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ترجمان وحی مبین

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت دوم)
-------------------------------------------------------------------

نادعلی عاشوری تلوکی

اشاره
در آغازین بخش این مقاله که در شمارۀ پیشین منتشر شد دربارۀ ضرورت و اهمیت «نظریۀ

ترجمه» و «روش تحقیق» در برگردان قرآن سخن گفته شد و جایگاه برخی حروف مانند (واو)

و (فاء) و حروف و ادات تأکید به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در بخش دوم و
پایانی این مقال ،پارهای مباحث دیگر نظیر برگردان اسمهای معرفه و نکره ،ضمایر فصل ،برخی
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اسلوبهای نفی و ...مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان ،به مواردی به عنوان نکتههای پیشنهادی
ً
ـ اصالحی اشاره میگردد بدان امید که الاقل بخشهایی از آنچه که تماما صادقانه مطرح شده

مورد استفادۀ مترجم محترم و ترجمهپژوهان قرآنی قرار گیرد.

افزودههای تفسیری

برای تحلیل دقیقتر این موضوع ،باید آن را از دو منظر مورد بررسی قرار داد:
 .1مترجم قرآن شناس ترجمۀ حاضر ،در موارد بسیاری ،به درستی افزودههای تفسیری
را درون قالب یا پرانتز قرار داد تا خوانندۀ مبتدی هم به راحتی بتواند ترجمۀ متن را از شرح
تشخیص دهد .اما در موارد فراوانی ،شرح و توضیحات ،در متن ترجمه قرار داده شد که
هرچند در مؤخره در این باره توضیح کوتاهی آمد (استادولی ،1391 ،ص)615؛ اما میزان
افزودههای تفسیری به اندازهای است که در برخی موارد ،ترجمهای تفسیر گونه پدید آمد که
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البته بسیار زیبا و دقیق و خوشخوان و دلنشین است و همگان از خواندن آن لذت میبرند.
از سوی دیگر ،طبیعی است که هر مترجمی حق دارد ترجمهاش را به هر صورتی که مایل
است عرضه نماید و از این بابت هم حق با مترجم است و سخنی در اینباره نیست .تنها
نکتهای که میتواند مجوز طرح جداگانۀ چنین بحثی باشد این است که در دورانی که
مترجمان قرآن سخت در تالشند تا متن ترجمه را از افزودههای تفسیری جدا سازند ،شاید
افزودن این حجم از برداشتهای تفسیری در متن ترجمه چندان توجیه پذیر نباشد.
 .2نکتۀ دوم این است که در پارهای موارد ،در آوردن قالب یا پرانتز هماهنگی نیست
مانند:
ْ
ُ
َ
َ
اب ﴾...در /1زمر و /2جاثیه و /2احقاف (این کتابی است فرو فرستاده
زنيل الكِت ِ
ـ ﴿ت ِ
شده)...؛ در /2سجده (این کتاب فرو فرستاده شده )...؛ و در /5یس (این قرآن فرو
فرستادۀ )...ترجمه شد .ولی در /2فصلت ([این کتاب] فروفرستادهای  )...برگردان گردید.
َ ٌ َ ْ َ
اب أ َنزلَاهُ إِلْ َك﴾ در /1ابراهیم ([این] کتابی است که به سوی تو فرو فرستادیم)
ـ ﴿كِت
ترجمه شد که مبتدای محذوفی که (هذا) هست و آیات 92و /155انعام و /50انبیاء آن را
َ ٌ َ ْ َ
تفسیر میکنند ،به درستی درون قالب قرار گرفت .ولی ﴿كِت
اب أ َنزلَاهُ إِلْ َك ُم َب َار ٌك﴾ در
/29ص بدون قالب و (این کتابی مبارک است که به سوی تو نازل کردیم) شد.
ـ در مواردی (و) در آیه نیست ولی بدون پرانتز یا قالب به آیه اضافه شد .این مورد بیشتر
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ال
ون﴾ است که در  81و /257بقره (چنین کسانی
در ﴿أولئِك أصحاب انلارِ هم فِيها خ ِ
اهل آتشاند و همیشه در آن خواهند ماند) ترجمه شد .ولی در /217بقره بجای (و) از (که)
استفاده شد که شاید از نظر نحوی توجیه پذیرتر باشد .اما در /275بقره به درستی کاما آورد
ً
َُْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ال
ون﴾ هم مشابه آیۀ
که قطعا دقیقتر است .برگردان آیۀ ﴿أولئِك أصحاب اجلنةِ هم فِيها خ ِ
ً
قبل است و مثال در /82بقره (آنان اهل بهشتاند و در آن جاودان باشند) ترجمه شد.
َ
ً
ـ مورد واضح دیگر ،ترجمۀ ﴿إ ِ َّن ِف ذل َِك آليَة ﴾...هست که با نگاه تفسیری مترجم،
شرح یک یا دو کلمهای برای (ذلک) آمد؛ ولی این شرح ،گاهی درون قالب ذکر شد و
ً
گاهی بدون قالب آمد .مثال در /99انعام (همانا در این امور نشانههایی است  )...ترجمه
شد ،ولی در /4رعد (همانا در این[امور]نشانههایی )...برگردان گردید .همچنین:
ـ در /3رعد (همانا در این [کارها] )...آمد ،ولی در /5ابراهیم و /3نحل و /86نمل
و  21و  22و  23و  24و /37روم و  42و /52زمر و /13جاثیه (همانا /بیتردید در این
کار )...ترجمه شد.
ـ در /75حجر (همانا در این [سرگذشت] )...برگردان شد ،ولی در /30مؤمنون و /24
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عنکبوت و /19سبأ (همانا در این سرگذشت  )...ترجمه گردید.
ـ در  /31لقمان (همانا در این )...ترجمه شد ،ولی در /26سجده (همانا در این
ً
[ویرانههای بازمانده])...؛ در /33شوری (قطعا در این [حرکت کشتیها] )...و در /128
َّ
طه (همانا در آن [آثار بازمانده])...؛ برگردان گردید .مشابه این وضعیت در ترجمۀ ﴿إِن ِف
َ َ
َ
ً
ذل َِك آليَة﴾﴿ ،إ ِ َّن ِف ذل َِك لعِ ْ َبةً﴾ و مانند آنها نیز رخ داده است.
برگردان اسمهای معرفه و نکره

علیرغم اینکه ترجمۀ جناب استادولی از جهات بسیاری برجسته و ممتاز است ،به
این دلیل که ایشان خود مسئولیت همۀ کارهای ترجمهشان را بر عهده داشتند ،از دو جهت
دچار کمبودهایی شد .یکی اینکه «نظریۀ ترجمه» و «روش تحقیق» در سرتاسر ترجمه
مقاالت «لغزشگاههای ترجمۀ
حاکم نیست؛ در حالی که نبود آن در اولین مقاله از سلسله
ِ
قرآن» ،از جمله ایرادهای مترجمان پیشین برشمرده شد (استادولی ،1373 ،ش  ،1ص.)84
ُ
دیگر اینکه چون مترجم انس چندین سالهای با ترجمهاش دارد ،اگر بخواهد خود ویراستار
آن باشد ،به دلیل خطای ذهن و حافظه و خطای چشم به هنگام مقابله ،ناخواسته سهو و
ً
لغزشهایی پدید میآید که هر اندازه تالش کند و بخواهد از آن بکاهد ،قطعا مواردی از دید
و نگاه وی پنهان خواهد ماند و این امر چیزی نیست که به ترجمۀ حاضر یا جناب استادولی
اختصاص داشته باشد .یک اصل تجربه شدهای است که هرچند گریز از آن محال نیست؛
ً
ُ
ولی مطمئنا بسیار دشوار خواهد بود .البته ایشان در پاسخ به انتقاد استاد خرمشاهی در
همین زمینه ،اظهار داشتند که چون ویراستار چند ترجمه بودهاند ،به ویراستاری غیر از خود
نیازی نداشتند (خرمشاهی ،1389 ،ص464؛ استادولی ،1386 ،ش ،21سال یازدهم ،ص.)41اما
این سخن از دو جهت قابل مناقشه است .یکی اینکه ایشان در همان سلسله مقاالت ،یکی
از مهمترین عوامل ضعف ترجمههای پیشین را «ویراسته نشدن ترجمه ،توسط چیره دستی
دیگر» معرفی کردهاند (استادولی ،1373 ،ش ،1ص .)85دوم اینکه این سخن همانند آن است
که به مترجمی انتقاد شود که چرا به مقاالت نقد ترجمهها مراجعه نکردی؟ و او در پاسخ
بگوید چون خودم منتقد ترجمههای دیگران هستم برای ترجمۀ خود نیازی به مراجعه
به مقالههای نقد ترجمه نداشتم! در حالی که ناقد ترجمۀ دیگران بودن با منتقد ترجمۀ
خود بودن بسیار متفاوت است .در مورد ویرایش ترجمه نیز همینگونه است و ویراستار
ترجمۀ دیگران بودن با ویراستار ترجمۀ خود بودن تفاوت زیادی دارد .چنانچه ایشان نیز به
صراحت اذعان کرده که این ویراستاری باید «توسط چیره دستی دیگر» انجام شود که به
نهایی
طور ضمنی ،اعتراف به این حقیقت است که مترجم به تنهایی نمیتواند ویراستار
ِ

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت دوم)

7

ترجمۀ خویش باشد .در هر صورت ،یکی از ایرادهای ترجمۀ حاضر در برگردان اسمهای
معرفه و نکره است که هرچند خود جناب استادولی در مؤخره در اهمیت توجه به آن سخن
گفتهاند (استادولی ،1391 ،ص)614؛ ولی در حدود دویست آیه را میتوان شاهد آورد که
مراعات این اصل در آنها نشده است که برخی از آنها عبارتند از:
ـ ﴿رِ ْض َو َان﴾ در /15آ لعمران و /72توبه به درستی نکره و (خشنودیی) و در /20حدید
(خشنودی ای) ترجمه شد .ولی در /109توبه معرفه و (خشنودی) برگردان گردید.
َ
ات﴾ دهها بار در سورههای مختلف ،به صورت (ان فی ذلک آلیات) آمده و به
ـ ﴿آلي ٍ
درستی (نشانههایی) ترجمه شد .ولی در /79نحل و /128طه ،به اشتباه معرفه و (نشانهها)
برگردان گردید.
َ
ُّ
ـ ﴿ َضال ٍل مب ِ ٍني﴾ در /85قصص و /11لقمان و /24سباء و /40زخرف به اشتباه
(گمراهی آشکار) ترجمه شد .ولی در /164آ لعمران و /74انعام و /60اعراف و /38مریم
و /54انبیاء و /97شعراء و  24و /47یس و /22زمر و /32احقاف و /2جمعه و /29ملک
به درستی (گمراهی آشکاری) برگردان گردید.
ـ (ظلمات) در 17بقره به درستی (تاریکیهایی) ترجمه شد؛ ولی در (ظلمات و رعد و
ً
برق) در 19بقره (تاریکیها و رعد و برق) برگردان گردید .جناب استاد قطعا توجه دارند که
(فیه) خبر مقدم و (ظلمات) مبتدای مؤخر و به دلیل نکره بودن ،وجوبا مؤخر شده است
بنابراین باید در ترجمه نیز نکره بودن ظاهر شود.
ص ُّ ْ َ
يم﴾ در موارد بسیاری از جمله در آیات  142و /213بقره و /16مائده و
ـ﴿ ِ َ ٍ
اط مستقِ ٍ
 39و  87و /161انعام و  61و /64زخرف به درستی (راهی راست) ترجمه شد .ولی در 51
و /101آ لعمران و /36مریم و /61یس (راه راست) برگردان گردید .در حالی که (راه راست)
معادل (الرصاط المستقيم) است که در /5حمد و /118صافات آمد.
َ
َ
ـ ﴿ َخالئ ِ َف ِف األ ْر ِض﴾ در /14یونس به درستی (جانشینانی در زمین) ترجمه شد ،ولی
در /39فاطر (در زمین جانشینان[گذشتگان] ) برگردان گردید .در حالی که این ترجمه با
َ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً
َ َ َ
اك خل ِيفة ِف
عبارت ﴿خالئِف األ ْر ِض﴾ در /165انعام مناسبت دارد .همچنین ﴿إِنا جعلن
َْ
ّ
ٌ
ال ْر ِض﴾ در /26ص (ما تو را در زمین خلیفه ساختیم) ترجمه شد ،ولی ﴿إ ِ ِن َجاعِل ِف
َ
ً
األ ْر ِض َخل َِيفة﴾ در /30بقره به درستی (من در زمین جانشینی خواهم گمارد) برگردان گردید.
ََ ٌ َ
ِني﴾ در /36بقره (اندک بهرهوری)؛ در /111انبیاء (بهرهمندی تا مدتی) و
ـ ﴿متاع إِل ح ٍ
ََ ً َ
ِني﴾ در /80نحل (...
در /24اعراف (بهره وریی است تا مدتی) ترجمه شد﴿ .متااع إِل ح ٍ
َ َ ً َّ ُ
اع لك ْم
اثاث و کاال تا هنگامی) و در /44یس (بهرهمندی تا مدتی) برگردان شد .و ﴿مت
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ُ
َو ِلن َعام
ِك ْم﴾ در /33نازعات به درستی (تا شما و چهارپایانتان را بهره مندیای باشد)
ترجمه شد ،ولی در /32عبس (برای بهره وری شما و چهارپایانتان) برگردان گردید .مترجم
برای ارائۀ ترجمهای درست ،در پارهای موارد از افزودهای تفسیری استفاده کرد چنانکه به
درستی در (متاع) در /39غافر (بهره مندیای [اندک و زودگذر]) برگردان نمود تا مفهوم
ای این واژه بهتر و دقیقتر منتقل شود.
نکره ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ّ َ
ًُ
ً
ـ ﴿و/فمن فمن أظلم مِم ِن افتى ع اللِ كذِبا /الكذب﴾ جمعا نه بار در قرآن به کار رفت
که واژۀ (کذبا) در هشت مورد آن نکره آمد .ولی در هفت مورد در آیات  21و /144انعام و
/37اعراف و /17یونس و /18هود و /15کهف و /68عنکبوت به صورت معرفه و (دروغ)
ً
ترجمه شد و تنها در /93انعام به درستی نکره و (دروغی) برگردان گردید .ظاهرا دلیل
بروز چنین سهوی این است که نکره آوردن (دروغ) به سیاق فارسی نویسی کمی دشوار
میشود .در حالی که میتوان با به کارگیری افزودههای تفسیری آن را برطرف ساخت .در
/94آ لعمران که مشابه این آیات است (الکذب) آمده و به درستی (دروغ) ترجمه شده.
ََْ ََ ّ َ
اللِ كذِبًا﴾ هم که مشابه آنهاست در /38مؤمنون (مردی که بر خدا دروغ
﴿افتى ع
بسته) ترجمه شد؛ ولی همین آیه در /24شوری (او بر خداوند دروغی بسته است) برگردان
گردید.
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ً
ُّ
ُ
ْ
َ
َ
ان عد ًّوا مبِينا﴾ در /53اسراء (راستی که شیطان
ـ در حالی ﴿إِن الشيطان كن ل ِِإلنس ِ
َّ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
ك ْم َع ُدواًّ
برای انسان دشمنی آشکار است) ترجمه شد که مشابه آن در ﴿إِن الكف ِرِين كنوا ل
َ َ َ َّ ُ ْ
ُّمب ً
ينا﴾ در /101نساء (زیرا که کافران دشمن آشکار شمایند) برگردان گردید؛ و ﴿وال تتبِعوا
ِ
َّ
َّ ُ َ ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
ٌ
ْ
ْ
َ
ُ
ٌّ
َ
ان إِنه لكم عدو مبِني﴾ در  168و /208بقره و /142انعام و مشابه آن در
خطو ِ
ات الشيط ِ
/22اعراف و /15قصص و /60یس و /62زخرف ( ...او دشمن آشکار شماست) ترجمه
شد .در حالی که باید همانند /5یوسف به صورت نکره و (...دشمنی آشکار برای آدمی
است) ،یا (او دشمنی آشکار برای شماست) برگردان شود.
ـ ﴿مِن ُّن ْط َف ٍة﴾ در /77یس (از نطفهای [ناچیز]) ،و در /4نحل (از نطفهای ناچیز)
ترجمه شد که اگرچه ناهماهنگی در آوردن قالب به وضوح دیده میشود؛ ولی به درستی به
شکل نکره برگردان شد .اما (علقه) در /5حج (علقهای) و در /14مؤمنون (علقه) برگردان
ً
گردید .در این آیه همچنین (مضغه) و (عظاما) نیز معرفه ترجمه شدند .چنانکه (من طین)
در /2انعام (از ِگل) برگردان شد .در حالی که برای برگردان دقیق این واژهها میتوان از دو
شیوه استفاده کرد .یکی از شیوۀ «ترجمۀ تفسیری» است که ببینیم در تفاسیر چه توضیحی
تفسیری مناسبی در داخل قالب استفاده
در ذیل آیه مطرح شده و بر اساس آن ،از افزودۀ
ِ
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نماییم .همانگونه که مترجم در موارد متعددی چنین کرد .در امثال این آیات نیز میتوان
(گلی[ناچیز/بی مقدار/کم ارزش/فاقد حیات] )...استفاده
از افزودۀ
تفسیری مناسبی مانند ِ
ِ
کرد و آیه را مفهومتر نمود و نکره بودن را بهتر نشان داد .شیوۀ دوم این است که با تکیه بر
َّ
ّ
ِني لزِ ٍب﴾ در /11صافات رجوع کرد و
«روش ترجمۀ قرآن با قرآن» به آیاتی نظیر ﴿مِن ط ٍ
آن را قرینه و شاهدی برای (من طین) که بدون صفت به کار رفته قرار داد و معنایی معادل
ً
(الزب) برایش در نظر گرفت و درون قالب ذکر نمود که قطعا دقیقتر و اطمینان بخشتر
َ َ َ ْ ُ ُّ
است .چنانکه در برگردان (من نطفه) هم میتوان به آیاتی نظیر ﴿أل ْم نلقكم ّمِن َّماء
َّم ِه ٍني﴾ در /20مرسالت (آیا شما را از آبی پست و بیارج نیافریدیم؟!) استناد کرد و افزودۀ
تفسیری (پست و بیارج) را درون قالب برایش ذکر نمود .و حتی این آیه را تفسیر آیاتی
ِ
مانند /19عبس قرار داد که (من نطفه) در آنها به صورت نکره آمده است .مشابه آنچه که
دربارۀ (طین) گفته شد در مورد (تراب) نیز صادق است .چنانکه (من تراب) در /20روم
(از خاک) ترجمه شد .در حالی که (از خاکی[ناچیز] )...دقیقتر است.
ـ پارهای جمعهای مکسر ،به ویژه جمعهای بر وزن (مفاعل)( ،مفاعیل) و مشابه آن،
ً
مثال ( َم َواق ُ
ِيت) به درستی
گاهی به دقت ترجمه شدند ،اما در پارهای موارد چنین نشدند.
در /189بقره (تقویمهایی) و (منافع) در /219بقره (سودهایی) ترجمه شد .ولی (منافع و
مشارب) در /73یس (سودها و آشامیدنیها) برگردان گردید .در حالی که باید (سودها و
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ
ان
آشامیدنیهایی) ترجمه شود .همچنین ﴿يعملون ل ما يشاء مِن مارِيب وتماثِيل و ِ
جف ٍ
ل َواب َوقُ ُد َّ َ
َك ْ َ
ات﴾ در /13سباء (برای او هرچه میخواست از معبدها (یا قصرها)
ور راسِي ٍ
ِ
ٍ
بزرگ ثابت میساختند) ترجمه
های
گ
دی
و
ها
ض
حو
چون
بزرگ
هایی
ه
کاس
و تندیسها و
َ ِ
ْ
َ
َ َ َ ُ ْ َ َ
ِيث﴾ در /19سباء (ما هم
شد ،در حالی که باید (دیگهایی بزرگ) باشد﴿.فجعلناهم أحاد
آنان را سرگذشتها[یی عبرت آموز]ساختیم) شد در حالی که (احادیث) نکره هست و
ْ
(یی) نباید درون قالب باشدَ ﴿ .م َقاع َِد ل ِلقِ َتا ِل﴾ در /121آ لعمران (نقاط مختلف میدان
ْ
برای نبرد) برگردان گردید ،حال آنکه باید (نقاط مختلفی از میدان نبرد) باشدَ ﴿ .و َج َعل َنا
َ ُ
ك ْم ف َ
ل
ِيها َم َعاي ِ َش﴾ در /10اعراف و /20حجر (و در آن برای شما اسباب زندگی نهادیم/
ُ
قرار دادیم) ترجمه شد ،ولی (اسبابهایی برای زندگی) یا همانند استاد خرمشاهی باید
(زیستمایههایی) آورد﴿ .قُ ُص ً
ورا﴾ در /74اعراف (کاخها) شد ولی در /10فرقان (کاخها[یی
ً
مجلل] ) شد .در حالی که باید (کاخهایی) ترجمه شود؛ چنانچه (بروجا) که مشابه آن
است در /78نساء و /61فرقان به درستی (برجهایی) شدَ ﴿ .تْ َعلُونَ ُه قَ َراط َ
ِيس﴾ در /91انعام
(شما آن را در کاغذها کردهاید) ترجمه شد در حالی که (کاغذهایی) درست است.
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ای
در پایان این بحث الزم به یادآوری است که مترجم برای نشان دادن جایگاه نکره ِ
اسمهایی که به (ی) ختم میشوند به آخر آن (ای) افزود تا مشخص شود کدام اسمی که
به (ی) ختم میشود نکره و کدام معرفه است .مانند (فی غرور) در /20ملک که (در فریب
خوردگیای) ترجمه شد .همچنین (نُ ُزل) در /93واقعه (پذیراییای)؛ (حسنه) در /201بقره
ً
دوبار (نیکیای)؛ (فتحا) در  18و /27فتح (پیروزیای)؛ (معره) در /25فتح (ناخوشایندیای)
و (لغوب) در /35فاطر (درماندگی ای) برگردان گردیدند .اما در مواردی این چنین نشد مانند:
ٌ
مرض) در /10بقره (بیماریی) ،ولی در /50نور (بیماری) ترجمه شد.
ـ(
ـ (ذكري) در /120هود و /51عنکبوت (یادآوریی) ترجمه شد ،ولی در /90انعام (یادآوری)
شد.
ـ (لهو و لعب) در /70انعام و /51اعراف و /64عنکبوت (بازی و سرگرمی) برگردان
شد.
ـ (خزی) در  33و /41مائده و /66هود و /98یونس و /43قلم و /44معارج (خواری
و رسوایی) ،در /124انعام (خواری و رسواییای) ،در /85بقره (خواریی) و در /114بقره
(انواع خواری) برگردان گردیدند.
برگردان اسمهای مفرد و جمع

مترجم محترم در برگردان این اسمها تالش بسیاری نشان داد و در موارد فراوانی جمعها
ً
َ َْ
ني
به درستی برگردان شدند ،مثال علیرغم اینکه به سیاق فارسینویسی بهتر بود ﴿ع ِن ال ِم ِ
ْ
َوال َّش َمآئ ِ ِل﴾ در /48نحل (چپ و راست) ترجمه شود؛ ولی به درستی (راست و چپها)
معنا شد تا مراعات جانب امانت شده باشد .همچنین اگرچه در فارسی بیشتر نور و ظلمت
یا تاریکی و روشنایی به کار میرود؛ ولی (الظلمات و النور) در همۀ موارد (تاریکیها و
نور /روشنایی) ترجمه شد .اما علیرغم این کوشش بسیار ،مواردی را میتوان شاهد آورد
ً
ً
که اگر جمعها به درستی برگردان میشدند ،قطعا دقیقتر بود مثال اگر (السنه) و (قلوب)
در /11فتح جمع میآمدند بهتر بود ،چنانچه (قلوبكم) در /12فتح و (ايديكم) در /24
فتح چنین شدند .برخی نمونههای دیگر عبارتند از:
َ ََ
َ
 ﴿فكأيِّن ّمِن ق ْر َي ٍة﴾ در /45حج جمع و به صورت (و چه بسیار [مردم] شهرهاییرا) ترجمه شد؛ ولی در /8طالق (و بسا شهری که) برگردان گردید .در /48حج نیز جمع
ترجمه شد.
ـ (صدور) و (قلوب) را در آیات  118و  151و  154و  156و /167آ لعمران میتوان
شیوایی ترجمه آسیبی وارد شود ،همانگونه که (افواههم) در 118این
جمع آورد بیآنکه به
ِ
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سوره جمع آورده شد.

ََ َ
َ ََ ّ ََ ُُ ْ ََ
هم َوع َس ْمعِ ِه ْم َوع أب ْ َصارِه ِْم غ َِش َاوةٌ﴾ در /7بقره (خداوند بر
ـ ﴿ختم الل ع قلوب ِ

دل و گوش آنان مهر نهاده و بر دیدگانشان پردهای است) ترجمه شد .در حالی که آوردن
(دلهاشان) ،چنانکه در سه آیۀ بعد در /10بقره آمده ،بهتر است .همچنین اگر بجای (گوش
َ
و چشم آنان) که معادل ﴿ب ِ َس ْمعِ ِه ْم َوأب ْ َصارِه ِ﴾ در /20بقره آمده( ،گوش و چشمانشان/
دیدگانشان) بیاید مخالف شیوایی که نیست هیچ؛ به دقت و امانت هم نزدیکتر است.
ـ برای (کالم الله) در /75بقره بجای (سخن خدا) میتوان (سخنان خداوند) آورد.
(بأیدیهم) در /79بقره را بجای (با دست خود) میتوان (به دستان خود) ترجمه نمود.
همچنین (ألسنتکم) در /116نحل (زبانتان) ترجمه شد در حالی که (زبانهایتان) مخالف
ُُ ُ ُْ
وب َنا غل ٌف﴾ در /88بقره بجای (دلهای ما در پوشش است) اگر (در
شیوایی نیست .و ﴿قل
پوششهاست) یا (در پوششهای [غیر قابل نفوذ/نفوذ ناپذیر] است) برگردان شود بهتر است.
َ َ َُ ُ ْ َ ْ َُُْ
ّ
اللِ أَ ْم َو ٌ
َ
بيل
ات﴾ در /154بقره (و آنان را که در راه خدا کشته
ـ ﴿وال تقولوا ل ِمن يقتل ِف س ِ
ً
میشوند مرده نخوانید) ترجمه شد که البته کامال مفهوم و بینقص است .ولی اگر (...
مردگانی [فراموش شده/از بین رفته]نخوانید) برگردان شود دقیقتر خواهد بود؛ چون هم با
نگاه تفسیری قابل توجیه خواهد بود و هم به دقت و امانت نزدیکتر است .چنانچه (أحیاء)
ْ َ
ّ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ
اللِ أ ْم َواتًا بَل أ ْح َياء﴾ که مشابه این آیه
يل
در /169آ لعمران ﴿وال تسب الِين قتِلوا ِف سب ِ ِ
هست به درستی (زندگانی هستند) ترجمه شد .همانگونه که (أحیاء) با صفتی که بعدش
ً
آمده معنای دقیق تری پیدا کرد ،باید در مورد (امواتا) نیز چنین عمل کرد و آن را موصوف
صفت محذوف دانست و بخش محذوف را به کمک پرانتز یا قالب ظاهر نمود و معنا را
دقیقتر به مخاطب القا کرد.
َ
َ ُ
ُ
ُ
ـ ﴿أ ْم َوال ِك ْم َوأنفس
ِك ْم﴾ در /186آ لعمران (مالها و جانهاتان) و در /11صف
(مالها و جانهای خود) ترجمه شد ،ولی در /41توبه مفرد و (مال و جان خویش) برگردان
گردید .همچنین (أموالهم و أنفسهم) نیز در /95نساء و  44و  81و /88توبه به صورت
مفرد و (مال و جان خویش) ترجمه شد؛ ولی در /15حجرات (مالها و جانهای خویش)
و در /72انفال (مالها و جانهای خود) برگردان گردید( .أموالکم و أوالدکم) در /28انفال
و /37سباء و /11منافقون و /15تغابن به درستی (مالها و فرزندانتان) ترجمه شد.
َّ
َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ
وه ُه ْم ق َِط ًعا ّم َِن الليْ ِل ُم ْظل ًِما﴾ در  27یونس (گویی که بر صورتشان
ـ ﴿كأنما أغشِ يت وج
ً
پارهای از شب تاریک پوشاندهاند) ترجمه شد .قطعا اگر ( ...بر صورتهاشان پارههایی
ُ َّ
از شب )...آورده شود مخالف شیوایی یا اقتضای جملهسازی نیست .چنانچه ﴿ك َما
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ُ

ْ

ُ

َ

َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ ُ ً
ودا غ ْ َي َها﴾ در /56نساء (هرگاه پوستهاشان سوخته و بریان
ضجت جلودهم بدلاهم جل
ن ِ
شود پوستهای دیگر جایگزین آن کنیم) شد؛ در حالی که مفرد آوردن (پوست ) هم به
خوبی معنا را میرساند.
(اولیاء) به صورت جمع و نکره حدود سی بار در قرآن به کار رفت ولی برگردان بسیارً
متفاوتی پیدا کرد .مثال در /28آ لعمران و /102کهف (یار و سرپرست)؛ در  89و /139نساء
و /1ممتحنه (دوست)؛در /144نساء و /57مائده و /30اعراف (دوست و سرپرست)؛در
 51و /81مائده (دوست و هوادار)؛ در /3اعراف و /20هود (دوستان و یارانی)؛ در 72
و /73انفال و /19جاثیه (یار و یاور)؛در /23توبه (دوست و یاور)؛ در /71توبه (یار و
هوادار)؛ در /113هود و /97اسراء (دوستان و سرپرستانی)؛ در /16رعد و /41عنکبوت و
/3زمر و  6و /9شوری و /10جاثیه (سرپرستانی)؛ در /50کهف (سرپرست)؛ در /18فرقان
(دوستانی) و در /32احقاف (یاورانی) ترجمه شد .بعید است همۀ این معادلها با تکیه بر
اقتضائات جمله سازی قابل توجیه باشد .اما افزون بر این( ،اولیاء) در آیات 20و /113هود
و /18فرقان در سیاق نفی قرار گرفت و پیش از آن ِ(من) زائده آمد و در یک چنین مقامی
آوردن قید منفی (هیچ) ضروری است ،ولی تنها در /46شوری (هیچ) آمد.
(اعناقهم) در چهار باری که در قرآن به کار رفت در دو آیه به صورت مفرد و (گردنشان)برگردان شد ،و در دو آیۀ دیگر به صورت جمع و (گردنهایشان/آنان) ترجمه شد .نه در
آنجا که مفرد برگردان گردید چیزی از شیوایی ترجمه کاسته شد و نه در آیاتی که به صورت
جمع برگردان شد ،چیزی بر زیبایی ترجمه افزوده شد؛ بلکه هر دو شکل ترجمه ،خوب و
ِ
رسا و در فارسینویسی معمول و قابل قبول است؛ اما چون سخن در برگردان کالم الهی
است اگر دقت و احتیاط در برگردان جمع و مفردها در این قبیل آیات بیش از پیش مراعات
ً
شود قطعا بهتر خواهد بود .این چهار آیه به همراه ترجمهشان عبارتند از:
َ ْ َُ َ
الف﴿ .األغالل ِف أ ْع َناق ِ ِه ْم﴾ در /5رعد (زنجیرها در گردنشان است).
َ
ْ
َ ْ َ ً
ب﴿ .إِنَّا َج َعل َنا ِف أ ْع َناق ِ ِه ْم أغالال﴾ در /8یس که (ما در گردنهای آنان زنجیرهایی
نهادهایم).
َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ
َ ْ َ َّ َ َ َ
ُ
اق الِين كفروا﴾ در /33سباء (و ما زنجیرها را در گردن
ج﴿ .وجعلنا الغلل ِف أعن ِ
آنان که کافر شدند مینهیم).
ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
د﴿ .إِذِ الغلل ِف أعناق ِ ِهم والسلسِل﴾ در /72غافر (آنگاه که غلها و زنجیرها[ی آهنین
ً
و آتشین] در گردنهاشان افتاده .)...ضمنا یادآوری دو نکته در ترجمۀ این آیه ضروری
است:
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نخست اینکه مترجم تا آن اندازه احتیاط به خرج میدهد که افزودۀ تفسیری در حد
(ی) را هم داخل قالب قرار میدهد تا خلط ترجمه و تفسیر پیش نیاید .ولی میتوان پرسید
چرا در موارد بیشمار دیگری چنین نشد؟ نکتۀ دوم این است که معادل (االغالل) اگرچه
(زنجیرها) آمده ولی پیداست که این واژه معادل دقیقی برای آن نیست که در آیۀ اخیر همان
(غلها) را آورد و (زنجیرها) را به درستی معادل (السالسل) قرار داد .برای (االغالل) باید
ً
(بندها) آورد .زنجیرها که از جنس آهن است معموال به دست و پای مجرم نهاده میشود.
ً
ً
و بندها که غالبا چوبی است در گردن و شانههایش قرار داده میشود .به همین دلیل ،غالبا
(غل و زنجیر) با هم به کار میرود .اولی برای جلوگیری از فرار متهم است و دومی برای
آزار وی .اگر هر دو یک جا جمع شوند بیانگر سختی عذاب است و نشان میدهد که
جرمش چقدر سنگین است که باید اینگونه کیفر ببیند و تنبیه شود.
ضمیر فصلها

در موضوع ضمیرفصلها دو نکتۀ بسیار مهم وجود دارد که به عنوان مقدمۀ بحث ذکر
میشود:
نکتۀ اول :این ضمایر شباهت بسیاری به تأکیدها دارند و جدای از اینکه دستور زبان
عربی برای آن نقش ترکیبی قائل هست یا خیر ،به هیچ وجه نمیتوان در این حقیقت تردید
َّ
داشت که در بسیاری از آیات همانند برخی ادات تأکیدی نظیر (إن) و (قد) عمل کرده و
برای تأکید در معنا به کار رفتهاند .دلیل بارز مطلب هم این است که علیرغم اختالف
سلیقههای بسیاری که مترجمان در برگردان این ضمایر دارند؛ هیچ مترجمی را نمیتوان
ً
ً
ً
یافت که حداقل در پارهای موارد ،از معادلهایی نظیر قطعا ،واقعا ،یقینا و مشابه آن در
برگردان آنها استفاده نکرده باشد .بنابراین شایسته است که ترجمهپژوهان قرآنی عنایت
ویژهای به آنها داشته باشند و در مباحثی جدیتر ،هم به جایگاه نحوی این ضمایر بپردازند
و هم به حوزۀ معنایی آنها توجه داشته باشند.
نکتۀ دوم :این است که ضمیر فصلها را باید همانند تأکیدها در دو حوزۀ ادات و
اسلوب ،یا مفرد و جمله مورد بررسی قرار داد .اما چون تاکنون چنین مباحثی در هیچ
یک از متون صرف و نحو رایج مطرح نشده ،باید ترجمه پژوهان قرآنی همت کنند تا به
تدریج «نحو پژوهی قرآنی» تدوین شود که از جمله وظایف آن ،بررسی این مباحث
باشد .پیشینیان ما تا این اندازه دغدغۀ ترجمۀ قرآن نداشتند تا برگردان بخش مهمی از
حروف و ادات قرآنی نظیر تأکیدها و ضمیرفصلها برایشان مسألهساز باشد .به همین
دلیل ،نحوی را طراحی کردند که بر پایۀ ادبیات عرب است و کمتر صبغۀ قرآنی دارد و یا
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ً
اساسا قرآن محور نیست .اما امروزه که ترجمۀ قرآن در دستور کار قرآنپژوهان قرار دارد
باید نحو قرآنی را با محوریت قرآن بنا نهاد تا پاسخگوی نیازهای ترجمۀ قرآن باشد نه اینکه
محور قدیم در پی حل نیازمندیهای علمی امروز برآمد که
همچنان با تکیه بر نحو ادب
ِ
نتیجه آن میشود که در بین دهها مترجم قرآن ،نه تنها در مورد بسیاری از حروف قرآنی
کمترین اتفاق نظری وجود ندارد ،بلکه هر مترجمی بسته به تشخیص و برداشت خود
تصمیمگیری میکند ،یا با تکیه بر ذوق و سلیقۀ خود به ترجمۀ آن اقدام مینماید .البته این
سخن به معنای نادیده گرفتن نحو موجود یا کم رنگ جلوه دادن زحمات بزرگان این عرصه
نیست ،بلکه بدان معناست که با تکیه بر همان نحو غنی موجود ،خألها و کمبودها را بر
اساس قرآن جبران کرد و آنجا که نحو ادب محور پاسخگو نیست با محوریت قرآن به حل
پرسشهای مربوط به این دانش برآمد.
با این مقدمه به اصل بحث بازگشته سخن را از اینجا پی میگیریم که به مصداق «زیادة
ً
المبنی تدل علی زیادة المعنی» ،قطعا وجود چنین ضمایری در معنا مؤثر بوده در موارد
بسیاری ،برای تأکید مضمون عبارت است .در جایی که زائد بودن حرفی در حد (واو)
محل بحث و نظر است و موافقان و مخالفانی دارد؛ نمیتوان به دهها ضمیر فصلی که در
قرآن به کار رفته بیتوجه بود یا آنها را سلیقهای و گزینشی ترجمه نمود .در ترجمۀ حاضر
نیز مترجم فرهیخته تالش کرده که تا حد امکان آنها را در ترجمه ظاهر نماید؛ ولی همانند
دیگر موارد ،حتی در آیات مشابه هم هماهنگ عمل نشد و ترجمههایی متفاوت عرضه
گردید مانند نمونههای زیر:
َّ َ َ َ َّ ُ ْ
َ
ُ
الف﴿ .إِنك أنت الس ِميع العل ِيم﴾ در /127بقره (که تنها تویی تو که شنوا و دانایی)
ترجمه شد ،ولی همین آیه در /35آ لعمران (که تویی که شنوا و دانایی) برگردان گردید.
َّ َ
نت َ
ك أَ َ
احلك ُ
العز ُ
يز َ
ِيم﴾ در /129بقره (که تنها تویی تو که توانمند و با حکمتی)
ب﴿ .إِن
ِ
ترجمه شد .ولی در /118مائده (این تویی تو که توانمند و با حکمتی)؛ در /5ممتحنه (که
تویی که توانمند و با حکمتی) و در /8غافر (که تویی توانمند و با حکمت) برگردان گردید.
جَ ﴿ .و َذل َِك الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ
يم﴾ که چند بار در قرآن به کار رفته ،به درستی در /119مائده
و /100توبه (این است کامیابی/رستگاری بزرگ) و در /13نساء (آن است کامیابی بزرگ)
ترجمه شد .ولی ﴿ َذل َِك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ
يم﴾ هم بدون در نظر گرفتن ضمیر فصلی که به همراه
دارد ،در  72و /111توبه و /64یونس و /9غافر و /57دخان و /12حدید (آن/این است
کامیابی بزرگ) ترجمه شد .و (ذلک هو الفوز المبین) در /30جاثیه هم (این است کامیابی
آشکار) برگردان شد.
ترجمان وحی مبین
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َّ َ
كأ َ
اتل َّو ُ
نت َّ
الرح ُ
اب َّ
ِيم﴾ در /128بقره (که تنها تویی تو که بسیار توبهپذیر و
د﴿ .إِن
َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
مهربانی) ترجمه شد ،ولی ﴿إنه ه َو اتلواب َّ
الرحِيم﴾ که مشابه آن است در  37و /54بقره
ِ
َّ ّ ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
(زیرا که اوست که بسیار توبه پذیر و مهربان است) ،و ﴿إِن الل هو اتلواب الرحِيم﴾ در /118
توبه (زیرا خداست که بسیار توبه پذیر و مهربان است) برگردان شدند .به نظر میرسد برای
بررسی دقیقتر این ضمایر باید آنها را در ذیل سه دسته تقسیم بندی نمود که عبارتند از:
 .1دستۀ اول ضمیر فصلهایی است که در جملههای معمولی قرار دارند و گاهی
ناهماهنگ ترجمه شدند مانند:
ُ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
اس
ون﴾ در /27بقره که (آناناند که زیانکارند) ترجمه شد؛ در /121
ـ ﴿أولئِك هم ال ِ
بقره و /37انفال (در حقیقت آنهایند که زیانکارند) برگردان گردید؛ در /178اعراف (چنین
ً
ً
کسانی واقعا زیانکارند) و در /69توبه و /52عنکبوت و /9منافقون (آناناند که واقعا
زیاکارند) ترجمه شد.
َُْ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
ـ ﴿أولئِك هم المفل ِح
ون﴾ در /5بقره و /102مؤمنون و /38روم (آنانند که رستگارند)؛
در /104آ لعمران (اینانند که در حقیقت رستگارند)؛ در  8و /157اعراف و /9حشر و
ً
/16تغابن (چنین کسانی در حقیقت /واقعا رستگارند) و در /88توبه و /51نور و /5لقمان
ً
ُ َ َ ُ
(آنانند که واقعا رستگارند) ترجمه شد .مشابه این وضعیت ناهماهنگ در ﴿أ ْولئِك ه ُم
ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُ َ
ُ َ َ ُ َْ ُ َ
َ
َّ
الظال ُِمون﴾﴿ ،أ ْولئِك ه ُم الفاسِقون﴾﴿ ،أولئِك هم المتق
ون﴾ و مانند آنها نیز رخ داده است.
ُ
َْ َ ُ ُ ْ ُ َ
ولی از مواردی که هماهنگ ترجمه شد میتوان به ﴿أولئِك هم الفاسِق
ون﴾ اشاره کرد که در
/82آ لعمران (در حقیقت چنین کسانی هستند که فاسقند)؛ در /47مائده (چنین کسانی
ً
در حقیقت فاسقند) و در  4و /55نور و /19حشر (آنانند که واقعا فاسقند) ترجمه شد.
 .2دستۀ دوم ضمیر فصلهایی است که در جملههای تأکیدی قرار دارند و در آیاتی
ناهماهنگ ترجمه شدند مانند:
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
وب﴾ در /109مائده که (این تویی که به رازهای نهان بسی
ـ ﴿إِنك أنت عالم الغي ِ
دانایی) ترجمه شد؛ و به فاصلۀ یک صفحه و هفت آیه ،در /116مائده (این تویی تو که به
رازهای نهان بسی آگاهی) برگردان گردید.
َّ َ
ك أَ َ
نت الْ َعل ُ
الك ُ
ِيم ْ َ
ـ ﴿إِن
ِيم﴾ در /32بقره (این تویی تو که دانا و با حکمتی) ترجمه
َّ ُ ُ َ ْ َ ُ َْ
ُ
شد .و ﴿إِنه هو العل ِيم الكِيم﴾ در /83یوسف (که اوست که دانا و با حکمت است) ،و در
/100یوسف (همانا اوست که دانا و با حکمت است) برگردان گردید.
 .3دستۀ سوم ضمیرفصلهایی هستند که در جملههای شرطی قرار گرفتند و در موارد
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
بسیاری در ترجمه ظاهر شدند مانند ﴿فمن تول بعد ذل ِك فأولئِك هم الفاسِق
ون﴾ در /82
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آ لعمران که (پس هر که از این پس روی برتابد ،در حقیقت چنین کسانی هستند که
فاسقند) ترجمه شد .در /84آ لعمران هم (در حقیقت) آورد.
جار و مجرور و قاعدۀ حصر

ً
تقریبا همۀ مترجمان به قاعدۀ «تقدیم ما هو حقه التأخیر یفید الحصر» باور داشته یا
ً
الاقل در پارهای موارد به مفهوم آن عمل کردهاند و مثال مقدم شدن ظرف یا جار و مجرور را
دلیل انحصار موضوع دانسته در ترجمه از قیدهایی نظیر (تنها) یا (فقط) استفاده کردهاند.
چنانچه در ترجمۀ حاضر نیز در برگردان برخی آیات ،شاهد تأثیر این قاعده هستیم مانند
َ َ
ِندهُ عِلْ ُم َّ َ
﴿ع َ
الساعةِ﴾ در /85زخرف که (علم قیامت فقط نزد اوست) ترجمه شد .و ﴿أال
ْ ّ
اللِ َت ْط َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وب﴾ در /28رعد که (آگاه باشید که دلها تنها به یاد خدا آرام میگیرد)
بِذِك ِر
ِ
ً
برگردان گردید .اما در برخی موارد ،سلیقهای عمل شد که ذیال به چهار نمونۀ بارز آن اشاره
میشود:
 .1در بیشتر مواردی که آیات توکل در قرآن به کار رفته ،با تقدیم جار و مجرور همراه
شد که مترجم نیز در موارد زیادی ،به درستی قید (تنها) آورد تا جنبۀ انحصاری توکل بر
ً َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ
ك المؤمِن
ون﴾ در  122و
خداوند را به خوبی به مخاطب القا نماید .مثال ﴿وع اللِ فليتو ِ
/160آ لعمران و /11مائده و /51توبه و /11ابراهیم و /10مجادله و /13تغابن (و مؤمنان باید
تنها بر خدا توکل کنند) ترجمه شد .حتی مشابه آن در /67یوسف و /12ابراهیم و /38زمر
َّ ْ
َ
ً
نیز با قید (تنها) آمد .ولی ﴿ َعليْهِ تَ َوك ُت﴾ در /129توبه و /30رعد بدون (تنها) و صرفا (بر
او توکل کردم) برگردان شد .در حالی که سیاق هر دو آیه بر توحید خداوند و یگانگی ذات
مقدسش داللت دارد به گونهای که آوردن قیدهای انحصاریی نظیر (تنها) یا (فقط) همانند
/88هود و /10شوری ضروری است.
َ َ ّ َّ ْ
اللِ تَ َوك َنا﴾ در /89اعراف و /85یونس به درستی (تنها بر خدا
همچنین اگرچه ﴿ع
توکل نمودیم) ترجمه شد؛ ولی مشابه آن در /4ممتحنه و /29ملک چنین نشد .عجیبتر
َ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َّ ُ َ
اینکه ﴿وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾ که در پنج آیه آمده ،در هیچ موردی با (تنها) یا (فقط) همراه
َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ
ُ
َ
ْ
نشد؛ در حالی که ﴿عليهِ توكت ِإَولهِ أنِيب﴾ در /88هود به درستی (تنها بر او توکل
کردم و تنها به درگاه او رو میآورم)؛ و در /10شوری (تنها بر او توکل کردم و به درگاه او
َ َ
َّ ْ
َ
ً
روی میآورم) برگردان شد .اما ﴿ َعليْ َك تَ َوك َنا ِإَولْ َك أنَبْ َنا﴾ که دقیقا مشابه آن است در /4
ممتحنه بدون هیچ قیدی به صورت سادۀ (بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم)
َ َ
َّ ْ
ْ
َ
َ
ترجمه شد .و ﴿ َّر َّب َنا َعليْ َك تَ َوك َنا ِإَولْ َك أنَبْ َنا ِإَولْ َك ال َم ِص ُري﴾ در /4ممتحنه (پروردگارا بر
تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست) برگردان گردید.
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ً
ولی آیا واقعا میتوان پذیرفت که در دو آیۀ اخیر که در اولی دو بار و در دومی سه بار جار و
مجرور مقدم شده ،حتی یک بار هم آوردن (تنها) الزم نیست؟
َ
 .2در هیچ مورد از آیات فراوانی که با تقدیم جار و مجرورهایی نظیر ِ(لله) یا (له)
آغاز میشود ،از قیدهایی مانند (تنها) یا (فقط) استفاده نشد .در حالی که در بیشتر این
آیات ،عالوه بر قرینۀ لفظی ،سیاق آیه هم به روشنی گواهی میدهد که خداوند در صدد
بیان مالکیت انحصاری خود بر جهان هستی یا اختصاص امری مهم به خویشتن است
و آنچه در این گونه موارد ،مخاطب فارسی زبان را بدان رهنمون میشود ،آوردن قیدهای
ْ ْ
ً َ ّ َْ ْ
ش ُق َوال َمغ ِر ُب﴾ در /115بقره (مشرق و مغرب از آن
انحصاری مذکور است .مثال ﴿و ِلِ الم ِ
ِ
خداست) ترجمه شد .در حالی که آوردن (تنها) چنین اختصاصی را بهتر به خواننده منتقل
َ
میکند .یا ﴿ َّ ُل َما ف َّ
الس َم َ
ات َواأل ْر ِض﴾ در /116بقره (آنچه در آسمانها و زمین است از
او ِ
ِ
َ َ
َ ُ
َ ّ
ْ
َّ
َ
َ
ات واألر ِض﴾ در /180آ لعمران (میراث
ِآن اوست) برگردان شد .و ﴿و ِلِ مِرياث السماو ِ
آسمانها و زمین از ِآن خداست) ترجمه گردید که به خوبی نبودن (تنها) در آنها محسوس
َ َّ ُ ُ ُ
ود َّ
ب َّ
ات َو ْالَ ْر ِض﴾ در  4و /7فتح؛ ﴿ ِ ّلِ َغيْ ُ
الس َم َ
الس َم َ
است .همچنین ﴿و ِلِ جن
ات
او ِ
او ِ
َ َْ
َ
ّ َ ُ ُ
ْ
َّ
َ
َ
ات والر ِض﴾ که در چندین آیه به کار رفته
َواأل ْر ِض﴾ در /77نحل و ﴿لله/له ملک السماو ِ
در هیچ موردی با (تنها) همراه نشدند.
 .3اگرچه مترجم به درستی به دشواری توجه به تمامی ظرافتهای قرآنی ،از جمله
تقدیم و تأخیرها اشاره دارد و معتقد است «بیشتر اشکاالت و اشتباهاتی که در ترجمهها
دیده میشود ناشی از عدم توجه به همین امور است» (استادولی ،ص)614؛ ولی در عین
حال ،دربارۀ ترجمۀ خود اظهار میدارد که «در این ترجمه کوشش شده که امور مذکور
رعایت شود و در ترجمه منعکس گردد» (همان) .این سخن ،کار را بر مترجم سخت کرده
و توقع خوانندگان را باال میبرد و دقت منتقدان را دو چندان میکند که ببینند آیا در مقام
عمل هم چنین شده است یا خیر؟ بر همین اساس ،وقتی (الحمد لله) در آیاتی نظیر /1
انعام و /75نحل (سپاس ویژۀ خداوند است) ترجمه میشود ،این پرسش مطرح میشود
ً
که (ویژه) معادل کدام لفظ است و چه ضرورتی برای آوردن آن وجود دارد؟ قاعدتا پاسخ
این است که معادلی در لفظ ندارد ولی با نگاه تفسیری الزم است که بیاید .اما اگر با نگاه
تفسیری باید در این موارد (ویژه) بیاید چرا در آنجا که عالوه بر این نگاه تفسیری ،قرینۀ
لفظی هم وجود دارد و جار و مجرور مقدم شده ،چنین نشود؟و چرا (له الحمد) در /18روم
(سپاس و ستایش او راست) ترجمه میشود و (لله الحمد) در /36جاثیه (سپاس و ستایش
خدای راست) برگردان میگردد؟بگذریم که در همان (الحمد لله) هم یکنواخت عمل
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نشد و در آیات متعددی نظیر/10یونس و  15و  59و /93نمل و /63عنکبوت و /34فاطر
و /25لقمان و /28مؤمنون و /65غافر و /29زمر بدون (ویژه) برگردان شد .حتی جالبتر
این است که (الحمد لله الذی) در /111اسراء که آخرین آیه هست (سپاس و ستایش ویژۀ
خدایی است که) ترجمه شد ،ولی همین عبارت در اولین آیۀ سورۀ کهف که بالفاصله پس
از سورۀ اسراء قرار گرفته (سپاس و ستایش خدایی را که  ) ...برگردان گردید.
لغوی آیه چنین استنباط
 .4در جایی که مترجم محترم با نگاه تفسیری یا از معنای ِ
میکند که باید کلمهای ،بیآنکه درون پرانتز یا قالب قرار گیرد به ترجمه اضافه شود
ْ
اق َ َ
ت َب ل َِّلن ِ
اس ح َِس ُاب ُه ْم﴾ در آیۀ نخست سورۀ انبیاء (مردم را هنگام حسابشان
چنانچه ﴿
بسی نزدیک شده است) ترجمه میشود ،در حالی که (بسی) در ظاهر آیه نیست و
لفظی واضحی همانند تقدیم جار
افزودهای تفسیری است؛ به طریق اولی می
توانُ از َ قرینۀ ِ
ً ََْ ُ
َ
ْ
و مجرور اینگونه عمل کرد و مثال ﴿إِلنا ترجعون﴾ را در 35همین سوره بجای (به سوی
ما بازگردانده میشوید) به صورت (فقط /تنها به سوی ما بازگردانده میشوید) ترجمه کرد.
َ َ ّ ُ َّ ْ ُ ُ
جع
ك ْم﴾ در /7زمر که مشابه آن است ،به درستی (بازگشت شما تنها
چنانچه ﴿إِل ربِكم مر ِ
ََُ َ
ْ
ُ
به سوی پروردگارتان است) ترجمه شد .عالوه بر این ،وقتی ﴿فله أسل ِموا﴾ در /34حج (پس
تنها تسلیم او باشید) برگردان میشود و ﴿ب َيد َِك ْ َ
ال ْ ُي﴾ در /26آ لعمران (هر خوبی تنها به
ِ
دست توست)؛ و ﴿ َعلَيْه ْم َدآئ َرةُ َّ
الس ْوءِ﴾ در /98توبه (پیشامد ناگوار تنها بر خود آنها باد)؛
ِ
ِ
ْ
َ
و ﴿فب ِ ُه َد ُاه ُم اق َتدِهْ﴾ در /90انعام (تنها از راه هدایت آنان پیروی کن) ترجمه میشوند ،چرا
ً َ َّ ْ
اللِ ال َم ِص ُري﴾ در /28انعام و موارد
در همۀ موارد ،یا در بیشتر موارد ،چنین نشود و مثال ﴿إِل
َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُّ ُ ّ
دیگر با قید انحصار همراه نشود؟ همچنین اگر میتوان ﴿ويكون ادلِين كه ِل﴾ را در /39
ُ
َ َ
نف ُال ِ ّلِ َو َّ
انفال (و همۀ دین ویژۀ خدا باشد و بس) ترجمه نمود ،چرا ﴿ق ِل األ
الر ُسو ِل﴾ در
آغاز این سوره که بسیار شبیه آن است ،با (ویژه) و (بس) ترجمه نشود که (بگو انفال از ِآن
خدا و رسول است) برگردان میگردد؟
نگاری ترجمه
نگاهی به فارسی
ِ

این بحث از دو زاویه قابل بررسی است .یکی از لحاظ فارسی سازی ترجمه که تا چه
میزان در این جهت تالش شد .دیگری از جهت فارسی نویسی است که تا چه اندازه مورد
توجۀ مترجم بوده است .به همین دلیل ،بحث مذکور را میتوان ذیل دو عنوان مورد بررسی
قرار داد:
ً
 .1فارسی سازی .اگرچه نثر ترجمه بسیار خوب و کامال مفهوم و رساست؛ ولی
ً
قطعا میتوان با تأملی بیشتر ،در جهت فارسیسازی هرچه بهتر آن نیز گامهای مؤثرتری
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برداشت .البته مترجم در اینباره چنین گفته است« :در این ترجمه فارسیگرایی افراطی به
کار نرفته و واژههایی مثل ایمان ،یقین ،انفاق ،هدایت ،زکات ،صدقه ،قرض ،دنیا و آخرت
و امثال اینها که همۀ مسلمانان با آنها آشنایند ترجمه نشده است» (استادولی ،ص.)615
ً
این نکته کامال درست است و اگر قرآن برای استفادۀ مخاطب فارسی زبان ترجمه میشود،
ً
حتما باید برای عموم قابل فهم باشد .به همین دلیل ،نه تنها ترجمۀ دکتر ابوالقاسم امامی
با سره گرایی افراطیاش جایگاهی در بین عموم پیدا نمیکند ،بلکه ترجمۀ متین و ماندگار
جناب استاد گرمارودی هم که نمونۀ عالی نثر فاخر فارسی امروزین است ،به دلیل افراط
در فارسینویسی در پارهای موارد ،در مظان انتقاد قرار دارد .ولی به نظر میرسد که جناب
استادولی هم در پارهای موارد از اصل مورد نظر خویش فراتر رفتند و گاهی به فارسیسازی
واژهها کمتوجهی نمودند .اینکه بسیاری از واژهها برای عموم قابل فهم است و نیازی به
معادلگزینی برای آن نیست نباید موجب شود که در آنجاها که باید معادلیابی نمود یا
معادلهای مناسبی هم وجود دارد ،مورد توجه قرار نگیرد .ایشان خود به هنگام برشمردن
ضعفهای ترجمههای موجود ،سومین عامل ضعف را کم توجهی به فارسینویسی دانسته
چنین مینویسد« :ج ـ دست نیافتن به واژههایی معادل و مناسب ،یا عدم تقید به پارسی
ً
نویسی و پارسی گویی»(استاد ولی ،1373 ،ش ،1ص .)84مطمئنا اگر بینیازی به معادل
ً
به همان مواردی که ایشان اشاره کرده منحصر میشد ،اصال جایی برای طرح این بحث
ً
نبود و اصال انتقادی هم متوجۀ مترجم نمیشد .ولی چون این موارد بیش از آن مقداری
است که به طور طبیعی در هر ترجمهای رخ میدهد ،و حتی به نظر میرسد در پارهای
موارد ،فارسیسازی افراطی و معادل گزینی نامناسبی صورت گرفته باشد بدان پرداخته
ً
شد مثال:
َ
َ َْ
اخل ْع َن ْعليْ َك﴾ در /12طه (پاپوش خود را درآر) ،با
ـ آوردن (پاپوش) در برگردان ﴿ف
منفی خاصی که این واژه در برخی کاربردهایش در عرف عام
توجه به ابهام معنایی و بار ِ
دارد نمیتواند چندان موجه باشد.
َ
ـ ﴿ َسآوِي إِل َج َب ٍل﴾ در /43هود (به کوهی پناهنده خواهم شد) برگردان شد .در حالی
که امروزه واژۀ (پناهنده) در حقوق بینالملل مفهوم سیاسی خاصی پیدا کرده که با ترجمۀ
این آیه مناسبتی ندارد .ضمن اینکه پناهنده شدن به طبیعت ،معنای درستی ندارد .آنجا
(پناه آوردن) یا (پناه گرفتن) است و پناهندگی از کشوری به کشوری دیگر یا از تابعیتی به
تابعیت دیگر است .این تعبیر در آیۀ هشتاد این سوره نیز از زبان حضرت لوط تکرار شد.
َْ
ُ
ول الب ْ َصارِ﴾ در /2حشر به (بینندگان) بیآنکه اشکالی داشته باشد،
ـ برگردان ﴿أ ِ

20 

ترجمان وحی مبین

چندان دقیق نیست .بلکه اگر در اینجا هم به مانند/13آ لعمران و /44نور (اهل بینش)
یا چنانکه دیگران آوردهاند (صاحبان بصیرت و بینش) بیاید بهتر است؛ زیرا اگرچه بیرون
راندن کافران به قدرت الهی برای مردم جزیره العرب در آن دوران حتی به چشم سر میسر
بود؛ ولی آیه منحصر به آنان نیست و مردم زمانهای بعد هرگز نمیتوانند آن واقعه را ببینند
مگر با چشم دل و درک عقلی و قدرت علمی .بر این مبنا آوردن (بینندگان) بیآنکه غلط
باشد چندان موجه به نظر نمیرسد.
ً
ـ قطعا استاد به خوبی بر این نکته واقفند که یکی از رایجترین معنای (یوم) در زبان
عربی (جنگ) است و اصطالح (ایام العرب) که از دوران جاهلی مرسوم بوده به معنای
(جنگهای اعراب) است .بر همین اساس ،اگر (یوم حنین) در /25توبه بجای (روزحنین)
به (جنگ حنین) ترجمه شود دقیقتر است؛ چنانچه آغاز همین آیه ،یعنی (لقد نصرکم الله
فی مواطن کثیره و یوم حنین) هم به جنگ برگردان شده است (همانا خداوند شما را در
جنگهای بسیاری یاری نمود و نیز در روز حنین).در جایی که (السماء) در /6انعام و /52
هود به الزمۀ معنایش یعنی (ابر) ترجمه میشود ،چرا (یوم) به یکی از معانی اصلیاش که
کاربرد زیادی هم دارد برگردان نشود؟
ـ برخالف بسیاری از اصطالحات قرآنی که به دلیل رایج و مفهوم بودن معادلسازی
نشدند؛ روشن نیست چرا در برگردان (لقاء الله)(،لقائه) و (لقائنا) این همه اصرار هست که
به (دیدار خدا) ترجمه شوند؟ چنانچه در آیات 7و  11و  15و /45یونس مشاهده میشود.
در حالی که اگر تعبیر (مالقات) بیاید ،اگرچه این معادل هم عربی است؛ ولی عمومیت
ً
دارد و شامل همۀ انسانها ،اعم از بینا و نابینا میشود .خصوصا که شبهۀ (رؤیت خدا) را
ً
که از مسائل اختالفی شیعه و سنی هست نیز پیش نمیآورد .ضمنا اگر با همین دیدگاه
معتقدیم که (سریع الحساب) نباید برگردان شود و باید خود این اصطالح بیاید چنانچه در
َ
تمامی کاربردهایش چنین شد ،چرا ﴿ق ْر ًضا َح َس ًنا﴾ در /12مائده و آیات دیگر چنین نشود
و بجای (وامی نیکو) همان (قرض الحسنه) که مفهومتر است نیاید؟
ـ واژۀ (حیض) در /222بقره (پلیدی آزار دهندهای) ترجمه شد ،درحالی که معادل
(پلیدی) واژۀ (خبیث) در مقابل (طیب) هست که در موارد متعددی از جمله در آیات
ُْ ُ
/179آ لعمران و /2نساء و /100مائده و /37انفال به کار رفته است .در اینجا که ﴿قل ه َو
ًَ
أذى﴾ آمده ،باید همانند بهرامپور (آن رنج و ناراحتی است) یا مانند گرمارودی (آن گونهای
رنج است) برگردان شود؛ زیرا همانند دوران حمل و بارداری یک نوع رنج و دشواری است
َََ ُ
ََ
حلتْ ُه أ ُّم ُه َو ْه ًنا ع َو ْه ٍن﴾ اشاره شد .تعبیر
چنانچه در /14لقمان به این سختی با تعبیر ﴿
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ً
(پلید) با بار معنایی منفیای که در زبان عرف دارد اصال معادل مناسبی برای (أذی) در این
طبیعی
آیه نیست .مفهوم (پلید) چیزی است که نمیتوان زنها را در آن هنگام که یک تغییر
ِ
فیزیولوژیکی در بدنشان رخ میدهد بدان متصف نمود .این ویژگی ،اختیاری نیست که
بانوان به طور اکتسابی آن را به دست آورده باشند و به همین دلیل پلید باشد؛ بلکه خصلتی
زنانه و الزمۀ طبیعی ذات این جنس هست که خدای خالق انسان ،برای بارداری و تولید
نسل به جسم آنان ارزانی داشته است؛ به همین جهت در دوران بارداری این وضعیت
متوقف میشود یا چنانکه در آیۀ چهارم سورۀ طالق اشاره شده ،در دوران میانسالی که
امید فرزندآوری نیست و بارداری و وضع حمل هم بسیار دشوار میشود این وضعیت از
ً
بین میرود و دوران یائسگی آغاز میگردد .خصوصا با توجه به این نکتۀ بسیار مهم که در
بین این صنف ،زنان بزرگواری قرار دارند که در دامن پر مهر آنان شخصیتهای برجسته و
ممتازی همچون پیامبران ،امامان ،عالمان ،صالحان ،مجاهدان و شهیدان پرورش یافتهاند.
اگر در لسان شرع ،همبستری در آن ایام ممنوع است نه به خاطر پلیدی زنها در آن ایام
است ،بلکه بدان جهت است که مقاربت برای زنان در آن هنگام رنج آور و سخت و دشوار
است .بر این مبنا برگردان آیه به معنای (رنج و سختی) دقیقتر به نظر میرسد.
ـ (قاعدون /قاعدین) در /95نساء (بازنشسته [از جهاد]) معنا شد در حالی که
َ ُ َ
(بازنشسته) معادل مناسبی برای (قاعِد
ون) در /95نساء نیست .بهرامپور (وانشسته [از
جهاد]) معنا کرده که مناسبتر به نظر میرسد .شاید ترجمۀ ایشان متأثر از مجتبوی باشد
ً
ُ
که (وانشستگان) ترجمه کرد .خرمشاهی نیز دقیقا مثل مجتبوی آورد .مکارم (از جهاد
باز نشستند) آورد .اما گرمارودی (قاعدون) را (جهادگریز) و (مجاهدون) را (جهادگران)
برگردان نمود که به نظر میرسد مناسبتر و دقیقتر است .زیرا (بازنشسته) معنای مناسب
و دقیقی برای (قاعدون/قاعدین) نیست .این معادل معنایی را القا میکند که آیه فراتر از آن
را مدنظر قرار داده است به همین دلیل( ،وانشسته از جهاد) یا (جهادگریز) معادل بهتری
معنایی این واژه هستند .به عالوه نیازی نیست که (از جهاد) افزودهای
برای انتقال بار
ِ
تفسیری به حساب آمده داخل قالب قرار گیرد .چنانچه مترجم به درستی در ادامه ،آن را در
(بازنشستگان از جهاد) آورده است .بر همین اساس ،بهتر است بخش
متن آیه و به صورت
ِ
میانی ترجمه (خداوند مجاهدان با مال و جان خویش را بر بازنشستگان به درجهای برتری
داده است) اصالح شده و همانند قسمت آخر آیه شود که چنین ترجمه شد (و خداوند
بازنشستگان از جهاد به پاداشی بزرگ برتری داده است) .چرا که برتری
مجاهدان را بر
ِ
(مجاهدان) بر (بازنشستگان) با مفهومی که این واژه برای فارسی زبان دارد ارزشی برای

22 

ترجمان وحی مبین

(مجاهدان) به حساب نمیآید .مگر اینکه آنان را در برابر (جهادگریزان) قرار دهیم که در
این صورت اجر (مجاهدان) را فقط خداوند میداند و بس.
َ ْ ُُ َ َ َ ْ ُ
ُ
ـ به نظر نمیرسد کاربرد (چاره اندیشیدن) معادل ﴿يمكرون و يمكر﴾ در /30انفال،
که هم برای (کافران) و هم برای (خداوند) آمده ،چندان مناسب باشد(.آنگاه که کافران
دربارۀ تو چاره میاندیشیدند ...آنها چاره میاندیشیدند و خدا هم چاره میاندیشید و خدا
بهترین چاره اندیشان است) .بلکه بهتر است به پیروی از ادب شرع ،آنچه کافران انجام
میدهند به همان معنای (مکر و نیرنگ و فریب و خدعه) ترجمه نمود چنانچه در /21
یونس شد .و آنچه که به خداوند نسبت داده میشود به معنای (تدبیر و چاره اندیشی)
َ ْ َ ّ
الهی برگردان کرد .همان گونه که در /76یوسف چنین شد .همچنین ﴿ َو َمك ُروا َو َمك َر الل
َ ّ
الل َخ ْ ُ
ي ال ْ َماكِر َ
و
ين﴾ در /54آ لعمران چنین ترجمه شد (و نیرنگ زدند و خدا هم نیرنگ
ِ
زد و خدا بهترین نیرنگ زنندگان است).ولی گویا به منظور رفع همان شبهۀ مقدری که در
ذهنها خطور میکند باشد که در پانوشت برای خداوند از عبارت (تدبیر و نقشۀ خداوند
فوق نیرنگ دیگران است) استفاده کرد .در حالی که اگر همین ترجمه به متن منتقل شود
بهتر است چنانچه در /50نحل در متن ترجمه از (نقشه کشیدن) استفاده نمود .در ترجمۀ
ً
/42رعد هم مجددا از (نیرنگ زدن) برای خداوند و کافران استفاده کرد .ولی اگر همۀ آیات
ً
مربوط به این بحث ،هماهنگ و یکنواخت ترجمه شوند ،قطعا بهتر خواهد بود.
دیگر بحث مذکور این است که نه تنها ِاعمال برخی فارسیسازیها
 .2فارسی نویسی .نکتۀ ِ
در ترجمۀ حاضر بجا و مناسب است ،بلکه اگر اندکی فارسی نویسی هم بدان افزوده گردد
ً
بسیار مطلوب و شایسته خواهد بود .مثال اگر بجای (ذخیره مینهید) در /49آ لعمران
(ذخیره میکنید) بیاید ،رایجتر خواهد بود .ضمن اینکه (انبار میکنید) فارسیتر است.
همچنین اگر بجای (خبر میدهم) که در مواردی معادل ( ّ
أنب ُئكم) ذکر شده (آگاه میکنم)
یا (آگاه میسازم) بیاید فارسیتر خواهد بود .در موارد متعددی به درستی برای (رسول) از
معادل فارسی (پیامبر) استفاده شد .ولی در آیات بسیاری مانند/144آ لعمران و /64نساء
خود (رسول) آمد و ( ُر ُسله) که دوبار در /179آ لعمران به کار رفته( ،رسوالنش) برایش آورده
ً
شد؛ در حالی که قطعا (پیامبرانش) یا (فرستادگانش) فارسیتر است که در موارد دیگری ،از
جمله در /146آ لعمران و /109مائده آمد .کلمۀ (اموال) بارها در آیات مختلف تکرار شد
ً
ً
و مثال در صفحۀ 77ده بار و در آیۀ دوم سورۀ نساء سه بار به کار رفت ولی معموال همان
(اموال) برگردان شد؛ در حالی که (داراییها) هم معادل مناسبی هست( .البالغ) در /92
مائده (ابالغ) شد .ولی (پیام رسانی) فارسیتر است.

َ ٌ
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﴿أ َجل ُّم َس ًّم﴾ بیست و یک بار در قرآن به کار رفته است .در /2انعام و /2رعد
ً
(سرآمدی نامبرده) برگردان شد که اگرچه کامال فارسی است؛ ولی عالوه بر نامفهوم بودن،
برای بیان معنای عبارت نیز نارساست و در ترجمهای که دهها اصطالح قرآنی ،بدون معادل
ذکر میشوند؛ به نظر نمیرسد چنین برگردانی درست باشد .شاید به همین دلیل باشدکه
ً
در موارد دیگر از معادلهای دیگری استفاده شد .چنانچه مثال در /282بقره و /60انعام
و /33حج (مدتی معین) آورده شد .در /3هود (وقتی معین) ،در /10ابراهیم (سرآمدی
معلوم)،در /61نحل (مدتی معلوم) ،در /129طه (اجلی معین)/5 ،حج (هنگامی معین) و
در /53عنکبوت (سرآمد معینی) آمد.
اصطالح (جمرم) و (جمرمني) در موارد متعددی مانند/82یونس بدون معادل آمد ولی
در /75یونس (بزهکار) آمد که معادل مناسبی به نظر میرسد .چنانچه برای (مفسدین)
هم در  81و /91یونس و /77قصص معادل (تبهکاران) آمد که بسیار خوب است ولی
ً
این معادل هم در همۀ موارد یکسان به کار نرفت و مثال در  11و /12بقره و /40یونس
چنین نشد .همچنین بجای (شک) در  2و /23بقره اگر (تردید) بیاید فارسیتر است.
بجای (تجارت) در /16بقره و /24انعام و /10صف میتوان (داد و ستد) آورد چنانچه در
/29نساء آمد .حتی بجای (کساد شدن آن) معادل (ك َِس ُاد َها) در /24انعام میتوان (بی
رونقیاش) آورد.
ً
ظاهرا (آبشخور) رایجتر از (آبشخوار) در /98هود و /160اعراف و /60بقره باشد.
(شیاطین) در /14بقره به درستی (شیطانها) شد ،ولی در /97مؤمنون همان (شیاطین) آمد.
(ظلم) در /160نساء (ظلمی) شد ولی در موارد متعددی نظیر/168نساء (ستم) آورد .برای
ٍ
فارسی (گزندی/آسیبی/بالیی) استفاده کرد.
معادل
از
توان
ی
م
/72نساء
و
62
در
(مصیبه)
ِ
ُ
چنانکه برای (ض ّر) در /17انعام و /21یونس و /10هود به درستی (رنج و آسیبی) و در /53
نحل و /67اسراء (گزندی) آمد (که چون در این آیه معرفه به الف و الم است باید (گزند)
ترجمه شود همان گونه که در /88یوسف و /56اسراء و /83انبیاء چنین شد).
ً
ضمنا علیرغم دقت بسیاری که در جدانویسی و پیوسته نویسی کلمهها شده؛ اگر
ً
برخی اصالحات جزئی دیگری در این زمینه اعمال شود قطعا در ماندگاری ترجمه
ً
مؤثرتر خواهد بود .مثال بجای (روزیش) در /112نحل میتوان (روزیاش) آورد .یا بجای
(یاریش) در /81آ لعمران (یاریاش) ،وبجای (برتریش) در /21اسراء (برتریاش) آورد.
فعل مضارع در جواب طلب

برگردان فعل مضارع در جواب امر که حدود پنجاه آیۀ قرآن را شامل میشود ،اهمیت
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ً
حجم نسبتا زیاد ،باید مطلوب هر مترجمی باشد.
بسیاری دارد و ترجمۀ هماهنگ این ِ
حجت االسالم صفوی که ترجمۀ قرآنی بر اساس تفسیر المیزان عرضه نمود ،در مقاله ای،
این بحث را مطرح کرد که اگر فعل مضارع در جواب امر قرار گرفت باید (تا) از ترجمه
حذف شود؛ زیرا معنایی را القا میکند که آیه آن را بر نمیتابد (صفوی ،1385 ،ش 49و ،50
ص .)243-242استاد کوشا هم تحت تأثیر این دیدگاه ،در نقد ترجمۀ جناب استادولی،
مراعات نشدن این نکته را به عنوان یکی از ایرادهای ترجمۀ حاضر برشمرد (کوشا،1388 ،
ش ،26ص ،)49-48که جناب استادولی این دیدگاه را نپذیرفت و در پاسخ چنین مرقوم
ً
فرمود(«:تا) در فارسی در جواب امر میآید .مثال (أسلم تدخل الجنه).گوییم :اسالم
ِ
بیاور تا داخل بهشت شوی .و این هیچ فرقی با (اسالم بیاور که داخل بهشت میشوی)
ندارد؛ بلکه این ریزهکاریها مربوط به نثر فارسی است و نباید آن را با نثر عربی قیاس کرد»
(استادولی ،1389 ،ش ،27ص .)51هرچند نظر نگارنده به دیدگاه جناب استادولی نزدیکتر
است؛ ولی نه از آن زاویهای که ایشان به موضوع نگریستند ،بلکه بر این باور است که آنچه
را که جناب صفوی مطرح نمودند ،پیش از آنکه بر پایۀ استداللهای دستوری یا نکتههای
بالغی یا مباحث زبانشناسی استوار باشد ،برداشتی تفسیری ،و استحسانی ذوقی است که
قابلیت استناد ندارد و در بسیاری از این قبیل آیات ،جز با تکلف فراوان قابل اجرا نیست.
ولی بدون پرداختن به آن بحث ،یادآور میشود که آنچه از همه مهمتر است ،برطرف
ناهماهنگی پدید آمده در برگردان این اسلوب در ترجمۀ حاضر است که
ساختن مختصر
ِ
ً
مجموعا پنج شکل پیدا کرد:
ُ
َ ُ ْ
ُ
وف ب ِ َع ْهدِك ْم﴾ در
 .1در بسیاری از آیات با حرف (تا) همراه شد مانند ﴿أ ْوفوا ب ِ َع ْهدِي أ ِ
/40بقره که (به عهدی که با من دارید وفا کنید تا به عهدی که با شما دارم وفا کنم) ترجمه
َْ ُ ْ ُ
شد﴿ .فَ ْ ُ ُ
ون أذكر
ك ْم﴾ در /152بقره که (پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم)؛و
اذكر ِ
ْ ُ ََْ ْ َ ُ
جب ل
ك ْم﴾ در /60غافر که (مرا بخوانید تا دعای شما را پاسخ دهم) برگردان
ون أست ِ
﴿ادع ِ
گردیدند.
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
 .2در موارد دیگری (که) آمد مانند ﴿ َوأ ُم ْر ق ْو َم َك يَأ ُخذوا بِأ ْح َسن َِها﴾ در /145اعراف که
َ
ْ َ
ْ
ُ
بذ ِع انلَّخلةِ
(و قوم خود را فرمان ده که بهترینش را بگیرند) ترجمه شد .و ﴿ َوه ّ ِزي إِلْ ِ
ك ِِ
َ
ُ
ت َساق ِْط َعليْ ِك ُر َط ًبا َجن ًِّيا﴾ در /25مریم که (تنۀ این درخت خشکیدۀ خرما را به سوی خود
تکان ده که بر تو خرمای تازۀ چیده شده فرو ریزد) برگردان گردید .شاید بهتر باشد حرف
َ
ْ
ًَ
(که) را برای مواردی نظیر ﴿ ُخذ م ِْن أ ْم َوال ِ ِه ْم َص َدقة ُت َط ّ ِه ُر ُه ْم﴾ در /103توبه بیاوریم که (از
اموال آنان صدقهای بگیر که آنان را بدین وسیله پاک و بالنده میسازی) ترجمه شد .و برای
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این اسلوب (تا) بیاوریم.

ّ
َ
 .3در یک مورد ،هر دو حرف آمد مانند ﴿ ْاد ُع لَا َر َّب َك يُبَ ّ ِي لَا﴾ در /68بقره (پس

پروردگارت را در حق ما بخوان تا برای ما روشن کند) ،و در  69و /70بقره (پروردگارت را
در حق ما بخوان که برای ما روشن کند) برگردان گردیدند.
َ َ َْْ َ ْ ُ
 .4در پارهای موارد هیچ معادلی نیامد مانند ﴿تعالوا ندع﴾ در ْ/61آ لعمران که (بیایید...
َ
ََ
َ ََْ
َْ ْ َ
يص َهذا فأل ُقوهُ ع َو ْجهِ أ ِب يَأ ِت بَ ِص ًريا﴾ در /93یوسف
بخوانیم) ترجمه شد .و ﴿اذه ُبوا بِق ِم ِ
َ ُ َ َ َّ ْ ُ
که (این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیفکنید بینا خواهد شد) و ﴿ذرونا نتبِع
ك ْم﴾
در /15فتح که (بگذارید ما هم در پی شما بیاییم) ترجمه شدند.
َْ
َ َ ُ َ َْ ُ ْ
ّ
كل ِف أر ِض اللِ﴾ در /73اعراف
 .5در یک مورد هم ناهماهنگ عمل شد﴿ .فذروها تأ
(آن را رها کنید در زمین خدا بچرد) ترجمه شد ،ولی همین آیه در /64هود (آن را رها کنید
تا در زمین خدا بخورد) برگردان گردید.
جایگاه حروف در ترجمۀ قرآن

حروف نه تجزیه پذیرند و نه ترکیب پذیر؛ و اگر در صرف و نحو ،سخنی در بارۀ حروف
معنایی آنهاست
به میان میآید یا به اعتبار عامل و غیر عامل بودن است ،یا به دلیل جایگاه
ِ
که باعث معنا بخشیدن به اسم و فعل در جمله سازی میشوند .یکی از مهمترین جایگاه
(ب) این است که اگر در جملههای منفی قرار بگیرند ،زائده
معنایی حروفی نظیر ِ(من) و ِ
معانی چهارده گانهای
بوده و برای تأکید در نفی به کار میروند .در «معجم النحو» در بیان
ِ
که برای حرف (باء) ذکر شده از جمله چنین آمده است )13(« :الزائده ،و هی للتوکید،
ً
شهیدا) [/78نساء]»(الدقر ،بیتا ،ص .)83همچنین دربارۀ حرف ّ
جر ِ(من)
نحو (کفی بالله
مینویسد«:و لها خمسه عشر ً
معنی نجتزئ منها بسبع»(همان ،ص .)378آنگاه چنین
التنصیص علیه ،و
ادامه میدهد )4(«:الزائده ،و فائدتها :التنصیص علی العموم ،أو تأکید
ِ
ال تکون زائده اال بشروط ثالثه )1( :أن یسبقها نفی ْأو نهی أو استفهام بهل )2( .ان یکون
ً
ْ
ً
مجرورها نکره )3( .أن یکون ّاما فاعال نحو ﴿ َما يَأتِي ِهم ّمِن ذِك ٍر﴾ [/2انبیاء] .أو مفعوال
َ
َْ ُ
َْ
َ
ْ
َ ْ ُ َّ
نحو ﴿هل ت ُِّس مِن ُهم ّم ِْن أ َح ٍد﴾ [/99مریم] .أو مبتداء نحو ﴿هل م ِْن خال ٍِق غي
اللِ﴾ [/3
فاطر]» (همان ،ص.)379
چنانچه مالحظه میشود ،تأکیدی بودن ِ(من) در این حالت تا آن اندازه روشن است
که نه تنها پس از نفی یا نهی ،بلکه حتی بعد از حرف استفهامی َ
(هل) نیز زائده است
ِ
ً
و باعث تأکید در معنا میشود .قطعا بسیار دور از ذهن است که تصور شود مترجمی
از لحاظ تئوری این نکته را نداند یا با آن موافق نباشد .اما نکتۀ قابل تأمل این است که
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علی رغم چنین باوری ،در عمل آن گونه که انتظار میرود چندان ظهوری پیدا نمیکند و
ّ
ً ََ َ ُ ّ ُ
َ ّ
ل
غالب ترجمهها از این نظر در معرض انتقاد هستند .مثال ﴿وما لكم مِن د ِ
ون اللِ مِن و ِ ٍ
َ
َوال نَ ِص ٍري﴾ در /107بقره بدون (هیچ) و به صورت (شما را جز خدا سرپرست و یاوری
نیست) ترجمه میشود؛ اما همین آیه در /116توبه (شما را جز خدا هیچ سرپرست و
یاوری نیست) ،و در /22عنکبوت و /31شوری (جز خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید)
برگردان میگردد .تازه این در صورتی است که تنها به دستور زبان توجه نموده و به سیاق
آیات ،به عنوان یکی از مهمترین ابزار مترجم در بحث ترجمه استناد نکنیم که در آن صورت
آوردن (هیچ) در برگردان این قبیل آیات از ضروریات است.
تردیدی باقی نمیماند که
ِ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
قاعدتا نمیتوان پذیرفت ترجمۀ ﴿ َو َما كن أك ُثهم ُّمؤ ِمن َِني﴾ که هشت بار در سورۀ شعراء
در آیات ( )190 ،174 ،158 ،139 ،121 ،103 ،67 ،8تکرار شد و (اما بیشترشان مؤمن
نشدند) برگردان گردید ،با (و ما اکثر الناس  ...بمؤمنین) در /103یوسف (و بیشتر مردم
 ...مؤمن نخواهند شد) یکسان ترجمه شوند .به عالوه ،برای مترجمی که به «زیادة المبنی
ّ
تدل علی زیادة المعنی» باور دارد و بر اساس همین قاعده به نقد ترجمۀ برخی مترجمان در
َ َ
َ َ ََُْ ُ
وه َّن َح َّ َ
برگردان آیۀ/222بقره ﴿وال تقرب
ت َي ْط ُه ْر َن فإِذا َت َط َّه ْر َن﴾ پرداخته مینویسد« :در این
ّ
ترجمه فرقی میان یطهرن و ّ
تطهرن و طاهرین و متطهرین نهاده نشده و در حقیقت توجهی
ّ
به «زیادة المبانی تدل علی زیادة المع.انی» نگردیده است»(استادولی ،1374 ،ش،6
ص)50؛چگونه قابل توجیه خواهد بود که بود و نبود (باء) و (من) در آیات بسیاری یکسان
دیده شود؟ با این مقدمه ،به بررسی برخی اسلوبهای این بحث میپردازیم:
اسلوب (ما ِ ...من)

(ما) در این اسلوب ممکن است نافیه باشد (درویش ،1412 ،ج ،1ص )300یا شبیه
معنایی ِ(من) هست که در
به لیس (همان ،ص.)158آنچه در این بحث مهم است تأثیر
ً َو َما ت َ ْس َأل ُ ُه ْم َعلَيْه ِ م ِْن أَجرْ
ٍ ﴾ در /104
ترجمۀ حاضر ،برگردان یکسانی پیدا نکرد .مثال ﴿
ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
یوسف (تو بر این رسالت هیچ مزدی از آنان نمیخواهی) ترجمه شد ،و ﴿ما أسألكم عليهِ
َ
م ِْن أ ْج ٍر﴾ در /57فرقان و /86ص (من بر این کار از شما هیچ پاداشی نمیخواهم) برگردان
شد ،اما همین آیه در آیات  109و  127و  145و  164و /180شعراء بدون (هیچ) ترجمه
مبانی مترجم
شد .در حالی که جدای از بحث ِ(من) ،نکره در سیاق نفی هست و بر طبق ِ
آوردن (هیچ) ضروری است .برخی نمونههای دیگر این بحث عبارتند از:
َ
ـ ﴿ َما ُل مِن َّن َفا ٍد﴾ در /54ص (پایان ندارد) شد که نه تنها (هیچ) نیامد ،بلکه نکره
در سیاق نفی هم معرفه ترجمه شد؛ در حالی که (ما لها من فواق) در /15ص (آن را هیچ
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ُ

َ
وج﴾ در /6ق (هیچ نقص و خللی در آن
مهلت و بازگشتی نیست) ،و ﴿ َوما ل َها مِن ف ُر ٍ
َ
َّ
َ َ
ِيص﴾ در /48فصلت (دیگر راه گریزی
نیست) برگردان گردیدند .همچنین ﴿ما لا مِن م ٍ
َّ
َ ََ
ِيص﴾ در /21ابراهیم
ندارند) و در /35شوری (هیچ راه گریزی ندارند) و ﴿ما لا مِن م ٍ
(هیچ راه گریزی برای ما نیست) شد.
ْ
َ
َ
ـ ﴿ َّما ل ُهم به  /بِذل َِك م ِْن عِل ٍم﴾ در /157نساء (آگاهی درستی از آن ندارند)؛ در /28
نجم (هیچ دانشی به آن ندارند)؛ در /20زخرف (آنان را به آن دانشی نیست) و در /24
جاثیه (آنان هیچ آگاهی به آن ندارند) برگردان شد.
َ
َ
ََ َ َ َ ُ
ـ ﴿فما كن ل
ك ْم َعليْ َنا مِن ف ْض ٍل﴾ در /39اعراف (شما را بر ما هیچ برتری نیست)
ترجمه شد در حالی که (من فضل) باید نکره و (هیچ برتریی) ترجمه شود چنانچه در ﴿ َو َما
َ
َ
ََ َ ُ
نرى ل
ك ْم َعليْ َنا مِن ف ْض ٍل﴾ در /27هود به درستی (برای شما هیچ برتریی بر خود نمیبینیم)
ً
َ
َ
َ
َّ
َ
متعدد دیگری هم پدید آمد .مثال در حالی که ﴿وما مسنا مِن
موارد
ِ
ُّبرگردان شد .این ایراد در ِ
َ
َ
ُ
ُ
وب﴾ در /38ق (هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید) ترجمه شدَ ﴿ ،و َما َج َعل َعليْك ْم ِف
لغ ٍ
ّ
ِين م ِْن َح َر ٍج﴾ در /78حج ،به درستی (بر شما در احکام دین هیچ سختی و تنگیای ننهاد)
ادل ِ
برگردان گردید که ترجمۀ (من حرج) به (هیچ تنگی ای) میتواند بهترین قرینه باشد که ترجمۀ
(من فضل) در /39اعراف و (من لغوب) در /38ق صحیح نیست و باید نکره برگردان شوند.
ْ َ ُ ّ ُ َْ
ان﴾ در /68یونس بدون (هیچ) و به صورت ( نزد شما دلیلی
ـ ﴿إِن عِندكم مِن سلط ٍ
سلطان)
بر این گفتار نیست) ترجمه شد؛ در حالی که مشابه آن در آیات دیگری که با ِ(من
ٍ
ُ َْ
َّ َ َّ َ ّ َ
ان﴾ در /71اعراف و
آمد ،به درستی با (هیچ) همراه شد مانند ﴿ما نزل الل بِها مِن سلط ٍ
/40یوسف و /23نجم که (خداوند هیچ دلیلی بر آنها نفرستاده است) برگردان شد .برخی
موارد دیگری هم که به درستی با (هیچ) آمد عبارتند از:
َ َ ُ ّ َّ
اص َ
ين﴾ در /25عنکبوت و /34جاثیه (هیچ یاوری نخواهید داشت).
ـ ﴿ما لكم مِن ن ِ َ ِ
َ َ َّ
ني م ِْن أ َ
ِلظالِم َ
نص ٍار﴾ در /270بقره و /72مائده (ستمکاران هیچ یاوری ندارند).
ـ ﴿وما ل
ِ
َ َ ُ ّ َ َّ
َ
ْ
ـ ﴿ما لكم مِن اللِ مِن ع ِص ٍم﴾ در /33غافر (از [قهر]خدا هیچ نگاهدارندهای ندارید).
َ َ ّ َ َّ
اللِ م ِْن َع ِص ٍم﴾) در /27یونس (در برابر خدا هیچ نگهدارندهای ندارند).
ـ ﴿ما لهم مِن
َّ
َ َُ ّ
اص َ
ين﴾ در  22و  56و /91آ لعمران/37 ،نحل و /29روم ( هیچ یاوری
ـ ﴿ما لهم مِن ن ِ ِ
ندارند/نخواهند داشت).
اسلوب (ما ِ ...ب)

حرف (ما) در این اسلوب نافیه باشد یا شبیه به لیس (درویش ،1412 ،ج ،1ص  32و  128و

 )140در اصل بحث تأثیری ندارد؛ زیرا سخن در ماهیت حرف ّ
معنایی
جر زاید (باء) و تأثیر
ِ
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(ب) ترجمه نمود؛ در حالی که
آن است که مترجم در موارد بسیاری ،بدون در نظر گرفتن ِ
خود سیاق آیات نشان میدهد که
در بسیاری از این قبیل آیات ،جدای از این
قرینۀ لفظیِ ،
َ ََْ
َ َ َْ َ
َ
آیه را باید با تأکید برگردان کرد چنانچه ﴿ما أنا بِباس ٍِط يدِي إِلك﴾ در /28مائده ،به درستی
(من هرگز دست به روی تو نمیگشایم) برگردان گردید .اما این شیوه در آیات بسیاری
ً
نادیده گرفته شد مثال:
ـ یکی از بارزترین مواردی که باید تأکید میشد و (هرگز) میآمد ،در آیاتی است
گیری از این
که خداوند نسبتهای ناروای مشرکان و کافران به پیامبر و قرآن را با بهره
ِ ً
ََ
اسلوب ،مردود میشمرد که باید در ترجمه بروز داشته باشد ،ولی چنین نشد .مثال ﴿فما
َ
َ َ َْ َّ َ
كاهِن َو َل َمْ ُ
ن
ب
ك
ون﴾ در /29طور (تو به[لطف و] نعمت پروردگارت نه
أنت بِن ِعم ِ
ت رب ِ ِ
ٍ
ٍ
َ َ َ َْ َّ َ
ْ
ُ
َ
ون﴾ در /2قلم (تو به[لطف و]
کاهنی و نه دیوانه) ترجمه شد .و ﴿ما أنت بِن ِعمةِ ربِك بِمجن ٍ
ََ َ ْ َ
نعمت پروردگارت دیوانه نیستی) ،و ﴿ َو َما ُه َو ب ِ َق ْو ِل َشاع ٍِر  ...ول بِقو ِل كه ٍِن﴾ در  41و /42
حاقه (گفتار شاعری نیست ...و گفتار کاهنی هم نیست) برگردان شدند .در حالی که به جز
در سورۀ طور ،در دیگر سورهها ،نه تنها پیش از این آیات چندین سوگند آمده ،بلکه در آیات
ّ
بعدی نیز قراینی دال بر اهمیت موضوع وجود دارد که تردیدی باقی نمیگذارد که آوردن
ً
(هرگز) یا (به هیچ وجه) یا مشابه آن ،کمترین کاری است که مترجم باید انجام دهد .مثال
آنچه در آغاز سورۀ قلم در آیۀ دوم مطرح شده ،پاسخ خداوند به آن چیزی است که در پایان
َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ٌ
این سوره در آیۀ ،51از زبان مشرکان و کافران آمده که ﴿ويقولون إِنه لمجن
ون﴾ .چگونه
ً
است که سخن آنان با تأکید و (میگویند :قطعا او دیوانه است) ترجمه میشود ،ولی پاسخ
خداوند در نفی این دیدگاه ،بدون تأکید و به صورت بسیار سادۀ (تو دیوانه نیستی) برگردان
ً
ََ َ ُ ُ َ ُْ
ون﴾
میگردد؟ دقیقا مشابه این وضعیت در سورۀ تکویر هم رخ داده که ﴿وما صاحِبكم بِمجن ٍ
عادی (این یار شما (پیامبر گرامی) دیوانه نیست)
در آیۀ 22این سوره به صورت
بسیار ُ ِ
َّ
ّ
َ
برگردان شد .در حالی که ﴿ َما بِصا ِحبِكم مِن ِجن ٍة﴾ که مشابه آن است در /184اعراف
ُ
حبِكم
به درستی ( در این یارشان (این پیامبر) هیچ اثری از دیوانگی نیست) ،و ﴿ َما ب ِ َصا ِ
ّمِن ِج َّن ٍة﴾ در /46سباء (در این یار شما هیچ جنونی نیست) ترجمه شد .قرآن این سخن را
َ ُ ْ َ
َّ
ُ َ َ
ّ ْ َّ َ
در پاسخ به اظهاراتی شبیه آیۀ ششم سورۀ حجر ﴿ َوقالوا يَا أ ُّي َها الِي ن ّ ِزل َعليْهِ اذلِك ُر إِنك
َ ْ ٌ
َّ َ
ل َمج ُنون﴾ بیان داشته که مشرکان مکه با جسارت تمام پیامبر را با عباراتی نظیر ﴿إِنك
ََ ْ ُ ٌ
لمجن
ون﴾ خطاب میکردند .بر همین اساس ،پذیرفته نیست که در جواب چنین گفتار
ً
خبری ساده بیان شود.
ناصوابی ،صرفا یک جملۀ
َ َّ ِ َ ْ َ ُ َ
ـ آیۀ ﴿ َو َما َر ُّب َك ب ِ َغاف ٍِل عما تعملون﴾ در همۀ کاربردش نظیر 74و  85و  140و 144
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و /149بقره/99 ،آ لعمران/132 ،انعام/123 ،هود و /93نمل بدون (هرگز) و به صورت (و
ً
خدا از آنچه میکنید /میکنند غافل نیست) آمد .در حالی که اوال این فراز در پایان آیاتی
قرار گرفته که بر تهدید و انذار داللت دارد و در یک چنین مقامی آوردن (هرگز) یا (هیچ
ً
گاه) ضروری است تا شدت هشدار را بیشتر به مخاطب منتقل کند .ثانیا میتوان با تکیه بر
َ َ َ ْ َ َ َّ ّ َ ً َ َّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ
آیاتی نظیر ﴿وال تسب الل غف ِال عما يعمل الظال ِم
ون﴾ در /42ابراهیم (هرگز خدا را غافل
ُ
َْ ْ َ
َ
از آنچه ستمکاران میکنند نپندار)؛ و ﴿ َو َما ك َّنا َع ِن الل ِق غفِل ِني﴾ در /17مؤمنون (ما هیچ
گاه از آفریدگان غافل نیستیم) ،به عنوان قرینه و شاهدی برای آوردن (هرگز) و (هیچ گاه) در
ترجمۀ عبارت مذکور استفاده کرد.
ـ ﴿ َو َما ُهم ب ِ ُم ْؤ ِمن َِني﴾ در /8بقره (حال آنکه ایمان ندارند) ترجمه شد؛ در حالی که هم
عبارات آغازین این آیه ،هم آیات قبل و بعد آن ،نشان میدهد که آوردن قید (هرگز) داخل
پرانتز ،نه تنها آسیبی به معنا وارد نمیسازد ،بلکه ضروری هم هست .مشابه این وضعیت
ً َ َ َ
در آیات دیگری مانند آن نیز رخ داد .مثال ﴿ف َما نْ ُن ل َك ب ِ ُم ْؤ ِمن َِني﴾ در /132اعراف بدون
َ َْ
(هرگز) و به صورت (ما تو را باور نخواهیم داشت) برگردان شد؛ در صورتی که ﴿ف َما ن ُن
َ
ل ب ِ ُم ْؤ ِمن َِني﴾ در /38مؤمنون (و ما هرگز ایمان آورندۀ به او نخواهیم بود) ترجمه گردید.
ََ ُ َ
بارج َ
ني م َِن انلَّارِ﴾ در /167بقره و مشابه آن در /37مائده (و آنها از آتش
ـ ﴿وما هم ِ ِ ِ
بیرون شدنی نیستند) ترجمه شد .در حالی که خداوند از آیۀ/165بقره گروهی را توصیف
میکند که وقتی وارد جهنم شده و عذاب را میبینند ،آرزو میکنند که کاش میتوانستند از
آن بیرون روند و توصیف قرآن در بارۀ آنان این است که بیرون رفتن از آن هرگز امکان پذیر
َْ
نیست .روشن است که در چنین مقامی ،آوردن تأکید ضروری است .همچنین ﴿ َو َما ن ُن
ب َمبْ ُعوث َ
ِني﴾ در /29انعام (و ما برانگیخته شدنی نیستیم) ترجمه شد .اما با توجه به اصل آیه
ِ
ْ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
که از قول کافران این گونه نقل شد ﴿إِن ِه إِال حياتنا ادلنيا وما نن بِمبعوثِني﴾ باید گفت
ً
اگر واقعا بخش آغازین آیه قرینهای برای آوردن (هرگز) در بخش پایانی نیست ،بهتر است
دو آیۀ بعد را هم به عنوان شاهد به آن ضمیمه کنیم تا معلوم شود که در آوردن (هرگز) نباید
تردیدی داشت .همانگونه که مترجم محترم صدها شرح و توضیح را درون قالب و پرانتز
ذکر فرموده ،در چنین مواردی هم حداقل به عنوان شرح و توضیح ،میتوان (هرگز) را داخل
َْ
ْ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
وت َون َيا َو َما ن ُن
قالب ذکر کرد .به عالوه ،عبارت فوق در ﴿إِن ِه إِل حياتنا ادلنيا نم
ب َمبْ ُعوث َ
ِني﴾ در /37مؤمنون که مشابه آیۀ پیشین است ،به درستی با قید (هرگز) همراه شد و
ِ
به صورت (و ما هرگز برانگیخته شدنی نیستیم) برگردان گردید .امری که عالوه بر خود آیه،
سیاق دو آیۀ قبل هم به خوبی نشان میدهد که باید (هرگز) بیاید.
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َ

َ ُ
نتم ب ُم ْعجز َ
ين﴾ در /134انعام (شما عاجزکننده (گریزندۀ از آن) نیستید)؛ و در
ـ ﴿ما أ ِ ِ ِ
/22عنکبوت (شما عاجزکننده[ی خدا]...نیستید) ترجمه شد .این آیه که در موارد دیگری
نظیر/33هود/53 ،یونس/46 ،نحل/51 ،زمر/31 ،شوری هم به صیغۀ مخاطب یا مغایب
تمامی این آیات ،نه تنها
به کار رفته؛ در هیچ موردی با (هرگز) همراه نشده؛ در حالی که در
ِ
خود آیه ،بلکه سیاق آیات قبل و بعد هم به خوبی گواهی میدهد که باید (هرگز) بیاید.
اسلوب (لیس/ألیس ِ ...ب)
ََْ َ َ َ
یکی دیگر از شیوههای نفی در قرآن ،استفاده از اسلوب مذکور است .مانند ﴿أليس هذا
ب َْ
ال ّ ِق﴾ در /30انعام که (آیا این [برانگیخته شدن] درست و محقق نیست؟) ترجمه شد ،در
ِ

حالی که هم این آیه و هم آیات قبل و بعدش که دربارۀ قیامت و عذاب جهنم است گروهی را
توصیف میکند که آن را انکار میکنند و خداوند در نفی دیدگاه آنان ،چنین پرسش انکاریی را
َ ُ َ
مطرح میسازد و زمانی که آنها همه چیز را فهمیدند و گفتند ﴿قالوا بَل َو َر ّب ِ َنا﴾ در پاسخشان
َُ ُ َْ َ َ َ ُ ُْ َ ُُْ َ
میفرماید ﴿فذوقوا العذاب بِما كنتم تكفر
ون﴾ .به نظر میرسد در یک چنین مقامی آوردن
ً
(واقعا) یا مشابه آن ضروری باشد .مشابه این وضعیت در ﴿ َو َي ْو َم ُي ْع َر ُض َّالِينَ
قیدهایی نظیر
َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
كفروا ع انلارِ أليس هذا بِال ِق قالوا بل وربِنا قال فذوقوا العذاب بِما كنتم تكفرون﴾ در
/34احقاف هم رخ داد و بدون هیچ تأکیدی ترجمه شد .همچنین خداوند از آیۀ  77سورۀ
بار انسان مطرح کرده ،سپس به روحیۀ ستیزهجوی
یادآوری آفرینش اول
یس مسألۀ قیامت را با
ِ
ََ
ِ َ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ات والرض بِقاد ٍِر ع
وی اشاره نموده ،در آیۀ  81نتیجه میگیرد ﴿أوليس الِي خلق السماو ِ
أَ ْن َيْلُ َق مِثْلَ ُهم بَ َل َو ُه َو ْ َ
ال َّل ُق الْ َعل ُ
ِيم﴾ که (آیا کسی که آسمانها و زمین [با عظمت] را
آفریده قادر نیست که [موجودات ضعیفی] مانند ایشان را بیافریند؟ چرا ،و اوست که بسیار
آفریننده و داناست) ترجمه شد .روشن است که در چنین مقامی که مقام اثبات قدرت مطلق
ً
خداوند است ،برای بیان نهایت شگفتی از چنین خیال خام و نسنجیدهای ،باید (واقعا) یا
ً
(حقیقتا) را ،حداقل در داخل پرانتز اضافه نمود تا مقصود آیه بهتر منتقل شود .مشابه این
ََ َ ُْ َ ْ َ
ََْ َ َ َ َ
ي ال َم ْوت﴾ پیش آمده که (آیا
ي
ن
أ
ع
ِر
د
ا
ق
وضعیت ،در برگردان/40قیامت ﴿أليس ذل ِك ب ِ ٍ
ِ
چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟) ترجمه شد؛ در حالی که آیه از روی استهزا
ً
ً
آنها را مخاطب قرار داده و میفرماید :آیا حقیقتا گمان میکنید که قیامتی در کار نیست و واقعا
َ
ٌََ
برای حسابرسی برانگیخته نخواهید شد؟! در جایی که ﴿ليْ َس ِب َضاللة﴾ در /61اعراف،
ً
بیآنکه هیچ تأکیدی در ظاهر باشد ،صرفا به دلیل قرار گرفتن نکره در سیاق نفی به درستی (در
َ
َ َِ َ ٌ
من هیچ گمراهی نیست) ترجمه میشود .و ﴿ليْ َس ِب سف
اهة﴾ در /67اعراف (در من هیچ
نابخردی نیست) میآید؛ چرا در آنجا که بر سر خبر (لیس) بای زاید میآید نتوان این گونه
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ً
عمل کرد؟ (ضمنا (گمراهی) و (نابخردی) نکره نیستند؛ زیرا اگر این گونه بود معنا نداشت
َ َ ُّ
اهی آشکاری) ترجمه شود .پیداست که چون
که ﴿ ِف ضال ٍل مب ِ ٍني﴾ در / 60اعراف (گمر ِ
(گمراهی) نکره نیست ،برای نشان داده نکره بودنش ،یای نکره را به صفت اضافه میکند ،و در
اینجا هم باید (گمراهیی/گمراهی ای) و (نابخردیی/نابخردی ای) بیاید).
در پایان این بخش خوب است اشاره شود که از معدود مواردی که آیه با هر اسلوب
منفیای که به کار رفته ،به درستی با قیدهای تأکیدی همراه شده ،در آیاتی است که بر نفی
هر گونه ظلم و ستم از ساحت قدس الهی دارد .به نظر میرسد چنین دیدگاه درستی ،بیشتر
بر پایۀ اندیشههای تفسیری است تا با تکیه بر قواعد زبانی و دستوری .ولی به هر صورت
ََ ّ
يد ُظلْ ًما ّل ِلْ َعالَم َ
الل يُر ُ
ني﴾ در /108آ لعمران که
ترجمهای درست و دقیق ارائه شد مانند ﴿وما
ِ
ِ
َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ ً ّ ْ
َ
(خدا هیچ ستمی بر جهانیان نمیخواهد) ترجمه شد .و ﴿ما الل ي ِريد ظلما ل ِلعِبادِ﴾ در /31
َ َّ ّ َ
غافر که (خداوند هرگز ستمی برای بندگان نخواسته است) برگردان گردید .و ﴿ َوأن الل ليْ َس
َّ ّ ْ
ب ِ َظال ٍم ل ِل َعبِي ِد﴾ در /182آ لعمران که (از آن روست که خدا هیچ بر بندگان ستمگر نیست)؛
و در /51انفال (از آن روست که خداوند کمترین ستمی به بندگان نمیکند) ،و در /10حج
(از آن روست که خداوند هرگز به بندگان ستمکار نیست) برگردان گردیدند .همچنین ﴿ َو َما
َ َ َّ ّ ْ
َر ُّبك بِظل ٍم ل ِل َعبِي ِد﴾ در /46فصلت (و پروردگار تو هرگز به بندگان ستمکار نیست)؛ ﴿ َو َما
َ
َّ ّ ْ
أنَا ب ِ َظل ٍم ل ِل َعبِي ِد﴾ در /29ق ( و من هرگز به بندگان ستمکار نیستم) ترجمه شدند.
اسلوب (هل ِ ...من)

پرسشی (هل) زائده و برای تأکید در نفی
پیش از این اشاره شد که ِ(من) پس از حرف
ِ
ً
ْ
َ
است .ولی در این مورد هم از شیوۀ واحدی پیروی نشد و مثال عبارت ﴿ف َهل مِن ُّم َّدك ٍِر﴾
که شش بار در سورۀ قمر در آیات ( )51 ،40 ،32 ،22 ،17 ،15آمده ،بدون (هیچ) و به
َ َّ
صورت (پس آیا پند پذیری هست؟!) ترجمه شد .و ﴿ف َهل لَا مِن ُش َف َعاء﴾ در /53اعراف
َ
َ ْ
(پس آیا ما را شفیعانی هست؟) برگردان گردید .ولی ﴿ف َهل تَ َرى ل ُهم ّمِن بَاق َِي ٍة﴾ در /8
ُُ
َْ ََ
ور﴾ در
حاقه به درستی (پس آیا هیچ باقی ماندهای از آنان میبینی؟!) ،و ﴿هل ترى مِن فط ٍ
برگردان
/3ملک به درستی (آیا هیچ شکافی (نقص و خللی) میبینی؟!) ترجمه شد .این
ِ
دوگانه در آیات دیگر هم تکرار شد مانند:
َْ
َ
َ ْ ُ َّ
ـ ﴿هل م ِْن خال ٍِق غي
اللِ﴾ در /3فاطر (آیا غیر خدا آفرینندهای هست؟).
ْ
َْ
َ ُ
كم ّم ِْن عِل ٍم﴾ در /148انعام (آیا نزد شما دانشی[مستدل]هست؟).
ـ ﴿هل عِند
َ
ـ ﴿ َهل َّلَا م َِن األ ْمر مِن َ ْ
ش ٍء﴾ در /154آ لعمران (آیا ما را از این کار (پیروزی) هیچ
ِ
بهرهای هست؟).
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ْ ُ

َ

َ َ

َ

ْ

ـ ﴿ َهل ت ُِّس مِنْ ُهم ّم ِْن أ َح ٍد أ ْو ت ْس َم ُع ل ُه ْم رِك ًزا﴾ در /98مریم (آیا هیچ یک از آنان را
احساس میکنی یا آوایی آهسته از آنان میشنوی؟).
وج ّمِن َ
ـ ﴿ َف َه ْل إ ِ َل ُخ ُ
ب
س
ر
يل﴾ در /11غافر (آیا هیچ راهی به بیرون شدن هست؟).ولی
ٍ
ِ
ٍ
(هل الی ّ
مرد من سبیل) در /44شوری بدون (هیچ) و (آیا راهی به بازگشت تواند بود؟)
ترجمه شد.
الی نفی جنس
َ
َ
اگر حرف (ال) در ﴿ال َريْ َب فِيهِ﴾ یا ﴿ال َريْ َب فِي ِها﴾ و دهها آیۀ مشابه دیگر برای نفی

آوردن
جنس باشد (درویش ،1412 ،ج ،1ص 24و )485؛ در آن صورت باید به لوازم آن ،یعنی
ِ
قید منفی (هیچ) در ترجمه پایبند بود و ترجمهای دوگانه و ناهماهنگ ارائه نکرد .ولی آنچه
از بررسی ترجمۀ حاضر در این باره بر میآید این است که آیاتی که بدون تأکید برگردان
شدند به مراتب بیش از آن تعدادی است که با تأکید همراه شدند .به عنوان نمونه به این دو
مورد توجه فرمایید:
َ
 .1ال َريْ َب فِيهِ .این آیه به صورت (ال ریب فیه) یا (ال ریب فیها) در بیش از پانزده آیه
در توصیف قرآن یا قیامت به کار رفته است؛ و در حالی که در /2بقره/25 ،آ لعمران/87 ،
نساء/12 ،انعام/37 ،یونس/99 ،اسراء/7 ،حج/59 ،غافر 26 ،و /32جاثیه و /2سجده
بدون (هیچ) و به صورت (شکی/تردیدی در آن نیست) برگردان شد ،در /21کهف و /7
شوری همراه با (هیچ) و به صورت (هیچ شکی در آن نیست) ترجمه شد؛ در صورتی که
سیاق آیات ،حداقل در برخی از آنها ،به ویژه در مواردی که از تردیدناپذیری وقوع قیامت
الس َ
سخن میگوید و با عباراتی نظیر ﴿ َوأَ َّن َّ
بف َ
اع َة آت َِي ٌة َّل َريْ َ
ِيها﴾ همراه شده ،کمترین
تردیدی باقی نمیگذارد که آیه را باید با تأکید ترجمه نمود .ضمن اینکه برای ترجمهای که
از صدها پرانتز و قالب استفاده کرده و نزدیک به همین تعداد نکتههای تفسیری را در متن
ِ
ترجمه داخل نموده ،نباید چندان دشوار باشد که از قیدهای مذکور ،الاقل درون قالب
ً
یا پرانتز ،استفاده نماید .خصوصا اگر به این نکته هم توجه شود که ناهماهنگی اشاره
شده به این قبیل آیات منحصر نمیشود؛ بلکه آیات متعددی را میتوان شاهد آورد که این
ناهماهنگی در برگردان آنها محسوس است حتی اگر مشابه یکدیگر بودند مانند (ال علم
لنا) در /32بقره که بدون تأکید و (ما دانشی  ...نداریم) ترجمه شد؛ در حالی که در /109
مائده با تأکید و (ما را هیچ دانشی نیست) برگردان گردید.
َ .2ل إ َ َل إ َّل َّ ُ
الل .این آیه که با مستثناهای دیگر و به صورت (ال اهل اال هو)( ،ال اهل اال
ِ ِ
انا)( ،ال اله اال أنت) و (ال اله اال الذی )...در آیات متعددی به کار رفته؛ گاهی ،با قید
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ً
تأکیدی (هیچ) همراه شد ولی در موارد دیگری ،بدون چنین قیدی به کار رفت .مثال (ال
ِ
اله اال هو) در /8طه (هیچ خدایی جز او نیست) ترجمه شد ،در حالی که در موارد بسیار
زیادی بدون (هیچ) به کار رفت .همچنین (ال اله اال انا) در /2نحل (هیچ خدایی جز من
نیست) ترجمه شد ،ولی در /14طه (خدایی جز من نیست) برگردان شد( .ال اله اال أنت)
َّ َ َ َّ
الر ْ َ
الرح ُ
ح ُن َّ
ال ُه َو َّ
ِيم﴾ در /163بقره
در /87انبیاء (هیچ خدایی جز تو نیست) ،ولی ﴿ال إِل إ ِ
بدون (هیچ) و به صورت (خدایی جز او نیست که بخشنده و مهربان است) ترجمه شد،
ّ َ َ َ َّ
ح الْ َق ُّي ُ
ال ُه َو الْ َ ُّ
وم﴾ در /255بقره و /2آ لعمران (خدای یکتا ،خدایی جز او
و ﴿الل ال إِل إ ِ
نیست) برگردان گردید.
نکره در سیاق نفی
َْ
َ َّ ُ ْ َ ْ ً َّ َ ْ
ٌ
مترجم محترم در نقد دیدگاه برخی مترجمان در برگردان ﴿واتقوا يوما ال ت ِزي نفس
ً
ْ
َعن َّنف ٍس َشيْئا﴾ در آیۀ /48بقره چنین مرقوم کرده« :این آیه را میتوانیم در یک معنای

زندگی خود
بسیار گسترده فراروی خویش آوریم و روشنترین و بزرگترین رهنمودبخش
ِ
ِ
گردانیم .مقصود ما این است که عمومیت و اطالق هرچه بیشتری از این خورشید برگرفته
شود .و هرگونه کلمات مثبت یا منفی ،و بد و خوب ،از معنای آن کنار گذارده گردد و این
قانون عام سراسری همگانی جاودانه ،تفهیم همۀ مردمان شود که :رفتار نیک و ِبد هیچ
دیگر قرآن مجید با این آیه
کس به سود یا ِ
زیان هیچ کس دیگری نیست .آنگاه آن آیۀ شریفۀ ِ
متکامل همدیگر میشوند که به صورت «نکره در سیاق نفی» حکم عدم به صورت محض
ِ
و مطلق میدهد و میفرماید :هیچ باربری بار دیگری را بر نمیدارد (انعام »)164/6/
(استادولی ،1374 ،ش ،5ص .)47چنانچه مالحظه میشود ،ایشان به «نکره در سیاق نفی» به
عنوان یک اصل مهم در فهم قرآن باور دارند و آن را یک قاعدۀ کلی در این زمینه میدانند
ِ
ُ
َ
و بر همین اساس آیۀ ﴿ َوال تَزِ ُر َوازِ َرةٌ وِ ْز َر أ ْخ َرى﴾ را که در آیات/164انعام/15 ،اسراء/18 ،
ً
فاطر/7 ،زمر و /38نجم آمده ،تقریبا یکنواخت و به صورت (و هیچ گرانباری از گناه ،بار
گناه دیگری را برنمیدارد/برنخواهد داشت) برگردان نمودهاند .اما به نظر میرسد این
گر ِان ِ
اصل اصیلی که در اندیشۀ قرآن پژوهانۀ ایشان بسیار محوری و اساسی است ،در عمل
ِ
ِّ
آنگونه که باید خود را نشان نداده و در کل ترجمه بازتاب پیدا نکرده است چرا که حداقل
نیمی از صدها آیهای که مصداق «نکره در سیاق نفی» است همچنان بدون (هیچ) برگردان
شدند .این نکته زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که بدانیم مترجم در مواردی از (هیچ)
ً
استفاده کرده که نه تنها هیچ ضرورت لفظیای در میان نبوده ،بلکه اساسا اسمی بعد از نفی
ً
منفی غالبا مجهولی
نیامده تا نکره در سیاق نفی قرار گرفته باشد؛ بلکه یک فعل
مضارع ِ
ِ
ِ
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در آخر آیه پس از نفی قرار گرفته که هیچ نشانی از تأکید در ظاهر ندارد؛ و اگر باید تأکید
شود هم تنها با نگاه تفسیری قابل توجیه خواهد بود .از آنجا که تعداد آیاتی که بر مبنای این
ً
ً
اصل ترجمه نشدهاند تقریبا زیاد است ،ذیال به ذکر چهار آیهای که به درستی با تکیه بر این
اصل برگردان شدند بسنده میشود:
َ َ َ ُُْ َ ّ َ ً
الف﴿ .وال يكتمون الل حدِيثا﴾ در /42نساء (و هیچ[کار و] سخنی را از خداوند
پنهان نتوانند داشت).
َ
َ ٌّ َ َ َ
ٌ
ب﴿ .ل ُهم ّمِن ُدونِهِ و ِل وال ش ِفيع﴾ در /51انعام (در برابر او هیچ یار و شفاعت کنندهای
نداشته باشند).
َ
َ
َ
ّ
ُ
ج﴿ .لَيْ َس ل َها مِن دون اللِ َو ٌّل َوال شفِ ٌ
يع﴾ و آیۀ/70انعام (او را در برابر خدا هیچ یاور
ِ
ِ
و شفاعت کنندهای نباشد).
َّ َ ُ
َ
ّ ُ
َ
ض ُ
يع َع َمل عم ٍِل مِنكم﴾ در /195آ لعمران (من عمل هیچ عمل کنندهای
د﴿ .أ ِن ال أ ِ
از شما را ...تباه نمیسازم).
َ
اسلوب (لو  ...ل)

این سبک بیان در حدود هشتاد آیۀ قرآن به کار رفته است که در آیات بسیاری ،برای برگردان
َ
ً
(ل) از قیدهایی نظیر بیگمان ،بیشک ،قطعا و مشابه آن استفاده شد ،ولی در موارد متعددی
هم چنین نشد که آیات  66تا  68و  82و  83و  90سورۀ نساء ،نمونۀ خوبی برای این هر دو
َْ َ ّ َ
الل لـ ) ...را که در بیش از بیست آیه به کار رفته مورد بررسی قرار
مورد است .اگر تنها (لو شاء
ً
دهیم ،نه فقط در آیات مشابه ،بلکه حتی در آیاتی که از نظر لفظ و معنا دقیقا عین هم هستند
ّ ََ َ َ ُ ُ ً
ً َ َ
نیز شاهد دوگانگی در ترجمه هستیم .مثال ﴿ َول ْو شاء الل لعل
ك ْم أ َّمة َواح َِدةً﴾ در /48مائده
بدون تأکید و (اگر خدا میخواست شما را امتی یگانه (بر یک دین و آیین) میساخت) ترجمه
شد .ولی همین آیه در /93نحل (اگر خدا میخواست البته شما را امتی یگانه و یکدست
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
میساخت) برگردان گردید؛ و ﴿ولو شاء ربك لعل انل
اس أ َّمة َواح َِدةً﴾ که مشابه آن است
در /118هود (اگر پروردگارت میخواست بیگمان مردم را[به اجبار]امتی یگانه میساخت)
ّ ََ َ َ ْ ُ ً
َ َ
ترجمه شد .ولی ﴿ل ْو شاء الل لعل
هم أ َّمة َواح َِدةً﴾ در /8شوری (اگر خدا میخواست همه
ً
را یک امت[اجبارا بهشتی یا دوزخی] میساخت) برگردان گردید .این مثالها نه فقط برای
ً
(شاء) ،بلکه برای همۀ صیغههای (شاء) که در قرآن به کار رفته هم صادق است .مثال فعل
مضارع (نشاء) گاهی با قید تأکیدی آمد مانند:
ََ َ
َ
ً
َ َ
ـ ﴿ل ْو ن َشاء ل َط َم ْس َنا ع أ ْع ُين ِ ِه ْم﴾ در /66یس (اگر میخواستیم قطعا دیدگانشان را
بینور میکردیم).
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َ ْ َ َ ََ ْ
ً
ل َعل َناهُ ُح َط ًاما﴾ در /65واقعه (اگر میخواستیم قطعا آن را خشک و شکسته
ـ ﴿لو نشاء
میساختیم).
ً
ََْ ََ ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ
ْ
ـ ﴿ولو نشاء لمسخناهم ع مكنت ِ ِهم﴾ در /67یس (اگر میخواستیم قطعا آنان را در
جای خود مسخ میکردیم).
و زمانی بدون قید تأکیدی برگردان شد مانند:
َ ْ
َ َ
َ َ
ـ ﴿ل ْو ن َشاء ل ُقل َنا مِثْل َهذا﴾ در /31انفال (اگر میخواستیم مانند آن را میگفتیم).
ََ ْ
َ ًَ
َ ََ
ُ
ل َعل َنا م
ـ ﴿ َول ْو نشاء
ِنكم َّملئِكة﴾ در /60زخرف (اگر میخواستیم به جای شما
فرشتگانی مینهادیم).
َ
َ ْ ُ َّ َ ً َّ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
﴿ل َ ْو َ ُ َ َ ْ َ ً ْ َ َ
ات أو مدخال لولوا إِلهِ وهم يمحون﴾ در /57توبه (اگر
يدون ملجأ أو مغار ٍ
ِ
پناهگاهی یا غارهایی یا دخمهای در زیر زمین بیابند شتابان به آن روی آورند).
َ
نکتۀ قابل توجه دیگر این است که عالوه بر ناهماهنگی در ترجمۀ (ل)،گاهی دربرگردان
َ
(لو) نیز ایراد پدید آمد .چنانچه ترجمۀ آیۀ اخیر با بقیه متفاوت است و در حالی که سایر
آیات ،به درستی گذشتۀ ممتنع الوقوع ترجمه شدند ،آیۀ  57سورۀ توبه ،آیندۀ ممکن الوقوع
برگردان گردید و بجای اینکه مانند سایر آیات (اگر مییافتند  ...روی میآوردند) ترجمه
شود(،اگر بیابند  ...روی آورند) برگردان گردید .در حالی که این ترجمه مناسب آیاتی است
ً
ن ْل َعلَيْهم ّمِن َّ
که با حرف شرط (إن) آغاز شده باشد .چنانچه ﴿إن ن َّ َشأ ْ ُن َ ّ
الس َماء آيَة﴾ در /4
ِ
ِ
ِ
شعراء ،به درستی (اگر بخواهیم ،آیتی از آسمان بر آنان فرود میآوریم) ترجمه شد .و ﴿ إِن
َّ َ ْ َ ْ ْ
َْ َ
نشأ نسِف ب ِ ِه ُم ال ْرض﴾ در /9سباء (اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو میبریم)؛ و ﴿ ِإَون
َ
َّ َ ْ ُ ْ ْ
نشأ نغ ِرق ُه ْم﴾ در /43یس (اگر بخواهیم غرقشان میکنیم) برگردان گردیدند .همچنین ﴿ َول ْو
َ
ّ ََ
َ
الل ل َه َب ب ِ َس ْمعِ ِه ْم َوأب ْ َصارِه ِْم﴾ در /20بقره (اگر خدا خواهد ،گوش و چشم آنها را تواند
شاء
ُبرد) ترجمه شد که شرط ممکن الوقوع است در حالی که باید (اگر خدا میخواست شنوایی
و چشمانشان را میگرفت/از بین میبرد) که بسیاری مترجمان ترجمه کردهاند ،یعنی ممتنع
الوقوع ترجمه شود.
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ َْ ُ
همچنین ترجمۀ ﴿ل ْو نشاء أصبن
اهم بِذنُوب ِ ِه ْم﴾ در /100اعراف به زمان حال و آینده (اگر
بخواهیم آنان را نیز به گناهانشان گرفتار میکنیم) صحیح نیست .بلکه در اینجا نیز چون
فعل شرط با (لو) آغاز شده ،باید همانند ﴿ل َ ْو ن َ َشاء َج َعلْ َناهُ أُ َج ً
اجا﴾ در /70واقعه ،که از
جهت ساختاری به هم شبیه هستند ،ترجمه شود که به درستی (اگر میخواستیم آن را تلخ
و ناگوار میساختیم) برگردان گردید.
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برخی نکتههای اصالحی دیگر

از آنجا که بررسی تفصیلی همۀ مباحث ،از حد یک یا دو مقاله فراتر میرود که نه دأب
مجله هست و نه برای خوانندگان جاذبه دارد؛ پارهای مباحث به اجمال مورد بررسی قرار
میگیرد:
ُ
 .1نگارنده به جز استاد خرمشاهی و دکتر گرمارودی ،مترجم دیگری را سراغ ندارد که به
اهمیت «مؤخره نگاری» پی برده و در پایان ترجمه ،به تفصیل در بارۀ روش کار خود سخن
گفته باشد .در حالی که اهمیت آنچه که مترجم در مؤخره مینویسد ،کمتر از اهمیت خود
ترجمه نیست .اگرچه مترجم قرآن مقدمهای را که دروازۀ ورود به ترجمهاش تلقی میشود،
به خاطر مراعات ادب شرع ،در مؤخره میآورد؛ ولی آنچه در این بخش نوشته میشود آن
اندازه مهم و تأثیرگذار است که به عنوان مثال ،مقدمۀ ابن خلدون در طول هفتصد سالی که
از نگارش آن میگذرد همچنان اصل کتاب وی ،یعنی «العبر و دیوان المبتدء و الخبر فی
ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان االکبر» را به شدت تحت
الشعاع خود قرار داد و بسیاری افراد تحصیل کرده هم که مقدمۀ ابن خلدون را دیدهاند یا
چیزی از آن شنیدهاند ،نام کتاب تاریخ وی را نمیدانند .بنابراین نباید «مؤخره نگاری» در
ترجمۀ قرآن را کماهمیت دید و به ذکر یک یا چند صفحه کلیات بسنده کرد .این موضوع
انتشار
تا آن اندازه مهم است که حتی میتوان پاسخ برخی انتقادهای احتمالی را پیش از
ِ
ترجمه هم داد و در ترجمههای بعدی تأثیرگذار بود .همان گونه که هر ترجمهای یک گام
کیفی ترجمههای قرآن نقش
به جلو
هست و هر مترجمی به طور مستقیم در ارتقای سطح ِ
ً
دارد؛ قطعا هر مؤخرهای هم چنین نقشی ایفا میکند و میتواند به صورت غیر مستقیم
ً
کیفی ترجمهها مؤثر باشد؛ خصوصا اگر مؤخرهای مفصل باشد و مترجم از
در ارتقای ِ
ً
روش کار خود و شیوههایی که در ترجمهاش به کار گرفته سخن بگوید که قطعا در جهت
ارتقای ترجمهها در آینده مؤثر خواهد بود .حتی اگر برخی دیدگاههای مطرح شده در این
کیفی
مؤخرهها ،مورد نقد و بررسی منتقدان و صاحب نظران قرار گیرد هم باز به ارتقای ِ
ترجمهها در آینده منجر خواهد شد و از این زاویه نیز چنین مترجمی در ترجمههای بعدی
نقش مؤثری ایفا خواهد کرد .در مؤخره هست که میتوان برخی مباحث «ترجمه پژوهی
قرآن» را مطرح کرد و دیدگاههای خود را در این زمینه با دیگر ترجمه پژوهان قرآنی در میان
نهاد و از مدلها و معادلهای به کار گرفتۀ خود در ترجمه سخن گفت .شاید اگر مترجم
قرآنپژوه این اثر فاخر با تفصیل بیشتری دربارۀ روش کار خود در مؤخره سخن میگفت،
نیازی به طرح پارهای مباحث در این مقاله نبود .امید است با احساس اهمیت مؤخره،
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شاهد توضیحات مفصل جناب استاد در چاپهای بعدی باشیم.
اضافی قرآن را به
 .2اگرچه مترجم محترم تالش بسیاری نمود تا ترکیبهای وصفی یا
ِ
همان صورتی که در آیات آمده برگردان نماید ،و بسیار هم در این کار موفق بود؛ ولی در
ً
ً
ً
مواردی ،سهوا یا عمدا از این اصل عدول شد که اگر اصالح شود قطعا بهتر خواهد بود.
ً
ْ َ َ ُ ُّ ْ
ادلن َيا﴾ که دهها بار در قرآن به کار رفته ،در آیاتی مانند /74
مثال عبارت وصفی ﴿الياة
نساء و /32انعام و  38و /55توبه و  70و /130انعام و  32و /51اعراف به درستی (زندگانی
اضافی (زندگانی دنیا) ترجمه
دنیوی) برگردان شد .اما در بیشترین کاربردش با ترکیب
ِ
َ َ ُ َْ
يق﴾ در /181آ لعمران و /50انفال و /22حج و
شد .همچنین ترکیب اضافی ﴿عذاب ال ِر ِ
 10بروج با ترکیب وصفی (عذاب سوزان) ترجمه شد .در حالی که (عذاب آتش سوزان)
دقیقتر است .یا الاقل چنانکه در صفحۀ  615اشاره شد باید کلمۀ (آتش) را درون قالب
َ َ
َّ
ري﴾ که در /4حج و /21
یا پرانتز ذکر کرد تا دقیقتر شود .از همین قبیل است ﴿عذ ِ
اب الس ِع ِ
لقمان و /12سباء (عذاب افروخته) ترجمه شد ،ولی در /5ملک به درستی (عذاب آتش
َ َ َ ِ َّ
َ َ َّ
اللِ﴾ در
افروخته) برگردان گردید .همچنین ﴿أ َجل اللِ﴾ در /4نوح (اجل الهی) و ﴿شهادة
/106مائده (گواهی الهی) شد.
َ
ً
ُّ
َّ
َ
 .3تقریبا دوازده آیه بر اسلوب (لو  ...ود/یود) نازل گردیدند .در اینکه آیا در ترجمۀ آن
باید (کاش) آورد یا خیر اختالف نظر است .ممکن است مترجمی به آوردن (کاش) معتقد
باشد و مترجم دیگری چنین اعتقادی نداشته باشد .اما بعید است در اینکه باید هماهنگ
ترجمه شوند و از برگردان دو گانه پرهیز نمود تردید باشد .آنچه از بررسی ترجمۀ حاضر در
این زمینه به دست میآید این است که نگاه ویژه و نظریۀ غالبی در برگردان آنها وجود ندارد
ً
و تقریبا نیمی از آیات مذکور با استفاده از (کاش) ترجمه شدند و در نیم دیگر چنین نشد.
ً
ُّ َ َ ْ ُ َ
حتی در یک مورد در برگردان یک آیه دو گونه ترجمه ارائه شد .مثال ﴿ َودوا ل ْو تكف ُرون﴾
در /89نساء بدون (کاش) و (آنان آرزو دارند که شما هم کافر شوید) ترجمه شد؛ ولی در
/2ممتحنه به همراه (کاش) و (آرزو کنند که کاش شما هم کافر شوید) برگردان گردید.
َ
ً َ ُّ َ َ َّ
برگردان برخی آیات دیگر هم گاهی بدین شکل انجام شد .مثال ﴿ت َود ل ْو أن بَيْ َن َها َو َبيْ َن ُه أ َم ًدا
بَع ً
يدا﴾ در /30آ لعمران به همراه (کاش) و (آرزو کند که کاش میان او و آن فاصلهای دراز
ِ
َّ
ْ
ْ
َ َ َ ُ َْ َ ُ
ُّ َ َ َ َ ُّ
ْ
َ
ُ
بود) ،و ﴿ربما يود الِين كفروا لو كنوا مسل ِ ِمني﴾ در /2حجر نیز (آنان که کافر شدند بسا
ُّ َ
َ
ََْ
آرزو کنند که کاش مسلمان بودند) برگردان گردیدند ،ولی ﴿يَ َود أ َح ُد ُه ْم ل ْو ُي َع َّم ُر ألف َس َن ٍة﴾
ُّ
در /96بقره بدون (کاش) و (هر یک از آنان آرزو دارد که هزار سال عمر داده شود) ،و ﴿ َودوا
َْ ُ ْ ُ َُ ْ ُ َ
لو تدهِن فيدهِن
ون﴾ در /9قلم نیز بدون (کاش) ترجمه شدند .در /109بقره و /69آ لعمران
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و /42نساء نیز (کاش) نیامد ولی در /20احزاب و /11معارج هم (کاش) آمد.
َ ﴿ .4وم َِن انلَّ ِ
اس َمن ﴾...در مواردی از جمله در  104و /107بقره و /72نساء و  8و /11
حج و /6لقمان (و از مردم کس هست که )...ترجمه شد .حتی (و من اهل الکتاب َمن
 ...و مِنهم َمن  )...در /75آ لعمران (و از اهل کتاب کس هست که  ...و از ایشان کس
ً
هست که )...برگردان گردید که ظاهرا برای نشان دادن جنبۀ معرفه بودن َ(من) هست .ولی
ً
به سیاق فارسی نویسی معموال به صورت (و از مردم کسی هست که  ) ...میآید که چون
ً
(کسی) نکرۀ موصوفه هست قابل توجیه خواهد بود .مضافا بر اینکه میتوان پرسید اگر
چنین است چرا یکسان عمل نشد و در پارهای آیات نظیر 8و /165بقره و /162آ لعمران
و /75توبه و /3حج و /10عنکبوت و /20لقمان و  40و  42و /43یونس (برخی از مردم
هستند)؛ (برخی از آنان هستند) یا (کسی که) ترجمه شد که مناسبتر است؟
اصلی این نکته در وهلۀ اول استاد خرمشاهی باشد؛ ولی
 .5اگرچه شاید مخاطب
ً
ِ ً
چون ترجمۀ جناب استادولی نیز دقیقا بر مبنای دیدگاه ایشان است ،طبیعتا چنین انتقادی
متوجه ترجمۀ ایشان نیز هست .استاد خرمشاهی یکی از چهرههای درخشان فرهنگ و
ادب ایران زمین است که در عرصۀ پژوهشهای قرآنی ،به ویژه در حوزۀ ترجمه کاوی
قرآن نیز خوش درخشید و نه تنها با پژوهشهای قرآنی خود ،به چهرهای ماندگار در
عرصۀ قرآنپژوهی تبدیل شد؛ بلکه به دلیل برخی نوآوریها در ترجمۀ قرآن نیز در آرا
و اندیشههای ترجمه پژوهان قرآنی هم تأثیرگذار شد .از این جهت سهم بسیار زیادی در
ً
گسترش فرهنگ اصطالحات قرآنی ،خصوصا در بخش ترجمۀ قرآن دارد .البته این سخن
بدان معنا نیست که همۀ آنچه را که ایشان به عنوان نوآوری در این عرصه عرضه فرمودند
درست و قابل قبول است .این بحثی است که باید در مجال دیگری بدان پرداخت .اما
تأثیرگذاری این نوآوریها جای انکار ندارد .یکی از ترجمههایی که از بسیاری از این
ً
نوآوریها تأثیر پذیرفته ،ترجمۀ جناب استادولی است که در برگردان «علم الهی» کامال
ً
تحت تأثیر دیدگاه استاد خرمشاهی است .استاد خرمشاهی تقریبا در تمامی نقدهایی که
بر برخی ترجمههای قرآن مرقوم فرمودند ،به ویژه در کتاب «بررسی ترجمههای فارسی
َ
َ
امروزین قرآن کریم» ،به شدت بر این نکته تأکید دارند که عباراتی نظیر (لِ عل َم) یا (عل َِم
ُ
اهلل) و مشابه آن را نباید (تا بدانیم) یا (خدا دانست) یا (خدا میداند) ترجمه کرد؛ زیرا
چنین ترجمهای ،موهم جهل بر خداست و نشان میدهد که علم خدا مسبوق به جهل
است و به همین دلیل ،باید عبارات مذکور را (تا معلوم داریم) یا (خدا معلوم داشت/
میدارد) برگردان نماییم .این نوآوری در بسیاری از ترجمههای دهۀ هشتاد و نود به شدت
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تأثیرگذار شد و جناب استادولی نیز تحت تأثیر این چنین اندیشهای ،در همۀ آیاتی که علم
ً
الهی مطرح شد ،این چنین ترجمهای عرضه نمود .ولی این نوآوری به دالیلی که ذیال اشاره
خواهد شد نمیتواند مورد تأیید باشد:
الف .بسیاری از مترجمان بزرگ ،از گذشته و حال ،چنین ترجمهای عرضه نکردند .اگر
ً
این ترجمه مسبوق به سابقه بود حتما استاد خرمشاهی برای اثبات نظر خود ،همانند دیگر
موارد ،بدان استشهاد میکرد.
ب .در برخی نقدها بر ترجمۀ استاد خرمشاهی ،پاسخهای کوتاه و بلندی به این دیدگاه
داده شد که مهمتر و مفصلتر از همه ،پاسخ محمد حسن خزاعی است که در شمارۀ -54
 55مجلۀ مشکوة منتشر شد.
ج .عدول از معنای ظاهر ،دلیل محکم و قرینۀ متقنی میخواهد که در این مقام
مشاهده نمیشود .آنچه در این زمینه مطرح شده یک برداشت ذوقی و استحسانی است که
بر استدالل عقلی و فلسفی دقیقی استوار نیست.
د .بیشتر مترجمان در موارد متعددی ،به ویژه در رد نظر دیگران و اثبات نظر خود ،به
این نکته استدالل میکنند که اگر خدا میخواست ،فالن واژه را اسم یا فعل قرار میداد و
حاال که چنین نکرد البد حکمتی در کار بوده و ما هم مجاز نیستیم که چنین کنیم؛ چرا در
ّ
ً
ٌ
اینجا این سخن را مالک ترجمۀ خود قرار ندهیم؟ مثال استاد خرمشاهی دربارۀ ﴿إ ِ ِن َجاعِل
َ
ً
ِف األ ْر ِض َخل َِيفة﴾ به صراحت اظهار میدارد که چون خداوند (جاعل) را به صورت اسم
آورد ،من هم آن را اسم و (گمارنده) ترجمه کردهام؛ زیرا اگر خدا میخواست آن را فعل
میآورد و حاال که چنین نکرد من هم فعل ترجمه نکردم .آیا نمیتوان پرسید که در اینجا
هم اگر خدا میخواست از همان فعل (معلوم کرد) و (معلوم داشت) یا مشابه آن استفاده
میکرد و چون چنین نشد ما هم مجاز نیستیم که علم را به معلوم ترجمه کنیم؟
ه .در مباحث مختلف فلسفه و کالم بیان شده است که خداوند دو گونه علم دارد .علم
قبل از ایجاد و علم بعد از ایجاد .همانگونه که خداوند پس از آفرینش ،به صفاتی نظیر
خالقیت ،رازقیت ،محیی ،ممیت و  ...متصف میشود؛ ایرادی ندارد که پس از آفرینش
جهان هم به صفت عالمیت متصف گردد .و با این وصف ترجمۀ آیات مورد بحث به خدا
ً
میداند یا خدا دانست کامال بیاشکال است.
د .اگر هیچ یک از دالیل مذکور قانع کننده نباشد نمیتوان به سادگی از این نکته
گذشت که اگر قرار باشد (خدا دانست یا میداند) به این دلیل که موهم جهل بر خداست،
توجیه شود ،در این صورت نه فقط علم خدا ،بلکه دیگر صفات خداوند نظیر اراده و
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قدرت نیز باید توجیه شود چرا که موهم جبر است .و با این فرض ،باید در ترجمۀ آیاتی
ُّ
َ ً
َ ً
َ
َ
ُّ
نظیر ﴿ َوتُعِ ُّز َمن ت َشاء َوتُذِل َمن ت َشاء﴾ یا ﴿ يُ ِضل بِهِ كثِريا َو َي ْهدِي بِهِ كثِريا﴾ و مانند آن که
زیاد هم هست تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد ،در حالی که هیچ مترجمی چنین نکرد.
نگارنده در آخرین مالقات خود با جناب استاد خرمشاهی ،همین مطلب را به حضورشان
عرض نمود و ایشان پس از اندکی مکث ،با لبخند ملیحی پاسخ فرمودند« :هم سخن شما
درست است و هم ترجمۀ من».
 .6چنانچه پیش از این هم اشاره شد ،در موارد متعددی بیآنکه هیچ قرینۀ لفظی در
آیه باشد ،از قیدهای (هیچ) یا (هرگز) استفاده شد که تنها با نگاه تفسیری قابل توجیه است
ً
مثال:
ََ ُ ْ َ ُ ْ َُ َ
ـ ﴿وأنتم ال تظلم
ون﴾ در /60انفال (و شما ستم نخواهید دید) ،و در /272بقره (و
ُ
به شما ستم نمیگردد) ترجمه شد .ولی (و هم ال یظلمون) در /281بقره (و به آنان هیچ
ستم نشود) و در /69زمر و /19احقاف (و هیچ ستم نبینند) ترجمه شد؛ در حالی که این
ً
ً
ً
برگردان با ﴿و ال يُظلمون/فتيال/نقريا/شيئا﴾ در  49و /124نساء و /71اسراء و /60مریم
تناسب دارد.
َ ُ َ ُ َ
ـ ﴿ال تنصون﴾ در /113هود و /54زمر (یاری نشوید) ،و در /65مؤمنون (یاری
ُ َ ُ َ ُ َ
نخواهید شد) ترجمه شد .همچنین ﴿ث ّم ال ينص
ون﴾ در /12حشر (آنگاه [هیچ یک از
َ ُ ُ َ ُ َ
﴿وال هم ينصون﴾ در /48بقره و /41دخان (و
دو گروه] یاری نشوند) برگردان گردید؛ اما َ
هرگز یاری نشوند) ،و در /123بقره (و[از هیچ سو]یاری نشوند) و در /39انبیاء (و هرگز
َ ُ ُ َ ُ َ
﴿وال هم ينظر
ون﴾ در /40انبیاء بدون (هرگز)
یاری نمیشوند) ترجمه شد .در حالی که َ
َ
َ
ٌ
َ
َ ُ ُ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َُْ َ
َ
﴿وال هم ي َزنون﴾ هم که بارها در ﴿ال خوف علي ِهم وال هم يزن
ون﴾ تکرار شده ،در
آمد؛ َ
هیچ موردی با قید منفی همراه نشد.
َّ َ َ
ال ُتْل ُِف الْم َ
يع َاد﴾ در /194آ لعمران (که تو هیچ گاه خلف وعده نمیکنی)؛
ـ ﴿إِنك
ِ
َ َ َّ َّ ُ َ
﴿الَ ُي ْب ِص ُر َ
ون﴾ در /17بقره (هیچ نمیبینند) و در /198اعراف (نمیبینند)؛ ﴿ل يسمعون﴾
َ ُْ ُ َ
ص
ون﴾ در /202اعراف (هیچ کوتاهی نمیکنند)
در /100اعراف (هیچ نشنوند) و ﴿ال يق ِ
ترجمه شدند.
َ
(َ .7بنین) و (بنون) جمع (إبن) به معنای (فرزندان پسر) در مقابل (بنات) به معنای
َ َّ َ
ك ْالَ َن ُ
ات
(فرزندان دختر) است و در قرآن نیز بارها به همین معنا به کار رفته ،مانند ﴿أل ِرب ِ
َ َُ ُ َُْ َ
ولهم الن
ون﴾ در /149صافات یا مشابه آن در /100انعام و /67نحل و /40اسراء و /31نور
و /39طور و /153صافات و /16زخرف .ولی این واژه در پارهای موارد ،بر مطلق (فرزندان)
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اعم از دختر و پسر هم به کار میرود؛ چنانکه در همۀ ترجمهها ،الاقل موردی از آن
مشاهده میشود .اگرچه در ترجمۀ حاضر دقت بسیاری در این زمینه به عمل آمد؛ ولی اگر
ً
در چند مورد محدود دیگر هم اصالحاتی در آن انجام پذیرد مطمئنا دقیقتر خواهد شد.
ً َْ ُ َ َُْ َ
خود این آیه
مثال ﴿المال والنون﴾ در /46کهف به درستی (مال و فرزندان) ترجمه شد که ِ
میتواند شاهد خوبی باشد که هرگاه (بنون/بنین) به همراه (مال) ذکر شد (فرزندان) مد
ً
نظر است و نه صرفا (پسران)؛ چنانچه در آیاتی نظیر/6اسراء و /55مؤمنون و /88شعراء و
/12نوح این گونه ترجمه شد .ولی در /14قلم و /13مدثر ،و به احتمال زیاد با تکیه بر شأن
نزول (پسران) ترجمه شد که هرچند ایرادی ندارد چون آنها فرزندان پسر را مظهر قدرت
خود میدانستند؛ ولی چون در شأن نزول ،مورد مخصص نیست؛ به نظر میرسد در این
دو آیه هم (فرزندان) بهتر از (پسران) باشد .چنانچه َ(بنین) در /14آ لعمران و /72نحل
و /6اسراء هم (فرزندان) ترجمه شد .همچنین (بنیه) در  132و /133بقره و /11معارج
و /36عبس (فرزندانش)؛ (ابنائهم) در موارد متعددی (فرزندانشان)؛ (بنی آدم) در /60
یس (آدمیزادگان) و در  27و  31و  35و /172اعراف و /70اسراء (فرزندان آدم) ترجمه
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
شد .همچنین ﴿الِين آتيناهم الكِتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبن
اءه ْم﴾ در /146بقره (آنان
که کتابشان دادهایم پیامبر اسالم را چنان میشناسند که فرزندانشان را میشناسند) ترجمه
شد؛ ولی در /20انعام (آنان که کتابشان دادهایم او (پیامبر) را چنان میشناسند که پسران
خود را میشناسند) برگردان گردید .در حالی که اینجا هم باید (فرزندانشان) ترجمه شود.
زیرا اگر کسی فرزند پسر نداشت و فقط فرزند دختر داشت ،در آن صورت مفهوم آیه چه
میشود؟
ُّ
ُ
مورد دیگر ،ترکیب اضافی ﴿ك ْام ِرئ﴾ است که پنج بار در قرآن به کار رفت و در /21
طور و /38معارج (هر فردی/هر کسی) ،و در /11نور و /37عبس و /53مدثر (هر مردی)
ترجمه شد .در حالی که سیاق این آیات به خوبی نشان میدهد که بهتر است همانند دو
آیۀ پیشین ترجمه شوند و آن دو آیه را میتوان ترجمان این سه آیه قرار داد.
ً
 .8اگرچه برگردان (بصیر) به (آگاه) کامال درست و بیاشکال است؛ ولی چون همیشه
(خبیر) به این معنا به کار رفته ،شاید مناسبتر آن باشد که (آگاه) برای (خبیر) به کار رود
و برای (بصیر) همان معادل معروف (بینا) بیاید .چنانچه در مواردی که این دو با هم به کار
ً
رفتند چنین شد و مثال ﴿إِنَّ ُه ب ِ ِع َبادِه ِ َخب ِ ٌري بَ ِص ٌري﴾ در /27شوری و مشابه آن در  17و  30و
/96اسراء و /31فاطر (آگاه و بینا) ترجمه شد.
همچنین (رجال) در /46اعراف و /108توبه و /37نور (مردانی که ) ترجمه شد ،در
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حالی که در این آیات ،سخن از جنس خاص یا صنف مخصوصی نیست که بتوان زنان
یا مردان آورد ،بلکه مراد ،انسانهایی است که چنان وضعیتی دارند .و در چنین مقامی،
به قرینۀ معنوی باید (انسانهایی که) ترجمه نمود .حتی بهتر است (الرجال) را در دو آیۀ
َ ّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ
ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ّ
الن ِ َساء﴾ در /34نساء ،که هر
الرجال قوامون ع
﴿ ول ِ
ِلرجا ِل علي ِهن درجة﴾ در /228بقره و ﴿ ِ
دو آیه دربارۀ مسائل زن و شوهری است به (شوهران) ترجمه کرد ،نه برتری مطلق مردان
بر زنان( .باقری ،1394 ،ش ،38ص .)140-139وقتی مترجم محترم ( ّ
السماء) را در موارد
ً
متعددی بجای (آسمان) ،صرفا به قرینۀ (نزول باران) به (ابر) برگردان میکند ،چرا در امثال
این گونه آیات نتوان چنین کرد؟
ً
 .9به نظر میرسد گاهی در برگردان مبتدا و خبرها کم توجهی شده باشد .مثال وقتی
(هذا سحر) در /30زخرف ،به درستی (این سحر است) برگردان میشود ،و (انما المؤمنون
َّ َ ْ َ َّ ْ
الظ ِّن إِث ٌم﴾ در /12
اخوه) در /10حجرات (جز این نیست که مؤمنان برادرند) ،و ﴿إِن بعض
حجرات (برخی از گمانها گناه است) ترجمه میشوند؛ نباید (هذا هدی) در /11جاثیه
(این هدایتی است) برگردان گردد .بلکه باید (این هدایت [خداوند] است) ترجمه شود.
و (هذا ذکر) در /49ص باید بجای (این پندنامهای است)( ،این پندنامه است) برگردان
گردد .و (هی فتنه) در /49زمر بجای (آن آزمایشی است) باید (آن آزمایش است) ترجمه
شود؛ چنانچه نمیتوان (محمد عالم) را (محمد دانایی است) ترجمه نمود یا (محمد
رجل) را (محمد مردی است) برگردان کرد .این ترجمه زمانی مجاز است که به دنبال
ً
خبر صفتی آمده باشد و مثال (محمد رجل عالم) باشد که در این صورت (محمد مردی
داناست) ترجمه میشود .در غیر این صورت ،یک جملۀ مبتدا و خبری ساده هست که
ً
نباید خبر را نکره برگردان نمود .دقیقا مانند وضعیت مسندالیه ،مسند و رابطۀ فارسی است
ً
که مثال میگوییم (هوا گرم است) یا (هوا سرد است) .هیچ گاه نگفته یا نشنیدهایم که گفته
شود (هوا گرمی است) یا (هوا سردی است)؛ چون بیمعناست .در جلد نخست کتاب
(آموزش زبان عربی) دکتر آذرنوش به تفصیل در این باره سخن گفته شد .ایشان به درستی
بر این عقیده است که تنوین در دو مورد نشانۀ نکره نیست .یکی در آخر اسمهای خاص و
دیگری در آخر خبر ،مگر اینکه خبر موصوف باشد که بحث دیگری است .چنانچه مترجم
نیز در موارد بسیاری ،به درستی اینگونه عمل کرد و عالوه بر آنچه که ذکر شد( ،انها
تذکره) را در /11عبس (اینها یادآوری و پند است) ترجمه نمود ،و ﴿ َذل َِك ذ ِْك َرى ل َِّذلاكِر َ
ين﴾
ِ
را در /114هود (این یادآوریی است برای یادآوران) برگردان فرمود .اما حقیقت این است
که تنوین در سه مورد نشانۀ نکره نیست .دو مورد همانهاست که اشاره شد و مورد سوم
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که اختصاصی قرآن است در خصوص صفات علیای خداوند است که به کرات در پایان
ً
آیات ذکر شده و گاهی معرفه و زمانی نکره آمده است و تقریبا همۀ مترجمان ،به جز دکتر
گرمارودی ،بدون توجه به ظاهر معرفهای یا نکرهای آنها ،همه را به درستی ،معرفه ترجمه
کردهاند.
ً
 .10خوشبختانه جناب استادولی معموال نقدها را بیپاسخ نمیگذارند ،نگارنده
انتظار دارد که پاسخ احتمالی حضرت استاد به این مقاله مفصل باشد تا عالوه بر تضارب
آرا که به طور طبیعی میتواند مفید باشد ،برای نگارنده هم این ارمغان را در پی داشته
باشد که از هم اکنون به رفع اشتباهات خود در ترجمۀ قرآنی که در تدارک انجام آن است
برآید و از دیدگاههای اصالحی ایشان در برطرف ساختن نواقص و عیوب خود بکوشد.
ضمن اینکه مایلم به عنوان کارآموزی مبتدی که تازه در مسیر تجربه اندوزی در کارگاه
ترجمه پژوهی قرآن قرار گرفته ،از مترجم فرهیختۀ این ترجمۀ ارزشمند که سالها پیش این
مسیر سخت و دشوار را با موفقیت به پایان رسانده و ترجمهای زیبا و شیوا عرضه نموده،
کیفی ترجمۀ حاضر از آنچه که هست برجستهتر شود و
درخواست نمایم برای آنکه سطح ِ
بر ظرفیت ماندگاریاش افزوده گردد ،به مقالههای پیشین خود ،به ویژه سلسله مقالههای
ً
«لغزشگاههای ترجمۀ قرآن» مراجعه فرمایند و پارهای از دیدگاههای قبلی خود را مجددا
مرور نمایند تا حداقل برای خودشان روشن شود که آیا در برخی موارد ،از اندیشههای
پیشین خود عدول کردهاند؟ یا انتقادهایی که بر ترجمههای دیگران داشتند ،به هنگام
ترجمۀ قرآن خود فراموش نمودند؟ این بازنگری از آن بابت ضروری است که برخی از
همان نقدهایی که بر ترجمههای دیگران داشتند در ترجمۀ خودشان هم پدید آمده که چون
نقل همۀ آنها موجب تطویل مقال میشود ،تنها به ذکر یک مورد بسنده میشود .جناب
َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ
استادولی در یکی از همان مقالهها ،ترجمۀ آیۀ/87بقره ﴿فف ِريقا كذبتم وف ِريقا تقتل
ون﴾ را
از ترجمۀ مرحوم الهی قمشهای و دکتر فوالدوند نقل میکنند و مورد انتقاد قرار میدهند
که در ترجمۀ الهی قمشهای هر دو فعل ،مضارع و (گروهی را تکذیب میکنید و گروهی را
ُ
میکشید) ترجمه شد و در ترجمۀ دکتر فوالدوند هر دو فعل ،ماضی و (گروهی را دروغگو
ُ
خواندید و گروهی را کشتید) برگردان گردید .آنگاه با تکیه بر تفسیر جوامع الجامع ،ترجمۀ
ُ
پیشنهادی خود را این گونه میآورند (گروهی را تکذیب کردید و گروهی را میکشید).
(استادولی ،1374 ،ش ،6ص .)46در حالی که همین آیه در ترجمۀ فعلی ایشان این گونه
ُ
برگردان شد (گروهی را دروغگو شمرده و گروهی را میکشتید) .به همین دلیل ،باید از
حضرت استاد پرسید :آیا ترجمۀ قبلی شما که بر تفسیر جوامع الجامع تکیه داشت درست
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نبود که اکنون این گونه ترجمه فرمودید؟ یا ترجمۀ فعلی شما بر تفسیر دیگری استناد دارد
ً
و ترجمۀ درست همین است؟ یا اینکه اساسا از نگاه قبلی خویش عدول کرده بر مبنای
اندیشههای جدید تفسیری خود ،این چنین ترجمهای ارائه فرمودید؟
حقیقت این است که اگرچه تفسیر یکی از منابع مهم ترجمه محسوب میشود؛ اما
اینگونه نیست که بدون تفسیر نتوان ترجمهای خوب و مطلوب عرضه کرد .و چنانکه
خود استاد بارها در همان مقالهها اشاره فرمودند باید حریم ترجمه و تفسیر را حفظ نمود
و ترجمه را تفسیر گونه عرضه ننمود .نگارنده حتی از این هم فراتر رفته بر این باور است
که مراجعۀ بیش از اندازه به تفاسیر ،و استناد بیش از حد به اندیشههای تفسیری مفسران،
نه تنها در همۀ موارد خوب و پسندیده نیست ،بلکه در پارهای موارد ،حتی میتواند برای
ترجمه مشکل آفرین هم باشد و مترجم را در میان انبوه دیدگاههای تفسیری مختلف
سرگردان نمایدّ .
مفسران به اقتضای مکاتب فکری و اعتقادی یا مشرب دینی و مذهبی ،یا به
دلیل گرایشهای عقلی و نقلی یا توانمندیهای فقهی و فلسفی و یا حتی جهتگیریهای
ً
سیاسی و اجتماعی ،دیدگاههای تفسیری مختلف و گاه متفاوت و بعضا متضادی را مطرح
کردهاند که مراجعه به آرای تفسیریشان در همۀ موارد نمیتواند راهگشا باشد و استناد به
یک یا دو تفسیر خاص هم هرگز نمیتواند دلیل قانع کننده و استدالل محکمی برای اثبات
تفسیری مفسران
یک رأی باشد .چرا که دیگران هم حق خواهند داشت با استناد به آرای
ِ
دیگر ،نظر دیگری ابراز نمایند و در این صورت ،هیچ کس نمیتواند چیزی را اثبات نماید
ً
و دقیقا همان اتفاقی رخ میدهد که استاد آن را نمیپذیرند و میگوید« :پوشیده نیست که
در قرآن کریم ،کمتر آیهای به چشم میخورد که وجه مخالف مشهوری دربارۀ آن نگفته
باشند .و اگر بخواهیم این نکته را در نظر بگیریم شاید بتوان گفت کمتر لغزشی میتوان در
ترجمهها یافت» (استادولی ،1373 ،ش ،2ص.)67
در همین ترجمهای که جناب استادولی با تکیه بر تفسیر جوامع الجامع ارائه فرمودند،
اگر مرحوم الهی قمشهای و مرحوم دکتر فوالدوند پاسخ دهند که ترجمهشان را بر پایۀ فالن
تفسیر و اندیشههای فالن مفسر عرضه کردهاند چگونه میتوان ثابت کرد که آنها در ترجمۀ
آیه دچار اشتباه شدند و ترجمۀ جناب استادولی درست است؟ ضمن اینکه ممکن است از
این هم فراتر رفته پاسخ دهند که این ترجمه بر مبنای اندیشههای تفسیری خودمان است و
ً
ترجمۀ شما که بر تفسیر جوامع الجامع شیخ طبرسی استوار است نادرست است .آیا واقعا
در این صورت ،به راحتی میتوان ثابت کرد که سخنشان اشتباه است و ترجمۀ درست
همین است که ارائه شد؟ به همین دلیل ،برای ترجمۀ دقیق آیات ،بهتر است اول سراغ
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لغتنامهها و فرهنگنامههای قرآنی و کتابهای اعراب القرآن و معانی القرآن رفته و در
ادامۀ مسیر اگر نیازی بود به آثار تفسیری هم مراجعه کرد .البته این شیوه در صورتی پاسخگو
هست که بخواهیم همچنان بر مبنای روش کهن به ترجمۀ قرآن بپرداریم ،و نخواهیم از
شیوۀ نوین ترجمۀ قرآن ،یعنی «روش ترجمۀ قرآن با قرآن» بهره ببریم که آن بحث دیگری
است و ابزارها و منابع خاص خود را میطلبد که از ایدههای اختصاصی نگارنده هست که
به یاری خداوند در مقالۀ دیگری به تفصیل به معرفی آن اقدام خواهد شد.

□
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