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که  است  ای  مقاله  سوم  بخش  رو،  پیش  نوشتار  چکیده: 
آینه   )1399 دی  و  )آذر   185 شماره  در  آن  نخست  قسمت 
نقد  به  نویسنده  آن  در  و  است  رسیده  چاپ  به  پژوهش 
اهتمام  روشن،  تفسیر  کتاب  در  قرآن  از  مصطفوی  ترجمه 
منشأ  ابتدا  مقاله،  از  بخش  این  در  نگارنده  است.  ورزیده 
نمونه  ذکر  با  سپس  و  کند  می  بررسی  را  ترجمه  خطاهای 
به  مترجم  نداشتن  توجه  از  برخاسته  خطاهای  از  هایی 
و  مبانی  و  اصول  بر  ترجمه  ابتنای  و  عرب  زبان  ادبیات 
تحقیقات لغوی اش در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، به 

نقد و واکاوی این موارد اقدام می نماید.

کلیدواژه ها: تفسیر قرآن ، قرآن ، نقد ترجمه ، آیات قران ، 
تفسیر روشن ، معانی لغات ، نقد کتاب ، ترجمه های قرآن 
، عالمه مصطفوی ، ادبیات زبان عرب، ادبیات عرب، زبان 

عربی.
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A Different Translation of the Qur’an, Based 
on Different Principles (Part III)
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Abstract: The following essay is the third part 
of the article, the first part of which was pub-
lished in the 185th issue (December 2016) of 
Ayneh Pajuhesh, in which the author criticized 
Muṣtafawī’s translation of the Qur’an in the 
book Tafsir Rushan. In this part of the article, 
the author first examines the causes of trans-
lation errors and then cites examples of errors 
arising from the translator’s disregard for Arabic 
literature and his reliance on the principles 
gained from his lexical research in the book Al-
Taḥqīq fi Kalimāt al-Quran. 
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مجة خمتلفة للقرآن، نابعة من مبادئ خمتلفة )القسم الثالث( تر
السّيد حمّمد رضا صفوي

اخلاصـة: هـذا املقـال هـو القسـم الثالث من مقاٍل ُطبع القسـم األّول 
ـة آينـه پژوهـش 

ّ
يور 1399( مـن جمل منـه يف العـدد 183 )مـرداد وشـهر

)= مـرآة التحقيـق(، وقـد تناول الكاتب فيه بالنقد ترمجة املصطفوي 
كتابه تفسير روشن )= التفسير الواضح(. للقرآن يف 

وهـذا القسـم مـن املقـال يبـدؤه الكاتـب بالبحـث عـن منشـأ أخطـاء 
هـذه الترمجـة، مّث ينتقـل ليبـنّي نـاذج مـن األخطاء الناجتـة عن عدم 
غة العربّية واستناده يف الترمجة عى 

ّ
رعاية املترجم للقواعد األدبّية لل

ّيـة الـي بّيهنـا يف كتابـه التحقيـق يف  مبادئـه ومبانيـه وحتقيقاتـه اللغو
كلمات القرآن، ليهني املقال بدراسٍة نقدّية حتليلّية هلذه املوارد.

املفردات األساسّية: تفسير القرآن، القرآن، نقد الترمجة، آيات القرآن، 
تفسـير روشـن )= التفسـير الواضح(، معاين الكلمات، نقد الكتاب، 
ترمجـات القـرآن، العاّلمـة املصطفوي، القواعـد األدبّية للغة العربّية، 

األدب العريب، اللغة العربّية.



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
نقدنگاشت  ترجمه های یرآنی)3( 207

کـه ترجمـۀ مرحـوم مصطفـوی از قـرآن کریم که در تفسـیر روشـن آمده اسـت  در دو مقالـۀ پیشـین بیـان شـد 
ترجمه ای نارسا و پرخطاست.

 منشأ بیشتر خطاهای این ترجمه سه امر است: 1. توجه نداشتن یا توجه نکردن به ادبیات زبان عرب 2. 
ابتنـای ترجمـه بـر تحقیقـات لغوی ایشـان در کتاب التحقیق فی کلمات القـرآن 3. ضعف نگارش زبان 

فارسی.

نمونه هایی از خطاهای فاحش در این ترجمه
ـاِئلیَن  اٍم َسـواًء ِللّسَ ّیَ

َ
َبَعِة أ ْر

َ
ْقواَتهـا فـي  أ

َ
َر فیهـا أ

َ
بـاَرَك فیهـا َوَقـّد  - َوَجَعـلَ فیهـا َرواِسـَي ِمـْن َفْوِقهـا َو

کرده  کوه هایی قرار داده است و هم کشتی هایی جریان پیدا  ى زمین  ت: 10(:  و در رو
َ
ل )ُفّصِ

ز کـه برابر اسـت براى  اسـت، و معّیـن کـرده اسـت بـراى آن وقت هایـی معین شـده در چهـار رو
سؤال کنندگان.

بررسی: در این ترجمه خطاهایی چند دیده می شود: 

کلمۀ »رواسی« می نویسد:  1. ترجمۀ »َرواِسَي« به »کوه ها« و »کشتی ها«. ایشان در توضیح 
که ثابت شوند.1  کوه  َرواِسَي: جمع راسیة، سفینه و 

کـه یـک واژه نمی توانـد دو معنـا داشـته باشـد در تضاد اسـت.2 ثانیًا در  ایـن سـخن اّواًل بـا ادعـای نویسـنده 
کـه کلمـۀ »رواسـی« آمـده اسـت فقـط کوه هـا را در ترجمـه مـی آورد و خبری از کشـتی ها در  آیـات متعـددی 

آن نیست. 

2. بـر ایـن فـرض کـه »رواسـی« دو معنـا داشـته باشـد ایـن کلمـه مفعٌول به »َجَعَل« اسـت و ضمیـر »فیها« به 
کوه هـا و کشـتی ها قـرار  ی زمیـن  »االرض« برمی گـردد. بنابرایـن بایـد این گونـه معنـا می شـد: »خداونـد بـر رو
داده اسـت«، ولـی نویسـنده »کشـتی ها« بـا »َجَعـَل« معنـا نمی کنـد و می نویسـد: »هـم کشـتی هایی جریـان 

کرده است«؛ یعنی آن را فاعل برای فعل مقدر می شمرد، به این صورت: »َوتجری رواٍس فیها«. پیدا 

3. معنای جملۀ »باَرَك فیها« در ترجمه منعکس نشده است. 

کی هاسـت، جمـع »وقـت« شـمرده و بـه »وقت هایـی«  کـه جمـع »ُقـوت« و بـه معنـای خورا ْقـوات« را 
َ
4. »أ

ترجمه کرده است. آیا برای نویسنده این سؤال پیش نیامده است که عبارت »معّین کرده است براى آن 
وقت هایی معین شده در چهار روز« چه مفهومی دارد؟!

1. تفسیر روشن، ج  15، ص 193.
کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 9. 2. ر.ک به: التحقیق فی 



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
208نقدنگاشت  ترجمه های یرآنی)3(

ترجمۀ »رواسی« در دیگر آیات 
کشـتی ها  آقـای مصطفـوی »رواسـی« را در آیاتـی چنـد ماننـد آیـۀ 3 سـورۀ رعـد »کوه هـا« معنـا می کنـد و از 
کشـتی، بلکه آن را به »لنگرهایی  کوه خبر می دهد و نه از  صرف نظر می کند. در آیۀ 15 سـورۀ نحل، نه از 
سنگین« برمی گرداند و در آیۀ 61 سورۀ نمل آن را »کوه هاى ثابت« معنا می کند. این تفاوت ها نشان دهندۀ 

تزلزل مترجم در مبانی لغوی است.

نا  ْیِه َو في  آذاِننا َوْقٌر َو ِمْن َبْیِننا َو َبْیِنَك ِحجاٌب َفاْعَملْ ِإّنَ
َ
ـا َتْدُعونا ِإل ـٍة ِمّمَ ِکّنَ

َ
وُبنـا فـي  أ

ُ
ـوا ُقل

ُ
 -قال

یند قلب هاى ما در پرده است از آنچه دعوت می کنید ما را به آن،  گو ت: 5(: 
َ
ل وَن )ُفّصِ

ُ
عاِمل

و در گوش هاى ما سنگینی هست، و در میان ما و شما حجاب هست. پس عمل کنید که 
به تحقیق ما نیز عمل کننده هستیم .

کـه از بی توجهـی و بی دقتـی نویسـنده  بررسـی: در ترجمـۀ ایـن آیـه نیـز اشـکاالت آشـکاری دیـده می شـود 
حکایتی روشن دارد: 

کـه قرینـه ای بـر ایـن معنـا  ـوا« بـه فعـل مضـارع )گوینـد( ترجمـه شـده اسـت، در حالـی 
ُ
1. فعـل ماضـی »قال

نیست. 

2. »َتْدُعونا« صیغۀ هفتم همراه ضمیر مفعولی »نا« است. خطاب های مفرد در »َبْیِنَك« و »َفاْعَمْل« قرینۀ 
ایـن معناسـت، ولـی مترجـم آن را صیغـۀ نهـم بـه شـمار آورده و آن را »دعـوت می کنیـد« معنـا کرده اسـت، 
گـر صیغـۀ نهـم بـود، بایـد بـه  این صورت می آمـد: »َتدعوَننـا« و به  جـای »َبْیِنـَك« و »َفاْعَمْل«،  کـه ا در حالـی 

وا« می آمد.
ُ
»َبْیِنکم« و »َفاْعَمل

ٍة« و »ِحجاٌب« نکره اند، ولی این خصوصیت در ترجمه منعکس نشده است.  ِکّنَ
َ
کلمات »أ  .3 

4. ضمیـر مفـرد »َبْیِنـَك« ضمیـر جمـع معنـا شـده اسـت. همچنیـن »َفاْعَمـْل« جمـع )عمل کنیـد( ترجمه 
شده است. 

که آن جمع »ِکنان« است و به مطلق پوشش  ة« را در اینجا »پرده« معنا می کند، در حالی  ِکّنَ
َ
5. مترجم »أ

گفته می شود، نه خصوص پرده. چنان که مترجم در دیگر آیات »پوشش ها« را معادل آن قرار داده است؛ 
نـا َعلـی  

ْ
ـًة: قـرار داده ایـم بـر دل هـاى آنـان پوشـش ها« )َانعـام: 25( و »َجَعل ِکّنَ

َ
وِبِهـْم أ

ُ
نـا َعلـی  ُقل

ْ
ماننـد: »َجَعل

ـة« در ایـن دو آیـه »پوشـش ها«  ِکّنَ
َ
ـة: قـرار دادیـم بـر دل هـاى آنهـا پوشـش هایی «. )إسـراء: 46( »أ ِکّنَ

َ
وِبِهـْم أ

ُ
ُقل

که در آیۀ َانعام نکره بودن آن لحاظ نشده است. ترجمه شده، با این تفاوت 

خاِسـریَن )فصلـت: 23(: ایـن 
ْ
ْصَبْحُتـْم ِمـَن ال

َ
ُکـْم َفأ ْردا

َ
ّبُِکـْم أ ـذي َظَنْنُتـْم ِبَر

َّ
ُکـُم ال  -ذِلُکـْم َظّنُ

ک شـده اید و  کـه تصـور می کردیـد دربـارۀ خداونـد خودتـان. شـما هـال خیـال باطـل شـما بـود 



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
نقدنگاشت  ترجمه های یرآنی)3( 209

یانکاران شدید. برگشتید از ز

بررسی: در این ترجمه چهار ایراد نمایان است: 
که مترجم در بسیاری از آیات آن را پروردگار معنا می کند.  1. ترجمۀ »رّب« به خداوند، در حالی 

ُکُم« برمی گردد.  ک کردن« است و ضمیر مستتر آن به »َظّنُ ْردا« صیغۀ اّول از مصدر »إرداء: ها
َ
2. »أ

کـه مترجـم اّواًل آن را صیغـۀ نهـم و ثانیـًا آن را فعلـی  ْردا« فعـل متعـدی اسـت، ولـی شـگفت اسـت 
َ
3. »أ

ک شـده اید« برگردانده اسـت. ترجمۀ درسـت  الزم که فاعل آن ضمیر »ُکم« اسـت پنداشـته و آن را به »ها
کشاند«.  جمله: »آن پندارتان شما را به نابودی 

مترجـم  نیسـت چـرا  مـی رود. معلـوم  کار  بـه  و »صـار«  الصبـاح«  فـي  در دو معنـای »دخـل  »أصبـح«   .4
خاِسـریَن« 

ْ
ال ِمـَن  ْصَبْحُتـْم 

َ
»َفأ ترجمـۀ  در  و  می کنـد  معنـا  »شـدید«  هـم  و  »برگشـتید«  هـم  را  ْصَبْحُتـْم« 

َ
»أ

یانکاران شدید«. می نویسد: »برگشتید از ز

به مناسبت واژۀ »أصبح« به ترجمۀ این آیه از مترجم بنگرید: 
که آب شما به  کنید در حالی   که اگر صبح  ْصَبَح ماُؤُکْم َغْورًا )ُملک:30(: بگو 

َ
ْیُتْم ِإْن أ

َ
 َرأ

َ
ُقلْ أ

زمین فرو رفته است. 

کـه اّواًل بر  بـاح« معنـا شـده اسـت، نه به معنـای »صار«  در ایـن ترجمـه »أصَبـَح« بـه معنـای »دخـل فـي الّصَ
خاف نظریه مترجم است که می گوید یک واژه نمی تواند به دو معنا باشد. ثانیًا فاعل »أصَبَح«، »ماُؤُکْم« 

کنید«.   کرده و در ترجمه آورده است: »صبح  است، ولی مترجم فاعل آن را ضمیر مخاطب فرض 

اِر ُیْسـَجُروَن * ُثّمَ قیلَ  َحمیـِم ُثـّمَ ِفي الّنَ
ْ
الِسـلُ ُیْسـَحُبوَن * ِفـي ال ْعناِقِهـْم َوالّسَ

َ
 فـي  أ

ُ
ْغـالل

َ ْ
 -ِإِذ األ

ُکْنُتْم ُتْشِرُکوَن )غافر: 71 تا 73(: زمانی که زنجیرها به گردن آنها باشد و سلسله ها  ْیَن ما 
َ
ُهْم أ

َ
ل

کـه در کجـا  گرمـا می باشـند * و سـپس گفتـه می شـود بـه آنهـا  کشـیده می شـوند * و در آتـش و 
شریک قرار می دهید؟

بررسی: در ترجمۀ این آیات نیز اغاطی روشن مشاهده می شود:

اِسل« را مبتدا و »ُیْسَحُبوَن« را خبر را پنداشته است. بنابراین در ترجمه نوشته است: »و   1. مترجم »الّسَ
ْعناِقِهْم« خبر برای آن 

َ
« و »في  أ

ُ
ْغال

َ ْ
اِسل« عطف به »األ که »الّسَ کشیده می شوند«، در حالی  سلسله ها 

ْعناِقِهْم: آن گاه که غل ها و زنجیرها در گردن هایشـان باشـد«. بر 
َ
اِسـُل في  أ  َوالّسَ

ُ
ْغال

َ ْ
اسـت؛ یعنی: »ِإِذ األ

اِسـُل« گرفته شـود، بـه این دلیل که ضمیر آن خـاص ذوالعقول  کـه »ُیْسـَحُبوَن« خبـر برای »الّسَ ایـن فـرض 
که در غل و زنجیرند و باید  کسـانی برمی گردد  اِسـُل« برگردد، بلکه ضمیر آن به  اسـت، نمی تواند به »الّسَ
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اِسـُل ُیْسـَحُبوَن ِبها: و آنها به وسـیلۀ  ی ضمیر ساسـل مقدر شـمرد؛ یعنی: »الّسَ برای جمله، عبارتی حاو
کشانده می شوند ...«.  زنجیرها 

َحمیـِم« متعلـق بـه »ُیْسـَحُبوَن« اسـت، ولـی مترجـم آن را خبـر بـرای »کانـوا« گرفتـه اسـت و چنین 
ْ
2. »ِفـي ال

گرما می باشند«.  کرده است: »در آتش و  ترجمه 

3. معنای »ُیْسَجُروَن« در ترجمه نیامده است. 

ُکْنُتـْم ُتْشـِرُکوَن« به »در کجا شـریک قـرار مي دهید« بر چـه مبنا و تحلیل  ْیـَن مـا 
َ
4. معلـوم نیسـت ترجمـۀ »أ

که به معنای چیزهاست و مراد از آن خدایان دروغین اهل شرک است  گویی مترجم به »ما«  ادبی است. 
که شریک خدا قرار می دادید. البته مترجم در برخی از  کجایند چیزهایی  توجه نکرده، وگرنه می نوشت: 

آیات مشابه توجه نشان داده است؛ مانند: 

ُکْنُتْم َتْعُبُدوَن )شـعراء: 92(: گفته می شـود برای آنها که کجا هسـتند آنهایی  ْیَن ما 
َ
ُهْم أ

َ
قیلَ ل

که پرستش می کردید.

گر  ت: 24(: پس ا
َ
ل ُمْعَتبیَن )ُفّصِ

ْ
ُهْم َو ِإْن َیْسـَتْعِتُبوا َفما ُهـْم ِمَن ال

َ
ـاُر َمْثـوًى ل  -َفـِإْن َیْصِبـُروا َفالّنَ

گر مالمت بخواهید، هرگز  کرده و حرکت نکنید، پس آتش جایگاه شما خواهد بود، و ا صبر 
شما از مالمت شدگان نخواهید بود.

بررسی 
ُهْم، »َیْسَتْعِتُبوا« و »َفما ُهْم« مخاطب معنا شده اند.

َ
1. ضمیرهای غایب در »َیْصِبُروا«، »ل

 2. »إسـتیعاب« مصدر »َیْسـَتْعِتُبوا« به »طلب ِعتاب: درخواسـت مامت« و »إعتاب« مصدر »ُمْعَتبیَن« 
بـه »عتاب کـردن و سـرزنش کردن«؛ معنـا شـده اسـت. بنابرایـن جملـۀ »ِإْن َیْسـَتْعِتُبوا ...« را چنیـن ترجمـه 
گـر دوزخیـان تقاضـا  گـر مامـت بخواهیـد، هرگـز شـما از مامت شـدگان نخواهیـد بـود«؛ یعنـی ا می کنـد: »ا
کننـد، ایـن تقاضـا پذیرفتـه  کنـد یـا فرشـتگان یـا پیامبـران آنهـا را سـرزنش  کـه خـدا آنـان را سـرزنش  کننـد 

کسی آنها را مامت نمی کند. نمی شود و 

که دوزخیان خواستار  معنای یادشده با چالشی سخت مواجه می شود: اّواًل مگر معقول و منطقی است 
کـه مامتشـان کننـد. ثانیـًا چـرا بر فرض تقاضای مامـت، آیه می فرماید: »نه، هرگز کسـی آنها را  آن بشـوند 

که دوزخیان مامت می شوند. کی است  که آیات متعددی حا سرزنش نمی کند«، در حالی 

کرده است: مترجم متوجه این چالش بوده و چنین توجیه 
»عتـاب« توبیخ کـردن و مالمت نمـودن اسـت و ایـن خود به حسـاب مجازات آید، و کسـی که 
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کـه زبـان اعتـراض بگشـاید بـراى  مجـازات می شـود، توبیـخ او معنـی نـدارد، و ممکـن اسـت 
توبیخ کردن او اضافه بر مجازات، و تن به مجازات ندهد و توبیخ را راضی نباشد.3

دو پاسـخ از ایـن سـخن برمی آیـد: 1. وقتـی کسـی در آتـش دوزخ عـذاب می شـود، دیگـر معنا نـدارد که او را 
گـر او را توبیخ کنند، مجازات اضافه محسـوب می شـود و او حق  توبیـخ کننـد. پـس توبیـخ نمی شـود. 2. ا
که  کند که چرا عاوه  بر مجازات، مرا سرزنش هم می کنید و چه بسا همین موجب شود  که اعتراض  دارد 

کنند. که او را توبیخ  تن به مجازات ندهد و راضی نباشد 

گزیر به پاسـخی بس بی منطق شـده اسـت،  علـت اینکـه مترجـم آن معنـای پرچالـش را بـرای آیه آورده و نا
کـه ایشـان بـرای یـک مـاده اّواًل بیـش از یـک معنـا را نمی پسـندد. ثانیـًا معنـای هر مـاده را در  ایـن مبناسـت 
گـر عتـاب بـه معنـای سـرزنش کردن باشـد، در »اسـتعتاب«  تمـام مشـتقات ضـروری می شـمرد. بنابرایـن ا
ثـی مزیـد. پس  و نیـز در »إعتـاب« نیـز بایـد ایـن معنـا حضـور داشـته باشـد؛ البتـه به اضافـۀ معنـای بـاب ثا
کـه  »اسـتعتاب« طلـب عتـاب و سـرزنش اسـت و »إعتـاب« سـرزنش کردن. خروجـی ایـن دو مبناسـت 
کرده و معنایی ناموجه از آیه و توجیهی ناموجه تر برای برون رفت از این معضل  مترجم را با مشـکل روبرو 
کـه بنـا بـر نظـر لغویان، »اعتـاب« به معنـای »رضایت دادن« و بـه  تعبیر دیگر  کـرده اسـت، در حالـی  عرضـه 
زدودن عتـاب و سـرزنش و »اسـتعتاب«، یعنـی درخواسـت رضایـت و بـه  تعبیری دیگر درخواسـت زدودن 

مامت است. فیروزآبادی می نویسد: 

َب إلیه الُعْتَبـی:4 ُعتبی به 
َ
ْعَتَبـه، وَطل

َ
الُعْتَبـی، بالضـم: الّرِضـا، واْسـَتْعَتَبه: أْعطـاه الُعْتبـی، کأ

ْعَتَبـه« ]کـه آن هـم 
َ
معنـای خرسـندی اسـت و »اْسـَتْعَتَبه«، یعنـی از او خرسـند شـد؛ ماننـد: »أ

بـه معنـای از او خرسـند شـد، اسـت[ و »اْسـَتْعَتَبه« در  معنـای درخواسـت خرسـندی کـرد نیـز 
کار می رود.  به 

گر دوزخیان در پی  ُمْعَتبیَن« این گونه معنا می شود: »و ا
ْ
ِإْن َیْسَتْعِتُبوا َفما ُهْم ِمَن ال بر این اساس جملۀ »َو

که از آنان خشنودی حاصل شود«. کسانی نیستند  رضای الهی باشند، از 

مبانـی یادشـده از مترجـم در جای جـای ترجمـه کار را بـر او سـخت کرده و ترجمه هایـی نامفهوم و ناموجه 
کرده است. نمونه هایی از این قبیل: از آیات قرآن عرضه 

معنای قرض
کردن است:  ایشان برای »قرض« یک معنا می شناسد و آن بریدن و جدا

3. تفسیر روشن، ج  15، ص 263.
4. القاموس المحیط، ج 1، ص 13.
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َکثیَرًة. )بقره: 245(  ْضعافًا 
َ
ُه أ

َ
ذي ُیْقِرُض اهلَل َقْرضًا َحَسنًا َفُیضاِعَفُه ل

َّ
 ـ -َمْن َذا ال

پس آیه را چنین ترجمه می کند:
کیسـت آن کسـی که جدا می کند براى خداوند جداکردن نیکو. پس افزون می کند آن را براى 

او.

 به آن اسـت و مفاد جمله چنین می شـود: 
ٌ

کند« باشـد، »اهلَل« مفعول گر »ُیقِرُض« به معنای »جدا  بررسـی: ا
گفته شـود:  که البته معنایی سـخیف اسـت؛ مانند اینکه  کردنی نیکو«  کند خدا را جدا کس جدا  »و هر 
کـردم و جـدا نمـودم«. در نتیجـه مترجـم در »اهلل« تصـرف  ـي َء َقْرضـًا«، یعنـی آن چیـز را قطـع 

َ
»َقَرْضـُت : الّش

که چه چیزی را برای خدا جدا می کند. می کند و آن را »هلِل: برای خدا« معنا می کند. وانگهی باید پرسید 

گویـی مترجـم می بینـد ایـن معنـا بـرای آیـه وجیـه نیسـت. در نتیجـه در دیگـر آیـات از ایـن معنـا دسـت 
برمی دارد و »ُیْقِرُض« را به معنای »قرض دهد« ترجمه می کند: 

ذي ُیْقِرُض اهلَل َقْرضًا َحَسنًا )حدید: 11(: کیست که قرض بدهد به خداوند به قرض 
َّ
َمْن َذا ال

نیکو.

ق«
ُ

معنای »َتَصّد
کلمه را »تصدیق کردن« و »راست شمردن« معنا می کند: مترجم این 

َجٍل 
َ
ْرَتنـي  ِإلـی  أ

َ
ّخ

َ
ـْو ال أ

َ
 َرّبِ ل

َ
َمـْوُت َفَیُقـول

ْ
َحَدُکـُم ال

َ
ِتـَي أ

ْ
ْن َیأ

َ
ُکـْم ِمـْن َقْبـِل أ َزْقنا ْنِفُقـوا ِمـْن مـا َر

َ
 -َوأ

ى داده ایـم  ز کنیـد از آنچـه رو اِلحیـَن )منافقـون: 10(: و انفـاق  ُکـْن ِمـَن الّصَ
َ
َق َو أ

َ
ـّد ّصَ

َ
یـٍب َفأ َقر

یید که چه می شـد که اجل ما را  شـما را، پیش از آنکه زندگی دنیوى شـما به آخر برسـد تا بگو
یم و می بودیم از  ر به تأخیـر انداختـه و مـدت کمـی مهلت داشـته و تصدیق کرده و ایمـان می آو

افراد نیکوکار.

یم« معنا  ق« گرفته شـده اسـت به »تصدیق کرده و ایمـان می آور
ُ

کـه از »َتَصّد َق« 
َ

ـّد ّصَ
َ
بررسـی: در ایـن آیـه »أ

ق« را اهل لغـت به معنـای صدقه دادن و انفاق کـردن معنا می کنند. 
ُ

شـده اسـت. در حالـی  کـه اّواًل »َتَصـّد
ق صدقه دادن است 

ُ
ٌق«؛5 یعنی َتَصّد َفاِعُل ُمَتَصّدِ

ْ
ْعَطْیُتُه َصَدَقًة، َوال

َ
ا أ

َ
ْقُت  ِبَکذ

َ
َفّیومی می نویسد: »َتَصّد

کـه ترغیـب بـه انفاق کردن  کـه اسـم فاعـل آن اسـت، صدقه دهنـده اسـت. ثانیـًا موضـوع آیـه  ٌق«  و »ُمَتَصـّدِ
َق« به معنای صدقه دادن و انفاق کردن اسـت، نه 

َ
ّد ّصَ

َ
که »أ ُکْم، مؤید آن اسـت  ْنِفُقوا ِمْن ما َرَزْقنا

َ
اسـت: »أ

تصدیق کردن و ایمان آوردن.

5. المصباح المنیر، ج 2، ص 336.
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َحَدُکُم »در ترجمـه بازتابی ندارد. 
َ
در ترجمـۀ ایـن آیـه اشـکاالت دیگـری نیز به چشـم می خـورد، از جمله: »أ

که صیغۀ  متکلم وحده اند، صیغۀ  متکلم مع الغیر شمرده شده است. ُکْن« 
َ
َق« و »أ

َ
ّد ّصَ

َ
دیگر اینکه »أ

ق« بـه معنـای تصدیق کردن اسـت پایداری نمی کند و از موضـع خود که یک واژه 
ُ

 مترجـم بـر اینکـه »َتَصـّد
ق« را عـاوه  بر تصدیق کردن، 

ُ
بیـش از یـک معنـا نـدارد، اندکـی عقب نشـینی می کنـد و در چند آیه، »َتَصّد

انفاق کردن نیز معنا می کند:

یـٌم  َکر ْجـٌر 
َ
ُهـْم أ

َ
ُهـْم َو ل

َ
ْقَرُضـوا اهلَل َقْرضـًا َحَسـنًا ُیضاَعـُف ل

َ
قـاِت َو أ ّدِ ُمّصَ

ْ
قیـَن َو ال ّدِ ُمّصَ

ْ
 -ِإّنَ ال

)حدیـد: 18(: بـه تحقیـق افـرادی کـه تصدیـق می کننـد خداونـد را و هـم زن هایـی که تصدیق 
یی، مضاعف می شود  دارند و انفاق می کنند در راه خدا و قرض دادند خداوند را قرض نیکو

یافت می کنند. براى آنها و اجر بزرگی در

قـات« در ایـن آیـه بـه »مـردان تصدیق کننـده« و »زنـان تصدیق کننـده« و نیـز  ّدِ قیـَن« و »ُمّصَ ّدِ بررسـی: »ُمّصَ
کلمـه اسـت، هـم معنـای  کـه مصـدر آن دو  ق« 

ُ
»انفـاق  می کننـد« برگـردان شـده اسـت؛ یعنـی در »َتَصـّد

ق« را 
ُ

کـه نمی تـوان »َتَصـّد کـرده و هـم معنـای صدقـه دادن را؛ زیـرا از یک سـو می بینـد  تصدیـق را لحـاظ 
یشـه بایـد در همـۀ مشـتقات  کـه معنـای ر صدقـه دادن معنـا نکـرد و از سـویی دیگـر بـر اسـاس فرضیـه اش 
قات« لحاظ می کند.  ّدِ قیَن« و »ُمّصَ ّدِ حضور داشـته باشـد، تصدیق کردن و راست شـمردن را نیز در »ُمّصَ
کامـًا از فرضیـۀ خـود دسـت برمـی دارد و در آیاتـی چنـد  ولـی پایـداری مترجـم چنـدان دوام نمـی آورد و 
ق«، آن را صدقـه دادن و انفاق کـردن 

ُ
همچـون دیگـر مفسـران و مترجمـان و برحسـب معنـای لغـوی »َتَصـّد

معلـوم  زن هـا«.  از  و  مردهـا  از  بخشـش کنندگان  قـاِت:  ُمَتَصّدِ
ْ
ال َو  قیـَن  ُمَتَصّدِ

ْ
»ال ماننـد:  می کنـد؛  معنـا 

ق« 
ُ

قـات« و مصـدر آنهـا »َتَصـّد ّدِ قیـَن« و »ُمّصَ ّدِ قـاِت« همـان »ُمّصَ ُمَتَصّدِ
ْ
قیـَن« َو »ال ُمَتَصّدِ

ْ
کـه »ال اسـت 

قـات« قاعدۀ صرفِی تبدیل و ادغام صـورت گرفته و در  ّدِ قیـَن« و »ُمّصَ ّدِ کـه در »ُمّصَ اسـت. بـا ایـن تفـاوت 
قاِت« این قاعده اعمال نشده است و نیز مانند: ُمَتَصّدِ

ْ
قیَن« َو »ال ُمَتَصّدِ

ْ
»ال

اِلحیـَن )75(: و از  َنُکوَنـّنَ ِمـَن الّصَ
َ
َقـّنَ َو ل

َ
ّد َنّصَ

َ
ِئـْن آتانـا ِمـْن َفْضِلـِه ل

َ
 -»ِمْنُهـْم َمـْن عاَهـَد اهلَل ل

رد مـا را از فضـل خود، هـر آینه  گـر خداونـد بیـاو منافقیـن برخـی هسـتند کـه تعّهـد کـرده اسـت ا
صدقه می دهیم البته و می باشیم از جملۀ نیکوکاران.

ُقوا )نسـاء: 92(: 
َ

ّد ْن َیّصَ
َ
 أ

َّ
ْهِلِه ِإال

َ
َمٌة ِإلی  أ

َّ
 َفَتْحریـُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَیٌة ُمَسـل

ً
 -َمـْن َقَتـَل ُمْؤِمنـًا َخَطـأ

کسی که بکشد مؤمنی را به  خطا، پس بر اوست آزادکردن بنده ای که مؤمن باشد و هم دیه اى 
کنند و بگذرند. رثه خاص مقتول، مگر آنکه تصّدق  که تسلیم شود بر و

ُمـوَن )بقره: 280(: و 
َ
ُکْنُتـْم َتْعل ُکـْم ِإْن 

َ
ُقـوا َخْیـٌر ل

َ
ْن َتَصّد

َ
َو ِإْن کاَن ُذو ُعْسـَرٍة َفَنِظـَرٌة ِإلـی  َمْیَسـَرٍة َو أ

گـر طـرف در تنگدسـتی و مضیقـه قـرار گرفـت، پـس الزم اسـت انتظـار بشـود تـا زمـان آسـانی و  ا
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گر باشید بدانید. کنید بهتر و پسندیده تر است براى شما ا گذشت  اینکه عطا و 

گرفتـه شـده اسـت بـه ترتیـب  ق« 
ُ

کـه از »َتَصـّد ُقـوا« 
َ

ّد ُقـوا« و »َتّصَ
َ

ّد «، »َیّصَ َقـّنَ
َ

ّد بررسـی: در ایـن آیـات »َنّصَ
کنید« ترجمه شده است. گذشت  کنند« و »عطا و  »صدقه می دهیم«، »تصّدق 

کـه دربـارۀ تحلیـل معنایـی لغـات سـاخته و  کـه مترجـم یـا بـه فرضیه هایـی  ایـن تفاوت هـا نشـان می دهـد 
کلمات را همچون دیگر  پرداخته اسـت، ایمان ندارد و در موارد بی شـماری به آنها بی اعتنایی می کند و 
َق« 

َ
ّد ّصَ

َ
مفسران و مترجمان معنا می کند یا در خصوصیت کلمات دقت الزم را مبذول نمی کند و مثًا »أ

َق« از »َتصدیـق:  صـّدِ
ُ
کـه »أ کـرده اسـت  گمـان  اِلحیـَن( را  ُکـْن ِمـَن الّصَ

َ
َق َو أ

َ
ـّد ّصَ

َ
در 10 سـورۀ منافقـون )َفأ

ق«.
ُ

ّد راست شمردن و تصدیق کردن« است، نه از »َتّصَ

که منشأ اشکال  که بی توجهی به کلمات آیات در این ترجمه پرشمار است، نباید بعید دانست  از آن رو 
َق« باشـد؛ چنان کـه در دو مقالـۀ پیشـین ایـن نـوع بی توجهی هـا  صـّدِ

ُ
َق« و »أ

َ
ـّد ّصَ

َ
ترجمـۀ یادشـده خلـط »أ

ُکّنا« به »لکن ما« و ترجمۀ »ُمجیبون« به »جواب داده شـدگان« و ترجمۀ 
َ
نشـان داده شـد؛ مانند ترجمۀ »ل

»ُمبَتلیـن« بـه »آزمایش شـدگان«. در اینجـا نیـز چنـد نمونه از بی توجهی مترجم را بـه خصوصیت واژه های 
قرآنی یاد می کنیم: 

که خوانده می شد به  ُبوَن )مؤمنون: 105(: آیا نبود آیات من  ِ
ّ

ْیُکْم َفُکْنُتْم ِبها ُتَکذ
َ
ْم َتُکْن آیاتي  ُتْتلی  َعل

َ
 ل

َ
1. أ

آنها و بودند آنها تکذیب می کردند. 

ُبوَن« ضمیر غایب معنا شده است. ِ
ّ

ْیُکْم«، »ُکْنُتْم و »ُتَکذ
َ
در این آیه ضمیرهای خطاب  »َعل

وَن )نور: 24(:روزى پیش آید که شهادت 
ُ
کاُنوا َیْعَمل ُهْم ِبما 

ُ
ْرُجل

َ
ْیدیِهْم َو أ

َ
ِسَنُتُهْم َو أ

ْ
ل

َ
ْیِهْم أ

َ
 2. َیْوَم َتْشَهُد َعل

می دهد زبان هاى شما و دست هاى شما و پاهاى شما به آنچه بودید عمل می کردید. 

ـوَن« ضمایـر خطـاب 
ُ
ُهـْم«، »کاُنـوا« و »َیْعَمل

ُ
ْرُجل

َ
ْیدیِهـْم«، »أ

َ
ِسـَنُتُهْم«، »أ

ْ
ل

َ
در ایـن آیـه ضمیرهـای غایـب در »أ

پنداشته شده است. 

ُمـوَن )بقـره: 42(:خلـط می کنیـد حـّق را بـا افـکار 
َ
ْنُتـْم َتْعل

َ
َحـّقَ َو أ

ْ
باِطـِل َو َتْکُتُمـوا ال

ْ
َحـّقَ ِبال

ْ
ِبُسـوا ال

ْ
3.  ال َتل

گاه و دانـا  ید حقیقـت را، در حالـی  کـه شـما خودتـان آ کتمـان و پنهـان بسـاز و سـخنان باطـل و بیهـوده تـا 
هستید. 

گرفتـه شـده و مضـارع مثبـت )خلـط می کنیـد( معنـا  ِبُسـوا« نادیـده 
ْ
در ترجمـه ایـن آیـه »ال« نهـی در »ال َتل

ِبُسوا« و آن نیز مجزوم به ال«ی نهی است »ِلَتْکُتُموا« ترجمه شده 
ْ
که عطف به »َتل شده است و »َوَتْکُتُموا« 

است. 
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رده و  کـه ایمـان آو َنـا اهلُل ُثـّمَ اْسـَتقاُموا ... )فصلـت: 30(: بـه تحقیـق آنـان  ّبُ ـوا َر
ُ
ذیـَن قال

َّ
4. ِإّنَ ال

استقامت داشتند. 

رده« ترجمه شده است. که ایمان آو َنا اهلُل« به »آنان  ّبُ وا َر
ُ
ذیَن قال

َّ
در ترجمۀ این آیه »ال

معنای »ضرب فی األرض«
ْرض  )بقـره: 273(: بـراى 

َ ْ
ْحِصـُروا فـي  َسـبیِل اهلِل ال َیْسـَتطیُعوَن َضْربـًا ِفـي األ

ُ
ذیـَن أ

َّ
ُفَقـراِء ال

ْ
 -ِلل

ى زمین. گرفته اند در راه خدا، توانایی ندارند قدم زدن را در رو که در مضیقه قرار  افراد ناتوانی 

کوبیـدن چیـزی بـر چیـزی اسـت. او  بررسـی: مترجـم بـرای »ضـرب« بیـش از یـک معنـا را نمی پذیـرد و آن 
می نویسد:  

أّن األصـل الواحـد فـي المـاّدة هـو طـرق شـي ء بشـي ء علـی برنامـج مقصـود... فهـذا المعنـی 
کـه بیـش از یـک  ملحـوظ فـي کلّ مـن مـوارد اسـتعمالها: اصـل در معنـای ایـن مـاده )ضـرب( 

کوبیدن چیزی بر چیزی است با برنامۀ معین.6  معنا نیز ندارد 

کرده باشد،  بنابراین »ضرب فی األرض« را به قدم زدن در زمین معنا می کند تا زدن را در معنای آن لحاظ 
ى زمیـن« چـه معنایـی  کـه مخاطـب از عبـارت »توانایـی ندارنـد قـدم زدن را در رو ولـی توجـه نکـرده اسـت 
ذیـَن 

َّ
کـه در راه خـدا تهیدسـت شـده اند )ال یافـت می کنـد؟ او چنیـن برداشـت می کنـد: تهیدسـتانی  را در

ی زمین قدم بزنند؛ معنایی  که مفلوج و معلول شده و نمی توانند بر رو کسانی اند  ْحِصُروا في  َسبیِل اهلِل( 
ُ
أ

یادی دارد؛ زیرا: 1. »ضرب فی األرض« به معنای مسافرت کردن است، نه مجرد قدم زدن  که با آیه فاصلۀ ز
کسب درآمد است. 2. »ال َیْسَتطیُعوَن َضْربًا  در زمین و به مناسبت موضوِع آیه، مراد مسافرت کردن برای 
که چون می خواهند در راه خدا  ْحِصُروا في  َسبیِل اهلِل« است؛ یعنی کسانی 

ُ
ْرض« توضیحی برای »أ

َ ْ
ِفي األ

کسـب درآمد سـفر  کنند و در راه خدا بجنگند، در نتیجه نمی توانند برای  کنند و با دشـمنان مبارزه  کار 
کنند و تنگ دست می شوند، صدقات از آن ایشان است.

ْن َیْفِتَنُکـُم 
َ
ـالِة ِإْن ِخْفُتـْم أ ْن َتْقُصـُروا ِمـَن الّصَ

َ
ْیُکـْم ُجنـاٌح أ

َ
ْیـَس َعل

َ
ْرِض َفل

َ ْ
ْبُتـْم ِفـي األ  -َو ِإذا َضَر

ى زمین، پس نیست بر شما تمایلی  َکَفُروا )نساء: 101(: و زمانی که حرکت کنید در رو ذیَن 
َّ
ال

کافرند. که  کند شما را آنان  گر بترسید اینکه مضطرب  کنید از نماز، ا کوتاه  که  از حق 

ْرِض(، ولی به قدم زدن معنا نشده 
َ ْ
بررسی: در این آیه نیز »ضرب فی األرض« آمده است )ِإذا َضَرْبُتْم ِفي األ

کـه نشـان می دهد مترجـم تا حـدودی از مبنای  اسـت، بلکـه حرکت کـردن معـادل آن شـمرده شـده اسـت 
کـرده اسـت و بـه واقعیـت نزدیـک شـده اسـت، ولـی هنوز به آنچه باید نرسـیده اسـت؛  خـود عقب نشـینی 

کلمات القرآن الکریم، ج  7، ص 22. 6. التحقیق فی 
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ی زمیـن حرکـت می کنـد، می توانـد از نمـازش بکاهـد و بـه   زیـرا مفـاد ترجمـه ایـن می شـود: »هـر کـس در رو
 اصطـاح نمـاز شکسـته بخوانـد«. ایـن معنای ناموجـه برای »ضرب فی األرض« ادامـه می یابد تا وقتی که 

به دو آیۀ ذیل می رسد:

مسـافرت  شـما  گـر  ا  :)106 )مائـده:  َمـْوِت 
ْ
ال ُمصیَبـُة  صاَبْتُکـْم 

َ
َفأ ْرِض 

َ ْ
األ ِفـي  ْبُتـْم  َضَر ْنُتـْم 

َ
أ ِإْن 

ى زمین، پس رسید شما را حادثه مرگ.  می کردید در رو

ْرِض َیْبَتُغـوَن ِمـْن َفْضـِل اهلِل َوآَخـُروَن 
َ ْ
ُبـوَن ِفـي األ ْن َسـَیُکوُن ِمْنُکـْم َمْرضـی  َو آَخـُروَن َیْضِر

َ
َعِلـَم أ

ید و گاهی  ـوَن فـي  َسـبیِل اهلل  )مزمـل: 20(: خداونـد می دانـد کـه گاهی شـما بیمار می شـو
ُ
ُیقاِتل

ید. گاهی در راه خدا به جهاد می رو مسافرت می کنید و 

بررسـی:  در این دو آیه نیز »ضرب فی األرض« آمده اسـت و مترجم دسـت از مبنا کشـیده و همچون دیگر 
لغویان و مترجمان آن را به مسافرت کردن معنا می کند و سخنی از زدن یا حرکت کردن به میان نمی آورد. 

البته در این دو ترجمه ایرادهایی دیگر هست:   

گـر شـما  1.  مجمـوع »ضـرب فـی األرض« بـه معنـای مسـافرت کردن اسـت. بنابرایـن در ترجمـۀ نخسـت )ا
ى زمیـن( آورده می شـد؛ چنان کـه در ترجمـۀ آیـۀ دوم  ى زمیـن( نبایـد قیـد )در رو مسـافرت می کردیـد در رو

نیامده است. 

ْنُتـْم( هسـتند، بایـد 
َ
کـه فعـل شـرط )ِإْن أ صاَبْتُکـْم« در آیـۀ اّول از آن رو 

َ
2. فعل هـای ماضـی »َضَرْبُتـْم« و »أ

مضارع معنا شوند.

که معادلی در آیه ندارد، بلکه  کار رفته اسـت، در حالی  کلمۀ »گاهی« در سـه فقره به   3. در ترجمۀ دوم 
گروهـی دیگـر بـرای  کـه بیمارنـد؛  آیـه مخاطبـان را بـه سـه دسـته تقسـیم می کنـد. عـده ای را فـرض می کنـد 
کلمـۀ »ِمْنُکـْم« در جملـۀ  گـروه سـومی در راه خـدا بـه جهـاد می رونـد.  کسـب روزی مسـافرت می کننـد و 

گویای معنای یادشده است.  کلمۀ »آَخرون« در دو جملۀ دیگر  نخست آیه و 

گویا در آیه وجود نداشته است. که  4. جملۀ »َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل« هیچ انعکاسی در ترجمه ندارند 

ة« ّمَ
ُ
معنای »أ

گر تأخیر  ـّنَ مـا َیْحِبُسـُه )هود: 8(: هر آینـه ا
ُ
َیُقول

َ
ـٍة َمْعـُدوَدٍة ل ّمَ

ُ
َعـذاَب ِإلـی  أ

ْ
ْرنـا َعْنُهـُم ال

َ
ّخ

َ
ِئـْن أ

َ
 -ل

که باز دارد آن عذاب را. یند چه بود  گو کنیم از آنها عذاب را بر جماعت معّینی، 

ة« می نویسد:  ّمَ
ُ
بررسی: مترجم در معنای »أ

»اّمـت«، گفتیـم کـه بـه معنـی مـورد توجـه و قصـد اسـت و اعم اسـت از اینکه فردى باشـد و یا 



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
نقدنگاشت  ترجمه های یرآنی)3( 217

گردد.7  که مورد توجه  جمعیتی 

که »به  گویی توجه نمی کند  ٍة« در آیۀ یادشده را »جماعت معّینی« ترجمه می کند و  ّمَ
ُ
بر این اساس »ِإلی  أ

گروه معینی« معنا و مفهومی ندارد. آیا بهتر نبود همچون دیگر لغویان  کافران به  تأخیرانداختن عذاب از 
ة« را در  ّمَ

ُ
ة« را در اینجا به معنای »زمان« می دانسـت تا معنایی ناموجه از آیه عرضه نکند؛ چنان که »أ ّمَ

ُ
»أ

کرده است:  آیۀ 45 سورۀ یوسف »زمان« معنا 

وِن: گفت کسی که نجات یافته 
ُ
ْرِسل

َ
یِلِه َفأ و

ْ
ُئُکْم ِبَتأ َنّبِ

ُ
َنا أ

َ
ٍة أ ّمَ

ُ
َکَر َبْعَد أ ذي َنجا ِمْنُهما َو اّدَ

َّ
 ال

َ
قال

بود از آن دو زندانی )ساقی( پس از گذشت زمانی، من خبر می دهم شما را به تعبیر آنها. پس 
رم شما را.  گاهی بیاو مرا بفرستید تا آ

ة« را به معنای طریقه و برنامه ترجمه می کند:  ّمَ
ُ
در آیه ای دیگر »أ

یند که ما  ا َعلـی  آثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن )زخـرف: 22(:  بلکه گو ٍة َو ِإّنَ ّمَ
ُ
ـا َوَجْدنـا آباَءنـا َعلـی  أ ـوا ِإّنَ

ُ
َبـلْ قال

ى می کنیم. که ما از آن پیرو یافتیم پدران خودمان را بر طریقه و برنامه اى 

گذرکردن ایشـان از مبانی  که این  ة« آورده اسـت: »گروه«، »زمان« و »برنامه«  ّمَ
ُ
در حقیقت سـه معنا برای »أ

که می گوید یک واژه بیش از یک معنا ندارد. لغوی است 

از اشکاالت عمده در ترجمۀ آقای مصطفوی تفاوت های بسیار در ترجمۀ آیات مشابه است. نمونه هایی 
از این قبیل:

گاه اسـت بـه  ِر )آل عمـران: 119(: بـه تحقیـق خداونـد متعـال آ ـُدو  -ِإّنَ اهلَل َعلیـٌم ِبـذاِت الّصُ
صاحبان سینه ها.

ِر )آل عمـران: 154(: و خداونـد عالـم اسـت بـه آنچـه مصاحـب  ـُدو  -َو اهلُل َعلیـٌم ِبـذاِت الّصُ
سینه هاى شماست.

ِر )انفال: 43(: و او عالم است به آنچه در سینه هاست. ُدو ُه َعلیٌم ِبذاِت الّصُ  -ِإّنَ

ِر )هود: 5(: و به تحقیق او داناست به صاحب سینه ها. ُدو ُه َعلیٌم ِبذاِت الّصُ  -ِإّنَ

ِر )لقمـان: 23(: بـه تحقیـق خداونـد محیـط اسـت بـه آنچـه در  ـُدو  -ِإّنَ اهلَل َعلیـٌم ِبـذاِت الّصُ
سینه هاى آنهاست.

ِر )حدید: 6(: او محیط و عالم است به خصوصّیات سینه ها. ُدو  -َو ُهَو َعلیٌم ِبذاِت الّصُ

7. تفسیر روشن، ج  13، ص 143.
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بـه صاحـب سـینه ها و قلـوب  ِر )َتغاُبـن: 4(: و خداونـد عالـم  ـُدو الّصُ ِبـذاِت  اهلُل َعلیـٌم   -َو 
آنهاست.

ِر )ُملـک: 13(: او محیـط و عالـم اسـت به خصوصّیـات صاحبان  ـُدو ـُه َعلیـٌم ِبـذاِت الّصُ  -ِإّنَ
سینه ها.

بررسی: در ترجمۀ این آیاِت مشابه، انواعی از تفاوت ها و اختافات دیده می شود: 

کـه صاحبـان سـینه ها  1. »ذات الصـدور« در برخـی از آیـات بـه »صاحبـان سـینه ها« ترجمـه شـده اسـت 
کـه افـکار و اندیشـه ها  گاه بـه »آنچـه مصاحـب سینه هاسـت« برگـردان شـده  افـراد و اشـخاص هسـتند و 
که البته مراد از آن چندان روشـن نیسـت؛ آیا به  گاه »خصوصیات سـینه ها« معنا شـده اسـت  می شـود و 
گاهی هم به  معنای خصوصیت و ویژگی های افکار و اندیشه هاست یا به معنای بافت و ساختار آنها؟ 

»خصوصیات صاحبان سینه ها «. 

گاه جمع معنا شده است.  گاه مفرد و  2. »ذات« 

گاه »محیط و دانا« ترجمه شده است.  گاه »محیط« و  گاه »دانا«،  3. »علیم« 

گاه »سینه ها و قلوب« معنا شده است. گاه »سینه ها« و  4. »صدور« 

ُهْم  ُقِضـَي َبْیَنُهْم َو ِإّنَ
َ
ّبَِك ل َکِلَمٌة َسـَبَقْت ِمْن َر ْو ال 

َ
ِکتـاَب َفاْخُتِلـَف فیـِه َو ل

ْ
َقـْد آَتْینـا ُموَسـی ال

َ
َو ل

ردیم موسـی را کتاب، پس اختالف کرده شـد در  فـي  َشـّكٍ ِمْنـُه ُمریـٍب )110(: و بـه تحقیـق آو
َ
ل

ردگار تو، هر آینه حکم تمام می شـد در  گرفته اسـت از پرو گاه نبود کلمه ای که پیشـی  آن و هر 
رنده است. میان آنها و به تحقیق آنها هر آینه در شک هستند از آنکه توّهم آو

ُهْم  ُقِضـَي َبْیَنُهْم َو ِإّنَ
َ
ّبَِك ل َکِلَمٌة َسـَبَقْت ِمْن َر ْو ال 

َ
ِکتـاَب َفاْخُتِلـَف فیـِه َو ل

ْ
َقـْد آَتْینـا ُموَسـی ال

َ
َو ل

في  َشّكٍ ِمْنُه ُمریٍب )45(: و به تحقیق دادیم به موسی کتاب تورات را پس اختالف کردند 
َ
ل

کلمه اى از ما نگذشـته بود، هر آینه انجام داده می شـد آنچه درباره آنهاسـت و به  گر  در آن و ا
تحقیق آنها در این جهت در شک و حیرت باشند.

کامًا همسان اند، ولی ترجمه ها متفاوت:  بررسی: آیات یادشده 

که طبق نظریۀ مترجم  1. »آَتْینا« در ترجمۀ اّول به »آوردیم« و در ترجمۀ دوم به »دادیم« ترجمه شده است 
یشـۀ »آَتْینا« اسـت به معنای آمـدن اسـت و آن گاه که به باب  کـه ر آوردیـم بایـد درسـت باشـد؛ چـون »أتـی« 
کـه در ترجمـۀ ایشـان بار هـا نقـض  ِافعـال رود و »آَتْینـا« شـود متعـدی و بـه معنـای »آوردیـم«. البتـه معنایـی 

شده است. 
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کرده شد در آن( و در ترجمۀ دوم به  2. »َفاْخُتِلَف« در ترجمۀ اّول مجهول معنا شده است )پس اختاف 
کردند در آن(.  صورت فعل معلوم برگردان شده است )پس اختاف 

کـه دو  گـر نبـود«  ـْو ال« شـمرده شـده اسـت و در ترجمـۀ دوم »ا
َ
گاه نبـود«، معـادل »ل  3. در ترجمـۀ اّول »هـر 

معنای متفاوت است. 

ُقِضَي« در ترجمۀ اّول به »هر آینه حکم تمام می شد« ترجمه شده است و در ترجمۀ دوم به »هر آینه 
َ
4. »ل

انجـام داده می شـد«؛ یعنـی »قضـاء« را در ترجمـۀ اّول بـه »حکم رانـدن« و در »ترجمـۀ دوم بـه »انجام دادن« 
که دو معنای متفاوت است.  معنا می کند 

که ایجاد توهم می کند« برمی گرداند و در ترجمۀ دوم آن را »حیرت«  5. »ُمریب« را در ترجمۀ اّول به »کسی 
في  َشـّكٍ ِمْنُه 

َ
ُهْم ل

َ
کـه گویی آیـه این گونه اسـت:  »ِإّن « عطـف می کنـد  معنـا می کنـد و آن را بـا »واو« بـه »َشـّكٍ

« است. که »ُمریٍب« صفت »َشّكٍ َوُمریٍب«، در حالی 

معنای »إنظار«
مشتقات این واژه در قرآن بسیار است و مترجم معانی  مختلفی از آنها بیان می کند:

ُمْنَظریـَن )اعراف: 14 و 15(: ]ابلیس[ گفت: 
ْ
َك ِمَن ال  ِإّنَ

َ
ْنِظْرنـي  ِإلـی  َیـْوِم ُیْبَعُثـوَن * قال

َ
 أ

َ
 -قـال

ى شدگانی. که این مردم برانگیخته می شوند* فرمود: تو از نگهدار ز  پس مرا نگهدار تا رو

ُمْنَظریـَن )سـورۀ ص: 79 و 80(:گفـت 
ْ
ـَك ِمـَن ال  َفِإّنَ

َ
ْنِظْرِنـي ِإلـی  َیـْوِم ُیْبَعُثـوَن * قـال

َ
 َرّبِ َفأ

َ
قـال

ز کـه برانگیختـه می شـوند * فرمـود کـه تـو از مهلت داده شـدگان  ردگارا مهلـت بـده مـرا تـا رو پـرو
هستی.

بررسی: »إنظار« در ترجمۀ اّول به »نگهداری کردن« و در ترجمۀ دوم به »مهلت دادن« برگردان شده است.

 -ُقـِل اْدُعـوا ُشـَرکاَءُکْم ُثـّمَ کیـُدوِن َفال ُتْنِظُروِن )َاعراف: 195(:بگو بخوانید شـریکان خودتان را 
کنید مرا و منتظر مباشید مرا. و سپس مکر 

ّيَ َو ال ُتْنِظُروِن )یونس: 71(: پس از آن انجام داده و به آخر رسانید آن را و منتظر 
َ
 -ُثّمَ اْقُضوا ِإل

درباره من نگردید.

بررسی: »إنظار« مصدر »ال ُتْنِظُروِن« در دو آیۀ مزبور به معنای »منتظربودن« دانسته شده و »ال ُتْنِظُروِن« به 
که نه تناسـبی با آیه  اینکه »منتظر من نباشـید« و »منتظر درباره من نگردید« ترجمه شـده اسـت؛ معنایی 
دارد و نـه مفهومـی از آن تصـور می شـود. آیـا بهتـر نبـود »إنظـار« در اینجـا همچـون آیۀ 79 و 80 سـورۀ صاد به 
معنـای مهلـت دادن دانسـته می شـد و جملـۀ »کیـُدوِن َفا ُتْنِظـُروِن« چنین ترجمه می شـد: »به من نیرنگ 
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زنید و مهلتم ندهید«. چنان که مترجم در آیه ای مشابه آیۀ یادشده »إنظار« را مهلت دادن معنا می کند: 

َفکیُدونـي  َجمیعـًا ُثـّمَ ال ُتْنِظـُروِن« )هـود: 55(: پـس مکـر کنید همگی و سـپس مهلت ندهید 
مرا.

َعـذاُب َو ال ُهـْم ُیْنَظـُروَن )162(: و همیشـگی و دائمـی 
ْ
ـُف َعْنُهـُم ال

َ
  -خاِلدیـَن فیهـا ال ُیَخّف

کـرده نمی شـود از آنـان عـذاب موافـق  ى از رحمـت و سـبك  ر باشـند در محیـط لعنـت و دو
حالشان و نه آنان مورد توجه و نظر می شوند.

َعذاُب َو ال ُهْم ُیْنَظُروَن )88(: پاینده باشند در آن و سبک 
ْ
ُف َعْنُهُم ال

َ
 -خاِلدیَن فیها ال ُیَخّف

نمی شود از آنها عذاب و آنها مهلت داده نمی شوند.

ُف َعْنُهْم َو ال ُهْم ُیْنَظُروَن )85(: و زمانی که دیدند 
َ

َعذاَب َفال ُیَخّف
ْ
ُموا ال

َ
ذیَن َظل

َّ
ى ال

َ
 -َو ِإذا َرأ

ستمگران عذاب را پس تخفیف داده نمی شود از آنها و نه آنها نگه  داشته می شوند.

بررسـی:  آیـات یادشـده مشـابه اند، ولـی متفـاوت معنـا شـده اند؛ در آیۀ نخسـت »ُیْنَظُروَن« به »مـورد توجه و 
نظر می شـوند« و در ترجمۀ دوم به »مهلت داده می شـوند« و در ترجمه سـوم به »نه نگه  داشـته می شـوند«. 
آیـا بـرای مترجـم در ترجمـۀ سـوم ایـن سـؤال پیـش نیامده اسـت که »دوزخیان نگه داشـته نمی شـوند« چه 
کـه آنهـا را در دوزخ نگـه نمی دارنـد یـا عمرشـان را پایـان می دهنـد و  معنایـی دارد؟ آیـا بـه ایـن معناسـت 

نابودشان می کنند یا ...؟

معنای »َنَظر«
مترجم »َنظر« را گاه »دیدن« معنا می کند و گاه »منتظربودن« و گاه هر دو معنا، یعنی »دیدن و منتظربودن« 

ترجمه می کند:

َمالِئَکُة )158(: آیا نگاه می کنند تا مگر آید آنها را مالئکه.
ْ
ِتَیُهُم ال

ْ
ْن َتأ

َ
 أ

َّ
 -َهلْ َیْنُظُروَن ِإال

که آید آنها را فرشتگان.  َمالِئَکُة )33(: آیا منتظر می شوند 
ْ
ِتَیُهُم ال

ْ
ْن َتأ

َ
 أ

َّ
 َیْنُظُروَن ِإال

ْ
 -َهل

َغماِم )210(: آیا به  دقت منتظر شده و می نگرند، 
ْ
ٍل ِمَن ال

َ
ِتَیُهُم اهلُل في  ُظل

ْ
ْن َیأ

َ
 أ

َّ
 -َهْل َیْنُظُروَن ِإال

مگر اینکه با جریان طبیعی بیاید آنها را خداوند متعال از ابر در سایبان ها.

بررسی: چنان که خوانندۀ گرامی ماحظه می کند، »َیْنُظُروَن« سه گونه ترجمه شده است: »نگاه می کنند«، 
»منتظـر می شـوند« و »بـه  دقـت منتظـر شـده و می نگرنـد«. در ترجمـۀ سـوم عـاوه  بـر جمـع میـان دو معنـا، 
که »نظر« و »بصر« هر دو  که در مباحث لغوی به این نتیجه می رسـد  دقت کردن را نیز به آن می افزاید؛ چرا

که »نظر« ژرف نگری است. او می نویسد:  به معنای نگریستن است؛ با این تفاوت 
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یة في تعّمق و تحقیق في موضوع ماّدّى أو معنوى: اصل در این ماده  أّن األصل الواحد في الماّدة: هو رؤ
که یک معنا هم بیشتر ندارد، ژرف نگریستن بررسی در موضوع مادی یا معنوی است.8 

کار رفته  که در آنها مادۀ »َنَظر« به  که چرا فقط در ترجمۀ برخی از آیات  ولی این سؤال بی پاسخ می مانند 
اسـت قیـد »دقـت« آمـده و »انتظـار« نیـز بـه آن افـزوده شـده اسـت و در ترجمـۀ برخـی از آیـات، نـه خبـری از 

انتظار هست و نه از قید دقت!

کـه ایـن واژه در آنها به کار رفته »سـایه ها«  ـل« بـه »سـایبان ها« و در چندیـن آیـه 
َ
ضمنـًا در آیـۀ سـوم واژۀ »ُظل

که سـایه و سـایبان دو معنای  ترجمه شـده اسـت؛ مانند آیۀ 16سـورۀ ُزَمر و آیۀ 32 سـورۀ لقمان، در حالی 
متفاوت دارند.

معنای »َعُدّوٌ ُمبیٌن«
که در آن عبارت ها مشـابه اند، ولی ترجمه ها  آیات ذیل دربارۀ شـیطان و دشـمنی او برای انسان هاسـت 

متفاوت:

گمراه کنندۀ آشکاری است. ْنساِن َعُدّوٌ ُمبیٌن )یوسف: 5(: شیطان دشمن  ْیطاَن ِلْلِ ِإّنَ الّشَ

ُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )بقره: 168(: او براى شماها دشمن آشکارکننده ای باشد.
َ
ُه ل ِإّنَ

ز و آشکاری است. ُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )بقره: 208(: به تحقیق او براى شماها دشمن متجاو
َ
ُه ل ِإّنَ

ُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )َانعام: 142(: به تحقیق او براى شما دشمن آشکارکننده ای است.
َ
ُه ل ِإّنَ

ُکما َعُدّوٌ ُمبیٌن )اعراف: 22(: شیطان براى شما دشمن آشکارکننده ای است.
َ
ْیطاَن ل ِإّنَ الّشَ

ُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )یاسین: 60(: او دشمن محکم و روشنی است براى شماها.
َ
ُه ل ِإّنَ

ُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )ُزخُرف: 62(: او دشمن آشکار شما باشد.
َ
ُه ل ِإّنَ

« چندگونه معنا شده است: 1. »دشمن« 2. »دشمن گمراه کننده« 3. »دشمن متجاوز«  بررسی: واژۀ »َعُدّوٌ
4. دشمن محکم«. »ُمبین« نیز دو گونه معنا شده است: 1. »آشکارکننده« 2. »آشکار«. در برخی از آیات 

« به  صورت »به تحقیق« منعکس شده و در برخی انعکاسی ندارد.
َ

کید »ِإّن تأ

»ُمبین« به معنای »آشکارکننده« برابر مبنای مترجم است؛ چون »ُمبین« از باب افعال است و این باب 
بـه نظـر مترجـم بـرای متعدی کـردن فعـل الزم  اسـت. بنابرایـن ترجمـۀ »ُمبیـن« بـه »آشـکار« از دیـد مترجـم 

کلمات القرآن الکریم، ج  12، ص 166. 8. التحقیق فی 
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نادرست است. او می نویسد: 

فـا وجـه فـي تفسـیر هـذه الکلمـة بالبّیـن الـازم کمـا فی التفاسـیر وغیرهـا:9 بنابرایـن موجه نیسـت که این 
که معنایی الزم اسـت تفسـیر شـود؛ چنان که در تفاسـیر و غیرتفاسـیر ]یعنی  کلمه ]یعنی ُمبین[ به آشـکار 

ترجمه ها و لغت نامه ها[ آمده است. 

کـه آن را  ولـی مترجـم چنان کـه در ترجمـۀ آیـات مزبـور مشـاهده شـد و در آیاتـی دیگـر، »ُمبیـن« را بـه آشـکار 
کرده است. کرد، ترجمه  ناموجه توصیف 

گاه آیات را با روش تحت اللفظی  از مشـکات اساسـی این ترجمه نداشـتن سـبک و روش واحد اسـت. 
گاه ترجمۀ آزاد را برمی گزیند. گاه ترجمۀ تفسیری عرضه می کند و  شدید ترجمه می کند و 

نمونه هایی از روش تحت اللفظی
وَن )مائده: 62(:هرآینه بد است آنچه هستند عمل می کنند.

ُ
کاُنوا َیْعَمل ِبْئَس ما 

َ
 -ل

ى  ـوَن )مائـده: 79(: بودنـد خـوددار
ُ
کاُنـوا َیْفَعل ِبْئـَس مـا 

َ
ـوُه ل

ُ
 -کاُنـوا ال َیَتناَهـْوَن َعـْن ُمنَکـٍر َفَعل

که می کردند، هر آینه بد بود آنچه بودند می کردند آن را. نمی کردند از عمل زشتی 

کاُنوا َیْعِرُشـوَن )اعراف: 137(: و از بین بردیم آنچه  کاَن َیْصَنُع ِفْرَعْوُن َو َقْوُمُه َو ما  ْرنا ما   -َو َدّمَ
که بود می ساخت فرعون و پیروان او و آنچه بودند تشکیالتی را برمی افراشتند. را 

کـه آوردن »کان« و مشـتقات آن همـران فعـل مضـارع فقـط بـرای تبدیـل فعـل مضـارع بـه  بررسـی: می دانیـم 
که فعل مضارع »یقول«  گفته شود: »کان یقول« نقش »کان« این است  که  ماضی استمراری است. آن گاه 
را معنای ماضی می دهد و استمرار آن را بیان می کند، ولی مترجم به آن نقش معنایی می دهد و آن را در 
وَن« می نویسد: »بودند می کردند«. در 

ُ
این جمات به »بود« و مانند آن معنا می کند و در ترجمۀ »کاُنوا َیْفَعل

گر هستید او را بندگی می کنید«. البته بر همین  اُه َتْعُبُدوَن« )بقره: 172( می نویسد: »ا ُکْنُتْم ِإّیَ ترجمۀ »ِإْن 
یه هم پایداری نمی کند و در مواردی همچون دیگر مترجمان راه درست را می پیماید. در ترجمۀ »َواهلُل  رو
ُکْنُتـْم َتْکُتُمـوَن« )بقـره: 72( مـی آورد: »ظاهرکننده باشـد آنچـه را که می پوشـانیدید«. در ترجمۀ  ُمْخـِرٌج مـا 

این آیه بر خاف آیۀ قبل برای »ُکْنُتْم« معنای مستقلی را نمی آورد.

نمونه هایی از ترجمۀ تفسیری
یر  که سـراز َحراِم )بقره: 198(: پس زمانی 

ْ
َمْشـَعِر ال

ْ
َفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت َفاْذُکُروا اهلَل ِعْنَد ال

َ
 -َفِإذا أ

کنیـد خـدا را در رابطـه زمیـن  یـاد  شـدید از زمیـن عرفـات در سـاعت اّول شـب دهـم، پـس 

9. همان، ج  1، ص 368.
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مشعرالحرام تا اّول آفتاب .

بررسـی: عبـارت »در سـاعت اّول شـب دهـم« و نیـز عبـارت »تـا اّول آفتـاب« معادلـی در آیـه نـدارد و ایـن 
گرفته شده و در ترجمۀ آیه درج شده است. که از روایات یا رساله های عملیه  معنایی است 

َزْقناُهـْم ُیْنِفُقـوَن )بقـره: 3(: افـراد باتقـوا  ـا َر ـالَة َو ِمّمَ َغْیـِب َو ُیقیُمـوَن الّصَ
ْ
ذیـَن ُیْؤِمُنـوَن ِبال

َّ
 -ال

ى خـود ایمـن و مطمئن  کسـانی هسـتند کـه در ادامـۀ برنامـۀ تقـوا و حفـظ و حراسـت و نگهـدار
می کنند خودشـان را در رابطه به مسـائل غیب و آنچه مشـهود و محسـوس براى آنان نیسـت؛ 
و بـراى تحکیـم روابـط غیبـی در میـان خـود و خداونـد متعـال عبـادت مخصـوص نمـاز را کـه 
ردگار متعال اسـت، بر پا می دارند؛  بزرگ ترین برنامه عبودیت و خضوع و خشـوع در مقابل پرو
و سـپس در مقـام عـرض ادب و خدمـت و بندگـی بـه بنـدگان خـدا از آنچـه وسـعت و نعمـت 

دارند انعام و اعطاء می کنند.

که معادلی در آیه  که ترجمۀ این آیه دارای عبارات بسیاری است  بررسی: نیازی به توضیح دادن نیست 
که در حقیقت ترجمۀ تفسیری را شکل می دهد. ندارد و مجرد تفسیر است 




