
 
 
 
 
 
 

  درنگی در مقالة «معرفی و بررسی ترجمة قرآن کريم»
حسين استادولی  

  
مقالة پربـارd و سراسـر لطـف قـرآنپـژوه و ناقـد  وحی، ترجمان در شمارة 26 مجلة وزين
نکتهسنج معاصر، حضرت حجةاالسالم آقای محمد علی کوشا ـ زيد عزه ـ رؤيت شد. خـدای 
بزرگ را سپاسگزارم که ترجمة اين حقير مقبول نظر قـرآنپژوهـان بـزرگ و پـرآوازهای چـون 
دانشمند محترم جناب آقای بهاءالدين خرمشاهی و ناقد بصير جنـاب آقـای سـيد عبـدالوهاب 
طالقانی و اخيراً ناقد نکتهسنج جناب آقای کوشا قرار گرفت و هريک به فراخور حـال، نقـد و 
نظری بر آن داشتند، ضمن آنکه حسن نظر خويش را با تمجيد و تکريم آن در حق اينجانـب 
تمام ساختند. ولی از آنجا که «ان الجواد قد يکبو و انّ النار قد تخبو» قطعـاً ترجمـة بنـده نيـز 
بیعيب و ايراد نبوده و امکان نقدهايی بر آن وجود داشته و دارد. سـبک بنـده در برخـورد بـا 
نقدهايی که بر من وارد میآيد اين است که نقد را میشنوم، اگر وارد بود با آغوش باز و بدون 
تعلل میپذيرم و اگر وارد نبود، در حدّ وسع و اطالع خويش پاسخ میگويم. دربارة نقد جناب 
آقای خرمشاهی نظر خود را همزمان با نقد ايشان ابراز داشتم، و دربـارة نقـد جنـاب طالقـانی 
يادداشتهايی فراهم کردهام، ولی هنوز موفق به تنظيم و عرضة آن نشـدهام. در ايـن مقـال نيـز 
ضمن عرض تشکر از دوست بسيار عزيزم جنـاب آقـای کوشـا، نظـر خـود را دربـارة نقـد و 

نظرهای ايشان عرضه میدارم. اما پيش از آن ذکر دو نکته شايان توجه است:  
1. سبک بنده در نقدهايی که بر ترجمههای گوناگون نوشتهام آن اسـت کـه بـه غلـطهـا و 
اشتباهات قطعی که راه هيچگونه توجيه صحيحی ندارد اشاره میکنم واگـر ترجمـهای مطـابق 
قول يکی از مفسران باشد ـ اگرچه آن را نپسندم ـ آن ترجمه را مورد نقد و ايراد قرار نمیدهم. 
بنابراين، در هنگام نگارش نقد، به تفاسير مراجعه میکنم و اگر راه هرگونه توجيهی بسـته بـود،

                                                 
* ترجمان وحي؛ ش 27؛ بهار و تابستان 1389. اين مقاله پاسخي است به نقد حجتاالسالم محمدعلي کوشا به ترجمة قرآن 

به چاپ رسيده است.  وحي ترجمان آقاي استاد ولي، که در شمارة 26 مجلة
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ترجمة مذکور را به نقد میکشم، و اين کار سبب میشود که از حجم نقدها و پاسخها کاسـته شـود.
در اين مقاله نيز چنانکه مشاهده خواهيد فرمود، بسياری از موارد مذکور، مربـوط بـه اخـتالف نظـر
مفسران در ترکيب نحوی آيه است نه بدفهمی و اشتباه مترجم، و به همين دليـل جنـاب کوشـا نيـز

موارد اختالف نظر را «ترک اوليها» ناميدهاند نه «بدفهمیها و اشتباهها».  
2. جهت پرهيز از اطالة کالم، در بيشتر موارد، فرمايشات جناب کوشا را بـا حفـظ امانـت، 

تلخيص نموده و ماحصل آن را آوردهام.  
با توجه به اين دو مقدمه، اکنون به بررسی مقالة دوست عزيزم میپردازم. مقالـة مـذکور در 

دو بخش انتظام يافته است: نقاط قوت و ترک اولیها.  
  

1. نقاط قوت  
در اين بخش 13 مورد به عنوان نمونه ذکر شده که حاصل حسن ظن جناب کوشا بـه ايـن 
ترجمه است. در برخی موارد، ضمن تأکيد بر نقطة قوت، اشاره به ترک اواليی هم شده کـه در 

اينجا آنچه به نظر قاصر میرسد به عرض میرسانم:  
مورد 1. در قلم ايشان سهو مختصری رخ داده و عبارت: «اصوالً مغضوبين و ضالين داخـل 
الصراط المستقيم نيستند که نفی آنها خواسته شود. بنابراين، اين دو گروه...» بايد عبارت ايشان 
اينگونه تصحيح شود: «راه مغضوبين و ضالين داخل در الصراط المستقيم نيست... راه ايـن دو

گروه...».  
مورد 2. و [بر کفر]، [و بر کفر...] صحيح است که غلط چاپی مقاله است.  

مورد 3. اشکال شده که چرا فعل شرطی ماضی که بايد به صورت مضارع ترجمه شود، بـه 
صورت ماضی ترجمه شده است؟ اين اشکال در مورد 45 از بخش دوم نيز تکرار شده است.  

پاسخ: درست است که در شرط، فعل ماضی معنای مضارع میدهد، ولی الزم نيسـت ايـن 
مطلب در لفظ رعايت شود و فعل ماضی به صورت مضارع ترجمه گردد؛ زيرا در فارسـی نيـز 
به هنگام شرط، فعل ماضی به کار میرود و مضارع منظور میگردد، مانند: «اگر زد بزن»، «اگـر 
آمد احترامش کن» که منظور آن است که اگر بزند بزن، و اگـر بيايـد احتـرامش کـن. بنـابراين 

ترجمة بنده نه تنها بیاشکال است، بلکه عين رعايت ادب فارسی است.  
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ٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ» «و بگوييد: گناهـان مـا واُ حِطةَّ مورد 4. دربارة آية 58 سورة بقره: «وَ قولُ
ٌ با توجه به اينکه حطّه خبر برای  را بريز، تا خطاهای شما را ببخشاييم» فرمودهاند: ترجمه حِطةَّ
مبتدای محذوف است [= مسألتنا] است، ترجمة دقيقتر آن چنين است: «بگوييـد [درخواسـت

ما] آمرزشی است...».  
المفـردات پاسخ: گرچه در تفاسير در ترکيب آيه اين مطلـب را گفتـهانـد، ولـی راغـب در
ٌ کلمة أمر بها بنیاسرائيل، و معناه: حdطَّ عنّا ذنوبنا. بنـابراين معنـايش واُ حِطةَّ ص122 گويد: وَ قولُ
ٌ از باب حکايت، مرفـوع 118/1 گويد: حِطةَّ مجمعالبيان، اين است که «گناهان ما را بريز». و در

است، يعنی اين کلمه را به همين صورت میگفتهاند، ولی معنـايش دعاسـت. بنـابراين ترجمـة 
«صَـبْرٌ ٌ منافاتی ندارد، بلکه عين صـواب اسـت. و ايـن درسـت ماننـد بنده با مرفوعبودن حِطةَّ
48/1 گويد: «وهی خبر مبتدأ محـذوف، الجامع، جوامع ٌ» است (يوسف: 18) که در تفسير جميلَ

أی مسألتنا حطة، واألصل النصب بمعنی حطَّ عنا ذنوبنا حطة،ً فرفع ليعطی معنی الثبات کقوله: فصبرٌ 
جميل» خالصه آنکه معنای آن چنين است: هميشه از تو درخواست میکنيم که گناهـان مـا را
» به صورت منصوب ترجمه میشود؛ يعنی پس صبری جميـل بايـد ٌ بريز. چنان که «صَبْرٌ جميلَ

کرد، نه کار من صبر جميل است.  
اما اينکه فرمودهاند: کلمة «تا» در «تا خطاهای شما را ببخشاييم» زايد و حذف آن ضروری 
ِ ْخلُ ِم تـدَ است. پاسخ آن است که «تا» در فارسی در جواب امر میآيـد. مـثالً در ترجمـة «أَسـلْ

الْجَنَّةَ» گوييم: «اسالم بياور تا داخل بهشت شوی». و اين هيچ فرقی با «اسالم بياور کـه داخـل
بهشت میشوی» ندارد، بلکه اين ريزهکاریها مربوط به نثر فارسی است و نبايـد آن را بـا نثـر

عربی قياس کرد.  
مورد 5. نکتة يادآوریشده همان اشکال فوق است که پاسخ داده شد.  

  
2. ترک اولیها  

برادر صديق و بسيار گرامی ما در اين بخش به 46 مورد اشاره دارند کـه همـة آنهـا را از
نظر میگذرانيم:  
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«دارای روز جزا» فرمودهاند: «دارا» معادل دقيق  ِ يَوْمِ الدّين ِ 1. دربارة آية 4 سورة حمد: مالکِ
«مالک» نيست و بايد «دارنده» ترجمه شود.  

پاسخ: در فرهنگهای فارسی فرقی ميان دارا و دارنده گذاشته نشده است. لطفاً مراجعه شود.  
2. دربارة آية 25 سورة بقره: وَ أُتواُ بهِ مdتَشـابِهًا «و آن را هماننـد برايشـان آورنـد (هماننـد
روزیِ گذشته در دنيا يا همانندِ هم در خوبی و زيبايی» فرمودهاند: اين ترجمه از جهـت نثـری،
نارسا و تا حدودی مبهم است، و ترجمة پيشنهادی اين است: «و همانند آن بـرای آنهـا آورده

شود» يا «و همانند آن را برای آنها آورند».  
پاسخ: ممکن است نثر ترجمة بنده در اين آيه قوی و روشـن نباشـد، امـا در ترجمـة بنـده 
دوگونه تفسير شده است و ترجمة پيشنهادی ايشان فقط شامل يکی از دو تفسير است.   متشابها ً
d لَکَ «حال آنکه ما تو را به پاکی  3. دربارة آية 30 سورة بقره: وَ نَحْنُ نُسَبِّحd بِحَمْدِکَ وَ نُقَدسِّ
میستاييم و تو را تقديس میکنيم» فرمودهاند: اوالً کلمة بحمده ترجمه نشده، ثانياً نقـدّس لـک،
نقـدّس نقدسکّ ترجمه شده، در حالی که در نقدّس لک يک مفعول آن حذف شده و در واقـع

نفوسنا لک، يا أفعالنا لک يا قلوبنا لک بوده است و به مدارکی هم اشاره کردهاند.  
پاسخ: دربارة باء بحمدک دو قول هست، برخی آن را باء مصاحبه و معيّت گرفتهانـد؛ يعنـی

 (75/1 مجمـع (  ما تو را به همراه حمد، تسبيح میگوييم. و برخی آن را باء سـببيت گرفتـهانـد
يعنی ما تو را به سبب حمد گفتن تسبيح میگوييم. در ترجمة بنده باء معيت گرفته شده: «تو را 
به پاکی میستاييم» يعنی به همراه پاکی. گرچه اگر لفظ «همراه» آورده میشد بهتر بود، چنانکه 
در سورههای حجر: 98، طه: 130، فرقان: 58، غافر: 55، ق: 39، طور: 48 و نصر: 3 آورده شده 

است.  
، بايد دانست که الم دو گونه معنا شده است. يکـی همـان اسـت کـه ِّسd لَکَ دَ اما دربارة نقُ

جناب کوشا فرمودهاند، و ديگر آنکه الم زايده است.  
d لَکَ أی نُنَزِّهکd عما اليليـق بـک مـن صـفات الـنقص  (75/1) گويد: نُقَدسِّ مجمعالبيان در
الـرحمن به منّ ما امالء والنضيف اليک القبائح. فالالم علی هذا زايدة، أی نقدّسک. و در کتاب
d (28/1) سه وجه ذکر کرده است: 1) الم غايب، يعنی نقدس الجلک. 2) الم تعديه مانند سجدت
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. 3) الم زايده، يعنی نقدسک بنابراين، ترجمة پيشنهادی جناب کوشا يکی از سه وجه است  اللهّ
و ترجمة بنده هم يکی از سه وجه و اشکالی به آن وارد نيست.  
4. اشکال دربارة زايد بودن «تا» است که پاسخ آن داده شد.  

d فاقِعٌ لَوْنُها «گاوی باشد زرد يکدست» فرمـودهانـد: 5. دربارة آية 69 سورة بقره: بَقَرَةٌ صَفراءْ
فاقع صفت صفراء گرفته شده، در صورتی که چنين نيست بلکه فاقع لونها صـفت سـببی بقـره

است. يعنی «گاوی است زرد ـ رنگش يکدست ـ».  
پاسخ: در ترکيب آيه گفتهاند: فاقع تأکيد يا به تعبير ديگر صفت صفراء اسـت (و تـذکير آن

ِمِ أَهْلُها» نسـاء: 75) بنـابراين، فرقـی  ِ الظالّ به جهت لون است. مانند «رَبَّنآ أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيةَ
 53/1 الجـامع جوامـع ندارد که بگوييم: صفراء فاقع لونها يا بگوييم: صفراء فاقعة، چنـانکـه در
«لونهـا» فاعلـه، ألن اللـون مـن سـبب گويد: «فاقع» توکيد لصفراء، و لم يقع خبراً عن اللـون، و
البيـان مجمـع الصفراء و متلبس بها، فال فرق بين أن يقول: صفراء فاقع لونها و صفراء فاقعة. و در
132/1 گويد: فاقع لونها أی شديد الصـفرة.  و در ص 135 گويـد:  وقيـل: خـالص الصـفرة.    و در 
271/1 گويد: الفقوع أشدّ ما يکون من الصفرة وانصعه... وفی اسناده الی اللـون الدقائق کنز تفسير

ـ وهو صفة صفراء ـ لمالبسته بها فضل تأکيد، کأنه قيل: صفراء شديدة الصفرة صفرتها... همة اين 
بيانات شاهد است که فاقع لونها، صفت صفراء است و چون فاقع به معنای خلوص و يکدستی 

است، در ترجمة بنده آمده: زرد يکدست.  
«پس آيا [شما مسلمانان] طمع داريـد ِنواُ لَکُم ْ مْ dأَنْ يؤ َ d6. دربارة آية 75 سورة بقره: أَفَتَطْمَعون
ِنواُ لَکُمْ با يؤمنـوا بکـم فـرق دارد؛ اولـی بـه مْ dکه [يهودان] به [دين] شما بگروند؟ فرمودهاند: يؤ
معنای اقرار و اعتراف است و دومی به معنای ايمانآوردن و گرويـدن. بنـابراين ترجمـة دقيـق

چنين است: آيا به اين دل بستهايد که [يهودان] به سود شما اعتراف کنند».  
پاسخ: راستش اين است که بنده در حين ترجمه دقيقاً متوجه اين معنا بودهام، لذا در ترجمة 
برخی آيات ميان الم و باء فرق نهادهام؛ از جمله در طه: 71 و شعراء: 49 آمنتم له را «آيا بـه او 
گرويديد و تسليم او شديد» و در توبه: 61 يؤمن للمؤمنين را «به مؤمنان اعتماد میکند» ترجمـه 
آمـن بـه و آمـن لـه فرقـی کردهام. اما در نهايت به اين نتيجه رسيدم که در برخی موارد ميـان
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121/16 ذيل آية فآمن له لـوط (عنکبـوت: 16)  الميزان نيست، چنانکه عالمه طباطبايی(ره) در

فرموده: ايمان، هم با الم متعدی میشود و هم با باء، ولی معنا يکی است.  
«و از آنچـه َيْمان َ dسـل ِ ُ عَلـی مdلـکْ َعواd ما تَتْلواُ الشـياطينَّ 7. دربارة آية 102 سورة بقره: وَ اتبَّ
شيطانها در عهد سليمان میخواندند (از کتابهای افسون و سحر) پيروی کردند» فرمودهانـد:
هم به  الميزان تالوت که با حرف جرّ (علی) آمده به معنای تهمتزدن و دروغبستن است و در
آن اشاره شده، و ترجمة دقيقتر چنين است: «و [يهودان] از آنچه شيطانها بر ضد فرمانروايی 

سليمان تهمت [ساحری] میزدند، پيروی کردند».  
پاسخ: در اينکه آيا تتلوا به معنای تالوت است يا تهمتزدن و اينکه علی به معنای زيـان 
است يا به معنای فی، بحث فراوان است و عالمه طباطبايی(ره) فرموده: اختالف نظـری کـه در 
اين آيه پديد آمده دربارة هيچ آية ديگری پديد نيامـده اسـت؛ آنگـاه رقـم سرسـامآوری را در 

67/1 است.   الجامع جوامع ترکيب اين آيه ذکر کرده است. اما ترجمة بنده بر اساس تفسير
«از تـو دربـارة حـيض ِ قُلْ هdـوَ أذیَ ً َکَ عَنِ الْمحيضَ 8. دربارة آية 222 سورة بقره: وَ يَسْأَلونُ
پرسند، بگو: پليديی [ناچيز] است» فرمودهاند: أذی به معنای رنج، آسيب و... است نـه پليـديی
ناچيز! و نيز کلمة محيض مصدر ميمی يا اسم زمان است و به معنای حـيضشـدن و قاعـدگی

زنان است.  
36/1 گويد: ای المحيض شیءٌ يستقذر و يؤذی من يقربه نفرة منه و کراهـة کشاف پاسخ: در
319/2 گويد: معناه قذر و نجس، عن قتاده. از بيانات فوق معلوم میشـود مجمعالبيان له. و در
که مراد از محيض اول، خون حيض است که نجس و ناپاک اسـت و از محـيض دوم، زمـان و
مکان حيض است. عالوه بر آنکه از يطهرن در آيه بـر اسـاس صـنعت طبـاق و تضـاد معلـوم

«أذی»  میشود که پليدی و ناپاکی معنای درستی است. و اما کلمة «ناچيز» به خاطر نکـرهبـودن
است که داللت بر قلّت دارد.  

قیْ «دستاويز محکم» فرمودهاند: بايد «محکمتـرين  dْوَةِ الْوث dْعر 9. دربارة آية 256 سورة بقره: بالِ
دستاويز» ترجمه شود.  

قیْ منسـلخ از  dالْـوث پاسخ: اشکال وارد است، گرچه از بيان برخی مفسران برمیآيد که لفـظ
» من الحبـل الوثيـق  قیْ dْوَةِ الْوث dْعر 387/1 گويد: «فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بالِ کشاف معنای تفضيل است در
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140/1 گويد: بالعصمة الوثيقة.   الجامع جوامع المحکم المأمون انفصامها. و در
«ده». اشـکال 10. دربارة آية 256 سورة بقره فرمودهاند: «قريه» به معنای مطلق «آبادی» است نـه

وارد است.  
«آنـان را بـه سيمايشـان مـیشناسـی»  273 سـورة بقـره: تَعْـرِفُهdمْ بِسـيماهdم ْ 11. دربارة آيـة
فرمودهاند: بايد «آنان را به نشانههاشان میشناسی» ترجمه شود؛ زيـرا سـيما بـه معنـای چهـره

نيست.  
پاسخ: از ترجمة بنده هم به دست نمیآيد که منظور از «سيما» چهره باشد.  

12. دربارة آية 36 سورة آلعمران: رَبِّ اِنّی وَضَـعْتُهآ أُنثـیْ «پروردگـارا، مـن دختـر آوردم» 
فرمودهاند: ترجمة ضمير «ها» از قلم افتاده است. اشکال وارد است.  

َکُمْ فرمودهاند: ترجمة «لو» از قلم افتـاده اسـت. 13. دربارة آية 69 سورة آلعمران: لَوْ يdضِلونُّ
اشکال وارد است.  

َ به صـيغة اسـم ينِ «نشاندار» فرمودهاند: مdسَومِّ ينِ َ 14. دربارة آية 125 سورة آلعمران: مdسَومِّ
فاعل، به معنای «نشانگذار» است نه «نشاندار» که معادل صيغة مفعولی است.  

َّم بـه صـيغة اسـم معفـول را مdسـوَ پاسخ: بنده مdسَومِّ به صـيغة اسـم فاعـل را «نشـاندار و
«نشانکرده» ترجمه کردهام. فقط در ترجمة آلعمران: 14 اشتباه شده و به جـای نشـاندار، بايـد
73/3 «نشـاندار» را اسـم بينـات نشانکرده يا نشانزده شده آورده شود. البته در مقالة خودم در
مفعول دانستهام و اين ديگر به زبان فارسی برمیگردد که آيا «نشاندار» اسم فاعل است يا اسـم

مفعول؟  
«آنـان در نـزد خداونـد درجـاتی َ اللّـه ِ ٌ عندِ 15. دربارة آية 163 سورة آلعمران: هdمْ دَرَجاتَ
«آنـان نـزد هستند (در درجات مختلفی قرار دارند)» فرمودهاند: ترجمه گويای آيه چنين اسـت:

خدا درجاتی [متفاوت] دارند».  
پاسخ: اشکال وارد نيست، بلکه به ترجمة ايشان اشکال وارد است؛ زيرا در آية لهم درجات ٌ

نيست بلکه هم درجات است.  

dمْ وَخَـافونُ ِ d فاَلَ تَخَـافوهُ d أَوْلِياءهَ 16. دربارة آية 175 سورة آلعمران: اِنَّمَا ذَلِکُمd الشَّيْطَانُ يdخَوفِّ
«جز اين نيست که آن شيطان است که دوستان خود را میترساند، پس از آنان نترسيد و از مـن
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بترسيد» فرمودهاند: يخوّف دو مفعولی است و در اصل يخوفکم أولياءَه يا يخوفکمّ بأوليائه بـوده
است.  

پاسخ: در اينکه يخوّف دو مفعولی است و اينکه يکـی از دو مفعـول حـذف شـده اسـت
بحثی نيست، ولی ترجمة بنده نيز مطابق لفظ آيه يک مفعول آن محذوف است. فقط بحـث در
اين است که آيا أولياءه مفعول اول است يا مفعول دوم؟ يعنی يخوّف أولياءه من العدو بـوده يـا

يخوفکمّ من أوليائه؟ که در صورت اول مراد از أولياءه منافقانی است که در صف مسلمانان قرار 

داشتند. و در صورت دوم مراد از أوليائه کافران و مشرکان است که در صف مقابل قرار داشتند. 
و اينکه در ادامة آيه میفرمايد: «پس از آنان نترسيد» طبق هر دو تفسير مراد از «آنان» کافران و 

مشرکان است، و ترجمة بنده مطابق تفسير اول است.  
ْ حِـذْرَکُمْ «ای کسـانی کـه ايمـان واُ ْ خـذُ َ آمَنـواُ ينِ 17. دربارة آية 71 سورة نساء: يَا أَيُّهَا الـذَّ
َهdم ُذوا حـذرِ آوردهايد، سالح و سپر خود را برگيريد» فرمودهاند: با توجه به آية 102 نساء: وليأخَ
ِحَتَهdم که حذر و اسلحه در کنار هم ذکر شدهاند معلوم میشود که حذر به معنـای اسـلحه و اسلَ

نيست، بلکه به معنای احتياط و آمادگی است و ترجمة حذر به اسلحه از باب ترجمة مفهوم به 
مصداق است.  

پاسخ: هرگاه حذر در کنار اسلحه قرار گيرد قطعاً به معنای احتياط و آمـادگی اسـت، ولـی
اگر مستقل ذکر شود به معنای آمادگی مطلق است، اعم از برگرفتن احتياط يا برگرفتن اسلحه و 
1) خـذوا حـذرکم  73/3 گويد: «در اين آيه دو قـول اسـت: البيان مجمع سپر و آالت جنگ. در
يعنی احذروا عدوکم بأخذ السالح. 2. خذوا حذرکم يعنی خذوا اسـلحتکم. و اسـلحه را حـذر

ناميده زيرا اسلحه آلت حذر است، و اين مروی از امام باقر(ع) است. و اين معنا درستتر و با 
قواعد عرب سازگارتر است و از باب حذف مضاف است يعنی خذوا آالت حذرکم...».  

416/4 گويد: «خِذْر آلت حَذَر است، مانند سالح... و اينکه در دنبال آيه فرموده:  الميزان در
«فانفروا» مؤيد اين است که حذر به معنای ما به الحَذَر است و آن کنايه از آمادگی برای جهـاد 

است و معنای آيه اين است که اسلحه خود را برداريد و آمادة جهاد شويد...»  
بنابراين برگرفتن سالح و سپر معنای مفهومی حذر است نه مصـداقی آن، و ترجمـه کـامال ً

بیاشکال است.  
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«و بر سر و پايتان تا  ِکُمْ وَأَرْجdلَکُمْ اِلَی الْکَعْبينَ ِ ْ بِرُؤوسُ d18. دربارة آية 6 سورة مائده: وَامْسَحوا
برآمدگی روی پا مسح کنيد» فرمودهاند: ترجمة باء تبعيضيه از قلم افتاده است و ترجمة دقيقتر 

چنين است: «و بخشی از سر و پايتان...».  
پاسخ: اشکال وارد نيست؛ زيرا نگفتهام: «سروپايتان را مسح کنيد» بلکه گفتـهام: «بـر سـر و 

پايتان مسح کنيد» و همين کلمه «بر» تبعيض را میرساند.  
َلِفًا اُکُلُه؛d «اُکُل» مفرد است و جمع معنا شـده dمخت َ َ و الزرعَّ 19. دربارة آية 141 سورة انعام: والنخلَّ

است.  
ـلُ بـه اعتبـار جـنس  پاسخ: همانگونه که خودشان استدالل فرمودهاند، جمع معنا شـدن اکُ
خوردنی و خوراک بودن است؛ زيرا سخن از درختان نخل و کشتزار است و هر کـدام ميـوهای 

خاص خود را دارد.  
وا؛ّ «و چـون بـه ِم ورَاواَ اَنَّهdم قـدَ ضـلَ ِطَ فی ايديهَ d20. دربارة آية 149 سورة اعراف: ولَمّا سق
خود آمدند و ديدند که به راسـتی گمـراه شـدهانـد» فرمـودهانـد: سـقوط فـی يـده بـه معنـای

پشيمانشدن است و در فرهنگها به معنايی که در ترجمه آمده، ديده نشده است.  
پاسخ: اگر چه در تفاسير و فرهنگها اين تعبير به معنای پشيمانشدن آمده، ولی با توجه به 
ادامة آيه که میفرمايد: «و ديدند که گمراه شدهاند» اين معنـا موجـه بـه نظـر نمـیرسـد؛ زيـرا 
پشيمانی پس از آگاهی از گمراهشدن است نه پيش از آن. و همين سبب شده کـه بنـده آيـه را 
فالجملـة تفيـد  249/8 گويـد: الميزان چنين ترجمه کنم. عالوه بر آنکه عالمه طباطبايی(ره) در

معنی التنبهّ لما ذهلوا عنه والتبصّر بما أغفلوه...  
«پـس شـايد (مبـادا)     21. دربارة آية 12 سورة هود: فَلَعَلَّکَ تَـارِکٌ بَعْـضَ مَـا يdـوحَی اِلَيـکْ َ
بخواهی...» فرمودهاند: لعلّ در اين آيه و نظاير آن به همان معنای «مبادا» است و کلمـة «شـايد» 

زايد است.  
«شـايد»  پاسخ: اشکال وارد نيست؛ زيرا در ترجمة بنده جمع بين لفظ و مـراد شـده اسـت.

ترجمة ظاهر لفظ و «مبادا» مراد از آن است. شايد بخواهی ترک کنی، يعنی مبادا ترک کنی.  
«و همانـا آن ْهَانَ رَبهِّ ِ dوَهَمَّ بِهَا لَوْال أَن رَّأی بر ِ 22. دربارة آية 24 سورة يوسف: وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِ
زن آهنگ او کرد، و او نيز آهنگ آن میکرد اگر برهان پروردگارش را نديده بـود» فرمـودهانـد:
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همّ بها جواب لوال گرفته شده در حالی که جواب لوال محذوف است، زيرا اوالً جواب لـوال بـا
الم تأکيد میآيد. ثانياً جواب لوال بر خود آن مقدم نمیشود... بنابراين ترجمة دقيق چنين است: 
«همانا آن زن آهنگ او کرد، و او نيز آهنگ او کرد. اگر برهان پروردگارش را نديده بود [بـا او 

درمیآويخت]».  
پاسخ: اشکال وارد نيست، بلکـه اشـکال بـه ترجمـة جنـاب کوشـا وارد اسـت؛ زيـرا اوالً
يوسف(ع) آهنگ زليخا نکرد. ثانياً طبق اين ترجمه بايد به جای «لوال» «ولوال» میبود چنـانکـه
روشن است. اما اينکه همّ بها جواب لوال نيست، اين مربوط به ترکيب نحـوی آيـه اسـت کـه
گويند چون جواب لوال بر خود آن مقدم نمیشود پس بايد يک همّ بها پـس از لـوال در تقـدير
گرفته شود. نه آنکه جواب «لوال» چيزی غير از «همّ بها» است. و در واقع همّ بها مفسر جـواب
محذوف است نه نفس جواب. مثالً میگويند: در زيداً ضربت، ضـربت عامـل در نصـب زيـداً

نيست؛ زيرا عامل نبايد مؤخر باشد، بنابراين يک ضربت پيش از زيداً محذوف است و ضـربت
بعد مفسر آن است، يعنی داللت دارد که پيش از زيداً، ضربت در تقـدير اسـت. و ايـن بيانـات
العربيـة علوم برای تصحيح تقدم معمول بر عامل است و در معنا تأثيری ندارد. در اين زمينه به

ص 788 مراجعه شود.  
و اما اينکه فرمودهاند: «جواب لوال با الم تأکيد میآيد» بايد دانست که اين يک قاعدة کلـی 

شرح( ابنعقيل شرح نيست، بلکه غالباً چنين است و جواب بدون الم هم داريم. در اين باره به
الفية) مراجعه شود.  

فيها وال يحيیَ فرمودهاند: معادل مناسـب ال يحيـی در d 23. دربارة آية 74 سورة طه: ال يَموت
اينجا «نه زندگی میکند» است نه «نه زنده میماند» پاسخ: نزاع لفظی است و اشـکالی در ميـان

نيست.  
«تخلفـه»  d کـه فرمـودهانـد: ضـمير 24. دربارة آية 97 سورة طه: ... وَاِنَّ لَکَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفهَ
ترجمه نشده، پاسخ آن است که اين سليقه در ادای جمله است که اينگونه ضماير بايد ترجمه 

شود يا نه؟ اما اشکال نيست.  
... که فرمودهاند: ضمير کاف ترجمه نشـده؛ ْکَ يَ نْ َّنَّ عيَ dد 25. دربارة آية 131 سورة طه: وَلَا تمَ

عين اشکال فوق است و وارد نيست.  
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26. دربارة آية 45 سورة حج: ... وقَصرٍ مشيدَ «و قصرهای ويرانی که بر جای مانده است» و 
در پاورقی آمده: «قصرهای مجللی که بیصاحب مانده است» فرمودهاند: ترجمة پاورقی درست 

است نه متن، زيرا مشيد به معنای ويرانی نيامده است.  
پاسخ: چون در ترجمة هر دو معنا ذکر شده، اختالف مربوط به تفسير است و ترجمة مـتن 
نظر به نهايت کار دارد؛ يعنی چه بسا قصرهای مجللی کـه در اثـر هالکـت صـاحبانش رو بـه 

فرموده است).   مجمعالبيان ويرانی است (چنانکه صاحب
«... از آن راه برکنارند» فرمودهاند: اين  َ dِبون َاطِ لَناکَ 27. دربارة آية 74 سورة مؤمنون: عَنِ الصرِّ

ترجمه مفهوم روشنی ندارد، و نکوب به معنای منحرفشدن و عدولکردن و بازگشتن است.  
اسـت نـه  پاسخ: نکوب به معنای انحراف و کجـروی و بـه راهـی غيـر راه مسـتقيم رفـتن

بازگشتن. و «بر کنار بودن» نيز به معنای در راه نبودن و انحراف از جاده است.  
ُم ذِکریْ اشکال نيست و اختالف در تعبير است.   وکَ 28. دربارة آية 110 سورة مؤمنون: انسَ

... فرمودهاند: کلمه والسـعة  ِ ةَ َضلِ مِنکُم والسعَّ َلِ اولواالفُ 29. دربارة آية 22 سورة نور: «وال يأتَ
ترجمه نشده است.  

پاسخ: اشکال وارد است و بايـد کلمـة «و ثروتمنـدان» افـزوده شـود. امـا ايـنکـه ايشـان آن را 
«فزونبخشان و گشادهدستان» معنا کردهاند ظاهراً درست نيست؛ زيرا «فزونبخش» کسـی اسـت کـه
بيش از اندازه بخشش کند. و «گشادهدست» کنايه از سخاوتمند است واين با توانگران و ثروتمنـدان

فرق دارد، زيرا ممکن است کسی توانگر و ثروتمند باشد اما فزونبخش و گشادهدست نباشد.  
«بـه مـردان َهdم ْ ِهِمْ وَيَحْفَظواُ فُروجُ َ يَغُضواُّ مِنْ أَبْصارَ ِنينِ مْ d30. دربارة آية 31 سورة نور: قُل لِّلْمؤ
مؤمن بگو ديدگان خود را فروخوابانند» فرمودهاند: بهتر آن است که حرف «من» تبعيضيه باشـد
نه زايده، و ترجمة آيه چنين باشد: «به مردان مؤمن بگو از برخی نگاههای خـويش [کـه حـرام
است] چشمپوشی کنند». بنابراين، اين آيه فقط نگاه غير مجاز را منع میکند نه مطلق نگاه را.  

پاسخ: در ترجمة بنده هم [از نگاه حرام] در کروشه آورده شده است ولـی در نقـل جنـاب 
کوشا از ترجمة بنده از قلم افتاده است. اما اينکه آيا «مِن» زايـده اسـت يـا تبعيضـيه، دو قـول

است و بنده قول اول را برگزيدهام.  
از  «و از آسـمان ٍ فيهـا مـنِ بَـرَد ٍ ماءِ مـنِ جبـالِ َ السـَّ 31. دربارة آية 43 سورة نور: ويdنَزِّلُ مـنِ
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کوههايی از يخ که در آن است تگرگی فرومیفرستد» فرمودهاند: از کـوههـايی از ابـر» صـحيح
است، زيرا ابرهای کوهپيکر سرد هستند ولی از يخ نيستند.  

پاسخ: در ترکيب اين آيه اختالف است، برخی من برد را مفعول ينزل گرفتهاند (و ترجمـة 
147/7 و 148 من بـرد را صـفت البيان مجمع جناب کوشا بر اين اساس است) و برخی مانند

اسـت محـذوف  بردا ً دوم جبال گرفتهاند (يعنی کوههايی از يخ و تگرگ) و مفعول ينزل را کـه
میدانند. و ترجمة بنده بر اساس اين ترکيب است.  

32. فرمودهاند: در آياتی که کلمة «حرج» آمده عين کلمه در ترجمه تکـرار شـده و معـادل 
فارسی آن نيامده است.  

پاسخ: حرج به معنای گناه، اعتراض و تنگی آمده است و چون معنای آن در فارسی روشن 
است و خود اين کلمه در فارسی استعمال میشود، ترجمه نشده است.  

33. دربارة آية 59 سورة فرقان: ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ؛ «سپس بر عرش [فرماندهی و تـدبير
عالم] قرار گرفت» فرمودهاند: استوی بايد «استيال يافت» ترجمه شود و نيز فرمودهانـد: عـرش،

مرکز فرماندهی و تدبير عالم است نه همة هستی و تمام عالم.  
پاسخ: ترجمة استوی به استولی ترجمة مفهوم به مصداق است که جناب کوشا از آن میگريزد، 
و ترجمة مطابقی آن استقر است، گويند: استوی علی ظهر الدابة اسـتقرّ، و بنـده هـم «قـرار گرفـت» 
ترجمه کردهام. اما اينکه عرش مرکز فرماندهی عالم است نه همة عالم؛ بنده هم آن را مجموعة عالم 

نگرفتهام، زيرا «عرش فرماندهی» قطعاً بخشی از عالم هستی است نه همة آن.  
َ؛ «گفت:  ِکَ سِنينِ dمرdأَلَمْ نُرَبِّکَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ ع َ 34. دربارة آية 18 سورة شعراء: قالَ
آيا تو را در کودکی در ميان خود نپرورديم و سالهايی از عمرت را در ميان ما درنگ نداشتی»؟ 
» جازمه بر سر فعل ماضی درنمیآيد. بنابراين «لم» در اينجا فقط بـر سـر فعـل فرمودهاند: «لمَ

آمده است نه فعل ماضی لبثت (آن گاه واو لبثت را حاليه ترجمه کردهاند).   مضارع نرب ّ

بنابراين، نفـی بـه هـر دو  پاسخ: لبثت با عطفشدن به ألم نربّ محالً مجزوم است نه لفظا. ً
جمله میخورد، و میتوان آيه را اين گونه نيز ترجمه کرد: «مگـر نـه ايـن اسـت کـه تـو را در 

کودکی در ميان خود پرورديم و چند سالی از عمرت را در ميان ما گذارندی»؟  
35. دربارة آية 9 سورة نمل: اشکال وارد است و انّه ترجمه نشده است.  
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36. دربارة آية 32 سورة نمل: اشکال وارد است و يای متکلم در تشهدون ترجمه نشده است.  
ِ الَّذی اَتقَنَ کُلَّ شَی ءٍ؛ «ساخته خداونـدی اسـت کـه 37. دربارة آية 88 سورة نمل: صdنعَ اللهَّ
هر چيزی را محکم ساخته». فرمودهاند: صنع منصوب است به فعل مقدر، و ترجمة دقيقتر اين 

است: «[بنگر] ساخته خدايی را...».  
پاسخ: درست است که صنعَ منصوب است به فعل مقدر، اما آن فعل بايد از جنس خود آن 
در تقدير گرفته شود نه هر گونه فعلی. بنابراين، تقدير چنين است: صنع اللهّ صـنعاً نـه أنظـروا
. اما الزم نيست اين ريزهکاریها در ترجمه اعمال شود، بلکـه بايـد ماحصـل عبـارت صنع اللهّ

ترجمه شود که شده است.  
38. دربارة آية 76 سورة قصص فرمودهاند: مفاتح به معنای «کليدها» نادرسـت و نامناسـب
است، مفاتح جمع مفتح (به فتح ميم) است به معنای مخزن و صندوق، نه جمع مفتحِ (به کسـر

ميم) به معنای کليد.  
و در گويد: المفتحِ ج مفاتح: آلة لفتح األبواب ونحوهـا / المخـزن / الکنـز .    المنجد پاسخ: در
 76 ذيل آية 59 انعام، مفاتح را جمع مفتحِ و مفـتحَ هـر دو مـیدانـد و در قصـص، مجمعالبيان
جمع مفتحِ به معنای کليد گرفته شده است. بنابراين، مفاتح هم به معنای کليدهاست و هـم بـه

معنای صندوقها و گنجها و بنده هم به هر دو معنا اشاره کردهام.  
اما اينکه فرمودهاند: «کليدها هر اندازه زياد و سنگين باشند، حمل آنها برای افراد نيرومنـد 
آنچنان طاقتفرسا و سنگين نخواهد بود...». پاسخ آن است که اوالً، ظاهراً جناب کوشا قفل و 
کليدهای قديمی را مانند قفل و سويچهای امروزی پنداشتهاند در حالی که قديمیترها میدانند 
که قفل و کليدها در قديم به چه اندازه و وزنی بوده است. ثانياً ممکن است گنجينههای قـارون
منحصر به صندوقهای جواهرات نبوده، بلکه گنجينههايی از اشياء عتيقه و امثال آن هم داشـته
که طبعاً قفل و کليدهای بزرگتر و سنگينتر داشته است. به هر حال ترجمه مفاتح به کليـدها،

چندان هم خالف عقل و حس نيست.  
«تا سرانجام به آنچه به آنـان dم ْ 39. دربارة آيات 65 و 66 سورة عنکبوت: لِيَکْفُرواُ بِمَا آتَيْناهَ
دادهايم کفر ورزند». فرمودهاند: چون الم برای عاقبت است بنابراين، کلمة «تا» زايد است، زيـرا

«تا» برای تعليل است.  



80   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

پاسخ: اوالً جناب کوشا ترجمة پيشنهادی خود را ارايه ندادهاند تا مالحظه شود الم عاقبـت 
را چگونه معنا میکنند. ثانياً «تا» هميشه برای تعليل نيست، گاهی برای انتهای غايت است.  

d لِلجبـين؛َ «و او را بـر پيشـانی بـر زمـين افکنـد».  40. دربارة آية 103 سورة صافّات: «وتَلهَّ
«و او را  فرمودهاند: «بر پيشانی» معادل علی الجبين است نه للجبين، و ترجمة دقيق چنين اسـت:

به يک جانب پيشانی افکند [که ذبحش کند]».  
پاسخ: نمیدانم اين تعبير که از ترجمة مرحوم صالحی گرفتهاند بر اساس چه مبنايی است؟ 
ص280 گويد: معنای نهم الم جارّه آن است که به معنای «علی» میآيـد، ماننـد و مغنی ولی در
453/8 گويد: «و تلّه للجبين» أی اضطجعه علی  مجمعالبيان تلَّه للجبين (ای علی الجبين). و در
اآلبـاء، عـن جبينه، عن الحسن، وقيل: معناه وضع جبينه علی االرض لئاليریّ وجهه فتلحقه رقّة ُ
ابنعباس. و روی أنّه قال: اذبحنی وأنا سـاجد. ال تنظـر الـی وجهـی فعسـی أن ترحمنـی فـال

تدبحنی. بنابراين ترجمة بنده بدون اشکال است.  
؛ «کتابی است فروفرستاده شده از سوی  ِ... ِ مِنَ اللهَّ ِيلُ الْکِتابَ 41. دربارة آية 1 سورة زمر: تنزَ
خدا...». فرمودهاند: «الکتاب» معرفه است نه نکره! و ترجمة دقيق آيه چنين است: «فروفرستادن 

اين کتاب از سوی خدای... است».  
پاسخ: ترجمة پيشنهادی جناب کوشا بر اساس يکی از وجوه ترکيب آيه است، ولی ترجمة 
232/17 است که فرموده: تنزيل الکتاب خبر مبتدای محـذوف اسـت و الميزان بنده مطابق بيان
تنزيل مصدر به معنای مفعول است و اضافة آن به کتاب، از بـاب اضـافة صـفت بـه موصـوف

است و من اللهّ متعلق است به تنزيل، و معنا چنين است: «اين کتاب، کتابی فروفرستاده شده از 

سوی خدای عزيز و حکيم است».  
َ التالق؛َّ «تا از روز ديدار (ديدار خدا يا ديدار جزای  ِرَ يومَ d42. دربارة آية 15 سورة غافر: لِينذ
اعمال) بيم دهد» فرمودهاند: تالق (تالقی) غير از لقاء است. يوم التالق يعنی روز همديداری يـا

روز مالقات يکديگر، روز به هم رسيدن.  
پاسخ: چنانکه در فرهنگهای فارسی آمده، «ديدار» به معنای مالقاتکردن و ديدن طرفينی 

است. با فالنی ديدار کردم يعنی با او روبهرو شدم.  
d الحسنی؛d «و خداونـد همـه را وعـدة پـاداش 43. دربارة آية 10 سورة حديد: وکُلاًّ وعَدَ اللهَّ



درنگي در مقالة معرفي و بررسي ترجمه قرآن کريم/ حسين استادولي     □   81  
 

 

نيکو داده است». فرمودهاند: الحسنی صفت تفضيلی است و بايد «نيکوترين پاداش» معنا شود.  
پاسخ: گرچه الحسنی صفت تفضيلی است، ولی از آنجا که پاداش نيکو درجات گونـاگون 
دارد و قطعاً همة افراد، بهترين پاداش را ندارند، معلوم میشـود کـه کلمـة الحسـنی منسـلخ از 

تفضيل است و به همين دليل بنده «نيکو» ترجمه کردهام نه «نيکوترين».  
44. دربارة آية 5 سورة جمعه فرمودهاند: معادل فارسی «حمار» «چهار پا» نيست، بلکـه االغ

يا درازگوش است.  
پاسخ: اين مهم نيست، بلکه شعر سعدی که خود آوردهاند شاهد صحت ترجمة بنده است.  
45. دربارة آيات 1ـ4 سورة انفطار، همان اشکال ترجمة فعل شرط ماضی به ماضی است نه 

به مضارع، که در مورد 3 از بخش اول پاسخ داده شد.  
46. ضعف نثری در برخی موارد اين ترجمه، سخن درستی است و خود نيز بـه آن اذعـان 
دارم ولی اين طبيعی است و مخصوص اين ترجمه هم نيسـت و کـم و بـيش در ترجمـههـای 

ديگر نيز به چشم میخورد.  
در پايان از حسن نظر و لطف خالصانه و کوشش پیگير سرور عزيزم جنـاب آقـای کوشـا 
بسيار متشکرم و اينگونه نقد و نظرها را ماية رشد و تکامل کار به ويـژه ترجمـة قـرآن کـريم 

میدانم.  
فلله درّه وعلی اللهّ برُّه.



  
  


