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مقاله پژوهشی

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن براساس نگرش ساختاری به سوره
(بررسی موردی آیات منتخب سوره آل عمران)
2

انسیه برومندپور ،*1محمدحسین برومند
 -1دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی ،دانشگاه یزد ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه یزد ،ایران

پذیرش1400/2/27 :

دریافت1400/1/20 :

از جمله چالشهای فراروی ترجمه قرآن ،اختالف فراوان ترجمهها دراثر اختالف در تفسیر آیات است .از آنجا
که مترجم ملزم به تبعیت از آراء مفسران است ،حل این چالش محتاج یافتن شاخصی دقیق و مبتنی بر
منطق زبانی قرآن برای قضاوت میان آراء تفسیری گوناگون است .این شاخص ،ناگزیر محصول نگرش
ساختارمند به قرآن کریم است .چراکه چنین نگرشی تالشی عالمانه برای کشف هندسه حکیمانه سور است
و ما را به آنچه غرض خداوند حکیم در نزول متن قرآن بوده ،میرساند .این جستار با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از استخراج ساختار هندسی سوره آلعمران و تحلیل اختالفات موجود در
ترجمه برخی از آیات این سوره و میزان انطباق هرکدام از آراء تفسیری با شاخص سازگاری با غرض کلی
حاصل از ساختار هندسی سوره ،درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که چگونه از نگرش منظومهای یا
ساختارمند به سوره میتوان برای نقد ترجمه بهره برد .برخی نتایج این پژوهش عبارتند از :اوالً :باتوجه به
اینکه قرآن خود شاخص ارزیابی همه چیز حتی سخنان معصومان علیهمالسالم است ،شاخص ارزیابی آراء
تفسیری لزوما باید درونمتنی باشد و این شاخص همان غرض مستنبط از ساختار هندسی سوره است .در
این نگاه ،واژگان و آیات هر سوره اجزای سازهای هدفمند هستند که حول محوری واحد چیده شدهاند .پس
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چکیده

هر نظر تفسیری یا ترجمه ذیل هر آیه که با غرض سوره و جایگاه آیه در این ساختار هماهنگی نداشته باشد
مقبول نیست .ثانیاً :ترجمه آیات منتخب سوره مبارکه آلعمران به عنوان مصادیق عینی با این شاخص
ارزیابی و آراء تفسیری منطبق با ساختار سوره و ترجمه صحیح مبتنی بر آنها تعیین گردید.

Email: eboroomandpoor@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:

1
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واژگان کلیدی :شبکه آیات ،ساختار سوره ،وحدت موضوعی ،نقد ترجمه ،سوره آل عمران
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله

ترجمه قرآن کریم و چالشهای پیشروی آن همواره اندیشه دانشمندان را به خوود مشولول
داشتهاست .از سویی با ضرورت استفاده از ترجمه در انتقوال ماوارق قرآنوی موواجویم و از
دیگر سو نمیتوان اختالفات اثرگذار ناشی از آن را نفی کرد .در ترجمه بوا انتقوال مفواهیم از
زبانی به زبان دیگر روبرو هستیم و زبان پدیدهایست کامالً زنده و شاورمند کوه پیونودهای
عمیقی با فرهنگ و تاریخ صاحبان آن زبان دارد .مسأله دیگور اختالفوات تفسویری و تباوات
ناشی از آن است که از اصلیترین عوامل اختالفات ترجمهای بهشمار مویرود؛ زیورا متورجم
باید ،مبتنی بر نظر تفسیری ترجمه کند .حال یا آراء یک مفسر را بهصورت کلی مویپوذیرد و
یا نظری واحد مبنای حداکثری او بووده و در برخوی مووارد بنابوه ضورورت ،رسی تفسویری
تفسیری باشیم تا ضمن کاهش اختالفات میان دانشمندان مسلمان ،یکی از مشکالت اساسوی
حوزه ترجمه نیز حل شود.
در این حالت آنچه راهگشاست ،وجود مالک یا مالکهایی است که بر منطق زبانی قورآن
استوار بوده و بر این اساس ،به مخاطب خود ،قدرت سنجش صوتت و سوقم ترجموههوا را
بدهد .چنین مالک یا مالکهایی ناگزیر ،متصول نگرش ساختارمند بوه قورآن کوریم اسوت؛
چرا که ،چنین نگرشی تالشی عالمانه برای کشف هندسه حکیمانوه سوور اسوت و موا را بوه
آنچه غرض خداوند حکیم در نزول متن قرآن بوده ،میرساند.
نگرش منظومهای به قرآن کریم تالشی برای کشوف شوبکه منسوجم ارتباطوات خطوی و
فراخطی آیات یک سوره حول متور یا غرض واحد سووره اسوت .در ایون رویکورد آیوات
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دیگری را مبنای ترجمه قرار میدهد .پس بایود بوه دنبوال راه حلوی بورای رفوش تشوتت آراء

قرآن در ترتیب چینش در کلیت سوره بوه عنووان یوک موتن مسوتقل دارای منطقوی قوویم و
ارتباطات منسجم دانسته شده و مبتنی بر این دید ،تالشهای علموی بورای تبیوین ایون نظوم
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.1.5
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درونی صورت میپذیرد (خامهگر .)۸1-112 :13۸۶ ،سوابقه ایون بررسویهوا بوه قورون  ۷و ۸
برمیگردد (ذوقی.)1۵۵ :13۹2 ،

در این مقاله در جستجوی پاسخ این مسأله هستیم کوه چگونوه از نگورش منظوموهای یوا
ساختارمند به سوره میتوان برای نقد ترجمه بوره برد .این پژوهش مبتنی بر استخراج شوبکه
سوره آل عمران ،بوه دنبوال عرضوه مووردی ترجموه هوا بوه آن و اسوتفاده از آن بورای نقود
ترجمههاست.
 -2-1ضرورت و هدف تحقیق

 ابوامات موجود در ترجمه برخی آیات ،بهویژه آیاتی که بوه دلیول ناکارآمودی شویوههوایمامول در تفسیر ارتباطشان با بدنه سووره ،موورد توجوه قورار نگرفتوهانود ،انجواا ایونگونوه
هدق این پژوهش عبارت است از:
ارائه شبکه منسجم سوره آل عمران
ارائه مالکهایی برای نقد آراء تفسیری و ترجمهها ،مبتنی بر شبکه اسوتخراجی از سووره
آل عمران
نقد ترجمههای منتخب براسواس موالک مسوتخرج و مارفوی یوا ارائوه ترجموه منتخوب
براساس مالک مستخرج
 -3-1پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی مقاله عبارتند از:
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پژوهشها را ضروری ساختهاند.

 .1چگونه از نگرش منظومهای به سوره ،میتوان برای نقد ترجمه بوره برد؟
پرسشهای فرعی عبارتند از :
 .3چگونه میتوان از این سازه به مالک هایی برای نقد تفاسیر دست یافت؟
3
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 .2سازه هندسی سوره آل عمران چگونه است؟
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 .4چگونه میتوان براساس این مالک ها به نقد ترجمه ها پرداخت؟
 -4-1پیشینه پژوهش

در بررسی ارتباط میان ساختار سوره و استفاده از آن در تتلیل و نقد ترجمههوا اثوری یافوت
نشد .اما در ارتباط با آثار تفسیری ساختار متور منابش زیر موجود است:
 -1آثار تفسیری که دارای نگرش غرضمند به سور هستند .مانند :المنار ،الجواهر ،تفسویر
شلتوت ،النبأ الاظویم ،المیوزان ،التفسویر التودیف ،تفسویر القورآن الکوریم ،افسواس ،تفسویر
الکاشف ،فی ظالل القرآن و ...این آثار ،در فصل چووارا رسواله نگارنوده بوا عنووان «شوبکه
ارتباطی سوره آل عمران و نقدی بر آراء مفسوران» موورد بررسوی قورار گرفتوه و شوباهت و
تفاوتهای آنها از ساختار استخراجی تبیین شده است.
 -3کتاب «هر روز با قرآن ،تفسیر سوره آل عمران» ،متمد خامهگر
 -4کتاب «مجموعه کامل ساختار سورههای قرآن کریم» ،متمد خامهگر
در مجموعه این آثار ساختار سوره بنابر هدق نویسنده به اختصار بررسی شدهاسوت؛ در
حالیکه در رساله نگارنده بهصورت جزئی ساختار سوره آل عمران بررسی شدهاست.
 -۵مقاالت مرتبط با نقد ترجمه آیه  ۷و  1۸سوره ،مانند:
الف) نقد و بررسوی ترجموه آیوه هفوتم سووره آلعموران بوا تاکیود بور نقوش «واو» در
«والراسخون فی الالم» ،اکبر ساجدی
ب) للزشگاههای ترجمه قرآن کریم ،حسین استاد ولی
این مقاالت به نقد ترجمه آیات انتخابی در این مقاله پرداختهاند؛ اما بوه بررسوی جایگواه

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-02

 -2بررسی ارتباط آیات سوره آل عمران ،فاطمه نوری زارچ ،پایاننامه کارشناسی ارشد

ساختار و اثر آن در نقد ترجمه توجوی نداشتهاند.
 -۶مقاالت مرتبط با دید ساختارمند به سوره آل عمران:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.1.5
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الف) روش استنباط گوزاره هوای علموی از سواختار سووره هوا (مطالاوه مووردی اصوول
همگرایی جاماه دینی در ساختار سوره آل عمران) ،متمد خاموه گور ،مجلوه پوژوهشهوای
قرآنی

 -2مبانی نظری
 -1-2خطوط موضوعات سوره

مجموعه آیات هم موضوع که بر متور غرض سوره چینش شدهاند.
1

 -2-2شبکه موضوعات سوره

عبارت است از مجموعه موضوعات اصلی و فرعی سوره کوه هوریوک جایگواهی مشوخ
دارند .این موضوعات دارای ارتباطات خطی و غیرخطی بووده ،حوول یوک موضووع اصولی

 -3-2ساختار سوره

ساختار سوره در مانای نگرش جامش گرایانه به سوورههوای قورآن اسوت .از نظور تواریخی،
ساختار هندسی سورهها از نتایج اعتقاد به ارتباط و تناسب آیات اسوت .بوه عبوارت دیگور از
انواع ارتباط آیات ،ارتباط آنها براساس یک متور اصلی و غرض واحد در سوره اسوت کوه
مراد اصلی نظریه ساختار هندسی سور نیز همان است (خامهگر.)13 :13۸۶ ،

نگرش ساختاری تالشی برای کشف نظم درونی سورههاست تا نشوان دهود بور خوالق
پراکنده نمایی متتوای آیات یک سوره ،همه آیات آن بر متور یک موضوع واحود قوراردارد
(همان.)2۵۸ :13۸۹ ،
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چیده میشوند.

نگرش منظومهای به سوره ،نظریهای است که موافقتها و مخالفتهوای متاوددی را بوه
همراه داشتهاست .عمده دالیل مخالفان این رویکرد عبارت است از :اجتووادی بوودن ترتیوب

۵
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برخی سور ،غیربشری بودن کالا و اقتضابهای پی در پی (اسماعیلی صدرآبادی.)۶ :13۹۶ ،
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 -3مشخصات کلی سوره
این سوره ،با  2۰۰آیه ،از جمله سور طوال است که به دلیل گسوتره آیوات ،تنووع واگگوان و
موضوعات ،برای کشف ساختارمندی متن ،شایسته است (ابن عاشوور ،142۰ ،ج .)۶ :3در ایون
سوره ،موضوعات گوناگونی ،در سیاقهای همجوار ،یا ناهمجوار آمده که ارتبواط بخشوی از
آنها براساس ظواهر آیات ،اتصاالت واگگان و عبارات قابل فوم است .اموا بخشوی دیگور از
این ارتباطات ،با نگرش منظومهای قابل کشف اسوت (شوتاته2۷ :13۶۹ ،؛ سوید قطوب:13۸۶ ،
۵3؛ همو ،بیتا.)۹۵ :

بنابر بررسی انجاا شده ،موضوع اصلی سووره عبوارت اسوت از :قیواا در راه خودا بورای
رسیدن به حیات حقیقوی در مرحلوه اسوتمرار جاماوه توحیودی و درمقابلوه بوا دشومنان در
حوزه های مختلف اعتقادی ،سیاسی ،اقتصوادی بوا رعایوت تقووای اجتمواعی متنظویم شوبکه
(برومندپور.)۶۸ :13۹۹ ،

 -4تبیین شبکه ارتباطی سوره آل عمران
بنابر مراحل پیش گفته سوره آل عمران موورد بررسوی قورار گرفتوه ،شوبکه حاصول از ایون
بررسی بدست آمد .این مراحل در رساله نگارنده با عنوان «شبکه ارتباطی سوره آل عموران و
نقدی بر آراء مفسران» بهصورت مفصل شرح داده شدهاست.
 -1-4خطوط ارتباطی
 -1-1-4خط ارتباطی اول :خط اسماء و صفات الهی
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روابط داخلی (ولی با مؤمنان و مؤمنان بوا یکودیگر) و خوارجی (مؤمنوان بوا غیورمؤمنوان)

2

در این خط آیاتی که مستقالً اسماء و صفات الوی را بیان میکنند ،همچنین آیاتی کوه اسوماء
و صفات الوی در انتوای آنها قراردارند جای میگیرند.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.1.5
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 -1-1-1-4آیات مستقل

در این قسمت آیاتی که تنوا دربردارنده اسماء و صفات الوی هستند ،بررسی میشووند .ایون
آیات عبارتند از :آیات  1۸ ،۶ ،۵ ،2و  1۰۹که دراینمیان مومترین آنهوا ،آیوه  2اسوت؛ زیورا
تمامی این آیات ،تبیین صفت «حی قیوا» خداوند میباشند .پس بازگشت موضووعی تموامی
این آیات به آیه  2است.
تمامی آیات مورد اشاره -به جز آیه  -2بهجوت موضوعی ،در ارتباط با آیات باد یا قبول
خود آمدهاند .درنتیجه استقالل موضوعی آنها نسبی است.
 -2-1-1-4آیات دارای اسماء و صفات در کنار دیگر موضوعات

در این سوره ،عمدتاً اسماء و صفات الوی ،در انتوای آیات ،در پیوند با دیگور موضووعات در
برای فوم ملموس تأثیر نگرش ساختاری ،آیات  1۵و  2۰را بررسی میکنیم .هور دو آیوه
وال بصیر بالعباد» پایان مییابد.
با عبارت « هل
آیه  1۵زیر مجموعه موضوع «مؤمنان و سنن الووی در پرتوو نگورش صوتی بوه دنیوا و
آخرت» قراردارد .پیوند بین این موضوع با خط «اسوماء و صوفات» بیوان کننوده «چگوونگی
بورهمندی مؤمنان از بصیر بودن خداوند بر بندگان» است .مؤمن بهواسطه پذیرش این اصول،
در مواجوه با دنیا و لذات دنیوی ،تقوا را در خود زنده میکند .درنتیجوه بوا رعایوت حوراا و
حالل الوی خود را ملزا به حرکت پرهیزگارانه میداند .همین نتوه تاامول باعوف مویشوود
نسبت به فریبندگی دنیا سپر بگیرد ،در امان بماند و به «حسن المآب» دست یابد.
آیه  2۰زیرمجموعه موضوع «کافران و تجلی صفات الوی در ارتبواط بوا دیون» قوراردارد.
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یک آیه مطرح شدهاند.

اتصال این موضوع با خط «اسماء و صفات» نشاندهنده «کیفیت احاطوه خداونود بور تموامی
ابااد وجودی کافران» است .کافر بهواسطه نپذیرفتن این اصل ،از تسلیم شودن در برابور دیون
نتیجه این رویگردانی ،قرار گرفتن در مسیر هالکت حتمی است؛ چوراکوه خودا بور بنودگان
۷
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خدا سر بازمیزند .این انکار بهصورت نافرمانی رسوول و رویگردانوی از او بوروز مویکنود.
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خود احاطه کامل دارد و بنابر قاعده اضالل چنوین بنودگانی را بوه سومت هالکوت -غایوت
اضالل -سوق میدهد.
بنابراین ،عبارتهای یکسان در دو آیه ،هریک ،به وسیله تایین جایگاه آیوه در سواختار،
تبیین خاص خود را پیدا میکنند .بدیوی است ،بیتوجوی به ایون ارتباطوات ،عامول یکسوان
شدن تفسیر آنها و تکراری خواندنشان میشود.
 -2-1-4خط ارتباطی دوم :کتب الهی

در این خط آیات مرتبط با کتب الوی و همچنین اصول و کلیات مورتبط بوا کتواب وحوی و
نزول آن جای میگیرد.
به عنوان مثال در آیه « ۷۹امکان دعوت به بندگی خود از سوی بشری که کتاب و حکوم
که مردا را به بندگی خود دعوت کند.
این آیه مربوط به خط  2از خطوط موضوعی اصلی سوره است که:
اوالً :اگر از کل به جزء حرکت کنیم این اصل درباره تمامی کتب تورات ،انجیل و قورآن
صدق می کند .بنابراین تمامی این پیوامبران منوزه از دعووت بوه خوود هسوتند .پوذیرش ایون
موضوع در مانای فوم جایگاه ویژه کتاب وحی به عنووان متکموات نظواا دینوی رد ادعوای
مسیتیان در همین سوره بر «فرزند خدا بوودن حضورت عیسوی» ،آشوکار سواختن حقیقوت
ادعای آنان در نپذیرفتن دین پیامبر خاتم و عمیقتر از آن پورده بورداری از توطئوههوای آنوان
علیه این دین است.
ثانیاً :اگر از جزء به کل حرکت کنیم این خط موضوعی در ارتبواط بوا متوور موضووعی
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و نبوت دریافت کرده» را متال میداند .بنابراین هرگز پیامبری نبوده ،نیست و نخواهود بوود

سوره نشان میدهد ،مؤمنان در قیاا خود برای حفظ جاماه دینی باید بدانند هرگونوه نسوبتی
به پیامبران شان ،از سوی یوودیان و مسیتیانی که دشمن دین خودا هسوتند نوهتنووا ادعوایی

۸
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باطل است ،بلکه برای القای شبوه در جاماه دینی و سست کردن مؤمنان است.
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در این نمونه هم میبینیم نگرش مجموعی به سوره باعف مویشوود بوه دیودی دقیوق و
کاربردی دستیابیم .همچنانکه در حوزه بررسی آراء تفسیری ،قودرت تتلیول دقیوق آراء را
فراهم میسازد.
 -3-1-4خط ارتباطی سوم :جامعه کفر

این خط مربوط به کافران (مشرک و کتابی) بوده ،وضایت دنیوی و اخروی آنهوا در چووار
الیه مورد بررسی قرار گرفته است.
برای نمونوه بوه ارتبواط میوان سوه آیوه ( 1۰نشواندهنوده وضوایت عموومی کفوار)13 ،
(نشاندهنده وضایت مشرکان در دنیا) و ( ۸۵نشاندهنوده وضوایت کفوار یووودی در دنیوا)
میپردازیم.
آیه  ،13بیانگر رویارویی مؤمنان و مشرکان در جنگ بدر است .در جنگ بدر به حسوب
ظاهر پیروزی از آنِ کفار بود .اما نصرت الوی شامل حال مؤمنان شد و مؤمنان پیوروز شودند.
این امر از سویی به قاعده نصرت الوی برای مؤمنان اشاره دارد و از سویی ناظر به قوانون آیوه
 1۰جلوهای از این نصرت به واسطه بیفایدگی اموال و اوالد کفار مانا مییابد.
در آیه  ، ۸۵قاعده «عدا پذیرش آیینی غیر از اسالا نزد خدا» بیان شدهاسوت .بنوابراین از
آنجا که اهل کتاب دینی غیر از اسالا را پذیرفتهاند ،خود را دچار بد عاقبتی کردهاند؛ چوراکوه
نتیجه حقیقی منتصور در پوذیرش امور موورد رضوایت خداسوت و خودا غیور از اسوالا را
نمیپذیرد .بنابراین با توجه به قاعده عمومی آیه  1۰اهل کتاب بهواسطه عدا پذیرش اسوالا،
عامل بیثمری اموال و اوالد خود شدهاند.
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آیه  ،1۰قانون «بیفایدگی اموال و اوالد کفار» را بیان میکند.

در این مورد نیز دیده میشود ،توجه به ساختار سوره ،دلیل بیفایدگی داراییهوای کفوار
را مشخ

میکند .پس اگر کسی بخواهد به بینیازی حقیقی برسد باید امووال و اوالدش را
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در مسیر اسالا صرق کند.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -4-1-4خط ارتباطی چهارم :جامعه ایمانی

در این خط تمامی آیات مرتبط با نتوه برخورد مؤمنان در مراتب مختلف ایمانی بوا رسوول،
کتاب و دین الوی در سیر تاریخی نزول وحی بهصورت اجمالی و دوره رسول خواتم در دو
الیه قرار میگیرد.
مثالً آیه  14۰به قانونی به ناا «مداوله» اشاره دارد .براساس این قانون در تقابلهوای میوان
جبوه حق و باطل ،شکست و پیروزی میان این دو جبوه به گردش میآیود .بنوابراین گواهی
جبوه حق و گاهی جبوه باطل به ظاهر پیروز مویشوود .نتیجوه ایون قوانون «شوناخته شودن
مؤمنان» و «شاهد گرفتن از میان آنان» است.
در این سوره هم آیاتی مرتبط با جنگ بدر (نمونه پیروزی جبوه حق) و هم آیاتی مورتبط
با جنگ احد (نمونه شکست جبوه حق) بیان شده است.
اوالً تقابل میان دو جبوه حتمی است،
ثانیاً متصول این تقابل «شناخته شدن مؤمنانی برای شاهد گرفتن» است.
این مؤمنان چه پیروز شوند و چه پیروز نشوند ،در میدان دشووار مبوارزه بواقی بماننود و
برای دفاع از دین ،بر سر جان خویش ماامله کنند تا در ایون راه مجوروح یوا شووید شووند.
چنین مؤمنانی شاهد بر حقانیت دین خدا هستند؛ زیرا در هر صورت به دنبال رضوایت خودا
میباشند.
پس براساس قانون مداوله و متصول آن ،مؤمن در هور صوورت کامیواب اسوت .بورای
همین است که بنابر آیه  122در صتنههای سخت نبرد ،توکل بر خدا داشته و دچوار سسوتی
نمیشود .بلکه براساس آیه  1۷3یکپارچه شدن دشمنان در تقابل بوا دیون خودا مایوه ازدیواد
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براساس قانون مذکور:

ایمان آنها بوده و خدا را -به سبب بوترین وکیل بودن -کافی میدانند.
در این مثال هم توجه به اولویت آیات نسبت بوه یکودیگر بوه عنووان متصوول نگورش

1۰
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ساختاری باعف میشود سختترین حاالت ابتالی موؤمن ،خاصویت حقیقوی و جنبوههوای

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

بشارتی خود را نشان دهد .در حالیکه اگر به این ارتباطات توجوه نشوود فلسوفه شکسوت و
پیروزیها و ارتباط آن با «شاخ

شدن مؤمنان خال

» فومیده نمیشود.

 -5-1-4خط ارتباطی پنجم :انبیای الهی

در این خط ،سیر تاریخی انبیاء الوی به عنوان دریافت کنندگان وحی در قالب کتواب در پونج
الیه بیان شدهاست.
برای نمونه ،آیه  34بیان میکند« ،انبیای الووی ذریوه یکدیگرنود» .ایون اصول بوه سلسوله
نورانی انبیا اشاره دارد .بندگانی که چون دانههای زنجیر به یکدیگر متصول هسوتند و از یوک
نسل بهشمار میآیند.
صفت «سمیش علیم» خدا در ادامه این آیه بیانگر شیوه «برگزیودن» ایون شخصویتهوای
نیات قلبی آنها آگاه است .بنابراین دلیل انتخاب آنها انطباق کامل نیات درونی ایون عزیوزان
بر ظواهر کالا آنهاست.
حال اگر ناظر به این اصل ،به آیات  3۵و  3۶توجه کنیم ،مشخ

میشود که:

اول :نیت درونی مادر حضرت مریم با آنچه بر زبان میراند ،انطباق کامول دارد .بنوابراین
از خانواده نبوت است .زن بودن ایشان ،در کنار توجه به این نکته که انبیوای الووی بوهجووت
اقتضائات خاص مسؤولیتشان مرد هستند ،میتواند به جایگاه خاص زنان اهل بیوت نبووت
در ارتباط با مقاا رسالت و والیت الوی اشاره داشته باشد.
دوم :فرزند او از سلسله برگزیدگان خداست .چراکه به تصری آیوه  ،42پروردگوار ،او را
به «قبول حسن» میپذیرد و کفالت او را به پیامبر خویش «زکریا» میسپارد.
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متاالی است .از آنجا که خدا شنواست ،کالا ایشان را شنیده و از آن جوت کوه داناسوت بوه

سوم :برگزیدگان خدا ،عزا جدی بر رعایت پیمانی که با خدا بستهاند ،دارنود .بوه هموین
جوت حتی اگر در شرایط موجود ،امکان تتقق نذر خود را نداشته باشوند ،بورای ادای آن در

11
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آینده زمینه سازی میکنند.
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چهارم :دلیل اصلی قرار گرفتن این عباد صال خدا در یک سلسوله واحود هومراسوتایی
ظاهر و باطن آنان است.
پنجم :مسیر متصل شدن به خاندان نبووت صوفای بواطن و عمول در راسوتای تتقوق آن
است.
ششم :ذریه بودن آنها خالق ادعای گوزاق مسویتیان در فرزنود خودا بوودن حضورت
عیسی است که با وصف «حی قیوا» در ابتدای سوره که منتصر به خداسوت نیوز در تضواد
است (فخر رازی ،142۰ ،ج .)12۹ :۷
به عنوان مثالی دیگر ،اگر نیم نگاهی به آیه مباهله داشته باشیم ،مویتووان گفوت مصوداق
«نساءنا» باید زنانی باشند که قلبشان تسلیم امر خدا بوده و بر قول حق خود (پیمانی کوه بوا
و پاک شده باشند .بنابراین قطااً زنانی که از چنوین درجوهای بوورهمنود نیسوتند ،نمویتواننود
مصداق «نساءنا» باشند ،حتی اگر نسبتی نزدیک با پیامبر داشتهباشند.
بدیوی است که دید مجموعی امکوان کشوف قواعودی متکوم را فوراهم مویسوازد کوه
براساس آن بتوان مصادیق حقیقی آیات را دریافت .در همین راستا چنوین دیودی مویتوانود
امکان سنجش صتت و سقم روایات ذیل آیات را فراهم سازد .این همان رویکوردی اسوت
که در اصل «عرضه روایت به قرآن» از مسلمانان خواسته شدهاست .بنابراین هور روایتوی کوه
به ذکر مصادیقی میپردازد که از ویژگویهوای برگزیودگان الووی در ایون سووره برخووردار
نیست ،ناصتی است.
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خدا بستهاند) ثابت قدا باشند .زنانی که به سبب تطابق ظاهر و باطن از سوی خودا برگزیوده

 -6-1-4خط ارتباطی ششم :قیامت

در این خط اصول و کلیات مرتبط با زندگی اخروی در دو الیه قوراردارد .ایون خوط شوامل
کلیتر مرتبط با احواالت انسان در قیامت را بیان کردهاست .قیامت موقایتی اسوت کوه هموه
12
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قوانین مرتبط با پاداش مؤمنان و عقوبت کافران است .هومچنوین در پوارهای مووارد ،قووانینی
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انسانوا در متضر خداوند باری تاالی حاضر میشوند .در صورتی که در دنیوا در مسویر قیواا
الوی قرار گرفته باشند در این موقایت به بوترین وجه در متضر خدا حاضر مویشووند و در
غیر این صورت ،خود را مبتال به بدترین وضایت در قیامت ساختهاند.
 -7-1-4خط ارتباطی هفتم :دنیا

در این خط اصول و کلیات مرتبط با زندگی دنیوی قرار گرفته است و نتوه تاامول صوتی
با زندگی دنیا را تشری میکند .دنیا متلی است که بهواسطه ویژگیووای ظواهریاش ،انسوان
را -تتت اغوای شیطان -به عدا قیاا در راه خدا دعوت میکند .در صورتی که اگر انسان بوا
تشکیل حکومت دینی تتت تربیت وحی قرار گیرد از این بستر فریبنوده ،متلوی بورای قیواا
در راه خدا میسازد .درنتیجه به جای فریب خوردن از حیات موقت دنیوی ،عالوه بور اینکوه
میسازد .این همان حقیقتی است که در آیات  14و  1۵بیان شده است.
 -8-1-4خط ارتباطی هشتم :تعامالت

در این خط آیاتی قراردارند که به نتووه تاوامالت درسوت و نادرسوت افوراد در دو جاماوه
ایمانی و کفر میپردازند .در این خط مالکهای صتی ارتباط و عدا ارتباط با غیرمسولمانان
مطرح شدهاست .بهصورتی که از سویی مرزهای اعتقوادی -کوه فراتور از مرزهوای فیزیکوی
است -حفظ شوند و از دیگر سو زمینه گسترش روابط بهواسطه گسترش دین فراهم شود.
براساس شاخصههای بیان شده در این دسته آیات میتوان مرزهای روابوط دیپلماتیوک را
بهصورت دو جانبه و منجر به گسترش نظاا حق تایین کرد .ایون سووره تبیوینکننوده «خوط
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در دنیا براساس حق و حقیقت زندگی میکند ،خوود را از حیوات ابودی اخوروی بوورهمنود

مشیهای کلی سیاست خارجی» است.

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.1.5

13

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -9-1-4خط ارتباطی نهم :دین اسالم

آیات این خط اصول دین وحدت آفرین را مطرح میکند .براساس ایون سووره ،دیون واحود
همان طرح اجرایی مورد انتظار خداوند است که توسط انبیا و براساس کتاب بایود در جووان
هستی به اجرا در آید.
دین اسالا ،همان دینی است که بهواسطه دعوت انسان به تسلیم در برابور خداونود حوی
قیوا ،زمینه بورهمندی انسان از حیات حقیقی را از کوتاهترین مسیر فراهم مویسوازد .اهمیوت
اتصاق به چنین دینی زمانی دوچندان میشود که به راهگشا بودن آن در بستر فریبنده حیوات
دنیوی ،دقت داشته باشیم .با این دید دین اسالا نسخهای است که نهتنووا موا را از فریبنودگی
حیات دنیا متفوظ میدارد ،بلکه امکان استفاده از دنیا در مسیر آخرت را فراهم میسازد.

در این خط آیات کتاب تکوین و کتاب تدوین و آیوات مخصووص انبیواء قورار مویگیرنود.
«آیات» در این سوره ،به مثابه ستونهای متکمی هستند که به فرد توانمنودی درک حقیقوت
درونی هر پدیده یا شیئی را می دهنود توا از سوویی در بسوتر متلیور دنیووی ،در مواجووه بوا
تزیینات حیات دنیا دچار فریب نشود و از دیگر سو با پناه بردن به آغوش امنوی کوه آن آیوه
در درک توحید فراهم میسازد ،مسیر خود را به سوی آخرت با استواری طی کنود .بنوابراین
«آیات» یاریگر انسان و جاماه برای باقی ماندن در مسیر قیاا الوی هستند.
 -2-4شبکه ارتباطی خطوط سوره

بنابر آنچه تاکنون بیان شد:
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 -10-1-4خط ارتباطی دهم :آیات الهی

 .1خط «آیات» زیر مجموعه خطوط «انبیای الوی» و «جاماه ایمانی» است.
 .2خطوط «کتاب» و «دین» ذیل خطوط «انبیای الوی» و «جاماه ایمانی» قراردارند.
 .4خط «دنیا» و «آخرت» ذیل خطوط «جاماه ایمانی» و «جاماه کفر» قراردارند.
14
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 .3خطوط «جاماه کفر» و «تاامالت» ذیل خط «جاماه ایمانی» قراردارد.

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

 .۵خط «اسماء و صفات» بیشترین تقاطش را بوا خوط «جاماوه ایموانی» دارد .بوه اسوتثنای
آیاتی که اسمائی را بهصورت مستقل مطرح کردهاند که باید جداگانه بررسی شوند.
بنابراین هم بهجوت شمول و هم بهجوت متتوایی خوط «جاماوه ایموانی» دارای تفووق
است.
پس از این ،باید آیاتی که تنوا از اسماء و صفات تشوکیل یافتوهانود را بررسوی کورد و از
سنجش نسبت میان این آیات و خط «جاماه ایمانی» به موضوع اصلی سوره دست یافت.
آیهای که در این سوره صرفاً به بیان اسماء و صفات پرداخته ،آیه  2سوره اسوت .در ایون
آیه به «وحدانیت خداوند حی قیوا» اشاره شدهاست .خدای واحدی که قیوامش بوه ایجواد و
تدبیر عالم قیامی کامل است؛ قیمومتی هموراه بوا حیوات کوه مسوتلزا علوم و قودرت اسوت
(طباطبایی ،141۷ ،ج ۶ :3؛ مکارا ،1421 ،ج .)3۷۹ :2
مضامین سوره مییابد در کنار بررسی دقیق سوره نشان میدهد تمامی سوره ،دستیوابی بوه
حیات حقیقی را که تجلی حی بودن خداست ،مستلزا قیاا انسانها بورای حاکمیوت توحیود
در عرصه گیتی میداند (طباطبوایی ،141۷ ،ج .)۶ :3به نتوی که امر خداوند حی قیوا که قوادر
مطلق بر تدبیر امر بندگان خویش است در قالب دین در جوان جریان یابد (طوسی ،بویتوا ،ج

 .)3۹۰ :2امری که بهواسطه پیاده سازی دیون اسوالا در مانوای خواص آن ممکون مویشوود
(صادقی تورانی ،13۶۵ ،ج  .)۶۷ :۵دینی که مبتنی بر کتاب وحی بوده ،تنوا به دست ولوی الووی
و مبتنی بر قیاا مردا به قسط ،تتقق مییابد.
قیاا مردا به قسط الزمهای است که باید بهصورت اختیاری از سوی مردا پذیرفتوه شوود
تا بر اثر آن ،متوریت ولی در این قیاا موضوعیت یافته ،جاماهای منسوجم از مؤمنوان شوکل
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منتصر بفرد بودن این آیه در سوره ،قرار گرفتن آن در ابتودای سووره و تفووقی کوه بور

بگیرد که یکپارچه درمقابل جاماه کفر بایستد و در عرصههوای مختلوف مجاهودت کنود توا

1۵
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بهواسطه قیاا به قسط ،دین الوی را در جاماه پیاده کند (ابنعطیه ،1422 ،ج .)4۸3 :1
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جاماه کفر ،همان جاماهای است که خواستهاش جلوگیری از تتقق هدق خداوند حوی
قیوا در عرصه اجتماع است .به همین جوت به شویوههوای مختلوف موانشتراشوی کورده ،بوا
فتنهانگیزی ،صد عن سبیل اهلل میکند .از این جوت سوره ،به ارائه روشهایی میپوردازد کوه
جاماه ایمانی را درمقابل این توطئهها مقاوا کند و راه را بورای تتقوق هودق خداونود حوی
قیوا هموار سازد.
بنابراین ،میتوان گفت مومترین خط سوره -همان خط «جاماوه ایموانی» -متلوی بورای
تفصیل این موضوع شدهاست؛ چراکه این مؤمن و جمش ایمانی است کوه چنوین زمینوهای را
برای امر خدا فراهم میسازد.
پس میتوان گفت متور موضوعی سوره «حرکت به سوی استقرار جاماوه توحیودی بوا
قیاا به قسط به منظور دستیابی به حیات حقیقی» است و در راسوتای آن «عوامول ،موانوش و
«جاماه ایمانی» و «اسماء و صفات» و هم چنین خوط «اسوماء و صوفات» بوا دیگور خطووط
تبیین میشود.
پس غرض سوره ،تشویق جاماه ایمانی برای تداوا قیاا در راه خودا از طریوق یکپارچوه
سازی قوا بر متور ولی الوی و با هدق مقابله بوا دشومنان جاماوه توحیودی در زمینوههوای
مختلف اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی است.

 -5تحلیل ترجمهها براساس سازه سوره
در این مرحله با استفاده از سازه استخراجی ،ترجمهها تتلیل و ارزیابی میشود .از آنجوا کوه
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راهبردهای عبور از موانش» نیز طرح شدهاند .با این بیان ،چرایوی ارتبواط پررنوگ میوان خوط

ترجمه متکی بر تفسیر است و از دیگر سو در بررسی ساختاری مالکی واحود در ارتبواط بوا
نقد نظرات تفسیری بدست میآید ،میتوان مبتنی بر سازه اسوتخراجی ترجموههوا را بررسوی
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کرد.

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

این مالک واحد ،انطباق رسی تفسیری ذیل هر آیه با مفووا آیه در ارجاع به غرض سووره
است .بر این اساس هر آیه باید در ارتباط با غرض فومیده شود و هر نظوری دربواره آن داده
میشود ،با غرض سازگار باشد .با این سازه تمامی آیات بر متوری واحد تتلیول مویشووند
و هر نظری که با متور واحد سوره همخوانی نداشته باشود -گرچوه دربواره اموری صوتی
سخن بگوید -مردود است .درمقابل صتت هر نظری که با این متور همراستا باشد ،اثبوات
خواهد شد.
برای آزمودن این امر و به جوت رعایت اختصار ،ترجمه دو آیه بررسی میشود .پیشتور
نگارنده و همکاران از همین روش در نقود نظریوههوای مختلوف در تایوین مصوداق رجوال
اعراق در آیات  4۶تا  4۸سوره اعراق و حل اختالفات تفسیری بوره بردهاند؛ به نتووی کوه
زمینهساز سوولت در دستیابی به نتیجه گردید (روحی و همکاران.)۵ :13۹۷ ،

 -1-1-5آرای تفسیری در نمونه اول

در این آیه اختالفات تفسیری متاددی وجود دارد .اختالق موردبررسی ،درباره نووع واو در
ِ ِ
ون ِ
فی الْعِلْذ ِم اسوت .برخوی ایون واو را «عطوف» و
الراسِ ُخ َ
اَ َو َّ
عبارت َما يَ ْعل َُم تَ ْأويلَ ُه ل َّ ا  ُ ه ُ

دیگران «استینافیه» میدانند .بر این اساس گروه اول علم تأویول را از آنِ خودا و راسوخان در
علم ،اما گروه دوا مخت
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 -1-5آیه اول
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُه َّن ُأ ُّم الْكِتَ ِ
ين
اب َو ُأ َخ ُر ُمتَ َشاب ِ َه ٌ
ات ُّمحكَ َم ٌ
اب منْ ُه َءايَ ٌ
ُه َو الَّذی َأ َنز َل َعلَيْ َ
ات فَ َأ َّما الَّذذ َ
ك الْكتَ َ
ِ
ون ما تَ َشاب َه مِنْ ُه ابت ِ َغاء الْفِتْنَذِِ َو ابت ِ َغذاء تَ ْأوِيلِذهِ َو مذا ي ْعل ُ ِ
ِ
ِِ
ِ
اَ َو
َ َ
َ
َذم تَ ْأويلَذ ُه ل َّ ا  ُ ه ُ
ْ َ
ْ َ
فی قُلُوبه ْم َزيْ ٌغ فَيَتَّب ُع َ َ
ِ
ل ِّم ْن عِندِ َربِّنَا َو ما ي َّذكَّر ل ِ َّ ا ُأولُوا ْاْلَلْب ِ
ون ِ
اب (آلعمران)۷/
فی الْعِلْ ِم يَقُول َ
الراسِ ُخ َ
ُون َء َامن َّا بِه ك ُ
َ
َّ
َ َ ُ

خدا میدانند .همین اخوتالق تفسویری در ترجموههوا نیوز دیوده

میشود.
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 -1-1-1-5عطف بودن واو

مفسرانی چون مکارا شیرازی ،عالمه فضل اهلل ،طیب ،قرائتوی ایون واو را عاطفوه مویداننود.
دالیل آنها عبارت است از:
 .1روایات مشووری راسخون فی الالم را پیامبر (ص) و ائموه (ع) مارفوی مویکننود
(مکارا  ،13۷1 ،ج .)441 :2

 .2اینکه کل قرآن از جانب خداست ،اختصاص به راسخان در علم ندارد؛ بلکوه هور
مسلمانی قائل به این ماناست و غیر مسلمان هم تماا قرآن را تکذیب مویکنود و
تقدیم مبتداء بر جمله فالیّه ظوور در اختصاص دارد .یانوی غیور راسوخ در علوم
قرآن را بتمامه از جانب خدا نمیداند پس متکمات آن را نسبت بخودا مویدهود
(طیب ،1412 ،ج .)113 :3
متشابه میکند ،قائل است به اینکه متشابه از جانب خداسوت و الاوا مطلوب فاسود
خود را نمیتواند بتأویل ثابت کند (طیب ،1412 ،ج .)113 :3

 .4مناسبت حکم و موضوع یانی تابیر به رسوخ در علم ،مقتضی اینست که راسوخ
در علم چیزی را میداند که غیر راسخ نمیداند و این نیست مگر علم به تأویول و
کسانی که پیش خود تأویل میکنند ،چوون راسوخ در علوم نیسوتند ،علوم بتأویول
ندارند (طیب ،1412 ،ج .)113 :3
 .۵استناد به قرائن موجود در آیه و مانای برداشت شده از تأویل (فضول اهلل ،141۹ ،ج
221 :۵؛ قرائتی ،13۸۸ ،ج .)4۷1 :1

دلیل عمده این مفسران روایاتی است که پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) را راسخان در علوم
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 .3این جمله در مقاا ردّ کسانیست که تأویل متشابه میکنند و البته کسی کوه تأویول

میداند .از آنجا که به نظر ایشان ماصومین حتما باید علم به تأویل داشوتهباشوند ،لوذا واو را
عاطفه دانستهاند .بنابراین این دسته به جای اینکه روایت را به قرآن عرضه کنند ،قورآن را بوه

1۸
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روایت عرضه کردهاند.
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 -2-1-1-5استینافیه بودن واو

از میان مفسران ،برخی چون عالمه طباطبایی ،خطیب ،قرشی ،ساید حوی ،حسوینی همودانی
و عزت دروزه واو را استینافیه میدانند .مجموع دالیل آنها عبارت است از:
ِ
ون ِ ِ
ين ِ
ذغ (طباطبوایی،
فی قُلُوبِهِ ْم َزيْ ٌ
الراسِ ُخ َ
فی الْعلْ ِم با عبارت فَ َأ َّما الَّذ َ
 .1تقابل َّ
 ،141۷ج )2۷ :3

 .2عدا تناسب عقالنی نزول قرآن بر قلب پیامبر با نا آگواهی ایشوان از بخشوی از
قرآن (متشابوات) (طباطبایی ،141۷ ،ج )2۸ :3

 .3دسب قرآن در ذکر جماعتی که پیامبر را در آن جماعت در نظر گرفته باشود ،بوه
جای آن ذکر مستقل پیامبر و پس از آن ذکر جماعت است .در حالیکه این آیوه
براساس دسب قرآن نیست (طباطبایی،141۷ ،ج .)2۸ :3

 .۵تصری ظاهر آیه به این امر (قرشی ،13۷۵ ،ج )1۶ :2
 .۶اختصاص کل علم به تأویل به خدا و باض آن بوه راسوخان در علوم (صوادقی
تورانی ،141۹ ،ج )۵۰ :1
 .۷مستندات روایی مانند دعای پیامبر برای دوری از انترافات قلبی (حووی،1424 ،
ج )۷۰۷ :2

 .۸رسوخ در علم ،عبارت از آن است که علم به آیات قرآنی را از خوارج اسوتفاده
نموده و فکر خود را در متوور فووم آیوات در حرکوت در آورنود ،توا بتواننود
قسمتی از حقایق پوشیده را بدست آورند ،در صورتی کوه رسوول اکورا صولای
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ِ
ِ
اَ (خطیوب ،1424 ،ج :2
 .4الزا بودن وقف بر سر عبارت َو َما يَ ْعل َُم تَ ْأويلَذ ُه ل َّ ا  ُ ه ُ
4۰۶؛ حوی ،1424 ،ج .)۷۰۷ :2

اللاه علیه و آله و اوصیاء علیوم السّالا در اثر تالیم و الواا به اسرار آیات احاطوه
یافتهاند (حسینی همدانی ،14۰4 ،ج .)1۹ :3
(عزت دروزه ،1421 ،ج .)121 :۷
1۹
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 .۹مقصود از تأویل ،ماهیات و اسراری است که علم به آن ،انتصار بوه خودا دارد
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این گروه از مفسران ،علم به تأویل را منتصر به خدا دانستهاند؛ اما درباره اینکه پیوامبر و
اهل بیت علیومالسالا در زمره راسخان در علم هستند یا نه اختالق کوردهانود .برخوی دارای
نگاه حداقلی بوده و ایشان را جزو راسخان در علم میدانند؛ با این قید که به همه قرآن علوم
ندارند .برخی دیگر دارای نگاه حداکثری بوده ،ماتقدند که اصووال در ایون آیوه ،راسوخان در
علم در تقابل با الذین فی قلوبوم زیغ آمدهاند .بنابراین راسوخان در علوم را علموای موؤمنین
میدانند .لذا پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) از این دو گوروه خوارج و بور هور دو مشورقنود.
درنتیجه منافاتی میان علم انتصاری خدا به تأویل در این آیه و عالم به تأویول بوودن ایشوان
نمیبینند.
 -2-1-5نمونه ترجمههای آیه اول

مکارا ... :در حالی که تفسیر آنها را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمیدانند.
الوی قمشهای ... :در صورتی که تأویل آن را کسی جز خداوند و اهل دانش نداند.
ارفش ... :در حالی که تأویل آن را جز خدا و آنها که در دانش ریشه دارند کسی نداند.
کاویانپور ... :در حالی که تأویل (هدق نوایی) آنها را جز خدا و راسخان در علوم نمیداننود
(آن کسانی که در تتصیل علم و دانش بسیار کوشا و عزمی راسخ دارند).
ایوون گووروه از مترجمووان بنووابر پووذیرش نظوور مفسوورانی کووه واو را عطووف موویداننوود در
ترجمههای نزدیک به هم خدا و راسخان در علم را عالم به تأویل دانستهانود .اموا در ترجموه
خود به اینکه راسخان در علم چه کسانیاند و آیا اهل بیت علیومالسوالا در شومار راسوخان
هستند یا نه اشارهای نکردهاند.
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 -1-2-1-5ترجمههایی که واو را عطف میدانند

 -2-2-1-5ترجمههایی که واو را استینافیه میدانند

انصاریان ...:و حال آنکه تفسیر واقای و حقیقی آنها را جز خدا نمیداند.
2۰
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مشکینی ...:در حالی که تأویل (و بازگشت مانی حقیقی) آن را جز خدا نمیداند.
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طاهری ...:در حالی که تأویل آن را مما داا که تالش متققان به نتیجه قطای نرسویده اسوت
هیچ کس جز خدا نمیداند.
این گروه از مترجمان نظر قائالن به استینافی بودن واو را پذیرفته و در ترجمههای نسوبتا
مشابه عالم به تأویل را تنوا خدا دانستهاند.
 -3-1-5نقد ترجمهها

همانگونه که واض است مترجمان براساس دو نظر رایج به ترجموه آیوه پرداختوهانود .نکتوه
قابل توجه آنکه مترجمان به اختالفات میان مفسران درباره تایین مصوداق راسوخان در علوم
وارد نشدهاند و نوعاً تاابیری را در ترجمه راسخان به کار بردهاند که نشان نمیدهود پیوامبر و
اهل بیت (ع) را جزو این گروه میدانند یا نه .در حالیکه پاسخ این سؤال در هر دو گورایش
اوالً :اهل بیت (ع) جزو راسخان هستند یا نه؟
ثانیاً :اگر اهل بیت (ع) جزو راسخان هستند ،سایر راسخان نیز عالم به تأویول هسوتند یوا
نه؟
هرچند در توجیه عمل مترجمان میتوان گفت اصوال شأن ترجمه ورود بوه ایون دسوت
مباحف نیست ،اما از آنجا که ترجمه در رویکرد عملی در جایگاهی اسوت کوه بایود بتوانود
برای مخاطبان خود تایین تکلیف کند ،نمیتواند نسبت به اینگونه مووارد بویتفواوت بووده،
وارد نشدن خود به این زمینهها را توجیه کند .بنابراین رویکرد صتی آن است که مبتنوی بور
یکی از آراء تفسیری به سؤالها و چالشهای موم تفسیری آیه پاسخ مناسب بدهد.
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تفسیری موم است و هر دو گروه باید تایین کنند که:

 -4-1-5ترجمه پیشنهادی براساس رویکرد ساختاری

مطابق نگرش ساختاری به سوره ،بوترین ترجمه باید با توجه به غرض سوره و جایگواه آیوه
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در سوره انتخاب شود.
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غرض سوره ،عبارت است از تشویق جاماه ایمانی برای تداوا قیاا در راه خدا از طریوق
یکپارچه سازی قوا بر متور ولی الوی و بوا هودق مقابلوه بوا دشومنان جاماوه توحیودی در
زمینههای مختلف اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی.
این آیه ،در خط ارتباطی دوا -کتب الوی -قرار میگیرد .خطوی کوه مجموعوه آیوات بوا
موضوع کتاب وحی را در خود دارد .در این سوره کتاب وحی ،سند اجرایی دین اسوت کوه
از سوی خدا به دست پیامبران برای مردا هر دوره رسیده و با استناد به آن پرده از شوبوات و
در حقیقت توطئههای دشمنان دین برداشته میشود تا بدین وسیله ثبات بر دین متقق شود.
توجه به این مقدمات ،نشان میدهد اشتمال قرآن به آیات متکم و متشابه -ذیل کلی کوه
از جانب خدای واحد است -و نسبتی که دو دسته مخاطب آیه در مواجوه عملی بوا آن پیودا
میکنند ،در کنار فرقان بودن قرآن (آل عمران ،)3/عامل تمایز حوق از باطول و اهول حوق از
 .1قدرت و قابلیت قرآن را در جدا کردن اهل حق از اهل باطل تبیین کند.
 .2ویژگیهای متقابل راسخان و اهل زیغ در تاامل با قرآن و حسن یا سوء اسوتفاده از
آن را نشان دهد.
 .3جایگاه ویژه و متاالی پیامبر به عنوان رسولی کوه قورآن بور او نوازل شوده ،متوور
وحدت جاماه اسالمی و زداینده شبوات است و امامان به عنوان جانشینان بر حوق
پیامبر را ترسیم و تثبیت کند و از خلط جایگاه ایشان با کسانی که گرچه راسوخ در
علمند ولی بخشی از قرآن برایشان متشابه است پرهیز کند.
 .4انتصار علم تأویل به خداوند را نسبت به دو دسته مخاطب نشوان دهود .در عوین
اینکه عدا منافات انتصار این علم به خدا در این آیه را با علم رسول اکرا و ائموه
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اهل باطل است .پس توجیه ادبی ،تفسیر و ترجمهای پذیرفته است که:

طاهرین به تأویل تبیین کند.
برای آنان دارد ،منافات نداشته باشد.
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 .۵با قول راسخان یانی «كل من عند ربنا» که نشوان از متشوابه بوودن برخوی از آیوات
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درنتیجه میتوان گفت ترجمهای با ساختار هماهنگ است کوه واو را اسوتینافیه دانسوته و
تأویل را در این آیه مخت

به خدا میداند .همچنین ،پیامبر و ائمه علیومالسوالا را خوارج از

هر دو گروه راسخان در علم و کسانی که در دلهاشان کژی هست ،میداند.
ترجمه پیشنهادی ...... :و تأویل آن را کسی جز خدا نمیداند ،در حوالیکوه راسوخان در
علم (علمای دین و نه پیامبر و اهل بیت ایشان) میگویند ....
 -2-5آیه دوم
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذيم
ائما بِالْق ْسط َ ا ل ِ َ ا َه ل ِ َّ ا ُه َو ال َْعزِ ُ
يز ال َْحك ُ
اَ َأن َّ ُه َ ا ل َ ا َه ل َّ ا ُه َو َو ال َْم ََلئكَ ُِ َو ُأولُوا الْعلْم قَ َ
َشه َد  ُ ه ُ
(آلعمران)18/

از مواضش اختالق در این آیه نقش کلمه «قائما بالقسط» با چوار رسی متفاوت اسوت .ایون
یک :منصوب بودن عبارت بنابر حال بودن آن
برخی آن را حال از اسم «اهلل» و عامل آن را «شود» دانستهاند که هموان حوال مؤکوده اسوت.
برخی نیز ماتقدند که حال مؤکده نیست؛ چوون «قائموا بالقسوط» در مانوای «شوود» نیسوت
(حلبی ،1414 ،ج .)42 :2

اشکال دیگری که به حال گرفتن این کلمه بورای اهلل وارد شوده ایون اسوت کوه در ایون
ترکیب مفاول به میان ماطوق و ماطوق علیه فاصله انداختهاست .در حالیکه نبایود فاصوله
بیافتد؛ البته به شرطی این ایراد وارد است که «اهلل» و «مالئکه» و «اولوا الالم» را مامول بورای
یک عامل در نظر بگیریم و «قائما» حال برای هر سه باشود (حلبوی ،1414 ،ج  .)42 :2در ایون
حالت مانای آیه عبارت است از :خدا و مالئکه و اولووا الالوم در حوالیکوه قوائم بوه قسوط
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آراء عبارتند از:

هستند شوادت میدهند که جز او خدایی نیست.
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دو :منصوب بودن عبارت بنابر نعت بودن برای منفی به الی نفی
گویا گفته شده «ال إله قائما بالقسط إال هو» .زمخشری ماتقود اسوت اگور بگوویی آیوا مجواز
است که صفت برای کلمهای منفی باشد ،پاسخ آن است که اسوتباادی نودارد .دیودهایوم کوه
عرب گاهی در فصل بین صفت و موصوق ،توساه میدهنود .ایون وجوه از انتصوابش بنوابر
حال بودن از فاعل شود وجیهتر اسوت (حلبوی ،1414 ،ج  .)43 :2در ایون حالوت مانوای آیوه
عبارت است از :خدا شوادت میدهد که خدای قائم بوه قسوطی جوز او نیسوت و مالئکوه و
اولوا الالم هم شوادت میدهند.
سه :نصب عبارت بنابر مدح بودن
زمخشری در اینباره میگوید« :اگر بیان شود که آیا نبایود آنچوه کوه بنوابر مودح منصووب
میآید نکره هم میآید» (زمخشری ،14۰۷ ،ج  .)343 :1در این حالوت نقوش «قائمذا بالقسذط»
مفاول به برای فال متذوق و تقدیر آن «امدح قائما بالقسط» میباشد .بر این اسواس مانوای
آیه عبارت است از :خدا شوادت میدهد که خدایی جز او نیست و مالئکه و اولو الالم هوم
شوادت میدهد؛ آنکس را میستایم که قائم به قسط است.
چهار :منصوب بودن عبارت بنابر قطع
یانی حقش آن است که باد از مارفه شدن با «سل» به عنوان نات برای مرفوع شود .اصول در
این عبارت «شود اهلل القوائم بالقسوط» اسوت .پوس چوون نکوره شوده تبایوتش از مناووتش
غیرممکن گردیده ،فلذا مقطوع و منصوب آمدهاست .این نظر کوفیان اسوت و برخوی نیوز آن
را تنوا از فراء نقل کردهاند (حلبی،1414 ،ج 44 :2؛ فراء،1۹۸۰ ،ج  .)2۰۰ :1بر این اساس مانوای
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الحمدل الحمید» پاسخ آن است که همانگونوه کوه مارفوه
میشود مارفه باشد مانند عبارت «
هل

آیه عبارت است از :خدای قائم به قسط به یگانگی خود شوادت میدهود و مالئکوه و اولووا
الالم نیز شوادت میدهند.
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 -1-2-5آرای تفسیری در نمونه دوم

دیدیم که در این آیه نقش عبارت «قائما بالقسط» و انتصار یا عدا انتصار آن به «اهلل» متول
اختالق است .مجموع آراء مرتبط عبارتند از:
 -1عبارت حال برای «اهلل» در «شود اهلل» و حال مفرد برای «اهلل» اسوت (طباطبوایی،13۹۰ ،
ج113-11۵ :3؛ حوی ،1424 ،ج۷1۶ :2؛ فضل اهلل ،141۹ ،ج2۷3 :۵؛ حسوینی همودانی ،14۰4 ،ج:3
31-33؛ قطب ،142۵ ،ج3۷۸-3۷۹ :1؛ ابن عطیه ،1422 ،ج.)413 :1
 -2حال برای ضمیر منفصل باد از إال (هو) و حال مفورد بورای «هوو» اسوت (طنطواوی،
 ،1۹۹۷ج۵۵-۵۶ :2؛ دروزه ،1421 ،ج ،13۰-131 :۷ابن عاشور ،142۰ ،ج44 :3؛ ابون عطیوه،1422 ،

ج.)413 :1
 -3حال برای اسم «اهلل» دانسته ،اما حال جمش است (طبرسی ،1412 ،ج1۶4 :1؛ زمخشوری،
 -4عبارت صفت مقطوع برای اهلل است (فراء ،1۹۸۰ ،ج.)2۰۰ :1
 -۵این عبارت بنابر مدح منصوب اسوت (فخور رازی ،142۰ ،ج1۶۹ :۷؛ زمخشوری،14۰۷ ،

ج.)343 :1
 -۶این عبارت صفت برای منفی است (همو ،142۰ ،ج1۶۹ :۷؛ همو ،14۰۷ ،ج.)343 :1
بیش از همه نظر اول در میان مفسران مورد اقبال بوده ،دیگر آراء ،مورد عنایوت مفسوران
بهویژه مااصرین واقش نشدهاست.
بهجوت تتلیل ادبی ،نظری که «قائما بالقسط» را صفت مقطووع مویدانود نیازمنود تقودیر
فراوان است؛ در حالیکه آیه را بدون تقدیر میتوان فومید .بنوابراین بوراسواس قاعوده «عودا
التقدیر سولی» نظر چوار وجوی ندارد و از سوی مفسران نیز با بیاعتنایی مواجوه شودهاسوت.
در بررسیها نیز مشخ
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 ،14۰۷ج.)343 :1

شد که این نظر متفرد بوده ،تنوا منسوب به فراء است.

نظر سوا که ماتقد است این عبارت مفاول به ،برای فال متذوق اسوت نیوز ،بوا هموان
باید در تقدیر بگیرد .این در حالی است که آیه به سادگی و بدون تقدیر قابل فوم است.
2۵
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ایراد نظر چوارا مواجه است؛ چراکه برای توجیه نظر خود فالی متوذوق ماننود «سمودح» را
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نظر دوا که «قائما بالقسط» را صفت برای منفی میداند ،مستلزا این است که میان صوفت
و موصوق فاصله بیافتد .از آنجا که مامول ،فاصله نیافتادن میوان موصووق و صوفت مگور
بنابر ضرورت است ،پس باید دلیلی برای ایون فاصوله افتوادن در آیوه وجوود داشوته باشود.
بنابراین قائالن به این نظر باید برای اثبات نظرشان اقامه دلیل کنند؛ اما ایشان بورای ایون نظور
دلیلی جز عرق استامال عرب ارائه نکردهاند؛ درحالیکه قرآن بر منطقی قویم اسوتوار اسوت
نه عرق استامال عرب .پس این نظر نیز پذیرفتنی به نظر نمیرسد.
بنابراین تنوا نظری که می ماند نظر اول اسوت .البتوه در ایون نظور نیوز دو نکتوه اختالفوی
وجود دارد .اول درباره صاحب حال و دوا درباره مفرد یا جمش بوودن حوال .اکثور مفسوران
صاحب حال را «اهلل» و حال را مفرد دانستهاند.

در ترجمهها نیز اختالق مشوود است؛ اما نکته جالب اینکه برخالق مفسران که بیشتر نظور
اول را پذیرفتهاند ،در ترجمهها تمامی آراء دیده میشوود .فراتور آنکوه برخوی از ترجموههوا
اصوال مبتنی بر هیچ یک از آراء نیست .به دلیل حجم باالی ترجمهها و متودودیت مقالوه ،از
میان  ۵۰ترجمه بررسی شده ،به ذکر نمونههایی از هریک بسنده شد.
 -1-2-2-5ترجمه عبارت به حال

بیشتر ترجمهها به این نظر گرایش داشتهاند .از جمله:
مکارا :خداوند( ،با ایجادِ نظااِ واحدِ جوانِ هستی) گواهی میدهود کوه مابوودی جوز او
نیست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش( ،هرکداا بهگونهای بر این مطلب) گواهی مویدهنود؛ در
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 -2-2-5نمونه ترجمههای آیه دوم

حالی که (خداوند در تماا عالم) قیاا به عدالت دارد؛...
مشکینی :خداوند (از ازل به علم خود و پس از خلقت جوان به صنش خوود و سوپس بوه

2۶
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زبان انبیا و خرد و کتب آسمانی) در حالی که قیاا به عدالت دارد (و کارهایش بر پایوه عودل

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

استوار است) گواهی داد که مابودی جز او نیست ،و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز گوواهی
دادند؛ آری) جز او مابودی نیست... ،
انصاریان :خدا در حالیکه برپا دارنده عدل است مبا منطق وحی ،با نظاا مُوتقن آفورینش و
با زبان همه موجودات گواهی موی دهود کوه هویچ مابوودی جوز او نیسوت؛ و فرشوتگان و
صاحبان دانش نیز گواهی میدهند که هیچ مابودی جز او نیست؛...
گرمارودی :خداوند -که به دادگوری ایسوتاده اسوت -و فرشوتگان و دانشووران گوواهی
میدهند که :هیچ خدایی نیست جز او که پیروزمند فرزانه است.
 -2-2-2-5ترجمه عبارت به صفت برای منفی به «ال»

تاداد این گروه بسیار اندک هستند.
عدل ،جز او نیست؛ خداوندی که پیروزمند و حکیم است.
آیتی :اللَّه حکم کرد -و فرشتگان و دانشمندان نیز -که هیچ خدایی بر پای دارنوده عودل
جز او نیست ....
 -3-2-2-5ترجمه عبارت به مدح

طرفداران این نظر نیز کم تادادند.
فارسی :خدا گواهی داده است که مابودی جز او نیسوت و فرشوتگان و صواحبان دانوش
(دینشناسی) هم ،آن دادگستر که جز آن مقتدر حکیم مابودی نیست.

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-02

کاشف :خداوند حکم کرد و نیز فرشتگان و دانشمندان که هیچ خداونودگاری برپادارنوده

 -4-2-2-5ترجمه عبارت به صفت مقطوع

این توجیه ادبی در رتبه دوا استامال است.
نیست و قیاا به عدالت نموده ،هیچ مابودی جز او نیست ،توانا و حکیم است.
2۷
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ارفش :خدا و فرشتگان و اهل علم شوادت میدهند کوه خودا یکتاسوت و خودایی جوز او
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احسن التدیف :خدا (با ایجاد جوان مونظم) عیوان کورده ،مالئکوه و دانشووران گوواهی
دادهاند که مابودی جز او نیست و کارش بادل است ،خدایی جز او نیسوت ،توانوا و حکویم
است.
برزی :خداوند که برپادارندهی عدل است و فرشتگان و عالمان گوواهی میدهنود کوه بوه
راستی خدایی جز او نیست .آری جز او که توانای حکیم است ،هیچ خدایی نیست.
 -5-2-2-5مترجمانی که هیچ یک از وجوه ادبی را مبنا قرار ندادهاند

از میان  ۵۰ترجمه بررسی شده ،حدود چوار ترجمه از این نوع هستند .از جمله میتووان بوه
نمونههای زیر اشاره کرد.
در این ترجمه ،عبارت مذکور ،صفت مقطوع یا حال برای هو ترجمه شدهاست.
درستی است خدایی نیست ،و فرشتگان و دانشمندان نیز به یکتایی او گواهی دهنود؛ نیسوت
خدایی جز او که (بر همه چیز) توانا و داناست.
در این ترجمه ،عبارت مذکور ،خبر برای مبتدای اله در نظر گرفته شدهاست.
پور جوادی :خداوند گواهی داده است که مابوودی جوز او قوائم بوه دادگوری نیسوت و
فرشتگان و عالمان نیز گواهند .مابودی نیست جز خدای توانمند فرزانه.
در این ترجمه ،ترتیب اجزای جمله به شکلی تلییر یافته که دچوار تاقیود لفظوی شوده و
نمیتوان تشخی

داد کداا وجه ادبی موردنظر مترجم بوده است.

ثقفی تورانی :گواهی داد خدا که همانوا نیسوت خودائی مگور او و فرشوتگان و صواحبان
دانش که قیاا نموده به عدالت نیست خدائی مگر او که ارجمند درستکار است.
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الوی قمشهای :خدا به یکتایی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگوبان عودل و

در این ترجمه ،عبارت مذکور ،حال برای هو در الالهاالهو در نظر گرفته شدهاست.
آدینه وند :خداوند مبا ایجاد نظاا واحد جوان هستی گواهی میدهد که مابودی ،جوز او

2۸
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نیست و فرشتگان و صاحبان دانش مهرکداا بهگونهای گواهی میدهند ،که مخداونود قیواا
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به عدالت مدر عالم هستی دارد مو این عدالت نیز نشانه یگانگی ذات اوست .بنوابراین شوما
هم با آنها همصدا شوید و بگویید :مابودی ،جز او نیست که هم تواناست و هم حکیم.
 -3-2-5نقد ترجمهها

در نقد ترجمهها میتوان گفت:
 -1نظر غالب همان نظری است کوه «قائما بالقسط» را بوا توجوه بوه اختالفوات تفسویری
موجود در آن حال در نظر میگیرد.
 -2برخالق این قاعده که ترجمه باید متکی به نظری تفسیری باشد ،دیده میشود لزوموا
مترجمان از آرای تفسیری تبایت نکردهاند.
برخالق وجه ادبی چوارا که عبارت را صفت برای اهلل میداند ،مترجموان آن را صوفت
نشدهاست .بنابراین مترجم حتی به وجه ادبی هم اعتنای الزا را نداشتهاست.
 -3گویا برخی مترجمان خود را ملزا به پیروی از الگو یا قاعده خاصی در ترجموه ایون
آیه چه متکی به ادبیات ،چه مبتنی بر تفسیر ندانستهاند.
 -4چنین رویهای عامل تشتت در فوم آیه بهویژه برای کسانی است که با عورق قورآن و
ادبیات عرب یا هریک از آنها انسی ندارند.
بنابراین داشتن الگو و قواعدی مشخ

که بتوانود بوهصوورتی واضو و قواطش اسولوب

ترجمه صتی آیه را ترسیم کند و مسیر فوم عملی را فراهم سازد ضروری مینماید.
همانگونه که دیده شد چنین ضرورتی نه بهواسطه توجیوات ادبوی و نوه بوهواسوطه آرای
تفسیری حاصل میشود؛ چه هر دو مستنداتی هستند که یکی مربوط به عرفی زبانی اسوت و
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برای هو مانا کردهاند .این در حوالی ا سوت کوه چنوین وجووی در ادبیوات عورب نیوز بیوان

دیگری مربوط به فوم بشری از قرآن .در نتیجه تکیه گاهی الزا است که مبتنوی بور اسولوب
کالمی قرآن ،راه فوم صتی آیه را پیش رو قرار دهد و این تکیهگاه همان دید سواختاری بوه
در ارتباط با قرآن است.
2۹
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قرآن است .همان چیزی که حاصل دقت برای فوم چینش حکیمانه و دستور خوود خداونود

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -4-2-5ترجمه پیشنهادی براساس رویکرد ساختاری

تک تک آیات باید هدق سوره را تبیین کنند و هر آنچه در تتلیل ادبی ،تفسیری و ترجموه
آیه بیان میشود باید با این هدق همخوانی داشته باشد.
براساس غرض ،آیه موردنظر که درباره شوادت بر وحدانیت خدا از سوی خودا ،مالئکوه
و اولوالالم هر یک متناسب با شأن خود سخن گفته ،باید جایگاه خود را در تشویق و یواری
رسانی به خواننده سوره برای تداوا قیاا در راه خدا نشان دهد.
 -1بر اساس این آیه شوادت باید با شأنیت شاهد تناسب داشتهباشد.
 -2شأنیت شوادت مالئکه متناسب با تسبی و تقدیس آنوا و شأنیت اولووالالم متناسوب
با علم شوودی حاصل از رؤیت آیات آفاقی و انفسی است (طباطبایی ،13۹۰ ،ج .)11۵ :3تنووا
شأن خداوند حی قیوا است که بهواسطه قیامش به قسط در تدبیر اموور تموامی موجوودات،
 -3بنابراین قیاا به قسط نمیتواند متالق به جمش باشد؛ چراکه وقتی سخن از شوادت بوه
وحدانیت به میان میآید هر شاهدی بهواسطه آنچه بور آن قودرت دارد مویتوانود شووادت
بدهد و شوادت بهواسطه قیاا به قسط از آن قدرتمندی است که همه چیز قائم به او باشود و
چنین قدرتمندی تنوا خداست.
 -4همچنین است تناسب این عبارت با مفووا و مانوای حوال در ادبیوات عورب .حوال
رساننده مانای ذو التال در زمان وقوع فال است و بر تداوا آن وضایت مادامی که آن فاول
در حال وقوع است داللت دارد .بنابراین از آنجا که تنوا خداست که ازلوی و ابودی اسوت و
تمامی موجودات در قیاا خود مطلقواً وابسوته بوه قیواا خداونود بوه ذات خوویش هسوتند و
وحدانیت خدا از نظاا تدبیر امور یکپارچوه و هماهنوگ آنهوا فومیوده مویشوود ،پوس تنووا
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شاهد بر وحدانیت خویش باشد.

خداست که حالش در شوادت بر وحدانیت خویش ،قیواا بوه قسوط اسوت .بنوابراین نقوش
مناسب این کلمه که رساننده غرض سوره است ،نقش حال برای اهلل است.
شود میداند.
3۰
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بنابراین ترجمه درست ،تنوا ترجمهای ست که «قائما بالقسط» را حال مفورد بورای فاعول
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 -3-5آیه سوم
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 -1-3-5آرای تفسیری در نمونه سوم

در این آیه عمده مفسران مصداق اسالا را همان دین پیامبر خاتم دانستهاند .چه آنوان کوه بوه
همراستایی مانای این واگه با اسالا به عنوان دین پیامبر خاتم و منتصر سواختن مصوداق آن
به دین اسالا اشاره کردهاند و چه آنان که تفسیر آن را صرفاً به مصوداق ویوژه اسوالا (دیون
پیامبر خاتم) دانستهاند( .ابن عاشور ،142۰ ،ج4۶ :3؛ طباطبوایی ،13۹۰ ،ج121 :3؛ طالقوانی،13۶2 ،
ج۵3 :۵؛ فضوول اهلل ،141۹ ،ج2۷4 :۵؛ حوووی ،1424 ،ج۷2۵ :2؛ حسووینی هموودانی ،14۰4 ،ج3۶ :3؛

دسته دیگر ،نواندیشان هستند که در آثار خود سای کردهاند مستند به نظور مفسورانی کوه
مانای للوی و خاص اسالا را همراستا دانستهاند و البته بوا نقول نواق

نظور ایون مفسوران

برداشتی از آیه ارائه دهند که کثرت گرایوی دینوی از آن اسوتنباط شوود (بازرگوان۵2 :13۵۰ ،؛

سروش ،23۶ :13۷2 ،همو.)2۷ :13۸۰ ،
 -2-3-5نمونه ترجمههای آیه سوم
 -1-2-3-5ترجمههایی که اسالم را دین پیامبر خاتم میدانند

آدینه وند :همانا دین در نزد خدا آیین اسالا است ...
آیتی :هر آینه دین در نزد خدا دین اسالا است ...
الوی قمشهای :همانا دین (پسندیده) نزد خدا آیین اسالا است ...
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شتاته ،1421 ،ج۵41 :2؛ حجازی ،1413 ،ج.)21۶ :1

انصاریان :مسلماً دینِ (واقاى که همه پیامبرانْ مُبلاغ آن بودند) نزد خدا اسالا است ...
بروجردی :همانا دین پسندیده نزد خدا آئین اسالا است ...

31
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 -2-2-3-5ترجمههای اسالم را به معنای لغوی برگرداندهاند

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

فرقان :بى گمان ،دین (اطاعت راستین) نزد خدا همان اسالا (تسلیم شایسته و بایسوته در
برابر او) است ...
حجه التفاسیر :البته «دین» نزد خدا «اسالا» است (یانى دربست ،تسلیم خدا شدن) ...
سراج :دین نزد خدا تنوا اسالا است (یانى تسلیم شدن به دستورات الوى) ...
مرکز فرهنگ و ماارق قرآن :همانا حقیقت دین در نزد خدا تسولیم بوودن (در برابور او)
است ...
 -3-2-3-5ترجمههایی که به همراستایی دو معنا اشاره کردهاند

جوامش الجامش :دین در نزد خدا اسالا (و تسلیم در برابر حق) است ...
حجتی :دین در نزد خدا ،اسالا و تسلیم در برابر حق است ...
فروفرستاده است ...
کاویانپور :دین (کامل و استوار) در پیشگاه خدا ،همانا اسوالا (و تسولیم در برابور حوق)
است ...
 -3-3-5نقد ترجمهها

دسته اول مترجمان بر اساس عرق رایج در فوم مانای کلمه اسالا در ایون آیوه ایون واگه را
منتصر در مصداق مشوور و اصلی آن دانستهاند.
دسته دوم هریک به نتوی بر مانای للوی واگه تأکید کردهاند .البته باید گفت این تأکیود
گرچه باعف شده مانای آیه متدود به مانای للوی شوند ،اما این تأکید به ایون مانوا نیسوت
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صفوی :دین نزد خدا تسلیم شدن در برابر او و پذیرفتن احکواا و حقوایقى اسوت کوه او

که نظریه شمولگرایان را مبنا قرار دادهاند .بلکه بر اساس اصول بدیوی فوم اینکوه مخاطوب
از این واگه دین اسالا را بفومد بدیوی دانسته ،برای همین بور مانوای للووی در گوذر زموان
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مورد غفلت مخاطب واقش شده ،تأکید کردهاند.

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

دسته سوم سای کردهاند هم به مانای للوی و هم به مصداق اتم این واگه را بیوان کننود.
این دسته واض ترین تابیر را ارائه کرده ،امکان هور گونوه سووء اسوتفاده را بور دگراندیشوان
بستهاند.
 -4-3-5ترجمه پیشنهادی براساس رویکرد ساختاری

بر اساس غرض سوره ،مانای اسالا در این آیه باید به گونهای باشد که دعوت مسلمانان بوه
حفظ وحدت بر متور ولی الوی و کتاب وحی برای حفظ نظاا دینی در مقابول توطئوههوای
دشمنان دین مانا پیدا کند .این موم در صورتی تأمین میشود که هم مسلمانان در برابر اوامور
الوی تسلیم باشند و اسالا را به عنوان دین مرضی خداوند وجودان کورده و از صومیم قلوب
پذیرفته باشند و هم مصداق آن را دین پیامبر خاتم بدانند؛ چرا که این آیات در عصری نوازل
مربوط به اعصار پیشین است ،بیاساس است.
بر اساس خط موضوعی اسالا نیز همین مانا تأیید میشود .بر اسواس آیوه  ، ۸۵کسوانی
که از روی آگاهی و اختیار دین دیگری غیر از اسالا دارند ،انتخابشان مورد پوذیرش خودا
نیست و در آخرت در زمره خاسران هستند .بر اساس آیه  ،2۰اهول کتواب بور سور دیون بوا
پیامبر خاتم به متاجه برخاستهاند باید بدانند پیامبر در مقابول خودا از عموق جوان اسوالا را
پذیرفتهاست.
پس صراحتاً فومیده میشود که مصداق دین در این آیات همان دین خاتم اسوت و ایون
دین به واسطه پذیرش قلبی آن از سوی انسانها متقق میشوود .بوه هموین جووت ترجموه
مورد تأیید ساختار ترجمههای دسته سوا است.
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شده که کاملترین دین نازل شده و دیگر پس از آمدن این دین ،مدعای کامل بودن دینی کوه

 -6نتیجه گیری
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بررسیهای انجاا شده نشان داد:

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -1در نقد ترجمهها ،اصوال وجود شاخ

هایی ،فارغ از شاخ

هوای بورون متنوی کوه

بتوانند در هماهنگی با متن خود قرآن ،درستی یا نادرستی ترجمهها را نشان بدهند ضوروری
است.
 -2اگر برای سنجش سخنان منتسب به ماصوا باید صتت و سقم آن از طریوق عرضوه
به قرآن سنجیده شود ،بسیار بدیوی است که سخنان غیرماصوا چه تفسیر و چه ترجمه بایود
در ترازوی قرآن قرار گیرد تا درستی یا نادرستی آن فومیده شود.
 -3مسیر صتی کشف راهی است که بتواند بوره برداری عملی از اصل عرضه به قورآن
را میسر سازد .این موم با فوم سازه هندسی سورههای قرآن حاصل میگردد؛ چرا که تالشوی
است در جوت فوم نظاامندی سورهها که حاصول اصوالح و تکمیول توالشهوای تفسویری
گذشته است .در این سبک به آیات و واگگان هر سوره به عنوان اجزای سازهای هدفمند کوه
 -4از خروجیهای این رویکرد ،دستیابی به شاخ

هایی درون متنی برای نقد تفاسویر

است .از آنجا که مبنای ترجمه ،نظر تفسیری است ،میتوان با این روش بوه نقود ترجموههوا
پرداخت .با این الگو ،ضاف ترجمههایی که با سواختار سووره هومخووانی ندارنود و قووت
ترجمههای همراستا با ساختار مشخ

میشود و مالکی واحد برای تتلیل و نقد آنها پیودا

میشود.
 -۵این شاخصه واحد ،ضرورت همخوانی نظر مفسر و در نتیجه مترجم با غرض اصولی
سوره و جایگاه آیه مدنظر در سازه سوره است .پس هر نظر تفسیری یا ترجمه ذیل هور آیوه
که با غرض سوره و جایگاه آیه در این ساختار هماهنگی نداشته باشد مقبول نیست.
 -۶با این رویکرد ممکن است نظر تفسیری یوا ترجموهای ،نکواتی را -گرچوه درسوت-
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حول متوری واحد چیده شدهاند تا متدبر را به آن هدق برسانند نگریسته میشود.

اضافه بر ساختار بیان کرده باشد یا از ذکر آنچه ضروری است غفلت ورزیده باشد یا اینکوه
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نکاتی را جابجا مطرح کرده باشد .به عبارت دیگر سه نوع اشکال زیادهگویی ،کوم گوویی یوا

بازخوانی نقد ترجمههای قرآن بر اساس نگرش ساختاری به سوره  _______ ...انسیه برومندپور و محمدحسین برومند

جابجاگویی داشته باشد .صورت ناآگاهانه این خطاها زمینهساز تتریوف و صوورت آگاهانوه
آن همان تتریف قرآن کریم است.
 -۷درباره آیه  ، ۷ترجمهای صتی است که تأویل را منتصر به خدا دانسوته و پیوامبر و
اهل بیت ایشان را در زمره راسخان در علوم نمویدانود ...( .و تأویول آن را کسوی جوز خودا
نمویدانوود ،در حالیکووه راسووخان در علوم (علمووای دیوون و نووه پیوامبر و اهوول بیووت ایشووان)
میگویند)...
 -۸درباره آیه  ،1۸ترجمهای صتی است که «قائما بالقسط» را حال مفورد بورای «اهلل» در
«شود اهلل» میداند .در این میان بوترین ترجمه را علی مشکینی ارائه کردهاست.
 -۹دربوواره آیووه  ،1۹ترجمووه صووتی ترجمووهای اسووت کووه در ترجمووه واگه اسووالا بووه
همراستایی مانای للوی این واگه و مانای اختصاصی آن به عنوان دیون پیوامبر خواتم توجوه
فروفرستاده است )...

 -7پینوشت
 -1در بررسیهای انجاا شده در منابش تاریفی برای شبکه موضوعات یک سوره بدست نیامد.
تنوا در مقاله شبکه مانایی موضوعات قرآن تالیف متمد خامه گر ،تاریفی تقریبوی بورای شوبکه مانوایی
موضوع در تماا قرآن ارائه شده است که به شرح زیر میباشد«:نمایش روابط درونی و بیرونوی یوک موضووع
در تماا قرآن» (خامهگر)2۶۹ :13۸۶ ،
 -2عالمه طباطبایی غرض سوره را «دعوت مؤمنین به کلمه توحید به منظور یکپارچه شدن بورای مقابلوه
با دشمنان دین اسالا – یوودیان و نصرانیان و مشرکان -و تتمل سختیهای این مسیر» مویدانود( .طباطبوایی،
،141۷ج )4 :3
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داشتهاست( .دین نزد خدا تسلیم شدن در برابر او و پذیرفتن احکاا و حقوایقى اسوت کوه او

 -8منابع
 -1آدینهوند لرستانی ،متمد رضا ،کلمة اهلل الالیا ،چ ،1توران :نشر اسوه13۷۷( ،ش).
3۵
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*قرآن کریم

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -2آیتی ،عبد المتمد ،ترجمه قرآن (آیتی) ،چ ،4توران :انتشارات سروش13۷4( ،ش).
 -3ابن عاشور ،متمد طاهر ،التتریر و التنویر الماروق بتفسیر ابون عاشوور ،چ ،1بیوروت :مؤسسوه
التاریخ الاربی142۰( ،ق).
 -4ابن عطیه اندلسی ،عبد التق بن غالب ،المترر الوجیز فی تفسیر الکتاب الازیز ،چ ،1بیوروت :دار
الکتب الالمیه1422( ،ق).
 -۵استاد ولی ،حسین« ،للزشگاههای ترجمه قرآن کریم» ،بینات ،شماره 13۷3( ،4ش).
 -۶اسماعیلی صدر آبادی ،مودی ،برومند ،متمد حسین ،جودوی ،امیر« ،خطوط اصولی ارتبواطی در
سوره بقره» ،فصلنامه علمی -پژوهشی تتقیقات علووا قورآن و حودیف دانشوگاه الزهورا ،شوماره ،3
(13۹۶ش).
 -۷ارفش ،کاظم ،ترجمه قرآن (ارفش) ،چ ،1توران :نشر فیض کاشانی13۸1( ،ش).
 -۹انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن (انصاریان) ،چ ،1قم :نشر اسوه13۸3( ،ش).
 -1۰بازرگان ،مودی ،دین و تمدن ،توران ،انتشارات باثت13۵۰( ،ش).
 -11برزی ،اصلر ،ترجمه قرآن و نکات نتوی آن (برزی) ،چ ،1توران :بنیاد قرآن13۸2( ،ش).
 -12بروجردی ،متمد ابراهیم ،ترجمه قرآن (بروجردی) ،چ ،۶توران :کتابخانه صدر13۶۶( ،ش).
 -13برومندپور ،انسیه ،شبکه ارتباطی سوره آل عمران و نقدی بر آراء مفسوران ،یوزد :دانشوگاه یوزد،
(14۰۰ش).
 -14بالغی ،عبدالتجت ،حجه التفاسیر و بالغ اإلکسیر ،چ ،1قم :چاپخانه حکمت13۸۶( ،ش).
 -1۵بی آزار شیرازی ،عبدالکریم ،تفسیر الکاشف ،ترجمه :حجتی ،متمد باقر ،چ ،1توران :دفتر نشور
فرهنگ اسالمی13۷2( ،ش).
 -1۶پور جوادی ،کاظم ،ترجمه قورآن (پوور جووادی) ،چ ،1تووران :بنیواد دائورل الماوارق اسوالمی،
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 -۸الوی قمشهای ،ترجمه قرآن (الوی قمشهای) ،چ ،2قم :نشر فاطمة الزهراء13۸۰( ،ش).

(1414ق).
 -1۷ثقفی تورانی ،متمد ،روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ،چ ،1توران :نشر برهان13۹۸( ،ش).
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.1.5

3۶
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 -1۸حاجی خانی ،علی ،عباسی ،صادق ،برومندپور ،انسیه« ،مقایسه تتلیلی روش عالمه طباطبایی بوا
مفسران روایی در تاامل با روایات تفسیری (بررسی موردی متکم و متشابه ذیل آیه  ۷آل عموران)»،
اندیشه عالمه طباطبایی ،شماره 13۹۵( ،۵ش).
 -1۹حسینی همدانی ،متمد ،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،چ ،1توران :انتشارات لطفی14۰4( ،ق).
 -2۰حجازی ،متمد متمود ،التفسیر الواض  ،چ ،1۰بیروت :دار الجیل1413( ،ق).
 -21حجتی ،مودی ،گلی از بوستان خدا (ترجمه قرآن) ،چ ،۶قم :نشر بخشایش13۸4( ،ش).
 -22حوی ،ساید؛ االساس فی التفسیر ،چ ،3قاهره :دار السالا لطباعة1۹1۹( ،ق).
 -23خامه گر ،متمد ،ساختار هندسی سورههای قرآن ،چ ،2توران :شرکت چاپ و نشر بوین الملول،
وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر13۸۶( ،ش).
« ،----------- -24در آمدی بر تفسیر ساختاری قرآن» ،علووا قورآن و حودیف ،پوژوهشهوای
« ،----------- -2۵شووبکه مانووایی موضوووعات قوورآن» ،پووژوهشهووای قرآنووی ،شووماره ،۶2-۶3
(13۸۹ش).
 ،----------- -2۶مجموعه کامل ساختار سورههای قرآن کریم ،چ ،3قم :مؤسسه فرهنگی قورآن
و عترت نور الثقلین ،نشر آیه نور13۹2( ،ش).
 -2۷دروزه ،متمد عزة ،التفسیر التدیف :ترتیوب السوور حسوب النوزول ،چ ،2بیوروت :دار اللورب
االسالمی1421( ،ق).
 -2۸ذوقی ،امیر« ،نگرهای جدید درباره انسجاا متنوی سوورههوای قورآن کوریم» ،مطالاوات قورآن و
حدیف ،شماره 13۹2( ،2ش).
 -2۹روحی برندق ،کاوس ،عباسی ،صادق ،برومندپور ،انسویه« ،ارزیوابی دیودگاه مفسوران در تایوین
مصداق «رجال اعراق» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسویری» ،مطالاوات قورآن و حودیف،
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قرآنی ،شماره  3۰و 13۸1( ،2۹ش).

شماره 13۹۷( ،2ش).
 -3۰راغب اصفوانی ،متمد بن حسین ،مفردات سلفاظ قرآن کریم ،چ ،1بیوروت :دار الشااییة ،چواپ

3۷
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1412( ،1ق).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -31رشید رضا ،متمد ،تفسیر القرآن التکیم الشویر بتفسیر المنار ،چ ،1بیوروت :ناشور دار المعرفاة،
(1414ق).
 -32زمخشری ،متمود بن عمر ،الکشاق عن حقائق غوامض التنزیل و عیوون افقاویول فوی وجووه
التأویل ،چ ،3بیروت :دار الکتب الاربی14۰۷( ،ق).
 -33ساجدی ،اکبر« ،نقد و بررسی ترجمههای آیه هفتم سوره آلعمران با تاکیود بور نقوش «واو» در
«والراسخون فی الالم»» ،دو فصلنامه تفسیر پژوهی ،شماره 13۹۷( ،۹ش).
 -34سراج ،رضا ،ترجمه قرآن (سراج) ،چ ،1توران :سازمان چاپ دانشگاه13۹۰( ،ش).
 -3۵سروش ،عبدالکریم ،فربهتر از ایدئولوگی ،چ ،1توران :مؤسسه فرهنگی صراط13۷2( ،ش).
 -3۶سلطان علی شاه ،سلطان متمد بن حیدر ،بیان السعادة فی مقامات العبادة ،چ ،2بیروت :یؤسساة
افعلمی للمطبوعات14۰۸( ،ق).
اهلل مرعشی نجفی14۰4( ،ق).
 -3۸شاذلی ،سید بن قطب بن ابراهیم ،التصویر الفنی فی لقورآن الکوریم ،چ ،1بیوروت :دار الشوروق،
(1412ق).
 ،------------------------ -3۹فی ظالل القرآن ،چ ،3۵بیروت :دار الشروق1412( ،ق).
 -4۰شتاته ،عبد اهلل متمود ،اهداق کل سورة و مقاصدها ،ترجمه :حجتوی ،متمود بواقر ،ط ،2قوم:
نشر فرهنگ اسالمی13۶۹( ،ش).
 ،---------------- -41درآمدی به تتقیق در اهداق و مقاصد سوره هوای قورآن کوریم ،چ،2
قم :دفتر نشر فرهنگ اسالمی13۷4( ،ش).
 -42شیرودی ،مرتضی« ،دین گریزان عصر نبوی» ،رواق اندیشه ،شماره 13۸4( ،4۶ش).
 -43صادقی تورانی ،متمد ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،چ ،2قوم :انتشوارات فرهنوگ اسوالمی،
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 -3۷سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور ،چ ،1قم :کتابخانه عمومی آیوت

(13۶۵ش).
 ،----------- -44ترجمان فرقان :تفسیر مختصر قرآن کریم ،چ ،1قم :نشر شکرانه13۸۸( ،ش).
 -4۶طالقانی ،متمود ،پرتوی از قرآن ،چ ،4توران :شرکت سوامی انتشار13۶2( ،ش).
3۸
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 -4۵صفوی ،متمد رضا ،ترجمه قرآن بر اساس المیزان ،چ ،1قم :دفتر نشر ماارق13۸۸( ،ش).
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 -4۷طباطبایی ،سید متمد حسین ،المیزان فوی تفسویر القورآن ،چ ،2قوم :دفتور انتشوارات اسوالمی،
(141۷ق).
 -4۸طنطاوی ،متمد سید ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،چ ،1مصر :نهضة مصر1۹۹۷( ،ا).
 -4۹طوسی ،متمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،چ ،1بیروت :دار احیاء التراث الاربی( ،بیتا).
 -۵۰طیب ،عبد التسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،چ ،2توران :نشر اسالا13۶۹( ،ش).
 -۵1فخر رازی ،متمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،چ ،3بیروت :دار احیاء التراث الاربی142۰( ،ق).
 -۵2فراء ،یتیی بن زیاد ،ماانی القرآن ،چ ،2قاهره :الهیئة المصریة العایة للکتاب1۹۸۰( ،ا).
 -۵3فضل اهلل ،متمد حسین ،من وحی القرآن ،چ ،1بیروت :دار المالک141۹( ،ق).
 -۵4قرائتی ،متسن ،تفسیر نور ،چ ،1توران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن13۸۸( ،ش).
 -۵۵قرشی بنابی ،علی اکبر ،احسن التدیف ،چ ،2توران :بنیاد باثت ،مرکز چاپ و نشر13۷۵( ،ش).
 -۵۷مرکز فرهنگ و ماارق قرآن ،ترجمه قرآن ،چ ،1قم :بوستان کتاب13۸۵( ،ش).
 -۵۸مکارا شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چ ،1۰توران :دار الکتب اإلسالمیه1421( ،ق).
 -۵۹مودنی ،متموود« ،المجتمووش اإلسووالمی کمووا تنظمووه سووورل النسوواء» ،منبوور اإلسووالا ،شووماره ،1۰
(13۹4ش).
 -۶۰ملنیه ،متمد جواد ،ترجمه تفسویر کاشوف ،ترجموه :دانوش ،موسوی چ ،1قوم :بوسوتان کتواب،
(13۷۸ش).
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 -۵۶مجلسی ،متمد باقر ،بتار افنوار ( ،)111چ ،1بیروت :دار إحیاء التراث الاربی14۰3( ،ق).
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