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  چكيده
صفات تجسيم در برخي از آيات قرآن كريم صفاتي هستند كه به داليلي همچون تقريب 

دهند. اين امـر  معنا به ذهن مخاطبين، اعضاي جسماني بندگان را به پروردگار نسبت مي
برانگيز در حوزة خداشناسي بدل شده؛ زيرا از سويي عادت انسان بـه   اي چالشبه مسأله

شدن براي آن است و از سوي ديگر متون دينـي   وجود هرچيز در پي جسميت قائلباور 
بر استحاله اين امر تأكيد دارند. اگرچه؛ در ميان مسلمانان، تنها اشـاعره بـر عـدم وجـود     
استحالة مذكور اصرار داشته و كمترين مقـدار را بـه جسـمانيت بـراي خداونـد در روز      

گونـه آيـات قابـل     ه انديشه مذكور، از ظاهر الفاظ اينكقيامت را قائل هستند. به دليل آن
شـده، تجسـيم را بـراي      كـار نبنـدد اثـر ارائـه     برداشت است، اگر مترجم دقت الزم را بـه 

مخاطب به باور نزديك خواهد كرد. پژوهش حاضر با هدف بررسـي نحـوه بـازگرداني    
ن كـريم  شـاخص روسـي قـرآ    توصـيفي در سـه ترجمـه    -  اين آيات، با روشي تحليلي

، عثمانف و پروخووا) به تفحص پرداخته و به اين پرسش پاسخ گفته كه كراچكوفسكي(
بـراي مخاطـب روسـي    » جسمانيت خداونـد «ها امكان برداشت معناي آيا در اين ترجمه

زبان وجود دارد؟. نتيجه آنكه، با وجود توجه اندك عثمانف به برخي از ايـن تـأويالت،   
كنند. در نتيجه باتوجه رو بوده و جسمانيت را القا ميروبههر سه ترجمه با نقصان جدي 

گونـه آيـات، الزم اسـت    تأويـل واژگـاني در ايـن    هاي زبـان روسـي در ارائـه   به كاستي
  اي تفسيري ارائه گردد. ترجمه
   ، عثمانف، پروخووا.كراچكوفسكيقرآن كريم، صفات تجسيم،  :ها واژهكليد
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  له. بيان مسئ1
ترجمه قرآن در مقايسه با ترجمه متون معمولي، دو صـد چنـدان و بلكـه    اهميت و ظرافت 

هاي قرآن، به هر زباني كه باشد، همواره در معرض نقد هزارچندان است؛ از همين رو ترجم
و نيازمند سنجش مكرر هستند. يكي از مباحث مهم در ترجمه قرآن كـريم، بحـث ترجمـه    

المـي متـرجم در ترجمـه متـون مقـدس      هاي كصفات تجسيم خداوند است. اگرچه صبغه
تأثير نيست (بخصوص قرآن كريم به دليل ذووجوه بودن آن)؛ اما لحاظ باورهاي مسلّم و  بي

گونه آيات و توجه به برداشت حاصل از آنهـا در هنگـام ترجمـه امـري     حقيقت معنايي اين
گاه خـود بـه   جائي كه در اين گونه آيات، هر فرقـه كالمـي از ديـد   نمايد. از آنضروري مي

داند، بر متـرجم الزم اسـت مـتفحص بـر حـق و      نگرد و خود را برحق ميي آن ميترجمه
هاي زبان مقصـد را  حقيقت آيات بوده و در عين حال باورهاي مخاطبين خويش و ظرفيت

نيز درنظر بگيرد. چرا كه در مسأله ترجمه صفات خداوند به جز اشاعره، ساير فرق اسالمي 
توان دريافـت كـه در   ويل هستند و اين مطلب را از اثناي كتب و تفاسير ميقائل به نوعي تأ

هايي از آن اشاره شده است. درك اين واقعيـت، در كمتـرين وجـه،    حين پژوهش به نمونه
ها نيز الزم اسـت. بـدين   باعث برانگيختن تفكر مترجم خواهد شد كه توجه به ساير ديدگاه

رَق همچـون     ي آياتي از اين قبيل، ديدگاههترين وجه در ترجمدليل كه بسا درست سـاير فـ
هاي زبان مقصد توجه گردد، چرا كه گاه به دليـل  شيعه باشد. همچنين الزم است به ظرفيت

گونه آيات الزم است بـراي مخاطـب   ي اينعدم وجود ظرفيت واژگان تاويلي براي ترجمه
، ترجمه مـذكور را بـا نقصـان    اي تفسيري ارائه گردد و عدم توجه به نكتهغيرعرب ترجمه
  كند. جدي مواجه مي

در راستاي مطالب ذكرشده، پژوهش حاضر به بررسي چگونگي بازگرداني اين صـفات  
و مقايسه آن با دو ترجمه ديگر قرآن، يعني عثمانف و پروخـووا،   كراچكوفسكيدر ترجمه 

از زبان مبدأ يعني به دليل ترجمه  كراچكوفسكيپرداخته است. مبناي محورقراردادن ترجمه 
عربي و نيز تدريس قرآن توسط وي، بوده است. همچنين مسلمان بودن عثمانف و پروخووا 

هاي معنايي آيات توسط ايشان، دليل انتخاب اين دو مترجم در مقام مقايسه بـا  و فهم صبغه
  باشد. مي كراچكوفسكياثر 

ه صفات تجسـيم الهـي   ي مصاديقي از چگونگي ترجمهدف از اين نقد و بررسي، ارائه
 هـاي هاي روسي قرآن كريم بوده است. اگرچه پيش از ايـن بـه معرفـي ترجمـه    در ترجمه

ها روسي قرآن كريم و كليت اين پرداخته شده است،اما در بحث صفات الهي در اين ترجمه
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كاري صورت نپذيرفته و به همين لحاظ پژوهش حاضر سعي در پيشـگامي در ايـن زمينـه    
هـاي  گيري دقيق درخصوص بازگرداني كليه صفات الهي در ترجمـه ذا نتيجهداشته است. ل

  ها و مستندات بيشتري در اين زمينه است.ي پژوهشقرآن به زبان روسي، منوط به ارائه
  

  هاي روسي قرآن كريم  . آشنايي با ترجمه2
منـاطق  از همان صدر اسالم و همزمان با فتوحات اسالمي كه منجر به ورود دين اسالم بـه  

هاي فتح شده گرديد، و نيز با توجه اين كه قرآن كتاب مقدس مسلمانان و منبع اصلي آموزه
دين اسالم بود، ترجمه به عنوان يك ضرورت نمود يافت و عالمان مسلمان بـه تـدريج بـه    

پـردازي در ايـن بـاره سـوق پيداكردنـد      هاي عملي در مسير ترجمـه و نظريـه  برداشتن گام
). اگرچه همواره مخالفان و موافقـاني در خصـوص امـر مهمـي چـون      17: 1392(پاكتچي،

شناس آلماني گريگور شولر از كتب مقـدس و مهـم   ترجمه قرآن كريم، كه به اعتراف شرق
توان منكـر آن شـد كـه ضـرورت     )، وجود داشته است اما نمي17: 1391الهي است (شولر،

  )2(ز انواع ترجمه واداشته است.ترجمه، حتي مفسر بزرگي چون طبري را به انتخاب يكي ا
هاي اين كتاب آسماني است كه به دليـل  ترجمه روسي قرآن كريم يكي از انواع ترجمه

نشـين روسـيه   پيدايش گرايش به خواندن قرآن به زبان بومي در ميان مردمان مناطق مسلمان
ن توان گفـت ايـ  )، صورت پذيرفت و مي8: 1392ق (پاكتچي، 14هاي نخست قرن در دهه

  هاي ترجمه قرآن به زبان روسي بوده است.ترين انگيزهمسأله يكي از اصلي
م آغـاز شـد،   18شود كه آشنايي با قرآن به طـور خـاص در روسـيه، در سـده     گفته مي

هاي فرهنگي مشهور در آن زمان كـه پيـوتر   هنگامي كه به ابتكار پتر كبير يكي از شخصيت
ن ترجمه از قرآن كريم را انجـام داده و در سـال   يويچ پوسنيكوف نام داشت، نخستيواسيلي
ي وي به دليل نام گرفت. با اين وجود، ترجمه» قانون عثمان«يا » قرآن محمد«م با نام 1716

رسـد امـر   بازگرداني از زبان فرانسه، چندان موفق و مورد استقبال نبود. هرچنـد بـه نظرمـي   
كمتـرين وجـه موجـب آشـنايي      ترجمه قرآن به زبـان روسـي، اثـرات مثبتـي داشـته و در     

  ).69، 1390ي مخاطبان روس زبان با كتاب مسلمانان بوده است(شجاعي، بالواسطه
هاي مختلف قرآن به زبان روسي كه شايد بتوان ادعا نمود اكثريت ايشان در ميان ترجمه

- 1883(كراچكوفسـكي گرفته از ترجمه فرانسوي قـرآن اسـت، ايگنـاتي يوليـا نـوويچ      وام
ي وي، حاصـل  از معدود مترجماني است كه با زبان عربي آشنايي داشته و ترجمهم) 1951

درگذشـت وي بـه   باشد كه سالها پس پترزبورگ ميقرآن در دانشگاه لنينگراد/ سنتدريس 
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ي حكومـت  ي هفتـاد سـاله  ). ايـن ترجمـه در دوره  82: 1377چاپ رسيده است (پاكتچي،
اعث اغناي مخاطبان روس زبـان گرديـد. امـا در    چاپ رسيده و تا حد زيادي ب شوروي به

هاي بسياري از قرآن كريم انجام گرفت كه همگي سالهاي پس از فروپاشي شوروي، ترجمه
). اگرچـه ممكـن   74، 1390در ويژگي مسلمان بودن مترجم آن مشترك بودنـد (شـجاعي،   

ي كالمـي مترجمـان   هـا است در نگاه اول، اين امر مثبت به نظر برسد اما با توجه به ديدگاه
- نظر ميمسلمان در هر فرقه و چالش برانگيز بودن برخي آيات متشابه در نزد مسلمانان، به

هـايي  هاي ايشان نيز دچار نقصان جدي در برخي موارد باشد. از جمله ترجمهرسد ترجمه
  ي نوري عثمانف و والريا پروخووا است.كه توسط مسلمانان انجام گرفته ترجمه

نف اصالتاً اهل داغستان در جنوب غـرب فدراسـيون روسـيه اسـت كـه در      نوري عثما
متناسب بـا معـاني قرآنـي نمـوده     اي ترجمه قرآن به همراه گروه خود سعي در ارائه ترجمه

 كراچكوفسـكي ) كه در برخي موارد برتري نسبي به دو ترجمه 121، 1376است (پاكتچي، 
بارات مورد اسـتفاده پروخـووا، همـاهنگي و    و پروخووا دارد. زيرا با اندكي دقت در نوع ع

توانـد  شود كه ايـن امـر مـي   مشاهده مي كراچكوفسكيشباهت بسياري ميان ترجمه وي و 
باشد و در مواردي همچـون ترجمـه آيـات     كراچكوفسكيي نشان از ارادت وي به ترجمه

  وده است.مورد بحث در اين پژوهش اشتباهات ايشان در ترجمه را تكرار نم
  

  آيات تجسيم ةگونگي ترجم. چ3
  اند:تشكيل داده» متشابهات«به تصريح قرآن كريم، بخشي مهمي از قرآن را 

هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتاب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتابِ و أُخَـرُ متَشـابِهات فَأَمـا     «
تَّبِعغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمينَ فالَّذتَأْوِيل غاءتاب تْنَةِ والْف غاءتاب نْهم هو او كسى است كـه  »(…هونَ ما تَشاب

كتاب را بر تو نازل كرد، بعضى از آيات آن، آيات محكم است كه اصـل كتابنـد، و بعضـى    
ديگر آيات متشابهند، اما آن كسانى كه در دلهايشان انحراف است تنها آيات متشابه را پيروى 

تا به اين وسيله فتنه به پا كنند و به همين منظور آن آيات را به دلخواه خـود تاويـل    كنند مى
  ).7عمران،(آل)…كنند مى

تـوان  هـا مـي  گونه آيات به آن پرداختـه و يـا از فحـواي آن   ترين مباحثي كه ايناز مهم
و  برداشت نمود، مسائل مربوط به هدايت و ضاللت، عصمت پيامبران، آيات جبر و اختيـار 

). آيات صـفات تجسـيم   81: 1391اند (جواهري،هاست كه بسي معركه آراء گشتهمانند اين
گيرد و جمهور مسلمانان به جز اشاعره معتقدند كه ي متشابهات قرار ميخداوند نيز در زمره
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اين صفات تاويلي هستند. اما اشاعره برآنند كه اسماء خداوند مشتق از صفات خداوند است 
كـه ايشـان   بايست اين صفات را براي او ثابت دانست، در نتيجـه بـه خـاطر آن   و ناگزير مي

- 1/591: 1374معتقد به جسمانيت و بخصوص رويت خداوند با ديـدگان هسـتند(بدوي،   
توان گفت صفات تجسيم را براي خداوند ثابت دانسته و چون آيـات مـذكور در   )؛ مي594

جم بايـد دقـت الزم در ايـن مسـاله را مبـذول      كنند، مترظاهر لفظ اين انديشه را تداعي مي
اي به دور از لفظ گرايـي مطلـق ارائـه نمايـد تـا بـه وادي ايـن نـوع تفكـر          داشته و ترجمه

  نگردد.   وارد
گرايانه، يا بـه تعبيـري ديگـر    اتقابلِ دو شيوه لفظ گرايانه و معنزيرا حقيقت آن است كه 

هاي  زبان  ر در ترجمه متون كهن ديني بهاي فراگي مسأله ترجمه تحت اللفـظي و ترجمه آزاد
هايي بسيار متنوع، طيفي  به شيوهاست. براي رهايي از اين تقابل، بسياري با گرويدن  امروزي

پديـد  » معنا گــراييِ مــطلق  «و »لفظ گراييِ مطلق«هاي بين بين دو حد نهاييِ  وسيع از شيوه
مبـدأ و  با كم اعتنايي بـه سـاختار زبـانِ    گرايانه قرآن كريم  پافشاري بر ترجمه لفظ .اند آورده
گاه ، اگرچه امر رايجي نيست اما برخي از مترجمان كه عمدتاً خاورشناس نيز هستند، مقصد

به منظور دوري از ترجمه   و نيز  به منظور گريز ازپندارهاي تفسيريِ رايج در ميان مسلمانان،
هـاي نــسبتا تــحت اللفــظي      شـناختي، بـه ترجمـه    زبان روايي و روي آوردن بـه تـرجمه

 كراچكوفسكيشناختي روي آورده، د. از جمله كساني كه به ترجمه علمي و زبانان بازگشته
)؛ به همين لحاظ در برخي موارد از جمله آيات تجسيم، باوجود 122: 1376است (پاكتچي،

ن زمينه، يا نياز به ترجمه تأويلي و تفسيري، شايد به منظور گريز از تشتت آراء موجود در اي
عدم توجه به معناي صادره از اين نوع ترجمه و يا عدم ظرفيت زبان روسي در جـايگزاري  

اللفظـي روي  اي روسي به جاي واژه عربي قرآن، مترجمان مـذكور بـه ترجمـه تحـت    واژه
اي با مسلك ظاهرگرايي شده است. در ادامه ي ترجمهاند كه به هر روي منجر به ارائهآورده

برخي از اين صفات پرداخته شده تا ميزان درافتادن مترجم به خطاي عدم تاويـل   به بررسي
  اين صفات مشخص گردد.

  
  . برخي از صفات تجسيم4

توان از برخي افعال (از اگرچه آيات صفات تجسيم بسيارند و با تفحصي در قرآن كريم مي
) به 64، يد: مائده/116مائده/) و صفات (مانند نفس: 158؛ و يأتي: انعام/22جمله جاء: فجر/

هاي خداوند متعال برداشت جسمانيت بـراي ذات الهـي   دليل اضافه شدن اين واژگان به نام
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اسـتوي  «ي عين، وجه و يد؛ و نيز داشت، اما به دليل محدوديت اين جستار تنها به سه واژه
  كه بسيار مورد مناقشه است، اكتفا گرديده است.» بر عرش

  
  رشاستوي بر ع 1.4

بـه  » استوي علي العـرش «ي تدبير خداوند در امور، لفظ درباره )3(سوره اعراف 54ي در آيه
  كار رفته و چنين آمده است:  

 »…الْعـرْشِ  علَـى   اسـتَوى  ثُـم  أَيامٍ ستَّةِ في الْأَرض و السماوات خَلَقَ الَّذي اللَّه ربكُم إِنَّ«
  )54/اعراف(

است كه آسمانها را، بدون سـتونهايى كـه بـراى شـما ديـدنى باشـد،        خدا همان كسى(
برافراشت، سپس بر عرش استيال يافت (و زمام تـدبير جهـان را در كـف قـدرت گرفـت)      

  ).11/393، 1374(نك:طباطبايي، 
است. اين واژه در معنـاي لغـوي خـود    » عرش«ي ي بحث در اين آيه بر سر واژهعمده

). و بـا  2/728، 1988؛ ابن دريد، 1/249، 1409ست (فراهيدي،تخت پادشاهي دانسته شده ا
كننـد  توجه به معناي استوي كه از نظر لغوي آن را روي آوردن به چيزي و برتري يـاد مـي  

) و در معناي تفسيري، برخـي مفسـران آن را اسـتيال و    14/414ق، 1414(نك: ابن منظور، 
؛ ثعلبـي،  6/214 تـا، ؛ طوسـي، بـي  13/62، 1412اند (طبـري،  برتري (همراه با اقتدار) دانسته

توان در ترجمه تحت اللفظـي عبـارت فـوق را    )؛ مي6/421، 1372 ؛ طبرسي،5/269، 1422
ترجمه كرد و اين نوع از ترجمـه بـا ديـدگاه    » استيالي خداوند بر تخت پادشاهي خويش«

ن بـه ايـن   جسمانيت قائل شدن براي خداوند هستند كامال منطبق است. اگرچه؛ برخي قائلي
سخن براي گريز از تنگناي لوازم مادي رويت از قبيل وجود نـور، شـعاع، مقابلـه و جهـت     

اند نظام حاكم بر جهان آخرت با نظام دنيا متفاوت است و بدين جهت دچار تكلـف  مدعي
رويـت  «)و بـا تاكيـد بـر اصـل     475ق، 1409؛ سـبحاني،  184ق، 1418انـد (سـيوطي،   شده

كان رويت الهي را ضرورتا بـه معنـاي جسـم يـا جسـماني بـودن       باورمندي به ام» بالكيف
) اما واضح است اولين معناي متبادر بـه ذهـن در    130- 102 تا،دانند (دارمي، بيخداوند نمي

  اين سخن جسمانيت خداوند است.
يـا همـان    »yтвepдилcя нa тpoнe« تعبير از كراچكوفسكي ي روسي اين واژه،در ترجمه

  ).194،163،126: 1990،كراچكوفسكي( است كرده پادشاهي استفادهاستيالي بر تخت 
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: 2008پروخـووا، ( اسـت  بـرده  كـار  بـه  را» утвердился на престоле«تعبيـر  پروخـووا 
 اسـتفاده  »утвердился на престоле« هماننـد پروخـووا از   نيـز  ؛ و عثمانف)268،227،176
اي استيال بر تخـت پادشـاهي را   ؛ كه همان معن)130،117، 155: 1992عثمانف،( است كرده
رساند و جسمانيت در آن وجود دارد. لذا در اولين نگاه، مخاطـب گمـان خواهـد كـرد     مي

ي خداوند است و پروردگار متعـال  ي مذكور همان ديدگاه كلي قرآن و اسالم دربارهترجمه
ه تر نيـز اشـاره گرديـد كـه ايـن تفكـر تنهـا ظـاهر آيـ         داراي جسم است. درحالي كه پيش

  ميرساند.   را
  
  وجه 2.4
سـوره   115آيه  از جملـه آيـه    7است. در » وجه«ي ي ديگري از صفات تجسيم واژهنمونه
  بقره: 
»و لَّهشْرِقُ لالْم و غْرِبنَما الْملُّوا فَأَيتُو فَثَم هج4(»اللَّه و(  

 و نياز بى خداوند! آنجاست خدا كنيد، رو سو هر به و! خداست آن از مغرب، و مشرق( 
تـر در خصـوص آن   وجود دارد كه در مسلك اشعري كه پيش» وجه اهللا«داناست)؛ تركيب 

بحث گرديد معناي ظاهري لفظ، داللت منطوق و يا حداقل مفهوم گرفته شده است و براي 
اند كه الاقل در روز قيامت قابل ديدن اسـت و بـه نظـر    خداوند صورت و چهره قائل شده

اش بـاز  سخن بدين دليل است كه ايشان بر عقـل مهـار زده و آن را از پويـايي   رسد اين مي
  ) كه نتيجه اين ممانعت، اكتفا به ظاهر الفاظ قرآن است. 149، 1394داشتند (بوهالل، 

داند و در تركيب آن بـا سـاير   را معروف مي» وجه«ي انسان براي ابن دريد معناي چهره
را راهـي  » وجـه الكـالم  «را اول روز و » وجـه النهـار  «جمله كند: از لغات، معاني را بيان مي

). يعنـي ايـن واژه بـه جـز     1/498، 1988دريد، دانسته كه قصد ورود به آن وجود دارد (ابن
» مستقبل هر چيزي«ي جسماني دارد وجوه معنايي ديگري از جمله معناي صورت كه جنبه

هاي روسـي  چه در ترجمهرسد آنمي)؛ اما به نظر 1409،4/66دانسته شده است (فراهيدي، 
ي وجه بيان شده است همان معناي ظاهري لفظ است قرآن از اين عبارت و بخصوص واژه

بـه معنـاي   » лик Aллaxa«  يواژه كراچكوفسـكي در ترجمـه  رسـاند.  كه جسمانيت را مـي 
). در ترجمـه  489؛ 470؛ 27 :1990،كراچكوفسـكي به كار رفتـه اسـت (  » صورت خداوند«

به كار رفتـه اسـت   » صورت خداوند«به معناي »  лик Господа«ووا نيز همان عبارت پروخ
 обратитесь к«رسد عثمانف با به كاربردن )؛ اما به نظر مي37؛652؛ 627 :2008(پروخووا،
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Аллаху « تري است به معناي تفسيري صـحيح  ي نزديكترجمه» سيماي خداوند«به معناي
  )5().1/390، 1374اند (طباطبايي، شود، دانسته رو تا شده امر آن به كه كه وجه اهللا را جهتي

 كه هردو به معناي چهره است بهتـر  лицо  واژه از  лик واژه از در نتيجه اگرچه استفاده
  رسد مي نظر به دارد، وجود صورت و چهره در جسميت هم هنوز كهاما به دليل آن باشد،مي

 جـا  هر به«  معناي به» Куда  вы обратитесь, там существует Бог« عبارت از بتوان شايد
 بافـت  تغيير عدم به اصرار صورت در حتي .كرد استفاده »دارد وجود خداوند كنيد، نگاه كه

 سـيما  معنـاي  بـه » образ«كلمـه   به معناي صورت از»  лик«باز هم نياز است بجاي جمله،
  .كرد استفاده
  
  عين 3.4
 اسـت  چشم مساوي همان كه) ديدن قوه( باصره حاسه معناي به را »عين« يواژه منظورابن
 نيز فراهيدي). 301/ 13  منظور،ابن( دارد وجود حيوانات از آن غير و انسان در كه كرده معنا
 نظـر بـه ). 2/254  ق،1409فراهيـدي،  ( داندمي ديدن قوه يعني بصر دارنده هر به ناظر را آن

 حتـى . گـردد مـي  مطـرح  آن به توجه با ديگر معانى و است چشم عين اصلى معناى راغب
  ).598/ 1 راغب،(است آب داراى چشم مثل كه گويند عين جهت آن از را چشمه

  : آيه مانند. است عيون »چشمه« بمعنى عين جمع
: (به راستي كه مومنان در بهشت و (در جوار) )45: حجر( »عيونٍ و جنَّات في الْمتَّقينَ إِنَّ«

  هاي جاري هستند).چشمه
  :آيه مانند. است أَعين ،»چشم« بمعنى عين جمع و
»و ــمنٌ لَهــيــرُونَ ال أَعصبوبــراي آنــان چشــماني اســت كــه بــا 179:اعــراف( »بِهــا ي) :(
  بينند). نمي  آن

  : همچون. است گرفتن نظر زير و حفظ نظارت، كلمه اين از مراد گاهى كه
 كشتى كه كرديم وحى او (به )6()27:مؤمنون( »وحيِنا و بِأَعيننا الْفُلْك اصنَعِ أَنِ إِلَيه فَأَوحينا

  ).85/ 5 قرشي،) (بساز ما دستور با و ما نظر زير را
 و چشـم  معنـاي  بـه  واژه اصل اين كه آيدبرمي چنين »عين« واژه لغوي معاني برآيند از
 يدربـاره  و متشـابه  آيـات  در كـه  هنگامي بخصوص و آن قرآني معناي در و است چشمه
 رساند،خود كه جسمانيت را مي لغوي معناي از متفاوت معناي رود،كارمي به متعال خداوند
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 توجه صرف بـه  چنين،اين واژگاني ترجمه در كه داشت توجه نكته اين به بايد لذا. گيردمي
 عضـوي  دندا نسـبت  موجـب  شـده و  آيـه  معنـاي  از اشـتباه  برداشـت  به منجر ظاهر لفظ،
 خداوند به كريم قرآن در كه »بِأَعيننا« تعبير سيوطي، يگفته به. گرددمي خداوند به جسماني
 در چشـم  واژه اسـت  معتقد حتي و بوده كردن ادراك به تأويل قابل است، شده داده نسبت
 كـه  آياتي ترجمه در).1/104: 1390سيوطي،(نيست حقيقي و بوده مجازي معنايي آيات اين
 بـه  را جسماني عضوي و داشته مشابهي برداشت نيز مفسران ساير است، تأويل به قائل وي

 را بودن مراقب و بودن نظرتحت كردن، حفظ همچون معاني بلكه. دهندنمي نسبت خداوند
 ال و وحيِنـا  و بِأَعيننـا  الْفُلْـك  اصـنَعِ  و « آيـات  ذيـل  در زمخشـري  جمله از. برندمي كار به

 و بِأَعيننا الْفُلْك اصنَعِ أَنِ إِلَيه فَأَوحينا«  آيه و) 37هود،( مغْرَقُونَ إِنَّهم ظَلَموا الَّذينَ في تُخاطبني
 فخـررازي ). 3/184 ؛2/392: 1407( كندمي استفاده كردنحفظ تعبير از) 27مؤمنون،( وحيِنا
: 1420( داندمي كشتي راندن چگونگي را عين و دانسته جسمانيتي هر از منزه را خداوند نيز
17/345.(  

 عضوي عنوان به چشم دادن نسبت از و برده كار به را تعبيراتي چنين نظير ديگر بسياري
 ؛2/135:تابي قشيري، ؛3/169: 1422 عطيه،ابن: جمله آن از(  دارند پرهيز خداوند به بدن از

ــي، ــبر، ؛5/483طوسـ ــل، ؛1/231: 1412شـ ــاوي، ؛2/281: 1423مقاتـ  ؛4/86: 1418بيضـ
 ؛1/374:تـا قتيبـه،بي  ابـن  ؛4/207: 1419كثيـر، ابـن  ؛1/274عكبـري،  ؛2/479:تاسمرقندي،بي

  ).2/447: 1420بغوي،
 نيست، ايشان تفاسير از ياد مجال كه ديگر بسياري و فوق مفسران نظرات از كه گونهآن
 بـه  الزم شـود، مـي  داده نسـبت  متعال خداوند به كه هنگام آن قرآن، در عين واژه يترجمه
  . گرددمي جدا خويش اصلي معناي از و بوده دقت
بـه كـار   » چشـم «يعني  خود جسماني معناي در »عين« يواژه كراچكوفسكي ترجمه در

، كراچكوفســكيســازي و ترجمــه شــده اســت (   معــادل »глaзa« يواژه رفتــه و بــا 
 يترجمـه  در وي كـه  آيـد ايشان چنين برمـي  ). از ظاهر ترجمه 423؛420؛270؛1990،176

 معنـاي  بـه  تنهـا  است، تأويل به الزم چنيناين آيات در نوعي به كه »بِأَعيننا «عبارت حقيقي
  . است داشته توجه كلمه ظاهري

است (پروخووا،  كاربرده به را »глaзa« تعبير ،كراچكوفسكي همچون نيز پروخووا والريا
 سـوره  37 و مومنـون  سـوره  27 آيات در »بِأَعيننا« معناي بيان در و )562؛ 368؛244، 2008
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 خدمت به را» پيش روي چشمان ما«به معناي  »пpeд Haшими глaзaми« يكسان تعبير هود
  .بود خواهد نيز وي ترجمه متوجه گرديد، وارد كراچكوفسكي به كه ايرادي لذا ميگيرد

 به »пред Нашими очами« تعبير سوره هود 37 آيه در »بِأَعيننا« عبارت قبال در عثمانف
 под«مؤمنـون عبـارت    27و در آيـه  ) 1992،141: عثمـانف (»مـا  چشـمان  پيش در« معناي

Нашим присмотром «كـه   نموده استفاده را) 1992،227: عثمانف(»ما نظر تحت« معناي به
 .ترجمه ايشان را به معناي تاويلي نزديك كرده است

 بيش از حد معناي جسـميت  چشم، معناي به глаза كلمه از كه: استفادهنتيجه بحث آن 
 كلمـه  حتـي  كـه ) око( چشـم  قديمي واژه از بهتر رسد مي نظر به بنابراين كند،را متبادر مي

 بـه  حـدودي  تـا  قديمي كلمات زيرا كرد، استفاده است، شده مشتق آن از)  окно( »پنجره«
 مـذهبي  سـبك  و اند يافته بيشتري تقدس تورات و يلانج هاي ترجمه در مكرر استفاده دليل
  .آيد نظر مي به » наших очах  на« تر صحيح گزينه و اند كرده پيدا

  
  يد 4.4
 »يـد « يواژه دهد،مي سوق تشابه سوي به را معنا همه از بيش كه چهآن »اللَّه يد«عبارت در

 از را خـود  »ي« حرف »اهللا« جالله كلمه به اضافه حالت در و بوده »يدي« اصل در كه است
 معـادل  كه داندمي معروف حدي به را دست همان يا »يدي« معناي دهد. فراهيديمي دست
 معـادل  منظـور  ابـن ). 8/101فراهيـدي، ( اسـت  كـرده  ذكر آن براي را »معروفة اليد« معنايي

 را آن نيـز  مفـردات  صـاحب ). 15/419، منظورابن( است كاربرده به را دست يعني »الكَف«
دي  و أَيد« آن جمع كه كندمي معرفي بدن از عضوي و جارحه 1/889 راغـب، ( اسـت  »يـ .(
  .)7/260 قرشي،( است دانسته دست معادل را آن نيز قرشي
 زبـان  در دست معادل »يد« همان يا »يدي« واژه است مبرهن لغوي معناي از كه گونهآن
 از اصـطالحات  تركيـب  در اگرچـه . دارد بدن اعضاي از عضوي بر داللت كه است فارسي
 واژگـاني  معنـاي  حقيقـت  بسا چه و گرفته خود به اصطالحي معنايي مذكور، عبارت جمله
 . دهدمي دست از را خود

  :آيه دو در »اللَّه يد« عبارت
»و قالَت ودهالْي دي غْلُولَة اللَّهاست).)(يهود گفتند كه دستان خداوند بسته 64 (مائده/»…م  
  )10(فتح/»…أَيديهِم فَوقَ اللَّه يد اللَّه يبايِعونَ إِنَّما…«
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 خدا به را دست داشتن كه است موجود قرآن در نيز ديگري آيات البته. است كاررفته به
هنگـامي كـه بـراي    » يـد «ي اما به گفته بسياري از لغويان و مفسـران واژه ) 7(دهد؛مي نسبت

  رود در معناي اصلي خود نبوده و الزم است تأويل گردد. خداوند به كار مي
 كندمي نقل اشعري قول از االتقان كتاب در »يد« كلمه توضيح در سيوطي مثال عنوان به

 قـدرت  بـه  صـفت  اين از ظاهرشده معناي و است آورده را آن شريعت كه است صفتي يد
 بـا  همـراه  قـدرت  يد در زيرا. اعم قدرت و است اخص يد كه تفاوت اين با است، نزديك

ــريف ــت تش ــي اس ــدرت در ول ــريف ق ــت تش ــيوطي،( نيس ــاحب). 1/106: 1390س  ص
 تأويل به قائل و دانسته جسمانيت از منزه را خداوند ،»اللَّه يد« معناي بيان در البحرين مجمع
  ).1/486: 1375طريحي،(شودمي

 خداونـد  بـه  يـد  دادن نسـبت  بـر  دال كه آياتي ساير و آيه دو اين از موجود تفاسير در
 از( گزينندبرمي را قدرت معادل و بوده آيات گونهاين تأويل به قائل مفسران اكثريت هستند،

 ؛1/281: 1417نـــووي، ؛1/315: تـــابـــي فـــراء، ؛12/393: 1420فخـــررازي،: جملـــه آن
 ؛1/654: 1407زمخشـري،  ؛4/87: 1422ثعلبي، ؛1/436:تاقشيري،بي ؛2/215: 1422عطيه، ابن
  ).ديگر بسياري نيز و 126/ 1:تاقتيبه،بيابن

 بحـث  كالمـي،  و مـذهبي  گـرايش  هـر  از جـداي  كه آيدبرمي چنين مفسران نظرات از
 عظمـت  بـه  بايـد  آن، معنـاي  تفسـير  و بيـان  هنگام در كه است مباحثي از خداوند صفات
 قـرار  آن براي را معادلي هر و نمود توجه است گشته منسوب او به صفات اين كه شخصي

 سـوره  64 آيـه  بـراي  و »خداوند قدرت« معادل فتح سوره10 آيه در ايشان اكثريت لذا. نداد
  .برندكارمي به را »خداوند نورزيدن بخل« مائده

د  «را عينناً معادل معناي عبـارت   » Pyкa Aллaxa « تعبير آيه دو هر در كراچكوفسكي يـ
 معنـايي  همـان  و بـوده  دست كلمه معادل »Pyкa « واژه). 407؛ 98، 1990( هدمي قرار »اللَّه

 »خداونـد  دست« عبارت معناي نتيجه در و آيدمي دست به تنهايي به يدي كلمه از كه است
 بخـل « و »خداوند قدرت« معادل گرديد اشاره كه گونههمان »اللَّه يد« عبارت اما بود خواهد

 معناي حد در مذكور عبارات از كراچكوفسكي فهم رسدمي نظر به. است »خداوند نورزيدن
  .است ننموده آيه تأويلي معناي به توجهي محترم مترجم و بوده لغوي

به معناي  »рука Господня« عبارت فتح سوره 10 آيه در »اللَّه يد« معادل پروخووا خانم
 مائـده معـادل   64) و در ترجمـه آيـه   547، 2008را به كـار بـرده (   » دست خداوند/سرور«

 رسدمي نظر به. )154، 2008شود (مي ديده شده گفته معناي همان با »Божия Рука«عبارت 
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ه  يد« عبارت معناي اصل به ترجمه، هنگام در كراچكوفسكي همچون نيز ايشان  در كـه  »اللـَّ
  .است ننموده توجه باشد،مي خاصي معناي داراي آيه دو از يك هر

 وي. كرد مشاهده را مذكور عبارات ترجمه در تفاوت اندكي توانمي عثمانف ترجمه در
 كمـك « معنـاي  بـه  »Мощь Аллаха« معـادل  دارد خداونـد  قـدرت  بـه  اشاره كه ايآيه در

 Рука« معادل ديگر يآيه در و سوره فتح) 10، ذيل آيه 1992است ( كاربرده به را »خداوند

Аллаха« از چهآن. مائده) 64 نمايد (همان، ذيل آيهمي استفاده را »خداوند دست« معناي به 
 به را »خداوند قدرت« اگرچه فتح سوره 10 آيه در كه است آن دارد نمود وي ترجمه ظاهر
 آيـه  در اما. است برداشته عبارت تأويلي يترجمه سوي به گامي حال اين با اما بردنمي كار

 آن درسـتي  در كـه  است برده كار به را لغوي معناي همان يعني معنا، تريندسترس در ديگر
  . دارد وجود تأمل
 هنگـام  در كـه  اسـت  عثمانف تنها كه شد متذكر بايد مذكور ترجمه سه بررسي برايند از
 دو از بـيش  ناميد، تأويلي ترجمه داراي عبارات را هاآن بايد كه چنيني اين عبارات يترجمه
 طـور  به وجود اين با اما. است داشته امانت اداي در سعي و داده خرج به دقت ديگر مترجم

 معنـاي  بـه  توضـيح  و تفسـير  انـدكي  بايـد  كريم، قرآن متن از ترجمه سه اين عرضه در كل
 جسـميت  معنـايي  بـار  داراي دسـت،  معناي به »рука«زيرا واژه  .افزود دست اين از عباراتي
 آزاد كمي بايد كه رسد مي نظر به بنابراين شود، مي قائل الهي اقدس ذات براي كه است بااليي
  به معناي اراده خداوند به كار برد.» Божья воля « يا  »Воля Аллаха «عبارت  و كرد ترجمه
  

  گيري نتيجه. 5
كـه  » وجه«و » عين«، »يد«. آيات صفات كه در مواردي براي خداوند متعال واژگاني مانند 1

ترجمه و تفسير برانگيز در مباحث ي جسمانيت دارند به كاربرده؛ از جمله موارد مناقشهجنبه
  ي آراي گوناگون كالمي قرار گرفته است.قرآن كريم است كه معركه

. اين واژگان اگر در معناي ظاهري خود ترجمه شوند، معناي تجسيم را به ذهن متبادر 2
خواهند كرد در نتيجه، بسته به ميزان ظرفيت واژگان تـاويلي معـادل ايـن واژگـان در زبـان      

  ها ارائه گردد.ي تفسيري از آنها، الزم است ترجمهبانمقصد و فهم مخاطبان اين ز
هاي روسي قرآن كريم ظرفيت واژگـان تـاويلي معـادل بـا عربـي، وجـود       . در ترجمه3

نداشته و مترجم روس زبان اگر به ظاهر لفظ و برگردان آن اكتفا كند، خواسته يا ناخواسـته  
  به مخاطب خويش جسمانيت خداوند را القا خواهد كرد.
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 بـه  كراچكوفسـكي ي هاي روسي قرآن كريم در اين پژوهش، ترجمـه . از ميان ترجمه4
ي پروخووا و دليل برگردان از زبان عربي و برتري آن در نزد مخاطبان روسي زبان و ترجمه

تـوان  عثمانف نيز به دليل مسلمان بودن مترجمان آن انتخاب گرديد كه در نهايـت امـر مـي   
ي تفسيري و تاويلي داشته است، كه عثمانف سعي به ترجمه گفت به جز در مواردي اندك

ي ها دچار نقصان جدي بوده و لزوم بازنگري در آنها وجود دارد كـه ترجمـه  تمامي ترجمه
  باشد.ترين گزينه براي اين بازنگري ميتفسيري مناسب

  
  ها نوشت يپ
  ).3/253، 1405يرد (طبري،پذاللفظي را نميطبري قائل به ترجمه تفسيري بوده و ترجمه تحت. 1
  همانند تعبير مذكور به كار رفته است. 5و طه/ 29، بقره/2، رعد/3و نيز در آيات: يونس/. 2
  .27؛ الرحمن/20؛ ليل/22؛ رعد/272؛ بقره/39- 38همچنين در آيات روم/. 3
هت قبله اگرچه؛ براي وجه معناي تفسيري قبله نيز درنظر گرفته شده است و وجه اهللا را تعيين ج. 4

)  كه البته از 4/19، 1420؛ فخر رازي،1/400، 1412 اند (طبري،در نمازهاي اصلي و نوافل دانسته
  ظاهر معناي لفظ عدول خواهد كرد.

  طه. 39 - هود - 37 - قمر 14 - طور 48 و نيز آيات :. 5
 .29؛ حديد:  71؛ يس: 10؛ فتح: 75از جمله آيات: ص/. 6
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