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تحلیلی بر سیر تاریخی و انواع ترجمههای قرآن کریم
به زبانهای فارسی و کردی
تاریخ دریافت – 7٣21/٣/92 :تاریخ پذیرش7٣21/5/71 :

شرافت کریمی

1

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
جمیل

جعفری2

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
سعدی

صفار3

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
چکیده
با ظهور اسالم و گسترش آن در میان ملتهای غیر عرب،
ایرانیان با آغوش باز آن را پذیرفتند و در جهت اعتالی آن
از هیچ کوششی فروگذار نبودند .در این راستا ،مترجمان و
مفسران قوم فارس و کُرد به علوم قرآنی اهتمام ورزیده و
تالش نمودند از طریق ترجمه و تفسیر ،فهم این کتاب را
برای ملت خود ،ممکن سازند .اگرچه ترجمههای فارسی
از نظر زمانی ،بر ترجمههای کردی پیشی جستهاند ،اما با
تالش مترجمان بزرگ کرد ،این فاصله تا حدودی جبران
شده تا جایی که امروز بیش از  05اثر گرانسنگ در حوزه
ترجمه ،ترجمه تفسیری و تفسیر ،به زبان کردی چاپ و
منتشر شده است .در این جستار ،به شیوه توصیفی-تحلیلی
و با رویکردی انتقادی ،ترجمههای فارسی و کردی در گذر
تاریخ بررسی می شود و سیر تکاملی آنها مورد کنکاش قرار
میگیرد .همچنین سعی میگردد که انواع این ترجمهها
بررسی و بر اساس اصول و روشهای ترجمه ،به
ویژگیهای آنها اشاره شود .نتایج نشان میدهد که قدمت
ترجمههای فارسی به قرن سوم هجری میرسد در حالی
کهنترین ترجمه کردی ،به حدود یک قرن پیش باز
میگردد .در این میان ،بیشتر از لهجه سورانی در ترجمه
قرآن بهره گرفته شده است .شیوه ترجمههای کردی و
فارسی بیشتر شامل ،ترجمه لفظ به لفظ و وفادار ،ترجمه
محتوایی ،ترجمه آزاد ،ترجمه تفسیری و ترجمه ادبی است.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،زبان کردی ،زبان فارسی ،ترجمه قرآن،
تفسیر قرآن.

کورته

دوای سەرهەڵدان و باڵوبوونەوەی ئیسالم لە باکوور و ڕۆژهەاڵتی
دوڕگەی عەرەبی ،نهتهوه ئێرانییەکان و بەتایبەت کوردان
باوەشیان بۆ کردەوە و بۆ بهرزکردنهوه و بهرزڕاگرتنی ههموو
ههڵێکیان دا .بلیمهتهکانی ئەم گەلە دەورێکی بەرچاویان لە
بانگخوازی ئیسالمی،پەرەپێدان و پەراوداناندا هەبووە .لە
سەردەمی ئەمڕۆشدا ،زاناکانی کورد لە بواری وەرگێڕانی
قورئانی پیرۆزدا کاری زۆریان کردووە .لەم بوارەدا فارسەکان
لەمێژەوە هەنگاویان هەڵناوە .بە پێی لێکۆڵینەوەکان ،کۆنترین
وەرگێڕانی قورئانی پیرۆز بەم زمانە ،دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی
چواری کۆچی و ئەویش وەرگێڕانی تەفسیری تەبەرییە.
هەرچەندە تەمەنی وەرگێڕانە کوردییەکانی قورئان لە
سییەکانی سەدەی نۆزدە بەرەو ئەوال تێناپەڕێ و بە هۆی
بندەستی و ژێرچەپۆکەبوونی کورد و زمانی کوردی ،ئەم کارە
پیرۆزە لە ناو ئەم گەلە موسوڵمانەدا دوا کەوتووە؛ بەاڵم لەم
سەردەمەدا بە تێکۆشانی زانا کوردەکان ،تا ئەم دواییانە نزیکەی
 05دانراوی بەنرخ لە بواری وەرگێڕان و ڕاژهی قورئاندا نووسراوە
وباڵو بووهتهوه.لەم وتارەدا نووسەر ههوڵێ داوه بە کەڵکوەرگرتن
لە شێوازی لێکۆڵینەوەی تەوسیفی لە ڕوانگەی ڕهخنەگرانەوە
چاوێک بە ئەم تەفسیرو وەرگێڕانانەی قورئاندا بخشێنێ و لە
ڕەوتی پەرەسەندن ،تەکاموڵ و پێگەییشتنی ئەم بوارەی
کتێبخانەی کوردی ،بکۆڵێتەوە .هەروەها بە پێی بنەماکانی
وەرگێڕان باسی شێوازگەلی وەرگێڕان و تایبەتمەندییە
سەرەکییەکانی وەرگێڕانەکان بکات .زۆربەی ئەم وەرگێڕانانە
بە زاراوەی سۆرانین و له ناویاندا وەرگێڕان بە شێوهگەلی وشە
بۆ وشە ،دەقاودەق ،ئازاد ،ناوەڕۆکی ،ئەدەبی و وەرگێڕان بە
شیعر ،بەرچاو و دیارە.
وشە گهلی سەرەکی :قورئانی پیرۆز ،زمانی کوردی ،زمانی فارسی،
وهرگێڕانی قورئان ،تهفسیری قورئان.
1. sh.karimi@uok.ac.ir
(نویسنده مسئول) 2. j.jafari@uok.ac.ir
3. saadi.saffar@gmail.com
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 -1مقدّمه
پس از فتح ایران توسط ارتش اسطالم در زمان خالفت حترع عمر ضر ، ،ایرانیانی
که دیرزمانی گرفتار سططتم و جور شططاهان سططاسططانی بودند با آغوش باز آیین جدید را
پذیرا شططده و در گسططترش آن نهایت تالش را به کار گرفتند .آنان در ترویج این دین
آسطمانی حتی بر عربها نیز پیشطی گرفته و بیشطتر علوم اسطالمی را با دستان توانمند
خویش ،به پلههای تکامل رساندند .قرآن به عنوان کالم خداوند ،بدون شک بزرگترین
نقش را در تثبیطت آیین جطدیطد ایفطا کرد و در برقراری نظطامی دین محور از اهمیت
فراوانی برخوردار بود .اهمیطت این کتطاب ،ایرانیان را بر آن داشطططت تا آن را،از همان
ابتطدای گرایش بطه دین جدید ،به زبان خود برگردانند و بتوانند از آبشطططحور وحی به
شططیوهای مسططتقیم ،بهره مند گردند .عالوه بر قوم فارس ،کردها نیز ،به این مهم دسططت
یازیدند و کالم خدا را به زبان خود برگرداندند .بیشطططک به دلیل رسطططمی بودن زبان
فارسی در مکاتباع ،و نیز به سبب استیالی سیاسی ،قدمت آثار ترجمه شده به فارسی،
نسبت به زبانی چون کردی ،بیشتر است و اساسا دانشمندان سدههای پیشین ،آثار خود
را بیشطتر به فارسی و عربی مینگاشتند تا قابلیت انتشار بیشتر و فهم همگانیتر داشته
باشد.
 -2بیان مسأله
پژوهشططگر با ملالعه ترجمههای قرآن کریم در مییابد که در برابر انبوهی از آثار کهن
و نو قرار دارد و دچار سردرگمی میگردد که کدامین اثر ،به شیوه بهتر و پسندیدهتری
کالم خدا را منتقل نموده اسطت همچنین بر اسطاس اصول و روشهای ترجمه ،کدام
یک توانسطططته اسطططت کالم خدا را به زبان مقوطططد درآورد برای حل این مسططط له و
نمونههای دیگر شطططبیه به آن ،چارهای جز بررسطططی دو چیز باقی نمیماند :اول این که
بطایطد سطططیر تطاریحی این ترجمطههطا ،از آغاز تا انجام ،بررسطططی گردد و دوم این که
ویژگیهای هر یک بر اسططاس اصططول ترجمه ،بیان شططود .این مهم نگارندگان را بر آن
داشطت تا به انجام این پژوهش ،دسطت یازند و در جهت معرفی و بررسی ترجمههای
قرآن به زبانهای فارسی و کردی ،اقدام نمایند.
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 -1-2سؤاالت تحقیق
در این مقاله تالش بر این است تا به سؤاالع زیر پاسخ داده شود:
 -1سیر تاریحی ترجمههای فارسی چگونه است
 -2سیر تاریحی ترجمههای کردی چگونه است
 -3ترجمههای قرآن که به دو زبان فارسطططی و کردی نگاشطططته شطططدهاند ،چه
ویژگیهایی دارند
 -2-2اهداف
 -1توضیح سیر تاریحی ترجمههای فارسی؛
 -2توضیح سیر تاریحی ترجمههای کردی؛
 -3بیان ویژگیهای مهمترین ترجمههای فارسی و کردی.
 -3روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله توصطیفی -تحلیلی است و نحوه گردآوری داده ،کتابحانهای
با ابزار فیش برداری اسطططت .جامعه آماری تمام ترجمههای فارسطططی و کردی قرآن در
سططدههای محتلف اسططت .رویکرد تحقیق نیز ارزیابی آن ترجمهها بر اسططاس اصططول و
روشهای ترجمه ،خواهد بود.
 -4پیشینۀ تحقیق
در رابله با ترجمه پژوهی قرآن کریم ،آثار متعددی منتشر شده است .البته ناگفته نماند
که در این آثار ،عالوه بر محدودیت بازه زمانی ترجمههای بررسططی شططده ،فق بر آثار
منتشططر شططده به یک زبان ،تمرکز شططده اسططت .اینک در این بحش از پژوهش به کر
نمونهای از آنها بسنده میشود:
مطدرس ض 1893در کتطاب علمائنطا فی خطدمطل العلم و الدین ،به زندگی نامه
دانشططمندان کرد میپردازد و از جمله مفسططران کرد را مورد بررسططی قرار میدهد؛ البته
ایشطان فق به زندگی نامه این افراد به گونهای محتوطر اشاره نموده است .خرمشاهی
ض 1399در کتاب ترجمههای امروزین فارسططی قرآن کریم ،به معرفی و نقد  38ترجمه
فارسططی قرآن ،از شططاه ولی ال دهلوی تا غالمعلی حداد عادل ،میپردازد و ویژگی هر
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یک را بیان میکند .خرمشططاهی ض 1398در کتاب قرآنپژوهی ،به بررسططی  11تفسططیر
ضفارسی و عربی و  7ترجمه فارسی میپردازد و ویژگیهای هر یک را برمیشمارد و
به نقد آنها دست مییازد.
خامهگر ض 1398در سلسله مقاالتی با عنوان سیری در ترجمههای فارسی قرآن
ضکه در سطایت تبیان 17 ،شماره از آن منتشر شده است  ،به بررسی ترجمههای فارسی
قرآن در عوور محتلف پرداخته و ضمن اشاره به زندگی مؤلف آنها ،به نوع ترجمه و
ویژگیهای آن اشططاره میکند .ولدبیگی ض 1382در کتاب مفسططران معاصططر کرد به 31
مفسطر کرد در کردستانها ایران ،عراق و ترکیه میپردازد و شیوههای تفسیری هر یک
را مورد کنکطاش قرار میدهطد .مرکز اطالعطاع و مدارا اسطططالمی ض 1381در دایرة
المعارف فرهنگنامه علوم قرآنی ،در سه مدخل تحت عنوان ترجمههای فارسی جدید
قرآن و ترجمههای فارسططی قرآن و ترجمههای کهن قرآن ،تنها در دو صططفحه  111و
 ،110عنوان این ترجمهها و نام مؤلفشطان را بدون هیچ توضططیح اضافهای آورده است.
ایزدی ،دحروج و نعمتی ض 1387در مقالهای با عنوان مناهج تفسططیر القرآن الکریم عند
علماء الکرد ،به کر مفسططران کرد در بازه زمانی قرن  11هجری میپردازند و به ایجاز،
شیوه هر یک را میکاوند.
 -5بحث و بررسی
 -1-5سیر تاریخی ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی
زبان فارسی نحستین زبانی است که قرآن به آن ترجمه شده است و قوم فارس به این
افتحار رسطیدهاند که تا کنون متنوعترین ترجمهها و با اهمیت ترین تفسیرها را از قرآن
نوشطتهاند .با وجود اینکه هیچ نسحهای از ترجمه قرآن به زبان فارسی از سه قرن اولیه
به دسطت نیامده اسطت؛ به نظر میرسد ترجمههای پراکنده و گزیده ،با توجه به نیاز و
شططوق محاطبان در این دوره رواج داشططته که از آنها اثری برجای نمانده اسططت .بنابر
گزارشها و داسطططتانهایی که از کتابهای تاریخ و روایتها به دسطططت آمده اسطططت،
کسطانی به این باور رسیدهاند که تاریخ ترجمه قرآن به زبان فارسی به قرن اول و حتی
دوره نبوع نیز میرسططد .این ادعا با توجه به ضططعف روایتها ازجوانب محتلف ،قابل
اثبطاع نیسطططت؛ امطا نیطاز و عالقطه مردمان ایران به فهم قرآن و عالقه آنان به تعالیم و
آموزههای اسطالم و علوم عربی ضمانند کتابهای صرف و نحو در قرن دوم هجری که
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در منابع از آنها نام برده شده است  ،آن را تقویت میکند.
جاحظ در کتاب البیان والتبیین میآورد که موسططی بن یسططار رسططواری ضمتوفای
سططال  100ق قرآن را به فارسططی ترجمه میکرد ضمرکز اطالعاع و مدارا اسططالمی،
 . 111 :1381روایتی نیز در کتاب المبسطو شطمسالدین سطرخسی جلد یکم صفحه
 37آمده اسطت که گویا مردم پارس به سطلمان فارسی نوشتند که سوره الحمد را برای
آنان ترجمه کند و « سلمان از مولفی ضص دستوری خواست تا قرآن به پارسی برای
قوم خود نویسطد .وی را دسطتوری داد .چنین گفتند که وی قرآن بنبشطت و پارسی آن
اندر زیر آن بنبشططت .آنگاه به آخر آن بنبشططت :هذا القرآن الذی رنزل علی محمد :این
اسطت قرآن که فرو فرسطتیده آمده است بر محمد» ضمرکز اطالعاع و مدارا اسالمی،
 . 110 :1381اگرچطه این مطاجرا بطه لحطات مسطططتنطداع تطاریحی چندان قوتی ندارد
ضنژادحقیقی 01 :1399 ،و تاریخ نگاران ترجمه قرآن ،اشطططکاالتی بر آن وارد آوردهاند
ضآ رنوش 151 :1370 ،و همچنین محمد عبدالعظیم الزرقانی سططند اینگونه روایتها
را بدون اصططل میداند ضالزرقانی 772 :1390 ،؛ اما همواره در کتابهای تاریخ ترجمه
قرآن به آن اسطتناد شطده است .بدون توجه به اقوال محتلف و گاه اغراقآمیز در مورد
تاریخ اولین ترجمههای قرآن به زبان فارسطططی ،قدمت کهنترین نسطططحههای موجود
مربو به سالهای اواخر قرن سوم هجری قمری است.
بطا نگطاهی بطه روند ترجمههای فارسطططی قرآن میتوان آنها را بر مبنای تاریخ
نگطارش و نوع ترجمطه ،بطه چهطار گروه :ترجمطههطای کهن ،ترجمههای دوران میانه،
ترجمههای عور مشروطه و پهلوی ،و ترجمههای جدید تقسیمبندی نمود .این سیر از
ترجمه تفسیر طبری توس علمای ماوراءالنهر که کهنترین نسحه مترجَم به نثر فارسی
دری اسطططت ،آغاز شطططده تا به ترجمههای امروزین همانند ترجمههای غالمعلی حداد
عادل ض1382ش و حسین استاد ولی ض 1383ش رسیده است .هرچند این تقسیمبندی
مبنای تاریحی ندارد ولی برا ی شطناخت بهتر روند ترجمه ،سططاختارها و قالب نوشتار
آن مفید است.

 -1-1-0ترجمههای فارسی دوره کهن
این ترجمهها از میانههای قرن سوم هجری قمری با تفسیر طبری آغاز شده و تا پایان
قرن شطشطم ادامه داشطته اسطت .در جدول زیر فهرست این آثار همراه با نام مترجم و
تطاریخ احتمطالی ترجمطه آن ضملطابق آنچطه درباره این ترجمهها در منابع آمده آورده
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میشطود :ضر.ا :خرمشاهی1398 ،؛ مرکز اطالعاع و مدارا اسالمی1381 ،؛ آ رنوش،
1370؛ خامهگر1398 ،

ردیف

نام ترجمه

مترجم

تاریخ ترجمه

1

ترجمه تفسیر طبری
ترجمه تفسیری پاک
ترجمه کمبریج
ترجمه آهنگین اجزاء آخر
ترجمه آستان رضوی
ترجمه تفسیری سورآبادی
ترجمه تفسیری تاج
التراجم
ترجمه تفسیری شنقشی

علمای ماوراء النهر

قرن چهارم هجری قمری

ناشناخته

قرن چهارم هجری قمری

ناشناخته

قرن چهارم هجری قمری

ناشناخته

قرن چهارم هجری قمری

ناشناخته

قرن چهارم هجری قمری

ناشناخته

قرن پنجم هجری قمری

اسفراینی

قرن پنجم هجری قمری

ناشناخته

قرن پنجم هجری قمری

9

ترجمه تفسیری نسفی

أبو حفص نجم
الدین نسفی

قرن پنجم هجری قمری

11

ترجمه قرآن
کشف األسرار وعدة األبرار

أبوالفتوح رازی

قرن ششم هجری قمری

میبدی

قرن ششم هجری قمری

2
3
4
5
6
7
8

11

در کنار این کارهای ارزشططمند ،مجموعهای دیگر از ترجمههای نایاب و البته ناقص از
قرآن مربو به سطدههای پنجم تا سیزدهم هجری قمری در کتابحانه رضوی نگهداری
میشططود که در سططال  1371با نام فرهنگنامه قرآنی با کوشططش محمد جعفر یاحقی و
همکاران نسططحهبرداری شططده و به چاپ رسططیده اسططتضخرمشططاهی. 038/1 :1398 ،
ویژگی ترجمههای این دوره عبارع هستند از:
 .1بیشطتر آنها دارای ترجمه تحت اللفظی با چاشنی تفسیری هستند .ضخامهگر،
 :1398مقاله شماره 3
 .2در سطاختار آنهااستحکام وجود دارد و ساختمان زبانی آن دوره رعایت شده
است .ضمرکز اطالعاع و مدارا اسالمی111 :1381 ،
 .3معادل یابی برای بیشطتر واژگان به خوبی انجام گرفته است .ضمرکز اطالعاع
و مدارا اسالمی111 :1381 ،
بهترین ترجمه این دوره ترجمه تفسططیر طبری اسططت هر چند که نمی توان آنرا
کامالو صطرفا،ترجمه تفسطیر طبری به شمار آورد و بهتر است آن را تفسیرنامه پارسی
خواند .ضمرکز اطالعاع و مدارا اسططالمی 110 :1381 ،پژوهشططگرانی چون :آ رنوش
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و خرمشططاهی به این نکته توططریح کردهاند ضآ رنوش 10:1370 ،و خرمشططاهی:1398 ،
 127/1؛ امطا این ترجمه با توجه به کاملبودن متن و کیفیت نوع ترجمه آن بیشطططک
بهترین ترجمه این دوره است.

 -2-1-0ترجمههای فارسی دوره میانه
با پایان یافتن قرن ششم ،ترجمه قرآن دچار رکود شد و تا پایان قرن هشتم اثری کامل
و درخور توجطه در زمینه ترجمه قرآنی به چشطططم نمیآید .قرن نهم ،شطططروع دوباره
ترجمه قرآن بود که تا پایان قرن سطیزدهم ادامه داشته است .در جدول زیر به این آثار
به اختوطار اشاره میشود :ضر.ا :مرکز اطالعاع و مدارا اسالمی1381 ،؛ خرمشاهی،
1398؛ آ رنوش1370 ،؛ خامهگر. 1398 ،

ردیف

نام ترجمه

مترجم

قرن نگارش

1

ترجمه و تفسیر حسینی

مالحسین کاشفی

قرن نهم

2

ترجمة الخولص

زوارهای

قرن دهم

3

تفسیر منهج الصادقین

مالفتح اهلل کاشانی

قرن دهم

4

ترجمه قرآن مخدوم نوح هندی

لطف اهلل بن مخدوم نعمت هندی

قرن دهم

5

ترجمه قرآن

شریف الهیجی

قرن یازدهم

6

فتح الرحمن فی ترجمة القرآن

شاه ولی اهلل محدث دهلوی

قرن دوازدهم

7

ترجمه استرآبادی

حسین کرد محلهای

قرن سیزذهم

8

موعود الرحمان فی ترجمان القرآن

حسین خوانساری

قرن سیزدهم

ویژگی ترجمههای این دوره عبارع هستند از:
 .1خارج شدن از نثر کهن فارسی و تمایل مترجمان به زبان عربی؛
 .2گرایش بیشطتر از دوره قبل به تفسیر و توضیح در البه الی ترجمه برای فهم
و دریافت بیشترمعانی قرآن؛
 .3بهبود محتوای آثار؛
 .1آمیحتهشدن حدود و ثغور ترجمه با تفسیر؛
 .0ظهور بهترین ترجمه تحت اللفظی فارسی ضترجمه دهلوی در این دوره.
مهمترین ترجمططه این دوره در قرون دوازدهم و سطططیزدهم قمری ،ترجمططه فتح
الرحمن فی ترجمل القرآن از محدث مشططهور احمد بن عبدالرحیم الفاروقی معروف به
شطاه ولی ال دهلوی ض 1171 -1115هجری قمری است .این ترجمه در میان فارسی
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زبانهای هند ،پاکسططتان ،افغانسططتان و تاجیکسططتان مقبولیت فراوان داشططته و دارد و پر
تیراژترین ترجمه قرآن در آن کشورهاست ضخرمشاهی . 073/1 :1398 ،این ترجمه در
میان اهل سنت ایران نیز بسیار مشهور است و به تازگی توحیحی از آن توس مسعود
انواری در انتشاراع احسان چاپ شده است.

 -3-1-0ترجمههای فارسی در دورههای قاجار و پهلوی
در زمان حکومت ناصطرالدین شطاه قاجار و عوططر مشروطه میرزا محمد طاهر شیبانی
مسطتوفی کاشطانی ملقب به بوطیر الملک که منوب ریاست کتابحانه سللنتی را عهده
دار بود ،بطه ترجمهی قرآن پرداخت .برگردان او اگرچه به همان سطططبک ترجمه تحت
اللفظی اسططت؛ اما با عدول گاه به گاه در ترجمه بعتططی آیاع ،از پایبندی کامل به این
روش شططانه خالی کرده اسططت .ترجمه او بعدها سططر لوحه کار مترجمانی همانند الهی
قمشططهای در آفرینش سططبک جدیدی در ترجمه قرآن شططد.ضخرمشططاهی 21 :1399 ،با
سطرعتگرفتن نهتطت ترجمه در ایران از اواخر سللنت قاجار ،ترجمه قرآن به سبک
جدید نیز رونق یافت .آغازگر روش ترجمه نوین و روان و آزاد از قرآن در این سالها
محیی الدین مهدی الهی قمشهای و عبد الحسین بافقی یزدی «آیتی» هستند.
در جدول زیر ترجمههای قرآن در دو دوره مشططروطه و پهلوی آورده شططدهاند :ضر.ا:
خرمشاهی1398 ،؛ خرمشاهی1399 ،؛ آ رنوش1370 ،؛ نژاد حقیقی. 1399 ،

نام اثر

نام مترجم

ترجمه قرآن

میرزاحسن اصفهانی (صفیعلی شاه)

تاریخ

ویژگی کلی ترجمه
اولین ترجمه منظوم بر وزن فاعالتن

1265ش

فاعالتن فاعالت

ترجمه قرآن

محمد طاهر مستوفی (بصیر الملک)

1271ش

نثر روان و دقیق دارای اشکاالت نحوی

ترجمه قرآن

محمود یاسری

1344ش

تقریباً تحت اللفظی با نکات تفسیری،

ترجمه قرآن

مهدی الهی قمشهای

1323ش

ترجمه قرآن

عبدالحسین بافقی (آیتی)

1326ش

ترجمه قرآن

ابوالقاسم پاینده

1336ش

ترجمه قرآن

محمد کاظم معزی

1337ش

ضعف زبان مقصد
ترجمه آزاد با توضحات تفسیری،
اشکاالت زبان مبدأ
روان ،توجه به دستور زبان فارسی با
توضیحات اندک
نثر ادبی فصیح ،توجه به زبان مقصد،
اشکاالت نحوی
تقریبا تحت اللفظی با توضیحات اندک
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ترجمه قرآن

علی نقی فیض االسالم

1348ش

ترجمه قرآن

حکمت آل آقا

1353ش

نثر روان ،.ترجمه محتوایی

ترجمه قرآن

زین العابدین رهنما

1354ش

تقریبا تحت اللفظی با توضیحات تفسیری

نثر ادبی ،نکات تفسیری زیاد دارای
اشکاالت نحوی

اندک.

ویژگی ترجمههای این دوره عبارع هستند از:
 .1نامگذاری تمامی این ترجمهها فق بانام ترجمه قرآن؛
 .2روی آوردن به ترجمه آزاد و محتوایی؛
 .3عدم توجه زیاد به ساختار دستوری زبان مبدر؛
 .1فاصلهگرفتن از نثر دوره میانه؛
 .0تالش برای فارسینویسی سره و روانی ترجمه؛
 .1اهتمام بعتی از مترجمان به ترجمه تحت اللفظی؛
 .7پایهگذاری تفکر ترجمه گروهی و باور به خرد جمعی در ترجمه بهتر قرآن.
اگر از میان ترجمههای حکمت آل آقا ،ابوالقاسطططم پاینده و زینالعابدین رهنما
کطه شطططیواترین ترجمههای این دوره هسطططتند بحواهیم یکی را به عنوان ترجمه بهتر
برگزینیم ،بی شططک ترجمه رهنما را انتحاب خواهیم کرد که از نظر اسططتواری سططبک
ترجمه و توجه به محتوا ،ترجمهای شطیوا ،درست و دقیق و بسیار کم اشتباه است و با
بهرهگیری از همکاری بزرگانی چون :آیت ال شطعرانی و علی اصغر حلبی و همچنین
نظرخواهی از قرآنپژوهان جهان اسطططالم ،بهترین ترجمه این دوره به شطططمار میآید.
ضخرمشاهی. 11 :1398 ،

 -1-1-0ترجمههای فارسی جدید
منظور از ترجمههای جدید ،ترجمههای بعد از سططالهای انقالب اسططت که تا به امروز
تعدادشطان به یکوطد مترجَم میرسد .مترجمان این دوره با دنبالهروی از سبک ترجمه
دوره قبطل ضقمشطططهای و البتطه نوآوریهای جدید ،آثاری گرانمایه را به جامعه قرآنی
فطارسطططیزبطان هطدیطه دادهانطد کطه میتوان گفت آرزوی دیرینهی قرآنپژوهان برای
دسطططتیطابی بطه ترجمطههایی دقیق ،در این دوره در حال تحقق اسطططت .در میان این
ترجمه ها ،ترجمه تفسطططیری ،ترجمه آزاد و مفهومی ،ترجمه معنایی ضمحتوا به محتوا ،
ترجمه آهنگین و ترجمه منظوم به چشم میخورد.
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در جدول زیر فهرست بهترینهای این ترجمهها همراه با سبک ترجمه آنان به
ترتیب اسططامی بر اسططاس حروف الفبا آمده اسططت :ضر.ا :خرمشططاهی1398 ،؛ کوشططا،
1391؛ آ رنوش1370 ،؛ خامه گر1398 ،؛ معرفت1378 ،

ردیف

مترجم

سال
نشر

ناشر و
مکان نشر

نوع و ویژگی ترجمه

1

استاد ولی حسین

1385

اسوه .قم

نثر روان ،ترجمه برابر ،رعایت

2

ارفع محمد کاظم

1381

فیض کاشانی.

نثر روان ،ترجمه محتوایی.

تهران

اشکاالت نحوی

3

امامی ابو القاسم

1371

اسوه .تهران

نثرادبی به سبک کهن ،اهمیت به

4

انصاری مسعود

1377

فرزان .تهران

5

انصاریان حسین

1383

اسوه .قم

6

آیتی ابو المحمد

1367

سروش .تهران

نثر روان و دقیق ،محتوایی وفادار

7

بهرامپور ابو الفضل

1382

عصمت .قم

نثر روان به همراه توضیحات و

8

برزی اصغر

1382

امیرکبیر .تهران

9

حداد عادل

1391

آستان قدس.

دستور زبان مقصد

زبان مقصد
روان و خوشخوان ،مطابقت
ترجمه با متن
نثر ساده و روان ،لغزش صرفی
ونحوی کم

شرح واژهها
نثر روان و شیوا ،رعایت قواعد
دستوری
غالمعلی

نثر روان ،ترجمه محتوایی

مشهد

10

حلبی علی اصغر

1381

اساطیر .تهران

11

خرمدل مصطفی

1371

احسان .تهران

12

خواجوی محمد

1369

مولی .تهران

13

صادقی تهرانی

1383

کلیدر .تهران

ترجمه تطبیقی ،نثر روان نه
چندان مطلوب
ترجمه تفسیری روان ،شرح
واژهها و نکات نحوی
روان ،اشکاالت صرفی و نحوی،
بیان وجوه نظایر

محمد

نسبتاً روان ،اشکاالت دستوری
زبان مبدأ و مقصد
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14

صفارزاده طاهره

1381

15

طاهری قزوینی علی

1381

هنر بیداری.

نثر روان ،ترجمه آزاد با

تهران

توضیحات تفسیری

قلم .تهران

نثر دقیق معیار ،ترجمه مطابق،
اضافات تفسیری

اکبر

نثر روان و پایبند ،ترجمه بین

16

فارسی جالل الدین

1369

کتاب .تهران

17

فوالدوند مهدی

1373

تهران دفتر

نثر روان و ساده ،ترجمه محتوا به

مطالعات تاریخ و

محتوا

18

مکارم شیرازی ناصر

1373

19

مجتبوی جالل

1372

آزاد و محتوایی

فرهنگ اسالمی
تهران دار القرآن

محتوا به محتوا ،نثر روان

الکریم
حکمت .تهران

الدین
20

موسوی گرمارودی

نثر دقیق و روان ،محتوایی،
توضیحات اندک

1383

قدیانی .تهران

علی

نثر روان و دقیق ،ترجمه برابر،
اهمیت به واژگان

21

مجد امید

1376

امید .نیشابور

22

گروه مترجمان:

1384

فرزان .تهران

ترجمه منظوم ،فعولن فعولن
فعولن فعول

رضایی ،اصفهانی

نثر معیار ،روانی و همسانی،
رعایت زمان افعال

ویژگی ترجمههای این دوره عبارع هستند از:
 .1پایان دوره ترجمه تحت اللفظی؛
 .2تسططل زیاد مترجمان این دوره بر زبان مبدر و آگاهی کامل از سططاختار زبان
فارسی؛
 .3به کارگیری تجربههای فراوان از آثار قرآنپژوهی در نقد ترجمههای قرآن؛
 .1اهمیت دادن به ویراستاری ترجمه توس بزرگان فن؛
 .0نمود ترجمهی برابر از قرآن و دوری از اضافاع مگر درصورع لزوم؛
 .1ثروتمند نمودن دایره واژگان زبان فارسطی با سطاختن کلماع و اصلالحاع
بدیع؛
 .7اهمیت یافتن تعادل ترجمه و به کارگیری انواع دیدگاهها در ترجمه ضانسجام
متن ،ارتبا عناصر ساختار و ت ثیراع بیانی .
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گزینش یطک ترجمه برتر از میان دهها ترجمه بسطططیار خوب از قرآن در این دوره که
کتابحانه فارسططی را بارور و مزین کرده و سططفیران فرهنگ ایران به سططایر بالد فارس
زبان و فارسطی خوان بودهاند ،کار چندان سطادهای نیسطت .ولی بنا بر نظر کارشططناسان
حوزه قرآنپژوهی ،ترجمططههططای موسطططوی گرمططارودی ،حططداد عططادل ،فوالدونططد ،و
خرمشاهی ،در شمار بهترینهای حوزه ترجمه قرآن هستند ضکوشا. 3 :1391 ،
بهاءالدین خرمشطططاهی که از مترجمان و بزرگان حوزه قرآنپژوهی اسطططت در
مورد ترجمطه گرمارودی مینویسطططد« :این ترجمه شطططیواترین ترجمه در میان همهی
ترجمههای فارسططی بعد از انقالب در ایران اسططت» .ضخرمشططاهی 108: 1399 ،محمد
علی کوشططا قرآنپژوه کُرد که ایشططان نیز از بزرگان حوزه پژوهشهای قرآنی اسططت؛
درباره ترجمه آقای گرمارودی آورده است« :ترجمهای نوین از قرآن کریم است که در
آسطمان ادب فارسطی چون سطتارهای پرفروغ بر تارا آثار همنوع خویش میدرخشد»
ضکوشا . 335:1391 ،حسین علیزاده معتقد است که ترجمه گرمارودی گوی سبقت را
از دیگران ربوده و سطقف ترجمه قرآن را تا حد قابل توجهی باال برده است .ضعلیزاده،
 118 :1390سید محمد رضا صفوی و احمد شهدادی نیز این ترجمه را برتر از دیگر
ترجمههای معاصر دانستهاند .ضهمان. 119 :
 -2-5سیر تاریخی ترجمه قرآن کریم به زبان کردی

 -1-2-0کردها و سابقه خدماع آنان به فرهنگ اسالمی
کردستان ضکردوئنا نامی است تاریحی برای یک واحد بزرگ از زیباترین سرزمینهای
غرب آسطیا که با مسطاحت تقریبی پانود هزار کیلومتر مربع در بین کشورهای ترکیه،
ایران ،عراق و سطوریه تقسطیم شطده اسطت .سطاکنان پنج هزارسطاله این سرزمین ،بنابر
اعتراف خاورشططناسططان ،از اصططیلترین اقوام تاریخاند ضنیکیتین . 07 :1317 ،کُردها از
همان ابتدای طلوع اسطالم در سطرزمینشان ،با پذیرش آیین جدید ،با عزع و افتحار به
خدمت دین اسطالم درآمدند .بزرگان بی شمار این قوم سهم خود را در بنای فرهنگ و
تمدن اسطالمی ادا کردهاند که اسامی برخی از ایشان در کتابهای رجال ،تاریخ ،فقه و
سططیاسططت و عرفان محفوت اسططت.هر چند شططواهد و قراین بر کُرد بودن بسططیاری از
دانشطمندان قرون طالیی اسطالم موجود است؛ اما به دالیل محتلف در بسیاری از منابع
و مآخذ به این مورد بسططیارکم اشططاره ش طده اسططت .همراه موانع سططیاسططی ،اجتماعی،
فرهنگی و نیز محدودیتهای این قوم بزرگ برای نوشطططتن به زبان مادری ،عامل مهم
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دیگری نیز جلوه میکند و آن فق اخالص علماء و دانشطططمندان کُرد برای خدمت به
تمدن و فرهنگ اسطططالمی بوده اسطططت که اشطططاره به نژاد و زبان را نوعی عوطططبیت
میشمردهاند.
عالمه عبدالکریم مدرس مفسطططر کُرد در مقدمه کتاب علمائنا فی خدمل العلم و
الدین مینویسد:
الیحفی علی العطالم بتار االسطططالم رنه بعد انبثاق نور الدین المبین فی
ربوع شرق الجزیرة وشمالها اعتنقت األمل الکردیل اإلسالم برحب الودر
وخدموه فی العسطر والیسطر وفی کل دور من ردواره ساهم علماءها فی
خدمل العلوم التی یتوقف علیها نشطر التعالیم اإلسالمیل ،وجاووا بما یسر
الناظرمن التآلیف والمآثر والمفاخر .غیر رنه لم تسجل رسماءهم وآثارهم
لعوامطل ،منهطا :رنهم ال یریطدون اظهار ما عملوه من الحدماع احالل الی
علم ال سبحانه وتعالی؛ حتی انهم کانو ال یکتبون رسماء رنفسهم بعد ان
حرروا کتطابا ،،اعتمادا ،علی ال واخالصطططا ،فی ما بذلوه فی خدمل الدین.
ضمدرس3 :1893 ،
از یک طرف محبت زبان عربی به عنوان زبان قرآن ،و از سطططویی دیگر در تنگنا بودن
زبان کردی و قرار داشطططتن در محاصطططره زبانهای حاکم ضفارسطططی و ترکی و عربی ،
دانشطمندان کُرد را وادار کرده بود که آثار و نوشتههای خود را با زبان رسمی حاکم به
تالیف درآورند؛ تاجایی که سططعید نورسططی بنیانگذار جماعت اسططالمی نور در ترکیه،
مجبور بوده اسطت تمامی آثار از جمله نامههای شحوی خود را به زبان ترکی بنویسد.
این امر حتی موجب شده که وی ،در سایر کشورها با نژاد ترکی شناخته شود .بزرگانی
چون شططیخ االسططالم احمد بن عباس الحرانی ،ابن صططالر الشططهرزوری و ابن قتیبه
الدینوری و دهها دانشططمند دیگر از اسططالف ماندگار این ملتاند که در غربت خود و
ملت خود در کاروان اعراب آرمیدهاند .در دوران معاصططر سعید نورسی ،سعید رمتان
بوطی ،عبدالکریم مدرس ،محمد کرد علی ،مولفی زلمی و علی قرهداغی از دامن این
قوم برخاسته و افتحار آفریدهاند.

 -2-2-0سیر تاریحی ترجمه قرآن به زبان کردی
از زمان تدوین اولین برگردانهای قرآن به زبان کردی  -چه به صورع تفسیر و چه به
صطورع ترجمه -اطالع دقیقی در دست نیست .تاریخ ترجمههای موجود نیز به بیشتر
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از یک قرن نمیرسطد .قدیمیترین آنها تفسطیر تیذکاری ئیمان بو قهومی کوردان است
که هنوز به صطورع نسحه محلو باقیمانده است .این تفسیر در اوایل قرن بیستم در
کردسطططتطان عراق توسططط مالمحمد خواهرزاده فرزند عبدالکریم فرزند مالحسطططین
پینجوینی ض1830 -1919م به نگارش درآمده است .همزمان با این تفسیر ،دو اثر دیگر
با نامهای تهفسیری کوردی له کهالمی خواوهندی ،به صورع محلو  ،از مالمحمد بن
عبدال جلیزاده کویی ض1813-1971م و ژیانی ئینسطططان له تهفسطططیری قورئان به قلم
مالحسطین شطیخ سعدی ض1151- 1351ق به رشته تحریر درآمده که از اولین تفاسیر
کُردی بهشططمار میآیند .مالحسططین شططیخ سططعدی با پایانیافتن تفسططیر خود ،اقدام به
تلحیص آن نموده و در سططال 1879م ترجمهای تفسططیری با همان نام به چاپ رسططاند
ضمدرس 112 :1893 ،و نیز ضولدبیگی 37 :1382 ،و . 13
شططیخ محمد خال فرهنگنویس و مفسططر کرد درسططالهای  1878تا  1892به
چاپ هفت جزء از تفسیر نادر خود اقدام کرد؛ اما با فوع او در سال 1898م ،سه جزء
دیگر آن به چاپ نمیرسططد .در ادامه و در سططالهای بین  1895میالدی عالمه مالعبد
الکریم المدرس فرزند فتار ،تفسططیر هفت جلدی خود را با نام تهفسططیری نامی نشططر
میدهد .خالصهای سه جلدی و یک جلدی از این تفسیر در سالهای  1887و 2551م
تدوین و چاپ شططده اسططت ضولدبیگی 37 :1382 ،و  . 13در بین سططالهای 1875تا
1870م مالسططعید زمناکویی نیز به تفسططیر قرآن پرداخته و تفسططیری موجز را به چاپ
رسططانید .این تفسططیر موجز دو جلدی فق یکبار در سططلیمانیه به چاپ رسططید و نایاب
گردید ضرهنجیار . 177 :2558 ،همهی این ت لیفاع در کردسطططتان عراق انجام شطططده و
علت آن به آزادی محدود کُردهای آن کشور در خواندن و نوشتن به زبان مادریشان بر
میگردد .بطه دنبطال این کارها تا دههی آخر قرن بیسطططتم میالدی همهی برگردانهای
کُردی قرآن که تعداد آنها به  05عنوان میرسد ،باز هم به صورع تفسیر ارائه شدهاند.
در ایران برای اولین بطار مالمحمود احمدی تفسطططیر کامل هفت جلدی کردی
گولبژیر خود را در سططال  1313تا 1375ش در انتشططاراع احمدی به چاپ رسططاند و
بعدها در سطال 1391ش خالصه آن را در یک جلد نیز به چاپ رساند .با استقبال ملل
مسلمان از ترجمه قرآن در اواس قرن بیستم که دلیل اساسی آن بیداری امت اسالم و
بازگشطت دوبارهی آنان به سطوی منبع آغازین شطریعت بود ،دانشمندان قرآنشناس با
توجه به نیاز جوامع مسطلمان وگرایش آنان به سوی فهم مفاهیم قرآن ،با شدع بیشتر
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به سططوی ترجمهی آن رویآوردند .به سططبب این موج ترجمه ،در ایران ترجمه رونق
بیشتری گرفت و به تبع آن قرآنپژوهان کُرد نیز به آن همت نمودند تا آنجا که تعدادی
از نحبگان این قوم با زبان فارسططی به خلق آثار قرآنی پرداختند که محمد علی کوشططا،
موططلفی خرمدل ،بهاءالدین حسططینی ،عبدالعزیز سططلیمی ،جهانگیر ولدبیگی و ناصططر
روشن از شناخته شدههای آنان در این حوزه به شمار میآیند.
اولین ترجمطه قرآن و نه تفسطططیر آن ،به زبان کُردی از ماموسطططتا عبدالرحمان
شططرفکندی متحلص به «ههژار» اسططت .ایشططان با آگاهی کامل از زبان قرآن و آوارگی
اجباری در کشطططورهای عراق ،سطططوریه ،اردن و لبنان و همچنین تسطططل بر لهجههای
محتلف زبان کُردی ،آرزوی دیرینه ملت خود که همانا ترجمه قرآن به زبان کُردی بود
را در سطططال 1375ش محقق کرد .با الگو از ایشطططان ،حوزه ترجمه کُردی قرآن رونق
گرفت و در کمتر از دو دهه ،قریب به بیسطططت ترجمه از قرآن به زبان کُردی ،چاپ و
منتشطر شد .درمیان این ترجمهها ،ترجمه تفسیری ،ترجمه لغوی معنایی ،ترجمه تحت
اللفظی ،ترجمه محتوایی و ترجمه ادبی و منظوم دیده میشود.
اینطک در جطدول زیر تعدادی از ترجمههای کُردی قرآن به همراه نام مترجم و
تاریخ و محل اولین طبع و لهجه و نوع ترجمه آورده می شود :ضر.ا :ولدبیگی1382 ،؛
مدرس1893 ،؛ حه مه ئه مین ضره نجیار 2558 ،

ردیف نام ترجمه

مترجم

محل
چاپ

زبان
ترجمه

نوع
ترجمه

عبدالرحمان

سروش .تهران

سورانی

آزاد -ادبی

1

قورئانی پیروز

2

القرآن الکریم

صدیق صفی زاده

3

القرآن الکریم

محمدصالح ابراهیمی

شرفکندی
کارآفرینان.

سورانی

تهران
تبلیغات

ترجمه
محتوایی

سورانی

معنایی

اسالمی
1

4

رووناهی

مالسیدعلی شیالنی

ههولیر.عراق

بادینانی

؟

5

رافهی کورد

قاضی عمر ابراهیم

ههولیر .عراق

بادینانی

تفسیری

میکائیل

 .1هیچ اطالعی از تفسیر و نوع ترجمه آن به دست نیامد.
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6

نامی (یک

عبد الکریم مدرس

ههولیر .عراق

سورانی

تفسیری

جلدی)
7

پرشنگی نووری

مظفر پرتوماه

پرتوبیان.سنندج

سورانی

خودا
8

تهفسیری

تفسیری
نوعمان حسینی

مولف.سنندج

سورانی

نوعمان
9

شنهی رهحمه

ارتباطی-
آهنگین-
آزاد

مصطفی خرمدل

احسان .تهران

سورانی

تفسیری

ت
11

قورئانی کهریم

جمال حبیب اله فرج

احسان .تهران

هه ورامی

تفسیری

11

قورئانی پیروز

توفیق مرادی

ئهوین .مریوان

هه ورامی

منظوم

12

تهفسیری ئاسان

برهان محمد امین

احسان .ایران

سورانی

تفسیری

13

تهفسیری روشن

برهان محمد امین

سارا .سلیمانیه

سورانی

تفسیری

14

تیشکی له

ابراهیم مردوخی

ئارا .سلیمانیه

سورانی

معادل

قورئانی پیروز
15

القرآن الکریم

16

تهفسیری ژیان

17

پوختهی تهفسیر

مالمحمد باموکی

رضا موسی الرضایی

دارالقرآن.

گلیانی

مشهد

اسماعیل علی

ههولیر .عراق

خراسانی
بادینانی

محتوایی
تفسیری

سکیری
وهفایی.

سورانی

سلیمانیه

تحت
اللفظی

18

القرآن الکریم

سید عبداهلل وارلی

دیاربکر .ترکیه

بادینانی

-

19

تهفسیری خاکی

مالمحمود پینجوینی

ژین .سلیمانی

سورانی

تفسیری

21

موفرهداتی

رزگار کریم – ناصح

احسان .تهران

سورانی

ترجمه

ئاسان

فتاح

21

تهفسیری رامان

ئه حمد کاکه مه

22

تهفسیری

نظام الدین

گولشهن

عبدالحمید

تهفسیری

تحسین ابراهیم

دوسکی

دوسکی

تهفسیری

محمود احمدی

گولبژیر

دیوالن

مفردات
احسان .تهران

سورانی

تفسیری

حموود

23
24

احسان .تهران
ههولیر .عراق
مسعود .سنندج

سورانی
بادینانی
سورانی

تفسیری
تفسیری
تفسیری
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تهفسیری

مالسعید زمناکویی

 -سلیمانیه

سورانی

تفسیری

زمناکویی

 -6نتایج پژوهش
نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که زبان فارسی نحستین زبانی است
که قرآن به آن ترجمه شطططده و دارای متنوعترین ترجمهها و تفسطططیرهاسطططت .به نظر
میرسطد ترجمه های پراکنده و گزیده ،در سطه قرن اول هجری رواج داشططته است؛ اما
هیچ نسحهای از ترجمه فارسی از سه قرن اولیه به دست نیامده است .قدمت کهنترین
نسطحههای موجود مربو به اواخر قرن سطوم هجری قمری است .ترجمههای فارسی
قرآن بر مبنای تاریحو نوع ترجمه ،به چهار گروه :ترجمههای کهن ،ترجمههای دوران
میانه ،ترجمههای عوططر مشططروطه و پهلوی ،و ترجمههای جدید تقسططیم میشططود.
ترجمههای کهن بیشتر ترجمه لفظ به لفظ با چاشنی تفسیری و دارای ساختاری محکم
با معادل یابی مناسطب برای بیشتر واژگان است .بهترین ترجمه این دوره ترجمه تفسیر
طبری اسطت .در ابتدای دوره میانه ترجمه دچار رکود شد و با خارج شدن از نثر کهنو
گرایش به زبان عربی ،گرایش به تفسطططیر و توضطططیح در البه الی ترجمه برای فهم و
دریافت بیشططتر معانی دیده میشططود .مهمترین ویژگی آثار این دوره از قرن  8تا  13با
محتوای بهتر ،آمیحته شطدن ترجمه با تفسیر است .بهترین ترجمه تحت اللفظی فارسی
فتح الرحمن فی ترجمل القرآن از شاه ولی ال دهلوی مربو به این دوره است.
در دورههای قاجار و پهلوی آثاری به به سططبک ترجمه تحتاللفظی و با عدول
گطاه به گاه در ترجمه بعتطططی آیاع ،از پایبندی کامل به این روش نوشطططته شطططد .با
سططرعتگرفتن نهتططت ترجمه از اواخر سططللنت قاجار ،ترجمه قرآن به سططبک جدید
رونق یافت .ترجمههایی روان و آزاد توس ط محیی الدین مهدی الهی قمشططهای و عبد
الحسین بافقی یزدی نوشته شد .بیتوجهی به ساختار دستوری زبان مبدر ،فاصله از نثر

222

دوره میانه ،تالش برای فارسینویسی سره و پایهگذاری تفکر ترجمه گروهی و باور به
خرد جمعی در ترجمه از ویژگی آثار این دوره است .ترجمههای جدید بعد از انقالب
آخرین دوره هستند .مترجمان این دوره ضمن دنبالهروی از سبک ترجمه دوره گذشته
با نوآوریهای جدید ،ترجمههایی دقیقتر نوشططتند .در میان این ترجمهها ،ترجمههای
تفسیری ،آزاد و مفهومی ،معنایی ،آهنگین و منظوم وجود دارد .در این آثار ویراستاری
ترجمه توس بزرگان ف ن ،دوری از حشویاع ،غنای دایره واژگان زبان فارسی اهمیت
یافت .ترجمه های موسطوی گرمارودی ،حداد عادل ،فوالدوند و خرمشططاهی ،در شمار
بهترینهای عور حاضرند.
امطا دربطاره ترجمطه قرآن به زبان کردی نتایج پژوهش حاکی از آن اسطططت که
کُردها با وجود موانع سططیاسططی ،اجتماعی ،فرهنگی و نیز محدودیتهای این قوم برای
نوشطططتن بطه زبطان مطادری در ترجمه و تفسطططیر قرآن از اقوام موفق بودهاند .از اولین
برگردانهای قرآن به زبان کردی اطالع دقیقی در دسطططت نیسطططت .تاریخ ترجمههای

موجود نیز به بیش از یک قرن نمیرسططد و قدیمیترین آنها تفسططیر تیذکاری ئیمان بو
قهومی کوردان اسططت که در اوایل قرن بیسططتم در کردسططتان عراق توسطط مالمحمد
خواهر زاده فرزند عبدالکریم فرزند مالحسطین پینجوینی نوشططته شده است .همزمان با
این ،تفسططیرهای تهفسططیری کوردی له کهالمی خواوهندی ،به صططورع -محلو  ،از
مالمحمد بن عبدال جلیزاده کویی و ژیانی ئینسطان له تهفسطیری قورئان از مالحسین
شیخ سعدی نوشته شده که از اولین تفاسیر کُردی بهشمار میآیند .شیخ محمد خال در
سطال  1892به چاپ  7جزء از تفسطیر خود اقدام کرد؛ اما با فوع ایشان این تفسیر به
طور کامل چاپ نشد.

در دهه  95میالدی مالعبدالکریم مدرس تفسیری 7جلدی با نام تهفسیری نامی
و سطسس مالسطعید زمناکویی تفسطیری موجز نوشت .تا دههی آخر قرن بیستم میالدی
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همهی برگردانهای کُردی قرآن که تعداد آنها به  05عنوان میرسططد ،بیشتر به صورع
تفسططیر ارائه شططدهاند .با وجود در تنگنا بودن زبان کردی و قرار داشططتن در محاصططره
زبانهای مسططل و رسططمی ،دانشططمندان کُرد بیشططتر مجبور بودند آثار خود را با زبان
رسططمی حاکمتالیف کنند؛ با این حال در دوران معاصططر افرادی چون :سططعید نورسططی،
سطططعید رمتطططان بوطی ،عبدالکریم مدرس ،محمد کرد علی ،موطططلفی زلمی و علی
قرهداغی در ترجمه قرآن و پژوهشهای قرآنی سططرآمد شططدند .در ایران برای اولین بار
مالمحمود احمدی تفسطططیر کامل هفت جلدی کردی گۆلبژێر را در سطططال 1375ش
نوشطتواولین ترجمه قرآن به زبان کُردی نیز از ماموسطتا ههژار اسطت .با الگو از ایشان،
حوزه ترجمه کُردی قرآن رونق گرفت و در کمتر از دو دهه ،قریب به بیسطططت ترجمه
از قرآن به زبان کُردی ،چاپ و منتشططر شططد .درمیان این ترجمهها ،ترجمه تفسططیری،
ترجمطه لغوی معنطایی ،ترجمه تحت اللفظی ،ترجمه محتوایی و ترجمه ادبی و منظوم
دیده میشططود .محمد علی کوشططا ،موططلفی خرمدل ،بهاءالدین حسططینی ،عبدالعزیز
سطلیمی ،جهانگیر ولدبیگی و ناصطر روشططن از شططناخته شططدههای این حوزه به شمار
میآیند.
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