
 

  
  
  
  
  
  

قرآن کريم با ترجمه صالحي نجفآبادي*�  
  

● جويا جهانبخش  
  

در سالهاي اخير قرآن شناختي، عموماً، و ترجمه قرآن کريم به زبان فارسي، خصوصاً، در کشـور
ما رونق و روايي چشمگيري يافته است. هر از گاهي ترجمهاي فردي يا گروهي از قرآن کريم به بازار 
اگر خـود متصـوّر باشـد! ـ  دانش و فرهنگ عرضه ميگردد و البته هنوز تا سرحد کفايت و بسندگي ـ

راهي دراز باقي است.  
ديدن و بررسيدن ترجمههايي که تازه به تازه و نو به نو از براي قرآن کريم سامان داده ميشـوند
و طبع را به زيور خويش ميآرايند، ضرور است. زين رو، اگر بيش از ده ترجمه امروزين متداول را نيـز
در دسترس داشته باشيد، خاصّه اگر در حيطة اسـالمپژوهـي تفحّـص و تفـرّس مـيکنيـد، بـاز بايـد
ترجمههاي ديگر بجوييد و گاه در گزارش معناي آيهاي يا واژهاي با آن ترجمهها نيز مشورت کنيد.  
يکي از تازهترين ترجمههاي قرآن کريم که سالي است به بازار کتاب گام نهاده، ترجمهاي اسـت

از «مرکز فرهنگ و معارف قرآن» (وابسته به «دفتر تبليغات اسالمي حوزة علميّه قم»).  
ترجمـه  در نگاه نخست، اين ترجمه، ترجمهاي گروهي مينمايد. بنابر توضيحي که در پيشـگفتار
آمده، هنگامي که «مرکز فرهنگ و معارف قرآن» يادداشتهـاي قرآنـي آقـاي هاشـمي رفسـنجاني

(رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام) را با کوشش پيگير گروهي سامان ميداده و تکميل مينموده 
و به انتظار آنها تحت عنوان تفسير راهنما (که در بيست جلد به پايان رسـيده) اشـتغال داشـته اسـت،
اندک اندک ضرورت همراه شدن ترجمه آيات با تفسير ياد شده که به تدريج انتشار مـييافتـه اسـت،

                                                 
ترجمـه قـرآنکـريم جهان کتاب، سال سيزدهم، شماره 1 و 2، فروردين و ارديبهشت 1387. نوشتار حاضر نقدي است بـر .*
مرکز فرهنگ و معارف قرآن. رسمالخط مرکز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران. چ : 1. قم: بوستان کتاب (مرکز چـاپ

نشر دفتر تبليغات حوزه علميه قم)، 1385. 
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خودنمايي ميکند و با تالشي سه ساله ترجمه حاضر فراهم ميآيد که نخست در تفسير راهنمـا مـورد
استفاده قرار گرفته و اينک به صورت مستقل طبع و نشر گرديده است.  

«مرکـز فرهنـگ و معـارف مراحل شکلگيري ترجمه را از قلم آقاي علـي خراسـاني، سرپرسـت
قرآن»، بخوانيد:  

البيـان، مجمـع «1. هسته اصلي ترجمه، براساس تفاسير معروف شيعه و اهل سنت، مانند: تبيان،
و...، توسـط حجـتاالسـالم و المسـلمين نعمـتاهللا  التنـويرّ و التحريرّ کشاف،ّ طبري، تفسير الميزان،

صالحي شکل گرفت.  
2. تصحيح، ويرايش و بازسازي ترجمه در دو نوبت، يک بار همراه با ترجمه تـدريجي قـرآن و در
نشستهاي مشورتي با مترجم ارجمند، و بار ديگر پس از پايان يافتن ترجمه، به وسيلة حجتاالسالم 

والمسلمين محمدرضا انصاري انجام شد.  
3. بررسي و بازنگري ترجمه به وسيلة چندتن از اعضـاي گـروه تفسـير راهنمـا، همـراه بـا ارائـة

پيشنهادهاي اصالحي انجام شد که بخش عمده آنها در اصالح نهايي مورد توجه قرار گرفت.  
4. چون تدوين اين ترجمه در اصل با هدف درج آن در تفسير راهنما بود، طبعاً در برداشـتهـاي

تفسيري، نظر گروه تفسير مورد توجه قرار گرفت تا ترجمه آيات با تفسير آنها هماهنگ باشد.  
5. پس از پيمودن مراحل پيشين، بـراي حصـول اطمينـان بيشـتر، حجـتاالسـالم و المسـلمين
ابوطالب طالبي (عضو گروه تفسير راهنما) ترجمه را از آغاز تا انجام به دقت بررسي و پيشـنهادهايي را
مطرح کردند که بخش عمده آنها با مشورت و رايزني با مصـححّ و ويراسـتار محتـرم رعايـت شـد.     » 

(پيشگفتار پيشگفته).  
از اين گزارش دو نکته کتابشناختي مهم در باب اين ترجمه مستفاد ميگردد:  

يکي آنکه ترجمه حاضر، ترجمه مترجمي واحد است که در مراتب مختلف مـورد ويـرايش چنـد
ويراستار قرار گرفته و در بهرهاي از همين ويراستاريها نيز همان مترجم واحـد حضـوري متشـخص

داشته است.  
تلقي نويسنده پيشگفتار از اين ترجمه نيز قاعدتاً چنان است که اشاره شد؛ چه از همـان ترجمـان

ـ  ـ و نه بيشـتر معين با عنوان «مترجم ارجمند» ياد کردهاند و پيداست مترجم اين ترجمه را يک نفر
ميدانند.  
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دوم آنکه مترجم، آقاي نعمتاهللا صالحي است، يعني همان کسي که ترجمان واحد اين مصحف 
کنجـي از شريف به شمار ميآيد و بنا بر عرف نشر بايسته مينمود نام او به عنـوان ترجمـان، نـه در

پيشگفتار، که حتي بر روي جلد بيايد.  
باري، گذشته از شايستههاي حقوقي و بايستههاي اخالقي مربوط به نام مترجم، اين پرسـش بـه

ذهن ميآيد که: کدام «نعمتاهللا صالحي»؟  
اغلب کساني که در دهههاي اخير با کتاب و قلم و سواد و بياض در عرصة دين سروکاري جـدّي
داشتهاند، از نام «نعمتاهللا صالحي» به ياد مرحوم نعمتاهللا صالحي نجفآبادي، نويسنده کتاب غوغـا
«نعمـتاهللا صـالحي نجـفآبـادي»  برانگيز شهيد جاويد ميافتند. آيا اين «نعمتاهللا صالحي» همـان

است؟ پس چرا پسوند «نجفآبادي»اش که بدان اشتهار تام دارد، حذف گرديده؟  
شنيده بودم که مرحوم صالحي نجفآبادي با گروه تدوين تفسير راهنمـا همکـاري جـدي داشـته
است. آيا بخشي از آن همکاري، مشارکت در همين ترجمـه مـتن قـرآن کـريم بـوده و اينـک از راه
احتياط و از رهگذر تشخيص مصلحت به آوردن نام او در پيشگفتار ترجمـه و بـه نحـوي نـه چنـدان

روشن و گويا بسنده شده است؟  
آنکـه نوشـتهاي از فاضـل   پاسخ روشني براي چنين پرسشها که به خاطر مـيخليـد نداشـتم تـا

قرآنپژوه، حجتاالسالم محمدعلي کوشا، پرتوي بر تيرگيها افکند. ايشان در مقالهاي تحـت عنـوان
«آثـار  «سيري در زندگي، انديشه و آثـار آيـتاهللا شـيخ نعمـتاهللا صـالحي نجـفآبـادي» در ضـمن

مخطوط» مرحوم صالحي به «ترجمه قرآن کريم» اشاره کرده و نوشتهاند:  
«اين اثر ترجمهاي اجتهادي، مستقل، دقيق و در نوع خود کم نظير است. آن مرحوم ويـرايش آن
را براي چاپ به اين جانب سفارش کردند و بنا بود نشر کوير آن را چاپ نمايـد، ولـي دفتـر تبليغـات
اسالمي قم خود را مالک آن دانست و مانع چاپ آن شد. آنها با اعمال سليقة شـماري از نويسـندگان

خود، ميخواهند آن را به نام دفتر تبليغات چاپ کنند.»1  
ترجمـهاي کـه پـيش روي ماسـت، ترجمـه مرحـوم صـالحي قضيه تا حدودي آفتابي شد. پـس
نجفآبادي است و اين بر اهميتّ آن ميافزايد (هرچند از دامنة تصرفات ديگران در آن بياطالعيم).  
مرحوم صالحي گرچه گاه لغزشهاي تحقيقي يا روش شناختي بارز داشته2 (و کدام پژوهنده است 
که بيش يا کم بدين لغزشها گرفتار نباشد؟) مردي متتبع و نوجو و نکته بين بود و همـين خصـائص

آثار او را حتي براي مخالفـان بصـيرش خوانـدني و قابـل اسـتفاده مـيکـرد. حسـاب عـوامزدگـان و  
عوامفريبان البته جداست که اغلب نه بصيرند و نه خواهان بصيرت.  
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به قطع و يقين در کار ترجمه قرآن نيز او از نوجويي و نکتهبيني برکنار نبوده و همين بـر اهميـت
ترجمه او افزوده است.  

ترجمه کنوني، به همراه مصحف آسان خوان (يعني مصحفي که بـا شـيوههـاي خـاص در ثبـت
حرکات و نشانهها براي آسانتر شدن قرائت متن قرآن کريم ساماندهي شده) منتشر گرديده است.  

اگر چه کامة اين گفتار، نقد و بررسي جامع اين ترجمه نبوده است و نميتواند بود، سزاوار است با 
بررسي نمونههايي چند از ترجمه آيات، آن هم از جايهاي مختلف قرآن کريم، خوانندگان ارجمنـد را
به کم و کيف و چون و چند قلمگرداني ترجمان (و ويراستار) در اين کار، آشناتر سازيم و گوشـههـايي
از محاسن و معايب آن را به نمود آوريم؛ البته فارغ از تفسير راهنما؛ چرا که اکنون اين ترجمه نيز بـه

صورت مستقل به بازار آمده است.  
بيترديد آنچه در اينجا رقم ميخورد، جز اشارتي يا تنبيهي در شمار نخواهد آمد و پرونـدة نقـد و

بررسي اين ترجمه همچنان باز خواهد ماند.  
* در ترجمه «... و ما رميت اذ رميت و لکنّ اهللا رمي...» (س8، ي 17) نوشتهاند: «... و هنگـامي

که تو [اي پيامبر، مشتي شن به سوي کافران] افکندي، تو نيفکندي، بلکه خدا افکند،...».  
«رمي» به معناي انداختن و گاه به معناي تيرانداختن (از کمان و مانند آن – و در عربي امروز: از 
«رمـي» را در ايـن آيـه نيـز بـه سالحهاي گرم) است. از همين روي برخي از مترجمان قرآن کـريم

معناي «تيرانداختن» گرفتهاند:3  
- «... و چون تيرانداختي، به حقيقت تـو نبـودي کـه تيـر مـيانـداختي، بلکـه خداونـد بـود کـه

ميانداخت...» (استاد خرّمشاهي).  
- «... آنگاه که تيرانداختي، تو نينداختي. که خدا خود انداخت،...» (استاد دکتر امامي).  

- «... هنگامي که به سوي دشمنان تير پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خدا پرتاب کرد...» 
(آقاي حسين انصاريان).  

- «... و چون تيرافکندي، تو نيفکندي، بلکه خداوند افکند...» (استاد گرمارودي).  
بنابر قول مشهور، آيه نگرنده است به ماجرايي تاريخي؛ و آن اين است کـه پيـامبر اکـرم(ص) در
پيکار بدر مشتي خاک و سنگريزه برگرفت و به سوي لشکر مشرکان انداخت و نفرين فرمود. گفتهانـد
به طرزي اعجازآميز آن ذرات خاک و سنگريزه به روي و چشم مشرکان رسيد و زمينهساز شکسـت و
93/5؛  شيخ طوسي، تحقيق احمد حبيـب قصـيرالعاملي، هزيمت ايشان گرديد (تفصيل را، نگر: التبيان
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مؤسسـة  طبرسـي، ط. الجامع زمخشري، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، 149/2؛ و: جوامع و: الکشاف

کاشاني، ط. شعراني، صص 173 و 174).   الصادقين النشر االسالمي، 13/2؛ و: منهج
بر اين بنياد، «رمي» در آية ياد شده، «افکندي» است (که مراد افکندن همان خـاک و سـنگريزه

باشد)، نه «تيرانداختن».  
از مترجمان معاصر آقايان مسعود انصاري و دکتر محمد صادقي تهراني (ترجمان وحـي، شـکرانه،
نور، احسان، 1384 هـ . ش، ص 337) و  1385 هـ . ش، ص 179) و دکتر مصطفي خرم دل (تفسير
کساني جز ايشان بدين دقيقه متفطن بودهاند. خوشبختانه در ترجمه مورد بحث ما نيز اين دقيقه مورد 

توجه واقع شده است.  
* در ترجمه «اطلع الغيب ام اتخذ عندالرحمن عهدا» (س 19، ي 78) نوشتهاند: «آيا برغيب آگاه 

شده يا در پيشگاه [خداي] رحمان عهدي گرفته است؟».  
الشـفاعة اال مـن اتخـذ عنـدالرحمن عهـدا» (س 19، ي 87)  همچنين در ترجمه «ال يملکـون

آوردهاند: «آنان اختيار شفاعت ندارند، مگر کسي که در پيشگاه [خداي] رحمان عهدي گرفته است.»  
تعبير «در پيشگاه» که به ازاي «عند» در متن آيات برگزيدهاند، اختياري مناسب و بجـا بـه نظـر

ميرسد.  
«از خـدا (خداونـد)... پيمـان گـرفتن» (ترجمـههـاي اسـتاد در برخي ترجمههاي معاصـر، تعبيـر
خرمشاهي و استاد گرمارودي و مهندس طاهري)، يا «از سوي [خداوند]... عهد گرفتن» (ترجمه آقاي 
مسعود انصاري، مورد نخست)، يا «پيماني از سوي [خدا]... دريافـت کـردن» (ترجمـه آقـاي حسـين

انصاريان، مورد نخست)، آمده است؛ که از عبارت عربي دور شده و مفاد «عند» را نميرساند.  
در برخي ترجمهها، تعبير «از نزد خداي پيمان گرفتن» و «نزد خدا پيمان گرفتن» (ترجمه اسـتاد
«از نـزد امامي)، يا «از نزد [خداوند]... عهد گرفتن» (ترجمه آقـاي مسـعود انصـاري، مـورد دوم)، يـا
[خدا]... پيمان گرفتن» (ترجمه آقاي حسين انصـاريان، مـورد دوم)، آمـده اسـت کـه بـيش از انـدازه

تحتاللفظي و نامأنوس به نظر ميرسد.  
* در ماجراي رويارويي حضرت موسي(ع) بـا جـادوگران و زمـاني کـه جـادوگران ريسـمانهـا و
عصاهايشان را افکنده بودند و به جادو اين ريسمانها و عصاها را جنبان فرا مينمودند، وقتي حضرت 
موسي در دل خود بيمي مييابد، خداوند به او ميفرمايد: «ال تخف انّـک أنـت األعلـي» (س 20، ي 

68). در ترجمه حاضر، به ازاي اين عبارت نوشتهاند: «نترس که تو خود برتري».  
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عبارت «که تو خود برتري» را بايد از گزينشهاي بجا و از امتيازات اين ترجمه قلم داد.  
زمخشري، ذيل همين آيـه) در عبارت عربي قرآن کريم، از رهگذر تکرار ضمير و... (نگر: الکشاف
نوعي تأکيد و تشديد صورت بسته است که ميبايست در عبارت فارسي ترجمه نيز بازتاب مييافته؛ و 

نحوة تعبير ترجمان اين ترجمه تا حدودي بازتابانندة اين تأکيد است.   
بعض عباراتي که مترجمان ديگر اختيار کردهاند، نظير «مترس که تو برتري» (استاد خرّمشاهي)، 
«مترس که تو [در موضع] برتر هستي» (مهندس طاهري قزويني) و...، يا هيچ تأکيـد و تشـديدي را

فرا نمينماياند يا در رسايي همپاي عبارت مختار ترجمه مورد گفتوگو نيست.  
* در ترجمة «لهم فيها ما يشاؤون خالدين کـان علـي ربـک و عـداً مسـؤوال» (س 25، ي 16) 
نوشتهاند: «جاودانه هرچه بخواهند در آنجا برايشان [فراهم] است. [ايـن] وعـدهاي اسـت بـر عهـدة

پروردگارت که درخواست شدني است.»  
هم «جاودانه» و هم «درخواست شدني» ـ بهرغـم تعـديل پـذيري لفظـياش کـه از آن سـخن
ـ از اختيارهاي مناسب و امتيازهاي اين ترجمه در مقايسه با برخي ترجمههاي ديگـر بـه خواهم گفت

شمار ميآيند.  
«خالدين»، از ديدگاه نحو عربي، حالت است؛ کما اينکه «جاودانه» قيد زمان و ترجمه سزاوار آن 

در اين مقام است.  
«حقيقـاً «و عداً مسؤوال» نيز «وعدهاي بازپرسيدني» است يا به تعبير بعض تفسيرنويسـان قـديم

شـبّر،  بأن يسأل» (االصفيي فيض، تحقيق درايتي و نعمتي، 863/2) و «من حقه ان يسأل» (تفسير
ط. أسوه، ص 544).  

البته شايد همين «بازپرسيدني» که نوشتيم، از «درخواست شدني» بهتر و روانتر باشد.  
* در ترجمه «و ليس عليکم جناح فيما أخطأتم به ولکن مـا تعمـدت قلـوبکم و کـان اهللا غفـورا

رحيما» (س 33، ي 5) آوردهاند: «و بر شما در آنچه به خطا انجام دادهايـد، گنـاهي نيسـت، ولـي در 
مورد آنچه دلهايتان بدان تعهد داشته، است [مسئوليد]، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.» (قـالب

و افزونة درون آن از خود ترجمه است).  
«تعمـد» بـوده گذشته از واژه تأمل برانگيز «تعهد» که احتماالً نادرستي چاپي اسـت و در اصـل

«ولـي در مـورد آنچـه…»، از  است، پاسداشت ريخت اصلي کالم در پارة «ولکن ما…»، با عبـارت
امتيازات اين ترجمه محسوب است.  
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ترجمه عبارت بلند (از «وليس…» تا به پاران) در برخي ترجمههاي برجسـته و ممتـاز معاصـر از
اين قرار است:  

ترجمه استاد دکتر ابوالقاسم امامي: «در آنچه به خطا گفته باشيد بر شما گناهي نيست، مگر آنچه 
دلهاتان آهنگ کرده باشد. خداوند آمرزگار و مهربان است.»  

در کنار استواريها و درستيها و باريکيهاي ترجمه حاضر، سستيهـا و نادرسـتيهـايي نيـز بـه
چشم ميرسد که گاه به ويژه از ترجمهاي که به چند آب ويـرايش و تهـذيب شسـت و شـو گرديـده

باشد، سخت تعجبّ انگيز مينمايد. چند نمونة خرد و کالن از سستيها يا نادرستيها را بنگريد:  
«زنـدگي دنيـا» ترجمـه  * «الحيوة الدنيا» (س 3، ي 117) را مانند بسياري مترجمان ديگـر بـه

«زنـدگاني فـرودين» يـا کردهاند؛ حال آنکه «دنيا» در اينجا صفت «حياة» اسـت و بايـد آن را بـه

چيزي از اين دست ترجمه کرد.  
* در سورة آل عمران در وصف گروهي از دسوتنمايان ميخوانيم: «... و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا 

خلوا عضواّ عليکم األنامل من الغيظ...» (س 3، ي 119).  
در ترجمه آن نوشتهاند: «... و هنگامي که با شما برخورد ميکنند، ميگوينـد: ايمـان آوردهايـم، و

چون به خلوت ميروند، از شدّت خشم سرانگشتانشان را بر ضدّ شما به دندان ميگزند...».  
سرانگشت خويش را بر ضد کسي به دندان گزيدن، يعني چه؟! برخي از مردمان عادت دارنـد بـه
قـرآن هنگام خشم يا افسوس و پشيماني دست يا انگشت خويش را به دندان بفشـارند و ايـن تعبيـر

طوبي، 163/2).   الکريم، 208/2؛ و: نثر القرآن ناظر به همين است (سنج: معجمالفاظ
نظير اين تعبير در فارسي، «انگشـت خاييـدن» و «انگشـت گزيـدن» اسـت کـه در نظـم و نثـر

سخن، 635/1 و 636).   بزرگ فصحاي فارسي زبان نيز به کار رفته است (نگر: فرهنگ
پس ميتوان به فارسي درست و سرراست و شيوا و رسا نوشت: «... و چون تنها شوند از خشم بـر

شمايان انگشت بخايند...».  
يا آنسان که برخي از مترجمان معاصر نوشتهاند، ميتوان چنين گفت:  

- «... و چون تنها شوند، سرانگشـتان خـويش را از غـيظ شـما بـه دنـدان مـيگزنـد... » (اسـتاد
گرمارودي).  

- «... و چون تنها شـوند، از [شـدّت] خشـم انگشـتان [خـود را] بـر [دشـمني] شـما بـه دنـدان
ميگزند...» (آقاي مسعود انصاري).  



94   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة ششمين جشنوارة نقد کتاب  
 

«پـس دنبالـة * در ترجمه «فقطع دابر القوم الـذين ظلمـوا» (س 6، ي 45؛ ص 133) آوردهانـد:
گروهي که ستم کردند، قطع شد».  
«قطع شدن دنباله»، يعني چه؟  

«قطـع دابـر» کنايـه اسـت از تعبيري که در قرآن کريم به کار رفته است، تعبيري کنايي اسـت؛
«استيصال» -به معناي عربي و اصلي آن- و ريشه کن شدن. به تعبيـري درسـت و روشـن از منظـر

فارسي زبانان، ميتوان نوشت: «پس ريشة آن گروه که ستم کردند برکنده شد».  
* در قرآن کريم در حکايت سخن هارون به موسي(ع) ميخوانيم: «... فالتشـمت بـياألعـدآ... » 

(س 7، س 150؛ ص 169).  
معناي اين عبارت در ترجمه حاضر چنين گزارش گرديده است: «پس دشمنان را به شماتت مـن

وادار مکن».  
اين ترجمه از دو حيث مورد انتقاد است: يکي آنچه در معناي «اشمات» به ذهنشان خطور کـرده،

و ديگر عدم توجه کافي به تفاوت معناي «شماتت» در عربي مدرسي و فارسي معيار. پس مينويسم:  
المصادر، به  «اشمات» - به قول قاضي ابوعبداهللا زوزني- يعني: «شادکامه کردن دشمن» (کتاب

اهتمام تقي بينش، نشر البرز، 1374، ص 445).  
در ترجمه آية پيشگفته ميتوانستند درست و روشن بنويسند:  

«... مرا دشمن شاد مکن...» (ترجمه استاد خرّمشاهي)؛ يا: «پس مرا دشمن کام مکن».  
سيدحسن غزنوي سروده است:  

مکن اي دوست! مرا دشمن کام4   بده بوسهاي خواهم در حال
چنان که ديده ميشود «کسي را دشمن کام کردن» معادل درستي از براي «اشمات بـ...» تواند بود.  
باري، دريغمندانه توجه نکردهاند که «شماتت» در فارسي امروز به معناي سـرزنش و مالمـت بـه
کار ميرود، حال آنکه آنچه در متن قرآن کريم موردنظر است، دشمن شادي و دشمن کـامي اسـت،
نه سرزنش دشمنان5، و طبيعي است که خواننده «شماتت» را به معناي سرزنش بگيرد و معنـاي آيـه

را اشتباه بفهمد!  
* خداوند در قرآن کريم از قول شيطان حکايت ميکند که گفت: «ال غالب لکماليوم من النّـاس
و انيّ جارلکم» (س 8، ي 48). در ترجمه اين عبارت آوردهاند: «امروز از ايـن مـردم کسـي بـر شـما

پيروز نخواهد شد، و من پشتيبان شما هستم».  
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«جـار» در  سخن بر سر واژه «جار» است که به «پشتيبان» ترجمه کردهاند. عليالظـاهر مـراد از
الکريم، مجمع اللغـه العربيـه، القرآن الفاظ اينجا به تعبير عرب «حليف» و «نصير» است (نگر: معجم

223/1) و مفهوم آن با زنهار خواسن و زنهار دادن که در زندگي عرب آن روزگار امر متعارفي بوده، در 
پيوند است (راغب اصفهاني گويد: يقال: استجرته فأجارني، و علي هذا قوله تعالي: «و اني جـار لکـم» 
القرآن، تحقيق صفوان عنان داودي، ص 211). در فقه اسالمي نيز از آداب زنهار سخن  الفاظ مفردات

طوبي، شعراني، صص 145 و 146).   رفته (سنج: نثر
ترجمـه  با اين اوصاف، ترجمه «جار»، تعبيري چون «يار زنهاردار» را از «پشـتيبان» کـه در ايـن

آوردهاند، درستتر مييابم.  
در برابرهايي که در ترجمههاي کهن قرآن کريم از براي «جار» در ايـن آيـه آمـده اسـت (نگـر:
«زنهـار» و  600/2)، بـه عنصـر مفهـومي قرآني، زيـر نظـر دکتـر محمـد جعفـر يـاحقي، فرهنگنامة

«زنهارداري» عنايت بسيار رفته است.  
* در ترجمه «سنعذبهم مرتينّ ثم يردون الي عذاب عظيم (س 9، ي 101) نوشتهاند: «بـه زودي

آنان را مکرّر عذاب خواهيم کرد، سپس به سوي عذابي بزرگ بازگردانده ميشوند».  
» که در اينجا به «مکرر» ترجمه شده است، دقيقا يعني «دوبار». چه لزومي داشته است  «مرتينّ

از ظاهر آن عدول شود؟  
ــد: «پــس چــرا متــذکر  * در ترجمــه «افــال تــذکرون» (س 11، ي 24 و 30)، يکجــا نوشــتهان

نميشويد؟»، و جاي ديگر «آيا متذکر نميشويد؟»  
مراد از «تذکر»، در اين مقام، چيزي را در ياد خـويش آوردن و در آن تـدبر کـردن اسـت (نگـر:
الکريم، مجمع اللغة العربية، 425/1)؛ و اين چيزي نيست که در فارسـي معاصـر از القرآن معجمالفاظ
«متذکر شدن» استنباط ميشود. پس، در ترجمه اين آيه و مانند آن، «متذکر شدن» گزينة مناسبي به 

نظر نميرسد.  
* در ترجمــه «و أمطرنــا عليهــا حجــارة مــن ســجيل منضــود» (س 11، ي 82)، نوشــتهانــد: و 

سنگهايي از گل متحجر متراکم بر آنها بارانديم.»  
«متراکم» که گويا به ازاي «منضود» آمده است، گزينة مناسبي به نظر نميرسد.  



96   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة ششمين جشنوارة نقد کتاب  
 

شاه ولي اهللا دهلوي در ترجمه عبارت قرآني ياد شده آورده است: «و بارانيديم بر آنجا سـنگها از
القرآن- بـه کوشـش مسـعود انصـاري، بترجمة فتحالرحمن قسم سنگ گل ته به ته.» (قرآن کريم-

تهران: احسان، 1385 هـ . ش، ص 231).  
«منضـود»  ـ با توجه به آنچه واژه پژوهان قـرآن در گـزارش عبارت شاه ولياهللا زيبا نيست، ولي

گفتهاند6 ـ درستتر به نظر ميرسد.  
من سجيل منضود» را ميتوان به «سنگپارههايي از گل سـنگي به زعم راقم اين سطور، «حجارة

پيدر پي نهاده» ترجمه کرد.  
«مـن انهـاکم عنـه» (س 11، ي 88) نوشـتهانـد: * در ترجمه «و ما اريـد ان اخـالفکم الـي مـا

نميخواهم آنچه را که شما را از آن نهي ميکنم، خود مرتکب شوم.»  
در اين ترجمه تعبير «اخالفکم» بسيار کمرنگ شده و مفهوم «مخالفـت» تقريبـا حـذف گرديـده

است. يعني اگر در آية کريمه به جاي «اخالفکم»، «اميل» يا چيز ديگري از اين سنخ بود، باز ترجمـه 
چيزي نزديک به همين که نوشتهاند در ميآمد.  

نمونه را، ميتوان در ترجمه عبارت قرآني ياد شده گفت: «و نميخواهم که با شما مخالفت کرده، 
بدان گرايم که از آن بازتان ميدارم.»  

شاه ولياهللا درست براي حفظ حضور مفهوم «اخالفکم» است که به تکلف افتاده و چنين جملهاي 
پرداخته: «و نميخواهم که خالف کنم با شما مايل شده به سوي آنچه منع ميکنم شما را از آن» (و 
در حاشيه آورده: «مترجم گويد: يعني نميخواهم که به کار نيک بفرمـايم و خـود نکـنم؛ واهللا اعلـم» 

ـ ، به کوشش مسعود انصاري، ص 231).   بترمجهالقرآن فتحالرحمن قرآن کريم ـ

ليک فرانموديم که بيدر افتادن به وادي تکلف در عبارتپردازي نيز ميتوان عبـارت قرآنـي يـاد
شده را به فارسي ترجمه کرد.  

«آيـا * در ترجمه «انتم اضلتم عبادي هوالء ام هم ضلوا السـبيل» (س 18، ي 17)، نوشـتهانـد:
شما اين بندگان مرا گمراه کرديد يا خود گمراه شدند؟»  

به جاي «گمراه شدند» بهتر آن بود نوشته شود: «راه را گم کردنـد» بـه نظـر مـيرسـد در ايـن
ترجمـه بـا نـص قرآنـي فزونـي صورت هم عبارت فارسي رساتر ميشود و هم سازگاري و مطابقـت

ميگيرد.  
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* در ترجمه «و اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالک ثبـورا» (س 25، ي 13)، آوردهانـد:
«و هنگامي که آنان در حالي که دستهايشان به گردن بسته شده است به جـايي تنـگ از آن افکنـده

شوند، در آنجا درخواست هالکت ميکنند.»  
سخن بر سر «مقرنين» است. استنباط بسته بودن دست به گردن، شايد مبتني بر نـوعي گـرايش
ايـنکـه اگـر چنـان تفسيري باشد، ولي از خود واژه «مقرن» چنان چيزي بر نميآيـد. کوتـاه سـخن

تعبيري به کار تفسير بيايد، باري در مقام ترجمه استوار نمينمايد.  
به نظر ميرسد «بندبر نهاده» که شيخ أبوالفتوح رازي در ترجمه «مقرن» آورده درسـت و اسـتوار
«چـون ـ با هم بخـوانيم: ـ هرچند ساختار کهنهاي دارد باشد. ترجمه شيخ أبوالفتوح را از آيه ياد شده
أبوالفتـوح ترجمه با کريم در اندازند ايشان را جاي تنگ، بند بر نهاده، بخوانند آنجا: واهالک!» (قرآن

رازي، به کوشش محمّد مهيار، قم: مطبوعات ديني، 1380 هـ.ش، ص 361).  
خطـاب بـه خـويش، * خداوند گفتار معبودان بناحق را در روز حشر درباره عبـادتگران خودشـان،
چنين حکايت ميفرمايد: «سبحانک ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونک من أولياء و لکن متّعـتهم و
اباءهم حتي نسوا الذکر و کانوا قوما بورا» (س 25، ي 18). در ترجمه آن آوردهاند: «منزهيّ تو! بـراي
ما سزاوار نبود که در برابر تو [براي پرستش خـود] پيروانـي برگيـريم، ولـي تـو اينـان و پدرانشـان را

کامياب کردي تا اينکه ياد تو را فراموش کردند و قومي هالک شده، گشتند.»  
عبارت «کامياب کردي تا اينکه ياد تو را فراموش کردند»، مستعد کژتابي غريبي است! پنـداري
فراموش کردن ياد خدا، نوعي کاميابي است! و به عبارت ديگر خداوند به ايـن گمراهـان توفيـق داده

است تا او را از ياد ببرند! 
 ...» البته مراد مترجم اين نبوده است، ولي کژتابي عبـارت را بتـوان از ايـن قـرار پيشـنهاد کـرد:

چندان برخورداري دادي که ياد تو را فراموش کردند.»  
مـيتوانيـد «پـس نـه * در ترجمه «فما تستطيعون صرفاً وال نصرا» (س 25، ي 19) نوشتهانـد:

[عذاب را از خود] بگردانيد و نه کمکي بگيريد.»  
سخن بر سر «کمکي بگيريد» است. علي الظاهر آنچه در اينجا مطرح است «کمک دادن» است 
–اعم از آنکه مراد کمک دادن به خويش باشد يا کمک دادن به ديگري- نه کمـک گـرفتن (سـنج:

التبيان شيخ طوسي، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي،ّ 480/7).  
برخي از ترجمههاي معاصران را از عبارت ياد شده از نظر ميگذرانيم:  

- «پس، نه از خويش باز توانيد داشت و نه خود را ياري توانيد کرد» (استاد امامي).  
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- «بنابراين نه تواني در چارهانديشي (براي خود) و نه ياري رساندن (به خـويش) داريـد» (اسـتاد
گرمارودي).  

- «اکنون قدرت دفع عذاب و ياري [خود] را نداريد» (مهندس طاهري قزويني).  
- «پس بر بازگرداندن7 [عذاب] و ياري دادن [خويش] توان نداريد» (آقاي مسعود انصاري).  

* در ترجمه «و اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افک قديم» (س 46، ي 11)، نوشتهاند: «و چـون
به وسيلة آن هدايت نيافتهاند، پيوسته ميگويند: اين دروغي کهنه است.»  

واژه «پيوسته» قيد است و مفيد استمرار بسيار. ما به ازاي آن در نص قرآنـي بـر نگارنـده معلـوم
«يقولـون» آمـده اسـت در » که بر سـر نشد و در عين حال دانسته نيامد که چرا از دخالت دادن «سَ

ترجمه، اعراض شده است.  
* در ترجمه «يا ايتها النفس المطمئنة» (س 89، ي 27، ص 594) آمده است: «اين نفس آرام و 

مطمئن».  
گذشته از «اين» که عليالظاهر نادرستي حروفنگاشتي است و بايد «اي» باشد، ترجمـه «الـنفس
المطمئنه» به «نفس آرام و مطمئن» چندان بجا به نظر نميرسد، به ويژه آنکه معناي «مطمئن» در 
ـ با معناي آن در عربي مدرسـي و عبـارت قرآنـي ـ که مبناي ترجمه حاضر بوده است فارسي معاصر

پيشگفته تفاوتهايي باريک دارد.  
به هر روي شايد عبارتي چون «جان آرميده» ترجمهاي درستتر تواند بود.  

* در ترجمه «... فمال هوالء القوم اليکادون يفقهون حديثا» (س 4، ي 78) آوردهانـد: «... پـس
اين قوم را چيست که نزديک است هيچ سخني را درک نکنند؟!»  

سخت به ترجمههاي تحت اللفظي کهن نزديک شده است؛ هر چند صادقانه بگـويم گزينـههـاي
برخي ترجمههاي ديگر معاصر نيز در ترجمه «اليکادون يفقهون» خالي از خلل يا واجد دقـت کـافي

به نظر نميرسد.  
نمونههاي بررسيدني عيب و هنر در ترجمه حاضر بسيار است، ليک مجال سخن کوتاه مينمايد.  
ترجمـه کتـاب خـويش را خداوند را ميخوانم و از او ميخواهم ترجمان و ديگر خدمتگزاران ايـن

پاداشي دو چندان کرامت کناد، و به انعام خويش، فـراهم سـاختن ابـزار هرچـه بهتـر و روشـنتـر در  
يافتن اين بهيننامة آسماني را از براي ما ميسرترّ فرماياد! –بحق سيدنامحمد و اله االمجـاد (عليـه و

عليهم السالم).  
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 پي نوشت ها  
نجفآبادي، ستاد همايش نعمت صالح، (قـم: صـحيفه صالحي اهللا نعمت شيخ حاج آيتاهللا حضرت 1. يادنامة

خرد، 1386 هـ.ش)، ص ,67  
ـ واي بسـا علـيالخصـوص برخـي رفتارهـاي 2. به تعبير ديگر، به نظر ميرسد پـارهاي عوامـل و انگيـزههـا
ــه عرصــة ــاي صــالحي را ب ــاه آق ــوم، گ ــدّعيات آن مرح ــارهاي از آراء و م ــه پ ــنش ب ــه در واک ناســنجيدة عوامان

«ماجراجويي»هاي «شبه علمي» سوق داده و از پايبندي به هنجارهاي بايسته در پژوهش و گزارش بازداشته است. 
82، صـص نمونة اين ماجراجوييها را در مقالهاي تحت عنوان «تتبع ناتمام» (چاپ شده در: کتـاب مـاه ديـن، ش

15-10) بازگفتهام.  
3. در بازبرد به ترجمههاي معاصر قرآن کريم، از اين چاپها بهرهمند بودهام:  

- ترجمه استاد خرمشاهي، (تهران: نيلوفر و جامي، پاييز 1376).  
- ترجمه استاد دکتر امامي، (تهران: اسوه، 1377).  

- ترجمه مهندس علياکبر طاهري قزويني (در قرآن مبين) (تهران: انتشارات قلم، 1380).  
- ترجمه استاد دکتر گرمارودي، (تهران: قدياني، 1383).  

- ترجمه آقاي مسعود انصاري، (تهران: فرزان روز، 1383).  
- ترجمه آقاي حسين انصاريان، (تهران: اسوه، 1383).  

يادآوري اين مشخصات از آن روي دربايست مينمود که بسياري از ترجمههـاي مهـم معاصـر در چـاپهـاي
گوناگون به ويراستهاي متعدد رسيده و ايبسا عبارتي که ما بدان استشهاد کردهايم، در چاپ و ويراست ديگري از 

همين ترجمه به گونهاي ديگر باشد.  
4. فرهنگ بزرگ سخن، ذيل «دشمن کام».  

«سـرزنش» گرفتـه 5. متأسفانه در ترجمه استاد گرمارودي «شماتت» مندرج در «اشمات»، به همـين معنـاي
شده که نادرست است.  

    . « 6. «سجيل منضود نظم بعضه فوق بعض، او تتابع في السقوط، کما بتساقط الخزر حـين يهـوي مـن سـلکه
الکريم، مجمع اللغه العربية، ج 2، ص692).   القرآن ألفاظ معجم(

7. در متن چاپي مورد مراجعة ما: «بازگردندان» -که آشکارا نادرستي حروفنگاشتي اسـت و زيـنرو آن را دگـر
ساختيم.  

  



 

  


