
   
 مھدي سلطاني رناني نقد ترجمھ استاد فوالدوند    

  
 مقدمھ  
ترجمھ قرآن از دیر باز معركھ آراى فقھاى اسالم بویژه فقیھان اھل سّنت  

بوده است. این بحث براى نخستین بار از مسألھ جواز قرائت حمد و سوره بھ 
بلیغ دین، در قرون معاصر نیز بھ سبب ضرورت ت ١ھاى غیر عربى آغاز شد. زبان

مسألھ ترجمھ قرآن و لزوم آن را شیخ مصطفى مراغى مطرح نمود كھ با مخالفت 
شدید برخى علماى األزھر مصر مواجھ شد و اینان پس از جلسات و شوراھاى 
مكرّر، رأى بھ جواز ترجمھ قرآن دادند و حّتى ترجمھ تفسیرى قرآن را نیز 

رك و فھم معانى لغوى آیات و در ھر حال ترجمھ قرآن كریم براى د ٢پذیرفتند.
براى كسانى كھ آشنایى با زبان عربى ندارند یا چندان بر آن مسّلط نیستند، 

ر در عمق معانى و  امرى سودمند و انگیزه اى خاص براى خواندن قرآن و تدّب
ا یادكرد این نكتھ مھم ضرورى بھ نظر  جنبھ ھاى عملى آیات شریفھ آن است. اّم
باید در برخورد با قرآن و ترجمھ آن بر زبان مبدأ و  رسد كھ مترجم قرآن مى

مقصد مسّلط بوده و نكات و دقایق آنھا را كامالً بداند و با آگاھى صحیح از 
ھا را براى رساندن معانى  ھا و تركیب فّن وجوه و نظایر قرآنى، بھترین واژه

صول كلمات برگزیند و از كاربرد لغات نامأنوس و دشوار بپرھیزد، ھمچنین ا
و  ٣فصاحت و بالغت را در نظر گرفتھ و توان و استعداد نویسندگى داشتھ باشد

در ضمن با مراجعھ بھ منابع ارزشمند و رعایت نظم و آگاھى از پیوستگى آیات 
 از اطالھ كالم خوددارى كند.

حقیقت سخن این كھ، مترجم باید مأنوس اصلى و ھمیشگى خود را قرآن دانستھ  
در ترجمھ كالم خداوند، نھایت كوشش خود را بھ كار گیرد و  و با رعایت امانت

در این تالش پیگیر اصل تقوى و پاكدلى را پاس بدارد؛ زیرا درك و دریافت 
عالمانھ و عارفانھ حقایق و دقایق واالى قرآنى جز در دسترس پاكدالن و پاك 

ادگى، ترجمھ قرآن استاد فوالدوند از شیوایى، س ٤اندیشان اھل توحید نیست.
ن نثر فارسى امروزى  ت و دّقت فراوان برخوردار است و متضّم استوارى و نیز صّح

تر اینكھ قابل فھم و درك  و بدون سبك و پیچیدگى است و از ھمھ اساسى
 باشد.  مى
ه.ش آغاز كرد  ١٣٣١استاد دكتر محّمد مھدى فوالدوند ترجمھ قرآن را در سال  

منتشر « ھایى از قرآن كریم گل»با عنوان سوره از آن را  ٢٢و در دومین گام، 
نمود و مقارن پیروزى انقالب شكوھمند اسالمى، ترجمھ ھمھ قرآن را بھ پایان 

ھا و مدیریت علمى ناشر  گیرى رسانید. درستى و دّقت موجود در آن، مرھون سخت
مشاھى  )دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمى قم( مى باشد. استاد بھاءالدین خّر

ترجمھ قرآن آقاى فوالدوند مھّذب و متین و سر راست و فاقد »د است: معتق
ھمچنین كمال مطابقت با متن مقدس قرآن كریم  ٥ھاى خاص و افراطى است. گرایش

 ٦«را دارد.
یابیم كھ مترجم مقدمھ خود را درباره  در نخستین نگاه بھ این ترجمھ، درمى 

است منظورش ھر چھ باشد یكى از چگونگى ترجمھ، آخر قرآن آورده است كھ مسّلم 
آنھا این است كھ نھایت تواضع و فروتنى خود را در برابر قرآن نشان دھد، 

كلك فوالدوند در این مقدمھ، آفرینش ھنرى خاصى را بھ نمایش گذاشتھ و خودش 
مترجم، این برگردان  ٧داند. این ھمھ را، الھاماتى از درگاه حمایت حق مى

ھاى فرانسھ، انگلیسى، ھندى و  ھاى قرآنى بھ زبان خود را با دیگر ترجمھ
ره و روابط  اروپایى مطابقت داده است و لغات، ضمائر، حروف مؤّكده و مقّد

تركیبى كلمات را در نظر داشتھ و مساوى با اصل متن، در ترجمھ آورده است و 
الحق واالنصاف معنى و مقصود بلند این كتاب آسمانى را باز نموده و منتقل 

 ه است.كرد
نماید،  وى ھر جا كھ در برگردان فارسى نیاز بھ توضیح، الزم و ضرورى مى 

 ٨اشاراتى را داخل [] آورده است.
در برخى موارد نیز مجبور بھ پا نوشت درباره توضیح و ترجمھ آیھ و  

ھاى آن شده و گویى با این كار ترجمھ را از تفسیر جدا ساختھ است. در  واژه
وجوه قراءات و معانى آیات بر طبق آن وجوه، و بر اساس  ھا بھ برخى پانوشت
 ٩ھا نیز اشاره نموده است. شناسى خویش بھ معادل التین برخى واژه تخصصّ زبان

  
 ھاى قرآنى نگاھى بھ ترجمھ واژه 
د بھ یك صورت آمده   مترجم در برخى موارد، یك واژه را كھ در آیات متعّد

توانستھ از یك واژه مشخص  ھر چند كھ مىاست، بھ چند شكل ترجمھ كرده است، 
در برگردان فارسى سود بگیرد. البّتھ این روش در مورد كلماتى كھ صفات خدا 

مثالً كلمھ  ١٠كند و معانى آنھا ثابت است چندان توجیھى ندارد. را بازگو مى
و در مواردى « نیرومند»و در جایى دیگر بھ « ارجمند»را در جایى بھ « عزیز»

 ١١ترجمھ كرده است.« اتوان»بھ 



 ھاى ذیل اشاره كرد: توان بھ نمونھ از موارد دیگر این موضوع مى 
ى»لفظ  -    را بھ چھار معناى مختلف آورده است: « ُامّیین»و « ُاّم
 ١٢«بھ كسانى كھ اھل كتابند و بھ مشركان بگو...»الف( مشركان:  
رس نخوانده... ھمانان كھ از این فرستاده، پیامبر د»ب( درس نخوانده:  

 ١٣«كنند. پیروى مى
اى از خودشان بر  اوست كھ در میان بى سوادان فرستاده»ج( بى سوادان:  

 ١٤«انگیخت.
آنان ]بھ پندار خود[ گفتند: در مورد »د( آنان كھ كتاب آسمانى ندارد:  

 ١٥«كسانى كھ كتاب آسمانى ندارند بر زیان ما راھى نیست...
مت یداك»  ھاى تو  ین ]كیفر[ بھ سزایى چیزھایى است كھ دستا«: »ذلك بما قّد

مت یداك»١٦پیش فرستاده است. ھاى  آنچھ دست»اصطالحى است كھ در ظاھر « ما قّد
ا منظور از این عبارت ھمھ اعمال آدمى در  معنى مى« تو پیش فرستاد دھد؛ اّم

دنیاست، خواه با دست انجام شده باشد خواه با دیگر اعضاء و جوارح. بھ 
ھاى روان بھ صورت تحت الّلفظى ترجمھ  دلیل این اصطالح در ترجمھ ھمین
 ١٧شود. نمى
ھاى عربى بھ  مسألھ دیگر در موضوع یاد شده این است كھ بسیارى از واژه 

 ھمان صورت اصلى در ترجمھ آمده است. بھ عنوان نمونھ: 
ر الف( خدا ]چیزھاى ممنوعى از قبیل:[ بحیره و سائبھ و وصیلھ و حام قرا 

 ١٨«نداده است.
 ١٩«و بر ما تصدیق كن.»ب(  
ا این  ھاى فوق در ترجمھ استاد فوالدوند فراوان بھ چشم مى از نمونھ  خورد، اّم

ایراد در واقع بر كار مترجم وارد نیست؛ بلكھ از آن رو لفظ عربى آورده 
خواست بھ صورت  شده و اگر مترجم مى شده است كھ معادل فارسى آن یافت نمى

گرفت و  شد و رنگ تفسیر بھ خود مى ى ترجمھ كند، از حالت ترجمھ خارج مىتوضیح
ھاى فارسى معادل كلمات عربى، چندان مأنوس نبوده و توان  یا اینكھ واژه

این گونھ موارد در ھمھ  ٢٠رساندن معناى آیھ یا واژه قرآنى را نداشتھ است.
در حقیقت قرآن »كھ  شود و بیانگر این نكتھ مھم است ھاى قرآن یافت مى ترجمھ

 «پذیر نیست. كریم ترجمھ
  
 نثر فارسى ترجمھ استاد فوالدوند 
ترین ھنر ھر مترجمى آن است كھ بتواند در ترجمھ و برگردان از زبان  بزرگ 

اصلى بھ زبان فارسى )مثالً( در عین حفظ امانت، نثر روان و ھمھ فھمى ارائھ 
تى محض یا غریب دورى كند. اكنون ھاى خشك و ادبیا دھد و تا حد ممكن از واژه

 ٢١نماییم: ھایى از این نثر در ترجمھ استاد فوالدوند اشاره مى بھ نمونھ
 ٢٢... رھنمونیتان كرده است... -  
 ... پروردگارت فراخ آمرزش است... -  
 ٢٣... در درخت سبزه فام اخگر نھاد... -  
 ٢٤... گفتھ شد با ماندگان بمانید... -  
ر ترجمھ استاد بسیار است كھ مترجم در این موارد یا دیگر از این دست د 

ھایى كھ جنبھ ادبیاتى آن بیشتر مّد نظر است و تا  ھاى مشابھ، از واژه عبارت
 ھاى تحت اللفظى استفاده كرده است. حدى سنگین و نزدیك بھ ترجمھ

ھایى كھ بھ عنوان نقد در ترجمھ قرآن استاد فوالدوند مورد  از جملھ روش 
ھ است، ترجمھ نادرست و ناپذیرفتنى برخى واژهتو  ھا در آیات است. ّج
ملى علیھ بكرًة و اصیالً »  لین اكتتبھا فھى ُت )فرقان / « و قالوا أساطیر االّو
ھاى پیشینیان است كھ آنھا را براى خود نوشتھ و صبح و  ). گفتند: فسانھ٥

 شود. شام بر او امال مى
برگردان شده كھ مناسب نیست و « شود امال مى»جا  در این« تملى علیھ»عبارت  

معنى شود. استاد خّرمشاھى در ذیل این آیھ نوشتھ است: « شود خوانده مى»باید 
كردند كھ بنویسد،  ھم ظاھرًا این است كھ بر او امال مى« تملى علیھ»معناى 

ا میبدى و امام فخر رازى ھوشمندانھ برآنند كھ در این جا امال بھ معناى  اّم
ھا را با تأنّى و تكرار براى او  ھود مراد نیست. بلكھ این است كھ نوشتھمع
در تأیید سخن استاد خّرمشاھى  ٢٥خواندند كھ بھ تلقین و تكرار فرا گیرد. مى

تملى »باید اضافھ كنیم كھ در مجاز القرآن نیز ذیل این آیھ آمده است: 
 ٢٦«.علیھ أى تقرأ علیھ

 ).٣٢قصص /« )اسلك یدك فى جیبك تخرج...» 
 دست خود را بھ گریبانت ببر.. 
معنى شده است، در صورتى كھ معناى صحیح « ببر»بھ اشتباه « اسلك»فعل امر  

است؛ بھترین شاھد براى اثبات این گفتھ « فرو بر، داخل كن»جا  آن در این
 سوره نمل است. ١٢آیھ 

 ٢٧«.و ادخل یدك فى جیبك...» 
 ).٢٢. )لقمان /«فقد استمسك بالعروة الوثقى...» 



معنى كرده است، در صورتى كھ این « ریسمان»را استاد فوالدوند « عروه»واژه  
 ٢٨است.« دستاویز»واژه بھ معناى 

  
 نظرى بھ نكات صرفى و نحوى 
ترین شرایط و اصولى كھ یك مترجم در ترجمھ قرآن باید مورد  از جملھ مھم 

ھاى زبان متن است  اھى الزم و كافى وى بھ اسلوب و ویژگىتوّجھ قرار دھد، آگ
كھ شامل معنى و شكل و صیغھ اسماء و افعال و حروف در عین حفظ نقش آنھاست. 

این بدان دلیل است كھ معنى و مقصود وحى الھى را بدون ابھام و اشكال 
ا در مواردى از ترجمھ استاد فوالدوند برخى نكات صرفى و ن حوى منتقل كند. اّم

 ھایى از این قبیل:  چندان رعایت نشده است. اینك نمونھ
سپس شما را »... چنین آورده است:  ٢٩«ثم جاء كم رسول...»یك. در ترجمھ  

چندان روا نیست؛ « شما را»ھاى الزم است،  ؛ جاء از فعل«اى آمد... فرستاده
بود:  شد. بھتر دھد و اگر چنین ترجمھ مى زیرا فعل را بھ متعدى شباھت مى

است « منصوب بھ نزع خافض« ُكم»، زیرا «اى آمد... سپس سوى شما فرستاده»... 
]در اصل جاء الیكم بوده است[ و اگر در ترجمھ، حروف جّر محذوف آشكار شود 

 بھتر است. 
عاطفھ آمده است، این دو « واو»یا « فاء»دو. ھر جا كھ ھمزه استفھام با  

جزء بھ جاى « فاء»است و در مواردى كھ حرف )واو، فاء( در ترجمھ نیامده 
أو عجبتم أن جاء »جمالت شرطیھ ذكر شده در ترجمھ بھ آن توّجھى نشده است: 

 ٣٠«.آیا تعجب كردید كھ...«: »كم...
سامران[ میان خود درباره كارشان بھ نزاع « »]فتنازعوا أمرھم بینھم...» 

 ٣١«پرداختند...
استفھامیھ آمده باشد، « ھل»فاء با  ولى در این ترجمھ ھر گاه اگر واو و 

 ٣٢آن را در ترجمھ بھ فارسى ذكر كرده و برگردانده است.
ا نحن نرث األرض و من »سوره مریم در ترجمھ عبارت  ٤٠سھ. در آیھ   إّن

ماییم كھ زمین را با ھر كھ در آن است بھ میراث »نوشتھ است: « علیھا...
 «. بریم مى
 معنى شده كھ نادرست است. «در»جا  حرف جّر على در این 
ھ  نویسد: این حرف بیشتر براى استعالء بھ كار مى ابن ھشام مى  رود؛ سپس ُن

ھ گانھ، بھ معناى  معنى براى آن ذكر مى كند كھ در ھیچ یك از این موارد ُن
 ٣٣ظرفّیت مكانى نیامده است.

فنكون من  َفلو أّن لنا كرَّةً »در ترجمھ عبارت  ١٠٢چھار. در سوره شعراء، آیھ  
اى كاش كھ بازگشتى براى ما بود و ما از مؤمنان »نوشتھ است: « المؤمنین

 «.شدیم مى
در این جا حرف « او»در این جا عاطفھ معنى شده كھ نادرست است. « فاء»حرف  

براى سببّیت است و دلیل آن، این است كھ بعد از فاء « فاء»تمّنا و حرف 
را منصوب كرده است؛ زیرا یكى از موارد « ننكو»سببّیھ، أن مقّدره فعل مضارع 

ت مسبوق بھ طلب، قبل از آن  منصوب شدن فعل مضارع این است كھ فاء سببّی
 ٣٤بیاید.

 »٨بقره /« »و ما ھم ِبمؤمنین»... پنج.  
 ولى گروندگان ]راستین[ نیستند. 
ا بسیارى از « ولى»را بھ معناى « و»استاد فوالدند حرف عطف   گرفتھ است، اّم

واو « »اعراب القرآن»ادیبان و مفّسران، از جملھ محى الدین درویش در 
را كھ جمع مذّكر غایب است، « ھم»ھمچنین ایشان ضمیر  ٣٥اند. گرفتھ« حالیھ

 اصالً معنى نكرده است.
ذیَن...»شش.   نَّ على اّل ُم رید أْن َن  ».٥سوره /« »َو ُن
ر«. »و خواستیم بر كسانى كھ... مّنت نھیم...»  فعل مضارع است و بھ « یدُ ُن
ترجمھ شود بھتر است. ممكن است گفتھ شود مترجم از زمینھ فعل « خواھیم مى»

ا چون این « خواستیم»ماضى در آیھ قبل بھره جستھ و بھ  ترجمھ كرده است. اّم
آیھ اشاره بھ یك سّنت جارى الھى دارد كھ تحقّق نھایى آن مایھ امید 

تر  مضارع آن در ترجمھ بیاید بھتر و زندهمستضعفان است، پس بھ ھمان شكل 
 است.

اگر بدانید این براى شما « »ذلكم خیر لكم إن كنتم تعملون...»... »ھفت.  
 «.بھتر است

را « ذلك»مترجم محترم در این آیھ و بسیارى موارد مشابھ آن، اسم اشاره  
د ترجمھ شو« آن»ترجمھ كرده است كھ با اصل آن سازگار نیست و « این»بھ 

 بھتر است.
را، در « كنتم تعلمون»اشكال دیگر در این ترجمھ آن است كھ مترجم گرامى  

این آیھ و موارد مشابھ آن كھ باید بھ شكل ماضى استمرارى ترجمھ شود، بھ 
صورت مضارع مؤكد ترجمھ كرده است و گویا چندان توّجھى بھ این قاعده كھ 



ده است و یا اصالً در نظر نكر« فعل كان + فعل مضارع = ماضى استمرارى»
 ٣٦نداشتھ است.

  
 سخن پایانى 
انگیز بیانى و تلفیق دقیق  ھاى اعجاز قرآن كریم، تركیب حیرت یكى از دریچھ 

معانى و تطبیق آن با حاالت گوناگون نفسانى انسان است كھ بھ راستى 
ترین جلوه گفتار خداست. قرآن در عین معجزه جاوید و وحیانى بودن،  عالى
رى در اوج كماالت ھنرى است. كلمات قرآن چنان خوب و شایستھ بھ ھم پیوستھ اث

است كھ نواى آن از لحاظ ھماھنگى و روانى، گویى نغمھ فرشتگان است و جان 
یابند نتیجھ  آورد و این وجد و طرب كھ مستمعان قرآن از آن مى را بھ شور مى

 ھمین تركیب عجیب است. 
رآن حالتى است دریافتنى نھ گفتنى. ریختن این جمال معانى و جالل بیانى ق 

جمال و كمال واقعى در قالب كلمات عادى در طاقت بشر نیست. بھ ھمین سبب 
اى بى غلط از قرآن آرزویى است بس دور دست و دیریاب و شاید دست  ترجمھ

 نایافتنى. 
 بس نكتھ غیر حسن بباید كھ تا كسى 
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 
ا ا  گر با بیان انسانى وصف جمال این اعجوبھ خلقت یزدانى نتوان كرد، اّم

ناگزیر چیزى گفتن از ھیچ نگفتن بھتر است و ھدف اساسى در ترجمھ قرآن مجید 
آن است كھ آدمى با خواندن آن، بھ خواندن متن اصلى قرآن بیشتر راغب شود 

نگردد. با تا از آن نھر عظیم جان بخش الھى كفى بر گیرد و تھى دست باز 
د مھدى فوالدوند اثرى  این نگاه درایت انگیز، ترجمھ استاد گرانقدر آقاى محّم

 تر شده است. نماید و ھمچون ھمّتش بلند و حاصل كارش پر رونق ارزشمند مى
نماید كھ حفظ حرمت مترجمان قرآن، كھ  در پایان ذكر این نكتھ بایستھ مى 

پژوھى كرده و در این راه مغز و  ھاى بسیارى از عمر خویش را صرف قرآن سال
از اھّم واجبات است و « زید عّزه»اند از جملھ آقاى فوالدوند  جان فرسوده

توان در نقد اثر مترجم قرآن، روشى مانند نقد رمان و شعر برگزید و  نمى
احیانًا بھ ناسزاگویى و جدل متمّسك شد. ھدف ما در این نوشتار تحلیلى، آن 

و درایت عمیق خویش راه را براى خود و دیگران جھت فھم  بوده است كھ با دّقت
بھتر پیام وحى الھى در آیات شریفھ قرآنى بھ مدد خداوندى بگشاییم و قدمى 

 در این انگیزه نیك برداریم.
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