
 
 
 
 
 
 

  

   میبر ترجمه قرآن کر یمذهب يهافرضپیش ریتأث یبررس
  

   سهراب مروتی

  مینا یعقوبی 
  

  17/1/1392: دریافتتاریخ 

  18/4/1392تاریخ تأیید: 
  

  چکیده: 

ي مذهبی و عقیدتی، از هافرضپیشي فکري و از جمله آنها هادانستهپیش

ي معنایی های در الیهروند که به صورت نامرئمیآفات عمل فهم به شمار 

ترجمه نفوذ کرده و خود را در هیئت حقیقت به مخاطب معرفی 

نمایند. در صورتی که همه مذاهب و فرق اعتقادي اسالمی بخواهند قرآن را می

آید. میپدید  هاي خود، ترجمه نمایند، اختالف در ترجمههافرضپیشبر پایه 

ین مسئله، با بررسی سه نمونه در این پژوهش سعی شده است تا ضمن تحلیل ا

از دیدگاه سه » وضو«و » امامت«، »عدل الهی« از آیات قرآن کریم در باب

میبدي، شاه ولی اهللا دهلوي و نجم  رشیدالدینمترجم اهل سنت یعنی ابوالفضل 

مکارم اهللا آیتالدین محمد نسفی و سه ترجمه معاصر شیعه یعنی ترجمه 

اي و ترجمه فوالدوند، چگونگی تأثیر گذاري شیرازي، ترجمه مهدي الهی قمشه

ي عقیدتی بر ترجمه قرآن کریم تبیین گردد. نتیجه به دست آمده هافرضپیش

مذکور ي هابه وضوح رنگ اعتقادي ترجمه هافرضپیشدهد که این مینشان 

 .نمایندمیرا تعیین و آشکار 

  

، عدل الهی، ترجمه قرآني مذهبی، هرمنوتیک، هافرضپیش: ها کلیدواژه

  .، آیه وضوآیه والیت

                                                 
  (نویسنده مسوول) دانشگاه ایالم  اریدانشsohrab_morovati@yahoo.com. 
  ایالم. دانشجوي مقطع دکتري دانشگاهyaghoobi.mina@gmail.com.  
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  مقدمه:

ي فکري وي هافرضپیشتوجه به نقش مترجم و تأثیر 

در ترجمه قرآن کریم، از نتایج گسترش مباحث 

ي هاهرمنوتیک در میان اندیشمندان اسالمی، در دهه

گردد. در هرمنوتیک فلسفی است که میاخیر محسوب 

ست و در هر ذهنیت و داوري مفسر، شرط حصول فهم ا

ي مفسر دخالت دارد؛ از هادانستهپیشدریافتی ناچاراً 

  ي مختلف از متن به وجود هااین رو امکان برداشت

). با این وجود، 300و 248 : ش1383(واعظی،  آیدمی

در نظریات فهم شناسانه اسالمی که به هرمنوتیک مدرن 

است، ضوابط و شرایط خاصی براي مترجم تر نزدیک

م در نظر گرفته شده است مانند تسلط به زبان قرآن کری

مبداء، تسلط به زبان مقصد، رعایت امانت داري و 

ین و ترمطلوب ).54: ش1384 رضایی اصفهانی،...(

ین نوع ترجمه قرآن کریم نیز که امکان انتقال تررایج

حداکثر معناي این متن الهی را دارد، ترجمه محتوایی 

مه تحت اللفظی و آزاد قرار دانسته شده که در مقابل ترج

آنچه در ترجمه معنایی اهمیت نخست دارد پیام گیرد. می

به  .و محتواي متن مبدأ و ساختارهاي زبان مقصد است

از نظر معنایی معموالً میان متن مقصد و  عبارت دیگر

متن مبدأ تعادل وجود دارد، اما از نظر زبانی بویژه دقایق 

نحوي، تعادل کامل و  رفی و بالغی و: و ظرایف لفظی

. و این امر به سبب اعجاز بیانی قرآن کافی برقرار نیست

  سازد.میکریم است که بازآفرینی آن را غیر ممکن 

اما همین خصوصیت منحصر به فرد قرآن و سبک 

  ویژه آن در بیان معانی است که مترجم را ناگزیر 

 صورت خودآگاه یاسازد تا براي انتقال پیام الهی، به می

یش در امر ترجمه بهره گیرد. هاتهدانساز پیش ناخودآگاه

عبارت است از آنچه در آغاز هر پژوهش، فرض  پیش«

برهان یا بحثى، بدیهی و پذیرفته شده تلقى  ۀاقام

گردد. نگرش به هستى، انسان، دانش و دیگر  مى

فرضهایى هستند که  تمایالت متافیزیکى، از جمله پیش

هشی، سمت و سوي موضوعات قبل از ورود به هر پژو

 (حیدري، »کنند ىو مسائل مورد پژوهش را تعیین م

  ي ترجمه قرآن کریم را هافرضپیش). 1: ش1390

  از آن را : یک دسته تقسیم کرد دو دستهبه توان می

یی هستند که فهم و انتقال معنا هافرضپیشتوان می

وع ، ممکن نخواهد بود. به این نهابدون در نظر گرفتن آن

شود و دسته دیگر میگفته » مبانی ترجمه« هافرضپیش

یی هستند که فهم معنا موکول به در نظر هافرضپیش

را کنار  هاتوان به راحتی آنمینیست و  هاگرفتن آن

  ).55: ش1384(رضایی اصفهانی،  گذاشت

فرض در این پژوهش، دسته دوم مراد از پیش

عنوان مراد ي فکري خاصی را به هااست که جهت گیري

دهد و او را از تجربه میخداوند به خواننده متن انتقال 

سازد. تعدد وتنوع میارتباط با معناي اولیه متن محروم 

ي کالمی، فقهی، هابسیار است؛ گرایش هافرضپیشاین 

  روند.می.. از این قبیل به شمار طبیعی، اعتقادي و .

ر موضوع این پژوهش بررسی مورد اخیر یعنی تأثی

  ي اعتقادي و مذهبی بر ترجمه قرآن کریم هاگرایش

ترین و در ي مذهبی از ابتداییهاباشد زیرا گرایشمی

گیریهاي هر متدینی به ترین جهتعین حال حساس

روند که مسیر فکري و عملی وي را در حد میشمار 

نمایند. اعتقاد مییش، تعیین هاو پایبندي هامیزان آگاهی

ت بخش بودن تعالیم یک مکتب و به حقانیت و نجا

اعتقاد به مستند بودن این معارف به آیات الهی، در کنار 

احساس مسئولیت نسبت به هدایت مخاطبان عام ترجمه 

و اهتمام به اقناع مخاطبان خاص، از جمله مبانی و 

ي هاجمهي خودآگاه یا ناخودآگاه ترهافرضپیش

  روند.میعقیدتی به شمار 

ي عقیدتی در ترجمه هااز گرایش رو پرهیزاز این

ز اهمیت ویژه اي برخوردار است: قرآن، به دالیل زیر ا
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ي قرآن، به جاي استفاده از آن براي هاوحدت ترجمه .1

اثبات حقانیت مذهب خود و دامن زدن به اختالفات، 

و  تواند یکی از راهکارهاي بسیار مهم در ایجاد تفاهممی

  وحدت در میان مسلمانان باشد.

وحدت رویه در ترجمه قرآن کریم و اجتناب از  . 2

ي فکري و عقیدتی، در فرایند تبلیغ اسالم هافرضپیش

نیز آثار و برکات بیشتري خواهد داشت. زیرا این 

 انددهد که آنچه فهمیدهمیاطمینان را به مخاطبان خود 

 باشد.میمطابق با متن قرآن و فهم همگانی از کالم الهی 

گذاري أثیرمسئله و شناخت چگونگی تطرح این  .3

تواند میي قرآن کریم، هامعارف عقیدتی بر ترجمه

ي علمی هامحققان و مترجمان را به منظور تدبیر راهکار

و عملی به تالش و تأمل وادارد. از این رو به بررسی 

ي دو هادر ترجمهها چند نمونه از این تأثیرگذاري

  خت.مکتب شیعه و اهل سنت خواهیم پردا

  تحلیل مسئله:

اختالفات مهم و اساسی فرق اسالمی، یا بر سر اصول 

باشد. از این رو به منظور میاعتقادي و یا احکام عملی 

ي اعتقادي  هاروشن شدن این مسئله که آیا گرایش

مترجم در ترجمه تأثیرگذار است یا خیر؟ یک آیه از 

اي به منزله شاخه» عدل الهی«باط با قرآن کریم در ارت

به » امامت«از مباحث خداشناسی و یک آیه در رابطه با 

عنوان فرعی بر مسئله نبوت  و در نهایت آیه اي درباره 

که از موضوعات احکام عملی محسوب » وضو«کیفیت 

گردد را انتخاب نموده و از دیدگاه سه مترجم شناخته می

شده اهل سنت یعنی؛ ابوالفضل رشیدالدین میبدي، شاه 

ترجمه الدین محمد نسفی و سه نجم دهلوي واهللا ولی

اهللا مکارم شیرازي، ترجمه معاصر شیعه یعنی ترجمه آیت

، و ترجمه فوالدوند، مورد بررسی ايقمشهمهدي الهی 

هاي آنها تحلیل تطبیقی و ترجمه قرار خواهد گرفت

  . خواهد شد

از مواضع اصلی اختالف شیعه و   عدل الهی:. 1

اي  ه گونهباشد، بمیت خداوند سنی، بحث بر سر عدال

آورد. میکه شیعه آن را از اصول اعتقادات خود به شمار 

یکی از بسترهاي پیدایش بحث عدل الهی آیات موهم 

جبر است. زیرا با وجود اعتقاد به اجبار انسان، مجازات 

گردد! از این رو به میو عقاب الهی نوعی ظلم محسوب 

شود تا تفاوت میته بررسی یکی از این آیات پرداخ

عملکرد مترجمان شیعه و سنی را در این باب تبیین 

  نماییم.

 ما و« هار سوره ابراهیم(ع) آمده است:در آیه چ

 منْ اللَّه فَیضلُّ لَهم لیبینَ قَومه بِلسانِ إِالَّ رسولٍ منْ أَرسلْنا

شاءی دي وهنْ یم شاءی و وزیزُ هالْع کیم4/ابراهیم( »الْح(  

 پیامبرى هیچ ما اهللا مکارم شیرازي:ترجمه آیت -

 براى) را حقایق( تا نفرستادیم قومش، زبان به جز را،

 و( بخواهد را کس هر خدا سپس سازد آشکار آنها

 شایسته و( بخواهد را کس هر و گمراه،) بداند مستحق

رم مکا( است حکیم و توانا او و کند مى هدایت) بداند

  .)1/255: ش1373 شیرازي،

 میان در رسولى هیچ ما و :ايقمشهترجمه الهی  -

 و معارف( آنها بر تا قوم آن زبان به مگر نفرستادیم قومى

 به خواهد را که هر خدا گاه آن کند، بیان) را الهى احکام

 هدایت مقام به خواهد را که هر و گذارد مى وا ضاللت

   استدان مقتدر خداى او و رساند مى

  .)1/255: ش1380، ايقمشه الهی(

 به جز را پیامبرى هیچ ما و ترجمه فوالدوند: -

 بیان آنان براى] را حقایق[ تا نفرستادیم، قومش زبان

 که هر و گذارد مى راه بى بخواهد را که هر خدا پس. کند

 حکیم ارجمند اوست و کند، مى هدایت بخواهد را

  .)1/255: ق1415 فوالدوند،(

 یشاء منْ اللَّه فَیضلُّ«ابل توجه، در عبارت نکته ق

دي وهنْ یم شاءبه معناي روشن  نهفته است.» ی :يده
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شود: براي تو میکه گفته  باشد. هنگامیمیساخت؛ 

هدایت کردم؛ یعنی براي تو روشن نمودم. هادي، یکی از 

گوید: او کسی میاسماء خداوند متعال است. ابن اثیر 

ه شناخت خویش ه بندگانش را بینا ساخت و راست کا

-356 /15 : ق1414 ،(ابن منظور  را به آنان شناساند

: گوید راغب).  در مقابل هدایت، ضاللت قرار دارد. 354

 »الهدایۀ یضاده و المستقیم الطّریق عن العدول: الضّالل«

 راغب قول نیز نهایه و اقرب و قاموس و صحاح قول

 و باطل و شدن، گم و هالکت، بعضى اینکه و. است

 معناى الزم اینها اند، شمرده ضالل معانى از را فضیحت

: ش1371 (قرشی، باشد انحراف همان که است اولى

به معناي » یضلُّ«توان گفت که می). از این رو 4/192 

  به معناي آگاه » یهدي«کند و میگمراه و منحرف 

   دهد؛ است.میسازد و راه را نشان می

رود که در برگردان میبر همین اساس، انتظار 

فارسی دو واژه مورد نظر، این معانی به تمامه، به 

خواننده منتقل گردد. اما از آنجا که اطالق بی قید و 

شرط هدایت و ضاللت بندگان به خداوند، توهم جبر 

الهی را به دنبال دارد، در هر سه ترجمه شیعی فوق، 

اي این توهم از ساحت  سعی شده است تا به گونه

خداوند متعال زدوده شود. ترجمه اول با افزودن توضیح 

براي » شایستگی«براي گمراه شوندگان و » استحقاق«

مهتدین در داخل کمانک، خواسته است تا خواننده را به 

شروط الزم جهت هدایت و إضالل بندگان توسط 

  خداوند متوجه نماید.

ن هدایت الهی در ترجمه دوم، ضمن مثبت انگاشت

براي هر کدام از بندگان خدا که باشد و تصریح بی قید 

به گونه اي » گذاردمیوا « به آن، با آوردن فعل

دهد و فعل مینامحسوس، ضاللت را به خود بنده نسبت 

کند. در ترجمه آخر نیز میرا عمالً ترجمه ن» یضلُّ«

را تلویحاً هدایت را نعمتی دانسته است که خداوند برخی 

خواهد مینماید. به عبارت دیگر، گویی میاز آن محروم 

، »یضلُّ«از بار منفی فعل» بی راه گذاشتن«با تعبیر 

ي اهل سنت از این آیه نظر هابکاهد. اکنون به ترجمه

  کنیم:می

 منْ أَرسلْنا ما و« میبدي:الدین رشیدترجمه  -

 »قَومه بِلسانِ إِلَّا« اى، فرستاده هیچ نفرستادیم و »رسولٍ

 را ایشان کند پیدا تا »لَهم لیبینَ« او، قوم زبانه ب مگر

 را او اللَّه کند گمراه تا »یشاء منْ اللَّه فَیضلُّ« ،] من پیغام[

 که را او آرد راه با و »یشاء منْ یهدي و« خواهد، که

 و کاونده هر با تاونده اوست و »الْعزِیزُ هو و« خواهد،

  .)5/221: ش1371 میبدي،( هست بهیچ

 مگر را پیغامبر هیچ نفرستادیم وترجمه دهلوي:  -

 سازد گمراه پس ایشان براى کند بیان تا او قوم بزبان

 اوست و خواهد کرا هر نماید راه و خواهد کرا هر خدا

  .)1/548: 1417 دهلوي،( حکمت با غالب

 بهي مبرپیغا هیچ نفرستادیم و ترجمه نسفی: -

 اللَّه فَیضلُّ ایشان بیان بهر از ایشان، زبان به مگر  قومى

 هر تعالى خداى گرداند گمراه یشاء منْ یهدي و یشاء منْ

 هو و خواهد که را آن دهد راست راه و خواهد، کرا

 و خواهد، چه هر در عزیز است وى و الْحکیم الْعزِیزُ

  .)1/481: ش1367 نسفی،( کند چه هر در کار صواب

از آنجا که غالب اهل سنت با نظریه جبر الهی 

ي مورد اشاره نیز هاشود که ترجمهمیمشاهده  موافقند،

بدون هیچ گونه شرح و توضیحی به ترجمه معناي 

 یهدي و یشاء منْ اللَّه فَیضلُّ«ظاهري آیه و دو عبارت 

تواند حاکی از میمر که این ا انداکتفا نموده» یشاء منْ

  تأثیرپذیري آنان از اندیشه مورد بحث باشد.

ترین بستر اعتقادي و تاریخی مهمامامت:  -2

انشعاب مسلمانان به دو گروه شیعه و سنی، اختالف بر 

سر جانشینی پیامبر و به دست آوردن مقام هدایت امت  

باشد. به همین جهت است که شیعه امامت را نماد می
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و یکی از اصول اعتقادي خویش قرار داده هویت خود 

است و براي اثبات عقاید خود در این زمینه، به آیات 

جوید. یکی از این آیات میمتعددي از قرآن کریم استناد 

که به آیه والیت معروف است را از دیدگاه مترجمین 

  دهیم:  میفریقین مورد بررسی قرار 

 الَّذینَ ءامنُواْ الَّذینَ و رسولُه و اللَّه ولیکُم إِنَّما«

 »راکعونَ هم و الزَّکَوةَ یؤْتُونَ و الصلَوةَ یقیمونَ

  )55مائده/(

 و سرپرست مکارم شیرازي:اهللا آیتترجمه  -

ایمان که آنها و او پیامبر و خداست تنها شما، ولى 

 حال رد و دارند، مى برپا را نماز که همانها اند آورده

: ش1373 (مکارم شیرازي، دهند مى زکات رکوع،

1/117.(  

 تنها شما یاور و امر ولى :ايقمشهترجمه الهی  -

 داشته پا به نماز که بود خواهند مؤمنانى و رسول و خدا

 مفسران اتفاق به( دهند مى زکات رکوع حال در فقرا به و

: ش1380 ،ايقمشه(الهی  )است السالم علیه على مراد

1/117.(  

 پیامبر و خدا تنها شما، ولىترجمه فوالدوند:  -

 نماز که کسانى همان: اند آورده ایمان که کسانى و اوست

 (فوالدوند، دهند مى زکات رکوع حال در و دارند مى برپا

  ).1/117: ق1415

آید که میدر تجزیه و ترکیب این آیه، به دست 

از  پیش» واو«از جمله ادات حصر، » انّما«کلمه 

 باشدمی» حالیه«واو عطف و واو آخر نیز » الّذین«

). شیعه با در نظر گرفتن این 6/386: ق1418(صافی، 

به معناي سرپرست و رهبر و » ولّی«نکات و اتّخاذ کلمه 

گیرد که مینیز با استناد به شواهد تاریخی، چنین نتیجه 

 در آیه فوق، در مصداق امام علی» الّذین ءامنوا«ترکیب 

: ش1374 (مکارم شیرازي، شودمیخالصه  السالمیهعل

به همین دلیل است که هر سه ترجمه مذکور،  ). 4/423

، واژه »تنها«ضمن نشان دادن انحصار با آوردن کلمه 

را به معناي سرپرست، رهبر و ولّی امر در نظر » ولّی«

را عطف به ما قبل نموده و بر » الذین ءامنوا«گرفته و 

. حتی انددر اعطاء ذکات تصریح کردهقید حالت رکوع 

با توضیح داخل کمانک، به معناي مورد  ايقمشهمرحوم 

  که در است  در حالیاین ! اندنظر شیعه تصریح نموده

  ي اهل سنت، اینگونه نیست.هاترجمه

 و اللَّه ولیکُم إِنَّماالدین میبدي: ترجمه رشید -

ولُهساللَّه شما همدم و شما یار و کارساز و خداوند ر 

 الَّذینَ مؤمنان، پس و آمنُوا الَّذینَ و وى، رسول و است

 الزَّکاةَ یؤْتُونَ و میدارند، بپاى نماز که آنان الصالةَ یقیمونَ

 پشت ایشان و ،)55( راکعونَ هم و میدهند، مال زکاة و

  ).3/142 : ش1371 ،(میبدي دادگان خم

 شما دوست که نیست این جزترجمه دهلوي:  -

 را نماز میدارند پا بر که مومنانى و او رسول و خداست

 (دهلوي، نمازگزارند پیوسته ایشان و را زکوة میدهند و

  ).1/249: ق1417

 و است تعالى خداى شما دوستترجمه نسفی:  -

 یؤْتُونَ و الصالةَ یقیمونَ الَّذینَ مؤمنان، و وى رسول

 در دهند صدقه و کنند نماز که آنهااند راکعونَ هم و الزَّکاةَ

  ).1/222: ش1367 (نسفی، راکعان ایشانند که حال آن

اختالل در هر کدام از سه نکته نحوي مذکور و 

، ترجمه را از معنا و مصداق »ولّی«معناي لغوي کلمه 

سازد و این گونه وارونه کردن میمورد نظر آن دور 

گردد. زیرا در هیچ میمشاهده  ي فوقهاتعابیر در ترجمه

به وضوح، حصر آیه ترجمه نشده است.  هاکدام از آن

به دوست، همدم و کارساز برگردان » ولّی«همچنین کلمه 

شده و به جز ترجمه آخر، قید حالت از رکوع حذف 

 ایشان«به » و هم راکعون«گردیده و حتی با تحویل 

اقعه ، و»ندنپیوسته نمازگزارا«و » دادگان خم پشت

  .اندتاریخی و در نتیجه مصداق خاص آیه را محو  نموده
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در بسیاري از اختالفات فقهی نیز،  وضو: -3

کنند. در اینجا به میفریقین به آیات قرآن کریم استناد 

  کنیم:میعنوان نمونه به آیه کیفیت وضو اشاره 

 غْسلُوافَا الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

کُموهجو و کُمیدقِ إِلَى أَیرافالْم وا وحسام کُمبِرُؤُس و 

لَکُمجنِ إِلَى أَریب6/مائده»(الْکَع(  

 که کسانى اى مکارم شیرازي:اهللا آیتترجمه  -

 و ورتص: ایستید مى نماز به که هنگامى! اید آورده ایمان

 مفصل تا را پاها و سر و! بشویید آرنج تا را هادست

 (مکارم شیرازي، کنید مسح )پا پشت برآمدگى(

  ).1/108: ش1373

 چون ایمان، اهل اى :ايقمشهترجمه الهی  -

 مرفق تا را دستها و صورت برخیزید نماز براى خواهید

 کنید مسح پا برآمدگى تا را پاها و سر و بشویید) آرنج(

  ).1/108: ش1380 ،ايقمشه(الهی 

 اید، آورده ایمان که کسانى اىوند: ترجمه فوالد -

 را هایتاندست و ورتص: برخیزید نماز ) عزم( به چون

 برآمدگى تا را خودتان پاهاى و سر و بشویید آرنج تا

: ق1415 (فوالدوند، کنید مسح )پا دو هر( پیشین

1/108.(  

 و«مورد اختالف در ترجمه این آیه، در عبارت 

لَکُمجإِلَى أَر یبه است که آیا به فعل نهفت» نِالْکَع

؟ در تفاسیر »أمسحوا«گردد یا به فعل میبر» إغسلوا«

 و«اهل سنت، اغلب وجه اول پذیرفته شده است: 

لَکُمجهو ،أحدهما :وجهان فیه و بالنصب، یقرأ: أَر 

 و وجوهکم فاغسلوا أي األیدي و الوجوه على معطوف

 و خالف بال العربیۀ فی جائز ذلک و أرجلکم و أیدیکم

 و .ذلک تقوي الرّجلین غسل وجوب على الدالۀ السنّۀ

 أقوى، األول و برؤوسکم موضع على معطوف أنه ،الثانی

 »الموضع على العطف من أقوى اللفظ على العطف ألنّ

  ).1/123ج  ،(عکبري، بی تا

فرماید: میطباطبایی در توضیح وجه دوم  اهللاآیت

 که چند هر رءوس کلمه »ؤُسکُمبِرُ امسحوا و« جمله در«

 موضع موضعش ولى است، جر حرف به مجرور ظاهر به

 سر فرماید مى چون( است، »امسحوا« فعل براى مفعول

 نصب رءوس کلمه موضع چون و ،)کنید مسح را خود

 در شود، خوانده نصب به باید نیز »ارجل« کلمه است،

 است واجب وضو در که فهمى مى آیه کالم از نتیجه

 مسح را پا دو و سر و بشویى، را دست دو و صورت

 خودت از که کند نمى هم خطور خاطرت به هرگز و کنى،

 به گردانیم بر را»ارجلکم« کلمه ما است چطور بپرسى

 در خودت زیرا است، آیه اول در که »وجوهکم« کلمه

 بخاطر شستن یعنى آیه اول حکم گویى مى خودت پاسخ

) کردن مسح یعنى( یگرد حکمى شدن فاصله و آمدن

 کالمى نیست حاضر گاه هیچ سلیم طبع آرى شد، بریده

 معنایى چنین بر جز را جل و عز خداى کالم چون بلیغ

  ).5/360 : ش1374 (طباطبایی، »کند حمل

(تفسیر)  آید که مفهوممیاز  مطالب فوق به دست 

این عبارت از دیدگاه اهل سنت، چنین است: و پاهایتان 

دگی آنها بشویید. و از منظر شیعه، چنین را تا برآم

خواهد بود: و پاهایتان را تا برآمدگی آنها مسح کنید. 

» شستن«ي شیعه و هادر ترجمه» مسح پاها«تصریح به 

ي اهل سنت، نشأت گرفته از این اعتقاد هاآنها در ترجمه

ي تفسیر اهل سنت هادر ادامه به برخی از نمونه است.

در هر سه ترجمه به تذکر است شود. الزم میاشاره 

ي عقیدتی در انتقال معناي آیه هافرضپیشفوق، تأثیر 

  شود.میدیده 

 آمنُوا الَّذینَ أَیها یامیبدي: الدین رشیدترجمه  -

 از چون الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذا بگرویدند، که ایشان اى

 ،)کند پر دل و چشم که خوابى( خیزید نماز بر خواب

 دو و أَیدیکُم و بشوئید، خود رویهاى وجوهکُم سلُوافَاغْ

 امسحوا و وارن، دو هر تا الْمرافقِ إِلَى خویش، دست
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کُمکشید، مسح را خویش سرهاى و بِرُؤُس و لَکُمجو أَر 

  ).3/30: ش1371 ) (میبدي،بشوئید( خویش پاى دو

 برخیزید چون مسلمانان اىترجمه دهلوي:  -

 خود هاىدست و را خود روى بشوئید پس نماز وئىبس

 هاىپاي بشوئید و را خود سر کنید مسح و آرنج تا را

  ).1/229: ق1417 (دهلوي، شتالنگ تا را خود

 به که خواهیت چون مؤمنان اىترجمه نسفی:  -

 وجوهکُم فَاغْسلُوا باشیت، محدث شما و برخیزیت، نماز

و کُمیدإِلَى أَی قِالْمآرنجها با دستهاتان و رویهاتان راف 

 مسح سرهاتان از بعض و بِرُؤُسکُم امسحوا و بشوییت،

 هاتان کعب با پایهاتان و الْکَعبینِ إِلَى أَرجلَکُم و کنیت،

  ).1/206: ش1367 (نسفی، بشوییت

  گیرينتیجه

هدف ترجمه، انتقال همان مفاهیم روشن که براي 

گردد، به زبان میدر بدو نظر آشکار  خواننده معمولی

دیگري است. از این رو با توجه به ماهیت ترجمه و 

تفاوت آن با تفسیر، ضرورتی ندارد که مترجم بکوشد تا 

ابهامات اصلی متن را روشن کند و تالشی بیش از 

: ش1385(اسالمی،  نویسنده متن از خود نشان دهد

اهیم(ع)، سوره ابر 4). همچنانکه در ترجمه آیه 11

مترجمان شیعه بهتر است با پرهیز از توضیح، تشریح و 

تقیید ترجمه، از تحمیل عقاید خود  به مخاطب آیه 

احراز نمایند. مترجمان اهل سنت نیز، با لحاظ حصر و 

سوره مائده، معنا و  55عطف و کیف موجود در آیه 

ي اعتقادي خود نکنند. هافرضپیشمفهوم آن را فداي 

آیه مربوط به کیفیت وضوء نیز هر دو گروه همچنین در 

ي خود، از بیان مرجع هافرضپیشتوانند با تنقیح می

صرف نظرنموده و توضیح » و ارجلکم إلی الکعبین«فعل 

  بنابراین  این مسئله را به علم تفسیر یا فقه واگذارند.

بایست بر اساس میتوان گفت که  ترجمه قرآن می

ک ویژه قرآن صورت گیرد و دقایق بالغی و نحوي و سب

به مخاطب اجازه داده شود تا همانطور که یک عرب 

یی هازبان، در خوانش متن احیاناً با ابهامات و تعلیق

شود، خواننده ترجمه قرآن نیز این مسائل را میمواجه 

تجربه نماید و ضرورتی ندارد که همه چیز براي او 

سوال را  آشکار وتبیین گردد. بلکه این نکات ابهام و

بایست در علم تفسیر جستجو نمود. با چنین می

ي هادانستهپیشتوان از بسیاري از دخالت میدیدگاهی 

  مترجم در ترجمه قرآن کریم، جلوگیري به عمل آورد.
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