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Abstract 

The translation of Quran into different languages especially Persian, has 

been significantly developed during two decades ago. It not only deserves 

praise and admiration in terms of quantity but also is very important in its 

quality improvement. They have elevated Quran translation dignity to a 

level that we can form it as an independent science which itself can have 

subcategories and branches. One of these branches is the study of how to 

use different methods of negative sentences in Quran. This will also affect 

the uniform translation of Quran. It is especially influential in the context of 

translation matching. One of the latest Persian translations of Quran is the 

transalation of Hossein Ostadvali, which in spite of translator’s careful 

considerations, still needs reviews and corrections in some aspects like 

translation of different negative methods. In this paper some of these aspects 

have been addressed in the explanation and analytical manner. 

 
Keywords: Quran translation; negative methods; Hossein Ostadvali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

*Corresponding Author 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های زبانشناختی قرآن پژوهشپژوهشی  -فصلنامه علمیدو

 1397( بهار و تابستان 13) یاپیسال هفتم، شماره اول، شماره پ

 27/05/96تاریخ پذیرش:            09/08/95تاریخ دریافت: 

 184 –169: صص

 

 نویسنده مسئول*

 

یاستادولنیقرآنِحسۀدرترجمینفیهااسلوبیبرخیِشناسروش


یتَلوکیعاشورینادعل

 رانیآباد، ا نجف ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالم واحد نجف ات،یگروه اله
nadali_ashoori@yahoo.com 


چکیده

 همم  و کمّی ازنظر هم کرده، پیدا بسیاری رونق اخیر دهۀ دو در که فارسی زبان به قرآن برگردانِ

 خمود  کمه  داده ارتقما  سمحیی  چنمان  بمه  را قرآن ترجمۀ بوده و جایگاه برانگیز توجه کیفی ازنظر

. شود می شامل را چندی های شاخه و گرفته شده است نظر در مستقلی دانش صورت  به تنهایی به

 در کمه  اسمت  قمرآن  در نهمی  یا نفی مختلف های شیوه کاربردِ نیوۀ بررسیِ ها شاخه این از یکی

 قرآنی ترجمۀ در. بود خواهد تأثیرگذار بسیار ترجمه سازیِ یکسان زمینۀ در ویژه به آیات برگردان

 مشماهده  هما  زمینمه  برخمی  در که کمبودهایی بر عالوه اند، کرده عرضه استادولی حسین آقای که

 طمور  بمه  که خورد می چشم به هایی ناهماهنگی هم نفی مختلفِ های اسلوب برگردانِ در شود، می

شده  انجام تیلیلی توصیفی شیوۀ به که حاضر پژوهش در. است اصالح و بازنگری نیازمند جدی

 .شود می بررسی ترجمه این در نفی های اسلوب برخی در آمده پدید های کاستی است،

 
 هایکلیدیواژه

 های نفی، استادولی ترجمۀ قرآن، اسلوب
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 مقدمه

اگرچه تاریخِ ترجمۀ فارسیِ قمرآن کمریم عممری    

هزار و دویست ساله دارد؛ ولمی تمالم مسملمانان در    

طیِ این دوازده قرن یکسمان نبموده اسمت. در برخمی     

همای   ها نظیر عصر صمفویه و قاجمار بما ترجممه     دوره

شویم که نشمان از تیمرو و نشما ِ     فراوانی مواجه می

د. ولمی ایمن   ستودنیِ مسلمانان در این عرصۀ مهم دار

تالمِ درخورِ تیسین هرگز به یک نهضت و جنمبش  

همانند امروز بدل نشد؛ بلکه در سمح  یمک حرکمتِ    

باشکوه و ستودنی باقی ماند. اما آنچه که در ظرف سه 

دهۀ اخیر در ترجمۀ قرآن رخ داده، تنها کمّیمت نسمبتا    

(؛ 613، ص1394ها نیست )صمالیی،   زیاد این ترجمه

ها نیز آنچنان ارتقا پیمدا کمرده    جمهبلکه سح  کیفیِ تر

های دهۀ  های دهۀ نود با ترجمه است که دیگر ترجمه

بمراین دانمش نقمد     شمود. افمزون   شصت مقایسمه نممی  

ها را هم که در گذشمته توجمۀ چنمدانی بمه آن      ترجمه

گذاری کرد که حاصل آن نگارم صمدها   شد، پایه نمی

هممای موجمود اسممت   مقالمه در نقمد و مفرفممیِ ترجممه   

، 1395؛ خرمشمماهی، 281-315، ص1388واهری، )جمم

 431(. الزم به یادآوری است که اخیرا  114، ص39م

مقالمۀ فارسمی ترجممۀ قمرآن بمه       1400مقاله از حدود 

همت مؤسسۀ قرآنمی ترجممان وحمی قمم در هشمت      

مجلد و بیش از شش هزار صفیه منتشر شده اسمت(.  

هممایی بایممد از تأسممی  و   در کنممار چنممین موفقیممت 

دازیِ چندین مجلۀ تخصصمی ترجممۀ قمرآن یماد     ان راه

کرد که هرگز در گذشمته سمابقه نداشمته اسمت. ایمن      

ها و برخی عوامل دیگر سبب شد تا آنچه را کمه   زمینه

بهمار ترجممۀ   »درسمتی   امروزه انجام گرفته اسمت، بمه  

بنامند کمه نظیمر آن در طمولِ ایمن دوازده قمرن      « قرآن

ممۀ آقمای   هما ترج  مشاهده نشد. یکمی از ایمن ترجممه   

حسین استادولی است که چما  نخسمت آن در سمال    

منتشر شد و آخرین چا  آن که چا  سموم و   1384

میور ایمن بررسمی اسمت، انتشمارات اسموه در سمال       

انتشار داد. اگرچمه ایمن ترجممه در مقایسمه بما       1391

همای   های فارسیِ سالیان اخیر در زممرۀ ترجممه   ترجمه

همایی   ها کاسمتی  نمونهای  ممتاز قرار دارد؛ ولی در پاره

که به نظمر   -رغم ویرایش مجددِ مترجم  دارد که علی

همچنمان   - رسد چندان عمیمق و گسمترده باشمد    نمی

نیازمند بازنگری و اصالح است. خصوصا  کمه ایشمان   

انمد و بمرخالف شمیوۀ     خود ویراستار اثر خویش بوده

نظرِ دیگری آن  مرسوم و پسندیدۀ سالیان اخیر صاحب

نکرده است. نگارنده بمرای بررسمیِ دقیمق    را ویرایش 

دقت محالفه و کلمه  دوبار از آغاز تا پایانِ ترجمه را به

بمه کلممه مقابلمه کمرد تما اظهارنظرهمایش از دقمت و        

صممیت بیشممتری برخمموردار باشممد. در مقالممۀ حاضممر 

 شود. های مرتبط به اسلوب نفی بررسی می بخش

 

 الی نفی جنس

الی »در قمرآن   یکی از پرکماربردترین ادات نفمی  

اسمت کمه در اولمین کماربردم در آغماز      « نفی جن 

صورت )ال ریب فیه( در توصمیف قمرآن    سورۀ بقره به

به کار رفته است. در اینکه باید آن را در اینجا بر طبق 

قواعد نیو عربی و دانش بالغت، نفی جن  دانسمت  

که درحکم یک تأکید مفنموی بمرای )کلمک الکتماب(     

، 1، ج1412د دارد )درویمش،  است، اتفاق نظمر وجمو  

، 1387؛ تفتمازانی،  108، ص1429؛ خحیب، 85و24ص

(. بممه همممین 195، ص1428؛ هاشمممی، 444-443ص

دلیل الزم است در برگمردان آن قیمدِ تأکیمدیِ )همی (     

بیاید تا دقت و صیت ترجمه بهتر حفظ شود و تأکید 

موجود در آیه بیشتر به مخاطب القا شود. امری که نمه  
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هممای موجممود، بلکممه در  سممیاری از ترجمممهتنهمما در ب

بسیاری از تفسیرهای مهم شیفه و سنی هم آمده است 

، 1408؛ طبرسمی،  39، ص1، ج1404)ابوالفتوح رازی، 

؛ 156، ص1تمممما، ج ؛ طباطبممممایی، بممممی118، ص1ج

، 1405؛ فخمر رازی،  20-19، ص1تما، ج  زمخشری، بی

این نباید فراموم کرد که یکمی   بر (. عالوه21، ص1ج

است، چنانچمه  « سیاق آیات»از ابزارهای مترجم  دیگر

در ترجمۀ حاضر نیز گاهی با توجمه بمه سمیاق آیمات     

ترجمه کرده است. بنابراین اگر از این زاویمه همم بمه    

آیاتی شبیه آیمۀ ممذکور توجمه شمود، تردیمدی بماقی       

مانممد کممه آوردن )هممی ( از ضممروریات اسممت.   نمممی

کمردن و   شود که روشمند عمل دیگر انکار نمی ازسوی

ویژه برای  ای درست در برگردان آیات به داشتن نظریه

یکنواختی و یکسانیِ ترجمه تا چه اندازه برای مترجم 

الزامی است. چنانچه جناب اسمتادولی همم در اولمین    

« همای ترجممۀ قمرآن    لغزشگاه»مقاله از سلسله مقاالت 

که بیش از دو دهمۀ پمیش بمه نگمارم درآوردنمد، از      

ترجممانِ پیشمین را نداشمتنِ هممین     جمله ایرادهمای م 

(. 84، ص1، م1373ویژگی دانسته است )استادولی، 

همه چنانچه در ادامۀ گفتار روشن خواهمد شمد،    با این

شان بروز کمرده و  هایی از این ناحیه در ترجمه کاستی

الی نفممی »نمونمۀ آشممکارِ آن در بیمض حاضممر یفنمی    

شود، مفیمار   است که برای خواننده روشن نمی« جن 

آوردنِ )هی ( در برخی آیات و دلیمل نیماوردن آن در   

های دیگر چیست و چرا اسم الی نفی جن  که  نمونه

همایی مفرفمه ترجممه     قاعدتا  باید نکره باشد، در نمونه

دقتی در این امر به ترجمۀ حاضمر   بته کمشده است. ال

های موجمود،   استثنا همۀ ترجمه شود و بی منیصر نمی

همایی هسمتند )اخموان     کم و بیش دچار چنین کمبمود 

کممه همممۀ    (. درحممالی 114، ص55، م1393مقممدم، 

در ترجمۀ الی نفمی  »مترجمان از نظر تئوری مفتقدند: 

نمد  جن ، کاربرد قیودی مانند )همی (، )هرگمز( و مان  

ها که دالّ بر نفی کلی و نفی جن  هسمتند، الزم و   آن

(؛ ولممی در عمممل 115)همممان، ص« ضممروری اسممت

آنگونه که باید به این مهم توجه نشده است. به منظور 

تر شدن بیض به ککر دو آیمۀ کوتماه و ترجممۀ     روشن

شود تا دوگانگیِ در ترجمه و ضمرورت   آنها بسنده می

 ود:بازنگریِ در آن بهتر تبیین ش

ایممن آیممه کممه گمماهی بمما  ال الففه اال :فف   -الفف 

صورت )ال اله اال اهلل(، )ال المه اال   مستثناهای دیگر و به

انا(، )ال اله اال أنت( و )ال اله اال الذی...( به کمار رفتمه   

درستی با قیمد تأکیمدیِ )همی ( هممراه      است، گاهی به

هایی بمدون آن بمه کمار رفتمه کمه       شده؛ ولی در نمونه

ایمممراد ایمممن اسمممت کمممه ناهمممماهنگی و   حمممداقلِ 

دهمد. ممثال     نبودن در ترجمه را بازتماب ممی   یکنواخت

/بقمره،  163عبارت )ال اله اال هو المرحمن المرحیم( در   

صورت )خمدایی جمز او نیسمت کمه      بدونِ )هی ( و به

بخشنده و مهربان است( ترجمه شد. همچنمین )اهلل ال  

عممران   /آل2/بقمره و  255اله اال هو الیمیّ القیّموم( در   

صورت )خدای یکتا، خدایی جز او نیست( برگردان   به

صمورت )همی     /نیمل بمه  2شد. ولی )ال اله اال انا( در 

/طه )خدایی جمز ممن   14خدایی جز من نیست( و در 

/طمه  8نیست( ترجمه شد. همچنین )ال اله اال همو( در  

کمه   حمالی  )هی  خدایی جز او نیست( برگردان شد. در

ی بدون )هی ( به کمار رفمت. و )ال   های زیاد در نمونه

/انبیما  )همی  خمدایی جمز تمو      87اله اال أنت( همم در  

نیسممت( ترجمممه شممد. اگرچممه برخممی عقیممده دارنممد  

ها غلط نیست؛ اما بهتر بمود مترجممان    اینگونه ترجمه»

برای انتقال مفهوم تأکید أکیدی که در الی نفی جمن ِ  

)هممان،  « اندیشیدند شود، راه بهتری می عربی دیده می
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(. ولی روشن است که ایمن چنمین دیمدگاهی    113ص

هایی که  با تسام  بسیار پذیرفتنی است و قحفا  ترجمه

با )هی ( همراه است و تأثیر مفناییِ الی نفی جن  را 

ایمن درسمتی    بر تر است. عالوه دهد، درست بازتاب می

یا نادرستیِ ایمن یما آن ترجممه یمک محلمب اسمت و       

 .نبودن ترجمه محلبی دیگر ناهماهنگی و یکنواخت

)ال ریب  نمونۀ دیگر این بیض ال ریب فیه  -ب

فیه( یا )ال ریب فیها( است که بارها در توصیف قرآن 

یا  قیامت به کار رفته؛ امما دوگمانگی در برگمردان آن    

که در بیشترین نمونه  خوبی میسوس است. درحالی به

/نسما ،  87عممران،   /آل25/بقمره،  2کاربردم یفنمی در  

/غممافر، 59/حمم ، 7/اسممرا ، 99/یممون ، 37/انفممام، 12

صمورت   /سجده بمدون )همی ( و بمه   2/جاثیه و 32و26

)شکی/تردیدی در آن نیست( برگردان شده اسمت. در  

درسمتی هممراه بما )همی ( و      /شوری بمه 7/کهف و 21

صورت )همی  شمکی در آن نیسمت( ترجممه شمد.        به

یمن  که الاقل دربماره آیمۀ دوم سمورۀ بقمره ا     صورتی در

اتفاق نظر وجود دارد که )ال ریمب فیمه( بمرای تأکیمد     

است و هممان مفنمایی را کمه )کلمک الکتماب( افماده       

فهماند. چنانچه در تفسمیر   کند، با تأکید بیشتری می می

و این )ال( »ابوالفتوح رازی در کیل این آیه آمده است: 

که اسم را با او بنا کنند بر فت ، نفمی جمن  را باشمد؛    

ک نیسمت در او ... چنانکمه گفمت )فمال     یفنی هی  ش

رفض وال فسوق وال جدال فی الی (. یفنی در ح  از 

، 1، ج1404)ابوالفتمموح رازی، « ایممن سممه هممی  نکنممی

(. 118، ص1، ج1408؛ نیممز بنگریممد: طبرسممی، 39ص

فقوله تفالی »نویسد:  فخر رازی هم در کیل این آیه می

ب بوجمه  )ال ریب فیه( المراد منه نفی کونه مظنه للریم 

من الوجوه والمقصود أنه ال شبهه فی صمیته وال فمی   

کونه من عند اهلل وال فی کونه مفجزا  ... )ال ریب فیمه(  

نفی لماهیه الریب ونفی الماهیه یقتضی نفی کمل فمرد   

« ال اله اال اهلل»من أفراد الماهیه ... ولهذا السرّ کان قولنا 

، 1405ی، )فخمرراز « نفیا  لجمیع اآللهه سوی اهلل تفمالی 

همای   (. عالوه بر تفسیر در بیشمتر ترجممه  21، ص1ج

ممتاز مفاصر نیز اینگونمه برگمردان شمد و مترجممانی     

همچون گرمارودی، فوالدونمد، پورجموادی، صمالیی    

نجف آبادی، مجتبوی و بهرامپور )هی  تردیدی/شکی 

اند. )البته هستند مترجمانی  در آن نیست( ترجمه کرده

که نمه تنهما در ایمن نمونمه،     همچون استاد خرمشاهی 

الی »بلکه در هی  نمونه دیگری هم به تمأثیر مفنماییِ   

توجه نکردند و یا ماننمد آیمت اهلل مکمارم    « نفی جن 

هما از جملمه در آیمۀ دوم     ای نمونه شیرازی که در پاره

اند که ففال  مجال  سورۀ بقره بدون )هی ( ترجمه کرده

دیگری بمدان  بیض در این باره نیست و باید در مقال 

 پرداخت(.

هممای  الزم بممه یممادآوری اسممت کممه ناهممماهنگی 

شمود؛   شده تنها به دو نمونه ککرشده میدود نمی اشاره

هممراه  « الی نفمی جمن   »ای کمه بما    بلکه در دهها آیه

خموبی میسموس    شده، حتی اگر مشابه بودند، هم بمه 

/بقره که بدون تأکیمد و  32است، مانند )ال علم لنا( در 

ا دانشی ... نداریم( ترجمه شد. اما هممین  صورت )م به

/مائده با قید تأکیدیِ )هی ( و به شمکل  109عبارت در 

 )ما را هی  دانشی نیست( برگردان شد.

 

 نکره در سیاق نفی

خموبی   پژوه بمه  از آنجا که آثار علمیِ مترجمِ قرآن

دهد که به ادبیات عرب تسلط کاممل دارنمد،    نشان می

ای مستنداتِ دستوری یا زبمانی بمرای اثبمات     بیان پاره

دلیل تنهما بمه    همین مقصود نویسنده ضرورتی ندارد. به

شود که ایشان در نقد دیمدگاه   ککر این نکته بسنده می



 
 

 173   ی استادول نیقرآنِ حس ۀدر ترجم ینف یها اسلوب یبرخ یِشناس روم

 

/بقره )واتقموا یومما    48برخی مترجمان در برگردان آیۀ 

« یمک نکتمه  »ال تجزی نف  عن نفم  شمیئا ( بما نمام     

نکره در سیاق »دهد به  یاند که نشان م توضییی آورده

همچون یک اصل مهم در برگمردان آیمات بماور    « نفی

(. و 47، ص5، م1374دارنمممممممد )اسمممممممتادولی، 

اساس آیۀ )وال تزر وازره وزر اخری( را که در  برهمین

/زمممر و 7/فمماطر، 18/اسممرا ، 15/انفممام، 164آیممات 

/نجم آمده اسمت، هممراه بما قیمد منفمیِ )همی ( و       38

نبماری از گنماه، بمار گمرانِ گنماهِ      صورت )و هی  گرا به

دارد/برنخواهممد داشممت( برگممردان  دیگممری را برنمممی

رسد ایمن اصملِ اصمیلی کمه در      اند. اما به نظر می کرده

پژوهانۀ ایشان بسمیار میموری و اساسمی     اندیشۀ قرآن

نگونه که باید خود را نشمان نمداده و    است، در عمل آ

حمداقل   در سراسر ترجمه بازتاب نیافته است؛ چراکمه 

« نکره در سیاق نفی»ای که مصداق  نیمی از صدها آیه

است، همچنان بدون )هی ( برگردان شمد. ایمن نکتمه    

کند که بمدانیم متمرجم در    زمانی نمود بیشتری پیدا می

های نسبتا  زیمادی از دو قیمدِ تأکیمدیِ )همی ( و      نمونه

ای  تنها هی  ضرورت لفظی )هرگز( استفاده کرده که نه

بوده؛ بلکه اساسا  اسممی بفمد از نفمی نیاممده     در میان ن

است تا نکره در سیاق نفی قمرار گرفتمه باشمد. بلکمه     

چنانکه در ادامه اشماره خواهمد شمد، تنهما یمک ففملِ       

مضارعِ منفیِ غالبا  مجهولی در آخمر آیمه پم  از نفمی     

قرار گرفته است کمه همی  نشمانی از تأکیمد در ظماهر      

ا بما نگماه تفسمیری    ندارد و اگر باید تأکیمد شمود، تنهم   

شدنی خواهمد بمود کمه در ایمن صمورت بایمد        توجیه

پرسید آیما بما چنمین نگرشمی اساسما  نقمد و بررسمیِ        

ها مفنا و مفهومی پیدا خواهد کرد؛ چراکمه همر    ترجمه

ای بماخخره بما تفسمیری سمازگار خواهمد شمد        ترجمه

(. تردیدی نیسمت کمه   67، ص2، م1373)استادولی، 

انکارناپذیری با هم دارنمد؛ امما   ترجمه و تفسیر ارتبا  

این هنر مترجم و بلکه اوج هنرنماییِ اوست که بتواند 

همای تفسمیری میمدودۀ     گیمری از داده  رغم بهمره  علی

ها را با هم درنیامیزد. از آنجا  هریک را حفظ کند و آن

های این قبیل آیات بسیار زیاد است، تنها بمه   که نمونه

 شود: ککر یک نمونه اشاره می

ها کاکبه( بدون  ۀ دوم سورۀ واقفه )لی  لوقفتآی

قیممد تأکیممدیِ )هممی ( اینگونممه ترجمممه شممد )کممه در  

دادنش دروغی نیست(. همچنین آیمۀ دوم سمورۀ    روی

ام  مفارج )لی  له دافع( که مشابهت لفظی و مفنمایی 

/واقفه تردیدناپذیر است، نیمز بمدون همی  قیمدی     2با 

ای نیست(. ولمی   اینگونه برگردان شد )آن را بازدارنده

)ما له من دافع( در آیۀ هشتم سورۀ طور که بما دالیمل   

درسممتی )آن را هممی    بسممیاری شممبیه آنهاسممت، بممه  

ای نیست( ترجمه شد که بهترین قرینه است  بازدارنده

و دو آیۀ پیشین را هم باید با )هی ( ترجمه کرد. ایمن  

درستی  در حالی است که بسیاری از این قبیل آیات به

عممران )ان اهلل ال   /آل5 ( برگردان شدند، ماننمد  با )هی

یخفی علیه شئ فی االرض وال فی السما ( که اینگونه 

چیمز در زممین و    گممان خداونمد همی     ترجمه شد )بی

آسمان بر او پوشیده نیست(. البته بهتر بمود بمه جمای    

چیمزی( ترجممه    )همی   چیز( کمه مفرفمه هسمت    )هی 

ر آیمات دیگمری کمه    تر باشد. چنانچه دشد تا دقیق می

عممران   /آل195درسمتی چنمین شمد.     آید، بمه  در پی می

)أنّممی ال أضممیع عمممل عامممل مممنکم، مممن عمممل هممی  

/نسما   42سمازم(.   ای از شما را... تبماه نممی  کننده عمل

)وال یکتمون اهلل حدیثا ، و هی  ]کمار و  سمخنی را از   

/انفام )لی  لهم ممن  51خداوند پنهان نتوانند داشت(. 

لممیّ وال شممفیع، در برابممر او هممی  یممار و      دونممه و

/انفمام )لمی    70ای نداشته باشند(. و آیمۀ  کننده شفاعت
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لها من دون اهلل ولیّ وال شفیع، او را در برابر خدا هی  

 ای نباشد(. کننده یاور و شفاعت

اگرچه ایمن قبیمل آیمات بمر صمدها نمونمه بمال         

هما   شود؛ ولی این شمیوۀ پسمندیده در هممۀ نمونمه     می

ترین دلیل بروز آن  اعمال نشد که به باور نگارنده مهم

استثنا دامنگیر همۀ مترجمان فارسی قرآن  نیست که بی

در نزد متمرجم و نداشمتن   « نظریۀ ترجمه»شده است. 

در شیوۀ برگردان آیات است که سبب « روم تیقیق»

های متفددی بدون توجه بمه   شود، مترجم در نمونه می

هما را آنگونمه    تواییِ آیات آنهای لفظی و می مشابهت

کنمد، بما قیمد     بندیِ الفاظ و عبارات اقتضا می که جمله

ای است که  تأکیدی یا بدون آن برگردان کند. این نکته

طممور ضمممنی از پاسممخ ایشممان بممه نقممدهای  شمماید بممه

آید. آنجما کمه بمرای دفماع از      شان به دست می ترجمه

دارد  صراحت اظهمار ممی   خود در برابر برخی نقدها به

ها مربو  به نثر فارسی اسمت و نبایمد    کاریاین ریزه»

، 1، م1373)استادولی، « آن را با نثر عربی قیاس کرد

درسمت اسمت   »آورَد:  (. یا در جای دیگری ممی 51ص

دهمد؛ ولمی    که در شر ، ففل ماضی مفنای مضارع می

الزم نیست این محلب در لفمظ رعایمت شمود و ففمل     

؛ 50)همان، ص« شود صورت مضارع ترجمه ماضی به

کمممه در  (. درحمممالی67، ص2، م1373اسمممتادولی، 

های متفددی با تکیه بمر قمرائن حمالی و مقمالی      نمونه

درستی ماضی را به مضارع و مضمارع را بمه ماضمی     به

هایی از ایمن   ترجمه کرده است. با این مقدمه به نمونه

همای   ای از اسلوب های ناهماهنگ در پاره قبیل ترجمه

 فرمایید:نفی توجه 

 )ما ... مِن( -ال 

دربمارۀ حمرف جمرّ )مِمن(     « مفجم النیمو »مؤلف 

ولها خمسه عشمر مفنمین نجتمز     »چنین آورده است: 

نویسد:  (. در ادامه می378تا، ص )الدقر، بی« منها بسبع

( الزائده وفائدتها: التنصیص علی الفمموم أو تأکیمد   4»)

( 1ه: )التنصیصِ علیه، وال تکون زائده اال بشرو  ثالثم 

( ان یکمون  2ها نفی أو نهی أو استفهام بهل؛ ) أن یسبق

( أن یکون امّا فاعال  نیو )ما یأتیهم 3مجرورها نکره؛ )

/انبیا   أو مففوال  نیو )همل تحیم ّ ممنهم    2من ککر( ]

/مریم  أو مبتدا  نیو )هل من خالق غیر 99من أحد( ]

، هشمام  ، نیز بنگرید: ابن379)همان، ص« /فاطر 3اهلل( ]

؛ راغمب،  16، ص2، ج1384عقیل،  ؛ ابن323، ص1404

(. تفبیر راغب در این زمینه چنین است: 495تا، ص بی

وتکون الستغراق الجن  فی النفمی واالسمتفهام نیمو    »

(. 495تمما، ص )راغمب، بمی  «...« فمما ممنکم ممن احممد   »

بمودن )مِمن( در ایمن     شود تأکیمدی  چنانچه مشاهده می

که نه تنها پ  از نفی،  حالت تا آن اندازه قحفیت دارد

بلکه حتی بفد از حمرف اسمتفهامیِ )هَمل( نیمز زائمده      

همای   شود و در ترجمه است و سبب تأکید در مفنا می

، 3، ج1374پیشینیان هم بسمیار سمابقه دارد )یماحقی،    

(. قحفمما  بسممیار 30-29، ص1363؛ رجممایی، 1429ص

دور از کهن خواهد بود که تصور شمود، مترجممی از   

ی این نکته را نداند یا با آن موافمق نباشمد.   لیاظ تئور

بودن  اما نکتۀ حائز اهمیت این است که اگر به تأکیدی

ها اکعان کردیم، باید بمه لموازم    )مِن( در اینگونه نمونه

آن یفنی بروز و ظهورِ چنین تأکیدی در ترجمه پایبنمد  

صممورت بممه ترجمممه درنیامممدن جنبممۀ   باشممیم. و درآن

هما   دوگمانگی در ترجممۀ آن   تأکیدی این حروف و یا

توجیهی نخواهد داشت. مثال  وقتی )ما لکمم ممن دون   

/بقمره بمدون )همی ( و    107اهلل من ولی وال نصیر( در 

صممورت )شممما را جممز خممدا سرپرسممت و یمماوری  بمه 

/توبمه  116شود؛ ولی همین آیه در  نیست( برگردان می

)شما را جز خدا هی  سرپرست و یماوری نیسمت( و   
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/شوری )جز خدا هی  سرپرست 31و  /عنکبوت22در 

پمذیر   شمود، قحفما  دفماع    و یاوری ندارید( ترجمه ممی 

درسمتی )مما    نیست. همچنمین زممانی کمه متمرجم بمه     

عممران و   /آل192/بقره، 270للظالمین من انصار( را در 

/مائده به همراه قید منفیِ )هی ( آورده است، چنین 72

وری کنمد )ستمکاران/سمتمگران همی  یما     برگردان می

و  56و  22ندارنممد( و )ممما لهممم مممن ناصممرین( را در 

درسمتی )همی     /اسمرا  بمه  29/نیل و 37عمران، /آل91

یمماوری ندارند/نخواهنممد داشممت( و )ممما لکممم مممن    

/جاثیه )هی  یماوری  34/عنکبوت و 25ناصرین( را در 

کند، این توقع در مخاطب  نخواهید داشت( ترجمه می

ها چنین شمود. از   ونهشود که باید در همۀ نم ایجاد می

درستی به این اصلِ مهمِ  اینها گذشته از مترجمی که به

زیماده المبنمی تمدلّ علمی     »ادبیات عرب باور دارد که 

اساس ترجمۀ برخی مترجمان  و برهمین« زیاده المفنی

/بقره )وال تقربوهن حتمی یحهمرن   222در برگردان آیۀ 

در ایمن  »نویسمد:   کنمد و ممی   فاکا تحهّرن ...( را نقد می

ترجممه فرقممی میممان یحهممرن و تحهّممرن و طمماهرین و  

زیاده المبانی »متحهّرین نیست و درحقیقت توجهی به 

)اسمتادولی،  « نشمده اسمت  « تدلّ علمی زیماده المفمانی   

(، پذیرفته نخواهد بود کمه بمود و   50، ص6، م1374

نبود )با ( یا )مِن( را در آیات بسیاری نادیمده بگیمرد.   

اری از مترجممان و مفسمران   خصوصا  کمه سمیرۀ بسمی   

، 1374پیشین نیز بر همین منه  بوده اسمت )یماحقی،   

(. 31-30، ص1363؛ رجممممایی، 1430-1429، ص3ج

روشن است کمه اخمتالف در ایمن بیمض بمه ماهیمت       

شمود کمه آن را نافیمه بمدانیم      حرف )ما( مربمو  نممی  

( یمما شممبیه بممه لممی   300، ص1، ج1412)درویممش، 

سر حمرف جمرّ زائمد     (، بلکه بیض بر158)همان، ص

)مِممممن( و تأثیرگممممذاری مفنممممایی آن در یکممممی از 

هممای نفممی در قممرآن اسممت کممه   پرکمماربردترین شممیوه

برگردان یکسانی پیدا نکرد. برای نمونه به این نمونمه  

 توجه فرمایید:

/کهف بمدون  26)ما لهم من دونه من ولی( در  -1

صورت )آنان را جمز او یمار و سرپرسمتی     )هی ( و به 

رجمه شد؛ ولی )ما لکم من دونه من ولی وال نیست( ت

/انفمام کمه مشمابۀ آن    70و  51/سمجده )و  4شفیع( در 

صورت )شما را جز او  درستی با )هی ( و به است(، به

ای نیسمت(، برگمردان    کننمده  هی  سرپرست و شفاعت

 شد.

)الظممالمون ممما لهممم مممن ولممی وال نصممیر( در  -2

/شوری )و ستمکاران را همی  سرپرسمت و یماوری    8

نیست( برگردان شد؛ اما )وما کان لهم من دون اهلل من 

/هود )و در برابر خدا دوستان و یاورانی 20اولیا ( در 

 ندارند( ترجمه شد. 

)ممما لممک مممن اهلل مممن ولممی وال نصممیر(       -3

صورت )تمو را در برابمر     به /بقره بدون )هی ( و120در

خدا سرپرست و یاوری نخواهد بود( آمد؛ اما )ما لهم 

/توبمه )در زممین   74فی االرض من ولی وال نصیر( در 

هی  سرپرست و یماوری نخواهنمد داشمت( برگمردان     

 شد.

گرفتن از  قحفا  با کمی صرف وقت بیشتر یا کمک

ویراستاری دیگر ایمن قبیمل آیمات بمه شمکل بهتمری       

شود. البته مترجم در پاسمخ بمه انتقمادی در     میترجمه 

( اظهمار داشمت   464، ص1389این زمینه )خرمشاهی، 

که چون خود ویراستار است، به ویراستار دیگری نیاز 

( و ایمن  41، ص1، م1373نداشته است )اسمتادولی،  

در حالی است که در نخستین مقاله از سلسله مقماالت  

تمرین علمل    همم یکمی از م « های ترجمۀ قرآن لغزشگاه»

هممای پیشممین را  بممروز ضممفف و کاسممتی در ترجمممه 
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« دسمت  دسمت فمرد چیمره    نشدن ترجمه به ویراستاری»

 (.85داند )همان، ص می

نمونۀ روشن دیگری که از مترجمِ فرهیخته انتظار 

رفت که به پیروی از مشی تفسیرییِ خمود اینگونمه    می

د کرد، در آیاتی است که پیامبران در مقابل عنا عمل می

کردند که در برابر رسمالتی   و لجاج قوم خود اعالم می

هما طلمب    دهند، هی  اجر و ممزدی از آن  که انجام می

کنند؛ ولی مترجم جز در دو نمونه هممه را بمدون    نمی

تأکید آورد. آن دو نمونه یکی )وما تسئلهم علیمه ممن   

/یوسف است که اینگونه ترجمه شمد )و  104اجر( در 

خمواهی(،   ممزدی از آنمان نممی   تو بر این رسالت هی  

که مشابۀ آن )ال أسئلکم علیه اجرا /مماال ( را در   درحالی

/شوری بدون )همی ( و  23/هود و 51و  29/انفام و 90

صورت )من بر این ]رسالت  مزدی/مالی/پاداشمی از    به

خواهم( برگردان کرد. و دیگری )ما اسمئلکم   شما نمی

کممه /ص اسممت 86/فرقممان و 57علیممه مممن اجممر( در 

اینگونه برگردان شد )من بمر ایمن کمار از شمما همی       

خواهم(؛ اما همین آیه که چنمدین بمار در    پاداشی نمی

و  164و  145و  127و  109سممورۀ شممفرا  در آیممات 

کمه   به کار رفته است، بدون )هی ( آمد. درحمالی  180

جدای از بیض )مِمن( در ایمن قبیمل آیمات، نکمره در      

هایی حتمی بمر    نین نمونهسیاق نفی قرار گرفته و در چ

طبممق مبممانیِ نظممریِ متممرجم هممم آوردن )هممی ( از    

ضروریات است. همچنمین دو آیمۀ )أم تسمألهم اجمرا      

/ق )مگمر از  46/طمور و  40فهم من مغمرم مثقلمون( در  

خواهی که آنان از غرامت گرانبارند( و  آنان پاداشی می

/مؤمنممون )یمما آنکممه ]در 72)أم تسممألهم خرجمما ...( در 

خواهی ...( که مشابۀ  ای از آنان می سالت  هزینهبرابر ر

 ترجمه شد.آیات پیشین است، بدون )هی ( 

نکتۀ پایانی در این اسلوب این اسمت کمه هرجما    

بفد از )ما ...من( حرف )اال( آمد، بدون استثنا )همی (  

هایش زیاد است. مانند )ما من اله اال اله  آورد که نمونه

دایی جز خدای یگانمه  /مائده که )هی  خ73واحد( در 

نیست( ترجمه شمد و )مما ممن المه اال اهلل القهمار( در      

/ص که )هی  خمدایی جمز خداونمد یکتمای چیمره      65

دهد، آوردن )هی ( در  نیست( برگردان شد و نشان می

سمبب )مِمن( هسمت؛ زیمرا در      ترجمۀ ایمن آیمات بمه   

های بسیار دیگری که )ال اله اال اهلل( بدون )ممن(   نمونه

فت، )هی ( نیامد؛ اما روشن نیسمت کمه چمرا    به کار ر

اگر به جای )اال( )غیر( آمده بود، چنین نشد. مانند آیۀ 

همای متفمددی از    )ما لکم من اله غیره( کمه در نمونمه  

همای دروغمی و اثبمات     زبان پیمامبران در نفمی مفبمود   

و  73و  65و  59خممدای یگانممه بیممان شممد. ماننممد:    

/مؤمنمون.  32و  23/همود و  84و  61و  50/اعراف، 85

خموبی نشمان    ها به که سیاق آیات در این نمونه درحالی

 دهد که آوردن )هی ( از ضروریات است. می

 )ما ... ب( -ب

)ما( را در این اسلوب نافیه بدانیم یا شبیه به لی  

(؛ در 140و 128و  32، ص1، ج1412)درویمممممممش، 

شده تأثیری ندارد؛ زیرا سمخن در   ماهیت بیض محرح

مال )ما( نیست؛ بلکه در بود و نبمود حمرف   کیفیت ِاع

جرّ زائد )با ( و تأثیر مفناییِ آن است کمه متمرجم در   

های بسیاری این قبیل آیات را که بر دهها نمونه  نمونه

شود، بدون در نظر گرفتن )بِ( ترجممه کمرد.    بال  می

که اوال  از نظمر دسمتور زبمان حمرف )بما ( در       درحالی

مفجمم  »ست؛ چنانکمه مؤلمف   هایی برای تأکید ا نمونه

ای کمه بمرای حمرف     گانه در بیان مفانیِ چهارده« النیو

)بمما ( ککممر کممرده اسممت، ازجملممه چنممین آورده:      

(الزائده وهی للتوکیمد، نیمو )کفمی بماهلل شمهیدا (      13»)
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(. ثانیا  از دیمد بالغتمی   83تا، ص )الدقر، بی« /نسا  78]

بمودنش   تأکیمدی نیز بود و نبود )با ( یکسان نیسمت و  

(. ثالثا  76، ص1429شود )خحیب،  نادیده انگاشته نمی

توجمه نیسمت،    پژوهی نیز به آمدن )با ( کمم  ازنظر واژه

چنانچه راغب در مفمردات دربمارۀ نمونمه کماربرد آن     

« وما انت بمؤمن لنا»ربّما تکون زائده نیو »نویسد:  می

ی هذا فرق، ... وعل« ما انت مؤمنا  لنا»فبینه وبین قولک 

« ألی  اهلل بکاف عبمده »وقوله « وما انا بحارد المؤمنین»

(. رابفا  سیاق آیات که مترجم 31تا، ص )راغب، بی...« 

های متفددی با تکیه بر آن بمه ترجممه اقمدام     در نمونه

دهد که ایمن قبیمل آیمات را     خوبی نشان می کند، به می

ی باید با تأکید برگردان کرد، مانند )ما أنما بباسمط یمد   

درسمتی چنمین ترجممه شمد      /مائده که بمه 28الیک( در 

گشمایم(؛ امما ایمن     )من هرگز دست به روی تمو نممی  

شیوۀ درست در آیات بسمیاری ممدّنظر قمرار نگرفتمه     

 شود: است که کیال   به دو نمونه اشاره می

های نماروایی را   خداوند در برخی آیات نسبت-1

دنمد، بما   دا که مشرکان و کافران به پیمامبر و قمرآن ممی   

شمدت ممردود شممرده     گیریِ از همین اسلوب بمه  بهره

هما را بیمان    بمودن اظهارهمای واهمیِ آن    اسمت و باطمل  

ای کمه جمای کمتمرین تردیمدی بماقی       گونه کند؛ به می

گذارد که باید قیمدِ منفمیِ )هرگمز( را در طمرد آن      نمی

ای است که نمه   باورها در متن یا شرح افزود. این نکته

بلکه در تفسیر و کالم هم از مسلّمات تنها در ترجمه، 

است؛ ولی در ترجمۀ حاضر چنین نشد. مثال  )ما انمت  

/طمور )تمو بمه    29بنفمه ربک بکاهن وال مجنمون( در  

]لحف و  نفمت پروردگارت نه کماهنی و نمه دیوانمه(    

ترجمه شد. و آیۀ )ما انت بنفممه ربمک بمجنمون( در    

نمه  /قلم )تو بمه ]لحمف و  نفممت پروردگمارت دیوا    2

نیستی( و آیۀ )وما هو بقول شاعر ... وال بقول کماهن(  

/حاقه )وگفتار شاعری نیسمت ... و گفتمار   42و  41در 

کمه بمه جمز     کاهنی هم نیست( برگردان شمد. درحمالی  

ها، نه تنها پیش از این آیات  سورۀ طور در دیگر سوره

چندین سوگند آمده اسمت؛ بلکمه در آیمات بفمد نیمز      

موضوع وجود دارد که تردیدی  قراینی دالّ بر اهمیت

گذارد کمه آوردن قیمدی چمون)هرگز(، )بمه      باقی نمی

هی  وجه( یا مشابۀ آن باید در ترجمه بیاید )یماحقی،  

(. تردیدی نیسمت آنچمه در آغماز    326، ص1، ج1372

سورۀ قلمم در آیمۀ دوم محمرح شمده، پاسمخ مسمتقیمِ       

خداوند به آن امری است که در پایمان ایمن سموره در    

، از زبمان مشمرکان و کمافران آممده اسمت کمه       51آیۀ 

)ویقولون انّه لَمجنون(. چگونه است کمه سمخن آنمان    

گوینمد: قحفما  او دیوانمه اسمت(      باید با تأکیمد )و ممی  

ترجمه شود؛ ولی پاسخ خداوند در نفی ایمن دیمدگاه   

صورت بسیار سادۀ )تو دیوانه نیستی(  بدون تأکید و به

در سورۀ تکویر هم  برگردان شود؟ مشابۀ این وضفیت

 22پیش آمده است که )وما صاحبکم بمجنون( در آیۀ 

صورت بسیار عادیِ )و این یار شما )پیامبر گراممی(   به

که )مما بصماحبهم    حالی دیوانه نیست( برگردان شد. در

درسمتی   /اعراف به184من جنه( که مشابۀ آن است در 

)در این یارشان )این پیمامبر( همی  اثمری از دیموانگی     

/سبا  )در این 46نیست( و )ما بصاحبکم من جنه( در 

یار شمما همی  جنمونی نیسمت( ترجممه شمد. آوردن       

)هرگز( یا )به هی  وجه( در چنین مقامی نمه فقمط بما    

تفسیر و سیاق آیات سازگار است؛ بلکه با مبانیِ علمم  

فهمم قمرآن بما    » کالم نیز کامال  منحبق بوده، با تکیه بمر 

ست؛ زیرا قرآن ایمن سمخن را   شدنی ا هم اثبات« قرآن

به صورت انتزاعی و ابتدای به ساکن بیان نکرد؛ بلکمه  

در پاسخ به اظهماراتی شمبیه آیمۀ ششمم سمورۀ حجمر       

)وقالوا یا ایها الذی نحزّل علیه الذکر انک لَمجنون( بیان 
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داشته است که مشرکان مکه و کفار قریش با جسارت 

قرار داده و تمام و تأکیدِ بسیار پیامبر)ص( را مخاطب 

دادنممد.  عبمماراتی نظیممر )انممک لمجنممون( سممر مممی    

اساس قحفا  پمذیرفتنی نیسمت کمه در جمواب      برهمین

چنین گفتار ناصواب امما مؤکّمدی صمرفا  یمک جملمۀ      

 خبریِ بسیار ساده بیان شود.

عبممارت )وممما هممم بخممارجین مممن النممار( در   -2

/مائده اینگونه ترجمه شمد  37/بقره و مشابۀ آن در 167

کممه  شممدنی نیسمتند(. درحمالی   هما از آتمش بیمرون   )و آن

کنمد   /بقره گروهی را توصمیف ممی  165خداوند از آیۀ 

شموند و عمذاب را    که وقتی در قیامت وارد جهنم ممی 

کننممد کمه ای کممام از آن بیممرون   بیننممد، آرزو ممی  ممی 

ها ایمن اسمت کمه     رفتند و توصیف قرآن دربارۀ آن می

وشمن اسمت کمه    پذیر نیست. ر رفتن از آن امکان بیرون

در چنین مقامی آوردن تأکید ضروری است. همچنمین  

/انفام بدون )هرگمز( و  29)وما نین بمبفوثین( در آیۀ 

شدنی نیستیم( ترجممه شمد.    صورت )و ما برانگیخته به

اما با توجه به اصل آیه که از قول کافران اینگونه نقمل  

شممده اسممت )ان هممی اال حیاتنمما الممدنیا وممما نیممن     

اید گفت اگر واقفما  بخمش آغمازین آیمه     بمبفوثین(، ب

ای بممرای آوردن )هرگممز( در بخممش پایممانیِ آن  قرینممه

نیست، بهتر است دو آیۀ بفد را همچون شاهد بمه آن  

ضمیمه کنیم تا مفلوم شود که در آوردن )هرگز( نباید 

تردیمدی داشمت. چنانچممه عبمارت ممذکور را در آیممۀ     

ونییما ومما   /مؤمنون )ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت 37

نین بمبفوثین( که مشابۀ آیمۀ پیشمین اسمت، درسمت     

برخالف ترجمۀ ککرشده بما قیمد )هرگمز( آن همم در     

صورت )و مما هرگمز    متن و نه در پرانتز یا قالب و به

برانگیخته شدنی نیستیم( آورد. اممری کمه عمالوه بمر     

دهمد   خوبی نشان ممی  خود آیه سیاق دو آیۀ قبل هم به

خصوصا  از این نظر که به تناسب  که باید هرگز بیاید.

اسماس در   همین شدت باور دارند و بر و سیاق آیات به

پاسخ به نقد استاد خرمشاهی در برگمردان )واسمع( از   

شک نیست که علمم از صمفات   »اند:  جمله چنین گفته

با »]کات است و احسان از صفات ففل. بنابراین هرجا 

ه تناسمب و  مفنا شد، بم « توانگر»و « هر دلیل  گسترده

سیاق آیه و با مراجفه به تفاسیر واسع از صمفات کات  

(؛ اممما 47، ص21، م1386)اسممتادولی، « دانسممته شممد

سخن در باور ایشان نیست؛ بلکه در آن اسمت کمه بما    

تفسمیر  »گونمه کمه    نام ترجمۀ قرآن عرضه شمد. هممان  

یک اصل بسیار مهم در فهم قرآن است. « قرآن با قرآن

نیز یک اصملِ کارآممد در   « با قرآنترجمۀ قرآن »قحفا  

دلیل پذیرفته نیست کمه   همین برگردان آیات است و به

صورت بسیار سادۀ  /سبا  به35)وما نین بمفذبین( در 

/صمافات )و مما   59)وما عذاب نخمواهیم شمد(، و در   

 دیگر عذاب نخواهیم شد( برگردان شود.

همای   یکی دیگر از شیوه )لیس/ألیس ... بِ( -ج

ده از اسلوب مذکور در برخی آیمات اسمت.   نفی استفا

/انفام چنین ترجممه شمد   30مثال  )ألی  هذا بالیق( در

نیسمت(،   درسمت و میقمق  شمدن    )آیا این ]برانگیخته

که هم این آیه و هم آیات قبمل و بفمدم کمه     درحالی

دربممارۀ قیامممت و عممذاب جهممنم اسممت، گروهممی را   

در  کننمد و خداونمد   کند که آن را انکار می توصیف می

رد و نفی دیدگاه آنان چنین پرسش انکاریی را محمرح  

ها همه محالمب را فهمیدنمد و    سازد و زمانی که آن می

فرمایمد:   شمان ممی   گفتند )قمالوا بلمی وربنما( در پاسمخ    

)فذوقوا الفذاب بما کنتم تکفرون(. قحفا  بهتر است در 

چنین مقامی قیدی همانند )واقفما ( یما مشمابۀ آن ولمو     

بیاید تا شدت توبیخ را بیشتر به مخاطمب   داخل پرانتز

القا کند. مشابۀ این وضفیت در )یموم یفمرض المذین    
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کفروا علی النار ألی  هذا بالیق قالوا بلی وربنما قمال   

/احقاف اسمت  34فذوقوا الفذاب بما کنتم تکفرون( در

که بدون هی  قیدی ترجمه شد. در جایی کمه متمرجم   

ون همی  حمرف   /اعراف بد61)لی  بی ضالله( را در 

جرّ زاید یا تأکیدی صرفا  به دلیل قرارگرفتنِ نکمره در  

کند  درستی با )هی ( و اینگونه ترجمه می سیاق نفی به

)در من هی  گمراهی نیست(. و)لی  بمی سمفاهه( را   

آورد.  /اعراف )در من هی  نابخردی نیست( ممی 67در 

آیمد،   چرا در آنجا که بر سر خبر )لی ( بای زاید ممی 

نه عممل نشمود )ضممن اینکمه در ایمن دو آیمه،       اینگو

)گمراهی( و )نابخردی( نکره نیست؟ زیرا اگر اینگونه 

/اعمراف  60بود، مفنما نداشمت کمه )ضمالل مبمین( در     

)گمراهیِ آشکاری( ترجمه شود. پیداسمت کمه چمون    

داند، یمای نکمره را بمه صمفت      )گمراهی( را نکره نمی

ای( و  کنمد و در اینجما همم بایمد )گمراهمی      اضافه می

ای( بیاید، چنانچه در نمونه مشمابۀ دیگمری    )نابخردی

/آل عمممران کممه  198چنممین کممرد. ماننممد )نحممزحال ( در   

 ترجمه شد. ای( درستی )پذیرایی به

سممورۀ یم  مسممئلۀ  77همچنمین خداونممد از آیمۀ   

قیامت را با یادآوریِ آفرینش اول بمارِ انسمان محمرح،    

اسمت.   جوی آدمی اشاره کمرده  سپ  به روحیۀ ستیزه

گیرد )أو لی  الذی خلمق   اینگونه نتیجه می 81در آیۀ 

السموات واالرض بقادر علی أن یخلق مثلهم بلی وهو 

هما و زممین ]بما     الخالق المبین( )آیا کسی که آسممان 

عظمممت  را آفریممده، قممادر نیسممت کممه ]موجممودات   

ضفیفی  مانند ایشان را بیافرینمد؟ چمرا و اوسمت کمه     

(. روشن است کمه در چنمین   بسیار آفرینند و داناست

مقامی که مقام اثبات قدرت محلق خداوند است، برای 

بیان نهایت تفجب و شمگفتی از چنمین خیمال خمام و     

دادن نهایت جهل و نادانی  نسنجیدۀ کافران و نیز نشان

ها باید قیدی همانند واقفا  یا حقیقتا  را حداقل برای  آن

کمرد تما    شرح و توضی  داخل پرانتز به ترجمه اضافه

مقصود آیه بهتر منتقل شود. مشمابۀ ایمن وضمفیت در    

/قیامت )ألی  کلک بقمادر علمی ان یییمی    40برگردان

صمورت سماده و )آیما     الموتی( پیش آمده است که بمه 

چنین کسی قادر نیسمت کمه مردگمان را زنمده کنمد؟(      

هما را   که آیمه از روی تمسمخر آن   ترجمه شد. درحالی

ایمد: آیما شمما حقیقتما      فرم دهد و ممی  مخاطب قرار می

کنید که قیامتی در کار نیسمت و واقفما  بمرای     گمان می

حسابرسی برانگیخته نخواهید شد؟! یفنی با این هممه  

ورزیمد و بمه    شواهد و قرائن باز هم عناد و لجاج ممی 

 نهید؟! حق گردن نمی

از همین قبیل است، برگمردان )ألمی  اهلل بکماف    

بمرای ]حفمظ و   /زممر کمه )آیما خداونمد     36عبده( در 

نجممات  بنممدۀ خممود کممافی نیسممت؟( ترجمممه شممد.    

دهد که بایمد از   خوبی نشان می که سیاق آیه به درحالی

راسمتی( و مشمابۀ آن ولمو     قیدهایی همانند )حقیقتا ، به

داخل پرانتز استفاده کرد تا توحید خداوند را در هممۀ  

 خوبی آشکار کند. ابفادم به

آغماز اشماره    گونمه کمه در   همان):ل ... من(.  -د

شد، نه تنها )مِن( بفد از ادات نفی برای تأکیمد اسمت؛   

بلکه پ  از حرف پرسشیِ )هل( نیز هممین نقمش را   

؛ خحیممب، 96-94، ص1428کنممد )هاشمممی،  ایفمما مممی

(. ولممی در برگممردان ایممن اسمملوب نیممز  96، ص1429

یکسان عمل نشد. مثال  عبارت )فهمل ممن ممدّکر( کمه     

، 32، 22، 17، 15) تشش بمار در سمورۀ قممر در آیما    

صمورت   ( به کار رفته است، بدون )هی ( و بمه 51، 40

کمه   )پ  آیا پندپذیری هست؟!( ترجمه شد. درحمالی 

درستی )آیا هی   /ملک به3آیۀ )هل تری من فحور( در 

بینمی؟!( برگمردان شمد.     شکافی )نقص و خللمی( ممی  
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)جالب است که بخش نخست این آیه )مما تمری فمی    

اوت( است که براسماسِ اسملوب   خلق الرحمن من تف

درستی چنین ترجممه شمد )در آفمرینش     )ما ... من( به

بینمی(.   خدای رحمان همی  نماهمگونی و خللمی نممی    

هشام نیز هر دو بخش این آیه را ککر کرده و آن را  ابن

 بمودن )مِمن( در نظمر گرفتمه اسمت      شاهدی برای زائد

(. همچنین )هل تمری لهمم   323، ص1404هشام،  )ابن

درستی اینگونمه برگمردان شمد     /حاقه به8باقیه( در من 

بینی؟!(. ولی )هل لنا  ای از آنان می )آیا هی  باقی مانده

صمورت   /اعراف بدون )همی ( و بمه  53من شففا ( در 

)پ  آیا مما را شمفیفانی هسمت؟( ترجممه شمد. ایمن       

برگردانِ دوگانه در آیات دیگری هم تکرار شد که بمه  

 شود: چند نمونه اشاره می

عمران )هل لنا من االمر من شئ، آیا ما را  /آل154

/ممریم  98ای هسمت؟(.   از این کار )پیروزی( هی  بهره

)هل تحی  منهم ممن احمد او تسممع لهمم رکمزا ، آیما       

کنی یا آوایی آهسمته از   یک از آنان را احساس می هی 

/روم )هل مِن شرکائکم مَن 28و  40شنوی؟(.  آنان می

یک از شمریکانتان ...   ئ، آیا هی یففل مِن کلکم مِن شی

/غافر )هل الی خروج مِن سبیل، آیا هی  راهمی  11؟(. 

شدن هست؟(. ولی )هل الی مردّ ممن سمبیل(    به بیرون

شمکل )آیما راهمی بمه      /شوری بدون )هی ( و به44در 

/ق )همل ممن   36بازگشت تواند بود؟( ترجمه شد. در 

ر مییص، آیا هی  راه گریزی وجود داشت؟!(. ولی د

صورت )دیگر راه گریزی  /فصلت بدون )هی ( و به48

کمه اساسما  در پاسمخ بمه      ندارند( برگردان شد. درحالی

فرمایمد   /شوری ممی 35هایی است که در  چنین پرسش

درسمتی )همی  راه گریمزی     )ما لهم من مییص( و بمه 

/فاطر )همل ممن خمالق    3ندارند( ترجمه شد. همچنین 

ای هسمت؟( و )همل    غیر اهلل، آیما غیمر خمدا آفریننمده    

/انفام )آیما نمزد شمما دانشمی     148عندکم من علم( در 

 ]مستدل  هست؟( برگردان شد.

ایمن دو حمرفِ نفمی نمه از بابمتِ      )لَن و لَم(.  -ه

سبک و اسلوب بلکمه از زاویمۀ سماختاری و مفنمایی     

ها نیز دوگانگیِ  شوند؛ چراکه در برگردان آن بیض می

اگرچه )لَمن(   خوبی میسوس است. مثال  در ترجمه به

درستی به )هرگز( برگردان کرد که در همان جز   را به

 111و  95و  80و 61و  55اول چندین بمار در آیمات   

/بقره به کار رفته است؛ اما روشن نیست که چرا 120و

در همۀ آیات چنین نشد و مفادلی برایش ککمر نشمد.   

/مائده بمدون )هرگمز( و )مما    22ها( در  مثال  )لن ندخل

کمه هممین    در نیاییم( برگمردان شمد. درحمالی    به آنجا

درستی )مما هرگمز بمه آن در     عبارت در دو آیۀ بفد به

نیاییم( ترجمه شد. همچنین عبارت )لن یضمروکم...(  

عمران بدین صورت )...به شما ]مسلمانان   /آل111در 

کمه برطبمق    رسانند( ترجممه شمد. درحمالی    زیانی نمی

راسخ دارنمد، آیمه    همان سیاقی که مترجم بدان اعتقادِ

بخشی به مسلمانان است که از کافران  درصدد اطمینان

هما   و مشرکان هراسی به خود راه ندهند و در مقابل آن

ها هرگز کمتمرین آسمیبی بمه     مقاومت کنند؛ چراکه آن

کننممد و در چنممین مقممامی آوردن  مسملمانان وارد نمممی 

)هرگز( از ضروریات است. نمونۀ دیگر )فلن تجد له 

/آل عمممران اسممت کممه بممدون   143و  88( در سممبیال

صورت )راهی بمرای او نخمواهی یافمت(     )هرگز( و به

/آل عممران  145کمه مشمابۀ آن در    ترجمه شد. درحالی

درستی )و هرگمز بمرای آنمان     )ولن تجد لهم نصیرا ( به

یاوری نخواهی یافت( برگردان شمد. همچنمین )فلمن    

 /نسما  هممم بمدون )هرگممز( و  52تجمد لمه نصممیرا( در   

 )یاوری برای او نخواهی یافت( ترجمه شد.
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در برگردان )لَم( نیز شاهد همین دوگانگی هستیم 

که البته حجم آن به مراتب کمتر از )لن( هست. ممثال   

درستی  /نسا  به168و  137)لم یکن اهلل لیغفر لهم( در 

)خداوند بر آن نیست که آنان را بیامرزد( ترجمه شمد.  

/مممریم 4کممن...( در ولممی روشممن نیسممت چممرا )لممم أ 

ام ...( ترجمه شد؛ اما )لم تک شمیئا ( در   گاه نبوده )هی 

گاه( و  /مریم بدون )هی 67/مریم و )لم یک شیئا ( در9

صورت نفی مفمولی برگردان شد. چنانچه در آیمات   به

/مریم نیز چنین نشد. اگر بنا بمر آوردن  32، 20، 14، 7

ین نمونمه آن  گاه( برای )لم( باشد، بهتر )هی ( یا )هی 

آیۀ بیستم سورۀ هود است که در اثبات ناتوانیِ انسمان  

فرماید )اولئک لم یکونوا  در برابر خداوند است که می

مفجزین فی االرض( که اینگونه ترجمه شد )آنمان در  

کمه اگمر )هرگمز(     زمین عاجزکننده نیستند(، درصورتی

شد، قحفا   برای شرح و توضی  در داخل پرانتز ککر می

/زممر  47ر بود. همچنین )لم یکونوا ییتسمبون( در  بهت

بردند( ترجمه شد کمه مفلموم نیسمت     )هی  گمان نمی

)هی ( مفادل چیسمت. تردیمدی نیسمت کمه آنچمه در      

هما تأثیرگمذار بموده،     ای نمونه آوردن این قیدها در پاره

پذیر هست  صرفا  نگاه تفسیریِ مترجم است که مناقشه

 نشد، پاسخگو بود.و باید در آیاتی که اینگونه 

 

 نا:ما:نگی در برگردان الی منفی -و

ای پیمدا کمرد. در    الی منفی نیز برگمردان دوگانمه  

ای در میان باشد از )هی ( و  هایی بی آنکه قرینه نمونه

ویژه در برگمردانِ بخمش پایمانیِ آیمات کمه       )هرگز( به

عصارۀ مفنای آیه هست، استفاده شد که صرفا  با نگماه  

صمورت نمه    پذیر است. و درایمن  دفاع تفسیریِ مترجم

تنها با مشکلِ آمیختگیِ ترجمه با تفسمیر در برگمردانِ   

شویم؛ بلکمه ناچماریم دخالمت     برخی آیات مواجه می

هما بپمذیریم.    کوق و سلیقه را هم در این قبیل ترجممه 

همای خمود آن را ضمفف     که متمرجم در مقالمه   درحالی

ل اشماره  اجمما  ترجمه برشمرده است. به چند نمونه به

 شود: می

/انفمال )و شمما   60آیۀ )وأنتم ال تظلممون( در   -1

/بقمره )و بمه شمما سمتم     272ستم نخواهید دید( و در 

شود( ترجمه شد. اما )وهم ال یُظلمون( که یمازده   نمی

بار در آیات مختلف تکرار شده اسمت، گماهی بمدون    

همما سممتم نشممود( در   صممورت )و بممرآن )هممی ( و بممه

/آل عمران 161آنان ستم نرود( در )و بر  عمران /آل25

/یون  54و  47/انفام و 160)و به آنها ستم نشود( در 

/جاثیمه  22/نیل، 111بینند( در  )و آنان ستم نبینند/نمی

/مؤمنممون برگممردان شممد و زمممانی بمما )هممی ( و  62و 

/بقره )و 281صورت )و به آنان هی  ستم نشود( در  به

ف ترجمه شمد.  /احقا19/زمر و 69هی  ستم نبینند( در 

/نسما ،  124و  49که این نوع برگردان با آیات  درحالی

/مممریم تناسممب بیشممتری دارد کممه    60/اسممرا  و 71

صورت )وال یُظلمون/فتیال /نقیرا /شیئا ( بمه کمار رفتمه     به

گونه تأکیمدی در لفمظ    است، نه به شکل ففلی که هی 

شمود اگمر )ال    و ظاهر ندارد. ضمن اینکه پرسمیده ممی  

و )ال تحظلمون( را باید بما )همی ( و )هرگمز(    یُظلمون( 

همراه ساخت، )ال یُظلمون نقیرا / فتیال ( را چگونه باید 

 برگردان کرد؟

/زممر  54/همود و  113عبارت )ال تحنصَرون( در  -2

/مؤمنون )یاری نخواهید شمد(  65)یاری نشوید( و در 

/فصملت  16ترجمه شد. همچنین )وهم الیُنصرون( در 

/حشمر  12)و آنان یاری نشوند( و )ثمّ الیُنصمرون( در  

یک از دو گروه  یماری نشموند( برگمردان     )آنگاه ]هی 

/دخمان )و  41بقره و /48شد؛ اما )وال هم یُنصرون( در 

سمو    /بقمره )و ]از همی   123هرگز یماری نشموند(، در   
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/بقره )و نه یاری داده شموند(، در  86یاری نشوند(، در 

/طمور )و  46شوند( و در  /انبیا  )و هرگز یاری نمی39

کمه )وال همم    یاری هم نشوند( ترجممه شمد. درحمالی   

/انبیمما  کممه مشممابۀ آن اسممت، بممدون  40یُنظممرون( در 

مد. )وال هم ییزنمون( همم کمه بارهما در )ال     )هرگز( آ

خوف علیهم و ال هم ییزنون( تکرار شمده اسمت، در   

 ای با قید منفی همراه نشد. هی  نمونه

عممران   /آل194)انک ال تخلف المیفاد( را در  -3

گماه خلمف وعمده     اینگونه برگردان کرد )که تمو همی   

کنی(. این محلب هم از نظر کالمی درست اسمت   نمی

گماه(   ازنظر تفسیری. اما در ترجمه آوردن )همی  و هم 

مفممادلی در لفممظ نممدارد. همچنممین )ال یُبصممرون( در  

بیننمممد(، )ال یسممممفون( در  /بقمممره )همممی  نممممی 17

/اعمممراف )همممی  نشمممنوند( و )ال یُقصِمممرون( در 100

شمود؛   کنند( ترجمه می /اعراف )هی  کوتاهی نمی202

و  /اعممراف، بممدون)هی ( 198ولممی )ال یُبصِممرون( در 

کممه عینمما   شممود، درحممالی بیننممد( برگممردان مممی )نمممی

 /بقره هست.17مانند

مناسبت نباشمد در پایمان ایمن بیمض بمه       شاید بی

تفبیر )ما کنّا ...( هم اشاره شود کمه هرچنمد مسمتقیما     

زیرمجموعۀ الی نفی نیست؛ ولی همچون یکی دیگمر  

همای منفمی برگردانمی دوگانمه پیمدا کمرد. و        از جمله

گماه   /اعمراف )مما همی    7ما کنّا غائبین( در که ) درحالی

/یوسمف )مما   73غایب نبودیم( )مما کنما سمارقین( در    

ایم( )ما کنا عن الخلمق غمافلین( در    گاه دزد نبوده هی 

گاه از آفریدگان غافل نیستیم( )ما کنا  /مؤمنون )هی 17

ایم(  گاه ستمکار نبوده /شفرا  )ما هی 209ظالمین( در 

گمماه   /اسممرا  )و هممی   15ر و )ممما کنمما مفممذبین( د   

ایم( برگمردان شمد، در آیماتی نظیمر      کننده نبوده عذاب

گماه( آممد کمه بما      آیمد، بمدون )همی     آنچه در پی ممی 

همای آغمازین بسمیار متفماوت اسمت. )مما کنما         ترجمه

/انفمام )مما مشمرو نبمودیم( )مما کنما       23مشرکین( در 

/ی  )...بنای فروفرستادن هم نداشتیم( 28منزلین( در 

/یوسف )ما حافظ غیمب  81نا للغیب حفظین( در )ما ک

/ملمک  10نبودیم( و )ما کنا فی اصمیاب السمفیر( در   

)درزمرۀ دوزخیمان نبمودیم(. حمداقلِ ایمراد در چنمین      

همایی دوگمانگی در برگممردان اسمت کمه قحفمما       نمونمه 

 محلوب هی  مترجمی نیست.

 

 گیری نتیجه

های منفیِ  خداوند در آیاتِ مختلف قرآن، اسلوب

اوتی را به کار برده است کمه در برگمردان فارسمیِ    متف

گماه( و )هرگمز(    ها از قیدهایی همانند )هی (، )هی  آن

شود که با توجه به جایگاه تأثیرگمذار ایمن    استفاده می

ها در ترجمه هرگز نباید براساس سملیقۀ شخصمی    قید

ها اقدام کرد.  سازی به برگردان آن یا شرایط ویژۀ جمله

کنمد   آن یک متن مفمولی را ترجمه نمیزیرا مترجمِ قر

که مجاز به انجام برخمی اِعممال سملیقه باشمد؛ بلکمه      

درصدد ترجمۀ کالم الهی با همۀ ارج و اوج آن است 

که هرگز نهایت دقت و وسواس را حتی در برگمردان  

دهمد یما آن را دسمت کمم      یک آیه هم از دسمت نممی  

اسماس هرگمز بمه قیمدهای ممذکور       گیرد. برهمین نمی

ها را چنمدان مهمم    شود، یا بود و نبود آن توجه نمی کم

کند؛ زیرا بدیهی است وجودِ چنین قیدهایی  تلقی نمی

دهندۀ نفی محلق و نبودشان نشانۀ نفمی مفممولی    نشان

است و میان این دوگونه نفی تفاوت بسمیاری وجمود   

سمازیِ ترجممه و    عالوه سخن بر سمر یکسمان   دارد. به

هم نیست که با آن موافق  سازیِ آیات مشابه یکنواخت

باشیم یا مخالف؛ بلکه بیض بر سمرِ دقمت و صمیتِ    

ای  رسمد در برگمردان پماره    ترجمه است که به نظر می
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آیات چنین نشد که امید است با تجدید نظمر و انجمام   

همممای بفمممدی بمممر ظرفیمممت  اصمممالحات در چممما 

 ام افزوده شود. ماندگاری
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