ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو
ابوالقاسم رادفر

*

چکیده

زبان خود دارند از ترجمة منظوم قرآن دست برنداشتهاند و از گذشتههاي دور ترجمههاي
مختلف كامل يا جزئي از قرآن به دست دادهاند كه مقالة حاضر به معرفي تعدادي از
آنها میپردازد.
كليدواژهها :قرآن ،ترجمه ،زبان اردو ،ترجمة منظوم ،بررسي.

* .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد جیرفت.
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يكي از راههاي پيشرفت علمي و فرهنگي هر ملتي انتقال دانشها و معارف بشري
از راه ترجمة علمي است .همواره مللي كه به نحو شايسته اين گونه عمل كردهاند
شاهد فرهنگ و دانش تخصصي واال و ارزشمندي بودهاند .تاريخ تمدن ملتهاي بزرگ
جهان چون ايران ،يونان ،چين و هند گوياي اين واقعيت است .حتي دربارة بهرهگيري
كشورهاي اروپايي از فرهنگ و تمدن مشرق زمين ،نقش ترجمه بسيار چشمگير است.
قرآن يكي از معروفترين كتابهاي جهاني با عمق و محتواي بسيار واال همواره مورد
استفادة ملل مختلف به ويژه مسلمانان سراسر جهان بوده است و هنوز هم هيچ ملتي از
مسلمانان و حتي برخي كشورهاي غير اسالمي خود را بينياز از آن نميدانند .بنابراین،
ترجمة آن از گذشتههاي دور به زبان فارسي و ديگر زبانها شروع شده است و روز به
روز نیز بر تعداد ترجمهها و تحقيقات پيرامون آن افزوده ميشود .از اين رو كتابهاي
فراواني در زمينة علوم قرآني و ترجمة آن به زبانهاي گوناگون وجود دارد .حتي برخي
از مترجمان زبانهاي ديگر ،به ويژه اردو زبانان كه بیشترین تعداد ترجمههاي قرآن را در

مقدمه

در هر دوره ،ترجمه مهمترين عامل انتقال معارف و فرهنگهای بشري به ديگر ملتها

بوده است .اگر ملتي صرف ًا به مباني فرهنگ ،تمدن و دانشهاي ايجاد شده در كشور خود

بسنده كند مسلم ًا در عرصة جهاني از قافلة پيشرفت و تمدن عقب میماند و نميتواند چنان
كه بايد و شايد درخششي داشته باشد و خود را از نظر فرهنگي و پيشرفت مسائل علمي،
ادبي و هنري برتر بشمارد .از اين رو بشر همواره از قديمترين زمانها تاكنون ترجمه را

سادهترين راه انتقال فرهنگها و غنا و گسترش آن دانسته است .بنابراین ملتهايي كه

بيشتر در معرض برخورد و تأثيرپذیری از فرهنگها در ابعاد گوناگون آن هستند و ترجمه
را برای غناي فرهنگ خود برگزيدهاند به مراتب موفقتر و با فرهنگتر بودهاند؛ البته

ترجمهاي كه مبتني بر طرح مسائل اساسي علمي ،فرهنگي و ادبي از يك سو و پويا ،عميق
و كارساز از سوي ديگر باشد.
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از اين جهت است كه امروز ترجمه را يكي از كارآمدترين راهها براي انتقال مطالب
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علمي و فرهنگهاي تازة بشري ميدانند و بر اين باورند كه اگر اين كار درست ،علمي و

بجا صورت نگيرد زيانهاي بسيار براي ملت يا تمدني كه به اين اصل اعتقاد ندارد ،پيش

ميآورد .به بياني ديگر ،بر هيچكس پوشيده نيست كه امروزه اگر مسئلة ترجمه در كشوري
آن چنان كه بايد مورد توجه قرار نگيرد و نقش سازندة آن تبيين و تفسير نشود ،آن كشور

خود را از بسياري دانشهاي جديد محروم ساخته است و به مرور زمان منزوي ميشود،

زيرا ترجمه گذشته از اينكه عامل مهمي در ارتقاي فرهنگ است در بیشتر زمينهها عامل

ارتباط نیز به شمار ميآيد.

در گذشتههاي دور شاهد پيشرفت ملتهاي بسياري از راه پل ارتباطي ترجمه بودهايم.

برای نمونه دورة تجديد حيات ادبي و علمي فرانسه (رنسانس) كه به پيشرفتهاي بزرگ

و مهمي انجامید جز از راه بهرهگيري از ترجمه نبود .با ترجمه بود كه فرهنگ ملل شرق
از جمله ايران به اروپا راه يافت و موجبات تحول عظيمي در عرصههاي گوناگون شد،

همچنان كه پيشرفت ايران در دورة اسالمي و حتي پيش از آن تا حدود زيادي مرهون

تالش مترجمان و ترجمة آثار از زبانهاي ديگر است .ورود فلسفه و حتي عرفان ،تصوف

و بیشتر دانشهاي يوناني در پيش از اسالم در فرهنگ ايراني اثرات بزرگي از خود به

جا گذاشت كه انعكاس اين فرهنگ را در مقاطع دوران فرهنگي ايران ــ دست کم تا
سدة هشتم ــ مشاهده ميكنيم .ميراث گرانقدري كه به ويژه از سدة شانزدهم ميالدي
از سرزمين ايران و ساير كشورهاي اسالمي و برخي ملل مشرق زمين به اروپا رفت نیز
دگرگونيهاي عظيمي در برخي مسائل علمي و به ويژه فرهنگي و ادبي دنياي غرب ايجاد

كرد كه موجب حيرت آنان شد .ازاين روست كه اهميت ترجمه بيش از پيش مطرح است.

قرآن كه محور فرهنگ عظيم و متنوع اسالمي است با پا به عرصه نهادن در فرهنگ

جهاني ،تحوالت بزرگ و ارزشمندي در جنبههاي مختلف فرهنگ بشري ،بلكه جهاني

ایجاد کرد كه جز از راه ترجمه امكان نداشت .حجم عظيم ترجمههاي قرآن مجيد به بيش

از  80زبان مختلف جهان گوياي اين حقيقت است .اگرچه برخی در صدد تخطئه و مخالفت
با قرآن برآمدند ،دنياي حقيقي و روشن تعاليم آسماني اين كتاب سترگ جهان بشريت

فائق آيد و اثر خود را بر ذهن جامعة انساني روشن بين و حقيقت باور بگذارد كه ميبينيم

بسياري از خارجياني كه زماني به نحوي از انحا درصدد خدشهدار كردن قرآن و مطالب آن

بودهاند امروزه سر تسليم و انقياد به آستانة قرآن مجيد فرود آوردهاند و با ستايش بسيار از
آن ياد ميكنند.

همين امر موجب شده است كه در دو سه قرن اخير قرآن مجيد بارها به زبانهاي

مختلف ،بسیار بيشتر از گذشته ،ترجمه شده و بحثها و گفتوگوهاي فراوان نیز پيرامون

آن صورت گرفته است .در این ميان ممکن است كتابهايي در رد يا اعتراض بر قرآن

باشد كه اين نيز امری طبيعي است .مهم آن است كه امروزه قرآن جايگاه واقعي خود را

در بين ملتها و قشرهاي مختلف مردمي ،نه تنها در ايران و كشورهاي اسالمي بلكه در
دنياي شرق و غرب نیز باز كرده است و روز به روز بيشتر به آن اقبال ميشود .از اينرو

پیوسته ترجمههاي قرآن به ديگر زبانها افزايش مييابد و دربارة آن تحقيق و كتابها

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

تقريب ًا توانست بر بیشتر اين انتقادها و سوءنظرها و بعض ًا عنادها و سرسختيهاي نابجا
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نوشته ميشود.

بعضی از ترجمههاي قرآن كامل است ،برخي بخشي از قرآن و بعضي نیز اختصاص به

نمونههاي مختصر و فقط سورههاي كوتاه دارد .اما اين امر موجب نشده است كه كارهاي

بزرگ قرآنی به بوتة فراموشي سپرده و به آن بيمهري شود .ميبينيم در طول چهارده

قرني كه از زمان ظهور قرآن ميگذرد همواره ترجمههاي گوناگون از تمام يا بخشهايي از

آن صورت گرفته كه كتابشناسي ترجمههاي قرآن تأليف نگارنده نشان می دهد قرآن تقريب ًا

به بيش از  80زبان ترجمه و چاپ شده است و روز به روز هم بر اين حجم افزوده ميشود؛

كتابيكه در اقصا نقاط جهان طرفداران بسياري دارد و همواره مورد توجه انديشمندان آزاد
فكر جهاني بوده است.

با ذكر اين مقدمات تالش نويسندة مقاله آن است تا بتواند تيمن ًا اشاره اي كوتاه به

ترجمههاي منظوم قرآن کریم در زبان اردو ،چه به صورت كامل و چه بخشي از آن داشته
90

باشد .ذكر اين نكته الزم است كه حجم ترجمههاي اردوي قرآن حتي در بخش منظوم
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آن ،از تمام زبانها بيشتر است كه اين نشانة استقبال مردم مسلمان و بعض ًا غير مسلمان

شبهقاره از اسالم و قرآن است.
ترجمههاى منظوم

آب روان ،ترجمةمنظوم، پارةاول .سيدشميم رجز .الهور :علمى پرنتنگ پريس1960 ،م.

ن است.
شامل متن و ترجمة منثور شاه رفيعالدين دهلوى که در ذيل آ 

آب روان ،ترجمة منظوم،پارة دوم .سيدشميم رجز .الهور :اشرف پريس1964 ،م .شامل

ن است.
متن و ترجمة منثور شاه رفيعالدين دهلوى که در ذيل آ 

ف پريس1966 ،م .شامل
آبروان ،ترجمة منظوم، پارةسوم .سيدشميم رجز .الهور :اشر 

متن و ترجمة منثور شاه رفيعالدين دهلوى که در ذيل آن است.

آيات فطرت ،تفسير منظوم سورة فاتحه .دانش فرازى .مدراس :ادارة جديد1965 ،م.

همراه متن آمده است.

اكرام محمدى ،ترجم ة منظوم پنجابى .مترجم ناشناس (احتما ًال مولوى عبدالستار).

الهور :نورمحمد1930 ،م .ج  424(1ص) .عالوه بر متن شامل ترجمة منظوم و منثور

پنجابى سورة ضحى و يك ترجمة اردو است .ظاهراً ترجمة اخير منسوب به كسى نيست،
اما چون موالنا عبدالستار آن را چاپ كرده ،گمان غالب بر اين است كه اين ترجمه را خود

او انجام داده باشد.

پارة سيقول كامنظو م ترجمه (ترجمة منظوم پار ة سيقول) .آغا قزلباش دهلوى .دهلى:

چاپ اول1315 ،ق1932 /.م .شامل متن و ترجمة منثور شاه عبدالقادر دهلوى در ذيل آن

است .نسخهاى از اين چاپ در كتابخانة مؤسسة همدرد كراچى موجود است.

ت پرنتنگ پريس1344 ،ق/.
ترجمة اردوى منظوم .آغا قزلباش دهلوي .الهور :راجپو 

1952م .بخش  .1شامل متن و ترجمة اردوى شاه عبدالقادر دهلوى در ذيل آناست.

ترجمة اردوىمنظوم .آغا قزلباش دهلوى .حيدرآباد دكن :رزاقى پريس[ ،بىتا] ،بخش.2

در زير متن ترجمة منظوم شاه عبدالقادر دهلوى آمده است.

كتابخانة ويژة دكتر مولوى عبدالحق در كراچى موجود است.

ترجمة سورة ياسين(منظوم) .قاضي محمدظهورالدين احمد .دهلى :فاروقى پريس،

[بىتا] .همراه متن آمده است.

ترجمةمنظوم .احمدحسين قريشى قلعهدارى .چهار جزو ابتدايى قرآن حكيم را ترجمه

و به نظم درآورده ،اما هنوز اين ترجمه به چاپ نرسيده است.

ترجمة منظوم اردو ،همراه قرآن كريم .ابراهيمبيگ ميرزا چغتايى (متوفى 1940م.).

آگره1934 :م .تفسيرى منظوم و غيرچاپى است .ابراهيم بيگ چغتايى ،برادرزادة ميرزا

عظيمبيگ چغتايى است كه در ادب اردو مقامى خاص دارد.

نظمالبيانفىمطالب القرآن ،ترجم ة منظوماردو همراه قرآن كريم .محمد شمسالدين

شايق ايزدى .الهور1342 :ق1923 /.م2966 .ص .مترجم براى تكميل ترجمة خود مدت

هشت سال وقت صرف كرده و كل اشعار آن شامل  25679بيت است كه در سه جلد

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

عم (منظوم) .حافظ بن عبداهلل[ .بی جا :بی نا ،بی تا] .نسخة خطى آن در
ترجمةجزو ّ
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فراهم آمده است .اين ترجمة منظوم به شيوة مثنوى بين سطرها آمده و سپس تشريح
مختصرى نيز به صورت منظوم به آن اضافه شده است .نسخهاى كامل به شكل چاپى از

اين كتاب در كتابخانة ادار ة تحقيقات اسالمى در اسالمآباد به شمارة  15259موجود است.

همچنين جزو اول نظمالبيانفىمطالب القرآن 1895م .در الهور در  76صفحهبهچاپ

رسيدهاست .اينترجمة منظومبا عنوانترجمةمنظوماردو بهطرز مثنوى نيز چاپ شده
بود .همين طور نسخة ديگرى از نظمالبيان فى مطالبالقرآن شامل متن ،ترجمه و تفسير

جزوى از قرآن مجيد را چاپخانة شمسالهند الهور چاپ کرده كه فاقد تاريخ است.

ترجمة منظومبخشى از قرآنمجيد .محمدحسن صوفى سرهندى ،از مشخصات چاپ

آن اطالعى در دست نيست.

وحى منظوم ،ترجمة منظو م جزو سىام قرآن .عاشق حسين سيماب اكبرآبادى
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همراه متن منتشر شده است ،بار ديگر در چاپخانة پرچم كراچى در 1376ق1952 /.م .به
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(متوفى1371ق1951 /.م ،).كراچى :چاپ اول1365 ،ق1946 /.م .اين ترجمة منظوم كه

نشرية خاتون پاكستان در شمارة ويژة قرآن خود در بخش دوم ،ترجمة سورههاى فاتحه و

چاپ رسيد .چاپ اخير شامل  52صفحه بود .باقى  19جزو آن به شكل خطى موجود است.
قارعه آن را چاپ كرده است.

ترجمة منظوم سورة فاتحه .حافظ محمد ظهورالحق[ ،بىجا :بىنا]1962 ،م .بعدها بار

ديگر ،مصنف اين ترجمه را با ترجمة منظوم سورة اخالص و آيةالكرسى در كتابى به نام
زمزمة حق در 1398ق .به چاپ رسانده است.

ترجمة منظوم سورة فاتحه (مع فوائد) .حيدرى .حيدرآباد دكن :مطبع حيدرى[ ،بىتا].

همراه متن آمده است.

تفسير القرآن ،پارة اول (منظوم) .محبوب ككىزيى .الهور :گيالنى پريس1952 ،م.

شامل متن ،بعد ترجمه منظوم زير آيات و نيز ترجمه به صورت محاوره است.

تفسير پارهالم .سيد غضنفر على .دهلى1351 :ق1932 /.م .شامل متن ،ترجمه و تفسير

منظوم قرآن است.

تفسير پاره تبارك الذى (منظوم) .محمدحسين .سادهورا :چاپ اول[ ،بىتا] 124 ،ص.

ت و نهم را دربر دارد .نسخهاى از آن در
اين اثر فقط متن ،ترجمه و تفسير منظوم جزو بيس 

بيتالقرآن الهور به شمارة  1748موجود است.

تفسير سورةالضحى (منظوم) .فيروزالدين دسكوى .الهور :مفيدعام پريس1320 ،ق/.

1902م .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن است .بعد از این تاریخ تا 1348ق1929 /.م.

تفسير جزو اول تا چهارم و بيست و نهم تا سىام در همان چاپخانه به چاپ رسيد كه همراه

ترجمة پنجابى ،ترجمة تحتاللفظى اردو و تفسير مختصر فيروزى بر حاشيه بود .همچنين

ج گنجالهى به نثر و نظم اردو ترجمه كرده
فيروزالدين پنج سوره از قرآن مجيد را به نام پن 

كه چاپ دوم آن همراه متن در 1906م .در سيالكوت انجام شد .نسخهاى از اين چاپ در
كتابخانة موزة بريتانيا موجود است.

تفسيرسورة العصر(منظوم) .مترجم ناشناس[ .بىجا] :چاپخانة نورمحمدعلى1333 ،ق/.

1914م .سورههاى الكوثر ،الفجر ،الفيل ،النازعات و الجمعه به صورت نظم جداگانه در سال
تفسير سورةفاتحهو اخالص .ناشناس .حيدرآباد دكن :چاپخانة حيدرى[ ،بىتا].

تفسير سورة فاتحه (منظوم) .حسن محمد ابوالحسن .دهلى :مجتبايى پريس1310 ،ق/.

1892م 28 .ص .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن است .به تفسير سورة شفا نيز
معروف است.

تفسير سورة مز ّمل (منظوم) .فيض .الهور :هندوستانى پريس[ ،بىتا] .شامل متن،
ترجمه و تفسير منظوم آن است.

ف ثانى .فتحمحمد گودهراوى[ ،بىجا :بىنا]1109 ،ق/.
تفسير سورة يوسف ،يوس 

1697م .تفسيرى منظوم به زبان اردوى قديم گوجرى است.

تفسير سورةيوسف (منظوم) .قمرالدين .دهلى :مطبع وزيرى ،چاپ اول1918 ،م128 ،.

ص .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن است .نسخهاى از اين چاپ در بيت القرآن
الهور به شمارة  2033موجود است.

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

1323ق1905 /.م .در چاپخانة مجتبايى دهلى به چاپ رسيد.
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تفسير سورة يوسف (منظوم) .مترجم ناشناس .الهور :مطبعنامى  ،چاپ اول[ ،بىتا].

شامل متن و ترجمة سورة يوسف و تفسير مفصل آن است.

تفسير سورةيوسف (منظوم) ،ترجمهو تفسير منظوم .مترجم ناشناس .كانپور1886 :م،.

 132ص ،همراه متن آمده است .نسخهاى از اين جزو در كتابخانة موزة بريتانيا موجود

است.

تفسير سورة يوسف (منظوم) ،ترجمه و تفسير منظوم .مترجم ناشناس .كانپور :چاپ

چهاردهم1895 ،م 132 .ص ،همراه متن آمده است .نسخهاى از اين جزو در كتابخانة موزة
بريتانيا موجود است.

تفسير سورةيوسف (منظوم) .مترجم ناشناس .كانپور :چاپ پانزدهم1898 ،م 321 .ص،

شامل متن و ترجمة منظوم آن است .نسخهاى از اين اثر در كتابخانة موزة بريتانيا موجود
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تفسير سورة يوسف(منظوم) .مترجم ناشناس .كانپور1287 :ق1870 /.م231 ،.ص،
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است.

تفسير سورة يوسف (منظوم) .مترجم ناشناس .كانپور1868 :م 132 ،.ص ،همراه متن

همراه متن آمده است .نسخهاى از آن در كتابخانة موزة بريتانيا موجود است.

آمده است .مترجم اردو مشخص نيست .نسخهاى از آن در كتابخانة موزة بريتانيا موجود

است.

تفسير سورةيوسف (منظوم) .محمداشرف كاندهلوى ،حكيم .الهور :چاپ اول1219 ،ق/.

1804م 216 ،.ص ،متن ،ترجمه و تفسير منظوم اردوى آن را در بر دارد .نسخهاى از آن در
بيت القرآن الهور به شمارة  1936موجود است.

تفسير سورةيوسف .محمد اشرف كاندهلوى ،حكيم[ .بىجا :بىنا] ،چاپ دوم1226 ،ق/.

1811م .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن است .نسخهاى از آن در كتابخانة شرقى
خدابخش در پتنه موجود است.

تفسير سورة يوسف .مترجم ناشناس .به شكلى منظوم در كتابخانة عباسى كراچى

موجود است.

تفسير سورة يوسف .مترجم ناشناس .به نام نظم كشورى ،لكهنو ،چاپخانة نولكشور،

1326ق1908 /.م.

تفسير سورة يوسف .مترجم ناشناس .مدراس :مطبع جعفريه1264 ،ق1847 /.م .به

شكلى منظوم به چاپ رسيد.

تفسير كالمربّانى (ترجمة چند سورهبهفارسىو اردو كهبهنظمكشيدهشده است).

عبداللطيف افغانى اكبرآبادى و بهاولپورى .آگره :آگره اخبار پريس[ ،بىتا] .شامل متن و

ترجمة منظوم آن است.

طبى،
تفسير مرتضوى .غالم مرتضى جنون الهآبادى (فيضآبادى) .كلكته؟ :مطبع ّ

عم را دربر دارد .نسخهاى از آن در كتابخانة
1259ق1843 /.م 279 .ص .متن و تفسير جزو ّ

شرقى خدابخش در پتنه موجود است .چاپ ديگرى از اين تفسير كه در عهد آصفالدوله

(1194ق1780 /.م ).نوشته شده ،بالغ بر  128صفحه است .نسخة خطى آن در كتابخانة
ادارة ادبيات اردوى حيدرآباد دكن موجود است.

سروده شد .نسخهاى از آن در كتابخانة آصفيه در حيدرآباد دكن موجود است.

تفسير منظوم سورة يوسف .مترجم ناشناس .لكهنو :چاپخانة نولكشور1343 ،ق/.

1924م.

تفسير نبوى منظوم .محمدنبى بخش .الهور :چاپ اول1930 ،م 15 .جزو 3560 ،ص،

شامل متن قرآن كريم  ،ترجمة منظوم و تفسير مختصر آن بر حواشى است .نسخهاى كامل
از آن در كتابخانة دانشگاه كراچى به شمارة  7458موجود است.

عم) .از غالم مرتضى جنونآبادى .بمبئى :محمدى پريس1268 ،ق/.
تفسير نور (پاره ّ

عم است .نسخة خطى آن همراه يك
1852م .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم جزو ّ
ديباچة منظوم در كتابخانة مولوى موجود است.

جواهر التفسير فى السير و التذكير (تفسير منظومسورة مز ّمل و بعضىسورههاىپاره

عم) .عبدالحى قادرى مفتى .بنگلور :مطبعنبوى[ ،بىتا] .همراه متن آمده است.
ّ

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

رياض دلگشا ،تفسير منظوم سورة يوسف .مترجم ناشناس .در 1281ق1864 /.م،.
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خالصةتفسير القرآنمنظوم .عبداهللخان موالنا و عبدالقادر مولوى .آگره :مطبعالهى،

1316ق1898 /.م .شامل متن و تفسير جزوى است.

رحمت خاص تفسير سورة اخالص (منظوم) .محمدحسينخان فقير .دهلى1309 :ق/.

1891م21 ،.ص ،اين اثر فقط شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم سورة اخالص است.

زاد اآلخرهًْ ،همراه قرآن كريم .محمدعبدالسالم عباسى بدايونى (مولوى) .لكهنو :منشى

نولكشور1244 ،ق1828 /.م 4 ،ج 1762 ،ص ،اين اثر به نقل از صاحب الثقافهًْاالسالمیه
شامل صدهزار بيت (يك لك) است .البته مؤلف تذكرة علماى هند تعداد اشعار آن را
دويست هزار (دو لك) نوشته است .مترجم در دورة نواب رامپور احمدعلىخان ،قاضى
استان راجپور بوده است .ترجمة بسيار خوبى است و در آن سعى شده از اشعار بيهوده و

اضافى اجتناب شود تا عارى از تصنع و تكلف باشد .براى نمونه دو بيت اول از ترجمة سورة
فاتحه را مىآوريم:
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جمله خوبى خدا كوهين شايان
كه بهت رحم و مهر واال هى جس

كه هى پروردگار عالميان
كه رحمت بيان سى باال هى

زاداآلخرهًْ ،همراه قرآن كريم .محمدعبدالسالم عباسى بدايونى (مولوى) .لكهنو :نولكشور

پريس1285 ،ق1868 /.م 4 ،ج .اين ترجمة منظوم اردو در 1244ق1828 /.م .تكميل شده

است .نسخهاى از اولين بخش جلد دوم اين چاپ (جزو شانزدهم تا بيست و سوم) در
كتابخانة ادارة تحقيقات اسالمى در اسالم آباد به شمارة  4-23114موجود است.

سحرالبيان .مجيدالدين احمداثر زبيرى .كراچى1371 :ق1951 /.م .ترجمة منظوم

عم (جزو سىام قرآن) است.
بخشى از قرآن حكيم ،شامل ترجمة جزو اول و دوم و جزو ّ

سورة الضحى .موالنا معزالدين .آن را در 1206ق1791 /م .به نظم درآورده كه نسخة

خطى آن در كتابخانة شرقية پيشاور موجود است.

سورةالمز ّملمترجم به ترجمه (منظوم به زباناردو) .محمد ظهورالدين ظهورى ،قاضى

الهوری .جهانسى1312 ،ق1898 /.م 8 ،.ص ،همراه متن آمده است .مصنف سورة واقعه
را نيز به نظم ترجمه كرده است .نسخهاى از اين چاپ در كتابخانة موزة بريتانيا موجود

است.

سورة الواقعه ،ترجمة منظومبه اردو .محمد ظهورالدين ظهورى ،قاضى الهورى .الهور:

1896م 12 ،ص ،همراه متن آمده است .نسخهاى از آن در كتابخانة موزة بريتانيا موجود
است.

سورةفاتحه (منظوم) .محمد يعقوب بهتى ،مشخصات ديگرى از آن در دست نيست.

سورة مز ّملو ترجمه بهطرز مثنوىموالناى روم .مترجم ناشناس .عليگره :دفتر اشاعت

علوم[ ،بىتا].

سورةياسينمترجمبه ترجمه (منظومبهزبان اردو) .محمد ظهورالدين ظهورى ،قاضى

الهورى .الهور1896 :م 24 ،ص ،شامل متنو ترجمة منظوم آن به اردو است .نسخهاى
از اين چاپ در كتابخانة موزة بريتانيا موجود است.

سورةياسينمترجم (منظوم) .مترجم ناشناس .الهور[ :بىتا] ،همراه متن آمده است.

شرح سورة يس .مترجم ناشناس ،در 1250ق1834 /.م .به زبان اردو به نظم كشيده

شرحالصدر ،تفسير سورة القدر .محمدحسينخان فقير .دهلى1903 :م 16 ،.ص .متن،

ترجمة اردو و تفسير منظوم آن را دربر دارد .نسخهاى از آن در كتابخانة موزة بريتانيا موجود

است.

قرآن كريم ،سحر البيان ،همراه قرآن كريم .اطهر زبير لكهنوى ،به عنايت فيروز پور

واال .كراچى1370 :ق1951 /.م 1498 ،.ص ،اين ترجمة منظوم به زبان اردو است .نسخهاى
از آن در موزة ملى كراچى به شمارة  2770موجود است.

قرآن كريم ،سحر البيان ،همراه قرآن كريم .اطهر زبير لكهنوى .كراچى1394 :ق/.

1974م 2 ،.ج ،ترجمهاى منظوم به زبان اردو است.

قرآن كريم ،سحر البيان ،همراه قرآن كريم .اطهر زبير لكهنوى :كراچى 1976 ،م 2 ،.ج

( 1498 + 56ص) ،ترجمهاى منظوم به زبان اردو است.

قرآن مجيد با ترجمة عام فهم ،همراه قرآن كريم .موالنا محمدعبدالبارى .حيدرآباد

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

شد .نسخهاى از آن در كتابخانة ساالر جنگ دكن موجود است.
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دكن :دفتر اشاعت علوم و فن ،چاپ اول1372 ،ق1952 /.م 1832 ،.ص ،در اين ترجمة
اردوى منظوم ،موالنا عبدالبارى از ترجمة فارسى شاهولىاهلل و ترجمة اردوى شاه رفيعالدين

نيز كمك گرفته است .نسخهاى از چاپ كامل آن در كتابخانة دانشگاه كراچى موجود

است.

قرآنمجيد ،نظممقدس ،ترجمةمنظوم .آغا قزلباش دهلوى .كراچى :چاپ اول1974 ،

تا  1976م 2 ،.بخش 112 + 120 ،ص ،اين چاپ شامل متن و ترجمة جزو اول ،دوم و

پنجم تا ششم است .نسخهاى از اين چاپ در كتابخانة دانشگاه بلوچستان در كويته به

شمارة  7168موجود است.

قلب القرآن (تفسير سورة ياسين) .غالممحمدمرتضى رهتكى .الهور :مفيدعام پريس،

1319ق1901 /.م 55 ،.ص .شامل متن و ترجمة منظوم آن به اردو است .نسخهاى از اين
چاپ در كتابخانة بريتانيا(موزةسابق بريتانيا) موجود است.
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اكمل .سيالكوت :كريمبخشو رحيمبخش1325 ،ق1908 /.م 8 + 48 ،.ص ،همراه متن
آمده است .نسخهاى از اين چاپ در كتابخانة بريتانيا (موزةسابق بريتانيا) موجود است.

كتاب مستطاب ،تفسير سورة يوسف .محمداشرف كاندهلوى ،حكيم .بمبئى :چاپخانة

محمدى1248 ،ق1842 /.م .شامل متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن است .در هر صفحه
 32بيت آورده است.

كتاب مستطاب ،تفسير سورة يوسف .محمداشرف كاندهلوى ،حكيم .بمبئى :چاپخانة

محمدى1253 ،ق1847 /.م .همراه متن آمد ه است .اين اثر ،ترجمة منظوم اردوى تفسير

سورةيوسف امام غزالى است كه از عربى ترجمه شده است .دكتر صالحه شرفالدين سال

چاپ كتاب را 1263ق1846 /.م .ذكر كرده است.

مظهر العجايب ،در تفسير سورة فاتحه .مترجم ناشناس .چاپخانة صديقى1213 ،ق/.

1718م.

مفهومالقرآن ،پارة  1و .2محمدادريس كيف بهوپالى .بنارس1384 ،ق1964 /.م .شامل

متن ،ترجمه و تفسير منظوم آن به اردو است .مصنف در واقع ترجمة اردوى قرآن مجيد
شاه عبدالقادر را به نظم درآورده است.

مفهومالقرآن ،پارة .30محمدادريس كيف بهوپالى .بنارس1968 ،م .شامل متن ،ترجمه

و تفسير منظوم آن به اردو است.

مفهوم القرآن .محمدادريس كيف بهوپالى .كراچى :مكتبهاسحاق1966 ،م 120 ،.ص،

شامل متن (چند جزو اول و آخر) ،ترجمه و تفسير منظوم آن به زبان اردو است .نسخهاى
از اين چاپ در كتابخانة دانشگاه كراچى به شمارة  34945موجود است.

عم .كبير كوثر ،بهوپال :مكتبه انيس ادب1966 ،م .و
نظام حيات ،ترجمة منظوم پاره ّ

نيز ترجمة موالنا شاه عبدالقادر را به صورتى منظوم دربر دارد.

نظمالمعانىترجمةكالم ربّانى .مطيعالرحمان خادم .آگره :چاپخانة عام آگره1366 ،ق/.

 1946م .ترجمهاى منظوم از قرآن مجيد است .از لحاظ زبان ،ترجمة نظم المعانى در

مقايسه با زاداآلخرهًْ بسيار روان و به سبك اردوى جديد است .چاپ آن هم زير نظر خود
نوراالسالم .تفسيرى منظوم به صورت خطى است .دكتر محىالدين قادرى زور ،مرتب

كنندة جلد دوم تذكرة مخطوطات كتابخانة ادبيات اردو در حيدرآباد دكن اعتقاد دارد كه با
استفاده از تفسير شاه عبدالعزيز قصة يونس در  666بيت به نظم كشيده شده است.

در پايان ،ذكر اين نكته الزم است كه ترجمة منظوم قرآن كريم به زبان اردو را

اخيراً اكرام راجستانى ،شاعر نامور هندوستان انجام داده است .رييس جمهورى هند ،دكتر
شانكرديال شرما از این ترجمه تقدير کرده است.

چنانچه مالحظه مىشود ،با وجود نظر بدبينانة علما به ترجمة منظوم قرآن مجيد ،تعداد

زيادى از این ترجمه به زبان اردو انجام شده كه البته بيشتر آنها ترجمة جزوى است .داليل

مخالفت با ترجمة منظوم قرآن اين است كه نخست ،در نظم لغزش انديشه بيشتر است.

دوم ،پایبندى به وزن و قافيه ممكن است شاعر را از اصل مقصد قرآن دور كند .سوم،

رساندن پيام قرآن به عوام به صورت نظم كمتر است .عالوه بر آن مقولة نظم نيز شرع ًا

ترجمههاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو

مصنف صورت گرفته است.
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احمدخان .قرآن كريم كي اردو تراجم (كتابيات) ،نظر ثاني سيدعبدالقدوس هاشمي1987 ،م .اسالم آباد:
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