ّ
محمد علی کوشا
ترجمهای دقیق از قرآن کریم
آشــنایی بــا فــن ترجمــۀ قــرآن کر یــم بــه زبانهــای گوناگــون بــه ویــژه زبــان فارســی ،یکــی از
ضرورتهــای فرهنگــی اســت کــه حــوزه و دانشــگاه بایــد آن را در برنامههــای ّ
تخصصــی علــوم
قرآنــی خو یــش قــرار دهنــد .مگــر نــه ایــن اســت کــه رســالت اصلــی قرآنپژوهــان ،شناســاندن ایــن
ّ
کتــاب سراســر هدایــت بــه همــۀ انســانها بــا مل ّیتهــا و نژادهــای متنــوع و زبانهــای گوناگــون
ـود قــرآن ،بــه زبــان «عربــی
اســت؟! در حالــی کــه قــرآن بــا زبانــی غیــر زبــان آنــان و بــه تعبیــر خـ ِ
نهــای غیــر عربــی حــق دارنــد کــه زبــان و منطــق قــرآن را
ن زبا 
مبیــن» اســت .حــال آیــا صاحبــا 
ً
بداننــد تــا ســر از مطالــب آن درآورنــد یــا نــه؟! قطعــا چنیــن حقــی دارنــد؛ زیــرا قــرآن کتابــی بــرای
همــۀ مردمــان کرۀخا کــی اســت و پیامبــر خاتــم نیــز پیامبــر همۀجهانیــان تــا روز قیامــت و الگــوی
تمامعیــار بــرای تمامــی آنهــا در اقصـ ٰـی نقــاط زمیــن اســت .بنابرایــن ترجمۀایــن اثــر بینظیــر
آســمانی بــه ز بــان همــگان ،امــری الزم و ضــروری اســت.
َْ ََ
واژۀ«ترجمه» در زبان عرب ،مصدر رباعی بر وزن «فعلل» در دو معنا به کار رفته است:
 .1برگرداندن گفتار یا نوشتاری از زبانی به زبان دیگر.
 .2شرح حال شخص یا اشخاص (بیوگرافی).

ً
البتــه در میــان قدمــاء همچــون ترجمــۀ تفســیر طبــری معمــوال واژۀ«ترجمــه» بــه جــای
َ
مادۀ«ت ْر َجـ َـم» یعنــی
«تفســیر» اســتعمال شــده اســت .و همۀمنابــع لغــوی معتبــر ایــن کلمــه را از
رباعــی دانســتهاند .ولــی ابــن منظــور در «لســان العــرب» آن را در هــر دو بــاب ،ذکــر نمــوده اســت!
رجمــان» و ُ«ت ُ
واژ ههــای َ«ت ُ
رجمــان» بــه معنــی «مترجــم» هســتند کــه جمعشــان تراجمــه و
تراجــم اســت .برخــی پنداشــتهاند واژۀ«ترجمــه» لغتــی کلدانــی بــه معنــی «افکنــدن» اســت،
برخــی دیگــر «ترجمــه» را از ُت ُ
رجمــان ،کــه معـ ّـرب ُترزبــان یــا َترزبــان فارســی دانســتهاند کــه بــه
ّ
معنــی داشــتن زبانــی چــرب و نــرم و جــذاب و خوشســخن اســتّ .امــا اینهــا فقــط حــدس
نهــا ،مشــابهتها و پیوســتگیهایی بــا هــم دارنــد و تأثیرپذیــری
و گمــان اســت .البتــه زبا 
ـان مراودۀصاحبــان آنهــا کــم و بیــش قابــل قبــول اســت
تدریجــی آنهــا از همدیگــر در طــول زمـ ِ
ولــی هــر زبانــی شــاکله و ســاختار ویژۀخــود را دارد.
بــه هــر حــال «ترجمــه» عبــارت اســت از :برگردانــدن متنــی از زبانــی بــه زبــان دیگــر بــا رعایــت
محتــوای آن متــن .کــه ایــن برگــردان ،گاهــی گفتــاری و گاهــی نوشــتاری اســت .متــن را «زبــان
مبــدأ» و ترجمــۀآن را «ز بــان مقصــد» مینامنــد.
عناصر ترجمه
ترجمــه دو عنصــر اساســی داردّ .اول عنصــر ادب .دوم عنصــر هنــر .مــراد از عنصــر ادب،
آ گاهــی از علــوم ادبــی -صــرف ،نحــو ،لغــت و اشــتقاق -و مــراد از عنصــر هنــر ،آ گاهــی از علــوم
بالغــی -معانــی ،بیــان و بدیــع -اســت .نــه تنهــا ترجمــه ،بلکــه هــر اثــر مکتوبــی کــه بخواهــد
در تار یــخ ادب و نــگارش مانــدگار بمانــد بایــد ایــن دو عنصــر در آن لحــاظ شــده باشــد وگرنــه
نادیــده و فرامــوش خواهــد شــد.
بنابرایــن کســی کــه بــه ترجمۀقــرآن کریــم میپــردازد بــه همــان انــدازه کــه در علــوم ادبــی
ّ
ّ
المقدمــات»ّ ،
«النهجةالمرضیــه» از جاللالدیــن ســیوطی«ُ ،مغنــی
عر بــی آثــاری چــون« :جامــع
ّ
ّ
اللبیــب» از ابــن هشــام« ،الفوائــد الضیائیــة» معــروف بــه «شــرح مالجامــی بــر کافیۀابــن حاجــب»
ّ
و «شــرح الکافیــه» از رضیالدیــن اســترآبادی ،بــه درســتی خوانــده و فهمیــده باشــد ،الزم اســت
بــا دســتور ز بــان فارســی و آثــار مکتــوب گوناگــون ادیبــان فارســیزبان نیــز تســلط و اشــراف
داشــته باشــد .و در موضــوع هنــر نیــز بــا متــون علــوم بالغــی ماننــد« :مطـ ّـول تفتازانــی»« ،مختصــر
نهــا نیــز مأنــوس و آشــنا باشــد .بــه عبــارت دیگــر «علــوم
المعانــی» و «جواهــر البالغــه» و امثــال آ 
سال بیست و سوم
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ادبــی» و «علــوم بالغــی» در وجــود او بــه صــورت ملکــه درآمــده باشــد کــه البتــه چنیــن امــری جــز
از راه علمآمــوزی در محضــر اهــل فـ ّـن و ممارســت و مباحثــه بــه دســت نمیآیــد .بنابرایــن کســی
میتوانــد اقــدام بــه ترجمۀقــرآن نمایــد کــه دارای شــرایط زیــر باشــد:
 .1آشــنایی کامــل بــا دو ز بــان مبــدأ و مقصــد؛  .2توانایــی الزم در ارائۀنثــری دقیــق و اســتوار؛
 .3آشــنایی بــا تفســیر و علــوم قرآنــی؛  .4آشــنایی بــا فقــه و اصــول؛  .5آشــنایی بــا علــم کالم؛ .6
داشــتن ســامت روح و عقــل.
در ایــن میــان ،داشــتن «نثــری گو یــا» و بــه تعبیــر امروزیـ ِـن آن «نثــر معیــار» امــری الزم و ضروری
اســت .و ویژگیهــای نثــر معیــار را میتــوان بــه طــور خالصــه اینگونــه برشــمرد:
 .1نثــر ترجمــه نبایــد نثــری منســوخ ،مهجــور و غریــب باشــد؛  .2نثــر ترجمــه نبایــد عربیگرایی
ثقیــل و یــا فارسـیگرایی ســره باشــد؛  .3نثــر ترجمــه نبایــد دارای تعقیــدات لفظــی و انباشــته از
حشــو و زوائــد باشــد.
 .4نثــر ترجمــه نبایــد دارای الفــاظ نامأنــوس و ّ
تصنعــی باشــد؛  .5نثــر ترجمــه بایــد رســا و
خوشــخوان ،گو یــا و روان و وافــی بــه مقصــود باشــد؛  .6نثــر ترجمــه بایــد تــا حــدودی آراســته بــه
ّ
محســنات لفظــی و ظرافتهــای هنــری باشــد.
خوشــبختانه در ســدۀاخیر ،نثــر فارســی ســیر تکاملــی خــود را طــی نمــوده و نویســندگانی
بــزرگ بــا نثــری شــیوا و گو یــا در موضوعــات گوناگــون بــه نــگارش پرداختهانــد و در خصــوص
نثــر ترجمــه قــرآن کر یــم هرچنــد نســبت بــه پیشــینیان رونــدی رو بــه رشــد احســاس میشــود ّامــا
مجموعۀآثــار مکتــوب در ایــن بــاره هنــوز انــدک و انگشتشــمار اســت.
ـرف ظر یــف
عــاوه بــر بــه کارگیــری نثــر فاخــر در ترجمۀقــرآن «قالــب ترجمــه» کــه بیانگــر ظـ ِ
محتــوای متــن اســت ،حائــز اهمیــت فــراوان میباشــد .دشــواری ترجمۀقــرآن در ایــن راســتا
بیــش از آن چیــزی اســت کــه در بــدو امــر تصـ ّـو ر میشــود! ز یــرا در اینجــا مترجــم بــا کالمــی
روبهروســت کــه از جهــت لفــظ و محتــوا و چینــش کلمــات و ترکیــب جمــات ،نظیــری بــرای
ّ
ل هندســی کلمــات و جمــات قــرآن بــا ّ
توجــه بــه قلــت
آن نمیتــوان یافــت .یعنــی ترکیــب و شــک 
نهــا بــه تمــام معنــا معجــزه اســت و بــا نــگاه دقیــق ،ســبک و ســیاق آن،
حجــم و کثــرت معنــای آ 
آمــوزۀادب و هنــر و الگــوی تمامعیــار اهـ ِـل فــن در عرصۀفصاحــت و بالغــت اســت .بــه گونـهای
کــه ّ
ادبیــات آن فراتــر از هــر ادبــی و هنرنمایــی آن پرجلو هتــر از هــر هنــری اســت .در کمتر یــن لفــظ
بیشــترین معنــا را جــا داده و در کوتاهتر یــن جملــه ،پربارتر یــن و ژرفتر یــن مفهــوم را گنجانــده
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی

111

شمارۀ 89-90

است.
ـرف دانــش محــدود خــود را
بدینگونــه مترجمــی کــه آ گاه بــه فنــون و راز و رمــز قرآنــی باشــد ،ظـ ِ
ـدای محیـ ِـط نامحــدود چنــان کوچــک و ناتــوان میبینــد کــه در ُبهــت و حیــرت
دربرابــر کالم خـ ِ
ـدن اقیانــوس در کــوزه اســت! ولــی
فــرو مـیرود آنچنــان کــه نازلتر یــن تشــبیه بــرای آن ،گنجانـ ِ
بــا ایــن همــه بایــد گفــت:
هم به قدر تشنگی باید چشید
آب دریا را اگر نتوان کشید
از ای ـنرو مترجــم آ گاه بــه فنــون ادب و هنــر بــا ّ
توجــه بــه توســعۀزبان و تعالــی اندیشــه،
ّ
س پربــار و بــری باشــد و بــا الهــام از ظرافتهــا
میتوانــد کــم و بیــش ،ترجمــان چنیــن متـ ِـن مقــد ِ
ً
و زیباییهــای آن ،بــر ظرافــت و زیبایــی ز بــان مقصــد بیفزایــد کــه طبعــا چنیــن رونــدی در طــول
زمــان ســیر تکاملــی خواهــد داشــت و زمینۀبهرهبــرداری از قــرآن کریــم را بیشــتر و بهتــر فراهــم
ّ
بهاءالدیــن ّ
خرمشــاهی:
خواهــد ســاخت .بــه قــول جنــاب اســتاد
ً
واقعیــت ایــن اســت کــه غالبــا تــا کســی شــوق نوشــتن و ذوق نویســندگی نداشــته باشــد،
خودبهخــود بــه وادی ترجمــه کشــیده نمیشــودّ .امــا جــان کالم در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه
فقــط داشــتن ذوق و شــوق مبهــم کافــی نیســت ،کســی کــه میخواهــد مترجــم شــود بایــد ابتــدا
خوانندۀشــکیبایی باشــد .هــم در ز بــان مبــدأ بایــد زیــاد کتــاب و نشــریه و مقالــه بخوانــد و هــم
در ز بــان مقصــد .انــس داشــتن بــا ّ
ادبیــات قدیــم و جدیــد در هــر دو زبــان ضــرورت و فایــده دارد.
و ایــن ضــرورت در ز بــان مــادری بســی بیشــتر اســت  ...در اینکــه ترجمــه یــک فـ ّـن اســت شــکی
نیســت و بلکــه ایــن امــر از واضحــات اســتّ ،امــا مهمتــر از آن ،ایــن اســت کــه ترجمــه اگرچــه
امــروزه ماشــینی هــم شــده اســت ،صنعــت نیســت ،صناعتــی هنرگونــه اســت .اگــر آفرینــش
محــض نباشــد ،بیشــبهه بازآفرینــی اســت  ...مهــارت زبانــی مترجــم و غنــای واژگان او و
احاط ـهاش در ُحسـ ِـن ترکیــب و آوردن تعبیــرات بهجــا و روشــن و شــیوا میتوانــد ترجمــه را از
1
ســطح ســادۀصنعت ب ـیروح بــه اوج هنــر زنــده برســاند.
ً
و دقیقــا در ایــن راســتا چــه ســفارش نیکویــی نمــوده اســت ،هنرمنــد ادیــب مرحــوم امیرنظــام
گروســی بــه فرزنــدش یحیــی در «پندنامــه یحیویــه» ... :در ایجــاز و اختصــار کالم بکــوش کــه از
ِاطنــاب و تطو یــل ،شــنونده را مــال خیــزد و تــو بــه هــرزه درایــی و خیرهســرایی مشــهور گــردی .از
ادای الفــاظ مغلقــه و عبــارات غیــر مأنوســه کنــاره جــوی تــا در هــر محفلــی بــه مناســبت مقــام و
درخــور طبــاع ،ســخن گو یــی ،و بــر تــو بــاد کــه در تحصیــل علــوم ّ
ادبیــه جهــد وافــی به عمــل آوری
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و بــه محــض تقلیــد ،بــه ادای الفــاظ و امثــال ّ
عربیــه مبــادرت ننمایــی.
اینجانــب تمامــی ترجمههــای فارســی قــرآن کریــم از قــرن چهــارم تاکنــون مــورد بحــث،
بررســی و نقــد قــرار دادهام کــه بخشــی از آن در شــماری از مجــات معتبــر علــوم قرآنــی انتشــار
یافتــه اســت .در میــان ترجمههــای کهــن قــرن چهــارم و پنجــم و ششــم ،هشــت ترجمــه از
اهمیــت خاصــی برخوردارنــد و بــرای مترجــم امروزیــن قــرآن ،الزم مینمایــد کــه آنهــا را مطالعــه
کنــد تــا در اســتخدام واژگان فارســی ّ
تبحــر بیشــتری کســب نمایــد .ایــن هشــت اثــر عبارتنــد از:
 .1ترجمــه تفســیر طبــری «قــرن  :»4ایــن ترجمــه ،اثرگذارتریــن ترجمــه بــر ترجمههــای قــرآن
کر یــم بــه ز بــان فارســی بــه شــمار مـیرود کــه بــا الهــام و اســتفاده از تفســیر محمــد بــن جریــر طبــری
310 – 226ق -در زمــان فرمانروایــی منصــور بــن نــوح ســامانی  -366 – 350-و بــه دســتوروی در حــدود ســال  352هجــری قمــری بــه وســیلۀعلما و فقهــای ماوراءالنهــر در هفــت جــزء
از عر بــی بــه فارســی برگردانــده شــده اســت .ایــن اثــر بــه اهتمــام و تصحیــح حبیــب یغمایــی
در هفــت جلــد  4-مجلــد -نخســتین بــار در ســال  1342ازطــرف دانشــگاه تهــران و ســپس
در ســال  1356از ســوی انتشــارات تــوس و چــاپ ســوم آن نیــز از ســوی همــان انتشــارات در
ســال  1367عرضــه گردیــده اســت و ترجمۀجداگانــه آیــات آن نیــز بــدون تفســیر بــا عنــوان «قــرآن
عظیــم» بــر اســاس ترجمــه طبــری بــه اهتمــام ّ
محمدعلــی منصــوری بــا مقدمۀدکتــر مهــدی
ّ
محقــق از ســوی انتشــاراتی دانشــگاه تهــران و دانشــگاه مکگیــل کانــادا در یــک جلــد بــه قطــع
ً
رقعــی تقریبــا پالتو یــی در ســال  1390چــاپ و منتشــر گردیــد کــه البتــه ارزش تحقیقــی خاصــی
نــدارد و کاری هــم روی آن انجــام نگرفتــه اســت بلکــه خالــی از اغــاط هــم نیســت! ّامــا کار
تحقیــق شدۀبســیار ارجمنــدی جنــاب آقــای ّ
محمــد مهیــار روی ایــن اثــر انجــام داده کــه هنــوز
چــاپ نشــده اســت.
ّ
 .2ترجمــه و تفســیر تــاج التراجــم «قــرن  :»5ایــن ترجمــه و تفســیر بــه زبــان فارســی از أبوالمظفــر
شــاهفور بــن طاهــر بــن ّ
محمــد معــروف بــه اســفراینی  -473 – 451-اســت کــه ارج و اعتبــار
فراوانــی دارد .ســه جلــد از ایــن اثــر -از حمــد تــا آخــر انبیــاء -توســط آقــای نجیــب مایــل هــروی و
علیاکبــر الهــی خراســانی تصحیــح و تحقیــق شــده و از ســوی نشــر میــراث مکتــوب و شــرکت
انتشــارات علمــی و فرهنگــی در ســال  1374چــاپ و منتشــر شــده اســت .بــه امیــد چــاپ دیگــر
ّ
مجلــدات آن!
ّ
 .3ترجمــه و تفســیر نســفی «قــرن  :»6-5ایــن اثــر از أبوحفــص نجمالدیــن عمــر نســفی 462-
2
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 ّ -538مفســر و مـ ّـو رخ و شــاعر نیمــۀدوم قــرن پنجــم و نیمــۀ ّاول ششــم هجــری اســت کــه
نثــر آن تــا حــدودی مسـ ّـجع مــوزون و همــراه بــا تفســیری کوتــاه اســت .واژگانشناســی آن حائــز
اهمیــت اســت .ایــن ترجمــه بــا تصحیــح دکتــر عزیــزاهّلل جوینــی در ســال  1340شمســی در دو
ّ
جلــد از ســوی ســازمان اوقــاف و امــور ّ
خیریــه چــاپ و انتشــار یافتــه اســتَ .ن َســف :محلــی میــان
جیحــون و ســمرقند اســت.
 .4ترجمــه و تفســیر ســور آبــادی «قــرن  :»5ایــن ترجمــه و تفســیر از أبوبکــر عتیــق ّ
محمد هروی
نیشــابوری معــروف بــه ســورآبادی متوفــای  494هجــری اســت .ایــن اثــر در میانــه ســالهای
 470تــا  480بــه نــگارش درآمــده اســت .ترجمــه ســورآبادی از جهــت نحــوی از دقــت نظــر بســیار
باالیــی برخــوردار اســت .اســتخراج ترجمــۀآن از تفســیرش بــا تحقیــق عالمانۀآقــای ّ
محمــد مهیار
ارج و اعتبــار فراوانــی دارد .بــرای شــناخت دقیــق ایــن اثــر بــه کتابــی کــه اینجانــب بــا عنــوان
ّ
ـخۀخطی
«ســورآبادی و تفســیرش» نوشــتهام مراجعــه شــود .ناگفتــه نمانــد چــاپ و تصحیــح نسـ
تفســیر ســورآبادی در  5جلــد توســط مرحــوم علیاکبــر ســیرجانی کاری درخــور تحســین اســت.
ّ
 .5ترجمــه و تفســیر میبــدی «قــرن  :»6ایــن ترجمــه و تفســیر از رشــیدالدین ابوالفضــل میبــدی
520ق -اســت کــه روانــی نثــر و شــیوایی بیــان آن ّاهمیــت فراوانــی دارد .ایــن اثــر تأثیــر فراوانــی
در رونــد تکاملــی ترجمههــای پــس از خــود تــا زمــان مــا داشــته اســت .تلخیــص ایــن اثــر توســط
حبی ـباهّلل آمــوزگار از ســوی انتشــارات اقبــال در تهــران بارهــا چــاپ و انتشــار یافتــه اســت.
ترجمۀجداگانــۀآن نیــز در یــک جلــد از ســوی نشــر میــراث مکتــوب و فرهنگنــگار میبــد بــدون
هیچگونــه تحقیقــی در ســال  1388در تهــران چــاپ و منتشــر شــده اســت.
 .6ترجمــه و تفســیر أبوالفتــوح رازی «قــرن  :»6نــام ایــن اثــر َ«ر ْو ُض الجنــان و َر ْو ُح َ
الجنــان»
ِ
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  533قمــری تألیــف نمــوده اســت .ایــن تفســیر و ترجمــه ارزش علمــی و تفســیری فراوانــی
ّ
ً
دارد .ترجمــه آن تقریبــا مــوزون و مسـ ّـجع و نزدیــک بــه تحــت اللفظــی اســت کــه بــه صــورت
جداگانــه توســط آقــای ّ
محمــد مهیــار اســتخراج و تحقیــق شــده و از ســوی مؤسســۀمطبوعاتی
دینــی در قــم در ســال  1380خورشــیدی چــاپ و منتشــر شــده اســت.
ّ
الدیــن ّ
محمــد بــن محمــود
 .7ترجمــه و تفســیر بصائــر یمینــی «قــرن  :»6ایــن اثــر از معین
نیشــابوری اســت کــه حــدود ســال  552تألیــف گردیــده اســت .نثــر ایــن ترجمــه و تفســیر ،روان
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و اســتوار و از آثــار کهــن مانــدگار بــه شــمار مــیرود ولــی بــه صــورت کامــل – جــز یــک جلــد
آن – هنــوز انتشــار نیافتــه اســت .ایــن ترجمــه و تفســیر بــا ّ
همــت دکتــر علــی رواقــی تصحیــح و
تحقیــق گردیــده و در ســال  1359خورشــیدی منتشــر شــده اســت.
 .8ترجمــه دهلــوی «قــرن  :»12ایــن ترجمۀبســیار نفیــس بــه نــام «فتــح ّالرحمــان بترجمــة
ّ
القــرآن» از احمــد بــن عبدالرحیــم مشــهور بــه شــاه ول ـیاهّلل دهلــوی اســت کــه از جهــت دقــت
در انتخــاب واژگان معــادل و ترکیــب نحــوی حائــز اهمیــت فراوانــی اســت و در واقــع بهتریــن
ّ
ترجمــه قــرن دوازدهــم محســوب میشــود .نــوع ایــن ترجمــه تطبیقــی متمایــل بــه تحــت اللفظــی
اســت .چــاپ جدیــد آن بــا تصحیــح عالمانــه آقــای مســعود انصــاری از ســوی نشــر احســان در
ســال  1385خورشــیدی انجــام یافتــه اســت.
ّ
در اواخــر قــرن ســیزدهم یکــی از فرهنگیــان منشــی دربــار ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــه نــام
ّ
محمدطاهــر مســتوفی شــیبانی کاشــانی ،ترجمـهای از قــرآن کریــم ارائــه نمــود کــه معروف شــد به
«ترجمۀبصیرالملــک» ایــن اثــر نســبت بــه نثــر زمــان خــود تــا حــدودی روان و خوشــخوان مینمــود
و بارهــا بــه صــورت چــاپ ســنگی انتشــار یافــت .تــا اینکــه در ســال  1334شمســی توســط
انتشــارات ّ
محمدحســن علمــی و ســپس بــه وســیلۀ انتشــارات جاویــدان چــاپ و منتشــر شــد.
ترجمــۀ الهــی قمشـهای بــه قلــم عالـ ِـم عــارف ،مرحــوم شــیخ مهــدی الهی قمشـهای بــر مبنای
ترجمۀبصیرالملــک در ســال  1323ش انتشــار یافــت .آن زمــان ترجمـهای روان بــه نثــر معیــار کــه
تــا حــدودی مفاهیــم آیــات را نیــز منتقــلســازد ،وجــود نداشــت و همیــن امــر ســبب شــد کــه از
طر یــق ترجمــۀ روان الهــی قمشـهای بابــی از فهــم قــرآن بــه روی همــگان به ویــژه مؤمنانی که ســواد
خوانــدن و نوشــتن داشــتند بــاز شــود .خوشخوانــی نثــر ،و ترجمۀمتمایــل بــه تفســیرش ســبب
گســترش آن و اســتقبال فــراوان همــگان از آن شــد و چــون آن مرحــوم حقالتألیــف و بــه اصطــاح
حقالترجمـهای را نمیگرفــت ،هــر ناشــری مجــاز بــه انتشــار آن شــد و در نتیجــه بــر دامنۀشــهرت
آن افــزوده گشــت .البتــه اخــاص مترجــم را در ایــن میــان نبایــد نادیــده انگاشــت .بــا ایــن همــه،
ّ
تهــای فراوانــی دارد کــه البتــه نســخۀتصحیح شــدۀآن بــه
شهــا و عــدم دق 
ایــن ترجمــه لغز 
وســیله جنــاب آقــای حســین اســتاد ولــی بــا دیگــر نســخههای آن قابــل مقایســه نیســت.
تــا اینکــه چنــد ســال پــس از انتشــار آن ،مرحــوم ابوالقاســم پاینــده بــا دیــدن آن اثــر کــه بــه
نظــرش اشــکاالت فراوانــی داشــته ،انگیزۀترجم ـهای جدیــد در ذهنــش نقــش میبنــدد و اقــدام
بــه نــگارش ترجم ـهای از قــرآن مینمایــد کــه بــه «ترجمۀپاینــده» شــهرت یافــت و مقبــول طبــع
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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ادیبــان و صاحبقلمــان گردیــد .ابوالقاســم پاینــده 1363 - 1290-ش -از نویســندگان بــزرگ
معاصــر و از مترجمــان نامــدار بــه حســاب میآیــد .مقدمۀعالمانــۀاو بــر ترجمــهاش از جملــه
آثــار مانــدگار و دقیــق اوســت کــه خــود بــه تنهایــی کتابــی موجــز و مفیــد در تاریــخ قــرآن کریــم
محســوب میشــود.
ّ
پاینــده در ترجم ـهاش اســتواری نثــر را بــا قلــت حجــم و کثــرت معنــا بــه گونۀهنرمندانــه
درهــم آمیختــه و ترجم ـهای ادیبانــه از قــرآن ارائــه نمــوده اســت .ولــی در عیــن حــال دو ناقــد
زبردســت ،آن را بــه نقــد کشــیدند کــه فوائــد فراوانــی بــر آنهــا ّ
مترتــب اســت .نخســت آی ـتاهّلل
ّ
ّ
شــهید مرتضــی ّ
علمۀادیــب اریــب سـ ّـید ّ
محمــد فــرزان در «مجلۀیغمــا» بــه
مطهــری و ســپس
نقــد و بررســی آن اثــر پرداختنــد کــه امــروزه آن نقدهــا میتوانــد دســتمایۀمفیدی بــرای مترجمــان
و ناقــدان باشــد .ترجمۀمرحــوم پاینــده نخســتین بــار در ســال  1336شمســی در تهــران چــاپ
و منتشــر شــد .ولــی ّ
متأســفانه پــس از انقــاب -جــز یکبــار آن هــم بــه صــورت افســت  -چــاپ و
انتشــار نیافــت .امیــد اســت کــه فرهیختـهای بــه تصحیــح آن همــت گمــارد و آن را بــه صــورت
مناســب و شایســتهای چــاپ و منتشــر ســازد.
پــس از پاینــده« ،ترجمــۀ زینالعابدیــن رهنمــا» از ّ
اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت .ایــن
ّ
اثــر نفیــس و گرانقــدر در واقــع موفقتر یــن ترجمۀقبــل از انقــاب اســامی از جهــت روانــی نثــر
ّ
و انطبــاق بــا متــن و پانوش ـتهای توضیحــی بــه شــمار میآیــد .مقدمــۀ هشــتاد صفح ـهای
مترجــم ،خــود بــه تنهایــی کتابــی جامــع در مســألۀعلوم قرآنــی بــه شــمار میآیــد .ایــن اثــر مانــدگار
در چهــار جلــد در ســال  1346تــا  1354از ســوی ســازمان اوقــاف و امــور ّ
خیریــه چــاپ و منتشــر
گردیــد .در پایــان جلــد ّاول و دوم آن ،مجموع ـهای از اشــعار شــاعران بــزرگ همچــون :مولــوی،
ســعدی ،ســناییّ ،
عطــار ،حافــظ و ســایر بــزرگان ادب پارســی بــه عنــوان «قــرآن و ادب فارســی» در
 115صفحــه ضمیمــه گردیــده اســت کــه بــه راســتی خــود کتابــی منظــوم در شــناخت قــرآن کر یــم
محســوب میگــردد .ایــن اثــر پــرارج و عالمانــه ،پــس از انقــاب اســامی تاکنــون ّ
متأســفانه چــاپ
و منتشــر نشــده اســت! و اینــک شایســته اســت کــه بــا تصحیــح و تحقیقــی تــازه عرضــه و انتشــار
یابــد.
ترجمههای پس از انقالب اسالمی
ّ
پیــروزی مــردم ایــران در بهمــن  1357بــر ضــد نظــام شاهنشــاهی نقطۀعطفــی در تاریــخ ایران
سال بیست و سوم
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بــه شــمار مـیرود کــه در نــوع خــود بینظیــر ارزیابــی شــده اســت .در ایــن حرکــت بــزرگ مردمــی،
تحـ ّـوالت گونا گــون سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــس دامنــهداری رخ نمــوده کــه بیشــتر
برجســتگیهای آن شــاید توســعۀفرهنگی و تغییــرات بنیادیــن در عرصۀاندیشــه و نــگارش و از
همــه بیشــتر رویکــرد عمیــق و ّ
توجــه بــه قــرآن کریــم میباشــد .رو یآوری بــه ترجمــه قــرآن در طــول
ســه دهــه و انــدی کــه از انقــاب میگــذرد معــادل تمــام فعالیتهــای قرآنــی ایرانیــان از زمــان
پذیــرش اســام تاکنــون اســت!
تاکنــون بیــش از هشــتاد ترجمــه چاپــی عرضــه گردیــده و بیــش از هشــتاد ترجمــه هــم در
صــف نو بــت مجـ ّـو ز از وزارت ارشــاد اســامی قــرار دارد! البتــه شــماری از ایــن ترجمههــا همــراه
بــا تفســیر چنــد جلــدی ارائــه شــدهاند و در میــان آنهــا تاکنــون بیــش از پانــزده ترجمۀمنظــوم
وجــود دارد کــه شــماری از آنهــا چــاپ و منتشــر شــده اســت.
در میــان ترجمههــای فــراوان پــس از انقــاب در طــول ایــن ســی و چنــد ســال ،حــدود 15
ترجمــه از امتیــاز بیشــتری برخوردارنــد  -هرچنــد کــه هــر اثــری ویژگیهــای خــاص خــود را دارد و
ـاص خــود را دارد ّ -امــا در اینجــا
بــه قــول معــروف هــر گلــی ،ظرافــت و زیبایــی و عطــر و امتیـ ِ
ـاز خـ ِ
ســخن بــر ســر تجمیــع امتیــازات همهجانبۀیــک اثــر اســت .یعنــی اگــر بــرای یــک ترجمۀعالــی
صــد امتیــاز را در نظــر بگیر یــم ،هر یــک از ایــن  15ترجمــه توانســتهاند  90تــا  97امتیــاز را در
چــاپ جدیــد خــود ،احــراز نماینــد .تأ کیــد میکنــم کــه ایــن امتیــازات مربــوط بــه چــاپ جدیــد
آنهاســت نــه چاپهــای پیشــین .ایــن آثــار ممتــاز عبارتنــد از:
ّ
 .1ترجمــه سـ ّـید جاللالدیــن مجتبــوی .2 .ترجمــه حســین اســتاد ولــی .3 .ترجمــه سـ ّـید علی
ّ
خرمشــاهی .5 .ترجمــه سـ ّـید ّ
بهاءالدیــن ّ
محمدرضــا صفــوی.6 .
موســوی گرمــارودی .4 .ترجمــه
ترجمــه کر یــم زمانــی .7 .ترجمــه مســعود انصــاری .8 .ترجمــه ّ
محمدمهــدی فوالدونــد .9 .ترجمــه
ّ
عبدالمحمــد آیتــی .10 .ترجمــه ابوالقاســم امامــی .11 .ترجمــه ابوالفضــل بهرامپــور .12 .ترجمــه
ّ
مصطفــی خـ ّـرمدل .13 .ترجمــه سـ ّـید هاشــم رســولی محل تــی .14 .ترجمــه حســین انصار یــان.
 .15ترجمــه نعمـتاهّلل صالحــی نجفآبــادی.
در میــان ایــن  15اثــر نیــز بیشــترین و باالتریــن امتیــاز را ترجمــه حســین اســتادولی و صالحــی
نجفآبــادی بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
در اینجــا پیــش از ّ
معرفــی ترجمۀآی ـتاهّلل صالحــی نجفآبــادی ،الزم میدانــم کــه
شــناختی از انــواع ترجمــه داشــته باشــیم.
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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انواع ترجمه
ّ
ّ
بــه طــور کلــی پنــج نــوع ترجمــه از قــرآن کریــم قابــل تصـ ّـو ر اســت .1 :ترجمۀتحتاللفظــی؛ .2
ترجمۀتطبیقــی؛  .3ترجمۀتفســیری؛  .4ترجمۀمضمونــی؛  .5ترجمۀمنظوم.
ّاول :مــراد از ترجمۀتحتاللفظــی ،ترجم ـهای اســت کــه معنــای هــر کلمــه از آیــات ،ز یــر آن
گنجانــده شــود و مترجــم از ارائۀمعنــای کلمــه بــه کلمۀآیــات ،خــود را ّ
مقیــد بــه رعایــت ضوابــط
ً
دســتوری در ز بــان مقصــد نکنــد .چنیــن ترجمـهای طبعــا از مقولۀترجمۀمصطلــح ،خــارج و در
واقــع در چهارچوبۀ«لغــت معنــی» یــا «فرهنــگ لغــات» قــرار میگیــرد ماننــد ترجمۀمصبــاحزاده،
ّ
ّ
محمدکاظــم معـ ّـزی و موالنــا محمودحســن شــیخ الهنــد کــه دقیقتر یــن ترجمۀتحتاللفظــی
ّ
همانــا ترجمــه شــیخ الهنــد بــا بازترجمــان اینجانــب اســت .البتــه چــاپ دوم آن مــد نظــر مــن
اســت کــه بــه وسیلۀنشــر احســان در تهــران انتشــار مییابــد.
ً
دوم :مــراد از ترجمــه تطبیقــی ،ترجم ـهای اســت کــه کامــا منطبــق بــر متــن باشــد هــم در
کیفیــت و هــم در ّ
ّ
کمیــت .امــروزه بیشــتر ترجمههــای قــرآن کریــم از همیــن نــوع میباشــند.
ماننــد ترجمۀصالحــی نجفآبــادیّ ،
خرمشــاهی ،گرمــارودی و مســعود انصــاری .البتــه برخــی
از ترجمههــای تطبیقــی اندکــی متمایــل بــه تفســیری هســتند ماننــد ترجمــه مجتبــوی و حســین
اســتادولی.
ســوم :مــراد از ترجمــه تفســیری ،ترجم ـهای اســت کــه بــا تفســیر و توضیــح کوتــاه درآمیختــه
باشــد .روش ـنترین مصــداق ایــن نــوع از ترجمــه ،ترجمــه فیــض االســام و ترجمــه ّ
خــرمدل
میباشــد .ترجمۀمرحــوم سـ ّـید علینقــی فیــض االســام بــا عنــوان «ترجمــه و تفســیر قــرآن
عظیــم» نخســتین بــار در ســال  1348شمســی بــا خــط نســتعلیق مرحــوم طاهــر خوشــنویس
در تهــران چــاپ و منتشــر شــد .ولــی ترجمۀآقــای دکتــر مصطفــی خـ ّـرمدل بــا عنــوان «تفســیر نــور»
در یــک جلــد از ســوی انتشــارات احســان در تهــران ،پــس از انقــاب در ســال  1371چــاپ و
انتشــار یافتــه اســت.
چهــارم :مــراد از ترجمۀمضمونــی ،ترجمـهای اســت کــه مترجــم ،مضمــون آیــات را در قالــب
ـان مقصــد میگنجانــد و خــود را ّ
مقیــد بــه تطبیــق جملــه بــه جملــۀآن بــا متــن نمیســازد.
ز بـ ِ
ماننــد ترجمۀمرحــوم ّ
محمدباقــر بهبــودی بــا عنــوان «معانــی القــرآن» .ایــن ترجمــه تاکنــون بیــش
از یکبــار چــاپ نشــده اســت .نقــد ّ
مفصــل آقــای حســین اســتاد ولــی بــر آن معــروف اســت.
البتــه صرفنظــر از نقــاط ضعــف قابــل ّ
توجــه آن ،ایــن اثــر مشــتمل بــر نــکات تــازهای نیــز هســت
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و نبایــد تنهــا بــه ضعفهــای آن نگریســته شــود .مرحــوم بهبــودی از صاحبنظــران ارجمنــد در
علــوم قــرآن و علمالحدیــث اســت و دارای آثــاری مفیــد و پربــار بــرای اهــل تحقیــق اســتّ .امــا
ً
تعبیــر «ترجمــه آزاد» کــه ظاهــرا همــان ترجمۀمضمونــی اســت ،چنــدان رســا و وافــی بــه مقصــود
بــه نظــر نمیآیــد.
پنجــم :مــراد از ترجمــۀ منظــوم ،همانگونــه کــه از نامــش پیداســت ،همــان ترجمۀشــعری
از قــرآن کر یــم اســت یعنــی مفهــوم و محتــوای آیــات قــرآن در قالــب نظــم ارائــه گــردد .ماننــد
ترجمــه صفــی علیشــاه کــه ســرآمد همۀترجمههــای منظــوم بــه شــمار مــیرود .ایــن ترجمــه
ّ
در چاپهــای ســنگی آن ،نوعــی از ترجمۀتحتاللفظــی منثــور هــم در ذیــل آیــات بــه همــراه
داشــتّ ،امــا در چــاپ جدیــد آنكــه بــا تصحیــح و تحقیــق دکتــر حامد ناجــی اصفهانی از ســوی
کانــون پژوهــش در اصفهــان در ســال  1383شمســی انتشــار یافتــه تنهــا ترجمــه و تفســیر منظــوم
آن بــه همــراه ترجمۀالهــی قمشـهای بــا تصحیــح آقــای حســین اســتادولی درج گردیــده اســت.
ترجمــه و تفســیر صفــی علیشــاه در میــان آثــار منظــوم قرآنــی ،منحصــر بــه فــرد اســت.
ظرافتهــای ادبــی و عرفانــی آن فــراوان اســت ولــی هنــوز ایــن اثــر بــه گون ـهای شایســته تبلیــغ
و ّ
معرفــی نشــده اســت .پــس از انقــاب اســامی بیــش از ده ترجمۀمنظــوم دیگــر انتشــار یافتــه
اســت کــه ترجمۀمنظــوم آقایــان امیــد مجــد -تاریــخ انتشــار  -1376و ترجمۀمنظــوم سـ ّـید رضــا
ابوالمعالــی کرمانشــاهی -تار یــخ انتشــار -1386مشــهورترین آنــان هســتند.
صالحی نجفآبادی و ترجمهاش
ّ
مقدمــات فــوق ،اینــک الزم اســت بــه ّ
معرفــی ترجمــه آیـتاهّلل شــیخ نعمـتاهّلل
پــس از بیــان
صالحــی نجفآبــادی رضــواناهّلل تعالــی علیــه پرداختــه شــودّ .امــا بــاز پیــش از آن ،ذکــر شــمهای
ّ
ّ
خصوصیــات و مراتــب علمــی و آثــار اثرگــذار ایــن مترجــم و محقــق نامــدار در ایــن مقــام الزم
از
و ضــروری مینمایــد.
نعم ـتاهّلل صالحــی در حــدود ســال  1302شمســی در شــهر نجفآبــاد اصفهــان دیــده بــه
جهــان گشــود و پــس از طــی تحصیــات ابتدایــی در ســن  15ســالگی جهــت کســب علــوم
دینــی بــه حــوزۀ علمیۀاصفهــان رفــت و پــس از خوانــدن ّ
ادبیــات عــرب و علــوم بالغــی و فقــه و
اصــول از محضــر آیــات :حــاج آقــا رحیــم ار بــاب و حــاج شــیخ ّ
محمدحســن عالــم نجفآبــادی
دائــی خو یــش و آقــای ّفیــاض ،در اوایــل مرجعیــت آی ـتاهّلل بروجــردی در ســال  1325شمســی
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی

119

شمارۀ 89-90

ّ
مرجعیــت ایشــان
بــه قــم آمــد و ّاولیــن دورۀخــارج فقــه و اصــول را نــزد وی آموخــت و تــا پایــان
از محضــرش بهرهمنــد شــد و بــه مــوازات آن در درس خــارج امــام خمینــی(ره) تــا روز تبعیــد
محمــد دامــاد -از ّ
ایشــان و نیــز در درس مرحــوم سـ ّـید ّ
مدرســان بلندپایــه علــم اصــول فقــه -
حضــور مســتمر داشــت و همزمــان ،بــه تدریــس ّ
ادبیــات عــرب و معانــی و بیــان و بدیــع و آنــگاه
شــرح لمعــه و فرائــد االصــول و مکاســب و کفایــة االصــول و تفســیر قــرآن پرداخــت.
صالحــی در حــوزۀ اصفهــان و قــم؛ شــاگردان زبــده و سرشناســی در درس و یحاضــر
میشــدند کــه آقایــان مهــدوی کنــی ،محمــد یــزدی ،محمــدی گیالنــی ،هاشــمی رفســنجانی،
عبــاس محفوظــی ،حســن الهوتــی اشــکوریّ ،ربانــی املشــی ،حســن صانعــی ،مصطفــی
خمینــی ،موســوی یــزدی ،احمــد ّ
جنتــی ،طاهــری اصفهانــی ،اســداهّلل ایمانــی کازورنــی،
بنیــادی کازرونــی ،حســین انصار یــان ،سـ ّـید علــی غیــوری نجفآبــادی ،باریکبیــن قزوینــی،
ســید حســن ّ
مصطفــی زمانیــان نجفآبــادی ،سـ ّـید محمــود دعایــیّ ،
مدرســی طباطبائــی،
حســین ایرانــی ،ناطــق نــوری ،سـ ّـید ّ
محمــد روضاتــی و سـ ّـید احمــد روضاتــی از آن جملهانــد.
ً
قطعــا در طــول ســالیان تدر یــس او بیــش از هــزار نفــر از محضــر او بهرۀعلمــی بردهانــد.
ّ
مرحــوم صالحــی در علــوم معقــول نیــز «منظومــه ســبزواری» و «بخشهایــی از اســفار مــا
ّ
صــدرا» را نــزد مرحــوم علمــه طباطبائــی خوانــده و ســپس چنــد بــار منظومــه حکمــت ســبزواری
را تدر یــس کــرده اســت .او در حمایــت از آی ـتاهّلل خمینــی بــه ســه ســال تبعیــد در شــهرهای
ابهــر زنجــان ،تویســرکان همــدان و مهابــاد در آذربایجــان محکــوم شــد و دوران بســیار تلخــی را
گذرانــده اســت.
ّ
صالحــی نجفآبــادی دارای تألیفــات متقــن و محققان ـهای در تفســیر ،تاریــخ تحلیلــی،
حدیــث و کالم و فقــه اســت« .جمــال انســانیت» در تفســیر سورۀیوســف و «شــهید جاویــد»
در تار یــخ تحلیلــی قیــام ســاالر شــهیدان و «مجموعــه مقــاالت» از جملــه آثــار قبــل از انقــاب
اســامی اوســت .پــس از پیــروزی انقــاب ،علیرغــم دعــوت بزرگانــی چــون شــهید بهشــتی از
ّ
او بــرای تصــدی امــور قضایــی و دیگــر کارهــای اجرایــی ،از هرگونــه دخالــت و ورود بــه کارهــای
دولتــی خــودداری کــرد و بــه تدر یــس و تحقیــق و تألیــف در حوزۀقــم ادامــه داد .حاصــل کار
ّ
محققانۀقابــل ّ
توجهــی اســت کــه
او عــاوه بــر تربیــت شــاگردانی نامــدار ،تألیفــات عالمانــه و
از جملۀآثــار او پــس از انقــاب« ،حکومــت صالحــان»« ،پژوهشــی جدیــد در چنــد مبحــث
فقهــی»« ،حدیثهــای خیالــی»« ،جهــاد در اســام» و «قضــاوت زن در فقــه اســامی» اســت.
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صالحــی ،عــاوه بــر ارائــه مجموعۀمقاالتــی تحقیقــی در موضوعــات گوناگــون ،مجموعهای
از تحقیقــات مکتــوب بــه صــورت مخطــوط و چــاپ ناشــده از خــود بــر جــای نهــاده کــه بســی
آموزنــده و ارجمنــد اســت.
شیوه تحقیق استاد صالحی نجفآبادی
مرحــوم صالحــی چنــد ویژگــی در تحقیــق و نــگارش داشــت کــه مــن کمتــر کســی چــون او
ً
خصوصیــات باشــد .بــه طــور خالصــه بــا ّ
ّ
توجــه بــه مراودۀحــدودا
میشناســم موصــوف بــدان
سیســالهام بــا آن مرحــوم ،ویژگیهــای او در پــردازش و نــگارش چنیــن بــود:
 .1بــه کارگیــری عنصــر «عقــل» در اســتنباط مســائل فقهــی ،تفســیر آیــات قــرآن و تحلیل مســائل
تاریخــی و اجتماعــی :نمونۀبــارز ایــن شــیوه در موضوعــات مربــوط بــه «طهــارت و نجاســت»،
«محار بــه»« ،جهــاد»« ،فلســفه قیــام امــام حســین» و «تفســیر سورۀیوســف» نمایــان اســت.
 .2رعایــت اصــول ادب و ارائــه نثــری روان و گویــا در تمــام نوشــتهها :نثــر روان صالحــی در
میــان حوزو یــان ،خوشخوانتر یــن و پرجاذبهتریــن نثــر بــه شــمار م ـیرود« .جمــال انســانیت»
و «شــهید جاو یــد» او مصــداق بــارز نثــر معیــار امروزیــن اوســت کــه اســتواری در جملهبنــدی
آنهــا و چینــش واژههــای نــرم و لطیــف و دلنشــین از ویژگــی نثــر مطبــوع طبــع ایشــان اســت.
ّ
ّ
 .3عفــت قلــم و ســامت نقــد :اســتاد صالحــی بــا اینکــه نقــادی ژرفاندیــش و تیزبیــن
و دقیــق بــود ،ولــی هرگــز ایــن موهبــت بــزرگ را بــا تحقیــر و توهیــن نیالــود و از مــرز ادب و
ّ
ّ
عفــت قلــم خــارج نگردیــد .نمونــه آثــار نقادانــه او را در دو اثــر «عصــای موســی» و «نگاهــی بــه
حماسۀحســینی شــهید مطهــری» گو یــای طهــارت نفــس و رعایــت اخــاق و انصــاف در نقــد
و بررس ـیهای عالمانۀاوســت.
 .4باطلســتیزی و خرافهگر یــزی :در ایــن بــاره نیــز کافــی اســت کــه کتــاب «غلـ ّـو درآمــدی بــر
ّ
افــکار و عقایــد غالیــان در دیــن» از ایــن نویســندۀمحقق مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
 .5مرعــوب نشــدن در مقابــل چهرههــای ممتــاز علمــی و اجتماعــی در مقــام تحقیق:صالحــی
نجفآبــادی در تحقیقــات علمــی خو یــش ،هرگــز تحــت تأثیــر شــخصیت و شــهرت اجتماعــی
و علمــی کســی واقــع نمیشــد .آنچــه بــرای او اهمیــت داشــت قــدرت اســتدال ل و اقامۀبرهــان
بــود نــه شــهرت و آوازۀ ایــن و آن .کتــاب «عصــای موســی» نمونـهای بــارز در ایــن بــاره اســت کــه
او بــه درســتی توانســته اســت نظــر و آراء بزرگانــی چــون آیـتاهّلل سـ ّـید أبوالحســن رفیعــی قزوینــی
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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ّ
و علمــه طباطبائــی و دیگــران را بــا اســتدال ل قــوی بــه چالــش کشــد.
چهرۀشــاخص برجســته و
 .6آزاداندیشــی :در ایــن بــاره مرحــوم اســتاد صالحــی را بایــد
ِ
کمنظیــر ،بلکــه از جهانــی بینظیــر در میــان حوزههــای علمــی بــه حســاب آورد .نمونۀبــارز
آزاداندیشــی او در کالم ،فقــه ،تار یــخ و تفســیر آثــار بــر جایماندۀاوســت .در ایــن بــاره کافــی
اســت کــه کتــاب «مجموعــه مقــاالت» او کــه پیــش از انقــاب چاپ و منتشــر شــده و همچنین
کتــاب «پژوهشــی جدیــد در چنــد مبحــث فقهــی» و «قضــاوت زن در فقــه اســامی» او مــورد
مطالعــه قــرار گیــرد.
 .7اســتقالل علمــی :بارزتر یــن ویژگــی ایــن اســتاد نامــدار و مترجــم دقیــق و اســتوار،
ً
اســتقالل علمــی اوســت .اصــوال آزاداندیشــی ،خرافهســتیزی و مرعــوب نشــدن در مقابــل
چهرههــای علمــی ،ناشــی از اســتقالل علمــی اوســت .او آنچــه خوانــده بــود ،خــوب و عمیــق
و دقیــق خوانــده بــود و در هــر مســئلهای کــه تحقیــق کــرده بــود بــه عمــق و کنــه آن رســیده بــود.
صالحــی هیــچ تحقیقــی را نیمـهکاره رهــا نمیکــرد و در راه دســتیابی بهحقیقــت لحظـهای بــاز
ّ
َ ّ
نمیایســتاد .طبیعــی اســت چنیــن محققــی کــه دســتاوردهای تحقیقـیاش را بــا کـ ِـد یمیــن و
عــرق جبیــن بــه دســت آورده و در تمــام آنهــا راه اســتدال ل و اجتهــاد را پیمــوده و جــزء باورهــای
یقینــی او شــده اســت ،هرگــز بــا تهدیــد و تطمیــع ،از دســت نخواهــد داد.
ّ
چو شمشیر هندی نهی بر سرش
ی ریزی زرش
موحد چو در پا 
بر این اسـت بنیاد توحـید و بس

هراس و امیدش نباشد ز کس

مرحــوم صالحــی تــا خــود در مســألهای بــه یقیــن نمیرســید آن را بــرای دیگــران بیــان نمیکــرد و
در صــورت اصــرار پرس ـشکننده ،میگفــت :هنــوز در ایــن بــاره تحقیــق نکــردهام ولــی دیگــران
چنیــن و چنــان گفتهانــد .او پــس از احــراز یقیــن و اطمینــان در مســائل مــورد بحــث ،بــا جــرأت
تمــام آن را بیــان میکــرد و آرای دیگــران را مــورد نقــد و بررســی قــرار مـیداد .بیــان قاطــع او ،ریشــه
در اســتقالل علمـ ِـی تــوأم بــا ایمانــش دارد.
.8حقپذیــری و اســتقبال از منطــق صحیــح :اســتاد صالحــی نجفآبــادی ،هــرگاه ســخن
ّ
درســت و مســتدلی را در ضمــن مباحــث علمــی از کســی میشــنید پــس از بررســی ،آن را
میپذیرفــت و بــه تشــویق ارائهدهنــدۀ آن  -اگرچــه از کوچکتریــن شــاگردانش میبــود-
میپرداخــت .و ا گــر کســی بــا دال ئــل قویتــر بــر او چیــره میشــد ،در پذیــرش آن تأخیــری روا
سال بیست و سوم
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ّ
نمیداشــت و آن را میپذیرفــت و بارهــا تذکــر مـیداد :تابــع دلیــل باشــید نــه مرعــوب اســتاد و یــا
شــخصیت علمــی و اجتماعــی افــراد.
.9کمنویســی ّامــا پختهنویســی :از ویژگیهــای بــارز آیــتاهّلل صالحــی نجفآبــادی،
اندکنویســی بــا ّ
کیفیــت بــاال بــود نــه زیادنویســی حجیــم و کممحتــوا .حجــم آثــار او نســبت
بــه بســیاری از نویســندگان انــدک اســت ّامــا بــا محتوایــی بســیار ّ
غنــی و سرشــار از تحقیــق
ّ
ّ
و دقــت همــراه اســت .در تمــام آثــار او هیــچ مطلــب زائــد و بیربــط و یــا لفاظــی پرحجــم و
ک ـمارزش وجــود نــدارد .ایــن حقیقــت را تنهــا کســانی مییابنــد کــه کتابهــای او را خوانــده
باشــند .او همیشــه بــه کیفیــت نوشــتار میاندیشــید نــه ّ
ـودن آن .در مقــام
کمیــت و حجیــم بـ ِ
ّ
ّ
نــگارش ،بســیار کنــد پیــش میرفــت ّامــا هرآنچــه را مینوشــت بــا تفکــر و تعقــل همــراه بــود.
بارهــا میگفــت :چیــزی را بایــد انتشــار داد کــه خلئــی را پــر کنــد نــه اینکــه بــر حجــم نوشــتههای
بیخاصیــت بیفزایــد .از جملــه ســفارش اکیــد ایشــان بــه شــاگردان کالس بحــث ایــن بــود کــه:
ً ّ
ـاب پرمحتــوای صــد
در نوشــتن صرفــا نقــال نباشــید ،بلکــه خودتــان اجتهــاد کنیــد .اگــر یــک کتـ ِ
صفحـهای را کــه خلئــی پــر کنــد و گرهــی از مشــکالت علمــی بگشــاید ارائــه دهیــد ،بهتــر از صد
جلــد کتــاب پرحجــم و کممحتواســت کــه قفس ـههای کتابخانــه را اشــغال نمایــد.
اســتاد صالحــی هرگــز جو یــای نــام و کســب شــهرت در جامعــه نبــود .مــن هــرگاه بــر او وارد
میشــدم کــه بیهیــچ جو یــای نــام و نانــی ،کار علمــی خــود را پیــش میبــرد و تنهــا در صــدد
ـاب واالی دیــن مبیــن اســام اســت و بــس ،ایــن شــعر در ذهنــم تداعــی میشــد:
تبییــن حقایــق نـ ِ
یا به کنجی خزیده دنیایی
		
در س ـ ـ ــبویی نهــفته در یــایی
صاحبفضلو فضیلتهستم،او رامصداقاینبیتمیدانم:
امروز هم کهشاهدفقدانآن
ِ
وز شمار خرد هزاران بیش
از شمار دو چشم یک تن کم
بــا ّ
ّ
ـخصیتی مرحــوم آیـتاهّلل نجفآبــادی ،بیــان ایــن نکتــه
توجــه بــه ویژگیهــای علمــی و شـ
را الزم و ضــروری میدانــم کــه تمــام شــرایطی کــه یــک ّ
مفســر و مترجــم قــرآن بایــد دارا باشــد،
ّ
حوزۀادبیــات عــرب ،اســتادی کامــل و تمامعیار
بیگمــان در وجــود ایشــان جمــع بــود؛ ز یــرا او در
و آشــنا بــه پیــچ و خمهــای ایــن فـ ّـن بــود .ســالها کتابهــای درســی ادبــی حــوزه را تدریــس
ّ
کــرده بــود و عــاوه بــر تســلط بــر علــوم ادبــی ماننــد صــرف و نحــو و لغــت و اشــتقاق ،در معانــی و
بیــان و بدیــع نیــز از ّ
مدرســان معــروف کتــاب معتبــر «مطـ ّـول» تفتازانــی بــود کــه شــماری از افــراد
معــروف فاضــل حوزۀاصفهــان و قــم در محضــر ایشــان ایــن دانــش را آموختهانــد .در فـ ّـن تفســیر
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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ّ
قــرآن نیــز ّ
حتــی پیــش از چــاپ تفســیر المیــزان علمۀطباطبائــی ،ایشــان در حوزۀعلمیۀقــم بــه
تدر یــس تفســیر مشــغول بودنــد کــه کتــاب «جمــال انســانیت» در تفســیر سورۀیوســف ،حاصــل
بخشــی از آن تدر یــس اســت .عــاوه بــر آن ،مقــاالت تحقیقــی تفســیری ایشــان ،بیانگــر «منهــج
ـکارات» قرآنپژوهانــۀ ایــن مترجــم توانمنــد اســت.
تفســیر اجتهــادی» و «نوآور یهــا و ابتـ
ِ
اســتاد صالحــی ،قــرآن کر یــم را اصــل و اســاس تمــام موضوعــات مربــوط بــه اسالمشناســی
میدانســت و در هــر موضوعــی کــه بــه بحــث میپرداخــت ،در نهایــت آن را در ســنجۀ قــرآن
و عقــل قــرار م ـیداد و همۀاخبــار و احادیــث را بــر قــرآن عرضــه مینمــود و روایــات تفســیری را
ً
ّ
همچــون روایــات فقهــی از جهــت ســند و دال لــت و مطابقــت بــا قــرآن دقیقــا مــورد مداقــه قــرار
م ـیداد و جعلــی بــودن شــماری از آنهــا را در عرضۀبــه قــرآن روشــن و مبرهــن میســاخت و
روایــات و احادیــث تفســیری را از غیــر آن یعنــیَ :ج ْــری و تطبیــق و تشــبیه و تنظیــر و تمثیــل
ً
کامــا تفکیبــک مینمــود و حتــی ز یــان و ضررهــای روایــات جعلــی در تفســیر قــرآن را از
انحرافــات بــزرگ کــه گاهــی ســبب گمراهــی سادهاندیشــان میشــود ،گوشــزد مینمــود .آری ،او
حدیثشناســی بســیار دقیــق و باهــوش و تیزبیــن بــود.
ویژگیهای این ترجمه
ّ
بــا ّ
توجــه بــه دقــت علمــی و ژرفنگــری روشمنــد اســتاد صالحــی در دانــش تفســیر ،حدیــث،
فقــه ،تار یــخ و علــوم قرآنــی ،میتــوان گفــت کــه ایشــان در ّ
فــن ترجمۀقــرآن در ردیــف قلیــل
مترجمانــی اســت کــه بــا «اجتهــاد» و «اســتقالل نظــر» بــه ایــن امر مهم دســت یازیــده و ترجمهای
ّ
خصوصیــات
دقیــق بــا نثــری روان ،بــه شــیوۀاجتهادی خویــش عرضــه داشــته اســت .اینــک
ایــن اثــر ارجمنــد را یــادآور میشــوم:
 .1نوع این ترجمه به شیوۀتطبیقی و منطبق بر متن آیات است.
ّ
 .2در ایــن ترجمــه ،مفهــوم و محتــوای آیــات در حــد امــکان در قالــب زبــان فارســی بیــان
شــده اســت.
 .3نثــر ایــن ترجمــه ،بــه دور از عربیگرایــی ثقیــل و فارســی ســرۀمهجور و کهــن اســت و
ّ
تکلــف و ّ
تصنــع
میتــوان آن را نثــری روان ،خوشــخوان و قابــل فهــم همــگان و بــه دور از هرگونــه
و حشــو و زوائــد دانســت.
 .4ایــن ترجمــه از جهــت ّ
کمــی در قالبــی مســاوی بــا حجــم آیــات و از جهــت کیفــی،
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جلــوهای روشــن از انعــکاس مــراد و مقصــود آیــات اســت.
 .5قیدهــای توضیحــی داخــل کروشــه در ایــن ترجمــه و یــا محذوفــات و تقدیرهــای حاصــل
ّ
از صنعــت ایجــاز قرآنكــه الزمۀیــک ترجمــه گویاســت ،در حــد الزم ،رعایــت شــده اســت.
 .6در مــواردی کــه آیــه نیازمنــد بــه توضیــح بیشــتری بــوده ،مرحــوم مترجــم بــه بیــان آنهــا در
پانوش ـتها پرداختــه و گاهــی هــم بــه وجــوه دیگــری از ترجمــه آیــه در پانوش ـتها اشــاره نمــوده
است.
 .7مترجــم کوشــیده اســت در عیــن ّ
توجــه بــه یکسانســازی معانــی واژگان ،مسئلۀاشــباه و
ّ
نظائــر را مدنظــر قــرار دهــد و هرجــا کــه کلمـهای در معانــی گوناگــون اســتعمال گردیــده ،جایــگاه
کار بــرد هرکــدام را بــه درســتی نشــان دهــد.
ّ
نمونههائی از دقت و ظرافت در ترجمه آیتاهّلل صالحی نجفآبادی
ّ
 .1در سرتاســر ایــن ترجمــه ،قلــت حجــم ترجمــه و ظرافــت واژههــای معــادل بــر پایۀفارســی
روان امــری محســوس و روشــن اســت.
ـتر مهربــان.2 ،
بنگر یــد بــه ترجمۀســورۀمبارکۀفاتحة الکتــاب .1«:بــه نــام خــدای مهــر گسـ ِ
ســتایش از ِآن خــدا پــروردگار جهانیــان .3 ،مهرگســتر مهربــان[ .4 ،و] خداونــدگار روز جزاســت،
[ .5خدایــا] تنهــا تــو را میپرســتیم و تنهــا از تــو یــاری میخواهیــم .6 ،مــا را بــه راه راســت راهبــری
راه کســانی کــه بــه آنــان نعمــت دادهای ،کــه نــه مــورد غضــب [تو]انــد و نــه گمراهانــد».
کــنِ .7 ،
در ترجمــۀ ســورۀ حمــد عــاوه بــر معادلهــای دقیــق و حسابشــده بــرای کلمــات ،در آیــه
ّ
هفتــم دقــت نحــوی خاصــی لحــاظ گردیــده کــه شــماری از مترجمــان از آن غافــل ماندهانــد و
ّ
آن هــم ّ
توجــه بــه اینکــه کلمۀ«غیــر» بــدل یــا صفــت از «ال ِذیــن» اســت کــه در ایــن ترجمــه بــه ایــن
نکتــه توجــه شــده اســت.
بنگر یــد بــه معادلهــای :اهّلل = خــدا ،رحمــان = مهرگســترّ ،
رب = پــروردگار ،مالــک =
خداونــدگار ،اهدنــا = راهبــری کــن مــا را.
و بهدرســتی نشــان داده شــده کــه هدایــت در اینجــا بــه معنــای ایصــال إلــی المطلــوب اســت
نــه ارائــۀ طر یــق.
 .2ترجمــه ســورۀ اخــاص .1 :بگــو :حقیقــت ایــن اســت کــه خدا یگانه اســت .2 ،خداســت
کــه مقصــود همــکان اســت .3 ،فرزنــد نیــاورده و فرزنــد کســی نیســت .4 ،و هیــچ همتــای او
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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نبــوده [و نیســت]».
در ایــن ترجمــه ،ضمیــر ُ
«هـ َـو» کــه ضمیــر شــأن اســت ترجمــه شــده و نیــز معنــای َ
«ص َمــد» بــه
ْ
َّ
<الص َمـ ُـدَّ :الــذی ُی ْص َمـ ُـد إلیــه فــی َ
3
الحوا ِئـ ِـج ای ُیق َصـ ُـد>.
درســتی لحــاظ گردیــده اســت؛ ز یــرا
«صمــد» بــه کســی گفتــه میشــود کــه در همۀحوائــج و نیازمندیهــا بــه ســوی او قصــد
میشــود .و ا گــر در بیشــتر ترجمههــا بــه «بینیــاز» ترجمــه شــده ،دقیــق نیســت بلکــه الزمۀمعنــای
آن است.
ّ
م در اشــتباه و نظائــر در ایــن ترجمــه شــایان ّ
توجــه اســت :در آیــه 116
 .3دقتهــای مترج ـ 
َّ
َ َّ ْ ْ ُ ْ ْ
َ َ َ ُ ُّ َ َ َّ
ُ
واسـ ٌـع َعلیـ ٌـم>؛ «و مشــرق و مغــرب
بقــره:
<و ِل ال َمشـ ِـرق َو ال َمغـ ِـر ُب فأینمــا ت َولــوا فثــم َو ْجــه اهّلل ِإن اهّلل ِ
از ِآن خداســت ،پــس بــه هــر طــرف روی کنیــد آنجــا روی خداســت ،همانــا خــدا گســترده
وجــود[ی بینهایــت و] داناســت».
«واسـ ٌـع»
مترجــم گرانقــدر دریافتــه اســت کــه در ایــن آیــه برخــاف دیگــر مــوارد آن ،کلمــه ِ
ََ
ُ ُّ َ َ َ
صفــت ذات اســت نــه صفــت فعــل؛ ز یــرا <فأ َینمــا ت َولــوا فثـ ّـم َو ْجـ ُـه اهّلل> قرین ـهای روشــن بــر ایــن
معناســت .لــذا بــه جــای آنكــه آن را بــه «گشــایگر» ترجمــه کنــد کــه اغلــب چنیــن اشــتباهی را
ً
مرتکــب شــدهاند ،بــه درســتی آن را بــه «گســترده وجــود بینهایــت» ترجمــه کــرده کــه تقریبــا بــه
همــان معنــای «محیــط» اســت.
ّ
 .4دقتهــای صرفــی و نحــوی در ترجمــه آی ـتاهّلل صالحــی فــراوان اســت .در اینجــا بــه
چنــد نمونــه اشــاره میشــود:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
ْ
َ
ــاس إن ّالن َ
ذیــن قــال ل ُه ُــم ّالن ُ
ــاس قــد َج َم ُعــوا لكـ ْـم
الــف :در ســورۀآل عمــران آیــۀ< :173ال
ِ
ً ُ
َ ْ َ َْ ُ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
زاد ُهـ ْـم إیمانــا َو قالــوا َح ْسـ ُـب َنا اهّلل و ِنعــم الوكیــل>؛ «همانــان کــه چــون افــرادی بــه ایشــان
فاخشــوهم ف
گفتنــد :ایــن مــردم بــرای [حملــه بــه] شــما نیــرو گــرد آوردهانــد؛ پــس از آنــان بترســید .ولــی [ایــن
ســخن] بــر ایمانشــان افــزود و گفتنــد :خــدا بــرای مــا کافــی اســت ،و خــوب کارســازی اســت».
ّ
َ
کلمۀ«ج َم ُعــوا» چــون متعــدی اســت بــه «گردآوردهانــد» ترجمــه شــده کــه
در ایــن ترجمــه
ً
کامــا صحیــح اســت .در حالــی کــه بیشــتر مترجمــان آن را بــه صــورت فعــل الزم ترجمــه کردهانــد
کــه البتــه نادرســت اســت.
ُ ُ َّ
َّ
ُ َ ّ ُ َْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ـون
ب :در ســورۀآل عمــران آیــۀ<ِ :175إنمــا ذ ِلكــم الشــیطان یخـ ِـوف أو ِلیــاءه فــا تخافوهــم و خافـ ِ
ْ ُ
ْ
ِإن ك ْن ُتـ ْـم ُمؤ ِمنیـ َـن>؛ «ایــن فقــط شــیطان اســت کــه [شــما را] از دوســتان خــود میترســاند ،پــس
ا گــر مؤمنیــد از آنــان نترســید و از مــن بترســید».
سال بیست و سوم
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َ ُ
مترجــم بــه درســتی تشــخیص داده اســت کــه «یخ ّ ِــوف» در اینجــا دو مفعولــی اســت و
ُ
مفعــول ّاول آن یعنــی کلمۀ[کـ ْـم] در تقدیــر اســت و لــذا کلمۀ[شــما را] در میــان کروشــه ذکر شــده
اســت .بســیاری از مترجمــان از ایــن نکتــه غافــل ماندهانــد! البتــه در شــماری از آنهــا پــس از
ّ
4
تذکــر اینجانــب در چاپهــای جدیــد رفــع اشــتباه شــده اســت.
َ ْ ّ َُ ُ
ْ َ ْ ُ َ َ
ــوذ ب َّ
الر ْ
ــك ِإن ك ْنــت ت ِقیــا>؛ «[مریــم] گفــت:
مــن ِمن
ح
ِ
ج :در ســورۀمریم آیــۀ< :18قالــت ِإ ِنــی أع ِ
همانــا مــن از تــو بــه [خــدای] رحمــان میبــرم ،اگــر پرهیــزگاری [از مــن دور شــو]».
ّ
ّ
دقــت ایــن ترجمــه در بیــان جملۀمقــدر آیــه اســت کــه مترجــم بــه درســتی آن را در میــان
ّ
کروشــه ظاهــر نمــوده اســت .ا گــر ایــن جملۀمقــدر در ترجمــه بیــان نگــردد ،مفهــوم آیــه بــا مشــکل
ّ
جــدی رو ب ـهرو خواهــد شــد! چــون انســان از آدم بیتقــوا بــه خــدا پنــاه میبــرد نــه از آدم باتقــوا!
بنابرایــن در جملــۀ<إ ْن ُك ْنـ َ
ـت َت ِقیــا>«ِ ،إ ْن» شــرطیه ،جوابــش در تقدیــر اســت و میتوانــد
ِ
َْ
[فاخـ ُـر ْج ِمـ ْـن ِع ْنـ ِـدی] باشــد .طبرســی در تفســیر مجمــع البیــان گویــد :جملــه فــوق ماننــد ایــن
ْ ُ َ ْ ً
َْ
جملــه اســتِ « :إن ک ْنــت ُمؤ ِمنــا فــا تظ ِل ْم ِنــی؛ اگــر مؤمنیــد ،بــه مــن ســتم نکنیــد» 5.بســیاری از
مترجمــان از بیــان ایــن نکتــه غافــل ماندهانــد!
 .5نثــر ترجمۀاســتاد صالحــی ،عــاوه بــر روانــی و گویایــی گاه بــا ذکــر یــک قیــد توضیحــی بــه
جــا و الزم ،مفهــوم و محتــوای آیــه را بــرای خواننــده بــه درســتی روشــن و آشــکار میســازد .اینــک
ترجمۀآیاتــی از ســورۀ نجــم را بــه عنــوان نمونــه یــادآور میشــویم:
«بــه نــام خــدای مهرگســتر مهر بــان .1 .ســوگند بــه آن ســتاره وقتــی کــه فــرو شــود .2 .کــه
ّ
[محمــد] نــه گمــراه شــده و نــه بیراهــه رفتــه اســت .3 .و از روی هــوس ســخن
همنشــین شــما
نمیگو یــد .4 .ایــن [قــرآن] جــز وحیــی کــه بــه او میشــود نیســت .5 .آن فرشــتۀپرقدرت او را
تعلیــم داده اســت .6 .توانمنـ ِـد خردمنــدی کــه [بــه هیــأت اصلــی خــود] راســت ایســتاد .7 .در
حالــی کــه او در افــق اعلــی بــود .8 .ســپس نزدیــک شــد و فــرود آمــد .9 .تــا [فاصلــۀاو بــا پیامبــر]
بــه انــدازۀدو کمــان یــا نزدیکتــر شــد .10 .پــس وحــی کــرد بــه بنــدۀاو آنچــه وحــی کــرد .11 .آن دل،
آنچــه را دیــد اشــتباه ندیــد .12 .پــس آیــا بــا او بــر ســر آنچــه میبینــد بــه جــدل میپردازیــد؟  .13و
ً
قطعــا او را در یــک نــزول دیگــر نیــز دیــد .14 .در کنــار ســدرة المنتهــی [آخریــن مــرز ســیر فرشــتگان
کــه از آن فراتــر نرونــد] .15 .کــه ّ
جنــة المــأوی نــزد آن اســت .16 .آنــگاه کــه ســدره را میپوشــاند
آن چیــزی کــه میپوشــاند.
ّ
 .17چشــم [او] خطــا ندیــد و از حــد فــرا نرفــت .18 .بیگمــان ،برخــی از بزرگتریــن آیــات
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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پــروردگارش را دیــد .19 .پــس بــه مــن بگوییــد ایــن الت و ُع ّــزی .20 ،و منــات کــه ســومین
آنهاســت .21 ،آیــا پســر از ِآن شــما و دختــر از ِآن اوســت؟  .22در ایــن صــورت ،ایــن تقســیمی غیر
عادالنــه اســت .23 .اینهــا چیــزی نیســت جــز نامهایــی کــه شــما و پدرانتــان بــر آنهــا نهادهایــد
و خــدا هیــچ دلیلــی بــرای [پرســتش] آنهــا نــازل نکــرده اســت .آنــان جــز از گمــان و هــوای نفــس
خــود پیــروی نمیکننــد ،در حالــی کــه هدایــت از جانــب پروردگارتــان برایشــان آمــده اســت.
 .24مگــر انســان هرچــه آرزو کنــد بــدان دســت یابــد؟ [هرگــز].
داستان این ترجمه
پــس از پیــروزی انقــاب اســامیّ ،
توجــه بــه امــور فرهنگــی بــه ویــژه ترویــج معــارف اســامی
ّ
در ســالهای آغاز یــن آن بســیار چشــمگیر و گســترده بــود .اســتقبال طــاب از مباحــث آیـتاهّلل
صالحــی نجفآبــادی در موضــوع تفســیر ،نهــج البالغــه ،حدیــث و فقــه در حوزۀعلمیۀقــم در
ـۀفیضیه و مســجد امــام حســن عســکری امــری قابــل ّ
ّ
توجــه بــود .پابهپــای دروس معــارف
مدرسـ
ّ
اســامی و توســعۀ علــوم قرآنــی ،دفتــر تبلیغــات اســامی قــم ،موفــق بــه تشــکیل هســتههای
تحقیقــی علمــی حــوزوی گوناگونــی گردیــد کــه از جملــۀ آنهــا تشــکیل «گــروه علمــی و تفســیر
راهنمــا» بــود.
ّ
دسـتاندرکاران آن لجنــۀ علمــی پو یــا ،از شــماری محققــان و اســاتید علــوم قرآنــی از جملــه
آیـتاهّلل معرفــت و آیـتاهّلل صالحــی نجفآبــادی دعــوت کردنــد تــا در تدوین و نگارش «تفســیر
راهنمــا» همــکاری نماینــد .گــروه علمــی «مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن» از وجــود ایــن دو عالــم
برجســته اســتفاده شــایانی نمودنــد .مرحــوم اســتاد صالحــی در تدویــن و نــگارش آن اثــر بــه ویــژه
در «مستندســازی» ترجمــه و تفســیر یــاد شــده نقــش کلیدی و اساســی داشــت.
مســئوالن آن پــروژه علمــی پــس از چــاپ هشــت جلــد از «تفســیر راهنمــا» بــه فراســت
دریافتنــد کــه چنیــن اثــری بایــد همــراه بــا ترجمۀآیــات عرضــه گــردد و ایــن کار مهــم را هــم بــه
ّ
آی ـتاهّلل صالحــی وا گــذار نمودنــد .از آن تاریــخ ،آقــای صالحــی کار ترجمــه را بــا جدیــت و
پشــتکار تمــام آغــاز تمــام و پــس از اتمــام ،بــرای ویرایــش و اصــاح نهایــی تحویــل گــروه مذکــور
داد و آنــان نیــز بــا تغییــرات محســوس و ِاعمــال ســایق خویــش همــراه بــا تفســیر راهنمــا از جلــد
هشــتم بــه بعــد آن را چــاپ و منتشــر نمودنــد و پــس از آن نیــز بــه صــورت جداگانــه بــا عنــوان
«ترجمــۀ فارســی قــرآن کر یــم از طــرف مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن» چــاپ کــرده و منتشــر
سال بیست و سوم

128

نقد و معرفی

ســاختند.
پــس از اتمــام ترجمــه ،اســتاد صالحــی از قــم بــه تهــران هجــرت نمودنــد و گاهــی هــم جهــت
پیگیــری بحثهــای قرآنــی در «مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن» بــه قــم میآمدنــد.
آن مرحــوم قصــد داشــت ترجمۀقــرآن او  -آنگونــه کــه خــودش میخواســت ،بــدون دخــل
و تصـ ّـرف دیگــران  -جداگانــه و همــراه بــا پانوش ـتهایی بــه چــاپ برســد و اگــر ویرایشــی روی
ـناخت
ـلیقۀخود او انجــام پذیــرد .از ایـنرو بــر اســاس شـ
آن انجــام گیــرد ز یــر نظــر و همســو بــا سـ
ِ
ِ
ً
تقریبــا سیســالهای کــه از اینجانــب داشــت ،ویراســتاری ایــن ترجمــه را بــر عهدۀمــن گذاشــت
ّ
تــا پــس از انجــام ویرایــش و بازبینــی مجــدد ایشــان ،حروفچینــی و ســپس آمادۀچــاپ گــردد.
ایشــان بــا دقــت تمــام در کـ ّـم و کیــف ویرایــش ،تغییراتــی جزئــی دادنــد و مــوارد اختالفــی را
پــس از انجــام مباحثاتــی تعدیــل نمــوده و تمــام ترجمــه را کــه در شــش دفتــر تحریــر یافتــه بــود
آمادۀحروفچینــی نمودنــد .همزمــان بــا پایــان کارّ ،
متأســفانه ایشــان دچــار بیمــاری ســختی
شــدند و مدتــی در بیمارســتان و ســپس منــزل بســتری گردیدنــد .از آن تار یــخ ارتبــاط مــن بــا
ایشــان بیشــتر بــه صــورت تلفنــی بــود و در یکــی از تماسهــای تلفنــی تأ کیــد نمودنــد کــه:
در صــدد چــاپ ایــن ترجمــه کــه بــا ویراســتاری شماســت هســتم و بــا یکــی از ناشــران
فرهنگدوســت «انتشــارات کو یــر» هــم در ایــن بــاره صحبــت کــردهام و امیــدوارم کــه ایــن کار
ّ
تحقــق یابــد و ایــن اثــر بــا همیــن ّ
کیفیــت ،در صــورت فقــدان مــن نیــز در آینــده چــاپ شــود.
6

تفاوتهای این ترجمه با ترجمة چاپ «مرکز فرهنگ و معارف قرآن»
هرچنــد کــه اصــل ایــن دو ترجمــه از مرحــوم آی ـتاهّلل صالحــی نجفآبــادی اســت ،ولــی
میــان ایــن دو نســخه تفاوتهــای چشــمگیری وجــود دارد:
ـرآن مرکــز فرهنــگ و معــارف ،کار مرحلۀآغازیــن جنــاب اســتاد
تفــاوت یکــم :ترجمۀقـ ِ
صالحــی در زمینــۀ ترجمــۀ قــرآن اســت .ولــی ترجمۀکنونــی ،محصــول مرحلــۀدوم کار ایشــان در
ً
ایــن بــاره اســت کــه طبعــا دقیقتــر و تــوأم بــا تجدیدنظــر آن مرحــوم اســت.
تفــاوت دوم :ترجمۀچــاپ آن مرکــز ،مــورد اعمــال نظــر شــماری از ویراســتاران ارجمنــد ،بــا
شــیوۀآنان میباشــد کــه در مــواردی بــا نظــر نهایــی مترجــم همخوانــی نــدارد .در صورتــی کــه
ترجمۀکنونــی بــا ویرایــش اینجانــب ،همخــوان و همســو هماهنــگ بــا نظــر مترجــم و زیــر نظــر
ایشــان انجــام گرفتــه اســت.
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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تفــاوت ســوم :در ترجمــۀ نامبــرده ،نامــی از مترجــم ،روی جلــد کتــابّ ،
حتــی در
شناســنامۀکتاب دیــده نمیشــود!!! ّامــا در ایــن چــاپ ،نــام مترجــم در روی جلــد و
صفحۀشناســنامۀکتاب ذکــر شــده اســت .البتــه تالشهــای لجنــۀ علمــی «مرکــز فرهنــگ و
ـور ســپاس و
معــارف قــرآن» کــه در چهارچــوب طرحهــای پژوهشــی آن مرکــز انجــام گرفتــه ،درخـ ِ
قدردانــی فــراوان اســت.
تفــاوت چهــارم :در ترجمۀمذکــور هیچگونــه توضیحــات پانوشــتی وجــود نــدارد .در حالــی
کــه در ایــن ترجمــه بیــش از دویســت مــورد توضیحــات الزم و مفیــد در پانوش ـتها وجــود دارد
ّ
ـت نظــر مترجــم و اهتمــام او بــر ارائــه مفهــوم صحیــح هــر آیــه در کار ترجمــه اســت.
کــه گو یــای دقـ ِ
نمونههای از تفاوت معنایی در دو نسخه ترجمه

َ ْ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ
َ ْ ْ َ
َ
َ ْ ْ
ـس َمــا َع ِملــت ِمــن خ ْيـ ٍـر ُم ْحضـ ًـرا َو َمــا َع ِملــت ِمــن
نمونــۀ َ .1ســورۀآل عمـ َـران ،آیــۀ< :30يــوم ت ِجــد كل نفـ ٍ
ـوء َتـ َـو ُّد َلـ ْـو أ َّن َب ْي َن َهــا َو َب ْي َنـ ُـه أ َمـ ًـدا َب ِعيـ ًـدا > کــه در نسـ ّ
ـخۀاول چنیــن ترجمــه شــده اســت:
ُسـ ٍ

«[یــاد کــن] روزی را کــه هــر کســی هــر کار خیــری انجــام داده اســت آن را حاضــر شــده مییابــد ،و
هــر کار بــدی مرتکــب شــده اســت آرزو میکنــد کــه کاش میــان او و آن [کار بــد] فاصلـهای دور بــود».
ایــن ترجمــه نادرســت اســت؛ ز یــرا فاعــل «مــا َعم َلـ ْ
ـت» در هــر دو جملــه ،همــان «نفــس» اســت،
ِ
ِ
َ َ ْ ْ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َّ َ َ
ـوء تــود لــو أن بینهــا  > ...را بــه ماقبــل آن عطــف نمــوده و ضمیــر
و واو عطــف ،جملۀ<مــا ع ِملــت ِمــن سـ ٍ
ُ
ُ
مســتتر ّ
مؤنــث در ّ«ت ِجــد» و َ«تـ َـو ّد» و همچنیــن ضمیــر «هــا» در َ«ب َینهــا» کــه بــه نفــس برمیگردنــد،
گو یــای ایــن حقیقــت اســت کــه در روز قیامــت هــر کســی هــم اعمال خــود را میبیند و هــم اعمال بد
نکــه تنهــا اعمــال خــوب خــود را ببینــد ولــی بــد خویــش را نبینــد آنگونــه
خــود را (الزلزلــة )8 – 7 /99 ،نــه ای 
یشــود .بــه هــر حــال ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن
کــه از ظاهــر ترجمۀمز بــور اســتفاده م 
اســت[« :یــاد کــن] روزی را کــه هــر کســی آنچــه از خوبــی و بــدی انجــام داده اســت[ ،همــه را] حاضــر
شــده مییابــد [و] آرزو میکنــد کاش میــان و آن [کارهــای بــدش] فاصلـهای دور بــود و خــدا شــما را از
[نافرمانــی] خــودش برحــذر مـیدارد ،و خــدا بــه بندگانــش بســیار مهــرورز اســت».
ْ ْ ُ ْ ُّ ُ ْ َ
َ َْ َ ُ َ ّ َ
مین> .کــه
آالف ِمــن المال ِئكـ ِـة مسـ ِـو
نمونــۀ  .2ســورۀآل عمــران ،آیــۀ:125
<یم ِددكــم َربكــم ِبخ ْم َسـ ِـة ٍ
چنیــن ترجمــه شــده اســت« :پرورودگارتــان بــا پنج هزار فرشــتۀ نشــاندار به شــما کمک خواهد کــرد».
ُ
کلمۀ«م َسـ ّـو َ
مین» در ترجمۀاین آیه آمده ،نادرســت اســت ،زیرا این کلمه ،اســم
معادلی که برای
ِ
فاعــل اســت نــه مفعــول! ترجمــه صحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :پروردگارتــان بــا پنــج هــزار
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فرشتۀنشــانگذار شــما را یــاری خواهــد کرد».
طبرســی در تفســیر «جامع الجوامع» گوید :فرشــتگان در جنگ بدر ،مناطق عملیاتی جنگ را
بــرای رهنمــود مجاهــدان اســام نشــانهگذاری میکردنــد تــا آنــان در موضع پیــروزی قــرار گیرند.
ً
َُ َْ َ َ َ ْ َ َ
ََ
ـال َهــؤل ِء القـ ْـو ِم ل َيــك ُادون َيفق ُهــون َح ِديثــا> .کــه چنیــن ترجمــه
نمونــۀ  .3سورۀنســاء ،آیــۀ< :78فمـ ِ
شــده اســت« :ایــن قــوم را چیســت کــه نزدیــک اســت هیــچ ســختی را درک نکننــد».
ّ
اینگونــه آیــه را تحتاللفظــی ترجمــه کــردن ،تناســب چندانــی بــا نثــر مرحــوم آیـتاهّلل صالحــی
نجفآبــادی نــدارد .ترجمــۀ کامــل آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :هرجــا کــه باشــید شــما را مــرگ
در مییابــد ،اگرچــه در دژهــای اســتوار باشــید .و اگــر خیــری بــه آنــان رســد ،میگوینــد :ایــن از نــزد
خداســت ،و ا گــر گزنــدی بــه آنــان رســد ،میگوینــد :ایــن از نــزد توســت .بگــو :همــه از نــزد خداســت.
پــس ایــن قــوم را چــه شــده اســت کــه نمیخواهنــد هیــچ ســخنی را بفهمنــد»؟!
ْ َ َّ
َ َ
َُ َ
دابـ ُـر القـ ْـو ِم الذیـ َـن ظل ُمــوا> کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :پــس
نمونــۀ  .4ســورۀانعام ،آیــۀ< :45فق ِطــع ِ
ّ
دنبالــۀ گروهــی کــه ســتم کردنــد قطــع شــد» .روشــن اســت که ایــن ترجمۀ تحتاللفظــی نامفهوم و ســؤال
بــر انگیز اســت!
ترجمــه دقیــق آن در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :آنــگاه ریشــۀ آن گروهــی کــه ســتم کردنــد بریــده
شــد».
َ
َ
نمونــۀ  .5ســورۀاعراف ،آیــۀ< :150فــا ُت ْشـ ِـم ْت بــی ْال ْعـ َ
ـداء> .کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :پس
ِ
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 دشمنشــاد
مکن».
َ
َ ُ َ َ َ ْ
زیدوننــی غیـ َـر تخسـ ٍـیر> .کــه چنیــن ترجمه شــده اســت« :جز بر
نمونــۀ  .6ســورۀهود ،آیــۀ< :63فمــا ت
خســارت مــن نمیافزایید».
ایــن آیــه کــه نقــل قــول حضــرت صالــح نبــی(ع) اســت ،بــه گونــهای ترجمــه شــده کــه گویــی
ً
َ ْ
آن حضــرت خاســر بــوده و قومــش نیــز بــر خســران او افزودهانــد! یعنــی کلمۀ«تخسـ ٍـیر» را اشــتباها
ْ
َ«تخســیری» دانســتهاند!
در صورتی که ترجمۀصحیح آیه چنین است« :و مرا جز زیان نمیافزایید».
َْ ُ
َ ُ ُ َْ ُ َ ُ
ى مــا أنهاكـ ْـم َع ْنـ ُـه> .کــه چنیــن ترجمه شــده
<و مــا أریــد أن أخا ِلفكـ ْـم ِإلـ 
نمونــۀ  .7ســورۀهود ،آیــۀ:88
است:
ترجمه قرآن صالحی نجفآبادی
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«و من نمیخواهم آنچه که شما را از آن نهی میکنم ،خود مرتکب شوم».
در صورتــی کــه در ایــن چــاپ گویاتــر ترجمــه شــده اســت« :و مــن نمیخواهــم در مــورد آنچــه شــما
را از آن بــاز مـیدارم بــا شــما ناســازگاری ورزم».
ْ
َ َ َ
ُ
ُ َ
نمونــۀ  .8سورۀیوســف ،آیــۀ< :37قــال لیأتیكمــا َطعـ ٌـام ت ْرزقا ِنـ ِـه> .کــه چنیــن ترجمه شــده اســت:
زرق شماســت برایتــان نمیآورنــد».
یوســف گفــت :هیــچ طعامــی کــه ِ
میبینیــم کــه در ایــن ترجمــه «طعـ ٌـام» کــه فاعــل «یأتــی» اســت بــه صــورت مفعــول ترجمــه شــده
اســت! در صورتــی کــه ترجمــه صحیــح آیــه در این چاپ چنین اســت« :خوراکی که روزی شــما ســازند
بــه شــما نرســد».
ُ َ ُ ُ َُْ
راود عنــه> .کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :گفتنــد:بــه
نمونــۀ  .9سورۀیوســف ،آیــۀ< :61قالــوا ســن ِ
زودی بــا پــدرش مــراوده میکنیــم».
در صورتــی کــه ترجمۀصحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :گفتنــد :او را بــا ترفنــد از پــدرش
خواهیــم خواســت» .توضیــحَ :
«راو ُد َع ْنـ ُـه» :یعنــی چیــزی را بــا فریــب و ترفنــد از او درخواســت نمــود.
َ
ُ
ُ َ َ َ
ُ
َ
ْ
نمونــۀ  .10سورۀیوســف ،آیــۀ< :75قالــوا َجــزاؤ ُه َمــن ُو ِجــد فــی َر ْح ِل ِــه ف ُه َــو َجــزاؤ ُه كذ ِلــك ن ْجـ ِـزی
َّ
َ
ـدن] کســی اســت کــه جــام
الظا ِلمیــن> .کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :گفتنــد :ســزای آن[ ،بــرده شـ ِ
َ
را در بــار او یافــت شــود .مــا ســتمکاران را اینگونــه ســزا میدهیــم» .در ایــن ترجمــه ،ترجمۀجملۀ«ف ُهـ َـو
ُ
َجــزاؤ ُه» از قلــم افتــاده اســت.
در صورتــی کــه ترجمۀکامــل آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :گفتند :کیفــر آن [چنین اســت] هر
ـود اوســت [کــه بــه بردگــی صاحب جــام درآیــد]».
کــس [جــام شــاه] در بــار وی پیــدا شــود ،کیفــرش خـ ِ
َ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
نمونــۀ  .11ســورۀابراهیم ،آیــۀ< :46و ِإن كان مكرهــم ِلتــزول ِمنــه ال ِجبــال> .کــه چنیــن ترجمــه شــده
گشــان کو ههــا از جــا کنــده شــود».
اســت« :هرچنــد نیرن 
ْ
7
این ترجمه نادرست است؛ زیرا ِ«إن» در اینجا نافیه است نه وصلیه.
در صورتــی کــه ترجمــه صحیــح آیــه در ایــن چــاپ چنیــن اســت« :و نیرنگشــان چنــان نبــود کــه
کو ههــا 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 ،نیرنگشــان بــر پایـهای نبــود که بــه ســبب آن ،کوهها
یعنــی :نشــانهها و معجــزات بــزرگ الهــی از جــای برآینــد و بــه هــم بریزنــد».
َُ َ
ّ
ّ
ً ْ
مثقلــه یــا ّ
وصلیــه میبــود ،الم در « ِلتــزول» بــه صــورت
نجــا مخففــه از
نکتــه :ا گــر فرضــا ِ«إن» در ای 
مفتــوح در میآمــد و حــال آنكــه مکســور اســت و همیــن خــود گــواه بــر نافیــه بــودن ِ«إ ْن» میباشــد.
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ُْ ُ

ً َ

ً َ

ُ

ً

نمونــۀ  .12ســورۀفرقان ،آیــۀَ :13
<و ِإذا ألقــوا ِم ْنهــا َمكانــا ضیقــا ُمق َّرنیـ َـن َد َعـ ْـوا ُهنا ِلـ َـك ث ُبــورا> .کــه چنیــن
ترجمه شــده اســت« :و هنگامی که آنان در حالی که دستهایشــان به گردن بســته شــده اســت به
جایــی تنــگ از آن افکنــده شــوند ،در آنجــا درخواســت هالکــت میکننــد».
َ
« ُمق َّرنیـ َـن» از «مصــدر» «تقر یــن» بــه معنــای «بــه شــدت بســتن» و «ســخت بنــد بــر نهــادن» اســت.
قتــر آیــه کــه در ایــن چــاپ آمــده چنیــن اســت« :و چــون آنــان را در جایــی تنــگ از آن [آتــش
ترجمــه دقی 
ســوزان] دراندازنــد در حالــی کــه بــه ســختی بســته شــدهاند در آنجــا فغــان بــه درخواســت نابــودی
[خو یــش] خواهنــد».
َ
ّ
َ
َ
ً َ ً
َ ْ َ ُ
َْ َ ُ َ
َُ ُ َ
طیعون َص ْرفــا َو ال ن ْصــرا> .کــه
نمونــۀ  .13ســورۀفرقان ،آیــۀ< :19فقــد كذ ُبوكـ ْـم ِبمــا تقولــون فمــا تســت
چنین ترجمه شــده اســت« :اینک [معبودان شــما] ســخن شــما را تکذیب کردند ،پس نه میتوانید
[عــذاب را از خــود] دور بگردانیــد و نــه کمکــی بگیریــد».
َ َ ً
دادن خــود یــا دیگــری را نداریــد ،نــه اینکــه یاری
مــراد از «و ال ن ْصــرا» ایــن اســت کــه شــما تــوان یــاری ِ
بگیر یــد .بنابرایــن ترجمــه صحیــح آیــه همانگونــه کــه در ایــن چــاپ آمــده ،چنیــن اســت« :بیگمــان
بتــان کردنــد ،پــس نــه میتوانیــد [عذابــی را از خــود] دور
[معبــودان شــما] آنچــه میگفتیــد ،تکذی 
بگردانیــد و نــه [خــود و یــا دیگــری را] یــاری دهیــد».
شهــای ویرایشــی مرکــز یــاد شــده از ترجمۀحضــرت اســتاد صالحــی
نمونــۀ  .14از جملــه لغز 
َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َْ
َ
َ
ّ َ ُ
نجفآبــادی ،آیــۀ اول ســورۀ ممتحنــه اســت< :یــا أ َیهــا الذیــن َآمنــوا ال تت ِخــذوا عــد ِوی و عدوكــم أو ِلیـ َـاء
ْ َّ َ ْ َ َ
ُُْ َ َ
َُ
ْ ّ
جاءكـ ْـم ِمـ َـن ال َحـ ِـق> .کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :ای کســانی
تلقــون ِإل ِیهـ ْـم ِبال َمـ َـود ِة َو قــد كفـ ُـروا ِبمــا
ن آوردهایــد ،دشــمنان مــن و دشــمنان خــود را بــه دوســتی بــر مگیریــد کــه بــا آنــان طــرح مـ ّ
ـودت
کــه ایمــا 
بیفکنیــد ،در صورتــی کــه آنــان بــه حقیقتــی کــه بــرای شــما آمــده اســت ،کفــر ورزیدهانــد .»...
ََ ُ
ُُْ َ
اشــکال ایــن ترجمــه این اســت که ویراســتاران محترم ،فعـ ِـل «تلقون» را ماننــد «ال ت ّت ِخــذوا» جواب
ُُْ
ُُْ َ
نــدا دانســتهاند! کــه ا گــر چنیــن بــود ،میبایســت بــه صــورت «تلقــوا» میآمــد نــه «تلقــون»! در حالــی
ََ ُ
ُُْ َ
کــه جملــۀ «تلقــون» حــال از فاعـ ِـل «ال ت ّت ِخــذوا» اســت .و همچنیــن َ«عـ ُـد ّو» کــه مفــرد اســت بــه صورت
َ
جمع ،و « أ ْو ِل َ
یاء» تنها دوســتی محض نیســت؛ زیرا معادل دقیق «دوســت» و «دوســتان» «حبیب»
َ
َ
َ
َ
نکــه میفرمایــدَ :
<و َن ْحـ ُـن أ ْبنـ ُـاء اهّلل و أ ِح ّبـ ُـاءه> (المائــدة ،)18 /5 ،ولــی مــراد از « أ ْو ِل َ
یاء»
و «أ ِح ّبــاء» اســت .چنا 
در اینگونــه مــوارد «دوســتانی هســتند کــه پیمــان یــاری و پشــتیبانی با آنها بســته شــده اســت».
نکــه میفرمایــد« :أهــل کتــاب و نصــارا را بــه والیــت مگیریــد» (المائــدة ،)51 /5 ،و همچنیــن
پــس ای 
میفرمایــد« :أهــل کتــاب و کافــران کــه بــه والیــت نگیریــد» (المائــدة ،)57 /5 ،و در ایــن آیــه هــم میفرماید:
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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 یار یرســانی» اســت نــه آنكــه میخواســتند مثــا أهــل
ً
کتــاب و یــا کافــران و مشــرکان را سرپرســت خــود قــرار دهنــد! اصــوال «عقــد والیــت» بــه عنــوان «قــرارداد
دوســتی و ّ
تعهــد بــه یاریرســانی» در میــان قــوم عــرب امــری معمــول و مرســوم بــوده اســت .بنابرایــن
َ
مــراد از «أ ْولیــاء» در اینگونــه مــوارد «دوســتان ملتــزم بــه یار یرســانی» میباشــد.
حــال ترجمــه صحیــح و دقیــق آیــه ،در ایــن چــاپ چنیــن آمــده اســت« :ای کســانی کــه ایمــان
آوردهایــد ،دشــمن مــن و دشــمن خــود را دوســتان [ملتــزم بــه یاریرســانی] مگیریــد؛ [شــما] با آنــان طرح
ّ
نهــا بــه آن حقــی که برای شــما آمده اســت ،کفــر ورزیدهانــد .»...
مهــرورزی میافکنیــد در حالــی کــه آ 
َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ
نمونــۀ  .15ســورۀانفطار ،آیــۀ<ِ :1إذا الســماء انفطــرت> کــه چنیــن ترجمــه شــده اســت« :آنــگاه کــه
َْ ْ
ـوم «انف َطـ َـرت» بــه صــورت مجهــول ترجمــه شــده
آســمان شــکافته شــود» .در ایــن ترجمــه ،فعـ ِـل معلـ ِ
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 مـیرود ،از جملــه :آنــگاه کــه بعــد از ِ«إذا» بیایــد کــه در اینجــا نیــز
چنین اســت.
معنی ماضی ،مضارع میشود در هشت جا
بعــد لفـظ حیـث ،دیـگر در پــی موصـول دان
َ
بعد همزه سوی ماضی چونکه ا ْم واقع شود

عـطـف ماضـی بـر مـضارع یا کالم ابتدا
ِ
بعد حرف شرط باشد یا مگر جملۀدعا
ُّ
8
نـیز آن مـاضی که باشـد بـعد لفـظ کلما

نمونههایی از پانوشتهای مترجم
 .1در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ 62از ســورۀ بقــره دربارۀ«صابئیــن» چنیــن آمــده اســت :از
مجموعۀاقــوال مختلفــی کــه دربارۀ«صابئــان» ارائــه شــده ،میتــوان گفــت کــه آنــان ماننــد
پیــروان ادیــان آســمانی دیگــر معتقــد بــه خــدا و روز قیامــت هســتند و ماننــد یهــود و نصــارا و
مجــوس ،أهــل کتــاب میباشــند .البتــه آییــن آنــان هرچنــد در اصــل توحیــدی بــوده ،ولــی بــه
مــرور زمــان دچــار انحرافاتــی شــده اســت.
َْ َ
اهّلل> چنیــن آمــده اســت :مــراد از
 .2در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ 138از ســورۀبقره دربارۀ ِ
<صبغــة ِ
ـگ بتپرســتی و گرایــش بــه
«رنــگ الهــی» رنــگ ایمــان خالصانۀدیــن اوســت کــه انســان را از رنـ ِ
آن ،دور میســازد.
سال بیست و سوم
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 .3در پانوشــت ترجمۀآیــۀ 187از ســورۀ بقــره چنیــن آمــده اســت :در تفســیر ایــن آیــه بــا
ّ
توجــه بــه شــأن نزولهــای گونا گــون آن ،میــان مفســران اختــاف نظــر وجــود دارد .ترجمۀفــوق بــر
ً
9
اســاس یکــی از آنهاســت کــه اجتهــادا آن را پذیرفت ـهام.
نجــا
 .4در پانوشــت آیــۀ 193از ســورۀ بقــره چنیــن آمــده اســت :مــراد از «رفــع فتنــه» در ای 
نجــا
فروخوابانــدن آشــوب و ناامنــی و بــا و عــذاب و دفــع سلطۀمشــرکان اســت و «دیــن» نیــز در ای 
بــه معنــای «اطاعــت و عبــادت» اســت .مقصــود آیــه ایــن اســت کــه آنقــدر بــا مشــرکان بجنگیــد
تــا ســلطۀآنان بــر شــما مســلمانان قطــع شــود و طاعــت و عبــادت شــما نیــز در محدودۀقانــون خــدا
شــکل پذیــرد نــه در چهارچوبۀقانــون مشــرکان.
َ
ُ
 .5در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ 75از ســورۀ آل عمــران چنیــن آمــده اســت :مــراد از <قالــوا لیـ َـس
َ
ُّْ َ َ ٌ
ـبیل> ایــن اســت کــه یهودیــان میگفتنــدّ :
«امییــن» یعنــی :کســانی کــه از نــژاد
َعلینــا ِفــی ال ِمییــن سـ
اســرائیل نیســتند و از درس ناخوانــدگان عربانــد ،آنــان را بــه رســمیت نمیشناســیم .بنابرایــن
هیــچ راهــی بــر نکوهــش مــا نیســت کــه هرگونــه خواســتیم بــا آن برخــورد کنیــم.
ً
 .6در پانوشــت ترجمــۀ آیــۀ 117از سورۀنســاء در توضیــح کلمــۀ ِ«إناثــا» چنیــن آمــده اســت:
مشــرکان ،بتهــا را «انــاث» یعنــی« :دختــران» میخواندنــد .چــون آنهــا را ماننــد دختــران زینــت
میدادنــد .و برخــی گفتهانــد :دختــر نامیــدن بتهــا بــه خاطــر ناتوانــی و بیاثــر بــودن آنهاســت کــه
قــدرت دفــاع از خــود را نداشــتند».
 .7در پانوشــت ترجمۀآیــۀ 142از سورۀنســاء چنیــن آمــده اســت« :مــراد از اینکــه منافقــان
خــدا را فر یــب میدهنــد ،آن اســت کــه آنــان ایمــان خــود را بــه پیامبــر(ص) اظهــار ولــی کفــر خــود
را از او پنهــان میکردنــد .و خیانــت بــه پیامبــر(ص) در واقــع خیانــت بــه خــدا محســوب میشــود.
و مــراد از اینکــه خــدا آنــان را فر یــب میدهــد آن اســت کــه خــدا آنهــا را بــه ســبب فریبــکاری و
نفاقشــان مجــازات میکنــد و ایــن از بــاب اطــاق ســبب و ارادۀ مسـ ِّـبب اســت.
سخن پایانی در وصف این ترجمه
کامیابــی واقعــی از مفاهیــم و محتــوای آیــات قــرآن کریــم در گــرو دلســپردن و آ گاهــی یافتــن
از ز بــان و مفاهیــم واالی آن اســت .بــه قــول اقبــال الهــوری:
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نیست ممکن جز به قرآن زیستن
تو از او کامی که میخواهی بیاب

گر تو میخواهی مسلمان زیستن
از تالوت برتو حق دارد کتاب

ـاب
پرواضــح اســت کــه میــزان بهرهبــرداری بایســته و شایســته از معـ ِ
ـارف غنــی ایــن بــزرگ کتـ ِ
آســمانی ،بســتگی بــه مقــدار شــناخت الزم تــاوت کننــدگان قــرآن از ابعــاد جامــع آن دارد.
ّ
در ایــن میــان نقــش یــک ترجمۀموفــق را در آ گاهــی دادن مــردم بــه حقایــق آن نبایــد نادیــده
انگاشــت .بــه و یــژه آنكــه ترجم ـهای بــه ز بــان قــوم و پذیرفتــه شــده از ســوی همــگان از جهــت
رســایی ،گویایــی ،روانــی و دلنشــینی درخــور طبــع آنــان باشــد.
بــا ّ
توجــه بــه اینکــه فـ ِّـن ترجمۀقــرآن یکــی از فنــون پــر ارج و اعتبــار علــوم قرآنــی در مقــام عرضــۀ
گوناگون مردمان
فشــرده محتــوا و مفاهیــم آن در قالــب «ز بــان مقصد» بــرای دارندگان زبانهــای
ِ
کــرۀ خا کــی بــا ّ
ملیتهــا و فرهنگهــای متنـ ّـوع آن اســت کــه زمینۀبهرهبــرداری از ایــن اثــر عظیــم
ّ
و بیماننــد را فراهــم میســازد .ترجمۀاســتاد محقــق مرحــوم آی ـتاهّلل صالحــی نجفآبــادی در
میــان دههــا ترجمۀنفیــس قرآنــی ،اثــری برجســته و مانــدگار بــرای ایــن نســل و الگویــی در آییــن
ترجمهپژوهــی بــرای دیگــر نسـلها خواهــد بــود .و اینچنیــن فارسینویســان ایرانــی ،پیــش از هــر
ز بــان دیگــر ایــن افتخــار را نصیــب خو یــش گردانیدهانــد کــه ترجمــان وحــی الهــی در قالــب زیبــا
و دلپذیــر ز بــان خــود باشــند .در پایــان ضمــن تشــکر فــراوان از ناشــر فرهنگدوســت و فرهیختــه
ّ
نشــر کو یــر ،علــو درجــات اخــروی مرحــوم مترجــم را از خــدای یکتــای بندهنــواز مســئلت دارم.

مقارن با تاریخ درگذشت آن مرحوم در همان سال انجام

 . 1ترجمه کاوی«خرمشاهی» .108-107/

یافته است.

 . 2سیمای بیجار گروس«کوشا» .120 /
 . 3لسان العرب؛ الکشافّ ،
ماده«صمد».

 . 7ر .ک :الکشاف«زمخشری» ؛ اعراب القرآن«درویش» ،و
سایر تفاسیر أدبی.

 . 4ر .ک :مفاتیح الغیب«فخر رازی».

 . 8ر .ک :جامع المقدمات«تحقیق :مدرس افغانی»،

 . 5مجمع البیان.784/6،
 . 6تاریح چاپ ترجمۀ نخست ایشان از قرآن کریم با ویرایش
ً
مرکز فرهنگ و معارف ،در سال 1385شمسی ،تقریبا

سال بیست و سوم

.71/1
 . 9ر .ک :به مقالۀ اینجانب در تفسیر این آیه
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