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ناگیه به سه دفرت نفیس ادیب، عرفاین و فلسفی

سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

نقد و برریسکتاب

در شم���اره ی 133 آینه پژوهش، من در مقاله ای با عنوان »ترجمه قرآن با 
چسب و قیچی: سرقتی ادبی- فرهنگی در انتشاراتی علمی و فرهنگی« 
ی���م پرداخته و نشان داده بودم  کر ب���ه بررسی ترجمه ای غیراصل از قرآن 
یسی )آن ه���م مغل���وط( از روی ترجمه های  ک���ه این اث���ر چیزی ج���ز رونو
دیگر نیست. پاسخ خانم یزدان پناه در شمارۀ 134 همین مجله انتشار 
کندۀ فراوانی هست  یافته اس���ت. در جوابیۀ حیرت آور ایشان نکات پرا
ک���ه تنه���ا از چنان مترجم���ی ممکن الصدور اس���ت. ه���ر روز بیشتر باید 
تأس���ف خ���ورد بر حال انتشار ترجم���ۀ قرآن به قلم کسان���ی که از اولیات 
یس���ی فارسی حتی در نامۀ ساده ای به مجلۀ شما برنمی آیند.  درست نو
یژگی پر گهری«،  تی چون »خورد کردن ایرانیان«، »چه و عبارات و جمال
یاد ناامنی  »نقد یعنی سره و ناس���ره«، »افراد قلیل ذهن«، و »موردهای ز
روان���ی«، همگی تراوش قل���م یک مثاًل مترجم ق���رآن است. شگفتی در 
همی���ن اس���ت که خال���ق چنین نث���ر نااست���واری،  چگون���ه می توانسته 
روزی ب���ه ترجم���ۀ فارسی قرآن و حت���ی ترجمۀ انگلیسی ق���رآن اقدام 
کرده،  گر ترجمه های دیگ���ران را سر هم  کرده باش���د. چنین فردی ا
نمی تواند )با نادیده گرفتن تمام آن نام ها( بر روی جلد و صفحۀ 
کتاب، خود را مترجم قرآن بنامد. به عالوه، مگر سر هم  حقوقی 
ک���ردن ترجمه های دیگ���ران چقدر دشوار ش���ده است که برای 
زش  یراستار را بدان چسبانید تا ار آن بای���د نام یک دو جین و
گر چنین نیست و ایشان  کند؟ و ا خود را از آن نام ها کسب 
مترج���م قرآن ب���ه فارسی و انگلیسی ان���د، چگونه از نوشتن 

بان فارسی برنیامده اند. جوابیه ای ساده به ز

من در این میان، به توضیحی در باب چند نکتۀ اصلی بسنده می کنم 
ت���ا خوانندگ���ان از اشتباه احتمال���ی مصون مانند. بخ���ش اعظم جوابیۀ 
خانم یزدان پناه به معرفی دانش و تحصیالت علمی ایشان و نیز کشف 
یسندۀ نقد( اختصاص یافته است.  یت مؤلف )رضی اصفهانی، نو هو
که چرا در اینترنت جستجو نکرده تا مگر  یسندۀ نقد پرسیده  ابتدا از نو
فضای���ل و کم���االت معصومه یزدان پن���اه را بشناس���د و بداند که وی در 
دارالزه���را قم )منظور شاید جامعةالزه���راء بوده است( تا سطح دو حوزه 
کتاب نحو الوافی را به درون خود فرو برده است  درس خوانده! و چهار 
کتاب النح���و الوافی است(. بنده این  )احتم���ااًل منظور وی چهار جلد 
گ شخص���ی ایشان آمده است دی���ده، و حتی در  که روی وبال هم���ه را 
همان ج���ا ب���ه نق���ل از روزنام���ۀ همشه���ری )1390/3/24( خوانده بودم 
ین عضو جلس���ات بحث عالمه  کوچک تر ک���ه ایشان در یازده سالگ���ی 
گی���ری النحو الوافی  گمان می بردم فرا کن���ون  طباطبای���ی بوده اند! اما تا 
کاری جز ترجمۀ  یسندگان معاصر، به درد ه���ر  و ه���زاران اثر مشاب���ه از نو
گ���ر وی شیخ االزهر هم بودند ی���ا حتی خود را  ق���رآن می خورد. وانگهی ا
ین و  ک���رده بودند و نام دهها اثر وز کسفورد هم معرفی  است���اد دانشگاه ا
یب القرآن و مشکل القرآن از قرون دوم و سوم هجری را  کالسی���ک در غر

مدیر محترم مجلۀ آینه پژوهش
یرای���ش( جوابی���ۀ سرک���ار خان���م  ضم���ن سپ���اس ف���راوان از انتش���ار )بی و
ک���اش رضی، راضی ب���ه تهمت نامه  معصوم���ه یزدان پناه ب���ا عنوان »ای 
نمی ش���د«، خواهشمندم این نام���ه را در پاسخ اظه���ارات ایشان منتشر 

فرمایید. 
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که واژۀ »مترج���م« پنجاه یا هفتاد  پرس���ش اصلی این نوشت���ار این است 

س���ال پی���ش بر چ���ه کسی اط���الق می شد و ام���روزه این کلمه چ���ه تغییر 

گ���ر ناشری معتب���ر و فرهنگی،  معنای���ی یافته اس���ت. به عب���ارت دیگر، ا

ام���روزه بخواه���د از می���ان انبوهی انس���ان تحصیل کرده و آشن���ا با جهان 

کتابی بسیار مهم را  ام���روز، ف���ردی را برگزیند و به او وظیفۀ خطیر ترجم���ۀ 

که معنای  بسپارد، آن فرد را چگونه می تواند بیابد. پاسخ من این است 

که الزم نیست به سراغ  واژۀ »مترج���م« امروزه آنچنان تحول یافت���ه است 

گذشته چ���ون محمدعلی فروغ���ی، سیدمحمد  نام ه���ای مشه���وری در 

یابندری، سیدجعفر شهیدی،  فرزان، محمد پروین گنابادی، نجف در

عبدالمحمد آیتی، احمد آرام، و ... بروید و توانایی های آنان را در میان 

معاص���ران بیابید. حتی الزم نیست ب���ه دانشگاه یا دانشکده ای بروید و 

بی یا زبان  که ادب فارسی، عر کو آن فردی  که  کنید  کسی پرس و ج���و  از 

انگلیس���ی می داند و از علوم مختل���ف بهره ای دارد و در امر ترجمۀ متون 

که  کافی است صبح  سابقه ای اندک؟ نه نه! زحمت بسیار الزم نیست. 

از خانه بیرون می آیید، از نخستین رهگذر باسواد، یا در صف نانوایی از 

کنید چنانچه سواد خواندن و نوشتن خوبی  کناری تان درخواست  فرد 

کند. دارد، بیاید و متنی را برای شما از هر زبانی به فارسی ترجمه 

در پیاده روهای خیابان انق���الب، چند سالی است شغلی جدید خلق 

کم س���واد، دیپلمه ی���ا لیسانسه ای  ن«. دادزن ف���رد  ش���ده اس���ت: »داد زَ

کوشیده است شغلی برای خود دست و  ک���ه در طلب نان حالل  است 

که  کند؛ چیزی نیافته، دست آخر مناسب ترین راه را این دیده است  پا 

به ی���اری صدای بلند و خستگی ناپذیرش، رهگ���ذران اهل علم و ادب 

کتاب فروشی ها یا ناش���ران مختلف در آن  در پی���اده روی خیاب���ان را ب���ه 

که مجموعه تست های  کند و مثاًل بدیشان اطالع دهد  محل راهنمایی 

کتب غیرمجاز قدی���م، و مانند  کارشناسی ارش���د،  کارشناس���ی،  کنک���ور 

کج���ا بیابن���د. من به ِج���دّ معتقدم، چنانچ���ه دادزن، سوادی در  آن را از 

ح���د دیپل���م قدیم داشته باش���د و البته از پشتکار و اعتم���اد به نفس هم 

برخ���وردار باشد، یقیناً به معنای امروزی می تواند مترجم قابلی برای آثار 
برتر جهانی باشد. 

آی���ا می توان ب���دون دانستن زب���ان خاصی چ���ون ایتالیای���ی، انگلیسی، 

کتابی را از این زبان ها به فارسی  بی، فرانسوی، چینی و سانسکریت،  عر

گ���اه این تغییر  معن���ای بسی���اری از واژگان ب���ه مرور زم���ان تغییر می یابد. 

گ���اه در روزگار جدید به سبب  ط���ی قرون متم���ادی بسیار اندک است و 

رش���د ارتباط���ات و تالق���ی فرهنگ ها سرعت���ی محیرالعق���ول می گیرد. از 

ک���ه امروزه در زبان فارسی به ک���ار می رود، یکی واژۀ  می���ان هزاران واژه ای 

که ب���رای مثال در  یم  کاری ندار کنون بدین پرس���ش  »مترج���م« اس���ت. ا

که نوح بن منصور سامانی جماعتی از علمای ماوراء  سال 354 هجری 

گماشت، واژۀ »مترجم« چه معنا داشت.  النهر را به ترجمۀ تفسیر طبری 

که حنین بن اسح���اق و جماعتی  نمی پرسی���م بیش از 1200  س���ال پیش 

یان���ی، یونانی، هندی  از اه���ل فض���ل و ادب و دانش، ب���ه برگردان آثار سر

و مانن���د آن در زمین���ۀ نجوم، ط���ب، فلسفه و ج���ز آن پرداختند، کدامین 

اصول ترجمه را برگزیدند و به چه آیینی در ترجمه رو آوردند.

ترمجۀ قرآن با 
چسب و قییچ: 

سرقیت ادیب - فرهنیگ 

در انتشارایت عملی فرهنیگ

چکیده: قرآن ندایی برای جهانیان، کتایب است که توسط 

ــط شرکت انتشارات  خامن معصومه یزدان پناه ترمجه و توس

عملی و فرهنیگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. نویسنده 

ــرقت ادیب در برگردان  ــرریس س ــه ب ــارض، ب ــتار ح در نوش

ــته است. در  انگلییس قرآن کرمی در کتاب مذکور همت مگاش

ــاهد مثال هایی از کتاب مذکور،  راستای این هدف، با ذکر ش

ترمجه آن را در بوته نقد قرار داده است.

ــان،  نقد ترمجه  ــرای جهانی ــرآن ندایی ب ــاب ق ــدواژه: کت کلی

کتاب، ترمجه انگلییس قرآن.

ریض اصفهاین

نقـد و بــرریس کـتـاب

قرآن ندایی برای جهانیان به همراه واژه نامۀ انگلیسی عربی؛

  ترجمه معصومه یزدان پناه؛ تهران: شرکت انتشارات علمی
 و فرهنگی، 1390. 

نمی شدبه تهمت نامه  ای کاش ریض رایض 

کتاب و ترجمه  کستان و نوع چاپ  آقای مستنصر میر باید اول در مورد پا

ق���رآن کمی می دانستند و بعد به اصطالح تحقی���ق روی مترجمان قرآنی 

ای���ران ب���زرگ مطل���ب می نوشتن���د. در آن موقع ه���م نباید به خ���ود اجازه 

کنند و توهی���ن را جایگزین نقد  که ب���ه حریم ایرانیان تج���اوز  می دادن���د 

کست���ان در شهر الهور به  کنن���د. مستنصر میر در سال 1949 در پا ادب���ی 

دنیا آمد و دیپلم و لیسانس خود را در این شهر گرفت و چند صباحی 

که ب���ه ایران آمده هرچن���د ایرانیان مردم���ان میهمان دوستی  است 

هستن���د، ولی میهم���ان هم نباید نمک خ���ورد و نمکدان بشکند. 

آیا ای���ن هنر میهمان���ان بی فرهنگ است؟ شای���د اولین شخص 

یرا م���ا دوستان بسیار  کستانی است ک���ه نمکدان شکسته، ز پا

ک���اش میهمانان خارجی  یم. و ای  ی���اد دار کستانی ز خ���وب پا

گ���ر می خواهن���د دست���ی ب���ر قلم برن���د و تهمت���ی نصیب  م���ا ا

کنن���د، حداقل در اینترنت ن���ام مورد نظرشان  صاحبخانه 

را پی جوی���ی می کردن���د و بع���د خ���ود را راح���ت ب���ه وادی 

کامپیوت���ر می زدندند  گر س���ری ب���ه  ته���ی می سپردن���د. ا

ک���ه: معصوم���ه یزدان پن���اه ت���ا سطح دو  می فهمیدن���د 

کتف���ا نکرده و با  را در دارالزه���را در ق���م خوانده، به آن ا

است���ادان مجرب چهار کتاب نحو الوافی را به درون خود 

ب���رده  و سال ه���ا معلم قرآن بوده و بعد در کالج اسالمی لندن علوم قرآنی 

گردی استاد مهدی فوالدوند،  را ب���ه زبان انگلیسی خوانده و سال ه���ا شا

زاده )از نظر فن ترجم���ه انگلیسی( و بهاء الدین خرمشاهی  طاه���ره صفار

کرده تا بعد از اجازه از این بزرگواران و تشویق و ترغیب آنان جرئت  و... را 

گرفته اند  کار او را به عهده  کرده و آن بزرگواران هم ویرایش  به ترجمه قرآن 

و سال ها با او بوده اند و بعد از آنان با پیشنهاد آقای خرمشاهی، چندین 

کارم  کرده اند. البته بنده می گویم  بینی  کار را باره���ا باز ویراستار مجرب 

کار بش���ر است و قرآن الف���اظ خداوند و  کار من  ک���ه  ب���دون عیب نیست 

کستانی ما  بی عیب است. ای کاش رضی اصفهانی یا همان همسایه پا

کمی درنگ می کرد و زود با ثمنا قلیال راضی به این تهمت نامه نمی شد، 

ولی میهمان ب���ی ادب باید ادب شود. آقای مستنصر میر دادزن صفت 

بی صفتان استعمار شده است. نه شما من را می شناسید و نه من شما 

کار را انجام داده؛ حال با  را. کس���ی که شما را اجی���ر کرده، چه نادان این 

استدالل نادانی شما را به خوانندگان می نمایانم:

ی از واژگ���ان ب���ه مرور زم���ان تغییر می یاب���د و ترجمه  ی معن���ای بسی���ار آر

ینی به سرق���ت ادبی-  گف���ت به گز ی���م و یا شای���د  کر مت���ن مق���دس قرآن 

فرهنگی تبدی���ل می شود و نقد هم به بزرگ نمای���ی ناسره ها و تهمت ها 

ب���دل می گردد. گ���اه این تغییر طی ق���رون متمادی بسی���ار اندک است، 

یع انج���ام می گیرد و  ول���ی ام���روز به همت بلن���د اینترن���ت و... بسی���ار سر

اف���راد خودکم بی���ن خ���ود را در وادی ته���ی می بینن���د و افراد دیگ���ر را نوع 

دیگ���ر می نگرند. ه���ر مترجم قرآن���ی در این زمان به لح���اظ تدبیر بیش از 

کش���ور ای���ران سرزمینی بزرگ ب���ا تمدن 2500 سال���ه و فرهنگ غنی است 

ک���ه همراه با اس���الم شکوفا شد و ای���ن شکوفایی سالهاس���ت در منطقه 

خاورمیان���ه زبانزد خاص و عام است. ف���ردی به نام مستنصر میر و با نام 

مستعار رضی اصفهان���ی به خود جرئت داده و شروع به توهین و تهمت 

کرده اس���ت و با الفاظی نامتعارف تصمیم به  و افت���را به ایرانیان باتمدن 

که خداوند در این راه،  گرفته است. باشد  گرداند.خوردک���ردن ایرانیان با تمدن  باز ما را پیروز 

معصومه یزدان پناه
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کرده باشد )ک���ه نکرده است(،  گ���ر چند صباحی هم در ای���ران زندگی  ا
یسد ت���ا چه رسد که چنین ادبیات طنزی به کار  نمی توان���د به فارسی بنو
گی���رد: او ن���ه »دادزن«های خیابان انق���الب را دیده است، ن���ه نام آوران 
عرص���ۀ ترجمۀ در ای���ران را می شناسد، نه فرصتی برای رصد نشر ترجمۀ 
قرآن���ی در ای���ران دارد و ن���ه اساسًا اف���ول و ابتذال در انتش���ارات علمی و 

فرهنگی برایش مهم است.

و مم���ا یضح���ک به الثکلی آنکه در رفع اته���ام از خود در نگارش صدق 
یراستاران هر ماه  که با همه و گفته اند»که با نشستی  اهلل العل���ی العذیم! 
کستانی  داشتیم، این متن آماده شد و آقای مستنصر میر ]![ با لهجه پا
ک���رده«. ای���ن همان ق���در راف���ع اتهام بی س���وادی و  آن را اشتب���اه ف���رض 
یراستارانم  یند من با مش���ورت ماهانه ب���ا و ک���ه بگو سهل انگ���اری است 
»ق���رآن« را ب���ه ص���ورت »قرعان« نوشت���ه ام، چ���ون در ایران م���ردم هنگام 
یم که اصاًل مستنصر میر در  یند: بقرعان! بگذر قسم خوردن مؤکد می گو

کستانی بخواند. میان نبوده است تا آن را با لهجۀ پا

ک���ه ذکر تمام شواهد نه  یاد بود  یس���ی از ترجمه ه���ای دیگر چندان ز رونو
ممک���ن ب���ود و نه مطل���وب. برای نش���ان دادن وضوح این ام���ر، به یکی از 
که  کرد بودم  ینگ اش���اره  اشتباه���ات اظهر من الشم���س در ترجمۀ ایرو
یم(  عین���ًا در ترجمۀ خانم یزدان پناه )او ما سّمت���ه بترجمتها للقرآن الکر
گفته بودم به سبب اشتباهی احتماال از جانب  کپی شده اس���ت؛ مثاًل 
ین���گ از جمله ای خبری  حروفچی���ن، عالم���ت سؤالی در ترجم���ه ی ایرو
و س���اده )یوس���ف: 110( قرار داده ش���ده که خانم یزدان پن���اه عینًا آن آیه 
کرده و جمله ای س���اده و خبری  کپ���ی  را مانن���د تم���ام بخش های دیگر 
کرده ان���د. ایشان به ج���ای پذیرفتن اتهام  را بی دلی���ل سؤال���ی و نامفهوم 
و اشتب���اه نوشته ان���د: در سوره یوس���ف تعجب همراه با امی���دواری این 
که  گشتند، م���ردم پنداشتند  گر فرستادگان م���ا نومید  که ا گونه می آی���د 
پیامب���ران به آنان دروغ گفته ان���د و در این جا یاری خداوند فرا رسید که 
گر به خداوند ایمان داشتند نباید این تفکر را داشته  مردم در حقیقت ا
بی  کرده ام و این در تفکر غر ین »تفکر«  باشن���د و عالمت سؤال را جایگز
یر  ینگ هم این گونه به رشته تحر یبا می باشد که آقای ارو کاری بسیار ز

یبا متنی است؟ در آورده و چه ز

پردازان عال���م - ولوکان بعضهم لبعض ظهی���رًا - می توانند  آی���ا همه طنز
چنین م���ا را بخندانند؟ خوانندگان بی اطالع از نظام جدید سجاوندی 
ین تفکر کرده اید؟ و مگر  از کج���ا بدانند که شما عالمت سؤال را جایگز
ینگ  همی���ن یک آیه در ق���رآن نیازمند تفک���ر است؟ در تمام ق���رآن، ایرو
کرده است و شما هم تنها همان  فقط همین یک بار چنین رسوا اشتباه 
گر چنین قص���د بدیعی داشتی���د، می بایست در هر  کرده ای���د. ا کپ���ی  را 
کدام آی���ه از قرآن را  سط���ر و آیه ای از ق���رآن عالمت س���ؤال می گذاشتید. 
ک���ه خوانندگانش را ب���ه تفکر دعوت نکن���د؟ و آخر اینکه،  می شناسی���د 

کارنامۀ خود افزوده بودند، مانع از نگ���ارش نقد من نمی شد. دزدی  ب���ه 
کت���اب و مقال���ه در روزگ���ار ما و حت���ی در ادبیات  رسال���ه و پایان نام���ه و 
کمابیش هست، اما انتباه ب���ه شاهکاری این چنین، آن  دانشگاه���ی ما 
ه���م در انتش���ارات علمی و فرهنگی که روزگ���اری افتخار نشر جامعۀ ما 

شناخته می شد، حقًا قابل چشم پوشی نبود.

در آشفته ب���ازار نش���ر کتب مذهبی و تولید آث���ار منتحل و دست چندم، 
یاب���ی ترجم���ۀ فارسی یا  ز ک���ه به نق���د و ار قص���د م���ن این نب���ود و نیست 
ک���ار تنها س���زاوار آث���ار فاخر و  ک���ه ای���ن  یافت���ه بپ���ردازم  انگلیس���ی انتشار
زشمن���د اس���ت. تنها می خواستم نش���ان دهم نوشتۀ خان���م یزدان پناه  ار
کپی  ب���رداری مستقی���م از ترجمه های دیگر و چس���ب و قیچی  حاص���ل 
یم، دیگر همگان  گر چنین رسمی برای ترجمه را بپذیر ناشیانه است و ا
که ن���ه این اثر به خودی  بانی اند. روشن است  مترج���م هر متنی به ه���ر ز
زش این همه قیل و قال داشت و نه ممکن بود که در این نوشتار  خود ار
کنی���م تا نشان دهیم  کل قرآن را وارسی  کوت���اه برای مجلۀ آینه پژوه���ش، 
تک تک این جمالت از کجا اخذ شده است. به همین دلیل من بالمّره 
ترجمۀ فارسی ایشان از قرآن )او ما تسّمیه بترجمة القرآن( را کنار گذاشتم 
و نقد نکردم؛ چون وقتی وی در ترجمۀ »فویل یومئد للمکذبین« )طور: 
یان« خود به صد  یس���د: »پس در چنی���ن روزی وای بر دروغگو 11( می نو
ی���د: من ب���ه رغم »فرو ب���ردن نحو الواف���ی! ب���ه درون خود« از  ب���ان می گو ز
بی بی خبرم، اما از چنان اعتماد به نفسی  بان عر ی���ن نکات ز ابتدایی تر
یسی از آثار دیگران و  که چنین اغالط روشنی را همراه با رونو برخوردارم 
یراستار، به نام ترجمه ای جدید و با نام خود به  به مدد ارداِف نام چند و

یندگان و طالبان ترجمۀ قرآن عرضه می کنم. جو

یق مألوف )و موص���ی به( خود به اینترنت  آن گ���اه خانم یزدان پناه به طر
یت مرا با دانشمندی محترم به نام مستنصر میر یکی  سری زده اند و هو
گرفت���ه و مشت���ی توبی���خ و ناسزا نث���ار آن بی خبر از همه ج���ا کرده اند که: 
کستان���ی نمک نشناس! چرا معصومه یزدان پناه  ای مستنصر میر! ای پا
را به درستی نشناخت���ه ای و حق او را به سزا نگزارده ای. وی نخست نوع 
کستان را به ُرخ مستنصر می���ر کشیده، سپس قصد  کت���اب در پا چ���اپ 
ک���ردن ایرانیان باتمدن را یادآور ش���ده و دست آخر،  وی دای���ر بر خورد! 
و چون تیغ���ی برنده در میان احتجاج های خود نیافته، او را به استعمار 
کَف���ش بنهاده ان���د. در واقع منشأ  و اسرائی���ل پیون���د زده ، ح���ق وی را در 
که سال ها پی���ش، من مقاله ای  شاهک���ار جدید ایشان این ب���وده است 
در ب���اب آرا و آث���ار قرآنی مستنصر می���ر نوشته بودم و خان���م یزدان پناه با 
که رضی اصفهانی  گمان برده است  دیدن این نوشته بر روی اینترنت، 
یسن���دۀ مقاله، خود مستنصر میر اس���ت. همین اصرار ایشان بر اینکه  نو
رضی اصفهانی هم���ان مستنصر میر است، نی���ک نشان می دهد درک 
کستانی  بان و ترجمۀ متون کمتر از صفر است. فردی پا ایشان از مقولۀ ز
ب���ان اردو و انگلیسی -  یسنده ب���ه دو ز - از قض���ا اه���ل عل���م و فضل و نو



سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1181391 135 و 136

نقد و برریسکتاب باز هم در باب »ترمجۀ قرآن با چسب و قییچ«

عالم���ت س���ؤال در پای���ان همین جملۀ اخی���ر را از چ���ه رو گذاشتید؟ آیا 
ینگ  یبامتن بودن« ترجم���ۀ خود و ایرو از خوانندگ���ان مجل���ه در باب »ز

کرده اید؟ کرده اید؟ یا ما را به تفکر دعوت  پرسشی 

که یقینًا  در مقال���ۀ نقد آورده بودم که یک چی���ز در ترجمۀ ایشان هست 
یس���ی از آثار دیگ���ران اس���ت و آن نوشتن  اث���ر طبع خ���ود وی ب���دون رونو
کنون اعترافی  ص���دق اهلل العل���ی العذیم در پایان هر سورۀ ق���رآن است. ا
گ »قرآن  ت���ازه باید بکن���م. به سفارش ایش���ان مجددًا به اینترن���ت و وبال
ندای���ی ب���رای جهانی���ان« مراجع���ه کردم. ضم���ن خاط���رات مفصلی که 
یسندگان  ب���اب ترجم���ۀ خود نقل کرده ان���د، عبارتی از قول یک���ی از نو در
یراستاران ترجمه آمده است که عینًا نقل می کنم: »مطالب  مع���روف و و
را ب���ه ایش���ان تحوی���ل دادم و طب���ق شیوه معم���ول بای���د 10 روز بعد برای 
نتیج���ه ب���ر می گشتم؛ اما درس���ت فردای هم���ان روز ساعت حدود یک 
گرفتند که: خانم یزدان پناه شما  که استاد با من تماس  بع���د از ظهر بود 
کت���اب شما را قبول می  یراستاری  کردید. من و در ای���ن ترجمه انق���الب 
که ترجمه را  کن���م.« اعتراف می کنم این اثر انقالبی در ترجمه است؛ چرا
گفته بودم معنای واژه ها به مرور تغییر می یابد. کرده است.  کن فیکون 

کامل  که چرا م���ن یک سورۀ  نهای���ت اینکه در پاس���خ ایشان آمده است 
یسی آشکار ترجمۀ ایشان را به خوانندگان نشان  از ق���رآن را بررسی و رونو
ک���ه در تمامی این اثر، آسمان همین رنگ  ن���داده ام. حقیقت این است 
اس���ت. از آنج���ا که نه ای���ن مقال مجال نش���ان دادن تمام���ی قرآن است 
و ن���ه این اث���ر شایستۀ این همه بررس���ی و نقد، پیشنه���اد می کنم ایشان 
خود سری به نرم افزار نورالتفاسیر بزنند و به عین الیقین ببینند در میان 
بیس���ت ترجم���ۀ انگلیسی موجود هی���چ مترجمی حتی ی���ک صدم این 
یسی را نکرده است؛ اما در عوض هر جمله از نوشتۀ ایشان در یکی  رونو
کامل را در انتهای  از سه چه���ار ترجمۀ معروف یافت می شود. نمونه ای 

کالم از سورۀ همزه می آورم: این 

کر(. Woe to every slanderer, defamer .1 )شا

Who amasses wealth and counts it over.2 )قرایی(.

He supposes his wealth will make him immortal.3! )قرایی(.

 + )قرای���ی   No indeed! He will surely be cast into the Crusher.4
کر(. شا

ین���گ +  What will make you realize what the Crusher is.5? )ایرو
.)Qarai

It is[ the Fire of Allah, set ablaze[.6 )قرایی(.

Which will overspread the hearts.7 )قرایی(.

Indeed it will close in upon them.8)قرایی(.

کر(. In extended columns.9 )شا


