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نادعلیعاشوریتلوکی

مقدمه

ترجمان وحی مبین  /سال بیست و یکم /شمارۀ دوم 

ً
آنچه در ظرف سه دهۀ اخیر در موضوع ترجمۀ قرآن رخ داده ،تنها ّ
کمیت نسبتا زیاد این
ترجمهها نیست که مجموع آنها ـ اعم از منظوم و منثور ـ به صد و پنجاه ترجمه بالغ میشود
که طبق برخی برآوردها ،هفتاد ترجمه هنوز فرصت انتشار پیدا نکرده است (صالحی
کیفی ترجمهها نیز آنچنان ارتقا پیدا کرده که دیگر
نجفآبادی ،1394 ،ص)613؛ بلکه سطح ِ
نمیتوان ترجمههای دهۀ نود را با ترجمههای دهۀ شصت مقایسه کرد .افزون بر این ،دانش
نقد ترجمهها را هم که در گذشته توجه چندانی به آن نمیشد ،پایهگذاری نمود که حاصل
معرفی این ترجمههاست که حدود پانصد مقالۀ
آن ،نگارش بیش از یک هزار مقاله در نقد و
ِ
ّ
آن ،به همت محققان قرآنپژوه مؤسسۀ فرهنگی ـ قرآنی «ترجمان وحی» در هشت مجلد
شکیل انتشار یافت که امید است این حرکت مبارک و میمون همچنان ادامه یابد؛ چرا که برای
اندازی چندین مجلۀ
ترجمهپژوهان قرآنی بسیار راهگشا خواهد بود .همچنین باید از راه
ِ
تخصصی در این زمینه یاد کرد که هرگز در گذشته سابقه نداشت .ضمن اینکه هنر ویرایش
ترجمهها را نیز آنگونه تعالی بخشید که دیگر کمتر مترجمی به خود اجازه میدهد ترجمهاش
استار حرفهای ،به قرآن دوستان عرضه نماید .نتیجۀ این
را بدون ویرایش یک یا چند ویر ِ
تالشها ،هم بهبود کیفی ترجمهها را به همراه داشت و هم به تعمیق و گسترش زبان فارسی،
و پختگی و کمال آن یاری رساند و ظرفیتهای فراوان این زبان را بیش از پیش هویدا نمود.
به عبارت دیگر ،آنچه در حوزۀ ترجمۀ قرآن انجام گرفته ،نه تنها هویت دینی و مذهبی ما را
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بیشتر آشکار نمود ،بلکه هویت ایرانی و شناسنامۀ میهنی ما را نیز بیشتر در منظر جهانیان
قرار داد .این دالیل و برخی زمینههای دیگر موجب شد تا آنچه را که امروزه انجام گرفته و
طول تاریخ
یا در دست انجام است ،به درستی «بهار ترجمۀ قرآن» بنامند که نظیر آن در ِ
هزار و دویست سالۀ ترجمۀ قرآن نظیر نداشته است .یکی از این ترجمهها ،ترجمۀ دانشمند
قرآنپژوه معاصر جناب آقای حسین استادولی است که چاپ نخست آن در سال 1384
منتشر شد و آخرین چاپ آن که چاپ سوم و محور این بررسی است با ویرایشی جدید از
سوی مترجم در سال  1391به وسیلۀ انتشارات اسوه در پنج هزار نسخه انتشار یافت .این
فارسی سالیان اخیر در زمرۀ ترجمههای ممتازی قرار دارد
ترجمه در مقایسه با ترجمههای
ِ
که از محاسن و مزایای بسیاری برخوردار است و با شایستگی ،عنوان «ترجمۀ برگزیدۀ کتاب
ً
سال »1390را به خود اختصاص داد .و دقیقا به همین اعتبار است که توجه ترجمهپژوهان
قرآنی را به خود معطوف ساخته نقد و نظرهایی را در پی داشته است.
دشواری برگردان کالم الهی و حساسیت بسیار زیادی که ترجمۀ بیش از
از سوی دیگر،
ِ
مترجم قرآن تالش نماید و
شش هزار و چند صد آیۀ قرآن دارد موجب میشود که هر اندازه
ِ
صاحب فضل و دانش باشد ،اشکالهایی در برگردان آیات پدید آید که ترجمۀ حاضر نیز از
آن بینصیب نماند و در پارهای موارد ،دچار کاستیهایی شد که علی رغم ویرایش مجددی
که مترجم انجام داد ـ که البته چندان عمیق و گسترده نیست ـ همچنان نیازمند بازنگری و
ً
اصالح است؛ خصوصا با توجه به این نکته که ایشان خود ویراستار ترجمۀ خویش بودهاند
نظر دیگری آن را از نظر
و برخالف شیوۀ مرسوم و پسندیدۀ سالیان اخیرِ ،
چشم صاحب ِ
نگذراند و بخشی از ایرادهای وارد بر آن هم ناشی از همین نکته هست .برای نگارنده که
علمی مترجمان بزرگی همچون استاد خرمشاهی،
همواره خود را شاگرد کوچک مکتب
ِ
دکتر گرمارودی و جناب استادولی دانسته و میداند و هرگز خود را در حد و اندازۀ منتقد
ترجمههای قرآن ندیده و نمیبیند ،بسی مایۀ فخر و مباهات است که همچون کارآموزی
عالقهمند که در صدد تجربهاندوزی است ،در کنار این مترجمان بزرگوار قرار گیرد و در
جهت بهسازی ترجمهها از برخی کمبودهای احتمالی گام بردارد .بر همین اساس ،همیشه
سعی کرده ترجمههای ممتازی را که ظرفیت ماندگاری بیشتری دارند برای بررسی انتخاب
کیفی
نماید تا عالوه بر استفادههای علمی ،نقطه نظرات اصالحی خود را جهت بهبود ً ِ
ترجمهها تقدیم نماید؛ و انتخاب ترجمۀ ارزشمند جناب آقای حسین استادولی نیز دقیقا در
ً
ً
همین راستا قرار دارد .خصوصا که ایشان در مورد ترجمهشان با صراحت فرمودند« :قطعا
ترجمۀ بنده نیز بیعیب و ایراد نبوده و امکان نقدهایی بر آن وجود داشته و دارد .سبک بنده در
برخورد با نقدهایی که بر من وارد میآید این است که نقد را میشنوم ،اگر وارد بود با آغوش
باز و بدون تعلل میپذیرم و اگر وارد نبود ،در حد ُوسع و اطالع خویش پاسخ میگویم»
(استادولی ،1389 ،ش ،27ص.)49
دقیق این ترجمه ،در طول بیش از یک سالی که با آن مأنوس بوده ،و
نگارنده برای
بررسی ِ
ِ
بلکه با آن زندگی کرده ،دوبار از آغاز تا پایان ترجمه را به دقت مطالعه و کلمه به کلمه مقابله
ً
آیات مورد بحث را مجددا
کرد و به هنگام
نگارش مقاله هم ،برای سومین بار ،برگردان همۀ ِ
ِ
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مالحظه نمود تا چیزی از دقت و صحت کم نشود .افزون بر این ،همۀ مقالههای قرآنپژوهانۀ
جناب استاد را که بیشتر به حوزۀ «ترجمه کاوی قرآن» مرتبط بود به دقت مطالعه نمود تا
دیدگاههایش در حد امکان دقیق و مطابق با واقع باشد .بدان امید که الاقل بخشی از آنچه که
در پی میآید ،در راستای بهسازی این ترجمۀ ممتاز مؤثر واقع شود .با این مقدمه ،سخن را
با توضیح یک نکتۀ مهم آغاز میکنیم.
دو اصل فراموش شده

بیش از نود و پنج درصد کاستیهای پدید آمده در ترجمههای قرآن ،به دو اصل بسیار
مهم فراموش شده بر میگردد که متأسفانه همچنان مورد غفلت است .در گذشته ،بسیاری
ِ
از مترجمان ،دانستن زبان عربی را برای ترجمۀ قرآن کافی میدانستند .به همین دلیل ،هرگز
برای آنان مطرح نبود که جدای از آگاهیهای زبانی ،باید به اصول و قواعد فن ترجمه هم
مراجعه کرد تا ترجمه از حالت سلیقهای بیرون آمده در قالبی علمی و آ کادمیک عرضه
شود .از سوی دیگر ،آن دقت و وسواسی را که امروزه برای ترجمۀ قرآن الزم میدانند ،هرگز
در گذشته مطرح نبود ،یا الاقل به اندازۀ امروز مطرح نبود؛ زیرا در آن دوران چیزی به نام
ً
نقد ترجمهها موضوعیت نداشت و بیشتر ترجمهها هم اصال فرصت انتشار پیدا نمیکردند
تا در بوتۀ نقد و بررسی قرار گیرند .اما امروزه بدون چنین دقت و وسواسی ،هرگز نمیتوان
ترجمهای ماندگار عرضه کرد .امروزه اگر مترجم در برگردان تک تک آیات وسواس نداشته
امر بسیار مهم را در یک یا چند آیه از دست بدهد ،به همین میزان به ترجمهاش
و یا این ِ
آسیب رسانده و خود را در معرض انتقاد قرار داده است .حتی از این هم باالتر ،نه فقط
باید احتیاط کرد و دقت نمود و وسواس داشت؛ بلکه باید «نهایت وسواس» را در برگردان
آیات به خرج داد تا حاصل کار ،اثری ماندگار و تأثیرگذار شود .اگر این گونه به ترجمۀ قرآن
نگاه شود ،دیگر نمیتوان حتی کوچکترین مسأله را در چنین امر خطیری نادیده گرفت،
و تنها در آن صورت است که خواهیم پذیرفت «نظریۀ ترجمه» و «روش تحقیق» دو اصل
بسیار مهم در ترجمۀ قرآن است که نباید مورد کمترین بیمهری قرار گیرد .امروزه دیگر
پذیرفته نیست که مترجمی به «تقدیم ما هو حقه التأخیر یفید الحصر» باور داشته باشد
َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ
ك المؤمِن
ون﴾ ناهماهنگ عمل کرده گاهی بدون (تنها)
ولی در برگردان ﴿وع اللِ فليتو ِ
معنایی الی نفی جنس معتقد
ترجمه کند و در جایی دیگر چنین قیدی بیاورد .یا به تأثیر
ِ
َ
باشد ولی در برگردان ﴿ال َريْ َب فِيهِ /فيها﴾ ترجمههای متفاوتی عرضه نماید .همچنان
که نمیتوان پذیرفت مترجم به «نکره در سیاق نفی» به عنوان یک اصل مهم در برگردان
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َ

آیات باور داشته باشد و ﴿ َما ُل مِن َداف ٍِع﴾ را در آیۀ هشتم سورۀ طور به درستی (آن را هیچ
َ
ْ
َ ٌ
بازدارندهای نیست) برگردان نماید؛ ولی ﴿ليْ َس ل َِوق َعت ِ َها كذِبَة﴾ را در /2واقعه (که در روی
َ
َ
دادنش دروغی نیست)؛ و ﴿ليْ َس ُل َداف ٌِع﴾ را در /2معارج (آن را بازدارندهای نیست) ترجمه
نماید .اگر مترجمان پیشین خود را موظف به مراعات دو اصل مذکور نمیدیدندّ ،
معفو
ً
هستند و تقصیری متوجه آنان نیست؛ چرا که اساسا چنین مباحثی در آن دوران مطرح نبود.
اما امروزه که روشمند عمل کردن در کار علمی و تحقیقی ،از اصول مسلم و پذیرفته شده
در تمامی دانشهای بشری است ،بیتوجهی به این دو اصل مهم در ترجمههای معاصر
هرگز قابل اغماض نیست .امروزه دیگر دانشمند بودن برای نظریهپردازی و تأثیرگذاری بر
اندیشهها کافی نیست ،بلکه باالتر از آن باید روشمند هم عمل کرد تا در محافل علمی
ً
مورد توجه قرار گرفت .اگر چنین نشود ،قطعا حاصل تالشهای چندین سالۀ یک عالم و
ً
دانشمند ،صرفا به این دلیل که روشمند نبود ،در گوشۀ کتابخانهها محبوس شده یا چندان
تأثیرگذار نخواهد بود.
سهوالقلمها

در همۀ ترجمهها ممکن است کم و بیش سهوالقلمهایی پیش آید .سهوالقلمهای ترجمۀ
حاضر عبارتند از:
ـ در صفحۀ 49که چهار آیۀ آخر سورۀ بقره آمده ،در باالی صفحه بجای سورۀ بقره به
اشتباه سورۀ آلعمران نوشته شده ،در حالی که آلعمران از صفحۀ  50آغاز میشود.
ْ
ّ
ّ
الل﴾ در /282بقره ترجمه نشد ولی در آیۀ بعدی ،یعنی  283در
ـ (الل) در ﴿ َولَ َّت ِق
ترجمه ظاهر شد.
ـ ﴿ ْالَ ّي َن ُ
ات﴾ در /183آلعمران به اشتباه نکره و (دالیلی روشن) برگردان شد در حالی که
ِ
ً
تقریبا در همۀ موارد ،به درستی معرفه و (دالیل روشن) ترجمه شد.
ً
ـ (نارا) در  10و /14نساء به اشتباه معرفه و (آتش) ترجمه شد.
ـ (لن) در مواردی ترجمه نشد مانند /22مائده  37و /97اسراء و /58کهف و /15حج و
/39زخرف و /4محمد و /3ممتحنه.
ْ
ـ ﴿إِث ًما ُّمب ِ ًينا﴾ در  20و /50نساء (گناه آشکار) برگردان شد .در حالی که همین آیه در
 112همین سوره به درستی (گناه آشکاری) ترجمه شد ،چنانچه ﴿إثْ ًما َع ِظ ً
يما﴾ نیز در  48این
ِ
سوره (گناهی بزرگ) برگردان گردید.
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َْ

ّ
َ َ
اها﴾ ترجمه نشدند.
ـ (إنهم) در /46نساء و ضمیر (ها) در /171نساء در ﴿ألق
ـ در پانوشت شمارۀ ( )2ص 83در ذیل آیۀ  32حرف میم در واژۀ (منظور) حذف و (نظور) نوشته
شده است .همین وضعیت در پانوشت  1ص  600رخ داد و (روز) به اشتباه (وز) نوشته شد.
َ َّ
ات انلَّعِي ِم﴾ به درستی در /65مائده و /56حج و /43صافات (بهشتهای پر
ـ ﴿جن ِ
نعمت) برگردان گردید .ولی در /9یونس و /8لقمان و /12واقعه (بهشتهایی پرنعمت) ترجمه
شد.
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ـ در حالی که ﴿عِيىس ابن مريم﴾ در همۀ موارد (عیسی پسر مریم) ترجمه شد؛ در آیات 110
و  112و  114و  /116مائده همان تعبیر (عیسی بن مریم) و در /34مریم (عیسای مریم) آمد.
ـ (به) در /10انفال ترجمه نشد .بهتر است همانند /11انفال (بدان) یا (به آن) ترجمه شود.
ََ َ َ ّ
ّ
الل َر ُّب الْ َعالَم َ
ني﴾ در /54اعراف (پاک و پربرکت است پروردگار
ـ (الل) در ﴿تبارك
ِ
جهانیان) ترجمه نشد .باید (...خداوند پروردگار جهانیان) باشد .ضمن اینکه (سبحانه) در
آیه نیست که (پاک) در ترجمه آمد.
َ ّ
َ
ٌ
ٌ
الل َعل ِيم حكِيم﴾ در /15توبه با مبالغه (و خداوند بسیار دانا و با
ـ روشن نیست چرا ﴿و
حکمت است) ترجمه شد ولی در موارد متعددی از جمله در آیۀ  60و  97و  106و 110
همین سوره و /52حج و  18و /58نور بدون مبالغه و به صورت (و خداوند دانا و با حکمت
َّ ّ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم﴾ در /28توبه (که خداوند بسیار دانا و
است) برگردان گردید .همچنین ﴿إِن
َّ َ َّ َ
َ
َ
ٌ
ٌ
با حکمت است) ترجمه شد .ولی ﴿إِن ربك عل ِيم حكِيم﴾ در /6یوسف (که پروردگار تو دانا
ِيم َعل ٌ
و با حکمت است) برگردان گردید .و ﴿ َحك ٌ
ِيم﴾ در /6نمل بدون مبالغه و (با حکمتی
َّ ّ
الل َعل ٌ
ِيم قَد ٌ
دانا) ترجمه شد .و ﴿إِن
ِير﴾ هم در /70نحل (به راستی خداوند بسیار دانا و
تواناست) برگردان گردید.
َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ
ـ ﴿متاع الياة ِ
ادلن َيا﴾ در مواردی از جمله در  60و /61قصص و /36شوری و /35
زخرف (کاالی/بهرۀ زندگانی دنیا) ترجمه شد که اگر (کاالی زندگی دنیوی) برگردان شود
ُ
دقیقتر است .در /23یونس (بهرهای [ناچیز] از زندگانی دنیا) ترجمه شد .همچنین ﴿ َم َتاع
ْ َ َ ُّ ْ
الياة ِ
ادلن َيا﴾ در /14آلعمران (کاالی زندگی زودگذر دنیا) ترجمه شد در حالی که (زودگذر)
افزودهای تفسیری است که در صورت نیاز باید همانند (ناچیز) در /23یونس درون قالب قرار
َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ
گیرد تا هماهنگ باشد﴿ .متاع الياة ِ
ادلن َيا﴾ هم در /38توبه (زندگانی دنیا) برگردان شد؛
یعنی (متاع) در ترجمه ظاهر نشد.
َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ
ُ
ْ
ُ
ـ بهتر است در /18یونس جای (سود و زیان) عوض شود چون ﴿ال يضهم وال ينفعهم﴾
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است که (سود و زیانی به حال آنان ندارد) ترجمه شد .در /76مائده و /89طه نیز این جابجایی
پدید آمد .اگرچه فارسیتر است ولی دقیقتر نیست چنانچه در /102بقره و /188اعراف و
/106یونس و  3و /55فرقان و /73شعراء به درستی هر کلمه در جایگاه خود ترجمه شد .در
َ ّ ُ َ ََ ُ َ
ب موس وهار
ون﴾ به صورت (پروردگار هارون و موسی) برگردان شد.
/70طه نیز ﴿ر ِ
ـ ( َّ
الس َم َ
ات) در /101یونس به اشتباه مفرد و (آسمان) ترجمه شد.
او ِ
ً
ـ ضمیر (هم) در (ث َِي َاب ُه ْم) در /5هود ترجمه نشد .قطعا (جامههاشان) خالف شیوایی
نیست.
ـ صفات خداوند در همۀ موارد به درستی به صورت معرفه آمد .ولی (حکیم خبیر) در
/1هود (حکیمی آگاه) ترجمه شد .در حالی که آوردن (حکیم و آگاه) نه تنها دقیقتر است،
بلکه به شیوۀ ایشان هم نزدیکتر استّ ﴿ .م ِْن َغ ُف َّ
ِيم﴾ هم در /32فصلت (از سوی
ور رح ٍ
ٍ
بسیار آمرزندهای مهربان) ترجمه شد .ولی باید طبق مبانی مترجم (از سوی بسیار آمرزنده و
َ
ّ ْ َ
ِيد﴾ در /42فصلت (از سوی حکیمی ستوده) ترجمه
ِيم ح ٍ
مهربان) برگردان شود .و ﴿مِن حك ٍ
ستوده/حکیم ستوده) ترجمه شود.
شد در حالی که باید ([...خدای] حکیم و
ِ
َ َ ٌ ُْ
 ﴿عذاب ي ِزيهِ﴾ در  39و /93هود و /40زمر (عذابی خوار و رسواکننده) ترجمه شد که
هرچند بیاشکال است؛ ولی دقت و امانت به خوبی مراعات نشد و (عذابی که وی را خوار
ً
و رسوا میسازد) به دور از شیوایی نیست .خصوصا که با این ترجمه ،نیازی به حذف ضمیر
(ه) نداریم.
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ ْ َ َ ََّ
ات﴾ در /15یونس و /73مریم و /43
ـ واژۀ (
بينات) در آیۀ ﴿ِإَوذا تتل علي ِهم آياتنا بيِن ٍ
ٍ
سباء و /25جاثیه و /7احقاف ،حال است که به اشتباه ،صفت (و چون آیات روشن ما بر
آنان خوانده شود) ترجمه شد .ولی همین آیه در /72حج به درستی (و هر گاه آیات ما با آن
َ َ َّ َ ُ
اءهم ُّم َ
وس
روشنی بر آنان خوانده شود) ترجمه شد .همین ایراد در /36قصص ﴿فلما ج
َ َ ََّ
ات﴾ تکرار شد و (چون موسی نشانههای روشن ما را بر آنان آورد) برگردان گردید.
بِآيات ِنا بيِن ٍ
َ
ضمن اینکه دلیلی بر ترجمه نشدن (ف) در آغاز آیه وجود ندارد؛ آوردن (و) یا (پس) در اینجا
َ
اط ُم ْس َتقِ ً
مخالف شیوایی نیست .مشابه این وضعیت در آیۀ ﴿ َوأ َّن َه َذا ِ َ
ص ِ
يما﴾ در /153
ً
انعام پیش آمد که (این راه راست من است ) ترجمه شد .درحالی که (مستقیما) حال است و
باید (و این راه من است که راست و مستقیم است) یا با استفاده از افزودهای تفسیری (و این
ً
راه من است که[کامال]مستقیم است) ترجمه شود .ترجمۀ این آیه با ترجمۀ آیات /68نساء
َ ََ َ َْ ُ
ص ًاطا ُّم ْس َتقِ ً
ص ًاطا ُّم ْس َتقِ ً
يما﴾ و /175نساء ﴿ َو َي ْهدِيه ْم إ َلْهِ ِ َ
اه ْم ِ َ
﴿ولهدين
يما﴾ و  2و /20فتح
ِ ِ
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يما﴾ باید متفاوت باشد .در این آیات ( ُّم ْس َتقِ ً
ص ًاطا ُّم ْس َتقِ ً
ك ْم ِ َ
﴿ َو َي ْهد َيك /ويهدِي
يما) صفت
است و درست برگردان شدند ولی در آیۀ اولی حال است.
ـ (للناس) در /6رعد (بر بندگان) ترجمه شد که بیاشکال است؛ ولی (بر مردمان)
مطابقت لفظی بیشتری دارد.
ـ (له) در /62عنکبوت و /39سباء ترجمه نشد .از آنجا که در /37روم و /36سباء (له)
نیامده ،در اینجا هم که (له) آمده بدون توجه به آن ترجمه شد.
(هن) در /49احزاب و ضمیر ّ
ـ ضمیر ّ
(کن) در /28احزاب اگر ترجمه شوند ،برخالف
رسایی و شیوایی نیست .بهتر است (رهاتان سازم) و (رهاشان سازید) برگردان شوند.
ْ
ََ َ َْ ُ ْ َ ْ
خ َذ َ
يز ُّمق َتد ٍِر﴾ ترجمه نشد( .ما هم آنان را چون
ز
ع
ـ (أخذ) در /42قمر ﴿فأخذناهم أ
ِ
ٍ
نیرومندی مقتدر گرفتیم) درست نیست ،بلکه (ما هم آنان را چون گرفتن نیرومندی مقتدر
گرفتیم) درست است .دلیلی بر ترجمه نشدن مفعول مطلق نوعی یا بیانی وجود ندارد.
ً
ََ ْ َ ً
چنانچه در موارد فراوانی در ترجمه ظاهر گردید مانند ﴿فأ َخذنَاهُ أ ْخذا َوبِيل﴾ در /16مزمل
که به درستی (پس او را به کیفر سختی گرفتیم) ترجمه شد.
َ
الل ُّمب ِ ٍني﴾ در موارد بسیاری تکرار شد و به درستی (گمراهی آشکاری)
ـ از آنجا که ﴿ض ٍ
َ
َ
ترجمه گردی ،در /9ملک هم که ﴿ َضل ٍل كب ِ ٍري﴾ آمده ،به جای (گمراهی بزرگی) به اشتباه
(گمراهی آشکاری) ترجمه شد.
ـ ﴿إ َّن َه َذا ل َ ُه َو ْالَ َلء ال ْ ُمب ُ
ني﴾ در /106صافات (همانا این آزمونی آشکار بود) ترجمه شد
ِ
ِ
ً
که هم نکره است و هم ضمیر فصل در ترجمه ظاهر نشد .باید (حقیقتا این همان آزمون
آشکار بود /است) برگردان شود.
ـ (کل شیئ) در همۀ دهها موردی که به کار رفته به درستی (هر چیزی) ترجمه شد .ولی
در آیات/88مؤمنون و /6حشر و /83یس ،به اشتباه (هر چیز) برگردان گردید.
ُ ُْ ََُْ َ
ون﴾ در /84مؤمنون به اشتباه ﴿إن ُك ُ
نت ْم َصادِق َ
ـ ﴿إِن كنتم تعلم
ِني﴾ فرض شد و (اگر
ِ
راست میگویی) ترجمه شد .در حالی که در همان صفحه در چهار آیۀ بعد در /88مؤمنون
به درستی (اگر میدانید) برگردان گردید.
آم ُنوا َو َعملُوا َّ
ِين َ
ـ ﴿ َّال َ
الص ِ َ
ات﴾ در /15روم برخالف همۀ آیات دیگر که جمع میآمد
ال ِ
ِ
به صورت مفرد و (آنان که ایمان آوردند و کار شایسته کردند) ترجمه شد .باید همانند/45روم
(کارهای شایسته کردند) شود.
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برگردان (فاء) و (واو)

یکی از ناهماهنگیهای آشکاری که در همۀ ترجمهها رخ میدهد و در ترجمۀ حاضر
برگردان دو حرف مذکور است که هرچند بسیاری از ترجمه پژوهان
نیز شاهد آن هستیم
ِ
قرآنی بارها در این زمینه سخن گفتهاند؛ ولی به دلیل اختالف دیدگاه فراوانی که در این
باره وجود دارد ،زمینۀ بحث در این حوزه همچنان باز است و تا رسیدن به دیدگاه واحدی
در این زمینه باید بارها در این باره سخن گفت .به ویژه با عنایت به این مسأله که این
دو حرف ،صدها بار در آیات مختلف به کار رفتهاند و به راحتی نمیتوان به کاربرد آنها
بیتوجه بود .و همین کاربرد زیاد ،باید برای ترجمه پژوهان قرآنی تأمل برانگیز باشد تا از
اظهار نظرهای سطحی و تکراری در این زمینه بپرهیزند و به صورتی جدیتر و جزئیتر آنها
ً
را مورد بررسی قرار دهند .نگارنده در این بحث ،صرفا از این زاویه به موضوع نگاه نکرده
که در چه مواردی ترجمه شدند ،یا در برگردان کدام آیات ظهوری در ترجمه نداشتند .چرا
که این بحث ،تکراری است و بارها در این زمینه سخن گفته شده و هیچ کس هم منکر این
مسأله نیست که چنین وضعیتی به طور طبیعی در هر ترجمهای پیش میآید و به اقتضای
جمله نویسی و سیاق فارسی نویسی هم قابل دفاع خواهد بود؛ بلکه الزم است از دو جهت
دیگر به این بحث توجه نمود .یکی اینکه چرا در موارد مشابه یکسان عمل نشد و اقتضائات
جمله سازی و ترکیببندی واژهها ،سایۀ سنگینی بر این بخش افکند؟ دیگر اینکه بدون
توجه به ماهیت معنایی این حروف در آیات مختلف ،نباید یک حکم کلی دربارۀ آنها
صادر کرد که بهتر است ترجمه بشوند یا باید بدون ترجمه باقی بمانند .از آنجا که علی
ً
رغم مشابهتهای این دو حرف ،کاربردهای مستقلی هم دارند ،ذیال هر یک از آن دو را به
صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم:
َ
الف ـ حرف (ف) .مهمترین نکتهای که پیش از هر چیز باید دربارۀ (ف) توجه نمود،
ً
کاربرد نسبتا زیاد آن است که باید معلوم شود برای استیناف و آغاز کالم است ،یا حرف
عطف است و برای ربط کالم به کار میرود ،یا فای تفریع و جواب شرط است یا غیره؟
آنگاه برای هریک از این موارد نظریهای داشت و در تمامی موارد بدان پایبند بود .این نکته
مطلب جدیدی نیست بلکه از امور واضحی است که همۀ مترجمان بدان آگاه بوده و بر
همین شیوه عمل کردهاند .اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته و مشکل اصلی در این
َ
زمینه محسوب میشود ،دو چیز است .یکی اینکه تمامی صدها باری که حرف (ف) به
کار رفته در همین چند کاربرد محدود که جنبۀ اداتی دارد ،خالصه میشود و به معانی و
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کاربردهای دیگرش ،در مدلها و اسلوبهای مختلف توجه نمیشود .دیگر اینکه چون در
َ
گذشته در معادلیابی برای (ف) دقت کافی مبذول نمیشد ،و از ترجمههای کلیشهای و
اری (پس) یا (سپس) استفاده میشد که باعث از بین رفتن شیوایی ترجمه میشد؛
تکر ِ
برخی مترجمان ترجیح میدهند که آن را ترجمه نکنند .در حالی که در ترجمههای معاصر،
عالوه بر این دو معادل ،معادلهای متنوع دیگری مانند :و ،که ،اما ،در نتیجه ،در آن صورت،
در این صورت ،بنابراین ،از اینرو ،از آن روی و  ...آورده میشود که هم متنوعتر است و
هم ترجمه را شیواتر میسازد .ضمن اینکه مترجمان نباید ترجمۀ خود را در همین چند
معادل ،محدود سازند ،بلکه باید با استفاده از قابلیتهای زیاد قرآن و ظرفیتهای فراوان
ً
زبان فارسی ،معادلهای بیشتری برای آن بیابند تا ترجمه شیواتر شود .مطمئنا هر مترجمی
میداند که در نحو عربی ،آوردن فای جزا در شش مورد بر سر جواب شرط برای ارتباط
ً
میان شرط و جزا ضروری است .اما در اینکه در یک چنین حالتی باید آن را صرفا در حد
یک رابط میان شرط و جواب در نظر گرفت که هیچ کارکرد معنایی ندارد؛ یا اینکه ،عالوه
بر کارکرد زبانی ،الاقل در برخی مواردش ،کاربرد معنایی هم دارد ،اختالف نظر است.
ممکن است مترجمی با تکیه بر مستنداتی ،قائل به ترجمۀ آن باشد و مترجم دیگری با
استناد به پارهای دالیل ،به ترجمه درنیامدن آن را ترجیح دهد که هیچ یک از این دو نگاه،
مادام که دارای مستندات عقلی و نقلی هستند ،ایرادی نداشته و قابل دفاع خواهند بود.
اما اینکه در همین بحث فعل شرط و جواب شرط یکسان عمل نشود و گاهی در ترجمه
ً
ظاهر گردد و زمانی چنین نشود ،قطعا قابل دفاع نخواهد بود؛ زیرا برخالف َ(و) که کمتر
َ
در قالبهای خاصی قرار میگیرد ،حرف (ف) همیشه به عنوان یک حرف عادی ربطی و یا
حرف معمولی استینافی به کار نمیرود بلکه در برخی کاربردهایش ،در قالبهای خاصی
ً
قرار میگیرد که دقت بیشتری را در ترجمه میطلبد .مثال گاهی در جملههای پرسشی
نظیر (أفال)( ،أفلم)( ،أفمن) میآید؛ گاهی در ضمن جملههای شرطی مانند ( ّ
فلما) یا
َّ
فإن) یا (فقد) به
(فاذا) قرار میگیرد ،و زمانی در دل جملههای شرطی ـ تأکیدی مانند (
کار میرود و هر یک از این نمونهها هم ،در دهها آیۀ قرآن کاربرد دارند و مترجم باید برای
برگردان هر یک از آنها نظریهای خاص و شیوهای جداگانه داشته باشد تا ترجمهای دقیق
عرضه کند .به همین دلیل ،به نظر میرسد که این حرف را باید از دو زاویۀ «ادات» و
«اسلوب» مورد بررسی قرار داد.
اینکه در ترجمۀ حاضر مشاهده میکنیم که فای جواب در  23و  26و  137و  158و

24 

ترجمان وحی مبین

/173بقره ترجمه نمیشود ولی در  24و  94و  184و /185بقره و  38و /43نساء ترجمه
هماهنگی خوبی در این زمینه برخوردار نیست .به
میشود ،نشان میدهد که ترجمه از
ِ
همان اندازه که مترجمان به ترجمۀ اسم و فعل حساسیت نشان میدهند به گونهای که
گاهی میان (يوقنون) و (اهل یقین) تفاوت قائل میشوند (بهرامپور ،1387 ،ص ،)18باید برای
حروف نیز اهمیت قائل شده ،با دقت در کاربردهای هر حرف ،یک مدل ترجمه برای آن
بیابند .اینکه (أفال تعقلون) در آیات متعددی ازجمله  44و /76بقره و /65آ لعمران و /32
انعام و /169اعراف و /16یونس و /51هود و  10و /67انبیاء و /80مؤمنون و /60قصص (آیا
خردمندی نمیکنید؟) ترجمه شود و در /109یوسف (پس آیا در نمییابید؟) و در /138
صافات (پس آیا خردمندی نمیکنید؟) برگردان شود ،قابل قبول نخواهد بود .همچنین
پذیرفته نیست که (أفال تذکرون) در /3یونس و /30هود و /155صافات و /23جاثیه (آیا
تذکر نمییابید؟!) ترجمه شود ،ولی در /17نحل (آیا یاد نمیکنید و پند نمیگیرید؟!)،
ً
و در /24هود و /85مؤمنون (پس آیا تذکر نمییابید؟!) برگردان گردد .خصوصا که این
ناهماهنگی به آیاتی که با (أفال) آمده مانند (أفال یتفکرون /یتدبرون/یسمعون /یشکرون/
ً
تذکرون )...منحصر نیست؛ بلکه در نمونههای دیگر مشابهش نیز مشاهده میشود مثال
(أفغیر  )...در /83آ لعمران (پس آیا جز )...شدَ ( .
أفمن) در /162آ لعمران و /17هود و
 19و /33رعد (پس آیا کسی که  )...شد (أفلم) در مواردی مانند/31رعد (پس آیا  )...شد.
َ
ً َََ ْ َ ُ ْ
ولی این دقت در همۀ موارد نیست .مثال ﴿أفلم يس
ِريوا ِف األ ْر ِض﴾ در /109یوسف (پس
آیا در زمین نگشتند) ترجمه شد .ولی در /46حج و /82غافر و /10محمد (آیا در زمین
َ
َ َْ َ ُ ْ
نگشتند) .چنانچه ﴿أولم يس
ِريوا ِف األ ْر ِض﴾ در /44فاطر (و آیا در زمین نگشتند) آمد ولی
در /9روم و /44فاطر و /21غافر (آیا در زمین نگشتند) شد.
در مورد ّ
(فلما) نیز با همین ترجمۀ دوگانه مواجهیم .در موارد متعددی (ف) در ترجمه
ظاهر شد و در موارد بسیاری هم چنین نشد که نمونۀ هر دو دسته را میتوان در آیات 76
تا 78سورۀ انعام مشاهده کرد که در آغاز هر سه آیه در ترجمه ظاهر شد ولی در بار دوم
در هیچ کدام ترجمه نشد .در آیات 116و /143اعراف و /47زخرف و /103صافات نیز در
ترجمه ظاهر نشد ،ولی در /89بقره (همین که) شد و در /8نمل (چون) ،در /13نمل (پس
چون) ،در /14سباء (و چون) و در /155اعراف (و هنگامی که) شد .نکتۀ آخر در مورد
ْ ُ َ
(ف) این است که گاهی در لفظ نیست ولی در ترجمه (پس) آورده شد مانند ﴿ادع لَا
ّ
َر َّب َك يُبَ ّ ِي لَا﴾ در /68بقره که (پس پروردگارت را در حق ما بخوان تا برای ما روشن کند)
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آمد .ولی در  69و /70بقره (پس) نیامد.
َ
ب ـ حرف َ(و) .آنچه دربارۀ (ف) گفته شد در مورد َ(و) نیز رخ داد؛ با این تفاوت
که میزان ترجمه شدن (و) بیشتر و دقتی که مترجم در این امر داشته ستودنیتر است.
ولی این حرف گاهی تفسیری است اما در متن ذکر شد مانند  111و /136آ لعمران و
/15فرقان .و در پارهای موارد ،ظهوری در ترجمه پیدا نکرد مانند /247بقره و /27سجده
که اگرچه در برخی نمونههایش قابل دفاع هست چون به سیاق فارسینویسی ،نیازی به
ذکر آن نیست؛ اما در مواردی هم ترجمه شد که به سیاق فارسینویسی بهتر بود ترجمه
نمیشد ،در حالی که میتوان پرسید اگر اولویت با اقتضائات جملهسازی است چرا در
این موارد ترجمه شد؟ و اگر ترجمۀ آن برای مراعات دقت و امانت تا این اندازه اهمیت
ً َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
دارد چرا در موارد دیگری چنین نشد؟ مثال ﴿ولعلكم تشكر
ون﴾ در آیات /185بقره و
/14نحل و /73قصص و /46روم و /12فاطر (و باشد که سپاس گزارید) ،و در /12جاثیه
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ي ل َك﴾ در /128بقره
(و شاید سپاس گزارید) ترجمه شد .همچنین ﴿ربنا واجعلنا مسل ِم ِ
ً
ْ
(و پروردگارا ما را اهل تسلیم خود ساز)؛ و ﴿ َر َّب َنا َوابْ َع ْث فِي ِه ْم َر ُسوال ّمِن ُه ْم ﴾...در /129
بقره (و پروردگارا در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز) برگردان شدند .در صورتی که
آوردن (و) در ترجمۀ این آیات ،به ویژه در ارتباط با جملههای پیش از آن ،نه تنها با فارسی
نویسی مطابقت ندارد ،بلکه خالف شیوایی نیز هست .ولی مترجم آن را در ترجمه ظاهر
کرد تا مراعات دقت و امانت شده باشد.
اما در مواردی که هیچ گونه مخالفتی با شیوایی نداشت ،ترجمه نشد .و این در حالی
است که مترجم به هنگام نقد ترجمۀ دیگران ،تذکر میدهد که چرا (واو) را در آیاتی
ُ
ْ ُ ْ ْ
نظیر ﴿ َوألت َِّم ن ِْع َم ِت﴾ در /150بقره ،و ﴿ َولِ ُك ِملوا العِ َّدةَ﴾ در 185همین سوره برگردان
ننمودهاند؟ (استادولی ،1374 ،ش ،6ص 47ـ  .)48وقتی دقت و احتیاط مترجم تا این اندازه
ً
زیاد است ،طبیعتا به ترجمه در نیامدن (و) یا (ف) در پارهای موارد ،جای پرسش دارد.
ُ
ْ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ َ َْ َ ُ
ایشان خود ﴿فال تش ْوه ْم َواخش ْو ِن َوألت َِّم ن ِْع َم ِت عليكم ولعلكم تهتد
ون﴾ در /150
بقره را (پس از آنان نترسید و از من بترسید و تا نعمتم را بر شما تمام کنم و شاید که راه
ً
یابید) ترجمه نمود (همان) .در حالی که مطمئنا با آمدن واو ،ترجمه شیواتر نشد .بلکه
خاصیت ترجمۀ دقیق و امین چنین است.
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برگردان برخی ضمیرها

از آنجا که برخی ضمایر از جمله دو ضمیر ُ(ه) و (ها) در مواردی ،در ترجمه ظاهر
نشدند که هرچند ایرادی به فارسی نویسی و مفهوم بودن آیه وارد نیست؛ ولی چون از
زوایای دیگری قابل تأمل است ،در بحث مجزایی به بررسی آن اقدام شده است .البته
جناب استاد این گونه ایرادها را قبول نداشته در پاسخ منتقدان فرمودند« :الف ـ دربارۀ
َّ
َّ َ
ْ َ
ِإَون ل َك َم ْوع ًِدا ل ْن تُخل َف ُه﴾ که فرمودهاند :ضمیر «تخلفه» ترجمه نشد ،پاسخ
طه﴿ :97 ،
این است که این سلیقه در ادای جمله است که این گونه ضمایر باید ترجمه شود یا نه؟
َ
اما اشکال نیست .ب ـ دربارۀ طهَ ﴿ 131 ،ول َت ُم َّد َّن َعيْنَيْ َك﴾ که فرمودهاند :ضمیر کاف
ترجمه نشده؛ عین اشکال فوق است ،وارد نیست» (استادولی ،1389 ،ش ،27ص .)58ولی
ً
باید توجه داشت که اوال قرار نیست یک متن معمولی عربی برگردان شود که برای «سلیقه
در ادای جمله» تا این اندازه مجال تأثیرگذاری قائل شویم .متن پیش روی ما قرآن است
و دقت مترجم در این زمینه تا آنجاست که در نقد ترجمهای با صراحت اظهار میدارد:
«من» ندارد» (استادولی،
«در این ترجمه دو لغزش هست1 :ـ کلمۀ «از» زیادی است زیرا ِ
 ،1374ش ،5ص .)46یعنی افزودۀ تفسیریی در حد (از) مورد انتقاد قرار میگیرد .به همین
ً
دلیل ،نمیتوان پذیرفت که مترجم بارها ضمایری را ،صرفا به این دلیل که سلیقۀ مترجم در
جمله سازی متفاوت است ،از ترجمهاش حذف نماید؛ زیرا اقتضائات جمله سازی امری
خارج از اراده و اختیار مترجم نیست که از بیرون بر او تحمیل شود ،بلکه مترجم خود
چنین اقتضائاتی را پدید میآورد .چرا به گونهای نباشد که این نکتهها در آن لحاظ شود؟
ً
ثانیا اگر فارسی نویسی چنین اقتضائاتی دارد و «این ریزهکاریها مربوط به نثر فارسی
است و نباید آن را با نثر عربی قیاس کرد» (استادولی ،1389 ،ش ،27ص ،)51پس چرا در همۀ
َ ٌ َ َْ
ً
َ َ
نزل َناهُ إِليْك
موارد ،و به ویژه در آیات مشابه چنین نشد؟ مثال چرا ضمیر (ه) در ﴿كِتاب أ
ُم َب َار ٌك﴾ در /155انعام در ترجمه ظاهر شد و به صورت (این کتاب پر برکتی است که آن
َ َ َ َ ٌ َ ْ
را فرو فرستادیم) برگردان گردید؟ و ﴿وهذا كِت
اب أ َنزل َناهُ ُم َب َار ٌك﴾ در /50انبیاء (این قرآن
نیز پندنامهای مبارک است که آن را فرو فرستادیم) ترجمه شد؟ ولی مشابه آن در /92انعام
َ ٌ َ َْ َ َ
نزل َناهُ إِليْك
بدون (ه) و (این [قرآن] کتابی است که فرو فرستادهایم) ترجمه شد و ﴿كِتاب أ
ُم َب َار ٌك﴾ در /29ص نیز بدون ضمیر و (این کتابی مبارک است که به سوی تو نازل کردیم)
ً
برگردان گردید؟ ثالثا اگر دقت و امانت تحت الشعاع اقتضائات جمله نویسی قرار گرفت
و بین این دو تزاحم پدید آمد ،جانب کدام یک را باید گرفت؟ اگر مالک ،فارسینگاری
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و اقتضائات جمله نویسی باشد ،در این صورت ،نه فقط این گونه ضمایر ،بلکه واژههای
بسیار دیگری را هم باید حذف کرد .و اگر مفهوم بودن ترجمه ،نیاز به برگردان همۀ الفاظ و
عبارات را برطرف میسازد ،در این حالت نیز بسیاری کلمهها باید از ترجمه حذف شوند؛
در حالی که هیچ کس در ترجمۀ قرآن چنین دیدگاهی ندارد .و همین ترجمۀ حاضر نیز
ً
َ
به خوبی نشان میدهد که چنین ایدهای هرگز مورد پذیرش نیست .چنانچه مثال آیۀ ﴿ َوق ْد
َْ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ َ َُْ َ
َ َ َ ٌ ّ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ َ
ح ّ ِرفون ُه مِن بع ِد ما عقلوه وهم يعلم
كان ف ِريق مِنهم يسمعون كلام اللِ ثم ي
ون﴾ در /75
بقره (حال آنکه گروهی از آنان [=یهودیان] سخن خدا را میشنیدند آن گاه آن را پس از آن
ً
که آن را کامال دریافته بودند دانسته و آگاهانه تحریف میکردند) ترجمه شد .یعنی هر دو
ً
ضمیر (ه) در ترجمه ظاهر گردید .در حالی که قطعا به سیاق فارسی نویسی و به اقتضای
جمله سازی ،بهتر است یکی از (آن را) حذف شود .اما چنین نشد تا نشان دهد که مترجم
تا چه اندازه دقت دارد و به حفظ امانت و مراعات احتیاط در ترجمه پایبند است .به همین
دلیل میتوان پرسید چرا همیشه این گونه نمیشود؟ (بگذریم که نیازی نبود در یک عبارت
کوتاه ،چهاربار (آن) بیاید ( ...آن گاه آن را پس از آن که آن را  )...و باعث کاستن از شیوایی
َّ
َ َْ
ُّ ُ َ َ َ َ ُ
ح َ
ين﴾ در /50
ترجمه گردد) .مشابه این وضعیت در آیۀ ﴿فاجت َباهُ َربه فجعله م َِن الصال ِ ِ
قلم رخ داد که (پس پروردگارش او را برگزید و او را از شایستگان قرار داد) ترجمه شد .در
حالی که اگر (او را) در بار دوم حذف شود ،نه تنها به ترجمه آسیبی نمیزند ،بلکه ترجمه
را شیواتر هم میسازد.
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
همچنین میتوان پرسید ترجمه شدن (واو) در آیۀ ﴿ولعلكم تشكرون﴾ در  /12فاطر
ضروریتر است یا برگردان ضمیر (ها) در (تلبسونها) در همین آیه؟ البته سخن در ارزش
گذاری میان (واو) یا (ها) نیست؛ زیرا هر کلمهای در قرآن ارزش ویژۀ خود را دارد .بلکه
در بیان ضرورت ترجمۀ اینگونه ضمایر است که در حد امکان باید در ترجمه ظاهر شوند.
چگونه است در آنجا که به سیاق فارسینویسی بهتر بود (و) ترجمه نمیشد ،به خاطر
مراعات دقت و امانت ،در برگردان فارسی ظاهر شد؛ ولی ضمیر (ها) که ترجمه شدنش
هم هیچ خللی به فارسینویسی وارد نمیسازد ،از ترجمه حذف میشود؟ و تازه اگر باید
ً ُ ْ ُ ْ َ َّ
َ َ َ َ َ
يها الذِي أ
نشأ َها أ َّول َم َّر ٍة﴾ در /79یس
حذف شود چرا در موارد مشابه دیگر مثال ﴿قل يحي ِ
حذف نمیشود که (بگو همان کسی آنها را زنده میکند که نخستین بار آفریدش) ترجمه
میشود؟ در حالی که اگر در بار دوم از ترجمه حذف شود هم هیچ آسیبی به جمله وارد
ً
نمیسازد .از این موارد تقریبا زیاد است .به عنوان مثال به این موارد توجه فرمایید:
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ُ

َ ُّ

ـ هر دو ضمیر در ﴿ ُخذوهُ ف ُغلوهُ﴾ در /30حاقه به درستی در ترجمه ظاهر شد (او را
بگیرید و در زنجیرش کشید) در حالی که (او را بگیرید و در زنجیر کشید) هم شیواست.
ْ َ َ ُ ّ َُْ َ َ
وها َعليْ َك﴾ در /252بقره
ـ ضمیر (ها) در برخی آیات از جمله ﴿ت ِلك آيات اللِ نتل
َ َ َ َ ُ ُ ً َّ
ودا ل ْم تَ َر ْو َها﴾ در  26و /40توبه ترجمه نشد.
و /108آ لعمران و /6جاثیه ،و در ﴿وأنزل جن
در حالی که در ﴿...ب ِ َغيْ ِر َع َم ٍد تَ َر ْو َن َها﴾ در /2رعد و /10لقمان ترجمه شد و ( ...بدون
ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت) برگردان گردید.
َ َ َ ْ ُ ّ
اللِ يُ ْؤتِيهِ َمن ي َ َشاء﴾ در /54مائده (این فضل خداست که
ـ ضمیر (ه) در ﴿ذل ِك فضل
به هر کس خواهد[و شایسته بداند]می دهد) ترجمه نشد .در حالی که همین آیه در /21
حدید به درستی (این بخشش خداست که آن را به هر کس بخواهد میدهد) ترجمه شد.
مشابه آن در /73آ لعمران و /29حدید نیز به ترجمه درآمد .در مورد بسیاری از ضمیرها که
ً
در این بحث آمده نیز دقیقا همین وضعیت حاکم است و میتوان آنها را در ترجمه ظاهر
(یؤده) و (ال ّ
کرد تا از دقت و صحت بیشتری برخوردار شود .مانند (ه) در ّ
یؤده) در /75
آ لعمران که میتوان (آن را به تو باز خواهد داد) و (آن را به تو باز نخواهد داد) برگردان نمود.
ً
ـ ضمیر (ه) در (ترضیه) در /19نمل و  /15احقاف ترجمه نشد .قطعا بجای (تو
میپسندی) ،میتوان (تو آن را میپسندی) آورد چنانچه مشابه آن در /144بقره شد.
َ
َ
همچنین ضمیر (ه) در ﴿أوِ ْاط َر ُحوهُ أ ْر ًضا﴾ در /9یوسف ترجمه نشد .در حالی که (یوسف
را بکشید یا وی را در سرزمینی افکنید) خالف شیوایی نیست .چنانچه همین کار در آیات
 10و /15یوسف انجام شد.
َ
ْ
ـ ضمیر (ها) در ﴿ َما ظ َه َر مِن َها َو َما َب َط َن﴾ در /151انعام باید ترجمه شود ،چنانچه
همین عبارت به درستی در /33اعراف ترجمه شد .اگر مشکلی در برگردان آن در این آیه
هست در جملهسازی است که باید اصالح شود همانگونه که ترکیب عبارات در /33
اعراف به گونهای است که این ضمیر به راحتی در ترجمه ظاهر شد.
از موارد دیگری که ضمایر به درستی در ترجمه ظاهر شدند ،یکی ضمیر (ها) در
َ ً َ ً َ َ َّ ْ َ َ َ َ ً ُّ ْ
َ َ َ َ
ك ًرا﴾ در /8طالق است که (ما هم حساب
اسبْ َناها حِسابا شدِيدا وعذبناها عذابا ن
﴿فح
سختی از آن کشیدیم و آن را به عذابی دشوار و ناخوشایند عذاب کردیم) برگردان گردید.
ُ
َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ ُ َ ْ َ َ
دیگری ضمیر (هم) در ﴿والِين كذبوا بِآيات ِنا سنستدرِجهم مِن
حيْث ال َيعل ُمون﴾ در /182
ً
اعراف است که (و آنان که به آیات ما تکذیب و کفر ورزیدند ،آنان را تدریجا از جایی که
نمیدانند غافلگیر میکنیم) ترجمه شد .در حالی که هم در آیۀ اول میتوان (آن را) از

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت اول)  29

ترجمه کرد .و هم در آیۀ دوم میتوان (آنان را) نیاورد .اما چنین نشد تا نشان دهد که مراعات
دقت و امانت به احتیاط نزدیکتر است.
برخی ترجمههای غیر دقیق

ً
به نظر میرسد ترجمۀ برخی آیات از دقت کافی برخوردار نیست مثال:
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ج َف ُة فَأَ ْ
الر ْ
ص َب ُ
حوا ْ ف َداره ِْم َجاث ِ ِم َ
ين﴾ در /78اعراف (پس زمین لرزهای آنان
ـ ﴿فأخذتهم
ِ ِ
را گرفت و در خانههاشان مرده بر زمین افتادند) برگردان شد .ولی در /91اعراف ،به درستی
(پس زمین لرزه آنان را گرفت و  )...ترجمه شد.
ـ ﴿ َوقَ َ
اس َم ُه َما﴾ در /21اعراف (و آنان را سوگند داد) ترجمه شد در حالی که (و برای آنها
سوگند یاد کرد /و برای آن دو سوگند خورد) که دیگران آوردهاند بهتر است.
َ
ـ ﴿ ِف َضل ٍل َو ُس ُع ٍر﴾ در /24قمر (در گمراهی و جنونی) ،و در /47قمر (در گمراهی و
آتشی افروخته) ترجمه شد.
َ َّ َ َ ْ
اع ُب ْد﴾ در /64زمر به درستی (بلکه تنها خدای یکتا را بپرست)؛ ﴿إيَّاهُ
ـ ﴿ب ِل الل ف
ِ
ُ َّ َ َ ْ
َُُْ َ
ُ
ُ
تعبد
ون﴾ در /37فصلت (تنها او را میپرستید) و ﴿ق ِل الل أعبد﴾ در  /14زمر (بگو تنها
َ ْ
اع ُب ُدون﴾ در  25و /92انبیاء با ﴿فَإيَّايَ
خدا را میپرستم) ترجمه شدند .ولی گویا ﴿ف
ِ
ِ
َ ُُْ
ون﴾ در /56عنکبوت یکی فرض شد که (پس تنها مرا بپرستید) ترجمه شد .اگر به
فاعبد ِ
(تنها) نیازی هست باید درون قالب بیاید .همچنین (فاعبدين) در /14طه (پس تنها مرا
بپرست) ترجمه شد .ولی (اعبدوه) در /51آ لعمران و /102انعام و /3یونس و /17عنکبوت
ْ
اع ُب ُدوا َّ َ
الل﴾ در /16عنکبوت (خدا را بپرستید) ترجمه
و /64زخرف (او را بپرستید) ،و ﴿
شد( .فاعبده) در /65مریم نیز (پس تنها او را بپرست) ترجمه شد .در حالی که همین
عبارت در /123هود به درستی (پس او را بپرست) برگردان گردید.
الس ْ
ـ ﴿يَا َصاح َِبي ّ
ِج ِن﴾ در  39و /41یوسف (ای دو زندانی) ترجمه شد .این ترجمه
ِ
موقعی درست است و به کار میرود که از بیرون زندان به زندانی نگاه شود .همان گونه
َ
َّ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
جون َ
ك م َِن ال ْ َم ْس ُ
ِني﴾
يي لجعلن
که فرعون در تهدیدش به موسی گفت ﴿لئ ِ ِن اتذت إِلها غ ِ
«/29شعراء» .ولی وقتی کسی از درون زندان به فرد یا افراد زندانی نگاه میکند در آن
صورت تعابیری نظیر «هم بند» یا «هم سلولی» به کار میرود چنانکه قرآن نیز در اینجا
جون َ
( َم ْس ُ
ِني) به کار نبرد .بنابراین بهتر است (ای دو دوست زندانی من) یا (ای دو یار/رفیق
زندانی من) ترجمه شود.
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َ

ْ

َ

َّ

ْ َ ّ َّ
ََ َْ َ
ِير إِل ﴾...در /34سبأ این گونه ترجمه شد (و در هیچ
ـ ﴿وما أرسلنا ِف قري ٍة مِن نذ ٍ
شهری بیم کنندهای نفرستادیم جز آنکه  )...در حالی که ِ(من) بر سر (نذیر) آمد و نه
(قریه) .و باید قید (هیچ) را برای (بیم کننده) آورد و نه (شهری)؛و حتی اگر برای (شهر)
معنایی
هم به دلیل قرار گرفتن نکره در سیاق نفی باید (هیچ) آورد نمیتوان به جایگاه
ِ
(من) زائد بیتوجه بود و باید برای (نذیر) هم چنین قیدی آورد .چنانکه مترجم به درستی
َ ْ َ ّ َّ ّ َّ
﴿ َو َما أَ ْر َسلْ َ
ن
ِن
م
ة
ي
ر
ق
ف
ا
ن
ب إِال ﴾...را در /94اعراف (و ما در هیچ شهری هیچ پیامبری
ٍ
ِ
ٍِ
نفرستادیم جز آنکه )...ترجمه نمود .ولی این شیوه در همهجا اعمال نشد و آیۀ ﴿ َو َك َذل َِك ماَ
َّ
َ ْ َ ّ َّ
َْ َ
أَ ْر َسلْ َ
ِير إِل ﴾...در /23زخرف که از همه جهت مشابه آن است
ذ
ن
ِن
م
ة
ي
ر
ق
ف
ِك
ل
ب
ق
ِن
م
ا
ن
ٍ
ِ
ٍ
(و همچنین پیش از تو در هیچ شهری بیم کنندهای نفرستادیم جز آنکه  )...ترجمه شد.
در حالی که باید (و هیچ بیم کنندهای را در هیچ سرزمینی/شهری نفرستادیم جز اینکه)...
َ ْ َ
ترجمه کرد .شاهد قرآنی مطلب هم در آیۀ /44سبأ آمده که میفرماید ﴿ َو َما أ ْر َسل َنا إِلْ ِه ْم
َّ
ََْ َ
ذ
ن
ِن
م
ك
قبل
ِير﴾ که این گونه ترجمه شد ( ...و پیش از تو هیچ بیم کنندهای هم به سوی آنان
ٍ
ً
نفرستاده بودیم) .ضمنا روشن نیست چرا برای (نذیر) بجای معادل رایج (بیم دهنده) که
در سورههای اوایل آمده ،در موارد فراوانی ،از معادل غیر مرسوم (بیم کننده) استفاده شد؟
َ ُ ْ
ـ به نظر نمیرسد تعبیر (جنباندن) برای اخراج پیامبر در /76اسراء ﴿ِإَون كادوا
َ
ل َي ْس َتفِ ُّزونَ َك ﴾...چندان کاربرد داشته باشد که (و نزدیک بود تو را از این سرزمین [مکه]
بجنبانند) ترجمه شد .چنین معنایی در نثر معیار امروزی کاربرد ندارد .در آیۀ 103سورۀ
َ
اسراء هم ﴿أن ي َ ْس َتفِ َّز ُهم﴾ برای کوچ دادن بنی اسرائیل به وسیلۀ فرعون به کار رفت.
َ
َ ْ
اض ُم ْم يَ َد َك إِلى َج َناح َِك﴾ در /22طه (و دست خود را به زیر بغل ببر) ترجمه شد،
ـ ﴿و
ً
ولی در /12نمل و /32قصص (و دستت را در گریبانت در آر) .قطعا تعبیر (گریبانت) در
/12نمل و /32قصص شیواتر از (زیربغلت) در /22طه هست.
ـ استاد خرمشاهی با اشرافی که به متون نظم و نثر فارسی دارند ،به درستی برگردان (ما لنا)
را در /246بقره که (ما را چیست؟) ترجمه شد مورد انتقاد قرار داده این گونه مرقوم فرمودند:
«چنین عبارتی نه در فارسی قدیم و نه جدید ،معنای مستقیم ندارد .برای مفهومتر شدن،
کلمات قبل و بعدی را هم میآوریم« :گفتند :ما را چیست که در راه خدا جنگ نکنیم؟»
(خرمشاهی ،1389 ،ص .)476اما مترجم در پاسخ چنین مرقوم فرمود«:این ترجمه ،هم مطابق آیه
است و هم بسیار روشن؛ یعنی چه دلیلی داریم؟/چه مانعی داریم؟» (استادولی ،1389 ،ش،27
ً
ص .)50ولی حقیقت این است که پاسخ جناب استاد اصال قانع کننده نیست و اینگونه سخن
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گفتن ،آن هم در برگردان قرآن چندان ّ
موجه به نظر نمیرسد .چه ضرورتی دارد یا چه اصراری
هست که اینگونه ترجمه کنیم ولی در مواجهه با انتقاد وادار به بیان توضیحات شویم؟ مگر
مترجم همیشه همراه ترجمهاش هست که بخواهد برای هر موردی توضیح بدهد؟ به عالوه،
اینگونه سخن گفتن ،نه در نثر معیار کاربردی دارد ،و نه در محاورات روزمره مورد استفادۀ
عموم است .همین عدم کاربرد ،خود بهترین دلیل عدم جواز آن است .شاید از اینها مهمتر
ً
ً
این باشد که ایشان در همۀ موارد از آن استفاده نکردهاند .مثال میتوان پرسید اگر واقعا چنین
سخن گفتن روشن است چرا (ما هی) در /69بقره به خوبی (آن چه گاوی است؟) ترجمه
شد ،چرا (آن گاو چیست؟) ترجمه نشد؟ آنچه بیشتر رایج است و مترجمان دیگر هم آوردهاند
(شما را چه شده است؟) یا (شما را چه میشود؟) هست .اهمیت این بحث موقعی بیشتر
آشکار میشود که بدانیم مشابه این آیه بارها در قرآن تکرار شد و در بیشتر موارد هم اینچنین
برگردان شد مانند( :ما لک) در /11یوسف و /32حجر (تو را چیست؟)( .ما لنا) در /84مائده
و /12ابراهیم و /62ص (ما را چیست؟)( .ما لی) در /22یس و /41غافر (مرا چیست؟)( .ما
لکم) در  75و /88نساء و /38توبه و /35یونس و  25و  92و /154صافات و  8و /10حدید
و /36قلم (شما را چیست؟).
َّ ُ َ
الل َوأَط ُ
ـ ﴿أَط ُ
ِيعوا َّ َ
ِيعوا الرسول﴾ در /59نساء (خدا را فرمان برید ...و نیز این رسول
را فرمان برید) و در /33محمد و /12تغابن (خدای را فرمان برید و رسول را فرمان برید)
ترجمه شد که فعل تکراری در ترجمه ظاهر شد .ولی در /92مائده و /54نور چنین نشد و
(از خدا و از پیامبر فرمان برید) برگردان گردید.
ْ
ّ
ُ ْ َّ ُ
هدایت
اللِ ُه َو ال ُه َدى﴾ در /120بقره به درستی (بگو بیتردید
ـ ﴿قل إِن ه َدى
ِ
خدا ،هدایت راستین است) ترجمه شد ،و در /71انعام (بگو همانا هدایت خداست که
ُ ْ َّ ْ
ّ
ُ
اللِ﴾ در /73آ لعمران که مشابه آن
هدایت[حقیقی]است) .ولی ﴿قل إِن ال ُه َدى ه َدى
است (بگو هدایت هدایت خداست) برگردان گردید.
برگردان تأکیدها

از آنجا که در مورد تأکیدها و کیفیت برگردان آنها سخن بسیار گفته شد ،بدون پرداختن
ً
ّ
به آن مباحث بعضا تکراری ،به این نکته اشاره میشود که نباید همۀ تأکیدها را در (إن) و
ََ
َ
ّ
(أن) یا (قد) و (لقد) خالصه کرد و با تکرار این سخن همیشگی که نمیتوان تمام آنها را
به فارسی برگردان نمود خیال خود را آسوده ساخت .هیچ کس مدعی نیست که میتوان
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یا باید همۀ این حروف را در ترجمه ظاهر ساخت .این کار نه شدنی است و نه الزم .ولی
حداقل میتوان توقع داشت که در موارد مشابه یکسان ترجمه شوند .اما بحث تأکیدها
به مراتب فراتر از این حروف است .به باور نگارنده ،تأکیدها را باید در سه حوزۀ ادات
ً
تأکیدی ،اسلوبهای تأکیدی و اسلوبهای شرطی ـ تأکیدی مورد بررسی قرار داد که ذیال به
اجمال اشاره میشود:
الف :ادات تأکیدی

آنچه محل بحث و نظر است و بیشترین دیدگاههای موافق و مخالف را به خود معطوف
ّ ّ َ َ َ َ َّ
ساخته به همین مسأله ،یعنی ادات تأکیدی نظیر (إن ،أن ،قد ،لقد ،ل ،ن) مربوط میشود
ً
که حقیقتا موضوع دشواری است و اتفاق نظری در برگردان آنها وجود ندارد و بیش از آنکه
ضابطه مندی در این زمینه مدنظر باشد ،ذوق و سلیقۀ مترجم و نگاه تفسیری وی هست که
حرف آخر را میزند .ولی آنچه بیش از همه در این بحث مهم است این است که الاقل در
ِيم الْ َ
حك ُ
آیات مشابه یکسان عمل شود .نمیشود ﴿إنَّ ُه ُه َو الْ َعل ُ
ِيم﴾ را در /83یوسف بدون
ِ
کمترین تأکیدی به صورت (که اوست که دانا و با حکمت است) ترجمه نمود و همین
آیه را در /100یوسف با تأکید و (همانا اوست که دانا و با حکمت است) برگردان کرد .یا
َّ َ َ َ َّ
الس ِم ُ
يع الْ َعل ُ
ِيم﴾ را در /35آ لعمران (که تویی که شنوا و دانایی) ترجمه نمود
﴿إِنك أنت
و در /127بقره (که تنها تویی تو که شنوا و دانایی) برگردان کرد .همچنین پذیرفته نیست
َّ َّ َ َ ْ َ
ْ َ
حم ُ
يد﴾ در /64حج که عالوه بر (ان) و ضمیر فصل ،الم تأکید نیز
﴿ِإَون
الل ل ُه َو الغن ُِّي ال ِ
دارد (همانا خداست که بینیاز و ستوده است) برگردان شود .ولی ﴿َإ َّن ّ َ
الل ل َ ُه َو الْ َعزيزُ
ِ
ِ
ً
الْ َ
حك ُ
ِيم﴾ را در /62آ لعمران به درستی (همانا خداست که حقا توانمند و با حکمت است)
ترجمه کرد .حتی نباید این موضوع را در سطح این آیات مشابه نگه داشت یا مسأله را به
صورت نفی و اثبات مورد بررسی قرار داد و حکم کرد که بهتر است ترجمه بشوند یا نشوند.
بلکه باید با تفصیل بیشتری به بحث پیرامون آن پرداخت تا به تدریج راهحلهای بهتری
از درون این مباحثات سر برآورد .چنانکه اگر همین نقد و نظرها در خصوص معادلهای
کهن نبود ،امروزه شاهد معادلهای بیشتری در ترجمههای معاصر نبودیم .اگر امروزه
دیگر (همانا) و (به درستی که) آن زیبایی و شیوایی دوران خود را ندارند ،در عوض بیش
از بیست معادل دیگر برای ادات تأکیدی پدید آمده است که مترجم میتواند با استفاده از
آنها ترجمه را زیباتر و شیواتر نماید .امروزه معادلهایی نظیر (بیگمان ،بیشک ،بیتردید،
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ً
ً
ً
ً
ً
البته ،به یقین ،به طور قطع ،به طور حتم ،با اطمینان ،یقینا مطمئنا ،حتما ،قطعا ،تحقیقا ،به
نیکی ،به خوبی ،به شایستگی ،بداند که ،بدانید که ،بدانند که) ترجمهها را شیواتر ساخته
است .همین نقد و نظرها ،و همین مخالفتها و موافقتها ،مترجمان را بر آن داشت که
در این زمینه به تالش بپردازند و معادلهای متنوعی بیابند .اکنون نیز نباید به وضع موجود
قانع شد و از ترجمه نشدنهای ادات تأکیدی بارها باید سخن گفت تا مترجمان آینده در
پی راهحلهای دیگر و معادلهای بیشتری باشند .با این مقدمه به پارهای از نمونههای این
بحث توجه فرمایید:
َّ
(إن)

به نظر نمیرسد برگردان این حرف تابع قاعدۀ خاصی در ترجمۀ حاضر باشد ـ چنانچه
ً
در بیشتر ترجمههای معاصر نیز چنین است ـ مثال در ابتدای آیات 10و /40نساء (بی گمان)
َّ ّ َ َ
و (همانا) ترجمه شد ولی در آغاز دهها آیۀ مشابه دیگر چنین نشد .یا ﴿إِن الل كن َعل ًِّيا
َّ ّ َ َ
َكب ً
ريا﴾ در پایان /34نساء (که خداوند واال و بزرگ است) ترجمه شد .ولی ﴿إِن الل كن
ِ
َ ً َ
ً
عل ِيما خبِريا﴾ در پایان آیۀ بعدی یعنی /35نساء (همانا خداوند دانا و آگاه است) برگردان
شد و از این موارد زیاد است؛ در حالی که میتوان در موارد متعددی ضابطه مند عمل کرد.
َّ
آنچه در مورد (إن) قابل اغماض است تنها به این بخش مربوط میشود که میتواند همانند
ً
(واو) عطف یا استیناف در نظر گرفته شود .چنانچه مثال در مورد شنوایی و دانایی مطلق
َ ّ
الل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم﴾ آمده است که به
خداوند در بخشی از آیات مانند  34و /121آ لعمران ﴿و
صورت (و خدا شنوا و داناست) ترجمه شد .و در جای دیگر مانند/1حجرات ﴿إ َّن َّ َ
الل َس ِميعٌ
ِ
َعل ٌ
ِيم﴾ آمده که به صورت (که خداوند شنوا و داناست) برگردان شد .ولی همین آیه در /181
ً
بقره (قطعا خداوند شنوا و داناست) ترجمه شد که نشان میدهد مترجم در /1حجرات آن
را حرف ربط دید ،ولی در /181بقره از آن حرف تأکید فهمید .اما به جز این مورد ،در سایر
َّ
مواردی که (إن) در جملههای انشایی به کار رفته و در تار و پود این جملهها درهم تنیده شده،
دیگر نمیتوان ذوقی و سلیقهای عمل کرد .بلکه باید روشمند و ضابطهمند ترجمه نمود .برای
رسیدن به چنین منظوری باید دانست که تکیۀ صرف بر دستور زبان راه به جایی نمیبرد .زیرا
نحو ما بر مبنای قرآن تنظیم نشده است .بلکه مترجم باید در این مورد از ّ
«شم قرآنی» خود
کمک بگیرد و بداند که یکی از مطمئنترین راه حلهایی که میتوان برای برگردان این حرف
بدان تکیه کرد ،توجه به «سیاق آیات» است که هیچ کس در اهمیت و اعتبار آن تردید نکرده
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است .در این صورت ،حتی اگر به اختالف مشرب فکری و ذوقی مترجمان ،اختالفاتی هم
در ترجمۀ پارهای آیات پدید آید باز قابل دفاع خواهد بود چرا که به هر حال بر یک منبع قابل
اتکایی استناد دارد .به عنوان نمونه وقتی قرآن در /197بقره میفرمایدَ ﴿ :وتَ َز َّو ُدوا ْ فَإ َّن َخ ْ َ
ي َّ
الزادِ
ِ
ً
َّ ْ
اتلق َوى﴾ و مترجم ترجمه میکند (و توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست) ،مطمئنا این
ترجمه مورد قبول نیست؛ زیرا برخالف سیاق قرآنی است .با اندک تأملی در مفهوم آیه روشن
میشود که سیاق این آیه به همراه آیات قبل و بعدش به خوبی نشان میدهد که آیه را باید با
تأکید ترجمه کرد .جدای از اینکه قرار گرفتن این بخش از آیه در دل یک بخش بزرگتر ﴿ َو َما
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َّ ْ
ي يعلمه الل وتزودوا فإِن خي الزادِ
اتلق َوى﴾ به مترجم هشدار میدهد که در
تفعلوا مِن خ ٍ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ ّ
ي فإِن الل
برگردان آیه باید از تأکید استفاده کرد .ضمن اینکه میتوان از آیۀ ﴿وما تفعلوا مِن خ ٍ
بهِ َعل ٌ
ِيم﴾ در /215بقره که (و هر کار نیکی کنید بیشک خدا به آن داناست) ترجمه شد نیز
ِ
به عنوان قرینهای برای تأکید آوردن در این آیه کمک گرفت .همچنین وقتی در داستان هجرت
ً
پیامبر در آیۀ چهل سورۀ توبه در یک آیۀ شش سطری که تماما سخن از یاری خداوند و
َ َ ْ َ ْ َّ ّ
الل َم َع َنا﴾
امدادهای غیبی است و پیامبر به یار همراه خود دلداری میدهد که ﴿ال تزن إِن
ً
واقعا نمیتوان پذیرفت که بدون تأکید و بسیار ساده (غم مخور ،که خدا با ماست) ترجمه
شود .مگر جز این است که یکی از مواقعی که انسانها نیازمند تأکید هستند زمانی است که
َّ
دچار ترس و نگرانی یا گرفتار اضطراب و آشفتگیاند؟ پس چگونه میتوان پذیرفت که (إن)
در اینجا به معنای تأکیدی خود ترجمه نشود؟ برای روشنتر شدن بحث ،به سه نمونۀ دیگر
توجه فرمایید:
َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ
َ
ُ
الف﴿ :إِنه هو الس ِميع العل ِيم﴾ در /61انفال و /34یوسف (که اوست شنوا و دانا)
ترجمه شد .در /220شعراء (همانا اوست که شنوا و داناست)؛ و در /36فصلت و /6دخان
(که اوست که شنوا و داناست) برگردان گردید.
َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ب﴿ :إِنكم لكذِب
ون﴾ در /28انعام (آنان سخت دروغ گویند)؛ در  42و /107توبه
ً
(که آنان دروغگویند)؛ در /90مؤمنون و /152صافات (آنان قطعا دروغگویند)؛ در /12
ً
عنکبوت (آنان بیگمان دروغگویند) و در /11حشر (آنان مسلما دروغگویند) برگردان شد.
َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ون َخب ٌ
ج﴿ :إِنه بِما يعمل
ير﴾ در /111هود (همانا او به آنچه میکنند آگاه است) برگردان
ِ
َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ٌ
گردید؛ ولی ﴿إِنه بِما تعملون ب ِصير﴾ در آیۀ بعدی یعنی در /112هود (که او به آنچه میکنید
بیناست) ترجمه شد.

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت اول)  35
ََ
(لقد)

اگرچه تالش بسیار شد که جنبۀ تأکیدی (لقد) در ترجمه ظاهر شود؛ ولی میزان ترجمه
نشدنش به اندازهای است که دوگانگی در ترجمه را موجب شده است .برخی نمونههای
این بحث عبارتند از:
َ ََ ْ ََْ ُ َ ْ
َ
َ
﴿ولقد آتينا موسى الكِتاب﴾ در /49مؤمنون (و همانا موسی را کتاب دادیم) ترجمه
شد .و در /35فرقان (و به راستی موسی را کتاب دادیم) و در  23سجده (و به راستی ما به
موسی کتاب دادیم) برگردان گردیدند .ولی در /87بقره و /110هود و /43قصص و /45
فصلت بدون تأکید و به صورت (و ما به موسی کتاب دادیم) ترجمه شد .در حالی که
وسى الْك َِت َ
این ترجمه مناسب ﴿ َو آتَيْ َنا ُم َ
اب﴾ در /2اسراء هست که (و به موسی کتاب
دادیم) ترجمه شد .اگر فقط همین یک مورد ،یعنی (لقد آتینا) را در آیات مختلف مورد
بررسی قرار دهیم ،میزان ناهماهنگی در ترجمه بیشتر نمایان میشود .در بخشی از آیات
قید تأکیدی نیامد مانند:
ََ ْ ََْ ُْ َ َ ْ ْ َ َ
ـ ﴿لقد آتينا لقمان ال ِحكمة﴾ در /12لقمان (ما به لقمان حکمت دادیم).
ََ ْ ََْ ُ َ َ َ ُ َ ُْ َْ َ
ـ ﴿لقد آتينا موسى وهارون الفرق
ان﴾ در /48انبیاء (ما به موسی و هارون مایۀ تشخیص...
دادیم).
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
وسى ت ِس َع آيَ َ
ـ ﴿لقد آتينا ُم َ
ات﴾ در /101اسراء (ما به موسی نه نشانه (نه معجزۀ)
ات بيِن ٍ
ٍ
روشن دادیم).
اما در بخش دیگری قید تأکیدی آمد مانند:
ََ ْ ََْ َ ُ َ َ ُ ََْ َ ْ
ان عِل ًما﴾ در /15نمل (همانا به داود و سلیمان دانشی دادیم).
ـ ﴿لقد آتينا داوود وسليم
ََ ْ ََْ َْ َ ْ
ـ ﴿لقد آتينا إِبراه
ِيم ُرش َدهُ﴾ در /51انبیاء (همانا پیش از آن به ابراهیم رشد و شایستگی
َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ
درخورش را دادیم) .حتی در موارد محدودی دو قید تأکیدی آمد مانند ﴿لقد جاءك الحق مِن
َّر ّب ِ َك﴾ در /94یونس که (بیشک همانا حق از سوی پروردگارت به تو رسیده) ترجمه شد.
َ
(قد)

اگرچه این حرف در موارد متعددی برای بیان ماضی نقلی است و نیازی به ترجمۀ
ْ
َ
َ َ َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ
آن نیست .چنانچه ﴿وقد دخلوا بِال
كفرِ َو ُه ْم ق ْد َخ َر ُجوا بِهِ﴾ در /61مائده (با آنکه با کفر
درآمدهاند و با کفر بیرون رفتهاند) برگردان شد؛ ولی میزان ترجمه شدنش بیش از سایر
ادات تأکیدی به ویژه (لقد) است و تنها در چند مورد محدود در ترجمه ظاهر نشد مانند
ْ ْ
َ ْ ُْ ُ
جئت
كم بِال ِك َمةِ﴾ در /63زخرف که (من برای شما حکمت آوردهام) ترجمه شد.
﴿قد ِ
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(الم ابتدائیت)

این حرف تأکیدی در بیش از نود و پنج درصد به درستی در ترجمه ظاهر گردید به ویژه
َ
در آیاتی که با صفت تفضیلی همراه شد مانند ﴿ َول َّدل ُار اآلخ َِرةُ َخ ْ ٌي﴾ در /32انعام (و البته
ََ
سرای واپسین بهتر است)َ ﴿ .ول ْج ُر اآلخ َِرة ِ َخ ْ ٌي﴾ در /57یوسف (و البته پاداش آخرت بهتر
َ
است)َ ﴿ .ول ُار اآلخ َِرةُ َخ ْ ٌي﴾ در /109یوسف و /30نحل (و بیشک/البته سرای آخرت بهتر
َ ُ
است)َ ﴿ .ولَ َع َذ ُ
اب الآخ َِرة ِ أ َش ّق﴾ در /34رعد (و همانا عذاب آخرت بسی سختتر است).
َ َ ْ
﴿ َولَأَ ْ
ك َب ُر﴾ در /41نحل (و البته پاداش آخرت بزرگتر است) .در /21اسراء و
ج ُر الآخِرة ِ أ
/127طه و /91مؤمنون و /45عنکبوت و /26زمر و /10غافر و /16فصلت و /33قلم و /4
ضحی نیز تأکید شد.
ب .اسلوبهای تأکیدی

شکل دیگری از تأکیدهای قرآنی که نمیتوان در برگردان آنها سلیقهای عمل کرد به
مدلهایی بر میگردد که برای بیان اهمیت موضوع ،از چند حرف تأکیدی در یک عبارت
َ
ّ
استفاده شده است .به گونهای که با اطمینان میتوان گفت دیگر بحث (إن) یا (قد) در آغاز
یا پایان آیه نیست که با ترجمۀ آن موافق باشیم یا مخالف .بلکه در اینجا با استفاده از همان
ادات تأکیدی ،مدلی طراحی شده که بیانگر یک سبک خاص بیانی است که جز با برگردان
َّ
مؤکد آن به هیچ شکل دیگری نمیتوان هدف آیه را به درستی به مخاطب القا نمود .دلیل
َّ
بارز مطلب هم این است که هیچ مترجمی ـ حتی آنان که مخالف برگردان (إن) هستند ـ
ً
یافت نمیشود که الاقل بخشی از این آیات را ترجمه نکرده باشد .مثال در دهها آیۀ قرآن،
َّ
همزمان از سه قید تأکیدی (إن)( ،الم تأکید) و (ضمیر فصل) استفاده شد که شاید نمونۀ
بارز آن آیات اواخر سورۀ حج از آیۀ  58تا آیۀ  67باشد .این شیوۀ بیان مطلب خود بهترین
دلیل است که باید در برگردان آن از قیدهای تأکیدی مناسبی استفاده کرد تا مفهوم آیه به
درستی منتقل شود .ولی با فرض اینکه این مطلب مورد پذیرش نباشد ،در اینکه نباید
َّ
ً
ِإَون َّ َ
ِيم َحل ٌ
الل لَ َعل ٌ
ِيم﴾
ترجمهای ناهماهنگ و دوگانه بیاوریم تردیدی نیست .مثال آیۀ ﴿
در /59حج با تأکید و (همانا خداوند بسیار دانا و بردبار است) ترجمه شد .ولی ﴿إ َّن َّ َ
الل
ِ
ً
لَ َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
ور﴾ در /60حج (خداوند بسیار باگذشت و آمرزنده است) ترجمه شد .ذیال به
نمونههای دیگر این بحث به اجمال اشاره میشود:
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َ
َّ
(إن  ...ل)

اگرچه این شیوۀ تأکیدی دهها بار در قرآن به کار رفته؛ ولی برگردان هماهنگی پیدا
نکرده و دوگانگی در ترجمه به خوبی محسوس است .ترجمۀ آیاتی که بر این شیوه نازل
شدهاند پنج شکل پیدا کرد:
َّ َّ َ َ َ
الف :دستۀ اول در آیاتی است که بدون تأکید ترجمه شدند مانند ﴿ِإَون الل على
َّ
ِإَون ّ
الد َ
نَ ْصره ِْم لَ َقد ٌ
ِين
ِير﴾ در /39حج که (خداوند بر یاری آنها تواناست) ترجمه شد .و ﴿
ِ
َ
ل َواق ٌِع﴾ در /6ذاریات که (و کیفر و پاداش [اعمال] واقع شدنی است) برگردان گردید که
ً
تعداد این ترجمهها نسبتا زیاد است .در حالی که در این آیات ،هم به قرینۀ لفظی و هم به
قرینۀ معنایی ،یعنی سیاق آیات ،به ویژه سوگندهایی که در پارهای موارد آمده ،آوردن تأکید
َّ َّ َ َ َ ٌّ
ي َعز ٌ
يز﴾ به درستی در /74حج (همانا خداوند بسیار
ضروری است چنانکه ﴿إِن الل لقوِ
ِ
نیرومند و شکست ناپذیر است) ترجمه شد.
َّ َ َ َّ َ َ ُ َ ٌ
حيطة
ب :دستۀ دوم در آیاتی است که ترجمۀ آنها با یک تأکید آمد مانند ﴿ِإَون جهنم لم ِ
ْ َ
َ َّ ُ
كمْ
كاف ِر َ
ين﴾ در /49توبه که (همانا دوزخ کافران را فراگرفته است) برگردان شد .و ﴿أئِن
بِال
ِ
ً
ََ ْ َ ُ َ
َّ َ َّ َ
لتشهدون﴾ در /19انعام که (آیا واقعا شما گواهی میدهید ...؟) ترجمه شد .و ﴿إِن ربك
مِن َب ْعد َِها لَ َغ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
ِيم﴾ در  110و /119نحل که (بی تردید/به راستی پروردگار تو پس از آن
بسیار آمرزنده و مهربان است) برگردان گردید.
َّ َ َّ َ
ج :دستۀ سوم ترجمۀ آیاتی است که با دو قید تأکیدی همراه شد مانند ﴿ِإَون ربك
َ َ
َّ َ
ل َي ْعل ُم﴾ در /74نمل که (همانا پروردگار تو به خوبی میداند ،)...و ﴿إِن َر ّب ُهم ب ِ ِه ْم يَ ْو َمئ ِ ٍذ
ً
َّ َ
خب ٌ
ير﴾ در /11عادیات که (بیشک پروردگارشان در آن روز به آنان کامال آگاه است) ،و
ل ِ
ً
﴿إ َّن َر ّب لَ َغ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
ِيم﴾ در /41هود که (همانا پروردگار من واقعا بسیار آمرزنده و مهربان
ِ ِ
است) برگردان شدند .چنانچه مالحظه میشود در هر دو آیه ،دو تأکید آمده و در آیۀ سوم
ً
ً
هم صیغۀ مبالغه در ترجمه ظاهر شد .ممکن است گفته شود (واقعا) و (کامال) افزودۀ
دوگانگی ترجمه را
تفسیریاند که در مؤخره توضیح داده شد؛ ولی این توجیه هم مشکل
ِ
برطرف نمیسازد و پرسش اصلی همچنان باقی است که چرا در همۀ موارد یا الاقل در
موارد مشابه چنین نشد؟
َّ َ َ ُ َ
د :مورد چهارم در آیاتی نظیر ﴿وإِنا لصادِقون﴾ است که ترجمۀ هماهنگی پیدا نکرد.
در /49نمل (ما راستگوییم) ترجمه شد .در /146انعام (بیشک ما راستگوییم) و در /82
ً
ً
یوسف و /64حجر (حقا /قطعا ما راستگوییم) برگردان گردید.
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هـ  :دستۀ پنجم ترجمۀ آیاتی است که عالوه بر تأکید ،با افزدهای تفسیری هم همراه شد
َ
َّ
َّ َ َ َ ُ َ ْ
الن ِ
مانند ﴿ِإَون َر ّبك لذو فض ٍل َعلى
اس﴾ در /73نمل که (همانا پروردگار تو دارای فضل
َّ ّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
الن ِ
و احسانی بسیار بر مردم است) ترجمه شد .و ﴿إِن الل لذو فض ٍل على
اس﴾ در /243
بقره که (به راستی خداوند دارای فضل و کرمی بزرگ بر مردم است) برگردان گردید .که
ً
قطعا دو قید (بسیار) و (بزرگ) افزودههای تفسیریاند که در متن قرار داده شدهاند .ولی در
همین زمینه هم یکسان عمل نشد و آیۀ اخیر در /60یونس (بیشک خداوند دارای فضل
و بخششی بر مردم است) ،و در /61غافر (خداوند دارای فضل و بخششی بسیار بر مردم
است) ترجمه شد که در اولی تأکید آمد و افزودۀ تفسیری نیامد و در دومی افزودۀ تفسیری
آورده شد ولی قید تأکیدی نیامد.
ّ
َ
(إنما  ...ل)

َ
َّ َ
َّ
در برخی آیات ،بجای استفاده از شیوۀ (إن  ...ل) ،اسلوب ِ(إنما  ...ل) آمده که البته به
َّ َ
ً
گستردگی (إن  ...ل) نیست ،ولی در این شیوه نیز دوگانگی در ترجمه مشهود است مثال
َّ َ ُ َ ُ َ َ
ون ل َصاد ٌِق﴾ در آیۀ پنجم سورۀ ذاریات ،و پس از چهار آیهای که با سوگند آغاز
﴿إِنما توعد
میشود به صورت بسیار سادۀ (که آنچه وعده داده میشوید راست است) ترجمه شد .در
َّ َ ُ َ ُ َ
ون ل َ َواق ٌ
ِع
حالی که ﴿إِنما توعد
سوگند آغاز
از
پس
و
است
آن
مشابه
که
/7مرسالت
در
﴾
ِ
سوره و در جواب آن قرار گرفته ،به درستی (که آنچه وعده داده میشوید البته رخ دهنده
است) برگردان شد.
َ
(لَّ ...ن)

ً
یکی دیگر از شیوههای تأکیدی که کاربرد نسبتا زیادی در آیات دارد ،بهره گیری از
ً
الم تأکید به همراه نون تأکید ثقیله هست که قاعدتا باید به هنگام ترجمه ،آن را مد نظر
قرار داد و از ادات تأکیدی در ترجمه استفاده کرد .چنانچه ﴿ َل ُ َّ
ؤمن به و َل ُ
نرصنَّه﴾ در
َ
ً
َّ
جمعنكم) در /87
/81آ لعمران (حتما به او بگروید و یاریش دهید) ترجمه شد .و (ل
ً
ً
ألزي َ َّ
(حتما شما را گرد خواهد آورد)؛ ( ّ
ن) در /39حجر (قطعا ...آرایش میدهم)؛
نساء
َ
نلكون َّن) در /23اعراف (بیتردید خواهیم شد) برگردان گردیدند .ولی مواردی هم که
و(
َّ
ُ
ترجمه نشد ،کم نیست مانند (لُ َب ّط َ َّ
ئ) در /72نساء که (کندی میکند) ترجمه شد در
ِ
ً
ً
َُ ْ
َّ
َ
ُ
حالی که به شهادت سیاق آیه اگرحتما یا قطعا بیاید دقیقتر است .همچنین (لخ ِرجنهم)
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در /37نمل (بیرون خواهیم کرد) برگردان شد .در داستان آفرینش آدم نیز سخن شیطان
َْ
که گفت (ألق ُع َد َّن) در /16اعراف (همانا ...مینشینم) ترجمه شد؛ ولی پاسخ خداوند که
َّ
ألمألن) در /18اعراف و /85ص بدون تأکید و ُ(پر خواهم کردُ /پر میکنم) برگردان
فرمود (
ُ
گردید .البته همین عبارت در /119هود به درستی با تأکید و (همانا ...پر خواهم ساخت
شد) ترجمه شد.
ج :اسلوبهای شرطی ـ تأکیدی

مدل سومی که در بحث تأکیدها وجود دارد این است که ادات تأکیدی در درون یک
جملۀ شرطی به گونهای قرار گرفتند که نمیتوان آنها را از مفهوم شرط جدا ساخت .به
معنایی تأکیدی برگردان نمود .پارهای اسلوبهای این
همین دلیل ،باید آیه را با همان بار
ِ
شیوه عبارتند از:
(إن  ...فقد)

َ ْ

ْ

در برگردان این شیوه در بیشتر موارد از قیدهای تأکیدی استفاده شد مانند ﴿فإِن َآم ُنوا...
ََ ْ ْ
ً
فق ِد
اه َت َدوا﴾ در /137بقره که (پس اگر ...ایمان آوردند تحقیقا راهیافتهاند) ترجمه شد .و
َ ْ َْ َُ ْ ََ ََْ ْ
ً
﴿فإِن أسلموا فق ِد اهتدوا﴾ در /20آ لعمران که (اگر اسالم آوردند تحقیقا هدایت یافتهاند)
ُ ُ ُْ َ
نت قل ُت ُه ف َق ْد َعل ِْم َت ُه﴾ در /116مائده که (اگر آن را گفته بودم تو
برگردان گردید .و نیز ﴿إِن ك
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ
به خوبی میدانستی)؛ و ﴿إِال تنصوه فقد نصه الل﴾ در /40توبه که (اگر او را یاری ندهید
همانا خداوند او را یاری داد) ترجمه شدند .ولی در مواردی هم چنین نشد و معادلی برایش
ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ٍ َ َ ٌ َ َ ُ ُ
ود﴾ در /42حج که (و اگر
نیامد مانند ﴿ِإَون يكذِبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وثم
تو را تکذیب کنند پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود نیز تکذیب نمودند) برگردان شد/38 .
انفال هم بدون تأکید ترجمه شد.
َ
(من  ...فقد)

همانگونه که (قد) و (لقد) در بیش از نود درصد در ترجمه ظاهر شدند( ،فقد) نیز به
ْ ْ َ
ََ َ َ َْ
همین میزان پس از شرط در ترجمه ظاهر شد .مانند ﴿ َو َمن َيف َعل ذل َِك فق ْد ظل َم نف َس ُه﴾
ً
در /231بقره که (هر که چنین کند تحقیقا به خود ستم نموده است) ترجمه شد .و ﴿ َو َمن
َ َ َ َّ ْ ُ
يمان َف َق ْد َض َّل َس َواء َّ
ك ْف َر باإل َ
يل﴾ در /108بقره که (هر که کفر را جانشین
ب
الس
يتبد ِل ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُْ ْ ّ ََ
شك بِاللِ فق ِد
ایمان سازد ،بیگمان راه راست را گم کرده است) برگردان گردید .و ﴿ومن ي ِ
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ْ

تى إث ًما َع ِظ ً
اف َ َ
يما﴾ در /48نساء (هر که به خدا شرک ورزد بیشک گناهی بزرگ برساخته
ِ
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ّ
الل﴾ در /80نساء که (هر که پیامبر را فرمان برد
است)؛ و ﴿ َّم ْن يُطِعِ الرسول فقد أطاع
در حقیقت خدا را فرمان برده است) ترجمه شدند .ولی در مواردی هم چنین نشد مانند
َْ َ
ّ ََ
َمن ي ُ ْ ْ ّ َ َ ْ
ال َّنة﴾ در /72مائده که (هر کس به خدا شرک آورد
﴿
شك بِاللِ فقد َح َّر َم الل عليهِ
ِ
ََ ْ ََ َ َ ُُْ َ
ََ َُْ ْ
َْ
خدا بهشت را بر او حرام سازد) ترجمه شد .و (ومن يرج مِن بيتِهِ  ...فقد وقع أجره ع
ّ
اللِ) در /100نساء که (هر که از خانهاش بیرون شود ...پاداش او بر عهدۀ خدا خواهد بود)
ً
برگردان گردید .برای این اسلوب در  256و /269بقره و  36و /71احزاب (تحقیقا)؛ در
ً
ً
/16انعام (راستی که)؛ در /1طالق (حقا) و /12مائده و /81طه (قطعا) آمد.
(من َ ...ف َّ
َ
إن)

َّ
َّ
به همان میزان که (إن) در ترجمه ظاهر نشد( ،فإن) هم ظهوری در ترجمه پیدا نکرد.
در حالی که جدای از این قرینۀ لفظی ،سیاق آیات به روشنی گواهی میدهد که استفاده
از قیدهای تأکیدی نه تنها ترجیح دارد ،بلکه الزم و ضروری نیز هست .به عنوان نمونه به
این آیات توجه فرمایید:
ْ
َ
َ
ََ َ ْ
ك ُت ْم َها فإِنَّ ُه آث ٌِم قل ُب ُه﴾ در /283بقره (هر که آن را پنهان کند دلش گنهکار
ـ ﴿ومن ي
است).
ُ
ّ
ّ
َ
َ
ُْ
ُ
ِنك ْم فإ ِ ِن أ َعذِبُ ُه﴾ در /115مائده (از آن پس ،هر که از شما کافر
ـ ﴿ف َمن يَكف ْر َب ْع ُد م
شود او را عذابی کنم که .)...
َ َ َ َ َّ َ َ ْ ً َ َّ ّ
الل َشاك ٌِر َعل ٌ
ِيم﴾ در /158بقره (هر که کار نیکی افزون بر
ـ ﴿ومن تطوع خيا فإِن
واجب انجام دهد ،خداوند قدرشناس و داناست).
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ ّ
ِب ال ْ ُم َّتق َ
الل ُي ُّ
ني﴾ در /76آ لعمران (هر که به عهد خویش
ـ ﴿من أوف بِعه ِده ِ واتق فإِن
ِ
وفا کند و پروا نماید خداوند پرواپیشگان را دوست دارد).
ْ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ّ َ ُ َ
ََ َُّْ ََْ ّ
اب﴾ در /211بقره (هر که
ـ ﴿ومن يبدِل ن ِعمة اللِ مِن بع ِد ما جاءته فإِن الل شدِيد العِق ِ
نعمت خدا را پس از آنکه به او رسید تغییر دهد[بداند که]خداوند سخت کیفر است).
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ول فإ ِ َّن ُل نَ َار َج َه َّن َم﴾ در /23جن (آنان که خدا و رسول او را
ـ ﴿ َو َمن َي ْع ِص الل ورس
نافرمانی کنند آنان را آتش دوزخ است) .شاید بهتر بود در این آیه بجای (آنان) که موصولی
است همانند موارد دیگر (هر که) میآمد که شرطی است.
َ
َ
ْ
ِّ ْ َ َّ ّ
ي ُم َت َ
اض ُط َّر ف َمْ َم َصة َغ ْ َ
الل غ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
ِيم﴾ در /3مائده (پس
جان ٍِف ِلث ٍم فإِن
ـ ﴿ف َم ِن
ٍ
ِ
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هر که در حال گرسنگی ناچار شود در حالی که میل به گناه نداشته باشد ،خداوند بسیار
آمرزنده و مهربان است) .در حالی که مشابه همین آیه در /145انعام و /115نحل با قید
(البته) ترجمه شد.
در مواردی هم با قیدهای تأکیدی به کار رفت مانند:
َ
َ
ـ ﴿ َم ْن أ ْع َر َض َعنْ ُه فإِنَّ ُه ﴾...در /100طه (هر که از آن روی بگرداند بیشک  .) ...در
ً
/124طه (قطعا) آورد.
ً
َ َ َ َ َّ
ن َعن الْ َعالَم َ
ََ
َ ٌّ
ني﴾ در /97آ لعمران (هر که کافر شود حتما خدا
ِ
ـ ﴿ومن كفر فإِن اهلل غ ِ ِ
از جهانیان بینیاز است).
ْ
َ
َّ
ُْ
ّ
ّ
َ
َ
ات اللِ فإن اللِ َ ُ
اب﴾ در /19آ لعمران (هر که به خدا کفر
ـ ﴿ َومن يَكف ْر بِآيَ ِ
ِ
سيع ال ِس ِ
ِ
ً
ورزد[بداند که]حتما خداوند سریع الحساب است).
ً
َ َّ
ـ(ما  ...فإن) .دو مورد از نمونههای بارز این ناهماهنگی ،خصوصا در آیاتی که مشابه
هم هستند عبارتاند از:
َ
َّ
َ
ّ
ْ
َ
الفَ ﴿ :و َما َت ْف َعلُوا ْ م ِْن خي فإن الل بهِ عل ٌ
ِيم﴾ در /215بقره که (هر کار نیکی کنید
ِ
ٍ ِ
ً
َّ
بیشک خدا به آن داناست) ترجمه شد .ولی (ما تفعلوا من خیر فإن الله کان به علیما) در
/127نساء که از هر جهت مشابه آن است (هر کار خوبی کنید خدا به آن داناست) برگردان
گردید.
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
بَ ﴿ :و َما أنفق ُتم ّمِن نفق ٍة أ ْو نذ ْرتم ّمِن نذ ٍر فإِن الل َيعل ُم ُه﴾ در /270بقره که (هر انفاقی
ُ ُ ْ
ً
َ ْ َ َّ ّ
یا نذری کنید قطعا خدا آن را میداند) ترجمه شد .ولی ﴿ َما تنفِقوا مِن
ش ٍء فإِن الل بِهِ
َعل ٌ
ِيم﴾ در آیۀ /273بقره که از جهات بسیاری شبیه آن است (هر خیری انفاق کنید خدا
ُ ُ ْ
َ ْ َ َّ ّ
الل بهِ َعل ٌ
ِيم﴾ در /92آ لعمران هم
بدان داناست) ترجمه شد .و ﴿ َما تنفِقوا مِن ش ٍء فإِن
ِ
(هرچه انفاق کنید خدا به آن داناست) برگردان گردید.
(إنَ ...ف َّ
إن)

ً
ً
ً
کاربرد این شیوه تقریبا زیاد و میزان ناهماهنگی در آن هم نسبتا فراوان است .مثال
ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون َخب ِ ًريا﴾ در /128نساء (و اگر نیکی کنید و پروا
﴿ِإَون تسِنوا وتتقوا فإِن الل كن بِما تعمل
ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ
پیش گیرید بیشک خدا به آنچه میکنید آگاه است) ترجمه شدِ﴿ .إَون تصل ِحوا وتتقوا فإِن
ّ
ورا َّرح ً
الل َك َن َغ ُف ً
ِيما﴾ در /129نساء (و اگر صلح کنید و پروا پیش گیرید بیشک خداوند
َ ْ
ك ُف ُروا ْ فَإ َّن ِ ّلِ َما ف َّ
الس َم َ
ات
بسیار آمرزنده و مهربان است) برگردان گردید .ولی ﴿ِإَون ت
او ِ
ِ
ِ
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َ

َو َما ِف األ ْر ِض﴾ در /131نساء (و اگر کفر ورزید[بدانید که  ]...آنچه در آسمانها و آنچه
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون َخب ِ ًريا﴾ در
در زمین است از ِآن خداست)؛ ﴿ِإَون تلووا أو تعرِضوا فإِن الل كن بِما تعمل
/135نساء (و اگر سخن را بتابانید و رویگردان شوید خدا به آنچه میکنید آگاه است)
َ َّ
إن) ترجمه شدند که
ترجمه شدند .حدود نیمی از این قبیل آیات بدون در نظر گرفتن (ف
برخی نمونههای آن عبارتند از:
َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ ُ ٌ
ُ
ْ
الفِ﴿ :إَون تفعلوا فإِنه فسوق بِكم﴾ در /282بقره که (و اگر چنین کنید گناهی از شما
سر زده است) برگردان شد.
َ ُ َ َّ ّ َ
َّ
ٌ
ٌ
الل غ ُفور رحِيم﴾ در /226بقره (پس اگر بازگشتند خدا بسیار آمرزنده
ب﴿ :فآؤوا فإِن
و مهربان است) ترجمه شد.
ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ّ
َ
َ
ٌ
ٌ
جِ﴿ :إَون عزموا الطالق فإِن الل س ِميع عل ِيم﴾ در /227بقره (و اگر آهنگ طالق کنند
خدا شنوا و داناست) ترجمه شد.
َ َ َّ ْ ْ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
دِ﴿ :إَون تولوا فإ ِ ِن أخاف عليكم عذاب يو ٍم كب ِ ٍري﴾ در /3هود که (و اگر سرپیچی کنید
من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم) ترجمه گردید .در /149نساء و /39انفال و /14
تغابن نیز بدون تأکید ترجمه شد.
البته در موارد متعددی هم در ترجمه ظاهر شد مانند این آیات:
َ
َ َ ْ ْ َ َّ ّ
الل َغ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
ِيم﴾ در /192بقره (پس اگر باز ایستادند ،البته خدا
الف﴿ :فإ ِ ِن انتهوا فإِن
بسیار آمرزنده و مهربان است).
َ َ َّ ْ ْ َ َّ ّ َ ُ ُّ ْ َ
َ
ب﴿ :فإِن تولوا فإِن الل ال يِب الكف ِرِين﴾ در /32آ لعمران (پس اگر سرپیچیدند[بدانند
ً
که]حتما خداوند کافران را دوست ندارد).
َ َ َ َّ ْ ْ َ َّ ّ َ ٌ ْ ْ
سد َ
ِين﴾ در /63آلعمران (پس اگر روی برتافتند بیشک
ج﴿ :فإِن تولوا فإِن الل عل
ِيم بِال ُمف ِ
خداوند به مفسدان داناست) .در /62انفال و /96توبه و /107مؤمنون هم تأکید شد.
َ
َ
(لئن  ...ل َّ ...ن)

آیاتی که بر این سیاق نازل شدند در موارد متعددی با تأکید ترجمه شدند مانند/149
اعراف و /77انعام و /53نور و /11حشر و در موارد فراوان دیگری هم بدون تأکید برگردان
ً َّ َ َ
گردیدند مانند/73نساء و /12مائده و /65توبه و /50فصلت و /87زخرف .مثال ﴿لئ ِ ْن أجنَانا
ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ
الشاكِر َ
ين﴾ در /63انعام (اگر ما را از این ورطه نجات دهد بیتردید از
مِن ه ِذه ِ لكونن مِن
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َّ
الشاكِر َ
ين﴾ در /22یونس (اگر
سپاسگزاران خواهیم بود)؛ ﴿لئِن أجنيتنا مِن ه ِذه ِ لكون ِن مِن
ِ

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت اول)  43

ً
َ َ َّ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌ
حة ّم ِْن
ما را از این غرقاب برهانی حتما از سپاسگزاران خواهیم بود)؛ و ﴿ولئِن مستهم نف
َ ُ
ً
َ َ
اب َر ّب ِ َك لَ ُقول َّن ﴾...در /46انبیاء (اگر یک دم از عذاب پروردگارت به آنان رسد حتما
عذ ِ
َ َ
َ ْ
گویند )...؛ و ﴿لئ ِ ْن أ َم ْر َت ُه ْم لَخ ُر ُج َّن﴾ در /53نور (اگر آنان را فرمان دهی بیتردید بیرون
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ
اس َ
ين﴾ در /65
شوند) ترجمه شدند .ولی ﴿لئِن أشكت لحبطن عملك ولكونن مِن ال ِ ِ

زمر (اگر شرک آوری عملت نابود شود و از زیانکاران خواهی بود) برگردان شد .در حالی
َ َ ُ َ َّ َ ْ َ
اس َ
ين﴾ در  23و /149اعراف که مشابه آیۀ قبلی است به درستی
که ﴿ولكونن مِن ال ِ ِ
(بیتردید/بیگمان از زیانکاران خواهیم بود) ترجمه شدند .برای بررسی دقیقتر این مورد،
بهتر است که آیۀ ﴿ َولَئن َس َأ ْلَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ
ات َو ْالَ ْر َض َلَ ُقولُ َّن َّ ُ
الس َم َ
الل﴾ و مشابه آن مورد
او ِ
ِ
مطالعه قرار گیرد که در  61و /63عنکبوت و /25لقمان و  38و /87زمر و /9زخرف بدون
تأکید و در /75توبه و  7و  8و  9و /10هود با تأکید برگردان گردید.
َ
َ
ً
این اسلوب ،مشابه دیگری هم دارد که به صورت (لئن ...ل) به کار رفته و غالبا با
ّ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ ْ َ ٌ ّ َ ّ َ َ ْ َ ٌ
َ َ ُ ُْ ْ َ
حة ﴾...در /157
يل اللِ أو متم لمغفِرة مِن اللِ ور
تأکید همراه شد مانند ﴿ولئِن قتِلتم ِف سب ِ ِ
آ لعمران که (و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید البته آمرزش و رحمتی از سوی
َ
َ ُ ْ
َ
ُْ َ ُ َ
خدا )...ترجمه شد .و ﴿ َولئِن ُّم ُّت ْم أ ْو قتِل ُت ْم ِإلل اهلل تش
ون﴾ در /158آ لعمران که (اگر
بمیرید یا کشته شوید بیگمان به سوی خدا محشور میشوید) برگردان گردید.
(الی نهیَّ ...ن)

هم کاربرد این شیوه در قرآن زیاد است و هم ناهماهنگی در ترجمۀ آن به خوبی
محسوس است .به چند نمونه از این بحث توجه فرمایید:
َ
َ
َّ َ
الفَ ﴿ :و َل َت ُقولَ َّن ل َ ْ
ِش ٍء ﴾...در /23کهف (و هرگز دربارۀ چیزی نگو )؛ ﴿فال يَ ُص َّدنك
َْ
ََ
َعنْ َها﴾ در /16طه (پس هرگز مباد ...تو را از آن بازدارد)؛و ﴿فل ُي َنازِ ُع َّن َك ِف ال ْم ِر﴾ در /67
َ َ ْ َ َّ ُ
حج (پس نباید با تو در این امر نزاع کنند) ترجمه شدند .ولی ﴿ل ي ِطمن
ك ْم﴾ در /18نمل
ََ
بدون مبادا یا زنهار و (شما را زیر پا نگیرند)؛ و ﴿فل َت ْم َ ُت َّن ب ِ َها﴾ در /61زخرف (پس دربارۀ
َ َ َ ْ َ َّ ُ
آن روز شک نکنید) برگردان گردیدند .همچنین ﴿وال ي ِرمن
ك ْم﴾ در /2مائده (و هرگز...
شما را بر آن ندارد) برگردان شد؛ ولی همین آیه در /8مائده و /89هود بدون (هرگز) و (شما
را بر آن ندارد) ترجمه گردید.
َ َ
ال َتْ َس َ َّ
ب﴿ :و
ب﴾ در  169و /188آ لعمران و  14و /47ابراهیم و /57نور به درستی
َ
َ
(هرگز مپندار) ترجمه شد؛ ولی ﴿ َوال يْ َس َ َّ
ب﴾ در  178و /180آ لعمران و /8انفال بدون
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ً
(هرگز) و صرفا (نپندارند) برگردان شد.
َ َ ُ َ
َ َ ُ َ
جَ ﴿ :وال تكون َّن﴾﴿ ،فال تك
ون َّن﴾ اگرچه در همۀ موارد از جمله در /147بقره و
/105یونس و  14و  35و /114انعام به درستی با (هرگز) همراه شد؛ ولی در پایان /94
یونس بدون (هرگز) آمد و چون در آغاز/95یونس به فاصلۀ دو کلمه ،با (هرگز) همراه شد.
به نظر میرسد در /94یونس سهوی رخ داده که بدون (هرگز) ترجمه شد.
ََ َُْ َ ُ ْ
د﴿ :فل يزنك
كف ُرهُ﴾ در /23لقمان ،بیآنکه تأکیدی در ظاهر داشته باشد (مبادا
ََ َُْ َ َُْ
ْ
ُ
کفرش تو را غمگین کند) برگردان گردید .و ﴿فل يزنك قولهم﴾ در /76یس با تأکید و
به صورت (پس مبادا گفتارشان تو را اندوهگین کند) ترجمه شد .در حالی که همین آیه
در /65یونس به درستی (و گفتار آنان تو را اندوهگین نکند) برگردان گردید .اگر قرار است
(مبادا) بیاید باید در همۀ موارد چنین شود .و اگر افزودهای تفسیری است باید داخل پرانتز
َ َ َ ُ ّْ َ
خآئن َ
ِني َخ ِص ً
يما﴾ در /105نساء که (و (هرگز) جانبدار خائنان
قرار گیرد مانند ﴿وال تكن ل ِل ِ
مباش) ترجمه گردید.
َ َّ
َ
(من  ...فإنما)

َّ
اگرچه (إنما) پیش از آنکه ادات تأکیدی باشد ،در زمرۀ ادات حصر است؛ ولی از
معنایی که در بیشتر ترجمهها پیدا کرده میتوان به تأکیدی بودن آن ،حداقل در پارهای
َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُّ
ً َ
ْ
َ َّ ْ َ
َْ
ضل
موارد ،اطمینان پیدا کرد چنانچه مثال ﴿ف َم ِن اهت َدى فإِن َما َيهتدِي لِ َف ِ
سهِ ومن ضل فإِنما ي ِ
َ
َعليْ َها﴾ در /108یونس این گونه ترجمه شد (پس هر که راه یابد بیتردید به سود خود راه
یابد ،و هر که گمراه شود بیتردید به زیان خود گمراه میشود) .البته همین آیه در /15اسراء
(هر که راه یافت جز این نیست که به سود خود راه مییابد و هر که گمراه گشت جز این
نیست که بر زیان خویش گمراه میشود) برگردان شد که در معنای انحصاری آن به کار
رفته است .در /41زمر هم که مشابه آن است قید (تنها) آمد و در /40نمل و /12لقمان هم
(جز این نیست) آورد و در /117مؤمنون (همانا) آمد.
صیغههای مبالغه

اگرچه شاید اختصاص عنوانی جداگانه به صیغههای مبالغه زیادی به نظر برسد؛ ولی
ً
با توجه به کاربرد نسبتا زیاد آن در قرآن ،و عنایت ویژهای که مترجم در برگردان آن به خرج
ً
داده و بروز ناهماهنگی در برخی موارد ،بررسی جداگانۀ آن ضروری است که ذیال به
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اختصار اشاره میشود:
تالش مترجم بر این بوده که در حد امکان معنای مبالغه را در برگردان این قبیل آیات
ظاهر سازد و به همین دلیل ،در بیشترین کاربردی که این اسمها در قرآن داشتند به ویژه در
آیاتی که به توصیف خداوند مربوط میشوند ،به درستی با مفهوم مبالغه همراه شدند .از
بررسی مجموع صیغههای مبالغه در ترجمۀ حاضر بدین نتیجه میرسیم که برگردان این
صیغهها ،پنج صورت پیدا کرد:
 .1در بیشتر آیات در ترجمه ظاهر شدند که نمونههای آن زیاد است مانند صفت
ً
ٌ
منصوبی (غفورا) در بیش از نود آیه
(غفور) و
مرفوعی
آمرزندگی خداوند که به صورت
ِ
ِ
به کار رفت و در همۀ موارد ،به درستی (بسیار آمرزنده) معنا شد .تنها در یک آیه ،یعنی
َ
ّ
ورا َّرح ً
الل َغ ُف ً
ِيما﴾ در /110نساء بیمبالغه و (خدا را آمرزنده و مهربان خواهد
ي ِد
﴿ ِ
یافت) ترجمه شد .ضمن اینکه در همۀ موارد ،معادل (آمرزنده) برایش آمد جز /70فرقان
ً
که (بخشنده) شد ،در حالی که معموال (بخشنده) را معادل (رحمن) در آغاز سورهها
ّ
(غفار)ّ ،
(تواب)،
برای (بسم الله الرحمن الرحیم) میآورد .همچنین صفتهایی نظیر
ّ
ّ
(عالم) و ّ
(أواه) هم با مبالغه همراه شدند.
(وهاب)،
 .2دستۀ دوم در آیاتی است که هماهنگ ترجمه نشدند ،بلکه دوگانگی در ترجمۀ آنها
به خوبی محسوس است مانند صفت (رئوف) که یازده بار در قرآن به کار رفت؛ در چهار
ٌ ْ
َ ّ
آیه بدون مبالغه و (دلسوز) ترجمه شد مانند ﴿و
الل َر ُؤوف بِالعِ َبادِ﴾ در /207بقره و /30
آ لعمران که (و خداوند دلسوز بندگان است) برگردان گردید .و مشابه آن در  107و /128
توبه و /20نور و /10حشر هم (دلسوز) شد .اما در بقیۀ موارد با مبالغه و (بسیار دلسوز)
ََ ُ ٌ
برگردان گردید .مانند ﴿إ َّن َّ َ
وف َّرح ٌ
الل بِانلَّ ِ
ِيم﴾ در /143بقره و /65حج که (بیگمان
اس لرؤ
ِ
َ
ٌ
ُ
َّ
خداوند به مردم بسیار دلسوز و مهربان است) ترجمه شد .همچنین ﴿ل َرؤوف رح ٌ
ِيم﴾ در
ْ
َ ُ َ َ َّ ُ
اللق
 7و /47نحل و /9حدید (بسیار دلسوز و مهربان) برگردان گردید .همچنین ﴿وهو
الْ َعل ُ
ِيم﴾ در /86حجر با مبالغه و (بس آفریدگار داناست)؛و در /81یس (و اوست که بسیار
آفریننده و داناست) ترجمه شد .ولی ﴿ َو ُه َو الْ َف َّت ُ
اح الْ َعل ُ
ِيم﴾ بدون مبالغه و (اوست که داور
و داناست) ترجمه شد.
َ
َ
ُ
ُ
َّ َّ
َ
َ
الل لعف ٌّو غف ٌ
ور﴾ در /60حج (خداوند بسیار با گذشت و آمرزنده
همچنین ﴿ِإَون
ً
َّ ّ َ َ َ ًُّ
است)؛ و در /2مجادله (خداوند حتما با گذشت و بسیار آمرزنده است)؛﴿إِن الل كن عفوا
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ََ َ ّ
الل َع ُف ًّوا َغ ُف ً
َغ ُف ً
ورا﴾
ورا﴾ در /43نساء (که خدا بسیار با گذشت و آمرزنده است) و ﴿وكن

در /99نساء (خدا بسیار با گذشت و آمرزنده است) ترجمه شدند که ناهماهنگ است.

ای این اسمها توجهی نشد و به عنوان
 .3دستۀ سوم در آیاتی است که به جنبههای ًمبالغه ِ
ّ
وهاجا) در /13نباء که (درخشان و گرمابخش)
یک صفت معمولی ترجمه شدند مانند (
ترجمه شد .در حالی که (بسیار درخشان و گرمابخش) دقیقتر و با مبانی ایشان سازگارتر
است؛ هرچند (گرمابخش) تفسیری است و (بسیار درخشان و نورانی) مناسبتر است.
ّ ُ ّ َ َّ َ ُ
ور﴾ در /5ابراهیم و /31لقمان و /19سباء و /33شوری (برای هر
همچنین ﴿ل ِ
ار شك ٍ
ِك صب ٍ
صبر پیشۀ سپاسگزار) معنا شد .در حالی که (صبار) مانند (غفار) و (شکور) مانند (غفور)
است و بدون مبالغه ترجمه شدن آنها نیازمند توضیح است .صفت (ودود) هم که مانند
ً
ِيم َو ُد ٌ
مثال ﴿إ َّن َر ّب َرح ٌ
ود﴾ در /90هود
(غفور) و بر وزن (فعول) است چنین وضعیتی دارد.
ِ ِ
بدون مبالغه و (که پروردگار من مهربان و دوستدار[بندگان توبه کار]است) ترجمه شد .و
ُ َ ْ َ ُ ُ َْ ُ ُ
ود﴾ در /14بروج (اوست بسیار آمرزنده و دوستدار[حق باوران] ) برگردان
﴿هو الغفور الود
ّ
گردید .همچنین (کذاب) که پنج بار در آیات/4ص و  24و /28غافر و  25و /26قمر به
کار رفت بدون مبالغه ترجمه شد .و (أواب) در هیچ یک از پنج موردی که به کار رفت
چنین نشد .در صورتی که حداقل در آیات 17و  30و /44ص میتوانست با مبالغه همراه
شود .از همین قبیل است صفت ّ
(قهار) در شش موردی که در قرآن به کار رفت که در هیچ
موردی با مبالغه همراه نشد .شاید به این دلیل که در همۀ موارد به صورت (الله الواحد
القهار) آمد و ترجمهاش با مبالغه اندکی ناشیوا میشد.
 .4دستۀ چهارم در برخی صفتهای بر وزن فعیل است که برگردان یکسانی پیدا نکرد.
ً
مثال روشن نیست که چرا صفت (علیم) که در حدود صد و چهل بار در قرآن به کار رفته،
در موارد متعددی بدون مبالغه و در مواردی هم با مبالغه همراه شد ،ولی صفات هم وزن
ً َّ َ َ
آن مانند (حکیم) یا (حلیم) در همۀ موارد بدون مبالغه برگردان گردیدند؟ مثال ﴿إِن ُه كن
ِيما َغ ُف ً
َحل ً
ورا﴾ در /44اسراء و /41فاطر (همانا/بیشک او بردبار و بسیار آمرزنده است)
ترجمه شد .و (ان ابراهیم ألواه حلیم) در /114توبه (که ابراهیم بسیار دلسوخته و بردبار
ِيم َّ
بود) برگردان گردید .ولی ﴿إ َّن إب ْ َراه َ
ألواهٌ َحل ٌ
ِيم﴾ در /75هود (همانا ابراهیم بسیار بردبار
ِ ِ
و دلسوخته بود) ترجمه شد.
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 .5در پارهای موارد که هیچ دلیل لفظیای در کار نبود ،شاهد مبالغه در برگردان آیه
ً
هستیم که البته تعداد آن بسیار کم است .مثال (فتعالی) در /92مؤمنون به درستی (پس
او برتر است) ترجمه شد .ولی همین عبارت در /116مؤمنون و /114طه با مبالغه و (پس
بسی برتر است) برگردان گردید .در حالی که (بسی برتر است) را میتوان در ترجمۀ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ
ون ُعل ًّوا كب ِ ًريا﴾ در /43اسراء به کار برد که مفعول مطلق بیانی
﴿سبحانه وتعال عما يقول
ً
در آیه به کار رفته و در ده مورد دیگر باید فقط (برتر) آورد( .کبیرا) هم در /87اسراء (بسیار
َ َ َ َ ُّ َ
ك قَد ً
ِيرا﴾ در /54فرقان (پروردگار
بزرگ) ترجمه شد .همچنین روشن نیست چرا ﴿وكن رب
ََ َ ّ ََ
َ
ع َذل َِك قد ً
ِيرا﴾ در /133نساء (خداوند بر
تو بسی تواناست) ترجمه شد ،ولی ﴿وكن الل
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ّ
ش ٍء قَد ً
ك َ ْ
ِيرا﴾ در /27احزاب و /21فتح (خداوند بر
این کار تواناست)؛ و ﴿وكن الل ع ِ
هر چیزی تواناست) برگردان گردیدند؟ یا چرا ﴿إنَّ ُه َعل ٌ
ِيم قَد ٌ
ِير﴾ در /50شوری و مشابه آن
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
در /70نحل (که او/خدا بسیار دانا و تواناست)؛ ﴿ َوه َو ال َعل ُ
ِيم القد ُ
ِير﴾ در /54روم (و اوست
که دانا و تواناست) ترجمه شدند.
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