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درآمد
از جمله تازه ترین ترجمه فارسي قرآن 
کریم، ترجمه روشنگر قرآن کریم به قلم 
کریم زماني است که انتشارات نامک آن را 
در سال 1389 منتشر کرده است. از جمله 
مهم ترین ویژگي این ترجمه، تفسیر ساده 
و روان و در عین حال برگرفته و منطبق 
با تفاس��یر معروف قرآن کریم و هم چنین 
ابیات��ي عمدت��ًا از آث��ار عرفان��ي ادبیات 
فارس��ي، به ویژه موالناست که در پي هر 
آیه و/ یا مجموعه آیات آمده اس��ت. البته 
در پاره اي موارد معناي قاموس��ي واژگان 
کلیدي نیز آورده شده است. پیداست که 
در مجالي اندک نمي توان تمام وجوه این 

ترجمه را بررس��ي کرد. براي آن که بتوان تصویري از محاسن 
و احتمااًل معای��ب این ترجمه را بر آفتاب 
کنیم، نمونه هایي از این ترجمه را در پرتو 
سطوح ساختاري و کارکردي زبان بررسي 
مي کنی��م. ابت��دا این س��طوح را معرفي و 
س��پس برخي مؤلفه هاي دو س��طح را در 
ترجمه کریم زماني بررسي مي کنیم. براي 
آن که کار بررس��ي کامل تر شود، در کنار 
ترجمه زماني به سایر ترجمه هاي فارسي 

و انگلیسي قرآن نیز اشاره مي  کنیم.

ويژگي ه��اي ص��وري 
ترجمه

ترجم��ه کریم زمان��ي)1389( عنوان 

بررسي سطوح ساختاري و کارکردي 

»ترجمه روشن گر قرآن کريم« 
ابوالفضل ُحّری

اشاره
اين مقاله، ترجمه روش��نگر قرآن کريم اس��تاد کريم زماني را در س��طوح ساختاري و کارکردي زبان بررسي 
مي کن��د. ابت��دا به ويژگي هاي صوري ترجم��ه و از جمله به عنوان ترجمه که مترجم آن را »روش��نگر« نامیده، و 
س��پس به ش��یوه کار مترجم که ترکیبي از ش��یوه ترجمه لفظي � معنايي با توجه به بافت خاص گفتمان قرآني 
است، اشاره مي شود. آن گاه از میان مؤلفه هاي سطوح ساختاري و کارکردي به ويژگي هاي آوايي شامل موسیقي 
حروف و کلمات، تجنیس، واژگان، عبارات، اصطالحات و برخي ويژگي هاي بالغي مانند ترجمه تشبیه، استعاره، 
صنعت عکس و صنعت التفات اشاره مي شود. از جمله يافته ها اين است که آقای زماني نیز مانند ساير مترجمان 
س��عي کرده با اس��تفاده از شیوه تفسیري که به واس��طه آوردن عبارات توضیحي در قالب در بطن ترجمه آيات، 
خود را نشان داده و به کمک رجوع به منابع تفسیري معتبر )بیش از بیست تفسیر و منبع( و ساير ترجمه هاي 

قران، ترجمه اي روشنگر و در راستاي فهم و ادراك خواننده متعارف امروزين ارائه نمايد.
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ترجم��ه روش��نگر را بر تارک خود دارد. روش��نگر که مي تواند 
یکي از معاني واژه مبین نیز محس��وب ش��ود، به گفته زماني، 

»همان ترجمه تفسیري« است:
از آن ج��ا ك��ه ترجمه لفظ ب��ه لفظ و برگ��ردان واژگانی 
نمی تواند روش��نگر معانی آیات باش��د، به ترجمه تفسیری 
ق��رآن پرداختی��م. به ب��اور بنده تنه��ا با ترجمه تفس��یری 
می توان معانی آی��ات را فهمید؛ به همین دلیل نام »ترجمه 
روشنگر« نهاده شده. ترجمه روشنگر در واقع همان ترجمه 
تفس��یری اس��ت. در ترجمه های تحت الفظ معانی كلی به 
دست نمی آیند؛ خصوصاً در جاهایی كه كنایات و استعارات 
و اضمارات و جز آن ها در میان باشد. اما نام تفسیر هم جایز 
نبود كه بر آن نهاده ش��ود؛ چون به نظر بنده مرتبه تفسیر 

خیلی باالتر از این كاری است كه بنده انجام داده ام.
این عن��وان خود ش��یوه و روش ترجمه زماني را نش��ان 
مي ده��د. گفتني اس��ت نظریه پردازان بس��یاري درب��اره انواع 
روش ه��اي ترجمه اظهار نظر کرده اند ک��ه کتفورد )1965( و 
نیومارک )1981( در میان دیگران چهره ش��اخص تري دارند. 
از می��ان روش هاي ترجمه مي توان به برگردان کلمه به کلمه، 
تحت اللفظ��ي و آزاد ی��ا در مجموع،  ترجم��ه لفظي و ترجمه 
معنای��ي/ ارتباطي اش��اره کرد. خزایي ف��ر )1381، ص. 449( 

مي نویسد:
روش ه��اي ترجمه را معموالً ب��ه دو نوع كلي لفظ گرا و 
معناگرا تقس��یم مي كنند .... روش »لفظ��ي � معنایي« تنها 
روش��ي اس��ت كه دو جنبه اصلي متن ادب��ي، یعني محتوا 
و نح��وه بی��ان را در ترجمه تضمین مي كن��د... در این روش 
مترجم با رعایت محدودیت ها، قابلیت هاي لغوي، نحوي و 
معنایي زبان مقصد، مقصود نویسنده را بازآفریني مي كند 
و مي كوش��د بي آن كه چیزي به متن بیافزاید یا از آن بكاهد، 
كالم نویس��نده، یعن��ي كلم��ات و تعبی��رات او و نیز فضاي 

فرهنگي اثر را تا حد امكان به زبان مقصد منتقل كند.
در خصوص قرآن که س��واي ویژگي هاي مشترک با سایر 
آثار، خصوصیات خاص و منحصر بفرد خود را نیز دارد، ش��اید 
بهت��ر آن باش��د که روش ترجمه را مح��دود به روش لفظي � 
معنای��ي نکنیم و به اقتضاي بافت و معناي قرآن از روش هاي 
ترکیبي ترجمه اس��تفاده کنیم. ب��ه نظر مي آید عنوان »ترجمه 
روش��نگر« ک��ه زماني براي ترجمه خود از ق��رآن برگزیده، به 

تعبی��ري، مصداق گفته عبدالرئوف باش��د. 
عبدال��رئوف درباره ترجمه ق��رآن مدلل 

مي سازد:
... در ترجمه قرآن نباید فراموش كرد 
كه بیش��تر برگردان معان��ي پنهان قرآن 
مد نظر اس��ت تا جایگزین��ي كامأل برابر 
دو مت��ن. نباید تمایز می��ان قرآن اصلي 
و ق��رآن ترجمه ش��ده را فراموش كرد. در 
واق��ع،  ترجمه ق��رآن به زع��م گات، نقل 

غیرمس��تقیم سخناني است كه در متن 
اصلي آمده اس��ت.... قرآِن ترجمه شده، 
نه جایگزین، بلك��ه راهنماي درك قرآن 

اصلي است )ص 179(.
در واق��ع، آنچ��ه آقای زمان��ي انجام 
داده، برگ��ردان معناي پنه��ان عبارات و 
آیات قرآني در ترجمه خود اس��ت. موراتا 
و چیت��ک )هم��ان( نیز معتقدن��د ترجمه 
ق��رآن، نه خود قرآن ک��ه برگردان معناي 
آن اس��ت. کالم الهي، یکي اس��ت اما، به 
تع��داد خوانندگان )مترجمان( تعابیر گوناگون از آن کلمه واحد 
به دست مي آید )همان(. در مجموع، به  نظر مي آید آقای زماني 
در ترجمه خود از ش��یوه هاي ترکیبي متناسب با بافت گفتمان 

قرآني استفاده کرده است.
نکت��ه دیگر این ک��ه، عنوان »ترجمه روش��نگر« نش��ان 
مي ده��د مترجم در امر ترجمه بیش تر جانب خواننده را در نظر 
گرفته و خواس��ته ترجمه اي ارائه کند که براي خواننده روان تر 
و خواندني تر باش��د. همین امر سبب ش��ده مترجم در انتخاب 
معادل ها، ترکیبات و عبارات جانب سادگي، سالست و در عین 

حال، دقت و احتیاط را رعایت کند.

شیوه کار مترجم
آق��ای زمان��ي در ترجمه خود ابتدا مت��ن قرآني را به خط 
عثمان طه در س��مت چپ مي آورد و سپس، معناي هر آیه و/ 
یا در پ��اره اي موارد، معناي چند آی��ه را یک جا ذکر مي کند و 
آن گاه، ذیل این آیه/ آیات خالصه اي از اقوال مشهور مفسران 
ش��یعي و س��ني را موجزوار و به قلمي روان و ب��ه دور از زبان 
غامض و پیچیده تفاس��یر، مي آورد و در ای��ن میان به معناي 
قاموس��ي واژگان کلیدي آیات به همراه ریشه آن ها نیز  اشاره 
مي کند. هرگاه نیز ضرورت مي بیند از آثار نظم فارسي، به ویژه 
و عمدتًا از موالنا نیز شاهد مثال مي آورد. این شاهد مثال البته 
و ب��ه ضرس قاطع، ب��ا معناي آیه و/ یا آیات ارتباط مس��تقیم 

دارد.
آنچه ترجمه زماني را از سایر ترجمه ها متمایز کرده، همین 
شیوه کار است. این تمایز در وهله نخست در ترجمه تفسیري 
آیه و/ یا آیات خود را نش��ان مي دهد. در واقع، زماني بیش از 
سایر مترجمان و به منزله شگرد و شیوه ترجمه، برگردان آیه را 
با کروش��ه هایي همراه کرده که نوعًا از تفاسیر معتبر اخذ شده 
اس��ت، نه آن چنان که مترجم گفته، از برداش��ت هاي شخصي 
ایش��ان. ویژگي این توضیحات تفس��یري این است که مخل 
معناي اصلي آیه نیستند و چنانچه از ترجمه حذف شوند، آسیبي 
به انسجام ترجمه نمي زنند. سایر مترجمان نیز از این شیوه بهره 
گرفته اند، اما توضیحات آنان بیش تر در حد چند کلمه و عبارت 
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است و این که دست باال را که بگیریم اگر 
برداشت شخصي نباشند، مبتني بر یک یا 
دو تفس��یر اند یا این  که، مترجم با توجه به 
تفسیر، بیان و برداش��ت خود را ارائه داده 
اس��ت. ترجمه الهي قمشه اي از این دست 
است. در این جا توضیح یک نکته ضروري 
اس��ت و آن این اس��ت که این توضیحات 
تفس��یري نباید به گون��ه اي عمل کنند که 
ویژگي ه��ا و ظرای��ف متن اصل��ي قرآن 

نادیده انگاشته ش��ود، چنان که آقای زماني در پاره اي موارد از 
جمل��ه در ترجمه عبارات و اصطالحات � چنان چه خواهیم دید 
� انجام داده اس��ت. باري، عمده اضاف��ات و افزایش هایي که 
زمان��ي در متن ترجمه آورده، روش��ن گر آیه اند و مخّل ترجمه 
محس��وب نمي ش��وند. براي نمونه، اگر به ترجمه آیه 282 که 
طوالني ترین آیه اس��ت، نگاهي بیاندازیم، درخواهیم یافت که 
این ترجمه گرچه عبارات کروش��ه اي ف��راوان دارد، اگر حذف 

شوند، به ترجمه آسیب نمي رسانند:
اي مؤمنان! هرگاه وامي تا س��رآمدي معین به یكدیگر 
دادید }یا معامله اي به نسیه انجام دادید{ آن را بنویسید. و 
باید در میان شما كاتبي باشد كه آن را به عدالت بنویسد }و 
در تهیه و نوشتن اسناد معامالت از هیچ طرفي جانب داري 
نكند{ و هیچ كاتبي نباید از نوش��تن }و ثبت اسناد قرارداد{ 
س��رباز زند چرا كه خداوند }نوش��تن{ را بدو آموخته است. 
}او نیز به جهت ش��كر اینكه از نعمت علم س��واد برخوردار 
ش��ده باید كار م��ردم را راه بیاندازد{ پس بای��د بدهكار امال 
كن��د و كاتب بنویس��د و از خداوند، پروردگار خود بترس��د و 
چیزي از آن نكاهد }یعني كاتب قرارداد نباید از خود چیزي 
بنویس��د ی��ا مطلب��ي از ق��رارداد را از قلم ان��دازد و موجب 
پایمال ش��دن حقي شود. البته در این گونه موارد جز پاكي 
و تقواي الهي نمي تواند از لغزش هاي نفس��اني جلوگیري 

كند{... )بقره/282(.
همان گونه که پیداس��ت اگ��ر خواننده عبارات 
توضیحي کروشه ها را حذف کند و/ یا نادیده بگیرد، 

انسجام و پیوستگي ترجمه بر هم نمي خورد.
نکت��ه دیگ��ر به تع��دد منابع و تفاس��یر طرف 
مش��اوره و ارجاع مترجم برمي گردد. همان گونه که 
مترجم در مؤخ��ره گفته  )ص. 1299(، منابع اصلي 
عبارتند از: مجمع البیان ابوالفتوح رازی، روح المعانی 
آلوس��ی، کش��اف زمخشری، تبیان ش��یخ طوسی، 
تفسیر عیاشی، تفسیر صافی فیض کاشانی، تفسیر 
کبیر امام فخر رازی، تفس��یر قرطبی، کنز العرفان 
سیوری، کشف االس��رار میبدی، لطائف االشارات 
امام قشیری، بیان السعاده سلطان علی شاه گنابادی، 
تفسیر صفی علیشاه، تفسیر مراغی، تفسیر ابن کثیر، 

کنز الدقائق، تلخیص البیان سیدرضی، منهج الصادقین، تفسیر 
شریف الهیجی، الکاشف محمدجواد مغنیه، فی ظالل القرآن 
س��ید قطب، المیزان، تفس��یر نمونه و پرت��وی از قرآن مرحوم 
طالقانی و تفسیر نوین  ش��ریعتی، الفقه علی المذاهب االربعه 
و نیز الفقه علی المذاهب الخمس��ه، س��یره ابن هش��ام، اعالم 
ق��رآن دکتر خزائلی، داس��تان پیامبران حمید یزدان پرس��ت و 
دیگ��ر منابع. آق��ای زماني گفته از می��ان ترجمه ها بیش تر به 
چهار ترجمه قرآن نیز رجوع داش��ته  است که عبارتند از ترجمة 

مجتبوی، خرمشاهی، بهرام پور و حسین استاد ولی.
در زیر، براي آن که تصویري کامل تر از ترجمه کریم زماني 
ارائه دهیم، این ترجمه را در س��طوح ساختاري و کارکردي با 
ذکر نمونه آیات ترجمه شده مي سنجیم. براي کامل شدن کار 
بررسي، از س��ایر ترجمه هاي فارسي و انگلیسي قرآن نیز مدد 

مي گیریم.

سطوح زبان
از دو جنب��ه بررس��ي پذیر اس��ت: س��اختار  ه��ر زب��ان 
)structure( و کارکرد )function(. س��اختار زبان، طبق 
تعریف، مجموع��ه عناصر زبان یا اجزاي تش��کیل دهنده یک 
نظام زباني است. عده اي ساختار زبان را منوط به روابط حاکم  
بر عناصر نحوي زبان مي دانند )ساختار نحوي( و عده اي دیگر 
عالوه بر ساختار نحوي، براي زبان ساختار آوایي و معنایي هم 
در نظر مي گیرند. چامسکي )ص128( ساختار زباني را به چهار 
گروه ژرف ساختي، گش��تاري، معنایي و آوایي تقسیم مي کند. 
حوزه هاي کاربرد شناس��ي زب��ان )pragmatics(، گفتمان 
)discourse( و سبک شناس��ي )stylistics( در محدوده 
کارک��رد زبان قرار مي گیرند. نمودار زیر روش��ن تر این مطالب 

را توضیح مي دهد:

كاركرد ساختار زبان

)phonology( كاربرد شناسي واج شناسي
pragmatics(

آرایش حجمي � زباني 
)graphology(

گفتمان كاوي 
)discourseanalysis(

)morphology( سبك شناسي واژه شناسي
)stylistics(

)lexis( واژگان

)syntax( نحو

)semantics( معناشناسي
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حال اگر قرار اس��ت مؤلفه هاي زباني ی��ک زبان به زبان 
دیگر ترجمه ش��ود، الزم است که در زبان مقصد نزدیک ترین 
مع��ادل را براي اجزاي زباني زبان مبدأ جس��تجو کرد. از آن جا 
که ساخت دو زبان با یکدیگر مشابه نیست و زبان ها به لحاظ 
نح��وي، معنایي، کاربردي یا حت��ي گفتماني با یک دیگر فرق 
عمده دارند، دس��ت یابي به تعادلي کاماًل برابر در فرایند ترجمه 
اگر نه ناممکن که سخت ممکن است. عبدالرئوف مي نویسد:

تفاوت ه��اي نحوي، معنایي و كاربردي موجود در ذات 
زبان ه��ا به مواردي از ع��دم تع��ادل و ترجمه ناپذیري میان 
زبان ها منتهي مي شود و چنین است كه با این محدودیت ها 
دس��ت و پا بسته مي ش��ویم. مترجم در هر حال باید تالش 
كن��د كه خود را از ای��ن محدودیت ها برهان��د تا با مالحظه 
هنجارهاي زباني و فرهنگي زبان مقصد به ترجمه اي قابل 

قبول، اطالع بخش و كارا دست یابد )ص 9(.
در قرآن بحث ترجمه ناپذیري مطرح نیس��ت. البته میزان 
ترجم��ه )نا( پذیري از متني به متن دیگر فرق مي کند. صالحي 
)1986( معتقد است »ترجمه ناپذیري یک متن مسئله آري، یا 
نه نیست، بلکه روي پیوستاري میان کم ترین ترجمه پذیري تا 
بیش ترین ترجمه پذیري در نوس��ان اس��ت« )ص 287(. بلکه 
مسئله این است که هرچه جنبه هاي ادبي متن )و در خصوص 
قرآن آیات و سوره ها( پر رنگ تر باشد، متن سخت ترجمه پذیر 
مي ش��ود. نکته اي که درب��اره ترجمه قرآن گفتني اس��ت این 
اس��ت که باالخره مترجم قرآن مجبور اس��ت در ترجمه قرآن 
از مجموعه اي از اصول و قواعد حاکم بر زبان بش��ري استفاده 
کند، واال زبان قدس��ي و الهي قرآن در هیچ یک از قالب هاي 
شناخته شده بشري جاي نمي گیرد، در عین حال که زبان قرآن 
ای��ن توان من��دي را دارد که ویژگي هاي زبان بش��ري را  نیز 
متجلي کند. در مجموع و با اندکی مس��امحه، مي توان سخت 
ترجمه پذیري س��اختار زباني قرآن را در س��طوح کلي آوایي � 
واژگانی؛ نحوي/ صرفی و گفتمانی/ سبک ش��ناختي و مسایل 

فرهنگي و بافت محور بررسي کرد. عبدالرئوف معتقد است:
در ترجم��ه قرآن، زب��ان و ویژگي ه��اي فرهنگ- محور 
زبان��ي و بالغ��ي، بي پیرایه گفته باش��یم »تقلی��د ناپذیر« و 
»غیرقابل بازس��ازیي« ب��ه زبان هاي دیگر اس��ت، به نحوي 
كه رضایت بخش باش��د و بتواند تأثی��ر رازناك }و معنوي{ 

مشابهي بر مخاطبان زبان مقصد بگذارد 
كه شبیه تأثیر آن بر خوانندگان زبان مبدأ 
باشد. این ظرایف و ریزه كاري هاي قرآني 
هیچ نوع معادل��ي در زبان مقصد ندارند 
و نمونه هایي كم نظیر از ترجمه ناپذیري 
دین ش��ناختي{  }و  فرهنگ��ي  و  زبان��ي 

عرضه مي دارند )ص 12(.
از  در زی��ر، ترجم��ه کری��م زمان��ي 
قرآن کریم را در پرتو س��طوح س��اختاري 
و کارک��ردي زب��ان بررس��ي مي کنیم. در 

سطح س��اختاري، کار را با بررسي برخي 
مؤلفه هاي سطح آوایي آغاز کرده و سپس 
به س��طح واژگاني و در نهایت به نحوي � 
معنای��ي بس��نده مي کنی��م. ویژگي هاي 
آوای��ي و واج ش��ناختي ق��رآن از جمل��ه 
ریزه کاري هاي قرآني اس��ت که هیچ نوع 
معادلي در زبان مقصد ندارند. اگر بپذیریم 
که ترجمه کامل بایس��ته اس��ت س��طوح 
مختل��ف زباني )آوای��ي، صرفي/ نحوي و 
گفتمان��ي( را مورد لحاظ قرار دهد، آن گاه مي توان گفت س��طح 
آوایي بنا بر ویژگي هاي خاص شنیداري بودن زبان قرآن، به ویژه 
در سوره هاي اولیه مکي، به اجبار سخت تن به ترجمه مي دهند. 
از جمل��ه دالیل این امر این اس��ت که عمده زبان ها در س��طوح 
آوایي با یکدیگر فرق اساس��ي دارند؛ به دیگر سخن، ویژگي هاي 
عمدتأ ش��نیداري زبان قرآن، عماًل هیچ معادلي در سایر زبان ها 
ندارند. زبان آهنگین و مس��جع، ایقاع و موسیقي کالم، بالغت و 
پیوس��تگي خاص زبان قرآن همان چیزي است که در ترجمه به 
تمامي از می��ان مي رود. البته، در ترجمه این ویژگي ها بر مترجم 
نمي توان خرده گرفت. همان گونه که از نمونه هاي زیر پیداس��ت 
زماني نیز مانند س��ایر مترجمان، معنا را به تمامي انتقال داده، اما 
از پ��س ترجمه ویژگي هاي آوایي بر نیامده اند. این نوع ویژگي ها 
را نیز مي توان زیر چهار  گونه موس��یقي کالم جاي داد: موسیقي 
 ، )alliteration( حروف )ش��امل هم صامتي/ هم گوني آوایي
کلمات )جفت هاي کمینه )pairs minimal( جمله ها و متن 
)ش��امل موسیقي و سجع آیات در قالب قافیه )rhyme( و وزن 

.)rhythm(

نمونه اول: 
آیه 19 سوره شعراء � سه بار تکرار آواي /ف/ و /ع/ و پنج بار 
تکرار آواي /ل/ و /ت/ و در مجموع تکرار سه باره فعل فَعَل که 
واژه  کلیدي آیه است و بر انجام عمل از جانب موسي تأکید دارد: 
و ًفَعل��َت َفعلَتک التي فعلَت و انَت ِمَن الکافرین. این آیه در میان 
گفتگوي موس��ي)ع( و فرعون مي آید. فرعون خطاب به موسي 
مي گوی��د »آیا ت��را از کودکي در میان خود نپروردیم و س��الیاني 
چند از عمر خودت را پیش ما نماندي. و س��رانجام کار خود }که 
کردي{ کردي و تو از جمله ناسپاساني« )ترجمه فوالدوند(. ابتدا 

چند ترجمه دیگر فارسي:
زماني: و }باالخره{ آن كار مهم خود }یعني كشتن یكي از 
قبطیان طرفدار فرعون{ را مرتكب شدي و تویي از ناسپاسان.

خرمش��اهي: و كاري را كه كرده بودي كردي و تو از كافر 
)نعمت( اني

ش��عراني: و ك��ردي ك��رده ات را ك��ه ك��ردي و توی��ي از 
ناسپاسان.

اش��رفي تبریزي: و كردي كرده ات را كه كردي و تویي از 
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ناسپاسان.
عبدالمحم��د آیت��ي: و آن كار را كه از 
تو س��ر زد مرتكب نش��دي؟ پس تو كافر 

نعمتي.
پورج��وادي: و كاري را كه خواس��تي 

انجام دادي و حال ناسپاسي مي كني.
مجتبوي: و آن كرده خویش كه كردي 

و تو از ناسپاساني.
كاویان پ��ور: و كاري را كه نباید بكني 

كردي و تو بسیار ناسپاسي.
قمش��ه اي: و آن فعل زشت )قتل نفس( از تو سر زد و )به 

خدایي ما( كافر بودي.
ارفع: و آن كار كش��تن از تو س��ر زد و تو كفران نعمت های 

ما را می كنی. 
 انصاری��ان: و آن كارت را ك��ه كردی، كردی در حالی كه از 

ناسپاسان ]زحمات و نعمت های ما[ بودی. 
برزی:   »و ]ای موسی![ كار خودت را ]قتل قبطی مصری [ 

كه باید می كردی، كردی، و تو از ناسپاسانی.«
بروج��ردی : و ك��ردی آن  كار كه ك��ردی )یعنی قتل نفس 

نمودی( و تو كافر كیش بوده و كفران نعمت ما كردی. 
بهرام پور: و آن كرده ی خویش را كردی ]و كسی را كشتی [ 

در حالی كه تو از ناسپاسان بودی.
از  ت��و  و  ك��ردی  ك��ه  را  كارت  آن  بك��ردی  و  پاین��ده : 

ناسپاسانی-
المیزان:  و )س��رانجام( آن كارت را )كه نمی بایست انجام 

می دادی( انجام دادی و تو از ناسپاسان بودی 
طب��ری:  و كردی ك��ردار خویش آنك ك��ردی و تو از حق 

ناشناسایی؟
دهلوی:  و كردی آن كردار خود را كه از تو بعمل آمد و تو 

از ناسپاس دارندگانی 
نس��فی:  و كردی آن چه كردی یعنی كش��تی قبطی را از 

خشم من، و تو از ناسپاسان نعم من.
دهم هجری:  و كردی آن كردار خویش آنی كه كردی و تو 

از ناگروندگانی ناسپاسان نعمت مایی.
صفی علیش��اه: و كردی كرده ات را كه ك��ردی و تویی از 

ناسپاسان 
صفارزاده: »و باالخره آن كار را كه نبایست مرتكب شوی 

مرتكب شدی و تو از كافران هستی.«.
مشكینی: و كردی آن كار آن چنانی را كه كردی )مردی را 

كشتی( در حالی كه از كفران كنندگان )نعمت های ما( بودی!
و ترجمه هاي انگلیسي: 

Arberry: And thou didst the deed thou 
didst, being one of the ungrateful!

Yusef Ali: “And thou didst a deed of 
thine which (thou knowest) thou didst, and 
thou art an ungrateful (wretch)!”

Pickthal: And thou didst that thy deed 
which thou didst, and thou wast one of the 
ingrates.

Shakir: And you did (that) deed of 
yours which you did, and you are one of 
the ungrateful.
همان گون��ه که از ترجمه ها پیداس��ت، عم��ده مترجمان به 
معناي تحت اللفظي واژگان توجه داش��ته اند و واژه »َفَعَل« را در 
معناي ظاهري آن به کار برده اند. این معناي ظاهري نیکوس��ت، 
اما ترجمه ها اندکي مبهم و نامفهوم شده اند. خرمشاهي، شعراني، 
کاویان پور و بعد مجتبوي و پورجوادي و سایرین سعي کرده اند با 
تکرار آواي صامت /ک/ این ویژگي را در زبان فارس��ي بازآفریني 
کنن��د که موفق بوده ان��د، هرچند توضیحي که آق��ای زماني در 
کروشه آورده، اندکي از ابهام آیه و معناي آن کاسته است.. آربري 
و پیکتال نیز ت��الش کرده اند با هم آوا کردن آواي صامت //d و 
مص��وت /i/ در واژه هاي didst و deed این ویژگي را نش��ان 

بدهند. 

نمونه دوم: 
هم گون��ي آوای��ي با تک��رار 16 باره آواي خیش��ومي واکدار 

)nasal( /ن/ و نیز سایر آواها در آیه 193 سوره آل عمران: 
ُِّکْم  َّنا َس��ِمْعنا ُمناِدیًا یُنادي لِْلیم��اِن أَْن آِمنُوا بَِرب َّن��ا إِن َرب
َّن��ا فَاْغِفْر لَنا ُذنُوبَن��ا َو َكفِّْر َعنَّا َس��یِّئاتِنا َو تََوفَّنا َمَع  فَآَمنَّ��ا َرب

اأْلَبْراِر)193(
فوالدوند: پروردگارا، ما ش��نیدیم ك��ه دعوتگري به ایمان 
فرا مي خواند ك��ه : »به پروردگار خود ایمان آورید«، پس ایمان 
آوردیم . پروردگارا، گناهان ما را بیامرز، و بدي هاي ما را بزداي 

و ما را در زمره نیكان بمیران .
زمان��ي: پروردگارا! ما نداي من��ادي ایمان را كه مي گفت: 
ب��ه پروردگارتان ایمان آرید ش��نیدیم، و ما نیز ایم��ان آوردیم. 
پ��روردگارا! }اینك كه ما ایمان آورده ایم{ گناهان ما را بزداي و 
بدي هاي ما را بپوشان و ما را با نیكان بمیران. }یعني زندگي و 

مرگ ما را همچون زندگي و مرگ نیكان كن.{
مكارم ش��یرازي: پ��روردگارا! م��ا صداي من��ادي )تو( را 
ش��نیدیم كه به ایم��ان دعوت مي كرد كه : )به پ��روردگار خود، 
ایم��ان بیاوری��د.( و ما ایم��ان آوردیم ؛ پ��روردگارا! گناهان ما را 
ببخش؛ و بدي هاي ما را بپوش��ان ؛ و ما را 

با نیكان )و در مسیر آن ها( بمیران .
همان گونه که پیداست این ویژگي در 
هیچ یک ازترجمه ها رعایت نش��ده، هرچند 
خیش��ومي واک��دار /ن/ در کلم��ات »ندا«، 
»من��ادي«، »ایمان« و غیره، تکرار ش��ده 

است.
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ب( جفت هاي کمینه
دیگ��ر ویژگ��ي آوایي ق��رآن، اس��تفاده از جف��ت کمینه 
(sets minimal) اس��ت )ک��ه از آن به موس��یقي کلمات 
هم یاد مي ش��ود(؛ یعني اس��تفاده از حداق��ل دو آواي متفاوت 
در دو واژه اي که در س��ایر آواها مشابه یکدیگرند مثل آواهاي 
/غ/ و /ق/ در اغني و اقني در آیه 48 سوره نجم: »و انه هو 
اغني و اقني«. گفتني اس��ت بر خالف زبان فارسي که این دو 
آوا را یکس��ان در نظر مي گیرد، در زبان عربي این دو، دو واج 
مجزاي ممیز معنا به ش��مار مي آیند. تکرار این دو آوا عالوه بر 
زیبایي موسیقایي، به نوعي بر واژه کلیدي که همانا توان گري 

و سرمایه از جانب خداست، تأکید مي کند. 
زماني: و }نیز مگر آگاهش نكرده اند به{ اینكه اوست كه 

توان گري دهد و دارایي بخشد.
خرمشاهي:  واینكه بي نیاز كند و سرمایه دهد. 

تهراني: و آن كه او غني گردانید وس��رمایه داد � ) و نیز 
در ترجمه هاي اشرفي، یاسري، مصباح زاده(.

فوالدون��د: و هم اوس��ت ك��ه )ش��ما را( بي نی��از كرد و 
سرمایه بخشید. 

مكارم: و این  كه اوس��ت كه بي نیاز كرد و س��رمایه باقي 
بخشید.

آیت��ي: و اوس��ت ك��ه بي نی��از كن��د و روزي ده��د )نیز 
پورجوادي(. 

معزي: و آن  كه او بي نیاز كرد و نگاه داشت. 
مجتبوي: و اوس��ت كه توان گري دهد و مال بخشد ـ با 

خرسندي و خشنودي دهد.
كاویان پور: و اوست كه بي نیاز كند و توانگر مي سازد.

خواجوي: و او توانگر گرداند و قانع كند.
قمش��ه اي: و هم او بندگان را بي نیاز كند و سرمایه )هم 

سعادت( بخشد.
فیض االسالم: و این كه او )بسیاري مال و دارایي( توانگر 
كند؛ و مال و دارایي را كه ذخیره و اندوخته كنند)س��رمایه(

بخشد.
سراج: و آن  كه خود توان گر كند)بحال( و سرمایه دهد. 
محدث دهلوي: و آن  كه او توان گر س��اخت و س��رمایه 

دهد. 
همان گونه ک��ه از ترجمه هاي فارس��ي پیداس��ت، عمده 

مترجمین براي این زوج کمینه معادل هاي 
توانگري/ دارایي؛ بي نیاز/ سرمایه؛ بي نیاز/ 
روزي؛ توان گ��ري/ قانع و غیره پیش��نهاد 
داده ان��د و فقط مجتب��وي در ادامه ترجمه 
خود و شاید در توضیح ترجمه از زوج بیش 
و کم کمینه خرسندي/ خشنودي استفاده 

کرده است. در ترجمه هاي انگلیسي نیز 
YusefAli: That it is He 

Who giveth wealth and 

satisfaction; 
Pickthal: And that He 

it is Who enricheth and 
contenteth; 

Safarzadeh: And that 
He it is Who enriches and 
gives to hold;
هی��چ مترجم��ي براي جف��ت کمینه 

اغني/ اقني، معادلي ارایه نداده است.

ج( تجنیس/ بازي هاي کالمي
نوع��ي دیگ��ر از تناس��ب می��ان لف��ظ و معن��ا در 
بازي ه��اي كالم��ي (play words)ب��ا الف��اظ دی��ده 
مي ش��ود. ویژگی های زبانی مثل س��اختارهای آوایي 
و نوش��تاری، چن��د معنایي، س��اختار واج��ی و غیره، 
به صورت شگردهای مختلف خود را به رخ می كشند. از 
آن جمله است: هم نامی/ جناس تام (homonyms)؛ 
هم گوني آوای��ي/ جناس لف��ظ (homophone)؛ هم 
ش��كلی/ جناس خط )homography). جملگي این 
شگردها را زیر عنوان تجنیس در ترجمه زماني و سایر 

ترجمه ها بررسي مي كنیم.

نمونه اول:
مصر و مصر در آیه    61س��وره   بق��ره. »اهبطوا مصراً فان  

لکم  ما سألتم «
زمان��ي: ... ب��ه ش��هري درآیی��د ك��ه }در آنج��ا{ آنچه 

خواستید فراهم است.
محدث دهلوي: فرو روید به شهري. 

سراج: بروید به شهري از شهرها. 
فیض االس��الم: به شهري )از شهرها یا به شهر مصر( 

درآیید.
قمش��ه اي: به ش��هر مصر درآیید ك��ه در آن  جا آن چه 

درخواست كرده اید مهیاست.
خواجوي: به ش��هري درآیید تا این ها كه خواس��ته اید 

بیابید.
كاویان پور: پس به شهر بروید و در آن جا هر چه خواهید 

پیدا خواهید كرد.
مجتبوي: به شهري فرود آیید كه آن چه مي خواستید 

بیابید.
پورجوادي: به ش��هري درآیید كه هر چه خواس��ته اید 

در آن جا هست. 
آیتي: به ش��هري بازگردید كه در آن جا هر چه خواهید 

به شما بدهند. 
مكارم: به ش��هري فرود آیید، زیرا هر چه خواستید در 

آن جا براي شما هست. 
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فوالدوند: پس به ش��هر ف��رود آیید، 
زیرا آنچه را خواس��ته اید براي شما )در 

آنجا( مهیاست. 
خرمش��اهي: به ش��هري درآیید كه 
)در آن ج��ا( آنچ��ه خواس��ته اید فراه��م 

است. 
در این آیه  با واژه   »مصر« بازي  شده  
است . مصر اسم  نکره  به  معناي  »شهر« و 
مصر )اس��م خاص( است. قوم  بني اسرائیل  
در خارج  از مصر، از زندگي س��خت  صحرا 

خس��ته  شده اند و خواهان  زندگي  در مصرند. در آیه  آمده  است: 
»پس  به  ش��هر فرود آیید که  آنچه  را خواسته اید براي  شما )در 
آن جا( مهیاس��ت. در این  آیه ، واژه »مصر« اسم  نکره  است،  اما 
جناس  در کلمه  مصر به  معناي  ش��هر و  مصر به  معناي  اس��م  
خاص  کاماًل پیداست. اگر مي خواهید از زندگي  راحت  و آسوده  
بهره مند ش��وید، پس  ب��ه  زندگي  خود در مصر )اس��م  خاص ( 
برگردید. نی��ز، عبارت  »آنچه  را خواس��ته اید« ابهام  دارد. قوم 
 بني اسرائیل  واقعًا چه  خواسته اند. غذاي  خوبي  که در مصر)اسم  
خ��اص ( تناول  مي کردند یا زندگي  در بند فرعون  را؟ البته  آنان  
خواهان  زندگي  در اسارت  نیستند، اما باید به  خاطر داشته  باشند 
که  زندگي  مش��قت بار در آزادي  از زندگي  راحت ، اما در اسارت  
و بندگي  بهتر و ارجح تر است . عمده مترجمان مصر را فقط در 
معناي اسم نکره )شهر( ترجمه کرده اند، جز فیض االسالم که 
ترجمه کرده اس��ت: به شهري )از شهرها یا به مصر( درآیید و 
قمش��ه اي که ترجمه کرده است به شهر مصر }اسم خاص{ 
در آیید. مترجمین انگلیس��ي نیز مصر را در معناي اسم نکره به 
city و town و country ترجم��ه ک��رده اند که ترجمه 

جناس در واژه مصر نیست.
Y: ... Go ye down to any town, and ye shall 

find what ye want! 
P: … Go down to settled country, thus ye 

shall get that which ye demand. 
S: … Enter a city, so you will have what you 

ask for. 

نمونه دوم:
در  622پ��س  از میالد، حض��رت  محمد)ص ( و یارانش  از 
مکه  به  مدینه  هجرت  کردند. »مدینه » )به  معناي  شهر و مراد 
شهر پیامبر است ( پیش تر یثرب  نام  داشت . در قرآن  به  جز یک  
بار )احزاب ، آیه 13 (، از »یثرب » یاد مي شود. در این آیه ، گفته  
مي ش��ود که  چگونه  عده  مش��خصي  از مردم  در زمان  بحران  
پش��ت  مس��لمانان  را خالي  کرده ، به  س��اکنان  بومي  گفتند که  
شما را جاي  ماندن  نیست ؛ باز گردید و دست  از اسالم  بردارید. 
کاربرد واژه   »یثرب » به  جاي  »مدینه »، روحیه  و باطن  ساکنان  
بومي  را بس��یار دقیق  به  تصویر مي کش��د. آنان  متقاعد ش��ده 

بودند که  اس��الم  در شرف  نابودي  اس��ت  و این که  شهر، دیگر 
مدینه النب��ي  نخواهد بود و بار دیگر ب��ه  وضعیت  اولیه  خود در 
زمان  جاهلیت  و ش��رک  ورزي ، یعني »یثرب » بازخواهد گشت 
)اصالح��ي  در میر، 2000(  تن��ي  چند از مترجمان  از آن  جمله 
فوالدوند و مجتبوي، »یثرب » را مدینه و یوسف علي، پیکتال 
و شاکر   آن را یثرب ترجمه  کرده اند. آقای زماني به درستي اسم 

یثرب را به کار برده است:
زماني: و }یاد آر{آن گاه كه گروهي از آنان }منافقان{ 
گفتن��د: اي یثربی��ان! اینجا جاي ماندن نیس��ت، پس 

بازگردید...
Y: Behold! A party among them said: 

"Ye men of Yathrib! 
P: And when a party of them said: O 

folk of Yathrib! 
S: And when a party of them said: O 

people of Yasrib! 

نمونه سوم: 
آی��ه 104 س��وره که��ف: ای��ن جن��اس که هم ش��کلی 
)homography( ن��ام دارد، نوعی ابهام نوش��تاری )امال 
یکس��ان، تلفظ متفاوت( اس��ت. کافران تالش بی هوده به کار 
می بندند، حتی آن گاه که »می پندارند« )یحسبون( »کار خوب 

انجام می دهند« )یحسنون(:
نْیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن  الَّذیَن َضَل َسْعُیُهْم فِي الَْحیاةِ الدُّ

أََنُهم ُْیْحِسُنوَن ُصَنعاً)104( ً
]آنان [ كس��انی اند كه كوشش ش��ان در زندگی دنیا 
ب��ه ه��در رفته و خ��ود می پندارند كه كار خ��وب انجام 

می دهند)104( .
زماني: ... همان كساني اند كه تالش آنها در زندگي 
این دنیا گم }و گور{ شده است. با این حال مي پندارند 

كه رفتاري نیكو دارند.
در این آیات به گفته ریپین )1994(، جناس سازی موقعیتی 
قرآن کامأل مشهود است: تمام آن چه کافران انجام می دهند و 
می پندارند؛ جملگی خسران و زیان است. نوع گزینش واژگان، 
جنبه ای دیگر از فریبندگی موقعیت آنان را 
نشان می دهد. این ویژگي در ترجمه هاي 

فارسي رعایت نشده است.

نمونه چهارم:
در سوره ی قیامت/ 29-30، از حوادث 

هولناک آخرالزمان ذکر به میان می آید:
اِق )29( إِلی  َربَِّک  اُق بِالسَّ ِت السَّ َو الَْتفَّ

َیْوَمئٍِذ الَْمساُق )30( 
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فوالدوند: و ]محتضر را[ س��اق به س��اق دیگر درپیچد، 
)29( آن روز اس��ت كه بس��وی پروردگارت سوق دادن باشد 

)30(
زمان��ي: و }محتض��ر در آن وقت{یقین كن��د كه هنگام 
جدایي }از زندگي ناس��وتي دنیا{ فرا رسیده و وخامت حال 

شدت گیرد.
مجتب��وی: و س��اق های پا ب��ه هم پیچ��د. آن روز، روانه 

شدن به سوی پروردگار توست.
مشكینی: و ساق پا بر ساق دیگر بپیچید و حسرت دنیا 
به عذاب آخرت متصل ش��د. در آن روز )روز مرگ( س��وق و 
حركت به سوی پروردگار توست )از مالقات برزخی، قیامت، 

حضور در محكمه، محاكمه تا بهشت یا جهنم(.
بهرام پور: و ]محتضر از سختی جان دادن [ ساق هایش 
به هم پیچید. آن روز، روز رانده ش��دن به سوی پروردگار تو 

]برای حساب [ است.
مكارم شیرازی: و ساق پاها )از شدت جان دادن( به هم 
مي پیچید. )آري( در آن روز مس��یر همه به سوي )دادگاه( 

پروردگارت خواهد بود.
Rippin: ’And leg is intertwined with 

leg, upon that day unto thy Lord shall be 
the driving.’
ریپی��ن بر این باور اس��ت تصویر پایی ک��ه در پای دیگر 
پیچ خورده، به حرکت مردم )المس��اق( به سوی پروردگارشان 
پیوند خورده است. این که پاها � حتی درهم پیچیده � شانه به 
شانه  سرنوشت بشری در روز قیامت حرکت می کنند، نقطه ی 
کانونی جناس اس��ت. از این رو، بر ناگزیری بازگشت به سوی 
خدا تأکید می ش��ود. جز زماني که استعاري ترجمه کرده، سایر 
مترجمان لفظ به لفظ برگردانده اند. هرچند در هیچ یک، جناس 

رعایت نشده است.

نمونه پنجم:
در آیه 55 س��وره روم با دو واژه  »الساعه« یکی به معنای 
ساعت روز قیامت و دیگری به معنای واحد اندازه گیری، بازی 

شده است.
اَعُة یُْقِسُم الُْمْجِرُموَن ما لَبِثُوا َغْیَر ساَعٍة  َو یَْوَم تَُقوُم السَّ

َكذلَِک كانُوا یُْؤفَُکوَن )55(
زمان��ي: و روزي ك��ه قیامت برپا 
شود گنه كاران سوگند خورند كه جز 
س��اعتي}در دنی��ا{ درن��گ نكرده اند.

}در دنیا نیز{ همین گونه }از راس��تي 
به س��وي دروغ{ به انحراف كش��یده 

مي شدند.
فوالدون��د: و روزی كه رس��تاخیز 
برپ��ا ش��ود، مجرم��ان س��وگند ی��اد 
می كنند كه جز ساعتی ]بیش[ درنگ 

نكرده ان��د ]در دنیا ه��م[ این گونه به 
دروغ كشانیده می شدند. 

Upon the day when the 
Hour is come, the sinners 
shall swear they have 
not tarried above an hour 
so they were perverted 
(Arberry's translation).
ریپین )همان( بر این باور اس��ت این 
گونه بازی کالمی اگر صرفًا بازی هوشمندانه تعبیر شود، بدان 
معناست که هدف اصلی آیه ادراک نشده است. گزاره قرآنی از 
رهگذر تکرار یک کلمه با معنای دوگانه، خاطر نش��ان می کند 
که مجرمانی که در روز قیامت، جهنم در انتظارش��ان است، در 
دنیا فریب زمان گاه شمارانه را خورده اند. فریبکاری زبان که در 
بطن جناس }الس��اعه{ قرار دارد و با خود فریبی مجرمان در 
ارتباط است، تأثیر پیام آیه را دو چندان می کند. مجرمان با این 
وع��ده که هنوز برای ترک گناهانش��ان فرصت دارند، در واقع 
خود را گول می زنند و آن گاه که س��اعت قیامت فرا می رس��د، 
درباره زمان از دس��ت داده ش��کوه و گالیه سر می دهند. نکته 
این جاس��ت که حجم فریبنده زمان گاه ش��مارانه ره به س��وی 

قیامت خواهد برد. 
همان گون��ه که پیداس��ت در ترجمه هاي فارس��ي جناس 
ترجمه نشده است. با این حال، آربري سعي کرده با تکرار واژه 

hour این جناس را نشان بدهد.

جمع بندي
 در ترجمه کریم زماني مانند سایر ترجمه ها، ویژگي سطح 
آوایي از جمله چالش هاي فراروي مترجم است. همان گونه که 
دیدیم هیچ یک از مترجمان فارسي و حتي انگلیسي نتوانسته  اند 
این ویژگي ها را در ترجمه نش��ان بدهند. البته از آن جا که این 
ویژگي ها، ذاتي زبان هایند بدیهي اس��ت در فرایند برگردان به 
زباني دیگر، تا حدود زیادي از دس��ت مي روند که البته طبیعي 

است و از این حیث، نمي توان بر مترجمان خرده گرفت.

بررس��ي ترجمه زماني در س��طح 
واژگان

در زی��ر ترجم��ه زمان��ي را در س��طح واژگان، عبارات و 
اصطالح��ات پي مي گیری��م. عبارات و اصطالح��ات از جمله 

مواردي اند که کار مترجم را با دشواري روبه رو مي کنند.

نمونه اول:
ي َمْن َیشاُء  ُ ُیَزکِّ ْم بَِل اهللَّ وَن أَنُْفَس��هُ  اَلَْم تََر إِلَی الَّذیَن ُیَزکُّ
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َو ال ُیْظلَُموَن َفتیاًل )نساء، 49(
آیا به كس��انی كه خویش��تن را پاك 
]چنی��ن  ننگریس��ته ای؟  می ش��مارند 
نیس��ت،[ بلك��ه خداس��ت كه ه��ر كه را 
بخواه��د پ��اك می گرداند، و ب��ه قدر نِخ 
روی هس��ته خرمای��ی س��تم نمی بینند 

)فوالدوند(.
زمان��ي: ... و كمترین س��تمي برآنان 

نرود.
فتی��ل، رش���ته باریکي اس��ت که در 

شکاف هسته خرما قرار دارد. فوالدوند فتیل را عینًا برگردانده 
و زمان��ي، اصطالح��ي ترجم��ه کرده اس��ت. اش��کال ترجمه 
اصطالحي این جاس��ت که مشخص نمي دارد این اصطالح به 
ج��اي چه واژه و/ یا عبارتي به کار رفته اس��ت. این امر آن گاه 
دوچندان غامض مي ش��ود که در ق��رآن عباراتي دیگر به کار 
رفته که همین معنا را دارند مانند »نقیر« و »قطمیر« در آیات 
زیر ک��ه در اصل قرآني بیش و ک��م مترادفند. با این اوصاف، 
پرسش این جاست که این عبارات چه فرقي با هم دارند و اگر 
یکس��انند )که نیستند( چرا قرآن از یک واژه یا عبارت یکسان 
استفاده نکرده است؟ گفتني است مترجمان انگلیسي مانند بِل 
)1973:76(، پیکتال)1969:99( و آربري )1980:108( عبارات 
را عینًا در زبان انگلیس��ي بازآفریني کرده اند و دیگر مترجمان 
مانند محمد اس��د )1980:114( و عل��ي )1983(، اصطالحي 
ترجمه کرده اند )اس��د: »به اندازه سر مویي« و علي: »به اندازه 

ذره اي«(.

نمونه دوم
أَْم لَُهْم نَصیٌب ِمَن الُْملِْک َفإِذاً الُیْؤُتوَن النَّاَس نَقیراً )نساء، 

)53
 آی��ا آنان نصیبی از حكومت دارند؟ ]اگر هم داش��تند،[ 
به ق��در نقطه پش��ت هس��ته خرمای��ی ]چیزی [ ب��ه مردم 

نمی دادند. )فوالدوند(.
زمان��ي: مگر آنان را بهره اي از حكومت اس��ت؟! }البته 
كه بهره اي نیست{كه در این صورت كم ترین حقي به مردم 

نمي دادند!
در این ج��ا نیز معادل ها عبارتند از: فوالدوند )به قدر نقطه 
پشت هسته خرمایی(؛ زماني )کمترین حق(؛ بل )خال / نقطه / 
لک / ذره(؛ پیکتال )به اندازه خالي بر روي هسته خرما(؛ آربري 
)به اندازه هس��ته خرمایي(؛ اسد )به اندازه گودي هسته خرما( 
و علي )به اندازه پش��یزي(. از میان مترجمان، زماني و اس��د، 
اصطالحي و س��ایرین عین عبارت قرآن��ي را ترجمه کرده اند. 
اینج��ا نیز ترجمة اصطالحي، اص��ل قرآني واژه و ظرافت هاي 

آن را نشان نمي دهد.

نمونه سوم: قطمیر:
َر  ُیولِ��ُج اللَّْیَل ِف��ي النَّهاِر َو ُیولِ��ُج النَّهاَر ِفي اللَّْیِل َو َس��خَّ
ُ َربُُّکْم  ی ذلُِک��ُم اهللَّ ��ْمَس َو الَْقَمَر ُکلٌّ َیْجري أِلََجٍل ُمَس��مًّ الشَّ
لَ��ُه الُْملُْک َو الَّذی��َن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َیْملُِک��وَن ِمْن ِقْطمیٍر 

)فاطر، 13((
 ش��ب را به روز درمی آورد و روز را به شب درمی آورد، و 
آفتاب و ماه را تس��خیر كرده اس��ت ]كه [ هر یك تا هنگامی 
معّین روانند این اس��ت خدا پروردگار شما فرمانروایی از آِن 
اوس��ت. و كس��انی را كه بجز او می خوانید، مالك پوس��ت 

هسته خرمایی ]هم [ نیستند. )فوالدوند(.
زماني:... حتي كمترین چیزي را مالك نیستید.

س��ایر ترجمه ها: پیکتال )خال س��فید روي هسته خرما(؛ 
آربري )پوس��ته هسته خرما(؛ اسد )پوس��ته هسته خرما(؛ علي 

)کمترین قدرتي ندارند(.
در این ج��ا نیز، زماني و عل��ي، اصطالحي ترجمه کرده اند 
که در واقع، نش��ان مي دهد سایه روشن هاي معنایي واژگان و 

عبارات قرآني چندان رعایت نشده است.

نمونه چهارم:
الَة َو أَنْتُْم ُس��کارى   َّذی��َن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّ ی��ا أَیَُّها ال
َحتَّ��ى تَْعَلُموا ما تَُقولُوَن َو ال ُجنُبًا إاِلَّ عابِري َس��بیٍل َحتَّى  
تَْغتَِس��ُلوا َو إِْن ُكْنتُْم َمْرضى  أَْو َعلى  َسَفٍر أَْو جاَء أََحٌد ِمْنُکْم 
ُموا َصعیداً  ِمَن الْغائِِط أَْو الَمْستُُم النِّساَء فََلْم تَِجُدوا ماًء فَتَیَمَّ
ا َغُفوراً  َ كاَن َعُفوًّ َطیِّبًا فَاْمَس��ُحوا بُِوُجوِهُکْم َو أَیْدیُکْم إِنَّ اللَّ

)43(
ای کس��انی که ایم��ان آورده اید، در حال مس��تی به نماز 
نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می گویید و ]نیز[ در حال 
جنابت ]وارد نماز نشوید[ � مگر اینکه راهگذر باشید � تا غسل 
کنید و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت 
آمد یا با زنان آمی��زش کرده اید و آب نیافته اید، پس بر خاکی 
پاک تیّمم کنید، و صورت و دستهایتان را مسح نمایید، که خدا 

بخشنده و آمرزنده است. )43(
زماني: ...یا با زنان درآمیختید...

پیکتال تحت اللفظي ترجمه کرده است )زماني که زنان را 
لمس کردید(؛ اسد ترجمه دقیق تري آورده که معناي قاموسي 
 have) و اصطالح��ي را در خ��ود دارد
 :cohabited with women

زماني که با زنان مباشرت کردید(.
مترجمان مختلف آیه 26 سوره کهف 

را به طرق گوناگون ترجمه کرده اند:
ُ أَْعلَ��ُم بِم��ا لَبُِثوا لَ��ُه َغْیُب  ق��ِل اهللَّ
��ماواِت َو اأْلَْرِض أَبِْصْر بِِه َو أَْس��ِمْع ما  السَّ
لَُه��ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِيٍّ َو ال ُیْش��ِرُک في  

ُحْکِمِه أََحداً.
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 بگ��و: »خدا ب��ه آنچه درن��گ کردند داناتر اس��ت. نهان 
آسمان ها و زمین به او اختصاص دارد. وه! چه بینا و شنواست. 
ب��رای آنان یاوری جز او نیس��ت و هیچ کس را در فرمانروایی 

خود شریک نمی گیرد.«
زماني: وه! چه بینا و شنواست.

پالمر: »او بینا و شنواست«؛ 
سیل: »تو را به دیدن و شنیدن وامی دارد«؛

رادول: »به او نگاه كن و تنها به او گوش فراده«؛
 پیكت��ال: »او بین��ا ب��ه همه چیز و ش��نوا ب��ه همه چیز 

است«.
ظاهراً ترجم��ه فوالدوند، زماني و پیکت��ال، نزدیک ترین 
ترجم��ه به مفهوم آیه اس��ت. س��یل و رادول، در ترجمه دچار 

کژتابي شده اند.

نمونه پنجم: 
یوم التغابن: در آیه نهم سوره تغابن آمده است:

َی��ْوَم َیْجَمُعُکْم لَِیْوِم الَْجْمِع ذلَِک َی��ْوُم التَّغابُِن َو َمْن ُیْؤِمْن 
ْر َعْنُه َسیِّئاتِِه َو ُیْدِخلُْه َجنَّاٍت تَْجري ِمْن  ِ َو َیْعَمْل صالِحًا ُیَکفِّ بِاهللَّ

نْهاُر خالِدیَن فیها أَبَداً ذلَِک الَْفْوُز الَْعظیُم )9(  تَْحتَِها اأْلَ
روزی ك��ه ش��ما را برای روز گ��ردآوری، گ��رد می آورد، 
آن ]روز[، روز حس��رت ]خ��وردن [ اس��ت، و ه��ر كس به خدا 
ایم��ان آورده، و كار شایس��ته ای كرده باش��د، بدي هایش را 
از او بس��ترد، و او را در بهش��ت هایی كه از زیر ]درختان [ آن 
جویبارها روان است درآورد. در آنجا بمانند. این است همان 

كامیابی بزرگ )فوالدوند(.
زماني: ... آن }روز{ روز زیان كردن است.  

پالمر »...ذلک یوم التغابن...« را به »روز فریبکاری« ترجمه 
کرده و توضیح مي دهد نیکان و بدان بر جایگاه یکدیگر غبطه 
مي خورن��د ]![. اما همان گونه که از نّص صریح قرآن برمي آید، 
نیکان و بدان نه به جایگاه یکدیگر غبطه مي خورند و نه نیکان 
در روز قیامت ناامید مي ش��وند. در واقع، واژه عربی »التغابن« 
به معنای »فریبکاری« نیس��ت. بلک��ه به معناي یکدیگر را به 

حسابرسی فراخواندن و دنبال کردن است. 

نمونه ششم: 
»َفال ُأْقِسُم بَِمواِقِع النُُّجوِم« واقعه/ 75
ن��ه ]چنین اس��ت ك��ه می پندارید[، 
س��وگند به جایگاه های ]ویژه و فواصل 

معّین [ ستارگان. )فوالدوند(.
ب��ه  مي خ��ورم  س��وگند  زمان��ي: 

منزلگاه هاي ستارگان.
س��یل این آی��ه را ب��ه »وانگهي، من 
قسم می خورم به جایگاه ستارگان« ترجمه 
کرده اس��ت. حال آن ک��ه، کلمه  »فال« به 
معنای »وانگهي« نیس��ت بلکه به معنای 

 )so I do not( »انج��ام نمي ده��م«
است. »مواقع النجوم« نه به جایگاه دقیق 
س��تارگان بلکه به مسیر س��تارگان و/ یا 
به مکان فروافتادن س��تارگان اش��اره مي 
کن��د. کریم زماني نی��ز آن را منزلگاه ها و 
مدارات و خط سیر س��تارگان آورده است 

که درست است.

نمونه هفتم:
آیات 34-35 سورة قیامت: أَْولی  لََک َفَأْولی  )34( ُثمَّ أَْولی  

لََک َفَأْولی  )35(
 وای ب��ر تو! پس وای ]بر ت��و![ )34( باز هم وای بر تو! 

وای بر تو! )فوالدوند(.
زمان��ي: واي ب��ر تو! پس واي بر تو! ب��از هم واي بر تو! 

سپس واي بر تو!
خلیفه )1983( مي نویس��د آربري این آیات را »نزدیک تر 
ب��ه تو و حتی نزدیک ت��ر به زمان و نزدیک تر به تو و همچنان 
نزدیک« ترجمه کرده و ادامه مي دهد: »س��عي شده است این 
دو آیه غیرمرتبط با هم را با آن چه در پیش و پس آن ها آمده؛ 
مرتبط س��ازم«. آربري فراموش کرده که آیات پیش از این دو 
آیه ش��رایط گنه کاران و ناباوران را توصیف کرده و به خواننده 
یادآوري مي کنند که به یاد قیامت باشد و آیات بعدي نیز تأکید 

مي کنند که وقوع قیامت حتمي است.
س��ایر مترجمان فارسي و انگلیس��ي عبارات »پس سزاور 
اس��ت« و/ یا »شایس��ته تر اس��ت« و/ یا »نزدیک به تو پس 
نزدی��ک به تو« ترجمه ک��رده اند.ترجمة زمان��ي، فوالدوند و 

ترجمه هایي مشابه، به معناي قرآني نزدیک ترند.

نمونه هشتم: بسم اهلل الرحمن الرحیم
عمده مترجمان این عبارت را به »به نام خداوند بخش��نده 
مهربان« ترجم��ه کرده اند. براي نمونه، آیتي، ارفع، اش��رفي، 
الهي قمش��ه اي، برزي، بروجردي، پورجوادي، تشکري، حلبي، 
سراج، شعراني، فارسي و مجتبوي. فوالدوند به »به نام خداوند 
رحمت گ��ر مهرب��ان« و مکارم ب��ه »به نام خداوند بخش��نده 
بخش��ایگر« ترجمه کرده اند. کریم زماني ب��ه »به نام خداوند 
مهر گس��تر مهربان« ترجمه کرده است. ترکیب »مهرگستر«، 
عام ب��ودن رحمت الهي مس��تتر در »الرحم��ن« را به زیبایي 
نش��ان مي دهد. در عین اینکه هم ریش��ه بودن واژة »مهر« در 
»مهرگس��تر« و »مهرب��ان« به نوعي همانند هم ریش��ه بودن 

»َرَحَم« در »الرحمن« و »الرحیم« است.

نمونه نهم: آیه 7 سوره حمد
عم��ده مترجمان، صاحب نعمت��ان را در بخش اول از آنان 
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غضب ش��ده جدا کرده اند. جز فوالدوند و 
زماني. 

ك��ه  آن های��ی  راه  فوالدون��د: 
برخوردارش��ان كرده ای، همان��ان كه نه 

درخور خشم اند و نه گم گشتگان. )7(
زمان��ي: راه كس��اني كه نعمت ش��ان 
دادي، همانان كه نه غضب ش��دگان اند و 

نه گمراهان
در ای��ن دو ترجم��ه، همان��ان که نه 
غض��ب ش��ده اند و نهگمراه اند، به صاحب 

نعمتان در بخش اول آیهبر مي گردد.

نمونه دهم: معناي »فرعون ذوااَلوتاد« 
نام فرعون )Firown( چندین بار در قرآن آمده اما تنها 
در دو آیه با صفت »ذواالوتاد« همراه ش��ده اس��ت. ذوااَلوتاد 

)سوره ص. آیة 12  و سوره فجر آیه 10(:
ْوتاِد )12(  بَْت َقْبلَُهْم َقْوُم نُوٍح َو عاٌد َو ِفْرَعْوُن ُذو اأْلَ َکذَّ

پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعوِن صاحب ]عمارت 
و[ خرگاه ها تكذیب كردند. )فوالدوند(

زماني: .... و فرعون مقتدر... 
ْوتاِد )10( و با فرعون، صاحب خرگاه ها  َو ِفْرَع��ْوَن ِذي اأْلَ

]و بناهای بلند[؟ )فوالدوند(
زماني: و فرعون مقتدر

زمان��ي ذیل آیه توضیح داده ک��ه ذواالوتاد صفت فرعون 
اس��ت و لفظ��ًا به معناي »دارنده میخ ها« اس��ت و بعد به نقل 
از مفس��ران گفته که این عبارت کنایه است از اقتدار فرعون؛ 
فرعون صاحب لش��کر و کنایه از اهرام مصر. اما زماني شخصًا 

اصطالحي ترجمه کرده است.
 مترجم��ان برابرهاي مختلف زیر ب��راي این صفت ارائه 
کرده اند: س��یل: »فرع��ون مخترع چوب��ه دار«؛ رادول و داود: 
»فرع��ون صالبه کش«؛ محمد علي: »فرعون س��رور س��پاه 
یهود«؛ بل: »فرعون چوبه هاي دار«؛ آربري: »فرعون و سرور 
میخ ه��اي چ��ادر«. ترجمه آلماني و فرانس��وي این عبارت نیز 
برابرهایي از این دست ارایه کرده اند. خلیفه )همان( بر این باور 

است واژه »اَوتاد« تنها سه بار در قرآن آمده است:
دو بار که پیش تر بدان ها اشاره کردیم و یک بار در سوره 
نباء آیه 7 که در برابر کوه ها آمده است. با استناد به این سوره، 
این عبارت را باید این گون��ه ترجمه کرد: »فرعون کوه ها«. با 
این حال، تنها کوه هایي که اعراب بادیه نش��ین مي توانستند در 
مصر مش��اهده کنند، اهرامي بودند که از مس��افت دور همانند 
میخ هاي چادر )اوتاد( به نظر مي رس��یدند. بنابراین، پیش��نهاد 
مي کن��م که عبارت »فرعون ذوااَلوتاد« به این صورت ترجمه 
شود: »فرعون اهرام« که بر طبق نص قرآن، مناسب ترین و با 

معناترین ترجمه محسوب مي شود.

نمون��ه یازدهم: معن��ای »ولدان مخل��دون« در آیۀ 17 
سوره واقعه

َیُطوُف َعلَْیِهْم ِولْداٌن ُمَخلَُّدوَن )17(
 بر ِگردش��ان پس��رانی ج��اودان ]به خدم��ت [ می گردند، 

)فوالدوند(
زماني: پسراني همیشه جوان

مترجمان این واژگان را به ترتیب زیر ترجمه کرده اند: 
محمدعلی: جوانانی كه با گذر عمر پیر نمی شوند. 

یوسف علی: جوانانی با شادابی جاودانه. 
رادول: جوانانی همیشه شاداب.  

بل: پسرانی با جوانی جاودانه. 
آربری: جوانانی جاودانه. 
داوود: جوانانی جاودانه. 

مترجمان فرانس��وی و آلمانی نیز معادل هایی مشابه ارائه 
داده اند.

در  بالغ��ي  ويژگي ه��اي  ترجم��ه 
ترجمه زماني

الف( ترجمه استعاره ها و تشبیهات
تشبیه مانند کردن دو چیز به یکدیگر است که ظاهراً هیچ 
شباهتي میان آن دو به دیده نمي آید. استعاره در اصل به معني 
عاریت خواس��تن و به عاریت گرفتن است و در صناعات ادبي 
استعمال لفظي در غیرمعناي اصلي آن است. نیومارک )1988 
ب( هرگونه بیان تمثیلی را اس��تعاره مي داند. استعاره ها ممکن 
است به صورت تک واژه اي یا چند واژه ای )یک اصطالح، یک 
جمله، یک ضرب المثل، حکایت و...( باشند. از جمله مهم ترین 
کارکردهاي ادبي و بالغي تصاویر تشبیهي و استعاري عبارتند 
از: ملموس و عیني جلوه دادن آنچه نامحسوس به نظر مي آید؛ 
آشنایي زدایي از آنچه در کارکرد متعارف زبان روزمره به امري 
آش��نا بدل ش��ده اس��ت؛ برانگیختن حس عاطفي و قوه خیال 
مخاطب و غیره. در مجموع، تصاویر بالغي هم زبان را زینت 
مي بخشند و هم این که عاطفه و احساس گوینده را انتقال داده 
و در مخاط��ب نیز همین عواطف را برمي انگیزند. از این حیث، 
در بحث ترجمه، همین انتقال و برانگیختن 
احساس است که مسئله آفرین مي شود. در 
واقع، ممکن اس��ت مترجم بتواند حتي با 
جاي گزین ک��ردن تصویري بهتر در زبان 
مقصد، جنبه زینتي و آرایش��ي تصاویر را 
حتي زیباتر جلوه دهد، اما همه بحث این 
است که آیا احس��اس و عواطف نویسنده 
نیز ب��ه همین میزان و/ یا میزان مش��ابه 
انتق��ال مي یابد و/ یا نمي یاب��د. به عقیده 
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الرس��ون )1984: 250( چنانچه اس��تعاره ها ب��ه زبان دیگری 
منتقل ش��وند، دیگ��ر قاب��ل درک نخواهند بود؛ این س��خت 
ترجمه پذیري به چند دلیل است: ممکن است تصور استعاره در 
زبان مبدأ ناآشنا باشد؛ ممکن است وجه تشابه در فرهنگ های 
مختلف به ش��کلی متفاوت برداشت ش��ود؛ و ممکن است در 
زب��ان مقصد اصاًل چنین مقایس��ه ای از نوع زبان مبدأ صورت 
نگیرد. هم چنین نیومارک هفت ش��یوه براي ترجمه اس��تعاره 
پیش��نهاد مي کند: ایجاد مجدد تصور اس��تعاره در زبان مقصد؛ 
جایگزین کردن تصویر اس��تعاره زبان مبدأ با تصویری آشنا در 
زبان مقصد؛ جایگزین کردن اس��تعاره با تشبیه؛ حفظ استعاره 
و اضافه کردن معنی؛ برگرداندن اس��تعاره به معنی آن؛ حذف 

استعاره؛ بیان خود استعاره به اضافه تفسیر آن.
اکنون، ترجمه چند تش��بیه و اس��تعاره را در ترجمه کریم 

زماني بررسي مي کنیم:

نمونه اول: مرسالت: 34-33
إِنَّها تَْرمي  بَِشَرٍر َکالَْقْصِر )32( َکَأنَُّه ِجمالٌَت ُصْفٌر )33( 

]دوزخ [ چون كاخی ]بلند[ شراره می افكند، )32( گویی 
شترانی زرد رنگند )فوالدوند(.

زماني: همان��ا }دوزخ{ جرقه هایي بی��رون مي افكند به 
بزرگي یك كاخ! كه گویي ش��تراني زرد فام اند }كه از هر سو 

جستن مي كنند{.
محمد اس��د معادل رشته هاي آتشین) fiery ropes( را 

مي آورد.
در این جا، فوالدوند و زماني عین تشبیه را بازآفریني کرده 

اند اما محمد اسد استعاره را به معناي آن برگردانده است.

نمونه دوم: سوره اسراء آیۀ 29:
َو ال تَْجَع��ْل یََدَك َمْغُلولًَة إِلى  ُعنُِقَک َو ال تَْبُس��ْطها ُكلَّ 

الْبَْسِط فَتَْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً )29( 
و دس��تت را ب��ه گردن��ت زنجی��ر مك��ن و بس��یار ]هم [ 
گشاده دس��تی منما تا مالمت ش��ده و حس��رت زده بر جای 

مانی )فوالدوند(.
زماني: و دست خویش را به گردنت مبند }یعني بخل و 
تنگ چش��مي مكن{ و بیش از اندازه نیز آن را مگشا }یعني 

بذل و بخش��ش خارج از قاعده هم نكن{ 
مبادا نكوهیده و حسرت زده نشیني.

فوالدون��د عین اس��تعاره را بازآفریني 
کرده؛ زماني اس��تعاره را با افزودن توضیح 

برگردانده است. 
سایر ترجمه هاي انگلیسي:

یوس��ف عل��ی: ن��ه این كه دس��تان 
خ��ود را به گردن خود بس��ته نگه دارید 
)مانند فرد بخیل( و نه این كه آن را تا حد 

امكان باز نگه دارید تا حدی كه س��زاوار 
سرزنش یا تهی و پوچ شوید.

پیكتال: و اجازه ندهید كه دس��تتان 
به گردنتان زنجیر ش��ود و نه آن را كامالً 
باز كنید، در غیر این صورت كامالً تهی و 

سزاوار سرزنش خواهید بود.
ش��اكر: نه دس��تان خود را به گردن 
خ��ود زنجیر مكنید و ن��ه آن را دراز كنید 
ت��ا آخری��ن ح��د و ان��دازه اش ك��ه در یر 
این صورت سرزنش شده و تهی خواهید 

بود.
در ترجمه هاي انگلیس��ي، عین اس��تعاره ترجمه شده، اما 
چنان که پیداست- دست کم براي خوانندگان انگلیسي زبان- 

تا حدودي نامفهوم و مبهم است. 

نمونه سوم: آیه 43 سوره معارج:
 َی��ْوَم َیْخُرُج��وَن ِمَن اأْلَْجداِث ِس��راعًا َکَأنَُّه��ْم إِلی  نُُصٍب 
ُیوِفُضوَن )43(.: »روزي که ]انسان[ از گورها)ي خود( شتابان 

برآیند، گویي که آنان به سوي پرچم هاي افراشته مي دوند«.
زماني: همان روزي كه از گوران ش��تابان بیرون آیند كه 

گویي به سوي بتان خود مي شتابند.
چند ترجمه دیگر:

]ترجم��ه فوالدوند:.... گویي به س��وي )قربانگاه( بتان 
مي شتابند. 

ترجم��ه ش��عراني:.... گوی��ي ایش��ان ب��ه س��وي بتان 
مي شتابند.

مكارم: .... گویي به سوي بتها مي دوند.
اشرفي تبریزي: .... گویا كه ایشان به سوي َعَلمي برپا 

شده مي شتابند.
آیتي: ... چنان كه گویي نزد بتان مي شتابند.

كاظم پورجوادي: .. چنان كه گویي به سوي بت هایشان 
مي شتابند. 

مجتبوي: .... گویي به س��وي نشانه اي )كه برپا شده( 
مي شتابند. 

فاري:.... پنداري بطرف بت هاي سنگي مي دوند. 
الهي قمش��ه اي: ... و به س��وي بت ها و نتیجه پرسش 

غیر خدا مي شتابند.
مح��دث دهل��وي: ... گوی��ا ایش��ان به س��وي نش��انه 

مي دوند.
عمده مترجم��ان و از جمله زماني، ترجم��ه کرده اند: »به 
س��وي بتان مي شتابند« که در واقع، اس��تعاره را به معناي آن 
برگردانده اند. فوالدوند، به »سوي پرچم هاي افراشته«، ترجمه 
کرده که برگردان به معناي اس��تعاره اس��ت، هرچند او معنایي 
دگرگونه براي استعاره اختیار کرده است. مجتبوي و دهلوي به 

»به سوي نشانه« ترجمه کرده اند که تحت اللفظي است.
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نمونه چهارم: آیات 1-50 سوره 
مدثر: 

ْت  َُّهْم ُحُم��ٌر ُمْس��تَْنِفَرٌة )50( فَرَّ َكَأن
ِمْن قَْس��َوَرٍة )51( مي فرماید غیرمؤمنین 
از پی��ام اله��ي خجل��ت زده ان��د: »گویي 
گورخراني رمیده اند که از )مقابل( ش��یري 

فرار کرده ا ند« )فوالدوند(
زمان��ي: گوی��ي گرخران��ي رمنده اند 
كه از ش��یر }یا تیراندازان و شكارچیان{ 

گریخته اند.
خرمش��اهي: گوی��ي درازگوش��اني را مانند كه از ش��یر 

گریخته باشند. 
ش��عراني: گویا ایش��انند خره��اي رمنده ك��ه گریخته  

باشند از شیر.
آیتي: مانند گورخران رمیده كه از شیر مي گریزند.

عم��ده مترجم��ان و ازجمل��ه زمان��ي، عی��ن اس��تعاره را 
برگردانده ان��د، ه��ر چند زماني در کروش��ه عالوه بر ش��یر به 
تیراندازان و ش��کارچیان هم اش��اره کرده ک��ه نوعي تصریح 

معنایي است.

نمونه پنجم: آیه 39 سوره یس: 
ْرناُه َمناِزَل َحتَّی عاَد َکالُْعْرُجوِن الَْقدیِم. َو الَْقَمَر َقدَّ

 و براي ماه منزل هایي معین كرده ایم، تا چون ش��اخك 
خشك خوشه خرما برگردد )فوالدوند(

زمان��ي:  ... ت��ا هم چون ش��اخه خرمابن��ي دیرینه }به 
صورت هالل{ درآید.

ماه درخشان که به فرمان الهي در حرکت است. از مراحل 
متع��دد مي گذرد و پس از بدل ش��دن به ق��رص کامل دوباره 
کوچک مي شود. مثل شاخک خش��ک خوشه خرما. زماني در 

عین حفظ استعاره، معناي آن را توضیح داده است.

نمونه ششم: آیه 171 سوره اعراف:
َُّه واقٌِع بِِهْم  َُّه ُظلٌَّة َو َظنُّوا أَن  َو إِْذ نَتَْقنَ��ا الَْجبََل فَْوقَُهْم َكَأن
ٍة َو اْذُكُروا ما فیِه لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن )171( ُخُذوا ما آتَْیناُكْم بُِقوَّ

و )ی��اد ك��ن( هنگامي را ك��ه كوه)طور( را بر فرازش��ان 
سایبان آس��ا، برافراش��تیم، و چنان پنداش��تند كه )كوه( بر 

سرشان فرو خواهد افتاد«.
زماني: ... و هم چون سایبان باالي سرشان نگه داشتیم 

و پنداشتند كه آن }كوه{ بر سرشان افتادني است.
هر دو مترجم عین اس��تعاره را ترجمه کرده اند که البته در 

زبان فارسي مفهوم است.
در بررس��ي نمونه هاي دیگر مش��خص ش��د کریم زماني 
عمده اس��تعارات و تش��بیهات را عینًا برگردان��ده، اما در داخل 

کروشه معناي آن ها را براي خوانندگان توضیح داده است.

ترجمه برخي صناي��ع بديعي درترجمه کريم 
زماني

صنعت عکس: عکس )واژگون س��اختن( این است که 
جزئی از کالم به صورت معکوس در بخش دوم تکرار شود.

نمونه اول: روم/ 19:
ِرُج الَْمیَِّت ِمَن الْحی.  ِرُج الَْحیَّ ِمَن الَْمیِِّت َو یُخْ  یُخْ

زن��ده را از مرده بیرون می آورد و م��رده را از زنده بیرون 
می آورد.

زماني: زن��ده را از مرده بیرون مي آورد و مرده را از زنده 
بیرون مي آورد...

در ه��ر دو ترجم��ه و نی��ز ترجمه هاي صفارزاده، ش��اکر، 
پیکتال، یوسف علي و آربري این شگرد ترجمه شده است.

نمونه دوم: ممتحنه/ 10:
 .» نَّ لُّوَن لَهُ ْم َو اَل ُهْم یَحِ  »اَل ُهنَّ ِحلٌّ لهَُّ

نه آن زنان برایش��ان حاللند و ن��ه آن مردان بر این زنان 
حاللند )فوالدوند(

زمان��ي: ....نه اینان براي آنان ح��الل اند و نه آنان براي 
اینان حالل.

در ترجمه هاي انگلیس��ي صفارزاده، شاکر، پیکتال، یوسف 
علي و آربري نیز این صنعت بازآفریني ش��ده است. در بررسي 
س��ایر نمونه هاي صنعت عکس، لف و نش��ر، مراعات نظیر و 
غیره مشخص شد زماني س��عي کرده ضمن وفاداري به متن 
اصلي قرآن، در پرتو دس��تور زبان فارسي، این صنایع بدیعي را 

در ترجمة خود بازآفریني کند.

ترجمه صنعت التفات
التفات از جمله ویژگي هاي س��بکي گفتمان قرآني است. 
التفات که در لغت به معناي برگرداندن و/ یا تغییر مسیر صورت 
به سمتي دیگر است، در گفتمان قرآني شاخصه اي متعدد دارد. 
از آن جمله است: تغییر در عدد؛ در مخاطب؛ در زمان افعال؛ در 
حالت دس��توري و کاربرد اسم به جاي ضمیر. تغییر در ضمایر 
اول، دوم و س��وم ش��خص، مرسوم  ترین 
نوع التفات اس��ت. تغیی��ر در ضمایر خود 
به ش��ش نوع تقس��یم مي ش��ود: تغییر از 
ضمیر سوم شخص به اول شخص، تغییر 
از اول شخص به س��وم شخص؛ تغییر از 
سوم شخص به دوم شخص؛ تغییر از دوم 
ش��خص به س��وم ش��خص؛ تغییر از اول 
ش��خص به دوم ش��خص و تغییر از دوم 

شخص به اول شخص.
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در زیر یک نمونه از صنعت التفات را در ترجمه کریم زماني 
بررسي مي کنیم که نمونه اي از التفات از نوع فعل است.

آیه 214 سوره بقره:
َّذیَن  ��ا یَْأتُِکْم َمثَُل ال أَْم َحِس��ْبتُْم أَْن تَْدُخُلوا الَْجنََّة َو لَمَّ
اُء َو ُزلِْزلُوا َحتَّى  ��رَّ ��ْتُهُم الْبَْأس��اُء َو الضَّ َخَلْوا ِمْن قَْبلُِکْم َمسَّ
ِ أاَل إِنَّ نَْصَر  َّذیَن آَمنُوا َمَعُه َمتى  نَْصُر اللَّ ُس��وُل َو ال یَُقوَل الرَّ

ِ قَریٌب )214( اللَّ
آیا پنداش��تید كه داخل بهشت می ش��وید و حال آن كه 
هنوز مانند آنچه بر ]سِر[ پیشینیان شما آمد، بر ]سِر[ شما 
نیامده اس��ت؟ آنان دچار سختی و زیان شدند و به ]هول و[ 
تكان درآمدند، تا جایی كه پیامبر ]خدا[ و كسانی كه با وی 
ایمان آورده بودند گفتند: »یاری خدا كی خواهد بود؟« هش 

دار، كه پیروزی خدا نزدیك است«. )فوالدوند(
زماني: ... پیامبران و مومنان همراه او... مي گفتند.

فعل کامل زمان گذش��ته به اقوام پیش��ین اشاره مي کند، 
حال آن که در عبارت »تا جایي که پیامبر )خدا( و کس��اني که 

به وي ایمان آورده بودند، گفتند« )2(
«until the prophet and those with him 

say»
فعل say )گفتن( در اصل ناقص اس��ت )یقول( حال آن 
که انتظار مي رود این فضل کامل )قال( باش��د. همان  گونه که 
پیداس��ت، فوالدوند، این فصل را در معناي کامل قال )گفتند( 
ترجمه کرده اس��ت. حال آن که فعل صیغه جمع غایب اس��ت 
)یقول(. زماني به »مي گفتند« ترجمه کرده که کامل تر اس��ت. 

سایر ترجمه ها:
خرمشاهي: تا آن جا كه ... مي گفتند.

ش��عراني: ت��ا آن ك��ه مي گف��ت رس��ول و آنانك��ه ایمان 
آوردند. 

مكارم: و آنچنان ناراحت ش��وند كه پیامبر و افرادي كه 
ایمان آورده بودند گفتند.

اش��رفي: ت��ا آن گ��ه مي گف��ت رس��ول و آنان ك��ه ایمان 
آوردند. 

آیت��ي: تا آن چه كه پیامب��ر و مؤمناني كه ب��ا او بودند، 
گفتند.

معتبري: پیامبر و مؤمناني كه با او بودند گفتند.
فارسي: ... مي گفتند.

الهي قمشه اي: تا آن گاه كه رسول و 
گروندگان به او از شدت غم و اندوه از خدا 

مدد خواسته و عرض كردند. 
مس��تنصر میر )2006( معتقد اس��ت 
کاربرد راهبردي فعل ناقص اعصار گذشته 

را به زمان حال پیوند مي زند:
ای��ن فرابري فع��ل میان دس��تورات 
پیامبران پیشین و پیروان آن ها از یک سو، 

و محم��د)ص( و پیروانش از دیگر س��و، 
احس��اس هم ذات پن��داري ق��وي ایج��اد 
مي کن��د. تأثی��ر ش��بکه اي ای��ن هم ذات 
پن��داري میان محم��د)ص( و پیروانش � 
همان ها که اطمین��ان یافته اند خداوند به 
همان گون��ه که به پیش��ینیان کمک کرد، 
بدان ها هم کمک خواهد کرد، احس��اس 

همدلي عاطفي برقرار مي کند.

جمع بندي
آنچه گفتیم بررس��ي چند آیه قرآني به همراه ترجمه هاي 
فارس��ي و انگلیس��ي آن ها در مقایس��ه با ترجمه کریم زماني 
ب��ود که در پرت��و برخي مؤلفه هاي س��طوح زباني و کارکردي 
ص��ورت گرفت. این مؤلفه ه��ا عبارتن��د از: ویژگي هاي آوایي 
)شامل موس��یقي حروف، کلمات و جناس ها(؛ سطح واژگاني، 
عبارات و اصطالحات و س��طح کاربردي شامل بررسي ترجمه 
برخي ویژگي هاي بالغي مانند استعاره، تشبیه، صنعت عکس 
صنعت و التفات. در این بررس��ي ها دیدیم که کریم زماني نیز 
مانند س��ایر مترجمان تالش خود را به کار بسته که ترجمه اي 
متقن، مستدل، وفادار و در عین حال، روان و خواندني از قرآن 

ارائه کند.
در مجموع، ویژگي هاي این ترجمه عبارتند از:

1. ترجمه روش��نگر یا تفس��یري در بطن آیات که مترجم 
با افزودن توضیحات در داخل قالب س��عي کرده با استفاده از 

تفاسیر، معناي آیات را روشن تر ارائه نماید؛
2. ارائه تفس��یري کوتاه، ساده، روان و خواندني مبتني بر 
تفاسیر مشهور شیعي و سني به زباني امروزین و به دور از زبان 

نوشتاري غامض تفاسیر؛
3. ارائه معناي قاموسي واژگان کلیدي و ترکیبات قرآني؛ 
4. همراه کردن تفسیر آیات با ابیاتي از مثنوي براي آسان 

یاب تر کردن فهم قرآن؛
5. اس��تفاده از شیوه ترکیبي در ترجمه آیات که عبارت از 
ش��یوه لفظي و معنایي در عین توجه ب��ه بافت خاص گفتمان 

قرآني؛
6. تکرار عب��ارت »و خدا داند« و/ یا مش��ابه آن به منزله 
قید احتیاط و براي آن که نخواس��ته باش��د حکم قطعي صادر 

کرده باشد؛
7. کاربرد زبان نوشتاري متعارف امروزین متناسب با بافت 
و س��یاق آیات که چونان زبان قرآن، هم ادبي و شاعرانه است 
و ه��م زبان علمي، حقوق��ي، قضایي و غیره. در واقع، به تعبیر 

استاد خرمشاهي، بیان مترجم شاعرانه است و نه زبان او.
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