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اشاره
ترجمه پژوهان  و  قرآن  ترجمه هایی است که مترجمان  آن دست  از  امامی  ابوالقاسم  قرآن دکتر  ترجمۀ 

قرآنی باید بارها آن را بخوانند و صدها معادل ناب فارسی اش را به خاطر بسپارند و در برگردان آیات 

دوران  در  خود  نوع  در  که  حاضر  ترجمۀ  است  اثری  شگرف  و  ثمر  شگفت  ببرند.  بهره  آنها  از  قرآن 

ین نمونۀ ترجمه ها در عصر حاضر است که   یکی از عالی تر
ً
معاصر کم نظیر است. این ترجمه قطعا

ظرفیت های فراوان زبان فارسی و غنای آن را به خوبی آشکار می سازد و آن را در خدمت قرآن قرار 

می دهد، و این خود یکی از ثمرات ارزشمند نهضت ترجمه پژوهی قرآن در دوران معاصر است. اگرچه 

به روشنی پیداست که در فارسی نویسی و فارسی سازِی واژه ها دچار افراط شده، ولی تردیدی نیست 

گاهانه و خودخواسته چنین کرده تا همپای آثار فاخر قرن های پنجم و ششم، ترجمه ای  که مترجم، آ

ماندگار و اثری فاخر پدید آوَرد؛ و از حق نباید گذشت که از عهدۀ انجام این مهم به خوبی برآمده 

است. نگارنده به توصیۀ استاد کوشا بررسی این ترجمۀ ممتاز را در دستور کار خویش قرار داد و اینک 

اثر ارزشمند تقدیم عالقه مندان قرآن و ترجمه پژوهان قرآنی  با این  ماحصل بیش از یک سال زندگی 

می شود بدان امید که مفید فایده و قابل استفاده باشد.

             کلیدواژه ها: قرآن کریم، ترجمۀ قرآن کریم، نقد ترجمه های قرآن، دکتر ابوالقاسم امامی.
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مقدمه
دکتر ابوالقاسم امامی ترجمۀ قرآن خود را در سال1370 در هیأتی بسیار شکیل و 
زیبا به وسیلۀ نشر نگار روانۀ بازار نمود و سپس در سال 1378 به وسیلۀ انتشارات اسوه 
تجدید چاپ گردید. آخرین چاپ این اثر ارزشمند که محور بحث و بررسی در مقالۀ 
حاضر است در سال 1389 باز هم به وسیلۀ انتشارات اسوه تقدیم عالقه مندان شد. این 
 
ً
ترجمه از نظر فارسی نویسِی نثر و عبارات، و فارسی سازِی معادل های قرآنی اش قطعا
در دوران معاصر نظیری ندارد. شاید همین فارسی سازی زیادی و سره گرایی افراطی اش 
باعث شد که در نزد عموم، آن جایگاه شایسته ای را که به حق سزاوارش است پیدا نکرد 
و در طی نزدیک به سی سال تنها سه بار انتشار یافت. در حالی که فخامت نثر و زیبایی 
هنرمندانه ای که در برگردان آیات به کار برده به گونه ای است که هیچ مترجم معاصری 

نتوانست با چنین نثر فاخری همۀ قرآن را این گونه یک دست ترجمه نماید.
 افراطِی نثر ترجمه، 

ً
اگر مترجم فاضل بپذیرد که با دوری جستن از باستان گرایِی بعضا

یک بار دیگر آن را بازنگری و بازنگاری نموده و به نثر معیاِر امروزین نزدیک تر سازد 
 اقبال بیشتری را در پی خواهد داشت و استقبال افزون تری را به خود جلب خواهد 

ً
قطعا

داد که ترجمۀ  و نشان خواهد  افزوده خواهد شد  نیز  ماندگاری اش  بر ظرفیت  و  نمود 
اندازه  تا چه  از نظر دینی و معنوی دارد،  قرآن، عالوه بر محاسن و مزایای فراوانی که 
می تواند بر غنای زبان فارسی و گسترش ظرفیت های آن نیز بیفزاید و به پختگی و کمال 
آن یاری رساند. با این همه، نباید از نظر دور داشت که دشواری برگرداِن درست و دقیق 
بوده  قرآن  ترجمه های  در  لغزش ها  پاره ای  بروز  قرآن، همواره موجب  آیۀ  چندین هزار 
است که ترجمۀ حاضر نیز همانند بسیاری از ترجمه های ممتاز معاصر از آن بی نصیب 

نماند و با کمبودها و کاستی هایی مواجه شد. 
به همین دلیل، به مترجم  فرهیختۀ این اثر ارزشمند پیشنهاد می شود در راستای ارتقا 
بخشی به ترجمۀ ممتاز خویش، دامن همت کمر زند و به بازنگری و اصالح آن بپردازد 
و هم از جهت شکلی و ظاهری، و هم از نظر علمی و محتوایی به سه نوع ویرایش در آن 
اقدام نماید. نخستین ویرایشی که ساده تر  ولی بسیار ضروری تر است و هرگز نمی توان 
از آن چشم پوشید »ویرایش فنی«، به ویژه اصالح نشانه های نگارشی است که حجم 
بسیار زیادی را شامل می شود به صورتی که حتی گاهی در موارد مشابه، عالئم نگارشی 
متفاوتی آمده است. دیگری »ویرایش زبانی« است تا اندک مواردی که برخالف قواعد 
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اصالح  آمد  خواهد  مقال  ادامۀ  در  آن  نمونه های  از  پاره ای  و  آمده  آن  در  زبان  دستور 
به  فرزانه  به احتمال زیاد، مترجم  شود. و سوم »ویرایش علمی« و محتوایی است که 
و  نگارشی  سبک  چنین  این  خودخواسته  و   

ً
عمدا که  چرا  ندارد؛  باور  ویرایشی  چنین 

این گونه نثری را برای بیان ترجمۀ خود برگزیده است تا اثرش به ترجمه های پیشینیان، به 
ویژه قرن های پنجم و ششم نزدیک باشد. اما به نظر می رسد برای ماندگاری ترجمه و 
تأثیرگذاری بیشتر آن باید بدان تن داد؛ چرا که برگردان همۀ واژه ها و اصطالحاتی که در 
قرآن آمده باعث شد که این ترجمه، زبانی ویژه و بسیار تخصصی پیدا کند و تا حدود 
 برای آشنایان به این زبان مناسب باشد یا در 

ً
زیادی از دسترس عموم خارج شود و صرفا

کالس های درس ترجمۀ قرآن مورد استفاده قرار گیرد. 
ترجمۀ  و  اسراء  سورۀ  در  دورتر(  )مسجد  به  )مسجداالقصی(  برگردان   

ً
مثال

دیگر،  سوره های  برخی  و  سوره  همین  آغاز  در  بازداشته(  )مسجد  به  )مسجدالحرام( 
ترجمه را از زبان عموم فراتر برده دور از دسترس همگان قرار داده است. حتی جدای 
از ترجمۀ اصطالحات، در پاره ای موارد، ترجمه های معمولی نیز فراتر از درک و فهم 
َة َعلَيِْهْم﴾ در 6/اسراء که )سپس، شما را بر آنان  عموم است مانند ﴿ُثمَّ َرَدْدنَا لَُكُم الَْكرَّ
از  این راحتی  به  بازگردانیم( برگردان شد و بسیار بعید است خوانندۀ معمولی  چیرگی 
این ترجمه چنین دریابد که یعنی )شما را بر آنان پیروز می گردانیم(. یا وابستگی شدید 
لفظی در برگردان پاره ای آیات به گونه ای است که فهم ترجمه را دشوار می سازد نظیر 
﴾ در 38/کهف به )لیک من، او آن خدای پروردگار من است(  ُ َرّبِ ترجمۀ ﴿لَِّكنَّا ُهَو اللَّ
که عموم خوانندگان به سختی و دشواری به مفهوم مورد نظر مترجم پی می برند. و گاهی 
البته  است.  مفهوم تر  عربی  متن  می کند  احساس  خواننده  که  است  گونه ای  به  ترجمه 
چنانچه اشاره شد، مترجم خود به خوبی بر این امر واقف بوده و سعی کرده ترجمه ای 
 ترجمۀ حاضر دارای چنین 

ً
فاخر و در عین حال، مستقل و ابتکاری عرضه نماید که انصافا

ویژگی هایی است. اما تردیدی نیست که توجۀ زیاد به فارسی سازی و وابستگی شدید 
با ترجمه هایی دشوار  لفظی در پاره ای موارد، موجب شد که در برگردان برخی آیات، 
مواجه شویم. به همین دلیل بهتر است اکنون که نزدیک به سه دهه از نگارش و انتشار 
آن می گذرد، مترجم محترم خود به ارزیابی ترجمه اش بپردازد و دربارۀ بازخوردهایش 
اندازه می تواند در دوران  تا چه  به کارگیری چنین زبانی  اینکه  بنشیند و در  به قضاوت 
که  گونه  هر  و  بپردازد  داوری  به  باشد  قرآن  ترجمه های  به  مراجعه  پاسخگوی  معاصر 
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 هیچ منتقدی حق ندارد به مترجمی بگوید که چگونه 
ً
تشخیص داد عمل نماید. قطعا

ترجمه نماید؛ زیرا تشخیص چگونگی ترجمه و انتخاب شیوه ای خاص در این زمینه، به 
 به همین دلیل است که ترجمه ها متفاوت 

ً
مترجم و توانایی های وی بر می گردد و اساسا

می شود. ضمن اینکه در مورد ترجمۀ حاضر نیز مترجم می تواند حداقل دو پاسخ دیگر 
 در پی ارائۀ ترجمه ای که مقبوِل طبع عموم باشد نبوده، بلکه 

ً
دهد. نخست اینکه اساسا

در صدد عرضۀ ترجمه ای فاخر با نثری کهن گرا بود که به خوبی هم توانست از عهدۀ 
انجام آن برآید، فارغ از اینکه عموم بپسندند یا نپسندند. دیگر اینکه مگر اقبال به  یک 
 به معنای صحت و درستی متن و محتوای آن است که عدم اقبال، نشانگر 

ً
ترجمه، لزوما

الهی قمشه ای »مقبول ترین« ترجمه ها نیست  نادرستی اش باشد؟ مگر ترجمۀ مرحوم 
عوامل  و  علل  به  ترجمه ها  مقبولیت  هست؟  نیز  آنها  »مغلوط تریِن«  حال  عین  در  که 
متعددی بستگی دارد که برخی از آنها به مسائل بیرون از ترجمه مربوط می شود و برخی 

دیگر به خود ترجمه و محتوای آن بر می گردد. 
 عوامل »درون 

ً
به عبارت دیگر، همۀ علل و انگیزه های گرایش به یک ترجمه، لزوما

پیرامونِی  مسائل  و  ترجمه ای«  »برون  عوامل  به  آن  از  پاره ای  بلکه  نیست،  ترجمه ای« 
ترجمه بر می گردد که شاید از حیطۀ اختیار مترجم هم بیرون باشد. و از قضا آنچه بیشتر 
در ذهن عموم نقش می بندد و عالیق و سالیق آنان را شکل می دهد و به سمت ترجمه ای 
 حضور پررنگ رسانه ای یک مترجم 

ً
می کشاند، همین عوامل برون ترجمه ای است. مثال

به راحتی می تواند نقش مؤثری در معرفی ترجمه اش داشته باشد، حتی اگر یک کلمه هم 
دربارۀ آن سخنی به میان نیاورد. چنانچه حضور رسانه ای کم رنگ مترجمی دیگر هم 
می تواند ترجمه اش را ناشناخته باقی بگذارد. همچنین باید از وقف عام نمودن ترجمه 
به عنوان یک عامل بسیار مهِم دیگری در گرایش مردم به سمت ترجمه ای خاص یاد 
نمود. چنانچه بر اساس اعالم رسمِی وزارت ارشاد، از  میان سه ترجمۀ پرفروش سال 
1397، دو ترجمه وقف عام شده بود. البته در این میان نمی توان نقش انتشاراتی ها را 
هم در تغییر ذائقۀ ترجمه خواهانۀ مردم نادیده گرفت. وقتی گرانی کاغذ و چاپ، هزینۀ 
بسیار سنگینی را بر ناشران تحمیل می کند، طبیعی است که آنان برای بقای خود ناچار 
شوند به جای صرف هزینه های فراوان برای عرضۀ ترجمه های جدید، به تجدید چاپ 

ترجمه های پیشین یا ترجمه هایی که وقف عام شدند روی بیاورند.
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برخی ویژگی های ترجمۀ حاضر
برشمردن همۀ ویژگی های مثبت ترجمۀ حاضر به نگارش مقاله ای مفصل نیاز دارد 
چند  به  نمونه  باب  از  ولی  نیست.  فراهم  آن  به  پرداختن  فرصت  کنونی  مجال  در  که 
که  حاضر  ترجمۀ  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  می شود:  اشاره  اجمال  به  آن  ویژگِی 
یا توجه چندانی بدان نداشته اند این است که  مورد غفلت برخی مترجمان قرار گرفته 
به درستی بسیاری از واژه های قرآنی را با توجه به موارد کاربردشان در قرآن معنا نمود 
که این خود یکی از دانش های مهم قرآنی به نام »معانی القرآن« یا »الوجوه و النظائر« 
 واژۀ )کتاب( اگرچه در موارد بسیاری به )قرآن( اطالق شده ولی در موارد 

ً
است. مثال

دیگری، با توجه به معانی آیات، به معنای )نامه(، )نبشته(، )نامۀ اعمال( و... نیز به کار 
رفته است. همچنین واژۀ )کفر( هرچند در بیشتر موارد به )ناباوری( ترجمه شد ولی 
گاهی به )ناسپاسی(، )سرکشی کردن(، )سربرتافتن( و... نیز آمده است. توجه به این 
دانش در برگردان قرآن بسیار مهم است که خوشبختانه تا حدود زیادی در این ترجمه 

بدان توجه شده است. 
ویژگی دیگر ترجمۀ حاضر این است که اگرچه مختصر افزوده های تفسیریی در متن 
ترجمه، بدون پرانتز و قالب آمده است که امری پسندیده و مقبول است؛ اما بیشترین 
افزوده های تفسیری را در قالب عباراتی کوتاه و جمالتی موجز در پانوشت ها آورده که به 
خواننده در فهم درست ترجمه و درک بیشتر مطالب یاری می دهد. با این حال نمی توان 
از این نکته صرف نظر نمود که نیاوردن افزوده های تفسیرِی بیشتر، و اکتفای صرف به 
متن آیه، در پاره ای موارد موجب کاستن از میزان رسایی و شیوایی ترجمه شده است. 
لَِفَتاهُ﴾ در60/کهف )و آن گاه که موسی به جوان خویش گفت(  قَاَل ُموَس  ﴿ِإَوذْ   

ً
مثال

ترجمه شد. اگرچه مترجم در پانوشت افزوده است: »شاگرد او که همیشه با او بود، یا 
خدمتگزارش« )ص300(؛ ولی آوردن )همراه( در متن ترجمه، و عرضۀ )...به جوان 
همراه خویش...( به ویژه در 62/کهف در صفحۀ بعد که پانوشتی ندارد، باعث رسایی 
بیشتر معنا می شده است؛ چرا که شیوۀ مترجم نیاوردن هیچ گونه افزودۀ تفسیری نیست 
و چنانچه اشاره شد، در موارد متعددی، از افزوده های تفسیرِی مناسبی استفاده کرد که 
برخی  برای  متعددی،  موارد  در  همچنین  دارد.  باور  اصل  بدین  مترجم  می دهد  نشان 
متن  به  معادل ها  این  از  یکی  اگر  که  است  آورده  پانوشت ها  در  معادل  چندین  واژه ها 
ُعُنقِهِ﴾  ِف  َطآئَِرُه  لَْزْمَناُه 

َ
أ إِنَساٍن  ﴿َوُكَّ   

ً
بهتر و مفهوم تر می شود. مثال منتقل شود ترجمه 
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پانوشت  در  و  شد  ترجمه  آویخته ایم(  گردنش  به  را  کسی  هر  کردار  )ما  13/اسراء  در 
اگرچه همۀ  کارنامه« )ص283(.  اختر. سرنوشت.  کردار. بخت.  آمد: »طائر:  چنین 
 واژۀ )کارنامه( برای مخاطب امروزی مفهوم تر 

ً
این معانی درست و بجاست؛ ولی قطعا

است. چرا که نه آویختن )کردار( به گردن، امروزه چندان قابل فهم است و نه آویختن 
)کارنامه( به گردن چندان نامتعارف به حساب می آید. به همین جهت به نظر می رسد که 
 ﴿الَْكْعَبني﴾ در 6/مائده 

ً
اگر پانوشت ها در مواردی به متن منتقل شوند بهتر است. مثال

در آیۀ وضو )دو پژول( ترجمه شد که برای مخاطب امروزی بسیار غریب است. شاید 
به همین دلیل باشد که در پانوشت توضیحی این گونه آمد: »پژول: کعب پا، برآمدگی 

پا« )ص108(.
نکتۀ دیگری که از فضیلت های شخصی و ارزش های شخصیتی مترجم محسوب 
می شود این است که مترجم زمانی که می خواهد در پانوشت ها خواننده را به کتاب های 
بیشتری ارجاع دهد نهایت فروتنی و تواضع به خرج می دهد و راه و رسم ادب می آموزد 
و از به کاربردن فعل های امری، حتی در مؤدبانه ترین حالتش یعنی »مراجعه فرمایید« 
 در 

ً
نیز پرهیز نموده همانند قرآن از شیوۀ خبر در معنای طلب و انشا استفاده می کند. مثال

پانوشت 2 صفحۀ 83 پس از توضیح مربوط به آیۀ 33 سورۀ نساء می نویسد: »تفصیل 
شروط و اقوال را در تفسیرها می یابید« که در واقع یعنی »بیابید«. )البته برخالف ترجمه 
 عربی شده 

ً
که سعی می کند واژه های عربی به کار نبرد، نیمۀ نخست  این عبارت تماما

است!(

دشواری های ترجمۀ قرآن از نگاهی دیگر
زمینۀ  در  مقاله  ده ها  تاکنون  قرآن،  ترجمه پژوهِی  نهضت  ُیمن  به  خوشبختانه 
دشواری های ترجمۀ قرآن و لغزشگاه هایی که در این مسیر وجود دارد و باعث لغزش و 
 صدها مقالۀ دیگر نیز طی دهه های 

ً
خطای مترجم می شود، به نگارش درآمده و قطعا

آینده نوشته خواهد شد. با این همه، به سختی می توان باور کرد که با فرض  نگارش این 
حجم انبوه مقاله هم شاهد حل این مسأله باشیم یا انتظار داشته باشیم که دیگر هیچ 
لغزش و دشواریی در این زمینه پدید نیاید. بلکه مشکل و دشواری همچنان به قوت خود 
باقی می ماند، با این تفاوت که شکل و ماهیت آن تغییر خواهد کرد و از یک بحث به 
بحث دیگری منتقل خواهد شد. اگر قرار باشد دالیل استمرار چنین مشکلی برشمرده 
 دو عامل زیر را باید در زمرۀ مهمترین دالیل این امر برشمرد. نخستین علت 

ً
شود مطمئنا
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به قابلیت ظرف و محدودیت مظروف بر می گردد، که نه تنها ظرفیت بشر در برگردان 
کالم الهی محدود است؛ بلکه زبان فارسی هم که قرار است مظروف این برگردان باشد، 
حد و اندازۀ معین و قابلیت محدودی دارد و هرگز نمی تواند به طور کامل و دقیق کالم 
وحی را به زبان مقصد برگردان نماید. اما علت دیگری که به گمان نگارنده نقش بیشتری 
در این زمینه دارد و هنگامی که این دو مشکل کنار هم قرار گیرند دشواری بحث را دو 
چندان می کنند این است که بر اساس یک امر تجربه شده در طول تاریخ علم، هر اندازه 
که انسان در مسیر کشف مجهوالت و آشکار ساختن رمز و راز طبیعت پیش می رود و 
موفقیت هایی به دست می آورد به همان اندازه بر مجهوالتش افزوده می شود و پرسش ها 
و ابهام های جدیدتری مطرح می گردد؛ زیرا که  این ویژگی دانش است که به همان اندازه 
که خاصیت واقع نمایی و ابهام زدایی دارد، به همان میزان هم از ویژگی ابهام زایی و ابهام 
آفرینی برخوردار است و اگر راز نهفته ای را می گشاید و یک زاِویۀ کوچک و پنهانی از 
باید در پی  جهان هستی را کشف می کند، ده ها راز و پرسش دیگری را می آفریند که 
 در برگردان آیات قرآن نیز صادق است و به هر میزانی که 

ً
کشف آنها بود. این قاعده عینا

کتاب های قرآن پژوهانه و مقاله های ترجمه پژوهی در صدد رفع ابهام از این کتاب الهی 
تالش می کنند، خود به خود موجب طرح پرسش های تازه تری می شوند که هر نسلی 
از مقاله های منتشر شده دربارۀ  آنجا که هر یک  از  برآید.  آنها  به  پاسخ  باید در صدد 
آیه که موجب  یا چند  برگردان یک  قرآن، در صدد حل دشوارِی  ترجمۀ  دشواری های 
لغزش مترجمان شده برآمده اند، نگارنده در پی تکرار آن گونه مباحث نیست، بلکه مایل 
است این بحث را از زاویه ای دیگر، و به صورتی کلی تر و در مجموع قرآن مورد بررسی 
قرار دهد و یکی دو راه حلی را که گمان می کند می تواند تا حدود زیادی به مترجمان 
را  آن  مباحث عالقه مند هستند  این  به  که  دیگرانی  تا شاید  کند  یادآوری  نماید  کمک 
تکمیل نموده ضعف ها و کاستی هایش را برطرف سازند. اما پیش از همه، الزم است 
به این نکتۀ بسیار مهم توجه شود که همۀ مترجمان و مفسراِن قرآن با قواعد و اصولی 
در زبان و ادبیات عرب انس گرفته اند که در موارد فراوانی در تفسیر قرآن، از آن ضوابط 
و اصول بهره می برند. اما همین که وارد عرصۀ ترجمۀ قرآن می شوند، همان قواعد را به 
صورت گزینشی و با محدودیت های فراوان، که در بیشتر موارد ذوقی و سلیقه ای است 
در ترجمه بازتاب می دهند. در حالی که علی رغم وابستگی شدید ترجمه با تفسیر، نباید 
این دو را با هم درآمیخت بلکه باید مرز میان تفسیر و ترجمه را از یکدیگر جدا نمود. 
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 یکی از قواعدی که مفسر می تواند با تکیه بر آن به تفسیر قرآن بپردازد، قرار گرفتن 
ً
مثال

نکره در سیاق نفی است که بر طبق ضوابِط تعیین شده در دستور زبان عربی یا بالغت، 
افادۀ عموم می کند و مفسران هم بارها با تکیه بر آن به تفسیر آیات پرداخته اند. ولی آیا 
حتی یک مترجم قرآن را می توان نشان داد که در تمامی صدها باری که نکره در سیاق 
نفی قرار گرفته، افادۀ عموم بفهمد و در ترجمه اش معادل هایی نظیر )هرگز( یا )هیچ( 
بیاورد؟ یا می توان مترجمی را سراغ گرفت که در هیچ موردی از این قاعده پیروی نکرده 
این  پاسخ   

ً
مسلما باشد؟  نداده  بازتاب  ترجمه اش  در  را  مذکور  قیدهای   

ً
اصال و  باشد 

پرسش ها منفی است. حال اگر همین پرسِش به ظاهر ساده را در مورد تک تک قواعد 
با حجم  آن صورت  در  بگیریم،  نظر  در  است  ادبیات عرب مطرح  در  که  و ضوابطی 
بسیار زیادی از پرسش های بی جواب مواجه می شویم که باید در پی یافتن راه حل های 
مناسبی برای آنها باشیم. به همین دلیل باید پرسش را اساسی تر مطرح نمود که پس چه 
باید کرد و راه چاره چیست؟ آنچه را که نگارنده مایل است مطرح کند، بی آنکه اصراری 
بر درستی اش داشته باشد، این است که برای یافتن پاسخ، حداقل می توان به این دو راه 

حل اندیشید: 
1. تکیه بر سیاق به جای سلیقه. اگرچه سلیقه در جای خود مهم و قابل پذیرش است؛ 

ولی به هر حال، یک نوع ذوق ورزِی بشری است که در حد امکان باید در ترجمۀ قرآن 
از آن پرهیز نمود یا میزان استفاده از آن را به حداقل رساند. البته سلیقۀ هر کسی جزئی از 
شخصیت اوست که به تدریج و در طی زمان شکل می گیرد و به عوامل مختلف فردی 
و حتی محیط جغرافیایی  دارد  بستگی  وی  اجتماعی  و  تربیتی  و محیط  و خانوادگی، 
نیز در بروز و ظهور آن مؤثر است.  تاریخی ای که شخص در آن قرار گرفته  و شرایط 
به همین دلیل، هرگز نمی توان سلیقه را به طور کلی به کناری نهاد. ضمن اینکه هرگز 
نمی توان منکر این واقعیت شد که سلیقۀ متخصص، بخشی از تخصص وی و قسمتی 
بودن،  عین سلیقه ای  در  نظرهایش  اظهار  می شود  باعث  که  اوست  تجربۀ  و  دانش  از 
علمی هم باشد. ولی در عین حال نباید فراموش کرد که یک چنین وضعیتی در روابط 
باید محدود  را  اعمال سلیقه  این  الهی،  برگردان کالم  در  و  دارد  پذیرش  انسانی جای 
آیات و چینش واژه ها  ارتقا داد. در فهم کتابی که نظم درونی  به فهم از سیاق  نمود و 
و عباراتش معجزه ای پدید آورده، نمی توان برای اعمال سلیقه جایگاه ویژه ای فراتر از 
سیاق قائل بود، بلکه در اینجا باید از کیفیت قرار گرفتن واژه ها یا عبارات در درون آیات، 
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در جهت فهم نکته ای استفاده کرد. مراد از سیاق یعنی فهم درون متنی از آیه جدای از 
قراین بیرونی، و همین امر فرق مهم میان قرآن و غیر قرآن است. در آثار مصنوع دست 
نباشد. ولی   چنین فهمی در میان نیست؛ ممکن است باشد، ممکن است 

ً
بشر لزوما

 چنین بحثی در میان است و اگرچه شاید امر دشواری به نظر برسد؛ ولی 
ً
در قرآن قطعا

 درک ارزشمندی است که بر پایۀ اصلی محکم استوار شده است. به همان اندازه 
ً
قطعا

مهمی  نکته های  و  است  بخش  اثر  هم  ترجمه  در  است  تأثیرگذار  تفسیر  در  که سیاق 
تا حدود  به مخاطب می فهماند و حتی می تواند  از چارچوب قواعد دستوری  فراتر  را 
زیادی از اعمال سلیقه هم جلوگیری نماید. چنانچه نمونه های تأثیر سیاق را به فراوانی 
 ﴿بَِما َكنُواْ َيْعَملُوَن﴾ در 17/سجده )به 

ً
می توان در ترجمۀ حاضر هم مشاهده کرد. مثال

آنچه می کنند( ترجمه شد، در حالی که همین عبارت در موارد دیگری نظیر 19/سجده 
و 24/نور و 20/فصلت )بدانچه می کرده اند( برگردان گردید. همچنین علی رغم اینکه 
ُكن بُِدَعئَِك 

َ
ن( در ده ها آیه ترجمه نشد، حرف )لم( در 4/مریم ﴿َولَْم أ

َ
حرف نفی )ل

َرّبِ َشقِيًّا﴾ به )هرگز( برگردان شد )و هرگز از خواندنت، ای پروردگارم، خسته نبودم(. 
در حالی که در برخی آیات دیگِر همین سوره مانند آیات 7 و 9 و 14 و 20 و 32 /مریم 
چنین نشد که نشان می دهد تکیه بر سیاق تا چه اندازه تأثیرگذار است. همچنین در موارد 
متعددی که اول آیه مفرد است و آخرش جمع، مترجم به اعتبار آخر آیه، بخش آغازین 
آن را هم جمع ترجمه می نماید مانند 33/زمر. حتی گاهی از این هم فراتر می رود و 
علی رغم اینکه آیۀ 36 سورۀ زخرف مفرد است ولی به اعتبار آیۀ بعدی که جمع آمده، آیۀ 

36 نیز جمع ترجمه می شود که نشان دهندۀ تأثیر سیاق در برگردان آیات است. 
اما نکتۀ دیگری که در ادامۀ بحث از سیاق مطرح می شود این است که نباید برای 
واژه ها در سرتاسر قرآن تنها یک معنا در نظر گرفت و در همۀ موارد، همان یک معنا 
را به کار برد. حتی به نظر می رسد که در پاره ای موارد می توان فراتر از معناِی رایج و 
مرسوِم یک واژه در زبان عربی، معانی افزون تری را با توجه به کاربردشان در قرآن در 
( در 62/یونس فقط )هان( ترجمه شد ولی در  ال إنَّ

َ
 ترکیب )أ

ً
نظر گرفت. چنانچه مثال

دو آیۀ بعد در 66/یونس )بدان که( برگردان گردید و در بقیۀ آیاتی که این ترکیب آمده 
نیز چنین نکته ای به وضوح مشاهده می شود. اگر ترجمه های ممتاز معاصر از این زاویه 
مورد بررسی قرار گیرند به خوبی مشخص خواهد شد که بدون استثنا همۀ مترجمان 
قرآن، خواسته یا ناخواسته و به میزان کم یا زیاد به تأثیر معنایی سیاق در برگردان آیات 
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توجه نموده اند. اما نکتۀ پرسش برانگیز این است که چرا این مترجمان در همۀ موارد 
از سیاق به عنوان یک اصل مهم در برگردان آیات استفاده نمی کنند و بیش از سیاق که 
منبعی درون قرآنی است به منابع برون قرآنی، که آن هم البته در جای خود بسیار مهم 
و تأثیرگذار است روی می آَوَرند؟ باید توجه داشت که مراد از این بحث، کم اهمیت 
جلوه دادن منابع برون قرآنی نیست بلکه با اهمیت نشان دادن منبع درون قرآنی است که 
می تواند در ترجمۀ قرآن به عنوان یک اصل محوری و تأثیرگذار ایفای نقش کند و مترجم 
را در برگردان تک تک آیات بهترین مددکار باشد. به باور نگارنده، اگرچه همۀ مترجمان 
قرآن به میزان کم یا زیاد، به سلیقه تکیه کرده اند، این میزان در ترجمۀ حاضر، به ویژه 
( و... از برخی ترجمه های  (، )أنَّ (، )أو(، )إنَّ

َ
در بخش حروف و اداتی نظیر )َو(، )ف

اندازه مجال  این  تا  برای سلیقه  بتوان  که  بعید می نماید  بسیار  که  است  بیشتر  معاصر 
تأثیر قائل شد. ممکن است پرسیده شود مگر چه قاعده ای برای برگردان آنها وجود دارد 
که مراعات نشده است؟ پاسخ این است که بحث بر سر بود و نبود قاعده و مراعات یا 
عدم مراعات آن نیست، بلکه تمام سخن در این است که اگر در این گونه موارد به جای 
اعمال سلیقه، به سیاق آیه توجه شود و از آن به عنوان یک ابزار مهم در برگردان آیات 
 به تدریج و در درازمدت به چارچوب ها و قواعدی برای برگردان آنها 

ً
استفاده گردد، قطعا

 توجه به معانی و کارکرد این 
ً
نیز دست خواهیم یافت. آنچه تا کنون مطرح شده صرفا

حروف در دستور زبان عربی است. در حالی که برای فهم قرآن چه در ُبعد تفسیر و چه 
در زمینۀ ترجمه باید عالوه بر آن، به ویژگی ها و معانی این ادات در قرآن نیز توجه نمود. 
بلکه الزم است در وهلۀ اول سراغ قرآن رفت و کاربردهای قرآنی آنها را معیار قرار داد 
کید می شود  و اگر نیاز بود به منابع دیگر مراجعه کرد. آنچه در نحو قرآن محور بر آن تأ
نفی قواعد نحو ادب محور نیست تا باعث نگرانی ادیبان و عربی دانان شود، بلکه یافتن 
چارچوب ها و قواعد دیگری است که در ادبیات کالسیک سخنی از آنها به میان نیامده 
است. قواعدی نظیر »نکره در سیاق نفی افادۀ عموم می کند«، »الی نفی جنس بر مطلق 
نفی داللت دارد« و »تقدیم ما هو حقه التأخیر یفید الحصر« از چارچوب های پذیرفته 
شده در ادبیات عرب است. اما اگر قرار باشد هر یک از این قواعد در هزاران باری که در 
قرآن به کار رفته اند در ترجمه ظهور پیدا کنند، بی تردید ُپربسامدترین واژه ها در ترجمۀ 
یا )تنها( و )فقط( خواهد شد که همانند آن  قرآن قیدهایی همچون )هیچ( و )هرگز( 
کیدهای قرآن را که به شکل های مختلف  می شود که مترجمی بخواهد همۀ هزاران بار تأ
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آمده است در ترجمه ظاهر کند و )همانا(، )هرآینه(، )به درستی که( و امثال آنها بیاورد. 
اینکه  در  ولی  نیست،  تردیدی  دارند  کاربرد  ادبیات عرب  در  قواعدی  اینکه چنین  در 
بدون هر گونه تبصره ماده ای، آنها را در تک تک آیات قرآن به کار بریم نیز نمی تواند 
پذیرفته باشد بلکه در صورتی می توان آنها را پذیرفت که عالوه بر این قرینۀ لفظِی برون 
 در آیاتی 

ً
قرآنی، یک قرینۀ معنایِی درون قرآنی، یعنی سیاق آیات نیز آن را تأیید کند. مثال

ِ الُْمْؤِمُنوَن/ 
َل بِِذْكرِ الّلِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب﴾ در 28/رعد، یا در آیۀ ﴿َوَع الّلِ فَلَْيَتَوكَّ

َ
نظیر ﴿أ

 قراین معنایی نشان می دهد که باید در ترجمۀ این قبیل آیات از قیدهایی 
ً
ُوَن﴾ واقعا الُْمَتَوّكِ

نظیر )تنها( یا )فقط( استفاده کرد تا معنای آیه بهتر و دقیق تر منتقل شود. ولی در ده ها 
ْجٌر َعِظيٌم﴾ یا ﴿َولَُهم َعَذاٌب 

َ
آیۀ دیگری که چنین قرینه ای در میان نیست مانند ﴿و لهم أ

ِلٌم﴾ و مشابه آنها که بنای انحصار در آیه نیست بلکه پاداش نیک یا کیفر بد گروهی 
َ
أ

ذکر می شود که دستۀ اول فرجامی نیکو دارند و دستۀ دوم سرانجامی ناخوشایند دارند، 
دلیلی بر انحصار و آوردن قیدهای مذکور وجود ندارد. و به همین علت است که حتی 
مترجمانی که به شدت به تقدیم جار و مجرور برای انحصار عقیده دارند هم در برگردان 

آیات اخیر، )تنها( نیاورده اند. 
اینکه هیچ مترجمی را نمی توان یافت که در همۀ موارد به این قواعد پایبند باشد و 
 
ً
آنها را در تک تک آیات اعمال نماید یا به طور کلی از آنها صرف نظر نماید و اصال

که  مواردی  در  که  است  واقعیت  این  به  ضمنی  اعتراف  نکند،  استفاده  ترجمه اش  در 
معنای آیه اقتضا می کند باید این قواعد را اعمال نمود و در آنجا که سیاق آیه نمی پذیرد 
البته چون فهم ها مختلف است طبیعی است که در تعیین  آنها را به ترجمه درنیاورد. 
مصداق اختالف نظرهایی پیش آید؛ ولی وقتی چنین اصلی پذیرفته شد و دربارۀ درستی 
یا نادرستی مصداق هایش میان مترجمان و منتقدان بحث و تبادل نظر انجام گرفت، به 
تدریج چارچوب ها و ضوابط آن نیز مشخص خواهد شد و در دراز مدت شاهد پدید 
آمدن قواعدی برای آن خواهیم بود که به عنوان مثال، یکی از آن ضوابط می تواند این 
نکته باشد که مترجم در موارد مشابه دوگونه برگردان نکند تا شبهۀ ناهماهنگِی در ترجمه 
پدید نیاید. امری که در همۀ ترجمه ها کم و بیش رخ داد و در ترجمۀ حاضر نیز پدید 
ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾ در 11/مائده و 51/توبه با قید انحصاری و 

 آیۀ ﴿َوَع الّلِ فَلَْيَتَوكَّ
ً
آمد و مثال

به صورت )و گرویدگان باید که کار به خدای سپرند و بس( ترجمه شد، اما در موارد 
مشابه دیگری نظیر 122 و 160/آل عمران و 67/یوسف و 11 و 12/ابراهیم و 38/زمر و 
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کیدِی )بس( ترجمه گردید.  10/مجادله و 13/تغابن به صورت معمولی و بدون قید تأ
ُواْ﴾ در 84/یونس و مشابه آن، بدون هیچ قیدی، به صورت )کار بدو  چنانکه ﴿َفَعلَيْهِ تََوكَّ
َْنا﴾ در 85/یونس و مشابه آن در23/مائده با قید  سپارید( برگردان شد، ولی ﴿َعَ الّلِ تََوكَّ
انحصاری و )ما کار به خدا سپرده ایم و بس( ترجمه گردید. مثال دیگر در مورد الی نفی 
جنس است که آنچه در نحو قدیم در این باره آمده این است که »الی نفی جنس بر نفی 
کلی« داللت دارد. اما در اینکه همین حرف می تواند کارکرد دیگری هم داشته باشد و 
 به عنوان یک حرف نفی معمولی به کار رود، هرگز نحو قدیم موضع منفی 

ً
گاهی، صرفا

در برابر آن ندارد. و این چیزی است که در آیات مختلفی رخ داده و الی نفی جنس را 
درآورده است؛  بر سر مضارع  منفی  و )ال(ی  بر سر ماضی  )ما(  منفِی  همانند حرف 
نفی  )ال(ی  معنایی  تأثیر  مترجمان  همۀ  نه  که  می کنیم  مشاهده  نیز  تجربه  به  چنانچه 
جنس را در ترجمه بازتاب داده اند، و نه همۀ آنها به طور کلی از برگردانش صرف نظر 
نموده اند. پس بهتر آن است که با پرهیز از ِاعمال سلیقه، هر جا که سیاق مؤید بود، آن 
 به عنوان نفی معمولی 

ً
را نفی جنس ترجمه کرد و در جایی که مورد تأیید سیاق نبود صرفا

در نظر گرفت. در مورد دیگر قواعد بالغی نیز همین قاعده صادق است و چنین به نظر 
می رسد که این قواعد بیش از آنکه در ترجمه کاربرد داشته باشند در تفسیر مورد استفاده 

هستند. 
این  حل  به  می تواند  زیادی  حدود  تا  که  دیگری  حل  راه  قرآنی.  نحو  تدوین   .2

 همۀ 
ً
تقریبا نمود که  اشاره  باید   

ً
مقدمتا قرآنی« است.  مشکل کمک کند تدوین »نحو 

ترجمه پژوهان قرآنی بر این عقیده اند که ترجمۀ قرآن دو دورۀ متمایز را پشت سر گذاشته 
است. در نخستین دوره به صورت »لفظ به لفظ« انجام گرفت که از زمان جواز ترجمۀ 
قرآن در نیمۀ قرن چهارم هجری آغاز شد و هزار سال ادامه یافت، و در طِی آن بیش از 
هزار ترجمه به نگارش درآمد که شباهت بسیار زیادی به هم دارند. دورۀ دوم ترجمه های 
با فاصله گرفتن از ترجمه های لفظ  تا به امروز را شامل می شود که  یکصد سال اخیر 
به نظر  اما  ادامه دارد.  ارائه گردید که همچنان  به لفِظ نخسین، به صورت »مفهومی« 
می رسد این تقسیم بندی چندان دقیق نیست و با نگاهی عمیق تر باید گفت ترجمۀ قرآن 
از آغاز تا کنون، تنها یک دوره بیشتر نداشته که در طِی دو مرحله انجام گرفته، و آنچه 
 
ً
 ترجمه به مفهوم دقیق این کلمه نبوده، بلکه صرفا

ً
تاکنون در برگردان قرآن رخ داده اساسا

معادل یابی ها و معادل گذاری هایی بوده که دو مرحله را پشت سر گذاشت تا به جایگاه 
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امروزی رسید. در مرحلۀ نخست به صورت لفظ به لفظ بود که هزار سال طول کشید. و 
در مرحلۀ بعد به صورت جمله ای درآمد که ترجمه های یک صد سال اخیر تا به امروز را 
شامل می شود. اما ترجمۀ واقعی قرآن هنوز شکل نگرفته و تازه در حال آغاز شدن است؛ 
چرا که امروزه مباحث بسیار مهمی در زمینۀ »فن ترجمه« و چگونگی برگردان واژه های 
قرآن در میان ترجمه پژوهان قرآنی مطرح است و مقاله های بسیار زیاد و ارزشمندی در 
این زمینه به نگارش درآمده است که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته است. این 
مقاله ها به بهترین شکل ممکن نشان می دهند که چگونه در برگردان تک تک واژه های 
در  که  گرفت  نظر  در  را  بسیاری  ظرافت های  و  داد  خرج  به  را  دقت  نهایت  باید  قرآن 
نادیده  معنای  به  هرگز  سخن  این  است.  می شده  توجه  بدان  کمتر  قرآن  ترجمۀ  تاریخ 
گرفتن تالش های درخوِر ستایش پیشینیان، و دست کم گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه 
مقدمه ای برای بیان واقعیتی دیگر است که در گذشته توجه چندانی بدان نشده است. 
 بر اساس »نحو ادب محور« است که 

ً
آنچه تا کنون در برگردان قرآن انجام گرفته تماما

اگرچه در جای خود بسیار مهم است و هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت و نباید نسبت 
به آن کمترین بی مهری روا داشت؛ ولی به نظر می رسد که دیگر نمی توان با تکیۀ ِصرف 
بر آنچنان نحوی، به ترجمۀ درست و دقیقی از قرآن دست یافت. آنچه در نحو قدیم آمده 
 ادب جاهلی و بر اساس 

ً
 بر مبنای ادبیات عرب، به ویژه ادبیات منظوم، خصوصا

ً
تماما

نیازهای آن دوران شکل گرفته است که امروزه با پیشرفت های شگرفی که در عرصه های 
بتواند در همۀ  مختلف ترجمه پژوهی قرآن رخ داده، دیگر آن کارایِی الزم را ندارد که 
موارد، در برگردان آیات راه گشا باشد. بیشتِر شاهد مثال هایی که در کتاب های نحوِی 
پیشینیان آمده برگرفته از اشعار شاعران عرب است. این امر تا بدانجا سیطره و حاکمیت 
دارد که گاهی به اشعاری استشهاد می شود که شاعرش معلوم نیست و از آن با عنوان »ما 
لم ُیسمَّ شاعُره« یاد می شود تا بدین وسیله به اثبات یا نفی نکته ای نحوی بپردازند، در 
حالی که احتمال جعلی و ساختگی بودن چنین شعرهایی هم منتفی نیست. البته هرگز 
نمی توان انکار کرد که در برخی آثار ارزشمندی همچون »مغنی اللبیب« ابن هشام، به 
آیات قرآن استشهاد شده است؛ ولی این نکته را نیز نمی توان نادیده انگاشت که استشهاد 
دستوری  قواعد  استخراج  یا  نحوی  نکته های  استنباط  برای  آثار،  گونه  این  در  آیات  به 
 به منظور اثبات یا نفی همان نکتۀ نحوی است که در ادبیات عرب 

ً
نیست، بلکه صرفا

آمده است. به عبارت دیگر، اگرچه نمی توان تردید داشت که نحو عربی در پرتو قرآن 
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پدید آمد و برای خدمت به قرآن گردآوری شد و دانش بالغت نیز برای فهم بهتر قرآن و 
درک بیشتر و عمیق تر آن تدوین گردید؛ اما نباید فراموش کرد که محور اصلی کتاب های 
نحوی و بالغی، هرگز قرآن نیست و آیات قرآن منبع دست اول این آثار به شمار نمی آید؛ 
زیرا در دو سه قرن نخست که مهم ترین آثار علمِی نحوی و بالغتی در آن دوران تدوین 
زیاد  بسیار  نیازهای  تا  نبوده  مطرح  قرآن  ترجمۀ  زمینۀ  در  بحثی  هیچ   

ً
اساسا می شده، 

مترجمان قرآن به میان آید و »نحو قرآن محور« تدوین گردد. حتی در قرن چهارم که 
جواز ترجمۀ قرآن به وسیلۀ علمای ماوراء النهر در میانۀ آن صادر شد باز هم سخنی از 
نحو قرآنی در میان نبود و همگان بر اساس یک پیش فرض نانوشته بر این باور بودند 
که قرآن را باید بر اساس نحو کالسیک ترجمه نمود. این پیش فرِض نادرست حتی تا 
به امروز هم همچنان اساس کار مترجمان قرآن است. در حالی که امروزه نگاه جدید 
و برداشت تازه ای در امر ترجمۀ قرآن پدید آمده و ترجمه پژوهان قرآنی در بیش از یک 
هزار و پانصد مقاله ای که در نقد و بررسی ترجمه های جدید و قدیم قرآن به نگارش 
کید دارند که اگرچه تأثیر »نحو  درآورده اند به طور ضمنی یا به صراحت بر این نکته تأ
ادب محور« در فهم قرآن و نقش و جایگاه ارزنده ای که در برگردان آیات دارد به اندازه ای 
است که هرگز جای کمترین تردیدی باقی نمی گذارد؛ اما این حجم انبوه مقاله ها نیز 
به زبان حال و با صدای بلند اعالم می دارند که تکیۀ صرف بر چنان نحوی، هرگز در 
برگردان قرآن کارساز نیست و به تنهایی نمی تواند در امر بسیار مهمی همچون ترجمۀ 
قرآن کفایت کند. بلکه  امروزه باید ترجمه ها را به سمتی سوق داد که منبع اصلی در 
ترجمۀ آن خوِد قرآن باشد و نحوی تدوین گردد که محور اولیۀ آن قرآن باشد نه ادبیات 
پیداست که »نحو قرآن محور« هرگز در مقابل »نحو ادب محور« قرار  ناگفته  عرب. 
ندارد به گونه ای که مخیر باشیم از میان این دو، یکی را انتخاب کنیم. هرگز، آنچه در 
بدان  یا  نیامده  بدان توجه شود موارد اضافه ای است که در نحو قدیم  باید  قرآنی  نحو 

بی توجهی شده ولی برای ترجمۀ قرآن به شدت مورد نیاز است. 
تفسیر  به منظور  آمده، در خوشبینانه ترین حالت  آنچه در نحو کالسیک و بالغت 
قرآن بود و نه ترجمۀ آن. آنان چنین گمان می کردند که همان نحو و بالغتی که در »تفسیر 
قرآن« بهترین کارآیی را دارد و به مدد آن می توان به درک بهتری از قرآن دست یافت، در 
»ترجمۀ قرآن« نیز کارآیی دارد و می تواند بدون کمترین تغییری، در برگردان آیات نیز 
کافی باشد. در حالی که تالش های علمی بسیاری که امروزه ترجمه پژوهان قرآنی انجام 
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داده اند، ناکافی بودن آن را به اثبات رسانده است. به عنوان نمونه کافی است به این مورد 
توجه شود که در نحو قدیم »کاد« از افعال مقاربه و »کان« از افعال ناقصه و گاهی تامه 
است که هر یک کارکردی مشخص و محدود دارند. حال پرسش اصلی این است که آیا 
 این دو فعل و به ویژه »کان« را می توان با همین نگاه و در همان قالب محدودی 

ً
واقعا

که در نحو کالسیک آمده در صدها آیۀ قرآن به فارسی ترجمه نمود و این گونه پنداشت 
که ترجمۀ درست و دقیقی ارائه شده است؟ تا کنون دربارۀ همین دو فعل و کاربردهای 
انجام گرفته و چندین مقالۀ پژوهشی  مختلفی که در قرآن دارند تحقیقات گسترده ای 
در تبیین درست آنها و معانی و کاربردهای گوناگونی که دارند به نگارش درآمده است. 
چگونه می توان بدون توجه به این همه مباحث علمی، تصور ترجمه ای درست داشت؟ 
این دو فعل منحصر نمی شود و دربارۀ بسیاری از  به  تنها  اینکه چنین وضعیتی  ضمن 
واژه های قرآنی دیگر هم پژوهش های فراوانی انجام شده است که هرگز نمی توان بدان ها 
 در نحو قدیم دربارۀ تنوین به این نکته اکتفا شده که نشانۀ نکره بودن 

ً
بی توجه بود. مثال

اسم است. به تدریج استثنائی در آن شکل گرفت و گفته شد که تنوین در آخر اسم های 
بیشتر مورد  نحو  و در دوران معاصر که جنبه های کاربردی  نیست.  نکره  نشانۀ  خاص 
توجه قرار گرفت و پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام پذیرفت، برخی نحوپژوهان 
نباید خبر را در  ثابت کردند که تنوین در آخر خبر نیز نشانۀ نکره بودن اسم نیست و 
مواردی مانند )محمد عالٌم( نکره معنا کرد چنانچه بسیاری از مترجمان نیز در برگردان 
مبتدا و خبرهای قرآن، به درستی در موارد متعددی چنین کرده اند. اما اکنون که برگردان 
قرآن بیشترین مباحث ترجمه پژوهانه را پدید آورده، موارد دیگری هم به دو مورد پیشین 
اضافه شد که در گذشته سابقه نداشته است. حتی اگر بپذیریم که مترجمان پیشین در 
مواردی آنها را مراعات می کرده اند هم اختالف و ناهماهنگی در برگردان آنها به گونه ای 
است که تردیدی باقی نمی گذارد که این گونه مراعات کردن ها هرگز به عنوان یک اصل 
و قاعده برای آنها مطرح نبوده، بلکه بیشتر ذوقی و سلیقه ای انجام می گرفت. آن موارد 
به کار  آیات که به صورت نکره  الهی در اواخر  عبارت اند از حال، تمیز و صفت های 
رفته اند که  به نظر می رسد حتی امروزه هم برخی مترجمان بی توجه به چنین نکته ای 
( را 

ً
 بسیار بعید است بتوان مترجمی را پیدا نمود که )مصدقا

ً
به ترجمه می پردازند. مثال

 همۀ 
ً
در بیش از ده باری که در قرآن به کار رفته معرفه ترجمه نکرده باشد. بلکه تقریبا

مترجمان آن را به درستی )تصدیق کننده( یا )راست دارند( برگردان نموده اند که شاید 
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ارتکازی باشد و نه توجه به اصل و قاعده. دلیل مطلب هم این است که اگر در موردی 
يَْنا َعَ  در ادامۀ آیه قید حالت دیگری آمد به اشتباه نکره ترجمه شد. نمونۀ بارزش ﴿َوَقفَّ
َونُوٌر  ُهًدى  فِيهِ  اإِلجِنيَل  َوآتَيَْناُه  اتلَّْوَراةِ  ِمَن  يََديْهِ  َبنْيَ  لَِّما  قًا  ُمَصّدِ َمْرَيَم  ابِْن  بَِعيَس  آثَارِهِم 
ّلِلُْمتَّقِنَي﴾ در آیۀ 46 سورۀ مائده است  ِمَن اتلَّْوَراةِ وَُهًدى َوَموِْعَظًة  قًا لَِّما َبنْيَ يََديْهِ  َوُمَصّدِ
که در ترجمۀ حاضر این گونه برگردان شد: )و از پی شان، عیسی پور مریم را فرستادیم 
راست دارندۀ تورات، که پیش از اوست، و به وی انجیل دادیم که در آن رهنمودی است 
و روشنی، که راست دارندۀ چیزی است که پیش از اوست، از تورات، و رهنمودی و 
اندرزی برای پرهیزکاران است(. چنانچه مالحظه می شود هر چهار اسم )ُهًدى َونُوٌر( 
و )ُهًدى َوَموِْعَظًة( نکره ترجمه شدند. در حالی که )هدًی( و )موعظًه( حال و معطوف 
بلکه همان گونه که  ندارد  ترجمه کردنشان وجود  نکره  بر  دلیلی  و  ( هستند 

ً
به )مصدقا

و  ولی )هدی(  ترجمه شوند.  معرفه  باید  نیز  اسم  دو  این  ترجمه شد  معرفه   )
ً
)مصدقا

 مؤخر 
ً
)نوٌر( مبتدای مؤخر هستند که چون نکره اند و خبرشان جار و مجرور بود وجوبا

آمدند و باید نکره ترجمه شوند. اینها مواردی است که برای یافتن راه حل هایی برای آنها 
باید به تدوین »نحو قرآن محور« همت گمارد تا بتوان به ترجمۀ آرمانی و مطلوب دست 

یافت.  

ویژگی های یک ترجمۀ ماندگار
چنانچه پیشتر هم اشاره شد، هیچ منتقدی نمی تواند به مترجمی بگوید که چگونه 
نماید، و نگارنده هم که خود را در حد شاگرد جناب دکتر می داند هرگز  باید ترجمه 
قصد چنین جسارتی ندارد، بلکه با توجه به جایگاه ممتاز ترجمۀ حاضر و توانمندی های 
پیشنهاد  و  درخواست  عنوان  به  را  اقدام  دو  انجام  است  مایل  مترجم،  انکاِر  قابل  غیر 
پاره ای  و  یابد  تغییر  اندکی  ترجمه  همین  نگارشی  سبک  اینکه  نخست  نماید.  مطرح 
جمله سازی ها به زبان عموم نزدیک تر شود و فاصلۀ بین اجزای اصلی جمله کمتر گردد 
و اتصال ضمایر به فعل ها محدودتر شود تا عالوه بر خواص، برای عموم مردم نیز بیشتر 
قابل استفاده باشد. دیگر اینکه با محور قرار دادن همین ترجمه، ترجمۀ دیگری که به 
نثر معیار امروزین نزدیک تر و برای عموم قابل استفاده تر است تدوین شود و در واقع، 
دارند.  را  آن  صالحیت  جهت  هر  از  که  باشیم  شاهد  دکتر  جناب  از  را  دومی  ترجمۀ 
آمده، خود یک  ترجمه  این  در  آنچه  که  دهند  پاسخ  مترجم محترم  است  البته ممکن 
نوع سبک نگارشی مخصوص است که مخاطبان خاص خود را دارد و به اقدام دیگری 
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در این زمینه نیازی نیست. هر که مایل است سراغ این ترجمه بیاید و اگر مایل نیست 
 درست است؛ 

ً
سراغ ترجمه های دیگر برود. چنین پاسخی گرچه در جای خود کامال

اما نباید فراموش کرد که در برگردان قرآن، این تمام سخن نیست و هیچ مترجمی عالقه 
ندارد که برای عرضۀ یک ترجمۀ خوب چندین سال زحمت بکشد اما تنها گروه خاصی 
 اگر ثمرۀ چندین سال تالش مستمر مترجم 

ً
از حاصل تالش وی بهره مند شوند. مطمئنا

ایجاد خواهد  را در درون وی  بیشتری  باشد، رضایت خاطر  نتیجۀ عمومی تری داشته 
دست کم  را  آن  یا  بود  بی توجه  بدان  نسبت  نمی توان  هرگز  که  است  نکته ای  این  کرد. 
گرقت. آیا مترجمی که ترجمه اش را وقف عام می کند چیزی جز این در نظر دارد که 
سود ترجمه اش فراگیرتر شود و طیف وسیع تری بتوانند از حاصل زحمت چندین سالۀ 
نمی تواند  هرگز  مخاطب شناس  و  هوشمند  مترجِم  این،  بر  عالوه  بهره مند شوند؟  وی 
نسبت به تغییر ذائقۀ فرهنگی نسلی که مخاطب اصلی ترجمه اش است بی توجه باشد. 
تغییر نسل ها و تحول زبان ها از امور بدیهی و غیرقابل انکاری است که همگان بر آن 
اتفاق نظر دارند؛ به ویژه در امر مهمی همچون ترجمۀ قرآن که در سالیان اخیر، گرایش 
در  آحاد جامعه،  بهتر  استفادۀ هر چه  برای  ترجمه،  بیشتر  و مفهوم سازِی  نثر معیار  به 
زمرۀ مهم ترین اهداف ترجمه های قرآن قرار گرفته است. به نظر می رسد در روزگاری 
که چاپ و انتشار ترجمۀ قرآن هزینه های بسیار سنگینی را بر ناشران تحمیل می کند، 
و به همین دلیل بسیاری از آنها ترجیح می دهند که به جای انتشار ترجمه ای جدید، به 
است  مهم  بسیار  ترجمه  زبان  انتخاب  نمایند،  اقدام  پیشین  ترجمه های  چاپ  تجدید 
و مترجم باید به خود پاسخ دهد که چنین زبانی امروزه تا چه اندازه کاربرد دارد و به 
غیر از محافل کالسیک و گروه های خاصی از جامعه، چه اندازه در نزد دیگران معهود 
قرآن،  قرائت  هنگام  به  که  داشت  انتظار  خواننده  از  نمی توان  است؟  شده  شناخته  و 
ترجمۀ  فهم  برای  و  باشد  داشته  کنار دست خود  معادل نامه ای  و  واژه یاب  یا  لغت نامه 
 جناب دکتر بهتر می دانند که محققان متدلوژی، در 

ً
 بدان مراجعه نماید. قطعا

ً
قرآن دائما

آفرینش های علمی مراعات سه اصل را ضروری می دانند و بر این باورند که آفرینش هر 
اثری باید از سه ویژگی مهم برخوردار باشد تا آن اثر ماندگار و تأثیرگذار باشد. نخستین 
گاهی های  ویژگی، »دانشمند«ی  است؛ بدین معنا که محقق از نظر عمق اطالعات و آ
الزم در دانشی که می خواهد در آن حوزه تألیفی انجام دهد در اندازه ای باشد که بتواند 
باشد. روشن  توان نظریه سازی داشته  و  تئوری پردازی  اندیشه، قدرت  و  در عالم ذهن 
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گاهی ها ژرف تر و دایرۀ شمول آن گسترده تر باشد، اثر  است که هر چه قدر عمق این آ
پدید آمده ارجمندتر است و از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. دیگری 
و  نظم  با  دارد  را در ذهن  آنچه  بتواند  دانشمند  فرد  بدین معنا که  »روشمند«ی است، 
انسجامی درست در دنیای بیرون از ذهن، به گونه ای روشمند و متدیک عرضه نماید 
که خواننده در سریع ترین زمان ممکن و به سهولت و آسانی، به اصل مطلب پی ببرد. و 
عنصر سومی که بسیار مهم است »هوشمند«ی به معنای »زمان شناسی« و »مخاطب 
  ضرورتی  اجتناب ناپذیر 

ً
شناسی« است که در آفرینش اثری همچون ترجمۀ قرآن، قطعا

است. اگر بپذیریم در آفرینش هر اثری، تنها دو عنصر نخست کارساز و چاره ساز است، 
 در امر مهمی همچون برگردان قرآن، به عنصر سوم باید به عنوان یک اصل اساسی 

ً
قطعا

از ترجمه فقط در»تاریخ  آن ممکن است موجب شود که  به  نگاه کرد که بی توجهی 
ترجمۀ قرآن« یاد شود، حتی اگر در به کارگیری دو عنصر پیشین درست عمل شده باشد. 
نمی توان بی توجه به نیاز مخاطب و زبان خواننده، سال هایی را صرف برگردان قرآن نمود 

و توقع داشت که ترجمه ماندگار و تأثیرگذار شود. 
وقتی سخن از »نیاز مخاطب« به میان می آید، به طور طبیعی »زبان مخاطب« هم 
به دنبالش می آید؛ چرا که اگر چنین نشود، ترجمه ای عرضه می گردد که خواننده با آن 
ارتباط برقرار نمی کند و زحمت مترجم هم هدر می رود. بر همین اساس می توان گفت 
و دیگر تجدید  نگرفتند  قرار  اقبال  به دالیل متعددی مورد  ترجمه هایی که  انبوه  از  اگر 
چاپ نشدند صرف نظر شود، از بین حدود پانزده ترجمه ای که قابل توجه اند و همچنان 
به  که  خرمشاهی  استاد  ترجمۀ  مانند  »تأثیرگذار«اند  برخی  می شوند،  چاپ  تجدید 
دالیلی، نظیر برخی نوآوری ها در برگردان قرآن و نیز به خاطر جایگاه فرهنگی شخص 
مترجم، در ترجمه های پس از خود تأثیرگذار بوده است. برخی »ماندگار« هستند مانند 
ترجمۀ دکتر گرمارودی و ترجمۀ آقای استادولی که سبک نگارش و نوع نثر و کیفیت 
ترجمۀ آنها باعث ماندگاری چنین ترجمه هایی می شود. دستۀ سوم ترجمه هایی هستند 
که جایگاه برجسته و ممتازی دارند هرچند ممکن است تأثیرگذاری و ماندگاری قابل 
ترجمۀ  مانند  آن  قسم  یک  است.  قسم  دو  بر  خود  نوع  این  که  باشند  نداشته  توجهی 
 ترجمه ای مستقل، با نثر و نگارشی ابتکاری و متن 

ً
جناب دکتر امامی است که انصافا

 گروهی ویژه می توانند از آن بهره ببرند و برای تدریس 
ً
ترجمه ای اجتهادی است که صرفا

در کالس های درس ترجمه از آن استفاده نمایند. و قسم دوم همانند دیگر ترجمه های 
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ممتاز معاصر است که هر چند به دالیلی همچنان چاپ و منتشر می شوند ولی از قدرت 
خویش  مترجمان  جایگاه  اعتبار  به  بیشتر  بلکه  نیستند،  برخوردار  ویژه ای  تأثیرگذارِی 
جایگاه دارند و مهم ترین ویژگی این قبیل ترجمه ها نه در متن آنها ـ که بسیار به هم شبیه 
هستند ـ بلکه در نوع و میزان افزوده های تفسیری و حجم پانوشت هایی است که مترجم 
ترجمۀ  محتوایِی  بررسی  به  مقدماتی،  مباحث  این  از  پس  اکنون  است.  افزوده  آن  بر 

حاضر می پردازیم:

ترجمه ناشده ها
امید است جناب دکتر بدون هر گونه پیش داوری و با سعۀ صدر فراوانی که از محقق 
توانمند و مترجم حاذقی در تراز ایشان انتظار می رود، نگارندۀ کمترین را تا پایان این 
و  شگفتی  کمال  در  که  می شوند  مواجه  عبارت  این  با  اگر  و  فرمایند  همراهی  بحث 
ناباوری، میزان ترجمه ناشده های ترجمۀ حاضر بیش از سایر ترجمه های ممتاز معاصر 
است، موجبات ماللت خاطر ایشان فراهم نشود یا این گونه تصور نفرمایند که نگارنده 
 ضمیرها و جار و مجرورها را که برخی 

ً
بسیار سخت گیرانه به این بحث نگاه کرده و مثال

مترجمان به اقتضای جمله سازی از ترجمه حذف می کنند در زمرۀ ترجمه ناشده ها ذکر 
و  نهایت دقت  با  بیشتر،  افزایی  دانش  و  اندوزی  به منظور تجربه  نگارنده  کرده است. 
به کلمه مقابله  این ترجمۀ ممتاز را مطالعه و کلمه  پایان  تا  آغاز  از  بار  وسواس چهار 
و  است  آمده  مقاله  این  در  آن  از  بخشی  که  داد  انجام  کاملی  ویراستاری  یک  و  کرد 
البته می تواند کامل تر هم بشود. ولی حتی اگر این بخش را حذف نماییم هم باز میزان 
آنها  برای  باید  دکتر  جناب  که  می دهد  تشکیل  را  زیادی   

ً
نسبتا حجم  ناشده ها  ترجمه 

این ضمایر و جار و مجرورهای محذوف،  این است که  بنمایند. ولی حقیقت  فکری 
 از آن مواردی نیستند که برخی مترجمان معتقدند به اقتضای جمله سازی می توان 

ً
اصال

از آن دست نمونه هایی هستند که در موارد مشابه  آنها را حذف نمود. بلکه برعکس، 
از ذکر  پیش  برانگیز است.  پرسش  دیگر  موارد  در  نشدن شان  ترجمه  و  ترجمه شدند 
نمونه ها، الزم به یادآوری است که در ترجمۀ آیاِت مقالۀ حاضر، نگارنده سعی نموده 
 به همان 

ً
الفاظ و عبارات را دقیقا است نشانه های ویرایشی و شکل نگارشی واژه ها و 

کید بیشتری بر نیازمندی ترجمه به ویرایش  صورتی که در ترجمه آمده است بیاورد تا تأ
 )پس، بدا جایگاه گردن کشان( در 72/فاطر و )پس بدا جایگاه 

ً
فنی شده باشد. مثال

گردنکشان( در 76/غافر که نه تنها در آوردن کاما یکسان نیست بلکه در جدانویسی یا 
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 به همان صورتی است که مترجم محترم در 
ً
پیوسته نویسی هم دوگونه عمل شده، دقیقا

 
ً
ترجمه اش آورد و از سوی نگارنده هیچ اعمال نظری در آنها صورت نگرفته است. ضمنا
برای توضیح بهتر بحث، مطالب این بخش تحت چهار عنوان دسته بندی شده به محضر 

عالقه مندان تقدیم می گردد:

الف. حروف و کلمات
اگر بپذیریم که ممکن است در مورد جمله ها و عبارات، سهو و غفلت ناخواسته ای 
رخ داده باشد، ولی مطالعۀ ترجمۀ حاضر به خوبی نشان می دهد که شیوۀ مترجم این 
)َس(،   ،)

َ
)ف )َو(،  نظیر  حروف  برخی  برگردان  خودخواسته،  و   

ً
عمدا که  است  گونه 

ما( و مانند آنها را در پاره ای موارد از ترجمه حذف کرده است. ولی  ن(، )إنَّ
َ
(، )ل

َ
)َسوف

با این حال، پرسش اصلی این نیست که چرا این حروف به ترجمه درنیامده اند؟ بلکه 
آنچه مهم است، سرگردانی مخاطب در ترجمه نشدن آنها در پاره ای مواردی و ترجمه 
شدنشان در موارد دیگر است؛ زیرا مشخص نیست دلیل این اقدام چیست و بر مبنای 
کدام قاعده یا چارچوب تعریف شده ای قابل توجیه خواهد بود؟ شاید بهتر آن بود که 
به توضیح آن می پرداخت و  پانوشت ها  از  یا در یکی  مترجم فاضل در مؤخرۀ ترجمه 
اجمالی از روش کار خویش را با خواننده در میان می گذاشت تا رفع ابهام مقدر شود. 
ممکن است برخی نمونه هایی را که نگارنده در زمرۀ ترجمه ناشده ها برشمرده، از نظر 
مترجم در شمار مواردی باشند که حذف آنها بی اشکال است؛ ولی چون هیچ توضیحی 
در این باره وجود ندارد، ضعف کار تلقی شده و در زمرۀ ترجمه ناشده ها قرار گرفته است 
که امید است اگر چنین چیزی رخ داده، مترجم محترم در بازنگری های آینده در این باره 
برخی  به  اینک  نماید.  بیشتری  به روشن  شدن  بحث کمک  تا  فرمایند  بیان  اشاراتی 

نمونه ها توجه فرمایید: 
ما( هست که هرچند در موارد  ـ یکی از حروفی که برگردان مشخصی پیدا نکرده )إنَّ
زیادی به معادل هایی نظیر )جز این نیست/ هر آینه/ تنها/ فقط( ترجمه شد؛ اما روشن 
در  60/توبه  و  171/نساء  و  102/بقره  همچون  دیگری  بسیاِر  موارد  در  چرا  که  نیست 
َما َيْهَتِدي ِلَْفِسهِ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها﴾   ﴿َفَمِن اْهَتَدى فَإِنَّ

ً
ترجمه ظاهر نشد؟ مثال

در 108/یونس و 15/اسراء )هر که به راه آید، برای خویش آید و هر که از راه رود، بر 
خویش رفته است( برگردان گردید و مشابه آن در 92/نحل نیز بدون هیچ قیدی آمد، 
آوردن حداقل یک حصر در ترجمه ضروری  آیه نشان می دهد که  در حالی که سیاق 
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 ﴿قُْل إِنََّما ِعلُْمَها 
ً
است. حتی گاهی در یک آیه هم دو گونه ترجمه را شاهد هستیم و مثال

تنها نزد پروردگار من است( برگردان  ﴾ در آغاز 187/اعراف )بگو: دانش اش  َرّبِ ِعنَد 
گردید، ولی ﴿قُْل إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد الّلِ﴾ در ادامۀ همین آیه )بگو: دانش اش نزد خداست( 
﴾ در52/طه است که )انما( ندارد و )گفت:  ترجمه شد که همانند ﴿قَاَل ِعلُْمَها ِعنَد َرّبِ
دانش اش نزد پروردگار من است( برگردان گردید. همچنین در آیات دیگری که مشابه 
در  الّلِ﴾  ِعنَد  اآليَاُت  إِنََّما  ﴿قُْل  مانند  است  ترجمه شده  متفاوت  نیز  است  187/انعام 
109/انعام و 50/عنکبوت که )بگو: نشان ها نزد خداست( ترجمه شد. در حالی که در 
بسیاری موارد جدای از این قرینۀ لفظی، سیاق آیه، یعنی قرینۀ متصِل معنایی نیز وجود 
نزَِل 

ُ
دارد که نشان می دهد باید در ترجمه از ادات حصر استفاده نمود مانند ﴿َوقَالُوا لَْوَل أ

بنٌِي﴾ در50/عنکبوت که بدون  نَا نَِذيٌر مُّ
َ
َما أ ِ ِإَونَّ َما اآْليَاُت ِعنَد اللَّ ّبِهِ قُْل إِنَّ َعلَيْهِ آيَاٌت ّمِن رَّ

 ِ َما الْعِلُْم ِعنَد اللَّ قیدی ترجمه شد؛ ولی ﴿َوَيُقولُوَن َمَت َهَذا الْوَْعُد إِن ُكنُتْم َصادِقنَِي قُْل إِنَّ
بنٌِي﴾ که مشابه آن است در 25 و 26/ملک و نیز 23/احقاف با ادات  نَِذيٌر مُّ نَا 

َ
أ َما  ِإَونَّ

حصر ترجمه شد )...: دانش تنها نزد خداست(. به نظر می رسد نکتۀ مهم در ترجمۀ 
این قبیل آیات این است که مترجم »نظریۀ ترجمه« داشته باشد و روشمند عمل کند 
تا اختالفی در برگردان آیات مشابه پیش نیاید. ضمن اینکه می توان از آیات مشابه برای 
ترجمۀ آیات دیگر استفاده کرد و به »فهم قرآن با قرآن« در برگردان آیات عمل نمود که 

بسیار مطلوب و پسندیده خواهد بود.
از  سوم  یک  در   

ً
تقریبا و  کرده  پیدا  ما(  )إنَّ همانند  سرنوشتی  که  دیگری  حرف  ـ 

کاربردهایش به ترجمه در نیامده، حرف )لن( به معنای )هرگز( است که در آیاتی نظیر 
55 و 61 و 111/بقره و 91 و 111 و 115/آل عمران و موارد فراوان دیگر در سوره هایی 
ن( را از این نظر با دو حرف 

َ
غیر از این دو سوره به ترجمه در نیامد. شاید بتوان حرف )ل

و در موارد  دارند  نامشخصی در ترجمه  بسیار  )فاء( مقایسه کرد که وضعیت  و  )واو( 
بسیار زیادی ـ که البته خودخواسته و  عمدی است ـ از ترجمه حذف گردیدند در حالی 
که )واو( در پاره ای آیات، واو حالیه است و )فاء( هم در موارد متعددی، فای تفریع و 
نتیجه است و دلیلی بر حذف آنها در این گونه موارد وجود ندارد. در هر صورت، در 
بهترین  باشد،  به ترجمه نشدن  بنا  اگر  موارد متعددی )لن( ترجمه نشد. در حالی که 
مورد آن آیۀ 125 سورۀ آل عمران است که با حذف )هرگز(، ترجمه شیواتر هم می شود؛ 
ولی به درستی در ترجمه ظاهر شد تا بیانگر نهایت دقت مترجم و شدت امانتدارِی وی 
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در ترجمه باشد. چرا در همۀ موارد چنین نمی شود؟
رِْض َجِيعاً﴾ در 63/انفال ترجمه نشد. باید )اگر 

َ
نَفْقَت َما ِف األ

َ
( در آیۀ ﴿لَْو أ

ً
ـ )جمیعا

ِيَن َظلَُموا  نَّ لِلَّ
َ
همۀ آنچه در زمین است هزینه می کردی( ترجمه شود. همچنین ﴿َولَْو أ

باید )اگر همۀ آنچه در زمین است...( برگردان شود  َجِيًعا﴾ در 47/زمر  رِْض 
َ
اأْل ِف  َما 

چنانچه در 44 و53 و 67/زمر و 165/بقره و موارد متعدد دیگر چنین شد.
ـ )اجمعین( در 119/هود ترجمه نشد. در حالی که در بیش از بیست بار دیگر در 
که  85/ص  و  13/سجده  و  شد  ترجمه  )همه(  که  18/اعراف  مانند  شد  ظاهر  ترجمه 

)همگی( برگردان گردید.
( در 64/آل عمران و 39/توبه و برخی موارد دیگر ترجمه نشد. شاید دلیل 

ً
ـ )شیئا

بر  عبارت  لفظی  شیوایی  و  ترجمه  ظاهرِی  زیبایی  گاهی  که  باشد  نکته  این  آن  عمدۀ 
پیدا می کند و موجب می گردد که واژه ای در ترجمه ظاهر  امانت غلبه  جانب دقت و 
ِعنِد الّلِ﴾ در 195/آل عمران که )پاداشی از خدای(  ّمِن  ﴿ثََوابًا  نشود مانند )عند( در 
ترجمه شد. در حالی که در موارد بسیار دیگری به درستی )از نزد/از سوی( برگردان شد؛ 

 )ِمن(.
ً
چرا که )ِمن عند( هست نه صرفا

بًَدا﴾ در 57/نساء )در آن جاودانه اند( برگردان گردید که با ترجمۀ 
َ
ـ ﴿َخادِلِيَن فِيَها أ

( نبود ترجمه گردید. در حالی که 
ً
)خالدین فیها( یکی شد و همانند مواردی که )ابدا

( معادل )هماره( می آوَرد چنانچه در 169/نساء و 119/مائده و 22 و 
ً
 برای )ابدا

ً
معموال

100/توبه و 65/احزاب )در آن جاودان هماره اند( ترجمه شد.
( در 79/انعام ترجمه نشد، در حالی که مشابه آن در 135/بقره و 125/نساء 

ً
ـ )حنیفا

و 161/انعام به درستی )راست آهنگ( برگردان شد.
دو  این  شد.  ترجمه  42/توبه  در  )َس(  ولی  نشد،  ترجمه  28/توبه  در  )فسوف(  ـ 
حرف همانند )لن( وضعیت مشخصی در ترجمه ندارند. اگرچه در بیشتر موارد ترجمه 

شدند؛ ولی مواردی  هم که ظهوری در ترجمه ندارند بسیار است.
 )لیک( به عنوان معادل آن 

ً
ـ )ولکن( در 104/یونس ترجمه نشد. در حالی که غالبا

می آید.
لِْن َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم﴾ 

َ
ـ )یای( محذوف که کسرۀ نون جانشین آن است در ﴿فََل تَْسأ

در 46/هود ترجمه نشد. باید به جای )پس چیزی که تو را بدان دانشی نیست مخواه( 
چنین ترجمه شود: )پس چیزی که تو را بدان دانشی نیست از من مخواه(. کاری که در 
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ُعوُذ بَِك 
َ
ده ها مورد دیگر از جمله در )یا قوِم( انجام شد. آیۀ بعدی هم که می فرماید: ﴿أ

لََك َما لَيَْس ِل بِهِ ِعلٌْم﴾ درست ترجمه شد که قرینه ای دال بر آن است.
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
أ

ـ )یا قوِم( در 63/هود ترجمه نشد. در حالی که نزدیک ترین موردش آیۀ بعد است 
که به درستی )ای مردم من( شد.

لََك َكيًْدا﴾ در 5/یوسف ترجمه نشد. )در کارت نیرنگی  ( در آیۀ ﴿َفَيِكيُدواْ 
ً
ـ )کیدا

اندیشند( اگر )کیدا( نباشد چگونه ترجمه می شود؟ باید قیدی همانند )سخت/بسیار/
کارساز( یا مشابه آن بیاید.

ْحَلٍم 
َ
ْضَغاُث أ

َ
ـ )بل( همیشه )نه. که( ترجمه می شود. چنانچه در 5/انبیاء ﴿بَْل قَالُواْ أ

ُهَو َشاِعٌر﴾ در هر سه بار )نه. که( آمد. )نه، که گفتند: خواب های آشفته  بَْل  اُه  اْفَتَ بَِل 
است. نه، که خود برساخته اش. نه، که او سراینده ای است( ترجمه شد. ولی در 31/رعد 
 دو اشکال 

ً
چنین نشد. نزدیک ترین موردش 33/رعد است که درست ترجمه شد. ضمنا

دیگر در ترجمه وجود دارد. یکی معرفه ترجمه شدن )خواب های آشفته( و دیگری نکره 
ترجمه شدن )سراینده ای(.

( در 57/کهف ترجمه نشد.
ً
ـ )إذا

نَْيا﴾ ترجمه نشد. باید )زیور زندگانی  ادلُّ اْلََياةِ  ﴿زِيَنَة  ـ )الحیوه( در 28/کهف در 
نَْيا﴾ در 39/غافر نیز ترجمه نشد.  این جهان( باشد. چنانچه )هذه( در آیۀ ﴿َهِذهِ اْلََياُة ادلُّ

باید )این زندگی فرودین( بیاید که در موارد دیگر آمده است.
َكٍن بَعِيٍد﴾ در 52/سبأ )از دور( ترجمه شد که نشان می دهد واژۀ )مکان( در  ـ ﴿ِمن مَّ
ترجمه ظاهر نشد. در حالی که در آیۀ بعدی، یعنی 53/سباء به درستی )از جایی دور( 
َكٍن قَرِيٍب﴾ در 51/سبأ هم )از جایی نزدیک( ترجمه شد. این دو  برگردان گردید. ﴿ِمن مَّ

آیه نشان می دهند که در برگردان 52 کمبودی هست.
ـ )حّتی( در 73/زمر ترجمه نشد. در حالی که در 71/زمر که مشابه آن است و موارد 

متعدد دیگر از جمله 34/غافر به درستی )تا( برگردان شد.
نام  )پس  نشد.  ترجمه  الَْعِظيِم﴾  َرّبَِك  بِاْسِم  ﴿فََسّبِْح  در  52/حاقه  در  )العظیم(  ـ 
پروردگار خویش را به پاکی بستای(. ولی همین آیه در دوبار دیگری که در 74 و 96/
واقعه به کار رفت به درستی )پس نام پروردگار بزرگ خویش را به پاکی بستای( ترجمه 
َرّبَِك  اْسَم  ﴿َسّبِِح  آیات مذکور است در  آیه ای که مشابه  شد. همچنین ضمیر )َک( در 
﴾ در 1/اعلی ترجمه نشد )نام پروردگار برین را به پاکی بستای( باید )نام پروردگار 

ْعَ
َ
اأْل
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برینت را به پاکی بستای( باشد.
ُ َربُّ الَْعالَِمنَي﴾ در 29/تکویر )جز آنکه پروردگار جهانیان خواهد(  ن يََشاء اللَّ

َ
ـ ﴿إِلَّ أ

برگردان شد که به خوبی نشان می دهد )الله( ترجمه نشده است. 

ب-جمله ها و عبارات
ـ )ُیبّین( در70/بقره ترجمه نشد. در حالی که در دو آیۀ مشابه پیش از آن، یعنی 68 

و 69/بقره به درستی )تا باز ُنماید( برگردان شد.
ـ )واعلموا( در 194/بقره ترجمه نشد. در حالی که همین عبارت در آیات 196 و 
203 و 223 و 231 و 233/بقره هم تکرار شد و در همۀ این موارد به درستی در ترجمه 

ظاهر گردید.
حذف  بر  بنا  اگر  نشد.  ترجمه  دوم  بار  در  عمران  44/آل  در  يِْهْم﴾  دَلَ ُكنَت  ﴿َوَما  ـ 
تکراری ها در بار دوم باشد در این صورت در موارد بسیار دیگری هم باید چنین شود و 
بُواْ ُشَعيًْبا﴾ در 92/اعراف در بار دوم باید حذف شود در حالی که چنین  ِيَن َكذَّ  ﴿الَّ

ً
مثال

نشد.
َوَتتَُّقواْ﴾ در120/آل عمران ترجمه نشد. در حالی که همین عبارت  واْ  ـ ﴿ِإَون تَْصِبُ
در 125/آل عمران هم تکرار شد و )اگر پایداری کنید و پروا کنید( برگردان گردید و در 

186/آل عمران نیز )اگر بشکیبید و پروا کنید( ترجمه شد.
وَن َعنَك ُصُدوًدا﴾ ترجمه نشد و آیه به  يَْت الُْمَنافِقِنَي يَُصدُّ

َ
ـ )رأیَت( در 61/نساء ﴿َرأ

صورت )دورویان از تو سخت رو می گردانند( برگردان شد. در حالی که باید )دورویان 
را می بینی که...( ترجمه شود.

ـ )قل( در آغاز آیۀ 26 سورۀ کهف ترجمه نشد.
ْهلَْكَناَها َوِهَ َظالَِمٌة فَِهَ َخاوَِيٌة 

َ
يِّن ّمِن قَْرَيٍة أ

َ
ـ عبارت )و هی ظالمه( در 45/حج ﴿فََكأ

َعَ ُعُروِشَها﴾ ترجمه نشد )بسا شهر که نابودش کرده ایم و اینک بر بام هایش فرو ریخته 
است(. ولی مشابه این آیه در سه آیۀ بعدی در 48/حج درست ترجمه شد. اما جدای 
دو  آمد؛  پیش  هنگام حروف نگاری  به  و  در چاپخانه  زیاد،  احتمال  به  که  ایراد  این  از 
ایراد دیگر وجود دارد که به شیوۀ کار مترجم مربوط می شود. یکی به ترجمه در نیامدن 
( در آغاز آیه هست. دیگری معرفه ترجمه کردن )قریه( پس از )کأین( به ویژه بعد 

َ
)ف

از )ِمن(.
﴾ ترجمه نشد. باید )بگو: نه، سوگند به پروردگارم(  ـ )قل( در 3/سباء ﴿قُْل بََل َوَرّبِ
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برگردان شود.
اِلَاِت﴾ در 21/جاثیه به ترجمه در نیامد. ـ ﴿َعِملُواْ الصَّ

ج-ضمایر و اسم های اشاره
تنها  نه  که  این است  باید ذکر شود  این بحث  آغاز  در  که  اشاره ای  قابل  مهِم  نکتۀ 
مترجم در موارد متعددی، همۀ ضمایر موجود در آیه را با دقت تمام ترجمه نمود مانند 
11/یونس؛  در  شان(  وامی نهیم  سرکشی شان  در  می رسیدشان...  فرا  )...سررسیدشان 
بلکه بارها ضمایری را در ترجمه آورد که معادلی در لفظ نداشت و آوردنشان تنها به 
عنوان افزودۀ تفسیری قابل پذیرش است. به همین دلیل، این پرسش پیش می آید چرا 
 ﴿يَْسَتْخلِْف 

ً
چنین دقت و توجهی در آنجا که ضمیر در آیه هست اعمال نمی شود؟ مثال

ا يََشاء﴾ در 133/انعام )پس از شما جانشین تان کند هر چه را که خواهد(  ِمن َبْعِدُكم مَّ
ترجمه می شود، در حالی که ضمیر )تان( معادل هیچ یک از الفاظ آیه نیست. همچنین 
﴿َوَمن يُْضلِِل اللُّ َفَما َلُ ِمْن َهاد﴾ در 33/رعد )هر که خداش گمراه کند وی را رهنمونی 
نیست( برگردان می گردد و مشابه آن در 44 و 46/شوری نیز چنین می شود، در حالی که 
ضمیر )ش( در )خداش( معادل هیچ کدام از واژه های آیه نیست و اگر قرار است بیاید، 
باید در 23 و 36/زمر و 33/غافر هم می آمد که چنین نشد و )هر که را خدا گمراه کند، 
ْن  ْن َحَلَْنا َمَع نُوٍح... َوِممَّ رهنمونی اش نیست( ترجمه شدند. شاید واضح تر از همه ﴿َوِممَّ
َهَدْيَنا َواْجَتبَيَْنا﴾ در 58/مریم باشد که )و از آنان که در کشتی با نوح برنشاندیم شان... و 
از کسانی که راه بنمودیم شان و برگزیدیم شان( ترجمه شد. در حالی که هم )در کشتی( 
افزودۀ تفسیری است و هم آوردن ضمیر متصل )شان( در سه نوبت معادلی در ترجمه 
 مورد بحث نیست. اینکه چرا در آنجا آمد و 

ً
ندارد و از این موارد بسیار است که فعال

در اینجا نیامد نکتۀ دیگری است که به روشمندی ترجمه بر می گردد و باید در بحث 
دیگری بدان پرداخت. اما آنچه که اکنون محور بحث است این است که چرا در مواردی 
 یادآوری این نکته 

ً
که چنین ضمایری در لفظ آیه هست در ترجمه ظاهر نمی شود؟ ضمنا

نیز ضروری است که بیشترین حذفیات این بخش به دو ضمیر )ُه( و )ها( بر می گردد که 
 و به اقتضای جمله سازی حذف شده اند 

ً
بیش از چهل مورد است که برخی از آنها عمدا

 در نیم دیگری از این 
ً
که شاید در این گونه موارد جای بحث و ایرادی نباشد. ولی قطعا

تعداد، سهو و غفلتی رخ داده که امید است در بازنگری های آتی برطرف شود. از آنجا 
که ذکر همۀ این موارد باعث تطویل مقال و ماللت خاطر خوانندگان عزیز می شود، تنها 
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به بخشی از آنها اشاره می شود:
ـ در جایی که در هر سه باری که ضمیر)ُه( در 122/طه ﴿ُثمَّ اْجَتَباهُ َربُُّه َفَتاَب َعلَيْهِ 
َوَهَدى﴾ به کار رفته در ترجمه ظاهر شده و آیه به صورت )آن گاه پروردگارش برگزیدش 
و بر او مهر آورد و راه نمودش( برگردان گردید که نشان می دهد عالوه بر ضمایر ظاهر، 
نیامدن ضمیر )ه( در  به ترجمه در  حتی ضمیر مقدِر در )َهدی( هم ترجمه می شود، 
موارد متعددی نظیر 27 و 284/بقره قابل پذیرش نخواهد بود. چنانچه دلیلی بر حذف 
( در 54/احزاب هم وجود ندارد؛ زیرا )نهان اش بدارید( به شیوۀ  این ضمیر در )ُتُْفوهُ
مترجم نزدیک تر است چنانچه مشابه این آیه در 149/نساء هم آمد و )پنهان اش دارید( 
الَْمآلئَِكُة﴾ در 248/بقره مفعول است که  ﴿َتِْملُُه  ترجمه شد. همچنین ضمیر )ه( در 
نباید  این گونه است و  الله(  بر ترجمه نشدنش وجود ندارد چنانچه در )یعلمه  دلیلی 
)خدای داند( ترجمه شود، بلکه )خدای داندش( صحیح است، همان گونه که در 206 
نَباء الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلْك﴾ در 102/یوسف هم )این 

َ
و 270/بقره چنین شد و ﴿َذلَِك ِمْن أ

از خبرهای نهان است که بر تو وحی می کنیم اش( ترجمه شد که نشان می دهد مترجم 
با برگردان ضمیر )ه( در امثال این گونه آیات مشکلی ندارد؛ ولی همین آیه در 44/آل 
نَباء 

َ
عمران )این از خبرهای نهان است که بر دل تو افکنیم( ترجمه می شود و ﴿تِلَْك ِمْن أ

الَْغيِْب نُوِحيَها إَِلَْك﴾ در 49/هود )این از خبرهای نهان است که بر تو وحی می کنیم( 
برگردان می گردد که ناهماهنگی در برگردان این گونه ضمایر را آشکار می سازد.

نَزْلَاُه ُمَباَرٌك...﴾ در92/انعام و 29/ص ترجمه نشد 
َ
همچنین )ه( در ﴿وََهَذا كَِتاٌب أ

)این نامه ای است که فرو فرستادیم، خجسته...(. ولی همین آیه در 155/انعام و 50/
/1 در  شد.  برگردان  فرستادیم اش(  فرو  که  خجسته  است  سخنی  نبشته ای/  )این  انبیاء 
/45 و  24/یونس  در  َماء﴾  السَّ ِمَن  نَزْلَاهُ 

َ
أ ﴿َكَماء  در  چنانچه  نشد  ترجمه  نیز  ابراهیم 

ِ يُْؤتِيهِ َمن يََشاء﴾ نیز مشاهده  کهف هم نشد. همین وضعیت در برگردان ﴿َذلَِك فَْضُل اللَّ
می شود که در 21 و 29/حدید )این بخشش خداست، به هر که خواهد، دهد( برگردان 
به هر که خواهد، دهدش( و در 73/آل  شد، ولی در 4/جمعه )این دهش خداست، 

عمران )به هر که خواهد دهدش( ترجمه گردید.
ـ ضمیر )ها( نیز همانند )ه( در موارد متعددی نظیر 106 و 144 و 230 و 252//
بقره ترجمه نشد. در حالی که در موارِد مشابه دیگری در ترجمه ظاهر شد مانند )يُبَّيُِنَها( 
در 230/بقره و نیز مانند ﴿ِإَون ُتُْفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراء﴾ در 271/بقره که )اگر نهان اش 
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ترجمه  در  بار  دو  هر  در  )ها(  یعنی  گردید،  برگردان  دهید(  بی نوایان اش  به  و  بدارید 
فَاتْلُوَها﴾ در 93/آل عمران )بگو تورات را آرید  بِاتلَّْوَراةِ  تُواْ 

ْ
فَأ ﴿قُْل  ظاهر شد. همچنین 

تنها ترجمه  نه  برگردان نشود،  اگر ضمیر )ها(  و خوانیدش( ترجمه شد. در حالی که 
 مفهوم است، بلکه مسجع  و موزون نیز هست و با شیوۀ کار مترجم هم سازگارتر 

ً
کامال

 چنین نشد تا بیانگر دقت و امانت در برگردان آیات باشد. نمونۀ دیگر 
ً
است؛ ولی عمدا

تَبُْسْطَها﴾ در 29/اسراء است که )چندان گشاده مدار( ترجمه  شد، در حالی که  ﴿َل 
َّْم تََروَْها﴾ در 26 و 40/توبه  باید )چندان گشاده اش مدار( برگردان شود چنانچه ﴿ِبُُنوٍد ل
)سپاهی/لشکری که ندیده ایدشان( ترجمه شد. در 40/نساء در )يَُضاِعْفَها( نیز ضمیر 

)ها( ترجمه نشد. 
کم( در 7/هود ترجمه نشدند.  م( در )یهدیکم( در 26/نساء، و )إنَّ

ُ
ـ ضمیر)ک

آنان  )به  باید  نشد.  ترجمه  َعِظيًما(  لًْك  مُّ ﴿َوآتَيَْناُهم  54/نساء  در  )هم(  ضمیر  ـ 
بُْهْم  ُتَعّذِ ﴿إِن  در  ضمیر  همین  چنانچه  شود.  برگردان  بخشیدیم(  بزرگ  پادشاهی ای 
ُهْم ِعَباُدَك﴾ در 118/مائده در هر دوبار به درستی در ترجمه ظاهر شد و )اگر عذاب  فَإِنَّ
کنی شان، آنان بندگان تواند( برگردان گردید. در حالی که )اگر آنان را عذاب کنی، بندگان 
ْغَرْقَناُهْم﴾ 

َ
بُوا الرُُّسَل أ ا َكذَّ َّمَّ تواند( هم ترجمه ای شیوا و رساست. همچنان که ﴿َوقَوَْم نُوٍح ل

در 37/فرقان )و مردم نوح را ـ چون پیامبران را دروغگو داشتند ـ به کام آب بردیم شان( 
ترجمه شد. در حالی که اگر )شان( نیاید ترجمه روان تر و شیواتر است. در 56/نساء نیز 

)...در آتش می افکنیم شان( ترجمه شد و از این موارد زیاد است.
م( در 71/نساء ﴿ُخُذواْ ِحْذَرُكْم﴾ ترجمه نشد. باید به جای )ساز و برگ برگیرید(، 

ُ
ـ )ک

ّبُِكْم﴾ در 108/یونس  )ساز و برگتان را برگیرید( باشد، چنانچه ﴿قَْد َجاءُكُم اْلَقُّ ِمن رَّ
فَاِسُقوَن﴾  ُكْم  ْكَثَ

َ
أ نَّ 

َ
﴿َوأ )راستی هم از پروردگارتان آمده است تان( ترجمه شد و آیۀ 

در 59/مائده )و از این که شما بیشترتان نافرمان اید( برگردان گردید که هم )شما( آمده 
و هم )تان(.

ـ )ذلک( در 97/مائده ترجمه نشد.
ّبُِكْم َعَ رَُجٍل ّمِنُكْم...﴾ در 63/انعام آمده و  ن َجاءُكْم ذِْكٌر ّمِن رَّ

َ
وََعِجبُْتْم أ

َ
ـ آیۀ ﴿أ

 تکرار شد. در 63 )آیا در شگفت شده اید که سخنی از پروردگارتان 
ً
در 69/مائده نیز عینا

بر زبان مردی هم از خودتان برای شما آمده است...( ترجمه شد. ولی در 69 )برای 
شما( نیامد. یعنی )کم( در )جائکم( در ترجمه ظاهر نشد. 
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ـ در حالی که )کذلک( در موارد متعددی مانند 105 و 112 و 125/انعام و 57 و 
سان(  بدین  سان/  این  چنین/  این  )چنین/  نظیر  معادل هایی  به  درستی  به  163/اعراف 

ترجمه شد، در 148/انعام برگردان نگردید.
باید )این زندگی  نَْيا﴾ در 39/غافر )زندگی فرودین( ترجمه شد.  ادلُّ اْلََياُة  ﴿َهِذهِ  ـ 

فرودین( باشد که در موارد دیگر آمد.
ـ در 37/اعراف )هم( در )َيَنالُُهْم( ترجمه نشد ولی در ادامۀ آیه ترجمه شد.

ّبُِكْم﴾ ترجمه نشد. )از  م( در )جائتکم( در 85/اعراف ﴿قَْد َجاءتُْكم بَّيَِنٌة ّمِن رَّ
ُ
ـ )ک

پروردگارتان نشانه ای روشن آمده است(. ولی همین عبارت در آیۀ 73/اعراف به درستی 
)...آمده است تان( ترجمه شد. در 157/انعام هم ترجمه نشد.

باز  باید به جای )بر تو  َعلَيَْك﴾ در100/هود ترجمه نشد.  ُه  ﴿َنُقصُّ ـ ضمیر )ه( در 
می گوییم(، )بر تو باز می گوییم اش( بیاید که نه تنها ایرادی ندارد، بلکه به شیوۀ مترجم 
نیندازیم اش(  واپس  )به  104/هود  در  نؤّخِره(  )ما   

ً
مثال چنانچه  است.  نزدیک تر  نیز 

بِهِ﴾ در 10/رعد )آنکه سخن به راز گوید یا  َجَهَر  َوَمن  الَْقْوَل  َسَّ 
َ
أ ْن  ﴿مَّ برگردان شد. و 

ا ّمِنَّا َواِحًدا نَّتَّبُِعُه﴾ در 24/قمر )گفتند: آیا تک  بََشً
َ
ش( ترجمه شد. یا ﴿َفَقالُوا أ

َ
َند

ُ
آشکار ک

بشری از خویش را پیروی کنیم اش!( برگردان شد. در صورتی که اگر )اش( نیاید ترجمه 
شیواتر هم می شود.

در  که  دوباری  هر  در  که  حالی  در  نشد.  ترجمه  در 49/هود  )نوحیها(  در  )ها(  ـ 
نَزْلَاَها َوفََرْضَناَها﴾ به کار رفته به درستی در ترجمه ظاهر 

َ
نخستین آیۀ سورۀ نور ﴿ُسوَرٌة أ

شد )سوره ای است که آن را فرو فرستادیم و بایسته اش کردیم(.
ِ ِمن َبْعِد ِميَثاقِهِ َوَيْقَطُعوَن  ِيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَّ ـ )ه( و )به( در 25/رعد و 27/بقره ﴿الَّ
از بستن بشکنند/  را پس  پیمان خدای  )آنان که  يُوَصَل﴾ ترجمه نشد  ن 

َ
أ بِهِ   ُ اللَّ َمَر 

َ
أ َما 

می شکنند و آنچه را پیوند فرموده است بگسلند/ می گسلند(. در حالی که برگردان آیه به 
صورت )...پس از بستن اش... به پیوند به آن فرموده است...( خالف شیوایی نیست.  

همین وضعیت در 21/رعد هم که مشابه این دو آیه هست رخ داده است.
ى بَِعبِْدهِ﴾، )پاکا آنکه بنده را...( ترجمه  ْسَ

َ
ِي أ ـ )بعبده( در 1/اسراء در ﴿ُسبَْحاَن الَّ

شد که درست نیست، باید همانند )عبده( در 1/کهف به جای )بنده(، )بنده اش( ترجمه 
شود. باید )پاکا آنکه بنده اش را...( برگردان گردد.

در  )یأتیها(  و  36/فاطر  در  )َعَذابَِها(  و  12/فاطر  در  )تَلْبَُسوَنَها(  در  )ها(  ضمیر  ـ 
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112/نحل در ترجمه ظاهر نشدند، در حالی که اگر به جای )می رسید( در 112/نحل 
)می رسیدش( بیاید بهتر است. چنانچه در نمونه های دیگری نظیر )يُبَّيُِنَها( در 230/بقره 

ترجمه شد و )بازش ُنماید( برگردان گردید. 
ـ بهتر است ضمیر )ُهم( در 8/ص در ترجمه ظاهر شود چنانچه در 4/ص ترجمه 
/50 در  همچنین  گردید.  برگردان  آمدشان(  خودشان  از  هم  دهنده ای  )بیم  و  شد 
فصلت )َوَلُِذيَقنَُّهم( نیز ترجمه نشد. در حالی که )سُنریهم( در 53/فصلت به درستی 
)بنماییم شان( ترجمه شد. در اینجا هم )می چشانیم شان( خالف شیوایی نیست، بلکه 

رساتر هم هست.
شوید(،  )درون  جای  به  است  بهتر  نشد  ترجمه  )اْصلَوَْها(  در  16/طور  در  )ها(  ـ 
همانند 64/یس عمل شود و )بدان در آیید( یا )بدان اندر شوید( برگردان گردد. چنانچه 
)يَْصلَْوَنَها( در 29/ابراهیم و 56/ص و 8/مجادله و 15/انفطار )در آن درافتند/بدان اندر 

شوند( ترجمه شد.
ـ دلیلی برای ترجمه نشدن )َو ُهم( در ﴿َوُهْم يَْصَطرُِخوَن فِيَها﴾ در 37/فاطر وجود 
ندارد که )در آن فریاد برآرند( ترجمه شد. )و آنها در آن فریاد برآرند( مفهوم تر هست. 
فُرُهم( در 39/فاطر ترجمه شود و به جای )ناباوری( 

ُ
همچنین باید ضمیر )ُهم( در )ک

از  )هم(  تکرار  به خاطر  گفته شود  اگر  بارها چنین شد.  چنانچه  بیاید  )ناباوری شان( 
ترجمه اش صرف نظر شد پذیرفته نیست؛ زیرا بارها تکراری های قرآن در ترجمه ظاهر 
شدند و شیوۀ مترجم هم تکرار برخی الفاظ است که دو نمونۀ بارز آن یکی )است( و 
از  این ترجمه محسوب می شوند که  ُپربسامدترین واژه ها در  دیگری )خود( است که 
فرط تکرار گاهی مخل و حتی ممل به نظر می رسند. ترجمه ای که شیوه اش این گونه 

است نباید به این راحتی از برگردان ضمایر چشم بپوشد.

د-جار و مجرورها و ظرف ها
هرچند  که  می شود  مربوط  مجرورها  و  جار  به  بخش  این  در  محذوفات  بیشترین 
از سهو و  اقتضای جمله سازی است؛ ولی بخش دیگر ناشی  به  برخی خودخواسته و 

غفلت است. به برخی نمونه های این بحث توجه فرمایید: 
ـ در حالی )لهم( در 20/بقره ترجمه نشد که در 65/بقره و ده ها مورد دیگر به درستی 

در ترجمه ظاهر شد.
ـ )لکم( در 33/بقره ترجمه نشد. بهتر است )آیا به شما نگفته ام...( برگردان گردد. 
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لَُكُم  ُ اللُّ  يُبنّيِ ﴿َكَذلَِك  چنانچه در 75/بقره و موارد متعدد دیگر چنین شد. همچنین 
اآليَاِت/آياته...﴾ در حدود پانزده بار در قرآن به کار رفت که درست ترجمه شد و برای 
در  266/بقره  و   219 آیۀ  دو  در  ولی  است.  آمده  شما(  )برای تان/برای  معادل  )لکم( 
ترجمه ظاهر نشد و با 187/بقره که )لکم( ندارد یکسان ترجمه شد. در سورۀ نور نیز این 
وضعیت دوگانه مشاهده می شود، و در حالی که در 18 و 58 و 61/نور درست ترجمه 
ن( در بیشترین  شد، در آیۀ 59 بدون )لکم( برگردان گردید. باید توجه داشت که فعل )َبیَّ
با حرف جّر )ِل( همراه است چنانچه در آیات مذکور مشاهده می شود. به  کاربردش 
همین دلیل، ترجمه نشدن جار و مجروِر پس از آن، قابل توجیه نیست. یادآوری این 
نکته از آن بابت اهمیت دارد که در مواردی )لکم( در آیه نیست ولی در ترجمه می آید 
ا َكثًِيا﴾ در 19/نساء که )و خدا در آن برای شما نیکی بسیار  مانند ﴿َوَيْجَعَل اللُّ فِيهِ َخْيً
نهد(؛ ولی در این آیات که )لکم( در لفظ آمده، در ترجمه ظاهر نمی شود. )ضمن اینکه 
( که نکره است و باید )نیکی بسیاری( ترجمه شود به اشتباه 

ً
 کثیرا

ً
باید پرسید چرا )خیرا

)نیکی بسیار( برگردان می شود؟( در آیۀ 15 سورۀ مائده هم )لکم( در )یبین لکم( ترجمه 
نشد، در حالی که همین عبارت در چند آیۀ بعد در 19/مائده به درستی در ترجمه ظاهر 
شد. )در هر دو آیۀ 15 و 19 سورۀ مائده سه بار ضمیر )کم( به کار رفته که در آیۀ 19 
هر سه بار ترجمه شد ولی در 15 تنها دوبار در ترجمه ظاهر شد(. شایان ذکر است که 
 گزینشی است، هرگز نمی توان 

ً
چون حذف جار و مجرور همیشگی نیست بلکه کامال

گاهانه از سوی مترجم انجام  چنین اقدامی را بر شیوه خاصی از ترجمه حمل نمود که آ
می پذیرد، بلکه تردیدی باقی نمی گذارد که الاقل در پاره ای موارد، سهو و غفلتی پیش 
اٌب َوِمنُْه َشَجٌر﴾ در 10/نحل   علی رغم اینکه در برگردان ﴿لَُّكم ّمِنُْه َشَ

ً
آمده است. مثال

می توان )منه( را در بار دوم از ترجمه حذف نمود که به معنا هم آسیبی نمی رساند، ولی 
به درستی و با حفظ جانب دقت و امانت، در هر دو بار در ترجمه  ظاهر می شود و به 
صورت )شما را از آن نوشیدنی است و از آن ُرستنی ای( برگردان می گردد که آشکارا بر 

کید می ورزد که مترجم تا چه اندازه در برگردان آیات دقت دارد. این نکته تأ
ـ )ِمن بعد ذلک( در 74/بقره ترجمه نشد. در حالی که در 64/بقره و موارد بسیاِر 

دیگر )زان پس( ترجمه شد.
ـ )منکم( در 85/بقره ترجمه نشد.

﴾ ترجمه نشد ولی در پایانش  ـ )لهن( در آغاز 228/بقره در عبارت ﴿َوَل َيِلُّ لَُهنَّ
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در ترجمه ظاهر شد.
ـ )فیه( در 281/بقره ﴿َواتَُّقواْ يَوًْما تُرَْجُعوَن فِيهِ إَِل الّلِ﴾ ترجمه نشد. )پروا از روزی 
کنید که به سوی خدا بازگردانده می شوید(. باید )پروا از روزی کنید که در آن/ در آن روز 

به سوی خدا بازگردانده می شوید( برگردان شود.
ـ )علیکم( در 119/آل عمران ترجمه نشد.

َّْواْ ِمنُكْم﴾ ترجمه نشد. ِيَن تََول ـ )منکم( در 155/آل عمران در ﴿إِنَّ الَّ
ِمنَْها﴾ ترجمه نشد. باید به جای )و برون  ﴿َوَما ُهم ِبَارِِجنَي  ـ )منها( در 37/مائده 

شونده ِنَیند(، به صورت )و از آن برون شونده نیند( ترجمه شود.
ـ )بینهم( در 42/مائده ﴿فَاْحُكم بَيَْنُهم﴾ دو بار تکرار شد، ولی در بار دوم ترجمه 
نشد. در 49/مائده نیز در ترجمه ظاهر  نشد. اما در 48/مائده به درستی )در میان شان 

داوری کن( برگردان گردید. 
ـ )منها( در 37/مائده، )بینهم( در 42/مائده در بار دوم و )منکم( در 95/مائده در 
ترجمه ظاهر نشدند. )همچنین )أنهم( در 66/مائده، )اهواء( در 77/مائده و )ه( در 41/

مائده و )ه( در )قتله( در 95/مائده نیز برگردان نشدند.
نه  باید همانند موارد مشابه دیگر )و جز خدای  ـ )لها( در 70/انعام ترجمه نشد. 

یاری ماَند اش و نه میانجی ای( باشد.
ـ )لکما( در 22/اعراف در بار دوم ترجمه نشد.

قرآن  )چون  نشد  ترجمه   ﴾ َلُ فَاْسَتِمُعواْ  الُْقْرآُن  قُرِىَء  ﴿ِإَوَذا  204/اعراف  در  )له(  ـ 
یا همانند  بیاید  بنیوشید( در حالی که اگر مطابق شیوۀ مترجم )بنیوشیدش(  بخوانند، 
دیگران )به آن گوش فرا دهید( ترجمه شود نه تنها خالف شیوایی نیست، بلکه دقیق تر 

هم هست.
این عبارت   

ً
ترجمه نشد. ظاهرا لَُكْم﴾  بِالّلِ  ﴿َسَيْحلُِفوَن  در  )بالله( در 95/توبه  ـ 

آیه )برایتان سوگند  آیۀ بعدی در نظر گرفته شد که هر دو  لَُكْم﴾ در  ﴿َيْلُِفوَن  همانند 
خورند( ترجمه شد. جدای از اینکه )َس( در آیۀ 95 هم در ترجمه ظاهر نشد.

از  )اگر  باید  نشد.  ترجمه  ّمِنُكْم﴾  َطآئَِفٍة  َعن  نَّْعُف  ﴿إِن  توبه   /66 در  )منکم(  ـ 
گروهی از شما در گذریم( برگردان شود.

ـ )فی االرض( در 14/یونس ترجمه نشد.
َّْم يَْسَتِجيُبواْ لَُكْم﴾ ترجمه نشد. باید به جای )پس، اگر  ـ )لکم( در 14/هود ﴿فَإِن ل
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پاسخ ندهند(، )پس، اگر پاسخ ندهندتان( بیاید که با شیوۀ مترجم بیشتر مطابق است، 
یا )پاسخ تان را ندهند( که همانند ترجمۀ دیگران است.

لوط  مردم   = إَِلْهِ  ُيْهرَُعوَن  قَوُْمُه  )وََجاءُه  نشدند.  ترجمه  در 78/ هود  )ه(  و  )الیه(  ـ 
بیامدند و می شتافته اند(.

ُهْم فِيَها نََصٌب﴾ ترجمه نشد. باید )در آن نه رنجی شان  ـ )فیها( در 48/حجر ﴿َل َيَمسُّ
رسد( باشد.

رِْض﴾ ترجمه نشد. باید )از روی زمین( باشد.
َ
ـ )فوق( در 26/ابراهیم ﴿ِمن فَْوِق األ

لََم﴾ ترجمه نشد: )آن روز، آشتی  لَْقْواْ إَِل الّلِ يَوَْمئٍِذ السَّ
َ
ـ )الی الله( در 87/نحل ﴿َوأ

پیش نهند(. باید )آن روز، سوی خدا آشتی پیش نهند( ترجمه شود.
نُفِسِهْم﴾ ترجمه 

َ
أ ّمِْن  َعلَيِْهم  َشِهيًدا  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِف  َنبَْعُث  ﴿َوَيوَْم  ـ )علیهم( در 89/نحل 
نشد. )و روزی که از هر امتی، گواهی هم از خودشان انگیزیم(. باید )...گواهی هم از 

خودشان بر آنان انگیزیم( شود.
وَْح إَِلَْك َربَُّك ِمَن اْلِْكَمة﴾ ترجمه نشد. 

َ
ا أ ـ )من الحکمه( در 39/اسراء ﴿َذلَِك ِممَّ

باید به جای )این برخی از چیزی است که خداوند بر تو وحی کرده است( این گونه 
ترجمه شود: )این بخشی از آن حکمت/ دانش است که پروردگارت بر تو وحی کرده 
است(. برگردان )ربک( به )خدا( و مشابه این حالت که بارها تکرار شد اگرچه مفهوم 

 دقیق و امین نیست.
ً
است و شاید ایرادی نداشته باشد؛ ولی قطعا

ـ )منهم( در 4/قصص ﴿يَْسَتْضعُِف َطائَِفًة ّمِنُْهْم﴾ ترجمه نشد. باید به جای )گروهی 
را خوار می داشت(، به صورت )گروهی از آنان را خوار می داشت( ترجمه شود. مشابه 
ًة ّمَِن الَّاِس يَْسُقوَن﴾ رخ داد که )گروهی  مَّ

ُ
این وضعیت در 23/قصص در ﴿وََجَد َعلَيْهِ أ

یافت از مردم که آب می دهند( ترجمه شد. باید )بر آن گروهی یافت از مردم که آب 
می دهند( باشد. نباید بی دلیل بخشی از آیه را حذف کرد.

﴾ ترجمه نشد.  ُ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمن يََشاء ِمْن ِعَبادِهِ َوَيْقِدُر َلُ ـ )له( در 62/عنکبوت ﴿اللَّ
از آنجا که این آیه با اندک تغییری در الفاظش ده بار در قرآن به کار رفته و در بیشتر موارد 
مانند 37/روم بدون )له( آمده، در اینجا هم که )له( دارد به ترجمه در نیامد و به صورت 
)خداوند روزی را برای هر بنده ای که خود بخواهد فراخ می دارد یا تنگ کند( برگردان 
شد. در این ترجمه چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه باید همانند 39/سباء )...بر 
او تنگ می کند( باشد. دوم اینکه عالوه بر )له(، ضمیر )ه( در )عباده( نیز ترجمه نشد. 
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سوم اینکه آوردن )خود( هیچ ضرورتی ندارد چنانکه در آیات مشابه دیگر نیامد. چهارم 
)برای  باید  ترجمه شد.  نکره  و  مفرد  اشتباه  به  معرفه هست  و  که جمع  )عباده(  اینکه 
هر یک از بندگانش که بخواهد( ترجمه شود، چنانچه در 82/قصص )برای کسانی از 
بندگانش که خواهد( و در 39/سباء )بر هر که خواهد از بندگان خویش( برگردان شد. 

ـ ﴿َو قِيَل لَُهْم﴾ در 20/سجده )گویند( شد. در حالی که باید )و به آنان گویند/گفته 
شود( باشد.

ـ )فیه( در ﴿َل َريَْب فِيهِ﴾ در 2/سجده ترجمه نشد که )بی هیچ گمان( آمد. در 2/
بقره )در آن نه گمانی است( ترجمه شد. عبارت مذکور حدود پانزده بار در قرآن تکرار 

شد و این وضعیت دوگانه در ترجمۀ آن به خوبی مشهود است.
ـ ﴿يَوَْم الْقَِياَمةِ﴾ در 24/زمر ترجمه نشد. در حالی که در همان صفحه در 31/زمر به 

درستی )روز رستخیز( برگردان شد.
ّيَِئاِت يَوَْمئٍِذ...﴾ ترجمه نشد. )هر که را تو از  ـ )یومئذ( در 9/غافر در ﴿َوَمن تَِق السَّ
بدی ها نگاه بداری...( دقیق و درست نیست، باید )در آن روز  هر که را تو از بدی ها 

نگاه داری( باشد.
ـ )منه( در 14/شوری در ﴿لَِف َشّكٍ ّمِنُْه ُمرِيٍب﴾ ترجمه نشد. )در گمانی سخت اند( 
/45 و  110/هود  در  چنانکه  باشد.  سخت اند(  گمانی  در  آن  )از  باید  نیست،  درست 

فصلت شد.
ْمرِ﴾ در 18/جاثیه ترجمه نشد، در حالی که در یک آیۀ پیش از آن، در 17/

َ
ـ ﴿ّمَِن اأْل

جاثیه )از کار( ترجمه شده بود.
ـ )لهم( در 24/طور ترجمه نشد. باید مانند 38/طور در ترجمه ظاهر شود.

ـ )لک( در 11/فتح باید همانند 2/فتح در ترجمه ظاهر شود.
ـ )علیه( در 25/ذاریات و )ُهم( در 16 و 40 ذاریات ترجمه نشدند.

رِْض﴾ در 31/نجم به اشتباه )آسمانها و زمین خدای 
َ
َماَواِت َوَما ِف اأْل ِ َما ِف السَّ ـ ﴿َولِلَّ

راست( ترجمه شد، در حالی که در ده ها آیۀ مشابه دیگر نظیر 129/آل عمران به درستی 
)آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدای راست( ترجمه شد. بگذریم که در این 
 همین آیه در 284/بقره )آنچه در آسمانها و زمین است 

ً
مورد هم یکسان عمل نشد و مثال

خدای راست( برگردان گردید. به عبارت دیگر تکلیف )ما فی( تکراری در این قبیل آیات 
به روشنی معلوم نیست و ترجمه ای دوگانه دارد.
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نشد:  ترجمه   ﴾ تَنِكُحوُهنَّ ن 
َ
أ َعلَيُْكْم  ُجَناَح  ﴿َوَل  در  10/ممتحنه  در  )علیکم(  ـ 

)گناهی نیست که به زنی گیریدشان( درست نیست، باید همانند 234/بقره و 23/نساء 
)بر شما گناهی نیست که به زنی گیریدشان( باشد. در 24/نساء هم که مشابه آن است 

ترجمه نشد.
ـ )الی الله( در 8/تحریم و )یومئذ( در 17/حاقه ترجمه نشدند.

جا به جایی برخی واژه ها 
گاهی مختصر جا به جایی در ترجمه رخ داده که هرچند ترجمه مفهوم و بی اشکال 
است؛ ولی جا به جا شدن برخی عباراِت ترجمه موجب می شود که از دقت الزم فاصله 

بگیرد. برخی نمونه های آن عبارت اند از:
 ـ ﴿َبنْيَ الَْمرِْء َوَزوِْجهِ﴾ در 102/بقره )میان زن و شوی( ترجمه شد. در حالی که باید 

)میان شوی و زنش( باشد.
ا َوَل َنْفًعا﴾ در 76/مائده )برای شما نه سودی اش است و نه  ـ ﴿َل َيْملُِك لَُكْم َضًّ
زیانی( ترجمه شد. ولی در 71/انعام و 49/یونس و 12/حج و 3 و 55/فرقان درست 

ترجمه شد. در 18/یونس نیز این جا به جایی به چشم می خورد.
ـ ﴿َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن﴾ تنها دوبار در قرآن به کار رفت. در 151/انعام به درستی 
)چه آشکار و چه پنهان اش( ترجمه شد؛ اما در 33/اعراف )پنهان و آشکارش( برگردان 

گردید.
َواآلَصاِل﴾ در 205/اعراف )در شام و بام( ترجمه شد. باید همانند 15/ ـ ﴿بِالُْغُدّوِ 

رعد و 36/نور )در بام و شام( شود. 
ّيِِب﴾ در 37/انفال )تا خدا پاک را از ناپاک جدا کند(  ـ ﴿ِلَِمزَي اللُّ اْلَبِيَث ِمَن الطَّ
 به ترتیب قرار 

ً
ترجمه شد که اگرچه ممکن است معنا یکی باشد؛ ولی مترجم معموال

گرفتن واژه ها توجه دارد و اینجا که چنین نشد به چشم می آید. ضمن اینکه بحث آیه 
دربارۀ خبیث است و به همین دلیل آن را مقدم آورد.

باید  شد.  ترجمه  است(  مهرور  است،  )مهربان  128/توبه  در  رَِّحيٌم﴾  ﴿َرُؤوٌف  ـ 
همانند 117/توبه )مهرور است مهربان است( یا مانند 143/بقره و 7 و 47/نحل و 65/

حج و 20/نور و 9/حدید )نرم است، مهربان است( ترجمه شود.
باید )کور و الل و  ا﴾ در 97/اسراء )کور و کر و الل( شد.  َوُصمًّ َوُبْكًما  ﴿ُعْمًيا  ـ 
ا وَُعْمَيانًا﴾ هم چنین جا به جایی به چشم  وا َعلَيَْها ُصمًّ کر( باشد. در 73/فرقان ﴿لَْم َيِرُّ
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می خورد )کور و کر بر آن نیفتند(. باید )کر و کور بر آن نیفتند( باشد.
دهد(  روزی  را  ایشان  و  شما  )خداوند  60/عنکبوت  در  ِإَويَّاُكْم﴾  يَْرزُُقَها   ُ ﴿اللَّ ـ 

ترجمه شد. در حالی که باید )...ایشان و شما را...( باشد.
ْسَبَغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاهَِرًة َوَباِطَنًة﴾ در 20/لقمان )و نواخت های پنهان و آشکار 

َ
ـ ﴿َوأ

خویش را بر شما فراوان داشت( ترجمه شد. باید جای پنهان و آشکار عوض شود.
ِنَیند(  برابر  زندگان  و  )مردگان  22/فاطر  در  ْمَواُت﴾ 

َ
اأْل َوَل  ْحَياء 

َ
اأْل يَْسَتوِي  ﴿َوَما  ـ 

ترجمه شد. در حالی که از آیۀ 19 تا 21 همۀ اسم های مقابل هم را به درستی و در جای 
خود معنا کرد.

و چشم  درگذرید  و  ببخشایید  )اگر  14/تغابن  در  َوَتْغفُِروا﴾  َوتَْصَفُحوا  َتْعُفوا  ﴿إِن  ـ 
بپوشید( ترجمه شد. بهتر است )اگر چشم بپوشید و درگذرید و ببخشایید( شود.

ِ َواْلَْيِ فِتَْنًة﴾ در 35/انبیاء )شما را به نیک و بد به آزمایشی آزماییم(  ّ ـ ﴿َوَنبْلُوُكم بِالشَّ
ترجمه شد. باید )شما را به بد و نیک...( باشد.

نِس﴾ در 25/فصلت )از آدمی و پری( ترجمه شد در حالی که باید  ّنِ َواإْلِ ـ ﴿ِمَن اْلِ
همانند 29/فصلت و موارد دیگر )از پری و آدمی( برگردان شود.

افزوده های تفسیری
از  بهره گیری  بدون  است  ممکن  که  آنجا  تا  دارد  بلیغ  سعی  فاضل  مترجم  اگرچه 
افزوده های تفسیری، متن قرآن را به گونه ای برگردان نماید که معنای آیه به خوبی منتقل 
شود؛ ولی در مواردی وادار می شود افزوده های تفسیری محدودی را بدون بهره گیری از 
پرانتز و قالب بیاورد تا فهم آیه برای خوانندگان آسان تر شود و در پیچ و خم قالب ها 
به  که  آنجا  در  و  کند.  پیدا  دسترسی  ترجمه  متن  به  و سریع تر  نیاید  گرفتار  و هالل ها 
شرح بیشتری نیاز بود، توضیحات الزم را در پانوشت ها ذکر می کند. یکی از بیشترین 
افزوده های تفسیری، ظاهر ساختن ضمایر مقدر است که در موارد بسیاری در ترجمه 
ْزنَا بَِثالٍِث﴾ در 14/یس )پس به سومین نیروشان دادیم( ترجمه   ﴿َفَعزَّ

ً
ظاهر شدند، مثال

شد. در حالی که ضمیر )هم( در لفظ آیه نیست تا ضمیر )شان( در ترجمه بیاید، اما 
سیاق آیه به خوبی نشان می دهد که چنین ضمیری در تقدیر است. همچنین نخستین 
آیۀ سورۀ توبه ﴿بََراءٌة ّمَِن الّلِ َورَُسوِلِ﴾ این گونه برگردان شد: )این بیزاری ای است از خدا 
این شیوه  ترجمه ظاهر شد. ولی  مبتدای محذوف در  پیامبرش...( که روشن است  و 
همیشگی نیست و دشواری انجام چنین کاری در تک تک آیات، و زمانَبر بودن ترجمه 
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و  که می خواهد  آن گونه  و  مترجم عمل شود  میل  برخالف  گاهی  که  موجب می گردد 
انتظار دارد، در همۀ موارد چنین نشود. در مجموع می توان افزوده های تفسیرِی ترجمۀ 
 
ً
حاضر را چند گونه دسته بندی کرد. یک دستۀ آن در پانوشت ها آمده که مواردش تقریبا
 محل بحث نیست تا درباره اش سخنی به میان آید. بخش دیگر در 

ً
زیاد است و اساسا

متن ترجمه آمد مانند ﴿َجاء َربَُّك﴾ در 22/فجر که )فرمان خدات آید( ترجمه شد و به 
خوبی نشان می دهد که بخش محذوف آیه در نظر گرفته شده است. در مواردی هم، 
هیچ گونه افزوده ای نمی آید در حالی که اگر بیاید بهتر است مانند ﴿َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَّقِنَي﴾ در 
128/اعراف و 83/قصص که )فرجام از آِن پرهیزگاران است( ترجمه شد. در حالی که 
 مفهوم تر است. البته تردیدی 

ً
اگر )فرجام نیک از آِن پرهیزگاران است( ترجمه شود قطعا

 درست است. اما با اندکی تأمل به 
ً
 مطابق متن و کامال

ً
نیست که ترجمۀ مذکور دقیقا

این نتیجه می رسیم که دو اصل مهم در این چنین برگردان هایی به فراموشی سپرده شد 
یا مورد غفلت قرار گرفت. 

نخست توجه به اصالت سیاق در فهم قرآن است که بر اساس آن، نه تنها دقت در 
آیات قبل و بعد این آیه به خوبی نشان می دهد که بهتر است قیدی همچون )نیک( یا 
)نیکو( پس از )فرجام( بیاید، بلکه تأمل در صدر و ذیل آیه نیز به روشنی اعالم می کند 
آِن  از  نیکو  نیک/  فرجام  )و  نماییم  برگردان  گونه  این  را  آیه  که  است  آن  پسندیده تر  که 
ا  ِيَن َل يُرِيُدوَن ُعلُوًّ اُر اآْلِخَرةُ جَنَْعلَُها لِلَّ پرهیزگاران است(. اصل آیه چنین است ﴿تِلَْك ادلَّ
لِلُْمتَّقِنَي﴾. آیا با توجه به صدر آیه، آوردن افزودۀ تفسیری  َوالَْعاقَِبُة  فََساًدا  َوَل  رِْض 

َ
اأْل ِف 

 در 
ً
مذکور دور از ذهن است؟ حتی اگر به ترجمۀ آیات مشابه این آیه در موارد دیگر مثال

84/قصص ﴿َمن َجاء بِاْلََسَنِة فَلَُه َخْيٌ ّمِنَْها﴾ نگاه کنیم هم متوجه می شویم که مترجم 
خود بدین نکته متفطن بوده و )هر که کار نیک آرد، او راست پاداشی بهتر از آن( ترجمه 
نموده است. در حالی که واژۀ )پاداشی( در لفظ آیه نیست، بلکه افزودۀ تفسیری است 
که مترجم از سیاق آیه فهمیده است. چرا این امر را در آیۀ 83/قصص جاری ندانیم؟ اما 
اصل دومی که فراموش شده »فهم قرآن با قرآن« است که به ما می آموزد ببینیم در آیات 
مشابه چگونه عمل شده است؟ بحث »سیاق« به طرز قرار گرفتن یک آیه در مجموعه ای 
از آیات درون یک سوره، یعنی رکوعات قرآنی نظر دارد. اما »فهم قرآن با قرآن« آیۀ مورد 
نظر را در آیات و سوره های دیگر و در مجموع قرآن معنا می کند. بر این اساس، بهتر 
است در برگردان ﴿إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَّقِنَي﴾ در 49/هود که )هر آینه فرجام از آن پرهیزگاران 
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است( ترجمه شد و آیۀ ﴿َوالَْعاقَِبُة لِلتَّْقَوى﴾ در 132/طه که )و فرجام از آن پرهیزکردن 
است( برگردان گردید هم )نیک( بیاید. چرا که عالوه بر دو اصل مذکور باید به اصل 
مهم دیگری که »فهم مخاطب« باشد هم توجه کرد و از درک و برداشت خوانندگانی 
که ترجمه برایشان عرضه می شود هم غافل نماند. افزون بر این، گاهی نیاوردن افزودۀ 
ِ َفَقْد َصَغْت   ﴿إِن َتُتوَبا إَِل اللَّ

ً
تفسیری، ترجمه را غیر دقیق نموده یا مبهم می گذارد مثال

بگشته  دلهاتان  زیرا  بازگردید  خدا  سوی  به  زن  دو  شما  )اگر  4/تحریم  در  قُلُوُبُكَما﴾ 
است( ترجمه شد که روشن نیست جواب شرط کجاست و چرا جملۀ شرطی باید این 
گونه برگردان شود؟ در حالی که )اگر شما دو زن به سوی خدا بازگردید رواست زیرا 
می تواند  که  دیگر  نمونۀ  به چند  است.  بی اشکال  ترجمه شود  است(  بگشته  دل هاتان 

پرسش برانگیز باشد توجه فرمایید:
﴾ در187/بقره  وُهنَّ فَُث إَِل نَِسآئُِكْم... فَاآلَن بَاِشُ َياِم الرَّ ِحلَّ لَُكْم َلْلََة الّصِ

ُ
الف. آیۀ ﴿أ

این گونه ترجمه شد: )در شب های روزه، آمیزش با زنانتان بر شما روا شده است... پس 
 اگر پرسشی در میان نیاید این ابهام باقی خواهد 

ً
اینک با آنان همبستر شوید(. مطمئنا

ماند که امر موجود در )همبستر شوید( داللت بر وجوب دارد یا استحباب یا جواز؟ 
در حالی که اگر افزوده ای نظیر )می توانید( یا )رواست( بیاید هیچ گونه ابهام و پرسشی 

پدید نخواهد آمد.
ب. در آیۀ دوم سورۀ مائده که دربارۀ بخشی از مناسک حج سخن گفته عبارت ﴿ِإَوَذا 

َحلَلُْتْم فَاْصَطاُدواْ﴾ آمده است که مترجم این گونه برگردان نمود: )و هرگاه از احرام به در 
آیید شکار کنید(. تردیدی نیست که )شکار کردن( هرگز بخشی از مناسک حج به شمار 
نمی آید. ولی ترجمه به گونه ای است که از آن وجوب فهمیده می شود. در حالی که اگر 

افزودۀ تفسیری )می توانید( یا مشابه آن بیاید دیگر مجالی برای چنین ابهامی نیست.
لُْتُكْم َعَ  ّنِ فَضَّ

َ
ج. در چند آیه به برتری بنی اسرائیل اشاره شده از جمله در آیۀ ﴿َوأ

بر  را  و شما  داشتم/  برتر  بر مردمان  را  اینکه شما  )و  الَْعالَِمنَي﴾ در 47 و 122/بقره که 
همگان برتر داشتم( برگردان شد؛ در حالی که آوردن افزودۀ )معاصرتان( یا مشابه آن 
نه تنها خالف شیوایی نیست؛ بلکه مانع سوء استفادۀ یهود در این دوره خواهد شد و 
نشان خواهد داد که این برتری همیشگی نبود بلکه به دورۀ خاصی که همان دورۀ پیروی 
لَْناُهْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ در  آنان از حضرت موسی بود، اختصاص داشت. همچنین ﴿َوفَضَّ
نَاُهْم َعَ ِعلٍْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ در  16/جاثیه )و بر جهانیان برتر داشتیم شان(، ﴿َولََقِد اْخَتْ
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32/دخان )ما آنان را از روی دانش، بر جهانیان برگزیدیم( بدون هیچ افزوده ای ترجمه 
لَُكْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ در 140/اعراف،  شدند و تنها در پانوشت ص 167 ذیل آیۀ ﴿وَُهَو فَضَّ
عبارت »فرعونیان« آمد که ابهام را برطرف می سازد. در حالی که این توضیح باید در 

آیات دیگر نیز بیاید.

برخی کم دقتی های دستوری
ممکن است آنچه در پی می آید خرده گیری و ایرادهای بی اساس تلقی شود تا کم 
دقتی های دستوری و اشکال های نحوی. ولی واقعیت این است که به هر نامی خوانده 
حتی  حاضر  ترجمۀ  همچون  ممتازی  و  ارزشمند  ترجمۀ  در  است  حیف  بسیار  شود 
همین اندازه هم جای درنگ و تأمل باشد. در اینکه جایگاه علمی مترجِم فرزانه بسیار 
به همین علت است که   

ً
از بضاعت مزجات حقیر است تردیدی نیست. و دقیقا برتر 

این ریزبینی ها صورت می گیرد تا در اثری که به جناب دکتر منسوب است، به ویژه که 
این اثر ترجمۀ کالم الهی است، حتی یک مورد هم بی دقتی در این زمینه وجود نداشته 
باشد. نگارنده با جان و دل پذیرای پاسخ های جناب استاد در همۀ زمینه ها از جمله در 
بحث حاضر است تا ایرادها و اشکال های خود را برطرف سازد. با این مقدمه به چند 

نمونه از این قبیل ترجمه ها توجه فرمایید: 
ا آِمًنا﴾ در 126/بقره )ای پروردگار من، این شهر را ایمن دار(  ـ ﴿َرّبِ اْجَعْل َهَذا بََلً
)امنا( هم صفت  و  بیان.  نه عطف  ( مفعول دوم است، 

ً
)بلدا ترجمه شد در حالی که 

مفعول دوم است نه خود مفعول دوم. بهتر است )ای پروردگار من! اینجا را سرزمینی 
امن قرار ده( یا )...این سرزمین را شهری امن/آسوده قرار ده( و مشابه آن ترجمه شود. 

ـ ﴿لََعلَُّكْم تَْصَطلُوَن﴾ در 7/نمل )باشد که خود بدان گرم کنید( یعنی متعدی معنا 
گرم  شما  که  )باشد  و  الزم  درستی  به  29/قصص  در  عبارت  همین  که  حالی  در  شد 
)بدان(  آوردن  به  نیاز  که  نیامده  آیه  در  )بها(  یا  )به(  اینکه  ضمن  شد.  ترجمه  شوید( 
باشد چنانکه در سورۀ قصص هم به درستی نیامد. عالوه بر اینکه حتی آوردن )شما( 
هم ضرورتی ندارد چنانکه در ده ها مورد مشابه دیگری که )لعلهم( یا )لعلکم( بود هم 
چنین نشد. به عالوه ﴿إِّنِ آنَْسُت نَاًرا﴾ که در آغاز این آیات آمده سه گونه ترجمه شد. در 
10/طه )آتشی می بینم( ترجمه شد. در 29/قصص )که آتشی می بینم( و در 7/نمل )من 

براستی آتشی دیده ام(.
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( در 89/نمل به )یومئٍذ( در آیۀ ﴿وَُهم ّمِن فََزٍع يَوَْمئٍِذ آِمُنوَن﴾ اضافه نشده است 
ٍ

ـ )فزع
که )و خود از هراس آن روز، آسوده اند( ترجمه شد. بلکه با تنوین آمده که نشان می دهد 
 الیهی 

ٌ
اضافه ای در کار نیست و )یومئذ( به ظرف بودن خود باقی است و نقش مضاف

ندارد و )فزع( در اینجا در واقع همان )الفزع االکبر( در 103/انبیاء هست که )آن هراس 
آسوده اند(  بزرگ  از هراسی  آن روز  در  آنان  )و  باید  اینجا هم  در  و  ترجمه شد  بزرگ( 

ترجمه شود.
ـ ﴿َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجاُن﴾ در 22/الرحمان )از آن مروارید بیرون آرد و مرجان( 
یعنی )َیخرج( که الزم است و در همۀ موارد، از جمله در 4/حدید الزم ترجمه شد در 
اینجا متعدی ترجمه شد. باید )از آن دو، مروارید و مرجان بیرون می آید( برگردان شود.
يَْطاِن ِلَْحُزَن...﴾، فعل  ِيَن آَمُنوا﴾ در 10 مجادله ﴿إِنََّما الَّْجَوى ِمَن الشَّ ـ ﴿ِلَْحُزَن الَّ
الزم در نظر گرفته شد و)تا کسانی که گرویده اند اندوهگین شوند( ترجمه شد. در حالی 
که فعل )حزن( اگرچه بارها به صورت الزم به کار رفته، ولی در مواردی هم متعدی به 
کار رفت مانند همین آیه. دلیل مطلب، هم ادامۀ آیه هست که ﴿َولَيَْس بَِضارِّهِْم َشيًْئا﴾ 
انصاری  استادولی،  نظیر  ترجمه شد. مترجمان دیگر  نزند(  و )هیچ گزندی شان  آمده 
و گرمارودی نیز چنین ترجمه کرده اند. به عالوه، چرا این )واو( که حالیه هست نباید 

ترجمه شود؟
به جای )پاکا پروردگار  َربََّنا( خوانده شد و  َرّبَِنا﴾ در 29/قلم )ُسبَْحاَن  ﴿ُسبَْحاَن  ـ 
اشتباه  به  آورده اند  ما(  پروردگار  است  منزه  و  )پاک  که  ترجمه ها  برخی  یا همانند  ما( 
)پاکا خدایا( ترجمه شد. یعنی )رّب( که مضاف الیه )سبحان( و مجرور است، منادای 

مضاف و منصوب در نظر گرفته شد و )خدایا( برگردان شد.
آن  از  رسد،  شادی تان  )اگر  120/آل عمران  در  تَُسؤُْهْم﴾  َحَسَنٌة  َتْمَسْسُكْم  ﴿إِن  ـ 
بیفسرند( ترجمه شد که جای فاعل و مفعول عوض شده و معنای فعل الزم پیدا کرده 

است. باید )...آنان را ناخشنود/ناخرسند سازد( ترجمه شود.
رَْض﴾ در 45/نحل )که خداوند زمین را با ایشان فرو َبَرد( 

َ
ن َيِْسَف اللُّ بِِهُم األ

َ
ـ ﴿أ

ترجمه شد. )زمین را با ایشان فرو َبَرد( یعنی چه؟ زمین را با ایشان کجا فرو برد؟ مگر 
می توان زمین را با اهلش به جای دیگری غیر از همین کرۀ زمین فرو ُبرد؟ باید )ایشان را 
ن َيِْسَف 

َ
در زمین فرو می بَرد( باشد. یعنی )االرض( مفعول فیه است نه مفعول به. ﴿أ

ن َيِْسَف بُِكْم َجانَِب 
َ
رَْض﴾ در 16/ملک )که زمین را با خودهاتان فرو َبَرد( و ﴿أ

َ
بُِكُم األ
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ِ﴾ در 68/اسراء )از اینکه در کنارۀ خشکی شما را فرو برد( ترجمه شدند. همان گونه  الَْبّ
که )جانب( در اینجا ظرف در نظر گرفته شد )ارض( هم در آنجا ظرف است و شاهد 
رَْض﴾ در 82/قصص است که به درستی )او و 

َ
بهتر و دقیق تر آیۀ ﴿فََخَسْفَنا بِهِ َوبَِدارِهِ اأْل

رَْض﴾ در 40/
َ
ْن َخَسْفَنا بِهِ اأْل سرای او را در زمین فرو بردیم( ترجمه شد و آیۀ ﴿َوِمنُْهم مَّ

عنکبوت است که )و برخی شان را در زمین فرو بردیم( برگردان گردید.

فارسی سازی های زیادی و آسیب های آن
و  پنجم  قرن  فاخر  و  ترجمه های فخیم  و  و هنرمندانه است  زیبا  ترجمه  نثر  اگرچه 
ششم هجری را در اذهان تداعی می کند؛ ولی نباید فراموش کرد که ما اکنون در قرن 
پانزدهم زندگی می کنیم و نباید پارسی نگارِی خود را تا این اندازه به ده قرن پیش نزدیک 
سازیم که خوانندۀ امروزی با آن احساس بیگانگی کند. اصرار زیادی و بیش از حد بر 
فارسی سازی نثر و نگارش ترجمه، خواسته و ناخواسته باعث بروز آفت هایی می شود که 
چنین اقدامات ارزشمندی را هم با آسیب های جدی مواجه می سازد و به طور ضمنی 
می فهماند که در برگردان قرآن نیز همانند هر اثر ارزشمند دیگر ـ و بلکه بیش از هر اثر 
دیگری ـ باید به حکمت حکیمانۀ »خیر االمور اوسطها« گردن نهاد و جانب اعتدال را 
در پیش گرفت تا اثری شاخص و ترجمه ای متین و ماندگار عرضه نمود. برخی از این 

آسیب ها که به گمان نگارنده در ترجمۀ فاخر جناب دکتر پدید آمده عبارت اند از:
در  آن  نمونه های  که  افتاد  فاصله  فاعل  و  فعل  میان  بی جهت  موارد،  پاره ای  در   .1

ترجمۀ حاضر بسیار زیاد است که اگرچه مترجم در موارد متعددی به عمد و خودخواسته 
 
ً
چنین کرده و این خود یک شیوۀ خاص نگارشی است؛ ولی در برگردان قرآن که قاعدتا
آن  از  ویژه  به  نباشد؛  توجیه  قابل  مردم اند شاید چنین سبکی چندان  مخاطبش عموم 
 ﴿ِإَوَذا َذَكرَْت َربََّك ِف الُْقْرآِن 

ً
جهت که فهم آیه را برای آنها دشوار و دیریاب می سازد. مثال

ترجمه  کنی(  یکتائی اش  به  یاد  را  پروردگارت  قرآن،  در  )هرگاه  46/اسراء  در  وَْحَدهُ﴾ 
فرستد(  روزی تان  فرو  آسمان  )از  13/غافر  در  رِزْقًا﴾  َماء  السَّ ّمَِن  لَُكم  ُِل  ﴿ُيَنّ و  شد. 
برگردان گردید. و ﴿َولَْو يَُؤاِخُذ اللُّ الَّاَس بُِظلِْمِهم...﴾ در 61/نحل )اگر خدا مردم را فرو 
رِْضَنا﴾ در 57/طه )ما را بیرون از سرزمین مان 

َ
أ به ستم شان گیرد...(؛ و ﴿تِلُْخرَِجَنا ِمْن 

ترجمه شدند.  آیند(  به سوی اش  فرا  )پذیرا  در 49/نور  ُمْذِعننَِي﴾  إَِلْهِ  تُوا 
ْ
﴿يَأ و  کنی(؛ 

ٍء َعلِيٌم﴾ به )خداوند به هر چیزی  همچنین علی رغم اینکه ترجمۀ ﴿إِنَّ اللَّ بُِكّلِ َشْ
 )خداوند دانا به هر چیزی است( برگردان می شود. و 

ً
داناست( مرسوم تر است معموال
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ٍء قَِديٌر﴾ به )خداوند بر هر چیزی تواناست(  ِ َشْ
علی رغم اینکه برگردان ﴿إِنَّ اللَّ َعَ ُكّ

 )خداوند توانا بر هر چیزی است( ترجمه می شود. تنها موردی 
ً
رایج تر است، معموال

ٍء قَِديٌر﴾ در 8/تحریم است )که تو بر هر چیزی توانایی(  ِ َشْ
َ ُكّ که چنین نشد ﴿إِنََّك َعَ

ترجمه شد. 
2. به فهم و برداشت عموم بی توجهی می شود و معادل هایی عرضه می گردد که از 

سطح درک و برداشت بسیاری از مخاطبان فراتر است. افراط و تفریط در هیچ کاری 
علی رغم  که  جایی  در  قرآن.  ترجمۀ  همچون  مقدسی  امر  در  ویژه  به  نیست،  پذیرفته 
 زیادی واژه های عربی 

ً
اصرار زیادی مترجم در فارسی سازی ترجمه، باز هم موارد نسبتا

در آن به کار رفته اند، و هرگز چیزی از فارسی نویسی ترجمه هم کم نشده، پذیرفته نیست 
که گاهی پاره ای اصطالحات که قرن هاست در ذهن و زبان همگان جای گرفته و جاری 
 با مفهوم رایج بیگانه است. 

ً
است به معادل هایی برگردان شود که به نظر می رسد کامال

 ﴾ تِِهنَّ  برگردان )طالق( به )رهایی( در آیاتی نظیر ﴿إَِذا َطلَّْقُتُم الّنَِساء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ
ً
مثال

آن  ترجمه شد، هرگز  کنید(  در عده شان  رها  کنید،  رها  را  زنان  )هرگاه  که  در 1/طالق 
معنای واقعی خود را ندارد. و اگر باید چنین کرد چرا واژۀ )عده( فارسی سازی نشد؟ آیا 
﴾ در ادامۀ آن و در 49/احزاب به  ﴿إَِذا َطلَّْقُتُم الّنَِساء﴾ در آغاز 231/بقره با ﴿َسُِّحوُهنَّ
 
ً
یک معناست که در هر دو مورد معنای )رها کردن( لحاظ می شود؟ به عالوه، اگر واقعا
فارسی سازِی الفاظ و عبارات تا این اندازه مهم است که حتی برخی نام های خاص نظیر 
بازداشته«  به »مسجد  و  نمود  فارسی  باید  را هم  »مسجدالحرام« و »مسجداالقصی« 
َلًْل ّمَِن  ى بَِعبِْدهِ  ْسَ

َ
ِي أ و »مسجد دورتر« ترجمه کرد چنانچه در برگردان ﴿ُسبَْحاَن الَّ

﴾ در 1/اسراء چنین شد و )پاکا آنکه،  ِي بَاَرْكَنا َحْوَلُ قَْص الَّ
َ
الَْمْسِجِد اْلََراِم إَِل الَْمْسِجِد األ

داشته ایم  را خجسته  پیرامون اش  که  دورتر  به مسجد  بازداشته  از مسجد  شبانه  را  بنده 
الُْمنَْتَه﴾ در 14/نجم )ِسدرُبِن پایانه( و ﴿اْلَيَْت اْلََراَم﴾  برد( ترجمه گردید. و ﴿ِسْدَرةِ 
ْشُهُر اْلُُرُم﴾ در 5/توبه )ماه های بازداشته( برگردان 

َ
در 2/مائده )آن خانۀ بازداشته( و ﴿األ

می شوند، چرا این امر مهم در همۀ موارد، از جمله در روی جلِد ترجمه چنین نشد و به 
جای دو واژۀ بیگانۀ تازِی »ترجمه و توضیح«، از معادل های فارسی آن نظیر »برگردان و 
گزارش« یا »بازگردان و گزارش« و مانند آن استفاده نشد تا بیشتر فارسی شود؟ حتی از 
این هم باالتر، آیا می توان نام مترجم فرهیخته را به جای ترکیب انگلیسی ـ عربِی »دکتر 
ابوالقاسم امامی« به معادل آن در فارسی برگردان نمود؟ و بر فرض امکان و جواز، آیا 
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چنین امری مورد پسند ایشان و پذیرش جامعه قرار می گیرد؟ حق این است که جناب 
دکتر زحمت بسیار زیادی کشیدند تا توانستند این چنین ترجمه ای هنرمندانه و زیبا، و 
در عین حال، دقیق و امین عرضه نمایند. اما این، همۀ کار در ترجمۀ قرآن نیست. باید 
اقدامات مثبت دیگری هم انجام شود تا سطح کیفی ترجمه از آنچه که هست بیشتر 
از  به سه دهه   که نزدیک 

ً
افزون تر شود، خصوصا پیدا کند و میزان ماندگاری اش  ارتقا 

نگارش و انتشار آن می گذرد و در این مدت، هم تجربۀ جناب استاد بیشتر شد و هم 
گاهی های مربوط به ترجمۀ قرآن و نقد این ترجمه ها افزون تر شد که به راحتی می توان  آ
با کمک گرفتن از این همه تجربه که در چند دهۀ پیش موجود نبود در جهت بهسازی 

ترجمۀ حاضر استفاده نمود. 
می توان  محتوایی  و  علمی  و  زبانی،  و  دستوری  ویرایش  اندک  با  نگارنده،  باور  به 
بازنگارِی زیباتری از این اثر ارزشمند ارائه کرد که عالوه بر خواص، عموم مردم نیز از 
آن احساس حالوت نمایند. اگرچه هر مترجمی اختیار تام دارد تا هر گونه که می خواهد 
و آن گونه که می تواند قرآن را ترجمه نماید؛ اما توجه به برخی پیشنهادها نیز می تواند در 
بهسازی هر اثری مفید باشد. به نظر می رسد پاره ای واژه های قرآن به گونه ای در ذهن 
با هر نوع  و زبان فارسی زبان ها جای گرفته که همانند اسم های خاص شده است که 
ترجمه ای هرگز آن مفهوم ویژه منتقل نمی شود. به همین دلیل بهتر است چنان واژه ها و 
اصطالحات همچنان به همان شکل قرآنی خود باقی بمانند چنانچه جناب دکتر هم با 
همۀ تالشی که در برگردان اسم هایی همچون »مسجد الحرام« و »مسجداالقصی« به 
خرج داده باز نتوانسته فارسی سازی دقیقی انجام دهد و جزء اول این اسم ها یعنی واژۀ 
»مسجد« را فارسی سازی نماید و تنها جزء دوم این نام ها را برگردان نمود. در حالی که 
فارسی تر  بازداشته(  نماز سرای  )آن  یا  بازداشته(  نمازگاه  )آن  بازداشته(،  نمازخانۀ  )آن 
است. ضمن اینکه )نمازسرا( می تواند همانند )زائر سرا(، )پژوهش سرا(، )استادسرا( و 
مانند آن باشد که عالوه بر فارسی بودن، رایج تر و پرکاربردتر نیز هست. ولی به خوبی 
بار  که  را  )مسجد(  جای  نمی توانند  هرگز  معادل ها  این  از  یک  هیچ  که  است  روشن 
معنایی ویژه ای دارد، بگیرند و به همین دلیل، حضرت استاد مجبور شدند در 25 و 27/
فتح خود )مسجدالحرام( را در ترجمه به کار ببرند که مفهوم تر است. همچنین وقتی 
مترجم فرزانه ﴿َحِيََّة اْلَاهِلِيَّةِ﴾ در 26/فتح را )خشم روزگار نادانی( ترجمه می کند و 
وَل﴾ در 33/احزاب را )روزگار نادانی پیشین(؛ و )حکم الجاهلیه( در 50/

ُ
﴿اْلَاهِلِيَِّة اأْل
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مائده را )داوری روزگار نادانی( برگردان می نماید وادار می شود افزودۀ تفسیرِی )روزگار( 
را در همۀ موارد اضافه کند تا ترجمۀ قابل فهم تر و قابل قبول تری عرضه نماید؛ چرا که 
)جاهلیت( در امثال این گونه موارد یک اصطالح خاص هست که ترجمه اش هرگز آن 

مفهوم اصطالحی رایج را نمی رساند.
3. بار معنایی بسیاری از واژه های قرآنی به گونه ای است که هرگز معادل ها نمی توانند 

 معادل هایی نظیر )کوشندگان(، 
ً
به هیچ صورتی آن معانی را منتقل سازند چنانچه واقعا

)کوچندگان(، )یاری کنندگان(، )زنان رها شده( و معادل آنها هرگز نمی تواند بار معنایی 
انتقال  خوبی  به  دارند  )مطلقات(  و  )انصار(  )مهاجران(،  )مجاهدان(،  که  را  ویژه ای 
 ِ دهند. از همین قبیل است برگردان برخی آیات دیگر نظیر آیۀ ﴿لََقد تَّاَب الُل َعَ الَِّبّ
ةِ﴾ در 117/توبه که )خداوند به پیامبر و  َبُعوُه ِف َساَعِة الُْعْسَ ِيَن اتَّ نَصارِ الَّ

َ
َوالُْمَهاِجرِيَن َواأل

 
ً
کوچندگان و یاران که به هنگام آن سختی از او پیروی کرده اند...( ترجمه شد. آیا واقعا
به ذهن خواننده  یاران( همان مفهومی  و  از )کوچندگان  باورند که  این  بر  جناب دکتر 
متبادر شود که از دو اصطالح )مهاجر و انصار( که از صدر اسالم تا کنون رایج بوده 
ِيَن آَمُنواْ وََهاَجُرواْ وََجاَهُدواْ﴾ در 72 و 73 و 74/انفال و 20/ است؟ همچنین وقتی ﴿الَّ
برگردان  و کوشیده اند(  و کوچیده اند  دیگر )کسانی که گرویده اند  متعدد  موارد  و  توبه 
می گردد و برای )هجرت( و )جهاد( که بار معنایی و معنوی ویژه ای دارند و قرن هاست 
که با همین تعابیر از آنها یاد می شود، معادل هایی نظیر )کوشیدن( و )کوچیدن( می آید، 
 چنین معادل هایی رسانندۀ معنای اصطالحی واژه های مذکور هست؟ در حالی 

ً
آیا واقعا

که )کوشیدن( را به درستی برای واژۀ )سعی( در آیاتی نظیر ﴿وََسَع لََها َسْعَيَها﴾ در19/
اسراء آورد که )برای آن بکوشد( ترجمه فرمود و )کوچ کردن( را برای )انفروا( در 41/
توبه آورد و )بکوچید( معنا نمود و برای )الجالء( در 3/حشر آورد و )کوچیدن( ترجمه 
نه  و  برای )جهاد( است  نه )کوشیدن( معادل خوبی  به خوبی نشان می دهد  کرد. که 
)کوچیدن( معادل مناسبی برای هجرت. عالوه بر این، چنین شیوۀ ترجمه ای، در کنار 
جنبه های مثبتی که دارد، آسیب مهم دیگری را هم در پی دارد و آن »محدودیت«ی است 
که مترجم ناخواسته در آن گرفتار می شود و اگر بخواهد از آن رهایی یابد با مشکلی به 
مراتب بزرگتر رو به رو می شود و مجبور می گردد معادل های نامأنوسی را در ترجمه وارد 
سازد که تنها بخش اندکی از جامعه قادر به فهم آن باشند. یا برای چند واژه یک معادل 
ذکر نماید چنانچه در ترجمۀ حاضر برای واژه هایی نظیر )عطاء(، )صدقه(، )انفاق( و 
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)فضل( معادل )دهش( به کار رفته و برای واژه های )حظر(، )منع( و )حرمت( معادل 
)بازداشته( آورده است در حالی که بار معنایِی هر یک از این تعابیر، نه تنها در لغت، 

بلکه در اصطالح نیز متفاوت است و هرگز نمی توان یکی را به جای دیگری نهاد.
 شیوا 

ً
4. آسیب دیگر چنین ترجمه هایی این می شود که ترجمه در پاره ای موارد اصال

َنا َعِملُوَن﴾ در 5/فصلت )پس، بکن، که ما نیز کنیم(   ﴿فَاْعَمْل إِنَّ
ً
و دلنشین نباشد. مثال

ِزَبرش کوه های استوار  از  برگردان شد. و برگردان 10/فصلت این چنین است: )در آن 
 شیوا نیست. 

ً
نهاده و در آن برکت نهاده و روزی های آن را اندازه نهاده است( که اصال

ِيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتْقواُهْم﴾ در 17/محمد )و کسانی را که راه را  همچنین ﴿َوالَّ
یافته اند راست راهی بیفزود و پرواشان را دادشان( ترجمه شد. به عالوه، این شیوه گاهی 
 خودساخته ای را به کار ببرد که 

ً
موجب می شود که مترجم واژه های کم کاربرد و بعضا

عموم مردم شاید حتی یک بار هم آن را نشنیده باشند مانند )آمارده است شان( معادل 
)احصاهم( در 94/مریم که از مصدر )آماردن( که معادل رایجی نیست، ساخته شده 
است. یا مگر )باورندگان( در 10/قصص معادل )مؤمنین( چقدر کاربرد دارد؟ در حالی 
 )گرویدگان( آورده که پرکاربردتر است. حتی شاید )باورداران( و )باورمندان( 

ً
که غالبا

 )پاشندگان( 
ً
 برای )کافران( آورده رایج تر باشد. یا مثال

ً
در مقابل )ناباوران( که معموال

ُه﴾ در 26/ َحقَّ الُْقْرَب  َذا  ﴿َوآِت  بده( معادل  )َبرخ اش  رِيَن(؛  در 27/اسراء معادل )ُمَبّذِ
اسراء مگر چه میزان به کار می روند؟ تردیدی نیست که باید به خوبی از ظرفیت زبان 
به  نیز  استاد  و جناب  استفاده کرد  آن  معانی  بیان  و  قرآن  برگردان درست  برای  فارسی 
بهترین شکل ممکن از پس این کار برآمد. ولی باید توجه نمود که معادل های مناسبی 
برای هر واژه که کاربرد هم داشته باشد پیدا کرد. اگر قصد ترجمۀ قرآن نداشته باشیم 
شاید این معادل ها مناسب باشند؛ ولی چون بحث در برگردان قرآن است و هر یک از 
این واژه ها بار معنایی ویژه ای دارند بهتر است خودشان بیایند یا معادل های مناسب تری 

یافت شوند.
5. آخرین آسیب ناخواستۀ چنین ترجمه هایی این می شود که گاهی ممکن است در 

 
ً
 برخالف خواست قلبی هر مترجمی است. مثال

ً
فهم معنای آیه تغییری رخ دهد که قطعا

ُموا َبنْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدقًَة﴾ در 12/مجادله  ِيَن آَمُنوا إَِذا نَاَجيُْتُم الرَُّسوَل َفَقّدِ َها الَّ يُّ
َ
﴿يَا أ

)ای کسانی که گرویده اید، هر گاه با پیامبر سخن به راز گویید، پیش از رازگفتن نیکی ای 
ُموا َبنْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدقَاٍت﴾ که در  ن ُتَقّدِ

َ
ْشَفْقُتْم أ

َ
أ
َ
کنید( ترجمه شد. و آیۀ بعدی ﴿أ
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مقام توبیخ بعضی از آنهاست که به دستور مذکور عمل نکردند )آیا ترسیده اید که پیش 
از راز گفتن تان نیکی هایی کنید؟( ترجمه شد. برگردان )صدقه( و )صدقات( به نیکی و 
نیکی ها مفهوم آیه را تغییر می دهد؛ زیرا مراد آیه این نیست که هر وقت خواستید سراغ 
 
ً
پیامبر بیایید کار نیکی انجام دهید چرا که انجام کار نیک با گسترۀ وسیعی که دارد قطعا
از عهدۀ هر کسی بر می آید زیرا از در وارد شدن به خانه و اجازه خواستن از صاحب 
خانه و سالم کردن به اهل آن که راه و رسم عرب جاهلی نبود هم در زمرۀ کارهای نیک 
است که خداوند در چند آیه گوشزد نمود و انجام آنها هم برای آنان چندان دشوار نبود. 
 چنین اموری مورد خواست خداوند در این آیه نیست؛ بلکه مراد آیه پرداخت 

ً
اما قطعا

صدقه به معنای انفاق مالی است که همگان از عهدۀ انجام آن بر نمی آمدند. فقیران به 
دلیل فقر و ناداری شان. و ثروتمندان به خاطر آز و تنگ چشمی شان. و خداوند هم اراده 
فرمود که آنها بی جهت وقت و فرصت پیامبر را تلف نکنند. اینکه )صدقه( در برخی 
موارد در قرآن به معنای )نیکی( به کار رفته جای انکار ندارد. ولی برگردان )صدقه( در 
 ﴾ َ َورَُسوَلُ ِيَن ُيَادُّوَن اللَّ  درست نیست. همچنین ﴿إِنَّ الَّ

ً
همۀ موارد به این معنا هم قطعا

در 5/مجادله )آنان که با خدا و پیامبرش ناسازی کنند( ترجمه شد که به نظر درست 
 که مترجم )ناسازی( را معادل )اختالف( آورده است. در حالی که 

ً
نمی آید؛ خصوصا

( به معنای ستیز و دشمنی است که با ناسازی و ناسازگاری بسیار متفاوت است.  )حادَّ
شاید با نظر به همین معناست که این آیه در 20/مجادله به درستی )کسانی که با خدا و 

پیمبرش دشمنی کنند( ترجمه شد و مشابه آن در 22/مجادله نیز چنین شد. 

اتصال ضمایر به فعل ها و اسم ها
آنچه را که مترجم فرزانه انجام داده یک سبک نگارشی است که دیگران را حق چون 
و چرا در آن نیست. مترجم چنین تشخیص داده و آن را پسندیده و از عهدۀ انجامش 
این شیوه نکته هایی را  اما دیگران حق دارند در کیفیت اجرای  برآمده است.  هم نیک 
اشاره کنند. یکی از این نکته ها، اتصال زیادی ضمایر به فعل هاست که نه تنها روانی 
و شیوایی نثر را در پاره ای موارد، تحت الشعاع قرار داده، بلکه در برخی اوقات حتی 
خواندن معمولی و فهمیدن و دریافتن را هم با سختی و دشواری مواجه ساخته است. 
ْيَمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصيَبُهْم﴾ در 33/نساء )و کسانی که پیمان هاتان 

َ
ِيَن َعَقَدْت أ  ﴿َوالَّ

ً
مثال

وِ 
َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ّمَِن األ

َ
به شما بسته است شان، بهره شان را دهید( ترجمه شد. یا ﴿ِإَوَذا َجاءُهْم أ

ِيَن يَْستَنبُِطونَُه ِمنُْهْم﴾  ْمِر ِمنُْهْم لََعلَِمُه الَّ
َ
ْوِل األ

ُ
وُه إَِل الرَُّسوِل ِإَوَل أ َولَْو َردُّ بِهِ  َذاُعواْ 

َ
اْلَوِْف أ
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نزد  به  اگر  پراکندندش.  رسیدشان  ترس  یا  ایمنی  از  خبری  گاه  هر  )و  83/نساء  در 
می دانستندش(  می پژوهندش،  که  کسانی شان  می بردندش،  باز  شان  کارداران  و  پیمبر 
ْعنُيٌ 

َ
أ لَُهْم  ْم 

َ
أ بَِها  َيبِْطُشوَن  يٍْد 

َ
أ لَُهْم  ْم 

َ
أ بَِها  َيْمُشوَن  رُْجٌل 

َ
أ لَُهْم 

َ
﴿أ برگردان گردید. همچنین 

بدان  پاهایی شان هست که  )آیا  بَِها﴾ در 195/اعراف  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  لَُهْم  ْم 
َ
أ بَِها  وَن  ُيبِْصُ

بروند، یا دستانی شان هست که بدان برگیرند، یا چشمانی شان هست که بدان ببینند، یا 
نَسوُْكْم 

َ
َْذُتُموُهْم ِسْخرِيًّا َحتَّ أ گوشانی شان هست که بدان بشنوند؟( ترجمه شد. و ﴿فَاتَّ

تا  به ریشخند گرفتیدشان،  تَْضَحُكونَ﴾ در 110/مؤمنون )پس شما  ّمِنُْهْم  َوُكنُتم  ذِْكرِي 
یاد مرا فراموشاندندتان، تا از یادتان ببردند و شما بر آنان می خندیدید( برگردان گردید. 

برخی دیگر از این نمونه ها عبارت اند از:
فرقان   /42 ـ  )می چشاندندتان(  اعراف   /141 ـ  )هراساندندتان(  اعراف   /116
انعام   /7 ـ  )بشکستندشان(  بقره  ـ 251/  )می نمایاندتان(  روم  ـ 24/  )نمی شکیبیدیم( 
)می بسودندش( ـ 8/انعام )درنگ نمی داده اندشان( ـ 60/انعام )بر می انگیزاندتان( ـ 
43/اعراف )راه ننموده بودمان( ـ 79/نحل )واداشته اندشان( ـ 110/طه )فراندارندش( 
10/قمر  ـ  گردانیدیم شان(  )خاشاک  41/مؤمنون  ـ  اندمان(  )می خوانده  90/انبیاء  ـ 
ـ 110/ )سگالش شان(  10/فاطر  ـ  )می فرمودیدمان(  ـ  182/اعراف  ـ  )بستوهانده اند( 
که  )آزاری  12/ابراهیم  ـ  )می چشانیدندتان(  6/ابراهیم  ـ  )دانسته اندشان(  یوسف 
کردیده مان( ـ 83/مریم )به جنباندنی جنبانندشان( ـ 110/مؤمنون )فراموشاندندتان( ـ 

9/ممتحنه )بیرون رانده اندتان(. 

پایان قسمت اول

▪

بررسی و نقد ترجمه های مشهور معاصر در افعال تکامد  قرآن 
-----------------------------------

مجید صادقی

   چکیده
شناخت قرآن و واژه های آن نقش مهمی در تدبر آیات و رسیدن به مقصود الهی دارد. در این میان 

واژگان تکامد، به علت کاربرد محدود آن در قرآن و دشواری دستیابی به معنای اصلی آنها چندان 

مورد بررسی بعضی مترجمان قرار نگرفته است. در راستای آشنایی هر چه بیشتر قرآن پژوهان، این مقاله 

به بررسی واژگان تکامد )فعل ها( در قرآن پرداخته و ضمن جستجوی آنها در منابع لغت و تفاسیر، در 

یق تطبیق و یا عدم آن از منظر لغویان و مفسران است؛  پی یافتن معنای صحیح برای این واژه ها از طر

و در ادامه به بررسی ترجمه  این واژگان در ترجمه های معاصر و در نهایت برگزیدن ترجمه دقیق برای 

آنها می باشد که بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در ترجمۀ واژگان تک کاربرد 

نکرده  ترجمه  اللفظی  تحت  صورت  به  را  واژه   
ً
صرفا و  بوده  معنایی  مترجمان  اکثر  روش  )تکامد(، 

بودند. برخی از اشکاالت موجود در ترجمه ها این بود که، برخی مترجمان گاهی واژه های تکامد را 

بدون ترجمه رها کرده و خود واژه را در ترجمۀ آن آورده اند؛ ضمن اینکه گاهی مشاهده شد که واژۀ 

تکامد در ترجمۀ آیه هیچ نقشی نداشته و حذف گردیده است. در برخی موارد نیز مترجمان نتوانسته 

بودند برای واژه معادل صحیحی پیدا کنند.

            کلیدواژه ها: 
قرآن، واژگان تکامد، ترجمه های معاصر قرآن، نقد.


