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چکیده
قرآن کریم بهعنوان کتاب آسمانی همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و هرر یر
کردند تا برداشت و تفسیر خود را به سب

از آنران ترالش

خاصری بره جامعره علمری خودشران اراهرهدهنرد .ابوالفتروح رازی،

رشیدالدین میبدی و موسویگرمارودی از جمله کسانی هستند کره در عرصره تفسریر و ترجمرۀ قرران گا هرای
بزرگی برداشتهاند .ابوالفتوح رازی یکی از برجستهترین واعظان منطقۀ ری در قررن ششرم هجرری اسرت .ایرن
سمت موجب گردیدهاست تفسیر او سب

واعظانه داشتهباشد .از اقتضاهات چنین سبکی توجه ویژه به روایرات

تفسیری است .رشیدالدین میبدی در کشفاالسرار آیات قرآن را در سه نوبت تفسریرمیکنرد و در مرمن آن از
قراهت ،شأن نزول ،اخبار و احادیث و غیره به تفصیل سخنمیگوید و در نوبت ثالثه آیات را به مذاق صوفیان و
عارفان توجیه و تأویل میکند .در این پژوهش که بهشیوۀ توصیفی تحلیلی است ،کوشششده با مقایسرۀ تفسریر
کشفاالسرار و تفسیر روضالجنان ابوالفتوح رازی ر که هر دو در قرن ششم نوشتهشدهاست ر تفسیر و ترجمرۀ
جدید موسویگرما رودی و نیز تأثیر دیدگاههای عرفانی میبدی بر تفاسیر دیگر نرشاندادهشود.
کلیدواژهها:
تفسیر عرفانی ،ترجمۀ قرآن ،ترجمۀ گرمارودی ،کشفاالسرار ،روضالجنان.

 -1گروه الهیات ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد،ایران.
 -2استادیار گروه الهیات،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران(.نویسرنده مسرئول)؛ گرروه زبران و ادبیرات
عرب ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی،قم ،ایرانdr.mh.masoumi@gmail.com
 -3استادیار گروه الهیات ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
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.1پیشگفتار
قرآن حاصل القای معانی بلند آسمانی بر لوح دل و ممیر پیامبر (ص) است که در زیباترین ظرر
زبانی بیان گشته ،بههمیندلیل ،از طرفری تقلیدناپرذیر و تکرارناشردنی اسرت و از طرر دیگرر ،تمرا
خصوصیات ی اثر هنری را چه بهصورت فر و چه بهلحاظ محتوا داراست .پس نگراه بره آن بایرد از
چشمانداز هنر باشد و برای شناخت ساحتهای مختلف آن ،میبایست از مباحث جمالشناسی یعنی
تخیل ،رمز ،عاطفه و چندمعنایی بودن استفادهکرد .دورشدن و فاصلهگررفتن از موقعیرت زمرانی صردر
اسال  ،سبب کمرنگ شدن زهد و زاهدی و رونقگرفتن عرفان و تصو و مباحث روحانی شدهاسرت.
این تغییر مسیر نشان از هنجارشکنی و عادتستیزی دارد که هر دو از ویژگیهای هنر ناب است .نگراه
عرفان و تصو به الهیات نیز از این مقوله است ،یعنی از ی سو ساختارها و شرالودههای سرنتی را در
همشکسته و فرمی نو میآفریند و از سوی دیگر ،باعث تری و طراوت دین میگردد .بخشی از تفاسریر
فارسی متعلق به قرن پنجم و ششم نیز بدین شیوه گرایش دارند؛ یعنی در عینحال که مقیرد بره آوردن
اخبار و احادیث و روایاتاند با بهرهگیری از عرفان و تصو  ،خرود را از قیرد عادتهرا و شرکلهای
سنتی میرهانند.
مراجعه به منابع تفسیری ،نقش سخن و آرایش آن را با صنایع بدیعی از جمله سجع ،تشبیه ،تمثیل
و استعاره ،بیشتر آشکارمیسازد .وجود رمز و اسرار فرراوان در کرال وحری و همچنرین بهرهگیرری از
تخیل در توصیف و تصویرگری و چندمعنایی بودن بعضی از کلمات و اصطالحات ،قرآن را به ی اثر
هنری ناب مبدلساخته که خاستگاه آن قلمروی تجربههای عاطفی اسرت .تفسریر نخسرتین ایرن کرال
هنری در قالب کلمات ساده و بیپیرایه با زبان معمول و مرسو انجا میگیرد و از هرگونره انعطرا و
نگاه هنری عاری است؛ اما رفتهرفته با گرایش مفسرین به زهد و بعرد از آن عرفران و تصرو  ،جهرت
خود را تغییرداده و به زبان انتزاع نزدی میشود.
ادبیات ایران در قرن ششم با دو مفسر ارجمند روبروست ،یکی ابوالفتوح رازی کره در یر نگراه
کلی میتوان او را «مفسر واعظ» نامید و دیگر رشیدالدین میبردی کره بهتررین صرفت بررای او «مفسرر
ادیب» است آثار این دو تما ویژگیهای تفسریری قررون مرذکور را بره شردت و مرعف دارا اسرت.
پذیرش این تعریف که عرفان و تصو نگاه هنری به الهیات و مذهب است ،ما را در مقایسۀ آثار ایرن
دو شخصیت ،کم فراوانی میکند بهطوریکه در ی چشمانداز کلی میتوانیم بگوییم تفسریر میبردی
در نوبت ثالثه نسبت به تفسیر ابوالفتوح رازی از رنگ و صبغۀ عرفانی بسیار بیشتری برخروردار اسرت.
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به عبارت دیگر ،ادبیبودن تفسیر میبدی چشمگیرتر است و بهدیگرسرخن ،بایرد گفرت کره در تفسریر
روضالجنان و روحالجنان گرایش به تأویل بر محور تعقل شررعی و خرردورزی اسرت ،حالآنکره در
نوبت ثالثه کشفاالسرار ،تمایل به تأویل حول محور تخیل و تجربه درونی میگردد.
ترجمۀ قرآن گرمارودى ،اثر استاد سیدعلى گرمارودى ،نمونه برترر نثرر ترجمرۀ قرران در زمران مرا
مىباشد« .گرمارودی در ترجمۀ لغات شریوا و فراخر و اسرتوار ،هرم از زبران کالسری و هرم معاصرر
بهصورتى آمیخته استفادهکرده است؛ بهگونهاى که نثر ترجمۀ ایشان ،نه نثرى قردیمى اسرت و نره زبران
محاوره .از اشارات تومیحى و پىنوشتهاى مؤلف پدیدار است که از گنجینره فارسرى فررارودى کره
امروز زبان تاجیکى مىنامند و نیز از واژههاى شاهنامه ،مثنوى ،تاریخ بیهقى ،هری که در زبران امرروز
ما زنده است ،استفاده کردهاند»(خجندى.)423 :1385،
سیدعلی موسوی گرمارودی برای دستیابی به ترجمره روان و اسرتوار شررایط الز در ترجمره را
رعایتکرده و برای ترجمهای زیبا ،خود را مقید به اصولی دانسته و از ابتدا تا انتها درصدد اعمرال ایرن
اصول در ترجمه خود بودهاست.
.1-1بیان مسأله
هد اصلی این تحقیق بررسی و مقایسۀ سربکی تفسریر ابوالفتروح رازی ،کشفاالسررار میبردی و
ترجمۀ گرمارودی میباشد .یکی از فنون ادبی فارسی ،سب شناسی اسرت« .سرب در لغرت بره معنری
گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه پارۀ نقرۀ گداخته را گویند؛ ولی ادبای قرن اخیرر سرب را
مجازاً بهمعنی طرز خاصی از نظرم و نثرر اسرتفادهکردهانرد و تقریبراً آن را در برابرر « »styleاروپاییران
نهادهاند»(بهار .)1 :1381 ،سب در عر ادب و اصطالح به طرز ادبری اطرالق میشرود کره از لحراظ
مشخصات و وجود ،امتیازی که نسبتبه هنرهای زیبای مشابه دارد و مورد مطالعه قررارمیگیررد و نیرز
روش نگارشی که بهوسیلۀ خواص ممتازۀ خویش مشخص باشد .سرب در اصرطالح ادبیرات عبرارت
است از روش خاص ادراک و بیان افکار بهوسیلۀ ترکیب کلمات و انتخاب و طرز تعبیر.
تفاسیر فارسی گنجینههای نفیسی است که هم از نظر شرح و بیان کال حضرت حق و هم از نظرر
آشنایی با واژههای کهن پارسی -مستعمل یا نامسرتعمل در زبران پارسری امرروز و طررز جملهبنردی و
نگارش و اختصاصات انشایی و سب شناسی ،مفردات و مرکبات لغات ،واژهها حراهز اهمیرت و توجره
بسیار است و به عبارت دیگر ،هم مورداستفادۀ اهل معنا و معرفت است و هم شایسته تحقیق و تعمرق
و پژوهش اهل زبان و ادب و زبان شناسان.
بررسی این سه تفسیر شریف بهلحاظ انواع سب های تفسیری ،دارای اهمیت میباشد .برا نگراهی
کلی و گذرا به مجموعه تفاسیر شیعه در گذشته و حال ،میتواندریافت که مفسران شریعه در پررداختن
به تفسیر قرآن از انواع سب های تفسیری بهرهبردهاند.
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تفسیر شریف ابوالفتوح رازی موسو به روضالجنان میباشد .اما جمالالردین ابوالفتروح حسرین
بن علی بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد رازی از علمای تفسیر و کال  ،ناقالن فامل حردیث و
از نویسندگان بزرگ فارسی قرن ششم هجری است .وی مؤلفاتی دارد که مهمترین آنها تفسریر قررآن
موسو به روضالجنان و روحالجنان است که به زبان فارسی میباشد .تألیف ایرن اثرر در اواسرط قررن
ششم هجری یعنی قبل از  510و پس از  566هجری بودهاست« .در اثر مزبور از نثر کهن استفادهشرده-
است؛ زیرا در صر  ،نحو ،لغات و طرز جملهبندی کامالً به کترب قررن ششرم شرباهت دارد و غالرب
سلیقههای آن عصر در این کتاب دیدهمیشود؛ مثل ذکر افعال شرطی ،تردیدی ،مطیعی و اسرتمراری برا
یای مجهول و استعمال متکلم معالغیر در فعلهای تردیدی و این سب یادگار لهجه محلی رازی است
که در ری و توابع آن متداول بودهاست .استعمال افعال مکرر و عد حذ افعال بره قرینره ،خبرر بره-
ندرت ،از دیگر ویژگیهای تفسیر مذکور میباشد که نثرر قبرل از آن را در اذهران ترداعیمیکنرد؛ امرا
شیوهای که منحصر به آن است ،مفرد آوردن جمرع مخاطرب میباشرد»(بهرار .)292 :1381 ،مؤلرف در
تفسیر هری از سور ،اطالعاتی را دربارۀ نا  ،شمارۀ آیات و اینکره مکری اسرت یرا مردنی و نظرهرای
قاریان دربارۀ آیات آن و مطالبی از این قبیل ذکرمیکند و آنگاه به نقل و ترجمۀ آیات و تفسریر هریر
و ذکر نظر خود دربارۀ معانی لغات و اطالعات آنها میپردازد و داستانها و حکایتهای مربوط به آن
را مذکور میدارد و در بسیاری از موارد نظرهایی را دربارۀ مساهل فقهی و کالمی اراههمیدهد.
تفسیر کشفاالسرار تألیف رشیدالدین میبدی ،معرو به تفسیر خواجهعبرداه انصراری از جملره
کاملترین تفاسیر این عصر و از مهمترین تفاسیر به زبان فارسی است .این تفسریر بره سرب مفسررین
عامه تألیفشده و عالوه بر اینکه شامل قراهات مختلف شأن نزول آیرات و بحرث در احکرا فقهری و
تأویالت عرفانی آنهاست از حیث سب نثر مفردات و ترکیبات و بهمعنی استعماالت خراص فارسری
نیز بسیار باارزش است.
مؤلف در این تفسیر به تفسیر خواجهعبداه انصاری نظرداشته و درحقیقت خواسرتهاسرت تفسریر
موجز و مختصر خواجره را برا شررح و بسرط بیشرتری بیارایرد و از آن روی همرهجا بره سرخنان وی
استشهادکرده و از او بهنا پیر طریقت و جمال اهل حقیقت نا بردهاست.
میبدی نخست آیات قرران را تحرت عنروان النوبرهاالولری جرزبرهجرز بره فارسری روان و شریرین
تحتاللفظی ترجمهمیکند و سپس تحت عنوان نوبتالثانیه به بیان شأن نزول آیات و وقایع تراریخی و
ذکر اخبار و احادیث همراه داستانهای نغز برای تومیح و روشنساختن معنی و مقصرود میپرردازد و
سرانجا تحت عنوان نوبت ثالثه تأویالت عرفانی آیات و سخنان نغز مشایخ عرفران را مریآورد و ایرن
قسمت را بیشتر با سخنان خواجهعبداه انصاری و اشعار سنایی میآمیزد.
بهطرورکلری کتراب دارای دو سرب نگرارش مختلرف و آمیختره درهرم اسرت؛ برهطروریکره در
قسمتهایی از آن لغات عربی کم ،جملهها کوتاه و تکرار اقسا کلمات بهچشممیخرورد و بره عبرارت
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دیگر ،چون منظور مؤلف بیان معنی است ،از این جهت نثر روان و ساده و طبیعی ،نظیر نثر قرن چهار
بوده و حتی جمالت عربی یا اشعار فارسی آیات و اخبار به عنوان ی رکن زینتی در آن دیدهنمیشود
و اکثراً معلم میکوشد که عباراتش ساده و اقوال و اخباری که نقلمیکنرد بردون تصرر و بهصرورت
نقلقول باشد ،ازاینروی ،نثرش ساده ،شیرین و استوار و پر از لغات اصیل فارسری و ترکیبرات زیبرا و
قدیمی و فعال و صیغههای پیشاونددار کامل است و اثر تکلفات و تصرنعات قررن بعرد در آن مشرهود
نیست.
ترجمۀ گرمارودی نمونه برتر نثر ترجمۀ قران در زمان ما میباشد .ایشان همه امکانات و ابزار زبان
فارسی را بهکارگرفتهاند تا این ترجمه ،صحیح و دلپذیر گردد .در ترجمه ،لغات شیوا ،فراخر و اسرتوار،
هم از زبان کالسی و هم معاصر بهصورت آمیخته استفادهشدهاست؛ بهگونهای که نثر ترجمهایشان ،نره
نثری قدیمی است ونه به زبان محاوره .تسلط گرمارودی بر زبان و ادبیرات فارسری و نثررکهن فارسری
سببشده که ترجمه وی از قرآن کریم ویژگیهای منحصربهفردی داشتهباشرد .ایشران برهدلیرل داشرتن
چنین تسلطی ترجمهای اراههکرده که میتواند بهعنوان نثر معیار فارسی موردتوجه قرارگیرد .این مسرأله
در معادلیابیهای لغوی گرمارودی نسبتبه مترجمان دیگر قرآن بهخوبی مشهود و بارز است.
.2-1پیشینه تحقیق
در حوزۀ تفسیر کشفاالسرار و روضالجنان ،پژوهشهای بسیاری در قالب کتاب ،رساله ،پایاننامه
و مقاله انجا گرفتهاست و همچنین درباب ترجمۀ قران ،پژوهشهایی بهصورت مجرزا صرورتگرفتره-
است که بدانها اشارهمیشود:
محمد رحیمیخویگانی ( ،)1369در مقالهای با عنوان «نقد واژگانی؛ ترجمه موسرویگرمرارودی از

قرآن کریم با تکیه بر سطح معنایی – لغوی گارسس» به این نکتره پرداخترهاسرت کره واژگران ترجمرۀ
گرمارودی از منظر مؤلفههای نظریه گارسس ،قابلنقد و ارزیابی است.
مریم خارچینره ( )1387پایاننامره کارشناسری ارشرد برا عنروان «مقایسره ترجمرۀ قرران کرریم (از
ترجمههای محمدمهدی فوالدوند و علی موسویگرمارودی  15جزء اول)» ترجمههای قران را از لحاظ
لغوی ،صرفی ،نحوی ،بالغی بررسیکردهاست.
ملیحه حسینپور ( ،)1388در پایاننامه با عنوان «معرفی کتاب تفسیر روضالجنران و نویسرنده آن»
به دستهبندیهایی از کاربرد روایتهای موجود در تفسیر پرداخته و برخری از روایتهرای اسرراهیلی را
در این تفسیر ،بیان و مورد نقد و بررسی قراردادهاست.
امین محمودیپرور ( )1390در پایاننامرهای برا عنروان «بررسری تطبیقری اسرباب نرزول در تفسریر
ابوالفتوح رازی و طبری» به بررسی مبانی تطبیقی ترجمه از نگاه ابوالفتوح رازی و طبری پرداختهاست.
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زهرا کریمی ( .)1392در پایاننامه «تحلیل ساختاری سوره آلعمران با تأکید بر ترجمۀ گرمرارودی
و بهرا پور» به بررسی زمینه ساختارشناسی سوره آلعمران پرداختهاست.
عسگر آزموناسمرود ( .)1393در پایاننامهای با عنوان «بررسی و مقایسۀ سربکی تفسریر ابوالفتروح
رازی (روحالجنان) ،کشفاالسرار و عدۀاالبرار میبدی و ترجمه تفسیرالمیزان عالمه طباطبایی برا تأکیرد
بر سورههای مبارکه حمد ،یوسف ،کهف و قصص» به این نتیجهرسیدهاست که بین تفسریر روحالجنران
و مجمعالبیان اشتراکات فراوانی وجوددارد و در تفسیر بعضری آیرات برهنظررمیرسرد کره از یکردیگر
برداشتکردهاند و کشفاالسرار میبدی هم از تفسیر مجمعالبیان استفادهکردهاست و عالمه طباطبایی نیز
آن تفاسیر را در تفسیر خود درنظرداشتهاست.
حوری رمازاده سفیده ( .)1394در مقالهای با عنوان «بررسی ترجمۀ قران از تفسیر روضالجنران و
روحالجنان» به این نکته اشارهکردهاست که ابوالفتوح با بیان اقوال معصرومان و عالمران پریش از خرود،
تالشکرده تا به ابعاد مختلف معنا و تفسیر آیات بپردازد.
آنچه موجب تمایز تحقیق حامر با پژوهشهای یادشرده مریشرود؛ ایرن اسرت کره تراکنون هری
پژوهشی دربارۀ مقایسه تحلیلی رویکرد حاکم بر ترجمۀ قران ابوالفتروح رازی و گرمرارودی برا تفسریر
عرفانی کشفاالسرار ،صورتنگرفتهاست؛ بنابراین تحقیق حامر دراینزمینه برای اولینبار صورتمی-
گیرد و نوآورانه است.
.3-1پرسش تحقیق
تفاسیر سهگانۀ روضالجنان ،کشفاالسرار و ترجمۀ گرمرارودی برهلحراظ گررایش تفسریری چرهتفاوتهایی با هم دارند؟
هرکدا از تفاسیر فوق از چه عناصر و سازوکارهای القای معانی (آرایره ادبری ،تمثیرل و داسرتان)استفادهکردهاند؟
.4-1فرضیههای تحقیق
رشیدالدین میبدی در تفسیر کشفاالسرار از گرایش تفسیری عرفانی استفادهکردهاست.ابوالفتوح رازی در تفسیر روضالجنان از گرایش تفسیری کالمی و فقهی استفادهکردهاست. ترجمۀ گرمارودی بهدلیل توانایی او در بالغت فارسی دارای مترادفات زیبا و ترجمههایی رسا وزیبا است.
 میبدی در تفسیر خود از صنایع ادبی بهرهبردهاست. -ابوالفتوح رازی در تفسیر خود از عنصر شعر ،داستان و آرایههای ادبی استفادهکردهاست.
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.5-1اهداف تحقیق
شناساندن سب ها و جلوههای ادبری کهرن کره در تفاسریر ابوالفتروح و کشفاالسررار و ترجمرۀگرمارودی بهکاررفته است.
آشناکردن عالقهمندان علو تفسیر قران با تفاسیر قدیمی از جمله روضالجنان و کشفاالسررار وترجمههای جدید ازجمله ترجمۀ گرمارودی.
 تببین و بررسی وجوه اشتراک و افتراق سب ترجمۀ ابوالفتوح رازی و میبدی و گرمارودی..6-1روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی –تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانرهای اسرت.
در این پژوهش به مقایسه تفسیر قدیمی ابوالفتوح و کشفاالسررار میبردی از قررن ششرم و ترجمره و
تفسیر گرمارودی پرداختهشدهاست .انتخاب آیات در این پژوهش بهصورت گزینشی بودهاست .پس از
مطالعۀ تفسیرهای مذکور و مراجعه بره کترب و منرابع مختلرف ،فیشبررداری صرورتگرفتره و سرپس
طبقهبندی اطالعات به تدوین تحقیق اقدا شدهاست.
.2بحث و بررسی
.1-2روششناسی تفسیر میبدی و ابوالفتوح رازی و گرمارودی
میبدی ،اشعری و مقید به مبانی اندیشه اشاعره است و چنانکه میدانیم مبانی فکری اشراعره مبتنری
بر ظواهر و برپایۀ انجماد و قشریگری است.
اشعریان دست در دامان عرفان و تصو بردند ترا برا گریرز از حقیقرت و دور از سراحت قدسری
شریعت ،اندیشه سیال خود را در خارج از محدوده زمان و مکان ،برر مصرادیق انتزاعری حمرلکننرد و
بدینطریق با حفظ ظواهر در ساحتی دیگر با استفاده از تخیرل و ابزارهرای آن چرون اسرتعاره ،تشربیه،
تمثیل ،مجاز و زبانی که ظر بیان آن باشد ،گرد و غبار تکرار و کهنهگی را از چهره دین و آثار دینری
زدوده و بدان تری و تازگی بخشند.
میبدی برای اثبات اعتقاد خود و همچنین نوع بینشش نسبتبه مباحث عرفانی ،تفسیر دووجهی به-
وجودآورده که ی وجه آن (نوبت دو ) نمایشگر اندیشههای جزمی و متعصربانۀ یر مفسرر اشرعری
یعنی تفسیر به مأثور (نقلی) است و وجه دیگر آن (نوبت سو ) ،ترسیم کننده ذوق و مشرب عارفانره و
لطایف روحانی ی مفسر صوفی است که به توجیه و تأویل شاعرانه آیات پرداخته و ادراکات خود را
بهشیوه واعظان و مذکران ،همراهبا جمالت مسجع و موزون بیانداشتهاست .این بخش از تفسریر ،بریش
از آنکه جنبه دینی داشتهباشد ،سرشار از صنایع ادبی و بهرهمندی از حالوت زبانی اسرت .بردینجهرت
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ملقبساختن میبدی به مفسر ادیب چندان عجیب و دور از ذهن نمینمایرد و اگرر بگروییم تنهرا وجره
امتیاز میبدی نسبت به سایر مفسرین ،ارزش ادبی و ذوقی نوبت ثالثه است ،راه خطا نپیمودهایم.
ابوالفتوح در هنگا تفسیر ،مساهل فقهی را برمبنای فقه شیعه که اساس آن به سنت و احادیث نبوی
و روایات اهمۀ اثناءعشر است ،تبیینمیکند و بهشیوه اهل تشیع و عالوهبر کتاب و سرنت از احادیرث و
آرای امامان و علما و محدثین شیعی مذهب نیز استفادهمیکند و هی رای و نظری را جز خدا و رسول
و اهمه نمیپذیرد .وی همچنین ممن تحلیل مساهل و استناد به دالیل موافقان باتکیهبر آیات و احادیث
،گاه خود اظهارنظرمیکند و فتوامیدهد.
ابوالفتوح از تفاسیر پیش از خود چون جامعالبیان و تبیان تأثیر پذیرفته و بر تفاسیر پس از خود به-
ویژه تفاسیر فارسی چون جالءاالذهان معرو به تفسیر گازور و منهجالصادقین تأثیر داشتهاست.

ابوالفتوح رازی قرآن را قابلفهم میداند و در مقدمه تفسیر تحت عنوان اقسرا معرانی قررآن بیران-
کردهاست .ابوالفتوح رازی فهم قرآن را از نظر کیفیت و چگونگی به دو بخش تفسیر و تأویرل تقسریم-
کردهاست .درنظر ابوالفتوح رازی «تأویل صر آیت باشد با معنا که محتملباشرد آن را موافرق ادلره و
قراین و تفسیر علم سبب نزول آیه به علم به مراد خدای تعالی را میداند»(ج .)24 /1
ابوالفتوح معتقد است که تفسیر نیاز به دلیل دارد و بدوندلیل نمیتوان به مراد و مقصرود خداونرد
دستیافت اما تأویل نیاز به آگاهی از معانی لغوی و در برخی مروارد مبرانی اعتقرادی دارد ترا احتمراالً
تصحیح ی واژه بهدستآید .ابوالفتوح فهم قران را نیازمند یادگیری علو گوناگون میداند ،بهگونرهای
که اقدا به تفسیر قرآن بدون آشنایی با آنها را کار ناشایست و نشدنی میداند.
ترجمۀ گرمارودی ،ترجمهای آزاد ،با نثر روان و دلنشرین و باسرتانگرایانه اسرت .گرمرارودی در
ترجمه به اصولی پایبند بودهاند و تا حد وسیع توانایی و تاجاییکه به دقت ترجمه مرر نرساند به آنها
عملکردهاند .ترجمۀ گرمارودی از قرآن بهشیوه تطبیقی (مقایسه و همسنجی) است کره سررآمد انرواع
روشها در نگارش ترجمه است.
ترجمۀ آیات و عبارات و تعبیرات مشرابه در سراسرر ایرن کتراب آسرمانی بهصرورت یکدسرت و
همگون و دقت در ترجمه اسامی نکرهها در آیات و دقت در ترجمه متراد ها و معادلیابی زیبا بررای
برخی از کلمات و دقت در ترجمه اسامی مذکر و مؤنث که نشان از این است که مبرانی ترجمره بررای
ایشان محرزبودهاست.
.2-2مقایسه تطبیقی تفسیر ابوالفتوحرازی ،میبدی و گرمارودی
در طی قرون چهار تا ششم آثار متعددی در پهنه ادب فارسی خلق و منتشر شد که بسیاری از این
آثار از نظر ادبی و هنری بسیار متعالیاند .دراینمیان ،ترجمۀ ابوالفتوح رازی از نظرر ادبری و هنرری در
اوج است .ترجمۀ ابوالفتوح رازی ،ترجمه تحتاللفظی است .مقصود از ترجمه تحتاللفظی این اسرت
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که متن قرآن ،یا هر کتاب دیگر ،در سطرهایى منظم نوشتهمیشود و ترجمه ،بهصورت حرو ریزترى،
زیر سطرهاى اصل متنآوردهمیشود ،چون غالباً این نوع ترجمه برای کم به متن فهم تهیهمرىشرده-
است و نه به جاى متن و براى خواندن مستقل ،ترجمه هر کلمه نیز در زیر خود همان کلمه آوردهمرى-
شدهاست.
در اینجا توجه شما را به دو نمونه از دو آیه سوره نساء جلب میکنم:
(1فَکَیف اِذَا أصَابَتهُم مُّصِیبَهٌ بِمَا قَدَّمَت أیدِیهِم ثُمَّ جَآؤُوکَ یَحلِفونَ بِاهِ اِن أرَدنَا اِلَّا اِحسَاناً وَ تَوفِیقراً.
(نساء)62/
ترجمۀ ابوالفتوح :پس چگونه بود چون برسد به ایشان مصیبتى بره آنچره در پریش افکنرد دسرت-
هایشان ،پس آیند به تو ،سوگندمیخورند بهخداى که ما نخواستیم ،مگر نیکویى و توفیق.
تفسیر میبدی« :فَکَیف اِذَا أصَابَتهُم مُّصِیبَهٌ» این کلمۀ تعظیم بر لفظ تعجب ،تهدید و وعید را گفرت.
میگوید :چون باشد حال آن منافقان آنگه که پاداش کردار ایشان به ایشان رسد و عقوبت آن برگشرتن
از رسول خدا بینند .بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ یعنى بما فعلوا .جایهای دیگر گفت :قَردَّمَتْ أَیْردِیهِمْ و قَردَّمَتْ
یَداکَ و کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ و کَسَبَتْ أَیْدِی الناسِ .اینچنین الفاظ میان عرب رواست ،که در کردار برد نرا
برند .بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ -اینجا سخن تما شد .پس ابتدا کرد ،گفت :ثُمَّ جاؤُکَ یَحْلِفُونَ بِاللهِ -این عطرف
بر سخن پیش است ،یعنى تحاکموا الى الطاغوت و صدوا عن  ،ثم جاءوک یحلفون باللره .مریگویرد:
منافقان تحاکم بر طاغوت بردند و از تو برگشتند ،پس آنگه آمدند و سوگند بالله میخوردند که مرا بره
آن محاکمت جز خیر و صواب و تألیف میان خصمان نخواستیم و ذلر قولره :نِنْ أَرَدْنرا نِال نِحْسراناً وَ
تَوْفِیقاً گفتهاند که :معنى توفیق موافقت افکندناست میان قضا خداوند جلجالله و میران ارادت بنرده و
این هم در شر بود و هم در خیر ،اما بهحکم عادت و عر عبارتى خاص گشته اسرت از جمرعکرردن
میان ارادت بنده و میان قضایى که خیر و خیرت بنده در آن بود و این به چهار چیز تما شرود :هردایت
و رشد و تسدید و تأیید هدایت راهنمودن حق است و رشد تقاماى رفتن در وى پدیدآوردن و تسدید
حرکات اعضاء وى بر صواب و سداد داشتن و تأیید مدد نور الهى از غیب درپیوستن.
ُسرهِم قَروالً
 )2أولَئِ َ الَّذینَ یَعلَمُ اهُ مَا فِری قُلُروبِهِم فَرأعرِض عَرنهُم وَ عِظهُرم وَ قُرل لَهُرم فِری أنف ِ
بَلِیغاً(.نساء)63/
ترجمۀ ابوالفتوح :ایشان آناند که داند خداى آنچه در دل ایشان است ،بگرد از ایشان و پندده ایشان
را و بگو ایشان را در نفسهای ایشان سخنیرسیده .در این ترجمه و تما ترجمههایى کره برهصرورت
تحتاللفظ انجا پذیرفتهباشند ،ورود برخى از نارساییها طبیعى است ،امرا ایرن از ارزش کرار بره ایرن
بزرگى چیزى نمیکاهد .نشاندادن نارساییهای ی ترجمه قدیمى فقط در هنگرامى موجره اسرت کره
براى کار ی

ترجمه معاصر و براى پرهیز از آن لغزشگاهها باشد.
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تفسیر میبدی :أُولئِ َ الَّذِینَ ایشان آناند ،یَعْلَمُ اللَّهُ که خدای میداند ،ما فِی قُلُوبِهِمْ آنچه در دلهای
ایشان است ،فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ رویگردان از ایشان و فراگذار از ایشان ،وَ عِظْهُمْ و پندده ایشران را ،وَ قُرلْ
لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً (نسا )63/و ایشان را سخنی بلیغ گوی به تهدید.
اشرا گرمارودی بر متون کهن فارسی سببشده تا بسیاری از واژگان قدیمی بره ترجمره وی راه-
یابد ،اما این امر سببنشده تا زبان به سمت کهنهگی سوقیابرد و خواننرده امرروزی نتوانرد برا ترجمره
ارتباط برقرارکند .ترجمه ادبی گرمارودی تلفیقی از واژگان و عبارات کهن در کنار زبران معیرار اسرت.
اینیکی از ویژگیهای مثبت این ترجمه است که سببمیشود تا خواننده عالوهبر آشرنایی برا واژگران،
مفاهیم را نیز دریابد(.کوشا)1395،
از ویژگیهای بسیار مهم ترجمۀ گرمارودی ترجمه آزاد اوست کره گرانبهرا ،دارای نثرری روان و
دلنشین و وفادار و با اندکی باستانگرایی اسرت کره در مرؤخره بره آن اشراره کرردهاسرت .در ترجمرۀ
ابوالفتوح رازی نیز شاهد این مدعا هستیم.
البته براى بررسى تاریخ ترجمههاى فارسى ،بهخصوص ترجمههاى قرآنى نیز این ترجمه یکرى ازترجمههاى محورى خواهدبود.
گرماوردی در ترجمه به اصولی پایبند بودهاند و تا حد وسیع و توانایی و تاجاییکه به دقت ترجمه
مرر نرساند به آنها عملکردهاند .ترجمۀ گرمارودی از قرآن به شیوه تطبیقی (مقایسره و هرمسرنجی)
است که سرآمد انواع روشها در نگارش ترجمه است.
ترجمۀ آیات و عبارات و تعبیرات مشرابه در سراسرر ایرن کتراب آسرمانی بهصرورت یکدسرت و
همگون و دقت در ترجمه اسامی نکرهها در آیات و دقت در ترجمه متراد ها و معادلیابی زیبا بررای
برخی از کلمات و دقت در ترجمه اسامی مذکر و مؤنث که نشان از این است که مبرانی ترجمره بررای
ایشان محرزبودهاست.
در ترجمه رازی بیشتر سادگی و صریحبودن ترجمه بهچشم میخورد.
معادلیابی در ترجمه ،کاری الز  ،دقیق و طاقرت فرساسرت کره در ترجمرۀ گرمرارودی بیشرتر و
ابوالفتوح کمتر دیدهمیشود .همسانسازی معادلهرای کلمرات ،کراری اسرت دشروار ،ولری برههرحال
مروری است؛ چراکه این همسانسازی ،نظم کلمات و آیات و همگونی آنها را ،در ترجمره مرنعکس
میسازد (رماییاصفهانی.)211 :1386 ،
این نظم در ترجمه رازی کمتر از ترجمه گرماوردی بهچشممیخورد.
این نظم و همگونی در ترجمۀ گرمارودی در برخی آیات بهوموح دیدهمیشود؛ هرچند ایشران در
مؤخرۀ خود یکی از ویژگیهای ترجمۀ خود را پایبندی به اصولی دانستهاند و تاحردی هرم در ترجمرۀ
آیات و عبارات مشابه به آن عملکردهاند.
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ترجمۀ گرمارودی و ابوالفتوح رازی نمونه برتر نثر ترجمۀ قران میباشند .آنهرا تراحردود زیرادی
همه امکانات و ابزار زبان فارسی را بهکرارگرفتهانرد ترا ترجمره ،صرحیح و دلپرذیر گرردد .در ترجمرۀ
گرمارودی ،لغات شیوا ،فاخر و استوار ،هم از زبان کالسی و هم معاصر بهصرورت آمیختره اسرتفاده-
شدهاست؛ بهگونهای که نثر ترجمهایشان ،نه نثری قدیمی است ونه به زبان محاوره.
گرمارودی دارای شیوهای یکسان در ترجمه است ،در این ترجمه از نظرر معیرار و متعرار امرروز
بهرهبردهاند ،با اندک بهرهای بیشتر از چاشنی کهنگرایی که نثر ترجمره را خوانردنی ،مانردنی ،فخریم و
فاخرتر ساختهاست.
گرمارودی در شعر و ادبیات سرآمد است و از دیگر نقاط جالب ترجمرۀ گرمرارودی و ابوالفتروح
رازی آن است که در کاربرد الفاظ فارسی و روان در اوج قراردارد.
قلم گرمارودی هم ادبی است و هم قابلفهم برای عمو  .ترجمۀ گرمارودی این قابلیت را دارد که
در حوزه زبان فارسی بهعنوان مرجع استفادهشود.
از مشکالت ترجمۀ گرمارودی یکسانسازی معانی جملههاست ،آیات و عبارات مشابه در ترجمره
کاری است دشوار و طاقتفرسا که برخی از مترجمان از آن صرر نظر کررده و ترجمره آنهرا گرفترار
عد هماهنگی و نظم در چینش بعضی کلمات است ،اما این مشکالت در ترجمۀ ابوالفتوح رازی کمترر
بهچشممیخورد.
آنچه در ترجمۀ ابوالفتوح رازی میتوانمالحظرهکررد آن اسرت کره وی بره همران ترجمرۀ رسرمی
(طبری) اعتمادکردهاست و این امری ظاهراً رایجبودهاست اما این ویژگی در ترجمۀ گرمارودی دیرده-
نمیشود اما نثر ابوالفتوح رازی در ترجمۀ قرآن نسبت به نثر رایج زمان خویش ،روان و گراه مروزون و
آهنگین است و کمی حجم ترجمۀ وی با ترجمه به متن آیات -نسبتبه دیگر ترجمرهها -از امتیرازات
بارز این ترجمه است.
از نقراط زیبرای ترجمرۀ ابوالفتروح رازی ایرن اسرت کره ایشران هرگرز از کلمرات مترراد برررای
معادلسازی واژههای قرآن استفاده نکردهاند ،بلکه معادل هر کلمۀ قرآنی فقط یر واژۀ فارسری آورده-
است و این ویژگی در ترجمۀ گرمارودی بهندرت بهچشممیخورد.
یکی از ویژگیهای ترجمۀ گرمارودی که ما شاهد آن هستیم ،ترجمرۀ جملره صرله از نظرر زمرانی
است( .در ساختار زبان عربی هرگاه در جملههای فعلیه ،فعل جمله بر موصول مقد گردد ،بار تأکیردی
موصول افزایشمییابد .برطبق این ساختار ،جملۀ صله از نظر زمانی نسبت به جملۀ قبل خود ی زمران
گذشتهتر ترجمهمیشود).
یکی از شایستگیهای ترجمۀ گرمارودی این است که در اکثر آیات ،ال جحود (ال ُ الجُحُرود :دراصطالح نحویان عبارت از :ال ِ جَحد است که معموالً به گونه زاهده بعرد از نفرىِ (کرانَ) نراقص برراى
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تأکید میاد) را به ی ساختار و به ی شکل و به معنای « بر آن نیست» ترجمهکردهاست .یافتن معرادل
برای این ساختار در بیشتر زبانها امری دشوار است.
 گرمارودی در ترجمۀ جمالت حالیه علیرغم تما دقتها و ظرایفی که انجا دادهاند و طبق آنچهدر مؤخرۀ خویش فرمودند که «اگر واو حالیه بود ،حالیه ترجمهکرد و کوشید آن را دوبار خرجنکنم»
ما در این ترجمۀ گرمارودی به مواردی برخوردیم که ایشان گاهی این اصل را در ترجمه رعایتنکرده
و نهایتاً در ترجمۀ این ساختار نحوی دقت و نکتهسنجی الز صورتنگرفتهاست ،این ایراد در ترجمرۀ
ابوالفتوح رازی بهچشمنمیخورد.
گرمارودی از نظر ترتیب عناصر ساختاری جمله و عرد رعایرت نشرانه نگارشری علریرغم تمراتالشهایی که برای دستیابی به دقت هرچره بیشرتر در امرر ترجمرهشردهاسرت و براتوجرهبره اینکره
ویراستاران صاحبنظری که کار ویرایش این اثر ارزشمند را بر عهده داشتهاند ،این عد توجره در حرد
گسترده جای شگفتی است که از چشم ویراستاران ارجمند پنهان ماندهاست ،برخی ایرادات نیرز کره در
متن به آن اشارهکردهایم نیز به ترجمۀ ابوالفتوح رازی وارد است.
 ارزش اثررر رازی ،در بخشهررای تفسرریر و ترجمرره تفرراوتهررایى دارد ،برخررى از ارزشهرراى آنمخصوص ترجمه است .یعنى معادلهاى زیباى فارسى که دربرابر واژههاى عربرى قررار گرفتره اسرت،
گنجینهاى را پدیدآورده است که ارزش فوقالعادهاى دارد .زبان فارسى از ایرن ترجمره و ترجمرههراى
فارسى دیگر قرآن کریم سود فراوانى برده و مىتواندببرد.
 قدیمىتر بودن زبان ترجمۀ ابوالفتوح :این قدمت و نو بودن را پیشروندها و پسروندهاى قردیمىزبان خراسانى و دستور تاریخى زبان فارسى خراسانى نشانمرىدهرد .تفراوت دیگرر راه یرافتن برخرى
عناصر زبانى در لهجه منطقه زبانى خاص ابوالفتوح در ترجمه و تفسیر اوست که ظاهراً از لهجره زمران
ابوالفتوح است؛ ازجمله شکل خاصى از دو شخص جمع که اسرتادان مصصرح دربراره آن برهتفصریل
سخن گفتهاند.
 تفاوت محتوایى در هر دو ترجمه ،در موارد بسیارى خودش را نشانمىدهد ،این تفاوت فقط درموارد فقهى و کالمى خالصه نمىشود ،موارد دیگرى را هم شامل مىشود.
 در دستور زبان ،تفاوت تاریخى این دو زبان خودش را بهخوبى در نمونههاى اراههشده نشانمى-دهد ،هم در دستور زبان و هم در مفردات ،مانند پسوندها و پیشوندها.
در مقایسه معلو شد که ترجمه تفسیر ابوالفتروح تفراوتهرای بسریار جردی زبرانی ،دسرتوری ومحتوایی با ترجمههای دیگر دارد که احتمال تحتتأثیر آن بودن را بهشدت کاهش میدهرد و بره ایرن
معنا نیست که اصالً تأثیرگذار نبوده است.
بیان این نکته مىنمایاند که مترجمى دانشمند و فقیهی فارسیدان و آگاه به زبران ترازى و فارسرىچون ابوالفتوح رازى ،توانسته است با ذوق سلیم و قوت طبع و احاطه کال  ،به همان شیوه ،اسرلوب و
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انسجا قرآن مجید را به پارسى برگردانده که جمعى از علماى مراوراءالنهرر بره ترجمره تفسریر طبررى
توفیقیافتهاند.
سنجش ترجمه آیات قرآنی در این دو اثر مهم ،نهتنها از جهت مقایسه اسلوب ترجمه حاهز اهمیت
است ،بلکه از حیث انتخاب نوع کلمات و حرو نیز ،کمال اهمیت را داراست .در این جنبه خاص از
ترجمه است که نکتهای مطرح میشود:
مالحظه حفظ و امانتداری مترجم در نقل مطلب و دیگر مالحظه روح و طبیعت دو زبران ،یعنرى
آنچه مایه اصلى انتقال معنى است از زبانی به زبان دیگر.
حجۀاالسال کوشا درباره شخصیت موسویگرمارودی فرمودنرد برا بیران اینکره بنرده او را انسرانی
حقجو یافتم ،عنوان کردکه علیرغم تواناییهایی کره در حروزه ترجمره دارد ،ترجمرهاش را  3برار بره
دست ویراستار سپرد.
نمونههای چند از دو ترجمه:
ترجمۀ گرمارودی :بهنا خداوند بخشنده بخشاینده
ترجمۀ ابوالفتوح :بهنا خداى بخشاینده بخشایشگر
ترجمۀ میبدی :بهنا خداوند فراخبخشایش مهربان.
بقره:5/
ترجمۀ گرمارودی :آنان از (سوى) پروردگارشان به رهنمودى رسیدهاند و آنانند که رستگارند.
ترجمۀ ابوالفتوح :ایشان[ ،بر بیانند] از خداى [ایشان] و ایشان [اند] که ظفریافتگاناند.
ترجمۀ میبدی :و ایشاناند که بر پیروزی و نیکی بمانند جاودان.
فاطر:16 /
ترجمۀ ابوالفتوح :اگر میخواهد ببرد شما را و بیارد خلقی نو را.
ترجمۀ گرمارودی :اگر بخواهد شما را مىبرد و آفریدگان تازهاى مىآورد.
ترجمۀ میبدی :اگر خواهد ببرد شما را با نیست و آفریدهای آرد نو.
فاطر:17/
ترجمۀ ابوالفتوح :و خوانندگان ذکرى...
ترجمۀ گرمارودی :و به آن خوانندگان (کتاب آسمانى) که نی یادآورىمىکنند.
ترجمۀ میبدی :بخوانندگان سخن خداوند عزوجل.
صافات:4/
ترجمۀ ابوالفتوح :که خدای شما یکی است.
ترجمۀ گرمارودی :که بىگمان خداى شما یگانه است.
ترجمۀ میبدی :که خداوند شما یکی است.
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صافات:5/
ترجمۀ ابوالفتوح :خدای آسمانها و زمین و آنچه در میان آن است و خدای مشرقها.
ترجمۀ گرمارودی :پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار خاورها.
ترجمۀ میبدی :و خداوند مشرق و مغرب آفتاب.
صافات:34/
ترجمۀ ابوالفتوح :مژدهدادیم او را به اسحاق پیغامبری از نیکان.
ترجمۀ گرمارودی :و بدو اسحاق را نویددادیم که پیامبرى از شایستگان بود.
ترجمۀ میبدی :بشارتدادیم او را به اسحاق پیغامبری از نیکان.
صافات:116/
ترجمۀ ابوالفتوح :و یاریکردیم ایشان را ،بودند ایشان غلبهکنندگان.
ترجمۀ گرمارودی :و یاریشانکردیم پس آنان بودند که پیروزشدند.
ترجمۀ میبدی :و دست گرفتیم ایشان را تا ایشان بیامدند و دشمن شکستند.
غافر:49/
ترجمۀ ابوالفتوح :آفریدن آسمان¬ها و زمین مهم¬تر از آفریدن مردمان و لکن بیشتر مردمان ندانند.
ترجمۀ گرمارودی :بهیقین آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مرد است اما بیشتر مرد
نمىدانند.
ترجمۀ میبدی :آفرینش آسمان و زمین مه است از آفرینش مرد و لکن بیشتر مردمان نمیدانند.
غافر:83/
ترجمۀ ابوالفتوح :اگر پرسی ایشان را که آفرید آسمانها و زمین؟ گویند :بیافرید آن را خدای قروی
دانا.

ترجمۀ گرمارودی :و اگر از آنان بپرسى چهکسى آسمانها و زمین را آفریدهاست خواهندگفت آن-
ها را (خداوند) پیروزمند دانا آفریدهاست.
ترجمۀ میبدی :و اگر پرسی ایشان را :که آفرید آسمانها و زمینهرا ،ایشران گوینرد آن توانرای دانرا
آفرید آن را.
 با توجه به نمونههای باال ،چنین استنباطمیشود که ترجمۀ گرمارودی حاهز ویژگی فارسیگراییبدون افراط بهشیوه نثر معیار است؛ چراکه البالی واژگان این اثر فاخر میتوان نرمی ،لطافت و ظرافرت
را دید .همچنین قواعد دستور زبان در این ترجمه بهطور کامل رعایتشده و تاجاییکه امکانپذیر بوده
از ترجمه تحتاللفظی و بهکارگیری الفاظ متراد پرهیزشدهاست.
 انطباق ترجمه با متن و به عبارت دیگر ،وفاداری و پایبندی به متن مورد توجه مترجم بروده و ازطرفی زیبانگاری و چینش هنرمندانه کلمات هم لحاظشدهاست و در این راستا مترجم ترالشکررده ترا
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هی ی از آنها را قربانی دیگر نکند ،به این معنی که تاحدودی وفراداری بره مرتن برا حفرظ روانری و
زیباپردازی در نثر ترجمه جمعشدهاست.
 از مشخصات دیگر ترجمۀ گرمارودی در مثالهای باال این است که معادلهای جدید و ابتکاریدر تعدادی از واژگان جلوه ویژهای به این اثر داده و گویای حسن ابتکار مترجم است؛ برهعنروان مثرال
بهجای نگهبانان ،دوزخبانان را بهکاربررده و آفریردگان را جرایگزین مخلروق و ریشرخند را جرایگزین
مسخره کردهاست(.کوشا؛ )1395نگارنده در موارد بررسی شده به این نتیجه رسید کره ایرن واژههرا در
ترجمههای دیگر دیدهنشد و ابتکار و نوبودن خود را نشانمیدهد.
یکی از موارد مهم و اساسی که در ترجمۀ گرمارودی دیدهمیشرود و میتروان نقردکررد ترجمرهنادرست معرفه و نکره در اسم خاص و صفات الهی است که در بعضری از مروارد ترجمره درسرت ادا
نشدهاست و مترجم یکنواخت عملنکردهاست .موارد و گاه معرفه نکره ترجمهشدهاست.
 گرچه این دو ترجمه دارای اشکاالتی است که انتظار هر خواننده¬ای که هرچند اندک با ترجمرۀفارسی آشناست این است که فاقد اشکاالت مذکور باشند؛ اما از محسنات و ویژگی¬های بسیار ارزنده
آنها نیز نباید چشمپوشی کرد.
 در پارهای موارد ترجمۀ آیات در دو متن با یکدیگر شرباهتی نسربی دارنرد،این تشرابه گهگراه درصورت کلمات و کمیت حرو نیز صادق است .بدیهی است نسبت این تشابه گاه در حد ی حرر
یا صورت ی کلمه میباشد .اما آنچه مسلم مینماید این نکته است که تناسبی برین و منطقری برین دو
ترجمه وجوددارد .البته در پارهای از موارد این تشابه بسیار اندک است.
 علت اختال این دو ترجمه ممکن است به جهاتی چند بودهباشد ،ازآنجمله است:طرز جملهبندی و بیان مطلب و همچنین انتخاب معادلهای فارسی در برابر کلمات تازی ،یا آنکره
تومیح مترجم در موردی بیشتر متعلق به نفس تفسیر است و نه معنی آیه ،سرانجا احتمال مبط کلمه
و انتخاب قراهتی خاص است که ترجمه را متفاوت میسازد.
در حوزه نحوی نیز ترجمههای تفسیر ابوالفتوح رازی همخوانی بیشتری با اقتضاهات نحوی زبرانفارسی نشانمیدهند.
در هر دو ترجمه مشابهتهایى هم ازلحاظ انتخاب الفاظ دیدهمىشود که دال بر شرباهت ترجمره(فارسی آغازین) و یکدستى بیان و اتخاذ علو ادبی است.
 هی ی از دو ترجمه ،عاری از عیب و ایراد نیسرت؛ ترجمرۀ تحرتاللفظری ابوالفتروح رازی دربسیاری از موارد از رساندن مفهو آیه ناتوان است.
باتوجهبه محاسن موجود در دو ترجمه میتوان چنین برداشتکرد که هر ی از آنها در شریوه وسب

خود از بهترین نمونههای موجودند.
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باتوجهبه شباهتهایی که بین تفسیر ابوالفتوح و گرمارودی وجوددارد ،شیوه کار رشیدالدین میبدی
در کشفاالسرار متفاوت است ،میبدی آیات قران را در سه نوبت مورد تحلیل و تفسیر قرراردادهاسرت.
ابتدا بخشی از آیات را جزءبهجزء به فارسی روان و شیرین تحرتاللفظی تحرت عنروان «النوبرۀاالولی»
ترجمهکردهاست و آنگاه در النوبۀالثانیه به تفسیر همان بخش پرداخته و در مرمن آن از قراهرت ،شرأن
نزول ،اخبار و احادیث ،مباحث ادبی ،نحوی ،تاریخی و فقهی بهتفصیل سخن گفتهاست .و براالًخره در
النوبۀالثالثه آیات را به مذاق صوفیان و عارفان توجیه و تأویرل میکنرد و درمرمن آن کلمرات قصرار،
تأویالت عرفانی آیات و سخنان نغز مشایخ را میآورد و این قسمت را بیشتر با سخنان خواجرهعبرداه
انصاری و اشعار سنایی میآمیزد.
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.3نتیجهگیری
از رهگذر مقایسه این تفاسیر ،این نکات را درمییابیم که:
دلیل اختال در ترجمهها این است که ترجمۀ قران کاری سخت و پیچیده است ،بر همگان روشن
است که قرآن معجزه الهی است و برگردان آن به زبان دیگر کاری بس دشوار است.
روش ترجمۀ ابوالفتوح رازی بهجهت زمان و موقعیت مکانی بهصورت تحتاللفظی بیانشده که آن
زیبایی خاص و قابلیت فهم برای مخاطب امروزی را ندارد ،اما در ترجمۀ گرمرارودی ایرن شریوایی و
لطافت و قابلفهم بودن باعثشده که مخاطب از خواندنش لذت ببرد و موردپسند باشد.
اشرا گرمارودی بر متون کهن فارسی سببشده تا بسیاری از واژگان قدیمی بره ترجمره وی راه-
یابد ،اما این امر سبب نشده تا زبان به سمت کهنهگی سوقیابد و خواننرده امرروزی نتوانرد برا ترجمره
ارتباط برقرارکند.
حدومرز کلمات و ترکیبات معین و مشخص است؛ بدین معنى کره در هرر دو اثرر مررز کلمرات و
ترکیبات و حرو و ممایر کامالً مراعات شدهاست.
ترجمههای اولیه قرآن مجید ،نشانه توجه و ایمان مرد ایران به دین اسال است بهویژه که با تفسیر
هم همراه بوده است و معلو میدارد که بدون تحقیق به دین اسال نگرویدند و سعی در فهرم و درک
آن و کتاب آسمانی قرآن داشتهاند .در عین حال عالقه به زبان فارسی را نیز نشانمیدهد.
ترجمه فارسى آیات قرآن در ترجمه کهن ابوالفتوح رازی ،شریرین و شایسرتۀ طبرع اسرت و زبران
خاص ابوالفتوح رازى (فارسى منطقه رى در قرن ششم) را براى ما بازگو میکند .بهنظرمیرسد کره در
ترجمههایی به گویش قدیم ،براساس تاریخمنردی آن ،نبایرد مروارد خراص ترجمره را برا زمران حرال
مقایسهکرد و ایرادگرفت بلکه باید به این گویشها توجه خاص داشت ترا دچرار بیدقتری در پرژوهش
نشویم و آنها را نقاط معف بهحساب نیاوریم که دور از انصا است.
تقریباً تما ترجمههای کهن بهشیوه تحتاللفظی انجا شدهاند .ترالش مترجمران آن دوران برر ایرن
بودهاست که هی واژه و حرفی از قرآن در ترجمه فروگذار نشود و آن را با حفرظ امانرت ،در ترجمرۀ
خود منعکسسازند .از لحاظ سب  ،این ترجمهها به نثری بلیغ و سبکی ادبی و روان ترألیف شردهانرد.
ترجمۀ ابوالفتوح کامالً به کتب سده  5ق 11/شباهتدارد و نثر آن ،بهویژه در هنگا نقرل قصرص ،از
نوع نثر مرسل (که سادهترین وسیله برای بیان مقاصد نویسنده است) شمردهمیشود .مترجم علو ادبری
را نیز رعایتکردهاست.
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مطلب دیگر در نثر ابوالفتوح کاربرد مکرر افعالى است با افزونه «ها» در آغاز ،مثل هازدن ،هاشردن،
هاگرفتن که جزء ویژگیهای لهجهای رى ،سمنان ،دامغان و طبرستان بروده و هنروز در برخرى از ایرن
نواحى باقىماندهاست و تأیید دیگرى است بر آمیختگى زبان شیخ با زبان مررد و کاربردهراى شرفاهى
ایشان.
دو مترجم به علم نحو دقت فراوان داشتهاند ،آن را پایه و مبنای ترجمه خرویش قرراردادهانرد البتره
گرمارودی به حفظ بالغت اهتما بیشتری نشان دادهاست.
با آنکه تنه اصلى تفسیر را باید برگرفته از مجالس و امالى مؤلف دانست ،اما در جایجرای آن آثرار
بازنویسى دیدهمیشود و در چنین مواردى است که گاه زبان ابوالفتوح به صرنایع ادبرى ،البتره درحردى
طبیعى و غیرمتکلف و بیشتر در حوزه سجع و جناس آراستهمیشود.
درخصوص ویژگیهای منحصربهفررد کشفاالسررار بایردگفرت کره مقایسره نثرر روضالجنران و
کشفاالسرار با سب نثر قرن پنجم و ششم ،رجحان و برتری نگارشی کشفاالسرار را آشکارمیسازد،
زیرا نثر این کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششرم بروده و بره نثرر مسرجع و تاحردودی
مصنوع قرن هفتم گرایشدارد ،درحالیکه نثر روضالجنان (اگرچه در قرن ششم نوشتهشده) در نهایرت
سادگی و روانی همراه با فصاحت و بالغت مختص قرن چهار و پنجم و بهدور از تکلفات ظراهری و
صنایع لفظی است .وجود اندک بعضی از صنایع چون سجع و جناس در آغاز بعضی از فصول و یرا در
اثنای تفسیر آیات که بدون تصنع و تکلف آمده ،آنقدر کمرنگ و بیرونق است که در هنگا خوانردن
کمتر بهچشممیآید.
ماحصل این بررسی سب شناسانه بهلحاظ عرفانی و نیز از حیرث نگارشری روشرنگر ایرن سرخن
است که تفسیر کشفاالسرار میبدی بهدلیل بهرهگیرری از تخیرل و اسرتعمال تشربیهات و اسرتعارات و
مجازها و استفاده از سجع و همچنین بیان اسرار و رموز عارفان و القای معانی مختلرف آنهرا و برروز
عواطف و احساسات ،از نظر ادبی و عرفانی بر تفسیر روضالجنران و روحالجنران برترری نسربی دارد؛
اگرچه تفسیر ابوالفتوح رازی هم از این موارد بهرههای فراوان گرفتهاست.
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Abstract
The Holy Quran as a divine book has always been considered by Muslim
thinkers and each of them tried to present their interpretation and interpretation in a
specific style to their own scientific community. Abolfotuh Razi, Rashid al-Din
Meybodi and Mousavi Garmaroodi are among those who have taken great strides
in the field of interpretation and translation of the Qur'an. Abolfotuh Razi is one of
the most prominent preachers in the Ray region in the sixth century AH. This
position has caused his interpretation to have a preacher style. One of the
requirements of such a style is to pay special attention to interpretive narrations.
Abu al-Futuh has been influenced by previous interpretations such as Jame 'alBayyan and Tebyan and has influenced later interpretations. Its linguistic style is
ultimately simple and fluent, with eloquence and rhetoric specific to the fourth and
fifth centuries, far removed from superficial and verbal tasks. In Kashf al-Asrar,
Rashid al-Din Meybodi interprets the verses of the Qur'an three times, while at the
same time he speaks in detail about recitation, revelation, news and hadiths, etc.
and in the third turn he justifies and interprets the verses to the taste of Sufis and
mystics. The interpretation of Kashf al-Asrar has benefited greatly from the
elements and mechanisms of inducing meanings, such as imaginary, permissible,
prostration, simile, and metaphor. Among the Persian translations of the Qur'an,
especially in recent decades, several translations that are very fluent, accurate and
beautiful have been published, one of which is the translation of Ali Mousavi
Garmaroodi. In this research, it is a descriptive analysis. By comparing the
interpretation of Kashf al-Asrar and the interpretation of Rawd al-Jannan by Abu
al-Futuh al-Razi, both of which were written in the sixth century, with the new
interpretation of Mousavi Garma Rudi, Meybodi's mystical views are influenced by
other interpretations. To be shown.
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