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               چکیده

ترجمۀ قرآن کریم یکی از مسئولیت های خطیر کسانی است که توان این کار بزرگ را 
در خود احساس می کنند تا پیام الهی را هرچه بهتر و شایسته تر به گوش کسانی که با 
زبان قرآن کریم آشنا نیستند، ابالغ کنند. این خدمت عظیم از قرون گذشته پیوسته ادامه 
برپا  و سنت  کتاب  و  دین  احیاء  برای  که  اسالمی  انقالب شکوهمند  از  پس  تا  داشت 
شد، شتاب افزون تری به خود گرفت و ترجمه های بسیاری عرضه شد که از نظر کّم و 
این ترجمه ها، ترجمۀ  از جملۀ  برتری دارد.  پیشین  بر ترجمه های  به طور نسبی  کیف، 
جدیداالنتشار قرآن کریم به قلم دانشمند محترم، جناب استاد دکتر یحیی یثربی است 
که در اختیار عالقمندان به آشنایی با این کتاب آسمانی قرار گرفته است و در مجلس 

بزرگداشت این مترجم گرانقدر نسخه ای از آن به این بنده اهدا شد.
از آن رو که یکی از مشاغل این بنده بحث و بررسی پیرامون ترجمه های جدید است و از 
سوی دیگر مباحثات و مصاحبه ها و برخی نگاشته های این استاد بزرگوار را کم و بیش 
مشاهده کرده و با سبک و سیاق ایشان آشنایی داشتم، مشتاق شدم این ترجمه را توّرقی 
کنم و بر مزایای آن اشراف یابم و نیز اگر نقد و نظری دارم تقدیم نمایم. اینک آنچه به نظر 
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قرآن کریم به قلم دکرت یحیی یرثبی
------------------------------------

حسین استاد ولی
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قاصر رسیده است، در اختیار عالقمندان این رشته قرار می دهم.
ترجمۀ جناب آقای دکتر یثربی دارای سبک نیمه آزاد و غیر مطابقی است؛ همین امر به 
روانی و سادگی آن کمک کرده و عبارات آن، بدون کمترین اغالق و پیچیدگی، سرراست 
و قابل فهم عموم است. از نظر مفهوم و محتوا نیز، این ترجمه مانند سایر ترجمه های 

موجود، مزایایی دارد و معایبی که به خواست خدای متعال به هر دو اشاره می رود.

1( مزایای این ترجمه
الف: این ترجمه، ترجمه ای مستقل است، بدین معنا که مترجم محترم نه تنها آن را از 
دیگران وام نگرفته بلکه ایرادهایی نیز بر ترجمه های پیشین از خود وارد آورده که نشان از 

اجتهادی بودن ترجمه دارد.
ب: قلم ترجمه بسیار روان و خواندنی است و چون آب روان گوارایی است که هرگز 
گلوگیر نخواهد شد به همین دلیل خواننده را جذب کرده و به دنبال خویش می کشاند. در 

این مورد تبصره ای هست که خواهد آمد.
گروه  موضوع،  تغییر  با  و  شده  دسته بندی  و  تفکیک  شریفه  آیات  ترجمه،  این  در  ج: 
جدیدی تیترگذاری شده و بدین وسیله فهم آیات و تناسب آنها برای خواننده آسان می گردد.
می خواستم نمونه هایی در این زمینه بیاورم ولی دیدم کل ترجمه از این نظر، نمونه است 

و ترجمۀ آیه ای بر ترجمه آیۀ دیگر برتری ندارد و همه یکدست، زیبا و روان است.

2( ایرادها و اشکال ها
اشکال های این ترجمه را می توان در دو بخش عمده خالصه کرد:

1( اشکال های مسلم و قطعی

2( اشکال های روشی و سلیقه ای

این ترجمه به حسب معمول مترجمان، شامل ترجمۀ متن قرآن کریم و مؤخره ای دربارۀ 
 مترجمان برای معرفی ترجمۀ خود، مقدمه یا مؤخره ای به ترجمه 

ً
روش کار است. معموال

می افزایند و در آن از سبک و شیوۀ خود در ترجمه سخن می گویند و در ضمن، به پاره ای از 
ضعف ها و اشکال های ترجمه های پیشین اشاره نموده، مواردی را شاهد می آورند تا قوت 
ترجمۀ خویش را نشان دهند، که البته روش درستی است به شرطی که ایرادات مذکور، 

وارد و حاکی از دقت و مهارت مترجم باشد.
غرض اصلی از نگارش این نقد و نظر، بررسی اصل ترجمه است، اما از آن رو که در مؤخره 
مسائلی طرح شده که جای تأمل و سخن دارد، الزم دیده شد که توضیحاتی در این باره داده شود. 
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در این مؤخره، ضمن دو بخش کلی، به نکاتی چند اشاره شده است:
کلمات  و  جمالت  نیاوردن  2ـ  روز.  زبان  1ـ  شامل:  ترجمه:  این  ویژگی های  یک. 

توضیحی. 3ـ تفکیک موضوعی آیه ها.
دو. هدف های این ترجمه: شامل: 1. قرآن کریم را بیشتر به میان مردم ببریم. 2. ترویج 

پندار  با  مبارزه   .4  .خاتم پیامبر  جاودانۀ  معجزۀ  با  بیشتر  آشنایی   .3 قرآن.  آموزش 
نامفهوم و رازآلود بودن زبان قرآن. 5. اشکاالت ]به[ روشن بودن زبان قرآن.

بی تردید مترجم محترم از سِر سوز و دردمندی از مشاهدۀ ضعف ها و عقب ماندگی های 
و  و سمین   

ّ
ایشان مطالب غث در سخنان  اما  زده است،  قلم  برخی جهات،  از  مسلمین 

درست و نادرست به هم درآمیخته است که اشاره به آنها ضروری است. در این بخش به 
منظور پرهیز از تکرار و افزایش حجم مقاله، نخست سخنان ایشان به طور مختصر و یا نقل 

به مضمون نقل شده، سپس نقد آن بیان می گردد.
1( در بخش »زبان روز« فرموده اند: ترجمۀ ﴿إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي﴾ )بقره، 23( »اگر راست 

می گویید« بهتر است از »اگر هستید راستگویان« 
عرض می شود: »اگر راستگویید« بهتر است از »اگر راست می گویید«. زیرا هم روان 

است و هم مطابق لفظ آیۀ شریفه که اسم فاعل به صورت فعل ترجمه نشده باشد.
يَْطاُن يَعُِدُكُم الَْفْقَر﴾ )بقره، 268( نباید گفت: »شیطان شما  فرموده اند: در ترجمۀ ﴿الشَّ
را وعدۀ فقر و تهیدستی می دهد« بلکه باید گفت: »شیطان شما را از تنگدستی می ترساند«.
  عرض می شود: وعده هم دربارۀ خیر کاربرد دارد و هم دربارۀ شّر )جوامع الجامع،1/147(. 
بنابراین، گرچه ترجمۀ پیشنهادی ایشان روان تر و خوش فهم تر است اما با ادامۀ آیه که وعدۀ 
الهی به آمرزش و بخشش، در مقابله با وعدۀ شیطان به فقر و تنگدستی است ناهماهنگی 
دارد. بنابراین بهتر است ترجمۀ مشهور »وعدۀ فقر و تنگدستی می دهد« آورده شود تا دو 
»وعده« در برابر هم قرار گیرد و این »مشاکله و هماهنگی« که از فنون بالغی است حفظ 

گردد.
نباید گفت: »رعایت امور فنی و بالغی منافات با »زبان روز« دارد، زیرا این امور در زبان 
روز هم رعایت می شود و به زیبایی کالم می افزاید، و زبان روز غیر از زبان عوام پسند  است.

از  تا  کوشیده ایم  فرموده اند:  توضیحی«  کلمات  و  جمالت  »نیاوردن  بخش  در   )2
خودمان جمله یا کلمه ای اضافه نکنیم، چه در داخل پرانتز و چه به صورت معمولی، حتی 
 در ترجمۀ واژۀ »حمد« سپاس و 

ً
از به کار بردن کلمات مترادف نیز دوری جسته ایم... مثال

ستایش به کار نبرده ایم بلکه یکی از این دو که به نظر مناسب تر بوده، انتخاب شده است.
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در این بیان، دو اشکال اساسی وجود دارد: اول آنکه پرهیز از اضافه کردن یک جمله 
یا کلمه مناسب ترجمه نیست، زیرا ممکن نیست که در سراسر متن هیچ محلی پیدا نشود 
که نیاز به افزودن کلمه یا جمله ای نداشته باشد. فقط در ترجمۀ تحت اللفظی است که باید 
چیزی کم و زیاد نشود که آن هم یا ممکن نیست و یا اگر ممکن باشد ترجمه از حّیز انتفاع 
ساقط می گردد. معلوم است که این ترجمه تحت اللفظی نیست و گاهی کلماتی اضافه بر 
 ﴾... ّقِ ْخرََجَك َربَُّك ِمن بَيْتَِك بِاْلَ

َ
لفظ آیه در ترجمه دیده می شود. مانند آیۀ 5 انفال: ﴿َكَما أ

»چنانکه خدا تو را به حق از خانه ات برای جهاد آورد...«. در این ترجمه کلمۀ »برای جهاد« 
افزوده است و در آیه نیست. و کلمۀ »بیرون« در آیه هست و در ترجمه نیست!

وانگهی در برابر عدم افزایش، تا توانسته اند کلماتی ضروری را از متن کاسته اند که در 
طول نقد، پاره ای از آنها مذکور خواهد شد. روشن است که کاستن غیر ضرور از متن به 
همان اندازه نارواست که افزودن. شایان ذکر است که گاهی برای روشن ساختن مراد متن، 
نیاز به توضیح مختصر در حد یکی دو کلمه می افتد و بدون آن ترجمۀ گویا و مفید سامان 
نمی یابد چنانکه در آیۀ 5 سورۀ انفال دیدیم. بگذریم از اینکه موارد فراوانی در ترجمۀ قرآن 
فقهی،  تاریخی،  موارد  مانند  است،  توضیح  و  شرح  نیازمند   

ً
قطعا که  می شود  پیدا  کریم 

 انحراف ایجاد می کند 
ً
عقیدتی، تناقض های ظاهری و... که اگر توضیحی داده نشود غالبا

و زیان آن بر کسی پوشیده نیست.
دوم آنکه »سپاس و ستایش« در ترجمۀ »حمد« مترادف نیستند که آوردن یکی بی نیاز 

کننده از دیگری باشد، بلکه دو معنای مستقل اند و واژۀ حمد متحمل هر دو معناست. در 
ستایش و گاه به هر دو معنا  واقع واژۀ حمد گاهی به معنای سپاس است و گاه به معنای 
باهم؛ و این مقتضای استعمال این کلمه در موارد گوناگون است. بنابراین، آوردن این دو 

واژه کناِر هم، مصداق افزودن به متن نیست بلکه نیاوردن آن نقص ترجمه است.
3( در بخش دو، فرموده اند: متن ها دو نوع است: 1( عقالنی که قابل فهم برای همه اند، 
که  متونی  متون رمزی،  مانند  غیرعقالنی،  بازگشتی«. 2(  از شیراز  تو  تشنه ام.  مانند: »من 
به آن حالت و تجربه ها دسترسی  گویندۀ آن از حاالت و تجاربی سخن گوید که دیگران 
ندارند، مانند: »یکی هست و هیچ نیست جز او. چون غرق است در بی چون. من بی دهان 
خندیده ام!«. از طرف دیگر، برخی متن ها پیام محورند، مانند بیانیه های سیاسی و نطق های 
رسمی؛ اما برخی دیگر لفظ محورند، مانند نثرهای فنی و برخی اشعار که هدف اصلی در آنها 
به کار بردن صنایع لفظی، مثل سجع، جناس، استعاره، ایهام، تناسب و... که قابل ترجمه به 
 این مصرع حافظ: »سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند...« آنگاه 

ً
زبان دیگر نیستند، مثال
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سه دلیل برای عقالنی و پیام محور بودن قرآن کریم آورده اند.
ـ این تقسیم با این عناوین، پایۀ درستی ندارد، زیرا متن می تواند 

ً
در پاسخ باید گفت: اوال

هم عقلی باشد و پیام محور و در عین حال دارای صنایع ادبی، مانند اشعار حافظ که با 
تمام ویژگی های ادبی خود، پیام محور هم هست بلکه به گونه ای است که مردم عادی نیز 
به آن اشعار دل خوش کرده و از آنها برای زندگی خود پیام می گیرند! و نیز برخی اشعار او 

به حدی است که ضرب المثل شده است.
و  فصاحت  دارای   )2-3 بخش  در  محترم  مترجم  اعتراف  )به  کریم  قرآن  متن  ـ 

ً
ثانیا

و  فصاحت  مگر  است.  اعجاز  حد  در  مفسران،  و  علما  همۀ  اعتراف  به  هم  آن  بالغت، 
تمام  که  است  روشن  و  است؟  بدیع  و  بیان  معانی،  علم  سه  مجموع  جز  چیزی  بالغت 
کنده از این امور  صنایع فنی و ادبی، در این سه علم خالصه می شود و قرآن کریم سراسر آ
است و در عین حال عقالنی و پیام محور است. پس نثر عقالنی و پیام محور بودن را در 
مقابل نثر فنی و ادبی قرار دادن، غیرفنی و غیرعلمی است. و اگر متن فنی و ادبی غیر قابل 
ترجمه بود، پس چگونه مترجم محترم با اعتراف به فنی بودن متن قرآن کریم، به ترجمۀ آن 

دست یازیده و موفق هم بوده اند؟!
ن بودن لفظ و ترجمۀ ظاهری قرآن کریم را با مفهوم  در ادامۀ بحث، مترجم محترم مبیَّ
بودن مراد و مقصد آیات اشتباه گرفته اند. در قرآن کریم، پیامبر اکرم مبّین قرآن خوانده 
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِْهْم﴾ )نحل، 44(. و نیز آن حضرت  نَزنْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبنَّيِ

َ
شده است: ﴿َوأ

به  مراجعه  پس  )جمعه،2(.  َواْلِْكَمَة﴾  الِْكَتاَب  ﴿َوُيَعّلُِمُهُم  است:  معرفی شده  قرآن  معلم 
گاه و راستگو منافاتی با مراجعه به قرآن کریم ندارد و به معنای قطع رابطه با مراجعۀ  مفّسر آ

مستقیم به قرآن کریم نیست.
در  است  ممکن  که  آورده اند  مطالبی  سری  یک  بخش  این  در  محترم،  مترجم  آن گاه 
صورت عدم مراجعۀ مستقیم به قرآن کریم، رخ دهد مانند خطر تحریف و خرافه، خطر 
تفرقه و اختالف، خطر حدیث های جعلی و... که برخی از آنها تا اندازه ای درست و برخی  
دیگر قابل نقد است و برای کوتاهی در سخن، از نقد آنها صرف نظر شد و تنها باید تذکر 
داد که بسیاری از همین انحرافات، نتیجۀ مراجعۀ مستقیم به قرآن کریم و مراجعه نکردن به 

متخّصص فن بوده است.
4( آنچه ضرورت نقد و بررسی بیشتر دارد مطالبی است که در بخش )3-1( »قرآن 
برترین معجزۀ پیامبر است« آورده و یکسره معجزات غیر قرآنی پیامبر را مورد تردید 
ه خویی نسبت داده اند، در 

ّ
بلکه انکار قرار داده و مهم تر آنکه این نظریه را به مرحوم آیة الل
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حالی که نظر آن مرحوم صدوهشتاد درجه در مقابل نظریۀ ارائه شده قرار دارد و به همین 
دلیل، این بخش نیازمند توضیح بیشتر است.

 خدا رسول  معجزۀ  برترین  را  قرآن  دلیل  دو  به   خویی مرحوم  فرموده اند: 
می داند؛ یکی اینکه اعراب آن روزگار به دلیل ناآشنایی با دانش های طبیعی، معجزه های 
دیگر پیامبر مانند شکافتن ماه و... را مورد تردید قرار می دادند به این بهانه که ممکن 
اینکه معجزه های دیگر موقت بودند  از نوع سحر و جادو باشد. دیگر  است چنین کارها 
و نمی توانستند در تاریخ آینده و برای نسل های آینده حضور داشته و حجت باشند، زیرا 
همیشه  قرآن  این  خبر  و  می شد  وابسته  قرآن  این  گفتۀ  به  زودی  به  معجزه ها  این  گزارش 
دارند  قبول  را  آن  این مطلبی است که همۀ مفسران  باشد...  تردید  و  می تواند جای شک 
اگرچه ممکن است در کم اهمیت شمردن معجزه های دیگر رسول خدا برای نسل های 

بعدی با مرحوم خویی موافق نباشند. 
به خبر می شوند و جای شک و  اینکه تبدیل  بر  به نظر من معجزه های حّسی، عالوه 
و  زیرا محسوسات  باشند،  تردید  نیز می توانند جای  نظر منطقی  از  قرار می گیرند،  تردید 

تجربیات هر انسانی اگرچه از بدیهیات اند، برای دیگران حجت نیستند.
ه خویی به کار نبرده 

ّ
پاسخ: به نظر می رسد مترجم محترم دقت الزم را در کالم آیة الل

 معجزات 
ً
و میان باقی نبودن صورت معجزه با باقی نماندن حجت آن فرق ننهاده اند. قطعا

آنها باقی نمی ماند، اما  حسی از آن جهت که از نوع فعل و حادثه ای زمانی اند، صورت 
حجیت آنها چه؟ معجزات حسی مانند بسیاری دیگر از امور منقول، اگر خبر آنها به نحو 
تواتر به آیندگان برسد، از آن رو که خبر متواتر حجت عقلی است، حجت خواهند بود و 
به  منطقیان  و  اصولیان  و  متکلمان  که  است  این چیزی  و  نمود.  احتجاج  آنها  به  می توان 
قابل  این فرض، حجم  با  و  باشد  نباید حجیت داشته  نقلی  امر  آن معترف اند وگرنه هیچ 

مالحظه ای از دانش ها و باورهای بشری نامعتبر خواهد گشت.
داشته  اگر  و  نداشته  قرآن  از  غیر  معجزاتی   پیامبر نفرموده  خویی  ه 

ّ
الل آیة  مرحوم 

»قرآن  فرموده  بلکه  است،  نداشته  حجیت  آیندگان  برای  یا  و  نبوده  برخوردار  اهمیتی  از 
بزرگترین  معجزۀ پیامبر است« نه »تنها معجزۀ پیامبر. آن مرحوم در مقدمۀ تفسیر البیان 
از ص115 تا 133 فصلی را تحت عنوان »حول سائرالمعجزات« گشوده و نظر کسانی را که 

نفی معجزات غیر قرآنی کرده اند به شدت تخطئه نموده و در نهایت فرموده است:
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من  بالتصدیق  أولی  ـ  االجمالی  بالتواتر  المنقولة  الکثیرة  معجزاته  من  ـ  القرآن  غیر  ان 
معجزات سائر األنبیاء المتقدمین. )ص133( 

و دربارۀ حجیت معجزات انبیاء گذشته برای نسل های بعد، فرموده: 

 
ً
قد عرفت ان طریق التصدیق بالنبوة واالیمان بها ینحصر بالمعجز الذی یقیمه النبی شاهدا

مقتضی  کان  أجیالهم،  و  بأزمانهم  مختصه  السابقین  االنبیاء  نبوءات  کانت  ولّما  لدعواه، 
الحکمة أن تکون معاجزهم مقصورة األمد و محدودة، ألنها شواهد علی نبوات محدودة، 
المعجزات فتقوم علیه الحجة، والبعض  البعض من اهل تلک االزمنة یشاهد تلک  فکان 
. )ص54(

ً
اآلخر تنقل الیه أخبارها من المشاهدین علی وجه التواتر، فتقوم علیه الحجة أیضا

غرض از نقل این عبارات طوالنی، این است که معجزات حّسی انبیاء گذشته هم بر 
شاهدان، حجت بود و هم بر کسانی که هنگام معجزه حضور نداشته اند و تنها خبر متواتر 
پیامبران  آن  به  نزدیک  زمان  در  که  کسانی  میان  نیست  فرقی  و  بود.  رسیده  ایشان  به  آنها 
زندگی می کرده اند و کسانی که در زمان های بعد وجود یافته اند. اخبار معجزات اگر متواتر 

بود برای هر دو دسته حجت بود.
 
ً
 معجزه ای غیر قرآن نداشته است. ثانیا

ً
برخی از معاصران گفته اند: پیامبر اسالم اوال

 بر فرض که قرآن کریم این گونه معجزات را 
ً
اگر داشته در قرآن ذکری از آنها نیست. ثالثا

برای پیامبر پذیرفته باشد به آنها احتجاج نکرده است!
این سخن نیز نارواست و از بی اطالعی یا کم دقتی در آیات شریفۀ قرآن کریم سرچشمه 

گرفته است، زیرا: 
 به دلیل نقل های معتبر و متواتر به تواتر معنوی یا اجمالی معجزات فراوانی برای 

ً
اوال

 یقین آور است. چنان که برخی از محدثان و مورخان 
ً
پیامبر اسالم نقل گردیده که قطعا

عامه و خاّصه کتاب های مستقل دربارۀ معجزات غیر قرآنی پیامبر نگاشته اند و برخی 
دیگر فصلی را از کتاب خود به نقل آنها اختصاص داده اند.

 آیات چندی در قرآن کریم  هست که داللت بر داشتن معجزات غیر از قرآن دارد و 
ً
ثانیا

ه خویی و سایر مفسران و متکلمان اسالمی از عامه و خاصه 
ّ
بحث های عقلی و نقلی آیة الل

راه انکار را به روی هر کسی بسته است. 
صورت  به  احتجاج  این  و  است  کرده  هم  معجزات  آن  به  احتجاج  کریم  قرآن   

ً
ثالثا

اعتراض بر انکار کافران و مشرکان تجلی یافته است.
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آنها در قرآن کریم لغو  به آن معجزات احتجاج نکرده باشد ذکر   اگر قرآن کریم 
ً
رابعا

خواهد بود.
نکتۀ جالب آن که همین بزرگواران که معجزات حّسی را چیزی جز خبرهای مشکوک 
نمی دانند، ناخواسته به بسیاری از آنها و حجیت آنها پایبندند. مگر نه این است که همه 
به امامت معصومین معتقدند؟ این اعتقاد از کجا سرچشمه گرفته است؟ آیا جز از راه 

نصوص متواتر و نقل معجزات متواتر؟ فتذکروا یا اولی االلباب.
برای  بدیهیات اند،  از  اگرچه  انسانی  اینکه فرموده اند: محسوسات و تجربیات هر  اما 
در  که  همان گونه  تجربیات،  و  گفت: محسوسات  باید  پاسخ  در  نیستند؛  دیگران حجت 
مقام »ثبوت« از بدیهیات اند، در مقام »اثبات« نیز از مقدمات برهان به شمار می روند. 
 یقین آور و 

ً
 و شرعا

ً
 و عقال

ً
 و اصوال

ً
مگر یکی از شرایط حجیت اخبار متواترات که منطقا

حجت اند این نیست که علم مخبران مستند به حّس باشد نه استدالل؟ پس حّس همان گونه 
که بر صاحب آن حّجیت دارد، مقدمۀ برهان جهت اثبات برای دیگران نیز قرار می گیرد.

  

اما اشکال ها و اشتباهات متن هم اندک نیست. این اشتباهات چنان که گفتیم، دو قسم 
است که از هر دو قسم نمونه هایی ذکر می شود:

1( اشکال های مسّلم و قطعی
ِ َجِيعاً...﴾ »ستمکاران،  نَّ الُْقوَّةَ لِلّ

َ
ِيَن َظلَُمواْ إِذْ يََرْوَن الَْعَذاَب أ 1. بقره، 165: ﴿َولَْو يََرى الَّ

آنگاه که با کیفر روبرو شوند، کاش ببینند که همۀ توانایی ها در دست خداست...«.
»لو« چه برای شرط باشد و چه تمنی، ترجمۀ آن به »کاش ببینند« نادرست است، زیرا 

 در قیامت توانایی خدا و کیفر او را می بینند، پس تمنی یا شرط معنا ندارد.
ً
مشرکان قطعا

ترجمۀ درست: »و کاش ستمکاران )مشرکان( هنگامۀ عذاب و تمامیت قدرت خدا را ]در 

همین دنیا[ می دیدند ]تا دست از ستم و شرک خود باز می داشتند[. مالحظه می شود که این 
تمنی مربوط به دیدن آنها در دنیاست نه هنگامی که در قیامت با عذاب روبرو می شوند.

َضاَعَفًة﴾ »ای اهل  ْضَعافًا مُّ
َ
الّرَِبا أ ُكلُواْ 

ْ
ِيَن آَمُنواْ اَل تَأ َها الَّ يُّ

َ
2. آل عمران، 130: ﴿يَا أ

ایمان، چندین برابر ربا نخورید«. 
َضاَعَفًة قید احترازی فرض شده و مفهوم مخالف این ترجمه آن است  ْضَعافًا مُّ

َ
در اینجا أ
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که اگر ربا چندین برابر نبود، خوردن آن حالل است!
 ربا سود چند برابر است.

ً
در صورتی که این قید، قید توضیحی است، یعنی غالبا

برابر است،   سود چند 
ً
غالبا را که  ربا  آورده اید،  ایمان  که  ترجمۀ درست: »ای کسانی 

نخورید« نه آنکه اگر سود چند برابر نبود، بخورید.
ِيَن قَاَل لَُهُم انلَّاُس إِنَّ انلَّاَس قَْد َجَُعواْ لَُكْم﴾ »همان کسانی  3. آل عمران، 173: ﴿الَّ

که مردم به آنان گفتند: دشمنان برای جنگ با شما همدست شده اند«.
: کلمۀ »جنگ« در ترجمه که البته بسیار به جاست، به ترجمه افزوده شده و با روش 

ً
اوال

ایشان منافات دارد.
: جمعوا فعل متعدی است، یعنی »جمع کرده اند« نه »جمع شده اند ـ یا همدست 

ً
ثانیا

شده اند«. بنابراین باید کلمۀ »لشکر ـ سپاه ـ نیرو« اضافه شود.
رَْحاَم﴾ »در برابر خدایی که دربارۀ او با 

َ
ِي تََساءلُوَن بِهِ َوال 4. نساء، 1: ﴿َواتَُّقواْ اللَّ الَّ

یکدیگر چون و چرا دارید... با پروا باشید«.
معلوم نیست این ترجمه چگونه از تََساءلُوَن به استفاده شده است؟ زیرا تََساءلُوَن از باب 
تفاعل است، یعنی از یکدیگر درخواست می کنید. و باء در بِه باء قسم استعطافی است که 

جواب آن طلبی است نه خبری. 
 
ً
)مثال می کنید  درخواست  یکدیگر  از  او  نام  به  که  خدایی  برابر  »در  درست:  ترجمۀ 

می گویید: تو را به  خدا قسم که چنین و چنان کنی( باپروا باشید«.
5. نساء، 5: ﴿َواْرزُقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم﴾ »اما به آنان خوراک و پوشاک دهید«. کلمۀ 
فیها که نقش اساسی در آیه دارد حذف شده است. لذا معلوم نیست که منظور کدام اموال 

است، اموال خودتان یا اموال آنها که در اختیار شماست؟ 
به  و متعلق  اختیار شما  اموالی که در  آن  و درآمد  از ]سود  آنان  به  ترجمۀ درست: »و 

آنهاست[ خوراک و پوشاک دهید«.
اموال  درآمد  و  از سود  آن است که  منها  نه  فرموده  فیها  که  نکته ای  المیزان گوید:  در 
با  که  مال  اصل  از  نه  بپردازید  را  آنان  هزینۀ  هست  شما  اختیار  در  که  سفیهان  و  یتیمان 

مصرف آن تمام می شود.
ْوَلَاِن﴾ »از کسانی که گواهان نخستین 

َ
ِيَن اْسَتَحقَّ َعلَيِْهُم ال 6. مائده، 107: ﴿...ِمَن الَّ

به آنان خیانت کرده اند«. در اینجا االولیان )دو نفری که سزاوارتر به شهادت دادن بودند( 
االّوالن )دو نفر اولی/ گواهان نخستین( ترجمه شده است. درست است که مراد از »اولیان« 

یان »دو نفری که به 
َ
أول أّوالن نشده بلکه تعبیر به  دو گواه نخستین اند ولی از آنها تعبیر به 
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شهادت دادن سزاوارتر بودند« شده است.
با دوزخ روبرو شوند،  انلَّارِ...﴾ »هنگامی که  َعَ  ُوقُِفواْ  إِذْ  تََرَى  ﴿َولَْو  انعام، 27:   .7
و  نگردیده است  ترجمه  و  نادیده گرفته شده  تمنی  یا  لو شرط  می بینی که می گویند...«. 

جملۀ شرطیه، جملۀ خبریه ترجمه شده است!
8. اعراف، 22: ﴿فََدالَُّهَما بُِغُروٍر﴾ »و سرانجام آنان را فریفت«. کلمۀ فََدالَُّهَما ترجمه 

نشده است.
ترجمۀ درست: »پس آن دو را با فریبی از آن جایگاه واال فرو کشید«.

9. انفال، 20: ﴿...َواَل تََولَّْوا َعنُْه﴾ »از آن روی برمی گردانید«.
این آیه جابه جا ترجمه شده، یعنی اول  آیه به آخر رفته و آخر آن به اول آمده، لذا ضمیر 

عنه که به رسول برمی گردد، به سخن که در آیه نیامده، برگردانده شده است.

بَِها﴾ »آنان  نُّواْ 
َ
َواْطَمأ نَْيا  ادلُّ بِاْلَياةِ  َورَُضواْ  لَِقاءنَا  يَرُْجوَن  اَل  ِيَن  الَّ ﴿إنَّ  10. یونس، 7: 

که نه به دیدار ما، بلکه به زندگی دنیا خشنود و دلگرم اند...«. تعبیر »اَل يَرُْجوَن لَِقاءنَا« با 
نُّواْ« یکسان فرض شده و هر دو با یک فعل ترجمه شده است! و به طور کلی 

َ
»رَُضواْ َواْطَمأ

در همۀ آیات مشابه، ﴿اَل يَرُْجوَن لَِقاءنَا﴾ »به دیدار ما دل نبسته اند« ترجمه شده، حال آنکه 
اگر چنین باشد، باید اکثر مسلمانان را شامل شود و همان کیفری که به منکران قیامت داده 
می شود به مسلمانان نیز داده شود! در صورتی که مراد از آن کسانی هستند که قیامت را باور 

ندارند نه آنکه به آن دل نبسته اند.

ْدَراُكم ماضی غایب 
َ
گاه نمی کردم«. أ ْدَراُكم بِهِ﴾ »و شما را از آن آ

َ
11. یونس، 16: ﴿َواَل أ

گاه نمی کرد«. به متکلم وحده ترجمه شده است! ترجمۀ درست: »و خدا هم شما را از آن آ
ِ َواْلَْحرِ َحتَّ إَِذا ُكنُتْم ِف الُْفلِْك وََجَريَْن بِِهم  ُُكْم ِف الَْبّ ِي يَُسّيِ 12. یونس، 22: ﴿ُهَو الَّ
ِ َمَكٍن...﴾ »اوست که شما 

بِرِيٍح َطّيَِبٍة َوفَرُِحواْ بَِها َجاءتَْها رِيٌح َعِصٌف وََجاءُهُم الَْمْوُج ِمن ُكّ
را در خشکی و دریا راه می برد و چون در کشتی بنشینید و باد موافق، شما را با شادمانی پیش 

براند ناگهان تندبادی بر آن کشتی وارد و از هر سو امواج بر آن بتازند.«
ین به جای »کشتی« به »باد«  در این ترجمه چند بی دقتی مشاهده می شود: 1( فعل جر
نسبت داده شده. 2( ضمیر بهم که التفات از خطاب به غیاب است، به جای »آنان را«، 
»شما را« ترجمه شده است. 3( َجاءُهُم که ضمیر آن به »کشتی نشینان« برمی گردد، جاءها 

که ضمیر به »کشتی« برمی گردد، ترجمه شده است.
ترجمۀ درست از توضیح باال روشن است.

...﴾ »چون یوسف  ن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَةِ اْلُّبِ
َ
ْجَُعواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِ َوأ 13. یوسف، 15: ﴿فَلَمَّ
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را با خود بردند، همگی بر آن شدند که او را در تِه چاه بگذارند«.
ْجَُعواْ که عطف بر َذَهُبواْ است جواب 

َ
در این آیه واو عاطفه ترجمه نشده و در نتیجه أ

مذکور  ترجمه   
ً
ثانیا است،  محذوف  لما  جواب   

ً
اوال که  حالی  در  است.  شده  فرض  لّما 

آن  بر  تصمیم  که  می رساند  فقط  بلکه  شدند  مرتکب  را  جنایت  این  آنان  که  نمی رساند 
و  نموده  حذف  را  واو  نیز  مشابه  موارد  در  بلکه  اینجا  در  نه  محترم  مترجم  البته  گرفتند. 

جمالت محذوف را هم نادیده گرفته اند.
ترجمۀ درست: »پس چون یوسف را با خود بردند و همگی بر آن شدند که او را در ته 

چاه بگذارند )این کار را کردند و به نهایت او را آزردند(«.
14. یوسف، 18: ﴿وََجآُؤوا َعَ قَِميِصهِ بَِدٍم َكِذٍب﴾ »و خون دروغینی را که بر پیراهنش 

بود، نشان دادند«. 
در این ترجمه َعَ قَِميِصهِ حال از برای َدٍم َكِذٍب گرفته شده، در حالی که حال بر ذوالحال 
مقدم نمی شود. بلکه َعَ قَِميِصهِ ظرف برای َدٍم َكِذٍب است. بنابراین خون دروغین روی 
پیراهن نبود، بلکه برادران خون دروغین را روی پیراهن آوردند، یعنی پس از به چاه افکندن 

یوسف، پیراهن او را به خون دروغینی آغشتند، سپس آن را به یعقوب نشان دادند.
َصاِحَبِ  ْجِن﴾ »ای دو یار زندانی ام«. یاء در  الّسِ ﴿يَا َصاِحَبِ  15. یوسف، 39 و 41: 
ْجِن نون  یاء تثنیه است نه یاء متکلم، و در اصل صاحبین بوده و در اثر اضافه شدن به الّسِ

آن افتاده است.
ترجمۀ درست: »ای دو زندانی«.

ََّشاء﴾  َ َمن ن ُهْم قَْد ُكِذبُواْ... َفُنّجِ نَّ
َ
َس الرُُّسُل َوَظنُّواْ أ

َ
16. یوسف، 110: ﴿َحتَّ إَِذا اْستَيْأ

»آنگاه که پیامبران ناامید شده و می پنداشتند که وعدۀ پشتیبانی راست نبوده است... و هرکه 
را می خواستیم نجات می دادیم«.

 ضمیر »ظّنوا« به رسل برگردانده شده در حالی که 
ً
 حتی )تا آنجا که( ترجمه نشده. ثانیا

ً
اوال

بوا در نظر گرفته شود، باید این چنین ترجمه می شد: »و یقین می کردند که از 
ّ

ذ
ُ
اگر قرائت ک

سوی مردم مورد تکذیب و انکار قرار گرفته اند و آنها دیگر ایمان نمی آورند«. و بنابر قرائت 
 فعل ُنّجَی ماضی 

ً
ِذبوا که قرائت فعلی قرآن کریم است، ضمیر آن به مردم برمی گردد. ثالثا

ُ
ک

مجهول است نه مضارع متکلم.
ترجمۀ درست: »تا آنجا که پیامبران نا امید شده و مخالفان نیز باورشان می شد که به آنان 

دروغ گفته شده )و خبری از یاری خدا دربارۀ پیامبران نیست( پس هر که را می خواستیم 
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نجات داده شد.«
17. کهف، 28: ﴿َواَلَتْعُد َعيَْناَك َعنُْهْم﴾ »به آنان بی اعتنایی مکن«. اَلَتْعُد فعل مضارع 
مغایب مؤنث است نه مضارع مخاطب مذکر، و َعيَْناَك فاعل آن است وگرنه می باید عینیک 

می بود.
ترجمۀ درست: »و مبادا چشمانت از آنان بگردد )به آنان بی اعتنایی شود(«.

ممکن است گفته شود: سبک مترجم محترم این بوده که عبارت را ساده بیان کند، لذا 
)کهف،  َغْوًرا﴾  َماؤَُها  يُْصبَِح  ْو 

َ
﴿أ مانند:  نکرده است  به صورت اصلی خود معنا  را  افعال 

41( که »یا آبش را بخشکاند« ترجمه کرده در حالی که »یا آبش فرو رود و خشک گردد« 

درست است.
پاسخ: درست است که سبک مترجم محترم این بوده اگرچه نادرست است، اما در آیۀ 

 بی توجهی فرموده و التعد را فعل مخاطب پنداشته است.
ً
مورد نظر )آیۀ  28( قطعا

ا َكنُوا يُوَعُدوَن. َما  تَّْعَناُهْم ِسننَِي. ُثمَّ َجاءُهم مَّ يَْت إِن مَّ
َ
فََرأ

َ
18. شعراء، 205 تا 207: ﴿أ

ا َكنُوا ُيَمتَُّعوَن﴾  »چه می دانی که به آنان چند سال فرصت داده ایم؟ آنگاه کیفر  ْغَن َعنُْهم مَّ
َ
أ

موعود فرا می رسد. و دیگر هرچه دارند، به کارشان نمی آید«. 
 آیۀ 205 و 206 از هم منفک و جدا ترجمه شده است، در صورتی 

ً
در این ترجمه اوال

 إن شرطیه ترجمه نشده است.
ً
که کلمۀ ثم جملۀ دوم را به جملۀ اول ارتباط داده است. ثانیا

ترجمۀ درست: »چه بینی/ چه می دانی؟! اگر چند سال هم آنان را بهره مند سازیم )به 

به  سودی  بهره مندی  و  مهلت  این  رسد،  فرا  آنان  موعود  کیفر  سپس  دهیم(  فرصت  آنان 
حالشان نخواهد داشت«.

رَْض﴾ »یا چه کسی آسمان و زمین را آفرید...«.
َ
َماَواِت َواْل ْن َخلََق السَّ مَّ

َ
19. نمل، 60: ﴿أ

م متصله و َمِن استفهامیه گرفته شده است، در حالی که یا 
َ
ْن مرکب از ا مَّ

َ
در این ترجمه أ

مرکب از أِم متصله و َمِن موصوله است، و یا اِم منقطعه و مِن موصوله. 
اگر أم متصله گرفته شود، باید قبل از آن جمله ای را محذوف دانست، بدین صورت: 
]أما یشرکون[ خیر ام خلق السموات واالرض: »آیا آنچه مشرکان شریک خدا می پندارند 
بهتر است یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است؟« و اگر اِم منقطعه گرفته شود باید 
السموات  أمن خلق  بل  بدین صورت:  گرفته شود،  تقدیر  در  آن  مقابل  و جملۀ  َمن  خبر 
واالرض ]خیر ام ما یشرکون[: »آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است بهتر است یا 

آنچه مشرکان شریک خدا می پندارند؟«.
در هر صورت أم چه منقطعه باشد یا متصله، َمن موصوله است نه استفهامیه، بنابراین 
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»یا چه کسی...« اشتباه مسلم است.
اَذا ُكنُتْم  مَّ

َ
أ بَِها ِعلًْما  َولَْم ُتِيُطوا  بِآيَاِت  بُْتم  َكذَّ

َ
أ قَاَل  إَِذا َجاُؤوا  ﴿َحتَّ  20. نمل، 84: 

َتْعَملُوَن﴾ »چون همگی گرد آیند، خدا می گوید: آیا شما بودید که نشانه های مرا بی آنکه 
دانش کافی داشته باشید دروغ می پنداشتید؟ این چه کاری بود که می کردید؟!« 

در اینجا کلمۀ أم در أّما که مرکب از أم متصله و مای استفهامیه است، ترجمه نشده است. 
ترجمۀ درست: »... آیا نشانه های مرا... دروغ می پنداشتید یا چه کار دیگری می کردید؟« 

یعنی اگر کارتان انکار آیات من نبود پس چه بود؟ در واقع جملۀ أما ذا... جمله ای مستقل 
نیست بلکه قرینه و لنگۀ جملۀ اول است.

ًة َوجَنَْعلَُهُم  ئِمَّ
َ
رِْض َوجَنَْعلَُهْم أ

َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا ِف اْل ن نَُّمنَّ َعَ الَّ

َ
21. قصص، 5: ﴿َونُرِيُد أ

الَْوارِثنَِي﴾ »می خواهیم به زبون شدگان آن سرزمین احسان کرده و آنان را وارث و پیشوای 
آنجا گردانیم«.

از آیۀ بعد معلوم می شود که این آیه دربارۀ بنی اسرائیل در زمان موسی و فرعون است، 
نُرِيُد باید ماضی استمراری ترجمه شود یعنی »می خواستیم« نه »می خواهیم« و  بنابراین 
اگر این آیۀ شریفه مربوط به آخرالزمان و دربارۀ مهدی دانسته شده، از باب تأویل و 

مصداق است نه تنزیل.
ِيَن َصَدقُوا َوَلَْعلََمنَّ الَْكذِبنَِي﴾  »...که خدا باید  ُ الَّ 22. عنکبوت، 3: ﴿...فَلََيْعلََمنَّ اللَّ

بداند راستگویان کدامند و دروغگویان کدام«.
کید، الم امر دانسته شده  یعلمنَّ خوانده و ترجمه شده، یعنی الم تأ

ْ
، فل در اینجا فَلََيْعلََمنَّ

است.
 خدا می داند راستگویان کدامند و دروغگویان کدام«. بنابراین، 

ً
ترجمه درست: »البتهـ  قطعا

آزمایش انسان ها برای ظهور حقیقت و باطن آنهاست نه برای آگاهی پیدا کردن خدا.
ْسِفُوَن﴾ »فرستادگان  نُتْم قَوٌْم مُّ

َ
ئِن ُذّكِْرتُم بَْل أ

َ
23. یس، 19: ﴿قَالُوا َطائِرُُكْم َمَعُكْم أ

گفتند: شومی در خود شماست، اگر بیندیشید...«!
ئِن ترجمه نشده و جزای شرط هم که محذوف است، 

َ
در این ترجمه، همزۀ استفهام در أ

آورده نشده است. در نتیجه جملۀ »شومی در خود شماست« از نظر معنا جزای شرط قرار 
گرفته است! و نیز ُذّكِْرتُم که فعل مجهول از باب تفعیل است، فعل معلوم از ثالثی مجرد 

)َذَكْرتُم( و امثال آن ترجمه شده است.
ترجمۀ درست: »فرستادگان گفتند: شومی در خود شماست، آیا اگر تذکر داده شوید ]آن 

را به فال بد می گیرید[؟!...«
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24. یس، 25: ﴿إِّنِ آَمنُت بَِرّبُِكْم فَاْسَمُعوِن﴾ »بشنوید که به پروردگار شما ایمان آوردم«.
 با جا به جا 

ً
 ضمیر فَاْسَمُعوِن  ترجمه نشده، ثانیا

ً
در این ترجمه دو اشکال وجود دارد: اوال

کردن لفظ آیه جملۀ »من به پروردگار شما ایمان آوردم« مفعول سمع واقع شده در صورتی 
که مفعول سمع، مخذوف است.

ترجمۀ درست: »من به پروردگار شما ایمان آوردم؛ پس ]اقرار[ مرا بشنوید.« این ترجمه 

م« به »رسوالن« باشد نه به »کافران« و اگر خطاب به کافران 
ُ
بنابر آن است که خطاب »ک

باشد، ترجمۀ درست چنین است: »من به پروردگار شما ایمان آوردم، پس ]پندهای[ مرا 
بشنوید«.

بَْت َقبْلَُهْم قَوُْم نُوٍح...ِإَوْخَواُن لُوٍط﴾ »پیش از اینان، قوم نوح...  25. ق، 13 و 12: ﴿َكذَّ
باور نکردند و نیز... یاران لوط«.

»یاران« باید »همشهریان« ترجمه شود، زیرا یاران لوط که او را تکذیب نکردند!
م است و از ذکر 

ّ
این ها نمونه هایی اندک و ُمشتی از خروار از اشتباهات قطعی و مسل

بسیاری دیگر صرف نظر شد.

2( اشکال های سلیقه ای در روش ترجمه
منظور از اشکال های سلیقه ای آن است که ترجمه غلط نیست و مفهوم نادرست ندارد، 
فدای  دقت  و  شده  عمل  چنین  ترجمه  زیباشدن  برای  بیشتر  و  نیست  آیه  لفظ  مطابق  اما 

زیبایی گردیده است.
اینک مواردی از این دست:

واوهای  و حذف  آیات،  اواسط  و  ابتدا  در  واوهای موجود  اغلب  و  اکثر  حذف  الف( 

غیر  و  مذکور  ضمایر  برخی  حذف  گذشت.  نمونه هایش  برخی  که  محذوف  به  عطف 
من   :37 اعراف،  مانند:  کلمات،  برخی  حذف  و...  نِظروِن 

ُ
ت فاسمعوِن،  مانند:  مذکور، 

فیها.   :5 نساء،  فی.   :21 احزاب،  عليكم.   :9 احزاب،  َحِيًما.   :15محمد الكتاب. 
یس، 10: ُهم. یس، 33: منه. یونس، 17: فـ )نتیجه( و... .

ب( عدم توجه به ضمایر غایب، حاضر، متکلم و جا به جا کردن آنها، مانند توبه، 89: 

حَملوا علیه 
ُ
َعلَيْهِ، ما ت ْحِلُُكْم 

َ
أ َما  َسهم ترجمه شده. توبه، 92: 

ُ
أنف ُیزِهَق  نُفُسُهْم، 

َ
أ تَزَْهَق 

 رُبه ترجمه شده. 
ً
 علیه أیة

َ
نَزل

َ
ّبِهِ، لوال ا نزَِل َعلَيْهِ آيٌَة ّمِن رَّ

ُ
ترجمه شده. یونس، 20: لَْواَل أ

ا يُْشُِكوَن، أّما  مَّ
َ
ْو يُْصبَِح َماؤَُها َغْوًرا، أو أغاراللُه ماَءها ترجمه شده. نمل، 95: أ

َ
کهف، 41: أ
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... ترجمه 
ّ
 إال

َ
ک

َ
 قول

ُ
شرکون ترجمه شده. نمل، 81: إِن تُْسِمُع إاِلَّ َمن يُْؤِمُن بِآيَاتَِنا، إن َیعِقل

ُ
ت

 ترجمه شده و هکذا... .
ً
 ألیما

ً
کم عذابا ِلٌم، ولُنِمّسنَّ

َ
نَُّكم ّمِنَّا َعَذاٌب أ شده. یس، 18: َوَلََمسَّ

ج( ترجمه های تفسیری نادرست: مانند تدعون و امثال آن »به فریاد می خوانید« ترجمه 

رِْض، ارض »جامعه« 
َ
شده، با آنکه »دعا« غیر از »ندا« است. یونس، 23: َوَيبُْغوَن ِف اْل

»سرکشی  می کند«،  بی اعتنایی  و  می گرداند  »پهلو  ِبَانِبِهِ  ى 
َ
نَأ  :83 اسراء،  شده.  ترجمه 

می کند« ترجمه شده. شعراء، 123 و موارد دیگر: تکذیب »باور نکردن« ترجمه شده در 
حالی که باور نکردن یک امر سلبی است، یعنی ممکن است کسی چیزی را باور نکند ولی 
موضع نگیرد و بی اعتنا بگذرد، ولی »تکذیب« امر ایجابی است، یعنی ممکن است کسی 
 باور کرده باشد. احزاب، 8: ابُْتِلَ الُْمْؤِمُنوَن، 

ً
موضع مخالف و عناد پیش گیرد اگرچه باطنا

ابتالء که در این جا به معنای »آزمایش است«، »گرفتاری« ترجمه شده، و هکذا... .
بهتر  دادن  سامان  در  را  الهی  وحی  مترجمان  سایر  و  گرامی  مترجم  توفیق  پایان،  در 

ترجمه های خود از خداوند متعال خواستارم.




