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چکیده
مصطفی خرمدل از مترجمان برجسته قرآن و صاحب آثاری چون :تفسیر ندور ،ترجمده تفسدیر يف ظـالل القـرآن و ترجمده
روان (به فارسی) ،تفسیر المقتطف (به عربی) ،تفسیر شنهی رهحمهت (به کدردی) را نوشدته اسدت .در اردن پدژوهش بده
روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تفسیر شنهی رهحمهت و تفسیر نور و با هیف ارائه نقاط قوت و ضعف اردن آثدار ،بده
معرفی و بررسی آنها پرداخته شیه است .پ از بررسی ارن آثار بر اساس اصول ساختاری و محتواری زبدانهدای مبدیأ و
مقصی؛ در میرابیم که ترجمههای خرمدل بسیاری از بارستههای اصول ترجمه قرآن را دارد و اردن ،حاصدل دقدتنظدر و
مهارت مترجم و اشراف او بر ساختارهای دستوری و بالغی زبانهای کردی ،فارسی و عربی است .به نظدر مدیرسدی کده
ترجمه تفسیری «شنهی رهحمهت» ترجمه «تفسیر نور» ارشان باشی؛ اگرچه مترجم به ارن موضوع اشاره نکرده است .بدا
ارن حال ،نقیهاری هم بر آنها وارد است؛ از جمله :گرارش به اطناب ،عیم توجه کامل در ترجمه برخی اندواع واو ،ترجمده
ناقص از آرات در چنی مورد ،فقیان معادلهای مناسب برای بعضی مفردات ،تعمیمِ برخی اسمهای خاص ،عیم توجده بده
مأثور و اسباب نزول آرات با توجه به ارنکه هر دو اثر با عنوان تفسیر نامگذاری شیه است.

کلید واژهها:

قرآن کررم ،ترجمه ،مصطفی خرمدل ،تفسیر نور ،شنهی رهحمهت.

دراسة ترْجة القرآن الکرمي ملصطهی خر دل
امللخص

(تهسریا نور وشنهی رهُحهت منوذجا)

نن األكاراد أقبلاوا علاای اإلسااالِ بدايااة دخولااه نلاای بالدهاام حبفاااوةت فعلماااءهم ُّأدوا دورا هامااا بناااء احلرااارة اإلسااالمية
املكتوباة وخاصااة العلاوِ العربيااة والدرساات القرآنيااةت مصاطفی خاارِدل يعتاخ ابحثااا قرآنياا شااهريا نياران ولااه دراسااات
قرآنيااة منهااا التفسااري املساامی با ا«نفسااري نااور» ابلفارسااية ،تفسااري املقتطااف ابلعربيااة ،ترمجااة ألااالل القاارآن الكاار نلاای
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الفارسية وترمجة القرآن املساماة ب ا ا«شانهی رهمحاهت» ابللغاة الکردياة وترمجاة أخاری للقارآن الکار املساماة ب ا«ترمجاه روان»
اللغاة الفارسايةت ها ا املقاال درساانا تفساري الناور وشانهی رهمحاهت ماانهج اليلاي ونقادي لنبا مي اجماا وأساالوب
املفساار امل اارتجم فيهم ااات ماان النت ااائج ال اال وصاال نليه ااا املق ااال هااي :مق اادرة خ اارِدل العلميااة واللغوي ااة ومهارات ااه العربي ااة
والفارساية والكردياة أدت نلای جناحاه كتابااة تفساري القارآن وترمجتاه وفيهماا امليا ات اهلاماة تتناساب وأصاول ترمجاة القاارآن
الكار أو مبااد تفسااريه منهاا :االهتماااِ ابلتطاور التا رعي اختياار املفاردات الکرديااة أو الفارساية نااص فصاي مااع
االبتعاااد عاان األرا ء املتراااربة فقهيااا وحنااواي ولغااواي واالهتماااِ ابلبناای البالغيااة السااتخراج املفاااهيم ونلقاااء الاادالالتت لکنااه
ابل اارغم م اان ها ا ا يؤخا ا علي ااه اإلطن اااب ترمج ااة قس اام م اان ارايت وع اادِ االهتم اااِ بر اابت األع ااالِ اللغ ااة اهل اادل
واإلختالط ب الرتمجة والتفسري وتسمية عمله األخري با ا«تفسري شنهی رهمحهت» بينماا أناه لايذ بتفساري بال يعتاخ ترمجاة
تفسريية للقرآن الكر ت

ال لمات الرئيسة :القرآن الكر  ،مصطفی خرِدل ،الرتمجة ،تفسري النور ،شنهی رهمحهت.
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ترجمه قرآن سابقهای درررنه دارد .با گسترش اسالم در جزررة العرب و سپ در سراسر جهان ،نیاز
به ترجمه قرآن برای انتشار اسالم همچون رک نیاز احساس شی .لفدظ ترجمده جدیای از ثالثدی ردا
رباعی بودن و را معرب و عجمی بودن آن؛ در اصطالح به معنای انتقال کالم از زبانی به زبدان درگدر
(زرقانی )683 :1385 ،را بیان معناری مشابه در قالب زبانی درگر است (شاهسدونیی و خاندهزاد )33 :1375 ،و
در واقع نوعی انتقال معنا و فرهنگ بهشمار میآری .بنابرارن ترجمه قرآن کدررم انتقدال داللدتهدا و
معانی الفاظ و افکار و انیرشههای نهان و آشکار آن از زبان عربی به زبانی درگر است .قدرآن کدررم از
عصر صحابه تا به امروز به زبانهای رسمی بسیاری ترجمه شیه است .با گسترش اسدالم ،مسدلمانان
غیرعرب زبان؛ هرچه بیشتر به سوی پیامهای ارن کتاب گرارش رافته انی .ارن گرارش نه صدرفار بدرای
تالوت آرات؛ بلکه برای آشنا ساختن ارن مردمان بدا کدالم وحدی و تدیبر در آن ،دررافدت مفداهیم و
تطبیق دادن زنیگی با موازرن وحیانی آن به عنوان رک نیاز مطدرح بدوده اسدت .احمدی رهنجیدار در

شـور﴾ (طور )3-1/میگوری :اردن آردات دلیلدی بدر
﴿والطُّوِر َولِتَاب َم ْسطُور ِيف َر ّ َم ْن ُ
تفسیر آره مبارکه َ
ارن حقیقت است که قرآن قابل نوشتن و انتشدار دادن در تمدام جهدان و بدرای تمدام نسدلهاسدت
(رهنجیار .)623 :2009 ،حال اگر منظور نوشتن کالم خیاونی و رسدانیین پیدام او بده کسدانی کده آن را
نشنییه انی باشی ،ترجمه قرآن ،نه تنها جارز ،بلکه امری واجب و ضروری است .از اردن رو ملدتهدای
مسلمان از اردو ،ترا و کرد گرفته تا چینی و انیونزراری و از بربرهای آفررقا تا اروپاریان نصرانی ،هر
کیام به ترجمه قرآن اقیام کرده انی .در ارن میان قطدع نظدر ازصدحت ردا سدقم رواردات تداررخی در
ترجمه ی سلمان فارسی از برخی آرات؛ بر اساس درگر شدواهی اررانیدان از اولدین مترجمدان قدرآن
هستنی (انصاری و همکاران 414 :1394 ،و خرمشاهی .)44/1 :1389 ،نسخه هدای خطدی موجدود از ترجمده
تفسیر طبری ،قرآن پاا ،نسخه کمبررج از شواهی ارن میعاست.
امروزه به دنبال ترجمههای فراوان قرآن به زبانهای مختلف؛ سنجش صحت و سقم ترجمدههدا
نیز اهمیت بسیاری رافته است و حوزه ترجمه پژوهی قرآن نیز به عنوان زوج ترجمه همچدون ردک
فن علمی ظهور کرده است .ارن مهم از سوری مؤری اهمیت ترجمه صحیح متون مدذهبی و از درگدر
سو بررسی و کاوش نقادانه در درستی ارن ترجمههاست و به سبب اهمیتی که قرآن کررم در انتقال
کالم الهی دارد ،در قیاس با سارر متن هدا از حساسدیت بیشدتری برخدوردار اسدت .وحیدانی بدودن،
ساختار ظررف بالغی ،پیچییگی های زبانی از جمله ی ارن حساسیتهاست .عدالوه بدر اردن برخدی
مفاهیم قرآن گاه آنچنان دستخوش باورها ،بازتاب سالرق را عصبیتها و نارساریهای زبدان مقصدی
بوده که هیف سوة استفاده و هجمههای مخالفان قرار گرفته است؛ ارن موضوع در برخی ترجمههای
اروپاریان در سیههای 18و19میالدی دریه میشود (انصاری و همکاران .)394 :1394 ،بنابراردن ضدرورت
دارد ترجمه های قرآن همواره مورد بررسی قرارگرفتده ،مدوارد مطلدوب و ردا لغدزشهدای احتمدالی
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آوری و اصالح شود.صاحب نظران نیز با توجه به تغییراتی که همواره در زبان مقصی روی میدهی؛
راد
تا جاری پیش میرونی ک ه ضرورت ترجمه مناسب گورش و نگارش هر زبدان از قدرآن را در هدر ربدع
قرن رکبار ضرورتی اجتنابناپذرر میداننی (کوشا.)121 :1386 ،
از زمان تیورن اولین ترجمههای قرآن به زبان کردی -به صورت تفسیر را ترجمه -اطالع دقیقی
در دست نیست .تاررخ ترجمه های موجود نیز بده بدیش از ردک قدرن نمدیرسدی .اخدالص علمداة و
دانشمنیان کرد برای خیمت به تمین و فرهنگ اسالمی تا آنجا بوده است که اشاره به نژاد و زبدان
را نوعی عصبیت میشمردهانی .عالمه عبیالکررم میرس مفسر کدرد در مقیمده کتداب "علمائندا فدی
خیمة العلم والیرن" مینورسی« :با گسترش اسالم در شمال جزرره عربدی ،اکدراد بدا سدینه گشداده
پذررای آن شیه ،در عسر ورسر به آن خیمت نمودنی و تألیفات ،ارزشدمنی و مفداخربزرگی ،را بده آن
تقیرم کردنی .لیکن آنان نام و نشان قومی را در آثار خورش ثبدت ننمدوده کده رکدی از عوامدل آن ،
اعتماد به خیاونی و حواله نیت به او (جل و علی) و خیمت

خالصانه به دردن بدوده اسدت» (المدیرس،

 )3 :1417نقل مفهوم .از رک طرف محبت زبان عربی به عنوان زبان قرآن و از سدوی درگدر در تنگندا
بودن زبان کردی و در محاصره زبانهای حاکم (فارسی و ترکی و عربی) قرارداشتن؛ دانشمنیان کرد
را وادار کرده بود که آثار و نوشتههای خود را با زبان رسمی حاکم بده تدالیف درآورندی؛ عامدل مهدم
درگر ،موانع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی در محیودرتهای ارن ملت بدزرگ بدرای نوشدتن بده زبدان
مادری بوده است؛ تاجاری که داعی بزرگ بیرع الزمان سعیی نورسی بنیانگذار جماعت اسالمی ندور
در ترکیه ،مجبور بوده است تمامی آثار حتی نامه های شخصی خود را به زبان ترکی بنورسدنی .اردن
امر موجب شیه است که در سارر بالد به نژاد ترکی شناخته شود (وحیی الیرن خان.)20:2008 ،
قیرمیتررن تفسیر به زبان کردی « تیذكاری ئیمان بو قهومی كوورانن» است که هنوز به صورت
نسخه مخطوط باقی مانیه است .ارن تفسیر در اوارل قرن بیستم در کردستان عراق توسط مالمحمدی
خواهر زاد ،فرزنی عبیالکررم فرزنی مالحسین پینجورنی (1868 -1935م) نوشته شیه است .همزمان
با ارن تفسیر ،دو اثر درگر با نامهدای «تهفسوییی كوورای وه كوهالمی خونوهنویی» ،از مدالمحمدی بدن
عبیاهلل جلی زاده کدوری مشدهور بده «موهال گوهوره» ( )1876-1943و " ژیوانی ئیسسوان وه تهفسوییی
قورئوان" به قلم مالحسین شیخ سدعیی مشدهور بده «فدانی» (1301 -1404ق) از اولدین تفاسدیر
کردی بهشمار میآرنی .مالحسین شیخ سعیی با پارانرافتن تفسیر خود ،اقیام به تلخیص آن نموده
و در سال 1978ترجمه ای تفسیری با همان نام به چداپ رسدانی (ولدیبیگی .)37،43:1392 ،کتداب
"تهفسییی كورای ه كهالمی خونوهنیی" نیز که سالها به صورت مخطوط باقی مانیه بود؛ چنی سال
پیش در ده مجلی به چاپ رسییه است .طی سالهای 1970تا  1975مالسدعیی زمنداکوری نیدز بده
تفسیر قرآن پرداخت .تفسیر موجز او دو جلیی بود و فقط رکبار در سلیمانیه به چاپ رسیی و ناراب
گردری (رهنجیدار .)677 ،2009 ،در سال 1980عالمه مالعبی الکررم میرس فرزندی فتداح؛ تفسدیر هفدت
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جلیی خود با نام "تهفسییی نوامی" منتشر کرد .خالصههاری سه جلیی و رک جلیی از ارن 151
تفسدیر
به ترتیب در سالهای  2000و  2006چاپ شی (ولدیبیگی :1392 ،صدص37و .)43بعدی از تفاسدیر فدوق،
تفسیر «ته فسییی قورئانی پیویو » اثر ماموستا عثمان عبیالعزرز پررسی است کده در میدان تفاسدیر
کردی جارگاه علمی باالری دارد .نگارش ارن تفسیر در سال 1976شروع و در سال  1996بده پاردان
رسیی .شیخ محمی خال فرهنگنور و مفسر کرد طدی سدالهدای 1979تدا  1982هفدت جدزة از
تفسیر قرآن را نوشت و با فوت ارشان کار ناتمام مانی .همه ی ارن آثار در کردستان عراق انجام شدی؛
چون کردها در ارن کشور آزادی نسبی در خوانین و نوشتن به زبان مادررشان دارندی .در کردسدتان
ترکیه نیز کامران بیرخان طی سالهای  1947تا  1950به ترجمده سدورههداری از قدرآن و ترجمده
احادرث نبوی اقیام نمود (ولیبیگی .)43 :1392 ،به دنبال ارن کارها تا دههی آخر قرن بیستم مدیالدی
همهی ترجمههای کردی قرآن ،باز هم به صورت تفسیر ارائه شیهانی.
با استقبال ملل مسلمان از ترجمه قرآن در اواسدط قدرن بیسدتم در پدی بیدیاری امدت اسدالم،
انیرشمنیان قرآنشناس با توجه به نیاز جوامع مسلمان وگرارش آنان به سدوی فهدم مفداهیم قدرآن
مطابق جهان معاصر با شیت بیشتر به ترجمهی آن رویآوردنی .ارن موج ترجمده در اردران ترجمده
رونق بیشتری داشت و به تبع آن قرآن پژوهان کرد نیز تالش کردنی تا آنجا که تعدیادی از نخبگدان
کرد با زبان فارسی به خلدق آثدار قرآندی پرداختندی مانندی :محمدیعلدی کوشدا ،مصدطفی خدرمدل،
عبی الرحمن پیرانی ،بهاة الیرن حسینی ،عبیالعزرز سلیمی ،جهانگیر ولیبیگی ،سدیی رضدا ابوالمعدالی
کرمانشاهی و ناصر روشن.
در سه دهه ی اخیر با الگو گرفتن از سیر صعودی ترجمههای قرآن و نیداز و درخواسدت جامعده
کرد به ترجمه قرآن ،توفیق ارائهی ترجمههای ارزشمنیی نیز نصیب زبان کدردی و کدردزباندان هدر
چهار اقلیم کردستان شیه است .اولین تفسیر کدردی قدرآن در اردران توسدط مدالمحمدود احمدیی
دروالن نوشته شی .ارشان تفسیر هفت جلیی کردی «گو بژیی» را در فاصله سدالهدای 1363ش تدا
1370ش در مؤسسه انتشاراتی خود (احمیی) به چاپ رسانی و در سال 1386ش نیز خالصده آن را
در رک جلی منتشر نمود.
اولین ترجمههای کردی قرآن نیز در ارران توسط ماموستاران مالمحمی صدالح ابراهیمدی (شده-
پول) استاد دانشگاه تهران بود ،و نیز عبیالرحمان شدرفکنیی (هدهژار) نوشدته شدی .نگدارش هدر دو
ترجمه در سال 1369ش به پاران رسیی و به فاصله چنی سال چاپ شدی .شدهپدول بده گفتده خدود،
رؤرای ارن کار را از سالهدای طلبگدی در سدر داشدته اسدت در مدورد ترجمده خدود مدینورسدنی:
« ویستوومە تا اەگونجێ وەرگێڕنوێكی تەونو و پوخت بێ ،گەرچی وەرگێڕننی قورئان ،كەالمی
بەای هێسەر ە قاڵبی قسەی بەایهاتوو ناگونجێ ،بەاڵم تێكۆشاوم وەرگێڕنوە كورایەكە ە گەڵ
اەقەكە نزیك بێت و ە هەر شوێن كە پێویستی بە وتە و شی كیانەوەبێت ەنواو اوو كەوننە

ڕوونم كیاۆتەوە» (ابراهیمی=( .)624 :1374 ،تا آنجا که در توان داشتم سعی نموده ام که ترجمدهای
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152و پیراسته باشی .اگرچه ترجمه کالم آفررنشگر در چهارچوب گفتار مخلوق نگنجی؛ اما تالشدم
تمام
بر آن بوده که ارن ترجمه کردی به معنای متن قرآن نزدرک باشی؛ البته در صورت نیداز ،توضدیح و
تفسیر را میان دو کمان آوردهام).
همزمان با ارشان ماموستا هه ژار نیز به ترجمه قرآن پرداخت .ارشان با آگاهی کامل از زبان قرآن
و تسلط بر لهجه های مختلف زبان کردی؛ توانست در سال 1369ش طی مدیت نده مداه ترجمدهای
ادبی و زربا از قرآن بنورسی( .شرفکنیی )3:1389 ،درری نپاریی که حدوزه ترجمده کدردی قدرآن روندق
گرفت و ترجمه ارزشمنی درگری از قرآن به زبان کردی ،چداپ و منتشدر شدی .در میدان اردن آثدار،
تفسیر ،ترجمه تفسیری ،ترجمه معناری ،ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ادبی و منظوم دریه میشود.
ترجمههای برهان محمی امین ،محمی صالح باموکی ،صیرق صفیزاده ،مظفر پرتو ماه ،رزگدار کدررم
ناصح فتاح ،توفیق مرادی ،مصطفی خرمدل ،ابراهیم مردوخی و ترجمههای درگری کده تعدیاد آنهدا
بالغ بر  30مورد میشود .همه ی ارن آثار در رک سطح نبوده و برخی از خطاهای احتمالی ،پیراسدته
نیستنی؛ اما با وجود آنکه درباره ترجمههای فارسی قرآن کدررم و بررسدی و تحلیدل آنهدا تدا کندون
پژوهشهای بسیاری در قالب کتاب ،مقاله و پاراننامه ارائه شیه است ،در مورد ترجمدههدای کدردی
قرآن تا کنون پژوهش مستقلی انجام نشیه است.
اهداف
ترجمههای کردی قرآن اگر چه پا به پای ترجمههای فارسدی پدیش نرفتده امدا بدا در نظدر گدرفتن
مجموع شرارط حاکم بر ارن زبان و سخنورانش ،در طی ارن مسیر چنیان عقب نیفتداده و ترجمده-
های بارزی انجام شیه است؛ جای سوال است که چرا ترجمههای کردی قرآن نیز کده از نظدر ادبدی
هنری و بیان مقاصی و مفاهیم آرات ارزش کمتری از ترجمههای فارسی قدرآن نیارندی؛ تدا بده حدال
شماسانیه نشیه را مورد نقی و بررسی قرار نگرفتهانی؟ در ارن پژوهش برای جواب ارن سدواالت و بدا
هیف ضمنی طرح مبحث ترجمهپژوهی قرآن در زبان کردی ،ترجمههای مصطفی خرمدل با تأکیدی
بر دو اثر :شنهی رهحمهت و تفسیر نور که از بارزتررن آثار قرآنی ارشان است ،به عندوان آغدازرن راه
با روش تحلیلی-توصیفی ،بازخوانی و بررسی شیه است تا پژوهشگران به دو هیف ذرل دست رابنی:
 .1معرفی و بیان ورژگیهای ارن دو ترجمه .
 .2بیان نقاط قوت و ضعف هر دو ترجمه.
پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه ترجمه پژوهی قرآن به زبان فارسی نشان میدهی که نقی ترجمههای فارسی قرآن از
سالهای  40-37ش با نقیهای مرتضی مطهری ،محمی فرزان و غالمرضا طاهر ،بر ترجمه ابو القاسم
پارنیه شروع شی و طی شش دهه اخیر تقرربا بیشتر ترجمههای معاصر ،مورد کداوش قدرارگرفتده و
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نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شیه است .درباره ترجمههای قرآن کتابها ،مقداالت و رسداله 153
هداری
نوشته شیه است .در ارن بحث موجز به معتبرتررن آنها اشاره میشود:
بهاةالیرن خرمشاهی (1373ش) در کتاب «قرآنپژوهی» چنی مورد از ترجمههای کهن و جیری
فارسی قرآن را بررسی کرده است .از نظر ارشان ترجمههای فوالدونی و آرتی از سارر ترجمهها بهتر-
انی .همچنین خرمشاهی (1388ش) در کتاب «بررسی ترجمههای امروزرن فارسی» به معرفی و نقی
موردی چهل ترجمه فارسی قرآن پرداخته است که از رکصی سال پیش تا امروز به عندوان برتدررن
ترجمههای قرآن شناخته شیهانی .ارشان با بررسی اجمالی ارن ترجمهها و ارائه نمونههاری از ترجمه
آنها از آره ی الکرسی ،نقیهاری نیز بر آنها وارد کرده است .خرمشاهی در تحلیلدی بسدیار مختصدر از
تفسیر نور به معرفی آن و بیان شیوه کار مترجم و بیان پارهای ورژگیهای سبک او پرداخته است.
محمیعلی کوشا ( )1386در کتاب «ترجمههای ممتاز قرآن در ترازوی نقی» بده بررسدی و نقدی
ترجمه های ممتاز فارسی قرآن کررم از پنجاه سال گذشته تا به امروز پرداخته است .ارشان از بدین
ده مورد از بهتررن ترجمهها ی ممتاز قرآن ،ترجمههای آقاران کده تفسدیر «ندور» خدرمدل رکدی از
آنهاست .مرتضی کررمینیا ( )1389در کتاب «ساختار زبان فارسی و مسدأله ترجمده قدرآن» در 16
مقاله و رک گفتگو مساله ترجمه قرآن و بعضی مبانی و اصول ترجمه را بیان کرده اسدت .سدپ در
چنی مبحث به نقی ترجمههای فوالدونی ،مکارم شیرازی ،معصومه رزدانپنداه و دو ترجمده آلمدانی و
انگلیسی از قرآن می پردازد .محمی حسن جواهری ( )1392در کتاب «روششناسدی ترجمده قدرآن
کررم» انواع روش های ترجمه ،اصول ترجمه ،مبانی ترجمه ،رعارت رکسانی در ترجمه مفردات و هنر
مترجم در بیان مفاهیم قرآن را آورده است .بنابر ارن کررمینیا هیچ گونه نقی و بررسی مستقلی زدر
آاثر خود را به صورت مستقل از تفسیر نور را شنهی رهحمهت ارائه نیاده انی اثر نیاشته و خرمشاهی
نیز جز تحلیلی در حیود معرفی تفسیر نور و شیوه کار مترجمه و بیان پارهای ورژگدیهدای سدبک
مترجم در کاری درگر انجام نیاده انی .آقای کوشا به معرفی و دوسه مورد نقطه قدوت ودر ادامده بده
موارد ضعف ترجمه-از منظر دری علمی خود -پرداخته اندی .نتیجده اردن مبحدث بیدان فقرکتابخانده
کردی از وجود تحقیق و پژوهش در زمینه ترجمه پژوهی قرآن کررم است.
 .2آثار مصطفی خرمدل
ترجمه ها و تالیفات مصطفی خرم دل در حوزه قرآن عبدارت اسدت از :ترجمده تفسدیر «فدی ظدالل
القرآن» اثر سیی قطب ،ترجمه تفسیر «المنتخب» تیورن گروه قرآن و سنت مصر است که با عنوان
«تفسیر نور» است .ارن ترجمه با توضیحات و حواشی مفیدی متدرجم تحسدین صداحبنظران حدوزه
پژوهشهای قرآنی را برانگیخته است (خرمشداهی .)246:1388 ،تفسدیر «المقتطدف» بده زبدان عربدی،
«ترجمه روان قرآن» به زبان فارسی و «شنهی رهحمهت» ترجمه تفسیری قرآن به زبدان کدردی از
درگر آثار ارشان است.
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154بیشتر آثار خرم دل به زبان فارسی است .قررب به چهار دهه فعالیت در حوزه قرآندی ،از دکتدر
خرم مؤلفی پر کار و مترجمی توانا ساخته است (کوشا .)192:1386 ،دو تفسیر نور و شنهی رهحمدهت
از دریگاه فقهی مربوط به اهل سنت است .مترجم در ترجمه آرات اسماة و صفات با وجود پاربندیی
به تفورض سلف در متن ترجمه ،تأورل خلدف را نیدز در توضدیحات و حواشدی آورده اسدت .اشدتباه
مترجم در ارن مورد ،برداشت قاطع و قول فصل در قائل بودن به واو عطف در آره هفتم از سدوره آل
عمران است .ارشان در ارن آره قائل به عطف «والراسخون يف العلُ» بر «وما يعلـُ َتويلـه إال اّلل» بوده
و برخالف تفسیر المنتخب که منبع و مصیر تفسیر نور بوده ،عمدل کدرده اسدت .شارسدته بدود کده
مترجم به روال همیشگی کار خود ،حی اقل در پاورقی به دریگاه مصیر اصلی ترجمه و البتده اقدوال
محکم سلف در قول به (واو) استیناف بودن آن اشاره می کرد .نکته شاران توجه درگر ارن است کده
مترجم مسائلی چون حروف مقطعه ،هنگامه رستاخیز ،چگونگی روح و صفات رزدان را از متشدابهات
می شمارنی؛ و ارن سؤال مطرح است که راسخان در علم که به قول مترجم از علم تاورل متشدابهات
برخوردارنی؛ چگونه از عهیه ارن مشکل و ترجمه ارنگونه آرات بر میآرنی.
نامگذاری ارن دو ترجمهی تفسیری با عنوان تفسیر از دریگاه علمی قابل قبول نیست؛ زردرا هدر
دو ترجمه از نوع ترجمه تفسدیری (تفسدیر در درون ترجمده) هسدتنی کده بدا توضدیحات کدافی در
حواشی ،نیاز مراجعه کننیه را رفع میکننی؛ اما تفسیر تعررفی و مشخصاتی درگر دارد کده از جملده
شأن نزول آرات ،شرح آرات احکام ،تبیین آرات اعتقادی ،اهمیت دادن به سنت صحیح  ،بیان قیل و
قالها و آراة متضارب علما ،انواع قراةات ،مطلقها و مقییهای آرات ،عموم وخصوص آرات و غیره کده
در ارن دو اثر دریه نمیش ود .مترجم در هر دو اثر ،از تفاسیر برجسته گذشته و امروزی بهره کافی و
وافی برده است .از تغییرات زبان شناختی واژگان ،پییارش سدیر و نحدوه کلمدات جیردی و تغییدرات
معناری و فرسارشی آن در طول زمان ،به خوبی آگاه و در زبان های مقصی – به جز مدواردی چندی-
از واژگان روان و شیوا استفاده کرده است.
درباره منابع فقهی باری گفنت خرمیل در ترجمه قرآن کررم کده قرردب بده  500آرده در مدورد
احکام و مسائل شرعی دارد ،به طور تخصصی وارد مباحث فقهی نشیه است؛ اما پر آشکار است که به
منابع فقه اهل سنت با گرارشهای فقهی معتبدر در زمینده آردات احکدام توجده کدرده اسدت .او بدر
ترجمه های متعید فارسی و کردی اشراف داشته و با دقت در نقاط ضعف و قوت آنها و بدا توجده بده
سابقه وی در ترجمه پژوهی قرآن ،در حی باالری از اشتباهات احتمالی پرهیز کرده است.
 .1-2تفسیر نور
هر چنی دستیابی به ترجمه را تفسیری که از هر جهت کامل و بینقص و حاوی تمدام علدوم و فندون
قرآنی و نکته های پر راز و رمز آن در ابعاد گوناگون ادبی ،کالمدی ،تداررخی و فقهدی باشدی ،از داردره
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آن
معلومات رک فرد بسی باالتر و از حیطه فکر و دانش رک نفر به تنهاری خارج است؛ امدا اردن بده
معنا نیست که فهم و تفهیم آرات قرآن غیر ممکن باشی .شاهی ارن ادعا ،ترجمده قدرآن بده بدیش از
دورست زبان است که فقط در زبان فارسی و اردو قررب به دوهزار ترجمه کامل و ناقص از قدرآن در
دسترس است .فن ترجمه از موثرتررن ،کوتاهتررن و آسانتررن شیوههای پیشبرد رهنمودهای قرآن
است .از آنجا که ترجمه نوعی تفسیر فشرده به حساب می آری از جهت ارائه ،به مراتدب دشدوارتدر از
فن تفسیر است؛ زررا برگردانین متنی از زبانی به زبان درگر مستلزم حفظ مفهدوم و محتدوای زبدان
مبیأ در زبان مقصی با رعارت آرارشهای لفظی و پرهیز از هرگونه زوائی اسدت؛ بده گوندهای کده دو
عنصر ادب و هنر در ساختار آن دخیل باشنی؛ چون با عنصر ادب ،مفهوم و محتوای زبدان مبدیأ بده
زبان مقصی وارد میگردد و با ماره هنر ،قالب زبان مقصی باری بیهیچ کجی و کاستی ،و بده اندیازه و
متناسب ،سامانیهی شود.
کوشا (1386ش) معتقی است:
تواناری مترجم آنگاه بروز و ظهور می رابی که ساختار متن را به گونهای در ترجمه بگنجاندی
که حجم آن ،بیش از حجم متن نباشی و در عین حال نقصانی در معنا و مفهوم پییا نشود؛
رعنی در لفظ و معنا هماهنگ با متن و به انیازه آن باشی .البته چنین هنری هرچنی سخت
و دشوار می نماری ولی برای متبحر ارن فن غیر ممکن نیست .از طرف درگر هر آنکه آشنا به
فنون ترجمه قرآن باشی نیک می دانی که مترجم هدر اندیازه مداهر و هنرمندی و کدارآزموده
باشی ،نمیتوانی آن گونه که شاری حق کالم الهی را ادا کی؛ زررا در چنین مقامی ،مترجم بدا
متنی سروکار دارد که آفرریگار آن ،خیای بینقص و بینهارت است و در مقابل او آفرریه پر
خطا و محیود است و روشن است که ذهن محیود بشر به عمق همه ابعداد پدر راز و رمدز و
ظرافتهای ب واالی وحی الهی دست نیابی .با ارن هم نمیتوان اصل اقیام به ترجمده آن را
منتفی دانست و به بهانه پیچییگیهای موارد خاص ،ترجمه قرآن را ترا نمود (ص .)328

استاد خرمدل با اشراف بر ترجمههای متعید فارسی و کردی داشته است و دقت در نقاط ضعف
و قوت آنها ،توجه به نقیپژوهی ترجمه های قبلی قرآن باعث شیه از اشتباهات احتمالی پرهیز کندی.
تفسیر نور ترجمه تفسیر «المنتخب» تیورن کمیته قرآن و سنت مصر است که مترجم با مهدارت و
تواناری خود تکملههاری بر آن افزوده است و با نام «تفسیر نور» به چاپ رسییه است (خرمیل:1385 ،
پیشگفتار مولف)« .تفسیر نور» به چکش نقی و تحلیل قرآن پژوهان بهاةالیرن خرمشاهی و محمی علدی
کوشا خورده است .والبته نقیی تخرربی نیز بر ارن ترجمه به قلم سیی عبیالوهاب طالقانی درشدماره
 54مجله ی بینات نیز به چاپ رسییه است .ارن نقی و بررسی ها و تصدحیحهدای خدود متدرجم در
چاپ های بعیی ارن تفسیر ،بر غنای آن افزوده و تجیری چاپ آن از مدرز چداپ سدیزدهم تدا امدروز
گذشته و از بهتررن ترجمههای اهل سنت به زبان فارسی است.
بارزتررن ورژگیهای ارن اثر و سبک مترجم را میتوان در موارد ذرل خالصه کرد:
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 -1156ارشدان در ترجمده ،همدواره بده اطنداب گدرارش دارد و گداه ،تفسدیر و ترجمده را در هدم
می آمیزد؛ ارن اشکال بالغی با ضعف عیم مرز بنیی میان ترجمه و تفسیر در حدالی اسدت
که فزونی متن ترجمه بر نص آرات ،از دری اهل فن به عنوان نقص به حساب میآری.
 -2تسلط کامل به زبان عربی و نیز زبان مقصی و رعارت دقارق و ظرافتهدای هدر دو زبدان از
ورژگی ارن ترجمه تقسیری است.
 -3رعارت اصل امانت داری و پرهیز از حذف واژگان؛ مثال پرهیدز از حدذف بدیمدورد واوهدای
قرآن که بار معناری خاص خود را دارا هستنی.
 -4توجه به ررشهرابی مفهوم کلمات و دگرگونیهای زارشی و فرسارشی معنا و کاربرد آنها بدا
گذشت زمان در زبان مقصی.
 -5قابل فهم نمودن مفاهیم پیچییه برای بیشتر اقشار مخاطب.
 -6مترجم از آوردن آرای مورد اختالف تفسیری به ترجمه کده مدیتواندی سدبب سدرگردانی
مخاطب در میان اقوال متنوع خودداری کدردهاسدت .همچندین تدا حدی امکدان از تأوردل
متشابها و انیاختن خواننیه در دام شبهات پرهیز کرده است.
 -7نثر تفسیر نور پخته و روان است و متن در حی قابل قبولی از واژگان مهجدور و ندامدأنوس
دور مانیه است.
 -8نماران بودن ورژگیهای متن مبیأ در ترجمه و معادلرابی بدرای بیشدتر کلمدات .ترجمده
جمالت تا حی امکان به صورتی که در متن مبیأ است ،آمیه است؛ اگر جملدهای اسدمیه و
را فعلیه و را اسنادی و غیره است؛ به همان صورت به زبان مقصی آمیه است.
 -9مشخص کردن برخی از جمالت معترضه که از مقتضیات کالم بوده و نقش تبییندی آن در
ارتباط جمالت قابل توجه است.
 -10در ترج مه ی بعضی افعال با معنای مشخص ،گاه از دوفعدل اسدتفاده کدرده اسدت .آرده 5
احقاف .نوح آره 8
 -11توجه به نقل قولها و انتقال آن به همان سبک در زبان کردی و نیز در نظدر گدرفتن بدار
معناری جمالت اسمیه را فعلیه از جهت داللدت بدر ثبدوت و حدیوث و اسدتمرار و تجدید.
همچنین توجه به زمان افعال و قرارن مربوط به آن برای ترجمه درست آن.
 -12در بسیاری از آرات طول کالم و متن مبیأ در ترجمه جملهها رعارت شیه اسدت و اردن از
نظر پژوهشگران (صدفارزاده )27 ،ضرورت دارد؛ «ترجمه باری در لفظ و معنا هماهنگ بدامتن
و به انیازه آن باشی (کوشا.)10 :1383 ،
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 -13مترجم در ترجمه ساخت نحوی جمالت به زبان فارسی به گوندهای همسدان و مطدابق
ساختار نحوی زبان مقصی عملرکرده است به طوری که دسدتاندیازهای نحدوی در بافتدار
جمالت بسیار انیا است.
 -14مترجم از بهکارگیری اصطالحات تخصصی ،فلسفی را عرفانی غیر ضرور پرهیز کرده است.
 -15اشراف بر زبان مبیأ و تسلط کامل بر زبان مقصی باعث شدیه گوندههدای وصدفی ،اضدافی،
تاکییات و همچنین نحوه قرار گرفتن عناصر جمله؛ با توجه به نوع جمله (انشاری را خبری
بودن و تنوع هر کیام) در ترجمه آرات دریه شود؛ اگر مترجمی در ترجمه عبارت وصدفی
«صراْیاً مستقيماً» ،میآورد «ریگهی رنسوتان»؛ ارن ترجمه در واقدع نمدیتواندی بدر قواعدی
دستور زبان مقصی منطبق باشی.
 -16اگرچه مترجم با شناخت مفردات و توجه به ساختهای صرفی و تفاوتهای مصیر با اسم
مصیر ،تشخیص صفت مشبه از صیغه مبالغه با توجه به اوزان مشترا ،توجده بده معدانی
حروف ،ترجمه حال و تمیز و تاکییات الف و المها ترجمه قابل قبولی ارائه کرده است؛ اما
در مواردی مثل ترجمه «سیما» بده کلمداتی چدون « :شوك و شویوه و رون وهت» (خدرمدل،
 :1395آرههای محمی 30/و فتح 29/و رحمن )41/به معنای ارن واژه در هر دو زبان مبیأ و مقصی،
تأمل کافی نکرده است« .ضدرورت آگداهی از زبدان مقصدی در تدراز بداالتری از نیازمندیی
مترجم به زبان مبیأ قرار دارد .آشناری کافی با دستور تاررخی بده متدرجم اردن امکدان را
میدهی که واژههای غیر معیار را شناساری کنی» (جدواهری .)101:1397 ،لطفیپدور سداعیی
( )1395درارن مورد مینورسنی:
مترجم به لحاظ اهمیت ورژه متون درنی و کتابهدای آسدمانی باردی بدیش از همده بده دو
موضوع توجه خاص مبذول بیارد .اول عنصر بافتار ،دوم مسائل فرهنگی .برای نمونه ،آمدین

عنصر «لذ» قبل از «صم » در جمله «لذ صم » تصادفی نیست بلکه حاکی از رک بنیان
فکری و عقییتی استوار اسالمی است .در موضوع دوم ،ناهمگونی فرهنگ زبان مقصی و مبیأ
که مفاهیم را دچار مشکالت عظیمی می کنی .تنهدا کداری کده متدرجم در رفدع مشدکالت
تفهیمی حاصله از نداهمگونی فرهندگهدای زبدان مبدیأ و مقصدی مدیتواندی انجدام بیهدی،
اضافه کردن توضیحات در زرر نور را حاشیه است .مترجم حق اضافهکردن حتی رک کلمه
توضیحی در درون متن اصلی را نیارد (ص .)395

 -17بهددرهمنددیی از ملکدده هنددر و ادب در نوشددتار :فهددم و ذوق ادبددی نقددش بسددیار مهمددی در
درست نورسی ،زربانورسی و هنرینورسی ترجمه دارد« .مترجم باری آراسته به هنر ترجمه
باشی .هنر ترجمه غیر از ادب ترجمه است» (کوشا .)383 :1386 ،ارن ورژگی در ترجمههدای
فارسی و کردی خرمدل وجود دارد.
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 -18158آگاهی از سیاق آرات :شناخت معنای مورد نظر در آرات از میان معانی مختلدف ،بدا توجده
مشترکات معنوی کلمات و کاربردهای مجازی آنها در تفسیر نور رعارت شیه است.
 -19عیم بازتاب اعتقاد و انیرشه شخصی و مذهبی در ترجمه خرمدل دریه میشود .همانطور
که باری مترجم به عقییه خاصی تماردل پیدیا نکندی و مدذهب خاصدی را در نظدر نگیدرد،
خرمیل با بهره منیی از عقل سلیم به ارن مهم توجه داشته و از نقش تخرربی انیرشههای
حزبی و فرقه ای در ترجمه قرآن و تحمیل افکار بر ترجمه آگاه بوده است .همانطدور کده
«رکی از ورژگی های مهم متن مورد ترجمده کده متدرجم باردی آن را لحداظ کندی ،سدبک
ترجمه است .سبک در اصطالح ورژگیهداری در کدالم اسدت کده آن را از سدخنان درگدر
متمارز میکنی (جدواهری )25:1397،سدبک خدرمدل ردکدسدت و در عدین سدادگی بدرای
خواننیه واضح و ورژه ترجمههای ارشان است.
 -20در آره سوم سوره ا لفیل مترجم با توجه به اهمیت استفهام موجود در دو آرده قبلدی ،آرده
سوم يعنی« :وأرسل عليمُ ْیریا أاببيـل» را نیز بدر أمل َيعـل عطدف کدرده و بدرخالف بیشدتر
ترجمههای بارز فارسی  ،استفهام تقررری درگری آفرریه است.

 -21در ترجمه سوره میثر ،آره  ُّ « ،21نَظـر» آورده است :باز هم نگررست ودقت کرد .متدرجم
با مهارت علمی «نَظ َـر» را به معنی نظـر يف أ  :نظـر بدقـة ترجمده کدرده اسدت بدر خدالف
مترجمانی که آن را به معنی نظـر إلـی معنی کردهانی؛ اما اشتباه جزئی متدرجم در ترجمده

آن است که ارن چگونه نگررستن را با دو فعل ترجمه کرده است :نگررست و دقت کرد .با
توجه به برداشت مترجم از فعل مورد نظر؛ ترجمه بهتر و روانتر ارن گونه است :باز هم بدا
دقت نگررست.
 -22در سوره انشقاق ،آره 12؛ در ترجمه ﴿ويصلی سـعریا﴾ آورده است :وبه آتش سدوزان دوزخ
در خواهی آمی و خواهی سوخت .قابل توجه است که معنی خواهی سوخت در آره نیسدت
اگر چه فحوای کالم به ان اشاره دارد .بهتر بود که مترجم ارن قسمت را به صورت رنگی و
به عنوان تفسیر می آورد.
 -23در سوره احقاف آره 27؛ حرف جر «مـن» موجدود در آرده را از ندوع بعضدیه گرفتده و بده
زرباری ترجمه نموده است .ارن در حالی است بیشتر مترجمان از آن غفلت کرده انی.
 -24در سوره احقاف آره 21؛ جمله حالیه موجود در وسط آره را بیون توجه به اهمیت حالیده
بودن آن ترجمه کرده است.
 -25در سوره صف آره  13نیز معنی «ُتبواا» از قلم افتاده است.
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 .2-2ترجمه تفسیری شنهی رهحمهت
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«شنهی رهحمهت» ترجمه ای تفسیری در دو جلی و به زبان کردی است که در دو هدزار صدفحه بدا
قطع وزرری توسط نشر احسان منتشر شیه است .صفحات ارن تفسیر با رک خط افقی به دو قسمت
تقسیم شیه است که در سمت راست باالی صفحه ،متن قرآن و در سمت چپ ،ترجمه آردات آمدیه
است .قسمت پارین صفحات نیز به موارد اضافی تفسیری ،شرح لغات ،ارجاعات و گاه نکات نحدوی و
بالغی اختصاص داده شیه است .ارن قسمت موجز و پربار ،اگرچه در حوزه اردن تحقیدق نیسدت امدا
اهمیت بسیار دارد .ارن ترجمه تفسیری ترجمهای از تفسیر نور (از مترجم) اسدت .تفسدیر «شدنهی
رهحمهت» تمامی ورژگی های تفسیر نور را داراست و شارسته بود مترجم به ارن مورد اشاره میکرد؛
اما به هر دلیل ،ارن سهو از دری مترجم محترم پنهان مانیه است.
تفسیر «شنهرهحمهت» به لحاظ مرجع و منبع از پشتوانه محکمی برخدوردار اسدت .اسدتفاده از
منابع تفسیری قیرم و جیری ،منابع إعرابی و بالغی ،در ترجمه ارشان بازتاب داشته است کده نشدان
از وقوف مولف بر جارگاهی باال و دامنهای استوار در قرآنپژوهی اسدت .اردن ترجمده تفسدیری نیدز
بیشتر به سبب زبان اثر و توانمنیی مولف در ارائهی آثار قرآنی ،مقبول واقع شیه است.
برخی از درگر ورژگیهای بارز ارن ترجمه تفسیری عبارت است از:
 -1نوع ترجمه ،ترجمه تفسیری است که جنبه تفسیری آن -کده درکندار ترجمده و پداورقی
آمیه است -بر ترجمه غلبه رافته نام «تفسیر» به خود گرفته است.
 -2ورژگی های ظاهری تفسیر چون صفحه آراری ،قطع و شکل و تعدیاد صدفحات هدر جلدی و
همچنین نظم در نوشتار رعارت شیه است .در باالی هر صفحه نام سوره ،شماره صدفحه و
شماره جزة به صورت واضح نماران است.
 -3ترجمه آرات با دو رنگ مشکی (ترجمه) و قرمدز (تفسدیر) از هدم تمیدز داده شدیه اسدت.
ترجمه آرات پیونی و وحیت میان ترجمه و تفسیر دریه میشود.
 -4رک دست شین ترجمه با تفسیر از نقاط مثبت تفسیر است .فهم مترجم از کلمات و آردات
با توجه به سوابق ارشان در ترجمه و تألیفات قرآنی در حی باالری از آگداهی اسدت البتده
سعی مترجم در تفهیم جمالت و آرات ،در کنار موفقیت ضرر و زران إطناب در ترجمده و
ارجاد حواشی و زوائی را سبب شیه است.
« -5شنهی رهحمهت» در موارد انیکی ،ساختار دستوری زبان فارسی به خود گرفتده اسدت و
ارن به سبب ترجمه مستقیم از کتاب «تفسیر نور» است.
 -6با توجه به جنبه تفسیری ارن اثر که از عنوان آن پییاسدت؛ عدیم بهداة بده مدأثور (سدنت
صحیح نبوی) و اقوال سلف در تبیین آرات قرآن و همچنین عیم اعتبدار بده شدأن ندزول
صحیح آرات ،از موارد اشکال در ارن تفسیر است .ارن ضعف زمانی بیشتر جلوه کرده است
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 160که شنهی رهحمهت اسم تفسیر را حمل میکنی .ارن ضعف از آنجا که مترجم اسم تفسیر
را بر ارن اثر نهاده قابل توجه است.
 -7مترجم احاطه فراوان بر واژه ها و کلمات زبان کردی دارد.
 -8دریگاههای کالمی مترجم نشان از پاربنیی او به اصدول و مبدانی اعتقدادی اهدل سدنت و
منابع تفسیری معتبر ارشان؛ به ورژه در ترجمه آرات مرتبط با اسماة و صفات دارد.
 -9استفاده از کلمات عامیانه در ترجمه همانندی "گهوجانوه  ،شویو و مویو" و نیدز اسدتفاده از
واژهها و اصطالحات محلی منطقه موکرران محل اشکال اسدت .اردن امدر بدا دقدت بیشدتر
می توانست به نقطه قوت ترجمه تبیرل شود .مترجم میتوانسدت معدادلهدای موکرردانی
واژه ها را در پاورقی بیاورد؛ تا هم به گسترش دامنه واژگان مخاطب بینجامدی و هدم زبدان
استانیارد کردی بیشتر رعارت گردد و برخی از کلمات بدرای خوانندیگان سدارر لهجدههدا
گنگ و نامفهوم نباشی.
 -10مولف معانی واژهها و عبارات مشکل هر آره را در پاورقی قرار داده و گاه بده فندون بالغدی
نهفته در آرات اشاره کرده است .توضیحات متناسب و افزودههای تفسیری و پاربندیی بده
قول راجح در ترجمه واژهها و عبارات ،از جمله نقاط قوت ارن اثر به حساب میآری.
 -11سبک ترجمه خرمدل در تفسیر «شنهی رهحمهت» همانندی درگدر ترجمدههدا و تألیفدات
قرآنی وی ،ساده و دور از کالم مسجع و موسیقی و هرگونه نگارش آواری است.
 -12طول کمی ترجمه و افزوده های توضیحی و زوائیی که گاه به صورت ترادف میان کلمدات
و گاه بیون دلیل به متن ترجمه افزوده شیه ،در مقابل ارجاز بالغی جمدالت قدرآن ندوعی
آشفتگی و اطناب را در ترجمه او رقم زده است .ارن اشکال بالغی در جاهای زرادی از ارن
تفسیر دریه میشود.
 -13از عالئم نگارشی در حی نیاز و مقبول استفاده شیه است.
 -14اگر چه توجه به سیاق آرات در ارن ترجمه ،از اهمیت باالری برخور دار است؛ اما مترجم در
پاره ای از موارد ،ا ز ارن قاعیه غفلت نموده ،نطاق وسیع بعضی آرات را محیود نموده است؛
ماننی ترجمه آره  79سوره غافر.
 -15نادریهگرفتن ترجمه «واو» عاطف در بسیاری از موارد دریه میشود.
 -16اشتباهات جزئی در ترجمه بعضی افعال مثل آره  68سوره زخرف و آرده  65سدوره نسداة،
دریه میشود.
 -17تعمیمدادن بعضی اسماة خاص ماننی آره  100سوره انعام.
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 -18در مواردی متن ترجمه از لحاظ کمیت آنچنان بر متن آرات زرادت دارد کده گدوری 161
زبدان
مقصی نتوانسته است از عهیه ترجمه مستقیم و برابر برآری و به تفصیل روی آورده اسدت.
بیشتر ارن تفصیلها ملون نیستنی که نشانهی تفسیر آرات باشی.

 -19در ترجمه بعضی عبارات و مصطلحات قرآنی چون﴿ :بعضمُ لبعق ،بعضـمُ أوليـاء بعـق﴾
لغزشهاری دریه میشود؛ ماننی آرات  57سوره مائیه و  67زخرف و  138سوره بقره.

 -20در ترجمه کلمهی إنـذار

تیس ،تیسانین ،تیسویسهر نیامدیه و از معدانی چدون« :هوشوینری،

انچلهكانین» به خوبی بهرهبرده است .برای کلمه «فديـه» معادل «تاوننه» را قدرار داده کده
معادلها و گزریههاری مناسب میباشنی.
 -21واژهی رزدان برای ترجمه اسم علم اهلل نارسا مینماری که مواردی از ارن دست در ترجمه
وجود دارد.

 -22خرمدل در ترجمه آره دوم سوره احقاف ﴿تَـ ْن ِزيل الْ ِتَ ِ
اب ِم َن اّلل ال َْع ِزي ِز
ُ
آورده است:

ا ْحلَ ِ ِ
ـيُ﴾ (االحقاف)2/

ئهو كتێبه (كه قورئانی ناوه) هاتووه ه الی خونوه ،خوانی خاوهن اهسوهاڵت و

ِ
كاربهجێ .در ارن آره ﴿تَـ ْن ِزيـل ال ِتَ ِ
ـن اّلل﴾ خبدر و جملده اسدمیه اسدت
ـاب﴾ مبتدیا و ﴿م َ
ُ

ـل﴾ مصددیر بدداب تفعیددل و بدده معنددای
(درورددش 160:1999،و صددافی،167:1995 ،ج﴿ .)13تَـ ْن ِزيـ ُ
«ناران» و «نارانه خونره وه» است نه به معنای فعل الزم «هواتن» ،آنگونه که در ترجمده

آمیه است﴿ .اّلل﴾ معرفه اسدت  .جدیای از اردن ،جملده ِ
﴿م َـن اّلل ال َْع ِزيـ ِز ا ْحلَ ِ ِ
ـيُ﴾ دو بدار
ترجمه شیه است« .خاون اهسهالت» ترجمه «ذ العزم» است نه «العزيـز» .همچندین بدا
دقت در مصیر تنزرل که فوقیت مکانی در آن نهفتده اسدت و بدرای دور شدین از معندای

«ارسـال» ترجمده زردر پیشدنهاد مدیشدود:

نارانوه خوونرهوهی ئوهم كتێبوه وه الیوهن خووونی

بهاهسهاڵتی كاربهجێ وهیه.

ض ُ ُْ بِبَ ْعق﴾ (محمی )4/آورده است:
﴿ولَ ِ ْن لِيَْبلُ َو بَـ ْع َ
 -23در ترْجه آيه َ

ئوهمما خووان هێسویێكتان بوه

هێسوویێكتان توواقی اهكاتووهوهت «بعضـ ُ بــبعق» :رکددیرگر ،همددیرگر (کررمددینیددا.)115:1389 ،

مترجم در ترجمه ارن عبارت ضعیف عمل نموده اندی .در ارنجدا
درست تر و زربا تر است (باموکی ،ذرل آره).

صـ ًـرا
صـ َـر َك اّللُ نَ ْ
﴿ويَـ ْن ُ
 -24در ترْجــه آيــه َ

" بە یەكتوی تاقیتوان كواتەوە"

َع ِزيـ ًـزا﴾ (فددتح )3/آورده اسددت :وه خوووان یارمووهتیت بووین،

یارموهتێكی نایوواو و بێوێسووه و پووڕ شووكۆ و مایووهی عێووز هت و گووهورهیی .در ارنجددا ترجمدده

ص ًـرا
ساختار زبان مبیأ داشدته و دارای حشدو زائدی اسدت .بحدر المحدیط آورده اسدت﴿ :نَ ْ
َع ِز ًيزا﴾؛ أ  :ابلظهر و التم ـِ (انیلسی،90:2010 ،ج .)8دو ترجمه میتوان برای اردن عبدارت
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آورد :رکی:

« وە خون وەها یارمەتیت بوین كە بێوتە هوۆك شوكۆ و اەسوەاڵت» و ایگویی «هەر

وەها خون یارمه تییەكی اهسهاڵتینرننەت پێ بین» است.

ال أ ََال ََتْ ُللُو َن﴾ (ذاررات )27/میگوری :وتی ئایا ناخۆن.
 -25مترجم در ترجمه آره ﴿فَـ َقربَهُ إِل َْي ِم ُْ قَ َ
رکی از معانی «أال» عرض و طلب (تعارف کردن) است .نحوران درباره معنای إال معتقیندی
وجوهی پنجگانه دارد؛ رکی از آن وجوه عرض و تحضیض اسدت و عدرض طلدب شدیة ردا
درخواست با میارا و نرمی و تحضیض طلب با تشورق و ترغیب است (ابن هشام .)43:1386،و
أال بر سر جمالت فعلیهای که فعل مضارع دارنی وارد میشدود (إمیدل بدیرع .)1988 :137 ،در
فرهنگ عامیانه مردم کرد نیز ،معموال به مهمان تعارف کرده میگورنی :فه رموون بخۆن.

ات الطـر ِ
ِ
ِ
ب﴾ (رحمن )56/آورده است :ده باغداتی بدههدهشدت دا
 -26در ترجمه آره ﴿في ِمن قَاص َر ُ ْ
ات الطـر ِ
ِ
ب﴾ ،سدبب اخدالل شدیه اسدت.
ژنانی چاوبهردراوه ههن .ارن معیل برای ﴿قَاص َـر ُ ْ

ات الطر ِ
ِ
ب﴾ ،چاوانخەر ،چاو پارێز است.
معادل بهتر برای ﴿قَاص َر ُ ْ

ـول ِ
ِ
ـذ ل ََر ُســولُهُ َواّللُ يَ ْش ـ َم ُد إِن
ـذ ل ََر ُسـ ُ
اّلل َواّللُ يَـ ْعلَـ ُـُ إِنـ َ
ـاء َك ال ُْمنَــافِ ُقو َن قَــالُوا نَ ْشـ َـم ُد إِنـ َ
﴿ -27إ َذا َجـ َ
الْمنَافِ ِقِ لَ َ ِ
اذبُو َن﴾ (مندافقون :)1/كواتێ اووڕوویەكوان بوۆ الت اێون ،سووێسی اەخوۆن و
ُ َ
اەڵێن :ئێمە شەهااەت و گەونهی اەاەین بێ شك و گومان تۆ ڕنسپاراەی خووانی،

وە خون شەهااەت و گەونهی اەان قەتعەن اووڕوویان ارۆ اەكەن .در ارن آره جمله

ـذ
﴿واّللُ يَـ ْعلَ ُـُ إِن َ
معترضه از نوع احتراس به زربداری آمدیه اسدت و اگدر جملده اعتراضدیه َ
ل ََر ُسـولُهُ﴾ در آره موجود نبود چه بسا اتصال تکذرب منافقان [انتهای آره] بده ابتدیای آرده،
ارن معنا را برداشت و به ذهن انتزاع میکرد که پیامبر (ص) رسول خیا نیست و در نفد
االمر ،رسالت پیامبر از طرف خیاونی تکذرب شیه است .در ارنجا موقعیت حساس آره ،ارن
ْمنَـافِ ُقو َن» اسمی خاص برای گروهی مشخص است و
اهمیت را موجب شیه است .کلمه «ال ُ
در ارن آره و آرات مشابه ترجمه آن به "اووڕووەكوان" به بار تداررخی آن ضدربه مدیزندی.

امانتداری در ترجمه ،فقط در ارائه معنای رک واژه خالصه نمدیشدود بلکده گداه واژه ای
افزون بر معنا ،بار و ارزش معنوی خاصی را به همراه دارد که در ترجمه از بدین مدیرود؛
بهتر و البته واجب است که ارن کلمدات ،بدیون ترجمده بدا همدان لفدظ در زبدان مقصدی
گنجانیه شونی .کلمات ارمان ،اسالم [به عنوان درن] ،منافق ،تقدوا ،شدهیی ،ارثدار ،انفداق و
شهادت از ارن دسته کلماتانی.

ـذ ل ََر ُسـولُهُ﴾ عمالر در ترجمه نیامدیه اسدت و اردن
﴿واّللُ يَـ ْعلَ ُُ إِن َ
 -28درگر اشتباه مترجم جمله َ

سهو بزرگ آشکار ،ترجمه آره را دچار ضعف شیری کرده است .مترجم در مدواردی (رکدی
دو مورد) ارن خطای ترجمه ی ناقص را دچار شیه است.
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 .3نتیجه پژوهش

ترجمهها و تالیفات قرآنی در میان اکراد اگر چه درر به آغاز آمی اما در فاصله ندیم قدرن اخیدر خیدز
برداشت و آثار مهمی در حوزه قرآن و ترجمه و تفسدیر آن نوشدته شدی .مصدطفی خدرمدل مولدف،
مترجم و قرآنشناس توانا برای حوزه قرآنپژوهی است و آثار کردی او نمونههای شارسدتهای بدرای

زبان کردی در محافل قرآنی ارران است .ترجمه تفسیر فی ظـالل القـرآن با عنوان تفسیر فارسدی ندور،
ترجمه روان ،تفسیر المقتطف وتفسیر کردی "شدنهی رهحمدهت" از آثدار ارشدان اسدت .بدر طبدق
پژوهش حاضر از ورژگیهای قابل توجه دو اثر تفسیر نور و شنهی رهحمهت ،رک دستبودن ترجمه
و تفسیر ،رعارت دقارق و ظرافتهای هر دو زبان ،ررشهرابی مفهوم کلمدات و توجده بده فرسدارش و
دگرگونی معنای آنها با گذشت زمان ،قابل فهم بودن ترجمه برای بیشتر اقشار مخاطب اشداره کدرد.
همچنین باری گفت طول کمی ترجمه در مقابل ارجاز بالغی جمالت و آرات قرآن نوعی آشدفتگی و
اطناب را در ترجمه او رقم زده است .ارن اشکال بالغی در موارد متعدیدی از اردن دو تفسدیر دردیه
میشود .تفسیر شنهی رهحمهت به سبب ترجمه مستقیم از تفسیر ندور ،در مدواردی دارای سداختار
دستوری زبان فارسی است .تعیاد اشتباهات و ترا اولی هدای بارسدته در تفسدیر ندور بدا توجده بده
تصحیحهای متعید و چنی مورد نقی و بررسی اصحاب نظر ،بسیار انیا و در مقابل ،تفسدیر شدنهی
رهحمهت موارد معتنابهی از سهوها را دارد .با توجه به مجموع ورژگیهای اردن اثدر مدیتدوان آن را
توسعا ترجمهای تفسیری دانست و نمیتوانی تفسیر باشی.
منابع
قرآن کررم.
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دددددددددددددددد (1394ش) .شنهی رهحمهت .چاپ اول ،تهران :نشر احسان.
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دددددددددددددددددددد (1388ش) .بررسی ترجمههای امروزرن فارسی قرآن .چاپ اول ،قم :ترجمان وحی.
دددددددددددددددددددد (1389ش) .قرآنپژوهی .چاپ چهارم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
دهخیا ،علی أکبر (1362ش) .لغتنامه .چاپ دوم ،تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

الرازی ،حممد بن اد بكر (1۴2۴ق)ت خمتار الصحاحت الطبعة الرابعة ،القاهرة :دار احلدي ت

رامیار ،محمود (1362ش) .تاررخ قرآن .چاپ دوم ،تهران :امیر کبیر.
رجبی ،محمود (1383ش) .روش تفسیر قرآن .چاپ اول ،تهران :پژوهشکیه حوزه و دانشگاه.
رهنجیار ،احمی و مال عبیاهلل ،احمی (2009م) .تهفسیری گولبژرر .چاپ اول ،کردستان :کتیبخانهی ناررن.

الزرقانی ،عبی العظیم (1385ش) .مناهل العرفان علوِ

القرآن .ترجمه آرمین محسن .چداپ اول ،تهدران:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فر هنگی.
سیاح ،احمی (1387ش) .فرهنگ بزرگ جامع نورن .چاپ هفتم ،تهران :انتشارت اسالم.
شاهسونیی ،شهره و خانهزاد ،امیی (1392ش) .تغییر مخاطب در قدرآن .چداپ اول ،قدم :پژوهشدگاه علدوم و
فرهنگ اسالمی.

شرفکنیی ،عبیالرحمان (1388ش) .ههنبانه بوررنه .چاپ ششم ،تهران :انتشارات سروشت
(1389ش) .وهرگیرانی قورئانی پیروز .چاپ دوم ،تهران :نشر احسان.
صیراری خوری،علی (1383ش) .فهرستگان نسخههای خطی ترجمدههدای فارسدی قدرآن کدررم .چداپ اول،
تهران :مرکز ترجمه قرآن مجیی.
صفارزاده ،طاهره (1389ش) .اصول و مبانی ترجمه .چاپ دهم ،تهران :نشر پارس کتاب.
فقهی زاده ،عبی الهادی (1389ش) .کارگاه روش ترجمه (عربی -فارسی ،فارسی -عربدی) .چداپ اول ،تهدران:
انتشارات سمت.
کررمینیا ،مرتضی (1389ش) .ساختهای زبان فارسی و مسأله ترجمه قرآن .چاپ اول ،تهران :نشر هرم .
کوشا ،محمی علی (1386ش) .ترجمههای ممتاز قرآن در ترازوی نقی .چ اول .رشت :انتشارات کتاب مبین.
لطفیپور ساعیی ،کاظم (1395ش) .درآمیی به اصول و روش ترجمه .چاپ رازدهم ،تهران :نشر دانشگاهی.

املدرس ،عبدالكر (1۴1۷ق)ت علمائنا

خدمة العلم والدينت الطبعة الثالثة ،بغداد :دار

احلريةت

معروف ،رحیی (1396ش) .فن ترجمه عربی به فارسی .چاپ ششم ،کرمانشاه :انتشارات دانشگاه رازی.
موسوی ،سیی مرتضی (1378ش) .اصول و مبانی تفسیر قرآن .چاپ اول ،تهران :ستاد مرکزی تفسیر قرآن.
ولیبیگی ،جهانگیر (1392ش) .مفسران معاصر کرد .چاپ اول ،سننیج :نشر آراس.

