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  )24/2/91 :، تاريخ تصويب18/11/90 :تاريخ دريافت(

  دهيكچ

از  كـي ي. قرار دارد يعوامل فرازبانثير أتحت ت...) واژگان، نحو، آوا، (سطوح زباني  مةدر ه ترجمه
رده و كم كزبان مقصد حا يها ه ذهنيت را در گزينش معادلكاست  يعقيدت يهاپيش فرض اين عوامل،

اشـخاص و   يها، برخ در طول قرن. متن واحد ارائه شوند كگوناگون از ي يها ه ترجمهكشود يباعث م
اين . اند ردهكثيرات مشخص و مورد نظر در ترجمه اعمال أنهادها عقايد خاص خود را به منظور ايجاد ت

سـتم  يقـرن ب  يهـا  ن ترجمـه ياز مهمتـر  كييه كس هنينگ كترجمة قرآن ما يمقاله قصد دارد تا با بررس
 ينقـد و بررسـ  ج ينتـا . قرار دهد يمترجم را در ترجمه مورد بررسهاي عقيدتي  نقش پيش فرض است،

امل بر زبان مبدأ، زبان مقصـد،  كتسلط  يعني ،ترجمه يلكه افزون بر اصول كدهد  يجستار ذيل، نشان م
ـ ن يگـر يد ةتك، توجه به نيدارامانت  و )به آن تعلق دارد يه متن اصلك( يعلم گسترةتسلط بر  ز الزم ي

توانـد   يمـ نتـايج ايـن بررسـي     . ترجمـه  روندعقيدتي در و  يالمك هاي فرض پيشو  ر باورهايتأث :است
  .مترجم قرار دهد يدر پيش رو قرآن ينةبه مةترج يرا برا ييارهاكراه

  .، نقديعقيدت يها قرآن، مترجم، ترجمه، پيش فرض: هاي كليدي واژه

                                                           

 E-mail: fnarendji@yahoo.de، 021-88634500: ، دورنگار021-61119101: تلفن ∗

  :mhaddadi@ut.ac.ir E-mail،021-88634500: ، دورنگار021-61119101: تلفن ∗∗



  1391بهار و تابستان ، 1شمارة  ، 2، دورة هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 98

 

  مقدمه
، يثـار و منـابع اسـالم   گران در آمترجمان قـرآن و پژوهشـ   ياصل ، انگيزةيدر قرون وسط

از همين رو مسـيحيت و  . بود يحمسي يز بسط و نفوذ اسالم در اروپاا يرجلوگي و ينويس رديه
دانستند و به همـين خـاطر   يار مكن اي يدار و متول را داعيهخود  يسكشتر از هر ليسا بيكارباب 

ه از اقص و مغرضـان نـ  يرئة تصوياسالم و ارا رةچه ي، بدنمايفتحرين آثار اي يه در تمامكبود 
 .خورد يبه چشم م ياسالم متون

آن بود  يآمد، در پ يبه شمار م ياز خاورشناس ياشاخهه ك يدر قرن نوزدهم، اسالم شناس
اسـالم، خاسـتگاه و    دربـارة ) داد يه ابزار و اطالعات آنان اجازه مـ كآنچنان ( يه با روش علمك

ق در بـا تحقيـ   دندوشـي ك خاورشناسان از  يبرخ هكبود ن دوره در اي. ندكآن تحقيق  يمتون اصل
تـورات و انجيـل   در  را يو عبـر  يآرامـ  يها زبانريشه با  از واژگان هم يا، پارهيمفردات قرآن

ن ايـ  پنداشـتند  يه مـ كچرا  ،وشندكف آن بتصحي يو يا حت ياسند و در رفع پيچيدگتر بشن دقيق
داشـته و   يترسن دساز عهدي يتر هنكمتون  امبر اسالم بهحياناً پيا ااند، ي داشته يدو، منبع واحد

   .)36-35 اني يريمك( خود را از آنها وام گرفته است يواژگان و تعابير دين يبرخ
 سـتم نخست قـرن بي  ةمة دوم قرن نوزدهم و نيمدر ني يو به ويژه قرآن پژوه يشناس اسالم

در  آنـان  يدتعقي يها ه پيش فرضكرد كتمان كتوان  ي، گرچه نمن منوال بوده استبر همي زني
از مترجمان قرآن هماننـد   يا به عنوان مثال دسته. رده استكايفا  ياساس يقرآن نقش ةراه ترجم

اش را با عنوان قابـل بحـث    ه ترجمهك) (David Friedrich Megerlin ديويد فريدريش مگرلين
Die türkische Bibel)( 1يكانجيل تر

تـاب مقـدس   كهـا و تعـابير    ارائـه داد، تحـت تـأثير واژه    
ترديـد در   يو يا با القـا  2اند ساخته كقرآن را سخيف و شبهه نا ةترجممتون ) تورات و انجيل(

ذهن خوانندة مسيحي و غربي، زمينة ايجاد تفاهم را تيره و تار و عرصة نوانديشي مسـيحيان را  
ميـان   عقيـدتي، نـه تنهـا در    يهـا  ه اين پيش فرضكر است كزم به ذال. اند نموده كتنگ و تاري

مانند جبر  يه در ترجمة مباحث مورد اختالف ميان فرق اسالمكمترجمان قرآن غير مسلمان ، بل

                                                           

  )11بوبتسين (ناميد » بت باركن يدستاورد«اين اثر را  يدر نقد )Goethe(گوته  -1
ه كـ رد كـ اشاره  مگرلين حمد توسطدر سورة » بسم اهللا الرحمن الرحيم«توان به برگردان آية  يبه عنوان مثال م -2
). به نام پدر، پسر، روح القدس(ند كيتثليث مسيحيت را جايگزين آن نموده و ترجمه را با نام سه خدا آغاز م يو
  )41 مگرلين(



  99 هاي عقيدتي در ترجمة آلماني قرآن ماكس هنينگفرض نقش پيش

 

 

نيـز   1نما، همانند فرقة قاديانيـه  ميان مترجمان قرآن فرق مسلمان نيز در و اختيار و همانند آنها و
حاضـر   مقالـة  در. انـد  ردهكـ ار خود استفاده كاشاعة عقايد و اف يه از ترجمه براكشود،  يديده م

گيـرد تـا    يقـرار مـ   يمورد بررسـ  هنينگ مةو نقش آن در صحت ترج يدتعقي يها پيش فرض
بايـد مـورد    ينه به ويژه در متون ديك، يگراي تاز ذهني ية عارترجم كي يالزم برا يارهاكراه

ه خواهان ترجمـة خـوب و   ك يمترجمان قرآن يباشد برا ياركتا تذ رد، ارائه شودتوجه قرار گي
  . اند انه و بدور از تعصب گراييمنصف

  يبحث و بررس
آلمـان منتشـر    كالم اليپزيـ كتوسط انتشارات ر 1901 در سال س هنينگكماقرآن  ةترجم
  : نويسد يم س هنينگكما رةدربا مراد ويلفريد هوفمان. شده است

 ، قرار داشته باشدي، استاد زبان عربآگوست موللررود در پس اين نام مستعار  ياحتمال م«
  .)23هوفمان ( »رده استكرا تصحيح  رتكروقرآن مة نيز ترج 1888 ه در سالك

قـرآن، ترجمـه شـده از زبـان     «خود تحت عنوان  يا صفحه 611 مةترج چةبادر دي نگهني
 يعوام و دانشجويان مبتداش را  مخاطبان ترجمه» نگس هنيكمابه قلم  يا مقدمه به همراه يعرب
 هنينـگ البتـه   .)3نـگ  هني(ن بردارنـد  جهت شناخت مشرق زميدر  يواهند گامخ ه ميكداند  يم

نوشـته شـده، برگردانـدن     2)توركفرا(م آلمان قدي خطه به كن ترجمه در ايخود را  يهدف اصل
از آنچـه ادعـا شـده     رغيـ  يبه اهدافمقدمه  ياما در بررس .)همان(رده است كر كمتن ذ يمحتوا

  .مخوري ياست، بر م

  در مقدمه مترجم يدتعقي يها پيش فرض
 بـه  يدر بخـش نخسـت و  . است يل شدهكاز چهار بخش تش هنينگ يا صفحه 36مقدمة 

از  يه وكـ  يرتصـوي . پـردازد  يمـ  تعصر جاهلي، عقايد، عاليق و آداب و رسوم اعراب يزندگ
د و ه بـر عقايـ  كـ م بر اين دوران دارد كدر ابتدا نشان از جهل حاش از اسالم ارائه داده، رة پيدو

  :در مقدمه از جمله آمده است. نده بودكه افساي ش از اسالماعراب پيسنن 
                                                           

خليفـة دوم فرقـة قاديانيـه،    ميرزا بشيرالدين محمـود احمـد،    يقرآن اين فرقه، ترجمة آلمان يهااز ترجمه كيي -1
  .)87-99: 1388حدادي، . ك.ر(قرار گرفته است  يد نقد و بررسه موركاست، 

هـا و مجـالت در   تـاب كاغلب در نوشتن  1940ه تا سال كقديم آلمان است  يادار يتور زبان نوشتاركخط فرا -2
  .رفتار ميكآلمان و اتريش ب يشورهاك
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بودنـد و از همـين    يت و تيـره روز كو دختران نشانة فال يپسران نشانة نصرت و پيروز«
 »مهيـا نبـود   يمنطـق و عقـل  بسـتر    يو بـرا . (...) شدند يم بگور رو دختران پس از تولد زنده

  .)6هنينگ (
. نـد ك يت مـ كخويش حر يت نيل به اهداف عقيدتحساب شده در جه يهاي با گام نگهني

  : ندك يم در اين دوران بيان مكحا يتة ذيل را در بارة نظام عقيدتكابتدا ن
 يا بر تپـه  يبود، متوجة شترن يردند و اگر سنگك ييافتند، پرستشش م يرا م يهر جا سنگ«

  .)7همان ( »ردندك مي شدند و پرستشش يم يشن
ه كـ پرداختـه،  ) عبـه كسنگ سـياه  (به مبحث حجراالسود  كيبا زير ،پس از اين مطلب يو

ز مورد احترام بـوده  يش از اسالم نينند و پك يآن را لمس م كبه تبرعبه ك فطوا  ان هنگاميحاج
  :است

بين تمام قبايـل  و اين مسئله  مقدس بود يها ها معطوف به سنگ آن بخش اعظم پرستش«
ه كـ ه  بود كعبه در مكشهاب سنگ سياه  معبد  توجه معطوف به اما بيشترين. مرسوم بوده است

  .)همان( »است آوردهم ابراهي يآن را از بهشت برا يشته اگويد فر يها م افسانه
بـه مبحـث پرسـتش و    هنينگ  متعصبانةاز نگاه  كيه حاكارتباط جمالت فوق با همديگر 

ه در كـ است  ياتكاز ن كيمتعال دارد، ي يپرستش خدا يتب ابراهيمكبا م يپرست عدم تمايز بت
  .شود يم يو يركف يها ء تفاهمات و لغزشباعث سو دةصورت عدم اطالع خوانن

 يقـت و جـوهر  يه حجراالسـود در عـالم بـاال، حق   كـ  آمده است )ع( تيات اهل بيدر روا
ن يسته، با آن مأنوس بوده و ايز يه در بهشت مكآن هنگام  ،)ع( حضرت آدم. بوده است ينوران

از بهشت بـه   )ع( چون آدم. بوده است )ع( حضرت آدم يخداپرست ماني، شاهد پيجوهر نوران
 حضـرت آدم . ردكن هبوط يبه زم يب به صورت سنگيز از جهان غيآمد، حجراالسود ن ن دريزم
ـ بـه   خـود را  ةمان فراموش شدياد بهشت افتاد و عهد و پيد و شناخت و به يسنگ را د )ع( اد ي

سـنگ   از آن پس، هنگـام عبـادت نـزد   . ردكعبه نصب ك ةسپس، آن را برداشت و در خان. آورد
 آدم ه فرزنـدان كن مقرّر فرمود يو خدا چن. ردك يمد يرا تجد يمان خداپرستيو پ رفت و عهد يم
ش افتنـد و آن  يخو ييمان خداياد بهشت و عهد و پي دنش بهيوند و با در ز نزد آن سنگين )ع(

  .)58، 96، ج يمجلس( را استوار سازند
  آدم آورد درين دير خراب آبادم  م و فردوس برين جايم بودبود كمن مل

  )حافظ(
ه ارتبـاط دادن پرسـتش حجراالسـود بـا     كدر ادامة مقدمه نيز نشان داده است  هنينگالبته 
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  .نشأت گرفته است يو يعقيدت يميت جهل در دوران پيش از اسالم از باورهاكحا
نادرست از  يرده است تا تصويركز تالش ني» محمد«او در بخش دوم مقدمه تحت عنوان 

  :شود ير دو نمونه بسنده مكه به ذكبه نمايش بگذارد ) ص(پيامبر اسالم 
 )خدمتگزار بـت منـاف  ( المناف  ن پسرش را عبدنام دومي) )ص( پيامبر(ه او ك ياز آنجاي«

ه اش جـدا نشـد   ياء و اجداده در آن زمان هنوز از تعلق به دين آبكگردد  يگذاشته بود معلوم م
  .)10همان ( »بود

 يه بـرا كـ دارد  يرجمات خاص متنيت از ايكمة قرآن حترج مةدر مقد ين مطالبائة چنيار
متـون   يمه در تمـا كـ همانطور . ندارد ياباي زني خبيان عقايد خويش در ترجمه، از تحريف تاري

طـاهر  قاسـم،  : يها پسر به نامسه . اندهفت فرزند داشته ) ص(نوشته شده است، پيامبر  ياسالم
ا از دنيـ  كيودكپسر در هر سه . لثوم و فاطمهكه، ام زينب، رقي: يو طيب و چهار دختر به نام ها

) ص(امبرپي ياعل عبد المناف نام جد. دندرسي يبه سن بزرگسالرفتند و چهار دختر آن بزرگوار 
  ).4رسول (بوده است  »عبدالمطلب«و  »هاشم«، »نافل«، »شمس« سر منشأ چهار طايفة و

رده كـ نة غرانيـق تـالش   ا افساي يهمچون آيات شيطان يهاي اندر ادامه با درج داست نگهني
  :ال ببردؤر سبه زيبه حضرت را  ينزول وح يو حت) ص(امبرپي تاست تا معصومي

نـد،  كرا تصديق ) يو عز يالت، من(او سه بت اعظمشان  ه اگركاو وعده دادند ش به قري«
 53 ةه سـور كـ  يشناسند و در نتيجه  هنگـام  يدا به رسميت مآنها نيز او را به عنوان فرستادة خ

و  »الت«ة دربـار « : ردكـ اين سـوره را بـه ايـن صـورت ادا      19 -22خواند، آيات  يرا م) نجم(
ـ    دانيد؟ ايـن  يچه م» منات«و سومين الهه » يعزُ« ه كـ  1)غرانيـق (بلنـد پروازنـد    يهـا مرغـان آب

ه اين دو آيه را كبر او چيره شد و به مردم گفت  يناما روز بعد پشيما» .شفاعتشان را اميد است
 ينـون بـاق  كه اكـ خواند  يساخته بود و سپس آيات را بار ديگر به صورت يشيطان بر زبانم جار

  ).14-15هنينگ (» است
ه احتماالً هنينـگ آن را از  كتحريف تاريخ اسالم است  كنقاط تارياز  كييق نة غرانيافسا

در تـاريخ   يطبـر ه كـ ق نة غرانيـ از افسا يا خالصه. رده استكر كمة خود ذدر مقد يخ طبرتاري
ن اند از ايـ  ردهكنقل  ينيز آن را با آب و تاب بيشتر هنينگخود آورده و خاورشناساني همچون 

                                                           

دن بلنـدي دارد و سـپيد يـا    غرنوق به معنـاي مـرغ آبـي اسـت كـه گـر      . ، جمع غرنوق يا غرنيق است»غرانيق« -1
غـم  (لـك، بوتيمـار    برخـي غرنـوق را لـك   . سياهرنگ است، به معناي جوان سپيد زيباروي نيز به كار رفتـه اسـت  

كنند و براي  ن عروج مياسمآها، مانند پرندگان، به  داشتند كه بت اعراب جاهلي گمان مي. اند نيز معنا كرده) خورك
  .نمايند پرستندگان خود شفاعت مي
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  :قرار است
مسـلمانان سـخت و    ت كـه آزار و اذيـت مشـركان نسـبت بـه     هاي بعثـ  در نخستين سال«
اي از مسـلمانان بـه حبشـه مهـاجرت كـرده بودنـد،        فرسا شده بود و به همين جهت عده طاقت
نگران و پر دغدغه بود و انتظار داشت كه خداونـد آيـاتي بـر او فـرو فرسـتند كـه       ) ص( پيامبر

موجب نوعي نزديكي به قريش شود يا حداقل آياتي نـازل نشـود كـه بـر كـدورت و دشـمني       
اي از  و عـده ) ص(ي پيـامبر روز. تر شدن محيط زندگاني مسلمانان بينجامـد  بيفزايد و به سخت

ايـن آيـات   ) ص(هاي قريش دور كعبه نشسته بودند، كه پيامبر مسلمانان در يكي از انجمن خانه
پيامبر سپس باقي آيات را خوانـد و هنگـامي   . تالوت كرد) ر شدكذه در باال ك(از سوره نجم را 

مشـرك، در برابـر    و تمام حضـار، اعـم از مسـلمان و   ) ص( كه به آيه سجده رسيد، خود پيامبر
غلغله و شـادي در مسـجد   . ها سجده كردند؛ جز وليد كه به دليل پيري موفق به سجده نشد بت

خبـر صـلح   . خـدايان مـا را بـه نيكـي يـاد كـرده اسـت       ) ص(محمد: بلند شد و مشركان گفتند
) ص(با قريش به گوش مهاجران مسلمان حبشه رسـيد و صـلح قـريش بـا محمـد     ) ص(محمد
اه خود، باز گردند؛ ولي پس از بازگشت، وضع گ گروهي از مسلمانان ازهجرت اي شد تا وسيله

نازل گرديد و او را بار ديگر ) ص(از اين روي، وحي بر پيامبر. را دو مرتبه دگرگون شده يافتند
اين دو جمله را شيطان بر زبان تو جاري ساخته است «: به پيكار با مشركان مأمور ساخته، گفت

  .)880-881، 3، ج يطبرنقل به مضمون از ( »!هايي نگفته بودم جملهو من هرگز چنين 
هـاي مجعـول و    در نقـل افسـانه   طبـري اند كـه هماننـد    اين قصه را تنها كساني نقل كرده

متوفـاي  ( ابـن اسـحاق   اسرائيليات پروا ندارند؛ حال آن كه مورخان و محدثان معتبري همچون
اي  گونه اشاره اند، هيچ نوشتهطبري خود را پيش از  هاي كه كتاب) 256متوفاي (بخاري و ) 150

افزون بر اين، خداوند متعال در آيات آغازين اين سوره  .اند به اين داستان جعلي و موهن نكرده
  :دفرماي يه مكآنجا  .را به اثبات رسانده است) ص(امبرعصمت و صداقت پي

   »وما ينطقُ عنِ الْهوى«
  .)3:53) (گويد يخن نمنفس س يو هرگز به هوا(

را به نفع خويش  ياله يه بتواند وحكست ني ييد شيطان تا آن اندازه قوكنيرو و  ياز طرف
مونـه از  ه به چنـد ن كن مسأله اذعان داشته است ف به ايمختل اتتغيير دهد و خداوند نيز در آي

  :شود ياين آيات بسنده م
 .»إِنَّ َكيد الشَّيَطانِ َكانَ َضعيفاً«

  .)76:4) (ر و سياست شيطان بسيار سست و ضعيف استكم(
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 » إِنَّه َليس َله سْلَطانٌ علَى الَّذينَ آمُنواْ وعلَى ربِهم يَتوكَُّلونَ«

رده كـ ل و اعتمـاد  كـ مـان آورده و بـر او تو  يه به خـدا ا ك يسكطان را هرگز بر يو البته ش(
  .)99:16) (تسلط نخواهد بود

»ادبيالًإِنَّ عكو كَكفَى ِبرَبْلَطانٌ وس ِهمَليع لَك سي َلي«  
تـو از   يخـدا  يهمانا تو را بر بندگان خاص من تسلط نيست و تنها محافظت و نگهبـان (
  .)65:17) (است يافكشيطان 
ه خداونـد او را از ميـان مـردم    كـ تسلط يابد  يسكار كتواند بر اف يشيطان م يراسته ا بآي
پس از اثبـات معصـوميت و صـداقت پيـامبر در      ند؟كرا بدو ابالغ  ياله يتا وحده است برگزي

افران عصـر  كـ رة سه بت ن سوره درباهمي 19 -23ات رة نجم، خداوند در آين سوآيات نخستي
  :ردگي يرا در اين آيات به سخره مد و جهل آنان گوي يجاهليت سخن م

تْلـك إِذاً  ) 21(أََلُكم الذََّكرُ وَله اْلـأُنثَى  ) 20(ةَ الثَّالَثةَ الْأُْخرَى اًومَن) 19(أََفرَأَيُتم اللَّات واْلعزَّى «
  .»)22(قسمةٌ ضيزَى 

 .ه سـومين اسـت  كـ را  » منات« آن ديگري و )19( .ايد را نگريسته » عزى«و »  الت« آيا شما(
ناعادالنـه   يبنـد  تقسيمدر اين صورت اين ) 21(. او دختر است يشما پسر و برا يبراآيا ) 20(

  .)22() !است
عميـق و   يه فصاحت و بالغت و محتواكريم كدر ادامة مقدمة خود با قياس قرآن  هنينگ

تاب مقدس مسـيحيان  كبا   ،متعجب و متحير ساخته استنيز  را غير مسلمان دانشمندانبلند آن 
را دنبــال   ير نامتعـارف اشـود، روش بسـي    يسته ماحترام نگري دةدي ه در دين اسالم باك »انجيل«
  :را به زير سؤال ببرد يتاب آسمانكند تا حقانيت اين ك يم

ه بيش ازهزاران سال بـه طـول انجاميـده و    كاست  يهاي ه انجيل معرف نوشتهك يحال در«
تـاب  ك(، قـرآن  انـد  هـا نيـز ناشـناس    از آن يه تعداكنويسنده است  يشمار منشعب از تعداد بي

 »تا به هنگام وفاتش استامبر عنوان پيه ن محمد از اوايل ظهورش بسخنا يتنها حاو) يخواندن
  .)27-28هنينگ (

ـ   نونكه اك يه قرآنكت رده اسكدر ادامه ادعا  هنينگ ه كـ اسـت   يدر دسترس ماست نـه آن
ن رفتن بيم از بي هكآن جا  از و شد ينگاشته نم يدر ابتدا وح چون ،رده استكختم ) ص(امبرپي
ردند و جمالت كسخنان  اين نوشتن گران شروع بهدي ،پيامبر د از وفاتبع ،رفت يم ن سخناناي

  .)28همان . ك.ر! (ردندكلش ميكموجود ت يو مطابق با نيازهار داده را تغيي
اند  دهيين باور گرايبه ا هريگلدز گنازاي همچون ،يهودي و يحمسياز خاورشناسان  يگروه
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 .ل شده اسـت يف و تبديصدر اسالم تحر و در همان دوران) ص(غمبريه قرآن پس از وفات پك
رده است، اطالعات و كم عرضه امبر اساله آنچه پيك رده استكادعا  نگهنيز همانند ني هرگلدزي

در برخـورد بـا   ن اطالعـات را  ه ايـ كـ ه آنهـا را فـــرا گرفتـه باشـد، بل    كـ ست ني يعقايد مذهب
هر دزيگلـ (گرفته اسـت   ر آنها قراربه دست آورده و تحت تأثي يحو مسي ييهود يها شخصيت

  .)11نگ ، هني33
 يژگـ يده انـد، فاقـد و  يياز مستشرقان پو يه برخك ييها از راه ياريه بسكت آن است يواقع

چرا . اند مردود شناخته شده گر مستشرقانيد ين خاطر از سويهم و به. است يق علميتحق كي
 هنبـود  يشناخته شده ا ياعت اجتميا واقعي يخيا تاري ينيل ديچ دليه به كيقات متين تحقيه اك

  .ا داشتكش به عواطف و احساسات اتيو گرا ينفسان يو تنها بر هواها
پـردازد و در اينجـا نيـز هماننـد      يدر بخش آخر مقدمه، هنينگ به شرح دربـارة اسـالم مـ   

 ياملكـ تاب كقرآن «، »محمد مؤسس دين جديد«مانند  ير جمالتكپيشين مقدمه، با ذ يها بخش
رده اسـت تـا   كـ  يسع) 36همان (» اسالم دين شمشير و زور است«ه ك و اين )31همان(» نيست

  .بشمارد كوچكرا مورد تحقير قرار دهد و اسالم را ) ص( مرتبت يشخصيت حضرت ختم
بـوده و همسـو بـا     يگرايـ  از ذهنيت يه بايد عارك يتابكمة ترج مةات در مقدكن نر ايكذ
غالـب   يبـة مقدمـه بـرا   از حر نگهنيه كست آن ا دةنشان دهن يند، به خوبكت كت حرواقعييا

ـ   . نـد ك خواننده استفاده مي خود به يدتعقي يها ردن پيش فرضك د از پرفسـور  در ايـن ميـان باي
ضـمن نقـد و    ،نـد ك يه تـالش مـ  كـ است  يسانكجمله معدود ه از كرد كاد ي يآرتور جان آربر

قـوت آنهـا را تبيـين     ، نقـاط ضـعف و  ياروپـاي  يها به زبان يقرآن يها جمهل ترو تحلي يبررس
شناسان را انت مترجمان و خاورها ، ميزان خدمت و خي مهن ترجاي يو بررس در نقد يو. دنماي

انـد، ميـزان تعصـبات و     ها نوشته ه بر اين ترجمهك يهاي ند و با تجزيه و تحليل مقدمهك يواگو م
را  غـرض  يو ب شفاف و معتدلمة ار ترجمعي يآربر .سازد ين را مشخص مشااي يها يداور پيش

 يآربـر (داند  يتاب مقدس مكليسا و تعاليم ك يها از آموزهشان شيك يركدر پرهيز از رسوبات ف
18(.  

  ات قرآنمة آيمترجم در ترج يدتعقي يها پيش فرض
در تحـت تـأثير    ي، نقش مهميمة متن اصلان مهم ترجكاز ار كيمة مترجم به عنوان يمقد

ن موضـوع  نيز با اشـراف بـه ايـ    هنينگ. ار مترجم داردكفبا ا يو يقرار دادن خواننده و همسوي
در بطـن   خـود را  يدتعقي يها پيش فرضرده است تا بتواند كخود مطرح  مةرا در مقد يمسائل
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ت قرآن، نظـر قـرآن   چون عصمت پيامبر، حقاني يمسائله كر است كذالزم به . ترجمه قرار دهد
ان هـا، از مباحـث مـورد اخـتالف ميـ      نيـ اسالم و جـز ا  ياصول اعتقادت، رة تثليث مسيحيدربا

بـر  از قرآن  يا ه هر ترجمهكن است كتفسير است، مم يو چون ترجمه خود نوع مذاهب است
ر مسـلمان معلـول عـدم    البته گاه برداشت مترجم غيـ . مذهب مترجم صورت گيرد ياساس مبان
 يها ز پيش فرضموارد نيز متأثر ا يالم است، اما در برخاس ياصول اعتقادنسبت به  يتسلط و
با نص قـرآن در تعـارض    شود و يترجمه دچار خطا م يدر چنين موارد. مترجم است يعقيدت
  :دفرماي يية دوازدهم مهود آ رةعنوان مثال خداوند در سو به .ردگي يقرار م
»كى إَِليوحا يم ضعب َتارِك لَّكفََلع«   
  .)شود ترك گويى ىو مبادا تو برخى از آنچه را كه به سويت وحى م(

در مقدمـه قـرار    يتوجيهات و يارائه داده است، در راستا هاين آي از هنينگه ك يا ترجمه
  :ددار

"Und vielleicht möchtest du einen Teil von dem, was dir offenbart ward, 

zurückhalten". 

  .)ينكار نكشود، آش يم يه به تو وحكاز آنچه را  يبخشخواهد  يد دلت مشاي(
شده، دغدغه داشته و در عمل بـه   يم يه او وحچه بـاز آن يـالغ بخشـامبر در ابپيـ ييعنـ

نة اد افسـا مـا را بـه يـ    ن ترجمـه، ايـ . د بـوده اسـت  و تردي كرات پروردگار عالم دچار شدستو
 مـة مقد آن را در نـگ هنيدر تناقص است و ) ص(امبربا عصمت پي هكاندازد  يق مدروغين غراني

نة ن افساتة ايفشي يا گونه به يو. ارگرفته استكه خود ب يدتاهداف عقي يراستا مة خود درترج
ف مجـدد آن ابـا   ة نجـم نيـز از تعريـ   سـور  19-21ات مة آيه بعد از ترجكن بوده است دروغي

  .نداشته است
ا به آن اشـاره  ز بارهنيار برده و در مقدمه كخود ب مةدر ترج نگهني هك يهاي از حربه كيي

ه بـه طـور مسـتقيم بـا ديـن      كاست  يمة آياتر قرار دادن خواننده در ترجت تأثيرده است، تحك
خواننـدگان   ينـ دي يه باورهـا كـ هنينگ به اين ترتيب اميدوار اسـت  . مسيحيت در ارتباط است

ت يحين مسـ ياديـ از اعتقادات بن كييث يتثل. ندكخود  يدتعقي يها پيش فرض خود را همسو با
پـدر،   يخـدا  :ت دارديدر ذات واحـد خـودش سـه شخصـ     گانهي يه بر اساس آن خداكاست 
 يمة آياتدر ترج هنينگ .القدس روح يو خدا) ردكدا يح تجسم پيمس يسيه در عك(پسر  يخدا

 يباورهـا  يدر راسـتا  يا رده است تـا ترجمـه  كه مغاير با اين عقيده است، نيز تالش كاز قرآن 
  .ختن احساساتشان ارائه دهدر انگين آنها و بر قرار دادم در نزد مسيحيان و تحت تأثيكحا
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  :هفدهم آمده است يةمائده آ رةبه عنوان مثال در سو
»مرْينُ ماب يحسالْم وه ُلواْ إِنَّ الّلهĤينَ َقَكَفرَ الَّذ لََّقد « 

  .)افر شدندكخدا همان مسيح پسر مريم است، : ه گفتندكگمان آنان  يب(
  :رده استكن ترجمه چنيه را اين آي نگهنيو 

"Wahrlich ungläubig sind, die da sprechen: Siehe, Allah, das ist der Messias, 

der Sohn der Maria  ."  

  )افر هستندكه اهللا همان مسيح پسر مريم است، كآگاه باش : گويند يه مك ييحقيقتاً آنها(
مـة  د تـا ترج نـ ك ياين توضيح را نيز ضميمة ترجمه م فوق مةمترجم بالفاصله پس از ترج

  : رده باشدكه ديدگاه خود را توجي يخود و به نوع
  »حستيز محمد با مقام الوهيت مسي«

ه كـ رده بـود  كه ادعا كآنجا . ترجمه است مةنگ در مقدبر سخنان هني ييدكاين توضيح تأ
از ) ص(امبره پيـ كـ ته اسـت  كه سخنان محمد است و نيز بيانگر اين نكخداوند، بلالم كقرآن نه 

 .رده استكان اين مطلب را بي ،تو خصومت با دين مسيحي يارزه طلبمب يرو

را بـه  ) ع(يسـ شته شـدن و مصـلوب شـدن عي   كه كريم كاز قرآن  يدر آيات نگهنيمة ترج
صـريح   ه او از هرگونه دخل و تصرف در نـص كته است كن نمبين ايز ، نيندك يم يصراحت نف

  . خود قرار داده است يدتعقي يدگاه هاريم ابا ندارد و آن را در خدمت ديكقرآن 
هن ُشبَلـكو وهَلبا صمو ا َقتَُلوهمو ولَ الّلهسر مرْينَ مى ابيسع يحسإِنَّا َقتَْلَنا الْم ِهملوَقو ملَه 

ه كـ  يصورتم، در يشتكم رسول خدا را يبن مر يسيح عيما مس: ه گفتندكن رو يو هم از ا(
  ).4: 157( )ه امر بر آنها مشتبه شدكدند بليشكدار  نه به شتند وكاو را نه 

 بينـيم قـرآن مخصوصـاً    ياگـر مـ  : ردكد به آن اشاره ه بايكنهفته است  يتة مهمكنجا ندر اي
زخريد گناهان فداء و با دةتكيه كرده، به خاطر اين است كه عقي) ع(مصلوب نشدن مسيح  يرو

 .ببينند، نه در پناه بردن به صليبروه اعمال خويش ، تا مسيحيان نجات را در گندك ينفامت را 

يد شده اسـت، مغـايرت   كريم به آن تأكبا آن چه در قرآن  لكاز اين آيه به هنينگ  ترجمة
  :ريم استكمترجم از آيات قرآن  يدة ابزاراستفا نةدارد و نشا

"Und weil sie sprachen: "Siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der 

Maria, den Gesandten Allahs, ermordet" _ doch ermordeten sie ihn nicht und 

kreuzigten ihn nicht, sondern einen ihm ähnlichen* _ ........(darum verfluchten wir 

sie)." 
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اما او را – »شتيمكبن مريم رسول خدا را  يهمانا ما مسيح عيس«: گفتند و به همين خاطر(
  .دشتيكمشابه او را  يسكه كرديد، بلكو مصلوب نشتيد كن

دن مصـلوب نشـ  (ن آمـوزه  ه ايكپس از اين ترجمه در پانوشت توضيح داده است  هنينگ
از  يبرخـ ه كـ ن صـورت  به اي. آمده است يتب قديم مسيحكاز روايات و  يدر بعض زني )حمسي
 يسـ عي ةه چهـر كـ د بودنـد  ، معتقدباسيليروان يو پ) ونيمارس(ه مرقيونيه، همچون يان اوليحيمس

 يبجـا  يجابجـا شـد و و   Simon von Kyrene)( يروانـ شـمعون قي بنـام   يشخصـ بـا  ح مسـي 
 يه بـا صـراحت باورهـا   كـ ن جمله را امة ترجمه اينگ سپس در ادهني. مصلوب شد) ع(يسعي
رده كـ آنان را نشانه رفتـه اسـت، در پرانتـز اضـافه      ينو احساسات دي يخوانندگان مسيح يدين

  :است
  )ماي ردهكز همين رو ما آنها را لعنت و ا(

وضوح مشـاهده  به فوق  يةآ مةتوان در ترج يرجم را ممت يدتعقي يها پيش فرض يرد پا
ات آن از انجيل و روايـ  يتقليدم ريكه قرآن كند تا اثبات نمايد ك تالش مي نگهني هكآنجا  رد،ك

  .است
 .ه َقبلَ موته ويوم اْلقيامةِ يُكونُ عَليِهم شَِهيداوإِن منْ أَهلِ اْلكَتابِ إِالَّ َليؤْمَننَّ ِب

مـان خواهـد   يا) يسـ يع( يش از مرگ به ويه پك  ست جز آنيتاب نكس از اهل كچ يو ه(
  ).159:4( )امت او بر آنان گواه خواهد بوديآورد و در روز ق

 يجـا  يدر جـا  بي اومـذه  ياعمـال باورهـا  است و  يابزار نيزه از اين آي هنينگ مةترج
  :ه مشهود و محسوس استمة اين آيترج

"Und wahrlich, vom Volke der Schrift wird jeder an ihn glauben vor seinem 

Tode*; und am Tag der Auferstehung wird er wider sie Zeuge sein." 

و در روز ايمـان خواهـد آورد    يپيش از مرگ بـه و  كتاب هريكه از اهل ك يو به راست(
  .)ز او بر ضد آنان گواه خواهد بودرستاخي

ه در كـ زبـان مقصـد    دةخواننه به كرده است كر كرا ذ ياتكآيه نن در شرح اي نگهنيالبته 
در  يچنـدان  كمك اند يعوام و دانشجويان مبتد) رده استكر كدمه ذه در مقكهمانگونه (نظر او 

  :ندك يصريح قرآن نم نص كدر
، امـا بـه   تـاب كاز، پيش از مرگ، مرگ مسيح بوده و يا مـرگ اهـل    مطمئن نيستم منظور«
ه اعراب بـه او  ك(وعود م يه پس از بازگشتش به عنوان ناجكاشاره به مرگ مسيح است  احتمال

  .)120نگ هني(» سپارد ي، جان مندك يرا مغلوب م يحه او ضد مسيك بعد از آن) گويند يم يمهد
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ه عمـل بـه آن   كاند  ردهكر كرا ذ يات مهمكزان نر الميتاب تفسيكدر  يآيت اهللا طبــاطبـاي
  :ردبوده و مورد توجه مترجمان قرار گيقرآن  يتاب آسمانك مةترج يمهم برا ياركتواند راه يم

چشـم دارد   بـه  ينيرنگ كنيقت عيباشد، در حق يخاص يها هيپابند نظر يذهن آدم يقتو«
ل نموده، قـرآن را  يخود را بر قرآن تحم يةظرخواهد ن يم ند ويب يهمان رنگ م ز بهيه قرآن را نك

ـ    يآر. ريد نـه تفسـ  يق ناميد آن را تطبيپس با. ق دهديبا آن تطب  كيـ ه كـ ن يـ ن ايفـرق اسـت ب
ـ يبب: ديـ ند، بـا خـود بگو  ك ير و بحث مكات فياز آ يا هيرامون آيپ يدانشمند، وقت م قـرآن چـه   ين

 يـة خواهـد بفهمـد آ   يه مـ ك ياول. مينكحمل  ييچه معنا ه را بهين آيد ايه بگوكا آن يد؟ يگو يم
 د، و بـه ــنكفراموش  خود را موقّتاً يعلم يها هيمعلومات و نظر يد تماميد، بايگو يقرآن چه م

 ه بـر كـ له دخالـت داده و بل ئات خـود را در مسـ  ي، نظريدوم يند، ولكه نيكت يعلم يةچ نظريه
 ينـوع بحـث، بحـث از معنـا    ن يـ ه اكند، و معلوم است ك يها بحث را شروع م هياساس آن نظر

  ).31 يطباطباي( »ستيه نيخود آ

  نتيجه
 متـرجم  يه عالوه بر عدم تسلط علمـ كدهد  ينشان م مريكاز قرآن  نگهني مةترج يبررس

ه كوجود دارد ز ني يديگرر مسلمان، عامل مهم مترجم غي كاسالم، به عنوان ي ياعتقاد يبه مبان
 يهـا  باورهــا و پيش فرض :سازد يدور م ياصل شود و او را از متن يمترجم م يموجـب خطا

ـ امانت و  مسئلةن جا يدر ا. مترجم يو فرهنگ ي، فلسفيالمكخاص  ا عـدم امانـت متـرجم در    ي
 يهـا  ش فرضيل داشتن پيدل كامل برخوردار است، به ينتداراما ز كه ازين يمترجم. ستيان نيم

كـه   يهمـان شـكل   زبان مقصد بـه در  ند و آن رايبب يخاص ةمتن را به گون ممكن است  ،خاص
شود تا او مـتن   يباعث ممترجم  يدتعقي يها ها و پيش فرضوجود باور .ده است، منتقل كنديد

ه هر كاز آنجايي  .ها سازگار باشد ه با آن باورها و پيش فرضكند كترجمه  يا را به شيوه ياصل
 ياعتقـاد  يا و باورهـا هـ  از رسوخ ديدگاه يرود، جلوگير يتفسير به شمار م يترجمه خود نوع

شود چند مترجم متخصـص بـا    يبنابراين پيشنهاد م .اري بسيار دشوار استكمترجم در ترجمه 
هـا و   پـيش فـرض   يمنفـ  ننـد تـا بتواننـد تـأثير    كمذاهب و عقايد مختلف اقدام به ترجمة قرآن 

عـادل  آن توان به ترجمة قر يدر همين مورد م. تمايالت مذهبي در ترجمه را به حداقل برسانند
دة مونسـتر  كشناسـي و الهيـات در دانشـ    ، استاد اسـالم (Adel Theodor Khoury) يخور تئودر

مسـلمان   يفـرد  ياركاز قرآن با هم يا ترجمه يو. ردكمذهب است، اشاره  يه مسيحكآلمـان 
اين ترجمـه پـس از   . به چاپ رسيد 1987ه در سال كارائه داده است  محمد سليم عبداهللابه نام 
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  .آيد يمشهور و متداول به شمار م يا پارت، ترجمه يرودترجمة 
و  يه اسـتفادة ابـزار  كـ ته نيـز اشـاره نمـود    كدر ضمن در نتايج اين پژوهش بايد به اين ن

از  كـي شـود، زيـرا ي   يمترجم از مقدمه باعث سلب اعتماد خواننده از صحت ترجمه م يتبليغات
تة محيط ه ساخك يدرون يها نه خواسته خود را از هرگوكمترجم قرآن آن است  يشرايط اصل

  .اوست، آزاد سازد يدقليت يا باورهاي
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