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اشاره

رسید،  چاپ  به  وحی  ترجمان  مجلۀ   38 شمارۀ  در  که  مقال  این  نخستین  بخش  در 

اکنون  زمانی مطرح گردید.  استاد کریم  قرآن  ترجمۀ  پیرامون  فرعی  و  اصلی  مباحثی 

در این شماره به ادامۀ بحث می پردازیم و برای روشن شدن مباحث اصلی، نخست 

عناوین بخش اول را می آوریم، آنگاه به توضیح بخش دوم خواهیم پرداخت. عناوین 

اصلی بخش نخست عبارتند از:

      1. ترجمه ناشده ها. 2. سهوالقلم ها. 3. کم دقتی در برگردان برخی آیات.

4. برخی معادل های نامأنوس
تردیـدی نیسـت که یکی از مهم تریـن وظایف مترجـِم قرآن، معادل یابـی و در صورت 

نیـاز، معادل سـازی اسـت، بـه گونـه ای کـه اگـر گفته شـود تمـام هنر مترجـم در ایـن امر 
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نادعلی عاشوری تلوکی
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خالصـه می شـود، سـخنی بـه گزاف گفته نشـده اسـت. آنچـه اهمیـت دارد این اسـت که 

معادل یابی هـا یـا معادل سـازی ها بایـد آن چنـان دقیـق و درسـت باشـد، وبـا تأّنـی و تأمل 

انجـام پذیـرد تـا مـورد اقبـال و اسـتقبال مخاطـب قرار گیـرد. اگـر مترجمی بـه فکر وضع 

 بسـیاری از معادل هـای مورد نیـاز در ترجمـۀ قرآن، 
ً
و ابـداع باشـد، بایـد بدانـد که واقعـا

در آثـار پیشـینیان آمـده و مترجـم فقـط باید وقـت کافی و عزم جـدی برای این کار داشـته 

باشـد تـا بتوانـد بـا مراجعـه بـه لغتنامه هـا و فرهنگنامه هـای قرآنـیـ  کـه به برکـت قرآن و 

همـت قرآن پژوهـان، تعـداد آنهـا کـم هـم نیسـت ـ بهـرۀ وافـی از آنهـا بـرده و معادلهای 

مـورد نیاز را کشـف و اسـتخراج نماید. 

نثـر ترجمـۀ اسـتاد زمانـی در مجمـوع خوب و رساسـت و مترجم سـعی داشـته از نثر 

 بـه نثـر ادیبانـه بیشـتر نزدیـک می شـود 
ً
معیـار در برگـردان آیـات بهـره جویـد؛ ولـی اوال

یتـی را از سـوی ایشـان در جهـت فارسی سـازِی نثـر ترجمـه و 
ّ

 جد
ً
تـا نثـر معیـار. ثانیـا

معادل سـازی های دقیـق شـاهد نیسـتیم، آن گونـه کـه در ترجمـۀ ممتـاز دکتر گرمـارودی 

مشـاهده می کنیـم کـه نه تنها عالقۀ بسـیاری در راسـتای فارسـی نمـودن نثر ترجمـه دارد، 

ـ بـه گونـه ای کـه در برگـردان آیـۀ 107 سـورۀ اعـراف حتـی کلمۀ )عصـا( را که بـه خوبی 

بـرای فارسـی زبانان قابـل فهـم اسـت بـه معادلی هماننـد )چوبدسـت( ترجمـه می کندـ  

بلکـه گاهـی حتی اگـر در معادل یابی موفق نشـود، خود دسـت به کار شـده و معادل هایی 

می سـازد تـا عـالوه بـر فارسی سـازی، هـر چه بیشـتر بـه نثـر معیـار نزدیک تر شـود که در 

مؤخـرۀ ارزشـمند خـود بـه مـواردی اشـاره نمـوده اسـت ماننـد: بی تبـار معـادل )زنیـم(، 

ف+بـاد =بـاِد گرم و 
َ
فبـاد )ت

َ
دیوسـار معـادل )عفریـت(، ناسـازواری در برابـر )تفـاوت(، ت

داغ( معـادل )سـموم(. )گرمـارودی، ص 636-635(

البته ناگفته نماند که اگرچه چنین جدیت و اهتمامی در ترجمۀ حاضر به چشم نمی خورد 

 برای »ُرُسل« معادلی همانند پیامبران و فرستادگان می آورد؛ ولی مواردی هم که رسوالن 
ً
)مثال

آورده چندان کم نیست(؛ اما این سخن هرگز بدان معنا نیست که مترجم به این مسأله بی توّجه 

است. بلکه از آن بابت است که در مواردی که سعی در معادل سازی دارد گاهی با توفیق همراه 

 الفاظ و عباراتی نامأنوس،کم کاربرد، غیرمصطلح و گاهی ثقیل و سنگین 
ً
نیست و بعضا

می آورد مانند )بیاگاهانند( در برگردان آیۀ 13 سورۀ قیامت که صعوبت و دشوارِی در لفظ و 



     19  )2(بررسی ترجمۀ قرآِن استاد کریم زمانی      

معنا هر دو را موجب می شود. این در حالی است که در مؤخرۀ بسیار کوتاه یک صفحه ای 

خویش؛ یکی از اهداف ترجمۀ خود را آسان سازِی فهم آیات برای عموم  عنوان کرده است. 

 برخی نمونه ها به اجمال اشاره می شود:  
ً
)ص 1299(. برای آشنایِی بیشتر با این بحث، ذیال

ّمَ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها<.
ُ
ـ انعام/ 92 )پیرامونیان( معادل >َمْن َحْولََها< در آیۀ >ّلُِتنِذَر أ

< در  َخَر يَابَِساٍت< و معادل >الُْمْحَتِظرِ
ُ
ـ یوسف/ 43 )خوشیده( معادل )یابس( در >َوأ

31 قمر.

شدۀ  )ِدَرویده  انبیاء  سورۀ   15 آیۀ  در  و  >َحِصيٌد<  برای  شده(  )ِدَرویده   100 هود/  ـ 

بیجان شان( معادل >َحِصيًدا َخاِمِديَن<. 

ـ نحل/ 69 و کهف/ 29 )آشامی( معادل )شراب( و )آشامی سوزان( معادل >َشَراٌب 

ٍة  ّمِْن َحِميٍم< در 4 یونس. همچنین در 15/ محمد )آشامندگان( را برای )شاربین( در >لَّذَ
ارِبِيَن< آورده و چنین ترجمه نموده )لذت بخش آشامندگان است(. ولی در نحل/ 66   ّلِلّشَ
ارِبِيَن< را که از نظر مفهومی مشابه آن است )گوارای نوشندگان( ترجمه کرده،  >َسآئًِغا لِلّشَ

 بیشترین کاربرد واژۀ )آشام( در عرف فارسی زبانان برای )خون آشام( و 
ً
در حالی که ظاهرا

مانند آن است.

ـ نحل/ 69 )می ِزَهد( برای >يَْخُرُج<. نحل/ 91 و 92 )سوگندان( معادل )أیمان( در 

حالی که )سوگندها( مفهوم تر و رایج تر است چنانکه در آیۀ 94 نحل آورده.

مقابل  در  دهنده(  )مژده  که  صورتی  در  >بَِشيٍر<  معادل  )مژده ور(   105 اسراء/  ـ 

وتُواْ 
ُ
>أ برای  داده شدگان(  رایج تر است. حج/ 54 )دانش  )بیم دهنده( و )هشدار دهنده( 

الْعِلَْم<. مؤمنون/ 15 )میرنده اید( معادل )میتون( و در 30 زمر )میرنده ای... میرنده اند(. 
آیات 42 و 44  در  َسبِيلًا< در حالی که  َضّلُ 

َ
>أ راهها( معادل  فرقان/ 34 )گم ترین  ـ 

همین سوره )گمراه تر( آورده.

ـ شعراء/110 و 161 و موارد متعدد دیگری )پروا گیرید( را معادل >اّتَُقواْ< آورده که غلط 

نیست ولی اگر ترجمه برای عموم است )پروا کنید، پرهیزگاری نمایید و پرهیزگاری ورزید( 

مأنوس تر است چنانچه ایشان هم بارها از آنها استفاده کرده اند.

ـ شعراء/ 141، نمل/ 49، فصلت/ 17 و حاقه /5 برای قوم ثمود اصطالح )ثمودیان( را 

به کار برده، و در 120 شعراء )نوحیان( را برای قوم نوح و در 123 شعراء و 6 حاقه )عادیان( 
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را برای قوم عاد آورده ولی جالب است که وقتی نوبت به قوم لوط می رسد به خاطر ابهام 

و ایهامی که در معنا پیدا می شود بجای )لوطیان( قوم لوط می آورد. البته همۀ این جمع ها 

درست است و در این مورد سخن بر سر کاربرد واژه هاست نه چیز دیگری.

ا َرآَها َتْهَتّزُ = پس موسی نگریست سخت  < در )فَلَّمَ ْ ـ نمل/ 10 )جنبانش( برای >َتْهَتّزُ

 همین آیه با همین الفاظ تکرار شد و 
ً
جنبانش دید(. در حالی که در آیۀ 31/ قصص دقیقا

آنجا روان تر ترجمه گردید. ولی جدای از آن، در برگردان این آیه چند ایراد دیگری هم پدید 

 )تهتّز( که فعل مضارع هست بی جهت 
ً
 )لّما( و ضمیر )ها( ترجمه نشدند. ثانیا

ً
آمد: اوال

 با ترجمۀ 31/ قصص هماهنگ و یکسان نیست.
ً
به اسم، یعنی )جنبانش( ترجمه شد. ثالثا

معادل  )ایمنانی(   31 قصص/  َكبِيٌر<.  >َشيٌْخ  معادل  سال(  کالن  )پیراِن   23 قصص/  ـ 

>آِمنِيَن<؛ )نترس که تو از ایمنانی(.
و  روانی  که هیچ  آیه  دو  این  ترجمۀ  تُْسِمُع<.  >لَا  برای  و 53؛ )شنوانیدن(  روم/ 52  ـ 

شیوایی ندارد چنین است )بنابراین تو مردگان را ]سخن[ نتوانی شنوانیدن، و نیز ناشنوایان 

[ آن گاه که روی بگردانند بانگ دعوت نتوانی شنوانیدن. و تو راهنمای کوران 
ً
را ]خصوصا

از گمراهی شان نتوانی شدن. و تو جز کسانی را که به آیت های ما ایمان می آورند و ]بدان[ 

گردن می نهند نتوانی شنوانیدن(. 

معادل  )پیروزان اند(  صافات/171  ْجَداِث<. 
َ
>الْأ معادل  جایمان(  )خواب  یس/51  ـ 

>الَْمنُصوُروَن<. فصلت/ 17 )بگزیدند( معادل >فَاْسَتَحّبُوا<. احقاف/30 و 31 )هم قومان( 
معادل >قَوَْمَنا<.

ـ طارق/ 14 )الغ و شوخی( معادل >َهْزِل<. انشراح/ 8 )بگرای( معادل >فَارَْغْب< در 

حالی که در شرح آیه )راغب شو و شیفتگی نشان ده( آورده که مناسب تر است.

ـ )بیاگاهانند( معادل >يُنَّبَؤا< در آیۀ 13 سورۀ قیامت، که هم در لفظ و هم در معنا ثقیل و سنگین 

است و )به او خبر داده می شود( یا )آگاه می کنند( که دیگران آورده اند ساده تر و قابل فهم تر است.

 ترجمـه چندان زیاد نیسـت؛ ولی جایـگاه بلند 
ّ

اگرچـه تعـداد این قبیـل واژه هـا در کل

قـرآن حکـم می کنـد کـه در برگـردان آن بـه فارسـی، همیـن مقـداِر مختصـر هـم اصالح 

 چـون در نثـر معیـاِر امـروز، کاربرد برخـی الفاظ ماننـد )لذا( و )نسـبت به( 
ً
شـود. ضمنـا

چنـدان مـورد تأییـد نیسـت؛ بهتـر اسـت ایـن دو کلمه و بویـژه دومی کـه بیـش از اولی به 
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کار رفتـه بـه معادل هـای مناسـب تری بدل شـوند.

یک  برای  متنوعی  معادلهای  فارسی سازی،  منظور  به  گاهی  که  است  این  دیگر  نکتۀ 

باعث  خود  تنوع،  این  نفس  بلکه  ندارد،  عام  رواج  چندان  تنها  نه  که  می رود  کار  به  واژه 

 >آيَاتَِنا< در قصص/ 35 )آیت های مان( و در نمل/ 82 و 
ً
ناهماهنگی و آشفتگی است مثال

قصص/45 و روم/ 53 به )آیت های ما( ترجمه شد ولی در نمل/ 83 )آیات مان( و در نمل/ 

84 >آيَاتِي< به )آیت های مرا( برگردان شد. و >آيَاتُُه< در نمل/ 93 به )نشانه های خود را( و 

در هود/1 )آیه هایش( و >آيَاتَِك< در قصص/ 47 )آیت های تو( ترجمه شد. همچنین >تِلَْك 

آيَاُت الِْكَتاِب الُْمبِيِن< در قصص/ 2 و شعراء/ 2 )این است آیه های کتاب روشن و روشنگر( 
و در رعد/ 1 )این است آیات کتاب ...( و در حجر/ 1 )این است آیه های این کتاب ...( 

 ناهماهنگ و نامنظم است.  
ً
برگردان شد که نه تنها یکنواخت نیست، بلکه کامال

5. عطف مترادف ها
 زیادی به کار رفته 

ً
به نظر می رسد در ترجمۀ حاضر عطف مترادف ها در حجم نسبتا

است، با این همه، یکی از راهکارها در جهت کاستن از حجم زیاد آن، حذف مترادف هاست 

 با حذف آنها هیچ آسیبی به معنای آیه و اصل ترجمه وارد نمی شود. برخی از 
ً
که مطمئنا

این مترادف ها که به عنوان نمونه تنها از چند جزء آخر قرآن گزینش شده اند عبارت اند از:

)متراکم و برهم نشانده( معادل >نَِّضيٌد< در ق/9. )همین سان و سیرت( معادل >َكَذلَِك< در 

لَُه< در طور/ 33 )شک و شبهه( معادل >َتَتَماَرى< در  10 ق. )ساخته و پرداخته( معادل >َتَقّوَ

تَْرابًا< در واقعه/ 37. )فضل 
َ
نجم/ 55 و حدید/ 14 و چند آیۀ دیگر )همسان و همگن( معادل >أ

و بخشش( و در مواردی )بخشش و ِدِهش( معادل >فَْضِل< در حدید/29. )آرامش و آسایش( 

لْزََم< در فتح/26. )ستبر و نیرومند( معادل 
َ
معادل >ُسَباتًا< در نباء/9. )همراه و ملزم( برای >أ

>فَاْسَتْغلََظ< و )راست و استوار( برای >فَاْسَتَوى< و )تحسین و شگفتی( معادل >ُيْعِجُب< هر 
سه در فتح/29. )روشن و روشنگر( و گاهی )واضح و آشکار( و در مواردی )آشکار و روشنگر( 

معادل )مبین( در زخرف/29 )نشانه ها و حجت های روشن( معادل >بَّيَِناٍت< در زخرف/63. از 

 از دهها مورد تجاوز می کند، به 
ً
آنجا که تعداد این مترادف ها، اگر بر صدها نمونه بالغ نشود، قطعا

ذکر همین اندک بسنده می کنیم. 
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6. کم دقتی در برگردان اسمهای مفرد و جمع
غیر  مقصد  زبان  در  را  ویژگیها  آن  در صد  برگردان صد  که  دارد  اقتضائاتی  زبانی  هر 

این  باشد که در  بویژه قرآن  این برگردان در متون مقدس،  اگر   
ً
ممکن می سازد. خصوصا

صورت، مشکل دو چندان خواهد شد. بر همین اساس، تا آنجا که مسألۀ جمع و مفردها به 

اقتضائات زبانی بر می گردد جای خرده گیری و اشکال نیست؛ ریزبینی و انتقاد در مواردی 

است که بی دقتی و کم توجهی عامل بروز آن باشد. یادآورِی این بحث از آن جهت ضروری 

است که چون مترجِم محترم در موارد فراوانی، به جمع و مفردها توجه داشته و بر مبنای 

که  نموده  ایجاد  خواننده  در  را  توقع  این  طبیعی  طور  به  نموده،  اقدام  آیات  ترجمۀ  به  آن 

بپرسد چرا در همۀ موارد چنین نکرده است؟ به عنوان مثال، در ترجمۀ آیۀ 16 سورۀ رعد 

یکسان  روشنی  و  تاریکی ها  )یا  آورده  درستی چنین  به  َوالّنُوُر<  لَُماُت  الّظُ تَْسَتوِي  َهْل  ْم 
َ
>أ

است؟( همین توجه و دقت، در برگردان آیات یکم و پنجم سورۀ ابراهیم که مشابه این آیه 

و دربارۀ روشنی و تاریکی است نیز به خوبی اعمال شده است. ولی چنین دقتی را در همۀ 

 برخی نمونه ها به اجمال اشاره 
ً
 نیازمند بازنگری است. ذیال

ً
آیات شاهد نیستیم که قاعدتا

می شود:

َص َما فِي قُلُوبُِكْم< آورده )و آنچه را در دل  ـ در ترجمۀ آیۀ 154/ آل عمران  >َولُِيَمّحَ

م( 
ُ
دارید پاک ]و خالص[ گرداند(. که نه تنها )قلوب( به )دل( ترجمه شد، بلکه ضمیر )ک

هم از ترجمه حذف گردید. ترجمۀ دقیق دکتر گرمارودی چنین است )و آنچه در دلهای تان 

دارید بپاالید(. آیۀ 151 آل عمران هم نیازمند بازنگری است.

دل شان  نهانی های  )خدا  صورت  به  قُلُوبِِهْم<  فِي  َما  الّلُ  >َيْعلَُم  عبارت   نساء/63؛  ـ 

را می داند( ترجمه شد که عالوه بر آمیختگی ترجمه با تفسیر، )قلوب( را هم مفرد آورد 

در حالی که )دل هایشان( یا )دلهای آنان( چنانچه در آیۀ 25 سورۀ انعام آورده، درست و 

صحیح است. 

< را مفرد و )مهریۀ آنان( ترجمه کرد، در حالی که )مهریه هاشان(  ُجورَُهّنَ
ُ
ـ مائده/ 5؛  >أ

درست است و در عوض )عمله( که مفرد است بجای )کارش/عملش( به شکل جمع و 

< را به )مهرشان( ترجمه کرد.  ُجورَُهّنَ
ُ
)اعمالش( ترجمه شد. در آیۀ 50 سورۀ احزاب هم  >أ

ُجورَُهم< به )پاداش شان( برگردان شد؛ ولی در آیۀ 173 نساء به 
ُ
و در آیۀ 152 سورۀ نساء >أ
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ُجوَركم< در 36 محمد را هم )پاداش های شما( ترجمه 
ُ
درستی )پاداش هایشان( آورد. و >أ

نمود. اگر بر مبنای روش تحقیق به ترجمه نگریسته شود همۀ این موارد باید هماهنگ ترجمه 

شود.

ـ انعام/ 25؛ >آَذانِِهْم< به )گوش ]باطنِی[آنان( ترجمه شد. در حالی که کاربرد )گوشها( 

خالف رسایی و شیوایی نیست. مگر ترجمۀ 57/ کهف و 46/ اسراء >َوِف آَذانِِهْم َوقًْرا< به 

صورت )و در گوش هاشان سنگینی ای ]نهاده ایم[( مشکلی پیش آورد؟ در آیۀ 108 سورۀ 

نحل نیز جمع و مفردها را درست ترجمه کرد.

کرد  ترجمه  آشکار(  )معجزه ای  و  مفرد  را  )آیات مفصالت(  عبارت  اعراف/ 133؛  ـ 

آیاِت دیگر  آیه، واژه ای که جمع است، مفرد، و در برخی  این  قابل توجیه نیست. در  که 

برعکس عمل شده و کلمه ای که مفرد است، به صورت جمع برگردان شده است مانند 

ّبُِكْم< که نه تنها از خود این  واژۀ >بيَنٍة< در آیۀ 105 سورۀ اعراف >قَْد ِجئُْتُكم بِبَّيَِنٍة ّمِن ّرَ

آیه مفرد بودن آن فهمیده می شود؛ بلکه از چند آیۀ بعدی هم به خوبی می توان مفرد بودن 

آن را تشخیص داد ولی برخالف انتظار به صورت جمع و )معجزات( ترجمه شد. در آیۀ 

ِت بَِها< که درست ترجمه شد. 
ْ
106 سورۀ اعراف فرعون می گوید: >إِن ُكنَت ِجئَْت بِآيٍَة فَأ

و در آیۀ 107 موضوع اژدها شدن عصای موسی مطرح می شود که مشخص می کند مراد از 

)بّینه( در اینجا، معجزۀ عصای موسی است که مفرد است و در این صورت باید پرسید چرا 

در اینجا سیاق نادیده گرفته شده و از آن برای مفرد آوردن )بّینه( استفاده نمی شود؟ عجیب 

است که )بّینۀ( مفرد در فاطر/40 و )آیۀ( مفرد در یوسف/105 هم بدون سبب به صورت 

جمع ترجمه شدند. 

از  غیر  به  ترجمه شدند  درستی جمع  به  آیه  این  در  اسمهای جمع  نحل/80؛ همۀ  ـ 

)جلود( که مفرد ترجمه شد.

ُكَل< را در شرح لغات در ص 594 و برخی موارد دیگر 
ُ
ـ کهف/ 33؛ علی رغم اینکه >أ

ُكلََها<، به درستی مفرد و )میوه، محصول( ترجمه می کند؛ 
ُ
مثل ابراهیم/ 25 در >تُْؤِت أ

می دادند(  را  خود  )میوه های  و  جمع  صورت  به  را  آن  آیه،  ترجمۀ  در  چرا  نیست  روشن 

می آورد؟ در حالی که استاد گرمارودی، مفرد و این گونه آورد )میوۀ خویش را می آَورد(. در 

حیط بثمره( هم )میوه هایش نابود گشت( آورده و گرمارودی در اینجا هم به 
ُ
کهف/42 )ا
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درستی )میوه اش بر باد رفت( ترجمه کرد. در هیچ یک از دو موردی که مفرد ترجمه شد، 

اخاللی به شیوایی و رسایی ترجمه وارد نشد و بلکه دقیق هم هست چنانچه ایشان هم در 

یس/ 35 )من ثمره( را به درستی )از میوۀ آن( و در 32/ ابراهیم )ثمرات( را )میوه ها( ترجمه 

 جمع ترجمه کردن )أکل( شاید با نگاه تفسیرِی ایشان هم سازگار نباشد؛ 
ً
کرده. و اساسا

است  توحید  میوۀ  هم  آن  و  نیست  بیشتر  میوه  یک  ابراهیم  آیۀ 24/  در  طیبه(  )کلمۀ  زیرا 

چنانچه مفسر فقید المیزان اشاره کرد و مترجم هم به درستی آن را داخل قالب ذکر نمود 

)ص 517( بنابراین جمع معنا کردن آیۀ 25 هیچ گونه توجیهی ندارد.

ـ شعراء/100 و 101؛ >َما لََنا ِمن َشافِعِيَن َولَا َصِديٍق َحِميٍم< را به صورت)و اینک ]در 

این اوضاع وخیم[ نه هیچ شفاعت کننده ای داریم و نه هیچ دوست پر مهری( ترجمه نمود 

که )شافعین( را مفرد آورد.

< به )و نیز زنان مؤمنی را که...(  لِلّنَبِّيِ ْؤِمَنًة إِن َوَهَبْت َنْفَسَها  ّمُ ةً 
َ
ـ احزاب/ 50؛ >َواْمَرأ

ترجمه کرد. در حالی که همۀ اجزای جمله مفرد است و کاربرد جمع )زنان مؤمنی...( 

شاید چندان زیبنده نباشد، نه برای پیامبر، نه برای زنان مؤمن. در 39/ فاطر هم )خالئف( 

را مفرد و )جانشین(، ولی در 32/ یس >ُحّبًا< را جمع و )دانه هایی( ترجمه نمود.

ـ ص/51؛ روشن نیست چرا >يَْدُعوَن فِيَها بَِفاكَِهٍة َكثِيَرٍة وََشَراٍب< به صورت )در آنجا 

میوه هایی فراوان و نوشیدنیها طلب کنند( ترجمه شد؟ آیا جز این است که ترجمه با تفسیر 

آمیخته شده است؟ برگردان درست دکتر گرمارودی چنین است )در آن... خواستارمیوۀ 

فراوان(  )میوه هایی  َكثِيَرٍة<،  >بَِفاكَِهٍة  نیز  زخرف   /73 در  می شوند(.  نوشیدنی  و  فراوان 

ترجمه شد. مگر در 55/ دخان، 22/ طور و 68/ رحمان که )فاکهه( به درستی مفرد ترجمه 

شد چه مشکلی پیش آمد؟ چنانچه در 42/ مرسالت )فواکه( را جمع آورد و به شیوایی متن 

هم آسیبی وارد نشد. 

این  به  نشده می توان  توجه جدی  بودن کلمه ها  و مفرد  به جمع  موارد دیگری که  از  ـ 

فتح/25  ایشان(،  )اجورهم=مزد  فاطر/30  گور(،  )القبور=  فاطر/22  کرد:  اشاره  نمونه ها 

نُفِسِهْم = و 
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
)هدی=قربانی ها(، حجرات/10 )اخوه=برادر(، حجرات/15 )وََجاَهُدواْ بِأ

 = دشمنان( اگرچه در17/ مزّمل )ِولدان( را به درستی در 
ً
با مال و جانشان(. تغابن/14 )عدوا

شرح آیه، جمع ولید می داند؛ ولی در ترجمه مفرد و )کودک( می آورد اعلی/4 )َمرَعی( را در 
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لغت )چراگاه( ولی در متن )چراگاه ها( آورده است فجر/5 )ذی حجر( را در لغت )صاحب 

عقل( ولی در ترجمه )خردمندان( آورد. تردیدی نیست که مترجم فرزانه همۀ این موارد را 

بخوبی می داند؛ بلکه سخن در این است که چرا دانسته های مترجم، خود را در ترجمه نشان 

نمی دهد؟ همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، از مترجمی که معتقد است در قرآن یک 

تِّمَ نِْعَمتِي...< و آیۀ 
ُ
واو زاید هم وجود ندارد و به همین دلیل، حتی واو در آیۀ 150 بقره >َولأ

194 آل عمران >َرّبََنا َوآتَِنا...< را در ترجمه ظاهر می سازد، پذیرفته نخواهد بود که در ترجمۀ 

جمع و مفردها کم توجهی به خرج دهد یا با نگاه تفسیری به توجیه آنها بپردازد. )اگرچه در 

حذف واوها هم یکنواخت عمل نشد و بر عکِس دو آیۀ قبل و 129 بقره که واو را حذف نکرد 

در آیات 128 و 132 بقره و موارد متعددی به حذف آن مبادرت ورزید، در حالی که دلیلی 

بر حذِف واو وجود ندارد(.

7. کم دقتی در ترجمۀ اسمهای معرفه و نکره
اگر کم توجهی در برگردان جمع و مفردها را ناشی از سیطرۀ دیدگاه های تفسیرِی مترجم 

مبنا  براین  را  نکره  و  معرفه  اسمهای  برگردان  در  کم دقتی ها  برخی  نمی توان   
ً
قطعا بدانیم، 

و  محقق،  و  سختکوش  مترجِم  عربی دانِی  در  البته  دانست  دفاع  قابل  را  آن  و  کرد  توجیه 

دقت نظرها و تالشهای بسیاری که در همۀ موارد، از جمله در برگردان اسمهای معرفه و 

نکره انجام داده، جای کمترین تردیدی نیست. و در آن مقداری که زحمت کشیده، درخوِر 

تحسین و شایستۀ تقدیر است. بلکه سخن در آنجاست که می توانست با کمی دقت درست 

عمل شود ولی چنین نشد. بدان امید که آنچه به ذهن قاصر نگارنده می رسد و بر قلم فاتر 

وی جاری می شود درست و صحیح بوده و برای چاپهای بعدِی این اثر ارزشمند به کار آید. 

با این مقدمه، برخی نمونه های این بحث به اجمال اشاره می شود:

َشْيٍء< است که برای  >ُكّلِ  ـ یکی از پرکاربردترین ترکیب ها در قرآن، ترکیب اضافِی 

در  رفته،  کار  به  نکره  صورت  به  که  )شئ(  واژۀ  چرا  نمی شود  مشخص  ترجمه  مخاطِب 

شکل  به  اوقات  پاره ای  در  ولی  می شود،  ترجمه  )چیز(  و  معرفه  صورت  به  موارد  برخی 

نکره و )چیزی( می آید؟ حداقل شبهه یا پرسش در چنین مواردی این است که چرا یکسان 

 عبارت >إِّنَ الّلَ َعلَي ُكّلِ 
ً
ترجمه نمی شود، علی رغم اینکه هیچ تفاوتی با هم ندارند؟ مثال
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َشْيٍء قَِديٌر< را در آیۀ 20 بقره )چرا که خداوند بر همه چیز تواناست( برگردان نمود و در 
آیات 106 و 109 و 284 بقره و موارد متعدد دیگری )چرا که خداوند بر هر چیز تواناست( 

ترجمه کرد که هر چند روشن نیست دلیل ترجمه نمودن )کل( به )همه( یا )هر( چیست؟ 

ولی هر دو را معرفه ترجمه کرد که نمونه های آن بسیار زیاد است مانند 26 و 29 و 165 

و 189/آل عمران؛ 17 و 19/نساء؛ 120/مائده؛ 17/انعام؛ 6/حج؛ 9/شوری؛ 33/احقاف 

و... که به نظر نمی رسد ترجمۀ درست و دقیقی باشد. اما همین آیه در 148/بقره و 32/

نساء و 39/فصلت و مواردی دیگر به صورت )چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست( یعنی 

 باید درست باشد ولی از قضا تعداد آن، کمتر است. همچنین 
ً
نکره ترجمه شد که قاعدتا

آیۀ 282بقره >َوالّلُ بُِكّلِ َشْيٍء َعلِيٌم< به صورت معرفه )و خدا به هر چیز داناست( ترجمه 

شد. ولی همین آیه در 64 نور به درستی، به شکل نکره )و خداوند به هر چیزی داناست( 

برگردان شد. در 29/ بقره و 54/ احزاب هم درست ترجمه شد. 

در 33/نساء و 47/سباء و 9/بروج >إِّنَ الّلَ َكاَن َعلَي ُكّلِ َشْيٍء َشِهيًدا< به صورت )و 

خداوند بر هر چیز گواه است( یعنی معرفه ترجمه شد. این اشتباه در موارد متعدد دیگری 

هم رخ داده مانند: بقره/276 و 282، آل عمران/136، نساء/34 و 85 و 86، انعام/44 و 

تا بدینجا اشاره شد فقط  64 و 101 و 102، رعد/8، اسراء/2 و... ناگفته نماند که آنچه 

 الیه های دیگر هم 
ٌ

( با مضاف
ّ

ترکیب اضافِی )کل شٍئ( را شامل می شود و بررسِی واژۀ )کل

به نحو  آنجا هم دوگانگِی در ترجمه  بازنگری و اصالح است؛ زیرا در  نیازمند  به شدت 

چشمگیری بارز است که خوف تطویل مقال، مانع از طرح تفصیلِی آن می شود. به موارد 

دیگری از کم دقتی در برگردان معرفه و نکره توجه فرمایید:

لِيٌم = عذاب 
َ
ـ انعام/15 >َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم< = عذاب روز بزرگ(؛ انفال/32 )َعَذاٌب أ

دردناک(؛

ـ اعراف/22 و یس/60 )عدو مبین = دشمن آشکار( در حالی که در موارد متعددی به 

درستی نکره ترجمه نمود.

بِيٍن= گمراهی ای آشکارـ  در لقمان/11 و یس/47 = گمراهیی آشکار  ـ یس/24 )َضلاٍل ّمُ

ـ در قصص/85 و زمر/22 و زخرف/40 و قلم/29 = گمراهِی آشکار ـ در احزاب/37 = 

گمراهی آشکاری ـ در احقاف/32 = گمراهی و ضاللتی آشکار ـ در جمعه/2 = گمراهی ]و 
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ضاللتی[ آشکار(. مالحظه می شود که در برگردان یک عبارِت وصفِی ساده، چند معادل 

 نمی توان همه را صحیح پنداشت. 
ً
ذکر می شود که قاعدتا

ـ اعراف/154 و 253 و یوسف/111 و نحل/89 )هدی و رحمه = هدایت و رحمت( 

ولی در آل عمران/138 و 64 و نحل/102 و نمل/2 درست ترجمه شد. چنانچه )رحمه( را 

در هود/63 و 66 و 94 هود نیز درست ترجمه کرد.

و  درست  مورد  چهارده  در  شد.  عمل  چندگونه  نیز  ْسَتقِيٍم<  ّمُ >ِصَراٍط  برگردان  در  ـ 

ـ  نساء/175  ـ   51 و  )آل عمران/12  از:  عبارت اند  که  شد  ترجمه  راست(  )راهی  و  نکره 

مائده/16 ـ انعام/161 ـ یونس/25 ـ حجر/41 ـ نور/46 ـ 4 و یس/61 ـ 61 و زخرف/64 

ـ 2 و فتح/20(. در یازده مورد به اشتباه، معرفه و )راه راست( ترجمه گردید که عبارت اند 

ـ  حج/54  ـ  مریم/36  ـ  نحل/121  ـ   87 و  انعام/39  ـ  نساء/68  ـ  )آل عمران/101  از: 

مؤمنون/73 ـ زخرف/43 ـ احقاف/30(. در 56 هود >ِصَراِطي ُمْسَتقِيم< و در 22 ملک 

بدون ترجمه و همان )صراط مستقیم( آورده شد. 

ترجمه شد  نیست(  )در من هیچگونه گمراهی ای  به  َضلاَلٌَة<  بِي  >لَيَْس  اعراف/61  ـ 

نابخردی  به )در من هیچگونه  اعراف/67  را در  َسَفاَهٌة<  بِي  >لَيَْس  بعد  آیۀ  ولی در چند 

 )هیچگونه( معادل کدام لفظ است؟ اگر تقدیم 
ً
نیست( ترجمه نمود که باید پرسید: اوال

 
ً
جار و مجرور چنین اجازه ای داده است چرا در دهها مورد مشابه دیگر چنین نشد؟ ثانیا

چرا )نابخردی( را برخالف )گمراهی ای( به صورت نکره و )نابخردی ای( نیاوردید چنانچه 

 به درستی )حسنه( را در توبه/50 
ً
در مواردی دیگر برای نکره آوردن چنین کرده اید و مثال

)نیکی ای( آوردید. یا در یونس/27 >َسّيَِئٍة< را )زشتی ای( و در شعراء/225 >ُكّلِ َواٍد< را 

)هر وادی ای( و در 57 کهف/5 و اسراء/46 >َوقًْرا< را )سنگینی ای( و در انبیاء/17 )لهواً( 

ّرَّبِ  ّمِن  رَُسوٌل  >َولَِكّنِي  اعراف  آیۀ 61 سورۀ  اینکه  و سرانجام  آورده اید؟  را )سرگرمی ای( 

الَْعالَِميَن< را به صورت )ولی من فرستادۀ پروردگار جهانیان ام( ترجمه کرد؛ ولی همین آیه 
در شش آیۀ بعد یعنی در اعراف/67 )بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم( 

ترجمه شد که هر دو در یک صفحه آمده است ولی با دو برگردان متفاوت.
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8. ناهماهنگی در برگردان حصرها و تأکیدها
اگر ترجمۀ قرآن با حفظ همۀ جنبه های فنی و زبانی و بیانی، به طور کامل امکان پذیر 

بود، دیگر مقاله هایی با عناوین »رؤیای ترجمۀ بی غلط از قرآن« یا »ترجمه ناپذیری قرآن« 

معنا و مفهومی نداشت. وجود این نوع مقاالت، به داللت تضمنی بیانگر این واقعیت است 

که مترجم هر اندازه در بهسازِی ترجمۀ خویش بکوشد و هر چقدر در راستای تهذیب و 

تنقیح ترجمه تالش نماید، باز هم مواردی یافت خواهد شد که نیازمند بازنگری و اصالح 

 اگر ترجمۀ قرآن را فرایندی زماندار بدانیم که در طِی زمان به کمال می رسد. 
ً
باشد؛ خصوصا

و در آن صورت باید مترجم را آفرینش گری خالق بدانیم که پیوسته در کار خلق و نوآوری، 

و اصالح و بازآفرینی است. و چه آفرینشی بهتر و ماندگارتر از برگرداِن کالم دلنشین الهی، 

به زبان شیرین پارسی؟!

کیدی نیست که این پاسخ کلیشه ای تکرار   ادات تأ
ً
کیدها در این بحث، صرفا مراد از تأ

کیدی نیز مدنظر  شود که معادل دقیقی در فارسی ندارند، بلکه عالوه بر آن، اسلوب های تأ

برگرداِن  فراواِن  موارد  اگرچه  نشد.  عمل  یکنواخت  و  یکسان  هم  زمینه  این  در  که  است 

کافی  توجه  بحث  این  به  مترجم  که  می دهد  نشان  خوبی  به  کیدها  تأ و  حصرها  درسِت 

 در آیات متعددی )إّن( یا )فإّن( و مشابه آن را به معادلهایی نظیر )که، زیراکه، 
ً
داشته و مثال

از  فراوانی  موارد  در  اگرچه  نیز  و  نموده  ترجمه  آن  مانند  و  که(  راستی  به  البته،  بی گمان، 

ادات حصری همانند )هیچ،هرگز،تنها، فقط( استفاده کرده که نشان دهندۀ توجه ایشان به 

این موارد است؛ اما علی رغم این، موارد بسیاری هم یافت می شود که چنین نشد، و حتی 

 در جایی که نیاز به افزودن )فقط( نبود، چنین شد و موارد آن 
ً
گاهی برعکس عمل شد و مثال

هم کم نیست. از مترجمی که هزاران افزودۀ تفسیری را به درستی داخل دو قالب می آورد 

 در آیۀ 200 بقره، واژۀ )فقط( را به دلیل تفسیری بودن درون قالب ] [ قرار می دهد 
ً
و مثال

وحتی تا آن اندازه پیش می رود که نه فقط یک کلمه، بلکه حتی یک حرف تفسیرِی در حد 

)ی( را هم داخل قالب قرار می دهد، چنانچه در ترجمۀ آیۀ 30سورۀ ملک آورده )مرا خبر 

دهید که اگر آبها]ی مورد استفادۀ[ شما به زمین رود ...( چنین نمود ـ بگذریم که در همین 

ترجمه  )آبهای شما(  و  به صورت جمع  را که مفرد است  )مائکم(  و  نکرده  آیه هم دقت 

 در 
ً
کرده است ـ پذیرفته نخواهد بود که در موارد فراواِن دیگری، بدان بی اعتنا باشد و مثال
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به  )نیکی  گرمارودی  استاد  که  آل عمران  26سورۀ  آیۀ  در  الَْخيُْر<  >بَِيِدَك  عبارت  برگردان 

دست توست( ترجمه نموده؛ چنین بیاورد )همۀ خوبیها تنها به دست توست( که آمیختگِی 

 واژۀ )خیر( را که مفرد است، جمع و 
ً
ترجمه با تفسیر به خوبی در آن موج می زند. زیرا اوال

 
ً
 کلمۀ )همه( معادلی در لفظ ندارد و نگاهی تفسیری است. ثالثا

ً
خوبیها ترجمه کرد. ثانیا

بیاید. هرچند ممکن است  باید داخل قالب  افزوده ای تفسیری است که  )تنها( هم  واژۀ 

پاسخ داده شود به دلیل تقدیم جار و مجرور است که در موارد فراوانی آمده، مانند 28 بقره 

>ِإَولَي الّلِ الَْمِصيُر< که ترجمه شد )و بازگشت فقط به سوی خداست(؛ ولی در آن صورت 

 چنین است، چرا در صدها نمونۀ مشابۀ 
ً
باید به این پرسش هم پاسخ داده شود که اگر واقعا

ُموُر< به صورت )و کارها 
ُ
 آیۀ 109 آل عمران >ِإَولَي الّلِ تُرَْجُع الأ

ً
دیگر اینگونه نشد؟! و مثال

به  الَْعلِيُم<  ِميُع  الّسَ نَت 
َ
أ >إِنََّك  به سوی او باز گردانده شود( ترجمه شد؟ و یا آیۀ 35 بقره 

کید به صورت )که تویی شنوای دانا( برگردان گردید؟  شکل بسیار ساده و بدون حصر و تأ

َعاء< است که  در حالی که چنین ترجمه ای، شبیه سه آیۀ بعد یعنی 38 بقره >إِنََّك َسِميُع الّدُ

به صورت )که تویی شنوای دعا( ترجمه شد. همچنین 122/آل عمران و 12/ابراهیم >وََعلَي 

کید  ِ الُْمْؤِمُنوَن< را به صورت )و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند( بدون حصر و تأ
الّلِ فَلَْيَتَوّكَ

آیه به درستی در 160/آل عمران و 11/مائده و 51/توبه و 10/مجادله )و  آورد ولی همین 

مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند( ترجمه شد. بگذریم که در همین یک نمونه هم یکسان 

کید آورده، در 12/ابراهیم یعنی به فاصلۀ  عمل نشد و در حالی که در 11/ابراهیم بدون تأ

کید و همراه با قید )فقط( آورده که جدای از بحث صحت و سقم ترجمه،  یک آیه، با تأ

نبود روش تحقیق، بیشتر به چشم می خورد که مهم تر از خود تحقیق است. علی القاعده 

...< در 11 و 12/ابراهیم با  ِ
ْ َعلَي الّلِ< در 79 نمل با >َعلَي الّلِ فَلَْيَتَوّكَ باید ترجمۀ >َفَتَوّكَ

هم تفاوت داشته باشد که مترجم باید پیش از شروع به ترجمه در روش تحقیق خود بدان 

ُوَن< را در 42نحل و  رسیده و آن را برای خود حل کرده باشد. نه اینکه >وََعلَي َرّبِِهْم َيَتَوّكَ

36 شوری به صورت سادۀ )و بر پروردگارشان توکل می کنند( ترجمه نماید ولی >َعلَيْهِ 

نِيُب< را در 10 شوری  به شکل )تنها بر او توکل کرده ام و تنها به سوی او باز 
ُ
ُْت ِإَولَيْهِ أ تََوّكَ

می گردم( ترجمه نماید. به همین دلیل، پیشنهاد می شود به دور از هرگونه اندیشۀ تفسیری و 

 با نگاهی ترجمه ای و با اتخاذ روش تحقیقی واحد، به تجدید نظر و بازنگری ترجمه 
ً
صرفا
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اینکه  اول  دارد:  وجود  اساسی  مشکل  دو  کنونی  ترجمۀ  در  منظر،  این  از  شود.  اقدام 

در  نمی شود که چرا  برای خواننده روشن   
ً
مثال و  نیست  ترجمه حاکم  بر  روش تحقیقی 

یا  اینکه چرا شیوۀ واحدی در برگردان حصر  همۀ موارد یکنواخت عمل نمی شود؟ دوم 

کید اتخاذ نشده که این همه آشفتگی به چشم نیاید؟ بخشی از این کمبودها ذیل دو  تأ

کیدهای  کیدهای غیر ضروری. ب ـ حذف حصرها و تأ عنوان: الف ـ ذکر حصرها و تأ

ضروری؛ به اجمال خواهد آمد: 

الف. ذکر حصرها و تأکیدهای غیرضروری
در حالی که در موارد متعددی در آنجاها که باید تأکید می شد یا حصر می آمد، ولی چنین 

 با نگاهی تفسیری، قیدهای 
ً
نشد، در آیات فراوان دیگری، بی جهت و بدون سبب و صرفا

حصر و تأکیدی همانند: فقط، تنها، هیچ، هیچگونه، هرگز و مشابه آن آورد که معادلی در لفظ 

نداشتند. اگرچه این بخش، یعنی افزوده های تأکیدی در مقایسه با بخش دوم یعنی حذف 

 
ً
تأکیدهای ضروری به مراتب کمتر است؛ ولی به هر حال وجود دارد و باید اصالح شود. مثال

کلمۀ )هیچ( در 123 بقره >َولاَ ُهْم يُنَصُروَن< که ترجمه شد )و هیچ یاری نشوند( معادل کدام 

لفظ یا کدام اسلوب نفی است؟ و یا عبارت )به هیچ وجه( در 16 فصلت >وَُهْم لاَ يُنَصُروَن< 

که ترجمه شد )و به هیچ وجه یاری نشوند( از کجا آمده؟ و در 69/اسراء >ُثّمَ لاَ تَِجُدواْ لَُكْم 

َعلَيَْنا بِهِ تَبِيًعا< که آمده )آنگاه در این باره برای خود در برابر ما هیچ یار خونخواه و مدافعی 
نیابید( هیچ از کجاست؟ و چرا در شش آیۀ بعدی در همان صفحه که مشابه این آیه است 

تَِجُد لََك َعلَيَْنا نَِصيًرا< هیچ نیامد که چنین ترجمه شد )و آنگاه در  یعنی 75/اسراء >ُثّمَ لاَ 

برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی( ولی دوباره در برگردان86/اسراء >ُثّمَ لاَ تَِجُد لََك بِهِ َعلَيَْنا 

 )هیچ( آورده و اینگونه ترجمه 
ً
 مشابه آیۀ قبل است مجددا

ً
َوكِيلاً< که بجز یک کلمه، دقیقا

 
ً
نمود )آنگاه دربارۀ آن در برابر ما هیچ مدافعی برای خود نخواهی یافت( در حالی که اگر واقعا

وَْحيَْنا إِلَيَْك< است که باید 
َ
نیازی به تأکید باشد قسمت نخست آیه >َولَئِن ِشئَْنا لََنْذَهَبّنَ بِاّلَِذي أ

تأکید می شد ولی چنین نشد. نمونۀ فوق به خوبی بیانگر آن است که شیوۀ یکسان و اسلوب 

واحدی در برگردان حصرها و تأکیدها وجود ندارد. بی تردید امروزه جایگاه ترجمۀ قرآن به 

مرتبه ای ارتقا یافته است که نه تنها یکسان سازی آیات مشابه از حد سلیقۀ مترجم فراتر رفته به 
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وظیفۀ وی در قبال قرآن بدل شده؛ بلکه پیروی از متدی واحد و شیوه ای یکنواخت در برگردان 

اسلوبهای متفاوِت نفی و غیره هم، اصل و قاعده ای است که مراعات آن حتمی و ضروری 

 در برگردان الی 
ً
است. و دیگر نمی توان پذیرفت که مترجمی به خواست و سلیقۀ خویش مثال

نفی جنس دو گونه عمل کند چنانچه بارها در ترجمۀ حاضر رخ داده و در ادامۀ بحث بدان 

اشاره خواهد شد. 

 بر خواست و سلیقۀ مترجم ترجیح دارد و مترجم 
ً
مراعات اصول ترجمه و ضوابط آن قطعا

به همین میزان در برگردان کالم الهی مسؤول است و باید پاسخگو باشد. امروزه پیروی 

از روش تحقیقی یکسان و داشتن متدی واحد در امر پژوهش؛ که از آن به »روش شناسِی 

بر مبنای تعداد  نه  بر هر کار تحقیقی مقدم است و پژوهشگران  تحقیق« تعبیر می کنند، 

البته آن هم در جای خود مهم است ـ که بر اساس شیوۀ پژوهش و روش  آثارشان ـ که 

تحقیق در تألیف، تصحیح، ترجمه، تفسیر و... مورد ارزیابی قرار می گیرند.  

به نظر می رسد مهم ترین ضعف ترجمۀ حاضر به همین موضوع، یعنی نبود روش تحقیق، 

نمونه مذکور در موارد  بر  بر می گردد که عالوه  آیات  برگردان  در  و سیاقی یکسان  و سبک 

متعددی که قید های فوق را آورده، معادلی از لفظ آیه نداشته و بلکه افزوده ای تفسیری است 

 
ً
که اگر قرار است بیاید، باید همانند هزاران مورد مشابۀ دیگر در داخل قالب ذکر شود. مثال

لاَ بِِذْكرِ الّلِ َتْطَمئِّنُ الُْقلُوُب< با همۀ انحصاری که از قراین 
َ
در جایی که در ترجمۀ رعد/28 >أ

متعدد و سیاق آیه که مورد تأیید ایشان است فهمیده می شود، ولی به صورت ساده و بدون 

کیِد )هان،دلها به یاد خدا آرام می گیرد( ترجمه می شود، چگونه پذیرفته خواهد بود که در  تأ

 به دلیل مقدم شدن ظرف یا جار و مجرور )فقط( یا )تنها( بیاید؟! 
ً
دهها مورد دیگر، صرفا

که هرچند از فرط بسیاری، نیازی به ذکر شاهد و نمونه نیست؛ ولی شاید بی مناسبت نباشد 

که در ادامۀ بحِث ناهماهنگی در ترجمۀ آیات مربوط به )توکل( اشاره شود که >َعلَي َرّبِِهْم 

ُوَن< در 2/انفال به درستی با حصر و به صورت )و تنها بر پروردگارشان توکل کنند(  َيَتَوّكَ
ترجمه شد، ولی همین آیه در عنکبوت/59، نحل/42 و شوری/36 بدون هیچ حصری به 

ُْت<،  شکل )و بر پروردگارشان توکل می کنند( برگردان گردید. در یونس/71  >َفَعلَي الّلِ تََوّكَ

ُواْ<، )بدو  تََوّكَ )به خدا توکل کرده ام( ترجمه شد ولی در سه آیۀ بعد در یونس/84 >َفَعلَيْهِ 

 باید )فقط( یا )تنها( می آمد. همچنین در ترجمۀ 
ً
توکل کنید( ترجمه شد در حالی که قاعدتا
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نِيُب< آورده )فقط بر او توکل کرده ام و فقط بدو 
ُ
ُْت ِإَولَيْهِ أ هود/88 و شوری/10 >َعلَيْهِ تََوّكَ

و  کرده ام  توکل  او  )بر  آورده  َمَتاِب<  ِإَولَيْهِ  ُْت  تََوّكَ >َعلَيْهِ  رعد/30  در  ولی  می آورم(.  روی 

چنین  ُوَن<  الُْمَتَوّكِ  ِ
فَلَْيَتَوّكَ وََعلَيْهِ  ُْت  تََوّكَ >َعلَيْهِ  یوسف/67  در  اوست(.  سوی  به  بازگشتم 

ترجمه شد )تنها بر او توکل کرده ام و توکل کنندگان فقط باید بر او توکل کنند(. ولی مشابه آن 

ْدُعو ِإَولَيْهِ َمآِب< به صورت )به سوی او دعوت می کنم و بازگشت 
َ
را در آیۀ رعد/36 >إِلَيْهِ أ

من به سوی اوست( ترجمه نمود.

ب. حذف حصرها و تأکیدهای ضروری
از آنجا که نبود متدلوژِی مناسب و روش تحقیِق مشخص در این بخش نیز به خوبی 

مشهود است؛ بی آنکه نیاز باشد به بررسی ادات تأکیدی یا حصری بپردازیم، تنها به ذکر سه 

مورد از آیاتی که با تکیه بر سیاِق مورد تأیید مترجم، باید تأکید می شد، اما اینگونه نشد و نیز 

چند نمونه از اسلوبهای حصری بسنده می شود:

إِنَّا  >َوقَالُواْ  می کند:  نقل  چنین  کافران  قول  از  ابراهیم  سورۀ  نهم  آیۀ  در  خداوند  الف. 

ا تَْدُعوَنَنا إِلَيْهِ ُمرِيٍب< که این گونه برگردان شد )گفتند  رِْسلُْتم بِهِ ِإَونَّا لَفِي َشّكٍ ّمِّمَ
ُ
َكَفْرنَا بَِما أ

به  آن می خوانید  به سوی  را  ما  آنچه  به  نسبت  و  کافریم  فرستاده شده اید  بدان  بدانچه  ما 

شک اندریم(. اگر از ترجمه نشدن واو بگذریم، در حالی که حرف عطف است و در ادامۀ 

مطلب قبل آمده و هیچ دلیلی بر حذف آن وجود ندارد، و به راحتی می توان همانند هزاران 

مورد دیگر، با یک افزودۀ تفسیرِی داخل قالب مانند ]کافران[، به بهترین شکل واو را ظاهر 

از  با صرف نظر  کید هم بشدت ضعف دارد. زیرا  تأ ناحیۀ  از  کرد )و ]کافران[ گفتند...(. 

 
ً
کیدی که در لفظ آمده و حتی یک مورد آن هم در ترجمه ظاهر نشده، اساسا چندین ادات تأ

سیاق آیه و قراین لفظی و معنوِی موجود در همین آیه و آیات قبل و بعدش هم به خوبی 

نشان می دهد که در یک چنین مقامی که کافران قرار دارند و به شدت در صدد نفی و انکار 

کید است تا شدت انکارشان را برساند چنانکه در الفاظ   نیازمند تأ
ً
همه چیز برآمده اند قطعا

آیه به روشنی و وضوح تمام آمده است، ولی هیچ اثری از آن در ترجمه  نیست.

ب. خداوند در بیست و پنج آیۀ نخست سورۀ زخرف، ضمن بازگوکردن اندیشه های غلط 

و نادرست کافران و مشرکان، شدت نارضایتِی خود را همراه با خشم و غضب شدید، از آنان 
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اعالم داشته تا آنجا پیش می رود که در آیۀ 25 با صراحت می فرماید: >فَانَتَقْمَنا ِمنُْهْم فَانُظْر 

کیدی،  بِيَن<. در جایی که عالوه بر قراین لفظی و معنوی و ادات تأ َكيَْف َكاَن َعاقَِبُة الُْمَكّذِ
کید در ترجمه اند، آیا پذیرفتنی است در برگردان  سیاق آیات نیز شواهِد متقنی بر ضرورت تأ

آثَارِهِم  َعلَي  ِإَونَّا  ٍة  ّمَ
ُ
أ َعلَي  آبَاءنَا  وََجْدنَا  >إِنَّا  آیۀ 22  نباشیم؟!   کیدی  تأ آیاتی شاهد  چنین 

ْهَتُدوَن< چنین ترجمه شد )همانا  پدران خود را بر آیینی یافته ایم و ما در پِی آنان به هدایت  ّمُ
 مثل 22 هست و فقط بجای )مهتدون(، )مقتدون( دارد، 

ً
آیۀ 23 که دقیقا رسیده ایم(. و 

اینگونه ترجمه شد )ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و در پِی ایشان می رویم(. دو نکته در 

 مترجم خود رضایت می دهد دو آیه ای که از 
ً
اینجا قابل توجه است. نخست اینکه آیا واقعا

هر نظر عین هم هستند و به دنبال هم نیز آمده اند تا این اندازه  متفاوت ترجمه شوند؟ آیا 

هیچ ضابطه و قانونی در ترجمه وجود ندارد که برای مترجم روشن سازد در چنین مواردی 

چگونه باید ترجمه نمود؟ این تفاوت آشکار در ترجمۀ دو آیۀ شبیۀ به هم بر چه مبنایی قابل 

توجیه خواهد بود؟ اما نکتۀ دوم این است که اگر کافران و مشرکان خیلی عادی و معمولی 

به شرک و کفر شان اذعان داشته باشند که دیگر دلیلی بر خشم و غضِب شدید الهی که در 

آیۀ 25 به انتقام خداوند منتهی شود وجود نخواهد داشت.چنانچه در آیۀ 26هم خداوند 

ا َتْعُبُدوَن< ولی در  کید بسیار بگوید >إِنَّنِي بََراء ّمِّمَ می خواهد از زبان حضرت ابراهیم با تأ

 نیازمند 
ً
ترجمۀ آن خیلی ساده، آمده )من از آنچه... می پرستید بیزارم(. چنین مقامی قطعا

کید است تا اهمیت موضوع را برساند. تأ

ج. خداوند در آیۀ هفتم سورۀ قصص، زمانی که می خواهد به مادر موسی دلگرمی و 

اطمینان خاطر بدهد که علی رغم محبت سرشار مادرانه، نباید خوف و اندوه یا ترس و بیمی 

به خود راه بدهد و باید بر خالف تمامِی احساسات و عواطف مادرانه، طفل معصوم و فرزند 

إِلَيِْك  شیرخوار خود را به دست خویش به دریا افکند؛ از جمله چنین می فرماید >إِنَّا َراّدُوهُ 

باز خواهیم  تو  به  را  او  )که  ترجمه شد  اینگونه  و  بسیار ساده  که  الُْمرَْسلِيَن<  ِمَن  وََجاِعلُوهُ 
کیدی و در   به ترجمه در نیامدِن ادات تأ

ً
گردانید و از پیامبرانش قرار خواهیم داد( آیا واقعا

نظر نگرفتِن جملۀ اسمیه و از این دو مهم تر، بی توجهی به سیاق آیه در یک چنین امر مهم 

و حیاتی، قابل توجیه یا دفاع خواهد بود؟ کدام مادر در جهان هستی یافت می شود که آن 

قدر شجاع باشد که جرأت و جسارت آن را داشته باشد که پا روی تمام عواطف مادرانه اش 
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گذاشته، جگرگوشۀ خویش را به امواج متالطم دریا بسپارد؟ اینجاست که خداوند برای 

اطمینان بخشِی به وی، تنها به >َولَا تََخافِي َولَا تَْحَزِن< بسنده نکرده، حتی ضمیر مفرد هم 

کید )اّن( و به کارگیرِی جملۀ اسمیه، علم  به کار نبرد، بلکه به صیغۀ متکلم مع الغیر و با تأ

الیقین وی را به حق الیقین و عین الیقین بدل کرد تا بدون کمترین نگرانی ای، فرمان الهی را 

اجابت کند. آیا در چنین مقامی جای آن نیست که الاقل یک البته یا بی گمان یا همانا بیاید؟ 

اگر تأثیر سیاق در یک چنین مواردی نیست، پس در کجاست؟ متأسفانه از این نمونه ها 

بسیار است که نقل همۀ آنها موجب تطویل مقال می شود. 

ترجمه  در  گاهی  که  به چشم می خورد  ( هم 
َ

)إّن...ل برگردان  در  این وضعیت  مشابه 

ظاهر می شود مانند: آیات یوسف/ 11 و 12 و 14 و 30 و 53 و 55 و 61 و 63 ـ  رعد/3 

نَت َعلَيَْنا بَِعزِيٍز< به درستی )و تو بر ما هیچ اقتداری 
َ
أ و 4 ـ 65 و چنانکه هود/91 >َوَما 

 
ً
نداری( برگردان شد. اما روشن نیست چرا در آیات بسیار دیگری اینگونه عمل نشد و مثال

یونس/78 >َوَما نَْحُن لَُكَما بُِمْؤِمنِيَن< را )و ما به شما دو نفر ایمان نمی آوریم( ترجمه کرد؟ 

بَِتارِِك  نَْحُن  >َوَما  و یا در هود/53 که دوبار این اسلوب به کار رفت دوگونه ترجمه کرد؟ 

آلَِهتَِنا َعن قَْولَِك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن< = و ما به حرف تو از خدایان خویش دست بردار 
[ به تو ایمان نمی آوریم(. آیا سیاق آیه نشان نمی دهد که در چنین مقامی 

ً
نیستیم و ]اصال

 را باید داخل قالب جای داد؟ آیا چنین ترجمه هایی نشان 
ً
کید آورد؟ آیا قید اصال باید تأ

نمی دهد که مترجم فاضل، علی رغم داشتن دانش عربیت و ادبیت، روش تحقیق، و سبک 

َ لَيَْس  ّنَ الّلَ
َ
 روش تحقیق باشد هرگز نباید >َوأ

ً
و سیاق مشخصی در تحقیق ندارد؟ اگر واقعا

ّلِلَْعبِيِد< را در آل عمران/182 )و اینکه ]بدانید[ خدا نسبت به بندگان خود ستمگر  بَِظّلَاٍم 
نیست( ترجمه نمود؛ ولی در انفال/51 )و خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند( برگردان 

کرد. متأسفانه علی رغم وجود ترجمه های درسِت فراوان، از این نمونه ها نیزکم نیست که 

بطورجدی نیازمند بازنگری و اصالح است.
کیدی، استفاده از حرف جّر زاید )ِمن( بعد  ـ ما... ِمن: یکی دیگر از اسلوبهای نفی تأ
از حرف نفی )َما( هست که بطور مکرر در قرآن به کار رفته و مانند موارد قبلی ترجمه ای 
پاره ای آیات به درستی در ترجمه ظاهر شد مانند: بقره/270  دوگانه پیدا کرده است. در 
نَصاٍر< که ترجمه شد )و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست( و نیز مانند 

َ
الِِميَن ِمْن أ >َوَما لِلّظَ

آل عمران/ 22 و 56 و 91 >َوَما لَُهم ّمِن نَّاِصرِيَن< که چنین برگردان شد )و هیچ یار و یاوری 
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ندارند(. )اگرچه روشن نیست چرا )انصار( و )ناصرین( در این آیات مفرد ترجمه شد؟ 
ولی در برگردان اسلوب مذکور درست عمل نمود(. همچنین در ترجمۀ دو آیۀ 38 و 59 
سورۀ انعام به درستی چند بار قید نفی هیچ را تکرار کرد. آیۀ 38 چنین است >َوَما ِمن َدآبٍَّة 
ا فَّرَْطَنا فِي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء< که ترجمه  ْمَثالُُكم ّمَ

َ
َمٌم أ

ُ
رِْض َولاَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحيْهِ إِلاَّ أ

َ
فِي الأ

شد )و هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست، مگر 
آنکه امتهایی مانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکرده ایم(. بگذریم 
نه  و  پرندگان است  بارۀ  نیست، زیرا در  اینجا مناسب  )امتهایی( در  به  برگردان )امم(  که 
انسانها. شاید )گروه هایی( مناسب تر باشد. و آیۀ 59 هم چنین است >َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرقٍَة 
يَابٍِس...< که اینگونه برگردان گردید )و  َرْطٍب َولاَ  رِْض َولاَ 

َ
َحّبٍَة فِي ُظلَُماِت الأ َيْعلَُمَها َولاَ  إِلاَّ 

هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ  تر و 
نَزَل الّلُ َعلَي بََشٍر ّمِن َشْيٍء< نیز حتی دو بار 

َ
خشکی...(. در آیات 69 و 91 سورۀ انعام >َما أ

کلمۀ )هیچ( را آورده )هیچ چیز بر هیچ بشری نازل نکرده است( که نشان می دهد آوردن آن 
 )هیچ( دوم تفسیری است 

ً
اتفاقی نبوده، بلکه بر مبنای قاعدۀ مذکور است )بگذریم که اوال

 دلیلی برمعرفه ترجمه شدن )شئ( وجود ندارد.( ولی با این 
ً
و باید داخل قالب باشد. ثانیا

الِِميَن  همه، این قاعده در موارد متعددی ظهوری در ترجمه نیافت مانند: مائده/72 >َوَما لِلّظَ
نَصاٍر< که ترجمه شد )و ستمکاران یار و یاوری ندارند(. ویا مانند توبه/74 >َوَما لَُهْم 

َ
ِمْن أ

ٍ َولاَ نَِصيٍر< که در ترجمه اش آورده )و در روی زمین بی یار و یاور خواهند  رِْض ِمن َوِلّ
َ
فِي الأ

ماند(. شاید آیۀ 52 سورۀ انعام >َما َعلَيَْك ِمْن ِحَسابِِهم ّمِن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهم ّمِن 
َشْيٍء< به نحو بهتری در نظر نگرفتن اسلوب نفی مذکور را نشان بدهد که چنین ترجمه شد 
)نه حساب آنان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است(. نکتۀ جالبی که ترجمه نشدن )ِمن( 
ِحيٍص< چنین آورده )آیا هیچ  را زیر سؤال می برد این است که در ترجمۀ آیۀ 36 سورۀ ق >َهْل ِمن ّمَ
گریزگاهی هست؟( یعنی اگر پیش از حرف جّر زاید )ِمن( بجای نفی، استفهام بود هم آوردن 
 باید ترجمه شود ولی حتی 

ً
)هیچ( ضروری است؛ چه رسد در جایی که نفی آمده باشد که قطعا

در دو آیۀ بعد، یعنی در ق/38 هم آن را ترجمه نکرد! موارد دیگری که ترجمه نشد عبارت اند از: 
بقره/107، هود/ 6 و 27 و 50 و 61 و 113، رعد/ 11 و 33، کهف/26، شعراء/ 205، سجده/3 
و 4، شوری/48، ق/38. و مواردی که ترجمه شد عبارت اند از: بقره/120؛ انعام/ 4 و 38  و 59 
و 69 و 91، اعراف/80 و 94؛ هود/20 و 56 و 79 و 84؛ رعد/34، ابراهیم/22 و 38 و 44، 

احزاب/4؛ شوری/ 8 و 41 و 44 و 47؛ سباء/44 و 47. 
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9. دوگانگی در برگرداِن برخی دیگر از اسلوبها
کید ها منحصر نمی شود، بلکه در  دوگانگی در برگردان اسلوبها تنها به موارد نفی یا تأ

( یا )فعل مضارعی که در جواب امر( قرار 
َ

و .... ل
َ
برخی زمینه های دیگر مانند اسلوب )ل

 به ذکر نمونه هایی 
ً
بگیرد هم بروز کرده و شیوۀ واحدی در ترجمۀ آنها وجود ندارد که ذیال

از هر یک اشاره می شود:

 مجالی 
ً
(. بی آنکه در صدد شرح و توضیح این بحث باشیم، یا اساسا

َ
و ... ل

َ
الف. )ل

کید شود که، چه این )الِم( در جواب  برای طرح آن وجود داشته باشد، باید بر این نکته تأ

 و مشابه 
ً
، مطمئنا

ً
، قطعا

ً
کید بدانیم و معتقد به آوردن معادلهایی همانند: حتما )لو(را برای تأ

کیدی بودن آن باور نداشته و ضرورتی به آوردن قیدهای  آن در ترجمه باشیم؛ و چه به تأ

مذکور نبینیم؛1 در اینکه در برگردان چنین اسلوبی باید یک شکل و یکنواخت عمل کرد 

 > ًة َواِحَدةً ّمَ
ُ
جای تردید نیست. اینکه در ترجمۀ آیۀ هود/118 >َولَْو َشاء َرّبَُك لََجَعَل الّنَاَس أ

 همۀ مردم را امتی واحد قرار می داد( و مشابه آن 
ً
آورده شود )و اگر خدا می خواست حتما

اگر خدا  )و  به صورت   > َواِحَدةً ًة  ّمَ
ُ
أ لََجَعلَُكْم  الّلُ  َشاء  >َولَْو  نحل/93  و  مائده/48  در  را 

َشاء  >َولَْو  یا شوری/8  و  برگردان شود؛  می داد(  قرار  یگانه  امتی  را  می خواست همۀ شما 

< را به )و اگر خدا می خواست همۀ آنان را امتی یگانه قرار می داد(  ًة َواِحَدةً ّمَ
ُ
ُ لََجَعلَُهْم أ الّلَ

ترجمه نمود؛ قابل قبول نخواهد بود؛ زیرا نه تنها بیانگر دو گانگِی ترجمه و عدم هماهنگی 

نیز  آیات  قبیل  این  برگردان  در  مناسب  تحقیِق  روش  نبود  نشان دهندۀ  بلکه  است،  آن  در 

آیاتی رخ داده است که  بلکه در همۀ  نه فقط در نمونۀ مذکور،  این شیوۀ دوگانه،  هست. 

با )لو( و )ل( به کار رفته اند، به گونه ای که این چنین آیات را می توان به دو دسته تقسیم 

کیدی ترجمه شده اند مانند: بقره/20 ـ نساء/82 ـ 88  کرد: نخست آیاتی که با قیدهای تأ

ـ  مؤمنون/71  و   24 ـ  انبیاء/17  15ـ  و  حجر/14  ـ  یونس/54  ـ  هود/118  انعام/149ـ  و 

فرقان/51 ـ سجده/13 ـ یس/67 ـ زمر/47 ـ فصلت/14 ـ حشر/21. )جالب است که در 

( توضیح داده با 
َ

و( و )ل
َ
بیشتر آیاتی که این اسلوب آمده است، در ضمن شرح آیه دربارۀ )ل

کید می داند مانند صفحات 182 و 346 و 435؛ ولی با این همه،  ( را برای تأ
َ

صراحت )ل

کید ترجمه می کند.( در موارد متعددی بدون توجه به توضیحات خود، آیه را بدون تأ

1. درسنامۀ ترجمه، ص 178 ـ 179.
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کیدی ترجمه شده اند مانند: بقره/103 ـ 64  دستۀ دوم آیاتی است که بدون قیدهای تأ

و نساء/66 ـ 48 و مائده/65 ـ نحل/93 ـ 8 و انعام/58 ـ 96 و اعراف/176 ـ انفال/31 

این  مؤمنون/75.  ـ  کهف/18  ـ  اسراء/95  ـ  نحل/9  ـ  رعد/31  ـ  یونس/99  ـ  توبه/59  ـ 

( نیز به چشم می خورد که باید اصالح شود. 
َ

ناهماهنگی، در برگردان اسلوب )لوال ... ل

)توضیح دقیق این بحث، با تکیه بر شواهد متعدد قرآنی، در منبع مذکور آمده است(.

اما نکتۀ دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که نه فقط در ترجمۀ حرف 

 در ترجمۀ کل این اسلوب هم یکنواخت عمل نکرد. و 
ً
( یکسان عمل نشد؛ بلکه اساسا

َ
)ل

چنانچه در بسیاری از آیات، مانند چند آیۀ قبلی و یا نمونه های فراوان دیگر به درستی آنها را 

به گذشته معنا نمود، روشن نیست چرا وقتی به اهل کتاب می رسد بجای گذشتۀ پایان یافته 

 در ص237 در ترجمۀ آیات 65 و 66 سورۀ 
ً
به صورت شرطِی آینده ترجمه می شود؟ مثال

ْرنَا َعنُْهْم َسّيَِئاتِِهْم َولأْدَخلَْناُهْم َجّنَاِت الّنَعِيِم َولَْو  ْهَل الِْكَتاِب آَمُنواْ َواّتََقْواْ لََكّفَ
َ
ّنَ أ

َ
مائده >َولَْو أ

رُْجلِِهم...< 
َ
ّبِِهْم لأَكلُواْ ِمن فَوْقِِهْم َوِمن تَْحِت أ نزَِل إِلَيِهم ّمِن ّرَ

ُ
قَاُمواْ الّتَْوَراةَ َوالإِنِجيَل َوَما أ

َ
ّنَُهْم أ

َ
أ

چنین آورده است )و اگر اهل کتاب ایمان آورند و تقوی پیشه کنند، گناهانشان را خواهیم 

زدود و آنان را به باغهای پر نعیم ]بهشت[اندر سازیم. و اگر آنان به ]حقیقِت احکام[ تورات 

و انجیل و آنچه از نزد پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل کنند از باالی سر و از زیر 

 چنین ترجمه ای از نظر کالمی قابل قبول است؟ 
ً
پایشان روزی خواهند خورد... (. آیا واقعا

اینکه اگر اهل کتاب به ]حقیقت احکام[ تورات و انجیل عمل کنند با اعتقاد شیعی سازگار 

 حقیقت احکام چه معنایی دارد؟ و مگر آنان بجز تورات و انجیِل موجود، 
ً
است؟ و اصوال

چیز دیگری در اختیار دارند که در آن حقیقت احکام آمده باشد؟ و اگر مجازیم در برگردان 

( در اینجا چنین ترجمه کنیم چرا در موارد دیگری مجاز نباشم؟ بی تردید، مترجم 
َ

)لو ... ل

فاضل و فرزانۀ این اثر بهتر از نگارندۀ بی بضاعت می داند که نحوشناسان و دستورپژوهان 

)لو( را امتناعیه نام نهاده اند که به معنای غیرممکن بودن فعل شرط به امتناع جواب شرط 

ُ لََفَسَدتَا< به درستی چنین  است چنانکه ایشان هم در 22/انبیاء >لَْو َكاَن فِيِهَما آلَِهٌة إِّلَا الّلَ

 تباه می شد( و اکنون که تباه نشد 
ً
آورده اند )اگر در آن دو، جز الله خدایانی می بود، حتما

که  است  این حقیقت  بیان  نیز  اینجا  در  نیست.  بیشتر  یک خدا  آن  در  که  می دهد  نشان 

برخوردار  بسیاری  نعمتهای  از  می ساختند،  پیشه  تقوا  و  می آوردند  ایمان  کتاب  اهل  اگر 
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می شدند. اما اکنون که از این همه نعمتها محرومند نشان می دهد که بی ایمان و بی تقوا 

ِحّلَْت 
ُ
بوده اند. چنانکه در آیۀ 160 سورۀ نساء >فَبُِظلٍْم ّمَِن اّلَِذيَن َهاُدواْ َحّرَْمَنا َعلَيِْهْم َطّيَِباٍت أ

هِْم َعن َسبِيِل الّلِ َكثِيًرا< به صراحت بدان اشاره شده است. و استاد نیز در برگردان  لَُهْم َوبَِصّدِ
ْهُل الِْكَتاِب لََكاَن َخيًْرا لَُّهم...< به درستی چنین ترجمه نموده 

َ
آیۀ 110/آل عمران >َولَْو آَمَن أ

)و اگراهل کتاب ]به اسالم[ ایمان می آوردند برایشان بهتر بود(. پس چرا در این آیه چنین 

ترجمه نکرده اند؟ شاید نقل سخنی از استاد گرمارودی، بی وجه نباشد که در نقد ترجمۀ 

بخواهیم(  )اگر  آورده  که  نشاء(  )لو  برگردان  در  آیۀ 30 سورۀ محمد  ذیل  در  امامی  دکتر 

می نویسد: »در حالی که ]جز یک مورد استثنا که در کتب ادبی از جمله مغنی آمده است[ 

 همیشه بعد از لو هر فعل و لو مضارع باشد معنی ماضی می یابد یعنی ترجمۀ »لو 
ً
تقریبا

نشاء« در این آیه )اگر می خواستیم( است نه )اگر بخواهیم( ]که در ترجمۀ دکتر امامی  آمده 

است[«1 .

ب. فعل مضارع در جواب امر. در اینکه اگر فعل مضارع در جواب جمله های طلبی یا 

پرسشی قرار گرفت به حرف اضافۀ )تا( برای ارتباط میان اجزای دو جمله نیاز هست یا خیر دو 

نظر است، ولی آنچه مسلم است این است که مترجم باید با ترجیح یکی از این دو رأی، با اتخاذ 

شیوه ای واحد در جهت یکسان سازِی ترجمۀ خویش بکوشد. دوگانگی در برگردان به هر شکل 

 آیۀ 
ً
و شیوه ای که باشد مورد قبول نیست و متأسفانه در این مورد نیز یکنواخت عمل نشد. مثال

ذُْكرُْكْم< به صورت )مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم( ترجمه شد. همچنین 
َ
بقره/152 >فَاذُْكُروِن أ

ُكلُواْ< آورده )بگذارشان تا بخورند(. ولی در ترجمۀ آیۀ فتح/15 >ذَُرونَا 
ْ
در حجر/3 >ذَرُْهْم يَأ

رِْض 
َ
ُكْل فِي أ

ْ
نَّتَبِْعُكْم< آورده )بگذارید ما نیز دنبال شما بیاییم(. حتی در هود/64 >فََذُروَها تَأ

الّلِ< که دربارۀ ناقۀ صالح است، آورده )پس بگذاریدش در زمین خدا چرا کند(. یعنی بدون 
)تا(. ولی همین آیه را در اعراف/73 به )او را به حال خود وانهید تا در زمین خدا بچرد( برگردان 

 مطلوب 
ً
 یکی از آن دو باید درست باشد، قطعا

ً
نمود. این دوگانگِی در ترجمه در حالی که قاعدتا

نیست. در آیات بقره/58 و 68 و 135 و 152 ـ کهف/16 ـ نمل/12 ـ فاطر/37 ـ حدید/28 ـ 

مجادله/11 )دو بار(ـ  غافر/38ـ  فصلت/29ـ  نوح/ 3 و 4 و 10 و 11 همراه با )تا( آورد؛ ولی در 

بقره/69 و 70ـ اعراف/73ـ  اسراء/53ـ  فتح/15 بدون )تا( آورده است.

1. سنجۀ ترازو، مجلۀ بینات، ص 227.
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10. یکنواخت سازِی نثر ترجمه و یکسان سازِی متن آن
یکسان سازِی ترجمۀ قرآن از دو زاویه قابل بررسی است: نخست از جهت »شکلی و 

ظاهری« که می توان آن را یکنواخت سازِی نثر ترجمه نامید، بدین معنا که هر چند نگارش 

ترجمه فرایندی زماندار است و در طول چند سال به انجام می رسد و در طی این مدت 

ممکن است شیوۀ نگارش و نثر مترجم تغییر کند؛ ولی وی وظیفه دارد با یاری جستن از 

ویراستاران، نثر ترجمه را از نظر شکلی و ظاهری یکنواخت ساخته و آن را مطابق شیوه نامۀ 

و محتوایی«  از جهت »مفهومی  دوم  کند.  معیار عرضه  نثر  مبنای  بر  و  زبان  فرهنگستان 

که از آن به یکسان سازی تعبیر می شود. به این معنا که ِصرف یکنواختِی نثر ترجمه کافی 

نیست، بلکه مترجم موظف است در جهت یکسان سازِی محتوایی ترجمه نیز اقدام نماید، 

یا در دو سطح قابل تصور است: یکی در برگردان آیات  ُبعد  که این یکسان سازی در دو 

مشابه است که می توان آن را »یکسان سازِی خاص« نام نهاد که تنها در بخشی از ترجمۀ 

آیات باید اعمال شود. دیگری که می توان آن را »یکسان سازِی عام« نام نهاد، در کل قرآن 

و سرتاسر ترجمه اعمال می گردد که به اسلوبهای مختلف بیانی ـ اعم از منفی یا مثبت ـ ، 

کیدها ـ اعم از ادات یا حروف ـ و دهها مورد دیگری مشابۀ آن مرتبط می شود که  و انواع تأ

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 امروزه دیگر مسألۀ یکسان سازِی ترجمۀ قرآن، خواست و سلیقه نیست که مترجمی بدان 

باور داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه یک وظیفه است که مترجم آن را بپسندد یا نپسندد، 

باید بدان سو حرکت کند زیرا از یک طرف، وظیفۀ حرفه ای مترجم به عنوان مترجم، و وظیفۀ 

شرعِی وی به عنوان مترجم قرآن است که از انجام آن گریزی نیست؛ و از طرف دیگر، یک 

متد علمی و شیوه ای تجربه شده است که هرچند در آغاز راه است و برخی بی جهت با آن 

 در آینده به یک دانش یا فن تبدیل شده یا در قالب یک هنر برجسته 
ً
موافق نیستند؛ ولی قطعا

آن  در حوزۀ ترجمۀ قرآن مطرح خواهد شد، که در راستای بهسازِی ترجمه و زیباسازِی 

 فقط ترجمۀ قرآن به زبان 
ً
به عنوان هنر شاخص مترجم نیز شناخته خواهد شد؛ زیرا اوال

فارسی مطرح نیست که آن را بپسندیم یا نپسندیم، بلکه برگردان قرآن به همۀ زبانها را شامل 

می شود که در این صورت هرگز نمی توان تنگ نظرانه و محدود بدان نگریست یا آن را در 

 ترجمۀ دیگر متون مقدس مانند نهج البالغه 
ً
قالب یک زباِن خاص محصور ساخت. ثانیا
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کنار  در  محتوایی  یکسان سازِی  نیز  آنها  در  که  می شود  شامل  هم  را  سجادیه  صحیفۀ  و 

یکنواختی شکلی، امری مطلوب و پسندیده است. این همان نکتۀ ظریفی است که دکتر 

گرمارودی را بر آن داشت که علی رغم همۀ شایستگی های فردی، نه تنها ترجمۀ خویش 

 مترجم قرآن نیز بوده اند بسپرد، بلکه خود بارها پیش 
ً
را به چند ویراستار حرفه ای که بعضا

از انتشار و نیز بطور مکرر پس از انتشار همچنان به ویرایش و بهسازِی ترجمۀ خود اقدام 

نمود تا آنجا که عالوه بر اعمال دیدگاه های ویراستاران و منتقدان، اکنون که به چاپ چهارم 

رسیده، خود نیز بیکار نمانده و بنا به گزارش خبرگزاریها، پانصد اصالحیۀ دیگر بر آن افزوده 

است تا هر چه بیشتر در جهت بهسازِی آن تالش کرده باشد. بنابراین پذیرفته نخواهد بود 

که آیۀ به ظاهر ساده ای همانند >ال اله اال الله< یا >ال اله اال هو< که بارها در قرآن به کار 

رفته، دو ترجمۀ متفاوت پیدا کند چنانچه در مواردی از ترجمۀ حاضر مشاهده شد. 

11. مشکل آفرینِی قالبها
ترجمۀ  نهضت  موفقیت های  بزرگ ترین  از  یکی  بلکه  و  دستاوردها  مهم ترین  از  یکی 

قرآن در طول سه دهۀ اخیر، حرکت به سوی حذف پرانتز و قالب، یا به حداقل رساندن آن 

است که هرچند گامهای مثبت و مؤثری در این مسیر برداشته شده؛ اما تردیدی نیست که 

تا رساندن ترجمۀ قرآن به آنچنان جایگاهی که بتوان بدون کمک گرفتن از پرانتز، ترجمه 

را با متن سازگار کرد، راه درازی باقی مانده است که امید است همگام با پیشرفت زبان و 

تحول آن، کیفیت ترجمه نیز ارتقا یابد تا در آینده شاهد ظهور چنین ترجمه هایی باشیم. 

این  در  ترجمه ای  اندازه  هر  که  است  این  می نماید  تردیدناپذیر  حاضر  حال  در  آنچه  اما 

مسیر حرکت کند و بتواند به این هدف نزدیک تر شود که با کم ترین بهره از پرانتز و قالب، 

این  در  دیگر  نکتۀ  بود.  موفق ترخواهد  قطع،  بطور  کند،  منتقل  به خواننده  را  آیات  مفهوم 

زمینه آن است که در راستای مفهوم سازِی ترجمه، گاهی مترجم ناچار است از افزوده های 

تفسیری در داخل هاللین ) ( یا دو قالب ] [ بهره گیرد که البته این کار در پاره ای مواقع، به 

منظور اطالع رسانِی بیشتر به خواننده، به عمد از سوی مترجم مورد استفاده قرار می گیرد 

ترجمۀ  در  آنچه  می رسد  نظر  به  گیرد.  قرار  مخاطب  اختیار  در  افزون تری  گاهی های  آ تا 

حاضر رخ داده از همین نوع باشد که مترجم به دلیل انس زیاد و طوالنی مدتی که با تفاسیر 
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 حیفش آمده که بخشی از این حظ علمی و بهرۀ معنوِی خویش را در اختیار 
ً
داشته، ظاهرا

خوانندگاِن ترجمه اش قرار ندهد. به همین دلیل، برخالف تمامِی ترجمه های فارسِی قرآِن 

افزودۀ  را می توان سراغ گرفت که دسِت کم یک و گاهی چند  آیه ای  سالیان اخیر، کمتر 

تفسیری نداشته باشد، که با حروفی ریزتر در داخل دو قالب، قابل شناسایی اند. اما اگر 

 بر چندین هزار قالب بالغ می شود که اگر از تعداد شش هزار 
ً
قرار به احصای آنها باشد قطعا

 کمتر از آن نیست. 
ً
و چند صد آیۀ قرآن بیشتر نباشد مطمئنا

البته ناگفته پیداست که افزودن یک چنین حجم عظیمی از افزوده های تفسیری و قالبها، 

چه اشکاالت و اشتباهاتی را خواسته و ناخواسته به همراه خواهد داشت که متأسفانه ترجمۀ 

حاضر هم از آن بی نصیب نمانده است. و تعبیر »مشکل آفرینِی قالبها« با توضیحاتی که 

تقدیم خواهد شد، گزافه و اغراق نخواهد بود. زیرا پرانتز و قالب وقتی از حد متعارف فراتر 

 مقصود می شود و برای خواننده مشخص نمی شود که با 
ّ

 در برخی موارد مخل
ً
می رود واقعا

ترجمه سروکار دارد یا با ترجمه و تفسیر یا ترجمه ای تفسیرگونه؟ برخی از ایرادهایی که در 

این زمینه پدید آمده است عبارت اند از: آمیختگِی ترجمه با تفسیر؛ نارسایی و نامفهومِی 

ترجمه بدون قالب در پاره ای موارد؛ قرار گرفتن کلمه یا کلماتی درون قالب در جایی که 

باید بیرون آن باشد و یا بر عکس. در حالی که ترجمه باید حتی بدون پرانتز هم مفهوم باشد 

و پرانتز یا قالب جنبۀ فرعی داشته باشند نه اینکه آنگونه در معنا دخالِت تأثیرگذاری داشته 

باشند که ترجمه بدون آن قابل فهم نباشد، امری که در موارد متعددی در اثر کنونی رخ 

 نمونه هایی از هر یک از موارد مذکور به اختصار بیان می شود:
ً
نموده است. ذیال

الف. آمیختگِی ترجمه با تفسیر
عنـوان »ترجمـه، تحقیـق و نـگارش« کـه مترجـم محتـرم بـرای اثر خـود برگزیـده، به 

 ترجمۀ قرآن نیسـت، بلکـه در کنار آن، تفسـیر 
ً
خوبـی بیانگـر آن اسـت که ایـن اثر صرفـا

قـرآن هـم هسـت و بنابرایـن ترجمـه ای تفسـیرگونه اسـت کـه به طـور طبیعی یـک نوع در 

هـم آمیختگـِی ترجمـه و تفسـیر را بـه همـراه دارد. اما آنچـه از تیتـر مذکور مدنظر اسـت 

 نگارنـده از آغـاز هم بنای بررسـِی ایـن بخش را نداشـته؛ 
ً
بخـش تحقیـق نیسـت و اساسـا

چـرا کـه آن خـود نیازمنـد پژوهـش مفصـل دیگری اسـت. بلکه آنچـه از این بحـث مورد 
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نظـر اسـت بـه هـم آمیختگـِی ترجمـه و تفسـیر در برگـردان کالم خداونـد در بخشـی از 

آیـات اسـت که بـه نظر می رسـد از دو عامـل درونـی و بیرونی سرچشـمه می گیـرد: یکی 

بـه خاطـر انـِس زیاد با تفاسـیر اسـت کـه این انـِس طوالنی مـدت ناخواسـته خـود را در 

ترجمـه نمایان سـاخته اسـت کـه می تـوان از آن با عنـوان عامل درونـی یاد کـرد و دیگری 

بـه دلیـل آوردن افزوده هـای تفسـیرِی زیـاد در داخل قالب اسـت کـه می تـوان آن را عامل 

 ُحسـن فاعلی دارد؛ ولـی ممکن اسـت در برخی آیات، 
ً
بیرونـی نـام نهاد؛ کـه اگرچه قطعا

حسـن فعلی نداشـته باشـد.به چنـد نمونه توجـه فرمایید:

ـ در برگردان آیۀ نساء/153 >َفَعَفْونَا َعن َذلَِك< اینگونه آورده است )ولی از این گناهان شان 

در گذشتیم( که هم )ولی( و هم )گناهان شان( تفسیری است و در لفظ معادلی ندارد.

سخنی  را  یکتاپرستی[  ]آیین  )و  آورده  چنین  بَاقَِيًة<  َكلَِمًة  >وََجَعلََها  زخرف/28  در  ـ 

پایدار... قرار داد( که ضمیر )ها( بجای ترجمه، تفسیر شد. ضمن اینکه اگر افزودۀ تفسیرِی 

داخل قالب حذف شود، ترجمه نامفهوم است.

و  )تنها  قصص/83  کرد:  اشاره  نمونه ها  این  به  می توان  بحث  این  دیگر  موارد  از  ـ 

تدبر(،  و  فهم  روی  )از  فاطر/29  )فقط(،  سباء/27  آفرید(،  )که  سجده/7  هیچگونه(، 

غافر/5 )بدخواه( و غافر/44 )امروز( و غافر/83 )و تنها( و ... .

ب . نارسایِی ترجمه
دومین اشکالی که آوردن چندین هزار افزودۀ تفسیرِی درون قالب به همراه آورد این 

است که در مواردی، ترجمه تنها با وجود این افزوده ها قابل فهم است و با فرض حذف آن، 

نارسایی در ترجمه پیش خواهد آمد، امری که در مواردی رخ داده است. برای نمونه به این 

موارد توجه فرمایید:

ْو ُتْعرُِضواْ...< آورده )و اگر ]در امر گواهی،زبان را[ به 
َ
ـ در ترجمۀ نساء/153 >ِإَون تَلُْوواْ أ

کژی چرخانید ]یا پس از آشکار شدن حقیقت، از آن[ روی بگردانید...( آیا با فرض حذف 

 ترجمه مفهوم و رساست؟!
ً
قالب واقعا

ِ الَْبَناِت ُسبَْحانَُه...< آورده )و ]مشرکان به پندار یاوۀ خود[  ـ در نحل/57 >َوَيْجَعلُوَن لِلّ

برای خداوندی که از ]جمیع اوصاف مخلوق[ پاک و منزه است...(.
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نَزلَْنا َعلَيَْك الِْكَتاَب إِلاَّ...< اینگونه ترجمه شد )و قرآن را بر تو نازل 
َ
ـ آیۀ نحل/64 >َوَما أ

نکردیم مگر از آن رو که ]حقیقت معارف الهی را[ که دربارۀ آن ...(. 

ـ در برگردان مریم/76 آورده )و ]اعمال و آثار[ ماندگار شایسته در نزد پروردگارت ...(.

ـ در ترجمۀ طه/77 آورده )و البته به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه از ]خاک 

مصر[ روانه کن(. در این چند آیه و موارد مشابه آن، اگر قالبها حذف شوند ترجمه نامفهوم 

خواهد شد در حالی که نباید چنین باشد.

ج. درون قالبهایی که باید بیرون باشند
ایرادهایی که در این بحث اشاره می شود نه از جهت بی دقتی مترجم یا ویراستار، بلکه 

آنها  به خاطر حجم وسیع افزوده های تفسیری، پدید آمده که گویا دقت و توجه در همۀ 

انبوِه  این حجم  که  اشکاالتی  از جمله  بیرون است.  نفر  یا دو سه  توان یک  و  از ظرفیت 

افزوده ها می تواند در پی داشته باشد این است که گاهی یک واژه باید درون قالب باشد به 

اشتباه بیرون از آن قرار می گیرد و گاهی برعکس، واژه ای باید بیرون آن باشد درونش جای 

 در بقره/217 عبارت >قَِتاٌل فِيهِ< متن آیه هست و داخل قالب قرار گرفتن 
ً
می گیرد. مثال

ترجمه اش ]پیکار در[ اشتباه است چنانچه در ادامۀ آیه این اشتباه برطرف شد. به چند مورد 

به اختصار اشاره می شود:

کتاب[  این  ]در  آن  ترجمۀ  ولی  است  آیه  متن  الِْكَتاِب<  >فِي  نساء/140،  آیۀ  در  ـ 

گرفت  قرار  قالب  داخل  اشتباه  به  >َحنِيًفا<  ترجمۀ  انعام/161  درآیۀ  ـ  آمد.  قالب  داخل 

]و حق گرای[. ـ در هود/32 ترجمۀ >بَِما تَعُِدنَا< داخل قالب قرار گرفت ]...آنچه را وعده 

می دهی[. ـ یوسف/29 ترجمۀ >َعْن َهَذا<. ـ شعراء/216 ترجمۀ )َک(. ـ نمل/66 ترجمۀ 

ه/16 )در آن روز( و در موارد متعدد دیگری حروفی 
ّ
>فِي الآِخَرةِ<. ـ تغابن/6 )این(. ـ حاق

نظیر )َو( یا )به( یا )از( چنین وضعیتی پیدا کرده اند.

د. بیرون قالبهایی که باید درون باشند
گاهی برخالف مورد قبلی، باید کلمه ای درون قالب باشد ولی به اشتباه، بیرون از آن 

 در نساء/83 )جملگی تان( افزودۀ تفسیری است که اگرچه از مفهوم 
ً
ذکر شده است. مثال
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آیه قابل استنباط است؛ ولی در لفظ آیه وجود ندارد و باید درون قالب قرار گیرد. برخی 

نمونه های دیگر عبارت اند از:

ـ مائده/2 >ِإَوَذا َحلَلُْتْم فَاْصَطاُدواْ< = و چون از حال احرام بیرون آمدید مجاز به شکار 

در  و  است(  )بخشیده  مائده/11  در  همچنین  نیست.  لفظ  در  )مجاز(  کلمۀ  هستید(. 

مائده/67 )به طور کامل( و در مائده/70 )احکامی( تفسیری اند.

81/یونس  )او(؛  اعراف/204  )مصرف(؛  توبه/60  و  بود(  خوب  )چه  توبه/59  در  ـ 

(؛ نحل/46 )گیر و دار(؛ 
ً
)جملگی(؛ هود/38 )ما (؛ هود/63 )تکیه داشته(؛ یوسف/98 )حتما

طه/40 )به تو(؛ نمل/12 )بروی(؛ قصص/61 )از کسانی است که(؛ مجادله/7 )با یکدیگر نجوا 

نمی کنند(؛ تمامِی این عبارات، افزوده های تفسیری اند که باید درون قالب ذکر شوند.

عالوه بر ایرادهای چهارگانۀ مذکور، برخی اشکالهای دیگری هم، ناخواسته پیش آمد 

ْخرَِجْت 
ُ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ َخيَْر  >ُكنُتْم  آل عمران/110  آیۀ  ترجمۀ  در   

ً
مثال شود  بازنگری  است  بهتر  که 

تفسیرِی  افزودۀ  هستید...(.  امتی  بهترین  اسالم[  صدر  ]مسلمانان  )شما  آورده  لِلّنَاِس< 
داخل قالب ُموِهم این معناست که گویا فقط مسلمانان صدر اسالم از یک چنین ویژگی ای 

 ِصرف نزول آیه در شأن آنان دلیل انحصار آیه به آنها نخواهد 
ً
برخوردارند در حالی که اوال

 اگر قرار باشد به خاطر شأن نزول، عبارت داخل 
ً
شد چرا که »مورد مخصص نیست« ثانیا

قالب را بیاوریم در آن صورت باید در صدها مورد دیگر که نیاوردیم پاسخگو باشیم.

همچنین در پاره ای اوقات، چون در برگردان اسمهای نکره، مترادف می آورد، نشانۀ نکره 

به آخر مترادف که داخل قالب است اضافه می شود مانند نمل/75 )و ما من غائبه = و هیچ 

ِت بِآيٍَة = نشانه و ]معجزه ای[ بیاور( و یا رعد/7 
ْ
نهان ]و نهفته ای[ ...( یا شعراء/154 )فَأ

ّبِهِ< = چرا از نزد پروردگارش نشانه ]و معجزه ای به دلخواه ما[ فرود  نزَِل َعلَيْهِ آيٌَة ّمِن ّرَ
ُ
>لَْولآ أ

نمی آید؟. یعنی بدون قالب، ترجمه نارسا می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری
محاسن  و  مزایا  دارای  وحی،  کالم  از  زمانی  تحقیق«استاد  و  »ترجمه  تردید  بدون 

فراوانی است که در صورت برطرف ساختن نواقص و کمبودهاِی مختصری که گاهی به 

طور طبیعی در یک چنین پروژه های سنگینی پیش می آید، می تواند سالها مهمان خانه هاِی 
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با صفای خانواده های قرآنی باشد. آنچه در نقد این اثِر ماندگار، بر قلِم ناچیز این حقیر 

 به منظور بهسازی و پیراستِن آن 
ً
جاری شد ـ که امید است درست و صحیح باشد ـ صرفا

از برخی کاستیها صورت گرفته است که امید است قابل استفاده بوده و مورد توجه قرار 

گیرد. اکنون که جناب استاد توانسته اند به لطف الهی ناِم نیک خود را در زمرۀ مترجمان 

سخن وحی ثبت نمایند؛ شاید هیچ گزینه ای بهتر از این برایشان وجود نداشته باشد که از 

ه دراز بادا ـ در راه ترجمه یا تدوین آثار پربار 
ّ
باقِی عمر پر برکِت خویش هم ـ که ان شاءالل

دیگری در حوزۀ علوم قرآنی ـ بویژه در نگارش تفسیری فارسی، چنانچه پیش از این اشاره 

 در پناِه یاد و ناِم جاودانۀ قرآن، ماندگار خواهند شد. امید که چنین 
ً
شد ـ بهره برند که قطعا

بادا. خداوند به همۀ خدمتگزاراِن واقعِی قرآن و عترت، اجِر بی حساِب دارین عطا فرماید. 

آمین یا رّب العاملین

□
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