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  دهكيچ
و  يبررسـ . انـد  ردهكـ م يركجمة قرآن تراقدام به  يمتفاوت يها وهيه و شزيبا انگ ياريخ بسيدر طول تار

 يا بـه ترجمـه   يابيآنها به منظـور دسـت   ياحتمال يها ياستكها و  يشف توانمندكن و يشيپ يها نقد ترجمه
جمة تـر  سه يبه نقد و بررسحاضر لة مقانه، ين زميدر ا. م همواره الزم و راهگشاستيركمطلوب از قرآن 

رت بـا  كـ ش رويدريـ فر و نيش مگـرل يدريد فريويگر، ديسالمون شواتوسط  ين به زبان آلمانشاخص قرآ
از ترجمـة قـرآن بـه زبـان      يا خچـه ين پژوهش ضـمن ارائـة تار  يدر ا .پرداخته استحمد ة ز بر سوركتمر
زبـان قـرآن    ين آلمانينخست يها ترجمه يريگ لكم در شكحا ياسيه اوضاع و جو سكمشخص شد  يآلمان
ـ . داشته است يو بعد از آن، نقش اساس يبه دورة روشنگر يامل آنها از قرون وسطكر تيس ز،يو ن ن يهمچن

 يهـا  ترجمـه  يدر بررس. اند ر نبودهيتأث يب يريگ لكن شيمترجمان در هر سده در ا يها زهياغراض و    انگ
ا اتخـاذ  يـ و قـرآن   ييو معنـا  يدر برگـردان سـاختار نحـو    يدار و روش، امانـت  كر شده از لحاظ سبكذ
حمد از دو جنبـه روسـاخت و    ةسور يها ترجمه يج بررسينتا. خورد يق به چشم نميو دق يعلم يا وهيش

ر معتبـر  ينگـرفتن از تفاسـ   كمكز يو ن يه عدم تسلط مترجم به زبان عربكدهد  يز نشان ميژرف ساخت ن
نقاط قوت وضـعف  . ده استش يم قرآنيها ومفاه در برگردان واژه ياساس يها يج فهمك، منجر به ياسالم

  .رده استكنة قرآن ارائه يجمة بهتر يرا برا ييارهاك، راهين بررسيحاصل از ا

  .، نقديريتفسجمة تر جمة آزاد،، تريتحت الفظ جمةن، ترآقر :يديلك يها واژه
                                                            

   E-mail: parisa_dsh@yahoo.com، 021-8837692 :، دورنگار021-88561401: تلفن ∗
  :fnarendji@yahoo.de E-mail، 021-8837692 :، دورنگار021-88561704: لفنت ∗∗



  1388 تابستان, 52شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان 66

  مقدمه
به ) ص(امبر يه پك يبه زمان يعني، گردد يصدر اسالم باز م يها قرآن به سالجمة تر نةيشيپ
بتواننـد آن را در نمـاز    زبانـان  يند تـا فارسـ  كترجمه  يحمد را به فارس ةن اجازه داد سورسلما

ـ ين مسلمانان به حبشه نيدر هجرت نخست. نندكم عادت كم كبخوانند و  طالـب   يز جعفر ابن اب
بـه   يش ويه موجـب گـرا  كـ رد كـ پادشاه حبشه ترجمـه   ينجاش يم را برايمر ةاز سور يبخش
آغـاز  . م 11 ةاز سـد  يياروپا يها اما ترجمه قرآن به زبان). 196معرفت (د يت اسالم گرديحقان

ر، يـ اخ يها ارائه شده در سده يها در ترجمه. موديامل خود را پكمراحل ت. م 18 ةشد و در سد
ـ ا. د بوده اسـت يار جدكآن اساس  ين و نه اصل عربيشيپ يها شتر ترجمهيب  ه كـ هـا   ن ترجمـه ي
هـا و   شيان بشناسـاند، بـدور از گـرا   ييـ ن و اسالم را به اروپامحدود قرآ يتوانست در سطح يم

  . نبوده است يتعصبات مذهب
ـ ك ياند، بطور قرآن داشته جمةتردر  ييسهم بسزا زبانان يان، آلمانييان اروپايدر م ش از يه ب

ن مقاله يا. اند ردهكقرآن  جمةترمختلف اقدام به  يها زهيز انگيها، مذاهب و ن تيمترجم با مل 30
د يـ ويگر، ديسـالمون شـوا  توسـط   يشاخص قرآن بـه زبـان آلمـان   جمة تر سه ينقد و بررس هب
ـ    يمـ  حمـد ة ز بر سـور كرت با تمركش رويدريفر و نيش مگرليدريفر ش از آن، يپـردازد امـا، پ

ط و اوضـاع  ينون، شراك، از آغاز تا يقرآن به زبان آلمانجمة ترخچة يبه تار يبرآنست تا با نگاه
ار كترجمـه قـرآن آشـ    يهـا  زهيد، تا علل وانگيموجود در هر دوره را باز گو يو اجتماع ياسيس

  . شود

  خ يقرآن در گذر تار يآلمانهاي  ترجمه: بخش اول
ر يـ س دي، راهب معروف و رئ(Petrus Venerabilis) تر مقدسيپن بار قرآن به دستور ياول

ان يـ ن بيقرآن چن جمةتر هدف خود را از يو. ن ترجمه شديفرانسه به زبان الت (Cluny) يلونك
ه مبـارزه  كمنطق سالح به مقابله پرداخت، بل يان تنها با زور بيمحمد يارتداد قةد با فرينبا«رد ك
  ).5 كفو( »]...[الم انجام شودكق قدرت يد از طريبا

 يهـا  د از صـومعه يـ ه به منظور بازدك. م 1142ا در سال ين او به هنگام سفر به اسپانيبنابرا
مختلـف ترجمـه، بـا     يهـا  طـرح  يفت، چند تن از دانشمندان را به سرپرسـت صورت گر يلونك

قرآن را بـه   تريپ، ين هدفيبه چن يابيدست يبرا. ت گمارديحير مذهب مسلمانان به مسييهدف تغ
روبـرت  بنـام   يسيانگل ين راستا دانشمنديد و در همين منبع شناخت اسالم برگزيعنوان مهمتر

ه كـ ن ترجمـه  يا. ن به عهده گرفتيترجمه قرآن را به زبان الت ارك (Robert of Ketton) يتونك
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 ييها هيو رد) ص(امبر يپ يزندگ ةوتاه دربارك لةبود، به همراه چند رسا ياشتباهات فراوان يدارا
ـ ) Corpus Toletanum( طَلـه يطَُلبه نـام   يا در مجموعه تريپبر اسالم به قلم  سـال   500ش از يب

ن و يمهمتر. م16ش گذاشت و تا قرن ين به نمايمردم مغرب زم ير مخدوش از اسالم برايتصو
ن ترجمه، بارها يا ياز رو. ان بودييان اروپاين منبع شناخت اسالم در ميتر ن حال پر اشتباهيدر ع
 انـدر يبليتئـودور ب بنـام   يسـ يات سويـ ها به دست عـالم اله  ن نسخهياز ا يكي. شد يبردار نسخه

)Theodor Bibliander (قـرآن   ينـ يترجمـه الت  ةيـ تهدر  1543ن نسخه در سـال  ياز ا يو. افتاد
، يل بـه زبـان آلمـان   يـ و متـرجم انج  ينـ ي، مصـلح د (Martin Luther)ن لوتر يمارت. ردكاستفاده 
ـ ا. ان برداردين ترجمه را از ميرد موانع انتشار  اكاندر افزود و تالش يبليبجمة تربر  يا مقدمه ن ي

ه ترجمـه  ك يطوره شد، ب يياروپا يها قرآن به زبان يها جمهاز تر ياريانتشار بس يترجمه مبنا
گرچـه خـود او   . ه گرفتـه اسـت  ين ترجمه ماياز ا(Andre Arrivabene)  وابنهيآندره آر ييايتاليا

، ژوزف يدانشمند بـزرگ هلنـد   نيكرده است، لكبرگردان  يه قرآن را از اصل عربكبود  يمدع
ب كيـ اگـر تر . ن ادعا صحت ندارديه اكرد كن بار ثابت ياول ي، برا (Joseph Scaliger)ژه يالكاس
ار سـاده  يم، اثبـات آن بسـ  يريـ م شده است، در نظر بگيه به سه بخش تقسكقرآن را  جمةترن يا

قرآن بخش دوم  جمةتراست و  طلهيمجموعه طلبخش اول مشتمل بر سه رساله از . خواهد بود
 انـدر يبليبه كـ است  يبين همان ترتيو ا .دهد يل مكيتاب را تشكن يو سوم ا) 18-1هاي  سوره(

  ).35، 1379ن، يبوبتس. (ار برده استكخود ب ينيالت جمةتردر 
 ي، روحـان (Salomon Schweigger) گريسـالومون شـوا   ين مترجم قرآن به زبان آلمانياول
ـ بـه هنگـام بازد   يو. ،  نـام دارد 1578-1581 يهـا  ش در سالياتر يندگيأت نمايعضو ه د از ي

ـ تاليا جمةترمسلمان و  يها كبا تر يمانتخت عثيپا از قـرآن آشـنا شـد و پـس از      وابنـه يآر يياي
بـه چـاپ    1616ه در سال كرد كترجمه  يرا به زبان آلمان ييايتالين نسخه ايبازگشت به آلمان ا

نشـان   هكـ گذاشـت  ) Der Türcken Alcoran( هـا  كقرآن ترن ترجمه را  يگر نام ايشوا .ديرس
ـ  گريشواه چرا كسؤال است  ين جايهمچن. ن اسالم استياز د يو يفاك يعدم آگاه ةدهند ه ب
در  گريشـوا ترجمـه  . رده اسـت كـ اسـتفاده   ييايتالين نسخه اياز ا اندريبليب نةترجمه محققا يجا
  .د چاپ شديتجد 1664و  1659 يها سال

ــال  ــل  1688در س ــل هاپ ــارد ورن ــان(Eberhard Wernel Happel) ابره ــو ، رم    س و ين
                              كـــيتـــاب قـــانون تركبـــا عنـــوان  ن ترجمـــه قـــرآن راي، دومـــينگـــار آلمـــان هروزنامـــ

) Türckisches Gesetzbuch  (ــيبازنو ــام   يس ــه ن ــر مشــهورش ب ــ گنجينةو در اث ــم نظك  ري
)Thesaurus Exoticorum( ن ين سـالط يهـا و همچنـ   نيسرزمة دربار يالمعارف مصور هريه داك
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ز يـ ، و ن(Johann Lange) وهان النگهيقرآن،  ياز سرگذشت مترجم اصل. جاندگن است، يعثمان
 النگـه ه  كـ آمده اسـت   هاپلتاب كتنها در عنوان . ستيدر دست ن ياطالعات يو ياصل جمةتر
  .نوشته است Ryer) (Andre du ه يآندره دور يفرانسو جمةترن ترجمه را از يا

 1703ن ترجمه قرآن را در سـال  ي، سوميانش پروتستيشك، (David Nerreter) د نرتريويد
اغـذ آورد و  ك يبـه رو (Ludovico Marracci)  يو مـاراچ يكـ لودوو  ييايتالينسخه ا ياز رو. م

جـرج   يسـ يبر اساس ترجمـه انگل  1746در سال  (Theodor Arnold)  تئودر آرنولدپس از او 
  .نگاشت يبه زبان آلمان يديجد جمةتر (Georg Sale)  ليس

 يشيشكآن نوشته شده، از  ياصل عرب يه از روك يقرآن به زبان آلمان جمةترن ياما نخست
 1772در سـال   يو. ، اسـت (David Friedrich Megerlin) نيش مگـرل يدريـ د فريـ ويدبه نـام  
ه از كهمانطور . ارائه داد) Die türkische Bibel( كيل تريانجاش را با عنوان قابل بحث  ترجمه
ر يار چشـمگ يمتـرجم در آن بسـ   يمـذهب  يها شيت، اثر تعصبات و گراداسين ترجمه پيعنوان ا
  .است

ش دربـار  يشـ ك (Friedrich Eberhard Boysen )زن يش ابرهارد بـو يدريفر 1773در سال 
 يا قـانون بـرا  يـ قرآن قرآن با نام  ياز اصل عرب يگريد جمةتر  (Quedlinburg)نبورگ يوئد لك

 يهـا  تمـام ترجمـه  . نگاشـت ) Der Koran, oder Das Gesetz für die Muslemer( نيمسـلم 
سـا بودنـد و تـازه در    يلكز يـ آم و تعصب يار جزمكبازتاب اف يخ به نوعين تاريقرآن تا ا يآلمان

  .و محققانه نسبت به اسالم و شرق آغاز شد يعلم يه نگرشكبود  يالديقرن نوزدهم م
خاورشـناس و   Johann Chritian Wilhelm Augusti) يلهلـم آگوسـت  يان ويستيركوهان ي
قـرآن   يه به آهنگ، وزن و آواكزبان قرآن بود  ين مترجم آلماني، اول)Jena(نا يات در ياستاد اله

امـا   .قـرآن ارائـه دهـد    ةمنظوم از چند سور يا رد ترجمهكتالش  1798توجه داشت و در سال 
ـ او پـس از  . آن توجه داشت يشتر از محتوايب يلياش به فرم قرآن خ در ترجمه يآگوست وزف ي
و  يشـ يپلمـات اتر ي، د(Josef Freiherr von Hammer Purgstall) هر فـن هـامر پورگشـتال   يفرا

از قرآن ارائـه   ياز بخش يآگوستاملتر و بهتر از ك يا ترجمه 1804ات شرق، در سال يمترجم ادب
  .داد

شـناس و خاورشـناس    ، شاعر، زبان(Friedrich Rückert) رتكش رويدريفرقرآن  جمةتر
بـه شـمار    يدر زبان آلمـان  ياركن، شاهيشيپ يها ان ترجمهيدر م يشناس ييبايث زي، از حيآلمان
بالغـت   ةويد تـا از شـ  يوشكداشته است،  ييا آشنايست زبان دنيش از بيه به بك رتكرو. رود يم

زبـان   يقرآن را بـه خواننـدگان آلمـان    يبايز كن بار نوانست سبينخست يند و براكد يقرآن تقل
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. سـت ين ياز موارد مطابق با مـتن اصـل   ياريق نبوده و در بسيدق رتكرو جمةتراما . ندك يمعرف
 يا رده اسـت تـا بتوانـد ترجمـه    كرا به دلخواه حذف  يقرآن يها ات و واژهياز آ يمترجم، بعض

زنـان   مجلةخـود از قـرآن را در    يهـا  از ترجمـه  يا پـاره  1824در سال  يو. موزون ارائه دهد
او از قرآن ده سـال   يها اما مجموعه دستنوشته. منتشر ساخت) (Frauentaschenbuch سندهينو

رده كـ تنها سه چهارم قرآن را ترجمه  رتكروالبته . ديبه چاپ رس 1888پس از مرگش در سال 
  .ان ده سوره از قرآن حذف شده استين ميو در ا

در حـوزه   يعلمـ  يآغـاز نگرشـ   يالديه در باال اشـاره شـد، قـرن نـوزدهم مـ     كهمانطور 
رة قـرآن دربـا   جمةترش از پرداختن به يه مترجم پكن معنا يبد. بود يشناس اسالم و يخاورشناس

  قـرآن نـام چهـار متـرجم     يعلمـ  يهـا  ن ترجمهيدر ب. انجام داده است يقاتياسالم و قرآن تحق
 پـارت   يرود Lazarus Goldschmidt,ت ي،الزاروس گلد اشم Max Henning نگيس هنكما(

Rudi Paret يدر خورو تئو Theodor Khoury (خورد يگران به چشم ميش از ديب :  
ش يدريفره نام مستعار خاورشناس و مترجم قرآن،  ك، (Max Henning) نگيس هنكما. 1

ـ   1901اش را در سـال   است، ترجمه (Friedrich August Müller) اگوست مولر  ياز اصـل عرب
تـاب  ك ةسـند يقـرآن و نو  يشگر آلمـان ، پژوه(Helmut Gätje) هيهلموت گت. قرآن نگاشته است

ن يـ قـرآن تـا ا   يآلمان يها ان ترجمهي، از م(Koran und Koranexegese) ير قرآنيقرآن و تفاس
  .شمرد يرا قابل استفاده و استناد م نگيس هنكماخ، تنها ترجمه يتار

، يهــودي، خاورشــناس و دانشــمند Lazarus Goldschmidt)( تيالزاروس گلــد اشــم. 2
  .دين به چاپ رسيدر برل 1916ه در سال كاز قرآن ارائه داد  يا ترجمه
دراز  ي، عمريشناس آلمان دانشگاه و اسالم نشستة، استاد باز(Rudi Paret) پارت يرود. 3

ه در كـ  ين وآقـر جمـة  تر. رده استك يسپر يو اسالم يعرب يها وهشژپ مينةو پر بار را در ز
ن يشـ يپ يهـا  سه با ترجمهي، در مقايژوهان آلمانقرآن پ يد، از نظر برخيبه چاپ رس 1966سال 
  .رود يممتاز به شمار م يا ترجمه
ات در يـ و اله يشناسـ  ، اسـتاد اسـالم  (Adel Theodor Khoury) يتئودور خور -عادل. 4
 م عبـداهللا يمحمد سلمسلمان به نام  يفرد ياركاز قرآن با هم يا مونستر آلمان، ترجمه ةدكدانش

مشـهور و متـداول بـه     يا پارت ترجمـه  يه پس از ترجمه رودكند به چاپ رسا 1987در سال 
تـا   1990 ياهـ  سـال  يگـر طـ  يه اصالتاً عرب زبان و اهل لبنان است، بـار د ك يو. ديآ يشمار م
  .رده استكر قرآن در دوازده جلد را منتشر يترجمه و تفس 2001

نـد  ا ردهكم يركمه قرآن ز اقدام به ترجيزبان ن ياز مسلمانان آلمان يارير بسياخ يها در سال
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 يو به دسـتور خلفـا   يغيه با اهداف تبلكرد كاشاره  هيجنبش احمدتوان به  يه در راس آنها مك
  .اند از قرآن ارائه داده 1989و  1954، 1939 يها ن جنبش سه ترجمه در ساليا

 (Ahmad von Denffer) احمد فن دنفررد  كه قرآن را ترجمه ك يمسلمان ين آلمانيما اولا
به مسـلمانان   كمكأت ياست هير يو. خود را منتشر ساخت جمةتر 1996ه در سال كنام دارد 

  .ز به عهده دارديرا ن
 يبه دست جمعـ  يقرآن به زبان آلمان ين ترجمه گروهيز اوليها و ن ن ترجمهياز بهتر يكي

رائـه  ا 1998در سـال   (Fatima Grimm) ميفاطمـه گـر   يزبان و به سرپرست ياز مسلمانان آلمان
  .ن اسالم مشرف شديبه د يسالگ 26در  ميگرخانم  .شده است

 كمجمـع ملـ  « ياز سـو  يم به زبان آلمانيركاز قرآن  يگريد جمةترز ين. م 2002در سال 
از مترجمـان   يكي. افتيمنوره انتشار  نةيدر مد ير نظر وزارت اوقاف عربستان سعوديو ز »فهد

ه در آلمـان بـه   كـ اسـت   (Scheich Abdullah as-Samet) خ عبداهللا الصامتيشن اثر يمسلمان ا
نـادم  تـر  كگـر د يمترجم د. است) Frank Bubenheim( ميبوبنها كفراناش  يا آمده و نام اصليدن
 يو. ن آلمـان شـد  كسـا  1964افـت، امـا سـال    يه تولد كه در مكاست  (Nadem Elyas) اسيال

ل شـده  يالتحصـ  فـارغ   كيپزشـ   شتةرا در عربستان آموخته و در آلمـان در ر  يمطالعات اسالم
  . است
 يحمد مورد نقد و بررس ةز بر سوركبا تمر يشاخص قرآن به زبان آلمانجمة ترنون سه كا
  .رديگ يقرار م

  يشاخص قرآن به زبان آلمان يها ترجمه يبررس: بخش دوم

  گريسالمون شوا -1

  گريترجمه سالومون شوا يبررس 1-1

 267از عنـوان ترجمـه    يبخشـ  ، دريه زبـان آلمـان  ن مترجم قرآن بي، اولگريسالومون شوا
  :خود آورده است يا صفحه
ه قـرآن  كـ ن مضمون است يبد ياميپ ين عنوان حاويا. »هاست كه قرآن تركقرآن محمد «
  .هاست كتاب متعلق به تركن ينوشته شده است و ا) ص(امبر اسالم يتوسط پ

از صاحب نظران عصـر   يكي (Hermann Samuel Reimarus) ماروس يهرمان ساموئل ر
 ا آن نقـص مـتهم   يـ ن يـ را بـه ا  كين تريه دك يسانكان يمن مطمئنم در م« :سدينو يم يروشنگر
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ن يـ ه در واقـع ا كـ  يان آنانيز از مين اند، و ردهكآنان قرآن را مطالعه  ينند، تنها تعداد معدودك يم
لمـات و عبـارات   كاند به  ردهك يه سعكاند  ود داشتهوج يمتركار ياند، تعداد بس تاب را خواندهك

 )8مل يش( »ه هر واژه مستعد آن است ببخشندكرا  يحيدرست و صح يموجود در آن معنا
ل سـه  يـ دله نوشته بود، بوابنه يآندره آر ييايتالينسخه ا يخود را از روجمة تره ك گريشوا

ن در ين گونه است بنـابرا يز به هميقرآن ن  يه  فرم اصلكرد ك ي، گمان ميبودن متن اصل يبخش
ـ ا. تاب قرآن نام برده اسـت كاش به اشتباه از سه  ترجمه مةمقد ه كـ ن گفتـه نشـانگر آن اسـت    ي
  .بوده است وابنهيآراش در ترجمه، تنها بر برگردان  هكيده و تيقرآن را ند يمتن اصلگر يشوا

  قرآن جمةترگر از يشوا ةزيانگ -2-1

اروپـا   يبـرا  يجـد  يخطـر  يعثمـان  يهـا  كعـد از آن، تـر  و ب گريسالمون شـوا  ةدر دور
، ين دولـت اسـالم  ين و پهنـاورتر يتـر  ه به عنوان بزرگك يعثمان يورتامپرا. شدند يمحسوب م

 ين آنـاتول يدر سرزم يالديزدهم ميس ةشود، در سد يشناخته م يخالفت عباس يپس از فروپاش
 ةدر سد يدولت عثمان. ا گسترش داداروپ ةچهاردهم قلمرو خود را در قار ةرد و در سدكظهور 

قـرن   يكش از يه بك يوهكاقتدار و ش. افتيوه خود دست كبه اوج اقتدار و ش يالديپانزدهم م
پهناور بود و قلمرو  يشورك يه عثمانكخود را منتشر ساخت  جمةتر يزمان گريشوا. دوام آورد

ـ نگرا يو. امتـداد داشـت   1نيـ شـهر و  يها آن در اروپا تا پشت دروازه خـود را از گسـترش    ين
ده يـ ه بـه عق كها  كاش با هشدار از خطر تر ترجمه مةان در مقدييان اروپاياسالم در م يها آموزه
در مقدمـه،   يه وكچند  هر. ندك يت را دارند، به وضوح ابراز ميحيردن مسكن ك شهيقصد ر يو

رده اسـت، امـا   كـ عنوان  زبانان يآلمان يآن برا قرآن در دسترس ساختن جمةترهدف خود را از 
  .را مورد اهانت قرار داده است) ص( امبرياسالم و پ ،گر، قرآنيد يدر جا

  گريروش ترجمه شوا -3-1

هـا را در   د مادر را در خانـه، بچـه  يبا«: بوده گفته كن لوتر يمارتد ير عقايتحت تأثگر يشوا
ه چگونه صحبت كد يد يا رجز خوانيد و يرا در بازار در حال خر يابان، مردم عاديوچه و خك
  صـحبت   يه بـا آنهـا آلمـان   كـ د ييـ د بگويتوان يد و ميابي يآنگاه در م. ردكنند، سپس ترجمه ك يم
 يقرآن را بـرا  يها آزاد سوره يا ترجمه ئةرد تا با اراكتالش  )33-32درخشان مقدم ( .»دينك يم

                                                            

  .شد يده ميهابسبورگ، قلب اروپا نام يتخت امپراتورين، پايشهر و -1
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 قرآن و يها از واژه ي، بعضين هدفيبه چن يابيدست ياما در راستا 1.قابل فهم سازد زبانان يآلمان
قـرآن   ياصل ير معناييه باعث تغك. ز بر آن افزوديرا ن يرد و عباراتكات آن را حذف يآ يا حتي

  .شد

  حمد ةاز سور گريترجمه شوا -4-1

  :ندك يم ين معرفيآن را چن يه وكشود  يحمد آغاز م ةاز قرآن با سورگر يشوا  جمةتر
Der Machometaner Gebett/welches sie die Mutter deß Alcorans nennen.  

  .)نامند يتاب مكال ه آنها آن را امكان يش محمدياين(
Surah al-Fatiha 

Im Namen des barmherzigen gütigen Gottes/deß herrn aller dingen/ deß Richters 

deß zukünftigen Gerichts/ der da ist hochgelobet allezeit/dich bitten wir/auff dich 

haben wir  unser vertrauen/führe uns auff den rechten weg/ auff den Weg 

derjenigen/die du hast außerwählet/und nicht der jenigen/über die du zürnest/ 

nemblich die Ungläubigen“.  

/ است يدادگاه آت يه قاضكز است، يهمه چ يه خداك، يكن ةبخشند يبه نام خدا سوره فاتحه(
م، مـا را بـه راه درسـت    ينك يل مكم، به تو تويستوده است، از تو استدعا دار يه او در هر زمانك

 يعنـ ي، يه بـر آنهـا خشـم گرفتـ    ك يو نه راه آنان يديه تو آنها را برگزك يسانكن، راه كت يهدا
  .)افرانك

  نقد روساخت. الف

ترجمه نقطـه   يدر انتهان ترجمه به صورت خط مورب آمده و تنها يرگول در ايعالمت و
ات يـ ردن آكپارچه و بدون مجزا  يكمتن  يكحمد به صورت  ةسور يعني. گذاشته شده است

ن ترجمـه غلـط   يـ در ا يانتخـاب  يهـا  از معـادل  يارين بسيهمچن. گر ترجمه شده استيديكاز 
  :شود ين موارد اشاره ميه به چند نمونه از اكاند،  ن شدهيگزيجا

                                                            

نام بـرده  ) Verdeutschen( »يساز يآلمان« وه ترجمه در زبان و فرهنگ آلمان اصطالحاً تحت عنوانين شياز ا -1
ن بـه  يل از زبان التين لوتر آن را در ترجمه انجيه مارتكاست  يا وهين همان شيو ا) 30، 1386، يحقان(شده است 

  .ار برده استكبه  يآلمان
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بـه   »نيالعـالم «، »ار سـتوده شـده  يبسـ « يبه معن »hochgelobt«به صورت  »الحمد« جمةتر
ا يـ و  »يقاضـ « يبه معن »Richter«به صورت  »كمال«، »ل شئك« يبه معن »alle dinge«صورت 

  .اند ترجمه شده »افرانك« يبه معنا »Ungläubigen«به صورت  »نيالضال«

  نقد ژرف ساخت. ب

به عنوان . رده استكا حذف ي ا جابجا وات رياز آ يبعضگر يشواحمد،   ةسور جمةتردر 
ن يهمچنـ . آورده شده »نيوم الدي كمال«ه چهارم يدوم حذف و بعد از آة يدر آ »الحمداهللا«مثال 
پنجم و ششم درست به مانند متن  ةيدر برگردان آ. حذف شده است »ميالرحمن الرح«ه سوم يآ

ـ ا«: ش از فاعل آمده استيقرآن، مفعول پ ياصل از تـو اسـتدعا   « »dich bitten wir«: »نعبـد  كاي
، »مينـ ك يل مـ كـ به تو تو« »auff dich haben wir  unser vertraue«: »نينستع كايا«ا يو  »ميدار
  .باشند يم »ميخواه يم ياريتنها از تو «و  »ميپرست يتنها تو را م«درست آنها  يه معانكچند  هر

ه يـ آ يلـ ك يست و هم فهم غلط، معنـا نادر يها ل استفاده  از معادليز هم به دليه آخر نيآ
  :اشتباه برگردان شده است

  »نيهم والضالير المغضوب عليهم غين انعمت عليصراط الذ«
"auff den Weg derjenigen/die du hast außerwählet/und nicht der jenigen/über die du 

zürnest/nemblich die Ungläubigen" 

  »افرانك يعني، يه بر آنها خشم گرفتك يو نه راه آنان يديه تو آنها را برگزك يسانكراه «
م «ر يبدل از ضم »ريَغ«لمه ك ـ «در  »هـ ـ ْنأ« ن گـروه ياسـت، بنـابرا   »ِهميعَل مـ ع نـه   »ِهميت عَل

ه ما مشـمول گـروه اول   كه سه گروه در عرض هم تصور شوند كن ين، نه ايمغضوبند و نه ضاّل
ـ ْنأ« ه ما مشمول گروهكن است يه مراد اكم؛ بليمشمول گروه دوم و سوم نشو يم، وليبشو مع ت
  .)17وشا ك(گروه دوم وسوم در آنها راه ندارد  يها يژگيه وك يم؛ همان گروهيشو »ِهميعَل

  :ن صورت استيه  به ايدرست آ ين معنايبنابرا
"den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, und die weder vom Zorn (Allahs) 

geplagt werden noch abgeirrt sind!" 

ه نـه در خـور   كـ ، همانـان  )يمشمول نعمت خـود سـاخت  ( يردكه برخوردارشان ك ييراه آنها«
  .»خشمند و نه گمگشتگان
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  نقاط قوت ترجمه -5-1

قـرآن بـه    ةدربـار  يش اسـالم اطالعـات  يدايـ ن ترجمه توانسته اسـت هـزار سـال پـس از پ    يا
ن اشـتباهات  ياست اما ا ياشتباهات فراوان يداراگر يشواجمة تره ك هرچند. ندكزبانان ارائه  يآلمان

و  يه اهـداف جزمـ  كـ ده يوشـ ك يرا وياست ز يبه زبان عرب يو تسلط و يبرخاسته از عدم آگاه
ه يـ ن ترجمـه نما يـ گر از نقـاط قـوت ا  يد يكي. ها دخالت ندهد مغرضانه را الاقل در برگردان واژه

  .ترجمه آمده است يافته و در انتهايم يب الفبا تنظيترت صفحه و به 18ه در كهاست است  نام

  نقاط ضعف ترجمه -6-1

ن ترجمـه  يـ ه اكـ برگردان شده  ييايتاليه از ترجمه اكبل ينه از اصل عربگر يشوا جمةتر -
توانـد از   ينمـ  يا ن ترجمهيه چنكواضح است . قرآن داشته است ينيه بر ترجمه التكيخود ت زين

  .شدصحت الزم برخوردار با
قـرآن نداشـت و    يها ز آموزهيو ن يدرباره ساختار زبان عرب يچگونه اطالعاتيهگر يشوا -

خصمانه داشت آشنا  يدگاهيه نسبت به آنها دك يمسلمان عثمان يها كق تريبا اسالم تنها از طر
  .شده بود
 ار خوانندگانكان شده است تا افيترجمه ب مةد خصمانه نسبت به اسالم در مقدين عقايا -
  .ندكنه يسكقرآن وا جمةترش از خواندن يرا پ

 يه بـه آلمـان  كـ  »al-Fatiha«: بـه عنـوان مثـال   . اند قرآن ترجمه نشده يها سوره يها نام -
  .ترجمه نشده است

اش  هكيـ نگرفتـه و ت  كمـ ك يگريد جمةترا يتاب كچ ياز هگر يشوافهم بهتر قرآن  يبرا -
  .وابنه بوده استيتنها به ترجمه آر

 يز جمالتـ يرده و نكات قرآن را حذف ياز آ يدر روش ترجمه آزاد خود، بعضگر يشوا -
  .اند ومه قرار نگرفتهيز در گيها ن شين افزايه اكبه آن افزوده است 

  نيش مگرليدريد فريويد -2

  نيش مگرليدريد فريويترجمه د يبررس -1-2

 كـي ل تريـ وان انجه عنـ كن ترجمه را ي، ايآلمان در نقد ةشاعر بلند آواز، )Goethe( گوته
(Die türkische Bibel)  11، 1995 ن،يبوبتس(نامد  يم »بت باركن يدستاورد«شد ك يم كديرا(.  
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ن يـ نوشته شـده اسـت، امـا انتخـاب ا     )1694-1768(  ين اثر در عصر روشنگريگرچه ا
رهـا   يالت و تعصـبات مـذهب  ينتوانسته است خود را از بند تما ه مترجمكدهد  يعنوان نشان م

ه كـ ش يتعقـل و تفحـص خـو    يروين كمكو متعصبانه، با  يو به دور از احساسات جزم سازد
  .تاب مقدس بپردازدكن ين دوران است به ترجمه ايخاص ا

  قرآن جمةترن از يمگرل ةزيانگ -2-2

 ين عثمـان يه سـالط ينار عنوان شبكه در ك) ص(امبر ياز پ يريز تصوين ترجمه و نيعنوان ا
 ين خوانـده، همگـ  يرا دروغ) ص(امبر اسالم يه پكر ير تصويدر ز يا م شده است و نوشتهيترس

ن اسـالم بـوده   يـ ر ديـ قرآن، اهانت به مسلمانان و تحق جمةتره هدف مترجم از كدهد  ينشان م
  .است

  نيمگرل جمةترروش  -3-2

ه كاست  يساخت و ژرف ياز اشتباهات نحو ياريبه همراه بس »آزاد«ن يمگرلروش ترجمه 
  .ميشو يشتر با آن آشنا ميحمد ب ةسور جمةتر يدر بررس

  حمد ةن از سوريمگرل جمةتر -4-2

übersetzung der Sure Al-Fatiha 

„Im Namen des Dreyeinigen Gottes! Des aus der Arabischen Ursprache, neu ins 

Teutsche uebersetzten Alkorans 1stens Capitel, oder die Sura des Eingangs des 

Buchs...“ 

„Im Namen Gottes des barmherzigsten Liebhabers. 1. Preiß seye Gott! 2. Dem 

Herrn aller Geschoepfe. 3. Dem Koenig des Tags des Gerichts. 4. Dem 

barmherzigen Erbarmer. 5. Dich verehren wir, und dich flehen wir an um Beystand. 

6. (Darum) Fuehre uns auf den richtigen Weeg. 7. Auf den Weeg deren, gegen 

welche du (vor diesem) guetig gewesen bist. 7. Auf welche du dich nicht erzuernt 

(bezeugen muessen), und die (jetzo) noch nicht  irren. 

از اصل  اواخرن يه اك يا ترجمه)! پدر، پسر، روح القدس(نام سه خدا  به« فاتحهة ترجمه سور(
بـه نـام   » .... تـاب كن يآغـاز ة ا سـور يـ فصل اول قـرآن  . ترجمه شده است يبه زبان آلمان يعرب
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ه كـ . 3همـه مخلوقـات    يآن خـدا . 2را  يش خدايستا. 1 ن عاشق استيتر ه بخشندهك ييخدا
م يتـوا  ياريم و ملتمس يپرست يتو را م. 5ه بخشنده است ك يآن دلسوز. 4پادشاه روز جزاست 

 يسـان كبه راه . 7 يه با آنها مهربان بودك يسانكبه راه . 7ن كت يس ما را به راه درست هداپ. 6
 ).ه هنوز گمراه نشدندك ييو آنها يه به آنها خشم نگرفتك

 نقد روساخت. الف

م ينكه اگر خوب به آن دقت كات  است يآ ين ترجمه، شماره گذاريقابل توجه در ا تةكن
. قرآن نادرسـت اسـت   ينسبت به اصل عرب يگذار و شماره يبند مين تقسيه اكم يشو يمتوجه م
دوم  ةيـ امـده و بعـد آ  يات به حساب نيآ يذارگ در شماره »ميالرّح بسم اهللا الرّحمن«ه كن ياول ا
سوم  ةيم شده و آيتقس »نيرب العالم«و » الحمداهللا«به دو قسمت  »نيالحمداهللا رب العالم«قرآن 
  .آمده است »نيوم الدي كمال«ه چهارم يعد از آتازه ب »ميالرحمن الرح«قرآن 

 كل و سـب كمترجم به شـ  يبرگردان شده، ول يماَ از اصل عربين ترجمه مستقيه اكن يبا ا
گر از صـحت و دقـت   ينسـبت بـه شـوا    نيمگرل يانتخاب يها معادل. نداشته است يقرآن توجه

: انـد مثـل   ن شدهيگزيتباه جااش امالًكها  ن معادلياز ا يه بعضكبرخوردار است، هرچند  يشتريب
 »دلسـوز « يعنـ ي »Erbarmer« دوم ةيـ و در آ »عاشق« يعني »Liebhaber«اول  ةيه در آك »ميرح«

بـا آنهـا   « يعنـ ي » gegen welche du gutig gewesen bist«ه ك »هميانعمت عل«ا يترجمه شده و 
  .استترجمه شده  »يمهربان بود

  نقد ژرف ساخت. ب

رات قـرآن  يار خواننـدگان را از تـأث  كـ اش افزوده اسـت تـا اف   ترجمهرا به  يمطالبن يمگرل
ث يـ تثل(الم را بـه نـام سـه خـدا     كـ  »حمد« ةسور جمةتر يبه عنوان مثال در ابتدا. ندكنه يسكوا
  :اسالم است »يپرست گانهي«ه اصل يعل يريگ جبهه يه نوعكرده است كآغاز ) تيحيمس

[Im Namen des Dreyeinigen Gottes!] [ م پدر، پسر، روح القدسبه نا ] 

به زبان  يقرآن برگرفته، اما عدم تسلط و يخود را از اصل عرب جمةترن يه مگرلكهرچند 
اسـم   يدو صـفت بـرا   »ميرحـ «و  »رحمن«: داست مثالًيپ يات قرآن به خوبيآ جمةتردر  يعرب

: اسـت قـرار گرفتـه    »ميرحـ «اسـم   يصفت برا »رحمن«ن، ياند اما در ترجمه مگرل »اهللا«جالله 
  »ميالرّحمن الرّح«

   : "Dem barmherzigen Erbarmer".»ه بخشنده استك يآن دلسوز«
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  :ه ترجمه درست آن عبارت است ازك
  "Dem Barmherzigen und Gütigen" :                    »رحمتگر مهربان] خداوند[«

آن شـده   ينـا ر معييـ اشتباه در ترجمه، سبب تغ يها ه انتخاب معادلكآخر  ةيآ جمةترا يو
  :است

"Auf den Weeg deren, gegen welche du (vor diesem) guetig gewesen bist. 7. Auf 

welche du dich nicht erzuernt (bezeugen muessen), und die (jetzo) noch nicht  irren". 
ه كـ  ييآنهـا  و يه به آنها خشـم نگرفتـ  ك يسانكبه راه . 7 يه با آنها مهربان بودك يسانكبه راه [

  ]هنوز گمراه نشدند

  نقاط قوت ترجمه -5-2

قـرآن انجـام    ياصل عرب يم از رويه مستقكزبان است  يآلمان جمةترن ين ترجمه اوليا -
  .گرفته است
  .اند ار افزوده است، در پرانتز قرار گرفتهكه خود مترجم به كرا  ييها از واژه يبعض -
ان يـ اش را هـم ب  ترجمه »Al-Fatiha« ةسور يبنار نام عركرده است تا در ك يمترجم سع -

  »تابكن يآغاز ةسور« : ندك

  نقاط ضعف ترجمه -6-2

ده گرفته شـده  يناد يلكل قرآن به كو ش كه در آن سبكآزاد است  ين ترجمه به قدريا -
  .ندكات قرآن را به دلخواه جابجا ياز آ يه بعضكو مترجم به خود اجازه داده است 

 ياست، در صورت يبه زبان عرب يعدم تسلط و ةنشان دهندن يمگرل يانتخاب يها معادل -
  .رود يو مهم هر مترجم به شمار م يط اصلياز شرا يكيو مقصد  أه تسلط به هر دو زبان مبدك

  .داستيدر ترجمه به وضوح پ نيمگرل نةو متعصبا يد جزميآثار عقا -
و تنها بـه دانـش خـود در     نگرفته كمك ير اسالميبهتر قرآن از تفاس كدر يمترجم برا -
  .بوده است كيمت يزبان عرب
رده اسـت تـا   كـ در خود ترجمـه تـالش    ييها ز با گزارشيدر عنوان، مقدمه و نن يمگرل -

  .ندكه اسالم بمباران يغات مسموم خود عليش از خواندن ترجمه با تبليار خوانندگان را پكاف
ن يقرآن صورت گرفته است، ا از يه در عصر روشنگرك يگريد يها با توجه به ترجمه -

  .شود يمحسوب م يقرون وسط ةپسرفت به دور يار نوعك
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  رتكش رويدريفر -3

  رتكش رويدريترجمه فر يبررس -1-3

ش يدريـ فر  جمـة ترافتـه،  ينگارش  يه به زبان آلمانكقابل توجه قرآن  يها از ترجمه يكي
امـل  كقـرآن را بـه طـور     رتكرود، البته يه ده سال پس از مرگش به چاپ رسكاست  رتكرو 

. 2) 69(حاقـه  . 1: ن ترجمـه عبارتنـد از  ين ده سوره حذف شده در ايعناو. رده استكترجمه ن
) 98(نه يب. 8) 89(فجر . 7) 87( ياعل. 6) 86(طاارق . 5) 85(بروج . 4) 78( ٲنب. 3) 71(نوح 
  )104(همزه . 10) 99(زلزله . 9

. بالغـت قـرآن اسـت    ةويد متـرجم از شـ  يـ ن ترجمـه، تقل يمنحصر به فرد ا يها يژگياز و
 ين هـدف يبـه چنـ   يابيدر راه دسـت  يل قرآن وفادار بماند، ولكرده است تا به شك يسع رتكرو

مسـجع   يلمات را مقدم و مؤخر سازد تا بتوانـد عبـارات  ك ياز معان يه بعضكمجبور شده است 
 ياتيا آياند و  ش جالب نبودهيه براكل ين دليات را تنها به اياز آ يارين حال بسيدر ع. ارائه دهد

تـوان   يه به عنوان نمونه مكرده است كاند را حذف  از لحاظ معنا نداشته يا دهياو فا ةديه به عقك
  )276(  ةيبقره، آ ةسور: استشهاد نمود ةبقر ةه سوريبه چند آ
  »ميفّار اثكلّ كحب يالصدقات و اهللا ال يربيمحق اهللا الربوا وي«
فـر  كه در كـ س را كدهد و خـدا هـر   يش ميند و صدقات را افزاك يد مخداوند ربا را نابو«

  ».دارد يخود مصر است و آلوده به گناه، دوست نم
  : رتكروترجمه 

Gott tilgt den Wucher, wuchern läßt er die Almosen; und liebt keinen undankbarer 

Leugner" 

  .»دارد ير ناسپاس را دوست نمكچ منيو خداوند ه دهد يش ميند و صدقات را افزاك يخدا ربا را نابود م"
                  يمبالغــــه اســــت و بــــه معنــــ غةيصــــه كــــرا  »فّــــارك« يعربــــ ةواژرت كــــرو

"hartnäckiger Ungläubiger" »ــك ــت  يسـ ــاسـ ــاركـ ــ كدر  يه پافشـ ــر مـ ــدك يفـ                          را »نـ
  " undankbarer Leugner " »ه صفت مشبهه از كرا  »مياث«رده و كجمه تر »ناسپاس ةنندكار كان

بقره  ةسور) 277(ه يآ رتكرو. رده استك، ترجمه ن»اركگناه« »sündig« ياست و به معنا »اثم«
رت در امـان  كـ رو يياعتنـا  يز از گزند بين) 278( ةيترجمه آ. رده استكز بدون ترجمه رها يرا ن

  :نمانده است
  »نينتم مؤمنكمن الربوا ان  يما بق ن آمنوا اتقوا اهللا و ذروايها الذيا اي«
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ه در اثر ربا به دسـت  كمال را  ياديد و آن زينكد از خدا پروا يا مان آوردهيه اك يسانك يا«
  .»ديمانيا يد، اگر داراينكآمده، رها 
اگـر  « »نينـتم مـؤمن  كان «ه يشـرط  جملةرده و كترجمه  »من الربوا يما بق«تا آخر رت كرو

  :رده استكرا حذف  »ديمانيا يدارا
"Ihr die da glaubt, fürchtet Gott, und gebet auf, eas unter euch noch übrig ist von 

Wucher!" 
انجـام داده اسـت،    ين زبان بـه آلمـان  يه از اك ييها با ترجمه يبه زبان عرب رتكروتسلط 

، پـس  سـت يده نيپوشـ  يسـ كبر ) سيوان امرء القيابوتمام و د سة، حمايريمقامات حر: (همانند
ـ انـد و   او جالب نبـوده  يا برايحذف شده  يها ا واژهيات يه آكم يريگ يجه مينت ا بـه گمـان او   ي
  .اند از لحاظ معنا نداشته يا دهيفا

  رت از ترجمه قرآنكرو ةزيانگ -2-3
است  يتنها زبان يه زبان آلمانكن يبر ا يج در آلمان، مبنيرا شةياز اند يريبا اثرپذ رتكرو

د يـ ز تقليـ ده است افزون بر ترجمه، از بالغـت فـرآن ن  يوشكباشد،  يزبان جهان دارد ييه تواناك
ن زبـان در  يرود و ا ياز تطور زبان به شمار م يا م مرحلهيقد يونانيشه، زبان ين انديطبق ا. ندك
ز جـز بـا ترجمـه    يـ ن يزبان جهان يكدن به يرس. وامدار است يشرق يها شرفت خود، به زبانيپ

 يه زبـان جهـان  كـ آن را دارد  يسـتگ يه شاك يان ندارد و تنها زبانكام يجهانات يادب يها نهيگنج
ارش كـ اف يو. است يند، زبان آلمانكگر را در خود جمع يد يها زبان يارهاكباشد و همه شاه

 يالعلـ . (ردكـ نوشت، عرضـه  ) Jena(نا يدر دانشگاه  1811ه در سال كخود  يتركد لةرا در رسا
  )69 -70نات، يحس

  رجمه روش ت -3-3

 يشـتر مـوارد قربـان   ين روش، معنـا در ب يه دراكهرچند . آزاد است رتكرو جمةترروش 
  .تم و سجع ترجمه شده استير

  ه حمدكرت از سوره مباركترجمه رو -4-3

Die Erste Sura 

Überschrieben 
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Die Eröffnerinn des Buches 

-/1  Im Namen Gottes des allbarmherzigen Erbarmers. 

1/2  Gelobt  sei Gott, der Herr der Welten! 

2/3  Der Allbarmherzige, der Erbarmer, 

3/4  Der König des Gerichtstags. 

4/5  Dir dienen wir, dich rufen wir um Hilf’an. 

5/6  Führ’ uns den Weg den graden! 

6/7  Den Weg derjenigen, über die du gnadest, 

7/-  Deren auf die nicht wird gezürnt, und deren die nicht irregehn. 

  تابكآغازگر  ن سوره تحت عنوانياول(
  رالرحمةيثكرحمتگر  يبه نام خدا

  ه پروردگار عالم هاستكرا  ييش خدايستا. 1
  رالرحمة رحمتگريثكآن .2
  پادشاه روز جزا. 3
  ميخواه مي ياريم، از تو يپرست يتو را م. 4
  نكت يراست است هدا هك يما را به راه. 5
  يه به آنها نعمت دادك يسانكراه . 6
  ).ه گمراه شدندك يو نه راه آنان يه به آنها خشم گرفتك يسانكنه راه . 7

  نقد روساخت. الف

 يات است، بـه طـور  يآ يگذار ند شمارهك ين ترجمه جلب نظر مياول در ا هلةآنچه در و
ن روش در آن اسـت  يـ حسـن ا . شود ياز مشده درست از اول سطر آغ يگذار شماره ةيه هر آك
  .ابديب يمورد نظر خود را به راحت ةيآ جمةترتواند   يه خواننده مك

حمـد   ةآخر سور ةينشده و آ يگذار شماره »ميبسم اهللا الرّحمن الرّح« رت،كرو جمةتردر 
  .م شده استيبه دو قسمت تقس

  .يه به آنها نعمت دادك يسانكراه . 6
  .ه گمراه نشدندك يو راه آنان ينها خشم نگرفته به آك يسانكراه . 7

ات را در يـ آ يگـذار  وه شـماره ين شـ ياز اهل سنت ا ينظر بعض يبر مبنا رتكرواحتماالَ 
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ه از يآ يك »ميبسم اهللا الرّحمن الرّح« يعني »بسمله« هكآنها معتقدند  .»اش ارائه داده است ترجمه
  ).18 يرازيارم شكم( »شود يهر سوره محسوب نم

. رده اسـت كجمة آن بسنده تررده و تنها به كر نكاش ذ سوره را در ترجمه ينام عرب رتكرو
ـ نام) Die Eröffnerinn des Buches) (تـاب كآغـازگر  (را  "Al-Fatiha"فاتحـه   ةمـثالً سـور   ده ي

. سوره گرفته شـده اسـت   يز از محتواياز موارد ن ياريها در بس ن برگردان نام سورهيالبته ا. است
  .ده استينام) Bekenntnis der Einheit) (تياقرار به وحدان( ةه اخالص را سورمثالً سور
ـ انـد، و ا  حيدو مورد صـح  يحمد به استثنا ةن در سوريگزيجا يها معادل يتمام ن نشـان  ي

 يبه معنا »الحمد«اسم : ن دو مورد عبارتند ازيا. است يبه زبان عرب رتكرو يتسلط باال ةدهند
 ه اسمكرده كترجمه  »ستوده شده« يعني »Gelobt«آن را رت كروه ك »Lob od. Preis« »شيستا«

آن را جمـع  رت كـ روه كـ اسـت   »انيـ جهان« يبه معنا »نيالعالم« ةواژ يمورد بعد .مفعول است
بـه   »عـالم «ه كـ ر اسـت  كـ ان ذيشا. رده استكترجمه  »Welten« »ها جهان« يعني» Welt» «عالم«
جمـع   »نيـ  -«ر سـالم  كتواند با عالمت جمع مـذ  يمن ياز نظر قواعد صرف عرب »جهان« يمعن

همـه مخلوقـات   «ا ي »انيجهان« يخاص به معن يا ه واژهكن واژه، نه جمع عالم، بليبسته شود و ا
  .است »alle Geschöpfe« يدرست آن به آلمان جمةتره ك »خداست

  نقد ژرف ساخت. ب

قـرار گرفتـه     »ميرحـ « يراصفت ب »رحمن« »ميبسم اهللا الرّحمن الرّح«ه اول يآ جمةتردر 
  :است
  »des allbarmherzigen Erbarmers« »الرحمةريثكرحمتگر «

 يز اشاره شد دو صفت بـرا يه قبالً نكهمانطور  »ميرح«و  »رحمن«ه دو واژه ك يدر صورت
  .اند »اهللا«اسم جالله 

  »ميرحمن و رح يبه نام خدا«
ه را در ين آيه اكحمد نوشته  س ترجمه سورهيرت در پانوكه روكجالب آن است  تةكناما 

  !رارش مهم نبوده استكه تكرا يرده، زكگر حذف يد يها سوره جمةتر
و حصـر موجـود در    دكيتأاز مترجمان به  ياريهمانند بس رتكروز يه پنجم نيآ جمةتردر 

  :رده استكه توجه نيآ
  »ميخواه يم ياريم، از تو يپرست يتو را م«

"Dir dienen wir, dich rufen wir um Hilf’an" " 
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م و جلـو  يتقـد .  »دكيـ د الحصـر و التأ يفير يم ما حقه التأخيتقد«: نديگو يالم عرب مكدر 
ن بـا  يالم است، بنـا بـرا  كد در كيد انحصار و تأيگاهش مؤخر است، مفيه جاك يزيآوردن هر چ

ت يـ ر انحصـار و حصـر عبود  يـ تعب »نينسـتع  كايـ نعبد و ا كايا«تقدم مفعول در جمله و گفتن 
چ يفقط و فقط تو و نـه هـ  ( »ميخواه يم يارياز تو  تنهام و يپرست يتو را م تنها«شود  يتفاده ماس
  :عبارت است از يه به زبان آلمانيدرست آ جمةترن يبنابرا). 170 يانصار) (يگريس دك

"und Dich alleine bitten wir um Hilfe  Dir alleine dienen wir" 

  نقاط قوت ترجمه -5-3

ات قـرآن را بـه   يـ آ يرده است تا آهنگ، وزن و مـوزون كن ترجمه تالش ير اد رتكرو -
  .زبانان نشان دهد يآلمان

ن ترجمـه در  يه اكد گفت يوارد است، با رتكروه به ترجمه ك ييرادهايبا وجود تمام ا -
ـ  يا ز ترجمهيداشته و ن يموجود برتر يآلمان يها زمان خود بر تمام ترجمه قـرآن   ياز اصل عرب

  .ستبوده ا
ـ از آ يبعضـ  ةه درآن دربـار كـ پانوشت اسـت   ين ترجمه دارايا - قـرآن   يهـا  ات و واژهي
  .ح داده شده استيتوض

شـده درسـت از اول    يگذار ه شمارهياند و هر آ شده يگذار شماره جمةترن يات در ايآ -
  .شود يسطر آغاز م

  .ن استيشيپ يها از ترجمه تر تر و آسان قابل فهم رتكروترجمه  -
  .اند شرح داده شده يو موضوعات قرآن يمه ترجمه، اساميضمدر  -

  نقاط ضعف ترجمه -6-3

  .امده استيجزو سوره به حساب ن »ميبسم اهللا الرحمن الرح«ات يدر شمارش آ -
قرآن نوشته نشده است تا خواننده بتوانـد ترجمـه و اصـل را     ينار ترجمه متن عربكدر  -

  .ندكاس يطور همزمان قه ب
  .اند از قلم افتادهرت كروقرآن در ترجمه   يها ات و واژهياز آ يبعض -
  . ر نشده استكها در عنوان ذ سوره يعرب ياسام -
ان يـ ن ميـ اول به وزن و آهنگ ترجمه توجه داشته اسـت، گرچـه در ا   ةرت در وهلكرو -
  .برگردان نشود قيح و دقيقرآن صح يمعنا
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  جهينت
سـه   يز بررسيزبان قرآن و ن يآلمان يها ترجمه يريگ لكش و شيدايپ خچةيتار يدر بررس

ـ از ا يندگانيبه عنوان نما) رتكروو  نيمگرل، گريشوا( جمةتر رات يثتـأ هـا، متوجـه    ن ترجمـه ي
م بـر  كحا ياجتماع -ياسيع سين عوامل، وقاياز ا يكي. ميشو يقرآن م جمةترت يفكيبر  يعوامل

اروپـا در زمـان    ةآنها در قار يشرويو پ يمسلمان عثمان يها كتر حملةمثل . زمان مترجم است
از گسترش و نفوذ  يريقرآن جلوگ جمةترآنها از  ياصل ةزيه باعث شد انگك، نيمگرلو  گريشوا

ه آن در مقدمـه  يـ عل يسـ يه نويـ به اسالم و رد ياهانت و فحاش. باشد يحيمس ياسالم در اروپا
     يبـرا  »كـي ل تريـ انج«ا يـ و »هـا كقـرآن تر «ز انتخـاب عنـوان   يـ ن دو متـرجم و ن يـ ا يها ترجمه
ان نسـبت بـه   يياروپا ين آغاز نگرش علميهمچن. ن مدعاستيگر بر ايد يشان، شاهديها ترجمه

     تـر از   حيبهتـر و صـح   يا ترجمـه  رتكـ روه كـ د يـ اسالم و قـرآن در قـرن نـوزدهم سـبب گرد    
 يهـا و باورهـا   يشـداور يت ترجمـه، پ يـ فكيدر  گـر يعامل مؤثر د. ن ارائه دهديشيپ يها ترجمه
ن يـ ل اسـت و ا يـ از انج يديه قرآن تقلكن باور بود ين بر ايمثالً مگرل. ز مترجم استيآم تعصب

ا در ترجمـه، سـخن   يـ و . رده اسـت كـ به خواننده منتقل  »كيل تريانج« باور را با انتخاب عنوان
د اسـالم  يـ مقابلـه بـا اصـل توح    يه نوعك) تيحيث مسيتثل(ند ك يخود را با نام سه خدا آغاز م

. ت ترجمـه اسـت  يـ فكيگر در بهبود يد يو مقصد، عامل ألط مترجم به هر دو زبان مبدتس. است
ح يحمد صح ةسور جمةتررت در كن رويگزيجا يها شتر معادلينشان داد ب يه بررسكهمانطور 
ه تسـلط متـرجم   كـ چند  هر. است يبه زبان عرب يو يتسلط باال ةته نشان دهندكن نيبودند و ا

گـرفتن از   كمـ ك. ستين يافكشود، اما   يالزم قلمداد م يمقصد شرط و ٲمبد يها قرآن به زبان
ت ترجمـه  يـ فكيگـر در بـاال بـردن    يد ي، عامليز دانشمندان علوم قرآنيو ن ير معتبر اسالميتفاس
ـ از آ يموجود در برگردان بعض يها يينارسا. است ن يـ رت برخاسـته از ا كـ رو جمةتـر ات در ي

هـر سـه متـرجم روش    . قـرآن اسـت   جمةترو روش  كگر سبيار مهم ديعامل بس. مسئله است
امل اجـرا نشـده   كن روش به طور ياما ا. اند ردهكحمد انتخاب  ةترجمه آزاد را در برگردان سور

خته شده، اما به علـت عـدم امانـت    يگر ريه به قالب ديه معنا از قالب اولكن صورت يبه ا. است
ام قرآن بـه صـورت مـبهم و نـاقص     يقرآن، پ يها ردن عبارات و واژهكو حذف و جابجا  يدار

ن روش نسـبت  يـ آزاد، ا جمةترامل ك يه در صورت اجراكر است كالزم به ذ. منتقل شده است
 يا ترجمـه  »يريتفسـ  جمـة تر«و  »يالفظـ  تحـت  رجمـة ت« يعنـ يقرآن  جمةترگر يد يها وهيبه ش

  .)185معرفت (د يآ يمرغوب و مطلوب به شمار م
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