
  ھاى قرآن شناسى ترجمھ آسیب    
 دکتر محمد علی رضایی اصفھانی

 
 درآمد: 
مترجمان قرآن خدمات بزرگى بھ قرآن كرده و در راه گسترش فرھنگ قرآنى  

ا ترجمھ قرآن در طول تاریخ اسالم، سیر  گام ھاى بلندى برداشتھ اند. اّم
ایى و مطلوب تكاملى را پیموده است، و بھ اعتراف مترجمان قرآن، ترجمھ نھ

تاكنون حاصل نشده است. از این رو الزم است ترجمھ قرآن سیر تكاملى خویش را 
ھاى  ادامھ دھد، و این حركت تكاملى بدون نقد و بررسى و آسیب شناسى ترجمھ

 پیشین امكان ندارد. 
ھاى قرآن بھ معناى نادیده گرفتن زحمات و نقاط  بنابراین آسیب شناسى ترجمھ 

 نیست.  ھا قّوت ترجمھ
آید، نوعى احترام بھ اوست و این  و اگر نامى از مترجمى محترم بھ میان مى 

ھاى  ھا چراغ راه آیندگان خواھد شد، تا ترجمھ نقدھا ھمچون اصل ترجمھ
 استوارتر و دقیق تر و كامل تر از قرآن شكل بگیرد. 

  
 ھاى قرآن روش شناسى نقد ترجمھ 
 آن بھ چند شیوه انجام شده است:ھا و نقدھاى ترجمھ قر آسیب شناسى 
  
 الف: نقد و بررسى خاص 
را انتخاب كرده و بھ « مجتبوى»در این شیوه ناقد یك ترجمھ خاص مثل ترجمھ  

بررسى و نقد آن پرداختھ است. كھ این شیوه خود بھ دو صورت فرعى انجام 
 گرفتھ است:

  
 نقد و بررسى ترتیبى یك ترجمھ -  ١ 
سوره بھ سوره یا آیھ بھ آیھ بھ صورت ترتیبى بھ نقد یعنى ناقد با بررسى  

 ھا پرداختھ است.  ترجمھ
  
 نقد و بررسى موضوعى یك ترجمھ -  ٢ 
ھاى ادبى، كالمى، ویرایشى و ... را  یعنى ناقد موضوعات مختلف ھمچون لغزش 

 در یك ترجمھ خاص پیگیرى كرده است. 
  
 ب: نقد و بررسى عام: 
ال نقد ترجمھ شخص خاصى نیست بلكھ موضوعات گوناگون در این شیوه ناقد بدنب 

ھاى متعدد پى جویى مى  تفسیرى و ...( را در ترجمھ - ھاى ادبى  )مثل لغزش
 آورد. كند. و از آنھا مثال مى

ھ   تذكر: در آسیب شناسى ترجمھ قرآن الزم است بھ روش و سبك مترجم قرآن توّج
شت ترجمھ بیان شده است( چرا كھ شود. )كھ در برخى موارد در مقدمھ یا پى نو

توان ترجمھ بھ روش دیگر را نقد كرد، و ھمین  براساس یك روش ترجمھ، نمى
 ھاى ترجمھ قرآن. گونھ در مورد سبك

براى مثال اگر كسى بر اساس روش ترجمھ تحت اللفظى، ترجمھ كرده است نمى  
ده است و توان بھ او اشكال كرد كھ چرا فعل فارسى را در آخر جملھ نیاور

نیز كسى كھ براساس شعر ترجمھ كرده است، الزم است بھ مشكالت و تنگناھاى 
ھ كنیم سپس او را نقد كنیم.   شعرى توّج

  
 ھاى قرآن تاریخچھ نقد ترجمھ 
آغازگر نقد ترجمھ قرآن، در نیم قرن اخیر، در عرصھ مطبوعات، استاد شھید  

نقدى بر ترجمھ « یغما»ر مجلھ ش د ١٣٢٤رحمھ  بوده است كھ در سال  مطھرى
مرحوم ابوالقاسم پاینده از قرآن كریم منتشر ساخت و بعد از ایشان مرحوم 

سید محمد فرزان بھ طور مبسوط نقد و بررسى ترجمھ پاینده را بھ پایان 
 رسانید. 

ش ركوردى ھیجده سالھ  ١٣٤٠ -  ١٣٦٨ھاى فارسى بین سالھاى  البتھ نقد ترجمھ 
ش از آقاى سید محمد محیط  ١٣٥٩نھا یك مقالھ در سال را شاھد بود، و ت

نظرى »طباطبائى در مجلھ آینده در نقد ترجمھ آقاى شھرام ھدایت با عنوان 
ش  ١٣٦٩ -  ١٣٧١منتشر شد. و سالھاى « اى جدید از قرآن مجید جدید بر ترجمھ

ش نقدھاى متعدد شروع شد و در سال  ١٣٧٢نیز بدون نقد سپرى شد. اما از سال 
ھاى  حجت،ھادى، تاریخچھ نقد ترجمھ ١××× مقالھ در سال رسید. ٢٣ش بھ  ١٣٧٥

 ××× ٦/  ٥٥فارسى قرآن كریم، ترجمان وحى، ش 
  
 ھاى قرآن شناسى نقد ترجمھ كتاب 



ھاى مختلف،  ھاى قرآن زده شده و بھ شیوه در دھھ اخیر نقدھاى چندى بھ ترجمھ 
 ھا، آسیب شناسى شده است از جملھ: ترجمھ

ھاى ممتاز قرآن در ترازوى نقد، محمد على كوشا، انتشارات كتاب  ترجمھ -  ١ 
 - خرمشاھى  - آیتى  - ھاى آقایان امامى  ش كھ بھ نقد ترجمھ ١٣٨٢مبین، 

 - ترجمھ احمد آرام از آیات قرآن كریم در الحیاة  - خرم دل  - فوالدوند 
 ترجمھ خانم فاطمھ مشایخ از تلخیص المیزان، پرداختھ است. 

 ھا استفاده شده است.  ر این كتاب از روش خاص و ترتیبى در نقد ترجمھد 
 ش. ١٣٧٥تاریخ ترجمھ از عربى بھ فارسى، دكتر آذرتاش آذرنوش،  -  ٢ 
ھاى كھن فارسى ھمچون ترجمھ طبرى )= رسمى( كشف  ایشان بھ بررسى ترجمھ 

 االسرار میبدى و ترجمھ تفسیر ابوالفتوح رازى و ... پرداختھ است. 
شیوه ایشان در نقد، در بخش اول كتاب بھ صورت خاص و ترتیبى است. اما در  

بخش دوم كتاب از شیوه عام و موضوعى استفاده كرده است و بیشتر بھ نقد 
 ھا از دیدگاه دستور زبان فارسى پرداختھ است.  ترجمھ

آسیب شناسى ترجمھ قرآن كریم در واژه و ساختار، پایان نامھ آقاى  -  ٣ 
 ش ١٣٨٠علیھ السالم  مسعود صفرى، دانشگاه امام صادق امیر

َّ مكارم شیرازى،  در این كتاب بھ نقد ترجمھ  ھاى متعددى ھمچون ترجمھ آیة 
 فوالدوند، خرمشاھى و ... بھ صورت عام و موضوعى پرداختھ شده است. 

و ھا را بھ دو بخش واژگانى و ساختار تقسیم كرده  ھاى ترجمھ این كتاب آسیب 
ھاى متعددى آورده است. سپس ترجمھ مطلوب خود را از آیھ  براى ھر كدام مثال

 مورد بحث ارائھ كرده است.
ین خرمشاھى، مركز  -  ٤  قرآن پژوھى )ھفتاد بحث و تحقیق قرآنى( بھاء الّد

 ش. ١٣٧٢نشر فرھنگى مشرق، تھران 
و نقد آمده ھاى متعدد، سخن  در مورد ترجمھ ٥٣٨تا ص  ٣٢٣در این كتاب از ص  

 است از جملھ:
ترجمھ قرآن مجید بھ قلم فوالدوند، آیتى، بھبودى، فارسى، خواجوى،  

 اى و ترجمھ جدید قرآن بھ انگلیسى. خرمشاھى، الھى قمشھ
  
 ھاى قرآن مقالھ شناسى نقد ترجمھ 
ھاى قرآن در مجلھ مترجم،  ھاى اخیر مقاالت متعددى در مورد ترجمھ در دھھ 

جلھ ترجمان وحى و ... منتشر شده است كھ در این مقاالت نیز مجلھ بینات و م
گاھى از روش خاص و گاھى از روش عام استفاده شده است. فھرستى از این 

ھادى حجت در مجلھ ترجمان وحى شماره شش آورده است خوانندگان  مقاالت را آقاى
قاالت بھ ترین م جا تنھا بھ برخى از مھمّ  دھیم، و در این را بھ آن ارجاع مى

 كنیم كھ عبارتند از: زبان غیر فارسى اشاره مى
 نخستین ترجمھ قرآن بھ زبان فرانسھ، دكتر جواد حدیدى، ترجمان وحى، -  ١ 
 .١شماره   
ھاى اضافى در ترجمھ روسى قرآن، دكتر احمد پاكتچى، ترجمان وحى،  تركیب -  ٢ 

 .١شماره 
ل اسماعیل زاده، ترجمان ھاى آذربایجانى قرآن، رسو نگاھى بھ ترجمھ -  ٣ 

 .١وحى، شماره 
اى یھودوار از قرآن بھ زبان فرانسھ، دكتر جواد حدیدى، ترجمان  ترجمھ -  ٤ 

 .٦وحى، شماره 
ھاى آذرى قرآن كریم، ترجمھ ضیاء بینادف و واسیم  نقد و بررسى ترجمھ -  ٥ 

 .٣محمد على یئو، رسول اسماعیل زاده، ترجمان وحى، شماره 
ھاى قرآن كریم بھ زبان روسى، دكتر احمد  كوتاه درباره ترجمھگزارشى  -  ٦ 

 .٣پاكتچى، ترجمان وحى، شماره 
اى كوتاه با دكتر میرزا مال احمد، مترجم قرآن بھ زبان تاجیكى،  مصاحبھ -  ٧ 

 .٣ترجمان وحى، شماره 
ھاى قرآن كریم بھ زبان آلبانیایى، پروفسور دكتر گازمند  ترجمھ -  ٨ 

 .٤ن وحى، شماره اشپوزا، ترجما
قرآن در چین، جین یى جیو، برگردان محسن جعفرى مذھب، ترجمان وحى،  -  ٩ 

 .٤شماره 
ھاى قرآن بھ زبان تركى استانبولى، گروه ترجمھ تركى  بررسى ترجمھ -  ١٠ 

 .٤استانبولى مركز ترجمھ، ترجمان وحى، شماره 
و خووا، دكتر ترجمھ قرآن كریم بھ زبان روسى از سابلوكوف تا پور  -  ١١ 

 .٤عمادالدین حاتم، ترجمان وحى، شماره 
مارمادوك پیكتال مترجم قرآن كریم بھ زبان انگلیسى، مرتضى كریمى  -  ١٢ 

 .٥نیا، ترجمان وحى، شماره 
دومین ترجمھ قرآن مجید بھ زبان فرانسھ، دكتر جواد حدیدى، ترجمان  -  ١٣ 

 .٧وحى، شماره 



التینى قرآن مجید،ھارتموت بابزین، ترجمھ ھاى  نظرى اجمالى بر ترجمھ -  ١٤ 
 .٧دكتر علیرضا انوشیروانى، ترجمان وحى، شماره 

ترجمھ شاعر آلمانى فریدریش روكرت، دكتر محمود العلى حسینات،  -  ١٥ 
 .٧ترجمان وحى، شماره 

معرفى چند ترجمھ قرآن بھ زبان ازبكى، ابراھیم خدایار، ترجمان وحى،  -  ١٦ 
 .٧شماره 

اسالم شناس و مترجم لھستانى قرآن كریم، ترجمان « بیالوسكى»وفسور پر -  ١٧ 
 .٧وحى، شماره

 - تاملى در برخى از نقاط قوت و ضعف ترجمھ رودى پارت، مسعود انصارى  -  ١٨ 
 .٨ترجمان وحى، شماره 

ھاى ژاپنى قرآن،محمد القائم صفا ساوادا، ترجمان  گزارشى از ترجمھ -  ١٩ 
 .٨وحى،  شماره 

رجمھ و تفسیرى روایى از قرآن مجید بھ زبان فرانسھ، جواد حدیدى، ت -  ٢٠ 
 .٩ترجمان وحى، شماره 

آیا ترجمھ جرج سیل قابل اعتماد است، دبیلو، جى. شالبیر، ترجمھ عباس  -  ٢١ 
 .١٠ترجمان وحى، شماره  - على وجیھى  - امام 

َّ نیك ترجمھ آھنگین قرآن كریم بھ زبان انگلیسى، گفتگو با دكتر فض -  ٢٢  ل 
 .١٠آیین، مرتضى كریمى نیا، ترجمان وحى، شماره 

نگاھى بھ ترجمھ جدید آلمانى قرآن از خانم زیگریت یمینى )شولتس(،  -  ٢٣ 
 .١٤مرتضى كریمى نیا، ترجمان وحى، شماره 

اى متین و ماندگار از قرآن مجید بھ قلم استاد قرایى،  ترجمھ -  ٢٤ 
 .١٤ى، شماره بھاءالدین خرمشاھى، ترجمان وح

نگرشى بر تاریخ ترجمھ قرآن كریم بھ زبان تركمنى، بى بى مریم شرعى  -  ٢٥ 
 .١٥مالعاشور قاضى، ترجمان وحى، شماره  - 
بررسى ترجمھ انگلیسى یوسف على، آرتور جفرى، عباس امام، ترجمان  -  ٢٦ 

 .١٥وحى، شماره 
رى آن، دكتر ترجمھ قرآن كریم بھ زبان بوسنیایى و ارزشھاى ساختا -  ٢٧ 

 .١٥ترجمان وحى، شماره  - اسعد دور اكوویچ، ترجمھ یعقوب جعفرى 
 ٧ترجمھ بسیار قدیمى از قرآن كریم، سید على موسوى گرمارودى شماره  -  ٢٨ 

این مقالھ بھ معرفى ترجمھ فارسى قدیمى در تاجیكستان  ٣١بینات، شماره 
 كند.  پردازد، و آن را بررسى مى مى
  
 ھاى قرآن ھاى ترجمھ یبتقسیم بندى آس 
توان تقسیم كرد ولى ما در  ھاى قرآن را از جھات متعدد مى ھاى ترجمھ آسیب 

 كنیم: این نوشتار از تقسیم بندى ذیل استفاده مى
 ھاى علمى ترجمھ. اول: آسیب 
 ھاى فنى ترجمھ. دوم: آسیب 
 ھاى مبنایى. سوم: آسیب 
 ھاى اخالقى. چھارم: آسیب 
 ھاى مستشرقان. رجمھھاى ت پنجم: آسیب 
  
 ھاى علمى ترجمھ اول: آسیب 
اى داشتھ باشد. حال  ھاى ویژه ھا و دانش مترجم قرآن باید شرایط، و آمادگى 

اگر مترجم شرایط یا علوم الزم را براى ترجمھ نداشتھ باشد، ترجمھ او 
 شود: ھاى زیر مى گرفتار آسیب

 رجم از تفسیر آیات.ھاى تفسیرى در اثر عدم آگاھى كامل مت آسیب -  ١ 
ھاى فقھى در اثر عدم اطالع كافى مترجم از علم فقھ و عدم توانایى  آسیب -  ٢ 

 در استنباط از آیات االحكام.
عدم اطالع مترجم از علوم تجربى و نقش آن در تفسیر و ترجمھ، كھ گاھى  -  ٣ 

 آورد.  ھایى را در پى مى ھایى در ترجمھ آیات شده و آسیب سبب لغزش
 آید: ھاى زیر پدید مى عدم تسّلط مترجم بر زبان مبدأ كھ بدنبال آن آسیب -  ٤ 
 ھاى ادبى در اثر ضعف ادبیات عرب. الف: آسیب 
ھاى واژه شناسى در اثر عدم اطالع از ریشھ و معانى لغات یا عدم  ب: آسیب 

 ھاى لغت. مراجعھ بھ كتاب
ز ساختار دستورى عدم تسلط مترجم بر زبان مقصد: عدم آگاھى مترجم ا -  ٥ 

 شود.  ھاى متعدد مى زبان مقصد و معانى واژگان و كاربردھاى آنھا موجب لغزش
  
 ھاى فّنى ترجمھ دوم: آسیب 
ترجمھ ھر كتاب ضوابط و قواعد خاّصى دارد، كھ در ترجمھ قرآن نیز الزم است  

 رعایت شود.



ھ بھ این ضوابط و قواعد و رعایت نكردن آنھا موجب مى  شود كھ مترجم  عدم توّج
 ھاى زیر شود: ھا و لغزش قرآن گرفتار آسیب

  
 ھاى ویرایشى آسیب -  ١ 
گردد و گاھى معناى  ھاى ویرایشى گاھى موجب دشوارى درك متن ترجمھ مى لغزش 

 سازد. آن را غلط مى
 )٦٦)نحل / « نسقیكم مّما فى بطونھ»مثال:  
 فوالدوند: از آنچھ در ]البالى[ شكم آنھاست.  
 )٦٩)نحل/ « ج من بطونھا شرابیخر» 
 فوالدوند: ]آنگاه[ از درون ]شكم[ آن، شھدى كھ ... 
از كروشھ بھ دو صورت مختلف « بطون»كھ در این ترجمھ در مورد واژه  

داخل كروشھ و یك جا خارج كروشھ قرار « شكم»استفاده شده است و یك جا 
 دھد. گرفتھ است. كھ دو معنا را براى یك واژه نشان مى

ّیین سبیل»مثال دیگر:    )٧٥)آل عمران/ « ذلك بانھم قالوا لیس علینا فى االّم
حلبى: این ]بدان سبب[ است كھ ایشان گفتند: بر ما گناھى نیست ]در ادا  

 «نكردن مال [غیر اھل كتاب و یا ]اعراب بى كتاب[...
 كھ سببیت بوده بدون دلیل داخل كروشھ رفتھ و« باء»در این ترجمھ معادل  

بھ متن اضافھ شده « ویا»ھاى  در كروشھ قرار گرفتھ و واژه« فى»نیز معادل 
 در حالى كھ در آیھ نیست. 

َّ مرضا»مثال دیگر:    ) ١٠)بقره/ « فى قلوبھم مرض فزادھم 
 شان افزود؛ فوالدوند: در دلھایشان مرضى است؛ و خدا بر مرض 
كامل جملھ بعد و قبل را آمده كھ ارتباط « فاء»با « فزادھم»در این آیھ  

« شان دلھاى»قطع شده است ولى « كاما ویرگول»دھد ولى این ارتباط با  نشان مى
 كھ سھ كلمھ است بھ ھمدیگر وصل شده است. 

  
 عدم ھماھنگى درونى متن ترجمھ -  ٢ 
ھا و آیات مشابھ در ترجمھ كارى دشوار است. از  یكسان سازى معانى جملھ 

كنند و ترجمھ آنھا گرفتار عدم  از آن صرف نظر مىرو برخى مترجمان  این
 شود. ھماھنگى درونى مى

و كسانى كھ ) : »٩)مؤمنون/ « والذین ھم على صلواتھم یحافظون»مثال:  
 « ]وقت[ نمازھاى خویش را نگھبانى كنند.

 ش( دو گونھ ترجمھ شده است: ١٣٥٧در ترجمھ ابوالقاسم پاینده )چاپ پنجم  
 )٣٤)معارج / « ب نمازشان باشند.و كسانى كھ مواظ» 
ش( دو  ١٣٧١در ترجمھ مجتبوى )چاپ اول « بما قّدمت ایدیھم»مثال دیگر:  

 گونھ ترجمھ شده است: 
 ) ٩٥)بقره / « بھ سبب آنچھ كرده اند» 
 )٧)جمعھ / « ھاشان پیش فرستاده است. بھ سبب آنچھ دست» 
َّ بذنوبھم»مثال دیگر:   ش( سھ  ١٣٧٣الدوند )چاپ اول، در ترجمھ فو« فاخذھم 

 گونھ ترجمھ شده است:
)آل عمران/ « پس خداوند بھ ]سزاى[ گناھانشان ]گریبان[ آنان را گرفت.» 
١١ ( 
 )٥٢)انفال/ « پس خدا بھ ]سزاى[ گناھانشان گرفتارشان كرد.» 
 )٢١)غافر/ « خدا آنان را بھ كیفر گناھانشان گرفت.» 
ذین ھم لفروج»مثال دیگر:   در ترجمھ آقاى خرمشاھى )چاپ اول « ھم حافظونواّل

 ش( دو گونھ ترجمھ شده است: ١٣٧٤
 ) ٥)مومنون / « ورزند. و كسانى كھ پاكدامنى مى» 
 ) ٢٩)معارج / « كنند. و كسانى كھ ناموسشان را حفظ مى» 
  
 حذف و اضافھ نابجا در ترجمھ آیات -  ٣ 
 ارد. ھا ھیچ توجیھ قابل قبولى ند گاھى حذف و اضافھ 
ھ ال یحّب المستكبرین»مثال:   ون و ما یعلنون اّن َّ یعلم ما یسّر « الجرم أّن 

 )٢٣)نحل/ 
دارند و آنچھ را آشكار  شك نیست كھ خداوند آنچھ را پنھان مى»فوالدوند:  
 «دارد. داند، و او گردن كشان را دوست نمى سازند، مى مى
اضافھ شده « و»بجاى آن واژه معنا شده است و « انّ »در این ترجمھ عبارت  

است بدون آنكھ داخل پرانتز یا كروشھ برود. در حالى كھ بھتر بود از واژه 
 شد. استفاده مى« انّ »و مانند آن معادل « در حقیقت»
َّ واسعة فتھاجروا فیھا»مثال دیگر:    )٩٧)نساء/ « الم تكن ارض 
 نید؟!مكارم: مگر سرزمین خدا، پھناور نبود كھ مھاجرت ك 
 ترجمھ نشده است. « فیھا»در این ترجمھ تعبیر  



َّ »مثال دیگر:   رّن خلق  ھم فلیغّی ھم فلیبّتكّن آذان االنعام و آلمرّن « وآلمرّن
 )١١٩)نساء/ 

دھم كھ )اعمال خرافى انجام دھند و( گوش  مكارم: و بھ آنان دستور مى 
 پاك( خدایى را تغییر دھند. چھارپایان را بشكافند، و آفرینش )

ھم»در این ترجمھ نیز جملھ    دوم ترجمھ نشده است. « آلمرّن
شود كھ با توّجھ بھ قرینھ ما قبل و  ھا توجیھ مى البتھ گاھى اینگونھ حذف 

اى از نقد  ربانى، محمد، جوابیھ ٢××× براى جلوگیرى از تكرار حذف شده است.
َّ مك  .  ×××١٦٠/١٠ارم شیرازى، بینات، شماره ترجمھ قرآن كریم حضرت آیة 

رسد كھ این توجیھ براى حذف یك جملھ قرآن در ترجمھ كافى  ولى بنظر مى 
 نیست. 

  
 اشكاالت ساختارى )صرفى، نحوى و دستورى( -  ٤ 
ھ بھ نظام ساختارى و دستور زبان زبان مبدأ و مقصد   عدم شناخت یا عدم توّج

ھاى  شود كھ ترجمھ گرفتار لغزش ارسى، موجب مىمثال نحو و صرف یا دستور زبان ف
 متعدد شود. 

 اینك چند مثال: 
َّ »مثال:    )١٤٣)بقره/ « و ان كانت لكبیرة االّ على الذین ھدى 
 نمود.  آیتى: ھر چند كھ این امر جز بر ھدایت یافتگان دشوار مى 
 اى: ھر چند كھ این كار جز ...  الھى قمشھ - امامى  
در « الم»مخففھ از مثقلھ )اّن( است بھ دلیل آنكھ « ان»واژه  در این آیھ 
 مفتوح است. « لكبیرة»
وصلیھ « ان»و مانند آنھا مناسب است. پس « حتما و مسلما»براى معناى آن  

 باشد. « ھر چند»یا شرطیھ نیست تا معناى آن 
سأل عن اصحاب الجحیم»مثال دیگر:    )١١٩)بقره/ « وال ُت
 تو درباره دوزخیان چون و چرا نكنند. خرمشاھى: و با  
مجھول است اما در ترجمھ اول جملھ معلوم معنا شده است. و « تسئل»فعل  

و درباره اھل دوزخ، از تو پرسشى نخواھد »شد:  گونھ ترجمھ مى بھتر بود این
 «شد.
 )٣٠)انبیاء/ « ٍء حىّ  و جعلنا من الماء كّل شى»مثالى دیگر:  
 آب ھر چیز را زنده گردانیدیم.الھى قمشھ اى: و از  
است و گاھى یك مفعولى و بھ « گردانیدن»گاھى دو مفعولى بمعناى « جعل»فعل  

« حیاً »و در جملھ فوق یك مفعولى است؛ چون «. آفریدن و پدید آوردن»معناى 
 نیامده است. در حالى كھ مترجم گمان كرده كھ دو مفعولى است. 

 شود: ونھ مىگ بنابراین ترجمھ صحیح آیھ این 
 مجتبوى(  - خواجوى  - اى را از آب پدید آوردیم. )آیتى  و ھر چیز زنده 
تھاالّنفس المطمئّنة»مثال دیگر:    )٢٧)فجر/ « یا اّی
 خرمشاھى: و ھان اى نفس مطمئنھ  
 )٥٠)احزاب / « إمرأًة مؤمنةً »مثال دیگر:  
 اى. اى: زن مؤمنھ الھى قمشھ 
ورده شده است. در حالى كھ در فارسى مطابقت ھا صفت، مونث آ در این ترجمھ 

 صفت و موصوف در تذكیر و تأنیث الزم نیست. 
اً »مثال دیگر:   « فأتت بھ قومھا تحملھ قالوا یا مریم لقد جئت شیئًا فرّی

 )٢٧)مریم/ 
آنگاه قوم مریم كھ بھ جانب او آمدند كھ از این مكان »اى :  الھى قمشھ 

 «ھمراه ببرند گفتند...
است. « مفعول»است در حالى كھ « اتت»فاعل « قوم»م گمان برده است كھ مترج 

است كھ در فعل مستقر است. یعنى ترجمھ صحیح جملھ « مریم»و فاعل آن ضمیر 
در حالى كھ او را در آغوش گرفتھ بود، وى را نزد « مریم»شود: و  گونھ مى این

آورده اى! )ترجمھ  اى مریم! بھ یقین چیز شگفت )و زشت(»قومش آورد؛ گفتند: 
 جمعى(

 )١١٧)مائده / « و كنت علیھم شھیدًا ما دمت فیھم»مثال دیگر:  
تو خود بر آن مردم گواه و ناظر اعمال آنان بودى مادامى »الھى قمشھ اى:  

خطاب است « كنت»مترجم گمان كرده است كھ ضمیر « كھ من در میان آنان بودم.
 در حالى كھ ضمیر متكلم است. 

  
 ھاى مبنایى ترجمھ آسیب سوم: 
 ترجمھ قرآن داراى مبانى زیر است: 
 مبانى وجودى )امكان ترجمھ(. -  ١ 
 مبانى فقھى. -  ٢ 
 مبانى تفسیرى. -  ٣ 
 مبانى كالمى. -  ٤ 



 مبانى ادبى. -  ٥ 
 مبانى قرائى. -  ٦ 
 مبانى زبان شناختى. -  ٧ 
 مبانى روش شناختى. -  ٨ 
ھ بھ مبانى صحیح ترجمھ ق  ھاى  شود و آسیب رآن موجب لغزش در ترجمھ مىعدم توّج

 سازد.  جدى را متوّجھ ترجمھ مى
  
 ھاى اخالقى در ترجمھ چھارم: آسیب 
ھمان گونھ كھ در مباحث شرایط مترجم بیان شد، رعایت آداب و اخالق و طھارت  

روحى از شرایط كمال ترجمھ است. ولى گاھى فقدان این شرایط مترجم را 
زند. برخى از  كند كھ بھ علمیت و اعتبار ترجمھ آسیب مى ى مىھای گرفتار لغزش

 ھا عبارتند از: این آسیب
  
 ھاى قومى، مذھبى و كالمى تعصب -  ١ 
بھترین راه دفاع از حق، بیان حقیقت است. اما گاھى افراد بر عقیده خویش  

، كم گرفتار تعّصب شده كنند و كم كنند حق است( پافشارى زیاد مى )كھ گمان مى
كنند یا مطالب غیر ثابت را بعنوان دالیل قطعى  حقایق موجود را انكار مى

 یازند.  گذارند و بھ مغالطھ دست مى كنند و یا پا را از این فراتر مى مطرح مى
ھا در تفسیر و ترجمھ نھ تنھا مفید نیست بلكھ آسیب جدى بھ  گونھ شیوه این 

 شود.  بار شدن آن مىآید كھ موجب لغزش در ترجمھ و بى اعت شمار مى
بینیم كھ آیات قرآن را كھ  مثال آن را در ترجمھ آندره شورقى یھودى مى 

كند از ترجمھ فرانسوى قرآن خود حذف كرده است. و این  یھودیان را سرزنش مى
 آید.  نوعى اقدام تعصب آمیز مذھبى و خیانت در امانت بشمار مى

  
 تقلید -  ٢ 
بررسى در تفسیر و ترجمھ، بھ تقلید روى برخى مترجمان بھ جاى دقت و  
كنند  آورند، و ھمان مطالب گذشتگان را بدون كم و زیاد )در محتوا( نقل مى مى

 كنند.  و فقط گاھى بھ ویرایش لفظى یا تغییر اندك در الفاظ بسنده مى
در حالى كھ ھمان گونھ كھ گذشت ترجمھ نوعى تفسیر است، و ھمانگونھ كھ در  

َّ تعالى من كتابھ  ٣××× ایز نیستتفسیر تقلید ج التفسیر ھو ایضاح مراد 
ء لم یثبت  العزیز فالیجوز االعتماد فیھ على الظنون واالستحسان و ال على شى

انھ حجة من طریق العقل او من طریق الشرع للنھى عن اتباع الظن و حرمة 
َّ بغیر اذنھ )البیان فى تفسیر القرآن، سید اسناد شى ابوالقاسم  ء الى 

در ترجمھ نیز جایز نیست؛ چون تقلید در تفسیر و ). ××× ٣٩٧موسوى خوئى،  
ترجمھ، سخن گفتن و نسبت دادن مطالب از روى جھل بھ خداست و این نوعى 

 افتراء و كذب است كھ مسلمًا حرام است. 
و « سیل»مثال: در ترجمھ التینى ماراچى اشتباھاتى صورت گرفتھ است كھ  
اند. و نیز  ھا را تكرار كرده اند و ھمان لغزش از او تقلید كرده« رادول»

را وارد ترجمھ « غرانیق»بھ تقلید از تفسیر طبرى، ماجراى « رادول»آقاى 
 قرآن كرده است. 

  
 ھاى مستشرقان ھاى ترجمھ پنجم: آسیب 
ھاى اروپایى و آفریقایى و  ھاى متعددى از قرآن بھ زبان خاورشناسان ترجمھ 

ندى كرده اند، اما ھمگى با یك ھدف و انگیزه بھ ترجمھ قرآن حتى ھ
 اند بلكھ: نپرداختھ

اند.  الف: برخى خاورشناسان مغرض ھستند كھ بھ دنبال ابطال قرآن كریم بوده 
جا بھ  ھایى غیر معتبر و افتراء آمیز نوشتھ اند. كھ در این از این رو ترجمھ

 كنیم.  چند نمونھ اشاره مى
) شدیدًا مورد انتقاد قرار ١٧٣٤) از قرآن )سال Saleسى سیل (ترجمھ انگلی 

) مسلمان ھندى كھ H.G. Sarwarاچ. جى. سرور ( ٤××× گرفتھ و برخى مترجمان
م بھ انگلیسى ترجمھ كرد و در مقدمھ ترجمھ خویش بھ  ١٩٣٠قرآن را در سال 

ن مسلمان كھ خود، قرآن را بھ زبا××× بھ شدت انتقاد كرده است. « سیل»
انگلیسى ترجمھ كرده اند، سیل را شیاد و دروغگو خوانده است زیرا كلمات 

معینى را با قصد تحریف معنا بھ ترجمھ افزوده است، و با اینكھ عربى 
دبلیو. جى. شالیر،  ٥××× ھا را ارائھ كرده است. دانستھ است، بدترین معادل مى

س امام. على وجیھى، آیا قرآن ترجمھ جرج سیل قابل اعتماد است؟ ترجمھ: عبا
 ×××   ١٠/ ٦٥ترجمان وحى، ش 

َّ الرحمن الرحیم»مثال:    «.بسم 
 .In the name of the most merciful God)سیل(  
را ترجمھ نكرده است و « رحیم»یا « رحمان»در این ترجمھ بخشى از آیھ یعنى  

 بار تكرار شده است. ١١٤این اشكال 



 ھ ترجمھ كرده است:گون این« سرور»ھمین آیھ را  
 )We Commence( With the name of God. the most merciful )to begin 

with( the most merciful )to the end( 
اى كامل از قرآن تحت  م ترجمھ ١٦٩٨) در سال Marracciمثال دیگر: ماراچى ( 

یل )بھ زبان التین منتشر ساخت كھ در پانوشت ذRefutatio Alcoraniعنوان  (
را از « غرانیق»سوره نجم، داستان جعلى  ٢٠سوره حج با توّجھ بھ آیھ  ٥٢آیھ 

تفسیر جاللین و طبرى نقل كرده است كھ شیطان این سخنان را بر زبان 
پیامبرصلى  علیھ وآلھ وسلم جارى ساخت اما اندكى ]یا چندى[ بعد منكر آن 

ھا ساخت این عبارت چنین سخنان گردید و كلمات و عبارت دیگرى را جایگزین آن
 بود. 

افرأیتم الالّت و العّزى و مناة الّثالثة االخرى، تلك الغرانیق العلى و اّن » 
 « شفاعتھّن لترتجى

م  ١٨٦١سپس سیل تحت تاثیر ترجمھ ماراچى قرار گرفت و بعد رادول ( 
Rodwell مترجم قرآن بھ زبان انگلیسى( تا حدودى از ترجمھ سیل تأثیر ،
ھر دو را بھ شدت مورد انتقاد قرار داد و مطلب را « سرور»آقاى  پذیرفت.

 جعلى خواند.
و ما ارسلنا من قبلك من رسوٍل و ال نبىٍّ االّ اذا تمّنى ألقى »مثال دیگر:  

 ) ٥٢)حج/ « الشّیطان فى امنّیتھ
 آیھ فوق را این گونھ ترجمھ كرد:« سیل» 
 )We have sent no apostle or prophet, before thee, but when he read, 

Satan suggested some error in his reading(, 
بھ معناى خواندن و قرائت بھ كار » reading«و » read«در این ترجمھ واژه  

 وجود دارد. « امنیة»و « تمنى»رفتھ است در حالى كھ در آیھ فوق واژه 
 his«از واژه  سیل در این ترجمھ از ماراچى تبعیت كرده است ولى سرور 

longings « .تمناى وى( استفاده كرده است( 
را ھمراه با « غرانیق»بخشى از داستان جعلى « رادول»و جالب آن است كھ  

 آیات سوره نجم ترجمھ كرده است كھ چنین است:
 )DO you see Al - Lat and Al - Ozza, and Manat the thired idol 

besides? These are exalted females, and verily their intercessiom is 
to be hoped for.××× سوره نجم ھمراه با آیات  ٢٠و١٩این بخش ترجمھ آیات  ٦

 ×××شیطانى غرانیق است كھ در باال از تفسیر طبرى نقل شد. 
عا مى  االخرى( besidesكند كھ بعدًا جملھ اخیر بعد از عالمت سئوال ( =  وى اّد

ألكم الّذكر و لھ االنثى . تلك »این عبارت افزوده شد:  حذف شد و بھ جاى آن
 )٢١ -  ٢٢)نجم/ « اذًا قسمٌة ضیزى

 what ? shall ye have male progeny and God female? This were indeed 
an unfair Partition. 

 بررسى:  
××× اى جعلى است كھ طبرى در تفسیر خود آورده است افسانھ« غرانیق»داستان  
و دیگران از او نقل كرده اند، سند ×××  ١/  ١١٩٥برى، جامع البیان، ط ٧

این روایت از نظر علم رجال ضعیف است و مخالف عصمت پیامبرصلى  علیھ وآلھ 
 ٨××× اند. وسلم است. مفسّران و علماى اسالم در طول تاریخ آن را تكذیب كرده

، تاریخ قرآن، محمد ٥٠/٢٣، تفسیر كبیر فخر رازى، ٣٣٣/٨نك: فتح البارى، 
بنابراین نقل یك داستان جعلى در یك تفسیر روائى، ×××  ٢٣- ٢٤ھادى معرفت، 

تواند مبناى یك ترجمھ قرار گیرد و مترجم بھ خود جرأت دھد كھ آن را در  نمى
 متن ترجمھ بیاورد.

ص در ترجمھ   مثال دیگر: آندره شورقى )شوركى( یھودى بلند آوازه و متخّص
 اى از قرآن بھ زبان فرانسھ منتشر كرد.  ترجمھ ١٩٩١ذھبى در سال ھاى م كتاب

پردازد حذف كرده است  وى در ترجمھ خویش برخى جمالت را كھ بھ سرزنش یھود مى 
 از جملھ: 

خاذكم العجل فتوبوا »  كم ظلمتم انفسكم باّت و اذ قال موسى لقومھ یا قوم إّن
ھ ھو الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خیرلكم عند  بارئكم فتاب علیكم إّن

حیم  )٥٤)بقره/« الّتّواب الّر
 Quand Mussa dit a son Peupele: "O mon Peupel Vous Vous Lesez en 

prenant Le Veau: retournez a Votre Createur." 
بھ بعد ترجمھ « توبوا»در این ترجمھ تقریبًا دو سوم از متن آیھ، از كلمھ  

وار از قرآن مجید بھ زبان  اى یھودى جواد، ترجمھ حدیدى، ٩××× نشده است.
كھ این نوع ترجمھ از متخصصى ھمچون . ××× ١٢/٦- ١٥فرانسھ، ترجمان وحى، 

 آید.  آندره شورقى، نوعى خیانت آگاھانھ و بر اساس تعصبات مذھبى بھ شمار مى
اند و در مطالعھ قرآن بھ دنبال  ب: برخى خاورشناسان آگاه و حق طلب بوده 
 اند. اند حّتى برخى آنان مسلمان شده ایق بودهحق



ھاى آنان )ھمچون  ھایى دارند، كھ البتھ لغزش اما این دستھ نیز لغزش 
 مترجمان مسلمان غیرخاورشناس( طبیعى است.

م قرآن را از عربى بھ  ١٦٧٤) در سال Andre du Ryerمثال: آندره دورى یھ ( 
تعصب بھ شرح عقاید مسلمانان فرانسھ ترجمھ كرد و در مقدمھ كتاب بدون 

 پردازد از جملھ این كھ: مى
نامیدند،  مى« عرب»فرانسویان قرون وسطى ھمھ مسلمانان را  ٠١××× تركان» 

م كھ تركان عثمانى قسطنطنیھ را فتح و امپراطورى بزرگى  ١٤٥٣سپس از سال 
دادند. تنھا از اواخر قرن « تركان»تأسیس كردند، اعراب جاى خود را بھ 

ھاى مختلف  یجدھم بھ بعد بود كھ فرانسویان، رفتھ رفتھ، اقوام و ملیتھ
نخستین ترجمھ »، مقالھ ٤١/١اسالمى را از ھم باز شناختند. )ترجمان وحى، 

مسلمانان( بھ خداى ××× )= ، دكتر جواد حدیدى.(  «قرآن بھ زبان فرانسوى
ن را پاداش یگانھ كھ خالق زمین و آسمان است و در روز رستاخیز نیكوكارا

رساند، معتقد ھستند محمدصلى  علیھ وآلھ  دھد و تبھكاران را بھ كیفر مى مى
دانند. در  علیھم السالم را پیامبرانى بزرگ مى وسلم و عیسى و موسى و ابراھیم

 گزارند... . روز، پنج نوبت نماز مى
 ھایى نیز دارد از جملھ:  اما ایشان در این ترجمھ لغزش 
ارأیت الذى یكّذب »را بھ پیروى از آیھ « ماعون»ھا، سوره  ى سورهدر نامگذار 

« ھمزه»= دین، قانون شرع در متون كھن( و سوره  Lalog« (دین»سوره « بالدین
. ٤٥/١ترجمان وحى،  ١١××× ) نامیده است.Persecutionرا توسعًا سوره شكنجھ (

××× 
م بھ زبان  ١٧٨٣مثال دیگر: ترجمھ قرآن كلوداتى ین ساوارى در سال  

 فرانسوى منتشر شد. 
كند و اشكاالت او  اشاره مى« ماراچى»ھاى ترجمھ  او در موارد متعدد بھ لغزش 

 ٢٧٩و ص  ١زیرنویس  ٢٤٦ترجمھ ساوارى، ص  ٢١××× سازد. را در ترجمھ بر مال مى
 . ×××٢زیرنویس  ٤٩٠و ص  ١زیرنویس 

ز جملھ در مورد سوره شود، ا ولى در عین حال گاھى خودش گرفتار لغزش مى 
 نویسد:  مى« المسد»
 ) ١- ٢)مسد / « تبت یدا أبى لھب و تب . ما أغنى عنھ مالھ و ما كسب» 
 ١  .La Puissance d’ Abu - lahab s’est evanouie. Il a Peri lui - 

meme. 
 ٢ .A quoi lui ont servi ses immenses richesses? 
 او نابود شد.  . قدرت ابولھب بھ سستى گرایید و١ 
 . ثروت بى پایانش او را بھ چھ كار آمد؟ ٢ 
كھ در مقام نفرین است بھ صورت ماضى ساده « تبت»در این ترجمھ فعل ماضى  

استفھامیھ ترجمھ شده « ما»نافیھ در آیھ دوم « ما»اخبارى ترجمھ شده است و 
ترجمان حدیدى، جواد، دومین ترجمھ قرآن مجید بھ زبان فرانسھ،  ٣١××× است.

 ××× ٧/  ٣٠وحى، ش 
  
  

 ناقص است 
 


