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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۴۵

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از اواﺳﻂ دﻫﮥ
ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن را »ﺑﻬﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،در
ِ
ً
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮآن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ دﻫﻬﺎ ﮐﺘﺎب و اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزۀ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋۀ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﻇﻬﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺳﺘﺮگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در
ِ
ً
آﯾﻨﺪهای دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﮥ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮآن در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣﺪودا
ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻗﺮآن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ِ
ّ
ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ د ـ
ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ج ـ
ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺶ ِ
ِ
از :اﻟﻒ ـ رﺷﺪ ﮐﻤ ِﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ب ـ ارﺗﻘﺎی ِ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺌﻠﮥ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دورۀ
ِ ً
ّ
اﺛـﺮ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻔﯿﺪ و راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾـﻦ ًِ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾـﺎت اﺧﺘﺼـﺎص دارد ﮐـﻪ اﻧﺼـﺎﻓﺎ زﺣﻤـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺮای
ﺑﺮﮔﺮدان درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺿـﻤﻦ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت و ﺑﺎ ﺣﺮوﻓﯽ رﯾﺰﺗﺮ در داﺧﻞ ﻗﻼب ] [ ﻗﺮار دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ از ﺣـﺮوف ﻣـﺘﻦ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .درﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ّ
ﻣﻔﺼـﻞ و زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﺮح ﻟﻐﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺢ واژﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،داﻧﺴﺘﻦ آن را ﺑـﺮای
ِ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺠـﺰ اﯾﺮادﻫـﺎی ﺑﺨـﺶ اول ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧـﮥ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ اﺷـﮑﺎلﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح را در آن دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠـﺎل
ً
دﯾﮕﺮی ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﺑﺨﺶ دوم آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ در
ﺑﺮﮔﺮدان ﯾﮏ آﯾﻪ ،دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻓﺰودۀ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺷﺮح وﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و
آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد؟ ﺑﻌﻼوه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﻫﺰار اﻓﺰودۀ ﺗﻔﺴﯿﺮی در داﺧﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار

۴۶ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ً
ﻗﻼب ـ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮادﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﻗـﻼبﻫـﺎ« از آن
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ در ذﯾﻞ ﻋﻨـﻮان »ﻣﺸـﮑﻞ
ِ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺣﺠﻢ اﺛﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وزن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳـﺖ
ً
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺮآنﭘﮋوه ،ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻤﻞ آن را واﻗﻌﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ِ
اﻧﺲ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﺷﺮح و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﻫﺮ آﯾﻪ را در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در واﻗﻊ ﯾﮏ دوره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﻗـﺮآن را ﻫـﻢ در
ﮐﻨﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رﺣﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت

دو ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺷﺒﯿﻪ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ در آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺷـﺮح آﯾـﺎت
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی راﯾﺞ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ِ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ ،در ﺻﻔﺤﮥ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ آن ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه
ً
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و ﯾﮏ ﺳـﻮم
اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﻮم ﺳﺘﻮن اول ﺻﻔﺤﮥ ِ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺘﻮن دوم ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ و ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪهای از ﺻـﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ِ

ﮐﻪ آنﻫﻢ دو ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﺎت ،اﻓﺰودهﻫـﺎی ﺗﻔﺴـﯿﺮی ،ﺷـﺮح و ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﯾـﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ
ﻟﻐﺎت ،اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه

ﮐﻪ آنﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ وزن ﮐﺘـﺎب و دﺷـﻮاری
ﺣﻤﻞ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ واژﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﺘـﺮﺟﻢ
ﻣﻌـﺎﻧﯽ واژهﻫـﺎ
داﻧﺴﺘﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار زﯾﺎد
ِ
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واژه ،دﻫﻬﺎ ﺑﺎر از اول ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻗـﺮآن ﺗﮑـﺮار

ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻧﻮ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ُ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘـﺪی ،ﺣﺴـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧـﻮد
ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده و در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎ ﻗﻄﻊ رﺣﻠﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده
ً
اﺳﺖ اﺛﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣـﺎن ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻮد ﺑـﻪ آن
وزﯾﺮی دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺮ روزۀ ﻗﺮآن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن ﺟﯿﺒﯽ ﯾﺎ
ِ
ً
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮم در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎز ِی ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۴۷

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﻗﺮآﻧـﯽ ﺧـﺎﻧﻮادۀ
اﺳﺘﺎد زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺑﯽادﻋﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤـﻊ
ِ

ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺶ را در ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾـﺎت آن ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺮﺟﻤﻪ آورده اﺳﺖ» ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )۱۷ﺑﺎر( از] :ﻫﻤﺴﺮ
ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن[ ،ﺷﮑﻮهاﻟﺴﺎدات ﺧﻮاﻧﺴﺎریﻧﮋاد« اﺳﺖ و زﺣﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و »ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻣﺘﻦ ﺑـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪ از:
]ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺿﻠﺸﺎن[ ،ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻣﺆﺧﺮۀ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ،ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺖ اﯾﺸـﺎن را
ﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت )۱ﺑﺎر( از :ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﮋاد« اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮوﺷـﻨﯽ
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ،و »ﻧﻤﻮﻧﻪ ِ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و درک ﻣﻌﺎرف واﻻی آن ،اﺳﺘﺎد را ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در رﺷـﺘﮥ زﺑـﺎن و ادﺑﯿـﺎت

ﻋﺮب ﺳﻮق داد ،ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﮔـﺮاﯾﺶ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺮآن و ﺗﻔﺴـﯿﺮ را ﻓـﺮاﻫﻢ
ّ
ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ـ اﻋـﻢ
ﺧـﻮر
از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ـ و ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ اﺛـﺮی در ِ
اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺮۀ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد.
ِ
اﺳﺘﺎد زﻣﺎﻧﯽ در دورهای ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ ﮐﻪ دﻫﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨـﺪ ﺻـﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ از ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﻬـﺮه
ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻬـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﺑﺮﮔﺮدان
ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﻣﺸﺨﺺ در
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﺒﻮد روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ِ
ِ
ً
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺗﻔﺴـﯿﺮی و
در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ً
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﺷﺪه ،و ﺳـﻮم وﺟـﻮد
ً
ﺳﻬﻮاﻟﻘﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وﯾﺮاﺳﺘﺎران و ﻧﻤﻮﻧـﻪﺧﻮاﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺮون از
ً
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﺣﻀﻮر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮی در آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗـﻮان
ﺟﻤﻊ
ِ
اﺳﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از زاوﯾﮥ دﯾﮕﺮﻫﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﯾﺮ ِ
ُ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷـﺘﻨﺪ
ﺣﺴﻦ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ِ

ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﻪ اراده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑـﺎرۀ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرۀ
ِ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺻﻠﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎب زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ً
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در اراﺋﮥ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ آن ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ راﺣـﺖﺗـﺮ و

۴۸ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮلﺗﺮ از ﻫﺮ وﯾﺮاﺳﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ دﯾـﺪﮔﺎﻫﺶ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺘﺒـﯽ ﯾـﺎ
ً
ﺷﻔﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺤـﺚ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
ِ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯿﺴـﺮ ﺑـﻮده ،ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ.
ُ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﺴﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﺳـﺖ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮم در وﻫﻠـﮥ
اول ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳـﯿﺪه
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ ،وﻟـﯽ اﮔـﺮ ﺑـﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮدﺑﺎری اداﻣـﮥ ﻣﻘـﺎل را دﻧﺒـﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺼﺎف ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﻧﮕﺎرﻧـﺪۀ
آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻧﮕﯿـﺰهای ﮐـﻪ
ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ِ
ِ

ﻣﻨﺪی وی ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﻤﺘـﺎز اﺳـﺖ،
ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وادار ﻧﻤﻮده ،ﻋﻼﻗﻪ ِ
ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮان و ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ در ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮔـﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻟـﺮزان در

ﺑﻬﺴﺎزی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺰرﮔـﺎن ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ دﯾﮕﺮان ﺑﺮدارد و اﻧﺪک ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺰﺟﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در راه
ِ

ﮐﺎر ﺑﻨﺪد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮب ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮓ »ﺣﺎﺟﯽ اﻧﺎ ﺷـﺮﯾﮏ« ﺳـﺮ دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﻓـﺮدای ﻗﯿﺎﻣـﺖ در
رﺣﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺸﮕﺎه
ِ
ِ
آﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﯾﺎدآوري

ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ١٣٨٩ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﻧﺸـﺮ ﻧﺎﻣـﮏ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻧﺘﺸـﺎر ﭼـﺎپ
ﺟﺪﯾﺪی از آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﮑﻮه داﻧﺶ و ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ در ﺳـﺎل ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐـﺮد

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۴۹

ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود ده درﺻﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ و در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘـﺮم ارﺗﺒـﺎط ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼﺣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ از ﻣـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﻮز در وﻇﺎﯾﻒ وﯾﺮاﺳﺘﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺻﻼح ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﭼـﺎﭘﯽ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺧـﻮاﻧﯽاش ﺑـﻪ  ١٨ﺑـﺎر رﺳـﯿﺪه و
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از اﯾﺮادﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و ده ﻣﻮرد از »ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎ« ﻧﯿـﺰ
ً
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾـﻦ ﭘـﺎﻧﺰده ﻣـﻮرد اﺻـﻼﺣﺎت از ﻣﻘـﺎل ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣـﺬف
ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳـﺖ ،وﻟـﯽ آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ
ً
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻮرد اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﺟـﺪای از اﯾـﻦ ،واﻗﻌـﺎ وﯾـﺮاﯾﺶ و اﺿـﺎﻓﺎت
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ و اﺿﺎﻓﺎت« روی ﺟﻠﺪ را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزد در آن اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ از ﺣﺠﻢ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  ١٢٩٩ﺻﻔﺤﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ

در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮزاﻧﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑـﺮای ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻗـﺮآن دارا ﺑـﻮده،
ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎز در اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺎد ﺧﺮﻣﺸـﺎﻫﯽ در
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در زﻣﺮۀ ده ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻗـﺮار دارد ﻫـﻢ ﺟـﺎی اﻧﮑـﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﺮآﻧﯽاش ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘـﺲ
از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ ،اﺛﺮی در ﺧﻮر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺒـﻮل َ
ﺣﺴـﻦ ﻣـﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ در ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﻼم ﺧﺎﻟﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﻠـﻮق
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ﮐﺎر را ﻧـﻪ دو ﭼﻨـﺪان ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺻـﺪ ﭼﻨـﺪان ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻘـﺪان و
ً
اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دور
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺠﺎل ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و
ِ
ً
ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘـﺮم ﻫـﻢ ﻗﻄﻌـﺎ ﺣـﻖ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﮥ ﻣﺮاء و ﺟﺪال و ﺑﺪون ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮای
ِ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ واﻗـﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ آﯾﮥ ﻗﺮآن ،اﻣﺮ ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳـﻬﻮﻫﺎﯾﯽ را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳـﻬﻮﻫﺎ

۵۰ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗـﺮار
ً
دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮ ذﯾﻼ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎ

ً
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﺷﺮاﯾﻂ و
ً
روﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪان اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺣﻮال
ِ
ﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮادﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده ،از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد
َ

ْ

َ

ْ

َ

ُ َّ
ا� َوأط ُ
ِيعوا َّ
الر ُسول< در اواﯾﻞ ﻗﺮآن و اواﺧﺮ آن ﺷﺎﻫﺪ
ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺑﺮﮔﺮدان >أطِيعوا

دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ـ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ وﯾﺮاﺳﺘﺎران و ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮانﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﻄﻦ ﺷﺪه و در
ﺑﺎزﻧﮕﺮی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح آن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮد ﭘﺲ از
ِ
ِ

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﮥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،در ﭼﺎﭘﻬﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،و ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن
ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻣﺎرودی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯾﺮ ِ

آﻏﺎز ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻔﺪه ﺑﺎر
ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮان ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﻮده .اﮔﺮﭼﻪ در ِ
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز
اﯾﺮادﻫﺎ و اﺷﮑﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺘﺮ؛ زﯾﺮا اﻧﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی ذﻫﻦ و ﺧﻄﺎی ﭼﺸﻢ ﺷﺪه و ﻣﻮاردی را از دﯾﺪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮان ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺮادﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،از اﯾﻦ زاوﯾﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ،
آن را در ذﯾﻞ دو دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻏﻔﻠﺖ« ﺣﺬف ﺷﺪه و در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ً
ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮان و
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﻄﺎی
ِ
ً
ﺗﺎ اﻧﺪازهای وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﻊ آن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮع دوم آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺮﯾﻨﻪ« ﺣﺬف
ﺷﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ در آﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا
ً
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ وی از ﻗﺮآن و ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ اﯾﺮادی در
ً
ً
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه؟ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ
ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ واو زاﯾﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ص (۱۲۵۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺬف
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۵۱

ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ،ﺟﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ دﻓﺎع دارد؟ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪن ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻪ

در آﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻮرهﻫﺎی زﯾﺮ ،ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ »ﻏﻔﻠﺖ« ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺿﻤﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ:

ّ ْ َ ْ
�< دو ﺑﺎر در آﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎر اول ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ـ ﺑﻘﺮه۲۱۵ /؛ >مِن خ ٍ
ْ

ُُ

َ

ُ
ُ ْ
ُ َ
� ْم< .و آلﻋﻤﺮان/
ـ آلﻋﻤﺮان��> ۱۲۶ /ى ل�م<؛ آلﻋﻤﺮان۱۵۴/؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﮐﻢ( در >قلو� ِ
َ َ َْ

َّ

۱۸۸؛ ﻋﺒﺎرت >ف� � َس َبن ُه ْم<

ـ ﻧﺴﺎء ۸۳/؛ >مِنْ ُه ْم< و >� َ ْس َتنب ُطونَ ُه مِنْ ُه ْم< .ﻧﺴﺎء۱۵۳/؛ > ّم َِن َّ
الس َماء< .ﻧﺴﺎء۱۶۸/؛ دو ﺑﺎر ﺿﻤﯿﺮ
ِ

)ﻫﻢ( در آﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺑﯿﺎﻣﺮزد() ،ﺑﯿﺎﻣﺮزدﺷﺎن( و ﺑﻪ ﺟﺎی
ً
)ﻧﺸﺎن دﻫﺪ() ،ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن دﻫﺪ( ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،ﺣﺘﯽ
َّ

ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻘﺪر را ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮد> ۴۳/إِ� َمن َّرح َِم< ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ]ﺧﺪاوﻧﺪ[ ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺘﺶ ﮔﺮداﻧﺪ( ﯾﻌﻨﯽ َ)رﺣ َﻢ( را > َر ِ َ
� ُه< در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻘﺪر ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭼﺮا ﺿﻤﺎﯾﺮ
ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟

َ

ّ

 ﻧﺴﺎء۱۷۳ /؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( در >� ُي َعذ ُِ� ُه ْم< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﺿﻤﯿﺮ )ﮐﻢ( را در آﯾﮥ  ۱۸ﻣﺎﺋﺪهّ

ُ

ُ ُ
َُ ُ ُ
�م< ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده )ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻋﺬاب ﻣﯽدﻫﺪ(
>�عذِب�م بِذنو� ِ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ را در ﮐﻨﺎر
ﺷﯿﻮاﯾﯽ و رﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ آﯾﮥ ﻧﺴﺎءْ �َ > ۱۷۵ /هدِي ِه ْم< ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ(

َ ََْ ُ
اه ْم< اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ( ﻣﯽآورد) :ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .و در آﯾﮥ اﻧﻌﺎم> ۸۷/هد�ن

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ( دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﭼﻬﺎر ِ
ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( در ﺗﻮﺑﻪَّ ِ > ۷۸/
� ُه ْم< ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ْ

ُ
ّ
ِي� ْم< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸـﺪه ﮐـﻪ آورده:
ـ ﻧﺴﺎء۱۷۵ /؛ >با�< ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﯿﺮ )ﮐﻢ( در ﻧﺴﺎء�ُ > ۱۷۶/فت

)ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ )ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ( ﺑﺎﺷﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ آﯾـﮥ
 ۶۸و  ۶۹ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرزی از ﺑﺮﮔﺮدان درﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﺎ اﯾـﻦ اﻧـﺪازه

۵۲ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ً
دﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﺪودا ده ﺑﺎر ﺿﻤﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دو آﯾﻪ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ
در ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد؟ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾـﻦ
اﻗﺪام ﺑﻪ دو آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸـﺎﺑﻪ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

َُ َ َ ُ ْ َ
َ
َُ َ َ ُ
ـ ﻣﺎﺋﺪه۴۴/؛ >فأ ْول�ِك ه ُم ال�ف ُِرون< ﺑﻪ )ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﺋﺪه> ۴۵/فأ ْول�ِك ه ُم
َّ ُ َ
ون< ﺑﻪ )ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ( ﺑﺮﮔﺮدان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن ﺗﺮﺟﻤﻪ
الظال ِم

ﺷﻮد ،اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف زاﯾﺪ در ﺣﺪ واو ﻫﻢ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﯽاﺷﮑﺎل اﺳﺖ ﭼﺮا در دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ً
ََُْ َ ُ ُ َْ ُ َ
ون< ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و )اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و ﻣﺜﻼ در دو آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ > ۴۷فأول�ِك هم الفاسِق
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎناﻧﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪﺧﺮج دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪه۴۹ /
َ

َ

َّ
َ ُ َ
�ن كث ً
ِ�ا ّم َِن َّ
ا� ِ
ون< ﻫﻢ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪاش آﻣﺪه )و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
اس لفاسِق
>

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎناﻧﺪ( ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم( را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،دو آﯾﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻔﺎوت،
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﻫﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

َ ً
َ
َ
ـ ﻣﺎﺋﺪه۵۱ /؛ >فإِنَّ ُه< .ﻣﺎﺋﺪه۶۸ /؛ >مِنْ ُه ْم< در >كث ًِ�ا ّمِنْ ُه ْم< .ﻣﺎﺋﺪه۸۸/؛ > َح��< .در ﺗﺮﺟﻤﮥ
َ َّ َ َ ُ ْ
آﯾﮥ  ۶۹ﻣﺎﺋﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺻﺎﺑﺌﺎن( ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ >وا�ِين هادوا

َ َّ ُ َ
ون َوا�َّ َص َارى< ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) :و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺻﺎﺑﺌﺎن( .در ﺑﻘﺮه۶۲/
والصابِؤ

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ْ

ـ ﻣﺎﺋﺪه۱۱۰ /؛ >�ِإِذ ِ�< .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
ْ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰه ،ﻋﺒﺎرت >�ِإِذ ِ�< و در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ً
ْ
ﺷﻔﺎی ﮐﻮر ﻣﺎدرزاد >�ِإِذ ِ�< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﺎ از ﻧﻮع ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف
ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻮاﻟﻘﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﺋﺪه۱۱۶/؛ ﺿﻤﯿﺮ )ه( در > َعل ِْم َت ُه< ﮐﻪ )ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﺑﯽﮔﻤﺎن
َ

آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ >فإِ َّ� ُه ْم< در ۱۱۸ﻣﺎﺋﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

َ

ْ

 ۵۳

َ ْ

ـ اﻧﻌﺎم �ِ > ۶ /ا� ْر ِض< و در  ۳۹دو ﺿﻤﯿﺮ )ه( در >يُ ْضل ِل ُه و �ْ َعل ُه< و در ) ۴۶اﻟﻪ( و در۸۷

َ ََْ ُ
اه ْم<.
ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( در >هد�ن
َ

ـ اﻧﻌﺎم۵۲/؛ دو ﺑﺎر> ْ
� ٍء< در آﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺎر از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﻌﺎم ۹۲/ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( ﮐﻪ ﻣﺒﺘﺪاﺳﺖ
َ ْ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ )ه( در ﻋﺒﺎرت >أ َنز�َ ُاه< در آﻏﺎز ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه )ﻧﺎزﻟﺶ ﮐﺮدهاﯾﻢ( ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎﻧﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ رواﻧﯽ و ﺳﻠﯿﺲ ِ

ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ّ
ـ اﻋﺮاف۷۵ /؛ > ّمِنْ ُه ْم< .و در) ۷۶اﻧﺎ( ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ از

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ )ﺑﯽﮔﻤﺎن( ﯾﺎ )اﻟﺒﺘﻪ( ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ
) /۷۵اﻋﺮاف( ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺘﺪاری ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
ـ اﻋﺮاف۸۵/؛ )ﻗﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ً
ﮔﺮدﯾﺪه و در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ )اﻟﺒﺘﻪ( ﯾﺎ )ﻗﻄﻌﺎ( ﻣﯽآﻣﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺟﺰای
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺬف ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ )ﻗﺪ( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ )ﻟﻘﺪ(،
ُ ْ َُ ُ
ً
ّ
و�َا يُبَ ّ ُ
ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺋﺪه> ۱۵/يَا أ َ ْه َل الْك َِتاب قَ ْد َ
)ﻓﻘﺪ() ،ان( و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
�
س
ر
م
اء�
ج
ِ
ِ
َ

ُ
ل
� ْم <...ﺑﻪ )ای اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ]ﻣﺤﻤﺪ�[ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ (...ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ

)ﻗﺪ( در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ در ﭼﻬﺎر آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ ﻧﻮزدﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ) :ای اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪ (...ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ )ﻗﺪ( در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﯾﮏ آﯾﻪ ،آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ،
ﺳﺎزی ﺗﺮﺟﻤﻪ را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دو ﭼﻨﺪان
ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح را از ﯾﮏﺳﻮ و ﻟﺰوم ﯾﮑﺴﺎن ِ

ﻣﺤﺪود دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎت ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﮥ
ِ

ﻣﺠﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ در
ِ

دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ و
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﻤﮥ اﯾﺮادﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪِ ،
اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

ً

ـ اﻋﺮاف۹۰/؛ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﮐﻠﻤﮥ >إِذا< ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی )در اﯾﻦ ﺻﻮرت( ﯾﺎ

ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﺑﺪون ﺳﺒﺐ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
َََُُ َ ََ َْْ
ََ
ََُ
ب< را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده) :ﻣﺜﻞ او
ـ اﻋﺮاف۱۷۶/؛ >مثل< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه�> .مثله كمث ِل ال� ِ
َ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﮕﯽ اﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ َ)ﻣﺜﻞ او ﻫﻤﭽﻮن ﺳﮕﯽ (...درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ )داﺳﺘﺎن او

۵۴ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

َ
ﻫﻤﭽﻮن داﺳﺘﺎن ﺳﮕﯽ اﺳﺖ (...درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف )ف( در )ﻓﻤﺜﻠﻪ( ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ـ اﻧﻔﺎل۴۰ /؛ >ﻣﻮﻟﯿﮑﻢ<.

ُ َّ
َ ََ َ ُ
� ُم.<...
ـ ﯾﻮﻧﺲ۶۷ /؛ >ﻟﮑﻢ< در >ه َو ا�ِي جعل ل
َ
اب< در > َع َذ َ
ـ ﻫﻮد۲۶ /؛ ﮐﻠﻤﮥ > َع َذ َ
اب يَ ْو ٍ� أ ِ� ٍ�< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آورده اﺳﺖ) :روزی دردﻧﺎک(.

ـ ﻫﻮد ۳۹ /و۹۳؛ در ﻫﺮ دو آﯾﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﯿﺮ )ه( در )ﯾﺨﺰﯾﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .دﻟﯿﻞ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪن آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺿﺮورت ،ﺟﻤﻠﮥ ﻓﻌﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﯿﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ > َع َذ ٌ
اب
اب ُّمه ٌ
ُ�ْز�هِ< ﺑﻪ )ﻋﺬاﺑﯽ ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪه( ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﺎدل > َع َذ ٌ
�< و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ِ
ِ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی آورده و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ )ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی را ﺧﻮار ﻣﯽﺳﺎزد(

ﯾﺎ )ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارش ﻣﯽﺳﺎزد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد.
ْ ْ

ُّ

ْ

َ ْ َ ْ َْ
َ
�< آورده )ﺳﻮار ﮐﻦ از ﻫﺮ ]ﺟﺎﻧﻮری[
� اثن ِ
� زوج ِ
ـ ﻫﻮد۴۰/؛ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ >ا�ِل �ِيها مِن ٍ
ً
ً
ﺟﻔﺘﯽ ]ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮ و ﻣﺎده[( ﮐﻪ اوﻻ )ﻓﯿﻬﺎ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .ﺛﺎﻧﯿﺎ اﮔﺮ )اﺛﻨﯿﻦ( را ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا

در داﺧﻞ ﻗﻼب ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﻓﺰودۀ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ؟ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت در آﯾﮥ ﺳﻮم ﺳﻮرۀ رﻋﺪ
آﻣﺪه )ﺟﻌﻞ ﻓﯿﻬﺎ زوﺟﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ( ﮐﻪ )اﺛﻨﯿﻦ( را )ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده؛ وﻟﯽ در ﻣﺆﻣﻨﻮن ۲۷/ﮐﻪ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮد ۴۰/اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ

ـ ﯾﻮﺳﻒ۸۹/؛ > َوأخِيهِ< .ﯾﻮﺳﻒ۱۰۲ /؛ ﺿﻤﯿﺮ )ه( در >نُوحِيهِ<.

ُ
�ب< .اﯾﻦ واژه در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ـ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۹/؛ >م ِر ٍ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ََ ََْ
نزل َعليْ ِه
ـ رﻋﺪ۲/؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﺎ( در >ترو�ها< .رﻋﺪ۷/؛ )ﻋﻠﯿﻪ( در آﯾﮥ >و�قول ا�ِين �فروا لو� أ ِ
ٌ
آيَة ّمِن َّر ّ�ِهِ< ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ )و ﮐﺎﻓﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺸﺎﻧﻪ ]و ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﻪ

ً
دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ[ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟!( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﻋﯿﻨﺎ در ﺑﯿﺴﺖ آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در رﻋﺪ ۲۷/ﻫﻢ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) :و ﮐﺎﻓﺮان ]ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻋﻨﺎد[
ﮔﻮﯾﻨﺪ:ﭼﺮا ﻣﻌﺠﺰهای از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟!( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﯾﺎت
ً
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
َ

ُ

َ

َ

ُّ

َ
َ
ُ
َ ْ ُ
� ْم< .ﻧﺤﻞ۴۳/؛ >ك ُ
ِي�م<.
نت ْم � � ْعل ُمون< .ﻧﺤﻞ۶۶/؛ )ﮐﻢ( در >� ْسق
ـ ﺣﺠﺮ۷۴/؛ >علي

َََْ ََْ ُ
َ
ـ ﻧﺤﻞ۸۹/؛ > ّم ِْن أ َ ُنف ِ ْ
ث � ُ ّ ُ َّ َ ً َ َ ْ ّ ْ َ ُ ْ َ
جئْ َنا بِك
� أم ٍة ش ِهيدا علي ِهم مِن أنفسِ ِهم و ِ
س ِهم< در >و�وم �بع ِ ِ
َشه ً
يدا <...ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﻨﺸﺄ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺧﻄﺎی ﭼﺸﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره در ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﮥ
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

َ

ُّ ُ

 ۵۵

َََْ ََْ ُ
ث � � أ َّمة َشه ً
يدا< ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ > ّم ِْن أ ُنفسِ ِه ْم< ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در
> ۸۴و�وم �بع ِ ِ ٍ ِ
َ
ً
آﯾﮥ َ > ۸۴عليْ ِهم< ﻧﯿﺎﻣﺪه ،وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪاش )ﺑﺮ آﻧﺎن( آورده .ﺿﻤﻨﺎ )ﺗﻮ را ﻗﺮار دﻫﯿﻢ( ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای

> ِجئْ َنا ب ِ َك< ﻧﯿﺴﺖ) .ﺗﻮ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ْ

ْ

َ ُ
اءه ُم ال ُه َدى< .ﮐﻬﻒ۱۶/؛ )ﻟﮑﻢ( دو ﺑﺎر در آﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ
ـ اﺳﺮاء۹۴/؛ >إِذ ج

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

َ
ـ ﻧﻮر۵۷/؛ > ِ� ا� ْر ِض<.
ـ ﻓﺮﻗﺎن۵۳/؛ >ح ْ
ِج ًرا َّ�ْ ُج ً
ورا< .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻌﻨﺎی واژه در ﺷﺮح ﻟﻐﺎت

ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ آن را )ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ( ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده ،وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﻬﻮری ﻧﺪارد.
ْ

ـ ﺷﻌﺮاءُ > ۱۸۳/مفسِ د َ
ِين< ﮐﻪ )ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه.

ّ
َ َ َّ َ َ
آها َ� ْه َ ُّ
�< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﻨﺎی )وﻟﯽ( را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ـ ﻧﻤﻞ۱۰/؛ ) ّلما( و ﺿﻤﯿﺮ )ها( در >فلما ر
داﺧﻞ ﻗﻼب ﻗﺮار داده؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۸۰درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده.

َ
ـ ﻧﻤﻞ> ۱۵/ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِ�< .ﻧﻤﻞ> ۸۰/ا��ء< .ﻗﺼﺺّ > ۱۵/
عدو< .ﻗﺼﺺ> ۲۰/ل َك< .اﺣﺰاب۵۱ /
ُ
ُُ ُ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
� ْم< .ﺳﺒﺄ> ۳۷/ب ِ َما َع ِملوا<.
>وا� �علم ما ِ� قلو� ِ
ـ ﻓﺎﻃﺮَ > ۱۲/سا� ٌغ َ َ
�ابُ ُه< .ﻓﺎﻃﺮ> ۴۲/إ ِ ْح َدى<.
ِ
ّ
ّ
ـ زﺧﺮف۲۶/؛ ﺣﺮف ﺗﺄﮐﯿﺪ )إن( در )إﻧﻨﯽ( .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ـ زﺧﺮف۳۹ /؛ )ﻟﻦ( .اﯾﻦ ﯾﺎدآوری از آن ﺟﻬﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ) ،ﻟﻦ(
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ )ﻫﺮﮔﺰ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪﻧﺶ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﯿﺎق آﯾﺎت و اﻟﻔﺎظ آﯾﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،و از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ً
ﺟﺪی ﺑﺎور دارد ،ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺮدن )ﻟﻦ( ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ آﯾﮥ ﻧﺴﺎء ۵۲/ﭼﻨﯿﻦ
ُ َ

َّ

َ

ْ

ََ

َ

َ

َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ َ َ ُّ
َ
ا� فلن � َد ُ� نَ ِص ً
�ا< ﺟﺪای از آﯾﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺖ >أ ْول�ِك ا�ِين لعنهم ا� ومن يلع ِن
ِ

ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
وﺟﻮد اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻧﻔﯽ
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد ) ...و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎوری ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ(؟! ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ََ َ َ
� َد ُ�
ﻧﺴﺎء ۱۴۵ /ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﻔﯽ )ﻫﺮﮔﺰ( را آورده و ﺣﺘﯽ در ﻧﺴﺎء> ۱۴۳/فلن ِ
نَ ِص ً
�ا< دو ﻗﯿﺪ ﻧﻔﯽ آورده )ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ]ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ[ او ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ( .در آﯾﮥ ﺟﻦ ۲۲ /ﻧﯿﺰ دو

۵۶ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﺑﺎر )ﻟﻦ( آﻣﺪه ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد
َْ َ
ً
ً
ﻣﺘﻔﺎوت )ﻟﻦ( از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ .زﺧﺮف۷۹/؛ )أﻣﺮا( در >أم �بْ َر ُموا
َ

أ ْم ًرا< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
َْ

َ ْ

ْ

ََ َ ُ
ـ دﺧﺎن۸/؛ >ا� َّول َ
اه ْم ِ� َ
ا� ِّم< ﮐﻪ آورده
ِ�< .ﻓﺘﺢ۲۹/؛ )ﻣﻨﻬﻢ( .ذارﯾﺎت۴۰/؛ )ﻫﻢ( در >�نبذن

)ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ )اﻓﮑﻨﺪﯾﻤﺸﺎن( ﯾﺎ )آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ( آورد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﻣﻮارد ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

َ
ْ
ـ ﺣﺪﯾﺪ۲۷/؛ > َفآتَيْ َنا َّا� َ
ِين َآم ُنوا مِنْ ُه ْم أ ْج َر ُه ْم< .ﺣﺸﺮ۸/؛ >ال ُف َق َراء< .ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ۱/؛ )ﻓﻘﺪ( در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ در آﯾﮥ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره )ﻗﺪ( را )اﻟﺒﺘﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ُ َ َ ُ

َّ ْ ْ َ
وها< ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﺷﺮح ،ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ـ ﺟﻤﻌﻪ۵/؛ >�م لم � ِمل

در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.

َ َ
ـ ﻃﻼق۹/؛ )اﻣﺮﻫﺎ( در > َو َ�ال أ ْم ِر َها< ﮐﻪ آورده )ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺎﮔﻮار ﺧﻮد را( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ )ﻓﺮﺟﺎم

ﻧﺎﮔﻮار ﮐﺎر ﺧﻮد را(ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اداﻣﮥ آﯾﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ)اﻣﺮﻫﺎ(ی دوم ﺑﻪ )ﮐﺎرﺷﺎن( ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه.
ـ ﻣﺠﺎدﻟﻪ) ۱۷/ﻋﻨﻬﻢ( .ﺟﻦ۲/؛ )ﻧﺎ( در )ﺑﺮﺑﻨﺎ( ﭼﻨﺎنﮐﻪ در آﯾﮥ ﺑﻌﺪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه.
َّ

َ

َ

َ

َ

َ َ َ
ك ف َس َّو َ
اك � َع َدل َك< آورده )ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺖ
ـ اﻧﻔﻄﺎر۷/؛ در ﺑﺮﮔﺮدان >ا�ِي خلق
َّ
َ َ
َ
َََ
َ
آورد( ﮐﻪ >� َع َدل َك< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .وﻟﯽ در آﯾﮥ دوم ﺳﻮرۀ اﻋﻠﯽ >ا�ِي َخل َق ف َس َّوى< ﮐﻪ ﻟﻔﻆ )ﻋﺪل(

ﻧﺪارد آورده )ﻫﻤﺎن ﮐﺲ ﮐﻪ ]ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را[ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﻣﻮزون و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺖ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
َ

َ

)ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺖ( اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ >� َع َدل َك< اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ )ﺗﻮ را( در آﯾﮥ ﻫﻔﺘﻢ
اﻧﻔﻄﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ـ ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ ۱۵/و ۱۸؛ )ﮐﻼ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ در آﯾﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ )ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ(
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ب ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪن ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮاري آﯾﻪ

ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺮار
اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽِ ،

ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺗﮑﺮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در

ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﮑﺮار در ﻗﺮآن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﺮار »ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ« ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز
آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻗﻮام و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻣﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ً
ﮐﺮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺳﻮرهﻫﺎی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۵۷

ً
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺮار »اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات«؛ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ
ً
َ َ ّ َ َّ ُ َ ُ َ َّ
ان< ﮐﻪ ﺳﯽ و
ﻣﺨﺼﻮص ،ﻋﯿﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ آﯾﮥ >فبِأ ِي آ�ء ر�ِ�ما ت�ذِب ِ
َ ٌ

ْ َ ّ

ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮرۀ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه وﯾﺎ آﯾﮥ >ف َو�ْل يَ ْو َم�ذ ل ِل ُمك ِذ� َ
�< ﮐﻪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﻮرۀ ﻣﺮﺳﻼت
ٍِ
ِ

ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﯾﺎت ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﺑﺮﮔﺮدان دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ

اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن در ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮاری آﯾﺎت
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮاد از ﺗﮑﺮار در ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و
ﻋﺒﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ واﺣﺪی ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی وی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ً
دﻟﯿﻞ ،اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه و ﻃﺒﻌﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﻧﺠﺎم
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﯾﺎت،
ِ

اﺻﻼﺣﺎت را در آن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮاریﻫﺎ را در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎزﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،داﺷﺘﻦ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﯿﻮهای واﺣﺪ در ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﺎت

ﻫﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ روﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﮐﺎر ،ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﺻﻞ
ذاﺗﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﯾﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ وﻇﯿﻔﮥ ِ
وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮدان ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﻤﮥ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی
ً
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺷﺪهﻫﺎ از آن ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ
ﮐﻪ »در ﻗﺮآن ﻫﯿﭻ ﺣﺮف زاﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد« و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﺣﺘﯽ واو زاﯾﺪی را
َ َّ ُ

َْ ُ

َ

ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﻧﺒﻮده در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ ﺟﺎﺛﯿﻪ> ۱۲ /ل َعل� ْم �شك ُرون<

ً
ﮐﻪ آورده) :و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺷﻮﯾﺪ( ﮐﻪ ﺑﺪون واو ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ً
ﺑﺎور اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺌﻮری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﺷﺪه
اﯾﻦ ِ
ّ ّ َ
اﺳﺖ و ﺣﺮوﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ِان ،ﺛﻢ ،ف و ...ﺑﯽﺟﻬﺖ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و در ﻣﻮاردی ،اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﺗﮑﺮاری را

۵۸ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ً
َ ُ
وح َوا�َّب ّي َ
ﻣﺜﻼ در آﯾﮥ ﻧﺴﺎء> ۱۶۳ /إِنا أوحينا إِ�ْ
ك ك َما أ ْو َحيْ َنا إِ� ن ٍ
� مِن َ� ْع ِده ِ
در ﺗﺮﺟﻤﻪ آورده و
ِِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َوأ َ ْو َحيْ َنا إ َ� إب ْ َراه َ
ِيم <...ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر >أوحينا< ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ِ ِ

اﺳﺖ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد؟ وﻗﺘﯽ آﯾﮥ ﻓﻮق ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد

)اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺎنﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮح و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﺪ از او وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ...وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ( .آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﻤﮥ آﯾﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
َ ُ َ َْ َ ََ ُ َ
ً
َ
نزل مِن �بْل َِك< ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه
نزل إِ�ك وما أ ِ
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ در آﯾﮥ ﻧﺴﺎء> ۶۰/بِما أ ِ
و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ

اﻧﺰل( دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﭼﺮا ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ در آلﻋﻤﺮان ۸۴/و  ۱۹۹و ﻣﺎﺋﺪه ۱۹/ﺑﺪون )ﻣﺎ ِ
ْ

َّ

َ ََ

ْ

َّ

َ َ

َ ُ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﯾﮥ  ۱۳۶ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء > َوالك َِتاب ا�ِي نَ َّزل � َر ُس ِ َ َ
اب ا� َِي أ َنزل مِن �بْل <...ﻧﯿﺰﺑﻪ
و�ِ والكِت ِ
ِ

درﺳﺘﯽ )...و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ]ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان[ ﻧﺎزل
ً
اری
ﮐﺮده اﺳﺖ (...ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ راﺑﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮ ِ
ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .در
آﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ
ِ
ً
َ ُ ْ َّ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺎء ۵۹/و ﻣﺎﺋﺪه ۹۲/و ﻣﺤﻤﺪ> ۳۳/أطِيعوا ا�
َ

ْ

َ

َوأط ُ
ِيعوا َّ
الر ُسول< اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ...

اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ در ﻧﻮر ۵۴ /و ﺗﻐﺎﺑﻦ ۱۲ /ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدان ﮔﺮدﯾﺪه )از
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﻧﯿﺰ( اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ(؛ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ آﯾﺎت
ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ،ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه .ﭼﻨﺎنﮐﻪ

َّ َ
ُ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮرۀ ﻧﻮر در دو آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ  ۵۶ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدَ > :وأَ� ُ
الص� َة َوآتوا
ِيموا
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ
الر ُسول .<...
الز�ة وأطِيعوا
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ َُ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ ﻧﻮر> ۵۲/ومن ي ِطع ا� ورسو�< آورده )و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ

اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ( و ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ را در اﺣﺰاب) ۷۱ /و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده
َ َ َ
ً
)ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن و ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ(؛ وﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در اﺣﺰاب> ۶۶/يَا �ْت َنا أ َط ْع َنا
َ

َ

َّ َ
ا� َوأ َط ْع َنا َّ
الر ُسو�< اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﻤﻮده )ای ﮐﺎش از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ( در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ دو
ً
آﯾﮥ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر آﻣﺪه؟ و از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺮادف ﯾﺎ ﺗﮑﺮاری داﻧﺴﺘﻦ

)اﻃﯿﻌﻮا( در ﺑﺎر دوم در آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺬف آن از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻼﻣﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۵۹

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ذاﺗﯽ و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل َ
ﻋﺮﺿﯽ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺬف دوﻣﯽ رﺿﺎﯾﺖ داد .اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻣﺎرودی ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
دارد ،در ﺑﺤﺚ )ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن( در ﻣﺆﺧﺮۀ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺷﯿﻮه
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :در آﯾﮥ  ۳۳از ﺳﻮرۀ
َ

َّ

َ

َ

َ

َ

ُ َ

َ

ُ
َْ ُ
ا� َوأط ُ
ِين َآم ُنوا أط ُ
ِيعوا َّ َ
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ> :يَا � ُّ� َها ا� َ
ِيعوا َّ
� ْم<.
الر ُسول َو� �بْ ِطلوا أ�مال

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،اﻃﯿﻌﻮا ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم آن و ﻓﺼﺎﺣﺖ آن
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورده و ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻤﺎل ﺷﯿﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ای
ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺒﺎه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ؛ اﻣﺎﻧﺖ را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﯿﻮاﯾﯽ ﺟﻤﻠﻪ
ِ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷ ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺒﺎه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ .و ﯾﺎ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺘﺎن را
ً
ﺗﺒﺎه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ«) .ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ص .(۶۲۴ذﯾﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﯾﺎت ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎل اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻄﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎل ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل
ً
ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه و از ذﮐﺮ آﯾﻪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺷﻨﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﺪا اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ْ

ُ

َ
َ ُ َ
َ
ُُ ُ
ِ� ْم< اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )از آﻧﭽﻪ
ـ آلﻋﻤﺮان۴۹ /؛ >ب ِ َما تأ�لون َو َما ت َّدخ ُِرون ِ� �يوت
ً
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( ﮐﻪ )ﻣﺎ(ی دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ )ﻣﺎ(ی

دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ( ﺑﺎ )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ )ﻣﺎ(ی دوم را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و از ﻣﺆﺧﺮۀ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
َْ

ـ آلﻋﻤﺮان ۱۲۹ /و ﻧﺴﺎء ۱۳۱ /و ۱۳۲؛ > َو ِ َّ�ِ َما � َّ
الس َم َ
ات َو َما ِ� ا� ْر ِض< ﺑﻪ ﺻﻮرت )و ﻫﺮ
او ِ
ِ

آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .در ﻧﺴﺎء ۱۷۰/و ﻟﻘﻤﺎن۲۶/
َ

ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢَ ِ�ّ > :ما � َّ
الس َم َ
ات َو ا� ْر ِض< ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪاش آﻣﺪه )ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
او ِ
ِ
ً
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ( .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ )ﻣﺎ ﻓﯽ( دو ﺑﺎر

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ در
در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر آﻣﺪه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ِ
ِ
ً
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ دو آﯾﻪاﻧﺪ ،رخ داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﻣﺎ ﻓﯽ(؛ )ﻣﻦ ﻓﯽ( آﻣﺪه ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت  ۶۶و  ۶۸ﺳﻮرۀ ﯾﻮﻧﺲ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ

۶۰ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺗﮑﺮاری ﻫﻢ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ  /۱۱۶آلﻋﻤﺮان ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺿﻤﯿﺮ ُ
)ﻫﻢ( را در
ُ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ  /۱۲۴آلﻋﻤﺮان ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺿﻤﯿﺮ )ﮐﻢ( را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از اﺟﺰای ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺷﻮد؟ ﺣﺘﯽ در ﭘﺎرهای آﯾﺎت،
َْ

َ

َ

َّ

ﻣﺎﻧﻨﺪﻃﻪَ �ُ > ۶/ما � َّ
ت َ
ات َو َما � ا� ْر ِض َو َما بَيْ َن ُه َما َو َما �ْ َ
الس َم َ
ال�ى< آورده )ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص
او ِ
ِ
ِ

اوﺳﺖ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک اﺳﺖ( ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر )ﻣﺎ( را
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ در ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﮥ اوﻟﯿﻦ آﯾﮥ ﺳﻮرۀ
َْ

َ

ﺳﺒﺄ > ُ� َما � َّ
الس َم َ
ات َو َما ِ� ا� ْر ِض< ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آورده )ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ
او ِ
ِ

اﺳﺖ از ِآن اوﺳﺖ( ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد؟ در آﯾﺎت ﺷﻮری۴/؛ ﻧﺠﻢ۳۱/؛ ﻣﺠﺎدﻟﻪ۷/؛

ﺻﻒ۱/؛ ﺟﻤﻌﻪ۱/؛ ﺗﻐﺎﺑﻦ) ،۱/ﻣﺎﻓﯽ( دوم در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه؛ وﻟﯽ در ﺣﺸﺮ۱/؛  /۱۳ﺟﺎﺛﯿﻪ۱۳/؛
ﻟﻘﻤﺎن ۲۰/ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

َ ُّ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ
� ُم< آورده )ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و ﭘﺮورﮔﺎر ﭘﺪران ﺷﻤﺎ( و
ﺑﻪ ﻋﻼوه در دﺧﺎن> ۸/ر��م ورب آبا� ِ
ُ ْ ُ َّ َ َّ ُ
�م( آورده )ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم( و در زﺧﺮف۹۶/
دﺧﺎن) ۲۰/عذت بِر ِ� ور� ِ
َّ َ َ ٌ َ ْ َْ
َّ
ٌَ
> َو ُه َو ا�ِي ِ� السماء إِ� و ِ� ا�ر ِض إِ�< آورده )اوﺳﺖ آﻧﮑﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﺒﻮد ]ﺣﻘﯿﻘﯽ[ اﺳﺖ و در

زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺒﻮد ]ﺣﻘﯿﻘﯽ[ اﺳﺖ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﮑﺮاریﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ

َْ
ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﺎﺛﯿﻪَ > ۳۶/ر ّب َّ
الس َم َ
ات َو َر ّ ِب ا� ْر ِض< آورده )ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
او ِ
ِ
ً
زﻣﯿﻦ( .ﮔﻮﯾﺎ )رب( دوم اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.
َّ

َ

ُ ْ

َّ
َ َ ُُْ َ ّ َُُ َُ ُ َ
َُّ ََْ ّ
ا�ِ َو ُر ُسلِهِ < ...اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
�دون أن �ف ِرقوا ��
ـ ﻧﺴﺎء۱۵۰/؛ >إِن ا�ِين ي�فرون بِا�ِ ورسلِهِ و� ِر

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه) :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ

ََْ ّ
ا�ِ َو ُر ُسلِهِ< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ )ﻣﯿﺎن آﻧﺎن( اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ (...ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد >��
ً
ً
اوﻻ ﺑﺮﮔﺮدان )ﺑﯿﻨﻬﻢ( اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر .ﺛﺎﻧﯿﺎ واژۀ )آﻧﺎن( در ﻋﺒﺎرت )ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﺎن
ً
آﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ( ﺻﺮﻓﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در آﯾﻪ )ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ( آﻣﺪه و ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺮۀ )آﻧﺎن( ﻗﺮار ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ
ً
ً
ً
)ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ( و اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎ )ﺗﺒﻌﯿﺾ( ﻣﻌﺎدل دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای
َ

ُ ْ

)أن ُ� َف ّ ِرقوا( ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاد آﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد و در آن ﺻﻮرت،

َ
َْ َُُّ ْ ََْ َ َ ّْ
� ُ� َف ّر ُق َ� ْ َ
�
ح ٍد مِن ُه ْم< ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺮه> ۲۸۵/
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺎء> ۱۵۲/لم �ف ِرقوا �� أ
ِ
َ
أ َح ٍد ّمِن ُّر ُسلِهِ< ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۶۱

َ

َ َ َّ َ ُ
� ُم< دو ﺑﺎر آﻣﺪه وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت )رام ﮐﺮده اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ـ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۳۳ /؛ >وسخر ل
ً
ﺷﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ )رام ﮐﺮده اﺳﺖ( و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ّ
)ﻣﺴﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

ـ ﮐﻬﻒ۱۸ /؛ >مِنْ ُه ُم< در ﺑﺎر اول ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮوز ﻧﮑﺮده
ً
وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم
و ﺗﺄﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

ُّ َ َ َ
َ ُ
ع َمن � َّ
الس َم َ
ات َو َمن
ـ ﻧﻤﻞ۸۷/؛ > َمن ِ�< در ﺑﺎر دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪهَ > .و َ� ْو َم يُنفخ ِ� الصورِ �ف ِز
او ِ
ِ
َْ
ِ� ا� ْر ِض< ﮐﻪ آورده )و ]ﯾﺎد آر[ روزی را ﮐﻪ در ﺻﻮر دﻣﯿﺪه ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
َ
َُ َ
ُّ
ور ف َصع َِق َمن ِ�
و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ...ﺑﻬﺮاﺳﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ زﻣﺮ> ۶۸/ونفِخ ِ� الص ِ
َْ
َّ
الس َم َ
ات َو َمن ِ� ا� ْر ِض< ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آورده )و در ﺻﻮر دﻣﯿﺪه ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ
او ِ

در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯽﺟﺎن اﻓﺘﺪ( .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد دو آﯾﻪای ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت،
اﺳﺘﺎری دﻗﯿﻖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺮ
ِ

ﻣﯽدﻫﺪ و اﻻ ﮐﻠﯿﺎت اﻣﻮر را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
َ َ

َ َ

َ ً َ َ

ْ

ـ ﻗﺼﺺ۵ /؛ >�ْ َعل ُه ْم< دوم در > َو�ْ َعل ُه ْم أ� ِ َّمة َو�ْ َعل ُه ُم ال َوارِ� َِ�< ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ُُ

ـ اﺣﺰاب۵۳ /؛ )ﻗﻠﻮب( در >قلو� ِ ِه َّن< .ﮐﻪ آورده )دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ )دﻟﻬﺎی

ﺷﻤﺎ و دﻟﻬﺎی آﻧﺎن( ﺑﺎﺷﺪ.

َّ َ ْ ً َ َ َ
ََ َ
َّ َ ْ ً
َّ
َّ
ت ا�ِ �وِ��<
� َد ل ُِسن ِ
� َد ل ُِسن ِ
ت ا�ِ �بدِي� ولن ِ
ـ ﻓﺎﻃﺮ۴۳ /؛ ﺑﺨﺸﯽ از آﺧﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ >فلن ِ

ً
ﺑﯽدﻟﯿﻞ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه) .و ﺳﻨﺖ ﺧﺪا را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ( .واﻗﻌﺎ ﺑﻌﯿﺪ
ً
اﺣﺘﯿﺎط وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮم در ﺷﺮح آﯾﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﻀﺎ ،ﺑﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ
ِ

ﺻﻮرت ﻣﻼل آوری ﻋﺒﺎرت »اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ« ﯾﺎ ﺟﻤﻠﮥ »و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ« را ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ در
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎز و ّ
ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ
ً
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻪ را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازد .اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ
ً
ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ و ﻣﺜﻼ در ﯾﺲ ۹/ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده و ﮐﻠﻤﮥ ) َس ًّدا( را
ْ

َ

ْ

َْ
َ َ َ َ
� �يْدِي ِه ْم َس ًّدا َوم ِْن َخل ِف ِه ْم َس ًّدا = و از
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺎر در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮﮐﺮده )وجعلنا مِن � ِ

ﭘﯿﺶ روی آﻧﺎن دﯾﻮاری و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن دﯾﻮاری ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ(؟!

ّ
ّ
ا�ِ( آﯾﮥ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آﯾﮥ
ا�ِ( در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﻪ )
ـ ﻓﺘﺢ۳ /؛ )

دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ اداﻣﮥ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﯾﺖ ،آﯾﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

۶۲ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

َ

َ َ ُ
� ْم< در ﺑﺎر دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه .در
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺘﺢ ۱۱/ﻧﯿﺰ >أراد ب ِ
ْ

َ

ﻓﺘﺢ ۱۷/واژۀ )ﺣﺮج( ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر در ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻣﺪه .در ﻓﺘﺢ ۲۶/ﻫﻢ ) َ
ا� ِم َّية(

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه.

َ َْ َ ُ َ ُ ْ َْ ََْ ُ ْ َْ ْ
خ َو َا� ُه ْم أَ ْو َع َ
شِ� َ� ُه ْم< ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر
ـ ﻣﺠﺎدﻟﻪ۲۲ /؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( در >ولو �نوا آباءهم أو ��ناءهم أو إ ِ

ً
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه؛ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﺮادی ﺑﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ در
اﯾﻦ آﯾﻪ و دو آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ
ً
ﻣﻮارد ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﮐﻼم وﺣﯽ زاﯾﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪارد« )ص .(۱۲۵۲اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮرۀ ﻃﺎرق در ﺷﺮح واژۀ )ﻟﻤﺎ(
آورده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪّ » :ﻟﻤﺎ را ]ﺑﺮﺧﯽ[ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و )ﻣﺎ( را زاﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﮐﻼم وﺣﯽ زاﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را زﯾﻨﺘﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن( .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﺎ
وﺳﻮاس ﺑﺠﺎ را در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد و در
اﯾﻦ اﻧﺪازه دﻗﺖ دارد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻢ از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ دﻗﺖ و
ِ

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد.

ِ
َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُ ُ ْ ََ ََْ ُ ُ
� ْم< ﮐﻪ آورده )ﻫﺮﮔﺰ
ـ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۳ /؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﮐﻢ( در >لن تنفع�م أرحام�م و� أو�د

ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد(.
ﺧﻮﯾﺸﺎن و
ِ

ـ در آﯾﺎت  ۳۴ﺗﺎ  ۳۶ﺳﻮرۀ ﻋﺒﺲ ﻫﻢ ﺿﻤﯿﺮ )ه( ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎر

ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و
دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺖ؛ وﻟﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
2ـ ﺳﻬﻮاﻟﻘﻠﻢﻫﺎ

ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار آﯾﮥ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮادﻫﺎی ﺷﮑﻠﯽ و ﻇﺎﻫﺮی در
ِ
ً
ﺑﺰرگ ،و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﮔﺮ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ،ﻧﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﺪ ﯾﺎ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای وی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ و ﮐﺎﺳﺘﯽای ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪاش؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۶۳

ً
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪی ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﺑﺮﮔﺮدان آن را
ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
وﺟﻬﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻬﺪ .ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ِ

اﻫﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،داﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آنﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ارﺗﻘﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻫﻤﺮ ِ
ً
ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻌﻀﺎ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻬﻮاﻟﻘﻠﻢﻫﺎ ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

َ
َ
ُ ُ
ُّ ْ
ـ ﺑﻘﺮهَ > ۲۰۰/ف ِم َن َّ
ا� ِ
ا�� َيا َو َما ُ� ِ� ا�خ َِرة ِ م ِْن َخ� ٍق< اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
اس َمن َ�قول َر َّ� َنا آت َِنا ِ�

ﺷﺪه )ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ]ﻓﻘﻂ[در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و اﯾﻨﺎن در آﺧﺮت
ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ( .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﭼﺸﻢ ،ﺧﻄﺎی ذﻫﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ،

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .در ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ً

ْ

ً

ﺑﻘﺮهَ > ۲۰۱/ر َّ� َنا آت َِنا � ُّ
ا�� َيا َح َس َنة َو ِ� ا�خ َِرة ِ َح َس َنة< از ﺟﻤﻠﮥ آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
ِ

ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه و در ﻗﻨﻮت ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ )ﺣﺴﻨﻪ( ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺑﻘﮥ

َ َ
ِيل ل َِّ� َ
ِين
ذﻫﻨﯽ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﻣﻌﺎدل آن ،ﯾﻌﻨﯽ )ﻧﯿﮑﯽ( را آورده .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﺤﻞ> ۳۰/و�
َّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ
ا�قوا ماذا أنزل ر�
� ْم< رخ داده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )و ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺪ (...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ )اذ( ﯾﺎ )اذا( ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل )ﭼﻮن( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎی

َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
نزل
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﮥ �> ۲۴ذا �ِيل لهم ماذا أ
ً
َ ُّ ُ
ر�
� ْم< ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻠﻤﮥ )اذا( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )و ﭼﻮن ﺑﻪ

ً
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  .(...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ِان دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ

ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در آن راه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﻤﺎر ﺑﻮد.
َ

َ

َ

ـ در آلﻋﻤﺮان ۱۷۷/ﻋﺒﺎرت > َول ُه ْم َعذ ٌ
اب أ ِ� ٌم< ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )و آﻧﺎن را ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(
َ

َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت > َول ُه ْم َعذ ٌ
ٌ
عظِيم< ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
اب
َ

ْ

ّ
ُ
ا�ِ َو ُر ُسلِهِ< آورده )ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ( در
ـ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺴﺎء> ۱۷۱/فآمِنوا ب ِ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در آﯾﻪ ) ُر ُسلِهِ( آﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،ﻧﻪ )رﺳﻮﻟﻪ( ﮐﻪ ﻣﻔﺮد
اﺳﺖ.

ُ
َ ُّ
� ّل َ ْ
� ٍء َعل ٌِيم< ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ(
ـ در ﻧﺴﺎء ۱۷۶/ﻋﺒﺎرت >وا� ب ِ ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف ﺑﯽدﻟﯿﻞ )واو() ،ﻋﻠﯿﻢ( را ﻫﻢ )ﻗﺪﯾﺮ( ﻓﺮض ﮐﺮده و آﯾﻪ را اﺷﺘﺒﺎه

۶۴ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ )ﺷﺊ( ﻧﮑﺮه را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن در
اداﻣﮥ ﻣﻘﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
َ ْ

ُ ْ َ َ
ﻣﺎﺿﯽ ﺳﺎده و )از آﻧﭽﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و آﯾﮥ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ـ در ﻣﺎﺋﺪه> ۱۴/ب ِ َما �نوا يَصن ُعون<
ِ
ُ

ُْ

ُْ ُ َ
ون< ﺑﻪ )ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ( ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،وﻗﺘﯽ ﻓﻌﻞ
ﻣﺎﺋﺪه >كنتم �ف

ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺘﻤﺮاری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮐﻤﮑﯽ )ﮐﺎن( ﺑﺎ ﻣﻀﺎرع ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺘﻤﺮاری ﺑﻪ ﻣﺎﺿﯽ
ﺳﺎده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎﺋﺪه ۱۰۵ /و اﻧﻌﺎم.۸۸ /
ُّ ُ

َََْ ََْ ُ
ث مِن � أ َّمة َشه ً
يدا< ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )...از ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ
ـ ﻧﺤﻞ۸۴ /؛ >و�وم �بع
ِ ٍ ِ

َ ُ
اﻧﮕﯿﺰﯾﻢ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﮥ  ۸۹ﻧﺤﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ آﯾﮥ ﺑﻌﺪ > َو َ� ْو َم �بْ َعث
َ
ُ ّ ُ َّ َ ً َ
يدا َعليْ ِهم ّم ِْن أ ُنفسِ ِه ْم< اﺳﺖ ﮐﻪ در آن )ﻋﻠﯿﻬﻢ( آﻣﺪه و در آﯾﮥ ﻗﺒﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻬﻢ( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
� أم ٍة ش ِه
ِ� ِ

ً
ﻣﻌﺎدﻟﺶ )ﺑﺮ آﻧﺎن( آورده اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﻄﺎی ﭼﺸﻢ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ روز آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ

ْ

َ

ـ اﻋﺮافَ > ۹۴/و َما أ ْر َسل َنا ِ� ق ْر َ� ٍة ّمِن نَّ ّ
� <...آورده )و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﭻ دﯾﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ٍِ
اﻧﺤﺼﺎری )ﻫﯿﭻ( را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای )ﻧﺒﯽ( آورد ﻧﻪ )ﻗﺮﯾﻪ( ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ (...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻔﯽ
ِ
ﺣﺮف ّ
ﺟﺮ زاﯾﺪ )ﻣﻦ( ﻣﻌﺎدل )ﻫﯿﭻ( ﺑﺮ ﺳﺮ )ﻧﺒﯽ( آﻣﺪه .ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺖ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﻫﯿﭻ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﺎری )ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ( ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .(...ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎرم ،ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﭘﻮرﺟﻮادی ،ﺑﻬﺮامﭘﻮر ،ﺣﺪادﻋﺎدل و ﺣﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻮی ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن
ً
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﻋﯿﻨﺎ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ  ۲۳ﺳﻮرۀ زﺧﺮف ﻫﻢ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
َ َّ
ـ ﻧﺤﻞ۱۲۵/؛ >ضل< ﺑﻪ )ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﻻ در ﺷﺮح واژهﻫﺎ ﺑﻪ
ً
ّ
درﺳﺘﯽ آن را )ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ( ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﻮن )ﺿﻞ( در اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ )ﻣﻬﺘﺪﯾﻦ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﮔﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ.

َ ْ ْ َ ُ َّ َ ً َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
ْ َ َْ
اب< اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
� جعلنا ِ�ح ِدهِما جنت ِ
ا�ب لهم مث� رجل ِ
ـ ﮐﻬﻒ۳۳/؛ >و ِ
� مِن أ�ن ٍ

َ
ﺷﺪه )و ﺑﺮای آﻧﺎن َﻣﺜﻠﯽ ﺑﺰن :دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ داده ﺑﻮدﯾﻢ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ً
)دو ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻮن ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﮥ )دو( ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )دو ﻣﺮد ...آن دو ...دو
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ( ،ﺧﻄﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۶۵

َ
َ
ـ ﺷﻌﺮاء۲۲ /؛ > َ� ُم ُّن َها َ َ َّ
�< ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻣﯽﻧﻬﯽ( ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻣﯽﻧﻬﯽ( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺿﻤﺎﯾﺮ ،در آﯾﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ وﺣﺪه اﺳﺖ.
ََْ

َ َ

ُ

َ
َ َْ ٌ
ان ُّمب ٌ
�< ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﭘﺲ ]ﻣﻮﺳﯽ[ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ـ ﺷﻌﺮاء۳۲ /؛ >ف�ل� َع َص ُاه فإِذا ِ� �عب
ِ

ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎن دم اژدﻫﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﻧﺎﮔﻬﺎن( ﻗﯿﺪ اژدﻫﺎ ﺷﺪن

اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﯿﺪ اﻓﮑﻨﺪن .ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )آﻧﮕﺎه )ﻣﻮﺳﯽ( ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد را
ﻓﺮو اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اژدﻫﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ( .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮم در آﯾﮥ  ۴۵ﺷﻌﺮاء ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آﯾﮥ  ۳۲ﻫﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده.
ْ

ُ

َ

َ ُ ََْ َ
ون< دو ﺑﺎر ﮐﻠﻤﮥ )ﻣﺎ( آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎر اول ﭘﺮﺳﺸﯽ و
ـ در آﯾﮥ  /۱۱۲ﺷﻌﺮاء > َو َما عِل ِ� بِما �نوا �عمل

ﺑﺎر دوم ﻣﻮﺻﻮل اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﺎن ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ؟!( ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ
اﺳﺖ؟( .ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان )آﻧﺎن( را ﻫﻢ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد زﯾﺮا در آﯾﻪ ﻣﻌﺎدﻟﯽ
ً
ُ َ
َ ُ
ﻣﺎﺿﯽ
درﺳﺘﯽ
ﺑﻪ
(
ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ )�نوا َ� ْع َملون
ِ
اﺳﺘﻤﺮاری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
َ

ْ

َ َ

ََ َ َ
ُْ
� َعن َض�� ِ ِه ْم< ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻮران را
ـ ﻧﻤﻞ۸۱/؛ >وما أنت بِهادِي الع ِ

از ﮔﻤﺮاﻫﯽﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ( .ﯾﻌﻨﯽ )ﺑﻬﺎدی( را از )ﻫﺎد ﯾﻬﻮد( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ از )ﻫﺪی ﯾﻬﺪی( .ﺗﺮﺟﻤﮥ

اﻫﯽﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ(.
ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و ﺗﻮ رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻮر دﻻن از ﮔﻤﺮ ِ
ـ ﺣﺪﯾﺪ ۱۹ /و ۲۵؛ در اﯾﻦ دو آﯾﻪ ،دو ﺑﺎر ُ)ر ُﺳﻠﻪ( ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )رﺳﻮﻟﺶ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﺮد
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه.
ـ ﯾﺲ۲۸/؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس )ﻧﻤﯽ ِﺳﺰﯾﺪ(؛ )ﻧﻤﯽ ِﺳﺰد( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﻓﺎﻃﺮ ۱۰/و ﺗﻐﺎﺑﻦ۹/؛ َ)ﻣﻦ( ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﺮط اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ )ﻫﺮﮐﺲ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﻮارد
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ
َّ َ َّ َ
ً
الر ُسول <...آورده )و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل
ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در آﯾﮥ  ۶۹ﻧﺴﺎء > َو َمن يُطِعِ ا� و
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ (...و در ﺷﺮح واژهﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺷﺮط اﺳﺖ) ...ص .(۱۷۸در ﺣﺎﻟﯽ
َ

ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ َ > ۸۰و َّم ْن يُطِعِ َّ
الر ُسول <...ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )ﻫﺮ
ً
ﮐﺲ (...آورده اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده) .ص (۱۸۱ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ

َّ ْ َ َ
در آﯾﮥ دوم و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮرۀ ﻃﻼق ﻫﻢ )ﻣﻦ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،وﻟﯽ در آﯾﮥ ﺳﻮم > َو َمن َ� َت َو� �
ّ
ا�ِ <...ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ.(...

۶۶ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ّ َ

َّ ُ ُ
� ٍء بَ ِص ٌ
�ل ْ
�< ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ـ ﻣﻠﮏ۱۹/؛ >إِنه ب ِ ِ
ً
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮح ﻟﻐﺎت )ﺑﺼﯿﺮ( را ﺑﯿﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ از

ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺮه ﺑﻮدن )ﺷﺊ( در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

ّ
ْ ُ
َ
َ
ت ال َواق َِعة< ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه .ﯾﮏ ﺑﺎر در اداﻣﮥ آﯾﮥ
ـ ﺣﺎﻗﻪ۱۵/؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ >� َي ْو َم� ِ ٍذ َو� َع ِ

 ۱۴-۱۳ﮐﻪ آورده )در آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﮥ ﺑﺰرگ ]و ﻣﻬﯿﺐ ﻗﯿﺎﻣﺖ[ رخ ﻣﯽدﻫﺪ( و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ذﯾﻞ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۵و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ )ﭘﺲ در آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ آن واﻗﻌﻪ ]و رﺧﺪاد ﺑﺰرگ ﻗﯿﺎﻣﺖ[ رخ دﻫﺪ(.
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﯾﮏ آﯾﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود ـ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا در ﺗﺮﺟﻤﮥ
ِ

ﺿﺮورت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟! ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ
ِ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﺎره و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .3ﮐﻢدﻗﺘﯽ در ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘـﯽ
ﮐﺮد؛ وﻟﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﺶ ﺳـﺘﻮدﻧﯽ ،در ﺑﺮﺧـﯽ
ِ
ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ و ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﭼﻨﺪ ﻫـﺰار آﯾـﮥ
ﻗﺮآن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺷـﺪن
ً
ﯾﮏ اﺛﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ اﺻﻼح ﺷﻮد .ذﯾﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ـ ﺑﻘﺮه۷/؛ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ )ﺳﻤﻌﻬﻢ( ﺑﻪ )ﺷﻨﻮاﯾﯽﺷﺎن( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
)اﺑﺼﺎرﻫﻢ( ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن( ﺑﻪ )ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن( ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ
)اﺑﺼﺎر( ﺑﻪ )ﭼﺸﻤﻬﺎ( و )ﻗﻠﻮب( ﺑﻪ )دﻟﻬﺎ( ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ )ﺳﻤﻊ( را ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺷﻨﻮاﯾﯽ( ﺑﻪ )ﮔﻮش(
ََ

َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ ۲۰ﺑﻘﺮه >� َه َب � ِ َس ْم ِع ِه ْم َو�بْ َصارِه ِْم< ﻧﯿﺰ )ﺷﻨﻮاﯾﯽ و
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺎدل دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن )اﺑﺼﺎر( ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﯾﮥ
َ َ

ْ

َ

َْ

ُ
� ُم ال َّس ْم َع َوا�ب ْ َص َار َوا�ف� ِ َدةَ< آورده )و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻗﻠﺐﻫﺎ
 ۹ﺳﺠﺪه > َو َج َعل ل
ً
آﻓﺮﯾﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ را در ﻧﺤﻞ ۷۸/ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻮش و دﯾﺪﮔﺎن و دﻟﻬﺎ

ﻗﺮار داد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﻢ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ )ﺟﻌﻞ( را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻮرۀ ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی )آﻓﺮﯾﺪ(
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮوﻓﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ )ﻗﺮار داد( آورده .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ را در ﻣﻠﮏ) ۲۳/و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۶۷

و ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﻗﻠﺒﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ )ﮔﻮﺷﻬﺎ(را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻔﺮد ،ﺟﻤﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده .و اﻟﺒﺘﻪ
َّ

َْ

َ َ َ

َْْ

َ
ُ
ُ
� ُم َّ
الس ْم َع َوا�بْ َص َار َوا�ف� ِ َدةَ< رخ داده و در
ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻣﺆﻣﻨﻮنَ > ۷۸/وه َو ا�ِي أ�شأ ل

آﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ را ﻣﻔﺮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده )و اوﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل آﻓﺮﯾﺪ( .اﯾﻦ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﯿﺮ ّ
ﻓﺼﻠﺖ ۲۰/و  ۲۲و اﺣﻘﺎف ۲۶/ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ِ
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ،و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ وﯾﺮاﺳﺘﺎر در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ
ُ َ ُّ َ ََْ ُ ْ َ َْ َ ْ َ
ُ
اء� ْم< ﺑﻪ )ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را
ح ُيون � َِس
ـ ﺑﻘﺮه۴۹ /؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ >يذ ِ�ون ��ناء�م و�ست

ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ]ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺘﻌﺎت[ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ( درﺳﺖ و ﺑﯽاﺷﮑﺎل
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و اﮔﺮ دﺧﺘﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮح آﯾﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﻮد .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎری ﺧﻼف رﻓﺘﺎر اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ـ ﺑﻘﺮه۲۷۵ /؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ،ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻫﻢ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرع ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و در اﯾﻦﺑﺎره ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده؛ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
َ

َ

ٌ

َ ََ

ََ

ﭼﺮا >� َمن َجاءهُ َم ْوع َِظة ّمِن َّر ّ�هِ ف َ
انت َ
� فل ُه َما َسلف< ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﺿﯽ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ
ِ

ﮐﻪ ﭘﻨﺪی از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺪو رﺳﯿﺪ ]و از اداﻣﮥ رﺑﺎﺧﻮاری[ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد (...ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه؟ اﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎی )رﺳﯿﺪ( )رﺳﺪ( و ﺑﻪ ﺟﺎی )اﯾﺴﺘﺎد( )اﯾﺴﺘﺪ( ﺑﯿﺎورد ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻣﺎرودی ﻫﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده )ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪرزی از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ و )از
رﺑﺎﺧﻮاری ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨﺪ(.

ـ آلﻋﻤﺮان ۱۵/و ﻧﺴﺎء۵۷/؛ >أ َ ْز َو ٌ
اج ُّم َط َّه َر ٌة< ﺑﻪ )ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .وﻟﯽ در ﺑﻘﺮه۲۵/

)ﺟﻔﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه( آورده ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در
َ

َ َ

َ

َْْ

َ

ُ
ُ
ُ
اجا َوم َِن ا�� َع ِام أ ْز َو ً
سِ� ْم أ ْز َو ً
اجا< درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )و از ﺟﻨﺲ
ﺷﻮریَ > ۱۱/ج َعل ل�م ّم ِْن أنف

ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد و از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪ( .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
)ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ( و ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن )ﺟﻔﺘﻬﺎﯾﯽ( آورد ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ََ

ْ

ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ
ون< را )آﯾﺎ آﻧﺎن اﺣﮑﺎم ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟!( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ـ ﻣﺎﺋﺪه۵۰/؛ >أفح�م ا�اهِل ِيةِ �بغ
ً
ً
ﮐﺮده ﮐﻪ اوﻻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوردن اﺣﮑﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ در آﯾﻪ آﻣﺪه ﻣﻔﺮد اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ

ّ
َ ْ
)اﺣﮑﺎم ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ( در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اداﻣﮥآﯾﻪ ﮐﻪ آﻣﺪه > َو َم ْن أح َس ُن م َِن ا�ِ
ْ
ُحك ًما< و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ )ﺣﮑﻢ( را )داوری( ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎرودی

۶۸ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

داوری )دورۀ( ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ؟( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ و آﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﮥ
)آﯾﺎ
ِ
َ

َ َ

ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُّ
 ۴۸و  ۴۹ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ا�< ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
داوری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ >فاح�م بينهم بِما أنزل
ِ
َ

َ

ُ َ َ

ْ

ُْ

َ َ َ َّ
ً ّ ْ ُ َّ
نزل إِ�ْ َك مِن َّر ّ� ِ َك ُطغ َيانًا َو�ف ًرا< اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )و
ـ ﻣﺎﺋﺪه۶۴/؛ >ول ِ
��دن كث ِ�ا مِنهم ما أ ِ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﮐﻔﺮان ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ( .ﻫﻤﯿﻦ
ً
آﯾﻪ ﻋﯿﻨﺎ در ﭼﻬﺎر آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ  ۶۸ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ از

ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ]ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ راه ﻧﻤﯽآورد ﺑﻠﮑﻪ[ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﮐﻔﺮانﺷﺎن
ً
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ( .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ،دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ آﯾﻪ اراﺋﻪ
ُ َ
ﻣﯽﺷﻮد .در اوﻟﯽ )أنزل( ﺑﻪ )ﻣﯽﺷﻮد( و در دوﻣﯽ ﺑﻪ )ﺷﺪه( ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮد)َ .و( در آﯾﮥ اول ﻫﻤﺎن
ِ

واو؛ وﻟﯽ در دوﻣﯽ )ﻟﯿﮑﻦ( ﻣﯽﺷﻮد .در اوﻟﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ِ)ﻣﻦ( در )ﻣﻨﻬﻢ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﺎن( وﻟﯽ در دوﻣﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه )ﮐﻔﺮاﻧﺸﺎن(.
َ

ـ اﻧﻌﺎم۱۴/؛ ﻋﺒﺎرت > ُ� ْطع ُِم َو� ُ� ْط َع ُم< ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﻃﻌﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻃﻌﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد(

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ اﯾﺮاد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد۱ :ـ )ﻫﯿﭻ ﮐﺲ( در ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺴﺖ۲ .ـ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﻓﺎرﺳﯽﺳﺎزی در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد۳ .ـ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ و
ﻓﺎرﺳﯽ روان اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﺧﻮراﻧﻨﺪ( .ﻣﺘﺮﺟﻢ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ِ
ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل آورده؛ وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل و ﻧﺎﯾﺐ ﻓﺎﻋﻞ.
ُ

َ

ُ

َّ ْ َْ ُ َ
ون< آورده )آﻧﮕﺎه ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ـ اﻧﻌﺎم۳۸/؛ در ﺑﺮﮔﺮدان >� َّم إِ� ر� ِ ِهم ��
ً
ً
ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ( اﯾﺮادﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .اوﻻ )ﺟﻤﻠﮕﯽ( در ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮاﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮﻣﺎرودی ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ )ﺳﭙﺲ )ﻫﻤﻪ( ﺑﻪ ﺳﻮی
ً
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮔﺮدآورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ )اﻣﻢ( ﺑﻪ )اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﭼﻮن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ )ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ( ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ.

ـ اﻧﻌﺎم۷۱/؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل >نُ َر ُّد< ﺑﻪﺟﺎی )ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ( ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )واﭘﺲ روﯾﻢ( ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
ْ
ً
َّ ََّ
َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ات من �شاء< ،اوﻻ ﭼﺮا )ﺣﺠﺘﻨﺎ( ﺟﻤﻊ
ـ اﻧﻌﺎم ۸۳ /و ﯾﻮﺳﻒ۷۶ /؛ >وت ِلك حجتنا ...نر�ع درج ٍ
ً
)درﺟﺎت( ﻧﮑﺮه اﺳﺖ و ﺗﻨﻮﯾﻦ ﺟﺮ دارد و ﺑﻪ ِ)ﻣﻦ( اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
و )دﻻﯾﻞ ﻣﺎ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه؟ ﺛﺎﻧﯿﺎ
ٍ
اﺳﺘﻮار اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻣﺎرودی در ﻫﺮ دو
)درﺟﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ (...ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ و
ِ
ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺎﺳﺖ ...ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ )درﺟﺎﺗﯽ( ﻓﺮا ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ(.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

َ َ َّ

 ۶۹

َ ُ

َ
ُْ
ون< ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم و )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽروﯾﺪ؟!(
ـ اﻧﻌﺎم۹۵/؛ >ف�� تؤفك

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎرودی )ﭼﮕﻮﻧﻪ )از
ﺣﻖ(ﺑﺎزﺗﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ؟( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

َ ً َّ َ َ َّ ُ َ
ون< ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺠﺒﯽ )ﭼﻪ
ـ اﻋﺮاف ۳/و ﻧﻤﻞ۶۲/؛ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ >قل ِي� ما تذكر
َ ً َّ َ ْ ُ ُ َ
ون< ﺑﻪ )ﭼﻪ اﻧﺪک ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﺰارﯾﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد؟ در
اﻧﺪک ﭘﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ( و >قل ِي� ما �شكر

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎرودی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ آورده )اﻧﺪک ﭘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ( و )اﻧﺪک ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﺰارﯾﺪ( و
ً
َ ً َّ َ ْ ُ ُ َ
ون< را )اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﺰارﯾﺪ(
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺜﻼ ﺳﺠﺪه> ۹/قل ِي� ما �شكر
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و در آﯾﺎت ﻏﺎﻓﺮ ۵۸ /و ﻣﻠﮏ ۲۳/و ﺣﺎﻗﻪ ۴۰ /و  ۴۲ﻫﻢ درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
َ ْ

ُ

َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ون< را )ﭼﻪ ﺑﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮥ دوم ﺳﻮرۀ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن >إِ�هم ساء ما �نوا �عمل
ً
ﮐﺮده وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﺗﻮﺑﻪ ۹/آورده )اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪ ﻋﻤﻞ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( و در ﻣﺠﺎدﻟﻪ) ۱۵/زﯾﺮا اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮوز اﯾﺮادﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ََ ْ َ

َ َ

َ ُ َ َّ ُ
� ْم � ال َعالم َ
�< ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ )او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ
ـ اﻋﺮاف۱۴۰/؛ >وهو فضل
ِ

ﺗﻔﺴﯿﺮی داﺧﻞ ﻗﻼب دارد اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮی داد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .از ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ ﻫﺰاران اﻓﺰودۀ
ِ

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ )ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﺎن( ﯾﺎ )آن دوران( را
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎرت
ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﯾﮑﯽ دو ِ
ِ

ﭘﯽ
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋ ِ
ﺑﻌﺪ از )ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن( ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﯽﺟﻬﺖ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪِ ،
ادی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﯿﻞ در ِ
اﺛﺒﺎت آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ.

َ َ َ َ ً
ِيق َّا�ِي َ� ْ َ
�ى َولَ�ِن تَ ْصد َ
ـ ﯾﻮﺳﻒ۱۱۱/؛ ﺿﻤﯿﺮ )ه( در > َ� ْ َ
ِيثا ُ� ْف َ َ
�
� يَ َديْهِ< درآﯾﮥ >ما �ن حد
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ ً ّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ون< ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ
يديهِ و�ف ِصيل � � ٍء وهدى ور�ة ل ِقو ٍ� يؤمِن

)ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪۀ آن ]ﮐﺘﺎﺑﯽ[ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎﺳﺖ( ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﻢ( ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ )ه( آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
َ َ

َّ

َ

ً

َ
� ُد ل ُِسنت َِنا �ْ ِو��< ﺑﻪ )و ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮی
ـ اﺳﺮاء۷۷/؛ >و� ِ

ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﺎدل )ﻫﺮﮔﺰ( در آﯾﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺎدل )ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ( .روﺷﻦ
َ

َ

ً

َ ُ َّ َّ
َ
ا�ِ َ�بْدِي�< ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن آﻣﺪه ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎی
�د ل ِسنةِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی >ولن ِ
َ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺪون وﺟﻮد )ﻟﻦ( ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آوردن ﻣﺘﺮادفﻫﺎ

۷۰ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

در ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ درﺳﺖ و ﺳﺮراﺳﺖ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و در ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ(.
َ

ْ

َ

ْ

ََْ
سد َ
ِين< اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )در زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ(.
ـ ﻋﻨﮑﺒﻮت۳۶/؛ >� �عث ْوا ِ� ا� ْر ِض ُمف ِ
ْ
َ
ً
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎ > ُم ْفسِ د َ
ِين< ﮐﻪ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮای >� َ� ْع َث ْوا< اﺳﺖ اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ را در ﺑﻘﺮه) ۶۰/و در زﻣﯿﻦ ،ﺗﺒﺎﻫﮑﺎراﻧﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺰﯾﺪ( آورده و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﭘﺎرﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و در
)در زﻣﯿﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ( آوردهاﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ و
ِ
اﯾﻦ )ﺳﺮ(زﻣﯿﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ آﺷﻮب ﻧﻮرزﯾﺪ(.
ً
َّ َ َ ُ ْ َ
ات ال ُع�< ﺑﻪ )ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ )اﻟﻌﻠﯽ( ﯾﺎ
ـ ﻃﻪ۷۵/؛ >ا�رج

ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ )ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪﻫﺎ( ﯾﺎ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد) .اﻟﮑﺒﺮی( ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ
َّ َ ْ ُ
ً
كَْ
�ى< ﺑﻪ )ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺗﺶ( و )اﻟﺤﺴﻨﯽ(
ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻼ در اﻋﻠﯽ> ۱۲/ا�ار ال
ََ

ْ َ ْ ُ

در رﻋﺪ ۱۸/ﺑﻪ )ﻧﮑﻮﺗﺮﯾﻦ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎزﻋﺎت> ۲۰/فأ َر ُاه ا�يَة الك ْ َ
�ى< آورده )ﭘﺲ

َ َ
َّ َّ ُ
امة
اءت الط
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد( اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﮥ > ۳۴فإِذا َج ِ
ْ ُ
كَْ
ال
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﺑﺰرگ رخ دﻫﺪ( ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ و در ﺳﻮرۀ
�ى< ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده )آن ﮔﺎه آن
ِ
َ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ
اﻋﻠﯽ�> ۲۴/نا ر��م ا��< را ﺑﻪ )ﻣﻨﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ( ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ واﺣﺪی را در

ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ُّ َ ّ َ
ات< در آﯾﺎت ﺣﺞ ،۷۲ /ﺳﺒﺎء ،۴۳/ﺟﺎﺛﯿﻪ ،۲۵/اﺣﻘﺎف ۷/و ﻗﺼﺺ،۳۶/
ـ دو واژۀ )ﺑﯿﻨﺎت( و >مبيِن ٍ

ﻗﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت ﻧﻮر ۱ /و  ۳۴و ۴۶و ﻋﻨﮑﺒﻮت ۴۹/و ﻧﻮر ۹/و ﻃﻼق ۱۱/ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

َ
ـ ﻣﺮﯾﻢ۴۱ /؛ >� َن صِ ّد ًِيقا نَّبِ ًّيا<) ،ﺑﺲ راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ در /۵۶
ً
َ
ﻣﺮﯾﻢ )راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد( ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ > َو� َن َر ُسو� نَّبِ ًّيا< در  /۵۱ﻣﺮﯾﻢ )ﻓﺮﺳﺘﺎدهای

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد( ،وﻟﯽ در ﻣﺮﯾﻢ) ۵۴/رﺳﻮل و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد( ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺿﺮورت

ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ً
َْ ُْ َ
�ن<) ،ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ( ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ـ ﻗﺼﺺ۵۸/؛ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﻣﺴﮑﻮن( در ﺑﺮﮔﺮدان >لم �س

ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ از اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﻮس و ﻣﺬﻫﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ و
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۷۱

ً
ـ ﻗﺼﺺ۶۸ /؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻀﺎف و ﻣﻨﺼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ٌ
آﻧﻬﺎ را در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻣﻔﻌﻮلﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ
ً
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﮥ اﺳﻤﯿﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ون< اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ
��
اﻟﻒ ـ ﻗﺼﺺ> ۶۸/سبحان ا�ِ و�عا� �ما � ِ

ﺧﺪا و از آﻧﭽﻪ ]ﺑﺪو[ ﺷﺮک ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ( .و در روم ۴۰/ﭼﻨﯿﻦ آورده )او ﻣﻨﺰه و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ از
ﺷﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو ﻣﯽآورﻧﺪ( و در زﻣﺮ ۶۷/آورده )ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه وﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ او از آﻧﭽﻪ ﺷﺮک ﻣﯽورزﻧﺪ(.
ً
ً
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻤﯿﻪ و ﻣﺒﺘﺪا و ﺧﺒﺮی
ُ ْ َ َّ
ً
َ َ
حان ا�ِي َس َّخ َر �َا َهذا< را )ﭘﺎک
ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ >سب
ً
و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ...را ﺑﺮای ﻣﺎ رام ﮐﺮد( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ُْ َ ّ
ا�( ﺑﻪ
)ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﺪان /ﺑﺪاﻧﯿﺪ /ﻣﯽداﻧﻢ /ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ  .(...اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد )سبحان

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺶ از ده آﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و
اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﻧﻈﯿﺮ زﺧﺮف ۸۰/و . ...

ْ َ َ َّ
ا�ِ< را در روم ۳۰/ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده )ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  (...ﮐﻪ
ب ـ >ف ِطرة

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻤﯿﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪن ،اﯾﺮاد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ
)ﻓﻄﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﻨﺎدی )ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﺗﯽ( آورده ﮐﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ًّ

َ َْ ّ
ا�ِ َحقا< را ﺑﻪ ﺻﻮرت )وﻋﺪۀ ﺧﺪا ،راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده
ج ـ ﻟﻘﻤﺎن> ۹/وعد
ً َ ْ ُ ّ َ ًّ
َ َْ ّ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ >وعد ا�ِ حقا< در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ اﺷﮑﺎل در ﺗﺮﺟﻤﮥ >وعد ا�ِ< ،ﮐﻠﻤﮥ
ًّ
)ﺣﻘﺎ( ﻗﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮای )وﻋﺪ( ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف اﺳﺖ و در واﻗﻊ،
ّ
وﻋﺪۀ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮﻣﺎرودی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻣﺪه )ﺑﻪ وﻋﺪۀ راﺳﺘﯿﻦ

ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ وارد ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ[ ( ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﯾﮥ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻋﺪۀ راﺳﺖ و درﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ّ
ﺣﺘﻤﯿﺖ آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ در ﯾﻮﻧﺲ) ۴/وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺣﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
آﯾﺎت ،ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ُ َّ َّ
ا�ِ< ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﻨﺎدی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .ﭼﺮا
د ـ اﺣﺰاب ۳۸/و  ،۶۲ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ >سنةِ
ِ
ََ َ ّ
ا�ِ< در ﯾﻮﺳﻒ ،۲۱/ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا( ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﻓﻌﻠﯿﻪ اﺳﺖ آورده
در ﺑﺮﮔﺮدان >معاذ

ِ

۷۲ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
َ
در ﺷﺮح آﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﻌﺎذاﻟﻠﻪ ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺑﻪ ﺧﺪا» ،ع و ذ« .ﻧﺼﺐ ﻣﻌﺎذ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪر أﻋﻮذ اﺳﺖ« )ص .(۴۷۵اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ً
ُ ْ َ َّ
ا�ِ< در ﻧﻤﻞ ،۸۸/اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
آﯾﺎت ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﮔﺮدان >صنع
ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻧﺼﺐ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﻌﻞ َﺻ َﻨ َﻊ اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﺿﺎﻓﮥ ﻣﺼﺪر ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و در
ً
اﺻﻞ ،ﺑﻮده اﺳﺖَ :ﺻ َﻨ َﻊ ُ
اﻟﻠﻪ ُﺻﻨﻌﺎ« )ص (۷۶۸اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﺮح درﺳﺖ ،آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت )اﯾﻦ
ِ
اﺳﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪا( ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﺎدی و ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪای ﻣﺤﺬوف ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،در ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ
آﯾﺎت ،ﻧﮑﺎت درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ،آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﻏﺎز
ٌ
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮح آﯾﺎت ،ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮلﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف
ﻣﯽداﻧﺪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻫﻢ در آﻏﺎز ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮده؛ اﻣﺎ روﺷﻦ
ً
ََْ ّ
ا�ِ< را در ﺑﻘﺮه) ۱۳۸/رﻧﮓ ﺧﺪا ]را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده؟ ﻣﺜﻼ >صِ بغة
ﺧﺪاﯾﯽ درآﯾﯿﺪ[( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد .و در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ آوردهَ » :
ﺻﺒﻐﻪ اﻟﻠﻪ :رﻧﮓ ﺧﺪا .و ﻧﺼﺐ آن ﺑﻪ
ﺑﻮدن ﻓﻌﻞ اﻣﺮ )اﺻﻄﺒﻐﻮا )رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﻮﯾﺪ( ﯾﺎ ﻓﻌﻞ اﺗﺒﻌﻮا )ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ ﻓﻌﻞ و
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪر ِ
َ
ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل َﺻ َﺒﻐﻨﺎ ُ
اﻟﻠﻪ )ﺧﺪا ﻣﺎ را رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮐﺮد( ﯾﺎ ﻓﻌﻞ اﻣﺮ >ا َِلز ُموا<) ،ﻣﻼزم ﺷﻮﯾﺪ( اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ،ﮐﺸﺎف ،ﻗﺮﻃﺒﯽ ،روحاﻟﻤﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎدة رﺟﻮع ﺷﻮد« )ص (۴۲اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﺤﮑﻤﯽ
ً
ً
ﻣﻀﺎف
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ـ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ اﺳﻤﻬﺎی
ِ
ﻣﻨﺼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ ـ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟! ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ارﺟﺎع دادن ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ََ َ َ َ ْ
�َُ
� ُهم ُّم ْؤ ِمن َِ�< ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻮرۀ ﺷﻌﺮاء در آﯾﺎت ،۱۹۹ ،۶۷
ـ ﻋﺒﺎرت >وما �ن أ

 ۱۳۹ ،۱۵۸ ،۱۹۰،۱۷۴ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن اﻫﻞ اﯾﻤﺎن
ُ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ( .وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﯾﮥ َ > ۲۰۹و َما ك َّنا َظالِم َ
�< ﺑﻪ )ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﺘﻤﮑﺎر
ِ
ً
ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ( آنﻫﻢ از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا اوﻻ )ﻫﯿﭽﮕﺎه( از ﮐﺪام ﻟﻔﻆ آﯾﻪ
ً
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺛﺎﻧﯿﺎ )ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ( اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ـ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ـ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۷۳

در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻣﻘﺎم) ،ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﻮرۀ ص در ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﺎت  ۴۷و  ۴۸ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ رخ داده
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.

َ
ُّ
َََْ
� َس َماء أ ْم َر َها< ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
�
�
ـ ﻓﺼﻠﺖ۱۲ /؛ ﺿﻤﯿﺮ )ﻫﺎ( در >وأو
ِ
ِ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﻪ ﺑﻪ )و در ﻫﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را وﺣﯽ ﮐﺮد( ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ )و در ﻫﺮ
آﺳﻤﺎن ﮐﺎر آن را وﺣﯽ ﮐﺮد( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎرودی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﺮ دو
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و در ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر آن را وﺣﯽ ﮐﺮد(.

ـ ﻓﺼﻠﺖ۱۸ /؛ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﯿﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲّ ،
ﺗﻮﺳﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و در
ً
ﻣﺜﻼ آﯾﮥ > َو َ َّ
�يْ َنا َّا� َ
ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﮥ آﯾﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ِين
َ

َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ
ون< را ﺑﻪ )و ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران را رﻫﺎﻧﯿﺪﯾﻢ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ
آمنوا و�نوا �تق

ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و آﻧﺎن را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ( .از
َْ

َ ْ

َ

ْ

َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َ
ون< ﺑﻪ )و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﮥ  ۴۸ذارﯾﺎت >وا�رض فرشناها فن ِعم الماهِد

ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪﯾﻢ( درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ( ﻗﯿﺪ ﻓﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮﻣﺎرودی
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )و زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪهاﯾﻢ(.
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َّ ُ ْ ُ َ
ون< آورده )ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ...ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ...
ـ زﺧﺮف۷۹ /؛ در ﺗﺮﺟﻤﮥ >أم �برموا أمرا فإِنا م�م
ًِ َ
ً
ْ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ( .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد :اوﻻ )أم ًرا( در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه .ﺛﺎﻧﯿﺎ آﯾﻪ ﺑﺪون
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ رخ
ّ
ﺑﮑﺸﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪن )ﻓﺎﻧﺎ( ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ً َ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ـ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد .ﺛﺎﻟﺜﺎ )�ب ْ َر ُموا( از
ﺑﺎب اﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻌﻮل آن ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﻻزم
ﺑﯽوﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮح آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ آورده »اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎق اﯾﻦ آﯾﻪ و
آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ( از ﺳﻮی ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﮥ ﻗﺘﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ� در داراﻟﻨﺪوه )ﻣﺮﮐﺰ
ِ
ً
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﺑﻮﺟﻬﻞ .و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ) .ص .(۹۹۵اوﻻ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف دو ﺳﻄﺮی دو ﺑﺎر ﻋﺒﺎرت
ِ
)و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ( را آورده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎط اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ً
ﻣﻼﻟﺖآور ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا در ﻫﻤﮥ
ﻣﻮارد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪوﯾﮋه در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺼﺮ ﯾﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه؟ )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(.
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ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

َ
ـ ُزﺧﺮف۸۰/؛ > ِ َّ
� ُه ْم َو�ْ َو ُاهم< ﺑﻪ )راز ﻧﺠﻮای آﻧﺎن( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )رازﺷﺎن و
رازﮔﻮﯾﯽﺷﺎن( دﻗﯿﻖﺗﺮ و ّ
)ﺳﺮﺷﺎن و رازﮔﻮﯾﯽﺷﺎن( ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎرودی )راز و رازﮔﻮﯾﯽ آﻧﺎن(
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﺎ و ﺷﯿﻮاﺳﺖ.
َُْ ْ
واﻧﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﯽاﺷﮑﺎل
ـ زﺧﺮف۸۳/؛ >ذرهم< ﺑﻪ )آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ِ
َ
ً
)واﻧﻪ( ﻣﻌﺎدل )ذر( ﻗﻄﻌﺎ دﯾﺮﯾﺎبﺗﺮ از )واﮔﺬار( و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ِ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ،ﻫﻢ در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻫﻢ درﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻮاری
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده؛ وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻣﻌﺎدﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮی
َ
ً ََ
آورده .ﻣﺜﻼ >فذ ْر ُه ْم< را در ﻃﻮر ۴۵/ﺑﻪ )آﻧﺎن را رﻫﺎ ﮐﻦ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ )ف( در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ در ﻣﻌﺎرج ۴۲/ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ )ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﺷﺎن( ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺮده و در ﻧﻮح) ۲۶/ﻻﺗﺬر( ﺑﻪ
ّ
َْ
)واﻧﻪ( ﻣﻌﺎدل
)ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار( و در ﻣﺰﻣﻞ) ۱۱/ذر ِ�() ،واﮔﺬار( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ِ
ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهای ﺑﺮای ﻓﻌﻞ )ذر( ﻧﯿﺴﺖ.
َّ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ
ون مِن ُدونِهِ الشفاعة< را ) ...ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ـ زﺧﺮف> ،۸۶ /و� �مل ِك ا�ِين يدع
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﯿﺎق ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن
ﺷﻬﺎدت ﻗﺮاﯾﻦ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و
ﻧﻤﻮده .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﺮد ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ از آﻧﺎن .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .زﯾﺮا
آﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ِ
وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد )ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد( ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آن را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻪ در ﺻﺪد ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ از آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن )ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺒﻮدن( و )ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ(
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ .دوﻣﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﺊُ ،ﻣﻌﻄﯽ اﻟﺸﺊ« ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ـ ق۸/؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ )ﻣﻨﯿﺐ( درآﯾﮥ )ﻟﮑﻞ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﯿﺐ( ﺑﻪ )ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖ و ﺛﻘﯿﻞ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ۳۳ق )ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر( آورده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ در آﻏﺎز ﺳﻮرۀ ق )ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه( و در اواﺧﺮ آن )ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر(ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده .اﮔﺮﭼﻪ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه(
ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه( و )ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر( ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﯾﮥ  ۳۲ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره) ،ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه( را ﻣﻌﺎدل ّ
)أواب( آورده )ﻟﮑﻞ أواب ﺣﻔﯿﻆ= ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯿﺎن )ﻣﻨﯿﺐ( و ّ
)أواب( در ﻋﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪه و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ( .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ً
َ
ات � ً
ت وق ًرا * ف َ
َ
�ا *
ا�ارِ� ِ
ـ ذارﯾﺎت ۱/ـ ۴؛ در ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ آﯾﺎت >وا�ارِ� ِ
ات ذروا * فا�امِ� ِ ِ
َ ُْ َ ّ َ َ
ات أ ْم ًرا< آورده )ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﺎر و ﺳﻮﮔﻨﺪ
فالمقسِم ِ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ و آﺳﺎﻧﯽ روان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن اﺳﺘﺎد ﮐﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ )(1

 ۷۵

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻢدﻗﺘﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن در آن دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ،
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻮﺷﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ آورده
ﺳﺮﺣﺎﻣﻼت ،ﺟﺎرﯾﺎت و ﻣﻘﺴﻤﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻪ
اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎی ِ
ﻋﻄﻒ ﺳﻪ آﯾﮥ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ِ
آﯾﻪ ،ﺻﻔﺖ ذارﯾﺎتاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ؛
َ
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی ف ،واو ﻗﺴﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را )از اﺑﺮﻫﺎی ﺑﺎرانزا( ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و آﺳﺎﻧﯽ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی اﺑﺮﮔﺴﺘﺮ ،ﮐﻪ ِ
ﮐﺎر ﭘﺨﺶ )ﺑﺎران را در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ) «...،ﮐﻮﺷﺎ ،۱۳۸۵ ،ص.(۱۹۵
روان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ِ
ِ
ً
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎرودی در ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮﯾﺶ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدان را آورده اﺳﺖ.
)ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی ،۱۳۹۰ ،ص (۵۲۰ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ در دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻫﻢ
دﺷﻮاری ﻣﺴﯿﺮ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر و
ﺑﻪ
ِ
ِ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ره از ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟!
َ َ ّ َ َ ّ ُ َ ُ َ َّ
ان< ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ـ اﻟﺮﺣﻤﻦ۱۳ /؛ آﯾﮥ >فبِأ ِي آ�ء ر�ِ�ما ت�ذِب ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪای ﯾﮑﺴﺎن دارد و در ﺷﺮح آﯾﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ آن آورده ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﯾﮥ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،از دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎر ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻟﺖ آوری ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد» :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﻮره ﺑﺎ ﻓﺎی ﺗﻔﺮﯾﻊ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮی از ﺟﻦ و اﻧﺲ اﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ذﯾﻞ آﯾﮥ ۱۳رﺟﻮع ﺷﻮد« )ص (۱۰۸۷و در ذﯾﻞ آﯾﮥ ۷۷
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﯽ وﯾﮑﻤﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﮔﺎﻧﮥ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ذﯾﻞ آﯾﮥ  ۱۳رﺟﻮع ﺷﻮد« )ص(۱۰۹۶
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ده ﺻﻔﺤﻪ و در ﯾﮏ ﺳﻮره ،ﺳﯽ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﺮﺟﻢ
ً
ّ
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺪام ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺮار ﻣﻤﻞ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪ؟! اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮایﺷﺎن
ً
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد؟! آﯾﺎ ﻣﻮاردی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ ﺣﺠﻢ
اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽای ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ دارد ،ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ
روزاﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻗﺮآن را در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ واژهای ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﯾﺎ ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آﯾﻪای
ً
ً
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺳﺮاﻏﺶ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪدا در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .واﻗﻌﺎ ﺗﮑﺮار ﺳﯽ ﺑﺎرۀ ﯾﮏ
ً
ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ

۷۶ 

ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ

ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ارزش ﺗﻔﺴﯿﺮی دارد ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ آدرس
ٌَْ ََْ ُّْ َ
ك ّ ِذ� َ
�< رخ
ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد؟! ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﻮرۀ ﻣﺮﺳﻼت و در آﯾﮥ >و�ل يوم� ِ ٍذ ل ِلم ِ
ُ
داده ﮐﻪ ده ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻮرۀ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎر ﯾﮏ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺗﺮﺟﻤﻪ از
ِ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺣﺠﻢ و وزن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﻟﻔﺎظ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ
ـ ﻣﻠﮏ۲۰/؛ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ِ
از آﯾﻪ ﻣﻔﺮد و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻔﺮد ﯾﺎ ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ
زﺑﺎن ﻣﺒﺪأ و زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ ،اﻗﺘﻀﺎی
واژه در
ِ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ِ
ﺳﯿﺎق ِ
آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﻮاز آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ .ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻦ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺮﮔﺮدان آﯾﮥ ﻓﻮق >أَ َّم ْن َه َذا َّا�ِي ُه َو ُج ٌ
ند
َّ ُ ْ َ ُ ُ ُ
الر ْ َ
�م ّمِن ُدون َّ
ل�م ين�
� ِن< ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ )آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ِ
ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ؟( ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮﻣﺎرودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﭙﺎه
)ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﺨﺸﻨﺪه ﯾﺎریﺗﺎن ﮐﻨﺪ؟( ﻫﻤﻮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﯿﻦ آورده» :ﺷﺎه
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ّ
وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دﻫﻠﻮی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ وی ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را،
ً
ﻧﺼﺮت ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺠﺰ ﺧﺪا؟!« )ص .(۵۶۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻢ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﮥ  ۲۱را
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻔﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و
ِ
َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ك ر ْز َقه<ُ
ﮐﻪ رﯾﺨﺖ و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﮥ ۲۰دارد درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده >أمن هذا ا�ِي يرزق�م إِن أمس ِ
روزی ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﺎز دارد .(...از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
= آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را روزی ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ِ
ﻣﻮرد ،آﯾﮥ  ۱۶ﺗﻐﺎﺑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه.
ـ ﻣﻌﺎرج۱۲ /؛ ﻋﺒﺎرت )ﺻﺎﺣﺒﻪ( ،ﻫﻢ در ﺷﺮح و ﻫﻢ در ﻣﺘﻦ )دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺮ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﺒﺲ ۳۶/و
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ و
ِ
ﺟﻦ ۳/ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )ﻫﻤﺴﺮ( آورده؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ )ﻫﻤﺴﺮ( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮﻣﺎرودی ﻧﯿﺰ )ﻫﻤﺴﺮ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
■

