نقد و بررسی ترجمه قرآن حسین انصاریان
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چکیده
نقد ترجمه در میان پژوهشــگران ،امری مرســوم و متداول است و همچون
هدیهای از جانب ناقد به نقدشــونده بوده و سبب بهبود ترجمه و دقیقتر شدن
آن در آینده میشــود .نقد ترجمهقرآن در میان متخصصانعلوم قرآنی امری
پذیرفتهشــده است و تاکنون بیشتر ترجمههای قرآن ،مورد نقد قرار گرفتهاند.
گاهی اوقات ،نقدها موضوعی هستند؛ یعنی یک بحثادبی یا صرفونحوی
و ...در میــان ترجمههای مختلف ،یا یکترجمه نقد میشــود و گاهی نقدها،
ناظر به یکترجمه خاص است که ایننگارش از نوع دوم است.
در مقاله پیشرو سعی بر آن است که بر اساس قواعد عربی و اصولترجمه به نقد
ن مقاله کتابخانهای و
ترجمه حسین انصاریان پرداخت ه شود .روشتحقیق در ای 
توصيفی_تحليلی است .در اینترجمه لغزشهایی مانند خطا در ارائه معادلهای
واژگان ،اشــکاالتصرفیو نحوی ،نادیدهگرفتن معنای حروف تأکید ،رعایت
نشدن یکسانسازی در آیاتمشابه ،در نظر گرفتن برخی تقدیراتمحدودکننده
برای کلمات و کمدقتی در قرار دادن کروشــهها یافت شد ،همچنین در ترجمه
ایشان ،غفلت نسبت به برخی از عقاید مسلمشیعی نیز دیده میشود.
واژگان کلیــدی :ترجمه قرآن ،حســین انصاریان ،نقد ترجمه ،اشــکاالت
صرفی ،اشکاالت نحوی.
مقدمه

قرآن کریم ،نازل شــده از جانب خداوند به پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و مهمترین کتاب
مسلمانان است .امروزه ،ترجمه قرآن و رساندن پیام الهی به مردم جهان ،یک امر ضروری
است و باید به آن پرداخته شود .چرا که دعوت قرآن برای شنیدن پیام الهی ،عمومی و برای
اس
همه مردم است .قرآن درباره دعوت عمومی خود به مردم جهان میفرماید﴿ :ه َذا بَيَانٌ لِل َّن ِ
وَ هُدًى وَ مَوْع َِظ ٌة لِلْمُ َّتقِينَ﴾ (آلعمران )138/و ﴿ ُق ْل أَيُّ شَ ــيْ ٍء أَ ْکبَرُ شَ ــهَادَ ًة ُق ِل َّ ُ
الل شَ ِهيدٌ
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بَيْنِي وَ بَيْ َن ُکمْ وَ ُأوحِيَ إِلَيَّ ه َذا الْ ُقرْآنُ ِ ُلنْذِرَ ُکمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِن َُّکمْ لَ َت ْشهَدُونَ أَنَّ مَعَ َّ
اللِ آلِهَ ًة
ي ٌء مِمَّا ت ُْش ِر ُکونَ﴾ (انعام )19/سادهترین و
ُأ ْخرَى ُق ْل َال أَ ْشهَدُ ُق ْل إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّنِي بَ ِر 
آسانترین راه رساندن پیام قرآن به مردم جهان ،ترجمه قرآن به زبانهای مختلف دنیاست.
مسلمانان برای فهم افراد غیرعرب زبان ،اقدام به ترجمه قرآن به زبانهای مختلف کردند.
یکی از این زبانها که در دهههای اخیر شاهد ترجمههای فراوانی بوده ،زبان فارسی است و
ترجمههای قرآن به زبان فارسی ،در حال گسترش نیز میباشد .مترجمان مختلف ،متناسب
با نیازهای مختلف جامعه به ترجمه قرآن میپردازند و ترجمهها روز به روز پختهتر و دقیقتر
میشوند .اگرچه ممکن است که اشکاالتی نیز ،در ترجمه مترجمان وجود داشته باشد ،اما این
مانع اهمیت و ضرورت ترجمه برای قشرهای مختلف جامعه نمیشود.
امروزه ،پژوهشــگران قرآنی با دقت ،به نقد ترجمهها میپردازند و این نقدها سبب رشد
و پیشــرفت ترجمهها و بهتر شدن ترجمههای آینده میشــود .استاد انصاریان یکی از
مترجمان قرآن ،چندســالی است که ترجمه خود را منتشر کرده و تاکنون کسی به نقد
ترجمه ایشــان نپرداخته است .در این نگارش پس از معرفی ایشان ،ترجمه قرآن استاد
انصاریان نقد و بررســی میشود .این مقاله درصدد است ضمن بیان اشکاالت صرفی و
نحوی ترجمه انصاریان ،معادلهای صحیح آن را بیان نماید.
بیشتر ترجمههای فارســی قرآن مانند ترجمه الهى قمشهاى ،آيت اهلل مكارم شيرازى،
فوالدوند ،آيتى ،گرمارودی نقد شــدهاند؛ اما تاکنون نگارشــی با عنوان نقد و بررســی
ترجمه قرآن استاد انصاریان انجام نشده است و این نگارش ،اولین نگارش در این زمینه
است .در ادامه به نقدهایی که به ترجمههای قبلی شده است ،اشاره می شود.
نقد ترجمه الهی قمشــهای از آقای خرمشاهی در مجله ترجمان وحی شماره  7به چاپ
رسیده است .ایشان در این مقاله به افزودههای بیجا در ترجمه و جدا نکردن متن اصلی
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از ترجمه و نحوه ویراستاری آن نقد وارد میکند.
در نقد ترجمه آیت اهلل مکارم که در دو شــماره در مجله بینات شــماره  9و  11توسط
مرتضی کریمینیا چاپ شــده است؛ مواردی چون :الف) برخی موارد ترجمه نشده ،ب)
اشکاالت نحوی ساختاری ،ج) تفاوت و تضاد در تفسیر و توضیح ،د) اشکاالت لغوی و
صرفی ه) تفاوت یا تضاد در عبارتها ،ترکیبها یا آیات مشــابه ،و) بررسی برخی آیهها
که آزاد و غیر مطابق ترجمه شــده ،ز) تقدیرهای دلخواه و متغایر ،ح) بررســی نگارش
فارسی جمالت و ویرایش ظاهری ترجمه بررسی شده است.

در نقد ترجمه فوالدوند ،که آقای محمدعلى سلطانى با عنوان «نگاهى به ترجمه سوره
حمد و بقره در ترجمه استاد فوالدوند» در شماره  5بينات به چاپ رسانده است؛ ترجمه
سوره حمد و بخشی از سوره بقره مورد نقد قرار گرفته است.
نقد ترجمه آیتی را آقای سید حیدر علوینژاد در مجله پژوهشهای قرآنی در شماره 1
سال  1374به چاپ رسانده است .برخی از اشکاالت این ترجمه نارسايیهای ساختاری،
سهلانگاری در انتخاب معادل برای واژهها وعبارات ،عدول از قرائت مشهور موجود در
عالئم سجاوندی عنوان شده است و برای هر کدام نمونههایی ذکر شده است.
باتوجه به مطالبی که در پیشــینه بیان شــد ،باید گفت که تاکنون ترجمه انصاریان مورد
نقد قرار نگرفته اســت .همچنین نویســندگان این مقاله ،به نقد برخی از اشکاالت این
ترجمه مانند ارائه معادلهای واژگانی ناصحیح ،اشــکاالت صرفی و نحوی ،عدم رعایت
یکسانسازی در آیات مشابه و در نظر گرفتن برخی تقدیرات محدودکننده پرداختهاند که
کسی تاکنون به آنها اشاره نکرده است.
بحث و بررسی

نایراصنا نیسح نآرق همجرت یسررب و دقن

رسم الخط ،دخالت عنصر تفســير در ترجمه ،نابسامانیها در زبان ترجمه ،بیدقتی در

1ـ معرفی مترجم و ترجمه حسین انصاریان

اســتاد حسين انصاريان در  18آبان ماه ســال  1323در شهرستان خوانسار (از توابع استان
اصفهان) متولد شده است .وی وارد حوزه علمیه شده و سطوح عاليه را به اتمامرساند .ایشان
پس از تحصیالت به ســخنرانى و تألیف پرداخت .بيش از  9هزار نوار سخنرانى بىتكرار و
بيش از يكصد جلد کتاب در موضوعات مختلف علوم دينى دارد( .وب سایت استاد انصاریان،
بخش معرفی استاد حسین انصاریان)http://www.erfan.ir/farsi ،
برای معرفی ترجمه قرآن اســتاد انصاریان باید گفت که در این ترجمه اشکاالت موجود
در دیگر ترجمهها کمتر دیده میشــود .استاد انصاریان در معرفی ترجمه خویش در پایان
ترجمه قرآن مینویسد« :ترجمهاى را كه از قرآن در دست داريد ،حاصل چهار سال تالش

مســتمر است و با مراجعه به منابع علمى ارزشــمندى چون :إعراب القرآن ،علوم العربية،
مغني اللبيب ،مفردات راغب ،المنجد ،العين ،مصباح المنير ،فرهنگ معين ،مجمع البحرين،
و تفاسير الصافي ،الكشّ اف ،مجمع البيان ،الميزان ،أيسر التفاسير ،نور الثقلين ،روض الجنان
و ...نگاشته شده است( ».انصاريان ،ترجمه قرآن ،توضیحات آخر کتاب)605 ،
نکته مهم دیگری که مترجم به آن اشاره میکند این است« :متن ترجمه پس از سه بار
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بازنويسى و دو بار بازخوانى بهوسيله دو ويرايشگر بزرگوار ،پيش از چاپ به متخصصانى
از گروه بررســى ترجمهها كه نقدشــان مورد توجه محافل علمى است ،سپرده شد».
(انصاريان ،ترجمه قرآن ،توضیحــات آخر کتاب )605 ،آنان پس از چند تذكر عالمانه،
نظر خود را به اين صورت در نامهاى رسمى اعالم داشتند« :ترجمه شما از قرآن مجيد
بهوسيله كارشناسان مركز ،مطالعه و بررسى شد؛ حاصل ديدگاهها و نقطه نظرات ايشان
ذيال به اطالع مىرســد :ترجمه از نظر نگارش ســاده ،روان و قابل فهم همگان است
بهخصوص آنكه در موارد الزم توضيحاتى بر آن افزوده شده است .از ترجمه پيداست كه
در كار آن دقت به عمل آمده و از بسيارى از كاستىها و لغزشهايى كه براى مترجمان
پيش آمده دور است( ».انصاريان ،ترجمه قرآن ،توضیحات آخر کتاب)606 -605 ،
2ـ نقد ترجمههای قرآن

تاریخ نقد ترجمههای فارســی قرآن به زمان نقد شــهید مطهری نسبت به ترجمه قرآن
ابوالقاسم پاینده در سال  1324بر میگردد .نقدهایی که به ترجمههای قرآن میشود ،ابعاد
مختلفی دارد؛ گاهی ناظر به مسائل تفسیری است ،گاهی ناظر به مسائل زبان مبدأ مانند
بحثهای ادبی و لغوی اســت ،گاهی ناظر به زبان مقصد اســت و گاهی ناظر به مسائل
ویرایشی و عدم یکسانسازی آیات مشابه .در مواردی نیز حذف و اضافههای نابهجا مخل
ترجمه میشود .اشكاالت ساختاری (صرفی ،نحوی و دستوری) نیز از دیگر مسائل انتقادی
به مترجمان اســت .تقلید از دیگر مترجمان نیز یکی دیگر از اشکاالت واره بر مترجمان
است .برای آگاهی بیشتر از نقدهای ترجمهها و آسیبهای آنها میتوان به کتاب آسیب
شناسی ترجمههای قرآن اثر محمد علی رضایی اصفهانی رجوع کرد.
اما در ترجمه آقای انصاریان ایراداتی مانند اشکال در ارائه معادلهای واژگان ،اشکاالت
صرفی و نحوی ،اشــکال در ساختارهای زبانی ،نادیده گرفتن حروف تأکید ،اضافهها و
90

تقدیرهای ناصحیح ،یکسانســازی نکردن آیات مشابه و آسیبهای کالمی تفسیری
دیده میشود که در ادامه هر یک از آنها بررسی میشود.
3ـ اشکال در ارائه معادلهای واژگان

مترجمان قرآن ،با بررســیهای علمی خود برای واژههای قرآنی معادلهای فارســی
متناســب انتخاب میکنند که به آنها معادلهای واژگانی گفته میشــود .در اینجا به
بررسی صحت و سقم چند کلمه که توسط استاد انصاریان ارائه شدهاست ،میپردازیم.
3ـ1ـ  نمونه اول« :لَمْ يَلِدْ»

﴿لَمْ يَلِــدْ وَ لَمْ يُولَدْ﴾ (اخالص )3/مترجم آیه مورد نظر را اینگونه ترجمه کرده اســت
«كسى را نزاده ،و از كسى زاييده نشده است».
همانطور که مشخص است مترجم «لَمْ يَلِدْ» را به کسی را نزاده ترجمه کرده است با
دقت در ترجمه «نزاده» که برگرفته از زاییدن اســت ،در مییابیم که این صفت یعنی
«زاییدن» ،صفتی است که مخصوص جنس ماده یا زن میباشد .بنابراین ،ترجمه مورد

سواء» (فراهيدى ،بیتا: )71 ،8و کلمه والد از ریشه ولد ،به معنای پدر است.
کلمه لم یلد هم صفت مادر بودن و هم صفت پدر بودن برای خدا را نفی میکند .خداوند
در قرآن در رد گفتار کســانی که حضرت عزیر یا حضرت مســیح را پســر خدا میدانند؛
ى الْمَســيحُ ابْنُ َّ
میفرمایــد﴿ :وَ قالَتِ الْ َيهُودُ عُ َز ْيرٌ ابْنُ َّ
اللِ ذلِكَ َقوْلُهُمْ
اللِ وَ قالَتِ ال َّنصار 
ب ِ َأ ْفواهِ ِهــمْ يُضاهِؤُنَ َقو َْل الَّذينَ َك َفرُوا مِنْ َقب ُْل قا َتلَهُمُ َّ ُ
ن﴾ (توبه )30/کتاب
الل أَنَّى ُيؤْ َف ُكو 
مقدس و مســیحیت ،حضرت عیسی (علیهالسالم) را پسر خدا معرفی میکند .قرآن پسر
داشــتن برای خدا را نفی میکند﴿ :وَ قالُوا اتَّخَ َذ َّ ُ
الل وَلَدًا سُبْحانَهُ ب َْل لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ
َْ
ْض ُك ٌّل لَهُ قان ِ ُتونَ﴾ (بقره )116/با این حســاب آیه «لَمْ يَلِدْ» هم به نفی مادر بودن و
الر ِ
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نظر صفت مادر بودن را برای خداوند نفی میکند.
خلیل بن احمد درباره کلمه الْوَلَد میگوید« :اسم يجمع الواحد و الكثير ،و الذكر و األنثى

هم نفی پدر بودن میپردازد و ترجمه نزاده معنای دقیقی برای این آیه نیست .بهتر است
از کلمه فرزند برای آن استفاده شود که صفت مادر و پدر بودن را به طور کلی نفی میکند.
ترجمه صحیح و پیشنهادی برای «لم یلد» :فرزند ندارد و فرزند کسی هم نیست.

ت وَ َزوْجُكَ الْجَنَّ َة وَ ُكال مِنْها رَ َغدًا حَي ُ
ْث
3ـ2ـ نمونه دوم﴿ :و ُقلْنا يا آدَمُ اس ُْكنْ أَن ْ َ
الشجَرَ َة َفت َُكونا مِنَ َّ
شِئْتُما وَ ال تَ ْقرَبا هذِهِ َّ
الظالِمِينَ﴾ (بقره)35/

«و گفتيم :اى آدم! تو و همســرت در اين بهشــت سكونت گيريد و از هر جاى آن كه
خواســتيد فراوان و گوارا بخوريد ،و به اين درخت نزديک نشويد كه [اگر نزديک شويد]
از ستمكاران خواهيد شد».
کلمه «الجنه» معنای باغ میدهد .ترجمه آن به بهشت ،مخاطب را به اشتباه میاندازد که آدم و
حوا در بهشت موعود بودهاند .در حالی که براساس روایات ،بهشت موعود در روز قیامت است.
فیض کاشــانی در تفســير صافی روایتی را درباره جنت حضرت آدم (علیهالسالم) ذکر
میکنــد« :في الكافي و العلل و القمّيّ عن الصادق عليه الســام :أنّها كانت من جنان
الدنيا يطلع فيها الشــمس و القمر و لو كانت من جنــان الخلد ما خرج منها أبدًا ،و زاد
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القمّيّ :و لم يدخلها إبليس( ».فيض كاشانى:1415 ،)116 ،1
بســیاری از مفسران هم بر این باورند که جنت حضرت آدم (علیهالسالم) بهشت موعود نبوده
است( .صادقى تهرانى:1406 ،311 ،1؛ مكارم شيرازى 184 ،1 :1371 ،و بالغى ،بیتا)86 ،1 :
با این حســاب بهتر است که «الجنه» به باغ ترجمه شــود تا مخاطب گمان نکند که
حضرت آدم و همسرش در بهشت موعود بوده و از آنجا اخراج شده است.
ترجمه صحیح و پیشنهادی« :و گفتيم» :اى آدم! تو و همسرت در این باغ سکونت گيريد ...
4ـ ارائه معادلهای عربی به جای ترجمه فارسی

یکی از مشکالتی که در ترجمههای قرآن و حتی احادیث و ادعیه وجود دارد ،این است
کــه مترجم کلمه عربی را ترجمه نمیکند و آن کلمه عربــی را به عنوان ترجمه ارائه
میدهد .بهعبارت دیگر عربیزدگی در ترجمه متون قرآن و حدیث یکی از آســیبهای
جدی و اساســی اســت که مترجم باید از آن فاصله بگیرد و تــا جایی که امکان دارد
معادلهای فارســی برای ترجمه خود ارائه دهد .در ادامه به نمونههایی که مترجم دچار
عربیزدگی شده است ،اشاره میشود.
4ـ1ـ نمونه اول کلمه «طغیان»

کلمه َط َغى يط َغى ُطغْيانًا عربی اســت و جمهــرة اللغة درباره معنای آن میگوید« :كل
متجاوز حدَّه» (ابن دريد ،بیتا: )919 ،2یعنی هر چیزی که از حدش بگذرد.
ن معنی
مترجم محترم عبارت﴿ ُطغْيان ِ ِهمْ َيعْمَهُونَ﴾ (أنعام110/؛ يونس )11/را طغيانشــا 
ى و ﴿ ُطغْيانًا وَ ُكفْرًا﴾ (كهف)80/
کرده است .همچنین ﴿ ُطغْيانًا َكبيرًا﴾ (إسراء )60/به طغيان 

به طغيان ترجمه شده است .همانطور که مشخص است مترجم در این آیات طغیان را
معنا نکرده است و همان عبارت عربی را در ترجمه استفاده کرده است.
بهتر بود همانطور که در آیات (بقره15/؛ أعرافُ )186/
«طغْيان ِ ِهمْ » را به «سركشــى
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وتجاوزشــان» یا در (مائده64/و ُ )68
«طغْيانًا» را «سركشى» معنا کردهاند ،برای موارد
باال نیز از همین معادلهای فارسی استفاده میکردند.
ترجمه پیشنهادی :سرکشی.
4ـ2ـ نمونه دوم کلمه «فاسقین»

﴿...وَ ما يُض ُِّل بِهِ إِ َّال الْفاسِقين﴾ (بقره« )26 /و جز فاسقان را به آن گمراه نمىكند».
همچنین در آیات مختلفی کلمه فاسقان به فاسق معنا شده است( :صف5/؛ منافقون6/؛
مائده108/؛ أعراف145/؛ توبه24/؛ توبه53/؛ توبه80/؛ توبه)96 /

بهتر بود همانطور کــه مترجم در آیات (أنبياء74/؛ نمل12/؛ قصص32/؛ ذاريات46/؛
حشر5/؛ مائده25/؛ مائده26 /؛ أعراف )102/کلمه فاسق را به معنای نافرمان یا نافرمان
و بــدکار ترجمه کرده اســت؛ موارد باال را نیز به همینگونه با اســتفاده از معادلهای
فارسی ترجمه میکرد؛ نه اینکه کلمه عربی عینًا در ترجمه ذکر شود.
4ـ3ـ نمونه سوم کلمه «مجرمین»

مترجــم آیه ﴿ ...وَ ال ُيرَدُّ ب َْأسُــهُ ع َِن الْ َقوْ ِم الْمُجْ ِرمين﴾(أنعــام )147/را اینگونه ترجمه
در آیات (يوســف110/؛ ابراهیم49/؛ صافات34/؛ قلم )35/کلمه مجرمین معنا نشده و
همان عبارت عربی مجرمین آمده است.
جرْمُ :الذنب» (ابنمنظور ،بیتا: )91 ،12مترجم نیز
درباره معنای جرم گفته شده که« :ال ُ
در آیه(أنعام55/؛ أعراف40/و84؛ يونس 13/و  )75کلمه مجرمین را به گنهکاران و در
آیه  12حجر به بدکاران ترجمه کرده اســت ،که به نظر میرسد استفاده از معادلهای
فارســی بهتر از معادلهای عربی اســت و باید برای موارد باال که کلمه مجرمین معنا
نشده و عینًا در ترجمه استفاده شده است ،از همین معادلهای فارسی استفاده شود.
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کرده است  ،...« :ولى عذاب او هم از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد ».همچنین

5ـ اشکاالت صرفی

در این بخش مواردی از اشکاالت صرفی که مترجم رعایت نکرده است ،ارائه میشود.
5ـ1ـ صیغه مبالغه

صیغه مبالغه بر زیادی یک صفت اشــاره میکند و وزنهایَ :فعَّال ،مانند :رَ َّزاق (بسيار
روزىدهنده) ،تَوَّاب (بسيار توبهكننده) و ُفعُّول ،مانند :سُبُّوح (بسيار پاک)ُ ،قدُّوس (بسيار
من ّزه) و  ...از اوزان صیغه مبالغه هستند که مترجم باید معنای مبالغه و زیادت یک صفت
را در ترجمه آنها نشان دهد .در ادامه به مواردی که مترجم به آنها دقت الزم نداشته
است ،اشاره میشود.
5ـ1ـ1ـ نمونــه اول﴿ :وَ إِنِّــي ل َ َغ َّفارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَم َ
ِــل صالِحًا ُثمَّ اهْتَدى﴾
(طه)82/

«و مسلمًا من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته انجام داد،
سپس در راه مستقيم پايدارى و استقامت ورزيد».
کلمه «لَ َغفَّارٌ» صیغه مبالغه اســت و بر کثرت داللت میکند .کلمه بســیار و مانند آن
معادل مناســبی برای نشان دادن صیغه مبالغه است که مترجم محترم در آیه  42غافر
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این مســئله را رعایت کرده اســت﴿ :وَ أَنَا أَدْعُو ُكمْ إِلَى الْعَزي ِز الْ َغفَّار﴾ (غافر« )42/و من
شــما را به تواناى شكستناپذير و بسيار آمرزنده مىخوانم ».همچنین مترجم در آیات
(ص66/؛ زمــر5/؛ نوح )10/کلمه غفار را به خوبی و با ذکر کلمه «بســیار» معنا کرده
اســت که نشــاندهنده دقت ایشــان در ارائه معنای صیغه مبالغه در این آیات است.
بنابراین ترجمه صحیح «بسیار آمرزنده» است.

5ـ1ـ2ـ  نمونه دوم ...﴿ :إِنَّ في ذلِكَ َلياتٍ ل ُِك ِّل َصبَّا ٍر َش ُكو ٍر﴾ (ابراهيم)5/

« ...بىترديد در اين روزهاى خدا براى هر شكيباى سپاسگزارى نشانههايى [از توحيد،
ربوبيّت و قدرت خدا] است»
همانگونه که برخی کتابهای اعراب قرآن اشــاره کردهاند؛ کلمه صبار و شکور ،صیغه
مبالغه است( .محمودصافى:1418 ، )157 ،13و صیغه مبالغه به زیادی یک صفت اشاره
دارد؛ پس در ترجمه باید از کلماتی مانند بسیار یا زیاد و امثال آن استفاده کرد تا معنای
صیغه مبالغه را برســاند .آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای صیغه مبالغه آیه را این
چنین ترجمه کردهاند[ :چرا] كه حتمًا در آن (يادآورىها) براى هر بسيار شكيباى بسيار
سپاسگزار ،نشانههاى (عبرتآموزى) است.

الزم به ذکر اســت که عبارت ﴿ ...إِنَّ في ذلِكَ َلياتٍ ل ُِك ِّل َصبَّا ٍر شَ ُكو ٍر﴾ عالوهبر مورد

باال در سه جای دیگر ،در قرآن آمده است( :لقمان31/؛ سبأ19/؛ شورى )33/که در هیچ
یک معنای صیغه مبالغه رعایت نشده است.
ترجمه صحیح :بسیار صبور یا بسیار شکیبا.
5ـ2ـ اسم فاعل

اســم فاعل عمل فعل را انجام میدهد و جایز اســت که اسم نکرهی قبل خود را وصف کند،
همانطور که با فعلی که آن اسم از آن مشتق شده است و تذکیر و تأنیث میپذیرد و الف و الم
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بر آن داخل میشود؛ همچنین جمع بسته میشود؛ وصف میشود (ابن سراج)122 ،1 :2010 ،
اســم فاعل به معنــای انجامدهندگی و فاعلیت چیزی اشــاره دارد .در قرآن کریم نیز
مواردی از اسم فاعل وجود دارد که به انجامدهندگی چیزی یا کاری اشاره دارد .در ادامه
نمونههایی که از نظر مترجم مغفول مانده است ،ذکر میشود.

َّاس مَنْ يُجاد ُِل فِي َّ
اللِ ب ِ َغيْ ِر عِل ْ ٍم وَ ال هُدىً وَ ال
5ـ2ـ1ـ  نمونــه اول﴿ :وَ مِنَ الن ِ

ِتاب مُني ٍر﴾ (حج)8/
ك ٍ

«و از مردمان كسى است كه همواره بدون هيچ دانشى [بلكه از روى جهل و نادانى] و

بدون هيچ هدايتى ،و هيچ كتاب روشنى درباره خدا مجادله و ستيزه مىكند».
ِتاب مُني ٍر» را به كتاب روشنى ترجمه
عالوهبر این آیه ،مترجم در آیه (لقمان )20/نیز «ك ٍ
کرده است.
کلمه منیر اسم فاعل از نور است و معنای انجامدهندگی و کنندگی دارد با توجه به این
مســئله معنای صحیح« ،كتاب روشنىبخش» یا «کتاب روشنگر» و امثال آن است که
معنای اسم فاعل را نشان میدهد.

رُس ٌ
ِتاب الْمُنير﴾؛«اگر [اين يهوديان بهانهجو] تو
ُــل مِنْ َقبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ ال ُّزبُ ِر وَ الْك ِ
را تكذيب كردند ،غمگين مباش ،مســلمًا رسوالنى هم كه پيش از تو داليل روشن ،و
نوشتهها [ى مشتمل بر پند و موعظه] و كتاب روشنگر آورده بودند ،تكذيب شدند؟»

5ـ2ـ2ـ  نمونه دوم ﴿ :إِنَّ َّ
اللَ م ُْخ ِرجٌ ما تَح َْذرُون﴾ (توبه)64/

«بگو :مسخره كنيد ،خدا آنچه را از آن بيمناك و نگرانيد ،آشكار خواهد كرد».
کلمه «م ُْخ ِرجٌ» در این آیه اسم فاعل است و معنای انجامدهندگی میدهد که مترجم
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بهتر بود همانگونه که در آیه (آلعمران )184/کتاب منیر را به کتاب روشــنگر ترجمه
کردهاند ،موارد باال را نیز به کتاب روشــنگر ترجمــه میکردند ﴿ َفإِنْ َك َّذبُوكَ َف َقدْ ُك ِّذبَ

محترم به آن دقت نداشــته است .ترجمه صحیح اسم فاعل که آقای رضایی اصفهانی
ارائه دادهاند عبارتســت از( :اى پيامبر) بگو« :ريشــخند كنيد! كــه خدا برونآورنده (و
فاشكننده) چيزى است كه [از آن] بيم داريد».
6ـ اشکاالت نحوی

در این بخش به برخی از اشکاالت نحوی پرداخته میشود.
6ـ1ـ حال

در زبان عربی حال به سه صورت مفرد ،جمله و شبه جمله میآید .گاهی مترجمان دچار
غفلتهایی نســبت به ارائه معنای حال میشوند و حال را به صورت صفت و عطف و
غیره ترجمه میکننــد .در ادامه به نمونههایی که مترجم ،معنای حال را رعایت نکرده
است ،اشاره میشود.

6ـ1ـ1ـ نمونــه اولَّ :
﴿اللُ يَسْــتَهْ ِزئُ ب ِ ِهــمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي ُط ْغيان ِ ِهــمْ يَعْمَهُونَ﴾
(بقره)15/

«و آنان را در سركشــى و تجاوزشــان مهلت مىدهد [تا در گمراهىشان] سرگردان و
حيران بمانند».
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عبارت « َيعْمَهُونَ» حال اســت و باید مترجم حال بودن این عبارت را در ترجمه نشان
دهد .بهتر اســت مانند آقای فوالدوند معنای حال رعایت شده و اینگونه ترجمه شود:
«خداوند اســت كه آنها را به ريشخند مىگيرد و آنان را در سركشىشان در حالى كه
سرگشتهاند فرو مىگذارد».
الزم به ذکر اســت که عبارت «في ُطغْيان ِ ِهمْ يَعْمَهُونَ» در دیگر آیات نیز آمده اســت:
(أنعــام110/؛ أعراف186/؛ مؤمنــون 75/؛ یونس )11/که تنهــا در (انعام )110/کلمه
(پیوســته) را در ترجمه آورده که ممکن اســت به نوعی معنای حال بدهد؛ اما در موارد
دیگر ،معنای حال رعایت نشده است.

يل َّ
اللِ َفتَبَيَّنُوا وَ ال
6ـ1ـ2ـ نمونــه دوم﴿ :يا أ َ ُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا َضرَبْتُمْ فِي سَــبِ ِ
َض الْحَياةِ الدُّنْيا َفعِنْدَ َّ
ْت مُؤْمِنًا تَبْتَ ُغونَ عَر َ
اللِ
تَ ُقولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَي ُْكمُ السَّالمَ لَس َ

مَغانِمُ َكثِيرَ ٌة ( ﴾...نساء)94/

«اى اهل ايمان! هنگامى كه در راه خدا [براى نبرد با دشــمن] سفر مىكنيد [در مسير
سفر نســبت به شــناخت مؤمن از كافر] تحقيق و تفحّص كامل كنيد .و به كسى كه
نزد شما اظهار اســام مىكند ،نگوييد :مؤمن نيستى[ .تا] براى به دستآوردن كاالى
بىارزش و ناپايدار زندگى دنيا [او را بكشــيد ،اگر خواهان غنيمت هســتيد] پس [براى
شما] نزد خدا غنايم فراوانى است»... .
در این آیه مترجم «تَبْ َتغُونَ» را ســببی ترجمه کرده است ،در صورتی که در محل نصب
است و حال از فاعل «تقولوا» است .آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای حال ،آیه مورد
نظر را اینگونه ترجمه کرده است :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه (براى جهاد)
در راه خدا سفر مىكنيد ،پس تحقيق كنيد؛ و به كسى كه (اظهار اسالم مىكند و) با شما
طرح صلح مىافكند ،نگوييد« :مؤمن نيســتى ».در حالى كه زندگى ناپايدار پست (دنيا و
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غنائمش) را مىجوييد ،چرا كه غنيمتهاى فراوانى (براى شما) نزد خداست.
6ـ2ـ الی نفی جنس

الی نفی جنس بر ســر مبتدا و خبر میآید و اســم را منصوب و خبر را مرفوع میکند.
علت اینکه این ال ،نفی جنس نامیده شــده این است که این ال ،حقیقت نکرهای را به
طور کلی نفی میکند .پس وقتی گفته میشود «ال َ
رجل فی الدار» وجود جنس مرد را
از خانه نفی میکند و نمیتوان گفت بل رجالن ،بر خالف الیی که عمل لیس را انجام
میدهــد .در قرآن هم الی نفی جنس و هم الی نفی به کار رفته اســت .برای نمونه

«ال رَيْبَ» در آیهی ﴿ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُ َّتقين﴾ (بقره )2/الی نفی جنس
اســت و در آیهی ﴿ال الشَّ مْسُ َي ْنبَغِي لَها أَنْ ُتدْ ِركَ الْ َقمَر﴾ (یس )40/الی نفی است .در
تمایز ال نفی جنس با الی نفی ،باید از الفاظی شبیه هیچ و هرگز و  ...که نشانگر نفی
جنس است ،استفاده شود؛ چرا که مث ً
ال در آیه ذکر شده الریبَ با الریبُ و همچنین ال
الهَ با ال الهُ فرق میکند؛ لذا برای نشــان دادن این تفاوت باید از الفاظی که بیانگر نفی
جنس است ،استفاده شود.
اســت (نبوی )116-107 :1393 ،در ادامه به چند نمونه از اشکاالت دربارهی الی نفی
جنس پرداخته میشود.

ت الْعَلِيمُ
6ـ2ـ1ـ نمونــه اول﴿ :قالُوا سُــبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنــا إِنَّكَ أَن ْ َ

الْحَكِيمُ﴾ (بقره)32/

«گفتند :تو از هر عيب و نقصى من ّزهى ،ما را دانشــى جز آنچه خودت به ما آموختهاى
نيست ،يقينًا تويى كه بسيار دانا و حكيمى».
بهتر بود اینگونه ترجمه شود «ما را هیچ دانشی جز آنچه خودت به ما آموختهاى نيست»
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نویسنده این مقاله ،در مقالهای جداگانه به بررسی الی نفی جنس در ترجمهها پرداخته

ِّين َقدْ تَبَيَّنَ الر ُّْشــدُ مِنَ ال ْ َغيِّ َفمَنْ ي َْك ُفرْ
6ـ2ـ2ـ نمونــه دوم﴿ :ال إِ ْكراهَ فِي الد ِ
اللُ
اللِ َف َقدِ اسْتَ ْمسَــكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقــى ال انْفِصامَ لَها وَ َّ
الطا ُغــوتِ وَ يُؤْمِنْ ب ِ َّ
ب ِ َّ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره)256/

«در دين ،هيچ اكراه و اجبارى نيســت [كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به
پذيرفتن دين كند ،بلكه هر كســى بايد آزادانه با به كارگيرى عقل و با تكيه بر مطالعه
و تحقيق دين را بپذيرد] .مسلمًا راه هدايت از گمراهى [به وسيله قرآن ،پيامبر و امامان
معصوم] روشــن و آشــكار شده اســت .پس هر كه به طاغوت [كه شيطان ،بت و هر
طغيانگرى اســت] كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد ،بىترديد به محكمترين دستگيره
كه آن را گسستن نيست ،چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست».
مترجم الی نفی جنس را در ال اکراه رعایت کرده اما به «ال انفصام لها» دقت نداشته
است .بهتر بود کلمه هیچ یا هرگز در ترجمه میآمد و اینگونه ترجمه میشد :بىترديد
به محكمترين دستگيره كه آن را (هیچ) گسستن نيست ،چنگ زده است...

قيل لَهُــمْ ال إِلهَ إِالَّ َّ
6ـ2ـ3ـ نمونــه ســوم﴿ :إِنَّهُمْ كانُــوا إِذا َ
اللُ يَسْــت َْكبِرُون﴾
(صافات)35/
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«زيــرا آنان چنين بودند كه هر زمان به آنان مىگفتند :معبودى جز خدا نيســت ،تكبّر
مىكردند».
در اینجا هم مترجم به معنای الی نفی جنس دقت نکرده است.
در قرآن  1‘563بار حرف ال آمده ،که از این میان  112مورد آن الی نفی جنس است.
(اخوان مقدم و نبوی )116-107 :1393 ،مترجمان باید در این  112مورد ،دقت کافی
را داشته باشند و معنای الی نفی جنس را برسانند.
7ـ ساختارهای زبانی

در زبان عربی برخی ســاختارها وجود دارند که معانی خاصی را ارائه میدهند؛ یکی از
این ساختارها ماضی استمراری است.
7ـ1ـ ماضی استمراری (کان +فعل مضارع)

«فعل کان+فعل مضارع» معنای ماضی اســتمراری میدهد و ترجمه آن در فارسی به
صورت «می+ماضی ساده» میآید .مثال﴿ :و ََل ُتس َْألُونَ عَ ّمَا َكانُوا َيعْمَ ُلونَ﴾ (بقره)114/
و بر آنچه انجام می دادند ،بازخواست نمیشوید( .جواهری)217 :1393،

در ادامــه نمونههایی را که مترجم در آنها معنای ماضی اســتمراری را رعایت نکرده
است ،ذکر میشود.
7ـ1ـ1ـ نمونــه اول﴿ :وَ الَّذِيــنَ َك َّذبُــوا بِآياتِنــا يَمَسُّــهُمُ الْعَذابُ بِمــا كانُوا

يَ ْفسُ ُقونَ﴾(انعام)49/

«و آنان كه آيات ما را تكذيب كردند ،به ســزاى نافرمانىهايشان عذاب به آنان خواهد
رسيد».
همانطور که مشخص اســت عبارت «بِما كانُوا يَ ْفسُقُونَ» معنای ماضی استمراری را
میرساند که مترجم آن را منعکس نکرده است.
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ترجمه صحیح :و كســانى كه آيات ما را تكذيب كنند ،ايشــان را عذاب رسد به سبب
زشــتكاریهايى كه مىكردند( .جاللالدین فارسی) مترجمانی که استمرار این آیه را
صحیح ترجمه کردهاند (عالوهبر ترجمه آقای فارسی) ،عبارتند از :فوالدوند ،گرمارودی،
ابوالحسن شعرانی ،زینالعابدین رهنما ،رضایی اصفهانی ،برزی و آدینهوند.
7ـ1ـ2ـ نمونــه دوم﴿ :يَــوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نا ِر جَهَنَّمَ َفت ُْكــوى بِها ِجباهُهُمْ وَ
جُنُوبُهُمْ وَ ُظهُورُهُمْ هذا ما َكنَ ْز ُتمْ ِلَن ْ ُفس ُِكمْ َف ُذو ُقوا ما ُكنْتُمْ ت َْكنِزُونَ﴾ (توبه)35/

«روزى كــه آن اندوختهها را در آتش دوزخ به شــدّت گرما دهند و پيشــانى و پهلو و

پشتشــان را به آن داغ كنند [و بــه آنان نهيب زنند] اين اســت ثروتى كه براى خود
اندوختيد ،پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد».
عبارت « َف ُذو ُقوا ما ُك ْن ُتمْ تَ ْكنِ ُزونَ» معنای ماضی اســتمراری را میرســاند .آقای برزی
این آیه را صحیح ترجمه کرده است« :پس [طعم] چيزى را كه مىاندوختيد ،بچشيد»
مترجمانی که معنای ماضی اســتمراری این آیــه را رعایت کردهاند ،عبارتند از :پاینده،
صادقی تهرانی ،ترجمان القرآن ،خسروی ،رضایی ،رهنما ،فارسی ،فوالدوند ،گرمارودی،
نمـونههای دیگر که متـرجم معنای ماضی استمـراری را نرسـانده است ،عبارتست از:
﴿مَنْ كانَ يُ ِريدُ الْعِ َّز َة َفلِلَّهِ الْعِ َّز ُة جَمِيعًا ( ﴾...فاطر )10/برخی از مترجمان برای نشان دادن
ماضی استمراری از واژه همواره استفاده کردهاند؛ مترجم میتوانست از این کلمه برای
نشان دادن معنای ماضی استمراری استفاده کند.
همچنین در آیه ﴿ ...وَ أَنْ تَ ُصومُوا خَ يْرٌ لَ ُكمْ إِنْ ُك ْن ُتمْ تَعْلَمُونَ﴾ (بقره )184/و آیه ﴿ َفإِنْ خِ ْف ُتمْ
جــال أَوْ رُ ْكبانًا َفإِذا أَمِ ْن ُتمْ َفا ْذ ُكرُوا َّ َ
َف ِر ً
الل َكما عَلَّم َُكمْ مــا لَمْ تَ ُكونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (بقره)239/
مترجم معنای استمرار را رعایت نکرده است.
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مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مکارم.

8ـ حروف تأکید

حروف در زبان ادبیات عرب بســیار مهم هستند و ریزهکاریهای زیادی دارند .مترجم
باید به حروف و معانی آن دقت کافی داشــته باشد .برخی از حروف تأکید عبارتند از باء
(زائد) ،قد و نون خفیفه و ثقیله.
8ـ1ـ حرف زائد باء

برخی از حروف در زبان ادبیات عرب زائد هســتند و معنای تأکید میدهند .در ادامه به
نمونههایی که مترجم معنای تأکید را در حروف رعایت نکرده است ،اشاره میشود.

ول آمَنَّا ب ِ َّ
 ي ُق ُ
ــاللِ وَ بِالْيَو ِْم ْالخِ ِر وَ ما هُمْ
َّاس مَنْ َ
8ـ1ـ1ـ نمونــه اول﴿ :وَ مِنَ الن ِ
بِمُؤْمِنِينَ﴾ (بقره)8/

«و گروهــى از مردم [كه اهل نفاقاند] مىگويند :ما به خدا و روز قيامت ايمان آورديم،
در حالى كه آنان مؤمن نيستند».
مترجــم محترم در اینجا حرف باء را ترجمه نکرده اســت .باء در اینجا به معنای تأکید
است .درویش درباره «بِمُؤْمِنِينَ» میگوید :الباء حرف جر زائد للتوكيد( .درويش:1415 ،
 )32 ،1بــرای ترجمه تأکید باید کلمــهای مانند هرگز یا اصال و غیره که بیانگر معنای
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تأکید اســت بیاید  :در «حالى كه آنان اصال مؤمن نيستند یا هرگز اهل ایمان نیستند».
و امثال آن که بیانگر معنای تأکید است.

8ـ1ـ2ـ نمونه دوم﴿ :وَ مَا َّ
اللُ بِغاف ٍِل عَمَّا تَعْمَلُون﴾ (بقره)74/

«و خدا از آنچه انجام مىدهيد بىخبر نيست».
در اینجا نیز حرف باء ترجمه نشــده اســت .بهتر بود از کلماتی مثل هرگز و امثال آن
برای نشــان دادن تأکید استفاده میشد .ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نسبت به
معنای تأکید دقیقتر عمل کرده است« :و خدا از آنچه مىكنيد هرگز غافل نيست».
عبارت ﴿وَ مَا َّ ُ
الل (وماربک) بِغاف ٍِل عَمَّا تَعْمَ ُلونَ﴾ در قرآن  9بار آمده است( .بقره،۸۵ ،74/
 144 ،140و 149؛ آلعمــران99/؛ أنعام132/؛ هود123/؛ نمل )93/که مترجم محترم
تنها در آیه  123هود معنای تأکید را رعایت کرده است« :و پروردگارت از كارهايى كه
مىكنيد ،هرگز غافل نيست!»
بهتر است که  8مورد دیگر نیز مانند این آیه اصالح شود.
8ـ2ـ حرف قد

حرف قد از حروف تحقیق اســت که وقتی بر ســر فعل ماضــی میآید ،معنای تأکید
میدهد.

يــت أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ َّ
اللِ ُق ْل ال
8ـ2ـ1ـ نمونــه اولُ ﴿ :ق ْل إِنِّي ن ُ ِه ُ
ت إِذًا وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (انعام)56/
أَتَّبِعُ أَهْوا َء ُكمْ َقدْ َضلَل ْ ُ

«بگو :من از پرستيدن كسانى كه شما به جاى خدا مىپرستيد ،نهى شدهام .بگو :من از
هواهاى نفســانى شما پيروى نمىكنم ،كه در آن صورت گمراه شدهام و از راهيافتگان
نخواهم بود».
بهتر بود برای نشان دادن تأکید از کلماتی مانند قطعًا ،حتمًا و امثال آن استفاده میشد.
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ترجمه شعرانی با آوردن کلمه حقیقت معنای قد را به نوعی رسانده است« :بگو پيروى
نمیكنم مرادهاى شما را ،به حقيقت گمراه شده باشم آن گاه و نباشم از هدايتيافتگان»
صلْنَا ْالياتِ لِ َقو ٍْم يَ َّذ َّكرُونَ﴾ (انعام)126/
8ـ2ـ2ـ نمونه دومَ ...﴿ :قدْ َف َّ

« ...ما آيات را براى گروهى كه متذ ّكر مىشوند ،بيان كرديم».

در اینجا نیز قد برای تحقیق و تأکید اســت( .صافــى:1418 ، )279 ،8بهتر بود مانند
آقای جاللالدین فارسی معنای تحقیق و تأکید قد رسانده میشد :بهيقين آيات را براى
مردمى كه پند مىپذيرند ،تشريح كرديم.

8ـ3ـ نون ثقیله و خفیفه تأکید

یکی از حروف تأکید در زبان عربی نون خفیفه و ثقیله اســت که بعد از فعل و متصل به
آن میآید و معنای تأکید را میرساند .مترجم باید در ترجمه به معنای تأکید آن توجه کند.
8ـ3ـ1ـ نمونه اول﴿ :الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ َفال ت َُكونَنَّ مِنَ الْمُمْتَ ِرين﴾ (بقره)147/

«[اين] حق [تغيي ِر قبله] از سوى پروردگار توست؛ بنابراين از ترديدكنندگان مباش».
برای رساندن معنای تأکید ،بهتر بود از کلمه هرگز یا امثال آن استفاده میشد.

(زمر)65/

« ...اگر مشرک شوى ،همه اعمالت تباه و بىاثر مىشود و از زيانكاران خواهى بود».
بهتر بود به جای اینکه اینگونه ترجمه شود «و از زیانکاران خواهی بود»؛ نون تاکید در
نظر گرفته میشد و اینگونه ترجمه میشد« :و حتما از زیانکاران خواهی بود»
9ـ اضافهها و تقدیرها

در مواردی مترجم ،اضافههایی (توضیحها یا تقدیرهایی) را برای برخی کلمات و عبارت
قرآنی در نظر میگیرد که منظور آیه را واضحتر برســاند .در ادامه به نمونههایی از آن
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ت لَيَحْب ََطنَّ عَمَلُكَ وَ لَت َُكونَنَّ مِنَ الْخاسِ ِرينَ﴾
8ـ3ـ2ـ  نمونه دوم ...﴿ :لَئِنْ أ َ ْشرَ ْك َ

پرداخته میشود و صحت و سقم این اضافهها و تقدیرها بررسی میشود.

9ـ1ـ نمونــه اول﴿ :يا بَنِي إِسْــرائ َ
ْــت عَلَي ُْكمْ وَ أَوْ ُفوا
ِيل ا ْذ ُكرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَم ُ
بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِ ُكمْ وَ إِيَّايَ َفارْهَبُونِ﴾ (بقره)40/

«اى بنىاســرائيل! نعمتهاى مرا كه به شــما عطا كردم ،ياد كنيــد و به پيمانم [كه
سفارش به عبادت و ايمان به همه انبياء به ويژه پيامبر اسالم است] وفا كنيد تا من هم
به پيمان شما [كه توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وايمان است] وفا كنم ،و [نسبت
به پيمانشكنى] فقط از من بترسيد».
انتهای آیه «وَ إِيَّايَ َفارْهَبُونِ» اینگونه ترجمه شــده اســت« :و [نسبت به پيمانشكنى]
فقط از من بترســيد» در حالی که عبارت «وَ إِيَّايَ َفارْهَبُونِ» عام هســت ولی مترجم آن
را به [نسبت به پيمانشــكنى] محدود کرده است .به نظر میرسد باید عمومیت «وَ إِيَّايَ
َفارْهَبُونِ» را در نظر داشت و در ترجمه آن را رعایت کرد .بهتر بود مانند مترجمان دیگر از
توضیحات عام استفاده میشد؛ مانند« :و فقط از (مخالفت) من بهراسيد!» (رضایی اصفهانی)
و «(و در راه انجام وظيفه ،و عمل به پيمانها) تنها از من بترسيد!» (مکارم شیرازی)
دیگر مترجمان نیز توضیحی ارائه ندادهاند و عام بودن معنای آیه را رعایت کردهاند.
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الصابِئِينَ مَنْ آمَنَ
9ـ2ـ نمونه دوم﴿ :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ َّ
ب ِ َّ
ــاللِ وَ الْيَو ِْم ْالخِ ِر وَ عَم َِل صالِحًا َفلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ ِهمْ وَ ال َخوْفٌ عَلَي ِْهمْ وَ ال

هُمْ يَحْ َزنُونَ﴾ (بقره)62/

«مســلمًا كســانى كه [به ظاهر] ايمان آوردند ،و يهودىها و نصرانىها و صابئىها هر
كدامشان [از روى حقيقت] به خدا و روز قيامت ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند،
براى آنان نزد پروردگارشــان پاداشى شايسته و مناسب است و نه بيمى بر آنان است و
نه اندوهگين شوند».
9ـ3ـ  نمونه ســوم﴿ :وَ ل َ َقدْ جا َء ُكمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ُثمَّ اتَّ َخ ْذ ُتمُ الْعِج َْل مِنْ بَعْدِهِ
وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ﴾ (بقره)92/

«و قطعًا موســى براى شــما معجزات و داليلى روشن آورد ،سپس شما پس از [رفتن]
او [به كوه طور] گوســاله را معبود خود گرفتيد ،در حالى كه [به خود و داليل آشــكار و
روشن حق] ستمكار بوديد».
عبــارت «معبود خود» در آیــه معادل عربی ندارد؛ بنابراین بهتر اســت داخل پرانتز یا
آکوالد بیاید.

9ـ4ـ نمونه چهارم﴿ :إِنَّما ي َْأمُرُ ُكمْ بِالسُّــو ِء وَ ال ْ َفحْشا ِء وَ أَنْ تَ ُقولُوا عَلَى َّ
اللِ ما ال

تَعْلَمُونَ﴾ (بقره)169/

«فقط شــما را به بدى و زشــتى فرمان مىدهد ،و اينكه جاهالنه امورى را [به عنوان
حالل و حرام] به خدا نسبت دهيد».
عبارت داخل آکوالد [به عنوان حالل و حرام] معنای آیه را محدود کرده است و تنها به
بخش احکام مربوط اســت؛ در حالی که گفتار جاهالنه ممکن است به مباحث عقیدتی

هم مربوط شــود .تفاسیر زیادی مانند مجمع البیان (طبرسى:1372 ، )460 ،1و نمونه
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(مكارم شــيرازى:1371 ، )570 ،1و فرقان صادقــی تهرانی (صادقى تهرانى:1406 ،
 )275 ،2و من وحی القرآن (فضل اهلل )167 ،2 :1419 ،به آن اشــاره کردهاند و گفتار
جاهالنه را به «امورى را [به عنوان حالل و حرام]» محدود نکردهاند.

9ـ5ـ نمونــه پنجم﴿ :وَ إِ ْذ أ َ َخ ْذنا مِيثا َق ُكــمْ وَ رَ َفعْنا َفوْ َق ُكمُ ُّ
الطورَ ُخ ُذوا ما آتَيْنا ُكمْ
َصيْنا وَ أُ ْشــ ِربُوا فِي ُقلُوب ِ ِهمُ الْعِج َْل ب ِ ُك ْف ِرهِمْ ُق ْل
ب ِ ُقوَّةٍ وَ اسْــمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ ع َ
بِئْسَما ي َْأمُرُ ُكمْ بِهِ إِيمان ُ ُكمْ إِنْ ُكنْتُمْ مُؤْمِنِين﴾ (بقره)93/

«و [ياد كنيد] زمانى كه از شــما [براى پيروى از موســى] پيمان گرفتيم ،و كوه طور را

باالى ســرتان برافراشــتيم [و گفتيم ]:آنچه را [چون تورات] به شما داديم با قدرت و
قوّت دريافت كنيد [و دســتورهاى ما و پيامبرتان را بشنويد ،به ظاهر] گفتند :شنيديم و
[در باطن گفتند ]:نافرمانى كرديم .و به سبب كفرشان دوستى گوساله با دلهايشان در
آميخت .بگو :اگر شما مؤمن هستيد [و ايمانتان شما را به اين همه ظلم و جنايت و فساد
فرمان مىدهد] پس بد چيزى است آنچه ايمانتان به آن فرمان مىدهد».
عبارت « [و دستورهاى ما و پيامبرتان را بشنويد ،به ظاهر] گفتند» در ترجمه آمده است
خارج از آکوالد بیاید تا مخاطب گمان نکند که این کلمه جزء توضیحات مترجم است.
10ـ یکسانسازی

یکسانسازی عبارت اســت از یکی کردن ترجمهی قرآن ،در آیات و عبارت و کلمات
مشــابه قرآن؛ یعنی در مواردی که آیات قرآن یکی است ،ترجمهها هم باید یکی باشد
که این وظیفهی مترجمان قرآن است( .نبوی و شاهمرادی)17 :1395 ،
در بســیاری از آیات قرآن عبارتهایی (کلمه یا عبارتهای کمتر از آیه یا آیه) شــبیه
به هم وجود دارد که مترجم باید به آنها توجه داشــته باشــد و آنها را یکسان ترجمه
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که کلمه «بشــنويد» معادل «وَ اسْــمَعُوا» در آیه است و نباید داخل آکوالد بیاید و باید

کند .بهعبارت دیگر وقتی یک عربزبان به آیات مشــابه نگاه میکند ،یک معنای واحد
برداشت میکند .مترجم هم وظیفه دارد که در آیات مشابه ،ترجمه یکسان ارائه دهد.
یکسانسازی دایرهی وســیعی دارد ،بویژه دایرهی یکسانسازی کلمات؛ به طوری که
برای هر دو کلمهی مشــابه و دارای معنای واحد قابل بررســی اســت و تنها کلماتی
که یک بار در قرآن آمده اســت و کلمات مشــابه که از لحاظ لفظ ،یکی اســت ولی
معانی مختلفی دارد ،شــامل این بحث نمیشود ،لذا مترجمان نباید کلمات را( ،خصوصًا
کلمات پرکاربرد مثل لفظ جالله اهلل ،که  2816بار آمده و همچنین رب و رســل و)...
بدون دلیل قانعکننده (مثل وجوه و نظائر و ســیاق و غیره) دوگونه ترجمه کنند .تعداد
عبارتهای مشــابه در قرآن نیز بســیار زیاد اســت که در کتابهای متشابهات لفظی
میتوان عبارتهای آن را دید .اما درباره آیات مشــابه باید گفت حدود  50آیه مشــابه
در قرآن وجــود دارد که مطرحترین آنها ﴿فبای آالء ربکما تکذبان﴾ اســت .در کتاب
«بررسی یکسانسازی ترجمهها در متشــابهات لفظی قرآن» به این آیات ،اشاره شده
است و در اینجا چند آیه به عنوان نمونه در بحث یکسانسازی بررسی میشود.

10ـ1ـ نمونه اول﴿ :أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا َفهُمْ مِنْ مَ ْغر ٍَم مُثْ َقلُونَ﴾ (قلم46/؛ طور)40/
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«[اينكه دعوتت را نمىپذيرند] مگر از آنان در برابر ابالغ رســالت پاداشى مىطلبى كه
از خسارت و زيانش سنگين بارند؟» (قلم)46/
«يا از آنان [در برابرابالغ رسالت] پاداشى مىخواهى كه از خسارت آن سنگين بارند؟»
(طور)40/
در ایــن آیه عبارت [اينكه دعوتت را نمىپذيرند] و کلمه «زیانش» تنها در آیه  46قلم
آمده است و عبارت «در برابرابالغ رسالت» در سوره طور و در سوره قلم خارج از آکوالد
آمده است .همه موارد بیان شده نشانه یکسان نبودن ترجمه در آیات مشابه است.

ضلُّوا َفال يَسْتَطِيعُونَ سَبِ ً
10ـ2ـ نمونه دوم﴿ :ان ْ ُظرْ َكيْفَ َضرَبُوا لَكَ ْالَم َ
ْثال َف َ
يل﴾
(اسراء48/؛ فرقان)9/

«بنگر چگونه تو را به صفاتى [چون شــاعر ،كاهن ،ساحر و مجنون] وصف مىكنند در
نتيجه گمراه شدند ،بنابراين قدرت ندارند راهى [به سوى هدايت] يابند» (اسراء)48/
«بنگــر كه چگونه [و برپايه چه امور نامعقولــى] اوصافى براى تو بيان كردند ،پس [به
تعصب] گمراه شدند و نمىتوانند راهى [به سوى حق]
ســبب لجاجت ،تكبّر ،دشمنى و ّ
بيابند( ».فرقان)9/

در ترجمــه این دو آیه جمعًا 5 ،توضیح با آکوالد که دو تا در آیه اول و ســه تا در آیه
دوم آمده اســت؛ هرکدام از این توضیحات غالبًا در یک آیه آمده و در آیه دیگر نیامده
که ســبب یکسان نبودن ترجمهها شده است .همچنین عبارت [به سوى هدايت] با [به
ســوى حق] متفاوت است همچنین « َفال َيسْــ َتطِيعُونَ» به دوگونه «قدرت ندارند» و
«نمىتوانند» ترجمه شده است که با هم متفاوت است.
َاجدِينَ﴾
10ـ3ـ نمونه ســومَ ﴿ :ف ِإ َذا سَــوَّ ْيتُهُ وَ ن َ َف ْخ ُ
ت فِيهِ مِنْ رُوحِي َف َقعُوا لَهُ س ِ
(حجر29/؛ ص)72/
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«پس چون او را درســت و نيكو گردانم و از روح خود در او بدمم ،براى او سجده كنان
بيفتيد( ».حجر)29/
«پس زمانى كه اندامش را درســت و نيكو نمــودم و از روح خود در او دميدم ،براى او
سجده كنيد( ».ص)72/
در این دو ترجمه نیز تفاوت دیده میشــود .در ســوره (ص )72/کلمه «اندامش» دیده
میشــود؛ در حالی که در سوره حجر این کلمه دیده نمیشود .نقش کلمه «سَا ِجدِينَ»
حال اســت که تنها در سوره حجر رعایت شده است و در سوره ص رعایت نشده است

و این بیانگر یکسان نبودن ترجمهها است.

ْديكــمْ وَ أَنَّ َّ
َت أَي ُ
اللَ لَيْسَ ب ِ َظ َّ
ال ٍم لِلْعَبيدِ﴾
10ـ4ـ نمونــه چهارم﴿ :ذلِكَ بِما َقدَّم ْ
(آلعمران182/؛ انفال)51/

«اين [عذاب] به خاطر فســق و فجور و گناهانى است كه خود پيش فرستاديد ،و گرنه
خدا به بندگان ستمكار نيست( ».آلعمران)182/
«اين به ســبب گناهانى است كه مرتكب شدهاند و گرنه خدا نسبت به بندگانش [حتى
عبارت [عذاب] و عبارت «فســق و فجور» در ترجمه سوره آلعمران آمده و در سوره
انفال نیامده اســت .عبارت [حتى به كمترين چيزى از ستم] در ترجمه سوره انفال آمده
و در ترجمه سوره آلعمران نیامده است.
11ـ آسیب های کالمی تفسیری

عصمت انبیاء از عقاید قطعی شیعه است و اهلبیت (علیهمالسالم) در روایتهای فراوانی
آن را به پیروانشان تعلیم دادهاند و با آن احتجاج کردهاند ،اهلسنت نیز در کلیت عصمت
با شــیعیان همراهاند ،هرچند در برخی جزئیات اختالفنظر دارند ،مترجم شــیعی باید در
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به كمترين چيزى از ستم] ستمكار نيست( ».انفال)51/

ترجمه آیههایی که ممکن است ظاهر آنها به لغزش و گناه و نفی عصمت تفسیر شود،
نهایت دقت را به کار گرفته و مبانی کالمی شــیعه را در اینباره ،مورد توجه قرار بدهد.
(جواهری ) 86 :1393،در ادامه به نمونهای از آسیبهای کالمی اشاره میشود.
11ـ1ـ نمونه اول ...﴿ :وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ َف َغوى﴾ (طه)121/

« ...و آدم پروردگارش را نافرمانى كرد و [از رســيدن به آنچه شــيطان به او القا كرده
بود] ناكام ماند».
ایــن ترجمه بدون هیــچ توضیحی نافرمانی را به حضرت آدم نســبت میدهد و ذهن
مخاطب به این ســمت میرود که حضرت آدم خطا و نافرمانی میکند .بهتر بود مانند
دیگر مترجمان همچون مشــکینی و مجتبوی ترجمه میکردند؛ با توضیحاتی به ترک
اولی یا امر ارشــادی که نمایانگر عقاید شــیعه و عصمت انبیاء است ،اشاره میکردند.
مترجمان شــیعه باید در آیاتی که ظاهر آنها ممکن اســت به نفی عصمت بپردازد ،با
توضیحاتی به رفع این شبهه بپردازند.
مجتبــوی :آدم پروردگار خویــش را نافرمانی نمود .پس راه راســت را گم کرد .آقای
مجتبوی در پاورقی مینویسد :این نافرمانی ،نپذیرفتن نصیحت و امر ارشادی است ،نه
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امر تکلیفی و مولوی ،و بعضی گفتهاند :این نافرمانی قبل از نبوت بوده است.
مشــکینی :و آدم پروردگار خود را (در نهى ارشادى كه مخالفتش ضرر زندگى داشت نه
عصيان تكليفى) نافرمانى كرد پس به راه خطا افتاد.
نتیجهگیری

قرآن متنی مقدس و وحی خداوند است ،اما ترجمه قرآن مقدس نیست؛ ترجمه ،برداشت
یک مترجم از متن مقدس اســت که میتواند در مــواردی صحیح و در مواردی دارای
اشکاالتی باشد .لذا مترجمان قرآن باید دقت بیشتری در ارائه ترجمهها داشته باشند.
پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد که ترجمه آقای انصاریان دارای اشکاالتی
ماننــد ارائه معادلهای ناصحیح برای واژگان ،ارائه معادلهای عربی به جای فارســی
(عربی زدگی) ،اشــکاالت صرفی و نحوی ،عدم یکسانسازی ترجمه در آیات مشابه،
نادیده گرفتن معنای حروف تأکید ،ضعف در ارائه برخی ســاختارهای زبانی عربی مانند
معنای ماضی استمراری و اشکال کالمی و تفسیری است.
الزم به ذکر است که اشکاالتی که در ترجمه دیگران دیده میشود کمتر در این ترجمه
وجود دارد؛ اما این ترجمه نیز خالی از اشکال نیست.
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