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چکیده
اگرچه در آغاز پیدایش تفسیر اختالف نظری وجود ندارد و مفسران فریقین شخص پیامبر
(ص) را اولین مفسر قرآن میدانند؛ ولی چنین اتفاق نظری در شروع ترجمه قرآن پدید نیامد
و از اقدام سلمان فارسی در قرن اول هجری تا دستور منصور سامانی در نیمه دوم قرن چهارم
سخن به میان آمده است .آنچه در این زمینه جای انکار ندارد این است که پس از صدور
جواز رسمی ترجمه قرآن به فتوای علمای ماوراء النهر در قرن چهارم ،نه تنها ترجمههای
مستقل فراوانی از قرآن ارائه شد ،بلکه پارهای مفسران نیز تفاسیر خود را به همراه ترجمه
قرآن عرضه نمودند که برخی از آنها در دورههای بعد به صورت مجزا انتشار یافت .از قدیمی
ترین تفسیرهایی که ترجمه کاملی از قرآن ارائه نمودند باید از«کشف االسرار» میبدی
و«روض الجنان» ابوالفتوح رازی نام برد و از معاصران نیز میتوان از تفسیر«المیزان» عالمه
طباطبایی و تفسیر«نمونه» مکارم شیرازی یاد نمود .یکی از آخرین تفسیرهای فارسی معاصر
که به همراه ترجمه کامل قرآن ارائه شد تفسیر«کوثر» است که به وسیله آیت اهلل یعقوب
جعفری از فضالی حوزه علمیه قم ،به نگارش در آمد .ایشان پیش از تفسیر ،به ترجمه آیات
و شرح«نکات ادبی» آن اقدام نمودند و ترجمه کاملی از قرآن عرضه کردند که اگرچه از
محاسن و مزایای فراوانی برخوردار است؛ اما همانند بیشتر ترجمههای معاصر ،با کمبودها و
کاستیهایی نیز مواجه شد که پارهای از آنها در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی
تدوین شده ،مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،نهضت ترجمه پژوهی ،تفسیر قرآن ،تفسیر کوثر ،یعقوب
جعفری.
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مقدمه
هرچند از آغاز رسمی ترجمه قرآن بیش از یازده قرن میگذرد؛ اما تالشهای درخور
اهتمام مسلمانان در این مدت طوالنی یکسان نبود و همانند همه دانشهای دیگر ،فراز و
فرودهایی در عرضه ترجمه قرآن پدید آمد .شاید اوج این شکوفایی را بتوان در عصر صفویه
و قاجار مشاهده کرد که ترجمههای فراوانی به زبان فارسی ارائه گردید؛ اما این گرایش با
شکوه تنها در حد یک جنبش و حرکت باقی ماند و هرگز به یک نهضت و نقطه عطف ،آن
گونه امروزه شاهد آن هستیم تبدیل نشد.امروزه بر طبق آمار رسمی وزارت ارشاد ،نه تنها
بیش از صد و ده ترجمه منظوم و منثور قرآن ارائه شد ،بلکه صدها مقاله در نقد و معرفی
این ترجمهها نیز انتشار یافت و چندین مجله تخصصی هم در این حوزه راهاندازی شد و
برخی مراکز پژوهشی اختصاصی در زمینه ترجمه قرآن نیز پدید آمد .عالوه بر این ،پارهای
مفسران نیز به هنگام تفسیر قرآن به ترجمه آیات توجه ویژه نشان دادند و پیش از تفسیر هر
آیه ،به ترجمه آن نیز اقدام نمودند که چون پارهای از این ترجمهها مورد توجه ترجمه پژوهان
قرآنی قرار گرفت ،برخی از آنها به وسیله خود مفسر یا عالقه مندان دیگر به صورت مجزا
گردآوری شد و پس از بازنگری و ویراستاری انتشار یافت .حتی گاهی ترجمههایی بر مبنای
برخی تفاسیر شکل گرفت ولی نه به دست خود مترجم بلکه به وسیله افراد دیگری که عالقه
مند به ترجمه و تفسیر بودند مانند ترجمه قرآن حجت االسالم سید محمدرضا صفوی که بر
اساس تفسیر المیزان تدوین شد و ترجمه علی کرمی که بر مبنای مجمع البیان ارائه گردید.
یکی از آخرین تفسیرهای فارسی که به تازگی به میراث معنوی جامعه اسالمی عرضه شد
تفسیر«کوثر» نام دارد که با تالش بیست و دو ساله مفسر فرهیخته ،آیت اهلل یعقوب جعفری
به نگارش در آمد .آیت اهلل جعفری که از فضالی حوزه علمیه قم و صاحب آثار محققانه
بسیار دیگری در زمینههای مختلف علوم اسالمی ،به ویژه علوم قرآن است ،در این اثر
ارزشمند که با نثری روان و عباراتی زیبا به نگارش درآمده و برای عالقه مندان فارسی زبان،
به ویژه دانشجویان و طالب بسیار مفید است ،عالوه بر تفسیر ،به ترجمه آیات و شرح«نکات
ادبی» آن ،اعم از صرفی ،نحوی ،بالغی ،واژگانی و غیره نیز اقدام نمود و ترجمه کاملی از
قرآن عرضه کرد که محاسن بسیاری دارد و دقت نظرهای فراوانی در آن مشاهده میشود؛ با
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این حال ،همانند همه ترجمههای ممتاز معاصر ،کمبودهایی در آن پدید آمده که پارهای از
آنها در مجال کنونی مورد بررسی قرار میگیرد.
طرح مسأله
مطمئنا ترجمه قرآن در یک اثر تفسیری میتواند ارزش افزودهای برای آن به شمار آید؛
ولی این گونه نیست که بدون ترجمه آیات نتوان تفسیری ماندگار عرضه کرد .بر همین اساس،
پارهای مفسران بدون ترجمه آیات به تفسیر قرآن پرداختند که تفسیر«تسنیم» از آن جمله
است .و برخی دیگر به ترجمه آیات هم اهتمام ویژهای نشان دادند که تفسیر«کوثر» از این
قبیل است .طبیعی است وقتی مفسری در وادی ترجمه قرآن نیز وارد میشود ،عالوه بر
اندیشههای تفسیری ،از نظر ایدههای ترجمه پژوهانه قرآنی هم خود را در معرض داوری
دیگران قرار میدهد و صاحب نظران این حوزه درباره آن به اظهارنظر میپردازند .امری که
مفسران دسته اول ،حداقل از این زاویه مورد قضاوت قرار نمیگیرند .از جمله مفسرانی که
به ترجمه قرآن هم عالقه نشان داد مؤلف تفسیر کوثر است که در دو بخش به ترجمه آیات
پرداخت .نخست وقتی است که به تفسیر قرآن بر اساس نظم فعلی آن اقدام میکند و برای
رسیدن به این هدف ،در ابتدا یک یا چند آیه از سوره مورد نظر را میآورد و پیش از آنکه
به توضیح و تفسیر بپردازد به ترجمه آیات اقدام میکند و پس از ترجمه به بیان«نکات ادبی»
اقدام مینماید و سپس در ذیل عنوان «توضیح و تفسیر» به شرح آیات میپردازد .اما از آنجا
که شیوه تفسیری ایشان«تدبر» در آیات است و از«فهم قرآن با قرآن» کمک میگیرد ،به
هنگام«توضیح و تفسیر» هم بسیاری از آیات را به عنوان شاهد یا قرینه میآورد و به ترجمه
آنها اقدام مینماید( .اقدام ارزشمندی که به هنگام نقل روایات هم انجام میدهد و صدها
روایتی را که به عنوان مؤید در تفسیر خود آورده تماما ترجمه نموده است) .به همین دلیل،
در این تفسیر با دو نوع ترجمه قرآن رو به رو هستیم که هر یک از این دو را باید به طور
مستقل مورد بررسی قرار داد .آنچه در مجال کنونی محور بررسی و اظهارنظر است به قسمت
اول یعنی ترجمه آیات پیش از آغاز تفسیر مربوط میشود که در مقایسه با ترجمه آیات در
دل تفسیر ،از دقت بیشتری برخوردار است و همین بخش است که مفسر فرزانه در نظر دارد
با گردآوری و بازنگری آنها ،ترجمه قرآنی عرضه نماید .ولی ترجمه آیاتی که به عنوان شاهد
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در هنگام تفسیرآورده اند ،از دقت نظرهای بخش نخست برخوردار نیست و شاید بهتر باشد
جناب جعفری اکنون که از نگارش تفسیر فراغت یافته اند به اصالح و بازنگری پارهای
ایرادهای این بخش هم بپردازند .مطمئنا تا کنون تمام همت ایشان معطوف به نگارش تفسیر
و اتمام آن بود .اما اکنون که چنین توفیقی نصیب ایشان شد نه تنها شایسته است که به برطرف
ساختن کمبودهای آن اقدام نمایند ،بلکه به شکرانه چنین نعمت بزرگی که خداوند نصیبشان
نمود ،باید بهسازی و نوسازی این اثر ارزشمند را در دستور کار خویش قرار دهند تا باقیات
الصالحات شایستهایی از ایشان به یادگار بماند.
تفسیر کوثر در یک نگاه
تفسیر کوثر که به زبان فارسی به نگارش درآمده و به تازگی در دوازده مجلد به مشتاقان
و عالقه مندان عرضه شده ،در زمره آثار قرآنی ممتازی است که علیرغم تفسیرهای فراوانی
که در چند دهه اخیر بر قرآن کریم نگاشته شده ،از برخی ویژگیهایی برخوردار است که به
تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت .این تفسیر نه تنها از نظر محتوایی ،غنی و پربار است،
بلکه از جهت روشی نیز کامال روشمند است و به لحاظ نگارشی هم نثری روان و خوشخوان
و قلمی شیوا و رسا دارد .آیت اهلل سبحانی در معرفی این تفسیر چنین نوشته اند :از
دستاوردهای نهضت قرآنی در قرن پانزدهم تفسیر گرانسنگ«کوثر» است که با شیوهای
متناسب با نیازهای روز نگارش یافته و برای مخاطبان خاص خود هدیه گرانبهایی را تقدیم
داشته است .مؤلف محترم که خود یکی از پیشکسوتان علوم قرآنی در حوزه علمیه قم است
به نگارش چنین تفسیری دست زده که از این ویژگیها برخوردار است:
-1پس از نقل آیاتی که با هم پیوندی خاص دارند و ترجمه روان آنها ،به نکات لغوی و
ادبی آیات پرداخته و این بخش ادبی را از تفسیر آیات جدا کرده است.
-8از یادآوری احتماالت بیپایه که برخی مفسران با ذکر آنها تفاسیر خود را پر کرده اند
خودداری نموده و محکم ترین و استوارترین احتمال در مفاد آیه را متذکر میشود.
-1از ذکر شان نزولها جز در مواردی که میتواند ابهام آیه را برطرف کند چشم پوشیده
و از روایات پیشوایان دین (ع) هم در حد امکان بهره کافی برده است.
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-4در این تفسیر عالوه بر استفاده از سخنان مفسران شیعه و سنی ،مطالب جدید و
ابتکاری فراوانی وجود دارد.
-0در برخی آیات به یک رشته مسائل فقهی ،علمی ،فلسفی و تاریخی اشاره شد که
بررسی گستردهای را میطلبد ولی برای پرهیز از تحمیل آن بر آیات ،این مطالب را پس از
تفسیر آیات ،طی بحثهای مستقلی آورده است.
-5این تفسیر برای مخاطبانی خاص نگاشته شد که دانشجویان حوزه و دانشگاه و کسانی
را که معلوماتی در آن پایه دارند ،شامل میشود .ما این اثر مفید را به عموم دانشجویان و
همه پژوهشگران قرآنی توصیه مینماییم و این خدمت بزرگ را به مؤلف محترم جناب آقای
جعفری که از نویسندگان با سابقه حوزه و صاحب آثار علمی فراوانی است تبریک میگوییم
و توفیقات بیشتر ایشان را از خداوند بزرگ خواستاریم (سبحانی:1122 ،ج،1ص .)148استاد
خرمشاهی نیز ضمن تمجید فراوان از این اثر و مؤلف آن چنین نوشتند« :تفسیری است بسیار
متین و پرمغز و خوش تدوین و پر اطالع و سرشار از نکات علمی که با نثری روشن و روان
و خوشخوان نگاشته شده است.نه ایجاز مخل دارد و نه اتالف ممل ،و احاطه علمی و قرآن
شناسی مؤلف از سراپای آن آشکار است و در عین حرفهای و تخصصی بودن،برای
غیرمتخصصان هم مفهوم است» (جعفری:1145،ج ،0ص1؛ نیز بنگرید :خرمشاهی،
:1111ج ،1ص.)244
به باور نگارنده ،مهمترین ویژگی این تفسیر اجتهادی بودن آن است که تماما برخاسته از
اندیشههای تفسیری مؤلف و نتیجه تحقیقات و تأمالت شخصی ایشان است بی آنکه تحت

تأثیر نام و جایگاه مفسران پیشین و اندیشههای تفسیری آنان قرار گرفته باشد .ایشان علی-
رغم اینکه به حدود پانصد منبع دست اول که در پایان جلد دوازدهم نمایه شده مراجعه کرده

اند ،آنچه را که خود میپسندیده اند در تفسیر آیات آورده اند .البته این سخن هرگز به معنای
تأیید صددرصد همه آن آرا و اندیشهها نیست؛ چرا که اندیشهها همواره در معرض نقد و
بررسی ،و نقض و ابرام قرار دارند ،بلکه تأکید بر این نکته است که اساس این اثر ارزشمند،
هم در بخش تفسیر و هم در قسمت ترجمه بر پایه اجتهاد شخصی و استقالل رأی مفسراست.
اما در آنچه که به ترجمه آیات مربوط میشود و محور نقد و بررسی حاضر است باید گفت
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عالوه بر اجتهادی بودن ترجمه ،مترجم توانست با حذف قالبها و به حداقل رساندن پرانتزها،
ترجمهای مفهوم و روان ارائه نماید که اگر برخی کمبودها و کاستیهایش برطرف شود قطعا
ترجمهای ماندگار ارائه خواهد شد .پیش از پرداختن به نمونههایی از این کمبودها شایسته
است دشواریها و سختیهای ترجمه قرآن به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.
دشواریهای ترجمه قرآن
اگرچه در همه مقالههای ترجمه پژوهانه قرآنی و تمامی آثار مربوط به نقد ترجمه قرآن،
مطالب متنوع بسیاری در باره سختیها و دشواریهای برگردان قرآن نگاشته شده است و هر
یک از آنها موضوع خاصی را محور بررسی خود قرار داده اند؛ اما برخی مترجمان و پارهای
منتقدان نیز مقالههای مستقل فراوانی در ذیل همین عنوان یا عناوین دیگری
نظیر«لغزشگاههای ترجمه قرآن» به نگارش درآورده اند که اگر همه این مباحث یکجا
گردآوری شود قطعا بر چندین مجلد کتاب پرحجم بالغ خواهد شد .با این حال ،همه قرآن
پژوهان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در این زمینه باید همچنان گفت و نوشت تا به تدریج
به یک ترجمه آرمانی و مطلوب دست پیدا کرد.
برای اثبات اهمیت این موضوع به ویژه برای آنان که دشواری ترجمه قرآن را چندان
جدی نمیگیرند و برگردان آیات را امری ساده میپندارند که میتوان ظرف مدت کوتاهی به
انجامش موفق شد خوب است برگردان (ألقی السحره ساجدین) را در ترجمه حاضر مورد
بررسی قرار دهیم و این دسته افراد هم برگردان همین یک آیه کوچک سه کلمهای را که
ظاهرا معنایی روشن دارد در«پایگاه جامع قرآن» که در بردارنده صدها ترجمه و تفسیر
قرآن به زبانهای مختلف است در اینترنت جست و جو نمایند و ترجمههای مختلفی از همین
فعل مجهول (القی) را که نادرستی بعضی از آنها با همان نگاه اول روشن است مشاهده فرمایند
و اختالف نظر فراوان مترجمان در برگردان این آیه را مد نظر قرار دهند تا سختی و دشواری
ترجمه قرآن به خوبی برایشان قابل لمس شود.
مقدمتا باید یادآور شد که حضرت آیت اهلل جعفری در برگردان فعلهای مجهول و قیدهای
حالت دقت بسیاری مبذول داشتند و از این بابت ایراد عمدهای در برگردان آیات مشاهده
نمیشود؛ اما چنین توجهی در همه آیات انجام نگرفت و در مواردی ،شاهد بروز ایراد در
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ترجمه هستیم که یکی از بهترین نمونههای آن برگردان (ألقی السحره ساجدین/سجدا) است
که در/ 185اعراف (جادوگران سجده کنان افتاده شدند) برگردان گردید و در/15طه
(جادوگران سجده کنان به رو افکنده شدند) ترجمه شد و در/45شعراء (جادوگران سجده
کنان بر زمین افتادند) برگردان شد که به نظر نمیرسد ترجمه دقیق آیه به خواننده فارسی
زبان منتقل شود .اگر همین یک آیه سه کلمهای را در دهها ترجمه معاصر یا متقدم در پایگاه
مذکور مورد بررسی قرار دهیم به روشنی در مییابیم که تنها واژهای که در برگردان آن اتفاق
نظر وجود دارد (السحره) است که به (جادوگران) یا (ساحران) ترجمه شد.
ولی در برگردان فعل مجهول (ألقی) و قید حالت (ساجدین) اتفاق نظر چندانی وجود
ندارد .در بررسی (القی) باید به چند نکته توجه نمود .نخست اینکه هرچند عالوه بر ترجمه
حاضر ،در یکی دو ترجمه پیشین هم( ،افتاده شدند) و (افتاده بودند) به عنوان معادل برای
(القی) آمده است؛ اما چون (افتادن) مربوط به فعلهای الزم است و نمیتوان از این مصدر
فعل مجهول ساخت و در فارسی امروز هم کاربردی ندارد ،مترجمان دیگر از چنین معادلی
استفاده نکردند ،به ویژه که اگر قرار بر استفاده از این فعل باشد هم باید (افکنده شدند) یا
(انداخته شدند) برگردان گردد نه (افتاده شدند) .شاید با مالحظه همین ایراد باشد که چنانچه
مشاهده شد آیه/45شعراء در ترجمه حاضر (افتادند) برگردان گردید که به نظر میآید ترجمه
درست آیه همین باشد؛ زیرا اگرچه این فعل هم الزم است ولی معنای آیه را به خوبی منتقل
میکند خصوصا با توجه به این نکته که گاهی باب افعال به معانی دیگری غیر از متعدی هم
به کار میرود و در معنای مطاوعه و فعل الزم و ثالثی مجرد نیز کاربرد دارد .و سخن نگارنده
هم در این باره نیست که چرا فعل (القی) الزم ترجمه شد بلکه ایراد به برگردان آن است که
(افتاده شدند) آمده که در فارسی کاربردی ندارد.
اما اگر این توضیحات هم مورد پذیرش نباشد در آن صورت باید معادل دیگری را از
زبان فارسی پی دا نمود که ظرفیت فعلی این زبان تا کنون چیزی بهتر از آن را وضع نکرده
است .نکته دوم این است که اگرچه فعلهای مجهول از نظر ساختاری از فعلهای متعدی ساخته
می شوند و فعل (ألقی) هم چون از باب افعال است از همین مورد است و از قضا در همه
کاربردهایش که دهها بار در قرآن تکرار شده و بخش قابل توجهی از آن هم به موضوع
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مذکور مربوط میشود متعدی به کار رفته و معنای (افکندن) و (انداختن) دارد؛ اما در این
نکته نیز نمیتوان تردید داشت که فعل مجهول در زبان عربی گاهی در معنای فعل معلوم
است با نکتهای افزوده در معنا که در این آیه هم میتوان آن نکته را مشاهده کرد .مثال
(استشهد) همان معنای (استشهد) را میفهماند و هر دو فعل بر معنای (به شهادت رسید)
داللت دارند .تنها تفاوت در این است که اوال (استشهد) در زبان عربی فصیحتر و زیباتر است
و به همین جهت کاربرد بیشتری دارد .ثانیا نشان میدهد که آن فرد به وسیله فرد دیگری به
شهادت رسید .این همان نکتهای است که در آیه مذکور هم به شکل دیگری به چشم میخورد
و برخالف بسیاری از ترجمهها که معادلهایی همچون (به سجده وادار شدند)( ،به سجده
افکنده شدند)( ،به سجده انداخته شدند) و (خویشتن را به سجده بیفکندند) آورده اند که
مستقیم و غیر مستقیم بیان میکند که یک عامل بیرونی آنها را وادار به سجده نمود ،آمدن
چنین فعل مجهولی برای بیان این نکته است که آنها پس از مشاهده معجزه حضرت موسی و
تحت تأثیر عظمت اعجازی که آن حضرت آورد بی اختیار به سجده افتادند و خدای یگانه
را سپاس گفتند ،یعنی چیزی یا کسی از بیرون آنها را به سجده وادار نساخت ،بلکه تحت
تأثیر یک درک و احساس درونی و به طور غیر ارادی و ناخودآگاه وادار به سجده شدند
چنانچه مترجم نیز به درستی در تفسیر آیه بدان اشاره نموده چنین فرمود« :تعبیر«القی=افتاده
شد» که در اینجا به صورت فعل مجهول آمده عظمت کار موسی را میرساند که آنچنان
بزرگ بود و آنچنان در جادوگران اثر کرد که بی اختیار به حال سجده افتادند»
(جعفری :1145،ج ،4ص.)128
این همان نکته ظریفی است که موجب شد فعل مذکور به صورت مجهول به کار رود و
برخی مترجمان ،به ویژه در ترجمههای معاصر بدان متفطن شده در برگردان این آیه ،افزوده
تفسیری (بی اختیار) را در ترجمه خویش ذکر کرده اند و آیه را این گونه برگردان نمودند:
(جادوگران بی اختیار به سجده افتادند) .یا (جادوگران (بی اختیار) به سجده افتادند) .این
برداشت از آن جهت قابل تامل است که سیاق آیاتی که پس از این آیه آمده است آن را
تأیید میکند به ویژه آیاتی که از قول جادوگران نقل شده که (آمنا برب العالمین) و (انا الی
ربنا منقلبون) و یا تهدید فرعون که گفت( :القطعن ایدیکم و ارجلکم من خالف و اصلبنکم
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اجمعین) .اما نکته دیگری که در برگردان (القی)در برخی ترجمهها مشاهده میشود استفاده
از معادل (در افتادند) است در حالی که (به سجده درافتادند) نه تنها هیچ مزیت و هیچ بار
معنایی اضافه ای در مقایسه با (به سجده افتادند) ندارد ،بلکه این ابهام و ایهام را در پی دارد
که با معنای (نزاع) و (درگیری) اشتباه میشود.
مخاطب فارسی زبان از (افتادن) یک معنا میفهمد و از (درافتادن) معنایی دیگر .فعلهای
پیشوندی را در صورتی باید به کار برد که بر معنای تازهای داللت نمایند مانند (داشتن) که
به معنای دارا بودن است و (برداشتن) که به معنای گرفتن است و نمیتوان این دو را به جای
هم به کار برد .چنانچه (گذشتن) با (درگذشتن) متفاوت است و نباید آنها را معادل هم در
نظر گرفت .همان گونه که (رفتن) با (فرورفتن)( ،فرستادن) با (فروفرستادن)( ،آمدن) با
(درآمدن)( ،انداختن) با (برانداختن)( ،خوردن) با (فروخوردن) و (گرفتن) با (فراگرفتن)
متفاوت است و از این نمونهها در زبان فارسی بسیار زیاد است که هیچ کس آنها را معادل
هم یا به جای هم به کار نمیبرد .بر همین اساس به نظر نمیرسد (برگرفتن) در01و/04بقره
و (درگرفتن) در/00بقره و/101نساء برگردان مناسبی برای (فاخذتکم الصاعقه) باشد که
(پس صاعقه شما را درگرفت) ترجمه شد و مشابه آن در/44ذاریات (پس صاعقه آنها را
برگرفت) برگردان گردید .اما نکته آخری که در این زمینه وجود دارد و انتظار میرود که در
برگردان قرآن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و امروزه در دانشهایی نظیر زبانشناسی،
معناشناسی ،نشانه شناسی و کاربردشناسی که ارتباط تنگاتنگی با مسأله ترجمه و فهم قرآن
دارند نیز بسیار مورد بحث قرار میگیرد این است که معانی واژهها را باید در درون متن
جست و جو کرد و به کاربرد آنها در متون مختلف و جایگاههای متفاوت توجه داشت تا
بتوان معنای صحیحی از آنها استنباط نمود .این اصلی است که در گذشته هم نه تنها قرآن
پژوهان بدان توجه داشتند و در کتابهایی همچون«االشباه و النظائر»« ،وجوه القرآن»
و«معانی القرآن» به بحث پیرامون آن میپرداختند و امروزه هم بسیاری از قرآن پژوهان بر
آن تأکید میورزند؛ بلکه بخشهایی از آن در بحث الفاظ علم اصول هم از دیرباز مورد توجه
بود و به بحث و بررسی آن مشغول بودهاند.
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بر همین اساس چنین به نظر میرسد که اگر در برگردان آیه مذکور هم پیش از هر منبع
دیگر ،سراغ قرآن برویم و به کاربرد این فعل در آیات مختلف توجه نماییم به خوبی میتوانیم
به معنای دقی ق آن پی ببریم و نیازی به این همه تکلف در ترجمه نداریم .فعل (القی) و
مشتقات آن ،چه به صورت معلوم و چه به صورت مجهول در دهها آیه قرآن به کار رفت و
به درستی به معنای متعدی خود یعنی (انداختن) یا (افکندن) آمده است .اما همین فعل در
پارهای موارد از معنای اصلی خود خارج شد و در ترکیب با واژههای دیگر ،معانی جدیدی
پیدا کرد که برخی مترجمان بدان توجه داشتند و در ترجمه خود آن را مراعات کردند .نمونه
بارز آن را میتوان در برگردان (ألقی السمع) در آیه (ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او
ألقی السمع و هو شهید) در/11ق مشاهده کرد که همه مترجمان از معادلهایی نظیر (گوش
فرا دهد)( ،گوش سپرد)( ،گوش بسپرد)( ،گوش میسپارد)( ،حق نیوش است) و مانند آنها
استفاده کرده اند و هیچ مترجمی از این جمله فعلیه که مرکب از فعل و فاعل و مفعول است
معنای (افکندن)( ،گوش افکندن) یا اموری مشابه آنها استنباط نکرده است .همچنین هیچ
مترجمی عبارت (و لو القی معاذیره) در/10قیامت را بر ظاهر لف خود حمل نکرد ،بلکه به
این ترکیب و کاربرد ویژه آن در متن آیه نگاه کرد و معنای (بهانه جویی) و (عذرتراشی)
آورده است .در اینجا نیز آنچه از معنا و مفهوم آیه و این چنین ترکیبی به دست میآید همین
است که جادوگران با مشاهده عظمت کاری که حضرت موسی انجام داد بی اختیار به خاک
افتادند و سر به سجده گذاردند .چنانچه مفسر فرزانه هم این نکته را در چند جای تفسیر
خود آورده چنین فرمود« :پس از آنکه عصای موسی سحر آنها را باطل کرد ،ساحران دیدند
که کار موسی سحر نیست بلکه او باید از جانب خدا چنین کار عظیمی را کرده باشد و آنها
بهتر از همه به کار موسی پی برده بودند و لذا همه به حالت سجده افتادند» (همان :ج،5
ص .)028و در تفسیر آیه/45شعراء این گونه آورد«:چون آنها[= ساحران]خود در سحر و
جادو متخصص بودند و سحر را از معجزه تشخیص میدادند ،برای همین بود که ساحران در
همان حال خود را سجده کنان به زمین انداختند» (همان :ج ،1ص .)051این نکته را میتوان
یکی از عناصر بسیار مهم در ترجمه قرآن به حساب آورد که در آیات نسبتا زیادی کاربرد
دارد .چنانچه بسیاری از مترجمان از عبارت (و لما سقط فی أیدیهم) در/144اعراف یک
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مفهوم کنایی فهمیدند و بدون وابستگی شدید لفظی ،معادلی همانند (چون پشیمان شدند) و
مشابه آن آورده اند( .البته این آیه در ترجمه آقایان مکارم ،مجتبوی ،رضایی ،معزی ،ملکی،
صفوی ،ارفع ،صادقی ،سراج ،شعرانی ،صلواتی و کرمی به همان معنای لفظی آیه در نظر
گرفته شد و اشتباه معنا گردید) .اما بخش دیگر این بحث به ترجمه قید حالت (ساجدین)
در/185اعراف و/45شعراء و (سجدا) در/15طه مربوط میشود که اگرچه (سجده کنان)
معادل مناسبی برای این واژه به حساب میآید؛ اما وقتی (ساجدین=سجده کنان) با فعل
(القی) همراه میشود و در ترجمه (سجده کنان افتاده شدند)( ،سجده کنان به رو افکنده شدند)
یا (سجده کنان بر زمین افتادند) میآید مفهوم دقیقی پیدا نمیکند؛ زیرا به گونهای است که
گویا (سجده کردن) یا (سجده کنان) یک چیز است و (افتادن) یا (افتاده شدن) چیزی دیگر.
در حالی که چنانکه در/11ق و /10قیامت مشاهده شد در این گونه موارد ،فعل جمله به
همراه اجزایی که دارد در مجموع یک معنا را افاده میکند و اینچنین قیدهای حالتی همانند
ضمیرهای فصل و مفعول های مطلق تأکیدی برای فعل پیش از خود هستند و با هم معنای
(به سجده افتادند) را افاده میکنند چنانچه در برخی ترجمهها هم همین برگردان آمده است.
خصوصا با توجه به این نکته که قید حال در زبان عربی دو گونه کاربرد دارد و هر دو هم
بارها در قرآن به کار رفته اند.
یکی حال تأسیسی است و دیگری حال تأکیدی .برای حال تاکیدی نمونههایی نظیر
(فتبسم ضاحکا)( ،ولوا مدبرین)( ،ال تعثوا فی االرض مفسدین) و موارد متعدد دیگر را میتوان
شاهد آورد .در این گونه موارد ،قیدهای حالت را باید به عنوان قیدهای تأکیدی در نظر
گرفت و نباید انتظار داشت که مترجم ،هم (تبسم) را معنا کند و هم (ضاحکا) را در ترجمه
ظاهر سازد .یا هم (ولوا) را در ترجمه بیاورد و هم (مدبرین) را در برگردان ظاهر سازد .کنار
هم قرار گرفتن این دو واژه و ترکیب آنها با هم یک معنایی را میرساند که هیچ یک از آن
دو ،به تنهایی از پس افاده آن بر نمیآیند.
بر همین اساس به این گونه ترکیبها باید همانند ضمایر فصل و مفعولهای مطلق نگاه
کرد و به همراه فعلی که در جمله هست معادل مناسبی پیدا نمود و در ترجمه ظاهر کرد
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چنانچه در موارد متعددی در بسیاری از ترجمهها چنین شده است .اکنون پس از این مقدمه
به سه نکته مهم در ترجمه حاضر به اجمال اشاره میشود:
-1ضرورت شیواسازی ترجمه
قرآن کریم زیبا و شیواست و ترجمه آن نیز نه تنها باید از این ویژگی مهم برخوردار
باشد؛ بلکه باید شیرین و دلنشین هم باشد تا مخاطب با آن ارتباط برقرار کند و از معنا و
مفهوم جذابش بهره مند گردد .این نکته یک اصل بسیار مهم در برگردان قرآن است که نباید
مورد بی مهری قرار گیرد .همان گونه که مفهوم سازی و رسایی ترجمه باید مورد توجه همه
مترجمان باشد ،زیباسازی و شیوانگاری ترجمه هم یک قاعده بسیار اساسی است که هرگز
نباید تحت الشعاع هیچ امری حتی امانت و دقت قرار گیرد .هیچ کس در اهمیت احتیاط و
امانت در برگردان قرآن کمترین تردیدی ندارد .اما نباید از این نکته مهم نیز غافل شد که
آنچه باعث ماندگاری ترجمه و تأثیرگذاری آن میشود نفس خود ترجمه نیست بلکه میزان
بهرهای است که از شیوایی و زیبایی برده است؛ زیرا امروزه به دلیل تغییر ذائقه مخاطب در
همه ابعاد از جمله در بعد فرهنگی ،این گونه نیست که عرضه کاالهای فرهنگی به هر صورتی
که باشد مورد توجه قرار گیرد بلکه در دنیای تنوع آفرین امروز ،کاالهایی مورد توجه قرار
میگیرند که عالوه بر دارا بودن مزیتهای یک اثر علمی و فرهنگی ،از ظرافتهای زیبایی
شناسانه خوبی هم برخوردار باشند .در دنیای امروز تنوع و جاذبه آنقدر زیاد است که کاالی
تولیدی حتی اگر ترجمه قرآن باشد هم اگر از چنان مزایایی برخوردار نباشد مورد توجه
قرار نمیگیرد .نباید توجه به قرآن را با توجه به ترجمه قرآن یکی فرض کرد .جاذبه زیبایی
شناسانه قرآن در اوج است و مخاطب بی اختیار جذبش میشود .ولی ترجمهها لزوما این
گونه نیستند .به همین دلیل ،اگر ترجمه قرآنی از این جاذبهها برخوردار نباشد هرگز مورد
استقبال قرار نمیگیرد .دلیل بارز آن هم دهها ترجمه ارائه شده در چند دهه اخیر است که از
بسیاری از آنها تنها در تاریخ ترجمه ،سخن به میان میآید .در یک چنین فضایی ،عقل حکم
میکند روشهای نوینی برای تأثیرگذاری در مخاطب اتخاذ شود که از مهمترین آنها شیوا
سازی ترجمه است .امروزه مراعات این نکته در برگردان قرآن تا آن اندازه مهم است که اگر
مترجمی ناچار شود اندکی از لف و ظاهر به نفع شیوایی ترجمه عدول نماید هم قابل دفاع
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خواهد بود .بهترین شاهد این ادعا هم آن است که اگر از پارهای از ترجمههای تحتاللفظی
صرف نظر شود که وابستگیهای شدید لفظی آنها را وادار ساخته به برگردان تکتک الفاظ
و واژههای قرآن توجه نمایند ،محال است ترجمهای را بتوان پیدا نمود که تمامی حروف و
ادات قرآن را برگردان کرده باشد .چنانچه محال است مترجمی را بتوان نشان داد که هیچگونه
حذفی در ترجمه اش رخ نداده باشد .چنین امری در ترجمههای غیر تحتاللفظی نه ممکن
است و نه مطلوب ،و به همین دلیل ،نه قابل توصیه است و نه مفید فایده.
دلیل بارز این نکته هم تمامی ترجمههای قرآن از آغاز تا کنون ،از جمله ترجمه حاضر
است که مهمترین وجه اشتراک آنها در همین زمینه یعنی حذف برخی حروف پر تکرار نظیر
(و)( ،ف)( ،إن)( ،انما)( ،قد)( ،لقد) و برخی ضمایر مانند (هم)( ،کم)( ،أنتم)( ،هو)( ،هی) و...
در ترجمه است و اگر اختالفی وجود دارد به میزان این محذوفات بر میگردد که به اقتضای
جملهسازی مترجم و عبارت پردازی وی ،و طرز تلقیای که از قرآن و ترجمه دارد رخ
می دهد .در حالی که به این نکته باید به عنوان یک قاعده و اصل نگریسته شود و نه یک
استثنا که از سر ناچاری و اضطرار باید سراغش رفت .به همین دلیل باید پذیرفت که امروزه
دیگر شیواسازی ترجمه یک ضرورت و الزام نیست بلکه یک نیاز و احتیاج است .خصوصا
که هیچ محظور عقلی یا مانع شرعی هم برای انجام آن متصور نیست و همین میزان عدولی
که همه مترجمان از امانت و احتیاط به نفع شیوایی ترجمه انجام میدهند بهترین دلیل بر
جواز و امکان آن است .بگذریم که از نظر تجربه و عرف هم زیباسازی ترجمه امری ممدوح
و پسندیده است و پذیرش جامعه نیز میتواند قرینه و شاهدی بر درستی آن باشد.
حال اگر از این زاویه به ترجمه حاضر نگریسته شود به مواردی بر میخوریم که به شدت
نیازمند بازنگری است .یکی از مهمترین زمینههای این بازنگری به برگردان پارهای حروف
نظیر (ف) مربوط میشود که در بیشتر موارد (پس) ترجمه شد ،در حالی که در برخی آیات
موجب ناشیوایی ترجمه شد .مثال آیه145بقره این گونه ترجمه شد( :حج و عمره را برای
خدا به پایان برید پس اگر بازداشته شدید (به عللی نتوانستید وارد مکه شوید) پس آنچه از
قربانی فراهم شود .و سرهای خود را نتراشید تا وقتی که قربانی به جایگاه خود برسد و
هرکس از شما که مریض باشد یا رنجی در سر داشته باشد (که مجبور به تراشیدن سر باشد)
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پس باید فدیهای از روزه یا صدقه یا قربانی بدهد .وقتی ایمنی یافتید پس هرکس با تمتع از
عمره به حج درآید ،باید آنچه از قربانی فراهم شود .)...مالحظه میشود که وابستگی شدید
لفظی در ترجمه باعث ناشیوایی و تکرار غیر ضروری (پس) در برخی موارد شده است .در
حالی که حتی اگر بنا بر ترجمه (ف) در همه موارد باشد هم بهتر است از معادلهای متنوع
دیگری استفاده شود تا زیبایی ترجمه تحت الشعاع یک معادل تکراری قرار نگیرد .ضمن
اینکه گاهی میتوان از ترجمه آن چشم پوشید چنانچه (واهلل جعل لکم من انفسکم ازواجا و
جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون و بنعمه اهلل هم
یکفرون) در/ 18نحل به درستی (و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد و از
همسرانتان فرزندان و نوادگانی قرار داد و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد .آیا به باطل
ایمان میآورند و نعمت خدا را کفران میکنند؟) ترجمه شد که نه تنها (ف) و (هم) ،بلکه جار
و مجرور (لکم) نیز در بار دوم در برگردان ظاهر نشدند و مشکلی هم پیش نیامد( .اگرچه
در این آیه بهتر بود (ف) در ترجمه ظاهر میشد و با آمدن معادلهایی نظیر (بنابراین) یا
مشابه آن ،التفات موجود در آیه به خوبی به مخاطب منتقل میگردید) .ولی به هر حال،
ترجمه سلیس و روان ،و مفهوم و رساست.
اما این دقت و توجه در بسیاری موارد مشاهده نمیشود و وابستگی شدید لفظی موجب
ناشیوایی ترجمه میگردد که یکی از نمونههای بارز آن آوردن ضمیر شخصی منفصل (شما)
در برگردان ضمیر بارز (کم) در آیاتی است که اگر در همه موارد این کلمه نیاید هم نه تنها
به ترجمه ایرادی وارد نمیسازد ،بلکه ترجمه را شیواتر هم میسازد .مثال آیه82سوره بقره
چنین برگردان شد«:چگونه به خداوند کفر میورزید در حالی که شما مردگانی بودید که
خداوند شما را زنده کرد ،سپس شما را میمیراند سپس شما را زنده میکند آنگاه به سوی او
بازگردانیده میشوید» .در حالی که میتوان در یک یا دو مورد (شما) را از ترجمه حذف
کرد .همچنین/ 48بقره (و حق را به باطل نیامیزید و حق را کتمان نکنید در حالی که شما
میدانید) ترجمه شد .در حالی که اگر این آیه به صورت (و حق را به باطل نیامیزید و آن را
کتمان نکنید در حالی که میدانید) ترجمه شود که که برخی مترجمان برگردان نموده اند نه
تنها هیچ مشکلی در فهم آیه پیش نمیآید ،بلکه ترجمه را شیواتر و زیباتر هم میسازد.
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همچنین آیه848سوره بقره این گونه ترجمه شد( :اینچنین خداوند آیات خود را بر شما بیان
میکند ،شاید شما اندیشه کنید) .اگر ترجمه از نوع تحتاللفظی بود و هیچ حذفی در برگردان
پیش نمیآمد جای بحث داشت.
ولی وقتی ترجمه مفهومی یا تطبیقی یا مشابه آن است و تمام مترجمان حتی جناب
جعفری هم بدون استثنا در موارد بسیار زیادی مجبور میشوند برخی واژهها را در ترجمه
نیاورند دیگر دلیلی بر این گونه ترجمههای ناشیوا وجود ندارد و حذف برخی ضمایر شخصی
منفصل در پارهای موارد نمیتواند مشکل آفرین باشد یا با شیوه ترجمه تطبیقی تضادی داشته
باشد .دلیل بارز این ادعا هم این است که حضرت استاد جعفری همین آیه را در/814بقره
(این چنین خداوند آیات را برای شما بیان میکند شاید اندیشه کنید) ترجمه فرمودند و نه
(شاید شما اندیشه کنید) .ضمن اینکه واقعا برگردان حرف جر (ل) به حرف اضافه (بر) در
موارد بسیاری از جمله در/848بقره در نثر معیار کاربردی ندارد و باید همانند/814بقره
(برای) ترجمه شود .ثانیا (اآلیات) در اینجا دقیقا همان (آیات خود را) در/848بقره است با
این تفاوت که در آنجا ضمیر (ه) آمد و در اینجا الف و الم معرفه ،و این الف و الم همان
است که مترجم محترم در موارد متعددی به درستی از آن معادلهایی نظیر (این)( ،آن)،
(همان) و مشابه دیگر فهمید و بارها در برگردان آیات از آنها استفاده فرمود .نباید نقش
تأثیرگذار الف و الم معرفه در ترجمه را نادیده گرفت یا کم اهمیت تلقی کرد .این خود نیازمند
بحث مستقل دیگری است که باید در مقال دیگری بدان پرداخت.
به هر صورت ،مشابه این وضعیت در حذف ضمایر شخصی منفصل مانند (هم)( ،کم) و
غیره از ترجمه در موارد دیگری نظیر814و/848بقره نسبتا زیاد است که میتوان
آیات881و/855بقره و/151آل عمران و/24مائده و/51نور را به عنوان شاهد یاد نمود.
از نمونههای دیگر این ناشیوایی ،برگردان (و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب أجیبدعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون) در /125بقره است که (و
هنگامی که بندگانم از تو مرا پرسیدند ،همانا من نزدیکم ،دعای دعاکننده را وقتی مرا بخواند
اجابت میکنم ،پس آنها هم مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند شاید که رشد پیدا کنند)
ترجمه شد .در حالی که زیبایی و دلنشینی متن عربی آیه اصال در ترجمه احساس نمیشود.
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همان گونه که در آغاز اشاره شد ،اساس شیوه ترجمه تطبیقی ،برگردان تمامی واژههایقرآن است .با این همه ،حتی در چنین ترجمههایی هم برخی الفاظ به اقتضای جمله سازی
از ترجمه حذف میشوند مانند حذف حروفی نظیر (إن)( ،و)( ،ف) و غیره که در همه ترجمهها
کم و بیش رخ داده است .این حذف تا زمانی که مشکلی در برگردان پیش نیاورد بی اشکال
است .اما در مواردی که مشکلی هرچند اندک پدید میآید قطعا نمیتواند مجاز شمرده شود.
بر این اساس به نظر میرسد که حرف واو در بخش پایانی/85سجده باید در ترجمه ظاهر
شود تا ارتباط میان دو بخش آیه به خوبی برقرار گردد.
-8ضرورت مفهوم سازی ترجمه
به همان میزان که شیوایی و زیبایی ترجمه مهم است ،مفهوم سازی و رسایی ترجمه نیز
اهمیت دارد و مترجم باید در برگردان آیات به آن توجه داشته باشد .مترجم قرآن باید در
همان حال که به عنوان مترجم مشغول برگردان آیات است ،خود را در جایگاه مخاطب و
بلکه منتقد ترجمه خویش نیز قرار دهد و آن را از زاویه نگاه مخاطب و ناقد هم بررسی کند
تا اگر کمبودی در این زمینه مشاهده نمود پیش از یادآوری دیگران ،به برطرف ساختن آنها
اقدام نماید .ترجمه حاضر از این نظر هم نیازمند بازنگری است که به مواردی به اجمال اشاره
میشود:
به نظر میرسد (من یعمل سوء یجز به) در/181نساء خالف معنای آیه برگردان گردیدکه (هرکس کار بدی کند با آن پاداش داده میشود) ترجمه شد .در حالی که در تفسیر آیه
چنین آمد«:هرکسی کار بد کند مطابق آن جزا داده میشود» (جعفری ،ج ،8ص .)018عبارت
(با آن پاداش داده میشود) چندان مفهوم و رسا نیست.
(فانما علیک البالغ) در/85آل عمران (وظیفه تو فقط رساندن است) ترجمه شد .درحالی که (رساندن) معادل دقیقی برای (البالغ) که با توجه به الف و الم معرفه آغازش یک
نوع رساندن ویژه است نمیتواند باشد و بسیار پرسش برانگیز است که وظیفه پیامبر چه نوع
رساندنی است؟در حالی که اگر (پیام رسانی) بیاید هرگز چنین پرسشی پیش نخواهد آمد.
چنانچه مترجم در موارد دیگر چنین کرد و همین عبارت را در/45رعد (پیام رسانی) آورد.
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مترجم محترم عبارت (یقتلون النبیین بغیر حق) در/81آل عمران و موارد متعدد دیگررا همانند بسیاری از مترجمان (پیامبران را به ناحق میکشند) ترجمه نمود .در حالی که این
ترجمه با این پرسش جدی مواجه است که مگر کشتن برحق پیامبران هم داریم که در اینجا
به ناحق باشد؟ دلیل چنین ترجمهای چیزی جز وابستگی شدید لفظی نیست .در حالی که
تعبیر (بغیر حق) در اینجا همانند (و لما سقط فی ایدیهم) و نمونههای متعدد دیگر یک تعبیر
کنایی و اصطالحی است و معنای آن (کشتن ناجوانمردانه) است و باید (پیامبران الهی را
ناجوانمردانه میکشند/به شهادت میرسانند) ترجمه نمود .امری که در چندین آیه دیگر قرآن
بر آن تاکید شد نظیر (و بقتلهم االنبیاء) در/121ال عمران و/100نساء و (فریقا تقتلون)
در/21بقره و مشابه آن در/41بقره.
بسیار جای شگفتی است که عبارت (فقلنا اضربوه ببعضها) در/11بقره که در ادامهداستان گاو بنی اسرائیل آمده است به صورت (پس گفتیم:آن مقتول را به قسمتی از آن گاو
بزنید) ترجمه شد که نه از نظر تاریخی قابل اثبات است و نه توجیه عقلی و منطقی دارد و نه
از جهت عرفی قابل پذیرش است و نه از حکمت خدای متعال میتوان انتظار چنین فرمانی
داشت .حتی اگر بخواهیم این دستور را بر مبنای تنبیه بنی اسرائیل و آزار و اذیت آنها توجیه
نماییم هم باز به راحتی قابل قبول نیست و از ساحت الهی و حکمت بالغه پروردگار به دور
است .این چه فرمانی است و چه حکمتی در آن نهفته است که بندگان خدا مکلف شوند
جنازه ای را از زمین بلند کنند و به قسمتی از بدن گاوی که ذبح شده و نقش بر زمین گشته
است بزنند؟ البته مترجم در این زمینه تنها نیست و متاسفانه مترجمان بزرگی همچون دکتر
مجتبوی ،مسعود انصاری ،جالل الدین فارسی ،دکتر محمد صادقی ،و ترجمههای برگرفته از
تف سیرطبری ،تاج التراجم ،احسن الحدیث و تفسیر آسان نیز در این زمینه همانند مترجم
برگردان نموده اند که نادرستی آن به شهادت قرآن و بداهت عقل و گواهی عرف ،اظهر من
الشمس است .نکتهای که باعث بروز چنین ایرادی شد آمدن دو ضمیر (ه) در (فاضربوه) و
(ها) در (بعضها) هست ک ه مترجمان و مفسران مذکور بدون دقت و تأمل چنین پنداشتند که
ضمیر (ه) چون مذکر است البد به مقتول بر میگردد که احتماال مردی بوده که کشته شده
است .و ضمیر (ها) هم چون مؤنث است حتما به گاو برمی گردد که با لف (بقره) در آیات
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پیشین آمده است! در حالی که چنین تصوری قطعا نادرست است و ضمیر (ها) در این آیه
به نزدیکترین مرجع خود یعنی واژه (نفسا) که مؤنث مجازی است در آیه (و اذ قتلتم نفسا)
در/18بقره بر میگردد و نه به واژه (بقره) در آیات پیشین .ضمن اینکه در آن آیات هم اصال
سخن از جنس گاو که مذکر باشد یا مؤنث در میان نیست و مترجمان و مفسران در ترجمه
و تفسیر این آیات هم هرگز متعرض ماده یا نر بودن گاو نشدند بلکه صرفا گاو بودن حیوان
را مطرح نمودند چنانچه مترجم نیز (ان اهلل یامرکم أن تذبحوا بقره) را در/51بقره (خداوند به
شما فرمان میدهد که گاوی را ذبح کنید) ترجمه نمود و نه (ماده گاوی را ذبح کنید) .و در
آیات بعدی هم که مجددا چندین بار واژه (بقره) آمده صرفا (گاو) معنا شد که کامال درست
است چون مذکر بودن یا مؤنث بودن گاو مالک نبود بلکه جنس این حیوان مد نظر بود که
یعنی بز و گوسفند و شتر و دیگر حیوانات نباشد بلکه باید گاو باشد .و در پرسشهای
چندگانه بنی اسرائیل هم هیچ اشارهای به جنس گاو که نر باشد یا ماده نشده است.
در این آیه هم ضمیر (ه) صرفا به عضوی از بدن گاو اشاره دارد بی آنکه نوع یا میزان یا
جنس آن عضو را مشخص کرده باشد .و چون هیچ بخشی از اعضای بدن گاو در این زمینه
موضوعیت نداشت و با هر قسمتی هم که این کار انجام میشد کفایت میکرد ،قرآن همانند
همه موارد دیگر ،از آن عضو نامشخص با ضمیر مذکر یاد نمود .اما نکته مهمتر که نادرستی
ترجمه مذکور را ثابت میکند و شاهد صدق بی اعتباری ترجمه مذکور است سخن حضرت
آیت اهلل جعفری در تف سیر این آیه است که در توضیح ماجرای گاو بنی اسرائیل چنین
فرمودند...«:آنها به ناچار به همان قیمت راضی شدند و آن گاو را خریدند و ذبح کردند.
حضرت موسی دستور داد عضوی از اعضای بدن گاو را بر مقتول زدند و مقتول با اعجاز
خداوندی زنده شد و قاتل خود را معرفی نمود» (جعفری:1145،ج،1ص.)800
از آنجا که این مورد تنها موردی نیست که در ترجمه یک جور برگردان میگردد و در
تفسیر جور دیگری توضیح داده میشود؛ به حضرت آیت اهلل پیشنهاد میشود از این زاویه
هم ترجمه خود را بازنگری فرمایند .در پایان این بحث باید یادآوری نمود که بجز ترجمههای
یاد شده ،بیشتر مترجمان و مفسران درست عمل کردند و آیه مذکور را به همین صورتی که
از تفسیر کوثر نقل نمودیم ترجمه کردند.
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 اصرار زیادی که در پارهای موارد در برگردان اسم فاعلها مشاهده میشود که به صورتصفت فاعلی فارسی برگردان گردند موجب شده است در مواردی ،ترجمه از نثر معیار فاصله
بگیرد و برگردانی نه چندان فصیح و روان عرضه شود مانند (أو تکونا من الخالدین)
در/ 85اعراف که (یا از جاویدانان باشید) ترجمه شد در حالی که (جاودانه شوید) یا (عمر
جاودان یابید) که در آیات دیگر آمده رایجتر است .همچنین (ان کنتم صادقین) در موارد
متعددی مانند/ 41آل عمران (اگر راستگویانید) ترجمه شد .در حالی که (اگر راستگویید) یا
(اگر راست میگویید) که در پارهای موارد نظیر81و/111بقره آمده به نثر معیار نزدیکتر است.
از همین قبیل است واژه (العبین) در آیه (و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین)
در/15انبیاء و مشابه آن در/ 12دخان که (و ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست
بازیکنان نیافریدیم) ترجمه شد .در حالی که اگر بجای (بازیکنان نیافریدیم) معادلهایی نظیر
(به بازی نیافریدیم) یا (به بازیچه نیافریدیم) بیاید چنانچه در موارد دیگر آمد قطعا بهتر است.
همچنین (انما نحن مستهزئون) در/14بقره (ما مسخره کنندگانیم) ترجمه شد در حالی که (ما
آنها را به ریشخند میگیریم) یا (ما (آنها را) مسخره میکنیم) روانتر و رایجتر و مفهومتر است.
آیه184بقره این گونه برگردان گردید( :و یاد کن آنگاه که ابراهیم را پروردگارش باچندین کلمه آزمایش کرد پس او آنها را به پایان رسانید .خداوند گفت:تو را برای مردم پیشوا
قرار میدهم) .اگرچه در توضیح آیه به معنا و مراد عبارت نارسای (چندین کلمه) اشاره شد؛
ولی اگر مخاطب بی توجه به آن توضیحات ،صرفا به ترجمه توجه داشته باشد ،قطعا از خود
خواهد پرسید که چگونه پیامبری در اندازه حضرت ابراهیم با (چندین کلمه آزمایش) به مقام
پیشوایی مردمان میرسد؛ خصوصا که نتیجه آن هم رسیدن به چنان جایگاه رفیع و برجستهای
همچون امامت و پیشوایی مردم و الگو قرار گرفتن برای آنان باشد؟ این میزان امتحان حتی
در آزمایشهای بشری هم آزمون واقعی به حساب نمیآید ،چه رسد به امتحان الهی و
رسیدن به مقام پیشوایی؟ (ضمنا بهتر است چند نکته در برگردان این آیه مورد توجه قرار
گیرد .نخست اینکه به اقتضای ادب شرع ،به جای فعل (گفت) برای خداوند ،از تعبیر(فرمود)
استفاده شود .امری که بهتر است در دهها آیه مشابه دیگر هم مراعات گردد .دیگر اینکه در
برگردان بخش نخست آیه ،ضرورت ندارد تا این اندازه وابستگی لفظی پدید آید و اگر
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(هنگامی که خداوند حضرت ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد) بیاید هم چندان بی وجه
نیست .و سوم اینکه در موارد فراوانی در آیات قرآن حرف (إن) پس از (قال) و مشتقات آن
معادل حرف ربط (که) یا نشانه نقل قول مستقیم ( ):بعد از فعل (گفت) در فارسی است و
ضرورتی ندارد که تأکیدی ترجمه شود چنانچه در همه ترجمهها ،از جمله در ترجمه حاضر
در موارد متعددی نظیر همین آیه چنین شد و (إن) پس از (قال) تاکیدی ترجمه نشد؛ چرا که
(إن) کارکردهای مختلفی دارد که در مجموع میتوان آنها را در چهار مورد ذیل خالصه کرد:
الف-در موارد متعددی قید تأکید است و باید از معادلهای متنوعی استفاده کرد تا
شیوایی ترجمه حف شود؛
ب -گاهی قید تعلیل است به معنای (زیرا که/چرا که) و مشابه آن که خصوصا در اواخر
آیات به کار میرود؛
ج-در موارد فراوانی،پیش درآمد یک سخن فصیح در آغاز کالم است که نیازی به ترجمه
و آوردن معادل ندارد؛
د-زمانی همانند (که) ربط فارسی و شبیه(أن) است که در اواخر آیات ،یا پس از منادا و
(قال) و مشتقات آن میآید.
(و لنبلونکم بشیئ من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات)در/104بقره (و البته شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش داراییها و جانها و میوهها
آزمایش میکنیم) ترجمه شد که به نظر نمیرسد (میوهها) معادل مناسبی برای (الثمرات) در
این آیه باشد .اینکه خداوند با میوهها آدمیان را مورد آزمایش قرار دهد با مفهوم خاصی که
امروزه واژه (میوه) در اذهان دارد ،چندان مفهوم و رسا نیست و با حکمت الهی سازگاری
ندارد .بلکه مراد از ثمرات در این آیه (محصوالت) کشاورزی و (کشت و زرع) است چنانچه
در آیات18تا/41کهف داستان دو فردی که باغهایی داشتند و یکی از آنها که قرآن در آغاز
داستان و در/14کهف میفرماید (و کان له ثمر) و در پایان داستان و در/48کهف میفرماید
(و احیط بثمره) بدان اشاره میکند .آزمون الهی برای (الثمرات) قاعدتا باید از این نوع باشد.
ضمن اینکه ذکر جزء و اراده کل در قرآن و ذکر خاص و اراده عام یکی از شیوههای بیانی
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قرآن است که در همه ترجمهها ،از جمله در ترجمه حاضر از آن استفاده شده است ،چرا در
این مورد خاص نتوان چنین کرد؟
(و من الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا یحبونهم کحب اهلل) در/150بقره (و از مردمکسانی هستند که از غیر خدا شریکانی میگیرند و آنها را همانند خدا دوست میدارند) ترجمه
شد که چندان دقیق نیست( .از غیر خدا شریکانی میگیرند) یعنی چه؟ یعنی شریک گرفتن
ایرادی ندارد ولی باید از خدا باشد و نه از غیر خدا؟ اینکه کامال نادرست است .آنچه موجب
بروز این ایراد شد آن است که مترجم فرزانه اصرار دارد (من دون اهلل) را بجای (در برابر
خدا) که دیگران آورده اند (جز خدا/غیر خدا) ترجمه فرماید .در حالی که اگر (و از مردم
کسانی هستند که در برابر خدا شریکانی میگیرند )...ترجمه شود اشکالی پیش نمیآید.
در پایان این بحث باید یادآوری نمود که در موضوع نارسایی ترجمه ،یک مورد دیگر
هم وجود دارد که اگرچه در سرتاسر ترجمه به چشم میخورد؛ اما از آنجا که ظاهرا به نوع
نثر و نگارش مربوط نمیشود که ایراد ترجمه باشد ،بلکه بیشتر به یک نوع لهجه و تلف
شباهت دارد در صورتی که به مقصود آیه خللی وارد نسازد قابل اغماض است .اما اگر غیر
از این بود بهتر است اصالح شود .آن مورد به کاربرد برخی حروف اضافه مربوط میشود که
در پارهای موارد شکل ویژهای پیدا کرده اند .ذیال به چند نمونه توجه فرمایید:
 (ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک) در/182بقره (پروردگارا ما رادو تسلیم شونده برای خود قرار بده و از نسل ما امتی تسلیم شونده بر تو قرار بده) ترجمه
شد در حالی که (تسلیم شونده بر تو) کاربردی در نثر معیار ندارد و (لک) در اینجا به معنای
(در برابر) و (در مقابل) است چنانچه مترجم به درستی در111و/111بقره آورد .همچنین
(فما ربحت تجارتهم) در/15بقره (پس این تجارت بر آنها سودی نکرد) ترجمه شد در حالی
که (سود کردن) و (سودآوری) بر افراد نیست بلکه برای آنهاست که باید در ترجمه لحاظ
شود.
(و من کان مریضا او علی سفر) در/120بقره (و کسی که مریض یا بر سفر باشد) ترجمهشد در حالی که (علی) در اینجا به معنای (فی) هست و (بر سفر) معادل رسایی نیست ،بلکه
باید همانند/ 124بقره (در سفر) ترجمه شود .ضمنا (من) در این آیه اسم شرط است ولی به
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صورت اسم موصول یعنی (کسی که) برگردان شد در حالی که باید همانند/124بقره (هر
کس) ترجمه شود.
(و اذا انزلت سوره أن آمنوا باهلل و جاهدوا مع رسوله) در/25توبه (و چون سورهای نازلشود که به خدا ایمان بیاورید و با پیامبر او جهاد کنید) ترجمه شد که چندان رسا نیست و
چنین استنباط می شود که گویا پس از ایمان به خدا باید با پیامبرش نبرد کرد .در حالی که
در تفسیر آیه به درستی چنین آمده است که خداوند به مؤمنان فرمان میدهد که«به همراه
پیامبر» و«در کنار»آن حضرت با مشرکان به جهاد برخیزید (جعفری:1145،ج،4ص)005؛
اما چون در ترجمه ،کلمه (همراه) نیامده شبهه مذکور پیش میآید و چنانچه اشاره شد
نمونههای این بحث زیاد است.
-3ضرورت توجه بیشتر به ترجمه اسمهای معرفه و نکره
از موارد بسیار مهمی که در برگردان قرآن باید در نظر گرفته شود توجه به جایگاه
معرفهای یا نکرهای اسمهاست .اگرچه مراعات این نکته در ترجمه همه متونی که از عربی به
فارسی ترجمه میشوند اهمیت زیادی دارد؛ ولی تردیدی نیست که توجه به آن در برگردان
چندین هزار اسم معرفه یا نکره که در قرآن آمده اهمیت دوچندانی مییابد .مترجمان قرآن
معموال در پنج مورد یعنی حال ،تمیز ،خبر ،مفعول له و صفات خداوند در اواخر آیات،
اسمهای نکره را معرفه ترجمه میکنند که به نظر میرسد کار درستی باشد .اگرچه این موارد
در ترجمه حاضر نیز در بیش از نود درصد به دقت مراعات شد؛ اما چنین دقتی در برگردان
همه اسمهای نکره مشاهده نمیشود و پارهای اسمهای نکره معرفه ترجمه شدند که ذیال به
نمونههایی به اجمال اشاره میشود:
الف-در حالی که (الصراط المستقیم) در/5حمد و/112صافات به درستی (راه راست)
ترجمه شد ،و (صراط مستقیم) نیز تقریبا در همه موارد به درستی نکره و (راهی راست)
برگردان گردید ،در برخی آیات نظیر 21و/151انعام و/05هود معرفه و (راه راست) ترجمه
شد .ضمن اینکه (مستقیما) در (هذا صراط ربک مستقیما) در/185انعام قید حالت است ولی
صفت و (این راه راست پروردگار توست) برگردان گردید در حالی که اگر صفت بود باید
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همانند موارد متعدد دیگر نکره میآمد نه معرفه .باید (این راه پروردگار توست که راست و
مستقیم است) برگردان شود.
ب-اگرچه مبتدا و خبرها در موارد متعددی به درستی معرفه برگردان شدند مانند (نحن
فتنه) در/158بقره که (ما وسیله آزمایش هستیم) ترجمه شدو (انما المؤمنون اخوه)
در/ 15حجرات که (جز این نیست که مؤمنان برادرند) برگردان گردید و نیز مانند (قلوبنا
غلف) در/22بقره که (دلهای ما در پوششها قرار دارد) ترجمه شد و در/100نساء (دلهای
ما در پوشش است) برگردان شد ،و در تفسیر نیز (دلهای ما در پوششهاست) برگردان
گردید (جعفری،1145،ج ،1ص)828؛ اما این شیوه درست در همه موارد مراعات نشد و
برخی مبتدا و خبرها به دقت ترجمه نشدند که این مورد در دو بخش قابل بررسی است:
نخست در مبتدا و خبرهایی است که بدون تقدیم و تأخیر به دنبال هم آمدند و چنانچه پیش
از این هم اشاره شد و در نمونه های باال هم دیدیم خبر در این گونه موارد حتی اگر نکره
باشد هم باید در برگردان ،معرفه ترجمه شود ولی در برخی موارد چنین نشد مانند (هذا
هدی) در/11جاثیه که (این رهنمودی است) ترجمه شد ولی همانند برخی موارد دیگر ،در
شرح و تفسیر درست و (این هدایت است) برگردان گردید (جعفری،1140 ،ج ،15ص.)112
همچنین (هذا غالم) در/14یوسف نکره و (این یک پسر بچه است) برگردان شد؛ در حالی
که (هذا حالل و هذا حرام) که مشابه آن است در/115نحل به درستی (این حالل است و آن
حرام است) ترجمه شد .اما شکل دوم این بحث به مواردی بر میگردد که خبر به دلیل جار
و مجرور بودن مقدم آمد و مبتدا به خاطر نکره بودن مؤخر شد و قاعدتا در چنین مواردی
باید مبتدا را نکره معنا کرد چنانکه در این مورد هم مترجم فرزانه در آیات بسیاری درست
عمل کرد مانند (لهم فیها منافع و مشارب) در/11یس که (برای آنان در آنها سودها و
آشامیدنیهایی است) ترجمه شد .و نیز مانند (علیهم صلوات من ربهم و رحمه) در/101بقره
که (درودهایی از پروردگارشان و رحمتی بر آنهاست) ترجمه شد( .البته در این ترجمه ایراد
دیگری پدید آمده که اگرچه می توان نادیده گرفت یا توجیه کرد ولی چون برگردان قرآن
است هرچه دقیقتر باشد بهتر است .چون این ترجمه به گونهای است که گویا درودها قطعا
از جانب خداست ولی چنین قطعیتی در مورد رحمت وجود ندارد .به همین دلیل ،به نظر
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میرسد اگر (درودها و رحمتی از پروردگارشان بر آنهاست/نثار آنهاست) ترجمه شود بهتر
باشد چنانچه مترجم محترم (ذلک تخفیف من ربکم و رحمه) را در/112بقره به درستی«این،
تخفیف و رحمتی از سوی پروردگار شماست»ترجمه نمود) .به هر صورت این دقت در همه
موارد مراعات نشد و (فیها هدی و نور) در/44مائده (در آن هدایت و نوری بود) برگردان
شد چنانچه (هدی و موعظه) که حال است و معموال معرفه ترجمه میشد ،در دو آیه بعد
یعنی در/45مائده نکره و (هدایت و موعظهای) ترجمه شد .همچنین (فی قلوبهم مرض)
در/15بقره (در دلهای آنان بیماری است) برگردان شد در حالی که اگر (بیماری) نکره بود
باید طبق شیوهای که مترجم دانشمند در نثر و نگارش دارد ( ...بیماریای است) برگردان
میشد.
ج -چنانچه در آغاز اشاره شد صفات خداوند در اواخر آیات از مواردی است که حتی
اگر نکره آمده باشند هم همه مترجمان معرفه ترجمه کرده اند .این نکته در ترجمه حاضر نیز
به خوبی مراعات شد جز در برخی موارد نظیر(ان اهلل بالناس لرئوف رحیم) در/141بقره که
(خداوند بر مردم مهربانی بخشایشگر است) ترجمه شد و چنانچه مشاهده میشود نه تنها در
برگردان صفات خداوند در اواخر آیات درست عمل نشد بلکه علی رغم وجود چند تاکید
ظاهری در آیه به همراه قرینه سیاق و شواهد عبارات پیشین حتی یک تاکید هم در ترجمه
نیامد .بعید است مترجم فرزانه بتواند یا بخواهد با تکیه بر چند نکتهایی که در مؤخره بس
کوتاه خود در باره ادات تاکیدی ذکر فرموده نیاوردن قید تاکیدی در این آیه را توجیه نماید.
زیرا همین عبارت را در/50حج به درستی (همانا خداوند به مردم مهرورز بخشایشگر است)
برگردان فرمود که نه تنها در ترجمه صفات خداوند درست عمل شد بلکه آوردن (همانا) در
اینجا نشان میدهد که در آیه پیشین کمبودی پدید آمده است .ضمن اینکه در آیات مشابه
دیگری همانند/111توبه و1و/41نحل و/85نور و/4حدید نیز درست ترجمه شد .همچنین
(ان اهلل سمیع علیم) در/121بقره (همانا خداوند شنوایی داناست) برگردان شد در حالی که
در موارد متعددی از جمله در884و/881بقره به درستی (...شنوای دانا/شنوا و دانا) ترجمه
شد( .واهلل عزیز ذوانتقام) در/4آل عمران که (و خدا قدرتمندی انتقام گیر است) ترجمه شد
در حالی که همین آیه در/40مائده به درستی (و خدا قدرتمند صاحب انتقام است) و مشابه
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آن در/41ابراهیم (همانا خداوند پیروزمند انتقام گیرنده است) ترجمه شدند .همچنین (انه کان
حلیما غفورا) در/41فاطر که (همانا او بردباری آمرزنده است) ترجمه شد .در حالی که همین
آیه در/ 44اسراء به درستی (همانا او بردبار و آمرزنده است) برگردان گردید .همچنین در دو
مورد دیگر برعکس عمل شد و عبارت (واهلل ذوالفضل العظیم) در /150بقره (خداوند صاحب
بخشش بزرگی است) برگردان شد در حالی که همین آیه در موارد دیگر به درستی معرفه و
(خداوند صاحب فضل/بخشش بزرگ است) ترجمه شد .همچنین (ذلک الفوز العظیم)
در/114مائده (این رستگاری بزرگی است) برگردان گردید.
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نتیجه گیری
اگرچه برخی نشانهها نظیر آنچه که درباره قرآن قدس گفته میشود بیانگر آن است که
پیش از قرن چهارم هجری نیز برگردانهای محدودی از قرآن پدید آمده است؛ اما در اینکه
جواز رسمی ترجمه قرآن از نیمه دوم قرن چهارم هجری صادر شد تردیدی وجود ندارد .از
آن زمان تا کنون نه تنها بیش از هزار ترجمه مستقل قرآن به نگارش درآمد که هر یک از
آنها جایگاه ویژهای در تاریخ ترجمه قرآن دارد ،بلکه برخی مفسران نیز پیش از آغاز تفسیر،
به ترجمه آیات هم اقدام نمودند که این ترجمهها بعدا به وسیله خود مترجم یا دیگران
گردآوری و تنظیم شد و پس از بازنگریهای الزم در قالب ترجمههای مستقلی عرضه گردید
که قطعا دهها ترجمه وابسته به تفسیرها را شامل میشود .یکی از آخرین تفسیرهای فارسی
قرآن که ترجمه تمامی آیات را در دل خود دارد و مفسر محترم در صدد است این ترجمهها
را گردآوری و تنظیم نماید و پس از بازنگریهای الزم به جامعه قرآنی و عالقهمندان عرضه
کند تفسیر «کوثر» نام دارد که در حوزه تفسیرنگاری دوران معاصر ،اثری ارزشمند به حساب
میآید .نکته قابل توجه در بخش ترجمه قرآن این تفسیر آن است که هرچند مفسر محترم
دقت نظرهای بسیاری در برگردان آیات به عمل آورد؛ اما به دلیل سختیها و دشواریهای
زیادی که برگردان دقیق چندین هزار آیه قرآن دارد ،کمبودها و کاستیهایی نیز در آن پدید
آمده که شیواسازی و زیباسازی ترجمه ،و رسایی و مفهوم سازی آن و توجه بیشتر و دقیقتر
به ترجمه اسمهای معرفه و نکره از مواردی است که مفسر فرزانه و مترجم فرهیخته باید بدان
همت گمارد تا بر ماندگاری و تأثیرگذاری این ترجمه و تفسیر ممتاز افزوده شود .امید است
نکتهها و اشاراتی که در مقاله حاضر آمده قرین صواب باشد و در جهت نوسازی و بهسازی
این اثر ارزشمند به کار آید.

