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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسالمي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  :مترجمان قرآن

  رسانان ديروز و امروز زبان فارسي ياري

     ١غالمعباس سعيديدكتر  
    اسالمي رضوياه علومگانشد ئت علميعضو هي   

  چكيده
و ، زبـان  اسـالمي كه گـسترش فرهنـگ اسـالمي در ايـراِن       بر اين باورند    برخي  
بـا بررسـي   پژوهش اين . ساختتر  فارسي را به كناره برد و ناتوان و ناتوانادب  

هاي قرآني و سرنوشت زبـان فارسـي         ترين ترجمه  پيشينة زبان و ادب فارسي، كهن     
تابد، گرچـه رونـد    ي، اداري و فرهنگي نگاه اين گروه را برنميهاي سياس در حوزه 

كندي گراييد؛ ولي نيازمندي  سياسي، نظامي و اداري به      گسترةزبان فارسي در    
هـاي اسـالمي بـويژه قـرآن كـريم و       آموزهدر دريافت ژرف روزافزون ايرانيان   
ارسـي  و بالش زبـان ف ادب ساز، باعث رويش     و واژه نوآفرين  پيدايش مترجمان   

نگاشـتند و    كه دانشمندان ايراني كتابهاي خـود را بـه عربـي مـي            زماني  . گرديد
 چـراغ   وحـي نوشـتند، مترجمـان      انديـشيدند و مـي     شهرياران ايراني به عربي مي    

  .بر سر دست گرفتندمشكات وحياني مردة زبان فارسي را باال كشيدند و  نيم

                                                        
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲/۶/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. saeedi@razavi.ac.ir 
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سـازي،   ان فارسـي، واژه   هاي قرآني، زبـ    مترجمان قرآن، ترجمه   :يواژگان كليد 
  .وندافزايي، تركيب

  مقدمه
  با او به زبان او سخن بايد گفت                 بايد گفت با يار نو از غم كهن  

  )۱۵: ۱۳۶۵رازي، (  

  آن در قلمـرو گـسترش  شـبه جزيـرة عربـستان و    در اسـالم  طلوع جاودانـة پس از  
 فرهنگ و زبان ويـژة      ،م دين روبرو شد كه هر كدا    نوين، با اقوام و ملتهاي گوناگوني       

زبان استثنا بود، زيـرا تنـّوع   . توانست بپذيرد نميواريها را  اسالم، ناساز . خود را داشتند  
كـه طبـق     نيـست ناسـازگار   هاي اسالمي    زباني در يك جامعة اسالمي نه تنها با آموزه        

ي وجعلنامک شعوبا وقب : آية شريفة  ا الناس إنا خلقنامک من ذرک وأ ًیا أ ّ ّائل لتعارفوا إن أرکمـمک عنـد اهللاّ امک ّ ـ أ

ّإن اهللا از . هاي قـدرت خداونـدي اسـت    ها و جلوه  ، يكي از نشانه   )۱۳ /حجرات(  علـمي خبـريّ
اند تـا    يت داشته شتر اهمّ يها ب  آن گذشته، در فرهنگ اسالمي هميشه مضامين و انديشه        

 يسـالم ومـت ا  ك، ح ي در سـال چهلـم هجـر       يبعد از شهادت حضرت علـ     . تعابير
دانـستند و   يگـر مـ  يه قـوم عـرب را برتـر از اقـوام د    كافتاد متعصّباني م به دست  ك  مك

ه خـط و زبـان   كـ گونـه بـود    نيـ ا. گرفتنـد  يچ مـ يگر را به هـ يفرهنگ و تمّدن اقوام د   
تـوان در    ي را مـ   يمهـر  ين بـ  يـ اوج ا .  قـرار گرفـت    يمهـر  يج مورد بـ   ي، به تدر  يپهلو
 يلـ إالم كأبغض ال «:رده استكر نقل يرت زره به صويه ابوهركد  ي د يث مجعول يحد

؛ ۴۱۸: ۱۹۰۹مقدسـي،  ( ن زبان نزد خداوند استي منفورتري زبان فارس يعني ؛»یياهللا الفارس 

  .)۱۳/۱۰۶ و ۱۱/۴۰: ۱۴۰۷ذهبي، 
 ي نداشتند و خـود را بخـش       يگر مسلمانان تفاوت  يان، با د  يرانيه ا ك بود   ين در حال  يا

ستم يـ ه از ظلـم و سـتم و س        كـ ان  يـ رانيا. دنـد يد ي و در خـدمِت آن مـ       ياز اّمت اسـالم   
ن زرتـشت، بـه     يـ ر قابـل تحّمـل د     يـ  غ ي و خرافات و بدعتها    يومت ساسان ك ح يطبقات

 در برابر معاندان عرب، با تمـام        يرفتند و حتّ  ي اسالم را پذ   يتنگ آمده بودند، به راحت    
امبران يــن مرتــدان عــرب و پيه اولــكــ ي بزرگــيهــا فتنــه. ردنــدكوجــود از آن دفــاع 

ر ي و تـدب يمرديردند، با پا كبرپا  » غوثيس بن عبد    يق«و  » ياسود عنس « چون   ينيدروغ
ن بار  ي اول ي برا يه عل كه آنگاه   كاالنوار آمده است    در بحار . يان خاموش شد  رانيا
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 بـه   يجمعـ   بودند، دسـته   يرانيه ا ك) وفهك ينواح(وفه  كوفه شدند، مردم سواد     ك وارد
  فرمودند مـن   يه حضرت عل  كاد بود   ي آنقدر ز  انيرانين ا يتعداد ا . ش شتافتند يسو
ان يـ رانيا. ديـ ني خـود برگز ي بـرا يا نـده ينما. نمكـ  شـما صـحبت      كت كتوانم با ت   نمي

 پادشـاهان  ةبـار ، در يحضرت عل. دندي برگزيندگيرا به نما» نرسا« به نام   يشخص
ه ژيـ  بـه و   ي ظلـم پادشـاهان ساسـان      ةدربـار » نرسـا « ردنـد و  ك از نرسا    يي پرسشها يرانيا

  .)۳۲/۳۵۸: ۱۳۹۲مجلسي، (رد كل انقراض آنان صحبت يز و دليخسروپرو
ه و  يـ ام ي بنـ  ي و ادار  ي، نظـام  ياسـ ي نظام س  ي از سو  يه زبان فارس  كتوان گفت    يم
 و ي نظــام فرهنگــيشــد؛ اّمــا از ســو يده مــيشانكــ يف و بــه نــابودعيعبــاس تــض يبنــ

 ِ  نيان، مترجمـان نخـست    ين م يدر ا . ديگرد يت م يد و تقو  يد ي قدر م  ي اسالم يها آموزه
زدة آن    در اوضـاع آشـوب     يرسانان زبان فارس   يارين  ي، بزرگتر كش يم، ب يركقرآن  

  .اند زمان بوده

  ي و ادارياسي سيها  در حوزهين شدن فارسك شهير
ست يـ  ن ياركـ  آن،   يد به جا  ي جد ي زبان ينيگزي زبان و جا   يكه افول   ك است   يهيبد
. شـود  يج و با گذشت روزگار انجام مـ       يه تدر ن امر ب  يا. ر باشد يپذ انك شبه ام  يكه  ك

 در برابـر    يوانيـ  و د  ي ادار ة نظام گـسترد   يكردند،  كران را فتح    يان ا يه تاز ك يهنگام
دنـد  ير دين خود را نـاگز ياوردند؛ بنابرايچ سر در ن يه از چم و خم آن ه      كدند  يخود د 

 يعنـ ي؛  )۱/۴۸۲ :۱۳۶۲ابـن خلـدون،     ( ننـد ك گذشته اداره    يواني د ةويشور را بر همان ش    كتا  
 يه متـداول بـود بـر جـا        كـ  يارمندان و زبـان و دفـاتر      ك را با    ي و بوم  ي محلّ يوانهايد

 يحّجـاج، از سـو    . ادامـه داشـت   ) .ق ۹۵ يمتـوف ( ن امر تـا زمـان حّجـاج       يا. گذاشتند
را » عراق و مشرق«ومت ك، ح).ق ۸۶ـ ۶۵خالفت ( بن مروان ك، عبدالمل ي امو ةفيخل
 بــه صــالح بــن . ق۷۸حّجــاج در ســال .  عهــده داشــتبــه.  ق۹۵ تــا ۷۵ ين ســالهايبــ

قبـل  .  برگردانـد  ي به عرب  يوان عراق را از فارس    ير خود، دستور داد د    يعبدالرحمن، دب 
ه كـ ر حّجـاج بـود      يـ ، دب يريـ پ  به نـام زادان فـّرخ      يراني ا يكاز صالح بن عبدالرحمن،     

الرحمن  عبـد  خ، صـالح بـن    بعد از قتـل زادان فـرّ      . چرخاند ي مي وان را به زبان فارس    يد
 شدند صد هـزار درهـم بـه صـالح بدهنـد و او در عـوض بـه                    يان راض يرانيا. ر شد يدب
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وان يرفت و ديصالح نپذ .  است ي نشدن ي به عرب  يوان از فارس  يه نقل د  كد  يبگو حّجاج
  :ردكنش يگونه نفر نيمردانشاه پسر زادان فّرخ ا.  برگردانديرسائل را به عرب

 :تـا  ابـن نـديم، بـي     (» ينـد ك را براف  يخ و بن فارس   يه ب كخ و بن تو را براندازد       يخدا ب «

 تــابع ي، از نظــر اداري امــوةعــراق و خراســان در دور .)۱/۱۵۵۱: تــا ؛ مــصاحب، بــي۱/۳۰۳
 تنهـا   يوانها به زبان عربـ    يبودند؛ اّما دستور حّجاج در خصوص نقل د        ومت واحد كح

رواقـي،  ( ماند ي باق ين فارس وان خراسان تا سالها بعد به زبا      ي عراق اجرا شد؛ اّما د     ةدربار

، آنگـاه   ). ق ۱۲۵ ـ  ۱۰۵خالفـت   ( كالملعهد خالف هشام بـن عبـد      در   .)هشت/۱ :۱۳۶۴
شتر يـ م آن زمـاِن عـراق و مـشرق شـد، ب      ك، حـا  ). ق ۱۲۶ يمتـوف ( وسف بن عمـر   يه  ك
وسـف بـن عمـر در       ي.  بـود  ي بودند و تمام حسابها به زبان فارس       يرانيا اتبان خراسان ك

 يوانها را به عربيب خود در خراسان دستور داد تا ديار، ناير بن س  ، به نص  . ق ۱۲۴سال  
ان در كگـر از مـشر  يه دكـ ار دسـتور داد  يوسف بـن عمـر بـه نـصر بـن سـ           ي. برگرداند

اسـحاق بـن    . منظور او از مشركان، ايرانيان بودنـد      . كارهاي اداري و ديواني استفاده نكند     
 بـه   ين خراسـان را از فارسـ      يـ دواون بـار    ي نخـست  يار، برا يبن س  نصر انيكق از نزد  يطل
  .)۴۳ :۱۳۵۷جهشياري، ( برگرداند يعرب

داد، زبـان   ي خـود را از دسـت مـ   ي روز به روز قلمروهـا    يه زبان فارس  ك يحال در
 ينـ ي در موضـوعات د    يديفات جد يگرفت و روز به روز تأل      ي م يشتري ب يروي ن يعرب

 يتابهـا ك. )۵۰ـ  ۲/۱: ۱۹۹۸ احمـد امـين،   (آورد   يدان مـ  يـ به م ... و ر، فقه يث، تفس يچون حد 
شـدند   ي ترجمه مـ   يبه زبان عرب  ...  و ي، هند ي، نبط ي فارس يز از زبانها  ي ن يادي ز يعلم

ز، ماننـد ابـن مقفّـع و        يـ  ن يراني از دانشمندان ا   ياري بس يحتّ. )۳۲۵ ـ۱/۳۰۰: ۱۳۵۰ابن نديم،   (
ن امـور   يا. )۳۰۵: همان(ردند  ك ي ترجمه م  ي به زبان عرب   يخاندان نوبخت، از زبان فارس    

ه كـ  يا نـد، بـه گونـه   كدا يـ  پيگـاه بلنـد  يان جايـ رانين اي در ب  يه زبان عرب  كباعث شد   
ه كـ ز  يني  رانيا اراني شهر ين زبان نوشتند و حت    ي خود را به ا    يتابهاك يرانيدانشمندان ا 

 دربـار خـود     ي را به عنوان زبـان رسـم       ي داشتند، زبان عرب   يگريرانية استقالل و ا   يداع
  . را ارج نهادنديران تازيردند و دبكانتخاب 

رد و  يـ گ يان پـا مـ    يان و صـفّار   يـ مه مستقل و مستقل طاهر    يومت ن كدر قرن سوم ح   
 و  ين زمـان زبـان رسـم      يـ تـا ا  . دوانـد  يشه م يآنان ر   در دربار  يوانيالت د كي تش ينوع
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ان، خـود مترّسـالن و      يـ بزرگـان خانـدان طاهر    .  شـده بـود    ي رسائل همه جا عرب    ديوان
ابـن  . ن هنر شـناخته بودنـد     ين عرب به ا   ي بودند و در ب    ين عرب  در زبا  يسخنوران ماهر 

ان و پسرش عبـداهللا بـن       ي دودمان طاهر  ةسلسلين، سر م در الفهرست، طاهر بن حس     يند
ن يدام از ا  كهر  «: ديگو  مي شناسد و  ي مي غ زبان عرب  يطاهر را از شاعران و مترّسالن بل      

  در هنگـام ين بـه مـأمون عباسـ    ي طاهر بن حس   ةنام.  مدّون دارند  يها دو، مجموعه نامه  
تاب كز در   يعبد رّبه ن  . )۱/۱۳۰: تا  ابن نديم، بي  ( »باستين نامه ز  يا. فتح بغداد مشهور است   

 ي عـرب معّرفـ  ي از ادبـا يكـي  را بـه عنـوان      ين الخراسان يد، طاهر بن الحس   يالعقد الفر 
ه كاند   گفتهيتّح. ...) و۷۸، ۲/۷۴: ۱۴۰۴عبد ربه، (ها و اشعارش را آورده است   رده و نامه  ك

نـده اسـت    ك وامـق و عـذرا بـوده، در آتـش اف           ة قصّ يه حاو ك را   يتابكطاهر،   عبداهللا
ل يـ  تما يان نـه تنهـا بـه زبـان عربـ          يه طاهر كدهد    مي ن امر نشان  يا. )۶۲: ۱۳۸۴منش،   كي(

ن يل همـ  يـ د بـه دل   يشـا . انـد  گردان بـوده  يز رو ي ن يه از زبان فارس   كاند بل   داشته يديشد
 يشان را در لغت در    يا« :سدينو  مي  آنها ةباري در لباب االلباب در    وفه ع كن است   يقرا

دانـستند و    يمـ ي  رانيه آنها خود را ا    ك بود   ين در حال  يا. )۲/۲: ۱۳۳۵عوفي،  ( »اعتقاد نبود 
 تيـ ه حما يت شـعوب  ك بودند و از حر    يرانيومت مستقل ا  ك ح يك يگذار اني بن يدر پ 
ه در مثالب عـرب     ك يتابك، به خاطر    ين به عالن شعوب   يبن حس   طاهر يحتّ. ردندك  مي

 و  يدانـ  يه عربـ  كـ  بود   يا ط به گونه  يشرا. )۱/۸۱: ۱۹۹۸احمد امين،   (زه داد   ينوشته بود، جا  
 يرانـ ياي  اسـ ياران و نخبگـان س    يرفـت و شـهر     ي فضل بـه شـمار مـ       ي نوع يسينو يعرب

زبـان  ه  ك نبود   يديچ ام ين ه يدانستند؛ بنابرا   مي شبرد امور، الزم  يدانستن آن را جهت پ    
 ياركب برون آمد و     ي از غ  يند؛ اّما دست  كمر راست   كزد و   ي بتواند دوباره برخ   يفارس
  .ارستانكرد ك

  ي در دامن فرهنگ اسالمي فارسةش دوباريرو
 خـود    مسلمان دانستن آن را بر     يرانيه هر ا  ك يژه معارف قرآن  ي، بو ي اسالم يها آموزه
ض ي را گرفـت و از حـض       يسـ داند، دست زبـان فار     يدانست و م   يه واجب م  كالزم بل 

 از يكي. د و به مرتبه و منزلت زبان دوم جهان اسالم رساند يشك به اوج عزّت بر    يستين
 يتوان قرآن را به زبان فارس      يا م يه آ كن بود   يان مسلمان ا  يراني ا ي فقه ين پرسشها ياول
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 يتـوان قـرآن را بـه فارسـ     يه نه تنها مك معتقد بود ). ق۱۵۰ ـ ۸۰(فه ي ابوحن.برگرداند
تواننـد   يرده و نمـ   كـ  عـادت ن   يه زبانشان هنوز به عربـ     ك يانيراني ا يه برا كبرگرداند بل 

 يبرگردان قرآن را به فارس ه در نماز،كز است ي بخوانند، جابيرعقرآن را در نماز به     
ه كـ نـد   ك  ي اسـتدالل مـ    يتـ يفـه بـه روا    يابوحن. ندكه زبانشان عادت    ك يبخوانند تا وقت  

 فاتحـه را    ةه سـور  كـ خواسـتند   .) ق ۳۵متـوفي    (يان فارسـ  ان از سـلم   يرانيا«: ديگو يم
ه كـ خواندند تا آن   يآن را در نماز م     انيرانيا). ردكن  ياو چن (سد  ي بنو يشان به فارس  يبرا

 ي عرفا با استناد به رأ يز برخ يبعدها ن . )۱/۳۷: تا سرخسي، بي ( » خو گرفت  يزبانشان با عرب  
  :اند شمرده ي جايز ميفه نماز خواندن را به زباني غير از عربيابوحن

 انبيا و اوليا در ترغيب طلب آخرت و مشغول شدن به بندگي و طاعت حق                ةجمل... 
هـر كـه بـر مـضمون معـاني          . اند و ذّم سركشان و غافالن كردند       حّد سخنها گفته   بي

ايشان سخن گويد، اگرچه عين آن عبارت نباشد اال در حقيقت همان باشد و لهـذا                
ارسي خواندن رواست پيش ابوحنيفه به وجود آنكـه بـر تـازي             قرآن را در نماز به پ     

خواندن قادر باشد و اگر به تازي خواندن قـادر نباشـد، بـه اتفـاق تمـام مـذاهب بـه                      
  .)۳۱۴ـ۳۱۳: ۱۳۷۷سلطان ولد، (پارسي خواندن رواست 

تـه اشـاره دارد كـه قـوم     كن نيـ  آن، بـه ا يا نادرستي ين امر، صرف نظر از درست  يا
 ي و زد و بنـدها     ي فارسي از همان صدر اسالم، فـارغ از تعـصّبات نـژاد            ايراني و زبان  

 آن روزگــار، در دامــن فرهنــگ و ِ يان و فرمانــدهان تــازيــ فرمانرواِ ياســي و سيادار
 جايگاهي بلند يافته بود كه نسبت به اقوام و زبانهاي ديگر اگر بـاالتر               يمعارف اسالم 

 فارسي به عنوان يك ايراني مـسلمان و         شك، وجود سلمان   بي. تر هم نبود   نبود، پايين 
تـأثير    بوده، در اين امر بـي نهاد كه در امور مختلف يار و مشاور پيامبر اسالم  پاك

داننـد كـه     سلمان را اولين كـسي مـي       زي ن ي و فقه  ي كتب تفسير  يدر برخ . نبوده است 
  : به فارسي برگردانده استة شخص پيامبرقرآن را با اجاز

 دسـتوري خواسـت تـا قـرآن بـه پارسـي بـه قـوم                  مـصطفي  سلمان فارسي از  ... 
چنين گفتند كه وي قرآن بنبشت و پارسي آن         . وي را دستوري داد   . خويش نويسد 

هــذا القــرآن الــذي أُنــزل علــي : آنگــه بــه آخــر آن بنبــشت. انــدر زيــر آن بنبــشت
اسـفرايني،  ( .  اين است قرآن كه فرو فرستيده آمده اسـت بـر محّمـد             ؛ محّمٍد
۱۳۷۵: ۱/۸(.  
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م بـه زبـان   يركـ ژه قـرآن  ي، بـو ي متـون اسـالم  ةه ترجمـ كـ توان گفت    ي، م بنابراين
در طـول   . ، آغـاز شـده اسـت      يزمان بـا نـزول وحـ       امبر و هم  ي، از همان زمان پ    يفارس
ان يـ راني، ايژه علـوم قرآنـ  ي، بـو  يشگامان علـوم اسـالم    يـ ان پ يـ ه در م  كـ ز، با آن  يخ ن يتار

 ةانـد، عاّمـ     گذاشـته  ي از خود بـه جـا      ي به عرب  يگسن ه آثار گران  كاند    بوده يا برجسته
ن يـ وطنـان خـود در ا       هـم  ي و پژوهـشها   ي، از معـارف قرآنـ     يزبـان  ل نـاهم  يمردم به دل  

 از همـان آغـاز      ي علوم قرآنـ   يها  از چهره  ين، برخ ي هم يبرا. اند بهره بوده  يها ب  نهيزم
 انيـ راني ا يا بـر  ي را بـه فارسـ     يتاب الهـ  كن  ي ا يها اند، معارف و آموزه    ردهك  ي م يسع
و عمـرو بـن     .)  ق ۱۰۵ا  يـ  ۱۰۲ يمتـوف  (ي خراسان ي بن مزاحم بلخ   كضّحا. نندكان  يب

ن مفّسران  ي، از اّول  .) ق ۲۵۵ يمتوف (يار االسوار ّي بن س  يو موس .) ق ۱۴۴ يمتوف(د  يعب
 ۹۵ يمتـوفّ (ر  يـ د بـن جب   ي شـاگرد سـع    كضّحا. اند م بوده يرك قرآن   يرانيو مترجمان ا  

، در  )۱۳۶: ۱۳۸۴غالمـي جليـسه،     ( آموختـه    ي در شـهر ر    يرا از و  ر  يبوده و علم تفـس    .) ق
آموختـه   يان قرآن و علم مـ     كودك اقامت داشته و به      ي سمرقند و بخارا مدت    ، مرو ،بلخ

فـه در   ي خل يه حاج كر داشته است    ي در تفس  يتابك كضّحا. )۳/۶۴۱: ۱۳۶۸شهابي،  (است  
ر خود از آن نام     ي در تفس  يبر و ط  )۱/۴۳: ۱۳۶۱آل قيس،   (برد   يشف الظنون از آن نام م     ك

القـرآن   ريتـابش تفـس   كظاهراً نام   . )۱۷/۸۰: ۱۳۶۴طبري،  (رده است   كبرده و به آن استناد      
د يـ عمرو بـن عب   . ام جان سالم به در نبرده است      ي؛ اما از گزند ا    )۴۲۸: ۱۳۸۷بغدادي،  (بوده  

زركلـي،  (وده اسـت    ر نوشته ب  ي به نام التفس   يتابكگذاران معتزله بوده و      انياز بزرگان و بن   

ــتــاب معــروف خــود البكجــاحظ، در . )۵/۸۱: ۱۹۸۰ ــيان و التبي ــي اين، از مفــّسري   يران
 جهـان   يهايه در نظـر او از شـگفت       كـ د  يـ گو ي سخن م  يار االسوار ّي بن س  يبه نام موس  

 داشـته اسـت و   ي برابـر ي بـا فـصاحتش در عربـ   يه فصاحت او در فارسـ كرا  يبوده، ز 
  :سدينو يم

ان در  يـ رانيان در سـمت راسـت و ا       يـ تاز. نشـست  يهور بود م  ه مش كدر مجلس خود    
 ي بـرا  يخوانـد و آن را بـه عربـ         يتاب خدا را مـ    ك از   يا هينشستند و او آ    يچپ او م  

شان بـه   يـ  ا ير آن را بـرا    يرد و تفـس   كـ   يان رو م  يرانيسپس به ا  . ردك  ير م يان تفس يتاز
ن بهتـر سـخن     ن دو زبا  ي از ا  يكدام  كه به   كافت  ي  ي در نم  يسكگفت و    ي م يفارس

  .)۱/۳۶۸: ۱۴۱۸؛ جاحظ، ۱/۳۴۶: ۱۳۷۴ناتل خانلري، (د يگو يم



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۱۷۰  

 ةن ترجمـ  ينخست) . ق ۳۶۶ تا   ۳۵۰ومت از   كمدت ح ( ي زمان منصور نوح سامان    در
ه كـ بـا آن    . رفتي انجـام پـذ    ير طبـر  ي تفس ةم به نام ترجم   يرك از قرآن    يامل و رسم  ك

هـان و   يشـده و مـردم و فق       يم انجـام مـ    يرك از قرآن    ير رسم ينده و غ  ك پرا يها ترجمه
 ينـد بـرا   يب ي الزم مـ   ير سـامان  ياند، ام  ردهك  ي نم يمتشّرعان با آنها آشنا بوده و اعتراض      

ه ينكـ  بـر ا   يرد مبنـ  يـ  بگ ييهان مسلمان فتوا  يران، از فق  يگ بستن دهان متحّجران و خرده    
  :ز استي جاير آن به زبان پارسي قرآن و تفسةترجم

ه كـ ه روا باشـد  كرد ك يشان فتو ين از ا  يرد و ا  كرد   ماوراء النهر را گ    يپس علما ... 
ر يگفتند روا باشد خوانـدن و نبـشتن تفـس         . مي برگردان يتاب را به زبان پارس    كن  يما ا 

ه كـ  عـزّ و جـلّ       ي ندانـد از قـول خـدا       يه او تـاز   كـ  را   يسك مر آن    يقرآن به پارس  
وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه : گفت

ّ
 )۱/۵: ۱۳۶۷طبري، ( )۴/ ابراهيم(.  

بعد از اين ترجمة رسمي بود كه ترجمة قرآن و تفسير آن بـه زبـان فارسـي جـاي          
در پژوهشهاي ديني و زباني ايرانيان باز كرد و باعث توانمند شدن ايـن زبـان                 خود را 

  .سازي شد آفريني و واژه بويژه در امر واژگان و واژه

  ين زبان فارسيوك در رشد و تي قرآنيها نقش ترجمه
ه در  كـ ن افتخار را دارد     ي ا يشده، زبان فارس    ترجمه يه در قرآنها  كم  ينيب ي هم م  هنوز

ه گـسترش   كـ شان  يـ ژاندك يخالف نظـر برخـ     بر. نار متن مقدس قرآن نشسته باشد     ك
داننـد،   ي مـ  يف زبـان و ادب فارسـ      يران را سـبب تـضع     يـ  در قلمـرو ا    يفرهنگ اسالم 

 از آن   يزبان فارسـ   هك »رونمش از عهده ب   يآ يم و م  يگو يم«ن است و من     يقت ا يحق
ن ينـش  هم«ه  كم آن كنار متن مقدس قرآن نشست، به ح      كه به عنوان ترجمه در      كزمان  

گواه شاهد صـادق در  . ده است و بر صدر نشسته است      يشه قدر د  ي هم »ديتو از تو به با    
 ة مانـد  ين متن بـه جـا     يتر مي خود به قد   ي بر ادعا  يبه عنوان شاهد صادق   : ن باشد يآست
ن يـ مـتن ا  . م به نام قرآن قـدس     يرك است از قرآن     يا ه ترجمه كنم  ك  يره م  اشا يفارس

 و ناشـناخته بـودن      ي آن بـا زبـان پهلـو       يهـا  وان واژه ابا توجه بـه شـباهت فـر       «ترجمه  
 ،ميربـاقري فـرد و ديگـران      ( »يدآ ي به حساب م   ين نثر فارس  يتر هنكها    از آن واژه   ياريبس

 بـا   يدي خورشـ  ۱۳۶۴ن ترجمه را در سـال       يه ا ك ي رواق يتر عل ك د يآقا. )۱/۱۷۹: ۱۳۸۱
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 بـه چـاپ سـپرده، معتقـد        ين برگردان قرآن به زبان فارس     يتر هنك:  قرآن قدس  عنوان
 ستيـ ه ن ت آن شـناخ   ي بـرا  ينون ماننـد  كار ارجمند است و تا      ين ترجمه بس  يه ا كاست  

قـرآن   از   يا  ترجمـه  ين نثر فارسـ   يتر ميه قد كنيا. )بيست و دو تا بيست و چهار      : ۱۳۶۴, رواقي(
 ِ  يرانـ يختگـان ا  ي از فره  يه برخ كل، آن است    ين دل يمهمتر. ستيل ن يدل يم است ب  يرك

 يكـي م را به    يركان مسلمان، قرآن    يرانيافزون ا  از روز يل استقبال و ن   ي به دل  يعلوم قرآن 
 يةشه در سـا يـ ش همـه جـا و هم  ين گـو ياند و ا ردهك ترجمه ي زبان فارسيشهاياز گو 

افته و بر صـدر نشـسته و   ين متن مقدس، قدر   ي با ا  ي همراه  و ينينش ل هم يقرآن و به دل   
 كشـ  يبـ . ده اسـت  يده و به دست ما رسـ      يدست به دست گشته و دهان به دهان چرخ        

 زبـان   يـك  ةش بـه مقـام و مرتبـ       ين گو يده شدن ا  يشك بر يل اصل ي از دال  يكين امر   يا
  ١.ز بوده استي نيرسم

قيده بر آن بـوده و هـست كـه       مترجمان قرآن و به طور كلّي تمامي مسلمانان را ع         
ترجمة نادرست و مسخ كالم الهي گناهي نابخـشودني اسـت، همـين امـر مترجمـان                 «

باسواد را بر آن داشته است كه بـراي هـر كلمـة عربـي معنـي واقعـي و معـادل دقيـق                        
از آنجـا كـه   . )۵/۱۹۴۵: ۱۳۷۵ياحقي، (» پارسي آن را بجويند و در ترجمة خويش بياورند 

ترجمان قرآن و حديث، مردمي بودنـد كـه بـه زبـان فارسـي سـخن                 مخاطبان فوري م  
ا بسياري  ي: اند ردهكار را   ك از دو    يكيذوق و باسواد     اند، اين مترجمان خوش    گفته مي

از معادلهاي واژگاني و حتّي ساختهاي دستوري و آوايـي را از گـويش همـين مـردم              
 بالقّوه و بالفعل    يوجه به توانها  ه با ت  كنيا ا ياند،   ار برده ك خود به    ةبرگزيده و در ترجم   

ارزشي است  ي قرآني گنجينة با   ها فرهنگنامه. اند  برده يساز  دست به واژه   يزبان فارس 
كــه گوهرهــاي نــابي از واژگــان محلّــي و گويــشي مترجمــان گونــاگون، بــه همــراه  

اي كه امـروز     در خود حفظ كرده است به گونه       شده به دست آنان را      ساخته يها واژه
ــ ــر در براب ــدين براب ــه  ِ ر هــر واژه و اصــطالح قرآنــي چن  فارســي از دل ايــن فرهنگنام

  .توانيم يافت مي

                                                        
اصـل گويـشي بـود كـه از خراسـان       بيشتر پژوهشگران معتقدند كـه زبـان فارسـي، بعـد از اسـالم، در            .١

برخاست و تمام نواحي ايران را در نورديد و بـه عنـوان زبـان رسـمي از سـوي ايرانيـان پذيرفتـه شـد                          
  ).۱۱: ۱۳۸۳وحيديان كاميار، (
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  ي قرآني فرهنگهااولين
 ي اسـالم  يهـا  گـر آمـوزه   ي و د  يم قرآن يان به دانستن مفاه   يرانيد ا ي شد ةاز و عالق  ين

ه كـ مال رساند، سـبب شـد       ك را به    ي و به تبع آن زبان فارس      يه نثر فارس  كنيعالوه بر ا  
 آورنـد و    ي رو ي فارس ي عرب ِ  ي قرآن يژه نوشتن فرهنگها  ي بو يسينو ان به فرهنگ  ينرايا

گونـه    آني فرهنگ اسالميدر قرن پنجم هجر. نديفزاي بيار به واژگان فارسكن يبا ا 
 يم و تعلّـم زبـان عربـ       ير تعلـ  كـ ه مـردم بـه ف     كـ  مردم خراسان شد     ةشينقش جان و اند   

 و گفتگو با    ين شفاه يرب به محاوره و تمر    چون به قدر مردم جنوب و غ      «افتادند، اما   
 بـه   يلمات عرب ك ةن فرهنگ آن زبان و ترجم     ي نداشتند، ناچار به تدو    يعربان دسترس 

 در خراسـان و     ي به پارسـ   ي تاز ين فرهنگها يتر هنك... ين رو ي برآمدند و از ا    يفارس
  .)۷: ۱۳۳۷منزوي، ( »ه شده استياطراف آن ته

 ي بـه فارسـ    ي عربـ  يهـا  رزشـمند فرهنگنامـه   تـاب ا  ك مؤلّـف    يري وز ينقي عل يآقا
  :شمارد يمگونه بر ني را اي به فارسي عربي فرهنگهايهايژگين ويتر مهم

 ة واژ يـك  ي عربـ  ةوشش شده اسـت تـا در برابـر هـر واژ           كن فرهنگها   يغالباً در ا  ـ  ۱
ن يـ ه در اكـ  ينيري سـاده و شـ  ي فارسـ يهـا   نهاده شـود و چـه بـسا واژه      ي فارس ةساد

ا فرهنگـستان   يـ م و   يگـرد  ي آمده و ما امروز به دنبال آنها م        ي عرب يفرهنگها در معان  
  . آن نهاده استي به جاي نامأنوسةلمكران بدون مطالعه، يا
ن صـورت   ي نهاده شده است و در ا      ي فارس ة واژ يك ي عرب ة برابر چند واژ   ي گاه ـ۲

  آنهـا در آن لفـظ      ك مـا بـه االشـترا      يا معن ي و   ي فارس ة در آن واژ   ياجتماع آن معان  
  .شود يده مي فهميفارس

له متـرادف بـودن     ين وسـ  ياند و بد    نهاده ي فارس ة چند واژ  ي عرب ةلمك برابر   ي گاه ـ۳
 ي عربـ  ةلمك آنها با آن     ك ما به االشترا   يحاد معن يا ات  و   ي فارس يها  آن واژه  يبيتقر
  .شود يده ميفهم
 برابـر   ةلي نامفهوم بوده است و بوسـ      يلّك آنها ب  يه معان ك يلمات فارس كار  ي چه بس  ـ۴

  .گردد ين فرهنگهاست روشن ميه در اك آنها يعرب
ــ ۵ ــسـ ــام ب ــات، گي از حياري ن ــ اةلياههــا و معــادن بوســيوان ــه دســتي   ن فرهنگهــا ب
  .ديآ يم
 يهـا  شهيـ ن فرهنگهـا از ر    يـ ه در ا  ك اشتقاقها   ةلي زبان به وس   ي از دستورها  ياري بس ـ ۶

  .)۶: ۱۳۳۷منزوي، (گردد  يار مك به عمل آمده است، آشيفارس
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ـ  هاي عربي هاي قرآني را كه بخش بسيار زيادي از فرهنگنامه  ويژگيها فرهنگنامهاين
اولين . نظير واژگان فارسي درآورده است نشدني و بي فارسي است، به عنوان گنجينة تمام

ِ قرآن كريم كه به دست ما رسيده به قرن پنجم  هاي عربي ـ فارسي ترين فرهنگنامه و قديم
اي كـه در آنهـا بـه كـار رفتـه،              كمال ساختماني بالنـسبه پيـشرفته     «د؛ اما   گرد  هجري برمي 

حاكي از اين است كه پيشتر از آن هم از اين گونه فرهنگها در زبان فارسي وجود داشته                  
هاي قرآني بـراي مـسلمانان ايـران در          است، و اساساً نيازي كه به دانستن معاني دقيق واژه         

انـد، ايجـاب      اي كـه بـه ايـن مهـم از خـود نـشان داده                هميان بوده است، و اعتقـاد و عالقـ        
هـاي قـرآن بـه فارسـي و زمـان آغـاز              كـرده اسـت كـه ميـان دورة گـسترش ترجمـه              مي

از قـرائن پيداسـت كـه اهتمـام بـه      . نويسي براي قرآن مجيد فاصلة زيـادي نباشـد    فرهنگ
نواحي دور از هاي قرآن و فراهم آوردن آن در كتاب لغتهاي ويژه، بيشتر در  ترجمة واژه

مركز خالفت و حوزة تأثير زبان عربي بويژه در خراسان و ماوراء النهر و بعـدها در شـبه                   
قاّرة هند بيش از ساير بالد ضرورت و در نتيجه رونق داشته است و هنوز هم كم و بـيش                 

  .)پانزده/۱: ۱۳۷۲ياحقي، (» گيرد كوششهايي هرچند اندك، در اين مسير صورت مي
ر اشاره يتوان به موارد ز ي مي فارسي ـ  عربِ ي قرآنيها ن فرهنگنامهيرت مين قدياز ب

ن يا پنجم تخميف آن قرن چهارم   يخ تأل يه تار ك ناشناخته   يل از مؤلّف  يلسان التنز : ردك
 يمتوف (ين بن احمد زوزن   ي ابوعبداهللا حس  يف قاض يزده شده است، ترجمان قرآن تأل     

 يمتوف (ي محمد بن منصور المتحمد مروز   في ترجمان القرآن تأل   ي، الّدرر ف  .)ق ۴۸۶
 يمتـوف  (يشابوريـ ق نيـ ر عتكف ابـوب ي قـرآن تـأل  يها ، فرهنگ ترجمه و قصّه  ).ق ۴۸۹
 بـن ابـوجعفر محمـد صـالح         يف احمـد بـن علـ      يط للغات القرآن تأل   ي، المح .)ق ۴۹۴

خ محمـد بـن     يالمـشا  نيـ ف ز ي، تراجم االعاجم تأل   .)ق ۵۴۴ يمتوفّ (يهقي ب كبوجعفر
ف ي الوجـوه و النظـائر تـأل       ي، البـصائر فـ    .) ق ۵۶۲ يمتوف (ي البقّال الخوارزم  القاسم ياب

ـ فارسـي قـرآن    هاي عربي براي آگاهي از فرهنگنامه( ... ويشابوريـ ابوجعفر محمد بن محمود ن  

  .)۱۳۳۷؛ منزوي، ۱ج: ۱۳۷۲؛ ياحقي، ۱۴۷ـ۴۵/۱۳۲ش: ۱۳۸۴غالمي جليسه، : ك.كريم ر

  زسازان امرو روز و واژهيمترجمان د
مبود واژگان  ك با   ي خود، دو بار به طور اساس      ة سال ي، در عمر هزار و اند     يزبان فارس 
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ن موجـود و  يه از قـرا كـ چنان« اّول ةدور.  زده اسـت يسـاز   شده و دست به واژه  روبرو
 را در بـر     ي هفـتم هجـر    ةان سد ي چهارم تا پا   ة سد ةانيد از م  يآ ي مانده برم  يآثار به جا  

د آشنا شـدند و زبـان نوشـتار         يان با علوم جد   يرانيه ا ك ي دوم از هنگام   ةدور. رديگ يم
 ي چهـاردهم هجـر    ةل سـد  يـ  از اوا  يعنـ يل گرفـت،    كج ش ي امروز به تدر   ي و فنّ  يعلم

 اّول  ةه دور كـ تـوان گفـت      يمـ . )۷۲: ۱۳۷۲صادقي،  ( »آغاز شده است و هنوز ادامه دارد      
ژه مترجمـان  يبـو  اّول مترجمان ةدر دور.  بوده استيت زبان فارسين و تثب يوك ت ةدور
نون مـا در    كهم ا . اند ردهك ي به زبان فارس   ي خود خدمت بزرگ   يهايساز  با واژه  يقرآن
 يآسـا  لي در برابـر هجـوم سـ       يه زبان فارس  ك يا  دوره يعنيم؛  يبر ي دوم به سر م    ةدور
هــا و يژگيه هــر زبــان وكــست يــ نكيشــ. بــرد  نمــيشي از پــياركــگانــه ي بيهــا واژه
 زبانهـا،  ي برخيد، برايم جدي مفاهي برا يساز واژه. رد خاصّ خود را دا    يارهاكسازو

 اسـت؛  يار پر دردسـر و سـخت  كن نباشد، كر ممي آنها، اگر غي ذاتيهايژگيبه علّت و  
ت يـ ن گـدار را بـا موفق      يـ  بار ا  يكن زبان   يا. گونه باشد  نيد ا ي نبا ي زبان فارس  ياما برا 

 يسـاز  امـروز واژه   يايـ در دن  .توانـد  ي دوباره هـم مـ     كش يب. پشت سر گذاشته است   
 صـدها، گـاه   ي و فرهنگـ ي علميهر روز بر اثر داد و ستدها   .  است يار مهم ي بس ةلئمس
انـه و  يهـا بـا را   ن واژهيـ ا. ه معادل ندارندكشوند   ميد وارد زبان ي جد ةشتر، واژ ي ب يحتّ
 از ي گوناگون دانش، حتيها و از راه شاخهي ني و ماشي، فرهنگي علميگر ابزارهايد

د يـ با. آورنـد   مـي  بـه زبـان هجـوم     ... يات و نقـد و     چون ادب  ي علوم انسان  يها راه شاخه 
  وارد زبانيشتري بةگاني بيها گرنه هر روز واژه   يم و  داشته باش  يساز  واژه ي برا ياصول
. دهنـد  كم عالوه بر واژگان، دستور زبان را هم تحت تأثير خود قـرار مـي              شوند و كم    مي
سازان امروز تواند     چراغ راه واژه   يمان قرآن ار مترج كدامند؟  كانات  كن اصول و ام   يا

 ِ  ني مترجمـان نخـست    يسـاز   و واژه  ي ساختواژ يارهاكوتاه به راه  ك ير نگاه يدر ز . بود
  ١.ميپرداز يسازان امروز دارند، م  واژهيه براك ييم و درسهايركقرآن 

                                                        
، فرهنـگ  قرآنـي  فرهنگنامـة . آوريـم   مـي قرآني فرهنگنامة از اين به بعد تمام شاهد مثالها را از كتـاب         .١

 نسخة خطّي كهـن محفـوظ در كتابخانـة مركـزي آسـتان قـدس          ۱۴۲ن بر اساس     قرآ ِ  برابرهاي فارسي 
: نـك ( خورشيدي به زيور چاپ آراسته شـد  ۱۳۷۶ و ۱۳۷۲رضوي است كه در پنج جلد بين سالهاي   

  ).۱۳۷۲ياحقي، 
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  ي محلّيها  از گونهاستفاده
هاي قرآن   هاي محلّي در ترجمه    دهد كه استفاده از گونه     مطالعات و بررسيها نشان مي    

 فارسـي بـسيار بيـشتر از متـون          ـ   اي از فرهنگهاي عربـي     و حديث و متون فقهي و پاره      
از آنجا كه مخاطبان فوري مترجمان قرآن و حديث، مردمي          . )همان(ديگر بوده است    

ذوق و باسـواد     انـد، ايـن مترجمـان خـوش        گفتـه  بودند كه به زبان فارسـي سـخن مـي         
معادلهاي واژگاني و حتّي ساختهاي دستوري و آوايي را از گويش همـين          بسياري از   

هـاي   هـاي تـازه و گـاه ناآشـنا، بـه انتخـاب واژه              مردم برگزيده و به جـاي جعـل واژه        
م، يركـ ن قـرآن  ي نخـست يهـا  ترجمـه . انـد  سـاخته و پذيرفتـة مردمـي روي آورده       پيش

و گـويش مترجمـان     گنجينة باارزشي اسـت كـه گوهرهـاي نـابي از واژگـان محلّـي                
اي كـه امـروز در برابـر هـر واژه و             گوناگون را در خود حفظ كـرده اسـت بـه گونـه            

  .توانيم يافت ها مي اصطالح قرآني چندين برابر فارسي از دل اين ترجمه
 ةم دو نتيجـ   يركـ نِ قـرآن    ي نخـست  يها ه پژوهش و بررسي ترجمه    كتوان گفت    يم

  :هد داشتآفريني خوا سازي و واژه بزرگ در امر واژه
شود ايـن اسـت كـه مـا بـا تمـام وجـود حـس                  اي كه حاصل مي    اولين نتيجه : الف

خواسـته در برابـر      بينـيم كـه زبـان فارسـي در گذشـته آنگـاه كـه مـي                 كنـيم و مـي     مي
اصطالحات و واژگان زباني ديگر، برابرها يا معادلهايي برگزيند، از گنجينـة پربـار و               

اده كرده و بـه خـوبي از پـس ايـن كـار برآمـده                متنّوع گويشها و زبانهاي محلّي استف     
نيان ما براي هر كلمه يـا تعبيـر قرآنـي معـادل يـا معادلهـايي               يگونه كه پيش   همان. است

تـوانيم برابـر يـا       اند، ما هم امـروز بـراي هـر كلمـه يـا تعبيـر بيگانـه مـي                   يافته يا ساخته  
  .برابرهايي بيابيم يا بسازيم

ونـه بررسـيها و پژوهـشها، معيارهـاي درسـت      گ دومين نتيجه اين است كه اين    : ب
آفريني را كه با روح زبان فارسي هماهنگ است، در اختيار ما قرار              سازي و واژه   واژه
اي بـراي دانـشهاي گونـاگون مـا را           هـاي تـازه    در بازسازي يا ساختن واژه     «دهد و  مي

هـاي بيگانـه     كند و در بسياري از موارد زبان فارسي را از به كـار بـردن واژه                ياري مي 
  .)هفده: همان( »كند نياز مي بي

توانـد بـه     كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي مـي       بر اين باورند    امروزه نيز بسياري    
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آفريني، معادل بسياري از مفاهيم جديد را از دل گويـشهاي مختلـف زبـان                 واژه جاي
. )۴۹۴: ۱۳۸۴ن، ؛ زمّرديـا  ۶: ۱۳۳۷ منـزوي، (هاي متنّوع گفتاري فارسـي بيابـد      فارسي و گونه  

سال پارسـي بـراي نجـات ايـن زبـان غنـي، بايـد ماننـد                  ن، پاسداران زبان ديرينه   يبنابرا
مترجمان آغازين قرآن كريم، از تمام امكانات و توانهاي بالقّوه و بالفعـل ايـن زبـان،             
بويژه از واژگان موجود در گويشها و رايج در نزد صـاحبان حـرف و مـشاغل، بهـره                   

  .گيرند

  ر وند دينوآور
سـازي سـاختواژي، ونـدافزايي يـا         تـرين روش در واژه     تـرين، كـاراترين و شـايع       مهم

هـاي قرآنـي     ترجمـه  در. باشـد  ها مي  و وندواره ) پيشوندها، پسوندها (استفاده از وندها    
اين نوآوري هم   . شود هاي بسيار زيادي از وندافزايي خالق و نوآورانه ديده مي          نمونه

باشد؛ به سخن ديگـر در مطالعـه و بررسـي        ي وند و پايه مي    در نوع وند و هم در هماي      
خوريم كه از جهت نقش معنايي كه دارند و          به وندهايي برمي   هاي قرآني، هم   ترجمه

دهند از نگاه پژوهشگر امروز تازه و نـو هـستند و هـم بـه ونـدهايي                   بروندادي كه مي  
برانگيــزي   تأّمــلهــاي ويــژه و جالــب و خــوريم كــه از نگــاه امروزيــان بــه پايــه برمــي
هـاي   به پايه برخي وندها امروز هم زايا و خالق هستند؛ اما         ،به سخن ديگر   .چسبند مي

 يهـا  چسبند، اين در حالي است كـه ايـن ونـدها در ترجمـه              مشخّص و محدودي مي   
، وندها  ي قرآن يها ترجمه در. ها را زير پوشش خود دارند      قرآني دامنة بيشتري از پايه    

ه در كـ  يا ـمثـل پـسوند    . انـد  ار رفتـه كـ  خالقانه و نوآورانـه بـه   يادي زيها و وندواره
پـسوند    و )۲۰ /نبـأ (ا  سـرابً :  و همانـاي   )۱۰۸/ انعـام (ا  عدو: ي چون دشمنا  ي مشتقّ يها واژه

  .ار رفته استكبه ...  و)۹۶/ طه(قبضه : ه در مشتويك يو ـ
از . انـد  ردهكـ فاده  ز اسـت  يـ  ن يادي ز يها  باال، مترجمان از وندواره    يعالوه بر وندها  

تـوان اشـاره    يرارشونده، به چهار وندواره به عنوان نمونه م   كارگشا و ت  ك يها وندواره
ار رفتـه مثـل     ك به   يب عرب ي غا ِ   امر ي فعلها ةه در ترجم  ك )از مصدر گفتن  ( »گو «:ردك

 ه معمـوالً  ك »جز« ةشوندواري، پ )۳/ قريش(فَليعبدوا  :  و گوبپرستيد  )۳۸/ طور(أِت  يل: اريگوب
سازد مثل   ي مخالف م  يد و معنا  يآ يش از واژه م   ي گذاشته شده و پ    ي عرب ِ  ريدر برابر غ  
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 ةشوندواريـ و پ )۹۹ /انعام(غير متشابه   :  و جزماننده  )۳۷ /ابراهيم( غير ذي زرعٍ     ١:جزباِكشت
: كننـدگان  هاافكندهو   )۱۱۸ /اعراف( :وقع قد: هاافتادپيش از فعل و مشتقّات فعلي مثل        » ها«

: اركـ ٢ و اسـتد   )۱۱۷ /بقـره (ع  يبـد : ار  كـ  در نو  »اركـ « ة و پسوندوار  )۶۰ /شعراء( فونالُمْرجِ
  .)۲۶۷ /بقره(ِه يبِآِخذ

  بكي و تروندافزايي در نوآوري
شتر يــ در ســاختمان بيعنــي اســت؛ يبــكي اساســاً تري فارســيهــا شتر واژهيــســاختمان ب

ا دو حـرف و     يـ  يـك ا چند واژه به همراه      يا چند واژه و گاه دو       ي دو   ي فارس يها واژه
 ةم تـاز  ي جهـت مفـاه    يساز  واژه ي زبان برا  يژگين و يا. شود يده م يشوند و پسوند د   يپ

اگـر  «ه  كـ ن اسـت    يل ا كن مش يتر ل و بزرگ  كتنها مش . ار سودمند تواند بود   ي بس يعلم
 در يـستي ب چنـد واژه و ونـد بـسازد با   كياز خود را از تر    ي مورد ن  ةمترجم بخواهد واژ  

ابـد و   ي مناسـب را ب    ي مناسب بـه جـستجو بپـردازد تـا عنـصرها           يها و وندها   ان واژه يم
ن يـ  متـرجم در ا    ه اّوالً كـ ن اسـت    يـ ل ا كن مـش  يدومـ . )۴۹۳: ۱۳۷۲ابهري،  ( »ندكب  كيتر

شور يـ اً ذهن او مانند هر گويا شبه تاّم داشته باشد و ثاني تاّم يتواند استقرا يجستجو نم 
 در ي چنــدانين نــوآورينــد؛ بنــابراك ي عــادت مــي زبــاني اجــزايي بــه همــايگــريد

 مترجمــان و يخ زبــان و ادب فارســيالبتّــه در طــول تــار.  نخواهــد داشــتيســاز واژه
 ي واژگــان فارســةنــيه بــه گنجكــانــد   بــودهيقــيــسندگان نــوآور و خالشــاعران و نو

ه كـ ت دارد يـ قـدر اهم   آن يساز ب، در واژه  كي و تر  يي در وندافزا  ينوآور. اند افزوده
 يسـاز  ها را بـه واژه     انهي را يه پا كنند  ك  يشنهاد م يل باال پ  كمش مقابله با دو     ي برا يبرخ
وتر گذاشـت تـا     يامپكـ  را بـر دوش      يبكي تر يها ار ساختن واژه  ك«د  ي با يعن ي .مينكباز  
گانه را بـسازد و متـرجم       ي ب ة واژ يك ين فارس يافتن جانش ي ين برا ك مم يبهاكي تر ةهم

ن ي زبانها از ا   يدر برخ . )۴۹۴: همان( »ن آنها بپردازد  يتر ا مناسب ين  ينش بهتر يتنها به گز  
بـه صـورت    « خـود را     يسـاز  الت واژه كها تمام مش  يبرند، مثالً ژاپن   ين بهره م  ي نو ةويش

 را بـه محـض بـروز و ظهـور بـه             يا ب تـازه  كيـ ا تر يـ اند و هر لغـت       ردهك حل   يانبوه

                                                        
  .شده كاشته:  باكشت.١
  .ي گرفتناستدن به معن= ستاك گذشته از مصدر استدن :  استد.٢
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ان ي بدهد و از آن مين معادل ژاپنيب، چندكيا تري آن لغت يدهند تا برا ي م كامپيوتر
ننـد و بـه فرهنـگ زبـان و علـم ژاپـن              ك  ي را انتخـاب مـ     يكـي متخصّصان زبان و علم     

 ي روشـن راهـ    ةن نقطـ  يـ دن بـه ا   يزبانان تا رس   يما فارس . )۳۷۰: ۱۳۷۲شريعت،  ( »نديافزا يم
  .ن امريان در اينيشي پيم جز درس گرفتن از نوآوريندار

 از خـود نـشان      ينيه در ونـدآفر   كـ  يتـ ي و خالق  ي عالوه بر نوآور   يمترجمان قرآن 
 يز نـوآور  يـ ب ن كيـ  ونـد و در تر     يه بـرا  يـ  در انتخـاب پا    يعنـ ي يياند، در وندافزا   داده
 يه بـرا  كـ ننـد   ك  ي اسـتفاده مـ    ييگـر، مترجمـان گـاه از ونـدها        يبـه سـخن د    . اند داشته
 ييهــا هيــ موجــود را بــه پايد اســت و گــاه همــان ونــدهايــشور امــروز نــو و جديــگو
 از يا د تنها نمونهيآ ي ميآنچه در پ.  دارديوز تازگشور امر ي گو يه برا كچسبانند   يم
  :هاستين نوع نوآوريا

 أّمــاره: فرماننــده، )۷۶: انعــام( آفلــين: فرودنــدگان، )۱۰ /تحــريم(ن يداخلــ: شــدندگان
: فرماينـدگان ،  )۹۵ /مائـده (  بالغ :رسندار،  )۴۲ /مائده( أكّالون: دگاننخورن،  )۵۳: يوسف(

  .)۵۸ /مريم( ُبكيِّاً :نگريندگا، )۱۱۲ /توبه( آمرون

 يعنـي  نيـست،  جديـدي  وند ،برونداد و معنا و تلفّظ نظر از وند باال موارد تمام در
ونـِد  . چسبيده آن به كه است اي پايهانتخاب   در نوآوري بلكه نيست وند در نوآوري

چـسبد در شـدندگان    ي حال افعال مك به ستايه در حالت عاّدكَنده  ـاسم فاعل سازِ  
 كدگان بـه سـتا    نذشته و در فرودندگان و فرمانندگان به اسم و در خورن           گ كبه ستا 
 صـادق  سـخن  همين نيز رسندار واژة مورد در. ده است ي چسب ي مصدر جعل  يكحال  
 گذشتة ستاك به كه ار ساز فاعل اسم پسوند رسندار در. كند مي فرق وند تنها. است
 كه چسبيده يجعل فعلي تةگذش ستاك پايان به ،سازد مي فاعل اسم و چسبد مي افعال
 را رسـندن  جعلـي  مـصدر  ،ديگر افعال قياس به ساز واژه انگار، .ندارد خارجي وجود
 سـاز  فاعـل  اسـم  پسوند افزودن با و گرفته را رسند گذشتة ستاك آن از بعد و ساخته

 نـوآوري  ،گرينـده   و فرماينده در يعني ديگر، واژة دو در .است رسيده رسندار به ار ـ
 قبـل  از پايـه  هم و پسوند هم ها واژه اين در. دارد ديگري سيرت و سان اييوندافز در

 پژوهشگر نگاه از پايه اين به پسوند اين چسبيدن هست كه چيزي است، داشته وجود
 ير فعلـ  يـ  غ يـة ه پا كـ  يي در ونـدها   ين گونه نوآور  ي ا .رسد مي نظر به نو و بديع امروز
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  :شود يده ميوفور ده ز بي ندارند
 يأُنثـ : نهي، زن )۴۹ /نساء(الً  يفت:  خرما ةچيچه در عبارت جو   ي، جو )۴۳ /نور(َرٍد  َب: سنگچه

  .)۱۰۶ /طه( صفصفًا:  و هامون ناك)۱۰۹ /آل عمران(

 قرآنـي توجـه     يها نوآوري در تركيب نيز مانند نوآوري در وندافزايي در ترجمه         
شـك يكـي از هنرهـاي شـاعران و           يبـ . كنـد  هر پژوهـشگري را بـه خـود جلـب مـي           

ننـد بـا كنـار هـم چيـدن          توا ويسندگان زبان و ادب فارسي اين بوده و هست كه مـي           ن
ايـن  .  موجود، بـراي مفـاهيم و مـضامين نـو تركيبهـاي بـديعي بيافريننـد                ِ  عناصر زباني 

سـازي،   ويژگي، زبان فارسي را در بين تمام زبانهاي بـشري، از جهـت امكانـات واژه               
 زبـان بـه خـوبي بهـره         ِ  از ايـن ويژگـي    مترجمـان قـرآن كـريم نيـز         . ممتاز كرده است  

سازان امروز   دهد كه واژه   مواردي كه در زير به عنوان نمونه آمده نشان مي         . اند گرفته
  :سازي غافل بمانند نيز نبايد از اين امكان بالقّوة واژه

 )۱۰۱ /انعام( یصـاحب  ٢:زن ، يار)۹۵ /انعام( النّوي ١:، خرماسفال )۸۰ /نحل(أَوبار  : شترپشم
  . ...و 

  يوندافزايي با پاية فعل
در حالت نخست يك وند بـه       . فعلي چسبانند يا به پاية غير     وندها را يا به پاية فعلي مي      

در . شـود  اي كه از ريشة فعل آمده و مثالً ستاك حال يا گذشته است، افزوده مي               پايه
ه اين نوع وندافزايي موارد زيادي از نوآوري در ونـد و نـوآوري در ونـدافزايي ديـد                 

شتر بـه   ي قرآني ب  يها است كه در ترجمه   » ار«بهترين نمونه از نوع اّول پسوند       . شود مي
 يچـسبد و صـفت فـاعل        حال فعل مي   كبه ستا ) مك يليخ(ستاك گذشتة فعل و گاه      

آمـدار،  : ده اسـت  ي فعل چـسب   ة گذشت كن پسوند به ستا   ير ا ي ز يها در نمونه . سازد مي
: ، فروشُـداران  )۲۶۷ /بقـره ( بآِخذيـه    ٤:، ستداران )۵۶ /دهو(آِخذ   ٣:، گرفتار )۱۳۴/ انعام(آٍت  

                                                        
  .اهستة خرم:  خرماسفال.١
از آنجـا كـه صـاحبه مؤنّـث         . دوسِت زن، صاحب در عربي مذكّر است به معني دوست و يـار            :  يارزن .٢

  .صاحب است، مترجم در برابر آن اصطالح يارزن را ساخته است
  .گرفتار در اينجا معناي فاعلي دارد و به معناي گيرنده است. ٣
  .گيرنده:  ستدار.٤
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  . ... و)۶۶ /صافات(آِكلون : ، خورداران)۷۶ /انعام( آِفلين
 بـارز   ةنمونـ . سازد ي م ي حال افعال، صفت فاعل    كدن به ستا  يپسوند ار گاه با چسب    

دن سـاخته شـده     يه از مصدر پرسـت    ك پرستار است    ةاربرد دارد واژ  كه امروز هم    كآن  
 فروشـنده آمـده اسـت       اير اشعار العجـم، فروشـار بـه معنـ         يي معا يدر المعجم ف  . است

 ِ   حـال  كدن بـه سـتا    ين پسوند بـا چـسب     ي ا ي قرآن يها در ترجمه . )چهل و نه  : ۱۳۶۴رواقي،  (
 يِ شدن صفت فـاعل       فعل ة گذشت كدن به ستا  يو با چسب   نارك يردن صفت فاعل  كِ    فعل

: نـاران ك،  )۷ /قـصص (جـاعلوه   : نـاران كُ،  )۲۳ /كهـف (فاعـلٌ   : ناركُسازد مثل    يشدار را م  
نـار و   كُمترجمان قرآن با اسـتفاده از        ... و )۹۹/ صافات(ذاهٌب  : ، شُدار )۶۱ /يوسف(فاعلون  

: انـد مثـل     سـاخته  ياديـ ار ز ي بـس  ي فـاعل  يب، صـفتها  كـ  و مر  يشُدار از افعال انـضمام    
 ي، بادهـا  )۲۲ /ئـده ما(داخلون   :، در شداران  )۱۸ /؛ صافات ۴۷ /نحل(داخرون  : شداران خوار
باسقات  :شداران ، بلند )۳۵ /تقيام( یشدار، ناضر  ، تازه )۲ /مرسالت(عاصفات  : شدار سخت

آل (انصار : كناران ، نصرت)۱۱۷  و۱۱/ ؛ قصص۱۷۰ /اعراف(كناران، مصلحين  ، نيكي)۱۰ /ق(

، )۲۲۲ /بقـره (ن يمتطّهـر : نـاران ك كي، پـا )۹ /آل عمـران  (جـامع    :نارك  ، بهم )۱۹۲ و   ۵۲ /عمران
  . ... و)۱۱ /اسراء(عجوالً  :نارك ، شتاو)۲۸ /مائده(باسط  :ناركدراز

ــاعل   ــسوند صــفت ف ــتفاده از پ ــاز ياس ــسوندواره س ــا ِ ار و پ ــدار كُ يه ــار و شُ در  ن
ها  ن گونه ترجمه  ي از ا  يا چ صفحه يباً ه يه تقر كع است   يگونه شا   آن ي قرآن يها ترجمه

 ين در حـال   يا. ند بار استفاده نشده باشد    ن پسوندها چ  يا چند تا از ا    ي يكه از   كست  ين
ه از  ك مصوب فرهنگستان    يها  متعّدِد فرهنِگ واژه   ي دفترها ي اجمال يبررس هكاست  
ن يـ ه اسـتفاده از ا    كـ دهـد    ي منتشر شده نـشان مـ      ي فرهنگستان زبان و ادب فارس     يسو

 در حّد   ي محترم فرهنگستان زبان و ادب فارس      ي اعضا يها از سو   پسوند و پسوندواره  
ه با  ك يژه افعال ي بو يب و انضمام  كبا توّجه به گسترش روزافزون افعال مر      . صفر است 

ه به سـاختن  ك ياز روزافزونيشوند، و با توجه به ن   يردن و شدن ساخته م    كرد  كدو هم 
شـود و بـا توجـه بـه         ي احـساس مـ    يب و انضمام  كب از افعال مر   ك مر ـ  مشتق يصفتها

ــاعليصــفتهااينكــه  ــاني ف ــددي ضــمني مع ــد و ني متع ــ دارن ــه ا ي ــا توجــه ب ه كــنيز ب
 ين معـان  يـ زمـان، از پـس تمـام ا        توانند، هـم   يننده، شونده و شده نم    ك يها پسوندواره

نـار و شُـدارِ     كُ يهـا  ساز و پسوندواره   يند، استفاده از پسوند ار صفت فاعل      ي برآ يضمن
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 ين واژگـا  يهـا  ن سـازه  يشود ا  يشنهاد م يپ. دينما يز م ير و ناگر  يناگز ساز ي فاعل صفت
  .ار گرفته شوندك به ي علميساز ژه واژهي بويساز ا و در امر واژهيتر اح عيهر چه سر
گونه كه قبالً اشاره كرديم، مترجمان قرآن كريم تنها در وندهاي اشـتقاقي              همان

نيست كه از چشم پژوهشگر امروز نوآوري دارند، در وندهاي تصريفي هم موارد نو              
ِ پركــاربرد در   نمونــه را، از ونــدهاي تــصريفي.شــود و بــديعي در كارشــان ديــده مــي

چـسبد و صـيغة امـر غائـب        است كـه بـه پايـان فعـل مـي           ي، پسوند ي قرآن يها ترجمه
  :سازد مي

، )۲۶ /مطفّفــين(تنــافْس يفَلْ: نــداي نماي، خواهــان)۱۹ /كهــف(تلطَّــْف يَولْ: نــداك كيچــاب
، سـپارندا كـار     )۱۸۵ /بقـره (صُمه  َيفَل: ، روزه داردا  )۵۸ /نور(م  كستأِذنْيِل:  خواهندا يدستور

 فَلَْيـضَْحكوا   :، بخندنـدا  )۲۲ /نـور ( َولَْيـصْفَحوا    :، روي بگرداننـدا   )۱۲۲ /آل عمـران  (خويش  
  .)۳۱ /نور(ِلَيضْرِْبَن :  بزنندا،)۸۲ /توبه(

  يريگ جهينت
رسيم كه بر خـالف نظـر برخـي      با بررسي تاريخ زبان و ادب فارسي، به اين نتيجه مي          

رسـان زبـان و ادب فارسـي بــويژه در     سترش فرهنـگ اسـالمي يـاري   كژانديـشان، گـ  
هـاي   شـك، مترجمـان قـرآن و ترجمـه         بـي . ِ بعد از اسالم بوده است       هاي آغازين  سده

آنان با ترجمة متن مقّدس قرآن بخـش  . اند قرآني گوي سبقت را در اين ميدان ربوده   
 كردنـــد و ســـازي فارســـي را تقويـــت  و دســـتگاه واژه(Morphology)ســـاختواژه 

امروز نيز از جهـت نيـاز بـه         . زبانان آن روزگار شدند    پاسخگوي نياز فارسي و فارسي    
سازان خـالق دورة مـشابهي را پـشت سـر            هاي جديد، ساختواژة قدرتمند و واژه      واژه
بـه  . ِ قرآن كـريم، چـراغ راه امروزمـان توانـد بـود              كار مترجماِن نخستين  . گذاريم مي

  .رسانان ديروز و امروز زبان فارسي هستند عتبار ياريسخن ديگر مترجمان به دو ا
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