بررسي سطوح ساختاري و كاركردي

«ترجمه روشنگر قرآن كريم»
ابوالفضل ُح ّری

اشاره
اين مقاله ،ترجمه روش��نگر قرآن كريم اس��تاد كريم زماني را در س��طوح ساختاري و كاركردي زبان بررسي
ميكن��د .ابت��دا به ويژگيهاي صوري ترجم��ه و از جمله بهعنوان ترجمه كه مترجم آن را «روش��نگر» ناميده ،و
س��پس به ش��يوه كار مترجم كه تركيبي از ش��يوه ترجمه لفظي ـ معنايي با توجه به بافت خاص گفتمان قرآني
است ،اشاره ميشود .آنگاه از ميان مؤلفههاي سطوح ساختاري و كاركردي به ويژگيهاي آوايي شامل موسيقي
حروف و كلمات ،تجنيس ،واژگان ،عبارات ،اصطالحات و برخي ويژگيهاي بالغي مانند ترجمه تشبيه ،استعاره،
صنعت عكس و صنعت التفات اشاره ميشود .از جمله يافتهها اين است كه آقای زماني نيز مانند ساير مترجمان
س��عي كرده با اس��تفاده از شيوه تفسيري كه بهواس��طه آوردن عبارات توضيحي در قالب در بطن ترجمه آيات،
خود را نشان داده و به كمك رجوع به منابع تفسيري معتبر (بيش از بيست تفسير و منبع) و ساير ترجمههاي
قران ،ترجمهاي روشنگر و در راستاي فهم و ادراك خواننده متعارف امروزين ارائه نمايد.

درآمد

از جمله تازهترين ترجمه فارسي قرآن
كريم ،ترجمه روشنگر قرآن كريم به قلم
كريم زماني است كه انتشارات نامك آن را
در سال  1389منتشر كرده است .از جمله
مهمترين ويژگي اين ترجمه ،تفسير ساده
و روان و در عين حال برگرفته و منطبق
با تفاس��ير معروف قرآن كريم و همچنين
ابيات��ي عمدت�� ًا از آث��ار عرفان��ي ادبيات
فارس��ي ،بهويژه موالناست كه در پي هر
آيه و /يا مجموعه آيات آمده اس��ت .البته
در پارهاي موارد معناي قاموس��ي واژگان
كليدي نيز آورده شده است .پيداست كه
در مجالي اندك نميتوان تمام وجوه اين

ترجمه را بررس��ي كرد .براي آنكه بتوان تصويري از محاسن
و احتما ًال معاي��ب اين ترجمه را بر آفتاب
كنيم ،نمونههايي از اين ترجمه را در پرتو
سطوح ساختاري و كاركردي زبان بررسي
ميكني��م .ابت��دا اين س��طوح را معرفي و
س��پس برخي مؤلفههاي دو س��طح را در
ترجمه كريم زماني بررسي ميكنيم .براي
آنكه كار بررس��ي كامل تر شود ،در كنار
ترجمه زماني به ساير ترجمههاي فارسي
و انگليسي قرآن نيز اشاره ميكنيم.

ويژگيه��اي ص��وري
ترجمه
ترجم��ه كريم زمان��ي( )1389عنوان
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ترجم��ه روش��نگر را بر تارك خود دارد .روش��نگر كه ميتواند
يكي از معاني واژه مبين نيز محس��وب ش��ود ،به گفته زماني،
«همان ترجمه تفسيري» است:

از آنج��ا ک��ه ترجمه لفظ ب��ه لفظ و برگ��ردان واژگانی
نمیتواند روش��نگر معانی آیات باش��د ،به ترجمه تفسیری
ق��رآن پرداختی��م .به ب��اور بنده تنه��ا با ترجمه تفس��یری
میتوان معانی آی��ات را فهمید؛ به همین دلیل نام «ترجمه
روشنگر» نهاده شده .ترجمه روشنگر در واقع همان ترجمه
تفس��یری اس��ت .در ترجمههای تحتالفظ معانی کلی به
دست نمیآیند؛ خصوصاً در جاهایی که کنایات و استعارات
و اضمارات و جز آنها در میان باشد .اما نام تفسیر هم جایز
نبود که بر آن نهاده ش��ود؛ چون به نظر بنده مرتبه تفسیر
خیلی باالتر از این کاری است که بنده انجام دادهام.

اين عن��وان خود ش��يوه و روش ترجمه زماني را نش��ان
ميده��د .گفتني اس��ت نظريهپردازان بس��ياري درب��اره انواع
روشه��اي ترجمه اظهار نظر كردهاند ك��ه كتفورد ( )1965و
نيومارك ( )1981در ميان ديگران چهره ش��اخصتري دارند.
از مي��ان روشهاي ترجمه ميتوان به برگردان كلمه به كلمه،
تحتاللفظ��ي و آزاد ي��ا در مجموع ،ترجم��ه لفظي و ترجمه
معناي��ي /ارتباطي اش��اره كرد .خزاييف��ر ( ،1381ص)449 .
مينويسد:

روشه��اي ترجمه را معموالً ب��ه دو نوع كلي لفظگرا و
معناگرا تقس��يم ميكنند  ....روش «لفظ��ي ـ معنايي» تنها
روش��ي اس��ت كه دو جنبه اصلي متن ادب��ي ،يعني محتوا
و نح��وه بي��ان را در ترجمه تضمين ميكن��د ...در اين روش
مترجم با رعايت محدوديتها ،قابليتهاي لغوي ،نحوي و
معنايي زبان مقصد ،مقصود نويسنده را بازآفريني ميكند
و ميكوش��د بيآنكه چيزي به متن بيافزايد يا از آن بكاهد،
كالم نويس��نده ،يعن��ي كلم��ات و تعبي��رات او و نيز فضاي
فرهنگي اثر را تا حد امكان به زبان مقصد منتقل كند.

در خصوص قرآن كه س��واي ويژگيهاي مشترك با ساير
آثار ،خصوصيات خاص و منحصر بفرد خود را نيز دارد ،ش��ايد
بهت��ر آن باش��د كه روش ترجمه را مح��دود به روش لفظي ـ
معناي��ي نكنيم و به اقتضاي بافت و معناي قرآن از روشهاي
تركيبي ترجمه اس��تفاده كنيم .ب��ه نظر ميآيد عنوان «ترجمه
روش��نگر» ك��ه زماني براي ترجمه خود از ق��رآن برگزيده ،به
تعبي��ري ،مصداق گفته عبدالرئوف باش��د.
عبدال��رئوف درباره ترجمه ق��رآن مدلل
ميسازد:
 ...در ترجمه قرآن نبايد فراموش كرد
كه بيش��تر برگردان معان��ي پنهان قرآن
مد نظر اس��ت تا جايگزين��ي كامأل برابر
دو مت��ن .نبايد تمايز مي��ان قرآن اصلي
و ق��رآن ترجمهش��ده را فراموش كرد .در
واق��ع ،ترجمه ق��رآن به زع��م گات ،نقل
56
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غيرمس��تقيم سخناني است كه در متن
اصلي آمده اس��ت ....قرآ ِن ترجمهشده،
نه جايگزين ،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
آيات قرآني در ترجمه خود اس��ت .موراتا
و چيت��ك (هم��ان) نيز معتقدن��د ترجمه
ق��رآن ،نه خود قرآن ك��ه برگردان معناي
آن اس��ت .كالم الهي ،يكي اس��ت اما ،به
تع��داد خوانندگان (مترجمان) تعابير گوناگون از آن كلمه واحد
بهدست ميآيد (همان) .در مجموع ،بهنظر ميآيد آقای زماني
در ترجمه خود از ش��يوههاي تركيبي متناسب با بافت گفتمان
قرآني استفاده كرده است.
نكت��ه ديگر اينك��ه ،عنوان «ترجمه روش��نگر» نش��ان
ميده��د مترجم در امر ترجمه بيشتر جانب خواننده را در نظر
گرفته و خواس��ته ترجمهاي ارائه كند كه براي خواننده روانتر
و خواندنيتر باش��د .همين امر سبب ش��ده مترجم در انتخاب
معادلها ،تركيبات و عبارات جانب سادگي ،سالست و در عين
حال ،دقت و احتياط را رعايت كند.

شيوه كار مترجم

آق��ای زمان��ي در ترجمه خود ابتدا مت��ن قرآني را به خط
عثمان طه در س��مت چپ ميآورد و سپس ،معناي هر آيه و/
يا در پ��ارهاي موارد ،معناي چند آي��ه را يكجا ذكر ميكند و
آنگاه ،ذيل اين آيه /آيات خالصهاي از اقوال مشهور مفسران
ش��يعي و س��ني را موجزوار و به قلمي روان و ب��هدور از زبان
غامض و پيچيده تفاس��ير ،ميآورد و در اي��ن ميان به معناي
قاموس��ي واژگان كليدي آيات به همراه ريشه آنها نيز اشاره
ميكند .هرگاه نيز ضرورت ميبيند از آثار نظم فارسي ،بهويژه
و عمدت ًا از موالنا نيز شاهد مثال ميآورد .اين شاهد مثال البته
و ب��ه ضرس قاطع ،ب��ا معناي آيه و /يا آيات ارتباط مس��تقيم
دارد.
آنچه ترجمه زماني را از ساير ترجمهها متمايز كرده ،همين
شيوه كار است .اين تمايز در وهله نخست در ترجمه تفسيري
آيه و /يا آيات خود را نش��ان ميدهد .در واقع ،زماني بيش از
ساير مترجمان و بهمنزله شگرد و شيوه ترجمه ،برگردان آيه را
با كروش��ههايي همراه كرده كه نوع ًا از تفاسیر معتبر اخذ شده
اس��ت ،نه آنچنان كه مترجم گفته ،از برداش��تهاي شخصي
ايش��ان .ويژگي اين توضيحات تفس��يري اين است كه مخل
معناي اصلي آيه نيستند و چنانچه از ترجمه حذف شوند ،آسيبي
به انسجام ترجمه نميزنند .ساير مترجمان نيز از اين شيوه بهره
گرفتهاند ،اما توضيحات آنان بيشتر در حد چند كلمه و عبارت

است و اينكه دستباال را كه بگيريم اگر
برداشت شخصي نباشند ،مبتني بر يك يا
دو تفس��يراند يا اينكه ،مترجم با توجه به
تفسير ،بيان و برداش��ت خود را ارائه داده
اس��ت .ترجمه الهي قمشهاي از اين دست
است .در اينجا توضيح يك نكته ضروري
اس��ت و آن اين اس��ت كه اين توضيحات
تفس��يري نبايد بهگون��هاي عمل كنند كه
ويژگيه��ا و ظراي��ف متن اصل��ي قرآن
ناديده انگاشته ش��ود ،چنانكه آقای زماني در پارهاي موارد از
جمل��ه در ترجمه عبارات و اصطالحات ـ چنانچه خواهيم ديد
ـ انجام داده اس��ت .باري ،عمده اضاف��ات و افزايشهايي كه
زمان��ي در متن ترجمه آورده ،روش��نگر آيهاند و ّ
مخل ترجمه
محس��وب نميش��وند .براي نمونه ،اگر به ترجمه آيه  282كه
طوالنيترين آيه اس��ت ،نگاهي بياندازيم ،درخواهيم يافت كه
اين ترجمه گرچه عبارات كروش��هاي ف��راوان دارد ،اگر حذف
شوند ،به ترجمه آسيب نميرسانند:

اي مؤمنان! هرگاه وامي تا س��رآمدي معين به يكديگر
داديد {يا معاملهاي به نسيه انجام داديد} آن را بنويسيد .و
بايد در ميان شما كاتبي باشد كه آن را به عدالت بنويسد {و
در تهيه و نوشتن اسناد معامالت از هيچ طرفي جانبداري
نكند} و هيچ كاتبي نبايد از نوش��تن {و ثبت اسناد قرارداد}
س��رباز زند چرا كه خداوند {نوش��تن} را بدو آموخته است.
{او نيز به جهت ش��كر اينكه از نعمت علم س��واد برخوردار
ش��ده بايد كار م��ردم را راه بياندازد} پس باي��د بدهكار امال
كن��د و كاتب بنويس��د و از خداوند ،پروردگار خود بترس��د و
چيزي از آن نكاهد {يعني كاتب قرارداد نبايد از خود چيزي
بنويس��د ي��ا مطلب��ي از ق��رارداد را از قلم ان��دازد و موجب
پايمال ش��دن حقي شود .البته در اين گونه موارد جز پاكي
و تقواي الهي نميتواند از لغزشهاي نفس��اني جلوگيري
كند}( ...بقره.)282/

همانگونه كه پيداس��ت اگ��ر خواننده عبارات
توضيحي كروشهها را حذف كند و /يا ناديده بگيرد،
انسجام و پيوستگي ترجمه بر هم نميخورد.
نكت��ه ديگ��ر به تع��دد منابع و تفاس��ير طرف
مش��اوره و ارجاع مترجم برميگردد .همانگونه که
مترجم در مؤخ��ره گفته (ص ،)1299 .منابع اصلي
عبارتند از :مجمع البیان ابوالفتوح رازی ،روحالمعانی
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 علیشاه گنابادی،
تفسیر صفیعلیشاه ،تفسیر مراغی ،تفسیر ابنکثیر،

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 یزدانپرس��ت و

دیگ��ر منابع .آق��ای زماني گفته از مي��ان ترجمهها بيشتر به
چهار ترجمه قرآن نیز رجوع داش��ت ه است که عبارتند از ترجمة
مجتبوی ،خرمشاهی ،بهرامپور و حسین استاد ولی.
در زير ،براي آنكه تصويري كاملتر از ترجمه كريم زماني
ارائه دهيم ،اين ترجمه را در س��طوح ساختاري و كاركردي با
ذكر نمونه آيات ترجمه شده ميسنجيم .براي كامل شدن كار
بررسي ،از س��اير ترجمههاي فارسي و انگليسي قرآن نيز مدد
ميگيريم.

سطوح زبان

ه��ر زب��ان از دو جنب��ه بررس��يپذير اس��ت :س��اختار
( (structureو كاركرد ( .)functionس��اختار زبان ،طبق
تعريف ،مجموع��ه عناصر زبان يا اجزاي تش��كيلدهنده يك
نظام زباني است .عدهاي ساختار زبان را منوط به روابط حاكم
بر عناصر نحوي زبان ميدانند (ساختار نحوي) و عدهاي ديگر
عالوه بر ساختار نحوي ،براي زبان ساختار آوايي و معنايي هم
در نظر ميگيرند .چامسكي (ص )128ساختار زباني را به چهار
گروه ژرفساختي ،گش��تاري ،معنايي و آوايي تقسيم ميكند.
حوزههاي كاربردشناس��ي زب��ان ( ،(pragmaticsگفتمان
( )discourseو سبكشناس��ي ( )stylisticsدر محدوده
كارك��رد زبان قرار ميگيرند .نمودار زير روش��نتر اين مطالب
را توضيح ميدهد:
ساختار زبان

كاركرد

واجشناسي ()phonology

كاربردشناسي
(pragmatics

آرايش حجمي ـ زباني
()graphology

گفتمانكاوي
()discourseanalysis

واژهشناسي ()morphology

سبكشناسي
()stylistics

واژگان ()lexis
نحو ()syntax
معناشناسي ()semantics
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حال اگر قرار اس��ت مؤلفههاي زباني ي��ك زبان به زبان
ديگر ترجمه ش��ود ،الزم است كه در زبان مقصد نزديكترين
مع��ادل را براي اجزاي زباني زبان مبدأ جس��تجو كرد .از آنجا
كه ساخت دو زبان با يكديگر مشابه نيست و زبان ها بهلحاظ
نح��وي ،معنايي ،كاربردي يا حت��ي گفتماني با يكديگر فرق
عمده دارند ،دس��تيابي به تعادلي كام ً
ال برابر در فرايند ترجمه
اگر نه ناممكن كه سخت ممكن است .عبدالرئوف مينويسد:

تفاوته��اي نحوي ،معنايي و كاربردي موجود در ذات
زبانه��ا به مواردي از ع��دم تع��ادل و ترجمهناپذيري ميان
زبانها منتهي ميشود و چنين است كه با اين محدوديتها
دس��ت و پا بسته ميش��ويم .مترجم در هر حال بايد تالش
كن��د كه خود را از اي��ن محدوديتها برهان��د تا با مالحظه
هنجارهاي زباني و فرهنگي زبان مقصد به ترجمهاي قابل
قبول ،اطالع بخش و كارا دست يابد (ص .)9

در قرآن بحث ترجمهناپذيري مطرح نيس��ت .البته ميزان
ترجم��ه (نا)پذيري از متني به متن ديگر فرق ميكند .صالحي
( )1986معتقد است «ترجمهناپذيري يك متن مسئله آري ،يا
نه نيست ،بلكه روي پيوستاري ميان كمترين ترجمهپذيري تا
بيشترين ترجمهپذيري در نوس��ان اس��ت» (ص  .)287بلكه
مسئله اين است كه هرچه جنبههاي ادبي متن (و در خصوص
قرآن آيات و سورهها) پر رنگتر باشد ،متن سخت ترجمهپذير
ميش��ود .نكتهاي كه درب��اره ترجمه قرآن گفتني اس��ت اين
اس��ت كه باالخره مترجم قرآن مجبور اس��ت در ترجمه قرآن
از مجموعهاي از اصول و قواعد حاكم بر زبان بش��ري استفاده
كند ،واال زبان قدس��ي و الهي قرآن در هيچ يك از قالبهاي
شناختهشده بشري جاي نميگيرد ،در عين حال كه زبان قرآن
اي��ن توانمن��دي را دارد كه ويژگيهاي زبان بش��ري را نيز
متجلي كند .در مجموع و با اندکی مس��امحه ،ميتوان سخت
ترجمهپذيري س��اختار زباني قرآن را در س��طوح كلي آوايي ـ
واژگانی؛ نحوي /صرفی و گفتمانی /سبكش��ناختي و مسايل
فرهنگي و بافت محور بررسي كرد .عبدالرئوف معتقد است:
در ترجم��ه قرآن ،زب��ان و ويژگيه��اي فرهنگ -محور
زبان��ي و بالغ��ي ،بي پيرايه گفته باش��يم «تقلي��د ناپذير» و
«غيرقابل بازس��ازيي» ب��ه زبانهاي ديگر اس��ت ،بهنحوي
كه رضايتبخش باش��د و بتواند تأثي��ر رازناك {و معنوي}
مشابهي بر مخاطبان زبان مقصد بگذارد
كه شبيه تأثير آن بر خوانندگان زبان مبدأ
باشد .اين ظرايف و ريزهكاريهاي قرآني
هيچ نوع معادل��ي در زبان مقصد ندارند
و نمونههايي كمنظير از ترجمهناپذيري
زبان��ي و فرهنگ��ي {و دينش��ناختي}
عرضه ميدارند (ص .)12

در زي��ر ،ترجم��ه كري��م زمان��ي از
قرآن كريم را در پرتو س��طوح س��اختاري
و كارك��ردي زب��ان بررس��ي ميكنيم .در
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سطح س��اختاري ،كار را با بررسي برخي
مؤلفههاي سطح آوايي آغاز كرده و سپس
به س��طح واژگاني و در نهايت به نحويـ
معناي��ي بس��نده ميكني��م .ويژگيهاي
آواي��ي و واجش��ناختي ق��رآن از جمل��ه
ريزهكاريهاي قرآني اس��ت كه هيچ نوع
معادلي در زبان مقصد ندارند .اگر بپذيريم
كه ترجمه كامل بايس��ته اس��ت س��طوح
مختل��ف زباني (آواي��ي ،صرفي /نحوي و
گفتمان��ي) را مورد لحاظ قرار دهد ،آنگاه ميتوان گفت س��طح
آوايي بنا بر ويژگيهاي خاص شنيداري بودن زبان قرآن ،بهويژه
در سورههاي اوليه مكي ،به اجبار سخت تن به ترجمه ميدهند.
از جمل��ه داليل اين امر اين اس��ت كه عمده زبانها در س��طوح
آوايي با يكديگر فرق اساس��ي دارند؛ به ديگر سخن ،ويژگيهاي
عمدتأ ش��نيداري زبان قرآن ،عم ً
ال هيچ معادلي در ساير زبانها
ندارند .زبان آهنگين و مس��جع ،ايقاع و موسيقي كالم ،بالغت و
پيوس��تگي خاص زبان قرآن همان چيزي است كه در ترجمه به
تمامي از مي��ان ميرود .البته ،در ترجمه اين ويژگيها بر مترجم
نميتوان خرده گرفت .همانگونه كه از نمونههاي زير پيداس��ت
زماني نيز مانند س��اير مترجمان ،معنا را به تمامي انتقال داده ،اما
از پ��س ترجمه ويژگيهاي آوايي بر نيامدهاند .اين نوع ويژگيها
را نيز ميتوان زير چهارگونه موس��يقي كالم جاي داد :موسيقي
حروف (ش��امل هم صامتي /همگوني آوايي (، (alliteration
كلمات (جفتهاي كمينه ( )pairs minimalجملهها و متن
(ش��امل موسيقي و سجع آيات در قالب قافيه ( )rhymeو وزن
(.)rhythm
نمونه اول:
آيه  19سوره شعراء ـ سه بار تكرار آواي /ف /و /ع /و پنج بار
تكرار آواي /ل /و /ت /و در مجموع تكرار سه باره فعل ف َع َل كه
واژه كليدي آيه است و بر انجام عمل از جانب موسي تأكيد دارد:
انت م َِن الكافرين .اين آيه در ميان
فعلت و َ
ل��ت َفعل َتك التي َ
و ًف َع َ
گفتگوي موس��ي(ع) و فرعون ميآيد .فرعون خطاب به موسي
ميگوي��د «آيا ت��را از كودكي در ميان خود نپرورديم و س��الياني
چند از عمر خودت را پيش ما نماندي .و س��رانجام كار خود {كه
كردي} كردي و تو از جمله ناسپاساني» (ترجمه فوالدوند) .ابتدا
چند ترجمه ديگر فارسي:

زماني :و {باالخره} آن كار مهم خود {يعني كشتن يكي از
قبطيان طرفدار فرعون} را مرتكب شدي و تويي از ناسپاسان.
خرمش��اهي :و كاري را كه كرده بودي كردي و تو از كافر
(نعمت) اني
ش��عراني :و ك��ردي ك��ردهات را ك��ه ك��ردي و توي��ي از
ناسپاسان.
اش��رفي تبريزي :و كردي كردهات را كه كردي و تويي از

ناسپاسان.
عبدالمحم��د آيت��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 ميكني.
مجتبوي :و آن كرده خويش كه كردي
و تو از ناسپاساني.
كاويانپ��ور :و كاري را كه نبايد بكني
كردي و تو بسيار ناسپاسي.
قمش��هاي :و آن فعل زشت (قتل نفس) از تو سر زد و (به
خدايي ما) كافر بودي.
ارفع :و آن كار كش��تن از تو س��ر زد و تو كفران نعمتهاى
ما را مىكنى.
انصاري��ان :و آن كارت را ك��ه كردى ،كردى در حالى كه از
ناسپاسان [زحمات و نعمتهاى ما] بودى.
برزى:«و [اى موسى!] كار خودت را [قتل قبطى مصرى]
كه بايد مىكردى ،كردى ،و تو از ناسپاسانى».
بروج��ردى :و ك��ردى آنكار كه ك��ردى (يعنى قتل نفس
نمودى) و تو كافر كيش بوده و كفران نعمت ما كردى.
بهرامپور :و آن كردهى خويش را كردى [و كسى را كشتى]
در حالى كه تو از ناسپاسان بودى.
پاين��ده :و بك��ردى آن كارت را ك��ه ك��ردى و ت��و از
ناسپاسانى-
الميزان:و (س��رانجام) آن كارت را (كه نمىبايست انجام
مىدادى) انجام دادى و تو از ناسپاسان بودى
طب��رى:و كردى ك��ردار خويش آنك ك��ردى و تو از حق
ناشناسايى؟
دهلوى:و كردى آن كردار خود را كه از تو بعمل آمد و تو
از ناسپاس دارندگانى
نس��فى:و كردى آنچه كردى يعنى كش��تى قبطى را از
خشم من ،و تو از ناسپاسان نعم من.
دهم هجرى:و كردى آن كردار خويش آنى كه كردى و تو
از ناگروندگانى ناسپاسان نعمت مايى.
صفى عليش��اه :و كردى كردهات را كه ك��ردى و تويى از
ناسپاسان
صفارزاده« :و باالخره آن كار را كه نبايست مرتكب شوى
مرتكب شدى و تو از كافران هستى.».
مشكينى :و كردى آن كار آن چنانى را كه كردى (مردى را
كشتى) در حالى كه از كفرانكنندگان (نعمتهاى ما) بودى!

و ترجمههاي انگليسي:
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.
همانگون��ه كه از ترجمهها پيداس��ت ،عم��ده مترجمان به
معناي تحتاللفظي واژگان توجه داش��تهاند و واژه « َف َع َل» را در
معناي ظاهري آن بهكار بردهاند .اين معناي ظاهري نيكوس��ت،
اما ترجمهها اندكي مبهم و نامفهوم شدهاند .خرمشاهي ،شعراني،
كاويانپور و بعد مجتبوي و پورجوادي و سايرين سعي كردهاند با
تكرار آواي صامت /ك /اين ويژگي را در زبان فارس��ي بازآفريني
كنن��د كه موفق بودهان��د ،هرچند توضيحي كه آق��ای زماني در
كروشه آورده ،اندكي از ابهام آيه و معناي آن كاسته است ..آربري
و پيكتال نيز ت�لاش كردهاند با همآوا كردن آواي صامت  d//و
مص��وت  /i/در واژههاي  didstو  deedاين ويژگي را نش��ان
بدهند.
نمونه دوم:
همگون��ي آواي��ي با تك��رار  16باره آواي خيش��ومي واكدار
(/ )nasalن /و نيز ساير آواها در آيه  193سوره آل عمران:
ُ
َربَّن��ا إِن َّنا َس�� ِم ْعنا ُمنا ِدي ًا يُنادي لِلإْيم� ِ
�ان أَ ْن آ ِمنُوا ب ِ َربِّك ْم
َآمنَّ��ا َربَّن��ا فَا ْغ ِف ْر لَنا ُذنُوبَن��ا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس��يِّئاتِنا َو تَ َوفَّنا َم َع
ف َ
الأْ َبْرا ِر()193

فوالدوند :پروردگارا ،ما ش��نيديم ك��ه دعوتگري به ايمان
فرا ميخواند ك��ه« :به پروردگار خود ايمان آوريد» ،پس ايمان
آورديم .پروردگارا ،گناهان ما را بيامرز ،و بديهاي ما را بزداي
و ما را در زمره نيكان بميران.
زمان��ي :پروردگارا! ما نداي من��ادي ايمان را كه ميگفت:
ب��ه پروردگارتان ايمان آريد ش��نيديم ،و ما نيز ايم��ان آورديم.
پ��روردگارا! {اينك كه ما ايمان آوردهايم} گناهان ما را بزداي و
بديهاي ما را بپوشان و ما را با نيكان بميران{ .يعني زندگي و
مرگ ما را همچون زندگي و مرگ نيكان كن}.
مكارم ش��يرازي :پ��روردگارا! م��ا صداي من��ادي (تو) را
ش��نيديم كه به ايم��ان دعوت ميكرد كه( :به پ��روردگار خود،
ايم��ان بياوري��د ).و ما ايم��ان آورديم؛ پ��روردگارا! گناهان ما را
ببخش؛ و بديهاي ما را بپوش��ان؛ و ما را
با نيكان (و در مسير آنها) بميران.

همانگونه كه پيداست اين ويژگي در
هيچ يك ازترجمهها رعايت نش��ده ،هرچند
خيش��ومي واك��دار /ن /در كلم��ات «ندا»،
«من��ادي»« ،ايمان» و غيره ،تكرار ش��ده
است.
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ب) جفتهاي كمينه
ديگ��ر ويژگ��ي آوايي ق��رآن ،اس��تفاده از جف��ت كمينه
( )sets minimalاس��ت (ك��ه از آن به موس��يقي كلمات
هم ياد ميش��ود)؛ يعني اس��تفاده از حداق��ل دو آواي متفاوت
در دو واژهاي كه در س��اير آواها مشابه يكديگرند مثل آواهاي
/غ /و /ق /در اغني و اقني در آيه  48سوره نجم« :و انه هو
اغني و اقني» .گفتني اس��ت بر خالف زبان فارسي كه اين دو
آوا را يكس��ان در نظر ميگيرد ،در زبان عربي اين دو ،دو واج
مجزاي مميز معنا بهش��مار ميآيند .تكرار اين دو آوا عالوه بر
زيبايي موسيقايي ،به نوعي بر واژه كليدي كه همانا توانگري
و سرمايه از جانب خداست ،تأكيد ميكند.

زماني :و {نيز مگر آگاهش نكردهاند به} اينكه اوست كه
توانگري دهد و دارايي بخشد.
خرمشاهي :واينكه بينياز كند و سرمايه دهد.
تهراني :و آنكه او غني گردانيد وس��رمايه داد ـ ( و نيز
در ترجمههاي اشرفي ،ياسري ،مصباحزاده).
فوالدون��د :و هم اوس��ت ك��ه (ش��ما را) بيني��از كرد و
سرمايه بخشيد.
مكارم :و اينكه اوس��ت كه بينياز كرد و س��رمايه باقي
بخشيد.
آيت��ي :و اوس��ت ك��ه بيني��از كن��د و روزي ده��د (نيز
پورجوادي).
معزي :و آنكه او بينياز كرد و نگاه داشت.
مجتبوي :و اوس��ت كه توانگري دهد و مال بخشد ـ با
خرسندي و خشنودي دهد.
كاويانپور :و اوست كه بينياز كند و توانگر ميسازد.
خواجوي :و او توانگر گرداند و قانع كند.
قمش��هاي :و هم او بندگان را بينياز كند و سرمايه (هم
سعادت) بخشد.
فيضاالسالم :و اين كه او (بسياري مال و دارايي) توانگر
كند؛ و مال و دارايي را كه ذخيره و اندوخته كنند(س��رمايه)
بخشد.
سراج :و آنكه خود توانگر كند(بحال) و سرمايه دهد.
محدث دهلوي :و آنكه او توانگر س��اخت و س��رمايه
دهد.

همانگونه ك��ه از ترجمههاي فارس��ي پيداس��ت ،عمده
مترجمين براي اين زوج كمينه معادلهاي
توانگري /دارايي؛ بينياز /سرمايه؛ بينياز/
روزي؛ توانگ��ري /قانع و غيره پيش��نهاد
دادهان��د و فقط مجتب��وي در ادامه ترجمه
خود و شايد در توضيح ترجمه از زوج بيش
و كم كمينه خرسندي /خشنودي استفاده
كرده است .در ترجمههاي انگليسي نيز
YusefAli: That it is He
Who giveth wealth and
60

شماره  164خرداد 1390

;satisfaction
Pickthal: And that He
it is Who enricheth and
;contenteth
Safarzadeh: And that
He it is Who enriches and
;gives to hold
هي��چ مترجم��ي براي جف��ت كمينه
اغني /اقني ،معادلي ارايه نداده است.
ج) تجنيس /بازيهاي كالمي
نوع��ي ديگ��ر از تناس��ب مي��ان لف��ظ و معن��ا در
بازيه��اي كالم��ي ()play wordsب��ا الف��اظ دي��ده
ميش��ود .ويژگیهای زبانی مثل س��اختارهای آوايي
و نوش��تاری ،چن��د معنايي ،س��اختار واج��ی و غيره،
بهصورت شگردهای مختلف خود را به رخ میکشند .از
آن جمله است :همنامی /جناس تام ((homonyms؛
همگوني آواي��ي /جناس لف��ظ ((homophone؛ هم
ش��کلی /جناس خط ( .)homographyجملگي اين
شگردها را زير عنوان تجنيس در ترجمه زماني و ساير
ترجمهها بررسي ميكنيم.
نمونه اول:
ً
ن
مصر و مصر در آيه 61س��وره بق��ره« .اهبطوا مصرا فا 
لكم ما سألتم»

زمان��ي ... :ب��ه ش��هري درآيي��د ك��ه {در آنج��ا} آنچه
خواستيد فراهم است.
محدث دهلوي :فرو رويد به شهري.
سراج :برويد به شهري از شهرها.
فيض االس�لام :به شهري (از شهرها يا به شهر مصر)
درآييد.
قمش��هاي :به ش��هر مصر درآييد ك��ه در آن جا آنچه
درخواست كردهايد مهياست.
خواجوي :به ش��هري درآييد تا اينها كه خواس��تهايد
بيابيد.
كاويانپور :پس به شهر برويد و در آنجا هر چه خواهيد
پيدا خواهيد كرد.
مجتبوي :به شهري فرود آييد كه آنچه ميخواستيد
بيابيد.
پورجوادي :به ش��هري درآييد كه هر چه خواس��تهايد
در آنجا هست.
آيتي :به ش��هري بازگرديد كه در آنجا هر چه خواهيد
به شما بدهند.
مكارم :به ش��هري فرود آييد ،زيرا هر چه خواستيد در
آنجا براي شما هست.

فوالدوند :پس به ش��هر ف��رود آييد،
زيرا آنچه را خواس��تهايد براي شما (در
آنجا) مهياست.
خرمش��اهي :به ش��هري درآييد كه
(در آنج��ا) آنچ��ه خواس��تهايد فراه��م
است.

واژه «مصر» بازي شد ه
در اين آيهبا 
است .مصر اس م نكره به معناي «شهر» و
مصر (اس��م خاص) است .قوم بنياسرائيل
در خار ج از مصر ،از زندگي س��خت صحرا
خس��ته شدهاند و خواهان زندگي در مصرند .در آيه آمده است:
«پس به ش��هر فرود آييد كه آنچه را خواستهايد براي شما (در
آنجا) مهياس��ت .در اين آيه ،واژه «مصر» اس م نكره است ،اما
جناسدر كلمه مصر به معناي ش��هر و مصر به معناي اس��م
خاص كام ً
ي راحت و آسوده
ال پيداست .اگر ميخواهيد از زندگ 
س ب��ه زندگي خود در مصر (اس��م خاص)
بهرهمند ش��ويد ،پ 
برگرديد .ني��ز ،عبارت «آنچه را خواس��تهايد» ابها م دارد .قوم
بنياسرائيل واقع ًا چه خواستهاند .غذاي خوبي كه در مصر(اسم
خ��اص) تناول ميكردند يا زندگي در بند فرعون را؟ البته آنان
خواهان زندگي در اسارت نيستند ،اما بايد بهخاطر داشته باشند
ي راحت ،اما در اسارت
ي مش��قتبار در آزادي از زندگ 
كه زندگ 
و بندگي بهتر و ارجحتر است .عمده مترجمان مصر را فقط در
معناي اسم نكره (شهر) ترجمه كردهاند ،جز فيض االسالم كه
ترجمه كرده اس��ت :به شهري (از شهرها يا به مصر) درآييد و
قمش��هاي كه ترجمه كرده است به شهر مصر {اسم خاص}
درآييد .مترجمين انگليس��ي نيز مصر را در معناي اسم نكره به
 cityو  townو  countryترجم��ه ك��رده اند كه ترجمه
جناس در واژه مصر نيست.
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 ميالد ،حض��رت محمد(ص) و يارانش از
مكه به مدينه هجرت كردند« .مدينه« (به معناي شهر و مراد
شهر پيامبر است) پيشتر يثرب نام داشت .در قرآن به جز يك
بار (احزاب ،آيه  ،) 13از «يثرب« ياد ميشود .در اين آيه ،گفته
ن
ي از مرد م در زمان بحرا 
ميش��ود ك ه چگونه عده مش��خص 
پش��ت مس��لمانان را خالي كرده ،به س��اكنان بومي گفتند كه
شما را جاي ماندن نيست؛ باز گرديد و دست از اسالمبرداريد.
كاربرد واژه «يثرب« به جاي «مدينه« ،روحيه و باطن ساكنان
بومي را بس��يار دقيق به تصوير ميكش��د .آنانمتقاعد ش��ده

بودند كه اس�لام در شرف نابودي اس��ت و اينكهشهر ،ديگر
مدينهالنب��ي نخواهد بود و بار ديگر ب��ه وضعيتاوليه خود در
زمان جاهليت و ش��رك ورزي ،يعني «يثرب« بازخواهد گشت
ن از آن جمله
ي چند از مترجما 
ي در مير )2000 ،تن�� 
(اصالح�� 
فوالدوند و مجتبوي« ،يثرب« را مدينه و يوسف علي ،پيكتال
و شاكرآن را يثرب ترجمه كردهاند .آقای زماني بهدرستي اسم
يثرب را به كار برده است:
زماني :و {ياد آر}آن گاه كه گروهي از آنان {منافقان}
گفتن��د :اي يثربي��ان! اينجا جاي ماندن نيس��ت ،پس
بازگرديد...
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:
آي��ه  104س��وره كه��ف :اي��ن جن��اس كه همش��کلی
( )homographyن��ام دارد ،نوعی ابهام نوش��تاری (امال
يکس��ان ،تلفظ متفاوت) اس��ت .کافران تالش بیهوده بهکار
میبندند ،حتی آنگاه که «میپندارند» (یحسبون) «کار خوب
انجام میدهند» (یحسنون):
ذين َض َل َس ْع ُي ُه ْم فِ
ون
ب
س
ح
ي
م
ه
و
ْيا
ن
الد
ة
ِ
يا
ْح
ل
ا
ي
ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ا َّل َ
َ
ً
أَ َن ُهم ْ ُي ْح ِ
ون ُص َنعا)ً (104
س ُن َ
[آنان] كس��انىاند كه كوششش��ان در زندگى دنيا
ب��ه ه��در رفته و خ��ود مىپندارند كه كار خ��وب انجام
مىدهند). (104
زماني ... :همان كسانياند كه تالش آنها در زندگي
اين دنيا گم {و گور} شده است .با اين حال ميپندارند
كه رفتاري نيكو دارند.
در این آیات به گفته ريپين ( ،)1994جناسسازی موقعیتی
قرآن کامأل مشهود است :تمام آنچه کافران انجام میدهند و
میپندارند؛ جملگی خسران و زیان است .نوع گزینش واژگان،
جنبهای دیگر از فریبندگی موقعیت آنان را
نشان میدهد .اين ويژگي در ترجمههاي
فارسي رعايت نشده است.
نمونه چهارم:
در سورهی قیامت ،30-29 /از حوادث
هولناک آخرالزمان ذکر بهمیان میآید:
اق ( )29إِلی َربِّ َ
ک
الس ُ
الس ِ
اق ب ِ َّ
َو الْ َت َّف ِت َّ
ساق ()30
َی ْو َمئِ ٍذ الْ َم ُ
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فوالدوند :و [محتضر را] س��اق به س��اق دیگر درپیچد،
( )29آن روز اس��ت که بس��وی پروردگارت سوق دادن باشد
()30
زمان��ي :و {محتض��ر در آن وقت}يقين كن��د كه هنگام
جدايي {از زندگي ناس��وتي دنيا} فرا رسيده و وخامت حال
شدت گيرد.
مجتب��وی :و س��اقهاى پا ب��ه هم پيچ��د .آنروز ،روانه
شدن به سوى پروردگار توست.
مشکینی :و ساق پا بر ساق ديگر بپيچيد و حسرت دنيا
به عذاب آخرت متصل ش��د .در آن روز (روز مرگ) س��وق و
حركت به سوى پروردگار توست (از مالقات برزخى ،قيامت،
حضور در محكمه ،محاكمه تا بهشت يا جهنم).
بهرامپور :و [محتضر از سختى جان دادن] ساقهايش
به هم پيچيد .آن روز ،روز رانده ش��دن به سوى پروردگار تو
[براى حساب] است.
مکارم شیرازی :و ساق پاها (از شدت جان دادن) به هم
ميپيچيد( .آري) در آن روز مس��ير همه به سوي (دادگاه)
پروردگارت خواهد بود.

Rippin: ‘And leg is intertwined with
leg, upon that day unto thy Lord shall be
’the driving.
ريپي��ن بر اين باور اس��ت تصویر پایی ک��ه در پای دیگر
پیچ خورده ،به حرکت مردم (المس��اق) به سوی پروردگارشان
پیوند خورده است .اینکه پاها ـ حتی درهم پیچیده ـ شانه به
شانه سرنوشت بشری در روز قیامت حرکت میکنند ،نقطهی
کانونی جناس اس��ت .از این رو ،بر ناگزیری بازگشت بهسوی
خدا تأکید میش��ود .جز زماني كه استعاري ترجمه كرده ،ساير
مترجمان لفظ به لفظ برگرداندهاند .هرچند در هيچيك ،جناس
رعايت نشده است.

نمونه پنجم:
در آیه  55س��وره روم با دو واژه «الساعه» یکی به معنای
ساعت روز قیامت و دیگری به معنای واحد اندازهگیری ،بازی
شده است.
ون ما لَبِثُوا غ َْی َر سا َعةٍ
ِ
ْ
السا َع ُة یُ ْقس ُم ال ُم ْجر ُِم َ
َو یَ ْو َم تَ ُق ُ
وم َّ
ُ
َکذل ِ َ
ون ()55
َک
ف
ک کانُوا یُ ْؤ َ
زمان��ي :و روزي ك��ه قيامت برپا
شود گنهكاران سوگند خورند كه جز
س��اعتي{در دني��ا} درن��گ نكردهاند.
{در دنيا نيز} همين گونه {از راس��تي
به س��وي دروغ} به انحراف كش��يده
ميشدند.
فوالدون��د :و روزی که رس��تاخیز
برپ��ا ش��ود ،مجرم��ان س��وگند ی��اد
میکنند که جز ساعتی [بیش] درنگ
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نکردهان��د [در دنیا ه��م] این گونه به
دروغ کشانیده میشدند.
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).
ريپين (همان) بر اين باور اس��ت این
گونه بازی کالمی اگر صرف ًا 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 میکند
که مجرمانی که در روز قیامت ،جهنم در انتظارش��ان است ،در
دنیا فریب زمان گاهشمارانه را خوردهاند .فریبکاری زبان که در
بطن جناس {الس��اعه} قرار دارد و با خود فریبی مجرمان در
ارتباط است ،تأثیر پیام آیه را دو چندان میکند .مجرمان با این
وع��ده که هنوز برای ترک گناهانش��ان فرصت دارند ،در واقع
خود را گول میزنند و آنگاه که س��اعت قیامت فرا میرس��د،
درباره زمان از دس��ت داده ش��کوه و گالیه سر میدهند .نکته
اینجاس��ت که حجم فریبنده زمان گاهش��مارانه ره به س��وی
قیامت خواهد برد.
همانگون��ه كه پيداس��ت در ترجمههاي فارس��ي جناس
ترجمه نشده است .با اين حال ،آربري سعي كرده با تكرار واژه
 hourاين جناس را نشان بدهد.
جمعبندي
در ترجمه كريم زماني مانند ساير ترجمهها ،ويژگي سطح
آوايي از جمله چالشهاي فراروي مترجم است .همانگونه كه
ديديم هيچيك از مترجمان فارسي و حتي انگليسي نتوانستهاند
اين ويژگيها را در ترجمه نش��ان بدهند .البته از آنجا كه اين
ويژگيها ،ذاتي زبانهايند بديهي اس��ت در فرايند برگردان به
زباني ديگر ،تا حدود زيادي از دس��ت ميروند كه البته طبيعي
است و از اين حيث ،نميتوان بر مترجمان خرده گرفت.

بررس��ي ترجمه زماني در س��طح
واژگان
در زي��ر ترجم��ه زمان��ي را در س��طح واژگان ،عبارات و
اصطالح��ات پي ميگيري��م .عبارات و اصطالح��ات از جمله
مواردياند كه كار مترجم را با دشواري روبهرو ميكنند.
نمونه اول:
َ
للهَّ
ُّ
َّ
ُ
ِّ
ون أنْف َُس ُ��ه ْم بَ ِل ا ُي َزكي َم ْن َيشا ُء
اَلَ ْم تَ َر إِلَى ال َ
ذين ُي َزك َ

ون َفتي ً
ال (نساء)49 ،
َو ال ُي ْظلَ ُم َ

آيا به كس��انى كه خويش��تن را پاك
مىش��مارند ننگريس��تهاى؟ [چني��ن
نيس��ت ]،بلك��ه خداس��ت كه ه��ر كه را
نخ
بخواه��د پ��اك مىگرداند ،و ب��ه قدر ِ
روى هس��ته خرماي��ى س��تم نمىبينند
(فوالدوند).
زمان��ي ... :و كمترين س��تمي برآنان
نرود.

فتي��ل ،رش��ـته باريكي اس��ت كه در
شكاف هسته خرما قرار دارد .فوالدوند فتيل را عين ًا برگردانده
و زمان��ي ،اصطالح��ي ترجم��ه كرده اس��ت .اش��كال ترجمه
اصطالحي اينجاس��ت كه مشخص نميدارد اين اصطالح به
ج��اي چه واژه و /يا عبارتي به كار رفته اس��ت .اين امر آنگاه
دوچندان غامض ميش��ود كه در ق��رآن عباراتي ديگر به كار
رفته كه همين معنا را دارند مانند «نقير» و «قطمير» در آيات
زير ک��ه در اصل قرآني بيش و ك��م مترادفند .با اين اوصاف،
پرسش اينجاست كه اين عبارات چه فرقي با هم دارند و اگر
يكس��انند (كه نيستند) چرا قرآن از يك واژه يا عبارت يكسان
استفاده نكرده است؟ گفتني است مترجمان انگليسي مانند بِل
( ،)1973:76پيكتال( )1969:99و آربري ( )1980:108عبارات
را عين ًا در زبان انگليس��ي بازآفريني كردهاند و ديگر مترجمان
مانند محمد اس��د ( )1980:114و عل��ي ( ،)1983اصطالحي
ترجمه كردهاند (اس��د« :به اندازه سر مويي» و علي« :به اندازه
ذرهاي»).

)53

نمونه دوم
ً
ْ
ْ
َ
َّاس نَقيراً (نساء،
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أَ ْم لَ ُه ْم ن ٌ َ ُ

آي��ا آنان نصيبى از حكومت دارند؟ [اگر هم داش��تند]،
بهق��در نقطه پش��ت هس��ته خرماي��ى [چيزى] ب��ه مردم
نمىدادند( .فوالدوند).
زمان��ي :مگر آنان را بهرهاي از حكومت اس��ت؟! {البته
كه بهرهاي نيست}كه در اينصورت كمترين حقي به مردم
نميدادند!

در اينج��ا نيز معادل ها عبارتند از :فوالدوند (بهقدر نقطه
پشت هسته خرمايى)؛ زماني (كمترين حق)؛ بل (خال  /نقطه /
لک  /ذره)؛ پيكتال (به اندازه خالي بر روي هسته خرما)؛ آربري
(به اندازه هس��ته خرمايي)؛ اسد (به اندازه گودي هسته خرما)
و علي (به اندازه پش��يزي) .از ميان مترجمان ،زماني و اس��د،
اصطالحي و س��ايرين عين عبارت قرآن��ي را ترجمه كردهاند.
اينج��ا نيز ترجمة اصطالحي ،اص��ل قرآني واژه و ظرافتهاي
آن را نشان نميدهد.

نمونه سوم :قطمير:
َّهار فِي اللَّ ْي ِل َو َس َّ
��خ َر
ن
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ِ��ج
ل
و
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و
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��م ا َربُّك ْم
س َو الق ََم َر كل َي ْجري لأِ َج ٍل ُم َس�� ًّمى ذل ِك ُ
الشَّ �� ْم َ
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َْ
(فاطر))13 ،

ش��ب را به روز درمىآورد و روز را به شب درمىآورد ،و
آفتاب و ماه را تس��خير كرده اس��ت [كه] هر يك تا هنگامى
مع ّين روانند اين اس��ت خدا پروردگار شما فرمانروايى از آ ِن
اوس��ت .و كس��انى را كه بجز او مىخوانيد ،مالك پوس��ت
هسته خرمايى [هم] نيستند( .فوالدوند).
زماني ...:حتي كمترين چيزي را مالك نيستيد.

س��اير ترجمهها :پيكتال (خال س��فيد روي هسته خرما)؛
آربري (پوس��ته هسته خرما)؛ اسد (پوس��ته هسته خرما)؛ علي
(کمترين قدرتي ندارند).
در اينج��ا نيز ،زماني و عل��ي ،اصطالحي ترجمه كردهاند
كه در واقع ،نش��ان ميدهد سايهروشنهاي معنايي واژگان و
عبارات قرآني چندان رعايت نشده است.

نمونه چهارم:
الصال َة َو أَنْتُ ْم ُس��كار 
ى
وا
ب
ر
ق
ت
ال
وا
ن
آم
�ن
ي��ا أَيُّ َها الَّذي� َ َ ُ
َ ْ َ ُ َّ
ون َو ال ُجنُب ًا إِالَّ عابِري َس��بيلٍ َحتَّى
َحتَّ��ى تَ ْع َل ُموا ما تَ ُقول ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ُ
جاء أ َح ٌد م ْنك ْم
تَ ْغتَ ِس�� ُلوا َو إ ِْن ُك ْنتُ ْم َم ْرضى أ ْو َعلى َس َف ٍر أ ْو َ
َ
ماء فَتَيَ َّم ُموا َصعيدا ً
ِم َن الْغائ ِ ِط أ ْو َ
ِّساء فَ َل ْم تَ ِج ُدوا ً
الم ْستُ ُم الن َ
َ
ديكم إ َِّن هَّ
كان َع ُف ًّوا َغ ُفورا ً
اللَ َ
َام َس� ُ
َطيِّب ًا ف ْ
�حوا ب ِ ُو ُجو ِه ُك ْم َو أ ْي ُ ْ
()43
اى كس��انى كه ايم��ان آوردهايد ،در حال مس��تى به نماز
نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مىگوييد و [نيز] در حال
جنابت [وارد نماز نشويد] ـ مگر اينكه راهگذر باشيد ـ تا غسل
كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت
آمد يا با زنان آمي��زش كردهايد و آب نيافتهايد ،پس بر خاكى
پاك تي ّمم كنيد ،و صورت و دستهايتان را مسح نماييد ،كه خدا
بخشنده و آمرزنده است)43( .
زماني... :يا با زنان درآميختيد...

پيكتال تحتاللفظي ترجمه كرده است (زماني كه زنان را
لمس كرديد)؛ اسد ترجمه دقيقتري آورده كه معناي قاموسي
و اصطالح��ي را در خ��ود دارد (have
:cohabited with women
زماني كه با زنان مباشرت كرديد).
مترجمان مختلف آيه  26سوره كهف
را به طرق گوناگون ترجمه كردهاند:
��م بِم��ا لَبِ ُثوا لَ�� ُه غ َْي ُب
ِ
ق��ل اللهَّ ُ أَ ْعلَ ُ
لأْ
َ
ض أَبْصِ ْر ب ِ ِه َو أَ ْس��م ِْع ما
ر
ا
و
��ماوات
الس
ِ
َ ْ ِ
َّ
��م م ِْن ُدون ِ ِه م ِْن َول ٍِّي َو ال ُيشْ �� ِر ُك في
لَ ُه ْ
ُح ْك ِم ِه أَ َحداً.
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بگ��و« :خدا ب��ه آنچه درن��گ كردند داناتر اس��ت .نهان
آسمانها و زمين به او اختصاص دارد .وه! چه بينا و شنواست.
ب��راى آنان ياورى جز او نيس��ت و هيچ كس را در فرمانروايى
خود شريك نمىگيرد».

زماني :وه! چه بينا و شنواست.
پالمر« :او بینا و شنواست»؛
سيل« :تو را به دیدن و شنیدن وامیدارد»؛
رادول« :به او نگاه کن و تنها به او گوش فراده»؛
پیکت��ال« :او بین��ا ب��ه همه چیز و ش��نوا ب��ه همه چیز
است».

ظاهراً ترجم��ه فوالدوند ،زماني و پيكت��ال ،نزديكترين
ترجم��ه به مفهوم آيه اس��ت .س��يل و رادول ،در ترجمه دچار
كژتابي شدهاند.

نمونه پنجم:
يوم التغابن :در آيه نهم سوره تغابن آمده است:
َي�� ْو َم َي ْج َم ُع ُك ْم ل َِي ْو ِم الْ َج ْم ِع ذل َِك َي�� ْو ُم التَّغابُ ِن َو َم ْن ُي ْؤم ِْن
بِاللهَّ ِ َو َي ْع َم ْل صال ِح ًا ُي َكف ِّْر َع ْن ُه َس ِّيئاتِ ِه َو ُي ْد ِخلْ ُه َجنَّاتٍ تَ ْجري م ِْن
ظيم ()9
تَ ْحتِ َها الأْ َ نْها ُر خال َ
ِدين فيها أَبَداً ذل َِك الْ َف ْو ُز الْ َع ُ
روزى ك��ه ش��ما را براى روز گ��ردآورى ،گ��رد مىآورد،
آن [روز] ،روز حس��رت [خ��وردن] اس��ت ،و ه��ر كس به خدا
ايم��ان آورده ،و كار شايس��تهاى كرده باش��د ،بديهايش را
از او بس��ترد ،و او را در بهش��تهايى كه از زير [درختان] آن
جويبارها روان است درآورد .در آنجا بمانند .اين است همان
كاميابى بزرگ (فوالدوند).
زماني ... :آن {روز} روز زيان كردن است.

پالمر «...ذلک یوم التغابن »...را به «روز فریبکاری» ترجمه
كرده و توضيح ميدهد نيكان و بدان بر جايگاه يكديگر غبطه
نص صريح قرآن برميآيد،
ميخورن��د [!] .اما همانگونه كه از ّ
نيكان و بدان نه به جايگاه يكديگر غبطه ميخورند و نه نيكان
در روز قيامت نااميد ميش��وند .در واقع ،واژه عربی «التغابن»
به معنای «فریبکاری» نیس��ت .بلک��ه به معناي یکدیگر را به
حسابرسی فراخواندن و دنبال كردن است.
نمونه ششم:
« َفال ُأ ْقسِ ُم ب ِ َموا ِق ِع الن ُُّجو ِم» واقعه75 /

ن��ه [چنين اس��ت ك��ه مىپنداريد]،
س��وگند به جايگاههاى [ويژه و فواصل
مع ّين] ستارگان( .فوالدوند).
زمان��ي :س��وگند ميخ��ورم ب��ه
منزلگاههاي ستارگان.

س��يل اين آي��ه را ب��ه «وانگهي ،من
قسم میخورم به جایگاه ستارگان» ترجمه
كرده اس��ت .حال آنك��ه ،کلمه «فال» به
معنای «وانگهي» نیس��ت بلکه به معنای
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«انج��ام نميده��م» ()so I do not
است« .مواقع النجوم» نه به جایگاه دقیق
س��تارگان بلکه به مسیر س��تارگان و /یا
به مكان فروافتادن س��تارگان اش��اره مي
كن��د .كريم زماني ني��ز آن را منزلگاهها و
مدارات و خط سير س��تارگان آورده است
كه درست است.
نمونه هفتم:
َ
َ
آيات  35-34سورة قيامت :أَ ْولى لَ َ
ك َفأ ْولى ( )34ث َُّم أ ْولى
لَ َ
ك َف َأ ْولى ()35

واى ب��ر تو! پس واى [بر ت��و!] ( )34باز هم واى بر تو!
واى بر تو! (فوالدوند).
زمان��ي :واي ب��ر تو! پس واي بر تو! ب��از هم واي بر تو!
سپس واي بر تو!

خليفه ( )1983مينويس��د آربري اين آيات را «نزدیکتر
ب��ه تو و حتی نزدیکت��ر به زمان و نزدیکتر به تو و همچنان
نزدیک» ترجمه كرده و ادامه ميدهد« :س��عي شده است اين
دو آيه غيرمرتبط با هم را با آنچه در پيش و پس آنها آمده؛
مرتبط س��ازم» .آربري فراموش كرده كه آيات پيش از اين دو
آيه ش��رايط گنهكاران و ناباوران را توصيف كرده و به خواننده
يادآوري ميكنند كه به ياد قيامت باشد و آيات بعدي نيز تأكيد
ميكنند كه وقوع قيامت حتمي است.
س��اير مترجمان فارسي و انگليس��ي عبارات «پس سزاور
اس��ت» و /يا «شايس��تهتر اس��ت» و /يا «نزديك به تو پس
نزدي��ك به تو» ترجمه ك��رده اند.ترجمة زمان��ي ،فوالدوند و
ترجمههايي مشابه ،به معناي قرآني نزديكترند.
نمونه هشتم :بسم اهلل الرحمن الرحيم
عمده مترجمان اين عبارت را به «به نام خداوند بخش��نده
مهربان» ترجم��ه كردهاند .براي نمونه ،آيتي ،ارفع ،اش��رفي،
الهي قمش��هاي ،برزي ،بروجردي ،پورجوادي ،تشكري ،حلبي،
سراج ،شعراني ،فارسي و مجتبوي .فوالدوند به «به نام خداوند
رحمتگ��ر مهرب��ان» و مكارم ب��ه «به نام خداوند بخش��نده
بخش��ايگر» ترجمه کردهاند .كريم زماني ب��ه «به نام خداوند
مهرگس��تر مهربان» ترجمه كرده است .تركيب «مهرگستر»،
عام ب��ودن رحمت الهي مس��تتر در «الرحم��ن» را به زيبايي
نش��ان ميدهد .در عين اينكه همريش��ه بودن واژة «مهر» در
«مهرگس��تر» و «مهرب��ان» به نوعي همانند همريش��ه بودن
«ر َح َم» در «الرحمن» و «الرحيم» است.
َ
نمونه نهم :آيه  7سوره حمد
عم��ده مترجمان ،صاحبنعمت��ان را در بخش اول از آنان

غضب ش��ده جدا كردهاند .جز فوالدوند و
زماني.

فوالدون��د :راه آنهاي��ى ك��ه
برخوردارش��ان كردهاى ،همان��ان كه نه
درخور خشماند و نه گمگشتگان)7( .
زمان��ي :راه كس��اني كه نعمتش��ان
دادي ،همانان كه نه غضب ش��دگاناند و
نه گمراهان

در اي��ن دو ترجم��ه ،همان��ان كه نه
غض��ب ش��دهاند و نهگمراهاند ،به صاحب
نعمتان در بخش اول آيهبر مي گردد.

نمونه دهم :معناي «فرعون ذوا َالوتاد»
نام فرعون ( )Firownچندين بار در قرآن آمده اما تنها
در دو آيه با صفت «ذواالوتاد» همراه ش��ده اس��ت .ذوا َالوتاد
(سوره ص .آية  12و سوره فجر آيه :)10
ُوح َو عا ٌد َو ف ِْر َع ْو ُن ُذو الأْ َ ْوتا ِد ()12
َك َّذبَ ْت َق ْبلَ ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعو ِن صاحب [عمارت
و] خرگاهها تكذيب كردند( .فوالدوند)
زماني .... :و فرعون مقتدر...

َو ف ِْر َع�� ْو َن ذِي الأْ َ ْوتا ِد ( )10و با فرعون ،صاحب خرگاهها
[و بناهاى بلند]؟ (فوالدوند)
زماني :و فرعون مقتدر

زمان��ي ذيل آيه توضيح داده ك��ه ذواالوتاد صفت فرعون
اس��ت و لفظ�� ًا به معناي «دارنده ميخها» اس��ت و بعد به نقل
از مفس��ران گفته كه اين عبارت كنايه است از اقتدار فرعون؛
فرعون صاحب لش��كر و كنايه از اهرام مصر .اما زماني شخص ًا
اصطالحي ترجمه كرده است.
مترجم��ان برابرهاي مختلف زير ب��راي اين صفت ارائه
كردهاند :س��يل« :فرع��ون مخترع چوب��ه دار»؛ رادول و داود:
«فرع��ون صالبهكش»؛ محمد علي« :فرعون س��رور س��پاه
يهود»؛ بل« :فرعون چوبههاي دار»؛ آربري« :فرعون و سرور
ميخه��اي چ��ادر» .ترجمه آلماني و فرانس��وي اين عبارت نيز
برابرهايي از اين دست ارايه كردهاند .خليفه (همان) بر اين باور
است واژه «اَوتاد» تنها سه بار در قرآن آمده است:
دو بار كه پيشتر بدانها اشاره كرديم و يك بار در سوره
نباء آيه  7كه در برابر كوهها آمده است .با استناد به اين سوره،
اين عبارت را بايد اينگون��ه ترجمه كرد« :فرعون كوهها» .با
اين حال ،تنها كوههايي كه اعراب باديهنش��ين ميتوانستند در
مصر مش��اهده كنند ،اهرامي بودند كه از مس��افت دور همانند
ميخهاي چادر (اوتاد) به نظر ميرس��يدند .بنابراين ،پيش��نهاد
ميكن��م كه عبارت «فرعون ذوا َالوتاد» به اين صورت ترجمه
شود« :فرعون اهرام» كه بر طبق نص قرآن ،مناسبترين و با
معناترين ترجمه محسوب ميشود.

نمون��ه يازدهم :معن��ای «ولدان مخل��دون» در آية 17
سوره واقعه

َي ُط ُ
ون ()17
وف َعلَ ْي ِه ْم ِولْ ٌ
دان ُمخَ لَّ ُد َ
بر گِردش��ان پس��رانى ج��اودان [به خدم��ت] مىگردند،
(فوالدوند)
زماني :پسراني هميشه جوان

مترجمان این واژگان را به ترتيب زير ترجمه کردهاند:

محمدعلی :جوانانی که با گذر عمر پیر نمیشوند.
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 معادلهایی مشابه ارائه
دادهاند.

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

الف) ترجمه استعارهها و تشبيهات
تشبيه مانند كردن دو چيز به يكديگر است كه ظاهراً هيچ
شباهتي ميان آندو به ديده نميآيد .استعاره در اصل به معني
عاريت خواس��تن و به عاريت گرفتن است و در صناعات ادبي
استعمال لفظي در غيرمعناي اصلي آن است .نیومارک (١٩٨٨
ب) هرگونه بیان تمثیلی را اس��تعاره ميداند .استعارهها ممکن
است بهصورت تكواژهاي یا چند واژهای (یک اصطالح ،یک
جمله ،یک ضربالمثل ،حکایت و )...باشند .از جمله مهمترين
كاركردهاي ادبي و بالغي تصاوير تشبيهي و استعاري عبارتند
از :ملموس و عيني جلوه دادن آنچه نامحسوس به نظر ميآيد؛
آشناييزدايي از آنچه در كاركرد متعارف زبان روزمره به امري
آش��نا بدل ش��ده اس��ت؛ برانگيختن حس عاطفي و قوه خيال
مخاطب و غيره .در مجموع ،تصاوير بالغي هم زبان را زينت
ميبخشند و هم اينكه عاطفه و احساس گوينده را انتقال داده
و در مخاط��ب نيز همين عواطف را برميانگيزند .از اين حيث،
در بحث ترجمه ،همين انتقال و برانگيختن
احساس است كه مسئلهآفرين ميشود .در
واقع ،ممكن اس��ت مترجم بتواند حتي با
جايگزين ك��ردن تصويري بهتر در زبان
مقصد ،جنبه زينتي و آرايش��ي تصاوير را
حتي زيباتر جلوه دهد ،اما همه بحث اين
است كه آيا احس��اس و عواطف نويسنده
نيز ب��ه همين ميزان و /يا ميزان مش��ابه
انتق��ال مييابد و /يا نميياب��د .به عقیده
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الرس��ون ( )٢٥٠ :١٩٨٤چنانچه اس��تعارهها ب��ه زبان دیگری
منتقل ش��وند ،دیگ��ر قاب��ل درک نخواهند بود؛ اين س��خت
ترجمهپذيري به چند دليل است :ممکن است تصور استعاره در
زبان مبدأ ناآشنا باشد؛ ممکن است وجه تشابه در فرهنگهای
مختلف به ش��کلی متفاوت برداشت ش��ود؛ و ممکن است در
زب��ان مقصد اص ً
ال چنین مقایس��های از نوع زبان مبدأ صورت
نگیرد .همچنين نيومارك هفت ش��يوه براي ترجمه اس��تعاره
پيش��نهاد ميكند :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.
اكنون ،ترجمه چند تش��بيه و اس��تعاره را در ترجمه كريم
زماني بررسي ميكنيم:
نمونه اول :مرسالت34-33 :
إِنَّها تَ ْرمي ب ِشَ َر ٍر َكالْق َْص ِر (َ )32ك َأنَّ ُه ِجمالَ ٌت ُصف ٌْر ()33

[دوزخ] چون كاخى [بلند] شراره مىافكند )32( ،گويى
شترانى زرد رنگند (فوالدوند).
زماني :همان��ا {دوزخ} جرقههايي بي��رون ميافكند به
بزرگي يك كاخ! كه گويي ش��تراني زرد فاماند {كه از هر سو
جستن ميكنند}.

محمد اس��د معادل رشتههاي آتشين(  )fiery ropesرا
ميآورد.
در اينجا ،فوالدوند و زماني عين تشبيه را بازآفريني كرده
اند اما محمد اسد استعاره را به معناي آن برگردانده است.
نمونه دوم :سوره اسراء آیة :29
ك َو ال تَ ْب ُس� ْ
�ل يَ َد َك َم ْغ ُلول َ ًة إِلى ُعنُ ِق َ
َو ال تَ ْج َع� ْ
�طها ُك َّل
ً
ً
الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُع َد َم ُلوما َم ْح ُسورا ()29

و دس��تت را ب��ه گردن��ت زنجي��ر مك��ن و بس��يار [هم]
گشادهدس��تى منما تا مالمتش��ده و حس��رتزده بر جاى
مانى (فوالدوند).
زماني :و دست خويش را به گردنت مبند {يعني بخل و
تنگ چش��مي مكن} و بيش از اندازه نيز آن را مگشا {يعني
بذل و بخش��ش خارج از قاعده هم نكن}
مبادا نكوهيده و حسرتزده نشيني.

فوالدون��د عين اس��تعاره را بازآفريني
كرده؛ زماني اس��تعاره را با افزودن توضيح
برگردانده است.
ساير ترجمههاي انگليسي:

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

امکان باز نگه دارید تا حدی که س��زاوار
سرزنش یا تهی و پوچ شوید.
پیکتال :و اجازه ندهید که دس��تتان
به گردنتان زنجیر ش��ود و نه آنرا کامالً
باز کنید ،در غیر این صورت کامالً تهی و
سزاوار سرزنش خواهید بود.
ش��اکر :نه دس��تان خود را به گردن
خ��ود زنجیر مکنید و ن��ه آنرا دراز کنید
ت��ا آخری��ن ح��د و ان��دازهاش ک��ه در یر
اینصورت سرزنش شده و تهی خواهید

در ترجمههاي انگليس��ي ،عين اس��تعاره ترجمه شده ،اما
چنانكه پيداست -دست كم براي خوانندگان انگليسي زبان-
تا حدودي نامفهوم و مبهم است.
نمونه سوم :آيه  43سوره معارج:
َ
��م إِلى ن ُُص ٍب
َي�� ْو َم َيخْ ُر ُج َ
��ون م َِن الأْ َ ْجداثِ سِ ��راع ًا َكأن َُّه ْ
ون (« :.)43روزي كه [انسان] از گورها(ي خود) شتابان
ُيوف ُِض َ
برآيند ،گويي كه آنان به سوي پرچمهاي افراشته ميدوند».

زماني :همان روزي كه از گوران ش��تابان بيرون آيند كه
گويي به سوي بتان خود ميشتابند.

چند ترجمه ديگر:

[ترجم��ه فوالدوند ....:گويي به س��وي (قربانگاه) بتان
ميشتابند.
ترجم��ه ش��عراني ....:گوي��ي ايش��ان ب��ه س��وي بتان
ميشتابند.
مكارم .... :گويي به سوي بتها ميدوند.
اشرفي تبريزي .... :گويا كه ايشان به سوي َع َلمي برپا
شده ميشتابند.
آيتي ... :چنان كه گويي نزد بتان ميشتابند.
كاظم پورجوادي .. :چنان كه گويي به سوي بتهايشان
ميشتابند.
مجتبوي .... :گويي به س��وي نشانهاي (كه برپا شده)
ميشتابند.
فاري ....:پنداري بطرف بتهاي سنگي ميدوند.
الهيقمش��هاي ... :و به س��وي بتها و نتيجه پرسش
غير خدا ميشتابند.
مح��دث دهل��وي ... :گوي��ا ايش��ان به س��وي نش��انه
ميدوند.

عمده مترجم��ان و از جمله زماني ،ترجم��ه كردهاند« :به
س��وي بتان ميشتابند» كه در واقع ،اس��تعاره را به معناي آن
برگرداندهاند .فوالدوند ،به «سوي پرچمهاي افراشته» ،ترجمه
كرده كه برگردان به معناي اس��تعاره اس��ت ،هرچند او معنايي
دگرگونه براي استعاره اختيار كرده است .مجتبوي و دهلوي به
«به سوي نشانه» ترجمه كردهاند كه تحتاللفظي است.

نمونه چهارم :آيات  50-1سوره
مدثر:
َ
ِ
�ر ُم ْس��تَ ْنف َر ٌة ( )50ف ََّر ْت
َكأن َّ ُه ْم ُح ُم� ٌ
�و َر ٍة ( )51ميفرمايد غيرمؤمنين
ِم ْن قَ ْس� َ
از پي��ام اله��ي خجل��ت زدهان��د« :گويي
گورخراني رميدهاند كه از (مقابل) ش��يري
فرار كرد هاند» (فوالدوند)

زمان��ي :گوي��ي گرخران��ي رمندهاند
كه از ش��ير {يا تيراندازان و شكارچيان}
گريختهاند.
خرمش��اهي :گوي��ي درازگوش��اني را مانند كه از ش��ير
گريخته باشند.
ش��عراني :گويا ايش��انند خره��اي رمنده ك��ه گريخته
باشند از شير.
آيتي :مانند گورخران رميده كه از شير ميگريزند.

عم��ده مترجم��ان و ازجمل��ه زمان��ي ،عي��ن اس��تعاره را
برگرداندهان��د ،ه��ر چند زماني در كروش��ه عالوه بر ش��ير به
تيراندازان و ش��كارچيان هم اش��اره كرده ك��ه نوعي تصريح
معنايي است.
نمونه پنجم :آيه  39سوره يس:
ْ
َديم.
َو الْق ََم َر َقد َّْرنا ُه َمنا ِز َل َحتَّى عا َد َكالْ ُع ْر ُج ِ
ون الق ِ

و براي ماه منزلهايي معين كردهايم ،تا چون ش��اخك
خشك خوشه خرما برگردد (فوالدوند)
زمان��ي ... :ت��ا همچون ش��اخه خرمابن��ي ديرينه {به
صورت هالل} درآيد.

ماه درخشان كه به فرمان الهي در حركت است .از مراحل
متع��دد ميگذرد و پس از بدل ش��دن به ق��رص كامل دوباره
كوچك ميشود .مثل شاخك خش��ك خوشه خرما .زماني در
عين حفظ استعاره ،معناي آن را توضيح داده است.

نمونه ششم :آيه  171سوره اعراف:
َو إِ ْذ نَتَ ْقنَ��ا ال ْ َجبَ َل ف َْوقَ ُه ْم َك َأن َّ ُه ُظلَّ ٌة َو َظ ُّنوا أَن َّ ُه واقِ ٌع بِه ِْم
ون ()171
ُخذُ وا ما آتَ ْينا ُك ْم ب ِ ُق َّو ٍة َو ا ْذ ُك ُروا ما في ِه ل َ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق َ

و (ي��اد ك��ن) هنگامي را ك��ه كوه(طور) را بر فرازش��ان
سايبانآس��ا ،برافراش��تيم ،و چنان پنداش��تند كه (كوه) بر
سرشان فرو خواهد افتاد».
زماني ... :و همچون سايبان باالي سرشان نگه داشتيم
و پنداشتند كه آن {كوه} بر سرشان افتادني است.

هر دو مترجم عين اس��تعاره را ترجمه كردهاند كه البته در
زبان فارسي مفهوم است.
در بررس��ي نمونههاي ديگر مش��خص ش��د کریم زماني
عمده اس��تعارات و تش��بيهات را عين ًا برگردان��ده ،اما در داخل
كروشه معناي آنها را براي خوانندگان توضيح داده است.

ترجمه برخي صناي��ع بديعي درترجمه كريم
زماني
صنعت عکس :عکس (واژگون س��اختن) این است که
جزئی از كالم به صورت معكوس در بخش دوم تكرار شود.
نمونه اول :روم:19 /
يخ ِر ُج الْ َح َّى م َِن الْ َم ِّي ِت َو ُْ
ُْ
يخ ِر ُج الْ َم ِّي َت م َِن الْحی.

زن��ده را از مرده بیرون میآورد و م��رده را از زنده بیرون
می آورد.
زماني :زن��ده را از مرده بيرون ميآورد و مرده را از زنده
بيرون ميآورد...

در ه��ر دو ترجم��ه و ني��ز ترجمههاي صفارزاده ،ش��اكر،
پيكتال ،يوسف علي و آربري اين شگرد ترجمه شده است.
نمونه دوم :ممتحنه:10 /
ُّ
ون ل َُه َّن».
«لاَ ُه َّن ح ٌِّل ل َُّه ْم َو لاَ ُه ْم َِ
يحل َ

نه آن زنان برایش��ان حاللند و ن��ه آن مردان بر این زنان
حاللند (فوالدوند)
زمان��ي.... :نه اينان براي آنان ح�لال اند و نه آنان براي
اينان حالل.

در ترجمههاي انگليس��ي صفارزاده ،شاكر ،پيكتال ،يوسف
علي و آربري نيز اين صنعت بازآفريني ش��ده است .در بررسي
س��اير نمونههاي صنعت عكس ،لف و نش��ر ،مراعات نظير و
غيره مشخص شد زماني س��عي كرده ضمن وفاداري به متن
اصلي قرآن ،در پرتو دس��تور زبان فارسي ،اين صنايع بديعي را
در ترجمة خود بازآفريني كند.
ترجمه صنعت التفات
التفات از جمله ويژگيهاي س��بكي گفتمان قرآني است.
التفات كه در لغت به معناي برگرداندن و /يا تغيير مسير صورت
به سمتي ديگر است ،در گفتمان قرآني شاخصهاي متعدد دارد.
از آن جمله است :تغيير در عدد؛ در مخاطب؛ در زمان افعال؛ در
حالت دس��توري و كاربرد اسم به جاي ضمير .تغيير در ضماير
اول ،دوم و س��وم ش��خص ،مرسومترين
نوع التفات اس��ت .تغيي��ر در ضماير خود
به ش��ش نوع تقس��يم ميش��ود :تغيير از
ضمير سوم شخص به اول شخص ،تغيير
از اول شخص به س��وم شخص؛ تغيير از
سوم شخص به دوم شخص؛ تغيير از دوم
ش��خص به س��وم ش��خص؛ تغيير از اول
ش��خص به دوم ش��خص و تغيير از دوم
شخص به اول شخص.
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در زير يك نمونه از صنعت التفات را در ترجمه كريم زماني
بررسي ميكنيم كه نمونهاي از التفات از نوع فعل است.
آيه  214سوره بقره:
ْ
َ
ذين
�بتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخ ُلوا ال ْ َجنَّ َة َو ل َ َّم��ا يَأتِ ُك ْم َمثَ ُل ال َّ َ
أ ْم َح ِس� ْ
ْ
�ر ُاء َو ُزل ْ ِزلُوا َحتَّى
�اء َو الضَّ � َّ
َخ َل ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم َم َّس�� ْت ُه ُم الْبَأس� ُ
آمنُوا َم َع ُه َمتى ن َ ْصر هَّ
الر ُس� ُ
يَ ُق َ
الل ِ أَال إ َِّن ن َ ْص َر
�ول َو ال َّ َ
ذين َ
ول َّ
ُ
هَّ
ريب ()214
الل ِ قَ ٌ

آيا پنداش��تيد كه داخل بهشت مىش��ويد و حال آنكه
هنوز مانند آنچه بر [س ِر] پيشينيان شما آمد ،بر [س ِر] شما
نيامده اس��ت؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و]
تكان درآمدند ،تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى
ايمان آورده بودند گفتند« :يارى خدا كى خواهد بود؟» هش
دار ،كه پيروزى خدا نزديك است»( .فوالدوند)
زماني ... :پيامبران و مومنان همراه او ...ميگفتند.

فعل كامل زمان گذش��ته به اقوام پيش��ين اشاره ميكند،
حال آن كه در عبارت «تا جايي كه پيامبر (خدا) و كس��اني كه
به وي ايمان آورده بودند ،گفتند» ()2
«until the prophet and those with him
»say
فعل ( sayگفتن) در اصل ناقص اس��ت (يقول) حال آن
كه انتظار ميرود اين فضل كامل (قال) باش��د .همانگونه كه
پيداس��ت ،فوالدوند ،اين فصل را در معناي كامل قال (گفتند)
ترجمه كردهاس��ت .حال آن كه فعل صيغه جمع غايب اس��ت
(يقول) .زماني به «ميگفتند» ترجمه كرده كه كاملتر اس��ت.
ساير ترجمهها:

خرمشاهي :تا آنجا كه  ...ميگفتند.
ش��عراني :ت��ا آنك��ه ميگف��ت رس��ول و آنانك��ه ايمان
آوردند.
مكارم :و آنچنان ناراحت ش��وند كه پيامبر و افرادي كه
ايمان آورده بودند گفتند.
اش��رفي :ت��ا آنگ��ه ميگف��ت رس��ول و آنان ك��ه ايمان
آوردند.
آيت��ي :تا آنچه كه پيامب��ر و مؤمناني كه ب��ا او بودند،
گفتند.
معتبري :پيامبر و مؤمناني كه با او بودند گفتند.
فارسي ... :ميگفتند.
الهي قمشهاي :تا آنگاه كه رسول و
گروندگان به او از شدت غم و اندوه از خدا
مدد خواسته و عرض كردند.

مس��تنصر مير ( )2006معتقد اس��ت
كاربرد راهبردي فعل ناقص اعصار گذشته
را به زمان حال پيوند ميزند:
اي��ن فرابري فع��ل ميان دس��تورات
پيامبران پيشين و پيروان آنها از يكسو،
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و محم��د(ص) و پيروانش از ديگر س��و،
احس��اس همذاتپن��داري ق��وي ايج��اد
ميكن��د .تأثي��ر ش��بكهاي اي��ن همذات
پن��داري ميان محم��د(ص) و پيروانش ـ
همانها كه اطمين��ان يافتهاند خداوند به
همانگون��ه كه به پيش��ينيان كمك كرد،
بدانها هم كمك خواهد كرد ،احس��اس
همدلي عاطفي برقرار ميكند.
جمعبندي
آنچه گفتيم بررس��ي چند آيه قرآني به همراه ترجمههاي
فارس��ي و انگليس��ي آنها در مقايس��ه با ترجمه كريم زماني
ب��ود كه در پرت��و برخي مؤلفههاي س��طوح زباني و كاركردي
ص��ورت گرفت .اين مؤلفهه��ا عبارتن��د از :ويژگيهاي آوايي
(شامل موس��يقي حروف ،كلمات و جناسها)؛ سطح واژگاني،
عبارات و اصطالحات و س��طح كاربردي شامل بررسي ترجمه
برخي ويژگيهاي بالغي مانند استعاره ،تشبيه ،صنعت عكس
صنعت و التفات .در اين بررس��يها ديديم كه كريم زماني نيز
مانند س��اير مترجمان تالش خود را بهكار بسته كه ترجمهاي
متقن ،مستدل ،وفادار و در عين حال ،روان و خواندني از قرآن
ارائه كند.
در مجموع ،ويژگيهاي اين ترجمه عبارتند از:
 .1ترجمه روش��نگر يا تفس��يري در بطن آيات كه مترجم
با افزودن توضيحات در داخل قالب س��عي كرده با استفاده از
تفاسير ،معناي آيات را روشنتر ارائه نمايد؛
 .2ارائه تفس��يري كوتاه ،ساده ،روان و خواندني مبتني بر
تفاسير مشهور شيعي و سني به زباني امروزين و به دور از زبان
نوشتاري غامض تفاسير؛
 .3ارائه معناي قاموسي واژگان كليدي و تركيبات قرآني؛
 .4همراه كردن تفسير آيات با ابياتي از مثنوي براي آسان
يابتر كردن فهم قرآن؛
 .5اس��تفاده از شيوه تركيبي در ترجمه آيات كه عبارت از
ش��يوه لفظي و معنايي در عين توجه ب��ه بافت خاص گفتمان
قرآني؛
 .6تكرار عب��ارت «و خدا داند» و /يا مش��ابه آن بهمنزله
قيد احتياط و براي آنكه نخواس��ته باش��د حكم قطعي صادر
كرده باشد؛
 .7كاربرد زبان نوشتاري متعارف امروزين متناسب با بافت
و س��ياق آيات كه چونان زبان قرآن ،هم ادبي و شاعرانه است
و ه��م زبان علمي ،حقوق��ي ،قضايي و غيره .در واقع ،به تعبير
استاد خرمشاهي ،بيان مترجم شاعرانه است و نه زبان او.
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