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133

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  یند و به او وظیفۀ خطیر ترجم���ۀ  ام���روز، ف���ردی را برگز

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  ی در  نام ه���ای مشه���ور

ی، سیدجعفر شهیدی،  یابندر ین گنابادی، نجف در فرزان، محمد پرو

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

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

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  ی تان درخواست  کنار 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 ف���رد  ن«. دادز ش���ده اس���ت: »داد زَ

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

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

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

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 

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

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

ی می تواند مترجم قابلی برای آثار  برتر جهانی باشد. برخ���وردار باشد، یقینًا به معنای امروز

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

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

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

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  ی ندار کار 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 

یدند و به چه آیینی در ترجمه رو آوردند. اصول ترجمه را برگز

چکیده: قرآن ندایی برای جهانیان، کتایب است که توسط در انتشارایت عملی فرهنیگسرقیت ادیب - فرهنیگ چسب و قییچ: ترمجۀ قرآن با 

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؛

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

 ای کاش ریض رایض 
به تهمت نامه 
نمی شد

کتاب و ترجمه  کستان و نوع چاپ  آقای مستنصر میر باید اول در مورد پا
کمی می دانستند و بعد به اصطالح تحقی���ق روی مترجمان قرآنی  ق���رآن 
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  خوردک���ردن ایرانیان با تمدن 

گرداند. باز ما را پیروز 

معصومه یزدان پناه
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ی بود، بع���د از چند سال  کپی ب���ردار گ���ر این مترجم اینق���در باهوش در  ا
کال���ج اسالم���ی لن���دن خ���ود نمی توانس���ت اینگون���ه  درس خوان���دن در 
کمک  کتاب ترجمۀ قرائی  بنویس���د؛ یعنی برای نوشتن یک and باید از 

می گرفت؟ دشمنی تا چه حد!

ک���ه آقای بهاء  ی بسی���ار بی ادبانه و... است  کار یراست���اران  توهی���ن به و
یر  یبایش���ان به مع���اون وز الدی���ن خرمشاه���ی متن���ی را ب���ا دست خ���ط ز
گر ایشان به  که ضمیمه است، حال ا فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشته اند 
ی،  آقایان مرحوم مه���دی فوالدوند، بهاء الدین خرمشاهی، علی شهباز
شمس���ی رسول���ی، حس���ن توکل���ی، حسی���ن عل���ی زاده و... تهم���ت ناروا 

می زنند، خود دانند.

گر  ک���اش هنر بن���ده را چس���ب و قیچی معن���ا نمی کردن���د و حداقل ا ای 
کارم را  که م���ن مطمئنًا  ین���ی می دانستند  کار را به گز انس���ان بودن���د، این 
ین���ی قرآن به تمام  ترجم���ه می دانم و ای ک���اش بزرگ مردان از من در به گز
یادی اینگونه ب���ا مفردات به  کتاب ه���ای ز کم���ک می  گرفتند و  زبان ه���ا 
کتاب و اثرات  گرافی راجع به مفردات ای���ن  چ���اپ می رسید. ک���اش پارا
که ... اجازه ن���داده است. ایشان موارد  مفی���د آن می نوشتن���د؛ در حالی 

گرفته  است. کاماًل نادیده  مثبت را 

کرده ام مترجم���ان هنوز نتوانسته ان���د »بسم اهلل الرحمن  من باره���ا اعالم 
یاها  گ���ر تمام در یم؛ ا کامل قرآن ندار کنند؛ م���ا مترجم  الرحی���م« را معنی 
مرک���ب شود و تمام جنگل ها قلم، ما نمی توانی���م حتی یک آیه را ترجمه 
کامل ق���رآن است نه  کام���ل کنیم و باید ایش���ان بدانند ن���ه قرائی مترجم 
کامل نمی شود و ما فقط برای  کالم خداوند هرگز ترجمه  ین���گ؛ بلکه  ارو
اینک���ه آن را کم���ی ساده کنی���م و مفهوم را تا حدی که خ���ود فهمیده ایم، 
ب���ه خوانن���ده بفهمانی���م. زحم���ت می کشی���م. م���ا اجرم���ان را از خداوند 

می خواهیم و می گوییم: »اعوذ باهلل من شیطان رجیم«.

جناب آقای بهاءالدین خرمشاهی در جوابیه ایشان می فرماید: استفاده 
ین���ی از ترجمه ه���ا چ���ه فارسی باشد چ���ه انگلیسی و چ���ه هر زبان  و به گز
یز است. می توان ب���رای روشن شدن این مسئله  گر دیگ���ر، امری رایج و نا
که ایرانیان از قرآن به انگلیسی ترجمه کرده اند، همه  چندی���ن ترجمه ای 
کرد و رفت و  یبی بررسی  گرف���ت؛ با بررسی علمی و نه احساسی و تخر را 
پیوند ترجمه ها با یکدیگر آشکار می شود. هیچ مترجمی در هیچ زبانی 
کارهای انجامشده را نادیده  و در هی���چ متنی از متون مقدس نمی تواند 
ینی  که به تعبیر دیگر همان به گز بگیرد و یا از آنها استفادۀ علمی و بهینه 
اس���ت، عمل نی���اورده باشد و طبق ای���ن سخن بع���د از مقابلۀ ترجمه ها 
الاقل ترجم���ۀ مترجمان ایران���ی روشن خواهد شد؛ پس تم���ام مترجمان 
کتبًا از  که البت���ه ایشان  عملک���ردی همانند خانم یزدان پن���اه داشته اند 

آقای قرایی دست نوشته اجازه استفاده از ترجمه ایشان را دارند.

ح���د ب���ه قرآن خود را ملزم ب���ه تحقیق بر روی ترجمه ه���ای دیگر می بیند 
گر در زبانی  و واج���ب می داند تم���ام ترجمه های موجود را بنگرد. ح���ال ا
گر مترجم حاض���ر، متن مشابه  یاد از قرآن انج���ام شده و ا ترجم���ۀ بسیار ز
گن���اه مترجم نیست و  ب���ا ترجمۀ یک���ی از مترجمان به دس���ت آورد، این 
که سابقۀی علمی  کشور ایران سال هاست  یک برت���ری آن می باشد. در 
ب���ر اس���اس رابطه مشخص می شود ن���ه ضابطه. ادب علم���ی در مجامع 
یم و یا ب���ه نوعی دیگر  کر علم���ی کم ک���م بی رنگ می ش���ود و ترجمه ق���رآن 
ینی را چسب و قیچی معنی  ک���ه حال در تمام جوامع مرسوم است، به گز
کمک می کردند  کاش سردبیران مجالت به عاشقان قرآن  می کنند. ای 
کنند و پیش روند و نقد مانند ی���ک سونامی مترجمان را از  ت���ا آنها رش���د 
صحنۀ روزگ���ار دور نمی کرد، و می بینیم  کتاب مق���دس ده ها هزار بار به 
یم به  هزاران زبان ترجمه می شود و در تمام دنیا پخش می گردد و قرآن کر
تعداد محدود ب���ه حدود صد زبان ترجمه شود و خیلی از عاشقان قرآن 
کاش مسلمانان  ی می کنند. ای  در حس���رت دیدن متن آن لحظه شمار
یژگی پرگهری  کت���اب چه و که جدول مفردات در این  ما م���ی فهمیدند 
گر در مجل���ه ای نوشته می ش���د مترجم یا همان  دارد و حت���ی ی���ک خط ا

شخص مورد نظر خستگی در می کرد.

کامل و جامعی دارد. آقای مستنصر میر! شما  واژه مترجم در ایران معنی 
کست���ان به دنبال معن���ی این واژه بگردی���د. در پیاده روهای خیابان  در پا
که به دنبال تحقیقات شان  انقالب، ایرانی ها متخصصانی را می بینند 
یرا اینان نوع  کم دید  دادزن ها را م���ی نگرند؛ ز هستن���د و افراد قلیل ذهن 
گونه  دیگ���ری می نگرند. در سوره یوسف تعجب همراه با امیدواری این 
که پیامبران  گشتند، مردم پنداشتند  گر فرستادگان ما نومید  که ا می آید 
ب���ه آن���ان دروغ گفته ان���د و در این جا یاری خداوند ف���را رسید که مردم در 
گر به خداوند ایمان داشتند، نباید این تفکر را داشته باشند و  حقیقت ا
کاری بسیار  بی  کرده ام و این در تفکر غر عالم���ت سؤال را جایگزین تفکر 
گونه به رشته تحریر در آورده، و  که آقای اروینگ هم ای���ن  یب���ا می باشد  ز
یبا متنی است! مترجم قرآن در ترجم���ه نباید نسخه برای خواننده  چ���ه ز
بپیچد، بلکه باید او را مجبور به تفکر کند که این خود مستلزم موفق بودن 

که به حمد خداوند ترجمه بنده این ویژگی را دارد. مترجم است 

یاد ناامنی برای نویسندگان  کتاب به موردهای ز در مقال���ۀ نقد و بررسی 
یم و فقط و فقط ناسره ها و تهمت ها و توهین ها دیده می شود.  بر می خور
ایش���ان به طور قطع معن���ی نقد را نمی دانند. نقد یعنی س���ره و ناسره. آیا 
ای���ن کتاب حت���ی یک نکتۀ مثبت نداشت؟ و البت���ه نکتۀ منفی هم به 
گر  حم���د خداون���د در آن دیده نشده است، که: »ع���دو شود سبب خیر ا

خدا خواهد«.

یاد  ی بسیار ز کپی ب���ردار ایش���ان مه���ارت مترج���م را در تهمت زدن ب���ه او 
دی���ده  است ک���ه خ���ود الزم ندیده اند بی���ش از این ذک���ر نمون���ه کنند. آیا 
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آق���ای حس���ن توکل���ی ب���ه دنیا آم���ده در لن���دن و مخب���ر در پ���رس تی وی 
یون به ای���ران آمده اند و  می باشن���د و چن���د سالی است با دع���وت تلویز

فارسی را بسیار اندک می دانند.

کارشان مورد  که چ���ون  زاده  خان���م شمسی رسولی و خان���م طاهره صفار
زاده  کت���اب نیاوردم )البته خانم صفار تأیی���د من نبود، اسم ایشان را در 

گفتم(.  کردند و من با پوزش دلیل را برایشان  گله  بعدًا از من 

که نویسن���ده و پژوهشگر قرآنی هستند که جناب  آق���ای حسین علیزاده 
ی  یراستار کرد دوباره متن را بخوانند و و خرمشاهی از ایشان درخواست 

کنند.

که ب���ا همه  ک���ه ب���ا نشست���ی  کن���م  در م���ورد ص���دق اهلل.... بای���د ع���رض 
یراست���اران هر م���اه داشتیم، این متن آماده ش���د و آقای مستنصر میر با  و

کاش می فهمید. کرده، ای  کستانی آن را اشتباه فرض  لهجه پا

کردند،  ی  که م���را یار یراستاران و افرادی  و در پای���ان از تم���ام دوست���ان، و
گ���ر اشکالی در مت���ن می بینند، لط���ف فرموده و به  بسی���ار سپاسگزارم. ا
یرا من بشر هست���م و همه افراد خطا دارن���د و انشا اهلل  م���ن اطالع دهن���د؛ ز

گرفته نشود.  یشه کن شوند تا جلوی ترجمه قرآن  دشمنان ما ر

در پای���ان دستنوشته جناب بهاء الدی���ن خرمشاهی خدمت تان تقدیم 
می شود:

ب���اره ارزش و عی���ار علمی  ب���ا س���ام و ع���رض ارادت و احترام در
و صح���ت و دق���ت عال���ی ترجم���ه انگلیس���ی خواه���ر قرآن پژوه و 
سختکوش���م سرک���ار خانم معصوم���ه یزدان پناه عرض���ه می دارم 
کوشش های  که از حدود بیش از ی���ک ده بنده از نزدیک شاهد 
یس پیگیر  خستگی ناپذی���ر ایشان در تعل���م و تعلیم و درس و تدر
ین  ی���ن و ابتکارتر ایش���ان ب���وده ام. ترجمه فارس���ی ایش���ان از بهتر
یراستار  ز ق���رآن است. بن���ده و آقای علی���زاده و ترجمه ه���ای امرو
آن ترجم���ه بوده ای���م، و به حم���د اهلل به نحو شایست���ه ای از سوی 
انتش���ارات علم���ی فرهنگی در قطع رحل���ی منتشر شده است و 
با استقبال دوستاران قرآن مواجه شده است. ترجمه انگلیسی 
ین منابع و مراجع انگلیسی  ین و دقیق تر ایشان هم مبتنی بر بهتر
بری  بوده  و به سبک معیار و قابل قیاس با ترجمه های پیکتال آر
گرفته است.  و عب���داهلل یوسف علی )طبع مدینه منوره( انجام 
ز آقایان شهباز و توکلی  دو انگلیس���ی دان و قرآن پژوه برجسته امرو
یراسته اند و خود ایشان هم با مقابله  آن را به دقت هرچه تمام تر و
کوشا  ی آن  ب���ا ترجمه ه���ای خ���وب انگلیس���ی م���دام در بهس���از

گوی شما، بهاء الدین خرمشاهی. بوده اند. دوستدار و دعا

کنم جناب آقای قرآیی در اوایل کار ترجمه به بنده  در ضمن باید اضافه 
یراستار انگلیسی من  یرا و اج���ازه دادند از ترجمه ایشان استفاده کن���م؛ ز
آق���ای شهب���از دوست صمیمی ایش���ان بودند و هر چند وق���ت مطالب را 
ب���ه سم���ع و نظر ایشان می رساندند تا ایشان بدانن���د من چه می کنم و در 
کتبًا این اج���ازه را به  کار را ب���رای بنده مفید دانستن���د و  نوشت���ه ای ای���ن 
کارم استفاده  گونه صالح می دانم از ترجمه ایشان در  که هر  بنده دادند 

گویشان می باشم. کنم که همیشه دعا

که  ی می کردند و ای کاش آنانی  که ما را می زنند ما را یار ای کاش آنانی 
سد راهمان هستند، برایمان ره گشایی می کردند.

در مورد سوره های مدثر، غاشیه و طور باید اعالم کنم: سوره مدثر آیه های 
1، 2، 4، 10، 11، 12، 13، 15، 17، 18،19، 20، 21، 23، 42، 56، این آیه ها 
که با آقایان قرایی یا هر  کرده باشم پس چند آیه ای  گر من ترجمه  ک���ه ا را 
کس دیگر یکی است، فقط مد نظر شما بوده؛ پس این آیه ها را هم پیدا 
کردید حداقل  که همه را پیدا  کرده، شما  که چه کسی ترجمه  می کردید 
کامل می نوشتید؛ در ضمن آقای مستنصر میر آیه 65 سوره  یک سوره را 
کنم سوره مدث���ر 56 آیه دارد 10  ط���ور چ���ه هست. باید خدمتتان ع���رض 
کرده اید.  آی���ه بعدی را شما از کجا آوردی���د. شما فقط کمک به اسرائیل 
که  کس���ی ک���ه این قدر بی مالحظ���ه است، بای���د راجع به مترجم���ان قرآن 

بسیار محتاط هستند، چیز بنویسد؟!

ن هستند. مواردی  پس تم���ام مترجمان قرآن از نظر ایشان مج���رم و دادز
ینگ قیچی  ین���گ و قرائی یکی هستند، یا قرائ���ی از ارو ک���ه در ترجمۀ ارو
که سال ها پیش به رحمت خدا رفته  ینگ  ینگ از قرائی. ارو ک���رده یا ارو
که خیلی از  است؛ پ���س اشکال به قرائی ب���ر می گردد.بزرگان می دانن���د 

مطالب قرآنی در تمام زبان ها می تواند یک شکل باشد.

کار را ادامه  در م���ورد سوره های دیگ���ر هم ایشان بدون هیچ علم���ی این 
کار بسیار خصمانه ای است، نه علمی. که  داده اند 

ویراستاران بنده
که در  آق���ای مهدی فوالدون���د مترجم قرآن به زبان های فارس���ی و فرانسه 

کردند. کمک بنده  ترجمه انگلیسی هم بسیار 

کردند هم  یرایش  که هم متن فارس���ی را و آق���ای بهاء الدی���ن خرمشاهی 
که تمام صفحه ها  مت���ن انگلیس���ی را که دستخط ایشان موجود اس���ت 
ک���ار را هم بر عهده داشتند و  یت  تب���رک به دستخط ایشان شده و مدیر

یراستار هم می باشند. سرو

که 8  آق���ای علی شهب���از به دنیا آمده در هند، بزرگ ش���ده در انگلستان 
کرده ان���د و در ای���ران در شبکه چهار  ج���زء از ق���رآن را ب���ه انگلیسی ترجمه 

مسئول بخش انگلیسی آن هستند.




