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Examining the translations of ancient Shiite texts shows that 

some translators have thought less about the aims and 

scientific and religious burden of ancient Shiite texts because 

they did not consider themselves required to observe the 

semantic and qualitative quality of translations of such texts, 

and focused more on semantic translation. The use of new 

rhetoric in the translation of ancient Shiite works will greatly 

help the understanding and position of these texts. Therefore, 

you should always try to update scientific sources and 

translation skills. 

Translation of Islamic texts, especially Shiite texts, is an 

important necessity in today's world. The reason for this is that 

the translation of such texts is of great importance first for 

Persian-speaking Shiites and then for even non-Shiites 

(including Sunni sects and other Muslim sects). The 

importance of this is that the majority of non-Arabic-speaking 

Muslims have language or religious literacy problems in 

accessing these materials in their original languages. 

Therefore, the translation of such great works, which represent 

the main currents of Shiite thought, history and belief, is of 

great importance to them. 

Also, the revival and expansion of Shiite Islamic thought and 

knowledge, the expansion of cultural relations with other 

nations, religions and ethnicities, as well as the response to 

conflicting opinions and doubts about Islam and Muslims can 

be among the more detailed goals of translating and publishing 

works. Except for the sometimes-tedious debates and 

difficulties of choosing the exact equivalent for often 
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untranslatable religious words, terms, and concepts that have 

often undergone dramatic semantic changes over time. For this 

reason, the wording used in the translation should be strong 

and beautiful, and the prose should be eloquent, because the 

translations that are more literal are less effective. All of the 

above are necessary and important for writing this article. 

The importance of the present study is to emphasize the 

undeniable role of translation in identifying rich and scarce 

sources such as ancient Shiite texts to the target language. At 

the same time, the spread of Shiite thought in the ideological 

scope of the world today needs to be dynamic and updated the 

concepts and themes of these texts in order to attract the 

current generation to apply them in individual and social life. 

But the most important reason for the necessity of translating 

these texts is not fulfilling the evil and very dangerous desires 

of the Shiite intellectual enemies whose goal is to eradicate 

and eliminate the Shiite province and Imamate. Of course, the 

lack of diverse, accurate and scientific sources of Persian and 

Arabic language libraries on the subject, as well as the lack of 

unbiased research are among the necessities of writing this 

article. 

Jurisprudential mindsets and theological attitudes up to the 

fourth century were opposed to the translation of religious 

texts and the Qur'an and narrations, and considered this as a 

kind of interference in the divine and holy texts, and caused 

the Qur'an and narrations to be deceived. The necessity of 

adapting the language of religion to the language of the people, 

as well as the greater history of Persian than Arabic and the 

speech of the predecessors in this language, were considered 

as two reasons for the legitimacy of translation. 

Translation occurs when the source and destination languages 

are aligned and approximated. Based on this, the translation of 

Arabic texts into Persian was done easily; Because the 

approximation between the two cultures took place during the 

translation movement. The interpretation of Persian texts in 

the period of the translation movement was the basis of the 

work of translators of Arabic texts into Persian and brought 

the two cultures very close to each other. 
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Another important factor in the approach to translating 

religious texts is the flourishing of Qur'anic and hadith studies 

among Iranians. Such translations would not have existed if 

there had been no prosperity in the Qur'anic sciences and 

narrative sciences. Of course, cultural prosperity as a platform 

in which translation takes root and grows is not separate from 

the public will. 

Another factor is the use of translation tools to generalize and 

generalize religious teachings. In fact, the spread of Islamic 

teachings has been the ultimate cause of translation and 

cultural prosperity, for example, translations of the Qur'an 

have been one of these methods. 

On the other hand, the approach to Persian literature and 

attention to the revival of Iranian culture is a prelude or the 

context and context for the effort to translate texts into Persian. 

Of course, if the translators are not aware of the content of the 

source culture, and also if they are not able to reflect that 

content with appropriate terms and combinations, their 

translation will be disrupted and inefficient. 
Cite this article Taqiyeh Mohammad Hassan& Shafiee Bafti, Hamed: (2022) The necessity of translating ancient texts Shia 

history  (With emphasis on Persian and Arabic). Journal of Iranian and Islamic, studies. Vol11.No4. 
Winter2022.pp .96-130. 

DOI: 10.30484/JII.2022.3077.1076 
 

 

                                 © The Author(s). Taqiyeh Mohammad Hassan& Shafiee Bafti, Hamed 

                                    Publisher: National Library and Archives of the I. R. of Iran                

.                                   DOI: 10.30484/JII.2022.3077.1076 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2322-2891
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2961
https://dx.doi.org/10.30484/jii.2022.3077.1076
https://dx.doi.org/10.30484/jii.2022.3077.1076


 مجله مطالعات اریانی اسالمی
       2891-2322شااپ چاپی              
       2961-2717   شااپ الکترونیکی 

 .96-130، صفحه 1400 زمستان .4 ، شماره11دوره      

 

 

 های فارسی و عربیبا تأکید بر زبان شیعه کهن مهترجضرورت متون

 2بافتیحامد شفیعی 1محمدحسن تقیّه

 mhtaqiyeh@gmail.com  ، ایرانتهران ،دانشگاه پیام نور ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی . 1
hamedkmu@gmail.comپژوهشگر و کارشناس ارشد رشتة تاریخ ایران اسالمی )نویسندة مسئول(  . 2

 چکیده اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 
 25/06/1400فت:ایدر خیتار

 19/08/1400تاریخ بازنگری:

 23/09/1400:پذیرش خیتار

 15/10/1400تاریخ نشر آنالین: 

 

 

  های کلیدی:واژه

 متون کهن،

 ترجمه، متون تاریخی، 

 شیعه،  

 ،فارسی زبان

 ،عربی زبان

امری پذیرفتنی است.  شیعهاسالمی بویژه ومنابع کهن درمتونتحریفامروزه موضوع 

در ترجمه متون کهن به منظور تحریف و قلب اطالعات  چیره دست مترجمان بکارگیری

یکی از  انمخاطببه دهتحریف ش ها و باورهای سست ودیدگاهو تحمیل و انتقال  تاریخی 

بطور عام و شیعیان بطور خاص  اسالم راهکارهای معمول و هدفمند گروه های مخالف 

شیعیان  اند،بویژهکردهمهیا  ادر برابر آسیب های علمی خود رهمواره  اندیشمندان شیعه.است

قصد حاضر پژوهشبر این اساس،  اند.کوشیدهبه انحاء مختلف در حفظ مواریث خود ایرانی 

با تأکید بر  شیعه جایگاه ترجمه متون کهن توصیفی تحلیلی به نقش وروشبادارد 

های ترجمه متون و به این سوال پاسخ دهد که ضرورت پردازد ب های عربی و فارسیزبان

کارگیری های مناسب در زبان مقصد توان بهمترجمان با وجود معادل آیا ؟چیستکهن شیعه 

 خود شخصی قهبرخی موارد بنا بر ذوق و سلیچرا در  ؟داشته اندسیاق و عناصر فرهنگی را 

اند؟صرف نظر از ضرورت دهآورروی دستوری حتی و واژگانیقرض و برداریگرته راهبردبه

می توان در  دنیا از جمله به زبان فارسی دهزن یهازبانتاریخی شیعه به کهن متون مهترج

فهمی برداشت نادرست و کج  ترجمه های نادقیق و پیامدهای ناخوشایندرهیافتی تاریخی 

گردانی مخاطب ، رویمتون شیعی نزشت و نادرست جلوه داد یا وان مخاطبهای 

ها در درک مفاهیم نغز متون ارزشمند شیعه و کاربردی نکردن آنزبان از توجه بهفارسی

  خواهد داشت.در پیرازندگی فردی و اجتماعی 
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 مقدّمه

های زنده دنیا پلی است که ادیان و زبانترجمه متون گوناگون دینی و مذهبی به

زند و نقشی بنیادین پیوند می ادیان و مذاهبمذاهب جهان را به هم کیشان و دیگر

از شود.میای که مانع گسست عقیدتی هم کیشان گونهد بهکنددر این پیوند ایفا می

علوم پیشینیان خود را از راه  می بایستویژه شیعیان نه تنها این رو مسلمانان به

بلکه بایستی دستاوردهای دینی، علمی و فرهنگی برگرفته از دانش  ،ترجمه فرا گیرند

اسالمی و میراث معنوی امامان معصوم )ع(، مورخان، بزرگان و دانشمندان 

از دستبرد  ی علمیشاهکارهامواریث نمایند تا این  فرهیخته مسلمان را ثبت و ضبط

 دشمنان در امان بماند.

های تاریخی و کتاب ترجمه از بهینه هاستفاد مطالعات مقدماتی نشان داده است که

ترین راه برای رسیدن به هدف کهن و شاهکارهای دینی پیشینیان بهترین و علمی

روشمند متون کهن شیعه برای اگر ضرورت انجام ترجمه  است. بنابر این

ثمرات و دستاوردهای تبیین شود  حوزوی و دانشگاهی عهاندرکاران و جامدست

دینی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و... این متون نیز هوشمندانه و به بهترین روش، 

مخاطبان جهان منتقل خواهد شد.به

بین، خردگرا م، روشنهایی متعهد به اسالنسل پذیرفتنی است که اغلب پیشینیان ما،

 عهجام یو هویت یدین یهامتوجه اصالت ایشان و اسالفشان، اند و پرهیزگاربوده

و شیعی با توجه  یمعارف، دانش و هنر اسالم یدریا لیکن اندخود شده اسالمی

ها بسته است. از این رو چالش بنیادین آن یروهای موجود بههای ترجمهکاستیبه

گمان هم دین و مذهب خود است؛ بیاصالت جهان، ناآگاهی از مؤمن امروز مردم 

اندیشی مذهبی پس از هم دلی نیاز به هم زبانی نیز دارد. باید بپذیریم یادگیری و 

پررنگ می شود و فراگیری زبان دیگری سخت است. در اینجاست که نقش ترجمه 

ها، سخنان و متون گردد. زیرا وظیفه مترجم آن است که دادهروشن مییت آن اهم
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رسد های گوناگون ترجمه نماید. از این رو به نظر میزباندینی و تاریخی را به

تواند گامی بنیادین برای شناخت بیشتر مذهب تشیّع متون کهن شیعه می هترجم

 باشد.

: وی می نویسالالدکندای مهم اشالالاره مینکتهفیض االسالالالم پیرامون این موضالالوع به

البالغه را خوانده و معنای آن را     ای از کلمات نهج گاهی در بعضالالالی مجالس پاره    »

گفتند اگر علما و رجال دینی ترجمه  شالالالگفت آمده میشالالالنوندگان به ؛کردمبیان می

مام علی  فرمایش  به  های ا فارسالالالی   طوری)ع( را  باشالالالد    که درخور فهم هر  بان  ز

بنابر این بر نگارنده واجب شالد که این    .شالدند مند میهمه از آن بهره ،بودندنوشالته 

 (۷: 13۷9)فیض االسالالالم، « کتاب را به زبان فارسالالی سالاللیس و روان ترجمه نمایم.

شیعه را    کهن متون مههای ترجضرورت براین اساس این مقاله می کوشد تا نقش   

 توضیح دهد و مبانی آن را تشریح نماید. های فارسی و عربیبا تأکید بر زبان

 بیان مسأله

های جامعه بر دیدگاه متوندینی بر تأثیر انکارناپذیر ترجمه  متالهاناندیشمندان و 

نوشتارها، گفتارها و  هتوانند همگمان، جهانیان نمیبی .دارند تأکید ناهمزبان بشری

بگیرند و در زندگی عادی فردی و های دینی و تاریخی را به زبان اصلی فرا آموزه

ها از راه توانند با درک و فهم دقیق و درست آناجتماعی خود به کار ببرند ولی می

 های مبهم در ذهن بشر را پیدا کنند.ها و نکتهترجمه، پاسخ بسیاری از پرسش

دلیل ناآشنایی و اند بهشیعه نخواسته، و یا نتوانسته اندیشمندانبرخی فرهیختگان و

سنگ متون کهن های نهفته در آثار گرانموضوعهای دیگر بهنبودن بر زبانمسلط

و  کولی چون علمی آکادمیصورت گرفته است هایی تالش هرچندببرند. شیعه پی

کیشان را در گریزی حتی در میان همدور از تعصب انجام نشده، نوعی مخاطببه

 است.داشتهپی

شیعه با مختصات و گفتمان نوین از راه ترجمه فرهنگ، تاریخ و تمدن بی تردید 

 کیشان هم حتی اندیشمندان و روشنفکرانتواند حقایق ناب خود را برای همه می
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افزایی بیشتر گرایی و هممه موجب تنها نه صورت این در. سازد روشن آگاه کمتر

هراسیشیعهنویسی و افکنی، خرافهشود بلکه باعث پرهیز از اختالفها فراهم میآن

 گردد.نیز می

 نخستین سوال مطرح و فرضیه آن عبارت است از اینکه:

و کاربردهایی برای مخاطبان امروز خود  دستاوردهاچه  شیعه کهن متونترجمه أ( 

 دارد؟

های این گونه سنگ و پربار علمی و فرهنگی شیعیان ترجمهگران نهپیشیبا توجه به

منتقدان، مترجمان، پژوهشگران  ویژهبه اندرکاراندستهمه  راه شهتواند نقمتون می

های پیش روی خود موانع و چالششبهات، دینی حوزه و دانشگاه باشد تا  متالهانو 

 ها از میان بردارند.را با استناد به آن

 دومین سوال و فرضیه آن نیز عبارت از این است که:

 ی دارد؟ضرورتچه  متونی چنینب( ترجمه 

 انحراف تحریف، تاریخ، طول در شیعه دشمنان ته بنیادینرسد خواسنظر میبه 

ترین دلیل مهم پس است بوده شیعی فکری جریان کشاندن راهه بیبه و مذهبی

 خطرناک بسیار و شوم اراده و خواسته نکردن برآورده متون، اینضرورت ترجمه 

 .است شیعیان فکری دشمنان

 های نادرست متون کهن شیعه چیست؟ترجمهج( پیامدهای 

 و زشت عقیدتی، انحراف نادرست، برداشت شیعی کهن متون نادرستترجمه 

 .داشت خواهدپی در را مقصد زبان گریزیمخاطب وها آن شدنداده جلوه نادرست

 ای کتابخانه مطالعات یهبر پا خواهد شد تالش نظر تنوع زبانی در موضوع ترجمه 

مورد های مطرح شده پیرامون موضوع بررسی و کنکاش نوشتارها و دیدگاهضمن 

پژوهش در د و با روش تحلیلی توصیفی بهندر منابع و مراجع دو زبان بپردازبحث، 

 نائل آید.این زمینه 

 



 

 

 .1400 زمستان -4، شماره 11دوره ، مجله مطالعات اریانی اسالمی

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان امروز شیعه ضرورتی مهم ویژه متون مربوط بهترجمه متون اسالمی به

است. دالیل ضروری بودن این امر آن است که ترجمه چنین متونی اوالً برای 

های اهل سنت و شیعیان پارسی زبان و سپس برای حتی غیر شیعیان )اعم از فرقه

سایر فرق مسلمان( از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهمیت این مطلب در آن است 

های زباناین مطالب بهن در دسترسی پیدا کردن بهزباکه اکثریت مسلمانان غیر عرب

شان مشکالت زبانی یا سواد دینی دارند. از این رو ترجمه این دست از آثار اصلی

های اصلی فکری، تاریخی و اعتقادی شیعه بوده از اهمیت بزرگ که نمایانگر جریان

 (213: 2018روحانی،  باالیی برای آنان برخوردار است. )فخر

ن احیا و گسترش اندیشه و معارف اسالمی شیعه، گسترش مناسبات فرهنگی چنیهم

آراء متضاد و شبهات نسبت به اسالم چنین پاسخ بهبا ملل و ادیان و اقوام دیگر و هم

ها تواند باشد. بجز بحثتر ترجمه و انتشار آثار میو مسلمانان از جمله اهداف جزیی

ها، اصطالحات ادل گزینی دقیق برای واژههای گاه طاقت فرسا برای معو دشواری

و مفاهیم دینی ترجمه ناپذیر که اغلب در گذر زمان دارای تحوالت معنایی فراوان و 

های به کار گرفته شده در ترجمه باید از بندیاند. به همین دلیل جملهشگرفی بوده

شتر هایی که بیاستحکام و زیبایی و نثری فخیم برخوردار باشند زیرا ترجمه

باشند. تمامی موارد تر از تاثیرگذاری مطلوب برخوردار میاللفظی هستند کمتحت

های نگارش این مقاله است.ها و اهمیتذکر شده از ضرورت

بر نقش انکارناپذیر ترجمه در شناساندن ت پژوهش حاضر در این است که یاهم

ید نماید. ضمن اصحاب زبان مقصد تأکمنابع غنی و کم مانند متون کهن شیعه به

 روزبه و پویاییبه نیاز امروز جهان عقیدتی گستره در شیعی شهاینکه گسترش اندی

 درها آن کارگیریبه برای کنونی نسل تا دارد متون این مضامین و مفاهیم کردن

 .شود جذب اجتماعی و فردی زندگی
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 اراده و خواسته نکردن برآورده متون، اینترین دلیل ضرورت ترجمه و اما مهم

و بسیار خطرناک دشمنان فکری شیعه است که هدفشان ریشه کنی و زدودن  شوم

ترجمه متون گهن اهداف حال این سوال پیش می آید که والیت و امامت شیعه است. 

از بین بردن تکلف و تصنع چیست؟ نخستین فرضیه مطرح اینکه کار ترجمه متون 

نکه ترجمه صحیح و بی نقص متون کهن می است.  چنا در ترجمه متون دینی شیعی

یا دستکم  ه بیانجامد؛شیع نسبت بهی عقیدتشبهات احتمالی مطرح شده  تواند به رفع

حد امکان مرتفع نمایند. در ترجمه مشکالت خوانش صحیح رویدادها و مسائل را 

مثال ترجمه برای  یتوجه شود؛ برا خوان تاریخ و مخاطبان کاربرهاهر متن باید به

دیگر، بحث  سوییمخاطبان خاص، کم سواد، کودکان و نوجوانان الزم است. از 

: می گوید، یکارل بارت، متأله پروتستان روزآمدی ترجمه هم بسیار اهمیت دارد.

 «عالمان دین باید در یک دست کتاب مقدس و در دست دیگر روزنامه داشته باشند»

که باید برای بوده ی انکارناپذیر و این در متون دینی واقعیت( 110: 1368)هوردن، 

در هر حال کار  مطرح شودمتون ترجمه و تناسب نیازهای آنان ها و بههمه گروه

ها و اهداف و بایسته های ترجمه متون شیعه این مقاله تشریح ابعاد همین ضرورت

 است. 

  تحقیق نةپیشی

موضوع  با اینپژوهشی ، های هر دو زبانپژوهش در ی نگارندهجووجستبا وجود 

 دینی متون ةترجم ةپژوهشگران دربار ی از شمارانگشت تعدادیافت نشد؛ البته 

  شود.میاشاره  محققچند تألیفات  به  در ادامه اند کهکرده بیانای ارزنده مطالب

 ،مدارک ،اسناد یآورجمع با ،«نهضت ترجمه در جهان اسالم»در مقالة  علی بیگدلی 

در جهان اسالم  را نهضت ترجمه یریگشکل، مختلف یهااز کانون هاهکتب و رسال

به زبان  نیگام ترجمه و تدو نینخستبررسی و به این موضوع اشاره کرده است که 

کتب  ةترجم او به دستوربرداشته شد و  یعباس فهیدر زمان منصور خل ی،عرب

 شهدادی کرد. احمد بنا لیدل نیبه هم زیبغداد را ن یحت یقوله و ب آغاز شد یونانی
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های نوین علمی ترجمة دربارة روش ،«متون دینی ةمعیارهای ترجم» نیز در مقالة

 متون مقدس، راهکارهایی  ارائه کرده است.

 ،فارسی از آغاز تا عصرصفوی تاریخ ترجمه از عربی بهدر کتاب  آذرتاش آذرنوش

قرآن کریم از آغاز  یهاى فارسترجمه ی، به ویژهعربى به فارستاریخ ترجمه از به 

نثر عربى،  تیفیابتدا به بررسى ک وى .خته استپرداتا عصر پادشاهان صفوى 

 قرآن نخستین نثر بر این باور بوده کهویژه سادگى ساختار نحوى آن پرداخته و به

یا  و، به زبان الیاهو خواه شف یخواه کتبال  و نخستین اثرى است که از همان آغاز

 ةتفسیر و ترجم رةاز آن گفتارى دربا پس شده است.ترجمه  یهاى فارسزبان

 ةاین کتاب ترجمکند که و ابراز می بیان کرده تفسیر طبرى ةترجمرسمى معروف به 

. اثر دیگر دربارة نیست، بلکه کتابى مستقل است تفسیر طبرىکتاب موسوم به 

جستارهای علمی و پژوهشی در  ،یادگارنامه فیض االسالم موضوع این مقاله، کتاب

 ی، مقاالتاین کتاب بخش نخستاست.  محمد نوریتألیف  باب ترجمانی متون مقدس

االسالم ضیو آثار ف یزندگ ةدربار قرآن انو مترجم ینیدة برجست یهاتیاز شخص

متون  ةترجم یو کاربرد یجوانب نظر نییبه تب گریبخش ددارد و  بر در یاصفهان

 یافته است. آن اختصاص  یخیو تار ییمعنا ،یالزامات زبان زیمقدس و ن

بررسی و  به، توصیفی الای و با روش تحلیلیکتابخانه یة مطالعاتبر پا در این مقاله

در منابع و مراجع دو  ،موضوع ه دربارةحوهای مطرکنکاش نوشتارها و دیدگاه

 پرداخته شده است.زبان 

 متون  ةتحول تاریخی ترجم

های تاریخی و علمی علل و زمینه متون دینی، توجه به ةترجم در بحث تحول تاریخیِ

خاص و  ةانگیزبا مترجمان متون دینی  ةامری بایسته است. حقیقت این است که هم

های فردی مترجمان را باید از اند. البته انگیزهاین امر پرداخته تحریک عواملی به به

عمومی را باید در متون تاریخی،  لعل امادست آورد، به هاآن ةها و زندگینامنوشته
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جو کرد. در این عرصه، مشروعیت ترجمه از نظرگاه فقهی واجتماعی و مذهبی جست

 آید.به شمار میو حقوقی، نخستین عامل 

متون ة ، با ترجمقمریهجری چهارم ةهای کالمی تا سدی و نگرشههای فقذهنیت

و این امر را نوعی دخل و تصرف در نصوص  ندینی و قرآن و روایات مخالف بودد

شمردند. ضرورت انطباق و میبرو موجب وهن قرآن و روایات  الهی و مقدس

 فارسی نسبت بهزبان  پیشینة تاریخیی زبان دین با زبان مردم و نیز سازهمسان

یل مشروعیت ترجمه قلمداد دال وحی اززبان  عربی و تکلم پیامبران سلف بهزبان 

، بعدها نیز یافتمتون دینی رواج فراوان  ةترجم دوره،از این  با اینکه پس. شده است

ها و تفسیرهایی کثرت ترجمه کردند. با این حال،میبا این امر مخالفت   ایعده

فارسی، مشروعیت، نیاز و ضرورت فرهنگی موضوع در هزار  ةمشتمل بر ترجم

 .دهدمی نشانرا ه سال گذشت

آید. بر این وجود می های مبدأ و مقصد بهشدن و تقریب زبان افقترجمه پس از هم

زیرا تقریب بین دو  ،آسانی صورت گرفت فارسی به متون عربی به ةاساس، ترجم

ة فرهنگ در جریان نهضت ترجمه اتفاق افتاده بود. تعریب متون فارسی در دور

فارسی بود و این دو فرهنگ  ز کار مترجمان متون عربی بهسازمینه ،نهضت ترجمه

  .کرد یکدیگر بسیار نزدیک را به

پژوهی متون دینی، رونق مباحث قرآن و حدیث ةترجم عوامل مهم رویکرد بهدیگر از 

های روایی رونق نداشت، چنین در میان ایرانیان است. اگر علوم قرآنی و دانش

عنوان بستری که ترجمه در آن پا  البته رونق فرهنگی به مد.آهایی پدید نمیترجمه

 (. 302: 1386)ربانی،  نیستجدا کند، از خواست عمومی مردم گیرد و رشد میمی

های دینی ردن آموزشکعلت دیگر، استفاده از ابزار ترجمه برای تعمیم و عمومی

واقع، گسترش در . شدهها محسوب میروشهمین های قرآن یکی از ترجمه که است

 . علت غایی ترجمه و رونق فرهنگی، علت فاعلی آن بوده است ،های اسالمیآموزه
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یا و، درآمد تجدید حیات فرهنگ ایرانی پیش    ادبیات فارسالالالی و توجه به  رویکرد به

زبان فارسالالالی اسالالالت. البته اگر      به  عربی متون ةترجم  اهتمام به   ةبسالالالتر و زمین 

فرهنگ مبدأ آگاهی نداشالالته باشالالند و اگر نتوانند آن  مطاوی و محتوای  مترجمان به

آنان مختل و    ةمحتوا را با اصالالالطالحات و ترکیبات مناسالالالب منعکس کنند، ترجم        

 (.34: 1382)حسینی،  ناکارآمد خواهد بود

 شیعه کهن متون ةجایگاه ترجم

نشین های مسلمانقلمرو تمامیبا ظهور اسالم، زبان عربی زبان تمدن شد و بر 

 ،خود داشتة ی که در جوهریهافرهنگ پارسی با قابلیت ،سیطره یافت. با وجود این

آن فرهنگ  های خود را بهو قابلیت فعال ماندانزوا نرفت و در درون فرهنگ عربی  به

و با امکانات و استعدادهای خود  ندرفتفروگ عرب فرهنعمق  منتقل کرد. ایرانیان به

 .خود آوردند ردمم ه میانآن فرهنگ را ارتقا بخشیدند. سپس آن فرهنگ را ب

هم در بسط و رشد فرهنگ  ،پارسی بنابراین، ایرانیان با تعریب متون علمی به

فرهنگ فارسی نقش داشتند. یکی از  اسالمی و هم در صدور فرهنگ اسالمی به

عنوان یک متون بود. نتیجه اینکه ترجمه به ةفرهنگ اسالمی، ترجم های ورود بهراه

 ،ثالًآید، موجود می های مبدأ و مقصد بهافق شدن و تقریب زبانفعالیت، پس از هم

 بینارتباط نزدیک  نبودن ،علت مهم آن شود کهنمیفارسی ترجمه متون بربری به

راحتی انجام  فارسی به متون عربی به ةفرهنگ فارسی و بربری است. اما ترجم

هر حال ، زیرا تقریب بین دو فرهنگ در جریان نهضت ترجمه اتفاق افتاده بود. بهشد

ساز کار مترجمان متون عربی زمینه ،نهضت ترجمه ةتعریب متون فارسی در دور

)فرخی اصل، یکدیگر بسیار نزدیک کرد فارسی بود، زیرا این دو فرهنگ را به به

1396 :108). 

سختی گره و امروز ما با متون کهن شیعه به اسالمی ةتاریخ دینی و فرهنگی جامع

که اهمیت و جایگاه این متون را  پذیرفته استپیوند خورده، و بسیار از آن تأثیر 

 فارسی به اسالمی متون ةترجم»ین نکته نیز اشاره کرد که ه اباید بدهد. نشان می
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. البته در نهضت ترجمه، یافت تحقق ترجمه نهضت دورة از پس اریخیت نظر از

با توجه . (114ال 5: 1998 ،)رمضان« عربی ترجمه شد بسیاری از متون فارسی به

 و سنگگران ینةاز پیش، در سراسر دنیا زبانفارسی شیعیان ةجامع امروزهاینکه  به

 است الزم بنابراین دارند، آگاهیکمتر  خود فرهنگی و تاریخی دینی، پربار

 برای راهکار بهترین شود. شناساندهآنها  به بهینه و درست پیشینیان شاهکارهای

حقیقت »زیرا  ،آکادمیک و استاندارد از آن آثار است ،های علمیترجمه ارائة مهم، این

 به عواملی تحریک به و خاص انگیزة سر از دینی متون مترجمان ةاین است که هم

 مهها و زندگیناهای فردی مترجمان را باید از نوشتهانگیزه البتهاند. پرداخته امر این

های عمومی را باید در متون تاریخی، اجتماعی و مذهبی علت ولی آورد، دستبه آنان

جو کرد. در این عرصه، مشروعیت ترجمه از نظرگاه فقهی و حقوقی، وجست

  .(1: 1391، )نوری« شودنخستین عامل ارزیابی می

کند و های متون تاریخی با مخاطبان ارتباط برقرار نمیدانیم بیشتر ترجمهنیک می

د. بسیار جالب شواز مفاهیم ناب متون تاریخی موجب می را دوری و گریز آنها

دهد که مخاطبان فارسی زبان های میدانی نویسنده نشان میبررسی که است بدانیم

 که رسدنظر می های کنونی متون کهن شیعه ناخوشنودند. از این رو بهاز ترجمه

 ،متون تاریخی ها ناموفّق بوده و شکست خورده است.ترجمه ،دست کم تا امروز

های متون وند. ترجمهشغیرروشمند و نادرست ترجمه می و برنامهبی و زدهشتاب

بیشتر مترجمان از علم ترجمه ناآگاه و در این  دهد کهنشان می شیعی پیش روی ما

اند که چگونه و چه رسد گاهی مترجمان نیز نفهمیدهنظر می. لذا بهاندهتجربحوزه بی

ه ک گویی و از روی تعصب نیستگزافهدر صورتی که  .کنندچیزی را ترجمه می

بهایی برای جهان اسالم، بلکه برای ریخی شیعه نه تنها میراث گرانبگوییم متون تا

چنان زیبا، دلنشین و نغز است که هر مخاطبی ال حتی نامسلمان است.  جهانیان ةهم

 .(65تا: )ابن ندیم، بی کندیم خود ةال را شیفت
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 شیعه کهن متون ةهای ترجمضرورت

متون کهن شیعه  ةبر اهمیت و ضرورت ترجم ،مندان دینیهنظران و اندیشصاحب

گفته شود بهتر است که این متون  کهاست  انگاریوحدت نظر دارند. بنابراین ساده

توانند زبان و ادبیات ل گوناگون، همگان نمییدالزیرا به ،همان زبان اصلی باشدبه

ف مشرّ اسالممردم کشورهای ایران و روم که به» نامادری خود را آموزش ببینند.

شدند، مشکالتی در فهم آیات قرآن و احادیث معصومان داشتند. این مشکالت ناشی 

تا: )زرقانی، بی« عنوان زبان قرآن و حدیث بود.از عدم آشنایی با زبان عربی به

2/55) 

 از خود تاریخی و علمی درخشان پیشینة با اینکه برای جهان، زبان فارسی ةجامع

، علم و ادب آنها بهینه فرهنگ از کند و  پیشگیری گریزیمخاطب  خطرناک پیامد

 بدین تا شود، آشنا خود عقیدتی کهن ة متونهای ترجمباید با ضرورت ،سود جوید

 دینی و علمی شاهکارهای با را آیندگان و کند ریزیبرنامه را راهی نقشة وسیله،

گسترش فتوحات و الحاق بالد » .کند آشنا وافی و کافی و به طورمستند شیعیان

متونی  قلمرو اسالمی و نیازهای فرهنگی ایرانیان به عجم از جمله سرزمین پارس به

 ةزبان فارسی، ترجم منابع دینی بهمتناسب با فرهنگ ملی خودشان و احتیاج به

  (114ال  112: 1998)رمضان، « ناپذیر ساخته بود.متون را اجتناب

و  اندهای متون مقدس، دینی و مذهبیمردم جهان، مخاطبان کتابگمان بیشتر بی

 چنین سوی به راآنها  معنوی تشنگی و جوییحقیقت یةصد البته انگیزه و روح

اندیشان دینی و مذهبی و موجب تحکیم باورمداری در میان هم هکشاند هاییکتاب

ا و تفسیرهای فارسی هترجمه»؛ آنچنان که در گذشته نیز چنین بوده است. شده است

« آمد.کار میدر فرآیند تعلیم همکیشان، اثبات عقاید و ترویج اعتقادات شیعی به

آسانی دیگر ها بهاین کتاب ةترجمکه طبیعی است  ( بنابراین2/254: 13۷2)صفا، 

آنها  ةمردم سر و کار دارد. پس بناگزیر ترجم ةزیرا با باور و عقید ،متون نیست

 ای نیاز دارد.های تخصصی و حرفهوهشپژ و مطالعاتبه
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کهن شیعه برای گسترش فرهنگ و دین مبین  متون ةبنابراین اگر بپذیریم ترجم

نظر گوش جهانیان ضروری به فرهنگ و عدالت شیعه بهنوای اسالم و رساندن 

گونه متون، علمی و استاندارد نة ایباید این را نیز بپذیریم که بایستی ترجم ،رسدمی

خواهد داشت. بدترین پیامدهای ناخوشایندی در پی، در غیر این صورت، دشوانجام 

درک مفاهیم نغز متون کهن  زبان از توجه بهگردانی مخاطب فارسیاثر آن، روی

نظر به. دگی فردی و اجتماعی خود استارزشمند شیعه و کاربردی کردن آنها در زن

اند تا تالش خود را کرده ةهم ،های تاریخی شیعهمترجمان کتابکه رسد می

اشاره  اًدالیلی که بعدبه کنند، امامخاطب خود ارائه  هایی درخور و ارزشمند بهترجمه

گسترده، پیشرفت ارتباطات مجازی و نیاز  اند با توجه بهنتوانسته ،خواهد شد

معیارها و موازین گاهی  ،پیش ببرند. در نتیجه های خود را روشمند بهترجمه

 ساختارها نادیده گرفته شده است.

که بوده زیرا تنها راهی  ،وردهای بسیاری داشته استادست متون، گونه این ةترجم

 ةترجمشود. بنابراین آن نگریسته میو مانند کلید به انجامدمیگرایی جهانی هم به

 ،ای و هیچ متنی در هیچ زمانیهیچ جامعه. است انکارناپذیر ضرورتی تاریخی متون

است. صادق ا نیز این امر منیاز نیست. در مورد جامعه از نهضت ترجمه بی

 الزم را ببرند. ةهای این متون باید از آنها سیراب شوند و بهرجویندگان چشمه

از دیرباز  .بر کسی پوشیده نیست هامروز ،متون تاریخی ةاهمیت و ضرورت ترجم

های نامه .گرفته استقرار می مورد توجه پیشوایان و بزرگان دینیهم ترجمة متون 

پادشاهان  گرفته است، بههای قرآن کریم را نیز در برمیپیامبر که برخی آیه

 قوقس حاکم مصر، هرقل امپراطورکشورهای دیگر از جمله نجاشی، پادشاه حبشه، مُ

شده های آن بالد ترجمه میزبانروم و کسری شاه ایران توسط سفیران پیامبر به

همان  بنابراین اگر گفته شود بهتر است این متون به. (199: 1410سعد،  است )ابن

 شود.زیرا دچار افت و خیز می انگاری است،ساده ،عربی باشد ،زبان اصلی یعنی

نه تنها نافهمی آنها را برای همگان  ،ین حوزهاصطالحات ا چندگانگی معارف و معانی
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 غیر دةبری مستقیم خواننزند. پس بهرهبلکه دوچندان آسیب می ،کندآسان نمی

تفاسیر  ها نیز بهزبانگاهی خود عرب ،دلیل یادشده حتی به .تنیس ممکن زبان،عرب

 کنند.عربی مراجعه می

 اندبیگانه دوم زبان با جهان،بیشتر اقشار مردم در همه  الًکه اصو الزم به ذکر است

زبانان کشورهای از این گذشته، عالوه بر ایرانیان، فارسی(53: 13۷0)نجفی، 

آیا بهتر نیست  . پساندتاریخی متون فراگیری نةتش ،افغانستان، تاجیکستان و غیره

رسد نظر می وزه بهاین ح به با نگاهی. نگاه ما فرا ملی باشد تا ملی و قومی

ناچیز است و  ،این متون محتوایدر برابر بزرگی و  اما شده، هایی انجام تالش

 (،ها بازاریابی فکریامروزی تةگف به) برای جذب مخاطب درخور و شایسته نیست.

 شناسی و نیازسنجی شود.مخاطب  ،های علمی ال آکادمیکباید با مطالعه و پژوهش

یکدیگر نقش  های جهان بهها و تمدنکردن فرهنگپذیرفتیم که ترجمه، در نزدیکاگر 

نظیر های بیسنگ و ویژگیهای گرانهای معنوی، پیامارزش با توجه به ،مهمی دارد

تواند برای مسلمانان و حتی آنها نیز می ةترجم که متون تاریخی شیعه، باید بپذیریم

اگر پذیرفتیم  .داشته باشدای نده و سازندهرزا نقش معنوی بسیار ،غیرمسلمانان

 شیعه برای گسترش فرهنگ و دین مبین اسالم ضروری به تاریخی متون ةترجم

 شود،ای علمی و استاندارد انجام ناین را هم باید بپذیریم که اگر ترجمه ،رسدنظر می

درک  هگردانی مخاطب از توجه بخواهد داشت. رویپیامدهای ناخوشایندی در پی

در ادامه برای  ، بدترین اثر آن است.آنمتون تاریخی و کاربردی کردن مفاهیم نغز 

 هایی اشاره می شود.نشان دادن ضرورت ترجمة درست علمی و آکادمیک، به نمونه

ال یقوم التنظیم الکامل للشیعة، وعلى رأسهم اإلمام ونوابه، بمثابة ». نمونة ترجمه: 1

حالة من السریة التامة بطبیعة الحال. فالحکومة تخشى خطر  دولة داخل دولة، إال فی

(، ولکن الشیعة 2الشیعة وتستعمل جهازا واسعا من المخابرات. )الدرجات الرافعة: 

أنفسهم کانوا یلتزمون الحذر فی دعوتهم، ومع ذلک لم تکن هناک مؤسسة واحدة لم 

شبکه  =  ، الفصل العاشر(«ةغیر مرقم»المؤمنین تتسرب إلیها الخالیا الشیعیة )مجالس
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حکومت موازی یا  ةمنزلبانش ال بهیو نهاد کامل شیعه ال و در صدر آنها امام و نا

بعضی کارها  که به هر حال گاهی ضرورت داشت ، اماحکومت در حکومت نبود

 ةدولت از خطر شیعه ترسیده و سیستم گسترد ،محرمانه انجام شود. در نتیجهالً کام

اما خود شیعیان، محتاط و دوراندیش بودند.  ،جاسوسی از آنها را به کار گرفت

، جواد علی)« های شیعه در آن رخنه نکرده باشندنهادی نبود که گروه، این باوجود

1400 :23).  

یفة األول بعد النبی. و طالب عند الشیعة هو الخلأبیبنیعتبر علی». نمونة ترجمه: 2

م( لم  680ه حوالی 61بعده یأتی ابنه الحسن. وبعد مقتل أخیه وخلفته الحسین )سنة 

یعد أعقاب اإلمام الثالث، الذین یعترف بهم الشیعة االثنا عشریة کأئمة، یقومون بالعمل 

ریا السیاسی، وإنما بایعوا الخلیفة. کان االثنا عشریة یؤکدون طبعا أن هذا یحدث ظاه

فقط وأنهم لم یتنازلوا أبدا عن حقهم فی الحکم. وقد نصح محمد الباقر، اإلمام الخامس، 

-. )ضحىأخاه زیدا أن یتخلى عن مشاریعه االنقالبیة وأن یکون سلبیا فی سلوکه

طالب، از دید شیعیان نخستین جانشین پس از پیامبر بن أبی( = علی3/35۷اإلسالم: 

ن مجتبی و پس از شهادت ایشان، امام حسین )سال است. سپس فرزندش امام حس

م(، جانشینان بعدی محمد )ص( هستند. آنگاه نوادگان امام حسین 680هال، حدود 61

شناسند  که کار عنوان امامانی میها را بهامامی همیشه آنرا که شیعیان دوازده

کنند تأکید میامامی سیاسی انجام داده و فقط با خلیفه بیعت کردند. شیعیان دوازده

که این موضوع فقط صوری بوده و هرگز امامان از حق خود در حکمرانی کوتاه 

های کند از طرحاند. در این میان امام باقر به برادرش زید سفارش مینیامده

 «گونه داشته باشد.برداشته و فقط نسبت به حکومت رفتاری منفیاش دستکودتایی

 (60: 1400، جواد علی)

اشاره کرد که الطالبیین مقاتلهای کتاب ای از ترجمهتوان به نمونهمیهمچنین 

فلما صرنا اهل بیت محمد »شود: کژتابی دارد. البته به سبک درست ترجمه اشاره می

ولیائه إلى محاجتهم وطلب النصف منهم باعدونا واستولوا باالجتماع على ظلمنا أو
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مترجمی این متن را چنین ترجمه  (۷۷: 1428اصفهانی، ) = والعنت منهم لناومراغمتنا 

 یشاوندیمسند محمد را از چنگ عرب بنام رحامت و قرابت و خو شیقر»کرده است: 

ارحام و اقارب او بودند سخن از  نیترکینزدکه خاندان محمد  یوقت یبدر آورد ول

 ریهم زنجآوردند پاسخ به لجاج و عناد دادند و دست بدست  انیرحامت و قرابت بم

هایی خود رسد چنین ترجمهبه نظر می« ندکرده بر ستم و ارغام ما عهد اتفاق بست

رو، این ترجمة  کند. از ایننیاز به ترجمه دارند، زیرا با مخاطب ارتباط برقرار نمی

 میداشت ازین شیقر ةلیآن گاه که ما خاندان رسول خدا )ص( به قب شود:پیشنهاد می

دند و دست کرما را از خود دور  ،باشندبرخورد منصفانه داشته  میو از آنها خواست

خود با ما را آشکار  یکردند و دشمن یو ستمگر ندبه ما زور گفت گریکدیدر دست 

 د.کردن

 متون ةشود که ترجمروشن می های بررسی شده،و نمونه آنچه گذشتبا توجه به

های جبران ناپذیر دو زیان ، چرا کهناپذیر استامری ضروری و اجتناب شیعه کهن

بهای خود را از دست ارزش و اعتبار گران ونآن مت . همای خواهد داشتسویه

 . انجامدمیگریزی مخاطب زبان مقصد دین هم بهدهد و می

 متون کهن شیعه نکردن های ترجمهچالش

گیری نهضت ترجمه، در تعالیم و معارف اسالمی و قرآنی نهفته شکل ینةشک زمبی

 اولین و به کندآغاز میی را هنگامی که انسان، از راه تاریخ و کتاب سفربوده است.

نگرد که در مسجدها، ، مینهدپا میصفوف مسلمانان  بهرود و های هجری میسال

در  گو مطرح بوده است.وهای جنگ همواره بحث و گفتبازارها و حتی در میدان

ها و تراجم اواخر عهد در تذکره» :بوده است برجستهنقش ایرانیان نیز  ،این میان

های بلندی از شاعران و ادیبان پارسی صفوی فهرست ةتیموری و اوایل دور

مدارج عالی ادب در میان پادشاهان کم نبودند که به( »4/124: 13۷2)صفا، « .بینیممی

 (13۷ال 136)همان: « ای دارد.دست یافته بودند. شاه اسماعیل صفوی اشعار پرمایه
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ترین شاخص از شیعیان، میان در شانامامت بةیت پیامبر )ص(، گذشته از جناهل ب

ثیر آنان را در شکل أتوان تو نمی آیندمیشمار رهبران فکری و دینی مسلمانان به

گذاران بسیاری از علوم گیری نهضت ترجمه نادیده گرفت. در حقیقت آنان از پایه

 نادیده ترجمهکمان و سیاستمداران را در نباید نقش خلفا، حا همچنین اسالمی بودند.

هایی بودند که منصور و مأمون عباسی از جمله خلیفه»گوید: بن ندیم میا. گرفت

گردآوری منابع از اطراف و اکناف جهان نهضت ترجمه مدیون آنهاست؛ زیرا آنان به

یا  .(304تا: ی)ابن ندیم، ب« تعریب آنها دستور دادندلحکمه و بهابیت و آوردن آنها به

عنوان مذهب رسمی پذیرفته شد و توسط حکومت در قلمرو آل بویه، شیعه به»

 های دینی بهشد. اینان در صدد تثبیت فرهنگ پارسی البته با مشخصهترویج می

اند یا بزرگان دینی بوده. (83ال ۷8: 13۷5)کرمر، « عنوان جانشین فرهنگ حاکم بودند

 همین لةفرج اصفهانی از جمالابو .اندن خود پیروی نکردهکه از اندیشه و باور نیاکا

راستین ای بر خالف نیاکانش شیعه ،از خاندان اموی بود که بود. او منداناندیشه

آورد.  پدید ادب و علم ةزمین در انقالبی خود بةنوبهش، بود و با پیروی از پیشوایان

 شیعی آثار ةتواند با تألیف و ترجممی شیعیان دینی و علمی جامعة امروزه آیا اما

 د؟!یر بگذارتأث ادیان و مذاهب دیگر بر

اهداف و  به ،ویژه برخی مترجمان دانشمندان عصر ما به که باید اعتراف کرد

های اند. البته نباید چالشعلمی و دینی واالی متون کهن شیعه کمتر اندیشیده محتوای

رعایت ای که برخی مترجمان خود را ملزم بهگونهپیش روی آنها را نادیده گرفت. به

های این گونه متون ندانسته، و بیشتر بر برابری ترجمهبخشی بهداری و کیفیتامانت

 شیعی ةبدین سبب پیامدهای ناخوشایندی برای جامعاند. کردهمعنایی متون تأکید 

 د:شومی اشارهآنها  از برخی به که دارد و داشته

عالوه  .همیشگی دشمنان شیعه بوده است ةتوطئ ،تحریف در متون و مصادر کهن أ(

 باور و عقیده که کرد اشاره بنیادین تةین نکه اباید ب ،های مترجمبر شرایط و ویژگی
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ر ترجمه خواهد گذاشت و مانع از دثیر شگرفی أت ،تاریخی شیعه نمت به مترجم

انحراف و برداشت نادرست از مذهب شیعه خواهد شد.

فارسی  این متون باید به رو،از این  .زبان عربی است ب( بیشتر متون کهن شیعه به

. است بوده عرب غیر ةالبته این مشکل پیش از این نیز گریبانگیر جامع .ترجمه شود

ف شدند، در فهم آیات قرآن و اسالم مشرّ مردم کشورهای ایران و روم که به»

آشنایی با زبان عربی نا احادیث معصومان مشکالتی داشتند. این مشکالت ناشی از

 (2۷: 1362)حلبی، « .عنوان زبان قرآن و حدیث بود به

 ،تواند از دنیای مجازی استفاده کندراحتی میکه به جدید نسلتر اینکه مهم ةلئج( مس

تمام که کند همین خاطر سعی میبه شده است، زدگی دچارنوعی حالت ذوق به

ها و دست آورد، در حالی که سایت اطالعات خود را از طریق دنیای مجازی به

منتقل کند. موضوع استفاده از فضای  تواند اطالعات سطحی رااینترنت تنها می

ما شیعیان باید با  ،از این رو .کتاب، کمتر خریده شود کهمجازی باعث شده 

و اگر زبان اصلی پردازیم میراث پیشنیان خود ب به انهشناسجذاب و زیبا یرویکرد

 ها سود جوییم.عنوان پل ارتباطی میان ملت از زبان ترجمه به ،دانیمرا نمی

کتاب باید جذاب باشد و نیاز مخاطب را برآورده کند. بسیاری از  ةمطالب ترجمد( 

کتاب  امروزی، ةزیرا در جامع ،کنندخریدن را ترک می خواندن و کتاب مردم کتاب

در حال خارج  تقریباً ،عنوان یک وسیله برای ارتقای سطح دانش، آگاهی و علم به

دنیای مجازی  ازضر معلومات جامعه شدن از زندگی نسل جدید است. در حال حا

پس بهتر است  است. عمق ندارد و اطالعات سطحی که معموالً آیدبه دست می

 ة علمیجامع های مرجع و ناب کهن خود را دریابیم و با نقد و بررسی آنها بهکتاب

 دهیم. آموزش را ژرفانگری کشور

چاپ دیجیتال از غرب آمده هال( باید بپذیریم در حالی که اینترنت، فضای مجازی و 

که همین دلیل است کنند و بهها هنوز بر ارزش کتاب تأکید میاما خود غربی ،است
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نگارش  به ،علمی و آکادمیک محیطزیرا آنها در  ،باالیی دارد شمارگانهایشان کتاب

 خبرند.ویژه مسلمانان از آن بی چیزی که شرق به ؛و نقد معتقدند

زبان اصلی  مندرجات کتاب را بهکه آید ندگان درصدد برمیو( کمتر کسی از خوان

 کار این لةزیرا کسی حوص ،پیگیری کند و آنها را با منابع تاریخ اسالم تطبیق دهد

از تحریف  ،های تاریخی شیعه خوب ترجمه شده باشندبنابر این اگر کتاب .ندارد را

  شود.تاریخ و مستندات اسالمی جلوگیری می

ها از گذشته تاریخی خود را در انسان آشنایی شیعه، تاریخی متون ةز( ترجم

دارد.پی

بازنگری و بازبینی شود تا  ،متون شیعه گونه این ةترجم ح( البته در این میان باید

زیرا بدون  شود،ن نقاط قوت و ضعف آنها برای تبیین ارزش و اعتبارشان روش

  اثبات را شانتاریخینها استناد و ارزش ه آتوان بشناخت دقیق و درست آنها نمی

 .کرد

 شیعه کهن متون ةترجم راهکارهای

این گونه متون  ةاهمیت ترجمبر  ،شده و غیرتخصصیهای ناروشمند، تحریفترجمه

 علمی و فکری دینی، مهم هایزهحو هاندرکاران توجه بیشتری بدست افزاید تامی

 :باشند داشته

یت والبه بسیاری قةویژه شیعیان امام علی )ع(، عشق و عالتردید مسلمانان بهبی أ(

 خاندان ابوطالب بدانند ةهر چه بیشتر از گذشت تمایل دارند کهو امامت دارند. آنها 

د. پس چه بهتر که کننبتوانند حقانیت و مظلومیتشان را در روزگار کنونی اثبات  تا

البته  بازشناسی کنند.کسوتان تاریخ و فرهنگ خود برگشته و دوباره آنها را پیشبه

سنگ را ترجمه و، یا تألیف در این زمینه آثاری گران ،بزرگان پیشین علم و دین

ای از دانشمندان نامی زمان شاه طهماسب وارهحسن زبنفخرالدین علی» .اندهکرد

فارسی تألیف هایی بهاول و یکی از نخستین کسانی است که در زمینه شیعه کتاب
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تا: )تهرانی، بی« رود.شمار میکرده، و یکی از پرکارترین دانشمندان زمان خود به

4/90) 

های حرافهای نادرست و انگمان راهکار حل مشکالت موجود در برداشتبی ب(

ا زبان فارسی است. در نتیجه بروشمند و آکادمیک آنها به ةمتون کهن شیعه، ترجم

شود و زبان و ادبیات فارسی فرهنگ دینی در راه درست خود تقویت می ،ین روشا

 گیرد.ای مینیز جان تازه

دانیم راه یافته است. ما میهای متون تاریخی شیعه بعضی اشتباهات ترجمهدر ج( 

 گذاردمیر ترجمه دثیر شگرفی أت ،متن تاریخی شیعهدربارة عقیده و باور مترجم  که

لذا این موضوع  شود.میو مانع از انحراف و برداشت نادرست از مذهب شیعه 

کارهای کهن تاریخ شیعه شاه ةترجم طلبد که شیعیان همت کرده و خود بهمی

 تهدر این میان نباید از این نک .بمانند امان دره بپردازند تا از گزند دشمنان دیرین

متناسب با ساختار ذهنی و زبانی  ةهر ربع قرن یک ترجم» که ماند دور بنیادین

« نیازهای فرهنگی دینداران و قرآن پژوهان است مردم آن دوره، پاسخی شایسته به

.(9: 1382)کوشا، 

ین ه اب ،ی علمیه و دانشگاههادانشمندان علوم دینی در حوزهکه رسد نظر می د( به

گسترده  ةپژوهان جهانی با مراجعکنند و حتی دینبسیار مراجعه می هاگونه کتاب

 اندترجمه نشده همتون، بایسته و شایست یابند، اماهای خود را میآنها، پاسخ شبهه به

های ترجمهکه . از این رو، ضرورت دارد اندشدهیا گاهی گنگ و مبهم ترجمه  ،و

های تاریخی شیعه واکاوی شود تا مخاطبان از چگونگی آن آگاهی یابند و کتاب

مقدس اردبیلی »مانند اینکه . کنندبتوانند نیازهای فکری و تاریخی خود را برطرف 

 موجب شد که چند هازبانعربی نوشت. نیاز فارسیبه البیان هزبدکتابی با عنوان 

 .(106تا: )دزفولیان، بی« فارسی ترجمه شود سال بعد این اثر به

راهی برای کنکاش در  ،هاهال( پژوهشگر انتظار دارد با نقد و بررسی این گونه کتاب

 یلدالبه الها ترجمهکه رسد نظر میزیرا به بیابد،های مرجع های کتابترجمه
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 تربه یهاشاید با این کار، ترجمه .گیردمورد استقبال مخاطبان قرار نمی الونگوناگ

اگر  ،در این میان د.شوخوانندگان متون تاریخی کهن شیعه ارائه به تریروزو به

 ،ساختارهای علم ترجمه مورد نقد قرار نگیردها علمی و روشمند و با توجه بهترجمه

که موجب بد  متون خواهد بودی عقیدتی تحریف معنایی و حت آن، ترین پیامدمهم

گردانی گریز و روی. همچنین شودآنان میشدن  مداران و منحرفدادن شیعهجلوه

 خواهد گران و سخت شیعی ةدارد که برای جامعویژه جوانان را در پیمخاطبان به

 .بود

گویای این موضوع  ،های اخیر در سراسر جهانو( گسترش مذهب شیعه در سال

توان ضمن مراقبت معنوی از می شیعه تاریخی شاهکارهای ةکه با ترجماست 

 د.کرشیعیان ناب، برخی دیگر را جذب این مذهب متعالی 

خواهد که با نقد و بررسی می حوزویان و دانشگاهیان از امروزی ةز( جامع

ویژه شیعیان را پرفروغ مسلمانان به ةشاهکارهای دینی و تاریخی خود، گذشت

گویند آثار توهّم امروزی غربیان پاسخ دهند که می د تا بهنجهانیان نشان بدهبه

اسالمی خاورشناسان غربی مستندتر از دانشمندان مسلمان شرقی است. در این 

 همة انحطاط و فساد نبود، عرب لغت دانش ةهای ایرانیان در زمیناگر تالش» میان 

 .(1148: 1359)ابن خلدون، « بود گرفته فرا را عرب ادبیات ةپیکر

 مقدس کهن متون ةنکاتی در باب ترجم

طرح معنوان دیدگاه ذیل چند نکته مهم و بنیادین  ،متون مقدس ةدر مبحث ترجم

 شودمی

 شناختیدیدگاه سبک. ۱

دست آوردن و مشخص کردن برای به ،مترجم متون دینی در آغاز هر ترجمه

درست است.  ةنخستین قدم برای هر ترجمچگونگی سبک هر متن باید بکوشد و این 

بخشی از قرآن کریم، احادیث، یا  الً،خواهیم متنی را ترجمه کنیم، مثوقتی می

زبان فارسی برگردانیم، الزم است پیش از هر چیز سبک آن احتجاجات دینی را به
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سبک متن  که پرسش اساسی این است کنیممتن را بشناسیم و عناصر آن را تحلیل 

-متن وجود دارد: افقچیست و معلول یا فرآورده کدام عوامل است؟ سه رهیافت به

 باید سبک متن را مشخص کرد ،ذره بینی. با لحاظ این سه رهیافت و دوربینی ،بینی

 وجود دارد به قرار زیر در مبحث دیدگاه سبک شناختی چند نکته اساسی

 نثر معیار. ۱ـ۱

کار مترجم را دشوار  قضیه، آگاهی پدید آمده است و ایندر دوران معاصر، زبان

 در ترجمه، آگاهی به. نمادهاستها و کند. زبان، خود دستگاه نشانهاما زیبا می

ها در چینش فرهنگی و نمادها و خبرگی در کاربرد آنها الزم است. شنیدن واژه

 ،بایسته است. ترجمهو اصطالحات  بندواژه، جمله، عبارت،  نیز حساسیت بهزمانی و 

)جانسون  «خواندن، فرهنگ است»: گویدمیمتیو آرنولد زبانی است.  ای گذارگونه

نیز نثر یابیم که امروز فرهنگی توجه کنیم، درمی این بعد اگر به(. 12۷: 13۷8لزلی، 

متن قدسی  ةکار ترجمنثر چرب و انشانویسی به و نیز آکنده از حشو و مرده

 آیدنمی

 چهار رهیافت. ۲ـ۱

متن مقدس و  ةترجمهای گوناگون بهدیگر در دیدگاه سبک شناختی، رهیافت ةنکت

کل  و عبارت عبارت به ،جمله جمله به، واژه واژه بهترجمة  شکل دینی است. چهار

واژه واژه به ةلحاظ زبانی، عصر ترجم اند. البته بهچهار رهیافت در ترجمه ،مفهوم

 ة مهمترجمه دنبال شود، یک نکت سر آمده است. حتی اگر رهیافت مفهومی به عاًواق

حداقل زبانی و ایجاز هم  گرایش بهیعنی،  ساده ةکه ترجماین ؛شودنباید فراموش 

 باید کمال ایجاز و اختصار را داشته باشدمتن دینی  ةترجم .مطلوب است

 آرکاییسم یا نوگرایی. 3ـ۱

ای اندیشید. یکی قدسی متون مقدس است. پس باید چاره ةسوی ةکنندترجمه، ویران

گرایی شناختی از جمله آرکاییسم و باستانعناصر زیباییها توجه بهاز این چاره

 ةترجم الً،همین دلیل است که مثاست. اما در کاربرد این چاشنی نباید افراط کرد. به
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یکی  شناسی زبان استاز زیبایی و بر بنیاد دیدگاه نادرستی بیهودهمنظوم، کاری 

متون مقدس، عناصر لذت هنری در آنهاست. آیا وجود چنین  ةاز مفاهیم مهم ترجم

بریتانیایی که در دانشگاه آکسفورد  ةسارا میتلند، نویسند عناصری الزم است؟

. کتاب چگونه کتاب بخوانیم تا لذت ببریمکتابی دارد با عنوان  است، تحصیل کرده

ترجمه کنیم تا لذت چگونه »که  باید این عنوان را داشته باشد نیز ی مترجمانراهنما

 ةگاه ترجم شناختی در متن قدسی غافل بودنباید از انتقال عناصر زیبایی«. ببرند

 ندکمی منعکس را های متن قدسیساده و درست، برخی از زیبایی

 شناختیتأمالت واژه. 4ـ۱

واژگان  ةباشد. ترجم ی داشتهمفید و جامع ةنامزبان، واژهمترجم باید در هر دو 

اند. اما ترجمه کرده« زیستپنهان» جن را بهواژة متن دینی کاری مهم است. مثال 

نیز بارهای معنایی خود را دارد. کندراتوف « جن»بهتر است؛ هر چند خود « پری»

ف ربط، حروف های دستوری مثل ضمایر، حروف اضافه، حروواژه»گوید: می

: 13۷0)نجفی،  «دهندنوشتار را تشکیل میزبان  درصد 35تعریف و افعال اسنادی 

 های متون دینی امری بایسته استشناسی واژهریشهبنابراین توجه به (.3

 دیدگاه کاربردشناختی. ۲

ترجمه متون مقدس، دیدگاه کاربردشناختی است. در  ةدیدگاه مهم دیگر در عرص

توجه شود؛ مثالً ترجمه برای مخاطبان های تاریخی کارویژه هر متن باید به ةترجم

ترجمه هم بسیار کودکان و نوجوانان الزم است. بحث روزآمدی  و خاص، کم سواد

ید در یک دست عالمان دین با»اهمیت دارد. کارل بارت متأله پروتستان، گفته است: 

و این ( 110: 1368)هوردن،  «دست دیگر روزنامه داشته باشندکتاب مقدس و در 

تناسب ها و بهدر متون دینی واقعیتی انکارناپذیر است که باید برای همه گروه

 نیازهای آنان مطرح شود
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 دیدگاه معناشناختی. 3 

معناشناختی آن است. مترجم  ةمتن مقدس و دینی، جنب ةدیدگاه مهم دیگر در ترجم

 :کنداساسی توجه  ةچند نکت در این بخش باید به

 سطوح از کههای مختلفی دارد زبان سطح: سطوح مختلف زبان و کاربردهای آنأ( 

. مترجم گیردرا در بر می...  صنفی، عامیانه و رسمی وسطوح ادبی، کهن و علمی تا 

خواهد آن زبان متن در زبان مبدأ چیست و خود او میسطح د که کن شخصمباید 

 چه سطحی از زبان مقصد ترجمه کندرا به

تطورات زبان بحث دیگری در دیدگاه معناشناختی است. باید  :تطورات زبان ب(

سالیان زبان کهن و یا کند. زبان فارسی امروزه، زبان دانست که زبان دائماً تغییر می

 واژگانی همچون هاند. امروزها دگرگون شدهنیست. ساختار و نیز واژهپیش 

چنین  . دیروز بریمرا به کار می شناسیزبانماهواره، جشنواره، روند، فرایند، 

 آزمون و دادستان، راننده، حوله، سکه، تجربه کلمات  ه. امروزواژگانی را نداشتیم

داروغه، سورچی، گفته از کلمات یشبه جای واژگان پدیروز . بریمرا به کار می

 ،فرهنگ ،علمواژگانی،  تغییراین . مبنای کردیماستفاده می قطیفه، اشرفی، تجربت

 استجامعه و زندگی روزمره 

از دیگر مباحث مطرح در دیدگاه معناشناختی، بحث تفسیر و  :تفسیر و تأویلج( 

بدون تفسیر، ترجمه هر ترجمه بناچار نوعی تفسیر از متن اصلی است.  است. تأویل 

)شهدادی، نحو اخص ممکن نیست. اصول تفسیر  متون دینی به ةطور کلی و ترجم به

االمکان واقعی حتیاصلی، انتقال معنی تبیین مقصود  :ازاست  عبارت( 19: 1385

ادبی ال فرهنگی، قالب های تاریخی، ارتباط با زمینههامتنزمینه و  ةواژگان، مشاهد

یاد  واژه و دستور. به ةمتن بر اساس طرح مؤلف، مطالع )مثالً شعر(، تفسیر متن به

 یا هر ترجمه، تفسیری است؟ آ گویدسخن میزبان انسان  خدا به که داشته باشیم

 رودبه کار میکتب مقدس ة متفاوت برای ترجم ةشیودو 
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واژه  ةدقیق متن و حتی ترجم الًصوری و کام ةترجم ،در اینجا :ترازی صوری. هم۱

متن مقدس چیست، یا و مراد خدا که خواهد بگوید متن مراد است. مترجم نمی ةواژ به

 کندیا متن مقدس را منتقل می و، کلمات خدا فاًبلکه صر

فهم با افزودن متن است. معنی متن  اضافه کردن فهم مترجم به :ترازی پویا. هم۲

این رهیافت را کنت تیلور در (. باب 13۷9)فعالی،  شودو برداشت مترجم ساخته می

برای  ،کینگ جیمز از کتاب مقدس ةکه ترجم متوجه شدگشود. او میالدی  19۷1

پرداخت، تر تر و تفسیریای مفهومیرجمهت  که به اًکودکان نامناسب است. بعد

بود این برای بزرگساالن نیز چندان کارآمد نیست.  قدیمیمتوجه شد که آن ترجمة 

های پویا رواج دست داد. پس از کار او شمار ترجمهکه خود، ترجمه انجیل زنده را به

 یافت

تفسیری در متن ممکن است: افزایش،  مداخلةدر بحث تفسیر باید گفت که سه نوع 

 گاهی تصریح به(. 20: 1385)شهدادی،  کاهش، تصرف و تغییر ساختار و چینش

 یه ربِّنَّإ  ةمثالً در آی .تفسیر متن و نیز معلوم کردن مراد واقعی متن الزم است

 ﴾است عطا کرده کویمنزه و ن یقاممن است، مرا م یاو خدا= ﴿یَ ثوامَ حسنُأ

برگردانیم، چنان که برخی از مفسران « عزیز مصر» را به، اگر ضمیر (23)یوسف/

« عزیز مصر» ضمیر بهایم. اگر این برای آیه منتقل کرده یدیگری از معن ةاند، الیگفته

ترجمه کنیم. گاهی « او»توانیم ضمیر را آن الزم است و نمی بازگردد، تصریح به

شود. در قرآن کریم آمده است: وَسِیقَ اساس نیازی فرامتنی الزم میافزایش بر 

 ﴾بهشت برند یفوج به سوخداترس را فوج انیمتق =﴿ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا 

معلوم ترجمه کرد. خرمشاهی گفته است:  توان بهمیمجهول را « سیق»(. ۷3)زمر/

باید توجه داشته باشیم که کافران را  ،ترجمه کنیماما اگر این دو کلمه را معلوم 

ای الزم کنند. در اینجا افزودن کلمهرانند، ولی متقیان را راهنمایی میجهنم میبه

« یا ایها الذین آمنوا» ةفارسی در ترجمالدین جالل .را انتقال دهد یکه این معن دشومی

 اًبخرمشاهی در تقری، ؛ اما مثالً«ای کسانی که ایمان آوردندهان»آورد: اصرار می به
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« ای مؤمنان»ترجمه کرده است. موسوی گرمارودی هم « ای مؤمنان»موارد  ةهم

 .(21همان، ) آورده است

ث معناشناسی ترجمه، موضوع یکی دیگر از ارکان مباح :شناختیعناصر معرفت د(

های معنایی از الیههمواره با طیفی  ،عناصر معرفتی است. ما در مواجهه با یک متن

های فکری، فلسفی، کالمی، تاریخی، اجتماعی و اخالقی، یم. ساختشومی روروبه

این مفاهیم فکر و  ةاند. در ترجمه باید برای همما از هر متنهر متن و تلقی  ةسازند

 دشوث انتقال آنها ارزیابی بح

تقدم و  ةمتون مقدس دربار ةنزاع مهمی در مباحث ترجم :صورت یا محتواهـ( 

مقدس باعث متون  ةیا محتوا وجود دارد. گاه تقوای ترجم و اولویت انتقال صورت

لفظی دچار شود و ناخواسته معنی روشن متون التحت ةترجم شود که مترجم بهمی

ای معناباوری همراه شود تا پرهیزکارانه باید با گونهکند. اما این دقت را تیره 

توجه  ذیل موارد عاجز نماند. در کار ترجمه باید به یخواننده از درک درست معن

م و تأخر اجزای جمله بر حسب زبان مقصد، جایگاه و کارکرد فعل، مفعول تقدّ شود

معنوی کلمات، جنسیت، عموم و خصوص، های بیانی و مرجع ضمایر، نسبت ،و فاعل

خصوصی و  و عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، عمومی محتوای شخص، کنایه، همچنین 

 اینیز مفاهیم چند الیه، صریح، خطی، دایره

های تحت اللفظی، بنیاد و مرکز ثقل ترجمه، صورت و فرم بود. اما در در ترجمه

یا  و مفهومی ةالبته گاهی ترجم پیام استهای معنامحور و جدید، محتوا و ترجمه

شود. اما موجب گسست ساختار و چینش خطی روایت متن مقدس می ،پیام محور

 یا مفهوم نبودن متن؟ این پرسشی جدی استو بدتر است یا این امر آ

های تاریخی و فرهنگی و متن، معلول فاصله پیچیدگی :آشکاری و آشکارگریو( 

هم مؤثر است. شناختی شناختی و رواناصل زبانی و مبانی جامعهزبانی است. فو

-سادهدر هر حال، مترجم باید به کاربرد ناهماهنگ دو زبان نیز عامل دیگری است

های توان از واژهگرایی است. برای همین نمیسازی توجه کند و این غیر از سطحی
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 باید توجه داشت هم هنکت این ترجمه بهدر  جاافتاده و تغییر نپذیرفته چشم پوشید

 یا زبان صنفی الزم است و گراییعربی ةپرهیز از غلب که

متن قدسی سرشار از زیبایی است. اما  :شناختی متنالزامات بالغی و زیبایی ز(

شناسی ؟ زیباییاستهای متن از چه راهی ممکن پرسش این است که انتقال زیبایی

از  ،سازگیرد. اما اگر انتقال دستگاه زبانی زیباییشکل می هر متن بر اساس زبان

نباشد، حفظ صورت ساده و طبیعی کالم اولویت زبان مقصد ممکن زبان مبدأ به

 .)همان( زاستدارد. زیبایی مصنوعی آفت

 شناسیریخت یا دیدگاه ساختار. 4

در  ،یا ساختار و شناسی آن است. ریختیکی دیگر از ابعاد مهم ترجمه، بعد ریخت

برای انتقال  ،باید با دقت در آن این رومتون قدسی نباید نادیده انگاشته شود. از 

 :العاده اهمیت داردشناسی چند مبحث فوقبهتر مفهوم کوشید. در دیدگاه ریخت

ای در هر متن که گرداگرد متن مفاهیم و عناصر هاله ةهم توجه به :متن و فرا متنأ( 

متن چیزی بیش از کلمات موجود  .فهم آنهاست و فهم آن متن منوط بهشده  تنیده

زبان و  به ات،بسا با کلمچه دارد که فضایی خود در اطرافبر کاغذ است. هر متن 

 آیددر نمیعینیت 

مهم نیز باعث گریز از برخی خطاهای لفظی  این توجه به :هاها و تعدد نقلنسخه ب(

 شودو معنایی می

دستور زبانی متن پایبندی به: هاها و شباهتتفاوت ؛هادستور زبان و واژه ج(

اهمیت دارد، رعایت دستور زبان  عاًکاری نادرست و دردسر زاست. آنچه واق ،مبدأ

زبان باید توجه کرد. مواردی از کاربرد زمان افعال در هر دو  به ،مثالً .مقصد است

و در زبان مبدأ  ،یا تأنیث و مجهول ةصیغ ،یا مثالًآساز است. این دست سرنوشت

در  «سفید همچون برف»تعبیر یا مقصد وجود دارد؟ برای نمونه نایدا گفته است: 

بسیار بسیار »توان نامفهوم است. می ،اندمردمی که برف ندیدهکتاب مقدس برای 

 (.11: 1396مستعلی و...، د )ترجمه کر «سفید همچون پر قو»یا  «سفید
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 استینافیه« واو»بسیاری از مترجمان  ،مثالً .گاهی در ترجمه، تغییر ساختار الزم است

وَلَکُمْ فِی ﴿ :کنندترجمه نمی ،درست بهکنند، برخی هم یا زائده را ترجمه می و

... وَلِیَکُونَ ﴿( و 1۷9)بقره/ ﴾شماست اتیحفظ ح یحکم قصاص برا=  الْقِصَاصِ حَیَاةٌ

 (. ۷5)انعام/ ﴾رسد نیقیو تا به مقام اهل  مِنَ الْمُوقِنِینَ 

وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا ﴿ . در آیةهای دیگر استم و تأخر کلمات نیز از مثالتقدّ

 اتیو مرگ و ح ایدن ئةنش نیما جز هم یو کافران گفتند که زندگ= نَمُوتُ وَنَحْیَا 

زییم و می» :میبدیرا « نحیا و نموت»(  که دو واژة 20یه/جاث) ﴾ستین عتیطب

ییم و آدنیا میبه»: یتیو آ «میریمکنیم و میزندگی می» :؛ خرمشاهی«میریممی

 .(20: 1385، ی)شهداداند معنی کرده« میریممی

یک نکته دیگر هم  در بحث ریخت و ساختار باید به :زبانی کلی و مجموعیهم د(

 ،های کلیت متن قدسیها و پارههای ترجمه با دیگر بخشها و بخش. پارهکردتوجه 

نین با فضای کلی و سپهر ادراکی چکامل داشته باشد. همباید هماهنگی و همنوایی 

 داشته باشدباید تعارض نآن دین 

 شناختیدیدگاه روان. ۵

تواند از آنها در این دیدگاه نیز نکات مهمی وجود دارد که مترجم متن قدسی نمی

 مداخلههای او در ترجمه ها و سائقهانگیزههر حال نوع نگاه مترجم و چشم بپوشد. به

 :های مختلف این افق نگریستجنبهکند. از این رو باید با دقت بهمی

گزینش کدام متن  که رجم باید این باشدهر مت هاینخستین پرسش :دلیل انتخاب أ(

کجاست؟ مترجم باید ها برای ترجمه مفیدتر و کارآمدتر است؟ خألها و کاستی

های ذهنی خویش نشود و با نگاهی جمع گرا و چند ها و سائقهمغلوب انگیزه صرفاً

 (.22)همان:  دموضوع بنگرساحتی به

بیشتر متون مقدس، حفظ عنصر ة در ترجم :ای یا طرد آنحفظ عناصر فرقه ب(

بحث قرآن شیعه در ترجمه، نادرست و  ،مثالً .ساز استشوارید فرقه گرایی

 )همان(. آور استتباهی
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ترجمه  های شاذ بهدر واقع مترجم نباید با تکیه بر نقل :حفظ روایات شاذ یا عام ج(

حفظ کلیت متن و نیز عمومیت آن  ،مترجم ةی بپردازد. وظیفو انتقال مفاهیم قدس

 است

زدودن فضا و سپهر محلی از متن و فرا گستر کردن آن،  :نگاه بومی یا جهانید( 

 خوب و درخشان است ةکار ترجم

های مختلف بر ترجمه های مترجم در سویهفرضپیش :هافرضباورها و پیش هـ(

 زیباسازی ترجمهبه، زبان امروز اعتقاد داشته باشد گذارد. اگر مترجمی بهمیاثر 

کند ای ترجمه میگونهبه ؛های رایج عصر و نسل امروز را بداندپرسش و معتقد باشد

ای دیگر. این گونه ، بهآن اعتقاد نداشته باشد اینها را نداند و به ةهمو اگر مترجمی 

-فیض ،مثالً .شکل و صورتمؤثرند و هم در انتقال  یهم در انتقال معن ،هافرضپیش

در برابر انسان پرانتز باز کرده و گفته « نسان بوالدیهووصینا اإل» ةاالسالم در ترجم

ای این نوعی روایت شیعی در تفسیر قرآن است که گونه«. )ع(امام حسین »است: 

)قاسم پور،  شودمحسوب میفیض  ةفرض ترجمتفسیر و تأویل باطنی است و پیش

1388 :54). 

 گیرینتیجه

به  ،های فرهنگی و اجتماعیهای مترجمان و نیز زمینهانگیزه منظرها از ترجمه 

های فرد انگیزه اصوالً .است انجامیدهترجمه در روان و ذهن مترجم  ةپیدایش انگیز

یا  و که نزدیکان معنوی کرد جووو اطالعاتی جستاو  های را باید از البالی نوشته

را  از متون  های فرهنگی و اجتماعیعلت ، اماگذارنددر اختیار می اشنسبی و سببی

متون کهن های بررسی ترجمه دست آورد به باید … تاریخی، اجتماعی، مذهبی و

علمی و دینی واالی  محتوایاهداف و  مترجمان بهاز برخی  که دهدمینشان شیعه 

و  معنایی داریرعایت امانت زیرا  خود را به ،اندمتون کهن شیعه کمتر اندیشیده

 ةو بیشتر بر برابری و ترجم اندمتون ملزم ندانسته آنهای ترجمه بخشی بهکیفیت

هدف و غایتمان ما را بهنوع ترجمه  این ،نتیجه دراند. کرده تأکید متون معنایی
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 که گسترش علوم اسالمی شیعه در میان نسل جوان جهان کنونی است.د رسانینم

ها و فن بیان جدید در ترجمة آثار کهن شیعی، به فهم و جایگاه این استفاده از روش

متون کمک بسیاری خواهد کرد. بر همین اساس همواره در به روزآوری منابع علمی 

های ترجمه باید اهتمام ورزید تا  این متون در میان نسل جدید جایگاه شو رو

 درخوری به دست آورد.

 و مطالعات: منابع

 قرآن کریم

فارسی از آغاز تا عصر  تاریخ ترجمه از عربی به ،(ش13۷5ذرنوش، آذرتاش )آ

 سروش. تهران:، صفوی

 و ترجمه بنگاه: تهران گنابادی، پروین محمد ة، ترجممقدمه (،ش1359ابن خلدون )

  کتاب. نشر

 ه.دارالکتب العلمی: ،  بیروتالطبقات الکبری(، ق1410سعد ) ابن

 .کوشش رضا تجدد، تهران: مروی، بهالفهرستابن ندیم )بی تا(، 

 العرب.لسان همکتب ه:، القاهرضحى اإلسالمم(، 1933أحمد أمین )

ترجمة ، شرح و تحقیق احمد صقر، نیمقاتل الطالبی(، هال1428صفهانی، ابو الفرج )ا

 قم: دارالزهراء.جواد فاضل، 

، تهران: اسماعیلیان.الذریعه الی تصانیف الشیعهتهرانی، آقا بزرگ )بی تا(، 

 .تهران: دنیای کتاب تاریخ تمدن اسالم،(، ش1362حلبی، علی اصغر )

، «انی و زبان فارسیپیشینة ترجمه در فرهنگ ایر»ش(، 1382حسینی، سید محمد )

 .42ال  2۷، صص 4، شمارة 1نشریة مطالعات ترجمه، تهران، دورة 

 تاریخ ادبیات ایران از صدر اسالم تا سال ةوارفهرست(، ش135۷دزفولیان، کاظم )

 .، تهران: طالیه135۷

، نشریة علوم حدیث، قم، «دغدغه های ترجمه متون دینی»ش(، 1386ربانی، هادی )

 .304ال  299، صص 4ال  3 شمارة، 12دورة 
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 .، دمشق: دارالمحجحالقرآن الکریم و أثرها فی معانیه هترجم(، م1998رمضان، نجده )

 .داراإلحیاء ه:، القاهرمناهل الفرقان فی علوم القرآنزرقانی، عبد العظیم )بی تا(، 

فروشی کتاب: ، طهرانمجالس المؤمنین(، ق1268نوراهلل القاضی ) ،الششتری

 اسالمیه.

، شمارة محدث، فصلنامة «معیارهای ترجمه متون دینی»ش(، 1385شهدادی، احمد )

 .26ال 1۷، صص: 3

 .، تهران: فردوسیتاریخ ادبیات در ایرانش(، 13۷2صفا، ذبیح اهلل )

، ترجمة محمدحسن تقیه، تهران، نتظار از دیدگاه شیعهاش(، 1400علی، جواد )

 سروش.

های متون دینی گذری و نظری بر برخی ترجمه ،م(2018فخرروحانی، محمدرضا )

 .های خارجیزبان ةنقدنام: ، تهرانزبان انگلیسیشیعه امامیه به

ارتقای های بین المللی و نقش ترجمه در عرصه»(، ش1396اصل، سینا )فرخی

 https://cafetarjome.com ، «نروابط فرهنگی ایرا

، نشریة قبسات، «تفسیر متون مقدس در دو نگاه»ش(، 13۷9فعالی، محمد تقی )

 .۷6ال  ۷2، صص 1۷شمارة 

، تهران: ترجمه و شرح نهج البالغهش(، 13۷9االسالم اصفهانی، علی نقی )فیض

 .االسالملیفات فیضأچاپ و نشر ت ةسسؤم

ش(، جستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تأویلی آن، 1388ور، محسن )قاسم پ

 .۷9ال  51، صص 18نشریة پژوهش دینی، شمارة 

محمدسعید حنایی،  ة، ترجماحیای فرهنگی در عهد آل بویهش(، 13۷5کرمر، جویل )

 .تهران: نشر دانشگاهی

رشت: کتاب ، های ممتاز قرآن در ترازوی نقدترجمه(، ش1382کوشا، محمد علی )

 .مبین



 

 

 .1400 زمستان -4، شماره 11دوره ، مجله مطالعات اریانی اسالمی

 

، بیروت: عهفى طبقات الشی هالدرجات الرفیع م(،1983) احمدبنمدنى، علیخان

 الوفاء.مؤسسه

، تهران: نشر امانت در ترجمه ةلئمس ؛ترجمه ةدربار ،(ش13۷نجفی، ابوالحسن ) 

 .دانشگاهی

انتشارات  :شهر، خمینیمتون دینی ةتحول تاریخی ترجم(، ش1391نوری، محمد )

.دانشگاه آزاد اسالمی

 


