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چکيده:
هر زبان داري ويژگيها ،ظرافتها و لطافتهايي است که مختص همان زبان ميباشد و چه بسا در حين ترجمه اين
لطافتها و ظرافتها ناپديد شود؛ اما به نظر مي رسد در عين حال هر زبان داراي ابزارها و وسايلي است که ميتواند
بسياري از لطافتها و ظرايف زبان مبدأ را منعکس کند.
اين امر يعني انتقال ظرافتها و لطافتهاي يک متن از زبان مبدأ به زبان مقصد دربارهي قرآن ضرورت و اهميت صد
چندان و بلکه بينهايت مييابد؛ زيرا قرآن کالم خداوند و نقشهي راه است براي انسان در همهي عصرها و دورهها که
همين ويژگي قرآن را بر هر متن بشري برتري داده و ترجمهي آن را نيز حساس و دشوار ساخته است .اين متن مقدس
داراي بياني زيبا است که بسيار هنرمندانه و حکيمانه ساخته و پرداخته شده است و ظرافتها و لطافتهاي ادبي و زباني
به کار رفته در آن در راستاي معاني رفيع آن ميباشد.
كليد واژگان :قرآن ،زبان ،ترجمه ،لطافتها و ظرافتها

مقدمه:
قرآن ،کتابي جاودانه و دستورالعملي جهاني و ابدي است و هدف آن شريف ترين هدف ها ,يعني رهايي انسان از ظلمت
و هدايت او به سمت روشنايي است؛ بنابراين ترجمه قرآن بايد بهگونهاي باشد که جز معناي کلمهها و جملهها ,ساير
پيامها و ويژگيهاي آن را نيز با خود همراه داشته باشد تا اتقان ,جذابيت ,لطافت,زيبايي ,تأثير گذاري و نيز جاودانگي
قرآن را به نمايش گذارد.
ترجمه قرآن اگر چه امروزه امري ساده به نظر مي رسد اما در دوره هاي مختلف ،داستان پر فرازو نشيبي را به خود ديده
وترجمه آن انتقادهاي زيادي را به دنبال داشته است به هر حال هر چه که به پايان قرن بيستم مي رسيم بر شمار ترجمه
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ها افزوده مي شود در زبان فارسي به ويژه پس از انقالب اسالمي ،ترجمه هاي متعددي با سبکهاي متنوع از جمله تحت
اللفظي ،ترجمه اديبانه،ترجمه تفسيري،ترجمه منظوم و ...ارائه شده است.
به موازات افزايش ترجمه ها سنجش ونقد آنها نيز فزوني يافته است ونويسندگان واهل فن همواره در تالش بودند در
قالب مقاالت وکتابها هريک از زاويه اي اين ترجمه هارا به نقد بکشانند وهمين امر موجب مي شد تا مترجمان بعدي
دقت نظر بيش تري داشته وحداقل اشتباهات مترجمان گذشته را مرتکب نشوند ويا همان مترجمان در چاپ بعدي به
اصالح اشکاالت بپردازند ازجمله کتابهايي که در اين راستا به چاپ رسيده است کتاب «ساختهاي زبان فارسي ومسأله
ترجمه قرآن» از مرتضي کريمي نيا و«ترجمه هاي ممتاز قرآن در ترازوي نقد» اثر محمد علي کوشا مي باشد همچنين
دانشجويان نيز زير نظر استادان درقالب رساله به اين موضوع پرداخته که ازجمله آنها مي توان به رساله «بررسي وطبقه
بندي نقدهاي مربوط به ترجمه هاي قرآن کريم به زبان فارسي» اثر پرويز آزادي باراهنمايي آذر نوش آذر تاش اشاره
کرد.
طبق گفته رساله مذکور نخستين نقد برترجمه هاي قرآني توسط استاد مطهري برترجمه پاينده نگاشته شده ودر مجله
يغما چاپ شده است به هر حال عمر نقادي ترجمه ها چندان دراز نمي باشد وضروري است تا اين امر همچنان با قوت
بيشتري ادامه يابد تا ترجمه متون اسالمي به ويژه قرآن بيش از پيش دقيق تر و علمي تر انجام شود.
نگارنده مقاله حاضر باديدن اين پژوهشها به دنبال اين است که آيا مي توان بسياري ازلطافتها وظرافتها يا به عبارت ديگر
اعجازهاي ادبي قرآن را در ترجمه منعکس کرد؟
وي کوشيده است به گونه اي کاربردي وباگزينش برخي آيات وباتکيه بر کتابهايي چون تفسير الکشاف زمخشري
واعراب القرآن محيي الدين درويش که به حق از بهترين کتابها درنماياندن زيباييهاي ادبي زباني قرآن مي باشند به تحليل
اين زي باييها پرداخته ودو نمونه از ترجمه هاي موجود را از همان زاويه به نقد بکشاند.
در پايان اين مقدمه شايان ذکر است که اين نقد به هيچ عنوان از شايستگيهاي علمي مترجمان محترم نمي کاهدوچه بسا
که ترجمه هاي پيشنهادي نيزباز جاي نقد داشته باشند هدف اين است که با چنين گرايش نقادانهاي در ترجمههاي قرآن،
ترجمهي متون اسالمي و از جمله قرآن دقيقتر شود.
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ﴾ (توبه)25/
« «وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها» يعنى متصديان زکات و جمع کنندگان آن.
«وَ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ» آنها مردمانى از اشراف زمان پيغمبر  -صلى اللَّه عليه و آله  -بودند که آن حضرت سهمى از زکات
بدانها ميداد تا بوسيله آن بدين اسالم عالقهمندشان سازد و در مواقع لزوم از آنها براى جنگ با دشمنان دين کمک بگيرد.
«وَ فِي الرِّقابِ»يعنى براى آزاد کردن بردگان ،و منظور از بردگان ،بردگانِ مکاتب هستند .بردهي مکاتب بردهاى است که
بر اساس قرار داد کتبى که با موالى خود بسته ،ميتواند با پرداخت مبلغى بطور اقساط يا غير اقساط خود را آزاد کند.
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«وَ الْغارِمِينَ» کسانى هستند که زير بار قرض و بدهکارى رفتهاند ،قرضهايى که صرف در معصيت نشده و در اثر اسراف
کارى در خرج هم به وجود نيامده باشد ،که در اينصورت بدهکارى آنها را از زکات ميپردازند.
«وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» منظور از «سبيل اللَّه» (راه خدا) جهاد است و همهي مصالح مسلمانان نيز تحت اين عنوان ميباشد ،و
ابن عمر و عطا و بلخى و جعفر بن مبشر نيز همين قول را پذيرفتهاند و گفتهاند :مخارج بناى مساجد و پلها را نيز از
همين سهم ميتوان پرداخت.
«وَ ابْنِ السَّبِيلِ» يعنى مسافر در راه مانده ،که به او سهمى از زکات ميدهند ،اگر چه در شهر خودش توانگر و در رفاه
باشد ،و اينکه مسافر در راه مانده را «ابن السبيل» (فرزند راه) گويند به دليل اين است که مالزم و گرفتار راه است» (
الطبرسي2392،م،ج.) 20 :2- 0
« اگر در چهار مورد دوم ،از «الم» به «فى» عدول شده براى اشاره به اين نکته است که چهار مورد اخير در استحقاق
اين صدقات مقدم بر آن چهار مورد اول هستند و حرف «فى» در بر دارندهي اين معنا مى باشد؛ زيرا حرف «في» ظرفيت
را مىرساند ،و آيه مورد بحث مىفهماند که چهار مورد اخير سزاوارترند به اينکه صدقات در ميان آنان توزيع شود و اين
گروه همچون ظرفي هستند که صدقات بايد در آنها ريخته شود »( 9الزمخشري 6559،م،ج.) 675 :6
« چهار مورد اول اگر چيزى از زکات به دستشان برسد مالک مىشوند ،و چون چنين بوده بکار بردن حرف" الم"
دربارهي آنها صحيح است ،بر خالف چهار مورد دوم که آنچه را که از زکات به ايشان داده شود ،مالک نمىشوند و در
حقيقت به ايشان داده نمىشود  ،بلکه در راه مصالحى مصرف مىشود که ارتباطى هم با آنان دارد.
براي مثال از مالى که در مورد بردگانِ صاحب قرارداد ،مصرف مىشود ،چيزى بدست خود بردگان نمىرسد؛ زيرا زکات
را به فروشنده برده مىدهند ،و به همين جهت حرف" الم" در بارهي آنان بکار برده نشد ،چون اين حرف معناي مالکيت
را ميرساند ،و بردگان چيزى به دستشان نميرسد تا مالک شوند و زکات مصلحتى از ايشان را تامين مىکند .و همچنين
بدهکاران ،زکاتى که در خصوص ايشان مصرف مىشود ،به دست خود آنان نمىرسد ،بلکه به دست طلبکاران مىرسد،
تا آنها از زير دين آزاد شوند .در مورد «سبيل اللَّه» نيز اين امر واضح است« .ابن السبيل» هم در حقيقت يکى از
مصاديق سبيل اللَّه است ،و اگر از ميان همهي افراد و مصاديق سبيل اللَّه تنها «ابن السبيل» را نامبرده و آن را چهارمين
مورد بشمار آورده براى اشاره به ويژگي اوست و آن اينکه ،مجرور خواندنش هم ممکن است به دليل عطف بر «الم»
باشد و هم به دليل عطف بر« فى» ،البته عطف بر« فى» به دليل نزديکي بدان بهتر است» (آلوسي ،ج.) 261 :0
به راستي آيا چنين گزينشي در حروف را جز در کالم الهي مي توان يافت و آيا ترجمه را ياراي آن هست که بتواند،
چنين اعجازهاي ادبي و زباني را به مخاطب انتقال دهد .اينک به دو نمونه از ترجمهها اشاره ميکنيم:

 « - 9زمخشري از مصاديق في «سبيل اهلل» به جهادگر و کساني که در حج درحال عبادت هستند اشاره ميکند» (ر.ك:الزمخشري 6559،م ،ج )699 :6مثالً
براي سربازان پول پرداخت مي شود تا با آن اسلحه خريداري کنند و مجهز گردند و براي حاجيان از پول صدقات مکانهايي براي اسکان وخوراك تهيه مي-
شود.
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مکارم شيرازي :صدقات{= زکات}مخصوص نيازمندان و مستمندان و مأموران جمعآوري آن و براي جلب محبت افرا
غير مسلمان و براي (آزادي) بردگان ،و (اداي دين) بدهکاران ،و در راه (تقويت آيين) خدا ،و واماندگان در سفر است؛
اين يک فريضه(مهم) الهي است؛ و خداوند دانا و حکيم است.
خرمشاهي :زکات فقط براي تهيدستان و بينوايان و کارگزان آن و دلجويي شدگان و بردگان{ي که ميخواهند بازخريد
شوند} و وامداران و هزينه در راه خدا و در راه ماندگان است که فريضهي الهي است و خداوند داناي فرزانه است.
در ترجمه هاي ارائه شده ،لطافت و ظرافت نهفته شده در حروف «في» و «الم» که به آن اشاره شده ،انعکاس نيافته است.
با اين وجود ميشود براي رساندن مفهومِ تقدم چهار گروه اخير در دريافت صدقات از واژهي« به ويژه » استفاده کرد.
﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ (جن)29،
در اين آيه «فَلَا يَخَافُ» جواب شرط است؛ اما فعل به جاي مجزوم شدن ،به صورت مرفوع و همراه با «فا»ي جزا آمده
است که در اين صورت «لَا يَخَافُ» خبر است براي مبتداي مقدرِ«هو» .چنين عدولي در کالم قرآني براي افادهي معناي
لطيف است و « اگر فعل پس از آن مرفوع شده و مبتدايي پيش از آن در تقدير گرفته شده است «فهو ال يخَافُ» داللت
بر اين دارد که مؤمن به طور قطع نجات مييابد و نجات يافتن مخصوص اوست و ديگري را در بر نميگيرد .از جهت
ديگر اسميه بودن جمله داللت بر تأکيد بيشتري دارد » (درويش،ج .)37: 9در واقع در اين آيهي نوراني يک قصر پنهان
وجود دارد؛ زيرا در زبان عربي « تقديم مسند اليه بر مسند يکي از راههاي ايجاد قصر ميباشد ،چنانچه گفته شود « ما
أنتم تسمعون صراخ الجياع ايها المترفون » به اين معنا است که « اي رفاه طلبان شما فرياد گرسنگان را نشنيديد ،بلکه
ديگران شنيدهاند .اين سخن زماني گفته مي شود که ثابت شده باشد ،فرياد شنيده شده است و منظور سخن اين است که
شنيدن فرياد توسط رفاه زدگان يا المترفون نفي شده باشد » (فاضلي.)292 :2972 ،
بنابراين قصر موجود در آيه که با مرفوع شدن فعل «يَخَافُ» و مبتداي مقدر به وجود آمده ،همانگونه که پيشتر گفته
شده ،اشاره بر اين دارد که نترسيدن از نقصان و ستم مخصوص مؤمن است و اسميه بودن جمله داللت بر اين دارد که
مؤمن به طور قطع نجات مييابد .در ترجمهي چنين نکتهي دقيق و لطيفي و انتقال آن به زبان مقصد بايد دقت بسيار
شود .اکنون به بررسي دو نمونه از ترجمهها ميپردازيم:
خرمشاهي :و ما چون {پيام} هدايت را شنيديم ،به آن ايمان آورديم ،پس هر کس به پروردگارش ايمان آورد ،نه از
نقصاني بيم داشته باشد ،و نه از ستمي.
مکارم شيرازي :و اينکه ما هنگامي که هدايت (قرآن) را شنيديم به آن ايمان آورديم؛ و هر کس به پروردگارش ايمان
بياورد ،نه از نقصان (در پاداش) ميترسد و نه از ستم (در مجازات).
براي رساندن مفهوم قصر و تاکيدي که در قسمت دوم وجود دارد پيشنهاد ميشود ترجمهي اين قسمت از آيه اينگونه
باشد:
کسي که به پروردگ ارش ايمان بياورد ،تنها اوست که هرگز از نقصان و ستمي بيم ندارد.
﴿ لَن يَضُرُّوکُمْ إِالَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوکُمْ يُوَلُّوکُمُ األَدُبَارَ ثُمَّ الَ يُنصَرُونَ﴾ (آل عمران)222،
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در اين آيه فعل «الَ يُنصَرُونَ» به شکل مرفوع آمده است؛ بنابراين «ثم» حرف استئنافيه ميباشد و در صورتي که حرف
عطف بود فعل نيز بايد به شکل مجزوم ميآمد و ساختار ظاهر سخن نيز اقتضا مي کند که فعل «الَ يُنصَرُونَ» نيز عطف بر
جواب شرط شده و فعل مجزوم گردد؛ اما در پس عدول قرآن از جزم به رفع نکتهي لطيفي نهفته است و آن نکته اين
است که «اگر فعل مجزوم ميشد ،نفي ياري از آنها «الَ يُنصَرُونَ» وابسته به جنگيدن با آنها «إِن يُقَاتِلُوکُمْ» ميشد؛
همانگونه که برگشتن آنها « يُوَلُّوکُمُ األَدُبَارَ » منوط به جنگيدن با آنها مي شد؛ اما رفع آن داللت بر اين معنا دارد که
نفي ياري از آنها وعدهاي مطلق و بدون وابستگي است ،گويي ميفرمايد :داستان آنها اينگونه است که به شما خبر و
بشارتش را ميدهم ،که آنها بعد از برگشتن به طور کلي خوار ميشوند »( الزمخشري6559 ،م،ج.)152 :2
«چنانچه «ثم» که داللت بر فاصله دارد در اينجا نيامده بود ،آيه چنين معنايي را نميتوانست داشته باشد؛ زيرا زماني که
گفته ميشود « إذا جاء زيدٌ أکرمتُهُ » ضرورتاً اين معنا را ندارد که اگر زيد به صورت مستمر و متوالي بيايد ،اکرام بر او
واقع مي شود و تنها اين معنا را دارد که اگر زيد يک بار بيايد مورد اکرام قرار ميگيرد؛ بنابراين اگر در آيه نيز «ثم» و
فعل پس از آن به صورت مرفوع نميآمد ،دوام و استمرار عدم ياري آنها از آيه فهميده نميشد .فعل در اين آيه به شکل
استئنافيه آمده و از عطف آن عدول شده تا روح اطمينان بر مؤمنان دميده شود» (الدرويش،ج.)057- 052 :2
چنين نکته سنجي دقيقي ميتواند در ترجمه نيز انعکاس يابد بهگونهاي که جملهي «ال ينصرون» را به شکل استئناف
ترجمه کرده و همچنين به همراه آوردن واژهي «قطعاً» يا «هرگز» را نيز در ترجمهي فعل در نظر گرفت .ترجمهي
پيشنهادي چنين است:
اگر با شما پيکار کنند ،به شما پشت خواهند کرد (شکست ميخورند) .آنها هرگز ياري نخواهند شد.
اينک به ترجمههاي خرمشاهي و مکارم شيرازي اشاره ميکنيم:
مکارم :و اگر با شما پيکار کنند ،به شما پشت خواهند کرد (و شکست ميخورند) ،سپس ياري نخواهند شد.
خرمشاهي :و اگر آهنگ کارزار با شما کنند به شما پشت ميکنند ،سپس ياري نمييابند.
همانگونه که مشاهده مي کنيم هيچ يک از دو مترجم جمله را به صورت استئناف ترجمه نکرده و واژهي قطعاً و هرگز را
در ترجمه نياوردهاند.
﴿وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَالَ نُکَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (انعام)67،
« حرف «لو» در بردارندهي معناي تمني ،امتناع و عَرض ميباشد« .لو» امتناع در بردارندهي معناي شرطي نيز ميباشد.
اين حر ف عامل نبوده و جواب آن به دليل امتناع شرط ممتنع ميباشد و داللت بر وابستگي و تعليق در زمان ماضي را
دارد بدين معنا که جواب شرط و وقوع آن وابسته به وقوع شرط بوده است » (بديع يعقوب.)090 :2990 ،
« در اين آيه آمدن «لو» که ويژهي فعل ماضي است بر سر فعل مضارع «تري» براي نازل کردن مضارع به منزله -ي
ماضي است تا گوياي اين باشد که سخن کالم کسي است که هيچ اشتباهي در خبر دادنش نيست .حالت نگاه داشتن کفار
بر آتش و تماشاي آن در روز قيامت اتفاق ميافتد؛ اما اين حالت با آمدن «لو» بر سر فعل مضارع به منزلهي ماضي
گرفته شده تا ب ر تحقق و قطعيت وقوع امر داللت کند» ( تفتازاني2195،هـ .ق .)212:در واقع در ميان زمانهاي سهگانهي
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در زبان عربي زمان ماضي بر تحقق و قطعيت داللت ميکند؛ به همين دليل خداوند در قرآن در بيشتر موارد براي اشاره
به روز قيامت و حوادثي که در آن اتفاق ميافتد از فعل ماضي استفاده کرده است که ميتوان به اين آيهها اشاره نمود:
﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾(اعراف﴿ .)11،أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ (نحل.)2،
« با آمدن «لو» انتظار ميرفت که فعل «تري» نيز به شکل ماضي «رأيتُ» آيد؛ اما چنين نيامده « تا اشاره به اين معنا
باشد که کالم ،گفتار کسي است که هيچ اشتباهي در خبر دادنش نيست وآينده نيز نزد او چون گذشته محقق الوقوع است؛
بنابراين ،اين رويداد در آينده شکل ميگيرد؛ اما به حسب تأويل گذشته است ،گويا گفته شده :اين امر پايان يافت ولي تو
نديدي ،اگر مينگريستي ،امر دردناکي را ميديدي » (همان .)217- 212:همهي اين موارد از جنبههاي اعجاز انگيز کالم
قرآن است که در ترجمه پنهان ميماند ،با وجود اين بهتر است فعل«لَوْ تَرَىَ» به شکل ماضي ترجمه شود؛ زيرا همانگونه
که مقصود قرآن بوده ،اين اتفاق آنقدر قطعيت دارد که گويي اتفاق افتاده است .در زبان فارسي نيز گاه از زمان آينده به
ماضي تعبير مي شود مانند اينکه در اواخر اسفند گفته ميشود :بهار آمد؛ زيرا آنقدر آمدن بهار نزديک است که گويي آمده
است و اينک ترجمههاي آيه :
مکارم شيرازي :اگر (حال آنها را ) هنگامي که در برابر آتش (دوزخ) ايستادهاند ،ببيني! ميگويند :اي کاش (بار ديگر
به دنيا)بازگردانده مي شديم ،و آيات پروردگارمان را تکذيب نميکرديم و از مؤمنان بوديم.
خرمشاهي :اگر آنها را ببيني که بر آتش دوزخ بداشتهاند { شگرفيها خواهي ديد } وگويند :کاش ما را بازميگرداندند
تا ديگر آيات پروردگارمان را انکار نميکرديم و از مؤمنان ميشديم.
﴿فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ﴾ (اعراف)292،
خداوند در آيههاي قبل و بعدِ اين آيه در مورد بالهايي سخن ميگويد که بر آل فرعون فرستاد تا از آن عبرت بگيرند،
بالهايي چون :خشکساليهاي متعدد ،طوفان ،ملخ ،آفت گياهى ،قورباغه ها و خون؛ اما هر بار که بالئى فرا مىرسيد،
دست به دامن موسى (ع) مىزدند ،تا از خدا بخواهد رفع بال کند ،موسى (ع) نيز ميپذيرفت و بال برطرف ميشد ،ولى باز
دست از لجاجت خويش برنميداشتند و تکبر ميورزيدند.
در آيهي مورد بحث در کنار واژهي «الْحَسَنَةُ» اسم شرط «إذا» به همراه فعل ماضي «جَاءتْهُمُ» آمده است؛ اما در کنار
واژهي «سَيِّئَةٌ» حرف شرط «إن» به همراه فعل مضارع «تُصِبْهُمْ» آمده است؛ « زيرا «إن» در اصل در جايي به کار مي-
رود که يقين به وقوعش نباشد و براي حکمهاي نادر که غالباً حتمي نيست «إن» به کار ميرود و از اين جهت که اصل
در «إذا» به کارگيري در جايي است که به وقوعش جزم داشته باشيم ،بيشتر با لفظ ماضي ميآيد؛ زيرا ماضي با توجه به
لفظش داللت بر وقوع حتمي دارد»(همان.)290 :
بنابراين همانگونه که گفته شد در کنار واژهي «الْحَسَنَةُ» اسم شرط «إذا» به همراه فعل ماضي آمده است؛« زيرا مقصود از
«الْحَسَنَةُ» نيکي مطلق است و مطلق نيکي حتماً وجود دارد؛ اما در در کنار واژهي «سَيِّئَةٌ» حرف شرط «إن» به همراه
فعل مضارع آمده است؛ ز يرا بدي نسبت به نيکي مطلق اندك است ،همچنين از اين رو که مقصود مطلق نيکي است
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«حسنة» با الم جنس معرفه شده است؛ زيرا وقوع جنس به جهت زيادي و گسترشش مانند واجب است و «سيئة» نکره
آورده شده تا بيانگر تقليل باشد»(همان.)290- 292 :
مضمون آيه اين نکته را ميرساند که رساندن خير و برکت به بندگان از سوي خداوند رحمان و رحيم امري مطلق است؛
اما گرفتار شدن بندگان به سختيها و بالها بازتاب اعمال آن هاست و نه امري مطلق تا متذکر گردند ،همانگونه که بالها
يي که آل فرعون به آن گرفتار ميشدند به سبب اصرار آنها بر باقى ماندن در کفر بود؛ بنابراين بايد سعي شود ،چنين
مضمون شگرفي که در غالب کالمي زيبا ريخته شده و محتوا از دل الفاظ آن جوشيده و بيرون ميآيد ،به گونهاي در
ترجمه انعکاس يابد .خرمشاهي و مکارم شيرازي آيه را چنين ترجمه کردهاند:
خرمشاهي :آنگاه چون به آنان خوشي ميرسيد ميگفتند سزاوار اين هستيم؛ و چون به آنان ناخوشي فرا مي -رسيد ،به
موسي و همراهان او فال بد ميزدند.
مکارم شيرازي :هنگامي که نيکي(نعمت) به آنها ميرسيد ميگفتند « :اين به خاطر خود ماست» و اگر بدي (و بال) به
آنها ميرسيد ،ميگفتند « :از شومي موسي و کسان اوست».
و ترجمهي پيشنهادي نگارنده چنين است:
هنگامي که نعمت ،که امري مطلق است به آنها ميرسيد ،ميگفتند :سزاوار اين هستيم؛و اگر ناخوشي که امري غير مطلق
است به آنان ميرسيد ،به موسي و همراهانش فال بد ميزدند...
با توجه به اينکه «إذا» به همراه «فعل ماضي» و «إن» به همراه «فعل مضارع» وآمدن «ال» بر سر «حسنه» ونکره آمدن
«سيئه»در بردارنده ي معاني است که پيش از اين بدان اشاره شد؛ به همين دليل بايد معاني آنها در ترجمه در نظر گرفته
شود.
﴿قُلْ مَن يَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاکُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾(سباء)61،
در اين آيه نيز چينش دقيق حروف ،انسان را به شگفتي وا ميدارد« .هدايت» همراه با حرف «على» و «ضاللت» همراه
با « فى» ذکر شده است .زرکشي دربارهي چنين تعبير زيبايي ميگويد « :در اين آيه «علي» و «في» که هر يک به
ترتيب بر سر «حق» و «باطل» آمدهاند ،در بردارنده ي معاني متفاوتي هستند؛ زيرا شخصِ بر حق همانند کسي است که
بر مرکبي راهوار نشسته و به هر کجا بخواهد ميتازد ،در حالى که شخص گمراه گويي در ظلمت فرو رفته است و نمي
داند به کدام سوي برود » (زرکشي2391،م،ج .)929 :6در زبان فارسي نيز دو حرف «بر» و«در» نيز تقريبا چنين معنايي
را انعکاس مي دهند که مترجمان نيز رعايت کرده اند:
خرمشاهي :و ما يا شما بر طريق هدايت ،يا در گمراهي آشکاريم.
مکارم شيرازي :ما و يا شما بر (طريق) هدايت يا در گمراهي آشکاري هستيم..
قرآن کريم در آيههاي ديگر نيز براي واژهي «ضالل» حرف «في» را ميآورد ،مانند آيههاي ﴿إِن کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي
ضَاللٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران﴿ )221،إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَکَ فِي ضَالَلٍ مُّبِينٍ﴾(انعام﴿ )71،إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَالَلٍ مُّبِينٍ﴾ (يوسف)9،
﴿وَمَا دُعَاء الْکَافِرِينَ إِالَّ فِي ضَالَلٍ﴾(رعد ...)213،حال به ترجمههاي خرمشاهي و مکارم شيرازي توجه ميکنيم:
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﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ( ﴾...حج)6،
در کشاف آمده« :اگر کسى بپرسد چرا در آيهي شريفه فرموده« :مرضعة» و نفرموده «مرضع»؟ در پاسخ مىگوييم :براى
اينکه «مرضعة» با «مرضع» در معنا تفاوت دارد« .مرضعة» آن زنى است که در حال شير دادن باشد و پستان را به دهان
کودك گذاشته و کودکش در حال مکيدن باشد؛ اما «مرضع» زنى است که شأنيت اين کار را داشته باشد ،هر چند که اآلن
مشغول شير دادن نباشد .در آيه ،واژهي «مرضعة» را به کار رفته تا داللت بر اين داشته باشد که وحشت و هول قيامت،
آن چنان سخت است که وقتى ناگهانى مىرسد ،مادرى که پستان در دهان بچهاش گذاشته آن را از دهان او بيرون
مىکشد» (الزمخشري6559 ،م ،ج .)219 :9با توجه به آنچه گفته شد ،ترجمهي پيشنهادي براي واژهي«مرضعة» چنين
است:
روزي که در آن ببينيد هر زني که در حال شير دادن است از نوزاد شيرخوارش غافل ميشود .اکنون به دو نمونه از
ترجمهها توجه ميکنيم:
خرمشاهي :روزي که در آن ببينيد هر زن شيردهندهاي از نوزاد شيرياش غافل ميشود.
مکارم شيرازي :روزي که آن ميبينيد( ،آنچنان وحشت سراپاي همه را فرا ميگيرد که) هر مادر شيردهي ،از
شيرخوارش(به کلي) غافل ميشود.
﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن)02،
در اين آيه واژهي «طرف» به معناى «کاسه چشم است ،و مراد از « کوتاهى طرف» اين است که :همسران بهشتى به
شوهران خود اکتفاء مىکنند ،و چشم داشتى به ديگران ندارند» (الطباطبايي ،ج .)290 :23در مجمع البيان آمده « :قتاده
گويد« :قاصِراتُ الطَّرْف» يعني چشمهاى خود را فقط بر همسرانشان دوخته و غير آنها را نمينگرند .ابوذر رضى اللَّه عنه
گويد :آنها به شوهرانشان ميگويند ،قسم به عزّت پروردگارم چيزى را در بهشت قشنگتر و زيباتر از تو نمىبينم.
«فالحمد للَّه الذى جعلنى زوجک و جعلک زوجى» ،سپاس خدايى را که مرا همسر و جفت تو قرار داد و تو را نيز
همسر و شوهر من گردانيد»( الطبرسي ،2399 ،ج.)920 :25- 3
محيي الدين درويش به نکتهي لطيفي دربارهي کاربرد «قاصِراتُ الطَّرْف» در آيه اشاره ميکند ،وي ميگويد « :در اين آيه
فن«ارداف» وجود دارد و آن عبارت است از اينکه ،معنا با لفظ خاص خود بيان نميگردد بلکه با لفظي که در راستا و
پيرو معناي اصلي ميباشد ،بيان ميگردد .منظور از «قاصِراتُ الطَّرْف» در آيه «زنان عفيف» ميباشد .عفت آنها،
چشمشان را تنها به شوهرانشان دوخته است .در آيه معناي خاص « زنان عفيف » با لفظ تابع آن يعني «قاصِرا تُ
الطَّرْف» بيان شده است؛ زيرا هر کس عفت پيشه کند چشمهايش را از هوس باز ميدارد و انسان چه بسا چشمش به
چيزي ميافتد و شيفتهي آن مي شود؛ اما به دليلي با وجود توانايي در مقابل آن عفت پيشه ميکند .محدود شدن چشم زن
بر شوهرش امري افزون بر عفت است؛ زيرا کسي که چشمانش به فراتر از شوهرش دوخته نميشود ،به ضرورت عفيف
ميباشد؛ بنابراين «قاصِراتُ الطَّرْف» عفيف ميباشند؛ اما همهي عفيفها «قاصِراتُ الطَّرْف» نميباشند؛ به همين دليل
قرآن به فن «ارداف» پرداخته است» (الدرويش ،ج.)990 :7
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در توضيح سخن محيي الدين درويش بايد گفت :زن عفيف ممکن است به نامحرم نگاه کند و او را دوست داشته باشد؛
اما در مقابل هوس عفت پيشه ميکند در حالي که زنان «قاصِراتُ الطَّرْف» چشمانشان تنها به شوهرانشان دوخته شده
است و جز به آنها فکر نميکنند .اکنون دو نمونه از ترجمهها را بررسي ميکنيم:
خرمشاهي :در آنها {حوريان} چشم فروهشته {قانع به همسر}هستند که پيش از آنان هيچ انسان و هيچ جني با آنان
آميزش نکرده است.
مکارم شيرازي :در آن باغهاي بهشتي زناني هستند که جز به همسران خود عشق نميورزند ؛ و هيچ انس و جني پيش از
ايشان با آنها تماس نداشته است.
در ترجمهي «قاصِراتُ الطَّرْف» مکارم شيرازي هر چند عين عبارت را ترجمه نکرده است؛ اما ترجمهي دقيقتري از آن
ارائه داده است؛ زيرا منظور از «قاصِراتُ الطَّرْف» کساني هستند که از روي عشق و عالقهي بسيار چشمانشان تنها به
همسرانشان دوخته شده است ،نه اينکه صرفاً به دليل قانع بودن به همسرانشان باشد.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا﴾(لقمان)99،
در اين آيه جملهي اسميه ﴿لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ﴾ بر جملهي فعليهي ﴿لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ﴾ عطف شده است،
از چنين اسلوبي بر ميآيد که در جملهي دوم تأکيد بيشتري وجود دارد؛ زيرا جملهي اسميه دربر داردندهي تأکيد بيشتري
است .ضمير «هو» و همچنين واژهي« مولود» بر تأکيد جملهي دوم افزوده است .زمخشري دربارهي علّت چنين اسلوبي
ميگويد « :اگر بپرسي عبارت ﴿لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ﴾ با شکل و شيوهي تأکيد در آيه آمده است ،در حالي که
جمله ي معطوف عليه چنين نيست؟ ميگويم :چنين است؛ زيرا جملهي اسميه تأکيد بيشتري نسبت به جملهي فعليه دارد
و از اين روي دو واژهي «هو» و « مولود» پيوسته به همديگر آمدهاند و بيان سخن به چنين شيوهاي به اين دليل است که
خطاب متوجه مؤمنان است با اين پيام که پدرانشان بر کفر و آيين جاهلي مردهاند و مراد از چنين تأکيدي اين است که
اميد آنان براي شفاعت پدرانشان در قيامت و اين که بتوانند در برابر خداوند کاري برايشان بکنند ،از بين برود و معناي
تأکيد در لفظ « مولود» آن است که اگر کسي بخواهد براي پدرش که از او زاده شده ،شفاعت کند ،شفاعتش پذيرفته
نميشود تا چه رسد به نياکانش که فاصلهي بيشتري با او دارند؛ زيرا «ولد» بر فرزند و نواده اطالق ميشود در حالي که
«مولود» تنها بر کسي اطالق مي شود که شخص از او زاده شده باشد» (الزمخشري6559 ،م،ج.)022 :9
محيي الدين درويش دربارهي تحليل زمخشري ميگويد « :از اين تحليل پيداست که اين آيه براي کساني است که در
زمان پيامبر ميزيسته اند حال آنکه صحيح اين است که آيه عام است و منطبق بر تمام انسانها است و بهتر بود در پاسخ
چنين گفته ميشد :از آنجايي که خداوند متعال در حق پدران بسيار سفارش ميکند و سپاس از آنها را قرين سپاس
خود قرار ميدهد و بر فرزند واجب ميکند که تا آنجا که مي تواند از اهانت به پدر امتناع ورزد؛ به همين دليل ممکن
است براي پدران چنين گماني پيش آيد که فرزندانشان ميتوانند آن ها را مورد شفاعت قرار دهند و از هولناکي روز
قيامت باز دارند؛ به همين دليل و براي از بين بردن چنين گمان و اميدي آيه به گونهاي مؤکد آمده است» ( الدرويش،
ج.) 226- 222 :2
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مکارم شيرازي دربارهي عطف جملهي فعليه بر اسميه در اين آيه ميگويد « :قابل توجه اينکه در مورد پدر تعبير به ال
يَجْزِي( ،فعل مضارع) و در مورد فرزند تعبير به« جاز» (اسم فاعل) مىکند .اين تفاوت تعبير ممکن است از باب تنوع در
سخن يا اشاره به وظيفه و مسئوليت فرزند در مقابل پدر باشد؛ زيرا اسم فاعل دوام و تکرار بيشترى را مىرساند .به تعبير
ديگر از عواطف پدرى انتظار مىرود که حد اقل در پارهاى از موارد تحمل عذاب فرزند را بکند آن چنان که در دنيا
ناماليمات او را به جان مىخريد ولى در مورد فرزند انتظار مىرود که مقدار بيشترى از ناماليمات پدر را به خاطر
حقوق فراوانى که بر او دارد متحمل شود ،در حالى که هيچ يک از اين دو ،در آن روز ،کمترين مشکلى را از ديگرى
نمىگشايند ،و همه سر در گريبان و گرفتار اعمال خويشند» ( مکارم شيرازي2923 ،ه.ش ،ج.)36 :27
هر چند براي درك چنين اسلوب و تعبير اعجاز انگيزي که با معناي بلند آيه آن چنان همساز و هماهنگ گشته که با آن
يکي شده ،بايد به اصل عربي آيه مراجعه کرد؛ اما ميتوان تأکيدي را که به دليل آن آيه با چنين شيوهاي بيان شده ،در
ترجمه انعکاس داد:
خرمشاهي :اي مردم! از پروردگارتان پروا کنيد از روزي بترسيد که هيچ پدري به داد فرزندش نرسد و هيچ فرزندي
فريادرس پدرش نباشد.
مکارم شيرازي :اي مردم!تقواي الهي پيشه کنيد و بترسيد از روزي که نه پدري مجازات فرزندش را پذيرا ميشود و نه
فرزندي چيزي از مجازات پدرش را...
نگارنده پيشنهاد مي کند براي نشان دادن تأکيدي که در قسمت دوم آيه وجود دارد از واژهي «هرگز» استفاده شود:
اى مردم! تقواي الهي پيشه کنيد ،و بترسيد از روزى که نه پدر براى فرزندش کارساز باشد ،و نه هرگز فرزند کار ساز
پدر خود باشد.
﴿وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالَدَکُم مِّنْ إمْالَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ (انعام﴿ )202،وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَکُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاکُم﴾ (اسراء)92،
« واژهي «امالق» به معناى بيپولي و نداشتن مال و هزينه زندگى است« ،تملق» هم مشتق از همين ماده است ،و اين
مطلب يعنى کشتن فرزندان از ترس هزينه زندگىِ آنان ،در ميان عرب جاهليت سنتى جارى بوده؛ زيرا سرزمينهاي
عربي غالب سالها دستخوش قحطى و گرانى مىشده ،و مردم وقتى مىديدند که قحط سالى و بيپولي آنان را تهديد
مىکند فرزندان خود را مىکشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگى آنان نباشند »(الطباطبايي ،ج.)022 :7
« در آيهي نخست ،ابتدا ضمير مخاطب که به صاحبان فرزند برميگردد آمده و در آيه دوم بالعکس ابتدا ضمير غايب که
به فرزندان برميگردد آمده است؛ چرا که در آيه ي نخست خداوند فقيران را خطاب قرداده است؛ زيرا در نزد آنان رزق و
روزي خودشان مهمتر از رزق و روزي فرزندانشان است؛ بنابراين ابتدا نويد روزي خودشان را داده و سپس نويد روزي
فرزندانشان را ،اما در آيه دوم مخاطب ثروتمندان ميباشند به دليل﴿خَشْيَةَ إِمْالقٍ﴾ زيرا ترس ،از چيزي ميباشد که هنوز
اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين براي ثروتمندان روزي فرزندانشان مهم است؛ چراکه روزي خودشان فراهم است؛ به همين
دليل نويد روزي فرزندانشان بر نويد روزي خودشان تقديم يافته است » ( الزرکشي2391 ،م ،ج.)690 :9
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از آنچه گفته شد در مييابيم ،خداوندي که زيبايي مطلق است و زيبا سخن ميگويد ،چگونه وقتي ميخواهد دو گروه از
مخاطبان را از کاري باز دارد ،دو تعبير متفاوت را به کار ميبرد .در ترجمهي هر دو آيه ميتوان داخل پرانتز هر يک از
دو گروه مورد خطاب را مشخص کرد ،تا کسي که قرآن را ميخواند دريابد ،خداوند هر دو گروه را از کشتن فرزندان (به
دليل فقر و نداري ) بازداشته و به آنها نويد رزق و روزي داده است:
خرمشاهي :فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشيد ،ما هم شما و هم ايشان را روزي ميدهيم (انعام .)202،فرزندانتان را از
ترس فقر مکشيد ،ماييم که هم ايشان و هم شما را روزي ميدهيم (اسراء.)92،
مکارم شيرازي :فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشيد ،ما شما و آنها را روزي ميدهيم (انعام .)202،فرزندانتان را از ترس
فقر به قتل نرسانيد؛ ما آنها و شما را روزي ميدهيم (اسراء.)92/
همانگونه که مشاهده ميکنيم هر دو مترجم در ترجمهي دو آيه و در داخل پرانتز به دو گروه مخاطبان اشارهاي نکردهاند،
همچنين هر دو مترجم محترم در ترجمهي آيه نخست واژهي ت رس را که در آيه نبوده داخل پرانتز آوردهاند؛اما پيش از
اين گفته شد وقتي ميگوييم «ترس از فقر» يعني فقر هنوز اتفاق نيفتاده است و اين مخصوص ثروتمندان است اين در
حالي است که در آيه نخست ،گروه مخاطب فقيران هستند.
﴿وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ﴾(توبه﴿ )76،وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ﴾(توبه)255،
نعمتي که در آيهي اول از آن سخن گفته شده ،در مقايسه با نعمتي که در آيهي دوم بيان شده ،بزرگتر ميباشد؛ به همين
دليل در آيهي اول بر سر شبه جملهي ﴿مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ﴾ حرف «من» آمده است حال آنکه اين حرف در آيهي دوم
حذف گرديده است.
«من» که در آيهي اول آمده «ابتدائيه» ميباشد ،يعني سرآغاز و سرچشمهي جريان رودها در زير درختان همان باغ-
هاست و رودها از زير درختان آن باغها ميجوشند و بيرون ميآيند و سپس در مسيرهاي ديگر جاري ميشوند « .بدون
شک مشاهدهي منظرهي جوشيدن نهرها و سرچشمهي آن ها بسيار زيباتر است و نعمت چنين مکاني که سرچشمهي
رودهاست افزونتر است؛ اما باغهاي ديگري که در آيهي دوم از آن ها سخن گفته شده از نظر زيبايي و نعمت کمتر
هستند؛ به همين دليل «من» در آيهي دوم حذف گرديده است.
خداوند در آيهي اول از زنان و مردان مؤمن سخن ميگويد و ايمان مذکور در آيه وصف عام است که همهي مؤمنان
صالح را در برميگيرد و در زمرهي آن ها انبياء و پيامبران قرار دارند و بدون شک خداوند به انبياء نسبت به ساير مؤمنان
نعمت بيشتري عطا ميکند؛ بنابراين در آيهي اول «من» ابتدائيه همراه ﴿تَحْتِهَا األَنْهَارُ﴾ آمده تا بر باغهايي داللت کند که
از زير درختان آن نهرها ميجوشند و پيامبران در آنجا هستند .در آيهي دوم خداوند از مهاجران ،انصار و کساني که از
آنها پيروي کردهاند ،سخن ميگويد و مشخص است که اين گروه نسبت به گروه اول در درجهي پايينتري قرار دارند و
نعمتي که دارند نيز نسبت به گروه اول کمتر است و رودهايي که از زير درختانِ باغهاي اين مؤمنان جاري است از باغ-
هاي گروه اول سرچشمه ميگيرد و ميجوشد» ( الخالدي6555،م.)655- 233 :
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اينک به دو نونه از ترجمههايي که از اين آيه ارائه شده توجه ميکنيم:
خرمشاهي :خداوند به مردان و زنان مومن وعدهي بوستانهايي را داده است که جويباران از فرودست آن جاري
است(توبه .)76،و پيشروان نخستين از مهاجرين و انصار و کساني که به نيکوکاري از ايشان پيروي کردند{تابعان}،
خداوند از آن ها خشنود است و آنان نيز از او خشنود شدند؛ و براي آنان بوستانهايي آماده کرده است که جويباران از
فرودست آن جاري است(توبه.)255،
مکارم شيرازي :خداوند به مردان و زنان با ايمان ،باغهاي بهشتي وعده داده که نهرها از پاي درختانش جاري است
(توبه .)76،پي شگامان نخستين از مهاجرين و انصار و کساني که به نيکي از آنها پيروي کردند ،خداوند از آنها خشنود
گشت و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهاي بهشتي براي آنان آماده ساخته که نهرها از پاي درختانش جاري است
(توبه.)255،
در هر دو ترجمه تعبير زيباي «من» رنگ باخته است در حالي که مي شود اين ظرافت بياني را به گونهاي در ترجمه
انعکاس داد ،لذا ترجمهي پيشنهادي براي آيهي  76سورهي توبه اينگونه است:
خداوند به مردان و زنان مومن بوستانهايي را وعده داده است که نهرها از پاي درختانش ميجوشد وبيرون مي-
آيد(توبه.)76،
﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَالَلًا بَعِيدًا﴾ (نساء)25،
در اين آيه فعل «يُضِلَّ» بر وزن «إفعال» آمده است و ميدانيم که مهمترين کاربرد باب «إفعال» اين است که فعل را
متعدي ميسازد ﴿يُضِلَّهُمْ﴾ يعني شيطان آنها را گمراه ميکند؛ اما مصدر مجرد آمده و ديگر متعدي نيست «ضلَّ يضلُّ
ضالالً» يعني گمراه شد (ابن منظور 6550،م،ج )6960 :2بدين ترتيب آيه ضمن معناي ظاهري معناي ديگري نيز در بر
دارد و آن اينکه شيطان پس از اينکه آنها را گمراه کرد ،راه گمراهي بر آنها هموار ميشود و خودشان اين مسير را
ادامه ميدهند و ديگر نيازي به وسوسهي شيطان ندارند .انجام گناه بار نخست براي انسان سخت است و نياز به وسوسه
دارد؛ اما پس از بار نخست ،انجام آن در دفعات بعد براي انسان آسان شده و برايش عادي و معمولي جلوه ميکند ،مانند
کسي که از پريدن در آب ميترسد و سرانجام با تحريک دوستان در آب ميپرد و در نهايت همان شخص در بارهاي بعد
بدون هيچ ترسي ،خود ،در آب ميپرد .اکنون به دو نمونه از ترجمههاي ارائه شده از اين آيه اشاره ميکنيم:
خرمشاهي :شيطان ميخواهد آنان را به گمراهي دوري و درازي بکشاند.
مکارم شيرازي :شيطان ميخواهد آنان را در گمراهي دوري بيفکند.
ظرافت ها و لطايف نهفته در چنين تعبير زيبايي بايسته است در ترجمه نيز انعکاس يابد؛ به همين دليل ترجمهي پيشنهادي
چنين است:
شيطان ميخواهد آنها را به گمراهي دور و درازي که خود ادامه دهندهي آن گمراهي هستند ،بکشاند.
﴿وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (مزمل)9،
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در آيه فعل « تَبَتَّلْ» بر وزن «تفعُّل» آمده؛ اما مصدر بر وزن «تفعيل» آمده است و از اين طريق دو معنا در يک جا گرد
آمده است « بدين صورت که وزن «تفعَّلَ» در بردارندهي معناي به تدريج ،اندك اندك و تکلف (به زحمت افتادن) مي-
باشد ،مانند «تحسّي الماءَ» يعني کم کم و جرعه جرعه نوشيد و همچنين «تمشّي» يعني آهسته آهسته راه رفت و ...اما
«فَعَّلَ» داللت بر تکثير و مبالغه ميکند مانند «کسّر» يعني تکه تکه کرد و ...در اين آيه نيز فعل « تَبَتَّلْ»که بر وزن
«تفعُّل» آمده است د اللت بر تدريجي بودن امر و تکلف آن دارد و مصدر داللت بر تکثير و مبالغه دارد؛ بنابراين همانگونه
که گفته شد در آيه دو معنا وجود دارد يکي تدريجي بودن و ديگري تکثير است»( السامرائي،ج6،6555م.)226:
آيه بسيار هنرمندانه ساخته و پرداخته شده است« « .تبتُّل» به معناي بريدن از امور ديگر و پيوستن به خداوند در عبادت
ميباشد »(ابن منظور6550 ،م،ج)662 :2؛ اما مي دانيم اين بريدن و دل کندن امري دشوار است که در آغاز به تدريج
صورت ميگيرد؛ به همين دليل فعل از وزن «تفعُّل» آورده شده است؛ اما در نهايت ميتوان به طور جدي و بسيار از امور
ديگر بريد و به امر عبادت پرداخت؛ لذا مصدر از وزن «تفعيل» آمده است:
خرمشاهي :نام پروردگارت را ياد کن و از همه گسسته و با او پيوسته شو.
مکارم شيرازي :نام پروردگارت را ياد کن و تنها به او دل ببند.
در ترجمه هاي خرمشاهي و مکارم شيرازي به عنوان دو نمونه از ترجمههاي بررسي شده در اين مقاله چنين تعبير و
تغبير هنرمندانه و زيبا در فعل و مصدر که در بر دارندهي بار معنايي و تربيتي بااليي ميباشد ،انعکاس نيافته است .اين
آيه بيان ميدارد که خداوند از انسانها ميخواهد براي عبد شدن کم کم و به تدريج از غير خدا دل ببرند تا در نهايت
عبد کامل شوند و جز رضايت خدا را نخواهند .ترجمهي پيشنهادي نگارنده چنين است:
نام پروردگارت را ياد کن و به تدريج از همه گسسته شو و در نهايت به طور کامل به او بپيوند.
نتيجه:
قرآن به عنوان کتابي که کالم فوق بشري است در کنار اعجازهاي بي شماري که دارد ،داراي اعجاز ادبي و زباني شگفت
است که با معاني بلند قرآن ارتباط تنگاتنگ و تفکيک ناپذيري دارد؛ به همين دليل مترجمان محترم قرآن بايد بکوشند تا
جايي که ممکن است اين ظرافت ها و اعجازهاي ادبي و زباني را در ترجمه انعکاس دهند .با توجه به اينکه بازتاب
لطافتها و ظرافتهاي نهفته در کتاب معجزه آسايي چون قرآن امري بسيار مهم ميباشد و ترجمهي آن نياز به ريز بيني
بسياري دارد؛ لذا به نظر ميرسد ،اگر مترجمان به طور گروهي با گرايشها و تخصصهاي مختلف چون ادبيات ،نحو،
بالغت ،فقه ،فلسفه و ...به ترجمهي قرآن همت گمارند ،بهتر است و اگر چند کار جمعي در زمينه ترجمه قرآن انجام دهيم،
تحول بزرگي در زمينه ترجمه قرآن به وجود آوردهايم.
کساني که به ترجمه قرآن مي پردازند حداقل درزمينه ادبيات ومباحث زبانشناسي وزيباشناسي بايد از تخصص بسيار
بااليي برخوردار باشند معلومات سطحي درنحو وبالغت نمي تواند کارساز باشد.
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