
 نقدنگاشت 
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ترجمه ای متفاوت از قرآن، برآمده از اصولی متفاوت
)بخش دوم(
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که  است  ای  مقاله  دوم  بخش  رو،  پیش  نوشتار  چکیده: 
قسمت نخست آن در شماره 183 )مرداد و شهریور 1399( 
آینه پژوهش به چاپ رسیده است و در آن نویسنده به نقد 
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.

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

عربی.
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Critique of Quranic Translations (2)
A Different Translation of the Qur’an, Based 
on Different Principles (Part II)
Muhammad Reza Safavi
Abstract: The following article is the second 
part of an article, the first part of which has 
been published in issue 183 (August and Sep-
tember 2020) of Ayneh-e-Pajuhesh, in which 
the author has criticized Mostafavi’s translation 
of the Qur’an in the book Tafsir Roshan. In 
this part of the article, the author first examines 
the causes of translation errors and then cites 
examples of errors arising from the translator’s 
disregard for Arabic literature and being highly 
influenced by his principles and lexical research 
in the book Al-Tahqiq fi Kalmat al-Quran. In 
this article, such cases have been reviewed. 
Keyword: Quran’s exegesis, Quran, Transla-
tion Criticism, Quranic Verses, Tafsir Rushan, 
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مجات القرآن )2( نقد تر
ترمجة خمتلفة للقرآن، نابعة من مبادئ خمتلفة )القسم الثاين(

السّيد حمّمد رضا صفوي
اخلالصـة: هـذا املقـال هـو القسـم الثـاين من مقـاٍل ُ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 منـاذج مـن األخطاء الناتـة 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، العّامـة املصطفوي، القواعـد األدبّية للغة العربّية، 

األدب العريب، اللغة العربّية.
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کـه ترجمـۀ مرحـوم مصطفوی از قرآن کریم که در تفسـیر روشـن آمده ترجمه ای  در مقالـۀ پیشـین بیـان شـد 
نارسـا و پرخطاسـت. منشـأ بیشـتر خطاهای این ترجمه سـه امر اسـت: 1. توجه نداشـتن یا توجه نکردن به 
کلمات القرآن 3.  کتاب التحقیق فی  ادبیات زبان عرب 2. ابتنای ترجمه بر تحقیقات لغوی ایشان در 

ضعف نگارش زبان فارسی.

کـه مبنای  کـه از تحقیقـات لغـوی آن مرحـوم  بیشـترین همـت ایـن مقالـه نشـان دادن ایـن واقعیـت اسـت 
ترجمـۀ ایشـان اسـتف نه تنهـا ترجمـه ای دقیـق و صحیح برنمی آیـد، چنان که ادعای مترجم اسـت، بلکه 

موجب مخدوش نشان دادن معانی و مفاهیم قرآن می شود.

نمونه هایی از خطاهای برخاسته از توجه نداشتن به ادبیات زبان عرب و ابتنای ترجمه بر اصول و مبانی 
مترجم:

ُمجیُبـوَن )صافـات: 75(:و بـه تحقیـق نـدا کـرد مـا را در خصوص 
ْ
ِنْعـَم ال

َ
َقـْد نادانـا ُنـوٌح َفل

َ
- َول

گرفتاری اش حضرت نوح نبی، پس چقدر خوب جواب داده شد او را.

را(  او  ترجمـۀ عرضه شـدۀ آن )پـس چقـدر خـوب جـواب داده شـد  و  ُمجیُبـوَن« 
ْ
ال ِنْعـَم 

َ
»َفل بیـن  بررسـی: 

رابطـه ای نیسـت؛ زیـرا اّواًل»ُمجیُبـوَن« اسـم فاعـل و به  معنای »جواب دهندگان« اسـت، ولی »جواب داده 
که »اجابت کنندۀ  جیَب( دارد. ثانیًا خداوند با این جمله خود را می سـتاید 

ُ
شـد« معنای فعل مجهول )أ

که به دلیل روشنی آن در  ُمجیُبوَن« ضمیر »َنحُن« است 
ْ
ِنْعَم ال

َ
خوبی بود«؛ زیرا مخصوص به مدح در »َفل

ُمجیُبـوَن َنحُن«، ولی ترجمه این معنا را نمی نمایاند و پاسـِخ خوب 
ْ
ِنْعـَم ال

َ
کالم نیامـده، اسـت، یعنـی »َفل

ِنْعـَم مـا أجیـَب ِبـِه«. ضمنـًا از عبارت 
َ
را بـه خـدا نسـبت نمی دهـد. ترجمـه برابـر چنیـن عبارتـی اسـت: »َفل

»پس چقدر خوب جواب داده شد او را« ضعف نگارش مترجم آشکار است؛ چون وقتی فعل به  صورت 
گرامی داشته شد او را«. ید  گفته نمی شود: »ز  به در جمله نمی آید؛ برای مثال 

ٌ
مجهول آورده شود، مفعول

کوشـش و حرکـت  بـه آخـر  کـه رسـیدند  ـْعَي )صافـات: 102(: و زمانـی  الّسَ َمَعـُه  ـَغ 
َ
َبل ـا  ّمَ

َ
َفل  -

خودشان. 

کـه مـراد از آن حضـرت اسـماعیل  ـَغ« بـه »ُغـالٍم َحلیـٍم« در آیـۀ قبـل برمی گـردد 
َ
بررسـی: بی تردیـد ضمیـر »َبل

اسـت. و مراد از ضمیر »َمَعُه« ابراهیم)ع( اسـت. بنابراین مفاد آیه چنین می شـود: »اسـماعیل کودکی اش 
کند« و ترجمه چنین می شـود: »پس  که می توانسـت همراه پدرش تالش  کرد و به رشـدی رسـید  را سـپری 
َغ« را 

َ
کند ...«، ولی مترجم مراد از ضمیر »َبل که پابه پای پدرش تالش  که اسماعیل به حدی رسید  آن گاه 

گویی آیه  که  گرفته و آن را در ترجمه منعکس نکرده اسـت  اسـماعیل و ابراهیم شـمرده و »َمَعُه« را نادیده 
ْعَي«. غا الّسَ

َ
ا َبل ّمَ

َ
این گونه است: »َول

صیَن )صافات:168 و 169(: هر گاه نزد 
َ
ُمْخل

ْ
ا ِعباَد اهلِل ال ُکّنَ

َ
لیَن * ل ّوَ

َ ْ
ّنَ ِعْنَدنا ِذْکرًا ِمَن األ

َ
ْو أ

َ
- ل
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گذشتگان * لکن ما هستیم بندگان خالص شده. ى بود از  ما آثار

بررسی: 
ـْو« بـرای مجرد شـرط اسـت و در آن معنـای زمان نهفته 

َ
ـْو« بـه »هـر گاه« نادرسـت اسـت؛ زیـرا »ل

َ
1. ترجمـۀ »ل

گاه« معنا می کند.  نیست، ولی مترجم آن را به »هر 

کـه صیغۀ چهاردهم از فعـل ماضی »کاَن«  ـا«  ـا« کلمـه ای اسـت تشکیل شـده از حـرف »الم« و »ُکّنَ ُکّنَ
َ
2. »ل

کلمـه شـمرده و  ی از  ـا« را جـزو ُکّنَ
َ
کمـال تعجـب و تأسـف مترجـم »الم« »ل اسـت، یعنـی »بودیـم«، ولـی در 

ـا« را از حـروف مشـبهة بالفعـل همـراه ضمیـر متکلـم پنداشـته اسـت. در نتیجـه آن را بـه »لکـن« معنا  ُکّنَ
َ
»ل

ـا« به معنای »لکن ما« می بود باید کلمه این گونه: »لِکّنا« باشـد؛ مانند این  ُکّنَ
َ
گـر »ل می کنـد، در حالـی  کـه ا

آیه: 
ردیـم ... ولیکـن مـا  ـا ُمْرِسـلیَن: لیکـن مـا نسـل هایی پدیـد آو ُکّنَ ـا  نا ُقُرونـًا ... َولِکّنَ

ْ
ْنَشـأ

َ
ـا أ َولِکّنَ

فرستندۀ رسوالن بودیم. )قصص: 45( 

 ِعْنَدنا ...( بی جواب بماند، 
َ

ّن
َ
ْو أ

َ
کاستی دیده شود و شرط )ل که در معنای آیه  3. این خطا موجب شده 

گـر نـزد مـا یـادآوری  کاسـتی ای در معنـا دیـده نمی شـد: »ا گـر ترجمـه درسـت می بـود، هیـچ  در حالـی  کـه ا
که امت هاى نخستین داشتند * از بندگان مخلص خدا می بودیم«. )کتابی یادآور( بود از آن گونه 

امـور  مـن  بـه  کـن  گـذار  وا و   :)11 )مزمـل:  َقلیـاًل  ُهـْم 
ْ
ل َوَمّهِ ْعَمـِة  الّنَ وِلـي 

ُ
أ بیـَن  ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
َوال َوَذْرنـي  

کمی.   که در نعمت هستند و مهلت بده مرا  تکذیب کنندگان را 

بررسی: 
کن به من« برگردان شده است، در حالی  که فعل امر »َذْر« به شهادت اهل لغت به  گذار  1. »َذْرني« به: »وا

کلمه می نویسد:  کن و مانند اینهاست. مترجم خود نیز در معنای  کن و ترک  معنای رها 
 أّن األصـل الواحـد فـي المـاّدة هـو تـرك التوّجـه والنظـر الی شـي ء: اصـل در معنای ایـن ماّده که 

یک اصل هم بیش نیست، توجه نکردن و ترک کردن التفات به چیزی است.1 

کن به من« به معنای »بر عهدۀ من بگذار« است. ترجمۀ مذکور برای چنین عبارتی  گذار  در حالی  که »وا
بیَن«.  ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
مَر ال

َ
ّيَ أ

َ
است: أوِکْل َعل

ُهـْم« بـه »مهلـت بـده مـرا« ترجمـه شـده اسـت؛ ترجمـه ای که در نادرسـتی آن تردیدی نیسـت؛ زیرا 
ْ
ل 2.»َمّهِ

بیـَن« برمی گـردد، یعنـی بـه آنـان مهلت ده، ولـی مترجم  ِ
ّ

کـه بـه »ُمَکذ ـْل« ضمیـر »ُهـْم« اسـت   بـه »َمّهِ
ٌ

مفعول
ناباورانـه ضمیـر جمـع غایـِب »ُهْم« را ضمیر متکلم وحده معنـا می کند. ترجمۀ مزبور برگردان این عبارت 

کلمات القرآن الکریم، ج 13، ص 75. 1. التحقیق في 
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کلمات آیات در این ترجمه پرشـمار اسـت. در ترجمۀ آیۀ 25 سـورۀ  ني َقلیاًل«. بی توجهی به 
ْ
ل اسـت: »َمّهِ

 َتناَصـُروَن« آمـده اسـت: »چـه شـده اسـت آنهـا را که همدیگـر را یـارى نمی کنند«. در 
َ

ُکـْم ال
َ
صافـات: »مـا ل

گویی آیه  که  ُکْم« و »َتناَصُروَن« به  صورت ضمیر غایب معنا شده است 
َ
این ترجمه ضمیر خطاب در »ل

ا ُمبینًا« )إسـراء: 53(  ْنسـاِن َعُدّوً ِ
ْ

کاَن ِلإل ـْیطاَن 
َ

 الّش
َ

 َیناَصُروَن« و در برگردان »ِإّن
َ

ُهْم ال
َ
این گونه اسـت: »ما ل

کـه هیـچ رابطـۀ  آمـده اسـت: »شـیطان بـا انسـان دشـمن بزرگـی باشـد«. در ایـن ترجمـه »ُمبیـن« بـه »بـزرگ« 
معنایی با »ُمبین« ندارند ترجمه شده است!

ـوَن )صافـات: 137 و 138(: و بـه 
ُ
 َفـال َتْعِقل

َ
ْیـِل أ

َّ
ِبالل ْیِهـْم ُمْصِبحیـَن * َو

َ
وَن َعل َتُمـّرُ

َ
ُکـْم ل - َو ِإّنَ

ر می کنید به آنها و به سرزمین آنها زمان صبح در مسافرت خودتان * و یا در  تحقیق شما مرو
ید. زمان شب و متوّجه نمی شو

وَن« اسـت، 
ُ
 َفال َتْعِقل

َ
ْیِل أ

َّ
که ترجمۀ »ِبالل بررسـی: این عبارت: »... و یا در زمان شـب و متوجه نمی شـوید« 

که »شما متوجه نمی شوید  که رابطه ای با آیه ندارد؛ زیرا مفاد ترجمه این است  معنایی را عرضه می کند 
ک شـدگان گـذر کرده ایـد«، در حالـی  کـه آیه عکس ایـن معنا را بیان می کند؛ یعنی شـما  کـه بـر دیـار آن هال
گرفتـار  کـه بـه عـذاب الهـی  ک شـدگان عبـور می کنیـد و درمی یابیـد  صبحـگاه یـا شـبانگاه بـر دیـار آن هال

کیفر الهی را در پی دارد! گناه  کفر و  که شرک و  شده اند. با این  حال چرا توجه نمی کنید 

ْخَرُجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکْم َوظاَهُروا َعلی  ِإْخراِجُکْم 
َ
یِن َوأ وُکْم ِفي الّدِ

ُ
ذیَن قاَتل

َّ
ُکُم اهلُل َعِن ال ما َیْنها - ِإّنَ

کـه نهـی می کنـد  اِلُمـوَن )ممتحنـه: 9(: و ایـن اسـت 
َ

ولِئـَك ُهـُم الّظ
ُ
ُهـْم َفأ

َّ
ْوُهـْم َوَمـْن َیَتَول

َّ
ْن َتَول

َ
أ

کـه بـا شـما جنگیدنـد در دیـن و بیـرون کرده انـد شـما را  خداونـد از دسـتگیرى کردن از افـرادی 
از خانه هـاى خودتـان و تظاهـر کردنـد بـر بیرون کردن شـما براى اینکه مباشـرت کرده و دوسـت 

که دوست می دارد آنها را پس آنان همان ستمکاران اند. کسی  داشته باشید آنها را و 

ُکـُم« اسـت،  کـه از آن نهـی شـده و بـه  اصطـالح متعلـق »َیْنها ْوُهـْم« چیـزی اسـت 
َّ
ْن َتَول

َ
بررسـی: بی گمـان »أ

کنید«، ولی مترجم متعلق نهی را  گروه های یادشده دوستی  یعنی »خدا شمار را نهی می کند از اینکه با 
ْخَرُجوُکْم« 

َ
وُکْم«، »أ

ُ
ْوُهْم« را تعلیل برای »قاَتل

َّ
ْن َتَول

َ
عبارتی مقدر پنداشـته و آن »دسـتگیری کردن« اسـت و »أ

کردنـد بـر بیرون کـردن شـما  کـه می نویسـد: »... و تظاهـر  و »ظاَهـُروا َعلـی  ِإْخراِجُکـْم« شـمرده اسـت؛ چرا
کـرده و دوسـت داشـته باشـید آنها را«. مفاد ترجمه این اسـت: »هـدف کافران برای  بـراى اینکـه مباشـرت 
کـه مؤمنان آنها را دوسـت بدارند و با آنها معاشـرت کنند« که معنایی اسـت  بیرون کـردن مؤمنـان ایـن بـود 

کاماًل غلط، بر خالف واقعیت و بر خالف مقصود آیۀ شریفه.

َیْوِم اآلِخِر )طالق: 2(: سفارش می کند شما را خداوند 
ْ
- ذِلُکْم ُیوَعُظ ِبِه َمْن کاَن ُیْؤِمُن ِباهلِل َوال

و کسـی کـه در مقابـل برنامه هـاى الهـی تقوا داشـته باشـد قرار می دهد بـراى او بیرون رفتن از هر 
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گرفتاری ها را. گونه 

بررسی: 
1. »ُیوَعـُظ« فعلـی مجهـول اسـت، ولـی مترجـم آن را معلوم »ُیوِعُظ: سـفارش می کنـد« معنا می کند و برای 

 به مقدر می شمرد )شما را(. ترجمۀ برگردان چنین عبارتی می شود: »ذِلُکْم ُیوِعُظُکْم ِبِه اهلُل«
ٌ

آن مفعول

کی از پنددادن و  2. برگردان »وعظ« و »موعظه« به سـفارش دقیق، بلکه صحیح نیسـت؛ زیرا موعظه حا
کـه آن قیود  نصیحت کـردن و خیرخواهـی اسـت، در حالـی  کـه »سـفارش کردن« برابـر »توصیه کردن« اسـت 

را ندارد و مجرد درخواست است. مترجم نیز به قیود یادشده در معنای »وعظ« و »موعظه« اشاره دارد: 

أّن األصل الواحد في الماّدة، هو إرشاد الی حّق بتذّکرات مفیدة وتنبیهات نافعة مناسبة. 

َیـْوِم اآلِخـِر« به طورکلی به فراموشـی سـپرده شـده و اثـری از آن در ترجمه 
ْ
3. عبـارت »َمـْن کاَن ُیْؤِمـُن ِبـاهلِل َوال

کاَن ُیْؤِمـُن ِبـاهلِل  دیـده نمی شـود. ایـن عبـارت نایـب فاعـل »ُیوَعـُظ« اسـت. بنابرایـن »ذِلُکـْم ُیوَعـُظ ِبـِه َمـْن 
کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد«. َیْوِم اآلِخِر« چنین ترجمه می شود: »به آن پند داده می شود هر 

ْ
َوال

ا ُترابًا َوِعظامًا   ِإذا ِمْتنا َوُکّنَ
َ
قیَن * أ ُمَصّدِ

ْ
ِمَن ال

َ
َك ل  ِإّنَ

َ
 أ

ُ
 قاِئلٌ ِمْنُهْم ِإّنِي کاَن لي  َقریٌن * َیُقول

َ
- قال

کـه بـود بـا مـن رفیـق * و در پاسـخ  یـد یکـی از آنهایـی  گو َمدیُنـوَن )صافـات: 51 تـا 53(: 
َ
ـا ل  ِإّنَ

َ
أ

ک و  گفتند که آیـا زمانی که ما مـرده و خا گفتـم: آیـا پـس از مـردن زنـده نخواهیـم شـد *  کـه  مـن 
گشتیم، زنده شده و جزاء داده خواهیم شد. استخوان های پوسیده 

بررسی:  

تحلیلنحویآیه: 
« به 

ُ
 قاِئٌل« و مراد از ضمیر »ِمْنُهْم« بهشـتیان اسـت. ضمیـر »َیُقول

َ
ـي کاَن لـي  َقریـٌن« مفعـول »قـال جملـۀ »ِإّنِ

 ِإذا ِمْتنـا ...« در حقیقـت 
َ
« و جملـۀ »أ

ُ
قیـَن« مفعـول »َیُقـول ُمَصّدِ

ْ
ِمـَن ال

َ
ـَك ل

َ
 ِإّن

َ
»قریـن« برمی گـردد و جملـۀ »أ

قیـَن« اسـت. آیـات از محفل بهشـتیان گزارش می دهد که یکـی از آنها می گوید من در دنیا  مفعـول »ُمَصّدِ
همنشینی داشتم. آن همنشین به من می گفت: آیا تو از زمرۀ کسانی هستی که تصدیق می کنی این ادعا 

ک و چند استخوانی شدیم، آیا به راستی سزا داده می شویم؟! که چون مردیم و خا را 

کاغذ چرخیده و آن ترجمه از  که خواسته بر صفحۀ  گونه  گویی عنان قلم از دست مترجم رها شده و هر 
که به آیات ربطی ندارد و خود نیز مفهوم درستی را نمی رساند. آن برآمده است؛ ترجمه ای 

ذیـَن َسـِخُروا ِمْنُهْم مـا کاُنوا ِبِه َیْسـَتْهِزُؤَن )أنبیاء: 
َّ
َقـِد اْسـُتْهِزَئ ِبُرُسـٍل ِمـْن َقْبِلـَك َفحـاَق ِبال

َ
- َو ل

ک شده است  41(: به تحقیق استهزاء و تحقیر شده است انبیایی پیش از آنها و برطرف و پا
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آنچه استهزاء می کردند.

بررسی: 
گویـا مترجـم بـدون نـگاه بـه آیـات بـا اتـکا بـه حافظـه آنهـا را ترجمـه می کـرده اسـت، یعنـی در ذهـن او    .1
کـه در ترجمـۀ آن می نویسـد:  کـه بـا ضمیـر خطـاب اسـت، »َقبِلِهـم« بـا ضمیـر غایـب بـوده اسـت  »َقْبِلـَك« 

»پیش از آنها«. 

ک شـده اسـت« برگردان شـده اسـت، در حالی  که مترجـم در معنای  2. در اینجـا »حـاَق« بـه »برطـرف و پـا
»حـاَق« می نویسـد: »فاألصـل الواحـد فـي هذه الماّدة هـو النزول مع قید اإلحاطة والسـلطة، ولیس معناها 
کـه یـک اصـل هـم دارد، فرودآمـدن بـا قیـد  مطلـق النـزول وال مطلـق اإلحاطـة:2 اصـل در معنـای ایـن مـاده 
اسـتهزاء می کردنـد«  آنچـه  اسـت  ک شـده  پـا و  »برطـرف  وانگهـی  اسـت«.  تسلط داشـتن  و  احاطه کـردن 

نامفهوم است. 

که معنایی از آن در ترجمه نیامده است. گویا در آیه نبوده است  ذیَن َسِخُروا ِمْنُهْم« 
َّ
3. عبارت »ِبال

َقـِد اْسـُتْهِزَئ ِبُرُسـٍل ِمْن َقْبِلـَك َفحاَق 
َ
کـه عیـن ایـن آیـه در سـورۀ َانعـام، آیـۀ 10 آمده اسـت: »ل گفتنـی اسـت 

کـرده اسـت: »هـر آینـه بـه تحقیـق اسـتهزاء و  َن« و چنیـن ترجمـه  کاُنـوا ِبـِه َیْسـَتْهِزُؤ ذیـَن َسـِخُروا ِمْنُهـْم مـا 
َّ
ِبال

کمّیـت کردند از  تحقیـر شـده اسـت بـه رسـوالنی پیـش از تـو. پـس نـازل و محیـط شـد به آنـان که اظهـار حا
کند، تفاوت های  گر خواننده این دو ترجمه را با هم مقایسـه  آنها، آنچه بودند به آن اسـتهزاء می کردند«. ا
بسـیاری می بینـد. ایـن تفاوت هـای فاحـش و خطاهای آشـکار نشـان می دهـد که مترجم بـا وادی ترجمۀ 

قرآن فاصلۀ دوری داشته است.

کردند از آنها« است. کمّیت  که اظهار حا ذیَن َسِخُروا ِمْنُهْم« به: »آنان 
َّ
از عجایب این ترجمه، برگردان »ال

ُکـْم )38(: 
َ
ْمثال

َ
أ َیُکوُنـوا  ُثـّمَ ال  َغْیَرُکـْم  َقْومـًا   

ْ
َیْسـَتْبِدل ـْوا 

َّ
َتَتَول ِإْن  َو ُفَقـراُء 

ْ
ال ْنُتـُم 

َ
َوأ َغِنـّيُ 

ْ
ال َواهلُل   -

ید عوض می کند قومی را  گر دوسـت بدار خداوند بی نیاز اسـت و شـما نیازمندان هسـتید و ا
غیر از شما سپس نباشند مانندهاى شما.

ْوا« در اینجا مانند 
َّ
ید« برگردانده شده است، در حالی  که »َتَتَول ْوا« در این آیهبه »دوست بدار

َّ
بررسی: »َتَتَول

یـد؛ زیـرا ایـن معنا با  ی برتابیـد« و »اعـراض کنیـد« اسـت، نـه دوسـت بدار بسـیاری از آیـات بـه معنـای »رو
گر شـما از  جایگزیـن انسـان هایی دیگـر بـه  جـای مخاطبان مناسـبت دارد. بنابراین مفاد آیه این اسـت: »ا
که آنها همانند شـما در سـرپیچی  ی برتابید، خداوند مردمی دیگر جایگزین شـما می کند  دسـتور خدا رو
که مشترک لفظی در قرآن نیست و یک واژه  گویی مترجم چون بر این باور است  از فرمان خدا نیستند«. 

کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 332. 2. التحقیق في 
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کند.  ید« معنا  ْوا« را به »دوست بدار
َّ
که »َتَتَول نمی تواند بیش از یک معنا داشته باشد، او را واداشته است 

مترجم می نویسد: 
االشـتراكاللفظـّيبمعنـیکـونلفـظمشـترکابینمعنییـنأومعانيبنحـوالداللـةالحقیقّیةوعند
سـّیمافيکلماتالقرآنالکریم:3اشـتراکلفظی قـوممعّیـنغیـرموجـودفيکلماتالعربوال
زبانعرب بهاینمعناکهیکلفظدومعنایحقیقیوبیشترداشتهباشددرمیانیکقوم،در

کریم. کلماتقرآن وجودندارد،بهویژهدر

کـه مترجـم بـه ایـن بـاور پایبنـدی نشـان نمی دهـد و یـک لفـظ را در آیـات همسـان  ولـی شـگفت اسـت 
کنید« ترجمه می کند:  ْوا« را در آیۀ 16 فتح به »پشت 

َّ
گون معنا می کند، از جمله »َتَتَول گونا

لیمـًا: هـر گاه پشـت کنیـد به آن طـوری که در 
َ
ْبُکـْم َعذابـًا أ ِ

ّ
ْیُتـْم ِمـْن َقْبـلُ ُیَعذ

َّ
ـْوا َکمـا َتَول

َّ
ِإْن َتَتَول َو

کرد. گرفتار خواهد  کردید، خداوند به عذاب شدیدى شما را  گذشته 

ْن َیْضـِرَب َمَثـاًل مـا َبُعوَضـًة َفمـا َفْوَقهـا )بقـره: 26(: بـه تحقیـق خداونـد 
َ
- ِإّنَ اهلَل ال َیْسـَتْحیي  أ

متعال خود را حفظ نمی کند از اینکه براى توضیح و بیان حقیقت مثلی را بزند، چیزی را که 
تر از آن. پشه خرد باشد یا باال

که »إستحیاء« به معنای طلب حیات و زندگی است و معنای دیگری  بررسی: مترجم بر این باور است 
ندارد. او می نویسد: 

ى خود از جهات عیب و ضعف باشد.4 استحیاء به معنی طلب حیات از راه نگهدار

 نیز می نویسد: 
لـت بـه طلـب و درخواسـت  اسـتحیاء: از حیـات اسـت بـه معنـی زنده بـودن و اسـتفعال دال

می کند، یعنی درخواست کردن حیات.5 

 اهلَل ال َیْسَتْحیي« اعمال کند. از سویی نمی خواهد برای »استحیاء« 
َ

مترجم می خواهد این معنا را در »ِإّن
دو معنـا را بـاور کنـد و از سـوی دیگـر اینکـه خـدا بـرای خـود طلب حیات کنـد را معنایی ناجـور می بیند و 
 اهلَل ال َیْسـَتْحیي« 

َ
کـردن »ِإّن از سـوی سـوم مجـاز و ماننـد آن را در قـرآن روا نمی شـمرد. در نتیجـه در معنا

سـخت دچار مشـکل می شـود و سـرانجام می نویسـد: »خداوند متعال خود را حفظ نمی کند«. حال باید 
که »خدا خود را حفظ نمی کند« به چه معناسـت؟ آیا به معنای »خودداری نمی کند« اسـت؟ یا  پرسـید 
معنایی دیگر در ذهن نویسنده است؟ در  هر حال با معنایی که برای »استحیاء« بیان کرد، فاصله گرفته 

کلمات القرآن الکریم، ج 1، ص 9. 3. التحقیق في 
4. تفسیر روشن، ج 1، 138.

5. همان، ص 254.
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اسـت. خوشـبختانه پـس از چنـدی دسـت از ایـن معنـا برمـی دارد و لقایـش را بـه عطایش می بخشـد و آیۀ 
« را این گونه  َحـّقِ

ْ
ِبـّيَ َفَیْسـَتْحیي  ِمْنُکـْم َواهلُل ال َیْسـَتْحیي  ِمَن ال کاَن ُیـْؤِذي الّنَ  ذِلُکـْم 

َ
53 سـورۀ احـزاب: »ِإّن

ترجمه می کند: 
این معنی موجب ایذاى پیغمبر خدا گردد. پس او شـرمنده می شـود که جلسـه را به هم زند و 

خداوند از ذکر حّق خجل نخواهد شد. 

ی اْسِتْحیاٍء« )قصص: 25( می نویسد: 
َ
و نیز در ترجمۀ این آیه: »َفجاَءْتُه ِإْحداُهما َتْمشي  َعل

پس آن دو زن آب را بردند و یکی از آنها برگشته و با حیاء و خجلت آمده .... 

کـردن  چنان کـه خواننـدگان محتـرم مالحظـه می کننـد مترجـم در ایـن دو آیـه »اسـتحیاء« را بـه شـرم و حیا
معنـا می کنـد و از آن بـاور دسـت می کشـد. چنان کـه اهـل لغت و مفسـران می گویند که »اسـتحیاء« گاه از 

گاه از »حیاء« به معنای شرم کردن.6 گرفته می شود و  »حیاة« به معنای زنده خواستن 

ـوا مـا جاَءنا ِمْن 
ُ
ْن َتُقول

َ
ُسـِل أ ُکـْم َعلـی  َفْتـَرٍة ِمـَن الّرُ

َ
ـُن ل نا ُیَبّیِ

ُ
ِکتـاِب َقـْد جاَءُکـْم َرُسـول

ْ
ْهـلَ ال

َ
- یـا أ

که روشن می کند  کتاب به تحقیق آمد شما را فرستادۀ ما  َبشیٍر َوال َنذیر )مائده: 19(: اى اهل 
یید نیامده اسـت ما را از بشـارت  ى سسـتی و ضعف از رسـوالن، از اینکه بگو براى شـما بر رو

دهنده اى و نه ترساننده اى .

بررسـی: »َفتـرة« بـه دو معنـا آمـده اسـت: سسـتی و فاصلـۀ میـان دو پیامبـر؛ چنان کـه فاصلـۀ بیـن انگشـت 
سـَبابه و شـصت را نیـز ِفتـر می گوینـد.7 مترجـم بـر اسـاس ایـن گمان که یـک واژه نمی تواند دو معنا داشـته 
ُسـِل« را چنیـن معنـا می کنـد: »سسـتی و ضعـف از رسـوالن« و خواننـده جـز ایـن معنـا  باشـد، »َفْتـَرٍة ِمـَن الّرُ
درنمی یابد که پیامبران پیشین سستی و ضعفی نشان داده بودند. ضمنًا »ِمن« در »ما جاَءنا ِمْن َبشیٍر َوال 
کیـد و انعکاس دادن معنای  کیـد اسـت. بنابرایـن به »از« ترجمه نمی شـود، بلکه برای رسـاندن تأ َنذیـر« تأ
»ِمن« می توان نوشـت: »هیچ بشـارت دهنده و هیچ هشـداردهنده ای برای ما نیامد«. گویی ترجمۀ »ِمن« 

که برای »ِمن« بیش از یک معنا نیست! به »از« در این موارد نیز برخاسته از این باور مترجم است 

ْیِهـْم ال َیْرِجُعـوَن )یـس: 31(: آیـا ندیدند که ما 
َ
ُهـْم ِإل ّنَ

َ
ُقـُروِن أ

ْ
ُهـْم ِمـَن ال

َ
ْکنـا َقْبل

َ
ْهل

َ
َکـْم أ ـْم َیـَرْوا 

َ
 ل

َ
- أ

کـت رسـانیدیم پیـش از زمان آنهـا که نتوانند آنها برگشـتی  چقـدر از زمان هـای گذشـته بـه هال
داشته باشند.

بررسی: اهل لغت برای »َقرن« چند معنا ذکر می کنند، از جمله مردم یک عصر. راغب می نویسد: 

6. ر.ک به: معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 122.
7. ر.ک به: لسان العرب، ج 5، ص 43- 44.
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که در یک  گفته می شـود  ُمْقَتِرُنوَن  في زمن واحد و جمعه  ُقُروٌن :8 قرن به مردمی 
ْ
َقْرُن : القوم  ال

ْ
ال

رۀ زمانی باشند و جمع آن ُقرون است.  دو

کـه دارد، یـک معنـا بـرای آن می شناسـد و آن زمـان اسـت. در نتیجـه »قـرون«  گمانـی  ولـی مترجـم بـر پایـۀ 
ک کـردن زمان های  در آیـۀ مذکـور را »زمان هـا« ترجمـه می کنـد، ولـی فکـری بـرای این معنـا نمی کند که هال
که زمان همواره و آن به  گذشته به چه معناست و خواننده چه تصوری از آن دارد. آیا خواننده نمی پرسد 
گـر مترجم بر اسـاس واقعیت، نه پندار خویش »قرون« را به مردمان  آن دارد از میـان مـی رود؟ در حالـی  کـه ا
و امت ها معنا می کرد، مفاد آیه روشـن بود و توهمی برای خواننده پیش نمی آمد. شـاهد اینکه »قرون« به 
ْیِهْم ال َیْرِجُعوَن« به 

َ
ُهْم ِإل

َ
ّن
َ
معنای مردمان و امت هاست، نه زمان ها بازگشت ضمیرهای جمع مذکر در »أ

که ویژۀ مردم و مانند آنان است. آن است 

که »قرن« نمی تواند همواره به معنای زمان باشـد. پس در برخی از  گویی مترجم پس از چندی درمی یابد 
آیات آن را به مردم و مانند آن برگردان می کند، از جمله: 

ُکْم )انعـام: 6(: آیا 
َ
ـْن ل ْم ُنَمّکِ

َ
ْرِض مـا ل

َ ْ
اُهـْم ِفـي األ ّنَ

َ
ْکنـا ِمـْن َقْبِلِهـْم ِمـْن َقـْرٍن َمّک

َ
ْهل

َ
َکـْم أ ـْم َیـَرْوا 

َ
 ل

َ
أ

که تمکن دادیم آنها را در زمین .  گروهی  کردیم از پیش از ایشان از  ک  ندیدند چقدر هال

چنان که مالحظه می شود مترجم »َقْرٍن« در این آیه را به »گروه« معنا می کند: 
ُقُروِن )طه: 128(: آیا متنّبه نکرده است آنها را که چقدر 

ْ
ُهْم ِمَن ال

َ
ْکنا َقْبل

َ
ْهل

َ
َکْم أ ُهْم 

َ
ْم َیْهِد ل

َ
 َفل

َ
أ

گذشته.  کردیم از مردم  ک  هال

»قرون« در این آیه نیز به »مردم« معنا شده است.  

ماِء )بقره: 29(: سپس برقرار شده است به  سوی بلندى. ی الّسَ
َ
- ُثّمَ اْسَتوى  ِإل

کرد بر آسمان ها. ت: 11(: سپس احاطه 
َ
ل ماِء )ُفّصِ ی الّسَ

َ
- ُثّمَ اْسَتوى  ِإل

گـر کسـی متـن آیـه را  کـه ا کامـاًل یکسـان اند، ولـی ترجمه هـا متفاوت انـد؛ به گونـه ای  بررسـی:آیـات یادشـده 
که ترجمه ها از دو آیۀ متفاوت است. نبیند، تردید نمی کند 

تفاوتدوترجمه 
که  کرد«  1.در ترجمۀ نخست »اْسَتوى« به »برقرار شده« برگردانده شده است و در ترجمۀ دوم به »احاطه 

دو معنای متفاوت اند.
2. در ترجمۀ نخست »إلی« به »به  سوی« معنا شده و در ترجمۀ دوم به »بر«.

8. مفردات الفاظ القرآن، ص 667.
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3. در ترجمۀ اّول »»بلندی« معادل »سماء« دانسته شد و در ترجمۀ دوم »آسمان ها«.
« به  ک آنها ترجمۀ »ُثّمَ 4. در ترجمۀ اّول »سـماء« مفرد و در ترجمۀ دوم جمع معنا شـده اسـت. تنها اشـترا

»سپس« است.

تفـاوت  ترجمـه بـرای عبارت هـای یکسـان در ترجمـۀ آقـای مصطفـوی پرشـمار اسـت و نشـان می دهـد که 
ایشـان بـه یـک مبنـای درسـت و اسـتوار در ترجمـه دسـت نیافتـه اسـت و از آن رو که پیـش از ترجمۀ قرآن، 
کرده اسـت، معلوم می شـود ایشـان  کلمات القرآن بررسـی  کلمات آن را به تفصیل در کتاب التحقیق فی 

کارساز ندیده است. کرده و آن را در ترجمۀ قرآن  به آن تحقیقات لغوی پشت 

کرد بر عرش َعْرِش )اعراف: 54(: سپس برقرار و اعتدال پیدا 
ْ
ی ال

َ
- ُثّمَ اْسَتوى  َعل

گشت بر عرش. َعْرِش )یونس: 3(: سپس مستولی 
ْ
ی ال

َ
- ُثّمَ اْسَتوى  َعل

گشت بر باالى عرش. َعْرِش )رعد: 2(: سپس برقرار 
ْ
ی ال

َ
- ُثّمَ اْسَتوى  َعل

کـرده اسـت بـه آن بـه  گرفتـه و احاطـه  َعـْرِش )فرقـان: 59(: و سـپس قـرار 
ْ
ـی ال

َ
- ُثـّمَ اْسـَتوى  َعل

 عنوان بودن در باالى عرش.

بررسـی: تفـاوت ترجمه هـای یادشـده مربـوط بـه معنـای کلمـۀ »إسـتوی« اسـت. مترجـم بـرای »اسـتواء« در 
آیـۀ اعـراف دو عنصـر یـاد می کنـد: »قرارگرفتـن و اعتدال یافتـن« و در سـورۀ یونـس معنـای دیگـری بـرای آن 
که آن »مستولی شـدن«، یعنی تسـلط یافتن اسـت و در سـورۀ یونس از یک عنصر یاد می کند  بیان می کند 
و آن برقرارگشـتن اسـت و از قید اعتدال می گذرد. سـرانجام در سـورۀ فرقان به جای اعتدال، احاطه کردن 
را مـی آورد. اینهـا و ده هـا نمونـۀ دیگر به روشـنی می نمایاند که نوعی اضطـراب در معانی کلمات بر مترجم 
کـم اسـت و نمی توانـد تصمیـم بگیـرد. بـه گمـان بنـده ناتوانـی ایشـان در ایـن خصـوص برخاسـته از آن  حا
کـه  کـه مبنـای معانـی لغـات قـرار داده اسـت، از آن رو  کـه تحلیل هـای لغـوی نویسـنده و اصولـی را  اسـت 
که ناظر به واقعیت ها نباشـند، همواره رنگ  سـاختگی اسـت، لرزان اسـت؛ چون تحلیل های سـاختگی 

گذارند. عوض می کنند و موقعیت ها در آنها تأثیر 

ُهـْم )آل عمـران: 195(:پـس خواهنـده جـواب دادن و نفـوذ شـد بـراى آنهـا  ّبُ ُهـْم َر
َ
- َفاْسـَتجاَب ل

ردگارشان. پرو

بـه  اسـت  آن  اسـتفعال  بـاب  کـه  را  »إسـتجابة«  و  »پاسـخ دادن«  بـه معنـای  را  بررسـی: مترجـم »جـواب« 
ُهـْم« را چنیـن ترجمـه می کنـد: »پـس  ّبُ ُهـْم َر

َ
معنـای »طلـب جـواب« می دانـد. بـر ایـن اسـاس »َفاْسـَتجاَب ل

خواهنده جواب دادن و نفوذ شد براى آنها پروردگارشان«. عبارت این معنا را عرضه می کند که »خداوند 
که  که نفوذ داده شـوند«. حال باید پرسـید  کرد  که به آنان جواب داده شـود و درخواسـت  کرد  درخواسـت 
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که آنان را پاسـخ دهد و چه چیز را برای آنها نفوذ دهد؟ در ترجمۀ آیۀ 172  کسـی خواسـت  خداوند از چه 
که خواهان قبول و پذیرش هستند  ُسوِل« می نویسد: »آن کسانی  ذیَن اْسَتجاُبوا هلِِل َوالّرَ

َّ
سورۀ آل عمران: »ال

کـه مؤمنـان از چـه  بـراى پـروردگار خودشـان و بـراى رسـول او«. بی شـک ترجمـه ایـن سـؤال را پدیـد مـی آورد 
کند؟! کند و بپذیرد؟! وانگهی چه چیزی را برای خدا و برای رسول او قبول  که قبول  کسی می خواهند 

این در حالی است که اهل لغت و اهل ادب و مفسران می گویند چه بسا در باب استفعال معنای طلب 
کیـد باشـد. در نتیجـه »اسـتجاب« را بـه معنـای »أجـاب« می داننـد و آیـۀ  کـی از تأ لحـاظ نشـود و تنهـا حا
ُسـوِل« را چنیـن ترجمـه می کننـد: »کسـانی کـه دعـوت خدا  ذیـَن اْسـَتجاُبوا هلِِل َوالّرَ

َّ
172 سـورۀ آل عمـران: »ال

و پیامبـرش را اجابـت کردنـد« و آیـۀ 195 سـوره را این گونـه معنـا می کننـد: »پس پروردگارشـان دعاى آنها را 
اجابت نمود«.

مترجـم نیـز پـس از چنـدی درمی یابـد کـه بایـد از بـاور خـود عقب نشـینی کنـد و بپذیـرد کـه باب اسـتفعال 
به جـز طلـب معنـای دیگـری نیـز دارد. پـس در آیـات متعـددی اسـتجابت را همچـون دیگـر مترجمـان بـه 

اجابت کردن، و نه طلب اجابت کردن معنا می کند؛ مانند: 
ردگار شـما را  ُکـْم )انفـال: 9(: زمانـی که پناه می طلبیدید پرو

َ
ُکـْم َفاْسـَتجاَب ل ّبَ ِإْذ َتْسـَتغیُثوَن َر

کرد براى شما. پس اجابت 

ُحْسنی  )رعد: 18(: براى کسانی که اجابت نمودند براى فرمان های 
ْ
ِهُم ال ّبِ ذیَن اْسَتجاُبوا ِلَر

َّ
ِلل

خداوند متعال پاداش نیکو باشد.

ُکـْم ِلمـا ُیْحییُکـْم )24(: أى آنـان کـه ایمـان  ُسـوِل ِإذا َدعا ذیـَن آَمُنـوا اْسـَتجیُبوا هلِلَِّ َوِللّرَ
َّ
َهـا ال ّیُ

َ
یـا أ

ردنـد اجابـت کنیـد بـراى خداونـد و براى رسـول خدا، زمانی که بخواند شـما را به آنچه زنده  آو
می کند شما را.

ْشـُهٍر َفِإْن فاُؤ َفِإّنَ اهلَل َغُفوٌر َرحیٌم )بقره: 226(: براى 
َ
َبَعِة أ ْر

َ
ُص أ وَن ِمْن ِنسـاِئِهْم َتَرّبُ

ُ
ذیَن ُیْؤل

َّ
- ِلل

کسانی که اظهار سستی و تأخیر می کنند از زن های خودشان، الزم است صبر و انتظار چهار 
گر از فکر خود برگشـتند، پس به تحقیق خداوند متعال آمرزنده و مهربان  ماه را داشـت. پس ا

است.

وَن ِمْن ِنسـاِئِهْم« به »اظهار سسـتی و تأخیر می کنند از زن های خودشـان« معنا شـده اسـت. 
ُ
بررسـی: »ُیْؤل

کـه اعـالن  یافـت چـه معنایـی را از ایـن جملـه دارد؟ آیـا بـه ایـن معناسـت  مترجـم از خواننـده انتظـار در
کارهـای محولـه را بـا تأخیـر  کارهـا و وظایفشـان سسـتی می کننـد و  کـه زنانشـان در انجـام دادن  می کننـد 
انجـام می دهنـد یـا ابـراز می دارنـد خودشـان دربـارۀ زنانشـان سسـتی می کننـد و کارهایی را که زنـان از آنها 
انتظـار دارنـد، به موقـع انجـام نمی دهند و بهتأخیر می اندازند؟ وانگهی آیا ابراز و اظهار موضوعیت دارد یا 



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
نقدنگاشت  ترجمه های شرآنی )2( 235

وَن« به هر معنایی باشـد، در آن معنای 
ُ
کافی اسـت؟ در حالی  که »ُیْؤل کنند  که عماًل ابراز و اظهار  همین 

کـه اظهـار  ذیـَن َیکُتُبـوَن« نوشـته شـود: »کسـانی 
َّ
کـه در معنـای »ال اظهـار و ابـراز نیسـت. ماننـد ایـن اسـت 

نوشتن می کنند«.

وَن« سـوگندخوردن 
ُ
کـه »ایالء« مصـدر »ُیْؤل آیـا بهتـر نبـود همان گونـه کـه در لغـت بـه آن تصریح شـده اسـت 

بـر تـرک آمیـزش اسـت، آیـه این گونـه معنـا می شـد: »بـراى کسـانی کـه بـه تـرک آمیـزش بـا زنـان خود، سـوگند 
کرد  که باید اذعان  که معنایی روشن و برابر معنای لغوی و اصطالحی است. اینجاست  می خورند ...« 
که تحقیقات لغوی نویسنده آبی به آسیاب فهم قرآن نمی ریزد، بلکه مانع فهم درست آیه می شود و قرآن 

کتابی نامفهوم جلوه می دهد. را 

ْشُهٍر« می آورد: »الزم است صبر و انتظار چهار ماه را داشت«. ترجمه این 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ُص أ مترجم در ترجمۀ »َتَرّبُ

کشـد؛ زن یا مرد؟ وانگهی  کند و انتظار  کسـی الزم اسـت چهار ماه صبر  که بر چه  سـؤال را برمی انگیزاند 
که آن گاه که مردی قسم  ذیَن« برمی آید این است 

َّ
لزوم از کجای آیه به دست می آید؟ آنچه از »الم« در »ِلل

می خورد با همسـرش آمیزش نکند، او حق دارد چهار ماه بر سـوگندش وفادار باشـد. در ترجمۀ »َفِإْن فاُؤ« 
گر از فکر خود برگشتند«. آنچه در جملۀ قبل گذشت اظهار سستی و تأخیر بود نه فکر  آمده است: »پس ا

و خیال؛ لذا »فکر« هیچ جایگاهی در ترجمه ندارد.

ـاِئلیَن َوِفـي  ـبیِل َوالّسَ کیَن َواْبـَن الّسَ َمسـا
ْ
َیتامـی  َوال

ْ
بـی  َوال ُقْر

ْ
ـِه َذِوي ال  َعلـی  ُحّبِ

َ
مـال

ْ
-  َوآَتـی ال

ایتـام و  و  یشـاوندان  بـر خو بـا دوست داشـتن آن  امـوال خـود  از  رد  بیـاو قـاب  )بقـره: 177(:  الّرِ
گردن ها. که در راه است و درخواست کنندگان انفاق و در آزادى  کسی را  مسکینان و 

بیِل« به »کسی که در  بررسی: در ترجمۀ این آیه ضعف هایی چند دیده می شود. از جمله ترجمۀ »اْبَن الّسَ
ـبیِل« اصطالحی برای مسـافر در راه مانده اسـت که زاد و توشـه ای ندارد  راه اسـت«، در حالی  که »اْبَن الّسَ
که در راه ماندگارند« برمی گرداند و در  ـبیِل« را به »آنهایی  که به وطن خود برگردد. در آیۀ 60 توبه، »اْبَن الّسَ
که  آیۀ 26 سورۀ إسراء آن را به »درمانده در راه« ترجمه می کند و در آیۀ 38 سورۀ روم آن را معادل »افرادی 
در سـفرند« می داند و سـرانجام در آیۀ 7 سـورۀ حشـر آن را به »افراد مسـافر درمانده«  ترجمه می کند. تفاوت 
بیِل« آشکار است. در مواردی هر مسافری را شامل می شود و  و اختالف تعبیرهای یادشده برای »اْبَن الّسَ
که در مواردی »اْبَن  در مواردی به »مسافر درمانده« اختصاص می یابد. تفاوت و اختالف دیگر این است 

بیِل« مفرد معنا شده و در آیاتی جمع ترجمه شده است. الّسَ

قاب« به »در آزادى گردن ها« اسـت. در ترجمۀ  ضعـف دیگـر در ترجمـۀ آیـۀ 177 سـورۀ بقـره ترجمۀ »ِفي الّرِ
قاِب« نیز می نویسد: »به تحقیق صدقه ها براى فقراء  ُفَقراِء ... َوِفي الّرِ

ْ
َدقاُت ِلل َما الّصَ

َ
آیۀ 60 سورۀ توبه: »ِإّن

 َرَقَبٍة )بلد: 12 و 13( را این گونه ترجمه می کند: 
ُ

َعَقَبُة * َفّك
ْ
ْدراَك َما ال

َ
گردن ها« و آیۀ »َوما أ ... و براى آزادى 
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کـه چیسـت عقبـه * بـاز و آزادکردن گردن اسـت«. گمـان نمی رود هیچ مخاطبـی از »آزادکردن  »نمی دانـی 
گردن چیسـت  که آزادی  کند، بلکه متحیر می مانند  یافت  گردن« معنایی در گردن ها« و »باز و آزادکردن 
کـه »رقبـة« مفـرد »ِرقـاب«  کـرد. ایـن در حالـی  اسـت  کـه می تـوان از صدقـات و انفاقـات بـرای آن اسـتفاده 

کار می رود. راغب می نویسد:  گردن در معنای برده نیز به  عالوه بر 
َقَبُة: اسم للعضو المعروف، ثّم یعّبر بها عن الجملة، وجعل في الّتعارف اسما للممالیك،  الّرَ
کمـا عّبـر بالـّرأس وبالّظهـر عـن المرکوب ک رقبه: نام عضو معروف بدن )گردن( اسـت. سـپس 
آن را در تمـام سـر و بـدن بـه  کار بردنـد و در عـرف آن را بـراى بـردگان نیز بـه کار می برند. چنان که 

گفته می شود و مراد از آن مرکب سواری است.9 ظهر )پشت( و رأس )سر( 

گردن هـا« ناجـور اسـت و مخاطـب  قـاب« بـه »در آزادى  کـه ترجمـۀ »ِفـي الّرِ بعیـد اسـت مترجـم درنیابـد 
پایش را بسـته  کـه ایشـان در بحـث لغت بر آن اصرار دارد، دسـت و معنایـی از آن نمی فهمـد، ولـی اصولـی 
اسـت. از یک  سـو گمان می کند که در قرآن کلمه ای نیسـت که دو معنا یا بیشـتر داشـته باشـد10 و از سوی 
گردن است نمی تواند به معنای برده  که به معنای  دیگر َمجاز را نیز در قرآن نمی پسندد.11 بنابراین »َرَقَبة« 

هم باشد؛ نه حقیقتًا چون یک لفظ دو معنا ندارد و نه مجازًا چون مجاز در قرآن نیست.

که آن مبانی پاسخگوی  که مترجم مبانی خود را فراموش می کند یا می بیند  ی داده است   البته بسیار رو
بیان معانی قرآن نیسـت؛ از جمله در ترجمۀ »رقبة« در آیۀ 92 سـورۀ نسـاء از مبنای خود دسـت برمی دارد 

و همچون دیگر مترجمان و مفسران »رقبة« را برده معنا می کند: 
 َفَتْحریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة: نباشـد براى 

ً
 َوَمـْن َقَتلَ ُمْؤِمنًا َخَطأ

ً
 َخَطـأ

َّ
ْن َیْقُتـلَ ُمْؤِمنـًا ِإال

َ
َومـا کاَن ِلُمْؤِمـٍن أ

که بکشد مؤمنی را به خطا، پس بر او  کسی  ى خطا و  مؤمنی اینکه بکشد مؤمنی را مگر از رو
که مؤمن باشد. است آزادکردن بنده ای 

کـرده   ِلَغْیـِر اهلِل ِبـِه )مائـده: 3(:  حـرام 
ِهـلَّ

ُ
یـِر َومـا أ ِخْنِز

ْ
ْحـُم ال

َ
ُم َول

َ
َمْیَتـُة َوالـّد

ْ
ْیُکـُم ال

َ
َمـْت َعل - ُحّرِ

یخته شود براى غیر خدا به آن . شده است بر شما میته و خون و گوشت خوک و آنچه خون ر

 ِلَغْیـِر اهلِل ِبِه« این معنا را 
َ

ِهّل
ُ
یختـه شـود بـراى غیر خدا بـه آن« در ترجمۀ »ما أ بررسـی: عبـارت »آنچـه خـون ر

که برای غیر خدا باشـد، اما  یخته شـود حرام اسـت؛ البته خونی  که خون به آن ر که »هر چیزی  می رسـاند 
یخته شـده باشـد«.  یختـه شـود، حـالل اسـت بـه شـرط اینکه آن خـون برای خدا ر کـه خـون بـه آن ر چیـزی 
 ِبـِه ِلَغْیِر اهلِل« 

َ
ِهّل

ُ
ِخْنزیِر َوما أ

ْ
ْحـَم ال

َ
َم َول

َ
َمْیَتـَة َوالّد

ْ
ْیُکُم ال

َ
َم َعل ما َحـّرَ

َ
در ترجمـۀ آیـۀ مشـابه آیـۀ سـورۀ مائـده: »ِإّن

می نویسد: 

9. مفردات الفاظ القرآن، ص 362.
کلمات القرآن الکریم، ج 1، ص 9. 10. ر.ک به: التحقیق في 

11. همان.
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 بـه تحقیـق هـر آینـه ممنـوع و حـرام کـرده اسـت خداونـد متعـال بـر شـماها مؤمنیـن، مـرده اى را 
یخته شـده  که به وسـیله آن خون ر که مردار شـده اسـت و خون را و گوشـت خوک را و آنچه را 

است به عنوان غیر خدا. 

که به وسیلۀ  که »چیزی   ِلَغْیِر اهلِل ِبِه« جوری دیگر معنا شده است و مفادش این است 
َ

ِهّل
ُ
در این آیه »ما أ

 
َ

ِهـّل
ُ
یختـه شـده باشـد حـرام اسـت؛ البتـه آن چیـز عنـوان غیرخدایـی داشـته باشـد« و در آیـۀ: »أ آن خـون ر

ِلَغْیـِر اهلِل ِبـه« )انعـام: 145( این گونـه برگـردان شـده اسـت: »خوانـده شـود براى غیر خداوند بـه آن ذبح« و در 
کنند براى غیر خدا«. تفاوت اساسـی دو  چهارمین مورد، یعنی آیۀ 115 سـورۀ نحل می نویسـد: » آنچه آواز 
یخته  شـده باشـد« و در  « اسـت. در دو مورد اّول آن را »ر

َ
ِهّل

ُ
مورد اخیر با دو مورد پیشـین تفاوت معنای »أ

دو مورد دیگر »خوانده شده باشد« معنا می کند؛ زیرا ایشان در تحقیقات لغوی اش به این نتیجه رسیده 
یختن شدید و یک دفعه است:  « به معنای ر

َ
ِهّل

ُ
که »إهالل« مصدر »أ

أّن األصـل الواحـد فـي المـاّدة هـو انصبـاب بشـّدة انصبـاب دفعـة:12 اصـل در معنـای این ماده 
یختن یک  دفعه است.  یختن با شدت و ر ر

گرفته شده است:  که »إهالل« به معنای خواندن و آوازدادن از عبری  او بر این باور است 
اما مفاهیم رفع الصوت، وصراخ المولود، والتلبیة والتهلیل، واالسـتهالل بالهالل، والهالل: 
ّیـة:13 امـا معانی بلندکردن صدا، فریاد نوزاد، لبیک گفتن و به شـکل هالل  فمأخـوذة مـن العبر

گرفته شده است.  ردن و هالل ماه، همه از عبری  ماه درآو

 ِلَغْیـِر اهلِل ِبِه« را در دو آیه برحسـب لغت عـرب معنا می کند و در 
َ

ِهـّل
ُ
نتیجـه اینکـه مترجـم »إهـالل« در »مـا أ

که البد چیز شـگفتی باید شـمرده شـود و در هر صورت معنای روشـنی از  دو آیۀ دیگر بر طبق لغت عبری 
آیه نشان نمی دهد.

کلمات القرآن الکریم، ج  11، ص 275. 12. التحقیق في 
13. همان.




