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چکیده :نوشتار پیش رو ،بخش دوم مقاله ای است که
قسمت نخست آن در شماره ( 183مرداد و شهریور )1399
آینه پژوهش به چاپ رسیده است و در آن نویسنده به نقد
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.
کلیدواژه ها :تفسیر قرآن  ،قرآن  ،نقد ترجمه  ،آیات قران ،
تفسیر روشن  ،معانی لغات  ،نقد کتاب  ،ترجمه های قرآن
 ،عالمه مصطفوی  ،ادبیات زبان عرب ،ادبیات عرب ،زبان
عربی.

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 September 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, Translation Criticism, Quranic Verses, Tafsir Rushan,
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)2( نقد ترمجات القرآن
) نابعة من مبادئ خمتلفة (القسم الثاين،ترمجة خمتلفة للقرآن
ّ
ّ السيد
حممد رضا صفوي
ُ
ّ
مقـال طبع القسـم األول
 هـذا املقـال هـو القسـم الثـاين من:اخلالصـة
ّ ٍ
) 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

 184آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

225

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت  تشاگندقننن

در مقالـۀ پیشـین بیـان شـد کـه ترجمـۀ مرحـوم مصطفوی از قرآن کریم که در تفسـیر روشـن آمده ترجمهای
نارسـا و پرخطاسـت .منشـأ بیشـتر خطاهای این ترجمه سـه امر اسـت .1 :توجهنداشـتن یا توجهنکردن به
ادبیات زبان عرب  .2ابتنای ترجمه بر تحقیقات لغوی ایشان در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن .3
ضعف نگارش زبان فارسی.
بیشـترین همـت ایـن مقالـه نشـاندادن ایـن واقعیـت اسـت کـه از تحقیقـات لغـوی آن مرحـوم کـه مبنای
ترجمـۀ ایشـان اسـتف نهتنهـا ترجمـهای دقیـق و صحیح برنمیآیـد ،چنانکه ادعای مترجم اسـت ،بلکه
موجب مخدوش نشاندادن معانی و مفاهیم قرآن میشود.
نمونههایی از خطاهای برخاسته از توجهنداشتن به ادبیات زبان عرب و ابتنای ترجمه بر اصول و مبانی
مترجم:

جيب َ
 َو َل َق ْـد نادانـا ُن ٌـوح َف َل ِن ْع َـم ْال ُم ُ
ـون (صافـات:)75 :و بـه تحقیـق نـدا كـرد مـا را در خصوص
گرفتار یاش حضرت نوح نبى ،پس چقدر خوب جواب داده شد او را.

جيب َ
بررسـی :بیـن َ«ف َل ِن ْع َـم ْال ُم ُ
ـون» و ترجمـۀ عرض هشـدۀ آن (پـس چقـدر خـوب جـواب داده شـد او را)
جيب َ
رابطـهای نیسـت؛ ز یـرا ّاو ًال ُ«م ُ
ـون» اسـم فاعـل و بهمعنای «جوابدهندگان» اسـت ،ولی «جواب داده
ُ
ً
شـد» معنای فعل مجهول (أ َ
جیب) دارد .ثانیا خداوند با این جمله خود را میسـتاید که «اجابتکنندۀ
جيب َ
ون» ضمیر َ«ن ُ
خوبی بود»؛ زیرا مخصوص به مدح در َ«ف َل ِن ْع َم ْال ُم ُ
حن» است که به دلیل روشنی آن در
جيب َ
ـون َن ُ
کالم نیامـده ،اسـت ،یعنـی َ«ف َل ِن ْع َـم ْال ُم ُ
حن» ،ولی ترجمه این معنا را نمینمایاند و پاسـخ خوب
ً ِ
ََ
َ
أجیـب ِب ِـه» .ضمنـا از عبارت
را بـه خـدا نسـبت نمیدهـد .ترجمـه برابـر چنیـن عبارتـی اسـت« :فل ِن ْع َـم مـا
«پس چقدر خوب جواب داده شد او را» ضعف نگارش مترجم آشکار است؛ چون وقتی فعل بهصورت
ٌ
مجهول آورده شود ،مفعولبه در جمله نمیآید؛ برای مثال گفته نمیشود« :زید گرامی داشته شد او را».
 َف َل َّمـا َب َل َـغ َم َع ُـه َّالس ْـع َي (صافـات :)102 :و زمانـى كـه رسـيدند بـه آخـر كوشـش و حركـت
خودشان.
ُ
ََ َ
لام َحلي ٍـم» در آیـۀ قبـل برمیگـردد کـه مـراد از آن حضـرت اسـماعیل
بررسـی :بیتردیـد ضمیـر «بلـغ» بـه «غ ٍ
اسـت .و مراد از ضمیر َ«م َع ُه» ابراهیم(ع) اسـت .بنابراین مفاد آیه چنین میشـود« :اسـماعیل کودکیاش
را سـپری کرد و به رشـدی رسـید که میتوانسـت همراه پدرش تالش کند» و ترجمه چنین میشـود« :پس
ََ
آنگاه که اسماعیل به حدی رسید که پابهپای پدرش تالش کند  ،»...ولی مترجم مراد از ضمیر َ«بلغ» را
اسـماعیل و ابراهیم شـمرده و َ«م َع ُه» را نادیده گرفته و آن را در ترجمه منعکس نکرده اسـت که گویی آیه
اینگونه است«َ :و َل َّما َب َلغا َّ
الس ْع َي».
َ ْ َ َّ ْ َ ْ ً َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َ
اهَّلل ْال ُم ْخ َل َ
صين (صافات 168:و  :)169هر گاه نزد
 لو أن ِعندنا ِذكرا ِمن الولين * لك ّنا ِعباد ِ
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ما آثارى بود از گذشتگان * لكن ما هستيم بندگان خالصشده.

بررسی:
َ
َ
ْ
ْ
 .1ترجمـۀ «لـو» بـه «هـر گاه» نادرسـت اسـت؛ زیـرا «لـو» بـرای مجرد شـرط اسـت و در آن معنـای زمان نهفته
نیست ،ولی مترجم آن را به «هر گاه» معنا میکند.
«َ .2ل ُك َّنـا» کلمـهای اسـت تشکیلشـده از حـرف «الم» و ُ«ك َّنـا» کـه صیغۀ چهاردهم از فعـل ماضی َ
«کان»
َ َُ
اسـت ،یعنـی «بودیـم» ،ولـی در کمـال تعجـب و تأسـف مترجـم «الم» «لك ّنـا» را جـزوی از کلمـه شـمرده و
َ َُ
«لك ّنـا» را از حـروف مشـبهة بالفعـل همـراه ضمیـر متکلـم پنداشـته اسـت .در نتیجـه آن را بـه «لکـن» معنا
َ َُ
«لك ّنا» باشـد؛ مانند این
میکنـد ،در حالـیکـه ا گـر «لك ّنـا» به معنای «لکن ما» میبود باید کلمه اینگونهِ :
آیه:

َ ْ
َو ِلك َّنـا أ ْن َشـأنا ُق ُرون ًـا َ ...و ِلك َّنـا ُك َّنـا ُم ْر ِس َ
ـلين :ليكـن مـا نسـلهايى پديـد آورديـم  ...ولیکـن مـا
فرستندۀ رسوالن بوديم( .قصص)45 :

َ ََ َ
 .3این خطا موجب شده که در معنای آیه کاستی دیده شود و شرط (ل ْو أ ّن ِع ْندنا  )...بیجواب بماند،
یبـود ،هیـچ کاسـتیای در معنـا دیـده نمیشـد« :اگـر نـزد مـا یـادآوری
در حالـیکـه ا گـر ترجمـه درسـت م 
(کتابی یادآور) بود از آنگونه که امتهاى نخستین داشتند * از بندگان مخلص خدا مىبوديم».
ْ
َ ً
َو َذ ْرنـي َو ْال ُم َك ّ ِذبي َـن ُأو ِلـي َّ
الن ْع َم ِـة َو َم ِّهل ُه ْـم قليلا (مزمـل :)11 :و واگـذار كـن بـه مـن امـور
تكذيبکنندگان را كه در نعمت هستند و مهلت بده مرا كمى.

بررسی:
َْ
َ
« .1ذ ْرني» به« :واگذار كن به من» برگردان شده است ،در حالیکه فعل امر «ذر» به شهادت اهل لغت به
معنای رها کن و ترک کن و مانند اینهاست .مترجم خود نیز در معنای کلمه مینویسد:
ّ
ّأن األصـل الواحـد فـي الم ّ
ـادة هـو تـرك ّ
التوجـه والنظـر الى شـيء :اصـل در معنای ایـن ماده که
یک اصل هم بیش نیست ،توجهنکردن و ترککردن التفات به چیزی است.

1

در حالیکه «واگذار کن به من» به معنای «بر عهدۀ من بگذار» است .ترجمۀ مذکور برای چنین عبارتی
َ
أوک ْل َع َل َّي أ َمر ْال ُم َك ّ ِذ َ
بين».
استِ :
ْ
«َ .2م ِّهل ُه ْـم» بـه «مهلـت بـده مـرا» ترجمـه شـده اسـت؛ ترجمـهای که در نادرسـتی آن تردیدی نیسـت؛ زیرا
ٌ
مفعولبـه َ«م ّه ْـل» ضمیـر ُ
«ه ْـم» اسـت کـه بـه ُ«م َك ّ ِذ َ
بيـن» برمیگـردد ،یعنـی بـه آنـان مهلت ده ،ولـی مترجم
ِ
ناباورانـه ضمیـر جمـع غایـب ُ
«ه ْم» را ضمیر متکلم وحده معنـا میکند .ترجمۀ مزبور برگردان این عبارت
ِ
 .1التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،13ص .75
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ْ َ ً
اسـت«َ :م ِّهلني قليال» .بیتوجهی به کلمات آیات در این ترجمه پرشـمار اسـت .در ترجمۀ آیۀ  25سـورۀ
ناص ُـر َ
صافـات« :مـا َل ُك ْـم َل َت َ
ون» آمـده اسـت« :چـه شـده اسـت آنهـا را كه همديگـر را يـارى نمیکنند» .در
ناص ُر َ
این ترجمه ضمیر خطاب در َ«ل ُك ْم» و َ«ت َ
ون» بهصورت ضمیر غایب معنا شده است که گویی آیه
َّ َّ
ً
ُ ً
َ َ ْ ْ
َُ َ َ َ َ
سـان َعد ّوا ُمبينا» (إسـراء)53 :
اینگونه اسـت« :ما له ْم ل یناص ُرون» و در برگردان ِ«إن الش ْـيطان كان ِل ِل ن ِ
آمـده اسـت« :شـيطان بـا انسـان دشـمن بزرگـى باشـد» .در ایـن ترجمـه ُ«مبیـن» بـه «بـزرگ» کـه هیـچ رابطـۀ
معنایی با ُ«مبین» ندارند ترجمه شده است!
َ َ َّ
َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ
الل ْيـل َأ َفلا َت ْعق ُل َ
 و ِإنكـم لتمـرـون (صافـات 137 :و  :)138و بـه
ون َعل ْي ِه ْـم ُم ْص ِبحيـن * و ِب
ِ
ِ

تحقیق شما مرور میکنید به آنها و به سرزمین آنها زمان صبح در مسافرت خودتان * و يا در
زمان شب و ّ
متوجه نمیشوید.
َّ
الل ْيل َأ َفال َت ْعق ُل َ
ون» اسـت،
ِ
بررسـی :این عبارت ...« :و يا در زمان شـب و متوجه نمیشـوید» که ترجمۀ ِ«ب ِ

معنایی را عرضه میکند که رابطهای با آیه ندارد؛ زیرا مفاد ترجمه این است که «شما متوجه نمیشوید
کـه بـر دیـار آن هال کشـدگان گـذر کردهایـد» ،در حالـیکـه آیه عکس ایـن معنا را بیان میکند؛ یعنی شـما
صبحـگاه یـا شـبانگاه بـر دیـار آن هال کشـدگان عبـور میکنیـد و درمییابیـد کـه بـه عـذاب الهـی گرفتـار
شدهاند .با اینحال چرا توجه نمیکنید که شرک و کفر و گناه کیفر الهی را در پی دارد!
َ
ُ
ّ
ْ
الدين َو َأ ْخ َر ُج ُوك ْم م ْن د ُ ْ َ َ َ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ّ َ َ ُ ُ ْ
راجك ْم
ياركم وظاه ُروا على ِإخ ِ
ِ ِ ِ
َِ -إن َما ينهاكم اهَّلل َع ِن ال ُذين قاتلوكم ِفي ِ ِ
ّ َ
َ ُ َّ
الظال ُم َ
ْ َ ّ ُ
ـون (ممتحنـه :)9 :و ایـن اسـت کـه نهـى میکنـد
أن ت َول ْوه ْـم َو َم ْـن َي َت َول ُه ْـم فأ ِ
ولئـك ه ُـم ِ
خداونـد از دسـتگيرىكردن از افـرادی کـه بـا شـما جنگيدنـد در ديـن و بيـرون كردهانـد شـما را
از خانههـاى خودتـان و تظاهـر كردنـد بـر بيرونكردن شـما براى اينكه مباشـرت كرده و دوسـت
داشته باشيد آنها را و كسى كه دوست میدارد آنها را پس آنان همان ستمکاراناند.
َ َ َّ
ُ
بررسـی :بیگمـان «أ ْن ت َول ْو ُه ْـم» چیـزی اسـت کـه از آن نهـی شـده و بـهاصطلاح متعلـق َ«ي ْنها ك ُـم» اسـت،
یعنی «خدا شمار را نهی میکند از اینکه با گروههای یادشده دوستی کنید» ،ولی مترجم متعلق نهی را
َ َ َّ
ُ
َُ ُ
َْ
عبارتی مقدر پنداشـته و آن «دسـتگیریکردن» اسـت و «أ ْن ت َول ْو ُه ْم» را تعلیل برای «قاتلوك ْم»« ،أخ َر ُجوك ْم»
ُ
ْ
َ َ
راجك ْـم» شـمرده اسـت؛ چرا کـه مینویسـد ...« :و تظاهـر كردنـد بـر بيرو نكـردن شـما
و «ظاه ُـروا علـى ِإخ ِ
بـراى اينكـه مباشـرت كـرده و دوسـت داشـته باشـيد آنها را» .مفاد ترجمه این اسـت« :هـدف کافران برای
نکـردن مؤمنـان ایـن بـود کـه مؤمنان آنها را دوسـت بدارند و با آنها معاشـرت کنند» که معنایی اسـت
بیرو 
ً
کامال غلط ،بر خالف واقعیت و بر خالف مقصود آیۀ شریفه.
ْ
ُ
َُ
َ ْ
اآلخ ِر (طالق :)2 :سفارش میکند شما را خداوند
اهَّلل َوال َي ْو ِم ِ
 ذ ِلک ْم ُيوعظ ِب ِه َم ْن كان ُيؤ ِم ُن ِب ِو کسـی کـه در مقابـل برنام ههـاى الهـی تقوا داشـته باشـد قرار میدهد بـراى او بيرونرفتن از هر
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گونه گرفتار یها را.

بررسی:
ُ ُ
ُ َ ُ
وعظ :سـفارش میکنـد» معنا میکند و برای
« .1يوعـظ» فعلـی مجهـول اسـت ،ولـی مترجـم آن را معلوم «ي ِ
ٌ
ُ
ُ
ُ
وعظک ْم ب ِه ُ
اهلل»
آن مفعولبه مقدر میشمرد (شما را) .ترجمۀ برگردان چنین عبارتی میشود« :ذ ِلک ْم ُي ِ
ِ
 .2برگردان «وعظ» و «موعظه» به سـفارش دقیق ،بلکه صحیح نیسـت؛ زیرا موعظه حا کی از پنددادن و
نصیحتکـردن و خیرخواهـی اسـت ،در حالـیکـه «سـفارشکردن» برابـر «توصیهکردن» اسـت کـه آن قیود
را ندارد و مجرد درخواست است .مترجم نیز به قیود یادشده در معنای «وعظ» و «موعظه» اشاره دارد:
ّ
ّأن األصل الواحد في ّ
المادة ،هو إرشاد الى ّ
حق بتذكرات مفيدة وتنبيهات نافعة مناسبة.
ْ
َ ْ
اآلخ ِـر» بهطورکلی به فراموشـی سـپرده شـده و اثـری از آن در ترجمه
ـاهَّلل َوال َي ْـو ِم ِ
 .3عبـارت َ«م ْـن كان ُيؤ ِم ُـن ِب ِ
ُ
َ ُ
َ ُ
َ ْ
ـاهَّلل
دیـده نم 
یشـود .ایـن عبـارت نایـب فاعـل ُ«یوعـظ» اسـت .بنابرایـن «ذ ِلک ْـم ُيوعـظ ِب ِـه َم ْـن كان ُيؤ ِم ُـن ِب ِ
ْ
اآلخ ِر» چنین ترجمه میشود« :به آن پند داده میشود هر کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد».
َوال َي ْو ِم ِ
َ
َ
ً
َُ ً
َ
َ ٌ ُْ ْ ّ
رين َي ُق ُول أ إ َّن َك َل ِم َن ْال ُم َص ّ ِد َ
َ ٌ
قين * أ ِإذا ِم ْتنا َوك ّنا ُترابا َو ِعظاما
َ -قال قا ِئل ِمنهم ِإ ِني كان لي ق *
ِ
دين َ
أ إ َّنـا َل َم ُ
ـون (صافـات 51 :تـا  :)53گويـد يكـى از آنهايـى كـه بـود بـا مـن رفيـق * و در پاسـخ
ِ
مـن كـه گفتـم :آيـا پـس از مـردن زنـده نخواهيـم شـد * گفتند كه آيـا زمانى كه ما مـرده و خاک و
استخوانهای پوسيده گشتيم ،زنده شده و جزاء داده خواهيم شد.

بررسی:
تحلیل نحوی آیه:
َُ ُ
َ
ٌ
َ
جملـۀ «إ ّنـي َ
ي قر ي ٌـن» مفعـول «قـال قا ِئل» و مراد از ضمیر ِ«م ْن ُه ْم» بهشـتیان اسـت .ضمیـر «يقول» به
كان لـ 
ِِ
َ
َُ ُ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ّ
ْ
َ
یگـردد و جملـۀ «أ ِإنـك ل ِمـن المص ِدقيـن» مفعـول «يقـول» و جملـۀ «أ ِإذا ِمتنـا  »...در حقیقـت
«قریـن» برم 
ّ
مفعـول ُ«م َص ِدقي َـن» اسـت .آیـات از محفل بهشـتیان گزارش میدهد که یکـی از آنها میگوید من در دنیا
همنشینی داشتم .آن همنشین به من میگفت :آیا تو از زمرۀ کسانی هستی که تصدیق میکنی این ادعا
را که چون مردیم و خاک و چند استخوانی شدیم ،آیا بهراستی سزا داده میشویم؟!
گویی عنان قلم از دست مترجم رها شده و هر گونه که خواسته بر صفحۀ کاغذ چرخیده و آن ترجمه از
آن برآمده است؛ ترجمهای که به آیات ربطی ندارد و خود نیز مفهوم درستی را نمیرساند.
َ َ َ َ َّ
ََ
ُ
ذيـن َسـخ ُروا م ْن ُه ْم مـا ُ
َ
كانوا ِب ِه َي ْس َـت ْه ِزؤ َن (أنبیاء:
 َو لق ِـد ْاس ُـت ْه ِزئ ِب ُر ُس ٍـل ِم ْـن ق ْب ِلـك فحـاق ِبال َ ِ ِ :)41به تحقیق استهزاء و تحقير شده است انبيایى پيش از آنها و برطرف و پاک شده است
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آنچه استهزاء میكردند.

بررسی:
 . 1گو یـا مترجـم بـدون نـگاه بـه آیـات بـا اتـکا بـه حافظـه آنهـا را ترجمـه میکـرده اسـت ،یعنـی در ذهـن او
َ
َ َ
«ق ْب ِلـك» کـه بـا ضمیـر خطـاب اسـت« ،ق ِبل ِهـم» بـا ضمیـر غایـب بـوده اسـت کـه در ترجمـۀ آن مینویسـد:
«پیش از آنها».
َ
 .2در اینجـا «حـاق» بـه «برطـرف و پـاک شـده اسـت» برگردان شـده اسـت ،در حالیکه مترجـم در معنای
َ
ـاق» مینویسـد« :فاألصـل الواحـد فـي هذه ّ
المادة هـو النزول مع قيد اإلحاطة والسـلطة ،وليس معناها
«ح
مطلـق النـزول وال مطلـق اإلحاطـة 2:اصـل در معنـای ایـن مـاده کـه یـک اصـل هـم دارد ،فرودآمـدن بـا قیـد
احاط هکـردن و تسلطداشـتن اسـت» .وانگهـی «برطـرف و پـاک شـده اسـت آنچـه اسـتهزاء میکردنـد»
نامفهوم است.
َ
 .3عبارت «ب ّال َ
ذين َس ِخ ُروا ِم ْن ُه ْم» گویا در آیه نبوده است که معنایی از آن در ترجمه نیامده است.
ِ
َ
َ َ َ َ
ََ
َ
گفتنـی اسـت کـه عیـن ایـن آیـه در سـورۀ انعـام ،آیـۀ  10آمده اسـت« :لق ِـد ْاس ُـت ْه ِزئ ِب ُر ُس ٍـل ِم ْن ق ْب ِلـك فحاق
َّ
ُ
ُ
ِبالذي َـن َس ِـخ ُروا ِم ْن ُه ْـم مـا كانـوا ِب ِـه َي ْس َـت ْه ِزؤ َن» و چنیـن ترجمـه کـرده اسـت« :هـر آينـه بـه تحقیـق اسـتهزاء و
تحقيـر شـده اسـت بـه رسـوالنی پيـش از تـو .پـس نـازل و محيـط شـد به آنـان که اظهـار حا ّ
كميـت كردند از
آنها ،آنچه بودند به آن اسـتهزاء مىكردند» .اگر خواننده این دو ترجمه را با هم مقایسـه کند ،تفاوتهای
بسـیاری میبینـد .ایـن تفاوتهـای فاحـش و خطاهای آشـکار نشـان میدهـد که مترجم بـا وادی ترجمۀ
قرآن فاصلۀ دوری داشته است.
َّ
«ال َ
ذين َس ِخ ُروا ِم ْن ُه ْم» به« :آنان که اظهار حا ّ
كميت كردند از آنها» است.
از عجایب این ترجمه ،برگردان
َّ
َ َ ُ
ُ
ْ َ ً َ ُ ُ
اهَّلل ْال َغ ِن ُّـي َو َأ ْن ُت ُـم ْال ُف َق ُ
 َو ُـراء َو ِإ ْن َت َت َول ْـوا َي ْس َـت ْب ِدل ق ْومـا غ ْي َرك ْـم ث َّـم ال َيك ُونـوا أ ْمثالك ْـم (:)38
خداوند بی نیاز اسـت و شـما نيازمندان هسـتيد و اگر دوسـت بداريد عوض میکند قومى را
غير از شما سپس نباشند مانندهاى شما.
َ َّ
َ َّ
بررسی« :ت َت َول ْوا» در این آیه به «دوست بداريد» برگردانده شده است ،در حالیکه «ت َت َول ْوا» در اینجا مانند
بسـیاری از آیـات بـه معنـای «روی برتابیـد» و «اعـراض کنیـد» اسـت ،نـه دوسـت بداریـد؛ زیـرا ایـن معنا با
جایگز یـن انسـانهایی دیگـر بـ ه جـای مخاطبان مناسـبت دارد .بنابراین مفاد آیه این اسـت« :اگر شـما از
دسـتور خدا روی برتابید ،خداوند مردمی دیگر جایگزین شـما میکند که آنها همانند شـما در سـرپیچی
از فرمان خدا نیستند» .گویی مترجم چون بر این باور است که مشترک لفظی در قرآن نیست و یک واژه
 .2التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،2ص .332

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت  تشاگندقننن

230

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

َ َّ
نمیتواند بیش از یک معنا داشته باشد ،او را واداشته است که «ت َت َول ْوا» را به «دوست بدارید» معنا کند.
مترجم مینویسد:

ّ
الحقيقية و عند
االشـتراك اللفظ ّـي بمعنـى كـون لفـظ مشـتركا بين معنييـن أو معاني بنحـو الداللـة
3
معيـن غيـر موجـود في كلمات العرب و ال ّ
قـوم ّ
سـيما في كلمات القرآن الكريم :اشـتراک لفظی

به این معنا که یک لفظ دو معنای حقیقی و بیشتر داشته باشد در میان یک قوم ،در زبان عرب
وجود ندارد ،بهویژه در کلمات قرآن کریم.
ولـی شـگفت اسـت کـه مترجـم بـه ایـن بـاور پایبنـدی نشـان نمیدهـد و یـک لفـظ را در آیـات همسـان
َ َّ
گوناگون معنا میکند ،از جمله «ت َت َول ْوا» را در آیۀ  16فتح به «پشت کنید» ترجمه میکند:
َّ
ًَ ً
َ ُ ّ ُ
َّ َ
َو ِإ ْن َت َت َول ْـوا كمـا َت َول ْي ُت ْـم ِم ْـن ق ْبـل ُي َع ِذ ْبك ْـم َعذابـا أليمـا :هـر گاه پشـت كنيـد به آن طـوری که در
گذشته كرديد ،خداوند به عذاب شديدى شما را گرفتار خواهد كرد.
َ ً َ َ َ
ً
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ي أ ْن َيض ِـر َب َم َثلا مـا َب ُعوضـة فمـا ف ْوقهـا (بقـره :)26 :بـه تحقیـق خداونـد
 ِإن اهَّلل ال يسـتحي متعال خود را حفظ نمىكند از اينكه براى توضيح و بيان حقيقت مثلى را بزند ،چیزی را كه
پشه خرد باشد يا باالتر از آن.
بررسی :مترجم بر این باور است که «إستحیاء» به معنای طلب حیات و زندگی است و معنای دیگری
ندارد .او مینویسد:
استحياء به معنى طلب حيات از راه نگهدارى خود از جهات عيب و ضعف باشد.

4

نیز مینویسد:
اسـتحياء :از حيـات اسـت بـه معنـى زندهبـودن و اسـتفعال دال لـت بـه طلـب و درخواسـت
مىكند ،يعنى درخواستكردن حيات.

5

مترجم میخواهد این معنا را در «إ َّن َ
اهَّلل ال َي ْس َت ْحيي» اعمال کند .از سویی نمیخواهد برای «استحیاء»
ِ

دو معنـا را بـاور کنـد و از سـوی دیگـر اینکـه خـدا بـرای خـود طلب حیات کنـد را معنایی ناجـور میبیند و
از سـوی سـوم مجـاز و ماننـد آن را در قـرآن روا نمیشـمرد .در نتیجـه در معنا کـردن «إ َّن َ
اهَّلل ال َي ْس َـت ْحيي»
ِ
یشـود و سـرانجام مینویسـد« :خداوند متعال خود را حفظ نمىكند» .حال باید
سـخت دچار مشـکل م 
پرسـید که «خدا خود را حفظ نمیکند» به چه معناسـت؟ آیا به معنای «خودداری نمیکند» اسـت؟ یا
معنایی دیگر در ذهن نویسنده است؟ در هر حال با معنایی که برای «استحیاء» بیان کرد ،فاصله گرفته
 .3التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،1ص .9
 .4تفسير روشن ،ج .138 ،1
 .5همان ،ص .254
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اسـت .خوشـبختانه پـس از چنـدی دسـت از ایـن معنـا برمـیدارد و لقایـش را بـه عطایش میبخشـد و آیۀ
ْ
َّ َ
َّ ُ ْ َ ْ
ي ِم ْن ُك ْـم َو ُ
ي ِم َن ال َح ّ ِـق» را اینگونه
اهَّلل ال َي ْس َـت ْحي 
الن ِب َّـي ف َي ْس َـت ْحي 
كان ُيـؤ ِذي
 53سـورۀ احـزاب«ِ :إن ذ ِلكـم
ترجمه میکند:
اين معنى موجب ايذاى پيغمبر خدا گردد .پس او شـرمنده میشـود كه جلسـه را به هم زند و
خداوند از ذكر ّ
حق خجل نخواهد شد.
ََ
ُ َ
و نیز در ترجمۀ این آیه«َ :ف َ ْ ُ
ياء» (قصص )25 :مینویسد:
جاءته ِإ ْحداهما ت ْمشي على ْاس ِت ْح ٍ
پس آن دو زن آب را بردند و يكى از آنها برگشته و با حياء و خجلت آمده ....

نکـه خواننـدگان محتـرم مالحظـه میکننـد مترجـم در ایـن دو آیـه «اسـتحیاء» را بـه شـرم و حیاکـردن
چنا 
معنـا میکنـد و از آن بـاور دسـت میکشـد .چنانکـه اهـل لغت و مفسـران میگویند که «اسـتحیاء» گاه از
«حیاة» به معنای زندهخواستن گرفته میشود و گاه از «حیاء» به معنای شرمکردن.
َْ َُ ْ َُ ُ
َْ َ ْ
ـولنا ُي َب ّي ُـن َل ُك ْـم َعلـى َف ْت َـر ٍة ِم َـن ُّالر ُسـل َأ ْن َت ُق ُولـوا مـا َ
جاءنا ِم ْن
ـاب قـد جاءكـم رس
ِ
 يـا أهـل ال ِكت ِِ
َ
شير َوال َنذير (مائده :)19 :اى اهل كتاب به تحقیق آمد شما را فرستادۀ ما كه روشن مىكند
ب ٍ
6

براى شـما بر رو ى سسـتى و ضعف از رسـوالن ،از اينكه بگوييد نيامده اسـت ما را از بشـارت

دهندهاى و نه ترسانندهاى.
َ
بررسـی« :فتـرة» بـه دو معنـا آمـده اسـت :سسـتی و فاصلـۀ میـان دو پیامبـر؛ چنانکـه فاصلـۀ بیـن انگشـت
س َـبابه و شـصت را نیـز ِفتـر میگوینـد 7.مترجـم بـر اسـاس ایـن گمان که یـک واژه نمیتواند دو معنا داشـته
باشـد«َ ،ف ْت َـرة م َـن ُّ
الر ُس ِـل» را چنیـن معنـا میکنـد« :سسـتى و ضعـف از رسـوالن» و خواننـده جـز ایـن معنـا
ٍ ِ
ً
َ
َ
َ
ْ
شير وال
درنمییابد که پیامبران پیشین سستی و ضعفی نشان داده بودند .ضمنا ِ«من» در «ما جاءنا ِمن ب ٍ
َ
یشـود ،بلکه برای رسـاندن تأ کیـد و انعکاسدادن معنای
نذيـر» تأ کیـد اسـت .بنابرایـن به «از» ترجمه نم 
ِ«من» میتوان نوشـت« :هیچ بشـارتدهنده و هیچ هشـداردهندهای برای ما نیامد» .گویی ترجمۀ ِ«من»
به «از» در این موارد نیز برخاسته از این باور مترجم است که برای ِ«من» بیش از یک معنا نیست!
 َأ َل ْـم َي َـر ْوا َك ْـم َأ ْه َل ْكنـا َق ْب َل ُه ْـم م َـن ْال ُق ُـرون َأ َّن ُه ْـم إ َل ْيه ْـم ال َي ْرج ُع َـون (یـس :)31 :آيـا نديدند كه ما
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نهـای گذشـته بـه هال کـت رسـانيديم پيـش از زمان آنهـا كه نتوانند آنها برگشـتى
چقـدر از زما 
داشته باشند.
َ
بررسی :اهل لغت برای «قرن» چند معنا ذکر میکنند ،از جمله مردم یک عصر .راغب مینویسد:

 .6ر.ک به :معجم مقاييس اللغة ،ج  ،2ص .122
 .7ر.ک به :لسان العرب ،ج  ،5ص .44 -43
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ون في زمن واحد و جمع ه ُق ُر ٌ
ْال َق ْر ُن :القو م ْال ُم ْق َتر ُن َ
ون 8:قرن به مردمی گفته میشـود که در یک
ِ
ُ
دورۀ زمانی باشند و جمع آن قرون است.
ولـی مترجـم بـر پایـۀ گمانـی کـه دارد ،یـک معنـا بـرای آن میشناسـد و آن زمـان اسـت .در نتیجـه «قـرون»
در آیـۀ مذکـور را «زمانهـا» ترجمـه میکنـد ،ولـی فکـری بـرای این معنـا نمیکند که هال ککـردن زمانهای
گذشته به چه معناست و خواننده چه تصوری از آن دارد .آیا خواننده نمیپرسد که زمان همواره و آن به
آن دارد از میـان مـیرود؟ در حالـیکـه ا گـر مترجم بر اسـاس واقعیت ،نه پندار خویش «قرون» را به مردمان
و امتها معنا میکرد ،مفاد آیه روشـن بود و توهمی برای خواننده پیش نمیآمد .شـاهد اینکه «قرون» به
معنای مردمان و امتهاست ،نه زمانها بازگشت ضمیرهای جمع مذکر در َ«أ َّن ُه ْم إ َل ْيه ْم ال َي ْرج ُع َ
ون» به
ِ
ِ ِ
آن است که ویژۀ مردم و مانند آنان است.
گویی مترجم پس از چندی درمییابد که «قرن» نمیتواند همواره به معنای زمان باشـد .پس در برخی از
آیات آن را به مردم و مانند آن برگردان میکند ،از جمله:
َْ
َ
َ
َ ْ ُ َ ّ ْ َ ُْ
ُ
أ َل ْـم َي َـر ْوا َك ْـم أ ْه َل ْكنـا ِم ْـن َق ْب ِله ْـم ِم ْـن َق ْـر ٍن َم َّك َّناه ْـم ِفـي ال ْ
ض مـا لم نم ِكـن لكم (انعـام :)6 :آيا
ر
ِ
ِ
نديدند چقدر هالک كرديم از پيش از ايشان از گروهى كه تمكن داديم آنها را در زمين.

َ
چنانکه مالحظه میشود مترجم «ق ْر ٍن» در این آیه را به «گروه» معنا میکند:
ُْ
َ ََ َْ َُ َ َْ َ ْ َ َُ
ون (طه :)128 :آيا ّ
متنبه نكرده است آنها را كه چقدر
أ فل ْم يه ِد له ْم ك ْم أهلكنا ق ْبله ْم ِم َن الق ُر ِ
هالک كرديم از مردم گذشته.
«قرون» در این آیه نیز به «مردم» معنا شده است.
 ُث َّم ْاس َتو ى إ َلى َّماء (بقره :)29 :سپس برقرار شده است بهسوی بلندى.
الس ِ
ِ
ُ َ
ُ َّ ْ َ
ى إ َلى َّ
ماء (ف ِ ّصلت :)11 :سپس احاطه كرد بر آسمانها.
الس ِ
 -ثم استو  ِ

ً
بررسـی :آیـات یادشـده کاملا یکسـاناند ،ولـی ترجمههـا متفاوتانـد؛ بهگونـهای کـه اگـر کسـی متـن آیـه را
نبیند ،تردید نمیکند که ترجمهها از دو آیۀ متفاوت است.

تفاوت دو ترجمه

 .1در ترجمۀ نخست ْ
«اس َتوى» به «برقرار شده» برگردانده شده است و در ترجمۀ دوم به «احاطه کرد» که
دو معنای متفاوتاند.
 .2در ترجمۀ نخست «إلی» به «بهسوی» معنا شده و در ترجمۀ دوم به «بر».
 .8مفردات الفاظ القرآن ،ص .667
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 .3در ترجمۀ ّاول ««بلندی» معادل «سماء» دانسته شد و در ترجمۀ دوم «آسمانها».
ُ
 .4در ترجمۀ ّاول «سـماء» مفرد و در ترجمۀ دوم جمع معنا شـده اسـت .تنها اشـتراک آنها ترجمۀ «ث َّم» به
«سپس» است.
تفـاوت ترجمـه بـرای عبارتهـای یکسـان در ترجمـۀ آقـای مصطفـوی پرشـمار اسـت و نشـان میدهـد که
ایشـان بـه یـک مبنـای درسـت و اسـتوار در ترجمـه دسـت نیافتـه اسـت و از آنرو که پیـش از ترجمۀ قرآن،
کلمات آن را بهتفصیل در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن بررسـی کرده اسـت ،معلوم میشـود ایشـان
به آن تحقیقات لغوی پشت کرده و آن را در ترجمۀ قرآن کارساز ندیده است.
 ُث َّم ْاس َتو  َ َ ْ َ ْش (اعراف :)54 :سپس برقرار و اعتدال پيدا كرد بر عرش
ى على العر ِ

 ُث َّم ْاس َتو  َ َ ْ َ ْش (یونس :)3 :سپس مستولى گشت بر عرش.
ى على العر ِ

ُ َّ ْ َ
ََ َْْ
ش (رعد :)2 :سپس برقرار گشت بر باالى عرش.
 -ثم استو ى على العر ِ

 ُث َّـم ْاس َـتو  َ َ ْ َ ْش (فرقـان :)59 :و سـپس قـرار گرفتـه و احاطـه كـرده اسـت بـه آن بـه
ى علـى العـر ِ

عنوان بودن در باالى عرش.

بررسـی :تفـاوت ترجم ههـای یادشـده مر بـوط بـه معنـای کلمـۀ «إسـتوی» اسـت .مترجـم بـرای «اسـتواء» در
آیـۀ اعـراف دو عنصـر یـاد میکنـد« :قرارگرفتـن و اعتدالیافتـن» و در سـورۀ یونـس معنـای دیگـری بـرای آن
بیان میکند که آن «مستولیشـدن» ،یعنی تسـلطیافتن اسـت و در سـورۀ یونس از یک عنصر یاد میکند
و آن برقرارگشـتن اسـت و از قید اعتدال میگذرد .سـرانجام در سـورۀ فرقان بهجای اعتدال ،احاطهکردن
را مـیآورد .اینهـا و د ههـا نمونـۀ دیگر بهروشـنی مینمایاند که نوعی اضطـراب در معانی کلمات بر مترجم
حا کـم اسـت و نمیتوانـد تصمیـم بگیـرد .بـه گمـان بنـده ناتوانـی ایشـان در ایـن خصـوص برخاسـته از آن
لهـای لغـوی نویسـنده و اصولـی را کـه مبنـای معانـی لغـات قـرار داده اسـت ،از آنرو کـه
اسـت کـه تحلی 
سـاختگی اسـت ،لرزان اسـت؛ چون تحلیلهای سـاختگی که ناظر به واقعیتها نباشـند ،همواره رنگ
عوض میکنند و موقعیتها در آنها تأثیر گذارند.
َ ْ َ َ َ
جاب ل ُه ْـم َر ُّب ُه ْـم (آلعمـران:)195 :پـس خواهنـده جـوابدادن و نفـوذ شـد بـراى آنهـا
 فاسـتپروردگارشان.
بررسـی :مترجـم «جـواب» را بـه معنـای «پاسـخدادن» و «إسـتجابة» را کـه بـاب اسـتفعال آن اسـت بـه
َ ْ َ َ َ
ُ
جاب ل ُه ْـم َر ّب ُه ْـم» را چنیـن ترجمـه میکنـد« :پـس
معنـای «طلـب جـواب» میدانـد .بـر ایـن اسـاس «فاسـت
خواهنده جوابدادن و نفوذ شد براى آنها پروردگارشان» .عبارت این معنا را عرضه میکند که «خداوند
درخواسـت کرد که به آنان جواب داده شـود و درخواسـت کرد که نفوذ داده شـوند» .حال باید پرسـید که
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خداوند از چه کسـی خواسـت که آنان را پاسـخ دهد و چه چیز را برای آنها نفوذ دهد؟ در ترجمۀ آیۀ 172
َّ
جابوا هلِل َو َّ
«ال َ
ول» مینویسد« :آن کسانی که خواهان قبول و پذيرش هستند
سورۀ آلعمران:
ذين ْاس َت ُ ِ
الر ُس ِ
بـراى پـروردگار خودشـان و بـراى رسـول او» .بیشـک ترجمـه ایـن سـؤال را پدیـد مـیآورد کـه مؤمنـان از چـه
کسی میخواهند که قبول کند و بپذیرد؟! وانگهی چه چیزی را برای خدا و برای رسول او قبول کند؟!
این در حالی است که اهل لغت و اهل ادب و مفسران میگویند چهبسا در باب استفعال معنای طلب
لحـاظ نشـود و تنهـا حا کـی از تأ کیـد باشـد .در نتیجـه «اسـتجاب» را بـه معنـای «أجـاب» میداننـد و آیـۀ
َّ
جابوا هلِل َو َّ
ـول» را چنیـن ترجمـه میکننـد« :کسـانی کـه دعـوت خدا
 172سـورۀ آلعمـران« :الذي َـن ْاس َـت ُ ِ
الر ُس ِ
و پیامبـرش را اجابـت کردنـد» و آیـۀ  195سـوره را اینگونـه معنـا میکننـد« :پس پروردگارشـان دعاى آنها را
اجابت نمود».
مترجـم نیـز پـس از چنـدی درمییابـد کـه بایـد از بـاور خـود عقبنشـینی کنـد و بپذیـرد کـه باب اسـتفعال
ب هجـز طلـب معنـای دیگـری نیـز دارد .پـس در آیـات متعـددی اسـتجابت را همچـون دیگـر مترجمـان بـه
اجابتکردن ،و نه طلب اجابتکردن معنا میکند؛ مانند:
ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ
جاب لك ْـم (انفـال :)9 :زمانـى كه پناه مىطلبيديد پروردگار شـما را
ِإذ تسـتغيثون ر بكـم فاسـت
پس اجابت كرد براى شما.
َ
ْ
ذين ْاس َت ُ
ِل ّل َ
جابوا ِل َر ّ ِب ِه ُم ال ُح ْسنى (رعد :)18 :براى کسانی که اجابت نمودند براى فرمانهای
خداوند متعال پاداش نيكو باشد.
ُ
ُ
يـا َأ ُّي َهـا َّالذي َـن َآم ُنـوا ْاس َـت ُ َّ
ـول ِإذا َدعاك ْـم ِلمـا ُي ْحييك ْـم ( :)24أى آنـان کـه ايمـان
جيبوا ِل َو ِل َّلر ُس ِ
آوردنـد اجابـت كنيـد بـراى خداونـد و براى رسـول خدا ،زمانى كه بخواند شـما را به آنچه زنده
مىكند شما را.
َ
ْ َ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
فاؤ َفإ َّن َ
ّ َ ُُْ َ ْ
اهَّلل َغ ُف ٌور َر ٌ
حيم (بقره :)226 :براى
 ِللذين يؤلون ِمن ِنسـا ِئ ِهم ت َر بص أر بع ِة أشـه ٍر ف ِإن ِکسانی که اظهار سستى و تأخير مىكنند از زنهای خودشان ،الزم است صبر و انتظار چهار

ماه را داشـت .پس اگر از فكر خود برگشـتند ،پس به تحقیق خداوند متعال آمرزنده و مهربان
است.
بررسـی«ُ :ي ْؤ ُل َ
ون ِم ْن ِنسـا ِئ ِه ْم» به «اظهار سسـتی و تأخیر میکنند از ز نهای خودشـان» معنا شـده اسـت.

مترجـم از خواننـده انتظـار دریافـت چـه معنایـی را از ایـن جملـه دارد؟ آیـا بـه ایـن معناسـت کـه اعلان
میکننـد کـه زنانشـان در انجـامدادن کارهـا و وظایفشـان سسـتی میکننـد و کارهـای محولـه را بـا تأخیـر
انجـام میدهنـد یـا ابـراز میدارنـد خودشـان دربـارۀ زنانشـان سسـتی میکننـد و کارهایی را که زنـان از آنها

انتظـار دارنـد ،بهموقـع انجـام نمیدهند و بهتأخیر میاندازند؟ وانگهی آیا ابراز و اظهار موضوعیت دارد یا
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ً
عمال ابراز و اظهار کنند کافی اسـت؟ در حالیکه ُ«ي ْؤ ُل َ
ون» به هر معنایی باشـد ،در آن معنای
همین که
َّ
َ
ُ
َ
َ
اظهـار و ابـراز نیسـت .ماننـد ایـن اسـت کـه در معنـای «الذیـن یکت ُبـون» نوشـته شـود« :کسـانی کـه اظهـار
نوشتن میکنند».
آیـا بهتـر نبـود همانگونـه کـه در لغـت بـه آن تصریح شـده اسـت کـه «ایالء» مصـدر ُ«ي ْؤ ُل َ
ون» سـوگندخوردن
یشـد« :بـراى كسـانى كـه بـه تـرک آمیـزش بـا زنـان خود ،سـوگند
بـر تـرک آمیـزش اسـت ،آیـه اینگونـه معنـا م 
مىخورند  »...که معنایی روشن و برابر معنای لغوی و اصطالحی است .اینجاست که باید اذعان کرد

که تحقیقات لغوی نویسنده آبی به آسیاب فهم قرآن نمیریزد ،بلکه مانع فهم درست آیه میشود و قرآن
را کتابی نامفهوم جلوه میدهد.
َ ُ َ
َْ
مترجم در ترجمۀ «ت َر ّب ُص أ ْر َب َع ِة أش ُه ٍر» میآورد« :الزم است صبر و انتظار چهار ماه را داشت» .ترجمه این

سـؤال را برمیانگیزاند که بر چه کسـی الزم اسـت چهار ماه صبر کند و انتظار کشـد؛ زن یا مرد؟ وانگهی
َ
لزوم از کجای آیه به دست میآید؟ آنچه از «الم» در « ِل ّل َ
ذین» برمیآید این است که آنگاه که مردی قسم
َ
ُ
میخورد با همسـرش آمیزش نکند ،او حق دارد چهار ماه بر سـوگندش وفادار باشـد .در ترجمۀ «ف ِإ ْن فاؤ»
آمده است« :پس اگر از فكر خود برگشتند» .آنچه در جملۀ قبل گذشت اظهار سستی و تأخیر بود نه فکر
و خیال؛ لذا «فکر» هیچ جایگاهی در ترجمه ندارد.
ْ
ْ
ْ َ
َ
ُْ
السـا ِئ َ
َ
السـبيل َو َّ
سـاكين َو ْاب َـن َّ
لين َو ِفـي
 َو َآتـى المـال َعلـى ُح ِّب ِـه ذ ِو ي الق ْر بـى َوال َيتامـى َوال َمِ
ّ
الرقـاب (بقـره :)177 :بيـاورد از امـوال خـود بـا دوستداشـتن آن بـر خويشـاوندان و ایتـام و
ِ
مسكینان و كسى را كه در راه است و درخواستکنندگان انفاق و در آزادى گردنها.

ْ َ َّ
بيل» به «کسی که در
بررسی :در ترجمۀ این آیه ضعفهایی چند دیده میشود .از جمله ترجمۀ «ابن الس ِ
ْ َ َّ
ـبيل» اصطالحی برای مسـافر در راه مانده اسـت که زاد و توشـهای ندارد
راه اسـت» ،در حالی که «ابن الس ِ
ْ َ َّ
ـبيل» را به «آنهایی که در راه ماندگارند» برمیگرداند و در
که به وطن خود برگردد .در آیۀ  60توبه« ،ابن الس ِ
آیۀ  26سورۀ إسراء آن را به «درمانده در راه» ترجمه میکند و در آیۀ  38سورۀ روم آن را معادل «افرادی که
در سـفرند» میداند و سـرانجام در آیۀ  7سـورۀ حشـر آن را به «افراد مسـافر درمانده » ترجمه میکند .تفاوت
ْ َ َّ
بيل» آشکار است .در مواردی هر مسافری را شامل میشود و
و اختالف تعبیرهای یادشده برای «ابن الس ِ
در مواردی به «مسافر درمانده» اختصاص مییابد .تفاوت و اختالف دیگر این است که در مواردی ْ
«اب َن
َّ
بيل» مفرد معنا شده و در آیاتی جمع ترجمه شده است.
الس ِ

ّ
الرقاب» به «در آزادى گردنها» اسـت .در ترجمۀ
ضعـف دیگـر در ترجمـۀ آیـۀ  177سـورۀ بقـره ترجمۀ ِ«في ِ
َّ َ َّ
الص َد ُ
قات ِل ْل ُف َق ِ َ
ّ
قاب» نیز مینویسد« :به تحقیق صدقهها براى فقراء
آیۀ  60سورۀ توبه«ِ :إنما
الر ِ
راء  ...و ِفي ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ
 ...و براى آزادى گردنها» و آیۀ «وما أدراك ما العقبة * فك رقب ٍة (بلد 12 :و  )13را اینگونه ترجمه میکند:
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«نمیدانـی كـه چيسـت عقبـه * بـاز و آزادكردن گردن اسـت» .گمـان نمیرود هیچ مخاطبـی از «آزادکردن

گردنها» و «باز و آزادكردن گردن» معنایی دریافت کند ،بلکه متحیر میمانند که آزادی گردن چیسـت
یتـوان از صدقـات و انفاقـات بـرای آن اسـتفاده کـرد .ایـن در حالـیاسـت کـه «رقبـة» مفـرد ِ«رقـاب»
کـه م 

عالوه بر گردن در معنای برده نیز به کار میرود .راغب مینویسد:
يعبر بها عن الجملة ،وجعل في ّ
َّالر َق َب ُة :اسم للعضو المعروفّ ،ثم ّ
التعارف اسما للمماليك،
ّ
كمـا ّ
عبـر بال ّـرأس وبالظهـر عـن المركوبک رقبه :نام عضو معروف بدن (گردن) اسـت .سـپس
آن را در تمـام سـر و بـدن بـهکار بردنـد و در عـرف آن را بـراى بـردگان نیز بـه کار میبرند .چنانکه
ظهر (پشت) و رأس (سر) گفته میشود و مراد از آن مرکب سواری است.

9

ّ
الرقـاب» بـه «در آزادى گردنهـا» ناجـور اسـت و مخاطـب
بعیـد اسـت مترجـم درنیابـد کـه ترجمـۀ ِ«فـي ِ

معنایـی از آن نمیفهمـد ،ولـی اصولـی کـه ایشـان در بحـث لغت بر آن اصرار دارد ،دسـتوپایش را بسـته

اسـت .از یکسـو گمان میکند که در قرآن کلمهای نیسـت که دو معنا یا بیشـتر داشـته باشـد 10و از سوی
َ
دیگر َمجاز را نیز در قرآن نمیپسندد 11.بنابراین َ«رق َبة» که به معنای گردن است نمیتواند به معنای برده
ً
ً
هم باشد؛ نه حقیقتا چون یک لفظ دو معنا ندارد و نه مجازا چون مجاز در قرآن نیست.
البته بسیار روی داده است که مترجم مبانی خود را فراموش میکند یا میبیند که آن مبانی پاسخگوی
بیان معانی قرآن نیسـت؛ از جمله در ترجمۀ «رقبة» در آیۀ  92سـورۀ نسـاء از مبنای خود دسـت برمیدارد
و همچون دیگر مترجمان و مفسران «رقبة» را برده معنا میکند:
َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ً َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ َ ً َ َ ْ ُ َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َومـا كان ِلمؤ ِم ٍـن أن يقتـل مؤ ِمنـا ِإال خطـأ ومـن قتل مؤ ِمنا خطأ فتحرير رقب ٍة مؤ ِمن ٍة :نباشـد براى
مؤمنى اينكه بكشد مؤمنى را مگر از رو ى خطا و کسی که بكشد مؤمنى را به خطا ،پس بر او
است آزادكردن بندهای كه مؤمن باشد.
ُ َّ َ
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ
اهَّلل ِب ِـه (مائـده:)3 :حـرام كـرده
يـر َومـا أ ِهـل ِلغ ْي ِـر ِ
 -ح ِرمـت عليكـم الميتـة والـدم ولحـم ال ِخن ِز ِ

شده است بر شما ميته و خون و گوشت خوک و آنچه خون ريخته شود براى غير خدا به آن.
ُ َّ َ
اهَّلل ِب ِه» این معنا را
بررسـی :عبـارت «آنچـه خـون ريختـه شـود بـراى غير خدا بـه آن» در ترجمۀ «ما أ ِهل ِلغ ْي ِـر ِ
میرسـاند که «هر چیزی که خون به آن ریخته شـود حرام اسـت؛ البته خونی که برای غیر خدا باشـد ،اما
چیـزی کـه خـون بـه آن ریختـه شـود ،حلال اسـت بـه شـرط اینکه آن خـون برای خدا ریخته شـده باشـد».
ُ َّ
َ
َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ
اهَّلل»
زير َوما أ ِهل ِب ِـه ِلغ ْي ِر ِ
در ترجمـۀ آیـۀ مشـابه آیـۀ سـورۀ مائـده«ِ :إنما حـرم عليكم الميتـة والدم ولحـم ال ِخن ِ
مینویسد:
 .9مفردات الفاظ القرآن ،ص .362
 .10ر.ک به :التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،1ص .9
 .11همان.
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بـه تحقیـق هـر آينـه ممنـوع و حـرام كـرده اسـت خداونـد متعـال بـر شـماها مؤمنيـن ،مـردهاى را
كه مردار شـده اسـت و خون را و گوشـت خوک را و آنچه را كه به وسـيله آن خون ريخته شـده
است به عنوان غير خدا.
ُ َّ َ
اهَّلل ِب ِه» جوری دیگر معنا شده است و مفادش این است که «چیزی که به وسیلۀ
در این آیه «ما أ ِهل ِلغ ْي ِر ِ
ُ َّ
آن خـون ریختـه شـده باشـد حـرام اسـت؛ البتـه آن چیـز عنـوان غیرخدایـی داشـته باشـد» و در آیـۀ« :أ ِهـل
َ
اهَّلل ِبـه» (انعـام )145 :اینگونـه برگـردان شـده اسـت« :خوانـده شـود براى غير خداوند بـه آن ذبح» و در
ِلغ ْي ِـر ِ
چهارمین مورد ،یعنی آیۀ  115سـورۀ نحل مینویسـد« :آنچه آواز كنند براى غير خدا» .تفاوت اساسـی دو
ُ َّ
مورد اخیر با دو مورد پیشـین تفاوت معنای «أ ِهل» اسـت .در دو مورد ّاول آن را «ریخت ه شـده باشـد» و در
دو مورد دیگر «خوانده شده باشد» معنا میکند؛ زیرا ایشان در تحقیقات لغویاش به این نتیجه رسیده
ُ َّ
که «إهالل» مصدر «أ ِهل» به معنای ریختن شدید و یکدفعه است:
ّ
ّأن األصـل الواحـد فـي الم ّ
ـادة هـو انصبـاب بشـدة انصبـاب دفعـة 12:اصـل در معنـای این ماده
ریختن با شدت و ریختن یکدفعه است.
او بر این باور است که «إهالل» به معنای خواندن و آوازدادن از عبری گرفته شده است:
اما مفاهيم رفع الصوت ،وصراخ المولود ،والتلبية والتهليل ،واالسـتهالل بالهالل ،والهالل:
ّ
العبريـة 13:امـا معانی بلندکردن صدا ،فریاد نوزاد ،لبیکگفتن و به شـکل هالل
فمأخـوذة مـن
ماه درآوردن و هالل ماه ،همه از عبری گرفته شده است.
ُ َّ َ
اهَّلل ِب ِه» را در دو آیه برحسـب لغت عـرب معنا میکند و در
نتیجـه اینکـه مترجـم «إهلال» در «مـا أ ِهـل ِلغ ْي ِـر ِ
دو آیۀ دیگر بر طبق لغت عبری که البد چیز شـگفتی باید شـمرده شـود و در هر صورت معنای روشـنی از
آیه نشان نمیدهد.

ج  ،11ص .275
 .12التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،
 .13همان.

