
  رحمھ  اى ھاى ترجمھ استاد الھى قمشھ ھا و كاستى كفایتبررسی      
 ماشاء  بیات مختاری

  
ھاى قرآن در شصت سال اخیر كھ از بیشترین محبوبیت و شھرت و  یكى از ترجمھ 

ھا برخوردار بوده و ھست، ترجمھ مرحوم استاد  جاذبھ  وتعدد چاپ و تكثر نسخھ
ین مھدى الھى ق محیى  باشد. اى مى مشھالّد

ھا و كمبودھاى آن ترجمھ بھ طور خالصھ بھ  ھا، كاستى ھا و قوت در بررسى كفایت 
 پردازیم: ذكر پنج نكتھ مى

 نگاھى كوتاه بھ زندگى مترجم -  ١ 
 انواع ترجمھ، شرایط مترجم و وجود دشوارى و تنگنا در ترجمھ قرآن -  ٢ 
 اى  مزایا و امتیازات ترجمھ استاد الھى قمشھ -  ٣ 
 سیر نقدھا بر آن ترجمھ -  ٤ 
 ھاى آن ترجمھ ھا و كاستى بررسى اجمال گونھ نارسایى -  ٥ 
  
 ) نگاھى كوتاه بھ زندگى مترجم١ 
شمسى در ھشتاد كیلومترى جنوب اصفھان در شھر قمشھ متولد شد.  ١٢٨٣در سال  

زیت طلبى و كسب معرفت را در ھمان شھر آغازید سپس در اصفھان كھ از مرك دانش
د  علمى و نام آورى برخوردار بود اقامت گزید و از خرمن دانش اساتیدى متعّد

س كھ بھ درس او توّجھ ویژه داد خوشھ چید و  اى نشان مى از جملھ سید حسن مدّر
ھاى گوناگون از جملھ فلسفھ و حكمت صاحب نظرى نسبى  بھره برد و در زمینھ
زه مشھد ھمچون حاج آقا حسین بردار بودن مردان علمى حو گردید. شھره و نام

قمى و میرزا مھدى اصفھانى مؤسس و تئورسین مكتب تفكیك و... او را بھ مشھد 
كشاند و سالھا در مشھد رضوى از ستارگان و عالمان فرزانھ آن سامان 

حریصانھ علم و عرفان آموخت و آجرھاى ساختمانى شخصیت علمى و عملى خویش را 
 ارتفاع و ارتقاء بخشید.

ح بزرگ و دریاگونھ او از سویى، و فزون خواھى سیراب ناپذیر معرفت دینى رو 
كھ در عمق روح او عجین شده بود از سوى دیگر، او را عازم نجف اشرف، شھر 

فقیھ پرور و پر آوازه بین النھرین ساخت. در طى طریق بین مبدأ و مقصد شبى 
توقف كرد. پس از را در مدرسھ سپھساالر تھران )مدرسھ عالى شھید مطھرى( 

سپیده دمان با سید حسن مدّرس كھ براى تدریس كتاب كفایة االصول آمده بود، 
بھ طور اتفاقى مالقات كرد و تجدید خاطره پیشین حضور در اصفھان رخ نمود و 

داشت، كرنش و احترام كرد.  شاگرد بھ معلم و استادى كھ سخت او را دوست مى
تدریس در تھران مورد پذیرش قرار گرفت و  درخواست مدرس از او براى ماندن و

اى با تقدیرات معبود قدوسى و قیوم سبب ساز  نقطھ عطفى در زندگى الھى قمشھ
كھ بعدھا بھ  - و سبب سوز رقم خورد. و او جزو اساتید مبّرز مدرسھ سپھساالر 

 گردید. - دانشكده معقول و منقول، تغییر نام یافت 
ھاى فلسفھ،  ھاى علمیھ در رشتھ تھران و حوزهسال در دانشگاه  ٣٥او بھ مدت  

ھاى گوناگون  حكمت و تفسیر و سایر علوم اسالمى مشغول تدریس بود، و در رشتھ
ھایى شیرین و شیواى از  سنگ رقم زد. بعالوه، ترجمھ علوم اسالمى آثارى گران

قرآن و صحیفھ سجادیھ و مفاتیح الجنان بھ زبان پارسى از خود بھ یادگار 
 .گذاشت

بدون ھیچ گونھ تردید او ادیبى مشھور، عارفى متشّرع، صاحبدلى كم بدیل،  
ھ و مترجمى زبردست بود كھ مناصب و مقامات عاریت دنیوى در نگاه  حكیمى متأّل

ارزید، از شھرت متنّفر و از لغو گفتارى و رفتارى، گریزان و  او ارزنى نمى
 شد. او مشاھده مى بھ دقت و احتساب گرایش، و عفت در كالم ھمیشھ در

حكماى متألھ و معاصر ھمچون حسن زاده آملى و جوادى آملى از محضر پر فیض  
اى  اند و وجود اینان ھمچون آئینھ سال پیوستھ سود و بھره برده ١١او بھ مدت 

 گرند. آن استاد را نمایان
بھ گفتھ استاد حسن زاده آملى او در اصل از سادات بحرین و از خاندان  

ھد، عرفان و تقواى آن ناحیھ است كھ در زمان نادرشاه افشار مخفیانھ علم، ز
كرده است و  وارد ایران شدند. خود آن سفر كرده بارھا این نكتھ را تكرار مى

ام از این رو  كرده كھ چون در كسوت متعارف فعلى شناختھ شده نیز یادآورى مى
 ١كنم. از تبدیل عمامھ سفید بھ سیاه خوددارى مى

  
 انواع ترجمھ )٢ 
بر وزن فعللھ مصدر فعل رباعى  ودر لغت بھ معناى تبیین و « ترجمھ»واژه  

ایضاح و كشف و بیان است و در اصطالح امروز، ترجمھ، برگرداندن مطلبى از 
زبان مبدأ بھ زبان مقصد است كھ در آن تعدد زبان شرط است. ترجمھ بھ سھ 

 پذیرد. گونھ انجام مى
 ظى یا ھمگام ترجمھ تحت اللف -  ١ 
 ترجمھ معنوى  -  ٢ 



 ترجمھ تفسیرى  -  ٣ 
ترجمھ ھمگام: بھ این صورت است كھ مترجم بھ جاى ھر واژه از زبان  -  ١ 

ھاى كالم مبدأ را  سازد. تركیب بندى اى از زبان مقصد را جایگزین مى مبدأ كلمھ
وع كند. بدون شك این شیوه نارساترین ن یك بھ یك و واژه بھ واژه تبدیل مى

تواند معناى كلمات زبان مبدأ را كامالً برساند. ترجمھ  ترجمھ است و نمى
ھا  ھا و مثل ھا،  كنایھ ھمگام در كالمى ھمانند قرآن كھ در آن انواع استعاره

پذیر نیست. و در صورت اعمال آن، معانى  بھ كار برده شده است، اصالً امكان
 مستھجن رخ خواھد نمود.

كند كھ پیام و معنا را از  این روش مترجم تالش مى ترجمھ معنوى: در -  ٢ 
قالبى بھ قالب دیگر بریزد تا معناى مراد را كامالً ادا نماید؛ یعنى سعى 

شود بى كم و كاست مقصود متكّلم برگردان شود. اگر چنانچھ نیازمند بھ  مى
تقدیم و تأخیر و كم و زیاد كردن بعضى عبارات باشد آن را مرتكب خواھد شد، 

ھاى  بند نیست. در ترجمھ كتاب ترجم بھ نظم و ترتیب اصل و زبان مبدأ پاىم
 علمى این سبك در بیشتر موارد رعایت شده است.

ترجمھ تفسیرى: در این روش مترجم بھ شرح و بسط مطالب بھ زبان مقصد  -  ٣ 
 ٢پردازد. مى
 كم باید داراى شرایط ذیل باشد: شرایط مترجم: مترجم قرآن دست -  ٤ 
باید بھ دو زبان مبدأ و مقصد كامالً مسلط باشد و با رموز و ظرایف و  -  ١ 

ھاى دو زبان را  ھا و ویژگى ھا و روش دقایق ھر دو زبان آگاه باشد. اسلوب
 بشناسد.

ھاى متن را منتقل  اى ارائھ دھد كھ ھمھ معانى و پیام ترجمھ را بھ گونھ -  ٢ 
 زد.و خواننده را مستغنى و بى نیاز از اصل سا

دانش دینى مترجم قرآن در اندازه باشد كھ بتواند قبل ازاقدام بھ  -  ٣ 
 ترجمھ بھ تفاسیر معتبر مراجعھ و بھ استنباط شخصى خود از آیھ اكتفا نكند.

ھاى درونى برآمده از محیط و باورھاى  مترجم باید خود را از خواستھ -  ٤ 
واضح است فراھم آمدن  تقلیدى آزاد سازد. و صرفًا در صدد فھم آیات باشد و

ھمھ این موارد در یك فرد براى ترجمھ كالم الھى بسى دشوار و در مرز محال 
 ٣است.

  
 دشوارى ترجمھ قرآن  
تر، فراگیرتر و موضوع آن  گیرد، ھر چھ علمى كتابى كھ مورد ترجمھ قرار مى 

ترى تر و واالتر باشد، ترجمھ آن ھم نیازمند بھ دقت، ظرافت و لطافت بیش حساس
خواھد داشت. بر این اساس دشوارترین ترجمھ، بازگردان قرآن است؛ چون قرآن 

باشد. امام  كتاب الھى و تجلى گاه مطلق او با ھمھ اسماء و صفاتش مى
َّ لخلقھ فى كالمھ و لكّنھم ال یبصرون»فرماید:  علیھ السالم مى صادق  ٤«لقد تجّلى 

ھا و جمالت قرآن بوسیلھ حكیم  ك واژهو از آنرو كھ مھندسى ساختار و ریختار ت
مطلق آفرینش، بر اساس حكمت و اتقان و غنى و بھ عنوان معجزه ابدى خدا در 

بستر تاریخ سامان و تنظیم یافتھ است و مترجم باید عالوه بر آشنایى بھ 
ص در رشتھ مورد  زبان مبدأ و مقصد و شناخت لغات و اصطالحات و داشتن تخّص

ھاى  ھا و ویژگى اطالع از موضوع مورد ترجمھ، بتواند پیام ترجمھ و یا دست كم
معنایى و محتواى آن را انتقال دھد، تا اتقان، جذابیت، لطافت، زیبایى، 

 تأثیرگذارى، تحول آفرینى و جاودانى آن وحى نامھ الھى، محفوظ بماند.
و مخلوق محدود را توان پرواز تا اوج كالم خالق نامحدود نیست بعالوه لغات  

گردد،  ھاى انسان مخلوق با گذشت زمان دستخوش تغییر و فقدان حالوت مى تركیب
در صورتى كھ الفاظ و آھنگ آیات الھى ھمیشھ جذابیت و لطافت نخستین خود را 

تواند مخلوق، الفاظ دچار ركود و كھنگى و  حفظ نموده است و چگونھ مى
طراح و مھندس و معمار ھاى بدیع و بى بدیل  فرسایشى خویش را جایگزین تركیب

 ٥آفرینش سازد.
ھاى گذشتھ فارسى نمایانگر این است كھ، آنھا حالوت خود را  نگاھى بھ ترجمھ 

ھا، ساختار كلمات متروك و فرسوده گشتھ و بھ گوش،  از دست داده، تركیب جملھ
ھا و آھنگ قرآن ھمچنان  اند ولى تركیب ناآشنا، و بھ فھم نامأنوس گردیده

 نشده باقى مانده است. تازه و كھنھ
اّن »امام رضاعلیھ السالم در پاسخ اینكھ چرا قرآن ھمیشھ تازه است، فرمود:  

َّ تبارك و تعالى لم یجعلھ لزمان دون زمان و لناس دون ناس فھو فى كل زمان 
 ٦«.جدید و عند كل قوم غض الى یوم القیامة

 اى  ھاى ترجمھ استاد الھى قمشھ ) مزایا و ویژگى٥ 
الّلفظى و  بر خالف روش سلف از ترجمھ تحت ١٣٢٣او براى اولین بار در سال  

اى نوین و امروزین از وحى نامھ الھى در  ھمگام عدول كرد و آغازگر ترجمھ
ایران شد. او سعى كرد كالم الھى را بھ زبان فارسى روان و شیرین و خوشخوان 

 برگرداند.



محبوبیت و شھرت برخوردار بوده است. سال اخیر ترجمھ او از بیشترین  ٦٠در  
َّ بروجردى آن ترجمھ  ٤٠و  ٣٠رحمھ  فقیھ پرآوازه جامع  ومقتدر در دھھ  آیت 

 را بنا بھ نقل متواتر، بسیار ستوده و پسندیدند.
در مجلس ختم آن مرحوم فرمودند: در این  ١٣٥٢رحمھ  در سال  عالمھ طباطبایى 

یلى بھ روحانیت آنھا ایمان داشتم، از دست ایران سال دو فرد روحانى كھ خ
 اى.  بدر رفت، یكى مرحوم محمد تقى آملى و دیگرى مرحوم قمشھ

شود اما آن ترجمھ داراى  با ھمھ كاستیھایى كھ در ترجمھ او مشاھده مى 
 كنیم: امتیازھا و نكات مثبت بسیارى نیز ھست كھ بھ برخى از آن اشاره مى

اطن مترجم طبق قانون سنخیت بین علت و معلول، در جمالت اخالص و صفاى ب -  ١ 
و عبارات و ترجمھ او جلوه كرده، و نورانیت و جذبھ خاصى بر متن ترجمھ او 
حاكم است و ھمین ویژگى خلوص نوشتارى رمز و راز پایدارى آن ترجمھ بوده 

 است. )راز گستره طولى(
مترجم باعث شده كھ فھم قلم روان و انشاى سلیس و ادبیات نو و مدرن  -  ٢ 

عبارات قرآنى براى ھمھ آسان شود، ودر نتیجھ مورد پسند عموم واقع شده 
 است. )راز گستره عرضى(

داراى خالصھ التفسیر است و توضیحات كوتاه تفسیرى میان پرانتز كھ  -  ٣ 
 سازد. مطابق با اعتقادات حّقھ شیعھ است فھم آیھ را روشن مى

گران حوزه ترجمھ قرآن، ترجمھ  كارشناسان و پژوھش بھ اعتقاد برخى از -  ٤ 
ھا ترجمھ نو ظھور جدید، در برخى از آیات، از امتیازات  او در مقایسھ با ده

 ٧و كمال و اتقان بیشترى برخوردار است.
  
  
 ) سیر نقدھا بر آن ترجمھ ٦ 
اى كھ باید مطرح كرد این است كھ، برخى معتقدند، ترجمھ الھى  اولین نكتھ 
اى در واقع ھمان ترجمھ بصیر الملك بھ عالوه نكات تفسیرى است. بصیر  مشھق

ن دربار ناصرالدین شاه بوده است. ١٢٤٩- ١٣٣٠الملك ( ) از رجال فرھنگى متدّی
شمسى  ١٣١١آقا بزرگ تھرانى ترجمھ بصیر الملك را كارى در حوالى سال 

اى  الھى قمشھشود كھ ترجمھ بصیر الملك زیر نظر  برشمرده است و گفتھ مى
استاد معرفت ھم با تنظیم جدولى و داورى مختصر  ٨نوشتھ و تنظیم شده است.

اى را در واقع ھمان ترجمھ  ھاى معاصر، ترجمھ قمشھ در ارتباط با ترجمھ
جانب در مخزن كتابخانھ مركز  . این٩دانند بصیرالملك بھ عالوه نكات تفسیرى مى

د نمودم كھ پشت جلد آن بصیر الملك فرھنگ و معارف قرآن قم بھ قرآنى برخور
اى بھ عنوان مترجم آمده است.  نوشتھ شده ولى در داخل آن عنوان الھى قمشھ

بھ چاپ رسید از آن تاریخ  ١٣٣٢اى كھ در سال  بھ ھر حال ترجمھ الھى قمشھ
تاكنون بیشتر از یكصد بار بھ چاپ رسیده است و در این مدت نقدھایى بر آن 

 كنیم: ست كھ بھ صورت فشرده اشاره مىبھ نگارش درآمده ا
پاینده: اولین نقدى كھ بر این ترجمھ نوشتھ شد، نقد مرحوم ابوالقاسم  -  ١ 

اى بود. او پنج  پاینده در مقدمھ ترجمھ قرآن خود بدون یاد كرد نام قمشھ
بقره  ٣٦ -  ٦١ -  ٢٣٢ -  ٢٨١)آیات  ١٠نمونھ از لغزشھاى او را بر شمرده است.

 انعام(  ٨و 
طالقانى: دكتر سید عبدالّوھاب طالقانى فرھنگى بازنشستھ آموزش و  -  ٢ 

َّ گلپایگانى در قم نیز بھ  پرورش و رئیس اسبق دارالقرآن الكریم مرحوم آیة 
 ١١نقد ده نمونھ از ترجمھ او پرداختھ است.

اى بر آن  اى: فرزند دانشور و دانشمند او دكتر حسین الھى قمشھ قمشھ -  ٣ 
بھ وسیلھ انتشارات  ١٣٦١صالحاتى نھ كامل انجام داده كھ در سال ترجمھ ا

 ١٢امیر كبیر بھ چاپ رسید.
د باقر محمودى و حسین مسعودى نیز داراى  -  ٤  محمودى و مسعودى: آقایان محّم

 ١٣نقدھایى بر آن ترجمھ ھستند.
مشاھى كھ بھ قول خود  -  ٥  ین خّر مشاھى: قرآن پژوه معاصر آقاى بھاء الّد خّر

بند تنظیم نموده و در كتاب  ١١٠پر كار و پراكنده كار است، نقدى مبسوط در 
« وقف میراث جاویدان»آورده و بخشى از آن نقد را در مجلھ  ١٤«قرآن پژوھى»

 ١٥بھ چاپ رسانده است.
پذیرد كھ ترجمھ مرحوم  اى مى بھشتى: آقاى دكتر احمد بھشتى در مقالھ -  ٦ 

و كمبودھاست. ولى برخى از انتقادھاى خرمشاھى  ھا اى داراى برخى كاستى قمشھ
اساس دانستھ و خاطر نشان كرده است كھ ترجمھ آن  اى بى را بر ترجمھ قمشھ

شخصیت كھ انفاسش قدسى و سیمایش ملكوتى و احوالش غیر ناسوتى است از 
ھایش اندك و محدود  ھایش فراوان و عیب مزایاى بسیارى برخوردار است و زیبایى

 است. 
و اذ »پذیرد:  بقره نمى ١٢٤ھ عنوان نمونھ نقد آقاى خرمشاھى را در آیھ ب 

ى جاعلك للّناس امامًا قال و من  ھّن قال اّن ھ بكلمات فاتّم ابتلى ابراھیم رّب
تى قال الینال عھدى الّظالمین آقاى خرمشاھى مدعى است مراد از « ذرّی



م یلبسوا ایمانھم الذین آمنوا و ل»در آیھ فوق بھ قرینھ آیھ: « الظالمین»
، ستمگران نیست؛ بلكھ كافران  و ١٦«بظلم اولئك لھم االمن و ھم مھتدون

گوید بیشتر مفسران ھم مقصود از ظلم را ھمان شرك و كفر  مشركان است و مى
س بھ  گیرى مى دانند و نتیجھ مى كند كھ شرط امامت عصمت نیست، بلكھ عدم تلّب

 كفر و شرك است. 
است گرچھ در آیھ سوره انعام ظلم بھ معناى شرك و كفر آقاى بھشتى معتقد  

باشد و  است اما در آیھ سوره بقره مراد از ظالمین ھمان معناى خودش مى
باشد و  ش مى دھد كھ ظلم بھ معناى نھادن چیزى در غیر جایگاه اصلى ادامھ مى

ھر كارى كھ عقل و شرع نپسندند نوعى ظلم است. این مفھوم عام مصادیق 
ى دارد كھ كفر و شرك و نفاق ھم از مصادیق آن است و چون در آیھ سوره متعدد

انعام سخن از پوشش ایمان بھ وسیلھ ظلم است و از سوى دیگر واضح است كھ ھر 
پوشاند؛ زیرا ایمان با فسق و گناھان كبیره و صغیره كھ  ظلمى ایمان را نمى

پوشاند.  كفر است كھ آن را مى باشد و تنھا شرك و نوعى ظلم است قابل جمع مى
َّ ال یغفر أن یشرك بھ و یغفر مادون ذلك لمن یشاء» بنابراین آقاى  ١٧«إّن 

دھد، ولى بھ نظر او در آیھ  بھشتى در آیھ سوره انعام حق را بھ خرمشاھى مى
سوره بقره مقصود از ظلم ھر گناھى است كھ بھ عصمت ضرر رساند و نھ تنھا 

گیرد. بھ نظر او  اى را نیز در برمى ر گناه كبیره و صغیرهكفر و شرك بلكھ ھ
گیرد كھ امام تنھا  ترجمھ و سخن آقاى خرمشاھى زیانبار است، چون نتیجھ مى

داند. این ترجمھ راه را براى امامت  باید موحد باشد و عدالت را شرط نمى
ست كھ گشاید در صورتى كھ این آیھ از ادلھ محكمى ا ھا مى ھا و مأمون ھارون

 ١٨كند. شیعھ بھ وسیلھ آن لزوم عصمت امام را از صغایر و كبایر اثبات مى
اى را عملى توأم با  احمدى: آقاى دكتر احمد احمدى، كار الھى قمشھ -  ٧ 

ھى ناشران »نویسد:  اخالص نامبرده است و در ادامھ مى از بى دقتى  وبى توّج
طاھایى دارد كھ ترجمھ را سودگرا اگر بگذریم ترجمھ این نیك مرد دانشمند خ

نمونھ از خطاھاى ترجمھ  ٥، ایشان بھ ذكر «سازد نیازمند اصالحى چشم گیر مى
 ١٩پردازد. اى مى الھى قمشھ

اى با تصحیح و ویرایش حسین استاد ولى  استاد ولى: ترجمھ مرحوم قمشھ -  ٨ 
رحوم محّقق معاصر توسط انتشارات االسالمیھ بھ چاپ رسیده است. او كھ ترجمھ م

ھاى فراوان دیده، در صدد برآمده تا عالوه بر اصالح  اى را داراى نارسایى قمشھ
امالیى و عالیم نگارشى و ویرایشى، محتواى ترجمھ را نیز كنترل و اصالح، و 

اى را  ھاى آن را فى الجملھ بزداید. ایشان اگر ترجمھ آیھ اشتباھات و كاستى
)گرچھ مخالف قول مشھور( آن را بھ موافق یكى از اقوال مفسران یافتھ است 

اى بر طبق قرائت غیر معروف ترجمھ شده  حال خود باقى گذاشتھ است و اگر آیھ
 ٢٠است، در پاورقى بھ آن اشاره كرده است.

  
 اى  ھاى ترجمھ قمشھ ) بررسى كوتاه نارسایى٧ 
ترین ترجمھ در عصر جدید  اى در عین اینكھ پذیرفتھ ترجمھ استاد الھى قمشھ 

بوده است، داراى كاستیھا و اشتباھات فراوانى ھمانند بى توجھى بھ ضمایر، 
ھا، بدخوانى كلمات، پیش داورى ذھنى نسبت بھ آیھ،  معلوم و مجھول بودن فعل

عدم رعایت نكات ادبى در ریشھ یابى برخى كلمات یا اعراب جمالت، نقل بھ 
 باشد. معنا، افتادگى و غیره مى

شود و  ھا بھ یادكرد چند نمونھ بسنده مى ر یك از كاستىدر این مقالھ براى ھ 
ھاى آیھ كھ مد نظر نیست  براى جلوگیرى از تطویل و اطناب، از سایر بخش

 شود. خوددارى مى
  
 ) جایگزینى ضمایر غایب و مخاطب و متكلم بھ جاى یكدیگر ١ 
یحییكم ثّم كیف تكفرون باهللاَّ و كنتم امواتًا فاحیاكم ثّم یمیتكم ثّم » - الف  

شوند بھ خدا و حال آنكھ مرده بودید و  چگونھ كافر مى ٢١«الیھ ترجعون
 شوید... خداوند شما را زنده كرد... ترجمھ درست: چگونھ كافر مى

... و سنجزى الشاكرین...» - ب   َّ و  ٢٢«و ما كان لنفسٍ أن تموت االّ باذن 
ترجمھ درست: سپاسگذاران  البتھ خداوند سپاسگذاران را جزاى نیك خواھد داد.

را جزاى نیك خواھیم داد. بھ عالوه از كاربرد و نقش حرف سین كھ براى 
 استقبال قریب است غفلت شده است.

  
ھى بھ تذكیر و تأنیث ٢   ) بى توّج
ا اضاءت ما حولھ...» - الف   اطراف خود را روشن ساخت. ترجمھ درست:  ٢٣«فلّم

بھ نار و آتش كھ مؤنث مجازى است « حولھ»اطراف او را روشن ساخت. اگر ضمیر 
بھ شخص منافق بر « حولھ»بود و حال آنكھ ضمیر  مى« حولھا»گشت باید  بر مى

 گردد. مى



آنگاه قوم مریم بھ جانب او آمدند كھ از  ٢٤«فأتت بھ قومھا تحملھ...» - ب  
این مكانش ھمراه ببرند. ترجمھ درست: مریم كودك را برداشت و نزد قوم خود 

 ورد، در ترجمھ مترجم چند اشتباه رخ داده است:آ
 را قوم گرفتھ است در حالى كھ فاعل مریم است.« اتت»فاعل فعل  -  ١ 
را مریم دانستھ است در صورتى كھ مرجع و مقصود « بھ»مرجع ضمیر مذكر  -  ٢ 

 عیسى مسیح است.
 را كھ مفعول و منصوب است فاعل و مرفوع پنداشتھ است.« قوم»واژه  -  ٣ 
 را قوم پنداشتھ است در حالى كھ مریم است.« تحمل»فاعل فعل  -  ٤ 
الزم است كھ بھ وسیلھ باء متعدى شده و ضمیرش بھ « اتت»خالصھ اینكھ فعل  

 مریم است.« تحمل»عیسى و فاعل « بھ»گردد و مرجع ضمیر  مریم باز مى
موسى آیات چون  ٢٥«فلما جاءتھم آیاتنا مبصرًة قالوا ھذا سحٌر مبین...» - ج  

و معجزات ما را بھ آنھا ارائھ داد. ترجمھ درست: چون معجزات بینا كننده 
فاعل آن است نھ « آیاتنا»مفرد مؤنث است و « جاءت»ما آنان را آمد... 

 مفعول.« آیاتنا»موسى باشد و « جائت»اینكھ فاعل 
  
 توجھى بھ معلوم و مجھول بودن افعال  ) بى٣ 
و آن روز بھ  ٢٦«ب عذابھ احد و ال یوثق و ثاقھ أحد...فیومئٍذ ال یعذّ » - الف  

مانند عذاب انسان كافر ھیچ كس عذاب نكشد و آن گونھ جز انسان بھ بند 
فاعل « احد»گرفتار نشود. ترجمھ درست: با اینكھ ھر دو فعل معلوم است و 

دچار « وثاقھ»و « عذابھ»است ایشان ھر دو را مجھول معنا كرده و در مرجع 
 شتھ است.خطا گ

و باز زنده كند و عاقبت بھ سوى  ٢٧«ثّم یحییكم ثّم الیھ ترجعون»...  - ب  
او باز خواھید گشت. ترجمھ درست: بازتان خواھند گردانید. چون فعل مجھول 

 اند. است و ایشان معلوم ترجمھ نموده
  
 ) بدخوانى كلمات٤ 
ھما بغرور...» - الف   كرد. ترجمھ درست:  پس راھنماى بھ فریب و دروغ ٢٨«فدّال

 - از آسمان بھ زمین  - پس شیطان با فریبى آن دو )آدم و حوا( را فرود آورد 
 . 
 مضاعف معنا نموده است.« دلل»فعل ناقص را « دلى»ایشان  
ا ھدنا الیك...» - ب   ما  ٢٩«و اكتب لنا فى ھذه الدنیا حسنًة و فى اآلخرة اّن

 ایم. بھ سوى تو ھدایت یافتھ
اند و حال آنكھ  را از ھدى یھدى بھ معناى ھدایت دانستھ« ھدنا»ایشان كلمھ  

بر وزن قال یقول بھ معناى « ھاد یھود»الغیر فعل ماضى از ماده  متكّلم مع
علیھ السالم است و بنا بھ  باشد. این آیھ نقل قول از موسى توبھ و بازگشت مى

 باشد. ھمین آیھ مى« ھدنا»گفتھ برخى ریشھ اشتقاقى واژه یھود كلمھ 
ذین ینفقون اموالھم... كمثل جّنٍة بربوٍة...» - ج   اى  مانند دانھ ٣٠«و مثل اّل

ھ « جنة»كھ در زمین شایستھ بریزند. ایشان  را كھ بھ معناى بستان است، حّب
 اند. اند و لذا بھ معناى دانھ ترجمھ كرده خوانده

  
 توجھى بھ قرائت فعلى و متواتر ) بى٥ 
ن من ن» - الف   ّیون كثیر...و كأّی چھ بسیار رخ داده است  ٣١«بيٍ قاتل معھ رّب

اند. ایشان آیھ را بر  كھ پیغمبرى جمعیت زیادى از پیروانش در جنگ كشتھ شده
« قاتل»معنا كرده است. در حالى كھ قرائت متواتر حفص از عاصم « قتل»مبناى 
 است.

ز پیروانش ترجمھ درست: چھ بسیار رخ داده است كھ پیغمبر جمعیت زیادى ا 
 ھمراه او جنگیدند.

 ھاى آیات  توجھى بھ ریزه كارى ) بى٦ 
جز آتش جھنم نصیب آنھا  ٣٢«اولئك مایأكلون في بطونھم االّ الّنار...» - الف  

نباشد. در این ترجمھ بھ مفھوم دقیق آیھ كھ عبارت از تجسم مال حرام بھ 
 اى نشده است. هخورند، اشار آتش در شكم است و اینكھ آنان اكنون آتش مى

  
 ) آمیختگى متن و شرح ٧ 
ھاى تفسیرى است كھ این  اى ھمراه با افزوده ترجمھ استاد الھى قمشھ 

گردد و نھ تفسیر بھ معناى عادى و عرفى آن  ھا نھ جزو ترجمھ محسوب مى افزوده
ھا در تار و پود ھر ترجمھ تنیده  است؛ زیرا بھ صورت مزجى است كھ آن افزوده

خواننده باید بسیار آشنا و كارشناس در عربیت باشد تا با  شده است و
اى بتواند آنچھ را قرآنى است  اى و بلكھ در ھر جملھ مقابلھ دقیق در ھر آیھ

كرد كھ  از آنچھ افزوده مترجم است باز شناسد. ادب شرعى و علمى ایجاب مى
 دھد. ھاى خود را داخل قالب و یا پرانتز قرار مى مترجم افزوده



ین » - ف ال  ّی ھم قالوا لیس علینا فى االّم و من اھل الكتاب... ذلك باّن
اى خوردن  این رو گویند كھ براى ما پیروان كتاب تورات بھ ھر وسیلھ ٣٣«سبیل

مال غیر اھل تورات گناھى ندارد. ترجمھ درست: از این رو كھ گویند امییان 
رح قابل بازشناسى را بھ ما راه و حق اعتراضى نیست در این ترجمھ متن از ش

 نیست.(
ولقد كنتم تمّنون الموت من قبل أْن تلقوه فقد رأیتموه و انتم » - ب  

شما ھمان كسانید كھ پیش از آنكھ دستور جھاد براى مسلمین بیاید  ٣٤«تنظرون
كردید. پس چگونھ كھ  با كمال شوق آرزوى جھاد و كشتھ شدن در راه دین مى

شوید. این ترجمھ سھ  ت از مرگ نگران مىامروز كھ بھ جھاد مأمور شدید سخ
 اشكال دارد:

این آیات مربوط بھ پس از جنگ بدر است كھ در ضمن آیات مربوط بھ جنگ  -  ١ 
احد آمده است و در نبرد بدر دستور جھاد آمده بود. نھ اینكھ آیات مربوط 

 بھ قبل از جنگ بدر باشد كھ ھنوز دستور جھاد نرسیده بود.
نچنان بھ ھم آمیختھ است كھ امكان جداسازى آن دو وجود متن و شرح آ -  ٢ 

 ندارد.
 اشتباھًا بھ معناى اضطراب و نگرانى ترجمھ شده است(.« تنظرون»فعل  -  ٣ 
  
 جایى صفت و موصوف با مضاف و مضاف الیھ  ) جابھ٨ 
این سخنان كھ بر تو  ٣٥«ذلك نتلوه علیك من اآلیات و الّذكر الحكیم» - الف  
ھاى خداى حكیم است. حكیم صفت ذكر است و  از آیات الھى و ذكر حكمتخوانیم  مى

 مراد از ذكر قرآن است كھ بھ صورت مضاف و مضاف الیھ معنا شده است.
  
 ) نقل بھ معنى٩ 
 ٣٦«و إّن منھم لفریقًا یلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» - الف  

دھند تا  تغییر و تبدیل مى ھمانا برخى از اھل كتاب قرائت كتاب آسمانى را
اند، از كتاب خدا محسوب دارند. ترجمھ درست: در  آنكھ از پیش خود خوانده

چرخانند و  میان آنھا كسانى ھستند كھ زبان خود را بھ خواندن كتاب مى
 پیچند كھ گمان كنید از كتاب خداست در حالى كھ از كتاب خدا نیست(. مى
َّ » - ب   َّ و  بعوا رضوان  و پیرو رضاى خدا شدند و  ٣٧« ذو فضل عظیمواّت

خداوند صاحب و رحمت بى منتھاست. ترجمھ درست: خداوند داراى فضل و بخشش 
 بزرگیست.

َّ أالّ یجعل لھم حّظًا في اآلخرة و لھم عذاٌب عظیمٌ » - ج   و خداوند  ٣٨«یرید 
عذاب سخت  خواھد كھ آنان را ھیچ نصیبى در عالم آخرت نباشد و نصیبشان مى

خواھد بود. ترجمھ درست: ... براى آنھا مجازات بزرگیست. در آیھ اول واژه 
 را بھ معناى بى منتھا و در آیھ دوم بھ معناى سخت ترجمھ كرده است(« عظیم»
  
 ھا ) افتادگى١٠ 
اى انجام  ھاى كلیدى و اساسى آیھ ترجمھ در بسیارى از موارد، از واژه 

تواند آثار سویى در بر داشتھ  رار دادن آن مىنگرفتھ است كھ دستاویز ق
 باشد.

چنانكھ  ٣٩«كما ارسلنا فیكم رسوالً منكم یتلوا علیكم آیاتنا...» - الف  
« منكم»رسول گرامى خود را فرستادیم كھ آیات ما را بر شما بخواند. كلمھ 

 ترجمھ نشده است.
رّد الى ا» - ب   َّ خلقكم ثّم یتوّفاكم و منكم من ُی خدا شما  ٤٠«رذل العمر...و 

رساند. این عبارت دو اشكال  بندگان را آفرید بعضى را بھ سن انحطاط پیرى مى
 دارد:

 بھ ترجمھ در نیامده است.« ثّم یتوفاكم»عبارت قرآنى  -  ١ 
فعل مجھول است در حالى كھ در ترجمھ خداوند فاعل جملھ قرار « یرد» -  ٢ 

 گرفتھ است.
  
 ) كاستى ویرایشى١١ 
خورد كھ ترجمھ  اى این نكتھ نیز بھ چشم مى با بررسى ترجمھ استاد الھى قمشھ 

از ویرایش بایستھ برخوردار نیست و پرانتزھاى موجود در ترجمھ، ھیچ حساب و 
 كتابى ندارد.

روزى كھ در  ٤١«یوم ینفخ فى الّصور و نحشر المجرمین یومئٍذ ُزرقاً » - الف  
شم محشور خواھند شد. )و چشم كبودشان صور دمیده شود آن بدكاران ازرق چ

 نشانھ جرم خواھد بود. 
 پرانتز باز شده است اما بستھ نشده است. 
و یوم نحشر ھم جمیعًا ثّم نقول لّلذین اشركوا مكانكم انتم و شركاؤكم » - ب  

انا تعبدون لنا بینھم و قال شركاؤھم ما كنتم اّی و ما روزى ھمھ خلق  ٤٢«فزّی
ریم آنگاه بھ مشركان با قھر و عتاب گوییم شما و را در قیامت جمع آ



ھاتان در مكان خود بایستید سپس میانشان جدایى افكنیم و بتان و سایر  بت
معبودان باطل زبان گشوده گویند شما مشركان ھرگز ما را پرستش نكردید 

)یعنى پرستش شما ما را بى اثر و باطل و از روى ھوا و ھوس دنیوى بود و 
نابود گشت. )پس امروز ما براى شما شفاعت و عذرى نتوانیم امروز ھمھ 

 خواست.
 در این ترجمھ چند اشكال وجود دارد: 
 بھ ھم آمیختگى متن و مطالب تفسیرى  -  ١ 
 پرانتز در قسمت اول بستھ نشده است. -  ٢ 
 پرانتز آخر تفصیل غیر الزم است. -  ٣ 
تعدد كتاب، خلط ناشى از ھاى م شود كھ بھ خاطر چاپ البتھ احتمال داده مى 

 ھا باشد. چین كوتاھى ناشران و حروف
  
 ) اجمال و تفصیل ١٢ 
ھاى ترجمھ این است كھ برخى آیات روشن توضیحات غیر الزم داده  یكى از كاستى 

اند و بعكس آیات مجملى است كھ نیاز بھ توضیح دارند، كھ از كنار آنھا  شده
 گذشتھ شده است.
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