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نقد ادبي ترجمه ي محدث دهلوي از قرآن کریم
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چکیده:
تاکنون ترجمه هاي زیادي از قرآن کریم به زبان فارسي نگاشته شده است که هیچ یک بي اشکال نبوده اند .یکي از
این ترجمه ها از آن دانشمندي معروف در شبه قاره هند به نام شاه ولي اهلل محدث دهلوي است که از حدود دو قرن و
نیم قبل برجاي مانده است.
این ترجمه با همه زیبایي هایش داراي اشکاالتي اساسي بویژه از جنبه ادبي نیز مي باشد .برخي از مهمترین این
اشکاالت که در این مقاله بعنوان لغزش از آنها یاد شده است عبارتند از :ناهمساني در ترجمه واژه ها ،ترجمه غلط و
ناصواب برخي کلمات و آیات ،مخالفت برخي ترجمه ها با قواعد صرفي و نحوي ،دخالت دادن دیدگاه هاي خاص
کالمي در ترجمه ،عدم رعایت حدود ترجمه و خلط میان ترجمه و تفسیر و تاویل ،استفاده از اسرائیلیات و افزودن
برخي حواشي غیرضروري و ناصواب  ،و در نهایت عدم رعایت قواعد امالیي و چینش دستوري زبان فارسي.
این لغزش ها در دو دسته ادبي و غیر ادبي جاي گرفته اند و اگرچه برخي از آنها ناخواسته رخ نموده اند  ،ولي قطعاً
برخي دیگر لغزش هایي است که به عمد در این ترجمه راه یافته اند.
کلید واژه ها :ترجمه قرآن  ،محدث دهلوي و زبان فارسي .

 )3مقدمه
یکي از ترجمه هاي معروف قرآن به زبان فارسي که از ترجمه آن حدود دو قرن و نیم مي گذرد و بارها در شبه
قاره هند ،ایران و برخي دیگر از کشورها به صورت گسترده اي انتشار یافته است ،ت رجمه شاه ولي اهلل محدث
دهلوي(3311-3331ق3111-3171 /م) مي باشد .
این ترجمه در سالهاي اخیر توسط آقایان د .عبدالغفور بلوچ و شیخ محمد علي داري از سوي وزارت شئون
اسالمي و اوقاف عربستان سعودي مورد بازبیني و بررسي مجدد قرار گرفته و مجمع ملک فهد چند سال پیش آنرا
چا پ و در سطح وسیعي منتشر و به حجاج فارسي زبان هدیه نموده است.
انتشار مجدد این ترجمه انگیزه اي شد تا نگارنده به مطالعه آن پرداخته و ضمن دقت در آن نکاتي را که پیش
روي دارید با عنوان نقد ادبي ترجمه محدّث دهلوي از قرآن کریم عرضه نماید .
قبل از شروع به نقد و ذکر ل غزش ها  ،آشنایي اجمالي با مترجم و روش ایشان در ترجمه و نیز انگیزه و برخي
امتیازات آن از زبان خودش به عنوان مقدمه اي بر این نقد ضروري به نظر مي رسد چرا که باور بر این است که
مترجم به آنچه در مقدمه ادعا کرده ،پایبند نمانده است .
دهلوي درباره خود و ترجمه اش از قرآن چنین مي گوید:
 .دانشیار دانشگاه قم aliahmadnaseh@yahoo.com

« نام این کتاب فتح الرحمن بترجمه القرآن مقرر کرده شد و مصنف این کتاب احمد بن عبدالرحیم است و لقب
مشهور ولي اهلل الدهلوي وطناً العمري نسباً ،احسن اهلل الیه و الي مشایخه و والدیه » (.مقدمه فتح الرحمن بترجمه
القرآن صص ب و ج  .الهور)
سپس درباره انگیزه اش از ترجمه مي گوید:
« اما بعد نصیحت و نیک خواهي مسلمانان در هر زمان و در هر مکان رنگي دیگر دارد  ،و اقتضاء دیگر مي نماید
و لهذا علمائ دین و کبراء اهل یقین در تفسیر و احادیث و عقائد و فقه و سلوک تصانیف متنوعه ساخته اند و توالیف
گوناگون پرداخته  ،طائفه اي شاهراه اطناب اختیار نم وده اند و فرقه اي کوچه اختصار پیش کرده  ،جماعتي به زبان
عجم سخن گفته اند و گروهي به لغت عرب دُر سفته .و در این زمانه که ما در آنیم و در این اقلیم که ما ساکن آنیم
نصیحت مسلمانان اقتضاء مي کند که ترجمه قرآن عظیم به زبان فارسي سلیس و روزمره متداول بي تکلّف فضیلت
نمایي و بي تصنع عبارت آرائي ،به غیر تعرض قصص مناسبه  ،و به غیر ایراد توجیهات منشعبه ،تحریر کرده شود تا
خواص و عوام همه یکسان فهم کنند و صغار و کبار به یک وضع ادراک نمایند .لهذا این فقیر را داعیه این امر خطیر
به خاطر ریختند و خواه مخواه بر سر آن آوردند .یک چند در تفحص ترجمه ها افتاد تا هر کرا که از تراجم ،غیر آن
که به خاطر مقرر شده است ،مناسب یابد در ترویج آن کوشد و کیف ما امکن پیش اهل عصر مرغوب نماید .در بعض
تطویل مملّ یافت و در بعض تقصیر مخلّ .هیچ یک موافق آن میزان نیفتاد  .الجرم عزم تالیف ترجمه دیگر مصمم
شد» ( .مقدمه فتح الرحمن بترجمه القرآن صص الف و ب  .الهور)
پایان بخش این مقدمه را ذکر امتیازات این ترجمه بازهم از زبان خود او قرار مي دهیم.
« و این ترجمه ممتاز است از ترجمه هاي دیگر بچند وجه؛ یکي آنکه نظم قرآن را بمثل مقدار آن از فارسي
متعارف ترجمه کرده اند با اظهار مراد و لطافت تعبیر .و از آنچه در ترجمه هاي دیگر یافته مي شود از اطناب عبارت
و رکاکت تعبیر و اعجام مراد  ،بقدر امکان احتراز نموده شد .دیگر آنکه سائر تراجم از دو حالت خارج نیست که یا
ترک کرده اند قصص متعلقه بقرآن مطلقا ،یا استیفاء جمیع آن نموده اند .و در این ترجمه راه متوسط اختیار نموده
شد .پس جائي که معني آیت موقوف است بر قصّه  ،بقدر ضرورت دو سه کلمه از آن انتخاب کرده آورده شد ،و جائي
ح
که معني آیت موقوف بر قصّه نبود ترک نموده آمد .سوم آنکه از توجیهات متنوّعه  ،توجیه اقوي باعتبار عربیّت و اص ّ
ب اعتبار علم حدیث و علم فقه و اخلّ در صرف از ظاهر اختیار نموده شد و کسي که تفسیر وجیز و تفسیر جاللین که
به منزله اصل این ترجمه اند مطالعه کند در این حرف شکّ ندارد .و چهارم آنکه این ترجمه به وجهي واقع شده است
که شناسنده وحي از آن اعراب قران و تعیین محذوف و مر جع ضمیر و محلّ لفظي که در عبارت مقدّم و موخّر کرده
شده است مي تواند دانست ...پنجم آنکه ترجمه ها خالي از دو حالت نیستند  :یا ترجمه تحت اللفظ مي باشند یا
ترجمه حاصل المعني و در هر یکي وجوه خلل بسیار در مي یابد و این ترجمه جامع است در هر دو طریق و هر
خللي را از آن خلل ها عالجي مقرر کرده شد (.مقدمه فتح الرحمن بترجمه القرآن صص د و هـ  .الهور)
و اما لغزش ها:
الف  -یکی از لغزش های عمده این ترجمه به خطا رفتن و ترجمه غلط و ناصواب برخی از واژه های
شناخته شده و پرکاربرد قرآنی است به عنوان نمونه دو مورد را بنگرید:

 .3در آیه  11سوره بقره « انّ الذین آمنو و الذین هادوا و النصاري و الصابئین من آمن باهلل و الیوم اآلخر » ...
واژه صابئین را به بي دینان ترجمه نموده است؛ اینچنین  « :هر آئینه آنانکه مسلمان شدند و آنانکه یهود
شدند و نصاري و بي دینان هر که از ایشان ایمان آورد بخدا و بروز واپسین » ...؛ ولي همین واژه در آیه 13
سوره مائده و آیه  31سوره حج «ستاره پرستان» معنا شده است .این چندگانگي در مواردي دیگر نیز از این
ترجمه وجود دارد.
شایان ذکر است که هر دو ترجمه یعني هم بي دینان و هم ستاره پرستان در برابر واژه صابئین بنا بر آنچه
اه ل تحقیق نسبت به صابئان مي گویند ،ناصحیح و خالف واقع و غلط است؛ زیرا صابئان نه ستاره پرست
بوده اند و نه بي دین  (.صابئین اهل کتابند ،از استاد محمد محیط طباطبایي ،یادنامه استاد شهید مرتضي
مطهري ،ج  1ص  17-14سازمان انتشارات و آموزشي انقالب اسالمي و صابئین موحدین از یاد رفته سید
قاسم یاحسیني ،کیهان فرهنگي سال ششم شماره 1مهرماه .)3114
 .1واژه پراستعمال و قابل فهمي مثل «العالمین» نیز که در اکثر ترجمه ها از قدیم و جدید به جهانیان ترجمه
شده و ترجمه مناسب و قابل قبولي نیز مي باشد ،از دچار خطا شدن در ترجمه مصون نمانده است .این کلمه
در سور حمد ،3 :اعراف ،47 :انعام ،37 :انبیاء  33و  ،371فرقان ،3 :عنکبوت34 :و صافات 13 :عالمها ،در
انعام 41 :اهل زمان ،در سوره هاي مائده 331 :و شعراء 311 :اهل عالم ،در سوره مائده17 :عالمیان و در آل
عمران 374 :مردمان ترجمه شده است .ولي غریب تر از همه آنکه در سوره الحجر 17 :به غریبان برگردان
شده است .و معلوم است که اگر بر فرض با قدري تسامح عالمها ،اهل زمان ،اهل عالم ،عالمیان و مردمان در
ترجمه این واژه پذیرفته شوند ،هرگز ترجمه آن به غریبان قابل پذیرش نخواهد بود چرا که اساساً معنایي
غلط و نابجا است.
ب  -عدم همسانی در ترجمه آیات  ،جمالت و کلمات مشابه یکی از لغزش هایی است که در جای جای این
ترجمه به چشم می خورد ،بعنوان نمونه ترجمه ارائه شده در برابر جمالتي از قبیل «انّ اهلل علیم بذات الصدور»
«اني تُصرفون» «و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون» و «حاق بهم ما کانوا به یستهزؤن» .و نیز اسباط در موارد ذیل را
بنگرید:

 انّ اهلل علیم بذات الصدور ( .آل عمران )333/
هر آئینه خدا داناست بآنچه در سینه هاست.
انّ اهلل علیم بذات الصدور (هود)1/
هر آئینه او داناست بسریکه مالک سینه هاست.
انّ اهلل علیم بذات الصدور (فاطر)14/
هر آئینه وي داناست به مکنون سینه ها.
 فأنّي تُصرفون( .یونس)11/
پس از کجا برگردانیده مي شوید .
فأنّي تُصرفون( .زمر)1/
پس از کجا گردانیده مي شوید.

 وضلّ عنهم ما کانوا یفترون( .انعام ، 11/اعراف ، 11/قصص)11/

و گم گشت از ایشان آنچه افترا مي کردند.
و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون ( .هود)13/
و گم شد از ایشان آنچه برمي بافتند.
 و حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن( .هود)4/
و فراگیرد ایشان را آنچه استهزاء مي کردند بآن.
و حاق بهم ماکانوا به یستهزؤن( .نحل)11/
و فرود آمد به ایشان آنچه به آن استهزاء مي کردند (.ترجمان وحي  ،سال دوم  ،شماره  ، 1چاپ دوم ،
مقاله آقاي محمد رضا انصاري)

 در آیه  311سوره النساء کلمه «اسباط» را که پس از نام حضرت یعقوب آمده ،به «نبیرگان» ترجمه کرده
است؛ ولي در آیه 317بقره و  41آل عمران این کلمه را به «نبیرگان او» و «نبیرگان وي» و در آیه 311
بقره آنها به «ذریّت یعقوب» برگردان کرده است .گویا در سوره نساء اسباط به معناي مطلق نبیرگان ولي در
دیگر موارد مراد از آن فقط نبیرگان و ذریه حضرت یعقوب اند؛ در حالي که در هر چهار مورد این کلمه
پس از نام یعقوب آمده و قطعاً مراد از آن در همه این موارد یکسان است.
همانگونه مالحظه گردید در آیات ف وق در ترجمه جمالت و کلمات همانند ترجمه هاي گوناگون و متفاوت بکار رفته
و همساني در ترجمه رعایت نشده است در حالي که بر فرض صحت همه مي دانیم که بازهم یکسان ترجمه کردن
مناسبتر است.
ج  -عدم توجه به ترکیب نحوی و نادیده گرفتن ظرافتهای ادبی از جمله لغزش هایی است که درجای جای
این ترجمه به چشم می خورد.
به عنوان نمونه موارد ذیل را بنگرید:
 آیه «الحق من ربک فال تکونَنَّ من الممترین» [بقره ]311 :چنین ترجمه شده است« :این درست است از
پروردگار تو ،پس مباش از شک آرندگان» .اشکال این ترجمه در این است که کلمه «الحق» که در این آیه
مبتدا مي باشد به خبر تبدیل شده و یک مبتداي محذوف در ترجمه اضافه گردیده است .همین اشتباه در
ترجمه آیه  17از سوره آل عمران تکرار شده ،در آنجا آیه «الحقُ من ربک فال تکن من الممترین» چنین
ترجمه شده« :این سخن راست است از پروردگار تو ،پس مباش از شک آرندگان»  .در هر دو مورد گویا
چنین جمله اي ترجمه شده است :هذا حق من ربک و یا هذا الکالم حق من ربّک؛ در حالي که ترجمه
صحیح این آیا چنین است  :حق از آن پروردگار توست .پس از شک آرندگان مباش.
 در ترجمه آیه «شهداهلل انّه ال اله الّا هو و المالئکه و اولوالعلم قائماً بالقسط ،ال اله الّا هو العزیز الحکیم [آل
عمران  ]34چنین آمده « گواهي داد خدا آنکه نیست هیچ معبود برحقي مگر او و گواهي دادند فرشتگان و
خداوندان دانش در آن حال که خدا تدبیر کننده عالم است بعدل ،نیست هیچ معبود برحقي مگر او .غالب
استوار کار است».
این ترجمه نارسا و ب لکه ناصحیح است؛ چون قائماً بالقسط حال براي اهلل مي باشد؛ بر این اساس در ترجمه
صحیح آن باید گفت :خداي یگانه که پیوسته دادگر است گواهي داد که ...

 در ترجمه آیه « بلي اِن تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسه آالف من المالئکه
مسومین [آل عمران  ]311چنین آمده که « بلي اگر صبر کنید و پرهیزگاري نمایید و بیایند کافران بسوي
شما به این جوش خود امداد کند شما را پروردگار شما به پنج هزار کس از فرشتگان نشان مند کرده».
ترجمه کلمه مسوّمین با توجه به قرائت مشهور به «نشان مند کرده» درست نیست؛ چون در قراءت مشهور
که قرآن موجود نیز با این قرائ ت موافق است ،مسوِمین به کسرِ واو خوانده شده و نه به فتح واو.
طبرسي در مجمع البیان آورده است که ابوالحسن گفته است« :کساني که مسوّمین را با کسره خوانده اند،
از آن روست که فرشتگان اسبهاي خود را نشان زده بودندو کساني که با فتحه خوانده اند ،از آن روست که
آنان نشان خورده بودند  .» ...علي بن عیسي گفته است :آنان که قراءت با کسره را اختیار کرده اند ،از آن
جهت است که اخباري چند وارد است که آنان اسبان خود را نشان زده بودند و رسول خدا (ص) فرمودند:
شما نیز نشان بزنید ،زیرا فرشتگان نشان زده اند( .مجمع البیان ،ذیل آیه)
ترجمه کلمه «من فورهم» به «این جوش خود» نیز در آیه بسیار نامفهوم و نارسا و نامأنوس است.
 آیه ي « لیس لک من األمر شيءٌ اویتوب علیهم او یعذبّهم فانّهم ظالمون» [آل عمران  ]314را این چنین
ترجمه کرده است :نیست ترا از این کار چیزي یا به مهرباني توبه ایشان را مي پذیرد یا غالب کند ایشان را
زیرا که ایشان ستمکارند» .
دو اشتباه عمده در این ترجمه رخ داده است :اول اینکه در ترجمه قسمت اول آیه از این نکته غفلت شده
که «تاب» اگر با «علي» استعمال شود به معناي «غفرله و رجع علیه بفضله» ،یعني آمرزش و رحمت را از
سرگرفتن است و نه به معناي قبول توبه .اشتباه دوم در ترجمه «اویعذبّهم فانّهم ظالمون» رخ داده است
که به معناي« غالب کند ایشان را» ترجمه شده است؛ در حالي که «یعذبّهم» به معناي «عذاب کند» مي
باشد و هیچ گونه مناسبتي با «غالب کند» ندارد .
ترجمه صحیح آیه چنین است « :یا بخشش و آمرزش خویش را با ایشان از سر مي گیرد و یا ایشان را عذاب
مي نماید ،چراکه ایشان ستمکارند» .
 در برخي موارد مترجم فاعل یک فعل را که ضمیر مستتر بوده ،ظاهر نموده و به این وسیله موجب عدم
شناخت فاعل و احیاناً اشتباه در تطبیق آن و باعث قطع ارتباط فقرات قبل و بعد آیه شده است؛ مانند آیه
 343سوره اعراف  « :هوالذي خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها ،فلمّا تقضاها حملت
حمالً خفیفاً فمرّت به فلمّا اثقلت دعوااهلل ربّهما لئن آتیتنا صالحاً لنکوننّ من الشاکرین» که در ترجمه آن
آورده است « :اوست آ نکه پیدا کرد شما را از یک شخص و پیدا کرد از آن یک شخص زنش را تا آرام گیرد
با وي ،پس چون جماع کرد مردي با زن خود ،بارگرفت باري سبک ،پس آمد و رفت کرد به آن بار سبک
بعد از آن ،چون زن گران بار شد ،هر دو دعا کردند بجانب پروردگار خویش که اگر فرزندي شایسته بدهي
ما را ،باشیم از شکرکنندگان» .
ال
همانگونه که مالحظه مي شود ،در ترجمه «فلمّا تغشاها» فاعل را مردي ذکر کرده؛ در حالي کا کام ً
مشخص است که فاعل آدم (ع) است و اگر «مردي» را از این ترجمه حذف کنیم ،معنا روشن تر و ارتباط
قبل و بعد آیه در ترجمه نیز محفوظ مي ماند.
ترجمه «خلق» به «پیدا کرد» در این آیه نیز به رسایي آفرید و یا خلق کرد نیست.
 آیه « خُذ من اموالهم صدقهً تُطَهِرُهم و تُزکّیهم بها وصَلّ علیهم انّ صالتک سَکَنٌ لهم و اهللُ سمیعٌ علی ٌم»
[توبه ]371اینگونه ترجمه شده است « :بگیر از اموال ایشان زکوة را تا پاکسازي ایشان را و با برکت کني

ایشان را به آن و دعاي خیر کن براي ایشان هر آئینه دعاي تو سبب آرامش است ایشان را و خدا شنواي
داناست».
همانطور که مالحظه مي شود،در این ترجمه جمله وصفي «تطهرهم و تزکیهم بها» به گونه سببي ترجمه
شده است و گویا آنرا جواب فعل امر خُذ دانسته است؛ درحالي که این جمله وصفي است و ترجمه صحیح
آن چنین مي باشد« :از اموال ایشان ز کاتي که آنان را با آن پاک مي سازي و با برکت مي کني بگیر».
 آیه « و أن اقم وجهک للدین حنیفاً والتکوننَّ من المشرکین» را این چنین ترجمه کرده است( :و فرموده شد
آنکه راست کن روي خود را براي دین حنیف و هرگز مباش از مشرکان).
همانگونه که پیداست  ،در این ترجمه کلمه «حنیف ًا» صفت یا قید براي «الدّین» گرفته شده است؛ در حالي
که این نادرست است و این کلمه حال براي فاعل «اقم» مي باشد؛ بنابراین منظور قرآن در این آیه رویکرد
به دین با حالت حق گراي ست و نه پذیرش دین حنیف .همین اشتباه در ترجمه قسمت اول از آیه 17
سوره روم نیز تکرار شده است.
ترجمه صحیح آیات فوق چنین است « :پس راست کن روي خود را با حالت حق پذیري بسوي دین».
 در ترجمه آیه « والاقولُ للذّین تَزْدَري اَعْیُنُکم لن یُؤْتِیَهُمُ اهللُ خیراً اهلل اعلمُ بما في انفسهم إِنّي اذاً لمن
الظالمین» [هود ]13آورده است  « :و نمي گویم آنان را که بخواري مي نگرد بدیشان چشمهاي شما که
نخواهد داد خدا بدیشان هیچ نعمتي .خدا داناتر است به آنچه در ضمیر هاي ایشان است .هر آئینه من آنگاه
از ستمگران باشم» .
در آیه مذکور برخالف آنچه مترجم آورده است ،الم در « للذین» الم مجاوزه و به معناي «عن» مي باشد و
معموالً به ،درباره در حق و مانند آن ترجمه مي شود؛ بنابراین ترجمه درست آیه اینگونه است« :و نمي
گویم درباره آنان که چشمهاي شما آنها را به خواري مي نگرد.»...
د  -استفاده از اسرائیلیات در ترجمه.
علیرغم ادعاي مترجم در مقدمه خویش که در آنچه متعلق به نقل است از صحیح ترین تفاسیر کمک گرفته و از
اخبار ضعیف و ساختگي دوري جسته و اسرائیلیات را در ترجمه خود نیاورده است( .مقدمه فتح الرحمن بترجمه
القرآن ص د)
متأسفانه در مواردي از این ترجمه در حواشي مطالبي به مناسبت در ذیل آیات ،به برخي پیامبران نسبت داده و
نقل گردیده که هرگز در شأن آنان نبوده و قطعاً جزء اسرائیلیات است .به عنوان نمونه در سه مورد ذیل که درباره
پیامبران خدا داود(ع) ،سلیمان(ع) و موسي(ع) آورده شده بنگرید:
 ترجمه آیه  17از سوره ص  ،چنین آورده است( .مترجم گوید :که داود(ع) نود ونه  33زن داشت مع هذا زن
دیگر که در خطبه شخصي یا در نکاح او بود درخواست کرد ،خداي تعالي فرشتگان را بجهت تنبیه داود به
شکل خصوم متمثل ساخت .اشارت به این قصه است در این آیات .واهلل علیم).
این نقل که داود پیامبر خدا را مردي شهوت پرست معرفي مي کند بر گرفته از اسرائیلیات و اشاره به قصه
معروفي است که متاسفانه در برخي از تفاسیر اهل سنت وارد شده و اصل آن در تورات آمده است( ،جامع
البیان طبري  ،ج ،11ص 31و کتاب مقدس(عهدین) ،کتاب دوم سموئیل )11-1/33 ،

الزم به یاد آوري است که امامان شیعه بر داستاني که داستانسرایان در این زمینه بازگو کرده اند خط بطالن
کشیده اند ،توضیح اینکه :مفسران اهل سنت گفته اند که داوود با همسر اوریا ازدواج کرده است(جامع
البیان طبري  ،ج  ، 11ص.)31
امیرالمومنین در این زمینه فرموده اند :هیچ کس را که بر این باور بود که داوود با زن اوریا ازدواج کرده
است به نزد من نیاوردند مگر اینکه بر او دو حدّ جاري کردم حدي از جهت پیامبري و حدي به جهت
اسالم(.امین االسالم طبرسي  ،مجمع البیان  ،ج ، 4ص )111

 همچنین در حاشیه مربوط به ترجمه آیه  11از سوره ص ،مي نویسد( .مترجم گوید :سلیمان از امراء خود
منغّص شد و بخاطر آورد که امشب با صد زن صحبت دارم و هر زني پسري زاید و هریکي شهسواري باشد
جهاد کننده ،مرا احتیاج متعلق امرا نَاُفتد .فرشته گفت :انشاء اهلل بگو .سلیمان سهو کرد ،پس هیچ زن حامله
نشد الّا یک زن ،طفل ناقص الخلقت نهاد و آن طفل را بر تخت سلیمان انداختند .سلیمان(ع) متنبه شد و
رجوع به رب العزت کرد .واهلل اعلم).
راستي اینگونه سخنان پیرامون پیامبري که مورد عنایت خاص حضرت حق قرار گرفته و عالوه بر عصمت و
پیامبري داراي حکومت و سلطه اي عالم گیر بوده که هرگز کسي در تاریخ مانندش را سراغ ندارد جز از
طریق اسرائیلیات وارد شده است؟! و آیا ریشه اینگونه سخنان جز قصه هاي تحریف شده تورات است؟
 مورد سوم را نیز بنگرید :در ذیل ترجمه آیه  13از سوره احزاب چینن آورده است( :مترجم گوید :یعني
موسي(ع) وقت غسل ستَر مي کرد .جُهّال بني اسرائیل گفتند که او اَدَرست .روزي حسب اتفاق برکناره آب
غسل مي کرد و جامه هاي خود بر سنگ نهاده بود ،به فرمان خداي تعالي آن سنگ روان شد ،موسي(ع)
عقب سن گ دوید تا آنکه جماعتي از بني اسرائیل [اورا] عریان دیدند و گفتند اُدْرَت ندارد .و اُدْرَت انتفا ِخ
خصیه را گویند .واهلل اعلم).
راستي نسبت دادن این گونه مطالب سست به پیامبراني چون داود(ع) ،سلیمان(ع) و موسي(ع) چه معني
دارد و آیا جز در دام اسرائیلیات افتادن وجهي براي نقل اینگونه مطالب وجود دارد.
هـ  -دخالت دادن دیدگاه های خاص در ترجمه و تاثیر پذیری ترجمه از اعتقادات کالمی مترجم.
در موارد متعددي از این ترجمه شاهد ترجمه هایي از آیات قرآن کریم هستیم که با متن اصلي سازگار نیست
علت برخي از این ناسازگاریها را باید در د اشتن باورها و اعتقادات خاص که مترجم احیاناً آن را در ترجمه دخالت مي
دهد دانست .مترجم در اینگونه موارد به جاي ترجمه دقیق متن از آنجاکه آن را در تعارض با باور و اعتقادات خویش
مي بیند ،مي کوشد آن را به گونه اي تاویل نموده و ناخود آگاه به خطا مي رود ،به عنوان نمونه:
 مترجم آیه  13سوره آل عمران یعني آیه مربوط به مباهله را اینگونه ترجمه کرده است« :پس هر که مکابره
کند ،با تو درباره عیسي بعد از آنچه آمد به تو از دانش پس بگو بیائید تا بخوانیم فرزندان خود را و فرزندان
شما را و زنان خود را و زنان شما را و ذات هاي خود را و ذات هاي شما را ،پس همه بزاري دعا کنیم پس
لعنت خدا گوییم بر دورغگویان».
اشکال عمده این ترجمه که شاید به عمد هم صورت پذیرفته باشد ،ترجمه «انفسنا و انفسکم» به «ذات
هاي خود ذات هاي شما» است؛ درحالي که در اینجا نفس به معناي ذات نیست؛ گرچه در جاهاي دیگر به
این معنا بکار رفته باشد .زیرا پیامبر(ص) خود دعوت کننده به مباهله بوده اند و درست نیست انسان
خویشتن را دعوت نماید و لزوماً باید داعي غیر از مدعو باشد؛ بعالوه آنگونه که مفسران فریقین آورده اند،

پیامبر(ص) پس از نزول این آیه براي مباهله ،علي ،فاطمه ،حسن و حسین(ع) را با خود به محل موعود
آوردند .طبق روایت طبري ،پیامبر(ص) این چهار تن را با خود براي مباهله انتخاب کرد .شیخ طوسي(ره) در
تفسیر تبیان در این باره مي گوید « :رسول خدا (ص) علي (ع) را به منزله نفس خویش معرفي کرد؛ زیرا او
مصداق «انفسنا» بود ،چراکه بالخالف مرا د از ابنائنا را حسن و حسین و مراد از نسائنا را فاطمه (س) و مراد
از انفسنا را خویشتن و علي مي دانسته است؛ چه این روشن و مسلم است که جزآنها کسي دیگر در مباهله
حضور نداشته اند».
شیخ طبرسي در مجمع البیان در تفسیر «انفسنا» آورده است که مراد از آن فقط علي (ع) است و جایز
نیست که از آن خود رسول اهلل اراده شده باشد؛ زیرا آن حضرت فراخوان بودند و درست نیست که انسان
خودش را فراخواند و اگر پذیرفتیم که مراد از انفسنا ،کسي غیر از رسول اهلل (ص) باشد ،قطعاً مصداق و
مرجع آن علي (ع) خواهد بود؛ زیرا کسي ادعا نکرده که بجز رسول اهلل ،علي ،فاطمه و دو فرزندان حسن و
حسین(ع) شخص دیگري در مباهله شرکت داشته است .عمده ي مفسران فریقین همین قول را در تفسیر
آیه ذکر کرده اند.
اصحاب لغت نیز از جمله معاني نفس را برادر و دوست گفته اند .بنابراین انفسنا را در آیه باید به گونه اي
معنا کرد که بین داعي و مدعو فرق گزارده و با آنچه در شأن نزول آیه اتفاق افتاده است و نیز آنچه اغلب
مفسرین فریقین بر آن هستند ،سازگار باشد؛ یعني باید گفت :معناي «انفسنا و انفسکم» نزدیکان ما و
نزدیکان شما یا برادران ما و برادران شما و یا عزیزانمان و عزیزانتان است( .الکشاف  ،114/3الدّرالمنثور
 ،113/1مجمع البیان  113/1و المیزان .) 113/1
 آیه  11سوره مائده « انّما ولیّکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکاه و هم
راکعون» یعني همان آیه والیت که طبق روایات فراوان فریقین درباره صدقه دادن حضرت علي(ع) در حال
نماز نازل شده (الدرالمنثور  ، 371/1الکشاف  113/3و مجمع البیان  ،)111/1ازدیگر آیاتي است که مترجم
در ترجمه آن دچار خطا شده ،و برخالف روش خویش که معموالً در اینگونه موارد حاشیه اي مي نگارد،
بدون کوچکترین اشاره به جریان نزول آیه عمداً جمله حالیه «وهم راکعون» را بصورت غیرحالیه ترجمه
نموده است .ترجمه وي چنین است« :جز این نیست که دوست شما خداست و رسول او و مؤمناني که بر
پاي دارند نماز را و مي دهند زکات را و ایشان پیوسته نماز گزارند» .
ترجمه کلمه ولي به دوست نیز در این آیه تحت تأثیر گرایش کالمي مترجم است.
 حاشیه مترجم بر ترجمه آیه  11از سوره مائده « یا ایّها الرّسول بلَغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما
بلّغتَ رسالته و اهلل یعصمک من الناس اِنّ اهلل ال یهدي القوم الکافرین» از دیگر مواردي است که با آنچه در
تفاسیر فریقین از صحابه بزرگي مانند ابن مسعود ،ابي سعید خذري رزین بن عبداهلل ،ابي بن کعب و دیگران
نقل کردهاند ناسازگار است و تحت تأثیر اعتقادات خاص مترجم ترجمه شده است ( .رجوع کنید به :الدر
المنثور .)331/1
مترجم آیه را چنین ترجمه کرده  « :اي پیغامبر برسان آنچه فرود آورده شده است به سوي تو از جانب
پروردگار تو و اگر نک ردي ،نرسانده باشي پیغام خدا را و خدا نگاه دارد تو را از مردمان .هر آیینه خدا راه نمي
نماید گروه کافران را»سپس در پاورقي جملة «و ان لم تفعل» را اینگونه توضیح داده است« :یعني اگر یک
آیه هم نرساندي و اهلل اعلم» .
و  -عدم رعایت حدود ترجمه و خلط میان ترجمه ،تفسیر و تاویل.

یکي از موارد لغزش در این ترجمه رعایت نکردن حدود ترجمه و تجاوز از مرز آن به تفسیر و تاویل است.
توضیح اینکه :ترجمه و تفسیر هرکدام حد و مرز خاص خویش را دارند و مترجم باید از خلط میان این دو
بپرهیزد و نباید ترجمه یک متن با تفسیر و توضیح آن آمیخته شود .هنر مترجم در این است که تمام ساختار متن را
بي هیچ توضیحي در ترجمه اش به گونه اي بگنجاند که حجم ترجمه بیش از حجم متن نباشد(محمدعلي کوشا،
ترجمه هاي ممتاز قرآن در ترازوي نقد  ،انتشارات کتاب مبین  ،چاپ اول  ،3141ص )1-4
با این توضیح مي گوییم ،این نکته مهم در این ترجمه لحاظ شده است و همه توضیحات و اضافات بي ربطي که
در بندهاي گذشته یادآور شدیم شاهدي بر این مدعا است .از حواشي مختلفي که در این ترجمه فراوان به چشم مي
خورد نیز نباید غافل شد ،زیرا این حواشي که معموالً تحت تأثیر دیدگاههاي خاص مترجم آورده شده اند ،بسیار نا
مناسب و از دیگر اشکاالت وارده بر این ترجمه است؛ بعنوان نمونه از حواشي مترجم به هنگام ترجمه آیه  11سوره
نساء یعني همان آیه مربوط به متعه و ازدواج موقت مي توان نام برد .در حاشیه شماره  1ایشان بر این آیه در توضیح
جمله « أن تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین» آورده است « :نکاح صحیح آن است که مهر باشد و مؤبد باشد
بحسب ظاهر زیراکه چون حاجت جماع همیشگي است و احصان بدون عقد مؤبد حاصل نشود و اهلل اعلم» .
روشن نیست مترجم این معنا را که نکاح صحیح آن است که مهر باشد و مؤبد باشد ،از کجاي آیه استفاده کرده و
قسمت بعد آ یه که طبق نظر فریقین مربوط به نکاح متعه مي باشد ،چگونه با این حاشیه قابل توجیه است و اصوالً
این گونه حواشي چه ارتباطي با ترجمه دارد و ( ...ر.ک :الکشاف  ،134/3الدّرالمنثور  141/1و مجمع البیان ) 11/1
ز  -عالوه بر آنچه گذشت این ترجمه دارای لغزش های جزیی دیگری نیز می باشد .مثل :عدم اتخاذ روش
یکسان در اظهار و ترجمه فاعل هاي مستتر و وجود اغالط امالیي و عدم رعایت عالیم سجاوندي و غیره که چون
اینگونه موارد در مقایسه با آنچه گذشت از اهمیت خاصي برخوردار نبود به همین اشاره در مورد آن اکتفا کرده و با
اشاره اي به نتایج این پژوهش این مقال را به انجام مي رسانیم .

نتیجه گیری :
با مطالعه و دقت در ترجمه دهلوي و مرور لغزش هاي آن که در این پژوهش ذکر گردید چند نتیجه ذیل به دست
آمد:
 این ترجمه به طور عمده داراي اشکاالتي است که به دو دسته ادبي و غیر ادبي تقسیم مي شود.
 مهم ترین اشکاالت ادبي این ترجمه عبارتند از :
الف) ناهمساني در ترجمه واژه ها .
ب) ترجمه غلط و ناصواب برخي کلمات و آیات .
ج) مخالفت برخي ترجمه ها با قواعد صرفي و نحوي.
د) عدم رعایت حدود ترجمه و خلط میان ترجمه و تفسیر و تاویل.
هـ) عدم رعایت قواعد امالیي و چینش دستوري زبان فارسي.
و) افزودن برخي حواشي غیرضروري و ناصواب .
 ریشه اصلي عمده اشکاالت غیر ادبي و آنچه بیش از سایر لغزش ها در این ترجمه نمایان است ،دخالت
دادن باورهاي خاص کالمي مترجم و اثرپذیري ترجمه او از این باور ها است.
 گرچه برخي از اشکاالت این ترجمه ناخواسته رخ نموده اند ولي قطعاً برخي از آنها لغزش هایي است که به
عمد در این ترجمه راه یافته اند.
 تدوین دستور العملي براي ترجمه و وضع ضوابط و اصولي که همه مترجمان با هر عقیده و انگیزه اي ملزم
به رعایت آن باشند ،ضرورتي است اجتناب ناپذیر ک ه مي تواند تا حدّ فراواني از بروز یکسري لغزش هاي
عمدي و یا ناخواسته در ترجمه هاي قرآن جلوگیري نماید .
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