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Abstract
Sharif Lahiji Tafsir is the work of Qutbuddin Lahiji, one of the Imami 
scholars of the 11th century AH, written in Persian. Before the contem-
porary period, the translation of the Qur’an was presented mixed with 
its interpretation. From the middle of the fourth century to the end of 
the sixth century AH, lasting effects have been left in the translation and 
interpretation of the Holy Quran, which has been more or less effective 
in the emergence of translation and interpretation in later times. Sharif 
Lahiji’s commentary is one of these commentaries; The main purpose of 
this book is to explain and interpret the verses of the Holy Quran, so its 
translation style is interpretive-analytical and the commentator has ap-
plied his specific interpretive ideas in translating the verses. Considering 
that the translation of Quranic verses in this commentary refers to the 
standard Persian prose of the 11th century AH, the presence of original 
Persian words in it adds to the eloquence of the text and is considered 
one of its strengths. On the other hand, in syntactic structure, equivalence 
for words, literal translation and word structure, there are drawbacks that 
have been studied and criticized in this research.
Keywords: Quran translation, Persian translation, interpretive-analytical 
translation, Sharif Lahiji commentary
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مهدی حیاتی 1
قدسیه پوراقیال2

چکیده
تفسیر شریف الهیجی اثر قطب الدین الهیجی از علمای امامیه قرن یازدهم هجری قمری 
اســت که به زبان فارسی نوشته شده اســت. پیش از دوره معاصر، ترجمه قرآن آمیخته با 
تفسیر آن ارائه می شد. از نیمه قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری قمری آثار ماندگاری 
در ترجمه و تفســیر قرآن کریم بر جای مانده که در پیدایش ترجمه و تفسیر در زمان های 
بعد از آن کم و بیش تأثیرگذار بوده اســت. تفسیر شــریف الهیجی از جمله همین تفاسیر 
است؛ هدف اصلی این کتاب شــرح و تفسیر آیات قرآن کریم است، بنابراین سبک ترجمه 
آن به روش تفســیری _ تحلیلی بوده و مفســر نظرات خاص تفســیری خود را در ترجمه 
آیات اعمال کرده است. با توجه به اینکه ترجمه آیات قرآن در این تفسیر ناظر به نثر معیار 
فارسی قرن یازدهم هجری است، وجود واژگان اصیل فارسی در آن به شیوایی متن افزوده 
و از نقاط قوت آن محســوب می شود. از طرفی در ساختار نحوی، معادل یابی برای واژگان، 
ترجمه تحت اللفظی و ساختار کالم، دارای اشکاالتی است که در این پژوهش مورد بررسی 

و نقد قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: ترجمه قرآن، ترجمه فارســی، ترجمه تفسیری- تحلیلی، تفسیر شریف 
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1- طرح مسأله
انتقال معانی بلند قرآن از شــریف ترین علوم اسالمی است. مفسران و مترجمان به منظور 
انتقال مفاهیم قرآن از علوم مختلف ادبی بهره برده اند. شناخت اسالیب زبان قرآن، به عنوان 
زبان مبدأ و قواعد زبان فارسی، به عنوان زبان مقصد بر مترجم ضروری است. در طول تاریخ 
اســالم، وجود ترجمه های فاخر قرآن به زبان فارسی از تراث غنی ادبیات فارسی بوده، که 
موجب ارتقاء و بالندگی این زبان شــده است. از آن جایی که پیش از دوره معاصر، ترجمه 
قرآن به صورت مســتقل وجود نداشــت بنابراین ترجمه های قرآن را باید در خالل تفاسیر 
قرآن به زبان فارسی پیگیری کرد. نقد و بررسی اسالیب و قواعد زبان فارسی در ترجمه های 
قرآن ذخیره ای ارزشمند برای آفرینش ترجمه های جدید در دوره معاصر خواهد بود. بر این 
اساس یکی از تفاسیر قرآن که به زبان فارسی نوشته شده است و در آن آیات قرآن ترجمه 
روان شده، تفسیر شــریف الهیجی است. نقد و بررسی سبک ترجمه و انتقال معانی قرآن 
در این تفسیر قرن یازدهم هجری، تجربه ای کارآمد پیش روی مترجمان معاصر خواهد بود 
و باعث می شــود تا از داده های آن به صورت روشمند بهره برداری  شود. کارهای پژوهشی 
که در خصوص تفســیر شریف الهیجی انجام شده عبارتند از: مقاله روش تفسیری شریف 
الهیجی در بهره گیری از اختالف قرائات، امیر توحیدی در مجله پژوهش دینی، شماره 19؛ 
پایان نامه معرفی و نقد تفسیر شریف الهیجی، نورمحمد امیریان؛ چنانچه مالحظه می شود 
در خصوص موضوع نقد و بررســی سبک ترجمه قرآن در تفسیر شریف الهیجی هیچ کار 
پژوهشی انجام نشــده است. در این مقاله به بررسی سبک ترجمه قرآن و اسالیب و قواعد 
ادبی آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این که، نقاط قوت و ضعف سبک ترجمه قرآن 
در تفســیر شریف الهیجی چیست؟ بر این اســاس فرضیه عبارت است از این که، تفسیر 
شــریف الهیجی از تفاسیر فاخر به زبان فارسی بوده، و ضمن پذیرش تغییرات زبانی که از 
قرن یازدهم تا کنون در زبان فارسی رخ داده است، درون مایه های غنی را می توان در سبک 

ترجمه قرآن به زبان فارسی از تفسیر شریف الهیجی استخراج و الگوبرداری نمود.

1-1- معرفی تفسیر شریف الهیجی
قرآن کریم کالم وحیانی خداوند متعال و معجزه جاویدان رسول اکرم )ص(، راهنمای همه 
نسل ها و عصرها تا روز قیامت است، رساندن آن به گوش جان حق جویان عالم، وظیفه عالمان 
اسالمی بوده، بنابراین چاره ای جز ترجمه آن وجود ندارد، از دیرباز فراوان ترین ترجمه قرآن، به 
زبان فارسی انجام شده است؛ »همان گونه که تفسیر به رأی ممنوع است، "ترجمه به رأی" نیز 
ممنوع است و مشمول روایات حرمت تفسیر به رأی می شود؛ چرا که مترجم و مفسر هر دو 
مضمون آیه را بیان کرده و به خدا نسبت می دهند. بلکه با توجه به تفسیر آیه که از قراین معتبر 

عقلی و نقلی به دست می آورد، به ترجمه بپردازد.« )رضایی اصفهانی، 1391: 100(
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یج بررسی و نقد ترجمه های قرآن به منظور به روزرسانی آن مطابق نثر معیار و برطرف کردن 
ایــرادات آن، امری الزم و خردمندانه اســت. از طرفی واکاوی ترجمه های کهن که به مثابه 
تراث اســالمی و ذخایر فرهنگی و علمی ملت هاست به بالندگی زبان فارسی و برگرداندن 
واژگان اصیل فارسی به نثر معیار و زایش ترجمه های کم غلط تر در آینده کمک می کند. در 
طول تاریخ اســالم، ترجمه های متعددی به زبان فارسی نوشته شده است. »از قرن یازدهم، 
باید به ترجمه قرآن، الهیجی اشاره کرد که همراه با تفسیری مفصل در اواسط آن قرن نگاشته 

شده است.« )آذرنوش، 1389: 23(  
قطب الدین الهیجي از علمای امامیه قرن 11 هجري است، که از شاگردان میرداماد )متوفي 
1042 ه.ق( و با شیخ حّرعاملي )متوفي 1104ه.ق( و محدث کاشاني و عالمه مجلسي معاصر 
بوده است. وي عالمي فاضل، متألّه و متبّحر در علوم و شاعر بود. داراي دو لقب بوده یکي 
بهاءالدین و دیگري قطب الدین یا الاقل در برهه اي از زمان به لقب بهاءالدین و در برهه اي 

دیگر به لقب قطب الدین ملقب بوده است.
قطب الدین متولّد الهیجان از محّله میدان است و در این محّله ساکن بوده  است. وي نوة 
پیله فقیه الهیجي است و پدرش شیخ علي فقیه الهیجي منصب شیخ االسالمي الهیجان را 
بر عهده داشت. پس از وي این مقام به برادر بزرگ او جمال الدین محّمد تفویض شد و سه 
سال پس از وفات برادر این منصب به قطب الدین محّمد رسید. وی در سال 1086 ق. برای 
مدتی در شــهر پتنه هندوستان ســاکن بوده و تفسیر خود را در آنجا به پایان رسانده است. 
مرحوم الهیجی داراي طبع شــعر و قریحة شــعري بود و این مطلب با مالحظه آثار وی از 

جمله محبوب القلوب و ترجمة صحیفة سجادیه، صریحاً آشکار مي شود.

1-2- برخي آثار و تألیفات
1. تفســیر شریف الهیجي، در پتنه هند در سال 1086 هـ.ق. به اتمام رسانده و در چهار 

جلد چاپ شده است.
2. محبوب القلوب،این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه مقاله است. مقالة اولي در احوال 
حکمای قبل از اســالم و مقالة دوم در حکمای زمان اســالم و مقالة سوم در احواالت ائمه 
)ع( و بعض علماء و مشــتمل بر خاتمه اي در بیــان احوال خود )صاحب ترجمه( و آباء و 

اجداد اوست.
3. رسالة مثالیّه )فانوس خیال(

4. خیرالرجال في ذکر اسانید من الیحضره الفقیه. )مقدمه تفسیر شریف الهیجی(

1-3- سبک و اسلوب ترجمه قرآن در تفسیر شریف الهیجی
پیش از دوره معاصر، ترجمه قرآن آمیخته با تفسیر آن ارائه می شد. از نیمه قرن چهارم تا 
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پایان قرن ششم هجری قمری آثار ماندگاری در ترجمه و تفسیر قرآن کریم بر جای مانده که 
در پیدایش ترجمه و تفسیر در زمان های بعد از آن کم و بیش تأثیرگذار بوده است. از جمله 
»تفسیر سورآبادی«، »کشف االسرار میبدی« و »تفسیر ابوالفتوح رازی« که در زمره چنین آثار 
پربها و جاویدان اند. )کوشا، 1382: 9( تفسیر شریف الهیجی از جمله همین تفاسیر است؛ 
که با سبک و اسلوب دقیق و متین ترجمه قرآن را ارائه داده است. »مفسر، تفسیر هر آیه را به 
عنوان اجمال نه بطور تحت اللفظی بلکه به حسب ترجمه مطلوب معنی کرده و عبارات آن 
ساده و روان و خالی از تعقید بوده و برای متوسطین به خوبی قابل فهم است.« )اشکوری، 

 )10 :1373
در این پژوهش اشکاالت ترجمه آیات، در تفسیر شریف الهیجی در مقایسه با ترجمه های 

برتر قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

1-4- بهره گیری از نثر فارسی قرن یازدهم 
اولین نکته ای که در سبک ترجمه قرآن تفسیر شریف الهیجی حائز اهمیت است این که، 
این تفسیر به بر اساس نثر فارسی معیار در قرن یازدهم هجری نوشته شده است. نثر معیار 
دارای واژگان رسا، استوار و قابل فهم برای عموم مردم است؛ نثری که در کتاب های معتبر 
و متــون علمی _بدون لحاظ اصطالحات فنی_ به کار مــی رود. )رضایی اصفهانی، 1391: 
137( اما با توجه به این که تفسیر شریف الهیجی در قرآن یازدهم هجری نوشته شده است، 
ترجمه برخی از واژگان مطابق نثر معیار در آن روزگار می باشــد؛ از جمله ایشان در ترجمه 
خود مکرر از واژه »حالکونی« یعنی »در حالی که« استفاده کرده است، ولی این واژه امروزه 

کاربردی ندارد.
 مثل: »خالِِديَن فِيهِ « حالکونی که جاوید باشند در آن عقاب  ﴿َو ساَء لَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِحْمًل﴾ 
و بد است مر ایشان را روز قیامت از روی بار وزر ایشان. )طه/101( ترجمه روان این آیه در 
ترجمه فوالدوند چنین آمده است: »پیوسته در آن ]حال [ می ماند، و چه بد باری روز قیامت 

خواهند داشت.«
و همچنین از واژه »َمر« به معنای »برای« اســتفاده کرده اســت مثل: »تِْبيانًا لُِكلِّ َشــيْ ٍء« 
حالکونی که بیان کننده است بیان کردنی بلیغ مر همه چیز را )نحل/89( ترجمه روان این آیه 
مطابق با زبان فارســی معیار در ترجمه صادقی تهرانی چنین آمده است: »در حالی که برای 

هر چیزی روشنگر است .« 
نمونه دیگر واژه »بغزا« به معنای »به جنگ، به جهاد« است که در ترجمه این آیه آمده است: 
﴿َو ما كاَن الُْمْؤِمنُوَن﴾ و جایز نیســت مؤمنان را »لِیَنْفُِروا« اینکه بیرون روند بغزا )توبه/122( 
ترجمه صحیح آن در ترجمه فوالدوند چنین آمده اســت: »و شایسته نیست مؤمنان همگی 

]برای جهاد[ کوچ کنند.« با این حال نثر آن به فارسی معیار معاصر نزدیک است.
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یج 2- بررسی قواعد ادبیات عرب در ترجمه 
از مهم ترین مواضعی که در بررســی ترجمه های قرآن، مورد بررسی و نقد قرار می گیرد، 
نقش کلمات در هندســه کالم اســت. زبان عربی با ساختار زاینده خود برای قواعد نحوی 
نقش ویژه ای قائل است که برخی از اشکاالت ترجمه قرآن در تفسیر شریف الهیجی از این 

جهت مورد بررسی قرار می گیرد. 

2-1- ترجمه ساختار نحوی مفعول مطلق
حالت نحوی مفعول مطلق در زبان عربی از نقش ها یا حاالتی اســت که در زبان فارسی 
دارای ساختار مشابه نیست و از این رو نیازمند ساختاری معادل در زبان فارسی است. معادل 
ســاختاری آن در زبان فارسی معاصربه صورت ساخت دستوری »قید« است 1- قید تأکید 
و کیفیت مانند »سخت، بسختی، نیک، بنیکی، بشدت، بخوبی، چنانکه باید، بدقت، کاماًل ..« 
2- قید تشبیه مانند »به سان، همانند، همچون، مثل ...« 4- قید تکرار یا تعداد یا مقدار مانند 
»دوبار، صد، هزار ...« 3- قید نفی مانند »هیچ، به هیچ وجه، هرگز، اصاًل و ...« بنابراین معادل 
مفعول مطلق در زبان فارســی _در یک کلمه_ »قید« است و هرگز شایسته نیست آن را به 
صورت لفظ به لفظ به فارسی ترجمه کنیم. )قلیزاده، 1380: 37(  نمونه هایی از اشکاالت در 

این ساختار نحوی عبارتند از:
** ﴿َفَجَمْعناُهْم َجْمعاً﴾ پس جمع کنیم همه خالیق را جمع کردنی برای حساب و جزاء. 
)کهف/99( در این ترجمه مفعول مطلق "جمعاً" براســاس تشــابه ساختاری و لفظ به لفظ 
ترجمه شده است و چنانچه گفته شد این گونه ساختار نحوی در زبان معیار فارسی ناشناخته 
و نامقبول اســت. )قلیزاده، 1380: 39( در ترجمه طاهری آمده است: »آن گاه آنان را بطور 

کامل جمع می کنیم.«
** در آیه ﴿َو نَُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذاِب﴾ و دراز گردانیم برای او آنچه را که او مستحق آن است از 
ا( دراز گردانیدنی. )مریم/79( »مداً« مفعول مطلق تاکیدی است. در ترجمه رضایی  عذاب  )َمدًّ
اصفهانی آمده اســت: »و به عذاب او کاماًل کمک می کنیم )و پی در پی می افزاییم.(« و  در 

ترجمه انصاریان آمده است: »و عذابش را همواره ادامه خواهیم داد.« 
ا﴾ جز این نیست که می شماریم برای ایشان انفاسی چند را  َّما نَُعدُّ لَُهْم َعدًّ ** و در آیه ﴿إِن
شمردنی )مریم/84( »عداً« مفعول مطلق تاکیدی است. ترجمه درست آیه در ترجمه خرمدل 
چنین آمده اســت: »ما تمام اعمال ایشــان را دقیقاً محاسبه می کنیم )و جزای کارهایشان را 

خواهیم داد.(«
** ﴿إِذا ُدكَِّت اْلَْرُض َدكًّا َدكًّا﴾ وقتی که کوفته شود زمین کوفتنی بعد از کوفتنی )فجر/21( 
در این آیه نیز »دکاً« مفعول مطلق تأکیدی بوده که در ترجمه مکارم شــیرازی به درستی و به 
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صورت قید تأکید، چنین ترجمه شده است: »در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود.«
ا﴾ و دوست مي دارید مال دنیا را دوست داشتنی بسیار باشره  ** ﴿َو تُِحبُّوَن الْماَل ُحبًّا َجمًّ
و حرص. )فجر/20( در اینجا مفعول مطلق »حبّاً« به صورت لفظ به لفظ ترجمه شده است. 
در ترجمه خرمدل به درســتی چنین ترجمه شده است: »و اموال و دارایی را بسیار دوست 

می دارید.« 
** و در آیه ﴿إِْن نَُظنُّ إِلَّ َظنًّا﴾ نیســتیم ما که هیچ گونه علم بقیامت داشــته باشیم مگر 
آنکه گمان می کنیم گمان کردنی. )جاثیه/32( »ظناً«  مفعول مطلق تاکیدی بوده، که به صورت 
نادرست و لفظ به لفظ ترجمه شده است. ترجمه درست آن در ترجمه تفسیر جوامع الجامع 

چنین آمده است: »ما نمی دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گمانی در این باره داریم. «  

2-2- ترجمه ساختار نحوی تمیز
تمیز از نظر ساختار معنایی تنها نقش متمم را دارد؛ یعنی در واقع، کامل کننده معنای یک 
عنصر نحوی دیگر اســت و از نظر معنایی عنصری علی حده به شمار نمی رود. این عنصر 
معنایی در جواب پرسش هایی چون »از چه نظر؟  از چه لحاظ؟ از چه جهت؟ از چه جنبه؟ 
بــه چه عنوان؟ از چه؟« و جز آ ن ها و نیز برای تفســیر یا رفع ابهــام معنایی از یک عنصر 

نحوی_معنایی دیگر به کار می رود.
تمیز از نظر ساختار نحوی دو نوع عمده دارد: 1- مفرد )=ذات( 2- تمیز جمله )=نسبت(. 
در نوع نخســت ابهام کلمه برطرف می شود و در نوع دوم، ابهام جمله یا نسبت موجود در 
جمله؛ در واقع، عامل تمیز مفرد اسم مبهم است و عامل تمیز جمله فعل یا شبه فعل مبهم.

آنچه در ســاختار تمیز و بررسی مشکالت مربوط به آن اهمیت دارد عمدتاً مربوط است 
به تمیز جمله؛ زیرا در تمیز مفرد معموالً هیچ مشــکلی رخ نمی نماید. )قلیزاده، 1380: 56( 

نمونه هایی از اشکاالت ترجمه در این ساختار نحوی عبارتند از:  
ِ ﴾ از خدای تعالی  ﴿َحِديثًا﴾ از روی   ** ﴿َو َمْن أَْصَدقُ ﴾ و کیســت صادق تر ﴿ِمــَن اللَّ
سخن. )نساء/87( واژه »حدیثاً« تمیز است. ترجمه روان این عبارت در ترجمه قرآن فوالدوند 

چنین آمده است: »و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟«
** ﴿َو لَْلِخَرُة﴾ و هر آینه آخرت  ﴿أَْكبَُر َدَرجاتٍ ﴾ بزرگتر است از روی مراتب  ﴿َو أَْكبَُر 
تَْفِضيًل﴾ و بزرگتر اســت از روی فضیلت  )اسراء/21( ترجمه روان این عبارت در ترجمه 
انصاری چنین آمده اســت: »و بی گمان آخرت ]به اعتبار[ مراتب افزون تر و در افزون دهی 

بزرگتر است.« 
يَن أَْعماًل﴾ بگو ای محمد صّلی اللَّ علیه و آله آیا خبر کنم  ** ﴿قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بِاْلَْخَســرِ
شــما را به زیانکارترین مردمان از روی کارها )کهف/103( »عماًل« در این آیه تمیز اســت. 
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یج ترجمه این عبارت مطابق بالغت معنایی در ترجمه مجتبوی چنین آمده است: »بگو: آیا شما 
را به زیانکارترین ]مردم[ در کردار، آگاه کنم؟« 

ي َعْينًا﴾ و  ** ﴿فَُكلِي َو اْشــَربِي﴾ پس بخور از آن خرما و بیاشام از آن آب سری  ﴿َو قَرِّ
روشن ساز چشــم خود را و خاطر خود را خوش دار به فرزند سعادتمند خود )مریم/26( 
عیناً تمیز اســت به معنای دیده روشن دار. ترجمه روان این آیه در ترجمه فوالدوند چنین 

آمده است: »و بخور و بنوش و دیده روشن دار.« 
الِِميَن بََدًل﴾ بد است شیطان و ذریت او برای ستمکاران بدل از خدای تعالی   **﴿بِْئَس لِلظَّ
)کهف/50( واژه »بدالً« تمیز اســت. در ترجمه فوالدوند آمده اســت: »و چه بد جانشینانی 

برای ستمگرانند.«

2-3- ترجمه ساختار نحوی حال
ســاختار حال در زبان عربی بیان کننده حاالت نقش های مختلف مانند فاعل، مفعول به، 
نایــب فاعل، مضاف الیه، مبتدا و خبــر، مجرور به حرف جر و نیز منصوب به نزع خافض 
اســت. همین امر موجد یکی از مهمترین مشکالت ترجمه حال است زیرا معادل حال در 

زبان فارسی فقط بیان کننده سه حالت فاعل، مفعول و نایب فاعل است.
حال در زبان فازســی دارای معادل ساختاری یا ســاختار معادل است. معادل این حالت 

نحوی در زبان فارسی »قید حالت« است که گاهی بدان قید کیفیت نیز گفته اند. 
مهم ترین پسوندهایی که در ساخت نقش حالت نقش دارد اشاره می کنیم: -ان: گریان، -ه: 
ایستاده، چشم بسته، -ناک: غمناک، - گین: اندوهگین، - سا: پیل سا، - آسا: شیرآسا، -آنه: 
دلیرانه، - مند: رایمند، - نده: برازنده، - گار: پرهیزگار، - ار: ساختار، -ا: بینا، -وار: ابروار، 

-وش: سایه وش. 
نکتــه ای که در ترجمه ســاختار نحوی حال اهمیت فــراوان دارد رعایت ترتیب عناصر 
ساختاری – به ویژه جایگاه حالت – در جمله است؛ زیرا فصاحت و بالغت نحوی و معنایی 
با جابجایی ارکان و عناصر جمله تعامل تنگاتنگ دارد. )قلیزاده، 72( نمونه هایی از اشکاالت 

در این ساختار نیز عبارتند از: 
** ﴿ما كاَن لَُهْم أَْن يَْدُخُلوها إِلَّ خائِِفينَ ﴾ نبوده است ایشان را توانایی اینکه در آیند در آن 
مســاجد مگر آنکه ترسناک باشند واژه »خائفین« حال مفرد و مشتق است. ترجمه روان این 
آیه در ترجمه قرآن رضایی اصفهانی آمده است: »آنان برایشان سزاوار نیست که جز ترسان، 

وارد آن )مساجد( شوند.« 
ِ ﴾ بســوی جزای خدای تعالی است  ﴿َمْرِجُعُكْم َجِميعًا﴾ بازگشت همه شما  ** ﴿إِلَى اللَّ
)مائــده/105( در این ترجمه به جای قید حالت در واژه »جمیعاً« صفت مبهم یا تاکیدی به 
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کار رفته که مغایر با تعادل بالغی و نحوی است. در ترجمه خرمشاهی آمده است: »بازگشت 
همگی شما به سوی خداوند است.«

ْحمنِ ﴾ آیت های خدای  ** ﴿إِذا تُْتلى  َعَلْيِهم﴾  هر گاه خوانده شــود بر ایشان  ﴿آياُت الرَّ
داً﴾ در حالتی که سجده کننده اند مر  وا﴾ بر وی در افتند ﴿ُسجَّ بخشنده که در قرآن است  ﴿َخرُّ
خدای را ﴿َو بُِكيًّا﴾ و بسیار گریه کننده اند. )مریم/58( دو واژه »سجداً و بکیاً« حالت هستند. 
هر چند برخی مترجمان این دو واژه را به صورت فعل ترجمه می کنند اما در اینجا ترجمه 
واژه »بکیاً« به صورت مفعول »بســیار گریه کننده« ترجمه شــده است، ترجمه روان آیه در 
ترجمه فوالدوند این چنین آمده است: »]و[ هر گاه آیات ]خدای [ رحمان بر ایشان خوانده 
می شد، سجده کنان و گریان به خاک می افتادند.« و همچنین در ترجمه رضایی اصفهانی آمده 
اســت: »هنگامی که آیات )خدای( گسترده مهر بر آنان خوانده می شد، سجده کنان و گریان 

)به زمین( در می افتادند.«
ْمَس َو الَْقَمَر﴾ و مسخر گردانید برای شما آفتاب و ماه را ﴿دائِبَْينِ ﴾  َر لَُكُم الشَّ ** ﴿َو َسخَّ
در حالتی که مستمرند در حرکت و سیر )ابراهیم/33( واژه دائبین اسم فاعل مثنی، حال مفرد 
است. هر چند مترجم آن را به شکل حال ترجمه کرده است، اما ترجمه روان آن در ترجمه 
مجتبوی چنین آمده اســت: »و خورشید و ماه را که پیوسته در جنبش و گردشند برای شما 

رام کرد.«
** ﴿فََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجناحٌ ﴾ پس نیست بر ایشان گناهی  ﴿أَْن يََضْعَن ثِيابَُهنَ ﴾ درین که بنهند 
جاٍت بِِزينٍَة﴾ در حالتی که نبوده باشند ظاهرکننده زینت خود را )نور/60(  و نپوشند ﴿َغْيَر ُمتَبَرِّ
واژه »غیر« جامد، مؤول به مشتق، حال مفرد است. مترجم آن را به صورت حال ترجمه کرده 
و در این ترجمه »غیر« را در فعل »نبوده باشــند« نمایانده است. ترجمه روان آن در ترجمه 
آیتی عبارت است از: »پیر زنان که دیگر امید شوی کردنشان نیست، بی آنکه زینت های خود 
را آشکار کنند، اگر چادر خویش بنهند مرتکب گناهی نشده اند.« در ترجمه آیتی واژه غیر به 

صورت واژه مستقل »بی آنکه« ترجمه شده، که صحیح تر است.
** ﴿َو جاُؤ أَباُهمْ ﴾ و آمدند برادران یوسف نزد پدر بزرگوار خود ﴿ِعشاًء﴾ آخر روز ﴿
يَْبُكوَن﴾  در حالتی که خود را به گریه وامیداشــتند. )یوسف/16( واژه »یبکون« جمله حالیه 
است که سه ویژگی در آن لحاظ شده است: استمرا و پیوستگی کار گریستن آن که با فعل 
مضارع نشــان داده شده است- فعل مربوط به زمان حال است- فعل جمع مذکر است، که 
باید در ترجمه نمود داشته باشد. ترجمه درست این واژه به صورت »گریه کنان« در ترجمه 

پاینده آمده است. »شبانگاه گریه کنان بنزد پدرشان شدند.«
وا﴾ هر آینه لجاج نمایند و ثابت باشند ﴿فِي ُطْغيانِِهْم﴾ در سرکشی خود ﴿يَْعَمُهوَن﴾  ** ﴿لََلجُّ
در حالتی که حیران و سرگشته باشند از ادراک راه حق. )مومنون/75( واژه »یعمهون« جمله 
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یج حالیه اســت و به صورت عبارت قیدی »سرگشتگی« یا »کوردالنه« ترجمه می شود. ترجمه 
روان آن در ترجمه فوالدوند چنین آمده است: »در طغیان خود کوردالنه اصرار می ورزند.« و 
نیز در ترجمه خرمشاهی این چنین آمده است: »در طغیانشان با سرگشتگی پای می فشردند.«

2-4- ترجمه فعل ماضی و مضارع
از جمله اشکاالتی که در ترجمه آیات قرآن وجود دارد ترجمه فعل ماضی و مضارع است 

که برخی از موارد آن عبارتند از:
َّما نُْملِي لَُهمْ ﴾ به درستی که ما مهلت دادیم ایشان را. »نملی« فعل مضارع است که  ** ﴿أَن
به صیغه ماضی ترجمه شده است. )آل عمران/178( در ترجمه دکتر رضایی اصفهانی آمده: 

»به آنان مهلت می دهیم، فقط برای اینکه ]عاقبت [ بر گناه بیفزایند.«
** ﴿َو أَْعَلُم ما تُْبُدونَ ﴾ و مي دانم آنچه را که ظاهر مي کردید ﴿َو ما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن﴾ و آنچه 
را که بودید شــما که پنهان مي کردید. )بقره/33( »کنتم تکتمون« به معنای »پنهان می داشتید« 
اســت که »بودید« ترجمه شــده اســت. در ترجمه فوالدوند آمده است: »و آنچه را آشکار 

می کنید، و آنچه را پنهان می داشتید می دانم؟« 

2-5- تشخیص و ترجمه مرجع ضمیر 
در ســاختار زبان عربی به مقدار زیادی از ضمیر به جای اســم ظاهر استفاده می شود به 
خالف زبان فارســی. تشــخیص مرجع ضمیر و ترجمه ضمایر و حذف برخی از آنها در 
ترجمه آیات از مواضعی است که مترجمان را دچار اشکاالتی کرده است در ذیل به برخی 

از آن ها می پردازیم:
** تشخیص مرجع ضمیر از موارد دشوار در ترجمه آیات قرآن است، بخشی از اختالف 
در تشخیص مرجع ضمیر مربوط به تفاوت دیدگاه تفسیری است مانند آیه ﴿َو إِلَْيِه تُْرَجُعونَ ﴾ 
و به ســوی جزای خدای تعالی بر گردانیده خواهید شد. )بقره/245( مرجع ضمیر در »الیه« 
به سوی خدا یا به سوی جزای خداست؟ در ترجمه قرآن براساس تفسیر المیزان این چنین 

آمده است: »و به سوی او بازگشت می یابید.«
** در خصوص مرجع ضمیر در »ینادیهم« در ســه موضع در سوره قصص چنین آمده 
اســت: در آیــه ﴿َو يَْوَم يُناِديِهْم﴾ و یاد کــن روزی را که بخواند خــدای تعالی کافران را 
)قصــص/62( و در آیه ﴿َو يَْوَم يُناِديِهــْم﴾ و یاد کن روزی را که ندا کند خدای تعالی عباد 
خود را )قصص/65( و در آیه ﴿َو يَْوَم يُناِديِهمْ ﴾ و یاد کن روزی را که بخواند خدای تعالی 
مشرکین را )قصص/74( مرجع ضمیر در این سه آیه »کافران« و »عباد« و »مشرکین« معرفی 

شده، در حال که در هر سه مورد مرجع ضمیر »مشرکین« هستند.
** در آیه ﴿يَْوَم تََرْونَها﴾ روزی که ببینید شما آن زلزله را. )حج/2( اسم ظاهر »زلزله« به 
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جای ضمیر »ها« در ترجمه آمده اســت در حالی که در ترجمه آیتی چنین آمده است: »آن 
روز که ببینیدش ... «

** نمونه دیگر از اســم ظاهر به جای ترجمه ضمیر در آیه ﴿َو يَْوَم يَْحُشُرُهمْ ﴾ و یاد کن 
ای محمد روزی را که حشر کند خدای تعالی مشرکان را )فرقان/17( در ترجمه پورجوادی 

آمده است: »روزی که آن ها و معبودهایی را که غیر از خدا می پرستیدند، محشور می کند.«

2-5- ترجمه حروف 
شــناخت معانی حروف و معادل یابی برای آنها از جمله دشواری های ترجمه آیات قرآن 

است در اینجا به برخی از اشکاالت ترجمه در این خصوص می پردازیم.
** ﴿َو إِْذ يَْرفَُع إِبْراِهيُم الَْقواِعَد ِمَن الْبَْيتِ ﴾ و نیز یاد کن آن حادثه را که واقع شــد در آن 
وقــت که بلند مي کرد ابراهیم دیوارها را از خانه کعبــه  )بقره/127( در این آیه »من« حرف 
جر زاید است یعنی در زبان فارسی مشابه و معادل ندارد و به دلیل ناسازگاری این ساختار 
خاص زبان عربی به ناچار »من« در ترجمه، حذف می گردد. )قلیزاده، 1380: 260( عبارت 
درست آن در ترجمه الهی قمشه ای چنین آمده است: »و )یاد آر( وقتی که ابراهیم و اسماعیل 

دیوارهای خانه کعبه را برمی افراشتند.«  
ْرِك اْلَْسَفِل﴾  ** نمونه دیگر آیه ﴿إِنَّ الُْمنافِِقيَن﴾ بدرســتی که منافقان مي باشند ﴿فِي الدَّ
در مرتبه زیر ترین ﴿ِمَن النَّاِر﴾ از دوزخ  )نساء/145( حرف  »من« در این آیه زاید بوده و در 
زبان فارســی مشابه و معادل ندارد، بنابراین ترجمه نمی شود. ترجمه صحیح آن در ترجمه 

برزی آمده است: »قطعاً منافقان در پایین ترین درجات جهنّم جای دارند.«

2-6- ترجمه ادوات
از اختصاصات زبان عربی ادوات است که بعضا در ترجمه آیات نادیده گرفته شده و در 

ترجمه آیات لحاظ نمی شوند نمونه ای از آن عبارت است از:
** در تفسیر شریف الهیجی واژه »أال« است که به صورت فعل »بدانید« ترجمه شده، که 
ماواِت َو اْلَْرِض﴾  بدانید به درستی که مر خدای  ِ ما فِي السَّ صحیح نیست. در آیه ﴿أَل إِنَّ لِلَّ
تعالی راست آنچه در آســمان ها و زمین است . )یونس/55( که ترجمه صحیح این عبارت 
در کتاب ترجمان فرقان، صادقی تهرانی چنین آمده اســت: » هان! )که( به راســتی آنچه در 

آسمان ها و زمین است از آِن خداست.« 

3- بررسی قواعد مربوط به ترجمه واژگان
مترجم در ترجمه آیات و ســوره های قرآن پیش از شناخت چگونگی ترجمه عبارات و 
جمله های قرآن، باید ترجمه واژگان قرآن را بداند و معادل درســت آن را در زبان فارســی 
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یج بیابد. ظرافت و دقت در برخی واژگان قرآن به دلیل وجود مترادف های فراوان در زبان عربی 
کار را برای مترجم دشــوار می کند. از جمله لغزشگاه های مترجمان در مواردی مثل ترجمه 
نام های خداوند، نام های قیامت، واژگان مترادف است که به بخشی از آنها اشاره می شود.     

3-1- ترجمه اسماء الحسنی
از مهم ترین واژگانی که مترجم باید در ترجمه آن دقت نماید اسامی خداوند در قرآن کریم 
است. مترجمین در ترجمه و معادل یابی برخی از آنها دچار مشکل بوده و بعضاً معادلی برای 

آنها در زبان فارسی نمی یابند. برخی از آنها در تفسیر شریف الهیجی عبارتند از:
َِّذي ل إِلَه إِلَّ ُهَو﴾ اوســت آن خدایی که نیســت  ُ ال ** در خصوص ترجمه آیه ﴿ُهَو اللَّ
هاَدِة﴾ داناست بدانچه غائب است از حس  معبود مستحق عبادت مگر او ﴿عالُِم الَْغْيِب َو الشَّ
ِحيمُ ﴾  ْحمُن الرَّ و بدانچه حاضر است نزد آن و بدانچه موجود است و معدوم است . ﴿ُهَو الرَّ
اوست بخشنده عباد در دنیا و در آخرت. )حشر/22( در ترجمه قرآن مرکز فرهنگ و معارف 
قرآن این آیه که دربردارنده اســماء الحسنی است چنین ترجمه شده است: »اوست خدایی 
که معبودی جز او نیســت، دانای نهان و آشکار است، اوست که گسترده رحمت و مهربان 

است.« )ترجمه قرآن مرکز فرهنگ و معارف قرآن(
الُم  وُس ﴾ پادشــاهي است در غایت تقدس و تنزه از شوائب نقصان  السَّ ** ﴿الَْملُِك الُْقدُّ
ســالم است از هر عیبی و آفتی  ﴿الُْمْؤِمنُ ﴾ واهب و بخشــنده ایمنی است بر عباد خود ﴿
الُْمَهْيِمنُ﴾ حافظ جمیع اشیاســت و شاهد اســت مر اعمال عباد خود را گفته اند که مهیمن 
مأیمن است که همزه را قلب بها کرده اند ﴿الَْعِزيُز﴾ غالبست بر همه و بعضی گفته اند که عزیز 
آن اســت که وجودش به توسط پدر و مادر نباشد ﴿الَْجبَّاُر﴾ مقهور و مکره سازنده عباد و 
خالیق است بر آنچه اراده نماید و به این معنی مأخوذ است از جبر به معنی اکراه یا به معنی 
اصالح کننده  امور خالیق است و در کتاب صراح گفته جبر شکسته بسنن و نیکو کردن حال 
کسی  ﴿الُْمتََكبُِّر﴾ حقیر داننده هر چیز است به ذات خود یا منزه از صفات نقص و متصف به 
صفات کمال است. )حشر/23( در ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، اسماء الحسنی 
این آیه را چنین ترجمه کرده اند: »اوست خدایی که معبودی جز او نیست؛ همو که فرمانروا، 

و بسیار پاک و سالم و ایمنی بخش و مراقب و عّزتمند و قاهر و صاحب کبریاست.«
ُ الْخالُِق الْباِرئُ ﴾ و اوســت معبودی که پدید آرنده اشیاست و بیرون آورنده   ** ﴿ُهَو اللَّ
ُر﴾ عطا کننده صور به اشیاست  از عدم به وجود خالق و باری هر دو بیک معنی اند ﴿الُْمَصوِّ
به ایجاد صور در مواد ﴿لَُه اْلَْســماُء الُْحْسنى﴾  مر او راست نام های نیکو ﴿يَُسبُِّح لَهُ ﴾ تسبیح 
ماواِت َو اْلَْرِض﴾ آنچه در آسمان ها و زمین است  ﴿َو ُهَو الَْعِزيُز  مي کند مر او را ﴿ما فِي السَّ
الَْحِكيمُ ﴾ و اوســت غالب و داننده اشیا کما هی علیه و گفته اند که حکیم از احکام به معنی 
اتقان است یعنی ایجاد اشیا مي کند چنانچه باید و شاید )حشر/24( ترجمه روان و مختصر 
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اسامی خداوند در این آیه در ترجمه قرآن مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم این گونه ترجمه 
شــده است: »اوست خدای خالق و نوآفرین و صورت بخش که بهترین نام ها از آن اوست. 

آنچه در آسمان ها و زمین است او را تنزیه می کنند، و اوست که عّزتمند و حکیم است«

3-2- ترجمه اسامی قیامت
تعداد زیادی از اســامی قیامت در آیات قرآن آمده است، برای نشان دادن تفاوت هایی که 
خداوند در هر یک نسبت به دیگری لحاظ کرده، نیازمند دقت فراوان در ترجمه است. برخی 

از این اسامی به شرح ذیل است.
** در این تفسیر برای ترجمه نام تغابن از اسامی قیامت از فعل »به زیان اندازد« استفاده 
کرده است. )ذلَِک ( این روز جمع  ﴿يَْوُم التَّغابُنِ﴾ روزي است که به زیان اندازند اهل جنت 
اهل دوزخ را )تغابن/9( برای ترجمه تغابن در ترجمه قرآن آقای فارســی آمده اســت: » ... 
آنک دوران دریغ خوردن بر ناکامی. « در ترجمه رضایی اصفهانی نیز آمده اســت: »آن روز 

زیانکاری است.«
** ﴿َو أَنِْذْرُهــْم يَْوَم اْلِزفَِة﴾ و بترســان اهل تکلیف را از عــذاب روز قیامت که آن را 
يوم الزفة گویند؛ زیرا که »ازوف« به معنی قرب اســت و به جهت قرب وقوع قیامت یوم 
األزفه اش گویند )غافر/18( ترجمه روان آن در ترجمه ارفع چنین آمده اســت: »مردم را از 

روزی بترسان که دلها از وحشت به گلو می رسد.«
ِّي أَخاُف َعَلْيُكْم يَْوَم التَّناِد﴾ به درســتی که من  ** در ترجمه »یوم التناد« آمده اســت: ﴿إِن
می ترســم بر شما عذاب روزی را که ندا کنند دوزخیان مر اهل بهشت را. )غافر/32( ترجمه 
روان و زیبــای این عبارت به صورت »روز فریاد خواهی« در ترجمه رضایی اصفهانی چنین 
آمده است: »و ای قوم ]من [! در حقیقت من بر شما از روز فریاد خواهی )رستاخیز( می ترسم.« 
** ترجمه ﴿يَــْوَم الِْقياَمِة﴾ در آیه )بقره/85( به همان صورت »روز قیامت« در تفســیر 
شریف الهیجی آمده است؛ اما  مترجمین ﴿يَْوِم الِْقياَمِة﴾ را به صورت روز رستاخیز )خرمدل، 
رضایی اصفهانی، فوالدوند، پاینده(، روز رســتاخیز )گرمارودی، تفسیر روان جاوید، تفسیر 

کشف االسرار( آمده است.
اَعِة﴾ سؤال مي کنند  در ترجمه »الســاعه« از اسامی قیامت آمده است: ﴿يَْسئَُلونََك َعِن السَّ
ترا ای محمد از قیامت  )اعراف/187( اما در ترجمه معزی چنین آمده اســت: »پرسندت از 

ساعت چه وقت است لنگرگاه آن.«
در تفسیر شریف الهیجی ترجمه ﴿َو بِالْيَْوِم اْلِخِر﴾ و به روز قیامت، )بقره/8( ترجمه شده 
است؛ ولی ترجمه درست و روان آن در تفسیر رهنما و ترجمه رضایی اصفهانی و فوالدوند 

چنین آمده است: »و به روز بازپسین « و در ترجمه مشکینی »روز واپسین« آمده است.
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یج 3-3- ترجمه واژگان مترادف و قریب المعنی
مفسر تفســیر شــریف الهیجی در مواردی بین ترجمه واژگان مترادف و قریب المعنی 
تفاوتی قائل نشده است مثل واژه های خوف و خشیت. و در مواردی بین آن ها تفاوت قائل 

شده مثل واژه های ُخُمر و جالبیب. 

الف( ترجمه َخوف و خشیت
مفسر تفسیر شریف الهیجی تفاوتی بین خوف و خشیت در ترجمه، قرار نداده و هر دو 

را به »ترس« ترجمه کرده است.
** در خصوص ترجمه »خوف« آورده ﴿فَل َخْوٌف َعَلْيِهْم﴾  پس ترسی نیست )بقره/38-
62-یونــس/62( در حالی که در ترجمه رضایی اصفهانی، فوالدوند و آیتی »خوف« در این 

آیات »بیم«، »بیمناک« و »ترس« ترجمه شده »نه بیمی دارند«.
ِّي َخِشيُت﴾ به درستی که من مي ترسیدم،    ** در خصوص ترجمه »خشــیت« آورده ﴿إِن
)طه/94( ﴿ِمْن َخْشــيَتِِه﴾ از ترس عذاب خدای تعالــی  )انبیاء/28( ولی در ترجمه رضایی 
اصفهانی آیه 94 طه و 28 انبیاء »خشــیت« به »هراس« ترجمه شده است: »]چرا[ که هراس 
داشتم « بنابراین مترجمان در ترجمه، بین دو واژه »خوف« و »خشیت« تفاوت قائل شده اند.

ب( ترجمه ُخُمر و جالبیب
** در خصوص واژه خمر آورده اســت: ﴿َو لْيَْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلى  ُجيُوبِِهنَ ﴾ و باید که 
بیندازند زنان مقنعه های خود را بر باالی چاک های گریبان های خود و مراد از ضرب مقنعه بر 
جیوب انداختن کنار مقنعه است بر چاک گریبان تا گردن و سینه ننماید )نور/31( مترجمان 

هم واژه »ُخُمر« را به »روسری« یا »مقنعه« ترجمه کرده اند.
** در خصوص ترجمه واژه جالبیب آورده است: ﴿ِمْن َجَلبِيبِِهنَ ﴾ بعضی از چادرهای 
خود را. بنابراین کلمه من برای تبعیض اســت؛ زیرا که تمام چادر ابدان آنها را نمي پوشاند 

)احزاب/59( مترجمان هم واژه »جالبیب« را به »روسری بلند« یا »چادر« ترجمه کرده اند.

4- ترجمه غلط برخی واژه ها
تفســیر شــریف الهیجی در برخی موارد معانی غلطی برای واژگان قرآن ارائه داده که به 

برخی از آنها پرداخته می شود.
لَِّة« در تفســیر شــریف الهیجی آمده است: ﴿فََأَخَذُهْم َعذاُب يَْوِم  ** در ترجمه »يَْوِم الظُّ
لَِّة﴾ پس گرفت ایشــان را عذاب روز گرما و روز باد سموم. )شعراء/189( »روز گرما و  الظُّ
روز باد ســموم« ترجمه »یوم الظله« نیست، بلکه از لوازم آن است؛  ولی اکثر مترجمان آن 
را مترادف »یوم العظیــم« به معنای »روزی بزرگ« در نظر گرفته اند. برخی مترجمان هم به 
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صورت های دیگری ترجمه کرده اند که عبارت است از: »روز سایبان« )شعرانی(، »روز سایه« 
)سراج، رهنما و تفسیر صفی علشاه(، »روز ابر پرآتش«. )نسفی: 1376، 708/2(

نْيا ِخْزيٌ ﴾ مر او راســت در دار دنیا رسوایی  )حج/9( در خصوص  ** در آیه ﴿لَُه فِي الدُّ
معنای خزی در کتب لغت آمده است: خزی یعنی خواری. اصل آن ذلّتی است که شرمساری 
نْيا ِخْزٌي َو لَُهْم فِي اْلِخَرِة َعذاٌب َعِظيمٌ ﴾)بقره/114( برای آنهاســت در  مي اورد. ﴿لَُهْم فِي الدُّ
دنیا خواری مخصوص و در آخرت عذابی بزرگ. )قرشــی، 1371: 240/2( براین اســاس 
ترجمه صحیح آن در تفسیر مخزن العرفان چنین آمده است: »چنین کسی را در دنیا ذلّت و 

خواری است .« )نصرت بیگم امین، 8، 331(
َِّذي  ** ﴿َمثَُلُهــمْ ﴾ حال این منافقان در اضاعت نور فطرت و وقوع در ضاللت  ﴿َكَمثَِل ال
اْســتَْوقََد ناراً﴾ یعنی مانند حال کسی است که بر افروزد به جهت دیدن اطراف خود آتشی  
)بقره/17( در این آیه مترجم واژه »مثل« را به »حال« ترجمه کرده اســت. ترجمه درست آن 
در ترجمه رضایی اصفهانی چنین آمده است: »مثال آنان همانند مثال کسانی است که آتشی 

افروختند«
** واژه »تقسطوا« در تفسیر شریف الهیجی این چنین ترجمه شده است: ﴿َو إِْن ِخْفتُمْ ﴾ 
و اگر بترسید شما ﴿أَلَّ تُْقِسُطوا﴾ از اینکه براستی عمل نکنید ﴿فِي الْيَتامى﴾ در حقوق یتیمان  
)نساء/3( »راســتی« ترجمه صحیح »تقسطوا« نیســت. ترجمه صحیح این واژه در ترجمه 

خرمدل آمده است: »و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید.«
وا فَِفي النَّاِر﴾ پس أما آنان که بدبخت شــدند پس در آتش  َِّذيَن َشــقُ ** در آیه ﴿فََأمَّا ال
خواهند بود ﴿لَُهْم فِيها َزفِيٌر﴾ مر ایشان را است در آن آتش اخراج نََفس از حلق  ﴿َو َشِهيقٌ ﴾ 
و رّد آن نََفس بنا بر شدت الم و غم  )هود/106( مفسر برای واژه های »زفیر« و »شهیق« معادلی 
در زبان فارسی نیافته؛ بنابراین به جای ترجمه، آنها را توضیح داده است: در خصوص معنای 
هِیق : برگرداندن و بیرون دادن تنّفس عمیق  »َزفِیر« و »شــهیق« در مفردات راغب آمده: »الشَّ
و طوالنی و _زفیر_ نََفس عمیق کشــیدن،« )راغب، بی تا: 2، 358(  در حالی که ترجمه این 
دو واژه در ترجمه فوالدوند و رضایی اصفهانی چنین آمده است: »فریاد و ناله ای دارند.« و 
برعکس آن در ترجمه ارفع چنین آمده: »در جهنم ناله و فریاد سر می دهند.« با توجه به آنچه 

راغب گفته، ترجمه ارفع صحیح تر است.

5- تطابق ساختار زبان مبدأ و مقصد در ترجمه
در زبان عربــی، صفت و موصوف در جمع و اِفراد با همدیگر تطابق می کنند، به خالف 
فارسی. )رضایی اصفهانی، آشنایی با اصول و روش های ترجمه، 95( نمونه ای از آن عبارت 

است از:
در تفسیر شریف الهیجی آمده است: ﴿ِكراٍم﴾ آن سفره عزیزانند نزد خدای تعالی  ﴿بََرَرٍة﴾ 
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یج نیکوکارانند. )عبس/16( در این ترجمه هر دو را به صورت جمع ترجمه کرده، »کرام« جمع 
»کریم« و »برره« جمع »بار« است به معنای »گرامیان نیکوکاران« می شود؛ در ترجمه رضایی 
اصفهانی آمده اســت: »ارجمندان نیکوکار )است(.« در ترجمه شاه ولی الل دهلوی نیز آمده 

است: »بزرگ منش نیکوکردار« 

6- استفاده از معادل و مترادف  های عربی در ترجمه لغات قرآن
در این تفسیر، موارد فراوانی در آیات یافت می شود که مترجم در معادل یابی واژه ها موفق 

نبوده و از کلمات مترادف عربی استفاده کرده است؛ که نمونه آن عبارت است از: 
** و چون حق تعالی خلق آسمان و زمین کرد ﴿فَقاَل لَها َو لِْلَْرِض﴾ پس گفت مر آسمان 
و مر زمین را ﴿ائْتِيا َطْوعًا أَْو َكْرهًا﴾ بیائید به آنچه شــما را بفرمایم خواه در حالتی که مطیع 
باشید و خواه در حالتی که مکروه باشید ﴿قالَتا﴾ گفتند آسمان و زمین  ﴿أَتَْينا طائِِعيَن﴾ آمدیم 
ما در حالتی که مطیع و فرمان برنده ایم. )فصلت/11( واژه »طوعاً« به »مطیع« و واژه »کرهاً« 
به »مکروه« ترجمه شــده؛ که هر دو واژه عربی هستند. ترجمه ﴿َطْوعًا أَْو َكْرهًا﴾ در ترجمه 
رضایی اصفهانی، فوالدوند، آیتی و بســیاری ترجمه های دیگر چنین آمده: »پس به آن و به 

زمین فرمود: »خواه یا ناخواه بیایید.« آن دو گفتند: »فرمان پذیر آمدیم.«

7- قواعد ترجمه مربوط به ترجمه جمالت
یک ســطح از بررســی ترجمه های قرآن مربوط به ترکیب کلمات و تشکیل عبارات و 
جمالت اســت. ترجمه آیات در تفسیر شریف الهیجی عمدتاً ترجمه تحت اللفظی است. 
برخی از اشکاالت این ترجمه بررسی می شود. نمونه ای از ترجمه تحت الفظی این آیه است. 
ماواُت﴾ در روزی که تبدیل کرده شود زمین کرده شود  ُل اْلَْرُض َغْيَر اْلَْرِض َو السَّ ﴿يَْوَم تُبَدَّ
زمین به غیر زمین و آسمان ها به غیر آسمان ها. )ابراهیم/48( ترجمه روان این آیه در ترجمه 
رضایی اصفهانی چنین آمده اســت: »در روزی که زمین به غیر این زمین، و آســمان ها )به 

آسمان های دیگری( تبدیل می شوند.«

7-1- ترجمه خطاب های قرآن
یکی از مواضعی که در بررســی ترجمه آیات قرآن مورد بررســی قرار می گیرد خطابات 

قرآن است؛ در اینجا مواردی از خطاب که با »يا أَيَُّها ...« شروع شده را بررسی می کنیم. 
ُسوُل﴾ و ﴿يا أَيَُّها النَّبُِي﴾  عموماً مترجمان تفاوتی  ** در خصوص دو خطاب ﴿يا أَيَُّها الرَّ
قائل نشده و این دو خطاب به رسول اکرم )ص( را این گونه ترجمه کرده اند: »ای پیامبر!« اما 
ُسوُل﴾ ای  در تفسیر شریف الهیجی بین این دو، تفاوت قائل شده است. این گونه ﴿يا أَيَُّها الرَّ
فرستاده به حق  )مائده/ 41 و 67( ﴿يا أَيَُّها النَّبُِي﴾  ای پیغمبر برگزیده رفیع مرتبه  )انفال/64 و 
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65  و 70( که از جمله نکات درست و قوت این ترجمه است. همچنین در ترجمه ﴿يا أَيَُّها 
ُســلُ﴾ ای فرستادگان به سوی عباد و ای پیغمبران. )مومنون/51( آن را به درستی ترجمه  الرُّ

کرده است. )اشکوری، 1373: 235/3(
َِّذيَن آَمنُوا﴾ أی آن گروهی که ایمان به خدا، به رســول و به خدا آورده اید  ** ﴿يا أَيَُّها ال
)بقره/264( در ترجمه این عبارت بیشــتر مفســران ترجمه کرده اند: »ای کسانی که ایمان 
آورده اید.« )ر.ک: ترجمه رضایــی اصفهانی، فوالدوند، آدینه وند، صادقی تهرانی، خرمدل، 

مکارم شیرازی و ...(
َِّذيَن هاُدوا﴾ ای آن جماعتی که اختیار دین یهودیت کردند و مسمی بیهود  ** ﴿يا أَيَُّها ال
شــدند )جمعه/6( ترجمه این عبارت درترجمه های کاویانپور، صادقی تهرانی، فوالدوند و 

برزی چنین آمده است: »ای کسانی که یهودی شده اید.« 
َِّذيَن َكَفُروا﴾ ای آن کســانی که انکار ربوبیت رب العالمین و رســالت خیر  ** ﴿يا أَيَُّها ال
النبییــن کردید )تحریم/7( انکار ربوبیت ترجمه »جحد، حجود و یجحدون« اســت که در 
آیات انعام/33، اعراف/51، نحل/71، غافر/63، فصلت/15 و... آمده اســت. حجود و کافران 
فرق داشته، بنابراین ترجمه درست آن در ترجمه فوالدوند چنین آمده است: »ای کسانی که 

کافر شده اید.« 
** در ترجمه ﴿يا أَيَُّها الْكافُِروَن﴾ به تفصیل آمده اســت: ای گروه ناگرویدگان به خدای 
تعالی و رسول او )کافرون/1( این ترجمه شبیه به ترجمه ای است که میبدی در تفسیر کشف 
االسرار »ناگرویدگان« )میبدی، 1371: 642/10( و همچنین ابوالفتوح رازی در تفسیر روض 
الجنان است: »بگو ای ناگرویدگان.« )ابوالفتوح رازی، 1408: 878/4( ولی عموماً مترجمان، 

این خطاب را »ای کافران« ترجمه کرده اند.

7-2- اضافه غلط و اضافه الزم در ترجمه
منظــور از ایــن نوع افزدونی های نابجا آن اســت که مترجم کلمه، عبــارت، جمله و یا 
جمله هایــی را بر متن و ترجمه قرآن بیفزاید که ارتباطی میان میان آن افزوده ها با متن قرآن 

نباشد و در واقع افزوده ها مغایر با متن، سیاق و پیام قرآن باشد. )قلیزاده، 1380: 263( 

الف( اضافه غلط
ِ﴾  به سوی جزای خدای تعالی است  ﴿َمْرِجُعُكْم َجِميعًا﴾ بازگشت همه شما   ** ﴿إِلَى اللَّ
)مائده/105( در این آیه »الی الل« به سوی جزای خدا معنا شده نه به سوی خدا. در صورتی 
که دلیلی ندارد که آن را به سوی جزای خدا معنا کنیم. در ترجمه سراج آمده است: »تنها به 

سوی خداست بازگشتن همه شما«
َ ﴾ و پرهیز کنید از معصیت و بترسید از عذاب خدای تعالی  )انفال/669(  ** ﴿َو اتَُّقوا اللَّ



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

291

���
قن

 د
 و
ر�
سر
�ی
 س
ک
رت 
هم�
آ�
سی
ق�ت

یرر
رد�

س 
س�ت

ری
ق�
مر
� س
ی�ا

یج در این ترجمه عبارت »از عذاب« اضافه بوده و دلیل بر اضافه کردن آن نیســت. در ترجمه 
آیتی آمده است: »و از خدا بترسید«

ب( اضافه الزم
َِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نِســائِِهْم﴾  آنانی که ظهار مي کنند از جمله شــما از  ** در آیه ﴿ال
بعضی زنان خود و تشــبیه مي کنند ظهر زنان خود را به ظهر مادران خود یا آنانی که ظهار 
مي کنند از جمله شما حالکونی که باین ظهار اراده دوری می نمایند از زنان خود. )مجادله/2( 
با توجه به ابهام در واژه »يُظاِهُروَن« الزم است در ترجمه آیه توضیحاتی برای شرح آن آورده 
شود. ترجمه روان این آیه در ترجمه آیت الل مکارم شیرازی چنین آمده است: »کسانی که 
از شما نسبت به همسرانشان »ظهار« می کنند )و می گویند: »أَنِت َعلىَّ َكظَهِر أُّمى تو نسبت به 

من بمنزله مادرم هستی«( ...«

ج( استفاده از واژگان مترادف در ترجمه یک کلمه
ُ يَْرُزُق َمْن يَشــاُء بَِغْيِر ِحسابٍ ﴾ و خدای تعالی روزی مي دهد هر که را خواهد  **﴿َو اللَّ
بي شــمار و بي نهایت. )بقــره/212( در این آیه ترجمه )بغیر حســاب( با دو کلمه مترادف 
»بی شــمار« و» بی نهایت« ترجمه شده اســت، هر چند که اشکالی ندارد، اما بهتر است واژه 
مترادف در پرانتز آورده شود. مترجمین »بغیرحساب« را به صورت های زیر ترجمه کرده اند. 
بی دریغ )طاهری(، بی شمار )فوالدوند، آدینه وند(، بی حساب )آیتی، انصاریان(، بی شمارش 

)خسروی(، بدون محاسبه )صفوی(. 
** در ترجمه عبارت ﴿فَُأولئَِك كاَن َســْعيُُهْم َمْشُكوراً﴾ آمده: پس آن گروه هست سعی 
ایشــان مقبول و پســندیده نزد خدای تعالی. )اســراء/19( در اینجا از دو واژه »مقبول« و 
»پسندیده« ، در ترجمه »مشکور« استفاده شده. ترجمه این عبارت در ترجمه رضایی اصفهانی 
چنین آمده است: » پس آنان تالششان سپاسگزاری خواهد شد.« در ترجمه فوالدوند نیز آمده 

است: »آنانند که تالش آن ها مورد حق شناسی واقع خواهد شد.«

7-3- حذف در ترجمه جمالت
حذف به جای عناصر ساختاری متن مبدأ _در ترجمه_ معموالً در مواردی انجام می گیرد 
کــه ترجمه آن عناصر، موجب خدشــه و اختالل در ســاختار نحوی_معنایی زبان مقصد 
)فارسی( و نیز موجب اختالل در فصاحت و بالغت آن زبان می گردد. بدین معنی که چون 
آن عناصر در زبان مقصد )فارســی( مشابه ســاختاری ندارد بنابراین ذکر آن ها در ترجمه، 
موجب می گردد که سالست و فصاحت نحوی زبان مقصد )فارسی( از بین برود و ترجمه 
بوی تقلید، تقید و گرته برداری بدهد. از این جهت است که در ترجمه باید به جای »مشابه« 
ساختاری آن عناصر، »معادل« ساختاری آن ها را جست و به کار برد. یعنی عناصر و اجزای 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

292

ناهمگون با ساختار زبان مقصد )فارسی( را در ترجمه حذف  نمود. )قلیزاده، 1380: 252( 
در ادامه نمونه ای از این دست بررسی می شود. 

** ﴿يَُطوفُــوَن بَْينَها﴾ طوف مي کننــد میان دوزخ  ﴿َو بَْيَن َحِميــٍم آنٍ ﴾ و میان آب گرم  
)الرحمن/44( چنانکه می دانیم ساختار نحوی »بین... بین ...« مختص زبان عربی است. این 
ساختار در زبان فارسی، مشابه ندارد و چنانچه به همان شکل و ساختار در زبان فارسی به 
کاررود یکی از دو کلمه بین زائد و حتی بی معنی خواهد بود؛ زیرا در زبان فارسی کلمه بین 
و میان حاکی از وجود دو یا چند چیز است و نیازی به تکرار  بین و میان برای آن ها نیست. 
)قلیزاده، 1380: 258( در ترجمه ارفع چنین ترجمه شده است: »و امروز در میان آن و آب 

سوزان در رفت و آمدند.« 
** نمونه دیگر آیه ﴿فَاْفُرْق بَْينَنا﴾ پس حکم کن میان ما به چیزی که مســتحق آن باشیم 
یــا آنکه جدایی افکن میان ما ﴿َو بَْيَن الَْقْوِم الْفاِســِقينَ ﴾ و میان این قوم بیرون رفته از دایره 
فرمانبرداری  )مائده/25( اســت. در ترجمه آدینه وند آمده اســت: »میان من و این جمعیت 

گنهکار جدایی بیفکن «

7-4- ترجمه جزء به جای کل
مفســر با توجه به دیدگاه خاص تفسیری خود در برخی موارد ترجمه جزئی را به جای 

کل آورده است مثل آیه ذیل:  
ــماِء﴾ پس بعد از خلق جمیع ما فی االرض قصد کرد به سوی  ** ﴿ثُمَّ اْســتَوى  إِلَى السَّ
اُهنَّ َسْبَع َسماواٍت﴾ پس خلق کرد به طریق اعتدال بدون  آفریدن اجرام عالیه ســماویه  ﴿فََسوَّ
فتور و اعوجاج اجرام ســماویه را هفت آســمان، چون مراد از سماء اجرام سماویه است. 
)بقره/29( ایشان منظور از ســماء را اجرام سماوی می داند. در ترجمه صلواتی آمده است: 

»آنگاه به ]آفرینِش [ آسمان پرداخت، و هفت آسمان برافراشت.« 

8. قواعد ترجمه مربوط به ساختار کالم
بخش های مختلف هر متن، دارای قرینه هایی برای فهم آن متن است. توجه به پیوستگی 
و ارتباط بخش های مختلف هر متن، برای فهم و تفســیر و ترجمه آن الزم اســت و عدم 
توجه به این امر، گاهی موجب لغزش می شود. مترجم برای فهم آیات و تفسیر و ترجمه آن 
الزم است به آیات مشابه و مخالف و قراین موجود در آیات و سوره های دیگر توجه کند. 
)رضایی اصفهانی: 1391، 145( برخی از موارد اشــکال در ســاختار و نظم کالم را بررسی 

می نماییم.
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یج 8-1- توضیحات تفسیری در ترجمه آیات
یکی از قواعد ترجمه، جداسازی متن از توضیحات، به وسیله پرانتز یا عالئم مشابه است 
تا خواننده بتواند بین کالم الهی و کالم مترجم، تفاوت بگذارد و اشــتباه نشــود. )رضایی 

اصفهانی: 1391، 131(
تفسیر شریف الهیجی، از آن جهت که اساساً تفسیر قرآن است و نه ترجمه قرآن، بنابراین 
وجود اضافات تفسیری در ترجمه واژگان و عبارات قرآن دور از انتظار نیست؛ نمونه هایی 

از آن ها را در اینجا ذکر کرده ایم.
** ﴿َو ُكلَّ إِنســانٍ ﴾ و هر آدمی را ﴿أَلَْزْمناُه﴾ الزم گردانیدیم بر او ﴿طائَِرهُ ﴾ عمل او را 
و آنچه مقدر شــده برای او از خیرات و شرور ﴿فِي ُعنُِقهِ ﴾ در گردن او مانند لزوم طوق در 
گردن او. )اسراء/13( توضیحات تفسیری برای واژه »طائَِرهُ « و »فِي ُعنُِقِه« آمده است. ترجمه 
مختصر و روان آن در ترجمه آیتی چنین آمده اســت: »کردار نیک و بد هر انسانی را چون 

طوقی به گردنش آویخته ایم.«
َّا نَِسيناُكْم﴾ به درستی که ما نیز ترک کردیم و فرو گذاشتیم شما را  ** در ترجمه آیه ﴿إِن
در عذاب ابد و نکال ســرمد )سجده/14( توضیحات تفسیری و شرح طوالنی آمده است؛ 
در حالی که ترجمه مختصر و روان آن، در ترجمه حجتی چنین آمده اســت: »ما نیز شما را 

فراموش کردیم.«
ِ ُهَو الُْهدى﴾ به درســتی که هدایت  ** عبارات تفســیری طوالنــی در آیه ﴿إِنَّ ُهَدى اللَّ
خدای تعالی که دین اسالم است آن است هدایت نه آنچه شما مرا به تبعیّت آن مي خوانید 
)بقره/120( آمده اســت، ترجمه مختصر آن در ترجمه فوالدوند چنین آمده است: »بگو: در 

حقیقت، تنها هدایِت خداست که هدایت ]واقعی [ است.«
** توضیحات تفســیری در ترجمه آیه ﴿َو َكذلَِك الْيَْوَم تُْنســى﴾ آمده است:  و چنان که 
ترک کردی آیات ما را همچنین در این روز قیامت ترک کرده میشــوی تو در آتش دوزخ. 
)طه/126( درحالی که ترجمه آن در ترجمه حجتی چنین آمده است: »امروز نیز تو فراموش 

خواهی شد.«

8-2- لحاظ کردن دیدگاه تفسیری در ترجمه
مفسر در تفسیر شریف الهیجی صاحب آرای تفسیری خاص خود است و بنابراین طبیعی 
اســت که این نظرات را در ترجمه آیات قرآن لحــاظ نماید. نمونه هایی از این دیدگاه های 

تفسیری عبارتند از:
ِ﴾ کسي است که از غایت عناد نزاع مي کند در اموری  ** در ترجمه آیه ﴿َمْن يُجاِدُل فِي اللَّ
که خدای تعالی به آن خبر داده  )حج/3( دیدگاه تفســیری مفســر این است که مجادله در 
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اموری است که خداوند به آنها خبر داده است، نه در مورد خود خدا. در حالی که مترجمان و 
مفسران این عبارت را چنین ترجمه کرده اند: »بعضی از مردم، بی هیچ دانشی درباره خداوند 

مجادله می کنند« )ترجمه تفسیر کاشف، 5، 502(
اَعُة﴾ متردد بین دو دیدگاه تفسیری است و هر  ** مفسر در ترجمه آیه ﴿َحتَّى تَْأتِيَُهُم السَّ
دو را در ترجمه خود آورده است: تا وقتی که بیاید بدیشان موت یا قیامت . )حج/55( ولی 
در ترجمه تفســیر المیزان آمده است: »و کســانی که کافرند پیوسته از آن به شک اندرند تا 

ناگهان رستاخیز سویشان بیاید.« )طباطبایی،1374: 540/14(
ْكِر﴾ هر آینه به تحقیق گمراه کرد و بازداشت مرا از قرآن  ** در مورد آیه ﴿لََقْد أََضلَّنِي َعِن الذِّ
و از تدبر در آن  ﴿بَْعَد إِْذ جاَءنِي﴾ پس از آنکه آمد قرآن مرا )فرقان/29( در ترجمه "ذکر" »هم 
قرآن و هم تدبر در آن« در ترجمه آمده اســت. ولی در ترجمه آدینه وند "ذکر" را به صورت 
مطلق یعنی »یاد حق« ترجمه کرده است: »او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آنکه آگاهی به 
سراغ من آمده بود.« ولی در ترجمه رضایی اصفهانی در پرانتز آن را چنین توضیح داده است: 

»به یقین پس از آنکه )قرآن و پیامبر( به من رسید، مرا از یاد )آن ها( گمراه ساخت.«

8-3- ترجمه آیات و عبارات دشوار
معادل یابی در ترجمه، کاری الزم، دقیق و طاقت فرساســت و همسان ســازی معادل های 
کلمات، کاری دشــوارتر است؛ ولی به هر حال، ضروری است؛ چرا که همسان سازی، نظم 
کلمات و آیات و همگونی آنها را در ترجمه بازتاب می دهد و یکی از نقدهایی که معموالً 

درباره ترجمه ها وجود دارد، عدم رعایت این قاعده است. )رضایی اصفهانی،1391: 134(
** ﴿َو ُهَو فِي الِْخصاِم َغْيُر ُمبِيٍن﴾ و حال آنکه او در وقت مجادله و گفتگو نتواند که بیان 
مدعای خود کند از جهت نقصان عقل  )زخرف/18( در این آیه »خصام« به »مجادله« ترجمه 
شــده، در صورتی که این دو با هم متفاوت هستند و  »غیر مبین« را به صورت فعل »نتواند 
بیان مدعای خود کند« ترجمه کرده است. ولی ترجمه آن در ترجمه رضایی اصفهانی چنین 
آمده است: »و او در کشمکش )ها، بیان( روشنگر ندارد.« بنابراین رضایی اصفهانی »خصام« 
را به »کشــمکش« و »غیر مبین« را به صورت فعل »روشنگر ندارد« ترجمه کرده است. در 
ترجمه فوالدوند آمده اســت: »و در ]هنگام [ مجادله، بیانش غیر روشن است؟« جمله را به 
صورت ســوالی آورده و »خصام« را »مجادله« ترجمه کرده و »غیر مبین« را به خوبی »غیر 

روشن« ترجمه کرده است.
ُ﴾  جز این نیست که  َّما يُِريُد اللَّ ** آیه تطهیر در این تفسیر چنین ترجمه شده است: ﴿إِن
ْجَس﴾ تا ببرد از شــما معصیت را و آن چیزی را  مي خواهد خدای تعالی  ﴿لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ
َرُكْم تَْطِهيراً﴾  که رضای الهی در آن نباشد ﴿أَْهَل الْبَْيتِ ﴾ ای اهل بیت نبوت و رسالت ﴿َو يَُطهِّ
و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی از جمیع قبایح و معاصی. )احزاب/33( در این ترجمه 
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یج »الرجس« به »معصیت« ترجمه شــده که درست نیست و مفعول مطلق »تطهیراً« به صورت 
لفظ به لفظ ترجمه شده درصورتی که باید به جای آن قید »کاماًل« آورده شود. ترجمه صحیح 
این بخش از آیه در ترجمه خرمدل این چنین آمده است: »خداوند قطعا می خواهد پلیدی را 

از شما اهل بیت )پیغمبر( دور کند و شما را کامال پاک سازد.«
اُموَن َعَلى النِّساِء﴾ یعنی مردان والیان و غالبان اند بر زنان  جاُل قَوَّ ** در ترجمه عبارت ﴿الرِّ
اُموَن« به »والیان و غالبان« ترجمه شده  خود که تا آن زنان را تادیب کنند )نساء/34( واژه »قَوَّ
اُموَن« نیست. مترجمین این  است؛ در حالی که هر دو واژه عربی هستند و ترجمه صحیح »قَوَّ
عبــارت را به صورت های مختلفی ترجمه کرده اند که عبارتند از: رضایی اصفهانی: »مردان، 
]مایه [ پایداری زنانند.«؛ ترجمه فوالدوند: »مردان، سرپرســت زنانند.«؛ ترجمه ارفع: »مردان، 
قیام کننده به امور زنان هســتند.«؛ ترجمه الهی قمشــه ای: »مردان را بر زنان تســلط و حق 
نگهبانی اســت.«؛ ترجمه یاسری: »مردها مسلط اند بر زنها.« ترجمه نوبری: »مردان به جمیع 
امور زنان قیم می باشند )اطاعت کردن زنان از مردان واجب است(«. روشن است که برخی 
از ترجمه ها مطابق آرای تفســیری، مترجمین هســتند؛ از بین آنها ترجمه رضایی اصفهانی 

دقیق تر است.

8-4- ترجمه موارد اختالف قرائت در آیه
مفســر تفسیر شریف الهیجی در آیاتی که اختالف قرائت وجود دارد، اصل را بر قرائت 
مشهور که مطابق با قرائت حفص از عاصم است گذاشته و آن را ترجمه کرده است و سپس 

بر اساس اختالف قرائات دیگر نیز آیه را ترجمه کرده، نمونه های از آن عبارتند از: 
ينِ ﴾ خداوند روز جزا و متصّرف در آن روز اســت به هرچه خواهد.  ** ﴿مالِِك يَْوِم الدِّ
و بنا بر قرائت »ملک یوم الدین« ترجمه اش چنین است که پادشاه روز جزاست که سلطنت 
ِ الْواِحِد الَْقهَّاِر﴾  و پادشــاهی در آن روز او را باشــد، چنانچه فرموده ﴿لَِمِن الُْمْلُك الْيَــْوَم لِلَّ

 )غافر/16(.
نمونه دیگر آیه ﴿َو ل تَْقَربُوُهنَ ﴾ و نزدیکی مکنید با ایشان به جماع، مراد از اعتزال مأمور 
به و قرب منهی عنه اجتناب از جماع زنان اســت در حال حیض و نزدیکی نانمودنست با 
ایشــان به جماع، و مراد نهی از مطلق نزدیکی نیســت  ﴿َحتَّى يَْطُهْرَن﴾ تا آنکه پاک شوند و 
خون ایشــان منقطع شود بنا بر قرائت تخفیف طاء، یا تا آنکه غسل کنند بنا بر تشدید طاء، 
أصحاب ما رضوان اللَّ علیهم هر دو معنی را مذهب ســاخته اند، لیکن جماع بعد از انقطاع 
دم و قبل از غسل را مکروه مي دانند، چنانچه حدیث علی بن یقطین از حضرت امام موسی 

الکاظم )ع( صریح بر این معنی است . )بقره/222(



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

296

8-5- تفسیر به جای ترجمه
مفسر به جزء مواردی که توضیحات تفسیری را در معنای عبارات قرآنی لحاظ کرده است، 

گاهی عبارت یا آیه ای را ترجمه نکرده و به جای آن، تفسیر عبارت را ارائه داده است. 
** در ترجمه آیه ﴿َو لَْيَس الْبِرُّ بَِأْن تَْأتُوا الْبُيُوَت ِمْن ُظُهوِرها﴾ و نیست نیکویی به اینکه در 
آئیــد به خانه ها از راه های غیرمقرر و معهود )بقره/189( »راه های غیرمقرر و معهود« ترجمه 
»ظهور« نیســت؛ بلکه آن به معنای »پشت بام« است. ترجمه آیه در ترجمه آیتی چنین آمده 

است: »و پسندیده نیست که از پشت خانه ها به آنها داخل شوید.«

8-6- تأکید درکالم
تأکید در ساختار کالم عربی به شکل های مختلفی ظهور و بروز دارد؛ گاهی چینش کلمات 
و تقدم و تأخر آنها حکایت از تأکید در کالم اســت، که الزم است مترجم آن را در ترجمه 
لحاظ کند و مترجمان بعضاً نسبت به آن دچار غفلت می شوند. نمونه ای از آن در آیه ذیل 

آمده است.
ا تَْعَمُلونَ ﴾ و نیست خدای تعالی غافل از آنچه مي کنید )بقره/85(  ُ بِغافٍِل َعمَّ ** ﴿َو َما اللَّ
آیه دارای تاکید است و باید واژه »هرگز« در ترجمه لحاظ شود، اما اکثر مترجمان آن را لحاظ 
نکرده اند. ترجمه صحیح عبارت از مترجمی ناشناخته در قرن دهم هجری چنین آمده است: 

»و نیست خدای هرگز بی آگاه از آنچه می کنید.«

9- محاسن ترجمه آیات در تفسیر شریف الهیجی
از این جهت که »چو عیب او گفتی، حســنش نیز بگو« مواردی از محاسن ترجمه در این 
تفسیر را متذکر می شویم. در ترجمه برخی آیات می توان واژگان اصیل زبان فارسی را پیدا کرد. 
** ﴿َو قَْلبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْلِيماِن﴾ و حال آنکه دل او آرمیده باشــد به ایمان  )نحل/106( در 
ترجمه واژه »مطمئن« واژه زیبای و صحیح »آرمیده« به کار رفته است. در مقابل مترجمان از 
واژه های اطمینان )فوالدوند(، آرام )رضایی(، استوار )بروجردی(، مطمئن )صلواتی، طاهری، 

انصاریان(، آرامش )شعرانی(، ثابت )الهی قمشه ای( استفاده کرده اند.
** ﴿ُهدى َو بُْشرى  لِْلُمْسلِِمينَ ﴾ و مژده دهنده است  )نحل/89( »بشری« اسم فاعلی است 
که در اینجا به درستی به »مژده دهنده« ترجمه شده است؛ در حالی که در ترجمه های مختلف 
این چنین ترجمه شــده است: مژده ای برای مســلمانان )رضایی اصفهانی(، بشارت گری 
)فوالدوند(، بشــارت )آدینه وند(، بشــارت )آیتی، ارفع(، بشــارت و خوشدلی )عاملی(، 

مژدگانی )ترجمه تفسیر طبری(. 
ِ َشِديٌد﴾ که چون عذاب  ** ترجمه واژه »شــدید« به »دهشت« در آیه ﴿َو لِكنَّ َعذاَب اللَّ
خدای تعالی ســخت است پس بیقین فرو می گیرد دهشت آن عذاب ایشان را. )حج/2( که 
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یج مترجمین عموماً واژه »شدید« را  به »سخت« یا »شدید« یا »سنگین« ترجمه کرده اند. 
ْيطاُن لِْلِنْساِن َخُذوًل﴾ و هست شیطان مر انسان را فرو گذارنده در وادی  ** ﴿َو كاَن الشَّ
ضاللت و هالکت. )فرقان/29( و واژه  ﴿َمْخُذوًل﴾ را فرو گذاشــته  )اسراء/22( ترجمه کرده 
اســت. در اینجا به درســتی و زیبایی واژه »خذوالً« را به صورت اسم فاعل »فرو گذارنده« 
و واژه »مخذوًل« را به صورت اســم مفعول »فرو گذاشته« ترجمه کرده است. در حالی که 
مترجمین قرآن واژه »مخذوًل« را به صورت: وامانده )فوالدوند(، واگذاشــته شــده )مصباح 
زاده(، بی یاور )رضایی اصفهانی(، زبون )خرمدل(، خوار )آیتی(، ترجمه کرده اند، که ترجمه 

واژه »ذلت« است.
** ﴿َو ل تَُكْن لِْلخائِنِيَن﴾ و مباش تو برای خیانت کنندگان و به جهت دفع خیانت واقعی 
از ایشــان  ﴿َخِصيمًا﴾ دشمن  کننده با مردم. )نساء/105( با توجه به آنچه در ترجمه رضایی 
اصفهانی آمده است: »و به نفع خائنان، دشمن )بی گناهان( مباش.« و همچنین آنچه در ترجمه 
تفســیر بیان سعاده آمده اســت: »و نباید به نفع خیانتکاران به خصومت صالحان برخیزی.« 
روشــن می شود که »واژه« خصیم در این آیه معنایی مستقل، در حد جمله »دشمنی کننده با 
مردم« را در خود نهفته دارد. بنابراین ترجمه این واژه در تفســیر شریف الهیجی به درستی 

آمده است.
** در ترجمــه عبــارت ﴿بِبِضاَعٍة ُمْزجاٍة﴾ آمــده: »با متاعی زبون یا بــا متاعی اندک«  
)یوسف/88( ترجمه این ترکیب وصفی به صورت های دیگری توسط مترجمین ارائه شده 
اســت: کاالی ناچیزی )رضایی اصفهانی، سراج(، ســرمایه ای ناچیز )فوالدوند(، سرمایه ای 
اندک )پاینده(، مایه تجارتی اندک )شعرانی، مصباح زاده(، متاع قلیل و کم )نوبری(، متاعی 
بی مقدار و پســت )بروجردی(، سرمایه نامقبول یعنی اندک یا ناسره )شاه ولی الل دهلوی(، 
بهای اندکی )تفســیر احســن الحدیث، 5، 167(؛ ولی آنچه در تفسیر شریف الهیجی آمده 

دقیق و رساتر است.

نتیجه گیری 
ســبک ترجمه قرآن در تفسیر شــریف الهیجی، بیشــتر تحت اللفظی بوده و به روش 
تفســیری_تحلیلی با توضیحات اضافی در شرح آیات قرآن است. شریف الهیجی در این 
تفســیر، آرای خاص تفسیری خود را در ترجمه آیات قرآن لحاظ کرده، و بعضاً که بین دو 
یا چند نظر در تفســیر واژه یا آیه ای متردد است، آنها را در ترجمه آورده است. آرای قویم 
و مســتقیم تفسیری مفسر، از نقاط قوت ترجمه قرآن است. ترجمه آیات در تفسیر شریف 
الهیجی، مطابق نثر معیار فارســی قرن یازدهم هجری اســت، وجود واژگان اصیل فارسی 
از نقاط قوت این ترجمه به حســاب می آید. در این تفسیر در ترجمه واژگان، نقش نحوی 

کلمات، ترکیب کالم و جمالت اشکاالتی وجود دارد.
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کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(، چاپ اول.
مصباح زاده، عباس )1380ه.ش(: »ترجمه قرآن )مصباح زاده(«، تهران: بدرقه جاویدان، چاپ اول.- 
معزی، محمدکاظم )1372ه.ش(: »ترجمه قرآن )معزی(«، قم: اسوه، چاپ: اول.- 
مغنیه، محمدجواد )1378ه.ش(: »ترجمه تفســیر کاشــف«، مترجم: موســی دانش، قم: بوستان کتاب - 

)انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(، چاپ اول.
مکارم شیرازی، ناصر )1373ه.ش(: »ترجمه قرآن )مکارم(«، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی - 

– ایران، چاپ: دوم.
موسوی گرمارودی، علی )1384ه.ش(: »ترجمه قرآن )گرمارودی(«، تهران: قدیانی، چاپ دوم.- 
میبدی، احمدبن محمد )1371ه.ش(: »کشــف االسرار و عدة االبرار )معروف به تفسیر خواجه عبدالل - 

انصاری(«، تهران: امیر کبیر، چاپ پنجم.
نســفی، عمربن محمد )1376ه.ش(: »تفســیر نسفی«، تهران: صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران - 

انتشارات سروش، چاپ اول.
یاسری، محمود )1415ه.ق(: »ترجمه قرآن )یاسری(«، قم: بنیاد فرهنگی امام مهدی )ع(، چاپ اول.- 
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