
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
  

  ميبدي در ترجمة قرآنسبك ادبي عرفاني 
  ) 97 - 110 ص(

  
  1فريده داوودي مقدم

  2/3/90:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي

  :چكيده
ميبدي در حوزة ترجمه و اثر گرانقدر ابوالفضل رشيد الدين  عدة االبراركشف االسرار و 

خصوص تفسير عرفاني قرآن است كه اغلب پژوهشها در باب اين اثر بيشتر حول تفسير، ب
كه بخش اول كشف االسـرار ترجمـه اي زيبـا از    حور بخش سوم كتاب ميچرخد، حال آنم

اين نوشتار به تحليـل  . ه كمتر مورد توجه قرار گرفته استقرآني است ك هاي هآيات و واژ
ـ   ه ترجمة ميبدي در سه محور زبان و فكر و ادب ميپردازد و بر آن است كه نشان دهـد ك

خويش اسـتفاده كـرده ،   ةهايي چون لسان التنزيل در ترجمكه ميبدي از كتابعالوه بر اين
از رهگذر . ات نيز دخيل كرده استخالقيت نگاه شاعرانه و عارفانة خويش را در ترجمة آي
فارسي معادل لغـات عربـي    هاي هاين پژوهش در مييابيم كه ميبدي نه تنها به انتخاب واژ

ـ     هاي پنهان معنايي  دست ميزند بلكه به اليه داري آنها نيـز نظـر دارد و بـا رعايـت امانت
  .هاي صوفيانه و ادبي خويش را در بافت كالم به كار ميگيرد انديشه

  
  :ت كليديكلما

  .سبك ادبي، ترجمه، قرآن، ميبدي، كشف االسرار

                                                 
 fdavoudy@gmail.com استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شاهد - 1
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  :مقدمه
ترجمه و تفسير قرآن در طول فرهنگ و تمدن ايران بعد از اسالم ، همواره يكي از علـوم  

انديشمندان اين مرز و بوم ضمن فراگيـري كامـل   . شايان توجه دانشمندان ايراني بوده است
هم ، سعي وافري در ترجمة فارسي قرآن و تفسير زبان عربي براي دست يازيدن به اين امر م

آن داشته اند سعي گرانقدر گروهي از دانشمندان خراسان و ماوراء النهر در ترجمـة تفسـير   
كبير محمد بن جرير طبري و نگارش ترجمه و تفسـير هـاي ارزشـمند بـه فارسـي توسـط       

هي آشـكار بـر كوشـش    ابوالفضل رشيد الدين ميبدي و شيخ ابوالفتوح رازي در اين باب گوا
  .هاي بي دريغ محققان قرآن پژوه است

بحث دربارة مفردات الفاظ قرآن و شرح و تفسير آن نيز هر چند به وسيلة ايرانياني مانند 
ن قتيبه دينوري و راغب اصفهاني در زبان عربي به كمال خود رسيد ، در زبان فارسي هـم  با

  .آن تأليف شد  پيشرفت فراواني كرد و كتابهاي بسياري دربارة
يكي از كتابهاي قابل توجه در اين مقوله ، لسان التنزيل تـأليف قـرن چهـارم يـا پـنجم      
هجريست كه در آن لغات مفرد و مركب قرآن به فارسي روان ترجمه و در برخي موارد شرح 

فارسي زيبا و اصيلي استفاده كرده  لغاتشده است و مؤلف كتاب براي ترجمة لغات عربي از 
به نظر ميرسد كه يكي از منابع قابل دسـترس و مـورد توجـه ابوالفضـل ميبـدي در       است و

  . ترجمة قرآن در كشف االسرار ، در بخش النوبه االولي بوده است
االبـرار ابوالفضـل    ةچنانكه ميدانيم در تـاريخ ادب فارسـي دربـارة كشـف االسـرار و عـد      

ها در باب اين لب پژوهشها و تحليلاما اغ. ار گفته شده استهاي بسيسخن رشيدالدين ميبدي
اثر گرانقدر بيشتر حول محور تفسير عرفاني ميبدي از قرآن يعني النوبـه الثالثـه ميگـردد و    
كمتر پژوهشي به بررسي چگونگي ترجمة ميبدي چه در باب مفردات و لغات قرآن و چه در 

  . زمينة ترجمة كمي آيات پرداخته است
يد بر گفتـار پيشـينيان در حـوزة لغـت سـازي ميبـدي       در اين نوشتار ضمن اثبات و تأك

هاي ديگر اين اثر در ترجمة آيات بررسي مـي شـود و برخـي شاخصـه هـاي       برخي از جنبه
كتـه كـه بـراي مطالعـة     بـا بيـان ايـن ن   . سبكي اين كتاب در حوزة ترجمه آورده   مي شود 

  .تر ، ترجمة سورة يوسف انتخاب و تحليل شده استموردي و دقيق
از پرداختن به متن ترجمه در سه محور زبان و فكر و ادبيات ، آنچنـان كـه مرسـوم    قبل 

       نظـر ميرسـد در حـوزة    است ، ذكـر ايـن نكتـه ضروريسـت كـه ب     پژوهشهاي سبك شناسي 
  .سازي ميبدي به لسان التنزيل ، كه ذكر آن قبال رفت ، نظر داشته است واژه

ان ضـروري بـه نظـر نميرسـد و     چنـد  مشـترك ايـن دو اثـر    لغـات در اين پژوهش ذكر 
توانند به كتاب ارزشمند لسان التنزيل و بخـش لغـات و تعبيـرات فارسـي آن     خوانندگان مي
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هـاي  بيشتر در اينجا به آن پرداخته ميشـود طـرح و تحليـل خالقيت   آنچه كه . مراجعه كنند
ن نوشـتار  باشد كـه در پايـان ايـ   اين كتاب و آثاري از اين دست مي گيري از ميبدي در بهره
شترك آيات با تحليل تفاوت ديـدگاههاي مؤلـف ايـن دو اثـر     و معاني م ها هبرخي از اين واژ

  .شود كه خود گامي در راستاي تبيين هدف مقاله ميباشدآورده مي
  

  : تحليل متن ترجمة سورة يوسف در سطح زباني
  :ها  شناسي واژه بررسي لغوي يا سبك

وبه االولي به آسـاني در مييـابيم كـه ميبـدي سـعي      با نگاهي كلي به ترجمة آيات در الن
كرده است ترجمه اي تحت اللفظي و بسيار دقيق از آيات قرآن داشته باشد و در بسـياري از  
موارد در برابر هر كلمة عربي يك كلمة رسا و بجاي فارسي قرار ميدهد آنگونه كه هم جانب 

ضـمن  . ه به نمايش گذاشـته شـود  امانت رعايت شود و هم كارآيي زبان فارسي در اين عرص
اينكه استفاده از لغات و كلمات فارسي قديم ، قابليت تحليل ايـن مـتن را از ديـدگاه كهـن     

. شودر جاي خود به اين امر پرداخته ميگرايي و هدف مورد نظر آن امكان پذير ميسازدكه د
 لغـات اب نكته جالب توجه در بررسي ترجمة لغات اين است كه ميبـدي نـه تنهـا بـه انتخـ     

ن نيز نظر دارد و فارسي معادل لغات عربي دست ميزند بلكه به اليه هاي پنهان معنايي واژگا
دبي و بطوريكه اين انتخاب در داخل منظومة ا. داري به اين انتخاب  ميپردازد با رعايت امانت

در هـا   شناسي واژه اگر چه تحليل لغوي و سبك. دار يافته استعرفاني تفكر او حضوري معنا
بحث است اما مـا در اينجـا بـه تحليـل لغـات بيشـتر از ايـن نگـاه         محورهاي گوناگون قابل 

  :ميپردازيم 
مـي آورد   »فراخ بخشايش«در بسم اهللا الرحمن الرحيم ،  »رحمان«ميبدي معادل كلمة 

    . كه ضمن ساخت تركيبي زيبا و فارسي به رحمت عام خدا بـر همـة موجـودات اشـاره دارد    
  )1، ص  5ج(

  : 1در ترجمة آيات در آية 
ها معني ميكند و مبين را پيداكننـدة حـق از   آيات را آيت »الر تلك آيات الكتاب المبين«
با مقايسة ترجمة اين لغـات  ) . همان(اين آيت ها نامه ايست پيدا كنندة حق از باطل : باطل 

نيسـت بلكـه    هدر آيات ديگر همين سوره در مييابيم كه هدف ميبدي تنها ترجمة صرف واژ
ضمن در نظر گرفتن وجوه مختلف معني لغات بستر معني آيه را نيز در نظـر دارد كـه ايـن    

، آيـات را شـگفتها معنـي      7مثال در آية . مسأله از نكات بديع و زيباي ترجمة ميبدي است
در يوسف و برادران او و در قصص ايشان : لقدكان في يوسف و اخوته آيات للسائلين : ميكند 
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همچنين كلمة مبـين را در آيـات ديگـر آشـكارا     ) . 2همان، ص(تها است پرسندگان را شگف
ديو مردم را دشمني است :  ان الشيطان عدو مبين: مي آورد  5چنانكه در آية . معني ميكند

پدر ما در مهر اين دو برادر در ضاللي است : ان أبانالفي ضالل مبين : ...  8آشكارا  يا در آية 
نظر ميرسد ميبدي در ترجمة كلمات به سياق كالم توجه كامل كه ب )13ان، صهم. (آشكارا
ها و مبين را آشكارا معنـي ميكـرد، مفيـد فايـده     كه اگر در آية اول آيات را شگفتيچنان. دارد

نكتة . نبود و در ترجمة اين لغات در آيات ديگر نيز همچنين اين معناداني رعايت شده است
دانـد و در  با اينكه معادل فارسـي لغـات را مي  ه مترجم اين آيات قابل توجه ديگر آن است ك

چنانكه در آيات گوناگون براي اهللا . متن به كار ميبرد اما گاه اصرار بر آوردن لغت عربي دارد
اهللا دانا بود بـه هـر   : و اهللا عليم بما يفعلون :  19كلمه خدا نمي آورد، به عنوان نمونه در آية 

اهللا غلبه كرد و خواست او در كار يوسف بـود  : اهللا غالب علي امره :  21در آية . چه ميكردند
. يا اهللا آن خداي يگانه و همه را شـكننده و كـم آرنـده   : ام اهللا الواحد القهار :   39يا در آية 

قـال معـاذ   : 23به عنوان نمونه در آيه  : ولي در بسياري از موارد در ترجمة اهللا خدا مي آورد
مـي   37فت بازداشت خواست و زينهار خواست من به خداي اسـت و در آيـة   يوسف گ: اهللا 

كه بنه ميگروند به خـداي و بـه روز پسـين    : ال يؤمنون باهللا و هم باالخره هم كافرون : آورد 
  ) 62ص همان،( .كافرند

با تأمل در اين آيات در مييابيم كه هر جا واژة اهللا معناي عـام و فراگيرتـري دارد ماننـد    
اما در مواردي كه بعد از اهللا صـفتي از  . اهللا را خدا معني ميكند ... اهللا يا ايمان به اهللا و معاذ 

صفات خداوند آمده است، اهللا را به همين صورت مي آورد كه به نظر ميرسد قصد وي تكريم 
چنانكـه در آيـات گذشـته بعـد از اهللا سـه      . و تعظيم اين كلمه با توجه به فحواي كالم است

 نكته ديگر اينكه در مواردي كه اهللا بـا . عليم ، واحد و غالب آورده شده است: اوند صفت خد
:  95شود هم اهللا را خدا معني مي كنـد چنانكـه درآيـة    باي حرف جر يا تاي قسم آورده مي
    . اي به خداي كه تـو هـم بـر آن محنـت ديرينـه     : گفتند : قالوا تاهللا انك لفي ضاللك القديم 

  )133همان، ص (
در همين آيه ميبدي ضالل را محنت معني ميكند كه نوع ترجمة همين كلمه و قديم به 

اما ميبينيم كه براي همـين  . ديرينه كالم را از گونة نثر خارج و به حوزة شعر نزديك ميكند
دقت شود با توجه به معنا و سير داستان بهترين معادل در .، ضالل مي آورد  8كلمه در آية 

بـوي يوسـف را   : ، يعقوب ميگويـد  آنجا كه در پايان داستان. ين كلمات استهم 95و  8آية 
شود كه اين به سبب محنت ديرينه است كه بر تو عارض شده است ميشنوم و به او گفته مي

  . نه به دليل ضالل و گمراهي



                                               

  101/سبك ادبي عرفاني  ميبدي در ترجمة قرآن

 

 

نزد صوفيه رنج عاشق را : در كشاف اصطالحات الفنون دربارة معني محنت آمد است كه 
در نظر گرفتن اين معني در مي يابيم كه نگاه و تفكـر عارفانـة ميبـدي بـر النوبـه       با. گويند

االولي نيز پرتو افكن است و ترجمة آيات در اين بخش از ديدگاه اديبانه و صـوفيانة وي نيـز   
  )به نقل از دهخدا . ( قابل تحليل و بررسي است

. به اين پيام كه داديم به تـو  :يك حينا البما او:  3پيغام در آية  همچنين ترجمة وحي به
كلمة پيغام نوعي . آيد داند كه از طرف خداوند بر دل بنده فرود ميميبدي وحي را پيامي مي

دهندة نگرش عرفا به ارتباط دگار و بنده را به ذهن متبادر ميكند كه نشانصميميت بين پرور
غام به جاي وحي و الهام در واقع خوانندة اين ترجمه با ديدن كلمة پي. خداوند و انسان است

  .تكلفتر بين رب و بنده دست مييابد تر و بي به ارتباطي ساده
، انتخـابي كـامال    50و  28و  5براي كلمة كيد در آية  »ساز بد«همچنين انتخاب معني 

در منتهي االرب و آنندراج در معني كيد، آهنگ نمودن آورده شـده اسـت و در   . ادبي است 
كيـد بـه سـاژكژان      52در آيـة  . با ترجمة ميبدي همـاهنگي دارد   دهخدا بدسگاليدن ، كه

،  102در آيـة  .  كژانزسا اهللا تعالي نبرد: ان اهللا اليهدي كيد الخائنين : ترجمه شده است 
  . ساختندوآن سازبد خويش مي: وهم يمكرون  : كند مكر را نيز به ساز بد ترجمه مي

: گويـد  آنجا كه حضـرت يوسـف مي  . ميكند كيد را كوشيدن بد معني 34و 33اما در آية 
دانـي از مـن   دان دوسترست به من آنچه ايشان ميخوانند مرا با آن و اگـر بنگر خداوند من زن

 34در آيـة  . بـه ايشـان گـرايم    »هن و اال تصـرف منـي كيـد    «اين كوشيدن ايشان به بدي 
  . »هن عنه كيدفصرف  «بگردانيد از او آن كوشش بد ايشان : دهد يخداوند او را پاسخ م

سـاز و   با تأمل در بستر معناي آيات در كاربرد اين كلمه دريافته ميشود آنجايي كه كيد
شود ، جايي است كه لزوما اين عمل تحقق نيافته است و اگر هم آهنگ و انديشة بد معنا مي

هـن  اما اضافه شدن كيد به ضمير . تحقق يابد ، آورده ميشود كه اهللا ال يهدي كيد الخائنين 
كند كه اين عمل و كوشش زشت در معناي كوشيدن بد اينچنين القا ميدر فضاي داستان و 

حد انديشه و آهنگ نيست و عملي است كه انجام گرفته است و اشاره دارد به كيد زليخـا و  
  . ديگر زنان مصر كه در آيات قبل از اين آيات روي داده است

  
  :مختلف براي ترجمه يك كلمه هاي هواژ
. مختلف براي ترجمة يـك واژه اسـت   لغاتهاي لغوي اين ترجمه ، انتخاب يگر ويژگياز د

رك بـه لسـان   (. هاي ترجمة لغـات در لسـان التنزيـل اسـت     اين ويژگي نيز يكي از شاخصه
  ) 29التنزيل ، ص 
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خداونـد تـو   : كـيم  ان ربك علـيم ح : در ترجمه حكيم مي آورد  6به عنوان مثال در آية 
اين گسترة معنايي براي حكـيم قابـل   . دان  دان ، همهان ، تمامدان ، نيكودانايي است راستد

بـر ديـده وري و   : مـي آورد  ... در ترجمـة  علـي بصـيره     108همچنين در آية . توجه است 
در . كنـد گويان ترجمـه مي  گيران و همتادر همين آيه مشركين را به انباز .درستي و پيدايي 

هوايي شاعرانه هـم   و راست آهنگ مي آورد كه حال و راستگوي: در ترجمة صديق  46آية 
  .بخشدبه ترجمه مي

  
  : آوردن مصاديق لغات

هاي ترجمه در النوبه االولي اين است كه گاه ميبدي بعد از ترجمـة تحـت   از ديگر ويژگي
د كـه بـه تفسـير و فهـم مـتن يـاري       آور اللفظي واژه مصداق آن را دركنارش و در قالب مي

سالي  ]هفت سال خشك[پس از آن ) :  49آية ( ثم يأتي من بعد ذلك عام : رساند مانند مي
  ... بمن آريد يوسف را : گفت ] مصر [ ملك ) :  50آية ... ( آيد يا  قال الملك ائتوني به  مي

  
  : عدول از معني اصلي و ذكر مراد

ژه، به شيوه اي ديگر در ترجمة ميبدي اين است كه گاه به جاي آوردن معنـي اصـلي وا   
مراد از آن واژه را ذكر ميكند كه نظير آن را در تفسير مجمع البيـان و لسـان التنزيـل نيـز     

مادر معنـي   هم ،اخ را به جاي برادر 8چنانچه آية )  12رك لسان التنزيل،ص ( ديده ميشود 
... : اذ قـالو ليوسـف و اخـوه    : كند و اشاره دارد به بنيامين كه با يوسف از يك مادر اسـت  مي
  ). بنيامين ( مادر او  ادران يوسف گفتند براستي كه يوسف و همبر

هاي قابل توجه كه حاوي نكات ظريفي ميباشد ميتوان به موارد زير اشاره  از ديگر ترجمه
در انديشـه و  ( اسـتوار   در آيات مختلف اين سوره ، ميبدي امين و مؤمن را به معنـي : كرد 
و تـو مـا را بـه اسـتوار     : و ما انت بمؤمن لنـا  : آورد  مي 17معني ميكند چنانكه در آية ) كار

و نيسـتي  : نچنين معني ميكنـد  در حاليكه لسان التنزيل همين جمله را اي. نخواهي داشت 
  ) 154لسان التنزيل ، ص . ( گوي دارنده ما را راست

چيسـت تـو را كـه مـا را اسـتواري      :  علي يوسفنا أمالتَ كلَ ما: هم مي آورد  11در آية 
خواهان را معادل معناي در همين آيه ميبدي نيك. واهانيم خنميداري بر يوسف و ما او را نيك

       دهنـدگان بـار معنـايي لطيفتـر و      كننـدگان و پنـد   آورد كه در مقابـل نصـيحت   ناصحون مي
كند آنجا كه يعقوب با ديدن پيراهن ت را برآراست معني ميلَوس 18در آية . تري دارد عارفانه

آراسـت  ن كه تنهاي شما ، شـما را كـاري بر  نه چنا: گويد آلود يوسف به پسران خود مي نخو
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شـود كـه   ين قسمت در آيه كامال دريافته ميبا تعمق در آراستن و ترجمة ا). 15همان، ص (
يعقوب ادعاي دروغين فرزندان را نپذيرفته اسـت و آن را بـه تظـاهر و آراسـتن كـار تعبيـر       

سـاز بـراي    جـوي و آب  نظير ميبدي انتخاب معناي آب هاي زيبا و بي از ديگر ترجمه. ميكند
ساز  جوي و آب فرستادند آب:  همدوا وارِلُارسفَ ةَيارت سو جاء:  19است در آية  »وارد«لغت 

انـد و تركيـب    آب آينده و سقاي قافله معنا كرده كه در اغلب متون آن را پيشرو و بر. خويش
برخـي از ايـن واژگـان را در     ضمن اينكـه وي . نظير است ه و بيساختة ميبدي كامال خالقان

 االولي النوبةاصله بعد از ترجمة لغـات در  چنانكه براي سياره بالف. دهدتوضيح مي الثانيه النوبة
اصـل ايـن كلمـه    . الي ارض  ن ارضِم سيرونَرون يالمساف مه: آورد  مي ةالنوبه الثانيدر آغاز 

 »وارد« ةيـق مبالغـه و دربـار   بسيار شود فاعل را فعال گويند بر طر سائره است اما چون فعل
  .) 29، ص  5ج (  و الدالء ةرشيم االَههييء و لَيه الي الماء فَفقَم الرِدقَتَي يذالَ الوارد: آورد مي

نيـز ميتـوان    ةالثاني ةالنوباز  لغاتچنانكه براي نمونه آورده شد براي دريافت بهتر معناي 
  . جستياري 

ـ  و: در خور اعتناسـت   ،»خس و الزاهدينمن بَث«ترجمة  25در آية  ـ  روهشَ خـس  ب نِمثَبِ
دمعدودةٍم راه خست درمي چند بر  بفروختند او را به بهايي كاسته: ن الزاهدين و كانوا فيه م

معنا شده  »كاسته«در لسان التنزيل بخس به . ختن دريغ نداشتندوشمرده ، ويرا از ارزان فر
فايـده و نفـع معنـي     ،سـت كه با توجه به اينكـه خَ ،  »ستخَ كاسته«اما در كشف االسرار به 

ميدهد تأكيد در ترجمة ميبدي بيشتر و تساوي هجاء در كـل معنـاي آيـه آن را آهنگينتـر     
. سـابقه اسـت    فروشندگان نيز كامال بديع و بي همچنين ترجمة زاهدين به ارزان. كرده است
رغبت شدن معني شده  در لسان التنزيل ناخواهندگان از مصدر الزهاده به معني بياين لغت 

  .است
كرمـي  ا: اسـت   21مي در آيـة  كرَهاي شاعرانه و لطيف ميبدي در ترجمة ااز ديگر معادل

بـراي جـاي يوسـف نيـز      »بناز ساختن« انتخابِ. دار و بناز ساز جاي اين غالم گرامي: ثواه م
در اين باب ايـن   اثالثه ةالنوبر عارفانة ميبدي ميباشدكه توضيحات وي در حاكي از تأثير تفك

  )  43، ص  5ج. ( مدعا را اثبات ميكند
آورد و  مي ،»زينهار خواست«و  »بازداشت خواست«معادل ... و  23براي معاذ اهللا در آية 

ــا عبا 24در آيــة ).  29، ص  5ج( ظــالمون را ناســزاجويان و ســتمكاران معنــي ميكنــد   دن
فـراد و جمـع   كه مطابقة صفت و موصـوف در ا . گزيدگان معني ميكند  المخلصون را رهيگان
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بدسگاالن را معـادل ارادة سـوء مـي آورد و واژة     25در آية . تر كرده استآهنگ كالم را قوي
ـ  قالَ: معني ميكند كه از موارد عدول از معني و آوردن مراد ميباشد  وياهل را شَ ت مـا جزاء 

ن اَماَبِ رادهلك پاداش آن كس و عقوبت وي چيست كه با اهل تو: شوي خود را گفت :  سوء 
  .كند به جاي دردناكماي ترجمه مينُ بدسگالد؟ در همين آيه عذاب اليم را عذابي درد

با توجه به اينكه اين بخش از زبان زليخا بيان ميشود آوردن دردنماي به جاي دردناك از 
  )  72، ص  5رك ، ج. ( ي ميبدي قابل توجه استديدگاه نگاه عرفان

گـاه كـه زليخـا مكـر زنـان مصـر را       آن. ترجمة چند لغت شايستة تأمل است  31در آية 
. و ايشان را جاي به ناز نشستن سـاخت : كاء تَم نَهت لَداعتَميشنود و آنها را دعوت ميكند و

در فضاي مجلس و  افكار عزيز مصر با توجه به . ترجمه ميكند  »جاي ناز نشستن« ،متكاء را
شود كه ميبدي چه ترجمة جالب و اديبانـه اي آورده اسـت   اين بخش از داستان دريافته مي

: در همين آيه در ترجمة . كه در عين حال از نظر واژگاني نيز حق مطلب رعايت شده است 
بق آنچـه كـه در   پيچيـدن را ميبـدي مطـا   . و دسـتها بپيچيدنـد  : آورد  مـي  نَيديهِاَ عنَطَو قَ

  .شاهنامه آورده است به معني رنج و عذاب ديدن آورده است
  بپيچيد از آن راست گفتار وي سپهبد پشيمان شد از كار وي
  به رنج اندرون چند پيچي روان بدو گفت كاي پر خرد پهلوان

ه اسـت  بديهي است كه رنج و عذاب دستي كه كارد گرفته است اما هوش از سرش رفتـ 
بينيم مترجم هم رعايت امانت را كرده است هم كالم  ست كه ميدر اينجا. دن استهمانا بري

و اين در حالي است كـه لسـان التنزيـل    . را به سمت و سويي كامال اديبانه سوق داده است 
  ) 153لسان التنزيل ، ص. ( متكاء را خربزه يا ترنج معني كرده است

. است  كه فارسي معاذ اهللا »غست باداپر«: آورد  مي »حاش هللا«در همين آيه در ترجمة 
اسـت كـه رودكـي و كسـايي از آن      »گسـت پر«و  »گسپر«چنانكه ميدانيم اين لغت همان 

  :اند  استفاده كرده
                      )رودكي(گسنشنود هيچ از اين دلم پر مردمي است مهر و وفاشگرچه نا

  )كسايي(تصد يك از وي تويي كسايي پرگس رودكي استاد شاعران جهان بود
  

  ) 48، ص  5نقل از لغت فرس ، ج (                       
  :هاي كهن در ترجمه ميبدي هاي واژه نمونه

استفادة لغات كهن مربوط به قرن سوم ، چهارم و پـنجم و لغـاتي كـه در متـون منثـور      
نمونه هـايي  . روزگار ميبدي كاربرد كمتري دارد تشخصي ادبي به اين ترجمه بخشيده است

و  105پرغســت بــادا در ترجمــة حــاش هللا ، آغــالش در ترجمــة كلمــة نــزغ در آيــة چــون 
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، شارستان در ترجمة مدينـه در آيـة    32خوارشدگان و بي آبان در ترجمة الصاغرين در آية 
، بپيچيدند بـه جـاي قطعـن در     40، كارزاندن و فرمان گزاردن براي كلمة حكم در آية  30
). رك برهـان قـاطع   (مار به معني بزرگ و بسيار و بي نهايت و كاربرد فراوان واژة نه 31آية 

روز واپسين به . كه تن آدمي نهمار بدفرمايست و بدآموز:  السوءبِ ُةماراَلَ فسالنَ َنا( 53در آية 
، انبازگيران و   38ريك آية ، كيش به جاي ملت و انباز در ترجمة ش 37جاي آخرت در آية 

نمونـه هـايي از كـاربرد لغـات كهـن در ايـن       )  108ن در آية گويان در ترجمة مشركيهمتا
آنچه كه قابل توجه است اين مطلب ميباشد كه در ترجمة ميبدي واژة كهـن  . ترجمة است 
بـه عنـوان   . ديگر خوش مينشيند و حال و هوايي شاعرانه به آن ميبخشـد  هاي هدر كنار واژ

زبـان را بـه    ،اي رنج گذشـته و قـديم  نمونه محنت ديرينه اي ، كاربرد محنت و ديرينه به ج
آنچه كه نثر ميبدي را در اين حـوزه شـاخص كـرده    . ساحتي شاعرانه و اديبانه كشانده است

ميشود كه در زبان عامه رايج  لغاتياست، تنها كاربرد لغات كهن نيست بلكه شامل استعمال 
كـريم   31ثال در آيـة  عنوان مب. خود بهره ميگيرد  نيست و ميبدي از اين نوع نيز در ترجمة

را نيكو آزاده معني ميكند كه اگر چه واژه اي كهن نيست اما آوردن آن بـه جـاي بخشـنده    
عادي نيست و كامال به زبان تشخص بخشيده و با توجه به سياق كـالم ، آن را ادبـي كـرده    

ز مكر آنگه كه زن عزي: آوريم  نمونه اي ديگر از ترجمة زيباي ميبدي را در اين آيه مي. است
ايشان بشنيد ، به ايشان جزاي مكر فرستاد و ايشان را جاي به ناز نشستن ساخت و هر يكي 

مودن بيرون آي بر ايشان ، چون بديدنـد او را ،  به نُ: را كاردي داد در دست و يوسف را گفت
و دسـتها بپيچيدنـد و   ] و شگفت آمد ايشـان را آن ديـدار او   [ بزرگ آمد ايشان را جمال او 

ايـن نـه مردمـي اسـت ،     ] . كه اين را مردم شمارند يا مردم پندارنـد  [ پرغست بادا : د گفتن
  ) 49و  48، ص  5ج. ( اي نيكو آزاده  نيست مگر فريشته

در ترجمـة تعبيـر    »سـرانجام شناسـان خـواب   « تركيبتوان به لغات اين نوع مياز ديگر 
اگر چنانسـت كـه خـواب را    : رون ان كنتم للرؤيا تعب:  43كنندگان خواب اشاره كرد در آية 

چنانكه . نمونه هايي از اين دست در ترجمة ميبدي بسيار فراوان است. سرانجام شناسان ايد
در جهت تشخص  كهنميتوان يكي از بارزترين مشخصة سبكي اين ترجمه را استعمال زبان 

  .بخشيدن به زبان دانست
  :ساخت تركيبات بديع و بي سابقه 

، ساختن تركيبات و كلمه هـاي مركـب بـراي     لغاتترجمة  در ميبدياز ديگر ابتكارات 
را ميسازد كـه   »كوشيدن بد«،  34و  33چنانكه در ترجمة كيد آية . ترجمة يك كلمه است
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. را ميسـازد   »بـدآموز «و  »بدفرمان«تركيب .  »سوء«معادل  .مركب از مصدر و صفت است 
  .سازي است  هاي تركيب نمونه از ديگر 18معادل مستعان در آية  »خواست ياري«

با اندكي تفحص در متون قبل از ميبدي بخصوص در حوزة ترجمة قرآن ميتوان دريافت 
، تنهـا حاصـل خالقيـت ميبـدي و نگـاه كـامال       صفات و كلمـات مركـب  كه اين نوع ساخت 

  .1استادانة اوست كه بار معنايي فراواني متناسب با فضاي آيات به كالم وي ميبخشد
  

  گونه در ترجمة آياتزون و شعرنثر مو
ميبدي فقط ترجمة فارسي آيات عربي نيست گاه چنان مـوزون ميشـود كـه بـه      ترجمة

ساحت نظم و شعر از نظر فرم و ساختار نزديك ميشود و گـاه چنـان لطيـف و موسـيقيايي     
اگر به عنوان نمونـه ترجمـة ميبـدي را    . ميشود كه آن را جز شعري منثور نميتوان پنداشت

آيات عربي پشت سر هم باز نويسي كنيم به متنـي كـامال ادبـي و شـعر گونـه دسـت        بدون
خواهيم يافت كه در عين حال ترجمة لفظ به لفظ لغات عربي موجود در آيات است كـه در  

  :اين مقال به آوردن چند نمونه و بررسي برخي از آنها بسنده ميكنيم 
  :آورد مي...  لبقُ منَدَقَ ميصةُقَ ن كانَا:  26در ترجمة آية 

  اگر چنان است كه پيراهن يوسف از پيش دريده است ،
  زنان است وآن زن راست گفت و يوسف از دروغ 

  اگر چنان است كه پيراهن يوسف از پس دريده است
  .گويان استاو دروغ گفت و يوسف از راست 

وزن هـا  تنزديك است و ثانيـاً برخـي از لخ   دقت كنيد كه تعداد هجاهاي هر لخت به هم
هاي مسـاوي   ها يا فقرهرين مشخصة نثر موزون لختدانيم مهمتچنانكه مي. عروضي يافته اند 

  )  21ص 1378شميسا ، . ( يا تقريباً مساوي به لحاظ هجا و سجع است 
  ... هت بِمد هقَلَ:  24و يا در ترجمة آية 

  ....آن زن آهنگ او كرد و يوسف آهنگ زن 
  ...ف را از پس و فرو شكافت پيراهن يوس

  :آورد  مي.... ميصي هذا قَو ا بِذهبا:  93و ترجمة آية 
  ببريد اين پيراهن من

  آن را افكنيد بر روي پدر من 
  تا با بينايي آيد
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  و كسان خويش همه به من آريد
  :كه فرم و معنا كامالً شعر گونه است  102ترجمة آية 

بر   را از ملك اين جهان بهره داديخداوند من م     لكن المني مد آتيتَقَ َ
أويل االني من َتمتَلَو عو در من آموختي سرانجام خوابها كه بينند حاديث  

  وينُاي كردگار آسمان و زمين بِ و االرضالسموات فاطرُ
  تويي يار من درين جهان و آن جهان في الدنيا و االخره ولي نتاَ
 نيبميران مرا بر مسلما سلماًني مفَوتَ

و الحو مرا به نيكان رسان الصالحيني بِقن  
  :ساحتي كامالً نزديك به شعري منثور دارد  39ترجمة آية 
  اي دو غالم زنداني جنسليا صاحبي ا

چه گوييد خداوندان پراكنده راي مختلف   قون خيرُفرتُم رباباَأ 
  ه يا اهللافرمان ، بِ

  و همه را فروشكننده و كم آرنده آن خداي يگانه اهللا الواحد قهار مِاَ
  .كيفيت ترجمة ارباب متفرقون و قهار كامالً كالم را به شعر نزديك كرده است 

چنانكه ميبينيم انتخاب ترجمة واژگان ادبي و چگونگي قرار گرفتن نحو كالم، فضـا را از  
  . يك ترجمة صرف به سطح ترجمه اي ادبي و آهنگين تعالي بخشيده است 

ـ ت نمونه ها، هم در ترجمة سورة يوسف و ديگر آيـات قـرآن در   از اين دس  االولـي  ةالنوب
  :بسنده ميكنيم )  111آية ( فراوان است كه تنها به ذكر آخرين آية سورة يوسف

  در قصه هاي ايشان عبرتيست و پنددادني ةم عبرصهِصفي ق د كانَقَلَ
اُلخردمندان و خداوندان مغز را ي االلبابول  

  اين حديث نه فرا ساخته و نهاده است حديثاً يفتري نَاما كَ
ــت  ديهيينَذي بولكن تصديق الَ ــتوار داشــتن و راس ــرفتن لكــن اس گوي گ

  است از اين پيش ) تورات و انجيل(
و پيدا كردن هر چيز كه در تصـديق مصـدق    و تفصيل كل شيء

  يابد را در مي
و هدي و ةًحمر ــه   و راه نُ  يؤمنون قومِل ــانرا كـ ــي ايشـ ــوني و بخشايشـ مـ

 ميگرويدند
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  :آيات ةنگاه عارفانه در ترجم
حات و مفـاهيم عرفـاني بطـور    اگر چه كه ميبدي در اين بخش از كتاب خـود از اصـطال  

   .زندنوعي نگاه و ذوق عارفانه موج مي كند اما در زبان و تركيب آنمستقيم استفاده نمي
گفـت خداونـد مـن ،    : مي آورد....  يلَا بحجن اَقال رب الس:  33آيه  ةآنجا كه در ترجم

دانـي از مـن ايـن    دوسترست به من از آنچه ايشـان ميخواننـد مـرا بـدان و اگـر بنگر      زندان
  .كوشيدن بدايشان ، به ايشان گرايم و پاسخ كرد او را خداوند او 

او در ايـن  خداوند من و خداونـد  : آوردن ضماير براي تأكيد  نزديكي خدا به انسان چون 
به جـاي ترجمـه هـاي ديگـر      ،»دوسترست به من«آيه و آيات ديگر اين سوره و استفاده از 

  .القاي فضاي عرفاني ذهن ميبديست
: شوداي ذهني عرفاني كامال دريافته ميتأمل شود اين نوع فض 23آيه  ةيا وقتي در ترجم

يوسـف نشسـت و گشـتن گـرد او و     جوي تن آن زن در جست... : ها يتفي ب وتي هالَ هتُودرا و
بازداشت خواست : يوسف گفت . ساخته ام تو را : خواستن او خود را و درها در بست و گفت 
بدرسـتي كـه سـتمكاران و ناسـزاجويان پيـروز      .... و زينهار خواست من به خداي من اسـت  

  .نيايند
سـف  تن يوتأكيد بر اينكه آن زن در عشق خويش طالب تن يوسف بود نه دل او و خواس

و نوع پناه بردن يوسف به خـدايش همـه رهنمـوني  اسـت بـه      ) خود پرستي (براي خودش 
رسد ذهـن و  الثه كه بنظر ميسوي تأويالت عرفاني ميبدي در باب عشق حقيقي در النوبه الث

  .لفظي آيات به خويش مشغول داشته بوده استة فكر ميبدي را در اين بخش از  ترجم
از زبان حضرت يعقوب عبارت يار وگـواه را   »وكيل« ةرجمة كلمدر ت 66همچنين در آية 

ذكر كرده است به نظر ميرسد مفهوم وكيل در نزد عرفا در معنـاي وسـيعتر از گـواه داللـت     
  .دارد و كلمة يار دايرة معنايي مصدر وكالت را وسعت بخشيده است

نسـاني قابـل توجـه    نيز نكته اي متناسب با شيوه عرفا در ارتباطهاي ا 77در ترجمة آية 
توضيحي عارفانه بر كلمـات آيـه    "فاسرها يوسف في نفسه"ميبدي در ترجمه عبارت . است

هنگامي كه يوسف پيمانه را در جوال بنيامين يافت، برادران وي گفتنـد  . شريفه افزوده است
 قرآن ميفرمايد كـه . كه بنيامين را از اين پيش برادري بوده كه او هم دزدي كرده بوده است

سخن برادران يوسف است اما  »ها«يوسف آن را در دل خويش پنهان داشت و مرجع ضمير 
ميبدي اين عبارت را چنين ترجمه كرده است كه يوسف خشم خويش وجواب آن را در دل 

هـاي مختلـف   م خصوصيتي است كـه عرفـا در موقعيت  فروخوردن خش. خويش پنهان داشت
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ها در ترجمة آيات اين سوره فراوان اسـت   دست نمونه از اين. انساني بر آن تأكيد ورزيده اند
  .كه خود موضوع پژوهشي جداگانه ميباشد

از آنجا كه برخي محققان اعتقاد دارند كه ميبدي در ترجمة خويش از آثاري چون لسان 
التنزيل استفاده كرده است، ما ضمن تأييد سخنان آنان برآنيم كه استفاده ميبدي بيشتر در 

هاي ادبـي و  ست و در كاربرد اين لغـات، خالقيتهـا و نگرشـ   بوده ا ها هي از واژگير سطح بهره
   .عرفاني خود را به كار بسته است

  
  : نتيجه

االسـرار در بخـش    كشـف  ةاز رهگذر اين پژوهش به ارزشهاي فراوان ، بديع و بـي سـابق  
  :ترجمه قرآن ميتوان پي برد كه عبارتند از

، آنها لغاتفارسي كه ميبدي با استعمال اين  ةه بي سابقاصيل، زيبا و گا هاي هكاربرد واژ
     را در نثــر گرانقــدر خــويش احيــا كــرده اســت و گــاه خــود بــه ســاخت لغــت، تركيبــات و  

  .هاي مفردي ميپردازد كه قبل از او نظير نداشته است2كلمه
كه ميكوشد ترجمه اي تحت الفظي و دقيق از آيات قرآن داشته باشد و بـه  وي ضمن اين

فارسي معادل لغات عربي دست بزند، اما فحواي كالم و اليه هاي پنهان آيات  كلماتانتخاب 
هاي  انديشه  بطوري كه اين انتخاب در داخل منظومة ادبي و عرفاني . و لغات را در نظر دارد

  .او نيز حضوري معنادار مييابد
مةكشـف االسـرار   به عبارت ديگر ميتوان گفت نگاه ادبي و عرفاني ميبدي بر بخـش ترج 

اي آهنگـين، عارفانـه و    او را، ترجمـه  ةهم پرتوافكن است و اسـتعمال برخـي لغـات، ترجمـ    
  .شاعرانه كرده است
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