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نقد وتدقيق ترمجة القرآن للدكتور حّداد عادل

السّيد حمّمد رضا الصفوي

اخلالصـة: يسـعى الكاتـب يف املقـال احلـايل إىل وضع ترمجـة الدكتور 
حّداد عادل يف بوتقة النقد والتحليل.

ويف سـياق هذا اهلدف يذكر اآليات من 1 إىل 12 من سـورة املائدة، 
ليبنّي بعد ذلك ماحظاته النقدّية حول ترمجة هذه اآليات، مّث يبنّي 

رأيه حول هذا املوضوع.
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قرآن برای همۀ انسان ها در همۀ سرزمین هاست، نه مخصوص عرب زبانان که خداوند فرمود: 

یُکـم نـورًا ُمبینـًا )نسـاء: 174(: اى مـردم، 
َ
نَزلنـا ِإل

َ
ُکـم َوأ ِبّ َهـا الّنـاُس َقـد جاَءُکـم ُبرهـاٌن ِمـن َر ّیُ

َ
یـا أ

ى آشـکار را بـه  سـوى شـما  ردگارتـان حجتـی روشـن آمـد و ]قـرآن،[  نـور بـراى شـما از سـوی پرو
فروفرستادیم. 

گـون ضرورتـی اجتناب ناپذیـر اسـت. بـه همین دلیل در طـول قرونی  بنابرایـن ترجمـۀ آن بـه زبان هـای گونا
گـون ترجمه  کـه بـر اسـام گذشـته اسـت، دانشـمندان دلسـوز همـت گماشـتند و قرآن را بـه زبان هایی گونا
کردند. در این میان ترجمۀ قرآن به زبان فارسی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و ترجمه هایی 
متین و دقیق از قرآن به جامعۀ ایمانی فارسـی زبان عرضه شـده اسـت. به ویژه پس از انقاب شـکوهمند 

اسامی ترجمۀ قرآن به اوج رسید و بزرگانی از اهل  علم و ادب به این مهم همت  گماشتند.

از جمله ترجمه  های درخور تحسین که به خوبی از عهدۀ آن برآمده و دقت، صابت، گویایی و اختصار 
را در خود جمع کرده، ترجمۀ جناب آقای دکتر غامعلی حدادعادل اسـت. ترجمه به گونه ای اسـت که 

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

ی دشوار است و نیز اتفاق نظر دارند  قرآن پژوهان همه به این حقیقت اعتراف دارند که  ترجمۀ قرآن کار
که ترجمۀ بی خطا و پیراسته از لغزش نایاب است. 

در  به ویـژه  کردنـد،  ماحظـه  ترجمه هـا  در  لغزشـی  و  خطـا  گـر  ا کـه  اسـت  دیگـران  وظیفـۀ  میـان  ایـن  در 
ی کننـد. باشـد کـه ترجمه هـای قـرآن به سـوی اتقـان و  ترجمه هایـی کـه از شـهرتی برخوردارنـد، آن را یـادآور
صحت هر چه بیشـتر سـوق داده شـوند. این کمترین نیز به مواردی از مسـامحه در ترجمۀ جناب آقای 
دکتـر غامعلـی حدادعـادل برخـوردم کـه می پنـدارم جـای  چون وچـرا دارد. برخـی از آنهـا را در ایـن نوشـتار 

می آورم. 

گفتنـی اسـت چـاپ اّول ترجمـۀ مزبـور کـه در سـال 1390 هجـری شمسـی بـه  زیـور طبـع رسـیده اسـت، در 
اختیار بود و نقد و بررسی  بر اساس این چاپ انجام شده است.

سورۀ مائده 
پایان، به جز آنچه به شما  گوشت ( چهار یُکم: )

َ
 ما ُیتلٰی َعل

ّ
نعاِم ِإال

َ
ُکم َبهیَمُة األ

َ
ت ل

َّ
ِحل

ُ
آیۀ 1: أ

ل است. گفته می شود، بر شما حال

بررسی: در این ترجمه سه ایراد عمده به نظر می رسد:
1.  جملۀ مزبور از آیۀ شـریفه که از حلیت انعام می گوید، همۀ منافع پرشـمار آن را شـامل می شـود، مانند: 
، پشـم، کـرک، مـو ، پوسـت و دیگـر منافـع آن. اختصـاص دادن حلیـت بـه  ، مغـز ، پیـه، جگـر گوشـت، شـیر



آینۀ پژوهش  192
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
116نقدنگاشت  ترجمه های شرآنی )7(

»گوشت« در حالی  که هیچ قرینه ای آن را پشتیبانی نمی کند، تصرف در معنای گستردۀ آیه است. آیات 
متعددی از منافع پرشمار انعام سخن می گویند. در سورۀ نحل می خوانیم: 

ُکـم )نحل: 5 و 7(: و 
َ
ثقال

َ
ُکلـوَن * ... َوَتحِمُل أ ُکـم فیهـا ِدفٌء َوَمناِفـُع َوِمنهـا َتأ

َ
َقهـا ل

َ
نعـاَم َخل

َ
َواأل

ید که برای شما در آنها وسیلۀ گرما و سودهایی دیگر  ( را آفر گاو و گوسفند و بز و شتر دام ها )
ید * ... و بارهای سنگینتان را حمل می کنند.  است، و از آنها می خور

در سورۀ یس آمده است: 

 ) گاو و گوسـفند و بز و شـتر ُهم ِفیها َمناِفُع َوَمشـارُِب  )یس: 72 و 73(: و برایشـان در آنها )
َ
َول

سودهایی و نوشیدنی هایی است. 

عاوه  بر این مترجم محترم در نظیر آیۀ مورد بحث، گوشت را به ترجمه نمی افزاید: 

پایان غیر از آنچه به شما گفته خواهد  یُکم )حج: 30(: چار
َ
 ما ُیتلٰی َعل

ّ
نعاُم ِإال

َ
ُکُم األ

َ
ت ل

َّ
ِحل

ُ
أ

ل شده.  شد، بر شما حال

گر از بیان برخی از مفسران حلیت خصوص گوشت برمی آید، باید بر آنها نیز ایراد گرفت که چرا نطاق  ا
وسیع آیه را در یک مورد خاصه کرده اند. 

پایان« را معادل واژۀ »انعام« شمرده  و برخی هم آن را  ی از مترجمان »چهار 2.  مترجم محترم مانند بسیار
پا در زبان فارسـی معنایی دارد که با معنای »انعام« در زبان  به »دام ها« ترجمه کرده اند. حال  آنکه چهار
پا به هر حیوانی گفته می شـود که دو دسـت و دو پا داشـته  عرب بسـیار متفاوت اسـت. در فارسـی چهار
باشـد کـه معـادل »بهیمـه« می شـود یـا به خصوص اسـب و شـتر و قاطـر و االغ؛ یعنی حیوانـات باربر گفته 

می شود. معین می نویسد: 

پا )دو دسـت و دو پا( دارد و غالبًا به اسـب و  پا: هر حیوانی که چهار پای، چار پا، چهار چهار
ق می شود.1  االغ و قاطر و شتر اطال

این در حالی است که »انعام« در زبان عرب به گاو و شتر و گوسفند گفته می شود. فّیومی می نویسد: 

َغَنم: انعام حیواناتی اند که ُسم دارند و آنها 
ْ
َبَقُر َوال

ْ
ِبُل َوال ِ

ْ
ِف َوِهَی ال

ْ
ل ْنَعاُم  َذَواُت الُخّفِ َوالّظِ

َ ْ
األ

عبارت اند از شتران، گاوها و گوسفندان.2 

ابن  منظور نیز می آورد: 

1. فرهنگ فارسی.
2. المصباح المنیر، ج  2، ص 614.
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َغَنَم: 
ْ
َبَقـَر َوال

ْ
ِبَل َوال ِ

ْ
راُدوا ِبَها ال

َ
ْنعـاَم  أ

َ ْ
وا األ

ُ
 اِلِبِل، َفـإذا قال

َّ
یـُدوا ِبهـا إال ـم ُیر

َ
َعـَم  ل َفـَرَدِت  الّنَ

َ
الَعـَرُب إذا أ

یند شتران، گاوها  رند شتر را قصد می کنند و چون »َانعام« گو عرب ها »َنعم« را که مفرد می آو
و گوسفندان منظورشان است.3 

گاه تعبیر شده است که »َانعام« حیوان چرنده است؛ چنان که ابن  منظور می نویسد: 

 الّراعیُة: نعم مفرد انعام است و انعام حیوانات چرنده اند.4 
ُ

مال
ْ
ْنعاِم  َوِهَي ال

َ ْ
َعُم واِحُد األ الّنَ

پایان« نمی تواند معادلی دقیق، بلکه معادلی درسـت برای »أنعام« باشـد؛ چه »انعام«  در  هر حال »چهار
خصوص گاو و گوسفند و شتر باشد و چه به  معنای حیوانات چرنده. 

پایان نیسـت؛ زیرا قرآن اسـب و قاطـر و االغ را در مقابل  از آیـات قـرآن نیـز برمی آیـد کـه »أنعام« مطلق چهار
»أنعام«  شمارش می کند: 

گاو  یَنًة )نحل: 5 و 8(: دام ها ) ز  َوالَحمیَر ِلَترَکبوها َو
َ

ُکم ... * َوالَخیلَ َوالِبغال
َ
َقها ل

َ
نعاَم َخل

َ
َواأل

یـد تـا بـر آنهـا سـوار  ( را ... * و اسـبان و اسـتران و خـران را بـرای شـما آفر و گوسـفند و بـز و شـتر
یبایی و آراستگی زندگی تان باشند.  ید و مایۀ ز شو

نعاَم« اسـت؛ یعنی: 
َ
: درازگوش ها« عطف به »األ َحِمیَر

ْ
: قاطرها« و »ال

َ
ِبغال

ْ
َخْیَل: اسـب ها«، »ال

ْ
کلمات »ال

«. در سـورۀ آل عمـران نیـز »أنعـام« در مقابـل   َوالَحمیـَر
َ

ُکـم الَخیـَل َوالِبغـال
َ
ـَق ل

َ
ُکـم َوَخل

َ
َقهـا ل

َ
نعـاَم َخل

َ
»َواأل

»َخیل: اسب ها« قرار داده شده است: 

نعاِم  َوالَحرِث )آل عمران: 14(: اسب های نشان دار و انعام و کشتزاران.
َ
َمِة َواأل َخیِل الُمَسّوَ

ْ
ال

پا هستند، چه در  3. در ترجمه جملۀ مزبور »َبهیَمة« معنا نشده است. »َبهیَمة« به حیوان هایی که چهار
یا گفته می شود:  خشکی باشد، چه در در

5. َبّرِ
ْ
بٍع مْن دواّبِ البْحرِ و ال ْر

َ
 ذات أ

ُّ
البهیَمُة ُکل

نکته: اضافۀ »بهیَمة« به »أنعام« از باب اضافۀ عام به خاص اسـت که نتیجۀ آن بیانیه می شـود، مانند: 
پایان  پایان چرنده« یا »چهار نعام« این است: »چهار

َ
»مدینة بغداد: شهر بغداد«. بنابراین مفاد »بهیَمُة األ

.») ، گوسفند، بز و شتر دامی )گاو

نُتم ُحُرٌم: به شرط آنکه  در حال احرام، صید را حال مشمرید.
َ
یِد َوأ ي الّصَ

ّ
ـ َغیَر ُمِحِل

3. لسان العرب، ج  12، ص 585.
4. همان.

 5. المصباح المنیر ، ج  2، ص 65.



آینۀ پژوهش  192
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
118نقدنگاشت  ترجمه های شرآنی )7(

بررسـی: مفاد ترجمه این اسـت: انعام به این شـرط بر شـما حال اسـت که شـکار را در حال احرام حال 
گر گمان کنید که شـکار در حال احرام حال اسـت، انعام برای شـما حال  ید. با این مفهوم که ا نشـمار

نیست. 

یِد« حال است و حال همواره گویای شرط نیست؛ یعنی  ي الّصَ
ّ
این معنا از آیه برنمی آید؛ زیرا »َغیَر ُمِحِل

همـواره چنیـن نیسـت کـه مضمـون فعـل قبـل را کـه بـه  اصطـاح عامـل حـال می نامنـد، مقیـد و مشـروط 
یـد، در حالـی  کـه  ـی  الِجهـاِد َغیـَر خاِئفیـَن: بـه سـوی نبـرد برو

َ
گـر گفتـه شـود: »إنُفـروا إل بـه مفـاد حـال کنـد. ا

نمی ترسید«، معنایش این نیست که وجوب رفتن به جهاد مشروط است به اینکه جهادکننده از دشمن 
یـد و ترس  نترسـد، بلکـه »َغیـَر خاِئفیـن«: بیانگـر توصیـه اسـت. در حقیقـت متکلـم می گویـد بـه جهاد برو

نداشته باشید.

آیـه نیـز از همیـن قبیـل اسـت؛ یعنـی َانعـام بـر شـما حال شـده اسـت، ولـی در حـال احرام صیـد را حال 
ید. از آن رو این تذکر داده شده است که بخشی از شکارها از جملۀ انعام اند، مانند بزهای کوهی  نشمار
نُتم ُحُرٌم« به نوعی اسـتثنا 

َ
یِد َوأ ي الّصَ

ّ
و دیگر مصادیق انعام که وحشـی هسـتند. در حقیقت »َغیَر ُمِحِل

نعاِم« است، نه بیانگر شرطی برای حال بودن َانعام.
َ
ُکم َبهیَمُة األ

َ
ت ل

َّ
ِحل

ُ
از »أ

ضمنـًا ترجمـۀ »ُیتلـٰی« بـه »گفتـه شـود« نادرسـت تلقـی نمی شـود؛ زیـرا می توانـد بیـان حاصـل معنا باشـد، 
« برابر اسـت و »ُیتلٰی« با »خوانده شـود« برابری 

ُ
ولی دقیق  هم به  شـمار نمی آید؛ زیرا »گفته شـود« با »ُیقال

ی از آیات »ُیتلٰی« را »خوانده شود« معنا می کند، نه »گفته شود«، مانند:  می کند. مترجم گرامی در بسیار

سـاِء )نسـاء: 127(: و نیـز در بـاب آنچـه در این کتـاب دربارۀ  یُکـم ِفـي الِکتـاِب فـي َیتاَمـی الِنّ
َ
َومـا ُیتلـٰی َعل

دختران یتیم بر شما خوانده می شود.

ید. لُتم َفاصطادوا: )تنها( پس از خروج از احرام به شکار دست یاز
َ
ِإذا َحل آیۀ 2: َو

کردن معنـای آیـه نقشـی نـدارد کـه چه بسـا معنایـی  بررسـی: افـزودۀ »تنهـا« در ایـن ترجمـه نه تنهـا در رسـا
نادرسـت از آن برداشـت شـود. می توان چنین برداشـت کرد که فقط وقتی شـکار کردن حال می شـود که 
انسـان از احـرام خـارج شـود، امـا کسـی کـه محـرم نشـده اسـت، شـکار بـرای او حـال نیسـت؛ چـون او نیـز 

می تواند از مصادیق جملۀ مزبور به  شمار آید. 

ـ ... َوال آّمیَن الَبیَت الَحراَم: و حرمت زائران بیت اهلل  الحرام ... مشکنید.

بررسـی: در اینجـا »آّمیـَن« بـه »زائـران« برگـردان شـده اسـت، در حالـی  کـه »آّمیـَن« بـه  معنـای »قاصدیـن: 
قصدکنندگان اسـت« و »آّمیَن الَبیَت الَحراَم« کسـانی اند که آهنگ مکه کرده و راهی بیت اهّٰلل شـده اند. 
به تعبیـر دیگـر مسـافرانی کـه مقصدشـان مکـه و خانـۀ خداسـت، هر چنـد صدها کیلومتر بـا مکه فاصله 
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داشته باشند و بی گمان این معنا با »زائران بیت اهّٰلل« تفاوت معنایی روشنی دارد.

ن َتعَتـدوا: و دشـمنی با مردمـی که مانع رفتن 
َ
ن َصّدوُکـم َعـِن الَمسـِجِد الَحـراِم أ

َ
ُکـم َشـَنآُن َقـوٍم أ ـ َوال َیجرَِمّنَ

شما به مسجدالحرام شده اند سبب نشود از حّد خود تجاوز کنید.

بررسی: 
ن َصّدوُکـم ...« در ترجمـه صفـت »َقـوٍم« شـمرده شـده اسـت: »مردمـی کـه مانـع رفتـن شـما بـه ...«، در 

َ
1. »أ

یه می آمد، بلکه گفته می شد: »َقوٍم َصّدوُکم«.  گر صفت می بود، نباید قرین »أن« مصدر حالی  که ا

گر با مردمی دشـمنی  ن َصّدوُکم ...« تعلیل »َشـَنآن« و بیانگر خاسـتگاه دشـمنی اسـت؛ یعنی ا
َ
عبارت »أ

ید و منشـأ دشـمنی شـما با آنها این اسـت که از ورود به مسـجدالحرام بازتان داشـته اند، بر آنها سـتم  دار
نکنید. 

ن َتعَتدوا« سـتم و تجاوز بر آن قوم اسـت؛ یعنی 
َ
2. سـیاق آیه به روشـنی می رسـاند که مراد از إعتداء در »أ

یِهم:6 به اینکه بر آنان ستم کنید«، ولی مترجم گرامی می نویسد: »از حّد خود تجاوز کنید« 
َ
ن َتعَتدوا َعل

َ
»أ

که بی گمان با معنای آیه فاصله دارد. عاوه  بر آنکه جای این سؤال را باز می کند که حد انسان چیست 
و این موجب نامفهومی معنای آیه برای مخاطب می شود.

ُکـم« بـه »سـبب نشـود« بازگردانـده شـده اسـت. ایـن را باید حاصل معنا شـمرد، نه  3. »َجـرم« در »ال َیجرَِمّنَ
«؛ زیـرا »َجـرم« در اینجـا بـه  معنـای »حمل کـردن«7 و بـه  تعبیر دیگر »واداشـتن« یا  معنـای کلمـۀ »ال َیجرَِمـّنَ
 

ّ
ال

َ
ُکم َشـَنآُن َقوٍم َعلٰی أ »کشـاندن« اسـت؛ چنان که مترجم گرامی در ترجمۀ آیۀ 8 همین سـوره )َوال َیجرَِمّنَ

ـوا( می نویسـد: »مبـادا دشـمنی شـما بـا گروهـی از مـردم شـما را بـه بی عدالتی کشـاند« و همچنین در 
ُ
َتعِدل

آیۀ 89 سورۀ هود. 

ُکـم« بـه »سـبب نشـود« موجـب شـده کـه ضمیـر »ُکـم« در ترجمـه منعکـس  ضمنـًا تعبیرکـردن از »ال َیجرَِمّنَ
نشود. بر  خاف آیۀ 8 سوره و نیز آیۀ 89 سورۀ هود که چون دقیق معنا شده، مترجم توانسته است ضمیر 

را نیز منعکس کند. 

یُکم: 
َ
مَسکَن َعل

َ
ـُه َفُکلوا ِمّما أ

َّ
َمُکُم الل

َّ
موَنُهّنَ ِمّما َعل

ّ
بیَن ُتَعِل

ّ
مُتم ِمَن الَجوارِِح ُمَکِل

َّ
آیۀ 4: َوما َعل

ى که آنها را به  نحوی که خدا به شـما تعلیم داده، آموخته کرده اید،  نیز شـکار سـگان شـکار
ید.  ( نگاه می دارند بخور پس از آنچه برای شما )می گیرند و

مُتم« دو نظر وجود دارد: 
َّ
بررسی: دربارۀ وجه اعرابی »َوما َعل

.ک به: المیزان، ج  5، ص 163.  6. ر
.ک به: همان ص 162. 7. ر
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بـاُت« اسـت؛ یعنـی » بـر شـما حـال اسـت سـگان  ِیّ ُکـُم الّطَ
َ
 ل

َ
ِحـّل

ُ
بـاُت« در »أ ِیّ نظـر اّول: عطـف بـه »الّطَ

ی نیسـت، باید  یت خود سـگ شـکار
ّ
مَسـکَن«ـ  بیان حل

َ
ی« و از آن رو که مرادـ  به  قرینۀ »َفُکلوا ِمّما أ شـکار

« را مقدر شـمرد. مترجم گرامی نیز همین گونه معنا می کنند )نیز شـکار  به مناسـبت کلمۀ »صید: شـکار
ى(.  سگان شکار

مَسکَن« خبر و جواب شرط است؛ یعنی »درندگانی 
َ
مُتم« شرطیه و مبتدا و »َفُکلوا ِمّما أ

َّ
نظر دوم: »ما َعل

ید«. وجـه دوم از آن رو که نیاز  ى که براى شـما نگاه داشـته اند بخور کـه بـه آنهـا آمـوزش داده اید ... از شـکار
به تقدیر ندارد اولویت دارد. آنچه مترجم گرامی آورده اند، چون برابر یکی از دو وجه اعرابی است ایرادی 
ندارد. هر چند وجه راجح نیسـت، ولی اشـکال از آن نظر اسـت که ایشـان در پی نوشـت آورده اند که در 
مـوارد اختـاف مفسـران نظـر عامـه طباطبایـی در المیـزان را گزینـش می کننـد و عامـه وجـه دوم را ظاهـر 

می دانند و می گویند این وجه تکلف تقدیر را نیز ندارد.8

ضمنًا تعبیر »آموخته کرده اید« در عبارِت ترجمۀ )به  نحوی که خدا به شما تعلیم داده آموخته کرده اید( 
چندان مناسب نیست؛ زیرا عموم مردم از آموخته کردن حیوانات معنای مأنوس کردن و خودادن آنها را 

می فهمند، نه آموزش دادن. 

ی( نام خدا را بر آن ببرید. یِه: و )هنگام فرستادن سگ شکار
َ
ـِه َعل

َّ
ـ َواذُکُروا اسَم الل

یـد« کـه در ترجمـه آمـده اسـت، برمی آیـد کـه مـراد بـردن نـام خـدا بـر  بررسـی: از  جملـۀ »نـام خـدا را بـر آن ببر
یِه« نشان 

َ
ی به هنگام فرسـتادن آن برای شـکار اسـت، در حالی  که مفردآوردن ضمیر در »َعل سـگ شـکار

گـر  یُکـم« کـه مـراد از آن شـکار اسـت برمی گـردد. ا
َ
مَسـکَن َعل

َ
می دهـد کـه ضمیـر بـه »مـا« در » َفُکلـوا ِمّمـا أ

ی نـام خـدا بـرده شـود، ضمیـر به  صـورت جمع مؤنـث می آمد؛ یعنـی گفته  مـراد آن بـود کـه بـر سـگ شـکار
 » موَنُهّنَ

ّ
«؛ چنان که در فقرات قبل ضمیر جمع مؤنث آمده است: »ُتَعِل یِهّنَ

َ
ـِه َعل

َّ
می شد: »َواذُکُروا اسَم الل

مَسکَن«.
َ
و »أ

جوَرُهّنَ ُمحِصنیَن َغیَر 
ُ
ذیَن أوُتوا الِکتاَب ِمن َقبِلُکم ِإذا آَتیُتموُهّنَ أ

َّ
آیۀ 5: َوالُمحَصناُت ِمَن ال

کدامـن از میـان آنـان کـه قبـل از شـما بـه آنهـا کتاب  خـداٍن: و زنـان پا
َ
ِخـذي أ ُمسـاِفحیَن َوال ُمّتَ

کدامن باشید  ید و پا یه شان را بپرداز ل اند، به شرط آنکه مهر )آسمانی( داده شده بر شما حال
ید. و زنا مکنید و در نهان )آنها را ( دوست نگیر

کدامن، چه از مسـلمانان و چه از  بررسـی: از ترجمـه برمی  آیـد کـه حلیـت ازدواج مـردان مسـلمان با زنـان پا
کدامنـی مـردان 3. زنانکـردن مـردان 4. دوسـتی نکردن  اهل کتـاب چهـار شـرط دارد: 1. پرداخـت َمهـر 2. پا

ْمَسـْکَن 
َ
ـا أ ـوا ِمّمَ

ُ
ْمُتـْم« شـرطیة و جزاؤهـا قولـه »َفُکل

َّ
8. الظاهـر أن الجملـة معطوفـة علـی موضـع الجملـة األولـی. و »مـا« فـي قولـه: »َو مـا َعل

. ْیُکْم« من غیر حاجة إلی تکلف التقدیر
َ
َعل
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کار باشـد و بـا زنان در  کدامن نباشـد، زنا گر مرد پا بـا زنـان در نهـان. مفهـوم شـروط یادشـده ایـن اسـت کـه ا
کدامن بر آنان حال نیست. آنچه این معنا را مشکوک می کند،  نهان دوستی برقرار کند، ازدواج با زنان پا
تفـاوت تعبیـر در بیـان ایـن معانـی اسـت. پرداخت َمهر با »إذا« شـرطیه زمانیه آمده اسـت: »ِإذا آَتیُتموُهّنَ 
کدامنـی و زنانکـردن و دوسـت نگرفتن بـه  صـورت حـال آمـده اسـت: »ُمحِصنیـَن َغیـَر  «، ولـی پا جوَرُهـّنَ

ُ
أ

خداٍن«. این تفاوت تعبیر می تواند قرینۀ تفاوت معنا باشد. بنابراین بعید نیست 
َ
ِخذي أ ُمساِفحیَن َوال ُمّتَ

نُتم ُحُرٌم« که در آیۀ اّول سوره مفاد آن بیان شد، بیان شروط حکم حلیت 
َ
یِد َوأ ي الّصَ

ّ
که مانند: »َغیَر ُمِحِل

نباشـد، بلکـه دسـتور و حکمـی مجـزا بـه  حسـاب آیـد؛ یعنـی اینکـه زنـان مسـلمان و اهل کتـاب را بر شـما 
کردن با آنها و نه بی عفتی کردن.  حال کردیم، ازدواج با آنها حال است، نه دوست گرفتن آنها و نه زنا

( دست هایتان  یید و )نیز ی الَمراِفِق: صورت هایتان را بشو
َ
یِدَیُکم ِإل

َ
 آیۀ 6: َفاغِسلوا ُوجوَهُکم َوأ

را تا آرنج.

ی الَمراِفِق« دو نظر وجود دارد: 
َ
 بررسی: دربارۀ وجه ادبی »ِإل

ـی الَمراِفـِق« غایت »َغسـل: شسـتن« می شـود و این 
َ
1. متعلـق بـه »َفاغِسـلوا« اسـت. بـر اسـاس ایـن نظـر »ِإل

معنا را عرضه می کند که شستن به مرفق پایان می یابد و طبعًا شستن از سر انگشتان شروع می شود. 

ی 
َ
یِدَیُکـم ِإل

َ
ـی الَمراِفـِق« قیـد بـرای »أیِدَیُکـم« اسـت؛ یعنـی »دسـت تـا مرفـق« بـر ایـن فرض مجمـوع »أ

َ
2. »ِإل

یِدَیُکم«. علمای شیعی وجه 
َ
 به »َفاغِسلوا« می شود، نه فقط »أ

ٌ
الَمراِفِق«؛ یعنی مجموع قید و مقید مفعول

دوم را تأیید می کنند و مترجم محترم نیز پیرو همین نظر است. بنابراین برای آشکارشدن این معنا باید 
گر قبل از آن بیاید، با نظر اّول همسو می شود. پس باید نوشت:  عامت مفعول )را( بعد از مرافق بیاید و ا
»صورت هایتـان را و نیـز دسـت هایتان تـا آرنج هـا را بشـویید«. معمـواًل مترجمان شـیعی به ایـن نکته توجه 

نکرده و ترجمه را برابر نظر اهل سنت نگاشته اند.

نکتـه: »مرفـق« محـل اتصـال سـاعد بـه بـازو اسـت. در نتیجـه شـامل قسـمت داخـل و نیـز خـارج دسـت 
[ )ِا( مفصـل و بند و میـان بازو و  می شـود و »آرنـج« بـر اسـاس معنایـی کـه دهخـدا آورده اسـت: »آرنـج . ]َر
ساعد از طرف وحشی«،9 در فارسی فقط به قسمت بیرونی گفته می شود. در نتیجه آرنج معادل دقیقی 
ی به آرنج برای  برای مرفق نیست، ولی از آن رو که در فارسی معادلی برابر مرفق نیست، باید از سر ناچار

کتفا کرد.  ترجمۀ مرفق ا

ـی الَکعَبیـِن: و بخشـی از سـرهایتان را مسـح کنیـد و نیـز پاهایتـان را تـا 
َ
ُکـم ِإل

َ
رُجل

َ
ـ َوامَسـحوا ِبُرءوِسـُکم َوأ

ى پا. برآمدگی رو

9. لغت نامه. 
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بررسـی: در ترجمـه، ایـن دقـت سـتودنی هسـت کـه معنـای »بـاء« را کـه تبعیـض اسـت بازتـاب می دهـد؛ 
ی از ترجمه هـا مغفـول مانـده اسـت. بایـد دانسـت کـه »بـاء« بـه  معنـای »بعـض« در  معنایـی کـه در بسـیار
لغت آمده است.10 عاوه بر آن روایتی معتبر نیز وجود »باء« در »ِبُرءوِسُکم« را دلیل گرفته است بر اینکه 
ُکـم: 

َ
رُجل

َ
در وضـو بخشـی از سـر مسـح می شـود،11 ولـی از ترجمـه برنمی آیـد کـه آیـا معنـای »بعـض« در »أ

ُکـم« عطـف بـر محـل 
َ
رُجل

َ
پاهایتـان« نیـز لحـاظ شـده یـا لحـاظ نشـده اسـت. البتـه بـر ایـن اسـاس کـه »أ

»ِبُرءوِسـُکم« باشـدـ  کـه درسـت نیـز همیـن وجـه اسـتـ   معنای »باء« به »أرُجل« تسـری نمی کنـد. بنابراین 
معنای جمله این نیست که بخشی از پاهایتان را مسح کنید.

ى پا«. چنان که دیده می شـود مثنی بودن »کعبین«  ی الَکعَبیِن« آمده اسـت: »تا برآمدگی رو
َ
در ترجمۀ »ِإل

لحاظ نشده است. پس بهتر آن است که نوشته شود: »... تا دو برآمدگی پا«.

ی پـا و نـه محـل  نکتـه: مثنی بـودن »کعبیـن« نشـان می دهـد کـه مـراد از آن دو قـوزک اسـت، نـه بلنـدی رو
اتصال قدم به ساق، وگرنه مانند »َمراِفق« جمع آورده می شد. البته به مترجم ایرادی نیست؛ زیرا »کعب« 

ی پاست.  در قول مشهور همان بلندی رو

ید. کیزه ساز ( خود را پا روا: و اگر جنب بودید )غسل کنید و ّهَ ِإن ُکنُتم ُجُنبًا َفاّطَ ـ َو

کیزه کند، در حالی  بررسـی: از این ترجمه برمی آید که جنب باید دو کار بکند: 1. غسـل کند 2. خود را پا
روا« به دلیل آیۀ 43 سورۀ نساء غسل کردن است که خدا فرمود:   ّهَ  که »َفاّطَ

ید  [ نزدیک نشو  عاِبري َسبیٍل َحّتٰی َتغَتِسلوا: با جنابت به نماز  ]و جایگاه نماز
ّ

... َوال ُجُنبًا ِإال
مگر رهگذر باشید تا اینکه غسل کنید. 

کـی می شـود، نه اینکه جنـب دو کار بکند، چنان که از ترجمه برمی آید. بهتر آن بود که  و ایـن خـود مایـه پا
ید )غسل کنید(«.  کیزه ساز گر جنب بودید، خود را پا چنین نوشته می شد: »و ا

ک تیمم کنید. ک پا بًا: و آب نیافتید، با خا موا َصعیدًا َطِیّ م َتِجدوا ماًء َفَتَیّمَ
َ
ـ َفل

بررسی
مـوا« در معنـای لغـوی آن که قصدکردن اسـت به  کار رفته اسـت.  ـم« مصـدر »َفَتَیّمَ 1. در جملـۀ مزبـور »َتَیّمُ

راغب می نویسد: 
بًا.12  بًا َطّیِ موا َصعیدًا َطِیّ  َتعالٰی: »َفَتَیّمَ

َ
ْمُتُه: َقَصدُتُه، قال ْمُت کذا، و َتَیّمَ َیّمَ

.ک به:  المصباح المنیر، ج  2، ص 54.  10. ر
11. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 103.

12. المفردات فی غریب القرآن، ص 893.
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َیُمـُم ُهـَو الَقصـد«،13 ولـی مترجـم محتـرم آن را بـر اسـاس معنـای  عامـه طباطبایـی نیـز آورده اسـت: »الّتَ
اصطاحـی آن ترجمـه کـرده اسـت، در حالـی  کـه معنـای اصطاحـی بعـد از ایـن آیه درسـت شـده اسـت. 
ید ...«.  ک برو ک پا پس بر مترجم بود که  در ترجمۀ جملۀ مزبور می نوشت: »... و آب نیافتید، به سراغ خا

ک ترجمه می کند، در حالی  که اّواًل در معنای آن اختاف است. برخی آن را  2. مترجم »صعید« را به خا
ک، چه سنگ، چه شن و چه ماسه. عامه می نویسد:  مطلق وجه االرض می دانند، چه خا

رِض .14 
َ
عیُد ُهَو َوجُه األ الّصَ

و مترجم گرامی در پی نوشت آورده  است که در موارد اختاف، نظر عامه در المیزان را برمی گزیند. ثانیًا 
قًا:تا 

َ
ک: »َفُتصِبَح َصعیدًا َزل مترجم محترم »صعید« در آیۀ 40 سورۀ کهف را »زمین« معنا می کند، نه خا

زمینی صاف و بی گیاه شود«. 

3. »َصعیـدًا« نکـره اسـت، ولـی ترجمـه ایـن خصوصیـت را بازتـاب نـداده اسـت. بهتر بود نوشـته می شـد: 
ـم َتِجـدوا مـاًء« 

َ
ک«. کلمـۀ »مـاًء« نیـز نکـره اسـت و مناسـب آن بـود کـه در ترجمـۀ »َفل کـی یـا زمینـی پـا »خا

نوشته می شد: »و آبی نیافتید«، نه »آب نیافتید«. 

ک صورت ها و دستانتان را مسح کنید. یدیُکم ِمنُه:و با آن خا
َ
ـ َفامَسحوا ِبُوجوِهُکم َوأ

بررسی 
1. »باء« در »ِبُوجوِهُکم« همچون »باء« در »ِبُرءوِسُکم« به  معنای »بعض« است. بنابراین الزم بود همان طور 
که در آنجا مترجم به درسـتی معنا کرد که »بخشـی از سـرتان را مسـح کنید«، در اینجا نیز نوشـته می شـد: 
ُکم« این اسـت 

َ
رُجل

َ
»بخشـی از صـورت خـود را مسـح کنیـد«. تفـاوت ایـن بخش با »َوامَسـحوا ِبُرءوِسـُکم َوأ

یدیُکم« نیز تسـری می کند و مفاد 
َ
یدیُکـم« مجـرور اسـت و طبعـًا معنای تبعیض »باء« به »أ

َ
کـه در اینجـا »أ

جمله چنین می شود: »بخشی از صورت و بخشی از دستانتان را مسح کنید«. برخی از مترجمان به این 
ک کنید و از آن به قسـمتی از  نکته توجه نشـان داده و نوشـته اند: »... و آبی نیافتید پس آهنگ زمینی پا

صورت و دست هایتان بکشید )تیمم کنید(«. )ترجمۀ آقای استاد ولی(

یدیُکـم ِمنـُه« را بـه  معنـای »باء« وسـیله شـمرده اسـت.در حقیقـت »ِمنُه« 
َ
2. مترجـم گرامـی »ِمـن« در »... َوأ

را »ِبـِه« معنـا کـرده  اسـت، در حالـی  کـه »ِمـن« در اینجـا یـا ابتداییـه اسـت، چنان کـه عامـه طباطبایـی در 
المیزان آن را ظاهر می داند15 یا به  معنای بعض است که برخی دیگر از مفسران گفته اند.16 

13. المیزان، ج  5، ص 229.
14. همان. 

15. المیزان، ج  5، ص 229.
16. همان.
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جـٌر َعظیٌم: خدا به کسـانی که 
َ
ُهـم َمغِفـَرٌة َوأ

َ
ـوا الّصاِلحـاِت ل

ُ
ذیـَن آَمنـوا َوَعِمل

َّ
ــُه ال

َّ
آیـۀ 9: َوَعـَد الل

کـه از آمـرزش و پاداشـی بـزرگ برخـوردار  ایمـان آرنـد و عمـل صالـح کننـد وعـده داده اسـت 
خواهند بود.

بررسی 
کـی از همـۀ اعمـال صالـح اسـت، ولی  1. »الّصاِلحـاِت« جمـع و دارای »الـف« و »الم« اسـت. بنابرایـن حا
مترجـم نـه جمع بـودن آن را منعکـس می کنـد و نـه مفـاد »الف« و »الم« آن را. البته در این مورد نیز یکسـان 
وا الّصاِلحاِت« را به صورت جمع )کارهای شایسته( ترجمه می کند، مانند آیۀ 

ُ
عمل نمی کند. گاه »َوَعِمل

57 سورۀ آل عمران.

نکتـه:  مـراد از همـۀ صالحـات بـه دلیـل آیۀ 42 سـورۀ اعراف آن مقدار اسـت که انسـان بر انجـام دادن آنها 
به  طور متعارف تواناست.

وا الّصاِلحاِت« را مضارع معنا کرده اسـت. این 
ُ
ذیـَن آَمنوا َوَعِمل

َّ
2. مترجـم محتـرم فعل  هـای ماضـی در »ال

بـه  خـودی خـود ایـرادی نـدارد؛ چـون از مـواردی کـه می توانـد فعـل ماضـی بـه  معنـای مضـارع باشـد، وقتی 
اسـت کـه صلـۀ موصـول قـرار گیـرد، ولی ایراد آنجاسـت کـه در موارد مشـابه گاه ماضـی و گاه مضارع معنا 

: می کند. ماضی مانند آیۀ 55 سورۀ نور

رِض: خدا به کسانی از شما که ایمان 
َ
ُهم ِفي األ َیسَتخِلَفّنَ

َ
وا الّصاِلحاِت ل

ُ
ذیَن آَمنوا ِمنُکم َوَعِمل

َّ
ـُه ال

َّ
َوَعَد الل

آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که آنان را در زمین به خافت رساند.

جـٌر َعظیـٌم« را مفعـول دوم »َوَعـَد« شـمرده 
َ
ُهـم َمغِفـَرٌة َوأ

َ
3. از ترجمـه برمی آیـد کـه مترجـم گرامـی جملـۀ »ل

اسـت، در حالـی  کـه  جملـه نمی توانـد مفعـول »َوَعـَد« و دیگـر مشـتقات آن قـرار گیـرد.  ترجمـه برابر چنین 
ُهم«. 

َ
جرًا َعظیمًا ل

َ
ذیَن آَمنوا ... َمغِفَرًة َوأ

َّ
ـُه ال

َّ
عبارتی است: »َوَعَد الل

ُهم« مفعول »َوَعَد« نیست. بنابراین پیشنهاد این  َیسَتخِلَفّنَ
َ
. در این آیه نیز »ل همچنین است آیۀ سورۀ نور

است که در ترجمۀ آیۀ مورد بحث نوشته شود: »خدا به کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته کنند، 
وعـده ای داده اسـت. آنهـا از آمـرزش و پاداشـی بـزرگ برخـوردار خواهنـد شـد« و آیـه سـورۀ نـور نیـز این گونـه 
ترجمه شـود: »خدا به کسـانی از شـما که ایمان آورند و کارهای شایسـته کنند، وعده ای داده اسـت. آنان 

را در زمین به خافت می رساند و ...«. 

صحاُب الَجحیِم: و )اما( کسانی که کافر شدند و 
َ
ـِئَك أ ـٰ ول

ُ
بوا ِبآیاِتنا أ

َّ
ذیَن َکَفروا َوَکذ

َّ
آیۀ 10: َوال

نشانه های ما را دروغ انگاشتند، اهل جهنم اند.
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بررسی
1. ایـن آیـه همان گونـه کـه مترجـم گرامـی با افزودۀ کلمۀ »اما« نشـان می دهد، با آیۀ قبل پیوسـته اسـت و در 
یـک سـیاق قـرار دارنـد. آیـۀ قبـل فرجـام مؤمنـان درسـتکار را بیان فرمـود و این آیـه در مقابل، فرجـام کافران 
بوا« را 

َّ
تکذیب گر را یاد می کند. با توجه به این معنا معلوم نیسـت چرا مترجم گرامی افعال »َکَفروا« و »َکذ

بـر خـاف آیـۀ قبـل مضـارع معنـا نمی کنـد؛ یعنی هر دو آیه باید یکسـان معنا شـوند، یا هـر دو ماضی یا هر 
دو مضارع.

بوا« به »دروغ انگاشتند« ترجمه شده است. این ترجمه خالی از مسامحه نیست؛ زیرا »انگاشتن« 
َّ

2. »َکذ
در فارسـی بـه  معنـای گمان کـردن و پنداشـتن و ماننـد اینهاسـت. دهخـدا می نویسـد: »انگاشـتن ]َا َت[ 
بـوا« نسـبت دروغ دادن اسـت 

َّ
)مـص( تصورکـردن، پنداشـتن، گمـان بـردن«،17 ولـی »تکذیـب« مصـدر »َکذ

و نشـان نمی دهد کسـی که تکذیب می کند به دروغ بودن آنچه تکذیب کرده اسـت، گمان دارد یا گمان 
نـدارد؛ زیـرا چه بسـا انسـان بـا وجـود اینکه گمان به درسـتی چیـزی دارد، آن را تکذیـب می کند و حتی گاه 

یقین دارد که آن چیز حقیقت دارد و دروغ نیست. باز هم آن را تکذیب می کند که خدا فرمود: 

نُفُسُهم: فرعون و اطرافیانش با اینکه دل هایشان به درستی معجزات 
َ
َجَحدوا ِبها َواسَتیَقَنتها أ

ما یقین داشت آنها را انکار کردند. )نمل: 14(

و  نـه دروغ پنداشـتن  یـا دروغ قلمدادکـردن ترجمـه شـود،  بـه دروغ شـمردن  بنابرایـن بهتـر اسـت تکذیـب 
ی از ترجمه ها از جمله ترجمۀ مورد بحث آمده است.  دروغ انگاشتن که در بسیار

: و خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. ـُه میثاَق َبني ِإسرائیلَ
َّ
 الل

َ
َخذ

َ
َقد أ

َ
آیۀ 12: َول

بررسی
یه در ایـن ترجمه آن بود  گـر رو َقـد = لــ +َقـد« هیـچ انعکاسـی در ترجمـه نـدارد. البتـه ا

َ
کیـد »ل 1. دو کلمـۀ تأ

 
َ

َرّن َکِفّ
ُ َ
کید در »أل کید بازتاب نداشـته باشـد مشـکلی نبود، ولی در ترجمۀ همین آیه حرف تأ که ادوات تأ

 ...« منعکس 
َ

...« ترجمه شده است: »بی گمان از گناهانتان درخواهم گذشت« و نیز »َقد« در »َفَقد َضّل
شده است: »شک نیست که راه راست را گم کرده است«.

یـح نشـده اسـت کـه خـدا از بنی اسـرائیل  2. ترجمـۀ یادشـده برابـر آیـه نیسـت؛ چـون در جملـۀ مزبـور تصر
پیمـان گرفـت؛ یعنـی »ِمـن َبنـي ِإسـرائیَل« در آیـه نیامـده اسـت. عـاوه  بـر ایـن، اضافـۀ »میثـاَق« بـه »َبنـي 
ِإسـرائیَل« نشـان می دهد پیمانی که خدا گرفت، پیمانی بود از آِن ایشـان و مختص به آنان. این معنا نیز 
ــُه ِمن َبني ِإسـرائیَل المیثاَق« 

َّ
 الل

َ
َخذ

َ
در ترجمـه بازتابـی نـدارد. ترجمـۀ ایشـان برابر چنین عبارتی اسـت: »أ

17. لغت نامه. 
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نقد و بررسی  تان
126نقدنگاشت  ترجمه های شرآنی )7(

یا »... میثاقًا«. 

توضیـح: قـرآن در بیـان گرفتـن میثـاق سـه نـوع عبـارت بـه  کار می بـرد: در یـک نـوع به کسـی یا کسـانی که از 
آنهـا پیمـان گرفتـه شـده اسـت تصریـح می کنـد و نیـز بیان می کنـد پیمـان از آِن ایشـان و اختصاصی آنها 
بّییـَن میثاَقُهـم«. )احـزاب: 7( در نـوع دیگـر بیـان می کنـد کـه پیمـان  خذنـا ِمـَن الّنَ

َ
بـوده اسـت، ماننـد »ِإذ أ

گرفته شده مختص آنان بوده است، ولی تصریح نمی کند که پیمان از خود آنها گرفته شده است، مانند: 
َخذنا میثاَقُکم«. )بقره: 63( در نوع سوم بیان می کند که از خود آنها پیمان گرفت، ولی یاد نمی کند 

َ
»ِإْذ أ

َخذَن ِمنُکم میثاقًا«. )نساء: 21( بی گمان 
َ
که پیمان از آِن ایشان بود و به آنها اختصاص داشت، مانند: »أ

باید در ترجمۀ این آیات تفاوت  های مذکور به  نوعی منعکس شود، ولی ترجمه ها از جمله ترجمۀ جناب 
آقای دکتر حداد عادل، معمواًل به این تفاوت ها توجهی نشان می دهند و همه را یکسان معنا می کنند.     

ـَه َقرضًا َحَسنًا: و به خدا قرض الحسنه دهید.
َّ
قَرضُتُم الل

َ
ـ َوأ

بررسی: »َقرضًا َحَسنًا« به »قرض الحسنه« برگردان شده است. این برگردان به  نظر دقیق نمی رسد؛ زیرا در 
عرف مردم »قرض الحسـنه« مقابل قرض ربوی و با بهره اسـت و بی گمان مراد از »َقرضًا َحَسـنًا« این معنا 
پس  کـه خداونـد در قـرارداد ایـن قـرض تصریـح می کنـد که چند برابـر آن را بـه قرض دهنده باز نیسـت؛ چرا
می دهد که تعریف قرض ربوی و با بهره بر آن صادق می شود. عاوه بر این مترجم گرامی در ترجمۀ آیات 

11 و 18 سورۀ حدید و نیز آیۀ 17 سورۀ تغاُبن تعبیر »قرض الحسنه« را به کار نمی برد:

گـر بـه خـدا وام  ــُه َشـکوٌر َحلیـٌم )تغابـن: 17(: ا
َّ
ُکـم َوالل

َ
َیغِفـر ل ُکـم َو

َ
ــَه َقرضـًا َحَسـنًا ُیضاِعفـُه ل

َّ
ِإن ُتقرُِضـوا الل

، آن را برایتان دوچندان می سازد و شما را می آمرزد و خداوند قدرشناس و بردبار است. دهید، وامی نیکو

بیِل: شک نیست که راه راست را گم کرده است.  َسواَء الّسَ
َ

ـ َفَقد َضّل

 به و بر فرض 
ٌ

« در دو معنای گم کرد و گم شد به  کار می رود. بر فرض نخست »َسواَء« مفعول
َ

بررسی: »َضّل
ـبیِل«. مترجم گرامـی در اینجا و   عن َسـواِء الّسَ

َ
دوم منصوب بـه  نـزع خافـض بـه  شـمار می آیـد؛ یعنـی »َضـّل

 »
َ

« را برمی گزیند، ولی در آیۀ 108 سورۀ بقره دیگر معنای »َضّل
َ

نیز در آیۀ 1 سورۀ ُممتحنه معنای اّوِل »َضّل
ـبیِل« می نویسـد: »بی گمـان از راه راسـت گـم شـده   َسـواَء الّسَ

َ
را انتخـاب می کنـد و در ترجمـۀ »َفَقـد َضـّل

اسـت«. هـر دو معنـا درسـت و از پشـتوانۀ لغـوی و ادبـی برخـوردار اسـت، ولـی بهتـر آن اسـت کـه عبارات 
گرچـه انتظار این مقـدار هماهنگی و  ینـۀ خاصـی در میـان نباشـد، همسـان معنا شـوند. ا گـر قر همسـان، ا

که آن از کمتر مترجمی برمی آید.  ی انتظار  بجایی نیست؛ چرا همسان ساز


