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واکاوی نظرها و نظریهها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم
(مطالعه موردی سیر شکلگیری ترجمههای فارسی)
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 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -3دانشیار گروه زبان و ادبیات روسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
پذیرش1399/01/26 :

دریافت1398/11/15 :

چکیده
رویکردهای مختلف به بحث ترجمه ،منجر به پیدایش مباحث متعددی در این حوزه گردید کهه هریه

علهم

ترجمه را از زاویهای بسط داده و زمینههای تبدیل آن به رشتهای مجزا ،تحت عنهوان «مطالعهات ترجمهه» را
مهیا ساخته است .از میان شمار فراوان مباحث مذکور ،این جستار در صدد واکاوی مقولة «پیشهینه» ترجمهه
قرآن از منظر تفکی

میان نظر و نظریه است .در این راستا ،مسأله پژوهش این اسهت کهه پیشهینة ترجمهه

قرآن ،نشانگر کدام نوع نگاه به امر ترجمه در سیر تاریخی خود است؟ بررسیها درخصهو

سهیر تکهوینی

پیشینه ترجمهها از ابتدای تاریخ اسالم تا دوران معاصر به ویژه در ترجمههای فارسی قرآن کهریم نشهان داد
که با توجه به تعریف «نظریه ترجمه» ،آنچه درخصو

تهاریخ ترجمهه قهرآن را داده ،بیشهتر از نهوع نگهاه

نظرمدار و نه نظریهپرداز است .هرچند نمی توان و نباید وجود برخی نظریه پردازیهای موفق در سیر تهاریخی
ترجمه قرآن را نادیده گرفت.

واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،ماهیت ترجمه ،پیشینه ترجمه ،نظریه ترجمه

Email: spirouzfar@um.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم _____ زهرا حیدری آبروان و همکاران

 -1-1تعریف مسأله

از صدر اسالم و همزمان با فتوحات اسالمی که منجر به ورود این دین مبین به منااق فات
شده گردید مسلمانان قرآن را کتاب مقدس و منبع اصلی آموزههای دین اسالم مایشاناتتند
از این رو ترجمه به عنوان یک ضرورت نمود یافت و عالمان مسلمان به تدریج به برداشاتن
گامهای عملی در مسیر ترجمه و ارائة نظرات در این بااره ساوپ دیداکردناد (ناک :دااکت،ی

 .)17 :1392این رویکرد به حوزه ترجمه منجر به دیدایش مباحث درشماری در آن گردید کاه
از میان آنها آن،ه در این جستار برای بررسی و تبیاین انتاااب شاده اسات حاوزی دی اینة
ترجمه قرآن است .بررسی مفهوم دی ینه اگرچه در اکثریات داهوهشهاا اماری متاداول در
مقدمه است اما در دهوهش حاضر به دلیل اهمیت بررسی مجدد به عناوان مساهله داهوهش
انتااب شده و سعی در ارائه نگاهی جدید به مقوله تاریخ و دی ینة ترجمه قرآن کاری باوده
است؛ چرا که در دی ینه ترجمه قرآن با وجود آثار ارزشمندی درتصوص تااریخ انگااره در
این حوزه و درداتت به آن از زاویه بررسی تااریای و رو دهوهای در ایان ترجماههاا از
منظر تفکیک میان «نظر» و «نظریه» در امر ترجمه بررسی صورت نگرفته اسات حاال آنکاه
نگاهی دقی و تفکیکی میان این دو مقوله در کمترین وجه تود ایان نکتاة مها را روشان
تواهد ساتت که نظریهدردازی درتصوص ترجمه هرچند اندک در تااریخ اساالم وجاود
داشته است و مطلبی تازه و برگرفته از مکاتب ترجمهدهوهی غربی نیست .البته الزم باه ککار
است که در این جستار به سیر تکوینی ترجمههای فارسی قرآن از ابتادای تااریخ اساالم تاا
دوران معاصر درداتته شده است.
 -2-1سواالت پژوهش

آن،ه سوال اصلی این دهوهش را ت کیل داده این است که:
دی ینة ترجمه قرآن بی تر گویای نگاه نظردردازانه در سیر تااریای تاود اسات یاا نگااه
نظریهدردازانه؟
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 -1مقدمه
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ادوار موجود در تاریخ ترجمه قرآن کری باصوص در زبان فارسی چگونه قابال تقسای
و تفکیک است؟
 -3-1پیشینه تحقیق

آثار ارزشمندی درباره دی ینه تاریخ ترجمه قرآن آثار ماتلفی به نگاار

درآمادهاناد کاه از

کاملترین آنها باید به دو مقاله «ترجمه قرآن» اثر داکت،ی و «ترجماههاای فارسای قارآن»
اثر آکرنو

در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی اشاره داشت؛ که البته داکت،ی در قالب کتااب

 -ترجمهشناسی قرآن کری  -و آکرنو

در قالب کتاب -ترجمه قرآن مباانی نظاری و سایر

تاریای -مجدداً و با اندکی تغییر و نیز رضایی اصافهانی در «منطا ترجماه قارآن» هماان
مطالب را ککر کردهاند .البته از آن رو که تاریخ ساتتنی نیسات و ایان آثاار از حیاث دقات
دهوه ی و بررسی تاریخ انگاره تا حد زیادی به کمال نزدیک شادهاناد مبناای دورهشناسای
تاریای و رو دهوهی ترجمههای قرآن کری در این مقاله بر اساس دادههاای آثاار مارکور
است .تفاوت این جستار با این دهوهشها در تفاوت نگاه به سیر تاریای ترجمههاای قارآن
بوده است .در این سه اثر گزار

تاریای و رو

ترجمهها بیاان شاده اسات اماا در ایان

مقاله به بحث «نظرها» و «نظریاههاای ترجماه» در تااریخ مارکور و تفکیاک میاان ایان دو
درداتته شده است .به عبارت دیگر در آثار مرکور تتبع در دادهها صاورت گرفتاه و در ایان
مقاله تتبع در نتایج حاصل از دادهها انجام دریرفته کاه بیاانگر نظار یاا نظریاه باودن دیادگاه
مترج است .بارای درک بهتار مطالاب ککرشاده الزم اسات تعریای م اصای از «نظریاه
ترجمه» 1صورت گرفته و تفاوت میان «نظر» و «نظریه» م اص گردد.

 -2مبانی نظری پژوهش
مبنای نظری دنبال شده در دهوهش از نوع اکت افی « »exploratoryباوده و تااریخ ترجماه
قرآن کری زیربنای عملکرد قرار گرفتاه اسات .هم،ناین ایان مبناا و دایشفار
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و سوال فرعی دهوهش بر آن است که:
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در رو

تویش دیادهسازی میکند لرا در در اثناا داهوهش و باصاوص باه هنگاام بیاان

نظرات عالمان مسلمان در وهله اول ممکن است اینگوناه باهنظار برساد ایان جساتار نیاز
هم،ون آثار دیش از تود در دی بیان رو

ترجمهها بوده است کاه البتاه چناین نیسات و

بیان نتایج حاصل از این دادهها که همانا تفکیک میان نظرهاا و نظریاههاا در تااریخ ترجماه
قرآن است هدف اصلی ارائه این دیشفر

میباشد.

 -3از مباحث پیشینی تا نظرها و نظریهها در ترجمه قرآن
« -1-3تعریفپژوهی» ترجمه

بررسی دهوهشها در تصوص ماهیت ترجمه در وهله اول ممکن است چنین القا کناد ایان
کاربردهای ماتلی دانش ترجمه بودهاند که تعریی ماهیتی و حتی لغوی آن را معاین کارده
و ت تتی بسیار در ارائه تعریی نهایی ترجمه وجود دارد اماا نگااهی مدققاناه باه کناه ایان
تعاریی بیانگر آن است که در تمامی این حوزهها ماهیت واژه «ترجمه» امری ثابات باوده و
انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد را اثباات میکناد .اگرچاه تروجای تعااریی در ناوع بیاان
متفاوت است .برای تبیی ن دقی ایان مطلاب الزم اسات ابتادا نماایی از ت اتت مارکور در
حوزهها و تواستگاههای متفاوت آن ککرشده و در انتها یکسان باودن حقیقات تماامی ایان
تعاریی بیان گردد.
برتی محققان بههنگام اشاره به معانی واژه ترجمه چند حوزه کاربردی دانش ترجماه را
برشمردهاند .بیان سیره و زندگینامه در قالب کتب تاراج مقدماه و دیباچاه آثاار رسااندن
کالم به کسی که آن را ن نیده است؛ رماز و معماا؛ تفسایر و شارم کاالم باه زباان اصالی
ه چنان که ابنعباس را «ترجمان القرآن» میتواندند؛ و نهایتاً برگردان کالم از زبانی به زباان
دیگر را ترجمه مینامند (رضایی اصفهانی  .)24-23 :1391از میان حوزههاای کااربردی گفتاه
شده تنها معنای اتیر در زمان معاصر کاربردی است.
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نگارندگان مقاله حاضر وجود دارد که یک مترج اغلب «نظر» تود درتصاوص ترجماه را
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تحت تهثیر علوم ماتلی بوده است و به تناسب نگر

هر حوزه تعریفی جدید از آن ارائاه

شده است .برای مثال فسنکو 2از دیدگاهی روانشناتتی به ترجمه نگریسته و آن را فرآینادی
در درون روان و ضمیر تودآگاه انسان میداند و هامان 3صحبت کردن را ترجماهای از زباان
فرشتگان به زبان انسانها میداند که دیدگاهی فلسفی دربااره ترجماه اسات (حقاانی :1386

 .)54-53این تفاوت دیدگاه درباره معنای ترجمه حتی در حوزه زبانشناسی نیز وجود داشاته
و برتی از ای ان ترجمه را جایگزینی ن انههای یک زبان با ن انههای زبان دیگر نامیادهاناد
(همان).
بررسی تاستگاههای ترجمه در وهله اول ن ان میدهاد حتای در درداتات باه اصال و
ری ه آن که من ه مفهومشناسی ترجمه است تغییر دیدگاه و به تبع آن تغییر معنا وجاود دارد.
در این باره به قور عمده میتوان دو دیادگاه را برشامرد .دیادگاه اول ایان واژه را عربای و
برتی مانند راغب اصفهانی آن را از ری ه رج میداند (راغب  .)346 :1961دیادگاه دوم آن
است که این واژه معرَّب و دارای ری ه سریانی و یا فارسی است و به هماین دلیال معناای
«مفسر و توضی دهنده» را از ری ه سریانی و معنای «تقریر مطلب از زبانی به زباان دیگار» را
از ری ه فارسی در تود جای داده است؛ که البته از نظار دهوه اگران دیادگاه دوم صاحی
بااوده و ایاان واژه معاارب اساات (دل افکااار  .)157-156 :1395هم،نااین در نگاااه اول
مفهومشناسی لغوی و اصطالحی نیز تعدد معنایی بر اساس نظرات محققان را ن ان میدهد.
افزون بر معانیای که از ری ه شناسای آن در عربای ککار شاد بناا باه نظار دااکت،ی در
انگلیسی واژه " "translationبه کنش یا فرآیندی که بازگردانندی چیزی از یک زبان به زباان
دیگر است و نیز باه محصاول ایان فرآیناد گفتاه مایشاود .حاال آنکاه در زباان فرانساه
" "traductionبی تر به جنبه تراکن ی بین دو زبان توجه داشته یعنای کانش انتقاال از یاک
زبان به زبان دیگر با استفاده از یافتن ه ارزهای معناشناتتی و بیاانی میاان دو زباان مبادأ و
مقصد صورت میگیرد (داکت،ی  .)13 :1392در حالی که در تعریی ترجماه مها آن اسات
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برتی دیگر مفهومی گستردهتر برای ترجمه قائل شدهاند .زیارا ترجماهشناسای هماواره
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تاکید دارند و لرا تفاوتی میان این دو واژه به لحاظ مفهومشناسی و ماهیتی وجود ندارد.
از ارائه این مطالب همانگونه که در ابتدا بدان اشاره شاد چناین برمایآیاد کاه تعریای
ترجمه در دیدگاه هر حوزه یا رشته بنا به تناسب آن متفاوت از سایرین است و بهقاور مثاال
نباید آن دیدگاهی را که یک فیلسوف به ترجمه دارد با نگاه یک زبانشاناس برابار دانسات.
حتی تعریفی که در زبانشناسی نیز ارائه میشود باوجود اشتراکات بنیاادین باه تفکیاک هار
محق

با دیگری متفاوت است و البته هی،یک را نمیتوان نکوهش کرده و یا غلط ارزیاابی

کرد .این درحالی است که در تمامی تعاریی ککرشده ترجمه باه معناای حقیقای و متعاارف
تود همان برگردان از زبانی به زبان دیگر است و آنچه سبب چنین تفاوتهای گساتردهای
در بحث تعریی نهایی ترجمه گردیده نگریستن به چیستی زبان و چگونگی فرآیناد انتقاال
از یک زبان به زبان دیگر است که میتواند از زوایای ماتلی بررسی شود و همانگوناه کاه
اشاره شد برتی به این فرآیند دیدگاهی فلسفی و زبانشناساانه داشاته و برتای از زوایاای
دیگر بدان درداتتهاند که البته میزان وسعت درنظرگرفته شده بارای ایان انتقاال نیاز یکای از
موضوعات مه ماهیت ترجمه است.
به هرروی آنچه بعد از بررسیهای بسیار مورد داریر

نگارنادگان ایان جساتار قارار

گرفته آن است که علیرغ گستردگی فراوانی که برای مفهومشناسای ترجماه در حاوزههاای
ماتلی علمی وجود دارد تعریی ترجمه در حوزه قرآن نیز همان نگاه بنیاادین ایان واژه را
داراست و بر اساس فرآیند انتقال از زبان عربی به سایر زبانها قابل بیان است .هرچند باید باه
این نکته نیز توجه داشت که ویهگیهای زبان قرآن از جمله تاص بودن به لحاظ دساتوری
مفهومی و نوع بیان؛ و کارکردهای عاقفی صوری و غیره فرآیند ترجماه قارآن کاری را در
برتی سطوم دشوار و گاهی ناممکن ن ان میدهد؛ اما این ساتی فرآیند نمیتواند ماهیات
ترجمه یعنی «فرآیند انتقال از زبانی به زبان دیگار» را تغییار دهاد .بار ایان اسااس تعریای
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مفاهی از نظام زبانی قرآن به زبان مقصد بر دایة جایگراری ه ارزها در زبان مقصد».
« -2-3تعریف پژوهی» نظریة ترجمه

در این باش از آن رو که دی ینه ترجمه قرآن از منظری جدید ماورد بررسای قارار گرفتاه
است تا نقش عالمان مسلمان در نظریهدردازی در تاریخ ترجمه تا حدی روشن گاردد ابتادا
الزم است تعریفی از «نظریه ترجمه» به عنوان دیشنیاز اصلی کاار ارائاه گاردد تاا م ااص
شود وقتی گفته میشود یک عال مسلمان دارای «نظریه ترجمه» است منظور چیست.
در منابع مربوط به ترجمه شناسی با ی از مباحث نظری به «نظریه ترجماه» اتتصااص
مییابد و در مقام عمل نیز به لحاظ تعرییدهوهای اصاطالم «نظریاه ترجماه» ت اتت آرا
وجود دارد .برتی آن را توصیی نظاممند روابط بین متغیرهای ترجماه مایدانناد کاه تاهثیر
هریک از این متغیرها را بر متن ترجمهشده بررسی میکند و مترج کیفیت ترجماه هادف
و تهثیر ترجمه از جمله این متغیرها هستند (حقانی  )44 :1386و برتای آن را مجموعاهای از
مطالب دانسته که یک هدف عمده و کلی یعنی بررسی و تبیین مسائل ماتلی در ترجماه را
دارا هستند (عباس امام  .)9-8 :1378این تعاریی اگرچه در جای تود صحی مینمایند اماا
بهنظرمیرسد با تبیین ماهیات «نظریاه داردازی در ترجماه» کاه در ایان جساتار بار اسااس
مهمترین رویکردهای موجود در حوزه ترجمه صورت گرفته است بتوان به تعریفی سادهتار
از این اصطالم دست یافت .بر این اساس به دو رویکرد «زبانشناتتی» و «جامعاهشاناتتی
زبان» اشاره شده است:
کتفاورد در رویکارد زباان شاناتتی باه ترجماه نظریاه ترجماه را اساسا ًا نظریاهای در
زبانشناسی کاربردی میداند که به رابطه میان متغیرها درداتتاه و هادف اصالی آن تعریای
ترجمه بر اساس مقولههای زبانی است (کتفورد  )43-41 :1370که بر ایان اسااس هنگاامی
میتوان نظریهای را به مؤلفی نسبت داد که تود او تبیینی در اصول آن داشته باشد.
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دی نهادی برای ترجمه قرآن که مورد کاربرد این جستار قرار گرفته عباارت اسات از «انتقاال
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معروفترین نظریهدردازی در باب ترجمه کتاب مقدس ارائه کرده معتقد است چون ترجماه
در بافتار فرهنگی صورت میگیرد لرا اصول بنیادی آن باید از نوع جامعهشناتتی زبان باشاد
(دُلیل  .)45 :1381در تعریی نایدا نیز تبیین اصول از ضروریات یک نظریه جامعاه شناساانه
درتصوص ترجمه است.
البته در رویکرد ن انهشناتتی به نظریه ترجمه اگرچه برتای مانناد ساکانی  4صاوری
سازی فعالیت های کهنی مترج در حین فرآیند ترجمه را «نظریه ترجماه» مایداناد (هماان:

)42؛ اما در صوری سازی کهنیات مترج این تود مترج است که باید مؤلفاههاای کهنای
تود را در قالب اصول و قواعد تبیین کند.
این مه در برتی از آثار مرتبط با ترجمههای فارسی قرآن نیاز قابال دایجاویی اسات.
برای مثال آکرنو

از رابطه میان متغیرها برای توصیی ترجمههای قارآن اساتفاده کارده اماا

این ن انهها و متغیرها را دال بر وجود نظریه ترجماه در نازد مترجماان فارسای موردبحاث
تویش ندانسته است (نک :آکرنو

 )26-13 :1389در اثر داکت،ی نیز کاه از آثاار شااتص

در این حوزه است به هنگام بررسای نظریاههاای ترجماه در غارب بیاان اصاول و مباانی
مترجمین را «نظریه ای ان» در ترجمه دانسته است (برای مثال نک :داکت،ی .)21-19 :1392
لرا صرفا با بررسی ن انههای تاریای نمیتوان به یک مترج داشتن نظریهای تااص را
نسبت داد و مبانی آن باید از سوی تود مترج و مؤلی بیان گردد .ان،اه در تعااریی فاوپ
بیش از دیش م هود است دو مؤلفة داشتن اصول ترجمه و بیان این اصاول اسات .هم،ناان
که باید توجه داشت مؤلفههای جهانشامولی و قابالتعمای باودن بار روی متاون و مناابع
ماتلی نیز از عناصر اصلی در نظریه بودن در ترجمه است؛ زیرا در غیار اینصاورت بایاد از
رویکرد و نظر مترج و نه نظریة وی در ترجمه سان گفات .لارا اگرچاه برتای دیگار در
تعریی «نظریه ترجمه» برآنند که هر متارج نظریاهای محاوری در ترجماه را داراسات کاه
همااان مبااانی وی در ساابک و رو

مبااانی کالماای و تفساایری مبااانی واژگااانی ادباای و
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یااوجین نایاادا کااه از شاصاایتهااای بنااام و نظریااهداارداز در عرصااه ترجمااه اساات و
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تا کار وی افزون بر روشمندی قابل ارزیابی نیز باشد (رضایی اصافهانی )32 :1391؛ اماا بایاد
توجه داشت که اگر این اصول تبیینشده بر متون ماتلی قابل تعمی و دیادهساازی باوده و
به سادگی ابطالدریر نباشد آنگاه میتوان آن را به عنوان یاک «نظریاه ترجماه» از شااص
دریرفت.
بر همین اساس آن،ه در تعاریی ککرشده از «نظریه ترجماه» مایتاوان دریافات تبیاین
اصول و قواعد ترجمه توسط مترج و محق که در عین دارابودن وجه جهانشامولی قابال
دیادهسازی بر متون ماتلی باشد یک «نظریة ترجمه» از ساوی اوسات .درواقاع بایاد گفات
هنگامی میتوان از عالمان مسلمان در قول تاریخ ترجمه قارآن نظاری را باه عناوان نظریاه
دریرفت که درباره اصل ترجمه سان گفته و قابل تعمی به تمام متون عربی باشند .بنابر ایان
تعریی باید دید کدامیک از عالمان مسلمان که درتصوص ترجماه قارآن دارای رویکارد و
نظر بوده و آن را بیان داشتهاند دارای یک نظریه در ترجمه است.
 -3-3تاریخ ترجمه قرآن؛ نظرها و نظریهها
« -1-3-3نظرها» در تاریخ ترجمة قرآن کریم

امر ترجمه در میان دارسیان عمری به درازای تااریخ سارزمین ای اان دارد .باه عناوان مثاال
میتوان به کتیبههای هاامن ی که به زبانهای اکدی فارسای باساتان و ایالمای هساتند و یاا
سنگنوشتههای ساسانی که به سه زبان دارتی دهلوی باستان و یوناانی وجاود دارناد اشااره
کرد که بیانگر ری هدار بودن امر ترجمه است (آکرناو

 )81 :1378اماا آن،اه درتصاوص

بحث این جستار یعنی ترجمه قرآن قابل ککر است شاروع و وجاود ترجماة رسامی قارآن
کری تنها از قرن  4هجری به بعد است که این مسهله نیازمند ارائاه دایشدرآمادی از عصار
نزول قرآن کری تا قرن  4هجری است تا سیر ابتدایی و دیشزمینههاای باروز و وهاور ایان
ترجمهها بررسی گردد.
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زبانشناتتی است و البته باید این اصول و مبانی را در ابتدای کار تود به روشنی اعالم کناد
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تود و برگردان از زبانی به زبان دیگر مطرم شده که عمدتاً بحث جواز ترجمه درتصاوص
این دوره تاریای مطرم است .هرچند بعدها واژه ترجمه در سیر تود صورتهای معناایی
دیگری گرفته که زمینهساز بیان نظرهایی در باب چگاونگی ترجماه قارآن شاد .باه عباارت
دیگر ترجمة قرآن کری ابتدا دارای صورت دررنگی از نظرگونهگی بوده که بیش از هرچیاز
جواز یا عدم جواز ترجمه در قی آن بررسی شده و درداتت نظریهدردازانه بارای آن چنادان
مطرم نیست .دس از گرشت مدتی مدید در اثنای مناق ات کالمی قرن  4در هر دو حاوزه
دریر

یا رد ترجمة قرآن به مرور صورتی کاملتر به تود گرفته است.

در متداولترین معنای ترجمه میتوان به مجموعه روایاتی از همان ابتدای تاریخ اساالم و
نزول قرآن اشاره کرد که به عصار دیاامبر (ص) اشااره دارد و در آنهاا گفتاه شاده ایرانیاان
تازهمسلمان از سلمان درتواست کردند تا با ی از قرآن را برای ای ان به فارسی بیاان کناد
و سلمان با اجازه از دیامبر (ص) سوره «فاتحه الکتاب» را فارسای کارد (سرتسای :1331
 .)137این روایات اگرچه به لحاظ سندی دچار تدشاه هساتند (ناک :زرقاانی  1996ج:2

56-55؛ شاقر  )43 :1355اما به لحاظ بیان روندی تاریای برای ترجمه قارآن و اهمیات آن
امری نامحتمل بهنظر نمیرسند که ناستین جواز ترجمه قرآن به زبانی دیگر باشد.
البته قابل ککر نیز هست که بحث ترجماه شافاهی در برتای روایاات از ساوی دیاامبر
گرامی اسالم بیان شده است که افزون بر اعتبار آنها بیانگر گریزنادریر بودن ترجمه در سایر
تبلیغی دین اسالم داشته و بر جواز اولیه ترجمه داللت ضامنی دارناد .داس از ایان روایاات
درتصوص جواز اولیه ترجمه نوع دیگری از ترجمه به ابنمسعود نسابت داده شاده اسات
که جایگزین کردن کلمات قرآن با کلمات سادهتار باود (ابان عبادالبر  1387ج .)292 :8ایان
جایگزینی از آن رو که اصل آن دریرفته شد قابل بیان درتصوص سایر زبانها نیاز هسات.
بنابراین در گامی فراتر از جواز ترجمه قرآن باه ناوعی ناساتین اصال درتصاوص نحاوه
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دیجویی تاریخ ترجمه قرآن ن ان میدهد در ابتدای تاریخ اسالم ترجمه در معنای عاام

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

میدهد.
همین دیدگاه که به ابن مسعود نسبت داده شده در حک ترجمه به معنای متاداول اولیاه
تود یعنی جایگزینی با واژگان غیرعربای؛ باه ناوعی در فتاوای ابوحنیفاه در جاواز قرائات
ترجمه قرآن در نماز دیده میشود که البته بعدها توسط شاگردان وی یعنی محمد بن حسان
شیبانی و قاضی ابویوسی چنین مقرر شد که این جواز در نماز برای کسانی اسات کاه قاادر
به آموتتن اصل عربی قرآن نباشند و بر همین اساس نظر و دیدگاه ای اان بار آن باود کاه
قرآن با شروقی قابل ترجمه است (شیبانی بیتا ج .)159 :1لرا دس از ارایاه تلاویحی اولاین
قانون که جایگراری واژه به جای واژه در برگردان قرآن بود اصال دوم آن باود کاه ترجماه
قرآن تنها برای ناتوانان از یادگیری زبان عربی مجاز است .هرچند وضع این قانون و به قاور
کلی اصول و قوانین درباب جواز ترجمه لزوماً دیوستگی با نحوه ترجمه قرآن ندارد.
دس از شاگردان ابوحنیفه ابوعبدهلل بصری از متکلمان معتزلی نیز با باور به اینکاه میتاوان
ترجمه تحتاللفظی از قرآن ارائه کرد این کار را ممکن دانست و این نظار وی هم،ناان در
میان معتزلیان و باصوص دیروان نظام و معمربن عباد دنبال شاد (بغادادی  )132 :1415کاه
نهایتاً این نظرات منجر به دایگیری موجی ادبی-کالمای بار ضاد تحدیدکننادگان اعجااز باه
معنای قرآن گردید (داکت،ی .)74 :1378

تا دیش از قرن  4منازعات میان ماالفان و موافقان ترجمه هم،نان ادامه داشت تاا آنکاه
در دوران امیرنوم سامانی و با تاال

وسااقت و مراجعاه وی باه علماای زماان تاویش

ترجمهای رسمی از قرآن را بنا نهاد که اصل حاک بر آن همان جایگراری واژه با واژه اسات.
البته در همین قرن در حدود  6کتاب باقیمانده است که یکی از آنهاا ترجماه کامال قارآن
بوده و اگرچه در نامگراری آن تطا صورت گرفت و به ترجمه تفسیر قباری م اهور شاد
اما در واقع همان ترجمه رسمی برجای مانده از امیرنوم ساامانی اسات .بقیاه آثاار هم،اون
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ترجمه قرآن است کاه تبار از وهاور رویکارد تحاتاللفظای و جاایگزینی واژه باا واژه را

بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم _____ زهرا حیدری آبروان و همکاران

(آکرنو

.)15-14 :1389

دس از اولین ترجمه رسمی قرآن به مرور در قی دو سده دسین و شاید تا قرنهاا بعاد
باصوص در قرن دنج ترجمههایی با همین ویهگی و با دیروی از ترجمه رسمی قرآن باه
صورت دارهکتاب و یا ترجمه کامل در هر دو قالب ترجماه و تفسایر عرضاه گردیاد کاه از
جمله این آثار می توان به تفسیر داک ترجمه قرآن مقدس ترجمه و تفسیر عتی نی اابوری
5

ک ی االسرار میبدی ابوالفتوم رازی و غیره اشاره کرد.

هرچند در این اثنا شاهفور اسفراینی دا به عرصه ترجمه گراشات کاه مقیاد و معتقاد باه
بیان اصول اولیه موردنظر تود و یا الاقل توضی چرایی اهمیت ترجمه بود (اسفراینی مقدماه

اثر) اما باز ها از داهوهشهاا چناین برمایآیاد کاه ایان ترجماههاا همگای در دو اصال
تحتاللفظای باودن یعنای نهاادن واژههاای فارسای در ریاات و دساتور زباان عربای؛ و
گویشمحوری ثابت هستند و همگی از ترجمه رسمی قرآن دیروی دارند .البته ترجمه نسافی
در دیروی دستوری و واژگانی از ترجمه رسمی قرآن شباهتی به آن ندارد اما مولی اصاول
تود در ترجمه را نیز بیان نکرده و تنها در مقدمه ناشران اثر اشاره به برتی ویهگیهای ایان
تفسیر و ترجمه اشاره شده است 6.هرچند برتی معتقدند تفسیر ک ی االسارار اوج تحاول
در ترجمه بوده است که تنها تفسیر ابوالفتوم ه تراز آن اسات (آکرناو )21 :1378؛ اماا در
این اوج تحول در ترجمه اثری از درداتت باه رو

و مباانی ترجماه وجاود نادارد (ناک:

کشفاالسرار و عدة االبرار ،سراسر اثر؛ و نیز:روض الجنان و رو الجنان  ،سراسار اثار) .دو ساده
دس از اولین ترجمه رسمی قرآن یعنی در قرن  7ترجمهای عرضاه ن اد و در قارن  8تنهاا
تفسیر گازر (جالءاالذهن و جالءاالحزا ) به نگار

درآمد که گفته میشود ایان فقار ترجماه

بی تر بااقر حمله مغول بوده است (رضایی اصفهانی  .)57 :1391لارا تاا دایاان قارن  8و یاا
حتی دس از آن تا سده  12نیز هم،نان رویکردها به امار ترجماه در حاد نظار بااقی ماناده
است.
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تاریخ و الرسل قبری است که در سایر موضوعات بغیر از قرآن به فارسای بااقی مانادهاناد
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ترجمه فت الرحمان اثر شاه ولیاهلل دهلوی در قرن دوازده تماامی آثاار باه سابک دی اینیان
نگاشته شد .تنها دهلوی در فت الرحمان است که شیوه تود در ترجمه را تبیین کارده اسات
(دهلوی مقدمه اثر باه نقال از آکرناو

تغییراتی در نگار

 7.)24 :1389هماین توضای و معرفای شایوه و البتاه

باعث شده برتی این اثر را بهترین ترجماه قارآن معرفای کنناد (حاداد

عادل  )32-26 :1388و البته چون توضیحات مزبور بر مبنای بیان اصول و مبانی کاار نیسات
بازه نمیتوان این تغییر در نگار

را نظریهترجمه به معنای معهود قلمداد کرد و یا الاقال آن

را رویکردی نظریهدردازانه به ترجمه قرآن دانست .و البته تااجالتاراج نیاز اثار تولیاد شادی
دیگری در قی همین روند است و نگاه تاصی باه قراحای اصاول و قواعاد تااص بارای
ترجمه قرآن ندارد (آقابزرگ قهرانی .)213 :23 :1403
در اواتر سده  5و به نوعی در ادامه جریان دفااع از ترجماه تواجاه عباداهلل انصااری
عال صوفی حنبلی ترجمه را امری ضروری برای غیرعربهاا تواناده اسات (میبادی 1371

ج .)226 :5به تبع نظرات عالمانه جرجانی درتصوص بالغت قرآن و بیان ویهگیهای زباانی
قرآن قول به تفصیل درتصوص ترجمه در میان عالمان گستر

یافت کاه غزالای نمایناده

شاتص این گروه است و باید این نظارات وی را رویکارد مباارکی باه نظریاه داردازی در
تصوص امر ترجمه دانست؛ هرچند که در ماالفت با اصل ترجمه قرآن باشد .هم،نان کاه
غزالی درتصوص ترجمه معتقد است متون غیرشرعی را می توان ترجماه کارد اماا بایاد از
تصرف ناروا در متون شرعی و باصوص قرآن درهیز کرد .وی در رویکرد نظاری تاود باه
این امر به بررسی زبانشناتتی میان مقولههای زبانی مبدأ و مقصاد درداتتاه اسات (غزالای

 1413ج .)134 :1دااس از وی قفااال در ماالفاات بااا ترجمااه (زرک اای  1376ج )465 :1و
زما ری در موافقت با ترجمه سان گفتهاند (زما ری  1366ج )539 :2که البته باید کلیاه
این موارد را نیز در چارچوب نظرها در باب ترجمه و نه نظریهها قرار داد.
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در قی سدههای دسین همین روند تقلید از ترجمه رسمی قرآن ادامه یافت و تاا تاالیی
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جهان اسالم تا نیمه دوم سده  8باردیگر با موج ترجماه ساتیزی ماواجهی  .در ایان ماوج
اگرچه عالمانی معدود هم،ون عالمه حلی وجود دارند که با توجه به اصال دوم دایگاراری
شده در امر ترجمه یعنی ناتوانی نمازگزار بر لفظ عربی موافقت ضامنی تاود را باا ترجماه
اعالم کرده است (حلی  1420ج )476 :1اما هم،نان نظرات درتصوص ماالفت با ترجماه
وجود دارد که عمده تاکید ای ان همان دلیال نارساا باودن ترجماه در انتقاال مفااهی قارآن
8

است.

دس از وقفهای نسبتاً قوالنی درتصوص امر ترجمه و نظرها در ایان بااره در ساده 12
عالمه مجلسی باردیگر به ارائة نظر درباره ترجماه درداتتاه اسات و اگرچاه امکاان قرائات
ترجمه فارسی در نماز را جایز شمرده (مجلسی  1403ج )65-64 :82اما چون ترجماهای از
قرآن به فارسی ارائه نکرده است نمیتوان او را در زمره مترجمان نظریهدارداز دانسات و باار
دیگر این فرضیه قوت مییابد که نظریهدردازی درتصوص امر ترجمه تا دیش از قارن  14و
تا دیش از وهور موج ترجمه در دوران معاصر به زبان فارسی عمومااً در میاان عالماان غیار
فارسی زبان و غیرمترج بوده است که گاه در موافقت و گااه در ماالفات باا امار ترجماه
نظریههایی ناب درتصوص ترجمه قرآن و بعضاً درتصوص امر ترجماه باه صاورت عاام
بیان داشتهاند.
بر اساس دادهها و کتب ترجمه موجود از قرآن کاری در قارن  14و باه ویاهه در ساده
معاصر که وهور انبوهی از ترجمههای قرآن را عمدتاً در دهاه  60تاا  70شمسای باه دنباال
داشت برتی مبانی نظری مترج ککر گردید و رویکرد نوینی در امر ترجمه قرآن دنبال شاد
که البته تمامی ایان ماوارد سامت وساوی نظرگوناه باه تاود دارناد .سارآغاز گارایش باه
فارسینویسی در میان مترجمان متعل به الهی قم های است .دس از وی رهنما و بعاد از او
دایندی ترجمة دیگری از همین حیاث انجاام دادناد .در اداماه و باه دلیال محادودیتهاای
دهوهش از جمله عدم دسترسی به تمامی ترجمههای قرآن با بررسی  9ترجماه فارسای در
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از نیمه ناست سده  7یعنی مصادف با حملاه مغاوالن و برتای دیگار از رویادادها در
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م کینی فیضاالسالم دایناده انصااریان و فوالدوناد از توضایحات تاصای درتصاوص
ترجمه قرآن و از حیث نظریه دردازی برتوردار نبوده و بعضی از ای ان حتی مطلبای را نیاز
ککر نکردهاند.
نکته دیگر آن که به دلیل ک بودن فواصل زمانی میان قبع این ترجمهها بارای درداتات
به آنها ترتیب تاصی مدنظر قرار نگرفته است اما همین تعداد ن ان میدهد از آغاز گارایش
به فارسینویسی در میان مترجمان ای ان درتصوص زبان قارآن و مباانی و اصاول الزم در
امر ترجمه به نظریههای ارزشمندی رسیده و آن را در آثار تود به کارگرفتهاند.
در ترجمه ترم اهی در ابتدا او به بیان اصول و قواعادی کاه در ترجماه تاود لحااظ
کرده درداتته است .هرچند وی به قور کلی دربااره زباان قارآن و نظار تاود در ایان بااره
صحبتی نکرده است اما درمجموع اصاول منتااب او تاا حادی ن ااندهنادی نظریااتش در
ترجمه قرآن کری است .از جمله آن که برای هار کلماه قرآنای معاادلی قارار دهاد و زباان
عصری و معیار را راه حلی برای فه بهتر مااقبان از قرآن دانساته و دالیلای را بیاان کارده
است .هم،نان که حفظ برتی کلمات قرآنی یا در اصطالم وامواژههاا و برتای عباارات و
صناعات را در ترجمه ضروری دانسته و در اصلی دیگر معتقد است بایاد سااتتار دساتوری
حتی االمکان حفظ شود و برای مثال صفت را به فعل یا مفرد را به جمع ترجماه نکناد .وی
ترجمه واحد برای کلمه واحدی که در سراسر قرآن به یاک صاورت تکارار شاده اسات را
ضروری دانسته و تا حد امکان رعایت نموده و به قور کلای هفات اصال را بارای ترجماه
قرآن بیان کرده است (ترم اهی بیتا.)688-675 :
تواجوی دیگر مترج معاصر قرآن ابتدا از منابعی که برای ترجماه اساتفاده کارده ناام
برده و اوهار داشته که ترجمه قرآن به زبانی غیر از عربی غیرممکن است و این مسهله ناشای
از تفاوتهای زبانشناتتی میان زبان عربی و سایر زبانها هم،ون فارسی است (هماان .)5:او
نیز همانند دی ینیان امر ترجمه قران کری به زبان فارسای اکعاان دارد کاه ترجماة او هماان
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دوران معاصر نظرات ای ان مورد واکاوی قرار گرفت .البته الزم به ککر اسات ترجماههاای
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ترجمه قرآن آن است که چون شیوی سان دروردگار در قرآن به واساطه ایجااز و حارف و
غیره تاص است دس باید نظ ترجمه را بر همین روال قرار داد و تنها در مواردی به بیاان
جمالتی کوتاه در قالب مبادرت ورزید .رو

ترجماه تاود را نیاز بار باازگردانی نکاردن

اسامی استفاده از سایر منابع در تنگناهای نفهمیدن واژگان و اساس کار را بر محور وجاوه و
نظائر گرارده است (همان.)6 :

دیدگاه صفوی درتصوص ترجمه قرآن درتور توجه است .وی زیربنای ترجمه و رماز
صحت و اتقان آن را در گرو تفسیر درست از قرآن کری میداناد و باه هماین دلیال تفسایر
المیزان را که از نظر او دارای صحت است مبنای ترجمه تویش قرار داده است .وی ضامن
اشاره به تحول در رو

ترجمه قرآن امروزه رو

تحاتاللفظای را نارساا برشامرده و بار

ترجمه عصری تاکید دارد .البته بر این مطلب صحه گرارده اسات کاه ترجماههاای موجاود
ترجمه قرآن اسات .وی

گویایی و رسانش کافی را نداشته و نیاز به ارائه قرحی نو در رو

بر آن است که زبان قرآن در چیدمان کلمات تود اهدافی را دنباال مایکناد کاه رو هاای
معهود و موجود کفایت الزم را برای این رسانایی ندارند .لارا در رو

تاود معتقاد اسات

اگر ترجمه بر اساس تفسیر درست شکل گیرد این کاستیها تا حد زیاادی برقارف تواهاد
شد .و البته تفسیر درست از نظر او المیزان است .وی در انتهاای ساان تاود شاش اصال
مدنظر تویش که همان رو

وی در نحوه ترجمه است بیان میدارد که از جمله آن تاکیاد
9

بر استفاده از ترجمه عصری بوده است (صفوی دینوشت ترجمه).

حداد عادل نیز دس از ککر برتی نکات درتصوص ترجمه به بیان اصول مادنظر تاود
درداتتاه اسات .از جملاه آنکاه نثار معیاار زباان فارسای را مادنظر قارار داده و از ترجماه
تحت اللفظی نیز تا حد امکاان درهیاز داشاته اسات .گازینش ترجماة عصاری و توجاه باه
ساتتارهای زبان فارسی و عربی در ترجمه از اصول دیگر اوست .وی هم،نین بار آن باوده
است که باید از بهکار بردن واژگان غریب و ساتفه در ترجمه قارآن بایاد برحارر باود.
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ترجمه تحتاللفظی بوده و تنها از ری ه لغات اساتفاده کارده اسات .نظار وی درتصاوص
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منازعه و اتتالف دارند مبناای کاار وی تفسایر شاریی المیازان باوده اسات (حاداد عاادل
10

دینوشت ترجمه).

صادقی تهرانی در ترجمان فرقان ترجمه تفسیرى یا تفسایر ترجماهاى را عرضاه داشاته
است .وی تفسیر تود را ترجمه تالص قرآن دانسته است که عالوه بر بررسا هااى بسایار
دقی در برگردان قرآن حت سیماى وزن و صداى قرآن ه به اندازه ممکان رعایات شاده
است .هم،نان که بر آن است اعجاز در آترین کلمات وحیان نه تنها از نظر معنا و بلکاه از
نظر لفظ و وزن نیز رعایت شده است و تا سرحد توان و امکان اضاافه بار رعایات معناوى
رعایت ه دیرامون تلود لفظ در فصاحت و بالغات قرآنا شاده اسات .در ایان نوشاته
افزون بر ترجمه تمام آیات تفسیرى ماتصر ه از برت آیات آمده کاه جمعااً ترجماان
میانگین از تمام قرآن است .وی معتقد است ترجمه تفسیرى قرآن به هار زباان ضارورت
همگان است که تمام مکلفان باید از آن بهره گیرند زیرا قرآن براى همه مکلفاان تکلیای
است .هر که با لغت قرآن و ادبیات لفظ و معنوى بر مبناى تود قرآن آشنای فراوان داشاته
باشد بدون هیچ واسطهاى م تواند از آن بهره گرفته و به هیچ تفسیرى نیاز نادارد .اماا ساایر
مااقبان غیر همزبان قرآن باید به ترجمان و تفسایرى کاه حقااً باازگردان قرآنا اسات و
بدون ک و کاست زبان وحیان قرآن را به زبان دیگار باازگو کارده رجاوع کنناد .ترجماه
تفسیرى و برگردان درست قرآن ساتتار و دقیا تار از تهلیفاات دیگار و حتا از تفسایر
تفصیل قرآن است و بایست با شرایط ویههاى صاورت گیارد کاه برتای شارایط هم،اون
آشنایی کامل با تفسیر موضوعی قرآن لغات قارآن و ساایر مناابع مها اشااره داشاته اسات
(صادقی تهرانی  1406ج.)16-7 :1
صفارزاده در دینگاشت ترجمه تود از قرآن کری که از آن به عناوان مقدماه یااد کارده
است با انتقاد از رو

برگردان تحتاللفظای ایان رو

را تقلیاد از ناساتین ترجماههاای

تورات و انجیل دانسته که قداست لفظ بر گویایی معنا غلبه یافته است و ایان نقیصاه باعاث
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هم،نین از توضیحات تفسیری درهیز داشته اما در موارد اتتالفی که مفسران در مفهاوم آیاه
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روتوانی اکتفا کنند .آنچه برای وی میتوان نظریهای در ترجمه برشمرد اعتقاد او به اهمیات
و ارجحیت انتقال دیام در متون مرهبی و از جمله قرآن اسات کاه آن را حکا منطقای علا
ترجمه میداند .صفارزاده اشکاالتی را متوجه ترجماههاای مرساوم قارآن سااتته اسات .از
جمله آن که یکی از عیوب اصلی این ترجمهها بیتوجهی به اساما الهای در قارآن باوده و
عدم توجه به اهمیت آن عاملی برای عدم درک مفاهی قرآن دانسته اسات .وی داس از ایان
توضیحات درتصوص امر ترجمه قرآن و ویهگیهای آن به بیان اصول و رو

تاویش در

ترجمه قرآن درداتته است که تقریباً با مطالب ککرشده از ساوی ساایر مترجماان تاا حادی
یکسان است (صفارزاده بیتا.)1535-1530 :
گرمارودی اصل ترجمه را بر فه ژرف از متن دانسته که به هنگام ترجمه قرآن باه رو
درست این امر ممکن تواهد شد .هرچند م کل اصلی ترجمه را در آن برشمرده که ماتن از
تال و ترجمه از مالوپ است که این نکته افزون بار تاکیاد بار اعجااز قارآن بار نااتوانی
ترجمه در رسانش معانی آیات داللت دارد .وی کاستی اصلی ترجمه قرآن را نه در برگاردان
عربی به فارسی و بلکه در برگردان وحیانیت زبان قرآن به سایر زبانهاا دانساته اسات.
هم،نان که این کاستی در رعایت امانت زبان قرآن نیز قابل بیان اسات .وی نتیجاه کاار
تود را دستیابی به ترجمة «وفادارِ روان» توانده و برتی ویهگیهای ترجمة تاویش را
که به نوعی همان اصول و مبانی او در ترجمه قرآن است بیان کارده اسات (گرماارودی

.)643-617 :1384
یکی دیگر از کسانی که ترجمه قرآن را انجام داده و به ککار نظارات تاود درتصاوص
ترجمه قرآن درداتته مجتبوی است .وی بر آن است که ارائه ترجمه کاامالً صاحی و برابار
تقریباً غیرممکن است و نمیتواند داساگوی کاملی برای نیاز فارسی زبانان برای بهارهباردن
از حقای و مفاهی آیات قرآن باشد .او هم،نین ترجمه محاض در راساتای برقارف کاردن
نیاز مرکور را ناکارآمد دانسته و مترج را ناگزیر از ارائة ترجماة تفسایری در برتای ماوارد
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شده است که مااقبان فارسی زبان از دریافت مفاهی کتاب آسمانی تود محروم مانده و باه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

این موارد به بیان رو

تود در ترجمه درداتته و اصل مها ماوردنظر تاویش را صاحت

ترجمه برشمرده است (مجتبوی بیتا.)637-628 :
حجتی در بیان اصول و نظرات تویش در امر ترجمه بر آن است که ترجمه آیاات بایاد
همی ه با متن عربی قرآن همراه باشد و جدا شدن متن عرب و تنها باه ترجماه اکتفاا کاردن
ممکن است موقعیت را براى تحریای آیاات مناساب کناد .نظریاه او درتصاوص اسااس
ترجمه قرآن درتور توجه است؛ زیرا معتقد است بارای مااقاب قارآن دو چیاز در ماورد
نحوه ترجمه آیات ثقیل و نامفهوم است .یک وجود شهن نزول و دیگرى دراکنادگ و غیار
منسج بودن آیات قرآن که در یک سوره با عناوین ماتلف بیاان شاده و در ماورد چنادین
موضوع صحبت شده است که هی،گونه دیوند و مناسبت با ه ندارناد .باه هماین دلیال باا
استفاده از سه تفسیر معتبر و در ارز

یعن تفسیر ابوالفتوم رازى تفسایر المیازان و تفسایر

نمونه و ترجمهاى از اله قم هاى به تدوین ترجمهاى سااده و روان از آیاات قارآن تحات
عنوان «گل از بوستان تدا» درداتته است .وی هم،نین به دلیل نزول تدریجی آیات و شاهن
نزول آن سع کرده مطالب در هر سوره را عنوانبندى کرده تاا ها حالات منساج نباودن
آیات و مطالب از بین برود و ه براى آنانکه اهال تحقیا دیراماون موضاوعات موجاود در
قرآن هستند بتوانند به راحت و با استفاده از فهرست مطالب موضوع مورد نظر تود را دیادا
کنند .رو

او در ترجمه نیز جالب توجه است؛ چرا کاه ترجماه از ماتن قارآن را صاورت

نداده و بلکه سع کرده از بین ترجمههاى موجود در تفاسایرى کاه ککار شاد روانتارین و
سادهترین آنها انتااب و عین همان ترجمه آورده شود اما تصرفات را نیز در این ترجماههاا
صورت داده است به عنوان مثال در مورد لغات م کل که در ترجمه آمده کلمات سادهتار
و قابل فه ترى جایگزین شده و یا بعض از آیات تقدم و تهتر دیادا کاردهاناد و در بعضا
مواقع نیز مطالب به آیات اضافه شده که تارج از چهاار چاوب محتاواى آیاات نباوده و در
حقیقت معان دیگرى از لغات آن است (حجتی .)19-17 :1386
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میداند و به همین دلیل ترجمههای تحتاللفظی را مورد انتقاد قارار داده اسات .داس از ککار
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میان مترجمان قرآن کری در سیر تاریای ترجمه آن روی داده بی تر از نوع نظار و رویکارد
و نه نظریه بوده است .هرچند با بررسی بی تر به برتی نظریهها نیز مایتاوان رساید کاه در
ادامه درداتته شده است.
« -2-3-3نظریهها» در تاریخ ترجمه قرآن کریم

هم،نان که بررسی ترجمههای فارسی ن ان داد در سدههای دایش از قارن  14یعنای دوران
معاصر مترجمان عموماً نگاهی منتقدانه و موشکافانه به ترجماه کاه منجار باه تولیاد نظریاه
میشود نداشتهاند .فلرا در جستوجوی اولین نظریههاای ترجماه بایاد واکااوی بی اتری
درتصوص سایر عالمان جهان اسالم صورت گیرد .دس از تجویز دینای ترجماه و نگاار
ترجمه فارسی امیرنوم سامانی در قرن  4هجری ماوج دیگاری در عاراپ بار ضاد ترجماه
شکل گرفت که در آن برتی به دلیل اعجاز قرآن و برتی به دلیل برتری قاقع زباان عربای
ترجمه قرآن را امری ناممکن دانستند (داکت،ی .)75 :1378
در این میان اگرچه ماالفتها با ترجمه قرآن رو به فزونای باود و در رأس ایان گاروه
جاحظ قرار داشت که در «البیان و التبیین» درباره ترجماهناداریری متاون و باصاوص ماتن
قرآن سان گفته است (جاحظ  1968ج )21 :1اما همو در «الحیوان» و البته بااقر ماالفات
و صعوبت امر ترجمه اصولی را درباره نحوه ترجمه بیان کرده است که به جرأت مایتاوان
از وی به عنوان اولین نظریهدرداز حقیقی درتصوص امر ترجمه یاد کرد .زیرا افزون بر بیاان
قواعد کلی از سوی وی اصول موردنظر او به نوعی مؤلفة جهانشمولی و عاامگرایای را دارا
بوده و قابلیت تعمی به متون ماتلی را داراست .از جمله قواعد وی آن اسات کاه :تواناایی
کهنی مترج باید همپایه توانایی کهنی صاحب اثر باشد و مترج باید برهردو زباان باه یاک
اندازه یا تقریباً به یک اندازه تسلط داشته باشد .هم،نانکه میان زباان هاای ماتلای تفااوت
وجود دارد و هر زبان روم تاص تود را داراست .هر زبان جاکب دیگری است و ترکیاب
کالم و دیگر تصوصیات دیگری را به وام می گیرد.
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در دایان این بررسی محدود این حقیقت بیش از دیش آشکار است کاه عمادتاً آن،اه در
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مترج که باید ناست از درستی متن نساه تطی تاود اقمیناان حاصال کناد و نیاز علال
رسوخ فساد در متون را بر می شمرد (همو  .)54 :1424به این ترتیب مای تاوان او را اولاین
دی رو در امر نظریهدردازی در ترجمه در جهان اسالم دانست .در میاناه ایان دوران یعنای در
اثنای سده 5هجری ابن حزم اندلسی رویکرد نظاری ناوین را در مقابلاه و نفای ترجماه در
ابنحزم  1983ج .)159 :4لارا باا
دیش گرفت تا ترجمه قرآن را ه ردیی تحریی آن بداند ( 
توجه به عمومیت نظرات وی درتصوص ترجمه شاید بتوان وی را دس از جاحظ دوماین
نظریهدرداز درتصوص ترجمه در جهان اسالم دانست.
اگرچه نگاه نظریهدردازانه به ترجمه بار دیگر دس از جاحظ در معناای واقعای تاود در
نیمه دوم قرن ه ت روی داده است آن هنگام که شااقبی باا رویکاردی زباانشناساانه باه
ترجمه دس از بیان مؤلفههای زبانی قرآن معتقد است هیچ ترجمهای از زبانی به زباان دیگار
کامل نیست و این مه دربااره ترجماه درصاورتی مجااز اسات کاه رعایات تناساب میاان
سااتتارهای عربای و زباان مقصااد انجاام گیارد (زرکلای  1986ج .)67-66 :2دااس از وی
زرک ی و دس از زرک ی ابن حجر عسقالنی در سده نه به بیان نظریههاایی درتصاوص
موافقت با ترجمه قرآن و بیان مبانی در نحوه انجام ترجمه به معنای عام توداد درداتتاهاناد
که به نوعی آن را می توان همراستا با نظرات شاقبی برشمرد (عسقالنی  1379ج.)10 :9
بررسیهایی که در قسمت دی ین ککر شد ن ان مایدهاد کاه داس از شااقبی در سایر
تاریخ ترجمه قرآن کری آن،اه دربااره ترجماه توساط مترجماان قارآن روی داده عمادت ًا
رویکردی نظرگونه به ترجمه است و نظریههای ترجمه در جهاان اساالم باه معناای معهاود
تود در میان موافق ان و ماالفان ترجمه قرآن کاری بسایار انادک اسات .هرچناد شااید باا
واکاوی سایر باشهای مرتبط با امر ترجمه در جهان اسالم بتوان ردداایی از نظریاهداردازی
در این باشها را دیدا نمود.
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جاحظ هم،نین از نقد متون و وضع بد حاک بار آنهاا ساان مای گویاد و از وویفاه
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 -1بررسیهای تاریای در زمینة دی ینة ترجمه قرآن گویای نگااه نظردردازاناه در ایان سایر
تاریای به مقولة ترجمه است و نگاه نظریهدردازانه را تنها در بیانات برتای عالماان مسالمان
هم،ون جاحظ ابنحزم شاقبی و بعضی دیگر م اهده نمود.
 -2ادوار موجود در تاریخ ترجمه قرآن کری باصوص در زباان فارسای را بایاد باه دو
باش نگاه از منظر نظردردازی و نگاه از منظر نظریهدردازی تقسی نمود .و البته آنچاه بسایار
قابل تهمل است اکتفای عالمان مسلمان در امر ترجمه تنها به بیان موافقتها و ماالفتهاا و
اصولی چند تنها درباره ترجمة قرآن کری است.
 -3لرا در وهلة ناست چنین بهنظر میرسد که برای این عالمان و مترجماان بیاان نظار
درباره امر ترجمه فقط درتصوص قرآن کری دارای اهمیت است.

 -5پینوشت
1- Theory of translation
2- Fessenko
3- Hamann
4- Sekanov

 -5برای م اهده توضیحات درتصوص ویهگیهای این ترجمه ها ناک :رضاایی اصافهانی منطا ترجماه
قرآن ص66-36؛ و نیز نک :مقاله ترجمه های فارسی قرآن کری در دایره المعارف اسالم.
 -6از جمله این ویهگیها اشاره به نثر قرآنی او و برتی مولفههای آن است .ناک :نسافی تفسایر و ترجماه
مقدمه اثر.
 -7شایان ککر است در بررسی های مولی این رساله در دو نساه موجود از این ترجمه در نرم افازار جاامع
التفاسیر و کتاب چادی با م اصات :قرآن مجید با ترجمه فارسی دری شااه ولای اهلل دهلاوی تهاران :دفتار
فرهنگی حزب اسالمی افغانستان 1363

نکته تاصی دیرامون این سان آکرنو

ترجمه از دهلوی به دست نیامد .لرا تنها به نقل قول از آکرنو

اکتفا گردید.

 -8برای اقالع از سیر مزبور نک :داکت،ی ترجمه قرآن .77-76
 -9صفوی سید عبدالحمید ترجمه قرآن انتهای اثر (شماره صفحه موجود نبود).
 -10حداد عادل غالمعلی ترجمه قرآن انتهای اثر (شماره صفحه موجود نبود).
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 -4نتیجهگیری
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*قرآن کری
 )1آکرنو

آکرتا

ترجمههای فارسی قرآن دایره المعارف بزرگ اساالمی جلاد  15تهاران:

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی (.) 1387
 –––––––––– )2ترجمه قرآن مبانی نظری و سیر تاریای ن ر کتاب مرجع (.) 1389
 )3آقابزرگ قهرانی محمدمحسان الرریعاه الای تصاانیی ال ایعه ج  23بیاروت :داراالضاوا
(1403پ).
 )4ابن حجر عسقالنی احمد فت الباری به کوشش محمدفواد عبدالباقی و محبالادین تطیاب
بیروت :دارالمعرفه1379( ،پ).
 )5ابن حزم علی المحلی بیروت :داراالفاپ الجدیده (1983م).
 )6ابن عبدالبر یوسی التمهید به کوشش مصطفی بن احمد علوی رباط :وزارة عماوم االوقااف
(1387پ).
 )7اسفراینی شاهفور تاج التراج به کوشش نجیب مایال هاروی و علایاکبار الهای تراساانی
تهران :انت ارات علمی فرهنگی (.) 1375

 )8امام عباس نظریه ترجمه :کارکردها و رهنمودها از کتاب «شانزده مقاله در زمینه مسائل عملای
و نظری ترجمه» نویسنده و مترج  :عباس امام اهواز :انت ارات تالدین (.) 1378
 )9بغدادی عبدالقادر الفرپ بین الفرپ به کوشش ابراهی رمضان بیروت :دارالمعرفه (1415پ).
 )10داکت،ی احمد ترجمهشناسی قرآن کری تهران :انت ارات دان گاه امام صادپ (.) 1392

« ––––––––– )11ترجمه قرآن :ترجمه قرآن و چالش تاریای» دایره المعارف بازرگ اساالمی
جلد  15تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی (.) 1387

« ––––––––– )12ترجمه :معنای لغوی و اصطالحی ترجمه» دایاره المعاارف بازرگ اساالمی
جلد  15تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی (.) 1387
 )13جاحظ عمرو البیان و التبیین به کوشش فوزی عطری بیروت :دار صعب (1968م).
 –––––––– )14الحیوان بیروت :دارالکتب العلمیه (1424پ).
 )15حجت

مهدى ترجمه قرآن چاپ :ش

ق  :با ایش (.) 1386
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 -6منابع
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 )17حداد عادل غالمعلی ترجمه قرآن ق (.) 1388
 )18ترم اهی بها الدین ترجمه قرآن بیجا بیتا.
 )19تواجوی محمد م ارپالبیان فی مسائل القرآن تهران :انت ارات مولی (1410پ).
 )20دُلیل ژان تحلیل کالم روشی برای ترجمه :نظریه و کاربرد ترجمه اسماعیل فقیاه چااپ اول
تهران :انت ارات رهنما (.) 1381
 )21دل افکار علیرضا «ری هشناسی واژه ترجمه» فنون ادبی سال ه ت تابستان (.) 1395
 )22دهلوی شاه ول اهلل فت الرحمن فی ترجمه القرآن تهران (1351پ).
 )23راغب اصفهان

حسین بن محمد مفردات ألفاظ القرآن چاپ :اول بیروت :مکتباه المصاطفی

البابی الحلبی (1961م).
 )24رضایی اصفهانی محمدعلی منط ترجمه قرآن ویرایش دوم ق  :مرکز بین المللی ترجماه و
ن ر المصطفی (.) 1391
 )25زرقانی محمد مناهل العرفان ج 2بیروت :دارالفکر (1996م).
 )26زرک ی محمد البرهان فی علوم القرآن به کوشاش محماد ابوالفضال اباراهی قااهره :مکتباه
عیسی البابی الحلبی (1376پ).
 )27زرکلی تیرالدین االعالم بیروت :دار العل للمالیین (1986م).
 )28زما ری محمود بن عمر الک اف قاهره :المکتبه التجاریه الکبری (1366پ).
 )29سرتسی محمد المبسوط ج 1مصر :چاپ سعادت (1331پ).
 )30شاقر محمدمصطفی القول السدید فی حک ترجمه القرآن المجید قاهره (1355پ).
 )31شیبان

محمد المبسوط به کوشش ابوالوفا افغانی کراچای :اداره القارآن و العلاوم االساالمیه

بیتا.
 )32صادقی تهرانی محمد ترجمان فرقان ج 1ق  :فرهنگ اسالمی (1406پ).
 )33صفارزاده قاهره ترجمه قرآن بیجا بیتا.
 )34صفوى محمدرضا ترجماه قارآن بار اسااس المیازان چااپ :اول قا  :دفتار ن ار معاارف
(.) 1388
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 )16حقانی نادر نظرها و نظریههای ترجمه تهران :امیرکبیر (.) 1386

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

(1410پ).
 )36غزالی محمد المستصفی به کوشش محمد عبدالسالم عبدال افی بیروت :دار الکتب العلمیاه
(1413پ).
 )37کتفورد جی سی یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبان شناسی ترجمه احمد صدارتی چااپ اول:
تهران :ن ر نی (.) 1370
 )38میبدى احمد ک ی االسرار و عدة االبرار (معروف به تفسیر تواجه عبداهلل انصاارى) چااپ:
دنج تهران :امیر کبیر (.) 1371
 )39مجتبوی سید جاللالدین ترجمه قرآن بیجا بیتا.
 )40مجلس

محمدباقر بحار األنوار ج  82چاپ :دوم بیروت :موسسه الوفا (1403پ).

 )41موسوی گرمارودی سیدعلی ترجمه قرآن تهران :قدیانی (.) 1384
 )42نسف عمر تفسیر نسف چاپ :اول تهران :صدا و سیماى جمهورى اسالم ایران انت اارات
سرو

(.) 1376
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 )35عالمه حلی حسان نهنیاه االحکان باه کوشاش مهادی رجاایی قا  :موسساه اساماعیلیان

