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 چکیده

ایق رداندن کامل قرآن با تمام دقگرچه برگهای واالی اسالم است. آموزهمرجع ترین اصلی کریمقرآن
بخشش آن جشا از   ها به درک مفاهیم حیاتانسانرسد، برآوردن نیاز مبرم همه و ظرایفش بعید به نظر می

ه ترجمشه  طریق ترجمه ممکن نیست. از آنجاکه بخش مهمی از پرسشگران جهانی در باره قشرآن تههشا بش   
از  .رسشد بسیار ضروری به نظر میانگلیسی قرآن  هایپژوهش در باب ترجمه، انگلیسی آن دسترسی دارند

له مسش   .انشد ششده  بیشان طرفی بخش عظیمی از معارف قرآن در سهت اسالمی در قالب مفشاهیم کالمشی   
کریم و کریم به انگلیسی در میان اقتضائات متن قرآننامه آن است که مترجمان قرآنپایاناین تحقیق در 

حجم بسیار زیاد سبب به .انداسالم چه تقارنی برقرار کردهدر جهان  اقتضائات دستگاه کالمی تاریخی شده
ششود و  بررسی کامل تمام قرآن خارج از توان این پژوهش بود. از آنجا که سوره یس قلب قرآن نامیده می

، سشوره یاسشین   ملی شدن طرحشامل مهمترین مفاهیم کالمی از جمله؛ توحید، معاد و نبوت است برای ع
 .رد مطالعه انتخاب شده استبه عهوان مو

در زمیهشه تفسشیر، کشالم و مبشانی فلسشفی      تحلیلی  –توصیفی مان از روشأاین پژوهش با استفاده تو
 هشا آنانگلیسشی   هشای ترجمهتطبیقی در مورد آیات مورد نظر و  -مفاهیم مورد بحث و نیا روش توصیفی

یشابی علشل اخشتالف    خص کرده به ریششه ها را مشاین ترجمه و معیارهای انتخاب هاویژگیکوشیده است 
، بریتانیا و شبه قشاره ههشد   ، ایرانپژوهش شامل ایاالت متحدهقلمرو مکانی ها در حد توان بپردازد. ترجمه

 است. هادر دوره معاصر صورت گرفتهاست و ترجمه
سشید   انگلیسشی تترجمشه   زبانبه  کریمقرآنطور خاص مقایسه چهار ترجمه به نامهپایاناین موضوع  

حسین نصر/ مسلمان شیعه، ترجمه آربری/ مسیحی و ترجمه یوسف علی/ مسلمان سهی مشههب، ترجمشه   
در نهایشت ایشن پشژوهش     .باشدمی( در بررسی مفاهیم کالمی سوره یس ایرویهگ/ مسیحی مسلمان شده

بشر   انی از دقشت بیششتری  ترجمه سید حسین نصر از لحاظ هم ارزی معهایی و تهاسب واژگش  دهدمینشان 
ترجمه آربری گرچه از نظر ساختاری بسیار دقیق است، در ترجمه مفاهیم کالمی و گشایهش  . خوردار است

ندارد. ایرویهگ از ترجمه تحت اللفظی فاصشله گرفتشه و سشعی در انتقشا      را واژگان وفاداری الزم به متن 
ایشن مفشاهیم نشدارد. در    مفاهیم دارد مشکل اساسی این است که او خود تسلط چهدانی به علوم قرآنشی و  

مخشدوش کشرده   مطابق با تفاسیر اهل سهت از جمله آلوسی( ترجمه را ت ترجمه یوسفعلی اضافات تفسیری
 ،دقت در انتقا  صحیح مفاهیم آیشات  ،یابی واژگانکیفیت معاد  نتیجه دیگر پژوهش این است کهاست. 
آیشات   هایترجمهبحث در اختالف  های اعتقادی مترجمان موردهای کالمی، فلسفی و گرایشفرضپیش

مسلمان که تعصب خاص بر روی مههب کالمی بخصوص گهار است ولی مترجمان غیرثیرت  بررسی شده
 .اندبودهخود  هایپیش فرضثیر مهابع و اند بیشتر تحت ت نداشته
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 گفتارپیش
مفاهیم اسالمی نسل جدیدی از متفکران را در سراسر دنیا به خود جلب کشرده اسشت. ششکی نیسشت     

 هشای ترجمشه متن قرآن اسشت.   ق دستیابی این پرسشگران جهانی بهترجمه انگلیسی قرآن مهمترین طری
مسشلمانان پدیشد   سی و فرانسه توسط مسلمانان و غیری مانهد انگلیاسالمری غیهازبانبسیاری از قرآن به 

های تر را با اسالم و قرآن آشها سازد و این روند به خصوص در دههمد تا مردمانی با طیف بسیار گستردهآ
اخیر در عصر جهانی شدن با ارتباطات پیچیده و نوین جهشی افاون یافته است. بعالوه ضرورت بازگششت  

های روز که برآمده از ورود مدرنیته به جهان اسشالم  ی و بازخوانی قرآن بر اساس نیازمهدیبه نصوص دیه
نو و عصری از قرآن مبد  شد؛ چهشین احسشاس    هایترجمهبود، خود به عاملی مهم برای روی آوردن به 

قیم داششته  ارتباط مسشت  کریمقرآنالزم است بتوانهد با  –حتی اگر عربی ندانهد- که آحاد مسلمانان شدمی
یی بود که تاکهون انجام نگرفته بود، بلکشه حتشی در   هازبانباشهد و الزمه این کار، نه تهها ترجمه قرآن به 

ی هشای ترجمهکه  شدمیهای پیشین وجود داشت، این نیاز احساس متعدد از سده هایترجمهیی که هازبان
 فراهم آید. کریمقرآنبه مقتضای زمان حا  از 

قرآن وجشود داششت. ایشن     هایترجمهاخیر سردرگمی فراگیری درباره صحت  هایسا تا با این حا ، 
ن بخصوص در سطح هم ارزی واژگشان، آن هشم در مفشاهیم    بعضاً تفاوت چشمگیری با متن قرآ هاترجمه

هش کوششیده اسشت مفشاهیم    ، داششتهد. ایشن پشژو   شودمیبه مفاهیم کالمی یاد  هاآناساسی اسالم که از 
 جشویی پیرا در سطح تفسیر، کالم و فلسفه  هاآنمورد بررسی و تدقیق قرار داده، در سوره یس( تکالمی را 

انگلیسشی برگایشده رفتشه، سشعی در گشایهش       هشای ترجمشه کهد سپس با بررسی مفردات آیات بشه سشرا    
سیر و ترجمشه  را دارد. بعالوه با کهار هم قرار دادن متن، کالم، فلسفه، تف کریمقرآنترین ترجمه به نادیک

 یابی علل این اختالف ها دارد.سعی در ریشه
. اکثر این مفشاهیم  اندشدهمفاهیم کالمی بررسی شده در این پژوهش از مفاهیم اصلی اسالم برگایده 

از جمله مفاهیم زنده آکادمیک هستهد مانهد جبر و اختیار که به دلیل ارتباطش با علیت از مفاهیم اساسشی  
به معاد جسمانی اشاره کشرد کشه    توانمیب است. از سایر مفاهیم کالمی مورد بحث در فلسفه شرق و غر

همشه فلسشفه مالصشدرا در    " بخش عظیمی از فلسفه اسالمی را به خود اختصاص داده به گفتشه دیهشانی   
طشور مفشاهیم مربشوط بشه     همین (.1131اردیبهشت  1تخبرگااری تسهیم،  "جسمانی است.خدمت اثبات معاد 

وت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. که امروزه در فلسشفه و دیشن شهاسشی بسشیار     وحی و نب
 چالش برانگیا است. 

یر و ترجمشه  در کهار کالم، فلسفه، تفسش  کریمقرآنعالوه بر مسائل مربوط به ترجمه، قرار دادن متن  
تشوان  مشی نخواهد ماند. از جمله د بسیاری است که از دید خوانهده تیابین پوشیده آیات مربوطه حاوی فوای
له سیاق  اشاره کرد. چهانکه در مورد طباطبایی و حسین نصر در مورد مس  حسینبه رویکرد متفاوت محمد

سوره مبارکه یس خواهید دید، طباطبایی از موضوع سشیاق در جهشت کشاهش معهشایی و نصشر در       11آیه 
د در بسشیاری از  توانش مشی ار گشرفتن مشوارد مشهکور    اند. بعالوه کهار هم قشر جهت افاایش معهایی بهره برده

 های فکری و فلسفی موجود راهگشا باشد. بستبن
های دانشمهد گرانقدر، جهاب آقای دکتر پشاکتچی اسشت کشه مباحشث را     این پژوهش مرهون راههمایی

ر طشی ایشن   دقیق و موشکافانه تعیین نمودند و به ایهجانب در انجام آن اعتماد کردند. اتفاق شگفتی کشه د 
هایی کشه آرزوی خوانشدن   پژوهش برای نویسهده رخ داد این بود که، پس از پایان آن توانستم تمام کتاب

را داشتم و قادر به فهمشان نبودم درک کهم. از ایشان به خاطر ایهکه فهمیدن علوم اسشالمی را بشه    هاآن
 من آموخت سپاسگاارم. 
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 مقدمه .8-8

ها و مفاهیم اسالم است و ترجمه مهمترین راه انتقال اینن معنانی بنه    مرجع آموزه تریناصلیقرآن 

کننده است و بسیار تعیینال صحیح برخی مفاهیم کلیدی اسالم در این میان انتقتمام مردم دنیاست، 

های باید ابتدا در شاخهباید بیشتر مورد مداقه قرار گیرد. این مفاهیم که همان مفاهیم کالمی هستند 

منورد مداقنه قنرار گیرنند. در اینن پنژوهش،        هنا ترجمهمختلف علوم اسالمی بررسی شده و سپس در 

جدیدترین ترجمنه    Study Quran گیرد.ترند مورد بررسی قرار میمخاطبانگلیسی که پر هایترجمه

. اینن  گاه جرج واشنگتن اسنت آن از دکتر سید حسین نصر، استاد مطالعات اسالمی دانشالمللی قربین

های آن این است که نصر از توجه قرار داد. اما یکی از ویژگیتوان مورد ترجمه را از جهات مختلف می

ای دارد این کتاب تعلق خاطر ویژهگرایی و احیائ سنت نبوی له متفکران اسالمی است که به سنتجم

. منتشنر کنرده اسنت    ،کتب علوم انسانی در آمریکا را انتشارات هارپر، از بزرگترین و معتبرترین ناشران

یلنند، جنرج واشننگتن و... تندریس     های جهنان از جملنه هناروارد، مر   این کتاب در بسیاری از دانشگاه

قرآن ترجمه  گیردمی. ترجمه دیگری که مورد بررسی قرار (LAIS، )سایت آکادمی مطالعات ایراننی  شود.می

قرآن پژوهان عربستان به عنوان بهترین ترجمنه انگلیسنی قنرآن    عبداهلل یوسف علی است که از سوی 

برای اولین بار در الهنور بنه    1942اپ شده است این کتاب در سال برگزیده و در شمارگان وسیعی چ

ترجمه تامس ایروینگ اسنتاد زبنان شناسنی اسنت اینن کتناب       چاپ رسید. دیگر ترجمه مورد بررسی 

. او خود اسالم آورد و سعی کنرده اسنت در   شودمین محسوب نخستین ترجمه امریکایی انگلیسی قرآ

تصنع و تا حدی زیبا مفهوم آینات قنرآن را خصوصنا بنه افنراد      تکلف و بیدر قالب نثری بی اشترجمه

سی قنرار گرفتنه اسنت ترجمنه     انگلیسی زبان امریکایی و کانادایی برساند. ترجمه دیگری که مورد برر

عربی و فارسی دانشگاه کمبریج بود به عالوه شرق شناس، اسالم شناس او استاد آربری است. پروفسور 

همچنین تسلط بسیار بناالیی بنر متنون اسنالمی، فلسنفی و       آیدمیو ایران شناس معروفی به حساب 

های ادبی قرآن بوده است. تقال مفاهیم قرآنی با حفظ زیباییعرفانی داشت تالش او عمدتا در جهت ان

 (532، 1391خرمشاهی، بهاءالدین، )دانند. رین ترجمه قرآن میبعضی کتاب او را بهت

   پژوهش لهمسأ .8-2

بخنش  تری از مردم جهان مخاطنب تعنالیم حینات   های بسیار گستردهامروزه با توسعه ارتباطات، طیف

صنورت گرفتنه اسنت. چنانکنه پناکتچی       کنریم قرآناسالم هستند. این ارتباط بیشتر از طریق ترجمه 

 گوید: می
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اسالمی مانند انگلیسی و فرانسنه فنراهم آمند تنا     ی غیرهازبانپرشماری از قرآن به  هایترجمه»

تر را با اسالم و قنرآن آشننا سنازد و اینن رونند بنه خصنوص در        مردمانی با طیف بسیار گسترده

های اخیر در عصر ارتباطات نوین جهشی افزون یافته است. به همه اینها باید اضافه کرد که دهه

هنای روز کنه برآمنده از    رت بازگشت به نصوص دینی و بازخوانی قرآن بر اساس نیازمنندی ضرو

ننو و   هنای ترجمنه ورود مدرنیته به جهان اسالم بود، خود به عاملی مهنم بنرای روی آوردن بنه    

 –حتی اگنر عربنی نداننند   -که آحاد مسلمانان  شدمیعصری از قرآن مبدل شد؛ چنین احساس 
تماس مستقیم داشته باشند و الزمه اینن کنار، ننه تنهنا ترجمنه       کریمقرآن الزم است بتوانند با

 هنای ترجمنه یی کنه  هنا زبنان یی بود که تاکنون انجام نگرفته بود، بلکه حتنی در  هازبانقرآن به 

ی بنه مقتضنای   هنای ترجمنه که  شدمیهای پیشین وجود داشت، این نیاز احساس متعدد از سده

 (11، 1392)پاکتچی،  «م آید.فراه کریمقرآنزمان حال از 

 هایترجمهدر  قرآن شامل مبانی اساسی اسالم است از جمله؛ توحید، معاد و نبوت. فاهیم کالمیم

به عنوان مثال برخنی   ؛عنایی و تناسب واژگانی وجود داردفقدان هم ارزی م ن، مواردی ازآانگلیسی قر

المنی و  های کگرایش درمورد برخی از مفاهیم، اند،همغایر با متن به کار رفت ها در معنایی کامالًواژهاز 

در ترجمنه   لهای تفسیری مختلف ایشنان در فهنم آینات موجنب اخنتال     اعتقادی مترجمان و برداشت

، مخاطب انگلیسنی  کریمقرآنانگلیسی  هایترجمهدر ها . وجود این اختالفگشته استکالمی مفاهیم 

ویژه کسانی که بنه دلینل عندم    ، بهکندت قرآن مواجه میهای جدی در فهم معنی آیارا با چالش زبان

، امکان مقابله ترجمه انگلیسی با متن قرآن برایشان میسر نیسنت و یگاننه منبنع    عربی زبانآشنایی با 

. اختالف در تعابیر مترجمان گاهی ناشی از اختالف فهم از قرآن، ترجمه انگلیسی قرآن است هاآنفهم 

نادرسنت آینه را بنه مخاطنب القنا       ه در روند ترجمه است که برداشت و فهنم ایشان از یک آیه و اشتبا

. بدیهی است که برخنی از  اختالف کالمی وجود دارد هاآن. به خصوص در آیاتی که در تفسیر کندمی

ب بر یک مکتب کالمی خاص بلکه به دلیل مبنا قرار دادن به دلیل تعصّ د نه الزاماًتوانمیاین اختالفات 

یر یک مکتب یا به علت اختالف در رویکرد و شیوه مترجمان در ترجمه آیات از نظر انتقنال  طیف تفاس

 ارزش بیانی عبارات یا از نظر قواعد ترجمه است. 

 زبنان بنه   کنریم قرآنطور خاص مقایسه چهار ترجمه ب نامهپایانله این با توجه به مطالب اخیر مسأ

ترجمه آربنری/ مسنیحی و ترجمنه یوسنف علنی/       )ترجمه سید حسین نصر/ مسلمان شیعه،انگلیسی 

در بررسی مفاهیم کالمی سنوره ینس   ( مسلمان سنی مذهب، ترجمه ایروینگ/ مسیحی مسلمان شده

ی موجود بنه شنمار   هاترجمهترین ترین و علمیاز جمله پرکاربردترین و معروف هاترجمه. این باشدمی

 .روندمی

پنردازد و  هنا منی  ی بنه مقایسنه و بررسنی ترجمنه    تنوای کالمن  از زاویه مح نامهپایاناز آنجا که این 

، ابتدا مفاهیم کالمی منورد نظنر را از   قرار داده استها را مورد مطالعه و بررسی های ترجمهفرضپیش

 گیرد. مشروحا مورد بحث و بررسی قرار میزوایای مختلف 
 ت و ضرورت پژوهشاهميّ .8-9

های بشری به سرعت و این بود که دانش ،ای شدنامهپایان ای که انگیزه طرح چنینلهمهمترین مسأ
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شکل طور عام و موضوعات کالمی به طور خاص بههای واالی اسالم آموزهتوجه و کاربرد کافی به بدون 

 .گیردمی

آنها انگلیسی است یا به  زبانو  دانندنمیتنها راه قابل اتکا برای دین پژوهان و مسلمانانی که عربی 

 انگلیسی متعدد و متنوع هایترجمه، روی آوردن به ترجمه است. ند از آن استفاده کنندتوانیمراحتی 

هنای  چنالش له از آنجا کنه مسنأ  گیری ارزیابی آنها صورت گیرد. ختو ضرورت دارد با نهایت س هستند

له تمرکنز شنده   ست در پژوهش حاضر بنر اینن مسنأ   هاترجمهکالمی یکی از مهمترین علل تفاوت این 

 است.

 اهداف پژوهش .8-3

ها است مفاهیم کالمی را )در سوره یس( مورد بررسی و تدقیق قرار داده، آن کوشدمیاین پژوهش 

هنای  جویی کند سپس با بررسی مفردات آیات بنه سنرات ترجمنه   را در سطح تفسیر، کالم و فلسفه پی

هنای انگلیسنی   از ترجمنه انگلیسی برگزیده رفتنه، بررسنی تطبیقنی و تحلینل انتقنادی چهنار نموننه        

 و کریم، به منظور بازشناسی و معرفی موارد اختالف این ترجمه در مورد مفاهیم کالمی سوره یسقرآن

ترین ترجمنه  سعی در گزینش نزدیکو  ها وعلل احتمالی این اختالفات استیابی و تبیین انگیزهریشه

کنالم، فلسنفه، تفسنیر و ترجمنه سنعی در       کریم را دارد. بعالوه با کنار هنم قنرار دادن منتن،   به قرآن

 . یابی علل این اختالف ها داردریشه

 چارچوب نظري تحقيق .8-7

ه و مسائل مربنوط  : مسائل مربوط به ترجماین پژوهش شامل دو بخش اصلی است ارچوب نظریچ

ینا   ، هنم ارزی مه ماننند غالبینت مولنف ینا خوانننده     عالوه بر مسائل نظری عام ترج .به کالم و تفسیر

 .مطلب دیگر نیز حائز اهمیت است یابی دومعادل

، ماننند چنالش همگنانی بنودن کتنب      در ترجمه همه کتب مقدس مشترك اسنت الف: مسائلی که 

ها انسانو پیامشان همه  مقدس و فرهنگی بودن آنها به عبارتی متون مقدس در حالیکه عمومی هستند

ی خاص را مورد خطناب قنرار   عتی خاص و فرهنگمیگیرد در عین حال وجوهی دارند که جمارا در بر 

، انتخناب بنین ترجمنه    ره در ترجمنه کتنب مقندس وجنود داشنته     . از دیگر مسائلی که همنوا میدهند

انتقال درست  اللفظی و ترجمه تفسیری بوده در این مورد باید توجه داشت که هیچ چیز نباید برتحت

چنه ننوع ترجمنه بیشنتر      زش ارجاعی متن درآنچه مهم است این است که ار .پیام مقدم شمرده شود

 (126-73، همان) .شودمیحفظ 

آن که و مسائل مربوط به اعجاز بیانی  : مانند وحیانی بودن لفظ قرآنب: مسائل خاص ترجمه قرآن

از اینن مینان    ؛ن از دیرباز میان مسلمانان مطنرح شنود  ند مباحثی پیرامون جواز ترجمه قرآموجب شد

اللفظنی ولنو اینکنه    ق اشاره کرد مبنی بر اینکه ترجمه تحت 1344ایخ الزهر در به فتوای مش توانمی

اخینر مخالفنان ترجمنه در اقلینت قنرار       هنای دههتفسیری همراه آن باشد باید ممنوع گردد. البته در 

اند. در این زمینه همچنین باید به مطالعاتی اشاره کرد که درباره ترجمه پژوهنی قنرآن بنر پاینه     گرفته

 (163-127همان، ) .ناسی صورت گرفته استشزبان
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 میزان، تفسیر آیت الهمباحث تفسیری با محوریت تفسیرالمربوط به کالم و تفسیر و فلسفه: مسائل 

جوادی آملی و نیز برخی تفاسیر مطرح اهل سنت مانند روح المعانی صنورت گرفتنه اسنت. در بخنش     

حلی و شرح باب حنادی عشنر از    اب کشف المرادالمی بر مبنای کتکالم، مسائل مورد اختالف فرق اس

کنرد سنعی شند طینف     مقداد سیوری صورت گرفته در مباحث فلسفی که همان مفاهیم را تبیین می

طباطبنایی   و سهروردی و مالصدرا گرفته تا های فیلسوفان متقدم تا معاصر، از بوعلیوسیعی از دیدگاه

 .و ابوزید و سروش مورد بررسی قرار گیرد

 عریف مفاهيم كليديت -8-6

ینا  ارزی معننایی  شنک نیازمنند نظرینه هنم    ی مختلف بیهازبانمطالعه متون در ارزی معنایی: هم

  به گفته پاکتچی: شودمیارزی در ترجمه موضوع اصلی محسوب است. همیابی معادل
سنت؛ در  مبداء و مقصد ا زبانارزها میان وظیفه مترجم در فرآیند کار خود، یافتن هم ترینمهم»

بنه ههنن خطنور     زبنان ارز میان دو های هماین خصوص بیشتر به هنگام سخن از هم ارزها، واژه

، ولی این آوردمیه را به یاد زباندو  هایلغتکه همواره برابر نهادهای مرسوم در فرهنگ  کندمی

ری و های دستوارزها ممکن است در جزئی از واژگان، یا حتی آن سوی واژه، در سطح ساختهم

 (51 همان،) «های سبکی باشد.ساخت

مقصد که توسط مترجم دارای شرایط و بر  زبانمبدا به  زبانفرآیند انتقال پیام از  :كریمقرآنترجمه 

کوشد که تا گیرد و میهای صحیح ترجمه و با توجه به مبانی استنباط از قرآن صورت میاساس روش

ترجمه قرآن و سایر کتب مقندس مسنائل خناص     .سازد مقصد متصل زبانحد امکان سبک کالم را به 

 خود را دارند. از جمله چنان که پاکتچی می گوید:
ای از ادبیات ترجمه است که در آن انتظار کمترین ننوآوری و  ترجمه متون مقدس اصوال دامنه«

را رفنع   نقیصنه ای  های جدید... واقعناً رود ترجمهبیشترین انتظار پیروی وجود دارد ....انتظار می

 (97، همان)« را جبران نمایند. کنند یا خألیی

از  هنا معمنوالً  اینن  شودمیبحث  هااصطالحاتی است که در علم کالم پیرامون آن مفاهيم كالمي:

پیرامنون اصنول اعتقنادی و    در علم کالم  معموالً مواردی هستند که بین فرق اسالمی مورد اختالفند.

هایی که در اینن زمیننه مطنرح    پردازد و به شبههل عقلی و نقلی میبینی دینی بر مبنای استدالجهان

های اعتقادی در ینک دینن و مقابلنه و بحنث بنا نظنرات دیگنر        این علم به پایه دهدمیپاسخ  شودمی

، نبوت هستی، حدوث یا قدم جهان ی اثبات وجود خداهانا. جستارهایی مانند برهپردازدها میاندیشه

لهین سنایر  در آثنار اسنالمی از متنأ    اند.از این جملهو غیره  ، معادعدل الهی، امامته، ه، نبوت عامّخاصّ

 .م نام برده شده استادیان نیز به عنوان متکلّ

جای گرفتنه   23و  22 ءی است که در جزهای مکّسی وششمین سوره قرآن و از سوره سوره یس:

آنجا که قلب قرآن نامینده  آن است تا ی قرهاسورهترین است طبق روایات سوره یس یکی از با فضیلت

پنردازد و دربناره زننده شندن     وره یس به سه اصل دین یعنی توحید، معناد و نبنوت منی   . سشده است

گوید همچنین درباره نحوه برخنورد منردم بنا    مردگان و سخن گفتن اعضای بدن در قیامت سخن می
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 .آیددعوت انبیا و احیا مردم سخن به میان می

 شژوهاالت پسؤ .8-5

ارزی با توجه به مسائل همتناسب واژگانی  وانگلیسی قرآن از لحاظ معنایی  هایترجمهکدامیک از  .1

 ؟از دقت باالتری برخوردار استواژگان 

در نقش مبانی کالمی مترجمان در بروز اختالف و انگلیسی قرآن  هایترجمهعلل ورود اختالف به  .2

 چیست؟ حوزه آیات مربوط به مفاهیم کالمی سوره یس 

 فرضيات پژوهش .8-1

انی تناسب واژگو  ارزی معنایینصر از لحاظ هم دریافت که در مجموع ترجمه سید حسین توانمی

 . از دقت بیشتری بر خوردار است

، دقت در انتقنال صنحیح   یابی واژگانبه ادبیات مبدا و مقصد، کیفیت معادلمترجمان  میزان تسلط

هنای  ومبنانی کالمنی و گنرایش    همن مان با علوم مرتبط با بحث ترج، میزان آشنایی مترجهیم آیاتمفا

 .مورد پژوهش است هایترجمههای بروز اختالف در علل و زمینه ترینمهماز جمله اعتقادی مترجمان 

ثیر اند بیشنتر تحنت تنأ   ب خاص بر روی مذهب کالمی بخصوص نداشتهمسلمان که تعصّمترجمان غیر

 .اندبودههای خود منابع و روش

 پژوهش ةپيشين .8-3

، رسناله  در حوزه آینات مربنوط بنه توحیند     کریمقرآنمنتخب انگلیسی  هایترجمهتحلیل انتقادی 

اساتید مشاور:  .دکتری دانشجو نرجس خادمی، اساتید راهنما: دکتر ساالر منافی اناری، دکتر قاسم فائز

 رخالف پژوهش حاضر صرفا به مسألهله باین رسا .1394، دکتر اعظم پویا زاده. تیر دکتر مجید معارف

 تری استفاده کرده است.قدیمی هایترجمهتوحید پرداخته است و نسبت به پژوهش حاضر از 

فارسنی   هنای ترجمنه ای کنه در حنوزه نقند و بررسنی     رغم مطالعات و تحقیقات بسیار گسنترده  به

عات اندکی انجام شده کنه  انگلیسی قرآن مطال هایترجمهانجام شده است در حوزه بررسی  کریمقرآن

. به خصوص در حوزه کالم کار قابل تنوجهی انجنام   و بیشتر جنبه ادبیاتی داشته است بسیار کلی بوده

پژوهش حاضر برای اولین بار به بررسی مفاهیم کالمی مانند معاد جسمانی و وحنی و نبنوت در    نشده.

ولین بار در سطح دانشگاهی به بررسی و ا یعالوه این پژوهش برابه می پردازد.  کریمقرآن هایترجمه

eee"نقد کتاب   Syyyy rrr aan"  قابل هکنر اسنت اینن کتناب در      پرداخته است.اثر سید حسین نصر

غیره  هاروارد، مریلند، شیکاگو، جرج واشنگتون و هایشناسی دانشگاههای اسالمدر کرسی 2118سال 

 .تدریس شده است

 قلمرو پژوهش .8-80

 ، بریتانیا و شبه قاره هند انی: ایاالت متحده، ایرانالف( قلمرو مک

 ب( قلمرو زمانی: دوره معاصر 

 روش انجام پژوهش .8-88

تحلیلی در زمینه تفسیر، کنالم و مبنانی فلسنفی     –با استفاده توامان از روش توصیفیاین پژوهش 
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 هاآنانگلیسی  هایترجمهتطبیقی در مورد آیات مورد نظر و  -فاهیم مورد بحث و نیز روش توصیفیم

علنل اخنتالف    یابیریشهرا مشخص کرده به  هاترجمهو معیارهای انتخاب این  هاویژگیکوشیده است 

 در حد توان بپردازد. هاترجمه

 است. ایمطالب کتابخانه آوریروش گرد

رویکنرد   کنریم قنرآن شناسنی  کتاب ترجمهدر مباحث نظری و کاربردی  مربوط به ترجمه قرآن از 

تب الجدول توری کر مباحث ادبی و دسد .استفاده شده استدکتر احمد پاکتچی اثر  ی و کاربردینظر

و الکشاف منورد اسنتفاده بنوده اسنت. در      ، اعراب القرآن و بیانهالقرآن الکریم بفی اعراب القرآن، اعرا

رجمنه لغنات   اموس قنرآن در ت ، لسان العرب، العین و قن های المفردات، التحقیقنامهمباحث لغوی لغت

Longman, Merriam-Werrrrr: یانگلیسنن rr ccc iiaaayy        yyyy rrr aan  همچنننین از

 .ت داخلی و خارجی استفاده شده استمقاالهای معتبر و سایتو   Fastdicافزارنرم

. اسیر و منابع معتبر اسنت انگلیسی منتخب تف هایترجمهاساس و مبنای تحلیل انتقادی و ارزیابی 

جوادی آملی استفاده  الهتفسیری از تفاسیر مختلف با محوریت تفسیر المیزان و تفسیر آیتدر مباحث 

 .شده است

ی و شنرح بناب   حلّن  می بر مبنای کتاب کشف المرادمسائل مورد اختالف فرق اسال ،در بخش کالم

ی کرد سعی که همان مفاهیم را تبیین میحادی عشر از مقداد سیوری صورت گرفته در مباحث فلسف

 و سهروردی و مالصدرا گرفته تنا م تا معاصر، از بوعلی های فیلسوفان متقدّشد طیف وسیعی از دیدگاه

 .طباطبایی و ابوزید و سروش مورد بررسی قرار گیرد
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 مقدمه. 2-8

منین  متکلّ .هسنتند در الهیات آکادمینک   لمهمترین و چالش برانگیزترین مسائو عدل از توحيد 

 شودمیاند. یکی از مسائلی که در زمینه عدل الهی مطرح تهتعالی دانسعدل را از صفات باری ،مسلمان

فی از در مباحث فلست مربوط است جبر و اختیار از آنجا که به قانون علیّجبر و اختیار است. از طرفی 

مانند  شودمی طعدل مربو ائلی که هر یک به نوعی به توحید و. سایر مساهمیت باالیی برخوردار است

معناد   درحقیقت بخش عظیمی از کالم حتی اند.له ارزاق نیز در این بخش مورد بررسی قرار گرفتهمسأ

مان این دو را شوند که به علت گستردگی مطالب ما نیز به سبک متکلّت هم هیل عدل مطرح میو نبوّ

 اهیم کرد.در دو فصل مجزا مطرح خو

 عدالت. 2-2

 یس و شصت و یکم سوره مبارکه مدر بررسی آیات شصت

 (61) مُبِینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانَ التَعْبُدُوا أَنْ آدَمَ بَنِی یا إِلَیْکُمْ أَعْهَدْ أَلَمْ

 (61)مُسْتَقِیمٌ  صِراطٌ هذا اعْبُدُونِی وَأَنِ

 كالم .2-2-8

تزله به عدل معتقدند و اشاعره با ه و معاختالف فرق کالمی است. امامیّ عدل از جمله مباحث مورد

یعننی   باشند منی منزه بودن خداوند از عمل قبیح و اخالل به امنر واجنب    ،منظور از عدل»آن مخالف. 

 «.آوردمنی و آنچه الزمه واجب الوجود بنودن اسنت آن را بجنا     شودمیگاه کار قبیحی از او صادر نهیچ

زند. امنا  است یعنی فعل قبیح از او سر نمی مان خدا عادلبنابراین در تعریف متکلّ (117 ،1368 ،سیوری)

له یا نه؟ این مسنأ  قبح هست مهم این است که قبیح چیست و آیا عقل قادر به شناخت حسن وال سؤ

  مین است.اساسی مورد اختالف متکلّ
ن و قبح به اینن صنورت داللنت    گویند: در منطق عقل چیزی وجود ندارد که به حساشاعره می»

. آن چه را شنرع حسنن   کندمیقبح را تعیین  داشته باشد بلکه تنها شرع است که معیار حسن و

زیبایی باشد و هر آنچه را تقبیح و بد شنمرده اسنت    و زیبا اعالم داشته است پس همان حسن و

وجود دارد که به این امر اند: در عقل عاملی پس همان زشت و نازیبا است. معتزله و امامیه گفته

زشنت   زیبنا بنوده باشند و بند و     داللت دارد پس خوب و زیبا آن است که در حد خنود خنوب و  

« چیزی است که در حد خویش بد و زشت بوده باشد خواه شرع به آن حکم کرده باشند ینا ننه.   
 (.119 ،همان)

 پردازد:میه و معتزله یّید دیدگاه امامسیوری به بیان دالیلی در تأیدر ادامه 
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و زشنتی برخنی دیگنر     ؛راستگوییداری و بدیهی بودن خوبی و حسن بعضی از کارها مانند امانت .1

 ستم. مانند ظلم و

منظنور او   احتمناالً ) داننند دین و حکمای هند هم برخی افعال را زشنت و ناپسنند منی   افراد بی .2

 (است. بعضی اعمال نیکی و بدیی با عقاید گوناگون درباره انساناشتراك نظر جوامع 

رود. چنانکنه  حسن و قنبح شنرعی هنم از بنین منی      ،اگر حسن و قبح عقلی وجود نداشته باشد .3

کنذب را از  وقتی عقل به قباحت دروت و کذب حکم نکنند در اینن صنورت صندور     " گوید:سیوری می

اعتمنادی   های خدا و شریعت هنم و به این ترتیب حتی به صحت گفته شماردخداوند متعال قبیح نمی

 (111)همان،  نیست.

ه و معتزله معتقد به محال بودن اراده بنابراین عقل قادر به تشخیص فعل قبیح و حسن است. امامیّ

به همین ترتیب اراده فعل قبنیح هنم بنر خندا محنال      » گوید:ح از خدا هستند. چنانکه سیوری میقبی

 «خواهد بود زیرا اراده قبیح هم قبیح است.

هدفدار بودن خلقت اسنت.   ،قبح عقلی از جمله نتایج پذیرش اصل حسن وقت: هدفدار بودن خل

مبحث چهارم در باب عدل، آنست که خداوند متعال بر اساس هندف و غرضنی   »ی میگوید: حلّ چنانکه

و دیگر آنکه اگر هدفی در کنار نباشند بیهنودگی و     باشدمیگویای آن چون قرآن  دهدمیکار را انجام 

 (119)همان، « و لغو و عبث هم بر خداوند قبیح است.آید عبث الزم می

س غرض و اساعتقاد هستند که خداوند متعال بر اشاعره بر این ا»: کندمیسیوری در توضیح اضافه 

آید کنه او نناقص بنوده باشند تنا      و اگر هدف و غرضی در کار بوده باشد الزم می کندمیهدفی، خلق ن

افعنال و اعمنال خداونند معلّنل بنا      »اند: ولی معتزله گفته «رساند.بوسیلة این خلقت، خود را به کمال ب

واالتر از عبث  کار خواهد گشت و ساحت اقدس الهی اغراض و اهداف هستند در غیر اینصورت او عبث

و منطنق حنق نینز همنین      باشند منی و بیهودگی است و این عقیده همان اعتقاد اصحاب ما امامیّه نیز 

 «.است

مصنّف »گوید: باره می ی در اینحلّ ؛رسانیل نفعاوّ دو نتيجه در پي دارد:هدفمند بودن خلقت 

گوید: غرض از خلقت، ضرر رساندن به غیر نیست چون ضرر رساندن قباحت دارد بلکه هدف، می -ره-

: هنگامی که ثابت شد که عمنل پروردگنار معلّنل بنا     گویدمیسیوری در توضیح آن » رسانی است.نفع

ت و نتیجة آن عاید بر دیگری است پس مؤلف خواست روشن سازد که هندف ضنرر   غرض و نتیجه اس

قبیح و مذموم است مانند کسی که طعام مسموم را  رساندن به دیگری نیست چون این امر پیش عقالً

کنه مقصنود،    گنردد میتا او را بکشد پس وقتی ضرر رساندن در کار نیست متعیّن  بردمیپیش فردی 

 (121-119همان، ). ین همان مطلوب ماسترسانی است و انفع
ل بنا هندف و   هنگامی که ثابت شد که افعال پروردگنار، معلّن  " به عقیده حلی: ؛تکلیف و لطفدوم: 

پس ناچنار بایند    باشدمیغرضی است و از آن طرف ثابت شد که هدف خداوند نفع رساندن به بندگان 

کنه طاعنت او بنا همنه مشنقّتی کنه دارد بنر         تکلیفی در کار باشد؛ این تکلیف با انگیختن فردی است

بندگان واجب باشد و این تکلیف ابتدائاً و بدون واسطه از سوی خدا باشد به شرط آنکه ابالت کرده و به 




