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چکیده :نوشتار پیش رو ،بخش سوم مقاله ای است که
قسمت نخست آن در شماره ( 185آذر و دی  )1399آینه
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ترجمه مصطفوی از قرآن در کتاب تفسیر روشن ،اهتمام
ورزیده است .نگارنده در این بخش از مقاله ،ابتدا منشأ
خطاهای ترجمه را بررسی می کند و سپس با ذکر نمونه
هایی از خطاهای برخاسته از توجه نداشتن مترجم به
ادبیات زبان عرب و ابتنای ترجمه بر اصول و مبانی و
تحقیقات لغوی اش در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن ،به
نقد و واکاوی این موارد اقدام می نماید.
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) نابعة من مبادئ خمتلفة (القسم الثالث،ترمجة خمتلفة للقرآن
ّ
ّ السيد
حممد رضا صفوي
ّ  هـذا املقـال هـو القسـم الثالث من مقال ُطبع القسـم:اخلالصـة
األول
ّ ٍ
) مـن جملـة آينـه پژوهـش1399  (مـرداد وشـهر يور183 منـه يف العـدد
 وقـد تناول الكاتب فيه بالنقد ترمجة املصطفوي،)(= مـرآة التحقيـق
.)للقرآن يف كتابه تفسير روشن (= التفسير الواضح
وهـذا القسـم مـن املقـال يبـدؤه الكاتـب بالبحـث عـن منشـأ أخطـاء
ّ  ّمث ينتقـل،هـذه الترمجـة
ليبين منـاذج مـن األخطاء الناجتـة عن عدم
ّ
ّ
ّ
العربية واستناده يف الترمجة عىل
األدبية للغة
رعاية املترجم للقواعد
ّ
ّ
مبادئـه ومبانيـه وحتقيقاتـه اللغو يـة التي بيهنـا يف كتابـه التحقيـق يف
ّ بدراسة
ّ
.حتليلية هلذه املوارد
نقدية
 ليهني املقال،كلمات القرآن
ٍ
ّ
، آيات القرآن، نقد الترمجة، القرآن، تفسير القرآن:األساسية
املفردات
، نقد الكتاب، معاين الكلمات،)تفسـير روشـن (= التفسـير الواضح
ّ
ّ
ّ
،العربية
األدبية للغة
 القواعـد، العالمـة املصطفوي،ترمجـات القـرآن
ّ
.العربية
 اللغة،األدب العريب
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در دو مقالـۀ پیشـین بیـان شـد کـه ترجمـۀ مرحـوم مصطفـوی از قـرآن کریم که در تفسـیر روشـن آمده اسـت
ترجمهای نارسا و پرخطاست.
منشأ بیشتر خطاهای این ترجمه سه امر است .1 :توجهنداشتن یا توجهنکردن به ادبیات زبان عرب .2
ابتنـای ترجمـه بـر تحقیقـات لغوی ایشـان در کتاب التحقیق فی کلمات القـرآن  .3ضعف نگارش زبان
فارسی.

نمونههایی از خطاهای فاحش در این ترجمه

 َو َج َع َـل فيهـا َر واس َـي م ْـن َف ْوقهـا َو ب َـار َك فيهـا َو َق َّـد َر فيهـا َأ ْق َواتهـا فـي َأ ْر َب َع ِة َأ َّيام َس ً
لسـا ِئ َ
ـواء ِل َّ
لين
ِ
ِ ِ
ٍ
ُ َ
(ف ِ ّصلت :)10 :و در رو ى زمين كوههايى قرار داده است و هم كشتیهايى جريان پيدا كرده
اسـت ،و ّ
معيـن كـرده اسـت بـراى آن وقتهايـى معينشـده در چهـار روز كـه برابر اسـت براى

سؤالكنندگان.
بررسی :در این ترجمه خطاهایی چند دیده میشود:
واس َي» به «کوهها» و «کشتیها» .ایشان در توضیح کلمۀ «رواسی» مینویسد:
 .1ترجمۀ َ«ر ِ
1
واس َي :جمع راسية ،سفينه و كوه كه ثابت شوند.
َر ِ
ً
ً
ایـن سـخن ّاوال بـا ادعـای نویسـنده کـه یـک واژه نمیتوانـد دو معنـا داشـته باشـد در تضاد اسـت 2.ثانیا در
آیـات متعـددی کـه کلمـۀ «رواسـی» آمـده اسـت فقـط کوههـا را در ترجمـه مـیآورد و خبری از کشـتیها در
آن نیست.
َ َ
 .2بـر ایـن فـرض کـه «رواسـی» دو معنـا داشـته باشـد ایـن کلمـه ٌ
«ج َعل» اسـت و ضمیـر «فيها» به
مفعولبه
یشـد« :خداونـد بـر روی زمیـن کوههـا و کشـتیها قـرار
«االرض» برمیگـردد .بنابرایـن بایـد اینگونـه معنـا م 
َ َ
«ج َعـل» معنـا نمیکنـد و مینویسـد« :هـم كشـتیهايى جريـان
داده اسـت» ،ولـی نویسـنده «کشـتیها» بـا

رواس فیها».
پيدا كرده است»؛ یعنی آن را فاعل برای فعل مقدر میشمرد ،به این صورت«َ :وتجری
ٍ

َ َ
«بارك فيها» در ترجمه منعکس نشده است.
 .3معنای جملۀ
ُ
َْ
« .4أقـوات» را کـه جمـع «قـوت» و بـه معنـای خوراکیهاسـت ،جمـع «وقـت» شـمرده و بـه «وقتهایـی»
ترجمه کرده است .آیا برای نویسنده این سؤال پیش نیامده است که عبارت ّ
«معين كرده است براى آن
وقتهايى معينشده در چهار روز» چه مفهومی دارد؟!
 .1تفسير روشن ،ج ،15ص .193
 .2ر.ک به :التحقيق فی كلمات القرآن الكريم ،ج  ،2ص .9
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ترجمۀ «رواسی» در دیگر آیات
آقـای مصطفـوی «رواسـی» را در آیاتـی چنـد ماننـد آیـۀ  3سـورۀ رعـد «کوههـا» معنـا میکنـد و از کشـتیها
صرفنظر میکند .در آیۀ  15سـورۀ نحل ،نه از کوه خبر میدهد و نه از کشـتی ،بلکه آن را به «لنگرهایی
سنگین» برمیگرداند و در آیۀ  61سورۀ نمل آن را «كوههاى ثابت» معنا میکند .این تفاوتها نشاندهندۀ
تزلزل مترجم در مبانی لغوی است.
َ
ُ ُُ
ٌ َ ْ َ
ْ
َ َ
ْ
َ
جاب ف ْاع َمل ِإ ّننا
قالـوا قل ُوبنـا فـي أ ِك ّن ٍـة ِم َّمـا َتد ُعونا ِإل ْي ِه َو في آذا ِننا َوق ٌر َو ِم ْن َب ْي ِننا َو َب ْي ِنك ِحُ َ ُ َ
ون (ف ِ ّصلت :)5 :گويند قلبهاى ما در پرده است از آنچه دعوت میكنيد ما را به آن،
عامل
ِ
و در گوشهاى ما سنگينى هست ،و در ميان ما و شما حجاب هست .پس عمل كنيد كه
به تحقیق ما نيز عملکننده هستيم.
بررسـی :در ترجمـۀ ایـن آیـه نیـز اشـکاالت آشـکاری دیـده میشـود کـه از بیتوجهـی و بیدقتـی نویسـنده
حکایتی روشن دارد:
ُ
 .1فعـل ماضـی «قالـوا» بـه فعـل مضـارع (گوینـد) ترجمـه شـده اسـت ،در حالـی کـه قرینـهای بـر ایـن معنـا
نیست.
َ ْ
َ
َْ
« .2تد ُعونا» صیغۀ هفتم همراه ضمیر مفعولی «نا» است .خطابهای مفرد در َ«ب ْي ِنك» و «ف ْاع َمل» قرینۀ
ایـن معناسـت ،ولـی مترجـم آن را صیغـۀ نهـم بـه شـمار آورده و آن را «دعـوت میكنيـد» معنـا کرده اسـت،
َ ْ
َ
َ َ
در حالـی کـه ا گـر صیغـۀ نهـم بـود ،بایـد بـهاینصورت میآمـد« :تدعوننـا» و بهجـای َ«ب ْي ِنـك» و «ف ْاع َمل»،
َ ُ
َ«ب ْي ِنكم» و «ف ْاع َملوا» میآمد.
َ َ
«ح ٌ
جاب» نکرهاند ،ولی این خصوصیت در ترجمه منعکس نشده است.
 .3کلمات «أ ِك ّن ٍة» و ِ
ْ
َ
َ
 .4ضمیـر مفـرد َ«ب ْي ِنـك» ضمیـر جمـع معنـا شـده اسـت .همچنیـن «ف ْاع َمـل» جمـع (عمل کنیـد) ترجمه
شده است.
َ َ
 .5مترجم «أ ِك ّنة» را در اینجا «پرده» معنا میکند ،در حالی که آن جمع ِ«کنان» است و به مطلق پوشش
گفته میشود ،نه خصوص پرده .چنانکه مترجم در دیگر آیات «پوششها» را معادل آن قرار داده است؛
َ ْ
ُُ
َ ْ
َ
َ َ ً
«ج َعلنـا َعلـى
«ج َعلنـا َعلـى قل ِوب ِه ْـم أ ِك ّنـة :قـرار دادهايـم بـر دلهـاى آنـان پوشـشها» (انعـام )25 :و
ماننـد:
َ َّ
ُ ُ ْ َ َّ
قل ِوب ِهـم أ ِكنـة :قـرار داديـم بـر دلهـاى آنهـا پوشـشهايى»( .إسـراء« )46 :أ ِكنـة» در ایـن دو آیـه «پوشـشها»
َ
ترجمه شده ،با این تفاوت که در آیۀ انعام نکرهبودن آن لحاظ نشده است.
ُ َ ُ ََ
ْ
ُ َ ُ ُ َّ
َ
خاس َ
ـرين (فصلـت :)23 :ايـن
ذ ِلك ْـم ظ ّنك ُـم الـذي ظ َن ْن ُت ْـم ِب َر ّ ِبك ْـم أ ْرداك ْـم فأ ْص َب ْح ُت ْـم ِم َـن ال ِخيـال باطـل شـما بـود كـه تصـور میكرديـد دربـارۀ خداونـد خودتـان .شـما هلاک شـدهايد و
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برگشتيد از زيانكاران شديد.
بررسی :در این ترجمه چهار ایراد نمایان است:
 .1ترجمۀ ّ
«رب» به خداوند ،در حالی که مترجم در بسیاری از آیات آن را پروردگار معنا میکند.
َ
َ ُ ُ
« .2أ ْردا» صیغۀ ّاول از مصدر «إرداء :هال ککردن» است و ضمیر مستتر آن به «ظ ّنك ُم» برمیگردد.
َ
ً
ً
« .3أ ْردا» فعـل متعـدی اسـت ،ولـی شـگفت اسـت کـه مترجـم ّاوال آن را صیغـۀ نهـم و ثانیـا آن را فعلـی
ُ
الزم که فاعل آن ضمیر «کم» اسـت پنداشـته و آن را به «هال ک شـدهايد» برگردانده اسـت .ترجمۀ درسـت
جمله« :آن پندارتان شما را به نابودی کشاند».
« .4أصبـح» در دو معنـای «دخـل فـي الصبـاح» و «صـار» بـه کار مـیرود .معلـوم نیسـت چـرا مترجـم
ََ
َ
ْ
خاس َ
ـرين»
«أ ْص َب ْح ُت ْـم» را هـم «برگشـتید» و هـم «شـدید» معنـا میکنـد و در ترجمـۀ «فأ ْص َب ْح ُت ْـم ِم َـن ال ِ
مینویسد« :برگشتيد از زيانكاران شديد».
به مناسبت واژۀ «أصبح» به ترجمۀ این آیه از مترجم بنگرید:
َ
ُْ َ َ
ُُ َ ً
قل أ َرأ ْي ُت ْم ِإ ْن أ ْص َب َح ماؤك ْم غ ْو را ُ(ملک :)30:بگو كه اگر صبح كنيد در حالی كه آب شما به
زمین فرو رفته است.
ً
َّ
در ایـن ترجمـه َ
الصبـاح» معنـا شـده اسـت ،نه به معنـای «صار» کـه ّاوال بر
«أصب َـح» بـه معنـای «دخـل فـي
ً
ُُ
ثانیا فاعل َ
«أصب َح»« ،ماؤك ْم»
خالف نظریه مترجم است که میگوید یک واژه نمیتواند به دو معنا باشد.
است ،ولی مترجم فاعل آن را ضمیر مخاطب فرض کرده و در ترجمه آورده است« :صبح كنيد».
َْْ ُ
َّ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
ُ
الس ُ ُ َ َ
َْ
ْ َ
ون * ث َّم قيل
ميـم ث َّـم ِفي الن ِار يسـجر
ناق ِه ْـم َو َّ ِ
إ ِذ الغلال فـي أع ِالسـل ي ْسـح ُبون * ِفـي الح ِ
ِ
َل ُه ْم َأ ْي َن ما ُك ْن ُت ْم ُت ْشر ُك َ
ون (غافر 71 :تا  :)73زمانى كه زنجيرها به گردن آنها باشد و سلسلهها
ِ
كشـيده مىشـوند * و در آتـش و گرمـا میباشـند * و سـپس گفتـه میشـود بـه آنهـا كـه در كجـا

شريک قرار میدهيد؟

بررسی :در ترجمۀ این آیات نیز اغالطی روشن مشاهده میشود:
«السالسل» را مبتدا و ُ«ي ْس َح ُب َ
َ
ون» را خبر را پنداشته است .بنابراین در ترجمه نوشته است« :و
 .1مترجم ّ ِ
َْْ ُ
َْ
سلسلهها كشيده مىشوند» ،در حالی که َّ
ناق ِه ْم» خبر برای آن
«الس ِ
السل» عطف به «الغالل» و «في أع ِ
َْْ ُ
ُ
َْ
الل َو َّ
ناق ِه ْم :آنگاه که غلها و زنجیرها در گردنهایشـان باشـد» .بر
اسـت؛ یعنی«ِ :إ ِذ الغ
السـل في أع ِ
الس ِ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
السـل» گرفته شـود ،بـه این دلیل که ضمیر آن خـاص ذوالعقول
ایـن فـرض کـه ُ«ي ْس َـحبون» خبـر برای «الس ِ
ُ
اسـت ،نمیتواند به َّ
السـل» برگردد ،بلکه ضمیر آن به کسـانی برمیگردد که در غل و زنجیرند و باید
«الس ِ
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«السالس ُـل ُي ْس َـح ُب َ
َ
ون ِبها :و آنها بهوسـیلۀ
برای جمله ،عبارتی حاوی ضمیر سالسـل مقدر شـمرد؛ یعنیِ ّ :
زنجیرها کشانده میشوند .»...

« .2فـي ْال َحميـم» متعلـق بـه ُ«ي ْس َـح ُب َ
ون» اسـت ،ولـی مترجـم آن را خبـر بـرای «کانـوا» گرفتـه اسـت و چنین
ِ
ِ
ترجمه کرده است« :در آتش و گرما میباشند».
 .3معنای ُ«ي ْس َج ُر َ
ون» در ترجمه نیامده است.
 .4معلـوم نیسـت ترجمـۀ َ«أ ْي َـن مـا ُك ْن ُت ْـم ُت ْشـر ُك َ
ون» به «در كجا شـريک قـرار ميدهيد» بر چـه مبنا و تحلیل
ِ
ادبی است .گویی مترجم به «ما» که به معنای چیزهاست و مراد از آن خدایان دروغین اهلشرک است
توجه نکرده ،وگرنه مینوشت :کجایند چیزهایی که شریک خدا قرار میدادید .البته مترجم در برخی از
آیات مشابه توجه نشان داده است؛ مانند:
َ
قيل َل ُه ْم َأ ْي َن ما ُك ْن ُت ْم َت ْع ُب ُد َ
ون (شـعراء :)92 :گفته مىشـود برای آنها كه كجا هسـتند آنهايی
كه پرستش میكرديد.
َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ً َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
بين (ف ِ ّصلت :)24 :پس اگر
-ف ِـإن يص ِبـروا فالنـار مثـوى لهم و ِإن يسـتع ِتبوا فما هـم ِمن المعت

صبر كرده و حركت نكنيد ،پس آتش جايگاه شما خواهد بود ،و اگر مالمت بخواهيد ،هرگز
شما از مالمتشدگان نخواهيد بود.

بررسی
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
 .1ضمیرهای غایب در «يص ِب ُروا»« ،له ْم« ،ي ْستع ِت ُبوا» و «فما ه ْم» مخاطب معنا شدهاند.
« .2إسـتیعاب» مصدر َ«ي ْس َـت ْع ِت ُبوا» به «طلب ِعتاب :درخواسـت مالمت» و «إعتاب» مصدر ُ«م ْع َت َ
بين»
بـه «عتابکـردن و سـرزنشکردن»؛ معنـا شـده اسـت .بنابرایـن جملـۀ ِ«إ ْن َي ْس َـت ْع ِت ُبوا  »...را چنیـن ترجمـه
میکنـد« :ا گـر مالمـت بخواهيـد ،هرگـز شـما از مالمتشـدگان نخواهيـد بـود»؛ یعنـی اگـر دوزخیـان تقاضـا
کننـد کـه خـدا آنـان را سـرزنش کنـد یـا فرشـتگان یـا پیامبـران آنهـا را سـرزنش کننـد ،ایـن تقاضـا پذیرفتـه
نمیشود و کسی آنها را مالمت نمیکند.
ً
معنای یادشده با چالشی سخت مواجه میشودّ :اوال مگر معقول و منطقی است که دوزخیان خواستار
ً
آن بشـوند کـه مالمتشـان کننـد .ثانیـا چـرا بر فرض تقاضای مالمـت ،آیه میفرماید« :نه ،هرگز کسـی آنها را
سرزنش نمیکند» ،در حالی که آیات متعددی حا کی است که دوزخیان مالمت میشوند.
مترجم متوجه این چالش بوده و چنین توجیه کرده است:
«عتـاب» توبيخكـردن و مالمتنمـودن اسـت و ايـن خود بهحسـاب مجازات آيد ،و كسـی كه
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مجـازات میشـود ،توبيـخ او معنـى نـدارد ،و ممكـن اسـت كـه زبـان اعتـراض بگشـايد بـراى
توبيخكردن او اضافه بر مجازات ،و تن به مجازات ندهد و توبيخ را راضى نباشد.

3

دو پاسـخ از ایـن سـخن برمیآیـد .1 :وقتـی کسـی در آتـش دوزخ عـذاب میشـود ،دیگـر معنا نـدارد که او را
توبیـخ کننـد .پـس توبیـخ نمیشـود .2 .ا گـر او را توبیخ کنند ،مجازات اضافه محسـوب میشـود و او حق
دارد که اعتراض کند که چرا عالوهبر مجازات ،مرا سرزنش هم میکنید و چهبسا همین موجب شود که
تن به مجازات ندهد و راضی نباشد که او را توبیخ کنند.
علـت اینکـه مترجـم آن معنـای پرچالـش را بـرای آیه آورده و نا گزیر به پاسـخی بس بیمنطق شـده اسـت،
ً
ً
ایـن مبناسـت کـه ایشـان بـرای یـک مـاده ّاوال بیـش از یـک معنـا را نمیپسـندد .ثانیـا معنـای هر مـاده را در
یشـمرد .بنابرایـن ا گـر عتـاب بـه معنـای سـرزنشکردن باشـد ،در «اسـتعتاب»
تمـام مشـتقات ضـروری م 
و نیـز در «إعتـاب» نیـز بایـد ایـن معنـا حضـور داشـته باشـد؛ البتـه بهاضافـۀ معنـای بـاب ثالثـی مزیـد .پس
«اسـتعتاب» طلـب عتـاب و سـرزنش اسـت و «إعتـاب» سـرزنشکردن .خروجـی ایـن دو مبناسـت کـه
مترجم را با مشـکل روبرو کرده و معنایی ناموجه از آیه و توجیهی ناموجهتر برای برو نرفت از این معضل
عرضـه کـرده اسـت ،در حالـی کـه بنـا بـر نظـر لغویان« ،اعتـاب» به معنـای «رضایتدادن» و بـ ه تعبیر دیگر
زدودن عتـاب و سـرزنش و «اسـتعتاب» ،یعنـی درخواسـت رضایـت و بـهتعبیری دیگر درخواسـت زدودن
مالمت است .فیروزآبادی مینویسد:
الع ْتبـىَ ،كأ ْع َت َبـهَ ،وط َل َب إليه ُ
واس َـت ْع َت َبهْ :أعطـاه ُ
ُ
الع ْت َبـى ،بالضـمّ :الرضـاْ ،
الع ْت َبـىُ 4:عتبی به
ِ
َ
معنـای خرسـندی اسـت و ْ
«اس َـت ْع َت َبه» ،یعنـی از او خرسـند شـد؛ ماننـد« :أ ْع َت َبـه» [کـه آن هـم
بـه معنـای از او خرسـند شـد ،اسـت] و ْ
«اس َـت ْع َت َبه» در معنـای درخواسـت خرسـندی کـرد نیـز
به کار میرود.
بر این اساس جملۀ َ«و إ ْن َي ْس َت ْع ِت ُبوا َفما ُه ْم ِم َن ْال ُم ْع َت َ
بين» اینگونه معنا میشود« :و اگر دوزخیان در پی
ِ
رضای الهی باشند ،از کسانی نیستند که از آنان خشنودی حاصل شود».

یجـای ترجمـه کار را بـر او سـخت کرده و ترجمههایـی نامفهوم و ناموجه
مبانـی یادشـده از مترجـم در جا 
از آیات قرآن عرضه کرده است .نمونههایی از این قبیل:

معنای قرض
ایشان برای «قرض» یک معنا میشناسد و آن بریدن و جداکردن است:
ج  ،15ص .263
 .3تفسير روشن ،
 .4القاموس المحيط ،ج ،1ص .13
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َ َ َّ
َ ُ َُ َ ْ ً
َ َ ً
ًَ
ْ ُ
عافا َك َ
ثير ًة( .بقره)245 :
ضاعفه له أض
م ْن ذا الذي ُيق ِرضـ
اهَّلل ق ْرضا َح َسنا ف ُي ِ
پس آیه را چنین ترجمه میکند:
كيسـت آن کسـی که جدا مىكند براى خداوند جداكردن نيكو .پس افزون مىكند آن را براى
او.
ٌ
بررسـی :اگر ُ«یقر ُض» به معنای «جدا کند» باشـدَ ،
«اهَّلل» مفعولبه آن اسـت و مفاد جمله چنین میشـود:
ِ

«و هر کس جدا کند خدا را جداکردنی نیکو» که البته معنایی سـخیف اسـت؛ مانند اینکه گفته شـود:
َ َ ْ ُ َّ
َ ً
ـت :الشـي َء ق ْرضـا» ،یعنـی آن چیـز را قطـع کـردم و جـدا نمـودم» .در نتیجـه مترجـم در «اهلل» تصـرف
«قرض
میکند و آن را «هلِل :برای خدا» معنا میکند .وانگهی باید پرسید که چهچیزی را برای خدا جدا میکند.
گو یـی مترجـم میبینـد ایـن معنـا بـرای آیـه وجیـه نیسـت .در نتیجـه در دیگـر آیـات از ایـن معنـا دسـت
ْ ُ
برمیدارد و ُ«يق ِرض» را به معنای «قرض دهد» ترجمه میکند:
َ َّ
ً
َ َ ً
ْ ُ
اهَّلل ق ْرضا َح َسنا (حدید :)11 :كيست كه قرض بدهد به خداوند به قرض
َم ْن ذا الذي ُيق ِرض
نيكو.

َ ُّ
معنای «ت َصدق»
مترجم این کلمه را «تصدیقکردن» و «راستشمردن» معنا میکند:
َ
َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ ُ َ
ْ ُ
ََ ُ
َ َ َّ
وأ ْن ِفقـوا ِم ْـن مـا َر َزقناك ْـم ِم ْـن ق ْب ِـل أ ْن َيأ ِت َـي أ َحدك ُـم ال َم ْـو ُت ف َيقـول َر ِّب ل ْـو ال أخ ْر َتنـي ِإلـى أ َج ٍلَقر يـب َف َأ َّص َّـد َق َو َأ ُك ْـن ِم َـن َّ
الصا ِل َ
حيـن (منافقـون :)10 :و انفـاق كنيـد از آنچـه روزى دادهايـم
ٍ
شـما را ،پيش از آنكه زندگى دنيوى شـما به آخر برسـد تا بگوييد كه چه میشـد كه اجل ما را
بهتأخيـر انداختـه و مـدت كمـى مهلت داشـته و تصديق كرده و ايمـان میآوريم و مىبوديم از
افراد نيكوكار.
َ ُّ
َ َ َّ َ
بررسـی:در ایـن آیـه «أ ّصـدق» کـه از «ت َصدق» گرفته شـده اسـت به «تصديق كرده و ايمـان میآوريم» معنا
ً َ ُّ
شـده اسـت .در حالـیکـه ّاوال «ت َصـدق» را اهللغـت به معنـای صدقه دادن و انفاقکـردن معنا میکنند.
َ َ َّ ْ ُ َ َ َ
َ ُّ
َ ًَ َْ ُ
َ
ّ ٌ
ت ِبكذا أ ْع َط ْي ُت ُه َصدقةَ ،والف ِاعل ُم َت َص ِدق»؛ 5یعنی ت َصدق صدقهدادن است
ف ّیومی مینویسد« :تصدق 
ً
ّ ٌ
و ُ«م َت َص ِـدق» کـه اسـم فاعـل آن اسـت ،صدقهدهنـده اسـت .ثانیـا موضـوع آیـه کـه ترغیـب بـه انفاقکردن
ْ ُ
َ َ َّ َ
َْ ُ
اسـت« :أن ِفقوا ِم ْن ما َر َزقناك ْم ،مؤید آن اسـت که «أ ّصدق» به معنای صدقهدادن و انفاقکردن اسـت ،نه
تصدیقکردن و ایمانآوردن.

 .5المصباح المنير ،ج  ،2ص .336
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َ َ ُ
در ترجمـۀ ایـن آیـه اشـکاالت دیگـری نیز به چشـم میخـورد ،از جمله« :أ َحدك ُم «در ترجمـه بازتابی ندارد.
َ ُ
َ َ َّ َ
دیگر اینکه «أ ّصدق» و «أ ك ْن» که صیغ ۀ متکلم وحدهاند ،صیغ ۀ متکلم مع الغیر شمرده شده است.
َ ُّ
مترجـم بـر اینکـه «ت َصـدق» بـه معنـای تصدیقکردن اسـت پایداری نمیکند و از موضـع خود که یک واژه
َ ُّ
بیـش از یـک معنـا نـدارد ،اندکـی عقبنشـینی میکنـد و در چند آیه« ،ت َصدق» را علاوهبر تصدیقکردن،
انفاقکردن نیز معنا میکند:
َ
َ َْ ً َ َ ً
َّ ْ َ ّ
َْ ُ
ْ َ ّ
ـنا ُي َ
ضاع ُـف َل ُه ْـم َو َل ُه ْـم أ ْج ٌـر َك ٌ
ريـم
ـات َو أق َرضـوا اهَّلل قرضـا حس
إن ال ُم ّص ِدقي َـن َو ال ُم ّص ِدق ِِ

(حدیـد :)18 :بـه تحقیـق افـرادی كـه تصديـق میكننـد خداونـد را و هـم زنهايـى كه تصديق

دارند و انفاق میكنند در راه خدا و قرض دادند خداوند را قرض نيكویى ،مضاعف میشود
براى آنها و اجر بزرگى دريافت میكنند.
َ ّ
َ ّ
بررسـی«ُ :م ّص ِدقي َـن» و ُ«م ّص ِدقـات» در ایـن آیـه بـه «مـردان تصدیقکننـده» و «زنـان تصدیقکننـده» و نیـز
َ ُّ
ق میکننـد» برگـردان شـده اسـت؛ یعنـی در «ت َصـدق» کـه مصـدر آن دو کلمـه اسـت ،هـم معنـای
«انفـا 
َ َ ُّ
تصدیـق را لحـاظ کـرده و هـم معنـای صدقـهدادن را؛ ز یـرا از یکسـو میبینـد کـه نمیتـوان «تصـدق» را
صدقـهدادن معنـا نکـرد و از سـویی دیگـر بـر اسـاس فرضیـهاش کـه معنـای ریشـه بایـد در همـۀ مشـتقات
َ ّ
تشـمردن را نیز در ُ«م َّص ّ ِد َ
قين» و ُ«م ّص ِدقات» لحاظ میکند.
حضور داشـته باشـد ،تصدیقکردن و راس 
ً
ولـی پایـداری مترجـم چنـدان دوام نمـیآورد و کاملا از فرضیـۀ خـود دسـت برمـیدارد و در آیاتـی چنـد
َ ُّ
همچـون دیگـر مفسـران و مترجمـان و برحسـب معنـای لغـوی «ت َصـدق» ،آن را صدقـهدادن و انفاقکـردن
ْ
ْ
ّ
ّ
ـات :بخشـشكنندگان از مردهـا و از ز نهـا» .معلـوم
معنـا میکنـد؛ ماننـد« :ال ُم َت َص ِدقي َـن َو ال ُم َت َص ِدق ِ
َ ُّ
ْ
ْ
َ ّ
ّ
ّ
ـات» همـان ُ«م َّص ّ ِد َ
قيـن» و ُ«م ّص ِدقـات» و مصـدر آنهـا «ت َصـدق»
اسـت کـه «ال ُم َت َص ِدقي َـن» َو «ال ُم َت َص ِدق ِ
َ ّ
َ ّ
صرفی تبدیل و ادغام صـورت گرفته و در
اسـت .بـا ایـن تفـاوت کـه در ُ«م ّص ِدقي َـن» و ُ«م ّص ِدقـات» قاعدۀ
ِ
ْ
ْ
ّ
«ال ُم َت َص ّ ِد َ
قات» این قاعده اعمال نشده است و نیز مانند:
قين» َو «ال ُم َت َص ِد ِ
«م ْن ُه ْـم َم ْـن َاهَّلل َل ِئ ْـن آتانـا ِم ْـن َف ْض ِل ِـه َل َن َّص َّد َق َّـن َو َل َن ُك َون َّـن ِم َـن َّ
عاه َـد َ
الصا ِل َ
حيـن ( :)75و از
ِ
ّ
منافقيـن برخـى هسـتند كـه تعهـد كـرده اسـت اگـر خداونـد بيـاورد مـا را از فضـل خود ،هـر آينه
صدقه مىدهيم البته و مىباشيم از جملۀ نيكوكاران.
َ
َ َ َ
َّ َ َ َّ ُ
َ
ً َ ًَ
َّ ٌ
ٌ
-م ْـن ق َتـل ُم ْؤ ِمنـا خ َطـأ ف َت ْحر ي ُـر َرق َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة َو ِد َية ُم َسـل َمة ِإلى أ ْه ِل ِه ِإال أ ْن َي ّصدقوا (نسـاء:)92 :

كسی كه بكشد مؤمنى را ب ه خطا ،پس بر اوست آزادكردن بندهای كه مؤمن باشد و هم ديهاى
ّ
كه تسليم شود بر ورثه خاص مقتول ،مگر آنكه تصدق كنند و بگذرند.
كان ُذو ُع ْس َـرة َف َنظ َـر ٌة إلـى َم ْي َس َـرة َو َأ ْن َت َص َّد ُقـوا َخ ْي ٌـر َل ُك ْـم إ ْن ُك ْن ُت ْـم َت ْع َل ُم َ
َو إ ْن َ
ـون (بقره :)280 :و
ٍ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ا گـر طـرف در تنگدسـتى و مضيقـه قـرار گرفـت ،پـس الزم اسـت انتظـار بشـود تـا زمـان آسـانى و
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اينكه عطا و گذشت كنيد بهتر و پسنديدهتر است براى شما اگر باشيد بدانيد.
َ ُّ
َ َ َّ ُ
َ َّ ُ
َ َ َّ َ َ
بررسـی :در ایـن آیـات «ن ّصدق ّـن»«َ ،ي ّصدقـوا» و «ت ّصدقـوا» کـه از «ت َصـدق» گرفتـه شـده اسـت بـه ترتیـب
ّ
«صدقه میدهیم»« ،تصدق كنند» و «عطا و گذشت كنيد» ترجمه شده است.
ایـن تفاوتهـا نشـان میدهـد کـه مترجـم یـا بـه فرضیههایـی کـه دربـارۀ تحلیـل معنایـی لغـات سـاخته و
پرداخته اسـت ،ایمان ندارد و در موارد بیشـماری به آنها بیاعتنایی میکند و کلمات را همچون دیگر
ً َ َ َّ َ
مفسران و مترجمان معنا میکند یا در خصوصیت کلمات دقت الزم را مبذول نمیکند و مثال «أ ّصدق»
ُ ّ َ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َ
الصا ِل َ
صـدق» از «تصدیـق:
در  10سـورۀ منافقـون (فأصـدق و أ كـن ِمـن
حيـن) را گمـان کـرده اسـت کـه «أ ِ
َ َّ ُّ
راستشمردن و تصدیقکردن» است ،نه از «تصدق».
از آنرو که بیتوجهی به کلمات آیات در این ترجمه پرشمار است ،نباید بعید دانست که منشأ اشکال
ُ ّ َ
َ َ َّ َ
ترجمـۀ یادشـده خلـط «أ ّصـدق» و «أص ِـدق» باشـد؛ چنانکـه در دو مقالـۀ پیشـین ایـن نـوع بیتوجهیهـا
َ ُ
نشـان داده شـد؛ مانند ترجمۀ «لک ّنا» به «لکن ما» و ترجمۀ ُ«مجیبون» به «جواب دادهشـدگان» و ترجمۀ
ششـدگان» .در اینجـا نیـز چنـد نمونه از بیتوجهی مترجم را بـه خصوصیت واژههای
ُ«م َبتلیـن» بـه «آزمای 
قرآنی یاد میکنیم:
َ
ي ُت ْتلى َع َل ْي ُك ْم َف ُك ْن ُت ْم بها ُت َك ّذ ُب َ
 .1أ َل ْم َت ُك ْ
ون (مؤمنون :)105 :آيا نبود آيات من كه خوانده مىشد به

آيات
ن
ِ
ِ
آنها و بودند آنها تكذيب میكردند.

«ع َل ْي ُك ْم»«ُ ،ك ْن ُت ْم و ُ«ت َك ّذ ُب َ
ب َ
ون» ضمیر غایب معنا شده است.
در این آیه ضمیرهای خطا 
ِ
َ ُ
ُ
كانوا َي ْع َم ُل َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ َْ
ديه ْم َو أ ْر ُجل ُه ْم ِبما
ون (نور:)24 :روزى پيش آيد كه شهادت
 .2يوم تشهد علي ِهم أل ِسنتهم و أي ِ
میدهد زبانهاى شما و دستهاى شما و پاهاى شما به آنچه بوديد عمل میكرديد.
َ ُ
ُ
«كانـوا» و َ«ي ْع َم ُل َ
در ایـن آیـه ضمیرهـای غایـب در َ«أ ْل ِس َـن ُت ُه ْم»«َ ،أ ْ
ـون» ضمایـر خطـاب
ديه ْـم»« ،أ ْر ُجل ُه ْـم»،
ي
ِ
پنداشته شده است.
 .3ال َت ْلب ُسـوا ْال َح َّـق ب ْالباطـل َو َت ْك ُت ُمـوا ْال َح َّـق َو َأ ْن ُت ْـم َت ْع َل ُم َ
ـون (بقـره:)42 :خلـط مىكنيـد ّ
حـق را بـا افـكار
ِ
ِ ِ ِ
و سـخنان باطـل و بيهـوده تـا كتمـان و پنهـان بسـازيد حقيقـت را ،در حالـیكـه شـما خودتـان آ گاه و دانـا
هستيد.
َْ
در ترجمـه ایـن آیـه «ال» نهـی در «ال تل ِب ُسـوا» نادیـده گرفتـه شـده و مضـارع مثبـت (خلـط مىكنيـد) معنـا
َْ
ْ
َ ْ
شده است و َ«وتك ُت ُموا» که عطف به «تل ِب ُسوا» و آن نیز مجزوم به ال»ی نهی است « ِل َتك ُت ُموا» ترجمه شده
است.
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َّ َّ َ ُ
قالـوا َر ُّب َنـا ُ
اهَّلل ُث َّـم ْاس َـت ُ
قاموا ( ...فصلـت :)30 :بـه تحقیـق آنـان كـه ايمـان آورده و
ِ .4إن الذيـن
استقامت داشتند.
َّ َ ُ
قالوا َر ُّب َنا ُ
اهَّلل» به «آنان كه ايمان آورده» ترجمه شده است.
در ترجمۀ این آیه «الذين

معنای «ضرب فی األرض»

َْ
ُ
َ
َْ َ ُ َ َ ً
ُْ َ
ـراء ّالذي َـن أ ْح ِص ُـروا فـ  َ
ض (بقـره :)273 :بـراى
ون ض ْر بـا ِفـي ال ْر 
اهَّلل ال يسـتطيع
ـبيل ِ
 ِللفق ِيس ِ

افراد ناتوانی كه در مضيقه قرار گرفتهاند در راه خدا ،توانايى ندارند قدمزدن را در رو ى زمين.
بررسـی :مترجـم بـرای «ضـرب» بیـش از یـک معنـا را نمیپذیـرد و آن کوبیـدن چیـزی بـر چیـزی اسـت .او
مینویسد :
ّأن األصـل الواحـد فـي الم ّ
ـادة هـو طـرق شـيء بشـيء علـى برنامـج مقصـود ...فهـذا المعنـى
ّ
ملحـوظ فـي كل مـن مـوارد اسـتعمالها :اصـل در معنـای ایـن مـاده (ضـرب) کـه بیـش از یـک
معنا نیز ندارد کوبیدن چیزی بر چیزی است با برنامۀ معین.

6

بنابراین «ضرب فیاألرض» را به قدمزدن در زمین معنا میکند تا زدن را در معنای آن لحاظ کرده باشد،
ولـی توجـه نکـرده اسـت کـه مخاطـب از عبـارت «توانايـى ندارنـد قـدمزدن را در روى زميـن» چـه معنایـی
َّ
(ال َ
ذيـن
را دریافـت میکنـد؟ او چنیـن برداشـت میکنـد :تهیدسـتانی کـه در راه خـدا تهیدسـت شـدهاند
ُ
أ ْح ِص ُروا في َ
اهَّلل) کسانیاند که مفلوج و معلول شده و نمیتوانند بر روی زمین قدم بزنند؛ معنایی
س
بيل ِ
ِ
که با آیه فاصلۀ زیادی دارد؛ زیرا« .1 :ضرب فی األرض» به معنای مسافرتکردن است ،نه مجرد قدمزدن
َْ َ ُ َ َ ً
ون ض ْربا
در زمین و به مناسبت موضوع آیه ،مراد مسافرتکردن برای کسب درآمد است« .2 .ال يستطيع
ُِ
َْ
ْ
َ
ُ
اهَّلل» است؛ یعنی کسانی که چون میخواهند در راه خدا
بيل
س

ي
ف
وا
ر
ص
ح
«أ
ِ ِ
ِفي ال ْرض» توضیحی برای ِ
کار کنند و با دشـمنان مبارزه کنند و در راه خدا بجنگند ،در نتیجه نمیتوانند برای کسـب درآمد سـفر
کنند و تنگدست میشوند ،صدقات از آن ایشان است.
َ
ْ َ ْ ُ
ـاح َأ ْن َت ْق ُص ُـروا ِم َـن َّ
َ
و إذا َض َر ْب ُت ْـم ِفـي ْال ْرض َف َل ْي َـس َع َل ْي ُك ْـم ُجن ٌلاة ِإ ْن ِخف ُت ْـم أ ْن َيف ِت َنك ُـم
الص ِ
َ ِ
ِ
ّ َ ََ
ذين كف ُروا (نساء :)101 :و زمانى كه حركت كنيد در رو ى زمين ،پس نيست بر شما تمايلى
ال
از حق كه كوتاه كنيد از نماز ،اگر بترسيد اينكه مضطرب كند شما را آنان كه كافرند.
َ
ْ ْ
َ َُْ ْ
ض) ،ولی به قدمزدن معنا نشده
بررسی :در این آیه نیز «ضرب فی األرض» آمده است ِ(إذا ضربتم ِفي الر ِ
تکـردن معـادل آن شـمرده شـده اسـت کـه نشـان میدهد مترجـم تا حـدودی از مبنای
اسـت ،بلکـه حرک 
خـود عقبنشـینی کـرده اسـت و بـه واقعیـت نزدیـک شـده اسـت ،ولـی هنوز به آنچه باید نرسـیده اسـت؛
 .6التحقيق فی كلمات القرآن الكريم ،ج ،7ص .22
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یشـود« :هـر کـس در روی زمیـن حرکـت میکنـد ،میتوانـد از نمـازش بکاهـد و بـه
ز یـرا مفـاد ترجمـه ایـن م 
اصطلاح نمـاز شکسـته بخوانـد» .ایـن معنای ناموجـه برای «ضرب فی األرض» ادامـه مییابد تا وقتی که
به دو آیۀ ذیل میرسد:
َ
َ
ََ َْ ُ ْ ُ َ ُ ْ
إ ْن أ ْن ُت ْـم َض َر ْب ُت ْـم ِفـي ْال ْ
صيبـة ال َم ْـو ِت (مائـده :)106 :اگـر شـما مسـافرت
ض فأصابتكـم م
ر
ِ
ِ
مىكرديد در رو ى زمين ،پس رسيد شما را حادثه مرگ.
َ
ـون م ْـن َف ْضـل اهَّلل َو َآخ ُـر َ
ُ َ
ون َي ْضر ُب َ
ون م ْن ُك ْـم َم ْرضـى َو َآخ ُـر َ
َعل َـم َأ ْن َس َـي ُك ُ
ـون ِفـي ْال ْ
ون
ر
ِ ِ
ض َي ْب َتغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
َ
َ
ـبيل اهَّلل (مزمـل :)20 :خداونـد میدانـد كـه گاهى شـما بيمار میشـويد و گاهى
يقا ِتلـون فـ 
يس ِ
مسافرت میكنيد و گاهى در راه خدا به جهاد میرويد.
بررسـی  :در این دو آیه نیز «ضرب فی األرض» آمده اسـت و مترجم دسـت از مبنا کشـیده و همچون دیگر
لغویان و مترجمان آن را به مسافرتکردن معنا میکند و سخنی از زدن یا حرکتکردن به میان نمیآورد.
البته در این دو ترجمه ایرادهایی دیگر هست:
 .1مجمـوع «ضـرب فـی األرض» بـه معنـای مسـافرتکردن اسـت .بنابرایـن در ترجمـۀ نخسـت (اگـر شـما
مسـافرت مىكرديـد در روى زميـن) نبایـد قیـد (در روى زميـن) آورده میشـد؛ چنانکـه در ترجمـۀ آیـۀ دوم
نیامده است.
َ َ ُ
َ
َْ
صاب ْتك ْـم» در آیـۀ ّاول از آنرو کـه فعـل شـرط ِ(إ ْن أن ُت ْـم) هسـتند ،بایـد
لهـای ماضـی «ض َر ْب ُت ْـم» و «أ
 .2فع 

مضارع معنا شوند.

 .3در ترجمۀ دوم کلمۀ «گاهی» در سـه فقره به کار رفته اسـت ،در حالی که معادلی در آیه ندارد ،بلکه
آیـه مخاطبـان را بـه سـه دسـته تقسـیم میکنـد .عـدهای را فـرض میکنـد کـه بیمارنـد؛ گروهـی دیگـر بـرای
ُ
کسـب روزی مسـافرت میکننـد و گـروه سـومی در راه خـدا بـه جهـاد میرونـد .کلمـۀ ِ«م ْنك ْـم» در جملـۀ
َ
نخست آیه و کلمۀ «آخرون» در دو جملۀ دیگر گویای معنای یادشده است.
َ ْ
ُ َ
اهَّلل» هیچ انعکاسی در ترجمه ندارند که گویا در آیه وجود نداشته است.
 .4جملۀ َ«ي ْب َتغون ِم ْن فض ِل ِ

َُ
معنای «أ ّمة»

ُ
َ َ
َ ُ ُ
ُ
ل ِئ ْـن أ َّخ ْرنـا َع ْن ُه ُـم ْال َع َـذاب ِإلـى أ َّم ٍـة َم ْعـد َود ٍة ل َيقول َّـن مـا َي ْح ِب ُس ُـه (هود :)8 :هر آينـه اگر تأخير
كنيم از آنها عذاب را بر جماعت ّ
معينى ،گويند چه بود كه باز دارد آن عذاب را.

َُ
بررسی :مترجم در معنای «أ ّمة» مینویسد:
ّ
«امـت» ،گفتيـم كـه بـه معنـی مـورد توجـه و قصـد اسـت و اعم اسـت از اينكه فردى باشـد و يا
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جمعیتی كه مورد توجه گردد.
ُ
بر این اساس «إلى أ َّم ٍة» در آیۀ یادشده را «جماعت ّ
معينى» ترجمه میکند و گویی توجه نمیکند که «به
ِ
7

تأخیرانداختن عذاب از کافران به گروه معینی» معنا و مفهومی ندارد .آیا بهتر نبود همچون دیگر لغویان
َُ
َُ
«أ ّمة» را در اینجا به معنای «زمان» میدانسـت تا معنایی ناموجه از آیه عرضه نکند؛ چنانکه «أ ّمة» را در
آیۀ  45سورۀ یوسف «زمان» معنا کرده است:
َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
َ َّ
ََ ُ
َ
ْ
ون :گفت كسی كه نجات يافته
قال الذي نجا ِمن ُهما َو ادك َر َب ْعد أ ّم ٍة أنا أن ِّبئك ْم ِب َتأ ِ
ويل ِه فأ ْر ِسل ِ
بود از آن دو زندانى (ساقى) پس از گذشت زمانى ،من خبر مىدهم شما را به تعبير آنها .پس

مرا بفرستيد تا آ گاهى بياورم شما را.
َُ
در آیهای دیگر «أ ّمة» را به معنای طریقه و برنامه ترجمه میکند:
َْ ُ
آباءنـا َعلـى ُأ َّمة َو إ َّنا َعلـى آثاره ْم ُم ْه َت ُد َ
قالـوا إ َّنـا َو َج ْدنـا َ
ون (زخـرف :)22 :بلكه گويند كه ما
بـل
ِِ
ٍ ِ
ِ
يافتيم پدران خودمان را بر طريقه و برنامهاى كه ما از آن پيرو ى میكنيم.
َُ
در حقیقت سـه معنا برای «أ ّمة» آورده اسـت« :گروه»« ،زمان» و «برنامه» که این گذرکردن ایشـان از مبانی
لغوی است که میگوید یک واژه بیش از یک معنا ندارد.
از اشکاالت عمده در ترجمۀ آقای مصطفوی تفاوتهای بسیار در ترجمۀ آیات مشابه است .نمونههایی
از این قبیل:
ُّ ُ
إ َّن َ َور (آلعمـران :)119 :بـه تحقیـق خداونـد متعـال آ گاه اسـت بـه
اهَّلل علي ٌـم ِب ِ
ـذات الصـد ِ
ِ

صاحبان سينهها.

ُّ ُ
و ُ ََ
ور (آلعمـران :)154 :و خداونـد عالـم اسـت بـه آنچـه مصاحـب
اهَّلل علي ٌـم ِب ِ
ـذات الصـد ِ

سينههاى شماست.

ُّ ُ
إ َّن ُه َع ٌور (انفال :)43 :و او عالم است به آنچه در سينههاست.
ليم ِب ِ
ذات الصد ِ
ِ

ُّ ُ
إ َّن ُه َع ٌور (هود :)5 :و به تحقیق او داناست به صاحب سينهها.
ليم ِب ِ
ذات الصد ِ
ِ

ُّ ُ
إ َّن َ َور (لقمـان :)23 :بـه تحقیـق خداونـد محيـط اسـت بـه آنچـه در
اهَّلل علي ٌـم ِب ِ
ـذات الصـد ِ
ِ

سينههاى آنهاست.

ُّ ُ
َ
و ُه َو َع ٌّ
خصوصيات سينهها.
ور (حدید :)6 :او محيط و عالم است به
ليم ِب ِ
ذات الصد ِ
 .7تفسير روشن ،ج ،13ص .143
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و ُ َـذات ُّ
الص ُـدور َ(ت ُ
َ
غابـن :)4 :و خداونـد عالـم بـه صاحـب سـينهها و قلـوب
اهَّلل علي ٌـم ِب ِ
ِ

آنهاست.

ُّ ُ
َّ ُ َ
ّ
خصوصيـات صاحبان
ور ُ(ملـک :)13 :او محيـط و عالـم اسـت به
إنـه علي ٌـم ِب ِـذات الصـد ِ
ِ

سينهها.

آیات مشابه ،انواعی از تفاوتها و اختالفات دیده میشود:
بررسی :در ترجمۀ این ِ
« .1ذات الصـدور» در برخـی از آیـات بـه «صاحبـان سـینهها» ترجمـه شـده اسـت کـه صاحبـان سـینهها
افـراد و اشـخاص هسـتند و گاه بـه «آنچـه مصاحـب سینههاسـت» برگـردان شـده کـه افـکار و اندیشـهها
یشـود و گاه «خصوصیات سـینهها» معنا شـده اسـت که البته مراد از آن چندان روشـن نیسـت؛ آیا به
م 
معنای خصوصیت و ویژگیهای افکار و اندیشههاست یا به معنای بافت و ساختار آنها؟ گاهی هم به
«خصوصيات صاحبان سينهها ».
« .2ذات» گاه مفرد و گاه جمع معنا شده است.
« .3علیم» گاه «دانا» ،گاه «محیط» و گاه «محیط و دانا» ترجمه شده است.
« .4صدور» گاه «سینهها» و گاه «سینهها و قلوب» معنا شده است.
ْ
َ
َ َُ
َ َ ٌ َ
َ َ ْ َ
ََ ْ
فيـه َو ل ْو ال ك ِل َمة َس َـبق ْت ِم ْن َر ّ ِبك لق ِض َـي َب ْي َن ُه ْم َو ِإ ّن ُه ْم
َو لقـد َآت ْينـا ُم َوسـى ال ِكت
ـاب فاخ ُت ِلـف ِ
َ
ي َش ٍّ ْ ُ ُ
ـب ( :)110و بـه تحقیـق آورديم موسـى را كتاب ،پس اختالف كرده شـد در
لفـ 
ـك ِمنـه مر ي ٍ
آن و هر گاه نبود کلمهای كه پيشـى گرفته اسـت از پروردگار تو ،هر آينه حكم تمام مىشـد در
ميان آنها و به تحقیق آنها هر آينه در شک هستند از آنکه ّ
توهم آورنده است.
ْ
َ
َ َُ
َ َ ٌ َ
َ َ ْ َ
ََ ْ
فيـه َو ل ْو ال ك ِل َمة َس َـبق ْت ِم ْن َر ّ ِبك لق ِض َـي َب ْي َن ُه ْم َو ِإ ّن ُه ْم
َو لقـد َآت ْينـا ُم َوسـى ال ِكت
ـاب فاخ ُت ِلـف ِ
َ َ ّ ُْ ُ
ريب ( :)45و به تحقیق داديم به موسی كتاب تورات را پس اختالف كردند
لفي ش ٍك ِمنه م ٍ
در آن و اگر كلمهاى از ما نگذشـته بود ،هر آينه انجام داده مىشـد آنچه درباره آنهاسـت و به
تحقیق آنها در این جهت در شک و حيرت باشند.
ً
بررسی :آیات یادشده کامال همساناند ،ولی ترجمهها متفاوت:
َ
« .1آت ْينا» در ترجمۀ ّاول به «آوردیم» و در ترجمۀ دوم به «دادیم» ترجمه شده است که طبق نظریۀ مترجم
َ
آوردیـم بایـد درسـت باشـد؛ چـون «أتـی» کـه ریشـۀ «آت ْينا» اسـت به معنای آمـدن اسـت و آنگاه که به باب
َ
ِافعـال رود و «آت ْينـا» شـود متعـدی و بـه معنـای «آوردیـم» .البتـه معنایـی کـه در ترجمـۀ ایشـان بارهـا نقـض
شده است.
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َ ْ َ
« .2فاخ ُت ِلف» در ترجمۀ ّاول مجهول معنا شده است (پس اختالف كرده شد در آن) و در ترجمۀ دوم به
صورت فعل معلوم برگردان شده است (پس اختالف كردند در آن).
َ
 .3در ترجمـۀ ّاول «هـر گاه نبـود» ،معـادل «ل ْـو ال» شـمرده شـده اسـت و در ترجمـۀ دوم «اگـر نبـود» کـه دو
معنای متفاوت است.
َُ
« .4لق ِض َي» در ترجمۀ ّاول به «هر آينه حكم تمام مىشد» ترجمه شده است و در ترجمۀ دوم به «هر آينه
انجـام داده مىشـد»؛ یعنـی «قضـاء» را در ترجمـۀ ّاول بـه «حکمرانـدن» و در «ترجمـۀ دوم بـه «انجامدادن»
معنا میکند که دو معنای متفاوت است.
«ُ .5مريب» را در ترجمۀ ّاول به «کسی که ایجاد توهم میکند» برمیگرداند و در ترجمۀ دوم آن را «حیرت»
َّ ُ ْ َ َ ّ
َ ّ
ـك ِم ْن ُه
ـك» عطـف میکنـد کـه گویی آیـه اینگونه اسـت«ِ :إنهم لف 
يش ٍ
معنـا میکنـد و آن را بـا «واو» بـه «ش ٍ
َ ّ
ُ
َُ
ريب» صفت «ش ٍك» است.
ريب» ،در حالی که «م ٍ
وم ٍ

معنای «إنظار»
ی مختلفی از آنها بیان میکند:
مشتقات این واژه در قرآن بسیار است و مترجم معان 
َ
ق َـال َأ ْنظ ْرنـي إلـى َي ْـوم ُي ْب َع ُث َقال إ َّن َك ِم َن ْال ُم ْن َظ َ
ريـن (اعراف 14 :و [ :)15ابلیس] گفت:
ـون
ِ
* ِ
ِ
ِ
پس مرا نگهدار تا روز كه اين مردم برانگيخته مىشوند* فرمود :تو از نگهدارى شدگانى.
َ َ َّ َ
ق َـال َر ّب َف َأ ْنظ ْرنـي إلـى َي ْـوم ُي ْب َع ُث َ
ـك ِم َـن ْال ُم ْن َظ َ
ريـن (سـورۀ ص 79 :و :)80گفـت
ـون * قـال ف ِإن
ِ
ِ ِ ِ
ِ
پـروردگارا مهلـت بـده مـرا تـا روز كـه برانگيختـه میشـوند * فرمـود كـه تـو از مهلتدادهشـدگان
هستى.

بررسی« :إنظار» در ترجمۀ ّاول به «نگهدار یکردن» و در ترجمۀ دوم به «مهلتدادن» برگردان شده است.
ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ون (اعراف:)195 :بگو بخوانيد شـريكان خودتان را
ون فال تن ِظر ِ
-ق ِـل ادعـوا شـركاءكم ثـم كيـد ِ

و سپس مكر كنيد مرا و منتظر مباشيد مرا.

َُ ْ ُ َ
ُْ
ون (یونس :)71 :پس از آن انجام داده و به آخر رسانيد آن را و منتظر
-ث ّم اقضوا ِإل َّي َو ال تن ِظ ُر ِ

درباره من نگرديد.

ُْ
ُْ
ون» به
ون» در دو آیۀ مزبور به معنای «منتظربودن» دانسته شده و «ال تن ِظ ُر ِ
بررسی« :إنظار» مصدر «ال تن ِظ ُر ِ
اینکه «منتظر من نباشـيد» و «منتظر درباره من نگرديد» ترجمه شـده اسـت؛ معنایی که نه تناسـبی با آیه
یشـود .آیـا بهتـر نبـود «إنظـار» در اینجـا همچـون آیۀ  79و  80سـورۀ صاد به
دارد و نـه مفهومـی از آن تصـور م 
َ
ُ
ُ
ْ
ون» چنین ترجمه میشـد« :به من نیرنگ
ون فال تن ِظ ُـر ِ
معنـای مهلـتدادن دانسـته میشـد و جملـۀ «كيـد ِ
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زنید و مهلتم ندهید» .چنانکه مترجم در آیهای مشابه آیۀ یادشده «إنظار» را مهلتدادن معنا میکند:
َ ُ
ًُ َ ُْ
كيدونـ  َ
ون» (هـود :)55 :پـس مكـر كنيد همگى و سـپس مهلت ندهيد
ف
ي جميعـا ث ّـم ال تن ِظ ُـر ِ
مرا.
ـذاب َو ال ُه ْـم ُي ْن َظ ُـر َ
خا ِلدي َـن فيهـا ال ُي َخ َّف ُـف َع ْن ُه ُـم ْال َع ُون ( :)162و هميشـگى و دائمـى
باشـند در محيـط لعنـت و دورى از رحمـت و سـبك كـرده نمىشـود از آنـان عـذاب موافـق
حالشان و نه آنان مورد توجه و نظر مىشوند.
ذاب َو ال ُه ْم ُي ْن َظ ُر َ
خا ِل َدين فيها ال ُي َخ َّف ُف َع ْن ُه ُم ْال َع ُ
ون ( :)88پاينده باشند در آن و سبک
نمىشود از آنها عذاب و آنها مهلت داده نمىشوند.
َ َ
ذاب َفال ُي َخ َّف ُف َع ْن ُه ْم َو ال ُه ْم ُي ْن َظ ُر َ
َ
و إذا َرأى ّال َذين َظ َل ُموا ْال َع َ
ون ( :)85و زمانى كه ديدند
ِ
ستمگران عذاب را پس تخفيف داده نمىشود از آنها و نه آنها نگه داشته مىشوند.
بررسـی  :آیـات یادشـده مشـابهاند ،ولـی متفـاوت معنـا شـدهاند؛ در آیۀ نخسـت ُ«ي ْن َظ ُر َ
ون» به «مـورد توجه و
نظر مىشـوند» و در ترجمۀ دوم به «مهلت داده مىشـوند» و در ترجمه سـوم به «نه نگهداشـته مىشـوند».
آیـا بـرای مترجـم در ترجمـۀ سـوم ایـن سـؤال پیـش نیامده اسـت که «دوزخیان نگه داشـته نمیشـوند» چه
معنایـی دارد؟ آیـا بـه ایـن معناسـت کـه آنهـا را در دوزخ نگـه نمیدارنـد یـا عمرشـان را پایـان میدهنـد و
نابودشان میکنند یا ...؟

ََ
معنای «نظر»

َ
مترجم «نظر» را گاه «دیدن» معنا میکند و گاه «منتظربودن» و گاه هر دو معنا ،یعنی «دیدن و منتظربودن»

ترجمه میکند:
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ْ
َُ
ون ِإال أ ْن َتأ ِت َي ُه ُم ال َمال ِئكة ( :)158آيا نگاه مىكنند تا مگر آيد آنها را مالئكه.
هل ينظ ُرَ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ْ
َُ
ون ِإال أ ْن َتأ ِت َي ُه ُم ال َمال ِئكة ( :)33آيا منتظر مىشوند كه آيد آنها را فرشتگان.
هل ينظ ُرَ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ
مام ( :)210آيا بهدقت منتظر شده و مىنگرند،
غ
هل ينظرون ِإال أن يأ ِتيهم اهَّلل في ظل ٍل ِمن ال ِمگر اينكه با جريان طبيعى بيايد آنها را خداوند متعال از ابر در سايبانها.
بررسی :چنانکه خوانندۀ گرامی مالحظه میکند«َ ،ي ْن ُظ ُر َ
ون» سهگونه ترجمه شده است« :نگاه مىكنند»،
«منتظـر مىشـوند» و «بـهدقـت منتظـر شـده و مىنگرنـد» .در ترجمـۀ سـوم علاو ه بـر جمـع میـان دو معنـا،
دقتکردن را نیز به آن میافزاید؛ چراکه در مباحث لغوی به این نتیجه میرسـد که «نظر» و «بصر» هر دو
به معنای نگریستن است؛ با این تفاوت که «نظر» ژرفنگری است .او مینویسد:
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تعمق و تحقيق في موضوع ّ
ّأن األصل الواحد في ّ
المادة :هو رؤية في ّ
ماد ّى أو معنوى :اصل در این ماده
که یک معنا هم بیشتر ندارد ،ژرفنگریستن بررسی در موضوع مادی یا معنوی است.

8

ََ
ولی این سؤال بیپاسخ میمانند که چرا فقط در ترجمۀ برخی از آیات که در آنها مادۀ «نظر» به کار رفته
اسـت قیـد «دقـت» آمـده و «انتظـار» نیـز بـه آن افـزوده شـده اسـت و در ترجمـۀ برخـی از آیـات ،نـه خبـری از
انتظار هست و نه از قید دقت!
ُ َ
ً
ضمنـا در آیـۀ سـوم واژۀ «ظلـل» بـه «سـایبانها» و در چندیـن آیـه کـه ایـن واژه در آنها به کار رفته «سـایهها»
ترجمه شـده اسـت؛ مانند آیۀ 16سـورۀ ُز َمر و آیۀ  32سـورۀ لقمان ،در حالی که سـایه و سـایبان دو معنای
متفاوت دارند.

معنای َ
«ع ُد ٌّو ُم ٌ
بين»
آیات ذیل دربارۀ شـیطان و دشـمنی او برای انسانهاسـت که در آن عبارتها مشـابهاند ،ولی ترجمهها
متفاوت:
َّ َّ
َ ْ ْ
سان َع ُد ٌّو ُم ٌ
بين (یوسف :)5 :شيطان دشمن گمراهكنندۀ آشكاری است.
ِإن الش ْيطان ِل ِلن ِ
إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
بين (بقره :)168 :او براى شماها دشمن آشکارکنندهای باشد.
ِ

إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
بين (بقره :)208 :به تحقیق او براى شماها دشمن متجاوز و آشكاری است.
ِ

َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ ٌ َ
بين (انعام :)142 :به تحقیق او براى شما دشمن آشکارکنندهای است.
ِإنه لكم عدو م

َّ َّ
الش ْي َ
طان َل ُكما َع ُد ٌّو ُم ٌ
ِإن
بين (اعراف :)22 :شيطان براى شما دشمن آشکارکنندهای است.

إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
بين (یاسین :)60 :او دشمن محكم و روشنى است براى شماها.
ِ
إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
بين ُ(ز ُ
خرف :)62 :او دشمن آشكار شما باشد.
ِ

َُ ٌ
«عد ّو» چندگونه معنا شده است« .1 :دشمن» « .2دشمن گمراهکننده» « .3دشمن متجاوز»
بررسی :واژۀ
 .4دشمن محکم»«ُ .مبین» نیز دو گونه معنا شده است« .1 :آشکارکننده» « .2آشکار» .در برخی از آیات
َ
تأ کید ِ«إ ّن» بهصورت «به تحقیق» منعکس شده و در برخی انعکاسی ندارد.
ُ«مبین» به معنای «آشکارکننده» برابر مبنای مترجم است؛ چون ُ«مبین» از باب افعال است و این باب
یکـردن فعـل الزم اسـت .بنابرایـن ترجمـۀ ُ«مبیـن» بـه «آشـکار» از دیـد مترجـم
بـه نظـر مترجـم بـرای متعد 
 .8التحقيق فی كلمات القرآن الكريم ،ج ،12ص .166
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نادرست است .او مینویسد:
فلا وجـه فـي تفسـير هـذه الكلمـة ّ
بالبيـن اللازم كمـا فى التفاسـير وغيرهـا 9:بنابرایـن موجه نیسـت که این
کلمه [یعنی ُمبین] به آشـکار که معنایی الزم اسـت تفسـیر شـود؛ چنانکه در تفاسـیر و غیرتفاسـیر [یعنی
ترجمهها و لغتنامهها] آمده است.
ولـی مترجـم چنانکـه در ترجمـۀ آیـات مزبـور مشـاهده شـد و در آیاتـی دیگـر«ُ ،مبیـن» را بـه آشـکار کـه آن را
ناموجه توصیف کرد ،ترجمه کرده است.
از مشـکالت اساسـی این ترجمه نداشـتن سـبک و روش واحد اسـت .گاه آیات را با روش تحتاللفظی
شدید ترجمه میکند و گاه ترجمۀ تفسیری عرضه میکند و گاه ترجمۀ آزاد را برمیگزیند.

نمونههایی از روش تحتاللفظی

َ
كانوا َي ْع َم ُل َ
لب ْئ َس ما ُون (مائده:)62 :هرآينه بد است آنچه هستند عمل مىكنند.
ِ
كانـوا َي ْف َع ُل َ
ـوه َلب ْئ َـس مـا ُ
ُ
ََ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ
ـون (مائـده :)79 :بودنـد خـوددارى
-كانـوا ال يتناهـون عـن منك ٍـر فعل ِ

نمىكردند از عمل زشتى كه مىكردند ،هر آينه بد بود آنچه بودند مىكردند آن را.

كانوا َي ْعر ُش َ
و َد َّم ْرنا ما َكان َي ْص َن ُع ف ْر َع ْو ُن َو َق ْو ُم ُه َو ما ُ
َ
ـون (اعراف :)137 :و از بين برديم آنچه
ِ
ِ

را كه بود مىساخت فرعون و پيروان او و آنچه بودند تشكيالتى را برمیافراشتند.

بررسـی :میدانیـم کـه آوردن «کان» و مشـتقات آن همـران فعـل مضـارع فقـط بـرای تبدیـل فعـل مضـارع بـه
ماضی استمراری است .آنگاه که گفته شود« :کان یقول» نقش «کان» این است که فعل مضارع «یقول»
را معنای ماضی میدهد و استمرار آن را بیان میکند ،ولی مترجم به آن نقش معنایی میدهد و آن را در
ُ
«كانوا َي ْف َع ُل َ
این جمالت به «بود» و مانند آن معنا میکند و در ترجمۀ
ون» مینویسد« :بودند میکردند» .در
ترجمۀ «إ ْن ُك ْن ُت ْم إ َّي ُاه َت ْع ُب ُد َ
ون» (بقره )172 :مینویسد« :اگر هستيد او را بندگى مىكنيد» .البته بر همین
ِ
ِ
رویه هم پایداری نمیکند و در مواردی همچون دیگر مترجمان راه درست را میپیماید .در ترجمۀ َ«و ُ
اهَّلل
ُم ْخـر ٌج مـا ُك ْن ُت ْـم َت ْك ُت ُم َ
ـون» (بقـره )72 :مـیآورد« :ظاهركننده باشـد آنچـه را كه مىپوشـانيديد» .در ترجمۀ
ِ
ُ
این آیه بر خالف آیۀ قبل برای «ك ْن ُت ْم» معنای مستقلی را نمیآورد.

نمونههایی از ترجمۀ تفسیری

َ َ
اهَّلل ِع ْن َد ْال َم ْش َـعر ْال َ
فات َف ْاذ ُك ُروا َ
ف ِإذا أ َف ْض ُت ْم ِم ْن َع َرام (بقره :)198 :پس زمانى كه سـرازير
ح
ر
ٍ
ِ
ِ
شـديد از زميـن عرفـات در سـاعت ّاول شـب دهـم ،پـس يـاد كنيـد خـدا را در رابطـه زميـن

 .9همان ،ج ،1ص .368
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مشعرالحرام تا ّاول آفتاب.
بررسـی :عبـارت «در سـاعت ّاول شـب دهـم» و نیـز عبـارت «تـا ّاول آفتـاب» معادلـی در آیـه نـدارد و ایـن
معنایی است که از روایات یا رسالههای عملیه گرفته شده و در ترجمۀ آیه درج شده است.
ناه ْـم ُي ْنف ُق َ
قيم َ
َّ َ ُ ْ ُ َ
الص َ
لاة َو م َّمـا َر َز ْق ُ
ـون َّ
ـون ب ْال َغ ْيـب َو ُي ُ
ـون (بقـره :)3 :افـراد باتقـوا
ِ
ِ
ِ
الذيـن يؤ ِمن ِكسـانى هسـتند كـه در ادامـۀ برنامـۀ تقـوا و حفـظ و حراسـت و نگهـدارى خـود ايمـن و مطمئن
مىكنند خودشـان را در رابطه بهمسـائل غيب و آنچه مشـهود و محسـوس براى آنان نيسـت؛
و بـراى تحكيـم روابـط غيبـى در ميـان خـود و خداونـد متعـال عبـادت مخصـوص نمـاز را كـه
بزرگترین برنامه عبودیت و خضوع و خشـوع در مقابل پروردگار متعال اسـت ،بر پا میدارند؛
و سـپس در مقـام عـرض ادب و خدمـت و بندگـى بـه بنـدگان خـدا از آنچـه وسـعت و نعمـت
دارند انعام و اعطاء مىكنند.
بررسی :نیازی به توضیحدادن نیست که ترجمۀ این آیه دارای عبارات بسیاری است که معادلی در آیه
ندارد و مجرد تفسیر است که در حقیقت ترجمۀ تفسیری را شکل میدهد.

