
کوشا محّمد علی 

کریم ترجمه ای دقیق از قرآن 
ــی از  ــی، یک ــان فارس ــژه زب ی ــه و ــون ب گ گونا ــای  ــه زبان ه ــم ب ی کر ــرآن  ــۀ ق ــن ترجم ــا ف ــنایی ب آش
کــه حــوزه و دانشــگاه بایــد آن را در برنامه هــای تخّصصــی علــوم  رت هــای فرهنگــی اســت  ضرو
یــش قــرار دهنــد. مگــر نــه ایــن اســت کــه رســالت اصلــی قرآن پژوهــان، شناســاندن ایــن  قرآنــی خو
گــون  گونا ّیت هــا و نژادهــای متنــوع و زبان هــای 

ّ
کتــاب سراســر هدایــت بــه همــۀ انســان ها بــا مل

ــی  ــان »عرب ــه زب ــرآن، ب ــه تعبیــر خــوِد ق ــان و ب ــان آن ــی غیــر زب ــا زبان ــرآن ب کــه ق ــی  اســت؟! در حال
کــه زبــان و منطــق قــرآن را  مبیــن« اســت. حــال آیــا صاحبــان  زبان هــای غیــر عربــی حــق دارنــد 
کتابــی بــرای  یــرا قــرآن  رنــد یــا نــه؟! قطعــًا چنیــن حقــی دارنــد؛ ز بداننــد تــا ســر از مطالــب آن درآو
ز قیامــت و الگــوی  کــی اســت و پیامبــر خاتــم نیــز پیامبــر همۀجهانیــان تــا رو همــۀ مردمــان کرۀخا
ــر  ــر بی نظی ــن اث ــن ترجمۀای ــت. بنابرای ــن اس ــاط زمی ــٰی نق ــا در اقص ــی آن ه ــرای تمام ــار ب تمام عی

ری اســت.  آســمانی بــه زبــان همــگان، امــری الزم و ضــرو
کار رفته است:  « در دو معنا به 

َ
ل

َ
زن »َفْعل واژۀ»ترجمه« در زبان عرب، مصدر رباعی بر و
گفتار یا نوشتاری از زبانی به زبان دیگر.  1. برگرداندن 

2. شرح حال شخص یا اشخاص )بیوگرافی(. 
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بــه جــای   واژۀ»ترجمــه« 
ً
البتــه در میــان قدمــاء همچــون ترجمــۀ تفســیر طبــری  معمــوال

کلمــه را از مادۀ»َتْرَجــَم« یعنــی  »تفســیر« اســتعمال شــده اســت. و همۀمنابــع لغــوی معتبــر ایــن 
رباعــی دانســته اند. ولــی ابــن منظــور در »لســان العــرب« آن را در هــر دو بــاب، ذکــر نمــوده اســت! 
کــه جمعشــان تراجمــه و  واژه هــای »َترُجمــان« و »ُترُجمــان« بــه معنــی »مترجــم« هســتند 
ــت،  ــدن« اس ــی »افکن ــه معن ــی ب کلدان ــی  ــه« لغت ــته اند واژۀ»ترجم ــی پنداش ــت. برخ ــم اس تراج
کــه بــه  کــه معــّرب ُترزبــان یــا َترزبــان فارســی دانســته اند  برخــی دیگــر »ترجمــه« را از ُترُجمــان، 
ــا این هــا فقــط حــدس  اب و خوش ســخن اســت. اّم

ّ
ــرم و جــذ ــی چــرب و ن معنــی داشــتن زبان

گمــان اســت. البتــه زبان هــا، مشــابهت ها و پیوســتگی هایی بــا هــم دارنــد و تأثیرپذیــری  و 
کــم و بیــش قابــل قبــول اســت  یجــی آن هــا از همدیگــر در طــول زمــاِن مراودۀصاحبــان آن هــا  تدر

ــود را دارد.  یژۀخ ــاختار و کله و س ــا ــی ش ــر زبان ــی ه ول
بــه هــر حــال »ترجمــه« عبــارت اســت از: برگردانــدن متنــی از زبانــی بــه زبــان دیگــر بــا رعایــت 
گاهــی نوشــتاری اســت. متــن را »زبــان  گفتــاری و  گاهــی  کــه ایــن برگــردان،  محتــوای آن متــن. 

مبــدأ« و ترجمــۀآن را »زبــان مقصــد« می نامنــد. 

عناصر ترجمه
ترجمــه دو عنصــر اساســی دارد. اّول عنصــر ادب. دوم عنصــر هنــر. مــراد از عنصــر ادب، 
گاهــی از علــوم  گاهــی از علــوم ادبــی -صــرف، نحــو، لغــت و اشــتقاق- و مــراد از عنصــر هنــر، آ آ
کــه بخواهــد  ــر مکتوبــی  ــه تنهــا ترجمــه، بلکــه هــر اث بالغــی -معانــی، بیــان و بدیــع- اســت. ن
ــه  ــد ایــن دو عنصــر در آن لحــاظ شــده باشــد وگرن ــد بای ــدگار بمان ــگارش مان ــخ ادب و ن ی در تار

نادیــده و فرامــوش خواهــد شــد. 
کــه در علــوم ادبــی  یــم می پــردازد بــه همــان انــدازه  کر کــه بــه ترجمۀقــرآن  کســی  بنابرایــن 
عربــی آثــاری چــون: »جامــع المقّدمــات«، »الّنهجةالمرضیــه« از جالل الّدیــن ســیوطی، »ُمغنــی 
کافیۀابــن حاجــب«  بیــب« از ابــن هشــام، »الفوائــد الّضیائیــة« معــروف بــه »شــرح مالجامــی بــر 

ّ
الل

و »شــرح الکافیــه« از رضی الّدیــن اســترآبادی، بــه درســتی خوانــده و فهمیــده باشــد، الزم اســت 
گــون ادیبــان فارســی زبان نیــز تســلط و اشــراف  گونا بــا دســتور زبــان فارســی و آثــار مکتــوب 
داشــته باشــد. و در موضــوع هنــر نیــز بــا متــون علــوم بالغــی ماننــد: »مطــّول تفتازانــی«، »مختصــر 
المعانــی« و »جواهــر البالغــه« و امثــال آن هــا نیــز مأنــوس و آشــنا باشــد. بــه عبــارت دیگــر »علــوم 
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کــه البتــه چنیــن امــری جــز  ادبــی« و »علــوم بالغــی« در وجــود او بــه صــورت ملکــه درآمــده باشــد 
از راه علم آمــوزی در محضــر اهــل فــّن و ممارســت و مباحثــه بــه دســت نمی آیــد. بنابرایــن کســی 

یــر باشــد:  کــه دارای شــرایط ز می توانــد اقــدام بــه ترجمۀقــرآن نمایــد 
کامــل بــا دو زبــان مبــدأ و مقصــد؛ 2. توانایــی الزم در ارائۀنثــری دقیــق و اســتوار؛  1. آشــنایی 
3. آشــنایی بــا تفســیر و علــوم قرآنــی؛ 4. آشــنایی بــا فقــه و اصــول؛ 5. آشــنایی بــا علــم کالم؛  6. 

داشــتن ســالمت روح و عقــل. 
ری  یــِن آن »نثــر معیــار« امــری الزم و ضرو ز یــا« و بــه تعبیــر امرو در ایــن میــان، داشــتن »نثــری گو

یژگی هــای نثــر معیــار را می تــوان بــه طــور خالصــه این گونــه برشــمرد:  اســت. و و
1. نثــر ترجمــه نبایــد نثــری منســوخ، مهجــور و غریــب باشــد؛ 2. نثــر ترجمــه نبایــد عربی گرایی 
ثقیــل و یــا فارســی گرایی ســره باشــد؛ 3. نثــر ترجمــه نبایــد دارای تعقیــدات لفظــی و انباشــته از 

حشــو و زوائــد باشــد. 
4. نثــر ترجمــه نبایــد دارای الفــاظ نامأنــوس و تصّنعــی باشــد؛ 5. نثــر ترجمــه بایــد رســا و 
یــا و روان و وافــی بــه مقصــود باشــد؛ 6. نثــر ترجمــه بایــد تــا حــدودی آراســته بــه  گو خوشــخوان، 

محّســنات لفظــی و ظرافت هــای هنــری باشــد. 
یســندگانی  خوشــبختانه در ســدۀاخیر، نثــر فارســی ســیر تکاملــی خــود را طــی نمــوده و نو
ــوص  ــد و در خص ــگارش پرداخته ان ــه ن ــون ب گ گونا ــات  ــا در موضوع ی گو ــیوا و  ــری ش ــا نث ــزرگ ب ب
کریــم هرچنــد نســبت بــه پیشــینیان رونــدی رو بــه رشــد احســاس می شــود اّمــا  نثــر ترجمــه قــرآن 

ــاره هنــوز انــدک و انگشت شــمار اســت.  ــار مکتــوب در ایــن ب مجموعۀآث
ــف  ــرِف ظری ــر ظ ــه بیانگ ک ــه«  ــب ترجم ــرآن »قال ــر در ترجمۀق ــر فاخ ــری نث کارگی ــه  ــر ب ــالوه ب ع
محتــوای متــن اســت، حائــز اهمیــت فــراوان می باشــد. دشــواری ترجمۀقــرآن در ایــن راســتا 
کالمــی  یــرا در این جــا مترجــم بــا  کــه در بــدو امــر تصــّور می شــود! ز بیــش از آن چیــزی اســت 
کلمــات و ترکیــب جمــالت، نظیــری بــرای  کــه از جهــت لفــظ و محتــوا و چینــش  روبه روســت 
ــت 

ّ
آن نمی تــوان یافــت. یعنــی ترکیــب و شــکل  هندســی کلمــات و جمــالت قــرآن بــا توّجــه بــه قل

حجــم و کثــرت معنــای آن هــا بــه تمــام معنــا معجــزه اســت و بــا نــگاه دقیــق، ســبک و ســیاق آن، 
گونــه ای  آمــوزۀادب و هنــر و الگــوی تمام عیــار اهــِل فــن در عرصۀفصاحــت و بالغــت اســت. بــه 
کمتریــن لفــظ  کــه ادبّیــات آن فراتــر از هــر ادبــی و هنرنمایــی آن پرجلوه تــر از هــر هنــری اســت. در 
گنجانــده  کوتاه تریــن جملــه، پربارتریــن و ژرف تریــن مفهــوم را  بیشــترین معنــا را جــا داده و در 
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است. 
گاه بــه فنــون و راز و رمــز قرآنــی باشــد، ظــرِف دانــش محــدود خــود را  کــه آ بدین گونــه مترجمــی 
کــه در ُبهــت و حیــرت  کوچــک و ناتــوان می بینــد  کالم خــداِی محیــِط نامحــدود چنــان  برابــر  در
کــوزه اســت! ولــی  گنجانــدِن اقیانــوس در  کــه نازل تریــن تشــبیه بــرای آن،  فــرو مــی رود آن چنــان 

گفــت:  بــا ایــن همــه بایــد 
کشید       هم به قدر تشنگی باید چشید گر نتوان  یا را ا               آب در

بــه توســعۀزبان و تعالــی اندیشــه،  بــا توّجــه  بــه فنــون ادب و هنــر  گاه  ایــن رو مترجــم آ از 
کــم و بیــش، ترجمــان چنیــن متــِن مقــّدِس پربــار و بــری باشــد و بــا الهــام از ظرافت هــا  می توانــد 
کــه طبعــًا چنیــن رونــدی در طــول  یبایــی زبــان مقصــد بیفزایــد  یبایی هــای آن، بــر ظرافــت و ز و ز
یــم را بیشــتر و بهتــر فراهــم  کر زمــان ســیر تکاملــی خواهــد داشــت و زمینۀبهره بــرداری از قــرآن 

ــه قــول جنــاب اســتاد بهاءالّدیــن خّرمشــاهی:  خواهــد ســاخت. ب
یســندگی نداشــته باشــد،  کســی شــوق نوشــتن و ذوق نو ــا  کــه غالبــًا ت واقعیــت ایــن اســت 
کــه  کالم در ایــن زمینــه ایــن اســت  ــا جــان  کشــیده نمی شــود. اّم ــه وادی ترجمــه  خودبه خــود ب
کــه می خواهــد مترجــم شــود بایــد ابتــدا  کســی  کافــی نیســت،  فقــط داشــتن ذوق و شــوق مبهــم 
کتــاب و نشــریه و مقالــه بخوانــد و هــم  یــاد  خوانندۀشــکیبایی باشــد. هــم در زبــان مبــدأ بایــد ز
رت و فایــده دارد.  در زبــان مقصــد. انــس داشــتن بــا ادبّیــات قدیــم و جدیــد در هــر دو زبــان ضــرو
رت در زبــان مــادری بســی بیشــتر اســت ... در این کــه ترجمــه یــک فــّن اســت شــکی  و ایــن ضــرو
کــه ترجمــه اگرچــه  ــر از آن، ایــن اســت  ــا مهم ت نیســت و بلکــه ایــن امــر از واضحــات اســت، اّم
گــر آفرینــش  ــه اســت. ا زه ماشــینی هــم شــده اســت، صنعــت نیســت، صناعتــی هنرگون امــرو
محــض نباشــد، بی شــبهه بازآفرینــی اســت ... مهــارت زبانــی مترجــم و غنــای واژگان او و 
ردن تعبیــرات به جــا و روشــن و شــیوا می توانــد ترجمــه را از  احاطــه اش در ُحســِن ترکیــب و آو

ســطح ســادۀصنعت بــی روح بــه اوج هنــر زنــده برســاند.1 
یــی نمــوده اســت، هنرمنــد ادیــب مرحــوم امیرنظــام  و دقیقــًا در ایــن راســتا چــه ســفارش نیکو
کــه از  کالم بکــوش  گروســی بــه فرزنــدش یحیــی در »پندنامــه یحیویــه«: ... در ایجــاز و اختصــار 
گــردی. از  یــل، شــنونده را مــالل خیــزد و تــو بــه هــرزه درایــی و خیره ســرایی مشــهور  ِاطنــاب و تطو
کنــاره جــوی تــا در هــر محفلــی بــه مناســبت مقــام و  ادای الفــاظ مغلقــه و عبــارات غیــر مأنوســه 
ری  یــی، و بــر تــو بــاد کــه در تحصیــل علــوم ادبّیــه جهــد وافــی به عمــل آو درخــور طبــاع، ســخن گو
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و بــه محــض تقلیــد، بــه ادای الفــاظ و امثــال عربّیــه مبــادرت ننمایــی.2 
کنــون مــورد بحــث،  یــم از قــرن چهــارم تا کر این جانــب تمامــی ترجمه هــای فارســی قــرآن 
کــه بخشــی از آن در شــماری از مجــالت معتبــر علــوم قرآنــی انتشــار  بررســی و نقــد قــرار داده ام 
کهــن قــرن چهــارم و پنجــم و ششــم، هشــت ترجمــه از  یافتــه اســت. در میــان ترجمه هــای 
کــه آن هــا را مطالعــه  یــن قــرآن، الزم می نمایــد  ز اهمیــت خاصــی برخوردارنــد و بــرای مترجــم امرو
کســب نمایــد. ایــن هشــت اثــر عبارتنــد از:  کنــد تــا در اســتخدام واژگان فارســی تبّحــر بیشــتری 
1. ترجمــه تفســیر طبــری »قــرن 4«: ایــن ترجمــه، اثرگذارتریــن ترجمــه بــر ترجمه هــای قــرآن 
یــم بــه زبــان فارســی بــه شــمار مــی رود کــه بــا الهــام و اســتفاده از تفســیر محمــد بــن جریــر طبــری  کر
ــه دســتور  ــوح ســامانی -350 – 366- و ب ــن ن -226 – 310ق- در زمــان فرمانروایــی منصــور ب
راءالنهــر در هفــت جــزء  وی در حــدود ســال 352 هجــری قمــری بــه وســیلۀعلما و فقهــای ماو
ــی  ــب یغمای ــح حبی ــام و تصحی ــه اهتم ــر ب ــن اث ــت. ای ــده اس ــده ش ــی برگردان ــه فارس ــی ب از عرب
در هفــت جلــد -4 مجلــد- نخســتین بــار در ســال 1342 ازطــرف دانشــگاه تهــران و ســپس 
در ســال 1356 از ســوی انتشــارات تــوس و چــاپ ســوم آن نیــز از ســوی همــان انتشــارات در 
گانــه آیــات آن نیــز بــدون تفســیر بــا عنــوان »قــرآن  ســال 1367 عرضــه گردیــده اســت و ترجمۀجدا
عظیــم« بــر اســاس ترجمــه طبــری بــه اهتمــام محّمدعلــی منصــوری بــا مقدمۀدکتــر مهــدی 
کانــادا در یــک جلــد بــه قطــع  محّقــق از ســوی انتشــاراتی دانشــگاه تهــران و دانشــگاه مک گیــل 
کــه البتــه ارزش تحقیقــی خاصــی  گردیــد  یــی در ســال 1390 چــاپ و منتشــر  رقعــی تقریبــًا پالتو
کار  ــا  ــت! اّم ــم نیس ــالط ه ــی از اغ ــه خال ــت بلک ــه اس ــام نگرفت ــم روی آن انج کاری ه ــدارد و  ن
کــه هنــوز  تحقیــق شدۀبســیار ارجمنــدی جنــاب آقــای محّمــد مهیــار روی ایــن اثــر انجــام داده 

چــاپ نشــده اســت. 
2. ترجمــه و تفســیر تــاج التراجــم »قــرن 5«: ایــن ترجمــه و تفســیر بــه زبــان فارســی از أبوالمظّفــر 
کــه ارج و اعتبــار  شــاهفور بــن طاهــر  بــن محّمــد معــروف بــه اســفراینی -451 – 473- اســت 
فراوانــی دارد. ســه جلــد از ایــن اثــر -از حمــد تــا آخــر انبیــاء- توســط آقــای نجیــب مایــل هــروی و 
کبــر الهــی خراســانی تصحیــح و تحقیــق شــده و از ســوی نشــر میــراث مکتــوب و شــرکت  علی ا
انتشــارات علمــی و فرهنگــی در ســال 1374 چــاپ و منتشــر شــده اســت. بــه امیــد چــاپ دیگــر 

ــدات آن! 
ّ
مجل

3. ترجمــه و تفســیر نســفی »قــرن 5-6«: ایــن اثــر از أبوحفــص نجم الّدیــن عمــر نســفی -462 
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کــه  - 538- مفّســر  و مــّورخ و شــاعر نیمــۀدوم قــرن پنجــم و نیمــۀ اّول ششــم هجــری اســت 
ــز  کوتــاه اســت. واژگان شناســی آن حائ نثــر آن تــا حــدودی مســّجع مــوزون و همــراه بــا تفســیری 
ینــی در ســال 1340 شمســی در دو  اهمیــت اســت. ایــن ترجمــه بــا تصحیــح دکتــر عزیــزاهلل جو
ــی میــان 

ّ
ّیــه چــاپ و انتشــار یافتــه اســت. َنَســف: محل جلــد از ســوی ســازمان اوقــاف و امــور خیر

جیحــون و ســمرقند اســت.
4. ترجمــه و تفســیر ســور آبــادی »قــرن 5«: ایــن ترجمــه و تفســیر از أبوبکــر عتیــق محّمد هروی 
نیشــابوری معــروف بــه ســورآبادی متوفــای 494 هجــری اســت. ایــن اثــر در میانــه ســال های 
470 تــا 480 بــه نــگارش درآمــده اســت. ترجمــه ســورآبادی از جهــت نحــوی از دقــت نظــر بســیار 
باالیــی برخــوردار اســت. اســتخراج ترجمــۀآن از تفســیرش بــا تحقیــق عالمانۀآقــای محّمــد مهیار 
ــوان  ــا عن ــب ب ــه این جان ک ــی  کتاب ــه  ــر ب ــن اث ــرای شــناخت دقیــق ای ــی دارد. ب ــار فراوان ارج و اعتب
گفتــه نمانــد چــاپ و تصحیــح نســخۀخّطی  »ســورآبادی و تفســیرش« نوشــته ام مراجعــه شــود. نا
کاری درخــور تحســین اســت.  کبــر ســیرجانی  تفســیر ســورآبادی در 5 جلــد توســط مرحــوم علی ا
5. ترجمــه و تفســیر میبــدی »قــرن 6«: ایــن ترجمــه و تفســیر از رشــیدالّدین ابوالفضــل میبــدی 
کــه روانــی نثــر و شــیوایی بیــان آن اهمّیــت فراوانــی دارد. ایــن اثــر تأثیــر فراوانــی  -520ق- اســت 
در رونــد تکاملــی ترجمه هــای پــس از خــود تــا زمــان مــا داشــته اســت. تلخیــص ایــن اثــر توســط 
حبیــب اهلل آمــوزگار از ســوی انتشــارات اقبــال در تهــران بارهــا چــاپ و انتشــار یافتــه اســت. 
گانــۀآن نیــز در یــک جلــد از ســوی نشــر میــراث مکتــوب و فرهنگ نــگار میبــد بــدون  ترجمۀجدا

هیچ گونــه تحقیقــی در ســال 1388 در تهــران چــاپ و منتشــر شــده اســت.
ــر »َرْوُض الِجنــان و َرْوُح الَجنــان«  ــام ایــن اث 6. ترجمــه و تفســیر  أبوالفتــوح رازی »قــرن 6«: ن
اســت ولــی در لســان عمــوم بــه عنــوان »ترجمــه و تفســیر أبوالفتــوح رازی« شــهرت دارد. حســین 
بــن علــی بــن محمــد بــن احمــد نیشــابوری -متوفــای 550ق- مؤلــف آن اســت کــه آن را پیش از 
ســال 533 قمــری تألیــف نمــوده اســت. ایــن تفســیر و ترجمــه ارزش علمــی و تفســیری فراوانــی 
کــه بــه صــورت  فظــی اســت 

ّ
دارد. ترجمــه آن تقریبــًا مــوزون و مســّجع و نزدیــک بــه تحــت الل

گانــه توســط آقــای محّمــد مهیــار اســتخراج و تحقیــق شــده و از ســوی مؤسســۀمطبوعاتی  جدا
دینــی در قــم در ســال 1380 خورشــیدی چــاپ و منتشــر شــده اســت. 

7. ترجمــه و تفســیر بصائــر یمینــی »قــرن 6«: ایــن اثــر از معین  الّدیــن محّمــد بــن محمــود 
گردیــده اســت. نثــر ایــن ترجمــه و تفســیر، روان  کــه حــدود ســال 552 تألیــف  نیشــابوری اســت 
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کامــل – جــز یــک جلــد  کهــن مانــدگار بــه شــمار مــی رود ولــی بــه صــورت  و اســتوار و از آثــار 
آن – هنــوز انتشــار نیافتــه اســت. ایــن ترجمــه و تفســیر بــا هّمــت دکتــر علــی رواقــی تصحیــح و 

ــده و در ســال 1359 خورشــیدی منتشــر شــده اســت. گردی تحقیــق 
8. ترجمــه دهلــوی »قــرن 12«: ایــن ترجمۀبســیار نفیــس بــه نــام »فتــح الّرحمــان بترجمــة 
کــه از جهــت دّقــت  القــرآن« از احمــد بــن عبدالرحیــم مشــهور بــه شــاه ولــی اهلل دهلــوی اســت 
ــی اســت و در واقــع بهتریــن  ــز  اهمیــت فراوان در انتخــاب واژگان معــادل و ترکیــب نحــوی حائ
فظــی 

ّ
ترجمــه قــرن دوازدهــم محســوب می شــود. نــوع ایــن ترجمــه تطبیقــی متمایــل بــه تحــت الل

اســت. چــاپ جدیــد آن بــا تصحیــح عالمانــه آقــای مســعود انصــاری از ســوی نشــر احســان در 
ســال 1385 خورشــیدی انجــام یافتــه اســت. 

بــار ناصرالّدیــن شــاه قاجــار بــه نــام  در اواخــر قــرن ســیزدهم یکــی از فرهنگیــان منشــی در
یــم ارائــه نمــود کــه معروف شــد به  محّمدطاهــر مســتوفی شــیبانی کاشــانی، ترجمــه ای از قــرآن کر
»ترجمۀبصیرالملــک« ایــن اثــر نســبت بــه نثــر زمــان خــود تــا حــدودی روان و خوشــخوان می نمــود 
و بارهــا بــه صــورت چــاپ ســنگی انتشــار یافــت. تــا این کــه در ســال 1334 شمســی توســط 
یــدان چــاپ و منتشــر شــد. انتشــارات محّمدحســن علمــی و ســپس بــه وســیلۀ انتشــارات جاو
ترجمــۀ الهــی قمشــه ای بــه قلــم عالــِم عــارف، مرحــوم شــیخ مهــدی الهی قمشــه ای بــر مبنای 
ترجمۀبصیرالملــک در ســال 1323 ش انتشــار یافــت. آن زمــان ترجمــه ای روان بــه نثــر معیــار کــه 
کــه از  تــا حــدودی مفاهیــم آیــات را نیــز منتقــل  ســازد، وجــود نداشــت و همیــن امــر ســبب شــد 
یــژه مؤمنانی که ســواد  طریــق ترجمــۀ روان الهــی قمشــه ای بابــی از فهــم قــرآن بــه روی همــگان به و
خوانــدن و نوشــتن داشــتند بــاز شــود. خوش خوانــی نثــر، و ترجمۀمتمایــل بــه تفســیرش ســبب 
گســترش آن و اســتقبال فــراوان همــگان از آن شــد و چــون آن مرحــوم حق التألیــف و بــه اصطــالح 
حق الترجمــه ای را نمی گرفــت، هــر ناشــری مجــاز بــه انتشــار آن شــد و در نتیجــه بــر دامنۀشــهرت 
آن افــزوده گشــت. البتــه اخــالص مترجــم را در ایــن میــان نبایــد نادیــده انگاشــت. بــا ایــن همــه، 
کــه البتــه نســخۀتصحیح شــدۀآن بــه  ایــن ترجمــه لغزش هــا و عــدم دّقت هــای فراوانــی دارد 

وســیله جنــاب آقــای حســین اســتاد ولــی بــا دیگــر نســخه های آن قابــل مقایســه نیســت. 
ــه  ــه ب ک ــر  ــدن آن اث ــا دی ــده ب ــم پاین ــوم ابوالقاس ــار آن، مرح ــس از انتش ــال پ ــد س ــه چن ــا این ک ت
نظــرش اشــکاالت فراوانــی داشــته، انگیزۀترجمــه ای جدیــد در ذهنــش نقــش می بنــدد و اقــدام 
کــه بــه »ترجمۀپاینــده« شــهرت یافــت و مقبــول طبــع  بــه نــگارش ترجمــه ای از قــرآن می نمایــد 
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یســندگان بــزرگ  گردیــد. ابوالقاســم پاینــده -1290 - 1363ش- از نو ادیبــان و صاحب قلمــان 
معاصــر و از مترجمــان نامــدار بــه حســاب می آیــد. مقدمۀعالمانــۀاو بــر ترجمــه اش از جملــه 
یــم  کر یــخ قــرآن  کتابــی موجــز  و مفیــد در تار ــه تنهایــی  کــه خــود ب ــار مانــدگار و دقیــق اوســت  آث

محســوب می شــود. 
گونۀهنرمندانــه  کثــرت معنــا بــه  ــت حجــم و 

ّ
پاینــده در ترجمــه اش اســتواری نثــر را بــا قل

درهــم آمیختــه و  ترجمــه ای ادیبانــه از قــرآن ارائــه نمــوده اســت. ولــی در عیــن حــال دو ناقــد 
کــه فوائــد فراوانــی بــر آن هــا مترّتــب اســت. نخســت آیــت اهلل  کشــیدند  بردســت، آن را بــه نقــد  ز
ۀیغمــا« بــه 

ّ
یــب ســّید محّمــد فــرزان در »مجل شــهید مرتضــی مطّهــری و ســپس عاّلمۀادیــب ار

زه آن نقدهــا می توانــد دســتمایۀمفیدی بــرای مترجمــان  کــه امــرو نقــد و بررســی آن اثــر  پرداختنــد 
و ناقــدان باشــد. ترجمۀمرحــوم پاینــده نخســتین بــار در ســال 1336 شمســی در تهــران چــاپ 
و منتشــر شــد. ولــی متأّســفانه پــس از انقــالب- جــز یکبــار آن هــم بــه صــورت افســت - چــاپ و 
گمــارد و آن را بــه صــورت  کــه فرهیختــه ای بــه تصحیــح آن همــت  انتشــار نیافــت. امیــد اســت 

مناســب و شایســته ای چــاپ و منتشــر ســازد. 
»ترجمــۀ زین العابدیــن رهنمــا« از اهمّیــت فراوانــی برخــوردار اســت. ایــن  پــس از پاینــده، 
گرانقــدر در واقــع موّفق تریــن ترجمۀقبــل از انقــالب اســالمی از جهــت روانــی نثــر  اثــر نفیــس و 
بــه شــمار می آیــد. مقّدمــۀ هشــتاد صفحــه ای  پانوشــت های توضیحــی  و  بــا متــن  انطبــاق  و 
کتابــی جامــع در مســألۀعلوم قرآنــی بــه شــمار می آیــد. ایــن اثــر مانــدگار  مترجــم، خــود بــه تنهایــی 
ّیــه چــاپ و منتشــر  در چهــار جلــد در ســال 1346 تــا 1354 از ســوی ســازمان اوقــاف و امــور خیر
گردیــد. در پایــان جلــد اّول و دوم آن، مجموعــه ای از اشــعار شــاعران بــزرگ همچــون: مولــوی، 
ســعدی، ســنایی، عّطــار، حافــظ و ســایر بــزرگان ادب پارســی بــه عنــوان »قــرآن و ادب فارســی« در 
کریــم  کتابــی منظــوم در شــناخت قــرآن  کــه بــه راســتی خــود  گردیــده اســت  115 صفحــه ضمیمــه 
کنــون متأّســفانه چــاپ  محســوب می گــردد. ایــن اثــر پــرارج و عالمانــه، پــس از انقــالب اســالمی تا
کــه بــا تصحیــح و تحقیقــی تــازه عرضــه و انتشــار  و منتشــر نشــده اســت! و اینــک شایســته اســت 

یابــد.

ترجمه های پس از انقالب اسالمی
یــخ ایران  زی مــردم ایــران در بهمــن 1357 بــر ضــّد نظــام شاهنشــاهی نقطۀعطفــی در تار پیــرو
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یابــی شــده اســت. در ایــن حرکــت بــزرگ مردمــی،  کــه در نــوع خــود بی نظیــر ارز بــه شــمار مــی رود 
کــه بیشــتر  گــون سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بــس دامنــه داری رخ نمــوده  گونا تحــّوالت 
برجســتگی های آن شــاید توســعۀفرهنگی و تغییــرات بنیادیــن در عرصۀاندیشــه و نــگارش و از 
ری بــه ترجمــه قــرآن در طــول  یکــرد عمیــق و توّجــه بــه قــرآن کریــم می باشــد. روی آو همــه بیشــتر رو
کــه از انقــالب می گــذرد معــادل تمــام فعالیت هــای قرآنــی ایرانیــان از زمــان  ســه دهــه و انــدی 

کنــون اســت! پذیــرش اســالم تا
گردیــده و بیــش از هشــتاد ترجمــه هــم در  کنــون بیــش از هشــتاد ترجمــه چاپــی عرضــه  تا
زارت ارشــاد اســالمی قــرار دارد! البتــه شــماری از ایــن ترجمه هــا همــراه  صــف نوبــت مجــّوز از و
ــزده ترجمۀمنظــوم  کنــون بیــش از پان ــه شــده اند و  در میــان آن هــا تا ــا تفســیر چنــد جلــدی ارائ ب

کــه شــماری از آن هــا چــاپ و  منتشــر شــده اســت.  وجــود دارد 
در میــان ترجمه هــای فــراوان پــس از انقــالب در طــول ایــن ســی و چنــد ســال، حــدود 15 
یژگی هــای خــاص خــود را دارد و  کــه هــر اثــری و ترجمــه از امتیــاز بیشــتری برخوردارنــد - هرچنــد 
یبایــی و عطــر و امتیــاِز خــاِص خــود را دارد - اّمــا در این جــا  بــه قــول معــروف هــر گلــی، ظرافــت و ز
گــر بــرای یــک ترجمۀعالــی  ســخن بــر ســر تجمیــع امتیــازات همه جانبۀیــک اثــر اســت. یعنــی ا
یــم، هریــک از ایــن 15 ترجمــه توانســته اند 90 تــا 97 امتیــاز را در  صــد امتیــاز را در نظــر بگیر
کــه ایــن امتیــازات مربــوط بــه چــاپ جدیــد  کیــد می کنــم  چــاپ جدیــد خــود، احــراز نماینــد. تأ

ــار ممتــاز عبارتنــد از:  آنهاســت نــه چاپ هــای پیشــین. ایــن آث
1. ترجمــه ســّید جالل الّدیــن مجتبــوی. 2. ترجمــه حســین اســتاد ولــی. 3. ترجمــه ســّید علی 
موســوی گرمــارودی. 4. ترجمــه بهاءالّدیــن خّرمشــاهی. 5. ترجمــه ســّید محّمدرضــا صفــوی. 6. 
یــم زمانــی. 7. ترجمــه مســعود انصــاری. 8. ترجمــه محّمدمهــدی فوالدونــد. 9. ترجمــه  کر ترجمــه 
عبدالمحّمــد آیتــی. 10. ترجمــه ابوالقاســم امامــی. 11. ترجمــه ابوالفضــل بهرام پــور. 12. ترجمــه 
یــان.  مصطفــی خــّرم دل. 13. ترجمــه ســّید هاشــم رســولی محاّلتــی. 14. ترجمــه حســین انصار

15. ترجمــه نعمــت اهلل صالحــی نجف آبــادی. 
تریــن امتیــاز را ترجمــه حســین اســتادولی و صالحــی  در میــان ایــن 15 اثــر نیــز بیشــترین و باال

نجف آبــادی بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
کــه  می دانــم  الزم  نجف آبــادی،  صالحــی  ترجمۀآیــت اهلل  معّرفــی  از  پیــش  این جــا  در 

باشــیم.  داشــته  ترجمــه  انــواع  از  شــناختی 
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انواع ترجمه
فظــی؛ 2. 

ّ
یــم قابــل تصــّور اســت: 1. ترجمۀتحت الل کر ــی پنــج نــوع ترجمــه از قــرآن 

ّ
کل بــه طــور 

ترجمۀتطبیقــی؛ 3. ترجمۀتفســیری؛ 4. ترجمۀمضمونــی؛ 5. ترجمۀمنظوم. 
یــر آن  کلمــه از آیــات، ز کــه معنــای هــر  اّول: مــراد از ترجمۀتحت اللفظــی، ترجمــه ای اســت 
کلمۀآیــات، خــود را مقّیــد بــه رعایــت ضوابــط  کلمــه بــه  گنجانــده شــود و مترجــم از ارائۀمعنــای 
دســتوری در زبــان مقصــد نکنــد. چنیــن ترجمــه ای طبعــًا از مقولۀترجمۀمصطلــح، خــارج و در 
واقــع در چهارچوبۀ»لغــت معنــی« یــا »فرهنــگ لغــات« قــرار می گیــرد ماننــد ترجمۀمصبــاح زاده، 
فظــی 

ّ
کــه دقیق تریــن ترجمۀتحت الل محّمدکاظــم معــّزی و موالنــا محمودحســن شــیخ الهنــد 

ــّد نظــر مــن  ــب اســت. البتــه چــاپ دوم آن م ــا بازترجمــان این جان ــا ترجمــه شــیخ الهنــد ب همان
کــه بــه وسیلۀنشــر احســان در تهــران انتشــار می یابــد.  اســت 

کامــاًل منطبــق بــر متــن باشــد هــم در  کــه  دوم: مــراد از ترجمــه تطبیقــی، ترجمــه ای اســت 
یــم از همیــن نــوع می باشــند.  کر زه بیشــتر ترجمه هــای قــرآن  کمّیــت. امــرو کیفّیــت و هــم در 
گرمــارودی و مســعود انصــاری. البتــه برخــی  ماننــد ترجمۀصالحــی نجف آبــادی، خّرمشــاهی، 
از ترجمه هــای تطبیقــی اندکــی متمایــل بــه تفســیری هســتند ماننــد ترجمــه مجتبــوی و حســین 

اســتادولی. 
کوتــاه درآمیختــه  کــه بــا تفســیر و توضیــح  ســوم: مــراد از ترجمــه تفســیری، ترجمــه ای اســت 
باشــد. روشــن ترین مصــداق ایــن نــوع از ترجمــه، ترجمــه فیــض االســالم و ترجمــه خــّرم دل 
قــرآن  و تفســیر  بــا عنــوان »ترجمــه  می باشــد. ترجمۀمرحــوم ســّید علی نقــی فیــض االســالم 
یس  ــا خــط نســتعلیق مرحــوم طاهــر خوشــنو ــار در ســال 1348 شمســی ب عظیــم« نخســتین ب
در تهــران چــاپ و منتشــر شــد. ولــی ترجمۀآقــای دکتــر مصطفــی خــّرم دل بــا عنــوان »تفســیر نــور« 
ــاپ و  ــال 1371 چ ــالب در س ــس از انق ــران، پ ــان در ته ــارات احس ــوی انتش ــد از س ــک جل در ی

انتشــار یافتــه اســت. 
کــه مترجــم، مضمــون آیــات را در قالــب  چهــارم: مــراد از ترجمۀمضمونــی، ترجمــه ای اســت 
بــاِن مقصــد می گنجانــد و خــود را مقّیــد بــه تطبیــق جملــه بــه جملــۀآن بــا متــن نمی ســازد.  ز
کنــون بیــش  ماننــد ترجمۀمرحــوم محّمدباقــر بهبــودی بــا عنــوان »معانــی القــرآن«. ایــن ترجمــه تا
ــر آن معــروف اســت.  ــی ب ــای حســین اســتاد ول ــار چــاپ نشــده اســت. نقــد مفّصــل آق از یک ب
البتــه صرف نظــر  از نقــاط ضعــف قابــل توّجــه آن، ایــن اثــر مشــتمل بــر نــکات تــازه ای نیــز هســت 
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و نبایــد تنهــا بــه ضعف هــای آن نگریســته شــود. مرحــوم بهبــودی از صاحب نظــران ارجمنــد در 
علــوم قــرآن و علم الحدیــث اســت و دارای آثــاری مفیــد و پربــار بــرای اهــل تحقیــق اســت. اّمــا 
کــه ظاهــرًا همــان ترجمۀمضمونــی اســت، چنــدان رســا و وافــی بــه مقصــود  تعبیــر »ترجمــه آزاد« 

بــه نظــر نمی آیــد. 
ــعری  ــان ترجمۀش ــت، هم ــش پیداس ــه از نام ک ــه  ــوم، همان گون ــۀ منظ ــراد از ترجم ــم: م پنج
گــردد. ماننــد  یــم اســت یعنــی مفهــوم و محتــوای آیــات قــرآن در قالــب نظــم ارائــه  کر از قــرآن 
کــه ســرآمد همۀترجمه هــای منظــوم بــه شــمار مــی رود. ایــن ترجمــه  ترجمــه صفــی علیشــاه 
ــه همــراه  ــات ب ــل آی ــور هــم در ذی فظــی منث

ّ
در چاپ هــای ســنگی آن، نوعــی از ترجمۀتحت الل

داشــت، اّمــا در چــاپ جدیــد آن کــه بــا تصحیــح و تحقیــق دکتــر حامد ناجــی اصفهانی از ســوی 
کانــون پژوهــش در اصفهــان در ســال 1383 شمســی انتشــار یافتــه تنهــا ترجمــه و تفســیر منظــوم 
گردیــده اســت.  آن بــه همــراه ترجمۀالهــی قمشــه ای بــا تصحیــح آقــای حســین اســتادولی درج 
فــرد اســت.  بــه  قرآنــی، منحصــر  آثــار منظــوم  و تفســیر صفــی علیشــاه در میــان  ترجمــه 
ــه ای شایســته تبلیــغ  گون ــه  ــر ب ــن اث ــی هنــوز ای ــراوان اســت ول ــی آن ف ــی و عرفان ظرافت هــای ادب
و معّرفــی نشــده اســت. پــس از انقــالب اســالمی بیــش از ده ترجمۀمنظــوم دیگــر انتشــار یافتــه 
یــخ انتشــار 1376- و ترجمۀمنظــوم ســّید رضــا  اســت کــه ترجمۀمنظــوم آقایــان امیــد مجــد -تار

یــخ انتشــار 1386-مشــهورترین آنــان هســتند. کرمانشــاهی -تار ابوالمعالــی 

صالحی نجف آبادی و ترجمه اش
پــس از بیــان مقّدمــات فــوق، اینــک الزم اســت بــه معّرفــی ترجمــه آیــت اهلل شــیخ نعمــت اهلل 
صالحــی نجف آبــادی رضــوان اهلل تعالــی علیــه پرداختــه شــود. اّمــا بــاز پیــش از آن، ذکــر شــمه ای 
از خصوصّیــات و مراتــب علمــی و آثــار اثرگــذار ایــن مترجــم و محّقــق نامــدار در ایــن مقــام الزم 

ری می نمایــد.  و ضــرو
ــه  ــده ب ــاد اصفهــان دی نعمــت اهلل صالحــی در حــدود ســال 1302 شمســی در شــهر نجف آب
کســب علــوم  گشــود و پــس از طــی تحصیــالت ابتدایــی در ســن 15 ســالگی جهــت  جهــان 
دینــی بــه حــوزۀ علمیۀاصفهــان رفــت و پــس از خوانــدن ادبّیــات عــرب و علــوم بالغــی و فقــه و 
اصــول از محضــر آیــات: حــاج آقــا رحیــم اربــاب و حــاج شــیخ محّمدحســن عالــم نجف آبــادی 
یــش و آقــای فّیــاض، در اوایــل مرجعیــت آیــت اهلل بروجــردی در ســال 1325 شمســی  دائــی خو
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ــت ایشــان  ــان مرجعّی ــا پای ــزد وی آموخــت و ت رۀخــارج فقــه و اصــول را ن ــم آمــد و اّولیــن دو ــه ق ب
ز تبعیــد  از محضــرش بهره منــد شــد و بــه مــوازات آن در درس خــارج امــام خمینــی)ره( تــا رو
ایشــان و نیــز در درس مرحــوم ســّید محّمــد دامــاد- از مدّرســان بلندپایــه علــم اصــول فقــه - 
یــس ادبّیــات عــرب و معانــی و بیــان و بدیــع و آنــگاه  حضــور مســتمر داشــت و همزمــان، بــه تدر

کفایــة االصــول و تفســیر قــرآن پرداخــت.  شــرح لمعــه و فرائــد االصــول و مکاســب و 
وی حاضــر  درس  در  سرشناســی  و  زبــده  گردان  شــا قــم؛  و  اصفهــان  حــوزۀ  در  صالحــی 
گیالنــی، هاشــمی رفســنجانی،  کنــی، محمــد یــزدی، محمــدی  کــه آقایــان مهــدوی  می شــدند 
مصطفــی  صانعــی،  حســن  املشــی،  ّبانــی  ر اشــکوری،  الهوتــی  حســن  محفوظــی،  عبــاس 
رنــی،  کازو ایمانــی  اســداهلل  احمــد جّنتــی، طاهــری اصفهانــی،  یــزدی،  موســوی  خمینــی، 
ینــی،  یک بیــن قزو یــان، ســّید علــی غیــوری نجف آبــادی، بار کازرونــی، حســین انصار بنیــادی 
مصطفــی زمانیــان نجف آبــادی، ســّید محمــود دعایــی، ســّید حســن مدّرســی طباطبائــی، 
حســین ایرانــی، ناطــق نــوری، ســّید محّمــد روضاتــی و ســّید احمــد روضاتــی از آن جمله انــد. 

یــس او بیــش از هــزار نفــر از محضــر او بهرۀعلمــی برده انــد.  قطعــًا در طــول ســالیان تدر
ــاّل  ــفار م ــی از اس ــبزواری« و »بخش های ــه س ــز »منظوم ــول نی ــوم معق ــی در عل ــوم صالح مرح
صــدرا« را نــزد مرحــوم عاّلمــه طباطبائــی خوانــده و ســپس چنــد بــار منظومــه حکمــت ســبزواری 
ــه ســه ســال تبعیــد در شــهرهای  ــت اهلل خمینــی ب ــت از آی کــرده اســت. او در حمای ــس  ی را تدر
ران بســیار تلخــی را  یســرکان همــدان و مهابــاد در آذربایجــان محکــوم شــد و دو ابهــر زنجــان، تو

گذرانــده اســت. 
یــخ تحلیلــی،  صالحــی نجف آبــادی دارای تألیفــات متقــن و محّققانــه ای در تفســیر، تار
ــد«  ی کالم و فقــه اســت. »جمــال انســانیت« در تفســیر سورۀیوســف و »شــهید جاو ــث و  حدی
ــار قبــل از انقــالب  یــخ تحلیلــی قیــام ســاالر شــهیدان و »مجموعــه مقــاالت« از جملــه آث در تار
زی انقــالب، علی رغــم دعــوت بزرگانــی چــون شــهید بهشــتی از  اســالمی اوســت. پــس از پیــرو
کارهــای  رود بــه  کارهــای اجرایــی، از هرگونــه دخالــت و و او بــرای تصــّدی امــور قضایــی و دیگــر 
کار  یــس و تحقیــق و تألیــف در حوزۀقــم ادامــه داد. حاصــل  کــرد و بــه تدر دولتــی خــودداری 
کــه  ــل توّجهــی اســت  ــه و محّققانۀقاب گردانی نامــدار، تألیفــات عالمان ــر تربیــت شــا او عــالوه ب
از جملۀآثــار او پــس از انقــالب، »حکومــت صالحــان«، »پژوهشــی جدیــد در چنــد مبحــث 
فقهــی«، »حدیث هــای خیالــی«، »جهــاد در اســالم« و »قضــاوت زن در فقــه اســالمی« اســت. 
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گــون، مجموعه ای  تــی تحقیقــی در موضوعــات گونا صالحــی، عــالوه بــر ارائــه مجموعۀمقاال
کــه بســی  از تحقیقــات مکتــوب بــه صــورت مخطــوط و چــاپ ناشــده از خــود بــر جــای نهــاده 

آموزنــده و ارجمنــد اســت. 

شیوه تحقیق استاد صالحی نجف آبادی
کســی چــون او  کمتــر  کــه مــن  یژگــی در تحقیــق و نــگارش داشــت  مرحــوم صالحــی چنــد و
ــه مراودۀحــدودًا  ــا توّجــه ب ــه طــور خالصــه ب ــات باشــد. ب ــدان خصوصّی می شناســم موصــوف ب

یژگی هــای او در پــردازش و نــگارش چنیــن بــود: سی ســاله ام بــا آن مرحــوم، و
1. بــه کارگیــری عنصــر »عقــل« در اســتنباط مســائل فقهــی، تفســیر آیــات قــرآن و تحلیل مســائل 
ــارز ایــن شــیوه در موضوعــات مربــوط بــه »طهــارت و نجاســت«،  تاریخــی و اجتماعــی: نمونۀب

»محاربــه«، »جهــاد«، »فلســفه قیــام امــام حســین« و »تفســیر سورۀیوســف« نمایــان اســت.
ــی در  ــر روان صالح ــته ها: نث ــام نوش ــا در تم گوی ــری روان و  ــه نث ــول ادب و ارائ ــت اص 2. رعای
ــه شــمار مــی رود. »جمــال انســانیت«  ــر ب ــن نث ــن و پرجاذبه تری ــان، خوش خوان تری ی میــان حوزو
کــه اســتواری در جمله بنــدی  یــن اوســت  ز ــارز نثــر معیــار امرو ــد« او مصــداق ب ی و »شــهید جاو

یژگــی نثــر مطبــوع طبــع ایشــان اســت. آن هــا و چینــش واژه هــای نــرم و لطیــف و دلنشــین از و
3. عّفــت قلــم و ســالمت نقــد: اســتاد صالحــی بــا این کــه نّقــادی ژرف اندیــش و تیزبیــن 
و  مــرز ادب  از  و  نیالــود  توهیــن  و  بــا تحقیــر  را  بــزرگ  ایــن موهبــت  ولــی هرگــز  بــود،  و دقیــق 
ــه  ــر »عصــای موســی« و »نگاهــی ب ــه او را در دو اث ــار نّقادان ــه آث ــد. نمون عّفــت قلــم خــارج نگردی
یــای طهــارت نفــس و رعایــت اخــالق و انصــاف در نقــد  گو حماسۀحســینی شــهید مطهــری« 

عالمانۀاوســت. بررســی های  و 
کتــاب »غلــّو درآمــدی بــر  کــه  کافــی اســت  4. باطل ســتیزی و خرافه گریــزی: در ایــن بــاره نیــز 

گیــرد. یســندۀمحّقق مــورد مطالعــه قــرار  افــکار و عقایــد غالیــان در دیــن« از ایــن نو
5. مرعــوب نشــدن در مقابــل چهره هــای ممتــاز علمــی و اجتماعــی در مقــام تحقیق:صالحــی 
یــش، هرگــز تحــت تأثیــر شــخصیت و شــهرت اجتماعــی  نجف آبــادی در تحقیقــات علمــی خو
ل و اقامۀبرهــان  کســی واقــع نمی شــد. آنچــه بــرای او اهمیــت داشــت قــدرت اســتدال و علمــی 
کــه  کتــاب »عصــای موســی« نمونــه ای بــارز در ایــن بــاره اســت  بــود نــه شــهرت و آوازۀ ایــن و آن. 
ینــی  او بــه درســتی توانســته اســت نظــر و آراء بزرگانــی چــون آیــت اهلل ســّید أبوالحســن رفیعــی قزو
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کشــد. ل قــوی بــه چالــش  و عاّلمــه طباطبائــی و دیگــران را بــا اســتدال
بایــد چهرۀشــاخِص برجســته و  بــاره مرحــوم اســتاد صالحــی را  ایــن  6. آزاداندیشــی: در 
رد. نمونۀبــارز  کم نظیــر، بلکــه از جهانــی بی نظیــر در میــان حوزه هــای علمــی بــه حســاب آو
کافــی  یــخ و تفســیر آثــار بــر جای ماندۀاوســت. در ایــن بــاره  کالم، فقــه، تار آزاداندیشــی او در 
اســت کــه کتــاب »مجموعــه مقــاالت« او کــه پیــش از انقــالب چاپ و منتشــر شــده و همچنین 
ــورد  ــالمی« او م ــه اس ــاوت زن در فق ــی« و »قض ــث فقه ــد مبح ــد در چن ــی جدی ــاب »پژوهش کت

گیــرد.  ــرار  مطالعــه ق
اســتوار،  و  دقیــق  مترجــم  و  نامــدار  اســتاد  ایــن  یژگــی  و بارزتریــن  علمــی:  ل  اســتقال  .7
مقابــل  در  نشــدن  مرعــوب  و  آزاداندیشــی، خرافه ســتیزی   

ً
اصــوال اوســت.  اســتقالل علمــی 

چهره هــای علمــی، ناشــی از اســتقالل علمــی اوســت. او آنچــه خوانــده بــود، خــوب و عمیــق 
کنــه آن رســیده بــود.  کــرده بــود بــه عمــق و  کــه تحقیــق  و دقیــق خوانــده بــود و در هــر مســئله ای 
صالحــی هیــچ تحقیقــی را نیمــه کاره رهــا نمی کــرد و در راه دســتیابی به حقیقــت لحظــه ای بــاز 
َکــّدِ یمیــن و  ردهای تحقیقــی اش را بــا  کــه دســتاو نمی ایســتاد. طبیعــی اســت چنیــن محّققــی 
رهــای  ل و اجتهــاد را پیمــوده و جــزء باو رده و در تمــام آن هــا راه اســتدال عــرق جبیــن بــه دســت آو

ــد و تطمیــع، از  دســت نخواهــد داد.  ــا تهدی یقینــی او شــده اســت، هرگــز  ب

یزی زرش موّحد چو  در پای  ر
کس هراس و امیدش نباشد ز 

چو شمشیر هندی نهی بر سرش
بر  این اسـت بنیاد توحـید و بس

ــرای دیگــران بیــان نمی کــرد و  ــه یقیــن نمی رســید آن را ب ــا خــود در مســأله ای ب مرحــوم صالحــی ت
ــی دیگــران  ــاره تحقیــق نکــرده ام ول ــن ب در صــورت اصــرار پرســش کننده، می گفــت: هنــوز در ای
گفته انــد. او پــس از احــراز یقیــن و اطمینــان در مســائل مــورد بحــث، بــا جــرأت  چنیــن و چنــان 
یشــه  تمــام آن را بیــان می کــرد و آرای دیگــران را مــورد نقــد و بررســی قــرار مــی داد. بیــان قاطــع او، ر

در اســتقالل علمــِی تــوأم بــا ایمانــش دارد. 
ــادی، هــرگاه ســخن  ــح: اســتاد صالحــی نجف آب ــری و اســتقبال از منطــق صحی 8.حق پذی
کســی می شــنید پــس از بررســی، آن را  ی را در ضمــن مباحــث علمــی از 

ّ
درســت و مســتدل

می بــود-  گردانش  شــا کوچک تریــن  از  اگرچــه   - آن  ارائه دهنــدۀ  یق  تشــو بــه  و  می پذیرفــت 
ئــل قوی تــر بــر او چیــره می شــد، در پذیــرش آن تأخیــری روا  کســی بــا دال گــر  می پرداخــت. و ا
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نمی داشــت و آن را می پذیرفــت و بارهــا تذّکــر مــی داد: تابــع دلیــل باشــید نــه مرعــوب اســتاد و یــا 
شــخصیت علمــی و اجتماعــی افــراد.

نجف آبــادی،  صالحــی  آیــت اهلل  بــارز  یژگی هــای  و از  پخته نویســی:  اّمــا  9.کم نویســی 
ــبت  ــار او نس ــم آث ــوا. حج کم محت ــم و  ــی حجی یس یاد نو ــه ز ــود ن ــاال ب ــت ب کیفّی ــا  ــی ب یس اندک نو
یســندگان انــدک اســت اّمــا بــا محتوایــی بســیار غّنــی و سرشــار از تحقیــق  بــه بســیاری از نو
و دّقــت همــراه اســت. در تمــام آثــار او هیــچ مطلــب زائــد و بی ربــط و یــا لّفاظــی پرحجــم و 
کتاب هــای او را خوانــده  کــه  کســانی می یابنــد  کــم ارزش وجــود نــدارد. ایــن حقیقــت را تنهــا 
ــودِن آن. در مقــام  کمّیــت و حجیــم ب ــه  کیفیــت نوشــتار می اندیشــید ن ــه  باشــند. او همیشــه ب
کنــد پیــش می رفــت اّمــا هرآنچــه را می نوشــت بــا تفّکــر و تعّقــل همــراه بــود.  نــگارش، بســیار 
کنــد نــه این کــه بــر حجــم نوشــته های  کــه خلئــی را پــر  بارهــا می گفــت: چیــزی را بایــد انتشــار داد 
کــه:  کالس بحــث ایــن بــود  گردان  کیــد ایشــان بــه شــا بی خاصیــت بیفزایــد. از جملــه ســفارش ا
گــر یــک کتــاِب پرمحتــوای صــد  در نوشــتن صرفــًا نّقــال نباشــید، بلکــه خودتــان اجتهــاد کنیــد. ا
صفحــه ای را کــه خلئــی پــر کنــد و گرهــی از مشــکالت علمــی بگشــاید ارائــه دهیــد، بهتــر از صد 

کتابخانــه را اشــغال نمایــد.  کــه قفســه های  کم محتواســت  کتــاب پرحجــم و  جلــد 
ــر او وارد  کســب شــهرت در جامعــه نبــود. مــن هــرگاه ب یــای نــام و  اســتاد صالحــی هرگــز جو
ــدد  ــا در ص ــرد و تنه ــش می ب ــود را پی ــی خ کار علم ــی،  ــام و نان ــای ن ی ــچ جو ــه بی هی ک ــدم  می ش
تبییــن حقایــق نــاِب واالی دیــن مبیــن اســالم اســت و بــس، ایــن شــعر در ذهنــم تداعــی می شــد:

کنجی خزیده دنیایی یا به  یــایی     یی نهــفته در                   در ســـــــبو
امروز هم که شاهد فقدان آن صاحِب فضل و فضیلت هستم، او را مصداق این بیت می دانم: 

ز شمار خرد هزاران بیش کم                    و                   از شمار دو چشم یک تن 
یژگی هــای علمــی و شــخصّیتی مرحــوم آیــت اهلل نجف آبــادی، بیــان ایــن نکتــه  بــا توّجــه بــه و
کــه یــک مفّســر و مترجــم قــرآن بایــد دارا باشــد،  کــه تمــام شــرایطی  ری می دانــم  را الزم و ضــرو
یــرا او در حوزۀادبّیــات عــرب، اســتادی کامــل و تمام عیار  بی گمــان در وجــود ایشــان جمــع بــود؛ ز
ــس  ی ــوزه را تدر ــی ح ــی ادب ــای درس کتاب ه ــال ها  ــود. س ــّن ب ــن ف ــای ای ــچ و خم ه ــه پی ــنا ب و آش
ط بــر علــوم ادبــی ماننــد صــرف و نحــو و لغــت و اشــتقاق، در معانــی و 

ّ
کــرده بــود و عــالوه بــر تســل

کــه شــماری از افــراد  کتــاب معتبــر »مطــّول« تفتازانــی بــود  بیــان و بدیــع نیــز از مدّرســان معــروف 
معــروف فاضــل حوزۀاصفهــان و قــم در محضــر ایشــان ایــن دانــش را آموخته انــد. در فــّن تفســیر 
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قــرآن نیــز حّتــی پیــش از چــاپ تفســیر المیــزان عاّلمۀطباطبائــی، ایشــان در حوزۀعلمیۀقــم بــه 
کتــاب »جمــال انســانیت« در تفســیر سورۀیوســف، حاصــل  کــه  یــس تفســیر مشــغول بودنــد  تدر
یــس اســت. عــالوه بــر آن، مقــاالت تحقیقــی تفســیری ایشــان، بیانگــر »منهــج  بخشــی از آن تدر

ری هــا و ابتــکاراِت« قرآن پژوهانــۀ ایــن مترجــم توانمنــد اســت.  تفســیر اجتهــادی« و »نوآو
یــم را اصــل و اســاس تمــام موضوعــات مربــوط بــه اسالم شناســی  کر اســتاد صالحــی، قــرآن 
کــه بــه بحــث می پرداخــت، در نهایــت آن را در ســنجۀ قــرآن  می دانســت و در هــر موضوعــی 
ــیری را  ــات تفس ــود و روای ــه می نم ــرآن عرض ــر ق ــث را ب ــار و احادی ــی داد و همۀاخب ــرار م ــل ق و عق
ــه قــرار  ــا قــرآن دقیقــًا مــورد مداّق لــت و مطابقــت ب همچــون روایــات فقهــی از جهــت ســند و دال
مــی داد و جعلــی بــودن شــماری از آن هــا را در عرضۀبــه قــرآن روشــن و مبرهــن می ســاخت و 
روایــات و احادیــث تفســیری را از غیــر آن یعنــی: َجــْری و تطبیــق و تشــبیه و تنظیــر و تمثیــل 
از  را  قــرآن  تفســیر  در  جعلــی  روایــات  ضررهــای  و  یــان  ز حتــی  و  می نمــود  تفکیبــک  کامــاًل  
گوشــزد می نمــود. آری، او  گمراهــی ساده اندیشــان می شــود،  گاهــی ســبب  کــه  انحرافــات بــزرگ 

حدیث شناســی بســیار دقیــق و باهــوش و تیزبیــن بــود. 

ویژگی های این ترجمه
بــا توّجــه بــه دّقــت علمــی و ژرفنگــری روش منــد اســتاد صالحــی در دانــش تفســیر، حدیــث، 
کــه ایشــان در فــّن ترجمۀقــرآن در ردیــف قلیــل  گفــت  یــخ و علــوم قرآنــی، می تــوان  فقــه، تار
یــده و ترجمه ای  مترجمانــی اســت کــه بــا »اجتهــاد« و »اســتقالل نظــر« بــه ایــن امر مهم دســت یاز
ــات  یــش عرضــه داشــته اســت. اینــک خصوصّی ــه شــیوۀاجتهادی خو ــا نثــری روان، ب دقیــق ب

ر می شــوم:  ــر  ارجمنــد را یــادآو ایــن اث
1. نوع این ترجمه به شیوۀتطبیقی و منطبق بر متن آیات است. 

ــان  ــی بی ــان فارس ــب زب ــکان در قال ــّد ام ــات در ح ــوای آی ــوم و محت ــه، مفه ــن ترجم 2. در ای
شــده اســت. 

کهــن اســت و  ر از عربی گرایــی ثقیــل و فارســی ســرۀمهجور و  3. نثــر ایــن ترجمــه، بــه دو
ــف و تصّنــع 

ّ
ر از هرگونــه تکل می تــوان آن را نثــری روان، خوشــخوان و قابــل فهــم همــگان و بــه دو

و حشــو و زوائــد دانســت. 
کیفــی،  کّمــی در قالبــی مســاوی بــا حجــم آیــات و از جهــت  4. ایــن ترجمــه از جهــت 
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جلــوه ای روشــن از انعــکاس مــراد و مقصــود آیــات اســت. 
کروشــه در ایــن ترجمــه و یــا محذوفــات و تقدیرهــای حاصــل  5. قیدهــای توضیحــی داخــل 

یاســت، در حــّد الزم، رعایــت شــده اســت.  گو از صنعــت ایجــاز قرآن کــه الزمۀیــک ترجمــه 
کــه آیــه نیازمنــد بــه توضیــح بیشــتری بــوده، مرحــوم مترجــم بــه بیــان آن هــا در  6. در مــواردی 
گاهــی هــم بــه وجــوه دیگــری از ترجمــه آیــه در پانوشــت ها اشــاره نمــوده  پانوشــت ها پرداختــه و 

است. 
کوشــیده اســت در عیــن توّجــه بــه یکسان ســازی معانــی واژگان، مسئلۀاشــباه و  7. مترجــم 
گردیــده، جایــگاه  گــون اســتعمال  گونا کلمــه ای در معانــی  کــه  نظائــر را مّدنظــر قــرار دهــد و هرجــا 

بــرد هرکــدام را بــه درســتی نشــان دهــد.  کار

نمونه هائی از دّقت و ظرافت در ترجمه آیت اهّلل صالحی نجف آبادی
ــر پایۀفارســی  ــت حجــم ترجمــه و ظرافــت واژه هــای معــادل ب

ّ
1. در سرتاســر ایــن ترجمــه، قل

روان امــری محســوس و روشــن اســت. 
گســتِر مهربــان، 2.  ــر  ــدای مه ــام خ ــه ن ــاب:»1. ب یــد بــه ترجمۀســورۀمبارکۀفاتحة الکت بنگر
ز جزاســت،  ردگار جهانیــان، 3. مهرگســتر مهربــان، 4. ]و[ خداونــدگار رو ســتایش از آِن خــدا پــرو
5. ]خدایــا[ تنهــا تــو را می پرســتیم و تنهــا از تــو یــاری می خواهیــم، 6. مــا را بــه راه راســت راهبــری 
گمراه انــد«.  کــه نــه مــورد غضــب ]تو[انــد و نــه  کــه بــه آنــان نعمــت داده ای،  کســانی  کــن، 7. راِه 
کلمــات، در آیــه  در ترجمــۀ ســورۀ حمــد عــالوه بــر معادل هــای دقیــق و حساب شــده بــرای 
کــه شــماری از مترجمــان از آن غافــل مانده انــد و  گردیــده  هفتــم دّقــت نحــوی خاصــی لحــاظ 
ِذیــن« اســت کــه در ایــن ترجمــه بــه ایــن 

ّ
آن هــم توّجــه بــه این کــه کلمۀ»غیــر« بــدل یــا صفــت از »ال

نکتــه توجــه شــده اســت. 
 = مالــک  ردگار،  پــرو  = رّب  مهرگســتر،   = رحمــان  خــدا،   = اهّلل  معادل هــای:  بــه  یــد  بنگر

کــن مــا را.  اهدنــا = راهبــری  خداونــدگار، 
کــه هدایــت در این جــا بــه معنــای ایصــال إلــی المطلــوب اســت  و به درســتی نشــان داده شــده 

نــه ارائــۀ طریــق. 
2. ترجمــه ســورۀ اخــالص: 1. بگــو: حقیقــت ایــن اســت کــه خدا یگانه اســت، 2. خداســت 
کســی نیســت، 4. و هیــچ همتــای او  ــد  رده و فرزن ــاو ــد نی ــه مقصــود همــکان اســت، 3. فرزن ک
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نبــوده ]و نیســت[«. 
کــه ضمیــر شــأن اســت ترجمــه شــده و نیــز معنــای »َصَمــد« بــه  در ایــن ترجمــه، ضمیــر »ُهــَو« 

َصــُد<.3 
ْ

ــذی ُيْصَمــُد إليــه فــى الَحواِئــِج ای ُيق
َ
َمــُد: اّل یــرا >الّصَ گردیــده اســت؛ ز درســتی لحــاظ 

کــه در همۀحوائــج و نیازمندی هــا بــه ســوی او قصــد  گفتــه می شــود  کســی  »صمــد« بــه 
گــر در بیشــتر ترجمه هــا بــه »بی نیــاز« ترجمــه شــده، دقیــق نیســت بلکــه الزمۀمعنــای  می شــود. و ا

آن است. 
ــه 116  ــت: در آی ــه اس ــایان توّج ــه ش ــن ترجم ــر در ای ــتباه و نظائ ــم  در اش ــای مترج 3. دّقت ه
 اهَّلل واِســٌع َعليــٌم<؛ »و مشــرق و مغــرب 

َ
ــّمَ َوْجــُه اهَّلل ِإّن

َ
ث

َ
ــوا ف

ُ
يَنمــا ُتَوّل

َ
أ

َ
 َو اْلَمْغــِرُب ف

ُ
ــِرق

ْ
ِ اْلَمش

بقــره: >َو هَّلِلَّ
گســترده  کنیــد آنجــا روی خداســت، همانــا خــدا  از آِن خداســت، پــس بــه هــر طــرف روی 

وجــود]ی بی نهایــت و[ داناســت«. 
کلمــه »واِســٌع«  کــه در ایــن آیــه برخــالف دیگــر مــوارد آن،  یافتــه اســت  گرانقــدر در مترجــم 
ــّمَ َوْجــُه اهَّلل< قرینــه ای روشــن بــر ایــن 

َ
ث

َ
ــوا ف

ُ
يَنمــا ُتَوّل

َ
أ

َ
یــرا >ف صفــت ذات اســت نــه صفــت فعــل؛ ز

کــه اغلــب چنیــن اشــتباهی را  کنــد  معناســت. لــذا بــه جــای آن کــه آن را بــه »گشــایگر« ترجمــه 
کــه تقریبــًا بــه  کــرده  مرتکــب شــده اند، بــه درســتی آن را بــه »گســترده وجــود بی نهایــت« ترجمــه 

همــان معنــای »محیــط« اســت. 
4. دّقت هــای صرفــی و نحــوی در ترجمــه آیــت اهلل صالحــی فــراوان اســت. در این جــا بــه 

چنــد نمونــه اشــاره می شــود: 
َلُكــْم  َجَمُعــوا  ــْد 

َ
ق ــاَس 

َ
الّن  

َ
ِإّن ــاُس 

َ
الّن َلُهــُم  قــاَل  ذيــَن 

َ
>اّل آیــۀ173:  عمــران  ســورۀآل  در  الــف: 

کــه چــون افــرادی بــه ایشــان  زاَدُهــْم إيمانــًا َو قاُلــوا َحْســُبَنا اهَّلل َو ِنْعــَم اْلَوكيــُل<؛ »همانــان 
َ

ــْوُهْم ف
َ

اْخش
َ

ف
رده انــد؛ پــس از آنــان بترســید. ولــی ]ایــن  گــرد آو گفتنــد: ایــن مــردم بــرای ]حملــه بــه[ شــما نیــرو 
کارســازی اســت«.  کافــی اســت، و خــوب  گفتنــد: خــدا بــرای مــا  ســخن[ بــر ایمانشــان افــزود و 
کــه  رده انــد« ترجمــه شــده  کلمۀ»َجَمُعــوا« چــون متعــّدی اســت بــه »گردآو در ایــن ترجمــه 
کامــاًل صحیــح اســت. در حالــی کــه بیشــتر مترجمــان آن را بــه صــورت فعــل الزم ترجمــه کرده انــد 

کــه البتــه نادرســت اســت. 
ــوِن 

ُ
وُهــْم َو خاف

ُ
ــا َتخاف

َ
ْوِليــاَءُه ف

َ
 أ

ُ
ف ــيطاُن يَخــّوِ

َّ
مــا ذِلُكــُم الش

َ
ب: در ســورۀآل عمــران آیــۀ175: >ِإّن

کــه ]شــما را[ از دوســتان خــود می ترســاند، پــس  ــْم ُمْؤِمنيــَن<؛ »ایــن فقــط شــیطان اســت  ُكْنُت ِإْن 
گــر مؤمنیــد از آنــان نترســید و از مــن بترســید«. ا
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ُف« در این جــا دو مفعولــی اســت و  کــه »یَخــّوِ مترجــم بــه درســتی تشــخیص داده اســت 
مفعــول اّول آن یعنــی کلمۀ]ُکــْم[ در تقدیــر اســت و لــذا کلمۀ]شــما را[ در میــان کروشــه ذکر شــده 
اســت. بســیاری از مترجمــان از ایــن نکتــه غافــل مانده انــد! البتــه در شــماری از آن هــا پــس از 

ــد رفــع اشــتباه شــده اســت.4  ــر این جانــب در چاپ هــای جدی تذّک
گفــت:  یــم[  ُكْنــَت َتِقيــا<؛ »]مر ْحمــِن ِمْنــَك ِإْن   ِبالّرَ

ُ
ُعــوذ

َ
ــى أ ج: در ســورۀمریم آیــۀ18: >قاَلــْت ِإّنِ

ر شــو[«. گــر پرهیــزگاری ]از مــن دو همانــا مــن از تــو بــه ]خــدای[ رحمــان می بــرم، ا
کــه مترجــم بــه درســتی آن را در میــان  دّقــت ایــن ترجمــه در بیــان جملۀمقــّدر آیــه اســت 
گــر ایــن جملۀمقــّدر در ترجمــه بیــان نگــردد، مفهــوم آیــه بــا مشــکل  کروشــه ظاهــر نمــوده اســت. ا
ــه از آدم باتقــوا!  ــرد ن ــه خــدا پنــاه می ب ــه رو خواهــد شــد! چــون انســان از آدم بی تقــوا ب جــّدی روب
می توانــد  و  اســت  تقدیــر  در  جوابــش  شــرطیه،  »ِإْن«  َتِقیــا<،  ُکْنــَت  جملــۀ>ِإْن  در  بنابرایــن 
یــد: جملــه فــوق ماننــد ایــن  گو ]َفْاخــُرْج ِمــْن ِعْنــِدی[ باشــد. طبرســی در تفســیر مجمــع البیــان 
ــه مــن ســتم نکنیــد«.5 بســیاری از  گــر مؤمنیــد، ب ــًا فــا َتْظِلْمِنــى؛ ا ــَت ُمْؤِمن ُكْن جملــه اســت: »ِإْن 

مترجمــان از بیــان ایــن نکتــه غافــل مانده انــد!
گاه بــا ذکــر یــک قیــد توضیحــی بــه  یایــی  گو 5. نثــر ترجمۀاســتاد صالحــی، عــالوه بــر روانــی و 
جــا و الزم، مفهــوم و محتــوای آیــه را بــرای خواننــده بــه درســتی روشــن و آشــکار می ســازد. اینــک 

یم:  ر می شــو ترجمۀآیاتــی از ســورۀ نجــم را بــه عنــوان نمونــه یــادآو
کــه  کــه فــرو شــود. 2.  »بــه نــام خــدای مهرگســتر مهربــان. 1. ســوگند بــه آن ســتاره وقتــی 
گمــراه شــده و نــه بیراهــه رفتــه اســت. 3. و از روی هــوس ســخن  همنشــین شــما ]محّمــد[ نــه 
کــه بــه او می شــود نیســت. 5. آن فرشــتۀپرقدرت او را  یــد. 4. ایــن ]قــرآن[ جــز وحیــی  نمی گو
کــه ]بــه هیــأت اصلــی خــود[ راســت ایســتاد. 7. در  تعلیــم داده اســت. 6. توانمنــِد خردمنــدی 
کــه او در افــق اعلــی بــود. 8. ســپس نزدیــک شــد و فــرود آمــد. 9. تــا ]فاصلــۀاو بــا پیامبــر[  حالــی 
کــرد. 11. آن دل،  کــرد بــه بنــدۀاو آنچــه وحــی  بــه انــدازۀدو کمــان یــا نزدیک تــر شــد. 10. پــس وحــی 
یــد؟ 13. و  آنچــه را دیــد اشــتباه ندیــد. 12. پــس آیــا بــا او بــر ســر آنچــه می بینــد بــه جــدل می پرداز
قطعــًا او را در یــک نــزول دیگــر نیــز دیــد. 14. در کنــار ســدرة المنتهــی ]آخریــن مــرز ســیر فرشــتگان 
کــه ســدره را می پوشــاند  کــه جّنــة المــأوی نــزد آن اســت. 16. آنــگاه  کــه از آن فراتــر نرونــد[. 15. 

کــه می پوشــاند.  آن چیــزی 
17. چشــم ]او[ خطــا ندیــد و از حــّد فــرا نرفــت. 18. بی گمــان، برخــی از بزرگ تریــن آیــات 
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کــه ســومین  ییــد ایــن الت و ُعــّزی، 20. و منــات  ردگارش را دیــد. 19. پــس بــه مــن بگو پــرو
آنهاســت، 21. آیــا پســر از آِن شــما و دختــر از آِن اوســت؟ 22. در ایــن صــورت، ایــن تقســیمی غیر 
کــه شــما و پدرانتــان بــر آن هــا نهاده ایــد  عادالنــه اســت. 23. اینهــا چیــزی نیســت جــز نام هایــی 
و خــدا هیــچ دلیلــی بــرای ]پرســتش[ آن هــا نــازل نکــرده اســت. آنــان جــز از گمــان و هــوای نفــس 
ــت.  ــده اس ــان آم ــان برایش ردگارت ــب پرو ــت از جان ــه هدای ک ــی  ــد، در حال ــروی نمی کنن ــود پی خ

کنــد بــدان دســت یابــد؟ ]هرگــز[.  24. مگــر انســان هرچــه آرزو 

داستان این ترجمه
یــج معــارف اســالمی  یــژه ترو زی انقــالب اســالمی، توّجــه بــه امــور فرهنگــی بــه و پــس از پیــرو
یــن آن بســیار چشــمگیر و گســترده بــود. اســتقبال طــاّلب از مباحــث آیــت اهلل  در ســال های آغاز
صالحــی نجف آبــادی در موضــوع تفســیر، نهــج البالغــه، حدیــث و فقــه در حوزۀعلمیۀقــم در 
مدرســۀفیضّیه و مســجد امــام حســن عســکری امــری قابــل توّجــه بــود. پابه پــای دروس معــارف 
ــته های  ــکیل هس ــه تش ــق ب ــم، موّف ــالمی ق ــات اس ــر تبلیغ ــی، دفت ــوم قرآن ــعۀ عل ــالمی و توس اس
کــه از جملــۀ آنهــا تشــکیل »گــروه علمــی و تفســیر   ــد  گردی ــی  گون گونا تحقیقــی علمــی حــوزوی 

راهنمــا« بــود. 
یــا، از شــماری محّققــان و اســاتید علــوم قرآنــی از جملــه  دســت اندرکاران آن لجنــۀ علمــی پو
ین و نگارش »تفســیر  آیــت اهلل معرفــت و آیــت اهلل صالحــی نجف آبــادی دعــوت کردنــد تــا در تدو
گــروه علمــی »مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن« از وجــود ایــن دو عالــم  راهنمــا« همــکاری نماینــد. 
یــژه  یــن و نــگارش آن اثــر  بــه و برجســته اســتفاده شــایانی نمودنــد. مرحــوم اســتاد صالحــی در تدو

در »مستندســازی« ترجمــه و تفســیر یــاد شــده نقــش کلیدی و اساســی داشــت. 
فراســت  بــه  راهنمــا«  از »تفســیر  از چــاپ هشــت جلــد  پــس  ژه علمــی  پــرو آن  مســئوالن 
ــه  کار مهــم را هــم ب گــردد و ایــن  ــات عرضــه  ــا ترجمۀآی ــد همــراه ب ــری بای کــه چنیــن اث یافتنــد  در
کار ترجمــه را بــا جّدیــت و  یــخ، آقــای صالحــی  گــذار نمودنــد. از  آن تار آیــت اهلل صالحــی وا
گــروه مذکــور  یــل  یرایــش و اصــالح نهایــی تحو پشــتکار تمــام آغــاز تمــام و پــس از اتمــام، بــرای و
یــش همــراه بــا تفســیر راهنمــا از جلــد  داد و آنــان نیــز بــا تغییــرات محســوس و ِاعمــال ســالیق خو
ــوان  ــا عن ــه ب گان ــورت جدا ــه ص ــز ب ــس از آن نی ــد و پ ــر نمودن ــاپ و منتش ــد آن را چ ــه بع ــتم ب هش
کــرده و منتشــر  یــم از طــرف مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن« چــاپ  کر »ترجمــۀ فارســی قــرآن 
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ســاختند.6 
گاهــی هــم جهــت  پــس از اتمــام ترجمــه، اســتاد صالحــی از قــم بــه تهــران هجــرت نمودنــد و 

پیگیــری بحث هــای قرآنــی در »مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن« بــه قــم می آمدنــد. 
ــل  ــدون دخ ــت، ب ــودش می خواس ــه خ ک ــه  ــرآن او - آن گون ــت ترجمۀق ــد داش ــوم قص آن مرح
یرایشــی روی  گــر و ــه چــاپ برســد و ا ــا پانوشــت هایی ب ــه و همــراه ب گان و تصــّرف دیگــران - جدا
یــر نظــر و همســو بــا ســلیقۀخوِد او انجــام پذیــرد. از ایــن رو بــر اســاس شــناخِت  گیــرد ز آن انجــام 
یراســتاری ایــن ترجمــه را بــر عهدۀمــن گذاشــت  کــه از این جانــب داشــت، و تقریبــًا سی ســاله ای 
گــردد.  بینــی مجــّدد ایشــان، حروف چینــی و ســپس آمادۀچــاپ  یرایــش و باز تــا پــس از انجــام و
یرایــش، تغییراتــی جزئــی دادنــد و مــوارد اختالفــی را  کیــف و کــّم و  ایشــان بــا دقــت تمــام در 
ــود  ــه ب ــر یافت ــر تحری ــه در شــش دفت ک ــل نمــوده و تمــام ترجمــه را  ــی تعدی ــس از انجــام مباحثات پ
ــفانه ایشــان دچــار بیمــاری ســختی  کار، متأّس ــان  ــا پای ــان ب ــد. همزم آمادۀحروف چینــی نمودن
یــخ ارتبــاط مــن بــا  گردیدنــد. از آن تار شــدند و مدتــی در بیمارســتان و ســپس منــزل بســتری 

کــه:  ــد  کیــد نمودن ــود و در یکــی از تماس هــای تلفنــی تأ ــه صــورت تلفنــی ب ایشــان بیشــتر ب
یراســتاری شماســت هســتم و بــا یکــی از ناشــران  کــه بــا و در صــدد چــاپ ایــن ترجمــه 
کار  کــه ایــن  کــرده ام و امیــدوارم  ــاره صحبــت  یــر« هــم در ایــن ب کو فرهنگ دوســت »انتشــارات 
کیفّیــت، در صــورت فقــدان مــن نیــز  در آینــده چــاپ شــود. ــا همیــن  ــر  ب ــد و ایــن اث تحّقــق یاب

 تفاوت های این ترجمه با ترجمة چاپ »مرکز فرهنگ و معارف قرآن«
کــه اصــل ایــن دو ترجمــه از مرحــوم آیــت اهلل صالحــی نجف آبــادی اســت، ولــی  هرچنــد 

میــان ایــن دو نســخه تفاوت هــای چشــمگیری وجــود دارد: 
اســتاد  جنــاب  یــن  مرحلۀآغاز کار  معــارف،  و  فرهنــگ  مرکــز  ترجمۀقــرآِن  یکــم:  تفــاوت 
کار ایشــان در  صالحــی در زمینــۀ ترجمــۀ قــرآن اســت. ولــی ترجمۀکنونــی، محصــول مرحلــۀدوم 

ــا تجدیدنظــر آن مرحــوم اســت.  ــوأم ب ــر  و ت کــه طبعــًا دقیق ت ــاره اســت  ــن ب ای
ــا  یراســتاران ارجمنــد، ب تفــاوت دوم: ترجمۀچــاپ آن مرکــز، مــورد اعمــال نظــر شــماری از و
کــه  کــه در مــواردی بــا نظــر نهایــی مترجــم همخوانــی نــدارد. در صورتــی  شــیوۀآنان می باشــد 
ــر نظــر  ی ــا نظــر مترجــم و ز یرایــش این جانــب، همخــوان و همســو هماهنــگ ب ــا و ترجمۀکنونــی ب

گرفتــه اســت.  ایشــان انجــام 
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در  حّتــی  کتــاب،  جلــد  روی  مترجــم،  از  نامــی  نامبــرده،  ترجمــۀ  در  ســوم:  تفــاوت 
و  جلــد  روی  در  مترجــم  نــام  چــاپ،  ایــن  در  اّمــا  نمی شــود!!!  دیــده  شناســنامۀکتاب 
ــگ و  ــز فرهن ــی »مرک ــۀ علم ــای لجن ــه تالش ه ــت. البت ــده اس ــر ش ــنامۀکتاب ذک صفحۀشناس
گرفتــه، درخــوِر ســپاس و  کــه در چهارچــوب طرح هــای پژوهشــی آن مرکــز انجــام  معــارف قــرآن« 

فــراوان اســت. قدردانــی 
ــی  ــدارد. در حال ــه توضیحــات پانوشــتی وجــود ن تفــاوت چهــارم: در ترجمۀمذکــور هیچ گون
یســت مــورد توضیحــات الزم و مفیــد در پانوشــت ها وجــود دارد  کــه در ایــن ترجمــه بیــش از دو
یــای دّقــِت نظــر مترجــم و اهتمــام او بــر  ارائــه مفهــوم صحیــح هــر  آیــه در کار ترجمــه اســت. کــه گو

 
نمونه های از تفاوت معنایی در دو نسخه ترجمه

ــٍس َمــا َعِمَلــْت ِمــْن َخْيــٍر ُمْحَضــًرا َوَمــا َعِمَلــْت ِمــْن 
ْ

 َنف
ُ

نمونــۀ 1. ســورۀآل عمــران، آیــۀ30: >َيــْوَم َتِجــُد ُكّل
َمــًدا َبِعيــًدا < کــه در نســخۀاّول چنیــن ترجمــه شــده اســت: 

َ
 َبْيَنَهــا َوَبْيَنــُه أ

َ
ّن

َ
 َلــْو أ

ُ
ُســوٍء َتــَوّد

»]یــاد کــن[ روزی را کــه هــر کســی هــر کار خیــری انجــام داده اســت آن را حاضــر شــده می یابــد، و 
هــر کار بــدی مرتکــب شــده اســت آرزو می کنــد کــه کاش میــان او و آن ]کار بــد[ فاصلــه ای دور بــود«. 
ــْت« در هــر دو جملــه، همــان »نفــس« اســت، 

َ
یــرا فاعــِل »مــا َعِمل ایــن ترجمــه نادرســت اســت؛ ز

 َبيَنهــا ... < را بــه ماقبــل آن عطــف نمــوده و ضمیــر 
َ

ّن
َ
 َلــْو أ

ُ
و واو عطــف، جملۀ>مــا َعِمَلــْت ِمــْن ُســوٍء َتــَوّد

ــد،  ــه نفــس برمی گردن « و همچنیــن ضمیــر »هــا« در »َبیَنهــا« کــه ب ــَوّدُ ــث در »ّتِجــُد« و »َت مســتتر مؤّن
گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه در روز قیامــت هــر کســی هــم اعمال خــود را می بیند و هــم اعمال بد 
خــود را )الزلزلــة، 99/ 7 – 8( نــه این کــه تنهــا اعمــال خــوب خــود را ببینــد ولــی بــد خویــش را نبینــد آن گونــه 
کــه از ظاهــر ترجمۀمزبــور اســتفاده می شــود. بــه هــر حــال ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن 
اســت: »]یــاد کــن[ روزی را کــه هــر کســی آنچــه از خوبــی و بــدی انجــام داده اســت، ]همــه را[ حاضــر 
شــده می یابــد ]و[ آرزو می کنــد کاش میــان و آن ]کارهــای بــدش[ فاصلــه ای دور بــود و خــدا شــما را از 

]نافرمانــی[ خــودش برحــذر مــی دارد، و خــدا بــه بندگانــش بســیار مهــرورز اســت«.
ميَن<. کــه  ــَن اْلَماِئَكــِة ُمَســّوِ ُكــْم ِبَخْمَســِة آالٍف ِم ــْم َرّبُ نمونــۀ 2. ســورۀآل عمــران، آیــۀ125: >يْمِدْدُك
چنیــن ترجمــه شــده اســت: »پرورودگارتــان بــا پنج هزار فرشــتۀ نشــاندار به شــما کمک خواهد کــرد«. 
میَن« در ترجمۀاین آیه آمده، نادرســت اســت، زیرا این کلمه، اســم  معادلی که برای کلمۀ»ُمَســّوِ
فاعــل اســت نــه مفعــول! ترجمــه صحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »پروردگارتــان بــا پنــج هــزار 
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فرشتۀنشــان گذار شــما را یــاری خواهــد کرد«. 
طبرســی در تفســیر »جامع الجوامع« گوید: فرشــتگان در جنگ بدر، مناطق عملیاتی جنگ را 

بــرای رهنمــود مجاهــدان اســالم نشــانه گذاری می کردنــد تــا آنــان در موضع پیــروزی قــرار گیرند. 
ــا<. کــه چنیــن ترجمــه 

ً
ُهــوَن َحِديث

َ
ق

ْ
ــْوِم اَل َيــَكاُدوَن َيف

َ
َمــاِل َهــُؤاَلِء اْلق

َ
نمونــۀ 3. سورۀنســاء، آیــۀ78: >ف

شــده اســت: »ایــن قــوم را چیســت کــه نزدیــک اســت هیــچ ســختی را درک نکننــد«. 
فظــی ترجمــه کــردن، تناســب چندانــی بــا نثــر مرحــوم آیــت اهلل صالحــی 

ّ
این گونــه آیــه را تحت الل

نجف آبــادی نــدارد. ترجمــۀ کامــل آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »هرجــا کــه باشــید شــما را مــرگ 
ــزد  ــن از ن ــد: ای ــد، می گوین ــان رس ــه آن ــری ب ــر خی ــید. و اگ ــتوار باش ــای اس ــه در دژه ــد، اگرچ در می یاب
خداســت، و اگــر گزنــدی بــه آنــان رســد، می گوینــد: ایــن از نــزد  توســت. بگــو: همــه از نــزد خداســت. 

پــس ایــن قــوم را چــه شــده اســت کــه نمی خواهنــد هیــچ ســخنی را بفهمنــد«؟!
ذيــَن َظَلُمــوا< کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »پــس 

َ
ــْوِم اّل

َ
ِطــَع داِبــُر اْلق

ُ
ق

َ
نمونــۀ 4. ســورۀانعام، آیــۀ45: >ف

فظــی نامفهوم و ســؤال 
ّ
دنبالــۀ گروهــی کــه ســتم کردنــد قطــع شــد«. روشــن اســت که ایــن ترجمۀ تحت الل

 بــر  انگیز  اســت! 
ترجمــه دقیــق آن در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »آنــگاه ریشــۀ آن گروهــی کــه ســتم کردنــد بریــده 

شــد«. 
ْعــداَء<. کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »پس 

َ
ــِمْت ِبــی اأْل

ْ
ــا ُتش

َ
نمونــۀ 5. ســورۀاعراف، آیــۀ150: >ف

دشــمنان را بــه شــماتت مــن وادار مکــن«. در ایــن ترجمه، مفهوم »اشــمات« به درســتی روشــن نشــده 
اســت. در صورتــی کــه ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »بنابرایــن، مــرا دشمن شــاد 

مکن«. 
يــَر َتْخســيٍر<. کــه چنیــن ترجمه شــده اســت: »جز  بر 

َ
مــا َتزيُدوَننــى  غ

َ
نمونــۀ 6. ســورۀهود، آیــۀ63: >ف

خســارت مــن نمی افزایید«. 
کــه گویــی  کــه نقــل قــول حضــرت صالــح نبــی)ع( اســت، بــه گونــه ای ترجمــه شــده  ایــن آیــه 
آن حضــرت خاســر بــوده و قومــش نیــز  بــر خســران او افزوده انــد! یعنــی کلمۀ»َتْخســيٍر« را اشــتباهًا 

دانســته اند!  »َتْخســیری« 
در صورتی که ترجمۀصحیح آیه چنین است: »و مرا جز  زیان نمی افزایید«. 

ْنهاُكــْم َعْنــُه<. کــه چنیــن ترجمه شــده 
َ
ُكــْم ِإلــى  مــا أ

َ
خاِلف

ُ
ْن أ

َ
ريــُد أ

ُ
نمونــۀ 7. ســورۀهود، آیــۀ88: >َو مــا أ

است: 
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»و من نمی خواهم آنچه که شما را از آن نهی می کنم، خود مرتکب شوم«.
در صورتــی کــه در ایــن چــاپ گویاتــر  ترجمــه شــده اســت: »و مــن نمی خواهــم در مــورد آنچــه شــما 

را از آن بــاز مــی دارم بــا شــما ناســازگاری ورزم«.
تيُكمــا َطعــاٌم ُتْرَزقاِنــِه<. کــه چنیــن ترجمه شــده اســت: 

ْ
ــاَل اَليأ

َ
نمونــۀ 8. سورۀیوســف، آیــۀ37: >ق

یوســف گفــت: هیــچ طعامــی کــه زرِق شماســت برای تــان نمی آورنــد«. 
ــه صــورت مفعــول ترجمــه شــده  می بینیــم کــه در ایــن ترجمــه »طعــاٌم« کــه فاعــل »یأتــی« اســت ب
اســت! در صورتــی کــه ترجمــه صحیــح آیــه در این چاپ چنین اســت: »خوراکی که روزی شــما ســازند 

بــه شــما نرســد«. 
نمونــۀ 9. سورۀیوســف، آیــۀ61: >قاُلــوا َســُنراِوُد َعْنــُه<. کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »گفتنــد:  بــه 

زودی بــا پــدرش مــراوده می کنیــم«. 
در صورتــی کــه ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »گفتنــد: او را بــا ترفنــد از پــدرش 
خواهیــم خواســت«. توضیــح: »راَوُد َعْنــُه«: یعنــی چیــزی را بــا فریــب و ترفنــد از او درخواســت نمــود.

َكذِلــَك َنْجــِزی  ُهــَو َجــزاُؤُه 
َ

نمونــۀ 10. سورۀیوســف، آیــۀ75: >قاُلــوا َجــزاُؤُه َمــْن ُوِجــَد فــى  َرْحِلــِه ف
اِلميــَن<. کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »گفتنــد: ســزای آن، ]بــرده شــدِن[ کســی اســت کــه جــام 

َ
الّظ

ُهــَو 
َ

را در بــار او یافــت شــود. مــا ســتمکاران را این گونــه ســزا می دهیــم«. در ایــن ترجمــه، ترجمۀجملۀ»ف
َجــزاُؤُه« از قلــم افتــاده اســت. 

در صورتــی کــه ترجمۀکامــل آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »گفتند: کیفــر آن ]چنین اســت[ هر 
کــس ]جــام شــاه[ در بــار وی پیــدا شــود، کیفــرش خــوِد اوســت ]کــه بــه بردگــی صاحب جــام درآیــد[«. 

نمونــۀ 11. ســورۀابراهیم، آیــۀ46: >َو ِإْن كاَن َمْكُرُهــْم ِلَتــُزوَل ِمْنــُه اْلِجبــاُل<. کــه چنیــن ترجمــه شــده 
اســت: »هرچنــد نیرنگ شــان کوه هــا از جــا کنــده شــود«. 

این ترجمه نادرست است؛ زیرا »ِإْن« در این جا نافیه است نه وصلیه.7 
در صورتــی کــه ترجمــه صحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت: »و نیرنگ شــان چنــان نبــود کــه 
کوه هــا از آن از جــای برآینــد«. در پانوشــت نیــز بــه عنــوان توضیــح آیــه چنیــن آمــده اســت: »مــراد آیه این 
اســت کــه آنــان بــا همۀنیرنگــی کــه بــه کار بردنــد، نیرنگ شــان بــر پایــه ای نبــود که بــه ســبب آن، کوه ها 

یعنــی: نشــانه ها و معجــزات بــزرگ الهــی از جــای برآینــد و بــه هــم بریزنــد«. 
« بــه صــورت 

َ
نکتــه: اگــر فرضــًا »ِإْن« در این جــا مخّففــه از مثّقلــه یــا وصلّیــه می بــود، الم در »ِلَتــُزول

مفتــوح در می آمــد و حــال آن کــه مکســور اســت و همیــن خــود گــواه بــر نافیــه بــودن »ِإْن« می باشــد. 
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ُبــورًا<. کــه چنیــن 
ُ
نيــَن َدَعــْوا ُهناِلــَك ث ّرَ

َ
ــوا ِمْنهــا َمكانــًا َضيقــًا ُمق

ُ
ْلق

ُ
نمونــۀ 12. ســورۀفرقان، آیــۀ13: >َو ِإذا أ

ترجمه شــده اســت: »و هنگامی که آنان در حالی که دست هایشــان به گردن بســته شــده اســت به 
جایــی تنــگ از آن افکنــده شــوند، در آنجــا درخواســت هالکــت می کننــد«. 

نيــَن« از »مصــدر« »تقریــن« بــه معنــای »بــه شــدت بســتن« و »ســخت بنــد بــر نهــادن« اســت.  ّرَ
َ

» ُمق
ترجمــه دقیق تــر آیــه کــه در ایــن چــاپ آمــده چنیــن اســت: »و چــون آنــان را در جایــی تنــگ از آن ]آتــش 
کــه بــه ســختی بســته شــده اند در آنجــا فغــان بــه درخواســت نابــودی  ســوزان[ دراندازنــد در حالــی 

]خویــش[ خواهنــد«. 
مــا َتْســَتطيُعوَن َصْرفــًا َو ال َنْصــرًا<. کــه 

َ
ــوَن ف وُل

ُ
ــْم ِبمــا َتق ُبوُك

َّ
ــْد َكذ

َ
ق

َ
نمونــۀ 13. ســورۀفرقان، آیــۀ19: >ف

چنین ترجمه شــده اســت: »اینک ]معبودان شــما[ ســخن شــما را تکذیب کردند، پس نه می توانید 
]عــذاب را از خــود[ دور بگردانیــد و نــه کمکــی بگیریــد«. 

یــد، نــه این کــه یاری  مــراد از »َو ال َنْصــرًا« ایــن اســت کــه شــما تــوان یــاری دادِن خــود یــا دیگــری را ندار
بگیریــد. بنابرایــن ترجمــه صحیــح آیــه همان گونــه کــه در ایــن چــاپ آمــده، چنیــن اســت: »بی گمــان 
ــه می توانیــد ]عذابــی را از خــود[ دور  ــان کردنــد، پــس ن ]معبــودان شــما[ آنچــه می گفتیــد، تکذیب ت

بگردانیــد و نــه ]خــود و یــا دیگــری را[ یــاری دهیــد«.
ــی  ــتاد صالح ــرت اس ــده از ترجمۀحض ــاد ش ــز ی ــی مرک ــای ویرایش ــه لغزش ه ــۀ 14. از جمل نمون
ْوِليــاَء 

َ
ــْم أ ُك ی َو َعُدّوَ وا َعــُدّوِ

ُ
ِخــذ

َ
ذيــَن آَمُنــوا ال َتّت

َ
يَهــا اّل

َ
نجف آبــادی، آیــۀ اول ســورۀ ممتحنــه اســت: >يــا أ

<. کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »ای کســانی  ــُروا ِبمــا جاَءُكــْم ِمــَن اْلَحــّقِ
َ

ــْد َكف
َ

ِة َو ق
َ

ــوَن ِإَليِهــْم ِباْلَمــَوّد
ُ

ُتْلق
کــه ایمــان  آورده ایــد، دشــمنان مــن و دشــمنان خــود را بــه دوســتی بــر مگیریــد کــه بــا آنــان طــرح مــوّدت 

بیفکنیــد، در صورتــی کــه آنــان بــه حقیقتــی کــه بــرای شــما آمــده اســت، کفــر ورزیده انــد ...«. 
وا« جواب 

ُ
ِخــذ

َ
وَن« را ماننــد »ال َتّت

ُ
اشــکال ایــن ترجمــه این اســت که ویراســتاران محترم، فعــِل »ُتْلق

ــوَن«! در حالــی 
ُ

ــوا« می آمــد نــه »ُتْلق
ُ

نــدا دانســته اند! کــه اگــر چنیــن بــود، می بایســت بــه صــورت »ُتْلق
وا« اســت. و همچنیــن »َعــُدّو« کــه مفــرد اســت بــه صورت 

ُ
ِخــذ

َ
ــوَن« حــال از فاعــِل »ال َتّت

ُ
کــه جملــۀ »ُتْلق

ْوِلياَء« تنها دوســتی محض نیســت؛ زیرا معادل دقیق »دوســت« و »دوســتان« »حبیب« 
َ
جمع، و » أ

ْوِلياَء« 
َ
ِحّبــاُءه< )المائــدة، 5/ 18(، ولــی مــراد از » أ

َ
ْبنــاُء اهَّلل و أ

َ
ِحّبــاء« اســت. چنان کــه می فرمایــد: >َو َنْحــُن أ

َ
و »أ

در این گونــه مــوارد »دوســتانی هســتند کــه پیمــان یــاری و پشــتیبانی با آن ها بســته شــده اســت«. 
پــس این کــه می فرمایــد: »أهــل کتــاب و نصــارا را بــه والیــت مگیریــد« )المائــدة، 5/ 51(، و همچنیــن 
می فرمایــد: »أهــل کتــاب و کافــران کــه بــه والیــت نگیریــد« )المائــدة، 5/ 57(، و در ایــن آیــه هــم می فرماید: 
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دشــمن مــن و دشــمن خودتــان را بــه والیــت نگیریــد، مــراد از چنیــن والیتــی، تنهــا دوســتی محــض 
نیســت، بلکــه مــراد از آن »دوســتی ملتــزم بــه یاری رســانی« اســت نــه آن کــه می خواســتند مثــاًل  أهــل 
 »عقــد والیــت« بــه عنــوان »قــرارداد 

ً
کتــاب و یــا کافــران و مشــرکان را سرپرســت خــود قــرار دهنــد! اصــوال

دوســتی و تعّهــد بــه یاری رســانی« در میــان قــوم عــرب امــری معمــول و مرســوم بــوده اســت. بنابرایــن 
ْوليــاء« در این گونــه مــوارد »دوســتان ملتــزم بــه یاری رســانی« می باشــد. 

َ
مــراد از »أ

حــال ترجمــه صحیــح و دقیــق آیــه، در ایــن چــاپ چنیــن آمــده اســت: »ای کســانی کــه ایمــان 
آورده ایــد، دشــمن مــن و دشــمن خــود را دوســتان ]ملتــزم بــه یاری رســانی[ مگیریــد؛ ]شــما[ با آنــان طرح 
مهــرورزی می افکنیــد در حالــی کــه آن هــا بــه آن حّقــی که برای شــما آمده اســت، کفــر ورزیده انــد ...«. 
َطــَرْت< کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »آنــگاه کــه 

َ
ــماُء اْنف ا الّسَ

َ
نمونــۀ 15. ســورۀانفطار، آیــۀ1: >ِإذ

َطــَرْت« بــه صــورت مجهــول ترجمــه شــده 
َ

آســمان شــکافته شــود«. در ایــن ترجمــه، فعــِل معلــوِم  »اْنف
اســت! در صورتــی کــه ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چاپ چنین اســت: »آنگاه که آســمان بشــکافد«. 
در پانوشــت هــم بــه عنــوان توضیــح، چنیــن آمــده اســت: بایــد دانســت کــه در هشــت جــا فعــل 
ماضــی، در معنــای مضــارع بــه کار مــی رود، از جملــه: آنــگاه کــه بعــد از »ِإذا« بیایــد کــه در این جــا نیــز 

چنین اســت. 

معنی ماضی، مضارع می شود در هشت جا
بعــد لفـظ حیـث، دیـگر در پــی موصـول دان
بعد همزه سوی ماضی چون که َاْم واقع شود

کالم ابتدا عـطـِف ماضـی بـر مـضارع یا 
بعد حرف شرط باشد یا مگر جملۀدعا

ما 8
ّ
ُکل که باشـد بـعد لفـظ  نـیز آن مـاضی 

نمونه هایی از پانوشت های مترجم
از  اســت:  آمــده  چنیــن  دربارۀ»صابئیــن«  بقــره  ســورۀ  از  آیــۀ62  ترجمــۀ  پانوشــت  در   .1
کــه آنــان ماننــد  گفــت  کــه دربارۀ»صابئــان« ارائــه شــده، می تــوان  مجموعۀاقــوال مختلفــی 
ز قیامــت هســتند و ماننــد یهــود و نصــارا و  پیــروان ادیــان آســمانی دیگــر معتقــد بــه خــدا و رو
کتــاب می باشــند. البتــه آییــن آنــان هرچنــد در اصــل توحیــدی بــوده، ولــی بــه  مجــوس، أهــل 

ر زمــان دچــار انحرافاتــی شــده اســت.  مــرو
 اهَّلِل< چنیــن آمــده اســت: مــراد از 

َ
2. در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ138 از ســورۀبقره دربارۀ>ِصْبَغــة

گرایــش بــه  کــه انســان را از رنــِگ بت پرســتی و  »رنــگ الهــی« رنــگ ایمــان خالصانۀدیــن اوســت 
ر می ســازد.  آن، دو
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3. در پانوشــت ترجمۀآیــۀ187 از ســورۀ بقــره چنیــن آمــده اســت: در تفســیر ایــن آیــه بــا 
گــون آن، میــان مفســران اختــالف نظــر وجــود دارد. ترجمۀفــوق بــر   گونا توّجــه بــه شــأن نزول هــای 

کــه اجتهــادًا  آن را پذیرفتــه ام.9  اســاس یکــی از  آن هاســت 
4. در پانوشــت آیــۀ193 از ســورۀ بقــره چنیــن آمــده اســت: مــراد از »رفــع فتنــه« در این جــا 
فروخوابانــدن آشــوب و ناامنــی و بــال و عــذاب و دفــع سلطۀمشــرکان اســت و »دیــن« نیــز در این جــا 
کــه آن قــدر بــا مشــرکان بجنگیــد  بــه معنــای »اطاعــت و عبــادت« اســت. مقصــود آیــه ایــن اســت 
تــا ســلطۀآنان بــر شــما مســلمانان قطــع شــود و طاعــت و عبــادت شــما نیــز در محدودۀقانــون خــدا 

شــکل پذیــرد نــه در چهارچوبۀقانــون مشــرکان. 
ــوا َليــَس  5. در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ75 از ســورۀ آل عمــران چنیــن آمــده اســت: مــراد از >قاُل
کــه از نــژاد  کــه یهودیــان می گفتنــد: »اّمییــن« یعنــی: کســانی  ييــَن َســبيٌل< ایــن اســت  ّمِ

ُ
َعَلينــا ِفــى اأْل

اســرائیل نیســتند و از درس ناخوانــدگان عرب انــد، آنــان را بــه رســمیت نمی شناســیم. بنابرایــن 
کنیــم.  کــه هرگونــه خواســتیم بــا آن برخــورد  هیــچ راهــی بــر نکوهــش مــا نیســت 

کلمــۀ »ِإناثــًا« چنیــن آمــده اســت:  6. در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ117 از سورۀنســاء در توضیــح 
ینــت  مشــرکان، بت هــا را »انــاث« یعنــی: »دختــران« می خواندنــد. چــون آن هــا را ماننــد دختــران ز
کــه  گفته انــد: دختــر نامیــدن بت هــا بــه خاطــر ناتوانــی و بی اثــر بــودن آنهاســت  می دادنــد. و برخــی 

قــدرت دفــاع از خــود را نداشــتند«.
ــۀ142 از سورۀنســاء چنیــن آمــده اســت: »مــراد از این کــه منافقــان  7. در پانوشــت ترجمۀآی
کفــر خــود  کــه آنــان ایمــان خــود را بــه پیامبــر)ص( اظهــار ولــی  خــدا را فریــب می دهنــد، آن اســت 
را از او پنهــان می کردنــد. و خیانــت بــه پیامبــر)ص( در واقــع خیانــت بــه خــدا محســوب می شــود. 
کــه خــدا آن هــا را بــه ســبب فریبــکاری و  و مــراد از این کــه خــدا آنــان را فریــب می دهــد آن اســت 

ب اســت. نفاقشــان مجــازات می کنــد و ایــن از  بــاب اطــالق ســبب و  ارادۀ مســّبِ

سخن پایانی در وصف این ترجمه
گاهــی یافتــن  گــرو دل ســپردن و آ یــم در  کر کامیابــی واقعــی از مفاهیــم و محتــوای آیــات قــرآن 

از زبــان و مفاهیــم واالی آن اســت. بــه قــول اقبــال الهــوری: 
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یستن گر تو می خواهی مسلمان ز
کتاب از تالوت برتو حق دارد 

یستن نیست ممکن جز به قرآن ز
که می خواهی بیاب کامی  تو از او 

ــاِب  کت ــزرگ  ــن ب ــی ای ــارِف غن ــته از مع ــته و شایس ــرداری بایس ــزان بهره ب ــه می ک ــت  ــح اس پرواض
کننــدگان قــرآن از ابعــاد جامــع آن دارد.  آســمانی، بســتگی بــه مقــدار شــناخت الزم تــالوت 
گاهــی دادن مــردم بــه حقایــق آن نبایــد نادیــده  در ایــن میــان نقــش یــک ترجمۀموّفــق را در آ
یــژه آن کــه ترجمــه ای بــه زبــان قــوم و پذیرفتــه شــده از ســوی همــگان از جهــت  انگاشــت. بــه و

یایــی، روانــی و دلنشــینی درخــور طبــع آنــان باشــد.  گو رســایی، 
بــا توّجــه بــه این کــه فــّنِ ترجمۀقــرآن یکــی از فنــون پــر ارج و اعتبــار علــوم قرآنــی در مقــام عرضــۀ 
گوِن مردمان  فشــرده محتــوا و مفاهیــم آن در قالــب »زبــان مقصد« بــرای دارندگان زبان هــای گونا
کــه زمینۀبهره بــرداری از ایــن اثــر عظیــم  کــی بــا ملّیت هــا و فرهنگ هــای متنــّوع آن اســت  کــرۀ خا
و بی ماننــد را فراهــم می ســازد. ترجمۀاســتاد محّقــق مرحــوم آیــت اهلل صالحــی نجف آبــادی در 
میــان ده هــا ترجمۀنفیــس قرآنــی، اثــری برجســته و مانــدگار بــرای ایــن نســل و الگویــی در آییــن 
یســان ایرانــی، پیــش از هــر  ترجمه پژوهــی بــرای دیگــر نســل ها خواهــد بــود. و این چنیــن فارسی نو
یبــا  کــه ترجمــان وحــی الهــی در قالــب ز گردانیده انــد  یــش  زبــان دیگــر ایــن افتخــار را نصیــب خو
و دل پذیــر زبــان خــود باشــند. در پایــان ضمــن تشــکر فــراوان از ناشــر فرهنگ دوســت و فرهیختــه 

ــو درجــات اخــروی مرحــوم مترجــم را از خــدای یکتــای بنده نــواز مســئلت دارم. 
ّ
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