
  

 



 

 
 



  



 

______________________________ 



  

______________________________ 

 



                              ترجمان وحی  112  

 نقاط ضعف
ذکر شـوم کـه ایـن نقـد بـر اسـاس سـبک و        قبل از بیان نقاط ضعف شایسته است مت

بوده   اى که مترجم بیان نموده تنظیم شده است. بنابراین از آوردن اشکاالتى که مبنایى شیوه
     پوشـى   دانسـته چشـم   و مترجم بـه مقتضـاى سـبک و مبنـایش آن اشـکاالت را وارد نمـى      

 .استشده 
 ترجم محتـرم در برخـی مـوارد   مرسد  امتیازاتى که این اثر دارد به نظر مى ۀدر کنار هم

 کنیم: اشاره مى چند موردکه به  دچار لغزش شده است

 هاى صرفى و نحوى الف. لغزش
ٖ ﴿. در آیاتى که ترکیب 1 ٰ َ ِ ّ َ  َ ُ َ آمده بسان اکثر مترجمان این ترکیب را اضـافى   1﴾ءَا
حـال  » بینـات «انـد در حـالى کـه     الیه ترجمه نموده مضاف و مضاف به صورت اند و گرفته
و پاسـخ دهـد کـه بـا توجـه بـه        ت مترجم این اشکال را وارد ندانـد . البته ممکن اساست

رسـاند کـه    را مـى  ییدر زبان فارسى همان معنـا » وشن ماآیات ر«تفاوت ساختار دو زبان 
 پذیرفتنى است.

َةٌ ﴿ ۀ. آی2 َ َ  ِ ُل إ ُ َ  ُ ِ َْث َل إ َ ْ ِ ا ْ َ رَْض َو  
َ ْ ُ ا ِ ُ ٌل  ُ  2.﴾ َذ

ران    این آیه راایشان  چنـین ترجمـه    3بر خالف همۀ مترجمان و بر خـالف نظـر مفسـ
زنـد   گوید آن گاوى است که رام نیست، زمـین را شـخم مـى    موسى گفت او مى«ند:  ا کرده

رَْض ﴿ یعنی» .کند ولى کشت را آبیارى نمى
َ ْ ُ ا ِ نـد در حـالى کـه    ا هرا مستقل معنا نمود ﴾ُ

ٌل «براى  4وصف است ُ  5».شخم زند و نه رام است که زمین را«شود:  ىو معنا چنین م» َذ
انـد:   این ترکیب را به صورت ماضى بعید ترجمـه نمـوده   6»یستهزئونبه کانوا « ۀ. ترجم3

           در  »رعفعــل مضــا«بــا » کــان«در صــورتى کــه ترکیــب فعــل » بــه تمســخر گرفتــه بودنــد«
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