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چکیده
 سی ساله، نگارش صدها مقاله 

ً
عرضۀ ده ها ترجمۀ فارسِی قرآن در فاصلۀ نه چندان طوالنِی حدودا

در نقد و معرفی این ترجمه ها و انتشار چندین مجلۀ تخصصی در این حوزه، تنها بخشی از نهضت 

قرآن پژوهِی شیعه در عصر حاضراست که به درستی آن را »بهار ترجمۀ قرآن« نام نهاده اند. یکی از این 

یِن آنها نیز هست ـ ترجمه ای است که با نثری خوشخوان و زبانی شیوا و  ترجمه ها ـ که در زمرۀ آخر

رسا، به وسیلۀ مرحوم آیت الله صالحِی نجف آبادی، و با ویراستارِی استاد محمدعلی کوشا به میراث 

معنوی و فرهنگِی جامعۀ اسالمِی ما افزوده شد. در کنار محاسن و مزایای بسیاری که این ترجمه دارد، 

برخی کاستیها و پاره ای کمبودها نیز در آن به چشم می خورد که بخشی از آنها در مقالۀ حاضر مورد 

بررسی قرار گرفته است. 

ه صالحی نجف آبادی.
ّ
      کلیدواژه ها: قرآن پژوهی، ترجمۀ قرآن، آیت الل

بررسِی ترجمۀ قرآن از آیت اهلّل صالحِی نجف آبادی
-----------------------------------

نادعلی عاشوری تلوکی
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مقدمه
در طول سده هاِی متعددی که ترجمۀ قرآن به نثر شیرین و دلنشیِن پارسی، دل مشغولی 

و  حرکت ها  که  می شویم  مواجه  دوره هایی  با  بود،  مسلمان  و  مؤمن  ایرانیان  از  بسیاری 

 
ً
جنبش هایی بیش از سایر دوره ها در امر ترجمۀ قرآن در آن به چشم می خورد. چنانچه مثال

در عصر صفوی و قاجار به دلیل آزادی نسبی و مختصری که حوزه های علمی و عالمان 

دینی پیدا کردند، در بسیاری از دانش های دینی، از جمله ترجمۀ قرآن، تالش های ستودنِی 

فراوانی صورت گرفت. اما آنچه امروزه در برگردان کالم الهی به فارسی انجام گرفته و یا در 

حال انجام است آن چنان گسترده و چشمگیر است که جز »نهضت ترجمۀ قرآن« یا »بهار 

ترجمۀ قرآن« نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. انتشار بیش از هشتاد ترجمۀ فارسِی قرآن در 

کنار هفتاد ترجمۀ دیگری که هنوز منتشر نشده است )صالحی نجف آبادی،1394، ص 

 سی ساله، و به موازات آن، نگارش قریب 
ً
610(، آن هم در فاصلۀ نه چندان بلند حدودا

تنها غرورآفرین و مسرت بخش است،  نه  ترجمه ها،  این  و معرفِی  نقد  در  مقاله  به هزار 

بلکه آن چنان سریع و پر شتاب، جایگاه ترجمۀ قرآن را ارتقا بخشید و آن را از فن ترجمه 

 نام بلند »نهضت ترجمه« را به شایستگی از آن 
ً
به دانش ترجمۀ قرآن مبدل نمود که حقیقتا

خود ساخت. 

قرار می گیرد، ترجمۀ  برتِر معاصر   در زمرۀ ده ترجمۀ 
ً
این ترجمه ها، که قطعا از  یکی 

ترجمه های  توانمنِد  منتقِد  ویراستارِی  با  که  است  آبادی  الله صالحی نجف  آیت  مرحوم 

بار در سال 1394 منتشر شد )همان،  اولین  فارسِی قرآن، استاد محمد علی کوشا برای 

ص618(. این ترجمه نثری روان و خوشخوان دارد و گرچه زیبایی ظاهری را به همراه دقت 

و امانت توأمان داراست؛ ولی به خوبی روشن است که برای مترجم فقید، جانب امانت و 

دقت، بر زیبایِی ظاهر ترجیح دارد. به عالوه، نه تنها میزان افزوده های تفسیرِی داخل قالب 

انتخاب واژگان و عباراِت درون  نیاز و قابل قبول است؛ بلکه در  اندازۀ مورد  در حجم و 

قالب ها نیز با تسلط و اشرافی که به علوم اسالمی به ویژه تفسیر، تاریخ و حدیث داشت، 

بسیار دقیق عمل کرد، به گونه ای که در کوتاه ترین الفاظ، بیشترین معانی به خواننده منتقل 

می شود.

پاره ای  و  کاستی ها  برخی  از  دارد  که  بی شماری  محاسن  و  مزایا  کنار  در  حاضر  اثر 
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ضعف ها نیز مبرا نبوده، الزم است در چاپ های بعدی اصالحاتی در آن صورت پذیرد. از 

آنجا که استاد کوشا در برخی مصاحبه ها و به خصوص در مقالۀ »نوآوریهای تفسیری در 

آثار مرحوم صالحِی نجف آبادی« )صص124 ـ 148 شمارۀ69 مجلۀ بینات( به تفصیل 

دربارۀ مزایا و محاسن این ترجمه سخن گفته اند، ضمن ارجاع خوانندگان عالقه مند به آنها؛ 

به ذکر مواردی که به گمان نگارنده نیازمند بازنگری است، بسنده می شود: 

1. سهو القلم ها
برخالف سایر بخش های مقاله که به مترجم یا ویراستار و یا به هر دو مربوط می شود، این 

 جز ویراستار، نمونه خوان دیگری نداشته است. 
ً
بخش به نمونه خوانی متن بر می گردد که ظاهرا

اگرچه حجم آن در مجموع آن قدر زیاد نیست؛ ولی همین که بخشی از مقالۀ حاضر بدان 

اختصاص پیدا کرده، نشان از زیادی آن در امر خطیری همچون ترجمۀ قرآن است. نگارنده به 

منظور عرضۀ بهتر این بخش آن را در ذیل دو عنواِن »ترجمه ناشده ها« و »ایرادهای نگارشی 

و ویرایشی«  دسته بندی نموده که در غیاب مرحوم مترجم، اگر ویراستار فاضل و فرزانۀ آن، 

مواردی را صواب دیدند در چاپ های بعدی اصالح نمایند. 

الف ـ ترجمه ناشده ها
از آنجا که فرض بر این است که مترجِم قرآن تمامِی شایستگی هاِی الزم در امر ترجمۀ 

قرآن را داراست، به نظر می رسد مهم ترین ایرادهایی که در برگرداِن چندین هزار آیۀ قرآن 

پیش می آید از دو قسم بیرون نیست: نخست اینکه واژه یا عبارتی از متن مقدس به ترجمه 

درنیاید که از آن تحت عنوان »ترجمه ناشده ها« یاد نمودیم. دیگر اینکه افزایش یا کاهشی 

 
ً
به هنگام ترجمه یا صفحه آرایی پدید آید که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ذیال

به »ترجمه ناشده ها« توجه فرمایید:

به  به درستی  نود درصد  از  بیش  در  ن( 
َ
)ل تأبیدِی  نفی  قید  که  در حالی  ـ 55/بقره،    

 در 61/بقره ﴿لَن نَّْصِب﴾ را به )هرگز... 
ً
معادل فارسی اش )هرگز( ترجمه می شود؛ و مثال

تاب نمی آوریم( ترجمه می کند؛ و نیز در 79 و 95/بقره دو بار )هرگز( می آورد، ولی در 

ن( به ترجمه 
َ
 در آیۀ 55/بقره ﴿لَن نُّْؤِمَن لََك﴾ )ل

ً
موارد متعددی هم ترجمه نمی شود. مثال
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نمی کنیم(  باور  را  تو  سخن  )ما  صورت  به  آیه  که  ندارد  وجود   
ً
اصال گویا  و  نمی آید  در 

برگردان می شود. )بگذریم که اگر بخواهیم دقیق تر ترجمه کنیم حتی نیازی به آوردن )ما( 

در آغاز جمله هم نیست(. در 41 و 48/کهف نیز )لن( ترجمه نشد. این در حالی است 

حرف   
ً
»اوال است:  آورده  چنین  آیۀ143/اعراف  ذیل  در  خرم دل  استاد  ترجمۀ  نقد  در  که 

)لن( برای نفی ابدی است و الزم است معادل آن کلمۀ هرگز بیاید... ترجمۀ صحیح آیه 

چنین است: گفت پروردگارا خود را به من بنمای تا تو را بنگرم. گفت هرگز مرا نخواهی 

دید« )کوشا،1380،ش10،ص50(. مالحظه می شود که اگرچه به درستی نیاوردن )لن( را ایراِد 

 خود در موارد متعددی آن را مراعات 
ً
ترجمه دانسته و بر مترجم خرده می گیرد؛ ولی اوال

 ایراِد مهم دیگری در همین ترجمه اش پیش آمده که در بحث مستقل دیگری به 
ً
نکرد. ثانیا

تفصیل در ادامه خواهد آمد، و آن مسألۀ قرار گرفتن فعل مضارع در جواب امر و آوردن یا 

نیاوردن )تا( در ترجمه است که استاد کوشا معتقد است نباید )تا( بیاوریم، ولی چنانچه 

مشاهده می شود، خود )تا( آورده است.

 ـ 56/آل عمران، ضمیر )هم( در ﴿فاعذبهم﴾ ترجمه نشد که آن را )عذاب می کنم( 

برگردان نمود. در حالی که )عذابشان می کنم( درست است، چنانکه در موارد بسیاری، به 

درستی ضمایِر متصل را در ترجمه ظاهر کرد.

يِْدَيُهْم﴾ ترجمه نشد.
َ
ن يَبُْسُطواْ إَِلُْكْم أ

َ
يِْدَيُهْم( در آیۀ ﴿أ

َ
 ـ 11/مائده، ضمیر )هم( در )أ

﴾ ترجمه نشد که چنین برگردان   ـ  39/انفال، عبارت )ُكُُّه( در ﴿َوَيُكوَن ادّلِيُن ُكُُّه ِلّ

شد )و طاعت از آِن خدا گردد( .

ُه(. در حالی که در موارد مشابه ترجمه 
ّ
 ـ 125/ انعام، ضمیر )ُه( در )یهدیُه( و )یضل

به درستی  ْسَتقِيٍم﴾  مُّ اٍط  ِصَ إَِل  َوَهَداهُ  ﴿اْجَتَباهُ  آیۀ121 سورۀ نحل   در ترجمۀ 
ً
شدند. مثال

آورده ) ]و خدا[ او را برگزید و به راهی راست هدایتش کرد( .البته گاهی برعکس عمل 

شد و در جایی که ضمیر )ُه( نبوده در ترجمه آورده است مانند آیات23 و 36 سورۀ زمر            

﴿َوَمن يُْضلِِل الُّ ...﴾ که این چنین ترجمه شد )وهر که را خدا گمراهش کند...(. در حالی 
که همین آیه را در 33/غافر به درستی )و هر که را خدا گمراه کند...( ترجمه کرد.چنانچه 

در 37/زمر هم )و من یهد الله ...( را )و هر که را خدا هدایت کند( و نه )هدایتش کند( 

برگردان نمود. 
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 ـ 32/اعراف، اسم موصول )اّليت( ترجمه نشد.

 ـ در73/اعراف، ضمیر )ها( در )فذروها...( ترجمه نشد )پس بگذارید...(.ولی همین 

آیه در64/هود، به درستی )پس بگذاریدش...( ترجمه شد. چنانچه در نقد ترجمۀ استاد 

و  مطابقی تر  )نابودشان(  »تعبیر  می نویسد:  )اهلكناها(  آیۀ95/انبیاء  ذیل  در  گرمارودی 

گویاتر است« )کوشا،1385،ش49 ـ 50،ص191(.

م( در )آبائكم( .در حالی که در آیۀ 
ُ
ـ  21/توبه، ضمیر )هم( در )يبرشهم(؛ 23/توبه )ک

24، پنج بار ضمیر )کم( به کار رفته و در هر پنج نوبت به درستی در ترجمه ظاهر شد.نه 

فقط این آیه، بلکه ده ها آیۀ دیگر را می توان شاهد آورد که با دقت تمام و در کمال امانت، 

نیامد.  به شیوایی و رسایِی متن هم آسیبی وارد  و  برگردان شدند  فارسی  به  همۀ ضمیرها 

ایجاد شود که چرا چنین کاری در همۀ  توقع در مخاطب  این  بنابراین، طبیعی است که 

موارد صورت نگرفت؟ البته روشن است که بدون برگردان این ضمیرها هم ترجمۀ آیات 

مفهوم است و حتی شاید از نظر فارسی نویسی هم نیازی به ترجمۀ آنها نباشد،اما درآن 

صورت،امانِت در ترجمه، که مترجم و ویراستار سخت بدان پایبندند و در موارد فراوانی 

آنها را در ترجمه ظاهر کرده اند، چه می شود؟ 

( ترجمه نشد در حالی که در81 و 82 ترجمه شد و به شیوایی 
َ

 ـ 80/توبه، حرف )ف

( اختصاصی به این آیه ندارد و در موارد 
َ

متن هم خللی وارد نشد. البته ترجمه نشدن )ف

فراوانی رخ داده که اگر از برخی موارد مجاز آن صرف نظر شود، باز هم آیاتی یافت می شود 

که ترجمه شدنش ترجیح دارد. چنانچه در موارد متعددی به درستی به معادل هایی نظیر 

)از این رو( 87/توبه؛ )بنابراین( 95/توبه؛ )و( 105/توبه و مانند آن ترجمه شد. در 258/

( آمده که ترجمه نشد که شاید بهتر همین باشد ولی به نظر می رسد در 
َ

بقره هم دو بار )ف

229و254/بقره ﴿فاوئلك هم الظالمون﴾ اگر ترجمه می شد مناسب تر بود که آورده )آنان 

خود ستمکارند(. این توقع از آن بابت است که با یک نگاه اجمالی به کل ترجمه، به خوبی 

 در برگردان تک تک کلمه ها دقت و وسواس داشته و در 
ً
مشخص می شود که مترجم واقعا

حد امکان سعی کرده که حتی همۀ )واو( ها را هم در ترجمه ظاهر کند. بر همین اساس، 

( در پاره ای موارد توجیه پذیر نخواهد بود.
َ

ترجمه نشدن )ف

 کارکردی زبانی دارد و در حد رابط میان دو 
ً
( صرفا

َ
بی تردید، در برخی موارد، حرف )ف
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جمله عمل می کند، و جایگاه دستوری یا نقش بیانی برعهده ندارد که الزم باشد به ترجمه 

 در آن شش موردی که آوردن 
ً
در آید.مانند زمانی که رابط میان شرط و جزا می شود )مثال

 در این گونه موارد، انتظار این نیست که 
ً
( بر سر جواب شرط ضروری است(. طبیعتا

َ
)ف

ترجمه شود. چنانچه مترجم نیز به درستی چنین کرد و به عنوان نمونه، آیۀ 115/آل عمران 

﴿َوَما َيْفَعلُواْ ِمْن َخْيٍ فَلَن يُْكَفُرْوهُ ...﴾ را این گونه برگردان نمود )و هر کار خیری که انجام 
ِمْن  َتْفَعلُواْ  ﴿َوَما  دهند، هرگز در مورد آن ناسپاسی نمی بینند...(. همچنین در 127/نساء 

 خدا به آن داناست( 
ً
َخْيٍ فَإِنَّ الَّ َكَن بِهِ َعلِيًما﴾ چنین آورده )و هر خیری انجام دهید،قطعا

 باید ترجمه 
ً
.ولی در موارد دیگری که فای عطف، یا تفریع و نتیجه وامثال آن باشد قاعدتا

شود.

( گاهی ترجمه شد؛ ولی در پاره ای 
َ

کید )قد( نیز اگرچه مانند )ف  ـ 94/توبه، حرف تأ

موارد،از جمله در این آیه چنین نشد که نیازمند بازنگری است.

از  را  آن  که  است  آبی  باید )چون  نشد.  ترجمه  )انزلناه(  در  )ُه(  ـ 24/یونس، ضمیر   

آسمان فرو فرستیم( برگردان شود.

گونه  این  که  نشد  ترجمه  َنَهاًرا﴾  ْو 
َ
أ َلاًْل  ْمُرنَا 

َ
أ تَاَها 

َ
﴿أ در  )ها(  ضمیر  24/یونس،  ـ   

برگردان گردید )فرمان ما شب یا روز در رسد( در حالی که باید )فرمان ما شبی یا روزی بر 

آن در رسد( باشد تا نکره بودن ظرف ها هم لحاظ شده باشد. 

 ـ 31/مریم، ضمیر )ی( در )أوصانی( ترجمه نشد؛ ولی همین )ی( در آیات 30 و 32 

در )آتانی( و )جعلنی( ترجمه شد.

لِْق َما ِف يَِمينَِك تَلَْقْف َما َصَنُعوا﴾ به ترجمه در نیامد 
َ
 ـ 69/طه،ضمیر )َک( در آیۀ ﴿َوأ

که چنین برگردان شد )و آنچه در دست داری بینداز تا هر چه ساخته اند ببلعد(.

 ـ 92/طه، ضمیر )ُهم( در )رأیتهم( که )دیدی( ترجمه شد .در حالی که )تو آنها را 

دیدی( دقیق تر است.

)نابودشان کردیم(  که  در حالی  نشد.  ترجمه  )اهلکناها(  در  )ها(  ـ 6/انبیاء، ضمیر   

دقیق تر از )نابود کردیم( است. 

 ـ 15/حج، )اّنکم( ترجمه نشد؛ در حالی که در16/حج به درستی )بی گمان، شما...( 

ترجمه شد.
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 ـ 19/حج، اسم موصول )الذین( در )فالذین کفروا( ترجمه نشد )پس کفر ورزیدند(. 

یعنی )کسانی که( از قلم افتاد.

ِيَن َيتْلُوَن َعلَيِْهْم آيَاتَِنا﴾ به   ـ 72/حج، اسم موصول )الذین( در ﴿يََكاُدوَن يَْسُطوَن بِالَّ

ترجمه در نیامد که چنین برگردان شد )نزدیک است به آیات ما را بر آنان می خوانند حمله 

کنند(. 

کلون منه(؛ که چنین ترجمه   ـ 33/مؤمنون، جار و مجرور )منه( در آیۀ )یأکل مما تأ

آن  از  شما  آنچه  از  )می خورد  باید  که  درحالی  می خورید(  شما  آنچه  از  )می خورد  شد 

می خورید( باشد.حتی به نظر می رسد در ترجمۀ ادامۀ آیه )و یشرب مما تشربون( که آورده 

)و می آشامد از آنچه شما می آشامید( هم بهتر آن باشد که )منه( را که به قرینه حذف شد، 

در ترجمه ظاهر کرد و یا الاقل آن را داخل قالب ذکر نمود تا ترجمه دقیق تر شود.

ذِلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن﴾ به ترجمه درنیامد 
َ
 ـ 37/نمل، واژۀ )اذله( در آیۀ ﴿َوَلُْخرَِجنَُّهم ّمِنَْها أ

 آنها را با خواری از آنجا بیرون می کنیم(.  
ً
که این گونه برگردان شد )و قطعا

َما يَْشُكُر ِلَْفِسهِ...﴾ ترجمه نشد که   ـ  40/نمل، اسم شرط )َمن( در آیۀ ﴿َوَمن َشَكَر فَإِنَّ

آیه این گونه برگردان گردید )و سپاس بگزارد به سود خود سپاس می گزارد...(. در حالی که 

باید )و هر کس که سپاس بگزارد ...( باشد.

 کلمه های تکراری 
ً
 ـ 5/قصص، جملۀ )جنعلهم( را برخالف شیوۀ مرسومش که غالبا

را هم در ترجمه ظاهر می کند،تنها یک بار ترجمه نمود که هر چند بی اشکال است؛ولی 

در صورت برگردان هم ایرادی پیش نمی آمد. در همین آیه باز برخالف روش همیشگی، 

)ائمه( و )وارثني( را مفرد آورد.در حالی که در 41/قصص )و جعلناه ائمه( به درستی )ائمه( 
را )پیشوایانی( ترجمه نمود.

 ـ 36/قصص، ضمیر )نا( در ﴿بآياتنا بينات﴾ ترجمه نشدکه چنین برگردان شد )آیات 

روشنگر را(. درحالی که باید )آیات روشنگر ما را ...( باشد چنان که در موارد مشابه چنین 

 )بینات( حال است که صفت ترجمه شد. 
ً
کرد. ضمنا

 ـ 63/قصص، عبارت )اغوينا( ترجمه نشد.

ْهِل َهِذهِ الَْقْرَيةِ﴾ که )ما بی گمان این 
َ
 ـ 31/عنکبوت، کلمۀ )أهل( در ﴿قَالُوا إِنَّا ُمْهلُِكو أ

شهر را هالک خواهیم کرد( آورد.



  16  ترجمان وحی

این گونه  ُنُفوًرا﴾ که  إِلَّ  َزاَدُهْم  ا  مَّ نَِذيٌر  َجاءُهْم  ا  ﴿فَلَمَّ آیۀ   ـ 42/فاطر، کلمۀ )لّما( در 

ترجمه شد )پس اخطار کننده ای برایشان آمد جز بر رمیدنشان نیفزود(. باید )پس همین 

که/ وقتی که...( باشد.

ُ دِيِن﴾ ترجمه نشد )بگو من تنها  ْعُبُد ُمْلًِصا لَّ
َ
َ أ  ـ 14/زمر، ضمیر )ی( در آیۀ ﴿قُِل الَّ

خدای را در حالی که طاعت و عبادت را برای او خالص می دارم، می پرستم(. این ترجمه 

ُ ادّلِيَن﴾ است که چنین  َ ُمْلًِصا لَّ ْعُبَد الَّ
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
معادل سه آیۀ قبل یعنی11/زمر ﴿قُْل إِّنِ أ

ترجمه شد )بگو من مأمور شده ام خدا را در حالی که طاعت و عبادتم را برای او خالص 

می دارم بپرستم(. به نظر می رسد ترجمۀ این بخش از دو آیه جا به جا شده است.

کید )لقد( همانند )قد( در موارد متعددی،از جمله در این آیه ترجمه   ـ 7/یس، قید تأ

( در آنجا که ترجمه کرده برایش 
ً
نشد،در حالی که معادل هایی چون )بی گمان( یا )قطعا

ذکر نموده که مناسب است. 

نَْيا...﴾ ترجمه نشد. ادلُّ َهِذهِ  ِف  ْحَسُنواْ 
َ
أ ِيَن  ﴿ّلِلَّ  ـ 10/زمر، اسم موصول )الذین( در 

ترجمه ای که آورده چنین است )برای نیکوکاری کنند در این دنیا...(. 

ِيَن َل َيْعلَُموَن﴾ که این گونه  ْهَواء الَّ
َ
ـ  18/جاثیه، اسم موصول )الذین( در آیۀ ﴿َوَل تَتَّبِْع أ

برگردان شد )و از هوس های نمی دانند پیروی نکن( 

اَعُة َل َريَْب فِيَها﴾ که )و در قیامت هیچ   ـ 32/جاثیه، جار و مجرور )فیها( در ﴿َوالسَّ

تردیدی نیست( ترجمه شد.

لُْكُموَها﴾ که ) اگر اموالتان را طلب کند( ترجمه 
َ
ـ   37/محمد، ضمیر )کم( در ﴿إِن يَْسأ

شد. در حالی که باید ) اگر اموالتان را از شما طلب کند( باشد.

 ـ 11/مجادله، فعل مضارع مجزوم )يرفع( که در جواب امرآمده، ترجمه نشد.

َذلَِك...﴾ که ترجمه شد )و چنین  َيْفَعْل  ﴿َوَمن   ـ 9/منافقون، اسم شرط )َمن( در آیۀ 

کند...(. 

ِ...﴾ که )و از حدود خدا تجاوز  1/طالق، اسم شرط )َمن( در آیۀ ﴿َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد الَّ

کند...( ترجمه شد.

ُ َمن يََشاء َوَيْهِدي َمن يََشاء﴾ که  31/مدثر، اسم موصول )َمن( در آیۀ ﴿َكَذلَِك يُِضلُّ الَّ

چنین ترجمه شد )این گونه، خدا هرکه را بخواهد گمراه و را بخواهد هدایت می کند( 
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ب ـ ايرادهای نگارشی و ويرايشی
ترجمۀ قرآن نیازمند نظارِت مستمر و رصد دائمی است. برخالِف سایر مترجمان که 

تنها  نباید  قرآن  مترجم  کنند،  تلقی  یافته  پایان  را  خویش  وظیفۀ  می توانند  ترجمه  از  پس 

وظیفۀ خویش را در برگردان کالم الهی خالصه کند، بلکه اگر می خواهد ترجمه ای ماندگار 

عرضه کند، موظف است پس از انتشار ترجمه اش، نظارت پیوسته ای بر آن اعمال نموده، 

هم خود به بررسِی نقاط قوت و ضعف کار خویش بپردازد و هم از دیدگاه های اصالحِی 

جهت  آن  از  نکته  این  َبَرد.  بهره  ترجمه اش  بهسازِی  جهت  در  نظران  صاحب  و  منتقدان 

کید شده باشد.   به اهمیت نظارِت مستمر بر ترجمه از سوی مترجم تأ
ً
اشاره شد که اوال

 وظیفۀ مضاعف ویراستار یادآوری شود که عالوه بر وظیفۀ ویرایش، در غیاب مترجم 
ً
ثانیا

فقید، رسالت نظارت بر آن را نیز باید بر عهده بگیرد؛ آن گونه که تا بدینجا وظایف دیگری 

را هم در این زمینه بر عهده داشته است.با این مقدمه، ترجمۀ بعضی از آیات را، که به باور 

نگارنده نیازمند بازنگری و اصالح است، مورد بررسی قرار می دهیم:

لُْتُكْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ که در بارۀ یهودیان است،  ّنِ فَضَّ
َ
  ـ 47و 122/بقره، در ترجمۀ ﴿َوأ

چنین آورده )شما را بر جهانیان برتری دادم(. به نظر می رسد به جای پاورقِی ص7 ذیل 

آیۀ 47 و تکرار همان پاورقی در ص 19 در ذیل آیۀ122 بهتر است همانند صدها مورد 

دیگر، یک افزودۀ تفسیرِی )مردم/ مردماِن معاصرتان( میان قالب ذکر شود تا هم نیازی 

لَُكْم َعَ  به پاورقی نباشد و هم شبهه ای را ایجاد نکند. در آیۀ140سورۀ اعراف ﴿َوُهَو فَضَّ

شاید  داد(.  برتری  جهانیان  بر  را  شما  او  )و  آورده  )معاصرتان(  ذکر  بدون  هم  الَْعالَِمنَي﴾ 
نَاُهْم َعَ ِعلٍْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ بیش از آیات مشابهش نیازمند  ترجمۀ آیۀ32/دخان ﴿َولََقِد اْخَتْ

 بنی 
ً
افزودۀ تفسیری مانند )معاصرشان( یا )آن دوران( باشد که چنین ترجمه شد )و قطعا

 مترجم دانشمند و ویراستاِر توانمند 
ً
گاهانه بر جهانیان برتری دادیم(. مطمئنا اسرائیل را آ

به خوبی بر این نکته واقف بوده اند که در یک چنین مقامی باید افزوده ای تفسیری در متن 

یا در پاورقی ذکر شود تا یهودیان که در پی فرصتی هستند که از قرآن تأییدی بگیرند، به 

این راحتی و آسانی تأییدیه ای قرآنی برایشان صادر نشود چنانچه در آیۀ16 سورۀ جاثیه ﴿

لَْناُهْم َعَ الَْعالَِمنَي﴾ عمل نمودند و به درستی آن را به صورت )و آنان را بر جهانیان  َوفَضَّ
]عصر خود[ برتری بخشیدیم( ترجمه کرده اند.  
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افزوده ای  می کنیم(  )پیروی  بنابراین  و  نیست  آیه  لفظ  در  )نتبع(  کلمۀ  135/بقره،  ـ   

تفسیری است که اگرچه از آیه قابل فهم است؛ ولی چون در لفظ نیست، به نظر می رسد 

سبق ذهنی یا سهو القلم آن را در اینجا قرار داده باشد. و در این صورت، اگر بناست ذکر 

شود هم بهتر است داخل قالب قرار گیرد.

ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه  بَْناءُهْم﴾ درآیۀ ﴿الَّ
َ
 ـ 146/بقره، ترجمۀ ترکیب اضافِیِ ﴿أ

بَْناءُهْم﴾ به )پسرانشان(،  اگرچه در اصل لغت درست است؛ ولی با مفهوم 
َ
َكَما َيْعرِفُوَن أ

را  او  ایم،  داده  کتاب  آنان  به  که  )کسانی  صورت  به  آیه  ترجمۀ  زیرا  نیست.  سازگار  آیه 

اگر  که  می آورد  پیش  را  پرسش  این  می شناسند(  را  پسرانشان  که  گونه  همان  می شناسند 

خانواده ای پسر نداشت و فرزند یا فرزندانش دختر بودند، تکلیف چیست؟  آیا مفهوم آیه 

این است که آنها پیامبر را نمی شناسند؟ از همین رو، به نظر می رسد معادل )فرزندانشان( 

به جای )پسرانشان( در اینجا مناسب تر باشد. چنانچه ترجمۀ )ِامرٍء( در11/نور به )مردی( 

که در مقابل )زن( قرار دارد نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که بیش تر بر آدمی و انسان، 

بدون در نظر گرفتن نوع و جنس خاصی داللت می کند ومعادل )فردی( یا )کسی( ترجمۀ 

مناسب تری هست؛ چنانکه برخی مترجمان به درستی چنین کرده اند.

گرفتن(  )روزه  و  برده  مصدر  تأویل  به  را  تصوموا(  )ان  درستی  به  184/بقره،اگرچه  ـ   

 درست تر این بود که آن را با ضمیر موجود در آیه ترجمه نموده و 
ً
ترجمه کرده؛ ولی قطعا

)روزه گرفتِن تان( یا )روزه دارِی تان( معنا می کرد.چنانکه در237/بقره، ﴿ان تعفوا﴾ را به 

واْ َخْيٌ لَُّكْم﴾ را به )خودداری کردن  ن تَْصِبُ
َ
)گذشت کردِن شما(،  و آیۀ 25سورۀ نساء ﴿َوأ

شما برایتان بهتر است( ترجمه نمود. و در این صورت برگردان )ان تصدقوا( در 280/بقره 

به )بخشیدن( هم نمی تواند دقیق و صحیح باشد. و بهتر است )بخشیدنتان( یا )بخشیدن 

شما( ترجمه شود. استاد در نقد ترجمۀ گرمارودی در ذیل آیۀ116/نساء می گوید: »بهتر 

است )ان یشرک( به صورت تأویل بردن آن به مصدر ترجمه شود. بدین صورت )بی گمان 

خداوند شرک ورزیدن به خود را نمی بخشد( « )کوشا،1385،ش49 ـ 50،ص186(. 

دانستید[  را  این  اکنون  ]که  آورده )پس   ﴾ وُهنَّ بَاِشُ ﴿فَاآلَن  برگردان  ـ 187/بقره، در   

با آنان آمیزش کنید(. در حالی که روشن است امر موجود در آیه به معنای جواز است نه 

وجوبی که از این ترجمه بر می آید. بنابراین بهتر است همانند آنچه که در ترجمۀ آیۀ دوم 
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فَاْصَطاُدواْ = و چون از احرام بیرون آمدید، می توانید صید کنید(  سورۀ مائده )ِإَوَذا َحلَلُْتْم 

 داخل قالب ذکر 
ً
انجام گرفته، عمل شود و عبارت )می توانید( یا )مجاز هستید(، ترجیحا

شود.

ِ الَْمِصُي﴾ را به اشتباه ﴿ِإَوَلْهِ الَْمِصُي﴾ 18/مائده   ـ 28/آل عمران، گویا آیۀ ﴿ِإَوَل الَّ

دیده که آن را این گونه ترجمه نمود )و بازگشت فقط به سوی اوست(. در حالی که باید )و 

بازگشت فقط به سوی خداست( ترجمه شود. روشن است که مفهوم آیه منتقل شده؛ ولی 

دقت و امانت لحاظ نشده و بلکه فراموش شده است.   

 ـ 40/آل عمران، باید حرف ربط )که( پس از )در حالی( اضافه شود. )در حالی که( 

درست است.

 ـ 49/آل عمران، در این آیه از زبان حضرت عیسی دو بار عبارت )باذنی( آمده، ولی 

مترجم آن را سه بار در ترجمه آورده است که حتی اگر به بار سوم نیاز باشد هم، افزوده ای 

تفسیری است که باید داخل قالب قرار گیرد.

وتُواْ الِْكَتاَب﴾ آورده )کتاب به آنان نازل شده است( 
ُ
 ـ 100/آل عمران، در برگردان ﴿أ

در حالی که لفظ آیه ﴿اُنزل الهم/عليهم الِْكَتاَب﴾ نیست و بهتر است همانند چند نمونۀ 

به  به درستی،  آیۀ 5/مائده  در  ترجمه شود.چنانچه  داده شده است(  آنان  به  )کتاب  دیگر 

صورت )کتاب ]آسمانی[  به آنان داده شده است( آورده. سخن در این نیست که ترجمۀ 

مذکور اشتباه است،بلکه بحث بر سر دقت و امانت در ترجمه است که باید مراعات شود.  

 
ً
 ـ 135/آل عمران، )القربني( را )خویشان نزدیک ترین خوشاوندانتان( آورده که ظاهرا

)خویشان( باید حذف شود.

صورت  به  احلريق(  )عذاب  اضافِی  ترکیب  22/حج،  50/انفال،  عمران،  181/آل  ـ    

ترکیب وصفِی )عذاب سوزان( ترجمه شد. و در 9/حج )عذاب ]آتش[  سوزان( آورد. در 

حالی که )عذاب آتش ]سوزان[ ( یا )عذاب آتش ]جهنم[ ( دقیق تر است.

کرده.  ترجمه  مریم(  بن  )عیسی  را همان  مریم(  بن  )عیسی  ـ 112/مائده و6/صف،   

برگردانی  که  آورده  مریم(  پسر  )عیسی  و14/صف،  110و114و116/مائده  آیات  در  ولی 

ناهماهنگ است.

ّمِْن َحِيٍم﴾ را )نوشیدنی ای از آب داغ( ترجمه نمود که جدای  اٌب   ـ 70/انعام، ﴿َشَ



  20  ترجمان وحی

از معرفه ترجمه شدن نکره،به نظر می رسد واژۀ )داغ( بیانگر شدت عذاب قیامت نیست و 

معادل )آبی جوشان( در کنار )عذاب الم( دقیق تر باشد.

 ـ 156/انعام، اگرچه برخالف بعضی از مترجمان، در همۀ موارد )اِن( را در اسلوب 

کید را ظاهر می سازد؛  ...( به درستی، مخففه از مثقله می داند و در ترجمۀ آن، تأ
َ

)َو ِان...ل

کید  ولی در اینجا ﴿ِإَون ُكنَّا َعن دَِراَستِِهْم لََغافِلنَِي﴾ از این نکته غفلت کرده و آیه را بدون تأ

ترجمه نموده است. )و ما از آموزش آنان بی خبر بودیم(. 

 ـ 59 و73 و 85/اعراف، در این سه آیه ﴿َما لَُكم ّمِْن إَِلٍ َغْيُهُ﴾ را که از زبان نوح و 

صالح نقل شده به درستی به صورت )برای شما هیچ خدایی جز او نیست( ترجمه کرد. 

نیست(  او  )برای شما خدایی جز  به صورت  زبان هود  از  آیه 65  در  عبارت  ولی همین 

برگردان شد؛ در حالی که آیۀ59 و 65 هر دو در یک صفحه قرار گرفته اند مشابه همین 

وضعیِت دوگانه در سورۀ مؤمنون رخ داده و در حالی که در آیۀ 23 )برای شما جز او خدایی 

نیست( ترجمه کرده، در آیۀ 32 )جز او هیچ خدایی برای شما نیست( آورده است.  

...﴾ به صورت )و در 
ِبٍّ إِلَّ

رَْسلَْنا ِف قَْرَيٍة ّمِن نَّ
َ
 ـ 94/اعراف، روشن نیست چرا ﴿َوَما أ

کید بر )قریه( هست. در حالی  هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر ...( ترجمه شد که تأ

 باید )و هیچ پیامبری 
ً
کید، بر سِر )نبی( آمده و طبیعتا که حرف جّر زاید )ِمن( به قصد تأ

ترجمۀ  در  اشتباه  همین  که  است  شود.عجیب  ترجمه  مگر...(  نفرستادیم  درشهری  را 

تنها  و  تکرار شد.  پورجوادی هم  و  بهرامپور  زمانی،  فوالدوند،گرمارودی،  مکارم،  آقایان 

مجتبوی،خرمشاهی و انصاریان درست ترجمه کردند. و این در حالی است که همۀ این 

...﴾ را درست و دقیق 
رَْسلَْنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ

َ
بزرگواران چندین آیۀ مشابۀ همین آیه نظیر ﴿َوَما أ

رَْسلَْنا ِمن َقبْلَِك ِمن 
َ
ترجمه کرده اند. چنانچه در ترجمۀ حاضر نیز آیۀ 25سورۀ انبیاء ﴿َوَما أ

...﴾ به درستی چنین ترجمه شد )و پیش از تو هیچ رسولی نفرستادیم مگر...(. 
رَُّسوٍل إِلَّ

رَْسلَْنا ِف 
َ
رَْسلَْنا ِف قَْرَيٍة ّمِن نَِّذيٍر...﴾ و آیۀ23/ زخرف ﴿َوَما أ

َ
و البته آیۀ34سورۀ سباء ﴿َوَما أ

 مثل آیۀ فوق ترجمه شد. دربارۀ اسلوب )ما....ِمن...( در 
ً
...﴾ هم دقیقا

قَْرَيٍة ّمِن نَِّذيٍر إِلَّ
ادامه با تفصیل بیش تری بحث خواهد شد.

( را )پر حرارت( ترجمه کرد. در حالی که جدای از قرینۀ لفظی، 
ً
 ـ 81/توبه، )أشد حرا

تر(،   حرارت  )پر  باید  که  می دهد  نشان  خوبی  به  نیز  است  قیامت  دربارۀ  که  آیه  سیاق 
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)سوزنده تر( یا )سوزاننده تر( ترجمه شود.

َجِيًعا﴾ زیادی است که  ْمُر 
َ
األ  ِ ّ ّلِ ﴿بَل   یکی از دو )همه( در ترجمۀ 

ً
31/رعد، ظاهرا

چنین ترجمه شد )بلکه همه کارها همه به دست خداست(. بهتر است اولی حذف شود.

 ـ 65/رعد، روشن نیست چرا فعل مضارع مرفوع )یسمعون( به جاِی مضارع اخبارِی 

)می شنوند( باید به وجه التزامِی )بشنوند( ترجمه شود؟  در حالی که مشابۀ آن، در موارد 

متعددی، از جمله در آیات 67 و68 و69 همین سوره،و در همان صفحه ـ و البته در ده ها 

مورد دیگر ـ  به درستی به صورت مضارع مرفوع ترجمه شد.

واژۀ  که  شد  ترجمه  طور(  راست  )جانب  صورت  به  الطور(  )جانب  آیۀ  80/طه،  ـ   

ورِ﴾ را )از ناحیۀ طور(  )راست( در لفظ آیه نیست.چنانچه در29/قصص ﴿ِمن َجانِِب الطُّ

ترجمه کرد و در 46/قصص )بجانب الطور( را )در کنار طور( معنا کرد.شاید به اعتبار آیۀ 

ْيَمِن﴾ =از کنارۀ راست آن دّره( باشد که در این آیه هم 
َ
30/قصص ﴿ِمن َشاِطئِ الَْوادِي اأْل

کلمۀ )راست( آورده و یا افزودۀ ای تفسیری است که باید داخل قالب قرار گیرد.

 ـ 73/حج، بهتر است کلمۀ )که( بعد از )کسانی را( در )بی گمان،کسانی را در برابر 

خدا می خوانید( اضافه شود.

 ـ 209/شعراء، )و ما کنا ظالمین( را که از قول خداوند است این گونه ترجمه نمود 

 )هیچگاه( معادل چیست و چرا در موارد دیگری 
ً
اوال نبوده ایم(.  )و ما هیچگاه ستمکار 

 تعبیر )ستمکار نبوده ایم( در مورد خداوند زیبنده 
ً
برای )ما کنا( چنین معادلی نیامده؟ ثانیا

 بخواهیم چنین 
ً
و مناسب نیست؛ زیرا این شبهه را منتفی نمی سازد که ـ نعوذ بالله ـ بعدا

کنیم. در این گونه موارد )نیستیم( بهترین معادل است. ضمن اینکه کاربرد )کان( به معنای 

)است( آنقدر گسترده در قرآن به کار رفته که نیازی به شاهد و نمونه نباشد. به گونه ای که 

به  آمده است. و )ما کان(  بار  آغازیِن سورۀ احزاب، قریب دوازده  آیۀ  پنج  تنها در سی و 

معنای )نیست( هم اگرچه به گستردگِی آن نیست؛ ولی آن هم در موارد متعددی به کار رفته 

به گونه ای که کاربردش را در امثال آیۀ فوق به خوبی توجیه کند.

ـ  29/سجده، به اشتباه دو بار کلمۀ )در( دنبال هم تکرار شد )بگو: در در روز داوری...(. 

 ـ 134/شعراء، حرف )َو( در این آیه از مواردی است که بهتر است ترجمه شود.

ـ  59/نمل، کسرۀ )آِن( در ) و سالم برآِن بندگانش که آنان را برگزیده است( باید حذف شود.
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کنندۀ  هدایت  تو  )و  َضاَلَلِِهْم﴾،   َعن  الُْعْمِ  بَِهادِي  نَت 
َ
أ ﴿َوَما  و53/روم،  81/نمل  ـ   

بجای  روم  در 53  آیه  برگردان همین  در  ولی  ترجمه شد.  نیستی(  از گمراهی شان  کوران 

)کوران( به درستی )کوردالن( آورد که دقیق تر است. 

ُكلُوَن﴾ این آیه از بسیاری جهات مشابۀ آیۀ79/
ْ
 ـ 72/یس، ﴿...فَِمنَْها َرُكوُبُهْم َوِمنَْها يَأ

کلون(  غافر است.بی تردید )ِمن( در هر دو آیه )تبعیضیه( هست که در سورۀ یس در )منها یأ

کلون(  ظاهر نشد )و ]از گوشت[  آنها می خورند( ترجمه گردید. ولی در سورۀ غافر )منها تأ

به صورت درست )و از ]گوشت[  برخی از آنها می خورید(،  ترجمه شد. 

ْكُنوٌن﴾ به صورت )گویی آنان ]در سپیدی[ همچون  نَُّهنَّ َبيٌْض مَّ
َ
 ـ 49/صافات، ﴿َكأ

تعبیر  نیز  ترجمه ها  از  دیگر  برخی  در  شد.  ترجمه  شترمرغ اند(  شدۀ  داشته  نهان  تخم 

 
ً
)شترمرغ( آمده.اگرچه با مسامحه بی اشکال به نظر می رسد؛ ولی می توان پرسید آیا واقعا

تعبیر شترمرغ برای اعراب صدر اسالم مفهوم بوده؟ و آیا چنین حیوانی در آن دوران وجود 

به کار  آیه برای جامعه و نسل حاضر  این تعبیر برای مفهوم سازِی  اینکه  یا  داشته است؟ 

رفته است؟ و در این صورت آیا بهتر نیست همانند استاد گرمارودی آیه را این گونه ترجمه 

 با توجه به 
ً
نماییم )گویی آنان ]در سپیدی[ ، تخم های فروپوشیدۀ پرندگان اند(؟ خصوصا

این نکته که وجه شبه، سپیدِی آنان است و نه کوچکی یا بزرگی شان ویا امر دیگری از این 

قبیل.

در  آمده.ولی  م( 
َ
پسَرک )ای  درستی  به  همواره   ﴾ ُبَنَّ ﴿يَا  102/صافات،تعبیِرندایِی  ـ   

اینجا )پسرم( آمده که درست نیست.

باشند( کلمۀ )باشد(  آنها رسیده  به  آنکه دلیلی   در عبارت )بدون 
ً
 ـ 56/غافر، ظاهرا

درست است و نه )باشند(. 

ْزَواًجا﴾ به این صورت 
َ
نَْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اأْل

َ
نُفِسُكْم أ

َ
 ـ 11/شوری، آیۀ ﴿َجَعَل لَُكم ّمِْن أ

ترجمه شد )برای شما از خودتان جفت هایی قرار داد و از چارپایان دامی نیز جفت هایی(. 

 درست است؛ ولی روشن است که به کار بردن تعبیر )جفت ها( در 
ً
اگرچه ترجمه کامال

مورد انسان به جای معادِل مناسب )همسران( چندان دقیق و مناسب نیست.

 ـ 35/شوری، )آياتنا( را به )آیات خدا( ترجمه کرده که هرچند مراد همان است؛ ولی 

لفظ آیه این نیست.
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 ـ 29/فتح، در ترجمۀ این آیه آورده )محمد پیامبر خدا ـ و آنان که با اویند...( خط 

فاصله ) ـ ( باز شده ولی بسته نشد.معلوم هم نیست که چرا آمده؟  در حالی که اگر فعل 

ربطِی )است( می آمد بهتر بود. در آیۀ5/ق نیز خط فاصله ) ـ ( آمد ولی بسته نشد.

 باید به جای )رویدادش(؛ )رویدادنش( یا )رویدادن آن( باشد.
ً
 ـ 2/واقعه، ظاهرا

 ـ 6/تغابن، حرف )با( در )با دالیل روشن( زاید است و باید حذف شود.

َْوى ثاََلثٍَة...﴾ به )رازگوی( یعنی   ـ 7/مجادله، واژۀ )نجوی( درآیۀ ﴿َما يَُكوُن ِمن جنَّ

صفت فاعلی ترجمه شد )هیچ رازگوی سه نفری نیست ...(. در حالی که جنبۀ مصدری 

دارد و باید )رازگویی( ترجمه شود. همان گونه که در آیۀ نهم اصالح شد؛ و )ثالثه( نیز باید 

نکره و )سه نفره ای( ترجمه شود.

 آزموده ایم( که همانا 
ً
 ـ 17/قلم،  )انا بلوناهم( چنین ترجمه شد )همانا ما آنان را حتما

 یکی باید حذف شود.
ً
یا حتما

28/جن، در توضیح معنای ﴿ِلَعلََم﴾ در پاورقِی ص573 می نویسد: »مراد از دانستن 

خدا در این گونه آیات، معلوم داشتن و مشخص نمودن از سوی اوست«. این در حالی 

 
ً
 ده بار همین لفظ یا الفاظ مشابه آن تکرار شد و قاعدتا

ً
است که تا پیش از این آیه، حدودا

اگر به چنین توضیحی نیاز بوده  ـ که هست ـ باید آن را در اولین کاربردش در همان اوایل 

قرآن در سورۀ بقره ذکر می نمود نه در آخر کار و در سورۀ جن.

َ َكَن َعلِيًما َحِكيًما﴾ این گونه ترجمه شد )به راستی خدا   ـ 30/دهر، عبارت ﴿إِنَّ الَّ

دانای حکیم است(. در آیاتی هم که )کان( نبود، همین گونه ترجمه شد که مواردش زیاد 

 
ً
است. در حالی که طبق نظر ویراستار که هیچ کلمه ای در قرآن بی حکمت نیست، قاعدتا

نباید بود و نبود )کان( بی تأثیر باشد، وحداقل باید قیدی همانند پیوسته یا همواره که در 

( هم که چنین ترجمه 
ً
موارد دیگر آورده بیاوریم. در آیۀ15 سورۀ انشقاق )ان ربه کان به بصیرا

همواره  یا  پیوسته  همانند  قیدی  آوردن  با  باید  بیناست(.  او  به  پروردگارش  )بی گمان  شد 

تهدیِد مستتر در آیه را شدت بخشید و نظارت هر لحظه و مستمر الهی را به خوبی منتقل 

کرد.

 ـ در موارد فراوانی، به ویژه در جزء سی، صفحه آرایی دچار به هم ریختگی شده و 

ـ  ترجمه  همین  از جمله  ـ  اخیر  سال های  ترجمه های  پسندیدۀ  و  معمول  شیوۀ  برخالف 
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مواردی  در  مقابل می آید،  آن در صفحۀ  ترجمۀ  و  آیات در صفحۀ سمت راست  متن  که 

 در سورۀ مائده 
ً
 نیازمند بازنگری و اصالح است.مثال

ً
این وضعیت به هم خورده که قطعا

ترجمۀ آیۀ77در ص 121 ولی خود آیه در ص120 آمده و آیۀ83 در ص121 و ترجمۀ آن 

درص122و آیۀ90 در ص122 و ترجمه در ص123 آمده. همچنین در سورۀ الرحمان متن 

آیه 17 و18 در ص 531 و ترجمۀ آنها در ص532 آمده. همچنین آیۀ 41 در ص 532 و 

ترجمۀ آن در ص 533 قرار گرفت. و آیات68 و 69 در ص533 و ترجمه در ص534 آمد.

این وضعیت از ص 583 به بعد یعنی از سورۀ ذاریات تا آخر ترجمه به کرات و تا حدودی 

 
ً
ماللت آور بارها تکرار شده است به گونه ای که به تجدید نظر اساسی نیازمند است. و مثال

البته گاهی  آمده.  آن در ص 584  ترجمۀ  و  آیۀ16 در ص583  ذاریات،  در همین سورۀ 

 ترجمۀ آیۀ 131/انعام در ص 144 و متن آیه در ص 
ً
عکس این مورد هم اتفاق افتاده و مثال

145 آمده. همچنین ترجمۀ آیات 5 و6 سورۀ مطففین در ص 587 و خود آیات در ص 

 باید اصالح شود. 
ً
588 قرار گرفت که قاعدتا

 ـ 19/مّزمل، افزوده های تفسیری، مطابق شیوۀ رایج این سالها نه تنها داخل پرانتز )( 

یا دو قالب  ] [  قرار داده می شود، بلکه با حروفی ریزتر از حروِف ترجمه نوشته می شود 

که به راحتی قابل تشخیص باشد.ولی در موارد متعددی در اواخر قرآن، فونت متن و شرح 

یکی می شود مانندص 575 تا ص 578، ص 579 تا ص 584 و... اما از سورۀ عبس و 

از ص 585 به بعد، ترجمۀ آیات به جای قرار گرفتن در سر سطر، در دِل هم و به دنباِل هم 

قرار گرفتند، که این هم از مواردی است که شاید با صفحه آرایی مجدد قابل اصالح باشد.

 يادآورِی دو نکتۀ ضروری
پیش از ورود در بحث بعدی، بی مناسبت نیست که دو نکته به عنوان مقدمه و مدخلی 

برای همۀ مباحث آتی تلقی شود، به اجمال یادآوری گردد: 

 الف ـ  هرچند مترجِم این اثر، مرحوم صالحی نجف آبادی است و اگر مطلبی در نقد 

و بررسِی آن مطرح می شود علی القاعده باید ایشان پاسخگو باشند؛ ولی همان گونه که 

استاد کوشا در مصاحبه های متعدد خود گفته اند، با اعتماد کاملی که مترجم فقید به شاگرد 

سی سالۀ خود داشتند، همۀ کارهای مربوط به انتشار این ترجمه را به ایشان سپردند. از 
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این رو، چندان بی وجه نخواهد بود که اگر این ترجمه را ترجمۀ استاد کوشا نیز بنامیم و در 

این صورت، طبیعی است انتظار این باشد که انتقادهایی را که جناب کوشا، بر ترجمه های 

دیگران داشتند و با دقت نظر فراوان در مقاله های متعدد خود مطرح کرده اند، در اثر حاضر 

وجود نداشته باشد. 

در  مترجم  و  است  زمان بر  فرایندی  قرآن  ترجمۀ  چون  که  است  این  دوم  نکتۀ  ـ  ب 

طِی چندین سال و در شرایط روحی و فکرِی متفاوت بدان اشتغال دارد، باید پیش از هر 

چیز، با اتخاذ »روش تحقیق«ی مناسب که از آن با عنوان »نظرّیۀ ترجمه« یاد می شود، 

بایدها و نبایدهای ترجمۀ قرآن را برای خود حل کند و بر مبنای آن به ترجمه بپردازد که 

ایرادهایی  دیگر،  از جهاتی  اگر  بکشد، حتی  ترجمه طول  که  این صورت، هر چقدر  در 

 از این نظر ناهماهنگی ای در آن بروز نخواهد کرد. این امر به نظر 
ً
در آن پدید آید، قطعا

می رسد در موارد متعددی از ترجمۀ حاضر مغفول واقع شده و چنان که اشاره خواهد شد، 

علی رغم بهره مندِی مترجم و ویراستار از تمامِی شایستگی های الزم، باز شاهد ضعف ها و 

کاستی هایی در آن هستیم به عقیدۀ نگارنده، کمبودهای این ترجمه، بیش تر از منظر روش 

 اشاره خواهد شد:
ً
تحقیق و نظریۀ ترجمه پیش آمده است که به پاره ای از آنها ذیال

ناهماهنگی در برگرداِن ضمايِرفصل 
 از ده ها مورد فراتر می رود. در بسیاری 

ً
تعداد ضمایِرفصلی که در قرآن به کار رفته، قطعا

از سوره ها به ویژه سوره های بلند، در برخی صفحات گاهی چندین ضمیرفصل به کار رفته 

که آمار بسیار باالیی را تشکیل می دهد. ممکن است مترجمی با مترجِم دیگر در ماهیت 

ضمیرفصل و یا در تعیین نقش و اعراب آن اختالف نظر داشته باشد و یا حتی در معادل 

 هست ـ ولی وقتی 
ً
یابی و در اینکه باید به ترجمه در آیند یا نه، اختالف نظر باشد ـ  که قطعا

 دیگر نباید ناهماهنگ عمل کند. بلکه برمبنای 
ً
مترجمی به نظری در این باره رسید، قاعدتا

 اگر ویراستاِر اثر، خود 
ً
ضوابط روش تحقیق، باید یکسان و یکنواخت عمل شود؛ خصوصا

به اهمیت برگردان ضمایر فصل توجه داشته باشد )کوشا،1385،ش49و50،ص193( که 

در این صورت ترجمه نشدن حتی یک مورد هم جای تأمل دارد، چه رسد به اینکه موارد 

ترجمه نشده  کمیت قابل توجهی باشد. 
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با این مقدمه، باید یادآوری نمود که وضعیت برگردان ضمیر فصل ها در ترجمۀ حاضر 

به سه صورت زیر است:

 مترجم محترم بر این 
ً
الف ـ در موارد بسیاری معادل )خود( را برای آن آورده و ظاهرا

عقیده است که تنها معادِل مناسب برای ضمیرفصل همین واژه است. اگرچه شاید معادل 

 اگر از این زاویه به آن نگاه شود که این معادل در برگردان بیش از نود 
ً
مناسبی باشد، خصوصا

درصد آیات، به صورت یکسان و یکنواخت آمده که خود ُحسن ترجمه محسوب می شود. 

الُِموَن﴾ =  ْولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
أ  در برگردان آیات50 تا 52 سورۀ نور چنین آورده است ﴿بَْل 

ً
مثال

آنان اند که خود رستگار خواهند  و  المفلحون=  اوئلك هم  آنان خود ستمکارند(. )و  بلکه 

بود(. ﴿فاوئلك هم الفائزون﴾= آنان اند که خود کامیاب خواهند شد(. همچنین آیۀ55/نور 

)فاوئلك هم الفاسقون( را چنین برگردان نموده )آنان اند که خود فاسق خواهند بود(. ولی با 
این همه، آوردن یک معادل، یعنی )خود( در همۀ موارد ـ در حالی که آوردن معادل های 

دیگر منعی ندارد چنانچه هم مترجم و هم مترجمان دیگر در پاره ای آیات چنین کرده اند ـ  

 به همین علت است 
ً
موجب کاستن از شیوایی ترجمه در بعضی از آیات شده است و قطعا

که مترجم نیز در مواردی، معادل های دیگری را ترجیح داده که در ادامه خواهد آمد. 

ب ـ چنانچه اشاره شد، در پاره ای اوقات، معادل های دیگری برای ضمیرفصل آورده که 

هر چند تعداد آن ها چندان زیاد نیست؛ ولی به خوبی نشان می دهد که مترجم و ویراستار 

 آن می دیدند، 
ّ

به شیوایی نثر ترجمه نیز توجه داشتند و در جایی که آوردن )خود( را مخل

 در همین راستا 
ً
معادل دیگری را جایگزین می کردند.آنچه در ادامۀ بند الف ذکر گردید دقیقا

 نثر 
ً
قابل ارزیابی است و به نظر می رسد که اگر در موارد دیگری هم چنین می شد، قطعا

ترجمه شیواتر از آنچه که اکنون هست از کار در می آمد. زیرا ضمیرفصل در واقع یک نوع 

کیدی را انجام می دهد.   کاری شبیه مفعول مطلِق تأ
ً
کیِد مضمون جمله هست و تقریبا تأ

بنابراین ترجمۀ آن به معادل های متفاوت و متعددی که مفهوم آیه اقتضا کند، نه تنها منافاتی 

همین  به  بود.  خواهد  ارزیابی  قابل  راستا  همان  در  نمی کند،بلکه  پیدا  ترجمه  نظریۀ  با 

هم  )...أنهم  برگردان   
ً
مثال بود.  مناسب تر خواهند  می آیند،  ادامه  در  که  دلیل،ترجمه هایی 

 کامیاب اند(. و در ترجمۀ آیۀ 16 
ً
الفائزون( در آیۀ111 مؤمنون چنین شد )آنان اند که واقعا

سورۀ نمل ﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبنُِي﴾ آورده )بی گمان، این است آن برترِی آشکار(. و آیۀ9 
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سورۀ شعراء ﴿ِإَونَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم﴾ این گونه ترجمه شد )و همانا پروردگار تو آن 

پیروزمند مهربان است(. که شیوا و رساست. )بگذریم که در ترجمۀ همین یک آیه هم در 

آیات 68، 104، 122و140سورۀ شعراء، یکنواخت عمل نشد و بدون ضمیرفصل،برگردان 

)در  برگردان شد  َغفِلُوَن﴾ چنین  ُهْم  اآْلِخَرةِ  َعِن  ﴿َوُهْم  روم  آیۀ7 سورۀ  گردید(. همچنین 

 می توان در موارد فراوانی چنین عمل نمود 
ً
حالی که آنان از آخرت سخت غافل اند(. طبیعتا

و قیدهای مشابه و متنوع دیگری هم آورد.

ج ـ در مواردی هم، هیچ معادلی برایش نیاورده و آن را بدون ترجمه باقی گذارده که 

بند ب بسیار  با  بند الف بسیار کم تر است؛ ولی در قیاس  با  اگرچه تعداد آن در مقایسه 

آیۀ177  برگردان  در   
ً
می دهد.مثال تشکیل  را  باالیی  رقم   

ً
قطعا که  گونه ای  به  است  بیش تر 

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن﴾ آورده )و اینان اند که تقواپیشگان اند(. و در ترجمۀ آیۀ16 
ُ
سورۀ بقره ﴿أ

آمرزندۀ  بسیار  اوست که  )بی گمان،  آورده  الرَِّحيُم﴾ چنین  الَْغُفوُر  ُهَو  ﴿إِنَُّه  سورۀ قصص 

احْلَِميُد﴾ را این گونه ترجمه نموده  الَْغِنُّ  ُهَو   َ ﴿إِنَّ الَّ آیۀ 26سورۀ روم  مهربان است(. و 

ُكنَّا َنُْن  ﴿إِن  )بی گمان، خداست که بی نیاِز ستوده است(. همچنین آیۀ 41 سورۀ شعراء 

 پیروز 
ً
الَْغاِلنَِي﴾ را )اگر ما پیروز شدیم( و آیۀ 44 ﴿إِنَّا َلَْحُن الَْغاِلُوَن﴾ را است )ما حتما

ْلَاب﴾ هم چنین برگردان شد 
َ
ْولُوا اأْل

ُ
ْولَئَِك ُهْم أ

ُ
هستیم( ترجمه نمود. آیۀ18سورۀ زمر ﴿َوأ

َ ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم﴾ این گونه ترجمه  )و آنان اند که خردمندند(. و آیۀ5 سورۀ شوری ﴿إِنَّ الَّ

شد )بی گمان، خداست که بسیار آمرزندۀ مهربان است(. از ویراستاری که در نقد ترجمۀ 

کید  دیگران، بسیار دقیق عمل می کند؛ و از کوچک ترین نکته هم غفلت ننموده، بارها تأ

دارد که در کالم خدا زایدی وجود ندارد )کوشا،1381،ش11،ص69 ـ 70(؛ و بر همین مبنا 

چرا  که  نمی پذیرد  الُْمْفِسُدون﴾  ُهُم  ُهْم  إِنَّ ل 
َ
﴿أ آیۀ12/بقره  ذیل  را  فوالدوند  مرحوم  ترجمۀ 

 
ً
ضمیر )هم( را که در آیه تکرار شده نادیده گرفته است )کوشا،1378،ش5،ص48(؛ قطعا

پذیرفته نیست که بسیاری از آنچه را که در نقد ترجمۀ دیگران گفته در کار خویش مدنظر 

قرار ندهد یا فراموش کند. 

ترجمۀ برخی اسم های مفرد و جمع
فْئَِدةَ﴾ 

َ
بَْصاَر َواأل

َ
ْمَع َواأل الفـ  اسم ها: 78/نحل، 9/سجده و23/ملک، ﴿وََجَعَل لَُكُم الْسَّ
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این گونه برگردان شد )برای شما گوش و چشم و دل قرار داد(. در حالی که در 78/مؤمنون 

و  و چشمان  )برای شما گوش  ترجمه شد  فْئَِدةَ﴾ چنین 
َ
َواأْل بَْصاَر 

َ
َواأْل ْمَع  السَّ لَُكُم   

َ
نَشأ

َ
﴿أ

فْئَِدةً 
َ
بَْصاًرا َوأ

َ
دل ها پدید آورد(. و در ترجمۀ مشابۀ آن در26/احقاف ﴿وََجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا َوأ

ٍء...﴾ به درستی چنین آورد )و برای  فْئَِدُتُهم ّمِن َشْ
َ
بَْصارُُهْم َوَل أ

َ
ْغَن َعنُْهْم َسْمُعُهْم َوَل أ

َ
َفَما أ

آنان گوش و چشم ها و دل هایی قرار داده بودیم. ولی... گوش و چشم ها و دل هایشان کاری 

برایشان نساخت(. شاید ترجمۀ این آیه نمونۀ بسیار خوبی باشد که ضرورت بازنگری در 

برگردان اسم های مفرد و جمع را یادآور می شود. روشن است در دو ترجمۀ اخیر که دقت 

بیش تری در برگردان آیات صورت گرفته بی آنکه از زیبایِی ظاهری یا شیوایِی لفظی چیزی 

کم شود، آیه با حفظ جانب امانتداری به معادِل مناسب خود ترجمه شد. حال پرسش این 

 
ً
است که چرا چنین امری در موارد مشابه انجام نشود؟ به عالوه در سه آیۀ نخست ظاهرا

به دلیل مفرد بودن )سمع(، جمع بودن )ابصار و افئده( در نظر گرفته نشد. در حالی که 

ترجمه  باعث جمع  )ابصار(  بودن  و جمع  آمد  پیش  این حالت  دیگری عکس  موارد  در 

وَُجلُوُدُهْم﴾  بَْصارُُهْم 
َ
َوأ َسْمُعُهْم  َعلَيِْهْم  ﴿َشِهَد  آیۀ20 سورۀ فصلت   

ً
مثال شدن )سمع( شد. 

این گونه ترجمه شد )گوش ها و چشم ها و پوست هایشان... بر ضدشان گواهی می دهند(. 

ْن يَْشَهَد َعلَيُْكْم َسْمُعُكْم 
َ
در حالی که مشابه همین آیه در دو آیۀ بعد در22/فصلت ﴿...أ

ضد  بر  پوستتان  و  دیدگان  و  )...گوش  شد  ترجمه  چنین  ُجلُوُدُكْم﴾  َوَل  بَْصارُُكْم 
َ
أ َوَل 

بَْصارَُهْم ...َولَْو َشاء الُّ 
َ
شما گواهی دهند(. همچنین در آیۀ20/ بقره ﴿يََكاُد الَْبُْق َيَْطُف أ

بَْصارِهِْم﴾ چنین آورد )نزدیک است که برق چشمانشان را برباید... و اگر 
َ
َهَب بَِسْمعِِهْم َوأ َلَ

خدا بخواهد گوش ها و چشم هایشان را می برد(. )بگذریم که آوردن عبارت )و اگر خدا 

بخواهد( در اینگونه موارد چندان دقیق و صحیح نیست و باید همانند ده ها مورد دیگر از 

َخَذ 
َ
جمله در 220 و 253/بقره )و اگر خدا می خواست( بیاورد. آیۀ 46 سورۀ انعام ﴿إِْن أ

اینگونه ترجمه شد )اگر خدا گوش و  نیز  قُلُوبُِكم...﴾  َعَ  وََخَتَم  بَْصاَرُكْم 
َ
َوأ َسْمَعُكْم  الُّ 

ن  مَّ
َ
چشمان شما  ]مشرکان[  را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد...(. و آیۀ 31 سورۀ یونس ﴿أ

بَْصاَر﴾ چنین برگردان شد )یا چه کسی مالک گوش وچشم ها ]ی شما[  
َ
ْمَع واأل َيْملُِك السَّ

است؟(. جالب است که در همان سورۀ نحل در جایی هم که گوش در بین دو کلمۀ چشم 

قُلُوبِِهْم  ﴿َطَبَع الُّ َعَ  و دل قرار گرفت، باز هم درست ترجمه کرد. آیۀ 108 سورۀ نحل 
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بَْصارِهِْم﴾ چنین ترجمه شد )خدا بردل هایشان و گوششان و چشم هایشان مهر 
َ
وََسْمعِِهْم َوأ

نهاده است( .

پذیرفتنی  و  بی اشکال  شیوایی  و  رسایی  نظر  از  اگرچه  می شود  ذکر   
ً
ذیال که  مواردی 

است؛ ولی با تکیه بر نقدهای استاد می توان گفت که از جهِت دقت و امانت محل تأمل و 

تجدید نظر است:

 در همۀ موارد )اجورهم( را به )پاداش شان( 
ً
  ـ 57/آل عمران و152و173/نساء، تقریبا

به  را  و36محمد(  عمران  )اجورکم=185/آل  و  )مهرشان=24و25/نساء،5/مائده(  یا  و 

)پاداش شما/پاداشتان( ترجمه نمود. در حالی که آوردن معادل هایی نظیر )پاداش هایشان( 

یا )پاداش هایتان(، مخل فصاحت و شیوایی نیست.

نُفِسِهْم﴾ به درستی به )دل هایشان( ترجمه شد ولی بالفاصله در دو 
َ
 ـ 63/نساء، ﴿ِف أ

آیۀ بعد ـ  و البته در آیات متعدد دیگرـ  )دل شان( و مفرد آمد.

در همۀ   
ً
تقریبا را  انفسهم(  و  )باموالهم  و111/توبه،  ـ 95/نساء،20و44و72و81 و88 

موارد )با مال و جانشان( و در 15/فتح ) با مال ها و جانشان( ترجمه کرد؛ چنانچه )باموالكم 

و انفسكم=186/آل عمران و41/توبه( را در همۀ موارد  )با مال و جانتان( برگردان نمود.
در  )دوستان(  که  حالی  در  کرد،  ترجمه  )دوست(  را  )اولیاء(  139و144/نساء،  ـ 

عالوه،  به  هست.  نیز  شیواتر  و  رساتر  بلکه  دقیق تر،  و  مناسب تر  تنها  نه  موارد،  اینگونه 

 زیاد 
ً
این دو مورد منحصر نشده و تقریبا به  یاور(  به )دوست( و )یار و  ترجمۀ )اولیاء( 

است. مانند: 51 و 57/مائده، 27 و 30/اعراف، 113/هود. در مواردی هم به درستی به 

ـ  16/رعد،  و  20/هود  مانند:  شد.  برگردان  )یاوران/یاورانی/سرپرستانی(  جمع  صورت 

30و32/انفال، )بأفواههم(،  )با دهان خود( ترجمه شد، در حالی که )با دهان هایشان( 

واْ  ﴿فََردُّ ابراهیم  سورۀ  نهم  آیۀ  در  که  امری  نیست.  شیوایی  مخل  زبان هایشان(  )با  یا 

آنان دست هایشان را در دهان هایشان  به درستی )ولی  و  انجام شد  فَْواهِِهْم﴾ 
َ
أ ِف  يِْدَيُهْم 

َ
أ

رُْجلُُهم﴾ را به )زبان ها و 
َ
يِْديِهْم َوأ

َ
لِْسنَُتُهْم َوأ

َ
بردند( برگردان گردید و نیز آیۀ24 سورۀ نور﴿أ

دست ها و پاهایشان( ترجمه نمود و مشکلی هم از نظر فصاحت و شیوایی پیش نیامد. 

پس چرا این دقت و توجه در همۀ موارد اعمال نشود؟! همچنین شاید بهتر آن باشد که 

در  را  )شهداء(  و  زبان هایتان(؛  )بر  زبانتان(،  )بر  جای  به  116/نحل  در  را  )بألسنتکم( 
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جای  به  ندارند(  خود  جز  گواهی  هیچ  و   = نُفُسُهْم﴾ 
َ
أ إِلَّ  ُشَهَداء  َُّهْم  ل يَُكن  ﴿َولَْم  6/نور 

آوردن  عالوه،  به  است.  مناسب تر  و  دقیق تر  که  نماییم  برگردان  )گواهانی(  )گواهی(؛ 

باید پرسید  به دلیل قرار گرفتِن نکره در سیاق نفی است، و در آن صورت   
ً
)هیچ( قطعا

﴿َذلُِكْم  آیۀ4/احزاب  برگردان  در  نشد؟ همچنین  دیگر چنین  مورد مشابۀ  دهها  در  چرا 

)این  می توان  دارید(،  زبان  بر  که  شماست  سخن  )این  جای  به  فَْواهُِكْم﴾، 
َ
بِأ قَْولُُكم 

سخن شماست که بر زبان هایتان جاری است( آورد که دقیق تر و به امانت داری نزدیک تر 

( در اولین آیۀ سورۀ فاطر به جای )فرشتگان را... 
ً
است. و یا در )جاعل المالئکه رسال

)پیام رسانانی(  نمود،  ترجمه  معرفه  و  مفرد  را  )رُُساًل(  واژۀ  که  پیام رسان گمارده است( 

یا )فرستادگانی( بهتر و مناسب تر است که جمع و نکره بودن آن هم لحاظ شده است.

آیۀ 15  قبیل است  از همین  نمود.  )پیامبرانی( ترجمه  را  )ُرُسل(  بعد  آیۀ  چنانچه در سه 

نور.

ـ 39/فاطر، اگرچه )خالئف( را )جانشینان( ترجمه نمود، که البته بهتر بود به صورت 

نکره و )جانشینانی( می آورد؛ ولی در آیات 14 و 73/یونس مفرد و )جانشین( ترجمه کرد 

که نمی تواند مورد پذیرش باشد. همچنین )مستخلفین( را در 7/حدید، مفرد و )جانشین( 

ترجمه کرد.

َهاتُِكْم﴾ اینگونه ترجمه شد ) هنگامی که شما  مَّ
ُ
ِجنٌَّة ِف ُبُطوِن أ

َ
نُتْم أ

َ
ـ 32/نجم، ﴿ِإَوذْ أ

در شکم مادرانتان جنین بودید(. آیا برگردان آیه به صورت )هنگامی که شما جنین هایی در 

شکم های مادرانتان بودید( بسیار دور از فصاحت و شیوایی است؟ 

الُْمْؤِمننَِي﴾  يِْدي 
َ
َوأ يِْديِهْم 

َ
بِأ ُبُيوَتُهم  ُيْرُِبوَن  الرُّْعَب  قُلُوبِِهُم  ِف  ﴿َوقََذَف  آیۀ  2/حشر،  ـ 

گونه ای  ]به  افکند  دل هایشان وحشت  در  )و  ترجمه شد  دارد چنین  اسم جمع  که چهار 

)با  اگر  .بعید است  با دست خود و دست مؤمنان خراب می کردند(  را  که[ خانه هایشان 

دستانشان و دست های مؤمنان( بیاوریم به زیبایی و شیوایِی ترجمه آسیبی وارد شود. 2/

ممتحنه و 7/جمعه نیز از همین قبیل است. 

بار  آنان  )و  نمود  برگردان  چنین  را  ُظُهورِهِْم﴾  َعَ  ْوَزارَُهْم 
َ
أ َيِْملُوَن  ﴿َوُهْم  31/انعام  ـ 

گناه خود را بر دوش می کشند(. در صورتی که اگر )بار گناهان خود را( بیاوریم دقیق تر و 

صحیح تر است. 
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ـ  مواردی که عکس این حالت بوده و مفرد به جمع معنا شده، کم تر است. از معدود 

را که مفرد  )الکتاب(  واژۀ  اشاره کرد که  به 131/نساء و 15و 48/مائده  آن می توان  موارد 

موارد  در  که  حالی  در  نمود.  ترجمه   ) ]آسمانی[  )کتاب های  و  جمع  صورت  به  است، 

ِيَن  يَّْدنَا الَّ
َ
دیگری چنین نکرد، مانند 136/نساء )دو بار(. همچنین در آیۀ14سورۀ صف ﴿فَأ

 )
ً
آََمُنوا َعَ َعُدّوِهِْم﴾ عبارت )عدوهم( را )دشمنانشان( ترجمه کرده. در112/انعام نیز )عدوا

را )دشمنانی( ترجمه کرد.

 ب ـ  فعل ها: یکی از لغزشگاه های ترجمۀ قرآن که دقت و توجه زیادی طلب می کند، 

در آیاتی است که بخشی از آن به صورت مفرد و بخش دیگر به شکل جمع آمده است. در 

 هم در وسط آیه قرار گرفته است می توان یا باید به صیغۀ 
ً
اینکه قسمت مفرِد آیه را،که غالبا

 اختالف نظر است که عالوه بر اختالف نظرهای علمی، 
ً
جمع ترجمه کرد یا خیر، قطعا

اختالف سلیقه نیز در آن دخیل است. به باور نگارنده، در جایی که عالوه برفعل ها، ضمایِر 

 بر مفرد بودن عبارت است، 
ّ

موجود در آیه، یا اسم های اشاره یا دیگر قراین لفظی هم دال

حکم  وامانتداری  ندارد  وجود  آیه  کردن  ترجمه  جمع  و  لفظ  از  عدول  برای  دلیلی  هیچ 

می کند که هر بخشی از آیه به همان صورت که هست برگردان شود. و حتی می توان پرسید 

که چرا برعکس نباشد و به جای اینکه مفرد جمع ترجمه شود؛ چرا جمع، مفرد برگردان 

نشود؟ نهایت این است که برای اتصاِل بخش مفرد به قبل و بعدش می توان از افزوده های 

تفسیری میان دو قالب استفاده کرد. به نمونه هایی از این قبیل آیات توجه فرمایید:

َفَيُمْت َوُهَو َكفٌِر﴾ چنین ترجمه شد  ـ 217/بقره، عبارت ﴿َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن دِينِهِ 

)و کسانی از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند(. اگرچه قبل و بعد آن جمع 

آمده؛ ولی نگارنده به جد بر این باور است که ترجمۀ آیه به صورت )و هر کس از شما 

 دقیق تر و به امانتدارِی مورِد تأیید مترجم و 
ً
که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد( قطعا

ْعَمالُُهْم ...﴾ می توان از 
َ
ْولَئَِك َحبَِطْت أ

ُ
ویراستار نزدیک تر است و برای ارتباط با ادامۀ آیه ﴿فَأ

افزوده ای تفسیری همانند )این گونه افراد/ چنین اشخاصی( استفاده کرد. تا اشتباه دیگری 

نیاید و اسم شرط )َمن(،  موصول ترجمه نشود. مشابۀ ترجمۀ مذکور و اشتباه  هم پیش 

ْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾ 
ُ
َ َوَيتَّْقهِ فَأ َ َورَُسوَلُ َوَيْخَش الَّ قبل، در آیۀ 52 سورۀ نور ﴿َوَمن يُِطِع الَّ

پیش آمده که این گونه برگردان شد ) و کسانی که خدا و پیامبرش را اطاعت کنند و از خدا 
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بترسند و از او پروا کنند، آنان اند که خود کامیاب خواهند شد(. در حالی که ترجمۀ آیه 

بدین صورت )و هر کس که از خدا و پیامبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از او پروا کند،  

نزدیک تر  امانتداری  به  شد(  خواهند  کامیاب  خود  که  است  آنان  زمرۀ[  در  فردی  ]چنین 

بوده، مخالف شیوایی و رسایی هم نیست. مشابۀ این وضعیت در236/بقره هم پیش آمد 

﴿َعَ الُْموِسِع قََدُرهُ َوَعَ الُْمْقِتِ قَْدُرهُ﴾ که میان دو عبارت جمع قرار گرفت، به صورت جمع 
ترجمه شد. 

ـ 13/نساء ﴿َوَمن يُِطِع الَّ َورَُسوَلُ يُْدِخلُْه َجنَّاٍت...﴾ را به صورت )و کسانی که از خدا و 

 همان دو ایراد 
ً
رسول او اطاعت کنند، آنان را به بهشت هایی در می آورد ...( ترجمه نمود که دقیقا

آیۀ قبل تکرار شده است؛ در حالی که بالفاصله در آیۀ بعدی یعنی در آیۀ چهاردهم ﴿َوَمن َيْعِص 

الَّ َورَُسوَلُ ... يُْدِخلُْه نَاًرا...﴾ درست و این گونه ترجمه نمود )و هر کس نافرمانِی خدا و رسول 
او کند ... او را به آتشی ]سوزان[ در می آورد ...(. 

ْهَواءُهْم﴾ چنین 
َ
َبُعوا أ ّبِهِ َكَمن ُزّيَِن َلُ ُسوُء َعَملِهِ َواتَّ َفَمن َكَن َعَ بَّيَِنٍة ّمِن رَّ

َ
ـ 14/محمد ﴿أ

ترجمه شد )پس آیا کسانی که بر دلیل روشنی از پروردگار خویش اند، همچون کسانی اند 

که کارهای بدشان برایشان آراسته شده و از هوس های خود پیروی کرده اند؟ (. آیا ترجمۀ آیه 

به صورت )پس آیا کسی که بر دلیل روشنی از پروردگار خویش است، همانند کسی است 

که کار بدش برایش آراسته شد ]و در زمرۀ کسانی قرار گرفت که[ از هوس های خویش 

پیروی کرده اند؟ ( برخالف شیوایی و رسایی است؟  آیا به دقت و امانِت مورد تأییدشان 

نزدیک تر نیست؟ ناگفته نماند که این نارسایی چندان زیاد نیست، ولی به هر صورت وجود 

دارد که شاید نیازمند بازنگری باشد. 

ناهماهنگی در برگردان اسم های معرفه و نکره
 اگر ناهماهنگی در برگردان جمع و مفردها ـ یا الاقل بخشی ازآن ـ را بتوان بر اساس 

 
ً
اقتضائات زبانی یا اختالفات سلیقه ای قابل توجیه دانست؛ در بحث معرفه و نکره حقیقتا

 زیاد آن نشان می دهد که ضعف و کاستی ای در 
ً
کمبودی احساس می شود و کمیِت تقریبا

این زمینه بروز کرده است که هرچند اصل بحث به مترجم برمی گردد؛ ولی تردیدی نیست 

 با یادآورِی این نکته که در 
ً
که ویراستار نیز به سهم خود در بروز آن دخیل است؛ خصوصا
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بسیاری از مقاله های انتقادِی خویش، به این مسأله توجه نشان داده و مواردی را به درستی 

 حجم بسیار زیاِد آیات قرآن و حساسیت 
ً
مطرح نمود که در ادامه اشاره خواهد شد. طبیعتا

فوق العاده ای که برگردان شش هزار و چند صد آیۀ قرآن دارد، به اندازه ای است که هر چقدر 

از دست همه  که  آید  پیش  مواردی  است  باز هم ممکن  داده شود  به خرج  تأمل  و  دقت 

خارج شود. ولی هنر مترجم و ویراستار در این است که این موارد را به حداقل برسانند. 

به ویژه برای ویراستاری که خود منتقد جدِی آثار دیگران است. در جایی که ایشان در نقد 

اینکه  به  توجه  »با  می نویسد:  ِمْصاً﴾  ﴿اْهبُِطواْ  آیۀ61/بقره  ذیل  در  فوالدوند  دکتر  ترجمۀ 

 به صورت نکره ذکر گردیده است ترجمۀ دقیق تر آیه چنین است: به شهری فرود آیید« 
ً
مصرا

)کوشا،1378،ش5،ص49(. و نه به»شهر فرود آیید« که آن مرحوم برگردان نمود )همان(. و یا 

 و موعظًه( 
ً
در نقد ترجمۀ استاد خرمشاهی در ذیل آیۀ 66/بقره معتقد است که دو واژۀ )نکاال

در این آیه نکره اند که به اشتباه معرفه ترجمه شدند )کوشا،1376،ش17،ص10(. و یا در نقد 

بودن  معرفه  به  توجه  می نویسد:»با  اسراء  آیۀ39/سورۀ  ذیل  در  گرمارودی  ممتاز  ترجمۀ 

)الحکمه(، سزاوار است آن را در ترجمه هم لحاظ کنیم« )کوشا،1385،ش49و50،ص188(. 

اکراه نیست(  ایشان )در )کار( دین هیچ  ادّلِيِن﴾ که  ِف  إِْكَراهَ  ﴿َل  آیۀ256/بقره  و در ذیل 

نیست«  اکراهی  هیچ  دین  )کار(  در  شود:  اصالح  چنین  »این  می نویسد:  کرده،  ترجمه 

)همان،ص200(. و نیز ترجمۀ )البالء المبین( در106/صافات را بر ایشان خرده می گیرد 

که معرفه بودنش را در نظر نگرفته )همان، ص202(. و در نقد ترجمۀ آیتی و خرم دل در 

ذیل آیۀ263بقره معتقد است که آنان نکره بودن )قول معروف و مغفره( را نادیده گرفته و آیه 

را اشتباهی ترجمه کرده اند )کوشا،1375،ش13،ص26؛کوشا،1380،ش10،ص52ـ 53(؛ طبیعی 

را  نکات  این  بود که  پذیرفتنی نخواهد  و  بیش تر شده  ایشان  از  انتظار مخاطب  که  است 

 بخشی از این کم دقتی ها را به اجمال یادآور می شویم:
ً
مراعات نکند؛ ذیال

این  مشابهت   
ً
.ظاهرا کند(  شایسته  )کار  ترجمه شد  )َعِمَل صاحلاً( چنین  ـ 62/بقره، 

آیه با مواردی که به صورت جمع و معرفه و به شکل )عملوا الصاحلات( به وفور در قرآن 

به کار رفته، باعث شده است که در این قبیل آیات هم که )صاحلاً( به صورت نکره آمده 

)کار شایسته ای  یا  کند(  )کاری شایسته   
ً
قطعا که  در حالی  ترجمه شود.  معرفه  اشتباه  به 

انجام دهد( صحیح است.چنانچه مترجم خود در برگردان همین آیه در 69/مائده و 110/
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 صالٌح( را 
ٌ

کهف درست عمل نمود و )کاری شایسته کند( ترجمه کرد؛ و 120/توبه )عمل

)عملی شایسته( و 100/مؤمنون )أعمُل صاحلاً( را )کاری شایسته انجام دهم( و 37/فاطر 

)نعمل صاحلاً( را )کاری شایسته انجام دهیم( و 19/نمل و15/احقاف )أعمل صاحلاً( را )کار 
شایسته ای کنم( برگردان نمود. وقتی )العمل الصالح( در10/فاطر به درستی معرفه و )عمل 

شایسته( ترجمه می شود، طبیعی است که اگر نکره آمده باشد، نباید معرفه ترجمه شود. در 

مجموع از حدود سی و یک باری که واژۀ )صاحلاً( با صیغه های مختلف فعل )َعِمَل( ترکیب 

شد، تنها همین هفت مورد نکره و درست ترجمه شد و بیست و چهار مورد دیگر به اشتباه، 

معرفه ترجمه شد که عبارت اند از:62/بقره ـ 102/توبه ـ 97/نحل ـ88/کهف ـ 60/مریم 

ـ 82/طه ـ 51/مؤمنون ـ 71/فرقان ـ 67 و 80/قصص ـ 7 و 9/عنکبوت ـ 44/روم ـ 12/

سجده ـ 31/احزاب ـ 11و37/سباء ـ 37/فاطر ـ 40/غافر ـ 33و46/فصلت دو بار ـ 15/

جاثیه ـ 9/تغابن ـ 11/طالق.

ٍء قَِديٌر﴾ چنین ترجمه شد )بی گمان، خدا بر  ِ َشْ
 ـ 20/بقره، عبارت  ﴿إِنَّ الَّ َعَ ُكّ

ٍء َعلِيٌم﴾ نیز این گونه برگردان گردید )و  هر چیزی تواناست(. و عبارت ﴿و هو بُِكّلِ َشْ

او به هر چیزی داناست(. یعنی ترکیب اضافِی )کل شئ( در تمامِی آیات به صورت نکره و 

 زیاد است به گونه ای که ذکر تک 
ً
به درستی )هر چیزی( ترجمه شد. و از این موارد تقریبا

قَِدير﴾  ٍء  ِ َشْ
ُكّ ﴿َوُهَو َعَ  تک آن موارد ماللت آور خواهد شد. ولی دربرگردان2/حدید 

چنین آورد )و او بر همه چیز تواناست(. ولی در آیۀ بعدی )3/حدید( عبارت )و هو بکل 

شئ علیم( همانند گذشته )و او به هر چیزی داناست( برگردان شد. روشن نیست در 2/

نکره  ترکیب  در مواردی،  زیرا  ترجمه شده؟   تفسیری  نگاهی  با  یا  داده  حدید سهوی رخ 

ٍء( را به صورت معرفه اِی )همه چیز( ترجمه نمود که شاید جز نگاه تفسیری  ِ َشْ
اِی )ُكّ

( که 
ً
 98/طه چنین است )وسع کل شئ علما

ً
توجیه دیگری نتوان برایش یافت. چنانچه مثال

)دانش او همه چیز را فرا گرفته است( ترجمه شد. در حالی که آوردن )هر چیزی( مخل 

ٍء رَّْحًَة وَِعلًْما﴾ آورده )پروردگارا، همه چیز  مقصود نیست. و در 7/غافر ﴿َربََّنا وَِسْعَت ُكَّ َشْ

را به رحمت و دانشت فرا گرفته ای(. و 92/نمل )و له کل شئ( به )و همه چیز از اوست( 

برگردان گردید. و 83/یس )ملكوت ك شئ( را )زمام امر همه چیز( ترجمه کرد. و62/زمر 

ٍء َوكِيٌل﴾ را به صورت )خدا آفرینندۀ هر چیزی و او بر  ِ َشْ
ٍء َوُهَو َعَ ُكّ ِ َشْ

ُ َخالُِق ُكّ ﴿الَّ
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همه چیز نگهبان است( ترجمه نمود. اما نکتۀ مهم این است که در این گونه موارد، حتی 

 )... خالق 
ً
اگر مجاز باشیم )همه چیز( ترجمه کنیم؛ چرا در همۀ موارد چنین نشده و مثال

ك شئ( در62/غافربه صورت )... آفرینندۀ هر چیزی است( ترجمه شد؟ برخی دیگر از 
این نمونه ها عبارت اند از:164/انعام ـ 156و189/اعراف ـ 89/نحل ـ 98/طه ـ 92/نمل ـ 

83/یس ـ 7و62/غافر. 

همچنین در22/یونس و17/ابراهیم )من ك ماكن(،  )از همه سو( ترجمه شد.در صورتی 

که شاید )از هر سویی( بهتر باشد. در112/نحل نیز )کل مکان(؛ )هر جا( ترجمه شد و 

ترجمه  )هر کسی(  در57/عنکبوت  ولی  آورد؛  )هرکه(  در111/نحل  را  نفس(  )ك  معادل 

کرد، و در13/اسراء )ك انسان( را )هر انسانی( برگردان نمود. در 60/اسراء ﴿ُطْغَيانًا َكبًِيا﴾ 

را )سرکشی بزرگ( ترجمه کرد، در حالی که )سرکشی ای بزرگ( یا )سرکشی بزرگی( درست 

است. در1/کهف )عوجاً( را به جای )کجی( باید )کجی ای( آورد.و در 7/کهف )زینه( را 

به جای )زینت آن( باید )زینتی برای آن( ترجمه نمود.

 ـ در موارد فراوانی کلمۀ )آیًه( را به درستی )نشانه ای/ عبرتی( ترجمه کرد مانند 77/

حجر. ولی در92/یونس، به )نشانۀ  ]عبرت[ ( و در52/نمل )نشانۀ ]عبرتی[ ( برگردان نمود 

که حداقل ایراد این است که هماهنگ ترجمه نشدند. همچنین در حالی که در آیۀ22/روم 

به  را  آن  روم  آیات21و23و24و37/  در  کرد،  ترجمه  )نشانه هایی(  درستی  به  را  )آلیات( 

اشتباه معرفه و )نشانه ها( و در75/حجر )عبرت ها( برگردان نمود. در صورتی که تا بدینجا 

بیش از پانزده بار آن را درست و )نشانه هایی( ترجمه کرده بود. 

 ـ 159/بقره )الهدی=هدایت هایی( .یعنی هم جمع و هم نکره ترجمه شد. 211/بقره 

)آیه بینه = نشانۀ روشن(. در حالی که باید همانند چند مورد مشابۀ دیگر، )نشانۀ روشنی( 

و یا مطابق با شیوۀ ویراستار )نشانه ای روشن( آورد. همچنین در 72/طه )البینات( را به 

صورت نکره و )دالیل روشنی( آورد، در حالی که می توان همانند دهها مورد دیگر از )این 

یا آن( به عنوان معادل )ال( استفاده کرد و )این/آن دالیل روشن( ترجمه نمود چنانکه بارها 

چنین کرده است. 

 ـ اگرچه در موارد متعددی ترکیب وصفِی )ضالل بعيد( را درست ترجمه نمود؛ ولی در 

 در برگردان136/نساء ﴿َفَقْد َضلَّ َضاَلًل بَعِيًدا﴾ 
ً
چند مورد هم اشتباهی ترجمه شد. مثال
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 دچار گمراهِی دوری شده است( .در حالی که مشابۀ آن را در آیۀ167همین 
ً
آورده )قطعا

 به گمراهِی دور و درازی دچار شده اند( ترجمه نمود. یعنی معادل )دوری( برای 
ً
سوره )قطعا

)ضالل بعید( کم است و باید )دور و درازی( باشد. ولی در 18/شوری به اشتباه معرفه و 

)گمراهِی دور و دراز( آورد.

 ـ در74/انعام و85/قصص )ضالل مبني( را به اشتباه معرفه و )گمراهی آشکار( ترجمه 

کرد.در حالی که در60/اعراف و 11/لقمان و24/سبأ به درستی نکره و )گمراهی آشکاری( 

باید  که  حالی  در  آورد  )گمراهی(  را  )ضالله(  معادل  هم  در61/اعراف  نمود.  برگردان 

)گمراهی ای( باشد. زیرا شیوۀ ویراستار این است که اگر کلمه ای به )ی( ختم شود،برای 

 
ً
نکره ساختن آن از پسوند )ای( استفاده می کند که نمونه هایش زیاد است؛ چنانچه مثال

را در51/ واژه  اگرچه همین  نمود.  برگردان  ای(  )بدی  را در 149/نساء و11/رعد،  )سوء( 

 )
ً
)وادیا در121/توبه  همچنین  کرد.  ترجمه  )بدی(  و  معرفه  اشتباه  به  و28/نحل  یوسف 

و225/شعراء )...واٍد( را به )وادی ای( و در120/هود )ذکری( را به )یادآوری ای( ترجمه 

کرد. و از این نمونه ها زیاد است.

 ـ  در61/انعام )حفظًه( را معرفه و )نگهبانان( آورده و در74/انعام )آلهه( را )خدای 

و  بهتر  شاید  )معبودهایی(  یا  )خدایانی(  و  )نگهبانانی(  که  در حالی  کرد.  ترجمه  خود( 

معرفه  را  نکره  اسم  دو  هر  َسّيًِئا﴾  َوآَخَر  َصاحِلًا  َعَماًل  ﴿َخلَُطواْ  باشد.در102/توبه  دقیق تر 

ترجمه کرد. در70/فرقان نیز )حسنات( بجای )خوبی هایی( به اشتباه معرفه و )خوبی ها( 

ترجمه شد. 

 ـ در ترجمۀ31/ابراهیم ﴿لَّ َبيٌْع فِيهِ َوَل ِخاَلٌل﴾ چنین آورد )در آن هیچ داد و ستد و 

دوستی نیست( .در حالی که طبق شیوۀ مترجم باید )در آن هیچ داد و ستد و دوستی ای 

و  )پستی  باید  شد.  ترجمه  بلندی(  و  )پستی  امتاً(،   و  )عوجاً  در107/طه  باشد.  نیست( 

﴿ظلماً و هضماً﴾ به )ستم و حق کشی( ترجمه شد.در  بلندی ای( باشد. و در 112/طه 

(،  )سرگرمی ای( 
ً
حالی که )ستم و حق کشی ای( درست است؛ چنانچه در17/انبیاء )لهوا

شد. ولی همین کلمه را در 11/جمعه بدون معادل ونکره )لهوی( آورده. یکی از ایرادهای 

مهمی که در این بحث پیش آمده این است که در موارد بسیاری )یای( مصدری )یای( 

نکره در نظر گرفته شد که برخی نمونه هایش را مشاهده کردیم.
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( را در موارد متعددی، نظیر 78و87و88و91و92/مریم، 91/مؤمنون 
ً
 ـ  در حالی )ولدا

و2و3/فرقان و9/قصص به درستی نکره و )فرزندی( ترجمه کرد؛ که در26/انبیاء معرفه و 

)فرزند( برگردان نمود.

نُفُسُهْم...﴾ چنین ترجمه 
َ
َُّهْم ُشَهَداء إِلَّ أ ْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن ل

َ
ِيَن يَْرُموَن أ  ـ 6/نور، آیۀ ﴿َوالَّ

شد )و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و هیچ گواهی جز خود ندارند ...(. 

که )شهداء( مفرد و معرفه ترجمه شد. در44/نمل نیز )ِمن قواریر( به صورت مفرد و معرفه 

آمد )از شیشه(. در صورتی که )از شیشه هایی( صحیح است. 

ـ   )حكماً و علماً( را در 79/انبیاء و 14/قصص ﴿آتَيَْناهُ ُحْكًما وَِعلًْما﴾ معرفه و )حکمت 

و دانش دادیم( برگردان نمود. در صورتی که در83/شعراء )حکمتی( و در15/نمل )دانشی( 

ترجمه کرد،و در 21/ شعراء هم دوباره معرفه و )حکمت( آورد.

 ـ 84/انبیاء، )رحمه و ذکری( به درستی نکره و )رحمتی ...و یاد و پندی( ترجمه شد. 

همچنین در43/قصص )بصائر( و )هدی( و )رحمه( هر سه را نکره آورد. ولی در20/جاثیه 

)بصائر( را نکره و )هدی و رحمه( را معرفه آورد و در 51/عنکبوت هم )رحمه و ذکری( به 

صورت معرفه و )رحمت و یادآوری( ترجمه شد.در حالی که طبق شیوۀ مرسومش باید 

)رحمت و یادآوری ای( یا )رحمت و یاد و پندی( بیاید.

باید  که  حالی  در  کرد؛  ترجمه  دیوانه(  )شاعر  را  مجنون(  )شاعر  آیۀ  36/صافات،  ـ   

)شاعری دیوانه( یا )شاعر دیوانه ای( باشد.

 ـ 26/ص، در حالی در این آیه )خلیفًه( را بدون ترجمه ولی معرفه و همان )خلیفه( 

می آورد که در30/بقره که مشابۀ آن است، به درستی آن را به )جانشینی( ترجمه می کند.

  ـ در48/شوری، در برگردان )سیّئه( به جای )بدی( باید )بدی ای( باشد همان گونه 

 وقتی )سّیئه( معرفه بود، 
ً
که در آیۀ40آورد )و جزای بدی، بدی ای مانند آن است(. معموال

 شاید ترجمۀ )شّر( به )بدی( در49و51/
ً
)بدی( می آورد؛ چنانکه در34/فصلت آمد. ضمنا

فصلت )و ان مّسه الرش...= و اگر بدی به او برسد...( چندان مناسب نباشد.کاربرد )خیر 

و شر( در فارسی جدای از رایج بودن، جامع نیز هست. در حالی که )بدی( معادل )شر( 

چنین جامعیتی را ندارد. شاید به همین جهت باشد که مترجم در مواردی همان )شر( را به 

کار برد نظیر آیۀ11/نور.
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در  که  کرد،  ترجمه  بزرگ(  )پاداش  اشتباه  به  را  عظيماً(  )اجراً  در10/فتح  در حالی  ـ   

نه  است  صحیح  ای(  )دگرگونی  هم  آیۀ23  در  آورد.  بزرگ(  )پاداشی  درستی  آیۀ29به 

( .چنانچه در 6/غاشیه هم )طعام( باید )خوراکی ای( باشد و نه 
ً
)دگرگونی( معادل )تبدیال

)خوراکی(. 

( و در15 )فدیه( و در 20 )مغفره و رضوان( و در27 )رأفه و رحمه( 
ً
 ـ در13/حدید )نورا

باید نکره ترجمه شود.

 ـ 8/تحریم،در حالی )نذیر( را در آیات متعددی به درستی )اخطار کننده ای( آورده 

که در آیۀ بعد و چند آیۀ دیگر، معرفه و )اخطارکننده( ترجمه کرده است. همچنین آیۀ دهم 

ُل َحِيٌم َحِيًما﴾ هم باید نکره ترجمه شود.
َ
معارج ﴿َوَل يَْسأ

در  که  شد،  ترجمه  پند(  و  )یادآوری  اشتباه  به  تذكره﴾  ﴿انها  حالی  در  11/عبس،  ـ   

چندین آیۀ دیگر در همین سوره های اواخر قرآن به درستی )یادآوری و پندی( در19/مزمل 

و )یاد و پندی( در29/دهر،48/حاقه،52/قلم و54/مدثر ترجمه شد

شد  ترجمه  صورت  بدین  نَْهاًرا﴾ 
َ
أ لَُّكْم  َوَيْجَعل  َجنَّاٍت  لَُّكْم  ﴿َوَيْجَعل  12/نوح،  ـ   

 
ً
)برایتان باغ هایی پدید آورد و برایتان نهرها قرار داد( .در حالی که آیۀ شانزدهم را که تقریبا

مشابۀ آن است درست ترجمه کرد. علی رغم دقت بسیاری که در برگردان اسم های معرفه و 

نکره دارد مانند آیات 12و13/مزمل؛ این وضعیت، که در ترجمۀ یک آیه گاهی یک کلمه را 

درست و دیگری را نادرست ترجمه نماید هم  ـ  چنانچه مالحظه شد ـ  بی سابقه نیست، 

که می توان آیۀ12/اعراف و76/ص را هم نمونۀ آن دانست که در ادامه با تفصیل بیشتری از 

آن سخن گفته خواهد شد.

 ـ یکی دیگر از موارد روشن ناهماهنگی در برگردان آیات در بحث معرفه و نکره در 

بسیاری از ترجمه ها از جمله در ترجمۀ حاضر، در آیات مربوط به آفرینش انسان، و در 

برگردان اسم هایی نظیر تراب،طین، نطفه، علقه، مضغه و مانند آن است که ضرورت یکسان 

سازی را در این زمینه دوچندان می سازد. از آنجا که بررسِی همه جانبۀ همین یک موضوع 

 به عنوان 
ً
در برخی ترجمه های موجود، خود به تنهایی در حد یک مقالۀ مفصل است؛ صرفا

نمونه، به ذکر آیۀ کوتاِه ﴿َخلَْقَتِن ِمن نَّاٍر وََخلَْقَتُه ِمن ِطنٍي﴾ که دوبار در قرآن آمده ـ یک بار 

در12/اعراف و بار دیگر در76/ص ـ  و برگردان آن از چند ترجمۀ معروف بسنده می کنیم. 



     39  بررسِی ترجمۀ قرآن از آیت الله صالحِی نجف آبادی     

آیۀ12سورۀ اعراف در ترجمۀ حاضر به درستی به صورت نکره وچنین برگردان شد )مرا از 

آتشی و او را از ِگلی آفریدی(. ولی در 76/ص به صورت معرفه و این گونه ترجمه شد ) مرا 

از آتش و او را از ِگل آفریدی(. که حداقل ایراد، عدم یکنواختی و ناهماهنگی در برگردان 

پورجوادی،  خرمشاهی،  گرمارودی،  بهرامپور،  زمانی،  مکارم،  آقایان  ترجمۀ  در  است. 

مجتبوی و انصاریان هر دو آیه، با اندکی اختالف در انتخاب نوع فعل یا تقدیم و تأخیر 

 مشابۀ هم و معرفه ترجمه شدند. و تنها در ترجمۀ فوالدوند،آیۀ12/اعراف )مرا 
ً
آن، تقریبا

از آتشی آفریدی و او را از ِگل آفریدی( آمد و آیۀ76/ص را همانند دیگران ترجمه نمود. در 

حالی که به نظر می رسد تنها ترجمۀ صحیح، برگردان ترجمۀ حاضر در آیۀ12سورۀ اعراف 

است که با دقت ترجمه شد.

آنجا که  از  آمده،  تفاسیر   در همۀ 
ً
تقریبا باید گفت: همان گونه که  در توضیح مطلب 

هدف شیطان، مقایسۀ خود با آدم و اثبات برترِی خویش بر وی بود، و گمان می کرد آتش 

بر خاک برتر است؛ در مقام مقایسه از این زاویه برآمد که مترجم می تواند برای بیان این 

نکته، همانند موارد بسیار دیگر، از افزودۀ تفسیرِی داخل قالب، استفاده نموده، این گونه 

ترجمه نماید )مرا از آتشی ]بلند جایگاه[ آفریدی و او را از ِگلی ]ناچیز و بی مقدار[ (؛ 

ترجمه های  از  بسیاری  در  اینکه  ضمن  شود.  منتقل  خوبی  به  آیات  در  مستتر  معنای  تا 

مذکور، از جمله در ترجمۀ حاضر،بی جهت حذف به قرینه پیش آمده که ضرورتی نداشته 

و بر خالف نظر ویراستار در برخی مقاله هایشان است. چنانچه در نقد ترجمۀ دکتر آیتی 

 در این آیه )اجعل( دو بار 
ً
در ذیل آیۀ75 سورۀ نساء در این باره چنین می نویسد: »ضمنا

شده  الفاظ  تکرار  به  کریم  قرآن  در  که  عنایتی  خاطر  به  است  الزم  که  است  شده  تکرار 

آیه چنین  بنابراین، ترجمۀ صحیح  نیز درج گردد.  تکراری  آن کلمات  ترجمۀ   
ً
عینا است، 

است: ... و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ِده و از نزد خویش یاوری تعیین فرما« 

گونه  این  و  دقیق تر  هم  را  مذکور  آیۀ  می توان  بنابراین،  )کوشا،1375،ش13،ص29(. 

برگردان نمود )مرا از آتشی ]بلند جایگاه[ آفریدی و او را از ِگلی ]ناچیز و بی مقدار[ خلق 

نمودی(. در ترجمۀ دیگر آیات مربوط به آفرینش انسان نیز وضعیِت برگردان اسم ها، در 

ترجمه های موجود، به همین منوال است. از این رو، از بررسِی ترجمه های دیگر صرف 

نظر نموده، بحث خود را به ترجمۀ حاضر منحصر می کنیم: 
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ترجمه کرد. همچنین )من طین(  )ِگلی(  )ِگل(،   به جای  باید  را   )
ً
)طینا در61/اسراء 

در7/سجده به اشتباه )از ِگل( ترجمه شد؛ در حالی که در71/ص به درستی )از ِگلی( آمد.

افزودۀ تفسیری همانند )ناچیز(  که شاید برای شیوایی ترجمه و رسایی معنا، آوردن یک 

آورده  تَُراٍب...﴾  ّمِن  ﴿َخلَْقَناُكم  برگردان5/حج  .در   ) ]ناچیز[  ِگلی  )از  باشد  مناسب تر 

که  تَُراٍب...﴾  ّمِن  ﴿...َخلََقُكم  در20/روم  که  حالی  در   .)... آفریدیم  خاک  از  را  )شما 

مشابۀ آن است آورده )...شما را از خاکی ]فاقد حیات[  آفرید ...( .همچنین در11/فاطر 

)خلقکم من تراب ثم من نطفه( آورده )شما را از خاکی ]فاقد حیات[ سپس از نطفه ای 

آفرید(. همان گونه که مترجم به خوبی متفطن شده و در داخل قالب آورده، روشن است 

که خداوند از نوع خاصی از خاک و ِگل در آفرینش انسان استفاده کرده، و به همین دلیل 

 
ً
آنها را به صورت نکره ذکر می کند. در نکره آوردن دیگر ابزارهای آفرینش انسان هم قطعا

تا حدودی  کردن  ترجمه  نکره  با  را  آن هدف  باید  مترجم  که  است  داشته  منظور خاصی 

به  آنها  ترجمۀ  بنابراین  آورد.  نکره  را  نطفه(  و  )تراب  آیه  دو  این  در  بازتاب دهد. چنانچه 

( در14/
ً
 ترجمۀ )لحما

ً
صورت معرفه در موارد دیگر نمی تواند موجه باشد. چنانچه مثال

مؤمنون ﴿ُثمَّ َخلَْقَنا الُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعَظاًما فََكَسْونَا الْعَِظاَم 

حَلًْما﴾ به صورت معرفه و )گوشت( نمی تواند قابل قبول باشد؛ زیرا مراد از آن هم می تواند 
نوع ویژه ای از گوشت باشد. چنانچه واقعیت نیز همین است و گوشت بدن انسان با گوشت 

را  نطفه  آن  )سپس  آورده  مذکور  آیۀ  ترجمۀ  در  است.  متفاوت   
ً
واقعا حیوانات  سایر  بدن 

علقه و علقه را به صورت مضغه درآوردیم. آنگاه مضغه را استخوان هایی ساختیم. پس آن 

استخوان ها را با گوشت پوشاندیم(. و نیز در67/غافر ﴿َخلََقُكم ّمِن تَُراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ 

از نطفه  ِطْفاًل...﴾ به درستی آورده است )شما را از خاکی،سپس  ُيْرُِجُكْم  ُثمَّ  َعلََقٍة  ِمْن 
ای،آنگاه ازعلقه ای آفرید. سپس شما را به صورت کودکی بیرون می آورد(. نطفًه و علقًه 

 اگر بتوان برای 
ً
در 37و38/قیامت و نطفًه در2/دهر نیز درست و نکره ترجمه شد. اصوال

 تأثیرگذار است ـ  یکی از بهترین نمودهای 
ً
تفسیر در ترجمۀ قرآن تأثیری قائل شد ـ که قطعا

آن، همین آیات مربوط به خلقت انسان است. به عالوه، همان گونه که تفسیر می تواند در 

ترجمه تأثیرگذار باشد، چرا عکس این تفکر رخ ندهد و ترجمه در تفسیر تأثیرگذار نباشد؟ 

 در همین بحث می توان گفت که برخالف بسیاری از تفسیرها که می گویند 
ً
چنانکه مثال
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شیطان آتش را با خاک مقایسه کرد؛ می توان به نکتۀ دیگری رسید و گفت که شیطان در 

صدد مقایسۀ صرِف آتش با خاک نبود، بلکه نوع ویژه ای از آتش را که به خیالش برتر و بلند 

جایگاه تر بوده، با نوع خاصی از ِگل که به گمانش پست تر و بی ارزش تر بوده با هم مقایسه 

کرده است. و اال او هم به خوبی بر این امر واقف بوده که از جهت آفرینش نه تنها هیچ 

برترِی خاصی نمی توان برای آتش در برابر خاک قائل شد، بلکه برعکس، برتری های خاک 

بر آتش آن اندازه زیاد است که جای انکار ندارد. ولی اگر نوع خاصی مد نظر باشد، می توان 

پذیرفت که یک جنسی از یک زاویه، ازجنس دیگری برتر باشد. 

نگاهی به ترجمۀ ِنعَم و ِبئَس
از جمله انتقادهای استاد کوشا بر بعضی ترجمه ها، در آیاتی است که دو فعِل ماضی و 

جامد )ِنعَم( و )ِبئَس( در آنها به کار رفته است. مثال در نقد ترجمۀ استاد خرمشاهی در ذیل 

آیۀ126/بقره )و بئس المصیر( که این گونه برگردان شد )و چه بد سرانجامی است( ضمن رد 

این چنین ترجمه هایی، به جد بر این باور است که افعال مدح و ذم برای بیان تعجب نیستند 

و نباید در ترجمۀ آنها از ادات تعجبی نظیر )چه( استفاده کرد )کوشا،1376،ش17،ص12( و 

خود نیز در ترجمۀ حاضر بدون )چه( و به صورت سادۀ )و بد سرانجامی است( برگردان 

بر مرحوم فوالدوند خرده می گیرد که چرا فعل های  را  آیۀ90/بقره  نمود. همچنین ترجمۀ 

آورده  تعجب  آنها )چۀ(  ترجمۀ  در  و  برده  کار  به  تعجبی  معنای  در  را  ذّم مذکور  و  مدح 

)کوشا،1378،ش5،ص50(. و خود نیز در ترجمۀ حاضر،همانند آیۀ قبل بدون )چه( ترجمه 

کرده است. این شیوه به سورۀ بقره محدود نمی شود، و بلکه در سراسر ترجمه و به صورت 

اما از آنجا که  یکنواختی مراعات شده است که از این نظر حسن ترجمه تلقی می شود. 

نگارنده با چنین دیدگاهی موافق نبوده و به عقیدۀ مترجمان مذکورگرایش دارد؛ شاید بهتر 

آن باشد که به جای هرگونه بحث و بررسی دیگری دالیل خود را بیان نماید تا اگر جناب 

بیان  پایبند هستند،آنچه را که صالح می دانند در پاسخ  استاد همچنان به دیدگاه خویش 

ساختن  محدود  معروف،  صیغه های  و  وزن ها  در  تعجب  دانستن  منحصر   
ً
اوال فرمایند: 

بلکه  ندارد؛  وجود  انحصاری  چنین  بر  دلیلی  هیچ  تنها  نه  که  است  عربی  زبان  ظرفیت 

ظرفیت این زبان به اندازه ای بوده که خداوند آن را به عنوان زبان وحی خویش برگزید. به 
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عبارت دیگر، زبان عربی به طور اتفاقی زبان قرآن نشد، بلکه گزینش شده و انتخاب شدۀ 

ظرفیت  انتخاب،  این  دالیل  از  یکی   
ً
قطعا که  است  منظوری  چنین  برای  حکیم  خداوند 

دستور  قلمرو  دایرۀ  نباید  بنابراین  است.  الهی  مقاصد  بیان  برای  عربی  زبان  باالی  بسیار 

زبان و سیطرۀ قواعد نحو را آنچنان گسترش داد که علوم مهمی همچون تفسیر و بالغت را 

هم تحت الشعاع خود قرار دهد. آنچه کاربرد فعل های مذکور در معنای تعجب را موجه 

 دستور زبانی و نحوی. دستور زبان تا این 
ً
می سازد، نگاه بالغتی و معنایی است و نه صرفا

 برای بیان تعجب باید از این یا آن وزن و صیغه استفاده 
ً
اندازه اجازه دارد که بگوید مثال

کرد، ولی مجاز نیست که برای بالغت یا تفسیر هم تعیین تکلیف کند که بجز دو صیغۀ 

تعجب، راه دیگری برای بیان تعجب نداری. به تعبیر منطقی ها که می گویند:»اثبات شئ 

نفی ما عدا نمی کند«؛ اگر در نحو گفته می شود برای بیان تعجب باید از )ما افعل( یا )افعل 

به( استفاده کرد؛ معنای این سخن آن نیست که هیچ راه دیگری برای اظهار تعجب وجود 

ندارد.چنانچه در برخی مواقع بی آنکه فعل تعجبی در میان باشد، لحن و آهنگ کالم، خود 

بیانگر وجود جمله ای تعجبی است، و در قرآن نیز چنین امری مسبوق به سابقه است، که 

استفاده از معانِی مجازِی پرسش را می توان یکی از این شیوه ها دانست؛ چنانکه در بالغت 

 وقتی قرآن می گوید ﴿َكيَْف 
ً
برای معنای مجازِی پرسش بیش از ده کاربرد ذکر شده است. مثال

 سؤالی را مطرح نمی کند تا ما در پاسخ، راه کفر 
ً
ْحَياُكْم﴾. واقعا

َ
ْمَواتاً فَأ

َ
ِ َوُكنُتْم أ تَْكُفُروَن بِالَّ

ورزیدن و چگونگِی انجام آن را برای خداوند توضیح دهیم، بلکه این پرسش از باب طعنه و 

توبیخ، یا تمسخر و استهزاء، و نیز به منظور بیان تعجب و شگفتی است که چگونه علی 

رغم وجود این همه آیات و نشانه ها که در جهان هستی وجود دارد، باز برخی بندگان رو 

به وادِی کفر می آورند؟ ! و از این موارد در قرآن زیاد است که بدون وجود صیغۀ تعجب، 

گاهی از علوم بالغت برای   ضرورت آ
ً
ساختمان جمله به خوبی بیانگر آن است. و اصوال

 کاربرد )نعم( و )حبذا( در معنای )چه خوب 
ً
مترجم به خاطر همین ظرافت هاست. ثانیا

است(، و )بئس( و )الحبذا( در معنای )چه بد است( در نحو عربی رایج است و این گونه 

نیست که همۀ نحوپژوهان در این زمینه مطلبی را متفق القول گفته باشند که نتوان خالف 

آن را مطرح ساخت. حداقل مطلب این است که در تعریف آن گفته اند»هی افعال النشاء 

المدح و الذّم علی سبیل المبالغه« )الدقر،بی تا،ص409(. روشن است که تعبیر»علی سبیل 
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المبالغه« خود نکتۀ مهمی است که ترجمۀ ساده و عادی این فعل ها را، به ویژه در قرآن، در 

 قرآن را تابع دستور زبان قرار دادن، اندیشۀ ناصوابی است که 
ً
محل تأمل قرار می دهد.ثالثا

 جناب استاد با آن موافق نیست؛ اگرچه کسی نمی خواهد ادعا کند که قرآن برخالف 
ً
قطعا

دستور عربی است؛ ولی به نظر نمی رسد که تا این حد بتوان تسلط و سیطرۀ صرف و نحو 

 با توجه به این نکته که سیرۀ بسیاری از مترجمان 
ً
را در قرآن به خوبی توجیه کرد. خصوصا

متقدم و متأخر نیز چنین بوده، و این سیره در جای خود حجتی است که به راحتی قابل 

 با استفاده از قاعدۀ تفسیرِی )رّد العجز الی الصدر( و نیز با 
ً
خدشه و تخطئه نیست. رابعا

استمداد از قاعدۀ )فهم قرآن با قرآن( به خوبی می توان به این نکته پی برد که در آیاتی که 

 آیات مربوط به قیامت است که هدف اصلی و مهِم آن، بیم 
ً
در پایانش )بئس( آمده، غالبا

دادن و انذار، و تهدید و ترساندن بندگاِن خطاکار است تا به طریق هدایت راه یابند و چنین 

کیِد شدید و اخطار اکید است  هدفی هرگز با تعابیری ساده تأمین نمی شود، بلکه نیاز به تأ

تا شدت و سختِی عذاب و صعوبت و دشوارِی مسیر به روشنی برای مخاطب ترسیم شود 

و اگر غیر از این بود از فعل های دیگری استفاده می شد؛ یعنی همان پاسخی که ایشان در 

به درستی در نقد دیدگاه استاد خرمشاهی در معنای مژده و بشارت در ترجمۀ آیۀ58/نحل 

دادن(  اینجا )خبر  در  َر( 
ّ

)ُبش از  مراد  اگر  فرمودند که  بیان  نَث...﴾ 
ُ
بِاأل َحُدُهْم 

َ
أ  َ برُّشِ ﴿ِإَوَذا 

بود،مگر برای خداوند کاری داشت که از یکی از چندین فعلی که بر معنای )خبر دادن( 

داللت دارد استفاده کند؟ پس البد هدف خاصی از آوردن مژده و بشارت داشت که این 

فعل را به کار برد )کوشا،1376،ش17،ص13(؛ پس چرا اینجا چنین نباشد؟  خامسا مراجعه 

در یک چنین  را  )چه(  آوردن  بودن  پذیر  امکان  به خوبی  لغوی  و  تفسیری  کتاب های  به 

خطی  اساس142نسخۀ  بر  قرآنی«که  در»فرهنگنامۀ   
ً
مثال چنانچه  می کند.  توجیه  مقامی 

 مرجع 
ً
کهِن موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی تدوین شده، و با این وصف، قاعدتا

قابل اطمینانی محسوب می شود، علی رغم اینکه معادل های )نعم( و )بئس( را در موارد 

متعددی بدون تعجب و به همان گونه که استاد کوشا عقیده دارند، آورده است؛ در مواردی 

)ِنعَم(  برای  دیگری  اشکال  و  نیکست(  نیکوست/چه  نیکو/چه  )چه  تعجبی  به شکل  هم 

آورده )یاحقی،1374،ج4،ص1529(. و )چه بدا/ بدا بازگشتا/ بدا جای( برای )ِبئَس المصیر( 

به کار برده )یاحقی، 1372، ج1، ص333( که حداقل نکته ای که در بر دارد این است که نشان 
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می دهد در این زمینه اختالف دیدگاه وجود دارد و این گونه نیست که اجماع قطعی بر یک 

نحوۀ برداشت وجود داشته باشد؛ آن گونه که استاد با قاطعیِت تمام در نقدهای خود اظهار 

 که شاید مهم تر از همۀ آنچه که تا کنون 
ً
داشته اند که نباید آنها را تعجبی معنا کرد. سادسا

مطرح شده، باشد این است که حتی اگر فرض کنیم هیچ یک از دالیل مذکور برای اثبات 

 نمی توان )چه( را به عنوان افزوده ای تفسیرِی داخل 
ً
ادعای نگارنده کافی نباشد، آیا واقعا

قالب، در ترجمه ای که صدها و بلکه هزاران افزودۀ تفسیری دارد، در برگردان چنین آیاتی 

به کار برد؟ نگارنده بی آنکه مدعِی صحت دیدگاه خود باشد، امیدوار است طرح این بحث 

به روشن شدن معنای دقیق این فعل ها در ترجمۀ قرآن کمک کند.

 زیاد )الی نفی جنس( در قرآن، ایجاب می کند 
ً
الف ـ  )الی نفی جنس(: کاربرد نسبتا

گرا  مفهوم   ِ مترجمان  همانند  تا  کند،  اتخاذ  را  واحدی  شیوۀ  آن،  برگردان  در  مترجم  که 

 پیروی از شیوۀ مفهوم گرایی یا نثر معیار 
ً
با انتقادی مواجه می شوند، فورا نباشد که وقتی 

اگرچه  )کوشا،1385،ش49و50،ص193(.  نیست  هم  استاد  تأیید  مورد  که  می کنند  مطرح  را 

نگارنده در آثار استاد به مواردی برنخورده که با صراحت بحث مجزایی را در زمینۀ الی 

نفی جنس مطرح کرده باشند؛ ولی از نقد های ایشان بر ترجمۀ آقایان خرمشاهی، خرم دل 

ـ  46؛کوشا،1385،ش49  ـ  کوشا،1380،ش10،ص45  )کوشا،1376،ش17،ص9و11؛  گرمارودی  و 

به خوبی مشخص می شود که  از شیوه ای که در ترجمۀ حاضر دارند،  نیز  50،ص202( و 

اما  دارند.  باور  آن  برای  معادلی  عنوان  به  )هیچ(  قید  آوردن  و  جنس  نفی  الی  ِاعماِل  به 

ناهماهنگی و عدم یکنواختی در ترجمۀ این قبیل آیات، و نیاوردن )هیچ( در موارد بسیار 

 کار را بر مخاطب سخت کرده و راه تشخیص را بر وی دشوار می سازد که در 
ً
زیاد، حقیقتا

تعییِن درستی یا نادرستِی ترجمۀ این یا آن آیه، چه باید کرد و معیار در این زمینه چیست؟  

از آنجا که نمونه های این قبیل آیات بسیار زیاد و بحث در بارۀ آنها، به تنهایی در حد یک 

مقالۀ مفصل است، از طرح تک تک آن موارد صرف نظر نموده، تنها به ذکر دو نمونۀ ساده 

 پرکاربرد بسنده می شود:
ً
و تقریبا

(. این آیه که گاهی با مستثناهای متفاوت و به شکل )َل إَِلَ إِلَّ  ُ نمونۀ اول ـ  )َل إَِلَ إِلَّ الَّ

الي ...( بارها در قرآن به کار رفته، از موارد  هو(،  )َل إَِلَ إِلَّ انا(،  )َل إَِلَ إِلَّ انت(،  )َل إَِلَ إِلَّ
با الی نفی جنس آمده. بدیهی است وقتی  آیاتی است که  ناهماهنگی در ترجمۀ  روشن 
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در یک چنین آیۀ به ظاهر ساده ـ البته از نظر تعداد کلمه ها ـ ولی پرکاربرد، معیاری برای 

آوردن یا نیاوردن )هیچ( در اختیار خواننده قرار نمی گیرد، به طریق اولی در سایر آیات هم، 

راه تشخیص بر مخاطب بسته می شود. به عنوان نمونه تنها به این نکته اشاره می شود که 

 )َل إَِلَ إِلَّ هو( در163 و 255/بقره، 2/آل عمران،87/نساء، 8/طه،116/مؤمنون،88/
ً
مثال

کیدِی )هیچ( و به صورت )هیچ خدایی  قصص،1/غافر،8/دخان و13/تغابن همراه با قید تأ

عمران،14/هود،30/ /آل  بار(  )دو  در6و18  آیه  همین  ولی  شد؛  ترجمه  نیست(  او  جز 

22و23/حشر  19/محمد،  3/فاطر،62و65/غافر،  70/قصص،  26/نمل،  رعد،98/طه، 

برگردان گردید. در  نیست(  او خدایی  کیدِی )هیچ( و )جز  تأ منفِی  قید  بدون  و9/مزمل، 

حالی که این دوگانگی فقط به )َل إَِلَ إِلَّ هو( منحصر نمی شود، و در دیگر عبارات مشابۀ 

آن نیز وجود دارد. به عالوه، مترجم در موارد متعددی که نیازی به آوردن کلمۀ )هیچ( نبود 

آن را آورد؛ اما در برگردان الی نفی جنس که الزم بود نیاورد. حتی گاهی صدر و ذیل آیه 

 ﴿َل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِن﴾ در ابتدای آیۀ256/بقره )در 
ً
از این نظر متفاوت ترجمه می شود. مثال

]پذیرش[ دین، هیچ اکراهی نیست( ترجمه می شود. ولی ﴿لاَ انفَِصاَم لََها﴾ در انتهای همین 

آیه بدون )هیچ( و به صورت )گسستی برای آن نیست( برگردان می گردد. حتی گاهی آیات 

َلَا﴾  ِعلَْم  ﴿َل   
ً
آمده هم یکسان ترجمه نمی شود. مثال مشابهی که در سوره های مختلف 

در33/بقره )ما علمی نداریم( برگردان می شود؛ ولی در109/مائده )ما هیچ علمی نداریم( 

ترجمه می شود. )بگذریم که یکی دیگر از کمبودها این است که تالش زیادی در جهت 

فارسی سازِی نثر ترجمه به خرج نمی دهد، چنانچه در همین جا اگر معادل )دانشی( را به 

جای )علمی( قرار دهد، نه فقط فارسی تر، بلکه زیباتر و شیواتر هم می شود(. همچنین در 

پاره ای موارد،جدای از قرینۀ لفظی، بدون توجه به سیاق آیه، و آیات قبل وبعد، عمل الی 

 در17/غافر ﴿َل ُظلَْم اْلَوَْم﴾ را به صورت 
ً
نفی جنس از ترجمه حذف می شود. چنانچه مثال

سادۀ )امروز ستمی نیست( برگردان می گردد. در حالی که عالوه بر خود آیه، چندین آیۀ 

قبل و بعد هم با صراحت دربارۀ قیامت و عدل و داد خداوند در آن روز، ونفی حتی کوچک 

)هیچ(  آوردن   
ً
طبیعتا مقامی  چنین  یک  در  و  است،  خداوند  از  ستم  و  ظلم  شائبۀ  ترین 

ضروری است.و از این نمونه ها کم نیست.

این عبارت که گاهی توصیف قرآن و زمانی وصف  فیه/فیها(.  ـ  )ال ریب  نمونۀ دوم 
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 از مترجم و ویراستار چنین انتظار 
ً
قیامت است نیز بارها در قرآن به کار رفته است. طبیعتا

بود که در برگردان آن یکنواخت عمل نمایند. ولی همانند مورد قبل در اینجا نیز دوگانگِی 

در 2/بقره و12/انعام و21/کهف  که  در حالی   
ً
مثال است.  به خوبی محسوس  ترجمه  در 

و26و32/جاثیه )هیچ تردیدی در آن نیست( ترجمه می شود،در9 و 25/آل عمران و87/

برگردان  نیست(  آن  در  )تردیدی  و  هیچ  بدون  7/شوری  و  99/اسراء  و  و2/سجده  نساء 

راحتی  به  موارد  برخی  در  معنایی  و  لفظی  قراین  گاهی  حتی  که  است  عجیب  می گردد. 

اَعَة آتَِيٌة لَّ َريَْب فِيَها﴾ چنین ترجمه  نَّ السَّ
َ
 آیۀ 59 سورۀ غافر ﴿َوأ

ً
نادیده گرفته می شود و مثال

 آوردن هیچ یا هیچ گونه 
ً
 قیامت آمدنی است، تردیدی در آن نیست(. آیا واقعا

ً
می شود )قطعا

کید و جملۀ  در چنین مقامی باعث دقیق تر شدن ترجمه نمی شود؟ آیا آوردن )ِاّن( و )الم( تأ

اسمیه قراین کافی نیستند که برای الی نفی جنس، قید )هیچ( بیاوریم؟ 

ب ـ  )الی شبیه به لیس(: ﴿َلَخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن﴾. حرف )ال( را در اینجا شبیه 

به لیس بدانیم یا ندانیم، و به چیستِی این حرف و چگونگِی اعماِل آن باور داشته باشیم یا 

نداشته باشیم، در ماهیت بحثی که بناست مطرح شود تأثیری ندارد؛ زیرا سخن در نقش و 

جایگاه این حرف نیست تا اختالف دیدگاه ها به میان آید.بلکه بحث در برگردان آیۀ مذکور 

بار در قرآن  پانزده  ناهماهنگ وچند گونه ترجمه شد. عبارت مذکور که حدود  است که 

این  از مؤمنان را توصیف می کند. اگرچه  آیاتی است که گروهی  تکرار شده، بخش آخر 

آیات در سراسر قرآن پراکنده بوده و ممکن است در تفسیر معانِی مختلف و حتی متفاوتی 

 باید در ترجمه، برگردانی یکسان داشته باشند. حتی اگر ضرورت 
ً
پیدا کنند؛ ولی قاعدتا

یکسان سازی را باور نداشته باشیم هم، بعید است که مترجمی یافت شود که به زیبا سازِی 

آیه  از  بخش  این  که  می کند  ایجاب  انعطاف،  مقدار  نباشد. همین  مند  ترجمه اش عالقه 

در همۀ موارد کاربردش یکسان ترجمه شود، چنانکه برخی مترجمان،نظیر گرمارودی به 

درستی چنین کرده اند. در صورتی که در ترجمۀ حاضر، حتی درسورۀ بقره هم چنین اتفاقی 

رخ نداد؛ و در حالی که آیات 38 و112و262/بقره )و البته در آیات دیگری نظیر170/آل 

عمران و 48/انعام و62/یونس و 13/اعراف( به صورت )نه ترسی بر آنان است و نه غمگین 

آنان نیست و غمگین نخواهند شد(؛ و  می شوند( ترجمه شد؛ در آیۀ62 )هیچ ترسی بر 

آیات 274و277 )هیچ ترسی بر آنان نیست و غمگین نمی شوند( برگردان گردید؛ و در69/
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در49/ آمد.  می شود(  غمگین  نه  و  بود  خواهد  آنان  بر  ترسی  )نه  هم  و35/اعراف  مائده 

 تنها مورد مخاطب از این نوع هست 
ً
نُتْم َتَْزنُوَن﴾ که ظاهرا

َ
اعراف ﴿َل َخوٌْف َعلَيُْكُم َوَل أ

)نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین خواهید شد( ترجمه شد. )در31/ابراهیم )ال بیع فیه 

و ال خالل( هم )در آن هیچ داد و ستد و دوستی نیست( آورده که هرچند )هیچ( آمد؛ ولی 

باید )دوستی ای( یعنی نکره ترجمه شود( .

جـ   )ما... ِب...( : شاید توضیح دو نکتۀ مقدماتی برای تبیین این بحث ضروری باشد: 

نخست اینکه این اصل در ادبیات عرب جای انکار ندارد حتی اگر آن را به عنوان یک 

قاعده و قانون در نحو عربی باور نداشته باشیم:»زیادة المبنی تدل علی زیاده المعنی«..

 ترجمۀ )و ما نن بمبعوثني( با )و ما نن مبعوثني( 
ً
براین اساس نمی توان پذیرفت که مثال

با )ليس ال ظالماً  للعبيد(  یکی باشد. همچنین نمی توان قبول کرد که )ليس ال بظالم 

ْؤِمننَِي﴾ که  ْكَثُُهم مُّ
َ
 نباید برگردان ﴿َوَما َكَن أ

ً
للعبيد( یک جور ترجمه شوند. چنانکه قاعدتا

فقط در سورۀ شعراء هشت بار تکرار شد )آیات 190،174،158،139،121،103،67،8( 

با )و ما کان اکثرهم بمؤمنین( یکی باشد.

اما نکتۀ دوم این است که همان گونه که همۀ مترجمان به خوبی می دانند، اهمیت و 

 نحو پذیر یا 
ً
جایگاه حروف، نه در ترکیب آنهاست و نه در تجزیۀ آنها؛ چرا که حروف اساسا

صرف پذیر نیستند. بلکه مهم ترین نقش حروف در معانِی آنهاست که اگر نباشند اسم ها و 

فعل ها هم معنا و مفهومی نخواهند داشت. بنابراین اهمیت حروف در تأثیرگذاری معنایی 

آنهاست. از سوی دیگر برخی حروف چند منظوره هستند و کاربردی دو یا چندگانه دارند، 

نظیر بعضی از حروف جر،مانند: )ِمن( یا )باء( که گاهی از آنها با عنوان حروف جّر زاید یاد 

می شود. در چنین حالتی، برخالف کاربرد معمولشان، دیگر نیازی به متعلق، یعنی فعل یا 

شبه فعلی که به آن وابسته شوند تا معنا پیدا کنند ندارند؛ زیرا کاربرد اولیه شان را از دست داده، 

 از جمله کاربردهای چهارده گانه ای 
ً
معنای جدیدی همانند ادات تأکید پیدا کرده اند. مثال

َشِهيًدا﴾  که برای )باء( آورده اند، یکی این است: »الزائده: و هی للتوکید، نحو ﴿َوَكَف بِاّلِ 

و...« )الدقر، بی تا،ص83(. چنانچه از جمله کاربردهای متعدد )ِمن( نیز این است:»الزائده: و 

کید التنصیص علیه و ال تکون زائدة اال بشروط ثالثة:  فائدتها:التنصیص علی العموم او تأ

)1( ان یسبقها نفی او نهی او استفهام بهل. )2( ان یکون مجرورها نکره ...« )همان،ص379(؛ 
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یعنی نکره در سیاق نفی قرار بگیرد. شبهه یا پرسشی که ممکن است پیش آید این است که 

کید و مبالغۀ در نفی است؟  محال  آیا عنوان زاید به معنای دورانداختنی است، یا به قصد تأ

است مترجمی یافت شود ـ حتی کسانی که به وجود حروف زاید در قرآن باور دارند ـ که 

کید نداند. چنانچه استاد کوشا نیز در نقد ترجمۀ خرم دل در ذیل آیۀ75/واقعه  آنها را برای تأ

 مفصلی که به بهانۀ حرف )ال( در این آیه در بارۀ 
ً
قِْسُم بَِمَواقِِع الُُّجوِم﴾ در بحث نسبتا

ُ
﴿فَاَل أ

عدم وجود زاید در قرآن مطرح نموده با صراحت می گوید: در کالم خدا زایدی وجود ندارد 

و نباید هیچ حرفی را به بهانۀ زاید حذف کرد و اگر زاید به معنای دورانداختنی بود خداوند 

کید است )کوشا،1380،ش10،ص69 ـ 70(. و  هرگز در کالمش نمی آورد، بلکه به معنای تأ

به همین دلیل در موارد متعددی، ترجمه نشدن حرفی نظیر )واو( را هم در ترجمۀ دیگران 

به شدت مورد انتقاد قرار می دهد )کوشا،1375،ش13،ص27(. شاید ذکر مثالی در این زمینه 

مفید باشد؛ هرچند بسیار ساده و ابتدایی به نظر می رسد. در عربی وقتی بخواهند از آمدن 

کسی خبر دهند یکی از راهها این است که بگویند: جاء احد. )کسی آمد(. اگر نیامدن 

فردی مد نظر باشد می گویند: ما جاء احد. )کسی نیامد(. اما اگر منظور، نفی مطلق باشد 

و مراد این باشد که )هیچ کسی نیامد(،  در این صورت گفته می شود: )ما جاء من احد(. 

کید و مبالغه در نفی، از یک حرف زاید )ِمن( که در ظاهر ممکن است  یعنی آن همه تأ

چندان اهمیتی هم نداشته باشد به دست می آید. اما با فرض اینکه این سخن اختالفی بوده 

کید و   نمی توان گزینشی عمل نموده، در برخی آیات با تأ
ً
و مورد قبول همگان نباشد، قطعا

کید آورد؟ امری که در ترجمۀ حاضر به کّرات رخ داد. به عنوان نمونه  در آیاتی دیگر بدون تأ

به این موارد توجه فرمایید:

ا َتْعَملُوَن﴾ را در آیات74 و 85 و140بقره   ـ در حالی که آیۀ پر تکرار ﴿َوَما الُّ بَِغافٍِل َعمَّ

به درستی )و خدا از آنچه می کنید هرگز غافل نیست( برگردان نمود. همین آیه را در آیات99/

کیدِی )هرگز( و به صورت )و خدا از آنچه می کنید  آل عمران و93/نمل بدون قید منفِی تأ

َتْعَملُوَن﴾ را در144بقره )و خدا  ا  بَِغافٍِل َعمَّ ﴿َوَما الُّ  غافل نیست( ترجمه کرد. همچنین 

ا َيْعَملُوَن﴾  از آنچه می کنند غافل نیست(. و مشابۀ آن در 132/انعام ﴿َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ

ا َيْعَملُوَن﴾ را )و پروردگار تو از  نیز این گونه ترجمه شد. ولی123/هود ﴿َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ

آنچه می کنید هرگز غافل نیست( برگردان نمود.
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 ـ 167/بقره، ﴿َوَما ُهم ِبَارِِجنَي ِمَن الَّارِ﴾ را این گونه ترجمه کرد )و آنان هرگز از آتش 

آمدنی  بیرون  ]=آتش[  آن  از  )ولی  در37/مائده  را  آیه  همین  ولی  نیستند(.  آمدنی  بیرون 

مؤمن   
ً
واقعا آنان  )و  را  بِالُْمْؤِمننَِي﴾  ْولَئَِك 

ُ
أ ﴿َوَما  نمود.همچنین43/مائده  برگردان  نیستند( 

نیستند( ترجمه کرد. مالحظه می شود، در اینجا که آوردن )هرگز( چندان مناسب نبود، در 

کید استفاده کرد. ولی  برگردان اسلوب )ما ... ب...( به درستی از قید دیگری برای بیان تأ

کیِد در آن باید بیش تر ظاهر  ﴾ که تأ ّقِ لَيَْس َهَذا بِاحْلَ
َ
در موارد مشابۀ دیگری نظیر30/انعام ﴿أ

کید   حق نیست؟(،  بدون تأ
ً
/واقعا

ً
کیدِی )آیا این ]روز جزا[ حقیقتا شود، به جای برگرداِن تأ

و به صورت سادۀ )آیا این ]روز جزا[ حق نیست؟( ترجمه شد.

نَّ الَّ لَيَْس بَِظالٍَّم ّلِلَْعبِيِد﴾ را )و اینکه خدا هرگز بر 
َ
 ـ 182/آل عمران و51/انفال، ﴿َوأ

بندگان ستمگر نیست( ترجمه کرد. ولی همین آیه را در10/حج )و بی گمان، خدا در بارۀ 

بندگان ستمکار نیست( آورد. در46/فصلت و29/ق نیز قید )هرگز( را آورد.

برانگیخته نخواهیم شد(  به درستی )و ما هرگز  را  بَِمبُْعوثنَِي﴾  َنُْن  ﴿َوَما   ـ 29/انعام، 

برانگیخته  ما  )و  صورت  به  و  )هرگز(  بدون  در37/مؤمنون  آیه  همین  ولی  نمود.  ترجمه 

نخواهیم شد( ترجمه شد. در حالی که جدای از این قرینۀ لفظی، سیاق آیات قبل و بعد 

که سخن منکران قیامت را بازگو می کند به خوبی نشان می دهد که باید )هرگز( بیاید. نه 

 در تمامِی آیاتی که این اسلوب در آنها به کار رفته، سیاق آیات 
ً
فقط در این آیه، بلکه تقریبا

کید شوند. همچنین وقتی در آیۀ35/دخان از زبان کفار قریش و  نشان می دهد که باید تأ

مشرکان مکه که به شدت منکر زنده شدن روز قیامت اند این گونه نقل می شود )َوَما َنُْن 

کیِد )و ما زنده نخواهیم شد( ترجمه نمود؛   نباید به صورت ساده و بدون تأ
ً
بُِمنرَشِيَن(،  قطعا

وَل﴾ خود به خوبی 
ُ
زیرا جدای از قراین دیگر، بخش نخسِت این آیه ﴿إِْن ِهَ إِلَّ َمْوتَتَُنا اأْل

گواهی می دهد که حداقل باید یک قیدی همانند )هرگز( در اینجا بیاید تا با عبارتی شبیه 

)َوَما َنُْن ُمنرَشِيَن( تفاوت داشته باشد. بسیار بعید است که مترجم یا ویراستار بر این باور 

باشند که بود و نبود حرف )باء( در ترجمه بی تأثیر است. به ویژه برای ویراستاری که هیچ 

کید در معنای آیه.  حرفی را در قرآن زاید و بی حکمت نمی داند چه رسد به بود و نبود تأ

ضمن اینکه ناهماهنگی و عدم یکنواختی در برگردان این قبیل آیات، خود نقیصه و ضعفی 

 وقتی در138/شعراء، سخن منکران دعوت انبیاء 
ً
است که باید اصالح گردد. چنانچه مثال
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کید ) وما گرفتار عذاب  بنَِي﴾ نباید به صورت ساده و بدون تأ را نقل می کند ﴿َوَما َنُْن بُِمَعذَّ

نخواهیم شد( ترجمه کرد. سیاق آیات قبل با وضوح و روشنِی تمام فریاد می زند که چنین 

کید است و باید )هرگز( آورد. همین آیه در35/سباء )و ما عذاب نخواهیم  مقامی نیازمند تأ

ما هرگز عذاب  و   ( ترجمه شد  درستی چنین  به  در 59/صافات  که  در حالی  آمد.  شد( 

نخواهیم شد(. آوردن )هرگز( تا آنجا مهم است که نه تنها در آیاتی که اسلوب )ما ... ِب( 

دارند باید از آن استفاده کرد، بلکه درجایی که حرف )باء( بعد از پرسش آمده نیز باید از 

بَِمّيِتنَِي﴾  َنُْن  َفَما 
َ
﴿أ آن بهره برد. چنانچه در ترجمۀ آیۀ پیش از این، یعنی در58/صافات 

 یک ایراد ویرایشی هم در دو آیۀ 
ً
به درستی آورده )پس آیا ما هرگز نخواهیم مرد(. )ضمنا

مذکور رخ داده. در پایان آیۀ 58 که پرسشی است، نقطه گذاشته؛ ولی در آخر آیۀ59 که 

خبری است عالمت سؤال گذاشت. و از این موارد، گرچه زیاد نیست؛ ولی وجود دارد(. 

کم ترین کاری که در چنین مواردی باید انجام داد آوردن )هرگز( در داخل قالب است که 

استاد خرمشاهی در29/انعام )و ما ]هرگز[ برانگیختنی نیستیم( انجام داد؛هرچند به باور 

نگارنده نیازی به قالب نیست، زیرا )هرگز( متن آیه هست،نه افزوده ای تفسیری. ولی این 

حداقل کاری است که باید انجام شود.

ایمان نخواهیم  به تو  کید و )ما هرگز  تأ با  بُِمْؤِمننَِي﴾ را  لََك  َنُْن  ﴿َفَما   ـ 132/اعراف، 

کید و  لَُكَما بُِمْؤِمننَِي﴾ را بدون تأ آورد( ترجمه نمود. در حالی که در78/یونس ﴿َوَما َنُْن 

)ما شما را باور نخواهیم داشت( ترجمه کرد. در38/ مؤمنون ﴿َوَما َنُْن َلُ بُِمْؤِمننَِي﴾ را )و 

ما تصدیق کنندۀ او نیستیم( برگردان نمود. همچنین آیۀ 53/هود ﴿َوَما َنُْن بَِتارِِك آلَِهتَِنا َعن 

قَْولَِك َوَما َنُْن لََك بُِمْؤِمننَِي﴾ را این گونه ترجمه نمود )و ما برای سخن تو دست از خدایان 
خود برنمی داریم و ما هرگز گفتۀ تو را باور نمی کنیم(. یعنی بار اول )هرگز( نیاورده ولی بار 

کید )و تو سخن ما را باور نخواهی  َا﴾ را بدون تأ نَت بُِمْؤِمٍن ّلِ
َ
دوم آورد. در17/یوسف ﴿َوَما أ

کرد( ترجمه نمود.

نَاْ 
َ
أ ﴿َوَما  86/هود  ولی  است.  کید  تأ بدون  بَِوكِيٍل﴾  َعلَيُْكم  نَاْ 

َ
أ ﴿َوَما  108/یونس،  ـ   

کید )و من هرگز نگهبان شما نیستم( ترجمه نمود.همچنین29/ با تأ ِبَفِيٍظ﴾ را  َعلَيُْكم 
ِيَن ...﴾ را با )هرگز( آورد. در حالی که در 114/شعراء، بدون )هرگز(  نَاْ بَِطارِدِ الَّ

َ
هود ﴿َوَمآ أ

نَت َعلَيِْهم ِبَبَّاٍر﴾ آورده )و تو بر آنها سلطه 
َ
ترجمه شد. همچنین در برگردان45/ق ﴿َوَما أ
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َّْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطٍر﴾ آورده )و بر آنان مسلط نیستی(. در حالی  نداری(. ودر22/غاشیه ﴿ل

نفی هرگونه  و  قدرت مطلق خویش  اثبات  در صدد  که خداوند  آیاتی،  در یک چنین  که 

فاعلیت از بنده، حتی شخص پیامبر است، آوردن قیدی همانند )هرگز( ضروری است. 

ضمن اینکه روشن نیست آوردن )واو( در آیۀ اخیر ازکجاست؟ 

کید واین  نُتم بُِمْعِجزِيَن﴾ را بدون تأ
َ
 ـ 91/هود ) ـ 134/انعام و31/شوری، عبارت ﴿َوَما أ

گونه ترجمه نمود )و شما عاجز کنندۀ ]خدا[ نیستید(. در حالی که سیاق آیه به خوبی نشان 

کید، بلکه  کید باشد. به عالوه همین آیه در 53/یونس نه تنها بدون تأ می دهد که باید با تأ

به صورت جملۀ فعلیه )و شما نمی توانید ]خدا را[ ناتوان سازید( ترجمه شد که هرچند 

بی اشکال است؛ اما برخالف شیوۀ ویراستار در نقدهایشان است. ولی همین آیه در 33/

 اسمیه 
ً
هود )و شما هرگز ناتوان کنندۀ ]او[ نیستید( ترجمه شد که دقیق تر است. زیرا اوال

 فارسی تر است. و در22/عنکبوت ) و شما هرگز،... 
ً
 با قید )هرگز( آمده. ثالثا

ً
است. ثانیا

نمی توانید خدا را ناتوان کنید( ترجمه نمود. در46/نحل ﴿َفَما ُهم بُِمْعِجزِيَن﴾ را )در حالی 

که آنان عاجزکنندۀ ]خدا[ نیستند( و51 /زمر )و آنان ناتوان کنندۀ ]خدا[ نیستند( آورد. بعید 

است این تفاوت، بلکه اختالف ترجمه ها در همین آیۀ کوتاه، مورد قبول ویراستار محترم 

هم باشد؛ چه رسد به دیگران.

د ـ  )ألیس ... ِب ...(: در ده آیۀ قرآن تعبیر )ألیس ...ب ...( آمده است که با مراجعه 

خرمشاهی،مکارم،بهرامپور،زمانی،   فوالدوند،پورجوادی،  مجتبوی،  آقایان  ترجمۀ  ده  به 

 بسیار 
ً
کیدی مشاهده نشد. قاعدتا گرمارودی انصاریان و ترجمۀ حاضر در هیچ موردی تأ

دشوار است که نگارنده با بضاعتی مزجات بخواهد در برابر این بزرگواران سخنی بگوید.  

پس بهتر است که دغدغه و پرسش خویش را بدین صورت مطرح سازد که در جایی که 

افزوده شود )چنانچه  قید هیچ  قرار گرفتن نکره در سیاق نفی موجب می شود در ترجمه 

در موارد متعددی، همۀ مترجمان مذکور چنین کرده اند( آیا پذیرفته است که قرار گرفتن 

نیمی از آیات مذکور در سیاق نفی و پرسش، بدون حکمت و مصلحت بوده و نیازمند کم 

کید و قیدی نباشد؟  آیا بود و نبود )باء( در این گونه موارد یکسان است؟  آیا سیاق  ترین تأ

کید ندارد؟ آیا در چنین مواردی دسِت کم به عنوان یک  این قبیل آیات، داللت بر لزوم تأ

افزوده ای تفسیری در ترجمه هایی که صدها و بلکه هزاران افزودۀ تفسیری دارند، نمی توان 
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( یا مشابۀ آن را برای فهم بهتر آیه، در ترجمه ذکر نمود؟  امری 
ً
/حقیقتا

ً
قید هایی نظیر )واقعا

که هیچ یک از مترجماِن مذکور چنین نکرده اند! در حالی که به نظر می رسد اگر برگردان 

ترجمه های  در  که  نیست؟(  حق  این  )آیا  جای  به  را  در32/احقاف   ﴾ ّقِ بِاحْلَ َهَذا  لَيَْس 
َ
﴿أ

 این حق نیست؟( بیاوریم، نه تنها آیه مفهوم تر، بلکه دقیق تر 
ً
/ حقیقتا

ً
مذکور آمده؛ )آیا واقعا

هم می شود. زیرا اگر به آیات قبل هم توجه نکرده، فقط همین یک آیه و قبل و بعد عبارت 

لَيَْس َهَذا بِاحْلَّقِ قَالُوا بََل َوَرّبَِنا 
َ
ِيَن َكَفُروا َعَ الَّارِ أ مذکور را در نظر بگیریم ﴿َوَيوَْم ُيْعَرُض الَّ

قَاَل فَُذوقُوا الَْعَذاَب بَِما ُكنُتْم تَْكُفُروَن﴾ به خوبی خواهیم پذیرفت که حتی بدون استناد به 
آوردن  آیه،  در  معنوِی موجود  قراین  و  القرآن(  )درایه  با  بلکه  اسلوب مذکور،  قرینۀلفظِی 

دور  یا  بی وجه  پرانتز چندان  لو داخل  و  آنها،  و مشابۀ   
ً
یا حقیقتا  

ً
واقعا قیدهایی همچون 

از ذهن نیست. زیرا اگر پرسشی ساده و معمولی مطرح باشد که دیگر نباید در پاسخ آن 

با سوگند جواب داد. و تازه این چه پرسش عادی و ساده ای هست که عاقبتش فرو افتادن 

در آتش جهنم و چشیدن عذاب شدید آن است؟  ضمن آنکه نباید فراموش کرد مخاطب 

کید نباشد. آیۀ3/انعام  آیه، کافران و منکران هستند و نه مؤمنان و معتقدان که نیازی به تأ

 این پرسش به 
ً
 مشابۀ همین آیه است. برای نگارنده واقعا

ً
نیز با اندکی تفاوت در لفظ دقیقا

طور بسیار جدی مطرح است که وقتی خداوند در آیۀ40 سورۀ قیامت، یعنی در آخرین 

آیات قبل  به  با توجه  الَْمْوَت؟﴾،   ُيِْيَ  ن 
َ
أ َعَ  بَِقادٍِر  َذلَِك  لَيَْس 

َ
﴿أ آیۀ این سوره، می فرماید 

که در چندین آیه به انکار و ناسپاسِی انسان پرداخته و در این آیه می خواهد قدرت مطلق 

خویش را به رخ بکشد، آیا بود و نبود این بای زاید بر سر )قادر( علی السویه است که باید 

کیِد )آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ ( ترجمه  به صورت ساده و بدون تأ

شود؟  مگر نکره در سیاق نفی قرار نگرفت؟  پس اگر حرف )باء( نبود آیه چگونه ترجمه 

 یا مانند آن را بیاوریم تا نشان دهد که انکار 
ً
می شد؟  به طور قطع باید قیدهایی نظیر حقیقتا

آنان از هیچ منطق و برهانی برخوردار نیست. 

ه ـ  )لیس...ِب...(: آوردن قیِد منفِی )هیچ( در این اسلوب، بیش از مورد قبل است. 

و در برخی ترجمه های مذکور، از جمله ترجمۀ حاضر، در بعضی آیات، معادلی برایش 

ذکر می شود که خود می تواند قرینه و شاهدی باشد که نشان دهد در اسلوب قبلی یعنی 

 46/هود و8/عنکبوت ﴿لَيَْس لََك 
ً
)ألیس ... ب( که معادل نیامده، جای درنگ است. مثال



     53  بررسِی ترجمۀ قرآن از آیت الله صالحِی نجف آبادی     

که در36/ در حالی  نداری(.  آن  به ]حقانیت[  برگردان شد )هیچ علمی  ِعلٌْم﴾ چنین  بِهِ 
استناد  بدان  نقدهای خود  بارها در  قرار گرفتن نکره در سیاق نفی، که  به  اسراء، بی توجه 

کید و )از چیزی که به آن علم نداری( ترجمه نمود که عالوه بر ایراد  کرده بود، آیه را بدون تأ

مذکور، )علم( را هم به اشتباه، معرفه ترجمه کرد. ایرادی که در15/لقمان نیز تکرار شد )به 

گاهی( فارسی تر از )علمی( در 8/عنکبوت است؛  گاهی نداری(، که هرچند )آ آن هیچ آ

گاهی( مصدری است و  ولی همانند36/اسراء به اشتباه معرفه ترجمه شد. زیرا یای در )آ

نه نشانۀ نکره؛ و استاد برای نکره ساختن کلمه در این گونه موارد،  )ای( به آخر اسم اضافه 

می کرد که دهها مورد نمونه دارد؛ مانند ﴿لهواً﴾ در17/انبیاء که )سرگرمی ای( ترجمه شد.

نیست(  ]خدا[  کنندۀ  )عاجز  و  )هیچ(  بدون  را  بُِمْعِجٍز﴾  ﴿فَلَيَْس  نیز  در32/احقاف 

ولی  آورد  )هیچ(  قید  15/نورو42/غافر  ـ  71/حج  ـ  در47/هود  همچنین  نمود.  ترجمه 

درآیات51/انفال؛36/اسراء و32/احقاف )هیچ( نیاورد. این بخش، چنانچه مشاهده شد، 

عالوه بر دوگانگی در برگردان )هیچ(،  از جهت معرفه و نکره هم نیازمند بازنگری است.

 و ـ  )ما ... ِمن ...(: یکی دیگر از شیوه های بیانِی قرآن، که در دهها آیه به کار رفته، 

استفاده از این اسلوب زبانی است که حتی اگر به آوردن قیدی در ترجمۀ آن باور نداشته 

باشیم هم نباید در اینکه در موارد مشابه باید یکسان ترجمه شوند تردیدی باشد. امری که 

 برخی نمونه ها به اجمال اشاره می شود: 
ً
در مواردی در ترجمۀ حاضر رخ نداد. ذیال

ٍ َوَل نَِصٍي﴾ چنین ترجمه شد )جز خدا برای  ـ  107/بقره، ﴿َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن اّلِ ِمن َوِلّ

شما یار و یاوری نیست( و در116/توبه چنین برگردان شد )جز خدا برای شما سرپرست و 

یاوری نخواهد بود( .در حالی که همین آیه در22/عنکبوت و31/شوری به درستی همراه با 

قید )هیچ( و این گونه ترجمه شد )شما جز خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید(. همچنین 

ترجمۀ آیات120،270،200/بقره و 22،192/آل عمران و 74/توبه با قید )هیچ( آمد.

مورد  گرمارودی  ترجمۀ  در  را   ﴾ نَّاِصِيَنٍ ّمِن  لَُهم  ﴿َوَما  ترجمۀ22/آل عمران  اگرچه  ـ   

انتقاد قرار داده، چنین می گوید: »با توجه به اینکه نکره در سیاق نفی است، ترجمۀ دقیق تر 

آیه چنین است: و آنان را هیچ یاوری نیست« )کوشا، 1385،ش49 ـ 50، ص183(؛ و خود نیز 

﴾ را به درستی )آنان هیچ یاوری نخواهند  برگردان37/نحل و 29/روم ﴿َوَما لَُهم ّمِن نَّاِصِيَنٍ

داشت( آورده؛ولی بی توجه به این نکتۀ درست، همین آیه را در 56/آل عمران بدون قید 
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)هیچ( و به صورت )برای آنان یاورانی نخواهد بود( ترجمه شد؛ با این تفاوت که در آیۀ29 

)ناصرین(  هرچند  آیۀ56  در  ولی  نمود.  ترجمه  مفرد  را  )ناصرین(  آورد؛  )هیچ(  اگرچه 

یاوری  هیچ  برایشان  )و  در 91/آل عمران  آیه  نیاورد.همین  )هیچ(  قید  ولی  آورد؛  را جمع 

نخواهد بود( ترجمه شد. 

ْوِلَاء﴾ را )یاورانی جز خدا ندارند( آورد. و 
َ
أ ِمْن  اّلِ  ُدوِن  ّمِن  لَُكم  ﴿َوَما   ـ 20/هود 

مشابۀ آن در113/هود )ما لکم من دون الله من اولیاء( چنین ترجمه شد )جز خدا هیچ یار 

و یاوری نخواهید داشت(.26/کهف )ما لهم من دونه من ولی( )برای آنان یاوری جز او 

نیست(. در 38و59/انعام، هر کدام سه بار و در52یک بار )هیچ( آورد. ولی در56و69 

و 78 نیاورد.

 ـ  )لیس ...من( : گاهی بجای )ما(،  )لیس( آمد؛ ولی در این حالت هم یکنواخت 

و چنین  بدون )هیچ(  را  َشفِيٌع﴾  َوَل  َوِلٌّ  ُدونِهِ  ّمِن  لَُهم  ﴿لَيَْس   51/انعام 
ً
مثال نشد.  ترجمه 

ترجمه کرد )در حالی که نه یاوری دارند و نه شفاعتگری( .در صورتی که مشابۀ آن را در 

70/انعام ﴿لَيَْس لََها ِمن ُدوِن اّلِ َوِلٌّ َوَل َشفِيٌع﴾ این گونه برگردان نمود )در حالی که جز 

خدا هیچ یاور و شفاعتگری نداشته باشد(. از آنجا که تعداد آیاتی که این اسلوب در آنها 

به کار رفته از همۀ شیوه های قبلی بیش تر است و ذکر همۀ آن موارد ماللت آور می شود؛ 

به همین مقدار بسنده نموده یادآور می شود تجدید نظر و بازنگری در این بحث بیش از 

در  نکره  آیا  که  است  این  پرسش  یا  شبهه  حداقل  زیرا  است؛  ضروری  دیگری  بحث  هر 

سیاق نفی قرار نگرفته که الزم باشد )هیچ( بیاوریم همانند آنچه که در نقد ترجمۀ استاد 

به مواردی   
ً
بهسازِی بحث، ذیال !به منظور کمک و تسهیل در  فرمودید؟  بیان  گرمارودی 

از این قبیل آیات که بدون )هیچ( آمده اشاره می شود:83/هود ـ 38و108/یوسف ـ 21/

ابراهیم )دوبار(  ـ 38/ابراهیم ـ 5و26/کهف ـ 18/فرقان ـ 100و 101/شعراء ـ 46/قصص 

ـ 12/عنکبوت ـ 54و86/ص ـ 11و18/غافر ـ 41و44/شوری ـ 25/نوح ـ 10/طارق.

 ترجمۀ شرِط غیر جازِم )َلو ... َل...( 
یکی دیگر از مباحثی که به عقیدۀ نگارنده به شدت نیازمند بازنگری و اصالح است، 

یا  ( در جواب )لو( 
َ

این که )ل ( آمد. در 
َ

یا )لوال... ل  )
َ

با )لو...ل آیاتی است که  برگردان 



     55  بررسِی ترجمۀ قرآن از آیت الله صالحِی نجف آبادی     

 ،
ً
مسلما گمان،  بی  همانند  کیدی  تأ قیدهای  آوردن  و  دارد  زبانی  کارکردی   

ً
صرفا )لوال( 

 و مشابۀ آنها در ترجمه جایز نیست؛ یا اینکه کارکردی معنایی دارد وباید از قیدهای 
ً
حتما

کیدی در برگردان آیات استفاده کرد، مسأله ای اختالفی است که پرداختن به آن از موضوع  تأ

مقال بیرون است. انتظاری که از هر مترجمی می رود این است که جدای از دیدگاه های 

 باید برپایۀ همان باور خویش 
ً
موافق و مخالف، به هر عقیده ای که متمایل است، قاعدتا

آیات،  قبیل  این  ترجمۀ  در  دوگانگِی  یا  و  ناهماهنگی   هرگونه 
ً
و طبیعتا بپردازد.  ترجمه  به 

 خوشایند 
ً
می تواند نشانگر متدیک نبودن ترجمه، و روشمند نبودِن آن تلقی شود که قطعا

هیچ مترجمی نیست. به ترجمۀ نمونه ای از این آیات، که به حدود هشتاد آیه بالغ می شود 

توجه فرمایید:

بَْصارِهِْم﴾ بدون تأکید و چنین ترجمه شد )و 
َ
َهَب بَِسْمعِِهْم َوأ  ـ آیۀ20/بقره ﴿َولَْو َشاء الُّ َلَ

اگر خدا بخواهد گوش ها و چشم هایشان را می برد(. جدای از بحث مذکور، آوردن مضارع 

زیرا  دارد؛  استمراری )می خواست(،  خود جای درنگ  به جای ماضی  التزامی )بخواهد( 

 در همین 
ً
حداقل ایراد این است که برخالف شیوۀ مترجم در آیات دیگر است. چنانچه مثال

﴾ را اینگونه ترجمه نمود )و  ُهْم آَمُنواْ واتََّقوْا لََمُثوَبٌة ّمِْن ِعنِد الَّ َخْيٌ نَّ
َ
سورۀ بقره، آیۀ103 ﴿َولَْو أ

 پاداشی که از نزد خداست ]برایشان[ 
ً
اگر آنان ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، حتما

( در ترجمه آمد. 
ً
بهتر بود(. که اگرچه ترجمه درست است؛ ولی برخالف آیۀ قبل، قید )حتما

در65/ همچنین  شد.  ترجمه  تأکیدی  بدون  آیات220و 251و253/بقره  در  که  حالی  در 

ْرنَا َعنُْهْم َسّيَِئاتِِهْم﴾ آورده )و اگر اهل کتاب ایمان  ْهَل الِْكَتاِب آَمُنواْ َواتََّقوْاْ لََكفَّ
َ
نَّ أ

َ
مائده ﴿َولَْو أ

 گناهانشان را از آنان می زدودیم(. که فعل ها را درست 
ً
می آوردند و پرهیزگار می بودند، قطعا

الَّْوَراةَ  قَاُمواْ 
َ
أ ُهْم  نَّ

َ
ترجمه کرد، ولی تأکید آورد. اما بالفاصله در آیۀ بعد در 66/مائده ﴿َولَْو أ

َواإِلجِنيَل... ألَكُواْ...﴾ بدون تأکید و این چنین برگردان شد )و اگر آنان تورات و انجیل را... بر پا 
می داشتند ...از  ]برکات[ ...بهره مند می شدند( .همچنین220/بقره ﴿َولَْو َشاء الُّ ألْعَنَتُكْم﴾ 

را چنین ترجمه کرد )و اگر خدا می خواست، شما را به مشقت می انداخت(. و 35/انعام ﴿َولَْو 

َشاء الُّ َلََمَعُهْم َعَ الُْهَدى﴾ را )و اگر خدا می خواست همۀ آنان را )به اجبار( بر هدایت گرد 
می آورد( برگردان نمود.99/یونس و93/نحل نیز مشابۀ همین آیه ترجمه شد. 149/انعام ﴿فَلَْو 

ْجَمعِيَن﴾ هم )و اگر می خواست شما را همگی هدایت می کرد( برگردان گردید. 
َ
َشاء لََهَداُكْم أ
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9/نحل و8/شوری که مشابۀ آن است هم بدون تأکید آمد.در118/هود ﴿َولَْو َشاء َربَُّك َلََعَل 

ًة َواِحَدةً﴾ هم بدون تأکید آمد. ولی در66/یس ﴿َولَْو نََشاء لََطَمْسَنا...﴾ آورده )و اگر  مَّ
ُ
الَّاَس أ

 ... محو می کردیم( و در67/فرقان ﴿َولَْو نََشاء لََمَسْخَناُهْم ...﴾ نیز آورد )و اگر 
ً
می خواستیم قطعا

 آنان را در جای خود مسخ می کردیم(. اما مشابۀ این دو آیه را در آیات 65 
ً
می خواستیم قطعا

و70/واقعه بدون تأکید آورد. در ترجمۀ 65 ﴿لَْو نََشاء َلََعلَْناهُ ُحَطاًما﴾ آورده )اگر بخواهیم آن 

َجاًجا﴾ آورده )اگر بخواهیم آن 
ُ
را کاهی بی دانه می سازیم(. و در برگردان70 ﴿لَْو نََشاء َجَعلَْناهُ أ

 )...
َ

را شور و تلخ می سازیم(. مالحظه می شود که جدای از ناهماهنگی در برگردان )لو ... ل

در آیاتی که بسیار شبیه به هم هستند؛ اشکال مهم دیگری که رخ داده این است که این دو آیه را 

به اشتباه به آینده و مضارع اخباری برگردان نمود. در حالی که )لو( شرط غیر جازم و امتناعیه 

هست؛ یعنی غیر ممکن بودن فعل شرط به امتناع جواب شرط. شاید ترجمۀ آیۀ22سورۀانبیاء 

ُ لََفَسَدتَا﴾ نمونۀ بسیار خوبی در توضیح این نکته باشد که به درستی  ﴿لَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إِلَّ الَّ
چنین آورد )اگر در آن دو ]زمین و آسمان[ جز خدا خدایانی بود، بی گمان به تباهی کشیده 

می شدند( و اکنون که به تباهی کشیده نشد، معلوم می شود که خدایان متعددی وجود ندارند 

 چنانکه مالحظه می شود، در ترجمۀ 
ً
بلکه خدای یگانه هست که آفریدگار جهان است. ضمنا

 از این 
ً
این آیه هم برخالف نظر خویش، قید تأکیدِی )بی گمان( آورده که نشان می دهد واقعا

زاویه نیازمند بازنگری است. خوب است این بحث را از بیاِن دکتر گرمارودی به پایان ببریم 

که در مقاله ای که در پاسخ به انتقادهای استاد کوشاست، ولی سخن از ترجمۀ دکتر امامی 

پیش آمده که )لو نشاء( را در30/محمد )اگر بخواهیم( ترجمه کرد و استاد گرمارودی ضمن 

رد آن می نویسد: »در حالی که ]جز یک مورد استثنا که در کتب ادبی، از جمله مغنی آمده 

 همیشه بعد از لو هر فعل و لو مضارع باشد، معنِی ماضی می یابد. یعنی ترجمۀ 
ً
است[ تقریبا

)لو نشاء( در این آیه )اگر می خواستیم( است نه )اگر بخواهیم(« )گرمارودی،1385،ش49 ـ 

50،ص227(.

( در قرآن به کار رفته، در این آیات به درستی 
َ

و ... ل
َ
 در مجموع از حدود هشتاد باری که )ل

کید آمد:110/آل عمران ـ 66و64و82و83و90و113/نساء ـ  7و8و28و88/انعام  بدون تأ

ـ 42و46و57/توبه ـ 21/ابراهیم ـ 100/اسراء ـ 18/کهف )دو بار(  ـ  134/طه ـ 17/انبیاء 

ـ 27/شوری  ـ 14/فصلت  ـ 4و57/زمر  ـ 13/سجده  ـ 45و51/فرقان  ـ 24و71/مؤمنون 
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آیات  این  در  ـ 4و30/محمد. ولی  ـ 21/حشر  ـ 5 و7/حجرات  ـ 25/فتح  ـ 60/زخرف 

کید به کار رفته است: 36/مائدهـ  9/انعامـ  43/انفال  برخالف نظر ویراستار و به اشتباه با تأ

ـ 11و54/یونس ـ  14و15/حجر ـ 95/اسراء ـ 58/کهف ـ 22/انبیاء ـ 75/مؤمنون ـ 47/

( هم به چشم می خورد. 
َ

زمر. مشابۀ این ناهماهنگی در برگردان )لوال ... ل

ضرورت بازنگری در مواردی ديگر
 ـ در مواردی، مشکالتی به خاطر حجم زیاد افزوده های تفسیرِی داخل قالب پیش 

آیه است که درون قالب قرار گرفت. همچنین   )ولکن( در57/بقره متن 
ً
آمده است. مثال

ولی  باشد،  قالب  درون  نکره  نشانۀ  نباید   
ً
طبیعتا و  است  نکره  در77/مریم  ودلاً(  و  )ماًل 

)ناگه(  قید  نیز  در22/یونس   .)... بسیار[  ]ی  فرزند  و  )مال  شد  چنین  انتظار  برخالف 

افزوده ای تفسیری است که باید داخل قالب باشد، ولی چنین نشد. در عوض، )کشتی ها( 

رِْسَل 
ُ
که فاعل )جرين بهم( و متن آیه است درون قالب قرار گرفت. در ترجمۀ5/انبیاء ﴿َكَما أ

لُوَن﴾ آورده )مانند معجزه هایی که پیامبران پیشین ]با آنها[ فرستاده شدند(. روشن است  وَّ
َ
األ

که معجزه هایی، تفسیری است و باید داخل قالب باشد که چنین نشد. در64/شعراء هم 

)بی اختیار( تفسیری است و باید درون قالب باشد؛ چنانچه در 16/غافر )برهمه چیز( باید 

داخل قالب باشد. و )به وجود( در11/فصلت باید درون قالب بیاید، چنانچه در ادامۀ آیه 

بیرون قالب قرار گرفت.  چنین شد. در 15/دخان هم )به سوی ما( تفسیری است، ولی 

ُ احْلُْسَن﴾ می آورد )و  همچنین در نقد ترجمۀ استادولی در ذیل آیۀ10/حدید ﴿َوُكًّ وََعَد الَّ

خداوند همه را وعدۀ نیکوترین ]پاداش[ داده است(، )کوشا،1388،ش26،ص59(. در حالی 

که در ترجمۀ حاضر )پاداش( را در متن و بدون قالب آورده است. 

گاهی بدون قالب جمله نامفهوم است مانند54/مائده و75/انعام و45/فاطر. در پاره ای 

اوقات هم، جمله بدون قالب نارساست مانند 69/هود و 18و19/عنکبوت و24/حدید. 

 فرستادۀ ]ما[ را در آن 
ً
فُِق الُْمبنِِي﴾ چنین آورد )و قطعا

ُ
 در ترجمۀ23/تکویر ﴿َولََقْد َرآهُ بِاأْل

ً
مثال

افق آشکار دیده است(. مالحظه می شود که بدون قالب، ترجمه نارسا و نامفهوم می شود. 

همچنین در92/یونس ﴿ِلَُكوَن لَِمْن َخلَْفَك آيًَة﴾ آورده )تا برای کسانی که پس از تو می آیند 

 
ً
 بدون قالب ترجمه نارساست. ثانیا

ً
نشانۀ ]عبرت[ باشی(. چنانچه مشاهده می شود اوال
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نکره بودن )آیه( در ترجمه لحاظ نشده است. بهتر بود الاقل درون قالب )عبرتی( می آورد. 

کاری که در بیش از نود درصد انجام داد. شاید ترجمۀ 75/یوسف نمونۀ خوبی برای بیان 

نارسایِی ترجمه بدون قالب باشد که آورده است )کیفر آن ]چنین است[ هر کس ]جام 

شاه[ در باِر وی پیدا شود ...(. البته تعداد این قبیل آیات در مقابل حجم وسیع افزوده های 

تفسیرِی داخل قالب چندان زیاد نبوده و حتی قابل اغماض است. اما تردیدی نیست که 

اگر بنابر تجدید نظر و اصالح باشد بهتر است همین مقدار مختصر هم برطرف گردد تا بر 

ظرفیت ماندگارِی ترجمه افزوده شود.

 ـ در موارد بسیار زیادی، قید انحصارِی )فقط( یا )تنها( را به خاطر مقدم شدن جار 

چنین  وجود  دلیل  که  نمی ماند  باقی  تردیدی  که  گونه ای  به  می آورد،  ظرف  یا  مجرور  و 

لَلُْهَدى﴾  َعلَيَْنا  ﴿إِنَّ  در12/لیل   
ً
مثال است.  مذکور  عامل  دو  شدن  مقدم   

ً
صرفا قیدهایی، 

آورده )بی گمان هدایت تنها بر عهدۀ ماست(. اگرچه بالفاصله در آیۀ بعدی ﴿ِإَونَّ َلَا لَْلِخَرةَ 

بین  از  ماست(.  آن  از  آخرت  و  دنیا   
ً
قطعا )و  شد  ترجمه  چنین  و  کید  تأ بدون  وَل﴾ 

ُ
َواأْل

نمونه های بسیار زیاد این مورد تنها به ذکر دو نمونه اشاره می شود که اولی به آیات قیامت 

و دومی به آیات توکل مربوط می شود. انتخاب این دو بحث دلیل ویژه ای نداشته، بر مبنای 

نَبَْنا ِإَوَلَْك الَْمِصُي﴾ صورت گرفته که این 
َ
َْنا ِإَوَلَْك أ بََّنا َعلَيَْك تََوكَّ آیۀ چهارم سورۀ ممتحنه ﴿رَّ

گونه ترجمه شد )پروردگارا فقط بر تو توکل کرده ایم و فقط به سوی تو بازگشته ایم و بازگشت 

]همه[ فقط به سوی تو است(: 

بازگردانده  او  سوی  به  فقط  )و  آورده  تُرَْجُعوَن﴾  ﴿ِإَوَلْهِ  آیۀ245/بقره  درترجمۀ  ـ  الف 

می شوید(. همچنین در برگردان285/بقره ﴿ِإَوَلَْك الَْمِصُي﴾ آورده است )و بازگشت ]همه[ 

به سوی  تنها  بازگشت  )و  آورده  الَْمِصُي﴾ هم  ﴿ِإَوَلْهِ  تو است(. در3/تغابن  به سوی  فقط 

اوست(. و 55/آل عمران ﴿إَِلَّ َمرِْجُعُكْم﴾ را این گونه ترجمه نمود )بازگشت شما فقط به 

سوی من است(. و83/آل عمران ﴿وإَِلْهِ يُرَْجُعوَن﴾ نیز چنین ترجمه شد )و فقط به سوی 

این  آمده است.نمونه  آیه در36/انعام بدون )فقط(  بازگردانده می شوند(. اگرچه همین  او 

نیست.  بیشتر  نمونه های  ذکر  به  نیازی  بسیاری،  فرِط  از  که  است  زیاد  آنقدر  آیات  قبیل 

ولی در عین حال، شاید عجیب باشد که در پاره ای آیات، از چنین قیدهایی استفاده نشد 

تُرَْجُع  اّلِ  آیۀ210 )ِإَوَل  بقره در   در همین سورۀ 
ً
 زیاد است. مثال

ً
تقریبا آنها هم  که تعداد 
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اّلِ﴾  ﴿...فَعِنَد  اینکه  بازگردانده می شود(. و علی رغم  اُلُموُر( آورده ) همۀ امور به خدا 
آورد. 96/ قید  را در94/نساء )...فقط نزد خدا( ترجمه کرد؛ در134 همین سوره، بدون 

وَن﴾ هم چنین ترجمه شد )به سوی او محشور می شوید(. در حالی که  مائده ﴿إَِلْهِ ُترَْشُ

همین آیه در24/تحریم چنین برگردان گردید )و فقط به سوی او محشور می شوید(. در46/

آنان به  ( و بی هیچ قیدی چنین آمده )بازگشت 
َ

َمرِْجُعُهْم﴾ بدون ترجمۀ )ف ﴿فَإَِلَْنا  یونس 

سوی ماست(. در ترجمۀ40/مریم ﴿ِإَوَلَْنا يُرَْجُعوَن﴾ آورده )و )همه( به سوی ما بازگردانده 

کید چنین ترجمه نمود )و به  می شوند(. و 35/انبیاء ﴿ِإَوَلَْنا تُرَْجُعوَن﴾ را بدون )همه( و تأ

سوی ما بازگردانده می شوید(.

ب ـ اگرچه در بسیاری از آیات مربوط به توکل درست عمل شده؛ ولی این توجه و دقت 

  آیۀ122 و160/آل عمران ﴿َوَعَ 
ً
در همۀ موارد نبوده، گاهی کم دقتی در آن مشهود است. مثال

ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾ که با همین الفاظ یا مختصر تفاوتی در چندین آیۀ دیگر نیز تکرار شده 
ِ فَلَْيَتَوكَّ الَّ

است، از جمله در 11/مائده و 51/توبه و 11و12/ابراهیم به صورت )و مؤمنان باید فقط/تنها 

ُوَن﴾ را بدون  بر خدا توکل کنند( ترجمه شد. ولی در99/نحل و36/شوری ﴿َوَعَ َرّبِِهْم َيَتَوكَّ

تأکید واین گونه آورده )و بر پروردگارشان توکل می کنند(.

از موارد دیگری که به دلیل مقدم شدن جار و مجرور، قید تنها یا فقط را در برگردان 

آیات توکل آورده می توان از این آیات نام برد: 23/مائده ـ 89/اعراف ـ 2/انفال ـ 71و84/

یونس ـ 88/هود ـ 67/یوسف )دو بار(  ـ 30/رعد ـ 42/نحل ـ 59/عنکبوت ـ 38/زمر ـ 

10/شوری ـ 29/تحریم. 

ـ  علی رغم اینکه استاد در نقدهای خود به درستی تذکر می دهد که حال را نباید همانند 

 آیات15/یونس،73/مریم و7/احقاف 
ً
صفت ترجمه نمود؛ خود در مواردی چنین کرد. مثال

﴿ِإَوَذا ُتتَْل َعلَيِْهْم آيَاُتَنا بَّيَِناٍت...﴾ را )و هرگاه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود ...( ترجمه 
نمود. اما همین آیه در72/حج و25/جاثیه به درستی شکل قید حالت به خود گرفته و چنین 

ترجمه شد )و چون آیات ما،که به خوبی روشن است بر آنان خوانده شود ...(. ولی دوباره 

در43/سباء )و چون آیات روشنگر ما بر آنان خوانده شود...( برگردان شد که حداقل ایراد، 

عدم یکنواختِی ترجمۀ این قبیل آیات است. در36/قصص ﴿...بِآيَاتَِنا بَّيَِناٍت﴾ هم )...آیات 

روشنگر را( ترجمه شد که هم )نا( را ترجمه نکرد و هم بینات را صفت ترجمه نمود. در11/
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ُمَبّيَِناٍت ...﴾ درست و چنین ترجمه شد )پیامبری   ِ آيَاِت الَّ َعلَيُْكْم  َيتْلُو  ﴿رَُّسوًل  طالق 

اُط َرّبَِك  که آیات خدا را ـ که روشنگرند ـ  بر شما می خواند ...(. در126/انعام ﴿َوَهَذا ِصَ

ُمْسَتقِيًما﴾ به درستی به صورت حال و چنین ترجمه شد )و این است راه پروردگار تو که 
ُمْسَتقِيًما﴾ به شکل  اِط  َهَذا ِصَ نَّ 

َ
﴿َوأ مستقیم است(. ولی مشابه همین آیه در153/انعام 

وصفی و این گونه برگردان شد )و ]بگو[ که این راه مستقیم من است(.

 ـ هرچند نثر ترجمه، شیوا و رساست؛ اما به نظر می رسد تالش چشمگیری در جهت 

فارسی سازی آن به عمل نمی آید، آن گونه که در ترجمۀ استاد گرمارودی شاهد آن هستیم 

که به نظر می رسد در برخی موارد زیادی و حتی افراطی است. به باور نگارنده، از این ناحیه 

دو ایراد پدید آمده است که اگرچه قابل اغماض است؛ ولی اگر بنابر تجدید نظر باشد،چه 

که  است  این  اول  ایراد  شود.  اصالح  هم  چشم پوشی  قابِل  جزئِی  موارد  همین  که  بهتر 

 ترجمه نمی شوند 
ً
»معادل یابی« به دقت انجام نمی شود، به گونه ای که بعضی واژه ها اساسا

 درست 
ً
پاره ای موارد کامال از قضا در  به کار می رود که  برگردان  قرآنی در  تعبیر  و همان 

 جملۀ ﴿والُّ ُمِيٌط بِالاْكفِرِيَن﴾ را در آیۀ19/بقره که گرمارودی )و خداوند فراگیر 
ً
است. مثال

این گونه برگردان نمود )و خدا بر کافران احاطه دارد(. و در  کافران است( ترجمه کرده؛ 

برگردان شد )و  احْلَِساِب﴾ چنین  َسِيُع  ﴿َوالُّ  آیۀ202/بقره و19و199/آل عمران، عبارت 

خدا سریع الحساب است(. بی تردید، معادل یابی یا معادل سازی برای صفات خداوند در 

اواخر آیات، کاری بس دشوار بوده و شاید از لغزشگاه های ترجمۀ قرآن باشد. اما ترجمه 

نکردن برخی واژه ها نظیر )نصيباً( در 23و53/آل عمران و )حكم( در23 و55/آل عمران 

 نمی تواند مورد پذیرش باشد. چنانکه در 
ً
در حالی که معادل هایی در فارسی دارند، قطعا

آیات44و51/آل عمران )نصيب( را به درستی )بهره( ترجمه نمود. پس چرا در همۀ موارد 

 بناست معادل نیاید، بهتر است اصطالحاتی نظیر 
ً
یکسان ترجمه نشود؟ به عالوه، اگر واقعا

﴿قرضاً حسناً﴾ را در20/مزمل و آیات دیگر به جای )قرضی نیکو( به همان )قرض الحسنه( 
بار  و  هست  نیز  کامل تر  و  جامع تر  بلکه  افتاده تر،  جا  و  رایج تر  تنها  نه  که  نمود  برگردان 

فرهنگِی بیشتری را نیز به همراه دارد که ترجمۀ آن هرگز چنین معنایی را القا نمی کند. آیا 

 آنچه را که عرف از )قرض الحسنه( می فهمد، می توان با مفهومی که از )وامی نیکو( 
ً
واقعا

یا )قرضی نیکو( به ذهن می رسد یکسان دانست؟ از نمونه های دیگر می توان به این موارد 



     61  بررسِی ترجمۀ قرآن از آیت الله صالحِی نجف آبادی     

ـ 101/ فارسی تر است  ای(  )بیماری  اشاره کرد:52/مائده )مرض=مرضی( در حالی که 

مائده )ال تسألوا=سؤال نکنید( به جای )پرسش نکنید(  ـ 44/اعراف )ظالمین=ظالمان( به 

جای )ستمکاران( که در موارد دیگر،از جمله در سه آیۀ بعد در 47/اعراف آورده بودـ  103/

)فجار(  )تبهکاران( در86و142/اعراف. در14/انفطار  بجای  )مفسدین=مفسدان(  اعراف 

را )فاجران( ترجمه کرد. در حالی که در برابر )ابرار( قرار دارد که آن را )نیکان( برگردان 

نمود. و بهتر این بود که به جای )فاجران( تعبیر )بدکاران( به کار می برد. چنانکه در سورۀ 

مطففینن که )ابرار( و )فجار( مقابل هم قرار گرفتند، چنین کرد. در84/مائده )و ما لنا( را 

)و چیست ما را( ترجمه کرد در حالی که )و ما را چه شده است؟ ( رایج تر است. همچنین 

در 38/توبه )ما لکم( به )چیست شما را؟ ( برگردان شد؛ در حالی که در35/یونس و8/

حدید به درستی )شما را چه شده است؟ ( آورد اگرچه نمونه های این بخش چندان گسترده 

و زیاد نیست؛ولی به هر حال وجود دارد که به منظور پرهیز از طوالنی شدن بحث از ذکر 

موارد دیگر اجتناب می شود. 

اما اشکال دوم این است که»معادل سازی« ها هم در همۀ موارد چندان دقیق و مناسب 

نبوده، حتی مقبولیت عام پیدا نمی کند. برخی از این معادل ها ـ که البته چندان زیاد نیست 

ـ عبارت اند از: )عطا دادن( معادل )یرزق( در37/آل عمران و مواردی دیگر که آورده )عطا 

می دهد(؛ اگرچه در موارد دیگری نظیر164و194/آل عمران و 8 و 39/نساء و ... از )عطا 

کردن( استفاده نموده که رواج عام تری دارد. در حالی که به نظر می رسد )روزی می دهد( 

یا )می بخشد، از مصدر بخشیدن به معنای عطا کردن و نه بخشش به معنای آمرزیدن( 

فارسی تر و شاید مناسب تر هم باشد. در آیات91/نساء )باژگونه در آن افکنندشان( و در 

95 )آسیب مند( و در99 )ببخشدشان( آورده که تا حدودی ثقیل و سنگین هستند. در86/

ْهلَِك﴾ آورده )...بکوچان(. 
َ
ْسِ بِأ

َ
کهف )غروبگاه( و در90 )طلوعگاه( آورد.در81/هود ﴿فَأ

ْسِ بِعَِبادِي﴾ را )بندگانم را شبانه کوچ بده( آورده 
َ
ْن أ

َ
در حالی که در77/طه و52/شعراء ﴿أ

و در23/دخان )بندگان مرا شبانه به راه انداز( ترجمه کرده که رایج تر از )بکوچان( است. 

( را در34/قمر )بادی ریگ افشان( 
ً
در40عنکبوت )حاصب( را )ریگ افشان( و )حاصبا

و در17/ملک )تند بادی ریگ افشان( ترجمه کرد؛ در حالی که شاید معادل )ِشنباد( که 

گرمارودی به کار برده بهتر باشد. در42/قصص ﴿الَْمْقُبوِحنَي﴾ را )نکوهیدگان( ترجمه کرد. 
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اَها﴾ را )فرانیاموزند( ترجمه کرد. در20/شوری و چند  در35/فصلت و80/قصص ﴿َوَما يُلَقَّ

مورد دیگر )حرث(،  و در29/فتح )زرع( را )ِکشته( معنا کرد که اگرچه درست است؛ ولی 

چندان رایج نیست. در9/جن )مقاعد( را )نشستگاه هایی( آورد که رواجی ندارد. 

کید کرده است که در ترجمۀ قرآن،   ـ اگرچه استاد در برخی نقدهای خود با صراحت تأ

آنها   حکمتی در 
ً
باید در برگردان ظاهر نمود چرا که حتما حتی کلمه های تکراری را هم 

 در4/حدید که چهار بار )ما( 
ً
بوده؛ و خود در مواردی، در ترجمۀ حاضرچنین کرده و مثال

به کار رفته، هر چهار بار ترجمه شده است. ولی با کمال شگفتی، در موارد بسیاری در 

ویرایش ترجمۀ حاضر این نکته را مد نظر قرار نداده و تکراری ها را ترجمه نکرده است که 

هرچند از نظر فارسی نویسی بی اشکال و بلکه شیواست؛ ولی شاید دقت و امانت ترجمه 

را در برخی موارد دچار آسیب سازد. و یا الاقل بر طبق نقد و نظرهای استاد، در همۀ موارد 

جایز نباشد. بی آنکه در صدد بیان درستی یا نادرستِی چنین دیدگاهی باشیم، تنها از باب 

نمونه به مواردی اشاره می شود:

 ـ در159/بقره ﴿يلعنهم﴾ تکراری ترجمه نشد. در حالی که الاقل در این مورد می توان 

ِطيُعواْ الرَُّسوَل ...﴾ با انتخاب الفاظ و عباراتی متنوع، آن 
َ
ِطيُعواْ الَّ َوأ

َ
همانند آیۀ59/نساء ﴿أ

را در ترجمه ظاهر نمود؛ کاری که در بارۀ )ما أنزل( تکراری در آیۀ136/بقره و آیاتی دیگر 

انجام داد؛اگرچه در برخی موارد دیگر از جمله در50/نساء چنین نکرد. در74/فرقان نیز 

ضمیر )نا( ی تکراری ترجمه نشد. همچنین نه تنها در10/آل عمران و8/غافر ضمیر تکراری 

نُفِسُكْم﴾ 
َ
ْمَوالُِكْم َوأ

َ
نُفِسِهْم﴾ یا ﴿أ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
)هم( ترجمه نشد؛ بلکه در همۀ آیاتی که ﴿بِأ

آمده، چنین شد که هرچند از نظر فارسی نویسی درست و بی اشکال است؛ ولی شاید با 

برخی نقدهای استاد کوشا همخوان نباشد. این در حالی است که در آیۀ23 سورۀ نساء 

پانزده بار ضمیر )کم( آمده و همۀ این پانزده بار در ترجمه ظاهر شد. همچنین در31/نور 

چندین بار ضمیر )هّن( و در61/نور چند نوبت ضمیر )کم( آمده که همه ترجمه شدند.

ِطيُعواْ الرَُّسوَل﴾ 
َ
ِطيُعواْ الَّ َوأ

َ
 ـ اگرچه آیۀ59/نساء و54/نور و33/محمد و12/تغابن ﴿...أ

به درستی ـ و شاید تحت تأثیر ترجمۀ استاد گرمارودی ـ به صورت )... از خدا اطاعت 

کنید و از این پیامبر ... فرمان برید( ترجمه شد؛ ولی همین آیه در 92/مائده )از خدا و 

پیامبر اطاعت کنید( برگردان شد که حذف فعل به قرینه را نشان می دهد.
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نیازمند   
ً
قطعا و  بوده  نابسامان  آن  در  تکراری ها  که وضعیت  مواردی  از  دیگر  یکی  ـ   

رِْض﴾ است که ده ها بار در قرآن تکرار 
َ
َماَواِت َوَما ِف اأْل ِ َما ِف السَّ بازنگری است، آیۀ ﴿َوِلَّ

شده؛ و در پاره ای موارد، هر دو )مافی( ترجمه شد، و گاهی تنها به یک مورد بسنده گردید 

که به دلیل تعداد زیاد آن نیازی به ذکر نمونه و شاهد نیست. 

 ـ  از اینکه )اّن( را در موارد زیادی ترجمه نموده قابل تحسین است؛ولی آوردِن بسیار 

از  آن  به جای  اگر  که  حالی  در  نیست.  قبول  قابل  )اّن( چندان  برگردان  در  )همانا(  زیاد 

بودیم.  شاهد  ترجمه  در  را  تری  بیش  تنوع   
ً
قطعا می شد،  استفاده  هم  دیگری  معادل های 

در  گرمارودی  ترجمۀ  در  )اّن(  نشدن  ترجمه  موارد  معدود  از  که  ایشان  از  اینکه  ضمن 

چرا  نیست  که»معلوم  می دهد  تذکر  صراحت  با  و  نکرده  پوشی  چشم  هم  آیۀ69/مائده 

کید )إّن( صرف نظر کرده اند«  مترجم در اینجا برخالف روش خویش، از ترجمۀ حرف تأ

)کوشا،1385،ش49 ـ 50،ص186( پذیرفته نیست در ترجمه ای که ویراستاری اش را بر عهده 

داشتند، در موارد متعددی )إّن( را بدون ترجمه باقی گذاشته باشند.

مانند: 106/ ترجمه شدند،  اشتباه موصوف و صفتی  ترکیب های اضافی،به  برخی  ـ   

= شهادت الهی( که باید )گواهِی خداوند( باشد. 21/حج )مقامع من  اّل  مائده )شهادة 

و10/بروج  22/حج  باشد.  آهن(  ]جنس[  از  )گرزهایی  باید  که  آهنین(  حدید=گرزهای 

باشد.4/نوح   ) آتش ]سوزان[  باید )عذاب  که  الحریق=عذاب سوزان( در حالی  )عذاب 

در12/سباء  شود.  ترجمه  خداوند(  )اجل/مهلت/فرصت  باید  که  الهی(  الله=اجل  )أجل 

و5/ملک )عذاب السعیر( را )عذاب آتش افروخته( برگردان نمود. ولی در4/حج )عذاب 

]آتش( شعله ور( ترجمه کرد. و )اصحاب السعي( را در5/فاطر )اهل آتش افروختۀ ]دوزخ[( 

آورد. اما روشن نیست که چرا )عذاب الحيم( را در7/غافر )عذاب آتش شعله ور( ترجمه 

نمود؟ گویا آن را با )عذاب السعیر( اشتباه گرفته است. چنانچه در7/شوری )فی السعیر( 

( را )آتش افروخته( ترجمه 
ً
را )در آتش افروختۀ ]دوزخ[ ( برگردان کرد. و در13/فتح )سعیرا

کرد در حالی که نکره است و باید )آتشی افروخته( ترجمه شود، چنانچه در10و11/ملک 

و12/انشقاق به درستی چنین کرد.

ْحِت﴾ را در  الُوَن لِلسُّ كَّ
َ
لِلَْكِذِب أ اُعوَن   ـ  در حالی که ترجمۀ آیۀ42سورۀ مائده ﴿َسمَّ

ترجمۀ آقایان خرمشاهی و گرمارودی مورد انتقاد قرار می دهد که چرا بدون در نظر گرفتن 
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صیغه های مبالغۀ موجود در آن ترجمه کرده اند )کوشا،1376،ش17،ص15(؛ کوشا،1385،ش49 

ـ 50،ص186( و خود در ترجمۀ حاضر آن را همراه با مبالغه برگردان می کند؛ اما به روشنی 

 
ً
پیداست که در ترجمۀ حاضر، برگردان صیغه های مبالغه، وضعیت ناهماهنگی دارد. مثال

در10/نور )تواب( را )توبه پذیر( ترجمه کرد. در حالی که در آیات160و222/بقره و12/

حجرات )بسیار توبه پذیر( آورد. همچنین در207/بقره )رؤوف( را )بسیار مهربان( برگردان 

نمود، ولی در65/حج بدون مبالغه و )مهرورز( ترجمه کرد. در10/حشر )رؤوف رحیم( را 

بدون مبالغه و )مهرورز مهربان( آورد ولی در جایی که )غفور رحیم( بوده را )بسیار آمرزندۀ 

مهربان( آورده. همچنین در 58/کهف و82/طه و60/حج و15/سباء و32/فصلت )غفور( 

را )آمرزگار( ولی در65/حج و 28/فاطر و10/نوح به درستی )بسیار آمرزنده( آورد. ولی 

در دو آیۀ بعد، یعنی در30.فاطر )غفور شکور( را بدون مبالغه و )آمرزنده ای قدر شناس( 

ترجمه کرد. و همین تعبیر را در34/فاطر به صورت )بسیار آمرزندۀ قدر شناس( برگردان 

 
ً
نموده است. یعنی به فاصلۀ شش آیه دو گونه ترجمه را از یک عبارت شاهد هستیم. ضمنا

برخالف همۀ موارد در کل ترجمه که بی توجه به معرفه یا نکره بودن صفات خداوند در 

اواخر آیات، همه را معرفه ترجمه می کرد؛ آیۀ32/فاطر از معدود مواردی است که صفات 

نیز )صبار شکور(  برگردان گردید. چنانچه در 31/لقمان  به صورت نکره  با دقت  مذکور 

و  نکره  در33/شوری،  را  تعبیر  همین  ولی  کرد؛  ترجمه  شکرگزار(  )صبرپیشۀ  و  معرفه  را 

)صبرپیشۀ سپاسگزاری( ترجمه نمود. )در بین ترجمه های ممتاز موجود تنها ترجمۀ استاد 

بودن  نکره  یا  معرفه  به  آیات،  از  بخش  این  برگردان  در  که  برد  نام  می توان  را  گرمارودی 

را  )العزيزالغفار(  است(. همچنین در66/ص  داشته  مبذول  ی 
ّ

توجۀ جد اوصاف خداوند 

کرد.  ترجمه  آمرزنده(  بسیار  )پیروزمند  در42/غافر  را  آیه  همین  ولی  )پیروزمنِدآمرزنده( 

)بسیار  در17و30و44/ص  را  )أواب(  و  بخشنده(؛  )بسیار  35/ص  و   9 در  را  )وهاب( 

بازگشت کننده(؛ ولی در32/ق بدون مبالغه ترجمه کرد. همچنین در 49/فصلت )يؤوس 

قنوط( را )بسیار ناامید و دل سرد( ترجمه کرد.
فعل( نیز ترجمۀ یکسان و به سامانی نداشته از صفت 

َ
علی( مؤنث )ا

ُ
 صیغۀ )ف

ً
 ضمنا

معمولی تا صفت تفضیلی و عالی در نوسان است.در حالی که استاد بارها در مقاله های 

خود به نقد ترجمۀ دیگران از این منظر اقدام نموده است.  
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کیدها بهتر از بسیاری دیگر از ترجمه ها عمل کرده؛ ولی همچنان   ـ اگرچه در بحث تأ

مقال  خود  که  باشیم  آن  به  پرداختن  صدِد  در  بی آنکه  است.  اصالح  و  بازنگری  نیازمند 

 )
َ

 به یک مورد به عنوان نمونه اشاره می شود، و آن کاربرد )ِاّن ... ل
ً
مفصلی می طلبد؛ صرفا

کیدی ترجمه شد؛ ولی نه تنها در  هست که هرچند در موارد متعددی به درستی به شکل تأ

کید بوده   بر آوردن تأ
ّ

این مورد هم یکسان عمل نشد، بلکه حتی در جایی که سیاق آیه دال

 در ترجمۀ39/نمل )و ان لقوي امني( آورده )و من بر این ]کار[ توانا و 
ً
هم چنین نشد. مثال

 )
ً
/ قطعا

ً
امین ام(. در حالی که سیاق آیه نشان می دهد که باید قیدی همانند )بی گمان/ حتما

و لو در داخل قالب، در ترجمه بیاید که هرگز برخالف شیوایی و رسایی نیست. همچنین 

را  لغفور رحيم(  انّه  )و  آیۀ165  کید می آورد،  تأ با  به درستی  را  آیۀ146/انعام  که  در حالی 

کید )و همو بسیار آمرزندۀ مهربان است( برگردان می کند و در19/لقمان نیز آن را  بدون تأ

ترجمه نمی کند. همچنین در حالی که در18و21/مؤمنون آن را ترجمه کرد؛ در15/مؤمنون 

در  ناهماهنگ  این وضعیت  باید اصالح شود.  که  نیست  کم  موارد  این  از  نکرد.و  چنین 

( نیز مشاهده می شود که یک نمونۀ کوچک آن، 
َ

کید و ل موارد متعددی در برگردان )نون تأ

آیات7و10و11و13و58/عنکبوت است. چنانکه این نابسامانی در ترجمۀ )اّنا( و مشابۀ آن 

 در 7/قصص که به مادر موسی فرمان می رسد که وی 
ً
هم به خوبی مشهود است و مثال

 به )که( 
ً
کید بیاید، )انا( صرفا  در چنین مقامی باید تأ

ً
را به دریا بیفکن و نترس، که قاعدتا

ترجمه می شود.

 ـ در84/قصص )ما كنو يعملون( به جای )آنچه کرده اند( باید همانند دهها مورد دیگر 

طیبه=شهری  )بلده  برگردان15/سباء  در  )دلپذیر(  تعبیر  شود.  ترجمه  می کرده اند(  )آنچه 

ّيُِب﴾ را  دلپذیر( مناسب نیست.چنانکه مترجم خود متوجۀ آن شده و در10/فاطر ﴿الَْكُِم الطَّ

)سخن پسندیده( آورده و نه )سخن دلپذیر( که شاید کاربردش بیش از )شهر دلپذیر( باشد.

نَْهاُر﴾ به درستی یکسان 
َ
  ـ اگرچه در ترجمۀ عبارت پرکاربرد ﴿َجنَّاٍت َتْرِي ِمن َتْتَِها اأْل

عمل شده؛ ولی اگر به جای کلمۀ )جاری( از واژۀ فارسِی )روان( استفاده شود بهتر است. 

چنانچه تنها در یک مورد، در12/محمد چنین کرد. 

َعِن  ُكنَّا  ﴿َوَما  ّنا( را )نبوده ایم( ترجمه کرد. مانند17/مؤمنون 
ُ
ک ـ در برخی موارد )ما   

اْلَلِْق َغفِلنَِي﴾ که )و هیچ گاه از آفریدگان غافل نبوده ایم( ترجمه شد. در حالی که می توان 
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پرسید )هیچ گاه( معادل چیست؟ اگر به خاطر نکره در سیاق نفی است ـ که درست هم 

این شبهه را برطرف  )نبوده ایم(  به عالوه،  هست ـ چرا در ده ها مورِد دیگر چنین نشد؟  

نمی سازد که ـ نعوذ بالله ـ در آینده بخواهیم چنین کنیم. یعنی تعریفی جامع هست ولی 

مانع نیست. در چنین مقامی بهتر است )نیستیم( بیاوریم. همچنین در73/یوسف که از 

زبان برادران یوسف آمده ﴿َوَما ُكنَّا َسارِقنَِي﴾ چنین ترجمه شد )ما دزد نبوده ایم(. درحالی 

بیاوریم.  )نیستیم(  است  بهتر  و  نیست.  مانع   
ً
قطعا باشد،  هم  جامع  اگر  برگردان  این  که 

در86/یوسف هم )ما کّنا( را )نبوده ایم( آورد. 

 ـ  یکی از ویژگی های مهم ترجمۀ حاضر، که در موارد متعددی بروز کرده، پی بردن به 

حذف و ایجازها و آوردن آن در داخل قالب است که نمونه های بسیاری دارد مانند آیات11/

بتوان مهم ترین رسالِت  اگر  که  است  این  .... حق  و  ـ 90/مؤمنون  ـ 10 و20/نور  فرقان 

چنین   
ً
قطعا کرد،  خالصه  مکتوب  متنی  دقیِق  و  درست  برگرداِن  در  را  مترجمان  تمامِی 

اقدامی در مورد قرآن، کم ترین کاری است که باید انجام گیرد؛ و اصلی ترین وظیفۀ مترجم 

این است که با مراجعه به تفاسیر و کتاب های علوم قرآنی، موارد حذف و ایجاز را در آیات 

شناسایی کند، و آن را به خوبی در ترجمه بازتاب دهد. این جاست که باید گفت ِصرف 

عربی دانی و بالغت خوانی کفایت نمی کندـ  اگرچه بسیار ضروری و الزم استـ  و مترجم 

قرآن باید یکی از مهم ترین وظایف خویش را در انس با تفاسیر و دیگر دانش های قرآنی 

گاهی های الزم در امر ترجمۀ قرآن، به موارد حذف و ایجازها نیز  بداند، تا عالوه بر کسب آ

گاه شود تا ترجمه ای درست و صحیح از قرآن ارائه دهد )امانی،1389،ش48،ص127 ـ 131(  آ

همان گونه که از واژه پژوهی و مراجعه به کتاب های لغت نیز بی نیاز نخواهد بود. از آنجا 

که عالوه بر کتاب های بالغی، در کتاب های علوم قرآنی نیز حذف و ایجاز به عنوان دانشی 

مستقل مورد بررسی قرار گرفته، ضمن ارجاع طالبان تفصیل بیش تر به این کتاب ها یادآور 

می شود که در مقالۀ مذکور، نقایص برخی ترجمه های موجود در این زمینه هم مورد بحث 

قرار گرفته است )امانی، 1389،ش48،صص115 ـ 137؛نیز بنگرید: سیدی،1389،ش48،صص67 ـ 

89(. ترجمۀ حاضر از این نظر کارنامۀ قابل قبولی از خود ارائه داده است.

□
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