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چکيده

اگرچه تاریخِ ترجمه قرآنكریم عمری هزار و دویست ساله دارد ،ولی نهضت ترجمهای كه ظرف
سيیسال اخیر در كشور به راه افتاده ،نیز در جای خود بسیار امیدوار كننده است .از اولین ترجمه
فارسيیِ قرآن در دهه شصت شمسی بهوسیله عبدالمحمد آیتی ،تا امروز كه سه دهه از انتشار آن
میگذرد ،ده ها ترجمه دیگر هم به میراث فرهنگی و معنوی كشور افزوده شد كه قطع ًا در فرایند
ترجميه قرآن تا رسيييیدن به یك ترجمه مطلوب و آرمانی تأثیر گذارند .یكی از این ترجمهها به
دسييت معمعلی اداد انمام شييد كه نه ترجمه ای آزاد اسييت و نه تحتالفظی ،بلكه ترجمهای
مفهومگرایانه اسييت كه مترجم سييعی كرده مفهوم آیا

را در قالف الفاع و عبارا

خواننده منتقل سييازد و اگرچه تعش نموده جانف امانتداری را هم مراعا

فارسييی به

كند ،ولی ناخواسييته،

القای معانی ،اولویتِ اولِ ترجمه شد و در موارد متعددی امانت ،تحتالشعاعِ شیوایی قرار گرفت
كه شيياید بارزترین نمود آن را بتوان در تیییر زمان و سيياختمان افعال مشيياهده كرد كه به وفور
انمام شييدهاسييت.و به همین دلیل ،علیرمم دارا بودن محاسيين زیاد ،از جها

متعددی نیازمند

بازنگری و اصعح است كه در مقاله ااضر ،تنها بخشی از آن آمدهاست.
واژههای كليدی:

قرآنكریم ،ترجمه قرآن ،مفهومگرایی ،ادادعادل.

* دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول)
nadali_ashoori@yahoo.com
** استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اصفهان ،ایران a_tavakoli@phu.iaun.ac.ir
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تاریخ پذیرش14/01/91 :
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مقدمه

آنچه كه امروز انمام میشييود برابر دانسييت زیرا تنها

اگرچيه تياریخ هزار و دویسيييت سييياليه ترجمه

آمارِ عددیِ ترجمهها معک نیسيييت كه آن دوره را با

قرآنكریم به خوبی گواه است كه برگردان این مبارک

امروز مقایسييه كنیم ،بلكه جنبههای دیگری هم مطرح

صييحیفه آسييمانی در همه دورهها مورد توجه علمای

ع ترجمه ،امروزه بهعنوان یك دانش مستقل
اسيت .م ً

مسلمان بوده ،ولی روشن است كه این اهتمام و توجه

در كنار دیگر دانشهای قرآنی پذیرفتهشد .نقد ترجمه

در تميامیِ دورههيا بيه یيك انيدازه نبوده و بيا فراز و

به آنچنان رشييد و بالندگیای رسييیده كه بهعنوان یك

نشیفهایی ،همراه بودهاست .شاید بتوان عصر ااضر

دانشِ ممزای از ترجمه در اال شييكلگیری اسييت.

و بهویژه سيييه دهه اخیر را طعییترین دوران ترجمه

سيييط كیفیِ ترجمهها بسيييیار ارتقا پیدا كردهاسيييت

قرآن دانسيييت كه دهها ترجمه ،فقط به زبان فارسيييی

بهگونهای كه از مقایسييه ترجمههای دهه شييصييت با

عرضييه شييد و به همین دلیل ،آن را به درسييتی «بهارِ

ترجميههای دهه هشيييتاد و نود ،بهخوبی میتوان این

ترجمه قرآن» نام نهادهاند كه در راستای گسترش علوم

تفياو

را ااسييياه كرد .ویرایش ترجمه نیز آنچنان

قرآنی ،اقیقتاً نهضتی قابلتوجه به اساب میآید .اگر

اهمیتی پی يدا كرده كييه دیگر هیچ مترجمی ،بييه خود

در دورههای پیشین ،تنها به خو ِد ترجمه توجه میشد

اجازه نمیدهد ترجمهاش را بدون ویراسييتاریِ یك یا

و تك یر ،بیشيييترِ این

چند ویراسيتار ارفهای منتشر سازد ،یعنی یك جریان

ج خانهها
نسخههای خطی در كن ِ

فكری و جنبش و نهضييييت در این زمینييه بييه راه

یا زوایای كتابخانهها جایداشيييت و بهرااتی همانند

افتادهاسيييت كه نظیر آن در تاریخِ ترجمه قرآن وجود

امروز در دسيييترهِ همگان قرار نمیگرفت ،كمتر در

ندارد .یكی از این ترجمهها ،ترجمه ادادعادل اسييت

معرض نقد و بررس يی قرارداشييت در عصيير ااضيير

كه اگرچه در جای خود محاسنی دارد و صاافنظران

ععوه بر رشد كمّیِ ترجمهها ،نقد ترجمه نیز گسترش

و متخصصانی آن را ویرایش كردهاند ولی از ضعف و

یيافت و آنچنان جایگاهی پیدا كرد كه موجف ارتقای

كمبودهای فراوانی هم رنج میبرد كه بخشيييی از این

كیفیِ ترجميهها شيييد زیرا هر ترجمهای كه منتشييير

ضيعف و كاستیها ،در مقاله ااضر مورد بررسی قرار

میشييود ،علیرمم اینكه سييالها ،وقت صييرف آن

گرفتهاست.

و بيهدلیيل نبودِ دسيييتگاه چا
ترجمهها به صييور

گردیده و چندین ویراستار آن را ویرایش كردهاند ،باز
ی آن نوشته
پس از انتشيار ،دهها مقاله در نقد و بررسي ِ

 -1معرفی ترجمه

میشيود .بهگونهای كه امروزه شاهد انتشار دهها كتاب

اداد در پینوشيت كوتاه خود بر ترجمه ااضر و

و چند صييد مقاله و چندین ممله تخصصی در اوزه

مصيياابه مفصييلی كه با ممله قرآنی« ترجمان وای»

نقد ترجمه هسيتیم(جواهری ،9311 ،صص391-119

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

) .بنابراین ،اتی اگر بپذیریم كه در دورههایی از تاریخِ

اتی پیش از آن ،در زندگینامه خودنوشيييتِ خود در

قرآن ،نظیر دوره صييفویه و قاجار ،ترجمههای فراوانی

«دانشنامه قرآن و قرآنپژوهی»(خرمشاهی ،9377 ،ج،9

عرضييه شييدهاسييت ،هرگز نمیتوان آن تعشها را با

ص  ) 197به تفصیل به انگیزه خویش از ترجمه قرآن

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 907

و دالیيل انمام این كار و دمدمههایی كه ویرا بر این

كوچكترین نقدی را در خصيييوص ترجمه ااضييير

كار واداشييته ،پرداختهاسييت.خرمشيياهی در معرفیِ آن

انميام نيداده ،بلكيه پيا را از آن هم فراتر نهياده ،یك

مینویسيييد« :بیش از هر ترجمه دیگر از ادود پنماه

ترجمه معمولی را «نظر كرده و الهی»معرفی میكند؟!!

ترجمييه امروزین ،از ویرایشهييا و بييازنگریهييا و

در االیكه در خعلِ همین مقاله كوتاه ،پارهای ضعف

بيازنگياریهای خودِ مترجم ،و گروهی بیش از پنماه

و نقصهای آن بهروشنی آشكار خواهد شد.

نفر از ویراسيييتياران ،مترجميان ،و مترجمان قرآن ،و
اسييتادان زبان فارسييی و عربی برخوردارگردیدهاست.
كمتر مترجمی از معياصيييران ،این همه محتاطانه و با
مشيييور  ،ترجمييه خود را در معرض نقييد و نظر
صيياافنظران ،آن هم پیش از انتشييارِ چا

اول ،قرار

داده اسييت ....بنده نیز این افتخار و سعاد

را داشتهام

كه یكی از ویراسييتاران این ترجمه روشيين و روان و

 -2نقد و نظر
مسر بخش است كه مترجم خود ،به كاستیهای
ااتمييالیِ ترجمييه واقف بوده ،بييا صيييرااييت اظهييار
داشيتهاست ،همانگونه كه بنده بر ترجمههای دیگران
نقيد و نظرهایی داشيييتهام «دیگران هم اگر به ترجمه

خوشخوان باشييم .ایشييان ،یك نسييخه از پیشچا

بيينييده مييراجييعييه كننييد ،قطع ي ًا خردهگیری و نقييد

محيدود این كتياب را كيه در آن ترجمه بهصيييور

خيواهينييدداشييييت و این اقتضييييای طبیعی كييار

شده،

علمیاسيييت»(ادادعادل ،9311 ،ص  .)994تردیدی

در اختیار بنده و سييایر اهلنظر قرار دادهاند با فرصت

نیسيييت كه عظمت قرآن و صيييعوبتِ ترجمه آن ،به

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

انيدازهای هسيييت كه گاهی علیرمم وجود همهگونه

ضييمن شييرح برخی ویژگیهای ترجمه ،به توصیفش

صعایتهای عمومی و شایستگیهای علمی ،جرأ

صيفحه مقابل و با فاصله كافی بین سطور تای

پرداختيه آنچنان امراقآمیز و افراطی و میرواقعی نظر

و جسيييار

میدهد كه واقعاً مایه تعمف و تأسف است كه چگونه

یكی از محققيان برجسيييته عربیت و ادبیت ،علیرمم

یك محقق ِقرآنپژوهِ مترجم ِقرآن ،اینگونه مبالیهآمیز،

دارا بودن همه این شييایسييتگیها ،متواضييعانه اظهار

از یيك ترجميه عيادی و معمولی با تعابیری همچون

میدارد «چون هیچگاه جسيييار

نكردهایم ،به قصيييد

«نظركرده و الهی»!!! یاد میكند؟! محققی كه در برخی

مقایسيييه ،از خود ،ترجمهای عرضيييه كنیم به یكی از

مقالههای پر شمارش كه بسیاری از آنها را بهصور
تكراری ،در كتييابهييایی همچون «قرآنپژوهی»« ،در
خاطره شيط» و «سیر بیسلوک» گردآوری نموده و در
طیِ این مقياال

بیشيييترین نقيدهيا را بر ترجمههای

دیگران نوشييته ،چگونه اسييت كه در كتاب «بررسييی
ترجميههيای امروزین قرآنكریم» كيه به نقد و معرفیِ
سيييی و نُيه ترجميه قرآن اختصييياص دارد ،نيه تنها

اقدام را از آدمی سيييلف میكند .چنانكه

قدیمترین ترجمه های معاصر ،یعنی ترجمه آقای آیتی
بسييينييده میكنیم»(آذرنوش ،9371 ،ص  ،)99یعنی
دشيييواریِ امرِترجمه قرآن بهگونه ایاسيييت كه قطعاً
اشييكاالتی را پیش میآورد و ترجمه ااض ير نیز از آن
بینصیف نماندهاست .با این مقدمه ،برخی كاستیهای
این ترجمه به اجمال اشاره میشود:
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دلیل خداوند ،سخن وی را به صییه متكلممعالییر نقل

 .1-2سهوالقلم
چند نمونه از این نوع عبار اند از:

كرده ،یعنی وی بييه كمييك عوامييل و كييارگزاران زیر

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

دستش چنین كاری انمام میداده بهویژه با مراجعه به

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

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

میپرسييتم) مشيياهده میشييود كه به جای (من) ،به

به (ما بر آنان مسييلطیم) ترجمه كردهاسييت .در واقع با

اشتباه (ما) بهكار رفتهاست.

تكیيه بر درایۀهالقرآن(یعنی فهم قرآن با قرآن) و نیز با

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

اسييتعانت از قاعده (ر ّد العمز الیالصدر) به این نتیمه

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

میرسييیم كه متكلمواده ،نمیتواند صييحی باشييد و

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

باید متكلممعالییر ترجمه شيييود ،چنانكه لفي آیه هم
همین معنا را میفهماند و مسيييتفاد از دیگر آیا

شدهاست.

نیز

 -3در ترجمه آیه  91سيييوره انفطار در ص 117

همین اسيييت .و مترجميان دیگر هم اینگونه ترجمه

(یعلمون ما تفعلون) چنین آمده (آنها از آنچه میكنی،

كردهانييد و م عً گرمييارودی آورده ( پسيييرانشيييان را

آگاهند) در االیكه (میكنید) معادل (تفعلون) صحی

خواهیم كشييت و زنانشييان را زنده باز خواهیم نهاد و

است.

بیگمان ما بر آنان چیرهایم).این ترجمه دو نكته دیگر

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

را هم بهخوبی لحاع كرده كه در ترجمه اداد نیامده،

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

ی (چیرهایم)
یكی برگردان تأكید ِانّ ،دیگری واژآفارس ِ

االیكه ( بهره زندگانی دنیا) صحی است.

به جای(مسلطیم) كه عربیاست.

 -1در ص  ،304شييمارآ آیه  901سييورآ كهف در
ترجمه نوشته نشده و برخعف شیوه معمول كه شماره
هر آیه در سييمت چ

 .2-2معادلهای نامتعارف و نامأنوس

و سيير سييطر نوشييته میشود،

از آنجا كه ن ر ترجمه ،ن ر معیار اسيييت و مترجم،

ترجمه آیه  901بدون شيماره در ادامه آیه  904نوشته

مهمترین هييدف خویش را مفهومسيييازی ترجمييه و

شيده بهگونهای كه گویا آیۀ  901اصعً وجود خارجی

عمومیسييازی فهم آن عنوان كرده(ادادعادل،9311 ،

ندارد ،بلكه ادامه آیه  904است.

ص  )11 -11قياعيدتياً نبيایيد از این هدف فاصيييله

 -1آیه  917سوره اعراف در ص (911سنقتل ابناء

گرفتهباشييد .در االیكه برخی معاظا

از این ناایه

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

به چشم میخورد كه به پارهای ازآنها به اجمال اشاره

پسيرانشان را خواهم كشت و زنانشان را زنده خواهم

میشود:

متكلمواده

الف -در همین مصييياابييه در معنييای هييدایييت

داشيييت) ،یعنی هر دو فعل به صيييور

ترجمه گردید كه صيييحی نیسيييت زیرا اگرچه این

میگوید« :بنده در ترجمه خودم سيييعی كردهام كه هر

سخن ،سخن فرعون است ،ولی چون او شخص ًا چنین

كلميهای كيه در عربی بيهكيار رفتيه و امروز در زبان

نمیكرده ،بلكييه آمر بوده و دیگران عييامييل ،بييه همین

فارسی بهطور طبیعی بهكار میرود ،آن را به كار ببرم

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 901

م عً در ترجميه (هيدی) بنده گفتهام هدایت .وقتی ما

روان بكند»( ادادعادل ،9311 ،ص  .)911اكنون باید

هيدایت میگوییم و در زبان فارسيييی همه میفهمند،

پرسييید چرا در موارد ذیل ،این همه اصييرار بر اتصال

دیگر چرا تعبیر(رهنمون شيييدن) و (راهنميياییكردن)

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

بيهكيار ببریم .من هدایت را به معنای هدی نزدیكتر

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

میدانم تيا این ترجميههيای فارسيييی را و كم له من

برعكس ،مخل روانی و شیوایی آن گشتهاست؟

نظیر»( ايدادعادل ،9311 ،ص  )17اوالً با این نگاهی

«بربياینيدتان»  11انفال «میدادشيييان»  43انفال

كه به كاربرد واژهها دارند ،بهتر اسييت یك بار دیگر و

«میبرندشييان»  1انفال «میخوانیدشييان»  914اعراف

صرفاً از این زاویه ،ترجمه را مورد بازنگری قرار دهند

«فرا میگیردشيييان»  17یونس «فروگیردشيييان» 907

تا تكلیف دهها كلمهای كه مانند هدایت برای فارسييی

یوسيييف ،این مورد و مشيييابيه آن تقریبياً زیاد تكرار

زبانان مفهومتر اسيييت ،ولی برای آنها معادلسيييازی

شيييدهاسيييت م عً  41نحييل و  11زمر «بیفكنش» 7

كردهاسييت ،مشخص شود مانند ترجمۀ قرضالحسنه

قصيييص «مَكشيييیدش» و «بگیریمش»  1قصيييص

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

«پاشيیدشيان»  91سباء «فرا میخوانندتان»  31محمد

بهینه معادل «امۀوسيييط» و مواردی دیگر .ثانیاً تنها در

«بييگييیييریييدش» و «بييكشييييیييدش»  47دخييان «وا

آیيه  31سيييوره یونس بيه جيای هيدایيت چنيد بار

میگذاریمشيان»  990انعام «نشياندیمشان»  11مریم

معادلهای آن را بهكار بردهاسييت( بگو آیا در میان آن
شييریكانتان كسييی هسييت كه به سييوی اق رهنمون
شود؟ بگو خداست آنكه به اق رهنمون میشود .آیا
آن كس كه به اق رهنمون میشييود ،سزاوار تر است
كه پیروی شود یا آن كس كه تا خود راهنمایی نشود،
راه به جایی نمیبرد؟) همچنین11مافر(ما اهد یكم) را
به (رهنمون نمیشييوم) ترجمه كرده و در آیه  31بقره
نیز دوبييار از (رهنمود) معييادل هييدایييت اسيييتفيياده
كردهاست.
ب -همچنین در بخش دیگری از مصيييياابييه
خودآوردهاسيت « :یكی دیگر از خصيوصیاتی كه من
فكر میكنم نباید در آن مقید به شييیوه عربی باشييیم و
من در ترجمييه خود در خیلی از موارد بيهكيار بردهام،
جانشييین كردن مرجع ضييمیر به جای ضمیر است كه
این از قیود دسييت و پاگیر و مزاام ترجمه اسييت و
مترجم میتواند با رهایی از این ،ترجمه فارسیاش را

«خواهدشييان داد» 973نسيياء «در آوردیمشييان» 30
مؤمنون «میمیراندم»  19و  191شييعراء «باژگونهاش»
 11یس «میمیراندتان» 11جاثیه «نمیشيناسيیدشان»
 11فت

«میامیزید»  41بقره «آزمایندهایم»  30مؤمنون.

 .3-2برخی ترجمههای متكلفانه
اصييرار بر اتصييال ضييمیر به اسييم یا فعل ،گاهی
ترجمه را دچار تكلف سيياخته ،از زیبایی و شييیوایی
انداختهاست .نمونه بارز این بحث ترجمۀ  911و 911
نسيياء اسييت كه اینگونه برگردان شد (و سرانمام (به
ذلييت و خواری افكنييدیمشيييان) بييه سيييبييف پیمييان
شكستنشان و به آیا

الهی كافر شدنشان و پیامبركشی

به نااقشييان ،و این سييخنانشييان كه دلهامان در پرده
پوشييیدهاسييت ...و نیز از بهر كفر ورزیدنشييان ،و آن
سييخن تهمتآمیز سيينگینشييان .)...واقعاً مترجم معتقد
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اسيييت این عبار پردازی متكلفانه ،بر مبنای ن ر معیار

باشد كه گرمارودی در آیه  31سوره یس و  90فصلت

ودر راستای عمومیسازیِ فهمِ قرآن است؟

از اندازهگیری اسيييتفاده كرده و برای آیه  91فصيييلت

مورد دیگر ترجميۀ آیيۀ  11طه اسيييت( از خاک

سنمش را آوردهاست كه مفهومتر از اندازهبندیاند.

آفریيدیمتان و به خاک باز میگردانیمتان ،و دگر بار از

همچنین در برگردان(لنا اعمالنا و لكم اعمالكم) در

خياک بیرونتان خواهیم آورد) .همچنین در ترجمه آیه

آیه  91سيوره شوری آورده (كردههای ما از آنِ ماست

 10سيوره انفال آوردهاسييت(نمیشييناسييیدشان و خدا

و كردههای شييما از آنِ شييما) كه هر چند صييحی و

میشييناسييدشييان) البته تعداد چنین ترجمههایی زیاد

بیاشييكال اسييت ،ولی بعید اسييت (كردهها) در مقابل

نبوده و ملط هم نیست ،اما سخن در ن ر ترجمه است

ی امروز رواج وشیوایی الزم را دارا
(اعمال) در فارسي ِ

كه نمیتوان این همه اصرار در پیوست ضمایر به اسم

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

یا فعل را توجیه كرد.

آیه تكرار شيده ،یعنی  931بقره و  11قصص اینگونه
ترجميه كرد( اعميال ما از آنِما و اعمال شيييما از آنِ

 .4-2معادلهای کم کاربرد
در جایی كه معادلهای خوب و مأنوسيييی وجود
دارد ،ذكر معيادلهيایی كه كاربرد عمومی ندارند و یا
كمتر بهكار میروند نمیتواند به مفهومسييازی قرآن و
عمومیسيييازی فهم آن كمكی نمييایييد .م عً عبييار
(مژدهبخش) معادل (بشیر) ،بیشتر برای واژههایی نظیر
«نوید و نما » بهكار میرود و اصييطعح «نویدبخش»
یييا «نمييا

بخش» بیشاز «مژدهبخش» كيياربرد دارد.

چنانچه ایشييان هم اگر چه در مواردی(  911نسيياء و
 991بقره و  1فت ) از مژدهبخش استفاده كردهاند ،ولی
در موارد دیگری نظیر ( 91ميياهييده) ترجمييه معروف
«بشييیر و مبشّ ير» ،یعنی مژدهدهنده و بشييار دهنده را
آوردهان .از همین قبیيل اسيييت واژه (اندازهبندی) در
برگردان (تقدیر) در ( 90و  91فصلت ،و  31یس) كه
هرچند معادل بدی نیست ،ولی در جاییكه سنمش یا

شيما) ،یعنی در پارهای مواقع بهتر اسييت معادلسازی
صيور

نگیرد زیرا خود كلمه بهتر بر معنای مقصود

داللت دارد .گرمارودی آیه مذكور را در هر سييه مورد
این چنین ترجمييه كرد ( كردارهييای مييا از آن مييا و
كردارهای شما از آن شما).
همچنین تركیف اضيافیِ قرضالحسيينه در فارسی،
دقیق ًا معادل تركیف وصفی (قرضا اسناً) در شش آیۀ
قرآن اسييت كه بیشييتر مترجمان ،همان را آوردهاند و
مترجم نیز در مواردی چنین كرده مانند آیه  141بقره،
ولی در آیا

 91و  99ادید و  97تیابن و  10مزمل

آن را به (قرض نكو) ترجمه كرده كه نه تنها جامعیت
و شييمول قرضالحسيينه را ندارد ،بلكه به آسييانی هم
قابل فهم نبوده با اندكی تأمل بر معنای مقصود داللت
میكند.

اندازهگیری دو معادل جا افتاده برای (تقدیر) اسيييت،
(انيدازهبنيدی) دیریابتر خواهد بود .بهویژه با هدف

 .5-2نا هماهنگی معادلها

اصييلی و جهتگیری كلی مترجم كه بارها بدان تأكید

هرچنيد در برخی موارد ،معيادل فارسيييیِ واژهای

ورزیده نیز مخالف است .شاید با توجه به همین نكته

وجود دارد و شييیوا هم هسييت ،ولی مترجم ،از خودِ

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 999

واژه عربی اسييتفاده میكند و طبیعتاً به همین میزان از

خودتييان همسيييرانی آفریييده و از چييارپييایييان نیز

ن ر معیار فاصله میگیرد .به چند نمونه توجه فرمایید:

جفتهایی) .همچنین عبار ( ازواج مطهرآ) را در آیه

الف -معهكييه اگرچييه در مواردی این واژه بييه

 91آلعمران به (جفتهایی پاكیزه)برگردان نمود ،ولی

فرشتگان برگردان شدهاست م عً از آیه  30تا  34بقره

همین عبار

در  17نسيياء بهدرسييتی به (همسييرانی

در چنييدین نوبييت ،ولی این كيياربرد یييكنواخييت و

پاكیزه) ترجمه شيد ،كه مناسيف تر است .در آیه 901

همیشگی نیست و در موارد متعددی خو ِد لفي معهكه

بقره و  91اعراف هم دو بييار تعبیر جفييت آورده كييه

 919و 977و 190و 111

مناسييف نیسييت ،ولی در آیه  4اازاب و  70زخرف

بيهكيار میرود ميانند آیا
بقره و آیيا

91و31و41و41و 17آلعمران و 10انفال

عبار

صحی (همسرانتان) را بهكار بردهاست.

و  1تحریم.
ب -واژه خلق و مشيييتقا

آن گاهی بدون معادلِ

 .6-2ناهماهنگی در ترجمه برخی جمعها

فارسیاش بهكار رفته ،در االیكه آفرینش ،آفریدگار،

مترجم ،در بخشييی از مصاابه مذكور درباره لزوم

آفرید و مشابه آنها ،هم زیباتر و هم فارسیتر است و

توجيه بيه جمع و مفرد بودن كلمهها میگوید« :اتماً

تا زمانی كه از این واژهها میتوان اسييتفاده كرد و معنا

خود را مقید میدانم كه «ظلما » را بهصييور

جمع

را هم بهخوبی منتقل نمود ،دیگر ضيرورتی به استفاده

ترجمييه كنم و لو اینكييه اگر تيياریكی و نور بگوییم

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

موسيييیقی بهتری دارد .چون ما در فارسيييی میگوییم

 900و  909سييوره انعام و موارد

تاریكی و نور ،نور و ظلمت نمیگوییم نور و ظلما .

متعييدد دیگر چنييدان منيياسيييف نیسيييت زیرا اوالً

اميا وقتی كه قرآن میگوید( :و جعل الظما

و النور)

معادلگزینی خوبی انمام نگرفته ،ثانیاً «خلق كرده» در

من از خودم میپرسييم كه خدا اگر میخواست این را

ميذكور دو كلميه و عبارتی مركف اسيييت ،در

مفرد بهكار ببرد میتوانسيييت ،البد اكمتیاسيييت كه

االیكه آفریده یك كلمه و طبیعت ًا سبكتر است و در

ظلميا

را به جمع و نور را مفرد بهكاربرده اسيييت»(

پاهداشت زبان فارسی كه مترجم ،رهیس فرهنگستان

ص .)931 :این توضی از آن جهت مهم است كه او ًال

آن است ،مؤثرتر خواهد بود.

بيه خوبی اهمیيتِ كياربرد واژهها را بیان میكند زیرا

خلق كرده) در آیا

آیيا

ج -زوج و جمع آن ازواج ،در مواردی بهدرسييتی

كتاب پیشروی مترجم ،قرآن اسيييت و نه یك كتاب

ی سلیس و
به همسير و همسيران ترجمه شد كه فارس ِ

معمولیِ نیيازمندِ ترجمه .به همین دلیل ،هر اندازه این

به جفت

دقت نظرها بیشيتر شود ،ترجمه به متن نزدیكتر شده

 11و  31بقره و

و اعتبار افزونتری مییابد .ثانیاً این نوید را میدهد كه

 19روم كه اگر چه تعبیری فارسييیاست ،ولی مالب ًا بر

با ترجمهای روبروست كه امانت در ترجمه و وفاداری

میر انسان اطعق میشود ،همانگونه كه در ترجمه آیه

بيه لفي را فراموش نكردهاسيييت .اميا وقتی ترجمه را

 99سييوره شوری(جعل لكم من انفسكم ازواج ًا و من

میخواند ،متوجه میشيييود كه پارهای جمعها به مفرد

االنعيام ازواجياً) بيه درسيييتی چنین آورده( برایتان از

برگردان شيييدنيد كه اگر در برخی موارد قابل توجیه

پذیرفتهای ،شييده است ،ولی در برخی اوقا
و جفتها برگردان شيييد مانند آیا
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باشيد ،قطعاً در همه موارد نمیتواند صييحی باشد .به

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

چند مورد به اختصار اشاره میشود:

السييمع و االبصييار و االفئدآ) این چنین ترجمه شييد

الف -چنانچه مشيياهده شييد ،م الی كه ذكر نموده

(برایتان گوش و چشيييم و دل آفریدهاسيييت) كه البته

(ظلما ) اسيييت كه معتقدند اتماً باید جمع ترجمه

ترتیف اسامی در اینجا مراعا

شد .در االیكه آیه 1

شيييود ،ولی اتی همین مورد هم در همه كاربردهای

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

قرآنی آن یكسييان ترجمه نشييد و م عً آیه  10سييوره

یكسيان و دقیق ًا مشييابه  71نحل است بهدرستی چنین

و النور) چنین برگردان شييييد

آوردهاسيت(برایتان گوش آفریده و چشمها و دلها) .

(تاریكی نیز با روشييينایی برابر نیسيييت) ،یعنی بدون

این آیيه تنهيا یكی از دهها موردی اسيييت كه نیازمند

توجيه بيه جمع بودن ظلميا  ،آن را بيه مفرد ترجمه

بازنگری و اصعح است و در تأیید آن باید افزود ،هر

نمود .همچنین در ترجم يۀ 91رعييد( هييل تسيييتوی

چند میتوان بهدلیل اختعف سييياختاری زبان عربی و

فيياطر( و ال الظمييا

الظلما

و النور)آورده(یا ظلمت و نور برابرند؟)

ب -واژههایی مانند «سمع» و «بصر» و «فؤاد» بارها
در قرآن بهكاررفته و دو واژه اخیر بیشييتر به صييور
جمع كاربرد داشتهاست و قاعدتاً باید بر اساه دیدگاه
نقل شده از مصاابه ایشان ،هر واژه در جایگاه درست
خود ترجميه شيييود ،چنانچه در موارد متعددی چنین
شيدهاست .و م عً آیه  39یونس (أمّن یملك السمع و
االبصيييار؟) بيهدرسيييتی به (چه كس ،مالك گوش و
چشيمهاست؟) ترجمه شد .و نیز آیه  7بقره (ختم اهلل
علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم مشاوآ) با
دقت اینگونه ترجمه شيييد (خدا بر دلهاشيييان و بر
گوششيان مهر زده و بر چشييمانشييان پردهای است)،
ولی این درسييتی و دقت در سييرتاسيير ترجمه اعمال
نشيييده و ترجمه در مواردی بر خعف این اصيييل و
قياعيده هسيييت .برای نمونه تنها به ذكر آیهای كه در
چهار سوره قرآن تكرار شده ،بسنده میشود.
در ترجمه آیه  71سيوره نحل(جعل لكم السمع و
االبصار و االفئدآ) چنین آورده (برایتان چشم و گوش
و دل قرار داد) كه ععوه بر اشييكال مذكور ،چشييم به
اشيييتباه مقدم آورده شيييده ،در االیكه درآیه بعد از

فيارسيييی ،تیییر برخی جمع و مفردهيا ،تیییر زمان و
ساختمان فعلها ،و ام ال این امور را در برگردان آیا
نادیده گرفت ،ولی اگر این امر از اد متعارف گذشت
و امم قيابلتوجهی را تشيييكیل داد ،دیگر نمیتوان
موانع ساختاری را مطرح كرد و كاستیهای ترجمه را
توجیييه نمود ،چنييانچييه مترجم در چنييدین مورد از
مصييياابهاش چنین كرد(اداد عادل ،9311 ،ص -11
 )933-931 - 17زیرا این هنر ترجمه و توان مترجم
اسييت كه علیرمم وجود چنین اختعف ساختاری ،با
انتخاب الفاع مناسيييف ،و نظم و چینش دقیق آنها و
پرهیز از شييتاب و عمله در انتشييار و باز خوانی دهها
باره ترجمه ،تفاو

سيياختاری را به اداقل رسانده و

ترجمه را در عین شييیوایی و رسييایی ،دقیقتر عرضييه
نميایيد .امری كه اگر در همین یك نمونه ذكر شيييده
توجه شود بهخوبی محسوه است یعنی برعكس دو
آیه سييوره نحل و مؤمنون كه ترجمهای ناصييواب پیدا
كردهاند ،دو آیه سييوره سييمده و ملك كه دقیقاً همان
الفاع و عبارا
یافتهاند.

را شاملاند ،ترجمهای صحی و دقیق

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 993

ج -نمونه دیگر این بحث واژه(اولیاء) اسيييت كه
گاهی بهدرسيييتی به صيييور

جمع (یاران و یاوران)

دیگر دارد و پورجوادی ( دوسييتی) را در هر دو مورد
برگزید كه اشكال دارد.

ترجمه شييد ،ولی در موارد نسييبتاً زیادی به صييور
مفرد (یييار و یيياور) برگردان شيييد .م عً در آیييه 11

 .7-2کمدقتی در ترجمه برخی اسمممهای معرفه و

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

نكره

بهدرسييتی به ( آگاه باشييید كه یاران خدا ،نه ترسييی

بيه همان میزان كه جمع و مفرد آمدن اسيييمها در

خواهند داشييت و نه اندوهگین خواهند شييد) ترجمه

قرآن نمیتواند تصييادفی باشييد ،بلكه قطعاً بر اسيياه

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

اكمت و مصييلحت اسيييت( ادادعادل ،9311 ،ص

آورده (و آنيان را یياران و یياورانی نخواهيد بود) كه

 )931معرفه یا نكره بودن اسييمها نیز نمیتواند بدون

صيييحی اسيييت ،ولی همین واژه در آیه  31سيييوره

دلیيل بياشيييد .اگرچيه مترجم در مواردی بدان توجه

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

داشيييته ،ولی گویا در موارد دیگری مورد مفلت قرار

مشيابه آیه قبل اسيت ،چنین ترجمه شد( جز او یاری

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

نتواند داشييت) ،در االیكه نه سيياختار مانع از جمع

بیگمان در این نشييانهای اسييت) ،ترجمه شييد كه هم

و نه سيييیاق آیه.

ارف تأكید «إنّ»– بر خعف موارد بسييیاردیگری كه

همچنین روشن نیست دلیل مفرد آمدن اولیاء در موارد

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

متعيدد دیگر از جمليه 991هود 91 ،رعيد 3 ،زمر73 ،

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

نخستین سوره

هفت آیه دیگر هم در همین سييوره تكرار شييد و در

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

همه آن موارد هم ترجمهای یكسان ،چنانكه گذشت،

اولیاء :آنان كه میر از خدا یار و یاور میگیرند) ،و آیه

آمد .اتی در برخی سيورههای دیگر نظیر سوره امر

 ( 1ام اتخيذوا من دونه اولیاء :آیا یار و یاوری میر از

آیه  77هم بهدرسييتی به شييكل قبل ترجمه شييد .ولی

خدا برای خود گرفتهاند؟) در االیكه مترجمان دیگر،

روشن نیست كه چرا وقتی آیه از االت مفرد به جمع

جمع آورده اند .م عً فوالدوند در  1شييوری آورده (و

بدل میشود ،اتی با اینكه كلمههای قبل دقیق ًا مشابه

كسانی كه به جای او ،دوستانی برای خود گرفتهاند) و

همین كلما

اسييت ،به اشييتباه به ( نشييانهها) ترجمه

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

میشيود .نمونه بارز آن آیه  4سوره رعد است (ان فی

دوسيييتيانی برای خود گرفتهاند؟) گرمارودی به جای

ذلك يیا )...كه ترجمه شيييد( بهراسيييتی كه در این

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

همه ...نشيييانههاسيييت) .عین همین ترجمه در موارد

بهرامپور اصطعح (سرپرستانی) را بهكار برد .ممتبوی

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

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

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

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

مقایسييه ترجمه این آیه در هشييت سييوره مذكور با

از واژه(ولیّ) استفاده شد كه همان اشكال را بهگونهای

هشت ترجمه موجود ،این نتایج به دست میآید:

آوردن آن اسيييت ،نه معنای عبار

انفال 1 ،و  1شوری ،چیست؟ به آیا

 994دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،9314پیاپی 7

مكارم( نشانههایی /نشانههای روشنی /آیاتی /آیا
و نشانههایی/تماماً به صور

نكره)

سبك ،توجه بسیار داشته كه اتی ضمیری مانند(ه) از
ترجمه اذف نگردد چنانكه در آیه  911سوره انعام(

فوالدوند( عبر ها /دالیل /نشيييانههایی /مایههای
عبر  /عبر هایی /پنج بار معرفه و سه بار نكره)

و هيذا كتياب انزلنياه مبيارک فاتبعوه) ضيييمیر (ه)در
(فياتبعوه)را در ترجميه ظاهركرد ( و این قرآن نیز كه

بهرامپور( عبر ها /نشيييانههایی /دالیل روشييينی/

نازل كردهایم كتابی مبارک اسييت ،از آن پیروی كنید).

ميایههای عبر  /عبر هایی /چهار بار معرفه و چهار

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

بار نكره)
پورجوادی( نشانههایی /عبر ها /چهار بار نكره و
چهار بار معرفه)

(فاتبعوه) در آیه  7سوره اشر نیز تكرار

شيييده و در آنما هم ترجمه شيييد .به پارهای ترجمه
ناشدهها به اجمال اشاره میشود:

ممتبوی( عبر هيا یك بار /مایههای عبر

هفت

بار و تماماً معرفه)

 (لمّييا)  / 7ااقيياف( ،نييار) / 93طور( ،ثَمَّ)19/تكویر( ،تعييالی)  /91انعييام/ 31 ،انعييام(شيييیئ ياً)1 ،

خرمشييياهی( عبر هيا یيك بار /مایههای عبر
هفت بار و تماماً معرفه)

/رعييد(علی ظلمهم) /11 ،امر (ازواج ياً منهم)31 ،
/نحيل(اقياً)/ 1 ،ااقاف(فیه)/ 30 ،نمم(هو اعلم) در

ادادعادل( نشانهها هشت بار و تماماً معرفه)

بيار دوم .همچنین در آیيه  1سيييوره نحل جمله(منها

موسيييویگرمارودی( نشيييانههایی هفت بار نكره/

تيأكلون) اینگونيه ترجمه شيييد(آنها را میخورید).
روشن است كه این ترجمه ،برگردان(تأكلونها) هست

نشانهها یك بار معرفه)
با شييناختی كه از سييبك وفادار به لفي گرمارودی

و نه (منها تأكلون) زیرا (مِنْ) كه تبعیضیه هست هیچ

داریم كه به همین جهت در هفت نوبت (نشييانههایی)

ظهوری در ترجمه پیدا نكرده و به همین دلیل ترجمه

بهكار برده ،بسیار بعید است كه در  71امر(نشانهها)،

ناقص و بلكه ملط اسييت زیرا منظور قرآن این است

یعنی معرفه ترجمه كرده باشيييد ،بلكه به ااتمال زیاد

كه از قسييمتهای خوردنی ایوانا

اعلگوشييت،

در این جا نیز نكره و (نشييانههایی) صييحی اسييت و

میتوانیيد بخورید نه از همه بخشهای بدن این قبیل

ارف «یای» نكره به اشتباه از قلم افتادهاست.

ایوانا  .این مضمون با ترجمه مذكور سازگار نیست
و باید همانند گرمارودی (و از آنها میخورید)ترجمه
شود ،تا معنا درست باشد.

 .8-2ترجمه نشدهها
اگرچه سبك مفهومگرایانه مترجم ،اجازه اذف یا

در  13فصلت (أولم یكف بربك انه علی كل شیءٍ

تیییر را در برخی موارد میدهييد ،ولی سيييخن در

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

جاییاست كه با این شیوه بیارتباط بوده ،سهواً ترجمه

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

گرفته كه

پرسيييش در آخر آیه بگذریم كه البته نمیتوان نادیده

كلمه یا تركیبی از قلم افتادهاست .تذكر این نكته از آن

گرفييت زیرا در برخی موارد بيياعييث كژتييابی و اتی

بابت ضييروریاسييت كه مترجم علیرمم تكیه بر این

كجفهمی میشييود و مترجم در موارد بیشييماری بدان

نشيده و یا انتخاب واژهها بهگونهای صور

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 991

بیتوجهی كردهاسييت .نكته قابل تذكر این اسييت كه

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

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

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

اسييت كه در آیه  91سييوره شييوری آمده ،و در اینجا

االیكه این ترجمه مناسييف(یَرْجِعُ) به صييییه معلوم

چنین لفظی وجود نيدارد ،بلكه آیه با عبار (انه علی

اسيييت و نيه (یُرجَعُ) بيه صيييییيه ممهول .فوالدوند

كل شييی شييهید) پایان میپذیرد كه ترجمهاش در لفي

بهدرسيييتی چنین ترجمه كرده( و تمام كارها به او باز

هست .اما درباره ععمت پرسش كه در موارد بسیاری

گردانيده میشيييود) ولی ترجمه مكارم ،مانند ترجمه

نیاورده باید گفت :تا آنجا كه نیاوردن ععمت پرسش

ااضر اشتباه است.

عبار

مخّل مقصود نباشد ،شاید قابل پذیرش باشد ،اما آنجا

 -در آیيه  991بقره( و ال تُسيييأل عن اصيييحيياب

كييه نبودش ،ااتمييال معنييای مخييالف را در پی دارد،

المحیم) آورده( تورا در باب اهل جهنم باز خواسييت

دیگر جایز نیست كه نمونه بارز آن آیه  17مرسع (

نخواهند كرد) كه با آوردن تورا ممبور شده فعل آخر

واسيييقینكم ماءً

جمله را معلوم بیاورد( .بازخواسيييت خواهند كرد) یا

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

(بازخواسيت نخواهند كرد) فعل معلوم اسييت .ترجمه

آب گوارا ننوشياندیم).ترجمه شد .در االیكه این آیه

فوالدوند چنین است( درباره دوزخیان ،از تو پرسشی

و جعلنيا فیهيا رواسيييی شيييامخا

در ادامه آیا

پرسييش يیِ قبل اسييت ،اما چون به جای

نخواهند كرد).

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

 -در آیه  934بقره( و ال تُسألون عماكانوا یعملون)

بيدل شيييد .نمونيه بيارز دیگر آیيه ( فبای آالء ربكما

آورده(و شييما را از آنچه آنان میكردند باز خواسييت

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

نخواهند كرد) دقیقاً همان ایراد قبلی دوباره تكرار شد.

تكرار این آیه ،نشييانه پرسييشييی نیاورد و از این موارد

 -از نمونييههييای دیگر 39 :نور( ِلیُع َلمَ) و 999

بسييیار اسييت كه به ظاهر دسييت كم گرفته شدهاست

آلعمران ( ال یُنصيييرون) و  919سيييوره اعراف (

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

یُخلقون)اسييت .ضييمناً ترجمه عبار

اخیر را(آفریده

الزوجین الذكر و األن ی)آورده (و هموسييت كه جفت

شييدهاند) به صييییه ماضييی ممهول آورده ،در االیكه

نر و مياده را آفریيدهاسيييت ).واقعياً جفيت نر و ماده

بياید همانند ممتبوی و بهرامپور(آفریده میشيييوند)،

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

یعنی مضارع ممهول ترجمه كرد.

كه ( هر چیزی را) جفت آفریده :نر و ماده) ،ولی چون
از نشييانههای ویرایشييی اسييتفاده نكرده ،ن ری نامفهوم
یافته است.

 .11-2حذف پرانتزها
مترجم در مصياابه مذكور درباره ضرور

وجود

پرانتز در ترجمه قرآن در پاسيييخ مصييياابهكننده كه
 .9-2معلوم آوردن فعلهای مجهول
بدون هیچ توض يیحی ،به چند نمونه بارز این مورد
توجه فرمایید:

پرسيید « شييما در آمازِ این گفتوگو طوری صييحبت
كردید كه گویی میخواهید این پرانتزها را كم كنید یا
به صيفر برسانید»(ادادعادل ،9311 ،ص  )933چنین
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پاسيخ داد« :طبع ًا این یكی از مسيياهلیاست كه مترج ِم

داخل پرانتز باشد.ولی گاهی هم عكس این االت رخ

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

داده كه از قضا تعداد آن بیشتر است یعنی در جاهایی

داخيل پرانتز و قعب در ترجميه چارهای

كه باید پرانتز میآورد ،ولی چنین نكرد مانند فرشتگان

مطلق نمیشود كه مترجم هیچ

در آیۀ 11سييوره ص كه در لفي نبوده و صييرفاً افزوده

چیزی از خودش نیيياورد .این نيياشيييی از اختعف

تفسييیریاست و نیز در  31سوره اازاب و  91امر

سييياختياری زبانها با یكدیگر اسيييت ....ولی آوردن

و بسیاری موارد دیگر.

اضيييافيا

نیست ،یعنی بهصور

پرانتزهيای طوالنی و در واقع ،گشيييودن بال معانی و
ذكر مصيييداق و ام يال اینهيا و بیان نتایج ،ترجمه را

نتيجهگيری

خراب میكنيد .پرانتز معموالً در ايد یك یا دو كلمه

اگرچييه مترجم ،در برگردان كعم الهی در ممموع

پیدا میكند ،و بیش از آن ،ترجمه را

موفق بوده و ترجمهای روان و شييیوا عرضييه نموده،

خراب میكند .و ترجمه هم باید طوری باشييد كه اگر

ولی دشيواری و اساسیت كار موجف شد كه همانند

خوانندهای نخواسيييت افزوده مترجم را بخواند(اتی

دیگر مترجمان ،دچار لیزش و اشتباها

فراوانی شود

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

كيه برای ماندگار شيييدنِ ترجمه باید آنها را برطرف

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

نمود .متأسيفانه ،مترجم بهدلیل مشيیلههای سیاسی –

بهندر

ضرور

جمله درسيت باشيد و با آیه تطبیق داشته باشد .پرانتز
فقط باید كمك كند نه اینكه بهصيييور

جدی دخیل

در ترجمه باشيد به طوری كه اگر پرانتز نباشد ،ترجمه
درسييت نباشييد .بدون پرانتز هم باید ترجمه ،ترجمه
بياشيييد .بييایيد معلوم بياشيييد كييه پرانتز نقش فرعی
دارد»(ايدادعيادل ،9311 ،ص  .)933 -931تردیدی
نیسيييت كيه اگر مترجمی بتوانيد پرانتز را بيه اداقل
برسياند ،كاری ارزنده انمام دادهاست و ترجمه ااضر
هم از این نظر شييایسته تقدیر است .اما علیرمم این،
در این بخش نیز برخی كمتوجهی دیده میشود و م عً
در جایی كه نباید پرانتز میآمد از آن اسيييتفاده شيييد

اجتماعیِ متعددی كه دارد تا كنون كه ترجمه به چا
چهيارم رسيييیيده ،تميدیيدنظری در آن انميام نداده،
دراالیكه واقعاً از جها

فراوانی كه تنها بخش بسیار

كوچكی از آن در مقاله ااضيير آمده ،نیازمند بازنگری
و اصييعح اسييت كه وظیفه شييرعی و ارفهایِ مترجم
اكم میكند برای رفع ایرادهای آن ،هرچه سيييریعتر
اقدام نماید .ترجمه قرآن ،كاری نیسيييت كه مترجمی
بخواهد یك بار برای همیشه آن را انمام دهد و خیال
خود و دیگران را آسييوده سازد ،بلكه فرایندی زمانبر
ی نسبت ًا طوالنی به كمال
اسييت كه در یك پروسۀ زمان ِ

مياننيدآیيه  41توبيه( مع القياعدین) كه قاعدین را در

میرسيييد و هميانگونه كه خودِ ترجمه ،در یك بازه

جاهای دیگر به( در خانه نشييستگان) یا (خانهنشینان)

زمانی چندین ساله انمام میپذیرد ،پیراستن و بِهسازیِ

یعنی (جهييادگریزان)آورده ،ولی در آیييه فوق عبييار

آن نیز در طیِ زمان و با بهرهمندی از نقد صاافنظران

(در خيانيه) را داخيل پرانتز قرار داده كيه نباید چنین

امكانپذیر خواهد شييد كه امید اسييت چنین فرصييتی

باشييد .همچنین «خداوند» در آیۀ 17سييوره ص نباید

برای مترجم فراهم شود.

نگاهی به ترجمه قرآن ادادعادل 997

در پایان یادآور میشود كه در صور

ابراز تمایل

 .1خرمشيياهی ،بهاءالدین( ،)9374ترجمه قرآنكریم

مترجمِ محترم ،نگيارنده بهعنوان كوچكترین عضيييو

همراه با توضيیحا

ممموعه عظیم قرآنپژوهان ،ااضر است بی هیچ مزد

نیلوفر و جامی.

و منتی بيه ویرایش آن در ايدی كيه میتوانيد ،اقدام

و واژهنامه ،تهران :انتشارا

 ،)9311( ------------ .1بررسييی ترجمههای
امروزین قرآن كریم ،قم :مؤسيييسييييه فرهنگی

نماید.

ترجمان وای.

 ،)9377(------------ .90دانشنييامييه قرآن و

منابع

 .9قرآن كریم.

قرآنپژوهی ،تهران :انتشارا

 .1آذرنوش ،آذرتاش( ،)9371تاریخ ترجمه از عربی
به فارسی ،تهران :انتشارا

سروش.

 .3بهرامپور ،ابوالفضيييل( ،)9317ترجمه قرآنكریم،
تهران :انتشارا

ستاره سبز .چا

پنمم.

 .4پورجوادی ،كيياظم( ،)9373ترجمييه قرآن كریم،
تهران :انتشارا

ارشاد ،چا

دوم.

 .1جواهری ،محمداسين( ،)9311درسنامه ترجمه،
قم :پژوهشگاه اوزه و دانشگاه.

 .1ايدادعيادل ،دكتر معمعلی ،9310،ترجميه قرآن
كریم ،انتشييارا
چا

آسييتان قده رضييوی ،مشييهد.

سوم.

وای ،قم :انتشييارا
وای.

 ،)9371(------------ .99قيرآنپژوهی ،تهران:
مركز نشر فرهنگی مشرق.
 .91فوالدوند ،محمدمهدی( ،)9374ترجمه قرآنكریم،
تهران :سازمان چا

و انتشارا

و ارشاد اسعمی ،چا

دوم.

مؤسييسييه فرهنگی ترجمان

وزار

فرهنگ

 .93ممتبوی ،سيييیييد جعلالييدین( ،)9379ترجمييه
قرآنكریم ،تهران :انتشارا

اكمت.

 .94مكارمشيیرازی ،ناصر( ،)9373ترجمه قرآنكریم،
قم :انتشارا

باقری ،چا

دوم.

 .91موسييوی گرمارودی ،سييیدعلی( ،)9313ترجمه
قرآنكریم ،تهران :انتشارا

 .7ايدادعييادل ،معمعلی(  ،)9311مملييه ترجمييان

ناهید.

قدیانی.
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