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 .پیشگفتار1

ظرر   یباتریناست که در ز ص() یامبرپ یرممل و بر لوح د یبلند آسمان یمعان یقرآن حاصل القا
تمرا   یگرر،د و از طرر  اسرت تکرارناشردنی و تقلیدناپرذیر یاز طرفر ،یلدلینهمبه ،گشته بیان یزبان

از  یردنگراه بره آن با پس .داراستلحاظ محتوا و چه به صورت فر بهچه را  یاثر هنر ی  یاتصخصو
 یعنی ی شناساز مباحث جمال بایستیم ،مختلف آن هایساحتشناخت  یو برا شدانداز هنر باچشم

 صردر یزمران یرتگررفتن از موقعفاصلهو شدن دور .کردبودن استفاده عاطفه و چندمعنایی ،رمز یل،تخ

 .اسرتشده یگرفتن عرفان و تصو  و مباحث روحانو رونق یرنگ شدن زهد و زاهداسال ، سبب کم
نگراه  .های هنر ناب استدارد که هر دو از ویژگی یزیستاز هنجارشکنی و عادت اننش یرمس ییرتغ ینا

را در یهای سرنتساختارها و شرالوده سوی از  یعنی ،مقوله است یناز ا یزن یاتعرفان و تصو  به اله
. بخشی از تفاسریر گرددمی ینو طراوت د یباعث تر ،یگرد یآفریند و از سومی ی نوشکسته و فرمهم

بره آوردن  یردحال که مقیندر ع یعنی ؛دندار یشگرا یوهش ینبد یزششم ن وقرن پنجم  بهمتعلق  یفارس
های هرا و شرکلعادت یردرا از قخرود  ،از عرفان و تصو  یریگاند با بهرهو روایات یثاخبار و احاد

 .رهانندمی یسنت
 مثیلت یه،تشب سجع،از جمله  یعیبد یعآن را با صنا یشنقش سخن و آرا یری،مراجعه به منابع تفس 

از  یرریگبهره ینو همچنر یوحر کرال  در فرراوان اسرار و وجود رمز .سازدمیآشکار یشترب ،و استعاره
اثر  ی قرآن را به  ،از کلمات و اصطالحات ییی بودن بعضو چندمعنا یرگریو تصو یفدر توص یلتخ
ن کرال  یرا یننخسرت یرتفسر .اسرت یهای عاطفتجربه یساخته که خاستگاه آن قلمروناب مبدل یهنر
و  انعطرا و از هرگونره  گیردیمرسو  انجا معمول و م بانز پیرایه بادر قالب کلمات ساده و بی یهنر

جهرت  ،بعرد از آن عرفران و تصرو  زهد وبه  سرینمف یشرفته با گراهاما رفت ری است؛عا ینگاه هنر
 شود.یم ی داده و به زبان انتزاع نزدییرخود را تغ

نگراه  یر کره در  یابوالفتوح راز یکی ،روبروست ارجمنددر قرن ششم با دو مفسر  یرانا یاتادب 
مفسرر »او  یصرفت بررا ینبهتررکره  یدالدین میبردیرش یگرد ید ونام «واعظمفسر »او را  توانیم یکل
 .قررون مرذکور را بره شردت و مرعف دارا اسرت یریهای تفسردو تما  ویژگی یناست آثار ا «یباد
 یرنآثار ا یسۀما را در مقا ،ت و مذهب استیابه اله یکه عرفان و تصو  نگاه هنر یفتعر ینا یرشپذ

 یبردیم یرتفسر ییمتوانیم بگویم یانداز کلچشم ی که در یطوربه کندیم یکم  فراوان یت،دو شخص
 .برخروردار اسرت یشتریب یاربس یعرفان رنگ و صبغۀاز  یابوالفتوح راز یردر نوبت ثالثه نسبت به تفس
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 یرگفرت کره در تفسر یردبا ،سرخنیگرداست و به مگیرترچش یبدیم یربودن تفسیادب یگر،به عبارت د
در آنکره حال ،اسرت یو خرردورز یشررع به تأویل بر محور تعقل یشالجنان گراالجنان و روحروض

 .گرددمی درونیتجربه  و یلبه تأویل حول محور تخ یلتما، االسرارکشف نوبت ثالثه
على گرمارودى، نمونه برترر نثرر ترجمرۀ قرران در زمران مرا قرآن گرمارودى، اثر استاد سید ۀترجم

م معاصرر زبران کالسری  و هرلغات شریوا و فراخر و اسرتوار، هرم از ۀ در ترجمگرمارودی »باشد. مى
ایشان، نه نثرى قردیمى اسرت و نره زبران  ۀاى که نثر ترجمگونهاست؛ به کردهصورتى آمیخته استفادهبه

هاى مؤلف پدیدار است که از گنجینره فارسرى فررارودى کره نوشتمحاوره. از اشارات تومیحى و پى
هری  که در زبران امرروز  ،ثنوى، تاریخ بیهقىهاى شاهنامه، منامند و نیز از واژهامروز زبان تاجیکى مى

 .(423 :1385خجندى،)«اندما زنده است، استفاده کرده
الز  در ترجمره را  یطبه ترجمره روان و اسرتوار شررا یابیدست یبرا یگرمارود یموسو یعلیدس
ایرن  صدد اعمرالانتها دراز ابتدا تا  دانسته و یبه اصول یدخود را مق یبا،ای زترجمه یو برا کردهیترعا

 .استدر ترجمه خود بوده اصول

 له.بیان مسأ1-1

االسررار میبردی و کشف ،سربکی تفسریر ابوالفتروح رازیۀ هد  اصلی این تحقیق بررسی و مقایس
در لغرت بره معنری  سرب » .شناسی اسرتسب  ،یکی از فنون ادبی فارسی .باشدگرمارودی می ۀترجم
را  سرب  قرن اخیرر ادبایولی  ؛گداخته را گویند ۀنقر ۀپار هسبیک و ریختن زر و نقره استو  نگداخت
اروپاییران  «style»انرد و تقریبراً آن را در برابرر کردهی طرز خاصی از نظرم و نثرر اسرتفادهمعنبه اًمجاز
 لحراظ از کره شرودمی اطرالق ادبری طرز به اصطالح و ادب عر  در(. سب  1: 1381بهار، )«اندنهاده

 نیرز و گیرردمیقررار مطالعه مورد و دارد مشابه زیبای هنرهای بهنسبت که تیازیام وجود، و مشخصات
عبرارت  سرب  در اصرطالح ادبیرات .خویش مشخص باشد ۀاص ممتازوخۀ وسیلبهروش نگارشی که 

 و طرز تعبیر. وسیلۀ ترکیب کلمات و انتخابز روش خاص ادراک و بیان افکار بهاست ا
نظرر  از هم و حق حضرت کال  بیان و شرح نظر از هم که است سینفی هایگنجینه تفاسیر فارسی

 و بنردیجمله طررز و امرروز پارسری زبران درنامسرتعمل  یا مستعمل -پارسی کهن هایواژه با آشنایی
حراهز اهمیرت و توجره  هاواژه ،غاتل مرکبات و مفردات شناسی،سب  و انشایی اختصاصات و نگارش
ق معنا و معرفت است و هم شایسته تحقیق و تعم ر اهل ۀاستفادمورد هم ،عبارت دیگر و به است بسیار

 .و پژوهش اهل زبان و ادب و زبان شناسان
 برا نگراهی باشد.می اهمیت دارای تفسیری، هایسب  انواع لحاظبه شریف تفسیر سه بررسی این 
 پررداختن در شریعه سرانمف که دریافتتوانمی حال، و گذشته در شیعه تفاسیر مجموعه به گذرا و کلی
 .اندبردههای تفسیری بهرهسب  انواع از قرآن تفسیر به
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الردین ابوالفتروح حسرین اما  جمال .باشدالجنان میضتفسیر شریف ابوالفتوح رازی موسو  به رو 
فامل حردیث و  ناقالن ،بن علی بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد رازی از علمای تفسیر و کال 

ها تفسریر قررآن ترین آندارد که مهم یمؤلفات وی .گان بزرگ فارسی قرن ششم هجری استاز نویسند
تألیف ایرن اثرر در اواسرط قررن  .باشدالجنان است که به زبان فارسی میالجنان و روحضبه روسو  مو

-شردهثر مزبور از نثر کهن استفادهدر ا» .استهجری بوده 566و پس از  510ششم هجری یعنی قبل از 

شرم شرباهت دارد و غالرب ش قررن کترب به کامالًبندی طرز جمله ، نحو، لغات وزیرا در صر  ؛است
مطیعی و اسرتمراری برا  ردیدی،ت ،افعال شرطی ؛ مثل ذکرشودمیدر این کتاب دیده عصرهای آن سلیقه

ی است زایادگار لهجه محلی ر سب این  وهای تردیدی علالغیر در فاستعمال متکلم مع و هولمج ییا
-خبرر بره ،استعمال افعال مکرر و عد  حذ  افعال بره قرینره .استو توابع آن متداول بوده ریکه در 

امرا  ؛کنردمیقبرل از آن را در اذهران ترداعی ثررباشد که نهای تفسیر مذکور میاز دیگر ویژگی ،ندرت
در . مؤلرف (292: 1381 ،بهرار)«باشردمفرد آوردن جمرع مخاطرب می ،ای که منحصر به آن استشیوه

اینکره مکری اسرت یرا مردنی و نظرهرای  وآیات  ۀنا ، شمار ۀاطالعاتی را دربار ،ورسی  از تفسیر هر
یر  یات و تفسریر هرۀ آترجمو آنگاه به نقل و کند مییات آن و مطالبی از این قبیل ذکرآ ۀدربار قاریان

های مربوط به آن ها و حکایتو داستانپردازد ها میمعانی لغات و اطالعات آن ۀذکر نظر خود دربار و
 .دهدمیمساهل فقهی و کالمی اراههۀ دارد و در بسیاری از موارد نظرهایی را درباررا مذکور می

 جملره از انصراری عبرداهخواجه تفسیر بهمعرو   ،االسرار تألیف رشیدالدین میبدیتفسیر کشف 
 مفسررین سرب  بره تفسریر این .استفارسی  زبان به تفاسیر ترینمهم از عصر و این تفاسیر ترینکامل
احکرا  فقهری و در  آیرات و بحرث شأن نزول مختلف قراهات شامل کهینا بر عالوه و شدهتألیف عامه

ستعماالت خراص فارسری معنی ابهو ترکیبات  ومفردات  نثرهاست از حیث سب  تأویالت عرفانی آن
 .ارزش استانیز بسیار ب

اسرت تفسریر حقیقت خواسرتهو درداشته عبداه انصاری نظربه تفسیر خواجه یردر این تفس مؤلف 
جا بره سرخنان وی موجز و مختصر خواجره را برا شررح و بسرط بیشرتری بیارایرد و از آن روی همره

 .استبردهطریقت و جمال اهل حقیقت نا نا  پیر کرده و از او بهادهاستش
جرز بره فارسری روان و شریرین برهاالولری جرزبرهلنومیبدی نخست آیات قرران را تحرت عنروان ا

به بیان شأن نزول آیات و وقایع تراریخی و  الثانیهعنوان نوبتکند و سپس تحت میی ترجمهاللفظتحت
پرردازد و ساختن معنی و مقصرود میو روشن حیمهای نغز برای توذکر اخبار و احادیث همراه داستان

یرن ا وآورد سخنان نغز مشایخ عرفران را مریو ت عرفانی آیات سرانجا  تحت عنوان نوبت ثالثه تأویال
 .آمیزدعبداه انصاری و اشعار سنایی میقسمت را بیشتر با سخنان خواجه

 در کرهطروریبره اسرت؛ هرمدر و آمیختره مختلرف نگرارش سرب  دو دارای کتراب کلریطروربه 
 عبرارت بره و خروردمیچشمبه کلمات  اقسا تکرار و کوتاه هاجمله کم، عربی لغات آن از هاییقسمت
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 قرن چهار  نثر نظیر طبیعی، و ساده و روان نثر جهت این دیگر، چون منظور مؤلف بیان معنی است، از
شود نمیه عنوان ی  رکن زینتی در آن دیدهت عربی یا اشعار فارسی آیات و اخبار بجمال حتی و بوده

صرورت کنرد بردون تصرر  و بهمیلاقوال و اخباری که نقو  عباراتش سادهکوشد که و اکثراً معلم می
پر از لغات اصیل فارسری و ترکیبرات زیبرا و  واستوار و شیرین  ،ساده نثرش، یروایناز ،قول باشدنقل

قررن بعرد در آن مشرهود  و تصرنعاتر کامل است و اثر تکلفات داندهای پیشاوقدیمی و فعال و صیغه
 .نیست

ات و ابزار زبان باشد. ایشان همه امکانبرتر نثر ترجمۀ قران در زمان ما می ترجمۀ  گرمارودی نمونه
اند تا این ترجمه، صحیح و دلپذیر گردد. در ترجمه، لغات شیوا، فراخر و اسرتوار، گرفتهکارفارسی را به

ان، نره ایشای که نثر ترجمهگونهاست؛ بهشدهصورت آمیخته استفادهعاصر بههم از زبان کالسی  و هم م
 یو نثررکهن فارسر یفارسر یراتبر زبان و ادب یتسلط گرمارودنثری قدیمی است ونه به زبان محاوره. 

داشرتن  یرلدلبره یشرانباشرد. اداشته یفردبههای منحصرویژگی یماز قرآن کر یشده که ترجمه وسبب
له أمسر ین. ایردگتوجه قرارمورد یفارس یارعنوان نثر معتواند بهکرده که میههای اراترجمه یتسلط ینچن

 خوبی مشهود و بارز است.قرآن به یگربه مترجمان دنسبت یگرمارود یهای لغویابیدر معادل

 .پیشینه تحقیق1-2

 نامهیانهای بسیاری در قالب کتاب، رساله، پا، پژوهشالجناناالسرار و روضتفسیر کشف ۀدر حوز
-گرفترهصورت مجرز ا صرورتی بههایرجمۀ قران، پژوهشت بباو همچنین در استگرفتهو مقاله انجا 

 شود:میها اشارهاست که بدان
از  یگرمرارودی؛ ترجمه موسروینقد واژگان»عنوان ای با مقالهدر (، 1369) یگانیخویمیمحمد رح

کره واژگران ترجمرۀ  اسرت به این نکتره پرداختره« ی گارسسلغو – ییبر سطح معنا یهبا تک یمقرآن کر
 .است یابینقد و ارزگارسس، قابل یههای نظری از منظر مؤلفهگرمارود
)از  یمترجمرۀ قرران کرر یسرهمقا»عنروان برا  ارشرد ینامره کارشناسرپایان( 1387) ینرهخارچ یممر
لحاظ  های قران را ازترجمه «جزء اول( 15 یگرمارودیموسو یهای محمدمهدی فوالدوند و علترجمه

 است.دهکریبررس یبالغ ی،نحو ی،صرف ی،لغو
« آن سرندهیو نو الجنرانروض ریتفسکتاب معرفی »عنوان با  نامهانیپادر (، 1388پور )نیحس حهیمل

 را یلیاسرراه یهراتیاز روا یپرداخته و برخر ریموجود در تفس یهاتیهایی از کاربرد روابندیدسته به
 است.دادهقرار یو بررس نقد وردم و انیب ،ریتفس نیدر ا

بررسری تطبیقری اسرباب نرزول در تفسریر »عنروان برا  اینامرهپایان( در 1390پرور )مودیامین مح
 است.ه ابوالفتوح رازی و طبری پرداختهبه بررسی مبانی تطبیقی ترجمه از نگا «ابوالفتوح رازی و طبری
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رودی بر ترجمۀ  گرمرا یدعمران با تأکسوره آل یساختار تحلیل»نامه پایان(. در 1392) یمیزهرا کر
 .استپرداختهعمران سوره آل یساختارشناس ینهزمبه بررسی « و بهرا  پور

ابوالفتروح  یرتفسر یسربک یسۀو مقا یبررس»ای با عنوان نامهدر پایان (.1393)اسمرود عسگر آزمون
 یردبرا تأک ییعالمه طباطبا یرالمیزانو ترجمه تفس یبدیاالبرار مۀاالسرار و عدالجنان(، کشف)روح یراز

الجنران روح یرتفسر ینباست که رسیدهبه این نتیجه «کهف و قصص یوسف،مبارکه حمد،  یهابر سوره
 یکردیگرکره از  رسردیمنظرربره یراتآ یبعضر یردارد و در تفسوجود یاشتراکات فراوان یانالبو مجمع
 یزن ییعالمه طباطبااست و کردهاستفاده یانالبمجمع یرهم از تفس یبدیاالسرار ماند و کشفکردهبرداشت
 است.شتهدانظرخود در یررا در تفس یرآن تفاس

الجنران و روض ریترجمۀ قران از تفس یبررس»ای با عنوان (. در مقاله1394) دهیرمازاده سفحوری 
از خرود،  یشاقوال معصرومان و عالمران پر یانبا باست که ابوالفتوح کردهبه این نکته اشاره «الجنانروح

 بپردازد. یاتآ یربه ابعاد مختلف معنا و تفس تا کردهتالش
ت کره تراکنون هری  شرود؛ ایرن اسرشرده مریهای یادآنچه موجب تمایز تحقیق حامر با پژوهش

 یربرا تفسر یو گرمرارود یحاکم بر ترجمۀ قران ابوالفتروح راز یکردرو یلیتحل یسهمقا رۀباپژوهشی در
-میبار صورتبرای اولینزمینه اینین تحقیق حامر درابنابر؛ استنگرفته، صورتاالسرارکشف یعرفان

 گیرد و نوآورانه است.

 .پرسش تحقیق1-3

لحراظ گررایش تفسریری چره االسرار و ترجمۀ گرمرارودی برهکشفالجنان، گانۀ روضتفاسیر سه-
 هایی با هم دارند؟تفاوت
ادبری، تمثیرل و داسرتان(  آرایره) یمعانهرکدا  از تفاسیر فوق از چه عناصر و سازوکارهای القای -

 اند؟کردهاستفاده

 های تحقیقیهفرض.1-4

 است.کردهرایش تفسیری عرفانی استفادهاالسرار از گرشیدالدین میبدی در تفسیر کشف-
 است.کردهفسیری کالمی و فقهی استفادهالجنان از گرایش تابوالفتوح رازی در تفسیر روض-
رسا و  یهایو ترجمه یبامترادفات ز یدارا یاو در بالغت فارس ییتوانا یلدلۀ  گرمارودی بهترجم -

 است. یباز
 است.بردهدر تفسیر خود از صنایع ادبی بهرهمیبدی  -
 است.کردههای ادبی استفادهیهآرااز عنصر شعر، داستان و  ابوالفتوح رازی در تفسیر خود -
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 .اهداف تحقیق1-5

السررار و ترجمرۀ  ایر ابوالفتروح و کشفتفاسرکره در  ی ادبری کهرنهاجلوهو  هاسب شناساندن -
 رفته است.کارگرمارودی به

االسررار و الجنان و کشفران با تفاسیر قدیمی از جمله روضعلو  تفسیر ق مندانعالقه کردنآشنا-
 جمله ترجمۀ  گرمارودی.از های جدیدترجمه
 .یگرمارود و ی و میبدیوح رازوجوه اشتراک و افتراق سب  ترجمۀ ابوالفت یو بررس ینتبب -

 .روش تحقیق1-6

اسرت.  یاو کتابخانره یو با استفاده از منابع اسناد تحلیلی– یفیپژوهش، توص یندر ا یقروش تحق
االسررار میبردی از قررن ششرم و ترجمره و و کشف ابوالفتوح به مقایسه تفسیر قدیمیپژوهش  یندر ا
است. پس از صورت گزینشی بودهر این پژوهش بهات داست. انتخاب آیشدهیر گرمارودی پرداختهتفس

گرفتره و سرپس بررداری صرورتیشفمطالعۀ تفسیرهای مذکور و مراجعه بره کترب و منرابع مختلرف، 
 است.شدهطالعات به تدوین تحقیق اقدا ی ابندطبقه

 .بحث و بررسی2

 میبدی و ابوالفتوح رازی و گرمارودی ی تفسیرشناسروش.2-1

دانیم مبانی فکری اشراعره مبتنری یم کهچنانو مقید به مبانی اندیشه اشاعره است و  میبدی، اشعری
 گری است.یۀ انجماد و قشریپابربر ظواهر و 

 یاز سراحت قدسر دور و یقرتاز حق یرزترا برا گر بردنددست در دامان عرفان و تصو   یاناشعر
کننرد و حمرل یانتزاعر یقر مصرادبر ،خود را در خارج از محدوده زمان و مکان یالس یشهاند یعت،شر
 یه،تشرب ،اسرتعاره نآن چرو ظواهر در ساحتی دیگر با استفاده از تخیرل و ابزارهرای با حفظ یقطرینبد
 ینریو آثار د ینرا از چهره د یگهگرد و غبار تکرار و کهن ،آن باشد یانکه ظر  ب یزبان ومجاز  یل،تمث

 .بخشند یو تازگ یزدوده و بدان تر
-به یوجهدو یرتفس ی،به مباحث عرفاننسبت ینششنوع ب یناثبات اعتقاد خود و همچن یبرا یبدیم

 یاشرعر ۀ یر  مفسررو متعصربان میهای جزاندیشه یشگرنما (نوبت دو )وجه آن  ی آورده که وجود
عارفانره و  شربکننده ذوق و م یمترس ،(نوبت سو ) یگر آناست و وجه د مأثور )نقلی(به  یرتفس یعنی
ادراکات خود را  ه وپرداخت یاتو تأویل شاعرانه آ یهبه توج است که مفسر صوفی ی  یحانرو یفلطا
 یشبر یر،بخش از تفسر ینا .استداشتهیانبا جمالت مسجع و موزون بهمراه ،ناواعظان و مذکر یوهشبه

جهرت نیبرد .اسرت یاز حالوت زبان یمندو بهره یادب یعسرشار از صنا ،باشدداشته ینیاز آنکه جنبه د
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تنهرا وجره  ییمو اگرر بگرو نمایردینمذهن و دور از  یبچندان عج یباد سربه مف یبدیساختن مملقب
 ایم.یمودهنپ راه خطا ،نوبت ثالثه است یو ذوق یادب سرین، ارزشمف یرنسبت به سا یبدیم یازامت

 ینبو یثاحاد و سنته که اساس آن ب یعهفقه ش یمبنارا بر یفقه یر، مساهلابوالفتوح در هنگا  تفس
حادیرث و بر کتاب و سرنت از او عالوه یعاهل تش یوهشبه کند ومیعشر است، تبییناثناء ۀاهم یاتو روا
را جز خدا و رسول  یو نظر یرا ی کند و همیاستفاده یزمذهب ن یعیش ینمحدثعلما و امامان و  آرای

 یثو احاد یاتبر آیهتکاموافقان ب یلالمساهل و استناد به دین ممن تحلیل همچن یو پذیرد.یو اهمه نم
 دهد.یمو فتوا کندیمنظرگاه خود اظهار،

-پس از خود به یرتفاسبر و  یرفتهتأثیر پذ یانو تب بیانالجامع چون از خود یشپ یرابوالفتوح از تفاس

 .استتأثیر داشته ینالصادقگازور و منهج یرتفس معرو  به جالءاالذهانچون  یفارس یرتفاس یژهو
-یرانقررآن ب یتحت عنوان اقسرا  معران یرتفس مقدمهو در  داندیفهم مقرآن را قابل یابوالفتوح راز

-یمو تأویرل تقسر یربه دو بخش تفس یو چگونگ یفیتفهم قرآن را از نظر ک یابوالفتوح راز .استکرده

آن را موافرق ادلره و  باشردباشد با معنا که محتمل صر  آیت تأویل» ینظر ابوالفتوح رازدر .استکرده
 (.24 /1ج «)داندیرا م یتعال یعلم به مراد خدا هب یهعلم سبب نزول آ یرو تفس ینقرا

 به مراد و مقصرود خداونرد توانینم یلدلدارد و بدون یلبه دل یازن یراست که تفس ابوالفتوح معتقد 
دارد ترا احتمراالً  یاعتقراد یانمروارد مبر یو در برخ یلغو یاز معان یبه آگاه یازن یافت اما تأویلدست
 یاگونرهبه داند،یعلو  گوناگون م یادگیری قران را نیازمند مهابوالفتوح فید. آدستواژه به ی  یحتصح

 .داندمی یو نشدن یستها را کار ناشابا آن ییقرآن بدون آشنا یرکه اقدا  به تفس
در  یگرمرارود. اسرت انهگرایباسرتانو نشرین روان و دل نثربا  آزاد، ایترجمه ،ترجمۀ  گرمارودی

ها ت ترجمه مرر نرساند به آنکه به دقییجاو تا ییتوانا عوسی حد  تا واند بوده بندیپا یترجمه به اصول
( است کره سررآمد انرواع یسنج)مقایسه و هم یشیوه تطبیقاند. ترجمۀ  گرمارودی از قرآن بهکردهعمل
 .ها در نگارش ترجمه استروش

و  کدسرتیصرورت به یکتراب آسرمان نیرمشرابه در سراسرر ا راتیو عبارات و تعب اتیآ ۀترجم
 یبررا بایز یابیمعادل وها و دقت در ترجمه متراد  اتآی در هانکره میهمگون و دقت در ترجمه اسا

 یترجمره بررا یاست که مبران نیمذکر و مؤنث که نشان از ا یت در ترجمه اساماز کلمات و دق  یبرخ
 .استبودهمحرز شانیا

 رازی، میبدی و گرمارودی.مقایسه تطبیقی تفسیر ابوالفتوح2-2

از این  یخلق و منتشر شد که بسیار یدر پهنه ادب فارس یقرون چهار  تا ششم آثار متعدد یدر ط
در  یو هنرر یاز نظرر ادبر یترجمۀ ابوالفتوح راز ،یانمینا. دراندبسیار متعالی یو هنر یآثار از نظر ادب

اسرت  ینا یاللفظاز ترجمه تحت مقصوداست.  یاللفظترجمه تحت ی،ترجمۀ ابوالفتوح راز اوج است.
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 یزترى،صورت حرو  رشود و ترجمه، بهمیمنظم نوشته یىدر سطرها یگر،هر کتاب د یامتن قرآن،  که
-شردهمرىیهکم  به متن فهم ته براینوع ترجمه  ینشود، چون غالباً امیآوردهسطرهاى اصل متن یرز

-مرىخود همان کلمه آورده یردر ز یزهر کلمه ن رجمهاست و نه به جاى متن و براى خواندن مستقل، ت

 است.شده

 :کنمیسوره نساء جلب م یهتوجه شما را به دو نمونه از دو آ ینجاا در

. یقراًبِاهِ اِن أرَدنَا اِلَّا اِحسَاناً وَ تَوفِ نَیَحلِفوثُمَّ جَآؤُوکَ  یدِیهِمبِمَا قَدَّمَت أ یبَهٌاِذَا أصَابَتهُم مُّصِ یف)فَک1َ
 (62/)نساء

-افکنرد دسرت یشبره آنچره در پر یبتىمص یشان: پس چگونه بود چون برسد به اترجمۀ ابوالفتوح

 .یقو توف یکویىمگر ن یم،خداى که ما نخواستبه خورندیمبه تو، سوگند یندپس آ یشان،ها
این کلمۀ تعظیم بر لفظ تعجب، تهدید و وعید را گفرت.  «یبَهٌابَتهُم مُّصِاِذَا أصَ یففَکَ»تفسیر میبدی: 

رسد و عقوبت آن برگشرتن  یشانگه که پاداش کردار ایشان به ا: چون باشد حال آن منافقان آنگویدیم
یهِمْ و قَردَّمَتْ دیگر گفت: قَردَّمَتْ أَیْردِ هاییجا .یعنى بما فعلواأَیْدِیهِمْ  قَدَّمَتْ ااز رسول خدا بینند. بِم

الفاظ میان عرب رواست، که در کردار برد نرا  چنین ینا اسِ.و کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ و کَسَبَتْ أَیْدِی الن  اکَیَد
این عطرف - هِل بِال یَحْلِفُونَ اؤُکَج پس ابتدا کرد، گفت: ثُمَّ .شداینجا سخن تما - أَیْدِیهِمْ قَدَّمَتْبِما  .برند

 گویرد:. مریهش است، یعنى تحاکموا الى الط اغوت و صد وا عن ، ثم  جاءوک یحلفون بالل ربر سخن پی

بره  مرا که خوردندیم هگه آمدند و سوگند بالل وت بردند و از تو برگشتند، پس آنمنافقان تحاکم بر طاغ
 وَ نِحْسراناً نِال  انخواستیم و ذلر  قولره: نِنْ أَرَدْنر خصمان میان تألیف و صواب و خیر جز محاکمتآن 

جالله و میران ارادت بنرده و است میان قضا خداوند جل ند که: معنى توفیق موافقت افکندناگفته تَوْفِیقاً
کرردن عر  عبارتى خاص  گشته اسرت از جمرعحکم عادت و هاین هم در شر  بود و هم در خیر، ام ا ب

هردایت  :شرودود و این به چهار چیز تما ر آن بمیان ارادت بنده و میان قضایى که خیر و خیرت بنده د
آوردن و تسدید ست و رشد تقاماى رفتن در وى پدیدنمودن حق او رشد و تسدید و تأیید هدایت راه

 .پیوستنو تأیید مدد نور الهى از غیب در حرکات اعضاء وى بر صواب و سداد داشتن
أنفُسِرهِم قَروالً  یعرِض عَرنهُم وَ عِظهُرم وَ قُرل لَهُرم فِرقُلُروبِهِم فَرأ یاهُ مَا فِر یَعلَمُ ینَ( أولَئِ َ الَّذ2

 (63/.)نساءیغاًبَلِ

 یشانده او پند یشاناست، بگرد از ا یشاناند که داند خداى آنچه در دل اآن یشان: اترجمۀ ابوالفتوح
ت صرورکره بره ىهایترجمه و تما  ترجمه ینا در. یدهرسیسخن یشانا یهارا در نفس یشانرا و بگو ا

 یرناز ارزش کرار بره ا یرناست، امرا ا یعىطب هاییباشند، ورود برخى از نارسایرفتهپذاللفظ انجا تحت
فقط در هنگرامى موجره اسرت کره  یمىترجمه قد ی  هایییدادن نارسا. نشانکاهدینم یزىبزرگى چ
 ها باشد.آن لغزشگاه از یزترجمه معاصر و براى پره ی براى کار 



 1400پاییز  * 69* شماره سال هجدهمفصلنامه عرفان اسالمی * /  326

 یها، ما فِی قُلُوبِهِمْ آنچه در دلداندیاند، یَعْلَمُ اللَّهُ که خدای مئِ َ الَّذِینَ ایشان آنأُولتفسیر میبدی: 
ده ایشران را، وَ قُرلْ ذار از ایشان، وَ عِظْهُمْ و پندگاز ایشان و فرا گردانیایشان است، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ رو

 ید.ایشان را سخنی بلیغ گوی به تهد و (63نسا/)لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً 

-راه یبره ترجمره و یاز واژگان قدیم یشده تا بسیارسبب یبر متون کهن فارس یاشرا  گرمارود

نتوانرد برا ترجمره  ییابرد و خواننرده امرروزسوق یگهنشده تا زبان به سمت کهنیابد، اما این امر سبب
اسرت.  معیرارز واژگان و عبارات کهن در کنار زبران ا یتلفیق یگرمارود یکند. ترجمه ادبارتباط برقرار

برا واژگران،  یبر آشرنایتا خواننده عالوه شودیممثبت این ترجمه است که سبب هاییاز ویژگ یکیینا
 (1395،مفاهیم را نیز دریابد.)کوشا

 روان و ینثرردارای بهرا، کره گران ستمهم ترجمۀ  گرمارودی ترجمه آزاد او یارهای بساز ویژگی
در ترجمرۀ  اسرت.کرردهدر مرؤخره بره آن اشراره  کره اسرت گراییباستان ینشین و وفادار و با اندکدل

 .یممدعا هست ینشاهد ا یزن یابوالفتوح راز

از  یکرىترجمه  ینا نیز قرآنى هاىترجمهخصوص به فارسى، هاىترجمه یخالبته براى بررسى تار-
 .بودخواهد محورى هاىترجمه

که به دقت ترجمه ییجاو تا ییو توانا یعاند و تا حد وسبوده یبندپا یجمه به اصولدر تر یگرماورد
( یسرنجو هرم یسره)مقا یاند. ترجمۀ  گرمارودی از قرآن به شیوه تطبیقکردهها عملمرر نرساند به آن

 ها در نگارش ترجمه است.است که سرآمد انواع روش

و  یکدسرتصرورت به یکتراب آسرمان یرنسراسرر امشرابه در  یراتو عبارات و تعب یاتآ ۀترجم
 یبررا یبایابی زها و معادلو دقت در ترجمه متراد  یاتها در آنکره میهمگون و دقت در ترجمه اسا

 یترجمره بررا یاست که مبران ینمذکر و مؤنث که نشان از ا یاز کلمات و دقت در ترجمه اسام یبرخ
 است.بودهمحرز یشانا

 خورد.چشم میبودن ترجمه بهیحو صر یسادگ یشترب یدر ترجمه راز

و  یشرترو طاقرت فرساسرت کره در ترجمرۀ  گرمرارودی ب یقالز ، دق ییابی در ترجمه، کارمعادل
هرحال بره یاسرت دشروار، ولر یکلمرات، کرار یهرامعادل یسازشود. همسانمییدهابوالفتوح کمتر د

ها را، در ترجمره مرنعکس آن یو همگون یاتنظم کلمات و آ ی،سازهمسان ینکه ااست؛ چرا یمرور
 (.211: 1386 ی،اصفهانییسازد )رمامی

 خورد.میچشمبه یکمتر از ترجمه گرماورد ینظم در ترجمه راز این

در  یشرانچند اشود؛ هرمییدهوموح دبه یاتآ یدر برخ یگرمارود ۀدر ترجم ینظم و همگون این
 ۀهرم در ترجمر یحرد اند و تادانسته یبه اصول یبندیاخود را پ ۀهای ترجماز ویژگی یکیخود  ۀمؤخر

 اند.کردهو عبارات مشابه به آن عمل یاتآ
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 یرادیحردود زهرا ترا. آنباشندینمونه برتر نثر ترجمۀ قران م یترجمۀ  گرمارودی و ابوالفتوح راز
د. در ترجمرۀ  گررد یرو دلپرذ یحانرد ترا ترجمره، صرحگرفتهکراررا به یهمه امکانات و ابزار زبان فارس

-تره اسرتفادهیخصرورت آمو هم معاصر به ی ، فاخر و استوار، هم از زبان کالسیوالغات ش ،گرمارودی

 است ونه به زبان محاوره. یمیقد ینه نثر شان،ایکه نثر ترجمه یاگونهاست؛ بهشده

امرروز  و متعرار  یرارترجمه از نظرر مع یندر ترجمه است، در ا یکسان اییوهش یدارا یگرمارود
و  یم، فخری، مانردنیکه نثر ترجمره را خوانردن ییگراکهن یاز چاشن یشترب یااند، با اندک بهرهبردهبهره

 است.فاخرتر ساخته

نقاط جالب ترجمرۀ  گرمرارودی و ابوالفتروح  یگرسرآمد است و از د یاتدر شعر و ادب یگرمارود
 دارد.رارو روان در اوج ق یآن است که در کاربرد الفاظ فارس یراز

را دارد که  یتقابل ینعمو . ترجمۀ  گرمارودی ا یفهم برااست و هم قابل یهم ادب یقلم گرمارود
 شود.عنوان مرجع استفادهبه یدر حوزه زبان فارس

و عبارات مشابه در ترجمره  یاتهاست، آجمله یمعان سازییکساناز مشکالت ترجمۀ  گرمارودی 
هرا گرفترار نظر کررده و ترجمره آناز مترجمان از آن صرر  یبرخ فرسا کهاست دشوار و طاقت یکار
کمترر  یمشکالت در ترجمۀ ابوالفتوح راز ینکلمات است، اما ا یبعض ینشو نظم در چ یهماهنگعد 

 خورد.میچشمهب

 یرسرم ۀبره همران ترجمر یکررد آن اسرت کره ومالحظرهتوانیم یآنچه در ترجمۀ ابوالفتوح راز
-یردهدر ترجمۀ  گرمارودی د یژگیو یناست اما ابودهیجظاهراً را یامر یناست و اهکرد( اعتمادی)طبر

و  مروزونروان و گراه  یش،زمان خو یجقرآن نسبت به نثر را ۀدر ترجم یشود اما نثر ابوالفتوح رازنمی
 یرازاتاز امت -هاترجمره یگربه دنسبت -یاتبا ترجمه به متن آ یو ۀحجم ترجم یاست و کم ینآهنگ

 ترجمه است. ینارز اب

 یهرگرز از کلمرات مترراد  برررا یشراناسرت کره ا یرنا یابوالفتروح راز ۀترجمر یبرایاز نقراط ز
-آورده یفارسر ۀواژ یر فقط  یقرآن ۀاند، بلکه معادل هر کلمقرآن استفاده نکرده یهاواژه یسازمعادل

 خورد.میچشمندرت بهدر ترجمۀ  گرمارودی به یژگیو یناست و ا

 یجملره صرله از نظرر زمران ۀترجمر یم،که ما شاهد آن هست یگرمارود ۀهای ترجمویژگیاز  یکی
 یردیفعل جمله بر موصول مقد  گردد، بار تأک یه،فعل یهاهرگاه در جمله یاست. )در ساختار زبان عرب

 زمرانی قبل خود  ملۀنسبت به ج یصله از نظر زمان ۀساختار، جمل ینطبق ا. بریابدیمیشموصول افزا
 (.دشومیترجمه ترگذشته

ال  جحود )ال ُ الجُحُرود: در  یات،است که در اکثر آ ینا یگرمارود ۀترجم هاییستگیاز شا یکی-
اصطالح نحویان عبارت از: ال ِ جَحد است که معموالً به گونه زاهده بعرد از نفرىِ )کرانَ( نراقص برراى 
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معرادل  یافتناست. کردهترجمه« یستبر آن ن » یشکل و به معنا ی ساختار و به  ی ( را به یادتأکید م
 دشوار است. یها امرزبان یشترساختار در ب ینا یبرا

اند و طبق آنچه دادهکه انجا  یفیها و ظراتما  دقت رغمیعل یهجمالت حال ۀدر ترجم یگرمارود -
« نکنمدوبار خرج آن را ید کرد  و کوشترجمه یهحال ،بود یهاگر واو حال»فرمودند که  یشخو ۀدر مؤخر
نکرده یترعا رجمهاصل را در ت ینا یگاه یشانکه ا یمبرخورد یترجمۀ  گرمارودی به موارد ینما در ا

در ترجمرۀ  یرادا یناست، انگرفتهالز  صورت یسنجدقت و نکته یساختار نحو ینا ۀترجم اً دریتنهاو 
 خورد.نمیچشمبه یابوالفتوح راز

تمرا   رغمیعلر ینشرانه نگارشر یرترعاجمله و عرد  یناصر ساختارع یباز نظر ترت یگرمارود-
 ینکرهبره اتوجرهاسرت و براشردهدر امرر ترجمره یشرترچره بیابی به دقت هردست یهایی که براتالش

 دتوجره در حرعد  یناند، ااثر ارزشمند را بر عهده داشته ینا یرایشکه کار و ینظرصاحب یراستارانو
کره در  یرزن یراداتا یاست، برخارجمند پنهان مانده یراستاراناز چشم و است که یشگفت یگسترده جا

 وارد است. یبه ترجمۀ ابوالفتوح راز یزایم نکردهمتن به آن اشاره

 آن هرراىدارد، برخررى از ارزش هررایىو ترجمرره تفرراوت تفسرریر یهررا، در بخشیارزش اثررر راز -
 اسرت، گرفتره قررار عربرى هاىبرابر واژهرفارسى که د زیباى هاىمعادل یعنى. است ترجمه مخصوص

 هراىترجمره و ترجمره ایرن از فارسى زبان. دارد اىالعادهآورده است که ارزش فوقیدرا پد اىگنجینه
 .ببردتواندسود فراوانى برده و مى یمقرآن کر یگرفارسى د

 یمىسروندهاى قردو پ یشروندهاقدمت و نو بودن را پ ینا :بودن زبان ترجمۀ ابوالفتوح تریمىقد -
برخرى  یرافتنراه  دیگرر تفراوت. دهردمرىزبان فارسى خراسانى نشان یخىزبان خراسانى و دستور تار

زمران  هاوست که ظاهراً از لهجر یرعناصر زبانى در لهجه منطقه زبانى خاص ابوالفتوح در ترجمه و تفس
 یلتفصراره آن برهمع که اسرتادان مصصرح دربرجمله شکل خاصى از دو  شخص جابوالفتوح است؛ از

 .اندسخن گفته

تفاوت فقط در  این دهد،مىخودش را نشان یارىدر هر دو ترجمه، در موارد بس یىتفاوت محتوا -
 .شودرا هم شامل مى دیگرى موارد شود،موارد فقهى و کالمى خالصه نمى

-مىشده نشانهاراه هاىخوبى در نمونهدو زبان خودش را به ینا یخىدر دستور زبان، تفاوت تار -

 .پیشوندها و پسوندها مانند مفردات، در هم و زبان دستور در هم دهد،

و  یدسرتور ی،زبران یجرد  یاربسر هرایابوالفتروح تفراوت یرشد که ترجمه تفسمعلو  یسهدر مقا-
 یرنو بره ا دهردیشدت کاهش متأثیر آن بودن را بهدارد که احتمال تحت یگرد هایبا ترجمه ییمحتوا
 ه است.نبود یرگذارکه اصالً تأث یستمعنا ن

 فارسرى و ترازى زبران به آگاه ودان یفارس ییهکه مترجمى دانشمند و فق نمایاندنکته مى ینا یانب-
، اسرلوب و یوهو قوت طبع و احاطه کال ، به همان ش سلیم ذوق با است توانسته رازى، ابوالفتوح چون
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طبررى  یرتفسر ترجمره بره النهررجمعى از علماى مراوراءرا به پارسى برگردانده که  یدانسجا  قرآن مج
 .اندیافتهیقتوف

 یتاسلوب ترجمه حاهز اهم یسهتنها از جهت مقادو اثر مهم، نه یندر ا آیات قرآنی ترجمه سنجش
جنبه خاص از  ینرا داراست. در ا یتکمال اهم ،یزانتخاب نوع کلمات و حرو  ن یثاست، بلکه از ح

 شود:مطرح می یاترجمه است که نکته

 یعنرىدو زبران،  یعتمالحظه روح و طب یگرمترجم در نقل مطلب و د یدارحفظ و امانت مالحظه
 .یگربه زبان د یاصلى انتقال معنى است از زبان یهآنچه ما

 یفرمودنرد برا بیران اینکره بنرده او را انسران یگرمارودیاالسال  کوشا درباره شخصیت موسوۀحج
برار بره  3اش را کره در حروزه ترجمره دارد، ترجمره هایییتوانای رغمیکه علکردنوان جو یافتم، عحق

 دست ویراستار سپرد.

 :و ترجمهچند از د هاینمونه

 هنا  خداوند بخشنده بخشایند: بهترجمۀ  گرمارودی

 نا  خداى بخشاینده بخشایشگر: بهترجمۀ ابوالفتوح

 .مهربان یشبخشانا  خداوند فراخهب: ترجمۀ میبدی

 :5/بقره

 اند و آنانند که رستگارند.: آنان از )سوى( پروردگارشان به رهنمودى رسیدهترجمۀ  گرمارودی

 .اندیافتگان[ و ایشان ]اند[ که ظفرى ]ایشان: ایشان، ]بر بیانند[ از خداترجمۀ ابوالفتوح
 بمانند جاودان. یکیو ن یروزیکه بر پ اندیشانو ا: ترجمۀ میبدی

 :16 /فاطر

 نو را. یخلق یاردببرد شما را و ب خواهدی: اگر ممۀ ابوالفتوحترج

 آورد.اى مىبرد و آفریدگان تازه: اگر بخواهد شما را مىترجمۀ  گرمارودی
 .آرد نو اییدهو آفریست اگر خواهد ببرد شما را با ن: ترجمۀ میبدی

 :17/فاطر

 : و خوانندگان ذکرى...ترجمۀ ابوالفتوح

 کنند.مىان )کتاب آسمانى( که نی  یادآورىبه آن خوانندگ : وترجمۀ  گرمارودی
 جل .ودی: بخوانندگان سخن خداوند عز ترجمۀ میب

 :4/صافات

 است. یکیشما  ی: که خداترجمۀ ابوالفتوح

 گمان خداى شما یگانه است.: که بىترجمۀ  گرمارودی
 است. یکیترجمۀ میبدی: که خداوند شما 
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 :5/صافات

 .هامشرق یآن است و خدا میان درو آنچه  زمین و هاآسمان ی: خداترجمۀ ابوالفتوح

 هاست و پروردگار خاورها.ها و زمین و آنچه میان آن: پروردگار آسمانترجمۀ  گرمارودی
 ترجمۀ میبدی: و خداوند مشرق و مغرب آفتاب.

 :34/صافات

 .یکاناز ن یغامبریاو را به اسحاق پ یمداد: مژدهترجمۀ ابوالفتوح

 دادیم که پیامبرى از شایستگان بود.: و بدو اسحاق را نویدرجمۀ  گرمارودیت
 .یکاناز ن یغامبریاو را به اسحاق پ یمدادترجمۀ میبدی: بشارت

 :116/صافات

 کنندگان.غلبه یشانرا، بودند ا یشانا یمکردیاری: و ترجمۀ ابوالفتوح

 .شدندیروزن بودند که پکردیم پس آنا: و یاریشانگرمارودیترجمۀ 
 و دشمن شکستند. یامدندب یشانتا ا را یشانا یمترجمۀ میبدی: و دست گرفت

 :49/غافر

 مردمان ندانند. یشترمردمان و لکن ب آفریدن از تر¬مهم زمین و ها¬آسمان یدن: آفرترجمۀ ابوالفتوح

بیشتر مرد   تر از آفرینش مرد  است اماها و زمین بزرگیقین آفرینش آسمان: بهترجمۀ  گرمارودی
 دانند.نمى

 .دانندیمردمان نم یشترمرد  و لکن ب ینشمه است از آفر ینآسمان و زم ینشترجمۀ میبدی: آفر
 :83/غافر

 یقرو یآن را خدا یافرید: بیندگو زمین؟ و هاآسمان یدرا که آفر یشانا ی: اگر پرسترجمۀ ابوالفتوح
 دانا.

-گفت آناست خواهندها و زمین را آفریدهى آسمانکسه: و اگر از آنان بپرسى چترجمۀ  گرمارودی

 است.ا )خداوند( پیروزمند دانا آفریدهها ر
دانرا  یآن توانرا ینردگو یشرانا هرا،ینها و زمآسمان یدرا: که آفر یشانا یو اگر پرس ترجمۀ میبدی:

 آن را. یدآفر

 ییگرایفارس حاهز ویژگی یکه ترجمۀ  گرمارود شودیماستنباط ینباال، چن هایبا توجه به نمونه -
لطافت و ظرافرت  ی،نرم توانیاثر فاخر م ینواژگان ا یالبال است؛ چراکهیار نثر مع یوهشبدون افراط به

بوده  یرپذکه امکانییجاشده و تایتطور کامل رعاترجمه به ینقواعد دستور زبان در ا ین. همچنیدرا د
 است.شدهیزتراد  پرهالفاظ م یریکارگو به یاللفظاز ترجمه تحت

به متن مورد توجه مترجم بروده و از  یبندیو پا یوفادار ،یگرانطباق ترجمه با متن و به عبارت د -
کررده ترا راستا مترجم ترالش یناست و در اشدههنرمندانه کلمات هم لحاظ ینشو چ یبانگاریز یطرف
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و  یروانر فرظبره مرتن برا ح یوفرادار یودحدکه تا یمعن یننکند، به ا یگرد یها را قرباناز آن ی ی ه
 است.شدهدر نثر ترجمه جمع یباپردازیز

 یو ابتکار یدجد یهامعادلاین است که  باال  یهاگرمارودی در مثالجمۀ تر یگراز مشخصات د -
عنروان مثرال حسن ابتکار مترجم است؛ بره یایگو و اثر داده ینبه ا اییژهاز واژگان جلوه و یدر تعداد

 یگزینرا جرا یشرخندمخلروق و ر یگزینرا جرا یردگانبررده و آفرکارنگهبانان، دوزخبانان را به یجابه
هرا در واژه یرنکره ا یدرس یجهنت ینبه ا شده یموارد بررس ( نگارنده در1395کوشا؛است.)مسخره کرده

 دهد.میبودن خود را نشانو ابتکار و نو نشدیدهد یگرهای دترجمه
کررد ترجمره نقرد تروانیشرود و ممییدهکه در ترجمۀ  گرمارودی د یو اساساز موارد مهم  یکی-

از مروارد ترجمره درسرت ادا  یاست که در بعضر ینادرست معرفه و نکره در اسم خاص و صفات اله
 است.شدهمعرفه نکره ترجمهو گاه است. موارد نکردهعمل مترجم یکنواختاست و نشده

 ۀچند اندک با ترجمرکه هر ای¬است که انتظار هر خواننده یالتاشکا یدو ترجمه دارا ینگرچه ا -
 ارزنده یاربس های¬یژگید؛ اما از محسنات و ونفاقد اشکاالت مذکور باش که است ینآشناست ا یفارس
 کرد. پوشیچشم یدنبا نیز هاآن

گراه در تشرابه گه ینادارنرد، ینسرب یشرباهت یکدیگر بادر دو متن  اتیآۀ موارد ترجم یادر پاره -
حرر   ی تشابه گاه در حد   یناست نسبت ا یهیصادق است. بد یزحرو  ن ی تصورت کلمات و کم

دو  ینبر ین و منطقری بر ینکته است که تناسب ینا نمایدی. ام ا آنچه مسل م مباشدیکلمه م ی صورت  یا
 بسیار اندک است.تشابه  یناز موارد ا یادارد. الب ته در پارهترجمه وجود

 جمله است:آنباشد، ازچند بوده یجهات دو ترجمه ممکن است به ینت اختال  اعل  -

کره آن یا ی،در برابر کلمات تاز یفارس یهاانتخاب معادل ینمطلب و همچن یانو ب یبندجمله طرز
سرانجا  احتمال مبط کلمه  یه،آ یاست و نه معن یرمتعل ق به نفس تفس یشترب یمترجم در مورد یحتوم

 .سازدیخاص است که ترجمه را متفاوت م یاب قراهتو انتخ

زبران  یبا اقتضاهات نحو یشتریب یهمخوان یابوالفتوح راز یرتفس یهاترجمه یزن یدر حوزه نحو-
 .دهندیمنشان یفارس

ترجمره  شرباهت بر دال که شودمىیدهلحاظ انتخاب الفاظ دهم از هایىدر هر دو ترجمه مشابهت-
 است. یو اتخاذ علو  ادب یانب دستىیک( و ینآغاز فارسی)

در  یابوالفتروح راز اللفظریتحرت ۀترجمر یسرت؛ن یرادو ا یباز ع یاز دو ترجمه، عار ی ی ه -
 ناتوان است. یهاز موارد از رساندن مفهو  آ یاریبس

و  یوهها در شراز آن ی کرد که هر برداشت ینچن توانیبه محاسن موجود در دو ترجمه متوجهبا-
  های موجودند.نمونه ینخود از بهترسب  
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دارد، شیوه کار رشیدالدین میبدی تفسیر ابوالفتوح و گرمارودی وجود یی که بینهاشباهتبه توجهبا
اسرت. دادهبت مورد تحلیل و تفسیر قرراررا در سه نو رار متفاوت است، میبدی آیات قراناالسدر کشف

« النوبرۀاالولی»ی تحرت عنروان اللفظتحرتی روان و شیرین سبه فار ءجزبهت را جزءابتدا بخشی از آیا
مرمن آن از قراهرت، شرأن به تفسیر همان بخش پرداخته و در  الثانیهاست و آنگاه در النوبۀکردهترجمه

خره در و براالً است.گفتهتفصیل سخن حث ادبی، نحوی، تاریخی و فقهی بهنزول، اخبار و احادیث، مبا
مرمن آن کلمرات قصرار، کنرد و درو تأویرل میا به مذاق صوفیان و عارفان توجیه الثالثه آیات رنوبۀال

عبرداه ین قسمت را بیشتر با سخنان خواجرهآورد و ایمتأویالت عرفانی آیات و سخنان نغز مشایخ را 
 آمیزد.یمانصاری و اشعار سنایی 
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 گیرییجهنت.3

 که: ابیمیینکات را درم یناتفاسیر،  ینا یسهرهگذر مقا از
است، بر همگان روشن  یچیدهسخت و پ یکه ترجمۀ قران کار ین استها ااختال  در ترجمه یلدل

 بس دشوار است. یکار یگراست و برگردان آن به زبان د یاست که قرآن معجزه اله

شده که آن یانب یفظلالصورت تحتبه یمکان یتجهت زمان و موقعبه یروش ترجمۀ ابوالفتوح راز
و  یواییشر یرنندارد، اما در ترجمۀ  گرمرارودی ارا  یمخاطب امروز یفهم برا یتخاص و قابل یباییز

 پسند باشد.خاطب از خواندنش لذت ببرد و موردشده که مفهم بودن باعثلطافت و قابل

-راه یبره ترجمره و یاز واژگان قدیم یشده تا بسیارسبب یبر متون کهن فارس یاشرا  گرمارود

نتوانرد برا ترجمره  ییابد و خواننرده امرروزسوق یگهامر سبب نشده تا زبان به سمت کهنیابد، اما این 
 کند.ارتباط برقرار

معنى کره در هرر دو اثرر مررز کلمرات و  ینو مشخص است؛ بد ینمع یباتحدومرز کلمات و ترک
 .استکامالً مراعات شده یرو حرو  و مما یباتترک

که با تفسیر  یژهوجه و ایمان مرد  ایران به دین اسال  است بهقرآن مجید، نشانه تو یهاول یهاترجمه
به دین اسال  نگرویدند و سعی در فهرم و درک  یقکه بدون تحق داردیهم همراه بوده است و معلو  م
 .دهدیمشاناند. در عین حال عالقه به زبان فارسی را نیز نآن و کتاب آسمانی قرآن داشته

زبران  و اسرتع طبر ۀ،  شریرین و شایسرتیترجمه کهن ابوالفتوح راز ترجمه فارسى آیات قرآن در
در کره  رسدیمنظر. بهکندیبراى ما بازگو مرا  (در قرن ششم فارسى منطقه رى) خاص ابوالفتوح رازى

زمران حرال  ارا برمروارد خراص ترجمره  یردنباآن،  یخمنردیاساس تار، بریمقد یشگوهایی به ترجمه
در پرژوهش  دقترییتوجه خاص داشت ترا دچرار ب هایشگو ینابلکه باید به  گرفتیرادکرد و ایسهمقا
 که دور از انصا  است. یاوریمن حسابنقاط معف بهها را آن و  یمنشو

 یرناند. ترالش مترجمران آن دوران برر اشدهانجا  یاللفظتحت یوهشهای کهن بهتما  ترجمه یباًتقر
 ۀحفرظ امانرت، در ترجمر امه فروگذار نشود و آن را بدر ترج از قرآن یواژه و حرف ی است که هبوده

. نرداو روان ترألیف شرده بیاد یو سبک یغبل یها به نثرترجمه ینسازند. از لحاظ سب ، اخود منعکس
  نقرل قصرص، از ویژه در هنگادارد و نثر آن، به  شباهت 11ق/ 5امالً به کتب سده ترجمۀ ابوالفتوح ک

 یعلو  ادبرمترجم شود. میاست( شمرده یسندهمقاصد نو یانب یبرا یلهوس ینتردهساکه نثر مرسل ) نوع
 است.کردهیترعانیز را 
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در آغاز، مثل هازدن، هاشردن، « ها»ابوالفتوح کاربرد مکرر افعالى است با افزونه  نثر در یگرمطلب د
هنروز در برخرى از ایرن  رى، سمنان، دامغان و طبرستان بروده و یالهجه هاییژگیهاگرفتن که جزء و

ید دیگرى است بر آمیختگى زبان شیخ با زبان مررد  و کاربردهراى شرفاهى تأیاست و ماندهنواحى باقى
 ایشان.

 البتره انرددادهقررار یشترجمه خرو یو مبنا یهاند، آن را پادو مترجم به علم نحو دقت فراوان داشته
 .استهدادنشان  یشتریبه حفظ بالغت اهتما  ب یگرمارود

آن آثرار  جراییبا آنکه تنه اصلى تفسیر را باید برگرفته از مجالس و امالى مؤلف دانست، اما در جا
ى حرد والفتوح به صرنایع ادبرى، البتره درشود و در چنین مواردى است که گاه زبان ابمیبازنویسى دیده
 شود.میراستهمتکلف و بیشتر در حوزه سجع و جناس آطبیعى و غیر

الجنران و نثرر روض یسرهمقاگفرت کره االسررار بایردفررد کشفبههای منحصریژگیدرخصوص و
سازد، میاالسرار را آشکارکشف ینگارش یاالسرار با سب  نثر قرن پنجم و ششم، رجحان و برترکشف

 یحردودع و تاکتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششرم بروده و بره نثرر مسرج یننثر ا یراز
 هایرتدر ن( شدهدر قرن ششم نوشته )اگرچه الجنانکه نثر روضیحالدارد، دریشفتم گرامصنوع قرن ه

و  یدور از تکلفات ظراهرو به همراه با فصاحت و بالغت مختص قرن چهار  و پنجم یو روان یسادگ
در  یرااز فصول و  یچون سجع و جناس در آغاز بعض یعاز صنا یاست. وجود اندک بعض یلفظ یعصنا
است که در هنگا  خوانردن  رونقیرنگ و بقدر کمکه بدون تصنع و تکلف آمده، آن یاتآ یرتفس یاثنا

 .آیدیمچشمکمتر به
سرخن  یرنروشرنگر ا ینگارشر یرثاز ح نیزو  یلحاظ عرفانسب  شناسانه به یبررس ینماحصل ا 

و اسرتعارات و  تیهاو اسرتعمال تشرب یرلاز تخ یرریگبهره یلدلبه یبدیاالسرار مکشف یراست که تفس
هرا و برروز مختلرف آن یمعان یاسرار و رموز عارفان و القا یانب ینمجازها و استفاده از سجع و همچن

دارد؛  ینسرب یالجنران برتررالجنران و روحروض یربر تفس یو عرفان یعواطف و احساسات، از نظر ادب
 است.تهفراوان گرف یهاموارد بهره ینهم از ا یابوالفتوح راز یراگرچه تفس
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 یسربکیسرۀ و مقا یارشرد، بررسر یکارشناسر نامرهیانپا(. 1393)عسگر  ،آزمون اسمرود (1
و ترجمرره  یبرردیاالبرار مۀاالسرررار و عرردالجنرران(، کشف)روحی ابوالفترروح راز یرتفسرر
کهف و قصص،  یوسف،حمد، ۀ مبارک یهابر سوره یدبا تأک ییطباطباۀ عالم یرالمیزانتفس

 .واحد خلخال یآزاد اسالم دانشگاه
 شناسی، تهران: زوار.سب  (.1381) یمحمدتق ،بهار (2
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روض الجنران و روح  یرترجمرۀ قرران از تفسر یبررسر» (.1394) یدهرمازاده سف یحور (4
 .48-29صص یثاق، مجله م ،2 ، ش«الجنان

)از  یمترجمرۀ قرران کرر یسرهمقا» امره کارشناسری ارشرد،نپایان (.1387) یم، مرینهخارچ (5
 دانشرگاه ،«جرزء اول( 15 یگرمرارودیموسرو یفوالدوند و علر های محمدمهدیترجمه
 .سمنان

يك  ناكا ، مه ك   ترجمۀ قران استاد گرمارودى در(. 1385، عبدالمنان نصيرالدين )خجندى (6
 .425-422صص ، 50و  49 ، ش13 بينات، س

 یماز قرآن کر یگرمارودیترجمه موسو؛ ینقد واژگان» (.1369محمد ) یگانی،خو يمك رح (7
مطالعرات ترجمرۀ  یپژوهشر-یدو فصلنامه علم ،«گارسس یلغو ییبر سطح معنا یهبا تک

 .94-69، صص 7 ، ش4، دوره یثقران و حد
 یتهران: انتشرارات مرکرز جهران؛ قرآن ۀمنطق ترجم(. 1386) یمحمدعل ی،اصفهانییرما (8

 ی.علو  اسالم
 .یانیترجمۀ قران، تهران: نشر قد (.1387) یگرمارودیموسو ، ع  (9
بكا  عمررانسروره آل یسراختار یرلتحل»ارشد،  یکارشناس نامهیانپا (.1392زهرا ) يم ،کر (10

 .دانشگاه الزهراء، «پورو بهرا  یگرمارودیبر ترجمه موسو یدتأک
 .(یکناقرآن )ا المللیینب یخبرگزار(. 1395ی )کوشا، محمدعل (11
اسباب نرزول در  یقیتطب یبررس» ،ارشد یکارشناس نامهیانپا (.1390) ینپور، ام یمحمود (12

 ین.الدلدانشکده اصو ،«یو طبر یابوالفتوح راز یرتفس
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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 'al-

Bayyan 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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