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 پیش گفتار
 هـاي   راه یکـی از   درك درست قرآن کریم براي همگان امري ضروري اسـت و          

بـه  ترجمـۀ قـرآن      بـا . باشـد  ها ترجمه مـی    درك درست کتاب خدا براي غیر عرب      
 معارف الهی راهی فراخ براي صاحبان آن زبان به سمت توان ، میهاي گوناگون زبان

مفاهیم بلند این کتاب خدا  روع و ف،  همچنین آنان را به اصول    ،  علوم قرآنی گشود   و
اي  راه فن ترجمه گوشه  از.هاي جدیدي فرا راه خواننده باز نمود  افقو رهنمون شد

  . شود میهمگان روشن  شکوه قرآن بر اهمیت و از
تـرین راه    آسـان هاي خدمت به قرآن و اسـالم و  بهترین راه ترجمۀ قرآن یکی از   

قالـب   در، اندیـشۀ خـویش   دقّـت و ، وانـایی ت تفهم قرآن است و مترجم با     تفهیم و 
می ولی هیچ مترج. کند میآن را منتقل  معانی نهفتۀ در، ترین روش  ساده با کلمات و 

 چـون هـر   ،  به زبان مقصد منتقل نماید     هاي زبان مبدأ را    پیچ و خم    می  تواند تما  مین 
ـ   ،  شود میزبان دیگري یافت ن    هاي خاصی دارد که در     زبانی ویژگی  الش ولی باید ت

ایـن    اش به ترجمهخواننده تأثیر بگذارد که اگر  در اي اندازه کند متن ترجمه شده تا
  . بدون نقص انجام داده است کار خویش را، اندازه برسد حد و

 چـون  ،ترین کارهاسـت   دقیقدشوارترین و بدیهی است که ترجمۀ قرآن یکی از   
سـاختاري   ژگی خاص و  وی از معجزة خاتم پیغامبران بوده و     قرآن سخن خداوند و   

ترجمۀ قرآن   در«بهاء الدین خرمشاهی     و به فرمودة استاد   ،  بی بدیل برخوردار است   
 از) 3/21،  نکـات قرآنـی   ( ».هـستیم  یک پدیدة نحوي روبرو    زبانی و  یک موجود  با

 صـرف و « زبانی و به ساختار ترجمۀ قرآن باید دقت فراوان به خرج داد      این رو در    
  . اساس نثر معیار باشد ورزید و شایسته است ترجمه بربالغتش اهتمام  و »نحو

 را 1مفاتیح الجنانی 1386وابسته به آستان قدس رضوي درسال  » به نشر «شرکت  
. که ترجمۀ آن توسط آستان قدس انجام پذیرفتـه اسـت   منتشر نموده  851به شماره   

ر اسـاس ترتیـب قـرا    ن و بـر  آهـاي موجـود در   این جستار به نقد ترجمۀ سوره      در
  از  آیـات غالبـاً    ه،ایـن ترجمـ    در. پرداختـه شـده اسـت     ها در مفـاتیح       گرفتن سوره 

 بالغی نحوي و، ساختارهاي صرفی) 1 :گرفته است هاي زیر مورد بررسی قرار جنبه
وارد کردن ساختارهاي عربی    ) 3 هاي مترجم از کالم حق      مشخص نبودن افزوده  ) 2
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عـدم  ) 6 »الـرحمن «ترجمـۀ واژة     ناهمـاهنگی در  ) 5غلط چاپی   ) 4به زبان فارسی    
  . فارسی ي زبانی عربی وها توجه به ویژگی

 به دور دلنشین و، جذاب، خوشخوان، اي روان  این ترجمه روي هم رفته ترجمه     
  از دعاهـا غالبـاً    نیـز  برابرگزینی واژگان قرآنی و     به ویژه در   ،زواید است  حشو و  از

 فرهیختگـان و   ده است کـه هـم     اي بهره جسته ش     واژگان رایج زبان فارسی به گونه     
  . برند  میآن بهرة خود را از می هم افراد عا سودمند است و پژوهشگران را

نیـز   و ارجمنـد  قدر ومترجمان گرانخالصانه به مترجم یا ،  اینک نکات اصالحی  
 ایـن ترجمـۀ شـیوا و         ن شـاء اهللا   ، باشـد کـه ا     شـود  مـی قرآن پژوهان محترم تقدیم     

  .دسترس عموم قرارگیرد نقصی در ي بی هیچ عیب وي بعدها چاپ در، ارزشمند
  
  :سورة یـس) الف

  ) 11 ()إِنَّما تُنْذِر منِ اتَّبع الذِّکْرَ وخَشِی الرَّحمنَ بِالْغَیبِ( -1
تنها کسی را سودمند است که از این پندنامه پیروي کند و از خـداي مهربـان         هشدار دادن تو  «

   ».در نهان بیم بدارد
، ک صورت ترجمـه نـشده اسـت       ه ی همه جاي این چند سوره ب     » الرحمن«واژة  

خداي /خداوند« که البته بهتر است همه جا به 37/نبأ، 19و3/ملک، 52 و23/ یسمثل
زبـان فارسـی هـر برابـري بـراي ایـن واژه           چند کـه در    هر ترجمه شود؛ » رحمتگر
  . منتقل نماید تواند تمام معناي آن را می ن،برگزینیم

2- )ا حزِئُونَیتَهسولٍ إِال کَانُوا بِهِ یسمِنْ ر أْتِیهِما یادِ ملَى الْعِبرَةً ع30 ()س (  
  » .گرفتند اي برایشان بیاید مگر آنکه او را به تمسخر می اي دریغا بر بندگان که نشد فرستاده«
اضی  معناي م   بلکه مضارع در   ،ندارد  میوجه التزا » یأتیهم«اینکه فعل     توجه به  با

، بـن الحـسن    محمـد ،  توسـی ( اسـت » لـیس «به معناي    »ما« چون،  استاستمراري  
+ ما« توجه به ترکیب      بلکه با  ،درست نیست » بیاید«ترجمۀ آن به     این رو  از) 8/454

 بـسیاري از  هماننـد  بهتـر اسـت   »مضارع یستهزئون +کانوا «ترکیب  و» فعل مضارع 
 +ي نفـی  »مـا «فی اسلوب   طر از و،  دش میترجمه    »آمد مین« فرزانه مترجمان زبده و  

ادات اسـتثنا هـم     منفـی اسـت و   »ما «ي قصر است و   ها  اسلوب یکی از ادات استثنا   
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» مگـر « از بـود  توجه به نثر معیار بهتـر      با لذا،  شود مثبت  میمنفی   منفی در  و،  منفی
  . شد میترجمه » هر« بلکه جمله به گونۀ مثبت همراه با ،شد میاستفاده ن

 او، آمد میاي نزدشان   این بندگان که هر فرستاده     اي دریغا بر  « :ديترجمۀ پیشنها 
   ».کردند میرا ریشخند 

  ) 34 ()وجعلْنَا فِیها جنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وأَعنَابٍ( -3
  ».هایی از درختان خرما و انگور پدید آوردیم آن خاك باغستان و در«

 لذا ،آورده شده است» ها «توضیح ضمیر افزودة مترجم است که در » خاك«واژة  
 بـه  »جنّاتٍ مِن نخیلٍ وأعنابٍ   «نیز ترجمۀ    گرفت و   می شایسته بود داخل پرانتز قرار    

سـت کـه   و ایـن از آن رو جالـب نیـست   » انگـور  درختان خرما و   هایی از  باغستان«
فارسـی   حال آنکه ما دراند،    وارد زبان فارسی نموده    مترجم محترم اسلوب عربی را    

، گـوییم بـاغ انگـور      مـی  بلکـه    ،»خرمـا  یی از هـا   باغ هایی از انگور و    باغ«گوییم   مین
  . یا نخلستان تاکستان و

   ».آوردیم یی پدیدها تاکستان  وها نخلستان) خاك( آن در و« :ترجمۀ پیشنهادي
  ) 46 ( )وما تَأْتِیهِم مِنْ آیۀٍ مِنْ آیاتِ ربِّهِم إِال کَانُوا عنْها معرِضِینَ( -4
  » .هاي پروردگارشان برایشان نیاید مگر اینکه از آن رویگردان شدند و هیچ نشانی از نشان«

عین اسلوب عربی به فارسـی  » مِن آیاتِ  «ترجمۀ  در34آیۀ  انند این آیه هم م    در
 مگـر « اسـتفاده از   نـدارد و   مـی   هم وجه التزا  » ما تأتیهم «فعل   برگردان شده است و   

کـانوا عنهـا    «طرفی عبـارت  از نثر معیار هماهنگی ندارد و    با   »إالّ«ترجمۀ   در »اینکه
 زیـرا شـبه فعـل       ،شـد  مـی به گونـۀ ماضـی اسـتمراري ترجمـه           بود بهتر» معرضین

 اسـم مفعـول و    ،  چون اسم فاعـل   ،  دارد را »عرضونَی«حکم فعل مضارع    » معرضین«
  )55/، آذرتاش، آذرنوش(. شوند  می شامل نوعی مفهوم فعلی را، مصدر

آن  از آمـد  میهاي پروردگارشان که برایشان     نشانه یک از  هر« :پیشنهاديترجمۀ  
   ».گرداندند  میروي بر

  ) 62 ()أَفَلَم تَکُونُوا تَعقِلُونَ( -5
  »ورزید؟ پس آیا خِرد نمی«
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 قلب است و   جزم و ،  حرف نفی » لم« مجزوم شده است و   » ملَ« با» تکونوا«فعل  
بـه ماضـی نقلـی منفـی تبـدیل       یـا  و ة منفـی معناي فعل مضارع را یا به ماضی ساد   

ایـن   خبرش فعـل مـضارع و   معنا ماضی است و  در» لم تکونوا «، پس فعل    نماید می
  . باید به گونۀ ماضی استمراري ترجمه شود، فعل مضارع مسبوق به ماضی

  »اندیشیدید؟ میپس آیا ن« یا »ورزیدید؟ میپس آیا خرد ن« :ترجمۀ درست
  ) 66 ()مسنَا علَى أَعینِهِمولَو نَشَاء لَطَ( -6
  » .و اگر بخواهیم هر آیینه چشمان ایشان را نابینا کنیم«

چون این  ،  اشتباه است » آیینه هر«به  » طمسنا«سر   ترجمۀ الم مفتوحۀ تسویف بر    
  :نویسد میاین باره  عباس حسن در. الم تأکید نیست، الم

 ماضی باشد، وارد شدن و نشدن لفظاً و یا معناً و یا فقط لفظاً» لو«اگر جواب «
، ولی ورود »ما«الم بر سرش جایز است؛ خواه ماضی مثبت باشد و یا منفی به 

الم بر سر ماضی مثبت بیشتر از عدم ورود آن است و ماضی منفی درست 
این الم گاهی بر جواب  باشد؛ برخی از نحویان در مورد اینکه  برعکس آن می

جالب و قابل قبولی دارند و معتقدند این الم شود و گاهی نه، نظر  داخل می
کند بر اینکه تحقق  تسویف است یعنی تأخیر، تأجیل و تمهل، زیرا که داللت می

افتد و عدم ورود هم نشان  میجواب از تحقق شرط به مدت طوالنی به تأخیر 
افتد   این است که تحقق جواب از تحقق شرط به مدت کوتاهی به تأخیر میدهنده
  ) 4/465حسن عباس، (» .تر است ش نسبت به هنگام اقتران به الم، کوتاهو زمان

آیـد؛   میاین الم برن قطعیت از  گیریم که به هیچ رو معناي تأکید و        میپس نتیجه   
 از، آمـد   مـی ي ماضی منفی هم درها سر فعل  بر حتماً،چون اگر معناي تأکید داشت   

همـین سـورة     67شـتباه درآیـۀ     همین ا  ترجمه اضافی است و    در» آیینه هر«این رو   
طمـس  «اما نکتۀ دیگر آن است که بین       . شده است  واقعه نیز تکرار   65 آیۀ  و همبارک

ناپدیـد   یعنـی چشمانـشان را    ) 37/قمـر ( )فَطَمـسنَا أَعیـنَهم   ( در »أزال أثره  :الشیء  
: شد میباید ترجمه  لذا، تفاوت هست» حجبه وأخفاه :طمس علی الشیء« ساختیم و

  ) 26/، مؤذن جامی، محمد مهدي(. کشیم مییشان پرده ها مبرچش
  ».کشیم مییشان پرده ها چشم بخواهیم بر اگر و «:ترجمۀ درست
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أَولَیس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ واألرض بِقَادِرٍ علَى أَنْ یخْلُقَ مِثْلَهم بلَى وهو الْخَـالقُ       ( -7
  ) 81( )الْعلِیم
آفریـدگار   ها و زمین را آفرید قادر نیست که مانند آنهـا را بیافرینـد؟ آري او   آسمانآیا آن که  «

  »داناست
الخـالّق   هـو «جملـۀ    در و 2سـت »چرا«زبان فارسی    در» بلی«ترین برابر    مناسب

  . شد میترجمه منعکس  بهتر بود در  لذا،حصر وجود دارد» العلیم
 قادر نیـست کـه ماننـد      ،  آفرید رازمین    و ها  آن که آسمان   آیا« :پیشنهاديترجمۀ  

  ».آفریدگار داناست چرا و فقط او بیافریند؟ آنها را
   

  :سورة الرحمن) ب
  ) 22 ()یخْرُج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرْجان( -1
  ».شود از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج می«
  .  ترجمه شده است ندارد که به گونۀ التزامی وجه التزامی » یخرُج«

   ».آید میمروارید و مرجان بیرون ، آن دو از« :مۀ درستترج
  ) 41 ()یعرَف الْمجرِمونَ بِسِیماهم( -2
  ».شوند گناهکاران از سیمایشان شناخته می«
خـود قـرآن    است و» نشانه«به معناي  » سیما«واژة  ،  هاي لغت  فرهنگتوجه به    با

سِیماهم فِی وجوهِهِم مِنْ   (نماید؛  میتأیید    این مطلب را   29کریم هم در سورة فتح آیۀ       
  . غلط است» هایشان چهره «یا» سیمایشان«این رو ترجمۀ آن به  از .)أَثَرِ السجود

  ».شوند میهایشان شناخته  گناهکاران با نشانه«: ترجمۀ درست
   

  :سورة واقعه) ج
  ) 10 -11( )أُولَئِک الْمقَرَّبون*والسابِقُونَ السابِقُونَ( -1
  ».]درگاه الهی[و پیشگامان پیشتاز، ایشانند مقربان«
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، صافی، محمود(» .براي تأکید در مدح است» السابقون«تأکید لفظی یعنی تکرار     «
بـه گونـۀ   ، مؤکِّـد » الـسابقون «، این ترجمه به جاي توجه به تکرار   ولی در ) 26/112

  . صفت ترجمه شده است
الـسابقون  « :عنـی  ی ، اول است  »السابقون«خبر   دوم   »السابقون«البته گفته شده که     

 ما با توجه بـه  این مضمون است و  آنچه که شبیه به  یا »الی الخیر السابقون الی الجنۀ    
  . شویم  تقدیرگرفتن محذوف میدر این نظر مجبور به تأویل و 

  ».آنانند مقرّبان، آن پیشگامان پیشگامان« :ترجمۀ درست
 )أَوآباؤُنَـا األولُـونَ   *ذَا مِتْنَا وکُنَّا تُرَابا وعِظَامـا أَئِنَّـا لَمبعوثُـونَ         وکَانُوا یقُولُونَ أَئِ  ( -2

)48-47 (  
یا ! شویم برانگیخته می ] زنده و  [ واقعاً ،آیا وقتی مردیم و خاك و استخوان شدیم       : گفتند  و می «

   ».پدران پیشین ما
 طف به صورت حـرف تنویـع  به اشتباه همزة استفهام و واو ع، 48ابتداي آیۀ   در

  . ترجمه شده است» أو«
  واقعـاً ،اسـتخوان شـدیم   خاك و آیا وقتی مردیم و  :گفتند  می و«:  درست ترجمۀ
  ».]نیز[ پدران پیشین ما آیا و !شویم میبرانگیخته 

  ) 55 ()فَشَارِبونَ شُرْب الْهِیم( -3
  ».همچون نوشیدن اشتران تشنه«

در ترجمـۀ مفعـول مطلـق نـوعی کـه             و مفعول مطلق نوعی است   » شرب «واژة
 بلکـه بـه جـاي آن از ادوات      ،کنـیم  میترجمه ن  خود مفعول مطلق را   ،  مضاف است 

یعـیش البخیـلُ فـی    « :مثـل ،  مکنی  میترجمه   مضاف الیه را   نماییم و  میتشبیه استفاده   
این جهان همچـون   بخیل در :الدنیا عیش الفقراء ویحاسب فی اآلخرة حساب األغنیاء   

این  در» .شود میآخرت همچون ثروتمندان حسابرسی      در کند و  میینوایان زندگی   ب
به قرینـۀ آیـۀ    ترجمه نشده و » شاربون« ولی   ،ادات تشبیه استفاده شده    ترجمه نیز از  

  . است  میهاي قرون اولیۀ اسال ترجمه هم شبیه ترجمه حذف شده و، قبل
  ».نوشید میهمچون شتران تشنه « :ترجمۀ پیشنهادي

  ) 75-76( )وإِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمونَ عظِیم*فَال أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ( -4
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خورم و این، اگر بدانید، به راسـتی سـوگندي بـزرگ      هاي ستارگان سوگند می     پس به جایگاه  «
  ».است
» فـاء «حـرف   چـون بعـد از  » ال«این  شود و  میآغاز کالم واقع ن    ي زایده در  »ال«
بایـد   و،   اسـت  ودنش از جهاتی بهتر و اولـی      تواند زایده نباشد که زایده نب      می ،آمده

ـ  آشنایان به رموز قرآنـی از  توجه داشت که بسیاري از مفسران و      د بـودن   تعبیـر زای
 اوج فـصاحت و  کتـابی کـه در   آن را شایـستۀ    و اي در کالم اهللا کراهت دارند       کلمه

ایـن رو بـراي اثبـات       از،  )64/،  يمحمد مهـد  ،  رکنی یزدي ( دانند میبالغت است ن  
انـدکی   را بـا  نظر دو تن از قرآن پژوهـان ارجمنـد  ، نادیده گرفت را» ال«اینکه نباید  

  :میآور میتصرف  دخل و
 15/، تکـویر 40/، معارج38/ي نفی در این آیه و دیگر آیات از قبیل حاقه     »ال «-1
»  أقسمال«که معادل » خورم سوگند نمی«باید نادیده گرفته شود و به جاي  ن90/و بلد
البته در . دهد دقیقاً معناي نفی می » ال«آورد، در صورتی که     » خورم  سوگند می «است  

کنـد، یعنـی تأکیـد        برگشت مـی  » أقسم«درست به   » ال أقسم «این گونه موارد مفهوم     
سوگند بـه جـان شـما    «: رساند، مثالً در فارسی نیز چنین است     بیشتر در قسم را می    

. لویح به سوگند است و حتـی مـؤثرتر از سـوگند خـوردن واقعـی          که ت » خورم  نمی
 در اینجا زایده است، ولی بر فرض صحت چنین قولی مراد آنان     »ال«اند   بعضی گفته 

 سوگند را در قالب نفی آن، که ساختار زبانی ي»ال«این است که در این گونه موارد 
مه ساقط کنیم و آن را را در ترج» ال«اینکه  بخشد؛ نه    عرب و عجم است تحکیم می     

شد و حال که  ذکر می» ال«بایست    واقعاً اگر چنین باشد، در آیه نمی      ! زاید تلقی کنیم  
یابد و حذف آن به معناي   پس ترجمۀ معادل آن هم ضرورت می   ،ذکر گردیده است  

شـود و    بی اعتنایی به کالم خالق و ویرایش دلخواهانۀ مخلوق از کالم او تلقی مـی              
» نادیده گـرفتن و دور انـداختن    «در کالم ادیبان را به معناي       » زاید«ر  کسانی که تعبی  

  . اند اند، نکتۀ اصلی را در نیافته پنداشته
در این آیه ساختار لفظی و معنوي آیۀ پیشین خود را تمـام و کمـال                » ال«وجود  
خورم به جایگـاه   پس سوگند نمی«ورزد، یعنی اینکه     کند و بر آن تأکید می       حفظ می 

اما اینکـه بعـضی   ) دقت کنید(» .ان، خود این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است    ستارگ
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، 68/، مـریم  7/، شـمس  1/نجـم : اند در جاهـاي دیگـر قـرآن از قبیـل             مترجمان گفته 
ذکـر گردیـده   » ال«هایی بدون   سوگند3/ و تین1/، لیل4و2/، فجر17/، تکویر 32/مدثر

گوییم هـر   ادیده گرفت، در جواب میرا باید ن  » ال«آمده  » ال«و در مواردي هم که با       
 این دلیـل نیـز خـالف مـدعاي آنهـا را اثبـات               .سخن جایی و هر نکته مکانی دارد      

در دیگر موارد حکمتی    » ال«در آنجا حکمتی داشته و آمدن       » ال«کند، زیرا نیامدن      می
آورد و مثل دیگر موارد قرار      دیگر و اگر دور انداختنی بود، خداي حکیم آن را نمی          

ها  برد، زیرا عرب استشهاد به شعر عرب هم در این موارد کاري از پیش نمی      . داد  یم
نه به خدا «: گویند ها می گویند که عجم در این گونه موارد در اشعارشان همان را می    

هـاي مختلـف      و امثال آن کـه در زبـان       » خورم  سوگند به جان شما نمی    «و  » سوگند
داشته باشیم، همان را در اشعار  هاي عجمی  لهر توجیهی براي این مثا. فراوان است
  ) 14-26/ محمد علی، ،کوشا(» .گوییم عرب نیز می

» أقـسم  ال« برخی معتقدند  «:است آیت اهللا دکتر محمد صادقی تهرانی معتقد       -2
لَمـونَ  وإِنَّـه لَقَـسم لَـو تَع      *فَال أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجـومِ    (یۀ  آ    به است و » لـَأقسم«به معناي   

، غیـره  عربـی و   هیچ زبانی اعـم از     در :اوالً! کنند  می استناد )75-76 /واقعه( )عظِیم
إنـه  «ولی ، است نفی سوگند »أقسم ال« :ثانیاً . سر فعل نداریمبر د زایاز ي اضافۀ »ال«

 بـر  »أقـسم بمواقـع النجـوم     «بـه    »إنـه « در »ه«ضـمیر    و. است اثبات سوگند » لقسم
سـوگندي   هاي ستارگان آسمان وحی     سم خوردن به فرودگاه   یعنی چون ق   گردد؛ می

 به »أقسم ال«پس هرگز . کنم مین قسم یاد،  به خاطر عظمت این سوگند   ،عظیم است 
 »أقسم ال«ولی  لفظ قسم؛  گاه با،قسم است واو گاه با »أقسم«. نیست »لَأقسم«معناي 
، لغـات دیگـر    ربی یـا  لغت ع  در »أقسم ال« بنابراین نه لفظ قسم؛   و قسم دارد  نه واو 

 هم مـثالً   اگر نیست و  »أقسم ال« حذف کنیم  را »ال« اگر  پس اوالً  .نفی سوگند است  
 برخالف فصاحت قـرآن عمـل      ،معنی کنیم  »أقسم ال« آن را  ما و باشد »لـأقسم«،  آیه

 فـصاحت   ،فضاحت اسـت   این کار ،  نفی قسم کنند   تأکید قسم را   یعنی اگر . ایم  کرده
» أقـسم  ال«معناي آیات همان ،  قرآن در »أقسم ال« م هشت آیۀ  تما وانگهی در . نیست

  ) 206 - 205/صادقی تهرانی، محمد، (. »باشد می
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، پـس « :شود میآیۀ شریف چنین  ترجمۀ این دو ،  توجه به توضیحات باال    پس با 
 سـوگندي اسـت   قطعاً،  بدانید اگر،  خورم و این   میهاي ستارگان سوگند ن     به جایگاه 

   ».سترگ
ونَحنُ أَقْرَب إِلَیـهِ مِـنْکُم ولَکِـنْ ال         *وأَنْتُم حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ  *وال إِذَا بلَغَتِ الْحلْقُوم   فَلَ( -5

  ) 83-87( )تَرْجِعونَها إِنْ کُنْتُم صادِقِینَ*فَلَوال إِنْ کُنْتُم غَیرَ مدِینِینَ*تُبصِرُونَ
نگرید، در  می] به حال محتضر[آن هنگام   ما در پس چرا آن گاه که جان به گلوگاه رسد و ش          «

 و[شـوید   شـما جـزا داده نمـی    بینید؟ پس چرا اگـر  تریم ولی نمی حالی که ما از شما به او نزدیک     
گردانیـد، اگـر راسـت     را باز نمی] جان محتضر[آن ] حیات اخروي در کار نیست  زندگی دوباره و  

   »گویید؟ می
» ترجعونها« سر  است که در واقع بر    حرف تحضیض  83آیۀ   ي نخست در  »لوال«

ي دوم »لوال« معترضه قرار دارد و این میان چند جملۀ در آمده است و  در87آیۀ  در
عد فاصله شدن و بکه به خاطر طوالنی     ) 305-304/ 1،  ابن هشام ( اولی است  تکرار
بـه همـین    .  به جهت تأکید آمـده اسـت       86ابتداي آیۀ    در »ترجعونها« و »لوال«میان  

 »گردانیـد؟  مـی بـاز ن   چـرا « به گونۀ منفـی    هم و  بارا  هت الزم است این دو واژه       ج
ي »لوال«توان   مینیز   و) 50/،  لۀ ترجمۀ آن   مسئ قرآن و  در پدیدة تکرار (. ترجمه کنیم 

  . ترجمه نمود »ترجعونها«ي دوم را همراه با »لوال« همان آیه ترجمه کرد و در اول را
آن هنگام  شما در واه که جان به گلوگاه برسد را آن گپس چ« :ترجمۀ پیشنهادي

 شـما  اگـر بینیـد،     مـی تریم ولی شما ن    نگرید، در حالی که ما از شما به او نزدیک           می
گردانیـد اگـر راسـت     مـی بـاز ن  را ]روح[چـرا آن  هرگز مجـازات شـونده نیـستید،     

  »ید؟گوی می
  

  :سـورة جمعه) د
1- )     سثَ فِی األمِّیِّینَ رعالَّذِي ب وه       الْکِتَـاب مهلِّمعیو زَکِّیهِمیاتِهِ وآی هِملَیتْلُو عی موال مِنْه

  ) 2( )والْحِکْمۀَ
آیات او را بر  اي از جنس خودشان برانگیخت که  سوادان فرستاده میان بی او کسی است که در      «

   ».حکمت به آنان بیاموزد آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و
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ندارنـد   مـی  وجه التزا هاي مضارع مرفوعند و    فعل »یعلِّم یزکّی و ،  یتلوا«سه فعل   
  . اند  ترجمه شده میکه به گونۀ التزا

ـ    کـسی اسـت کـه در       او«: ترجمۀ درست  جـنس   اي از   سوادان فرسـتاده   میـان بی
 کتاب و  و گرداند میپاکشان   و خواند میآنان   بر یات او را   آ  خودشان برانگیخت که  

  ».آموزد می حکمت به آنان
  

  :سورة ملک) هـ
  ) 2 ()الَّذِي خَلَقَ الْموت والْحیاةَ لِیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمال وهو الْعزِیزُ الْغَفُور( -1
کنیـد، و او   همو که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یـک بهتـر عمـل مـی        «

  » .شکست ناپذیر آمرزگارست
باشد واقع شده  میاسم تفضیل که مبهم  پس از  منقول است و   تمییز» عمالً«واژة  

تـوان بـه سـه روش      می تمییز جمله را در اصلو، برطرف نماید  است تا ابهامش را   
  :ترجمه نمود

بـه   توان آن دو را   میگاهی  ،  آید میاسم تفضیل    جمالتی که تمییز پس از     در -1
   ».تر است  خوش اخالقاو :حسنُ أخالقاًهو أ« :مثل، صورت یک کلمه ترجمه نمود

 در و مفعول ترجمه کـرد   یا فاعل و ،  توان به صورت مبتدا     می گاهی تمییز را   -2
 از او صـبر  :منّی صـبراً  هی أکثر« :، مثلچه باشد به همان صورت     هر واقع منقول از  

 و »دجاري کر هاي زمین را خداوند چشمه :فجر اهللاُ األرض عیوناً«،  »من بیشتر است  
  . »شود  میزیاد اتحاد نیروي مسلمانان با :یزداد المسلمون قوةً باإلتحاد«

. کنـیم  ترجمه می »از لحاظِ، ازجنبۀ« گاهی تمییز را با آوردن تعبیراتی از قبیل   -3
  ) 77 -81/طالقانی، سید عبدالوهاب، : ك به. براي اطالع بیشتر ر(

لِیبلوکم أیکـم یعمـل عمـالً        «:این رو ترجمۀ موجود معادل این عبارت است        از
کـه لحـاظ نـشده       قصر وجـود دارد    حصر یا  »هوالعزیزُ الغفور « جملۀ و در » أحسنَ

بایـست   دومـش کـه    خبر »الغفور« اول آن و   خبر »العزیزُ« مبتداست و  »هو« است و 
علَیـهِ  (:آیـات  همچنـین در   و. شـد  میاستفاده   »واو« از ي این دو خبر   ها  میان معادل 

 در توجهی نشده است و به حصر )8/عنکبوت( )إِلَی مرْجِعکُم(  ؛)29/ملک()نَاتَوکَّلْ
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وهو الْعلِـیم  ( ؛)5/روم()وهو الْعزِیزُ الرَّحِیم  ( ؛)5/عنکبوت()وهو السمِیع الْعلِیم  ( :آیات
 دوم خبـر هـم بـه    هم به حـصر و     )42/دخان()هو الْعزِیزُ الرَّحِیم  ( ؛)54/روم()الْقَدِیر

  3. توجهی شده است بی
بیازمایدتان کـه کـدام یـک        آفرید تا  زندگی را  همو که مرگ و   «:  درست ترجمۀ

  ».آمرزگار و اوست شکست ناپذیر و، نیکوکارترید
  ) 14 ()أَال یعلَم منْ خَلَقَ وهو اللَّطِیف الْخَبِیر( -2
  ».زترین امور دانا و آگاه استحالی که او به ری داند، در آیا کسی که آفریده است نمی«

 همراه با خود موصول به گونۀ یک اسم ترجمه نمود و           شود صلۀ موصول را    می
 است که نادیده گرفتـه شـده اسـت و     داراي حصر  »اللطیف الخبیر  هو«جملۀ حالیۀ   

چـون آغـاز    ،  نشان داده شده که پسندیده نیست      »حالی که  در« حال با ،  آن افزون بر 
 و) 9/،  آذرتاش،  آذرنوش(چندان فصیح نیست     »کهحالی   در« باترجمۀ جملۀ حالیه    

 برابـر  »للطیـف ا« بـراي واژة  نیز آن بهره بگیریم و    جایی که ناچاریم باید از     فقط در 
  . خوبی گزینش نشده است

  »داند؟ مین، آگاه است باریک بین و اي که فقط او آفریننده آیا«: ترجمۀ درست
در حـالی    « با )فَأَخَذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالِمونَ   (؛  عنکبوت 14آیۀ   همچنین حال در  

که بهتر » بودند حالی که ستمکار در، گرفتشان طوفان فرو و«؛ ترجمه شده است »که
 و، »گرفتـشان  توفان فرو ،  بودند که ستمکار  آنان را  و« :شد میبود این چنین ترجمه     

حـروف مخـصوص     ازاین حـرف  زیرا درست نیست؛» ط« با   4»توفان«نوشتن واژة   
 و جعفر، یاحقی(. نیست عربی جایز هاي غیر کلمه بردن آن در   به کار  عربی است و  

  ) 64/، مهدي محمد، ناصح
 )أَفَمنْ یمشِی مکِبا علَى وجهِهِ أَهدى أَم منْ یمشِی سـوِیا علَـى صِـرَاطٍ مـستَقِیم                ( -3

)22 (  
است یا کسی که راست و ایستاده بـر راه راسـت    تر افتهه یرود را آیا کسی که نگونسار راه می «

  »رود؟ می
 براي  نیز و شد میبه نکره بودنش توجه      شایسته بود  نکره است و   »صراط «واژة

بلکه ، »یذهب« یعنی »رود می« چون، شایسته نیست »رود می«دوم برابر  »یمشی«فعل  
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 نیز »سویا«ترجمۀ  در، ها این برافزون و شد میانتخاب  »دارد میگام بر«بهتر بود برابر  
  .حشو هست

کسی که  است یا  تر ه یافته را رود میکسی که نگونسار راه      آیا «:ترجمۀ پیشنهادي 
  »دارد؟ میراهی راست گام بر راست قامت بر

یجِیرُ الْکَـافِرِینَ   فَمنْ( : ملک هم به نکره بودن واژه توجهی نشده است       28 آیۀ در
عـذابی  «کـه بایـد   » دهـد؟   درد آور پناه مـی    عذاب  کافران را از    ] شما[ چه کس  «:)مِنْ عذَابٍ 

  . شد میذکر » دردآور
  ) 30 ()قُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَصبح ماؤُکُم غَورا فَمنْ یأْتِیکُم بِماءٍ معِینٍ( -4
  »آورد؟ به نظر شما اگر آب شما در زمین فرو رود، چه کسی براي شما آب روان می: بگو«

شایسته بود   این رو  از،  افزودة مترجم است  » زمین در«ترجمۀ این آیۀ شریفه      در
چنین  جا نیز این  نای  ،  هاي مترجم داخل قالب قرارگرفته      همانند آیات دیگر که افزوده    

 چنـین اسـت و    این» خلق« و »باطل حق از «  نیز واژگان  17 سورة نبأ آیۀ   در. شد می
  . شده استن سخن آفریده از سخن آفریننده جدا

چه کسی ،  رود فرو] زمین در[ به نظر شما اگر آب شما        :بگو«: ترجمۀ پیشنهادي 
  »آورد؟ میبراي شما آبی روان 

  
  :سورة نبـأ) 6

  ) 14 ()وأَنْزَلْنَا مِنَ الْمعصِرَاتِ ماء ثَجاجا( -1
   ».فرستادیم تراکم ابرها آب باران فرو از و«

) 2/85،  ابـن منظـور   (» .شدید اإلنصباب جدا   :اجثج مطر «:اند لغت نویسان نوشته  
و ) 2/282طریحـی،   (» .وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً یعنی متدافقا وقیـل سـیاال          «
 یعنی ابرها چون »المعصرات «:ابواسحاق گفته است و ابرهاي باران زا :»المعصرات«

یعنی ابرهـایی   » المعصرات« نیز و) 238و9/237،  ابن منظور ( ریزد  می آن آب فرو   از
  ) 3/406طریحی،  (.که زمانشان رسیده که ببارند

   ».فرستادیم باران فراوان فرو، ابرهاي باران زا از و« :ترجمۀ پیشنهادي
  ) 32 ()حدائِقَ وأَعنَابا( -2
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  ».هایی ها و تاکستان باغ«
رشـید  ،  میبـدي ( حصار داشـته باشـد     گویند که دیوار و    میهایی    به باغ  »حدائق«

 »هاي حـصارین  باغ«این رو اگر همچون آیت اهللا مشکینی برابر    از،  )10/357،  لدینا
  ) ذیل آیه، علی، مشکینی(. بهتر بود، شد میبراي آن انتخاب 

  ».هایی تاکستان هاي حصارین و باغ«: ترجمۀ پیشنهادي
  

  :سورة عنکبوت) 7
ک یئِسوا مِنْ رحمتِـی وأُولَئِـک لَهـم عـذَاب           والَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ ولِقَائِهِ أُولَئِ     ( -1

الْخَاسِرُون(...) 23( )أَلِیم مه کَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِکاطِلِ ونُوا بِالْبالَّذِینَ آم52 ()و (  
انـد و   هاي خدا و دیدار او کافر شدند، اینان از رحمت من نومیـد شـده       و کسانی که به نشانه    «

و کسانی که به باطل ایمان دارند و به خدا کافرند، اینـان           «...» شان عذابی دردناك است   ایشان برای 
  ».همان زیانکارانند

 و» الـذین «یعنـی    رابطی است میـان مبتـدا      »اولئک لهم عذاب ألیم   « در» اولئک«
نیـا   مـی  کری آقـاي . عل دیگري نیست و نباید ترجمه شود      معمول ف ،  خبرش که خود  

  :نویسد می
اسـماء   و ضـمایر  غالبـاً  -زبـانی  برخی عناصـر ، ر جمالت اسمیۀ عربی   بیشت در«
خـود معمـول یـک      ،  وقتی این رابط  . کنند  می ارتباط ایجاد  خبر و میان مبتدا  -اشاره

 در زیرا برگرداندن این گونه روابط به زبان فارسی صحیح نیست؛        ،  نباشد فعل دیگر 
چنین ارتبـاطی  ، ربطی غیر شناسۀ افعال دیگرِ یا »است« فعل ربطی ،  جمالت فارسی 

رابـط  ، توجیـه نحویـان   ته و فجمالت اسمیه که به گ     بسیاري از  در. کند  می ایجاد را
برگرداندن  در می  هیچ مترج  تقریباً،  است مضمر مقدر یا ،  خبر محذوف  و میان مبتدا 

  میمترج کمتر،  اتفاقی این موارد  جزه  لیکن ب . افزید میرابطی ن  خود از،  آن جمالت 
 را نوعی تأکید یا ها که غالباً این گونه رابطه چرا، ین روابط کوشیده استحذف ا در

، اسـت  تذکار ترین رابطی که شایستۀ توجه و      شایع. اند مبتدا تلقی کرده   تکرار مجدد 
» اولئک«حذف ) 2/575، ابن هشام  :ك.ر. (است »الذین« خبر در» اولئک« اسم اشارة 



 

 

 

224 

           
ال 

س
پ

انز
هم

د
/ 

اره
شم

57/ 
هار

ب
 

13
88

 

 چـرا  نیا، مرتضی، کریمی(» .تراست ناسب بلکه مبی اشکال و،  ترجمۀ این اسلوب   در
   )، با تصرف35-34/ترجمه نکنیم و چرا؟، 

 اینـان از  ،  دیدارش نگرویدنـد   هاي خدا و    کسانی که به نشانه    و«: ترجمه درست 
کـسانی کـه     و«... » . دردناك است  اي  برایشان شکنجه  و اند  من نومید شده   بخشایش

  ».زیانکاران اننداین، نگرویدند به خداوند و به باطل گرویدند
  

  :سورة دخان) 8
  ) 8( )ربکُم ورب آبائِکُم األولِینَ( -1
  ».پروردگار ما و پروردگار پدران نخستین شما«

  . غلط چاپی هست» ربکم«ترجمۀ  در
  ) 14()وقَالُوا معلَّم مجنُونٌ( -2
  ».آموخته اندش، دیوانه است: و گفتند«

 »هـو « دوم مبتـداي محـذوف     به ترتیب خبر اول و    » مجنون« و »معلَّم« هاي  واژه
هم اسم مفعولند که باید به گونۀ صفت  دو هر و) 657/،  محمد ،سیدطنطاوي( است

  . مفعولی فارسی ترجمه شوند
  ».دیوانه است آموزش دیده و :گفتند و« :ترجمۀ درست

دسـت   مترجمـان گرانقـدر و     ثمـر متـرجم،      هاي پـر    تالش دیگر از  پایان بار  در
 بـراي ایـشان و   تـشکر نمـوده و   کاران انتشار این مجموعۀ ارزشمند قدردانی و    اندر
  . آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین  و.خادمان قرآن آرزوي توقیق دارممی تما

  
  

  :ها پی نوشت
ات عـ اساس اطال  فهرست نویسی بر  : شناسنامه این مفاتیح به شرح زیر است      . 1

 اشـرفی، . ب. آستان قدس، متـرجم   . الفها    زیارتنامه. 3عاها  د. 2سورقرآنی  . 1 :فیپا
  . عنوان. د) انتشارات آستان قدس رضوي( شرکت به نشر. ج. مصطفی، خطاط

  297/772      8/267/ق9م7041
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  1385ج ي 
  م85-20708 ملی ایران کتابخانۀ

  1386/ چاپ اول
 978-964-02-0893-9:شابک

، »قـرآن کـریم    معنـاي آن در     بلـی و   جایگـاه «رضـا،    انصاري، محمـد  : ك. ر. 2
  . 10-23 ص، ش1381، سال ششم، شماره اول، 11ترجمان وحی، پیاپی 

بازگـشت  «، »توکـل کـردیم   او فقط بر « : درست این آیات چنین است     ترجمۀ. 3
 اوسـت شکـست ناپـذیر و       و«،  »و اوست شنوا و دانـا     «،  »شما فقط به سوي اوست    

 . »مهربان است شکست ناپذیر و تنها او و« و »توانا اوست دانا و و«، »مهربان
 باشـد و   کلدانی مـی اصلش سریانی یا واژگان دخیل به عربی است و   یکی از . 4

. طریـق سـریانیان وارد زبـان عربـی شـده اسـت             حقیقت از  شاید هم عبري که در    
م، 1988، چـاپ دوم، دارالجیـل، بیـروت،    اللغـۀ الربیـۀ کـائن حـی      زیدان، جرجی،   (

  ) 64ص
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  :مآخذمنابع و 
، چـاپ پـنجم، تهـران، مرکـز نـشر دانـشگاهی،         2آموزش زبان عربی  آذرنوش، آذرتاش؛    .1

  . ش1373
احیاء  ، تحقیق علی شیري، چاپ اول، بیروت، دار لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرّم؛       .2

  . م1988التراث العربی، 
میـد،  ، تحقیـق محمـد محیـی الـدین عبـد الح           مغنی اللبیب عن کتب األعاریب    ابن هشام؛    .3

  . م2001بیروت، المکتبۀ العصریۀ، 
  . ش1384، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ناصرخسرو،  النحو الوافیحسن، عباس؛ .4
  .19-21ش، 1374، 8، شمارهبینات، »3نکات قرآنی«خرمشاهی، بهاء الدین؛  .5
، لطایفی از قرآن کریم برگزیده از کشف األسرار و عدة األبراررکنی یزدي، محمد مهدي؛    .6

  . ش1374 هفتم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ
 لبنـان  ، چاپ اول، بیروت، مکتبـۀ  معجم إعراب الفاظ القرآن الکریم    طنطاوي، محمد؛    سید .7

  . م1994ناشرون، 
، 43 و42، شمارههاي قرآنی  پژوهش،  »پاسخ به نقد ترجمان قرآن    «صادقی تهرانی، محمد؛     .8

  .182-213ش، 1384
، نرم افزار قرآنی جامع تفاسیر     فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه      ؛ الجدول   صافی، محمود   .9

  . 11/2نور، نسخه
، تحقیـق سـید محمـد حـسینی، چـاپ اول، تهـران،              مجمع البحرین طریحی، فخر الدین؛      .10

 . ش1386المکتبۀ المرتضویۀ، 
 ، مقدمه آقا بـزرگ تهرانـی، بیـروت، دار    التبیان فی تفسیر القرآن  حسن؛ بن   وسی، محمد ط .11

  .تا ء التراث العربی، بیاحیا
، 9شماره، ترجمان وحی،  »پدیده تکرار در قرآن و مسئله ترجمه آن       «نیا، مرتضی؛     کریمی  .12

   .32-60ش، صص1380
ش، 1376،  2شـماره ،  ترجمان وحـی  ،  »چه را ترجمه نکنیم؟ و چرا؟     «ــــــــــــــ ؛     .13

  .26-39صص
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ترجمان ،  »م از قرآن کریم   سالمعرفی و نقد ترجمه تفسیري فیض اال      «کوشا، محمد علی؛      .14
  .15-98ش، صص1382، 14شماره، وحی

، 18، شماره وقف میراث جاویدان   ،»قرآن کاربرد حروف در  «مؤذن جامی، محمد مهدي؛       .15
   .14-27ش، صص1376

قرآن کـریم الهـادي،    ، چاپ اول، قم، مرکز چاپ و نشرترجمه قرآن کریممشکینی، علی؛    .16
  . ش1385

، تصحیح علی اصغر حکمت، نـرم افـزار         ألسرار وعدة األبرار  کشف ا میبدي، رشیدالدین؛     .17
  . 11/2قرآنی جامع تفاسیر نور، نسخه

، چـاپ یـازدهم،   راهنماي نگارش و ویرایشیاحقی، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي؛         .18
  . ش1372مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، 

  
  


