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 مقدمه
امـل  کمراحـل ت . م18 ةآغاز شـد و در سـد  . م11 ة از سدیی اروپايها  قرآن به زبان   ۀترجم

ان ییـ  محدود، قرآن و اسـالم را بـه اروپا         یتوانست در سطح   یه م کها   ن ترجمه یا. مودیرا پ خود  
ل اهـداف   یـ ه بـه دل   ک ییها ترجمه.  نبوده است  یها و تعصبات مذهب    شیبشناساند، به دور از گرا    

 و خاورشناسـان ه توسـط   کـ  از قـرآن     ییهـا  ا ترجمـه  یانه انجام شده و     یگرا ا فرقه یانه و   یگرا یمل
 .ن مدعاستی بر اي مجادله صورت گرفته است، شاهدةزیان با انگیی اروپایغی تبليها أتیه

شناسـاندن اصـول     اش در   گسترده يها تیه، فعال یانی قاد ۀ فرق يردهاکن عمل ی از بارزتر  یکی
 يپـس جـا  .  مختلـف اسـت  يهـا  ار خود بـه زبـان  کز چاپ آثار و افی خود به مردم و ن  ياعتقاد

ل بـه اهـداف   یـ  ني بـرا  ، شـناخت اسـالم    ی عنـوان منبـع اصـل      ه آنان از قرآن به    کست  یتعجب ن 
 .نندکشان استفاده  یغاتیتبل

اش در  ه ترجمـه ک است يمعروف به الهور یموالنا محمد عل ن فرقه   ین مترجم قرآن ا   یاول
د یوشـ که  یـ  احمد ۀ فرق ي الهور ۀ، شاخ 1925در سال   «. منتشر شد  یسیبه زبان انگل  . م1917سال  
 االزهـر دسـتور   يند، امـا علمـا  کع یدر مصر توز"The Holy Quran"  عنوانبان ترجمه را یتا ا
آنـان  . ردنـد کع آن را در مصر ممنوع اعـالم         ی توز ییف آن ترجمه را صادر و با صدور فتوا        یتوق
 ین ترجمـه سـع  یـ ر آنـان ا یـ به تعب. ردندک قلمداد ی و اسالمیم قرآنیر با تعالین ترجمه را مغا  یا

 ).100شع یمحمد ابوشع(» ازدران سیداشت اسالم را از درون و
 مختلـف منتشـر     يها  از قرآن به زبان    يگری د يها ه ترجمه یانی قاد ۀخ به بعد فرق   ین تار یاز ا 

ن محمود احمد فرزند غالم     یرالدیرزا بش یم زبان قرآن    ی آلمان ۀها، ترجم  ن ترجمه ی از ا  یکی. ردک
 آن اهـداف و  ۀه در مقدمـ کن ترجمه از آن روست یت ایاهم. ه استیانی قادۀانگزار فرق ی بن احمد
 .ان شده استیه به وضوح بیانید فرقۀ قادیعقا

 ترجمـه  ۀدر مقدم را ن فرقهیا قرآن، اهداف ینار نقد آلمان کجستار حاضر در نظر دارد در       
 . قرار دهدیبررسمورد 

 یبحث و بررس

 هیانی قادۀفرق .1
ـ یصـ  شخۀلیبه وسـ  م1898ه در سال ک است یه نام جنبشیا احمد یه  یانیقاد رزا یـ منـام  ه  ب

ان در یـ  قادکوچک در شهر 1839در سال  غالم احمد . شديگذار هی در هندوستان پا   غالم احمد 
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 هنـد  یسیومت انگلکاران ح زارگک از   ی غالم مرتض  درشپ«. ا آمد یالت پنجاب هندوستان به دن    یا
. م داده بودس انجایز به دولت انگلی نيا  با آنان داشت و خدمات ارزنده   يا مانهیبود و روابط صم   

ام مـردم  یـ  قیوبک سريا برایتانی به دولت بر ي و ی مال يها کمکتوان به    ین خدمات م  ی ا ۀاز جمل 
ـ  ردهکـ د ییـ ز تأیـ هـا ن  یانیـ ن مطلـب را خـود قاد   یه ا کرد  کس اشاره   یه استعمار انگل  یهند عل  » دان

 ).159ان یفرمان(
 ی محل یش واعظ ان بازگشت و در پوش    ی به قاد  ینیالت د یل تحص یمک پس از ت   غالم احمد 

گاه خـود را بـه   یق جاین طریت و از اک در مباحثات شریحیه مبلغان مسی دفاع از اسالم عل   يبرا
ار کـ  چـرخش اف ،ن زمان بـه بعـد  یاز ا. ردکت ین مسلمانان تثب  ی و مروج اسالم در ب     یعنوان حام 

 در يو. ه و مسلمانان شـد یانین قادی ب يادیه بعدها باعث اختالفات ز    ک بود   یبه سمت غالم احمد   
 نـازل و  یه به او وحـ کرد  کا اعالم   یدن چند رؤ  ینما شدن و د     خواب ي به دنبال ادعا   1889سال  

او دو  . عت از آنـان اسـت     یده شده است و مجاز به گرفتن ب       ی مردم برگز  ياز جانب خدا به رهبر    
 یه او تجلـ   کـ رد  ک ادعا   ،ندکد را به گرد خود جمع       ی مر يا ه توانست عده  کسال بعد، پس از آن      

رد، خـود را    کـ  یح موعود معرف  یه خود را مس   کن  یر از ا  ین زمان به غ   ی در ا  يو. است) ع(ح  یمس
خ تا زمان مرگ، ین تاریاز ا.  خود فرا خوانديد و مردم را به سو   ینامز  ین  موعود مسلمانان  يمهد

 مرتبت  ی ختم ةه خود را تجسم دوبار    کن  ید تا ا  و خود افز  ي ادعاها به طور مرتب بر    غالم احمد 
 مثـل زنـده   یرامـات کصـاحب معجـزه و    «ب دارد ویـ رد و گفت علم غک يامبری پيد و ادعا ینام
 خـود را  ي مخالفان و رقبا،ن به درگاه خداوندی قادر است با دعا و نفر    یهاست و حت   ردن مرده ک

 ).301 تیاسم(» دن ببریاز ب
امعـه،   فرهنـگ آن ج  ۀافتند، با مطالعـ   ی ی تسلط م  يشورک هر وقت بر     يبارک است يها دولت

 ماننـد  ینی تازه و با عنـاو يردند تا با ادعاهاک ی میک به ظاهر مرتبط با آن فرهنگ را تحر     يافراد
شـور رواج دهنـد،   کخواسـتند در آن   یه خود مک را ی، همان فرهنگ... جامعه و    یاصالح فرهنگ 

 یوقتـ ن،  ی هم يبرا. خواستند ین افراد خود فروخته بر م     یت از ا  یمنتها خود در پس پرده به حما      
شور روا  کها را بر مردم آن       یشک ها و حق   افت و انواع ظلم   یطره  یشور هند س  کس بر   یدولت انگل 

 يروهـا یومـت و ن  کم، پـرچم مبـارزه بـا ح       یرکـ  به قـرآن     ک از مسلمانان با تمس    يا داشت، عده 
ـ  کـ وب  کن مبـارزه را سـر     یـ س هرچنـد در ظـاهر، ا      یدولت انگل .  را برافراشتند  یسیانگل  یرد، ول
 يا ر افتـاد تـا از دسـت نشـانده        کـ ن به ف  یبنابرا.  نخواهند نشست  يه مسلمانان از پا   کدانست   یم
 يه مسلمانان بـه جـا  کرد  ک يارکند و   کت  ین اعتقاد راسخ مسلمانان، حما    ی ضربه زدن به ا    يبرا

رزا غـالم احمـد     یمن هدف   ی ا ي بزنند و برا   يزیشتن دست به خونر   یه خو یس، عل یمبارزه با انگل  
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 .ت نمودیرد و تا آخر از او حماکد ین جدین د به آوردیکرا تحر
 »جهـاد « یم اسـالم  ک لغو ح  ،سازد یار م کا را آش  یتانین جنبش با استعمار بر    ینچه روابط ا  آ«
م جهاد مخصـوص دوران  که حکاو معتقد بود .  اوستيامبری پيپس از ادعا  غالم احمد توسط  

ر بـه   ی حفظ جـان خـود نـاگز       يا بود و آنان بر    كه تعداد مسلمانان اند   ک چرا   ،صدر اسالم است  
ر برد و جهاد در عصـر   ید دست به شمش   ی پس هرگز نبا   ،شتن آنان بودند  کدن با مخالفان و     یجنگ

ن لحظـات در خـدمت اسـتعمار        ی تـا آخـر    ن فرقه یا). 348 یگانی گلپا یربان(» دحاضر معنا ندار  
ـ  ک یرد و وابستگک هند تالش  ةدید انت به مردم ستم   یا و در خ   یتانیبر  يگانگـان بـرا  یه بامـل آن ب

عـواهللا و  یاط« نسـاء  ة سور59 یۀر آیدر تفس رزا غالم احمدیم«د، به عنوان مثال یهمه به اثبات رس 
ـ    یه انگلـ  کگفت   ی م »مک االمر من  یعوالرسول و اول  یاط ه خداونـد   کـ  االمـر اسـت      یس همـان اول

ـ ير جهـاد کـ خواسـت تف  یار مکن یرده است و با اکاطاعتش را بر شما واجب     »  ببـرد نی را از ب
 ).33 یعامل(

 از شاگردان غالم احمـد      يروین به یرزا نورالد ی م .م1908پس از مرگ غالم احمد در سال        
 فرقه، در   ي پس از شش سال رهبر     يو.  شد یه معرف یانی قاد ۀ اول فرق  ۀفین و خل  یبه عنوان جانش  

 ةعـد . د آمـد  یـ ه اختالف و انشـعاب پد     یانی قاد ۀ در فرق  يپس از فوت و   .  درگذشت 1914سال  
 یمحمـد علـ   .  معروف شـدند   يه به انجمن الهور   ک آوردند   ي رو ي الهور ی به محمد عل   کیاند

 يانجمـن الهـور   .  اسـت  یسـ ی قرآن به زبان انگل    ۀ از جمله ترجم   يادیفات ز ی تأل ي دارا يالهور
 ین اسالم معرفیرد و تنها خود را مجدد د     ک ن يامبری پ يچگاه ادعا یه غالم احمد ه   کمعتقد است   

 غالم  ۀلست و پنج سا   ین محمود احمد فرزند ب    یرالدیرزا بش یاست م یها ر  یانیقادت  یثرکاما ا . ردک
ن فرقه  یز ا کمر.  ماندند یح بودن غالم احمد باق    یت و مس  یرفتند و بر اعتقاد به مهدو     یاحمد را پذ  
 ربـوه   يشـور منتقـل و در روسـتا       کن  یـ ستان به ا  کل دولت پا  کیان بود و بعد از تش     یابتدا در قاد  

 یـک  به مـدت پنجـاه و        1965 تا سال    هیانیقاد دوم   ۀفیمحمود احمد به عنوان خل    . افتیاستقرار  
 .ن فرقه را بر عهده داشتی ايسال رهبر

ه کن فرقه   ی قرآن ا  ی آلمان يها  از ترجمه  یکینون  ک ا ،هیانی قاد ۀ با فرق  ی اجمال ییبعد از آشنا  
 قـرار   یث و بررس   مورد بح  ،ده است ین محمود احمد، به انجام رس     یرالدیرزا بش یمتحت نظارت   

 .ردیگ یم
 در شـهر  1954 در سـال  (DER HEILIGE QUR-ÂN)قرآن مقدس ن ترجمه با عنوان یا

ـ  :خـورد  یز بـه چشـم مـ   ین عبارات نیل عنوان، ایدر ذ . سبادن آلمان منتشر شده است    یو -یعرب
ن محمـود احمـد،     یرالدیرزا بشـ  یـ  مشروح تحت نظـارت حضـرت م       يا ، به همراه مقدمه   یآلمان
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  اسالم یۀ، قطب جنبش احمد)غالم احمد( موعود ی ناجۀفین خلیدوم
Arabisch-Deutsch, versehen mit einer ausführlichen Einführung, unter der 

Leitung von Hazrat Bashiruddin Mahmud Ahmad, zweiter Kalif des Verheissenen 

Messias, Oberhaupt der Ahmadiyya-Bewegung des Islam 

ـ    یـ ه، اکـ نخست آن . ته وجود دارد کن عبارات چند ن   یدر ا   و ین ترجمـه بـه دو زبـان عرب
 ةزیـ ه، انگ کگر آن   ی، د نار ترجمه قرار گرفته است    ک قرآن در    ی متن عرب  یعنی نوشته شده،    یآلمان
تـر   شود، اما مهم یده میز به وضوح دی در عنوان ترجمه ن  ی قرآن حت  ۀن جنبش از ترجم   ی ا یغیتبل

 ی اسـالم ییه نهادهـا کچند  داند، هر ین اسالم می منشعب از ديا خود را شاخهفرقه ن یا«ه  کآن  
رد، و در سـال  کـ ر مسلمان اعـالم  ین اسالم و غین گروه را خارج از د   یاالزهر مصر ا   مانند جامع 

 »رمسـلمان اعـالم شـد     یه غ یـ انی قاد ۀ فرقـ  ،سـتان ک پا ی قانون اساس  260ز بر اساس اصل     ی ن 1974
 .پردازد ی چند محور میۀ حاضر بر پاۀ ترجمیبررس به نقد ون مقاله ی ا.)99شع یابوشعمحمد (

 ست؟کیمترجم . 2
ه یـ  احمد یـۀ ریأت تحر یـ  زبـان قـرآن بـرده نشـده و ه          ی از متـرجم آلمـان     ین اثر نام  یدر ا 

از (Max Freihofer)   هوفريس فراک ماانیر نشده است، تنها از آقاکز ذیه نام آنها نک، )هیانیقاد(
، یفن و یه به عنوان مشاوران زبانکاز هامبورگ، (Dr. Martin Abel)  ن آبلیارتتر مکدخ و یزور

ن ترجمه با نام    یدر هر حال ا   . رده است ک یاند، قدردان   داده ئه بهتر قرآن ارا   ۀ ترجم ي را برا  یاتکن
 .ه شهرت داردی احمدۀا ترجمین محمود احمد و یرالدیا بشزریم قرآن ۀترجم

  قرآنۀمه از ترجیانی قادةزیانگ. 3
 يهـا  تیـ رمسـلمانان، فعال ی خود به مسـلمانان و غ ي شناساندن اصول اعتقادين فرقه برا یا
 گوناگون انجام داده اسـت،  يها ش به زبانی خو يرک چاپ و انتشار آثار ف     کمک را با    يا گسترده

محمـود  ه در آن    کـ  صفحه اسـت،     160 در   يا ن ترجمه جالب توجه است، مقدمه     یاما آنچه در ا   
زه یـ غ تنهـا انگ   یـ اما تبل . ه پرداخته است  ی احمد ۀز فرق ی پدرش و ن   ةغ دربار یف و تبل  یتعربه   احمد

 مـورد  ل شـده اسـت،  کیه از دو بخـش تشـ     ک ن ترجمه را  ی ا ۀاگر به دقت مقدم   . آنها نبوده است  
 يهـا  آمـوزه «:  ماننـد ینی در بخـش اول بـا انتخـاب عنـاو    يه وکـ م ینـ یب یم، مـ  ی قرار ده  یبررس
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ر با ی مغايها آموزه«، (Barbarische Lehren des alten Testamentes)» 1قی عهد عتۀگون توحش
 در عهـد  ییگو تناقض« ،(Vernunftwidrige Lehren des alten Testamentes) »قیعقل عهد عت

 Aberglauben) »ل اربعـه یـ خرافات در اناج«، (Widersprüche im neuen Testament)» دیجد

in den  Evangelien)  ،»ـ  ياه آموزه و  (Barbarische Lehren des Vedas) »2 وداۀ تـوحش گون
را بـه   ) ییبرهما( سمییت و هندو  یحیت، مس یهودیان  یرده است تا اد   کتالش  ) 37-66احمد  (... 

 قـرآن،  يهـا  هـا و آمـوزه   یژگی وة دربار یحاتی ابتدا توض   مقدمه، يدر بخش بعد  . ردیباد انتقاد بگ  
ره داده اسـت و سـپس در   یـ و غ» اتکز«، »خمس«ند  مانیام اسالمکو اح) ص(امبر یمعجزات پ 

رده کـ  به وضوح اعـالم  (Ahmad der verheissene Messias) »  موعودیاحمد ناج«ل عنوان یذ
 یـۀ  احمد ۀزا غالم احمد، مؤسس فرق    یهمان م ) عج (ي حضرت مهد  یعنی موعود   یه ناج کاست  

 در همان صفحه در اثبات     و) 158احمد  ( نازل شد    یه به او از جانب خداوند وح      کاسالم است   
 نـازل   ی شد به او از جانب خدا وح       ی مدع  احمد هک یزمان«د  یگو ی م غالم احمد  يامبری پ يادعا
 همـه  یحی و مسـ یکهندو، مسلمان، سـ . اش بر خاست هیشود، توفان مخالفت از همه سو عل      یم
 ی وحـ  یاسـت ه بـه ر   یـ  جنبش احمد  یه به بان  کند  ک یها اثبات م   ن مخالفت یا. ج شدند یه او بس  یعل

د بـا آن    یـ شوند و با   ی مواجه م  ییها ن مخالفت ین با چن  یامبران راست یه فقط پ  کشده، چرا    ینازل م 
مـن، پسـر   «نـد  ک ی مـ ین معرفیه خود را چنک نیرالدیرزا بشیم سپس   .)158همان  (» نندکمبارزه  

ه و یـ انی قادۀ فرقـ ةبـه شـرح دربـار   ) 159همـان  (» هی احمد ۀانگزار فرق ی موعود و بن   یاحمد، ناج 
 ).159-161همان . ك.ر(پردازد  ین فرقه می دوم اۀفیت خود به عنوان خلیموقع

 هیانی قرآن قادۀروش ترجم. 4
 ي مترجم به جـا    ةوین ش یدر ا «. ا همگام است  ی یاللفظ ن قرآن از نوع تحت    ی ا ۀ ترجم ةویش

ار یمـه بسـ  ن گونـه ترج یا. رده استکن یگزی از زبان مقصد را جا  يا لمهکلمه از زبان مبدأ،     کهر  
ار کـ ات، در دو زبـان مبـدأ و مقصـد           یلمات همانند، با همان خصوص    کافتن  یرا  یدشوار است؛ ز  

ـ  .اند ال فراوان شدهکل دچار اشین دلیشتر مترجمان به همیست و بی ن یآسان شـتر  یعـالوه در ب ه ب
 ی برخ یین، معلول نارسا  یند و ا  ک را افاده    یامالً اصل معن  کتواند   یها نم  ن ترجمه ین چن ی ا ،موارد

                                                           
ن مجموعـه   یان ا یحیمس. »ها نوشته«و  » اءیتب انب ک«،  »تورات«: شود یم م ی تقس ان به سه بخش   یهودیتاب مقدس    ک -1

ان بـر آن توافـق   یحی مسـ ۀه همـ کز  ید ن یعهد جد . ان است یحیان و مس  یهودید  ییه مورد تأ  کنامند،   ی م »قیعهد عت «را  
 .ت استیحی مسيا هیر متون پای چهارگانه و ساهاي لی شامل انج،دارند

 .شود ی هندوان اطالق مۀقدس چهارگانتب مک ۀودا بر مجموع -2
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 »نـد کفـا  یلمات زبـان مبـدأ را ا      ک يتواند معنا  یامل نم که به طور    کلمات در زبان مقصد است      ک
 ).184معرفت (

 یابی معادل/ ینیبرابرگز. 5
ـ   رندیگ ی قرار م  ی حمد مورد بررس   ة در سور  ی انتخاب يها ن قسمت معادل  یدر ا  ش از  ی، اما پ

 :شود یامل سوره آورده مکآن ترجمۀ 
Sure 1                                        AL-FÂTIHA                                     1. Teil 

 مکیۀ الفاتحۀ سورة
(offenbart vor der Hidschra) 

 .Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen .1 م یححمن الرَّبسم اهللا الرَّ
 ,Preis sei Allah, dem Herrn der Welten .2 نی العالمربالحمد اهللا 

 ,Dem Gnädigen, dem Barmherzigen .3 میححمن الرَّالرَّ
 .Dem Herrscher am Tage des Gerichts .4 نیوم الدی کلام
   Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir .5 ن ی نستعكا ی نعبد و اكایا

 um Beistand.  
 ,Führe uns auf den rechten Weg .6 میاهدنا الصراط المستق

  Den Weg derer, denen Du Deinen .7 ر المغضوب یهم غین انعمت علیذصراط الَّ
 .erregt haben und die nicht irregegangen sind نیالهم و الالضّیعل

 اهللا:  Allah/اهللا
در قـرآن   «.  در نظر گرفته شده است     »Allah« ی معادل آلمان  »اهللا« ۀلمک ين ترجمه برا  یدر ا 

ـ  که در واقع صد صفت است       ک خداوند آمده است     يم در حدود صد اسم برا     یرک  آن را   ۀه نمون
 را  یتیدام جـامع  کچ  ی ه یول. نیوم الد ی کم، مال یرحمن، رح : دیینما ین سوره مالحظه م   یدر هم 

ن نام ی ایدهند، ول یماالت او را نشان م ک از   یکیدام از آنها    کدارد ندارند، چون هر     » اهللا«ه نام   ک
ه کـ تـوان گفـت      ین مـ  ی بنابرا ).11 يمطهر(» ه است یمالکع صفات   یانگر ذات مستجمع جم   ینما
 ی تمـام معنـ  ةدام رسانندکچ  یم و ه  ی آن گذاشت، ندار   يه بتوان به جا   ک» اهللا «ۀلمک مترادف   یلغت
 .ستندین» اهللا«
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 بخشندهGnädig: / رحمن
ه بـر  کـ رحمـن  «.  است»بخشنده« يبه معنا » Gnädig«،  »رحمن« ۀلمک ي برا یمعادل انتخاب 
ه رحمـت حـق همـه جـا         کـ رسـاند    یند و مـ   ک یثرت و وسعت م   ک داللت بر    ،وزن فعالن است  

ن طور  ین گونه رحمت حق استثنا ندارد و ا       یا. ز را فرا گرفته است    یرده و همه چ   کدا  یگسترش پ 
ت یل رحمان  مشمو یتیه سراسر گ  کر انسان را شامل نشود، بل     یها باشد و غ    ه شامل انسان  کست  ین

د نتـوان   یسـت و شـا    ین مفهـوم ن   یـ ار رفته برگردان ا   کن معادل به    یبنابرا). 14 همان (»حق است 
: ی به معن  »Allerbarmer« ی آلمان ةن معنا را برساند، به هر حال واژ       یقاً هم یه دق کافت  ی را   يا واژه
 .تر است  مناسب»رحمن« ة واژي برا»زیرحمتگر بر همه چ«

 وزدلس: Barmherzig/ میرح
 »دلسـوز « ي به معنـا   »Barmherzig« معادل   ،نیرالدیرزا بش ی م ۀ در ترجم  »میرح« ۀلمک يبرا

. نـد ک ی حق مئمنقطع و دایل است داللت بر رحمت الیه بر وزن فع   کم  یرح«. انتخاب شده است  
ـ   ی موجـودات مـ  ۀرد و شامل همـ ک ی پروردگار مۀ داللت بر رحمت واسع  »رحمن«  یگشـت، ول
ق یـ ه از طر  کـ  اسـت    ی دارد و تنها شامل آن بندگان      یه جاودانگ ک است    از رحمت  ی نوع »میرح«
 یـک پس پروردگار . اند  حق قرار دادهۀم رحمت خاصیر نسیمان و عمل صالح، خود را در مس  یا

ن وسـعت   یـ  بـا ا   یز معادل ین واژه ن  ی ا يبرا). 15همان   (» رحمت خاص  یکرحمت عام دارد و     
 و یحات الزم را در پـاورق یعد از انتخاب معادل، توضـ    ه مترجم ب  ک نیمگر ا . افتیتوان   یمعنا نم 

 . را انجام نداده استيارکن یه مترجم چنکاورد ی ترجمه بیۀا حاشی

 شیستا: Preis/ الحمد
ه همان  کرد  کز استفاده   ین» Lob«توان از معادل     ین م یهمچن.  است یحی صح یمعادل انتخاب 

 .رساند یمنظور را م

 اهللا: Herr/ رب
 بـه  یگـاه . می ندار،میم معادل آن قرار ده یه بتوان ک يا م واژه یید بگو ی با »رب« ۀلمک ةدربار«
ن یـ دام از اکـ چ یدر حـال هـ  . ننـد ک یار ترجمه می آن را صاحب اختیننده و گاهکت  ی ترب يمعنا
گرچه هر دو صفت جدا از اوصاف خدا به شمار        . ستندی ن »رب« ی معن ة رسانند ییلمات به تنها  ک
 نهفته اسـت و هـم       ياری و صاحب اخت   ي رب هم مفهوم خداوندگار    ۀلمکا در   ی گو ی ول ،ندیآ یم
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 .)22همان (» ننده و پرورش دهندهکل یمک تيمعنا
ه کـ پـس بهتـر اسـت       . سـت ی ن »رب« يامل معنـا  ک ة رسانند »Herr« مترجم   یمعادل انتخاب 

 .ندک اضافه یحات الزم را در پاورقیمترجم توض

 ها عالم: Welten/ نیعالم
 انتخاب »ها عالم« ي به معنا»Welten «ی معادل آلمان  ،»نیعالم« ۀلمک يجاه  ن ترجمه ب  یدر ا 
ر کتواند با عالمت جمع مذ     ی نم ی از نظر قواعد صرف عرب     »جهان« ی به معن  »عالم« «. شده است 

 از یر بعضی خاص و به تعبيا ه واژهکن واژه، نه جمع عالم، بل    ی جمع بسته شود و ا     »نی -«سالم  
 ةدر سـور  خداونـد   ). 97 یتچکپا (»ان است یالعقول اعم از مردمان و جن      يذو« یمفسران به معن  

 : ندک ین طور معنا میا) ع (ی از زبان موسرا» نیرب العالم« ة واژ23 و 22ات ی، آ26
 »ست؟یان چیپروردگار جهان :فرعون گفت«: »نیقال فرعون و ما رب العالم«
پروردگـار  : گفـت ) )ع( یموس(«: »نینتم موقن کنهما إن   ی و األرض و ما ب     لسموتقال رب ا  «
 .»دین باشیقیان آن دو است اگر اهل ین و آنچه میها و زم آسمان

 چـه   ، مخلوقات است  ۀ رب هم  »نیرب العالم «ه منظور از    کشود   ی مشخص م  اتین آ یاز ا 
م ین تسلط مترجم به مفـاه     یبنابرا.  العقول ير الذو ی العقول و چه غ    ي چه ذو  ،جان یجاندار چه ب  

اش،   رفـع ابهامـات ترجمـه   يد بـرا یمترجم با.  قرآن استۀ ترجميز شروط ضرور ا یکی ،قرآن
 ین رو معـادل آلمـان  یـ از ا . نـد کمه  یترجمـه ضـم   قـات   یتعلا  ی و   ی را در پاورق   یافکحات  یتوض
 . باشد»نیعالم« ۀلمک ي برای مناسبۀتواند ترجم ی نمیانتخاب

 صاحب: Herrscher/)کلِم (کمال
ا یـ  و» Besitzer «یتـوان بـه زبـان آلمـان     ین واژه را مـ    یـ ا.  اسـت  یحی صح یمعادل انتخاب 

»König «ردکز ترجمه ین. 

  دادگاهGericht:/نید
 اول، جـزا و سـزا   يمعنـا . انـد  ردهکـ ان یب» نید «ۀلمک ي عمده برايون عرب دو معنا  یلغو«

بـه  » Abrechnung «ید معـادل آلمـان    یشـا ). 150 يانصار(»  دوم حساب است   يباشد و معنا   یم
 .باشد» Gericht«تر از  ن واژه مناسبی ايافات براکا جزا و می و ییه حساب نهایتسو يمعنا
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 میپرست یم wir dienen:/نعبد
 ۀپـس ترجمـ   ). 171همـان   (» مینـ ک ی پرستش م  یعنی» نعبد«گر و     پرستش یبه معن » عبد« «
 .ح استیواژه صح

  خواستنکمکعاجزانه : um Beistand flehen/ نینستع
 کمـ کعاجزانـه  « يبـه معنـا  » Beistand flehen um «ی معادل آلمـان »نینستع« ۀلمک يبرا
اش عـون    شـه یه ر ک است   »استعانت« ة از ماد  »نینستع« ۀلمک.  در نظر گرفته شده است     »خواستن

 يتقاضـا «ا یـ  »میخـواه  ی مـ ياری«: یعنی »نینستع« است، پس ياری ی عون به معن   ةواژ. باشد یم
ن معناسـت و عبـارت      یـ ار رفته افراط در ا    ک به   یمعادل آلمان م  ینیب یه م کهمانطور  . »می دار ياری

 .است» um Hilfe bitten«یدرست آن به زبان آلمان

  نبودنیراض) یسکاز  (Mißfallen erregt haben:/ مغضوب
بـه  » Mißfallen erregt haben« ی معـادل آلمـان  ،»مغضـوب « ۀلمک يجاه ن ترجمه بیدر ا

 خشـم   ي به معنا  »غضب« ۀشیاز ر  مغضوب. اب شده است   انتخ »بودنن یراض) یسکاز  (« يمعنا
ار نبـرده و معـادل   کـ  بـه  ین متـرجم معـادل درسـت   ی، بنابرا»مورد خشم واقع شدن « یعنی ،است

 .است» Zorn erregt haben« درست آن

 ات در ترجمهی آيب نحوکیت تریرعا. 6
 ۀ، و در ترجم داردی اساسینده نقشیان مقصود گویالم، در بکه ساختار کست ی نيدیترد«
ن یت ایرعا.  در صحت ترجمه داردی دخالت تاميب نحوکیاس ترکگر، انعی به زبان دیهر متن

نازل شده ) ص(امبری بر پی آسمانیالم خداوند است و به عنوان وحکه ک قرآن ۀشرط در ترجم
ب کیه ترک از قرآن يا ن هر ترجمهیبنابرا. ر متون استی ساۀ به مراتب مهمتر از ترجم،است
). 19، 1377 يانصار (» خواهد داشتياز بهتری امت،افته باشدیاس کات بهتر در آن انعی آينحو
ن ترجمه در ی ای ول،اند ها درست برگردان نشده  از واژهیه بعضی احمدۀه در ترجمکچند  هر

 يبرا.  زبان رجحان داردی آلمانة شناخته شديها  از ترجمهياریاد شده بر بسی یژگیارتباط با و
ثر که اک حمد ة تنها به دو مورد بارز در سور، شدن بحثی از طوالنيری جلوگيز براینه و ننمو

 .شود یمترجمان را به اشتباه انداخته است، اشاره م
ه یـ ن آیـ ه در ا کـ  يا تهکن. »نی نستع كای نعبد و ا   كایا«:  حمد آمده است   ة پنجم سور  یۀدر آ 
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ر یم ما حقـه التـأخ     یتقد«: ندیگو یرب م الم ع کدر  «. ت است ی انحصار و حصر عبود    ،وجود دارد 
د یـ گاهش مـؤخر اسـت، مف     یه جا ک يزیم و جلو آوردن هر چ     ی تقد یعنی »دکید الحصر و التأ   یفی

ر انحصـار و حصـر      یـ ه تعب یـ ن آ یـ ن با تقـدم مفعـول در ا       یالم است، بنابرا  کد در   کیانحصار و تأ  
فقط و فقط تو و    (»میخواه ی م ياری از تو    تنهام و   یپرست ی تو را م   تنها«: شود یت استفاده م  یعبود
 یتـه بـه خـوب     کن ن یان  یرالدیرزا بش یم ۀدر ترجم ). 170،  1383 يانصار (»)يگریس د کچ  ینه ه 
 :ت شده استیرعا

'Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Beistand" 

 : حمد استة هفتم سوریۀگر آیمورد د
 »نی الضالالهم ویوب علر المغضیهم غین انعمت علیصراط الذ«

م «ر  ی بدل از ضم   »ریغَ« ۀلمکه  ین آ یدر ا « ـ « در   »هـ میعلَ انعمـت  «ن گـروه    ی اسـت، بنـابرا    »هِ
ه مـا مشـمول   کـ ه سه گروه در عرض هم تصور شوند   کن  ین، نه ا  ی نه مغضوبند ونه ضالّ    »همیعل

مشـمول  ه مـا  کـ ن اسـت  یـ ه مراد اکم؛ بلی مشمول گروه دوم و سوم نشویم، ولیگروه اول بشو 
 » گروه دوم و سـوم در آن راه نـدارد          يها یژگیه و ک یم؛ همان گروه  ی شو »همیانعمت عل «گروه  

 :ت شده استیز رعایته نکن نی حاضر اۀدر ترجم). 17وشا ک(
"Den Weg derer, denen Du Deinen Segen gewährt hast, die nicht (Dein) Mißfallen 

erregt haben und die nicht irregegangen sind." 

سـتند و نـه     ی تـو ن   یتیه در خور نارضـا    ک ی، همانان يه مورد رحمت خود قرار داد     ک یسانکراه  (
 )گمگشتگان
 يا رد، ترجمـه  کـ  ی مـ  یافکـ ز دقت   یها ن  م اگر مترجم در انتخاب معادل     ینیب یه م کهمانطور  

 :داد ی مئهن صورت ارایتر به ا املک
"den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, und die weder vom Zorn (Allahs) 

geplagt werden noch abgeirrt sind." 

ه نـه در خـور      کـ  ی، همانـان  )یمشمول نعمت خود سـاخت     (يردکه برخوردارشان   ک یسانکراه  «
 .»خشمند و نه گمگشتگان

 نقاط قوت. 7
ن یـ  ا با«. نار ترجمه است  ک قرآن در    ین ترجمه، قرار گرفتن متن عرب     ی از نقاط قوت ا    یکی

نـد و  ک مراجعه یال به متن عربکدر صورت مواجه شدن با هر گونه اشتواند  ی خواننده م  ،روش
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 ).200معرفت (» ردی قرآن را بگيتواند جا یه ترجمه مکد یایش نیز پین توهم نیا
ه درست از اول    ی هر آ  ۀو ترجم . اند  شده يگذار ح شماره یات به طور صح   ین ترجمه آ  یدر ا 

 و بدون ی مورد نظر خود را به راحت  یۀه خواننده آ  کشود   ین روش باعث م   یا. شود یسطر آغاز م  
 .ابدیجستجو ب

 نقاط ضعف. 8
اند و سـپس   ان مورد تمسخر و استهزا قرار گرفته      یگر اد ی د يها تابک ، مشروح يا در مقدمه 

 مقدمـه  زیـ ل عنـوان سـوره و ن  یـ ذدر . د از اسالم و قرآن پرداخته شده اسـت  یف و تمج  یبه تعر 
 .غ شده استیز تبلی مربوط به آن نید خرافیز عقای و نهیاحمد جنبش ةدربار

 يابتـدا  در    ات سـوره  یـ تعداد آ آمده است،    یابی معادل/ ینیبرابر گز ه در بخش    کهمانطور  
 .ترجمه نوشته نشده است

 .تفا شده استک آن ایاند و فقط به آوردن نام عرب  ترجمه نشدهیز به آلمانیها ن نام سوره
امل آنهـا را  ک يه معناک یرا معادلی، زاند حیازمند توضی نی قرآنيها بارات و واژه از ع یبعض
 .استنه یزمن یحات در این ترجمه فاقد توضیشود و ا یافت نمیبرساند، 

ر یا از تفاسـ یه آکرده است کز عنوان نیح نداده و نیار خود را توضک ةویمترجم در مقدمه ش 
 .ا نهیاش بهره گرفته است   در ترجمهیاسالم

 جهینت
 حمد صـورت  ةه با استناد به سورکن محمود احمد یرالدیرزا بشی قرآن م  ۀ ترجم یدر بررس 

ه یـ انی قاد ۀفرقـ ار  کـ د و اف  یـ  عقا ۀ اشاع يبرا مترجم از مقدمه   ي ابزار ةگرفته است، متوجه استفاد   
رتباط  بودن مقدمه، عدم ا    یطوالن .خورد یز به چشم م   یل عنوان سوره ن   یته در ذ  کن ن یا .میشو یم

. شـود  ی از آن، باعث سلب اعتماد خواننده از صحت ترجمـه مـ        یغاتی تبل ةآن با ترجمه و استفاد    
ه ک ی درونيها ه خود را از هر گونه خواستک آن است   ی مترجم قرآن  یط اصل ی از شرا  یکیرا  یز

 . اوست، آزاد سازديدی تقليا باورهایط ی محۀساخت
هـا    از واژهی بعضيه براکم  یشو یته م کن ن ی ا  مترجم، متوجه  ی انتخاب يها  معادل یدر بررس 

ن گونـه مـوارد   یـ ، در اامل را برساندک يه معناکافت  ی یتوان معادل  ی نم یو عبارات غامض قرآن   
 .ندکر کقات ترجمه ذیا تعلی و یحات الزم را در پاورقیبهتر است مترجم توض

ـ  ه مترجم به زکالم ترجمه نشان داد  ک و ساختار    يبات نحو کی تر یبررس  مسـلط  یبـان عرب
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 شـود، امـا     ی الزم قلمـداد مـ     یه تسلط مترجم قرآن به زبان مبدأ و مقصد شرط         کهرچند  . است
ـ   یر معتبـر اسـالم  ی گرفتن از تفاس کمک. ستی ن یافک  ۀز مطالعـ یـ  و نی و دانشـمندان علـوم قرآن

  هـا   ن ترجمـه یـ ز از اشتباهات آنان و اسـتفاده از نقـاط قـوت ا        ین به منظور پره   یشی پ يها ترجمه
 . قرآن را بهبود بخشدۀت ترجمیفکیتواند  یم
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