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 تخصصی، و الزامات امر ترجمه در نزد مترجمان قرآن کریم-بررسی ابعاد فنی

 دکتر مالک عبدی

 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم
 :چکیده

 که بنابر آید،می نظره محال ب علمای مسلمین کاری ناممکن و زعم جماعتی از بنابر و دشوار، صعب و ترجمه قرآن امری بسیار

 شود،ترجمه می محققان امر مترجمان و این راستا گریبانگیر هایی که درچالش و پیچیده زبان عربی، ظرایف خاص و اقتضاءات و

 ولیکن اگر. کندترجمه خارج می حییّز از محققان، این دسته از نظر بنابر این کتاب الهی را بودن این مسأله، خیزچالش نیز صعوبت و

چالش  آنگاه با نماید،آور میالزام ضروری و مبادرت به این امر مراعات شرایطی، علمای مسلمین بپذیریم که با دنز رأی غالب در بنابر

پارامترهای فنی  لزوم برخوردار بودن از و قابلیت شخص مترجم، کارائی و شویم که همان شروط ومی روی بعدی رودرروپیش 

که  چرا .سازدمتخصصان این امر ناممکن می برای جماعت کثیری از را به این امرمتواتری است که امکان مبادرت  برجسته و دقیق،

تبحری  دستی وچیره این کتاب عزیز، منبع فیض الیزال الهی در گرانسنگ نشأت گرفته از مفاهیمِ ناب و و برگردان معانی واال،

 ترجمه را ادبی این زبان کفاف امر بالغی و اسرار دانستن زوایایی از که صرف آشنایی به زبان عربی و طلبدمی شگرف را خاص و

مترجمان فراهم آید  نزد تخصصی که ضروری است در -الزامات فنی هایی ازاین مجال کوتاه به گوشه در ما .داد نخواهد هرگز

 .خواهیم پرداخت
 الزامات ترجمه و هاویژگی مترجمان؛ ترجمه قرآن؛ قرآن کریم؛: هاکلیدواژه

 :مقدمه
 نظر ضروری برای متولی ترجمه این کتاب الهی در های مهم وویژگی ترجمه قرآن، اهمیت امر پژوهشگران بنابرحساسیت و

ویژه نص شریف قرآن بر همگان پیداست، مترجم در ترجمۀ قرآن به سبب هب طور که در بیان اهمیت متون دینی وهمان. اندگرفته

که ترجمه قرآن امریست که  تردید فراوان اقدام به این کارکند، چرا با احتیاط و وحیانی بایددر ارتباط بودن با یک منشأ غیبی و 

فرایند ترجمه  در خود کار از وری بیشتربه جهت بهره است که مترجم باید تخصصی فراوانی -های فنیمستلزم خصوصیات و ویژگی

ترجمه  امر بر ترین عوامل مؤثرضروری ترین وای از مهمکوتاه به پارهچارچوب این پژوهش  در و نجاای در .مجهز کند را به آنها خود

 .کنیممترجمان اشاره می نزد در

 :مترجمین نزد ترجمه قرآن در إلزامات امر

ایم اگر ه حساب بیاوریم، پس اشتباه نکردهاگر ترجمه را نوعی از تفسیر ب: های مفسرین قرآنبرخوردار بودن از ویژگی -4

ز خصوصیات یک مفسر اکند در واقع دست به نوعی تفسیر از آیات آن زده است، پس باید که اقدام به ترجمه قرآن می م کسیبگویی

 :کنیماینجا به بعضی از آنها اشاره می قرآن برخوردار باشد که در
چرا که این علوم در فهم ... وهایش از صرف و نحو و بالغت و لغت عربی و ادبیات آن در تمامی شاخه اشراف کامل به زبان( الف

 .ظاهر آیات سهم بسزایی دارند
... و علوم مرتبط با آن مانند رجال، درایه، فقه الحدیث و( ع)و ائمه معصومین( ص)آگاهی داشتن از احادیث حضرت رسول( ب

 .کندرجمه و تفسیر آیات کمک شایانی میکه به درک قرائن نقلی در ت
 و قرائن عقلیآشنایی با براهین و احکام ( ج
 .آگاهی کامل ار علوم قرآنی جهت تشخیص مکی یا مدنی بودن آیات، ناسخ یا منسوخ بودن و محکم و متشابه بودن آنها( د
 .دانستن اسباب نزول آیات جهت فهم قرائن تاریخی و جغرافیائی که در ترجمۀ آیات تأثیر گذارند( ه
 .من اطالعات علمی هستندآشنائی با علوم تجربی جهت ترجمۀ آیاتی که متض( و
 .آشنائی با تاریخ قبل از اسالم و عصر جاهلی جهت فهم هر چه بیشتر قرائن موجود در ترجمۀ بعضی آیات( ی
ها به گونۀ دیگری نیز تعبیر کرد و آن اینکه کسی که قصد ترجمۀ دقیق آیات قرآن را دارد، توان از این خصوصیات و ویژگیمی

حکم عقل و فطرت  -2فهم معنای لفظی  -4: طور دقیق بفهمد که این فهم دقیق منوط به سه مسأله استهب ناگزیر باید معانی آن را

 .رسیده است( ع)تفاسیری که از حضرات معصومین -9سلیم 
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نخستین شرط یک ترجمه درست و موفق آنست که مترجم به موضوع متن احاطه داشته : شناخت موضوع مورد ترجمه -2

ضرورت آشنائی مترجم با موضوع متن مورد ترجمه در مورد متونی . ود صاحب آن دانش و از متخصصین آن باشدباشد یا اینکه خ

بعنوان مثال کسی که در حوزۀ علوم . نمود بیشتری پیدا می کند -مانند متون علمی -که دارای اصطالحات تخصصی هستند

بر این نباید چنین تصور شود که آشنائی با علم ترجمه بدون تسلط بنا. اجتماعی تخصص دارد نباید به ترجمه متون سیاسی بپردازد

پس اشراف داشتن به . طور که به اشتباه در اذهان عامه جا افتاده استهمان ،بر موضوع یک متن برای ترجمه کفایت می کند

 .موضوع متن از شروط مهم و اساسی است که یک مترجم خوب و موفق باید بدان آراسته شود
 : این شرط خود دارای دو بخش است :آشنائی کامل با زبان مبدأ و مقصد -9
زبانی ی که مترجم از آن برخوردار باشد آشنائی با زبان مبدأ است، یعنی هایاز جمله ویژگی :آشنائی مترجم با زبان مبدأ(الف

و ساختارهای زبانی و نوشتاری زبان مبدأ بنابر این اصل، مترجم باید آگاهی کاملی از قواعد دستوری . که از آن ترجمه می کند

ولی متأسفانه در بسیار از آثاری که از انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی و غیره به . داشته باشد تا در فهم مطالب آن دچار اشتباه نشود

که از این شرط بر می آنچه . فارسی برگردانده شده، شاهد این نقیصه و عدم توجه مترجمین این آثار به این شرط اساسی هستیم

حرز نمی شود، آید آنست که صالحیت مترجم برای ترجمۀ یک متن به صرف اینکه او با آن زبان تکلم کند و زبان اصلی وی باشد مُ

 .زبان و خصوصیات نحوی و بالغی اش اشراف کامل داشته باشد آن بلکه باید به ظرائف و دقائق

ای به زبان ترجمی که متنی را از زبان بیگانهممکن است این سوال پیش بیاید که برای م :زبان مقصد ای مترجم بآشنای: ب

که هر کس در حالی ،اصلی و مادری خود بر می گرداند چه ضرورتی دارد با قواعد زبان مقصد و اصلی خودش آشنائی داشته باشد

ن سؤال باید گفت عده ای از مترجمین آگاهی و شناختشان از ل آگاهی و اطالعاتی از قواعد زبان مادری خود دارد؟ در جواب ایقحدا

در اینجا منظور ما از آشنائی با زبان مقصد، آگاهی . قواعد زبانی که از آن ترجمه می کنند، بیشتر از قواعد زبان اصلی خودشان است

و اند متن ترجمه شده را به خوبی کامل مترجم از تمامی نکات دستوری و ظرائف نحوی و بالغی آن زبان می باشد تا مترجم بتو

 .مطابق ساختارهای زبان مقصد بیان کند

ل همان زبان از آن آگاهند و بر آن هاصوال در هر زبان قراردادهائی وجود دارد که ا: آگاهی مترجم از اصطالحات زبان مقصد -9

مثال در زبان عربی اصطالحات فراوانی وجود دارد . وقوف کامل دارند و در عین حال ممکن است بر دیگران پوشیده و نامعلوم باشد

اللفظی  که مختص اهل این زبان است و باید از ترجمه تحت اللفظی آنها پرهیز شود، چرا که غالبا مشاهده می شود که ترجمه تحت

و « الیتیمه ۀکالشر»از این اصطالحات برای نمونه می توان به . این عبارات و اصطالحات، متن ترجمه را کامال ناهمگون کرده است

است که « متن خبر با پیه و گوشتش»و « شرکت یتیم»:آنها به ترتیب یاشاره کرد که ترجمۀ لفظ« ر بشحمه و لَحمهنصُّ الخَبَ»

حال آنکه این دو عبارت از اصطالحات مختص زبان عربی است که معنای اصطالحی آنها . وس به نظر می رسدبسیار عجیب و نامأن

و نمونه های بیشمار  .«متن کامل خبر بدون کم و کاست»و« شرکت منحصربفرد»:در زبان فارسی به ترتیب به این صورت است

د و مترجمین باید در انتقال معنای صحیح آنها دقت بیشتری به که اصطالحات خاص هر زبانی هستنوجود دارند دیگر از این دست 

 .خرج دهند
مترجم باید قواعد اصلی نوشتاری زبان مقصد را رعایت کند چرا که عدم مراعات : آشنائی با اسالیب نوشتاری زبان مقصد -1

توانیم بین اجزاء و عبارات تشکیل دهنده این نکات و قواعد باعث نامفهوم شدن ترجمه و ایجاد ابهام در آن می شود بطوریکه نمی 

 .آن ارتباط منطقی ایجاد کنیم
هر زبانی نیز قواعد خاص خود را در ترکیب جمالت و عبارات دارد و بوسیلۀ آن جایگاه هر یک از فعل و فاعل و عالوه بر این 

مقصد نیست بلکه شایسته است مترجم از البته این شناخت فقط مختص زبان . مفعول و ترتیب آنها را در عبارات مشخص می سازد

 .روشها و اسالیب نوشتاری زبان مبدأ نیز آگاهی کافی داشته باشد

یکی از اصول مهم ترجمه رعایت امانت و پرهیز از هرگونه دخل و تصرف در : حفظ امانت و پرهیز از هرگونه دخل و تصرف -3

نکته مهم . مترجمین مورد توجه قرار میگیرد از سویأله نیز کمتر که متأسفانه این مس(15: 4931معروف،)متن مورد ترجمه است

خود را در متن ترجمه دخالت دهد، چرا که این تمایالت و ... دیگر اینکه مترجم نباید تمایالت مختلف سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

138 
 

نانکه در بعضی از متون دینی شاهد همچ ،گرایش ها و دخالت دادن آنها در ترجمه آثار سوئی را در ترجمه بر جای می گذارد

 .هستیم که گرایشها و جهت گیریهای خاص مترجم و تعصبات دینی او آثار منفی عدیده ای در ترجمه اش برجای گذاشته است
بعضی اوقات . لغت نامه ها یکی از ابزارهای مهم در ترجمه هستند :استفاده از لغت نامه های معتبر و عدم اتکاء به حافظه -6

جم کلمه یا اصطالحی را بر اساس آنچه در ذهن خود دارد ترجمه کرده و نیازی به مراجعه به فرهنگ لغت نمی بیند که این متر

اعتماد وی به حافظه و اتکاء به اطالعات موجود در ذهن بدون استفاده از لغت نامه باعث بوجود آمدن اشتباهات فراوانی در ترجمه 

استاد . ن تر شدن مسأله به مثالی در این زمینه از یکی از ترجمه های مشهور قرآن اشاره می کنمبنده در اینجا جهت روش. می شود

مهدی الهی قمشه ای که به حق توان عظیمی در ترجمه این کتاب الهی صرف کرده اند آیه چهارم سورۀ مبارکۀ قارعه را که می 

در آن روز سخت مردم مانند ملخ هر سو پراکنده ): صورت ترجمه کرده اند بدین ««بثُوثِالمَ اشِکَالْفَرَ یومَ یکونُ الناسُ»»:فرماید

که این یک مسأله بسیار بدیهی و ابتدائی است، ولی بنظر ،در زبان عربی، پروانه است نه ملخ« فراش»، در حالیکه معنای کلمۀ (شوند

اساس همان معلومات لغوی که در ذهن داشته اند،  می آید استاد قمشه ای در ترجمۀ این کلمه به کتابهای لغت مراجعه نکرده و بر

 .آنرا به ملخ ترجمه کرده اند
آشنایی با ضرب المثلهای رایج در دو زبان؛آشنائی با آداب و همچون عالوه بر اینهامتخصصان امر ترجمه، ویژگیهای دیگری 

رسوم صاحبان دو زبان؛آشنائی با شخصیت صاحب اثر؛اقدام به ترجمه در فواصل زمانی متعدد؛رعایت جوانب عاطفی در ترجمه و 

أثیری بسزا درامرترجمه دارد راذکرکرده اندکه هر یک ازاین شروط ت...استفاده از کلمات آشنا و ذکر معادل برای همۀ اصطالحات و

 . که رعایت نکردن آن بالطبع از ارزش کار ترجمه می کاهد
ترجم  از سطح مطلوب و قابل قبولی در زمینه علوم دینی الزم است م»:، می گویدآنآیت اهلل معرفت در بیان شرایط مترجم قر

آن مراجعه کرده و به آنچه که از نص قرآن استنباط می کند  بطوریکه بتواند قبل از ترجمۀ هر آیه به تفاسیر موجود ،برخوردار باشد

پس از این الزم است مترجم صالحیت این کار را احراز کرده »:و نیز در جای دیگر می گوید(. 4/211ج:4932معرفت،)«بسنده نکند

بالغی و بیانی دو زبان نیز مطلع  ضمن اینکه باید از اسرار و رموز. و به مزیت ها و خصوصیات کالمی هر دو زبان اشراف داشته باشد

سطح علمی که اصل کالم آنرا در به باید [ عالوه بر اینها مترجم] . باشد و نیز با نقطه نظرات صاحب اصلی کالم آشنائی داشته باشد

ئقش به صورت تمام وکمال، باحفظ ورعایت همۀ اسراروظرائف ودقا[ عبارات] بر میگیرد احاطه داشته و قادر به بیان معنی

 .(446/ 4ج: 4143معرفت،)«...باشد
ازآنجائیکه ترجمه سخت تر از تفسیر است، الزم است مترجم »:یکی از مؤلفین معاصر نیز در بیان شرایط مترجم قرآن می گوید

و معتبر  که بتواند در مواقع لزوم به تفاسیر متقن -قرآن دارای دیدگاه و نقطه نظرات تفسیری نیز باشد، بخصوص از تفسیر المیزان

همانطور که گذشت ترجمه قرآن (. 92: 4933نجارپوریان،)«مراجعه کرده و به آنچه که در ابتدای کار استنباط می کند بسنده نکند

این . در واقع نوعی تفسیر است و تفسیر قرآن نیز بر اساس نظر و عقیدۀ شخصی جایز نیست بلکه از گناهان کبیره بشمار می رود

ۀ قرآن به حساب می آید، پس مترجم باید این اصل اصیل را رعایت کرده و از تفسیر به رأی آیات شریفۀ قرآن اصل، از مبانی ترجم

ظاهر لفظ، عقل و »کما اینکه آراء و نظریات شخصی که مفسران آن را ابراز می دارند از دایرۀ سه اصل. نمایدبطور اکید خودداری 

دکتر ذهبی نیز ویژگیهای مترجم . می دهد و شایسته نیست مترجم بدان اعتماد کندخارج گشته و اعتبار خود را از دست « روایات

 :چنین بیان می کند در ترجمۀ تفسیری را این
مترجم باید از ویژگیهای یک مفسر برخوردار باشد، ولی اگر در فهم معانی قرآن بر رأی خود تکیه کرده یا به تفسیری که از   - 

 .ده اعتماد کند، ترجمه اش قابل استناد نیستاصول یقینی و متقن گرفته نش
 .مترجم باید از روی آوردن به عقایدی که با قرآن کریم در تعارض است اجتناب کند  -

«« رونَطهَّا المُإلَّ هُال یمسُّ»:استاد بی آزار شیرازی ضمن استناد به آیۀ شریفۀ: طهارت نفس و رعایت ادب و اخالق و احکام-4

قطعا طهارت، تقوی و توفیق الهی شرط اساسی دردرک مفاهیم قرآن وانتقال آن »:این موضوع اشاره کرده و می گویدبه ( 53/ واقعه)

همچنین بسیاری از مترجمین برجسته بر ضرورت اتکاء به ذات مقدس . (4/964ج:4956بی آزارشیرازی،)«به زبان مقصداست

 .ترجمه تأکید کرده اند پروردگار و یاری جستن از او به عنوان یک شرط اساسی در
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فراگیر است که ترجمۀ آن مهارت و کارآمدی  و جانبه همهقرآن کریم یک متن  :جمعی برای ترجمۀ قرآنه کار دست -2

بسیار کم پیش می آید که این خصوصیات به یکجا در یک شخص جمع شده . مترجم را در شاخه های مختلفی از علوم می طلبد

وهی از با توجه به همۀ جوانب ادبی، لغوی، تفسیری و کالمی قرآن، ترجمه این کتاب آسمانی مستلزم گرد آمدن گر ،بنابراینباشد

های مختلف علوم جهت پرداختن به این کار است و بدیهی است که ترجمه گروهی و دسته جمعی دانشمندان و متخصصان شاخه

اولین ترجمه و تفسیر . بیشتری برخوردار بوده و به مراد آیه نزدیکتر استقرآن در مقایسه با ترجمه های شخصی از صحت و إتقان 

و برای این کار تفسیر طبری را به ( 963-931)درآوردند ردسته جمعی از قرآن را جماعتی از علمای ماوراء النهر به رشته تحری

« زین العابدین رهنما»ینجا باید به ترجمۀ آقایدرا(. 21: 4953آذرتاش آذرنوش،)فرمان منصور بن نوح سامانی به فارسی برگرداندند

 .های علمی اسالمی ارسال و نظر آنان را دربارۀ ترجمه اش جویا شدتن از شخصیت 431نیز اشاره کنیم که ترجمۀ خود را برای 

فت در بیان شرایط آیت اهلل معر. گروهی از علمای معاصر نیز بر اهمیت این نوع ترجمه تأکید و آنرا مورد تأیید قرار داده اند

مترجم و ترجمه تأکید می کند که ترجمه باید تحت نظارت و اشراف یک هیات تخصصی متشکل از علمای برجسته در زمینه های 

این گروه عقیده دارند ترجمۀ صحیح و خالی از اشکال . مختلف علمی باشد تا متن ترجمه شده از هر گونه خطا و لغزش مصون بماند

نی و چیزی شبیه خواب و رؤیاست، البته اگر از سوی یک مترجم واحد باشد و نیز عقیده دارندکه ترجمۀ آرزوئی دست نیافت

 .آکادمیک، یکی از ضروریات امر ترجمۀ قرآن است
ضروری است که متن ترجمه شده با نص عربی قرآن »:آیت اهلل معرفت می گوید: لزوم همراهی ترجمه با تفسیر و نص قرآن -9

ا اگر خواننده در متن ترجمه به مشکلی برخورد به خود نص اصلی مراجعه کند، و دوم بخاطر اینکه تصور نشود ترجمه همراه باشد ت

 (.4/211ج: 4931معرفت)«جایگزین قرآن شده است
 قرآن اوالً باید نوشته شده، سپس تفسیر آن آورده شود و[ نص] »:دکتر ذهبی نیز در بیان شرایط مترجم قرآن اشاره می کند

پس از آن ترجمۀ تفسیری آن ذکر شود تا این گمان پیش نیاید که این ترجمه، ترجمه ای تحت اللفظی از قرآن 

را احراز ...بعد از آنکه مترجم قرآن اوصاف و خصوصیات معنوی از قبیل ایمان، تقوی، طهارت قلب و. (4/91ج:4356الذهبی،)«است

 .رتبط با ترجمه و تفسیر قرآن نیز آراسته کندکرد،شایسته است خود را به ویژگیهای علمی خاص م
 مترجمتفسیری  می توان اینچنین برداشت کرد که هر مترجمی یک مفسر و هر مفسری یک مترجم است و در حقیقت شمّ

در  یردر خالل ترجمه اش نمایان می شود، پس باید با علوم مختلفی آشنایی داشته باشد که هر کدام از آنها نقش مهم و انکار ناپذی

 :علوم اشاره می کنیماین در اینجا به مهمترین  .صحت و پختگی و دقیقتر بودن ترجمه دارند
شایسته . یکی از ارکان اصلی فهم قرآن و درک معانی آن شناخت مفردات و الفاظ قرآن و مشتقات آنها است :علم اشتقاق -الف

 .شناخت کافی داشته باشدمات و سائر مشتقات آن لاست مترجم در زمینه ریشه شناسی ک
آشنایی مترجم به علم اشتقاق : راغب اصفهانی لغت شناس مشهور در بیان اهمیت مفردات قرآن در فهم معانی آیات می گوید

در ] این در حالیست که مترجم باید در کنار این مهارت و دایره اطالع. از مهمترین ضروریات در فهم مفردات و آیات قرآن است

از . آشنائی گسترده و کاملی نیز با معاجم و فرهنگهای معروف داشته و کیفیت استفاده از آنها را به درستی بداند[ قزمینه اشتقا

« الصحاح»ابن فارس، « معجم مقاییس اللغه»خلیل بن احمد فراهیدی، « العین»:مهمترین این کتابهای لغت می توان به

« مفردات الفاظ القرآن»زبیدی و « تاج العروس»فیروز آبادی،« قاموس المحیط»ور،ابن منظ« لسان العرب»ابن اثیر،« النهایه»جوهری،

 .از راغب اصفهانی اشاره کرد
صحبت  نظر دری مواهای مختلف و تغییر حالت آن بر اساس معنصرف علمی است که از تبدیل کلمه به صورت :علم صرف -ب

الت کلمات نظر می کند و بر مترجم الزم است که در این شاخه علمی پس این علم به هویت و اص(. 4/9ج:2116الغالیینی،)می کند

 .های مختلف آن را برای ما بیان می کندچرا که معانی مختلف کلمات در حالت ،نیز مهارت کافی داشته باشد
علم نحو احوال آخر کلمات پس ترکیب آن را بررسی می کند و دربارۀ جایگاه کلمات درجمله وساختن جمله  :علم نحو -ج

 .(9ص :همان)ازمفردات براساس مقتضای کالم عربی صحیح صحبت میکند
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درک مفاهیم  پس قواعد و قوانین نحوی تأثیر شایانی در تغییر معانی عبارات داشته و فهم این قواعد و آشنائی کامل با آن در

پس مترجم باید به این علم اشراف داشته باشد تا پس از بررسی جایگاه کلمه در عبارات عربی . آیات کمک بسیاری به ما می کند

 .قرآن به مفهوم اصلی آن پی ببرد
غی فراوانی علوم بالغی از مهمترین علوم مؤثر در فهم متون عربی و بخصوص متون قرآنی است که محسنات بال:یعلوم بالغ -د

علمای بسیاری از بالغت قرآن سخن گفته اند و شاید اولین کتابی که به صورت جداگانه و . بر می گیرددر را  از معانی و بیان و بدیع

مؤلف در این کتاب  .باشد( ق 213متوفی )ابو عبیده معمر بن مثنی« مجاز القرآن»تخصصی بالغت قرآن را مورد بررسی قرار داده

که در کالم عرب مثل و  داردر غرائب قرآن و بیان اسلوب و مجاز آن در تعبیر از معانی مختلف و وجوه نظم آن سعی در تفسی

 (.13: 4335ابن أبی اإلصبع،)مانندی ندارد
ابو محمد عبد اهلل بن قتیبه نیز در همین زمینه است که آنرا در رد بر طعنه زنندگان به « تأویل مشکل القرآن»همچنین کتاب

 .جازات قرآن نوشتکتابی دربارۀ مَ« شریف رضی»پس از او نیز. بالغت قرآن نگاشته است
، بطوریکه وی مسائل فراوانی که یابدسپس مالحظه می کنیم که بالغت قرآن در نزد عبد القاهر جرجانی رویکرد جدیدی می 

بود و به آن لباسی نو و « نظریۀ نظم»وی صاحب. ع کردنشناخته بوده و از آن آگاهی نداشتند را ابداآن را علمای بالغت قبل از او 

البته قبل از این به . ه استرا تألیف کرد که بالغت قرآن را در آن نشان داده و به اثبات رساند« دالئل اإلعجاز»او کتاب. تازه پوشانید

 .سخن گفته بود« أسرار البالغه»صورت کلی از مسائل بالغی در کتاب
شریفۀ به مشتمل بودنش بر استعاره و انواع بدیعی متعلق به آن نمیداند، چرا که در تمامی آیات  متوقف جرجانی بالغت قران را

بلیغ نیستند و معجزه ای  -العیاذ باهلل -مسائلی وجود ندارد، و اگر اینطور بود بعضی آیاتی که از صناعات بدیعی خالی اند قرآن چنین

حث مطرح شده بخوبی روشن می شود که بررسی مسائل بالغی باید مورد اهتمام از مبا(.39:همان)نیز در آنها وجود ندارد

قرآن  ترجمۀ نقش بسزائی در( معانی، بیان و بدیع)پژوهشگران علوم قرآنی و مترجمان قرار بگیرد چرا که این علم با سه شاخه اش

به درجه تأثیر آنها در ترجمه آیات قرآن واقف  ایفا می کند و مترجم باید قادر به تشخیص صناعات بالغی موجود در قرآن بوده و

 .چرا که بدون اطالع از این محسنات بالغی دقیق، انعکاس ظرائف آیات در ترجمه فارسی برای مترجم امکان پذیر نیست ،باشد
می آید  شماریکی از سختیهای ترجمه قرآن، آشنائی با موضوعات اعتقادی است که از مباحث پیچیده در قرآن به :علم کالم -ر

و چیزیکه بر سختی این مسأله می افزاید اینست که فرق و مذاهب مختلف اسالمی در بسیاری از مباحث کالمی بر رأی واحدی 

همواره مورد بحث و مناقشه علما قرار گرفته و چگونگی  در عصر حاضراین مباحث چه در دوران گذشته و چه . اتفاق نظر ندارند

مسائل کالمی متعددی وجود دارد که از موارد اختالف و . به خود مشغول کرده استرا م اذهان مترجمین ترجمۀ آنها در قرآن کری

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد میان تضارب آرای فرق مختلف اسالمی به شمار می رود که از آن
، وجود ندارده اختالف آنچنانی میان علما همه علمای مسلمان بر عصمت انبیا اتفاق نظر دارند و در این زمین :عصمت انبیاء -

 .ولی بعضی اختالفات ناچیز در ذکر بعضی جزئیات این مسأله در بین مذاهب اسالمی وجود دارد
ابن أبی الحدید،ال )منسوب به انبیاء از سر غفلت و سهو بوده و هیچ منافاتی با عصمت آنان ندارد( گناهان)اعتقاد دارد معاصی «امنظّ»

بعثت آنان بر می گردد، و یا از گناهان صغیره  از همچنین اشاعیره اعتقاد دارند گنیاهان سرزده از انبیاء،یا به دوران قبل(. 43/ 5ج: تا

بوده و یا اینکه از قبییل ترک أولی بوده است، همچنانکه شیعه اعتقیاد دارند که انبیاء هیچ معصیتی نه کبیره نه صغیره، نه سهوی و 

  (.55: 4956جعفری،).ه اندنه عمدی مرتکب نشد
متکلمان در جاهای متعددی از قرآن به آیاتی که ظاهر آن عصمت انبیاء را نفی می کند اشاره کرده و کتابهای فراوانی در این 

ام از ام« عصمه األنبیاء»از متکلم شیعی معروف سید مرتضی علم الهدی و« تنزیه األنبیاء»باب نگاشته اند که از آنجمله می توان به

پس مترجم باید به مواضعی که در آن آیات مرتبط با مباحث اعتقادی آمده توجه کرده و آنرا به گونه ای . فخر رازی اشاره کرد

 .ترجمه کند که منافاتی با عصمت انبیاء الهی نداشته باشد
 :نمونه هائی از این آیات

 (442/ طه)««یه فغوَبَّآدم ر یو عص»»
 (35/أنبیاء)««الظّالمینَ کنتُ منَ یإنّ إالّ أنتَ سبحانکَ ال إلهَ»»
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 (2/فتح)««رَو ما تأخَّ من ذنبکَ مَاهللُ ما تقدَّ لکَ لیغفرَ»»
آیا انسان اعمالش را با اراده و خواست خودش  به این معنی که؟ خیرآیا انسان در انجام اعمالش مختار است یا  :جبر و اختیار -

فاعل حقیقی  -در ورای انسان -انجام می دهد یا مجبور است آنچه را که خداوند متعال اراده کرده به انجام برساند و خداوند است که

متعددی در رد یا قبول  اعمال اوست؟ این موضوع نیز یکی از موضوعات مورد اختالف میان گروههای مختلف مسلمانان بوده و ادلّه

 .این نظریه اقامه شده است
ه ناهل حدیث و اشاعره نظریۀ جبر را قبول دارند، ولی شیعه و معتزله اعتقاد دارند اعمال بندگان منسوب به خودشان است 

ارد که افعال آیات متعددی در قرآن وجود د. ست که انجام می دهدا پروردگارشان، و انسان خودش فاعل حقیقی و مسئول اعمالی

به خداوند متعال نسبت می دهند، و نیز آیاتی وجود دارد که هدایت و گمراهی بشر را به خداوند نسبت می ( در ظاهر)بندگان را

 :دهد، بطوریکه هرگونه اختیاری را از انسان در هدایت و گمراهی اش سلب می کند
 (33/ اعراف)««تشآءُهدی من تَ و من تشآءُ بهَا ضلُّتُ کَفتنتُ إالَّ إن هیَ»»
 (1(/ ع)إبراهیم )««هدی من یشآءُ و هو العزیزُ الحکیمُاهللُ من یشآءُ و یَ ضلُّفیُ»»

نکته ظریفی در ارتباط با این آیات و امثال آن وجود دارد که غفلت از آن مترجم را دچار دردسر و مشکل می کند و آن اینست 

ت که هدایت و گمراه می کند ولی این هدایت و ضاللت مستلزم شرایط دیگری کسی اس در واقع همانکه با آنکه خداوند متعال 

است که توسط خود انسان فراهم می آید و در حقیقت بر اساس مقدماتی که خود انسان فراهم کرده خداوند او را هدایت یا گمراه 

 :می کند
 (26/ بقره)««ضلُّ به إالَّ الفاسقینَهدی به کثیراً و ما یُه کثیراً و یَضلُّ بِیُ»»

 (3/ صف)«« الفاسقینَ هدی القومَهم و اهللُ ال یَوا أزاغَ اهللُ قلوبَا زاغُفلمَّ»»

 (25(/ ع)إبراهیم )««ضلُّ اهللُ الظالمینَو یُ»»

 .پس مترجم باید در ترجمه این آیات دقت کافی به خرج داده و آنها را به گونه ای ترجمه نکند که اختیار را از انسان سلب کند
در قرآن کریم اوصافی برای خداوند متعال ذکر شده که اگر آنها را با توجه به معنای ظاهری ترجمه کنیم :تجسیم و تجسد -

که برای خداوند برای خدا قائل شده ایم، مانند اثبات دست، صورت، چشم و امثال آن  -معاذ اهلل –( جسمیت)در واقع نوعی تجسیم

پروردگار مانند علم، حکمت « اوصاف ذاتی»نقطه مقابل  کهشود تعبیر می« اوصاف خبری»به  در اصطالح علم کالم از آنها

 .ندسته…و
جسمانی را به خدای تعالی به معنای ظاهری آن توجه کرده و این اوصاف  یآیات چنیناهل حدیث، أشاعره و اهل سنت در 

 !اطالعی از کیفیت این اوصاف نداریممی گویند « تجسیم»دهند، سپس برای فرار از قائل شد نشان به نسبت می
گوید خداوند تبارک و تعالی در عالم باال در به معنای ظاهری تعبیر کرده و می «استوی علی العرش»مثال أبوالحسن أشعری از

توانند در دنیا و آخرت پروردگار خود را در آغوش اعتقاد دارند بندگان مخلص خدا میحشویه نیز !! عرش خویش است

ودراثبات این نظریه عجیب و مضحک خود از احادیث جعلی و نادرست استفاده کرده (!!33 :4939،صابری)بکشند

توحید اسالمی در تعارض اند، چرا که صحیح نیست  ابینیم این نظریات صراحتاً بحال آنکه می. (413/ 4ج:4113شهرستانی،)ندا

پس مترجم باید در ترجمه چنین آیاتی دقت فراوانی به خرج داده و با وسواس . لوازم ماده و جسم را به خداوند متعال نسبت دهیم

جمۀ ظاهری آیه بیابیم، اما اگر توانستیم معادل فارسی مناسبی برای این اوصاف در تر. بیشتری اقدام به انتقال معانی آنها کند

 :اشکالی در ترجمه پیش نمی آید و در اینصورت بهتر است معنای کنایه ای آیه و اصل مقصود آنرا داخل پرانتز ذکر کنیم، مانند
 .(قدرت خدا فراتر از قدرت آنهاست)ست دست خدا باالی دستهای آنها(: 41/ فتح)««مأیدیهِ فوقَ اهللِ یدُ»»
از یک سو میان شیعه و معتزله و از سوی دیگر میان أشاعره و اهل « رؤیت خداوند»اختالف نظر در بارۀ مسأله:رؤیت پروردگار -

رؤیت خداوند هم در »:شیعه و معتزله در بیان نظریات خویش به براهین عقلی و نقلی اشاره کرده و می گویند. حدیث وجود دارد

استدالل کرده اند که رؤیت پروردگار با چشم ظاهری در قیامت ممکن  دنیا و هم در آخرت غیر ممکن است، ولی برخی دیگر

« رؤیت پروردگار»پس مترجم با عنایت به نظر شیعه در رابطه با مسأله(."یۀإبطال الرؤ"باب/ 4ج:ش4963کلینی رازی،:کی.ر)«است
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داده و از ترجمۀ آن به طوریکه با  باید در مواجهه با آیاتی که ظاهر آن داللت بر رؤیت خداوند دارد حساسیت بیشتری به خرج

 :از نمونۀ این آیات می توان به موارد زیر اشاره کرد. اعتقادات شیعه در این مسأله ناسازگار باشد پرهیز کند
 (29و  22/ قیامه)«« ۀا ناظرهَربِّ یإل ۀیومئذٍ ناضر وهٌوجُ»»

 (16/ بقره)««مهِواْ ربِّلقُم مُأنَّهُ ونَیظنُّ الَّذینَ»»

میان دکتر سید محمد تیجانی و یکی از ائمیه جماعیت وهابییان در     زمینهدر اینجا بسیار بجاست به مناظرۀ کوتاهی که در این 

بیودم، امیام جمیاعتی را از    « کنییا »در« آموا»یادم می آید روزی در شهر»: صورت گرفته است اشاره کنم« کنیا»در کشور« آموا»شهر

خداوند دو دست و دو پا و دو چشم و یک صورت : ازگزاران به نماز ایستاده بود و به آنها می گفتوهابیان دیدم که درون مسجد با نم

عنواْ بما قیالوا  م و لُلَّتْ أیدیهِغُ ۀمغلول اهللِیدُ الیهودُ و قالتِ»»:من اعتراض کردم، فورا به این آیۀ قرآن استدالل کرد که می فرماید! دارد

واسطۀ این گفتارشان دستشان بسته شد و به لعنت هیهودیان گفتند که دست خدا بسته است، و ب)(:61 /مائده)««انِِوطتَمبسُ بل یداهُ

، وهمچنیین ایین آییه    (دسیت رحمیت وقیدرتش بازوگشیاده اسیت     )بلکیه دو دسیت خید ا   [ نه اینچنیین نیسیت  ] خدا گرفتار شدند،

[ همچنیین ] ، و(در حضور ما و به دستور ما بپیرداز ( ای نوح)کشتیو به ساختن )(: 95(/ ع)هود )  نناَبأعیُ  لفلکَا ِ صنعاو  :راخواند

و هر که بر روی زمین میی جنبید فیانی و    (: )26و 23/ الرحمن  ) إلکراماو   ذُوالجاللِ کَربِّ وجهُ یمن علیهاَ فانٍ و یبقَ کلُّ :  خواند

این آیاتی را که تالوت کردی و بیه  ! برادر: گفتم (.و تنها ذات با جالل و عظمت پروردگارت هست که باقی می ماند. هالک شده است

! ، حقیقیت اسیت و هییچ مجیازی در آن راه نیدارد     آنهمه قیر : پاسخ داد. ند نه معانی حقیقیرآنها استدالل نمودی، معانی مجازی دا

 ی و أضیلُّ أعمَی  ۀِفیی اآلخیر   وَفهُی  یأعمَی   فیی هیذه   و مین کیانَ  :  پس شما چه تفسیر می کنید این آییه را کیه میی فرمایید    : مگفت

، ایین آییه را هیم حمیل بیر      (و هر که در این دنیا کو رو نابینا بود، در آخرت نیز نابینا و گمراه تر خواهد بیود )(: 52/ اسراء)  سبیالً

میا بحیث دربیارۀ دسیت     : معنای حقیقی می کنید؟ پس هر که در این دنیا نابینا است، در آخرت هم باید نابینا باشد؟ شیخ پاسخ داد

همیان آییه کیه خودتیان     ! از ایین هیم میی گیذریم    : گفیتم !! و چشم خدا و صورت خدا داریم و این هیچ ربطی به نابینایان نداردخدا 

نظرشمادر تفسییر ایین آییه چیسیت؟ فیورا رو بیه          ...کربِّ وجهُ یکل من علیها فانٍ و یبق:  استدالل به آن کردید که می فرماید

معنای این آیه را نمی داند؟ این آیه روشن و واضح است، مانند قول خیدای سیبحان کیه میی     کدام یک از شما : حاضران کرده گفت

! تیو کیه بیدتر کیردی    : گفتم. خدای تعالی( وجه)همه چیز هالک شده است جز[ (33/قصص)]  هُإالَّ وجهَ هالکٌ کلُّ شیءٍ:  فرماید

ه قرآن همه اش حقیقی است و هیچ مجیازی در آن راه نیدارد و   من و شما با هم دربارۀ قرآن اختالف داشتیم، تو ادعا کردی ک! برادر

من هم ادعا کردم در قرآن، معانی مجازی وجود دارد خصوصا آیاتی که ظهور در تجسیم و تشبیه خداوند دارد؛ و اگر شما اصیرار بیر   

کیه دسیتان و پاهیا و تمیام     نظر خود دارید، پس ناچارید بپذیرید همه چیز هالک می شود جز صورت خداوند و معنایش ایین اسیت   

آنگیاه رو بیه    -که خداوند پاک و منزّه اسیت از ایین نسیبت هیا     -جسم خدا نیز هالک و نابود می شود و فقط صورتش باقی می ماند

همه سکوت کردند و حتی شیخ سخنرانشان هیم هییچ پاسیخی    ! آیا شما با این تفسیر راضی می شوید؟: حاضران کرده، به آنها گفتم

 .آنگاه خداحافظی کرده از آنجا خارج شدم و برایشان دعای هدایت نمودم. هدنتوانست بد
قدر کافی است که بر عقیدۀ شیعیان امامیه در این مورد، آگاه شوی تا روانت آرام و ذهنت پذیرا گردد که باید  همین!... آری

نها را حمل بر مجاز و استعاره کرد، نه بر حقیقت و آیات قرآنی را که، ظهور در تجسیم یا تشبیه خدای تعالی دارند تأویل نموده و آ

 .طور که برخی پنداشته اندظاهر الفاظ همان
و  دّ محدودٌحَ  لصفته الّذی لیسَ غوصُ الفطنِ م و الینالهُالهمَ بعدُ ال یدرکهُ» :فرمایددر این باره می -علیه السالم -یرحضرت ام

حمد خداوندی را سزاست که بلند همتان پی (:4خطبۀ :4333ابن میثم بحرانی،)«...ممدودٌ و ال أجلٌ معدودٌ و ال وقتٌ موجودٌ ال نعتٌ

به حقیقتش نمی برند و زیرک ها او را درک نمی کنند، همو که صفتش را نهایتی و مرزی نیست و نه خود او راست صفتی ثابت و 

کافی است که در این مورد سخن خدای [ و نیز...] درازموجود و نه او را وقتی است شمارش شده و نه او را مدتی است طوالنی و 

مانند او هیچ چیز نیست، و (: 44/شوری)  شیءٌ  کمثله لیسَ   :سبحان را در قرآن کریم، مورد استدالل قرار دهیم که می فرماید

هنگامی  -علیه السالم -موسای کلیمدیدگان او را نمی بینند، و سخنش با پیامبرش (: 419/ أنعام)  األبصارُ ال تدرکُهُ:  می فرماید

گفت پروردگارا، ( حضرت موسی(: )419/ اعراف)  یانرقالَ لن تَ أرنی أنظر إلیکَ قالَ ربِّ:  که رؤیت را از خداوند درخواست کرد

 .تو هرگز نمی توانی مرا ببینی: بگذار ترا ببینم، خداوند فرمود
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که معدن علم ( ع)عیان است، چرا که شیعیان جز سخنان ائمه اهل بیتهمۀ اینها دلیلهائی قاطع و محکم بر صحت سخنان شی

و هر که خواست مطالب بیشتری را در این باره بدست بیاورد، باید به کتابهای . و جایگاه رسالت و وارثان علم کتاب اند، نمی گویند

( ره)ف مرحوم سید عبد الحسین شرف الدینتألی« کلمۀ حول الروایۀ»مفصلی که راجع به این موضوع نوشته شده است، مانند کتاب

 (.61-33ص:4931تونسی،)«صاحب المراجعات، مراجعه نمایید
علم پروردگار است که از موارد »یکی از مسائل کالمی مهم دیگری که در ترجمه قران تأثیر گذار است، مسأله :علم الهی -

 21/ و مزّمل 239/ در قرآن کریم دوبار در سوره های بقره« اهللعلم »تعبیر. لغزش مترجمین در ترجمۀ بعضی آیات بشمار می رود

 465و  411/419نیز در سورۀ مبارکۀ آل عمران آیات « لما یعلم اهلل»و « ما یعلم اهلل»،«لیعلم اهلل»همچنین عبارات. بکار رفته است

 .به کار رفته است
 (293/ بقره)  وهُرُحذَاما فی أنفسکم ف اهللَ یعلمُ علمواْ أنَّاو    

 (21/ مزمل  )هُو نصفَ  اللَّیلِِ  یثَمن ثُلُ یأدن تقومُ أنَّکَ یعلمُ کَربَّ إنَّ   

 (412/ آل عمران)  الصَّابرینَ جاهدواْ منکُم و یعلَمَ اهللُ الَّذینَِ  ا یعلمو لمَّ   

 (411/ آل عمران)  آمنُوا و یتَّخذَ منکم شهداءَ اهللُ الَّذینَ و لیعلمَ   

 (465-466/ آل عمران  )انافقو الَّذینَ یعلمَو لِ المؤمنینَ یعلمَو لِ   

تا خدا داناست، تا خدا بداند، هنوز خدا ندانسته »بعضی از مترجمین در ترجمۀ این عبارات دچار اشتباه شده و تعابیری نظیر

ی است و به همه جزئیات عالم احاطه دارد سازگار برای ترجمه آنها به کار برده اند، که این با علم خداوند که علمی ازل« ...است و

نیست، و مراد از علم در چنین آیاتی اختیار، شناخت، و نمایاندن و معلوم کردن بر دیگران است که از میان مترجمین استاد الهی 

 .قمشه ای به این مسأله توجه داشته و اینگونه عبارات را به طور صحیح ترجمه کرده اند
قرآن در مکان معین و دورۀ زمانی مشخص نازل شده، مترجم باید به آن شرایط زمانی مکانی خاص توجه داشته  از آنجائیکه -ز

سوزان و خشک و بی  یعرب بوده که جایگاه آن صحراها تهمانطور که میدانیم تاریخ نزول قرآن کریم هم زمان با عصر جاهلی. باشد

همه این شرایط به نحوی در فضای حاکم بر . آب و علف حجاز بوده و قومی که قرآن در میان آنان نازل شده اعراب بادیه بوده اند

پس مترجم باید با خصوصیات جامعه جاهلی قبل از اسالم آشنائی کافی داشته باشد، چرا که عرب . قرآن تأثیر گذار بوده است

 .اول آیات قرآنی است جاهلی مخاطب
علم قراءات، علم : البته پژوهشگران علوم دیگری را نیز برشمرده اند که شایسته است مترجم از آنها اطالع داشته باشد مانند

 ....درایه، علم شناخت اسباب نزول، اصول فقه و
 :نتایج پژوهش

باشد، در عین حال مه قرآن با آنها آشنایی داشته آنچه که بدان اشاره شد مهمترین علومی بود که مترجم باید در کار ترج

پذیر نیست، پس بهتر است تلف آن قطعا برای یک مترجم امکانکنیم که احاطه به همه این علوم در ابعاد مخمجددا تأکید می

انبه تر از قرآن ای کم نقص تر و همه جدام به ترجمه قرآن کنند که ترجمهصورت دستجمعی و با همفکری هم اقهگروهی از علما ب

 .کریم ارائه شود
زوایای  و ابعاد ترجمه قرآن از حساسیت امر نیز و الی بحث،البه اطمینان بخش ذکرشده در های ضروری وبنابرپیش فرض

 پایان گره گشایی ای که درنتیجه طلبد،می های علومی چندحوزه در االطراف راجامع و دارتبحری دامنه دستی وکه چیره مختلف،

تخصصی برای  لحاظ فنی وه الزاماتی که ب ست که عالوه برشروط وا آن شودازابعاداین بحث برای خواننده ونگارنده حاصل می

اخالقی وجنبه  شخصیتی و ابعاد چه در و شخص متولی امرترجمه قرآن نیزچه بلحاظ فنی وتخصصی، شد، خودامرترجمه قرآن ذکر

همگون ازشروط فراهم  که حاصل تلفیقی یکدست و باشد، تاثیرگذار مهم و بسیار و چند، اصولی گرِرعایت های سلوکی خویش باید

عامه  و مندنظام متقن، صحیح و ای استوار،به ارائه ترجمه شروط مستوفایِ ذکرشده برای خودعملیات ترجمه، نیز و مترجم، شده در

 هرچند .شوند مندبهره واژگان فارسی محظوظ و کلمات و تی ازقالب رَخ الهی در پسندبیانجامدکه همگان ازمنبع فیض آیات گهربار

مضامین  محتوایی از و قلّت بضاعتِ فهمی و توجه به نقصان عقل بشری، نیست که با محتوا خالی از این مساله نیز ذکر نهایت امر در

 و سالیق شخصی مترجمان دربرگردان آیات  و هاناخودآگاهِ سبک و دخالت یافتنِ ناگزیر نیز نزد مترجمان، و عالیه قرآن کریم در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

144 
 

محققان امر ترجمه  عُقالئی خردورزان و افزایی فکری وهم اندیشی وهم با زمانی مناسب و ست که درا آن بهتر این دست، مسائلی از

 و هاستیکه کا همفکری مترجمان مختلف فراهم آید، نقادی و و تضارب آراء حاصل از جمعی،هدست ای گروهی وترجمه قرآن،

 .اصالح سپرده شود زیادی به دست فراموشی و حد های فردیِ مختلف از قرآن کریم تاترجمه ذکرشده در های متعددنقصان
 :منابع ومآخذ

 :منابع عربی-الف

 الکریم القرآن -4
 .ۀنهض ۀمکتبالقاهرۀ،،4: ط شرف، محمد یحنف: تحقیق و تقدیم ،القرآن بدیع (.4335.)االصبع یأب ابن-2
 .اسماعیلیان مؤسسه ،قم ،ۀالبالغ نهج شرح (.ال تا.)الحدید یأب ابن-9
 .یالعرب التراث احیاء دار بیروت، ،العرب لسان (.4333.)اإلفریقیمنظور ابن-1
 .دارالثقلین منشورات ،لبنان_بیروت ،البالغۀ نهج شرح(.4333.)میثم بن یعل بن میثم الدین البحرانی،کمال-3
 العلم دار بیروت، ،2: ط عطار، الغفور عبد حمدأ :تحقیق ،(العربیۀ صحاح و اللّغۀ تاج)الصحّاح (.4353.)حمّاد بن اسماعیل ،یالجوهر-6

  .للمالیین
 .یالعرب الکاتب دار بیروت، ،یمرعش ندیم: تحقیق ،القرآن الفاظ مفردات معجم (.ال تا.)مفضّل محمّد بن ،حسینیاالصفهان الرّاغب-5
 .صادر دار بیروت، ،یالترز ابراهیم: تحقیق ،القاموس جواهر من العروس تاج (.4366.)یالحسین یمرتض بن محمد ،یالزبید-3
 .ۀالحدیث الکتب دار ،لبنان ،المفسرون و التفسیر (.4356.)حسین محمد ،یالذهب-3
 .الفکر دار بیروت، ،النحل و الملل (.4113.)یالشهرستان-41
  .یالعرب دارالکتاببیروت،  أحمدزهوۀ،:وفهرسۀ قی،تحقبیۀالعر الدروس جامع(.2116.)یمصطف خی،الشینییالغال-44
مصطفوی،  جیواد محمد سییّد:وترجمه ،باشرحکافی أصول.(ش4963.)إسحاق بن یعقوب بن محمد جعیفر الرازی،أبو الکلینی-42

 .اسالمیه علمیه کتابفروشی انتشارات ،تهران

منابع -ب  یرضو یاسالم علوم دانشگاه نشر مرکز مشهد، ،القشیب ثوبه یف المفسرون و التفسیر (.4143.)یهاد محمد معرفت،-49

   :فارسی
  .تهران ،سروش ،انتشاراتاول چاپ ،(قرآن های ترجمه)فارسی به عربی از ترجمه تاریخ (.4953.)آذرنوش آذرتاش، -41

  .سروش انتشارات تهران، چهارم، چاپ ،کریم قرآن ترجمه (.4956.)المحمد عبد آیتی،-43

  .اسوه انتشارات تهران، ،کریم قرآن فارسی ترجمه (.بی تا.)مهدی ای، قمشه الهی-46

 .اسالمی فرهنگ نشر دفترتهران،  ،ناطق قرآن (.4956.)الکریم عبد شیرازی آزار، بی-45

  .جاویدان سازمان انتشاراتتهران، ،پنجم چاپ ،کریم قرآن فارسی ترجمه (.4953.)القاسم ابو پاینده،-43

 .اسالمی بنیادمعارف سیزدهم،قم، چاپ ،(ترجمۀسیدمحمدجوادمهری)باراستگویان همراه(.4931.)تونسی،سیدمحمد تیجانی-43
 .34-51،پیام جاویدان،سال هفتم،صص«لزوم رعایت مبانی کالمی درترجمه قرآن»(.4956.)جعفری،یعقوب-21

  .سمتانتشارات  تهران، اول، چاپ ،اسالمی فرق تاریخ (.4939.)حسین صابری،-21

  .اسالمی معارف و تاریخ مطالعات دفتر قم، سوم، چاپ ،کریم قرآن فارسی ترجمه (.4956.)مهدی محمد فوالدوند،-24

  .حکمت انتشارات تهران، ،دوم چاپ ،ترجمه قرآن(. 4956.)الدین جالل سید مجتبوی،-22

 .سمت ،تهران،انتشاراتقرآن تاریخ،(.4932.)یمحمدهاد اهلل معرفت،آیت-29

  .سمتانتشارات  تهران، اول، چاپ ،ترجمه فن (.4931.)یحیی معروف،21

 .قم دانشگاه ،(قرآنی علوم ارشد،رشته کارشناسی نامه پایان)مجید قرآن ترجمه واصول مبانی (.4933.)نجارپوریان،علی-23
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