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 عادلنگاهي به ترجمه قرآن حداد
 **یاحمدرضا توکل ،*یتَلوکیعاشور ینادعل

 چکيده
ای كه ظرف كریم عمری هزار و دویست ساله دارد، ولی نهضت ترجمهاگرچه تاریخِ ترجمه قرآن

كننده است. از اولین ترجمه افتاده، نیز در جای خود بسیار امیدوارسال اخیر در كشور به راه سيی

المحمد آیتی، تا امروز كه  سه دهه از انتشار آن وسیله عبدفارسيیِ قرآن در دهه شصت شمسی به

ها ترجمه دیگر هم به میراث فرهنگی و معنوی كشور افزوده شد كه قطعًا  در فرایند گذرد، دهمی

 ها بهن به یك ترجمه مطلوب و آرمانی تأثیر گذارند. یكی از این ترجمهترجميه قرآن تا رسيييید

ای الفظی، بلكه ترجمهای آزاد اسييت و نه تحت دسييت معمعلی اداد انمام شييد كه  نه ترجمه

گرایانه اسييت كه مترجم سييعی كرده مفهوم آیا  را در قالف الفاع و عبارا  فارسييی به مفهوم

تعش نموده جانف امانتداری را هم مراعا  كند، ولی ناخواسييته،  خواننده منتقل سييازد و اگرچه

الشعاعِ شیوایی قرار گرفت القای معانی، اولویتِ اولِ ترجمه شد و در موارد متعددی امانت، تحت

كه شيياید بارزترین نمود آن را بتوان در تیییر زمان و سيياختمان افعال مشيياهده كرد كه به وفور 

رمم دارا بودن محاسيين زیاد، از جها  متعددی نیازمند ن دلیل، علیاسييت.و به همیانمام شييده

 است.بازنگری و اصعح است كه در مقاله ااضر، تنها بخشی از آن آمده

 

   :های كليدیواژه

 .عادلاداد ،ییگراكریم، ترجمه قرآن، مفهومقرآن
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 مقدمه
سييياليه ترجمه  سيييتیهزار و دو خیاگرچيه تيار

ارک مب نیگواه است كه برگردان ا یبه خوب میكرقرآن

 یها مورد توجه علمادر همه دوره یآسييمان فهیصييح

اهتمام و توجه  نیروشن است كه ا یمسلمان بوده، ول

انيدازه نبوده و بيا فراز و  كیيهيا بيه دوره یِدر تميام

ر عصر ااض بتوان دیاست. شاهمراه بوده ،ییهافینش

دوران ترجمه  نیترییرا طع ریسيييه دهه اخ ژهیوو به

 یها ترجمه، فقط به زبان فارسيييقرآن دانسيييت كه ده

بهارِ » یآن را به درسييت ل،یدل نیعرضييه شييد و به هم

گسترش علوم  یاند كه در راستانام نهاده« ترجمه قرآن

. اگر دیآیتوجه به اساب مقابل ینهضت قتاًیاق ،یقرآن

 دشیتنها به خوِد ترجمه توجه م ن،یشیپ یهادوره رد

 نیا شيييترِیب ر،ینبودِ دسيييتگاه چا  و تك  لیيدلو بيه

ها در كنِج خانه یخط یهاها به صييور  نسخهترجمه

همانند  یرااتو به داشيييتیها جاكتابخانه یایازو ای

كمتر در  گرفت،یامروز در دسيييترهِ همگان قرار نم

در عصيير ااضيير  داشييت قرار یمعرض نقد و بررسيي

 گسترش زیها، نقد ترجمه نترجمه یِععوه بر رشد كمّ

 یكرد كه موجف ارتقا دایپ یگاهیو آنچنان جا افتیي

كه منتشييير  یاهر ترجمه رایها شيييد  زترجميه یِفیك

ها، وقت صييرف آن سييال كهنیا رممیعل شييود،یم

از اند، بكرده شیرایآن را و راستاریو نیو چند دهیگرد

 آن نوشته یِ ها مقاله در نقد و بررسييپس از انتشيار، ده

ها كتاب كه امروزه شاهد انتشار ده یاگونه. بهشيودیم

وزه در ا یممله تخصص نیو چند صييد مقاله و چند

 391-119، صص9311 ،ی)جواهرمینقد ترجمه هسيت

 خِیتار از ییهاكه در دوره میریاگر بپذ یات ن،ی(. بنابرا

 یفراوان یهاو قاجار، ترجمه هیدوره صييفو ریقرآن، نظ

ها را با آن تعش توانیاسييت، هرگز نمعرضييه شييده

تنها  رایبرابر دانسييت  ز شييودیآنچه كه امروز انمام م

كه آن دوره را با  سيييتیها معک نرجمهت یِآمارِ عدد

 هم مطرح یگرید یهابلكه جنبه م،یكن سييهیامروز مقا

مستقل  انشد كیعنوان اسيت. م ًع ترجمه، امروزه به

مه . نقد ترجشدرفتهیپذ یقرآن یهادانش گریدر كنار د

 كیعنوان كه به دهیرسيي یایبه آنچنان رشييد و بالندگ

اسييت.  یریگاز ترجمه در اال شييكل یدانشِ ممزا

 اسيييتكرده دایارتقا پ اریها بسيييترجمه یِفیسيييط  ك

دهه شييصييت با  یهاترجمه سييهیكه از مقا یاگونهبه

 نیا توانیم یخوبو نود، به تاددهه هشييي یهاترجميه

آنچنان  زیترجمه ن شیرایتفياو  را ااسييياه كرد. و

بييه خود  ،یمترجم چیه گریكرده كييه د دایييپ یتیاهم

 ای كی یِراسييتاریاش را بدون وترجمه دهدیاجازه نم

 انیجر كی یعنیمنتشر سازد،  یاارفه راسيتاریچند و

بييه راه  نييهیزم نیو جنبش و نهضييييت در ا یفكر

ترجمه قرآن وجود  خِیآن در تار ریكه نظ اسيييتادهافت

ها، ترجمه ادادعادل اسييت ترجمه نیاز ا یكیندارد. 

نظران دارد و صااف یخود محاسن یكه اگرچه در جا

و  از ضعف یاند  ولكرده شیرایآن را و یو متخصصان

 نیاز ا یكه بخشييي بردیهم رنج م یفراوان یكمبودها

 قرار یمورد بررس ااضردر مقاله  ها،یضيعف و كاست

 است. گرفته

 

 معرفی ترجمه -1

نوشيت كوتاه خود بر ترجمه ااضر و در پی اداد

 «ترجمان وای» كه با ممله قرآنی یمصيياابه مفصييل

( و 77-940، صيييص 9311انميام داده)ايدادعادل،  

نوشيييتِ خود در نامه خوداتی پیش از آن، در زندگی

، 9، ج9377خرمشاهی، «)پژوهیدانشنامه قرآن و قرآن»

رآن ق جمه( به تفصیل به انگیزه خویش از تر197ص 
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ر این را بهایی كه ویو دالیيل انمام این كار و دمدمه

اسييت.خرمشيياهی در معرفیِ آن كار واداشييته، پرداخته

بیش از هر ترجمه دیگر از ادود پنماه : »سيييدینویم

هييا و هييا و بييازنگریترجمييه امروزین، از ویرایش

های خودِ مترجم، و گروهی بیش از پنماه بيازنگياری

مترجميان، و مترجمان قرآن، و  ان،نفر از ویراسيييتيار

. استبی برخوردارگردیدهاسييتادان زبان فارسييی و عر

كمتر مترجمی از معياصيييران، این همه محتاطانه و با 

مشيييور ، ترجمييه خود را در معرض نقييد و نظر 

نظران، آن هم پیش از انتشييارِ چا  اول، قرار صييااف

 امهاسييت.... بنده نیز این افتخار و سعاد  را داشتداده

كه یكی از ویراسييتاران این ترجمه روشيين و روان و 

چا  خوان باشييم. ایشييان، یك نسييخه از پیشخوش

صيييور  محيدود این كتياب را كيه در آن ترجمه به

صيفحه مقابل و با فاصله كافی بین سطور تای  شده، 

اند با فرصت نظر قرار دادهدر اختیار بنده و سييایر اهل

(آنگاه 411، ص 1 931 ،خرمشاهی«)چهار، پنج ماهه...

 فشیتوصهای ترجمه، به ضييمن شييرح برخی ویژگی

 نظر یرواقعیو م یو افراط زیآمچنان امراقپرداختيه آن

تعمف و تأسف است كه چگونه  هیكه واقعاً ما دهدیم

 ز،یآممبالیه گونهنیپژوهِ مترجمِ قرآن، امحققِ قرآن كی

همچون  یریبا تعاب یو معمول یترجميه عياد كیياز 

 یكه در برخ ی! محققكند؟یم ادی!!! «ینظركرده و اله»

صور  ها را بهاز آن یاریپر شمارش كه بس یهالهمقا

در » ،«یپژوهقرآن»همچون  ییهييادر كتيياب ،یتكرار

نموده و در  یگردآور «سلوکیب ریس»و « خاطره شيط

 یهانقيدهيا را بر ترجمه نیشيييتریمقياال  ب نیا یِط

 یبررسيي»كه در كتاب  سييتنوشييته، چگونه ا گرانید

 یِكيه به نقد و معرف «میكرقرآن نیامروز یهياترجميه

و نُيه ترجميه قرآن اختصييياص دارد، نيه تنها  یسييي

را در خصيييوص ترجمه ااضييير  ینقد نیتركوچك

 كیانميام نيداده، بلكيه پيا را از آن هم فراتر نهياده، 

 !!كند؟یم یمعرف«ینظر كرده و اله»را  یترجمه معمول

ضعف  یامقاله كوتاه، پاره نیدر خعلِ هم كهیدر اال

 آشكار خواهد شد.  یروشنآن به یهاو نقص

 

 نقد و نظر -2

 یهایاست كه مترجم خود، به كاست بخشمسر 

ترجمييه واقف بوده، بييا صيييرااييت اظهييار  یِااتمييال

های دیگران گونه كه بنده بر ترجمهاست، همانداشيته

دیگران هم اگر به ترجمه »ام نقيد و نظرهایی داشيييته

گیری و نقييد بيينييده مييراجييعييه كننييد، قطعييًا خرده

داشييييت و این اقتضييييای طبیعی كييار خيواهينييد

 یدی(. ترد994، ص 9311عادل، )اداد«اسيييتعلمی

مت قرآن و صيييعوبتِ ترجمه آن، به كه عظ سيييتین

گونه رمم وجود همههسيييت كه گاهی علی یاانيدازه

های علمی، جرأ  و شایستگی یعموم یهاتیصعا

كه كند. چنانو جسيييار  اقدام را از آدمی سيييلف می

 ممرعلی ت،یو ادب تییكی از محققيان برجسيييته عرب

 ها، متواضييعانه اظهاربودن همه این شييایسييتگی ادار

ایم، به قصيييد گاه جسيييار  نكردهچون هیچ»رد دامی

ای عرضيييه كنیم به یكی از مقایسيييه، از خود، ترجمه

های معاصر، یعنی ترجمه آقای آیتی ترین ترجمهقدیم

 یعنی(، 99، ص 9371آذرنوش، «)كنیمبسييينييده می

اسيييت كه قطعاً یگونه اامرِترجمه قرآن به یِدشيييوار

از آن  زیر نو ترجمه ااضيي آوردیم شیرا پ یاشييكاالت

های است. با این مقدمه، برخی كاستینمانده فینصیب

 :شودیترجمه به اجمال اشاره م نیا
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 القلمسهو .2-1

 اند از:نمونه از این نوع عبار  چند

ترجمه) قل اهلل  410سييوره زمر در ص 94آیه  -9

اعبد( به اشيييتباه چنین ترجمه شيييده )بگو ما خدا را 

شييود كه به جای )من(، به میپرسييتم(  مشيياهده می

 است.كار رفتهاشتباه )ما( به

) و  139سييوره هود در ص  11در ترجمه آیه  -1

امطرنيا علیهيا ...( به جای ) فرو باریدیم( كه برگردان 

صييحی )امطرنا( هسييت، به اشييتباه )فرو باریدی( ذكر 

 است.شده

 117سيييوره انفطار در ص  91در ترجمه آیه  -3

 كنی،ها از آنچه میون( چنین آمده )آن)یعلمون ما تفعل

كنید( معادل )تفعلون( صحی  )می كهیآگاهند( در اال

 است.

)متاع الحیوه  411سوره زخرف در ص  31آیه  -4

الدنیا( به اشيييتباه )بهره زندگان دنیا( ترجمه شيييد در 

 كه ) بهره زندگانی دنیا( صحی  است.االی

در  كهف آسييور 901، شييمارآ آیه 304در ص  -1

ترجمه نوشته نشده و برخعف شیوه معمول كه شماره 

شود، هر آیه در سييمت چ  و سيير سييطر نوشييته می

نوشته  904بدون شيماره در ادامه آیه  901ترجمه آیه 

اصعً وجود خارجی  901 یۀای كه گویا آگونهشيده به

 است. 904ندارد، بلكه ادامه آیه 

ناء )سنقتل اب911سوره اعراف در ص  917آیه  -1

هم و نسيتحی نسياء هم( چنین ترجمه شد )به زودی 

پسيرانشان را خواهم كشت و زنانشان را زنده خواهم 

واده داشيييت(، یعنی هر دو فعل به صيييور  متكلم

ترجمه گردید كه صيييحی  نیسيييت  زیرا اگرچه این 

سخن، سخن فرعون است، ولی چون او شخصًا چنین 

بييه همین بلكييه آمر بوده و دیگران عييامييل،  كرده،نمی

قل الییر نمعدلیل خداوند، سخن وی را به صییه متكلم

كرده، یعنی وی بييه كمييك عوامييل و كييارگزاران زیر 

ویژه با مراجعه به داده  بهدستش چنین كاری انمام می

ذیل آیه كه فرمود )اِنّا فوقهم قاهرون( و مترجم، آن را 

اسييت. در واقع با مسييلطیم( ترجمه كرده انبه )ما بر آن

القرآن)یعنی فهم قرآن با قرآن( و نیز با بر درایۀه هیيتك

الصدر( به این نتیمه اسييتعانت از قاعده )رّد العمز الی

تواند صييحی  باشييد و واده، نمیرسييیم كه متكلممی

الییر ترجمه شيييود، چنانكه لفي آیه هم معباید متكلم

 زیو مسيييتفاد از دیگر آیا  ن هماندفهمین معنا را می

گونه ترجمه هم این گریت. و مترجميان دهمین اسييي

گرمييارودی آورده ) پسيييرانشيييان را انييد و م عً كرده

خواهیم كشييت و زنانشييان را زنده باز خواهیم نهاد و 

ایم(.این ترجمه دو نكته دیگر گمان ما بر آنان چیرهبی

خوبی لحاع كرده كه در ترجمه اداد نیامده، را هم به

ایم( )چیره یِ فارسآیگری واژیكی برگردان تأكید ِاّن، د

 است. به جای)مسلطیم( كه عربی

 

 های نامتعارف و نامأنوس. معادل2-2

جا كه ن ر ترجمه، ن ر معیار اسيييت و مترجم، آن از

سيييازی ترجمييه و ترین هييدف خویش را مفهوممهم

، 9311عادل، سييازی فهم آن عنوان كرده)ادادعمومی

ف فاصيييله هد نی( قياعيدتياً نبيایيد از ا11 -11ص 

برخی معاظا  از این ناایه  كهیباشييد. در االگرفته

به اجمال اشاره  هاای ازآنخورد كه به پارهبه چشم می

 شود:می

در همین مصييياابييه در معنييای هييدایييت  -الف

ام كه هر بنده در ترجمه خودم سيييعی كرده»گوید: می

كيار رفتيه و امروز در زبان ای كيه در عربی بيهكلميه

م  رود، آن را به كار ببركار میور طبیعی بهطفارسی به
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ام هدایت. وقتی ما م عً در ترجميه )هيدی( بنده گفته

فهمند، همه می فارسيييیگوییم و در زبان هيدایت می

كردن( دیگر چرا تعبیر)رهنمون شيييدن( و )راهنمييایی

 تركيار ببریم. من هدایت را به معنای هدی نزدیكبيه

ارسيييی را و كم له من هيای فدانم تيا این ترجميهمی

( اوالً با این نگاهی 17، ص 9311عادل، ايداد«) نظیر

 وها دارند، بهتر اسييت یك بار دیگر كه به كاربرد واژه

صرفاً از این زاویه، ترجمه را مورد بازنگری قرار دهند 

ای كه مانند هدایت برای فارسييی ها كلمهتا تكلیف ده

سيييازی معادلها تر اسيييت، ولی برای آنزبانان مفهوم

الحسنه قرض ۀاسييت، مشخص شود  مانند ترجمكرده

، «توجهعطف»، توّاب بودن خيداونيد به «وام نكو»بيه 

دیگر. ثانیاً تنها در  یو موارد «وسيييطامۀ»بهینه معادل 

چنيد بار  تیيهيدا یسيييوره یونس بيه جيا 31آیيه 

اسييت) بگو آیا در میان آن برده كارآن را به یهامعادل

شييریكانتان كسييی هسييت كه به سييوی اق رهنمون 

شود. آیا كه به اق رهنمون میشود؟ بگو خداست آن

شييود، سزاوار تر است آن كس كه به اق رهنمون می

پیروی شود یا آن كس كه تا خود راهنمایی نشود،  هك

اهد یكم( را  مافر)ما11برد؟( همچنینراه به جایی نمی

بقره   31 هیشييوم( ترجمه كرده و در آبه )رهنمون نمی

دوبييار از )رهنمود( معييادل هييدایييت اسيييتفيياده  زین

 است.كرده

از مصيييياابييه  یگریدر بخش د نیهمچن -ب

یكی دیگر از خصيوصیاتی كه من » اسيت: خودآورده

كنم نباید در آن مقید به شييیوه عربی باشييیم و فكر می

ام، كيار بردهمن در ترجمييه خود در خیلی از موارد بيه

جانشييین كردن مرجع ضييمیر به جای ضمیر است كه 

این از قیود دسييت و پاگیر و مزاام ترجمه اسييت و 

ا اش رهایی از این، ترجمه فارسیتواند با رمترجم می

(. اكنون باید 911، ص 9311عادل، اداد«) روان بكند

همه اصييرار بر اتصال  نیپرسييید چرا در موارد ذیل، ا

ضمایر به فعل بوده كه ن ر ترجمه از شیوایی و زیبایی 

ساخته و یا « روان» دور شود؟ آیا این موارد، ترجمه را

 است؟گشتهروانی و شیوایی آن  مخلبرعكس، 

انفال   43« دادشيييانمی»انفال   11 «بربياینيدتان»

اعراف   914« خوانیدشييانمی»انفال   1« برندشييانمی»

 907« فروگیردشيييان»یونس   17« گیردشيييانفرا می»

یوسيييف، این مورد و مشيييابيه آن تقریبياً زیاد تكرار 

 7« بیفكنش»زمر  11نحييل و  41اسيييت  م عً شيييده

قصيييص   1« مشبگیری»و « مَكشيييیدش»قصيييص  

محمد   31« خوانندتانفرا می»سباء   91« پاشيیدشيان»

وا »دخييان   47« بييكشييييیييدش»و « بييگييیييریييدش»

مریم   11« نشياندیمشان»انعام   990« گذاریمشيانمی

 30  «در آوردیمشييان»نسيياء  973« خواهدشييان داد»

« اشباژگونه»شييعراء   191و  19« میراندممی»مؤمنون  

 «شيناسيیدشانمین»جاثیه  11« میراندتانمی»یس   11

 مؤمنون. 30« ایمآزماینده»بقره   41« میامیزید»فت    11

 

 های متكلفانه. برخی ترجمه2-3

اصييرار بر اتصييال ضييمیر به اسييم یا فعل، گاهی  

ترجمه را دچار تكلف سيياخته، از زیبایی و شييیوایی 

 911و  911 ۀاست. نمونه بارز این بحث ترجمانداخته

گونه برگردان شد )و سرانمام )به ننسيياء اسييت كه ای

شيييان( بييه سيييبييف پیمييان ذلييت و خواری افكنييدیم

شكستنشان و به آیا  الهی كافر شدنشان و پیامبركشی 

هامان در پرده به نااقشييان، و این سييخنانشييان كه دل

اسييت... و نیز از بهر كفر ورزیدنشييان، و آن پوشييیده

د تقآمیز سيينگینشييان...(. واقعاً مترجم معسييخن تهمت
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پردازی متكلفانه، بر مبنای ن ر معیار اسيييت این عبار 

 سازیِ فهمِ قرآن است؟ عمومی یودر راستا

طه اسيييت) از خاک  11 یيۀآ ۀدیگر ترجمي مورد

گردانیمتان، و دگر بار از آفریيدیمتان و به خاک باز می

در ترجمه آیه  نیخياک بیرونتان خواهیم آورد(. همچن

شييناسييیدشان و خدا یاسييت)نمسيوره انفال آورده 10

 ادیز ییهاترجمه نیشييناسييدشييان( البته تعداد چنمی

ن ر ترجمه است  دراما سخن  ست،ینبوده و ملط هم ن

توان این همه اصرار در پیوست ضمایر به اسم كه نمی

 كرد.  هیفعل را توج ای

 

 های کم کاربرد . معادل2-4

وجود  یخوب و مأنوسييي یهاجایی كه معادل در

هيایی كه كاربرد عمومی ندارند و یا دارد، ذكر معيادل

سييازی قرآن و تواند به مفهومروند نمیكار میكمتر به

سيييازی فهم آن كمكی نمييایييد. م عً عبييار  عمومی

ظیر هایی نبخش( معادل )بشیر(، بیشتر برای واژه)مژده

 «بخشنوید»و اصييطعح  رودكار میبه« نوید و نما »

كيياربرد دارد. « بخشمژده»از بیش« بخشنمييا  »یييا 

نسيياء و  911چنانچه ایشييان هم اگر چه در مواردی) 

ی اند، ولبخش استفاده كردهفت ( از مژده 1بقره و  991

ميياهييده( ترجمييه معروف  91در موارد دیگری نظیر )

ر»  ادهنده ردهنده و بشييار ، یعنی مژده«بشييیر و مبشييّ

بندی( در )اندازه ان. از همین قبیيل اسيييت واژهآورده

یس( كه  31فصلت، و  91و  90برگردان )تقدیر( در )

كه سنمش یا هرچند معادل بدی نیست، ولی در جایی

گیری دو معادل جا افتاده برای )تقدیر( اسيييت، اندازه

ویژه با هدف تر خواهد بود. بهبنيدی( دیریاب)انيدازه

گیری كلی مترجم كه بارها بدان تأكید اصييلی و جهت

مخالف است. شاید با توجه به همین نكته  زیزیده نور

فصلت  90سوره یس و  31رودی در آیه باشد كه گرما

فصيييلت  91گیری اسيييتفاده كرده و برای آیه از اندازه

 اند.بندیتر از اندازهاست كه مفهومسنمش را آورده

در برگردان)لنا اعمالنا و لكم اعمالكم( در  همچنین

های ما از آنِ ماست رده )كردهسيوره شوری آو 91آیه 

های شييما از آنِ شييما( كه هر چند صييحی  و و كرده

ها( در مقابل اشييكال اسييت، ولی بعید اسييت )كردهبی

)اعمال( در فارسييِی امروز رواج وشیوایی الزم را دارا 

باشد. بر همین مبناست كه در دو مورد دیگری كه این 

گونه ینقصص ا 11بقره و  931آیه تكرار شيده، یعنی 

ما و اعمال شيييما از آنِ ترجميه كرد) اعميال ما از آنِ

سازی ای مواقع بهتر اسييت معادلشيما(، یعنی در پاره

صيور  نگیرد  زیرا خود كلمه بهتر بر معنای مقصود 

سييه مورد  رداللت دارد. گرمارودی آیه مذكور را در ه

این چنین ترجمييه كرد ) كردارهييای مييا از آن مييا و 

 از آن شما(.كردارهای شما 

الحسيينه در فارسی، تركیف اضيافیِ قرض نیهمچن

 ۀدقیقًا معادل تركیف وصفی )قرضا اسنًا( در شش آی

اند و قرآن اسييت كه بیشييتر مترجمان، همان را آورده

بقره،  141كرده  مانند آیه  نیچن یدر موارد زیمترجم ن

مزمل  10تیابن و  97ادید و  99و  91ولی در آیا  

ض نكو( ترجمه كرده كه نه تنها جامعیت آن را به )قر

الحسيينه را ندارد، بلكه به آسييانی هم و شييمول قرض

قابل فهم نبوده با اندكی تأمل بر معنای مقصود داللت 

 كند. می

 

 ها نا هماهنگی معادل .2-5

 یاواژه یِموارد، معيادل فارسييي یدر برخ هرچنيد

وجود دارد و شييیوا هم هسييت، ولی مترجم، از خودِ 
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كند و طبیعتاً به همین میزان از ه عربی اسييتفاده میواژ

 :دییگیرد. به چند نمونه توجه فرمان ر معیار فاصله می

معهكييه  اگرچييه در مواردی این واژه بييه  -الف

بقره  34تا  30است  م عً از آیه فرشتگان برگردان شده

نواخييت و در چنييدین نوبييت، ولی این كيياربرد یييك

خوِد لفي معهكه  ید متعددهمیشگی نیست و در موار

 111و 190و 977و  919ميانند آیا   رود یكيار مبيه

انفال  10و عمرانآل 17و41و41و31و91بقره و آیيا  

 تحریم. 1و 

واژه خلق و مشيييتقا  آن گاهی بدون معادلِ  -ب

، كه آفرینش، آفریدگاركار رفته، در االیاش بهفارسی

 تر است وفارسیها، هم زیباتر و هم آفرید و مشابه آن

توان اسييتفاده كرد و معنا ها میتا زمانی كه از این واژه

خوبی منتقل نمود، دیگر ضيرورتی به استفاده را هم به

از خود این واژه عربی نیسييت. به همین دلیل كاربرد) 

سييوره انعام و موارد  909و  900خلق كرده( در آیا  

زیرا اوالً  سيييت یمتعييدد دیگر چنييدان منيياسيييف ن

در « دهكرخلق »انمام نگرفته، ثانیاً  یگزینی خوبدلمعا

آیيا  ميذكور دو كلميه و عبارتی مركف اسيييت، در 

و در  است تریك كلمه و طبیعتًا سبك دهیكه آفراالی

تان فرهنگس سیكه مترجم، ره یداشت زبان فارسپاه

 آن است، مؤثرتر خواهد بود.

درسييتی آن ازواج، در مواردی به زوج و جمع -ج

همسير و همسيران ترجمه شد كه فارسِی سلیس و  به

است، ولی در برخی اوقا  به جفت شييده ،یاپذیرفته

بقره و  31و  11ها برگردان شيييد  مانند آیا  و جفت

 است، ولی مالبًا برروم كه اگر چه تعبیری فارسييی 19

كه در ترجمه آیه  گونهشود، همانمیر انسان اطعق می

انفسكم ازواجًا و من  سييوره شوری)جعل لكم من 99

) برایتان از االنعيام ازواجياً( بيه درسيييتی چنین آورده

خودتييان همسيييرانی آفریييده و از چييارپييایييان نیز 

هایی(. همچنین عبار ) ازواج مطهرآ( را در آیه جفت

هایی پاكیزه(برگردان نمود، ولی عمران به )جفتآل 91

به )همسييرانی  یدرسييتنسيياء به 17عبار  در  ینهم

 901 هیزه( ترجمه شيد، كه مناسيف تر است. در آپاكی

اعراف هم دو بييار تعبیر جفييت آورده كييه  91بقره و 

زخرف  70اازاب و  4 هیولی در آ سييت،یمناسييف ن

 است.كار برده)همسرانتان( را به  یعبار  صح

 

 ها ناهماهنگی در ترجمه برخی جمع .2-6

در بخشييی از مصاابه مذكور درباره لزوم  مترجم،

اتماً »گوید: ها میتوجيه بيه جمع و مفرد بودن كلمه

صييور  جمع را به« ظلما »دانم كه خود را مقید می

كييه اگر تيياریكی و نور بگوییم ترجمييه كنم و لو این

گوییم بهتری دارد. چون ما در فارسيييی می یموسيييیق

 نور و ظلما . گوییمتاریكی و نور، نور و ظلمت  نمی

گوید: )و جعل الظما  و النور( اميا وقتی كه قرآن می

خواست این را پرسييم كه خدا اگر میمن از خودم می

ه اسيييت كتوانسيييت، البد اكمتیكار ببرد میمفرد به

«) كاربرده اسيييتظلميا  را به جمع و نور را مفرد به

(. این توضی  از آن جهت مهم است كه اواًل 931ص: 

كند  زیرا ها را بیان میهاهمیيتِ كياربرد واژبيه خوبی 

روی مترجم، قرآن اسيييت و نه یك كتاب كتاب پیش

معمولیِ نیيازمندِ ترجمه. به همین دلیل، هر اندازه این 

شده  تردقت نظرها بیشيتر شود، ترجمه به متن نزدیك

دهد كه یابد. ثانیاً این نوید را میتری میو اعتبار افزون

بروست كه امانت در ترجمه و وفاداری رو ایبا ترجمه

اسيييت. اميا وقتی ترجمه را بيه لفي را فراموش نكرده

ها به مفرد ای جمعشيييود كه پارهخواند، متوجه میمی

برگردان شيييدنيد كه اگر در برخی موارد قابل توجیه 
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باشد. به   یصييح تواندیباشيد، قطعاً در همه موارد نم

 : شودچند مورد به اختصار اشاره می

چنانچه مشيياهده شييد، م الی كه ذكر نموده  -الف

)ظلما ( اسيييت كه معتقدند اتماً باید جمع ترجمه 

اتی همین مورد هم در همه كاربردهای  یشيييود، ول

سييوره  10آن یكسييان ترجمه نشييد و م عً آیه  قرآنی

فيياطر) و ال الظمييا  و النور( چنین برگردان شييييد 

دون ب نیع)تاریكی نیز با روشييينایی برابر نیسيييت(، ی

توجيه بيه جمع بودن ظلميا ، آن را بيه مفرد ترجمه 

رعييد) هييل تسيييتوی  91ۀنمود. همچنین در ترجميي

 الظلما  و النور(آورده)یا ظلمت و نور برابرند؟(

بارها « فؤاد»و « بصر»و « سمع»هایی مانند واژه -ب

كاررفته و دو واژه اخیر بیشييتر به صييور  در قرآن به

قاعدتاً باید بر اساه دیدگاه است و جمع كاربرد داشته

نقل شده از مصاابه ایشان، هر واژه در جایگاه درست 

 نیخود ترجميه شيييود، چنانچه در موارد متعددی چن

یونس )أمّن یملك السمع و  39 یهاست. و م عً آشيده

درسيييتی به )چه كس، مالك گوش و االبصيييار؟( بيه

بقره )ختم اهلل  7هاست؟( ترجمه شد. و نیز آیه چشيم

علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم مشاوآ( با 

هاشيييان و بر گونه ترجمه شيييد )خدا بر دلدقت این

ای است(، شيان مهر زده و بر چشييمانشييان پردهگوش

این درسييتی و دقت در سييرتاسيير ترجمه اعمال  یول

نشيييده و ترجمه در مواردی بر خعف این اصيييل و 

ای كه در قياعيده هسيييت. برای نمونه تنها به ذكر آیه

 شود. چهار سوره قرآن تكرار شده، بسنده می

سيوره نحل)جعل لكم السمع و  71 هیدر ترجمه آ

 شاالبصار و االفئدآ( چنین آورده )برایتان چشم و گو

و دل قرار داد( كه ععوه بر اشييكال مذكور، چشييم به 

كه درآیه بعد از اشيييتباه مقدم آورده شيييده، در االی

مؤمنون )أنشأ لكم  71گوش قرار دارد و همین آیه در 

السييمع و االبصييار و االفئدآ( این چنین ترجمه شييد 

اسيييت( كه البته )برایتان گوش و چشيييم و دل آفریده

 1كه آیه شد. در االی راعا م جانیاسامی در ا فیترت

مليك كه از نظر لفي در هر دو مورد  13سيييميده و 

درستی چنین نحل است به 71یكسيان و دقیقًا مشييابه 

ها( . ها و دلاسيت)برایتان گوش آفریده و چشمآورده

ها موردی اسيييت كه نیازمند از ده یتنهيا یك هیياین آ

هر  د،افزو دیبازنگری و اصعح است و در تأیید آن با

دلیل اختعف سييياختاری زبان عربی و توان بهچند می

و مفردهيا، تیییر زمان و  برخی جمع رییفيارسيييی، تی

ها، و ام ال این امور را در برگردان آیا  ساختمان فعل

امر از اد متعارف گذشت  نینادیده گرفت، ولی اگر ا

توان توجهی را تشيييكیل داد، دیگر نمیو امم قيابل

ترجمه را  یهایا مطرح كرد و كاستموانع ساختاری ر

توجیييه نمود، چنييانچييه مترجم در چنييدین مورد از 

-11، ص 9311كرد)اداد عادل،  نیاش چنمصييياابه

(  زیرا این هنر ترجمه و توان مترجم 931-933 - 17

با  ،یرمم وجود چنین اختعف ساختاراسييت كه علی

ها و انتخاب الفاع مناسيييف، و نظم و چینش دقیق آن

ها از شييتاب و عمله در انتشييار و باز خوانی ده زهیپر

را به اداقل رسانده و  یباره ترجمه، تفاو  سيياختار

تر عرضييه ترجمه را در عین شييیوایی و رسييایی، دقیق

نميایيد. امری كه اگر در همین یك نمونه ذكر شيييده 

خوبی محسوه است  یعنی برعكس دو توجه شود به

ناصييواب پیدا  ایآیه سييوره نحل و مؤمنون كه ترجمه

اند، دو آیه سييوره سييمده و ملك كه دقیقاً همان كرده

ای صحی  و دقیق اند، ترجمهالفاع و عبارا  را شامل

 اند.یافته
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نمونه دیگر این بحث واژه)اولیاء( اسيييت كه  -ج

درسيييتی به صيييور  جمع )یاران و یاوران( گاهی به

به صييور   ادییترجمه شييد، ولی در موارد نسييبتاً ز

 11یييار و یيياور( برگردان شيييد. م عً در آیييه مفرد )

یونس)أال ان اولیاء اهلل ال خوف علیهم و الهم یحزنون( 

خدا، نه ترسييی  اراندرسييتی به ) آگاه باشييید كه یبه

خواهند داشييت و نه اندوهگین خواهند شييد( ترجمه 

شوری)و ماكان لهم من اولیاء(  41گردید. همچنین در 

اورانی نخواهيد بود( كه آورده )و آنيان را یياران و یي

سيييوره  31صيييحی  اسيييت، ولی همین واژه در آیه 

ااقياف) لیس ليه من دونه اولیاء( كه از نظر مفهومی، 

اسيت، چنین ترجمه شد) جز او یاری  لمشيابه آیه قب

كه نه سيياختار مانع از جمع نتواند داشييت(، در االی

عبار  و نه سيييیاق آیه.  یآوردن آن اسيييت، نه معنا

نیست دلیل مفرد آمدن اولیاء در موارد  همچنین روشن

 73زمر،  3رعيد،  91هود،  991متعيدد دیگر از جمليه

شوری، چیست؟ به آیا  نخستین سوره  1و  1انفال، 

)و الذین اتخذوا من دونه 1شييوری توجه فرمایید: آیه 

گیرند(، و آیه اولیاء: آنان كه میر از خدا یار و یاور می

اء: آیا یار و یاوری میر از ) ام اتخيذوا من دونه اولی 1

 ر،گیكه مترجمان داند؟( در االیخدا برای خود گرفته

)و  هشييوری آورد 1جمع آورده اند. م عً فوالدوند در 

اند( و كسانی كه به جای او، دوستانی برای خود گرفته

شييوری را هم چنین ترجمه كرد )آیا به جای او  1آیه 

رودی به جای اند؟( گرمادوسيييتيانی برای خود گرفته

دوسيييتان از )سيييروران( در هر دو آیه اسيييتفاده كرد. 

بوی كار برد. ممتپور اصطعح )سرپرستانی( را بهبهرام

) دوستان 1و سرپرستان( و در آیه  ستان) دو 1در آیه 

و كارسييازانی( آورد. در ترجمه مكارم در هر دو مورد 

ی اگونه( استفاده شد كه همان اشكال را بهیّاز واژه)ول

دیگر دارد و پورجوادی ) دوسييتی( را در هر دو مورد 

 كه  اشكال دارد. دیبرگز
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 نكره

ها در همان میزان كه جمع و مفرد آمدن اسيييم بيه

تواند تصييادفی باشييد، بلكه قطعاً بر اسيياه قرآن نمی

، ص 9311عادل، اكمت و مصييلحت اسيييت) اداد

تواند بدون نمی زیها ن(  معرفه یا نكره بودن اسييم931

بدان توجه  یبياشيييد. اگرچيه مترجم در موارد لیيدل

فلت قرار مورد م یگریدر موارد د ایداشيييته، ولی گو

شيعراء)ان فی ذلك يیۀ( به صييور )  1داده  م عً آیه 

ای اسييت(، ترجمه شييد كه هم گمان در این نشييانهبی

 كه یبسييیاردیگر موارد خعف بر –«إنّ»ارف تأكید 

در ترجمه ظاهر گردید. و هم نكره بودن  -ترجمه نشد

آیه در برگردان مشخص شد. این فراز از آیه هشتم در 

هم در همین سييوره تكرار شييد و در  رهفت آیه دیگ

كه گذشت، ای یكسان، چنانهمه آن موارد هم ترجمه

های دیگر نظیر سوره امر آمد. اتی در برخی سيوره

درسييتی به شييكل قبل ترجمه شييد. ولی هم به 77آیه 

روشن نیست كه چرا وقتی آیه از االت مفرد به جمع 

شابه م اً های قبل دقیقكه كلمهشود، اتی با اینبدل می

ها( ترجمه همین كلما  اسييت، به اشييتباه به ) نشييانه

سوره رعد است )ان فی  4شيود. نمونه بارز آن آیه می

راسيييتی كه در این ذلك يیا ...(كه ترجمه شيييد) به

هاسيييت(. عین همین ترجمه در موارد همه... نشيييانه

مؤمنون،  30امر، 71ابراهیم، 1طييه، 14دیگری نظیر 

سيييمده هم تكرار شيييد. از  11لقمان و  39نمل،  11

مقایسييه ترجمه این آیه در هشييت سييوره مذكور با 

 آید: هشت ترجمه موجود، این نتایج به دست می
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های روشنی/ آیاتی/ آیا  هایی/ نشانه) نشانهمكارم

 هایی/تماماً به صور  نكره(و نشانه

های هایی/ مایهها/ دالیل/ نشيييانه) عبر فوالدوند

 ج بار معرفه و سه بار نكره(هایی/ پنعبر / عبر 

هایی/ دالیل روشييينی/ ها/ نشيييانه) عبر پوربهرام

هایی/ چهار بار معرفه و چهار های عبر / عبر ميایه

 بار نكره(

ها/ چهار بار نكره و هایی/ عبر ) نشانهجوادیپور

 چهار بار معرفه(

های عبر  هفت هيا یك بار/ مایه) عبر ممتبوی

 بار و تماماً معرفه(

های عبر  هيا یيك بار/ مایه) عبر خرمشييياهی

 هفت بار و تماماً معرفه(

 ها هشت بار و تماماً معرفه() نشانهعادلاداد

هایی هفت بار نكره/ ) نشيييانهگرمارودیموسيييوی

 ها یك بار معرفه(نشانه

 گرمارودیدار به لفي شييناختی كه از سييبك وفا با

( ییهاجهت در هفت نوبت )نشييانه نیداریم كه به هم

ها(، امر)نشانه 71كار برده، بسیار بعید است كه در به

 ادیمعرفه ترجمه كرده باشيييد، بلكه به ااتمال ز یعنی

هایی( صييحی  اسييت و در این جا نیز نكره و )نشييانه

 است. از قلم افتاده تباهنكره به اش «ایی»ارف 
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 ایگرایانه مترجم، اجازه اذف سبك مفهوم اگرچه

ولی سيييخن در  دهييد،یتیییر را در برخی موارد م

رجمه بوده، سهواً ت ارتباطیاست كه با این شیوه بجایی

ای صور  گرفته كه گونهها بهنشيده و یا انتخاب واژه

ز آن است. تذكر این نكته اكلمه یا تركیبی از قلم افتاده

م تكیه بر این رماسييت كه مترجم علیبابت ضييروری

سبك، توجه بسیار داشته كه اتی ضمیری مانند)ه( از 

سوره انعام)  911كه در آیه ترجمه اذف نگردد چنان

)ه(در  ریو هيذا كتياب انزلنياه مبيارک فاتبعوه( ضيييم

)فياتبعوه(را در ترجميه ظاهركرد ) و این قرآن نیز كه 

ید(. كن یرویایم كتابی مبارک اسييت، از آن پنازل كرده

روشيين نیسييت كه چرا ضييمیر)ه( در انزلناه ترجمه اما 

سوره اشر نیز تكرار  7نشد. عبار  )فاتبعوه( در آیه 

ترجمه  یاشيييده و در آنما هم ترجمه شيييد. به پاره

 شود:ها به اجمال اشاره میناشده

 19/طور، )ثَمَّ( 93/ ااقيياف، )نييار(  7)لمّييا(  -

 1، /انعييام)شيييیئيياً( 31/ انعييام، 91( ی)تعييال ر،ی/تكو

 31/ امر )ازواجيياً منهم(، 11/رعييد)علی ظلمهم(، 

/نمم)هو اعلم( در  30/ااقاف)فیه(،  1/نحيل)اقياً(، 

سيييوره نحل جمله)منها  1 هیيبيار دوم. همچنین در آ

خورید(. را می هاگونيه ترجمه شيييد)آنتيأكلون( این

روشن است كه این ترجمه، برگردان)تأكلونها( هست 

مِنْ( كه تبعیضیه هست هیچ ) رایو نه )منها تأكلون(  ز

ظهوری در ترجمه پیدا نكرده و به همین دلیل ترجمه 

ناقص و بلكه ملط اسييت  زیرا منظور قرآن این است 

گوشييت، های خوردنی ایوانا  اعلكه از قسييمت

 لیهای بدن این قبتوانیيد بخورید نه از همه بخشمی

ایوانا . این مضمون با ترجمه مذكور سازگار نیست 

خورید(ترجمه ها میید همانند گرمارودی )و از آنو با

 شود، تا معنا درست باشد.

فصلت )أولم یكف بربك انه علی كل شیءٍ  13 در

شهید(آورده) آیا پروردگار تو را این نه بس كه از همه 

چیز آگاه و بر همه گواه است( اگر از نیاوردن ععمت 

ده یتوان نادپرسيييش در آخر آیه بگذریم كه البته نمی

تييابی و اتی گرفييت  زیرا در برخی موارد بيياعييث كژ

شييماری بدان شييود و مترجم در موارد بیفهمی میكج
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اسييت. نكته قابل تذكر این اسييت كه توجهی كردهبی

عبار  )از همه چیز آگاه( معادل )انه بكل شييی علیم( 

جا سييوره شييوری آمده، و در این 91اسييت كه در آیه 

كه آیه با عبار )انه علی چنین لفظی وجود نيدارد، بل

 اش در لفيپذیرد كه ترجمهكل شييی شييهید( پایان می

ععمت پرسش كه در موارد بسیاری  . اما دربارههست

جا كه نیاوردن ععمت پرسش گفت: تا آن دینیاورده با

جا مخّل مقصود نباشد، شاید قابل پذیرش باشد، اما آن

دارد،  یكييه نبودش، ااتمييال معنييای مخييالف را در پ

مرسع )  17دیگر جایز نیست  كه نمونه بارز آن آیه 

و جعلنيا فیهيا رواسيييی شيييامخا  واسيييقینكم ماءً 

های بلند ننهادیم و به شما فراتاً(است كه )و در آن كوه

 آیه نیكه اآب گوارا ننوشياندیم.(ترجمه شد. در االی

قبل اسييت، اما چون به جای  یِدر ادامه آیا  پرسييشيي

طه آورده، آیه به مفهوم مخالف خود ععمت سؤال، نق

 ربكمابيدل شيييد. نمونيه بيارز دیگر آیيه ) فبای آالء 

تكذبان( اسيييت كه در هیچ یك از سيييی و یك مورد 

و از این موارد  اوردیتكرار این آیه، نشييانه پرسييشييی ن

  استبسييیار اسييت كه به ظاهر دسييت كم گرفته شده

سيييوره نمم ) و انييه خلق  41م عً در ترجمييه آیييه 

لزوجین الذكر و األن ی(آورده )و هموسييت كه جفت ا

جفيت نر و ماده  عياًاسيييت.( واقنر و مياده را آفریيده

چیست و یعنی چه؟ قطعاً مراد این است ) و هموست 

كه ) هر چیزی را( جفت آفریده: نر و ماده(، ولی چون 

م نامفهو یهای ویرایشييی اسييتفاده نكرده، ن راز نشييانه

 است. افتهی
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رد مو نیبه چند نمونه بارز ا ،یحیتوضيي چیه بدون

 :دییتوجه فرما

هود) و الیه یُرجع االمر كله(  913در ترجمه آیه  -

گردد( در آورده ) و كيارها، همه، به سيييوی او باز می

( به صييییه معلوم رْجِعُیَكه این ترجمه مناسييف)االی

ممهول. فوالدوند  اسيييت و نيه )یُرجَعُ( بيه صيييییيه

درسيييتی چنین ترجمه كرده) و تمام كارها به او باز به

شيييود( ولی ترجمه مكارم، مانند ترجمه گردانيده می

 ااضر اشتباه است.

بقره) و ال تُسيييأل عن اصيييحيياب  991در آیيه  -

المحیم( آورده) تورا در باب اهل جهنم باز خواسييت 

آخر  نخواهند كرد( كه با آوردن تورا ممبور شده فعل

 ایجمله را معلوم بیاورد. )بازخواسيييت خواهند كرد( 

)بازخواسيت نخواهند كرد( فعل معلوم اسييت. ترجمه 

از تو پرسشی  ن،فوالدوند چنین است) درباره دوزخیا

 نخواهند كرد(.

بقره) و ال تُسألون عماكانوا یعملون(  934 هیدر آ -

كردند باز خواسييت آورده)و شييما را از آنچه آنان می

 اهند كرد( دقیقاً همان ایراد قبلی دوباره تكرار شد.نخو

 999نور) ِلُیعَلَم( و  39هييای دیگر: از نمونييه -

سيييوره اعراف )  919عمران ) ال یُنصيييرون( و آل

یُخلقون(اسييت. ضييمناً ترجمه عبار  اخیر را)آفریده 

 كهیاند( به صييییه ماضييی ممهول آورده، در االشييده

شيييوند(، پور)آفریده میبياید همانند ممتبوی و بهرام

 یعنی مضارع ممهول ترجمه كرد.

 

 حذف پرانتزها .2-11

در مصياابه مذكور درباره ضرور  وجود  مترجم

كننده كه پرانتز در ترجمه قرآن در پاسيييخ مصييياابه

وگو طوری صييحبت شييما در آمازِ این گفت» پرسيید 

ا ها را كم كنید یخواهید این پرانتزكردید كه گویی می

( چنین 933، ص 9311عادل، اداد«)به صيفر برسانید
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 كه مترجمِ  ستاهلیطبعًا این یكی از مسييا»پاسيخ داد: 

قرآن با آن سر و كار دارد و باید بگویم كه از این نوع 

ای اضيييافيا  داخيل پرانتز و قعب در ترجميه چاره

 شود كه مترجم هیچصور  مطلق نمینیست، یعنی به

چیزی از خودش نیيياورد. این نيياشيييی از اختعف 

ها با یكدیگر اسيييت.... ولی آوردن سييياختياری زبان

در واقع، گشيييودن بال معانی و و  ینپرانتزهيای طوال

هيا و بیان نتایج، ترجمه را ذكر مصيييداق و ام يال این

كنيد. پرانتز معموالً در ايد یك یا دو كلمه خراب می

كند، و بیش از آن، ترجمه را ندر  ضرور  پیدا میبه

كند. و ترجمه هم باید طوری باشييد كه اگر خراب می

ند)اتی ای نخواسيييت افزوده مترجم را بخواخواننده

یك كلمه را( آن ترجمه صييحی  باشد. این خیلی مهم 

است. پرانتز را باید به نحوی بگذاریم كه بدون آن هم 

جمله درسيت باشيد و با آیه تطبیق داشته باشد. پرانتز 

صيييور  جدی دخیل كه بهفقط باید كمك كند نه این

طوری كه اگر پرانتز نباشد، ترجمه در ترجمه باشيد به

بدون پرانتز هم باید ترجمه، ترجمه . اشييددرسييت نب

بياشيييد. بييایيد معلوم بياشيييد كييه پرانتز نقش فرعی 

 یدی(. ترد933 -931، ص 9311عيادل، ايداد«)دارد

كيه اگر مترجمی بتوانيد پرانتز را بيه اداقل  سيييتین

ااضر  است و ترجمهارزنده انمام داده یبرسياند، كار

، ینا رمماست. اما علی ریتقد ستهینظر شييا نیهم از ا

عً شود و م توجهی دیده میبرخی كم زیدر این بخش ن

آمد از آن اسيييتفاده شيييد  در جایی كه نباید پرانتز می

توبيه) مع القياعدین( كه قاعدین را در  41مياننيدآیيه 

( نشینانجاهای دیگر به) در خانه نشييستگان( یا )خانه

گریزان(آورده، ولی در آیييه فوق عبييار  یعنی )جهيياد

داخيل پرانتز قرار داده كيه نباید چنین  ( راه)در خياني

سييوره ص نباید  17یۀدر آ« خداوند»باشييد. همچنین 

االت رخ  نیهم عكس ا یگاه یداخل پرانتز باشد.ول

ی در جاهای یعنیاست  شتریداده كه از قضا تعداد آن ب

گان نكرد  مانند فرشت نیچن یآورد، ولكه باید پرانتز می

وده و صييرفاً افزوده نب فيسييوره ص كه در ل 11یۀدر آ

امر  91سوره اازاب  و  31است و نیز در تفسييیری

 .و بسیاری موارد دیگر

 

 گيرینتيجه

در ممموع  یاگرچييه مترجم، در برگردان كعم اله

عرضييه نموده،  وایروان و شيي یاموفق بوده و ترجمه

كار موجف شد كه همانند  تیو اساس یدشيوار یول

د شو یمترجمان، دچار لیزش و اشتباها  فراوان گرید

ها را برطرف نآ دیماندگار شيييدنِ ترجمه با یكيه برا

– یاسیس یهاشيیلهم لیدلنمود. متأسيفانه، مترجم به

كه دارد تا كنون كه ترجمه به چا   یمتعدد اجتماعیِ

در آن انميام نداده،  ینظردیيتميد ده،یيچهيارم رسييي

 اریكه تنها بخش بس یاوانواقعاً از جها  فر كهیدراال

 یبازنگر ازمندیاز آن در مقاله ااضيير آمده، ن یكوچك

مترجم  یِاو ارفه یشييرع فهیو اصييعح اسييت كه وظ

 ترعیآن، هرچه سييير یرادهایرفع ا یكند برایاكم م

 یكه مترجم سيييتین ی. ترجمه قرآن، كاردیاقدام نما

 الیآن را انمام دهد و خ شهیهم یبار برا كیبخواهد 

 برزمان یندیرا آسييوده سازد، بلكه فرا گرانیخود و د

مال به ك ینسبتًا طوالن یِ زمان ۀپروس كیاسييت كه در 

بازه  كیدر  ترجمه،گونه كه خودِ و هميان رسيييدیم

 یِسازو بِه راستنیپ رد،یپذیساله انمام م نیچند یزمان

 نظراناز نقد صااف یمندزمان و با بهره یِدر ط زیآن ن

 یفرصييت نیاسييت چن دیخواهد شييد كه ام ریپذامكان

 مترجم فراهم شود. یبرا



 
 

 997  عادلنگاهی به ترجمه قرآن اداد 

 

 لیكه در صور  ابراز تما شودیم ادآوری انیپا در

عضيييو  نیترعنوان كوچكمترجمِ محترم، نگيارنده به

مزد  چیه یپژوهان، ااضر است بقرآن میممموعه عظ

اقدام  توانيد،یكيه م یآن در ايد شیرایبيه و یو منت

 .دینما
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