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 مقدمه .1

 ۀاواسط ده به ویژه از تردید نهضت ترجمۀ قرآنی که پس از پیروزی انقالب اسالمی، بی

در تمامِی  ،اند نام نهاده» بهار ترجمۀ قرآن«شصت تا کنون در جامعه شکل گرفته و به درستی آن را 

 یک هزار مقاله  بی ترجمۀ فارسی قرآن طول تاریخ هزار و دویست سالۀ
ً
نظیر است. نگارش حدودا

در حوزۀ  تألیف دهها کتاب و انتشار چندین مجلۀ تخصصی ،ها در نقد و معرفی این ترجمه

ویژۀ  ر دوران معاصر است که بیانگر توجهپژوهی د ترجمۀ قرآن، تنها بخشی از این نهضت قرآن

های سترگ و ماندگار در  جامعۀ اسالمی به این بخش مهم علوم قرآنی و نویدبخِش ظهور ترجمه

 فاصلۀ  همچنین عرضۀ حدود هفتاد ترجمۀ فارسی قرآن در ای دور یا نزدیک است. آینده
ً
حدودا

شود، نه تنها اهمیت موضوع ترجمۀ  سی سال که به طور متوسط در هر سال دو ترجمه را شامل می

ند دهد، بلکه همزمان چهار نتیجۀ مثبِت دیگر را هم در پی داشته است که عبارت نشان می قرآن را

 ـ ها د رجمهتعالِی دانش نقِد ت ـ ها ج ارتقای کیفِی ترجمه ـ ها ب رشد کّمِی ترجمه ـ : الفاز

  ها. لۀ ویرایش ترجمهگسترش مسئ

عرضه شده که نه فقـط  ۱۳۸۹به قلم استاد کریم زمانی است که در سال  ها یکی از این ترجمه

آید و برای کسانی که فرصت مراجعـه  بلکه یک دورۀ مختصِر تفسیر قرآن نیز به حساب می ترجمه،

 مفید و راهگش ،ل را ندارندبه تفسیرهای مفّص 
ً
ا خواهد بود. ایـن اثـِر ارزشـمند شـامل چهـار قطعا

 زحمـت بسـیاری بـرای 
ً
بخش است: بخش نخست به ترجمۀ آیـات اختصـاص دارد کـه انصـافا

ی تفسیری است کـه در ضـمن ها بخش دوم افزوده برگردان درست و دقیق آن متحمل شده است.

قابـل  ی از حـروف مـتن] قرار دارد کـه بـه راحتـ  ترجمۀ آیات و با حروفی ریزتر در داخل قالب [

ل و زمـانی مختصـر کـه گـاهی مفّصـ هدربخش سوم به تفسیر آیات پرداخته شد تشخیص است.

بخش چهارم به شرح لغات و توضیح واژگان اختصاص دارد که مترجم، دانستِن آن را بـرای  .است

ایـن جـز ایرادهـای بخـش اول کـه در ب اما باید توجه داشت که .ه استدانست خواننده ضروری می

یی ها های سه گانـۀ دیگـر هـم اشـکال در بخش ،مقاله و در ادامه به تفصیل بدان اشاره خواهد شد

سازد که البته باید در مجـال  پدید آمده است که ضرورت بازنگری و اصالح را در آن دو چندان می

 تعداد افزوده
ً
هی در ی تفسیری در بخش دوم آنقدر زیاد است که گـاها دیگری بدان پرداخت. مثال

که برای خواننده ایـن پرسـش مطـرح ی ا آید به گونه برگردان یک آیه، دو یا چند افزودۀ تفسیری می

و  به شرح وتفسیر آیات هم نیازی بوده است؟ ،ی تفسیریها شود که آیا با وجود این همه افزوده می

داخل چندین هزار افزایش چندهزار افزودۀ تفسیری در  بعالوه، کرد؟ آیا یکی از این دو کفایت نمی



 ۴۶ ترجمان وحی 

 تعداد آنها حتی از تعداد آیات قرآن هم بیشتر شده است ـ قالب
ً
عالوه بر اینکه ایرادهای  ـ که قطعا

از آن » هـا آفرینـِی قـالب مشـکل«شود که در ادامه در ذیل عنـوان  ناخواستۀ بسیاری را موجب می

کتاب نیز شده اسـت باعث افزایش غیر ضروری حجم اثر و سنگینی وزن  ،سخن گفته خواهد شد

 با دشواری مواجه ساخته است. به گونه
ً
به دلیـل  ،پژوه همچنین مترجِم قرآن ای که حمل آن را واقعا

ای از شرح و تفسـیر مربـوط  خود را موظف دانسته که پاره ،ای که به تفسیر قرآن داشته انس و عالقه

ک دوره تفسیر موجز قـرآن را هـم در به هر آیه را در بخش سوم برای خواننده ذکر نماید و در واقع ی

کتاب را به قطع رحلی و به صورت  ه استکنار ترجمۀ خویش قرار دهد. به همین جهت ناچار شد

در آورد تا بتواند مطالب بیشتری را در شـرح آیـات  ها المعارف ةشبیه دایر ،دو ستونی در هر صفحه

 امروزی که بر مبنـای ها ترجمهبندی صفحات، برخالف  تقسیم بیان نماید و بر این اساس،
ِ

ی رایج

ترجمـۀ آن قـرار داده شـده  ،مقابـل ۀمتن قرآن و صفح ،سمت راست ۀکتابت عثمان طه، در صفح

 دو سوم ستون اول صفحۀ سمِت راست، متن قرآن و یک سـوم  ،است
ً
بدین صورت است که تقریبا

مقابـل،  ۀای از صـفح عمده همه یا بخشهای همان صفحه و ممانده به همراه تمامِی ستون دوی باق

و توضـیح  ها شـرح و تفسـیر آیـه ی تفسـیری،هـا افزوده ،هم دو ستونی است به ترجمه آیات که آن

به همین جهت، در این زمینه هم برخی محدودیتها پیش آمـده  .اختصاص پیدا کرده است ،لغات

اب و دشـواری هم یکی دیگر از دالیل افزایش حجم صفحات و در نتیجـه سـنگینی وزن کتـ که آن

همچنین بخش چهارم به شرح و توضیح واژگان اختصاص یافته کـه متـرجم  حمل آن شده است.

 هـا در این بخش هم با تکرار زیاد معـانِی واژه .ه استدانست دانستن آن را برای خواننده ضروری می

قـرآن تکـرار ای که گاهی ممکن است معنای یک واژه، دهها بار از اول تـا آخـر  ایم، به گونه مواجه

هر بار از نو ترجمـه  یعنی در موارد متعددی یک لغت به این دلیل که در چند آیه به کار رفته، ،شود

ُحسـن ترجمـه  ،شده است که هر چند ممکن است از یک نظر و به ویژه برای خواننـدگان مبتـدی

خـود  ۀبه نوبچرا که این امر هم  ؛تواند ضعف آن به حساب آید ولی از جهتی دیگر می تلقی شود؛

ه ای با قطع رحلی را پدید آورد سیصد صفحه و در مجموع یک کتاب هزار و هبر حجم کتاب افزود

 نمی است
ً
بلکه بیشتر به کتابهای مرجع  ،تواند برای تالوت هر روزه به کار آید اثری این گونه قاعدتا

ای از کتابخانه قرار داده شود تا هر زمـان کـه نیـاز بـود بـه آن  کند که باید در گوشه شباهت پیدا می

و برای قرائت هر روزۀ قرآن، باید قرآن جیبی یا وزیرِی دیگری در اختیار داشت که این  شودمراجعه 

 با هدف مترجِم محترم در راستای عمومی
ً
 ناسازگار است.  ،ِی فهم قرآنساز قطعا
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 حاضر در یک نگاه ۀترجم

ادعای معاصر است که به همراه جمـع قرآنـِی خـانوادۀ  استاد زمانی از مترجمان فرهیخته و بی

شرح و توضیح آیـات آن بـه  خویش توانسته است همۀ توانمندیهایش را در برگردان کالم خداوند و

 [همسر بار) از:۱۷خوانی کل متن فارسی ( نمونه«ده است، گونه که در آغاز ترجمه آور کار بندد. آن

 مقابلۀ متن بـا ترجمـه از:« و زحمت ویرایش و است» نژاد نساریاالسادات خو شکوه شان]، گرامی

است که استاد در مؤخرۀ کوتاه خود، بـه غایـت ایشـان را » ، صالح زمانی جعفری]پسر فاضلشان[

نگارنده بروشـنی . است» نساری نژادافرحناز خو بار) از:۱آیات (خوانِی ترجمۀ   نمونه« و ،اند ستوده

استاد را بـه تحصـیل در رشـتۀ زبـان و ادبیـات  ،داند که عشق به قرآن و درک معارف واالی آن نمی

یا تحصیل در رشتۀ مذکور موجبـات گـرایش ایشـان بـه قـرآن و تفسـیر را فـراهم  ،عرب سوق داد

  .ساخت
ّ
اعـم ـ  ی دیگرانها گیری از تجربه با توانمندی کامل و بهرهم است این است که آنچه مسل

توانسـتند اثـری در خـوِر  ،و با اشرافی که به تفاسیر داشتندـ  ها ی موجود یا نقد ترجمهها از ترجمه

 کمبودهای احتمالی می
ِ

ی ممتاز قـرار گیـرد. ها تواند در زمرۀ ترجمه اهتمام عرضه نمایند که با رفع

به همراه چنـد صـد  ،ای به ترجمۀ قرآن مبادرت ورزید که دهها ترجمۀ فارسی هاستاد زمانی در دور

آنهـا هـم بهـره  در کشور منتشر شده بود که اگر مترجم از برخی از ها مقاله در نقد و معرفی ترجمه

گونـاگون از جهـات  تیبرده باشد برای ارائۀ یک اثر قابل توجه کافی است. در این ترجمه مشـکال

نخستین ایراد که بسیار مهم است نبود روش تحقیق و متدلوژِی مشخص در برگرداِن  وجود دارد که

 در سرتاسِر ترجمه مشهود است. دیگری انبوه مطالـب تفسـیری و 
ً
بسیاری از آیات است که تقریبا

 غیر ضروری که موجب افزایش بسیار زیاد حجم کتابها برخی نکته
ً
و سـوم وجـود  ،شده ی بعضا

 زیادی است که اگر ویراستاران و نمونـهها جمه ناشدهو تر ها القلم سهو
ً
خوانهـایی بیـرون از  ی نسبتا

 لغزشهای کمتری در آن جمع خانوادگِی استاد حضور می
ً
تـوان  البته می. آمد پدید می داشتند، قطعا

له از زاویۀ دیگرهم نگریست که مثبت باشد؛ بدین معنا که ویراستاِر دیگری نداشتن این به این مسئ

ُحسن را هم داشته که آنها در جمع کوچک خانوادگِی خویش، به طور طبیعی این امکان را داشـتند 

 توانستند، دور هم جمع شوند و نه تنها دربـارۀ کردند، می که در هر ساعتی از شبانه روز که اراده می

ازند؛ چرا که دبلکه دربارۀ تمامِی مسائل مربوط به ترجمه، به بحث و تبادل نظر بپر ،ویرایش ترجمه

ولی نبایـد  ،ل و مترجم اصلی پدر خانواده یعنی شخص جناب زمانی استهر چند نویسنده مسئو

و آنها نیز  اند فراموش کرد که برخی دیگر از اعضای خانوادۀ ایشان هم در تولید این اثر نقش داشته

 نهایت سعی خویش را در ارائۀ هـر چـه بهتـر آن بـه کـار می
ً
 راحـتو ط اند بسـته قطعا

ً
تـر و  بیعتـا



 ۴۸ ترجمان وحی

 اند تر از هر ویراستار دیگری بوده الوصول سهل

 دیـدگاهش را بـه صـورت کتبـی یـا 
ً
که صرفا

 امکان بحـث و  شفاهی ارائه می
ً
کرد و مطمئنا

  آن ،تبادل نظر برای آنها
ِ

گونه که برای این جمع

نبـوده اسـت.  فـراهم ،خانوادگی میسـر بـوده

 کار واقعیت این است که چنین اقدامی ُحسن

باشد یا نباشد، ایرادهایی را موجب شده است 

ی بسـیاری ها تر، ترجمه ناشده که از همه مهم

 بیش از سـایر ترجمه
ً
سـت. ها است که تقریبا

ای که شاید برای مترجم محترم در وهلـۀ  نکته

اول کمی عجیب و غیر منتظره به نظر رسـیده 

ولـی اگـر بـا  ،و یا حتی غیر قابل قبـول باشـد

 اری ادامـۀ مقـال را دنبـال نمایـد،اندکی بردب

 انصاف خواهد داد که حـق بـا نگارنـدۀ 
ً
قطعا

ای کـه  شاید یادآورِی این نکته پیش از آغاِز بحث، بایسته باشد کـه تنهـا انگیـزه بضاعت است. بی

 ،مندِی وی به ایـن ترجمـۀ ممتـاز اسـت عالقه ،نگارنده را به نگارش این نقد و معرفی وادار نموده

شاید بتوانـد گـامی هرچنـد لـرزان در  ،بدان امید که اگر توان و لیاقتی در برگردان کالم الهی ندارد

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

ر سـر دهـد تـا شـاید فـردای قیامـت د» حاجی انا شـریک« کار بندد و همانند عرب بیابانی بانگ

پیشگاه خداونِد رحماِن صاحب قرآن بیش از این شرمنده و سرافکنده نباشد. آنچه در ادامه خواهد 

 . آمد تنها در این راستا قابل تفسیر خواهد بود که امید است مورد قبول واقع شود

 یادآوري

بـه وسـیلۀ نشـر نامـک  ١٣٨٩نقد و معرفی حاضر بر مبنای چاپ نخست ترجمه که در سـال 

مبنـی بـر انتشـار چـاپ  ترجمان وحیپس از تذکر بزرگواران مجلۀ  انجام گرفت. افته بود،انتشار ی

 ۱۳۹۴جدیدی از آن به وسیلۀ انتشارات شکوه دانش و نشر قطره که با ویرایش و اضافاتی در سـال 

های خویش را با چاپ جدید هم مقابله کـرد  مندان تقدیم شد، نگارنده بررسی به مشتاقان و عالقه
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مجموع حدود ده درصد از اصالحات مورد نظر نگارنده انجام شده بود که برخی از آنهـا بـه  که در

شد و در آنچه که به متـرجم محتـرم ارتبـاط پیـدا  خوان مربوط می ویراستار و بعضی دیگر به نمونه

کند بازنگری و اصالحی صورت نگرفته است. اگرچه همان گونه کـه از مـتن مقالـه مشـخص  می

خوانی هم همچنان کارهای باقی ماندۀ بسیاری وجـود  ز در وظایف ویراستاری و نمونهشود هنو می

های بعدی اصالح شود و البته جای خوشبختی اسـت کـه بـرای هـر چـاپی  دارد که باید در چاپ

بـار رسـیده و  ١٨اش بـه  خـوانی نمونه گیرد چنانکه در این چاپ هم، اصالحاتی در آن صورت می

نیـز » ها ترجمه ناشده«یرادهای نگارنده در این زمینه برطرف شد و ده مورد از حداقل پنج مورد از ا

 ایـن پـانزده مـورد اصـالحات از مقـال کنـونی حـذف 
ً
به وسیلۀ ویراستار برطرف گردید که طبیعتا

هاسـت، ولـی آنچـه بـه بحـث اصالحات انجام گرفتـه بـیش از این البته تردیدی نیست که گردید.

 ویـرایش و اضـافات همین پانزده مورد اسـتشود  نگارنده مربوط می
ً
. امـا جـدای از ایـن، واقعـا

روی جلد را قابل قبول سازد در آن اعمال نشده است  »با ویرایش و اضافات« چشمگیری که تعبیر

 !ه استصفحه رسید ١٢٩٩ و به همگر اینکه دو سه صفحه از حجم آن کاسته شد

 نقد و بررسی

های الزم را بـرای ترجمـۀ قـرآن دارا بـوده،  یهمه گونه شایستگ در اینکه مترجم فرزانۀ این اثر،

گونـه کـه اسـتاد خرمشـاهی در  و باز در اینکه ترجمۀ حاضـر همـان جای کمترین تردیدی نیست

اند در زمرۀ ده ترجمۀ برتـر معاصـر قـرار دارد هـم جـای انکـار  مراسم رونمایی آن به درستی گفته

که توانستند پـس  بگوییماش تبریک  خانوادۀ قرآنی فرهیخته و نیست. بنابراین جا دارد که به مترجم

از سالها تالش و زحمت، اثری در خور تحسین عرضه نمایند که امید است به قبـول حَسـن مـورد 

تأیید و پذیرش صاحب قرآن قرار گیرد. بلکه سخن در برگردان کالم خالق در قالب سخن مخلـوق 

کنـد و اینجاسـت کـه منتقـدان و  لکـه صـد چنـدان مـیاست که دشواری کار را نـه دو چنـدان، ب

 باید ب های انتقادی و اصالحِی خویش را می نظران مجال طرح دیدگاه صاحب
ً
دور ه یابند که قاعدتا

 حـق  هرگونه شائبۀ مراء و جدال و از
ً
بدون حب و بغض باشـد و بـرای متـرجِم محتـرم هـم قطعـا

است. نگارنده به خوبی بـر ایـن نکتـه واقـف پاسخگویی و دفاع از خود در همۀ حاالت محفوظ 

است که برگردان شش هزار و چند صد آیۀ قرآن، امر ساده و آسانی نیست و ناخواسته سـهوهایی را 

مندان برطرف خواهد شد و اینگونه سـهوها  در پی خواهد داشت که با یادآوری خوانندگان و عالقه
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الشعاع قـرار  تنها با عشق به قرآن انجام گرفته تحتتواند آنچه را که خالصانه و صادقانه و  هرگز نمی

 به اجمال به دهد. با این مقدمه، 
ً
 :شود اشاره میبرخی کاستیهای ترجمۀ حاضر ذیال

 ها ترجمه ناشده .1

  از آنجا که مترجم
ً
پردازد و در شرایط و  می ۀ قرآندر طی چندین سال به کار ترجم معموال

 حافظ قرآن هم نیست، به ب کند؛ احوال روحِی متفاوت بدان اقدام می
ً
طور طبیعی ه ویژه که غالبا

 ببرد آید و ممکن است آنچه را که در گذشته انجام داده، از یاد ای پیش می گاهی ایرادهای ناخواسته

ِطيُعواْ الرَُّسوَل < ه در همین ترجمه در برگردانک چنان ـ
َ
ِطيُعواْ ا�َّ َوأ

َ
 در اوایل قرآن و اواخر آن شاهد >أ

هاست که بدانها متفطن شده و در  خوان این وظیفۀ ویراستاران و نمونه ـ دو گونه ترجمه هستیم

اش به بازنگرِی آن پرداخته و با  اصالح آن بکوشند؛ یا مترجم خود پس از انتشاِر ترجمه جهت

در ه ک چنان ،در چاپهای بعدی آنها را اصالح نماید ،گیری از نقدهای مشفقانۀ صاحب نظران بهره

تنها یک نفر، و فرزند ایشان  از آنجا که ویراستاِر این اثر کنیم. ترجمۀ استاد گرمارودی مشاهده می

ند هفده بار ا هاگرچه در آغاِز ترجمه نوشت .هخوان هم تنها یک نفر، و همسرشان بود و نمونه هبود

 حتی اگر دو برابر این تعداد هم ها نمونه
ً
کردند باز  بازخوانی می را بازخوانی نمودند؛ ولی مطمئنا

زیرا انس مستمر با متن،  د منتها در یک قالب کمتر؛مان یبه قوت خود باقی م ها ایرادها و اشکال

خوان پنهان  باعث بروز خطای ذهن و خطای چشم شده و مواردی را از دید ویراستار و نمونه

دخیل بودند ایرادها به حداقل سازد؛ در حالی که اگر فرد یا افراد دیگری در انجام این مهم  می

که برای ارائۀ هر چه بهتر،  هرسید. متأسفانه، از این زاویه اشکاالتی در ترجمۀ حاضر پدید آمد می

و در ترجمه ظاهر  هحذف شد» غفلت« نخست آنها که به ؛کنیم آن را در ذیل دو دسته بیان می

 خطایکه  هیی ترجمه نشدها بدین معنا که کلمه یا کلمه .نشده است
ً
خوان و  چشمِی نمونه مطمئنا

 به مترجم ارتباطی پیدا نمی تا اندازه
ً
کند  ای ویراستار باعث بروز آن شده است. این بخش قطعا

نگارنده تا آنجا که برایش مقدور بوده در این زمینه  بلکه وظیفۀ دیگران است که در رفع آن بکوشند.

حذف » قرینه«ست که به ا  یاما نوع دوم آنهای .تالش نموده و بخش اعظم آنها را یادآور شده است

پیدا  در ترجمه ظهور ،ای موارد در پاره هی تکراری که در آیه وجود داشتها یعنی برخی کلمه ؛هشد

 به مترجم و طرز تلقی وی از قرآن و ترجمه ه استنکرد
ً
گردد و اگر ایرادی در  اش بر می که قطعا

 
ً
 برای مترجمی هچرا در همۀ موارد یکسان عمل نشد این بخش باشد از آن بابت است که اوال

ً
؟ ثانیا

مقداِر قابل  چگونه حذف )۱۲۵۲(ص که معتقد است در قرآن حتی یک واو زاید هم وجود ندارد
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توجه  ها ، جای توجیه یا دفاع دارد؟ اینک به بخش نخست ترجمه ناشدهها کلمه توجهی از

 فرمایید:

 ترجمه نشدن بخشی از آیه ـ الف

 ند.ا هیا به اشتباه، ترجمه نشد» غفلت« های داخل پرانتز به کلمه های زیر، ها و سوره آیهدر 

ولی تردیدی نیست که در غیر این مورد  اگرچه ممکن است در مورد ضمیرها توجیهاتی باشد؛

 نیازمند بازنگری است:

 .است هکه در بار اول ترجمه نشد هدو بار در آیه آمد >ّمِْن َخْ�ٍ <؛ ۲۱۵ بقره/ ـ

ى لَُ�مْ < ۱۲۶عمران/  آل ـ  عمران/ و آل .>قُلُو�ُِ�مْ <(کم) در  ؛ ضمیر۱۵۴عمران/ ؛ آل>�ُْ�َ

 >فَ�َ َ�َْسبَنَُّهمْ < ؛ عبارت۱۸۸

َماء<؛ ۱۵۳. نساء/>�َْستَنبُِطونَُه مِنُْهمْ <و  >مِنُْهمْ <؛ ۸۳نساء / ـ  ؛ دو بار ضمیر۱۶۸نساء/ .>ّمَِن السَّ

 جایه (بیامرزدشان) و ب (بیامرزد)، جایه بهتر است ب .ه استترجمه نشددر آیه آمده که  (هم)

 با توجه به این نکته که در موارد متعددی، حتی  (نشانشان دهد) (نشان دهد)،
ً
بیاید، خصوصا

 ه استکه چنین ترجمه شد >إِ�َّ َمن رَِّحمَ < ۴۳/هود مانند ه استضمیر مقدر را هم ترجمه کرد

در نظر گرفته و چنین  >رَِ�َهُ <یعنی (َرِحَم) را  مشمول رحمتش گرداند) (مگر کسی که [خداوند]

چرا ضمایر  ،ترجمه کرده که البته اشکالی ندارد؛ ولی اگر ضمیر مقدر تا این اندازه اهمیت دارد

 بارز این گونه نباشند؟

 مائده ۱۸ آیۀرا در  (کم) ، ولی ضمیرهترجمه نشد >َ�يَُعّذِ�ُُهمْ < هم) در( ضمیر؛ ۱۷۳نساء/  -

 دهد) (شما را به خاطر گناهانتان عذاب می هبه درستی در ترجمه ظاهر کرد >ُ�َعّذِبُُ�م بُِذنُو�ُِ�م<

توان امانت در ترجمه را در کنار  یعنی با کمی دقت و صرف وقت و جابجایی برخی کلمات می

 (هم) که ضمیر >َ�ْهِديهِمْ < ۱۷۵/ نساء شیوایی و رسایی به خوبی حفظ کرد. از همین قبیل است آیۀ

(هدایتشان  :آورد می (هدایت کردیم) جایه اگر ب >َهَدْ�نَاُهمْ <  ۸۷/و در آیۀ انعام .هترجمه نشد

و همه را در ترجمه  ه(هم) آمد ه پیش از آن، چهار باِر دیگر هم ضمیرک تر بود چنان دقیق کردیم)

 .ه استنیز ترجمه نشد >ِ�َُّهمْ < ۷۸/توبه در (هم) . ضمیره استظاهر نمود

 :کـه آورده هترجمه نشـد >ُ�ْفتِيُ�مْ < ۱۷۶/در نساء همچنین ضمیر (کم) >باّ� <؛ ۱۷۵ نساء/ ـ

 شـاید ترجمـۀ آیـۀ باشد. دهد) (برای شما چنین حکم می در حالی که باید دهد) می(چنین حکم 

اگر مترجم تا ایـن انـدازه  سورۀ اعراف نمونۀ بارزی از برگردان درست همۀ ضمایر باشد. ۶۹و  ۶۸
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 ده بار ضمایر موجود در این دو آیه را در ترجمه ظاهر می
ً
طور طبیعـی  هسازد، ب دقت دارد که حدودا

ه ایـن ک چنان شود که چرا چنین کاری در همۀ موارد صورت نگیرد؟ میدر خواننده این توقع ایجاد 

دیگـر هـم ایـن گونـه  ا مورد مشـابهد، بلکه مترجم در صدهشو اقدام به دو آیۀ مذکور منحصر نمی

 عمل کرده است.  

ْولَ�َِك ُهُم الَْ�فُِرونَ <؛ ۴۴مائده/ـ 
ُ
ْولَ�َِك ُهُم < ۴۵/مائده و هترجمه شد (کافرند) به >فَأ

ُ
فَأ

الُِمونَ  تردید اگر بنا بود کتابی غیر از قرآن ترجمه  بی .ه استبرگردان گردید به (ستمکارند) >الظَّ

ها بود. اما از آنجا که قرار است  ترین و در عین حال گویاترین ترجمه کوتاه شود، این دو عبارت،

کتابی ترجمه شود که به اعتقاد مترجم حتی یک حرف زاید در حد واو هم در آن وجود ندارد، این 

حتی اگر مترجمان بزرگ دیگری هم چنین کرده باشند.  ،تواند دقیق باشد میای ن چنین ترجمه

 بر اینکه 
ً
دیگر این گونه عمل  اشکال است چرا در دهها مورد مشابه ای بی اگر چنین ترجمهمضافا

 در دو آیۀ بعد نمی
ً
ْولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ < ۴۷ یعنی در آیۀ ،شود؟ و مثال

ُ
(البته  کمی متفاوت و >فَأ

 ۴۹/ توان به مائده میخرج دهیم  هکه اگر بخواهیم اندکی دقت بیشتری ب هترجمه شد اند) نافرمان

(و البته که بسیاری از مردم  اش آمده هم استشهاد کرد که در ترجمه >�نَّ َكثًِ�ا ّمَِن ا�َّاِس لََفاِسُقونَ <

دو آیه با دو گونه الفاظ متفاوت،  ،(که بسیاری از مردم) را در نظر نگیریم که اگر عبارت اند) نافرمان

که جای تأمل دارد. عالوه بر این باید پرسید پس تکلیف آن همه احتیاطی که  همشابه هم ترجمه شد

 شود؟ میمورد تأیید و بلکه تأکید همۀ مترجمان و از جمله ایشان است چه 

.  در ترجمۀ >َح�َ�ً <؛ ۸۸. مائده/>َكثًِ�ا ّمِنُْهمْ <در  >مِنُْهمْ <؛ ۶۸ . مائده/>فَإِنَّهُ <؛ ۵۱ مائده/ ـ

ِيَن َهاُدواْ < زیرا آیه چنین است ،جابجا شود (مسیحیان و صابئان) م باید ترتیبمائده ه ۶۹ آیۀ َوا�َّ
ابُِؤوَن َوا�ََّصاَرى  ۶۲/در بقره (و یهودیان و مسیحیان و صابئان). ه است:که چنین ترجمه شد >َوالصَّ

 این ترتیب مراعات شده است.

که در این آیه که از معجزات حضرت عیسی  است الزم به یادآوری .>�ِإِذِْ� <؛ ۱۱۰مائده/ ـ 

و در مجموع چهار بار آمده که بعد از  >�ِإِذِْ� <شود پس از هر معجزه، عبارت  میسخن گفته 

 از نوع حذف به قرینه یا حذف  .ه استترجمه نشد >�ِإِذِْ� < شفای کور مادرزاد
ً
این مورد قطعا

 .ه استدر اینجا ذکر شدتکراری نیست بلکه سهوالقلم است و به همین دلیل 

گمان  در حالی که (بی هدانستی) ترجمه شد گمان می که (بی >َعلِْمَتهُ <ضمیر (ه) در ؛ ۱۱۶مائده/

 .ه استمائده ترجمه نشد۱۱۸در  >فَإِ�َُّهمْ <دانستی) صحیح است. همچنین  آن را می
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رِْض < ۶ انعام/ـ 
َ
 ۸۷(اله) و در ۴۶و در  >َ�َْعلْهُ و  يُْضلِلْهُ <دو ضمیر (ه) در  ۳۹و در  >ِ� ا�

 .>َهَدْ�نَاُهمْ < در (هم) ضمیر

ءٍ <دو بار؛ ۵۲انعام/ـ  ، در حالی که هگردیددر آیه آمده که در هر دو بار از ترجمه حذف  >َ�ْ

(هم) که مبتداست  ضمیر ۹۲. همچنین در انعام/ه استدیگر در ترجمه ظاهر شد در موارد مشابه

نَزْ�َاهُ <(ه) در عبارت  ضمیردر حالی که  .هترجمه نشد
َ
آغاز همین آیه به درستی در ترجمه  در >أ

و هم به روانی و سلیس بودِن متن  هکه هم جانب امانت رعایت شد ایم) (نازلش کرده هظاهر گردید

 .ه استخللی وارد نگردید

جهت از  ی(اّنا) که در موارد متعددی از جمله در این آیه ب ۷۶و در .>ّمِنُْهمْ <؛ ۷۵ اعراف/ـ 

همانند موارد دیگر نظیر یک آیۀ قبل  (البته)، گمان) یا در حالی که اگر (بی هترجمه حذف گردید

 عالوه بر امانتداری، با سیاق آیه هم سازگارتر است. ،بیاوریم اعراف) /۷۵(

که در موارد متعدد دیگری در ترجمه ظاهر  ه استدر حالی ترجمه نشد ؛ (قد)۸۵اعراف/ـ 

) می هو در اینجا هم اگر همانند موارد مشاب هگردید
ً
آمد، ارتباط میان اجزای  دیگر (البته) یا (قطعا

 (لقد)، شود بلکه شامل شد. البته این حذف، تنها به (قد) منحصر نمی مختلف آیه بیشتر حفظ می

 مائده (اّن) و مشابه آنها نیز می (فقد)،
ً
ْهَل الِْكتَاِب قَْد جَ < ۱۵/شود. مثال

َ
ُ يَا أ اءُ�ْم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

 که هترجمه شد به سوی شما آمده است...) ]�[محمد به (ای اهل کتاب، پیامبر ما >...لَُ�مْ 

آیۀ نوزدهم چنین ترجمه  . ولی همین آیه در چهار آیۀ بعد، یعنی دره است(قد) در ترجمه نیامد

ترجمه ظاهر  (قد) در که نه تنها آمد...)به راستی پیامبر ما نزد شما  (ای اهل کتاب، ه است:شد

هم به فاصلۀ چهار آیه از یکدیگر و در یک صفحه،  بلکه مقایسۀ دو ترجمه از یک آیه، آن ؛هگردید

سازِی ترجمه را از سوی دیگر دو چندان  سو و لزوم یکسان ضرورت بازنگری و اصالح را از یک

دیگر مطرح نیست، بلکه آیات فراوان دیگری  سازد؛ چرا که فقط این دو آیه یا چند آیۀ محدودِ  می

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

یک یا دو مقالۀ دیگر در همین حد و  به مطرح شد و اگر قرار بر طرح همۀ ایرادها باشد، دسِت کم

 .مندیماندازه نیاز

یا  (در این صورت) به معنای >إِذًا< ی از جمله در این آیه، کلمۀدر موارد متعدد؛ ۹۰اعراف/ـ 

 .ه استآن، بدون سبب از ترجمه حذف گردید همشاب

ل او  ه:را این گونه ترجمه کرد >َ�َمثَلُُه َكَمثَِل الَْ�ْبِ < .هترجمه نشد >َمثَُل <؛ ۱۷۶اعراف/ـ  
َ
(َمث

ل او همچون سگی...)
َ
درست نیست، بلکه (داستان او  همچون سگی است) در حالی که (َمث
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) درست است. همچون داستان سگی است...)
َ

هم ترجمه  در (فمثله) ضمن اینکه حرف (ف

 شد.  در صورتی که برای ارتباط با جملۀ قبل بهتر بود در ترجمه  ظاهر می هنشد

  .>مولیکم<؛ ۴۰ انفال/ـ 

ِي َجَعَل لَُ�مُ <در  >لکم<؛ ۶۷ یونس/ـ   .>...ُهَو ا�َّ

ِ��ٍ < در >َعَذاَب < ؛ کلمۀ۲۶ هود/ ـ
َ
 (روزی دردناک).است:  که آوردهه ترجمه نشد >َعَذاَب يَْوٍ� أ

دلیل  .هترجمه نشد (ه) در (یخزیه) ؛ در هر دو آیه که عین هم هستند، ضمیر۹۳و ۳۹ هود/ـ 

َعَذاٌب < ؛ یعنیهترجمه نشدن آن هم این است که بدون ضرورت، جملۀ فعلیه به اسمیه بدل شد
هِ�ٌ < در حالی که این ترجمه معادل ه(عذابی خوار کننده) معنا شد به >ُ�ْزِ�هِ و مانند آن  >َعَذاٌب مُّ

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

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

ٍ َزوَْجْ�ِ اثْنَْ�ِ < ؛ در ترجمۀ آیۀ۴۰ود/هـ 
 [جانوری] (سوار کن از هر آورده >اْ�ِْل �ِيَها مِن ُ�ّ

  جفتی
ً
 اگر .هترجمه نشد (فیها) [به صورت نر و ماده]) که اوال

ً
(اثنین) را نر و ماده بدانیم چرا  ثانیا

همین عبارت در آیۀ سوم سورۀ رعد  همشاب ، مگر افزودۀ تفسیری است؟هدر داخل قالب ذکر شد

که  ۲۷/مؤمنون در؛ ولی هترجمه نمود (جفت جفت) را (اثنین) که (جعل فیها زوجین اثنین) آمده

 مانند هود
ً
 .ه استاست بهتر ترجمه شد ۴۰/دقیقا

ِخيهِ <؛ ۸۹یوسف/ ـ
َ
 . >نُوِحيهِ < در (ه) ؛ ضمیر۱۰۲ . یوسف/>َوأ

مجموع هفت بار در قرآن به کار رفته که در برخی موارد  این واژه در .>ُمرِ�ٍب <؛ ۹ابراهیم/ـ 

 .ه استترجمه نشد

نزَِل َعلَيْهِ <آیۀ  ؛ (علیه) در۷رعد/ .>تََرْوَ�َها<(ها) در  ؛ ضمیر۲رعد/ ـ
ُ
ِيَن َ�َفُرواْ لَْو� أ َو�َُقوُل ا�َّ

ّ�ِهِ  ای به  [و معجزه نشانه چرا از نزد پروردگارش (و کافران گویند: که چنین ترجمه شد >آيٌَة ّمِن رَّ

 در بیست آیۀ بعد، یعنی در رعد فرود نمی دلخواه ما]
ً
هم  ۲۷/آید؟!) در حالی که همین آیه عینا

[به تمسخر و عناد]  (و کافران ه است:گونه ترجمه شد تکرار شده و در آنجا به درستی این

شود که نه تنها آیات  ای از پروردگارش بر او نازل نشده است؟!) مالحظه می گویند:چرا معجزه

 عین هم هستند نیز گاهی متفاوت برگردان می
ً
 شوند.  مشابه، بلکه آیاتی که دقیقا

ُّْسقِيُ�م< ؛ (کم) در۶۶. نحل/>ُكنتُْم َ� َ�ْعلَُمونَ <؛ ۴۳. نحل/>َعلَيُْ�مْ <؛ ۷۴حجر/ـ  �<. 

نُفِسهِمْ <؛ ۸۹نحل/ـ 
َ
ٍة <در  >ّمِْن أ مَّ

ُ
ِ أ

نُفِسهِْم وَِجئْنَا بَِك َو�َوَْم �َبَْعُث ِ� ُ�ّ
َ
َشهِيًدا َعلَيْهِم ّمِْن أ

 رسد، منشأ اشتباه، خطای چشم در همین سوره در برگردان آیۀ . به نظر میه استترجمه نشد >...َشهِيًدا
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ٍة َشهِيًدا< ۸۴ مَّ
ُ
ِ أ

نُفِسهِمْ < این آیه است ولی هکه مشاب باشد >َو�َوَْم �َبَْعُث ِ� ُ�ّ
َ
عالوه، در  ه ب ندارد. >ّمِْن أ

  (بر آنان) اش نیامده، ولی در ترجمه >َعلَيْهِم< ۸۴ آیۀ
ً
 معادل مناسبی برای (تو را قرار دهیم) آورده. ضمنا

 تر است. مناسب نیست. (تو را بیاوریم) >ِجئْنَا بَِك <

ترجمه ؛ (لکم) دو بار در آیه به کار رفته که بار دوم ۱۶. کهف/>إِذْ َجاءُهُم الُْهَدى<؛ ۹۴اسراء/ـ 

 .ه استنشد

رِْض <؛ ۵۷نور/ ـ
َ
 . >ِ� ا�

ُْجوًرا<؛ ۵۳فرقان/ ـ جالب است که در موارد متعددی معنای واژه در شرح لغات  .>ِحْجًرا �َّ

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

 .هنشدکه (حال تأکیدی است) ترجمه  >ُمْفِسِدينَ < ۱۸۳شعراء/ـ 

ا َرآَها َ�ْهَ�ُّ <) در ها) و ضمیر (لّما؛ (۱۰نمل/ـ  ی) هترجمه نشد >فَلَمَّ
ّ
را هم به اشتباه  و معنای (ول

 . هدرست عمل نمود ۸۰ ؛ در حالی که در آیۀهداخل قالب قرار داد

 ۵۱ . احزاب/>لََك < ۲۰قصص/. >عدوّ < ۱۵. قصص/>ا��ء< ۸۰. نمل/>الُْمْؤمِنِ�َ < ۱۵نمل/ـ 

ُ َ�ْعلَُم َما ِ� قُلُو�ُِ�مْ <  . >بَِما َعِملُوا< ۳۷. سبأ/>َوا�َّ

ابُهُ < ۱۲فاطر/ـ   .>إِْحَدى< ۴۲. فاطر/>َسا�ٌِغ َ�َ

دهد که باید با  در حالی که سیاق آیه نشان می ) در (إّننی).إنّ ؛ حرف تأکید (۲۶زخرف/ـ 

 تأکید بیان شود.

دیگر، (لن)  ه(لن). این یادآوری از آن جهت الزم است که در دهها مورد مشاب؛ ۳۹ زخرف/ـ 

، که از فرط بسیاری نیازی به ذکر شاهد نیست. ولی در اینجا و هبه درستی به (هرگز) ترجمه شد

شاید ترجمه  .ه استنشددهد که باید ترجمه شود، چنین  چندین مورد دیگر که سیاق آیه نشان می

ولی در جایی که  ،که ظاهر آیه بیانگر تهدید نباشد تا حدودی قابل توجیه باشدنشدنش در جایی 

طور ه و از مترجمی که به سیاِق آیات ب دهندۀ تأکید است، سیاق آیات و الفاظ آیه به روشنی نشان

 آیۀکرجدی باور دارد، بدون برگردان 
ً
چنین  ۵۲/نساء دن (لن) هرگز قابل قبول نخواهد بود. مثال

 < است
ُ
ِيَن لََعنَُهُم ا�ُّ َوَمن يَلَْعِن ا�ُّ فَلَن َ�َِد َ�ُ نَِصً�اأ جدای از آیات قبل و بعد، آیا با  >ْولَ�َِك ا�َّ

سادگی از نفی موجوِد در آن صرف نظر کرد و این گونه ه توان ب میوجود الفاظ و عباراتی این گونه، 

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

فَلَن َ�َِد َ�ُ < ۱۴۳/و حتی در نساء هرا آورد (هرگز) آیۀ مذکور است قید نفی هکه مشاب ۱۴۵ /نساء
نیز دو  ۲۲ /جن او نتوانی یافت). در آیۀ [برای هدایت] (هرگز هیچ راهی هدو قید نفی آورد >نَِصً�ا
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کاربرد  تردید، بی در حالی که سیاق آیه بیانگر تأکید است. ه(لن) آمده که دومی ترجمه نشد بار

 نیازمند بازنگری است. زخرف/
ً
) در ۷۹متفاوت (لن) از مواردی است که قطعا

ً
بَْرُموا <؛ (أمرا

َ
ْم �

َ
أ

ْمًرا
َ
 .ه استترجمه نشد >أ

لِ�َ < ؛۸دخان/ـ  وَّ
َ
 که آورده >اْ�َمِّ  َ�نَبَْذنَاُهْم ِ� < (هم) در ؛۴۰(منهم). ذاریات/ ؛۲۹فتح/ .>اْ�

ه در ک چنان آورد، (آنها را به دریا افکندیم) (افکندیمشان) یا در حالی که باید (به دریا افکندیم)

 .ه استموارد فراوان دیگری، به درستی چنین کرد

ْجرَُهمْ <؛ ۲۷حدید/ـ 
َ
ِيَن آَمنُوا مِنُْهْم أ در  (فقد)؛ ۱. ممتحنه />الُْفَقَراء<؛ ۸. حشر/>فَآتَيْنَا ا�َّ

 . ه استترجمه نمود (البته) را (قد) حالی که در موارد بسیاری از جمله در آیۀ چهارم همین سوره

ولی به اشتباه  ،جالب است که این بخش را در شرح، معنا کرده >�ُمَّ لَْم َ�ِْملُوَها<؛ ۵جمعه/ـ 

 .است در ترجمه نیاورده

ْمرَِها< (امرها) در؛ ۹طالق/ـ 
َ
در صورتی که (فرجام  (فرجام ناگوار خود را) آوردهکه  >َو�َاَل أ

 .هکه در ادامۀ آیه به درستی(امرها)ی دوم به (کارشان) برگردان شد ناگوار کار خود را)باید باشد چنان

 .هه در آیۀ بعد در ترجمه ظاهر شدک (بربنا) چنان ؛ (نا) در۲(عنهم). جن/ ۱۷مجادله/ ـ

ِي < ؛ در برگردان۷انفطار/ ـ (همان که تو را آفرید و به سامانت  آورده >َخلََقَك فََسوَّاَك َ�َعَدلََك ا�َّ

ِي َخلََق فََسوَّى< . ولی در آیۀ دوم سورۀ اعلیهترجمه نشد >َ�َعَدلََك <آورد) که  ) >ا�َّ
َ

ل
َ

 که لفظ (َعد

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

(تو را) در آیۀ هفتم  است که باید با ضمیر >َ�َعَدلََك < دل ساخت) اگر درست باشد ترجمۀ(متعا

 آمد. انفطار می

ولی در آیۀ هفتم به درستی آن را به (چنین نیست)  ه؛ (کال) ترجمه نشد۱۸و  ۱۵مطففین/ـ 

 . ه استترجمه نمود

 ترجمه نشدن بخش تکراري آیه ـ ب

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

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

که نمونۀ بارز  »مفاهیم مضامین و«: نخست تکرار رو به رو هستیممجموع با دو نوع تکرار در قرآن 

سرگذشت اقوام و جوامع پیشین و نیز داستان پیامبران و امتهای گذشته مشاهده توان در  آن را می

 سرگذشت حضرت موسی و بنی چنان کرد.
ً
های  اسرائیل یا برخی دیگر از پیامبران در سوره که مثال
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 مورد بحث نیست. 
ً
 مشابه تکرار شده است که فعال

ً
مختلف با الفاظ و عباراتی متفاوت یا بعضا

که خود بر دو گونه است: نخست آیاتی که با الفاظ و عباراتی  ؛»الفاظ و عبارات« دیگری تکرار

 در برخی سوره
ً
بَانِ < اند نظیر آیۀ ها تکرار شده مخصوص، عینا ّيِ آَ�ء َر�ُِّ�َما تَُ�ّذِ

َ
 که سی و >فَبِأ

�ِ�َ < ویا آیۀ هیک بار در سورۀ الرحمن تکرار شد ده مرتبه در سورۀ مرسالت  که >فََو�ٌْل يَوَْم�ٍِذ لِلُْمَكّذِ

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

اختالفی وجود ندارد و همگان معتقدند که باید آنها را در ترجمه تکرار کرد. نهایت چیزی که 

که یک  هستنددستۀ دیگر آیاتی  گویند این است که باید همه را یکنواخت به فارسی برگرداند. می

 اتمکرر شده است که مترجمان در برگردان بخش تکراری آی هاکلمه یا یک عبارت به دالیلی در آن

ها و  در بحث فعلی، برگردان این قبیل کلمه مراد از تکرار اند. های متفاوتی را اختیار کرده شیوه

طبق سلیقه و  تدوین نشده است ونامۀ واحدی برای ترجمۀ آنها  عبارات است که هنوز شیوه

د و به همین نشو کالمی و اعتقادی وی ترجمه می بیانی و های زبانی و برداشت مترجم و آگاهی

 اختالف ترجمه در این بخش زیاد است.
ً
از آنجا که در ترجمۀ  دلیل، اختالف دیدگاه و طبعا

رد، تجدید نظر و انجام خو حاضر در برگردان این قبیل آیات، ناهماهنگِی محسوسی به چشم می

ها را در ترجمه  سازد؛ زیرا سخن تنها در این نیست که تکراری اصالحات را در آن الزامی می

ای واحد در برگردان آیات  منعکس سازیم یا خیر؟ بلکه عالوه بر آن، داشتن روش تحقیق و شیوه

تر از اصل  کار، حتی مهمای که شاید بتوان گفت روشمند و منظم بودن  به گونه هم ضروری است.

آید، ولی ویراستار یا  ترجمه و نتیجۀ کار است که اگرچه وظیفۀ ذاتِی مترجم به حساب می

سازی ترجمۀ چنین آیاتی  ویراستاران نیز در این زمینه نقش اساسی دارند که باید در جهت یکسان

نظر داشت، بلکه باید به وضع  افزون بر این، نباید فقط به ترجمۀ قرآن به زبان فارسی اقدام نمایند.

قوانین و ضوابطی برای برگردان قرآن به همۀ زبانها اندیشید که همگان بدان پایبند باشند. پیگیری 

 مترجم به درستی بر این باور است  این بحث در بخش ترجمه ناشده
ً
ها از آن بابت است که اوال

ای موارد، حتی واو زایدی را  در پاره و به همین دلیل» در قرآن هیچ حرف زایدی وجود ندارد« که

 >لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ < ۱۲ /جاثیه مانند آیۀ هدر ترجمه ظاهر ساخت هاش نبود هم که نیازی به ترجمه

 به نظر می و شاید شما سپاسگزار شوید)( :که آورده
ً
رسد  که بدون واو هم ترجمه رساست. ثانیا

 بر خالف آن عمل شده این باوِر ایشان بیشتر در تئوری خود را 
ً
نشان داده و در موارد متعددی عمال

 و...
َ

اند که در مجال دیگری باید  جهت از ترجمه حذف شده بی است و حروفی نظیر ِاّن، ثّم، ف

 مترجم خود توقع خواننده را باال برده و در مواردی، بدان پرداخت.
ً
الفاظ و عبارات تکراری را  ثالثا



 ۵۸ ترجمان وحی 

 
ً
وَْحيْنَا إَِ� نُوٍح َوا�َّبِّيَِ� مِن �َْعِدهِ < ۱۶۳ /نساء در آیۀدر ترجمه آورده و مثال

َ
وَْحيْنَا إَِ�َْك َكَما أ

َ
إِنَّا أ

وَْحيْنَا إَِ� إِبَْراهِيمَ 
َ
وَْحيْنَا<که سه بار  >...َوأ

َ
ساخته ، در هر سه بار آن را در ترجمه ظاهر هتکرار شد >أ

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

به ابراهیم  [نیز] سان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم و (البته ما به تو وحی کردیم همان

 شود؟ چرا چنین توجهی در همۀ آیات اعمال نمی :آیا خواننده حق ندارد بپرسد و... وحی کردیم).

 وقتی در آیۀ
ً
نزَِل مِن َ�بْلَِك < ۶۰/نساء یا مثال

ُ
نزَِل إَِ�َْك َوَما أ

ُ
به درستی (بدانچه بر تو نازل شده  >بَِما أ

شود که  شود آیا برای مخاطب این توقع ایجاد نمی ترجمه می و بدانچه پیش از تو نازل گشته است)

 شود؟ بدون (ما انزِل) دوم ترجمه می ۱۹و مائده/ ۱۹۹و  ۸۴عمران/ آل چرا همین آیه در :بپرسد

نَزَل مِن َ�بُْل < سورۀ نساء ۱۳۶ ه آیۀک چنان
َ
َِي أ َل َ�َ رَُسوِ�ِ َوالِْكتَاِب ا�َّ ِي نَزَّ نیزبه  >...َوالِْكتَاِب ا�َّ

نازل  [به همۀ پیامبران] درستی (...و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده است و کتابی که پیش از این

 ب ه است؟ترجمه شد ...) کرده است
ً
اید توجه نمود که حتی اگر قرار بر حذف بخش تکرارِی رابعا

یکنواخت عمل نمود. در  آیه، به قرینۀ لفظی یا معنوِی موجود در آن باشد هم، باز باید یکسان و

  هحالی که در موارد فراوانی چنین نشد
ً
ْ ا�َّ < ۳۳و محمد/ ۹۲و مائده/ ۵۹نساء/ و مثال ِطيُعوا

َ
أ

ْ الرَُّسوَل  ِطيُعوا
َ
اید از خدا و پیامبر...  (ای کسانی که ایمان آورده ه است:گونه ترجمه شد این >َوأ

(از  هبه درستی چنین برگردان گردید ۱۲ /و تغابن ۵۴ /نور در حالی که همین آیه در اطاعت کنید)

زیرا اگرچه اطاعت خدا و پیامبر در این آیات  اطاعت کنید)؛ (نیز) خداوند اطاعت کنید و از پیامبر

آمده است؛ ولی تردیدی نیست که اطاعت هر یک از این دو، غیر از اطاعت از دیگری است با هم 

که  . چنانهو به همین دلیل، در موارد متعددی، اطاعت خدا یا پیامبر به صورت جداگانه ذکر شد

َ�َة وَ < :به شکل مستقل فرمود ۵۶در همین سورۀ نور در دو آیۀ بعد یعنی در آیۀ  �ِيُموا الصَّ
َ
آتُوا َوأ

ِطيُعوا الرَُّسوَل 
َ
َ�ةَ َوأ  .>... الزَّ

َ َورَُسوَ�ُ < ۵۲/نور همچنین در ترجمۀ آیۀ (و کسی که از خدا و رسولش  آورده >َوَمن يُِطْع ا�َّ

ترجمه کرده  (و هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند) ۷۱ /و همین آیه را در احزاب اطاعت کند)

 باید یکسان و عین هم
ً
َطْعنَا < ۶۶/احزاب آن را در هشد)؛ ولی مشاب ترجمه می (که قاعدتا

َ
يَا َ�ْتَنَا أ

َطْعنَا الرَُّسوَ� 
َ
َ َوأ در  (ای کاش از خدا و پیامبر اطاعت کرده بودیم) هاین گونه برگردان نمود >ا�َّ

 هیچ تفاوتی نیست در این آیه که اطاعت دو بار تکرار شده  حالی که می
ً
با دو توان پرسید آیا واقعا

 مترادف یا تکراری دانستن  .ها کم نیست آیۀ قبل که یکبار آمده؟ و از این نمونه
ً
بگذریم که واقعا

تواند توجیه کالمی  (اطیعوا) در بار دوم در آیات مذکور و در نتیجه حذف آن از ترجمه هرگز نمی



  ۵۹  )1بررسی ترجمۀ قرآن استاد کریم زمانی (

ت دارد که حداقل داشته باشد؛ زیرا اطاعت خداوند با اطاعت پیامبر از جهات مختلفی با هم تفاو

آن این است که اطاعت خدا ذاتی و اطاعت رسول عَرضی و به فرمان الهی است و با این نگاه 

 نمی
ً
ای به غایت متین و ماندگار  استاد گرمارودی که ترجمه .توان به حذف دومی رضایت داد قطعا

آن را شیوه توان  (برخی مشکالت ترجمۀ قرآن) در مؤخرۀ ارزشمند خود که می در بحثدارد، 

از سورۀ  ۳۳ در آیۀ« در همین زمینه چنین آورده است: ای برای همۀ مترجمان قرآن تلقی کرد، نامه

ْ�َمالَُ�مْ < فرماید: محمد می همبارک
َ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوَ� ُ�بِْطلُوا أ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمنُوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
. >يَا �

در ساختمان جمله و استحکام آن و فصاحت آن  اطیعوا تکرار شده و فرمایید، که مالحظه می چنان

در ترجمۀ فارسی اگر بگوییم: ای  جمله در کمال شیوایی است. نیز هیچ مشکلی پدید نیاورده و

مؤمنان از خداوند فرمان برید و از پیامبر فرمان برید و کردارهایتان را تباه نگردانید؛ امانت را 

یوایِی جمله قربانِی امانت شده است. ناچار یا باید با حذف به قرینه چنین اما ش ،ایم رعایت کرده

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

پیامبر فرمان برید و کردارهایتان را  از سرانجام چنین: ای مؤمنان از خداوند  فرمانبرداری کنید و

 برخی نمونه)۶۲۴ص (موسوی گرمارودی، ».اه نگردانیدتب
ً
های این دسته آیات، به اجمال اشاره  . ذیال

شود؛ با این یادآوری که به منظور پرهیز از تطویل مقال، در موارد متعددی، فقط به شاهد مثال  می

 اجتناب گ و از ذکر آیه و ترجمۀ آن که می هبسنده شد
ً
 ه است.ردیدتوانست روشنگر هم باشد، عمدا

ِخُروَن ِ� �ُيُوتُِ�مْ <؛ ۴۹ عمران/ آلـ  ُ�لُوَن َوَما تَدَّ
ْ
(از آنچه  هگونه ترجمه شد این >بَِما تَأ

 (ما)ی  .ه(ما)ی دوم ترجمه نشد که کنید) میهایتان ذخیره  خورید و در خانه می
ً
در حالی که واقعا

 کنید) می(آنچه که ذخیره  خورید) با می(آنچه که  یعنی تواند معنای متفاوتی داشته باشد. میدوم 

 به قرینه حذف نمود. (ما)ی دوم را توان به راحتی میتواند از یک جنس نباشند و بنابراین ن می

 اند. آید که قصد حذف نداشته میخواهد و از مؤخرۀ کوتاه ایشان بر  میضمن اینکه حذف دلیل 

ِ َما <؛ ۱۳۲ و ۱۳۱ و نساء/ ۱۲۹ عمران/ آلـ  رِْض َوِ�َّ
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� (و هر  به صورت >ِ� السَّ

 ۲۶/لقمان  و ۱۷۰/نساء در .هترجمه شد آنچه در آسمانها و زمین است مخصوص خداوند است)

َماَواِت وَ <: خوانیم میهم  رِْض  ّ�ِ َما ِ� السَّ
َ
(مخصوص خداوند است  اش آمده که در ترجمه >ا�

 مترجم معتقد است،هر آنچه در آسمانها و زمین 
ً
دو بار  برگردان آیاتی که (ما فی) است). آیا واقعا

این دوگانگِی در ترجمه در تمامِی آیاتی که  در آنها به کار رفته با آیاتی که یکبار آمده یکسان است؟

  (ما فی)؛ جایه حتی در آیاتی که ب اند، رخ داده است. این دو آیه همشاب
ً
(من فی) آمده نیز دقیقا

سورۀ یونس. در جایی که حتی برخی  ۶۸ و ۶۶ خورد مانند آیات میدوگانگی به چشم  همین



 ۶۰ ترجمان وحی 

را در  (ُهم) عمران که سه بار ضمیر آل /۱۱۶ مانند آیۀ شود، میضمایر تکراری هم در ترجمه ظاهر 

م) عمران که سه بار ضمیر آل /۱۲۴و نیز  هترجمه آشکار کرد
ُ
چگونه  ه است.را ترجمه نمود (ک

 ای آیات، حتی در پاره ای از اجزای جمله بدون دلیل حذف شود؟ است که پارهپذیرفتنی 

َى< ۶/مانندطه رِْض َوَما بَيْنَُهَما َوَما َ�َْت ال�َّ
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� (تنها مخصوص  آورده >َ�ُ َما ِ� السَّ

را  یعنی سه بار (ما) اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و میان آنها و آنچه زیر خاک است)

همچنین در ترجمۀ اولین آیۀ سورۀ  .ه استترجمه کرده و مشکلی هم در شیوایی ترجمه پیش نیامد

رِْض < أسب
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� (هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمین  به درستی آورده >َ�ُ َما ِ� السَّ

؛ ۷/مجادله ؛ ۳۱/نجم ؛ ۴/در آیات شوری چرا در همۀ موارد چنین نشود؟ است از آِن اوست)

؛ ۱۳/جاثیه /۱۳ ؛۱/حشر ولی در ؛هدوم در ترجمه ظاهر شد ، (مافی)۱/؛ تغابن۱/؛ جمعه۱/صف

 .ه استچنین نشد ۲۰/لقمان

 (پروردگار شما و پرورگار پدران شما) و آورده >َر�ُُّ�ْم َورَبُّ آبَا�ُِ�مُ < ۸/به عالوه در دخان

 ۹۶/و در زخرف برم) می(به پروردگارم و پروردگار شما پناه  آورده )بَِرّ�ِ َوَر�ُِّ�مُعْذُت ( ۲۰/دخان

رِْض إَِ�ٌ <
َ
َماء إَِ�ٌ َوِ� اْ� ِي ِ� السَّ است و در  [حقیقی] (اوست آنکه در آسمانها معبود آورده >وَُهَو ا�َّ

ها ترجمه  درستی تکراریشود که در این دو آیه به  میمشاهده  است) [حقیقی] زمین نیز معبود

رِْض < ۳۶/. ولی در ترجمۀ جاثیهاند هشد
َ
َماَواِت َورَّبِ اْ� آورده (پروردگار آسمانها و  >رَّبِ السَّ

 وجود خارجی ندارد. گویا (رب) زمین).
ً
 دوم اصال

ن ُ�َفّرِقُواْ �َ <؛ ۱۵۰نساء/ـ 
َ
ِيَن يَْ�ُفُروَن بِاّ�ِ َورُُسلِهِ َو�ُرِ�ُدوَن أ گونه  این > ...ْ�َ اّ�ِ َورُُسلِهِإِنَّ ا�َّ

خواهند میان آنان تبعیض  میورزند و  می(البته کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر  ه:ترجمه شد

که  ه(میان آنان) اکتفا شد و تنها به هترجمه نشد >َ�ْ�َ اّ�ِ َورُُسلِهِ<شود  میمالحظه  قائل شوند...)

 برگردان
ً
 واژۀ عبارت قرآنی مذکور.(بینهم) است نه  اوال

ً
خواهند میان  میدر عبارت ( (آنان) ثانیا

 پیامبران را به ذهن متبادر 
ً
کند حال آنکه در آیه (میان خدا و  میآنان تبعیض قائل شوند) صرفا

 خداوند در زمرۀ پیامبرانش)
ً
آنان) قرار ندارد که بخواهند بین خدا و پیامبرانش ( آمده و قطعا

 بی(تبعیض قائل شوند
ً
 چنین سخنی کامال

ً
 (تبعیض) معادل دقیقی برای معناست. ) و اساسا

ً
 ثالثا

) ْ ن ُ�َفّرِقُوا
َ
این ترجمه در صورتی که مراد آیه پیامبران بودند صحیح بود و در آن صورت،  ) نیست.أ

َحٍد ّمِنُْهمْ < ۱۵۲/همانند آیۀ بعدی، یعنی نساء
َ
ْ �َْ�َ أ َ� �َُفّرُِق َ�ْ�َ < ۲۸۵/، یا مانند بقره>لَْم ُ�َفّرِقُوا

َحٍد ّمِن رُُّسلِهِ 
َ
 شد. می >أ
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َر لَُ�مُ <؛ ۳۳ ابراهیم/ـ  ترجمه  (رام کرده است) ولی تنها یکبار و به صورت هدو بار آمد >وََسخَّ

 در چنین مواردی، به درستی یکی را به . درهشد
ً
 و دیگری را به (رام کرده است) حالی که معموال

ر شما گردانید)
ّ

 کرد.    میترجمه  (مسخ

 هکه اگرچه مشکل چندانی در ترجمه بروز نکرد هدر بار اول ترجمه نشد >مِنُْهمُ <؛ ۱۸ کهف/ـ 

 اگر ترجمه 
ً
بهتر بود و برای رسیدن به این مقصد الزم است مترجم با دقت الزم  ،شد میولی قطعا

 ها به هدف خود نزدیک شود. و تأنی بسیار و با جابجایی یا تغییر برخی کلمه
َماَواِت َوَمن < .هدر بار دوم ترجمه نشد >َمن ِ� <؛ ۸۷نمل/ـ  ورِ َ�َفزَِع َمن ِ� السَّ َو�َوَْم يُنَفُخ ِ� الصُّ

رِْض 
َ
روزی را که در صور دمیده شود، در نتیجه هر کس که در آسمانها  [یاد آر] (و که آورده >ِ� اْ�

ورِ فََصعَِق َمن ِ� < ۶۸/زمر در حالی که در ترجمۀ آیۀ و زمین است... بهراسد) َونُفَِخ ِ� الصُّ
رِْض 

َ
َماَواِت َوَمن ِ� اْ� پس هر که  .شود (و در صور دمیده آن است، به درستی آورده هکه مشاب >السَّ

ای که از بسیاری جهات،  شود دو آیه میمالحظه  جان افتد). در آسمانها و هر که در زمین است بی

تأثیر ویراستارِی دقیق در چنین مواردی خود را نشان  شود. میهم هستند دو گونه ترجمه  همشاب

 استار نباشد.دانند و شاید برای آن نیازی به ویر میدهد و اال کلیات امور را همه  می

ًة َوَ�َْعلَُهُم الَْوارِ�ِ�َ <دوم در  >َ�َْعلَُهمْ <؛ ۵ قصص/ ـ �ِمَّ
َ
 .ه استترجمه نشد >َوَ�َْعلَُهْم أ

(دلهای  دلهای شما و آنان) در حالی که باید(که آورده  .>قُلُو�ِهِنَّ <(قلوب) در  ؛۵۳ احزاب/ـ 

 شما و دلهای آنان) باشد.

ِ َ�ْوِ�ً� < این آیه؛ بخشی از آخر ۴۳ فاطر/ـ  ِ �َبِْديً� َولَن َ�َِد لُِسنَِّت ا�َّ  >فَلَن َ�َِد لُِسنَِّت ا�َّ

 بعید  (و سنت خدا را هرگز تغییر و تبدیلی نخواهی یافت). .هدلیل از ترجمه حذف شد بی
ً
واقعا

، به بر میای که مترجم محترم در شرح  آیات به کار  گونه است با آن همه احتیاِط وسواس
ً
د و بعضا

را حتی گاهی در » و خدا داناتر است« یا جملۀ» اگر خدا بخواهد« صورت مالل آوری عبارت

برد، این اندازه باز و موّسع به ترجمه بنگرد که  مییک صفحه چندین بار بدون ضرورت به کار 

 حذف به قرینه تا این اندازه م
ً
 بخشی از آیه را از کار بیندازد. اگر حقیقتا

ً
ست چرا در همۀ اجاز عمال

 در یس
ً
ا( یعنی تنها یک صفحه بعد از این آیه چنین نکرده و کلمۀ ۹/موارد چنین نشد و مثال ) را َسدًّ

ا ( به درستی در هر دو بار در ترجمه ظاهرکرده ا َومِْن َخلْفِهِْم َسدًّ يِْديهِْم َسدًّ
َ
= و از وََجَعلْنَا مِن �َْ�ِ �

 ایم)؟! سرشان دیواری بر کشیده پیش روی آنان دیواری و از پشت

در حالی که در اینجا آیۀ  ه) آیۀ قبل بسنده شداّ�ِ ( و به هدر ترجمه نیامد )اّ�ِ ؛ (۳ فتح/ـ 

ای مستقل است که  ولی از نظر هویت، آیه دیگری آمده که اگرچه از نظر معنا ادامۀ آیۀ قبل است؛
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َراَد بُِ�مْ < نیز ۱۱/ای جداگانه داشته باشد. در فتح باید ترجمه
َ
 . درهدر بار دوم ترجمه نشد >أ

) اْ�َِميَّةَ ( هم ۲۶/فتح . درهولی تنها یکبار در ترجمه آمد هسه بار تکرار شد (حرج) واژۀ ۱۷/فتح

 . هترجمه نشد

ْو < در (هم) ؛ ضمیر۲۲ مجادله/ـ 
َ
ْو إِْخَواَ�ُهْم أ

َ
�ْنَاءُهْم أ

َ
ْو �

َ
تنها یکبار  >َعِشَ��َُهمْ َولَْو َ�نُوا آبَاءُهْم أ

 درست است و ایرادی بر مترجم در  که اگرچه از نظر فارسی ؛هدر ترجمه ظاهر شد
ً
نویسی کامال

ولی سخن در این است که اگر قرار است چنین شود چرا در همۀ  این آیه و دو آیۀ بعدی نیست؛

 با توجه به این اصل که  میموارد یکسان عمل ن
ً
دی یدر کالم وحی زا« نویسد: میشود؟ خصوصا

(لما)  . ایشان این عبارت  را در تفسیر آیۀ چهارم سورۀ طارق در شرح واژۀ)۱۲۵۲(ص »وجود ندارد

اند، و از آنجا که در  ده گرفتهیاند و (ما) را زا به تخفیف خوانده [برخی] لّما را« نویسد: میآورده و 

معنا چنین  أکیدی گویند. در این صورت،دی وجود ندارد، بهتر است آن را زینتی و تیکالم وحی زا

روشن است که وقتی مترجم تا  (همان). »گمان هر کس را نگهبانی گمارده شده است شود: بی می

این اندازه دقت دارد خواننده هم از ایشان بخواهد این دقت و وسواِس بجا را در همۀ موارد و در 

 تمامِی آیات به کار بندد.

ْوَ�ُدُ�مْ <در (کم)  ؛ ضمیر۳ ممتحنه/ـ 
َ
رَْحاُمُ�ْم َوَ� أ

َ
هرگز ( که آورده >لَن تَنَفَعُ�ْم أ

 خویشان و فرزنداِن شما به حالتان سودمند نخواهند افتاد).

اش تنها در بار  ولی ترجمه ،هپنج بار تکرار شد (ه) عبس هم ضمیر سورۀ ۳۶تا  ۳۴آیات  درـ 

 .ه استپنجم آمد

جا اشاره شد، در مورد ضمایر با اغماض بیشتری به توجیه و  توان در آنچه که تا بدین میاگرچه 

شود و بازنگری و انجام  میولی روشن است که همۀ نقدها به این مورد منحصر ن دفاع پرداخت؛

 سازد.   میاصالحات را منتفی ن

 ها القلم سهو ـ2

ر آیۀ کوچک و بروز برخی ایرادهای شکلی و ظاهری در برگرداِن کتابی همانند قرآن با چندین هزا

 اجتناب میو حساسیت و دقت بسیاری که  بزرگ،
ً
ناپذیر و غیر  طلبد، اگر امری بدیهی نباشد قطعا

نهایت این است که مترجم باید تمام همت خویش را به کار بندد تا این ایرادها به  قابل انکار است.

بنابراین، بیان این قبیل موارد، نه فضیلتی برای منتقد یا مزیتی برای وی محسوب  حداقل برسد.

بلکه همراهی و  اش؛ ای برای ترجمه شود و نه عیب و نقصی برای مترجم یا ضعف و کاستی می
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 به خاطر عشق به قرآن، برگردان آن را  همدلی منتقدی بی
ً
بضاعت با مترجمی فرزانه است که صرفا

قرار داد تا اثری ماندگار از خود به ارمغان نهد. بدان امید که همکارِی صمیمانه  وجهۀ همت خویش

چنان جایگاهی ارتقا  منتقدان و همراهِی دلسوزانۀ مترجمان، دانش ترجمۀ قرآن را به تدریج به آن

 شاه ای نه چندان دور، شاهد ترجمه بخشد که در آینده
ً
د هایی بس ماندگارتر از آنچه که امروزه بعضا

ها که از چشمان تیزبین مترجم و ویراستار مخفی  القلم آن هستیم، باشیم. با این مقدمه، برخی سهو

 شود: میمانده است به اجمال اشاره 
�ْيَا َوَما َ�ُ ِ� ا�ِخَرةِ مِْن َخ�َقٍ < ۲۰۰/بقرهـ  این گونه ترجمه  >فَِمَن ا�َّاِس َمن َ�ُقوُل َر�َّنَا آتِنَا ِ� ا�ُّ

گویند پروردگارا به ما[فقط]در دنیا نیکی عطا کن و اینان در آخرت  می(گروهی از مردم  هشد

این آیه تنها موردی نیست که عالوه بر خطای چشم، خطای ذهن و حافظه نیز،  ای ندارند). بهره

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

�ْيَا َحَسنًَة َوِ� ا�ِخَرةِ َحَسنَةً < ۲۰۱/رهبق آیات مشهوری است که همگان  ۀاز جمل >َر�َّنَا آتِنَا ِ� ا�ُّ

خاطر همان سابقۀ  ه(حسنه) نیامده ب اند، در اینجا هم که لفظ بارها شنیده و در قنوت نماز خوانده

ِيَن < ۳۰/نحل ن وضعیت درهمی همشاب (نیکی) را آورده. ذهنی، به اشتباه، معادل آن، یعنی وَ�ِيَل لِ�َّ
نَزَل َر�ُُّ�مْ 

َ
در حالی که  ...) (و چون به پرهیزکاران گفته آید هرخ داده که چنین ترجمه شد >ا�ََّقوْاْ َماذَا أ

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

نَزَل < ۲۴ از آنجا ناشی شده که در چند آیۀ قبل، یعنی آیۀ چشم باشد یا حافظه،
َ
اذَا أ �ذَا �ِيَل لَُهم مَّ

 مشابۀ آن است کلمۀ >َر�ُُّ�مْ 
ً
(و چون به  (اذا) به کار رفته و به درستی چنین ترجمه شده که تقریبا

  ،دندآنان گفته شود ...). در حالی که اگر ویراستاراِن دیگری ترجمه را ویرایش کرده بو
ً
قطعا

 یافت یا بسیار کم شمار بود. میخطاهایی از این دست در آن راه ن

ِ�مٌ < عبارت ۱۷۷/عمران در آلـ 
َ
 (و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود) به اشتباه >َولَُهْم َعَذاٌب أ

 .هخاتمه یافت >َولَُهْم َعَذاٌب عِظيمٌ <شاید به این دلیل که آیۀ قبل با عبارت  .هترجمه شد

آورده (پس به خداوند و پیامبرش ایمان آورید) در  >فَآمِنُواْ بِاّ�ِ َورُُسلِهِ < ۱۷۱/نساء ترجمۀ درـ 

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

 است.

ٍء َعلِيمٌ < عبارت ۱۷۶/نساء درـ   به اشتباه (خداوند به همه چیز تواناست) >َوا�ُّ بُِ�ّلِ َ�ْ

(قدیر) فرض کرده و آیه را اشتباه  (واو)، (علیم) را هم دلیل که عالوه بر حذف بی هترجمه شد
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که به دلیل گستردگی آن در  هنکره را هم معرفه ترجمه کرد . بگذریم که (شئ)است ترجمه نموده

 رفت.طور مجزا مورد بررسی قرار خواهد گه ادامۀ مقال ب

و آیۀ پانزدهم  هاند) ترجمه شد (از آنچه کرده ماضِی ساده و >بَِما َ�نُواْ يَْصنَُعونَ < ۱۴/در مائدهـ 

. در حالی که در بیشتر مواقع، وقتی فعل هاید) برگردان شد به (کتمان کرده >ُكنتُْم ُ�ُْفونَ < مائده

که  گردد یمبه درستی به ماضِی استمراری ترجمه  د،وش می(کان) با مضارع همراه  کمکی

های آن بسیار است. اما روشن نیست چرا در موارد متعددی، ماضی استمراری به ماضی  نمونه

 .۸۸و انعام/  ۱۰۵ساده ترجمه شده است مانند: مائده/ 

ٍة َشهِيًدا<؛ ۸۴ نحل/ ـ مَّ
ُ
ِ أ

ی گواهی بر آنان بر (...از هر امت به اشتباه >َو�َوَْم �َبَْعُث مِن ُ�ّ

َو�َوَْم �َبَْعُث <یعنی پنج آیۀ بعد  نحل، ۸۹در حالی که این ترجمه برگردان آیۀ  هترجمه شد انگیزیم)
نُفِسهِمْ 

َ
ٍة َشهِيًدا َعلَيْهِم ّمِْن أ مَّ

ُ
ِ أ

نیست که  (علیهم) (علیهم) آمده و در آیۀ قبلی است که در آن >ِ� ُ�ّ

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

رَْسلْنَا ِ� قَْر�ٍَة ّمِن نَِّ�ٍّ < ۹۴/اعرافـ 
َ
(و به سوی هیچ دیاری پیامبری  آورده >...َوَما أ

(قریه) چرا که  (نبی) آورد نه را باید برای (هیچ) در حالی که قید نفی انحصارِی  نفرستادیم...)

(هیچ  ترجمۀ درست آیه چنین است .ه(نبی) آمد (هیچ) بر سر لحرف جّر زاید (من) معاد

های  عجیب است که از بین ترجمه (یا سرزمینی) نفرستادیم...). پیامبری را به سوی دیاری

حدادعادل و حتی دکتر گرمارودی همانند  پور، بهرام پورجوادی، مکارم، فوالدوند، آقایان موجود،

و پس از ایشان  هترجمه کرد  دقیق تنها دکتر مجتبوی صحیح واند و  مترجم، اشتباه ترجمه کرده

 در ترجمۀ آیۀ توان پذیرفت. میترجمۀ خرمشاهی را هم 
ً
سورۀ زخرف هم  ۲۳ همین اشکال عینا

 تکرار شده است.

 در شرح واژه ه(گم شده است) ترجمه شد به >َضلَّ <؛ ۱۲۵نحل/ـ 
ً
ها به  در حالی که اوال

  عنا کرد.درستی آن را (گمراه شد) م
ً
) در این آیه در برابر (مهتدین) چون ثانیا

ّ
قرار گرفته (گم  (ضل

 شده است) معادل مناسبی برای آن نیست.

ْ�نَاٍب <؛ ۳۳کهف/ـ 
َ
َحِدهَِما َجنَّتَْ�ِ مِْن أ

َ
ثًَ� رَُّجلَْ�ِ َجَعلْنَا ِ� گونه ترجمه  این >َواْ�ِْب لَُهم مَّ

لی بزن: هشد
َ
 تاکستانی داده بودیم) در حالی که باید که به یکی از آن دو، دو مرد (و برای آنان َمث

 چون سه مرتبه کلمۀ (دو تاکستانی)
ً
(دو مرد... آن دو... دو  هکنار هم قرار گرفت (دو) باشد. ظاهرا

 .هتاکستانی)، خطای چشم باعث بروز این اشتباه شد
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َّ <؛ ۲۲ شعراء/ـ  ترجمه  َنهی) (بر ما منت می به اشتباه َنهی) می(بر من منت  به جای >�َُمنَُّها َ�َ

 شده، در حالی که همۀ ضمایر، در آیات قبل و بعد، متکلم وحده است.

بِ�ٌ <؛ ۳۲ شعراء/ـ  لَْ� َعَصاُه فَإِذَا ِ�َ ُ�ْعبَاٌن مُّ
َ
[موسی] ناگهان  (پس هچنین ترجمه شد >فَ�

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

چوبدست خود را  (موسی) (آنگاه ترجمۀ دقیق دکتر گرمارودی چنین است است نه قید افکندن.

شعراء که  ۴۵فرو افکند که ناگهان اژدهایی آشکار شد). جالب است که مترجم محترم در آیۀ 

 .ههست همین معنا را درست ترجمه کرد ۳۲ بسیار شبیه آیۀ

آمده که بار اول پرسشی و  (ما) دو بار کلمۀ >َوَما ِعلِْ� بَِما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ <ء شعرا /۱۱۲ در آیۀـ 

دانم آنان چه  می(من چه  هبار دوم موصول است ولی در هر دو مورد پرسشی ترجمه شد

کردند چه آگاهی  میو مرا از آنچه آنان (اند؟!) ترجمۀ درست دکتر گرمارودی چنین است  کرده می

(آنان) را هم حذف نمود زیرا در آیه معادلی  توان میتر ترجمه کنیم  اگر بخواهیم دقیق است؟). که

 چنان برای آن وجود ندارد.
ً
به درستی ماضِی  )َ�نُوا َ�ْعَملُونَ ( که پیش از این اشاره شد ضمنا

 ، ولی این توجه و دقت در همۀ موارد نیست که باید اصالح شود.هاستمراری ترجمه شد

نَت بَِهادِي الُْعْ�ِ َعن َضَ�َ�ِهِمْ <؛ ۸۱نمل/ـ 
َ
توانی کوران را  می(و تو ن هچنین ترجمه شد >َوَما أ

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

 شان نیستی). (و تو رهنمون کور دالن از گمراهِی  گرمارودی چنین است

یعنی مفرد  که جمع است به اشتباه (رسولش) (ُرُسله) در این دو آیه، دو بار؛ ۲۵ و ۱۹ حدید/ـ 

 .هترجمه شد

 تر باشد. ِسزد) مناسب می(ن؛ ِسزید) می(ن رسد به جای عبارت نامأنوس میبه نظر ؛ ۲۸یس/ـ 

که در موارد  ترجمه شود چنان (هرکس) که اسم شرط است و باید (َمن)؛ ۹و تغابن/ ۱۰فاطر/ـ 

شاید صحیح  که دقیق نیست و هترجمه شد (کسی که) به صورت اسم موصول فراوانی چنین کرده،

 در آیۀ 
ً
(و کسانی که از خداوند و رسول  آورده >...َوَمن يُِطِع ا�َّ َوالرَُّسوَل < نساء ۶۹هم نباشد. مثال

. در حالی )۱۷۸(صدهد که من اسم شرط است...  میها توضیح  اطاعت کنند...) و در شرح واژه

ْن يُِطِع الرَُّسوَل  وَ < ۸۰که در چند آیۀ بعد یعنی در آیۀ  (هر  ست به درستیاآیۀ قبل  هکه مشاب >...مَّ

 همان توضیح را در اینجا هم تکرار کرده. کس...)
ً
) جالب است که ۱۸۱(ص آورده است و دقیقا

ْ َ�َ < آیۀ سومدر آیۀ دوم و پنجم سورۀ طالق هم (من) را به صورت موصولی، ولی در  َوَمن َ�تََو�َّ
 (و هر کس به خدا توکل کند...). ه استبه درستی به صورت شرطی معنا کرد >...اّ�ِ 



 ۶۶ ترجمان وحی 

ٍء بَِص�ٌ <؛ ۱۹ملک/ـ  ترجمه  (تنها اوست که بر هر چیزی تواناست) به اشتباه >إِنَُّه بُِ�ّلِ َ�ْ

 این آیه از ولی  البته در شرح لغات (بصیر) را بینا ترجمه کرد، شد.
ً
در متن از آن غفلت شد. ضمنا

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

 سخن خواهیم گفت.

ه/ـ 
ّ
. یک بار در ادامۀ آیۀ هبه اشتباه دو بار تکرار شد >َ�يَوَْم�ٍِذ َوَ�َعِت الَْواقَِعةُ < ترجمۀ؛ ۱۵حاق

دهد) و بار دیگر در  می(در آن روز است که واقعۀ بزرگ [و مهیب قیامت] رخ  که آورده ۱۳-۱۴

 [و رخداد بزرگ قیامت] رخ دهد). (پس در آن روز است که آن واقعه گونه و این ۱۵ذیل شمارۀ 

 ـ هرچند کم و محدودـ  بگذریم که روشن نیست چرا در ترجمۀ اشتباهِی یک آیه، باید تفاوتی

هاست که بارها بر ضرورِت  توجهی همین کم ر دو ترجمه صحیح است؟!مشاهده شود، اگرچه ه

کید  ترجمهبازنگری و تجدید نظر و انجام اصالحات در   .کند میاشاره و بلکه تأ

 دقتی در برگردان برخی آیات کم .3

توان سعی و تالش مترجم فرزانه را نادیده گرفت و یا کم اهمیت تلقـی  میاگرچه به هیچ وجه ن

رغم ایـن کوشـِش سـتودنی، در برخـی  توان چشم پوشید که علی میاز این واقعیت نیز ن ولی؛ کرد

هایی غیر دقیق و یا نارسا وجود دارد که اگرچه در مقایسه با حجم انبوه چند هـزار آیـۀ  موارد ترجمه

ولی به هر صورت وجود دارد که بـرای مانـدگار شـدن  ،قرآن ناچیز بوده و رقم قابل توجهی نیست

 برخی نمونه .ت همین مقدار هم  اصالح شودر الزم اسیک اث
ً
ها به اجمال مورد بررسـی قـرار  ذیال

 گیرد: می

 تر این نیست که آیا مناسب ترجمه شود، شان) (شنوایی (سمعهم) به اگر قرار است؛ ۷بقره/ـ 

 رجمۀمگر اینکه به دلیل ت برگردان شود؟ هایشان) جای (چشمانشان) به (بیناییه (ابصارهم) هم ب

 (گوش) به (شنوایی) جایه (سمع) را ب بهتر آن ببینیم که (دلها) به (قلوب) (ابصار) به (چشمها) و

بَْصارِهِمْ < بقره ۲۰تر باشد. در ترجمۀ آیۀ ترجمه کنیم تا دقیق
َ
َهَب �َِسْمعِهِْم َو� (شنوایی و  نیز >َ�َ

 نادیده گرفته شده است. در آیۀهم جمع بودن (ابصار)  بینایی) آمده که هم معادل دقیقی نیست و

فْ�َِدةَ < سجده ۹
َ
بَْصاَر َوا�

َ
ْمَع َوا� ها  ها و قلب آورده (و برای شما شنوایی و چشم >وََجَعَل لَُ�ُم الْسَّ

 همین آیه را در
ً
(و برای شما گوش و دیدگان و دلها  به درستی ۷۸/نحل آفرید) در حالی که دقیقا

(آفرید)  جایه که هم دقیق است و هم (جعل) را بر خالف سورۀ سجده ب هترجمه نمود قرار داد)

(و برای شما گوشها  ۲۳/ملک اما همین آیه را در .هآورد (قرار داد) به همان معنای معروفش، یعنی



  ۶۷  )1بررسی ترجمۀ قرآن استاد کریم زمانی (

و البته  .هجای مفرد، جمع ترجمه کرده گوشها)را ب(که  هترجمه نمود و چشمها و قلبها پدید آورد)

فْ�َِدةَ < ۷۸/مؤمنون رعکس این ترجمه د
َ
بَْصاَر َواْ�

َ
ْمَع َواْ�  لَُ�ُم السَّ

َ
�َشأ

َ
ِي أ و در  هرخ داد >وَُهَو ا�َّ

(و اوست کسی که برای شما گوش و چشم و دل آفرید). این  هآنجا هر سه را مفرد ترجمه کرد

 نیز وجود دارد. ۲۶/احقاف و ۲۲ و ۲۰/لتفّص  ها در برخی موارِد دیگر، نظیر  ناهماهنگی ترجمه

 دهد.  میسازی، و نقش مهم ویراستار در یک چنین مواردی خود را نشان  اهمیِت یکسان

�ْنَاءُ�ْم َو�َْستَْحيُوَن �َِساءُ�مْ < هر چند ترجمۀ؛ ۴۹ بقره/ـ 
َ
ُوَن � به (پسران شما را  >يَُذّ�ِ

اشکال  تند) درست و بیداش میزنده نگاه  [برای کنیزی و سایر تمتعات] کشتند و زنان شما را می

کشتند و اگر دختر  میآمدند اگر پسر بودند  میاما از آنجا که فرعونیان فرزندان را که به دنیا  است؛

باره بیاید تا  تر آن باشد که در شرح آیه توضیحی در این شاید مناسب داشتند، میبودند زنده نگه 

تر شود. در واقع آنها برای هدفی که داشتند، رفتاری خالف رفتار اعراب جاهلی انجام  معنا کامل

 دادند. می

اند  های شرطی را، حتی اگر ماضی بوده رغم اینکه در موارد بسیاری، جمله ؛ علی۲۷۵ بقره/ـ 

نیست  معلوم باره، بارها برای خواننده توضیح داده؛ در این هم، به درستی به مضارع ترجمه کرده و

ّ�ِهِ فَانتََ�َ فَلَُه َما َسلََف <چرا  گونه (بنابر این هر کس  به شکل ماضی و این >َ�َمن َجاءهُ َموْعَِظٌة ّمِن رَّ

؟ اگر مترجم هباز ایستاد...) برگردان شد [و از ادامۀ رباخواری] که پندی از پروردگارش بدو رسید

تر  یاورد حتی از استاد گرمارودی هم دقیقب (ایستد) (ایستاد) جایه (رسد) و ب (رسید) جایه ب

(از  (پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و هشود که چنین ترجمه کرد می

 باز ایستند). رباخواری

َرةٌ <؛ ۵۷و نساء/ ۱۵عمران/ آلـ  َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
 ۲۵/ولی در بقره .هترجمه شد به (همسرانی پاکیزه) >أ

در  رسد. میولی معادل مناسبی هم به نظر ن؛ آورده که هر چند غلط نیست(جفتهایی پاکیزه) 

ْزَواًجا< ۱۱/شوری
َ
�َْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َومَِن اْ�

َ
نُفِسُ�ْم أ

َ
(و از جنس  هدرست ترجمه شد >َجَعَل لَُ�م ّمِْن أ

 یعنی برای انسان هایی آفرید). خودتان همسرانی برای شما قرار داد و از چهارپایان جفت

 آورد که درست است. مسرانی) و برای چهارپایان (جفتهایی)(ه

فَُحْ�َم اْ�َاهِلِيَّةِ َ�بُْغونَ <؛ ۵۰مائده/ـ 
َ
ترجمه  خواهند؟!) میرا (آیا آنان احکام جاهلیت را  >أ

 دلیلی برای جمع آوردن احکام وجود ندارد ه کهکرد
ً
  زیرا لفظی که در آیه آمده مفرد است. ،اوال

ً
ثانیا

ْحَسُن مَِن اّ�ِ < در اینجا معنا ندارد زیرا به شهادت ادامۀآیه که آمده جاهلیت)(احکام 
َ
َوَمْن أ

 شود که باید همانند گرمارودی میمعنا کرده روشن  (داوری) را و ایشان هم این (حکم) >ُحْكًما



 ۶۸ ترجمان وحی 

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

نَزَل ا�ُّ < که دربارۀ داورِی پیامبر است ۴۹ و ۴۸
َ
 سازگارتر باشد. >فَاْحُ�م بَيْنَُهم بَِما أ

ّ�َِك ُطْغيَانًا َوُ�ْفًرا<؛ ۶۴مائده/ـ  نزَِل إَِ�َْك مِن رَّ
ُ
ا أ (و  هاینگونه ترجمه شد >َولََ�ِ�َدنَّ َكثًِ�ا ّمِنُْهم مَّ

افزاید). همین  میشود بر سرکشی و کفران بسیاری از آنان  میبر تو نازل  هر آنچه از نزد پروردگارت

 در چهار آیۀ بعد یعنی در آیۀ 
ً
(لیکن آنچه از  ههم تکرار شده و در آنجا چنین ترجمه شد ۶۸آیه عینا

شان  آورد بلکه] بر سرکشی و کفران می[نه تنها آنان را به راه ن جانب پروردگارت بر تو نازل شده

 متفاوت از یک آیه ارائه  میزاید). مالحظه اف می
ً
شود که به فاصلۀ چهار آیه، دو ترجمۀ تقریبا

نزَِل ( شود. در اولی می
ُ
شود. (َو) در آیۀ اول همان  میبرگردان  (شده) شود) و در دومی به می( ) بهأ

(بسیاری از  هترجمه شد شود. در اولی به درستی (ِمن) در (منهم) می(لیکن)  ولی در دومی؛ واو

 (کفرانشان). هآنان) ولی در دومی در ترجمه ظاهر نگردید

 گیرد) میدهد و از هیچ کس طعام ن می(طعام  به صورت >ُ�ْطعُِم َوَ� ُ�ْطَعمُ < عبارت؛ ۱۴انعام/ـ 

تالشی برای  ـ۲(هیچ کس) در لفظ نیست.  ـ۱خورد:  میکه حداقل سه ایراد به چشم  هترجمه شد

. ترجمۀ دقیق و هفعل مجهول به صورت معلوم ترجمه شد ـ۳ خورد. میبه چشم نسازی در آن  فارسی

مترجم  خورانند). میخوراند و به او ن می( در عین حال فارسِی روان استاد گرمارودی چنین است

 فعل و فاعل و مفعول آورده؛ ولی دکتر گرمارودی به درستی فعل مجهول و نایب فاعل.

ونَ �ُ < در برگردان؛ ۳۸انعام/ـ  (آنگاه جملگی به سوی پروردگارشان  آورده >مَّ إَِ� َر�ِّهِْم ُ�َْ�ُ

 (جملگی) در لفظ نیست. ایرادها همانند آیۀ قبل است. محشور شوند)
ً
 عربی گراست. اوال

ً
 ثانیا

 به صورت معلوم ترجمه شد
ً
(همه) به سوی  (سپس به ترجمۀ گرمارودی توجه فرمایید .هثالثا

 ترجمۀ شوند). میپروردگارشان گردآورده 
ً
رسد  میهایی) مناسب به نظر ن (امت (امم) به ضمنا

بهتر  تر است. چون برای جنبندگان و پرندگان به کار رفته در حالی که امتها برای انسانها مناسب

 ست.اتری  هایی) بیاوریم که معادل دقیق است (گروه

جای (باز گردانده شویم) به اشتباه (واپس رویم) یعنی  هب >نَُردُّ < فعل مجهول؛ ۷۱انعام/ـ 

 معلوم ترجمه شد.

تُنَا<؛ ۷۶و یوسف/  ۸۳ انعام/ـ  ََّشاء ...َوتِلَْك ُحجَّ ن �  چرا (حجتنا) جمع  ،>نَرَْ�ُع َدرََجاٍت مَّ
ً
اوال

 (درجاٍت) نکره است و تنوین جر دارد و به ؟هترجمه شد (دالیل ما) و
ً
 اضافه نشده که (ِمن) ثانیا

ترجمه نماییم. ترجمۀ دقیق و استواِر استاد گرمارودی در هر دو  (درجات هر کس را که بخواهیم...)

 بریم).  میفرا  (درجاتی) هایی و این برهان ماست... هر کس را بخواهیم به پایه( مورد چنین است



  ۶۹  )1بررسی ترجمۀ قرآن استاد کریم زمانی (

�َّ تُْؤفَُكونَ <؛ ۹۵انعام/ـ 
َ
 روید؟!) می(چگونه به بیراهه  که مجهول است به صورت معلوم و >فَ�

(چگونه (از  گرمارودی صحیح است. شوید) می(چگونه به بیراهه برده  در حالی که هترجمه شد

 .ه استترجمه کرد گردانند؟) میحق)بازتان 

ُرونَ < روشن نیست چرا باید؛ ۶۲و نمل/ ۳اعراف/ـ  ا تََذكَّ (چه  تعجبیبه صورت  >قَلِيً� مَّ

ا �َْشُكُرونَ < گیرید) و میاندک پند  در  ترجمه شود؟ گزارید) میچه اندک سپاس ( به >قَلِيً� مَّ

گزارید) و  میپذیرید) و (اندک سپاس  می(اندک پند  حالی که گرمارودی به درستی چنین آورده

 
ً
ا �َْشُكُرونَ < ۹/سجده مترجم نیز در چند مورد مثال  گزارید) می(اندکی از شما سپاس  را >قَلِيً� مَّ

 .ه استهم درست ترجمه نمود ۴۲و  ۴۰ /حاقه و ۲۳/و ملک ۵۸ /غافر و در آیات هترجمه نمود

ترجمه  دهند) میرا (چه بد کاری انجام  >إِ�َُّهْم َساء َما َ�نُواْ َ�ْعَملُونَ < همچنین آیۀ دوم سورۀ منافقون

 در ه استولی در موارد بسیاری چنین نکرد هکرد
ً
آورده (البته که ایشان بد عمل  ۹/توبه مثال

در صورتی که  .هترجمه نمود دهند) می(زیرا اعمالی بد انجام  ۱۵/مجادله کردند) و در می

یکنواختی ترجمه در این قبیل موارد، نه تنها از بروز ایرادهای احتمالی و ناخواسته در ترجمه 

 افزاید. میکند، بلکه بر جمال و زیبایی آن نیز  میجلوگیری 

لَُ�ْم َ�َ الَْعالَِم�َ <؛ ۱۴۰اعراف/ـ  که دربارۀ قوم یهود است به (او بود که شما را بر  >وَُهَو فَضَّ

ای که هزاران افزودۀ تفسیرِی داخل قالب دارد انتظار  ترجمه . ازهترجمه شد جهانیان برتری داد)

دیگر، عبارت توضیحِی (معاصرتان) یا (آن دوران) را  هو یکی دو مورِد مشاب رود که در این مورد می

الحیل در پِی  جهت و ناخواسته، برترِی نژادِی یهودیان که به لطایف بعد از (جهانیان) بیاورد تا بی

 اثبات آن هستند تأیید قرآنی نیابد.

ِي َ�ْ�َ َما َ�َن < درآیۀ >َ�ْ�َ يََديْهِ <(ه) در  ؛ ضمیر۱۱۱یوسف/ـ  َحِديثًا ُ�ْفَ�َى َولَِ�ن تَْصِديَق ا�َّ
ٍء وَُهًدى َورَْ�ًَة لَِّقْوٍ� يُْؤمِنُونَ   گردد. بنابراین ترجمۀ آن به میبه قرآن بر  >يََديْهِ َو�َْفِصيَل ُ�َّ َ�ْ

نیامده که آنها  (هم) ضمیر غلط است. است که پیش روی آنهاست) [کتابی] (تصدیق کنندۀ آن

 گردد. می(ه) آمده که به کتاب یعنی قرآن بر ؛ مبیاوری

گونه دگرگونی و تغییری  به (و هرگز در سنت ما هیچ >َوَ� َ�ُِد لُِسنَّتِنَا َ�ْوِ��ً <؛ ۷۷اسراء/ـ 

روشن  (هیچ گونه). (هرگز) در آیه هست و نه معادل در حالی که نه معادل .هترجمه شد یابی) مین

ِ �َبِْديً� <است که چون در موارد دیگری  یا مشابه آن آمده، در اینجا هم خطای  >َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ ا�َّ

ن)، هحافظه باعث شد
َ
ها  با چنین تأکیدی ترجمه شود. ضمن اینکه آوردن مترادف بدون وجود (ل
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 افزاید. میویژه ترجمۀ قرآن، چندان مطلوب و پسندیده نیست و تنها بر حجم آن ه ب در ترجمه،

 یابی). می(و در سنت ما تغییری ن ست و سرراست آیه چنین استترجمۀ در

رِْض ُمْفِسِدينَ <؛ ۳۶عنکبوت/ـ 
َ
 (در زمین تباهی مکنید). هگونه ترجمه شد این >َ� َ�ْعثَوْاْ ِ� ا�

ْ < که حال تأکیدی برای >ُمْفِسِدينَ < یعنی گویا  وجود خارجی ندارد. >َ� َ�ْعثَوْا
ً
در حالی  است اصال

 آورده و دیگران هم به درستی تباهکارانه فساد نیانگیزید) (و در زمین، ۶۰/بقره آیه را در که همین

اند. ترجمۀ دقیق و پارسِی دکتر گرمارودی چنین است (و در  (در زمین تبهکارانه فساد نکنید) آورده

 (سر)زمین تبهکارانه آشوب نورزید). این

رََجاُت الُْعَ� <؛ ۷۵طه/ـ   (العلی) هترجمه شد های بلند) به (مرتبه >ا�َّ
ً
یا  در حالی که غالبا

(برترین  د. در اینجا بایدوش میآن به درستی به صورت صفت تفضیلی یا عالی ترجمه  همشاب

نیز در موارد متعددی به صورت صفت  (الکبری) ها) ترجمه شود. (باالترین مرتبه ها) یا درجه

 در اعلی هتفضیلی یا عالی ترجمه شد
ً
(الحسنی)  ترین آتش) و (بزرگ به >ا�َّاَر الُْكْ�َى< ۱۲/مثال

َراُه اْ�يََة الُْكْ�َى< ۲۰/در برگردان نازعات و ه(نکوترین) ترجمه شد به ۱۸/رعد در
َ
(پس  آورده >فَأ

ُة < ۳۴ یعنی در آیۀ ترین معجزه را به او نشان داد) اما به فاصلۀ چند آیه، بزرگ امَّ فَإِذَا َجاءِت الطَّ
که صفت ساده است و در سورۀ  (آن گاه آن پیشامِد بزرگ رخ دهد) چنین ترجمه کرده >الُْكْ�َى

ْ�َ < ۲۴/اعلی
َ
نَا َر�ُُّ�ُم اْ�

َ
که شیوۀ واحدی را در  ه(منم پروردگار برتر شما) برگرداند را به >�

 دهد. میبرگردان آیات نشان ن

َبّيِنَاٍت <دو واژۀ (بینات) و  ـ  ،۳۶/قصص و ۷/، احقاف۲۵/، جاثیه۴۳/سباء ، ۷۲/ در آیات حج >مُّ

به اشتباه به  ۱۱/طالق و ۹/نور و ۴۹/عنکبوت و۴۶و  ۳۴و  ۱ /قید حالت هستند که همانند آیات  نور

 .ندا هصورت صفت ترجمه شد

يًقا نَّبِيًّا<؛ ۴۱ مریم/ـ   /۵۶. ولی همین آیه در هترجمه شد (بس راستگو و پیامبر بود) ،>َ�َن ِصّدِ

ای  (فرستاده مریم /۵۱ در >َوَ�َن رَُسوً� نَّبِيًّا< همچنین .هبرگردان شد (راستگو و پیامبر بود) مریم

هایی از این دست ضرورت  . نمونههبرگردان شد (رسول و پیامبر بود) ۵۴/پیامبر بود)، ولی در مریم

 کند. میسازی را دو چندان  یکسان

 باید ب؛ ۵۸قصص/ـ 
ً
بهتر باشد  ، (مسکونی)>لَْم �ُْسَ�ن< در برگردان (مسکون) جایه ظاهرا

 که اسم مفعول ساختن از این فعل همانند مجلوس و مذهوب 
ً
شود که مصطلح و  میخصوصا

 مجاز نیست.
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 به درستی  رسد در برگردان ترکیب می؛ به نظر ۶۸ قصص/ـ 
ً
های مضاف و منصوبی که غالبا

 
ٌ

د باید تجدید نظر اساسی ندان میمطلق فعل محذوف به یا مفعول  آنها را در شرح و تفسیر، مفعول

 همۀ آنها را به صورت جملۀ اسمیه ترجمه نموده است، که به چند 
ً
صورت گیرد؛ چرا که تقریبا

 شود: میمورد به اجمال اشاره 

ا �ُْ�ُِ�ونَ < ۶۸/قصص ـالف  ِ َوَ�َعاَ� َ�مَّ (پاک و منزه است  هاین گونه ترجمه شد >ُسبَْحاَن ا�َّ

(او منزه و برتر است از  هچنین آورد ۴۰/و در روم آورند برتر است). میشرک  دا و از آنچه [بدو]خ

 ورزند). میآورده (پاک و منزه وبرتر است او از آنچه شرک  ۶۷/و در زمر آورند) میشرکی که بدو 

 یک آیه سه گونه ترجمه شد میمالحظه 
ً
 به صورت اسمیه و مبتدا و .هشود که اوال

ً
خبری  ثانیا

 نباید چنین باشد. همچنین هبرگردان شد
ً
َر َ�َا َهَذا< در حالی که قاعدتا ِي َسخَّ (پاک  را >ُسبْحاَن ا�َّ

  هترجمه نمود و منزه است کسی که این... را برای ما رام کرد)
ً
 توان گفت میدر حالی که واقعا

) به اّ�  ُسبْحانَ ( ه موارد کاربرد...). البت دانیم کسی که میدانم/  می(پاک و منزه بدان/ بدانید/ 

شود بلکه در بیش از ده آیۀ دیگر هم تکرار شده است که باید بررسی و  میهمین چند آیه منحصر ن

 و ... . ۸۰/نظیر زخرف ،اصالح شود

ِ < ـ ب که  ...) (همان فطرتی است که خداوند هچنین ترجمه نمود ۳۰/را در روم >فِْطَرَة ا�َّ

 جای برگردان به صورت ترکیب اضافیه ترجمه شدن، ایراد دیگری هم دارد که بعالوه بر اسمیه 

 آورده که دقیق نیست. (همان فطرتی) (فطرت خداوند) به شکل ترکیب اسنادی

ا< ۹/لقمان ـ ج ترجمه نموده  (وعدۀ خدا، راست و درست است) را به صورت >وَْعَد اّ�ِ َحقًّ

 
ً
ا وَْعدُ < یعنی کامال  کلمۀ ،>وَْعَد اّ�ِ <در حالی که بجز اشکال در ترجمۀ ؛ در نظر گرفته >اّ�ِ َحقًّ

) قید حالت یا صفت تأکیدی برای (وعد) یا مفعول مطلق فعل محذوف است و
ً
ا

ّ
در واقع،  (حق

 نظر است چنان
ّ

(به وعدۀ راستین  ه در ترجمۀ گرمارودی به درستی آمدهک وعدۀ حق خداوند مد

خواهد بگوید  میخداوند  سازیم] ) به عبارت دیگر، مینعمت وارد  [شما را به بهشت پر خداوند

ایم بر اساس وعدۀ راست و درست ماست که در حتمّیت آن کمترین  آنچه را که در آیۀ قبل گفته

خوبی ه که ب ه(وعدۀ خداوند حق است) ترجمه شد ۴/یونس شکی وجود ندارد. همین آیه در

دهد و اینکه چقدر الزم است که این قبیل  میناهماهنگی را حتی در ترجمۀ آیات مشابه نشان 

 آیات، یکسان ترجمه شوند.

ِ < ، ترکیب اضافِی ۶۲و  ۳۸/احزابـ  د چرا  .هبه صورت ترکیب اسنادی ترجمه شد >ُسنَّةِ ا�َّ

ست آورده اای فعلیه  که جمله خدا) (پناه بر ، به درستی۲۱/در یوسف >َمَعاَذ اّ�ِ < در برگرداِن 
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جالب است که در اینجا  شود؟ میآن است چنین ن هولی در دهها مورد دیگری که مشاب ،شود می

الله،« نویسد میدر شرح آیه 
َ
نصب معاذ الله به  ».ع و ذ« برم به خدا، میپناه بر خدا، پناه  معاذ

  .)۴۷۵(ص »خاطر مفعول مطلق بودن برای فعل مقدر أعوذ است
ً
این در حالی است که تقریبا

تفسیر همۀ این ترکیبهای اضافی چنین حکمی دارند و ایشان نیز در موارد متعددی در شرح و 

 در برگردان آیات بدان تصریح نموده است.
ً
ِ < چنانچه مثال ، این گونه توضیح ۸۸/در نمل >ُصنَْع ا�َّ

لذا اضافۀ مصدر به فاعل است و در  است، نصب صنع الله به جهت تقدیر فعل َصَنَع « دهد: می

  بوده است: اصل،
ً
 درست، آیه را به صورت اما علی )۷۶۸(ص »َصَنَع اللُه ُصنعا

ِ
(این  رغم این شرح

کند که البته این امر به  مییعنی اسنادی و خبر برای مبتدای محذوف ترجمه  است آفرینش خدا)

ست که در موارد متعددی، در شرح و توضیح اشود و مسبوق به سابقه  میبحث حاضر منحصر ن

رسد در آغاز  میبه نظر  کند. میکند ولی در ترجمه، آن را رعایت ن میآیات، نکات درستی مطرح 

  چنین قصدی داشته که آنها را همان
ٌ

فعل محذوف  هب گونه که در شرح آیات، مفعول مطلق یا مفعول

؛ اما روشن هر هم در آغاز قرآن چنین نمودداند در ترجمه نیز چنین کند و حتی یکی دو با می

  ؟هنیست که چرا ادامه پیدا نکرد
ً
[را بگیرید و به رنگ  (رنگ خدا ۱۳۸/را در بقره >ِصبَْغَة اّ�ِ <مثال

و نصب آن به  رنگ خدا. صبغَه الله:« :هتوضیح آیه چنین آورد و در ترجمه نمود. خدایی درآیید])

یا فعل و  (پیروی کنید) یا فعل اتبعوا (رنگ آمیزی شوید) (اصطبغوا جهت مقدر بودِن فعل امر

نا اللهُ 
َ

 است. ، (مالزم شوید)>اِلَزُموا< یا فعل امر (خدا ما را رنگ آمیزی کرد) فاعل و مفعول َصَبغ

اگر همه یا  )۴۲(ص »رجوع شود ةالسعاد بیانو  المعانی روح قرطبی، کشاف، البیان، مجمعبه 

اند و این دیدگاه از چنین پشتوانۀ محکمی  نی چنین چیزی گفتهبیشتر تفسیرهای شیعه و س

 همۀ اسمهای مضاِف  ـ برخوردار است
ً
 هم چنین است و نه تنها این مورد، بلکه تقریبا

ً
که واقعا

شود؟! ضمن اینکه، این  میپس چرا در همۀ موارد این گونه عمل ن ـ منصوب چنین حکمی دارند

 گونه ارجاع دادن به تفاسیر، صحیح نبوده، بر مبنای روش تحقیق نیست. 

ْؤمِنِ�َ <عبارت ـ  ْ�َ�ُُهم مُّ
َ
 ،۱۹۹ ،۶۷ چندین بار در سورۀ شعراء در آیات >َوَما َ�َن أ

ند، ک تکرار شده و چون سرگذشت پیامبران پیشین و اقوام گذشته را بیان می ۱۳۹ ،۱۵۸ ،۱۹۰،۱۷۴

(ولی بیشتر آنان اهل ایمان  هبه قرینۀ مقام، به درستی به صورت گذشته و این گونه ترجمه شد

(ما هیچگاه ستمکار  به >َوَما ُكنَّا َظالِِم�َ < ۲۰۹ ولی ترجمۀ آن به زمان گذشته در آیۀ نبودند).

  رسد؛ هم از قول خداوند صحیح به نظر نمی ایم) آن نبوده
ً
از کدام لفظ آیه  (هیچگاه) زیرا اوال

  شود؟ فهمیده می
ً
ـ نعوذ بالله  ـ آورد که ممکن است این شبهه را پیش می ایم) (ستمکار نبوده ثانیا
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 ترجمه کرد. در چنین مواردی، باید به قرینۀ مقام، (ستمکار نیستیم) در آینده بخواهیم ستم کنیم.

ۀ پیامبران پیشین است رخ داده که دربار ۴۸و  ۴۷این وضعیت در سورۀ ص در برگردان آیات  همشاب

 که باید اصالح شود.

ْمرََها< ها) در ( ؛ ضمیر۱۲ فصلت/ـ 
َ
ِ َسَماء أ

وَْ� ِ� ُ�ّ
َ
گردد نه خداوند.  به آسمان برمی >َوأ

(و در هر  صحیح نیست بلکه بنابراین ترجمۀ آیه به (و در هر آسمان فرمان خود را وحی کرد)

البته از هر دو  و هترجمه کرد این گونه ه گرمارودیک است چنانآسمان کار آن را وحی کرد) صحیح 

 (و در هر آسمانی کار آن را وحی کرد). تر چنین است دقیق

های فعلیه به اسمیه و برعکس، توّسع بسیاری قائل شده و در  ؛ در تبدیل جمله۱۸ فصلت/ـ 

  آیموارد فراوانی چنین کرده است که معلوم نیست در همۀ آیات درست باشد 
ً
ِيَن <ۀ مثال َوَ�َّيْنَا ا�َّ

در حالی که ترجمۀ دقیق  .هترجمه کرد را به (و مؤمنان و پرهیزگاران را رهانیدیم) >آَمنُوا َوَ�نُوا َ�تَُّقونَ 

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

رَْض فَرَْشنَاَها فَنِْعَم الَْماهُِدونَ < ذاریات ۴۸ همین قبیل است برگردان آیۀ
َ
و زمین را به خوبی ( به >َواْ�

ترجمۀ گرمارودی  قید فعل نیست بلکه توصیف فاعل است. گستراندیم) درحالی که (به خوبی)

 ایم). چنین است (و زمین را گسترانیدیم که نیکو گستراننده

بَْرُموا < در ترجمۀ؛ ۷۹ زخرف/ـ 
َ
ْم �

َ
ْمًرا فَإِنَّا ُمْ�ُِمونَ أ

َ
 پابرجا بودند ما... آورده (بلکه آنان... >أ

 ( در اینجا چند نارسایی وجود دارد: پابرجا هستیم).
ً
ْمًرااوال

َ
 آیه بدون  .هدر ترجمه ظاهر نشد )أ

ً
ثانیا

خواهد قدرت خویش را به رخ  در حالی که خداوند در پاسخ معاندان می .هتأکید ترجمه شد

که البته به  ـین مقامی جا دارد که با تأکید باشد و به همین دلیل ترجمه نشدن (فاّنا) بکشد و چن

 ( ـ شود و در دهها مورد دیگر هم سابقه دارد این مورد منحصر نمی
ً
بَْرُمواتوجیهی ندارد. ثالثا

َ
) از �

زم بنابراین ترجمۀ آن به صورت فعل ال باب افعال و متعدی است که مفعول آن هم ذکر شده،

این معنایی است که از سیاق این آیه و « نماید. جالب است که در شرح آیه چنین آورده وجه می بی

اند این آیه  و خدا داناتر است. اما برخی از مفسران مانند مقاتل گفته آید. آیات بعدی به دست می

در دارالندوه (مرکز مشورتِی سران قریش) از سوی مشرکان به  �اشاره دارد به توطئۀ قتل پیامبر

 در همین پاراگراف دو سطری دو بار عبارت)۹۹۵(ص خدا داناتر است. و سرکردگِی ابوجهل.
ً
 . اوال

(و خدا داناتر است) را آورده که به نظر غیر ضروری و شاید هم احتیاط افراطی باشد که تا حدودی 

  ماللت
ً
اگر سیاق آیات تا این اندازه در ترجمه تأثیرگذار است، چرا در همۀ  آور هم هست. ثانیا

به روشنی بیانگر حصر یا تأکید است ولی در  ویژه در آیاتی که سیاق، ه، بهگونه عمل نشد موارد این

 (که در ادامه بدان خواهیم پرداخت). ؟هعمل چنین نشد
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(رازشان و  در حالی که هترجمه شد نان)(راز نجوای آ به >ِ�َُّهْم َوَ�َْواُهم<؛ ۸۰خرف/ُز ـ 

 (راز و رازگویی آنان) گرمارودی تر است. صحیح شان) (سّرشان و رازگویی تر و شان) دقیق رازگویی

 که رسا و شیواست. هترجمه کرد

اشکال  که اگرچه صحیح و بی هترجمه شد (آنان را به حال خود واِنه) به >ذَرُْهمْ <؛ ۸۳زخرف/ـ 

ر) (واِنه) معادل توان نادیده گرفت که ولی نمی؛ است
َ
 دیریاب (ذ

ً
آن  هتر از (واگذار) و مشاب قطعا

 به کار می
ً
رود و در ترجمۀ حاضر نیز بارها به کار رفته است. در حالی که این  است که غالبا

اصطالح، هم در نوشتن و هم درخواندن با دشواری همراه است. شاید به دلیل همین دشواری 

معادلهای دیگری  ؛ ولی در بیشتر موارد،هایشان هم اگرچه در چند مورد آن را به کار بردباشد که 

  .هآورد
ً
) که البته هترجمه نمود (آنان را رها کن) به ۴۵/را در طور >فََذرُْهمْ <مثال

َ
در ترجمه  (ف

به  (التذر) ۲۶/و در نوح هبرگردان کرد (پس بگذارشان) به درستی به ۴۲/معارج ولی در هنیامد

معادل  (واِنه) دهد تعبیر که نشان می هترجمه شد )، (واگذار)ذَْرِ� ( ۱۱/لمزمّ  (باقی مگذار) و در

 ای برای فعل (ذر) نیست. افتاده جا

َفاَعةَ < ،۸۶ زخرف/ـ  ِيَن يَْدُعوَن مِن ُدونِهِ الشَّ ترجمه  شفاعت نتوانند کرد) را (... >َوَ� َ�ْملُِك ا�َّ

ایشان  هشهادِت قراین لفظی و معنوی و گواهِی سیاق، که بسیار مورد توج در حالی که به .هنمود

به عبارت دیگر،  است، باید نفی مالکیت شفاعت از غیر خدا کرد نه توانستن یا نتوانستن از آنان.

زیرا  توانند. ترین شفاعتی نیستند نه اینکه فقط نمی خواهد اثبات کند که آنها مالِک کوچک آیه می

خواهند یا مجاز نیستند. در  یعنی توان انجام آن را دارند ولی نمی (نتوانند کرد) شود وقتی گفته

(نتوانستن)  (مالک نبودن) و حالی که آیه در صدد نفی مطلق مالکیت شفاعت از آنان است و میان

 شود. نمی» فاقد الشئ، ُمعطی الشئ« گویند: دومی همان است که می تفاوت بسیاری هست.

نه تنها اندکی سخت و ثقیل  (بازگردنده) به (لکل عبد منیب) درآیۀ (منیب) ترجمۀ؛ ۸ق/ـ 

آورده که بهتر است.  ق (توبه کار) ۳۳ بلکه چندان درست و دقیق هم نیست در حالی که در است،

 (بازگشت کننده) . اگرچهه(توبه کار)ترجمه کرد و در اواخر آن (بازگردنده) یعنی در آغاز سورۀ ق

ولی جالب است که  تر باشد. شاید مناسب (توبه کار) جایه ب (توبه کننده) بازگردنده) و( جایه ب

(أّواب) آورده (لکل أواب حفیظ= مخصوص هر  همین سوره، (بازگردنده) را معادل ۳۲ در آیۀ

 میان بازگردنده و نگهدارنده است).
ً
(أّواب) در عین شباهت، تفاوتهایی  (منیب) و حال آنکه قطعا

 هست.نیز 

ارِ�َاِت ذَْرًوا< در برگردان این آیات؛ ۴ـ  ۱ذاریات/ـ  ا  * فَاْ�َامَِ�ِت وِقًْرا * َوا�َّ * فَاْ�َارِ�َاِت �ُْ�ً
ْمًرا

َ
َماِت أ و سوگند  و سوگند به ابرهای گرانبار پراکنند، سوگند به بادها که به خوبی می( آورده >فَالُْمَقّسِ

و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم  شوند، آسانی روان میهایی که به سبکی و  به کشتی



  ۷۵  )1بررسی ترجمۀ قرآن استاد کریم زمانی (

دقتی، نمونۀ ترجمۀ اشتباهی دانست که تعداد قابل  کنند). شاید این مورد را بتوان به جای کم می

آنکه مجال تفصیل باشد سخن منتقد توانمند،  اند. بی توجهی از مترجمان در آن دچار لغزش شده

کنیم که در نقد ترجمۀ دکتر گرمارودی در این زمینه چنین آورده  ازگو میعلی کوشا را ب استاد محمد

جاریات و مقسمات آمده است، این سه  با توجه به فای عطِف سه آیۀ بعد که بر سِرحامالت،« است:

ای باشند که خداوند به آنها قسم خورده باشد؛  اند، نه اینکه هر کدام چیز جداگانه آیه، صفت ذاریات

، واو قسم می یر از این میچون اگر غ
َ

 بنابراین ترجمۀ دقیق این آیات چنین است: آمد. بود، به جای ف

و به نرمی و آسانی  کنند، حمل می زا) (از ابرهای باران که باِر سنگین را سوگند به بادهای ابرگستر،

 .)۱۹۵ص ،۱۳۸۵ (کوشا، »دهند،... انجام می ها) و کاِر پخِش (باران را در سرزمین شوند، روان می

 همین برگردان را آورده است.
ً
 جالب است که دکتر گرمارودی در چاپ چهارم ترجمۀ خویش دقیقا

حال با مقایسۀ ترجمۀ همین چهار آیه در دو ترجمۀ مذکور، هم  )۵۲۰ص ،۱۳۹۰ (موسوی گرمارودی،

به سختِی کار و دشوارِی مسیر در ترجمۀ قرآن بیشتر پی خواهیم برد، و هم به خوبی روشن خواهد 

 شد که تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟! 

بَانِ < ؛ آیۀ۱۳ الرحمن/ـ  ّيِ آَ�ء َر�ُِّ�َما تَُ�ّذِ
َ
شود که  ین سوره تکرار میسی و یک بار در ا >فَبِأ

پس از آیۀ  ای یکسان دارد و در شرح آیه هم توضیحی دربارۀ آن آورده که مفید است. ترجمه

شود تا بار سی و یکم در مجموع سی مرتبه  ای که این آیه تکرار می سیزدهم، از دومین مرتبه

ومین بار است که در این این آیه برای س« شود: عباراتی این گونه، به صورت ماللت آوری تکرار می

گیرد که  سوره با فای تفریع و نتیجه گیری مذکور افتاد و با استفهامی تقریری از جن و انس اقرار می

 ۷۷ۀ و در ذیل آی )۱۰۸۷(ص »رجوع شود۱۳ های خداوند انکار شدنی نیست. به ذیل آیۀ نعمت

سان  بند آمده است و بدین این آیه برای سی ویکمین بار است که به صورت ترجیع« نویسد: می

 )۱۰۹۶(ص »رجوع شود ۱۳ گیرد به ذیل آیۀ بند سی و یک گانۀ مذکور در اینجا پایان می ترجیع

شود. حال باید از مترجم  یعنی به فاصلۀ ده صفحه و در یک سوره، سی بار یک مطلب تکرار می

 این عبارات مشابه شد
ّ

 مخاطب این محترم پرسید کدام ضرورت و نیاز باعث تکرار ممل
ً
؟! اساسا

شان  اند که باید یک مطلب را این همه برای بهره ترین آگاهی بی ییاند که از ابتدا ترجمه چه کسانی

 حجم  صفحات سفیدی که وجود دارد اگر حذف شود، آیا مواردی این گونه و  تکرار کرد؟!
ً
واقعا

ین اثر دارد، برای قرائت ای که ا تر نخواهد شد؟ با وضعیت فعلی اثر کمتر و کتاب قابل حمل

ای از کتابخانه  روزانه، باید قرآن دیگری که ترجمه هم داشته باشد تهیه کرد و این قرآن را در گوشه

ای  ای نیاز بود یا شرح موجز و تفسیر مختصری از آیه یا طاقچه قرار داد تا هر وقت برای فهم واژه

 در جا مد نظر بود سراغش رفت و پس از
ً
 تکرار سی بارۀ یک ی خود گذاشتمطالعه مجددا

ً
. واقعا

 این ششمین بار یا پانزدهمین بار یا بیستمین بار است که این آیه 
ً
مطلب و برشمردن اینکه مثال
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ای که گاهی در یک صفحه چند بار به یک آدرس  شود، ارزش تفسیری دارد یا ترجمه تکرار می

رخ  >َو�ٌْل يَوَْم�ٍِذ لِّلُْمَكّذِ�ِ�َ < و در آیۀ این وضعیت در سورۀ مرسالت همشاب شود؟! میارجاع داده 

و همانند آنچه که دربارۀ سورۀ الرحمان گفته شد، در اینجا هم ُنه بار یک  هداده که ده بار تکرار شد

رسد بخشی از اشعار بسیار زیادی که بویژه در نیمۀ نخست  شود. حتی به نظر می مطلب تکرار می

حذف شود، نه تنها از  اگر دهد، نموده، که حجم باالیی را تشکیل می ترجمه از مثنوِی موالنا ذکر

ه در ک چنان؛ کاهد، بلکه در کاستن از حجم و وزن کتاب نیز مؤثر خواهد بود جایگاه اثر نمی

 رسد عامل ارتقای جایگاه آن باشد.  صورت حذف نشدن هم به نظر نمی

 اگر بخشی  تردیدی نیست که آیات را باید با توجه به؛ ۲۰ملک/ ـ
ً
الفاِظ آن ترجمه کرد و مثال

بهتر است هر  نباید همه را مفرد یا همه را جمع ترجمه نمود. از آیه مفرد و بخش دیگر جمع است،

و زبان مقصد، اقتضای  أواژه در جایگاِه خود برگردان شود. البته در آنجا که اختالف سیاِق زباِن مبد

تمام سخن در غیر این مورد  توان تردید داشت. ز آن نمیآن را داشته باشد، سخنی نیست و در جوا

ِي ُهَو ُجنٌد < با این مقدمه، برگردان آیۀ فوق شود. است که ناقض ترجمه محسوب می ْن َهَذا ا�َّ مَّ
َ
أ

توانند  (آیا کسانی که سپاه شما هستند می گونه باشد تواند این نمی >لَُّ�ْم يَنُ�ُُ�م ّمِن ُدوِن الرَّْ�َنِ 

(یا کیست آنکه سپاه  ترجمۀ گرمارودی چنین است را در برابر خداوند رحمان یاری کنند؟) شما

شاه « :هتان کند؟) همو در پایین صفحه چنین آورد بخشنده یاری (خداونِد) شماست که در برابر

 
ّ
آیا کیست آنکه وی لشکر است شما را،  ه دهلوی این آیه را چنین ترجمه کرده است:ولی الل

 بر مبنای  مشاهده می .)۵۶۳(ص »دهد شما را بجز خدا؟! نصرت می
ً
شود که هر کلمه دقیقا

را  ۲۱و مترجِم محترم هم یک آیه بعد از این آیه، یعنی آیۀ  هساختمان مفرد یا جمع خود ترجمه شد

ْمسَ < هدارد درست ترجمه کرد ۲۰آیۀ هکه ریخت و قالبی مشاب
َ
ِي يَْرزُقُُ�ْم إِْن أ ْن َهَذا ا�َّ مَّ

َ
 >َك رِزْقَهُ أ

های دیگر این  ...). از نمونه اگر روزِی خود را از شما باز دارد دهد، = آیا کسی که شما را روزی می

 .هتغابن است که درست ترجمه شد ۱۶ مورد، آیۀ

که  هترجمه شد (دوست و همسر) (صاحبه)، هم در شرح و هم در متن عبارت؛ ۱۲ معارج/ـ 

 یکی از این دو باید درست یا درست
ً
 و ۳۶/ه در عبسک تر و مناسِب ترجمه باشد و چنان قاعدتا

تر باشد همان گونه  رسد در اینجا نیز (همسر) مناسب آورده؛ به نظر می (همسر) به درستی ۳/جن

 (همسر) آمده است. که در ترجمۀ گرمارودی نیز

 

■ 
 




