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-1مقدمه 
قرآن کریم ،این کیمیای شگفتانگیز ،که از طریق وحی الهی برای بشریت فرود آمده استت،
از دیرباز جنبههای گوناگون و واقعیات ارزشمند وجوه اعجاز آن ،همتواره متورد بررستی و
توجه قرار گرفته است .در این میان از جمله زیباترین و قابت تممت تترین جنبته اعجتاز آن،
فصاحت و بالغت آن شمرده میشود ،که چنانکه باید و شاید در حوزه ترجمه مورد توجته
قرار نگرفته است .از جمله وجوه مهم عناصر بالغت ،اسلوب تمکید است .ایتن استلوب بته
صور مختلف ،در جهت تمثیر عمیق و بازتابی دقیق در جان شنونده و همچنین تقریتر معنتی
در ذهن و اندیشه مخاطب بهکار میرود .با توجه به اینکته ایتن صتنعت بالغتی در آیتات
قرآنی نمونهای از جلوه جمال کالم وحی شناخته میشود ،و در انتقال مفهوم در کالم نقت
به سزایی ایفا میکند ،لذا در ترجمه نیز باید مورد دقت بسیار قترار گیترد .از ایتنرو در ایتن
پژوه

علمی کوشیده خواهد شد تا ادوات تمکید و برابرسازی ترجمه آن را در ترجمههای

سهگانه معاصر قرآن کریم ،مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
با توجه به جامعه آماری وسیع و گسترده در شیوههای تمکیدی و هتمچنتین بته جهتت
محدودیت فرصت و مجال اندک ،نگارندگان بر آنند که محور کار را پیرامون ادات تمکیتدی
« ِإنَّ» که صرفاً در جمالت اسمیهِ « ،إنما» که گاه در جمالت اسمیه و فعلیه ،و نون تمکید که
مختص فع بوده ،قرار داده؛ تا گونههای مختلف جمالت تحت پوش

این گزین

قرار

گیرند .از اینرو نوشتار حاضر میکوشد به پرس های زیر پاسخ دهد:
 -9گونه های ادات تمکید در کالم الهی ،به چه صورت مطرح گردیده است؟
 -2انعکاس ادوات تمکید در ترجمههای سهگانه فارسی معاصر چگونه است؟
 -3میزان و درصد همسانی و هماهنگی ترجمته ادوات تمکیتد در ترجمتههتای معاصتر
چگونه است؟
مجموعه این پرس ها ،ضرورت کاوش ادات تمکیدی در ترجمتههتای فارستی معاصتر
قرآن را سبب شده است.
941

روش شناسی ترجمه ادوات تأکید در ترجمه های معاصر قرآن کریم  _____________ ...مهدی ناصری و همکاران

از آنجا که رویکرد این بحث و پژوه

در پی روششناسی ترجمه ادوات تمکیتدی

مورد نظر در ترجمه های معاصر قرآن کریم برآمده است لذا نخست بته بیتانی کوتتاه از
ادوات تمکید و تبیین گستره وسیع آن اشاره شده ،سپس با تقسیمبندی شیوههای ترجمه
قرآن یعنی تحتاللفظی؛ وفادار؛ و ترجمههای تفسیری بهطور جداگانته ،پتردازش و تحلیت
روش های آن ها در ترجمه ادوات تمکید مورد بررسی قرارگرفته ،و در فرجام کار ،نتایج
بهصورت جدول مخصوص ،سامان یافته است.
-1-1پیشینهپژوهش 

بر اساس جستجو و بررسیهای انجامگرفته ،تاکنون اثری مستق در قالب کتاب ،مقاله ،و یتا
پایاننامه در زمینه موضوع این مقاله نگاشته نشده است .پژوه هایی کته بتر مبنتای ادوات
تمکید در آیات قرآن انجامگرفتهاند ،تنها ادات تمکیدی را با ذکر نمونهها و شواهدی از آیتات
و بدون تطبیق و مقایسه ترجمههای فارسی معاصر ،مدنظر قرار دادهاند ،که میتوان به مقالته
«صور بالغی اسلوب تمکید در آیات قرآن کریم» از دکتر ستید محمتدباقر حستینی در مجلته
زبان و ادبیات عربی و نیز مقاله «اسلوبهای تمکید در زبان قرآن» نوشته دکتتر مینتا جیگتاره
در فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء اشاره نمود.
در مقاالت مذکور ،بهطور مختصر به برخی از شیوههای تمکید در نمونههای زبانی آیات،
سخن رفته است .بر این اساس ،نوشتار پی

رو با نگرشی نوین ،روش ترجمه ادات تمکیدی

مورد نظر را در ترجمههای معاصر قرآن کریم ،مورد واکاوی و پردازش قرار داده است.

روشهایترجمهدرحوزهترجمهقرآنکریمبهزبانفارسی 
 -2
در زمینه روشهای ترجمه تاکنون نگرشها و دیدگاههای گوناگون و البته بسیار نزدیت
یکدیگر مطرح گردیده است.
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بهطور کلی انواع روشهای ترجمه را در دو دسته لغتوی (لفظتی و معنتایی (مفهتومی
تقسیم میکردند؛ چنانکه حتی امروزه نیز گروهی از زبانشناسان و ترجمه پتردازان بتر ایتن
دو نوع و یا روش ،تمکید میورزند و این نشتاندهنتده اهمیتت محتوری دو روش متذکور
میباشد (قلیزاده. 934 :9333 ،

از تقسیمات دیگر که برای انواع ترجمه ذکر نمودهاند ،تقسیمبندی سهگانه لفظ به لفظ یا
تحتاللفظی؛ محتوایی یا معنایی و آزاد میباشد (همان. 931 :

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی ،یکی از برجستهترین قترآنپژوهتان عصتر حاضتر؛ در
خصوص روشهای ترجمه قرآن کریم ،تقسیم بندی زیر را ارائه کردهاند:
 -9ترجمه کلمه به کلمه (= تحتاللفظی= حرفی ؛
 -2ترجمه جمله به جمله (= هسته به هسته = معنوی = امین ؛
 -3ترجمه آزاد (= تفسیری = خالصه التفاسیر (رضایی اصفهانی. 33 :9333 ،

قاب توجه است که ایشان ،تقسیمبندی فوق را بر اساس گونههای انتقال مطلب از زبتان
مبدأ به زبان مقصد ارائه کرده است .گفتنی است که در ترجمه تحتتاللفظتی ،ستاختارهای
دستوری زبان مبدأ به بی ترین معادلهای آنها در زبان مقصد تغییر داده متیشتود؛ ستپس
هدف اساسی در ترجمه معنایی یا محتوایی یا وفادار که نقطه مقابت ترجمته تحتتاللفظتی
است ،تنها انتقال دادن معنا ،محتوا و پیام متن مبدأ و نیز روان بودن و عامتهفهتم بتودن متتن
مقصد میباشد؛ در نهایت ترجمه تفسیری یا آزاد ترجمهای است غیر وابسته که در انتختاب
معادل ،هیچگونه محدودیت مرتبهای برای آن وجود ندارد (مصطفوینیا. 991 :9313 ،

بر همین اساس و نظر مشهور در تقسیمبندی روشهای ترجمه قرآن کتریم ،نگارنتدگان
نیز ترجمههای قرآن را به سه گونه تحتاللفظی؛ وفادار؛ و تفسیری ،در نظر گرفتهاند.
پی

از پرداختن به بحث اصلی مقاله ،یعنی روششناسی ادوات تمکیتد در ترجمتههتای

معاصر قرآن کریم ،ضروری مینماید که بیانی هر چند مختصر پیرامون ادات تمکیتدی متورد
نظر ارائه گردد.
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جستاریدربابگونههایتأکیدی 

-3
از آنجا که زبان قرآن ،عربی است ،و تمکید در کتالم عترب ،معمتول و رایتج استت ،از
اینرو مؤلفههای تمکید در بافت قرآن نیز کاربردی فراوان دارد ،و از شاخصهتای مهتم
بالغت قرآن به شمار میرود.
پیرامون روشهای تمکیدی بهکار رفته در متون ادبی ،قاب ذکر است کته ستازههتای
تمکید معنوی همراه با واژگانی چون« :ک ؛ اجمع؛ کتال؛ کلتتا؛ نفتس؛ و عتین» صتورت
میگیرد و فایده آن دفع توهم مجاز بودن ،افاده عموم و شمول نسبت به همه افراد ی
مفهوم و نیز نبود سهو و نسیان است و گونه دیگر تمکید لفظی است که همان تکرار لفظ
اول است .پاره ای دیگر از طریق تمکید با قسم ،بتدل ،عطتف ،وصتف ،حتروف جتر و
حروف تمکید ،صورت میپذیرد (ربانی. 9 :9332 ،

دانشمندان فصاحت و بالغت برای تمکید ،انگیتزههتای گونتاگونی را برشتمردهانتد ،کته
مهمترین آنها همان تقریر و تحقیق کالم قبلی است؛ گتویی متتکلم احستاس متیکنتد کته
مخاطب توجه کام به مضمون سخن او ندارد ،بدینرو آن را تکرار متینمایتد .انگیتزه دوم
این است که گاه متکلم میخواهد توهّم شنونده را بزداید (هاشمی. 939 :9491 ،

پی

از پرداختن به موضوع اصلی مقاله ،جستاری مختصر در باب شناسایی شیوهها

و ادات تمکیدی ارائه شده است که در ادامه گفتار ،محور کار قرار میگیرد.
-1-3نونتأکیدثقیلهوخفیفه 

از جمله گونههای تمکیدی در کالم عرب ،استفاده از نون تمکید ثقیله و خفیفه است .در
این زمینه عالمان نحوی اینگونه گفتهاند:
 -9نون تمکید ،چه خفیفه و چه ثقیله ،ویژه فع است و به اسم نمیپیوندد.
 -2برای فع مضارع تنها در صورتی نون تمکید آورده میشود که بر طلب و درخواست
داللت کند (ربانی. 311 :9332 ،
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-2-3تأکیدباحروفزاید 

حروف جرّی که زاید باشند و داللت بر معنایی نکنند ،تمکید جمله را میرسانند .ابتن جنّتی
چنین مینویسد:
«حرف جر زائد در حکم تکرار جمله است ،بنابراین «ما» در إنّما و أنّمتا ،زائتده ،و بتهمنزلته
تکرار جمله هستند و تمکید را میرسانند( ».ابن هشام499 ،9 :9334 :
-3-3تأکیدبااداتتأکید 

ادوات تمکید عبارت ند از :إنّ ،أنّ ،سین ،سوف ،قد ،الم.
در این میان أنّ و إنّ ،از حروف مشبهّه بالفع هستند که اسم خود را نصب و خبتر
خود را رفع میدهند .این دو بر سر جمله اسمیه درآمده و آن را مؤکد میسازند.
شایان توجه است که با توجه به تعدد اشکال تمکید در علم بالغت و دامنه گستترده
ادوات آن ،محور کار را در این مجال مختصر ،به بررسی «إنّ» کته تنهتا بتر ستر جملته
اسمیه و «إِنَّما» که گاه به دنبال جمله اسمیه و گاه جمله فعلیه؛ و نون تمکیتد کته صترفاً
مؤکّد فع میباشند ،قرار میدهیم؛ چرا که این دسته از ادوات تمکیدی در گونههای مختلتف
جمالت ظهور پیدا کرده و انواع آن را تحت پوش

قرار میدهد.

-9پردازشموضوع 
این

با تمکید بر نظرگاه موجود در تقسیمبنتدی ترجمتههتای فارستی قترآن بته سته گونته

تحتاللفظی؛ وفادار؛ و تفسیری ،به بررسی شیوه مترجمان در ترجمه ادوات تمکید میپردازیم.
هایتحتاللفظیقرآنکریم 


ترجمه
-1-9

نی

پیداست که ترجمههای تحت اللفظی ،ترجمه مطابق؛ و یا ترجمه مقید؛ و یا ترجمه

وابسته به متن مبدأ ،شناخته شدهاند؛ بدین سان که مترجم می کوشد تا از متن قرآنی جدا
نشود ،بلکه همواره وابسته و مقید به متن قرآن بوده تا جایی که بر آن است تا هیچ نکته
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نحوی ،صرفی ،معنایی ،لغوی و ...را مورد غفلت قرار ندهد .بیشتر ترجمههتای قترآنکتریم،
بر این شیوه استوار بودهاند و یا به بیانی دیگر بیشتر ترجمههای فارسی قرآن ،متن محور
هستند .ترجمههای تحتاللفظی که در عصر کنونی رایج هستند عبارتند از :ترجمه شتاه
ولی اهلل دهلوی؛ ترجمه ابوالحسن شعرانی؛ ترجمه محمدکاظم معتزی؛ ترجمته محمتود
اشرفی تبریزی؛ ترجمه عباس مصباح زاده.
تقیّد و وابستگی ترجمههای تحت اللفظی به متن مبدأ تا جایی است که ظرایف زبان
مبدأ بی

از زبان مقصد مورد توجه قرار می گیرد .از جمله این ظرایف دستوری توجته

به ادوات تمکید میباشد؛ بدینسان که مترجم در اینگونه از ترجمه تتالش متیکنتد تتا
تم امی تمکیدات زبان نصّ قرآن را به زبان فارسی ترجمه نماید.
شک زیر دستاورد نگارنده از مجموعه آیات قرآنی است که در آن فراوانتی کتاربرد
« ِإنَّ» و گونههای مختلف آن را نشان میدهد:
شکل :1گونههاي إِنَّ و شمارش آن در آیات قرآن کریم

َّ
ِإنک 65

ِإ َّنهن 1

َّ
ِإنکم 36

ِإ َّنهم 83

َّ
ِإنی 138
َّ
ِإنا 199

ِإ َّنها 20

ِإ َّنهما 2
گونه های ِإ َّن و
شمارش آن در
آیات
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شایانذکر است که « ِإنَّ» بدون ضمیر 393 ،بار در آیات قرآن تکرار شده است که این
بسامد اهمیت و ارزش تمکید را در القای معانی و مفاهیم روشن متیستازد .بتا نگرشتی بتر
شک باال فهمیده می شود که از میان  1211آیه (زرقانی 9441 ، 342 :9133 ،آیه بتا ادات
تمکیدی « ِإنَّ» و مشتقات آن بیان شده است .همانگونه که مشاهده میشود از میان ضمایر
متص به « ِإنَّ» نخست ضمایر متکلم ( 333بار سپس غایب ( 211بار و در مرتبه آختر
ضمایر حاضر یا مخاطب ( 919بار بی ترین فراوانی را به خود اختصاص دادهانتد .از
اینرو ،فراوانی باال در تمکید و تقویت معنا در سخنان خداوند متعال نشاندهنتده ایتن نکتته
است که این اسلوب که از محاسن بالغت شمرده میشود در کتالم الهتی جایگتاهی ویتژه
داشته ،که در انتقال مفهوم و تمثیر گفتار نق

به سزایی را ایفا میکنتد .اینت

بته استتخرا

نمونهها و شواهد آیات قرآنی از گونههای تمکیدی متورد نظتر یعنتی «إنَّ ،إنماا ،و نتون
تمکید» ،پرداخته و پس از ذکر ترجمه تحتاللفظی آن ،بررسی و کاوش موارد پیگیری شتده
است.

الف :ترجمه «إنّ»
﴿إنَّاّ َأ َنزلْنَاه ِ
ّفىّلَيلَةِّالْقَ ْد ّرِ﴾ (قدر9 /
ُ

همانا فرستادیم

در شب قدر (معزی ؛ هر آئینه ما فرود آوردیم قرآن را در شتب قتدر

(دهلوی ؛ بهدرستى که ما فرو فرستتادیم
فرستادیم

در شتب قتدر (شتعرانی ؛ ب هدرس تی کته متا

در شب قدر (اشرفی ؛ بدرستى که فرستادیم

جهت سنج

در شب قدر (مصباح زاده .

میان اینگونه از ترجمه با گونههای دیگر ترجمه ،ترجمههای تحتاللفظی

را با برخی از ترجمههای غیر تحتاللفظی مورد مقایسه قرار دادهایم:
ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم( .رهنما ؛ ما آن [قرآن] را در شب قدر نتازل کتردیم.
(مکارم ؛ ما در شب قدرش نازل کردیم( .آیتی ؛ ما [قرآن را] در شب قدر نازل کتردیم.
(فوالدوند ؛ ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم (انصاریان .
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بررسیوپردازش:

همان گونه که مالحظه میگردد ترجمههای تحتاللفظتی ،ادات تمکیتد (إنَّ را بته زبتان
فارسی ترجمه کرده اند ،درحالیکه سایر ترجمهها ،نگرش و توجهی به ترجمه این ادات
تمکید ،نداشتهاند.
ترجمههای تحت اللفظی دهلوی ،شعرانی و ...در موارد ذی نیز( ،إنَّ را به شک یاد
شده ترجمه کردهاند:
بقره آیات1 :؛ 21؛ 21؛ 32؛ 33؛ 41؛ 14؛ 991؛ 921؛ 941؛ آل عمران آیات33 :؛ 42؛
19؛ 11؛ 13؛ 31؛ 33؛ نساء آیات2 :؛ 91؛ 91؛ 33؛ 43؛ 11؛ مائده آیات31 :؛ 41؛ انعتام
آیات923 :؛ 934؛ .941

ب :ترجمه «إنما»

ّاّللِ ِ َ ِ
ِ ِ
ين﴾ (مل 21 /
ّمب ِ ٌّ
ند ه َ
لّإِن َّ َماّالْعل ُْمّع َ
﴿قُ ْ
ير ُّ
ّوّإن َّ َماّأنَاّنَذ ٌ

بگو جز این نیست که علم نزدی

خداست و جز ای ن نیس ت کته متن ترستاننده

آشکارم (دهلوی ؛ بگو جز این نیست که علم نزد خداستت و جز این نیست کته متنم
بیم دهنده آشکار (شعرانی ؛ بگو جز این نیست که علم نتزد ختدا استت و ج ز ای ن
نیست که منم ترساننده آشکار (معزی ؛ بگو جز این نیست که علم نزد خداست و جز
این نیست که من بیم دهندهام آشکارا (مصباح زاده .
ِ
ِ
ِ
ّزادتْ ُه ْمّإيمانا ًَّوّ
﴿إِن َّ َماّال ُْم ْؤمِنُ َ
ّوّإِذاّتُليَ ْ
َتّ ُقلُوبُ ُه ْم َ
ّو ِجل ْ
ّاّلل َ
ّعلَيْهِ ْمّآياتُ ُه َ
ت َ
ونّال َّ َ
ذينّإذاّ ُذك َر ه ُ

ُون﴾ (أنفال2 /
َعلىّّ َربِّهِ ْمّيَتَ َوكَّل َّ

جزین نیست که مؤمنان آنانند که چون یاد کرده شود خدا بترسد دل ایشان و چتون
خوانده شود بر ایشان آیات خدا زیاده سازند آن آیات ایمان ایشتان را و بتر پروردگتار
خوی

توک میکنند (دهلوی ؛ جز این نیست گروندگان آنانند که( ...اشرفی ؛ جز این
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نیست گروندگان آنانند که( ...شعرانی ؛ جز این نیست که مؤمنان آنانند کته( ...معتزی ؛
جز این نیست گروندگان آنانند که( ...مصباح زاده .
بررسیوپردازش:

چنانکه مالحظه میشود ترجمههای تحتاللفظی به حصر موجود در دو آیه مذکور توجته
داشته و « ِإن َما» را با عبارت «جز این نیست» ترجمه کرده اند؛ که این امر نشانگر توجه و
اهتمام الزم این ترجمهها به ترجمه ادوات تمکید است.
نمونههای دیگر را بنگرید در ذی آیتات( :آلعمتران91 :؛ نستاء93 :؛ 939؛ مائتده11 :؛

أنعام911 :؛ توبه23 :؛ 33و ...که مترجمان یاد شده به همان شک برگردان نمودهاند.

ج :ترجمه «نون تاکید»
﴿قالَتّفَذلِكُنّالَّذيّلُمتن َّنيّّفيهِّوّلَقَدّراودتهّعنّنَفْسِهِّفَاستعصم ِ
ّماّآم ُر ُهّ
ل
َّ
ّوّلَئ ْنّل َْمّيَفْ َع ْ
ْ َْ َ َ َ
ْ
ُ
َ ْ َ ُُْ َ ْ
ُ
ِ
رين﴾ (یوسف32 /
ّالصاغ ِ َّ
لَيُ ْس َجنَ َّن َ
ّوّلَيَكُوناًّم َن َّ

گفت این است آنکه مترا بتدو نکتوه
خوددارى کرد و اگر نکند آنچه بفرمایم

مت کردیتد و همانتا کتام از او خواستتم ولت
همانا زندان شتود و هر آین ه بگتردد از زبونتان

(معزی ؛ و هر آینه اگر نکند آنچه فرمایم او را هر آینه محبوس شود البتّه و هر آینه خواهتد
شد از خوار شدگان( .شعرانی ؛ و اگر نه کند آنچه می فرمایم او را البته بزندان کرده شتود و
البته باشد از خوارشدگان (دهلوی ؛ و هر آینه اگر نکند آنچه فرمتایم او را هر آینه محبتوس
شود البته و هر آینه خواهد شد از خوارشدگان (مصباح زاده .
بررسیوپردازش :

با نگرش موارد باال چنین برداشت میشود که مترجمان مذکور یعنی :معزی و شعرانی و...
نون تمکید را در دو فع (ليسجننَّ و (ليكوننَّ با کلماتی همچون( :همانتا ،هتر آینته و
943
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البته به فارسی ترجمه کرده اند ،که این خود بیانگر توجه وافر این مترجمان به بازتتاب
ظرایف بالغی و دستوری در انتقال مفهوم و معنا میباشد.
﴿قَالَّّأراغِبّ َأنتّعنّءالِهت ِ ِ ِ
ّاه ُجر ِ
َئنّل َّ ْمّتَنتَهِ َ َ
نى َّملِيًّا﴾ (مریم41 /
يمّل ِّ
َّل ْر ُج َمن َ
ىّيَإبْ َراه ُ
َ َ ٌ َ َ ْ َ َ
َّكّ َو ْ ْ

گفت آیا رو گردان تو از معبودان من اى ابراهیم اگر باز نه ایست البته سنگسار کنم
ترا و ترک صحبت من کن مدت درازى (دهلوی ؛ هر آینته اگتر بتاز نایستت ه ر آین ه
سنگسارت کنم و دور شو از من مدت مدید (مصباح زاده ؛ هر آینه اگر باز بایست هر آین ه
سنگسار کنم ترا و دورى کن از من مدّت مدید (شعرانی ؛ هر آین ه سنگستارت مت کتنم و
دورى گزین از من روزگارى دراز (یا اندک اندک (معزی .
بررسیوپردازش:

همان گونه که مالحظه می شود ترجمه های باال ،نون تمکید را در آیه پیشین به زبان فارسی
منتق کردهاند که این امر نشاندهنده ریزبینی این نوع ترجمهها میباشد ،اما قاب ذکر استت
که ترجمه دهلوی و معزی گاهی توجهی به ترجمه نون تمکید ندارند .بترای نمونتهَ ﴿ :وّ
بهِاّإِبراه ِ ِ ِ
ّوّيعقُوبّياب ِ
ّوّ َأنمتُمّ
َّو َّ
ينّفَ َ
مم ِّ
متّتَ ُمموتُ َّنّإ ِ ََّ َ
ّالمد َ
ّاص َطفَىّّلَكُ ُ
صى ّ ّ ْ َ ُ
يم ّبَنيه َ َ ْ ُ َ َ َّ
ّاّلل ْ
نيّإ َّن ه َ
ون﴾ (بقره932 /
ُّم ْسل ِ ُم َّ

و وصیت کرد به این کلمه ابراهیم پسران ختود را و یعقتوب نیتز فرزنتدان

را اى

فرزندان من هر آئینه خدا برگزیده است براى شما این دین را پس از این جهان نه روید
مگر مسلمان شده (دهلوی ؛ و وصیت کرد بدان ابراهیم فرزندان ختوی

را و یعقتوب

اى فرزندان من همانا برگزید خدا بتراى شتما دیتن را پتس نمیریتد جتز آنکته باشتید
مسلمانان (معزی ؛ پس نباید که بمیرید البته مگر( ...اشرفی ؛ پس نباید که بمیرید البتّ ه
مگر( ...شعرانی ؛ پس نباید که بمیرید البته مگر( ...مصباح زاده .
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بررسیوپردازش:

ن را به زبان فارسی ترجمه
چنانکه مشاهده می شود دهلوی و معزی نون تمکید در (تَ ُموتُ َّ
نکردهاند ،این در حالی است که سایر ترجمهها ،تمکیتد متذکور را بتا کلمته (البتته در زبتان
فارسی نشان دادهاند .این مترجمان همچنین نون تاکید را در (بقره11 :؛ 944؛  ،911آل عمتران:

39؛  ،931نساء ،991 :مائده ،14 :انعام ،911 :اعراف ،941 :توبه 913 :به همتان شتیوه بته زبتان
فارسی برگردان نمودهاند.
ترجمههایوفادار

-2-9

این نوع از ترجمه ،ترجمهای مقید است امّا نه فقط به متن مبدأ ،بلکه به ستاختارهای زبتانی
زبان مقصد نیز کامالً مقید و وابسته است .در این نوع از ترجمه ،که متیتتوان آن را ترجمته
وفادار و یا ترجمه معادل نیز نامید ،مترجم میکوشد تا عالوه بر برابریابی واژگان زبان مبتدأ
در زبان مقصد ،این واژگان را در قالب دستوری زبان مقصد نیز بریتزد .بتدینستان کته
مترجم چین

و ترتیب واژگان متن قرآن را به هم زده و تالش می کند تا محتوا ،پیام و

همچنین نکات ظریف بالغی و ساختار ی متن مبدأ را به ستاختارهای طبیعتی و معیتار
زبان و متن مقصد بیان کند .در ضمن این نکته روشن میشود که این نتوع ترجمته کته
حدفاص میان ترجمه تحت اللفظی و ترجمه تفسیری است ،مطلوبترین و دقیتقتترین
روش برای ترجمه قرآن بهشمار میآید؛ چراکه این نوع ترجمه در نهایتت دقتت و شتیوایی
صورت میگیرد (ناصری . 913 :9313 ،پیتر نیومارک در مورد شیوه این نوع ترجمه میگوید:
«هدف از ترجمه وفادار آن است که معنتای دقیتق متتن اصتلی در چتارچوب ستاختارهای
دستوری زبان مقصد باز آفریده شود .در این ترجمه ،واژههای فرهنگی تبتدی متیشتوند و
نابهنجاری واژگانی و دستوری (انحتراف از معیارهتای زبتان مقصتد ترجمته را برطترف
میکند .در این روش ترجمه سعی بر وفاداری کام به اهداف و مفهتوم متتن نویستنده
زبان مبدأ است( ».نیومارک13 :9332 ،

از جمله ترجمههای وفادار و یا معادل که در عصر حاضر انجام پذیرفته است عبارتند از:
911
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ترجمه سیدکاظم ارفع؛ ترجمه مسعود انصاری خوشابر؛ ترجمته حستین انصتاریان؛
ترجمه اصغر برزی؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ ترجمه أحمد کاویانپور و ترجمه سیدجالل
الدین مجتبوی.
این

به نمونههایی از ترجمه ادوات تمکید مورد نظر در این نوع از ترجمه (ترجمههتای

وفادار میپردازیم.

الف :ترجمه «إنّ»
ِ ِ
كّيَقْض ِ
يم﴾ (نم 33 /
ّالعل ِ ُّ
ىّبَيْ َّ
نهمّب ِ ُحكْمه َ
﴿إ ِ َّّنّ َرب َّ َ
ّالعزِ ُ
يز َ
ّهو َ
ّّو َ

پروردگتتار تتتو( ...ارفتتع ؛ ب ه ین ین پروردگتتارت( ...بتترزی ؛ پروردگتتارت( ...پاینتتده ؛
پروردگارت( ...انصاری ؛ همانا پروردگار تو( ...کاویانپور ؛ قطعاً پروردگتارت( ...انصتاریان ؛
در حنینت پروردگار تو( ...رضایی ؛ همانا پروردگار تو(...مجتبوی .
بررسیوپردازش:

مالحظه می شود که آیه مذکور با ادات تمکید (إنَّ شروع شده ،و بیشتر مترجمان از جمله
برزی و رضایی و مجتبوی به آن توجه داشتهاند ،و این امر نشان توجه و ریزنگری آنها بتر
ترجمه ادوات تمکید دارد .درحالیکه دیگر مترجمان هم چتون ارفتع ،پاینتده ،توجته ای بته
ترجمه این تمکید نداشتهاند.
﴿إِنَّاّ َأنزلْناه ِ ِ
ْقد ّرِ﴾ (قدر9 /
ّفىّلَيلَةّال ْ
َ َ ُ

ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم( .ارفع ؛ بهراستی ما آن [قترآن] را در شتب قتدر
نازل کردهایم( .برزی ؛ ما [بعض] قرآن را در شب قدر نازل کردهایم( .پاینده ؛ ما قترآن را در
شب قتدر نتازل کتردیم( .انصتاریان ؛ متا قترآن را در شتب (مبتارک قتدر نتازل کتردیم.
(کاویانپور ؛ در حقیقت ما آن (قرآن را در شب قدر (اندازه زن
همانا آن (قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم (مجتبوی .
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بررسیوپردازش:

در ترجمه این آیه ،آقایان مجتبوی ،رضایی ،و برزی توجته الزم در خصتوص ترجمته ادات
تمکید را داشته اند ،اما دیگر مترجمان( ،انَّ را در ترجمه خود بیان نداشتهاند که این امتر
نشان دهنده آن است که مترجمان یادشده ،توجه کام و اهمیت الزم را به ترجمته ادات
(إنَّ ندارند.
سانّلَفيّّ ُخ ْسر﴾ (عصر2 /
﴿إ ِ َّنّاإلِنْ َ

که به راستی انسان در زیانکارى است (برزی ؛ قطعاً [هر] انسان در زیانکارى استت
(رضایی ؛ که هر آینه آدم در زیانکارى است (مجتبوی ؛ که انسان قترین زیتان استت
(پاینده ؛ که این انسان در زیان است (ارفع .
بررسیوپردازش:

با توجه به اینکه آیه یاد شده با ادات تمکید (انّ شتروع شتده ،مشتاهده متیشتود کته اکثتر
ترجمهها با کلماتی همچون (بهراستی ،قطعاً ،هرآینه ؛ آیه مذکور را همراه با تمکید آوردهاند.

ب :ترجمه «إنّما»
ِ
ِ
ِ
ِ
م﴾
كُ ّْ
ّوَّّيَ ْسئَلْكُ ْمّ َأ ْموالَ ّ
وركُ ْم َ
واّوّتَتَّقُواّيُ ْؤتكُ ْمّ ُأ ُج َ
ّوّإ ِ ْنّتُ ْؤمنُ َ
ّله ٌو َ
ب َ
ّو ْ
اّالحيا ُةّالدنْياّلَع ٌ
﴿إن َّ َم َ
(محمد31 /

زندگ دنیا فنط بازیچه و هوسران است و( ...ارفع ؛ جز این نیس ت ک ه زنتدگ
دنیا بازیچه و سرگرم است( ...برزی ؛ زندگ پست (دنیا فنط بازى و سرگرم است
و( ...رضایی ؛ همانا زندگان این جهان بازیچه و سرگرم است ،و( ...مجتبوی .
بررسیوپردازش:

چنانکه مالحظه میگردد ترجمه های وفادار ،هر ی
تمکیدی (انما را در ترجمه خود نمایان سازند.
912
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ّاّللِ َ ِ َ
بين﴾ (مل 21 /
ذير ُّم ٌّ
لّإِن َّ َماّالْعِل ُْمّعِنْ َد ه
﴿قُ ْ
ّوّإنَّماّأنَاّنَ ٌ

بگو :علم آن فقط نزد خداست و من تنها بیمرسان آشکارى هستم( .ارفع ؛
بگو :همانا دان

[آن] نزد خداست و من بیمکنندهاى آشکارم و بس( .مجتبوی ؛

بگو :علم [آن] تنها نزد خداست .و جز این نیست که من هشداردهندهای آشکار هستتم.
(انصاری ؛
دان

و آگاه [این حقیقتت] فقتط نتزد خداستت و متن تنهتا بتیمدهنتدهاى آشتکارم

(انصاریان .
بررسیوپردازش:

همانگونه که گفته شد تمام ترجمههای وفادار کوشیدهاند تا کلمه (إنماا را بتا بتهکتارگیری
واژگان تمکیدی مانند( :فقط ،همانا ،و جز این نیست به زبان فارسی برگردان نمایند.

ج :ترجمه «نون تأکید»
﴿ثمّّلَننزِع ّ ِ
لّّشِيعةٍّ َأي ُّّهمّ َأ َش ُّدّعلىّالرحم ِ
انّعِتِيًّا﴾ (مریم11 /
ُ َ َ َّ
ْ
نّمنّك ُ َ
َ َ َّ ْ َ

سپس ما از هر گروه  ،آنان را که در برابر خداى رحمتان سترک تتر بتودهانتد جتدا
م کنیم( .ارفع ؛
آنگاه از هر گروه  ...بیرون میکشیم( .انصاریان ؛
آنگاه از هر گروه هر کدامشان را ...جدا کنیم( .پاینده ؛
سپس از هر گروه آن کسان را که ...خار م سازیم( .کاویانپور ؛
سپس از میان هر گروه هر کدامشان را که ...بیرون کشیم( .مجتبوی ؛
آنگاه قطعاً از میان هر فرقهاى ،هر کدامشان که بر [خداوند] رحمان سرک تر بتودهانتد،
جدا م سازیم( .برزی ؛

913

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،2شماره  ،4پاییز و زمستان 4934

سپس از هر گروه  ،هر کدام را که بر (خداى گستردهمهر سرک تتر بتودهانتد ،حتم اً
جدا م کنیم (رضایی .
بررسیوپردازش:

چنانچه مالحظه میگردد تنها ترجمه رضایی و برزی است که نون تمکیتد موجتود در فعت
ن را به فارسی برگردان نموده اند ،این در حالی است که دیگر ترجمتههتای یتاد
َننزع َّ
(ل َ
شده ،این تمکید را در ترجمه خود نشان نداده اند که بیانگر عدم توجته و عنایتت کامت
این ترجمهها به برگردان ادوات تمکید است.
ِ
رين﴾ (بقره943 /
كّفَ َتّتَكُونَ َّنّم ِ َنّال ُْم ْمتَ َّ
﴿ال َْح ُّقّمنّربِّ َ

حق آن است که از جانب پروردگارت رسیده ،از دودالن مباش( .ارفع ؛
[این] حق [تغییرِ قبله] از سوى پروردگار توست بنتابراین از تردیدکننتدگان مبتاش.
(انصاریان ؛
حق از جانب پروردگار تو است پس از ش

کنندگان مباش( .برزی ؛

حق همین است که از جانب پروردگار تو است ،از دو دالن مباش( .پاینده ؛
حق -آنچه درست و راست است -از پروردگتار توستت ،پتس ،از شت

داران مبتاش.

(مجتبوی ؛
[این] حق از طرف پروردگار توست ،پس هرگز از تردیدکنندگان مباش( .رضایی ؛
حق همانست که از جانب پروردگار تو آید .پس هرگ ز از تردیتد کننتدگان مبتاش
(کاویانپور .
بررسیوپردازش:

همانطور که مالحظه میشود ترجمه نتون تمکیتد در فعت (تکتوننّ تنهتا در ترجمتههتای
رضایی و کاویانپور ذکر شده است ،و این امر تمکید بر این مطلتب استت کته ترجمتههتای
وفادار در برخی موارد توجهی به ترجمه نون تمکید ندارند.
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ِ
َّاسّعلىّّحيوةٍ ِ
دن ّهمّ َأحرصّالن ِ
ِ
مرّ َألْم َ ّ
َ َ َ َ َ
ينّ َأ ْش َركُواّّْيَ َو ُّدّ َأ َح ُد ْ
ّوّم َنّالَّذ َ
﴿ َوّلَتَج َّ َّ ْ ْ َ َ
همّل َْوّيُ َع َّم ُ
ٍ
ّوّماّهوّبِم َزحزِ ِحهِّم ِ َنّال َْعذَ ِ
ُون﴾ (بقره11 /
ّاّللّبَصِيرّّب ِ َماّيَ ْع َمل َّ
ّّو ه
ابّ َأنّيُ َع َّم َر َ
َسنَة َ َ َ ُ

و به یقین آنان را آزمندترین مردم و [هم آزمندتر] از مشرکان [نسبت] به زندگان [دنیتا]
م یاب  .هری

از آنان دوست دارد که [به او] هزار سال عمر داده شتود .و آنکته عمتر دراز

یابد ،رهاننده او از عذاب [دوزخ] نیست .و خداوند به آنچه م کنند بیناست( .انصاری ؛
و ینیناً آنان را حریصترین مردم به زندگ [دراز مدت] خواه یافت( ...انصاریان ؛
قطعاً آنان [یهودیان] را حریصترین مردم به زندگ  ...خواهی یافت( ...برزی ؛
و حتماً آنها را آزمندترین مردم ...خواهی یافت( ...رضایی ؛
هر آینه آنان -جهودان -را آزمندترین مردم به زندگ [دنیا] خواه یافت( ...مجتبوی ؛
آنان را از مردم دیگر ،حت مشرکان ،به زندگ این جهان حریصتر خواه یافتت و...
(آیتی ؛
یهودیان را از همه مردم حت مشرکان بر زندگ مادى حریصتر م یاب ( ...ارفع ؛
یهودان را ،از همه مردم حت مشرکان ،بر زندگ حریصتر خواه یافت (پاینده .
بررسیوپردازش:

در این آیه نیز مالحظه میگردد که برخی از مترجمان (آیتی ،ارفع ،و پاینده توجهی به نتون
تمکید در فع (لَتَ ِج َدنهمَّ نکردهاند.
بررسی شواهد موجود بیانگر این نکته است که ترجمههای وفادار در ترجمه نون تمکیتد
گاهی آن را به فارسی برگردانده ،و گاهی ترجمه آن را مورد غفلت قترار متیدهنتد و ایتن
نکته مؤکّد این مطلب است که ترجمههای وفادار ،توجه وافتر و کتاملی بته ترجمته ادوات
تمکید نداشتهاند.
مطالب مندر در جدول زیر جهت انسجام و تمرکز مطالب است که در خالل بررستی
آیات پیشین به دست آمده است:
911
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جدول :1روش ترجمه ادات تأکیدي در ترجمههاي وفادار
ترجمههای وفادار

ترجمه إنّ ،إِنَّما،
نونتأکید

ارفع

+

انصاریان ،انصاری و کاویانپور

+

برزی

+

مجتبوی

+

پاینده

+

رضایی

+

توضیحات
غالباً إِنَّ و نون تمکید را ترجمه
نمیکند
گاهی إِنَّ و نونتمکید را ترجمه
نمیکنند
تقریباً تمام ادوات تمکید را ترجمه
میکند
گاهی نونتمکید را ترجمه نمیکند
گاهی إِنَّ و غالباً نون تمکید را ترجمه
نمیکند
تقریباً همه ادوات را ترجمه نموده،
بدینجهت در میان ترجمههای وفادار
دقیقترین ترجمه را از تمکیدات قرآنی
نمایان ساخته است


ترجمههایتفسیری 

-3-9

ترجمههایی که تاکنون متورد بررستی قرارگرفتته ،چته ترجمتههتای تحتتاللفظتی و چته
ترجمههای وفادار ،همگی در شمار ترجمههای متن محور بوده است ،ولتی بایتد گفتت بته
جزء این ترجمهها ،ترجمههای دیگری نیز از قرآن کریم صورت گرفته استت کته از جملته
این ترجمهها ،ترجمه تفسیری و یا ترجمه آزاد میباشتد .ایتن نتوع از ترجمته بتهطتورکلی
ترجمهای متن محور محسوب میگردد .هدف اساسی در این روش ترجمه ،تنها انتقال معنا،
محتوا و پیام متن مبدأ و نیز روان بودن و عامهفهم بودن متن مقصد میباشد (قلی زاده:9333 ،

 . 949نیومارک در تعریف چنین ترجمهای متیگویتد« :در ترجمته آزاد ،موضتوع جتدای از
حالت یا بهعبارتی محتوا بدون قالب متن اصلی ،بازنویسی میشود .معموالً ترجمه آزاد ،بتاز
911
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گفتهای است که طوالنیتر از متن اصلی است و در اصطالح بته آن ترجمته «میتان زبتانی»
گفته میشود و اغلب طوالنی و پر تکلف است و اصتالً ترجمته نیستت( ».نیومتارک:9332 ،

 13بدینسان آنچه در ترجمه تفسیری اهمیت نخستین دارد ،پیام و محتتوای متتن مبتدأ و
پایبندی به ساختارهای زبانی زبان مقصد است .بدینگونه که نخست محتتوا و معتانی و یتا
پیام زبان مبدأ بهطور دقیق از زبان اول برهنه میشود و در ذهن مترجم جای میگیرد ،سپس
این محتوا و یا پیام با دقت به لباس زبان دوم آراسته میشود و هر جمله زبان مبدأ در قالتب
ی

جمله زبان مقصد بیان میگردد .برجستهترین ترجمههای تفسیری که در عصتر حاضتر

انجام پذیرفته است عبارتند از:
ترجمه استاد مهدی الهیقمشهای؛ تفسیر خسروی از علیرضا میترزا خستروانی؛ ترجمته
عبدالمجید صادق نوبری؛ ترجمه مشکینی؛ ترجمه طاهره صفار زاده؛ ترجمه محمتد صتفوی
(بر اساس المیزان .
تقیّد و وابستگی ترجمههای تفسیری به متن مبدأ بسیار کم است تا آنجتایی کته در ایتن
شیوه ترجمه ،بسیاری از حروف و تمکیدها ،فدای پیامرسانی و روانی عبارت میشتود؛ البتته
این به این معنا نیست که ترجمههای تفسیری ادوات تمکید را اصالً ترجمه نمتیکننتد ،بلکته
منظور این است که اینگونه از ترجمهها ،در بسیاری از موارد ،ادوات تمکید را نادیده گرفتته
و تمثیر آن را در ترجمه بیان نمیکنند.
با بررسی چند شاهد مثال از آیات قرآن کریم ،این ادعا بیشتر آشکار خواهد شد.

الف :ترجمه «إنّ»
﴿إِناّ َأ َنزلْنَاه ِ
ّفىّلَيلَةِّالْ َق ْد ّرِ﴾ (قدر9/
ُ

بدرستیکه ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر( ...خسروی ؛ به یقین ما ایتن (قترآن
را در شب قدر فرو فرستادیم( ...مشکینی ؛ (یا محمد در حقیقت ما ابتداى ایتن قترآن
را( ...نوبر ؛ همانا ما قرآن مجید را( ...صفارزاده ؛ ما این قرآن عظیم الشتمن را در شتب
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قدر نازل کردیم( .الهی ؛ ما قرآن را در شب قدر که امور جهان هستی در آن مقتدر متیگتردد
بر تو فرو فرستادیم (صفوی .
بررسیوپردازش:

چنانکه مالحظه میگردد ،آیه با ادات تمکید (إنّ آغاز شده ،و بیشتر مترجمان این تمکید
را با عباراتی از قبی (به یقین ،به درستی که ،و ...به فارسی ترجمه کردهاند ،اما در ایتن
الهی و صفوی ،تمکید (إنّ را در ترجمه خود نشان ندادهاند.
ور﴾ (مائده44 /
ّوّنُ ٌّ
﴿إِنَّاّ َأنْ َزلْنَاّالت َّ ْورا َة
دى َ
ُ
ّفيهاّه ً

به ینین ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هتدایت و نتور بتود( ...مشتکینی ؛ متا
توراة را فرستادیم که در آن هدى( ...خسروی ؛ ما تورات را نتازل کتردهایتم کته در آن
هدایت و نور است( ....نوبری ؛ ما تورات را که در آن هدایت و روشنای (دلها استت
فرستادیم( ...الهی ؛ ما تورات را که در آن هدایت و نور بود[،بر موس ] نازل فرمودیم...
(صفارزاده ؛ ما تورات را که در آن رهنمود و نوری است فرو فرستادیم( ...صفوی .
بررسیوپردازش:

همانگونه که در این نمونه مالحظه میگردد ،آیه مذکور با تمکید (إنّ آغاز شتده استت و از
اینرو الزم است تا مترجمان قرآن کریم ،توجه و دقت کافی به این مطلب داشتته باشتند تتا
تمکید یاد شده را بهدرستی به زبان مقصد منتق نمایند .اما همانطورکه مشهود است از میتان
ترجمههای تفسیری ،تنها ترجمه مشکینی است که به این نکته توجه داشتته ،و عبتارت (بته
یقین را معادلی برای (إنّ قرار داده است .این در حالی است که دیگر مترجمتان ،توجتهای
به ترجمه این ادات نداشتهاند که در واقع بیانگر همان مطلب است که ترجمههای تفستیری،
تقیّد و التزامی به ترجمه ادات تمکید نداشته و گتاهی ایتن ادات را در ترجمته ذکتر کترده و
گاهی آن را ذکر نمیکنند.
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ب :ترجمه «إنما»

ِ
﴿إِنَّماّالتَّوب ُةّعل ه ِ ِ
ونّم ِ ْنّ َق ٍ
اّللّ
وءّب ِ َجهالَةٍّثُ َّمّيَتُوبُ َ
ذينّيَ ْع َمل َ
ريبّ َف ُأولئ َ
كّيَتُ ُ
ُون ُّ
َىّاّللّلل َّ َ
َْ َ
وبّ ه ُ
ّالس َ
َ

ًّحكيماًّ﴾ (نساء93/
َعلَيْهِ ّْ
مّ َو َ
ّعليما َ
ّاّلل َ
ّكان ه ُ

در حقیقت( ،پذیرش توبه که (طبق وعده اله

بر عهده خداوند استت ،بتراى کستان

است که کار زشت را از روى نادان انجام م دهند ،سپس بهزودی (پی

از معاینته متر

توبه م کنند ،آنهایند که خداوند توبهشان را م پذیرد ،و خدا همواره دانتا و حکتیم استت.
(مشکینی ؛ محققا خدا توبه آنهای را م پذیرد که عم ناشایسته را از روى نتادان مرتکتب
شوند و( ...الهی ؛ همانا بر خداست که توبه کستانی را کته از راه جهالتت عمت بتدى بجتا
میآورند( ...خسروی ؛ در حقیقت قبول توبه به خداوند تعال الزم م باشد ،از اشخاص
که( ...نوبری ؛ پذیرش توبه از جانب خداوند بتراى افترادى استت کته( ...صتفارزاده ؛
پذیرش توبه از سوی خدا برای کسانی است که( ...صفوی .
بررسیوپردازش:

همان طور که مالحظه می شود شروع آیه با تمکید (انما آمده است و مترجمان با توجته
به آن ،عباراتی چون (در حقیقت ،محققاً ،و جز این نیست و ...را بهکار بتردهانتد .البتته
گفتنی است که در این میان ،صفارزاده و صفوی این تمکید را ترجمه نکردهاند.
ِ
ِ
ِ
ّزادتْ ُه ْمّإيمانا ًَّوّ
﴿إِن َّ َماّال ُْم ْؤمِنُ َ
ّوّإِذاّتُليَ ْ
َتّقُلُوبُ ُه ْم َ
ّو ِجل ْ
ّاّلل َ
ّعلَيْهِ ْمّآياتُ ُه َ
ت َ
ونّال َّ َ
ذينّإذاّ ُذك َر ه ُ

ُون﴾ (أنفال2/
َعلىّّ َربِّهِ ْمّيَتَ َوكَّل َّ

مؤمنان تنها کسان هستند که چون یاد خدا به میان آید دلهایشان م ترسد ،و چون آیات
او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان م افزاید ،و همواره بتر پروردگارشتان توکّت مت کننتد.
(مشکینی ؛ مؤمنان حقیق آنان هستند که چون ذکترى از ختدا شتود( ...الهتی ؛ همانتا،
مؤمنین اشخاص هستند که چون نام خداوند تعال نزد آنها ذکر شد( ...نوبری ؛ و أمّتا
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مؤمنان فقط کسان هستند( ...خسروی ؛ مؤمنان راستین فقط کسانی هستند کته وقتتی...
(صفوی ؛ [مؤمنان] کسان هستند که چون ذکر خداوند به میان آید( ...صفارزاده .
با نگرش به ترجمههای فوق ،مالحظه میشود که صفارزاده تنها مترجمی بتوده کته
اهتمامی به ترجمه (انّما نداشته است .چنان که دیگر مترجمان با الفاظ مختلفی همچون
(تنها ،حقیقی ،همانا و ، ...تمکید موجود را بیان داشتهاند.

طان ّلِيحزن ّالَّذينّآمنواّوّلَيسّبِضارهِمّشيئاًّإََِّّبِإِذ ِن ه ِ
ّعلَمىّ
﴿إِن َّ َماّالن َّْجوىّ ّم ِ َن َّّ
ْ
ّالشيْ ِ َ ْ ُ َ
ّاّلل َ
ّو َ
ِّ ْ َ ْ
َ َُ َ َْ
هاّللِّفَلْيَتَوك َّ ِ
لّال ُْم ْؤمِنُون﴾ (مجادله91/
َ

جز این نیست نجوا (ی که کافران و منافقان انجام م دهند از جانب شیطان استت تتا
کسان را که ایمان آوردهاند محزون و نگران کنند ،حال آنکته (شتیطان و آن نجواهتا هتیچ
ضررى جز به اذن خدا بر آنها وارد نم سازد ،و مؤمنان باید تنها بر خداوند توکت نماینتد.
(مشکینی ؛ همیشه نجوا و راز گفتن از (نفوس شریره شیطان استت کته مت خواهتد...
(الهی ؛ جز این نیست که نجواى منافقین و یهود (براى آزار متؤمنین و غمتین ستاختن
آنها از وسوسههاى شیطان است( ...خسروی ؛ در حقیقت(نجوا به گناه و معصیت ناش
از وسوسه شیطان و (نفس اماره است( ...نوبری ؛ جز این نیست کته نجتوای منافقتان و
بیماردالن برخاسته از وسوسه های شیطان است( ...صفوی ؛ نجوا کردن از وسوسههاى
شیطان است که م خواهد( ...صفارزاده
بررسیوپردازش:

با توجه به تمکید (إنما که در آیه یاد شده آمده است ،ترجمههای متذکور ،ایتن تمکیتد را بتا
عباراتی همچون (جز این نیست ،همیشه ،و در حقیقت بیان کردهاند ،و تنها صفارزاده است
که این ادات را در ترجمه خود منتق ننموده است .از اینرو بتا بررستی ایتن آیته و آیتات
پیشین میتوان گفت که ترجمه صفارزاده ،توجه کافی و وافری به ترجمه تمکید (إنما ندارد.
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ج :ترجمه «نون تأکید»

ِ
ّاَلمموالِّو ْ َ ِ
﴿وّلَنّبلُونَّكُمّبِشىّءٍّمن ّْ ِ
ّوّنَ ْق ٍ
ّّوّ
مراِ َ
ّاَلن ُفمس َ
ص ِّّم َن ْ َ ْ َ َ
ّوّال ُْجوع ِ َ
ّالخ ْوف َ
َ ِّ َ
َ َْ َ
ّوّالّ َّ َم َ

ين﴾ (بقره911/
ابرِ َّ
ّالص ّ
بَشِّ رِ َّ

و ما قطعاً همه شما را در رنجها و شداید [از قبی ] ترس ،گرسنگ  ،زیتانهتای متال و
جان و کمبود میوهها و آذوقهها م آزماییم و [اى پیامبر] شتکیبایان را از [جانتب آفریتدگار
پروردگارت] بشارت ده( !.صفارزاده .
اى مؤمنین البته من شما را در مقام امتحان به کم از خوف و گرسنگ مبتال مت کتنم...
(نوبری .
و حتما شما را به اندک از تترس و گرستنگ و کاهشت از متالهتا و جتانهتا و
محصوالت( ...مشکینی .
و ما البتّه (براى آزمای

و اختبار شما را به مصیبتهایی از قبی ترس و گرستنگ

و( ...خسروی .
و البته شما را به پارهاى از سخت ها چون ترس و گرسنگی و( ...الهی .
قطعاً ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاه

امتوال و نفتوس و فرزنتدان

میآزماییم( ...صفوی .
چنان که دیده می شود تمامی ترجمهها ،تمکید موجود در فع (لَنَبل َُونكُم را با الفاظی
چون (قطعاً ،البته ،حتما و ...ذکر کردهاند.
ِ
ٍ
ِ
َ
ّوّم ِ َنّالَّذِ َ َ
مرّ َألْم َ ّ
لىّّ َحيَوة َ
صّالن َّاس َ
﴿ َوّلَتَج َدن َّّه ْمّ َأ ْح َر َ
ينّأ ْش َركُواّّْيَ َو ُّدّأ َح ُد ُه ْمّل َْوّيُ َع َّم ُ
ّع َ
ابّ َأنّيعمرّّو ه ّ ِ
ٍ
اّهوّبِم َز ْحزِ ِحهِّم ِ َنّال َْعذَ ِ
ُون﴾ (بقره11/
يرّّب ِ َماّيَ ْع َمل َّ
َسنَة َ
ُ َ َّ َ َ ُ
ّو َّم ُ َ ُ
ّاّللّبَص ُ

و البته آنها را حریصترین مردم به زندگ (طوالن
از کسان که شرک ورزیدند! هر ی

خواه یافت و (بلکه حریصتتر

از آن ها دوست دارد که اى کاش هزار سال عمتر

م کرد و هرگز آن عمر دراز ،دورکننده او از عذاب (جهنم نیست و خداوند بته آنچته
م کنند بیناست( .مشکینی .
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و بحق سوگند (یا محمّد صلّ اللّه علیه و آله تو این یهودان را حریصتر بزندگان
و ...می یابی( ...خسروی .
و بر همه پیداست که یهود به حیات مادى حریصتر از همه خلقاند( ...الهی .
بررسیوپردازش:

چنانچه مالحظه میگردد هر ی

از ترجمههای یاد شتده ،بتا اشتکال و عبتارات مختلتف

تمکیدی ،نون تمکید را در ترجمه خود ذکر کرده اند ،که البته در این میان ترجمه الهی بتا
عبارت (بر همه پیداست به طور ضمنی به بیان این تمکید پرداخته است.
ِ
ين﴾ (بقره943/
تر َّ
كَّّّف َتّتَكُونَ َّنّم ِ َنّال ُْم ْم َّ
﴿ال َْح ُّقّمنّرَّ بِّ َ

کالم آفریدگار پروردگارت حقّ مطلق است پس بههیچوجه از تردیدکنندگان نبتاش
(صفارزاده ؛
...پس هرگز از تردیدکنندگان مباش (مشکینی .
و البتّه تو از جمله ش

کنندگان مباش (خسروی .

 ...پس هیچ شبهه به دل راه مده( .الهی ؛ یا محمد نبوت تو از طرف خداوند تعتال
حق است که تو خود نباید از شکاکین باش (نوبری .
 ...پس مبادا از تردیدکنندگان باشی (صفوی .
بررسیوپردازش:

بررسی آیات فوق نشاندهنده این مطلب است که ترجمههای صفارزاده ،مشتکینی ،الهتی ،و
خسروی ضمن توجه کام و دقیق به ترجمه نتون تمکیتد ،کوشتیدهانتد تتا از عبتارتهتای
تمکیدی گوناگون همچون (بههیچوجه ،هرگز ،البته ،و هیچ که متناسب با ستیاق جملته نیتز
است ،بهره بگیرند .البته این در حالی است که دیگر ترجمههای تفسیری چنین توجتهای بته
ترجمه نون تمکید نداشتهاند.
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مطالب مندر در جدول ذی جهت انسجام و یکپارچگی مطالب است که از خالل
بررسی آیات مزبور در ترجمههای تفسیری به دست آمده است:
جدول :2روش ترجمه ادوات تأکید در ترجمههاي تفسیري
ترجمههای
تفسیری
الهیقمشهای
خسروی

ترجمه

توضیحات

أدوات تأکید
+

صفارزاده

+

صفوی ،نوبری

+

مشکینی

+

گاهی ترجمه إِنَّ را نمیآورند
غالباً إِنَّما و گاهی نونتمکید را ترجمه
نمیکند
گاهی إِنَّ وإنّما را ترجمه نمیکنند
ترجمه ادوات را در مقایسه با ترجمههای
تفسیری ،بیشتر مورد توجه قرار میدهد


نتیجهگیری 

-5
با توجه به شک و جدولهای فوق ،نمودار زیر مبین این مطلب است که ترجمههتای متتن
محور در ترجمه ادات تمکید ،توجه بیشتری را مبذول داشتهاند ،البته در این میان ترجمههتای
تحتاللفظی ،ادوات تاکید را کام تر و دقیقتر از ترجمههای وفادار به زبان فارسی برگتردان
نمودهاند .ترجمههای تفسیری نیز بنا بر اقتضای حال و نوع خاص این نتوع از ترجمته ،کته
غالباً به دور از خصوصیات زبانی متن مقصد صورت میپذیرد ،اینچنین به نظر میرسید که
توجه ای به ترجمه ادوات تمکید نداشته باشند ،اما پس از بررسی و ارزیتابی ترجمته ادوات
تاکید در این ترجمهها ،مشخص گردید که این ترجمهها ،ادوات تمکیدی قرآن بهویتژه (نتون
تاکید را به نحوی شایسته و حتی برخی اوقات ،دقیقتر و مطابقتر از ترجمتههتای وفتادار
قرآن ،به زبان فارسی منتق نمودهاند .نمودار ذیت جهتت مقایسته درصتد رعایتت ترجمته
913

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،2شماره  ،4پاییز و زمستان 4934

ادوات تمکید با تقسیمبندی ترجمههای قرآن و جنبههای گونتاگون ادات تمکیتد ستامان داده
شده است:
نمودار درصد رعایت ترجمه ادوات تأکید در ترجمههاي سهگانه قرآن
100
80
60

ترجمه انّ

40

ترجمه انّما

20

ترجمه نون تاکید

0

ترجمه وفادار…

ترجمه تحت اللفظی

-6منابع 
الف :کتاب
 -9آیتی ،عبدالمحمد ،ترجمه قرآن ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سروش9334( ،ش .

 -2ابنهشام ،جمالالدین عبداهلل بن یوسف العصری االنصاری ،مغنی اللبیتب عتن کتتب االعاریتب
(شارح ابن دمامینی  ،تهران :اسالمیه9334( ،ش .
 -3ارفع ،سیدکاظم ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،تهران :موسسه تحقیقاتی و انتشتاراتی فتیض کاشتانی،
(9339ش .
 -4اشرفی تبریزی ،محمود ،ترجمه قرآن ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات جاویدان9331( ،ش .
 -1افغانی ،احمد سعید بن محمد ،الموجز فی قواعد اللغه العربیه ،بیروت :دارالفکر9424( ،ق .
 -1الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمه قرآن ،چاپ هفتم ،تهران :فرهنگ9331( ،ش .
 -3انصاری خوشابر ،مسعود ،ترجمه قرآن ،تهران :نشر و پژوه

فرزان روز9333( ،ش .

 -3انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،قم :انتشارات اسوه ،چاپ اول9333( ،ش .
 -1برزی ،أصغر ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،تهران :بنیاد قرآن9332( ،ش .
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 -91پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه قرآن ،بیتا.
 -99دعّاس ،أحمدعبید؛ حمیدان ،أحمد محمد؛القاسم ،إسماعی محمود ،إعراب القرآن الکریم ،چاپ
اول ،دمشق :دارالمنیر9421( ،ق .

 -92دهلوی ،شاه ولیاهلل ،فتح الرحمن بترجمة القرآن (تحقیق عبد الغفور عبد الحتق بلتوو و شتیخ
محمدعل  ،چاپ اول ،مدينة :مجمع مل

فهد لطباعةالمصحف الشريف9493( ،ق .

 -93رضاییاصفهانی ،محمدعلی و همکاران ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،قم :موسسته تحقیقتاتی
فرهنگی دار الذکر9333( ،ش .
 -94رهنما ،زینالعابدین ،ترجمه و تفسیر قرآن ،تهران :انتشارات کیهان9341( ،ش .
 -91زرقانی ،عبد العظیم ،مناه العرفان فی علوم القرآن( ،تحقیق :احمد شمس الدین  ،الطبعته
االولی ،بیروت :دار الکتب العلمیه9113( ،م .

 -91زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القرآن (قدم له وعلق علیه مصتطفی
عبدالقاهر عطا  ،چاپ اول ،بیروت :دارالفکر9429( ،ق .
 -93سیبویه ،عمرو بن عثمان ،الکتاب (تحقیق عبدالسالم محمد هتارون  ،قتاهره :مکتبته الختانجی،
(9413ق .
 -93شعرانی ،ابوالحسن ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات اسالمية9334( ،ش .
 -91صادق نوبری ،عبدالمجید ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات اقبال،
(9311ق .
 -21صفارزاده ،طاهره ،ترجمه قرآن ،چاپ دوم ،تهران :موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر9331( ،ش .
 -29صفوی ،محمدرضا ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،قم :اسراء9331( ،ش .
 -22کاویانپور ،أحمد ،ترجمه قرآن ،تهران ،سازمان چاپ وانتشارات اقبال ،چاپ سوم9333( ،ش .
 -23کمالی ،سید علی ،قرآن ثق اکبر ،چاپ اول ،تهران :انتشارات اسوه9332( ،ش .
 -24مجتبوی ،سیدجالل الدین ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات حکمت9339( ،ش .
 -21مشکینی ،علی ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،قم :الهادی9339( ،ش .
 -21مصباحزاده ،عباس ،ترجمه قرآن  ،چاپ اول ،تهران :ستازمان انتشتارات بدرقته جاویتدان،
(9331ش .
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 -23معزی ،محمدکاظم ،ترجمه قرآن ،چاپ اول ،قم :انتشارات اسوه9332( ،ش .
 -23مکارم شیرازی ،ناصر ،ترجمه قرآن ،چاپ دوم ،قم :دارالقرآن الکریم9333( ،ش .
 -21میرزا خسروانی ،علیرضا ،تفسیر خسروی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات اسالمیه9311( ،ق .
 -31نیومارک ،پیتر ،دوره آموزش فنون ترجمه ویژه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (مترجمان:
دکتر منصور فهیم ،سعید سبزیان  ،تهران :رهنما9332( ،ش .
 -39هاشمی ،احمد بن ابراهیم بن مصطفی ،جواهرالبالغه فی المعانی و البیان و البتدیع ،قتم ،مطبعته
مکتب االعالم االسالمی9491( ،ق .
ب :مناله
 -32ربانی ،محمدحسن ،گونه های تمکید در قرآن ،پژوه های قرآنی ،شماره  31و  ،31پتاییز
(9313ش  ،صص.329-211
 -33رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،روشها و سب های ترجمه قرآن ،مجله ترجمان وحتی ،شتماره
 ،91صص.19-33
 -34قلیزاده ،حیدر ،روشهای ترجمه و توصیف زبان شناختی آنها مبتنی بر ترجمه قترآن کتریم،
مجله بینات ،سال یازدهم ،شماره ،43پاییز (9313ش  ،صص.944-934
 -31مصطفوینیا ،سیدمحمدرضی ،نقد ساختار ترجمه حداد عتادل و صتفار زاده بررستی متوردی
ضتتمیر فصت  ،دوفصتتلنامه مطالعتتات ترجمتته قتترآن و حتتدیث ،دوره ،9شتتماره ،9بهتتار و تابستتتان
(9313ش  ،صص.941-991
 -31ناصری ،مهدی ،قرآن کریم با ترجمه محمدعلی اصفهانی و همکاران ترجمه معاصر وفادار
به زبان فارسی ،دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره ،9شتماره ،9بهتار و تابستتان
(9313ش  ،صص.933-943
ج :چند رسانهای
 -33نرم افزار قرآنی المبین  ،3متن قرآن مجید و ترجمه قترآن بته قلتم حضترت آیتت اهلل مکتارم
شیرازی.
 -33برنامه نور األنوار .2
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