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 با عرض سالم و تشکر فراوان خدمت آقای ............

لطفاً عرض ارادت من را به خاطر توجه شما به دانشجوی ناقابل زبان بپذیرید.تا این جایی که من تجربه دانشگاهی دارم 

اقابل استادی به فروتنی شما ندیدم که بدون توجه به تفاوت سطح زبان بین استاد و دانشجو متواضعانه به تحقیقات ن

بنده واقعاً سواد زبان کمی دارم و حتی بسیار سخت به زبان انگلیسی تکلم می کنم ولی با مطالعه دانشجویان رسیدگی کند.

و زبان عربی )آنهم نه زیاد( دارم و تا آنجایی که ترجمه های مختلف قرآن مجید را مطالعه کردم به این ای که از قرآن 

البته منکر زحمات ایشان نیستم ولی در این مسائل هم نمی قرآن را ادا نکرده اند. نتیجه رسیدم که مترجمین حق ترجمه

توان تعارف کرد و مثالً چون فالن ترجمه، ترجمه یوسف علی یا کسان دیگر است نباید مورد بررسی قرار گیرد .در فرایند 

 تفسیر-3نگلیسی ا-2عربی-1ترجمه قرآن الزم و واجب است که مترجم به سه چیز تسلط داشته باشد:

قصد اتالف وقت شما را ندارم و چیزی جز تشکر نمی توانم بگویم.اما مواردی را در انتقادهای سازنده ی خود بیان کرده 

 بودید که الزم دیدم پاسخ بگویم.

بگویم در اما باید انتقاد شما که در جای جای متن آورده شده بود که چرا منبع و ماخذ مطالب را نیاورده ام صحیح است.-1

بعضی موارد مطالب زیادی را در اینترنت و سایت های مختلف دیدم تا توانستم در یک موضوع قطع پیدا کنم  لذا ذکر منابع 

 در بعضی موارد برایم مقدور نبود.

و اینکه منبع ترجمه فارسی خود را ذکر نکرده ذکر کرده بودید که چند ترجمه فارسی از مترجمین معروف می آوردید -2

بودید.در پاسخ باید گفت مترجمین فارسی زبان هم متاسفانه ترجمه های دقیق و قابل توجهی ارائه نداده اند)رج بررسی 

خرمشاهی( و رایج ترین آنها در خانه های مردم یکی از پراشتباه ترین آنهاست.در میان مترجمین -ترجمه های فارسی

ای دقیق است و بازهم دقت ذکر شده را ندارد.لذا این ترجمه ترجمه ترجمه آیت اهلل صادقی تهرانی)ترجمان وحی (ترجمه 

 ای است از نویسنده این مطالب.البته باید این مطلب را ذکر می کردیم.

در مورد اینکه گفته بودید کلمه ))آیه(( باالخره ترجمه نشد!!و خواننده هنوز معنای اصلی آن را نفهمیده کامالً حق با -3

 شماست.

از ی مسائل تفسیری که ذکر کرده بودید درست است ولی باید گفت مخاطب این مقاله باید فردی باشد که ابهام برخ-4

 مسائل تفسیری نیز سررشته ای داشته باشد.هرچند انتقاد بجایی است و ان شاء اهلل رفع خواهد شد.

معروف است.و باید این منابع را در عمده منبع تفسیری ما تفسیر الفرقان)آیت اهلل صادقی(و المیزان و سایر تفاسیر -5

 پایان می آوردم.

اینکه گفته بودید ایروینگ با اینکه ))ما((ی موصوله را نافیه گرفته مفهومی کامل را ارائه داده به نظر من به طور بدیهی -6

 اشتباه است.و نیازی به توضیح ندارد.

 اشتباهات امالیی ان شاء اهلل رفع خواهد شد.-7

صحیح نیست و باید whicheverه گفته بودید آوردن این جمله :))البته بنده به قطع نرسیدم((در مورد کلمه در مورد آنک-8

استخراج کنم واال کالم شما آن قدر دلیل بیاورید که مخاطب قانع شود واقعاً دیگر نتوانستم چیز بیشتری از منابع موجودم 

 صحیح است.

اینکه گفته بودم دو نفر از مترجمین بی مورد دو کلمه اضافه کرده اند و شما علت خواسته بودید باید بگویم که  در ادامه -9

 علت را آورده بودم.

کالم شما در مورد ناقص بودن بحث لغوی این مقاله صحیح است و باید توضیح کامل تری می دادم ولی در این موارد -11

 ع رسیده بودم و بعد نوشتم.واال خودم را مدیون نمی کنم.تقریباً خودم به قط

معادل ))نسخ(( متعدی هستند ولی هرکدام ممکن  15شما به نظر وارد نیست چراکه درست است هر  15انتقاد صفحه -11

که معنای انکار هم می negateمثالًلغت است طبق معانی مختلف خودش ،معنای اصلی را ممکن است منحرف کنند.
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متاسفانه به دلیل مطالعات کم خود معنای تاثیر یکسان که الوه بر این به دنبال پیدا کردن بهترین معادل هستیم.عدهد.

 ویژگی سوم دارسن است را نفهمیدم.))لطفاًًً توضیح دهید((

ه بودید و شما ذکر کرد مناسب نیست به دلیل اینکه معنای ))نادیده گرفتن ((هم می دهد abrogateاینکه گفته بودم  -12

 وبستر به شرح زیر آوردم.چنین چیزی نیاورده .باید بگویم این مطلب را از  longmanکه 
 
 
  

در مورد معنای ))آیه((در آیه مورد بحث اشاره شد که معانی مختلفی می دهدو نمی توان معنای آن را منحصر به -13

ش های یک سوره هم نشانه هایی برخداست.لذا ))بخش های کوتاهی از یک سوره ((کرد .باید گفت که تک تک همین بخ

 بیاوریم. signبرای این لغت فقط و فقط باید 

و شما ذکر کرده بودید چرا؟ آوردن(( است و چیز دیگری نباید آورد -بهترین معادل ))نات bringاینکه گفته بودم لغت -14

 غتی می دانید از دانستن آن خوشحال می شوم.باید بگویم لغتی بارزتر و ظاهر تر از این لغت نیافتم.لذا اگر چنین ل

کالم انتهایی شما مبنی بر اینکه تبدیل کردن کالم خدا به واسطه انسان به کالم دیگر دشوار است کامالً صحیح می -15

نابع باشد ولی نکته ای که باید بگوییم این است که به هر حال نباید از ترجمه دقیق آنهم در وسع انسانی خود با توجه به م

چون ترجمه آن به زبان های دیگر روایی و تفسیری غافل شد.این کالم کالمی است برای بشریت و نه عرب زبانان .و 

.البته باید بگویم ترجمه قرآن به  توسط خدا،پیامبر و معصومین انجام نشده است ،رسالتی است سنگین بردوش مترجم

 لذا کسی که می خواهد به دنبال قرآن برود باید عربی بداند.زبان های دیگر به کیفیت عربی خود جز محاالت است.

درپایان از شما بسیار تشکر می کنم و نکته ای دیگر را یاد آور می شوم که اگر به علت بی توجهی در متن مقاله گاهاً از 

شتار می باشد.در ضمن قصد ریا و خود بینی )ان شاء اهلل( نداشته ام و این بدلیل مهارت کم من در نوخود نامی برده ام 

 مقاله ای دیگر را ضمیمه می کنم تا از نظر شما بهره مند شوم.

  با تشکر                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ab·ro·gate 

 ANNUL: to abolish by authoritative action :  1 

their responsibilities> abrogatingto treat as nonexistent <:  2 
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