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چکیده
به اعتقـاد ییـدنون تـورت ،ترجمـه رفتـارت مبتنـی بـر هن:ـار اسـدر متـرج در جریـان
آموزش هات مستقی و غیرمستقی خود ،هن:ارهات زبانی ،فرهنگی و اجتماعی متداول میان
مترجمان عصر خود را میآموزد و آنها را آیاهانه یـا ناآیاهانـه در شـیور ترجمـه خـوی
بکار میبرد؛ بهعبارتدیگر ،ترجمه تحد تأثیر محدودیدهات زبانی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
که فرهنگ مقصد بر ترجمه اعمال میکند صورت میییرد .بـاای حـال ،بـه اعتقـاد تـورت،
مترجمان در پذیرش یا رد هن:ارها آزادت دارند هرچند که عموماً تمایل دارند از هن:ارهـا
تبعید کنند؛ چون تبعید از هن:ارها پاداش به دنبال دارد و نقض هن:ارها ممک اسد بـا
طرد و مخالفد روبرو شود .ای تحقیق بر اساس ایـ فریـیه اسـد کـه در دورر معاصـر،
عمدتاً بعد از پیروزت انقالب اسالمی ،سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر کـه ریشـه-
هات اجتماعی و فرهنگی دارد .ای سبک جدید بر خالف سبک تحداللفظی پی

از خـود

و در تقابل با آن مشخص ًا سبکی ادبی اسـد .تـا قبـل از انتشـار ترجمـه مرحـوم قمشـهات
ترجمهها تحداللفظی بودند و هن:ارهات ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بـر یکـدیگر
منطبق بود .پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشهات ،حرکتی متفاوت به سـوت سـبکی جدیـد
آغاز شد؛ سبکی ادبی که رد پات آن بهویوح در تمامی ترجمههات معاصر قرآن دیدر مـی-
شود .بنا بر فرییه تحقیق ،ترجمههات متعددت که در ای دورر به چاپ رسیدراند مثـالی از
تأثیر هن:ارها بر ترجمه اسد .ایرچه انتظار میرود که هر ترجمه قرآن ت:ربـهات زبـانی و
____________________________
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سبکی متفاوتی باشد ،ولی تحقیق نشان میدهد که همه ترجمهها در سبک اشتراک دارنـد و
در تفسیر معنی قرآن اسد که با یکدیگر متفاوتاند و با توجه به اینکه کسانی که به ترجمه
قرآن پرداخته اند غالباً ادیب بـهحسـاب مـیآینـد مـیتـوان ترجمـههـات معاصـر قـرآن را
طبعآزمایی ادبی مترجمان ادیب در حوزر ترجمه قرآن نامید.
کلیدواژهها :هن:ار ،سبک ادبی ،ترجمه تحداللفظی ،ترجمه معاصر.

سبک ادبی ترجمههای معاصر قرآن
ای تحقیق بر اساس ای فرییه اسد که در دورر معاصر ،عمـدتاً بعـد از پیـروزت انقـالب
اسالمی ،سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر که ریشههات اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .ایـ
سبک جدید بر خالف سبک تحداللفظی پی

از خود و در تقابل با آن مشخصـاً سـبکی ادبـی

اسد .تا قبل از انتشار ترجمه مرحوم قمشـهات ترجمـههـا تحـداللفظـی بودنـد و هن:ارهـات
ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بر یکدیگر منطبق بود .پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشه-
ات ،حرکتی متفاوت به سوت سبکی جدید آغاز شد ،سبکی ادبی که رد پـات آن بـهویـوح در
تمامی ترجمههات معاصر قرآن دیدر میشود.
در مقدمههایی که مترجمان معاصر قرآن بر ترجمههات خود نوشتهاند و یا در صحبدهـایی
که در جاهات مختلف دربارر ترجمه خود عنوان کردراند مشخصاً به دو نکتـه اشـارر کـردرانـدر
اول ای که تالش کردراند ترجمهشان با ترجمههات متداول در دورر قبل از آنها یعنی ترجمه-
هات عربیزدر و تحداللفظی متفاوت باشد .نکته دیگر ای اسد که آنان ایرچـه در ارجـاب بـه
زبان ترجمه خود از تعبیر «سبک ادبی» استفادر نکردراند اما توصیفی کـه خودشـان بـرات زبـان
ترجمه بهکار بردراند چیزت جز سبک ادبی نیسد .در این:ا به نمونههایی از ایـ توصـیفات از
زبان خود مترجمان اشارر میکنی ر
آقات حداد عادل در نشسد «ویژیی هات زبانی و ادبی ترجمه غالمعلی حداد عادل از قرآن
کری » عنوان کردر «بندر با استفادر از تاریخ هزار سال نظ و نثر فارسی سعی کـردم در ترجمـه
قرآن هر چه زیبایی ،هنرمندت و دانایی در ادب و زبان فارسی وجود دارد را به کار ببنـدم ».در
همان:ا ایشان ادامه میدهدر «ای ترجمه قرآن سعی شدر تا براسـاس نثـر معیـار امـروز تـدوی
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پـا افتـادر امـروزت متمـایز باشـد

بنابرای  ،ترجمه مت قرآ ن باید اندکی فاخر باشد و ای فاخر بودن نبایـد آن را دور از دسـترس
کند ».ایشان همچنی در یفتگویی با هفتهنامه پن:رر ( )4931در پاسخ به سؤالی دربارر اصول و
ویژییهات متمایز سبک ترجمه خود مییویدر
چند اصل را در ای ترجمه مدنظر قرار دادرام که در مؤخرر بـر ترجمـهام نیـز آوردرام .اول
ای که نثرت درسد و استوار و شیوا و روان داشته باشد و بتواند خوانندر را با بالغد و فصاحد
قرآن آشنا کند .دوم ای که به زبان فارسی معیار و متداول امروز باشد .در واقـع ،زبـانی برکنـار از
تقلید از سبک قدما و مصون از سهلانگارتهات بسیارت از نثرهات امروزت .به دور از افـرا در
فارسییرایی و عارت از لغات و اصطالحات عربی نامأنوس و غیرمتداول در زبان فارسـی .سـوم
ای که تحداللفظی نباشد تا مترج وادار شود معنات هر کلمهات را زیر آن بیاورد.

آقات خرمشاهی در یفتگویی که دربارر نثر دکتر سید جعفر شهیدت مترج قـرآن مـیکنـد
اساساً تعبیر سبک ادبی را بکار نمیبرد بلکه سبک ایشان و سبک بسـیارت از مترجمـان جدیـد
قرآن را سبک معیار مینامد .ایشان دربارر نثر شهیدت مییویدر
نثر عالمه شهیدت یک نثر دانشگاهی معیار بود که دربارر نثر معیار باید یفـد کـه در همـی
 ۰1ساله اخیر در ایران همهییر شدر .نثرت هسد کـه بیشـتر فرهیختگـان بـه آن سـبک و سـیا
مینویسند و مشخصههای

ای اسد که عربی یرا نیسد فارسی یرات سرر یرا ه نیسد یـک

نثر اعتدالی اسد .کلمات فرنگی ه تا حد ممک در آن رار ندارد نثرت هسد روشـ  ،شـفاف،
شیوا و تقریباً -به تعبیر بندر -به جات آن که دیدر شود خواندر میشود و عناصر غریب نـدارد؛ و
از آن:ا که شفاف اسد خواندر میشود.

خرمشاهی در ادامه بحث مییویدر «ای نثر ،نثرت اسد که بهتری نشریات ما به آن نوشـته
میشود .دانشنامهها به آن نوشته میشود .سخنرانیها به آن ان:ام میشود .کتابهات درسـی بـه
آن نوشته میشود -کتابهات درسی قبل از دانشگار و کتابهات دانشگاهی  -و ای نثر ،نثـرت
اسد که اآلن م و شما ه به آن سخ مییویی و شما ای یفدویویی را کـه اآلن در حـال
وقوب اسد به نثر معیار ان:ام میدهید .نثر دکتر شهیدت ه هیچ تفاوتی با ای نثـر نداشـد .از
نثر معیار فراتر نبود و فروتر ه نبود».
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خرمشاهی در ادامه یفتگو تأکید میکند که ترجمه آیتی ه به نثر معیار اسد و مـییوینـد
مقالهات نوشتهاند راجع به ای که ترجمههات قرآن در سی ،چهل سال اخیر همه بـه نثـر معیـار
اسد .ایشان سپس یک نفر از مترجمان یعنی سیدعلی یرمارودت را استثنا میکنند و مییوینـد
فقط ترجمه ایشان ویژیی سبکی دارد زیرا به یفته خودشان قـدرت باسـتانیرایـی در نثرشـان
دیدر میشود ویرنه بقیه ترجمهها فاقد سبک شخصیاند حتی ترجمه خودشان.
تعریفی که خرمشاهی در این:ا ارانه میدهد بهدرستی تعریف سبک معیار اسد ولی سـبک
معیار با سبک ادبی تفاوت دارد .زبـان ترجمـههـات معاصـر زبـان فارسـی امـروز یـا بـه قـول
خرمشاهی فارسی معیار اسد ولی دارات عناصر ادبی ه هسد .موسوت یرمارودت ه زبـان
ترجمه خود را نثر معیار مینامدر
زبان ترجمهت م « ،نثر معیار» اسد با اندک چاشنی باستانیرایی (آرکانیس ) .آن ه بـه
ای سبب که قرآن در پانزدر قرن پی

و بر اساس زبان عربی فصیح رایج در آن روزیار فـرو

فرستادر شدر اسد و خواستهام اندکی (تأکید میکن «اندکی» و در حد سایهات) باستانیرایـی
داشته باشد؛ اما نه چندان که از نثر معیار دور شود ....اساس کار م در ای ترجمـه ،کوشـ
برات به دسد دادن بریردانی از کالم خدا بود که «وفادار زیبا» باشد؛ اکنون ایر به ای هـدف
نرسیدر باش  ،یمان دارم که دسد ک به ترجمهات «وفادار روان» دسد یافته باش ؛ یرچه بـه
همی حد نیز ادعا ندارم».

به یمان ما دلیل استفادر از عناصـر ادبـی در زبـان ترجمـههـات معاصـر قـرآن بـه دیـدیار
مترجمان معاصر دربارر ترجمه قرآن برمییرددر از نظر اینان هیچ دلیلی وجود ندارد که زیبـایی
از زبان قرآن حذف شود بلکه میتوان الاقل تـا آن:ـا کـه مـزاح دقـد نیسـد زبـان قـرآن را
زیباسازت کرد.
نقاط عطف در تاریخ ترجمه قرآن

مویوب ترجمه قرآن ،چه به زبان فارسی و چه به زبـانهـات دیگـر ،مویـوعی اسـد کـه
بخصوص در سالهات اخیر تحقیقات یستردرات دربارر آن صورت یرفته اسد .در حوزر زبـان
فارسی ،ایر بحث دربارر ترجمه قرآن را با بحثهایی که دربارر ترجمه متون ادبی شـدر اسـد
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مقایسه کنی میبینی که ح :بحثهات مربو به ترجمه قرآن بسیار بیشتر از متون ادبی بـودر
اسد .ای بحثها از سه منظر دنبال میشدرر یکی از منظر جـواز شـرعی بـرات ترجمـه قـرآن،
یکی از منظر شیور و سبک ترجمه و یکی ه از منظر معانی واژیان قرآنی .از آن:ا که مویـوب
اول و سوم به بحث ما مربو نمیشود بحث را به مویوب دوم محدود میکنی .
پس از آنکه جواز ترجمه قرآن صادر شد ،ایرانیان به ترجمه قرآن پرداختند .تـاریخ ترجمـه
قرآن به فارسی ه از جهد کمید و ه از جهد کیفید ترجمهها تاریخ پرشکوهی اسـد .در
ای مختصر به معرفی اجمالی سه ترجمه میپردازی که در تاریخ ترجمههات قـرآن بـه فارسـی
نقا عطف بهحساب میآیند .ای سه ترجمه عبارتاند ازر ترجمه تفسیر طبرت ،ترجمه میبـدت
و ترجمه الهی قمشه ات .چنانکه خـواهی دیـد ،ترجمـه تفسـیر طبـرت نمونـه آغـازی ترجمـه
تحداللفظ ی و ترجمه میبدت نیز نمونـه آغـازی ترجمـه روان و فارسـی یـرا و ترجمـه الهـی
قمشهات حلقه واسط میان ترجمههات تحداللفظی و ترجمههات ادبی معاصر اسد.
در آغاز ترجمه تفسیر طبرت چنی میخوانی ر
« ...و ای کتاب را بیاوردند از بـغداد چـهل مصحف بود .ای کتاب نبشته به زبان تازت
و به اسنادهات دراز بود و بیاوردند سوت امیر سید مظفر ابو صالح منصور ب نوح ب نصر بـ
احمد ب اسمعیل رحمةاهلل علیه اجمعی  .پس دشخوار آمد بـر وت خوانـدن ایــ کتـاب و
عبارت کردن آن به زبان تازت و چنان خواسد که مری را ترجمه کند به زبـان پارسـی .پـس
علماء ماوراءالنهر را یرد کرد و ای ازیشان فتوت کرد که روا باشد که ما ای کتاب را به زبـان
پارسی یردانی  .یفتند روا بـاشد خـواندن و نبشت تفسیر قرآن به پارسی مر آن کس را کـه او
تازت نداند از قول خدات عزوجل که یفد :و ما ارسـلنا مـ رسـول اال بلسـان قومـه ...پـس
بفرمود ملک مـظفر ابـو صالح تا علمات ماوراءالنهر را یرد کردند ،از شهر بخارا چون فقیه ابـو
بکر ب احمد ب خامد و چون خلیل ب احمد س:ستانی ،و از شهر بلخ ابو جعفر بـ محمـد
ب علی ،و از باب الهاند و فـقیه الحس ب علی مندوس را و ابو ال:ه خالد ب هانی المتفقه
را ،و ه ازی یونه از شهر سمرقند و از شهر سپی:اب و فرغانه و از هر شـهرت کـه بـود در
ماوراءالنهر و همه خطها بدادند بر ترجمه ای کتاب که ایـ رار راسـد اسد.
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بدی ترتیب پس از آنکه جواز شرعی ترجمه قرآن صادر میشود ،اولی ترجمه قرآن بـه زبـان
فارسی یعنی ترجمه تفسیر طبرت که ترجمهات یروهی اسد تحقق میپذیرد؛ اما پس از حـل مسـلله
جواز شرعی ترجمه قرآن مسلله دیگرت پی

میآید که بـه همـان انـدازر مهـ اسـد و آن مسـلله

سبک یا شیور ترجمه قرآن اسد چون در مورد مت قـرآن ،چنانکـه محمـد جـواد شـریعد (4931ر
 )41مییویدر «در ترجمه کتاب آسمانی هراندازر ه دقد شود قالب و ظـرفی کـه بتوانـد محتـوات
آن کتاب را در خود ییرد و تحمل ایـ بار سنگی را بنمایـد پیــدا نــخواهی کـرد؛ زیـرا در این:ـا
مظروف از آن خالق و ظـرف از آن خـلق اسد ،درحالیکه در قرآن م:ید ظرف و مظـروف هـر دو
از سوت خالق اسد بنابرای رسیدن بـه کـمال در ترجمه قرآن کری غیر ممک اسـد امـا نــزدیک
شدن به آن مـحال نـیسد ».ایر رسیدن به کمال (در سبک بیان) غیـرممک اسـد پـس متـرج روا
نیسد که در برابر قدرت بی مانند خداوند قدرت بیان خود را به نمـای

بگـذارد؛ و بـدی ترتیـب

اسد که شیور ترجمه تحداللفظی در میان مترجمان قرآن باب میشـود .ترجمـه تفسـیر طبـرت بـه
تعبیر محمد جواد شریعد مصدا مفهوم تحداللفظی اسد چون خواننـدر مـیتوانـد بـا جـایگزی
کردن تک تک لغات کل آیه را بسازد .به نمونهات از ای ترجمه توجه کنیدر
اینسد کتاب ،نیسد شک اندر آن ،راهنمات پرهیزکاران را .آن کسهات که بگرونـد بنهـانی،
و بپات دارند نماز ،وز آنچه روزت کردیمشان هـزینه کننـد؛ و آن کـسهـات کـه بگرونـد بدانچـه
فـرستادر آمـد سوت تو ،و آنچه فرستادر آمد از پی

تو ،و بدان جهان ایشاناند بییمانـان .ایشـان

بر رار راسد از خداوندشان ،و ایشاناند ایشان رستگاران .بهدرستی که آن کـسهـا کـه کافراننـد،
یک سانسد بریشان ایر بی کنیشان یا بی نکنیشان ،نهیروند .مهـر نــهاد خــدات بـر دلهـات
ایشان ،و بـر یـوشهاشان ،و بر چش هاشان پوششی ،و ایشانراسد عـذاب بـزر ؛ و از مردمـان
آنکه یوید بگرویدم بخدات و بروز رستخیز ،و نه اندایشان از یرویدیان؛ و میفریبنـد خـدات را و
آنکسها که بگرویدند ،و نهفریبند مگر تنهاشان را ،و نه دانند؛ که اندر دلهاشـان بیمـارت اسـد و

بفزودشان خدات بیمارت ،و ایشانراسد عـذاب دردنـاک بدانچه بودند می بدروغ داشتند.

ترجمه دیگرت که در تاریخ ترجمه قرآن اهمیـد بسـیارت دارد ترجمـه میبـدت اسـد .بـا
فاصله زمانی کمی از ترجمه تفسیر طبرت ،میبـد بـر اسـاس تفسـیر الهـرو خواجـه عبـداهلل
انصار کتاب کشف االسرار و عدّة االبرار را در در م:لد به رشته تحریـر در مـیآورد .اسـاس
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کار میبد در ای کار ای اسد که هر آیها را در سه نوبد ترجمه یا تفسیر میکند .در نوبد
اول معنى آیه را با کمتری تفسیر و کمتری لفظ ممک میآورد که ای درواقع همان ترجمه در
معنی مورد نظر ماسد .اهمیـد ایـ ترجمـه در ایـ اسـد کـه میبـدت اوالً از شـیور ترجمـه
تحداللفظی طبرت فاصله می ییرد و ب:ات آنکه کلمه به کلمه ترجمه کند و نحو زبان عربـی را
به فارسی انتقال دهد ،به خود آزادت بیشترت میدهد تا معنی قرآن را بـه بیـان مـورد قبـول در
زبان فارسی و به زبان روان و سلیس بنویسد .دربارر ترجمه میبدت مقاالت بسیار نوشته شدر و
بیشتر ای مقاالت به نوآورتهـات واژیـانی از جملـه برابرهـات پارسـی و ترکیبـات نوسـاخته
واژیانی و نیز به دقد میبدت در انتخاب معادل و انتقال معنی اشارر کردراند؛ اما تا آن:ا کـه بـه
مسلله سبک ترجمه مربو میشود ،ترجمه میبدت از ترجمههات پیشگامی اسد که جانب زبان
فارسی را رعاید کردر و مترج در عی اینکه دقد در انتقال معانی بـرای

مهـ بـودر از هـر

تالش برات زیبا نوشت مت ترجمه فرویذار نکردر اسد .از ای نظـر ترجمـه میبـدت را شـاید
بتوان الگوت ترجمههات ادبی قرآن در دورر معاصر نامید .به نمونهات از ای ترجمه توجه کنیدر
ایشان که کافر شدند یکسانسد بریشان .ایشان را بی نمایى و آیار کنـى یـا بـی ننمـایى و
آیار نکنى نخواهند یروید .مهر نهاد اللَّه بر دلهات ایشان و بر یوش ایشـان ،و بـر چشـ هـا
ایشان پردرایسد و ایشانراسد عذابى بزر  .از مردمان کـس اسـد کـه مـییویـد بگرویـدی
بخدا و بروز رستاخیز و ایشان یرویدر نیستند .چنان مىپندارنـد کـه خـدا را مـىفریبنـد و
مؤمنانرا و فریب نمیسازند مگر با تنها خوی

و نمیدانند که ای فریب اسد کـه در آنانـد.

در دلهات ایشان بیمار و یمان اسد ایشان را بیمـار دل افـزود و ایشانراسـد عـذابى درد
نما درد افزا بآنچه دروغ یفتند که رسول و پیغام دروغ اسد؛ و چون کـه ایشـان را یوینـد
تباهى مکنید در زمی جواب دهند یویند ما نیک کنندیانی و با سامان آورندیان «اال» آیار بیـد
بهدرستی که ایشان آناند که تبار کاراناند و لک نمیدانند که غاید آن فساد چیسد.
پس از ترجمه میبدت ترجمههات بسیار دیگرت انتشار یافد ولی ایـ ترجمـههـا بیشـتر
دنبالهرو سند ترجمه طبرت بودند تا ترجمه میبدت .به یفته حداد عادل« ،ایـر شـیور میبـدت
پس از او ادامه مییافد شاید امروز نیاز به ترجمههات یونایون از قرآن کری نداشتی ».
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ترجمه مرحوم قمشهات ازآن جهد حانز اهمید اسد که در پایـان دوررات از ترجمـههـات
تحد اللفظی قرآن نوشته میشود .ای ترجمه اولی بار در سال  4939به چاپ میرسـد .امتیـاز
عمدر ای ترجمه ای اسد که برخالف ترجمههات پیشی که در آنها ترجمه آیات بی سـطور
آمدر ،در این:ا ترجمه در صفحه مقابل آمدر اسد .ای مطلب صرفاً یک مالحظه چـاپی نیسـد
بلکه بیانگر اهمیتی اسد که مترج و در واقع خوانندر قرآن برات ترجمـه قانـل اسـد و مایـل
اسد آن را جدا از مت اصلی و به عنوان متنی مستقل بخواند؛ بهعبارتدیگر چـاپ ترجمـه در
صفحه مقابل بیانگر ظهور نسلی از خوانندیان اسد که به خواندن قرآن بـه زبـان عربـی اکتفـا
نمیکنند و مایل اند جدا از صواب خواندن قرآن به زبان عربی معنـی آیـات را هـ درک کننـد.
اتفاقاً سبک ترجمه مرحوم قمشهات ه مؤید ای نکته اسد چون سـبک بسـیار فارسـییـرا و
خوانندر محور و بسیار روش و سلیس اسد و ای را همه منتقدان ای ترجمه تصریح کردراند
و امتیاز بزر

آن دانستهاند.

دربارر ای ترجمه در دانشنامه اسالمی چنی میخوانی ر
«ترجمه ا خوشخوان ،تفسـیر آمیـز و آزاد اسـد .ایـ ترجمـه ارزش تـاریخى و تـأثیر
روانشناختیاش بی

از ارزش علمى و بالفعل و آکادمیک آن بودر اسد ،به ای شـرح کـه

ای ترجمه در  ۰۰سال پی

و در طول نی قرنى که صدها بار چاپ و ت:دید چاپ شدر و

در میلیونها نسخه منتشر یردیدر ،بی

و پـی

از هـر ترجمـها بـه خواننـدیان عـاد و

دوستداران قرآن و فه معانى و معارف آن ،نشان دادر اسد که سبک و سیا قـرآن م:یـد،
آنیونه که ترجمهها تحداللفظی هزارساله ،نشان دادراند ،جسـته -جسـته نیسـد و ایـ
یعنى رمیدیى خاطر و هراس ذهنى میلیونها مؤم مسلمان فارسـى زبـان را از بـی بـردن.
بهعبارتدیگر رهیافـد کلـى شـادروان قمشـها بـهصـرافدطبـع و ذو سـلی و فطـرت
مستقیم

به ترجمه قرآن درسد و علمى بودر اسد ،اما در جزنیات و فرعیات و مفـردات

و ترکیبات و مسانل صناعى و فنى ترجمه کمبودهـایى داشـته اسـد .کـار او را بـا رسـالد
تاریخى -فرهنگى نیما یوشیج (على اسفندیار ) پدر و بانى شعر نو فارسى مىتوان مقایسه
کرد که ابتکار و به قول قدما بدعد حسنه یعنى نوآور سن:یدرا به میان آورد و به جـا
روزنه ،دروازرا به رو شعر تکرار مکرراتى و کلیشه پرداز یکصد سال اخیر فارسـى بـاز
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کرد و دیدها و دیدیارها و نگارها را اصالح کرد ،ولو آن که بپـذیری خـودش نمونـههـا
درخشان یا مهمى از شعر نو عریه نکرد .پی

از مرحوم قمشها  ،بصـیرالملک و همزمـان

با او عبدالحسی آیتى (آوارر) و اندکى پس از او مترج توانایى چون ابوالقاس پاینـدر هـ
به همی رار رفتند.

یکی از برکات ترجمه مرحوم قمشهات جدا از طیف وسیع خوانندرات که داشـد ایـ بـود
که زمینه یرای

به ترجمههات روان و زیبات قرآن را فراه کرد .بر ای ترجمه نقدهات زیـادت

نوشته شد .مطالبی که در ای نقدها دربارر سبک و زبان ترجمه آمـدر درواقـع زیربنـات نظـرت
ترجمههات ادبی را فراه کرد که آنها را با دو صفد روانی و زیبایی میتـوان توصـیف کـرد.
شرح اجمالی ای نقدها در مقاله دانشنامه اسالمی دربارر ای ترجمه آمدر اسـد .از جملـه ایـ
نقدها نقدت اسد که آقات دکتر احمد احمد با عنوان «یرورت ترجمها آکادمیـک از قـرآن
کری » در نشریه بینات ،شمارر اول ،بهار  4939به چاپ رساندر اسـد .عنـوان ایـ نقـد خـود
روشنگر اسد و حکاید از یرورت ترجمهات اسد که نه به دسد حوزویان بلکـه بـه دسـد
دانشگاهیان صورت میییرد .به یمان ما وقوب انقالب اسالمی یرورت توجه عالمانه بـه مـت
قرآن و لذا اهمید ترجمهات امروزت و دقیق و زیبا را افزای

داد و باعث شـد کـه بسـیارت از

دانشگاهیان و ادبا به ترجمه قرآن عناید کنند و در ای کار طبع خود را بیازمایند.
در نقد دیگرت که آقا حسی استادولى بر ای ترجمه مـینویسـد (نشـریه بینـات  -سـال
دوم ،شمارر  ،1زمستان  ،)4931سه ویژیى مثبد برا ای ترجمه قانـل مـیشـودر اخـالص و
صفا باط مترج که نورانید خاصى به ترجمه بخشیدر؛ قل روان و انشا سلیس مترج که
فه عبارات را آسان کردر؛ و همرار بودن ترجمه با تفسیر و توییحات که فهـ آیـه را روشـ
مىسازد .ایشان هفد ویژیى منفى نیز برات ترجمه برشمردرانـدر  .4بـىدقتـى و سرسـر کـار
کردن؛  .3یعف ادبى مترج ؛  .9آمیختگى شرح و مت ؛  .1نقل به معنى؛  .۰افتادیىها؛  .3نقص
ویرای

و باالخرر اجمال و تفصیلها  .به نمونهات از ترجمه مرحوم الهی قمشهات توجه کنیدر
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ای کتاب که هیچ شک در آن نیسد ،راهنمات پرهیزیاران اسد .آن کسانی کـه بـه جهـان
غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردی به فقیران انفا کنند؛ و آنان که
ایمان آرند به آنچه به تو و آن چه به (پیغمبران) پی

از تو فرستادر شدر و آنها خود بـه عـال

آخرت یقی دارند .آنان از لطـف پروردیـار خـوی

بـه رار راسـدانـد و آنهـا بـه حقیقـد،

رستگاران عال اند .ات رسول ما کافران را یکسان اسد که ایشان را بترسانی یا نترسـانی ،ایمـان
نخواهند آورد .خدا مهر نهاد بر دلها و یوشهات ایشان ،و بر چش هات ایشان پـردر افتـادر ،و
ایشان را عذابی سخد خواهد بود؛ و یروهی از مردم (یعنی منافقان) یویندر ما ایمان آوردرایـ
به خدا و به روز قیامد ،و حال آنکه ایمان نیاوردراند .میخواهند خدا و اهـل ایمـان را فریـب
دهند و حال آن که فریب ندهند مگر خود را ،و ای را نمـیداننـد .در دلهـات ایشـان بیمـارت
(جهل و عناد) اسد ،خدا بر بیمارت آنها بیفزاید ،و برات ایشان اسد عذابی دردناک ،به سـبب
آنکه پیوسته دروغ مییفتند.
در دوران معاصر ترجمههات متعددت از قرآن به بازار آمدر که عمدر آنها صبغه ادبـی دارد
و پس از پیروزت انقالب اسالمی صورت یرفته اسد .در این:ا به برخی از ای

ترجمهها اشارر

میشودر ترجمه عبدالحمید آیتی ،ترجمه محمـد خواجـوت ،ترجمـه دکتـر سـید جـالل الـدی
م:تبوت ،ترجمه کاظ پورجوادت ،ترجمه محمدمهدت فوالدوند؛ ترجمه بهاءالدی خرمشـاهی،
ترجمه دکتر غالمعلی حداد عادل و ترجمه علی موسوت یرمارودت.
مروری بر تحقیقات مرتبط با مفهوم هنجار در ترجمه

از آن:انی که فرض مقاله دربارر رابطه مفهوم هن:ار و ترجمههات معاصـر قـرآن اسـد ،در
ای بخ

به معرفی و بیان اهمید مفهوم هن:ار در ترجمه میپردازی تا چگونگی ایـ رابطـه

معلوم شود.
در یذشته ترجمه بیشتر امرت «زبانی» تلقی میشد و لذا در نقد و بررسی ترجمه دو مفهوم
«وفادارت» و «تعادل» دو معیار اساسی بهحساب میآمد .از طرفی دیگر ،ترجمه به همـان انـدازر
که امرت زبانی بهحساب میآمد امرت فردت نیز بود؛ بهعبارتدیگر ،فردید مترج عامل اصـلی
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ترجمه تلقی میشد؛ اما ترجمه یک امر صرفاً زبـانی نیسـد چـون «در خـ اتفـا

نمیافتد» (بسند و لفور )41-3114 ،بلکه «در موقعیدهات معینی و ملموسی اتفا میافتد کـه
دربردارندر فرهنگهات متفاوت (مبدأ و مقصد) اسد( ».اسنل هورنبی )11 ،3114 ،4و لـذا هـر
دو فرهنگ محدودیدهایی بر عمل ترجمه اعمال میکنند.
نظریه «ترجمه به عنوان فعالیتی هن:ارمند» نخستی بار در سال  4311توسط ییدنون تورت
در کتاب در جست:وت نظریه ترجمه 3مطرح شد .ایـ نظریـه بعـدها در سـال  433۰در کتـاب
مطالعات توصیفی ترجمه و فراتر از آن 9به صورتی کاملتر عریه شد .تورت در واقـع یکـی از
ترجمه شناسانی اسد که به مکتب توصیفی «دخل و تصرف »1تعلـق دارد .ایـ مکتـب مبـانی
نظرت خود را از نظریه «نظامهات چندیانه» ایون زوهر و دیدیار توصیفی جیمز هـولمز دربـارر
مطالعات ترجمه میییرد؛ بنابرای تورت روشی در توصیف ترجمه به کار میبرد که مبتنـی بـر
دو اصل اسدر اصل اول ای اسد که مطالعات ترجمه فعالیتی توصیفی اسـد .اصـل دوم ایـ
اسد که توصیف ناظر بر مت مقصد اسد .آنچه نظریه تورت را از دیگر نظریات ترجمه متمایز
میکند همی اصل دوم اسد؛ بنابرای اصل ،فرهنگ مقصد اسد ،و نه مت مبدأ ،کـه جایگـار و
کارکرد مت مقصد را تعیی میکند و لذا وظیفه محقق ترجمه توصیف جایگـار و کـارکرد مـت
ترجمه به مثابه متنی مستقل از مت مبدأ اسد .به اعتقـاد تـورت ،فعالیـد ترجمـه تحـد تـأثیر
م:موعهات از هن:ارها صورت میییرد که از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوتانـد و در واقـع
هدف نهایی مطالعات ترجمه تبیی ای هن:ارها و انتخابهات استراتژیک مترج اسد (433۰ر
.)۰9
از نظر تورت ،هن:ارهـا پدیـدرهـایی اجتمـاعی -فرهنگـی اسـد کـه در دو سـوت طیـف
محدودیدهات اجتماعی -فرهنگی قرار دارند؛ بهعبارتدیگر ،ایر پیوستارت داشـته باشـی کـه
محدودیدهات اجتمـاعی -فرهنگـی را بتـوان در روت آن پیوسـتار جـات داد ،در یـک سـوت
1 Snell Hornby
2 In Search of a Theory of Translation
3 Descriptive Translation Studies and Beyond
4 Manipulation School
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پیوستار قوانی مطلق هسـتند و در سـوت دیگـر خصـلدهـات فـردت .هن:ارهـا در روت ایـ
پیوستار و بی ای دو قطب قرار دارند و البته جات آنها مدام تغییـر مـیکنـد .هن:ارهـا مطلـق
نیستند بلکه ممک اسد به صـورت مقطعـی یـا دانمـی کنـار یذاشـته بشـوند و ب:ـات آنهـا
روشهات دیگرت به کار یرفته شود که بهتدریج به هن:ار تبدیل شوند (433۰ر .)۰1
افراد در فرآیند اجتماعی شـدن هن:ارهـا را مـیآموزنـد .پیـروت از هن:ارهـا و یـا نقـض
هن:ارها پاداشها و م:ازاتی دارد .هن:ارها مستقیماً قابلرؤید نیستند اما میتـوان بـا مشـاهدر
رفتارهات مکرر افراد هن:ارها را شناخد .ترجمه ه یک رفتار فرهنگی -اجتماعی و لذا مبتنی
بر هن:ارهاسد .مترجمان قبل از اینکه مترج بشوند ترجمه میخواننـد و بـا هن:ارهـایی کـه
مترجمان دیگر در کارهات خود بکار بردراند آشنا میشـوند و لـذا وقتـی کـه خـود شـروب بـه
ترجمه میکنند ناخودآیار آن هن:ارهات زبانی و فرهنگی را در کار خود بکار میبرند .محققـان
ترجمه که در پی توصیف ترجمهها هستند هن:ارهـا را در چـارچوب مفهـوم عوامـل فرامتنـی
بررسی میکنند .ای عوامل عبارتاند از سیاسدهات حاک بـر انتخـاب کتـاب بـرات ترجمـه،
سیاسدها و محدودیدهات انتشار کتـاب ،آداب اجتمـاعی و فرهنگـی و غیـرر .بـدی ترتیـب
هن:ارها ماهیتاً مفاهیمی اجتماعی هستند و انتظارات معینی را برآوردر میکنند .کاربرد هن:ارها
اجبارت نیسد .ه میشود آنها را ندیدر یرفد ه میشود از آنها تبعید کـرد ،هرچنـد کـه
معموالً ،مخصوصاً در خصوص ترجمه ،مورد دوم صاد اسد؛ بـهعبـارتدیگـر ،از یـک سـو،
هن:ارها مفاهیمی مطلق نیستند بلکه تابع پسند مردم و شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعـه
در یک مقطع زمانی خـاص مـیباشـند .از سـوت دیگـر ،چنانکـه پرکینـز (3113ر  )43۰نشـان
میدهد ،دو دسته هن:ار در جامعـه وجـود داردر هن:ارهـات بینشـی ،4و هن:ارهـات رفتـارت.3
هن:ارهات بینشی مشتمل اسد بر اعتقادات مشترک میان مردم یا اعضـات یـک یـرور دربـارر
اینکه در شرایط خاص مردم یا اعضات یرور چگونه بایـد رفتـار کننـد؛ و هن:ارهـات رفتـارت

1 Attitudinal norms
2 Behavioral norms
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مشتمل اسد بر عمل مردم یا اعضات یرور در شرایط خاص؛ و ای دو دسته هن:ـار لزومـاً بـا
یکدیگر همسو نیستند.
در حوزر ترجمه ،هن:ارها بر سه دستهاندر هن:ارهات اولیه؛ ای هن:ارها شامل انتخاب مت
برات ترجمه اسد .به عقیدر تورت ،کتابهایی را که مترجمان برات ترجمـه انتخـاب مـیکننـد
تابع پسند و انتظارات خوانندیان اسد و بی ارتبا با یکدیگر نیسد .دسـته دوم هن:ارهـا بـه
شیورهات متداول در بخ بندت مت ترجمه مـیپـردازد .مـت ترجمـه ممکـ اسـد از همـان
ساختار صورت مت اصلی مثالً تقطیع پارایرافها استفادر کند یا برعکس ساختار صـورت مـت
اصلی را عوض کند .دسته دیگر هن:ارها هن:ارهات متنـی و زبـانی اسـد بـه ایـ معنـی کـه
مترجمان از ویژییهات زبانی معینی برات نوشت مت ترجمه اسـتفادر مـیکننـد .در ایـ مقالـه
منظور ما از تأثیر هن:ارها بر ترجمه قـرآن اشـارر بـه همـی دسـته سـوم هن:ارهاسـد؛ یعنـی
مترجمان معاصر قرآن از هن:ارهات متنی زبانی متداول در جامعه ادبی و مذهبی استفادر کردر و
قرآن را به سبک ادبی ترجمه کردراند.
روش تحقیق

فرییه مقاله ای اسد که عمـدر ترجمـههـات معاصـر قـرآن ترجمـههـایی ادبـی هسـتند؛
بهعبارتدیگر ،مترجمانی که ای ترجمهها را نوشتهاند خود زمینه ادبی داشته و به مت قرآن بـه
مثابه متنی ادبی نگار کردراند و ویژییهات سبک ادبی در ترجمهها بهویوح قابل رؤید اسـد.
از طرف دیگر ،وجود ای تعداد ترجمههات ادبی خود هن:ارت در ترجمـه قـرآن ای:ـاد کـردر
بهنحوتکه ایر کسی بخواهد ترجمه جدیدت از قرآن ارانه کند نسبد به ای هن:ار نمـیتوانـد
بیاعتنا باشد و به احتمال قوت از آن تبعید کردر و سعی خواهد کرد که کالم

تا حـد امکـان

زیبا و ادبی باشد.
برات اثبات ای فرییه ،سه ترجمه معاصر قرآن را انتخاب کردر و یک سـورر از هـر کـدام
یعنی سورر شمس را از جهد ویژییهـات ادبـی مـورد بررسـی قـرار دادیـ  .ایـ ترجمـههـا
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عبارتانـد ازر ترجمـه عبدالحمیـد آیتـی ،ترجمـه محمدمهـدت فوالدونـد ،ترجمـه بهاءالـدی
خرمشاهی.
اما ویژییهات ادبی کدامند و سبک ادبی چگونه تعریف مـیشـود؟ بـرات سـبک تعـاریف
بسیارت ارانه شدر اسد .همچنی سبک ادبی را با ویژییهات متعدد توصیف کردرانـد .بـدیهی
اسد در این:ا نمیتوان به بحث دربارر ای مویوب پرداخد؛ اما میتوان تعریفـی بـرات سـبک
ادبی ارانه دادر و همان تعریف را مبنات داورت قرار داد .سبک شـیورات از نگـارش مـت اسـد
که از نحور ترکیب سه عنصر به وجود میآیدر کلمات ،زبان م:ازت ،و نحو .ای سه عنصـر بـه
طر مختلف میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند و سبکهات مختلف را به وجود بیاورنـد .ایـر
بخواهی از تشبیه استفادر کنی  ،ای عناصر شبیه به لباس میماننـد .اطالعـاتی کـه متنـی منتقـل
میکنند مثل ت فرد میماند اما ای عناصر مثل لباسهایی هستند که بر ت ایـ فـرد مـیکنـی .
لباسها میتوانند رسمی ،غیررسمی ،ادبی و غیرر باشـند ،همچنـان کـه متنـی مـیتوانـد ادبـی،
توییحی ،غیررسمی و غیرر باشد.
مه تری ای سه ویژیی شاید کلمات و ترکیبات واژیانی باشـند .نویسـندر یـا متـرج بـا
انتخاب کلمه میتواند تا حد زیادت نوب سبک را مشـخص کنـد .مـثالً کلمـاتی کـه بـه حـوزر
محاورر تعلق دارند وقتی در متنی فراوان بکار میروند طبعاً سبک محاوررات به مت مـیدهنـد.
یا کلماتی که به حوزر ادب تعلق دارند سبک ادبی میسازند .بعد از کلمـات ،شـاید مهـ تـری
عنصر سبک نحو باشد .هر زبان قواعد نحوت مشخصی دارد ولـی درعـی حـال برخـی از ایـ
قواعد انحصاراً در محاورر و برخی دیگر انحصاراً در سبک ادبی بکار میروند؛ بهعبارتدیگـر،
سبک ادبی و محاورر قواعد نحوت مخصوص به خود دارنـد و قواعـد یکـی در دیگـرت بکـار
میرود .زبان م:ازت یکی دیگر از عناصر سبک اسد ولی با توجه به اینکـه در این:ـا مویـوب
پژوه

ما مت تألیفی نیسد بلکه ترجمه اسد و مترجمان معمـوالً بیـانهـات اسـتعارت مـت

اصلی را به صورت استعارت ترجمه میکنند .برات مثال به جمالت زیر توجه کنیدر
رار کسانی که به آنها نعمد دادت ،نه رار کسانی که بر آنها خش یرفتی و نه رار یمراهان
رار کسانی که آنان را نواختهات ،آنان نه که از نظر انداختهات ،و نه یمراهان (ترجمه خرمشاهی)
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آنان مورد هداید پروردیار خوی اند و رستگارند
ایشان از سو پروردیارشان قری هدایداند ،و خود رستگارانند (ترجمه آیتی)
در دو مثال فو  ،جمله اول جملهات اسد که خود ما آن را نوشتهای  .ای جمله ،با توجه
به دو عنصر اصلی سبک ادبی یعنی واژیان و نحو ویژیی بارزت ندارد و میتوان یفد از ایـ
جهد خنثی اسد .ولی دو جملهات که مترجمان قرآن نوشتهاند جمالتی دارات بار ادبی هسـتند
زیرا یا از جهد واژیان انتخاب شدر یا نحو جمالت بار ادبی دارند .در ترجمه خرمشـاهی واژر
«نواخت » به معنی «مورد لطف و عناید قرار دادن» واژرات عام و معیار نیسد؛ و نیـز در همـی
ترجمه مترج به جات اینکه بگوید «نه آنان که از نظر انداختهات و نه یمراهـان» جـات «نـه» و
«آنان» را عوض کردر و ای تغییر نحوت در سبک جمله تأثیر یذاشته اسد .در ترجمه آیتی نیز
استفادر از کلمه «ایشانر به جات «آنان» درجه رسمید مت را باال بـردر اسـد .همچنـی تعبیـر
واژیانی «قری هدایداند» تعبیرت استعارت اسد که درجه ادبید زبان ترجمه را بـاال مـیبـرد.
همچنی کاربرد غیرمتعارف «رستگارانند» (ب:ات رستگارند) که شاید تحـد تـأثیر زبـان عربـی
ساخته شدر و بیشتر در متون ادبی یافد میشود درجه ادبیـد سـبک ترجمـه را بـاال مـیبـرد؛
بنابرای در دو مثال سادر فو  ،دیدی که مترجمان در مقایسه با آنچه مـا آن را زبـانی از حیـث
سبکی خنثی میدانی  ،زبانی بکار بردراند که درجه ادبید سبک آن باالتر اسد.
چنانکه یفته شد ،برات بررسی صحد فرییه تحقیق ،سوررات از قرآن را انتخاب کـردی و
ترجمه مترجمان مورد نظر را با یکدیگر سن:یدی  .مبنات ای سن:
که در باال به آنها اشارر شد .نحور سن:

عناصر سبک ادبی بودنـد

ه مثل دو مثال فو بود به ای معنی که هر جملـه

را به زبانی فاقد ویژیی بارز ادبی ترجمه کردی و سپس ترجمه تک تک مترجمان از هر جملـه
را با آن ترجمه از نظر سبکی خنثی مقایسه کردی و مواردت را که در آنها عناصـر ادبـی بکـار
رفتهاند شمردی .
ترجمه آیتی

سویند به آفتاب و روشنىاش به هنگام چاشد؛ و سویند به مار چـون از پـى آن برآیـد؛ و
سویند به روز چون ییتى را روش کند؛ و سویند به شب چون فـرو پوشـدش؛ و سـویند بـه
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آسمان و آن که آن را بر آوردر؛ و سویند به زمی و آن که آن را بگستردر؛ و سویند به نفـس و
آن که نیکوی

بیافریدر .سپس بدتها و پرهیزیارتهای

را به او الهام کـردر کـهر هـر کـه در

پاکى آن کوشید رستگار شد؛ و هر که در پلید اش فرو پوشید نومید یردید .قوم ثمود از رو
سرکشى تکذیب کردند .آنگار که شقیترینشان برخاسد .پیامبر خدا به آنها یفد که مادرشـتر
خدا را با آبشخورش وایذارید .تکذیب

کردند و شتر را پى کردند .پس پروردیارشان به سبب

یناهشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان ساخد؛ و او از سران:ام آن بیمناک نشد.
واژگان و ساختارهای ادبی

به هنگام چاشد؛ از پی آن برآید؛ فروپوشدش؛ برآوردر و  ...بگستردر (ای دو واژر به ایـ
دلیل انتخاب شدر که نوعی قافیه دارند) ،هرکه در پاکی آن کوشید  ...در پلیدتاش فـرو پوشـید
(در ای انتخاب ه تالشی برات ای:اد قافیه دیدر میشود)؛ شقی ،تکذیب

کردند (منطقاً انتظار

می رود که بگویی آنان نافرمانی کردند نه اینکه بگویی تکذیب کردند)؛ برسرشـان عـذاب آورد
(در فارسی امروزر که خرمشاهی از آن به فارسـی معیـار یـاد مـیکنـد عـذاب بـا نـازل کـردن
همایندت دارد نه با آوردن).
ترجمه خرمشاهی

سویند به خورشید و پرتوافشانیاش؛ و سویند به مار چون از آن پیروت کند؛ و سویند بـه
روز چون روشن

دارد؛ و سویند به شب چون فرو پوشد؛ و سویند به آسـمان و آنکـه آن را

برافراشد؛ و سویند به زمی و آنکه آن را بگسـترد؛ و سـویند بـه نفـس انسـان و آنکـه آن را
سامان داد .آنگار نافرمانی و پرهیزیارتاش را در آن الهام کرد .بهراستی هر کس که آن را پاکیزر
داشد ،رستگار شد؛ و بهراستی نومید شد هر کـس کـه آن را فرومایـه داشـد .قـوم ثمـود بـا
طغیان

انکار پیشه کرد .آنگار که شقاوتپیشهترینشان برپا خاسد .حال آنکـه پیـامبر خـدا بـه

آنان یفته بود ای شتر خداوند اسـد ،او و بهـرر آبـ

را رعایـد کنیـد .سـپس او را دروغزن

شمردند و آن [شتر] را پی کردند ،آنگار پروردیارشان آنان را بـه یناهشـان ،بـه یکسـان نـابود
ساخد؛ و از عاقبد کارش نترسد.
واژگان و ساختارهای ادبی :پرتوافشانی ؛ روشن

دارد ،دروغ زن شمردند
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ترجمه فوالدوند

به نام خداوند بخشندر مهربان سویند به خورشید و تابندیىاش ،سویند بـه مـه چـون پـى
[خورشید] رود .سویند به روز چون [زمی را] روش یرداند .سویند به شب چو پـردر بـر آن
پوشد .سویند به آسمان و آن کس که آن را برافراشد .سویند بـه زمـی و آن کـس کـه آن را
یسترد ،سویند به نفس و آن کس که آن را درسد کرد .سپس پلیدکار و پرهیزیار اش را به
آن الهام کرد .که هر کس آن را پاک یردانید ،قطعاً رستگار شد؛ و هر که آلودراش ساخد ،قطعاً
درباخد .قوم ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند .آنگـار کـه شـقىترینشـان بر[پـا]
خاسد .پس فرستادر خدا به آنان یفدر «زنهار! مادرشتر خدا و [نوبد] آبخوردن
نهید .ولى دروغزن

خواندند و آن [مادرشتر] را پى کردند ،و پروردیارشان به سزا

را حرمد
یناهشان

بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد؛ و از پیامد کار خوی  ،بیمى بـه خـود رار
نداد.
واژگان و ساختارهای ادبی :مه (ب:ات مار)؛ پی رود ،درباخد؛ زنهار
بحث و نتیجهگیری

فرض ما در ای تحقیق ای بود که مترجمان در هر دورر ممک اسـد بـه جـات اینکـه بـه
ت:ربه جدید در ترجمه دسد بزنند به تأسی از یکدیگر ،یعنی تحد تأثیر هن:ارهات متـداول و
مقبول در جامعه یا جامعه ادبی ترجمه کنند .یفتی که ای مطلب در مورد ترجمه قرآن ،هـ در
یذشته و ه در حال صاد بودر اسد .زمانی ترجمههات تحداللفظی قرآن هن:ار بـهحسـاب
می آمد چون انتظار موجود از ترجمه قرآن ترجمهات زیبا نبود .قرار نبود مترج تمام تالش

را

برات نوشت ترجمهات زیبا بکار ببرد .از مترج انتظار میرفد کالم خدا را به دقد ترجمه کند
و ای فقط با ترجمه تحداللفظی ممک بود .پـس از ترجمـه متفـاوت الهـی قمشـهات دوررات
جدید در ترجمه قرآن آغاز شد؛ دوررات که زیبایی بـه همـان انـدازر دقـد اهمیـد داشـد؛ و
تصادفی نبود بیشتر کسانی که به ترجمه قـرآن رو آوردنـد پیشـینه ادبـی داشـتند و نـه پیشـینه
حوزوت .ای مترجمان البته از لفظ ادبی استفادر نکردند و در عـوض مـدعی شـدند کـه از نثـر
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امروزت و معیار برات ترجمه قرآن استفادر کردراند ولی بهطورتکه بررسی ترجمـه یـک سـورر
کوچک به قل چند مترج نشان داد ترجمهها از واژیان و نحو ادبی استفادر کردراند ،واژیان و
نحوت که در فارسی امروز یا فارسی معیار متداول نیسد .فقط یکی از مترجمان یعنی موسـوت
یرمارودت تصریح کردر که زبان ترجمهاش تا حدت آرکانیک (یعنی ادبی) اسد ولی او هـ از
لفظ ادبی استفادر نکردر اسد .حاال اینکه چرا مترجمان نمی خواستند از لفظ ادبی استفادر کننـد
خود سؤالی اسد که باید در تحقیقی دیگر به آن پرداخد.
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