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 پژوهشگران توجه مورد وحیانی، کتاب این اهمیت دلیل به همواره کریم قرآن گوناگون هایبهجن در مطالعه :چکیده

ارائه اما  .است آن از روان و گویا ترجمه یک ارائه زبان، عرب غیر برای قرآن فهم نخست گام .است بوده مسلمان

کریم به طوری که پاسخگوی حال مخاطبان که عموم مردم اند، باشد، هنوز محقق  ترجمه ای در حد و اندازه قرآن

 ها نارسایی با نیز جهاتی از و موفق هایی جنبه در و گرفته صورت فارسی به قرآن از متعددی های ترجمه .نشده است

 الفاظ از کمتر استفاده جاز،ای .دکر اشاره مجتبوی الدین جالل ترجمه به توان می جمله از که است همراه اشتباهاتی و

 و روایی منابع از استفاده تفسیر، با ترجمه اختالط از جلوگیری پیشین، های ترجمه های کاستی از دوری عربی،

 در و مهجور واژگان از استفاده متن، به مترجم فراوان تعهد مقابل، در .است آن امتیازهای از خوب ویرایش و تفسیری

 و فنی های آسیب از برخی مقاله این در .آید می حساب به آن های ضعف از آیات، از اهاشتب برگردان موارد برخی

شوایی نثر، معادل یابی، ساختار نحوی و  "با توجه به معیارهایی چون میزان موفقیت مترجم در  مذکور اثر علمی

  .است گرفته قرار بررسی مورد بقره سوره در نمونه عنوان به ،"صرفی و بالغی، فهم درست یا نادرست معانی و مفاهیم

 بقره سوره  مجتبوی، قرآن، نقد، ترجمه،  :کلیدی های واژه
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 مقدمه

 در )معاصر دوران خوب های ترجمه از ،2731سال در کریم قرآن از(اهلل رحمه)مجتبوی الدین جالل سید دکتر آقای جناب ترجمه

 به کریم قرآن ترجمه .است داشته متن با ترجمه همگامی و دقت رعایت بر بسیاری تاکید که آید می شمار به( ها ترجمه دیگر با مقایسه

 اثر .دهد ارائه آن از عیب بی ترجمه تواند نمی تنهایی به باشد، توانا مترجم هم قدر هر و دارد خاصی حساسیت آن های پیچیدگی دلیل

 به مقدس متون ترجمه و عام طور به ترجمه نقد .نیست نقد قابل اردازمو خالی دارد که هایی مزیت کنار در نیز مجتبوی دکتر مرحوم

 زمینه در .ضروریست مسلمانان، آسمانی کتاب عنوان به کریم قرآن گوناگون های جنبه در مطالعه .دارد فراوانی اهمیت خاص، طور

 ادعا بتوان شاید و طلبد می بیشتر تحقیق و بررسی هم باز گرفته صورت آن در که هایی تالش همه وجود با فارسی زبان به قرآن ترجمه

 مطالعاتی چنین تردید بی .است نشده محقق هنوز باشد، زبان فارسی مخاطبان نیازهای همه پاسخگوی که قرآن از ای ترجمه ارائه کرد

 شناسی آسیب و پیشینیان ایه تجربه از گیری بهره با آتی مترجمان و کند فراهم رسا و کامل ترجمه یک ارائه برای را زمینه تواند می

  .دهند ارائه عظمت با کتاب آن اهمیت حد در تر کامل ای ترجمه بود خواهند قادر ها آن کار

 الی البه در کل طور به اما .است سابقه بی ـ گرفت صورت که جستجوهایی طبق ـ تاکنون مجتبوی دکتر از قرآن ترجمه موردی بررسی

 استاد قرآن ترجمه با" :است جمله آن از که است، رفته آن موارد از برخی به اشاراتی آمده عمل هب قرآن های ترجمه از که هایی نقد

 حاضر مقاله در نیز آثار این از مواردی در که  تقیه حسن محمد از "کریم قرآن ترجمه ای مقابله نقد" و حسینی موسوی از "مجتبوی

 و لفظ صحیح انتقال در توفیق میزان رسایی، لحاظ به مجتبوی ترجمه آن انتهای تا رهبق سوره ابتدای از مقاله این در .ایم کرده استفاده

 معیارهای اساس بر بالغی و نحوی مباحث رعایت در دقت و ها یابی معادل در مانوس الفاظ از استفاده میزان ترجمه، فنون رعایت معنی،

 در و بررسی و نقد آنگاه شده، نقل مجتبوی استاد ترجمه سپس و شده ذکر نظر مورد آیه ابتدا .ستا گرفته قرار نقد مورد ترجمه، فن

 تحقیقانی چنین از هدف باید گفت .به دلیل اقتضای مقاله ، تمام آیه مربوطه را ذکر نکرده ایم  .است شده ارائه پیشنهادی ترجمه پایان

 ترجمه تکامل جهت در گامی برداشتن مقصود بلکه تنیس مترجمان ترجمه اعتبار از کاستن و ها تالش دادن نشان رنگ کم وجه هیچ به

  .نیست پذیر امکان ها ترجمه شناسی آسیب و بررسی و نقد بدون هدفی چنین تحقق و است کریم قرآن
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 مجتبوی الدین جالل

 و ابتدایی تحصیالت از پس .درگذشت 2731 سال در و آمد دنیا به تهران در 2733 سال در مجتبوی الدین جالل سید

 و لیسانس فوق دوره 2773 سال در سپس .شد پذیرفته تهران دانشگاه تربیتی علوم و فلسفه رشته در 2773 سال در طهمتوس

 فلسفه در خدا " عنوان با خود نامه پایان از دفاع با 2735 سال در و نمود آغاز بود، پیوسته زمان آن در که را خود دکتری

 از تهران، دانشگاه در تحصیل مدت طول در او .شد تهران دانشگاه از فلسفه دکتری درجه اخذ به موفق "سینا ابن و ارسطو

 از پس و نمود استفاده مهدوی یحیی و صدیق عیسی عصار، کاظم محمد تونی، فاضل حسین محمد همچون اساتیدی درس

 ادبیات دانشکده ریاست لسا 9 مدت به تدریس با زمان هم وی .نمود تدریس به شروع تهران دانشگاه در استاد عنوان به مدتی

 دانشجویان تربیت و تدریس به عمر پایان تا و شد نائل استادی درجه به 2751 سال در او .بود دارد عهده را انسانی علوم و

 و ترجمه نیز مجتبوی استاد آثار از یکیایشان آثار متعددی در زمینه فلسفه از خود به یادگار گذاشته است و  .تداش اشتغال

 مرداد هشتم در وی .است شده چاپ 2731 سال در و شده ویرایش ولی حسین استاد توسط که است کریم آنقر توضیح

 .درگذشت 2731

  فارسی زبان به کریم قرآن ترجمه تحول سیر

 نیز فارسی سلمان ترجمه درباره .است فارسی سلمان نمود، پارسی به کریم قرآن ترجمه به اقدام که کسی اولین موجود مصادر طبق  

 لغت اهل تا دیگر زبانی به باشد ترجمه را قرآن که بود ناچار :نویسد می زمینه این در التراجم تاج تفسیر در اسفراینی .است متفاوت گفتار

 دستوریـ  وسلم وآله علیه اهلل صل ـ مصطفی از فارسی سلمان که بود معنا این بهر از و شود، حاصل بدان ایشان ترهیب و بدانند را آن

 آن زیر اندر آن پارسی و بنبشت قرآن وی که اند گفته چنین .داد دستوری را وی نویسد، خویش قوم به پارسی به قرآن تا استخو

 که که شده عنوان نیز مصادر برخی در ( 1/2 ج2736اسفراینی،) .(محمد علی انرل الذی القرآن هذا: بنبشت آن آخر به آنگاه بنبشت

 .است کرده ترجمه فارسی به را فاتحه سوره فقط سلمان

 قران از متعددی های ترجمه بعدی های قرن در .کرد می تفسیر فارسی به قرآن جاحظ، گفته بنابه نیز( ق166م)اسواری سیار بن موسی

 الخواص ترجمه گازر، تفسیر رازی، ابوالفتوح ترجمه میبدی، االسرار کشف طبری، تفسیر ترجمه ها آن میان از که گرفت صورت کریم

  .اند بوده تاثیرگذار بعدی های ترجمه در و گرفته قرار توجه مورد ها ترجمه دیگر از بیشتر که آن خالصه و الصادقین منهج ای، وارهز
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 شده عرضه تحقیق و علم عالم به محققان سوی از جدید ترجمه ها ده و شده جدی توجه قرآن فارسی ترجمه به اخیر سال پنجاه در

 این در متعددی مقاالت و کرده توجه کریم قرآن ترجمه مباحث به نشریات و گرفته رونق نیز ها ترجمه این ارزیابی و نقد آن تبع به .است

 :شود می ذکر کریم قرآن فارسی های ترجمه درباره شده منتشر مقاالت و ها شناسی کتاب از برخی اینجا در .اند نموده منتشر زمینه

 2736 بهمن5 ،111 ش هجدهم، سال سروش، ویا،پ حسن: قرآن فارسی هایترجمه در سیری

 1175 ش ابرار، پویا، حسن کریم، قرآن هایترجمه بر مروری ـ

 2731 اسفند ،5 ش سوم، سال وحی، ترجمان حجت، هادی: کریم قرآن فارسی هایترجمه نقد تاریخچه ـ

 2735 شهریور ،2 ش اول، لسا وحی، ترجمان انصاری، رضا محمد :فارسی زبان به قرآن ترجمه سیر بر نگرشی ـ

 .321ـ333 ص ،2731 مشرق، نشر مرکز تهران )کریم قرآن نامه ویژه( همشهری خرمشاهی، الدین بهاء :قرآن جدید هایترجمه بررسی ـ

 2735 زمستان جاویدان، انتشارات تهران، ،2چ شط، خاطره در خرمشاهی، الدین بهاء :قرآن جدید هایترجمه باره در وگوگفت ـ

 ص ،2736 اردیبهشت 27 ،952 ش چهارم، سال همشهری، خرمشاهی، الدین بهاء با وگوگفت :مدون و مکتوب ترجمه سال صد و زاره ـ

9. 

 2735 دی 19 ،7 ش اول، سال دین، ماه کتاب دشتی، محمد :کریم قرآن معاصر هایترجمه بوستان در گلگشتی ـ

 21 ش سوم، سال صادق، ندای بهابادی، رضی سادات بی بی :خرمشاهی تا ایمشهق الهی از کریم قرآن امروزین و معاصر هایترجمه ـ

 2735 ماه دی 13 شنبه، ،132 ش نوزدهم، سال سروش، رواقی، علی :مجید قرآن هایترجمه ـ

 ش جدید، دوره سوم، سال قرآن، گلستان) :نقرآ ترجمه اول بخش 1333 سال تا 2996 از شده منتشر قرآنی هایکتاب فهرست ـ

 2739) ،آذر73

 2733 فروردین 26 شنبه پنج ،29195 ش اطالعات، صالحی، مجید :آن هایترجمه و کریم قرآن ـ
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 بر نقدی(2751اسفند و بهمن ،11ش اندیشه، کیهان طالقانی، الوهاب عبد سید :فارسی زبان به قرآن معروف هایترجمه نقد ـ

 )آیتی و ایقمشه الهی فارسی هایترجمه

 2733 تابستان ،6ش دوم، سال بینات، مجتبوی، جالل سید :کریم قرآن هایترجمه رینآخ درباره ـ

 2731 ،13327 ش اطالعات، خانی، محمد اصغر علی :فارسی به مجید قرآن ترجمه چند ـ

 دوشنبه ،17 ش جدید دوره سوم، سال قرآن، گلستان مجید، اللّه کالم از فارسی کهن هایترجمه بر مروری :تاریخ دل در ایگنجینه ـ

 (3/2713خویی صدرایی ).فارسی به قرآن کهن ترجمه شانزده معرفی .11 ـ 27 ص ،2739 شهریور 23

 هاى قرآنتاریخچه نقد ترجمه

در مجله  2713بوده است که در سال ( رحمه اهلل)آغازگر نقد ترجمه قرآن در نیم قرن اخیر در عرصه مطبوعات، استاد شهید مطهرى 

ر ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده از قرآن کریم منتشر ساخت و بعد از ایشان مرحوم سید محمد فرزان به طور مبسوط نقدى ب  "یغما"

ش رکودى هیجده ساله را شاهد  2733 ـ 2751هاى فارسى بین سالهاى البته نقد ترجمه .نقد و بررسى ترجمه پاینده را به پایان رساند

ش از آقاى سید محمد محیط طباطبائى در مجله آینده در نقد ترجمه آقاى شهرام هدایت با عنوان  2769بود و تنها یک مقاله در سال 

 2731اما از سال  .ش نیز بدون نقد سپرى شد 2759 ـ2732سالهاى ـمنتشر شد "اى جدید از قرآن مجیدنظرى جدید بر ترجمه"

 (5 /66ش  ,بی تاهادى، )  مقاله در سال رسید    17به  2736نقدهاى متعدد شروع شد و در سال 

 

ها، آسیب شناسى شده است، از آن جمله است هاى مختلف، ترجمههاى قرآن زده شده و به شیوهدر دهه اخیر نقدهاى چندى به ترجمه

آیتى  ـهاى آقایان امامى ش که به نقد ترجمه2711هاى ممتاز قرآن در ترازوى نقد، محمد على کوشا، انتشارات کتاب مبین، ترجمهـ 2

ترجمه خانم فاطمه مشایخ از تلخیص المیزان،  ـترجمه احمد آرام از آیات قرآن کریم در الحیاه  ـخرم دل  ـفوالدوند  ـخرمشاهى  ـ

هاى کهن فارسى همچون ایشان به بررسى ترجمه .ش2736تاریخ ترجمه از عربى به فارسى، دکتر آذرتاش آذرنوش،  ـ1 ـپرداخته است

شیوه ایشان در نقد، در بخش اول کتاب به  .پرداخته است ...االسرار میبدى و ترجمه تفسیر ابوالفتوح رازى و ترجمه طبری و کشف 

ها از دیدگاه اما در بخش دوم کتاب از شیوه عام و موضوعى استفاده کرده است و بیشتر به نقد ترجمه ،صورت خاص و ترتیبى است

سى ترجمه قرآن کریم در واژه و ساختار، پایان نامه آقاى امیر مسعود صفرى، دانشگاه آسیب شنا ـ7 .دستور زبان فارسى پرداخته است
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هاى متعددى همچون ترجمه آیه اللَّه مکارم شیرازى، فوالدوند، خرمشاهى و ش در این کتاب به نقد ترجمه2713علیه السالم امام صادق

بهاء الدّین خرمشاهى، مرکز نشر فرهنگى ) فتاد بحث و تحقیق قرآنىه(قرآن پژوهى ـ3 .به صورت عام و موضوعى پرداخته شده است ...

ترجمه قرآن  :هاى متعدد، سخن و نقد آمده است از جملهدر مورد ترجمه 671تا ص  717در این کتاب از ص  .ش 2731مشرق، تهران 

 .جدید قرآن به انگلیسىاى و ترجمه مجید به قلم فوالدوند، آیتى، بهبودى، فارسى، خواجوى، خرمشاهى، الهى قمشه

  نقد و بررسی ترجمه سوره بقره

 .قبل از پرداختن به نقد ترجمه استاد مجتبوی الزم به ذکر است که از ابتدا تا آیه پانزدهم نقد خاصی از ترجمه ایشان نیافتیم

 ﴾یعمهون طغیانهم فی ویمدّهم﴿ :51

 .بمانند کوردل و سرگشته خویش سرکشی در تا دهد می مهلتشان و  :مجتبوی ترجمه

 گمراهی در کفار تا دهد می مهلت خداوند که بگوید خواهد نمی آیه که چرا .نیست موفق معنا انتقال در ترجمه این رسد می نظر به  :نقد

 می تمهل روند، می بیراهه به خود سرکشی در که آنان به خداوند که است این آیه مراد بلکه بمانند باقی آن در و شوند کوردل سرکشی و

  بلکه نیست ها آن طغیان عامل خدواند سخن دیگر به .دهد

  .دهد می مهلت روند، می بیراهه به همچنان خود طغیان در که آنهایی به خداوند :پیشنهادی ترجمه

 ﴾..الذین اولئک﴿ 51: 

 که اینانند :مجتبوی ترجمه

  .است آنان معنی به و است دور به اشاره (اولئک )که حال است نزدیک به اشاره اسم که است)هوالء (اینان، معادل  :نقد

 ... که هستند کسانی آنان :پیشنهادی ترجمه

 ﴾الیرجعون.. فهم عمیٌ بکم صمٌ﴿ :51

 گردند نمی باز (گمراهی از ) حق دیدن از :مجتبوی ترجمه
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 حالی در کنند نمی ترک را آن و دارند هتوج حق به همیشه ها آن که کند می القاء گونه این"گردند نمی باز حق دیدن از " عبارت  :نقد

 این و دارد تفاوت (الیرجعون) با و شده تقویت مسندالیه تکرار با شریفه آیه .کنند نمی حرکت حق سمت به ها آن که است این منظور که

  .شود رعایت ترجمه در باید حکم تقویت و تاکید

  .گردند مین باز حق سوی به بیگمان ایشان بنابراین :پیشنهادی ترجمه

 ﴾..آذانهم فی أصابعهم یجعلون﴿ :51

  کنند گوشهاشان در را خویش انگشتان :یمجتبو ترجمه

 مجاز کاربرد نوع این .است رفته کار به (أنامل) معنای به خود مجازی معنای در شریفه آیه در ولی است انگشتان معنای به (أصابع) :نقد

  .است نشده لحاظ ازگوییمج این مذکور ترجمه در .است کلیت عالقه به

  .دهند می قرار گوشهایشان در را خود سرانگشتان :پیشنهادی ترجمه

 هذا قالوا رزقا ثمرة من منها رُزقوا کلما االنهار تحتها من تجری جنات لهم آن الصالحات وعملوا آمنوا الذین وبشر﴿ :51

 ﴾متشابها.. به وأُتُوا قبلُ من رُزقنا الذی

 دهند بدیشان همانند های یوهم آن :مجتبوی ترجمه

 از .آمد می مونث باید بود اینگونه اگر ( زیراالثمرة ) نه گردد برمی (رزق) به (,به) ه( در ) .است (متشابها به وأُتُوا)مورد در ما بحث :نقد

 .است رزق مصادیق از (الثمرة) و است (الثمرة) از اعم رزق دیگر سوی

  .مینماید شده، داده های روزی همانند شود می داده ها نآ به که ای روزی و :پیشنهادی ترجمه

 ﴾..عدوٌ لبعضٍ بعضکم اهبطوا وقلنا فیه کانا مما فأخرجهما عنها الشیطان فأزلهما﴿ :61

 از برخی فروشوید :وگفتیم کرد بیرونشان ـنعمتها ازـ بودند آن در آنچه از و بلغزانید (بهشت) آن از را دو آن شیطان پس :مجتبوی ترجمه

 .دیگر برخی دشمن شما
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 .است کاسته ترجمه در دقت میزان از (قلنا) مخاطبین تعیین عدم و قرینه بدون فعل حذف ،(فَأزلّهما) در (فاء) معنای گرفتن نادیده :نقد

 .شد می ذکر مثنی (کانا) مثل باید حال این در زیرا باشد حوا و آدم تواند نمی آن مرجع و است بشر بنی عموم به (اهبطوا) در خطاب

 فرزندانش و آدم به ما و کرد بیرون بودند که جایگاهی از و کرد لغزش دچار را دو آن شیطان حوا، و آدم غفلت پی در :پیشنهادی ترجمه

 ... که دادیم دستور

 ﴾قلیال.. ثمنا بآیاتی تشتروا وال به کافرٍ أوّلَ والتکونوا معکم لما مصدقا أنزلت بما وآمِنوا﴿ :15

 و نباشید آن به کافر ونخستین بگروید دارد، باورد ـ تورات ـ شماست نزد را آنچه که ـ  قرآن ـ فرستادم فرو آنچه به و :تبویمج ترجمه

  .مخرید من آیات بهای به را اندکی چیز

 می ذکر ترجمه در "اوریدبی ایمان" همان است بهتر .کند ادا خوبی به است (آمنوا ) در که را معنایی بار تواند نمی "بگروید " واژه :نقد

 و قلبی اعتقاد تواند می فارسی در ایمان معادل . است کفر ضد و گویند را فرستادگانش تصدیق و خداوند به قلبی اعتقاد ایمان .شد

  .باشد تسلیم

 معنای به هم و وختنفر معنای به هم که است اضداد از "اشتراء " کلمه .است داده رخ ترجمه در اساسی لغزش یک بگذریم که ها این از

 معنای به تواند نمی شریفه آیه این در اما .شود می استعمال معنا دو این در نیز آن مجرد ثالثی ( و 2/969المنجد،ج ).آید می خریدن

 مورد زچی) مبیع (باء مقارن کلمه جا هر :که است این قاعده است فروختن و خریدن معنای به کجا در اشتراء اینکه درباره .باشد خریدن

  )قلیال ثمنا بآیاتی تشتروا وال) :است بحث مورد آیه مانند این و است فروختن معنای به اشتراء باشد، البیع علیه واقع شیءٌ بیع،

 در ."بالهدی الضاللة اشتروا ":بقره سوره همین 25 آیه مانند است؛ خریدن معنای به واژه این باشد، ارزش و بهاء باء، مقارن کلمه کجا هر

 می خریدار که است بهایی و ثمن وهدایت، شود می داده فروشنده طرف از که است "مبیع" ضاللت است، خریدن معنای به که ینجاا

 و خداوند خریدار، اینجا در "الجنة لهم بأن واموالهم أنفسهم المومنین من اشتری اهلل إن" :است چنین نیز توبه سوره یازده آیه .پردازد

 (225 قرآن، ترجمه لغزشگاهای ولی، استاد ).است جنت ثمن، و اموال، و انفس مبیع،و مومنان، فروشنده،

 می حافظ .فروختند نازلی قیمت به را یوسف :است فروختن معنای به "شری " که "بخسٍ بثمن وشرَوه" :است آمده نیز یوسف سوره در

 :گوید
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 بود بفروخته ناسره زر به سفیو که آن                  نکرد سود بسی که دنیا به مفروش یار

 (122/2797حافظ، دیوان)              

 بهای به را من آیات و نباشید آن به کافر نخستین و بیاورید ایمان کند می تصدیق را شما تورات کتاب که قرآنی به :پیشنهادی ترجمه

 .نفروشید اندک

 ﴾ والصال بالصبر استعینوا﴿ :11

  خواهید یاری مازن و شکیبایی به :مجتبوی ترجمه

 خواهید یاری دو آن وسیله به یعنی "نماز و شکیبایی به " از مقصود که نیست معلوم و شده داده انتقال فارسی به عربی از (باء) حرف :نقد

 طلبید؟ یاری نماز و شکیبایی از یا

 .خواهید یاری نماز و (روزه ) صبر از  :پیشنهادی ترجمه

 ﴾البحر.. بکم فرقنا وإذ﴿ :15

 شکافتیم {شما ورود به }را دریا که هنگامی {آرید یاد به} :مجتبوی ترجمه

 .است )لـ(معنای به )بکم ) در (باء) :نقد

 .شکافتیم شما (نجات ) برای را دریا که هنگامی آرید یاد به :پیشنهادی ترجمه

 ﴾والسلوی.. المَّن علیکم وأنزلنا﴿  :15

  .فرستادیم مخصوص مرغی (سلوی و )ترنجبین ( منّ )برایتان و  :مجتبوی ترجمه

 :)است اندوه و غم کردن برطرف و خاطر آرامش یعنی آن عام معنای اما است مخصوص مرغ و بلدرچین پرنده (سَلوی) معانی از یکی :نقد

 تواند نمی شده ارائه رجمهت . است نعمت معنای به اینجا در نیز " منّ" .ذیل ماده سلو( المنجد،ا )وسلوان وسُلیّا وسُلوّا سَلوا وعنه ساله
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 عنوان به حداقل یا کنیم اعمال ترجمه در را آن حقیقی معنای است بهتر و هستند مجاز واژه دو این که است بدیهی اما باشد نادرست

  .شد می ذکر توضیحی ترجمه

 .ساختیم خاطر آسوده را شما و فرستادیم نعمت برایتان و :پیشنهادی ترجمه

 ﴾اهلل.. من بغضب وبآءوا والمسکنة لذلةُا علیهم وضُربت﴿ :15

  ـشدند خشم سزاوار ـ بازگشتند خدای از خشمی به و شد زده درماندگی و خواری ها برآن و :مجتبوی ترجمه

  شد قرین/ شد دچار یعنی "بـ باء " .نیستند مطلب گویای ،(بازگشتند خدای از خشمی به و شد زده معنای به )ضُربت :نقد

 (شدند الهی خشم قرین).گرفتند قرار خداوند خشم مورد و شدند نیاز و ذلت به محکوم و :پیشنهادی ترجمه

 

 ﴾بقرة تذبحوا أن﴿ :15

  ببرید سر را گاوی  :مجتبوی ترجمه

 گاو مطلق نه است ماده گاو بقرة، :نقد

 ببرید سر را ای ماده گاو :پیشنهادی ترجمه

 ﴾بقرة.. إنها یقول إنه قال﴿ :11

 ...است گاوی :گوید می او :گفت :مجتبوی ترجمه

 ماده گاو :بقرة .نیست ای شایسته فعل خدواند برای گوید می :نقد

 .است گاوی ماده آن شک بی :فرماید می خداوند گفت :پیشنهادی ترجمه

 ﴾مفسدین األرض فی والتعثوا﴿ :15
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 مپویید تبهکاری به زمین در و :مجتبوی ترجمه

 کردن فساد معنای بر آشکاری داللت پاییدن مصدر از مپویید .کند می تقویت را (تعثوا ال) ودخ عامل که است حالی )مفسدین :نقد 

  .باشد "علی" معنای به تواند می "فی" .ندارد

  .نورزید فساد تبهکارانه زمین روی :پیشنهادی ترجمه

  ﴾الناظرین تسرُّ لونُها فاقعٌ صفراء بقرة إنها﴿ :11

  کند می شاد را بینندگان که ویکدست پررنگ زرد است گاوی :مجتبوی ترجمه

 گرفته، آن خبر را (الناظرین تسرّ) و مبتدا را (لون) نیز و شده گرفته (صفراء برای صفت ) صفت از بعد صفت (فاقع ) ترجمه این در :نقد

 است مجازی مذکر که (لون)ثانیا و کنند مطابقت هم با موصوف و صفت تا آمد می (فاقعة) باید اوال بود چنین اگر زیرا نیست، صحیح که

 (تسر( در مستتر ضمیر و است بقره برای سببی صفت (لونها فاقع) و (فاقع)فاعل (لون)بنابراین .ندارد هماهنگی است مونث که (تسر) با

 .ندارد وجود شریفه آیه در نیز " یکدست"واژه  .گردد برمی "بقرة" به است (هی)که

 .کند می شاد را بینندگان کهـ  روشن آن رنگـ زرد است گاوی آن همانا :پیشنهادی ترجمه

 ﴾یعلمون وهم عقلوه ما بعد من یحرّفونه ثم اهلل کالم یسمعون منهم فریق کان ولقد لکم یؤمنوا أن أفتطمعون﴿ :51

 را آن و شنوند می ار خدای سخن آنها از گروهی آنکه حال و بگروند شما به}جهودان{که دارید امید آیا}مومنان ای {پس :مجتبوی ترجمه

 {کنند می چه که}دانند می خود و گردانند می دریافتند آنکه از پس

 است شده معنا حال، صورت به ترجمع در ولی است استمراری ماضی ها فعل زمان :نقد

 آن حقیقت آنکه با و ندشنید می را خدا کالم ایشان از گروهی آنکه حال و بیاورند ایمان شما به که دارید می طمع آیا :پیشنهادی ترجمه

 (کردند می اقدامی چنین عمد به و)بودند آگاه خویش کار از که حالی در کردند می تحریفش یافتند می را
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 ﴾أیدیهم کَتبت مما لهم فویلٌ﴿ :51

 .نویسند می خود دست به را کتاب که آنان بر وای :مجتبوی ترجمه

 .است نشده رعایت ترجمه این در نیز فعل زمان ،"أیدیهم کتبت " نه است "بأیدیهم الکتاب یکتبون "ترجمه عبارت این :نقد

 (اند کرده که کارهایی)است نوشته دستهایشان آنچه از آنان بر وای پس :پیشنهادی ترجمه

 ﴾..والیتامی القربی وذی احساناً وبالوالدین﴿  :16

 .کنید نیکی ویتیمان خویشان و مادر و پدر به و :مجتبوی ترجمه

 از تر مهم و دیگر سوی از (إحسانا أحسِنوا) یعنی  (احسانا ) بر مقدر امر فعل یک وجود و سو یک از (احساناً )بر (بالوالدین) یمتقد :نقد

 و پدر به نیکی برای خداوند که است تاکیدی و اهمیت از نشان همه خداوند، عبادت به سفارش از بعد والدین به نیکی ذکر ها این همه

   .شود نمی دیده ترجمه در داشته، والدین احترام به قرآن که ای ویژه اهتمام این از اثری حال این با .تاس شده قائل مادر

 .کنید نیکی بسیار ... و یتیمان و خویشاوندان و خود مادر و پدر به و  :پیشنهادی ترجمه

 ﴾باآلخرة الدنیا الحیاة اشتروا الذین اولئک﴿ :11

 .خریدند آن بهای به را جهان این زندگی که که اند یکسان همان اینان :مجتبوی ترجمه

 بقره سوره 32 آیه بر که نقدی ذیل در است فروختن معنای به وقت چه و خریدن معنای به هنگام چه اشتراء واژه اینکه مورد در :نقد

 " وزن بر تفضیل اسم و است حیات فتص "الدنیا " .است شده ارائه آن از نادرستی ترجمه نیز اینجا در متاسفانه .دادیم توضیح داشتیم

  .است نشده منعکس ترجمه در اما است "فُعلی

  .اند فروخته پست و دنیوی زندگی مقابل در را آخرت که اند کسان همان اینان :پیشنهادی ترجمه
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 ﴾بالرسل.. بعده من وقفّینا﴿ :15

 فرستادیم را پیامبران او پس از و :مجتبوی ترجمه

 .است نشده لحاظ " اقفّین " ترجمه :نقد

 .فرستادیم (هم دنبال به ) دیگری از پس یکی را پیامبران او از بعد و :پیشنهادی ترجمه

 عرفوا ما جاءهم فلما کفروا الذین علی یستفتحون قبل من وکانوا معهم لما مصدِّقٌ اهلل عند من کتابٌ جاءهم ولمّا﴿ :11

 ﴾به کفروا

 کافران بر (آن با} این از پیش آنکه با دارد، باور ـ تورات ـاست آنان با را آنچه که آمد، خدا نزد از کتابی را آنان وچون :یمجتبو ترجمه

  .شدند کافر – او به یا – آن به آمد بدیشان شناختند می کهـ  کس آن یا ـ آنچه که همین خواستند، می پیروزی

 پی و لفظ به لفظ ترجمه به حد از بیش التزام ، ویرایشی های تعالم داخل ضروری چندان نه توضیحات قدیمی، الفاظ از استفاده :نقد

  .است کرده سنگین و مبهم را شریفه آیه ترجمه هم، به آیه جمالت ارتباط و دقیق جایگاه به نبردن

 خواستار نآ از پیش آنکه با و بود کرده تصدیق هم را کتابشان چند هر آمد، کتابی خدا جانب از را ایشان چون و :پیشنهادی ترجمه

  .نیاوردند ایمان آن به {کتاب} آن شناخت وجود با ولی بودند، کافران بر پیروزی

 ﴾..بعده من العجل اتخدتم ثم بالبینات موسی جاءکم ولقد﴿ :15

 گرفتید {خدایی} به را گوساله او پس از و آمد شما نزد روش های حجت با موسی آینه هر :مجتبوی ترجمه

 اول که کند می القاء را کژتابی این ،"او پس از " به  ،"بعده من" ترجمه .آورد روشن های نشانه شما برای یعنی "بالبینات جاءکم" :نقد

 .را گوساله او از پس و بودند گرفته خدایی به را موسی

  .کردند انتخاب را پرستی گوساله او از پس و آورد روشن های نشانه شما برای موسی حضرت :پیشنهادی ترجمه
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 ﴾وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر﴿ :11

 حال آنکه این عمر دراز اگر هم داده شود دور کننده او از عذاب نخواهد بود  :ترجمه مجتبوی

 .ظاهرا مترجم أن مصدریه را با إن شرطیه اشتباه گرفته است، لذا کلمه اگر را به کار برده است :نقد

 وی را از عذاب دور نخواهد داشتبا آنکه  عمر دارز دادنش هم  :ترجمه پیشنهادی

 ﴾یدیه بین لما مصدّقاً﴿  :15

  .است دارنده باور را پیشین های کتاب :مجتبوی ترجمه

 ادامه را مطلب حق بهتر و است تر مانوس ذهن در اما است عربی اینکه با کننده تصدیق واژه .است شده ترجمه باوردارنده به مصدقا :دنق

 .پیشین نه و او مقابل رد یعنی "یدیه بین" .کند می

 .دارد قرار او مقابل در که است (هایی کتاب ) است چیزی کننده تصدیق که حالی در :پیشنهادی ترجمه

 ﴾الفاسقون اال بها یکفرُ وما﴿ :11 

 .نشوند کافر ها آن به نافرمان بدکاران جز :مجتبوی ترجمه

 (تنها /فقط ) فارسی زبان در آن معادل ( و 113/2713 ،1ج تفتازانی، )است عربی زبان در حصر ادوات از یکی إلّا + نفی حرف :نقد

 تواند می نیز مثبت شکل به ترجمه مواقع این در .شوند منتقل خوبی به پیام تا بیایند علیه محصور از پیش قیدها این است بهتر .هستند

  .ندارد وجود مبدا متن در "نافرمان واژه" .شود انجام

  .گیرد می نادیده را (الهی آیات ) ها آن تبهکاران، قطف  :پیشنهادی ترجمه

 ﴾.مصدّق. اهلل عند من رسول همجاء لمّا﴿ :555

 دارد باور… که آمد آنها نزد )ص(محمد یعنی  خدا سوی از ای فرستاده چون و :مجتبوی ترجمه
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 فاصله دو این بین است ممکن عربی نزبا در .شود می ترجمه هم با(مصدق رسول) موصوف و تصف و است "رسول" صفت "مصدق :نقد

  .عنوان شوند  یکدیگر کنار در بهتر است ترجمه در اما بیفتد

 .آمد نزدشان کننده تصدیق پیامبری وچون :پیشنهادی ترجمه

 ﴾یعلمون لوکانوا لهم خیرٌ اهلل عند من لمثوبةٌ واتقّوا آمنوا أنهم ولو﴿ :556

  .دانستد می اگر بود، بهتر برایشان خداوند نزد از پاداشی آینه هر بودند کرده ریپرهیزکا و آورده ایمان اگر :مجتبوی ترجمه

 به است جزا امتناع برای لو اصل زیرا نیست چیز آن حصول به امیدی که رود می کار به جایی در و است تمنا ، "لو " معانی از یکی :نقد

 کانوا لو " نیز اینجا در (231/ شعراء ) ."المومنین من فنکون کرةً نال أن فلو" ( مانند 1،236/2717عرفان،ج حسن) .شرط امتناع سبب

 " .دارد بیشتری تناسب آیه سیاق با  "لو" بودن تمنی و اند داده دست از را خداوند پاداش آنان اینکه ویژه به معناست، همین به"یعلمون

  .شود ترجمه " قطعا " به است بهتر " آینه هر

 .دانستند می کاش ای :پیشنهادی ترجمه

 ﴾..انظرنا وقولوا راعنا التقولوا آمنوا الذین أیها یا﴿ :551

 ...ـبنگر ما به باش، داشته نظر در را ما ـ انظرنا بگویید و " راعنا " مگویید پیامبر به اید آورده ایمان که کسانی ای :یمجتبو ترجمه

 و کرده نهی آن از خدواند که معناست چه به " راعنا "که کرد تبیین و کرد استفاده توضیحی ترجمه از باید حتما مواقع نوع این در :دنق

 پهلویی دو این چون و . کن احمق را ما -1  کن مراعات را ما -2:معناست دو محتمل "راعنا"بگویید "انظرنا" آن جای به فرموده مقابل در

  .کرد منع آن از خدواند بود دشمنان برای آویزی دست

 برای آویزی دست این و است کن، احمق را ما و کن مراعات را ما معنای به هم که }"راعنا " نگویید مومنان یا  :پیشنهادی ترجمه

   .کن نظر ما به بگویید بلکه {است دشمنان

 ﴾منها بخیرٍ نأتِ نُنسها أو آیةٍ من ننسخ ما﴿ :551
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 ..کنیم نسخ را آیتی هر : مجتبوی ترجمه

  . موصوله نه و است شرطیه ما :نقد

 ...کنیم نسخ را ای آیه هر اگر :پیشنهادی ترجمه

 قبلُ من موسی سُئل کما رسولکم تُسئلوا أن تریدون أم :551

 درخواستند؟ موسی از این از پیش که کنید درخواست چنان پیامبرتان از خواهید می مگر یا :مجتبوی ترجمه

 فارسی " درخواستند " فعل .نیست آن دقیق ترجمه  "مگر یا" و  " بل " معنای به است منقطعه عاطفه حرف اینجا در "أم " :نقد

  .است مجهول هم " سُئل " که داشت توجه باید .نیست سلیس

  .شد خواسته موسی از شما از پیش که بخواهید را همان پیامبرتان از خواهید می بلکه :پیشنهادی ترجمه

 ﴾بعد.. من یردُّونکم لو الکتاب أهل من کثیرٌ ودّ﴿ :551

 گردانند باز کفر به آوردنتان ایمان از پس را شما :مجتبوی رجمهت

 .است نشده ترجمه عبارت این در "لو " و " ودّ " :نقد

 .گردانند باز آوردنتان ایمان از بعد را شما توانستند می کاش ای داشتند آرزو :پیشنهادی ترجمه

 ﴾تجدوه.. خیرٍ من ألنفسکم تقدِّموا وما﴿ :555

 بازیابید خدا نزد را آن فرستید پیش خود برای که نیکی هر :مجتبوی ترجمه

 موصوله نه است شرطیه "ما " :نقد

 ..یابید می را آن فرستید پیش از خود برای خیری اگر :پیشنهادی ترجمه

 ﴾هلل.. وجهه أسلم من بلی﴿ :555
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  سپارد خدا به را خود روی کس هر :مجتبوی ترجمه

 نه و است اختصاص مفید " هلل " در " الم " است آدمی وجود همه و نفس آن از مراد و است جزئیه القهع به مجاز اینجا در " وجه" :نقد

 " الی " معنای به

 ...کند خدا امر تسلیم را خود کس هر :پیشنهادی ترجمه

 ﴾الجحیم أصحاب عن والتسألُ﴿ :551

 نپرسند دوزخیان از را تو و :مجتبوی ترجمه

  .است مجهول که حالی در شده ترجمه معلوم تسأل فعل :نقد

 .شد نخواهد پرسشی تو از دوزخ اهل باره در :پیشنهادی ترجمه

 ﴾صبغةً اهلل من أحسن ومن اهلل صبغةَ﴿ :561

 رنگ در خدای از نیکوتر کیست و داریم خدایی رنگ :مجتبوی ترجمه

 به یعنی .ایماناً اهلل من أحق ومن باهلل ایماناً :بگوییم که است آن مثل آیه این .رساند نمی را خاصی مفهوم ،"رنگ در خدای از نیکوتر":نقد

 بوده امر فعل شده حذف شریف آیه در که فعلی سخن دیگر به .است خدواند از تر شایسته آوردن ایمان در کسی چه و آورید ایمان خدا

 .است

  .است خداوند از تر نگار خوش کسی چه و بگیرید خود به الهی نگارگری :پیشنهادی ترجمه

 ﴾جمیعا.. اهلل یأتیکم تکونوا أینما  ا..موَلّیه هو وِجهةٌ ولکلٍ﴿ :511

 .گرداند می آن سوی روی که است جهتی را کسی هر یا گروه هر و :مجتبوی ترجمه

  .دکر بیان رساتر توان می نیز را دوم عبارت.است نادرست ترجمه رو این از و است نشده تعیین درستی به "هو" ضمیر مرجع :نقد
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 هم با (رستاخیز روز در ) را شما خداوند باشید که هرجا .است کرده تعیین را آن خدواند که دارد ای قبله کس هر :پیشنهادی ترجمه

 .کند می حاضر

 ﴾ونداءً دعاءً إلّا الیسمع بما ینعق الذی کمثل کفروا الذین مثل﴿ :555

 مگر شنود نمی که زند می بانگ چیزی به که است کسی داستان چون شدند کافر که کسانی{خوانندهداستان } :مجتبوی ترجمه

 آوایی و خواندنی

 در ایضاح باعث تنها نه "خواننده" واژه .ناآشنا و مبهم صدای از است مجاز و نیست تنهایی به دو این معنای " ونداءً دعاءً" از مقصود :نقد

  .کند می متن در هم سنگینی احساس بلکه نشده ترجمه

 و سر جز و دهد می آواز شنود، می ندایی و بانگ فقط، که را جانوری که است کسی داستان همانند کافران، استان د :نهادیپیش ترجمه

 درک را حقیقت توانند نمی جویند، می حق غیر از را حقیقت و شده مشتبه آنان بر امر چون .کنند نمی دریافت او کالم از (مبهم) صدای

 (کنند

 ﴾واألقربین.. للوالدین الوصیةُ خیرا ترک إن الموتُ أحدَکم حضر اإذ علیکم کُتب﴿ :515

 و پدر برای گذارد جای به بسیار مالی گاه هر رسد فرا مرگ {های نشانه}را شما از یکی چون که شده نوشته شما بر :مجتبوی ترجمه

 .کند وصیت نیکویی به ـبرند نمی ارث کهـ  خویشان و مادر

 جای به .نیست وجوب بیانگر چندان فارسی فرهنگ در"است شده نوشته شما بر" معادل و شده واجب شما بر یعنی "علیکم کُتب " :نقد

 به"خیرا" ترجمه  .ندارد توجیهی هیچ جابجایی این .است ظرفیه إذا و است شرطیه إن .است شده استفاده" إذا "ترجمه  از" إن "ترجمه

 .نیست مطرح مال بودن زیاد و کم آیه ظاهر اساس بر و باشد مال مطلق تواند می"خیرا" از مقصود است تفسیری ترجمه بسیار مال

 خویشاوندان و مادر و پدر درباره که است واجب باشد، گذارده جای بر مالی اگر و رسد فرا مرگ را شما از یکی گاه هر :پیشنهادی ترجمه

 ...کند وصیت (أولی و نیک طریق به ) انصاف روی از
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 ﴾الحرام بالشهر رامالح الشهر﴿  :511

 {حرام ماه {آن} به حرام ماه {این :مجتبوی ترجمه

 .دارد توضیحی ترجمه به نیاز آیه این :نقد

 به معامله حق نیز شما جنگیدند شما با و نشد حفظ آن حریم و شد شکسته آن احترام اگر) حرام ماه برابر در حرام ماه :پیشنهادی ترجمه

  .(دارید را مثل

 ﴾اهلل.. یعلمه خیرٍ من علواتف وما﴿ :515

 .داند می را آن خدا کنید نیکی کار هر :مجتبوی ترجمه

 ترجمه در نحوی جزئیات در دقت .است مجزوم و شرط جواب "یعلمه" و است شرط فعل  "تفعلوا" .موصوله نه است شرطیه ما :نقد

  .نیست مشهود چندان مجتبوی مرحوم

  .داند می را آن اخد کنید نیکی کار اگر :پیشنهادی ترجمه

 ﴾.بالعباد. رئوف اهلل و اهلل مرضات ابتغاء نفسه یشری من النّاس من و﴿  :555

 ت.اس مهربان بندگان به خدا و فروشد می خدا خشنودی جستن به خویش جان که هست کس مردم، از و :مجتبوی ترجمه

 .است مبالغه یغهص "رئوف" .کرد گویاتر را آن توان می و نیست روان شده ترجمه متن :نقد

 مهربان بسیار بندگانش به خداوند که حالی در گذرد؛ می خود جان از خداوند خوشنودی جلب برای مردم از برخی و :پیشنهادی ترجمه

 .است

 ﴾کبیرٌ فیه قتالٌ قل﴿  :555   

 .است بزرگ کاری آن در کردن کارزار بگو :مجتبوی ترجمه
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 در "بزرگ کاری" تعبیر .است کشتن را همدیگر و کردن کارزار هم با آن از مقصود و است علهمفا دیگر باب فِعال وزن بر "قتال" :نقد

 گناهی  "کبیرٌ" از مقصود آیه سیاق به توجه با که حالی در .باشد مراد آن مثبت جنبه و کار عظمت که رود می کار به جایی در فارسی

 .بزرگ کاری نه است بزرگ

 .است بزرگی گناه حرام ماه در یدنجنگ هم با بگو :پیشنهادی ترجمه

 ﴾.بعضٍ. علی بعضهم فضّلنا الرّسل تلک﴿ : 516

 .دادیم برتری دیگر بعضی بر را بعضی رسوالن آن از بعضی :مجتبوی ترجمه

 .است کاسته ترجمه رسایی از (بعضی) واژه تکرار :نقد

 .دادیم برتری دیگر ای عده بر را پیامبران این از برخی :پیشنهادی ترجمه

 ﴾صلدا.. فترکه وابلٌ فأصابه﴿ :511

 .بگذارد ـ خاک بدون ـ صاف و سخت همچنان را وسنگ ( ببرد را خاک آن و ) برسد آن به بارانی تند و :مجتبوی

 ...واگذارد بهره بی را آن پس گرفت باریدن آن بر سنگینی باران و :یپیشنهاد ترجمه

 ﴾لکم یُوَفَّ خیرٍ من تنفقوا وما﴿ :555

  .دهند باز تمامی به را شما کنید انفاق که ـ مالی ـ خیری هر و :جتبویم ترجمه

 .نیست گویا مفهوم نیز "کردن انفاق نیکی از" عبارت .موصوله نه است شرطیه "ما" :نقد

  .شود می داده شما به کامل طور به آن پاداش دهید انجام نیکی هر اگر :پیشنهادی ترجمه

 ﴾مقبوضةٌ.. فرهانٌ کاتباً جدوات ولم سفرٍ علی کنتم وإن﴿ :516

 .شود گرفته گروگانی پس نیابید ای نویسنده و بودید سفر در اگر :مجتبوی ترجمه
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 " عبارت از است بهتر .شود می استفاده گیری باج و پلیسی گریزهای و تعقیب در بیشتر امروز فارسی در شود گرفته گروگانی تعبیر :نقد

  .شود استفاده " یریدبگ ضامن یا گرو عنوان به را چیزی

 خود حق بتواند بعدا تا ) دهید قرار طلبکار اختیار در گرو عنوان به را چیزی نیافتید را ای نویسنده و بودید سفر در اگر :پیشنهادی ترجمه

 (بگیرد بدهکار از را

  نتیجه

 به گذشتگان اشتباهات از و موفق مفاهیم یحصح انتقال در زیادی حد تا وی که شد روشن مجتبوی استاد از بقره سوره ترجمه بررسی در

مشخص شد  مفهوم انتقال در اشتباه مورد هشت بررسی این در حال عین در .است مانده مصون قرآن های ترجمه در تقلید از و بوده دور

ود که دارای اشتراک لفظی درباره واژه هایی ب کافی دقت عدم در پاره ای موارد نیز  و ترجمه فن ظریف نکات گرفتن نادیدهکه دلیل آن 

 فراوان تقید سبب به این که است زبان فارسی مخاطب برای روان ترجمه یک ارائه عدم داشته، وجود که مشکلی موارد سایر در .بودند

 عدم و متعدد موارد در موصوله و شرطیه ی "ما" بین نشدن قائل تمییز مهجور، واژگان از استفاده .تاس لفظ به لفظ ترجمه به مترجم

 این در که بود مشکالتی نحوی ظریف نکات به دقت عدم و "فروختن" یا است "خریدن" معنای به آیا که "اشتراء" واژه در تشخیص

 .شد مشخص بررسی
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