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چکیده :عالمه مصطفوی مؤلف کتاب تفسیر روشن،
در کتاب خود بعد از عنوان یک یا چند آیه از قرآن ،به شرح
لغات پرداخته و پس از آن ،ترجمه آیات را ذیل عنوان
ترجمه میآورد .نویسنده در نوشتار حاضر ،ترجمه
مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده است .بهزعم وی،
ترجمه مؤلف درعینحال که در بسیاری از آیات ،مقصود
و منظور متکلم را تفهیم نمیکند؛ چهبسا در آن ،تحریف
معنایی دیده میشود .همچنین ،پیچیده ،ناخوانا و دارای
لغزش و خطاست .نگارنده برای تأیید انتقادات وارده خود،
نخست ،از علت کاستیهای کتاب سخن به میان میآورد.
وی اشکاالت را برخاسته از ضعف نگارش فارسی مؤلف
و اصول مورد پذیرش وی درباره لغات قرآن و معانی آنها از
کتاب التحقیق فی کلمات القرآن می داند .در ادامه ،با بیان
شاهد مثالهایی از متن کتاب ،خطاهای رخ داده در ترجمه
را پیش چشم مخاطبان قرار میدهد.
کلیدواژه :قرآن ،ترجمههای قرآن ،معانی لغات ،تفسیر
روشن ،عالمه مصطفوی ،نقد ترجمه ،نقد کتاب ،تفسیر
قرآن ،آیات قرآن.

)Criticism of Quran Translations (1
A Different Translation of the Qur’an, Based on
Different Principles
Sayyid Mohammadreza Safavi
نقد ترمجات القرآن ()1
ترمجة خمتلفة للقرآن ،نابعة من مبادئ خمتلفة
ّ
السيد ّ
حممد رضا صفوي
ّ
ّ
ّ
تتلخـص طر يقـة العالمـة املصطفوي مؤلف كتاب تفسـير
اخلالصـة:
ّ
روشـن (= التفسـير الواضـح) يف كتابـه هـذا بـأ نـه بعـد أن خيتـار آيـة
ً
ً
أو بضعـة آيـات مـن القـرآن و يضعهـا عنوانـا لبحثـه ،يقـوم ّأوال بشـرح
ً
معـاين املفـردات الـواردة فهيـاّ ،مث ّ
يقدم ترمجة لآليات الواردة يف هذا
العنوان.
ّأمـا املقـال احلـايل فيقـوم كاتبـه بوضع هـذه الترمجة على طاولة النقد
ً
ّ
والتدقيق .وهو يزعم ّأن املؤلف مضافا إىل أ ّنه يف ترمجته للكثير من
ّ ً
ّ
اآليـات مل يكـن موفقـا يف تفهيم القـارئ مبقصـود اآليـة ومـراد املتكلم،
ً
ً
بـل ّإننـا نشـاهد يف الكثيـر مـن املـوارد حتر يفـا للمعنى ،وتعقيـدا،
ً
ً
و إغالقا ،ومدعاة لالشتباه واخلطأ أيضا.
ً
ّ
النقديـة ،يبـدأ باحلديـث
ودعمـا ملـا يـراه الكاتـب مـن املالحظـات
عـن السـبب يف نواقـص الكتـاب املذكـور ،والتي يـرى أ ّنـا نابعـة
ّ
مـن ضعـف التحر يـر الفـاريس للمؤلـف ،ومـن املبـادئ التي يعتمدهـا
ّ
القرآنيـة ومعانهيـا التي يسـتقهيا من كتـاب التحقيق
حـول املفـردات
يف كلمات القرآن.
و ينهتـي املقـال بإيـراد بعـض األمثلـة مـن ّ
نـص الكتـاب يضعهـا أمـام
ّ
وتتضمن األخطاء الواردة يف الترمجة.
أنظار القارئ

Abstract: Allāmah Muṣṭafavī, the author of the
book Tafsir Roshan, in his book, after mentioning one or more verses of the Qur’an, describes
the words and then translates the verses under
the title of “Tarjimah”. In the present article, the author has reviewed this translation.
According to him, the author’s translation, in
many verses, does not clarify the purpose of the
speaker; there is also a semantic distortion in it.
It is also complex, illegible, and includes errors.
To confirm his criticisms, the author first writes
about the reasons for the book’s shortcomings. He believes the problems arise from the
weakness of the author’s Persian writing and
the principles he accepted about the words of
the Qur’an and their meanings from the book
al-Taḥqīq fi Kalamāt al-Qur’an. After that, by
presenting examples from the text of the book,
he presents the errors that have occurred in the
translation of the Qur’an.

Keywords: Quran, Translations of Quran,
ّ
األساسـية :القرآن ،ترمجات القرآن ،معاين املفردات ،تفسـير
املفردات
Meanings of Words, Clear Interpretation,
ّ
روشـن (= التفسـير الواضح) ،العالمة املصطفوي ،نقد الترمجة ،نقد Allāmah Mustafavī, Translation Criticism, Book
Review, Quran Interpretation, Quran Verses.
الكتاب ،تفسير القرآن ،آيات القرآن.
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باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت تشاگندقننقن

تفسیر روشن اثر مرحوم آقای مصطفوی مشهور به عالمه مصطفوی است .در این اثر نخست یک یا چند
آیه عنوان میشود .سپس به شرح لغات میپردازد و پس از آن ترجمۀ آیات را ذیل عنوان ترجمه میآورد.
مؤلف مرحوم دربارۀ ترجمه مینویسد:
ترجم هكـردن قـرآن مجيـد بـه ز بـان ديگـر مشـکلتر از تفسـير اسـت؛ زيـرا الزم اسـت كـه در مقـام
ترجمه تمام مقصود و منظور متكلم تفهيم شده و کوچکترین تحريفى در بيان مراد او پيش
نيايد( .تفسیر روشن،ج  ،1ص )13
نگارندۀ این سـطور دربارۀ بخش ترجمه سـخن دارد و مدعی اسـت مؤلف نتوانسـته اسـت به آنچه دربارۀ
یهـای ترجمـه آورده اسـت عمـل کنـد؛ یعنـی ترجمـۀ ایشـان .1 :در بسـیاری از آیات مقصـود و منظور
ویژگ 
متکلـم را تفهیـم نمیکنـد .2 .چـه بسـا در آن تحر یـف معنایـی دیـده میشـود .3 .مغلـق و پیچیـده و
ناخواناست .4 .پر از لغزش و خطاست.
بـه نظـر نگارنـده ایـن کاسـتیها و اشـکاالت برخاسـته از دو امـر اسـت .1 :ضعـف نـگارش فارسـی مؤلـف
 .2ابتنـای آن بـر اصولـی کـه در بـارۀ لغـات بـاور کـرده و نیـز ابتنـای آن بـر معانـی لغـوی اسـت کـه در کتـاب
التحقیق فی کلمات القرآن اجتهاد میکند .برخی از اصولی که ایشان بر آن اصرار دارند عبارتند از:
 .1تمام كلمات در قرآن مجيد به معناى حقيقی آنها اسـتعمال شـده و معناى مجازى در كالم خداوند
نيست.
 .2مشـترک لفظی در کالم عرب وجود ندارد و در قرآن به کار نرفته اسـت؛ یعنی ممکن نیسـت یک لفظ
دو معنا داشته باشد.
 .3معنای یک ریشه در تمام مشتقات آن حضور دارد و تفاوت صیغۀ کلمات معنای خاص آن صیغه
را بـه معنـای اصلـی میافزایـد؛ یعنـی ممکـن نیسـت مشـتقات یک مـاده معنایـی متفاوت با مـادۀ اصلی
داشته باشد .بنابراین نمیتواند استطاعت معنای اطاعت نداشته باشد( .التحقیق فی کلمات القرآن
الکریم ،ج  ،1ص)8

ترجمۀ قرآن در تفسیر روشن به گفتۀ مؤلف آن ،ترجمهای است که از کتاب التحقیق فی کلمات القرآن
برآمده است .او مینویسد:
تمام ترجمههاى لغات از كتاب التحقيق فى كلمات القرآن اخذ شده است و چون يكايک
كلمات در آن كتاب بحث و تحقيق و مورد دقت قرار گرفته است ،به کتابهای ديگر لغت
احتياجى نداشتيم ،مگر در بعضى از موارد كه الزم باشد.

1

اصـول یادشـده و ابتنـای آن بـر اجتهادهـای لغـوی در آن کتـاب ترجمـهای متفـاوت از قـرآن کریـم عرضـه
 .1تفسير روشن ،ج  ،1ص .6
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میکند که در بسیاری از آیات با دیگر ترجمهها تفاوتهایی اساسی دارد.
بـه گمـان نگارنـدۀ ایـن سـطور ترجمـۀ برآمـده از اصـول مزبـور و ابتنـای آن بـر کتـاب یادشـده ،نارسـاترین و
مخدوشترین ترجمهای است که تا کنون برای قرآن کریم نگاشته شده است.

پیش از بررسی ترجمه از نظر ابتنای آن بر اصول یادشده و اتکای آن بر کتاب التحقیق فی کلمات القرآن
چنـد نمونـه از خطاهـای فاحـش در ایـن ترجمـه را نشـان میدهیـم تـا مبـادا شـخصیت مترجـم و شـهرت
علمی ایشان موجب شود که کسانی نظر نگارندۀ این سطور را برنتابند و در آن اغراقی بنگرند.
َ َ
َ
ـات َو إ ْن ُك َّنـا َل ُم ْب َت َ
ليـن (مؤمنـون )30 :بـه تحقيـق در ايـن جريـان آيـات و
 ِإ ّن فـ ي ذ ِلـك لي ٍ ِ
نشانههايى هست از مقامات ّ
الوهيت؛ اگرچه هستيم ما از آزمایششدگان.
بررسی :در این ترجمه سه خطا نمایان است:
َ
ْ .1
«إن» در َ«و إ ْن ُك َّنا» به دلیل وجود «الم» فارقه در «ل ُم ْب َت َ
لين» مخففۀ از ثقیله اسـت ،نه شـرطیۀ وصلیه.
ِ
بنابراین ترجمۀ آن به «اگرچه» نادرست است.

«ُ .2م ْب َتلي َـن» اسـم فاعـل از «إبتلاء» و بـه معنـای آزمایشکننـدگان اسـت ،نـه آزمایششـدگان کـه معنـای
ُ
اسم مفعولی دارد؛ مانند:إ َّن َ
اهَّلل ُم ْب َتليك ْم ِب َن َهر (بقره :)249 :همانا خداوند شما را به رود آبی میآزماید.
ِ
وانگهی چگونه ممکن است خدا بفرماید :ما آزمایششدگانیم؟ چه کسی خدا را آزمایش کرده است؟!
َُ َ
 .3در جملـۀ َ«و ِإ ْن ك ّنـا ل ُم ْب َتلي َـن»«ِ ،م ْـن» تبعیـض نیامـده اسـت .بنابراین «از» در «از آزمایششـدگان» نیز

از نظر ترجمه خطاست.

َ
َ ً َّ
َّ
 إ َّن َمـا َّذيـن َآم ُنـوا َو َل ْي َـس ب ّ
طان ِل َي ْح ُـز َن ّال َ
ضار ِه ْـم ش ْـيئا ِإال
الن ْجـو 
ى ِم َـن الش ْـي ِ
ِ ِ
ِ
اهَّلل َف ْل َي َت َو َّكل ْال ُم ْؤم ُن َ
ون (مجادله :)10 :اين اسـت كه نجوى از شـيطان اسـت تا محزون شـوند
ِ
ِ
ِ
مؤمنين و نباشـد اينكه ضرر برسـانند كسـى ايشـان را به چيزى مگر به اذن خداوند باشـد و به
َ
ْ
اهَّلل َو َعلـى
ِب ِـإذ ِن ِ

خدا توكل میكند افرادی كه مؤمناند.
بررسی :در ترجمۀ این آیه دستکم چهار لغزشهویداست:
«َ .1ي ْح ُـز َن» فعلـی متعـدی اسـت؛ یعنـی اندوهگیـن میکنـد ،ولـی مترجـم آن را فعل الزم معنا کرده اسـت
(محزون شوند) .دلیل متعدیبودن آن عالو ه بر تصریح اهللغت 2،آیات متعددی است که در آنها برای
ٌ
ُ
«یحز ُن» و مانند آن که بهضم «زاء» باشد ،مفعولبه آمده است؛ مانند:
َْ َْ ْ
ال َي ْح ُز ُن ُه ُم الف َز ُع ال ك َبر (انبیاء :)103 :آن بزرگترين هراس ایشان را غمگين نمیکند.
 .2ر.ک به :المصباح المنير ،ج  ،1ص .134
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مرحوم مترجم نیز َ«ی ُ
حزن» را در دیگر آیات متعدی معنا میکند؛ مانند:
ُ
َ َ
َ
 فال َي ْح ُز ْنك ق ْول ُه ْم :پس محزون نكند شما را گفتار آنها( .یس)76 :َّ
ٌ
«.2الذي َـن َآم ُنـوا» مفعـولبـه َ«ي ْح ُـز َن» اسـت ،ولـی مترجـم آن را فاعـل شـمرده اسـت ،در حالـیکـه فاعـل
َ«ي ْح ُز َن» ضمیری است که به شیطان و ب ه قولی به نجوا برمیگردد.
َ
 .3اسم «ل ْي َس» نیز ضمیر مستتری است که به شیطان برمیگردد؛ یعنی شیطان زیانرسان نیست ،مگر
َ
َ ٌ
بـه رخصـت خـدا ،ولـی مترجـم اسـم «ل ْي َـس» را کلمۀ «ا َحد» و مانند که هیچ نشـانهای از آن در آیه نیسـت
شمرده است (نباشد اينكه ضرر برسانند كسى ايشان را).
َ ْ َّ
« .4فل َي َت َـوكل» فعـل امـر اسـت ،ولـی مترجـم آن را فعـل مضـارع شـمرده اسـت .علاوه بـر ایـن ادبیـات زبـان
َ ْ َّ
ْ
«ال ُم ْؤم ُن َ
ون» جمع اسـت ،بهصورت سـوم
فارسـی اقتضا میکند که «فل َي َت َوكل» از آنرو که فاعل آن ،یعنی
ِ
َّ
َّ ُ ّ
شخص آورده شود ،چه مضارع باشد َ(ی َت َوکل :توكل میكنند) و چه امر ( ِل َي َت َوكل :باید توکل کنند).
َ َ ْ ْ
ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ً
ونا ِم َن َّ
الص ِاغ َ
رين (یوسف :)32 :اگر عمل نمىكرد ،به
 ل ِئ ْن ل ْم َيف َعل ما آمره ليسجنن وليكامر من هر آينه زندان مىشد و بود از خوارشدگان.
بررسی :در این ترجمه نیز خطا و مسامحاتی دیده میشود:
 .1بیگمان آنگاهکه فعل ماضی و مشـابه آن فعل شـرط ْ
«إن» شـرطیه قرار گیرند ،مضارع معنا میشـوند.
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
شرط «ل ِئ ْن =ل -إن» قرار گرفته است ،جملۀ «ل ِئن لم يفعل ما آمره  »...باید
بنابراین «ل ْم َيف َعل» چون فعل ِ
اینگونـه معنـا شـود« :ا گـر آنچـه را بـه او فرمـان میدهم انجام ندهد  ،»...نه آنگونه که مترجم آورده اسـت:
یشـد »...؛ زیرا علاو ه بر قانون ادبی که یاد شـد ،مفهوم جمله این
«ا گـر عمـل نمىكـرد بـه امـر مـن ،زندان م 
اسـت کـه یوسـف کاری را کـه زلیخـا از او میخواسـت انجـام داد و زندانـی نشـد»! و ایـن تهمتـی بـزرگ به
حضرت یوسف است.
ُ ً
َ
َ
لهـای مضارعانـد ،ولـی در ترجمـه ماضـی معنـا شـدهاند« :زنـدان
َُ « .2ي ْس َـج َن ّن» و َ«يكونـا = یکون ْـن» نیـز فع 
مىشد» و «بود از خوارشدگان».
 .3ترجمه «صاغرین» به «خوارشـدگان» نیز دقیق نیسـت؛ زیرا «خوارشـدگان» معنای اسـم مفعولی دارد،
در حالیکه «صاغرین» اسم فاعل است.
ََُ ْ
َ
ُ
يات َل َي ْس ُج ُن َّن ُه َح َّ
حين (یوسف :)35 :پس ظاهر شد براى
ى
ت
ال
 ث َّم َبدا ل ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد ما رأواِ
ٍ

آنها از پس آنچه ديدند آيات عصمت او.
َ
بررسـی :بیشـک «ما» در «ما َرأ ُوا» مصدریه اسـت ،نه موصول اسـمی؛ زیرا در صله ضمیری نیسـت ،نه در
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َ
لفـظ و نـه در تقدیـر کـه بـه «مـا» برگـردد .در نتیجـه ِ«م ْـن َب ْع ِد مـا َرأ ُوا» باید اینگونه معنا میشـد« :بعد اینکه
آن نشـانهها را دیدنـد» ،نـه «از پـس آنچـه ديدنـد آيـات عصمت او» که هم ترجمهای نادرسـت اسـت و هم
در زبان فارسی نامفهوم.
آقای مصطفوی در ترجمۀ خود ،در آیات متعددی «ما»ی مصدریه را موصولهپنداشته است که در ادامه
خواهد آمد.
جاء ُه ُـم ْال َب ّي ُ
 ْاخ َت َل ُفـوا ِم ْـن َب ْع ِـد مـا َنـات (آلعمـران :)105 :اختالف با همديگـر پيدا كردند از
ِ
پس آنچه آمد آنها را نشانیهای روشن.

ْ
بررسـی  :کلمـۀ «آنچـه» ترجمـۀ «مـا» در عبـارت َ«ب ْع ِـد مـا َ
جاء ُه ُـم ال َب ِّينـات» اسـت ،در حالـیکـه «مـا» چون

مصدریه است ،نمیتواند به معنای «آنچه» باشد .شگفت این است که در برخی عبارتهای همسان

درست معنا شده است؛ مانند:
ُ
َّ َ
ْ
ّ
ْ ََ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
 َمـا اخ َتلـف في ِـه ِإال الذيـن أوتـوه ِمن بع ِد ما جاءته ُم ال َب ِّينات (بقره :)213 :مردمى كه كتابىآورده شدهاند اختالفى پيدا نمىكنند مگر پس از آمدن آيات و نشانیهای روشن.

َْ
جاءت ُه ُـم» مصدریه معنا شـده اسـت که درسـت و بهحق اسـت ،ولـی در این ترجمه
در اینجـا «مـا» در «مـا
ْ َََ
ایـراد دیگـری دیـده میشـود و آن مضـارع معنـا فعـل ماضـی «اختلـف» اسـت و نیـز منعکسنشـدن ضمیر
َْ
جاءت ُه ُـم» در ترجمـه اسـت؛ بـا اینکـه در ترجمـۀ آیـۀ قبـل (آیـۀ  213بقـره) هـم معنـای ضمیـر
مفعولـی «مـا
ْ ََُ
منعکس شده و هم فعل ماضی «اختلفوا» ماضی معنا شده است .چنین ناهمگونیهای در این ترجمه
بسیار و از نقاط ضعف ترجمه است.
َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ََْ َ ْ َْ َ ُ
َ َْ ُ
تيكما َط ٌ ُ َ
ويل ِه قبل أن يأ ِتيكما (یوسف :)37 :گفت نيايد
 قال ال يأعام ت ْرزقا ِن ِه ِإال ن ّبأتكما ِبتأ ِ

شما را طعامى مگر آنكه پيش از خوردن آن ،تعبير خواب شما را بگويم.
َ َ َ ْ ُ
بررسـی :در ایـن ترجمـه عبـارت «ق ْبـل أ ْن َيأ ِت َيكمـا» بـه «پيـش از خـوردن آن» ترجمـه شـده اسـت ،در حالی
ْ ْ
«أن َيأ ِت َي» نمیتواند به معنای «خوردن» باشـد که خطایی آشـکار اسـت .البته در اینجا احتمال سـهو
که
القلم احتمال موجهی است.
از این قبیل خطاها در این ترجمه فراوان اسـت و نمونههایی یاد شـد تا نشـان دهیم که باید به گفتهها و
نوشتهها توجه کرد ،نه به شخص گوینده و نویسنده.
نشـدن ایـن ادعـا کـه اصولـی کـه مترجم دربـارۀ لغت بر آن اصرار دارد بیاسـاس اسـت و
اکنـون بـرای روش 
تحقیقـات لغـوی در کتـاب التحقیـق فـی کلمـات القرآن نا کارآمد و مشکلسـاز ،به بررسـی ترجمۀ ایشـان
میپردازیم و نمونههایی چند از بسیار را در این نوشتار میآوریم.
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ترجمۀ «إثم» و مشتقات آن

َ َُ َ َ
ْ ْ
ون َعل ْي ِه ْم ِب ِال ث ِم (بقره :)85 :تظاهر و غلبه مىنماييد به آنان با تسامح و تأخير درباره
 -تظاهر

آنان.

بررسی« :إثم» در این آیه به «تسامح و تأخير» ترجمه شده است و مترجم برای اینکه جمله رسا شود ،قید
«دربارۀ آنان» را به ترجمه میافزاید که البته قیدی است که نه از آیه برمیآید و نه مشکلی را میزداید.
ً
ً
در هـر حـال ایـن سـؤال رخ مینمایـد کـه اوال «تأخیـر در بـارۀ همکیشـان» بـه چـه معناسـت؟ ثانیـا چگونـه
بـا تأخیـر و تسـامح بـر آنـان غلبـه میکننـد؟ گذشـته از ایـن مفـاد ترجمـه بـه دیـد خواننـده چنیـن میشـود:
«خداونـد یهودیـان را نکوهـش میکنـد کـه بـا مسـامحه و تأخیـر ،بـر همکیشانشـان غلبـه کردنـد»؛ یعنـی
بایـد ایـن کار را بـدون مسـامحه و تأخیـر انجـام میدادنـد؛ معنایـی کـه بـر خلاف مقصـود آیـه اسـت؛ زیـرا
آیـه یهودیـان را نکوهـش میکنـد کـه همدیگر را ضد گروهی از همکیشانشـان یاری دادنـد ،یار یدادنی که
ناحق و با گناه و تعدی قرین بود.
ترجمۀ درست آیه به این مضمون میشود « :گروهى از خودتان را از خانههایشان بيرون مىرانيد و به گناه
و تعدی  -نه ازروى سزاواری  -ديگران را بر ضد آنان يارى مىدهيد».
َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ف ِل ْثم َفإ َّن َ
اهَّلل َغ ُف ٌور َر ٌ
حيم (مائده :)3 :پس کسی که ناچار گشت
 فم ِن اضطر في مخمص ٍة غير متجا ِن ٍ ِ ٍ ِدر مورد موضوعات ّ
محرمۀ ذكرشده ،در زمان گرسنگى بىآنكه متمايل باشد به مسامحه و سستى .پس
به تحقیق خداوند متعال آمرزنده و مهربان است.
بررسـی :خواننـده از ترجمـۀ مز بـور ایـن برداشـت را دارد« :شـرط اسـتفاده از محرمات به هنـگام اضطرار آن
اسـت کـه سسـتی و مسـامحهای نباشـد» .خواهناخـواه ایـن سـؤال بـرای او رخ مینمایـد کـه در چـه چیـز
مسـامحه و سسـتی نشـود ،آیـا در بهرهگیـری از محرمـات؟ بـه ایـن معنـا که چون شـخص ناچـار به خوردن
محرمات شـد ،بیهیچ سسـتی و تأخیری از آنها بخورد .یا در کار خیر سسـتی و مسـامحه نکند .به این
معنا که اگر از محرمات به هنگام اضطرار استفاده کرد ،باید در عوض کار خیری را انجام دهد تا جبران
شود؟! در حالیکه مفاد آیه این است« :مضطر بدون آنکه گرایش به گناه داشته باشد ،بر او حالل است
که از محرمات بهره برد».
از مصادیـق گرایـش بـه گنـاه آن اسـت کـه بیـش از مقـدار اضطـرارش بهـره بـرد یـا بـا حـرص و ولـع بخـورد و
بیاشامد.
ّ ُ ُ َ ْ َُ َ ْ
ْ َ
ـك (مائـده :)29 :بـه تحقیـق مـن مىخواهـم اينكـه بگيـرى
ي َو ِإث ِم 
ـوء ِب ِإثمـ 
 ِإ ِنـي أر يـد أن تبمسامحۀ من و مسامحه خودت را.
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بررسـی :در اینجـا «إثـم» بـه مسـامحه ترجمـه شـده اسـت و مفـاد تأخیـر یـا سسـتی بـر خلاف دو ترجمـۀ
پیشـین از آن حـذف شـده اسـت ،بـا اینکـه مترجـم آن را از قیـود معنـای «إثـم» میداند 3.وانگهـی خواننده
از «گرفتـن مسـامحه» هیـچ معنایـی نمیفهمـد! آیـا فارسـیزبانی سـراغ داریـد کـه بگویـد« :مسـامحۀ او را
گرفتم» یا بگوید« :مسامحۀ مرا بگیر»؟! بیتردید نه کسی چنین سخنی میگوید و نه کسی معنایی از آن
میفهمد .عالوه بر این مترجم َ«بوء» را به معنای گرفتن نمیداند ،بلکه آن را سقوطکردن و منحطشدن
ُ َ َ
معنا میکند .در ترجمۀ این جمله «باؤ ِبغض ٍب ِم َن اهَّلل» از آیۀ  61سورۀ بقره مینویسد:
سقوط و انحطاط سخت كردند به سبب خشم و غضبى از خداوند 4.از سوییدیگر بر این باور است که
َ
مجـاز هـم در قـرآن راهـی نـدارد .حـال چـه اتفاقی روی داده که «تبـوء» را در اینجا «بگیـری» معنا میکند؟
ْ
ْ
ّ ُ ُ َ َ
ي َو ِإث ِمك» به« :به تحقیق من مىخواهم اينكه
آشـکار نیسـت .در هر حال ترجمۀ ِ«إ ِني أريد أ ْن ت ُب َوء ِب ِإثم 
ً
بگيرى مسامحۀ من و مسامحۀ خودت را» کامال نامفهوم و بر مبنای خود نویسنده نادرست است.
ُ ُ ُ ُ َّ َ َّ َ
َ
ّ
ثيـم (بقـره :)276 :خداونـد دوسـت نمىگيـرد هـر ردكننـده و
ـار أ ٍ
 واهَّلل ال ي ِحـب كل كف ٍتأخيراندازنده را.
َ
َ َّ
بررسـی« :كفـار» در ایـن آیـه بـه «ردكننـده» و «أثيـم» بـه «تأخيراندازنـده» ترجمـه شـده اسـت .در ایـن ترجمه
عکـس ترجمـۀ پیشـین قیـد مسـامحه از معنـای ِ«إثـم» حـذف شـده اسـت .گذشـته از ایـن ،ترجمـه نیـز
بهشـدت نامفهـوم اسـت؛ ز یـرا مخاطـب نمیفهمـد چـه چیـزی را کـه رد کنـد ،محبـت الهـی از او سـلب

میشود و نیز نمیداند چه چیزی را که به تأخیر اندازد ،از محبت خدا محروم میشود.
ً
ْ ً
ََ ْ
ْ ْ
ى ِإثما َعظيما (نساء :)48 :کسی که شريک قرار بدهد به خداوند
اهَّلل فق ِد اف َتر 
َ -م ْن ُيش ِرك ِب ِ

متعال ،پس به تحقیق دروغ ساخته است مسامحه و تأخير بزرگی را.

بررسـی« :درو غسـاختن مسـامحه» و «دروغسـاختن تأخیـر» چـه معنایـی میتواند داشـته باشـد؟ آیـا به این
معناسـت کـه در کاری مسـامحه و تأخیـری بـوده و کسـی آن را بـه دروغ تبدیـل کـرده اسـت؟ یـا بـه ایـن
معناسـت که مسـامحه و تأخیری نبوده اسـت و کسـی به دروغ آن را مسـامحه و تأخیر جلوه داده اسـت؟
بههر حال ترجمه هیچ معنایی را به مخاطب منتقل نمیکند.
ْ ًَ َ ْ
ْ
ْ
ى َنف ِس ِه (نساء:)111 :و کسی که تحصيل كند مسامحه
َ -و َم ْن َيك ِس ْب ِإثما ف ِإ ّنما َيك ِس ُب ُه َعل 

و تقصير را ،پس به تحقیق كه تحصيل كرده است آن را بر نفس خودش.

یشـود تحصیل کرد؛ چون این دو واژه از نبود و نیسـتی حکایت میکنند
بررسـی :مسـامحه و تقصیر را نم 
 .3ر.ک به :التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،1ص .34
 .4تفسير روشن ،ج ،1ص .310

 183آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

237

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت تشاگندقننقن

و نبود و نیستی تحصیلکردنی نیست.
َُْ ُ
َْ ُُ َْ َ ُ ْ ََْ ُ ْ ْ
َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ً
ْ ْ
ريقا ِم ْن َأ ْموال َّ
اس ِب ِال ث ِم
الن
ف
وا
ل
ك
أ
ت
ل
ام
ك
ح
ال
ى
ل
إ
ها
ب
وا
ل
د
ت
و
ل
باط
ال
 ال تأ كلوا أموالكم بينكم ِبِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(بقره :)188 :مخوريد اموال همديگر را در ميان خودتان به باطل و بيهوده و اينكه برسانيد از
آن اموال به حاکمهای ظاهرى كه دنيا خواهند تا در نتيجه بخوريد اموال ديگران را بهتدریج
و تأخير.

بررسـی :در ایـن آیـه «إثـم» بـه« :بهتدر یـج و تأخيـر» معنـا شـده اسـت و بـه آیـه مفهومـی نادرسـت میدهـد.
گویی آنچه مورد نکوهش اسـت ،آن اسـت که اموال مردم بهتدریج و با تأخیر خورده شـود ،اما اگر یکجا و
بیفوت وقت خورده شودمانعی ندارد.
ترجمـۀ «إثـم» بـه «مسـامحه»« ،تأخیـر» و «سسـتی» گاه ترکیبـی از دو تـا و گاه ترکیبـی از هـر سـه در آیـات
متعـددی ادامـه مییابـد تـا آنجـا کـه گویـی مترجـم خـود پـس از چنـدی درمییابـد کـه مسـامحه و تأخیـر و
سسـتی معادلهای مناسـبی برای «إثم» نیسـتند و نمیتوانند مفاد آیات را گزارش کنند .در نتیجه گناه
را نیز به مسامحه اضافه میکند:
َ
ْ ْ
ُ
َ
باطنـه (انعـام :)120 :منصـرف باشـيد از ظاهـر گنـاه و مسـامحه در آن و از
 ذ ُر وا ِظاه َـر ِال ث ِـم َو ِ
باطن و نهان آن.

کـه البتـه در اینجـا معنـا نادرسـت شدهاسـت؛ چـون معنایـش ایـن اسـت« :منحرف باشـید از
مسامحه در گناه».
و گاه آن را به «بد و خالف» برگردان میکند؛ مانند:
َ َ َّ ْ
 ِإ ّن َب ْعض الظ ِّن ِإث ٌم (حجرات :)12 :برخى از گمانها بد و خالف است.یشـمرد و بر خالف نظر اعالمشـده در التحقیق فی کلمات القرآن مسـامحه و
گاه نیز این را هم کافی نم 
تأخیر را به فراموشی میسپارد و همچون دیگر مترجمان «إثم» را «گناه» و «أثیم» را گنهکار معنا میکند:
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
ْ ْ
ون كبا ِئ َر ِال ث ِم (نجم:)32 :افرادی كه پرهيز میكنند از گناهان كبيره.
 الذين يجت ِنبَّ ُ ُّ ُ ْ َ َ
ُ َّ
ثيم (مطففین :)12 :تكذيب نمىكند آن را مگر هر تجاوزكننده
 ما يك ِذ ُب ِب ِه ِإال كل معت ٍد أ ٍگنهكار.

ترجمۀ «إتیان» و مشتقات آن
اهللغـت ِ«إتیـان» را کـه مصـدر ثال ثـی مجـرد از مـادۀ «أ ـ -ت ـ -ی» اسـت« ،آمـدن» یـا «عملکـردن» معنـا
میکننـد ،ولـی آقـای مصطفـوی بـر ایـن بـاور اسـت کـه ِ«إتیـان» فقـط یـک معنـا دارد و آن «آمـدن» اسـت.
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دستاورد این نظر را در آیۀ  188سورۀ آلعمران مالحظه میکنیم:
َ ْ َْ َ ُ
َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
 ال َت ْح َس َـب َّن َّالذي َـن َي ْف َر ُح َـون ِبمـا أتـوا و ي ِحبـون أن يحمـدوا ِبمـا لم يفعلوا :حسـاب مكن آنانرا
كه شاد مىشوند به آنچه آمدند و دوست مىدارند كه ستوده شوند به آنچه به جا نياوردهاند.

بررسـی :اصـرار مؤلـف بـر اینکـه واژههـا نمیتوانـد دو معنا داشـته باشـند ،او را نا گزیر کرده اسـت در ترجمۀ
ََ
ِ«بمـا أت ْـوا» بنویسـد« :بـه آنچـه آمدنـد» .گمـان نمـیرود هیچ فارسـیزبانی این سـخن را به زبـان آورد و اگر از
کسی بشنود نمیتواند معنایی از آن درمییابند.
اگر مؤلف اجتهاد نمیکرد و بر این نظر اصرار نمیورزید و از متخصصان واژهشناسی چون فیروزآبادی و
ََ
زمخشری و دیگران تبعیت میکرد که ْ
«أتی» و «إتیان» مصدرهای «أت ْوا» به معنای «انجامدادن» نیز آمده
است ،معنای درست و روشنی از آیه بیان میکرد:
مپنـدار آنـان را كـه بـراى آنچـه كردنـد شـادمانى مىكننـد و دوسـت دارنـد بـراى آنچـه نكردنـد،
ستايش شوند .آنان را رسته از عذاب مپندار.
َ
َ َ
َ
«أتى ْ
األم َرَ :ف َع َله» 5و زمخشـری مینویسـد« :أ ٰ َ َ ُ َ َ
الن ِب َم ٰ
عنى ف َعل»6.
فیروزآبادی مینویسـد:
تى وجاء ،يسـتعم ِ
َ ْ َْ َ ُ
ََ
ََ
ْ
ْ
عالوه بر این چون «ما أتوا» در آیه ،مقابل «ما لم يفعلوا» قرار گرفته اسـت ،خود نشـان میدهد که «أتوا» به
معنای «انجام دادند» است ،نه «آمدند».
َ
مؤلـف گاه از مبنـای خـود عـدول میکنـد و بـر خلاف نظریـهاش «ا ٰ
تـی» را به معنـای «انجـام داد» میگیرد؛
مانند:

ْ
ََ ْ
ُ
 َفـإ ْن َأ َت ْي َـن ب َ َ َ َنات ِم َن ال َعذاب (نسـاء :)25 :پس اگر
فاحش ٍـة ف َعل ْي ِه ّـن ِن ْصـف ما على ال ُم ْح َص ِ
ِ ِ
ِ

در این صورت به جا آوردند عمل قبيح آشكارى را ،پس بر آنها باشد نصف آنچه به زنهای
آزاد محفوظ است از شكنجه.
ُ ْ َ
مترجـم در اینجـا َ«أ َت ْي َـن» را «بـه جـا آوردنـد» معنـا میکنـد و نیـز در ترجمـۀ َ«ت ْأ ُت َ
ـون فـي ناديك ُـم ال ُم ْنكـر»

(عنکبـوت )29 :مینویسـد« :در جلسـات خودتـان عمـل قبيـح و زشـت مرتكب ميگرديـد» .در اینجا نیز
َ«ت ْأ ُت َ
ون» را به «مرتکب میشوید» که همان «انجام میدهید» است ،معنا میکند و شگفت آن است که
َ«ت ْأ ُت َ
ون» را در آیهای دیگر که دربارۀ قوم لوط است و همین مضمون را دارد ،به «میآیید» معنا میکند:
َ َ ُْ َ ْ
َ َ
ُ ً ْ َ َ
فاحشـة (اعـراف :)80 :فرسـتاديم لـوط را زمانـى كه گفت براى
 َولوطـا ِإذ قـال ِلق ْو ِم ِـه أ تأتـون ال ِقوم خود كه آيا مىآييد عمل بسيار قبيحى را.
ْ
َ َ
فاحشـة» اسـت ،در حالی
البته در این ترجمه نیز مسـامحهای مشـاهده میشـود و آن نکره معنا کردن «ال ِ
ج  ،4ص .316
 .5القاموس المحيط ،
 .6الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج  ،1ص .451
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که «أل» در آن عهد به همجنسگرایی اشاره دارد؛ یعنی« :آیا آن عمل شنیع را مرتکب میشوید؟!»
َ
َ
نکتهای دیگر دربارۀ آیۀ  188سورۀ آلعمران :ترجمۀ «ال ت ْح َس َب ّن» به «حساب مکن» نیز ناصواب است؛
زیرا اگر از ّ
مادۀ «ح ـ -س ـ -ب» فعل بر وزن َ«ف َع َل َی ُ
فع ُل» آید َ
(ح َس َب َی ُ
حس ُب) ،در آن معنای حسابکردن
و شـمارشکردن لحاظ میشـود و اگر از آن ماده ،فعل بر وزن َ«ف ِع َل َی َ
فع ُل» آید َ
حس ُ
(ح ِس َ
ـب َی َ
ـب) ،معنای
َ
َ
گمانکـردن و پنداشـتن در آن لحـاظ میشـود .بنابرایـن «ال ت ْح َس َـب ّن» بـه معنای «نپنـدار» و «تصور نکن» و
مانند اینهاسـت ،نه «حسـاب نکن» که در فارسـی ب ه معنای «شـمارش نکن» اسـت .اگر مترجم محترم
َ
َ
در آیات متعددی «ال ت ْح َس َب ّن» و مانند آن را به «مپندار» و «تصور مکن» ترجمه نمیکرد ،جای آن بود که
این ایراد پذیرفته نشود و گفته شود به نظر مترجم در این کلمات معنای پنداشتن نیست ،ولی میبینیم
َ
َ
که ایشان در آیات متعددی از پنداشتن و مانند در معنای «ال ت ْح َس َب ّن» استفاده میکند؛ مانند:
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
اهَّلل ُمخ ِلـف َو ْع ِـد ِه ُر ُسـل ُه (ابراهیـم :)47 :پـس مپنـدار البتـه خداونـد را كـه
 فلا تحسـبنتخلفكننده وعدۀ خود رسوالن خود را.
و مانند:

َ
ون َأ ْو َي ْعق ُل َ
ـب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْـم َي ْس َـم ُع َ
 أ ْم َت ْح َس ُـون (فرقـان :)44 :آيـا تصـور میکنـی كـه اكثـر آنهـا
ِ
میفهمند و يا تعقل مىكنند!

البتـه ایـن ترجمـه هـم خالـی از ایـراد نیسـت .عبـارت «تخلفكننـده وعـدۀ خـود رسـوالن خـود را» بـس
ناخواناست.
ترجمۀ «ایتاء» و مشتقات آن
بـه نظـر اهـل لغـت «ایتـاء» مصدر باب افعـال از ٰ
«أتی» به معنای «إعطاء :عطا کردن» اسـت ،ولی بر مبنای
مؤلـف کـه معنـای مـاده در همـۀ مشـتقات حضـور دارد و خصوصیت تغییـر صیغه به آن افزوده میشـود،
«إیتاء» به معنای «اعطاء» نخواهد بود ،بلکه به معنای «آوردن» است .او مینویسد:
ّأن األصل الواحد في هذه ّ
ّ
طبيعي ،سواء استعملت في
المادة هو المجيء بسهولة وبجريان
ّ
اللـزوم أو التعـدى ،مج ّـردة أو مز يـدا فيهـا :ایـن مـاده یـک معنـا دارد و آن آمـدن به سـهولت و به
جریان طبیعی است؛ چه متعدی باشد چه الزم ،چه مجرد باشد ،مزید فیه.
بنابرایـن «إیتـاء» و مشـتقات آن را بـه «آوردن» معنـا میکنـد .نتیجـۀ ایـن تحقیـق لغـوی را در ترجمـۀ آیاتـی
مالحظه میکنیم:
َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ـاء ِذي الق ْر ٰ
بـى (نحـل :)90 :خداونـد فرمـان مىدهـد بـه
ـان و إيت ِ
 ِإن اهَّلل يأم ُـر ِبالعـد ِل و ِالحس ِعدالت و نيكوكارى و آوردن به صاحبان نزديكى و قربى.

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت تشاگندقننقن

240

آینۀپژوهش 183
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

بررسـی :در ایـن ترجمـه «إيتـاء» بـه «آوردن» بازگـردان شـده اسـت و عبـارت چنیـن ترجمـه شـده اسـت:
«خداونـد فرمـان مىدهـد ...بـه آوردن بـه صاحبـان نزديكـى و قربـى» .جملـهای کـه بهدشـواری میتـوان
مقصـود از آن را کشـف کـرد .آیـا شایسـتهتر آن نبـود کـه نوشـته میشـد « :خداونـد فرمـان مىدهـد  ...بـه
عطاکردن به خویشـاوندان» یا «خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشـش به خويشـاوندان فرمان مىدهد»؟
ترجمۀ ایشان را از آیۀ  75سورۀ توبه مالحظه میکنیم:
ُْ ْ َ ْ ََ َ َ
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َّ
َ
اهَّلل ل ِئ ْن آتانا ِمن فض ِل ِه لنصدقن (توبه :)75 :از منافقين برخى هستند كه
 ِمنهم من عاهدتعهد كرده است اگر خداوند بياورد ما را از فضل خود ،هر آينه صدقه مىدهيم.
بررسـی :در اینجـا «آتانـا» بـه «بيـاورد مـا را» ترجمـه شـده اسـت .بنابراین جملـه میتواند به این معنا باشـد:
«منافقین در جایی هستند .پس از خدا میخواهند که آنان را به جایی دیگر بیاورد» یا «میخواهند خدا
ً
ی که معنا این است که آنان از خدا میخواهند که از فضل و
آنان را مثال به صحنۀ دنیا بیاورد» .در حال 
بخشش خود به آنان عطا فرماید» و آیۀ  51سورۀ انبیاء را اینگونه ترجمه میکند:
َ
َ ْ َ
ََ ْ
راهيم ُرشـد ُه ِم ْن ق ْبل (انبیاء :)51 :به تحقیق پيش از اين آورديم به ابراهيم نبى
 لقد َآت ْينا ِإ ْبهدايت او را.
بررسی:آیا هیچ فارسیگویی این تعبیر را به کار میبرد که «خدا به فالنی هدایت او را آورد»؟
ُ
ایشـان «أ ُوتـوا ْال ِكت َ
ـاب» را چنیـن ترجمـه میکنـد« :كتاب آسـمانى آورده شـدهاند» .در ترجمۀ این بخش از
آیۀ سورۀ بقره مینویسد:
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ
َّ َّ َ ُ ُ ْ
َ
 ِإن الذين أوتوا ال ِكتاب ليعلمون أنه الحق :به تحقیق آنان که آورده شدهاند كتاب آسمانىرا ،هر آينه مىدانند كه آن حق است.
ً
در حالـیکـه کاملا آشـکار اسـت کـه در آیـات یادشـده و نظایـر آن کـه بسـیار اسـت« ،ایتـاء» بـه معنـای
عطا کـردن و بخشـیدن اسـت .در مشـتقات آن نیـز همیـن معنـا لحاظ میشـود .در نتیجـه مترجم محترم
خود در آیات متعددی در ٰ
«آتی» و مشتقات آن ،معنای عطاکردن و بخشیدن را مینگرد:
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ُ
َ
ّ
َ
 َف َل َّما َأ ْث َق َل ْت َد َع َوا َ ََ َ
رين * فل َّما ُ
ـاك َ
آتاهما صا ِلحا
اهَّلل َر ّب ُهما ل ِئ ْن آت ْي َتنا صا ِلحا ل َنكون ّن ِم َن الش ِ
كاء فيما ُ
َج َعال َل ُه ُش َر َ
آتاهما (اعراف 189 :و  :)190پس چون سنگين گشت به آن بار بخواندند
خـدا را كـه ا گـر ايـن بـار را صالـح و سـالم به مـا عطا كنى ،هر آينه از سپاسـگزاران خواهيم بود *
پـس زمانـى كـه عطـا كرد بـراى آنها فرزندى صالح ،قرار دادند بـراى خداوند انبازهايى در آنچه
عطا كرده بود آن را به آنها.
َ
«آتیت» و ٰ
«آتی» آمده است و مترجم در آنها معنای عطا کردن را دیده است ،نه آوردن
در این دو آیه کلمۀ
ُ
«آتـوا» در آیـۀ  33سـوره را نیـز بـه «بدهیـد» و ٰ
«آتـی» را بـه «داده اسـت» ترجمـه میکنـد .در آیـۀ  33نـور نیز
را.
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همین معنا را برمیگزیند:
َّ
ُْ
ُ ُ
اهَّلل الذي آتاكم :از مال خداوند متعال كه به شما داده است ،به آنها بدهيد.
مال ِ
 آتوه ْم ِم ْن ِهمچنین است در آیۀ  36سورۀ نمل:
َ
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َْ
َ ُ َ
َ
ُ
اهَّلل خ ْي ٌـر ِم َّمـا آتاكـم بـل أنتـم ِبه ِدي ِتكـم تفرحـون :پس آنچه خداوند مـرا عطا فرموده
 فمـا آتا ِنـياست ،بهتر و باالتر است از آنچه شما میدهید.

ُ َّ
َ ُ َّ َ
الزكاة»
الزكاة» را گاه «آوردند زکات را» و گاه «دادند زکات را» ترجمه میکند و همچنین «آتوا
مترجم «آتوا
ُ ُ ْ
َ
را گاه «بیاور یـد زکات را» و گاه «بدهیـد زکات را» ترجمـه میکنـد و «أوتـوا ال ِكتـاب» را گاه «آورده شـدند
کتاب را» و گاه «داده شدند کتاب را» ترجمه میکند.
ً
این دوگانگیها در ترجمۀ آیات کامال مشابه نشاندهندۀ ضعف ترجمه است؛ بهویژه که در این ترجمه
عـدول از مبنایـی اسـت کـه بـر آن اصـرار شـده اسـت و آن نفـی دو معنا بـرای یک کلمه و بـهاصطالح نفی
مشترک لفظی است.

ترجمۀ سؤال و مشتقات آن
تشـناس «سـؤال» را بـه معنـای «پرسـیدن» و نیـز «درخواسـتکردن» میداننـد .فیومـی
دانشـمندان لغ 
مینویسد:

ً
ََ
َْ
َ َْ ُ َ ْ
َ
َ َ
ََ ً
ْ َ ْ ْ ُ ُ 7
اهّلل ال َع ِاف َيةَ :طل ْب ُت َها ُس َؤال َو َم ْسألة َ ...و َسأل ُت ُ ه َع ْن كذا استعلمته.
سأل 
ت

مفاد سخنش این است:
سـؤال عافیـت بـه معنـای درخواسـتکردن آن اسـت و از چیـزی سـؤالکردن بـه معنای طلب
دانستن است.
طلب دانستن در فارسی معادل پرسیدن است .مرحوم مترجم نیز هر دو معنا را برای این واژه یاد میکند.
البتـه بـرای اینکـه بـا چالـش دو معنـا بـرای یـک لفـظ درگیر نشـود ،بـرای آن جامعـی میسـازد 8.در هر حال
ترجمۀ برخی از آیات را که مشتقات این واژه در آنها به کار رفته است ،مالحظه میکنیم تا که اندازۀ این
ترجمه و اصولی که مبنای آن است دریابیم.
ََ َ
 َو ِإذا َسألك ِعبادي َع ِّني (بقره :)186 :و زمانى كه درخواست كند تو را بندگان من از من.ْ
ُ َ
حيض (بقره :)222 :و درخواست مىكنند از تو از خون حيض.
 َي ْس َئل َونك َع ِن ال َمِ
ج  ،1ص .297
 .7المصباح المنير ،
 .8التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،5ص .8
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بررسی :در این دو آیۀ سؤال به درخواستکردن معنا شده است .خواستن در اینجا خواستن علمی است
و معـادل آن در فارسـی پرسـیدن اسـت ،نـه درخواسـتکردن کـه بـه معنـای تقاضاکـردن اسـت .بنابرایـن
ترجمۀ عرضهشده از این دو آیه بسیار ناموجه شده است؛ چون جملۀ «درخواست كند تو را بندگان من
از من» در ترجمۀ نخست ،بهاینمعناست که مردم از خدا میخواهند که پیامبر را دراختیار آنان نهد» و
ترجمۀ دوم بهاینمعناست« :مردم از تو درخواست خون حیض دارند» .اگر بهجای درخواست ،پرسش
میآمـد جملـه معنایـی درسـت مییافـت« :چـون بنـدگان من از تـو دربارۀ مـن بپرسـند  »...و در ترجمۀ آیۀ
یشـد«:از تـو در بـارۀ خـون حیـض میپرسـند» .در برخـی از آیـات علاوهبـر درخواسـتکردن
دوم نوشـته م 
پرسیدن را نیز به کار میبرد ،مانند آیۀ  219سورۀ بقره:
ْ
ُ َ
ْ َ
 َي ْس َئل َونك َع ِن الخ ْم ِر َوال َم ْي ِس ِر :درخواست كرده و مىپرسند از تو حكم مى و قمار باختن را.و گاه درخواست را رها میکند و فقط واژۀ پرسش را در ترجمۀ سؤال به کار میبرد ،مانند:
ْ َ َّ
ُ َ
 َي ْس َئل َونك َع ِن ال ِهلة (بقره :)189 :مىپرسند از شما از موضوع هاللهای ماه.بنابراین باید به مترجم گفت که اگر سـؤال به معنای پرسـیدن نیز هسـت ،چرا بهجای آن ،درخواسـت را
به کار میبرید تا ترجمه معنایی ناجور را بنمایاند؟
مترجم در برخی از آیات واژۀ پرسیدن را به کار میبرد که باید از درخواست استفاده میکرد؛ مانند:
َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
ْ
 قال َر ِّب ِإ ّ ِني أ ُعوذ ِبك أ ْن أ ْس َئلك ما ل ْي َس لي ِب ِه ِعل ٌم(هود[ :)47 :نوح] گفت پروردگار منپناه مىبرم به تو از اينكه بپرسم از تو چیزی را كه نباشد مرا به آن دانايى.
بیگمـان سـؤال در ایـن آیـه معنـای پرسـیدن نـدارد ،بلکه به معنای درخواسـت و تقاضا کردن اسـت؛ زیرا
پرسـیدن در مـوردی جـا دارد کـه سـؤالکننده ندانـد .پـس میپرسـد تـا دانـا شـود .در نتیجه معنا نـدارد که
نوح بگوید«:پناه مىبرم به تو از اينكه از تو چيزی را بپرسم كه نمیدانم»؛ چون به این معناست که وقتی
چیـزی را دانسـتم آن را از تـو میپرسـم و هـر وقـت ندانـم نمیپرسـم .هـر دو مفـاد باطـل اسـت .اگـر ندانـد و
نپرسد که در جهل میماند و اگر بداند و بپرسد که کاری لغو کرده است.
ْ
ُ
 َي ْس َئل َون َك َع ِن ال َي ٰتامى (بقره :)220 :درخواست مىكنند از تو از جهت يتامى.
بررسی :این ترجمه بسیار نارساست .بهگونهای که هیچ معنایی از آن تصور نمیشود .آیا «درخواستکردن
از جهـت یتیمـان» بـه ایـن معناسـت کـه میخواهنـد بداننـد یتیمـان در کـدام سمتوسـو هسـتند؟ ولـی
ُ َ َ
ُ َ َ
ُ َ َ
ایـن معنـا بـا درخواسـت گفتـه نمیشـود .وانگهـی َ«ي ْس َـئلونك» در ایـن آیـه بـا َ«ي ْس َـئلونك» در َ«ي ْس َـئلونك
َ ْ
ُ َ َ
ـال؛ مىپرسـند از تـو از جر يـان كوههـا» ،چـه تفاوتـی دارد کـه مترجـم َ«ي ْس َـئلونك» در اینجـا را بـه
ع ِـن ال ِجب ِ
ْ
ُ َ َ
«میپرسند از تو» معنا میکند و در  َ«ي ْس َئلونك َع ِن ال َيتامى» به« :درخواست میکنند از تو» برمیگرداند؟
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ترجمۀ «إتقاء» و مشتقات آن

 يـا َأ ُّي َهـا َّالذي َـن َآم ُنـوا َّات ُقـوا َاهَّلل (بقـره :)278 :ای آنـان کـه ايمـان آوردهايـد ،نگهـدارى كنيـد
خودتان را.

بررسی:
 .1مخاطـب از عبـارت «نگهـدارى كنيـد خودتـان را» چـه معنایـی دریافـت میکنـد؟ آیـا جـز ایـن معنـا را
میفهمد که باید مراقب باشـد سـرما نخورد و گزند و آسـیبی به او وارد نشـود؟ آیا معنای تقوای الهی این
است؟
 .2گویی َ
«اهَّلل» در جمله نیامده است؛ زیرا در ترجمه هیچ انعکاسی ندارد .در موارد مشابه غفلت نشده
و «اهلل» نیز در ترجمه آورده شده است:
 َف َّات ُقـوا َاهَّلل َو َأ ُ
ـون (آلعمـران :)50 :پـس خوددارى كنيد از خداوند متعال و پيرو ى كنيد
طيع ِ
مرا.
َ ُ
َْْ
َ َّ ُ
باب (مائده :)100 :پس خوددارى كنيد خدا را اى صاحبان عقلهای
 فاتقوا اهَّلل يا أو ِلي ال ل ِخالص.
َ َُ
 ف ّاتقوا اهَّلل (هود :)78 :پس خوددارى كنيد از خداوند.یکـردن از خـدا چیسـت؟ آیـا جـز این معنا را میتواند داشـته باشـد که سـراغ خدا
بررسـی :معنـای خوددار 
نرو یـد؟! ماننـد اینکـه گفتـه شـود از فالن کار خودداری کن یا از فلان غذا خودداری کن .درحالیکه خدا
َ ُ َ
اهَّلل :با شتاب بهسوی خدا بروید»( .ذاریات )50 :گویی مترجم پس از چندی درمییابد
فرمود« :ف ِف ّروا ِإلى ِ
َّ
«ات ُقوا َ
یکـردن از خـدا نهتنهـا مفاد
کـه خوددار 
اهَّلل» را نمیرسـاند ،چهبسـا عکس مقصـود از آن برمیآید .به
همین دلیل ترجمۀ این قبیل آیات را عوض میکند:
 َف َّات ُقوا َاهَّلل (شعراء :)108 :پس تقوا داشته باشيد براى خداوند.
 َف َّات ُقوا َاهَّلل ( :)110پس تقوا داشته باشيد در مقابل خداوند.
بررسـی :در دو ترجمۀ یادشـده بر خالف ترجمههای نامفهوم پیشـین ،سـخنی از خوددار یکردن به میان
نیامـده اسـت و بـه جـای آن از لفـظ تقـوا کـه در عـرف مردم متدین معنایی روشـن دارد به کار رفته اسـت،
ً
ولی این دو ترجمه با وجود اینکه برای عبارتی کامال یکسان نوشته شده است ،مفاهیم متفاوتی را عرضه
میکند .ترجمۀ ّاول بیان میکند که غرض از رعایت تقوا خدا باشد و ترجمۀ دوم بیان میکند که انسان
ٌ
در مقابـل خـدا نبایـد بیتقوایـی کنـد .البتـه هیـچکـدام وجـه ادبـی نـدارد؛ زیـرا «اهلل» از دید نحـوی مفعول
ٌ
َ َّ ُ
ـول بـه میتواند معنای غـرض را افاده کند و َ«ف َّات ُقـوا َ
اهَّلل» به« :پس تقوا
بـه «فاتقـوا» اسـت .حـال چگونـه مفع 
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َّ ُ
داشـته باشـيد بـراى خداونـد» ترجمـه شـود ،روشـن نیسـت .ترجمـۀ برابـر چنیـن عبارتـی اسـت« :اتقـوا ِهلِل»
َ َّ ُ
بـال اهلل».
و جملـۀ« :پـس تقـوا داشـته باشـيد در مقابـل خداونـد» برابـر چنیـن عبارتـی اسـت« :فاتقـوا فـي ِق ِ
َّ
«ات ُقـوا َ
اهَّلل» بـا تعبیرهـای گونا گونی میآورد .از جمله «دربارۀ خدا» (مجادله،)9 :
مترجـم «اهلل» را در جملـۀ
«از خداونـد» (حجـر« )69 :در رابطـه خداونـد» (توبـه )119 :و گاه «اهلل» یـا ضمیـر آن را در ترجمـه نمـیآورد.
(حجرات)10 :
این تفاوتها و تعبیرهای گوناگون نشان میدهد که مترجم نمیتواند تصمیم درست و یکسانی بگیرد
و منشـأ آن اصـرار بـر مبنایـی اسـت کـه در آیـات قـرآن پاسـخ نمیدهـد و آن حضـور معنـای مـاده در همـۀ
«وقایـة» بـه معنای
مشـتقات از یـکسـو و نبـود دو معنـا بـرای یـک مـاده اسـت .او گمـان میکنـد کـه چـون ِ

خـودداری و نگهـداری اسـت ،بایـد ایـن معنـا در «إتقاء» هم باشـد ،ولـی اگر چون دیگر لغوییـن بر این باور
میبود که الزم نیست معنای ماده و بهتعبیر دقیقتر معنای مصدر ثالثی مجرد در ابواب مزید هم ساری
باشـد و میتوانـد معنایـی دیگـر را عرضـه کنـد ،دچـار ایـن مشـکالت و نارسـاییهایی که مشـاهده کردیم
نمیشد.

ترجمۀ «جرم» و مشتقات آن
مترجـم بـر ایـن بـاور اسـت کـه «جـرم» بـه معنـای قطعکـردن و جداکردنـی اسـت کـه حـق نباشـد .او بـر ایـن
اساس آیات را ترجمه میکند:
ْ َ َ
َ
ُ
َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
ـرام أ ْن َت ْع َتدوا (مائده :)2 :قطع نكند
 -ال يج ِرمنكـم شـنآن قـو ٍم أن صدوكـم ع ِن المس ِـج ِد الح ِ

بغض و دشمنى گروهى كه بازداشتند از مسجد حرام شما را ،اينكه تجاوز كنيد به آنها.

ً
بررسـی :اگر بهدرسـتی در این ترجمه دقت شـود ،معنایش این اسـت که ّاوال شـما به کسـانی که شـما را از
ً
مسـجدالحرام بازداشـتند ،تعـدی و تجـاوز میکنیـد .ثانیـا مبـادا ایـن تجـاوز و تعدی را پایـان دهید ،بلکه
همچنان بر تعدی و تجاوزتان به آنها ادامه دهید .این در حالی است که آیه از مسلمانان میخواهد که
شتـر آنـان را از ورود بـه مسـجدالحرام بازداشـتند تعـدی نکننـد .مترجـم نیـز در تفسـیر آیـه
بـر کسـانی کـه پی 
همین معنا را عرضه میکند.
ي َو َأ َنا َبري ٌء م َّما ُت ْجر ُم َ
 َأ ْم َي ُق ُول َراه ُق ْل إن ْاف َت َر ْي ُت ُه َف َع َل َّي إ ْ
ون ْاف َت ُ
ون (هود :)35 :آيا مىگويند

رام
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
9

كـه مىبافـد آن را! بگـوى ا گـر بافتـهام آن را پـس بـر من اسـت قطع و گناه آن و مـن بيزارم از آنچه

قطع مىكنيد.
بررسـی« :برمـن اسـت گنـاه آن» ،یعنـی گنـاه آن بـر گـردن مـن اسـت کـه معنایـی درسـت اسـت ،امـا «برمـن
 .9تفسير روشن ،ج  ،6ص .355
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اسـت قطع آن» چه معنایی میتواند داشـته باشـد؟ آیا بهاینمعناسـت« :بر عهدۀ من اسـت که آن افترا
ََ
را قطـع کنـم»؟ و نامفهو متـر عبـارت «و مـن بيـزارم از آنچـه قطـع مىكنيـد» اسـت کـه در ترجمـۀ َ«وأنـا َبـري ٌء
م َّمـا ُت ْجر ُم َ
ـون» آمـده اسـت! عبـارت نشـان میدهـد کـه مخاطبـان چیـز یـا چیزهایـی را قطـع میکردنـد و
ِ
ِ
عشـده بیزار بودند .برای مثـال اگر قوم نوح درختانی را
پیامبـر(ص) یـا حضـرت نـوح(ع) از آن چیزهـای قط 
قطـع میکردنـد ،بـر حسـب ترجمـه مذکـور حضرت میفرماید کـه من از آن درختان بیـزارم .در حقیقت دو
ایراد دارد:
 .1ترجمۀ ُ«ت ْجر ُم َ
ون» به «قطع میکنید»،
ِ
« .2مـا» در «م َّمـا ُت ْجر ُم َ
ـون» را موصـول اسـمی و بـه معنای آنچه شـمردن اسـت ،در حالـیکه «ما» مصدریه
ِ
ِ
ُ
َّ ُ
َ
ُ
ْ
إجرامکم».
است و ِ«مما تج ِرمون»ف یعنی ِ«من ِ
َ
َ
 َف ْان َت َق ْمنا ِم َن ّال َذين أ ْج َر ُموا (روم :)47 :عقوبت داديم آنهايى را كه مخالفت كردند.
َ
در این آیه «أ ْج َر ُموا» به «مخالفت کردند» ترجمه شده است ،نه قطع کردند که مبنای لغوی ایشان است.
در آیهای دیگر معادلی دیگر میآورد:
ْ
ُ
ً
َ
ْ
ّ
 َكذ ِل َك َج َع ْلنا ِل ُك ّل َنب ّي عدوا ِم َن ال ُمجر َمين (فرقان :)31 :اینچنین قرار میدهیم براى هر
ِ
ِ ِ ٍ
رسولى دشمنى از اعراضكنندگان.
در اینجا «مجرمین» را به «اعراضکنندگان» ترجمه میکند ،نه «قطعکنندگان» و نه «مخالفتکنندگان».
در آیهای دیگر معادلی جز اینها را برمیگزیند:
ناه ْم إ َّن ُه ْم ُ
 َأ ْه َل ْك ُكانوا ُم ْجر َ
مين (دخان :)37 :هالک ساختيم آنها را و آنها بودند جنايتكار.
ِ
ِ
در ایـن آیـه «مجرمیـن» بـه «جنایتـکار» ترجمـه شـده اسـت کـه بـا «قطعکننـده»« ،مخالفتکننـده» و
«اعراضکننده» تفاوتهایی روشن دارند .در آیهای دیگر «خطا کار» را معادل «مجرم» میآورد:
كانوا ُي ْؤ َف ُك َ
ـاع ُة ُي ْقس ُـم ْال ُم ْجر ُم َ
سـاعة َكذل َك ُ
ون ما َلب ُثوا َغ ْي َر َ
الس َ
 َي ْو َم َت ُق ُوم َّون (روم :)55 :روز
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
كه ساعت قيامت برپا گردد ،سوگند ياد میکنند آنها كه مجرم و خطاكارند كه تأخير و توقف
نداشتند در دنيا مگر ساعتى را ،اینچنین دروغ گفته میشوند.
ایشان کمکم ناچار میشود به همان معنایی تن دهد که دیگر مترجمان آوردهاند:
ً
َُ ُ
َ
ـوق ْال ُم ْجر َ
ى َج َه ّن َم ِو ْردا (مریم :)86 :سـوق مىدهيم مجرمين را به سـوی جهنم
مين ِإل 
 نسِ
واردکردنی.
مترجـم در ایـن آیـه معادلهایی چـون «قطعکننـدگان»« ،اعراضکنندگان»« ،خالفـکاران» و «خطاکاران»
را نمـیآورد و بـه همـان لفـظ موجـود در آیـه (مجرمیـن) بسـنده میکنـد .از آنرو که فارسـیزبان از مجرمان

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت تشاگندقننقن

246

آینۀپژوهش 183
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

ً
همـان معنـای گنهـکاران را میفهمـد ایرادی ندارد ،ولی قطعا از عبارت «سـوق میدهیم  ...وارد کردنی»
یشـود .ایـن ترجمـۀ نامفهـوم نیـز ناشـی از اصـول خودسـاختۀ مترجم اسـت که
هیـچ معنایـی دریافـت نم 
یک واژه نمیتواند دو معنا داشته باشد و در قرآن مجاز به کار نرفته است ،ولی مفسران میگویند«ِ :و رد»

به معنای واردشـدن به آب برای آشـامیدن اسـت و در آیه کنایه از تشـنگی اسـت .پس معنای آیه چنین
میشود«:گنهکاران را در حالیکه تشنهاند بهسوی دوزخ روانه میکنیم».
گو یـی مترجـم پـس از مدتـی میبینـد بهتـر همـان اسـت کـه «مجـرم» بـه «گنهـکار» ترجمـه شـود .در نتیجـه
در ترجمـۀ «إ َّن ْال ُم ْجرمي َـن فـي َعـذاب َج َه َّن َـم خال ُـد َ
ون» (زخـرف )74 :مینویسـد« :بـه تحقیـق گنهـكاران
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ٌ
ْ
ْ
َ
الء قوم مج ِرمون (دخـان )22 :میآورد:
در عـذاب جهنـم هميشـگى باشـند» و در ترجمـۀ «فدعـا ر به أن هـؤ ِ
«پس درخواسـت كرد از خداوند كه اين قوم گنهكارند» و در ترجمۀ َ«ل ْو َترى إذ ْال ُم ْجر ُم َ
ون نا ِك ُسـوا ُر ُؤ ِسـهمْ
ِِ
ِ
ِ
َ
ِع ْنـد َر ّ ِب ِه ْـم» (سـجده )12 :مینویسـد« :هـر گاه ببينـى كـه گنهـكاران بـه پاييـن آيـد سـرهاى آنهـا در مقابـل
پروردگارشان».
در آیات یادشده «مجرم» به «گنهکار» ترجمه شده است که درست است ،ولی بر خالف مبنای مترجم
اسـت؛ ز یـرا ا گـر بتـوان «جـرم» را کـه بـه معنای «قطعکـردن و جدانمودن» اسـت با اجتهادهـای مخصوص
مؤلـف بـه «گنـاه» رسـاند« ،مجـرم» کـه از بـاب افعال اسـت ،طبق نظر ایشـان باید به معنـای وادارکننده به
گناه باشد ،نه گنهکار.
ُ
نکتـۀ دیگـر اینکـه مترجـم در آیـۀ  12سـورۀ سـجده عبـارت «نا ِك ُسـوا ُرؤ ِس ِـه ْم» را به« :پايين آيد سـرهاى آنها»
ُ
ترجمـه کـرده اسـت ،در حالـیکـه «ناکسـوا» متعـدی اسـت و فاعلـش ضمیـر جمـع و ُ«رؤ ِس ِـه ْم» مفعـول آن
ُ
اسـت؛ یعنـی «پاییـن میاندازنـد سرهایشـان را» ،ولـی مترجـم «نا ِکسـوا» را متعـدی نشـمرده و ُ«رؤ ِس ِـه ْم» را
فاعل پنداشته است و «واو» جمع در «نا ِك ُسوا» را که فاعل است نادیده گرفته است.

ترجمۀ تالوت و مشتقات آن

ُ
َ َ ْ ّ
ْ َ
ُ
اهَّلل َن ْتلوها َعل ْيك ِبال َح ِقغ (بقره :)252 :اينها نشـانیهای خداوند متعال اسـت
 ِتلك آيات ِكه در پيش رو ى خود گذاشتيم براى تو بهحق.

بررسی :ترجمه ترسیم میکند که خداوند آیات الهی را پیشروی خود گذاشت .او این کار را برای پیامبر
کـرد .بـا توجـه بـه اینکـه مؤلـف مجاز را در آیات قرآن روا نمیشـمرد ،نمیتوان درک کرد که خداوند چگونه
یگـذارد .گذشـته از ایـن اصل معنا نیز نادرسـت اسـت؛ زیرا اگـر «نتلو» از «تلو»
آیاتـش را پیـش روی خـود م 
َ َْ
َ
َ
ش رو گذاشـتن؛ ماننـد« :والقم ِر ِإذا تالها؛ و سـوگند به ماه
باشـد «تلـو» بـه معنـای در پیآمـدن اسـت ،نه پی 
ُ
ٌ
شـاهد ِم ْنـه» (هود)17 :
چـون از پـى آن (خورشـید) برآيـد»( .شـمس )2 :چنانکـه مترجـم در ترجمـۀ َ«ي ْتل ُوه ِ
َ ُ
ْ َ
ُ
اهَّلل ن ْتلوهـا» را اینگونـه ترجمـه میکرد:
مینویسـد« :از پـى آيـد او را گواهـى از خـدا» .پـس بایـد « ِتلـك آيـات ِ
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«اینها آیات الهی است که ما بحق در پی آنها میآییم برای تو».
ایـراد دیگـر در ترجمـۀ آیـۀ  252سـورۀ بقـره این اسـت که چگونـه َ
«ع ٰ
لی» در معنـای «الم» تعلیل به کار رفته
ََ َ
«عل ْيـك» بـه «بـرای تـو» ترجمه شـده اسـت؟ شـگفت اسـت که برای نظیـر این آیه ترجمـهای دیگر
اسـت و
میآورد:
َ َ ْ
ُ
ْ َ
ُ
اهَّلل َن ْتلوها َعل ْيك ِبال َح ّ ِق (جاثیه :)6 :اينها آيات الهی است كه میخوانیم براى
ِ -تلك آيات ِ

تو بحق و واقعیت.

عرضۀ ترجمههای متفاوت از عبارات یکسان از شگفتیهای این ترجمه است که توجیهی ندارد.
ایراد دیگر در ترجمۀ آن آیه این است که مترجم در ترجمۀ برخی از آیات ،فاعل فعلهایی چون «نتلو» را
پشت چیزی قرار میدهد و گاه فاعل کسی دیگر را در پشت آن چیز قرار میدهد؛ یعنی «تالوت» و « ِتلو»
را «إتالء» که از باب اافعال است معنا میکند .نوع اول مانند:
 َو َأ ْن ُت ْم َت ْت ُل َون ْال ِك َ
تاب (بقره :)44 :در حالی که شماها در پشت كتاب آسمانى قرار گرفته و
آن را پيش رو ى خود قرار مىدهيد.
و نوع دوم مانند:
ُ ْ َ َ ْ َْ ُ
َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ
ْ
 قـل تعالـوا أتـل مـا حـرم ر بكـم عليكم (انعام :)151 :بگو بياييد در پيش رو ى شـما قرار بدهمآنچه را حرام كرده است پروردگار شما بر شما.
ُْ ُ
َ َ َ ْ
ـاب (عنکبوت :)45 :پيرو ى كن از آنچه وحى شـده اسـت تو
 اتـل مـا أ ِوح َـي ِإل ْيـك ِمـن ال ِكت ِ
را از كتاب.
ُْ َ َُْ
ْ َ
ْ
ـاب (عنکبـوت :)48 :نبودى كه پيـش از آن پيرو ى كنى از
 -مـا كنـت تتلـوا ِمـن ق ْب ِل ِـه ِمـن ِكت ٍ

كتابى.
 َّالذي َـن َآت ْي ُـاب َي ْت ُل َون ُـه َح َّـق ِت َ
ناه ُـم ْال ِكت َ
الو ِت ِـه (بقـره :)121 :آنـان کـه آوردهايـم آنـان را كتـاب
آسمانى ثبت شده كه پيرو ى و استفاده مىكنند از آن پيرو ى سزاوار و حق.
بررسی :مترجم در «پیشروگذاشتن و پشت آن بودن» را برای «تلو» و «تالوت» رها میکند و آن را در آیات
یادشد به پیرو یکردن معنا میکند .او از یکسو تصریح میکند که تبعیت معنایی غیر از تالوت دارد

10

و از سـویی بـر ایـن بـاور اسـت کـه یـک مـاده نمیتوانـد دو معنـا داشـته باشـد .حـال چـه شـده اسـت که در
آیاتـی نظیـر آنچـه گذشـت« ،تلـو» را در آیاتـی به پشـت قـراردادن و در آیاتـی پیرو یکردن معنـا میکند؟ این
 .10ر.ک به :التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،1ص .394
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مایۀ شگفتی است.
مترجـم کمکـم از معنا کـردن تلاوت بـه پیشروگذاشـتن و پشـت سـر قرارگرفتـن دسـت میکشـد و پیروی را
هم پشـت سـر مینهد و همچون دیگر لغویان و مفسـران و مترجمان تالوت را خواندن و قرائتکردن معنا
میکنـد .البتـه در برخـی از آیـات احتیـاط را از دسـت نمیدهـد و از دو معنـای پشتسـربودن و خوانـدن
استفاده میکند؛ مانند:
َ ُ ْ َُْ َ ْ
ون ال ِك َتاب (بقره :)113 :در حالتى كه آنان پشت سر كتاب بوده و آن را میخوانند.
 وهم يتلولـی ایـن احتیـاط را هـم پـس از چنـدی رهـا میکنـد و همچـون دیگـر مترجمـان و مفسـران بـه «خوانـدن»
اکتفا میکند :
َ َُْ ُ َ َْ َ َ ْ
 ذ ِلك نتلوه عليك ِمن اليات (آلعمران :)58 :و اين سخن كه مىخوانيم بر تو از آيات.َ
ُ َ
 َو ْاتل َعل ْي ِه ْم َن َبأ ُنوح (یونس :)71 :و بخوان بر آنها خبر نوح را.ٍ
َ ُ
 َق ْد َم (مؤمنون :)66 :آيات ما خوانده میشد براى شما.
ى َعل ْيك 
كان ْت آياتي ُت ْتل 
َ
ى َعل ْي ِهم (قصص :)53 :و زمانى كه خوانده میشود به آنها.
 َو ِإذا ُي ْتل ب مؤلف در مبانی و اصول و تحقیقات لغوی حکایت دارد و نشانۀ روشنی
این چندگانگیها از اضطرا 
اسـت بـر اینکـه نـه اصولـی کـه مؤلـف در لغـت تعریـف میکند بر پایۀ علمی اسـتوار اسـت و نـه تحقیقات
لغوی ایشان در التحقیق فی کلمات القرآن میتواند پاسخگوی معانی آیات قرآن باشد.

ضعفهای ادبی در ترجمه
در این ترجمه ایرادهایی نمایان است که منشأ آنها توجهنداشتن به ادبیات عرب از صرف و نحو است.
نمونههایی از این قبیل را یاد میکنیم:
َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ
ُّ ْ
َُ َ ْ ٌ
اآلخ َر ِة (غافر :)43 :ناچار است كه
 ال جرم أنما تدعونن ي ِإل ْي ِه ل ْي َس له دع َوة ِفي الدنيا َوال ِفي ِ
آنچه ما را دعوت میکند ،نيست براى او دعوتى در دنيا و نه در آخرت.
بررسـی«َ :ت ْد ُع َونني» صیغۀ نهم و قرین ضمیر متکلم وحده اسـت که مفعول َ«ت ْد ُع َ
ون» میباشـد و ضمیر
«إ َل ْيه» به «ما» که به معنای «ش ً
ـيئا» اسـت برمیگردد؛ یعنی «چیزی که مرا به آن فرامیخوانید ،نه در دنیا
ِ ِ
دعوتی دارد و نه در آخرت».
ً
ولـی مترجـم ّاو ًال َ«ت ْد ُع َ
ـون» را صیغـۀ ّاول شـمرده اسـت .ثانیـا ضمیـری در آن فـرض کرده اسـت کـه به «ما»
َ َّ
ً َ
ً
در «أنمـا» ب رگـردد .ثالثـا ضمیـر متکلـم وحـده را متکلـم معالغیـر ترجمـه میکند .رابعـا ِ«إل ْي ِـه» را معنا نکرده
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ً
است .خامسا عبارت «ناچار است كه آنچه ما را دعوت میكند» هم بسیار نامفهوم است.
َ
غاف َ
 َو إ ْن ُك َّنا َع ْن ِد َلين (انعام :)156:اگرچه هسـتيم ما از ممارسـت آنان كتاب را
راس ِـت ِه ْم ل ِ
ِ

غفلت كنندگان.

بررسـی :گذشـته از اینکه ترجمه بسـیار نامفهوم اسـت ،خطای نحوی آن نیز آشـکار اسـت .بیشـک «إن»
َ
ْ َُ
غاف َ
لين» است ،ولی مترجم آن را شرطیۀ
در َ«و ِإن ك ّنا» مخففه از ثقیله است و شاهد آن «الم» فارقه در «ل ِ
وصلیه شمرده و آن را به «اگرچه» ترجمه کرده است .این خطا در بسیاری از آیات رخ داده است؛ مانند:
آیـۀ  164سـورۀ آلعمـران ،آیـۀ  91سـورۀ یوسـف ،آیـۀ  49سـورۀ روم ،آیـۀ  2سـورۀ جمعـه ،آیۀ  198سـورۀ بقره و
آیات متعدد دیگر .البته در مواردی نیز درست معنا میکند؛ مانند:
كانوا َل َي ُق ُول َ
 َو إ ْن ُون (صافات :)167 :و بهدرستی كه بودند آنها هر آينه میگويند.
ِ
بنابراین نمیتوان از مترجم دفاع کرد که او «إن» مخففه از ثقیله را نمیپذیرد و اگر خود این ادعا را داشته
باشد ،با ترجمهاش آن را نقض کرده است.
َ
 َخ َل َق َّـماوات ِبغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْو َنها (لقمان :)10 :آفريده اسـت آسـمانها را بدون سـتونى كه
الس
ِ
ببينيد آن را.

بررسـیَ :
«عمـد» جمـع «عمـود» و بـه معنـای ستونهاسـت ،ولـی مترجـم آن را مفـرد معنا کرده اسـت و این
موجـب شـده اسـت کـه ضمیـر مفعولـی َ«ت َر ْو َنهـا» را نیـز مفـرد معنا کند .شـاهد جمعبـودن َ
«ع َمـد» عالوهبر
َّ
تصر یـح اهللغـت ،آیـۀ  9سـورۀ ُه َم َـزه اسـت« :فـ 
ي َع َم ٍد ُم َمد َد ٍة» کـه مترجم خود آن را جمـع معنا میکند:
«در سـتونهای كشـيده شـده» .بنابراین ترجمۀ دقیق آیه چنین میشـود« :آسـمانها را بدون ستونهایی
که آنها را ببینید آفرید» .این ایرادها در ترجمۀ آیۀ  2سورۀ رعد نیز هست:
ُ َ
َ
اهَّلل ّالذي َر َف َع َّ
ماوات ِبغ ْي ِر َع َم ٍد َت َر ْو َنها :خداوندى كه بلند كرده است آسمانها را بدون
الس
ِ
ستون كه بتوانيد مشاهده كنيد آن را.
در این ترجمه نقیصۀ دیگری هم هست و آن معرفه معناکردن َ
«ع َمد» است .باید همانند آیۀ سورۀ لقمان
نوشته میشد« :بدون ستونی» که البته درست آن «بدون ستونهایی» است.
َ
لام َو ْال َب ْح ُـر َي ُم ُّد ُه م ْن َب ْعده َس ْـب َع ُة َأ ْب ُحر مـا َنف َد ْت َكل ُ
 َو َل ْـو َأ َّن مـا ِفـي ْال ْرض ِم ْـن َش َـج َر ٍة َأ ْق ٌمات
ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ
ِ
اهَّلل (لقمـان :)27 :و هـر گاه كـه بـه تحقیـق ا گـر آنچـه در زميـن اسـت از درختها قلم باشـند و
ِ
ّ
درياها مركب باشند! هر آينه كلمات خداوند با آنها تمام نمیشود.
بررسی :در این ترجمه خطاهایی چند دیده میشود:
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َ
 .1ترجمـۀ «لـو» بـه «هـر گاه» در صورتـی کـه آن به معنای «اگر» اسـت .مترجم در آیات بسـیاری «لو» را «اگر»
معنا میکند.
َ
 .2چنانچه «لو» به معنای هر گاه باشـد« ،اگر» در عبارت ترجمه« :به تحقیق اگر آنچه در زمين اسـت» از
کجا آمده است و معادل چه کلمهای است؟!
لام» جمـع اسـت کـه در ترجمـه جا به جا شـده اسـت؛ یعنی َ«ش َـج َر ٍة» جمـع و َ«أ ْق ٌ
َ«ش َـج َر ٍة» مفـرد و َ«أ ْق ٌ
الم»
َ ََ
«س ّـت ِة أ ّيام» به «شـش روزها» مقایسـه کنیم ،بهخوبی درک
مفرد معنا شـده اسـت .اگر این ایراد را با ترجمۀ ِ
میکنیم که ترجمۀ تفسیر روشن بر هیچ روش و شیوهای بنا نشده است.
ُ َ
ُّ
ْ
ْ
«درياها مركب باشند» ترجمۀ «ال َب ْح ُر َي ُمد ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َعة أ ْب ُح ٍر» است که در ترجمه نه از «ال َب ْح ُر» خبری
ُّ
ُ
هست ،نه از َ«ی ُمد» ،نه از ِ«م ْن َب ْع ِد ِه» و نه از َ«س ْب َعة».
َ َّ
َ
ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ً
َ َْ ُ
َ َ َ َّ ُ
دادوا ِإثما (آلعمـران:)178 :
 ال َي ْح َس َـب ّن الذي َـن كف ُـروا أنمـا ن ْملـي ل ُه ْـم خ ْي ٌـر ِلنف ِس ِـهم ِإنمـا نملـي لهـم ِليـزحسـاب نكننـد آنهايـی كـه كافـر شـدهاند كـه آنچـه مهلـت مىدهيم بـراى آنها بهتر اسـت بـراى نفسهای
آنها ،به تحقیق آنچه مهلت مىدهيم آنها را تا زياد كنند تأخير و گناه را.

بررسی:
َ َّ
َ َّ
َ َّ
« .1أنمـا» بـه فتـح همـزه در ایـن آیـه مرکـب از «أن» و «مـا»ی مصدریـه اسـت کـه بـا صلـهاش اسـم «أن» بـه
ََ
َ
َ
شـمار میآید و «خ ٌیر» خبر آن اسـت؛ یعنی « ...أ ّن إمالئنا خ ٌیر ...؛ کسـانی که کافر شـدهاند گمان نکنند
مهلتدادن ما به آنها برایشان خوب است» یا «کسانی که کافر شدهاند گمان نکنند اینکه به آنان مهلت
َ َّ
مـی دهیـم برایشـان خـوب اسـت» ،ولـی مترجـم «مـا» در «أنمـا» را موصـول اسـمی و بـه معنـای آنچـه گمان
کرده است و ترجمهای ناجور از جمله ارائه داده است.
َّ
َ
َّ
َّ ُ
«إن» و «مـا»ی کافـه اسـت کـه داللـت بـر حصـر دارد؛ یعنـی «فقط
«ِ .2إنمـا» در ِ«إنمـا ن ْملـي ل ُه ْـم» مرکـب از
َّ
برای اینکه گناهی را بیفزایند به آنها مهلت میدهیم» ،ولی مترجم در اینجا نیز «ما» در ِ«إنما» را موصول
َ
َّ ُ
اسمی شمرده و ِ«إنما ن ْملي ل ُه ْم» را چنین ترجمه کرده است« :به تحقیق آنچه مهلت مىدهيم آنها را تا
زياد كنند تأخير و گناه را» که هر خوانندهای به ناتمامبودن آن اذعان میکند.
َ ً
َ
ُ ُ
ـاد ِه خبيـرا (فرقـان :)58 :كفايـت مىكنـد بـه وسـیلۀ او در مقابـل ذنـوب
ـوب ِعب ِ
 کف ٰـی ِب ِـه ِبذن ِبندگانش كه مطلع و آ گاه است.

بررسی :ترجمه نشان میدهد:
« .1باء» در ِ«ب ِه» به معنای وسیله و مراد از ضمیر آن خداوند است.
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 .2فاعل َ«ک ٰ
فی» نیز خداوند باید باشد.
ُ ُ
وب» «باء» مقابله پنداشته شده است .بنابراین مفاد آیه برحسب ترجمه چنین میشود :
« .3باء» در ِ«بذن ِ
«کفایـت میکنـد خداونـد کـه بـه وسـیلۀ خـودش در مقابـل گناهان بندگانـش مطلع و آ گاه اسـت» .گمان
نمیکنـم خواننـدۀ ترجمـه معنایـی از ایـن جملـه دریافت کند ،در حالیکه اگر آیه بر اسـاس موازین ادبی
تحلیل و ترجمه میشد ،معنایی روشن از آن دریافت میشد.
« .1باء» در َ«ک ٰ
فی ِب ِه» زایده و ضمیر ِ«ب ِه» فاعل است.

ُ ُ
ً
«خبیرا» است؛ یعنی « :خداوند بس است که به گناهان بندگانش آ گاه است».
وب» متعلق به
«ِ .2بذن ِ
بایـد دانسـت کـه مترجـم در بسـیاری از آیـات مشـابه «بـاء» بعـد از َ«ک ٰ
فـی» را زایـده و مدخـول آن را فاعـل
دانسته است؛ مانند:
َ ً
َ ًّ َ َ
َ
اهَّلل و ِليا وک ٰ
ک ٰاهَّلل نصيرا (نساء :)45 :كفايت مىكند خداوند در حالت متولىبودن
فی ِب ِ
فی ِب ِ
و كفايت مىكند خداوند در حال يارى و ناصربودن.

البتـه گو یـی مترجـم در اینکـه کلمـۀ مجـرور بعـد از «کفـی» چـه نقـش نحـویای دارد ،بـه نتیجـه نرسـیده و
اضطراب در آن نمایان است .گاهی «باء» را زایده و مدخول آن را فاعل میشمرد و گاه آن را «باء» وسیله
میداند؛ مانند دو آیهای که یاد شد و گاه آن را همچون «الم» ملکیت معنا میکند؛ مانند:
ْ َْ َ َ َ ٰ َ ْ َ
ـك ْال َي ْـو َم َع َل ْي َك َحس ً
ـيبا (إسـراء :)14 :كفايت مىكنـد براى نفس تو
 اقـرأ ِكتابـك کفـی ِبنف ِسامروز از جهت رسيدگى.

همچنین مترجم در وجه نحوی کلمۀ منصوب در این نوع عبارات مانند َ
«ح ً
سیبا» در آیۀ إسراء اضطراب
دارد؛ .گاه آنها را حال میداند؛ مانند:
ً
َ
َ
ّ
ک ٰفی ِب َج َه ّن َم َسعيرا (نساء :)55 :كفايت است جهنم در حالی که افروخته باشد.
گاه نیز آنها را تمییز میداند؛ مانند:
َ
ً
ک ٰاهَّلل َوكيال (نساء :)171 :كفايت است خداوند از جهت وكيلبودن.
فی ِب ِ
گاه تمییز را مبدل از فاعل میشمرد؛ مانند:
َ َّ ْ َ َ
َ
َ ً
ـاهَّلل وكيلا (احـزاب :)3 :تـوكل كن بـه خداوند كه وکیلبـودن او كافى
اهَّلل َوکف ٰـی ِب ِ
 ت َـوكل علـى ِاست براى شما.

ٌ
و گاه آن را مفعولله معنا میکند؛ مانند:
ً
ً
َ
َ
هاديـا َو َنصيـرا (فرقـان :)31 :كفايـت اسـت خداونـد تربیتکننـده تـو را بـراى
 کف ٰـی ِب َر ّ ِبـك ِهدايت و يار ىكنندهبودن.
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ایراد دیگری که در ترجمۀ آیات یادشده دیده میشود این است که در اغلب موارد کلمۀ منصوب را که
وصف است مصدر معنا میکند؛ مانند:
َ
حاس َ
ک ٰبين (انبیاء :)47 :كفايت است براى ما حسابكردن آنها.
فی ِبنا ِ
«حاسـبین» اسـم فاعل و به معنای حسـابکنندگان اسـت ،ولی مترجم در این آیه و در بسـیاری از آیات
دیگر آن را مصدر معنا میکند که توجیه ادبی ندارد.
مؤلف دربارۀ ترجمۀ قرآن مینویسد:
ايـن معنـى [یعنـی ترجمـۀ قـرآن] محتاج اسـت به تسـلط كامـل به جهت بيان و قلـم كه بتواند
مفهوم كامل آيل كريمه را به تعبیر كوتاه و مختصر و در عين حال مفيد و روشن و تمام تحويل
بدهد.

11

گمان میرود خوانندگان این ترجمه با توجه به ایرادهای یادشده که اندکی از بسیار است ،به این نتیجه
برسـند کـه مؤلـف بـه ایـن سـخن خو یـش وفا نکـرده و ترجمـهای پرلغـزش ،نارسـا ،غیرمفیـد ،پراضطراب و
ناتمام تحویل داده است.
البتـه ایـن نتیجـه ازآنرو درخـور اهمیـت اسـت کـه خواننـدگان ایـن حقیقـت را دریابند کـه اصول جناب
آقای مصطفوی(ره) در لغت و تحقیقات لغوی او در کتاب معروفش پاسخگوی فهم آیات قرآن نیست
و از آنها ترجمه و تفسیر درست قرآن برنمیآید.

 .11تفسير روشن ،ج  ،1ص .13

