردن محرمات[ناچار گردد، بداند که خداوند آمرزندة مهربان است(برگردان شد. ولوی  

و)هرکس که ناچار گردد، بی آنکه سورکش و تجاوزکوار باشود]از آن بخورد[پروردگوارت     /انعام بدون تأکيد 1٢3در

/نحل)هرکس بی آنکه ستمکار و تجاوزگر باشد،ناچار شود]و از آنهوا  113آمرزندة مهربان است(ترجمه گردید و در

 بخورد بداند که[خداوند آمرزندة مهربان است(برگردان شدند.

لوب آنچنان ناهماهنگ است که اگر تنها به ترجمة پاره ای از آیات سوره های بقره تا برگردان این اس ... إنَّ(. )ما-

نساء مراجعه شود برای اثبات مدعای نگارنده کافی خواهد بود. به عنوان مثال به برگردان این آیوات کوه در مووارد    
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/بقره)و هر نيکی که انجوام  213دريم()و ما تفعلوا من خري فـإنَّ اَّلل بـه علـمتعددی مشابة یکدیگر هستند توجه فرمایيد:

/نسواء)کار  127در)ما تفعلوا من خري فإنَّ اَّلل کـان بـه عليمـاً(می دهيد]بدانيد[که خداوند به آن آگاه است(ترجمه شد. و

نيکی که انجام می دهيد خداوند به آن داناست(برگردان گردید که عالوه بر ایوراد روش شناسوی موذکور، در مثوال     

باید همانند موارد متعدد دیگر)نيکی ای(بياید و در مثال دوم واژة)هر(از ترجموه افتواده اسوت.    نخست بجای)نيکی(

/بقره)هر انفاقی که انجوام دهيود و هور نوذری کوه      271در)ما أنفقتم من نفقه او نذرَّ من نـذر فـان اَّلل يعلمـه(همچنين

)مـا تُنفقـوا مـن خـري فـان اَّلل /بقره27٨ر آیةببندید  به راستی خداوند آن را می داند(ترجمه شد. ولی در همان صفحه د
که از هر نظر مشابة آن است بدون تأکيد و)هر مالی که انفاق موی کنيود خداونود بوه آن داناسوت(برگردان      بـه علـيم(

/آل عمران هم بودون تأکيود و)هرچيوزی را کوه موی بخشويد،       12در)ما تُنفقوا من شـي  فـان اَّلل بـه علـيم(گردید و آیة

/نسواء بوا   1٨1در)ان تکفروا فـإنَّ َّلل مـا فـی السـموات و مـا فـی االر (ناست(ترجمه شد. همچنين آیةخداوند به آن دا

تأکيد و)اگر کفر ورزید به راستی آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست(برگردان شد اما همين آیوه  

از آن خداسوت(ترجمه شود. و مشوابة آن    /نساء بدون تأکيد و)اگر کفر ورزید،آنچه در آسمانها و زمين است 171در

/نساء بدون تأکيد و)اگر اصالح 121در)ان تصلحوا و تتقوا فإنَّ اَّلل کان غفورًا رحيمـاً(/ابراهيم بدون تأکيد آمد. ٣هم در

)و ان َتسـنوا و تتقـوا فـإنَّ اَّلل کـان مبـا تعملـون آمرزندة مهربوان اسوت(ترجمه شود. ولوی     کنيد و پروا بدارید، خداوند
/نساء با عبارت)بدانيد که(معادل)فشنَّ( و بدون استفاده از قالب)و اگر نيکی کنيد و پروا بدارید، بدانيود  12٣درًا(خبـري 

)و ان تلــووا او تعرضــوا فــإنَّ اَّلل کــان مبــا تعملــون کووه خداونوود بووه آنچووه مووی کنيوود آگوواه اسووت(برگردان گردیوود. امووا 
به آنچه می  به تحریف گشایيد یا روی گردان،]بدانيد که[خداوند/نساء با به کارگيری قالب)و اگر زبان 1٨3درخبريًا(

/آل عمران)و اگر صبر کنيود و پوروا   1٣١در)إن تصّبوا و تتقوا فإن ذلک من عزم االمـور(کنيد آگاه است(ترجمه شد و

دارید]بدانيد که[آن]صبر و پروا[از کارهای سترگ است(برگردان گردید که به خوبی نشان می دهد ترجموه از ایون   

 نظر تا چه اندازه ناهماهنگ است. 

فانــه فســوق  )و ان تفعلــوادر ایوون شوويوه در بيشووتر موووارد، آیووات بوودون تأکيوود برگووردان شوودند ماننوود  )إن...إنَّ(.-
)فـإن انتهـوا فـإنَّ اَّلل مبـا يعملـون شما نافرمانی است(ترجمه شد. و /بقره که)و اگر]چنين[کنيد، آن]کار[برای2٣2دربکـم(
/انفال که)پس اگر]از شرک[دست بردارند، خداوند به آنچه می کنند بيناست(برگردان گردید. در مواردی ٨1دربصـري(

/بقره که)و اگر قصد طالق کردنود،  227درن عزموا الطالق فـانَّ اَّلل ْسيـع علـيم()و اهم با قيد تأکيدی ترجمه شد مانند

/مؤمنوون کوه)پس اگر]بوه    117در)فـإن عـدص فـإصَّ ظـاملون(به راسوتی خداونود شونوای داناسوت(برگردان شود. و آیوة      

)بداننود که/بدانيود   کفر[بازگردیم، آنگاه به راستی ستمکار خواهيم بود(ترجمه شد. اما در موارد نسبتاا زیادی عبارت

که(و مشابة آن در درون قالب و به شکل ناهماهنگ به کار رفت و توان اظهارنظر قطعی را از مخاطب می گيرد که 

/بقره کوه)و اگور دسوت نگوه داشوتند]بدانند      112در )فإن انتهوا فإنَّ اَّلل غفور رحيم(آیا برای تأکيد است یا خير؟مانند

/بقووره کووه)پس اگر]بووه 22١در)فــان فــاءوا فــان اَّلل غفــور رحــيم(جمه شوود. وکه[خداونوود آمرزنوودة مهربووان اسووت(تر

 )فـان تولـوا فـإنَّ اَّلل ال ُيـْ الکـافرين(زنانشان[بازگشتند]بدانند که[خداوند آمرزندة مهربوان اسوت(برگردان شود. یوا     
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فـإنَّ اَّلل علـيم  )فـان تولـوا/آل عمران که)و اگور روی گردانند]بداننود که[خداونود کوافران را دوسوت نودارد(  و      ٨2در
)إن تبدوا خـريًا ...فـإن /آل عمران که)اگر روی برتافتند]بدان که[خدا به ]حال[فسادکاران داناست(  و١٨در ابملفسدين(

)ان /نساء که)اگر کاری نيک را آشکار کنيد...]بدانيد که[خداوند بخشوایندة تواناسوت(  و  1٢1در اَّلل کان غفورًا قـديرًا(
/هود که)و اگر روی گردان شوید،]بدانيد[که از عذاب روز بزرگ بر شما ٨درعذاب يوم کبري(تولوا فانی اخاف عليکم 

 بيمناکم(ترجمه شدند.)عذاب روز بزرگ(باید نکره باشد 

خوشبختانه بسياری از آیاتی که بر این سياق نازل شدند با تأکيد ترجمه شدند که نمونة بارز آن  نَّ(....  لَ...  )لََكن-

و مشابة آن است که در همة مواردی که به کار رفته با قيود  لتهم من خلق السموات و االر  ليقـوُلنَّ اَّلل()و لئن س آیة

)و لـئن سـ لتهم مـن خلـق تأکيدی است و نشان می دهد که در این موورد دقيوق و روشومند عمول شوده اسوت موثالا       
ه کسی آسمانها و زمين را آفریوده ... البتوه   /عنکبوت)و اگر از آنان ب رسی چ١1درالسـماوات و االر ... ليقـولنَّ اَّلل(

/زخرو نيز با تأکيد ترجمه شدند. ٣7و1/زمر و٨٣/لقمان،23/عنکبوت،١٨گویند خداوند(برگردان شد و مشابة آن در

/انعام)اگر موا را از این]محنت[رهوایی بخشود، بوی گموان از      ١٨در)لئن أناص من هذه لنکوَننَّ مـن الشـاکرين(همچنين 

/یوونس)اگر موا را از این]مهلکوه[نجات    22در)لئن انيتنـا مـن هـذه لنکـوننَّ مـن الشـاکرين(واهيم بود(  وس اسگزاران خ

دهی،قطعاا از س اسگزاران خواهيم بود(ترجمه شدند. حتی در برخی آیات که دوبار این شيوه به کار رفت در ترجمه 

/زمور کوه)اگر شورک آوری، بوی     ١3دراخلاسـرين( )لئن اشرکت ليحبطنَّ عملـک و لتکـوننَّ مـنهم دوبار تاکيد آمد مانند

نيووز )لنکــوَننَّ مــن اخلاســرين(از زیانکوواران شوووی(ترجمه شوود. عبووارت گمووان عملکووردت نووابود شووود و بووه یقووين 

)لـئن مسـتهم نفحـه مـن /اعراو به درستی)البته از زیاندیدگان/زیانکاران خواهيم بوود(برگردان شود. و آیوة   1٢1و2٨در
/انبياء)اگر یک دم از عذاب پروردگارت به آنوان رسود حتمواا گوینود ...(ترجموه شود.       ٢١درعذاب ربـک لَيقـوُلنَّ ...(

/حشر نيز با تأکيد برگردان شدند. اما این شيوة پسندیده در همة موارد مراعات نشد 11/انعام و77/اعراو، 1٢1آیات

/نور که)اگر بوه آنوان فرموان    3٨در()لئن امرِتم ليخُرُجنَّ و در برخی آیات، شاهد ترجمه های بدون تأکيد هستيم مانند

/هود نيوز بودون تاکيود    11و1و٣و7و /توبه73و١3/مائده، 12/نساء، 7٨دهی]برای جهاد[ بيرون آیند(ترجمه شد. آیات

ترجمه شدند. این اسلوب شکل دیگری هم دارد که به صورت)لَئن ... لَ( به کار رفته و غالباا با تأکيود هموراه شوده    

/آل عمران که)و اگر در راه خودا کشوته   137درفی سبيل اَّلل او متم ملغفره من اَّلل و رْحه ... ( )و لئن قتلتماست مانند

)و لـئن مـتم او قتلـتم إللـی اَّلل از]جانب[خدا ...(ترجمه شد. و ماننود  شوید و یا بميرید بی گمان آمرزش و بخشایشی
 نزد خدا برانگيخته می شوید(برگردان گردید./آل عمران که)و اگر بميرید یا کشته شوید، قطعاا به 13٣درَُتشرون(

یکی دیگر از شيو های نفی به کارگيری الی نهی به همراه نون تأکيد ثقيلوه هسوت کوه معمووالا      نهی ... نَّ(. )الی-

مترجمان در برگردان این قبيل آیات به ميزان کم یا زیاد از قيدهای منفی نظير)هرگز(، )بوه هويچ وجوه(، )زنهوار(و     

استفاده می کنند. البته در این زمينه اتفاق نظر جامعی وجود ندارد و غالباا بر اساس ذوق و سليقه عمل می مشابة آن 

شود. اما نکتة حائز اهميت این است که در ترجمة حاضر در هيچ موردی از چنين قيدهایی استفاده نشد و ترجموه  
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 )ال َتسـنبَّ(ندارد. مثال بارزش در آیاتی است که با همانند آن است که گویی اصالا نون تأکيد ثقيله ای در آیه وجود

 /انفال آمده است.٣/آل عمران و1٣٣و1٣1و17٣و1١1آغاز می شود و در آیات)ال ُيسنبَّ(یا

 پژوهانه ترجمه نکت  ده

سواخت  متمرکز «پژوهی قرآن ترجمه»محور برهای پژوهشی خود را  تمامیِ فعاليتتا کنون  نگارنده از یک دهة پيش

ش اتو اشتباه هاکه درصد خطاعرضه نماید ی ة قرآنترجم، اندوزی کافی تجربه و با دانش افزایی الزم د بتواندتا شای

هوای   یک آسيب شناسی اجموالی از ترجموه   الزم بودها کمتر باشد. برای رسيدن به چنين منظوری،  از دیگر ترجمه

ی مترجمان قرآن «دانشمند»علی رغم اینکه درکه چرا شود  بهه یا پرسش پاسخ دادهشبه این تا  بگيردم نجاموجود ا

های موجود باشد ایون   ، در ماحصل کارشان که همين ترجمهوجود نداردن کمترین تردیدی شاو ميزان علم و آگاهي

 جمع بندیِ ؟ه استته شدهزار و پانصد مقاله در نقد و بررسی آنها نگاشحدود  که مدههمه ضعف و کاستی پدید آ

 :به شرح زیر است-باشد اش اصراری بر درستی بی آنکه-آمدهدست  هه بک نهایی آنچه

انود   شود و دیگران هم بارها بدان تصریح کرده نکته در این زمينه محسوب می  ترین نخستين ایرادی که قطعاا مهم-1

سوختی  ه شود، بلکه بخش اعظم این دشواریها بو  این است که همة دشواریهای برگردان قرآن به مترجم مربو  نمی

دقوت و   کوه  اندازه مترجم توانمند باشد و هر چقدر هوم  گردد که هر گردان شش هزار و چند صد آیة قرآن بر میبر

رؤیای ترجمة بی »رسد که آید و چنين به نظر می هایی در ترجمه اش پدید می وسواس به خرج دهد، باز هم کاستی

رؤیایی است که همچنان رؤیا باقی خواهد ماند. هنر مترجم این است که به هر ميزان که   ترین واقعی ،«غلط از قرآن

تواند تالش نماید تا حجم ایرادهای ترجمه اش کمتر شود. و اال فکر اینکه روزی برسد که بتوان قرآن را با همة  می

هوا از ایون نظور     هموة ترجموه  ظرایف و دقایقش ترجمه نمود از اساس باطل است. بنابراین بایود پوذیرفت کوه در    

وحوی ناموة الهوی     قيقآید که سليقة مترجم در بروز آن مدخليتی ندارد. بلکه برگردان د ناخواسته پدید می یایرادهای

 سخت و دشوار است و باید با نهایت دقت انجام پذیرد تا شاید حجم این ایرادها کمتر شود. 

ای موجود نيز تلقی شودکه باعث شود بيشوترین کمبودهوا در    ه ضعف ترجمه  ترین دومين ایرادی که شاید بزرگ-2

های فعلی پدید آید این است که متأسفانه بسياری از مترجمان قرآن پويش از شوروع بوه ترجموه، از عناصور       ترجمه

فون  »از اصول و ضوابط ندارند و«نظریة ترجمه»اند و نه تنها اند یا از آن غفلت نموده بسيار مهم ترجمة قرآن بی بهره

هوای آن کوه رکون اصولی      هوا و اسولوب   یا چوارچوب «روش تحقيق»پيروی نمی کنند، بلکه اساساا به قواعد«ترجمه

آید هم کمترین توجهی ندارند و احتمواالا از آن بوی خبرنود. بوه هموين       پژوهشها و تحقيقات امروزی به حساب می

ها  عمل کنند و خطا«روشمند»توانند نمیی، هرگز «دانشمند»علی رغمکه بسياری از مترجمان، کنيم  علت مشاهده می

)ال یوا  )ال ريـْ فيـه(آید و مثالا دو آیة به ظاهر ساده نظير های متعددی از این ناحيه در ترجمه شان پدید می و لغزش
دليل  های ميانی یا پایانی، به شکلی دیگر. کنند و در سوره به گونه ای ترجمه می ينهای نخست را در سورهالـه اال اَّلل(

که با تأسف فراوان همچنوان هوم موورد بوی     «روش تحقيق»خطا چيزی نيست جز بی توجهی به اصول و مبانی این

فوراوان اسوت کوه برخوی      ی موجوود هوا  های آن در همة ترجمه شود و نمونه گيرد و از آن غفلت می مهری قرار می
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عود یوک مطلوب اسوت کوه بوه       پذیرفتن یا ن ذیرفتن ایون قوا . پيشين مشاهده کردیمدر ضمن مباحث را شواهد آن 

روش »مربوو  موی شوود و یکسوان عمول کوردن و آوردن یوا نيواوردن معادلهوا بوه داشوتن           « نظریة ترجمه»داشتن

ارتبا  پيدا می کند و غفلت از آنها باعث بروز اشکال می شود که نقطة ضعفِ مهوم ترجموه هوای موجوود     «تحقيق

در امور مهموی   ، سامح برخورد کورد تاندکی   ها با خی دانشدر بر«روش تحقيق»در حالی که اگر بتوان با مبانی است.

 آن را دست کم گرفت.  یاهمچون ترجمة قرآن قطعاا نباید چنين کرد 

و  تلقی می شوود  با اهميتدر برگردان قرآن «نظریة ترجمه»و داشتن«روش تحقيق»به همان ميزان که به کارگيری-٨

 نيز همين نقش و جایگاه را دارد و های تفسيری آید، آگاهی می حسابتأثيرگذار ترجمه به اصلی و در زمرة عناصر 

در این مسير به جایگاهی برسد که بوه   و های تفسيریِ خوبی برخوردار باشد بر مترجم قرآن الزم است که از آگاهی

باشد ی در این زمينه نظرهای تفسيری دیگران نباشد بلکه خود صاحب رأی و  اندیشه هنگام ترجمة قرآن تابع صِرو

کامالا اقتباسی و وابسته. به عبارت دیگور،  و نه  الاقل مستقل و غير وابسته باشدیا ترجمه اش ابتکاری و اجتهادی  تا

باشد تا بتواند بوه هنگوام ترجموه،     هم«نظریة تفسيری»، دارای«نظریة ترجمه»مندی از مترجم قرآن باید عالوه بر بهره

های تفسيری ایون   اندیشه  های خود، همواره به مترجمی برای اثبات دیدگاه مجتهدانه عمل نماید  زیرا اگر قرار باشد

بوه   د.می گورد شود و کارش هم طراز اول و ممتاز تلقی ن نمی محسوب استناد کند، هرگز مترجم واقعی فسرمیا آن 

رنود. البتوه   آورند معموالا موفوق ت  غالب مفسرانی که پس از نگارش یک دوره تفسير به ترجمه روی می، همين دليل

هر کس مفسر خوبی بود، لزوماا مترجم خوبی هم خواهود   و نمی توان گفتاین سخن هرگز یک قاعدة کلی نيست 

بود  بلکه این برداشت، یک نگاه غالبی است و معموالا این گونه است که اگر مفسری به ترجمة قرآن ب وردازد بهتور   

 توفيق یابد.در برگردان آیات تواند  می

های موجود شده این است که نه تنها بسياری از  ری که باعث بروز پاره ای ضعفها در بسياری از ترجمهایراد دیگ-٢

آنها بدون توجه به صدها مقاله ای  بسياری ازبرخوردار نيستند، بلکه «های ترجمه پژوهانة قرآنی آگاهی»مترجمان از

ند. آنچوه از  اینممی رآمده اقدام به ترجمة قرآن ها به نگارش د که در طی سه دهة اخير در نقد و بررسی این ترجمه

آید این است که گویا از نظر بعضی مترجمان، تنها آگاهی از دو زبان فارسی  های موجود بر می مطالعة برخی ترجمه

و عربی برای برگردان قرآن کافی است. در حالی که دانستن زبان فارسی و عربی برای ترجمة قرآن آنچنوان واضوح   

نباید وقت صرو کرد. معلوم اسوت کسوی کوه     نداستن آن یاالا محور بحث نيست و در اثبات دانستن است که اص

 های الزم در زمينة هر دو زبان در بيشترین حد ممکن برخوردار باشود.  خواهد قرآن را ترجمه کند باید از آگاهی می

، بوه  اسوت نه فقط ترجمة قرآن به زبان فارسی چنين است، بلکه برگردان هر متنی از هر زبانی به زبان دیگر چنوين  

ها، مَجازها و اصطالحات خاص زبانی که در همة زبانها کم و بويش وجوود    ها، تشبيه ها، کنایه ویژه در زمينة استعاره

در برگوردان قورآن اسوت کوه در      مقصد یک شر  الزم و ضروریآگاهی کافی از زبان مبدأ و  نه تنهادارد. بنابراین 

ها مطرح بوده و خواهد بود، بلکه شناخت ظرافتهای زبانی و ریزه کاریهای پيدا و پنهوانی کوه در هور دو     همة دوره

 های لفظی و ظاهری قرآن را به زبان زبان وجود دارد نيز امری مهم و حياتی است تا مترجم بتواند بخشی از زیبایی

مقصد برگردان نماید. اما آنچه امروزه ضرورت بيشتری پيدا کرده و سهم اساسی تری در برگوردان آیوات دارد، بوه    
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گونه ای که بدون اطالع از آن هرگز نباید به ترجمة قرآن روی آورد، آگاهیِ درخور و بایسته از دو امر حياتیِ دیگر 

مندی کافی  آگاهی از دانش زبانشناسی و بهره-اند از: الف رت. این دو امر عباه استاست که در گذشته سابقه نداشت

های قرآن منتشر  اطالع از محتوای صدها مقاله ای که در نقد و بررسی ترجمه-ب از اصول و مبانی این دانش مهم.

انگيوزة  نسولها،  تغييور ذائقوة   هوای زمانوه و    نيازمندی ،توان پذیرفت تحول زبان از آنها. مگر میبهينه شده و استفادة 

دِ مترجمان از اصول اولية زبانشناسی و مبوانی ابتوداییِ آن کوه    خو ، ولیباشد های جدید مترجمان برای ارائة ترجمه

های بسيار مهموی در زبانشناسوی    نکته است بی خبر باشند؟! هبحث و بررسی پيرامون همين تحول زبان و نياز زمان

ترجمه اش عالوه بر دقت کافی و شيوایی الزم، به زبوان مخاطوب و   وجود دارد که مترجم باید از آنها آگاه باشد تا 

های نقود ترجموه، مطالوب بسويار      نسلی که ترجمه برایش صورت گرفته نزدیک باشد. عالوه بر این، در بيشتر مقاله

حتوی  ای موارد، بسيار خام و ن خته عمل کنود.   شود مترجم در پاره اطالعی از آنها باعث می دقيقی مطرح شده که بی

اندکی با مسامحه برخورد کرد و پذیرفت که مترجم بخشی از آنچوه را کوه    اگر بتوان در مواجهه با دانش زبانشناسی

تووان   کند، قطعاا چنين تسامح و اغماضی را نموی  داند و در عمل پياده می در این دانش آمده، به صورت ارتکازی می

ترجم بدانها را توجيه نمود. مترجمان آینوده بایود بداننود کوه     های مذکور روا داشت و عدم مراجعة م در مورد مقاله

ها، یا الاقل بخشهایی از آنها را مطالعه نمایند و از محتوای علمی آنها در ترجمة خویش بهره ببرند  وظفند این مقالهم

یک مورد سواده  شاید ذکر . های تکراریی نشوند که آنها گرفتار شدند تا همانند مترجمان پيشين گرفتار همان لغزش

هوای قورآن،    باعث روشن تر شدن بيشتر موضوع شود. آقای استادولی که هم مترجم قرآن است و هم منتقد ترجمه

یوادآوری نموود و آن را در    هوای نقود ترجموة خوود     هوای مترجموانِ قورآن را بارهوا در مقالوه      یک مورد از لغوزش 

ر مقاله ای آمده است کوه در نقود و بررسوی ترجموة     برشمرد که آخرین مورد آن د«های ترجمة قرآن لغزشگاه»زمرة

منتشور شوده، در   «ترجمان وحی»مجلة قرآنی1٨1١دکتر یثربی آورده است. در این مقاله که در شمارة پایيز و زمستان

ای .»)اي صـاحبی السـجن(»سورة یوسف چنين آمده اسوت:  ٢1و ٨1در آیات)اي صـاحبی السـجن(مورد برگردان عبارت

. یاء در صاحبی یاء تثنيه است نه یاء متکلم، و در اصل صاحبين بووده و در اثور اضوافه شودن بوه      «دو یار زندانی ام

، ٢2استادولی، ترجموان وحوی، ش  «)السجن نون آن افتاده است. ترجمة درست ]آیه چنين است[ :)ای دو زندانی(...

 از دیگر هم آموده اسوت. اموا   های ممت (. این ترجمه صرفاا نظر جناب استادولی نيست بلکه در برخی ترجمه13٨ص

آقووای بهرام ووور در ترجمووة عبووارت مووذکور دچووار لغووزش شووده در برگووردان    بسووياری از مترجمووان، از جملووه

/یوسوف)ای دو یوار زنودانی من(برگوردان نمووده و در      ٢1/یوسف)ای دو رفيق زندانی ام(آورده و در ترجمة ٨1آیه

کوه تردیودی   «. یا صاحبی السجن: ای دو دوست زندانی من» ها در ذیل هر دو آیه نيز چنين آورده است: شرح واژه

است و آن را به اشتباه، یای متکلم فرض نموده که  بوده باقی نمی گذارد که به جایگاه تثنيه ای)یاء( کامالا بی توجه

موة  هوا در ه  از ایون نمونوه  و ها هم عيناا همان لغزش را تکورار کورده اسوت.     عالوه بر متن، در شرح و توضيح واژه

بوه   بایود  آنها نيست. در حالی که اگر مترجم بداند که پيش از ترجمه که نيازی به ذکر تقریباا فراوان استها  ترجمه

 رسد. هایش به حداقل می د و آنها را به دقت بخواند قطعاا ميزان لغزشکنهای نقد ترجمه مراجعه  مقاله
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شاید کمتر مترجمی را بتوان پيدا نموود کوه توجوة     و های موجود پيش آمده ترجمهدیگری که در  اشکال اساسی-3

های  ها و نظریه ایده»و ميزان« پژوهی های ترجمه ها و نکته یافته»جدی و عميقی بدانها نموده باشد این است که حجم

النادر »اندک است که مصداق بارز  ای که مترجمان این قبيل آثار عرضه کرده باشند آن قدر محدود و«ترجمه پژوهانه

اند. ایون   هایی هرگز وجود خارجی نداشته ها و ایده د به گونه ای که گویا اساساا چنين نکتهآی می به شمار«کالمعدوم

 سوياری از کنود کوه در بوروز و ظهوور ب     ها وجود دارد، به زبان حال اعالم می فقر آشکاری که در بسياری از ترجمه

فته و به همين علت، بسياری از آنها در موارد فراوانی مشابة های قرآن، کمترین خالقيت و ابتکاری به کار نر ترجمه

اند. این ایرادِ مهم که ناشوی   کنند که گویا مترجمان از روی دست همدیگر نوشته هم هستند و این شبهه را ایجاد می

سوت کوه مترجموانِ    ا های ترجمه پژوهانة برخی مترجمان است به طور ضمنی بيانگر این واقعيوت  از ضعف آگاهی

اند که در جنب  اند و به این نکتة بسيار مهم توجه نکرده قرآن، یگانه رسالت خویش را صرفاا در برگردان آیات دیده

از خوود   کمتور  این وظيفة خطير، مسئوليت ایده پردازی و رسالت نظریه سازی را هم بر عهده دارنود کوه ارزش آن  

نفس خودِ ترجموه یوا نوام و     سازد  را از هم متمایز می ها آنچه در ترجمة قرآن اصالت دارد و ترجمه .ترجمه نيست

ای نباید  ها، بلکه آن چيزی که مهم است و هيچ ترجمه نشان مترجم نيست که دانشگاهی باشد یا حوزوی یا غير این

و اال صِورو اینکوه    د.هوا پدیود موی آیو     های جدیدی اسوت کوه در ترجموه    های نو و نظریه از آن خالی باشد، ایده

هوای صورفی، نحووی،     ها بياورد، یا به نکتوه  ها یا حاشيه عرضه شود که شرح و توضيحاتی را در پانوشت ای ترجمه

گيرنود   بالغی، واژگانی، فقهی، کالمی، تاریخی، اجتماعی و غيره اشاره کرده باشد که تماماا در حوزة تفسير جای می

وفق مهای ترجمه پژوهانه را که شر  الزم تری برای ارزیابی یک ترجمة  ها و ایده تواند جای خالی نکته هرگز نمی

موضوعات ترجموه پژوهانوه را بوا شورح و      ها استفاده نماید و است، پر نماید. مترجم قرآن باید از ظرفيت پانوشت

ترجموه  ایون گونوه   خوود  چورا   یابرگردان را ترجيح داد  یکبسط الزم بياورد و برای خواننده توضيح دهد که چرا 

بورای مترجموان آینوده نيوز      و بيفزایود  خواننوده های قرآنی و دانش ترجمه پژوهانوة   نمود، تا بدین وسيله بر آگاهی

راهگشا باشد و روش کار خود را برای آنها بيان نماید تا اگر درست و بجا تشخيص دادند از آن پيروی کنند و اگر 

ه اجرایی شدن این ایده نيازمند توجه به چند نکتة دیگر اسوت کوه   ناصواب و نابجا دیدند از آن اجتناب نمایند. البت

 دسته بندی نمود: توان ذیل دو عنوان را می هاآن که دنآی به حساب می آن بسترزمينه و 

در وهلوة اول از  بایود  متورجم   وشود  که تماماا به مترجم و شيوة کار او مربو  می .«ای درون ترجمه»بسترهای-الف

هوا و   برخووردار باشود و جودای از توانمنودی در برگوردان قورآن کوه دانشوها، مهوارت          هپژوهان های ترجمه آگاهی

های ترجمه پژوهانة قرآنی و مباحث نقد ترجمه نيز کامالا اطالع داشته باشد توا   های الزم را نياز دارد، از مقاله تجربه

ها و فرصتی کوه بورای    باید از ظرفيت پانوشتدر وهلة دوم و استفاده نماید.  در ترجمة خود بتواند به خوبی از آنها

نگارش مؤخره در اختيار دارد حداکثر اسوتفاده را ببورد و روش کوار خوویش را توضويح دهود و شويوة ترجموه و         

گذارد توا بودین وسويله آنهوا در جریوان چگوونگی       در ميان های ترجمه پژوهانة خود را با خوانندگان اثرش  آگاهی

ده قرار بگيرند. و در مرتبة سوم باید توجه داشته باشد کوه اگرچوه   کردان آیات اتخاذ ترجمه و روشی که برای برگر

ها و سخنهای توازه اش   که نوآوری استاین از آن مهمتر هر گونه ابتکار و نوآوری در ترجمة قرآن مهم است  ولی 
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موؤخره  »و« پانوشت نگواری »در د. به عبارت دیگر، مترجم قرآن نه تنهاباشاز پشتوانة عقلی و دالیل نقلی برخوردار 

مستند » بایدرا سرلوحة کار خویش قرار دهد، بلکه «مستدل نویسی»باید همان شيوة پژوهشهای علمی، یعنی«نگاری

 د.باشکند از استحکام بيشتری برخوردار  رار دهد تا آنچه که عرضه میق را هم نصب العين خود«نویسی

با تلخی بسيار اعتراو نمود که یک حقيقت غير قابل انکوار در تواریخ   متأسفانه باید «. ای برون ترجمه»بسترهای-ب

علم به طور اعم، و در تاریخ ادیان به طور اخص وجود دارد که معموالا در آغازِ مواجهه بوا هور گونوه خالقيوت و     

کوه  تردیودی نيسوت    دهنود.  کنند و مقاومتها و مخالفتهای بسوياری صوورت موی    نوآوریی، به شدت با آن مقابله می

ها و ابتکارات مهم باشد و در امور مقدسی انجام پوذیرد کوه در بوين موردم جاذبوه دارد و در       اندازه این نوآوری هر

بيشتر خواهد شد. و تازه اگر محافل علمی و دینی هم با ایون مخالفتهوا    همنزدشان عزیز است، ميزان این مخالفتها 

 نيوز  طرد و رد آنهوا  وهایی نو  و تخریب این چنين ایده همدل و همراه شوند که در آن صورت باید شاهد تضعيف

هوا و ابتکوارات در    ها مسدود گردد و بسوياری از نووآوری   شود باب بسياری از خالقيت بود که متأسفانه موجب می

کوه آنچوه در    نطفه خفه شود.)هر چند تاریخ تحول جوامع بشری و سير تکاملی علم و دین بوه خووبی نشوان داده   

هوا و   کنود، نووآوری   شود و خواسته یا ناخواسته ميدان را به نفع دیگوری تورک موی    به عقب نشينی می نهایت وادار

اند که سرانجام به حکم اجبار عقب خواهند نشسوت  چورا کوه سورعت      ابتکارات نيستند بلکه محافل علمی و دینی

شود و تجربه و دستاورد انسانها  پيشرفت جوامع انسانی و سير تکاملی قافلة تمدن و دانش بشری هرگز متوقف نمی

های جدید بواقی   های کهن و حافظان و نگهبانان ابتکارات پيشين و مخالفان خالقيت هرگز منتظر اجازة متوليان ایده

نمی ماند تا نظر موافق آنها را جلب کند و س س به حيات خود ادامه دهد، بلکه به هر شکلی که بتواند، در پنهان و 

توان  دهد تا در موقعيتی مناسب جایگاه واقعی خویش را پيدا کند  ولی به هر حال نمی ادامه مینهان به زیست خود 

و موانع بسياری در ایون مسوير پدیود آورده     ههای نو هميشه وجود داشت منکر شد که چنين انکارهایی در برابر ایده

ک چنين نگرشی به بحث حاضر ب ردازیم و آنچه از این مقدمة کوتاه در مد نظر بوده این است که اگر با ی امااست(.

هایی نو و نگاهی تازه به ترجمة قرآن داشته باشند، مشخص خواهود شود کوه توا چوه       از مترجمان بخواهيم که ایده

ای عرضه نکننود.   ميزان با مشکل مواجه خواهند شد به گونه ای که شاید برخی از آنها ترجيح دهند که هيچ ترجمه

یک نکتة بسيار با اهميت دیگری در این زمينه وجود دارد که از خالقيت و  نظر می رسد کهچنين به به همين دليل 

ایون اسوت کوه جواموع علموی و       هاست که باید توجة جدی تری بدان مبذول داشت و آن نکتو هم مهمتر نوآوریی 

داشوته باشوند و از   های جدید و طرحهای نو، سعة صدر و ظرفيوت بواالیی    محافل دینی باید در مواجهه با این ایده

خود تحمل و بردباری، و خویشتن داری و شکيبایی نشان دهند و بدانند که هر گونوه سوخن نوو و طورح توازه در      

برگردان قرآن لزوماا به معنای منفی آن نيست و موجب نخواهد شد که ترجمه از هدو خود دور شود بلکه آنها نيز 

بوه   تودریج  ها سهيم باشند تا به در ارتقای کيفیِ ترجمه ههای محققان توانند با همدليهای مشفقانه و نقد و بررسی می

 ای مطلوب و آرمانی منتهی شود.  ترجمه

تواند اشکال کار مترجمان پيشين تلقی شوود و بسوياری از آنوان از ایون ویژگوی برخووردار        نکتة دیگری که می-١

هوای   های نقد ترجمه و کسوب مهوارت   توای مقالهاند این است که مترجم قرآن باید پس از آگاهی دقيق از مح نبوده
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های ممتازِ  پژوهی قرآن، و پيش از آنکه ترجمة خود را آغاز نماید، به بررسی پاره ای ترجمه الزم در مباحث ترجمه

برخوی  د و به نگوارش  اقدام کنها  موجود ب ردازد و بر اساس همان آگاهيها و اطالعات به نقد و بررسی این ترجمه

پژوهوی قورآن    د تا مشخص شود عالوه بر اینکه از نظر ذهنی و تئوری، در مباحوث ترجموه  ب ردازانتقادی  های مقاله

هوای علموی    های الزم را برای پياده سازیِ آموخته تسلط پيدا کرده، از جنبة عملی و تجربی نيز همه گونه توانمندی

هوا بوه طوول     چنين مرحله ای قطعاا سوال های الزم را کسب کرده است. رسيدن به  خویش به دست آورده و مهارت

ای کم خطا از قرآن است باید صبور باشد و با بردباری و شکيبایی،  خواهد انجاميد و کسی که در صدد ارائة ترجمه

ای نيست که یوک  «پروژه»سختی و دشواریِ طی نمودن این مسير ناهموار را بر خود هموار سازد  زیرا ترجمة قرآن

همکاری دیگران بخواهد یا بتواند آن را به پایان برساند و خيال خود و همگان را بورای هميشوه   نفر به تنهایی یا با 

کشد و  است و ساليان سال طول می«نقشة راه»ای زمانبر است که نيازمند«پروسه»آسوده نماید، بلکه این اقدامِ سترگ

ت همان گونه که صدها مترجم قرآن از کند. بر همين اساس باید پذیرف همراهی و همدلیِ همة مترجمان را طلب می

های فراوان جایگاه ترجمة قرآن را به موقعيت امروزی برسانند، هر مترجمی هم هور   آغاز تا کنون توانستند با تالش

و به سهم خوود   ردتواند در محدودة بسيار کوچکی گام بردا اندازه که تالش نماید، تنها می چقدر توانمند باشد و هر

هایی که  .به عالوه، نباید فراموش کرد که در کنار علوم و دانشقدم گذارد ، اما شيرینبه غایت سختدر این تجربة 

مترجم قرآن باید از لحاظ علمی دارا باشد، از لحاظ روحی و روانی هم بایود هموه گونوه شایسوتگيهای رفتواری و      

 اتمقابول نقودهای منتقودان و نقطوه نظور     که بتواند در  پيدا کندی همصالحيتهای اخالقی را برای انجام چنين امر م

بور نيایود و در برابور     نهای ترجمه پژوهانة آنوا  اندیشه صاحب نظران برآشفته نشود و بی جهت در صدد مخالفت با

های ناقدانه دیگران موضع تند مخالف اتخاذ ننماید. بلکه همة تالش خویش را در این جهت مصروو سازد  دیدگاه

متورجم   . آری،جویود  آنان کمال بهره را ببرد و برای بهسازی ترجمة خویش از آنها سود های اصالحی اندیشه که از

اندیشه و تفکر، به اخالق نيکو و خصوال   قرآن باید ضمن آراسته شدن به صفات حسنه ای همچون علم و دانش، و

و شخصيت قرآنی اش و وقار آراسته سازد «منش»و اخالق، و«ارزش»خویش را با«دانش»پسندیده نيز آراسته گردد و

خوود مطلوق   »و« خوود حوق پنوداری   »، «خود شيفتگی»را از خودمحوری و خودخواهی پيراسته گرداند وآفاتی نظير

یون کوار ارزشومند    االهی قرار گيرد و به توفيق خداوند سبحان به انجوام   تا مورد لطف را از خود دور سازد«انگاری

نام بگيورد کوه بوا    «مترجم فاضل و فرهيختة قرآن» و ن ثبت نمایدد و یاد و نامش را در زمرة مترجمان قرآشووفق م

 هيچ نام و عنوان دیگری قابل مقایسه نخواهد بود. 

نکتة مهم دیگری که در این زمينه وجود دارد و مترجم قرآن هرگز نباید آن را فراموش کند این است که اگرچوه  -7

و تأثيرگوذاری اش در   ة خووب برای ماندگاری یوک ترجمو  الزمة ترجمة دقيقِ قرآن همان است که اشاره شد  ولی 

ی، از ویژگی مهم دیگور،  «روشمند»ی و«دانشمند»مندی از دو ویژگی  ذهن و زبان مخاطب الزم است عالوه بر بهره

ی کوه قورار اسوت    بی به معنای مخاطب شناسی هم برخوردار باشد تا با شناخت کافی از زبان مخاط«هوشمند»یعنی

را به گونه ای انتخاب کند که بورای هموة مخاطبوان قابول فهوم      «زبان ترجمه»ترجمه نماید، بتواند ویقرآن را برای 

ی و بهره گيری از این ویژگوی  «هوشمند»اندازه مهم است که شاید بتوان گفت تنها در پرتو چنين باشد. این نکته آن
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هولت به فهم آیوه نائول   سد تا خواننده با فهمد برای برگردان کالم الهی چه زبانی را باید برگزین است که مترجم می

شود.نه آنچنان کهن گرایانه که خوانندگان با آن ارتبا  برقرار نکنند و نه آنچنان نازل و عاميانه که باعث تنزل شوأن  

ذائقة نسل جدید تغيير کرده و دوران تازه ای در ترجمة قرآن آغاز شوده کوه اگور هوشويار      فتپذیر بایدقرآن شود. 

توانود   های کهن گرایانة ما از بين برود. ترجمة قرآن می مکن است باقيماندة باورهای این نسل هم با ترجمهنباشيم م

ن ااید ترجمة قرآن را در همو باور دارند. اما نب مترجمان پيشکسوت یک نوع آن همان است که و انواعی داشته باشد

ها فکور   توان به انواعی از ترجمه می هجامعغيير زبان و تشکل منحصر دانست، بلکه با پيشرفت فن ترجمه و تحول 

برایشوان   ترجمة قرآن برای این است که اشخاصی که با زبان عربی آشنا نيستند و امکان استفاده از متن قورآن . کرد

به گونه ای باشد کوه بوا    زبان ترجمه. به همين دليل باید به فهم آن نائل شوند هميسر نيست، با بهره گيری از ترجم

  نائل شد.این هدو بزرگ  لت بيشتر بتوان بهسهو

تووان تردیود داشوت کوه      ها، در این حقيقت نموی  ترجمة قرآن را علم بدانيم یا فن یا هنر، یا آميزه ای از همة این-٣

مهارت آموزی هر چه بيشتر در این زمينوه اقودام    واندوزی  پيش از آغاز ترجمه، به دانش افزایی، تجربه باید مترجم

در این زمينه به دست آورد و با فنوون  را نيز های عملیِ الزم  های مورد نياز، تجربه نماید تا عالوه بر فراگيری دانش

های آن آشنا شود و بر دانش و تجربه و مهارت خویش بيفزاید. اگر ترجمة قرآن را علوم و دانوش    ترجمه و تکنيک

 آموزشکنند و س س به  در آغاز به فراگيری علوم پایه اقدام میکه  عمل کنيم پزشکیيم باید همانند دانشجویان بدان

پردازند. اما اگر آن را یک فن دانستيم موظفيم که همانند یک کُشتی گير عمل کنيم که عوالوه بور    عملی پزشکی می

تا بتواند در عمل  آن ب ردازدهای  فنون کشتی و تکنيکفيزیکی، از نظر عملی هم باید به فراگيری  آمادگی جسمی و

گر عمول  و شونا  هرانند یکاز آنها استفاده کند. و اگر ترجمه را عالوه بر فن، یک هنر دانستيم باید همانند  خوبیه ب

ننودة  و مراحل علمی و عملیِ دو گانه ای را که برای آموزش رانندگی و شنا الزم است طی نمایيم تا بتوانيم را کنيم

ترجمة قرآن بر اساس سليقة شخصی یا وظيفة شرعی به سر آموده   ةکه دور یم ذیربباید  یم.وماهر و شناگر قابلی ش

که ضوابط و قواعد خواص خوود را دارد و از مبوادی و مبوانی      یمو ترجمة قرآن را باید دانش مستقلی به شمار آور

  دقودم بگوذار   اشد حق ندارد در این عرصة سخت و دشووار اگر کسی آنها را فرا نگرفته ب وکند  ویژه ای پيروی می

بی مهری همچنان مورد  که موجودهای  ترجمه مهمترین ضعف متأسفانهد. شنخواهد  مطلوب نتيجه کار چندان زیرا

شوود بلکوه بيشوتر بوا      نگواه نموی  بوه آن   انجام شوداین است که به عنوان یک دانش که باید علمی و اصولی  است

بوا ضووابط    اگور ارزشمند و مهم است  ولی  اگرچه این احساس در حالی کهگيرد.  شرعی انجام میاحساس وظيفة 

 نشود حاصل کار چنانچه مشاهده می کنيم مطلوب نخواهد شد.علمی همراه 

اگرچه بر طبق آمار رسمی وزارت ارشاد حدود صد و ده ترجمة قرآن تا کنون منتشر شده است  ولی با قاطعيت -1

توان گفت که به جز تعداد معدودی از مترجمان قرآن، اکثریت قریب به اتفاق آنها حتی اگر آثار علموی ای هوم    می

آیود کوه هرگوز موورد      ان در حوزة ترجمه به حساب میشداشته باشند، متأسفانه ترجمة قرآن نخستين تالش علمی 

م و محققی به خاطر عشق به قرآن بوه ترجموة   های علمی ای که عالِ تأیيد نيست  زیرا نتيجه و ثمرة این گونه تالش

های موجود است که ضعفها  هایی از این دست داشته باشد، همين ترجمه آن اقدام نماید بی آنکه پيش از آن، تجربه
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اند. ناگفته پيداست که این سخن هرگوز   های فراوانی دارند و در معرض نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته و کاستی

ها، به ویژه از نوع مقدس آنها همچوون   يست که اگر مترجمی پيش از ترجمة قرآن به ترجمة سایر کتاببدان معنا ن

نهج البالغه و صحيفة سجادیه اقدام نماید اصالا در ترجمه اش اشکالی پيش نمی آید  هرگز! بلکه تأکيد بر این نکتة 

دارد نباید اولين تالش علمی محقق باشد و  بسيار مهم است که ترجمة قرآن با اهميت و حساسيت بسيار زیادی که

های ترجمة قرآنش در برگردان دیگور متوون مقودس اسوتفاده نمایود  بلکوه ایون اقودام          نباید مترجم قرآن از تجربه

هوای مقودس یوا غيوره      برعکس باشد و مترجم قرآن اول باید سرا  برگردان دیگر متون، اعم از کتاب باید ارزشمند

 های کافی، سرا  ترجمة قرآن بياید که قطعاا در این صوورت، نتيجوه   های الزم و تجربه ارتبرود و پس از کسب مه

 ارزشمندتر از آنچه که تا کنون انجام گرفته خواهد شد. کار

تواند سرا  هر دانش قرآنی  های مذکور بی بهره است، می اگر صاحب نظر قرآن پژوهی از همه یا برخی ویژگی-11

هوای   د  زیرا حاصل کار چيوزی فراتور از ترجموه   يایبرود، ولی حق ندارد سرا  ترجمة قرآن بدیگر حتی تفسير هم 

ترجموه  »شوعار  د کوه کور فعلی نخواهد شد. و در این صورت، باید سخن آن عده از متخصصانِ امر ترجمه را تأیيد 

اندکی بوا   ها در بخش بسيارهم باشند و تن شبيه بههای قرآن تماماا  معتقدند اگر قرار است ترجمه سر می دهند و«بس

های موجود بسنده نمود و ترجمة دیگری عرضه نکرد. ولی اگر شووق و   هم فرق داشته باشند، بهتر است به ترجمه

ای از قورآن اقودام نمایود بوه نظور       دهد که به ترجموه  عالقة به ترجمة قرآن، صاحب نظری را بدین سمت سوق می

که عالقه مندی خود را با گام نهادن در یکی از سه طریق زیر بيازماید و  رسد بهترین پيشنهاد برای وی این است می

نخست اینکه همة توان و انرژی خود را در راه احيای یک یا چند نسخة  به کار گيرد: زمينه هاعالقة خود را در این 

اقدامهای مهوم   های کهن صرو نماید که ارزش این گونه خطی ترجمة قرآن، یا بازنگری و بازنگاری برخی ترجمه

قطعاا کمتر از ترجمة قرآنی که خودش انجام بدهد نيست  زیرا در طیِ بيش از هزار سالی که از آغاز رسمیِ ترجمة 

صدها ترجمة قرآن به وسيلة دانشمندان قرآن شناس به نگارش درآمده اسوت کوه بسوياری از آنهوا     می گذرد  قرآن

هوای بوزرگ نگهوداری     های زیاد در کتابخانوه  و با صرو هزینه ندهای خطی باقی مانده ا همچنان به صورت نسخه

های خطی چشم به راه محققان ترجمه شناس و قرآن پژوهان محققی هستند که به احيوا   د. مسلماا این نسخهنشو می

 آنها را بازترجمان و باز نشر نمایند. نباید از این همه گنج قيمتوی  خویش ند و با همت مضاعفکنو نشر آنها اقدام 

و گوهر ارزشمند غافل شد و گام نهادن در این مسير علمی را دستکم گرفت یا کم اهميت تلقی کرد.باید قدر ایون  

سرمایة دینی و تراث علمی را دانست و در راه احيای چنين گنجينوة ارزشومند ملوی و ميهنوی، و سورمایة دینوی و       

رجمه پژوهانة قرآنی روی آورد و به مطالعوه  مذهبی قدم بر داشت. گام دیگر آن است که به مباحث و موضوعات ت

اندیشه در آنها، قواعد و ضوابطی را برای ترجمة قرآن اسوتخراج   های نقد ترجمه ب ردازد و با تأمل و و بررسیِ مقاله

اصوول و  »هایی را برای انجام دقيق و درست این امر استنبا  کند و اثوری بوا عنووان    ها و اسلوب نماید و چارچوب

را در اختيار مترجمان قرآن قرار دهد که قطعاا دههوا سوال مانودگار و تأثيرگوذار خواهود شود و       «مة قرآنمبانی ترج

در حال حاضور ترجموة قورآن بوه قودر       خصوصاا که مطمئناا ارزش چنين اقدامی کمتر از ترجمة قرآن نخواهد بود 

برای انجام این اقدام مهم است کوه   خورد ابزارهای الزم ضرورت وجود دارد. کمبودی که در این زمينه به چشم می
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 های مترجمان شده است. در حالی که خوشبختانه مواد خام بورای برطورو سواختن چنوين     باعث پراکندگی دیدگاه

طلبد که  پژوهی را می کمبودی به وفور در بيش از یک هزار مقالة نقد ترجمه آمده است و تنها همت رادمرد ترجمه

ختالوِ دیدگاه در مباحث ترجمة قرآن ناشی از نبود اصول و قواعود در برگوردان قورآن    بدان اقدام نماید. این همه ا

صاحب نظر فرهيخته ای بدان  است های مذکور آمده است. اميد است که بسياری از آنها به صورت پراکنده در مقاله

مطمئناا بيشترین خدمت را به ترجمة قرآن و بزرگتورین   وتوان انتخاب نمود  همت گمارد. اما مسير سومی را که می

هوای ممتواز معاصور و تأمول و دقوت در       کمک را به مترجمان خواهد کرد این است که با مطالعه و بررسی ترجموه 

اقودام  «فرهنوگ اصوطالحات قرآنوی   »و« فرهنگ لغات قرآن»هایی با عنوان های نقد ترجمه، به تدوین فرهنگنامه مقاله

های سال در زمرة  خواهند شد و سال آیندههای  منابع مهم ترجمه«اصول و مبانی ترجمة قرآن»اا در کنارد که قطعونم

 . اميد است قرآن پژوه فرزانه ای بدان اقدام نماید.گرفتخواهند  قرارهای مرجع  کتاب

 نتیجه گیری

انکه برای عربهای صدر اسوالم ایون   اگر اولين و مهمترین وجه اعجاز قرآن را از جنبة لفظی و بالغیِ آن بدانيم، چن

گونه بوده است، در آن صورت شاید بتوان یکی از جنبه های مهم این چنين اعجازی را در سبک بيان و نوع الگوها 

و اسلوبهایی معرفی کرد که علی رغم جایگاه تأثيرگذار و بسيار مهمی که در ترجمة قرآن دارد  متأسوفانه توا کنوون    

جمان قرآن بی توجه به یک چنين مدلهای قرآنی، معموالا به دنبال معادلهای مناسوبی بورای   مغفول مانده است و متر

کمتور بودان    برگردان آیات قرآن هستند در حالی که اسلوبهای مناسبِ ترجمه هم در جای خود بسيار مهم است که

ا کورده کوه موضووعاتی    پرداخته شده است. امروزه مباحث ترجمه پژوهانة قرآنی بوه آنچنوان جایگواهی ارتقوا پيود     

را که زیرمجموعة اعجاز بيانی قرآن است باید به عنوان یک موضووع بسويار   «مدلها و معادلها در برگردان قرآن»نظير

مهم در برگردان قرآن مورد توجه قرار بگيرد و بحث و بررسيهای بسياری دربارة آن انجام پذیرد تا ابعاد و جوانوب  

از ترجمه های خوب و موفق معاصر که البتوه از ایون نظور هماننود سوایر       مختلف آن به خوبی مشخص شود. یکی

ترجمه های فارسی معاصر دارای ضعفها و کمبودهایی است، ترجمة استاد مسعود انصاری است که اگرچه محاسن 

 و مزایای بسياری دارد  اما در به کارگيری اسلوبهای قرآنیِ ترجموه بوا کاسوتيهایی مواجوه اسوت کوه بخشوی از آن       

کمبودها که به چگونگی برگردان اسلوبهای نفی و تأکيدی مربو  می شود در مقالة حاضر مورد بررسی قرار گرفته 

 است بدان اميد که درست باشد و برای بهسازی این اثر ارزشمند مفيد واقع شود. 
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 پایيز و زمستان، قم.، ٢2ترجمان وحی، ش، مجلة 1٨1١حسين، استادولی، 

 ، تهران.3، القرآن الکریم، انتشارات آوای قرآن، چ1٨٣7بهرام ور، ابوالفضل،

  ، تهران.1گاه حوزه و دانشگاه، چ، درسنامة ترجمه، پژوهش1٨٣٣جواهری، محمد حسن،



 نادعلی عاشورى َتلوكی ىقرآن استاد مسعود انصار ۀترجم یاجمال یبررس
  

١7٢ 

 

 دمشق. دار ابن کثير للطباعه و النشر و التوزیع، ،2  ه،اعراب القرآن و بيانه،1٢12درویش،محی الدین،

 الدقر،،عبدالغنی،بی تا، معجم النحو، مکتب القيام،قم.

 اسماعيليان، تهران.ه، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، انتشارات 1٨17 عبدالباقی، محمد فؤاد،

 ، قم.٨٣، مؤسسة قرآنی ترجمان وحی، ش«ترجمان وحی»، مجلة 1٨1٢ نقدی، محمد،


