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چکیده
ترجمة قرآن کریم ،یکی از مباحث حوزة قرآنپژوهی است که به ویژه در سدة اخیر بـا اباـا هـا و
سؤال های مختلفی همچون امکان ترجمه قرآن ،جواز ترجمة قرآن ،اصول و شرایط ترجمة قرآن و
مبانی ترجمة قرآن روبهرو بوده و در مواقعی به مجادالت ،حرق و خرق ترجمههـا و صـدور حکـم
ارتداد برای مترجمان و قائالن به ترجمه منجر شده است .کتاب تحلیل انتقادی انگاره ترجمه قـرآن
کریم ،اثر دکتر ساراب مروتی ( ،)1394با هدف پاسخ به این نوع سؤالها و اباا هـا نگـارش یافتـه
که به ادعای نویسنده ،در این زمینه نخستین منبع به زبان فارسـی بـوده و بـه تمـامی سـؤالهـا پاسـخ
مستند و مستدلی داده است؛ لذا ،نگارندة این مقاله بر آن است تا اثر مذکور را با هدف تبیین نقـا
قوت و ضعف آن مورد بررسی و نقـد قـرار داده ،آن را به خوانندة اثـر بنناسـاند .ایـن پـژوه بـا
رویکرد توصیفـی ـ تحلیلی ،بـه روش اسـنادی و براسـاص اصـول و شـیوههـای رایـ در نقـد منـابع
مکتوب انجا شده است.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،ترجمه ،انگارة ترجمة قرآن ،نقد و بررسی و ساراب مروتی.
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Abstract
The issue of translating the Holy Quran is one of the discussions in the field of
Quranic research, which has been subjected to many ambiguities and questions such
as the possibility of translating the Quran, the permissibility of translating the Quran,
the principles and conditions of the translation of the Quran and the principles of
translating the Quran and in some cases, it has led to controversy, burning and
shredding some translation and branding the translators and believers in translation
as apostates. The book “Critical Analysis of Translating the Holy Quran” by Dr.
Sohrab Morovati has been written with the aim of answering these kinds of
questions and ambiguities. According to the author, this is the first source in Persian
and has answered all the questions in a documented and reasoned manner.
Therefore, the author of this article intends to examine and critically examine the
mentioned work to explain its strengths and weaknesses and to introduce it to
readers interested in such works. The research has been done with a descriptiveanalytical approach, in a documentary method, and based on the common principles
and methods of critical evaluation of written sources.
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مقدمه
براساس مستندات تاریخی ،از همان سدههای نخستین اسالم تـاکنون ،ترجمـة قـرآن ولـو بـه
صورت غیر رسـمی آن معمـول بـوده و در ایـن زمینـه ممـانعتی دیـده نشـده اسـت .در بـین
دانشمندان پیشین نیز ،بحث پیرامون ترجمه ،به طـور همـهجانبـه و در تمـام ابعـاد آن مطـرح
نشده است؛ «بلکه کالم آنان دربارة ترجمه ،در بحث از شرایط قرائت در نماز آمده اسـت و
از کلماتشان در این بحث استفاده میشود که ترجمه اشکالی ندارد» (معرفت.)137 ،1379 ،
بنابراین ،در باب سرآغاز بحث امکان و جواز ترجمة قرآن میتوان گفـت کـه «ایـن بحـث،
براى اولین بار از مسئلة جـواز قر ائـت حمـد و سـوره بـه غیـر تلفـم عربـى درگرفتـه اسـت»
(نقیپورفر .)348 :1381 ،به دنبال آن ،بحث ترجمة قرآن از حد بحث قرائت در نماز فراتـر
رفته و با موضوعیت یافتن طرح تبلیغ قرآن برای همگان ،عدهای آن را بـه دالیلـی همچـون
همگانی و جهان شمول بودن تعالیم قرآن(خویی )704 :1384 ،و ضرورت تبلیغی ترجمـه و
آشنا ساختن جهانیان با حقـایق و معـارف قرآنی(معرفـت ،)128 :1379 ،جـایز و بلکـه الزم
دانستهاند؛ نیز جهتگیری علمای شیعه نیز در همین راستا بوده است.
اما در سدههای اخیر«عدهای معتقد بودند که ترجمة قرآن ،صحیح نیست؛ چون زبان
اصلى قرآن ،عربى است و این زبان ،شعار اسالم و مسلمانان است و قرآن کریم اسمى است
شامل نظم و معنى هر دو و اگر قرآن ترجمه شود ،نظم آن بر هم مىخورد و این تعریف ،بر
آن صادق نخواهد بود» (عقیقـیبخشایشـی .)80 :1387 ،ایـن دیـدگاه ،متعلـق بـه جمعـی از
علمای اهل سنت بوده و دلیـل اصـلی طـرح آن ،وجـود اشـکاالت اساسـی در ترجمـههـای
صورت گرفته از سوی مستشرقین در قرن سـیزدهم و بـه خصـوص ،رواج و رسـمیت یـافتن
ترجمه ترکی از قرآن کریم توسـط دولـت ع مـانی ،مصـطفی کمـال ،بـوده اسـت« .وشـاید
اندیشهای استعماری از سوی مسیحیان باشد که در تالشی برای ایجاد سـد و مـانع در مقابـل
نشر تعالیم اسالم و جلوگیری از گسترش آن به سرزمینهـای غیـر عربـی ابـراز شـده باشـد»
(معرفت.)129 :1379 ،
از قائلین به نبود جواز ترجمة قرآن کریم که بعضـی از آنـان نیـز مسـتندات تـاریخی
ترجــمه را دلیـل بـر جـواز تفــسیر مـیدانند ،مـیتوان به مصـطفی شاطــر (1355ق15 :ــ،)16
محمدرضا (ر.ک :.رضا2008 ،م25 :ـ  ،)38محمدعبدالعظیم زرقانی (ر.ک :.زرقانی:1385 ،
710ـ )720بدرالدین محمدبن بهادر زرکشی (ر.ک :.زرکشـی ،بـیتـا )447 :و غیـره اشـاره
نمود .اما آنچه بدیهی است ،به دلیل جهانی بودن پیام قرآن« :إنْ هُوَ إالَّ ذِکْرٌ لِلْعـالَمین» (ص:
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 87؛ تکویر ،)27 :از همان ابتدای اسالم ،ترجمة قـرآن صـورت گرفتـه اسـت؛ بـه عبـارتی،
تاری ترجمة قرآن با تاری نزول آن همزمانی دارد .اما ضمن انجام ترجمةهـای متعـدد ،در
قرن سیزدهم و به خصوص از سوی اهل سنت ،سؤالهای مختلفی طرح شد :آیا قرآن کریم
ترجمهپذیر است یا خیر؟ آیا ترجمة قرآن ،خود قرآن اسـت یـا خیـر؟ آیـا ترجمـة قـرآن را
میتوان در نمازهای یومیه قرائت نمود یا خیر؟ دالیل موافقان ترجمة قرآن کـریم چیسـت؟
دالیل مخالفان ترجمة قرآن کریم چیست؟ تأثیر مبانی معرفتـی مترجمـان بـر ترجمـة قـرآن
کریم چگونه است؟ و دهها سؤال دیگر در این زمینه که میطلبید پاس مستند و مستدلی بـه
آنها داده شود (مروتی.)1394 ،
از جمله کتبی که درمورد مبانی ترجمة قرآن و سؤالهای مذکور به نگارش درآمده
است ،کتاب تحلیل انتقادی انگارة ترجمة قرآن کریم (مروتـی )1394 ،اسـت .ایـن کتـاب،
پایاننامة دورة کارشناسی ارشد نویسندة اثر است کـه بـازنگری شـده و بـا هـدف پاسـ بـه
سؤالهای مطرح دربارة ترجمة قرآن کریم ،منتشر گردیده است.
مقالة حاضر ،اولین اثر پژوهشی است که به بررسی و نقد این کتـاب پرداختـه ،نقـاط
ضعف و قـوت آن را مشـخ کـرده و همچنـین اشـکاالت شـکلی و محتـوایی را تبیـین و
پیشنهادات الزم را ارائـه نمـوده اسـت .از امتیـازات ایـن پـژوهش کـه بـر وجهـة علمـی آن
میافزاید ،بهرهبرداری از راهنمایی و تأیید نویسندة کتاب مورد بررسی و نقد است.

معرفی کلی کتاب و نویسندة آ
کتاب تحلیل انتقادی انگاره ترجمه قرآن کریم ،اثر دکتر سهراب مروتی ،در  1394از سوی
انتشارات جوهر حیات به چاپ رسید و همانطور که در مقدمـة آن آمـده اسـت ،پایـاننامـة
دورة کارشناسـی ارشـد مؤلف (1370ـ )1371بوده کـه ضـمن بررسـی مطالـب آن از سـال
 1391در کالسهای دورة دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم ،بـا هـدف پاسـ بـه
سؤالها و ابهامهای مربوط به حوزة ترجمة قرآن کریم ،تکمیـل و تـدوین یافتـه اسـت .ایـن
سؤالها عبارتاند از:
 .1آیا میتوان قرآن کریم را به زبانهای دیگر ترجمه کرد؟
 .2در صورت م بت بودن جواب سؤال  ،1آیا ترجمة قرآن ،قرآن است؟
 .3چه کسانی و با چه دالیلی با ترجمه قرآن کریم موافق هستند؟
 .4چه کسانی و با چه دالیلی مخالف ترجمة قرآن کریم هستند؟

بررسی و نقد کتاب تحلیل انتقادی انگارة ترجمة قرآ کریم

188

کتاب مذکور ،تک جلدی ،در  273صـفحه و مباحـث آن در قالـب یـک مقدمـه و
هفت فصل بدین شرح است:
فصل اول ،کلیات :پس از بیان مقدمـة کتـاب ،در ایـن فصـل کلیـات مباحـث ،یعنـی
معناشناسی واژگان ،رابطة ترجمه و معنا و اهمیت توجه بـه معنـا و ترجمـه آیـات بیـان شـده
است.
فصل دو  ،سیری در ترجمههای قرآ کریم :که در این فصل ،بعد از ارائـة تاریخچـة
ترجمه ،ترجمههای کهن و جدید قرآن کریم بـه زبـان فارسـی و غیـر فارسـی معرفـی شـده
است.
فصل سو  ،اصول و شرایط ترجمة قرآ کریم :ایـن فصـل عهـده دار تعریـف انـواع
ترجمه ،میزان ترجمهپذیری قـرآن کـریم ،شـرایط الزم بـرای ترجمـه ،مشـکالت ترجمـه و
عوامل بازدارندة آن است.
فصل چهار  ،ضرورت ترجمة قرآ کریم و شبهات مخالفین :در این فصل ضمن بیان
دالیل ضرورت ترجمة قرآن کریم ،شبهات مخالفین ترجمه این متن وحیانی مـورد بررسـی
و نقد قرار گرفته است.
فصل پنجم ،مبانی ترجمه قرآ کریم :که پیشفـر هـای فکـری عمـومی و خـاص
حاکم بر ترجمة قرآن کریم ،ذیل عنوان مبانی ترجمه مورد بحث قرار گرفته است.
فصل ششم ،ترجمة قرآ  ،قرآ نیست :که در آن دالیل مؤیِّد این مسئله بررسی شـده
است.
فصل هفتم ،روششناسی مترجما قرآ کریم :در این فصل با ارائة نمونهای چند آیه
و ترجمههای صورت گرفته آنها ،روششناسی مترجمـان بررسـی و نقـاط ضـعف و قـوت
آنها معرفی شده است.
همچنان که مؤلف خود در مقدمة کتاب آورده اسـت« :ایـن کتـاب پاسـ مسـتند و
مستدل به تمامی سؤاالت مرتبط با ترجمة قرآن کریم است» (مروتـی .)10 :1394 ،نویسـندة
کتاب مورد بحث ،همزمان با نگارش این مقاله ،بـا درجـة اسـتادی در گـروه علـوم قـرآن و
حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایالم ،مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی است.

تحلیل و نقد کتاب مورد پژوهش
از آنجــا کــه«رســالت بررســی کتــاب ،آگــاه کــردن عالقــهمنــدان از ســاختار و محتــوای
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کتابهاست» (حری ،)194 :1380 ،در این نوشتار نیز با این هدف و به دلیـل انتقـادی بـودن
آن ،بایستی همة ابعاد کتاب از ساختار و محتوای آن بررسی گردد؛ بنابراین سعی شده است
تا مسائل اساسی و حائز اهمیت آن ،از چهار بُعد :روش ،شکل و صورت ،محتوا و سرانجام،
هدف و نتیجه ،به طور نقادانه بررسی شود.
 .1روش تهیة کتاب

همانطور که گفته شد ،این کتاب ،پایاننامة دوره کارشناسی ارشد نویسـنده بـوده کـه طـی
بحث و بررسی در کالسهـای دوره دکتـرای علـوم قـرآن و حـدیث دانشـگاه ایـالم و نیـز
حذف و اضافات الزم مطالب آن به چاپ رسید؛ با توجه به هدف و ماهیـت پایـاننامـههـا و
رسالههای تحصیالت تکمیلی ،بالطبع دارای ماهیت و روشی پژوهشـی اسـت کـه بـا هـدف
جواب به سؤالهایی مشخ تدوین شده است .بنابراین ،باید هدفمنـد و مسـئلهمنـد بـودن
آن را از ویژگی اصلی آن دانست؛ که با دقت در مطالب آن میتـوان دریافـت؛ بـدین معنـا
که مطابق مقدمة کتاب و همچنین فصول هفتگانة آن ،نویسنده در پی جواب بـه سـؤالهـای
محوری مذکور اسـت و هر چنـد در کلیـت انتخـاب عنـاوین فصـول کتـاب نـوآوری دیـده
نمیشود ،اما محتوای مجموع فصول کتاب ،با هدف پاس به این سؤالها تدوین یافته اسـت
که این خود از نقاط قوت اثر است .اما اینکه قبل از چاپ به عنـوان کتـاب و بعـد از آن ،بـه
عنوان یکی از منابع پیشـنهادی درس تحقیـق دربـارة ترجمـة قـرآن در دورة دکتـرای علـوم
قرآن و حدیث قرار گرفته ،خود یکـی از نقـاط ضـعف آن اسـت .دو دلیـل بـرای ایـن امـر
میتوان ارائه کرد )1 :بدون بررسی جـامع مطالـب آن ،یکـی از منـابع تکمیلـی دوره دکتـرا
محسوب شده ،حال آنکه انتخاب چنین منابعی بایستی مـورد اجمـاع و اتفـاق جامعـة علمـی
واقع شود؛ به عبارت بهتر« ،اثری به منزلة منبع درسی برای مقطع کارشناسـی و ارشـد لحـاظ
میگردد که یا محصول سالها تدریس در دانشگاهها باشد یا محصول یک پژوهش مسـتمر
و طوالنیمدت تا در بازة زمانی تدریس و تحقیق ،بسیاری از نقاط ضعف ،شناسایی و نقـاط
قوت تقویت شود و اثری شایسـته بـه م ابـه منبـع درسـی در اختیـار دانشـجویان قـرار گیـرد»
(امینی )97 :1397 ،و این مسئله ،در دورة دکترا به طریق اولی از اهمیت بیشـتری برخـوردار
خواهد بود و  )2چنانچه بازخوانی مطالب آن ،مطـابق رسـم آثـار علمـی ،از سـوی اسـتادان
صاحب نظر و علمای فن صورت میگرفت ،قطعاً بر غنای مطالب آن میافزود؛ حـال آنکـه
آن را یکی از دانشجویان دوره دکترا بازخوانی کرده است و همین امر ،در نگـاه مخاطبـان ـ
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حداقل استادان و علمای فن ـ بر اثر و محتوای آن تأثیر میگذارد.
از آنجــا کــه جمــعآوری مطالــب در ایــن پــژوهش بــه صــورت کتابخانــهای اســت،
مهمترین ابزار آن نیز کتاب و سایر منابع مکتوب است؛ لذا ،آنچه بـر ارزش روش پـژوهش
میافزاید ،انتخاب کتاب و منابع دست اول و غنی در این زمینه است که ایـن مسـئله مسـتلزم
آشنایی دقیق نویسنده با منابع مرتبط و کتابشناسیاش خواهد بود .در ایـن زمینـه ،نویسـنده
در حد مقبولی موفق بوده و به منابع مهم در حوزة قرآن و ترجمة قرآن مراجعه کرده است.
 .2شکل ظاهر و صورت کتاب

آنچه درمورد شکل ظاهر و صورت هر کتاب مورد توجه قـرار مـیگیـرد عبـارت اسـت از:
 )1زیبایی شناختی و هنری کتاب ،همچـون عنـوان زیبـا و متناسـب بـا محتـوا ،طـرح جلـد و
صــفحه آرایــی و  )2اطالعــات ادبــی و قواعــد نگارشــی ،از قبیــل رعایــت قواعــد نگــارش،
رسمالخط ،و عالئم سجاوندی است .در ادامه ،میزان دقت در رعایت ایـن مـوارد در کتـاب
مورد بحث به شرح ذیل بررسی میشود:
الف) عنوا کتاب
به طور معمول ،عنوان هر کتاب یا صراحت در موضوع دارد یا به صورت کنایی و استعاری
بیانگر موضوع اسـت .عنـوان انتخـابشـده بـرای کتـاب مـورد نظـر ،نـه کنـایی اسـت و نـه

استعاری؛ بلکه هدف نویسنده از انتخاب این عنوان ،تصریح در موضـوع اسـت .امـا از آنجـا
که مـوضـوع کتاب ـ همـچنانکه در مقدمة اثر (ص 9ـ )10بدان اشاره شده اسـت ـ ترجمـة
قرآن کریم بوده و هدف نویسنده ،پاس به سؤالها و ابهامهای پیرامون آن ،اثبات ضرورت
ترجمه و رد انگارة ترجمهناپذیری قرآن است؛ این عنوان نهتنها درست و دقیق نیست ،بلکـه
آنچه از آن به دست میآید ،اصل ترجمهناپذیری و نبود جواز ترجمـة قـرآن کـریم بـوده و
ترجمهپذیری ،انگارهای به نظر میرسد که نویسنده به بررسی و نقد آن پرداختـه اسـت .لـذا
بهتر آن بود که عنوان «تحلیل انتقادی انگارة ترجمهناپذیری قرآن کـریم» بـرای ایـن کتـاب
انتخاب میشد.
ب) طرح جلد
طرح روی جلد کتاب با موضوع آن ،یعنی ضرورت و جـواز ترجمـة قـرآن کـریم ،تناسـبی
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ندارد؛ آیـات «الـم» (بقـره1 :؛ آلعمـران1 :؛ عنکبـوت1 :؛ روم1 :؛ لقمـان1 :؛ سـجده )1 :و
«کهیع » (مریم )1 :روی جلد ،از حـروف مقطعـة قـرآن کـریمانـد و چـون مـدلول لفظـی
ندارند ،ترجمهبردار نیستند؛ بنابراین ،طـرح روی جلـد و آیـات منتخـب و منـدرج روی آن
برای انتقال مفهوم ترجمهناپذیری قرآن مناسبتر به نظر میرسد تا مفهوم جواز ترجمـه کـه
نویسنده در پی اثبات آن است .به همین دلیل ،بهتر آن بود که طـرح روی جلـد بـهگونـهای
انتخاب میشد تا گوهر متن و محتوای کتاب به تصویر کشیده و خوانندة اثر ،با نگاه اول بـه
آن ،به موضوع کتاب سوق داده شود.
ج) شاخصهای چاپی
برای چاپ کتابهای فاقد تصویر ،انتخاب چاپ افست ،مناسبتر از چـاپ دیجیتـال اسـت
که این مهم ،در کتاب مورد بحث لحاظ شده است؛ اما صـحافی آن چنـدان بـادوام نیسـت.

صفحهآرایی اثر نیـز ،جـز در چنـد مـورد ،مطلـوب اسـت؛ ازجملـه در سـطرهای 13و 14از
صفحة  .134بین متن عبارت ،اتصال وجود ندارد (علیرغم آنکه جملـه بـه پایـان نرسـیده و
ادامه دارد ،از وسط سطر منقطع شده و ادامة آن در پاراگراف بعدی آمده است) .اگر اندازة
فونت کتاب نیز یک شماره کوچکتر انتخاب میشد ،بر زیبایی و جـذابیت آن مـیافـزود.
همچنین در سهولت استفادة مخاطبان آن ،بهخصوص در بازیابی سریع اطالعـات مربـوط بـه
آیات و روایات ،به عنوان مفاهیم قابل نمایهشدن ،خلل وارد شده است .آنچـه در خصـوص
نمایة کتاب پیشنهاد میشود ،در نظر گرفتن نمایـة اشـخاص و همچنـین نمایـههـای آیـات و
روایات ،بهمنظور تسریع و تسهیل جستوجوی مخاطب ،برای دسـتیابی بـه اطالعـات مـورد
نیاز است.
د) اصول سجاوندی و شیوة نگارش
دقت در استفاده از عالئم سجاوندی و رعایـت اصـول و قواعـد نگـارش فارسـی ،دو مقولـة

پرکاربرد و جزءِ الینفک متون و نوشتههاسـت و در فهـم محتـوای آنهـا نقـش مهمـی ایفـا
میکند؛ رعایت این قواعد در متن« ،خواندن و درنتیجه ،فهم درست مطالب را آسـان ،و بـه
رفع پارهای ابهامها که از انعکاس نیافتن دقیـق و روشـن عناصـر و داللـتهـای گفتـاری در
نوشته پدید میآید ،کمک مـیکنـد( ».احمـدی گیـوی و همکـاران .)33 :1382 ،نقطـه(،).
ویرگول( ،)،نقطه ویرگول(؛) ،گیومه(«») ،عالمـت سـؤال(؟) ،دو نقطـه( ،):از جملـه عالئـم
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سجاوندیاند که در نگارش متون فارسی کاربرد زیادی دارند .رعایت نکردن این موارد بـه
صورت مکرر و در جایجای مطالب کتاب مورد بحث دیده میشود که درنتیجه ،خواننـده
در مطالعة روان و یکنواخت اثر با مشکل مواجه میشود؛ برای نمونه میتوان به مـوارد ذیـل
اشاره کرد:
 .1استفاده نکرد و یا استفادة نادرست از ویرگول و نقطوه ویرگوول .بـه کـار بـردن
عالمت ویرگول و نقطه ویرگول به صورت غیر قائـدهمنـد در مـوارد بسـیاری از مـتن دیـده
میشود ،مانند «گروهی معتقدند؛ ترجمه بر وزن زلزله ،اسم رباعی به معنای شـرح و نقـل از
زبانی به زبان دیگر است( ».ص ،13سطر )2که آوردن عالمت«؛» نادرست بوده ،باید حذف
و به جای آن عالمت « »:آورده شـود یـا بـه جـای آن از واژه «کـه» و بـدون نیـاز بـه عالئـم
سجاوندی استفاده گردد« :گروهی معتقدند / ... :گروهـی معتقدنـد کـه .»...همـین ایـراد در
ادامة مطلب بار دیگر تکرار شده است« :به اعتقـاد عـدهای دیگـر؛ ترجمـه در لغـت بـر وزن
فعلله( »...ص ،13سطر .)4
همچنین « ،در این که ترجمة قرآن ،قرآن نیست تردیدی وجود ندارد ،چرا که قرآن
به لسان عربی مبین نازل شده است» (ص ،212سطر)17؛ از آنجا که عبارت «چـرا کـه »...در
بیان توضیح و تبیین است ،باید بعد از فعل «ندارد» و قبل از شروع جمله توضیحی ،بـه جـای
ویرگول از نقطه ویرگول استفاده میشد .همین ایراد در دو صفحة بعد مجـدداً تکـرار شـده
است« :از دیگر دالیل اثبات این موضوع که ترجمة قرآن ،قرآن نیست ،نقطـهنظـر مراجـع و
فقها در باب مس قرآن مجید است ،به این معنـا کـه( »...ص ،214سـطر)6؛ کـه بعـد از فعـل
«است»ـ علیرغم توضیحی بودن جمله ـ به جـای نقطـه ویرگـول از ویرگـول اسـتفاده شـده
است.
نیز از این قبیل است :ص ،219سطر18؛ ص ،220سطر17؛ ص ،222سطر7؛ ص،223
سطر ،25ص ،224سطر 20و موارد متعدد دیگری کـه در کـل مـتن دیـده مـیشـود .لـذا بـه
جرئت میتوان گفت جای جای متن سرشار است از دو عالمت ویرگـول و نقطـه ویرگـول
که بدون رعایت قواعد سجاوندی به کـار رفتـه اسـت .بنـابراین ،تجدیـدنظر در چـاپهـای
بعدی کتاب ضروری است.
 .2رسمالخط و اشتباهات امالئی .رعایت رسمالخط از جمله نقاط قوت کتاب اسـت؛
اما در موارد معدودی اشتباهات امالئی و چاپی وجود دارد .برای م ال ،در فهرسـت مطالـب
کتاب و در فصل دوم ،بند «2ـ1ـ1ـ .1ترجمة غیر رسـمی» (ص 29ــ )30دوبـار تکـرار شـده
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است که مورد دوم آن باید به صورت «2ـ1ـ1ــ .2ترجمـة رسـمی» اصـالح شـود .در همـین
فصـل و در بنــد «2ــ1ــ2ــ ، ».2بــه جـای عنـوان «رو الــجنان و روحالــجنان» ،عبــارت
«روضالجنان و روحالجنان» نوشته شده است .نوشتن واژة «زمامدارنی» (سـطر ،14ص )29بـه
جای واژة «زمامدارانی» ،از دیگـر اشـتباهات نوشـتاری در مـتن اسـت .در عبـارت «در واقـع
نخستین ترجمه قرآن به زبان های ارویایی ،همان ترجمـة التینـی بـود( »...ص ،52سـطر،)15
کلمة ارویایی به اشتباه به جای کلمه اروپایی نگاشته شده است .همچنین است عبارت«نمی-
هشود» (سطر ،15ص )130که عبارت صحیح آن« ،نمیشود» است.
 .3شیوة به کار گرفتن افعال و ضمایر .آوردن افعال پشـت سـر هـم ،از جملـه مـوارد
گنگی متن است که در بعضی موارد دیده میشود ،مانند« :در ایـن کـه آیـا ایـن واژه عربـی
است یا عربی شدة واژة در غمان که آن را دگرگون ساختهاند ،اخـتالف اسـت( ».سـطر،18
ص )14که بهتر است گفت :در اینکه آیا این واژه عربی است یا عربی شدة واژة در غمان،
اختالف هست .یا در جای دیگر آمـده اسـت« :مـتن و تـأثیر و معلـولی ) (effectکـه تجربـه
میشود ،تبیین میکند و نه صرف یک پیام که دریافت میشود( ».ص ،19سطر 11ـ.)12
نیز آوردن اسامی به صورت مکرر و بـدون اسـتفاده از ضـمیر نیـز در بعضـی مـوارد
دیده میشود و همین امر زیبایی ن ر را زیر سؤال می برد ،ماننـد« :محمـدعلی بـه سـال 1951
درگذشــت .محمــدعلی از نخســتین مترجمــان انگلیســی قــرآن در میــان مســلمانان بــه شــمار
میآید( ».ص ،64سطر )9که بهتر است به جای محمدعلی ،در جمله دوم ،ضـمیر «او» را بـه
کار برد.
 .4نثر کتاب .در این کتاب ،گاهی اوقات با جمالت و عبـاراتی مواجـه مـیشـویم
که خواننده را با ابهام مواجه میکنـد؛ بـرای نمونـه « :بایـد گفـت کـه مـالک و معیـار در
ترجمه به هدف مترجم بستگی دارد ،زیرا تفـاوت دارد کـه هـدف او انتقـال معناسـت یـا
برگــردان الفــاظ؛» (ص ، 81ســطر .) 16در ایــن عبــارات ضــمن رعایــت نکــردن عالئــم
سجاوندی[بستگی دارد؛ زیرا ← بستگی دارد ،زیرا] ،ن ر آن نیز غیر ادبی بـوده ،بیشـتر بـه
زبان محاوره می ماند تا یک ن ر علمی .همچنین است عبارت« به زبان قوم پیامبرش ،عربی،
نازل کند( ».ص ،223سطر3ـ ) 4که به دلیل نگارش نامناسب و غیر ادبی بـودن عبـارت در
رعایت قواعد مربوط به عطف و بدل و ،...ذهن خواننده را با ابهام و سر در گمـی مواجـه
میسازد.
نیز به کار بردن لفم مفرد بعد از عنوان جمع ،که ن ر متن را خدشه دار کـرده اسـت:
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«هر گروهی از مسلمان» (ص ،173سطر )1که در این جمله کلمة «گروهی» ،هسـتة جملـه را
تشکیل داده و به صورت جمع آمده است؛ لذا اسـم بعـد از آن نیـز بایسـتی جمـع بـوده ،بـه
شکل «گروهی از مسلمانان» به کار رود.
همچنین آوردن دو کلمة متضاد «ابتدا و بعد» در کنار هم  « :ابتـدا بعـد از رجـوع بـه
آرای مفسران( »...ص ،227سطر )17از دیگر مواردی است که ن ر کتاب را تضـعیف کـرده
است.
 .5اطناب در متن .درازنویسی در متن ،همچـون بـه کـار بـردن کلمـات هـممعنـا ،در
موارد متعددی از مـتن دیـده مـیشـود؛ مـواردی م ـل« :ضـروری و الزم» (ص ،29سـطر)9؛
«محال و ناممکن» (ص ، 81سطر)15؛ «ضروری و واجب» (ص ، 82سطر)16؛ «م ل و مانند»
(ص ،85سطر)7؛ «محال و غیرممکن» (ص ،91سطر 19و ص ،92سطر)13؛ «شرعی و دینی»
(ص ،112سطر.)4
همچنین ،آوردن جمالت غیر ضرور و طوالنیکننـدة مـتن کـه در صـورت حـذف،
هــی خللــی در معنــای آن وارد نمــیکنــد« :بــرای ترجمــههــای قــرآن انــواع متنــوعتــری را
برشمردهاند .در طول تاری  ،قرآن کریم ترجمههای گوناگونی را به خود دیده که میتـوان
آنها را بـه هفـت دسته تقسیم کرد( ».ص ، 80سطر22ـ)23؛ ایـن فـراز متشـکل از دو جملـة
همسان است که با حذف هر کدام از آنها ،در معنای عبارت تغییری ایجاد نمیشود« :برای
ترجمههای قرآن انواع متنوعتری را برشمردهاند که میتوان آنها را بـه هفـت دسـته تقسـیم
کرد».یا «در طول تاری  ،قرآن کریم ترجمههای گوناگونی را بـه خـود دیـده کـه مـیتـوان
آنها را به هفت دسته تقسیم کرد».
بنابراین ،از آنجا که کارآمدی اثر علمی ،بهخصوص کتـاب ،غیـر از توانـایی علمـی
نویسنده ،به مجموعهای از عوامل دیگر وابسته است ،چه بسا بیتوجهی یا کمتوجهی بـه آن
عوامل ،ارزش اثر را با ضعف مواجه سازد؛ از جمله ،ناشر و ویراستار اثـر .ناشـر ،مسـئول بـه
ثمر رساندن اثر نویسـنده ،در ایـن خصـوص بایـد دقـت کـافی بـه عمـل آورد؛ از جملـه در
انتخاب ویراستار علمی و ادبی اثر ،زیرا «ویراستار خوب قادر است پیام پدیدآور را پیراسـته
و آراسته سازد و با شفافیت و کیفیتی بسیار بهتر از خود نویسـنده ،در اختیـار مخاطـب قـرار
دهد( ».منصوریان)10 :1392 ،؛ در کتاب مورد بحث ،بازنگری در ویراسـتاری ضـروری بـه
نظر میرسد.
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محتوای کتاب
محتوای هر اثر علمی ،مهمترین بخـش آن را تشـکیل مـیدهـد؛ یعنـی وسـیلهای بـرای نیـل
نویسنده به هدف خود از نگارش .لذا ،برای تحقق ایـن مهـم ،چگـونگی گـزینش دادههـا و
سازماندهی محتوای اثر از ابعاد مختلف مورد توجه قرار میگیرد که در کتاب مورد بحـث،
اینگونه به محک نقد گذاشته میشود:
 .1انسجا و نظم منطقی در چینش و ارائة مطالب

ـ در فصل اول کتاب ،به کلیـات و مبحـث معناشناسـی پرداختـه شـده اسـت و ادامـة
همان مباحث ،مجدداً و به صورت مقدمهای در ابتدای فصل سوم مطرح شده است و همـین
امر ،بیانسجامی در تنظیم فصول را نشان میدهد؛ لذا بهتر آن بود که برای حفـم انسـجام و
رعایــت نظــم منطقــی در ارائــة مباحــث ،بحــث انــواع ترجمــة قــرآن و تعــاریف مربــوط بــه
ترجمههای تحتاللفظی و معنوی در ادامة مباحث فصل اول مطرح میشد تا جای خالی آن
و نیاز به طرح مجدد آن در فصل سوم کتاب ضرورت مییافت.
ـ در فهرست مطالب (ص 5ـ )7و فصل چهارم ،عنوان ضرورت ترجمة قرآن و شبهات
مخالفین آمده است و در ذیل آن ،دالیل ضرورت ترجمه قرآن کریم ،به شش مورد اشـاره
شده که در حقیقت دالیل موافقین ترجمة قرآن است .اما شبهات و دالیل مخـالفین ترجمـة
قرآن در این عنوان دیده نمیشود و این مسـئله نیـز مخـل یکنـواختی و انسـجام در فهرسـت
مطالب خواهد بود .پیشنهاد میشود که عنوان این فصل به«دالیل موافقین و مخالفین ترجمـة
قرآن کریم»تغییر یابد؛ چرا که دالیل ضرورت ترجمه ،دالیل مورد اسـتناد مـوافقین بـوده و
بهکار بردن عنوان دالیل ضرورت ،شائبة کلیت و مورد اتفاق بودن آنرا تداعی میکند.
ـ در فصل دوم ،مبحث ترجمة رسمی ـ هرچند در عنـوان آن ایـراد نگارشـی وجـود
داردـ به معرفی ترجمة تفسیر طبری به عنوان کهنترین و کاملترین ترجمة فارسی پرداختـه
است؛ با وجود این  ،بالفاصله در مبحث کهنترین و کاملترین ترجمههای قـرآن کـریم بـه

زبان فارسی ،دو اثر کشفاالسرار و عدةاالبرار و رو

الجنان و روحالجنان را مطرح کـرده

که حاکی از بینظمی و ناانسجامی در ارائة مطالب است .در ادامه ،علیرغم اینکـه موضـوع
اصلی بحث ،ترجمة فارسی کشفاالسرار و عدةاالبرار است ،بیشتر تفسـیر و شـیوة تفسـیری
مفسّ ر مورد توجه و معرفی قرار گرفته و در کنار آن نیـز بـه مباحـث مربـوط بـه ترجمـه ،بـه
صورت کلی و نه خاص ،اشاراتی شده است؛ درمورد تفسیر رو الجنان و روحالجنـان نیـز
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به همین شیوه عمل شده است .برای رفع این نق و ضعف ،بهتر است مطالب مربوط به بُعد
تفسیری اثر حذف شود تا هم کیفیت ترجمة مطالب بیشتر دیـده شـود و هـم از اطنـاب غیـر
ضرور آن اجتناب شده باشد.
ـ در فصل پنجم ،ذیل عنوان «پیش فـر فرهنگـی و توجـه بـه معنـای واژگـان غیـر
عربی» ،بند «ب ـ لزوم توجه و جایگاه واژگان پارسی در ترجمة قرآن کریم» گنجانده شده
است؛ حال آنکه بند الف آن ذکر نشده است.
 .2منابع مورد استناد

در خصوص منابع کتاب (ص  ،)237نویسنده ضمن توجه به آثار درون موضـوعی متنـوع و
بااهمیت و همچنین مراجعه به ترجمههای متعدد از قرآن کریم ،استفاده از منابع نویسـندگان
صاحبنظر در حوزة ترجمه را نیز در دستور کار قرار داده است؛ از جمله آثار صـفارزاده،1
رضاییاصفهانی ،2آربری ،3حلبک ،4نایدا 5و صلحجـو 6کـه بـا توجـه بـه موضـوع و هـدف
کتاب ،در حد مقبول است.
 .3استنادات و ارجاعدهی در متن

استناد به سخنان و نظرات دیگران ،چه در محاورات روزانه و چـه در نگـارش آثـار علمـی،
بیانگر این است که اندیشه و نظر دیگران یاریگر و مکمل اندیشة ماست؛ لـذا آنچـه در ایـن
زمینــه اهمیــت دارد ،تفکیــک نظــر خــود از اندیشــه و نظــر دیگــران اســت .اصــول اســتناد و
ارجاعدهی در آثار علمی ـ پژوهشی ،معموالً اینگونه است کـه جمـالت و عبـارات اسـتناد
دادهشده به آنها ،داخل گیومه قرار گیرد و از سخن نویسنده تفکیک شود؛ اما مـواردی در
این اثر یافت میشود که این اصول رعایـت نشـده و درنتیجـه ،نویسـنده رویـة یکنـواختی را
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طاهره صفارزاده ،1389 ،اصول و مبانی ترجمه ،تهران :پارس کتاب
محمدعلی رضایی اصفهانی ،1386 ،منطق ترجمة قرآن ،تهران :مرکز جهانی علوم اسالمی
محمد آربری ،1383 ،خدمت و خیانت مترجمان قرآن ،ترجمه و تحقیق محمـد رسـول دریـایی ،تهـران:
نشر اندیشة اسالمی.
بوریس حلبک ،پاییز « ،1370علل و عوامل ترجمه» ،ترجمة سید محمدرضـا هاشـمی ،فصـلنامة متـرجم،
سال اول ،شمارة .1
یوجین نایدا ،خرداد و تیر « ،1365نقش مترجم» ،ترجمة سعید باستانی ،مجلة نشر دانش ،شمارة .34
علی صلحجو ،1377 ،گفتمان و ترجمه ،تهران :نشر مرکز.
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اجرا نکرده است .ارجاعـات موجـود در صـفحات  159 ،137 ،37 ،33 ،30و مـوارد متعـدد
دیگر که در جایجای متن مورد نظر وجود دارد ،مواردی از بیتـوجهی بـه اصـول مـذکور
است.
 .4تناسب و جامعیت

همانطور که گفته شد ،بین عنوان انتخابشده برای کتاب با هدف نویسـنده و محتـوای اثـر
تناسب و تطابق وجود ندارد؛ اما از آنجا که هدف نویسنده در سراسر متن و در سیر گزینش
و تنظیم محتوا ،پاس به سؤالهای مربوط به ترجمة قرآن ،اثبات جواز و حتی لـزوم ترجمـة
قرآن کریم ،بیان شرایط ترجمه و مترجم است ،در انتخاب عنوان اثر بـه دلیـل نبـود دقـت و
ظرافت ،خطای سهوی ر داده است و حتی خود نویسنده نیز در گفتوگوهـای حضـوری
صورتگرفته با نگارندة مقالة حاضر بدان اذعان داشته است .لذا چنانچه در نوبت چاپهای
بعد ،عنوان کتاب به «تحلیل انتقادی انگاره ترجمهناپذیری قرآن کریم» تغییر یابد ،تناسـب و
جامعیت موضوعی و محتوایی با اهداف طراحی شدة کتاب تحقق خواهد یافت.
 .5کیفیت و شیوة تحلیل

جنبههای مختلف موضوع مورد بحث در این کتاب دیده شـده و ضـمن طـرح ،بـه ابهامـات
احتمالی آن پاس داده شده است؛ با این حال ،از خطای در گزینش مطالب و تحلیل دادهها
نیز مصون نمانده است که به شرح ذیل میآید:
الف) بیدقتی در گزینش و تنقیح مطالب
در فصل دوم که به رسالت معرفی ترجمههای فارسی و غیر فارسی از قرآن اختصاص دارد،
چنـد ایـراد محتوایی مربوط به بنـد 2ـ1ـ( 2ص 36ـ )45بــه نـام «کهـنتـرین و کامـلتــرین
ترجمههای قرآن کریم به زبان فارسی» یافت میشود .اولین ایراد آن ،در انتخاب و گـزینش
این دسته از ترجمههاست؛ بدین معنـا کـه علـیرغـم تعـدد در ترجمـههـای کهـن فارسـی و
انتخاب عنوان «کهنترین و کاملترین ترجمههای قرآن کریم بـه زبـان فارسـی» بـرای ایـن
قسمت ،فقط به ذکر دو ترجمه بسنده شده است؛ گویا ترجمههای کهن فارسی ،منحصـر بـه

دو تفســیر کشــفاالســرار و عــدةاالبــرار و رو الجنــان و روحالجنــان فــی تفســیر القــرآن
میشود؛ حال آنکه میتوان ترجمههای دیگری را در این قسمت فهرسـت نمـود کـه هـم از
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کهنترین ترجمههای فارسی محسوب میشوند و هم جزو ترجمههـای منحصـر بـه فـرد بـه
شمار میآیند؛ از آن جمله است ترجمه و تفسیر تاجالتراجم فیتفسیر القرآن ،اثر ابـوالمظفر
شاهفور بن طاهر بن محمد ،که «با توجه به نق ها و نارساییهایى که ترجمههـاى قـرآن تـا
عصر وى داشت ،تحوّلى در کار ترجمه پدید آورد .وى کوشید تا گذشته از یافتن کلمـات
کاملتر و رساتر و دقیقتر ،با ترجمة عرفى بهتر به ترجمة معنایى و تفسیرى آیـات ب ـردازد».
(بیآزار شیرازی)152 :1376 ،؛ ترجمه و تفسیر سورآبادی ،اثـر ابوبکرعتیـق محمـد هـروی
نیشابوری ،از دیگر ترجمه های کهن فارسی است که در وصف آن آمده اسـت« :فـیوثاقـة
التحریر و عذوبة التقریر و دقة النظر من غیر نظیر» (ایـازی)488 :1373 ،؛ همچنـین ترجمـه و
تفسیر بصائر یمینی از معینالدین محمد بن محمود نیشابوری؛ «ن ر بصـائر کـه اساسـاً ترجمـة
منابع عربى است ،روى هم رفته روان و فارسى درسـت اسـت( ».آذرنـوش .)216 :1375 ،از
دیگر ترجمههای مورد توجه قرارنگرفته ،میتوان از ترجمـه و تفسـیر نسـفی ،اثـر ابـوحف
نجمالدین عمر نسفی ،مفسر و مور قرن پنجم هجری و ترجمة قـرآن ری ،اثـر ابـوعلی بـن
حسن بن محمد بن حسن خطیب ،نام برد کـه بـه لحـاظ زیبـایی ن ـر ،روانـی مـتن ،دقـت در
انتخاب واژگان ،انطباق با دستور زبان فارسـی و سـاختار کلمـات ،از ترجمـههـای برگزیـدة
سدههای پنجم و ششم هجری هستند (ر.ک :.کوشا45 :1393 ،ـ.)50
ـ در فصل سوم (ص 97ـ ،)107یازده شرط به عنوان شرایط الزم برای ترجمة قـرآن
کریم بررسی شده است .بعد از آن ،در سرفصل «مشـکالت ترجمـة قـرآن» ،اولـین مـورد از
مشکالت ،به «دشواری کسب شرایط ترجمه» یعنی شرایط یازدهگانـة قبـل اختصـاص یافتـه
است .اما در شرح آن ،صرفاً به دشواری زبان و عدم امکان تسلط کامل مترجم در آن واحد
به دو زبان اشاره داشته است؛ حال آنکه ایـن مـورد بـا شـرط یـازدهم از شـرایط یـازدهگانـة
ترجمه ،یعنی «تسلط مترجم و داشتن دانش زبانی کافی» سازگار است و نه با همة آنها.
نویسنده ،در فصل چهارم ،با عنوان ضرورت ترجمة قرآن کریم و شبهات مخـالفین،
دالیلی به این شرح برای این ضرورت مطرح کرده است« :جهانی و جاودانی بـودن دعـوت
خاتماالنبیاء(ص) ،ک رت ترجمههای غلط و مترجمین مغر  ،سیرة علما ،عقال و متفکرین،
محاسبة امّتها پس از استماع و فهم آیات قرآن کـریم ،منـع ترجمـه قـرآن کـریم :تکلیـف
ماالیـطاق و واجب نشدن فراگیری زبان عربی» (مروتی116 :1394 ،ـ .)133اما از آنجـا کـه
موضوع کتاب ،جواز یا نبود ترجمة قرآن ،قابلیت ترجمة قرآن و قابلیت نداشتن آن و یـا بـه
عبارت کلیتر ،ترجمة قرآن در آغاز راه فهم آن و پس از مرتبة نزول آن است ،دلیـل دوم،
یعنی ک رت ترجمههـای غلـط و مترجمـان مغـر  ،بـا سـایر دالیـل مطـرحشـده بـه عنـوان
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ضرورت ترجمه ،تناسب و همخوانی ندارد؛ زیرا این دلیل مربوط به لزوم انجام ترجمـههـای
جدید از قرآن به دلیل ضعف در ترجمههای گذشته و غر در مترجمان ماقبـل اسـت؛ امـا
سایر گزینه ها ،ضرورت ترجمه در سـرآغاز دعـوت بـه فهـم آیـات قـرآن کـریم را مطـرح
مینمایند.
ب) فاصله گرفتن از اسلوب علمی
عالوه بر گزینش نادرست دلیل «ک رت ترجمههـای غلـط و متـرجمین مغـر » ،بـه عنـوان
یکی از دالیل ضرورت ترجمة قرآن کریم در کنار سایر دالیل و نبود تناسب موضـوعی بـا

آنها ،دو پاراگراف پایانی توضیح و تبیین آن نیز هـم در نـوع مطالـب و هـم در شـیوة بیـان
آنها ،صبغة احساسی و شعاری به خـود گرفتـه و از اسـلوب و سرشـت علمـی خـود فاصـله
گرفته است.
ج) ضد و نقیض بود مطالب
نویسنده در فصل سوم (صفحة  )103و در ذیل بحث «صریح و گویا بـودن ترجمـة آیـات»،
به عنوان یکی از شرایط الزم برای ترجمة قرآن کریم ،معتقد است که« :ترجمة آیات قـرآن

کریم باید کامالً صحیح ،گویا ،رسا و برای ناآشنایان به زبان عربی ،قابل فهم و درک باشد؛
به طوری که خالصهای از تفسیر آیه به شمار آید و این کیفیت ،با اضـافه نمـودن کلمـات و
جمالت توضیحی در داخل کمانـک و یـا سـایر عالئـم نگارشـی متـداول در زبـان مقصـد،
امکانپذیر است» .اما در جای دیگر از کتاب (صفحة  )195بر این عقیده اسـت کـه اگـر در
متن اصلی قرآن کریم برای خوانندة عربزبان ابهامی وجود دارد ،باید بـه گونـهای ترجمـه
شود که همان ابهام برای خوانندة ترجمه به زبان مقصد باقی بماند« :ترجمه قرآن میبایسـت
براساس دقایق بالغی و نحوی و سبک ویژه قرآن صورت گیـرد و بـه مخاطـب اجـازه داده
شود تا همانطور که یک عربزبان در خوانش متن احیاناً با ابهامـات و تعلیـقهـایی مواجـه
میشود ،خوانندة ترجمة قرآن نیز این مسائل را تجربه نماید و ضرورتی ندارد کـه همـهچیـز
برای او ،آشکار و تبیین گردد؛ بلکه این نکات ابهـام و سـؤال را مـیبایسـت در علـم تفسـیر
جستوجو نمود».
با توجه به اینکه تفسیر عبارت است از روشن سـاختن مفهـوم آیـات و رفـع ابهـام از
چهره آن ،ایشان در نظر اول بر این باورند که به واسطة ترجمـه ،همچـون تفسـیر ،بایسـتی از
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چهرة آیات قرآن کریم رفع ابهام شود؛ این عقیده از آنجا نشئت میگیـرد کـه نویسـنده نیـز
همچون بسیاری دیگر ،ترجمة معنوی و تفسـیری از قـرآن کـریم را بهتـرین نـوع ترجمـهای
دانسته است که میتواند انجام گیرد« .در ترجمة تفسیری ،بیشتر منظور برگردانـدن معـانی و
مقاصد قرآنی است که تا حد مقدور ،مراد و مقصد الهی در تربیت بشـری بـه همـه زبـانهـا
منتشر گردد» (رامیار)651 :1369 ،؛ اما در نظر دوم خود ،به دلیل رد نقـش پـیشفـر هـا و
ممنوعیت به کارگیری آن در ترجمـة قـرآن کـریم ،نظـر اول خـود را نقـض نمـوده اسـت.
صرفنظر از درستی یا نادرستی نقش پیشفر ها در ترجمة قرآن کریم ،هدف از ترجمه،
آسانسازی فهم قرآن برای مخاطبان آن است؛ اگر قرار باشد غوامض آیات به همان سـبک
زبان مبدو ترجمه شود ،این هدف محقق نخواهد شد ـ به عبارت دیگر ،فهم قرآن بـرای غیـر
عربزبانان ،منوط به ترجمة آن است و ترجمه« ،خود نـوعی تفسـیر و بازگشـایی معـانی آن
تلقی میشود» (عقیقیبخشایشی)78 :1387 ،؛ لذا چنانچه ترجمه حامل غوامض و مشـکالت
ن اصلی قرآن باشد ،چنین نتیجهای بر آن مترتب نخواهد شد.
در فصل پنجم (صفحة  ،)215ذیل عنوان «منع قرائت ترجمـة سـوره فاتحـه در نمـاز»
بعد از بیان نظر علمای شیعه به عنوان قائلین به منع جواز قرائت ترجمة فاتحـه در نمـاز آمـده
است که« :مذاهب دیگر نیز در منع قرائت ترجمة سورة فاتحه در نماز ،اتفاق نظر دارنـد .در
این مجال به اختصار به نظرات برخی از آنها اشاره میکنیم »... :ایشان درمـورد دوم از ایـن
مذاهب که به گفتة خود ،قائل به منع جواز قرائت ترجمة فاتحه در نمـاز هسـتند ،بـه مـذهب
حنفی اشاره کرده اسـت؛ امـا توضـیح مربـوط بـه آن ،مخـالف ادعـای پیشـین ایشـان اسـت
(صفحة « :)217ابوحنیفه ،قرائت سوره فاتحه را به زبان فارسی برای کسی که عربی بداند یـا
نداند جایز میداند».

هدف و نتیجة کتاب
یکی از معیارهـای سـنجش ارزش و کارآمـدی یـک کتـاب ،هدفمنـدی و میـزان دسـتیابی
نویسنده آن به هدف یا اهداف مورد نظرخود اسـت؛ بنـابراین ،در بررسـی یـک اثـر علمـی
میتوان این سؤالها را مطرح کرد که :آیا نویسنده در سیر نگارش کتاب ،هدف خاصـی را
دنبال کرده است؟ در این صورت ،نویسنده تا چه اندازه به هدف خود نزدیک شـده اسـت؟
آیا در پایان اثر ،به هدف مورد نظر یا سرانجام مقبولی رسـیده اسـت؟ و سـؤالهـایی از ایـن
قبیل که میزان هدفمندی اثر و نویسندة اثر را به تصویر میکشد.
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هدف کلی و اساسی کتاب تحلیل انتقادی انگاره ترجمة قرآن کریم ،در مقدمـة آن
(صفحة  )10و بهصراحت ،تحت عنوان «پاس مستند و مستدل به تمـامی سـؤالهـای مـرتبط
با ترجمة قرآن کریم» ،بیـان و هـدف نویسـنده در مسـئلة پـژوهش نمایـان شـده اسـت .لـذا
مهمترین شاخ

کارآمدی آثار علمی که همان هدفمند بودن آن است ،در اثر مـورد نظـر

وجود دارد :از یکسو موضوع آن به درستی انتخاب شده است؛ زیرا مسئلة ترجمة قرآن بـه
دلیل اهمیت و جایگاه آن در انتقال پیام الهی به همـة نفـوس بشـری ،یکـی از مباحـث مهـم
حوزه مطالعـات قرآنـی از گذشـته تـا بـه حـال بـه شـمار مـیآیـد کـه محـل اخـتالف آراءِ
صاحبنظران در کم و کیف آن نیز بوده است و از سوی دیگر ،ضمن طرح مجموعـهای از
سؤالهای توصیفی ،به هدف آن نیز تصریح شده اسـت؛ امـا بـرای سـنجش میـزان دسـتیابی
نویسندة کتاب به هدف مذکور ،یعنی پاسخگویی مستند و مستدل به سـؤالهـای مربـوط بـه
ترجمة قرآن کریم ،بررسی مجموعهای از معیارهای سنجش ضروری است:
 .1ترتیب منطقی هم در چینش فصول کتاب و هم در مطالب هـر فصـل بـه صـورت
مجزا ،در دستیابی نویسنده به هدف تأثیرگذار است .در راستای هـدفی کـه نویسـنده کتـاب
دارد ،انتخــاب و ترتیــب فصــول کتــاب مقبــول اســت؛ فصــول اول ،دوم و ســوم کتــاب ،در
حقیقت مقدمه و پیشنیازهای مفهومی بحث را تشکیل مـیدهنـد و سـ س بـه مسـائل محـل
اختالف و دارای ابهام درمورد ترجمة قرآن کریم و همچنین پاس بـه آنهـا پرداختـه شـده
است .اما در خصوص محتوای خود فصول بـه صـورت مجـزا  ،گاهـاً ترتیـب منطقـی دارای
خدشه میشود که در بخش مربوط به انسجام و نظم منطقی محتوا به آن پرداخته شد.
 .2از دیگر عوامل مؤثر در تحقق هدف نویسنده ،تداوم روش تحقیـق و نگـارش آن
است .این اثر سرشتی پژوهشی داشـته ،بـه دنبـال پاسـخگویی بـه مجموعـهای از سـؤالهـای
مربوط به موضوع ترجمة قرآن کریم است؛ لذا میطلبد که بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف،
ماهیت علمی و پژوهشی آن در طول دورة تدوین و نگارش و در کل اثر محفوظ بماند .امـا
همانطور که پیشتر آمـد  ،فهرسـت مطالـب و همچنـین محتـوای فصـول آن جـز در فصـل
چهارم ،در حد یک اثر پژوهشی و مسئلة محور تنظـیم و تـدوین نشـده اسـت .امـا بـا اینکـه
کتاب صبغة انتقادی داشته ،در نقد دیدگاههای مختلـف و بـه ویـژه در مبحـث ترجمـههـای
مختلف از قرآن کریم ،بدون تعصب علمی و مذهبی ،به طـرح نظـرات مختلـف و گـزینش
دیدگاههای درست پرداخته است و این خود از ویژگیهای کتاب به شمار میآید.
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بحث و نتیجهگیری
از شیوههای کارآمد کردن یک اثر علمی ،نقد و بررسی و بیان نقـاط ضـعف و قـوت آن از
جنبههای گوناگون است .در این پـژوهش تـالش شـد بـا نگـاه علمـی و بـه دور از هرگونـه
تعصب ،کتاب تحلیل انتقادی انگاره ترجمة قـرآن کـریم (مروتـی )1394 ،مـورد بررسـی و
مطالعة نقادانه قرار گیرد .این کتاب اثری است که با هدف طرح سؤالهـا و بیـان ابهـامهـای
مربوط به حوزة ترجمة قرآن کریم و پاسـخگویی مسـتند بـه آن سـؤالهـا و برطـرف شـدن
ابهامات نگارش یافته است؛ لذا در نوع خود اثری حائز اهمیت بوده ،تـالش نویسـندة آن در
انتخاب موضوع و گزینش و تحلیل دادهها شایستة تقدیر است .با این حال ،با مطالعـه و نقـد
اثر ،صرف نظـر از اهمیـت موضـوع کتـاب و دغدغـة ارزشـمند نویسـنده و همچنـین غنـای
مطالب آن برای استفادة جامعة علمـی و قرآنـی ،برخـی ایـرادات شـکلی و محتـوایی آن را
آشـکار ســاخت کـه بــه منظـور کارآمــدی و غنــای بیشـتر مطالــب ،تجدیـد نظــر و رفــع آن
اشکاالت الزم به نظـر مـیرسـد .مجموعـة ایـن اشـکاالت و نقـاط ضـعف در قالـب قواعـد
نگارشی ،اشتباهات نوشتاری ،اصول نقطهگـذاری و سـجاوندی و مهـمتـر از همـه ،مباحـث
مربوط به درونمایه و گوهر متن مطرح میشود که باید در تجدید نظـر و چـاپهـای بعـدی
اثر مورد توجه قرار گیرد .از جمله مهمترین ایرادات محتوایی عبارت است از :نبود انسـجام
و نظم منطقی در چینش و ارائة مطالب در چند مورد ،بیدقتی در گـزینش و تنقـیح مطالـب
در چند جای کتاب و همچنین ضد و نقیض بودن برخی از مطالب کتـاب؛ بـه ایـن معنـا کـه
نویسنده در یک جای کتاب نظری را مطرح کرده که در جای دیگر آن را رد نموده است.
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