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چكیده

ّ
ترجمهی قرآن آیتالله صادقی تهرانی ،ازجمله ترجمههای دوران معاصر است که
با نگاهی متفاوت به قرآن نگاشته شده است .ریشهی این نگاه متفاوت را بایدد در
تفسیر ایشان با عنوان «الفرقان یات سفرایر النارا رانلنرا » جسدتوو کدرد.
ً
ً
مطالب دقیق این ترجمه اگرچه بسیار است؛ اما مطمئد ّنا هیچ ترجمهای مخصوصدا
ترجمهی قرآن ،بدون ایراد و اشداا نخواهدد بدود و ترجمدهی حاضدر نیدا از ایدن
قاعده مستثنا نیست .نوشدتار حاضدر ،کوششدی اسدت در جهدت تبیدین بر دی از
نااتی که در ترجمهی ایشان رعایت نشده و لذا نقدهایی را به همراه دارد .مدوارد
منتخب به عنوان مثا هایی است که میتواند ما را به شنا ت بهتدر از ایدن ترجمده
رهنمون شود .تا حد اماان تالش شده است ،نقدها ،مبتنی بر قواعد ادبیات عرب
و دیدگاههای ّ
مفسران باشد و از گمانهزنی و مطالب بدیپایده دودداری گدردد تدا
نسبت اشتباه به این ترجمه داده نشود .اشتباه در سدط واگگدان ،بر دی حدرو ،
افعا  ،افاودهها ،قرائن کدال ،،کنایدههدا ،ترجمدهی تحدتاللفظدی و دوگدانگی در
ترجمه ،ازجمله مواردی است که بدان اشاره میشود.

واژههای كلیدی :صادقی تهرانی ،نقد ترجمه ،کنایه.
 تاریخ دریافت –1398/10/14 :تاریخ پذیرش1399/3/22 :
 . 1دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد،
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 .2دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)،
h.barati71@gmail.com
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 .1طرح مرأله
ّ
از آنجا که قرآن کریم ،ارتباط اص دا و بندگان اوسدت ،بده زبدان بشدر نداز شدده
است و از همگان در واست میکند که در آن ّ
تدبر کرده و آن را بفهمند .بدرای فهدم ایدن
کتاب ارزشمند ،نخستین گا ،برای غیر عربزبانان ،ترجمهی دقیق و عالمانه از ایدن کتداب
است؛ ازاین رو مترجمان زیادی تاکنون به ترجمهی قرآن به زبان فارسی پردا تهاندد ،کده بدا
قطعیت میتوان گفت :هیچ ترجمهای د به اطر ویژگی ّ
ّ
اص قرآن د نمیتواندد و نتوانسدته
است ،سخن آ ر را در ایدنبداره باندد و دیگدران را از ارائدهی ترجمدهای دیگدر بدرای قدرآن
ً
بازدارد؛ بنابراین نقد ترجمهها ،امری کامال ضروری است و بده سدیر تاداملی و روندد رو بده
رشد مباحث قرآنی بسیار کمک میکند و منور به برداشت و فهم بهتری از آیات میشود.
ّ
ّ
شخصدیتهدای برجسدتهی شدیعی در
مرحو ،آیتالله صادقی تهراندی ممتدوفی )1390از
عرصهی فقه ،تفسیر و معار دینی بوده و قرآنمحوری در اندیشهها و دیددگاههدای فقهدی،
تفسیری و ...از ویژگیهای بدارز ایشدان بده شدمار مدیآیدد؛ هرچندد ایشدان صداحب آرا و
ّ
دیدگاههایی شاذ نیا هستند که نمود و بروز آنها در آثار ایشان به وبی قابل مشاهده است.
تفسیر «الفرقن » ایشان که در سی جلد تنظدیم یافتده ،در شدمار تفاسدیر شدنا تهشددهی
شیعی به شمار میرود که در دورهی معاصر نوشته شده و دیگدر آثدار ایشدان در زمیندههدای
گوناگون علو ،اسالمی نیا سهم بهساایی را به ود ا تصداص داده اسدت .ترجمدهی قدرآن
ایشان ،که برای ّاولین بار در سا  1382به چاپ رسیده ،ازجمله ترجمههدایی اسدت کده بده
صورت ترجمهی «آزاد» یا «معنوی» با نگاهی متفاوت نگاشته شدده و از آنجدا کده ایشدان
ً
صاحب تفسیر نیا میباشند و در تفسیر نیا نظرات و نگاههای بعضا متفاوتی دارندد ،کداوش
و جستوو در ترجمهی ایشان ضروری به نظر میرسد.
ایشان در پایان ترجمهی مورد نظر دود ،ترجمدهی قدرآن را امدری دشدوار و نیازمندد بده
مسائلی همچون آشدنایی کامدل و دانسدتن سدیر عمیدق در تفسدیر ترتیبدی و موضدوعی قدرآن
میداند و تنها دانستن لغت قرآن را برای ارائهی معانی آن به زبانی دیگدر ،کدافی نمدیداندد.
ایشان در اینباره مینویسد« :با کما ّ
تأسف ،با بررسی کامل و ّ
مارر بهتدرین ترجمدههدای
فارسی قرآن د ّ
حتی از مراجع تفسیردان د دست کم حدود بیستهاار اشتباه در هدر کددا ،از
آنهددا یافتدده شددده اسددت ».مصددادقی تهرانددی )1382 ،لددذا پ د از انتقدداد از ایددن تفاسددیر،
ویژگیهای ترجمهی ود را به اجما بیان میکند و میگوید:

ش ،ب ا احس اس مسؤولیتی عظیم  ،این ترجم ان «صحی »
در مرحلهی آ ر تحقیق ات قرآنی وی
ّ
قرآنی را بهف ارسی فراهم آوردهت ا برایف ارسیزب ان ان  ،حوت و بی انی روشنگر  ،و برایس ایر ترجمهه ا

ّ
بنی ادیش ایسته و ب ایسته ب اشد و بررسیه ا و دقته ای عمیقی که در آن بهک ار برده شده  ،در
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ب ازگردان قرآن به زب انه ای دیگر  ،بهک ار آید  ...در این ترجمه  ،عالوه بر بررسیه ای بسی ار دقیق در
برگردان قرآن ّ ،
و از
حتی سیم ای وزن و صدای قرآنی هم ت ا اندازهی ممان عر ایت شده است .اع

ی  ،نه تنه ا از نظر معن ا نمودار است بلاه از نظر لفظ و وزن نیا
رب ّ انی در آ رین کلم ات وحی ان
ی)1 382 ،
ص ادقی تهران
نش انگر رب ّ انی بودن آن میب اشد .م

نوشتار حاضر نیا ،اگرچه این ویژگیها و ماایا را برای این ترجمده ،نفدی نمدیکندد ،امدا
صحی بودن آن به معنای عد ،نیازمندی به نقدد و بررسدی را قبدو نداشدته و ایدن ترجمده را
همچون دیگر ترجمهها ،قابل نقدد و ارزیدابی مدیداندد .بددیهی اسدت نقدد و بررسدی همده
جانبهی این ترجمه ،در قالب یک مقاله نمیگنود و فرصتی فاونتر را واهان اسدت؛ ولدی
در اینجا به بر ی از آیات و ناات قابل تأمل به عنوان نمونه میپردازیم.
 -2نمونههنیت از لغزش در معننی واژههن

 .1-2واژهی «سیمن»
اهل لغت برای واگه ی «سیما» ،معنایی جا «عالمت» و «نشانه» حاایدت نادردهاندد.
ابنمنظور در لسان العرب مینویسدُ « :
السومة و السیمة و السیما و السیمیا  :العالمة ...و
ُ
ُ
ُ
سیماهم التحلیق اي عالمتهم و األصل فیها الواو فقلبدت یدا ً لاسدرة
من حدیث الخوارج،
ّ
ِّ
ُ
السین ،و تمدد و تقصدر ».مابدنمنظدور )312 /12 :1414 ،راغدب مدیگویدد« :السدیما و
ِّ
ِّ
السیمیا ُ  :العالمة» مراغب اصفهانی )438 :1412 ،دیگری گفته« :بالمد و القصدر ،عالمدة
ُیعر ُ بها الخ ُیر و الشر ».مهروی ،بیتا )224 :ولی در ترجمهی مورد نظر ،ایدن ناتده مدورد
غفلت واقع شده و لذا این واگه ،جا در آیهی  29سورهی فت  ،به درستی ترجمه نشده است

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

از آنجا که معانی واگهها ،با گذشدت زمدان و ا دتالط اقدوا ،و قبایدل بدا یاددیگر ،در
معرض تغییر است ،برای اطمینان به معانی واگههای قرآنی ،ناگایر باید به قاموسهای لغدت
رجوع کرد که معانی واگهها را در عصر ناو حاایت میکنند و حقیقت و موداز کلمده را
در آن عصر بیان میکنند .مسامحه در یافتن معنای لغت در عصر ناو و عد ،توجده کدافی
به سیاق ،لغاشهایی را پدید آورده است:
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که به آنها اشاره میکنیم .ناتهی دیگر اینکه« ،سیما» به هر معنایی که باشد ،مفدرد اسدت
ولی این ناته نیا در ترجمهی بر ی از آیات مورد غفلت واقع شده و به صورت جمع آمدده
است:
َ
َ ِ ّ
َ َ ُْ ُ
َ
َ ُ ْ َ ْ َُ َ ِ َ ْ َ
َْ ُ ُ
یرااألو الناانَ ًُلَنیاان وماان سن ُفن اوا ُم ا ْ يی ار یا ُان اللااه ُرا ُاه ل ُلاای
سعااریم ْ ُر ُراایمنه س
ٍ
ُ

مبقره« )273/آنها را از چهره و سیمایشان میشناسی »...مترجم در اینجدا هدر دو واگهی
«چهره» و «سیما» را برای ترجمهی واگهی «سیما» آورده است.
َْ ُ َ ُ ي
َ ُ
َ
نه ْ
رجاااني یعریاااو ااااِ ُر ُرااایم
ُ
ُ

چهرههایشان میشناسند».

ماعدددرا « )46/هدددر یدددک از آن دو دسدددته را از

جالب این است که در دو آیه بعد این آیه« ،سیماهم» را به «سیمایشان» ترجمه میکندد
و دقت ندارد که در آیدهی « ،46سدیما» را بده «چهدره» ترجمده کدرده اسدت و هدمچندین
«چهرهها» جمع آمده که درست نیست.
َ ُ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ
َ
ْ ُ َ ُ
نه ْ
ونندی أصاَنُ األ َارا ُ رجانس یعریاونم ْ ُر ُرایم
ُ
ُ

مردانی را که از سیمایشان میشناسند ،ندا در دادند».

ماعدرا « )48/و اهدل اعدرا

َ ُ
ََ َ َْ ُ
نه ْ
یلع َریتم ْ ُر ُریم
ُ ْ
ُ
ُی ْع َر ال ُم ْج ُر ُمو َ ُر ُر َیمنه ْ مرحمن« )41/تبهااران از سیمایشان شنا ته میشوند».
ْ ْ ََ
ّ
ُّ ُ
ُ ُ
َ ُ ْ
ود مفت « )29/عالمت ممشخصه) آنان بر اثدر و
وه ُم ُم أث ُر الرج ُ
ُسیمنه ُیي وج ُ

ممحمد« )30/پ

ایشان را با چهرههاشان همواره بشناسی».

نمود سوود در چهرههایشان پیداست».

از میددان ایددن شددش آیدده ،فقدد آیددهی سددوره «فددت » کدده در مددورد ویژگددی یدداران
پیامبر است ،به درستی ترجمه شده است .بنابراین الز ،بود در تمدا ،ایدن مدوارد ،واگهی
«سیما» به همان «عالمت و نشانه» ترجمه میشد.
 .2-2واژهی «یتنه»

َ َ ُ ََ
ِ َُُْ
ی ْوم ه ْ للت الننر یفتنو
ُ

شوند».

َ

مذاریات« )13/همان روزی که آنان بر آتدش بد

آزمدوده

آزمایش و آزمودن ،مربوط به دنیاست ،نه قیامت! و مترجم محتر ،،بده ایدن ناتده توجده
نارده است ،هرچند که ایشان در تفسیرشدان اصدل «فتنده» را درسدت معندا کدرده و همدان
«إد ا الذهب النار» بیان نمدودهاندد مصدادقی تهراندی )313 /27 :1365 ،ولدی در اینودا
سعی کردند الزمهی معنای آن را که در بر دی آیدات دیگدر بایدد آزمدایش و آزمدودن معندا
شود ،ذکر کنند .بنابراین ترجمهی دقیق آیهی شریفه بدا توجده بده آیدهی پدیش از آن ،چندین
است« :همان روزی است که آنان بر آتش عذاب واهند شد».
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ناتهی دیگر اینکه ایشان در ادامه ،آیهی  14را نیا به فتنه و آشدوب ترجمده کدردهاندد:
ُ ُ
ُ
ذوقوا ُی ْت َن َاتك ْ  ...مذاریات « )14/مو به آنان گفته شود ):فتنه و آشوب ود را بچشید».
درصورتی که اینجا نیا مراد ،همان عذاب است و در قیامت ،چشیدن فتنده و آشدوب معندا
ندارد .البته اگر گفته شود مراد این است که همان فتنه و آشوبهدای دنیدایی در همدان روز
ّ
بروز میکند و عذاب مدیشدود ،پاسد مدیدهدیم کده در ایدن مطلدب شدای نیسدت ،ولدی
ترجمهی «فتنه» ،به «عذاب» و یا «آتش» بهتر است .بندابراین معندای آیده ایدن اسدت کده:
«بچشید عذابی را که مخصوص شماست ،این عذاب همان بود که عوله مدیکردیدد ،و بدا
تمسخر میگفتید :چه وقت فرا میرسد؟!» مطباطبایی)368 /18 :1417 ،
ُ
 .3-2واژهی «وثنت»
َ

ُْ

ُ

ْ

ّ

ََ

َ

ْ

ْ َْ

َ

ْ

َ

ْ َْ

در این ترجمه ،ال ُع ْر َو ُو ال ُوثنت به «دستاویای استوار» ترجمه شده است؛ در صدورتی
که « ُوثقی» مؤنث «أوثق» و صیغهی تفضیل است که معاد آن در فارسی بدا لفدظ «تدر» و
«ترین» میآید و مترجم محتر ،بدین ناته توجه کافی نداشته است و این ناته ،در بسدیاری
ّ
از ترجمهها مد نظر قرار نگرفته است ،هرچند بر ی به این مطلب دقت داشتهاندد .من.ک:
کوشا )196-197 :1386 ،بندابراین بهتدر اسدت ایدنگونده ترجمده شدود« :پد هدرک بده
طاغوت کفر ورزد و به داوند ایمان آورد ،به یقین به دستاویای استوارتر د کده آن را هرگدا
گسستی نیست د چنگ زده است».

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

ْ َ
َ ْ َ ْ ِ
َ َ
َُ
ُ َ
ْ
انم ل َماان...
اد است ْم َرااِ ُراانلع ْرو ُو الا ُاوثنت س ان ُفها
وَ وی اؤ ُم ُرنللااه ینا ُ
یم ا یكفاار ُرنلااانِ ُ
مبقره« )256/پ هرک به طاغوت کفر ورزد و به دا ایمان آورد ،به یقین به دسدتاویای
استوار د که آن را هرگا گسستی نیست د چنگ زده است».
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ُ
 .4-2واژهی «مبی »
ً
« ُمبین» از ماده «إبانه» است؛ چنانکه ابنمنظور میگوید« :بان الحق ی ُ
بدین بیاندا ،فهدو
بائن ،و أبان ُی ُ
بین إبانة ،فهدو ُمبدین» مابدن منظدور )68 /13 :1414 ،آلوسدی نیدا مدیگویدد:
«هنگامی که صفت قرآن است ،یعنی هم آشاار و هدم آشداارکنندهی حقدایق اسدت و بده
ّ
معنای فعل الز ،و گاهی نیا متعدی آمده که در صورت ّاو مفهو ،کلمهی «مبدین» همدان
آشدداار واهددد بددود؛ یعنددی اعودداز قددرآن روشددن اسددت .و در صددورت ّدو ،،یعنددی قددرآن،
آشاارکنندهی احاا ،،سرگذشت پیشینیان ،احوا آ رت از ثواب و عقداب ،راه سدعادت و
گمراهی و ...است ».مآلوسی)152/10 :1415 ،
بنابراین در ترجمهی این واگه باید به قراین دیگر نیا بنگریم؛ اگر «مبین» ،الز ،بدود ،بده
ّ
ّ
صورت الز ،و اگر متعدی بود ،به صورت متعدی معنا میکنیم .در ترجمهی مدورد بحدث،
ً
ْ
ْ َ
ُ ْ َ
انُ ال ُمباای
بر ددی م دوارد بدده درسددتی معنددا شددده اسددت؛ مددثال در آیددهی ُسلااِ ایاانَ ال ُكتا ُ
ُ ُ
مشعرا « )2/آنهاست آیات کتاب روشنگر ».کتاب ،یعندی قدرآن را بدا وصدف «روشدنگر»
آورده است که معنای درستی است؛ اگرچه در مرحلهی ّاو  ،روشن است و بعدد روشدنگر.
و اگر «روشن» میگفت ،تا حدودی معنای روشنگر هم داشدت؛ ولدی در بر دی مدوارد بدا
وصف «روشنگر» ،معنا چندان صحی به نظر نمیرسد؛ مانند:
َََْ

َ َ

ُ

یألنت َل َه ُنه ی ُنذا ُهي ث ْع َبان ُم ُبای ماعدرا « )107/پد مموسدی) عصدایش را افاندد
سپ به ناگاه اگدری آشاارگر است ».وصف «آشاارگری» برای اگدر ،پسدندیده نیسدت.
در این آیه مراد این اسدت کده آن عصدا ناگهدان تبددیل بده «ثعبدان» یعندی مدار بدارد شدد
مطباطبایی )213 / 8 :1417 ،و همه را حیرتزده کرد؛ یعنی مدار بدارد ،آشداار و نمایدان
شد ،نه اینکه چیای را نمایان و آشاار کند .بنابراین بهتر است بگوییم... « :ناگداه اگدری
آشاار است».
ایشان در سورهی شعرا که همین آیه تادرار شدده ،آن را طدور دیگدری معندا مدیکندد:
َ َ
ُ
َََْ
یألنت َل َه ُنه ی ُنذا ُهي ث ْع َبن ُم ُبی مشعرا « )32/پ مموسی) عصای ود را بیفاندد پد
مفرعون دید که) ناگهدان مهدم) آن اگدری نمایدان اسدت« ».نمایدان» در ایدنجدا ترجمدهی
َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ
درستی است ،اگرچه ایشان توجه نادرده کده در دو آیدهی قبدل :قاني أولاو ُجتتاِ ُرءاي ٍ

ُم ُبی ٍ مشعرا « )30/دوباره «مبین» را روشنگر ترجمه کرده و میگوید« :و گرچه برایدت
چیا روشنگری بیاور».،
َ

َ َ ُ

ّ

َ

ِّ

ُ

ْ
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َوأ ْ س س ْعلوا َللت الله ًُني ُاسیك ْ ُر ُرل َان ٍ ُم ُبی ٍ مد ان« »)19/و اینکه بر دا برتدری
و مزبردستی) ننمایید .من همانا برای شما آورنددهی سدلطهای بیدانگر ».،در آیدهی دیگدری
ْ َْ َ َْ ُ َ
ْ َ ْ َ
ُ َ
َ
نه ًُلات ُیرلاو
همین «سلطان مبین» طور دیگری ترجمه شده است :و ُیي موسات ًُذ أرسالن
ّ
ر ُر ْل َان ُمبای مذاریدات« )38/نیدا در مداجرای موسدی ،چدون او را بدا ّ
حوتدی مسدل و
ُ
ٍ ُ ٍ
روشنگر سوی فرعون گسیل داشتیم ».نتیوه اینکه ایشان در ترجمهی واگهی «مبین» دقدت
کافی نداشته و در بیشتر آیات آن را «روشنگر» معنا کرده است که ترجمه درسدتی بده نظدر
نمیرسد و ناتهی دیگر آنکه گاهی دو آیه را با الفاظ واحدد ،متفداوت ترجمده کدرده ،کده
اشتباه است ،مگر آنکه قرینهای باشد درحالیکه قرینه نیا وجود نداشت.
 .5-2واژهی «رسوي»

 مواردی که واگهی «رسو » ،به معنای «فرستاده» ترجمه شده است:ََ

ُ ِّ ُ

ْ

و لن ْد َر َعث َنن ُیي ال أ ِم ٍة َر ُسوس ...منحل« )36/بیچون و بیگمدان در میدان هدر ّامتدی
فرستادهای برانگیختیم».
ْ

َ َُ

ُ

ُ

ْ

ُّ

َرل َم ِت ْع ُت هؤس ُ َو َارن َ ه ْ َح ِتت َجن َ ه ُ ال ََق َو َر ُسوي ُم ُبی مز ر « )29/بلاه ایندان
و پدرانشان را بر ورداری داد ،تا حقیقت و فرستادهای آشاارگر ،سویشان آمدد ».بدا ّ
توجده
به بحثهای گذشته ،معنای «آشاارگر» برای «مبین» با ّ
توجه به وظیفهی رسالت حضرت،
سازگاری دارد؛ چرا که وظیفهی ایشان ،روشنگری است.

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

در آیات زیادی از قرآن ،واگهی «رسو » به کار گرفته شده است ،واه فرستادن پیدامبر
باشد یا باد یا عذاب یا معواه و غیره .مقرشی )91 / 3 :1371 ،و لدذا بهتدرین ترجمده بدرای
آن« ،فرستاده» است و باید در تما ،آیات به همین معنا ذکر شود؛ ولدی متدرجم محتدر ،،بده
ّ
این ناته دقت نداشته و گاهی آن را به درسدتی «فرسدتاده» معندا مدیکندد و در بسدیاری از
موارد آن را «پیامبری» معنا میکند که غلد اسدت .در مدواردی کده مدراد از آن مرسدو )،
شددخپ پیددامبر اسددت ،بهتددر آن اسددت کدده «فرسددتاده» معنددا شددود و سددپ در پرانتددا
«پیامبر » آورده شود.
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 مواردی که واگهی «رسو » ،به معنای «پیامبر» ترجمه شده است:ِّ ْ
َ َْ َ ُ
َِ َ ُ
ُ
ُ
أنت لم ُ الذا َری وقد جن َ ه ْ َرسوي م ُبی

پیامبری روشنگر آمده است».
َ

مد ان« )13/حا آنکه به راستی برایشان

َ

َو َر ُسوس ًُلت َر ُني ًُ ْس َر ُائیل ...مآ عمدران« )49/و حدا آنکده پیدامبری اسدت سدوی
بنیاسرائیل»...
ََ

ّ

َ

ْ

ْ

ْ

َ

َ ُْ

َ
ََ
ُ
َ
ْ َ ِ
ایم ْ َر ُساوس ُما ْ أنف ُر ُام ْ  ...مآ عمدران)164/
لند م الله للات الماؤ ُم ُنی ًُذ رعا ُی ُ
«بددیگمددان ،دددا بددر مؤمنددان همددی ّمنددت نهدداد؛ چددون پیددامبری از ودشددان در میانشددان
برانگیخت»...
ّ َ
ََ
ََ ََْ َ ِ
ّ
[:محمد] را به پیدامبری،
نَ َر ُسوس َوافت ُرنلله ش ُمیدا منسا « )79/و تو
وأ ْرسلننك ُللن
ُ
برای مرد ،فرستادیم و گواه بودن دا کافی است».
َََ َ ّ َ َ
ُ
أرع الله رءرا َرسوس

مإسرا « )94/آیا دا بشری را به پیامبری برانگیخته است؟»

همانطور که مالحظه میشود ،واگهی «رسو » به یکصورت معنا نشده و سااوار بدود
که این واگه ،به صورت واحد ترجمه میگردید.
َ َ
 .6-2واژهی «رءر»
َ ُ َ َ ُْ ِ َ َ
ُْ َ
قنلوا من أنت ْ ًُس رءر ُمثلنن...

مانند ما نیستید».

می « )15/مناباوران آن دیدار) گفتندد :شدما جدا بشدری

واگهی «بشر» در لغت عرب ،هم در معنای مفرد به کار میرود و هم در معندای جمدع.
ُ
ّ
ْ
«البش ُر :الخل ُق ی ُقع علی األنثی و الذکر و الواحد و االثندین و الومدع ،ال یثندی و ال یومدع،
یقا  :هی بشر و هو بشر و هما بشر و هم بشر» مابنمنظور )60 /4 :1414 ،در آیدهی مدورد
نظر ،با توجه به ضمیر «أنتم» بهتر آن است که واگهی «بشر» به صدورت جمدع معندا شدود:
«شما جا بشرهایی مانند ما نیستید».
 .7-2واژهی «دی »
ِّ
َ
َ
ِ ی ْو ُم الدی
م ُنل ُ
ُ

مفاتحه« )4/مالک روز بروز طاعت».

مترجم محتر ،،واگهی «دین» را به «بروز طاعت» ترجمه کرده و در پانوی توضیحاتی
نیا داده است .اگر در این آیه ،به برداشت اصی از واگهی «دین» پایبند باشیم ،الز ،اسدت
آن را همهجا یاسان و طبق همان برداشت ترجمه کنیم؛ ولدی چندانکده در ترجمدهی قدرآن
ّ
آیت الله صادقی تهرانی مشاهده میشود ،در بر ی مدوارد ،همچدون سدایر مترجمدان یاوم
ّ
الدی را به «روز جاا» ترجمه کرده است.
ّ
عبارت «یو ،الدین» در دوازده آیه تارار شده ،که از آن میان ،در آیات 56 :واقعه26 ،
معارج 46 ،مدثر 11 ،مطففین ،بده «روز جداا» ترجمده شدده و در آیدهی  18انفطدار ،دود
واگهی «دین» به کار رفته است .باید به این ناته توجه داشت که واگهی «طاعت» فق بدار
مثبت دارد و به معنای «عبادت و اطاعت و فرمدانبرداری» اسدت و جنایدتهدا و گناهدان را
شامل نمیشود ،ولی واگهی «جاا» که شامل پاداش و عقوبت است ،میتواند واگهی جدامع
و کاملی برای ترجمهی «دین» باشد .مطاهری)15 :1383 ،
َ ُ
 .8-2یعل «یَز »
ُُ
ّ
فعل» سا ته شود ،متعدی است و اگدر
اگر فعل مضارع ،از ریشهی «ح ز ن» بر وزن «ی
ُ ْ ً
ُ
ُ
ْ
ُ
بر وزن «یفعل» باشد ،الز ،است« .تقو  :حانني ی ْحانندي حاندا فأندا محداون ...أمدا الفعدل
ُ
الالز ،فإ ّنه یقا فیه حان ی ْحان حانا» مابنمنظور )112/13 :1414 ،به این معندا کده شدیطان

 .9-2یعل «جن َ رِـ»

از فعل «جا بِـ» سه آیه در قرآن کریم آمده که در کنار «حسنة» و «سیئة» قرار گرفتده
است:
ْ

ََ

ْ

َ َ

َم ْ َجن َ رنل ََ َر َنة یل ُه َلء ُر أ ْمثنل َمن َو َم ْ َجن َ ر ِ
نلر َایت ُة مانعا« )160 /،هدرک
ُ
ُ
ُ
ُ
بیاید ،برایش ده برابر مپاداش) است و هر ک به بدی آید»...

بده نیادی

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

این عمل را در د هایشان جلوه داده بود و تشویقشان کرده بود که با یادیگر نودوی کنندد
تا مسلمانان را اندوهگین و پریشدان داطر کنندد .مطباطبدایی )188 /19 :1417 ،و متدرجم
ِ
َ ِ َ
ِ ْ
ایان ل َی َْ ُاز َ ِالاذی َ
محتر ،،بدون توجه به حقیقت یادشده ،در آیهی ًُن َمن النج َوی ُما الء
ُ
ُ ُ
َام ُناوا مموادله )10/فعل «ی ُ
حان» را به صورت الز ،معنا کرده است« :نووا بیگمان تنهدا
از شیطان است ،تا کسدانی کده ایمدان آوردندد غمگدین شدوند ».در صدورتی کده ترجمدهی
درست این است که «...تا کسانی که ایمان آوردند را غمگین کند».

31

32

َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ
ُ
ْ َ
ْ َ َ ُ ْ ْ ََ
امناو
م جن ُرنلَرن ُة یله يیر ُمنمن وه ُم یز ٍع یوم ُت ٍذ ُ

نیای بیایند ،درنتیوه پاداشی بهتر از آن برایشان است»..
ْ

ََ

َ

َ

منمل« )89 /کسانی که با

َ

َم ْ َجن َ رنل ََ َر َنة یل ُه يیر م ْن َمن َو َم ْ َجن َ ر ِ
نلرایت ُة ...مقصپ« )84/هرک نیادی مبده
ُ
ُ
ُ
ُ
میان) آورد برای او مپاداشی) بهتر از آن واهد بود و هر ک بدی مبه میان) آورد»...
ّ
«جا » هرگاه با حر «بد» بیاید ،متعدی شده و معنی «آورد» میدهد؛ بندابراین «جدا
بالحسنة» یعنی «نیای آورد» ،و معلو ،مدیشدود کده نیادی «آوردندی» اسدت و ایدن دود
ناتهای لطیف است و همینگونه است «جا بالسیئة» یعنی «کسی که بدی بیاورد»؛ یعندی
صر عمل نیک ،کافی نیست؛ بلاه اگر این نیای ،به قیامدت رسدید ،آن وقدت پداداش و
ثوابی که در آیات برای آن ترسیم شده است ،نصیب عامل میشود .مکوشا)221 :1386 ،

مترجم محتر ،در آیهی سورهی قصپ ،این فعل را درست ترجمه کرده است؛ البته کده
معلو ،نیست غرض از آوردن «به میان» چیست و به نظر ،نیازی به آن نبود؛ اما در دو آیدهی
دیگر ،عبارات مورد نظر ،به درستی ترجمه نشدده اسدت؛ چراکده تعبیدر «هدرک بدا نیادی
بیاید» و یا «کسانی که با نیای بیایند» به هیچعنوان ترجمدهی درسدتی بدرای عبدارت َما ْ
َجن َ ر ْنل ََ َر َنة نیست؛ همانطور که برای عبارت َم ْ َجن َ ر ِ
نلر َیت ُة ترجمهی «هدرک بده
ُ
ُ
ُ
بدی آید» درست به نظر نمیرسد .بنابراین بهتر است اینطور ترجمه شود« :هدرک نیادی
آورد برای او مپاداشی) بهتر از آن واهد بود و هر ک بدی آورد.»...
 .10-2حر «ً »

ّ ََ ْ ْ
ََ ْ َ
لند م ِ الله للت ال ُمؤ ُم ُنی
َ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ویعلمم ال ُكتنُ وال َُكمة و ًُ

َ
َ َ
یاز ِّایم ْ
َ ً ْذ َر َع َ ییم ْ َر ُساوس ما ْ أ ْن ُفرام ْ ْیت ُلاو َل َلایم ْ
و
اه
اینس
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ْ َْ ُ َ
ََ
َ ُ
ُ
اننوا ُم قبل ل ُفي ضِ ٍي م ُبی ٍ مآ عمران« )164/بیگمان،

دا بر مؤمنان همی ّمنت نهاد؛ چون پیامبری از ودشان در میانشان برانگیخدت کده آیدات
دا را برایشان می واند و پاکشان میگرداند و کتاب و حامت به آنان میآمدوزد ،گرچده
پیش از آن در گرفای گمراهی آشاارگری بودهاند».
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
و ًُ اننوا لینولو
َوً ْ َا ُننوا م ْ َق ْبل َأ ْ َی َن ِز َي َل َلیم ْ م ْ َق ْبله َل ُم ْبلری َ
ُُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ

مصافات« )167/و گرچه آنان بیامان میگفتهاند».

مرو« )49/،گرچه پیش از آنکه
بر سرشان مو سامانشان) فرو ریاد ،پیش از آن ،ناامید و مأیوس بودهاند».

ْ

ِّ

ِّ

ْ

ْ َ

َ ُ

َ ُ َ

َ َ

َ َ ُ
َ َ
َ َ
نُ َوال َُك َمة َو ًُ ْ اننوا ُما ْ ق ْبال ل ُفاي ضاِ ٍي ُم ُبای ٍ مجمعده)2/
یم ْ ویعل ُمم ُ ال ُكت
و یزا ُ
«پاکشان میگرداند و کتاب و حامت بدیشان تعلیم می دهد ،و گرچه آنان همدواره پدیش
از آن در مگرفای) گمراهی آشاارگری بودهاند».
َ َ

َ َ

ِ

َ

ِ

َ
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ّ

َو ًُ ْ انن ْت لك ُب َیرو ًُس َللت ال ُذی َ ه َدی الله مبقره« )143/هر چند مایدن کدار) جدا بدر
کسانی که دا هدایتمشان) کرده ،سخت گران بود».
در تما ،موارد یادشده« ،إن»« ،وصلیه» معنا شده که درست به نظر نمیآیدد و دلیدل آن
هم این است که «ال »،مفتوحی که بعد از آن آمده است« ،ال ،ماحلقه» ندا ،دارد کده بعدد
ّ
ّ
قطعیت و ّ
مثقله» میآید و معنای « ّ
حتمیت» را میرساند.
از «إن» «مخففه از
 .11-2حر «و» وحدَ
به آ ر بر ی از کلمات عربی ،حر تا مة) افاوده میشود ،تا بدر «وحددت» داللدت
مؤنث میکندد و از نظدر ادبدی ،حادم ّ
کند .این حر  ،کلمه را به حسب ظاهرّ ،
مؤندث را
ً
داراست؛ ولی از نظر معنا ،بر یک فرد ،داللت میکند ،نه چیای دیگر؛ مثال گفته میشدود:
«تمر» به معنای « رما» ،اسم جن است.

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

ولی اگر به آ ر آن ،حر «ة» افاوده شود و به صورت «تمرة» باشد ،به معنای یدک
رماست مجوهری )601 /2 :1376 ،و نیا« ،بقر» به معنای «گداو» یدا «گداوان» اسدت؛
ولی «بقرة» یعنی یک گاو؛ چه «ماده» باشد و چه «نر» .مهمان )594 /2 ،توجده نادردن
به این قاعده ،موجب شده است که بر ی از مترجمان ،واگهی «بقدرة» در سدورهی بقدره را
به «گاو ماده» ترجمه کنند .مصفوی ،بیتا )62 :مترجم مورد نظر نیا همین اشتباه را انودا،
ّ ْ ُ َ َْ
َ
داده است ِ ً :الله یأ ُم ُرا ْ أ ْ سذ َر َُوا َرن َارو مبقره « »)67/دا بده راسدتی شدما را فرمدان
میدهد که ماده گاوی را سر ببرید ».در صورتی کده هدیچ قریندهای هدم وجدود نددارد کده
منظور ،گاو ماده باشد .لذا باید اینگونه ترجمه کنیم « :دا به راستی شدما را فرمدان مدی-
ْ َ َ َ
َ
دهد که گاوی را سر ببرید ».در آیهی ًُ ِ ال َبن َر سء َنر َه َللی َنن ...مبقره )70/نیا همین اشدتباه
تارار شده و چنین ترجمه کرده است« :ویژگیهدای ایدن مداده گداو بده راسدتی بدر مدا مبدا
گاوهایی دیگر) مشتبه شده »...در صورتی که باید بگوید« :ویژگیهای این گاو به راسدتی
بر ما مشتبه شده است».
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 .3ایزودههن
گاهی در ترجمهها نیاز به آن است که کلمهای یا مطلبی به ترجمهی اصلی افاوده شدود
تا گویاتر و قابل فهمتر باشد؛ و این مهم در ترجمهی مرحو ،صدادقی تهراندی ،فدراوان دیدده
میشود و از ناات مثبت این ترجمه به حساب میآید؛ ّامدا گداهی ایدن افداودههدا ،کدارایی
ّ
اصی را که ذکر کدردیم ،ندارندد و لدذا نیداز مبرمدی بده آوردن مطالدب اضدافی ،احسداس
نمیشود .ترجمههای قرآن از این آفت مصون نماندهاند و در مواردی مدیتدوان افداودههدای
تفسیری را به عنوان یک اشاا و نقد در نظر گرفت؛ ترجمهی مدورد نظدر نیدا در مدواردی
ًّ
مطمئنا بررسی همهی آنها در این موا نمیگنود؛ ولدی ذکدر
دچار این آسیب شده است؛
چند نمونهی کوتاه در اینوا ضروری به نظر میآید.
َ

َْ

َ ِ

ُ

ْ

ِ

َْ ْ

ِ َ

ُ

َ َ
ِ
َ
َ ْ
َ َ
َ َ
َ
ْ
اندقو َ میوسدف« )82/و از
واسأ ُي النریة ال ُتت انن ُییمن وال ُعیر ال ُتي أقبلنان ُییمان و ًُنان له ُ
ممرد )،موتمعی که در آن بودیم و ماز) کاروانی که از میانشان آمددیم ،جویدا شدو و مدا بده
راستی راستگویانیم».

در این ترجمه ،کلمهی «مرد »،افاودهی تفسیری است .البته معنای آیه نیا همین اسدت
و هیچ د ل و ّ
تصرفی در مفاد آیه به وجود نیامده است؛ ولدی ناتدهای لطیدف و ظرافتدی
بالغی را که آیهی شریفه با نیاوردن «مرد »،در عبدارت بده آن اشداره دارد ،از میدان بدرده
است .توضی اینکه برادران یوسف ،با تقاضای «پرسدش از شدهر و کداروان» ،بده جدای
«پرسش از اهل شهر و مرد ،کداروان» ،بده ایدن معندا اشداره مدیکنندد کده دزدی بنیدامین
آنچنان آشاار و روشن شد که گویی تما ،شهر د از در و دیوار و در ت و زمینش د همه
ّ
از آن مطلع شدند و سرقت او آنچنان آشاار گردیده است که گویی کاروان با اثاثیهها و
مرکبهایش نیا آن را دریافتهاند .افاودهی «مرد »،در ترجمهی آیه ،این ناتهی بالغدی و
این لطافت معنایی را از میدان بدرده اسدت؛ در حدالی کده بددون ایدن افداوده ،مدراد بدرای
مخاطبان عا ،نیا معلو ،است.
ّ

َ

َ ُ

َ

ْ ْ

ْ

ِ
ْ
اص َاف ُنه َللیك ْ َو َزاد ُه َر ْر َاة ُیاي ال ُعلا ُ َوال ُج ْرا ُ  ...مبقدره« )247/بده درسدتی،
ًُ الله
دا او را بر شما برگایده و مهم) او را در دانش و بیدنش و جسدمماش) بدر شدما گشایشدی
داده است».

کلمهی «بر شما»ی ّدومی اضافه است و اگر بدرای رسدایی مطلدب نیدا بخدواهیم آن را
بیاوریم ،باید آن را دا ل قالب قرار دهیم .به نظر کلمهی «بینش» نیا در اینوا زائدد اسدت
و نیازی به آوردن آن نبود؛ چراکه ترجمهی واگهی «علم» همان دانش است و «بیدنش» بده
ّ
حامت نادیکتر است .لذا اگر برای فهم بهتر هم آمده باشد ،باید در قالب میآمد.
َ َ ُ ّ ْ ْ َ َ ْ ْ َ
نه الله ال ُملِ وال َُك َمة...
واس

حامت داد»...
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مبقره« )251/و دا به او فرماندهی رسالت و حاومدت و

در این ترجمه ،عبارت «فرماندهی رسالت» ،زائد و اضافی است.
 .4سرجمهی سَتاللفظت

ّ ً
مطمئندا
«ترجمهی تحتاللفظی» ،یعنی واگهای را در برابر واگهی دیگر قرار دهدیم؛ کده
این مسأله ،امروزه با گذر زمان ،فهم بسیاری از واگهها را دشوار میکند و چه بسدا مخاطدب
را از معنا و مفهو ،اصلی جمله ،محرو ،کند .ترجمدهی حاضدر نیدا ،اگرچده ترجمدهای آزاد
محسوب میشود ،اما از این آفت ،در امان نمانده اسدت؛ بدرای نمونده و فدت بداب تحقیدق
پیرامون این موضوع در این ترجمه ،به نمونهای اشاره میکنیم:
 .1-4واژهی «حنیظ»
ََ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ
َ َ ُ ْ َُ ُ
َ َ َ َ ُِ َْ
ُ
امدنن ًُس ُر َمان ل ُل ْمنان ومان انان ُللغیاِ
ش
ان
م
و
و
ار
س
اِ
ن
ار
ً
ان
نن
ر
أ
ین
وا
ول
ْار ُجعوا ًُلت أ ُریك ین
ُ
ُ
ُ
َح ُنی ُظی َ میوسف« )81/سوی پددرتان بازگردیدد .پد مبده او) بگوییدد :پددرمان! پسدرت

«حافظ» اسم فاعل و به معنای نگهبان و حافظتکننده است؛ اما روندد کدال ،و سدیاق
آیه ،چنین معنایی را به ذهن متبادر نمیکندد؛ زیدرا نگهبدان و حدافظ اسدرار غیدب بدودن،
ً
معنایی ندارد و اصوال علم غیب چیای نیست که کسی را بر آن بگمارند .ماقبالی:1397 ،
 )13در آیات قرآن همواره از علم و آ گاهی نسدبت بده عدالم غیدب سدخن بده میدان آمدده
َ ِ َ َ ََ َ َ
َْ
َ ْ َ َ َ ُ َْ
َ َْ َ ِ ُ
َ
است :و ُلند ُه مف ُنسح الغیِ س یعل ُممن ًُس ه َو ...مانعا )59/،ل ُنل ُ الغیِ والءمند ُو یتعانلت
ُ
ُ
ْ ُ
َل ِمن یء ُراو َ ممؤمنون )92/بنابراین در ایدن آیده نیدا بده معندای علدم و آ گداهی حدافظین
نسبت به ر دادهای نهانی و عالم غیب است ،نه حفاظت و پاسدداری از آن مزمخشدری،

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

دزدی کرده و ما جا به آنچده مدیدانسدتیم گدواهی نمدیدهدیم .و مدا نگهبدان غیدب مهدم)
نبودهایم».
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 )495 /2 :1407بنددابراین بهتددر اسددت ایددن طددور ترجمدده شددود ...« :و مددا از غیددب ،آ گدداه
نبودیم».
 -5قرائ
در قرآن کریم ،کلمات فراوانی در غیر معنای لغدوی آنهدا بده کدار رفتده و بده صدورت
مواز ،کنایه ،استعاره و مانند اینهدا اسدتعما شدده اسدت .همچندین در ایدن زبدان ،الفداظ
مشترك و هممعنا به کثرت یافت میشوند که تعیین معنای مقصود آنهدا ،در گدرو شدنا ت
قرائن است و غفلت از آن ،طای ترجمه را در پی دارد؛ همچنین است بسدیاری از اسدباب
ناو و قضایای عقلی .اینک به ذکر نمونههایی از قدرائن کالمدی پردا تده مدیشدود کده در
ترجمه د یل است اما در ترجمهی مرحو ،صادقی مورد غفلت واقع شده است .در قسدمت
بعدی نیا به «کنایه» به عنوان نمونهی دیگری که نیاز به فهم قرائن دارد اشاره میکنیم.
 .1-5قرائ اِمت

َ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ُ
ْ ُْ ُ ْ ُ ْ
ِ َ َ ُ ُ ِ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ااؤمنی َ
ًُنمااان ذ ُلكااا الءااایان یواااو أو ُلیااان ه یاااِ سوااانیوه ويااانیو ُ ًُ انااات ما ُ ُ

مآ عمران« )175/تنها ،این شیطان است که دوسدتان و پیدروانش را ماز ایندان) مدیترسداند.
پ اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بهراسید».
َ ُ َ
ِ
ِ َ ُ
تفریع «فال تخافوهم» بر ًن َمن ذلك ُ الء َیان ُ یو ِّو أ ْولین َ ُه و بازگشت ضدمیر « ُهدم»
ُ

ُ

ُ

َ
ُ َْ
یو ِّاو أو ُلیان َ ُه

ایدن
در «تخافوهم» به «اولیا » قرینهی روشنی است بر اینکه مقصود از
معنا نیست که شیطان در د دوستانش هراس میافاندد؛ زیدرا بدر ایدن فدرض ،نده جملدهی
«فالتخافوهم» می تواند بر جملهی قبل ّ
مترتب گردد و نده ممادن اسدت ضدمیر « ُهدم» در
«تخافوهم» به «اولیا » باز گردانده شود؛ لذا بسیاری از ّ
مفسران بر ایدن باورندد کده مفعدو
ُ
ّاو « ّ
یخو » یعنی ضمیر «کم» که طاب به اهل ایمان است ،حدذ شدده و «اولیدا ه»
َ
مفعو ّ
دو ،است؛ مطباطبایی65 /4 :1417 ،؛ آلوسی )341-342 /2 :1415 ،مانند ق ِّیمان
ْ
ً
ً
َ
َ ْ
ُل ُی ْن ُذ َر َرأسن ش ُدیدا ُم ْ ل ُدن ُه مکهف )2/یعنی «لینذرکم باسا شدیدا» .بر این اساس ،ترجمده
عبارت بدین صورت بوده است« :آن شیطان است کده شدما اهدل ایمدان را از دوسدتانش د
یعنی از مشرکان و کافران دینستیا د مدیترسدانند بندابراین مبدادا از آندان مدوسدتان شدیطان)
بهراسید و به این القای شیطان گوش فرا دهید ».مصفوی ،بیتا)133-134 :

ُ َ َ ْ ُ ُ َ
ُُْ
ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
وناوا ما ْ َر ْعاده َق ْومان َصانلَی َ
وه أ ْرضن یول لك وجه أ ُرایك و سك
اقتلوا یوسف أو اط َرح
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ

میوسف« )9/مگفتند ):یوسف را باشید یا او را به سرزمینی بیندازید ،تا ّ
توجه پددرتان تنهدا
برایتان گردد و تا پ از او گروهی شایسته باشید».
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سخن در این آیه ،معنای «صالحین» است .ترجمهی فدوق ،مقصدود از آن را شایسدتگی
معنوی و الهی شمرده است ،درحالیکه قرینهای آشداار ،حداکی از آن اسدت کده منظدور،
ُ
ّ
صالحیت دنیوی و آسودگی اطر است .توضی اینکه :فعل مضارع «تا ُونوا» عطدف بدر
ْ ُ
ُْ
فعل مضارع «یخل» است و هر دو به دلیل ایناه در جواب طلب «اق ُتلوا» و «اطرحوا» قدرار
ّ
گرفتهاند ،به شرط مقددر ،موداو ،شددهاندد؛ یعندی نتیودهی طبیعدی کشدتن یوسدف یدا
دورکردن او ،دو چیا است؛ یام ،ا تصاص ّ
توجه پدرتان بده شدما و ّدو ،،گروهدی شایسدته
شدددن .بددر ایددن اسدداس ،بددرادران یوسددف  ،شایسددتهشدددن ددویش را نتیوددهی کشددتن
یوسف شمردهاند و این ،هرگا نمیتواند به معنای شایستگی معنوی و الهی به شمار آیدد
و الزمهای چون توبه و ّ
تضرع به درگاه دا را که در ترجمه دیدده مدیشدود ،در پدی داشدته
مفسران به ناتهی یادشده ّ
باشد .بر ی از ّ
توجه کرده و بر اساس آن ،صالح دیندی را انادار
کردهاند .ابنعاشور مینویسد:

و ا ،میدادند؛ یعنی بر استه از کشتن ی ا دورکردن یوسف
گرفته ازک اری که ب اید ان
تنه اب ا صالح دنی اییس گاز ار است؛ یعنی آسوده

 ،وآن ،

اطر بودن و داشتن زندگی وب وش ایسته در

کن ار پدر  ،و هرگا مقصدو  ،نمیتواند صالح دینیب اشد .مابنع اشرو  ،بیتا )2 5/21 ،

بنابراین اگر اینطور ترجمه کنیم بهتر است ...« :و تا پ
یعنی دیگر ،ترسی از بودن او نداشته باشید.

از او آسوده داطر باشدید».

 .2-5اننیه
در زبان عربی ،کاربرد تعبیرات موازی فراوان است .در این میان از «کنایهها» دد یعندی
تعبیراتی که درنظرگرفتن معنای اصلی و موضوع کلمدههدای آنهدا ،بده داطر فقددان قرینده
بازدارنده روا میباشد مهاشمی ،بیتدا )346 :د معندای الزمدی الفداظ آنهدا اراده مدیشدود؛

نقد و بررسی ترجمهی قرآن آیت اللّه صادقی تهرانی

ْ ُ
یخل» در جواب امر «اق ُتلوا» و «اطرحوا» است و لذا مواو ،شده است؛ یعنی اگر اینک ار را
ُ
بانید ّ ،
توجه پدر  ،ویژهی مش ا میشود؛ یعنی «تا ُونوا م ْن ب ْعده» یعنی پ از یوسف عطف بر
ُ
س  ،مراد از «تا ُونوا» بودنی است نشأت
«یخل» شده است ت ا آن نیا جواب امر ب اشد .بر ایناس ا
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متفتازانی )182 :1411 ،مانند ایناه بگویی« :فالن طویل النواد» ،کنایه از بلنددی قامدت و
ّ
یا بگویی« :فالنة نؤو ،الضحی» یعندی فدالن شدخپ در رفداه و آسدایش اسدت .م طیدب
قاوینی )330 :1420 ،در بالغت عربی« ،کنایه ،رسداتر از تصدری اسدت» و تدأثیر بیشدتری
دارد و در درون ود ،دارای ّ
شدمهای از مبالغده اسدت؛ بده معندای کدال ،،زیبدایی و جمدا
میافااید و به تصویر ،وضوح بیشتری میدهد .در قرآن کریم نیا «کنایه» به کار رفته اسدت
و ترجمههای قرآن از این جهت نیاز به نقد و بررسدی دارندد کده ترجمدهی مرحدو ،صدادقی
تهرانی نیا از این قاعده مستثنی نیست .در ذیل به بررسی ترجمدهی چندد نمونده از کنایدات
قرآنی میپردازیم.
ّ َ
«َ .1-2-5رد ید»
ُ
َ
ِ َ ْ ُ ََ َ
َ ِ َ
َ
َْ
ْ َ َ ُ ِ ََْ َ َ ْ ُْ ْ
َی َر ُّدوا أ ُ ْ
یاه
اه ُم و قنلوا ًُنن افرنن ُرمن أر ُسلت ُر ُه و ًُنن ل ُفي شاِ ُممان سادلوننن ًُل ُ
یدیم ُیي أیو ُ
ُ
ُ
یِ مابراهیم« )9/پ آنان دستهایشان را مبه نشانهی اعتراض) بر دهانهاشان نهادندد
مر
ُ ٍ

و گفتند :ما به آنچه شما بدان مأموریت دارید ،همواره کفر ورزیدیم و بیگمان از آنچه مدا
ّ
را بدان می وانید ،در مگرفای) شای مستند ،سخت غرقهایم».
کتب لغت و تفسیر ،اصطالح « ّرد الید الدی الفدم» را کنایده از شددت شدم مدیدانندد
َ َْ
ََ ُ ُ ْ ََ َ
َ ُّ
ایظ
نمال ُما الغ ُ
مصافی )163 /13 :1418 ،و آن را معاد معنا و مفهو ،لضاوا للایك اأن ُ
مآ عمددران )119/دانسددتهاندددّ .
مشددبر258 /1 :1412 ،؛ مغنیدده429 /4 :1424 ،؛ راغددب
اصفهانی )349 :1412 ،در زبان فارسی نیا به نظدر مدیرسدد بهتدرین ترجمده بدرای آن« ،از
کوره در رفتن» باشد و لذا بهتر است اینطور ترجمه کنیم که« :پ آنان سدخت از کدوره
در رفتند و گفتند »...اما در ترجمهی مورد نظر ،دسدتهایشدان را بدر دهدانهاشدان نهادندد
ترجمه شده که چندان درست به نظر نمیرسد؛ اگر چده در پرانتدا «بده نشدانهی اعتدراض»
آمده ،که تا حدودی نشاندهندهی معنای مورد نظدر اسدت ،ولدی معندای مقصدود را کامدل
نمیرساند.
« .2-2-5ورا ظمر»
َ
َ َ
َ ْ
َ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ
قاني یاان قا ْاو ُم أ َره ُاااي ألااز للاایك ُما اللااه واسوااذسموه ورا اا ُظم ُریاان ...مهددود)92/
«گفت :ای قو ،من! آیا کسان من نادتان از دا عایاترند ،حا آنکه او را پشت سر دود
برگرفتهاید مو فراموشش کردهاید)؟»

ّ
مترجم در اینوا دقت داشدته و در پرانتدا توضدی داده کده منظدور از
عدّ ،
توجه و فراموش کردن است؛ ّاما در دو آیهی دیگر ،که این تعبیر کندایی بدهکدار رفتده،
َ َ ِ
َ ْ َ َ َ ّ
ُ ُ ْ َ َ َُ ُ ِ ُ ِ
ََ َ ُْ َ ُ
ّ
این توجه را نداشته است :و ًُذ أيذ الله ُمیثنو ال ُذی َ أوسوا ال ُكتنُ لت َبیننه ُللنانَ وس سكت ُموناه
ُ
ُ ُ
َََ ُ ُ َ
ور ُه  ...مآ عمران« )187/و چون دا از کسانی که به آنان کتداب داده
وه و َرا َ ظم
ینبذ
ُ
شده ،پیمان گرفت که باید آن را بر مردمان بیگمان بیان کنید و کتمدانش نانیدد .پد آن
ّ
ْ ْ
ََِ َ َ ُ ْ َ ُ
اد اللاه
معهد) را پشت مسر)شان اندا تند »...همچنین در آیهی ولمن جن ه رسوي ُم ُلن ُ
ََ ُ َ َ َ
ِ
ُ َ ِّ
ُ ُ
ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ َ
اور ُه ْ  ...مبقدره)101/
مهدو ُل َمن معم ْ ن َبذ یریق ُم َ ال ُذی َ أوسوا ال ُكتنُ ُاتنُ الله و َرا َ ظم
ُ
ُ
و هنگامی که فرستادهای از جانب دا برایشان آمد د که آنچه را با آنان است تصدیقکننده
است د گروهی از کسانی که کتاب موحیانی) داده شدهاند کتاب مویدژهی) ددا را پشدت
سرشان افاندند»...
ُ
ْ
َ
و َرا َ اا ْ ُظمریان
ُ

َِ

ْ ُ

َََ ُ
اااذ ُ
وه َو َرا َ ُظ ُماااوره ْ
ینب
ُ ُ

ُ

ََ َ
اااذ َ ...و َرا َ
نب

ْ َ

َ

ََ

َ ْ َ ْ َ
ْ َ
ُّ ُ
ُ َ ْ َ
ود یِ ْیر َت ُا ُیعو َ مقلدم« )42/روزی کده از
نو ویدلو ًُلت الرج ُ
یوم یكءف ل س ٍ
ساق مو سوق اعمالشان) پرده برگرفته شود ،به سوده فرا وانده شوند ،پ نتوانند مسدوده
کنند)».
ّ
در فرهنگ زبانی عرب« ،کشف ساق» کنایه از «شدت امر و سدختی» آن مدیباشدد و
ّ
هرگاه جنگ به اوج ود میرسد و شدت میگیرد ،اصطالح «کشفت الحرب عن ساقها»
به کار گرفته میشدود .مصدافی178 /29 :1418 ،؛ راغدب اصدفهانی )712 :1412 ،عدرب،
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عبدددارات َواسواااذس ُم ُ
وه َو َرا َ اااا ْ ُظ ْم ُریااان ،
ُ ُ
ور ُه ْ تعابیری است که به معنای عد ،توجه به چیای میآید؛ همچندانکده در روایتدی
ظم
ُ
ُ
ِ ،اس َو ْذ ُس ُم ُ
وه َورا َ ا ْ ُظ ْم ُر يیان  ،بده معندای توجده نادردن
از امیرالمؤمنین ،حضرت علی
است ،مقمی )311 :1403 ،در تفاسیر نیا به همین معنا اشاره شده است .مطوسی ،بیتا/3 ،
74؛ طبرسی )379 /4 :1372 ،بنابراین بهتر است در عبدارت مدورد نظدر بده معندای «توجده
کافی نداشتن» و «نادیده گرفتن چیای» ترجمه شود؛ چنانکه گفتیم در آیهی ّاو  ،مترجم
محتر ،با توضی دا ل پرانتا ،سعی کرده بودند این معنا را برسانند ولی در دو آیدهی دیگدر،
این مهم مورد غفلت واقع شده بود.

« .3-2-5اءف سنو»
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دشداشه میپوشد که هنگا ،کار ،سخت دست و پاگیر است کده از ایدن رو دامدن لبداس را
جمع میکند تا حرکت پاها راحدت انودا ،شدود ،از ایدن رو ،سداق پداهدا نمایدان مدیشدود.
ّ
مطباطبایی )385 /19 :1417 ،در این آیه ،منظور ،شدت و سختی روز قیامت اسدت کده بده
«کشددف سدداق» تعبیددر شددده اسددت .ممغنیدده396 /7 :1424 ،؛ کاشددانی)214 /5 :1423 ،
بنابراین بهتر است اینچنین ترجمه کنیم« :روزی که کار سخت و دشوار میشود»...
« .4-2-5ید مغلولة»
َ

ْ ُ ُ ُ ّ َ ُْ َ ُِ ْ َ
َ َ
َ َ
َُ ُ
ْ ُ َ َ
َ ُ َْ َ َ
یم ْ ول ُعنوا ُر َمن قنلوا رل ید ُاه م ْب ُروطتن ُ ین ُفاق ایاف
ید
أ
ت الیمود ید الله مغلولة ِلت
ُ
وقنل ُ
ُ

یءان ُ  ...ممائده« )64/و یهودیان گفتند :دست دا بسته است .دستهای ودشان بسته
است و به سبب آنچه گفتند از رحمت ددا دورندد .بلاده م ددا) هدر دو دسدتش گشداده
است ،هرگونه بخواهد میبخشد».

مراد از کلمدهی «یدد» در ایدن آیدهی شدریفه ،عضدو ظداهری و دارجی ،یعندی دسدت
ّ
فیایای نیست؛ بلاه معنای استعاری آن مد نظدر اسدت .معندای اسدتعاری کلمدهی «یدد»،
ُ
قدرت و نعمت است« :الید القوة و الید القدرة ».مازهری )168 / 14 :1421 ،هنگامی که
محمد بن مسلم از اما ،باقر معنای این واگه را میپرسد ،امدا ،در پاسد مدیفرمایدد:
«دست،در کال ،عرب ،بدهمعنای قددرت و نعمدت اسدت .داوندد میفرمایدد« :یداد کدن
بندهی ما ،داوود را که صاحب قدرت بود ».و مدر آیهای دیگر) میفرمایدد« :آسدمان را بدا
قدرت،بنا کردیم»و مباز) میفرماید«:آنها را به وسیلهی روحی از او،قدرت دادیدم» و گفتده
میشود :ناد من ،برای فالنی ،ایدادی فراواندی اسدت ،یعندی برتریهدا و نیایهدای زیدادی
میباشد .مو یا اینکه گفته میشود ):برای او نداد مدن ،دسدت بیضدا اسدت ،یعندی نعمدت
است ».مقمی)195/1 :1388 ،
غددل و بسد یددد ،کنایدده از بخددل و بخشددش اسددت مزمخشددری )655 /1 :1407 ،و در
ُِ ْ َ
یاد ُیم ْ بده معندای «بخیدل» آمدده اسدت؛
کتابهدای لغدت و اقدوا لغویدان نیدا ِلات أ ُ
مابنمنظور499 /11 :1414 ،؛ مصطفوی )258 /7 :1402 ،چنانکده در آیدهی  29سدورهی
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ ََ َ
ْ َ ُ ِ
اسرا به همین معنا اشاره شدده اسدت :وس سجعال یادك مغلولاة ًُلات لن ُناِ وس س ْب ُراامن اال
ْ
ُ
َ ْ
ال َب ْر ُط ی َتن ُع َد َملومن َم َْ ُرورا مإسرا )29/

وقتی ما عبارت «دست دا بسته است» را میشنویم ،معنای سی بودن در انفاق بده
ذهنمان متبادر نمیشود؛ بلاه ناتوانی داوند در تما ،امور ،به ذهن میآید؛ درحالیکده بده
ّ
قرینهی «ینفق من یشا » باید معنای سی بودن را مد نظر قرار داد.
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ ََ َ
ْ َ
مرحو ،صادقی آیهی  29سورهی اسرا  :و س سجعل یدك مغلولة ًُلات لن ُناِ وس س ْب ُراامن
ُ ِ ْ
ُ
َ ْ
ال ال َب ْر ُط ی َتن ُع َد َملومن َم َْ ُرورا مإسرا  )29/را نیا به درستی ترجمه نارده اسدت .در ایدن
آیه ،دست به گردن بستن ،کنایده اسدت از « درج نادردن ،سدی بدودن و دودداری از
بخشش نمودن» ،درست مقابل «بس ید» که کنایه از بذ و بخشش میباشد و اینکه هدر
چه به دستش آید ،از دسدت دود فدرو بریداد ،بده طدوری کده هدیچچیدا بدرای دود بداقی
ً
نمیگذارد ،مانند کسی که کامال دست ود را در مقابل باران گشوده و حتدی قطدرهای از
آن در دست وی باقی نمیماند و این تعبیر ،بلیغترین و رساترین تعبیر در مورد نهی از افراط
و تفری در انفاق است .مطباطبایی)83 /13 :1417 ،
ولی ایشان ،این معنا را به درستی نرسدانده و چندین ترجمده کدردهاندد« :و دسدتت را بده
گردنت زنویروار منه و به تمامی گشادگی مهم) گشاده دستی مان ،که در نتیوه مالمدت-
شده و حسرتزده بر جای بمانی ».به نظر میرسد باید قسمت ّاو آیده را توضدی مدیداد،
بدین صورت که« :و دستت را به گردنت زنویروار منه مترك بخشش مان)» .البته قسدمت
ُ ِ ْ
َ َ
ّدو ،یعنی َوس س ْب ُر ْا َمن ال ال َب ْر ُط به وبی ترجمه شده و معنا را میرساند.
ّ
 .5-2-5لدم سكل يدا

ریداری میکنند ،آنان را بیچون در آ رت هیچ بهرهای نیست و دا روز قیامت با آندان
سخن ممحبتآمیا) نمیگوید»...
َ َ َ ِّ ُ ُ ُ ّ
در این آیه ،تعبیر وس یكلمم الله کنایه از «بیاعتنایی» اسدت و شداید اشداره بده ایدن
باشددد کدده هددر چدده الحدداح و التوددا و تقاضددا و اصددرار کننددد در تخفیددف عددذاب ،جدواب
نمیشنوند .مطیب )258 /3 :1378 ،مالحظه میشود که مترجم محتر ،،بده معندای لغدوی
ّ
ّ
َ َ ِّ
تعبیر کنایی «ال یالم» توجه نداشته و تعبیر َوس یكل ُم ُم ُ اللاه را در معنای کنایی آن یعندی
«بیاعتنایی داوند» ترجمه نارده است .البته ایشان قید «محبدتآمیدا» را بدرای «سدخن»
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َ
َ
ََ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ
ّ ََ َ
انن ُم ْ ث َمنان ق ُلایِ أول ُتاِ س ياِو لما ْ ُیاي اِ ُْي َار ُو وس
ًُ ال ُذی یءاترو ُرعم ُ
اد اللاه وأیم ُ
ّ
َ ِّ
یكل ُم ُم ُ الله ...مآ عمران« )77/کسانی که با پیمان دا و سوگندهایشان ،بهایی ناچیا را
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آوردند که این قید نیا آنطور که باید گویای تعبیر کنایی نیسدت .بندابراین بهتدر اسدت
ّ
َ ِّ
یكل ُم ُم ُ الله را چنین ترجمه کنیم « :داوند به آنها اعتنایی نمیکند».

ََ
وس

« .6-2-5ایِج جمل»

ََ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ َ ِ
َ
اا ْال َج َم ُال یاي َسا ِّ ْالویانذ َو َا َاذل َِ َن ْجازر ْال ُم ْجارمی َ
 ...وس یديلو الجناة حتات ُیل
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ

ماعرا « )40/و به بهشت در نیایند تا آناه طنداب شدتر در سدوراو سدوزن دا دل شدود .و
بدینسان مورمان را کیفر میدهیم».
ُ
«یلج» از مصدر ُولوج به معنای «د و » و واگهی «ولیوة» به معنای مدردی اسدت کده
در میددان گروهددی باشددد و از گددروه و سددن آنددان نباشددد .مابددنمنظددور )400 /2 :1414 ،و
«جمل» به معنای «شتر نر» در مقابل «ناقة» شتری که چهارساله شده اسدت .مهمدان/11 ،
َ ِّ ْ
َ ْ َ َ ُ
َ ِ
ینذ نیا «کنایه» است از ایدنکده محدا و ممتندع
 )123تعبیر حتت ُیلا الجمل ُیي س ال ُو ُ
است د و شتر در سوراو سوزن؛ مطیب )320 /5 :1378 ،یعنی ورودشان به بهشت تعلیق
بر محا شده و این تعلیق بر محدا  ،کنایده اسدت؛ بده دیگدر سدخن :چندین چیدای محقدق
نخواهد شد و باید برای همیشه از آن مأیوس باشند .مطباطبایی)115 /8 :1417 ،
یای از معانی «جمدل»« ،طندابهدای محامدی» اسدت کده کشدتیهدا را بدا آن مهدار
میکنند ،و از آنجا که طناب و سوزن ،تناسب بیشتری با هم دارندد ،بعضدی ،ایدن معندی را
در تفسیر آیه بهتر دانستهاند و مرحو ،صادقی تهرانی نیا به همین دلیدل ترجمدهی مدذکور را
آورده است و البته در پاورقی توضی داده کده« :جمدل» شدتر نیسدت کده اسدم صدریحش
«ابل» است و تناسبی هم میان شتر و سوراو سوزن یاطی نیست؛ بلاه طنابی است کده بدا
آن شتر را میبندند و یا میبرند.
بیشتر ّ
مفسران ،معنای ّاو را ترجی دادهاند ،و البته حق با آنهاست؛ زیرا:
ً
ّاوال ،در روایات پیشوایان اسال ،نیا تعبیراتی دیده میشود که با تفسدیر ّاو متناسدب
است.
ً
ّ
ثانیا :نظیر این تفسدیر ،دربدارهی ثروتمنددان م ود دواه و متابدر) نیدا در انویدل دیدده
میشود .در انویل لوقا ،باب  ،18جملهی  24و  25چنین می وانیم که عیسی فرمدود:
«چه بسیار مشال است کسدانی را کده صداحبان دولتندد در آمددن در ملادوت ددا؛ زیدرا
آسانتر است شتر را که در چشمه سوزن درآید ،از ایناه صاحب دولتدی ،در ملادوت ددا
دا ل شود ».حداقل از این جمله چنین استفاده میشود کده ایدن کنایده ،از قددیم در میدان

اقوا ،،معمو بوده است .امروزه نیا این «ضربالمثل» دربدارهی افدرادی کده گداهی زیداد
سختگیرند و گاهی بسیار آسان میگیرند ،رائج اسدت ،کده گفتده مدیشدود« :فدالن کد
گاهی از دروازه وارد نمیشود ،ولی گاهی از چشمهی سوزن عبور میکند».
ً
ثالثا :با ّ
توجه به ایناه کلمهی «جمل» بیشتر در معنی ّاو به کار میرود و استعما این
کلمه در معنی «طناب ضدخیم» بسدیار کدم اسدت ،بندابراین تفسدیر ّاو مناسدبتدر بده نظدر
میرسد .مماار )171 /6 :1374 ،،پ بهتر است بگوییم« :به بهشت در نمدیآیندد ،مگدر
آنکه شتر در سوراو سوزن ،دا ل شود مکه البته محا است؛ لذا ورود آنان هم بده بهشدت
محا است)»...
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 .6دوگننگت در سرجمه
ً
ً
مترجم محتر ،،عموما عباراتی که کامال شبیه هم هستند را در جاهای مختلف ،متفاوت
ترجمه کرده است؛ یعنی در جدایی یدک ترجمده را بدرای عبدارتی آورده اسدت و در جدایی
دیگر ،همان عبارت را با ترجمهی متفاوتی ذکر میکند که پیشتر در ترجمهی «رسو » بده
آن اشاره کردیم و اگر در این زمینه ،نتوان توجیهی مناسب برای آن یافت ،بالشک نشدان از
ّ
عد ،دقت کافی در ارائهی ترجمهها دارد .حا به ذکر نمونههدای دیگدری از دوگدانگی در
ترجمه پردا ته میشود:
َ َ َ

ْ َ

ْ

َ

ِ

ُُ

ْ ُ

َ َُ
َ
ْ َ َ
نَ َمن َر َزق َننا ْ  ...مبقره« )172/ای کسانی کده ایمدان
ین أیمن ال ُذی امنوا الوا ُم طیب ُ
آوردید! از پاکیاههای آنچه روزیتان دادهایم ،بخورید»...
ّ
ْ ُ
ْ َ ِّ
بانَ مان َر َزقنانا ْ از قبیدل اضدافهی صدفت بده
عالمه در المیاان مدیگویددُ «:ما طی ُ
موصو باشد ،نه از قبیل قیا ،صفت در مقا ،موصو  ،و معندای آیده بندابر تقددیر ّاو ایدن
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َ ْ
ض ُمف ُر ُدی َ مبقره60/؛ اعرا  )74 /این عبارت ،در دو آیه تادرار
وس سعث ْوا ُیي اأ ْر
ُ
شده است که مترجم محتر ،در سورهی بقره چنین ترجمه کرده« :و در زمین به افسادگری
ناوشید ».و در سورهی اعرا گفته است« :و در زمین سر بده افسداد برمداریدد ».صدر
نظر از ایناه کدا ،ترجمه بهتر و درستتر است ،این دوگدانگی در ترجمده ،اشدتباه اسدت و
ّ
چنانکه آمد ،نشان از بیدقتی است؛ چراکه در دو عبارت باال ،فعل «ال تعثوا» یک جا ،بده
«ناوشیدن» و در جای دیگر ،به «سر برنداشتن» ترجمه شدده اسدت کده بایدد متدرجم ایدن
ّ
ناته را مد نظر قرار میداد و در همهجا یک ترجمه برای آن ذکر میکرد.
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ميشود :بخورید از آنچه ما روزیتان کردیم ،که همهاش پاکیاه است ».مطباطبدایی:1417 ،
 )425 /1مرحددو ،صددادقی همددین عبددارت را در آی دهی  57سددورهی بقددره درسددت ترجمدده
کردهاند ،به این صورت« :از وراکیهای پاکیاهای که به شما روزی دادیم ،بخورید».
َ
َ َ ِّ ُ َ َ
ّ
اُ أ ُلای ٍ ملقمدان 7/؛ جاثیدة )8 /آیدت اللده صدادقی ،ایدن عبددارت را در
اذ
یبء ْاره ُرع
ٍ
سورهی لقمان چنین ترجمه کرده« :پ او را بده عدذابی پدر درد نویدد ده ».و در سدورهی
ِّ
جاثیه گفته است« :پ او را به عدذابی پدردرد بشدارت ده» در ایدنجدا فعدل «بشدر» را بده
دوگونه ترجمه کرده است و هیچ دلیل و یا قرینهای هم بر معنای دیگر آن وجود ندارد.
نتیجهگیری

ّ
ترجمهی آیتالله صادقی تهرانی بر قرآنکریم ،ازجمله ترجمههایی است که به صدورت
ترجمهی «آزاد» یا «معنوی» با نگاهی متفاوت نگاشته شده و از آنجا کده ایشدان صداحب
ً
تفسیر نیا میباشدند و در تفسدیر نیدا نظدرات و نگداههدای بعضدا متفداوتی دارندد ،کداوش و
جستوو در ترجمهی ایشان ضروری است .بدیهی است نقد و بررسی تما ،این ترجمه ،نیداز
به بحث بیشتر و مطالب فاونتری دارد .مطالب مفید و متقن در ایدن ترجمده فدراوان اسدت؛
لان نقدهایی نیا در حوزههای مختلف به نظر میرسد که به بر ی از آنهدا پردا تده شدد و
نتایوی را به همراه داشت:

 .1در بحث ترجمهی واگگانّ ،
اعم از اسم ،فعل و حر  ،عالوه بر ناات مثبتی کده بده
نظر میرسد ،به صورت گاینشی چند واگه انتخاب شد و نقدهایی بر آن وارد بود که بر دی
ّ
از آنها ناشی از عد ،دقت مترجم و عد ،بررسدی کامدل لغدت و کمدک نگدرفتن از اقدوا
لغویان بود.
 .2افاودهها و مطالب اضافی ،هرچند گداهی الز،اندد و در فهدم مخاطدب تدأثیر فدراوان
دارند و لیان در بر ی موارد ،نتیوهی عا داده و یا هیچ نیدازی بده ذکدر آنهدا نیسدت.
مترجمان قرآن ،در این مسأله نیا گاهی دچار طا شدند و متدرجم مدذکور نیدا گداهی ایدن
مسأله را به وبی رعایت کرده و در بر ی موارد به طا رفته است.

 .3ترجمهی کنایده در قدرآن مطلبدی اسدت کده عمدو ،مترجمدان قدرآن ،در مدواردی در
ترجمهی آن به طا رفتهاند و باید بگوییم مترجم محتر ،،چنانکه شایسته بدود در ترجمدهی
کنایات موفق نبودهاند.
ّ
 .4ترجمهی تحتاللفظی و عد ،پایبندی به ترجمهی آزاد در همهجا ،عد ،دقت نسدبت
به بر ی قرائن ،و دوگانگی در ترجمه ،نقدهای دیگری بود که به ا تصار بدان پردا ته شد
و در مورد آ ر باید گفت ،در مواقع بسیار ،مترجم محتر ،عبارت قرآنی کده در یدکجدا بده
صورتی ترجمه کرده ،در جای دیگر بدون وجود هیچ قرینه و شاهدی ،به صدورت دیگدری
ّ
ترجمه کرده که این مطلب نیا نشان از عد ،دقت کافی مترجم در آن موارد است.
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