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نقد و بررىسکتاب

زوی توفیق و قدردانی از زحمات مسئوالن  در آغاز این نوشتار، ضمن آر
انجم���ن قرآن پژوه���ی حوزۀ علمیۀ ق���م، برای تهیه و تنظی���م این کتاب/ 
کی���د می کنم م���وارد ارائه ش���ده در این نوشت���ار، فقط برای  یژه نام���ه،  تأ و
کتاب فوق به دقت مورد  گر  نمون���ه در بعضی از صفحات بوده است و ا
یرایش فن���ی و تخصصی همراه با  تصحیح اصولی، بر اساس  نقادی، و
بینی و اص���اح شود، مطمنًا  کامل باز ین، به ص���ورت  نث���ر معیار و امروز
کرد،  موارد بسیاری از اغاط مفهومی، محتوایی  و امایی ظهور خواهد 
یژه نامه اى  و مسئلۀ مهم ت���ر اینکه: واقعًا الزمۀ همایش یک روزه، چاپ و
یر  کتاب���ی 408 صفحه اى ب���ا اغاط فراوان مطبع���ی، مفهومی و تصاو  /
ک���ه در حوزۀ  بسی���ار ضعی���ف و بی کیفیت اس���ت! و یا چرا ب���ه مسائلی 
بوط  بح���ث همایش نبوده، پرداخته شده است؟ برای مثال مباحث مر
کامل چاپ شده در  به »ترجمه ه���اى خارجی قرآن مجید، ترجمه ه���اى 
بان و...«  کامل در هر ز بان هاى مختلف، شمارگان چاپ ترجمه هاى  ز

کتاب به خود اختصاص داده اند. که صفحات مطّولی را در این 

مسئل���ۀ عجیب دیگر اینک���ه: درج آیات و واژه ه���اى قرآنی با اغاط، آن 
ه���م در عص���ر شکوفایی چاپ کتاب ه���اى دینی و دسترس���ی آسان به 
مت���ن )TEXT( بدون غلط قرآن مجید، واقعًا دور از شأن قرآنی و دینی 
است، و انتظار می رفت مسئوالن امر دقت و حساسیت بیشتری به این 

امر می داشتند. 

شای���ان ذک���ر است ای���ن نوشتار، ب���دون هیچ ُح���ّب و بغض���ی نسبت به 
پدیدآورندگ���ان آن، طب���ق خواست���ۀ انجم���ن قرآن پژوه���ی ح���وزۀ علمیۀ 
گاهان تقاض���اى امداد نم���وده تا در  ک���ه از هم���ه صاحب نظ���ران و آ ق���م 

گیرد، نوشته می شود. یرایش هاى بعدى مورد استفاده قرار  و

یسی  روش نق���د بنده در این نوشته، سعی و پرهیز از اطالۀ کام و درازنو
ب���وده است؛ س���ؤاالت و مطالب مطرح شده ب���ا عبارت های کوتاه بدون 

جدل مانند: درست/ نادرست، خطا/ صواب و ... درج شده است.

ى،   همچنی���ن ی���ادآور می ش���وم ب���راى به داشِت محی���ط علم���ِی نوشتار

 سامیى ترمجان فارىس 
قرآن جمید

چکیده: کتاب سامیی ترمجان فارىس قرآن جمید، ویژه نامه 
خنس��تنی همای��ش ملی مرتمجان ق��رآن کرمی به زب��ان فارىس 
اس��ت ک��ه در اس��فند م��اه 1389 در جممتع آموزش ع��ایل امام 
مخیین )ره( برگزار گردید. این ویژه نامه توس��ط اجنمن قرآن 
پژویه حوزه عملیه قم، تهیه و تنظمی و به کوشش حممدعلی 
رضایی اصفه��این و هماکری مهشود اب��دایل و ابراهمی قامسی، 
به چاپ رسیده اس��ت. نویسنده در نوشتار حارض، قمسیت 
از ای��ن ویژه نامه/ کتاب را در بوت��ه نقد و بررىس قرار داده 
است. وی در راستای این هدف، با ذکر مشاره صفحه کتاب، 
مطلیب که نقد بر آن وارد اس��ت را مطرح و س��پس صورت 
صحی��ح آن را بی��ان یم دارد. بعالوه، در بیش��رت موارد، بعد 
از ذک��ر اغالط مفهویم و حمتوایی کت��اب مذکور، نمونه مدریک 
را به عنوان ش��اهد مثال و به منظور مس��تند کردن سخن 

خویش، ذکر نموده است.

کلیدواژه:کتاب س��امیی ترمجان فارىس قرآن جمید، ویژه نامه 
همایش ملی مرتمجان قرآن کرمی، نقد کتاب.

مهدى اللهیارى تربیزى نقد و بررىس کتاب

ى  کز حوزوى و دانشگاهی، برگزار یکی از اعمال شایسته و تأثیرگذار مرا
که فی نفس���ه موجب آشنایی،  کنگره هاست  همایش ه���ا، نشست ه���ا و 
یم به  کر همفک���رى و رشد اندیشه هاست. همایش مل���ی مترجمان قرآن 
ب���ان فارسی، اسفند 1389 در مجتم���ع آموزش عالی امام خمینی)ره(  ز
ى  یژه نام���ۀ 408 صفحه ای]![ حی���ن برگزار کت���اب/ و برگ���زار و تعدادى 

یع شد. همایش، بین مدعوین توز

 سیم���اى ترجم���ان فارسى ق���رآن مجی���د: ویژه نامۀ نخستی���ن همایش ملى 
کریم به زبان فارسى؛ مترجمان قرآن 

کوش���ش:   تهی���ه و تنظی���م: انجم���ن قرآن پژوه���ى ح���وزۀ علمی���ۀ ق���م، ب���ه 
ى  حجت االسالم والمسلمی���ن محمدعلى رضایى اصفهانى و با همکار
حجج اسالم مشهود ابدالى و ابراهیم قاسمى؛ قم، 1389،  408 صفحۀ 
ی���ال، شاب���ک: 73-9- وزی���رى، شمارگ���ان: 1000 جل���د، به���اء: 60000 ر

.978-964-2534
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کردن نوار مصاحبه، مطالب با تکرار درج  محم���د یزدى« موقع مکتوب 
کرد و  ش���ده است. »... خوشبختانه خداوند این توفیق را به من عنایت 
روز میاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السام...« در صفحۀ 16 به اندازۀ 
یک صفحه از همین مطالب دقیقًا تکرار شده است )ر.ک: صص 13، 

.)17 ،16 ،15 ،14

صفح���ۀ 27 ذی���ل مصاحب���ه ب���ا دبی���ر همای���ش، عب���ارت: »در آشنایی 
بیات«  یات یکدیگر و تبادیل تجر مترجمان قرآن با هم و استفاده از نظر

کلمه تبادل اشتباه درج شده است.

گروهی دو عبارت ضد و نقیض  صفحۀ 36 در شم���ارش مبانی ترجمۀ 
که مفسران قرآن، دیدگاه هاى متفاوتی  درج شده است: 1. »در مواردى 
که ب���ا همه  در تفسی���ر داشته ان���د، ای���ن ترجم���ه ب���ه صورت���ی ارائ���ه شده 
ک���ه جمع نظر مفسران ممکن  دیدگاه ه���ا سازگار باشد«. 2. »در مواردى 
بارۀ مطالب  گرفته است«. در نبوده، دیدگاه مشهور مفسران مد نظر قرار 
که در ترجمۀ کل قرآن مجید همه  قسم���ت اول: این امکان وجود ندارد 
یرا  دیدگاه ه���اى مفسران را م���د نظر قرار دهیم تا با هم���ه سازگار باشد؛ ز
کامی و...  مترج���م باید موضع خ���ودش را در م���وارد اعتقادى، فقه���ی، 
ى ارائه کند که با مذهب و مکتب خود  مشخ���ص کند و ترجم���ه را طور
مترجم موافق باشد؛ توضیح بیشتر اینکه: در ترجمۀ آیات وضو، تطهیر و 
بوط به جبر و اختیار و... است، خود معرکۀ آرای مفسران،  که مر یا آیاتی 
ى ترجمه کرد که  اعم از سنی و شیعه است. نمی توان قرآن مجید را طور
با همۀ آراء موافق باشد. در مورد قسمت دوم مترجم مشخص نکرده اند 
که منظور از »دیدگاه مشهور مفسران« کدام یک از مفسران مشهور قدیم 

یا جدید است. 

که با نثر معیار  در ادام���ۀ مطالب ذکرشدۀ باال مطلبی درج ش���ده است 
یافت  ی���ن همخوانی ن���دارد و نمی توان از آن معن���اى درستی در و امروز
بان دیگرى برگردان ش���ده است: »مبناى استعمال لفظ  ک���رد؛ انگار از ز

کثر از یک معنا را جایز می دانیم«. در ا

صفح���ۀ 37 ذی���ل عن���وان »مبن���اى کامی ترجم���ه«، چنی���ن درج شده 
اس���ت: »این ترجمه بر اساى دیدگاه ه���اى عقیدتی و آموزه هاى...«. در 
عبارت باال کلمۀ »اساس« اشتباهًا »اساى« درج شده که غلط مطبعی 
که آخر آنها  ب���ی و بعضًا قرآنی ارائه شده  کلمات عر است. همچنین در 
ب���ه تاى تأنی���ث »�ة« ختم می ش���ود، به حروف »�ۀ« تبدی���ل شده است؛ 
که اشتباهًا »مقایس  مانن���د: معجم مقاییس اللغة در صفح���ۀ 28 و 38 
ۀ« بدل  اللغ���ۀ« درج شده و یا کلمۀ »الصل���وة« در صفحۀ 78 به »الصا
ش���ده اس���ت؛ همچنین کلماتی مانن���د: »ترجمة الخ���واص« به »ترجمۀ 
الخواص« و »فی رمض���ان سنة« به »فی رمضان سنۀ« بدل شده است. 
کلمه اول غیر از مورد تاى تأنیث، اشتباه هم هست و مانند آن  درج دو 
یر رو  گز یزی از این نا گر کم نیست. انگار هیچ  یژه نامه  کتاب/ و کل  در 

چی���زى بهت���ر و شفابخش ت���ر از نق���ِد قانونمن���ِد بی غرض و ب���دون جدل 
نیس���ت. ب���ه ق���ول سع���دى علیه الرحم���ه: »متکلم را ت���ا عی���ب نگیرند، 

فصاحت و باغتش اوج نگیرد«.

کتاب  یژه نام���ه/  ب���ا ای���ن اوصاف ب���ه نق���د و بررس���ی قسمت���ی از ای���ن و
می پردازم.

طب���ق رسم معهود کتاب هاى چاپی، صفح���ۀ اول کتاب، صفحۀ بسم 
یژه نامه، صفحۀ عنوان بر آن مقدم است! کتاب/ و اهلل است. در این  

یژه نامه »سیماى ترجمان فارسی قرآن«  نوشتۀ عنوان روى جلد، کتاب/ و
یسی(  درج شده، ولی در سرشناسۀ اطاعاتی فیپا )وضعیت فهرست نو
ب���ان فارس���ی( تغیی���ر و در  ای���ن عن���وان به سیم���اى مترجم���ان ق���رآن )به ز
یژه نامه ب���ه صورت: »سیم���اى ترجمان قرآن،  کتاب/ و شناسنامۀ خ���ود 
یژه نام���ه....« درج ش���ده است که هر سه با ه���م متفاوت اند. همچنین  و
کلمۀ »فارسی« از قلم  در سرصفحه هاى درج شده در هم���ۀ صفحات، 

یژه نامه براى خواننده مبهم است. کتاب/ و افتاده است و نام اصلی 

صفح���ۀ 7 عبارت: »کت���اب مقدس )تورات و انجی���ل و ملحقات آنها( 
بان ترجمه  بان زندۀ دنی���ا ترجمه،  و قرآن به ح���دود 100 ز بی���ش از 1700 ز
شده است« و در صفحۀ 77 این ارقام در مورد کتاب مقدس به  1928 
بان تغییر کرده و در نوسان است. اواًل:  بارۀ ترجمۀ قرآن به 106 ز بان و در ز
ب���ان ترجمه شده اس���ت«؛ ثانیًا: طبق  »کت���اب مق���دس به بیش از 2000 ز
ین آمار مؤسسۀ فرهنگی ترجمان وحی - تنها مرجع معتبر رسیدگی  آخر
بان هاى مختلف خارجی - درج  بان فارسی و ز به ترجمه هاى قرآن به ز
ب���ان ترجمه و منتشر شده  ش���ده در بروشور چاپی، قرآن مجید به 145 ز

ید به: است )بنگر
Barbara F. Grimes (ed.) 1992 Ethnologue: Languages of the 

World 12th edn. Summer Institute of Linguistics Inc. Dalas, 

TX; R. E. Asher (ed.) 1994 The Encyclopedia of Language and 

Linguistics, vol. 10, p. 5189, Pergamon Press.

یۀ  ترجم���ان وحی سال دوم، شم���ارۀ پیاپی 4، صفحۀ 7  ب���ه نقل از: نشر
ذیل سخن سردبیر با عنوان »فردا دیر است«(.

صفح���ۀ 11 و 12 ذی���ل عبارت ه���اى درج ش���ده در »دی���دار ب���ا حض���رت 
ى« اغاطی در مکتوب کردن مصاحبه رخ  آیت اهلل العظمی مکارم شیراز
کار یعنی همایش متجرمان [مترجمان] خیلی  نم���وده است. » ... اصل 
یه  ی���ات آن بزرگ���ان در این ب���اره می توانید ب���ه نظر ى...«، »...نظر ض���رور
کنید و  جامعهی ]جامع ای[ در مورد روش...«، »... پرسش نامه اى تهیه 

ید«. در همایش در اختیار متجرمان ]مترجمان[ بگذار

صفح���ۀ 13 ذیل عبارت ه���اى درج شده در »دیدار ب���ا حضرت آیت اهلل 
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یس می کرد«، ص���واب است )ر.ک:  ی���م را به فارس���ی تدر کر تفسی���ر قرآن 
بانهاى شرقی  گذرا به ترجمه هاى قرآن به ز کبر مهدی پ���ور؛ »نگاهی  علی ا

بی«، نسل نو؛ ش 4، س 4(. و غر

یس شمارۀ یک عبارت: »دائرة المعارف نوین اسام،  صفحۀ 79 در پانو
دکت���ر ج. د. پیرسن، مقاله ترجم���ه، 426« خطا و »دائرة المعارف اسام، 
یرایش دوم [ ...« صواب اس���ت. همچنین عبارت  یرای���ش جدی���د/ ]و و
 The Ecyclopedia of Islam, New« تین���ی عب���ارت ب���اال ب���ه ص���ورت ال
 The Encyclopedia of« اشتب���اه و عب���ارت ».Edition. Vol, V, P, 426

Islam...« صحیح است.

صفحۀ 80 ذیل عنوان ترجمۀ تفسیر طبرى، عبارت: »این کتاب در سال 
1329 ش/ 1279ق ب���ه اهتمام آقاى حبی���ب یغمایی با سایر نسخه ها 
مقابله و تصحیح و در چهار جلد چاپ شده است«، خطاست. ظاهرًا 
در درج س���ال شمس���ی و تبدی���ل آن به سال قمرى اشتباه���ی رخ نموده 
اس���ت )براى اطاع���ات بیشت���ر، ر.ک: ترجمه تفسیر طب���رى؛ به تصحیح 
و اهتم���ام حبیب یغمایی؛ چ 1، تهران: دانشگ���اه تهران: 1344-1339 
ش/  ترجم���ه تفسیر طبرى؛ ب���ه تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی؛ دوره 
ر، اردیبهشت  هف���ت جل���دى، چ 2، ته���ران: ت���وس، چ���اپ )افس���ت( ز
بن نوح سامانی(؛  1356/ ترجمه تفسیر طبرى )در زمان سلطنت منصور
ب���ه تصحیح و اهتمام حبی���ب یغمایی؛ 7 ج )4 مجل���د(، چ 3، تهران: 

توس، 1367(.

صفح���ۀ 83 عبارت: »این اثر این اثر به کوشش دکتر احمد علی...« به 
کلمات دو بار تکرار شده است. اشتباه 

صفح���ۀ 84 عبارت: »از نظر است���اد مینوى این ترجمه، متعلق به اواخر 
ق���رن چهارم یا اوایل ق���رن پنجم و از منطقه »خراسان« ت���ا »غزنین« ایران 
اس���ت«، خطا و عب���ارت »استاد مجتبی مین���وى آن را متعل���ق به اواخر 
ق���رن چهارم یا اوایل ق���رن پنجم هجرى پنداشته و محل ترجمه را مشرق 
ک���رده است«، ص���واب است  ف���ات ای���ران از خراس���ان تا غزنی���ن فرض 
بی به فارسی )از آغاز تا عصر  ی���خ ترجمه از عر )ر.ک: آذرتاش آذرنوش؛ تار

صفوى(؛ تهران: سروش، ص89(.

صفح���ۀ 84، ذیل عنوان تاج التراجم فی تفسی���ر لاعاجم، عبارت: »... 
کتابخان���ۀ مرک���زى دانشگاه  و سی���زده میکروفیل���م از نسخه ه���اى آن در 
ته���ران موجود است و آستان ق���دس رضوى، اخیرًا نسخ���ۀ بادلیان این 
کلمۀ »اخیرًا«  ترجم���ه را تصحیح و...«. ناقص و خطاست. استف���اده از 
یژه نامۀ فوق  کت���اب/ و ب���ردى ندارد؛ چون با زم���ان چاپ  کار در اینج���ا 

یادی دارد. فاصلۀ ز

کار ترجمه قرآن به پارسی، تا روزگار مترجم،  در ادام���ۀ عبارت: »چون در 
یف کردم  خل���ل بسیار وج���ود داشت، مبادرت به ترجم���ه اى از قرآن شر

کتاب های عصر دیجیتال و رایانه وجود ندارد )ر.ک: ابن فارس  به رشد 
احمد؛ معجم مقاییس اللغة؛قاهره: مصطفی البابی الحلبی، 1969(.

بان ه���اى:  ب���ه ز ق���رآن  صفح���ۀ 39 عب���ارت: »جدول���ی از ترجمه ه���اى 
ى، روس���ی و ترجمه ه���اى جن���وب ش���رق آسیا مث���ل: چینی،  ترک���ی، آذر
بان  ک���ره اى[!]  و..« درج ش���ده که اغاط محتوای���ی دارد؛ اواًل: ز ژاپن���ی، 
یسیم: ترکی  بایجانی] مح���ض وجود ندارد. بای���د بنو ى [آذر ترک���ی و آذر
بایجان���ی، ترکی جغتایی، ترکی شرق���ی و...؛ ثانیًا:  استانبول���ی، ترکی آذر
ک���ره اى در جن���وب  ش���رق آسیا  بان ه���اى: چین���ی، ژاپن���ی،  یش���وران ز گو
بان ژاپنی و  بان چینی از آسیاى مرکزى تا شرق آسیا و ز نیستن���د، بلکه ز

کره اى هر دو در شرق آسیا متکلم دارند.

صفح���ۀ 40 عبارت: »ترجمه گاهی کلمه به کلمه و تحت اللفظی است 
یژگی هاى خاص خود را دارد و مخاطبان خاص خود را، دوم ترجمه  و و
یسن���ده تفاوتی  تحت اللفظ���ی یا جمله ب���ه جمله، سوم���ی...«، ظاهرًا نو
کلمه و تحت اللفظ���ی« و »ترجمۀ جمله به جمله  کلمه به  بی���ن »ترجمۀ 
و تحت اللفظ���ی« قائ���ل نیس���ت و در ه���ر دو مورد، کلم���ه تحت اللفظی 

برد دارد. به نظر می رسد در نوشته ها خلط شده است. کار

صفح���ۀ 41 ذیل مصاحبۀ: »دبیر اجرایی همایش ملی مترجمان قرآن«، 
یات دیگر مترجمان ادامه  ی���ر درج شده است: »...با طرح نظر عبارت ز
خ���واد [خواه���د ]داشت و سخن���ران افتتاحی���ه همایش آی���ت اهلل یزدى 
ى  گفت ظاه���رًا بین اعض���ای برگزار خواه���د ب���ود...«. در این ب���اره بای���د 
همای���ش، هماهنگی الزم نبوده است. سخنران افتتاحیه »آیة اهلل مکارم 

ى« و سخنران اختتامیه »آیة اهلل یزدى« بودند. شیراز

یم:  صفح���ۀ 77 عب���ارت: »در ای���ن فراز به بررس���ی دو موض���وع می پرداز
یژه نامۀ  بان ه���اى غیرفارسی« ب���ا اصل موض���وع و ترجمه ه���اى ق���رآن به ز
بارۀ ترجمۀ فارسی  ک���ه در یژه -  کتاِب و همایش ی���ا به عبارت درست تر 

قرآن است - منافات دارد.

یع���ۀ حاشیه  ی���س شم���ارۀ یک، عب���ارت: »تاج الشر صفح���ۀ 78 در پانو
یعة« صواب است. نیز  الهدای���ۀ« آمده خطا و »حاشیة الهدای���ة لتاج الشر
یس، عبارت »معجم مصنف���ات القرآن، دکتر علی شواخ«  در ادام���ۀ پانو
یم،  کام���ل آن »معجم مصنفات الق���رآن الکر ناق���ص درج شده و عبارت 

دکتر علی شواخ اسحاق« است.

ک���ه موسی بن سیار  گ���زارش ش���ده  صفح���ۀ 79 عب���ارت: »در ق���رن دوم، 
ى )م. 155( ق���رآن را ب���ه فارس���ی تفسی���ر می کرد«. خط���ا و عبارت  اس���وار
ى« تفسی���ر ق���رآن را ب���ه پارس���ی درس م���ی داد«،  »موسی بن سی���ار اس���وار
درس���ت اس���ت )ر.ک: محم���د حمی���داهلل؛ »سیر ترجم���ه ق���رآن در آلمان؛ 
کت؛ مجله وحید، دوره دوازدهم، ش 8، آبان  ترجم���ه محمدحسین سا
ى، متوفی 255 هجرى  1353(. همچنین عبارت »موسی بن سیار اسوار
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باش���د...«. ب���ا چندین خط���ا درج ش���ده و عبارت ه���اى »جعفر صادق 
یت���ون«، یعنی:  ی���د: )ع( »والتی���ن« یعن���ی: »الحس���ن بن عل���ی«، »والز گو
الحسی���ن بن علی و »طور سینین« یعنی: »بن ابی طالب« و »هذا البلد 
االمی���ن« یعنی: »فاطمة الزهرا«، خداى عزوجّل حسن را به انجیر ماننده 
یتون خود بتن خود  که ز یرا  کرد، ز یتون مانند  ک���رد ... و باز حسین را به ز
یج، به نقل از: آذرتاش  کمبر با منفع���ت باشد...«، صواب است )ترجمه 
بی به فارسی )از آغاز تا عصر صفوى(؛ تهران:  یخ ترجمه از عر آذرنوش؛ تار

سروش، 1375، ص 105(.

یم، عب���ارت با چند  کر صفح���ۀ 86 ذیل عن���وان ترجمه اى قدی���م از قرآن 
اشتب���اه درج ش���ده است: »ای���ن ترجمه که بیش از چن���د صفحه از آن به 
کتاب« )1348ش( سپ���س در »یغما«  جاى نمان���ده، توسط »راهنم���اى 
)1348 ش( و نی���ز در مجموعۀ »کمنیه« )1354ش( و سرانجام در »هزار 
سال تفسیر« )ص128 به بعد( منتشر شده است«. اواًل: عبارت مجموعه 
»کمنیه« خطا و مجموعه »کمینه« صواب است؛ ثانیًا: »هزار سال تفسیر« 

)ص 128( خطا و »ص182« صحیح است. )ر.ک: همان، 71-69(.

ى با  صفح���ۀ 88 عب���ارت: »تذک���ر: ترجمه اى از ق���رآن از عقی���ق نیشابور
کوش���ش مهدى بیات���ی...«، خطاس���ت و عبارت ها به ص���ورت: »عتیق 
ى«، »مه���دى بیان���ی« صحیح است. ب���راى اطاع���ات بیشتر  نیشاب���ور
از چن���د و چ���ون چاپ ای���ن ترجم���ه و تفسیر م���واردى تقدی���م می گردد: 
ى معروف ب���ه سورآب���ادى )متوفاى  »ابوبک���ر عتیق ب���ن محمد نیشاب���ور
کّرامی خراسان و نیشابور در قرن پنجم  494 ق( از مترجم���ان و مفّسران 
هجرى اس���ت. وى تفسیر خود بر قرآن را در زمان آلب ارسان سلجوقی 
)حکوم���ت 455-465 ق( نوشت���ه اس���ت«. این تفسیر ب���ا عنوان هایی 
ى، تفسی���ر سورآب���ادى و تفسی���ر التفاسیر«  مانن���د: »تفسی���ر عتی���ق نیشابور
مط���رح بوده است، و تلخیص ه���اى متعددى از آن فراه���م آمده است. 
کت���اب نمونه سخن فارسی  نخستی���ن بار توسط مرحوم مهدى بیانی در 
ى« معرفی  )ته���ران: 1317، ص 118-120( با عنوان »تفسیر عتیق نیشابور
ش���د. همچنین ایشان در مجلۀ پیام نو )خرداد 1324( در مقاله اى خبر 
که سال ها بر مزار شیخ احمد  کامل از تفسیر سورآبادى داد  از نسخه اى 
ج���ام وقف شده و ب���ه موزۀ ایران باستان انتق���ال یافته بود. نسخۀ تربت 
یده اى  گز یم همراه با  کر کامل از ترجمۀ قرآن،  ج���ام مشتمل بر یک دورۀ 
از تفسی���ر و قصه ه���اى قرآن���ی اس���ت. این مت���ن را مرحوم مه���دى بیانی 
و یحی���ی مه���دوى در س���ال 1338ش در دو مجل���د )ته���ران: دانشگاه 
تهران( با عن���وان »ترجمه و قصه هاى قرآن« منتشر ساختند. سال ها بعد 
نیز یحیی مه���دوى »قصص قرآن مجید )برگرفت���ه از تفسیر ابوبکر عتیق 
ى(« را در سلسل���ه انتش���ارات دانشگاه تهران )ته���ران: 1347(  نیشاب���ور
ک���رد. پ���س از آن، بخش های���ی از تفسی���ر سورآب���ادى به  چ���اپ و منتش���ر 
یز نات���ل خانلرى و مجتب���ی مینوى در مجموع���ۀ »انتشارات  هم���ت پرو
بنی���اد فرهنگ ای���ران« )2ج، ته���ران: 1353( به ص���ورت عکسی انتشار 

ت���ا از نقص و عیوب ترجمه ه���اى پیشین... و یا چیزى از مذاهب الحاد 
یژگی ها بود که آن را تاج  را سفی���رت دهد، بدور باشد ب���ه سبب همین و
کار ترجمه قرآن به پارسی، تا  التراج���م نامیدم«، خطا و عبارت »چون در 
روزگار مترج���م، خلل بسیار وجود داشت، مبادرت به ترجمه اى از قرآن 
کردم تا از نقص و عی���وب ترجمه هاى پیشی���ن... و یا چیزى از  ی���ف  شر
مذاهب الحاد را نصرت دهد، بدور باشد و بر اساس راست و مستقیم 
یژگی ها  گیرد به سب���ب همین و یق���ت اهل سن���ت و جماعت انجام  طر
ک���ه آن را تاج التراجم ف���ی تفسیر القرآن لاعاج���م نامیدم«، صواب  ب���ود 
بن محم���د اسفراین���ی؛ مقدمه  بن طاهر اس���ت )ر.ک: ابوالمظف���ر شاهفور
ت���اج التراجم فی تفسی���ر القرآن لاعاجم؛ تصحیح نجی���ب مایل هروى و 
کب���ر اله���ی خراسانی؛ ج 1، چ 1، تهران: می���راث مکتوب و علمی و  علی ا

فرهنگی، 1375، ص 6-5(.

مطلب دیگر آنکه: در نثر مقدمۀ آورده شده - با حذف عمدى یا سهوى 
ین است، در حالی که اصل این نوشته ها  قسمت���ی - نثر نوشته ها امروز
ب���ور، عبارات اصلی  ب���ه هزار سال پیش برمی گ���ردد. در مقدمۀ تفسیر مز
گروهانی  بدی���ن صورت ضبط شده اس���ت: »... و حاجت هم���ی افتاد 
ک���ه غالب ب���ر ایشان پارسی بود بدانکه ترجمه باش���د الفاِظ قرآن را، بر  را 
که اندر  که ایشان را بر خواندِن آن به جمله سبیل باشد. هرچند  وجهی 
ض  ی���ق آن همی شنیدند و از به���ر آن چند کس تَعّرُ مجال���س علم، تفار
کنن���د کتاب خ���داى را -  ک���ه ترجمه  کردن���د ان���در عصره���اى مختلف 
کردندى،   جاله - ب���ه پارسی و چون بزرگ���ان علم���ا آن را مطالعت 

َ
ج���ّل

که اندران  ى یافتندى. برخی از جهت عبارتی  اندران خلل هاى بسی���ار
موافق���ت لغ���ت نگ���اه داشته بودن���دى و الفاظ مفس���ران را تتب���ع نکرده 
کردندى موهوم، تشبیه  بودن���دى و برخی از ِقَبِل آنکه الفاظی را اط���اق 
کنند ت���ا معنی آن ناقص  که به ی���ک لفظ پارسی ترجمه  را خواستن���دى 
یف تر و  گردی���دى و فای���ده آن ناپی���دا و ندانستن���دى که الفاظ ق���رآن شر
که معنی یکی از آن به یک لفظ پارسی بتوان نمود.  جامع تر از آن است 
که یاد  کرده بودند، این خلل ه���ا دیدیم  که  پ���س چون اندران ترجمه ه���ا 
کردی���م، از خداوند - سبحانه و تعالی - توفی���ق خواستیم و بدان مقدار 
که توفیق یافتیم، اجتهاد کردیم اندر راست کردن الفاظی به پارسی، که 
ترجم���ه آن را بشای���د لغت عرب را، موافق اقوال مفس���ران و موافق اصول 
ک���ه متضمن بود چی���زى را از تعطیل و  یلی  دیان���ت را و مص���ون از هر تأو
تشبی���ه و یا نصرت چی���زى را از مذاهب اهل الح���اد و بدعت، راست و 

یقت اهل سنت و جماعت« )ر.ک: پیشین، مقدمه(. مستقیم بر طر

ی���ج، عبارت هاى: »ام���ام جعفر  کمبر صفح���ۀ 86 ذی���ل عن���وان ترجم���ه 
یتون«، یعنی:  ید: »والتین« یعنی: الحسن بن علی، »والز ص���ادق)ع( گو
الحسی���ن ب���ن علی و »ط���ور سنین« یعنی: ب���ن ابی طالب و »ه���ذا البلد 
کرد  االمین« یعنی: فاطمة الزهرا، خداى عزوجّل حسن را به انجیر مانند 
یت���ون خود با منفعت  که ز یرا  کرد؛ ز یتون مانن���د  ... و ب���از حسی���ن را به ز
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صفح���ۀ 89 ذیل عنوان تفسی���ر ابوالفتوح رازى عب���ارت: »تفسیر و ترجمه 
َروح الجن���ان و ُروح الجن���ان« آمده، خطا و عب���ارت »َرْوُض الِجن���ان و َرْوُح 
الَجنان« درست است )ر.ک: تفسیر نوٌر علی نور؛ تعلیقات عامه ابوالحسن 
شعران���ی ب���ر روض الجن���ان و روح الجن���ان، به کوشش محس���ن صادقی و 
عباسعلی م���ردى؛ قم: سازم���ان چاپ و نش���ر دارالحدی���ث، 1384/ نیز: 
گانه با ترجمه مستقل، تحقیق  ْوُح الَجنان، به صورت جدا َرْوُض الِجنان و َر

و تصحیح محّمد مهیار، یک مجلد، مطبوعات دینی، 1380(.

صفح���ۀ 90 در ادام���ۀ تفسی���ر ابوالفت���وح، اوِل عبارِت قرآن���ی و ترجمه آن 
ذیَن فی 

َّ
ُمناِفُق���وَن َو ال

ْ
ْم یْنَت���ِه ال

َ
لِ�ن[!] ل

َّ
ب���ا اغاطی طبع شده اس���ت: »ل

َمدیَن���ِه«؛ ترجمۀ مستق���ل ابوالفتوح 
ْ
ُمْرِجُف���وَن ِف���ی ال

ْ
وِبِه���ْم َم���َرٌض َو ال

ُ
ُقل

ى است و  گ���ر ن���ه باز ایستند منافق���ان و آنان که در دل هایش���ان بیمار »ا
ِئْن« در اول آیه صحیح است. 

َ
ارجاف کنندگ���ان در مدینه« واژۀ قرآنی »ل

کنندگ���ان« خط���ا و عبارت  همچنی���ن در مت���ن ب���اال »عب���ارت ارج���اف 
»ارجاف افکندگان« صواب است )ر.ک: همان، ص 209(.

ک  در صفح���ۀ 90 ذیل عنوان تفسی���ر بصائر یمینی، عب���ارت: »مثال: ِایا
ى خواهیم، به ما نماى راه  ک َنْسَتعیُن ترا بپرستیم و از ت���و یار َنْعُب���ُد َو ِایا
راس���ت«، در عبارت ه���اى ارائه شده ب���ه جاى ترجمه یک آی���ه، اشتباهًا 
راَط  ترجم���ۀ دو آی���ه درج ش���ده اس���ت؛ یعن���ی آی���ه بع���دى »ِاْهِدَن���ا الّصِ

ُمْسَتقیَم«.
ْ
ال

کوشش  ى، عبارت: »این ترجمه به  صفحۀ 91 ذیل عنوان ترجمۀ قرآن ر
محمدجعف���ر یاحقی در س���ال 1363 در تهران...« خط���ا و عبارت »این 
کوش���ش محمدجعف���ر یاحقی در س���ال 1364 در ته���ران...«  ترجم���ه به 
ى؛ تصحی���ح و تحقی���ق دکت���ر  ق���رآن ر ترجم���ه  صحی���ح اس���ت )ر.ک: 
محمدجعف���ر یاحقی؛ ته���ران: مؤسس���ه فرهنگی شهید محم���د رواقی، 

.)1364

صفح���ۀ 92 ذی���ل عنوان مواهب علی���ه یا  تفسیر حسین���ی »سال نگارش 
که خطاس���ت و »سال نگ���ارش899« ص���واب است  889« ذک���ر ش���ده 
کاشف���ی )م. 910 ق(؛ تفسیر مواهب  کمال الدی���ن حسی���ن واعظ  )ر.ک: 
کتاب فروشی اقب���ال، 1317ش/  علیه )تفسی���ر حسینی(، چ 1، ته���ران: 

آذرتاش آذرنوش؛ پیشین، ص 233(.

صفح���ۀ 93 در نمون���ه آی���ات آورده شده چندی���ن خطا دی���ده می شود: 
َمَسکین َو اْبَن 

ْ
َبی َو الیَتم���ی َوال ُقْر

ْ
���ه ى َذِوى ال ���ی ُحّبِ

َ
 َعل

َ
َمال

ْ
»َو َءاَت���ی ال

َقاِب«. عبارت صحیح آیه چنین است: »َو  اِلِلیَن َو ِفی الّرِ ِبی���ِل َو الّسَ الّسَ
بیِل  کیَن َو اْبَن الّسَ َمسا

ْ
یتامی َو ال

ْ
بی َو ال ُقْر

ْ
ه َذِوى ال ی ُحّبِ

َ
 َعل

َ
م���ال

ْ
اَتی ال

قاِب«. َو الّسآِئلیَن َو ِفی الّرِ

صفح���ۀ 94 ذیل عن���وان تفسیر منه���ج الصادقین تألی���ف مولی فتح اهلل 
کاشان���ی، قسمت���ی از آیۀ قرآنی اشتباه درج ش���ده است. همچنین درج 

کبر سعیدى سیرجانی در پنج  کام���ل این اثر را علی ا یافت، اما صورت 
جل���د با عنوان »تفسی���ر سورآبادى: تفسیر التفاسی���ر« )تهران: فرهنگ نشر 
ن���و، 1381( تصحی���ح و منتشر ساخت. در سال ه���اى اخیر هم مجموع 
ى، تصحیح و منتشر ساخته اند:  گردآور قصه هاى این تفسی���ر را دو تن 
نخس���ت »فرهن���گ ترجمه و قصه هاى ق���رآن مبتنی بر تفسی���ر ابوبکر عتیق 
ی���د صباغیان )مشه���د، 1368(؛ دوم  ی���ن محمد جاو ى«، تدو نیشاب���ور
یرایش جعفر مدرس صادقی، تهران، 1380.  ى«، و »تفسیر عتیق نیشابور
بخش ترجمۀ فارسی این اثر کهن به تصحیح و کوشش محمد مهیار به 
یم  کر ص���ورت اثرى مستقل انتشار یافته است. این اثر حاوى متن قرآن 
ى اسام���ی ایران« و ترجمۀ  ب���ا رسم الخ���ط »مرکز طبع و نشر قرآن جمهور
ک���ار وى نسخۀ  سورآب���ادى به ص���ورت صفحات مقاب���ل است. مبناى 
ح از  کار ب���وده، مصّحِ ک���ه افتادگی در  ب���ت جام ب���وده، اما در مواردى  تر
نسخۀ بنیاد فرهنگ و نیز تصحیح سعیدى سیرجانی بهره برده است. 
یس  کوتاه با عن���وان »بررسی امایی دستنو گفتن���ی است پیشتر جزوه اى 
بان  کبرى شیروانی )تهران: فرهنگستان ز از تفسیر سورآبادى«، به همت 
یژگی هاى امایی و رسم الخط  ای���ران، 1353( انتشار یافته بود که تنها و

کرده بود.1  کهن را بررسی  این تفسیر 

صفح���ۀ 88 ذیل عنوان ترجم���ه و تفسیر کشف االس���رار میبدى چندین 
عبارت ناقص و اشتباه درج شده است: »تفسیر و ترجمه کشف االسرار 
ى«؛ »از جمله در  و عدة االب���رار معروف ب���ه تفسیر خواجه عبداهلل انص���ار
س���ال 1331 ش ب���ه کوشش علی اصغ���ر حکمت در ده جل���د... در این 
کت���اب، ه���ر آیه، سه نوبت تفسی���ر شده است که نوب���ت اول آن، ترجمۀ 
ی���م اس���ت، و نوب���ت دوم، تفسی���ر ع���ادى است و نوب���ت سوم،  کر ق���رآن 
گاه به فارسی  مباح���ث عرفانی آیه است و در نوبت دوم و سوم مطالب 
بی نگاشته شده است«. اول اینکه: عبارت »تفسیر و ترجمه  و گاه به عر
کشف االسرار و عدة االبرار« تعبیرى اضافی و خطاست؛ عبارت درست 
و کامل این تفسیر »کشف االسرار و عدة االبرار« است و دوم اینکه عبارت 
»در سال 1331ش به کوشش علی اصغر حکمت در ده جلد...« ناقص 
کوشش  و اشتباه است و عبارت »از سال 1331 تا 1339 در ده جلد به 
گانه  علی اصغ���ر حکم���ت...« صحی���ح است؛ همچنی���ن ترجم���ۀ جدا
ى،  »کش���ف االسرار و عدة االبرار« معروف به تفسی���ر خواجه عبداهلل انصار
توس���ط حبیب اهلل آموزگ���ار در دو مجلد چاپ و منتش���ر شده است. در 
ادامۀ بح���ث تفسیر کشف االس���رار نمونه ترجمۀ سورۀ صاف���ات، آیۀ 10 با 
باید  اغاطی همراه است. عبارت: »مگر که دیوى سخن دزد، سخنی ر
یشته، در پی او نشیند شاخی آتشین، درفشان، سوزان« خطا  ب���ان فر از ز
و عب���ارت صحی���ح چنین اس���ت: »... در پ���ی او نشین���د شاخی آتش« 

)ر.ک: آذرتاش آذرنوش؛ پیشین، 179(.

یۀ ترجمان وحی، سال ده���م، شماره پیاپی 19، بخش اخب���ار ترجمه، تهیه و   1. ب���ا تلخی���ص از: نشر
یمی نیا، ص 123-122. کر تنظیم: مرتضی 
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135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

نقد و بررىسکتاب

صفح���ۀ 119 عبارت ه���اى »ترجم���ه آق���اى ابوالقاسم امامی رحم���ة اهلل« و 
»ناش���ر سازمان چاپ« خطاست. جناب آق���اى دکتر ابوالقاسم امامی در 
قید حیات هستند. اتفاقًا در همین همایش مترجمان فارسی قرآن مجید 

هم حضور داشتند. همچنین ناشر ترجمه ایشان انتشارات اسوه است.

قسم���ت  در  ب���رزی،  اصغ���ر  آق���ای  ترجم���ۀ  عن���وان  125ذی���ل  صفح���ۀ 
یست نام���ه: نام مترجم ق���رآن »ابوالقاسم پاینده« به اشتب���اه »ابوالقاسم  ز
پانی���ره« درج ش���ده است. همچنی���ن در ادامه، مطال���ب ضد و نقیضی 
مانن���د: »تحصیات ابتدایی را با دش���واری ناشی از فوت پدر ... «، »...

که مطمئنًا یکی از  از ساله���ای نوجوانی با تشویق پدر ]![... « درج شده 
موارد خطاست.

صفح���ۀ 208 ذیل عن���وان ترجم���ۀ محمد حسی���ن ابراهیمی، ن���ام ناشر 
ک���ه خطاست و »نشر تأمین« ص���واب است )ر.ک:  »اعتم���اد« ذکر شده 
یم؛ ترجمه به فارسی از محمدحسین ابراهیمی؛ چ 1، قم: تأمین،  کر قرآن 

زمستان 1387. شابک: 978-964-8047-43-1(.

صفح���ۀ 210 ذی���ل عن���وان ترجم���ۀ آق���اى محم���د خواج���وى، عب���ارت: 
کتاب »طبیعی���ات شفا« را ن���زد...« خطاست. اص���ل نوشته ها  »آن گ���اه 
بدی���ن صورت است: »طبیعی���ات شفاى بوعلی سینا را ن���زد...« )ر.ک: 

بهاءالدین خرمشاهی؛ پیشین(.

یَها] صحیح 
َ
یَها« خطا و [یا أ

َ
نمونه ترجمه در نقل قول، افتادگی دارد. »یأ

کنید و  گروه آدمی���ان! بندگی  ک���ُم...« »اى  ّبَ ���اُس اْعُب���ُدوا َر اس���ت ... الّنَ
پرست���ش نمایید پروردگار خود را« اص���ل نوشته و عبارت فراموش شده 
در ادام���ۀ مطل���ب این گونه است »ک���ه مستحق عبادت اوس���ت نه غیر 
او« )هم���ان، ص 245/ نیز: تفسیر منه���ج الصادقین فی إلزام المخالفین 
کبیر مافتح اهلل کاشان���ی( کتاب فروشی محمد حسن علمی،  )تفسی���ر 

تهران، فروردین 1330 ش.

صفح���ۀ 96 نمونه آیات ارائه شده با چندین خطا درج شده: »الم ]أالم[ 
ذیَن 

َّ
قی���َن )2( َال ُمّتَ

ْ
یَب فی���ِه ُه���ًدى ِلل کت���اُب ال َر

ْ
)1( ]أَذل���ک[ ذِل���ک ال

لوَه«. همچنین در اعراب آیات  َغیِب َو یقیُموَن الّصَ
ْ
ِذیَن[ یْؤِمُنوَن ِبال

َّ
]أال

یژه نامه، الف مکسوره/ بلند فراموش شده است؛ مانند:  ارائه شده در و
ا[  کّن���ا ]کّنَ ا] 

َ
یَنکْم[ ِاّن���ا ]ِاّن ْغَو

َ
ک���ْم ]َفأ ینا ْغَو

َ
نمون���ه آی���ات صفح���ۀ  89 »َفأ

ی���َن ]َغوی���َن[«. اغاط قرآن���ی درج شده داخل ق���اب ] [ آورده شده  غاو
وَت« به  وَت َو ماُر کلمات قرآنی »ه���اُر اس���ت. همچنین در صفح���ۀ  91 

که خطاست. صورت »َهرُوت َو َمرُوَت« درج شده 

صفحۀ 97 عنوان »تراجم استرآبادى« خطا و ترجمۀ استرآبادى صواب 
ى؛ قرآن ناطق؛ ج 1، ص154(. یم بی آزار شیراز است )ر.ک: عبدالکر

یس شمارۀ دو عبارت: »تذکرة العلماء المحقین« خطا  صفح���ه 97 پانو
و »تذکرة العلماء المحققین« صواب است.

صفح���ۀ 100 ذی���ل عن���وان ترجمه ه���اى ق���رآن در عص���ر حاض���ر، عبارت 
ین فارسی« خطا و »بررسی ترجمه هاى  »بررس���ی و نقد ترجمه هاى امروز
یم« صواب است )ر.ک: بهاءالدین خرمشاهی؛  ین فارسی قرآن کر امروز
بین���ی نهایی: مهدى  یم؛ باز کر ین فارس���ی قرآن  بررس���ی ترجمه هاى امروز

یزى؛ قم: مؤسسۀ فرهنگی ترجمان وحی، 1388(. ى تبر اللهیار

صفح���ۀ 100 ذی���ل عن���وان ترجمه ه���اى ق���رآن در عصر حاض���ر، عبارت: 
ی���ن شیعه« خط���ا و »طبق���ات مفسران شیع���ه« صواب  »طبق���ات مفسر
است )ر.ک: عبدالرحی���م عقیقی بخشایشی؛ طبقات مفسران شیعه؛ چ 

ید اسام، 1382(. 3، قم: دفتر نو

ى، عبارت: »ناشر:  صفحۀ 101 ذیل عنوان ترجمۀ آی���ت اهلل مکارم شیراز
ی���خ و مع���ارف  ی���م« خط���ا و »ناش���ر: دفت���ر مطالع���ات تار دارالق���رآن الکر

اسامی« صحیح است.

صفحۀ 118 ذیل عنوان ترجمۀ ابوالفضل رشیدالدین میبدى، عبارت: 
»نسخ���ه خط���ی ای���ن تفسی���ر در ده���ه )1330ش( ب���ه همت ش���ادروان 
علی اصغ���ر حکمت کشف«]![ خطا و عبارت »نسخه خطی این تفسیر 
از س���ال 1331 ت���ا 1339 در ده جل���د به کوش���ش علی اصغر حکمت به 

طبع رسیده است« صواب است.
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سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

نقد و بررىسکتاب

ی���س شم���ارۀ دوم کلمات »ک���د معرفی« ب���ه خطا »کد  صفح���ۀ 279 پانو
معفرى« درج شده است.

رنجبر، عب���ارت: »مترج���م آن بانو  صفح���ۀ 280 ذیل عن���وان ترجم���ۀ پور
رنجب���ر، یک���ی...« خطاس���ت و عب���ارت »ای���ن مصح���ف ب���ا ترجم���ۀ  پور
رنجبر  ی���س بین السط���ور، از مترجمی ناشناس، به کوش���ش بانو پور یرنو ز
ب���ه چاپ رسیده است«، صحیح اس���ت )ر.ک: بهاءالدین خرمشاهی؛ 

پیشین، ص 125(.

صفح���ۀ 280 »عنوان ترجمه صالحی« خطاس���ت. ترجمه اى به این نام 
وجود ندارد. ظاهرًا با نام ناشر خلط شده است.

صفح���ۀ 281 ذی���ل عنوان ترجم���ۀ روحانی، عب���ارت: »دکتر محمدحسین 
روحان���ی... او یک���ی از اسام شناسان... برجسته می باش���د... سال ها پیگر 
ترجمه ق���رآن مجید هستند... در م���ورد این ترجمه در مجله ببین���ات ...«، 
ک���ه فوت  خطاس���ت. مرح���وم دکتر محمدحسی���ن روحان���ی سال هاست 
کرده اند. استفاده از جملۀ »سال ها پیگر ترجمه قرآن مجید هستند«، درست 

نیست. همچنین کلمۀ »بینات« به خطا »ببینات« درج شده است.

ى، عب���ارت: »ترجمه  صفح���ۀ 281 ذیل عنوان ترجم���ۀ محقق خوانسار
یخ و معارف  که از سوى دفتر تار یم آیت اهلل سیدجمال الدین...  کر قرآن 
اسام���ی چ���اپ شده است«، اشتب���اه است. چنین ترجم���ه اى از طرف 
یخ و معارف اسامی هرگز به چاپ نرسیده است. دفتر ]مطالعات[ تار

ى«  صفح���ۀ 282 عبارت »بهروز مفیدى« ناقص و»بهروز مفیدى شیراز
کامل است.

یم با خاص���ة التفاسی���ر، شیخ محمود  کر صفح���ۀ 283 عبارت »ق���رآن 
ی���م ب���ا خاص���ة التفاسیر، مه���دى الهی  کر تهران���ی« خطاس���ت و »ق���رآن 

قمشه اى« صواب است.

صفحۀ 283 عبارت »کشف الحقایق، عبدالحمید نوبرى« خطا و »... 
عبدالمجید صادق نوبرى« صواب است.

صفح���ۀ 283 عب���ارت »ترجمۀ قرآن، محمد کاظم صف���رى« خطا و »... 
کاظم معّزى« صحیح است. محمد 

بی« به خطا »یثرى« درج شده است. کلمه »یثر صفحۀ 283 

صفح���ۀ 287 ذی���ل عن���وان ترجمۀ آقاى سی���د عاشق حسی���ن، عبارت 
»مذه���ب فرق���ه قادیانیه )احمدی���ه( اهل سن���ت«، اشتب���اه است. اهل 

کافر و ضاله می دانند. سنت، فرقه قادیانیه/ احمدیه را 

صفح���ۀ 289 ذیل عنوان ترجمۀ هیئتی از علم���اى افغانستان، عبارت 
»موالنا بشیر احمد عثمانی« خطا و »موالنا شبیر احمد عثمانی« صواب 

صفح���ۀ 220 ناش���ِر ترجم���ۀ آق���اى محمدمه���دى فوالدون���د، »دارالقرآن 
ک���ه اشتب���اه اس���ت )ر.ک: ق���رآن مجی���د؛ ترجم���ۀ  ی���م« ذک���ر ش���ده  الکر
ی���خ و مع���ارف اسامی،  محمدمه���دى فوالدون���د؛ دفت���ر مطالع���ات تار
یرای���ش هیئت علمی متشک���ل از حجج  1373، تحقی���ق و بررس���ی و و
کرمی،  ت���ی، سیدمهدى برهانی، علی  ى محا اسام محمدرضا انصار
یرایش نهایی: بهاءالدین خّرمشاهی، نظارت بر تحقیق  محمد مروى، و

پور(. و نشر: محمدقاسم نصیر

صفحۀ 275 ذیل عنوان ترجمۀ فی ظال القرآن عابدى، یک جمله دو 
ب���ار تکرار شده است: عبارت: »م���ورد توجه و عنایت محافل اجتماعی 
و انقاب« و »مورد توجه و عنایت محافل اجتماعی و انقابی«. عبارت-
کم نیس���ت و این بازخ���ورد ب���ه نمونه خوان،  کت���اب  ى این  ه���اى تک���رار

کوشندگان آن برمی گردد. مصحح و 

صفح���ۀ 275 ذیل عنوان ترجم���ۀ آیت اهلل خامنه اى، عب���ارت: »مترجم 
آن، یک���ی از پژوهندگان عالیقدر قرآن، فق���ه بزرگوار، رهبر فرزانه انقاب« 

کلمه »فقیه« به اشتباه »فقه« درج شده است. در جمله باال 

ثار«  ث���ار« به اشتباه »ک���ارم اال کلمۀ »مکارم اآل ی���س  صفح���ۀ 275 در پانو
که خطاست. درج شده 

صفح���ۀ 276 عبارت: »ترجمه طبرى یغمای���ی« خطا و عبارت »ترجمه 
کوشش حبیب یغمایی« ص���واب است. همچنین در  تفسی���ر طبرى به 
که  کلمۀ چ���اپ به اشتباه »چ���اش« درج شده است  ادام���ۀ مطلب باال 

اشتباه تایپی است.

صفح���ۀ 276 ذی���ل عن���وان ترجمۀ طب���رى یغمای���ی، عب���ارت: نامفهوم 
بن احمدبن اسماعی���ل  بن نوح بن نصر منصور ب���ارع،  عال���م  آن،  »مترج���م 
ک���ه اخیرًا  سامان���ی، از علم���اى نیم���ه دوم قرن چه���ارم هجرى می باشد، 
ب���ه تصحیح حبیب اهلل یغمای���ی... ولی تصحیح و نش���ر آن توسط آقاى 
بارۀ مطلب  حبی���ب یغمایی از پیروان امامیه[!] انج���ام گرفته است«. در
باال سه نکته اساسی وجود دارد: اواًل: ترجمۀ تفسیر طبرى را یک شخص 
بن نوح سامان���ی )حکومت 350- انج���ام نداده، بلکه ب���ه دستور منصور
گرفته است. ثانیًا:  366ق( توسط گروهی از علماى ماوراءالنهر صورت 
یب به پنجاه سال  یرا قر برد ندارد؛ ز کار کلم���ۀ اخیرًا در اینجا  استفاده از 
با چاپ آن فاصله دارد. ثالثًا: عبارت »حبیب یغمایی از پیروان امامیه« 
عجیب به نظر می رسد )ر.ک: ترجمه تفسیر طبرى؛ به تصحیح و اهتمام 
حبیب یغمایی؛ تهران: دانشگاه تهران، 1339 - 1344 ش، ص278(. 
کی، یکی از اعیان قرآن امامیه]![«  عبارت: »احمدبن محمد طبسی سکا

خطا و عبارت »... یکی از اعیان قرآنی...« صواب است.

یس شمارۀ 4 عبارت: »کتابنامه فروردین ماه« خطا  صفحۀ 278 در پانو
و »کتاب ماه دین، فروردین ماه« صحیح است.
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135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

نقد و بررىسکتاب

صفح���ۀ 326 ذیل عن���وان یادگارنام���ۀ فیض االسام »عب���ارت نویسنده: 
دانشگاه آزاد اسامی«]![ خطا و »... گروهی از نویسندگان« صحیح است.

بان فرانسه: آقاى  صفح���ۀ 355 عبارت »ترجمه و تفسیر قرآن مجید به ز
یستیان نب���وم(]![ خطا و ناقص اس���ت، و عبارت »...  یحی���ی علوى )کر
یستین بنو و جواد حدی���دى(« صحیح و کامل  آق���اى یحیی عل���وى )کر
اس���ت )ر.ک: یحیی علوی و جواد حدیدی؛ ترجمه و تفسیر قرآن مجید 
بانهاى  ]س���ه ج���ز اول ق���رآن مجی���د[؛ قم: مرک���ز ترجمۀ ق���رآن مجید ب���ه ز

خارجی، 1378. نیز:
Le Coran, Voilà Le Livre, Tome Premier, al-Fatiha et al-Baqara, 

(Sourates 1 et 2), Traduction annotée accompagnée d’etudes, de 

concordances et de lexiques, par Yahya Alawi et Javad Hadidi.

بان ترکی استانبولی آقاى  یم ب���ه ز کر صفح���ۀ 355 عبارت »ترجمۀ قرآن 
بان  یم به ز یاس���ی قایا ]!!! [)اهل ترکیه(« خط���ا و عبارت »ترجمۀ قرآن کر
ترک���ی استانبولی توسط آقاى مرتضی ترابی، اهل روستاى یاسی قایا...« 
بان ترکی استانبولی، با نام  یم ب���ه ز کر صحی���ح است )ر.ک: ترجمۀ قرآن 
ی���م و مآلی« )ق���رآن و ترجمه معان���ی( ترجم���ه و توضیحات از:  کر »ق���رآن 
کوثر )استانبول( 2009 م/ رمضان،  مرتضی ترابی؛ چاپ اول، انتشارات 

1430 ق/ نیز:
Kur›an-ı Kerim ve meâli, hazirlayan Murtaza Turabi, KEV-

SAER, 2009(.

صفح���ۀ 365 ذی���ل عنوان ترجمه ه���اى قدیم فارس���ی، عبارت عجیب 
ى، فارسی تهرانی،  »ترجمه فارسی افغانی، جمشیدى، خراسانی، تیمور
که���ن و فارسی میان���ه« )؟( درج شده است.  فارس���ی تاجیکی، فارسی 
گف���ت: اواًل: هیچ ترجمۀ قرآنی ب���ا عنوان هاى ذکرشدۀ  در این ب���اره باید 
کدام  کجا آم���ده و منشأ آن  ب���اال وجود ندارد. نمی دان���م این حرف ها از 
اس���ت؛ در بعضی از کتاب هاى چاپی عل���وم قرآنی مانند: »کتابشناسی 
جهان���ی ترجمه ه���ا و تفسیره���اى چاپ���ی ق���رآن«، تألیف آقای���ان: عصمت 
کمل الدین احسان اغلو،  بین���ارق و خالد َاَرن، تح���ت نظارت: پرفس���ور ا
 The )ی���خ، هن���ر و فرهنگ اسام���ی )ارسیکا رئی���س مرک���ز تحقیقات تار
Research Centre for Islamic  History, Art and   Culture: IR-

یر: محمد آصف فکرت، انتشارات آستان قدس  CICA، ترجم���ه و تحر

ى، ج1، دفتر  یم بی آزار شیراز رضوى، 1372 و قرآن ناطق، دکتر عبدالکر
یسندگ���ان بدون ذکر  نش���ر فرهن���گ اسامی، 1376 نیز آم���ده است و نو
کرده اند. ثانیًا ترجمۀ فارس���ِی کهن و میانه از  یس���ی  ن���ام منبع، آن را رونو
کهن و میانه  که فارسِی  یم، عجیب و خنده دار است. در زمانی  کر قرآن 
ب���رد داشته، اسام ظهور نکرده و قرآن ن���ازل نشده بود تا ترجمه اى از  کار

گیرد. آن صورت 

صفح���ۀ 366 ذیل عن���وان ترجمه هاى قدی���م فارسی، عب���ارت »ترجمه 

کابلی؛ تهران: نشر احسان، 1375ش(. است )ر.ک: تفسیر 

بوط به تفسیر طبرى تک���رار صفحات 80 و  صفح���ۀ 292 توضیح���ات مر
81 است.

بوط به ترجم���ه آقاى[!] شاه ولی اهلل دهلوى  صفح���ۀ 293 توضیحات مر
تکرار صفحه 96 است.

صفح���ۀ 313 ذیل عنوان ترجمه ه���اى فارس���ی در هندوستان، عبارت 
»ترجمه آقاى]![ مخدوم نوح سرور« خطا و »ترجمه مخدوم نوح سندى« 
ص���واب اس���ت )ر.ک: مخدوم نوح سندى؛ جام ش���ورو - سند، سندى 

ادبی - بورد، 1401 ق(.

صفح���ۀ 313 ذیل عنوان اصول و مبانی ترجمه قرآن، عبارت: »جایگاه 
وجوج و نظائر« خطا و »جایگاه وجوه و نظایر« صحیح است.

ب���ی به فارس���ی، عبارت  ی���خ ترجمه از عر صفح���ۀ 315 ذی���ل عن���وان تار
گی���ان« خط���ا و »مکان، چ���اپ: تهران« ص���واب است  »مک���ان چاپ: 

)ر.ک: آذرتاش آذرنوش؛ پیشین(.

یخ ترجمۀ قرآن در جهان، عبارت »در فصل  صفحۀ 317 ذیل عنوان تار
بان  بان هاى فارسی می رسد«، »ترجمۀ قرآن به ز هفتم به ترجمۀ قرآن به ز

فارسی« صحیح است.

صفح���ۀ 317 ذیل عن���وان دانشنامه قرآن و قرآن پژوه���ی، عبارت »ناشر: 
دوست���ان و س���ال چاپ 1369« خط���ا و »ناشر: دوست���ان و ناهید، تهران 
1377« صحی���ح است )بهاءالدی���ن خرمشاهی؛ دانشنامه ق���رآن و قرآن 

پژوهی؛ 2ج، تهران: دوستان و ناهید، 1377، 1975ص(.

یم،  کر ین فارسی قرآن  صفحۀ 319 ذیل عنوان بررسی ترجمه هاى امروز
ین العابدی���ن راهنما« درج  ین العابدین رهنم���ا« به خط���ا »ز عب���ارت »ز

شده است.

یم،  کر ین فارسی قرآن  صفحۀ 319 ذیل عنوان بررسی ترجمه هاى امروز
عب���ارت »... الهی قمشه اى و تنی چند از سایر مترجمانی معاصر« خطا 

و »... سایر مترجمان معاصر« صواب است.

ب���ان فارس���ی و مسئله ترجمۀ  صفح���ۀ 322 ذی���ل عن���وان »ساخت هاى ز
یمی نی���ا، نام مترج���م قرآن  ق���رآن« نوشت���ۀ جن���اب آق���اى دکتر مرتض���ی کر

»محمدمهدى فوالدوند« به اشتباه »فوالدنوند« درج شده است.

صفح���ۀ 326 ذیل عن���وان قرآن ناط���ق، عبارت »ناشر: ب���دون نام« درج 
ش���ده خطا و »ناشر: دفتر نشر فرهن���گ اسامی« صواب است. در ادامۀ 
کت���اب )حدود 400 صفح���ه(« خطا و  عب���ارت »در مقدم���ۀ طوالنی این 

»پیشگفتار چهار صفحه اى« صواب است.
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سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

نقد و بررىسکتاب

صفحۀ 386 عبارت »ترجمه آیت اهلل دکتر محمد صادق تهرانی« خطا 
و »ترجمۀ آیت اهلل دکتر محمد صادقی تهرانی« صواب است.

ى،  صفح���ۀ 386 درج عبارت ه���اى: »ترجم���ه مرح���وم]![ ابوالفت���وح راز
ترجمه آقاى[!] ابوالفضل رشیدالدین میبدى« عجیب است.

صفح���ات 394، 395، 400، 401، در ذک���ر نام ه���اى مترجم���ان فارسی، 
»حجت الس���ام  به خط���ا  والمسلمی���ن«  »حجت االس���ام  عب���ارت 

والمسلمین« درج شده است.

صفح���ۀ 408 عبارت »ترجم���ه قرآن، آقاى دکتر ح���داد عادل )ناقص(« 
خطاس���ت و »ترجمۀ قرآن ب���ه قلم دکتر غامعل���ی حدادعادل )در حال 
انتش���ار( صواب است«. [در حال حاض���ر چاپ ترجمۀ ایشان، به نوبت 
ی���م؛ ترجمۀ غامعل���ی حّدادعادل؛  کر س���وم رسیده اس���ت] )ر.ک: قرآن 
تهران و مشهد : انتشارات آستان قدس رضوى، 1390، 604+604 ص(.

تفسی���رى طبرى« خطا و »ترجمه تفسیر طبرى« صواب است. همچنین 
ک«، »ترجم���ه تفسی���رى سورآبادى«،  عبارت ه���اى »ترجم���ه تفسی���رى پا
»ترجمه تفسی���رى تاج التراجم«، »ترجمه تفسیرى نسفی« خطا و »ترجمه 
ک، ترجمه تفسیر سورآبادى، ترجمه تفسیر تاج التراجم، ترجمه  تفسیر پا

تفسیر نسفی« صحیح است.

صفحۀ 366 در ادامۀ عنوان ترجمه هاى قدیم فارسی، عبارت: »محمد 
الحس���ن دیوبن���دى، اله���ور، دارالعروب���ۀ للدوعوۀ« خط���ا و ناقص است 
و »موالن���ا محم���ود الحس���ن دیوبن���دى Diobandi و موالن���ا شبیر احمد 
کستان«  عثمان���ی، دارالعروب���ة للدعوة االسامی���ة، المنصورة: اله���ور، با

درست است.

صفح���ۀ 368 عبارت »بهاءالدین خرمشاهی، ته���ران، انتشارات نیلوفر 
و انتش���ارات جامع« خط���ا و »بهاءالدین خرمشاهی، ته���ران، انتشارات 

نیلوفر و جامی« صواب است.

زداده« اشتباه تایپی  صفح���ۀ 369 عب���ارت »ترجمه قرآن، طاهره صف���ار
زاده« صحیح است. است و »قرآن حکیم، ترجمۀ طاهره صفار

یم زمان���ی« خطا و »ترجمۀ  کر یم،  کر صفح���ۀ 371 عب���ارت »ترجمه قرآن 
یم زمانی« درست است. کر یم،  کر روشنگر قرآن 

صفحۀ 372 عبارت »بانو مجتهده امینی« خطا و »بانو مجتهده امین« 
صواب است.

صفح���ۀ 372 عب���ارت »ترجمه ق���رآن مجید، ح���اج می���رزا حسن صفی 
علیشاه« خطا و »تفسیر قرآن/ تفسیر صفی، حاج میرزا حسن اصفهانی، 

معروف به صفی علیشاه« صحیح است.

صفح���ۀ 378 در ج���دول ترجمه هاى کامل ق���رآن، »ترجمه هاى فارسی 
که خطا و به  107 ترجم���ه و ترجمه هاى فرانسوى 116 ترجم���ه« ذکر شده 
بان فارسی 85 ترجمه و  کامل ب���ه ز دور ذه���ن است. تعداد ترجمه هاى 

کامل فرانسوى  32 ترجمه است. تعداد ترجمه هاى 

ی���چ رئیس  کار صفح���ۀ 379 عب���ارت »ای���ن ترجم���ه توس���ط دکت���ر انس 
دانشگ���اه... با تهذیب جالبی منتشر شده اس���ت«، خطا و »این ترجمه 
یچ رئیس دانشگاه... ب���ا تذهیب جالبی منتشر  توس���ط دکتر انی���س کار

شده است«، صحیح است.

ک���ردى« خطا و  ک���ردى، )سورق���ی(  صفح���ۀ 382 عب���ارت »)بهدین���ی( 
کردى سورانی« صواب است. عبارت »کردى بهدینی، 

صفح���ۀ 385 عب���ارت: »ترجمه آیت اهلل محمود یاس���رى دامت برکاته« 
گفته اند.  خطاست. ایشان در دهۀ پنجاه شمسی دعوت حق را لبیک 

یم. کار بر بهتر است عبارت رحمة اهلل را به 


