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 پذیرى قرآن، میان نفى و اثبات ترجمھ    
  دکتر شھره شاھسوندی

  
داراى ایھام است. امكان « ترجمھ پذیرى و ترجمھ ناپذیرى قرآن مجید»عبارت  

دارد این عبارت بھ معناى مشروعیت و یا عدم مشروعیت بر گردان كالم الھى بھ 
امكان انتقال  منزلھ كالمى قدسى، بھ زبان دیگر باشد و ممكن است بھ معناى

ھایى كھ از لحاظ ساختار  معنا و پیام كالم وحى بھ زبان دیگر بھ ویژه زبان
زبانى و فرھنگى فاصلھ زیادى با قرآن دارند، باشد. تاریخ اسالم گواه بحث و 

ھاى زیاد پیرامون مشروعیت ترجمھ قرآن است. در آغاز بیشتر علماى  جدل
اند. آنان با این  بھ زبان دیگر بودهمسلمان مخالف ایده برگردان كالم الھى 

شود میان مسلمانان و زبان وحى جدایى بیفتد و  باور كھ ترجمھ قرآن باعث مى
مند شوند، اعتقاد داشتند كھ براى  مسلمانان نتوانند از انوار وحى بھره

جلوگیرى از چنین زیانى، مسلمانان باید قرائت و تالوت قرآن را فرا گیرند و 
عربى درك كنند. حتى در عصر حاضر، ھنوز این ایده در میان  آن را بھ زبان

دارند و  اندیشمندانى كھ بھ شدت مترجمان را از برگردان كالم الھى باز مى
توان از  دانند، وجود دارد كھ از آن جملھ مى ھاى موجود را نامشروع مى ترجمھ

خ محمد محمد رشید رضا و بعضى از شیوخ االزھر مانند شیخ محمد عبده و شی
 ١شلتوت كھ بھ منع ترجمھ قرآن فتوا دادند، نام برد.

بر خالف این جریان، عده دیگر عقیده داشتند كھ ترجمھ قرآن تنھا در صورتى  
ا در ھر صورت  مشروعیت دارد كھ متن ترجمھ در كنار متن عربى قرآن گیرد؛ اّم

 براى تفسیر قرآن منعى وجود نداشت. 
ا از آنجا كھ   الش در برگردان قرآن كریم اساسًا نوعى تفسیر ھرگونھ ت»اّم

شود و یا دست كم مبتنى بر نوعى فھم از متن است و بیانگر نقطھ  تلقى مى
ھایى نظیر توضیح، برداشت و تفسیر در ترجمھ قرآن ھمگى  نظرى خاص... واژه

در نتیجھ  ٢«.ھایى است بار تفسیرى داشتھ و این خود موجب مشروعیت چنین تالش
ى كھ ترجمھ قرآن نوعى تفسیر است موجب گردید كھ فتواى جواز این تلق

برگردان قرآن از نظر فقھى صادر شود و احكام فقھى مترتب بر قرآن از ترجمھ 
 و تفسیر سلب گردید.

آنچھ در این نوشتار اھمیت دارد، ترجمھ پذیرى و ترجمھ ناپذیرى قرآن در  
یرى و ترجمھ ناپذیرى قرآن معناى دوم آن است. از این منظر نیز، ترجمھ پذ

مجید از دو بعد قابل بررسى است. زیرا ھر برگردان متن از دو فرایند 
خواندن و یا درك متن در زبان مبدأ و بازنویسى و یا فھماندن متن در زبان 
مقصد تشكیل شده و فھمیدن متن بر فھماندن آن مقدم است. مترجم در مرحلھ 

كند كھ دركى نسبى است. از سوى  رك مىاول، متن را در قالب زبان مبدأ د
دیگر، حتى اگر مترجم بھ درك صحیحى از متن نایل شود ممكن است در مرحلھ 

ھاى زبان  با توجھ بھ ویژگى - بازنویسى آن در زبان مقصد و یا فھماندن متن 
ھایى مواجھ گردد. بدین ترتیب در خصوص ترجمھ  با دشوارى - مبدأ و مقصد 

تواند  یرى قرآن دو سؤال اساسى مطرح است كھ ھر یك مىپذیرى و ترجمھ ناپذ
 زمینھ بررسى جداگانھ فراھم سازد.

 پذیر است؟ ھاى آن امكان آیا درك صحیح زبان قرآن با توجھ بھ ویژگى -  ١ 
ھاى میان زبان وحى و كالم بشرى مانع از انتقال آن از طریق  آیا تفاوت -  ٢ 

 شود؟ ترجمھ مى
ھاى كالم وحى مورد بررسى قرار  ش نخست، باید ویژگىبراى نیل بھ پاسخ پرس 

 گیرد.
  
 زبان قرآن 
مطالعھ تاریخ ادیان بیانگر این نكتھ است كھ رسوالن الھى بھ زبان قوم خود  

و ما ارسلنا »اند:  مبعوث شده، با آنان سخن گفتھ و بھ تعلیم آنان پرداختھ
ھیچ رسولى را مگر بھ  ) و ما١٤نساء/«)من رسول اال بلسان قومھ لیبین لھم؟

زبان قوم آن نفرستادیم تا )معارف و احكام الھى را( براى آنان بیان كند. 
صلى  علیھ وآلھ وسلم  بھ ھمین دلیل، قرآن كریم بھ زبان قوم پیامبر خاتم

ا انزلناه قرآنًا عربیًا لعلكم تعقلون»یعنى عربى نازل گردید  ) ٢)یوسف /« اّن
بھ عربى فرستادیم؛ باشد كھ شما )آن را( دریابید.؛  ما این )قرآن مجید( را

گرچھ زبان قرآن زبان مردم شبھ جزیره عربستان بود و آنان نیز این زبان را 
ا پیامبر اسالم نیك مى صلى  علیھ وآلھ وسلم تنھا براى ابالغ كالم  دانستند، اّم

و »ده داشت الھى بھ مردم برگزیده نشد؛ بلكھ وظیفھ تبیین آن را نیز بر عھ
ن للناس ما نزل الیھم و لعّلھم یتفكرون ) ١٦)نحل /« انزلنا الیك الذكر لتبّی

ھم چنان كھ این قرآن را بر تو نازل فرمودیم، تا براى مردم آنچھ را كھ 
نازل شده )از احكام و اوامر الھى( بھ طور مشروح بیان كنى، باشد كھ آنان 

صلى  بینیم اعراب در زمان حضرت رسول عقل خود را بكار بندند. از این رو، مى



 ٢

ھا و آیات قرآن اختالف داشتند و   علیھ وآلھ وسلم در مورد معناى برخى واژه
 شدند. گاھى براى درك معنا دچار مشكل مى

بنابراین از ھمان آغاز نیاز بھ تبیین مضامین بلند قرآن و حقایق آن  
انجامید. اما  یر قرآن مىشد؛ امرى كھ در گذر زمان بھ لزوم تفس احساس مى

گونھ كھ متن زبان عربى است متن زبان وحى نیز  قرآن ھمان»باید توجھ داشت 
شناسى وحى نیز  ھست و اگر زبان شناسى در فھم آن مؤثر است بدون زبان

 ٣«توان آن را درك نمود. نمى
ترین وجوه تمایز قرآن با متون دیگر وحیانى بودن آن است. در  یكى از مھم 

ھا و خصایص بشرى  سو، گوینده كالم خداوند سبحان است كھ منزه از ویژگىیك 
بوده و بھ عبارت دیگر، گوینده، از سنخ مردم نیست. و در سوى دیگر بشر 

خاكى قرار گرفتھ است. تفاوتى اساسى میان تلقى مسلمانان مبنى بر وحیانى 
در خصوص زبان و باور مسیحیان  - الفاظ و ساختارھاى زبانى آن  - بودن قرآن 

كتاب مقدس وجود دارد. در باور مسیحیان، وحى تجلى خداوند در جھان خاكى و 
بھترین نمونھ آن تجلى خدا در حضرت مسیح على نبینا و آلھ وعلیھ السالم 

است. اما آنچھ اكنون باعنوان كتاب مقدس در دست مسیحیان است، كالم الھى 
ھاى  ادى مشخص آنچھ را كھ از گفتھھاى زمانى مختلف، افر نیست؛ بلكھ در برھھ

مسیح على نبینا و آلھ وعلیھ السالم در خاطر داشتند بھ رشتھ تحریر 
 نویسد: درآوردند. خلیفھ در این خصوص چنین مى

بر اساس دكترین مسیحیت، ھر كدام از چھار انجیل توسط انسانى نگاشتھ شده » 
القدس حفظ  ھدایت روح كھ او سبك، عقاید و ھمچنین روش تاریخ نگارى را تحت

كرده است. ھر گونھ مغایرت میان این اناجیل را متألھان مسیحى با استفاده 
اى براى  دھند. البتھ چنین نظریھ آمیزى توسط واسطھ توضیح مى از نظریھ رنگ

مسلمانان كامالً ناشناختھ است زیرا ضرورتى براى آن احساس نمى شود. عالوه بر 
ا در قالب ترجمھ موجودند و نسخھ ھاى اصلى آن از این، این چھار انجیل تنھ

اند. لذا ھر گونھ نقصى در ساختار این اناجیل از دید مسیحیت امرى  بین رفتھ
 ٤«شود. قابل قبول تلقى مى

 كند: سید حسین نصر كالم بارى تعالى را در اسالم و مسیحیت چنین مقایسھ مى 
ح است. حامل كالم الھى در كالم خداوند در اسالم قرآن و در مسیحیت مسی» 

صلى  علیھ وآلھ  مسیحیت مریم عذرا است و در اسالم شخص پیامبر. پیامبر اسالم
بایست  بایست درس ناخوانده باشد بھ ھمان دلیلى كھ مریم عذرا مى وسلم مى

ر باشد. باكره باشد، حامل انسانى پیام وحى مى  ٥«بایست پاك و مطّھ
ھاى چندى براى مترجمان و مفسّران قرآن بھ ھمراه  فرض وحیانى بودن قرآن پیش 

دارد. نخست آنكھ محتواى قرآن وحیانى است و حروف، واژه ھا و تركیب آنھا 
توان بدون وضو  اى كھ ھیچ بخشى از آن را نمى نیز وحیانى و مقدسند بھ گونھ

رون»لمس نمود:  ل بھ ) براى این آیھ مفّسران قائ٧٩)واقعھ /« الیمسّھ االّ المطّھ
توانند بھ آن دست بزنند و جز پاكان  ھر دو برداشت ھستند: و جز پاكان نمى

كنند. دیگر آنكھ، ترتیب آیات قرآن نیز توقیفى است و  آن را درك نمى
سرانجام اینكھ قرآنى كھ اكنون در اختیار مسلمانان قرار دارد ھمان قرآنى 

شده است؛ چیزى بھ آن صلى  علیھ وآلھ وسلم نازل  است كھ بر رسول اكرم
 افزوده یا كاستھ نشده است.

در خصوص اثبات وحیانى بودن زبان قرآن رویكردھاى متفاوتى وجود دارد:  
ھاى  اثبات آن بھ كمك آیات قرآن و اثبات آن از طریق مباحث مربوط بھ جنبھ

ساختارى و سبك بیانى قرآن. آیات متعددى در قرآن بر عدم تحریف و حفظ قرآن 
ا لھ لحافظون»خداوند سبحان داللت دارد: توسط  ا نحن نّزلنا الذكر و اّن « اّن
) البتھ ما قرآن را نازل كردیم و خود )ھم( آن را محفوظ خواھیم ٩)حجر /
« ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ و ال من خلفھ تنزیٌل من حكیم حمید»داشت. 

و و نھ از پشت سر ) كھ ھیچ گونھ باطلى، )از ھیچ سو( نھ از پیش ر٤١)فصلت /
صلى  علیھ وآلھ وسلم نیز ھیچ گونھ  بھ آن راه نیابد. حتى شخص پیامبر اسالم

صلى  علیھ وآلھ  حقى در تغییر كالم وحى نداشت. اگر قرآن كالم پیامبر اكرم
توانستند آن را بھ دلخواه  بود، چرا ایشان بر طبق نص صریح قرآن نمى وسلم مى

لھ من تلقاء نفسى إن اتبع االّ ما »خویش تغییر دھند؟  قل ما یكون لى ان ابّد
مرا نرسد كھ از پیش خود قرآن را ») )اى رسول( بگو: ١٥)یونس/« یوحى الىّ 

ما ینطق »كنم.  شود پیروى مى تغییر دھم. من تنھا از چیزى كھ بھ من وحى مى
سخن ) و ھرگز از روى ھواى نفس ٤- ٣نجم /«)عن الھوى  إن ھو االّ وحى یوحى

 گوید این )سخن او( جز وحى خداوند نیست. نمى
ھایى  ھاى آورنده آن از دیگر جنبھ اعجاز قرآن از نظر لفظ، محتوا و ویژگى 

 كند.  است كھ وحیانى بودن قرآن را اثبات مى
  
 اعجاز لفظى قرآن 
بدیل بودن آن از  شود بى نخستین دلیلى كھ در خصوص اعجاز قرآن مطرح مى 

صلى  تارى است. قرآن، ھمھ مردم بویژه مخالفان حضرت رسول خاتمھاى ساخ جنبھ



 ٣

خواھد كتابى   علیھ وآلھ وسلم را بھ مبارزه فرا خوانده است و از آنان مى
. ٨و یا حتى یك  سوره مانند قرآن بیاورند ٧، ده سوره مانند آن٦مانند قرآن

شود. حتى  مىھاى ساختارى قرآن كریم مربوط  تحدى در قرآن بیشتر بھ جنبھ
صلى  علیھ وآلھ وسلم بھ عنوان یك انسان بدون استعانت وحى  پیامبر اسالم

. مقایسھ آنچھ پیامبر بھ ٩توانست كتابى مانند قرآن بیاورد الھى ھرگز نمى
نظیر  عنوان كالم الھى بھ مردم ابالغ نموده و دیگر سخنان حضرت، بھ وضوح بى

اى غیر قابل تقلید  بان وحیانى قرآن مقولھرساند. ز بودن قرآن رابھ اثبات مى
در حقیقت علماى مسلمان بر این باورند كھ قرآن نھ تنھا از جنبھ »است. 

بدیل است و داراى زیبایى ادبى و زبانى است  محتوا بلكھ از نظر زبان ھم بى
 ١٠«كھ فراتر از ھرگونھ كالم بشرى است.

انا سنلقى علیك قوالًَ◌ »در « لقو»ھایى نظیر  دومین دلیل، استفاده از عبارت 
) ما )بھ وحى خود( كالم بسیار سنگین )و گرانمایھ قرآن را( ٥)مزمل /« ثقیالً 

بع قرآنھ»در « قرائت»كنیم.  بر تو القاء مى ) ١٨)قیامت/« فاذا قرأناه فاّت
ذلك »در « تالوت»آن گاه كھ آن را خواندیم، تو قرائت آن را پیرو باش؛ 

ھا كھ بر تو  ) این٥٨آل عمران/«)ت و الذكر الحكیمنتلوه علیك من اآلیا
و رتل القرآن »در « ترتیل»آمیز است. و  خوانیم از آیات و اندرزھاى حكمت مى

ھایى  ) و آیات قرآن را با توجھ كامل بخوان! است. واژه٧٣)مزمل /« ترتیالً◌َ 
ھا و  نظیر قول، قرائت، ترتیل و تالوت بھ روشنى اشاره بھ خواندن واژه

. این ١١اختارھایى دارد كھ پیشتر توسط فرد دیگرى كنار ھم گذاشتھ شده استس
ھا  در كنار ھم بھ كار  كھ در فرایند آن، واژه« تكلم»ھا از واژه  واژه
ھا و  توان نتیجھ گرفت كھ واژه رود، متمایز ھستند. از این رو، مى مى

 ساختارھاى آیات قرآن منشأ وحیانى دارند.
صلى  علیھ  انى بودن قرآن تالش ھاى فراوان حضرت رسول اكرمدلیل سوم بر وحی 

وآلھ وسلم براى حفظ قرآن از طریق كتابت وحى توسط كاتبان وحى و نیز از بر 
كردن آن بھ دست حافظان قرآن است. امرى كھ باعث شد، قرآن در طول چھارده 

ام آن قرن ھمچنان از تحریف و تغییر مصون بماند. قرآن ھمچنان كھ از ن
پیداست تنھا متن نوشتارى نیست؛ بلكھ متنى گفتارى نیز است. بخشى از 

ھایى است كھ آوا، لحن، وزن  زیبایى و غیر قابل تقلید بودن قرآن مرھون شیوه
اى منحصر بھ  و قافیھ را در خدمت معنا قرار داده است. آوا و معنا بھ گونھ

ات مربوط بھ بھشت و جھنم اى كھ آی فرد در یكدیگر تنیده شده است، بھ گونھ
شود. احساساتى نظیر تعجب، خشم، شادى، تأسف و ترس كھ  با یك لحن تلفظ نمى
نماید. حتى  شود، در تالوت قاریان رخ مى ھا برانگیختھ مى از طریق معناى واژه

اى  دادند از طریق گزینش واژه غریب بودن آنچھ مردم بھ خداوند سبحان نسبت مى
كند بھ تصویر كشیده شده است  ب غریب و نامأنوس جلوه مىكھ خود بھ گوش اعرا

) در این صورت این تقسیمى غیر عادالنھ و ٢٢نجم /«)تلك اذًا قسمٌة ضیزى» 
 نادرست است!

 نویسد: خلیفھ در خصوص سبك ادبى قرآن چنین مى 
قرآن آشكارا متمایز از سایر آثار نگاشتھ شده بھ زبان عربى است چھ این » 

اشد، یا نثر با قافیھ یا بدون قافیھ. زبان گفتارى یا نوشتارى آثار شعر ب
صلى  علیھ وآلھ وسلم. بالغت استثنایى  مردم باشد یا حتى سخن خود رسول اكرم

كالم محمد ھمیشھ مورد تأیید قرار گرفتھ و از طریق احادیث نبوى و تعلیمات 
ترین شباھتى بھ  وچككدام از آنھا ك ایشان براى ما شناختھ شده است. اما ھیچ

گیر آن اعماق جان آدمى را با روشنى  كالم وحى ندارد. كالمى كھ قدرت ھمھ
بدیل بودن  گیرد. حتى كفار در زمان حیات رسول اكرم بر بى فزاینده خود فرامى

اى استثنایى تلقى كرده بھ  آن مھر صحت نھاده و ساختار متن قرآن را پدیده
 ١٢«گفتند. مى« سحر»آن 
با بیان ارتباطات »عددى قرآن وجھ دیگرى از اعجاز لفظى آن است.  اعجاز 

عددى میان الفاظ و حروف قرآن سعى شده نشان داده شود كھ این روابط عددى 
 ٥٠ھاى  براى مثال، در آیھ نخست سوره ١٣«تواند در سخن بشرى تحقق یابد. نمى
ھر سوره تكرار بار در  ٥٧ذكر شده است و این حرف « ق»قرآن كریم، حرف  ٤٢و 

كھ طول سوره اول دو برابر سوره دوم است. و یا دفعاتى كھ  شده است؛ حال آن
 باشد. در قرآن آمده است با یكدیگر برابر مى« اآلخرة»و « الدنیا»ھاى  واژه

  
 اعجاز محتوایى قرآن 
ترین آن، عدم وجود ھر  اعجاز محتوایى قرآن كریم ابعاد مختلفى دارد كھ مھم 

 ١٤باشد: قض و ناھماھنگى در آیات مىگونھ تنا
َّ لوجدوا فیھ اختالفًا »  رون القرآن و لو كان من عند غیر  افال یتدّب

 ) ٨٢نساء /«)كثیراً 
كنند كھ اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، در آن  آیا در قرآن تدبر نمى 

 یافتند.  اختالف بسیار مى
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قوع آنھا، از دیگر وجوه اعجاز گویى حوادث آینده در قرآن و و بھ عالوه پیش 
ھا در جنگ پس از آنكھ از ایرانیان  بینى غلبھ رومى محتوایى قرآن است. پیش

بینى ھاى وحى بود  رفت ازجملھ پیش شكست خوردند و دیگر گمان پیروزى آنان نمى
غلبت الروم »كھ مردم چند سال پس از نزول آیھ، وقوع آن را بھ چشم دیدند: 

) رومیان مغلوب شدند. ٣- ٢)روم /« ھم من بعد غلبھم سیغلبونفى ادنى االرض و 
 در سرزمینى نزدیك، و پس از مغلوب شدنشان بزودى غلبھ خواھند كرد.

ھاى علمى است كھ از طریق آیات  از دیگر ابعاد اعجاز محتوایى قرآن نكتھ 
صلى  ھا در زمان حیات پیامبر اسالم وحى نازل گردیده است، بخشى از این نكتھ

 علیھ وآلھ وسلم براى مردم قابل درك نبود؛ اما با گذر زمان و وقوع 
ھا براى مردم ملموس و قابل فھم گردید. از جملھ  كشفیات  علمى این نكتھ

توان از خلقت انسان كھ بارھا در آیات قرآن بدان اشاره شده است  آنھا مى
لناه نطفة فى قرار و لقد خلقنا االنسان من ُساللة من طین  ثم جع»نام برد. 

مكین  ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامَا 
) و ھمانا ما ١٤- ١٢)مؤمنون /« فكسونا العظام لحمًا ثم انشأناه خلقًا آخر

اى در قرارگاھى استوار  انسان را از گل خالص آفریدیم. آن گاه او را نطفھ
ون بستھ(، و علقھ را گوشت پاره كردیم، گردانیدیم. آن گاه نطفھ را علقھ )خ

ھا گوشت پوشانیدیم، سپس  و گوشت پاره را استخوان گردانیدیم، و بر استخوان
 آن را خلقتى دیگر ایجاد نمودیم. 

بدن انسان  از مواد آلى و غیرآلى مختلفى تشكیل شده كھ روى زمین و یا در  
روید جذب موجودات  ن مىزیر آن وجود دارد و از طریق مواد غذایى كھ از زمی

گردد. استخوان، گوشت،  ھاى مواد مى شود وسپس خود تبدیل بھ سلول زنده مى
گیرى  گیرد. فرایند دیگر، شكل ھا و سیستم عصبى در مراحل بعدى شكل مى اندام

جنین در رحم مادر و دمیدن روح الھى در آن است. ھنوز ھم نكات بسیارى وجود 
قرن از نزول وحى، ھمچنان انسان از درك آنھا دارد كھ حتى پس از چھارده 

عاجز است و فھم بشرى بھ آنھا راه ندارد. قیامت، غیب و مفاھیم بسیار 
ھاى  دیگرى ھستند كھ بارھا وبارھا در قرآن مجید بھ آنھا اشاره و ویژگى

آنھا بیان گردیده؛ اما ھنوز دانش بشرى نتوانستھ آنھا را رد و یا اثبات 
 نماید.

  
 ز قرآن از نظر آورنده وحىاعجا 
ى»در آیات چندى از قرآن كریم بر   صلى  علیھ  بودن حضرت رسول اكرم« اّم

خواھد از آن در جھت اثبات وحیانى بودن  وآلھ وسلم تأكید شده است، گویى مى
 قرآن بھره جوید:

ذى یجدونھ مكتوبًا عندھم فى التوراة »  الذین یّتبعون الرسول النبى االمّى اّل
 ) ١٥٧)اعراف /«. و االنجیل

آنان كھ از این رسول پیروى كنند، )ھمان( پیامبر درس ناخوانده كھ )نام و  
 نشان و اوصاف( او در تورات و انجیل در دست آنھاست. 

توانستھ  زبان پر مغز، محتواى بلند، مضامین عالى و ویژگى تمثیلى قرآن نمى 
كھ شخص  ھ است و نھ نوشتن؛ جز آندانست از ناحیھ كسى باشد كھ نھ خواندن مى

 صلى  علیھ وآلھ وسلم خود وسیلھ انتقال وحى باشد. حضرت خاتم
اى و شفاھى قرآن در اصول درس ناخواندگى  ھاى محاوره تكیھ بر روى جنبھ» 

محمد نھفتھ است )كھ از یك سو مؤید وحیانى بودن قرآن است: قرآن محصول تالش 
بدیل  توانست چیزى بنویسد( و نیز در بى امبر نمىانسانى مكار نیست؛ زیرا پی

آوایى قرآن در گزینش  و تقلیدناپذیر بودن آن )كھ متكى بر قابلیت نام
 .١٥«تواند چنین طنین آوایى را خلق كند ھاست: ھیچ شاعرى نمى واژه

صلى  علیھ وآلھ وسلم  بھ باور كنت گرگ، منابع كتابى كھ پیامبر اسالم 
محرك او نھ علم و »ھا؛ وحى الھى بود و  ھا و كتابخانھ تابآورده، نھ درك

دانش وى، بلكھ  اشتیاق او بود. فوران كلمات و جمالت...نفوذ خود را از وحى 
بھ معناى درس ناخوانده « امى»گرفتند و نھ از مدارك و شواھد. پیامبر  مى

 ١٦«سواد. قرآن از سپھر تعلم نبود. بود و نھ بى
ھاى  ھاى وحیانى قرآن كریم، زبان قرآن از جنبھ از ویژگىاز دیگر سو، جدا  

دیگرى نیز قابل بررسى و مداقھ است. در فرایند برقرارى ارتباط، گوینده یا 
ھاى خاص خود را دارد.  نماید كھ ویژگى نویسنده از سبك خاصى استفاده مى

ى گستره سبك وى ممكن است از سبكى معمولى، صریح، قابل فھم و آسان تا سبك
داراى ایھام، اسرارآمیز و رمزآلود، از ساده تا پیچیده و از زبانى 

 عامیانھ و ھمھ فھم تا رسمى و فاخر باشد. 
باید سبك و  براى درك مقصود و پیام یك متن اعم از نوشتارى یا گفتارى، مى 

ھاى مقدماتى براى  ھاى متن از اقدام ھاى متن را شناخت. شناخت ویژگى ویژگى
شناختى و  رود.باید توجھ داشت از نظر زبان رآن كریم بھ شمار مىدرك معناى ق

شناسى، قرآن شاھكار زبان عربى است. براى مثال، قرآن ساختار نحوى خاص  سبك
خود را دارد و از بسیارى جھات با ساختارھاى نحوى زبان عربى غیر قرآنى 
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ھ است. بھ اى بھ نحو قرآن اختصاص یافت اى كھ حوزه متفاوت است. بھ اندازه
 توان از عربى و عربى قرآن نام برد.  عبارت دیگر، مى

در ھمین ارتباط، ھادوى، بر این باور است كھ قرآن زبان خاص خود را دارد  
چنین ھماھنگى الفاظ و معانى، استقالل و پیوستگى مطالب، سازگارى تام »و 

و رازھاى  ھاى گوناگون و در برداشتن مطالب مجموعھ سخنان، استفاده از سبك
 - درست ھمانند فصاحت و بالغت آن  - شگرف در عین سادگى زبان و وضوح بیان 

 ١٧«آسا و فوق قدرت بشرى است. معجزه
ھا را در برگرفتھ است: در آن تلمیح بھ  بنابراین، قرآن تمام زمینھ 

ھایى از تورات و انجیل و حوادث تاریخى، گفت وگو و محاوره بین  داستان
قوانین و احكام شریعت، صنایع ادبى و موضوعات بسیار دیگر افراد، تمثیل، 

اند. تمامى این حوزه  نظیر بھ یكدیگر گره خورده وجود دارد كھ بھ گونھ بى
آورند كھ مختص بھ قرآن است و با ھیچ  ھاى متنوع فرایند كالمى را بھ وجود مى

انى ساده و عالوه در سراسر قرآن عدول از زب متن دیگرى قابل مقایسھ نیست. بھ
 صریح  بھ زبانى تمثیلى مشھود است.  

بسیارى از اوقات در حوزه معارف و مفاھیم عمیق، بھ دلیل پیچیدگى مطلب و » 
اوج معنا، بیان صریح براى عرف قابل فھم نیست و ھمین نكتھ سبب گردیده كھ 
در این گونھ موارد از شیوه محاوره عرفى عدول و بھ تمثیل و استعاره، یا 

تعبیرى آیات محكم و متشابھ و مانند آن روى آورد. این شیوه نیز در بھ 
باشد.... پس  راستاى ھمان ھدف كلى، یعنى ھدایت عمومى و گسترده مخاطبان مى

ھر چند در حوزه احكام فرعى و مباحث اخالقى بھ ظواھر پایبندیم؛ ولى این 
اى تمثیلى ارایھ  هاى موارد معارف عمیق بھ شیو پذیریم كھ در پاره نكتھ را مى
 ١٨«شده است.

َّ فوق »از این رو، انتساب خصوصیات فیزیكى بھ خداوند سبحان در قرآن   ید 
« الرحمن على العرش استوى») دست خدا باالى دست آنھا است. ١٠)فتح /« ایدیھم
) خداى رحمان بر عرش استیال یافت. با استفاده از زبان تمثیل صورت ٥)طھ /

بھ ظاھر آیات امرى ناصواب است؛ زیرا این امر مستلزم آن است گرفتھ و توجھ 
كھ نعوذ باهللاَّ داراى اجزاء  كھ خداوند از لحاظ مكان داراى محدودیت ویا آن

باشد و این، در تضاد با نامتناھى و غنى بودن خداوند سبحان از ھر چیزى 
ریم بھ است. در خصوص زبان تمثیلى قرآن اسد از مترجمان صاحب نام قرآن ك

 نویسد: زبان انگلیسى مى
ھاى فیزیكى و ذھنى  گرفتھ شده از تجربھ ھاى وام كارگیرى استعاره از طریق بھ» 

واقعى بشرى است كھ مفاھیم ماوراى طبیعت دین كھ ماھیتًا وراى قلمرو درك و 
شود. بنابراین، قرآن بھ وضوح بھ ما  تجربھ بشرى است، بھ ما منتقل مى

بایستى بھ صورت تمثیل و استعاره بیان  از عبارات آن مى گوید كھ بسیارى مى
شد، صرفًا بخاطر آنكھ درك و فھم بشر در نظر گرفتھ شده است و راه دیگرى  مى

 ١٩«براى انتقال آنھا بھ ما وجود نداشتھ است.
عالوه بر این، زبان عربى قرآن داراى مفاھیمى است كھ ویژه خود قرآن است و  

بھ زبان عربى غیر قرآنى برگردانده شود، ثمره الزم را  این مفاھیم حتى اگر
ھاى دیگر. با عنایت بھ  نخواھد داد؛ چھ رسد بھ برگردان آنھا بھ زبان

از دیگر مترجمان مشھور قرآن مجید  ٢٠على دشوارى ترجمھ واژگان قرآن، یوسف
بھ زبان انگلیسى بر این باور است كھ در زبان عربى اصیل، ریشھ لغات داراى 

معانى جامع و فراگیرى ھستند كھ امكان درك و تفسیر آنھا از طریق شیوه 
جویى از یك واژه در بافت ھاى متفاوتى  نوین تحلیلى واژه بھ واژه و یا بھره

باشد؛ زیرا حتى اگر یك وجھ  كھ واژه در آنھا بھ كار رفتھ، امرى دشوارمى
معنایى خاص در یك عبارت وجھ بارز باشد، دیگر وجوه معنایى بھ صورت پنھان 

 وجود دارند.
كند كھ توسط منشور بھ  یوسف على واژگان قرآن را بھ پرتو نورى تشبیھ مى 

گونھ كھ از یك زاویھ دید، یك رنگ خاص  ھاى مختلفى تجزیھ شده باشد. ھمان رنگ
است؛ اما رنگ ھاى دیگر از دید ما پنھان نیستند؛ یك مترجم رنگ غالب 

كھ نورى كامل است  - كھ از طریق منشور زبان تحلیلى نوین بھ یك واژه  زمانى
نگرد، نباید توجھ خود را بھ یك وجھ معنایى خاص معطوف كرده و دیگر  مى - 

خفى معانى را نادیده بینگارد. در چنین صورت، معانى بسیارى از دید او م
 خواھد ماند.

اى است كھ  بدیل بودن قرآن مربوط بھ شیوه بخشى از زیبایى، جذابیت و بى 
نماید. باید توجھ داشت، در ترجمھ  معنا در صوت، لحن، وزن و قافیھ رخ مى

ھاى معنایى داراى اھمیت  ھاى صوتى و آوایى آن در كنار جنبھ متونى كھ جنبھ
وبھ رو ھستند؛ زیرا آن بخش از معنا كھ ھاى زیادى ر است، مترجمان با دشوارى

شود، در  از طریق مكانیسم آوایى زبان نظیر وزن و قافیھ و غیره منتقل مى
ھا بھ تمامى قابل انتقال نیست. در  ھاى ساختارى زبان برگردان بھ دلیل تفاوت

اند، یا  ھایى كھ در آن ھا صورت و معنا بھ ھم درآمیختھ ترجمھ چنین قالب
ا فداى معنا نمود و یا معنا را برگزید و صورت را نادیده باید صورت ر
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پیچیدگى و دشوارى ترجمھ شعر در این است كھ آوا و  ٢١گرفت. از نظر ویدوسن
شود. این دشوارى در مورد برگردان قرآن  بندى مى معنا در یك واحد معنایى نقش

 كریم بھ سبب پیچیدگى و چند وجھى بودن ساختار قرآن مجید بیشتر رخ
 نماید. مى
 ٢٢ھاى كاربردى ھایى از لحاظ گونھ عالوه بر این، در ھر زبانى ھمیشھ تفاوت 

ھاى مختلف، بیانگر نوع زبانى است  ھا، درموقعیت وجود دارد. كاربرد این گونھ
شود. متأسفانھ، در ترجمھ  كھ در یك تعامل اجتماعى مناسب تشخیص داده مى

ه انگاشتھ شده و بیشتر مترجمان سطح ھاى زبانى نادید قرآن كریم این ویژگى
اند كھ با سطح آن در  بالغت زبانى در برگردان قرآن كریم را چندان باال برده

تواند  اند كھ زبان ادبى فاخر مى قرآن ھمخوانى ندارد. آنان چنین پنداشتھ
آینھ ویژگى متعالى آیات الھى باشد؛ در حالى كھ كالم وحى مشحون از متونى 

ھاى مختلف حكایت دارد. گفت وگوى میان  امل افراد در موقعیتاست كھ از تع
ھاى تعاملى متنوع و متفاوت، داللت بر نوع زبانى دارد كھ  آنان در موقعیت

توسط این افراد استفاده شده است. اینكھ گوینده كیست؟ شنونده كدام است؟ 
رخ رابطھ میان آنھا چیست؟ موقعیت اجتماعى آنان چیست؟ كى و كجا تعامل 

تواند  بر روى سطح و گونھ زبان بھ  داده است؟ چرایى و چگونگى آنھا ھمگى مى
كار رفتھ تأثیر بگذارد و در نتیجھ برگردان متن قرآن نیز باید از آن 

ر باشد.   متأّث
ھاى قرآن بھ  ھا و مالحظاتى در ترجمھ جاى تأسف است كھ چنین تجزیھ و تحلیل 

یشتر مترجمان قرآن زبان پیچیده و داراى ھاى دیگر جاى نداشتھ است و ب زبان
گونھ  سطوح متعدد و متنوع قرآن را بھ زبانى ادبى، پیچیده و بدون ھیچ

اند و یا آن را بھ زبانى ساده و معمولى و روزمره تبدیل  تنوعى، فرو كاستھ
 اند. كرده

ھایى كھ در مورد  زبان  قرآن  مطرح  و  در  علوم  قرآنى  از دیگر ویژگى 
ھایى نظیر محكم و متشابھ، ناسخ و منسوخ،  ن پرداختھ شده  است، مقولھبھ آ

ھایى كھ  مجمل و مبین، عام و خاص، مطلق و مقید، شأن نزول وغیره است. مقولھ
بھ رغم اھمیت بسیار زیاد آنھا در درك زبان قرآن، از پرداختن بھ آنھا صرف 

توان از آنھا  كریم نمىكنم؛ اما اذعان دارم، در ترجمھ و تفسیر قرآن  نظر مى
 چشم پوشید.

  
 تفاسیر قرآن كریم 
ین للناس ما نّزل الیھم»آیات شریفھ   ) ٤٤)نحل /« و انزلنا الیك الذكر لتّب

ھم چنان كھ این قرآن را بر تو نازل فرمودیم، تا براى مردم آنچھ را كھ 
َّ لقد مّ »نازل شده )از احكام و اوامر الھى( بھ طور مشروح بیان كنى. و  ن 

على المؤمنین اذ بعث فیھم رسوالً من انفسھم یتلوا علیھم آیاتھ و یزّكیھم و 
) بھ تحقیق، خداوند بر مؤمنان ١٦٤)آل عمران /« یعّلمھم الكتاب و الحكمة

منت نھاد كھ پیامبرى از خودشان مبعوث فرمود تا آیات الھى را بر آنان 
ت را بھ آنان تعلیم دھد. بھ تالوت كند و مھذبشان سازد و كتاب دین و حكم

وضوح بیانگر این نكتھ است كھ رسول اكرم صلى  علیھ وآلھ وسلم مسؤلیت 
تبیین و توضیح آیات قرآن و تعلیم آنھا را بر عھده داشتھ است. در زمان 
حیات و حضور ایشان در میان مردم، آنان با دشوارى چندانى براى بھ دست 

توانستند با مراجعھ  ودند و در صورت نیاز مىآوردن معناى آیات روبھ رو نب
ھاى خود را دریابند؛ اما پس از رحلت ایشان، لزوم حفظ  بھ حضرت پاسخ سؤال

توضیحاتى كھ حضرت رسول صلى  علیھ وآلھ وسلم در خصوص آیات قرآن داده 
 بودند، احساس گردید. 

مده است، با گذر زمان و تغییرات بنیادینى كھ در زندگى مردم پدید آ 
ھاى جدید و مشكالت بسیارى براى مسلمانان ایجاد شده است؛ اما ھنوز ھم  پرسش

قرآن بھ عنوان منبع پایان ناپذیر ھدایت، براى دریافت پاسخ و حل مشكالت، 
صلى  علیھ وآلھ  آید. بھ ھمین دلیل است كھ پس از رحلت رسول بھ حساب مى

در آمده است. تفسیر در زبان عربى  شمارى بھ رشتھ تحریر وسلم تفسیرھاى بى
باشد. از نظر تخصصى علم  و غیره مى« شرح دادن»، «توضیح»، «گشودن»بھ معناى 
اى از دانش است كھ در آن معناى قرآن توضیح و احكام شرعى  تفسیر شاخھ

 شود.  استخراج و با روشنى شرح داده مى
ان خاص آن نمى توان باید توجھ داشت، با عنایت بھ وحیانى بودن قرآن و زب 

كار مى رود،  ھایى كھ در تفسیر دیگر متون بھ كارھا و روش تنھا از راه
تفسیر قرآن بھ رغم اشتراك زبانى با »استفاده نمود. بھ عقیده عمید زنجانى 

ھاى  فرض طلبد كھ از پیش معلقات سبعھ دوران جاھلیت، روش متفاوتى را مى
گیرد، قواعد و نظام مشترك زبانى  ت مىبرخاستھ از تحول و فرھنگ توحیدى نشأ

تواند موجب اعمال روش واحد  بین این دو نوع مؤلفھ الھى و بشرى نمى
 ٢٣«باشد.
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 ھاى تفسیر روش 
بھ طور كلى دو روش براى تفسیر در نظر گرفتھ شده است: روش تفسیر تحلیلى  

 و روش تفسیر موضوعى. 
ى روشى است كھ در آن آیات روش تفسیر تحلیلى یا بھ عبارت دیگر، ترتیب 

ھاى مختلف قرآن بررسى  قرآن با توجھ بھ ترتیب قرار گرفتن آنھا در سوره
شود و مفسّر، متن قرآن را بھ صورت آیھ بھ آیھ مورد شرح و تبیین قرار  مى
تواند او را در این راه  دھد. وى از ابزار تفسیرى كھ معتقد است مى مى

ى لغوى، احادیث و ارتباط دیگر آیات كھ مساعدت كند مانند تكیھ بر معنا
نماید. البتھ  واژه و یا معناى مشتركى با آیھ مورد نظردارند، استفاده مى

 ماند.  در این روش، سیاق آیات نیز از نظر مفسّر دور نمى
باید توجھ داشت، این نوع تفسیر اگر بھ عنوان تنھا روش تفسیرى استفاده  

كند، داراى  ا بھ صورت مجزا بررسى مىشود، از آن جا كھ آیات قرآن ر
ھاى چندى خواھد بود. نتیجھ چنین روش تفسیرى چیزى جز عقاید و آرایى  كاستى

اى كھ، در عمل، ایجاد ارتباط میان  نامنسجم، پراكنده و حجیم نیست. بھ گونھ
عالوه، چنین روش تفسیرى بنا ندارد تا نقطھ نظر قرآن  باشد. بھ آنھا ممكن نمى

شود را بیان نماید.  خصوص مباحث مختلفى كھ بھ فعالیت بشر مربوط مى مجید در
تر اشكالى است كھ شھید محمد باقر صدر بھ آن اشاره  ھا  مھم اما از ھمھ این

 نموده است:
ھاى تحلیلى مفسّر منجر بھ رشد تعارضات  مطمئنًا پراكندگى ناشى از گرایش» 

اى بیابد كھ  كافى است مفّسرى آیھمذھبى چندى در میان مسلمانان گردیده است. 
موضع گروه و فرقھ او را تأیید كند.آن را اعالم نموده و طرفدارانى را بھ 

كند. این قضیھ در بسیارى از مباحث مربوط بھ قضا و قدر  دور خود جمع مى
كارگیرى روش تفسیر تحلیلى  جاى بھ كھ اگر مفسّر بھ اتفاق افتاده است. در حالى

نمود،  آورى تعدادى آیات نمى ده و خود را محدود بھ جمعقدمى فراتر نھا
 ٢٤«پذیر بودند. بسیارى از این تعارضات اجتناب

روش تفسیر موضوعى یا روش تركیبى، آن روش تفسیرى است كھ بھ مطالعھ آیات  
پردازد. در این روش، مفّسر با كمك گرفتن از آیات  وحى بھ صورت موضوعى مى

كند تا  مختلف و در سراسر قرآن پراكنده است، تالش مىھاى  وابستھ كھ در سوره
دیدگاه قرآن را مشخص سازد. اما باید توجھ داشت، ھیچ تفسیر موضوعى را 

كار بست. در خصوص تفسیر  توان جداى از تفسیر تحلیلى وترتیبى قرآن بھ نمى
 نویسد: موضوعى قرآن سجادى مى

ردیدناپذیر، در محافل پیوستگى معارف قرآنى كھ بھ عنوان واقعیتى ت» 
كھ  پژوھشى شناختھ شده است، یگانگى مطالب وابستھ بھ یك موضوع است. چنان

اى است كھ یك موضوع بارھا وبارھا بھ صورت  گونھ پیداست سبك بیانى قرآن بھ
ھاى گوناگون و از زوایاى متفاوت مورد  ھاى مختلف و بھ مناسبت گسستھ در سوره

شكلى كھ در نگاه سطحى ممكن است ارتباطى میان بررسى قرار گرفتھ است. بھ 
ھاى گسستھ  در باره یك موضوع، نھ  كھ این بیان آنھا دیده نشود، در حالى

گر نیز  تنھا با یكدیگر پیوند و استمرار دارند بلكھ كامل كننده و روشن
تواند بھ آسانى از این اجزاى بھ  ھستند. و این پژوھشگر توانمند است كھ مى

 ٢٥«افتاده، واحدھاى سازمان یافتھ را بھ نمایش بگذارد. ظاھر دور
ھاى قرآنى  كارگیرى روش تفسیر تحلیلى در پژوھش شھید محمد باقر صدر رواج بھ 

اى كھ عمومیت این روش منجر بھ  داند؛ بھ گونھ را مانع رشد تفكر قرآنى مى
 توان گفت: نوعى تكرار در این زمینھ گردیده آن قدر كھ مى

ھا از آثار طبرى، رازى و شیخ طوسى اندیشھ اسالمى ھنوز  ت قرنبا گذش» 
بھ رغم  - نتوانستھ چیز جدیدى را بھ وجود آورد، و بیشتر آثار تفسیرى 

در خالل  - ھاى مختلف زندگى بشر بھ وجود آمده  تغییرات بنیادینى كھ در جنبھ
  ٢٦«قرون در حالت سكون باقى مانده است.

بھ پیوند سیستمى آیات قرآن و در نظر گرفتن این  توان نتیجھ گرفت توجھ مى 
ھاى گسستھ درباره یك موضوع در كل قرآن، نھ تنھا با یكدیگر  نكتھ كھ بیان

گر نیز ھستند، باید در كار مفّسر  پیوند استوار دارند كھ كامل كننده و روشن
 قرآن در نظر گرفتھ شود.

 داند: را عامل انسجام آن مىَّ جوادى آملى پیوند سیستمى آیات قرآن  آیت 
اند و گرایش دارند و یكدیگر را  سراسر قرآن مثانى است؛ یعنى بھ ھم منعطف» 

شوند و این  كنند و بھ یكدیگر پناھنده مى كنند، بھ یكدیگر تكیھ مى روشن مى
 ٢٧«نشانھ انسجام قرآن است.

ھ مفسّر و چنانچھ این وجھ از ویژگى ھاى قرآن مجید نادیده انگاشتھ شود، چ  
چھ مترجم در فھم خود از قرآن دچار مشكل خواھد شد. آنچھ در مورد غالب 

ھا و تفسیرھاى قرآن صادق است، استفاده از روش بررسى آیھ بھ آیھ بر  ترجمھ
اساس نظم ترتیبى آیات در قرآن كریم است. این رویكرد در تفسیر و ترجمھ 

اگر بھ عنوان تنھا  - ر است با توجھ بھ اینكھ ترجمھ خود نوعى تفسی - قرآن 
روش درك و فھم قرآن در نظر گرفتھ شود، مانع ارایھ برداشتى قابل قبول از 
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قرآن كریم خواھد شد. بدیھى است، در مرحلھ درك وفھم قرآن تفاوتى میان 
ترجمھ و تفسیر قرآن وجود ندارد و بدون درك معناى قرآن ترجمھ و تفسیر آن 

باید راھگشاى  ساز و كارھاى مفّسران قرآن مى پذیر نیست. از این رو امكان
 مترجمان قرآن باشد. 

ھاى پیشین گفتھ شد، ترجمھ از دو فرایند فھم متن در زبان مبدأ و  در بخش 
فھماندن آن در زبان مقصد تشكیل شده است. بدیھى است، میزان آشنایى مترجم 

ست؛ اما دانستن اى برخوردار ا با مكانیسم زبان مبدأ و مقصد از اھمیت ویژه
اى قابل قبول از قرآن كریم  دو زبان مبدأ و مقصد براى دستیابى بھ ترجمھ

كھ امرى  - كافى نیست. حتى اگر مترجم در مرحلھ فھم قرآن دچار مشكل نباشد 
تواند ترجمھ موفقى ارایھ  بھ صرف دانستن زبان مقصد نمى - بسیار دشوار است 

 - معنا  - ان در سطوح مختلف آن )ساختار ھاى دو زب نماید. مگر آنكھ بھ تفاوت
ھاى مقابلھ با آن در برگردان متون احاطھ داشتھ  منظور( آشنا بوده و بھ راه

 باشد. 
طلبد كھ نوعى بررسى  ھا چنین مى ترتیب، مكانیسم و ساختار متفاوت زبان بدین 

 با - میان  زبان مبدأ و مقصد صورت گیرد تا در مرحلھ فھماندن  ٢٨اى مقابلھ
نتیجھ مطلوب حاصل  - گیرد  كھ این مرحلھ در زبان مقصد صورت مى توجھ بھ این

باید در سطوح مختلف زبان در ساختار، معنا،  شود. این مقابلھ زبانى مى
ھاى ارتباط این سطوح بر یكدیگر صورت گیرد تا مترجم  منظور و ھمچنین شیوه

 ان مقصد بیابد.بتواند ساز و كارھاى بیان مفاھیم ادراك شده را در زب
اى در سطوح مختلف زبان در ترجمھ و تفسیر  بھ طور كلى نقش تحلیل مقابلھ 

متون اسالمى و بھ ویژه قرآن مجید غیرقابل انكار است. مثالى از قرآن 
تواند بحث را از صورت نظرى خارج و بھ جنبھ عملى نزدیك سازد. مقولھ  مى

و زبان قرآن است . چنانچھ  تقدیم و تأخیر از مباحث مطرح در علوم قرآنى
ھاى فارسى و انگلیسى عنایت نداشتھ  مترجم قرآن بھ فقدان این مقولھ در زبان

كارھاى مقابلھ با آن را نیازموده باشد، این ویژگى زبان قرآن  و راه
 تواند در فرایند ترجمھ مشكل آفرین باشد. مى
رگیرى تقدیم و كا ھایى كھ در زبان قرآن مشھود است بھ از جملھ مكانیسم 

تأخیر در بعضى آیات است؛ بھ گونھ اى كھ ترتیب عناصر زبانى در این آیات، 
خورد. از نظر شریف  كالم بھ ھم مى ٢٩بر خالف انتظار تغییر یافتھ و نظم زبانى

از علماى شیعھ در قرن چھارم ھجرى قمرى مقولھ تقدیم و تأخیر بھ  ٣٠مرتضى
غرر »عرب بسیار آمده است. وى در  عنوان یك صنعت ادبى در شعر و كالم

مشھور بھ امالى، از این سازوكار در تفسیر بعضى « الفوائد و درر القالئد
جستھ است. طبرسى و فخر رازى از جملھ مفسّران قرآن ھستند كھ  آیات قرآن بھره

بندى انواع  با دستھ ٣١اند. سیوطى این مقولھ را در تفاسیر خود مد نظر داشتھ
 گیرد: ر دو كاربرد براى آنھا در نظر مىتقدیم و تأخی

یك. آیاتى كھ درك معناى آنھا بھ ظاھر دشوار است؛ اما زمانى كھ مقولھ  
 گردد. تقدیم و تأخیر در آنھا بررسى شود معناى آنھا روشن و واضح مى

دو. آیاتى كھ درك معناى آنھا بر حسب ظاھر دشوار نیست؛ اما دالیلى وجود  
 شود. این آیات بر اجزاى دیگر مقدم و یا مؤخر مىدارد كھ اجزایى از 

بندى دوگانھ از اھمیت بسزایى در ترجمھ قرآن برخوردار  آنچھ در این تقسیم 
باشد كھ معناى آنھا با در نظر گرفتن مقولھ تقدیم و تأخیر  است، آیاتى مى

فاستجبنا لھ و وھبنا لھ یحیى و »گردد، از آن جملھ آیھ شریفھ  روشن مى
) آن گاه دعاى او را اجابت كردیم، بھ او ٩٠)انبیاء /« ا لھ زوجھاصلحن

یحیى را بخشیدیم و ھمسرش را براى او شایستھ گرداندیم. مترجم: خرمشاھى. 
ما ھم درخواست او را « و اصلحنا لھ زوجھ»دو برداشت متفاوت از جملھ 

در پذیرفتیم و یحیى را بھ او بخشیدیم. ھمسرش را كھ نازا بود بھ صالح 
 آوردیم. در ترجمھ ھا و تفسیرھاى قرآن ارایھ شده است: 

 . شایستھ گرداندن و اصالح و مطیع نمودن ھمسر حضرت زكریا. ١ 
 . آماده باردارى ساختن ھمسر حضرت زكریا كھ زنى نازا بوده است. ٢ 
انھم كانوا یسارعون فى الخیرات و »برداشت نخست با توجھ بھ بخش بعدى آیھ  

) آنھا در كارھاى ٩٠انبیاء /«)بًا و رھبًا و كانوا لنا خاشعینیدعوننا رغ
خواندند و )ھمیشھ( در  كردند و در حال بیم و امید ما را مى خیر تعجیل مى

تواند برداشت درستى باشد؛ اما در خصوص برداشت  برابر ما خاشع بودند. نمى
او را شایستھ  رساند كھ منظور از اصالح ھمسرش این باشد كھ دوم، ظاھر كالم مى

ھا این شایستگى را نداشت و زنى  براى فرزنددار شدن كرده پس از آنكھ مدت
و كانت امرأتى »عقیم و نازا بود. ھمچنان كھ خودش در دعایش گفتھ بود: 

مترجمان تنھا با عنایت بھ ترتیب زبانى عناصر در این آیھ، آن را  ٣٢«عاقراً 
 اند. ترجمھ نموده

 فرماید.  د دعاى حضرت زكریا را اجابت مىترتیب زبانى:  خداون 
 فرماید. حضرت یحیى را بھ ایشان عطا مى 
 فرماید.  ھمسرش را شایستھ باردارى مى 



 ٩

ھاى موجود، از آن جا كھ آمادگى براى فرزنددار شدن  حال آنكھ برخالف ترجمھ 
توان  بایست قبل از اعطاى فرزند از جانب خداوند صورت گرفتھ باشد، نمى مى
ولھ تقدیم و تأخیر را از نظر دور داشت. برگردان این آیھ در كشف مق

الحقایق قابل توجھ است: پس دعاى زكریا را قبول نمودیم و بعد از آنكھ وقت 
زاییدن عیالش منقضى شده بود و جفت او را زاینده گرداندیم یحیى را بھ او 

نى را با توان تقدم و تأخر زما البتھ در برگردان این، مى ٣٣بخشیدیم.
استفاده از ساختارھاى مناسب دستورى بدون تغییر اجزاى آیھ نیز نشان داد. 

پس دعاى زكریا را اجابت نمودیم و یحیى را بھ او بخشیدیم پس از آنكھ 
 ھمسرش را آماده باردارى نمودیم.

  
 نتیجھ 
ترجمھ قرآن با توجھ بھ ساختار آن، ساز و كارى متفاوت از دیگر متون  
شناسى باید در فھم و  ھاى مطرح در زبان شناسى وحى و مقولھ زبان طلبد. مى

اى دو زبان در تمام  ھاى مترجم و مفسّر قرآن لحاظ شود. بررسى مقابلھ برداشت
 سطوح در ترجمھ قرآن امرى اجتناب ناپذیر است. 

ر، طبق نص صریح قرآن،   از طرف دیگر، پاكى، صفاى دل و اخالص مترجم و مفّس
ان در برداشت از قرآن مجید است. در مرحلھ فھم متن قرآن، مترجم راھنماى آن

باید از لوازم تفسیر بھره جوید. افت و ریزش معنایى در ترجمھ قرآن  مى
ھاى منحصر بھ فرد زبان آن، بسیار بیشتر از دیگر  كریم، با توجھ بھ ویژگى

 متون است. 
قرآن قابل انتقال در  ھاى مختلف اعجاز لفظى توان گفت، جنبھ با اطمینان مى 

ترجمھ نیست. متأسفانھ اكثر مسلمانان از درك قرآن بھ زبان عربى عاجزند؛ 
 - ھاست، ترجمھ قرآن بھ مصداق  جاكھ ھدف از نزول قرآن ھدایت انسان اما از آن

امرى اجتناب  - آب دریا را اگر نتوان كشید ھم بھ قدر تشنگى باید چشید
 ناپذیر است.  

  
  
  
ھاى انگلیسى برخالف روش معمول در زبان و مقاالت  نوشت ن پىچیدما×    

انگلیسى، بھ شیوه فارسى و فصلنامھ پژوھشھاى قرآنى صورت گرفتھ است تا 
 یكسانى و ھماھنگى در ارجاعات حفظ شود.
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قل لئن اجتمعت االنس و الجن على ان یأتوا بمثل ھذا القرآن ال یأتون » -  ٦ 
بگو اگر انس و جن گرد ) »٨٨)اسراء /« بمثلھ و لو كان بعضھم لبعض ظھیرا

آیند كھ نظیر این قرآن را بیاورند، ولو بعضى از آنان پشتیبان بعضى دیگر 
ساختھ « قرآن»گویند:  یا اینكھ مى« »توانند نظیر آن را بیاورند. باشند، نمى

بگو، پس شما ھم با كمك كسانى كھ توانایى دارند، ده « و پرداختھ خود اوست.
 «گویید. ھا را بدون وحى خداوند بیاورید اگر راست مى سوره نظیر آن ساختھ

أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات و ادعوا من » -  ٧ 
َّ إن كنتم صادقین  )١٣)ھود /« استطعتم من دون 

و إن كنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ و » -  ٨ 
و اگر شما را رد قرآنى كھ ) »٢٣)بقره /«  نادعوا شھداء كم ان كنتم صادقی

گویید )كھ این كالم  بر بنده خود )محمد( فرستادیم، شكى است، پس اگر راست مى
 «مخلوق است و نھ كالم وحى( یك سوره مانند آن بیاورید.
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