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 به تمايز ترجمه و تفسيرثر در پاسخ ؤعوامل م

 احدفرامرزقراملكی،استاددانشكدهالهياتدانشگاهتهران؛
ميراث تفسيری در تمدن اسالمی بـا هـيچ ميـراث ديگـری قابـل قيـاس نيسـت؛ زيـرا ميـراث تفسـيری مـا 

در اين رويكـرد بـه تفسـير، مـن بـا يـك چيـزی بـه نـام واقعيـت تـاريخی . گاه تمام ميراث تمدنی ماست جلوه
معنـا كـه چـرا در برخـی از آيـات مفسـران تنهـا ترجمـه و برخـی بـه تفصـيل ايـنرو شـدم، بـههروبدر تفسير 

-توانـد ايـن مسـئله را بـه اسـت كـه میرفـتن بـه تفسـير واقعيتـی اند؟ بسندگی به ترجمه و فراتر تفسير كرده
 ميان بياورد كه چرا چنين است و بايد پرسيد مرز ميان تفسير و ترجمه چيست؟

صـورت انـدک بـه بـه. ای اساسـی در علـم تفسـير اسـت های نيازمند تفسير است و يـا نـه، مسـئل كه آيهاين
راسـتا بايـد پرسـيد تلقـی مـا از تفسـير و ترجمـه همـيندر. اسـتتمايز بـين تفسـير و ترجمـه پرداختـه شـده

دو چـه  اگـر ترجمـه و تفسـير را سيسـتم بـدانيم، ايـن. ای از ايـن دو در ذهـن داريـم چيست و ما چـه انگـاره
 .تمايزی با هم دارند



آيـا اساسـاً مـرزی ميـان تفسـير و ترجمـه وجـود دارد؟ اگـر . ام من چند مسئله جزئی را از هـم جـدا كـرده
چنـين وجـوه تمـايز و تشـابه ايـن دو چيسـت و آيـا تمـايز ايـن مرزی هست، حقيقی است و يا اعتبـاری؟ هـم

؟ مـرز ترجمـه و تفسـير در تحقـق تـاريخی ايـن های ايـن دو چيسـت گـردد؟ شاخصـه شان باز می دو به تشابه
ــا دو چيســت؟ ريشــه تمــايز و مــرز ميــان ترجمــه و تفســير كجاســت؟ عامــل تفســ يرطلبی آيــه چيســت؟ آي

ثر در ايـن گـذار چيسـت؟ آيـا ؤنحو معنادار از گـذار از ترجمـه بـه تفسـير سـخن گفـت؟ عوامـل مـتوان به می
 محور در گذار از ترجمه به تفسير چيست؟ مسئلهاند؟ نقش ذهن  متنی يا برون متنی اين عوام درون

در گذشـته . ای را از رويكـرد توصـيفی تـاريخی جـدا كـرد ال بايـد رويكـرد ضـابطهؤبرای پاسخ بـه ايـن سـ
آيــاتی . اند اند، امــا ايــن آيــات رفتــه رفتــه كــم شــده ترجمــه شــده بســياری از آيــات در تفاســير صــرفاً تقريبــاً

تفسـير در . سـوره بقـره از ايـن دسـت اسـت 284انـد، آيـه  سـير طلبيدههستند كه از آغاز سـنت تفسـيری تف
جـدول آيـات محكـم و متشـابه بـرای مفسـران اهـل . مقام تحقق با مواضع كالمـی مفسـر ارتبـاط جـدی دارد

 .گرا كامال برعكس هم است ظاهر و عقل

 
 ترجمه قرآن از تفسير دشوارتر است

 سيدرضا مودب، استاد دانشگاه قم
ن زمـان بـا نـزول قـرآتفسـير پيشـينه تـاريخی طـوالنی دارد و شـايد بتـوان گفـت كـه هـم بحث ترجمه و

داننـد كـه  طالـب می بـن ابیبرخـی اولـين متـرجم قـرآن را جعفـر. اسـتهم ترجمه و هم تفسير مطـرح بـوده
 .اند آياتی از قرآن را به زبان حبشی ترجمه كرد و نيز سلمان فارسی را در اين زمره دانسته

تـرين مفسـران بـوده  پـس از ايشـان از بزرگ) ع(تفسـير بـود و امـام علـی )ص(رين رساالت پيـامبرت از مهم
خصـوص نسـبت ميـان ترجمـه و سـه ديـدگاه در. ايم ما هم ترجمه و هـم تفاسـير مهمـی را شـاهد بـوده. است

ن هـای مهمـی بـي يـك ديـدگاه آن اسـت كـه ايـن دو مقولـه را از هـم جـدا كـرده، تفاوت. تفسير وجـود دارد
ــه می ــم بيگان ــن دو را از ه ــن دو دانســته و اي ــتن  اي ــه م ــوط ب ــه را مرب ــوا و ترجم ــه محت ــد و تفســير را ب دان

 .دانند می
ديــدگاه دوم ايــن اســت كــه نــوعی رابطــه عــام و خــاص مطلــق بــين ايــن دو وجــود دارد و ترجمــه نــوعی 

ديـدگاه سـوم آن اسـت كـه  .ر داردای از تفسـي ای بهـره واقـع هـر ترجمـهآيـد و در تفسير كوتاه به حسـاب می
جای ناسـازگاری و عـام و خـاص ديـدن ايـن دو، ترجمـه و تفسـير را دارای رابطـه عـام و خـاص مـن وجـه به



چنــان كــه برخــی از تفاســير نيــز توانــد تفســير باشــد، هــم ها می دانــد كــه در مــواردی برخــی از ترجمــه می
 .استترجمه بوده
ها تحــت  ترجمــه. م، ترجمــه و تفســير انــواعی دارنــدخــواهم مويــداتی بــرای ديــدگاه ســوم بيــاور مــن می

وان بـه همـين تـ هـا را می امـا اين ،اند قسـم برشـمرده 6برخـی انـواع ترجمـه را تـا . لفظی و يا معنوی هسـتند
های متفــاوتی وجــود دارد، برخــی تفســير را تنهــا كشــف  خصــوص تفســير هــم گونــهدر. دو نــوع كــاهش داد
مانند عالمـه معتقـد اسـت كـه مـا خيلـی بـه كلمـات و الفـاظ كـار نـداريم و اند و برخی  معنا در الفاظ دانسته

اســت و در نتيجــه مــا در جمــوع يــك ســوره اراده كــردهبــه دنبــال كشــف مقصــدی هســتيم كــه خداونــد از م
 .استای قرار داده ند برای هر يك سورهغرض داريم كه خداو 114واقع 

كـه در تفسـير حـالیعبـارات را جـايگزين كننـد، دركننـد  پايبند بـه لفـظ بـوده و سـعی می ها غالباً ترجمه
جهـت تفاسـير موضـوعی بسـيار رايـج شـده كنـد و بـه همـين يـات ديگـر سـير میمفسر گاهی از يك آيه به آ

سـير در ترجمه مترجم بايد تالش كند تـا مـتن مـورد ترجمـه را بـه زبـانی ديگـر بـاز گردانـد، امـا در تف. است
كـه بـرای حـالیمهمـی بـرای تفاسـير هسـتند، درشـان نـزول پشـتوانه . قرار است محتوا و مـراد كشـف شـود

 .ها چنين كاربردی ندارند ن نزولأها ش ترجمه
بـريم، امـا متـرجم بايـد بـه ناچـار از شـان  راحتـی بـه مـراد پـی میأن نـزول يـك آيـه را بـدانيم بـهاگر ش

ها  مــهكــه ترجحــالیای تبيــين مــراد آيــه دارنــد درمتــرادف فرصــتی بــر تفســيرها در واژگــان. هــا بگــذرد نزول
رو بـه مراتـب دشـوارتر از تفسـير اسـت و برخـی معتقدنـد كـه هـر متـرجم بايـد ايـنترجمه از. چنين نيستند

هايی كـه از  ترجمـه. رو ترجمـه اهميـت بسـياری داردای ارائـه دهـد، ازايـن وانـد ترجمـهابتدا مفسر باشد تـا بت
ارزشــمندتر خواهنــد بــود در غيــر رخــوردار باشــند و بــه نــوعی بــا عبــارات توضــيحی همــراه باشــند، تفاســير ب

 .چندانی نخواهند داشت  های تحت اللفظی بهره صورت ترجمهاين

 
 مميزه تفسير افزدن اطالعات به متن اصلی است
 سيدهدايت جليلی؛ استاديار دانشگاه خوارزمی

صـورت كلـی حـرف كنيم، بايـد مشـخص كنـيم بـه صـحبت مـیخصوص تمـايز ترجمـه و تفسـير وقتی در
زنيم يا مصداقی؟ در سنت انديشه اسـالمی مـا دانـش مسـتقلی بـه نـام تفسـير نـداريم، بلكـه اگـر دانشـی  می

اصـول و قواعـد تفسـير در . در اين ارتباط شكل گرفته باشـد تفسـير قـرآن اسـت كـه مـوردی مصـداقی اسـت
در سـنت انديشــه . مــل داردأاسـت و ايــن جـای تقـع اصــول و قواعـد تفســير قـرآن بــودهمی در واسـنت اســال

 .استمورد بحث قرار نگرفته صورت مستقلمی ترجمه نيز چنين بوده است و بهاسال



شـوند، زمـانی ايـن دو از  در تمايز ترجمـه و تفسـير بايـد روشـن شـود ايـن دو در چـه مقـامی متمـايز می
بحـث . شـود شـوند و زمـانی فـراورده تفسـيری از فـراورده ترجمـه متمـايز می متمـايز می موضع فرايند بـودن

 .بعدی تمايز اين دو از حيث تعريف و تحقق است و در اين بحث اين موارد بايد معلوم شود
اشـتراک بـين ايـن دو فهـم مـتن اسـت، در هـر دو فراينـد فهـم مـتن . نبايد از اشتراک اين دو غافل شـد 

ــد رخ می ــاد مینآ. ده ــايز ايج ــير تم ــه و تفس ــين ترجم ــه ب ــير داده  چ ــه در تفس ــت ك ــاتی اس ــد، اطالع كن
حاصل تفسير پيـدايش مـتن جديـدی اسـت كـه در مقايسـه بـا مـتن اصـلی دارای اطالعـات افـزوده . شود می

 .توان بالضروره برای ترجمه قائل دانست است، اما چنين شرطی را نمی
يكـی از كارهـای تفسـير ايـن اسـت كـه بـين مـتن و . يی دارنـدبايد ديد تفسـير و ترجمـه چـه كاركردهـا
رسـد در ترجمـه تنهـا  نظـر میبـه. مـانی و زبـانی را از بـين ببـردمخاطب چهار فاصله تـاريخی، فرهنگـی، گفت

 .رود فاصله زبانی از بين می
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