نقدوبرریسکتاب
نوش���تۀ حاضر به بررس ��ی ترجمههای مش ��هور بهویژه ترجمههای معاصر
از س���ورۀ حم ��د میپ ��ردازد و ب ��ا مقایس� �ۀ آنه ��ا و نش ��اندادن تفاوته ��ای
معنایی ،خطاهای احتمالی در هر جمله از یک آیه راباز میگوید.

ترجمهها

ب ْسم ِ َّ ْ
من َّالر ِحیم
ِ ِ
اهَّلل الرح ِ

.1به نام خداوند بخشندۀ بخشاینده (گرمارودی).
.2به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر (مکارم).
.3به نام خداوند بخشندۀ مهربان (الهی قمشهای) و (حدادعادل).

نقدوبرریسکتاب

سیدحممدرضاصفوی

مرتمجان
وآیاتسورهمحد
چکیده :در عرص حاضر ،ترمجه قرآن یک رضورت است
و قرآن پژوهان به ترمجه کتاب الهی به زبان روز پرداختهاند
تا به نیاز جامعه دیین خویش پاس��خ داده و در ابالغ حقایق
قرآن هسمی باش��ند .نویسنده در نوشتار حاضر ،به برریس
ترمجههای مهش��ور به ویژه ترمجههای معارص از س��وره محد
یمپ��ردازد و با مقایس��ه آنها ،س�عی در نمای��ش تفاوتهای
معنایی داش��ته و از این رهگذر ،خطاهای احامتیل در تفس�یر
هر مجله از آیات سوره را در بوته نقد و برریس قرار یمدهد.
کلیدواژه :ترمجه س��وره محد ،تفس�یر قرآن ،تفاس�یر سوره
محد ،سوره محد در تفاسری.

.4به نام خدای بخشایندۀ مهربان (مجتبوی).

نقد و بررسی
کلمات « بخش ��نده» « ،بخش ��اینده» و
مفاهی���م عرفی در زبان فارس ��ی از
ِ
یش ��ود ،یک ��ی از دو معنای
« خشایش���گر» که در ترجمههای فوق دیده م 
ذیل است.
الف) «دهنده» ،برابر ُ«معطی» و «واهب» در زبان عربی
َُ
«عف � ّ�و» در زبان عربی؛
ب) «گذش���تکننده و عفوکنن ��ده» ،براب ��ر «غافر» و
بنابرای���ن ترجمۀ اول و دوم برابر چنین عبارتی اس ��ت« :بس ��م اهلل المعطی
الواهب» یا «بسم اهلل العفو الغافر»
در حالی که رحمت و مش ��تقات آن ،یعن ��ی «رحمان» و «رحیم» با اعطا
و هبه و مغفرت و َعفو و مش ��تقات اینها تفاوت معنایی دارد .در ترجمۀ
سوم و چهارم واژۀ «مهربان» معادل «رحیم» دانسته شده است.
بر فرض صحت این ترجمه ،س ��ؤال مطرح میش ��ود که دو واژۀ «رحمان»
و «رحی���م» که هر دو از «رحمة» گرفته ش ��دهاند ،چرا «بخش ��نده» (ترجمۀ
سوم) و «بخشاینده» (ترجمۀ چهارم) و به «مهربان» بازگردانده شدهاند.
اگ���ر مبالغهب ��ودن وص ��ف «رحم ��ان» و مش ��بههبودن وص ��ف «رحی ��م»،

ق���رآن کتابی اس���ت که ب���ه صواب و حقیق���ت راه مینمای���د و در پذیرش

دلیل تفاوت ش ��مرده ش ��ده باشد ،موجه نیس ��ت؛ زیرا تفاوت ساختاری
وصفها (اس ��م فاعل ،اس ��م مفعول ،صفت مش ��بهه و صیغ ��ه مبالغه)،

رهنمودهایش دغدغهای نیس���ت .این اس���ت که اهل ایمان با اشتیاقی

اختالف معنا را پدید نمیآورد.

الهی که هیچ تردیدی در آن نیست فرا میگیرند.

اشکاالت پیشگفته موجب شده که ترجمۀ « بسم اهلل  »...به گونههایی

س���تودنی روی ب���ه ق���رآن آوردهان���د و آموزهه���ای دینی خوی���ش را از کتاب
از ای���ن رو ،ترجم���ۀ قرآن در عصر حاضر یک ضرورت اس���ت .قرآنپژوهان
و اس���تادان ب���ا درک درس���ت این ام���ر به ترجمۀ کت���اب الهی ب���ه زبان روز
پرداختن���د تا به نی���از جامعۀ دینی خویش پاس���خ داده و در ابالغ حقایق
قرآن و گسترش هر چه بیشتر آیین محمدی ،سهیم باشند.

دیگر نیز ارائه شود.
مهر مهرورز (رضایی اصفهانی).
 . 5به نام خدای گسترده ِ
 .6به نام خداوند رحمتگر مهربان (فوالدوند).
ای���ن دو ترجم ��ه از اش ��کال اول؛ یعن ��ی نابراب ��ری «رحم ��ن» و « رحی ��م» با

ترجمۀ قرآن کاری بش���ری اس���ت و از خطا مصون نیست و همسان دیگر
نگارشها نیز نمیتوان با مسامحه از کنار آن گذشت.
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واژههای بخش ��نده ،بخشاینده و بخشایشگر رها ش ��ده و از اشکال دوم؛
یعنی تفاوت معنایی میان دو واژۀ مش ��تق از«رحمة» نیز گریخته اس ��ت؛
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ول���ی « مه���رورز» در ترجمۀپنجم معادل مناس���بی برای « رحیم» به ش���مار
نمیآید؛ زیرا «مهرورزی» در فارس���ی معنای دوس���تی ،عش���ق و عالقه و«
مهرورز» معنای دوست و عاشق و عالقمند را به ذهن متبادر میکند.

نقدوبرریسکتاب
ْ
ّّ
َّ ُ ّ
الرقة
الر ْح َمة رقة تقتضی اإلحس ��ان إلی ال َم ْر ُح ِوم ،و قد تس ��تعمل تارة فی
ّّ
ّ
ّ
الرقة ،نحوَ :ر ِح َم اهّلل فالنا .و إذا
المجرد عن
المجردة ،و تارة فی اإلحسان
لاّ
ّّ
ّ
المجرد دون الرقة :رحمت
وص���ف به الباری فلیس یراد به إ اإلحس ��ان
تش ��ده را در پی دارد و گاهی فقط به
نرمش���ی است که احسان به رحم 

پیش از اینات بیش از این غمخواری ّ
عشاق بود

معنای دلس ��وزی اس ��ت و گاهی فقط احس ��ان اس ��ت ب ��دون نرمش دل؛

مه���رورزی ت���و ب���ا م���ا ش���هرۀ آف���اق ب���ود

مانند خ���دا به فالنی رحم کرد و هرگاه خداون ��د به رحمت وصف گردد،
فقط معنای احسان اراده میشود و نه دلنرمی (مفردات راغب).

مه���ر م���یورزم و امی���د ک���ه ای���ن ف���ن ش���ریف
چ���ون هنره���ای دگ���ر موج���ب حرم���ان نش���ود
(حافظ)

از س���خن اهل لغت ،چنانکه راغب بدان تصریح کرده ،بر میآید که در
معنای رحمت س ��ه عنصر دخیل است :رقت قلب (دلسوزی) ،احسان

مهرورزی���دن (مص���در مرک���ب) :دوس���تیکردن ،محبتک���ردن،

و اینکه احس ��ان برخاس ��ته از دلس ��وزی باش ��د .پس آنگاه گفته میشود:
ً
ً
ٌ
«رح���م زید خال ��دا» که اوال زید دلش به حال خالد بس ��وزد ،ثانیا زید را به
ً
احسان تحریک کند و ثالثا احسان و دستگیری ،تحقق یابد.

ام���ا مهرب���ان در ترجمۀ « رحیم» .چنانچه رحیم صفت مش���بهه دانس���ته

ب���ا این ح ��ال ممکن اس ��ت یک لغ ��ت به ص ��ورت مجاز در معن ��ای غیر

ش���ود ،به نظر معادلی مناس���ب اس���ت؛ ولی اگر وصف مبالغه باش���د که

اصل���ی آن ب ��ه کار رود و عنص ��ر ی ��ا عناص ��ری از آن ،مراد متکلم نباش ��د.

نظ���ر راجح اس���ت ،اگر چه اصل معن���ا را در بردارد؛ ول���ی مبالغهای در آن

گفتهش���ده که اس ��ناد رحمت ،به خداوند از این قبیل اس ��ت؛ زیرا رقت

دیده نمیش���ود و کاس���تی در آن احساس میش���ود .چنانکه «رحمتگر»

و دلس���وزی برای خداوند س ��بحان فرض ندارد ،چرا ک ��ه انفعالپذیری از

نیز در ترجمۀ آقای فوالدوند ،معنای مبالغه را نمیرساند.

خصوصیات ممکنالوجود اس ��ت .زمخش ��ری مینویس ��د :فإن قلت :ما
ّ
معن���ی وص ��ف اهَّلل تعالی ّ
الحنو ...؟ قلت:
بالرحمة و معناها العط���ف و

در لغتنامۀ دهخدا آمده است:
عاشقبودن ،عشقباختن ،عشقورزیدن.

هر چند گریزی از اش���کاالت یادش���ده نیس���ت؛ ولی حقیقت این اس���ت
ک���ه برای «رحمان» و «رحی���م» ،با توجه به اینکه آن دو وصف مبالغهاند و
با توجه به معنای گس���تردۀ رحمت معادلی فارس���ی که گویای تمام معنا
باش���د ،یافت نمیش���ود؛ بنابراین برخی از مترجمان هی���چ معنایی برای
آن یاد نکردهاند.

ه���و مجاز ع ��ن إنعام ��ه علی عب ��اده 1:اگر س ��ئوال کنی ک ��ه توصیف خدا
ب���ه رحمت چیس ��ت ،در حالی که معن ��ای رحمت عطوف ��ت و مهربانی
اس���ت؟ پاسخ این است :آن عبارت از نعمتبخشی به بندگان است و
استعمالی مجازی است.
ه���ر چند ناگزیریم برای رس ��یدن ب ��ه معانی واژهها ،ب ��ه متخصصین اهل

 .7به نام خداوند رحمان رحیم (قریشی در احسن الحدیث)

لغ���ت رج ��وع کنیم و س ��خن آن ��ان را حجت بدانی���م؛ ولی چ ��ون باورها و

برخ���ی از مترجمان ،ترجمۀ تحتاللفظی را وافی به مقصود ندانس���تهاند

عقای���د آنان ب ��ر آنها غلبه ک ��رده و ب ��رای واژهای معنایی را ارائ ��ه کردهاند،

و به ترجمۀ مبسوط روی آوردهاند.

دلیل���ی ب���ر حجی ��ت س ��خن ایش ��ان نیس ��ت.ادعای راغ ��ب در مفردات

 .8ب���ه ن���ام خدا که رحمت���ش بیاندازه اس���ت و مهربانیاش همیش���گی
است( .انصاریان)

مبن���ی بر اینکه رحمت در احس ��ان مجرد به کار م���یرود ،آنجا که به خدا
نس���بت داده ش ��ود ،درس ��ت نیس ��ت .همچنین نیز ادعای زمخشری که
م���راد از رحمت در اس ��نادش به خداون ��د مجرد ،انعام بر بندگان اس ��ت،

رحمت در لغت

ً َ َْ َ
َ ْ ُ َْ ًُ ْ ً
ً
ما بضم َّ
ال���ر ِاء و َر ْح َمة و َم ْر َح َم���ة ِإذا َرقق َت ل ُه و َح َن ْن َت:
ر ِحم���ت ز یدا رح

پذیرفتن���ی نیس ��ت چ ��را که ب ��اور و عقیدۀ آن ��ان دربارۀ خداون ��د ،موجب
این اظهار نظر ش ��ده اس ��ت .مسئله این از جمله مش ��کالت در رجوع به

آنگاه میگویی به زید رحم کردم که دلت برای او بس���وزد و به او مهربانی

لغتنامههاس ��ت که بس ��یار اتف ��اق میافتد که مذه ��ب و مکتب ،یک

کنی (المصباح المنیر).

لغ���وی در ارائ ��ۀ معنای لغ ��ت تأثیر گذارده اس ��ت .بر محققان اس ��ت که

ه���ی (ای الرحم���ة) ف���ی بن���ی آدم عن���د العرب :رق���ة القلب ث���م عطفه ،و
ف���ی اهلل :عطف���ه و ُّ
ب���ره و رزق���ه و إحس���انه :رحم���ت در مورد انس���انها ،در
لغت عرب دلس���وزی اس���ت ،س���پس احس���انکردن اس���ت و دربارۀ خدا
نعم���تدادن ،نیکیک���ردن ،رز قدادن و احس���اننمودن اس���ت (مجم ��ع

البحرین).

اینها را باز شناس ��ند و حج ��ت را از ناحجت متمایز س ��ازند .بنابراین در
برابر س���خن اه ��ل لغت خاضع نمیش ��ویم ،آنگاه ک ��ه میگویند رحمت
خ���دا با انعام و افضال و احس ��ان او به یک معناس ��ت و تفاوتی نمیکند
ً
زید یا گفته شود :رحم اهلل زیدا.
که گفته شود :انعم اهلل علی ٍ
 . 1زمخشری ،محمود؛ الکشاف؛ ج  ،1ص .8
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ّ
اگ���ر ممکن نباش���د ک���ه مفاهیمی چ���ون رقت و ن���وازش و دلس���وزی را به
خدا نس���بت دهیم ،نباید از ل���وازم عرفی آنها نیز بگذری���م .از جمله لوازم
ّ
عرفی دلس���وزی و در پی آن دستگیری و تفضل و احسان ،این است که
ِ
ً
ّ
اگر انس���ان بر اثر دلس���وزی و رقت قلب احس���ان کند ،طبعا چشمداشتی
از ترحمش���ونده ن���دارد و گذش���تههای س���وء او را در آن موقعی���ت نادی���ده
میگیرد و انعام و احس���ان خویش را به پ���ای طلبهای خود نمیگذارد.
ای���ن معان���ی دربارۀ خداوند جای اش���کال ندارد ،پس اگر خداوند کس���ی
را م���ورد رحم���ت خوی���ش قرار ده���د ،به ای���ن معناس���ت که چی���زی از او
نمیطلبدو گذش���تههای س���وء او را نادی���د میان���گارد؛ بنابراین نمیتوان
مدع���ی ش���د رحم���ت الهی هم���ان انع���ام اوس���ت و معنای دیگ���ری را به
همراه ندارد.
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 .3سپاس و ستایش خدای راست ،پروردگار جهانیان (مجتبوی).
 .4س���تایش مخصوص خداوندی اس ��ت ک ��ه پروردگار جهانیان اس ��ت
(مکارم).
 .5س���تایش مخص ��وص خدای ��ی اس ��ت ک ��ه پ ��روردگار جهانیان اس ��ت
(رضایی).
 .6ستایش خدای راست پروردگار عالمهای آفریدگان (فارسی).
.7س���پاس و س ��تایش از آن خداس ��ت که ّ
مدبر و ّ
ولی امر و پرورشدهندۀ
جهانهاست (جهان فرش ��تگان ،آدمیان ،پریان ،حیوانها و جمادات)
(مشکینی).
.8س���پاس و س ��تایش ،همه ،از ِآن خداست که پروردگار جهانیان است
(حدادعادل).

ساختار صرفی «رحمن» و «رحیم»
بیش���تر لغویی���ن و اهل ادب و تفس���یر برآنند که هر دو وص���ف مبالغهاند.
شیخ طوس���ی مینویس���د:هما موضوعان للمبالغة ،و فی رحمان خاصة
مبالغة یختص اهلل بها 2:آن دو برای مبالغه وضع ش���دهاند و در «رحمان»
به خصوص مبالغهای است که تنها خداوند بدان وصف میشود.
ً َْ ُ
ً
و ّفیوم���ی در المصباح المنیر آورده اس���تَ :ر ِح ْم ُت َز ْی���دا ُر ْحما ...الف ِاعل
ُ
َر ِاح ٌم َو ِفی ْال ُم َب َال َغ ِة َر ِح ٌ
راحم است
یم و َج ْم ُع ُه ُر َح َم ُاء :اس���م
فاعل«ر ْحم» ِ
و وصف مبالغهاش «رحیم» و جمع آن «رحماء» است.

تفاوتها
الف) «حمد»در بیش ��تر ترجمهها به «س ��تایش» و در برخی به «سپاس» و
در برخی به هردو بازگردان شده است.
ْ
ُ هَ
ب) جمل���ۀ« ال َح ْم ��د ِللِ ّ » دربرخ ��ی از ترجمهه ��ا مانن ��د ترجم ��ۀ اله ��ی
قمش���های و گرمارودی به صورت انش ��ایی و در پ ��ارهای به صورت خبری
منعکس شده است.
َ
ج) واژۀ «عال ِمی ��ن» بیش ��تر ب ��ه «جهانی ��ان» و در برخ ��ی ترجمهه ��ا مانن ��د
ترجمۀ فارسی و مش ��کینی به «جهانها»یا «عالمها» ترجمه شده است.

ابن منظور در لسان العرب مینویسد:
َّ
الجوهری:الر ْحمن و َّالرحیم اس���مان مش���تقان من َّالر ْحمة ... ،و
َ
َ
هم���ا من أبنی���ة المبالغة ،و َرحم���ن أبلغ من َر ِحی���م :جوهری می
گوید«:رحم���ان» و «رحیم» دو اس���می هس���تند برگرفت���ه از«رحمة
 »...و آن دو از بناه���ای مبالغهان���د و البت���ه «رحمان» نس���بت به
«رحیم» مبالغۀ بیشتری دارد.

3

یش ��ود که در اثن ��ای بحث به آنها
تفاوته���ای جزئ ��ی دیگری نیز دیده م 
اشاره میشود.

نقد و بررسی
«حمد» درلغت

َ
َ ُ
الح ْمد هّلل
الحم���د :نقیض الذم .و الحمد أعم من الشکر(لس ��ان العرب).
تعالی :الثناء علیه بالفضیلة :حمد مقابل ذم (نکوهش) و عامتر از ش ��کر

ابوحیان مینویسد:

است .حمد خدا ستایش او بر فضیلت اوست( .راغب در مفردات).

َ
ی���م :فعی���ل ّ
مح���ول م���ن فاعل للمبالغ���ة ،و هو أح���د األمثلة
ّالر ِح ِ
الخمس���ة ،و هی:فع���ال ،و فع���ول ،و مفع���ال ،و فعی���ل ،و فعل:

4

فاعل اس���ت تا بر مبالغه دال لت کند
«رحیم» فعیلی بازگش���ته از ِ
َ
ّ
و یکی از اوزان پنجگانه است و آنها عبارتند از :فعال و ...
ْ َ
ْ
<ال َح ْم ُد ِل َِّله َر ِّب العال ِمین>

«الحم���د» هو الثناء بالجمیل علی قصد التعظی ��م و التبجیل للممدوح
س���واء النعمة و غیرها :حمد س ��تایش بر خوبی و زیبایی است ،به قصد
بزرگش���مردن و گرامیداش ��تن کس ��ی که مورد مدح قرار میگیرد؛ چه آن
نعمت باشد چه نباشد (مجمع البحرین).
حمدته علی ش ��جاعته و إحس ��انه حم ��دا :أثنیت علیه ،و م ��ن هنا کان

.1ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است (الهی قمشهای).

الحمد غیر الش ��کر :او را بر ش ��جاعت و نیکوکار یاش حمد کردم؛ یعنی

.2سپاس ،خداوند ،پروردگار جهانیان را(گرمارودی).

ستایش کردم .بنابراین حمد غیر از شکر است (المصباح المنیر).
ب���ر این اس���اس ترجم ��ۀ «حمد» به «س ��تایش» هم ��واره موجه اس ��ت؛ ولی

 . 2تبیان ،ج  ،1ص .28
 . 3طبرسی نیز در مجمع البیان ،ج ،1ص  .92نظیر همین عبارت را آورده است.
 . 4محمد بن یوسف ،ابوحیان اندلسی؛ البحر المحیط فی التفسیر؛ ج  ،1ص .29

بازگردان آن به س ��پاس در موردی صحیح اس ��ت که احسان و نعمتی در
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میان باش���د .حال اگر در س���ورۀ حم���د بتوان به قرین���ۀ «الرحمن الرحیم»،
احس���ان و نعمت���ی را تص���ور کرد و س���پاس را نیز در حمد مش���اهده نمود ـ
ترجمه صحیح اس���ت؛ ولی در بس���یاری از آیات ای���ن تصور جای ندارد؛
ُ
در عی���ن حال واژۀ س���پاس در ترجمۀ برخی مترجمان آمده اس���تَ :و ق ِل
َ ُ َ
ْ ْ
ْال َح ْم ُد لَّله الَّذي َل ْم َي َّتخ ْذ َولَ ًدا َو َل ْم َي ُك ْن لَ ُه َش ٌ
ريك ِفي ال ُمل ِك َو ل ْم َيك ْن ل ُه َو ِل ٌّي
ِ
ِ ِ
ُّ ّ
ِم َن الذلِ (اسراء.)111 :
و بگو :س���پاس و س���تايش خدايى راس���ت كه فرزندى نگرف���ت و او را در
پادش���اهى و فرمانروايى ش���ريكى نيس���ت و او را يار و كارسازى از خوارى
و ناتوانى نيست (مجتبوی).
و بگو :س���پاس و س���تايش خداون���دی را كه نه فرزندى اختی���ار کرده و نه
او را در فرمانروايى ش���ريكى اس���ت و نه او را به سبب ناتوانی ،يار و یاورى
است(حدادعادل).

نقدوبرریسکتاب
ْ ُ هَ
«ال َح ْمد ِللِ ّ » ،خبری یا انشایی؟

ْ ُ
جمل���ۀ «ال َح ْمد ِللِ » هم درمق ��ام ِاخبار به کار میرود ،هم درمورد انش ��ای
ّهَ

حم���د .گاهی غرض گوین ��ده ازجملۀ مذکور اعالم و بی ��ان این حقیقت
اس���ت که س ��تایش از آن خداس ��ت .نس ��زد که کس ��ی در برابر او ستایش
ش���ود .در این مق ��ام متکلم از یک واقعیت گزارش میدهد و بس ��ا هدف
ْ
ُ هَ
گوین���ده از «ال َح ْم ��د ِللِ ّ » به ج ��ایآوردن حمد و ثنای الهی اس ��ت .آدمی
آنگاه ک���ه عظمت خدای را مینگرد یا نعمتی ارزانیاش میش ��ود ،زبان
ْ
ُ هَ
ب���ه حم���د و ثنا میگش ��اید و ب ��ا گفت ��ن «ال َح ْم ��د ِللِ ّ » خدا و عظم ��ت او را
میس���تاید .او دراین صورت ،انش ��ای حم ��د کرده ،نه اینک ��ه از واقعیتی
های«بعت» و «اش � ُ
ُ
�تریت»که گاهی گزارش از
گ���زارش دهد؛ مانند جمله
خرید و فروش وسیل ۀ ایجاد بیع و شراست.
در ق���رآن ه ��ر دو نوع خبری و انش ��ایی به کار رفته اس ��ت؛ بنابراین مترجم
میتوان���د ،باتوج ��ه به قرای ��ن جمله را خبری یا انش ��ایی معن ��ا کند .چند

و بگ���و س���پاس خداون���د را ك���ه ن���ه فرزن���دى گزي���ده اس���ت و ن���ه او را در
فرمانروايى انبازى و نه او را از سر زبونى ،سرپرستى است(گرمارودی).
در آی���ات یادش���ده و نظای���ر آن س���خن از نب���ودن فرزن���د و ش���ریک و ی���اور
برای خداس���ت ک���ه از خصوصیات خداوند اس���ت نه ذک���ر نعمتی برای
انس���انها تا ش���کر الهی را موجب گردد .مفاد آیه این س���تایش به تمامی
از خداس���ت؛ زی���را نه فرزن���دی دارد و نه ش���ریکی .پس هم���ۀ خوبیها از
آفرین���ش و غیر آن ،از اوس���ت .در نتیج���ه تمامی حمدها از آن اوس���ت و
اگ���ر بر فرض مح���ال ،خدا فرزند یا ش���ریکی میداش���ت ،آنها نی���ز از مقام

نمونه از موارد خبری:

َ ُّ ُ
َ ُّ
َْ َ
نمونه اولْ :ال َح ْم ُد لَّله الَّذی َخ َل َق َّ
مات و
الن َور
ِ ِ ِ
الس ِ
ماوات َو الأ ْرض َو َجع َل الظل ِ
ُ َّ َّ َ َ َ ُ َ ّ ْ َ ْ ُ
ثم ال ِذین کفر وا ِبر ِب ِهم یع ِدلون(انعام.)1 :
ْ ُ هَ
در این آیه « ال َح ْمد ِللِ ّ » ،خبر اس ��ت نه انش ��ای حمد .دالیل ذیل ش ��اهد

این مدعاست:
 .1آیه ش���ریف در مقام اس ��تدالل بر توحید است .نخست مطرح میکند
َّ
َ
که س���تایش به تمامی از آن خداست ،س ��پس با وصف « ال ِذی َخل َق»...

الوهیت برخوردار بودند و کارهایی خدایی میکردند و س���زاوار س���تایش

ک���ه مورد تصدیق همگان اس ��ت ،دلیل آن را بیان میکن ��د .در این مقام

میشدند که خداوند خود فرمود:
ُ ْ ْ َ َّ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ ُ ْ
عاب ِدین (زخرف :)81 :بگو خدا را فرزندی
من ولد فأنا أول ال ِ
ق ��ل ِإن کان ِللرح ِ
بود .من نخس���تین پرستش���گر او ب���ودم .بنابراین از آنرو ک���ه خدا فرزندی

انشای حمد مفهوم درستی ندارد.
ُ
َّ َ َ َ
ْ ُ هَ
ین کف � ُ�روا ِب َر ّ ِب ِه ْم َی ْع ِدل ��ون» عطف ب ��ر «ال َح ْمد ِللِ ّ »
�ری «ال ِذ
 .2جمل���ۀ خب � ِ
اس���ت .از آنرو ک ��ه صحت عطف خبر بر انش ��ا ،به نظر اه ��ل ادب ،مورد
ْ
ُ هَ
تردید اس ��ت بای ��د به خبریب ��ودن « ال َح ْم ��د ِللِ ّ  »...اذعان ک ��رد ،بنابراین

ندارد یا او را شریکی نیست ،معنا ندارد که از خدا سپاسگزاری شود.
َ
َْ
َ ْ ُ ْ
ْال َح ْم � ُ�د ِل َِّله الّذي لَ ُه ما في َّ
آخ َر ِة َو ُه َو
ماوات َو ما ِفي الأ ْر ِض َو ل ُه ال َح ْمد ِفي ال ِ
الس ِ
ِ
ْال َح ُ
كيم ْال َخ ُ
بير (س���بأ :)1:ستايش و سپاس خداى را كه او راست هر چه
در آسمانها و هر چه در زمين است (مجتبوی).
س���تايش و س���پاس خداون���دى راس���ت كه آنچ���ه در آس���مانها و آنچه در
زمين است (همه) از آن اوست (حدادعادل).

ترجمۀ آن به:

س���تایش خدای ��ی را که آس ��مانها و زمی ��ن را آفرید(...فولادون ��د) موجه

نیست و باید اینگونه ترجمه شود:

ستایش خدای راست که آسمانها و زمین را آفرید(...الهی قمشهای).

و روشنتر:
ستایش به تمامی از آن خداست؛ زیرا آسمانها و زمین را او آفرید. ...

س���پاس خداون���د را كه آنچ���ه در آس���مانها و آنچه در زمين اس���ت از آن
ت (گرمارودی).
اوس 

نمونه دوم:

َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ٌ ْ ْ
َ ُ ْ َ ْ ُ
یک ِفی ال ُملک
و ق ِل الحمد ِل َِّله ال ِذی لم یت ِخذ ولدا و لم یکن له شرِ

در این آیه نیز نعمتی از خدا برای انس���انها ترس���یم نش���ده تا سپاس آنان

(اسراء.)111 :

را طل���ب کند ،بلکه آیه گویای مالکیت انحصاری خدا بر جهان اس���ت

ْ
ُ هَ
این آیه نیز در مقام اس ��تدالل اس ��ت؛ بنابراین « ال َح ْم ��د ِللِ ّ »را باید خبری

و از اینرو درخور همۀ حمدها و ثناهاست.

دانس���ت .افزون ب ��ر این ،چنانک ��ه گفته ش ��د ،معنا ن ��دارد پیامبر(ص)،

46
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خدا را بر اینکه فرزندی نگرفته و ش���ریکی ندارد ،س���پاس گوید؛ بنابراین

پس اگر مقصود همۀ هس ��تی است از واژههایی مانند عالمها ،جهانها،

ترجمۀ آیۀ  111سوره اسراء به صورت ذیل پسندیده نیست.

آفریدهها و...اس ��تفاده کند و اگر مراد انسانهاس ��ت ،جهانیان ،آدمیان،
ْ َ
عوال���م انس���انی را به کار ب ��رد .بر این اس ��اس ترجمۀ « العال ِمی ��ن» در َ«ی ْو َم
ْ َ
َ ُ ُ َّ
الن � ُ
یق ��وم
�اس ِل � َ�ر ِّب العال ِمیـ ��ن» (مطففین )6:ب ��ه جهانیان ک ��ه در غالب
ْ َ
ترجمهها آمده اس ��ت ،مناسب نیس ��ت؛ زیرا مراد از« العال ِمین» در اینجا

•

و بگ���و س���پاس خداون���د را ک���ه ن���ه فرزن���دی گزیده اس���ت و ن���ه او را در

فرمانروایی انبازی  ...است(گرمارودی).

•

و بگ���و « :س���تایش خدای���ی را که ن���ه فرزندی گرفته و ن���ه در جهانداری

شریکی دارد(فوالدوند).
بلکه باید گفته شود:

•

و بگ���و :همه س���تایشها ویژه خداس���ت که ن���ه فرزندی گرفت���ه و نه در

فرمانروایی شریکی دارد (انصاریان).
وآشکارتر و دقیقتر:

هم���ۀ عوالم هس ��تی اس ��ت ن ��ه خصوص آدمی ��ان و گرن ��ه به ج ��ای آن از
َّ
«الن ُاس» بازگردد اس ��تفاده میش ��د و ترجم ��ۀ «عالمین»
ضمی���ری که به
ب���ه «عالمهای آفریدگان» در آیۀ  16س ��وره جاثی ��ه « َل َق ْد َآت ْینا َب ِن ��ی ِإ ْسرا ِئیلَ
َ ْ ُ ْ
ْ
َ
َّ
ُّ َ َ َ ْ ُ
الط ّیب ��ات َو َف َّض ْل ُ
ال ِکت �
ناه � ْ�م َعلـ ��ی
�اب َو الحک � َ�م َو الن ُب � ّ�وة َو َر زقناه � ْ�م ِم � َ�ن ِ ِ
ْ َ
العال ِمیـ ��ن» و نظای ��ر آن ک ��ه در ترجمۀ آقای فارس ��ی آمده ،دقیق نیس ��ت؛
زیرا مراد از آن خصوص انسانهاست.
ّ
الد ِین>
<مـا ِل ِ
ک َی ْو ِم ِ

س���تایش ب���ه تمام���ی از آن خداس���ت؛ زی���را ن���ه فرزن���دی گرفت���ه و ن���ه در
فرمانروایی شریکی داشته.
یعن���ی چون نه فرزندی دارد ونه ش���ریکی ،هس���تی به تمام���ی از او و از آن
اوست ،پس حمد نیز به تمامی از آن اوست.
َ
عالمی���ن در لغ���ت :عالم ب���ه تمام هس���تی و نیز ب���ه مجموع���های از تمام
هس���تی به اعتبارات گونا گون گفته میشود؛ مانند عالم فرشتگان ،عالم
جمادات و . ...آنگاه که جمع بس���ته ش���ود (عالمون یا عالمین) ممکن
اس���ت م���راد از آن ،تمام هس���تی به اعتبار تش���کل هس���تی از مجموعهها
باش���د و ممکن اس���ت مقصود از آن ،گروههای مختلف از یک مجموعه
باشد .راغب در مفردات مینویسد:

( .1خداوندی که) مالک روز جزاست (مکارم).
 .2خداوند و فرمانروای روز پاداش (مجتبوی).
 .3مالک روز پاداش و کیفر (گرمارودی).
 .4مالک [و پادشاه] روز جزا [است] (فوالدند).
 .5خداوند روز داوری(حداد عادل).

تفاوتها
دو تفاوت اساسی در ترجمههای باال مشاهده میشود.
الف) برگردان «ما ِلک» به خداوند و فرمانروا ،مالک و پادشاه و مالک.

َ
«العال ُ
���م» اس���م للفلک و م���ا یحویه م���ن الجواه���ر و األعراض ،و

ب) ترجمۀ «دین» به جزا ،پاداش ،پاداش و کیفر و داوری.

ه���و فی األصل اس���م لما یعلم ب���ه کالطابع و الخاتم لم���ا یطبع به
و یخت���م بهّ ... ،أم���ا جمعه ّ
فألن من ّکل نوع من هذه قد ّ
یس���می
َ َ
َ
َ
َ
َ ً
عالم ّ
«عالم»
النار:
عالما ،فیقال :عالم اإلنس���ان ،و عالم الماء ،و

نقد و بررسی
مالک

اس���مى اس���ت براى فلك و هر چه را فلک از جواهر و اعراض در
َ
خود جای داده اس���ت .واژۀ« َعالم» در اصل اس���مى اس���ت براى
طاب���ع و َ
آنچه به وس���يله آن دانش���ی حاصل مىش���ود؛ مثل َ
خاتم
که به وس���یلهای گفته میش���ود که بدان چیزی را مهر میزنند...
َ
 .و ّاما جمع« عالم» از آنروس���ت كه بس���ا هر نوع���ى از اين قبيل
َ
نیز «عالم» ناميده مىش���ود .پس مىگويند :عالم اإلنسان و عالم
الماء و عالم ّ
النار.

«عالمین» در قرآن
واژۀ «عالمی���ن» بی���ش از  60بار در قرآن آمده اس���ت .در مواردی مراد از آن
همۀ هس���تی اس���ت و چه بس���ا مقصود از آن خصوص انس���انها یا س���ایر
مکلف���ان ،مانن���د جنیان اس���ت؛ بنابرای���ن مترجم بای���د موارد را ب���ا قراین
موج���ود در آیه باز شناس���د و در هر مورد معادل مناس���ب آن را به کار برد،
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«ما ِل���ک» در لغ ��ت به معنای دارندۀ چیزی اس ��ت به گون� �های که بتواند
در آن دخ���ل و تصرف کند .در فارس ��ی از آن ب ��ه خداوند و خداوندگار نیز
تعبیر میشود.

5

ب���ر ای���ن اس���اس بازگ ��ردان «مال ��ک» ب ��ه فرمان ��روا و پادش ��اه ک ��ه در برخی
ترجمهه���ا آمده ّ
موجه نیس ��ت و ا گ ��ر مترجم بر این باور باش ��د که قرائت «
َم ِلک » صحیحتر اس ��ت و بر این اس ��اس ترجم ��ه را پرداخته ،توجیهپذیر
نیس���ت؛ زیرا اگر چه َ«م ِلک» در لغت به معنای فرمانروا و پادش ��اه است؛
ولی ارائۀ متن به صورت «ما ِلک» و ارائه ترجمۀ َ«م ِلک» ناصواب است.

دین

« دی���ن» در معان ��ی َجزا (اعم از پاداش و کیفر) ،اطاعت و ش ��ریعت آمده

ً ّ
َ
مثلة و َم َل َک � ً�ة ّ
محرکة  :...احتواه
 .5فیروزآب���ادی در القاموس المحیط مینویس���دَ :ملکه یملک���ه ِملکا
ً
قادرا علی االستبداد به.
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است .راغب در مفردات مینویسد:

نقدوبرریسکتاب
بنابرای���ن ترجمههای ��ی ک ��ه «دین» را ب ��ه «پ ��اداش و کیف ��ر» بازگرداندهاند،

ّ
ّ
الد ُ
الد ُ
ی���ن
ی���ن یق���ال للطاع���ة و الج���زاء ،و اس���تعیر للش���ریعة ،و ِ
ِ
ّ
کالملةّ ،
لکنه یقال اعتبارا بالطاعة و االنقیاد للش���ریعة« :دين»به

دقیق ،رس ��ا و روش ��ن اس ��ت؛ ام ��ا ترجمۀ «دی ��ن» به جزا ه ��ر چند صحیح
مینمای���د؛ ز ی ��را واژۀ «جزا» در فارس ��ی نیز در معنای پ ��اداش و کیفر به کار
میرود؛ ولی گویایی و رسایی« ،پاداش و کیفر» را برای عامه مردم ندارد.

معن���ای اطاع���ت ونی���ز پ���اداش و کیفر اس���ت و به طور اس���تعاره
ّ
مىرود«.دين» مثل« ملة» اس���ت با
در معن���ای ش���ريعت ب���ه كار
ِ

گفتنی اس ��ت که معانی دیگری نیز برای «دین» شمردهاند؛ مانند عادت

ای���ن تفاوت ک���ه دین را به ای���ن لحاظ که در ش���ريعت ،اطاعت

و روش ،قهر وغلبه و حس ��اب وکت ��اب؛ 6ولی «داوری» که در ترجمه آقای

و گردننهادن است ،در معنای شريعت استعمال میکنند.

حدادعادل آمده از پش ��توانه لغوی برخوردار نیس ��ت .آری برخی حکم و

جزاء به معنای سزاست معنایی اعم از پاداش و کیفر « .الجزاء المکافاة
علی الشئ» (القاموس المحیط).

از ای���نرو ترجم���ۀ آن ب���ه پ���اداش چنانک���ه در برخ���ی ترجمهه���ا آم���ده،
پس���ندیده نیس���ت .نه ب���ه این معنا ک���ه نمیت���وان «ج���زا» را در خصوص
ً
پاداش به کار برد که قطعا با قرینه این اس���تعمال ،رواس���ت و در قرآن نیز
ّ
ین) قرینهای
ک َی ْ���و ِم ِ
به کار رفته اس���ت؛ ولی در آیۀ م���ورد بحث َ(مـا ِل ِ
الد ِ
در می���ان نیس���ت ت���ا آن را مخص���وص پ���اداش بدانیم .گفتنی اس���ت که
ه���ر چن���د واژۀ « پاداش» در فارس���ی در معنای اع���م نیز ب���ه کار رفته؛ ولی
خصوص پاداش نیک اس���ت و مخاطبان
چ���ون دریافت متع���ارف از آن
ِ

ترجمهه���ا عموم مردماند و تلقی آنان از پاداش معنای خاص آن اس���ت،
روا نیس���ت ک���ه واژۀ « پ���اداش» ب���ه کار رود؛ اگر چه مقص���ود از آن معنایی
عام باش���د .جای این توهم نیست که چون در فراز قبل سخن از رحمت
ع���ام و خاص الهی مطرح ش���ده (الرحمن الرحیم) ،قرین���های وجود دارد
ً
خصوص پاداش اس���ت نه کیفر؛ زیرا اوال کیفر
بر اینکه مقصود از « دین»
ِ
مس���تکبران و س���تمگران با دید کلی به جهان آفرینش خود از موهبتها
و نعمته���ای اله���ی اس���ت .و نعمته���ا و مواهب برخاس���ته از رحمت

قضا را نیز از جمله معانی «دین» دانس ��تهاند؛ ولی مرادش ��ان از آن قانون
7

و دستور است نه قضاوت وداوری.

تذکر

ّ
الدی � ِ�ن» میتواند
ی���ادآوری ای ��ن نکت ��ه خال ��ی از فایده نیس ��ت که َ«ی � ْ�و ِم ِ
ظ���رف دانس ��ته ش ��ود و عب ��ارت بدین گون ��ه معنا ش ��ود« :مال � ٌ
�ک فی یوم
الدی���ن» :خداون ��د در روز پ ��اداش و کیف ��ر که هم ��ان روز قیامت اس ��ت،

مال���ک هر چیزی اس ��ت .ب ��ه تعبیری دیگر در آن روز آش ��کار میش ��ود که
همه چیز با تمام وجود و آثارش از آن خدا و در اختیار اوست.
ّ
الدی � ِ�ن» میتوان ��د چی ��زی که مملوک واقع ش ��ده ،تلقی ش ��ود؛
نی���ز « َی ْ���و ِم ِ
ّ
ّ
ین»
�ک َی ْو ِم ِ
ین» در حقیقت مفعول به اس ��ت و « َمـا ِل � ِ
یعن���ی « َی ْو ِم ِ
الد ِ
الد ِ
ٌ
عمرو».
از باب اضافۀ وصف به مفعول است؛ مانند «زید ضارب ٍ
از ترجمهه ��ای یادش ��ده بهروش ��نی معل ��وم نمیش���ود که برحس ��ب کدام
احتم���ال پرداخته ش ��دهاند .اگر چ ��ه برخی از آنها معن ��ای اول را به ذهن
نزدی���ک میکنن ��د؛ مانن ��د ترجم ��ه آقای م ��کارم و برخ ��ی به معن ��ای دوم
گرایش میکنند ،مانند ترجمه آقای مجتبوی و آقای فوالدوند.

الهی اس���ت .ش���اهد این حقیقت آیاتی از س���وره «الرحمن» است؛ مانند

نتیج���ه اینکه اگر مترجمی نظر به یکی از دو احتمال یادش ��ده دارد ،باید

آیات  41تا  45سوره الرحمن:
َ َ
َْ
َّ ُ
ُ َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُی ْع � َ�ر ُف ْال ُم ْجر ُم َ
ّ
آلاء ر ِبکما
واصی َو الأق� �د ِام * ف ِبأ ِ ّی ِ
ون ِب ِسیماه � ْ�م ف ُیؤخذ ِبالن ِ
ِ
ون * َی ُط ُوف � َ
ُت َک ّذب ��ان * ه ��ذه َج َه َّن ُم َّالتی ُی َک � ّ�ذ ُب ب َها ْال ُم ْجر ُم َ
�ون بینها َو َب ْی َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ
َّ ُ ُ َ ّ
ّ
بان
َح ِم ٍیم ٍآن * ف ِبأ ِی ِ
آلاء ر ِبکما تک ِذ ِ

به گونهای عبارت را بپردازد که در معنای مقصود آشکارتر باشد.

در این آیات اش���اره ش���ده که دوزخ و عذابهای آن خود از نعمتهای

اک َن ْع ُب ُد وإ َّی َ
<إ َّی َ
اک َن ْس َت ِع ُ
ین>
ِ
ِ

.1تنه���ا تو را میپرس ��تیم و تنها از تو یاری میجویی ��م( .گرمارودی و غالب
مترجمان).

الهی است.

.2ترا میپرستیم و از تو یاری میجوئیم (شعرانی و برخی مترجمان).

ً
ثانیا برخی از مترجمان که در س���ورۀ « حمد» « ،دین» را به پاداش ترجمه

تفاوتها

کردهاند ،در آیات دیگر که این واژه به کار رفته و توهم قرینۀ یاد ش���ده نیز

ترجم���ۀ اول و نظای ��ر آن دربردارنده معنای حصر اس ��ت ،برخالف ترجمۀ

خصوص واژۀ پاداش را آوردهاند مانند:
در آنها دیده نمیشود،
ِ
ُ َّ ُ َ ّ
ّ
الدین (مدثر :)46 :و روز پاداش را دروغ میانگاشتیم.
َو کنا نک ِذ ُب به یوم ِ

دوم و نظای ��ر آن ک ��ه به انحصار عبادت به خدا و اس ��تعانت از او تصریح

(مجتبوی)
َّ
َ ّ َ
ّ
الدین (مطففین :)11 :آنان که روز حس���اب و پاداش
ال ِذ َین ُیک ِذ ُبون به یوم ِ
را دروغ میشمرند( .همان)
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نشده است.
دلیل ترجمه اول تقدیم مفعول (ایاک) بر فعل (نعبد و نس ��تعین) اس ��ت؛
 .6نگاه کنید به مجمع البیان ،ج  ،1ص. 98
 .7البحر المحيط ،ج ،1ص .38
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ّ
زیرا اهل ادب گفتهاند :تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر.
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.4ما را به راه راست راهنمایی فرما (رضایی).

البته برخی از ادیبان قاعده یاد را ش���ده قبول ندارند .گویا آقای ش���عرانی
ای���ن نظ���ر را پذیرفت���ه و بر اس���اس آن ترجم���ه را پرداخته باش���ند؛ بنابراین
نمیتوان بر این ترجمه ایرادی گرفت .ابوحیان مینویسد:

.5راه راست را به ما بنمای(گرمارودی).

تفاوتها ،نقد و بررسی
عم���ده تف���اوت ترجمههای ب ��اال در بازگردان واژۀ «اهدنا» اس ��ت .بیش ��تر

الزمخش���ری یزعم أنه ال یقدم علی العامل إال للتخصیص ،فکأنه قال :ما
نعب���د إال إی���اک ،و قد تقدم الرد علیه فی تقدیره بس���م اهّلل اتلو ،و ذکرنا ّ
نص

مترجم���ان آن را ب ��ه «هدای ��ت فرما» ترجم ��ه کردهاند و برخ ��ی «راهنمایی
فرم���ا» ی���ا «راه بنمای» را مع ��ادل آن دانس ��تهاند .داوری در ای ��ن عرصه را
باید به کار برد واژۀ هدایت در قرآن و قراین موجود سپرد.

س���یبویه هناک .فالتقدیم عندن���ا إنما هو لالعتن���اء و االهتمام بالمفعول.
و ّ
س���ب أعراب���ی آخ���ر فأعرض عن���ه و قال :إی���اک أعنی ،فقال ل���ه :و عنک
ّ
أعرض ،فقدما األهم 8:زمخشری بر این باور است که معمول جز به هدف

هدای���ت در دو معن ��ای کل � ِ�ی ارائۀ طر ی ��ق (راهنماییکردن ،نش ��اندادن

تخصی���ص ب���ر عاملش مق���دم نمیش���ود .رد این نظ���ر پیش���تر ـ در آنجا که

رسیدن به مقصد) به کار میرود.

زمخشری«اتلو» را به منظور تخصیص پس از« بسم اهّلل» مقدر میداشت ـ،
بیان ش���د و سخن س���یبوه را در آنجا یادآور شدیم .بنابراین به نظر ما تقدیم
فق���ط ب���رای نش���اندادن اهتمام ب���ه مفعولبه اس���ت .عربی بادیه نش���ین،
دیگ���ری را دش���نام داد .او اعتنای���ی نک���رد .دش���نامدهنده گف���ت« :إیاک
أعن���ی :مقص���ودم تو ب���ودی» .او گف���ت« :و عنک أع���رض :و م���ن از تو روی
برتافتم» .آن دو نفر چیزی را که در نظرشان ّمهم بود ،مقدم داشتند.

ترجمهای دیگر
 .3تو را میپرستیم تنها و بس ،به جز تو نجوییم یاری زکس (فوالدوند)

راه) و رس���یدن ب ��ه مطل ��وب (رس ��اندن ب ��ه مقص ��د ،توفی ��ق خ ��اص برای

نمونههای قرآنی نوع اول:
ً َ َّ َ ُ
َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ
ِإنا هدیناه الس ِب
شاکرا و ِإما کفورا (انس ��ان :)3 :ما به او راه را نش ��ان
یل ِإ ّما ِ
دادهايم ،خواه سپاسگزار باشد يا ناسپاس(گرمارودی).
�ود َف َه َد ْی ُ
َو َأ َّم ��ا َث ُم � ُ
ناه � ْ�م (فصلت :)17 :و اما (قوم) ثمود را رهنمون ش ��ديم
(گرمارودی).

َ َّ ُ ْ َ
ُْ ْ ُ ُ ً َ
َ
یه الق ��رآن ه
دی ِل ّلناس (بقره :)185 :ماه رمضان،
ش ْه � ُ�ر َر َمضان ال ِذی أن ِزل ِف ِ

ك���ه در آن ق���رآن ف ��رو فرس ��تاده ش ��ده ك ��ه راهنماي ��ى ب ��راى م ��ردم اس ��ت

بررسی

(مجتبوی).

در بن���د دوم ترجم���ه دو ای���راد ب���ه نظ���ر میرس���د .اول اینک���ه آی���ه ش���ریف

نمونههایی قرآنی نوع دوم:
َْ َ ََْ َ ُ ُ ْ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
لک ّن الَّل ��ه یه ِدی من یشاء (بقره :)272:راهبری آنان
لی ��س علیک هداهم و ِ

اثبات���ی اس���ت و ترجمۀ مذک���ور آن را به ص���ورت نفی و اثب���ات ارائه کرده
و تأ کی���د را ب���ر یار ینگرفت���ن از غیر خدا ق���رار داده اس���ت در حالی که آیۀ
ش���ریف تأ کی���د را ب���ر یار یگرفت���ن از خدا ق���رار داده اس���ت و در ضمن به
یار ینگرفتن از دیگران نیز اش���اره فرموده اس���ت .به تعبیری دیگر آنچه را
آی���ه ب���ه منطوق بیان کرده در ترجمه به صورت مفه���وم آمده و آن را که آیه
به صورت مفهوم آورده در ترجمه به صورت منطوق ارائه شده است.
دوم اینک���ه آیۀ ش���ریف ب���ا توجه به اطالقی ک���ه دارد ،هم ی���اری از آدمیان را
نف���ی میکن���د و هم از غیر آدمیان ،اعم از اس���باب و وس���ایط م���ادی و غیر
م���ادی؛ مانند فرش���تگان و . ...اما ترجمۀ مذک���ور آن را به آدمیان که بخش
اندکی از مفاد آیه اس���ت ،منحصر کرده؛ زیرا واژۀ «کس» در فارس���ی خاص
آدمیان است و نه اشیا را شامل میشود و نه وساسطی مانند فرشتگان را.
الم َ
<اهد َنــــا ِ ّ
الص َر َاط ُ
ست ِق َ
یم>
ِ

ب���ر عهدۀ تو نيس ��ت ،بلكه خداوند اس ��ت كه هر ك ��س را بخواهد راهبری
مىكند

ُ َ َّ َ َ ْ َ
وان � ُ�ه ُس ُب َل َّ
السل ��ام (مائ���ده :)16 :خداوند به
َی ْه � ِ�دی ِب ِه الَّل ��ه م ِن اتب ��ع ِرض

وسيلۀ آن هر كه را پيرو خشنودى او بوده ،به راههاى سالمت میرساند.
َّ َ َ
َ ْ َ َْْ َ َ َ
لک ّن ال ََّله َی ْه � ِ�دی َم ْن َیش � ُ�اء (قصص:)56 :
ِإن ��ک ل ��ا ت ْه ِدی م ��ن أحبب ��ت و ِ
همان���ا ت���و نتوانى هر كه را دوس ��ت دارى به راه آوری ،بلكه خداس ��ت كه
هر كه را خواهد به راه مىآورد.
در آیات دس ��ته نخس ��ت ،هدایت مجرد راهنماییک���ردن و رهنموددادن
است که خداوند آن را به ارادۀ تشریعی برای همگان خواسته است.
ول���ی آی���ات دس ��ته دوم ک ��ه هدای ��ت یا ع ��دم هدای ��ت را خ ��اص گروهی

.1تو ما را به راه راست هدایت فرما (الهی قمشهای).

دانس���ته ،حقیقتی فراتر از نوع اول اس ��ت و چیزی افزون بر نشاندادن راه

راه راست هدایت کن (انصاریان و بسیاری از مترجمان).
.2ما را به ِ

است و آن ،توفیق رسیدن به مقصد یا رساندن به مقصد است.

[.3به لطف و کرمت] ما را به راه راست هدایت فرما (صفارزاده).

اهد َنـــا ِ ّ
الص َر َاط ُ
المس � َ�ت ِق َ
یم» از نوع دوم اس���ت؛ زیرا خداوند
هدای���ت در « ِ
به ��ای آس ��مانی ارائۀ طریق
هم���گان را با ارس ��ال پیامب ��ران و ان ��زال کتا 
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نم���وده ب���ه وی���ژه با رس���الت پیامبر اس�ل�ام و انزال ق���رآن هدای���ت به جمیع
مراتبش را در اختیار بش���ر نهاده اس���ت؛ بر این فرض معن���ا ندارد چیزی از
خداوند درخواس���ت شود که آن را به تمام و کمال ارزانی داشته و همگان
را با بهترین روش و با بهترین سخن به سوی آن فراخوانده است.
ب���ر این اس���اس ترجمۀ «اهدنا» ب���ه «ما را راهنمایی ک���ن» ،در ترجمۀ آقای
رضای���ی یا «راه را به ما بنمای» در ترجمه آقای گرمارودی که در فارس���ی،
مجرد ارائۀ طریق اس���ت ،ترجمۀ مناسبی نیست .همچنین به «هدایت
فرم���ا» از آن روی ک���ه این عب���ارت در فارس���ی میتواند ،قالب ه���ر دو نوع
هدایت باش���د ،صحیح نیس���ت؛ ولی بای���د اذعان کرد ک���ه ترجمۀ آقای
فوالدوند ،مناسبترین معادل را برای «اهدنا» ارائه کرده است:

.6به راه راست ما را راهبر باش.
عب���ارت « راهب���ر ب���اش» ،ب���ه گونهای دقی���ق و روش���ن گوی���ای هدایت به

نقدوبرریسکتاب
تفاوتها ،نقد و بررسی

َ
َ ُ
�وب»...
تف���اوت اساس ��ی ترجم هه ��ا در انع ��کاس عبارت « غی � ِ�ر المغض � ِ
َ
َ ُ
وب
اس���ت .پیش از بررس ��ی ترجمهه ��ا ،بیان وج ��ه اعرابی «غی � ِ�ر المغض ِ
َ
َعل ِیه ْم »...ضروری است.
َ
َ ُ
�وب » صفت
بیش���تر مفس ��ران َو معرب َی ��ن ق ��رآن برآنند ک ��ه « غی� ِ��ر المغض � ِ
ین أ َنع َ
ی���ا ب���دل ب ��رای « ّال ِذ َ
مت »...اس ��ت و اگر صفت دانس ��ته ش ��ود ،یا
صفت توضیحی است یا احترازی.
ب���ا توجه ب ��ه آنچه یاد ش ��ده ،ترجم ��ۀ اول و دوم درس ��ت به نظ ��ر نمیآید؛
َ
َ ُ
وب» ،نه بدل ش ��مرده
زی���را ب���ه گونهای پرداخته ش ��ده ک ��ه « غی � ِ�ر المغض ِ
«ص َر َاط
ش���ده و ن���ه صفت .ترجم ��ه اول بازگ ��ردان چنین عبارتی اس ��ت؛ ِ
َّ
َ َ َ َ َ
ُ
�ت َعل ِیه � ْ�م ال ص ��راط الذین غض ��ب علیهم» .گو ی ��ا «غیر»
ال ِذی���ن أنعم �
ح���رف عطف ش ��مرده ش ��ده و ب ��ر «الذین» عط ��ف ش ��ده و مضافی برای

معنای رس���یدن به مطلوب اس���ت؛ ولی همین مترجم در برخی موارد که

«المغضوب»؛ درنظر گرفته شده است .ابوحیان در اینباره مینویسد:

هدای���ت جز ارائۀ طریق نیس���ت ،در برگ���ردان آن از واژۀ راهبری اس���تفاده

ّ
و ق���در بعضهم ف ��ی «غیر المغض ��وب» محذوفا ،قال التقدی ��ر غیر صراط
ّ
المغض���وب علیهم ،و أطلق هذا التقدیر فلم ّ
بجر غیر و ال نصبه،
ِ
یقی ��ده ِ
و ه���ذا ال یتأتی إال بنص ��ب غیر 9:برخی از مفس ��ران در « غیر المغضوب»

ثمودی���ان ،پس آن���ان را راهبری کردیم [ولی] کوردل���ی را بر هدایت ترجیح

کلمهای(ص ��راط) را مقدر ش ��مردهاند .گفتهاند :تقدیر این اس ��ت :نه راه

دادند.

غضبش� �دگان ب ��ر آنها و هی ��چ توضیح ��ی ن ��داده و بیان نک ��رده که این

کرده است.
َ ْ
ْ
َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
اه ْم ف ْاس َت َح ُّبوا ال َع َمی َعلی ال ُه َدی> (فصلت :)17 :و اما
<وأما ثم ��ود فهدین

تقدیر در صورت منصوببودن «غیر» اس ��ت ی ��ا مجروربودن آن در حالی

در ای���ن آی���ه «ره نمودی���م» ،ب���ه ج���ای «راهبری کردی���م» ،مناس���بتر بلکه
َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
الس ِبیل»،
متعین اس���ت .ایشان در ترجمه آیۀ  3سوره انس���ان ِ«إنا هدیناه
مینویس���د« :ما راه را ب���دو نمودیم؛ در حالی که «هدین���ا» در این آیه عین

ترجم���ۀ دوم ا گ ��ر چه از اش ��کال تقدیر مبراس ��ت؛ ول ��ی مفاد آن ن ��ه بیانگر

«هدینا» در آیۀ فصلت است.

لب ��ودن آن بلکه م ��رادف عطف به «ال»
صفتب���ودن «غیر» اس ��ت و نه بد 

نگاهی دیگر به ترجمههای یادشده:

معنا ش���ده اس ��ت .توضیح بیش ��تر را با یک مثال بیان میکنیم .اگر گفته
َ
ش���ود :ج ��اء ز ی ��د ال ابوعمرو .مفه ��وم عبارت مذک ��ور این اس ��ت که فردی

در ترجم���ه دوم (اله���ی قمش���های) واژۀ «ت���و» زاید اس���ت؛ زیرا ن���ه معادلی
دارد ،نه بر غنای ترجمه میافزاید و نه ترجمه را رساتر میکند.

که این تقدیر جز با نصب «غیر» امکان ندارد.

اس���ت ب���ه نام ز ی ��د و فردی دیگر اس ��ت به نام ابوعم ��رو .از ای ��ن دو نفر زید

در ترجم���ه س���وم (صف���ارزاده) عبارت «ب���ه لطف و کرمت» ،زاید اس���ت؛

دی���ده ش���ده؛ ولی ف ��رد دیگر ،یعن ��ی ابوعم ��رو دیده نش ��ده اس ��ت .اما اگر
ٌ
زید ُ
غیر ابوعمرو ،مفهوم این اس ��ت که دو فرد هس ��تند.
گفته ش���ود :ج ��اء

زی���را اف���زون بر اینکه ترجم���ه را گویات���ر نمیکند و بر غن���ای آن نمیافزاید،

ه���ر دو به ن ��ام زید؛ ولی یک ��ی از آنها ن ��ام دیگرش ابوعمرو اس ��ت .متکلم

قرینهای روشن تقدیر آن را حکایت نمیکند.
َ َ ْ َ َ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
الض ِّال َ
وب عل ِیهم ولا
ین>
ِ
<صراط ال ِذین أنعمت عل ِیهم غ ِیر المغض ِ

میگوی���د از ای ��ن دو زید آنک ��ه ابوعمرو نبود آمد .در مث ��ال «جاء الرجال ال
الصبی���ان» ،مفهوم این اس ��ت ک ��ه مردان آمدن ��د و بچ هه ��ا نیامدند و اگر
یش ��ود :ذکوری
گفته ش���ود «ج ��اء الذکور غیر الصیب ��ان» ،این معنا اراده م 

ترجمهها

که س���ن و سالش ��ان از مرز بچگی گذش ��ته بود ،آمدند .راز تفاوت معنایی

.1راه کس���انی ک���ه ب���ه آن���ان نعم���ت دادی ـ نیکوی���ی ک���ردی ـ ،ن���ه راه

عبارته ��ای مذکور این اس ��ت که در مثال اول «ال» حرف عطف اس ��ت

خشمگرفتگان بر آنها و نه راه گمراهان (مجتبوی)

ابوعمر»
و ابوعم���ر را ب ��ر ز ی ��د عطف میکن ��د؛ ول ��ی در عب ��ارت دوم « غی ��ر
ٍ

.2راه کس���انی که آنان را مش���مول نعمت خود س���اختی ،نه کسانی که بر
آنان غضب کردهای و نه گمراهان (مکارم )

صفت زید اس ��ت ن ��ه عطف بر آن .آیۀ ش ��ریف نظیر دومین مثال اس ��ت؛

ول���ی ترجمههای یا دش ��ده آن را مانند مث ��ال اول ترجم ��ه کردهاند .به این
دلیل آقایان گرمارودی و فوالدوند ترجمۀ آیه را به گونهای دیگر آوردهاند.
 . 9البحر المحيط  ،ج ،1ص52 :

50

137و138

نقدوبرریسکتاب

مرتمجان و آیات سورهمحد

 .3راه آن���ان که ب���ه نعمت پروردهای که نه بر ایش���ان خش���م آوردهای و نه

نکت���ه دوم اینک ��ه کلم ��ۀ « از» زای ��د بر مف ��اد و مضمون آیه اس ��ت و نه تنها

گمراهاند (گرمارودی).

معادلی ندارد ،بر غنای ترجمه نمیافزاید و موجب رس ��ایی آن نمیشود،

 .4راه آنهایی که برخوردارش���ان کردهای ،همانان که نه درخور خشماند
و نه گمگشتگان (فوالدوند).

بلک���ه میت���وان آن را ب ��ه نوعی تحریف معنایی به ش ��مار آورد .مس ��امحۀ
دیگ���ری که در این ترجمه و در برخی دیگر از ترجمههای مذکور مالحظه
میش���ود ،تف ��اوت زمانی در انع ��کاس «غیر المغض ��وب» و «ال الضالین»

ترجمههای فوق برابر وجه درس���ت اعرابی «غیر المغضوب» است با این

اس���ت .عبارت « بر آنان خش ��م نش ��ده» در ترجمۀ آقای رضایی و عبارت

تفاوت که در ترجمه نخس���ت «غیر المغضوب» صفت دانس���ته ش���ده و

« نه کس���انی که بر آنان غضب کردهای» در ترجمۀ آقای مکارم و عبارت

ترجمه دوم با بدل یا صفت توضیحیبودن آن س���ازگار است .به هر روی

« ن���ه برایش���ان خش ��م آوردهای» در ترجم ��ۀ آق ��ای گرمارودی ،ب ��ه صورت

این دو ترجمه از اشکالهای پیشین پیراسته است.

ماض���ی معن ��ا ش ��دهاند ول ��ی «و ال الضالین» ب ��ه صورت ح ��ال منعکس

َ
َ
َ ُ
���وب َعل ِیه ْم»
ی���ر المغض ِ
ب���ا این ح���ال ای���ن دو ترجمه نی���ز در بازگردان « غ ِ
َ
َ
َ ُ
���وب َعل ِیه ْم»
ی���ر المغض ِ
خال���ی از مس���امحه نیس���تند .توضی���ح اینکه «غ ِ
حا ک���ی از تحقق خش���م اس���ت؛ ولی در ترجم���ۀ آقای فوالدون���د از آن به «

ش���ده اس���ت؛ در حالی که ب ��ه این لحاظ می ��ان «غیر المغض ��وب» و «ال

درخ���ور خش���م» تعبیر ش���ده که بر اس���تحقاق خش���م دالل���ت میکند ،نه
تحق���ق آن .در ترجم���ه دوم نی���ز اس���م مفع���ول ب���ه صورت فع���ل مخاطب
بازگردانده ش���ده است؛ هر چند مراد همان است که در این ترجمه آمده

الضالی���ن» ،هی ��چ تفاوتی نیس ��ت؛ بنابراین متعین آن اس ��ت که یا هر دو
َ
َ
ب���ه قرینه ماضیب ��ودن « أ ْن َع ْم َت َعل ْی ِهم» ،ماضی معنا ش ��وند و یا هر دو از
نب ��اره ترجمۀ آقایان فوالدوند «همانان
زمان که مفاد وصف اس ��ت .در ای 
که نه در خور خش� �ماند و نه گمگشتگان» و ترجمۀ آقای مجتبوی «نه راه
خشمگرفتگان بر آنها و نه راه گمراهان» مناسبتر است.

است؛ ولی در فن ترجمه جای اشکال باقی است.

و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

ترجمهای دیگر:راه کس���انی که به آنان نعمت دادی( ،همان کسانی که)
بر آنان خشم نشده است و [از] گمراهان نیستند (رضایی).
ای���ن ترجم���ه از همۀ اش���کاالت پیشگفته تهی اس���ت؛ ولی دو اش���کال
دیگر در آن پدید آمده است.
اول اینک���ه در عب���ارت همان کس���انی ک���ه ،از بدل یا وصفب���ودن « غیر»
اس���تفاده میش���ود و مفاد آیه اس���ت؛ بنابراین وجهی ندارد ک���ه در پرانتز
ٌ
ق���رار گی���رد ،همانگونه ک���ه در ترجم���ۀ «زید قائم :زید ایس���تاده اس���ت»،
ً
«اس���ت» در پرانت���ز نمیآید و نیز مانند « را» در ترجم���ه « رأیت زیدا :زید را
دیدم» که «را» در پرانتز نمیآید.
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