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اخلالصـة: يسـعى الكاتـب يف املقـال احلـايل إىل وضـع ترمجة الدكتور 

حّداد عادل يف بوتقة النقد والتحليل.
ويف سـياق هـذا اهلـدف يذكـر اآليـات مـن 13 إىل 32 مـن سـورة 
هـذه  ترمجـة  حـول  النقدّيـة  مالحظاتـه  ذلـك  بعـد  ليبـّن  املائـدة، 
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ترجمـه آقـای دکتـر حـداد عـادل چنان کـه در مقالـه منتشرشـده در شـماره قبـل مجله آینه پژوهـش نیز یاد 
شد، از جمله ترجمه هایی است که صالبت، گویایی و اختصار را در خود جمع کرده و چنان است که 

هم عموم مردم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و هم فرهیختگان از آن بهره برند.

در بخش پیشین که در شماره ششم از سال سی و دوم مجله وزین آینه پژوهش چاپ شد، ترجمه آیات 
1 تا 12 سوره مبارکه مائده و در این مقال، ترجمه آیات 13 تا 32 همان سوره بررسی می شود.

گفتنی اسـت که چاپ اول ترجمه مزبور که در سـال 1390 هجری شمسـی به زیور طبع رسـیده اسـت، در 
اختیار بود و نقد و بررسی  بر اساس این چاپ صورت گرفته است.

َعّناُهم: از بهر پیمان شكنی شـان بود که لعنتشـان 
َ
آیه 13 سـوره مائده: َفِبما َنقِضِهم میثاَقُهم ل

کردیم.

بررسی  
عبارت »َفِبما َنقِضِهم میثاَقُهم« در آیه 155 سوره نساء نیز آمده و مترجم محترم آن را چنین ترجمه کرده 

است: 
و سرانجام )به ذلت و خواری افكنديمشان( به سبب پیمان شكستن شان.

1. »َنقض« در آیه 155سـوره مائده اسـم مصدر )شـکنی( و در سـوره نسـاء مصدر )شکستن( شمرده شده 
است. هر دو می تواند درست باشد، ولی مناسب آن بود یکسان معنا شوند.

2. در عبـارت مزبـور دو ضمیـر هسـت: »َنقِضِهـم میثاَقُهـم«، ولـی فقـط ضمیـر »َنقِضِهـم« منعکـس شـده 
اسـت. چنانچـه بخواهیـم هـر دو ضمیـر منعکـس شـود، بایـد چنیـن نوشـته شـود: »چـون پیمانشـان را 
کـه مترجـم آورده بـا عبـارِت  شکسـتند ...«. تفـاوت معنایـی عبـارِت »از بهـر پیمان شکنی شـان بـود ...« 
»چون پیمانشـان را شکسـتند ...« که برابر آیه اسـت، پوشـیده نیسـت. ترجمه برابر آیه می رسـاند که یهود 
پیمانی بستند و آن پیمان را شکستند و این سبب شد که خدا لعنتشان کند. این پیمان همان است 
یه و سجیه  ـُه میثاَق َبني ِإسرائیَل«، ولی عبارت مترجم سبب لعنت را رو

َّ
 الل

َ
َخذ

َ
َقد أ

َ
که در آیه قبل آمد: »ل

پیمانی شکنی یهود می داند، نه خصوص آن پیمانی که در آیه قبل آمده است.

یف( از موضع سخن منحرف می سازند. فوَن الَكِلَم َعن َمواِضِعِه: سخن ها را )با تحر ُیَحرِّ

بررسی 
کـه در توضیـح ترجمـه آمـده نابجاسـت؛ چـون منحرف کـردن سـخن از موضـع آن،  1. قیـد »بـا تحریـف« 
خـود تحریـف یـا مصداقـی روشـن از تحریـف اسـت. بنابرایـن مفـاد ترجمه چنین می شـود: »سـخن ها را با 
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گفتنی بودن آن آشکار است. تحریف، تحریف می کنند« که نا

فـوَن الَکِلـَم َعـن َمواِضِعـِه« و  ذیـَن هـادوا ُیَحرِّ
َّ
2. نظیـر ایـن جملـه در آیـه 46 سـوره نسـاء نیـز آمـده: »ِمـَن الل

چنیـن ترجمـه شـده اسـت: »جمعـی از یهودیـان الفـاظ را از جـای خـود می پیچاننـد«. ایـن ترجمـه ایـراد 
یادشده را ندارد، ولی نه تحریف به معنای پیچاندن است و نه عبارت: »پیچاندن الفاظ از جای خود« 
ِسَنِتِهم« در 

ْ
ل

َ
ا ِبأ ّیً

َ
 معنای محصلی دارد. پیچاندن کلمات و الفاظ و جمالت را جمله: »َیقولوَن ... راِعنا ل

فوَن الَکِلَم َعن َمواِضِعِه«.   آن آیه بیان می کند، نه جمله: »ُیَحرِّ

روا ِبِه: و بخشی از تذکری که به آنان داده شده فراموش می کنند. ا ِمّما ُذِکّ
ً

َوَنسوا َحّظ

بررسی 
»َنسـوا« فعل ماضی اسـت، ولی مترجم آن را مضارع معنا  کرده اسـت، در حالی که قرینه ای بر آن نیسـت، 

بلکه قرینه بر خالف است. 

فوَن« در جمله قبل به  صورت مضارع آمده اسـت، نشـان می دهد که بر ماضی آوردن  توضیح: چون »ُیَحرِّ
»َنسوا« عنایت است. ابن  عاشور درباره ماضی بودن »َنسوا« می نویسد: 

سیاَن  ّنَ الّنِ
َ
َر َعنُه ِبالِفعِل الماضي أِل سیاِن غاِلًبا، َوَعّبَ ی الّنِ

َ
 الُمفضي إل

ُ
الِنسیان ُمراٌد ِبِه اإِلهمال

: مقصود از نسیان بی اعتنایی است که غالبًا  ٌر ّکِ
َ

َرُه ُمذ ّکِ
َ

ُد، َفإذا َحَصلَ َمضٰی، َحّتٰی ُیذ
َ

ال َیَتَجّد
یرا فراموشـی تكرار نمی شـود. هر  بـه فراموشـی می انجامـد و از آن بـا فعـل ماضـی تعبیـر فرمود؛ ز

ری کند.1  گاه محقق شد، می گذرد تا اینكه کسی آن را یادآو

ـروا ِبِه«،  ـا ِمّما ُذِکّ
ً

شـگفت اسـت کـه مترجـم محتـرم در آیـه بعـد کـه همین عبارت آمده اسـت: »َفَنسـوا َحّظ
کردند«. »َنسوا« را ماضی معنا می کند: »اما آنها هم بخشی از تذکری که به آنها داده شده بود فراموش 

ِلُع َعلٰی خاِئَنٍة ِمنُهم: و تو همواره با خیانت آنها روبه رو خواهی بود.  َتّطَ
ُ

َوال َتزال

بررسی 
عبارت »خاِئَنٍة ِمنُهم« به »خیانت آنها« ترجمه شـده اسـت، در حالی  که این عبارت ترجمه »خاِئَنِتِهم« 

یا »خیاَنِتِهم« است. 

توضیح: بی گمان مفاد اصلی »خاِئَنٍة ِمنُهم« همان »خیانت آنها« است که مترجم آورده، ولی در »خاِئَنٍة 
کـه  کـه در »خیاَنِتِهـم: خیانـت آنهـا« نیسـت و آن نکره بـودن »خاِئَنـٍة« اسـت  ِمنُهـم« خصوصیتـی اسـت 
که نکره بودن آن برای بیان بزرگی یا شناعت خیانت آنهاست، یعنی:  ترجمه آن را منعکس نمی کند؛ چرا

1 . التحریر و التنویر، ج  5، ص 62.
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»َعلٰی خاِئَنٍة َشنیَعٍة یا َعظیمٍة صادرٍة ِمنُهم«.

یند: ما نصرانی هستیم  َخذنا میثاَقُهم: و از آنان که می گو
َ
ٰى أ ذیَن قالوا ِإّنا َنصار

َّ
آیه 14: َوِمَن ال

( پیمان گرفتیم. )نیز

بررسی 
َخذنـا میثاَقُهـم« این نیسـت که »از آنـان ... پیمان 

َ
در مقالـه شـماره قبـل بررسـی شـد کـه معنـای عبـارت »أ

َخذنا ِمنُهُم المیثاَق«.
َ
گرفتیم«، بلکه این ترجمه چنین عبارتی است: »أ

نكتـه: ترجمـه فعـل ماضـی »قالـوا« بـه مضـارع )می گوینـد( در اینجـا ناموجـه نیسـت؛ زیـرا از مـواردی کـه 
می توان فعل ماضی را مضارع معنا کرد، آنگاه است که صله موصول باشد.

: او بسـیاری از آن  َیعفـو َعـن َکثیـرٍ ُكـم َکثیـًرا ِمّمـا ُکنُتـم ُتخفـوَن ِمـَن الِكتـاِب َو
َ
ـُن ل آیـه 15: ُیَبِیّ

کتـاب )آسـمانی( را کـه پنهـان می کردیـد، برایتـان آشـكار می کنـد و از بسـیاری )از خطاهـای 
شما( چشم می پوشد.

بررسی 
« را گذشـت از خطـا معنـا می کنـد، در حالـی  کـه هیـچ قرینه ای در  مترجـم گرامـی عفـو در »َیعفـو َعـن َکثیـرٍ

، گذشت از گناه و خطا باشد.  میان نیست که مراد از عفو

« بـه معنـای نادیده گرفتـن، چشم پوشـی کردن و ماننـد اینهاسـت کـه طبعـًا نیازمنـد متعلـق  توضیـح: »عفـو
است، یعنی مورد و چیزی که از آن چشم پوشی می شود. چه بسا متعلق آن گناه و خطا باشد، مانند: »ُهَو 
َئاِت: اوسـت آنکه توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان  ـِیّ َیعفو َعِن الّسَ وَبَة َعن ِعباِدِه َو ذي َیقَبُل الّتَ

َّ
ال

ذي 
َّ
و َیعُفَو ال

َ
ن َیعفـوَن أ

َ
 أ

ّ
ی: 25( و چه بسـا متعلـق آن چیزهـای دیگـر باشـد، ماننـد: »ِإال درمی گـذرد« )شـور

ـکاِح: مگـر آنکـه ایشـان گذشـت کننـد یـا کسـی کـه پیونـد ازدواج به دسـت اوسـت ) شـوهر  ِبَیـِدِه ُعقـَدُة الِنّ
، گذشت از مهریه است، نه از خطا و گناه. یا ولّی زن ( ببخشاید«. )بقره: 237( در این آیه مراد از عفو

ینـه بر خالف اسـت؛ زیرا  ینـه ای نیسـت کـه متعلـق عفـو گنـاه و خطـا باشـد، بلکه قر در آیـه مـورد بحـث قر
ُکم َکثیًرا ِمّما ُکنُتم 

َ
ُن ل سخن درباره پنهان کردن و آشکارکردن حقایق کتاب آسمانی است. جمله: »ُیَبِیّ

ی از حقایقی را کـه اهل کتاب پنهـان می کردند بیان  ُتخفـوَن ِمـَن الِکتـاِب« یـاد می کنـد کـه »پیامبـر بسـیار
ی  « پاسـخ می دهد که بسـیار گـر سـؤال شـود بقیـه را چـه می کنـد؟ جملـه »َیعفـو َعـن َکثیرٍ می کنـد«. حـال ا
دیگـر را نادیـده می گیـرد و بیـان نمی کنـد، یعنـی عبـارت: »ِمّمـا ُکنُتـم ُتخفـوَن ِمـَن الِکتـاِب« قرینه روشـنی 
َیعفـو َعـن َکثیـرٍ ِمّمـا ُکنُتـم ُتخفوَن ِمـَن الِکتـاِب: و از  «، یعنـی »َو َیعفـو َعـن َکثیـرٍ اسـت بـر حـذف متعلـق »َو

ی از آنچه در آن کتاب پنهان می کردید درمی گذرد«. عالمه طباطبایی در بیان آیه می نویسد:  بسیار
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ّمـا َعفـُوُه َعـن َکثیـرٍ َفُهـَو َترُکـُه َکثیـًرا ِمّمـا کانـوا ُیخفوَنـُه ِمـَن الِكتـاِب: مقصـود از »عفوکـردن از 
َ
أ

( وانهادن بسـیاری از حقایق کتاب آسـمانی اسـت کـه اهل کتاب  بسـیاری« )َیعفـو َعـن َکثیـرٍ
آنها را پنهان می کردند.2 

مترجم محترم چنان که در پی نوشت می آورد، در مواردی که بین مفسران اختالف نظر باشد نظر عالمه را 
منعکس می کند، ولی در اینجا عالوه بر ارتکاب خالف ظاهر به نظر عالمه توجهی نمی کند و بر عکس 

آن را منعکس می کند.

« همواره درباره گناه و خطا به کار می رود، در حالی  که این  گویی مترجم گرامی بر این باور است که »عفو
باور مبنای لغوی ندارد و آیات قرآن نیز شاهد است؛ چنان که گذشت.

َیهدیِهم ِإلٰی ِصراٍط ُمسَتقیٍم: و به راهی راست رهنمون می شود. آیه 16: َو

بررسی 
َبَع ِرضواَنـُه« برمی گـردد، یعنی »خداوند 

َ
ضمیـر مفعولـی »َیهدیِهـم« کـه در ترجمـه بازتـاب نـدارد، به »َمـِن اّت

کسـانی را کـه رضـای خـدا را دنبـال می کننـد، بـه راهـی راسـت هدایـت می کنـد«. از آن رو کـه ارشـاد بـه راه 
راسـت و راهنمایی به راه درسـت برای همگان اسـت و ویژه گروهی خاص نیسـت، معلوم می شـود مراد 
از هدایـت در جملـه »َوَیهدیِهـم ِإلـٰی ِصـراٍط ُمسـَتقیٍم« هدایـت بـه معنـای ایصـال بـه  مطلـوب اسـت کـه 
بـرای همـگان نیسـت، نـه ارائـه طریـق کـه بـرای همـگان اسـت. بنابرایـن ترجمـه »َیهدیِهـم« بـه »رهنمـون 
می شـود« کـه معنـای ارائـه طریـق اسـت، دقیق بلکه صحیح نیسـت. در این گونه مـوارد، یعنی مواردی که 
هدایـت ایصـال بـه  مطلـوب اسـت یا باید از واژه هدایت اسـتفاده کرد، چنان که مترجـم محترم در ترجمه 
َبـَع ِرضواَنُه ...( به کار برده و نوشـته اسـت: »خدا کسـانی را که در 

َ
ــُه َمـِن اّت

َّ
جملـه آغازیـن آیـه )َیهـدي ِبـِه الل

ینـد بـه راه هـای سـالمت هدایـت می کنـد« یـا کلماتـی ماننـد »راهبـری می کنـد«، »توفیـق  پـی خشـنودی او
می دهد« و »می َبرد« را برگزید.

ینـد خـدا همـان  َیـَم: آنـان کـه می گو ــَه ُهـَو الَمسـیُح ابـُن َمر
َّ
ذیـَن قالـوا ِإّنَ الل

َّ
َقـد َکَفـَر ال

َ
آیـه 17: ل

یم است کافرند. مسیح، پسر مر

بررسی
کید اسـت، ولی مترجم معنای  کی از قسـم مقدر و گویای تأ َقد« حا

َ
اهـل ادب و لغـت اذعـان دارنـد کـه »ل

َقد« را در اینجا منعکس نمی کند. این در حالی است که: 
َ
»ل

نا« می نویسد: »همانا فرستاده 
ُ
کید »َقد« در آیه قبل را بازتاب می دهد و در ترجمه: »َقد جاَءُکم َرُسول 1. تأ

2 . المیزان، ج  5، ص 244.
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ما نزدتان آمد«. 

َقد« را منعکس می کند، مانند آیات 25 سوره توبه و 101 و 179 سوره اعراف.
َ
کید »ل ی تأ 2. در موارد بسیار

رِض جمیعًا: اگر خدا اراده کند تا مسـیِح 
َ
ُه َوَمن ِفي األ ّمَ

ُ
َیَم َوأ ن ُیهِلَك الَمسـیَح ابَن َمر

َ
راَد أ

َ
ِإن أ

یم و مادرش و همه اهل زمین را یكجا نابود کند ... . مر

بررسی
گـر قیـد »یکجـا« در ترجمـه بـه معنـای به تمامـی باشـد، کلمه »همه« در ترجمـه )همه اهل زمیـن را( کفایت  ا
گـر بـه معنـای یک بـاره و یک دفعـه باشـد، کلمه »جمیعـًا« باِر این معنـا را نـدارد. چنان که مترجم  می کنـد و ا
رِض جمیعًا 

َ
نُتم َوَمن ِفي األ

َ
 موسـٰی ِإن َتکُفروا أ

َ
محترم در موارد مشـابه آن را نمی آورد. ایشـان در ترجمه: »قال

گـر شـما و هـر کـه در زمین انـد، همـه کافـر شـوید ...« و نیـز در ترجمـه: »َیـَوّدُ  ...« می نویسـد: »موسـی گفـت: ا
رِض جمیعًا« )معارج: 11 و 14( می نویسد: »گنهکار 

َ
و َیفَتدي ِمن َعذاِب َیوِمِئٍذ ِبَبنیِه*... َوَمن ِفي األ

َ
الُمجرُِم ل

آرزو می کند که کاش می توانسـت پسـرانش را  فدا کند ... و نیز همه کسـانی را که روی زمین اند ...«. در این 
دو آیه و آیات بسیاری برای منعکس کردن قید »جمیعًا« کلمه »همه« را می آورد و از »یکجا« خبری نیست.

یُكـم: موسـی بـه قـوم خـود گفت: اى 
َ
ــِه َعل

َّ
 موسـٰی ِلَقوِمـِه یـا َقـوِم اذُکـروا ِنعَمـَة الل

َ
ِإذ قـال آیـه 20: َو

ید. مردم، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشت به یاد آر

بررسی 
کی از ضمیر متکلم اسـت  1. ترجمـه »یـا َقـوِم« بـه »ای مـردم« دقیـق نیسـت؛ زیـرا کسـره »میم« در »َقـوِم« حا
و بهتـر آن بـود کـه بـه »ای قـوم مـن« یـا »ای مـردم مـن« ترجمـه می شـد. البته این نکته ای نیسـت کـه از دید 
ٰی 

ّ
مترجـم محتـرم نهـان باشـد؛ چنان کـه در آیاتی »یاقـوِم« را به »ای قوم من« بازگردان می کنـد، مانند: »َفَتَول

ّبـي« )اعراف: 79( کـه در ترجمه آن می آورد: »پـس صالح از آنان  َة َر
َ
غُتُکـم ِرسـال

َ
بل

َ
َقـد أ

َ
 یـا َقـوِم ل

َ
َعنُهـم َوقـال

ی برتافت و گفت: ای قوم من، پیام خدای خویش را به شما رساندم«. رو

یُکـم« بـه »نعمتـی کـه خـدا بـر شـما ارزانی داشـت«، می تواند درسـت باشـد؛ زیرا 
َ
ــِه َعل

َّ
2. ترجمـه »ِنعَمـَة الل

ــِه« 
َّ
کـه در ایـن صـورت »الل ی، یعنـی »نعمـت دادن«  کار مـی رود، معنـای مصـدر »نعمـة« در دو معنـا بـه 

فاعـل »نعمـة« می شـود و مفـاد عبـارت چنیـن می شـود: »نعمـت دادن خـدا را یـاد کنیـد«، یعنـی ایـن کار 
خدا )نعمت بخشی( را به یاد داشته باشید، ولی سیاق آیه می نمایاند که مراد از »نعمة« معنای اسمی، 
یعنی چیزهایی که خدا در اختیار نهاده و نعمت است، آنها را به یاد داشته باشید. مترجم نیز در موارد 
یُکـم« را معنـای اسـمی می کنـد. در آیـه 11 همیـن سـوره )سـوره مائـده( 

َ
ــِه َعل

َّ
ی »نعمـة« در »ِنعَمـَة الل بسـیار

ید نعمت خدا را بر  یُکـم« و مترجـم آن را چنیـن معنا می کند: »و یـاد آر
َ
ــِه َعل

َّ
آمـده اسـت: »َواذُکـروا ِنعَمـَة الل
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ُکم ِمن آِل ِفرَعوَن  نجا
َ
یُکم ِإذ أ

َ
ـِه َعل

َّ
 موسٰی ِلَقوِمِه اذُکروا ِنعَمَة الل

َ
ِإذ قال خویشتن«. همچنین در ترجمه: »َو

ید، آن هنـگام که از   « )ابراهیـم: 6( می نویسـد: »موسـی بـه قـوم خـود گفـت: نعمـت خـدا را بـر خویش یـاد آر
فرعونیان نجاتتان داد«.

میَن: و به شـما چیزی عطا کـرد که به هیچ  یک از جهانیان 
َ
َحـًدا ِمَن العال

َ
ـم ُیـؤِت أ

َ
ُکـم مـا ل َوآتا
عطا نكرد.

بررسی 
ـم ُیـؤِت« را به حـق نکـره موصوفـه گرفتـه اسـت و آن را بـه »چیـزی« معنـا می کنـد، نه 

َ
1. مترجـم »مـا« در »مـا ل

چون برخی از مترجمان که آن را موصول شمرده و آن را به »آنچه« برگردان کرده اند. البته به این نکته نیز 
بایـد توجـه داشـت کـه »مـا«ی نکـره موصوفـه در مفـرد، مثنـی و جمع بـه کار مـی رود که قرائـن تعیین کننده 

است، در اینجا معنای جمع دارد و بهتر بود به »چیزهایی« بازگردان می شد.

میـن« بـه »جهانیـان« کـه بـه معنـای مـردم جهـان اسـت، درسـت اسـت، امـا دقیق نیسـت؛ 
َ
2. ترجمـه »عال

م عرب«، »عالم َعجم« 
َ
م« اسـت که خود معنای جمع دارد. گفته می شـود »عَال

َ
مین« جمع »َعال

َ
زیرا »عال

ُکم  میـن« ناظـر بـه گروه هـای انسـانی اسـت، نه افراد انسـان. بنابراین مفـاد »آتا
َ
و ماننـد اینهـا. بنابرایـن »عال

میـَن« این نیسـت که خدا به قوم موسـی چیزی هایی عطا کـرد که به هیچ  یک 
َ
َحـًدا ِمـَن العال

َ
ـم ُیـؤِت أ

َ
مـا ل

از مـردم عطـا نکـرد، بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه خـدا بـه قـوم موسـی چیزهایـی داد کـه بـه دیگـر گروه هـا و 
مجموعه هـای انسـانی نـداد و ایـن منافـات نـدارد کـه آن چیزهـا را بـه فـردی از انسـان ها داده باشـد. توجـه 
ی راهگشاسـت؛ از جمله در آیه 80 سـوره اعراف: »ما  مین« در آیات بسـیار

َ
به معنای یادشـده برای »عال

گر عالمین در این آیه به جهانیان، یعنی مردم ترجمه شود،  میَن«. بنابراین ا
َ
َحٍد ِمَن العال

َ
َسَبَقُکم ِبها ِمن أ

مفاد آیه این اسـت که هیچ فردی از مردم پیش از قوم لوط آن گناه را مرتکب نشـد، ولی چون »عالمین« 
ناظـر بـه گروه هـا و طوایـف بشـری اسـت، مفاد آیه چنین می شـود: »هیچ قوم و طایفه ای بـه این گناه مبتال 
نبودنـد« و ایـن منافـات نـدارد کـه فـردی از دیگـر اقوام آن گناه را مرتکب شـده باشـد. بنابراین بهتر اسـت 
جمله مزبور چنین معنا شود: »از میان گروه های بشری هیچ  یک در آن گناه بر شما سبقت نگرفته اند«.

یِهَمـا ...: دو تـن از مـردان خداتـرس کـه 
َ
ــُه َعل

َّ
نَعـَم الل

َ
ذیـَن َیخافـوَن أ

َّ
 َرُجـالِن ِمـَن ال

َ
آیـه 21: قـال

خداوند نعمت خود را بر آنها ارزانی کرده بود گفتند ... .

بررسی
ذیـَن« اسـت، یعنـی گروهـی 

َّ
1. ضمیـر جمـع در »َیخافـوَن« به روشـنی نشـان می دهـد »َیخافـوَن« وصـف »ال

بودند خداترس و آن دو تن از جمله این گروه بودند، ولی عبارت ترجمه با نوعی ابهام روبه روست، یعنی 
ذیَن« است یا وصف »َرُجالِن«.

َّ
معلوم نمی کند که »خداترس« وصف »ال
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یِهما« نیز به خوبی می نمایاند که نعمت داده شدگان همان 
َ
ــُه َعل

َّ
نَعَم الل

َ
یِهما« در »أ

َ
2. ضمیر مثّناِی »َعل

دو تـن هسـتند، ولـی عبـارت ترجمـه ایهـام دارد، یعنـی می توانـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه خـدا بـر آن مـردان 
خداترس نعمت ارزانی کرده بود که البته آن دو تن نیز از جمله آنها بودند.

ردگارا، من تنهـا اختیار خود  خـي: موسـی گفـت: پرو
َ
 َنفسـي َوأ

ّ
مِلـُك ِإال

َ
 َرِبّ ِإّنـي ال أ

َ
آیـه 25: قـال

را دارم و برادر خود را.

بررسی
خي« دو نظر ابراز شده است: 

َ
در وجه نحوی »أ

خي: من فقط اختیاردار خودم 
َ
 أ

ّ
مِلُك اال

َ
 َنفسي َو ِإّني ال أ

ّ
مِلُك ِإال

َ
1. عطف بر »َنفسي« است، یعنی »ِإّني ال أ

هستم و نیز اختیاردار برادرم«. ترجمه آقای حداد عادل مبتنی بر این وجه است. 

 َنفَسُه: من فقط 
ّ

خي ال یمِلُك ِإال
َ
 أ

َ
 َنفسي و ِإّن

ّ
مِلُك ِإال

َ
خي« عطف بر ضمیر »ِإّني« باشد، یعنی »ِإّني ال أ

َ
2. »أ

اختیار دارم خودم هستم و برادرم نیز فقط اختیاردار خودش است«. بنابراین ترجمه مزبور به خودی خود 
از آن رو کـه مبتنـی بـر وجـه ادبـی صحیح اسـت ایرادی نـدارد، اما چون مترجم گرامـی تصریح می کند که 
در موارد اختالف  مفسـران، دیدگاه، عالم را می آورد الزم بود وجه دوم را در ترجمه منعکس می کرد؛ چون 

ایشان پس از تحلیل آیه سه نتیجه را اعالم می کند که سومی این است: 

 َنفَسـُه، ال َعلٰى 
ّ

ى الیاِء في َقوِلِه: »ِإّنِي« َوالمعنى: َوأخي ِمثلي ال َيمِلُك إال
َ
ِخي« َمعطوٌف َعل

َ
ه: »َوأ

َ
 َقول

َ
ّن

َ
: أ

ً
ثالثا

ُه َخالُف ما َيقَتضیِه الّسیاُق«.3 
َ
َقوِلِه: »َنفِسي« فِإّن

ـي« عطـف شـده و معنـا ایـن اسـت: »بـرادرم نیـز ماننـد مـن فقـط  ِخـي« بـر »یـاء« در »ِإّنِ
َ
مفـاد نظـر عالمـه: »أ

ِخي« عطف بر »َنفِسي« نیست که آن بر خالف چیزی است که سیاق آیه 
َ
اختیاردار خودش است« و »أ

آن را می رساند.

( داسـتان دو پسـر آدم را،  با ُقرباًنا ...: )ای پیامبر  ابَنـي آَدَم ِبالَحـِقّ ِإذ َقّرَ
َ
یِهـم َنَبـأ

َ
آیـه 27: َواتـلُ َعل

، آنگاه که قربانی ای پیشكش کردند ... . به راستی برای ایشان بازگو

بررسی 
در ترجمه مزبور »ُقرباًنا« به »قربانی ای« برگردان شده است و می نمایاند که دو پسر آدم یک قربانی تقدیم 

کردند، در حالی  که ظواهر امر نشان می دهد که هر کدام یک قربانی پیشکش کردند. 

ی از کلمـات در مفـرد، مثنـی و جمع با یک لفـظ به کار می رود و قرائن  توضیـح: واژه »قربـان« ماننـد بسـیار

3 . المیزان، ج  5، ص 294.
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تعیین کننده است. عالمه طباطبایی می نویسد: 

فُظ الُقربـاِن ِلَكوِنِه ِفي 
َ
م ُيَثّنَ ل

َ
ما ل

َ
ِإّن َرُب ِبـِه َو

َ
ِب َتعالٰى َشـیًئا َيَتّق ـى الـّرَ

َ
َم إل

َ
 واِحـٍد ِمنُهمـا َقـّد

َ
 ُکّل

َ
ّن

َ
ـیاِق أ ظاِهـُر الّسِ

صِل َمصَدًرا ال ُيَثّنٰى َوال ُيجَمُع: روند سخن در این معنا ظهور دارد که هر يک از دو پسر آدم چیزی را تقديم 
َ
األ

پروردگار کردند که با آن به او تقرب جويند. از آن رو واژه ُقربان به  صورت مثنى نیامد که آن در اصل مصدر 
بوده است و اسم هایی با این خصوصیت در مثنى و جمع به کار مى روند.4 

بنابراین مناسب آن است که در ترجمه نوشته شود: »... آنگاه که هر کدام قربانی ای پیشکش کردند«.

کـه خـدا )قربانـی را( تنهـا از پرهیـزگاران  قیـن: وی پاسـخ داد  ــُه ِمـَن الُمّتَ
َّ
ـلُ الل مـا َیَتَقّبَ ِإّنَ  

َ
قـال

می پذیرد.

بررسی 
در ترجمه یادشده عبارت »قربانی را« افزوده تفسیری و توضیحی است. این افزوده توضیحی نابجاست؛ 
قیَن« که هر عبادتی را شـامل می شـود خاص  ــُه ِمَن الُمّتَ

َّ
ُل الل ما َیَتَقّبَ

َ
زیرا موجب می شـود دایره وسـیع »ِإّن

کـه مفـاد جملـه عـام اسـت و ویـژه قربانـی نیسـت. عالمـه  قربانـی شـود. از تعبیـر مفسـران نیـز برمی آیـد 
طباطبایی می نویسد: 

قیَن( گويای  ــُه ِمَن الُمّتَ
َّ
لُ الل ما َيَتَقّبَ

َ
ِل الِعباداِت َوالَقرابیِن:5 این سـخن )ِإّن مـِر في َتَقّبُ

َ
ِفـي الـَكالِم َبیـاٌن ِلَحقیَقـِة األ

حقیقت مسئله در پذیرش عبادت ها و قربانى هاست.

، هم بار گناه )دشـمنى با(  : مـن مى خواهم که تو صحـاِب الّناِر
َ
َتكـوَن ِمـن أ

َ
ِإثِمـَك ف ن َتبـوَء ِبِإثمـي َو

َ
يـُد أ ر

ُ
ِإّنـي أ

من و هم بار گناه خود را به دوش بگیری.

بررسی 
در ترجمه این بخش از آیه نیز افزوده تفسـیری »دشـمنی با« آمده اسـت که هیچ قرینه ای آن را پشـتیبانی 
نمی کند. بنابراین ظاهر این است که مراد از »ِإثمي: گناه یا گناهان من« گناهان مقتول باشد، نه گناهی 
کـه قاتـل در مـورد مقتـول کـرده اسـت، ولـی ترجمـه می خواهـد مفـاد آیـه را بـه ایـن سـمت بکشـاند. عالمـه 

طباطبایی در بیان آیه می نویسد: 
ذي 

َّ
ن َینَتِقَل ِإثُم الَمقتوِل ُظلًما ِإلٰی قاِتِلِه َعلٰی ِإثِمِه ال

َ
ِإثِمَك« أ ن َتبوَء ِبِإثمي َو

َ
َوالُمراُد ِبَقوِلِه: »أ

ن 
َ
ا ظاِهُر َقوِله: »أ

ٰ
یِه، َفهذ

َ
 ُیلِقی اهلَل ُسبحاَنُه َوال ِإثَم َعل

ُ
ثماِن، َوالَمقتول یِه اإِل

َ
ُه َفَیجَتِمُع َعل

َ
کاَن ل

4 . المیزان، ج  5، ص 300
5 . همان، ص 301.
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یِه:6 و مراد از سخن 
َ
وایاُت، َواإِلعتباُر الَعقلي ُیساِعُد َعل َرَد ِبذِلَك الّرِ ِإثِمَك« َوَقد َو َتبوَء ِبِإثمي َو

ِإثِمـَك( کـه در معـرض کشته شـدن بـود، ایـن اسـت کـه گنـاه کسـی  ن َتبـوَء ِبِإثمـي َو
َ
آن بـرادر )أ

کـه بـه  سـتم کشـته می شـود بـه قاتلـش منتقـل می شـود و بـا گناه خود قاتـل یكجا می شـود و در 
نتیجه قاتل دو گناه را بر دوش می کشد و مقتول چون خداى سبحان را دیدار می کند هیچ 
یای آن اسـت  ِإثِمَك« گو ن َتبوَء ِبِإثمي َو

َ
گناهی بر او نیسـت. این معنایی اسـت که عبارت »أ

ید، دلیل عقلی هم با آن موافق است. و روایات نیز همین معنا را می گو

گر ضرر بزند،  ی نزند، گناه به شـمار نمی آیـد و ا عـالوه  بـر ایـن دشـمنی کسـی بـا دیگـری تا مادامی که ضرر
همـان ضـررزدن گنـاه اسـت، نـه دشـمنی کـردن و بـر ایـن فرض که نفس دشـمنی با شـخصی گناه باشـد، 
صحیح نیست که آن را گناه آن شخص به شمار آورد تا آن شخص گناه دشمنی او را با عبارت »اثمی: 

گناه من« تعبیر کند.

بوا: 
َّ
و ُیَصل

َ
لوا أ ن ُیَقّتَ

َ
رِض َفساًدا أ

َ
َیسَعوَن ِفي األ ُه َو

َ
َرسول ـَه َو

َّ
بوَن الل ذیَن ُیحاِر

َّ
ما َجزاُء ال آیه 32: ِإّنَ

بی گمان سزای آنان که به جنگ خدا و پیامبر او برمی خیزند و در زمین فساد به راه می اندازند 
یخته شوند. این است که کشته شوند یا به دار آو

بررسی 
یختن« تفاوت معنایی دارد. عالمه  بوا« از »َتصلیب«، »به صلیب کشیدن« است و این با »به دارآو

َّ
»ُیَصل

طباطبایی می نویسد: 
لیِب : تصلیب آن است که مجرم را به صلیب بكشند.7  ی الّصَ

َ
صلیُب َجعلُ الُمجرِِم َعل الّتَ

و در معنای صلب می نویسد: 
رِض:8 َصلْب 

َ
ـی األ

َ
َرفُع الَخَشـَبِة ِبِإثباِت جاِنِبِه َعل  الُمجـرِِم َبعـَد َتعذیِبِه َعلٰی َخَشـَبٍة َو

ُ
ُهـَو َشـّد

ردن آن تخته و نهادن یک سـوی آن بر زمین  آو بسـتن مجرم پس از شـكنجه  او به تخته  و باال
است.

باید دانست که »صلب« و »تصلیب« به یک معناست. با این تفاوت که »تصلیب« چون از باب تفعیل 
اسـت در آن معنـای شـدت یـا کثـرت نیـز لحـاظ می شـود و همچنین اسـت »قطع« و »تقطیـع« که ترجمه 

مزبور این خصوصیت را منعکس نکرده است. 

6 . همان، ص 304.
7 . همان ج  15، ص 276.
8 . همان، ج  8، ص 217.


