دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمهای ارتباطی از قرآن کریم
حسین تکتبار فیروزجائی

*1

 - 1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه قم ،ایران
پذیرش19/8/62 :

دریافت19/5/11 :

چکیده
برگردان قرآنکریم از گذشتههای دور مورد توجه بووده و بارهوا ترجموه شوده و در طوور تواریا ،فوراز و
نشیبهای زیادی داشته است .گاه مترجمان بوه علوت عو د در درک کتوان زنودگی و یوا تفنویم آن بوه
زبان مقصد ،نتوانستهاند ترجمهای مناسب از آن ارائوه دهنود و گواه نیوه شواهد ترجموههوای ارزشومندی
از این کتان آسمانی بوودهایوم .بودین جنوت نقود ترجموه قورآن و بوهخصوو

ترجموه صوفارزاده کوه

موردبررسی هموه جانبوه قورار نگرفتوه ،از اهمیوت زیوادی برخووردار اسوت .ترجموه طواهرهصوفارزاده،
ترجمهای ارتبواطی از قورآن کوریم اسوت .وی در ترجموه ،در پوی فنوم پیوا اهنوی در آیوار قورآنو
انتقار آن به مخاطب اسوت و بوه اهفوا و وانگوان موتن ،بوه عنووان وسویلهای جنوت رسواندن موتووا
مینگرد .نگارنده در این مقاهه به دنبار آن اسوت کوه بوا روش تولیلوی ،بوه نقود و بررسوی میوهان دقوت
مترجم در فنم و انتقوار پیوا اهنوی باوردازد .بوه ن ور مویرسود کوه ایون ترجموه ،ترجموهای دقیو و
ارتباطی از قرآن کریم به زبان فارسی و وفادار به ارزش ارجاعی متن است.

وانگان کلیدی :قرآن کریم ،ترجمه قرآن ،طاهره صفارزاده ،ترجمه ارتباطی.

Email:h.taktabar@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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از همان صدر اسالم ،ترجمه بهعنوان یک ضرورت ،خود مینمود و این نیاز ،که با موجهای
بعدی گسترش اسالم ،بیشتر و بیشتر میشد ،عالمان مسلمان را به برداشتن گامهای عملی
در مسیر ترجمه سوق میداد .بیشک ،هیچ ترجمهای آن اندازه قابل اعتماد نیست که بتوان
گفت ،معنایِ دقیقِ پیامِ متنِ مبدأ را در متن مقصد بیان کرده باشد .بنابراین ،مسأله محوری
برای مترجم ،دست یافتن به هم ارزی چالشی و برقراری گفت وگو میان زبان مبدأ و مقصد
است .مهم این است که ارزش ارجاعی متن ،در چه نوع ترجمهای بیشتر حفظ میشود و
چه ترجمهای میتواند وفادار به ارزش ارجاعی آن تلقی گردد؛ نه آنکه وفادار به واژگان و
چگونگی چینش آن در زبان مبدأ باشد .اینجاست که چگونگیِ ترجمه قرآن کریم به عنوان
کتاب مقدس مسلمانان و کتاب هدایت بشر که حاوی دستوراتی جهت نجات دنیا و آخرت
بنیبشر است ،اهمیت خاصی مییابد .در تاریخ ترجمه قرآن کریم ،روشهای گوناگونی از
آغاز شکلگیری ترجمه اتفاق افتاده است .بنظر میرسد ترجمهای که بتواند در عین وفادار
بودن به متن مقدس قرآن کریم ،پیام و محتوای آن را به مخاطب انتقال دهد ،ترجمهای است
که نگارنده این سطور ،آن را ترجمه تفسیری یا ترجمه ارتباطی مینامد که نقطه مقابل
ترجمه تحتاللفظی و یا بهطور کلی ترجمه متن محور است .صفارزاده ،شاعر ،نویسنده،
مترجم و قرآن پژوه معاصر ،به ترجمه قرآن به دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته است که
ترجمه فارسی وی از قرآن ،ترجمهای ارتباطی است.
ضرورت ارائه ترجمهای دقیق و روان از قرآن مجید در عصر کنونی ،موجب گشته است
تا ترجمههای بسیاری با شیوههای گوناگون به رشته تحریر درآید .در کنار نشر ترجمههای
ارزشمند و گرانسنگ قرآن به زبان فارسی ،مقاالت متعددی در نقد و معرفی آنها در
مجالت گوناگون منتشر شده است و اظهارنظرهای عالمانه ،دقیق و موشکافانهای در مورد
ترجمه قرآن به عمل آمده است .در حیطه بررسی ترجمه صفارزاده از قرآن کریم ،مقاالتی به
نگارش در آمده است .از جمله ،مقاله «بررسی و مقایسه ترجمه فارسی وانگلیسی قرآن
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 -1مقدمه
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دهم پژوهشنامه قرآن و حدیث به چاپ رسیده و در آن مقایسهای میان دو ترجمه
صفارزاده از قرآن به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفته است .نگارندگان مقاله ،در
پی آن بودند که مشخص کنند کدامین ترجمه وی ،ترجمه دقیقتری از قرآن کریم است.
بهعبارت دیگر ،آنها به بررسی تطبیقی دو ترجمه ،بهمنظور یافتن موارد مشابه و غیر آن ،و
نهایتا علل عدم مطابقت برخی از آیات و اینکه چرا میزان اشتباهات در ترجمه انگلیسی وی
از فارسی کمتر است ،پرداختهاند .مقاله «زبان ترجمه دکتر طاهره صفارزاده درقرآن» ،از
مهدی افشارکه در سال  2922در مجله«چشمانداز ایران» به چاپ رسید ،به بررسی تطبیقی
ال ِالرِحمِنِ ِالرِحِیم﴾ازصفارزاده با برخی از ترجمههای دیگر ،از جمله آیتی،
ترجمه﴿بِسمِ ِ ل ِ
پاینده ،خرمشاهی ،خواجوی ،فوالدوند ،الهیقمشهای و مجتبوی پرداخته است .سیدرضی
مصطفوینیا نیز در مقاله«روششناسی ترجمه کنایه در ترجمههای قرآن« ،معزی ،صفارزاده،
آیتی»» در مجله ترجمان وحی ،بهار و تابستان  ،2922به بررسی تطبیقی ترجمه برخی از
تعابیر کنایی ،در ترجمههای مترجمان مذکور پرداخته است .عالوه بر آن مسعود انصاری نیز
در مقاله«نقدی بر ترجمه صفارزاده از قرآن» ،که در دانشنامه موضوعی قرآن منتشر شده،
ترجمه صفارزاده را در زمینه نثر فارسی آن ،برابر گزینی و معادلیابی ،صرف و اشتقاق و
فهم مفاهیم ،مورد انتقاد قرار داده است .ولی هیچیک از مقاالت مذکور ،به بررسی همه
جانبه ترجمه صفارزاده از قرآن کریم و بررسی مزایای آن نسبت به بسیاری از ترجمهها و
هچنین اثبات ارتباطی بودنِ آن نپرداخته است .نگارنده در این مقاله ،در صدد است که با
روش تحلیلی ،به بررسی ترجمه صفارزاده بپردازد و شیوه ترجمه استعاره ،مجاز ،کنایه،
حال ،تمییز ،مفعول مطلق ،ادوات تاکید ،فعل مجهول ،التفات ،حذف و تقدیر و تقدیم و
تأخیرهای موجود در متن مقدس قرآن کریم را با انتخاب تصادفی مثالها از سورههای
گوناگون نشان دهد و در راستای مقایسه آن ،با برخی از ترجمههای تحتاللفظی مشهور،
ارتباطی بودن این ترجمه و همچنین مزایای آن را ثابت کند.
72

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 20:26 IRST on Saturday January 16th 2021

کریم از طاهره صفارزاده» از شاهرخ محمدبیگی و سمیه رضایی که در سال ،2927درشماره

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

واژه ترجمه در لغت ،مصدر رباعی از فعل «ترجم» به معنای انتقال کالم ،از زبانی به زبان
دیگر است (فیومی ،2031 ،ج .)27 :2به فرایند بازگرداندن چیزی ،از یک زبان به زبان دیگر
( )Webster,1985,p.1241یا ارتباط دادن به معنای یک متن به زبان مبدأ با استفاده از معادل و
هم ارز آن متن در زبان مقصد )oxford companion,1992,p.1051( ،نیز ترجمه گویند .ترجمه
در اصطالح ،عبارت است از یافتن نزدیکترین معادل یک کالم در زبان مقصد ،اول از جهت
فهم و بعد از لحاظ سبک (بیآزار شیرازی.)92 :2921 ،
صاحبنظران روشهای گوناگونی را برای ترجمه برشمردند .پیترنیومارک (پیترنیومارک،

7331م )11 :برای ترجمه ،شیوههای گوناگونی قائل است از جمله :ترجمه لفظ به لفظ،
تحتاللفظی ،وفادار ،معنایی ،اقتباسی ،آزاد ،سبکی و ارتباطی« .جان درایدن» شاعر و
نویسنده معروف انگلیسی( ،)2192-2233ترجمه را به سه دسته تقسیم میکند( :هژبرنژاد،

 )291: 2927ترجمه عبارتی) ،)metaphrastranslationترجمه تفسیری ))paraphrase translation
و ترجمه تقلیدی ( .)mitation translationدیگر مترجمان و نظریهپردازان مشهور نیز ،هرکدام
شیوههایی برای ترجمه قائلند که ما در این مجال در صدد بررسی انواع ترجمه نیستیم .لیکن
در یک نگاه کلی میتوان گفت ،مترجمان به سه گروه اصلی تقسیم میشوند .برخی از آنان
با محور قراردادن متن ،در پی عرضه معنای لغوی واژگان و جمالت ،به مخاطب هستند؛
گروه دوم ،در پی فهم پیام و مراد مؤلف و انتقال آن به مخاطب میباشند و گروه سومی هم
هستند که در ترجمه ،مخاطب خود و تخصص وی را در نظر میگیرند و متن را بنا به
خواسته و سلیقه ایشان ترجمه میکنند .مترجمان متن محور ،ترجمهای تحتاللفظی و
وفادار از متن ارائه میدهند که معموال در این نوع از ترجمهها ،محتوا وپیام متن مبدأ ،فدای
ترجمه واژه به واژه میگردد و در بسیاری از موارد بهسبب وفاداری افراطیاش به متن ،از
پایبندی به معنا و ژرفای متن دور میماند؛ چرا که ترجمههای تحتاللفظی معموال با دستور
زبان مقصد سازگار نیستند یا بدان توجهی ندارند ،متن ترجمه شده مبهم است ،کنایهها و
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 -6ترجمه و روشهای آن
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مسائل حذف و تقدیر و تقدیم و تأخیر هم در این ترجمهها رعایت نمیشود .عالوه بر آن
در بیشتر این ترجمهها ،متنِ ترجمه ،عاری از نشانهگذاری است و بهعلت مسائلِ مذکور،
قدرتِ برقراریِ ارتباط با مخاطب را ندارد.
ضروری است ،که مترجم ،در هردو زبان مبدأ و مقصد ،متبحر ،و به اسالیب و ویژگیهای
هردو زبان کامال آگاه باشد و ترجمه را به جمیع معانی و مقاصد مربوط به متن ،بهنحو
مطمئن ایفا نماید (سلماسیزاده .)0 :2912 ،عالوهبر آن مترجم قرآن باید به زبان عربی و دقایق
و ظرایف صرفی و نحوی و ریشهشناسی قرآن اشراف داشته باشد ،از تفاسیر گوناگون و فقه
و احکام ،آگاه و با قرآن مأنوس باشد و بر معانی و بیان و مباحث حقیقت و مجاز و استعاره
و کنایه مسلط باشد.

 -3ترجمه ارتباطی
ترجمه ارتباطی ،ترجمهای است که پیام متن مبدأ را با رایجترین واژگان ،اصطالحات و
ساختهای دستوری ،به زبان مقصد برمیگرداند .در ترجمه ارتباطی ،مترجم بر اساس
معنای اولیه کلمات ،معادلیابی نمیکند ،بلکه میکوشد براساس معنای کلمه در بافت متن،
معادلیابی کند .هدف اساسی در این روش از ترجمه ،انتقالِ معنا ،محتوا و پیامِ متن مبدأ و
نیز روان بودن متن مقصد است .بدینسان ،آنچه در ترجمه ارتباطی ،اهمیتِ نخستین دارد،
پیام و محتوای متن مبدأ و پایبندی به ساختارهای زبانی زبان مقصد است (ن.ک :ناظمیان،

 .)97 :2922ترجمه ارتباطی ،ترجمهای متن محور نیست و با توجه به اینکه مترجم در
استفاده از افزودههای تفسیری برای روشن کردن مفهوم آیات دغدغهای ندارد ،از این رو
این شیوه از ترجمه ،ترجمهای خوشخوان بوده و از سالست و روانی برخوردار است .مترجم،
تالش بسیاری برای آوردن جملهها و یا عبارتهای محذوف مینماید و بسیاری از حروف
و ادوات تأکید را فدای پیامرسانی مینماید (ن.ک :الرسون .)10 :2921 ،این روش از ترجمه،
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این روش ،تالش میکند تا استعارهها ،کنایهها و اصطالحات را در زبان مقصد ،معادلیابی
کند .عالوه بر آن ،مترجم همواره سعی میکند تا تأثیر هرگونه تقدیم و تأخیر را در ترجمه
خود نشان دهد و از عالمتهای نگارشی مختلف برای هرچه رساتر و شیواتر شدن ترجمه
خود استفاده کند .از آنجایی که در این نوع ترجمه ،تمام ویژگیهای لفظی زبان مبدأ،
بازسازی نمیگردد ،بسیاری از نکات و مسائل ظریف دستوری زبان مبدأ ،از دست میرود؛
اما چون مترجم در این روش با رعایت معادلها به شرح و توضیح واژهها و جملهها در
محدودهای خاص مبادرت میورزد و خود را محدود به الفاظ متن نمینماید ،فهم متن
مقصد را برای مخاطب آسانتر میسازد (ن.ک :ناظمیان )09 :2922،و بهعبارتی دیگر ،سبب
میشود مخاطب بهتر بتواند با متن اصلی ،ارتباط برقرار کند که به همین سبب ،آن را ترجمه
ارتباطی نامیدیم .در ترجمه برخی از آیات ،بکار بستن ترجمه ارتباطی ،امری اجتناب ناپذیر
است؛ زیرا ترجمه تعبیرات مجازی ،استعارات ،ضمایر ،تشبیهات ،کنایات و ...به شیوه
تحتاللفظی و بدون درک پیام و محتوای متن و انتقال آن به مخاطب غیرممکن است .گاه در
قرآن نامهایی بهصورت ضمیر و یا اسم اشاره آمدهاست و گاه تلمیحات و اشارات تاریخی
فراوانی در متن قرآن وجود دارد که ترجمه تحتاللفظی در چنین مواقعی به کمک مخاطب
نمیآید .گاه نیز ظاهر کالم جنبه امر و نهی دارد ،اما در واقع برای بیان امر و نهی نیست و در
ترجمه آن باید از لفظ ،فاصله گرفت تا رساندن معنای مراد ،میسر گردد که این امر نیز از عهده
ترجمه ارتباطی برمیآید ،شیوهای که طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم به کار بسته است.

 -9بررسی ویژگیهای ترجمه صفارزاده
 -1-9است اره

پیترنیومارک هفت روش را برای ترجمه استعاره بیان میدارد که عبارتند از :ترجمه
تحتاللفظی استعاره ،معادلیابی استعاره در زبان مقصد ،ترجمه استعاره به تشبیه با اضافههای
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شیوه بسیارمناسبی برای ترجمه کنایهها ،استعارهها و مجاز بهنظر میرسد؛ چرا که مترجم در

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

تحتاللفظی استعاره با افزودههای تفسیری (پیترنیومارک .)90 :7331 ،که البته میتوان این
تقسیم بندی را به چهار دسته تقلیل داد :ترجمه تحتاللفظی ،معنایی ،معادلیابی آن در زبان
مقصد و ترجمه استعاره به تشبیه .از میان این روشهای گوناگون ،برخی روشِ تحتاللفظی
در ترجمه استعارههای قرآنی را کارآمدتر میدانند ،چرا که به اعتقاد آنان«در این روش،
مترجم میکوشد از هرگونه افزایش و یا کاهش در ترجمه احتراز کند تا بتواند سبک و شیوه
بیان نویسنده را حفظ نماید و تأثیری کم وبیش نظیرِ آنچه که نویسنده مبدأ در خواننده متن
مبدأ به وجود آورده ،در متن مقصد برانگیزد( ».فرحزاد )72 :2922 ،ناظمیان نیز ترجمه
تحتاللفظی استعاره را بهترین روش برای انتقال تصاویر و ترکیبهای بدیع به خواننده
میداند (ناظمیان .)22 :2921 ،ولی با نگاهی به ترجمههای تحتاللفظی ارائه شده توسط
مترجمان از استعارهها متوجه میشویم چنین شیوهای از ترجمه ،مبهم است و مخاطب در
پی آن ،توانایی برقراری ارتباط با متن را از دست میدهد .اکنون برای اثبات این مدعا به
بررسی تطبیقی چند مورد از استعارههای قرآنی و شیوه ترجمه آن در ترجمه صفارزاده و
ترجمههای مصباحزاده ،شعرانی و دهلوی میپردازیم.
در آیه شریفه﴿إنِيِوِهِنِِالعِظمِِمِنِيِوِاشتِعِلِِالرِأسِِشِیباِ﴾ (مریم« ،)0/عبارت قرآنی﴿وِاشتِعِلِِ

الرِأسِ ِشِیباِ﴾ دارای استعاره مکنیه و مجاز است( ».خطیب قزوینی )722: 2070،در عبارت
﴿وِاشتِعِلِِالرِأسِ﴾ ،که از زبان ذکریا نقل شده ،فرا رسیدن پیری ،به صورت استعاره بیان شده
است .صفارزاده آن را به« ،در اثر پیری ،موی سرم سفید گشته است» ،برگردانده ،که
ترجمهای معنایی از استعاره و ترجمهای سلیس و ارتباطی است .مصباحزاده این عبارت را
به «سفید شد سراز پیری» ،برگردانده که ترجمهای وفادار به متن است .در نقد این ترجمه
باید گفت :آنچه که سفید میشود ،مویِ سر است ،نه سر .مجاز عقلی به عالقه مکانیت که
در زبان عربی کاربرد دارد و قابل فهم است ،در زبان فارسی اینگونه نیست و همین امر
سبب شده است که عبارت «سفید شد سر از پیری» ،مبهم باشد .شعرانی این عبارت را به
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تفسیری و توضیحی ،ذکر پیام نهایی و مفهوم غایی استعاره ،عدم ترجمه استعاره ،ترجمه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

«مشتعل شدن سر» در زبان فارسی ،معنایِ «پیر شدن» فهمیده نمیشود؛ بلکه معنایِ «آتش
گرفتن» از آن مستفاد میگردد .دهلوی نیز در قالبِ ترجمهای تحتاللفظی از استعاره موجود
در این عبارت قرآنی ،آن را به« ،به رنگ آتش شعله زد سر من از جهت سفیدی» ،ترجمه
کرده است که در زبان فارسی مبهم به نظر میرسد.
ال ِقِرضاِ﴾ (حدید ،)22 /واژه«یُقرُضُ» ،استعاره از
در آیه شریفه ﴿مِن ِذِا ِالِذي ِیِقرِضِ ِ ل ِ
«انفاق کردن در راه خداوند» است (صافی،2022 ،ج  .)721 :1صفارزاده این آیه را به عبارتِ
«کیست که{از طریق انفاق به دیگران} به خداوند وام نیکو دهد» ،برگردانده است .وی در
ترجمهاش ،هم معنایِ حقیقی و تحتاللفظی واژه «یقرض» را ذکر کرده و هم معنایِ استعاریِ
آن را در قالب افزوده تفسیریِ{از طریق انفاق به دیگران} ،آورده واین امر سبب شده است
تا متن فارسیِ وی ،روان و قابل فهم باشد و مخاطب به راحتی بتواند با متن ارتباط برقرار
کند؛ اما شعرانی ،مصباحزاده و دهلوی که بسیار در حفظ امانت در ترجمه پایبندند ،آن را
به«کیست که وام دهد خدا را» ،ترجمه کردهاند که ترجمهای کامال تحتاللفظی است و به
نظر میرسد که افراط در حفظ امانت ،موجب شده است تا مضمون و پیام اصلی استعاره به
مخاطب القا نشود.
با نگاهی به آیات دیگر که در آنها تعبیرات استعاری به چشم میخورد نیز ،صفارزاده
ترجمهای تفسیری و غیر تحتاللفظی از آنها ارائه داده است ،ازجمله آیه 20سوره حجر،
آیه  27سوره نحل ،آیه  92سوره یس ،آیه  00سوره هود ،آیه  12سوره أنعام ،آیه  22سوره
تکویر ،آیه 21سوره بقره و ....این امر سبب شده است ترجمه وی از استعارات قرآنی ،در
عین دقیق بودن ،روان وقابل فهم باشد؛ اما در ترجمههای تحتاللفظی صورت پذیرفته از
استعارات ،این نتیجه به چشم نمیخورد .پس ترجمه تحتاللفظی روش مناسبی برای
ترجمه استعارهها بهشمار نمیآید ،چرا که این شیوه ،استعاره را به صورت مبهم درآورده و
موجب تشویش در فهم مراد است.
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«مشتعل شد سر از راه پیری» ،برگردانده است که مبهم به نظر میرسد ،چرا که از اصطالحِ

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

در ترجمه مجاز یا معنای حقیقی و لغوی واژگان را ذکر میکنیم ،یا معنای مجازی آن را ،یا
اینکه معنای حقیقی ومعنای مجازی هر دو را با هم میآوریم .اکنون به بررسی تطبیقی شیوه
ترجمه مجاز در ترجمه صفارزاده و ترجمههای دهلوی ،مصباحزاده وشعرانی میپردازیم.
در آیه ﴿یوماِ ِیِجعِلِ ِالولدانِ ِشیباِ﴾ (مزمل ،)22 /پیر کردن به واژه «یوم» نسبت داده شده
است ،در حالیکه «یوم» فاعل حقیقی نیست؛ بلکه ظرف زمان پیرشدن کودکان است
(سیوطی،2229،ج .)7:91این نکته که «یوم» ،فاعل حقیقی نیست و فاعل ،عذابِ روزِ قیامت ،و
یا شدت هول وهراسِ آن روز است که سبب پیر شدن فرزندان میگردد ،در ترجمه
صفارزاده نشان داده شده است« :عذاب روزی که کودکان را از شدت سهمگین بودن ،پیر
وسفید موی میسازد»؛ چرا که وی به ترجمه تحتاللفظی و ذکر معنای حیقیقی و لغویِ
واژه «یوم» بسنده نکرده ،بلکه معنای مجازی آن را نیز آوردهاست؛ اما این مزایا در
ترجمههای تحتاللفظی به چشم نمیخورد .به عنوان مثال دهلوی ،مصباحزاده و شعرانی،
معنای حقیقی و لغوی واژه را ذکر کردهاند و«یوم» را فاعل حقیقی قرار دادهاند و آیه را به
«روزی که میگرداند کودکان را پیران» ترجمه کردهاند که ترجمهای مبهم و نارسا به نظر
میرسد؛ چون فقط به فکرِ وفادار بودن به متن مبدأ است.
در آیه ﴿یِنِزِلِِِلکِمِمِنِِالسِمِاءِرِزقا﴾ (غافر ،)29 /واژه «رزق» ،مجاز از باران است و مفعولبه
واقعی ،آب و بارانی است که به وجود آورنده رزق میباشد .این نکته در ترجمه صفارزاده
رعایت شده است« :و از آسمان برای شما آب را که سرچشمه حیات مادی و تولید کننده
روزیهای دنیایی است ،نازل میفرماید ».وی در برگردان مجاز ،به ذکر معنای حقیقی و لغوی
واژه بسنده نکرده ،بلکه معنای مجازی آن را نیز آورده و ترجمهای معنایی -ارتباطی ارائه داده
است .اما این نکات در ترجمههای تحتاللفظی به چشم نمیخورد و شعرانی ،مصباحزاده و
دهلوی معنای حقیقی و لغوی واژه را ذکر کردهاند و گفتهاند«:و فرو میفرستد برای شما از
آسمان روزی را».
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 -6-9مجاز

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

معنیِ «زبان راستی» است ،در معنای «ثنای نیکو» آمده است؛ چون زبان ،آلت وابزارِ آن است
(سیوطی ،2229،ج .)92 :7صفارزاده معنای مجازی واژه را ذکر کرده و آن را به «نام نیکو»
برگردانده و ترجمهای درست ،قابل فهم و ارتباطی از آیه ارئه داده است .دهلوی نیز معنای
مجازی این واژه را در نظر گرفته و آن را به «ذکر جمیل» ،برگردانده است؛ اما مصباحزاده و
شعرانی آن را به «زبان راستی» ،ترجمه کردهاند« :وبخشیدیم مر ایشان را از رحمت خود و
گردانیدیم برای ایشان زبان راستی که بلند است» .که به علت وفاداری بیش از حد به متن،
در انتقال معنای مراد ناتوان است.
 -3-9کنایه

مترجمان در ترجمه این اسلوب ادبی ،راههای گوناگونی را در پیش گرفتهاند .برخی به ارائه
ترجمه تحتاللفظی از آن بسنده کردهاند؛ برخی دیگر به بیان معادل تعبیر کنایی در زبان
مقصد پرداختهاند و برخی دیگر نیز معنا ومفهوم کنایه را در زبان مقصد ذکر کردهاند و
برخی دیگر نیز به تناسب موقعیت در آیات مختلف شیوههای مختلف را در پیش گرفتهاند.
در ادامه به بررسی تطبیقی شیوه ترجمه کنایه در ترجمه صفارزاده و ترجمههای شعرانی،
مصباحزاده و دهلوی میپردازیم.
در آیه ﴿مِاِمِنِدِابِةِِإالِوِهِوِآخِذِِبِنِاصِیِتِهِا﴾ (هود ،)11 /عبارت «هو آخذ بناصیتها» « ،کنایه
از این است که خداوند بر آن سلطه دارد و هر طور که بخواهد با آن رفتار میکند»...
(صافی ،2022،ج .)721 :27صفارزاده ترجمهای معنایی از این عبارت کنایی ارائه داده و معنا
ومفهوم کنایه را در زبان مقصد این چنین بیان کرده است« :تحت قدرت و تسلط او بسر
میبرد و اختیارش در دست خداوند است .»...این ترجمه ،ترجمهای ارتباطی و قابل فهم
است؛ اما شعرانی و مصباحزاده در ترجمه این عبارت آوردهاند...« :مگر که او گیرنده است
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اِلهِمِلِسانِ ِصِدقِ ِعلیا﴾ (مریم« ،)13 /لسان صدق» ،که در لغت به
در آیه شریفه ﴿وِجِعِلنِ ِ

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

کنایی ،مناسب به نظر نمیرسد.

در عبارت قرآنی ﴿ضِرِبِتِعِلِیهِمِالذِلِةِ ِوِالمِسکِنِةِ﴾ ،صفارزاده به بیان معادل این تعبیر

کنایی در زبان مقصد پرداخته است«:داغ خواری و بینوایی بر پیشانی آنها زده شد» .اما
مصباحزاده ،شعرانی و دهلوی آن را به «زده شد بر ایشان خواری و بیچارگی» ،برگرداندهاند
که ترجمهای تحتاللفظی است و در انتقال معنا ومضمونِ آیه ناتوان است.
در برگردانِ عبارتِ قرآنیِ ﴿هِنِِلِباسِلِکِمِوِأنتِمِلِباسِِِلهِنِ﴾ (بقره ،)222 /صفارزاده عالوه
بر ارائه ترجمهای تحتاللفظی از این عبارت کنایی ،در قالب افزوده تفسیری ،به توضیح
مختصر و معنایی این عبارت پرداخته است تا بدین ترتیب ،ترجمهای ارتباطی ارائه داده
باشد؛ اما شعرانی ،دهلوی و مصباحزاده به ارائه ترجمه تحتاللفظی و ظاهری از این عبارت
کنایی بسنده کردهاند.
در آیه شریفه ﴿وِقِطِعنِاِدِابِرِ ِالِذینِ ِکِذِبِواِبِآیِاتِنِاِوِمِاِکِانِواِمؤمِنینِ﴾ (أعراف ،)27 /عبارت
﴿قِطِعنِاِدِابِرِ﴾ کنایه از «از بین بردن و نابود ساختن» است .صفارزاده در برگردانِ این آیه،
ترجمهای ارتباطی -کنایی از این عبارت قرآنی ارائه داده است« :و آنهایی که نشانهها و
معجزات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند ،ریشه کن ساختیم» .اما شعرانی ،مصباحزاده
و دهلوی در ترجمه این آیه شریفه آوردهاند« :و بریدیم بیخ(دنباله) آنان که دروغ »...که
برعکسِ ترجمه صفارزاده ،ترجمهای تحتاللفظی و نامفهوم است.
عبارت﴿وِاخفِضِجنِاحِکِ﴾ ،در آیه ﴿وِاخفِضِجِنِاحِکِ ِلِلمِؤمِنینِ﴾ (حجر ،)22 /کنایه از
تواضع و نرمخویی است (طباطبایی ،2022،ج .)229 :27صفارزاده در ترجمه این عبارت
کنایی ،معنا و مفهوم این کنایه در زبان مقصد را ذکر کرده تا ترجمهای معنایی و ارتباطی و
همچنین سلیس و قابل فهم از این تعبیر کنایی ارائه داده باشد« :ونسبت به مؤمنان متواضع
باش» .اما شعرانی و مصباحزاده در برگردان این عبارت کنایی آوردهاند« :فرود آور بالت را
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موی پیشانی او را .»...ترجمه دهلوی نیز تقریبا به همین شکل است که هیچ یک در تعبیر

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

برگردانده است .این ترجمهها برخالف ترجمه صفارزاده ،وفادار به متن مبدأ و مبهم هستند.
 -9-9حذف وتقدیر

جملهها و عبارات محذوف در قرآن بسیار فراوان است .این پدیده به دالیل بالغی مانند ایجاز
و یا به دلیل واضح بودن محذوف ،در جای جای قرآن کریم وجود دارد .عمدهترین موارد
حذف در قرآن کریم عبارتند از :جواب شرط ،مبتدا ،خبر ،مضاف ،مضاف الیه ،مفعولبه و ...
در ترجمه تحتاللفظی ،واژگان متن مبدأ از نظر لغوی -و نه معنایی و محتوایی -هریک به
زبان مقصد ترجمه می شوند؛ بدون آنکه به جهات دیگر زبان ازجمله عبارات یا جملههای
محذوف آن توجهی شود (ناصری .)2929:211،در ادامه به بررسی تطبیقی ترجمه صفارزاده با
ترجمههای دهلوی ،شعرانی و مصباحزاده در این حیطه پرداخته میشود.
در آیه ﴿کِّلِِلوِتِعلِمِونِِعِلمِِالیِقینِ﴾ (تکاثر ،)1 /جواب «لو» ،محذوف و تقدیر آن اینگونه
الکثرُةُ» ُ(طباطبایی،
علمونُ ُعُن ُالتُبُاهُي ُوُالتُفُاخُرُ ُبُ ُ
علمُونُ ُعُلمُ ُالیُقینُ ُُلشُغُُل ُکم ُمُا ُتُ ُ
است« :لو ُتُ ُ

 ،2022ج .)917: 7صفارزاده در ترجمه این آیه ،محذوف را در قالب افزوده تفسیری ذکر
کرده و در ترجمه آورده است« :اگر میتوانستید با یقین کامل آخرت را ادراک کنید {از
سرگرمیها وافتخارات باطل دست میکشیدید} .ذکرِ محذوف در ترجمه ،سبب شده است
تا ترجمه وی ترجمهای قابل فهم و ارتباطی باشد ،اما در ترجمه شعرانی و مصباحزاده از
این آیه ،محذوف ذکر نشده است.
در آیه ﴿وِالقِرآنِ ِالمِجیدِ﴾ (ق« ،)2 /واو» در این عبارت واو قسم است و جواب قسم،
محذوف و تقدیر آن اینگونه است :سوگند به قرآن{که ما محمد (ص) را فرستادیم} و یا
سوگند به قرآن { که تو پیامبر خدایی} و . ...شعرانی و مصباحزاده در ترجمه این آیه،
جواب قسم محذوف را برنگرداندهاند .اما صفارزاده ،جواب قسم مذکور را تشخیص داده و
در ترجمه این آیه گفته است« :سوگند به قرآن مجید{ که محمد (ص) پیامبر خدا است}.
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از برای گروندگان» .دهلوی نیز این عبارت را به«و پَست کن بازوی خود را برای مسلمانان»

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

به راحتی با آن ارتباط برقرار کند .این مهم ،در ترجمههای ارتباطی اتفاق میافتد که ترجمه
صفارزاده از این دست است .بدینسان که وی کوشیده تا با یافتن جملهها و عبارات محذوف
در قرآن ،آن را به بهترین شکل در زبان مقصد بیان کند .البته باید این نکته را نیز اضافه کرد
که در این ترجمه تالش شده تا عبارتهای محذوف قرآنی در داخل پرانتز قرار گرفته و از
متن اصلی متمایز گردد.
 -5-9تقدیم وتأخیر

در آیات قرآن کریم ،تقدیم و تأخیرهای زیادی وجود دارد و هرکدام از آنها ،غرض معنایی
و بالغی خاصی را دنبال میکنند .وظیفه مترجم است تا تأثیر این تقدیم و تأخیرها بر معنا را
در ترجمه نشان دهد .دقت در ترجمه صفارزاده نشان میدهد که وی به این وظیفه عمل
نموده است؛ اما ترجمههای تحتاللفظی معموال در ترجمه ،توجهی به این امر ندارد .اکنون
به بررسی ترجمه برخی از آیات قرآن کریم میپردازیم.
در آیه ﴿إنِکِنتِمِإیِاهِِتِعبِدون﴾ (بقره ،)227 /ضمیر منفصل «إیاه» ،مفعول به مقدم است و
افاده حصر میکند .صفارزاده ،این حصر واختصاص را با آوردن واژه «تنها» در ترجمه نشان

داده است« :اگر موحد هستید و تنها او را میپرستید» .وی در ترجمه آیاتِ ﴿بِلِإیِاهِتِدعِون﴾،

﴿إیِاکِ ِنِعبِدِ ِوِإیِاکِ ِنِستِعِینِ﴾﴿ ،وِِلهِ ِالمِلک ِوِِلهِ ِالحِمدِ﴾﴿ ،إن ِکِنتِم ِإیِاه ِتِعبِدون﴾ِ ﴿ ،إلینِاِ

مِرجِعکم﴾ و  ...نیز سعی کرده با آوردن واژگانی چون :فقط ،تنها ،خاص ،ویژه ،بس ،متعلق
به و ...تقدیم و تأخیر را نشان دهد؛ چون وی رساندن محتوا و پیامِ زبان قرآن به مخاطب را
رسالت خود میداند و بدین جهت همواره میکوشد تأثیر هر گونه تقدیم و تأخیر را در
ترجمه نشان دهد؛ چرا که در این نوع ترجمه ،برعکسِ ترجمههای تحتاللفظی ،واژهها نه
بهصورت جداگانه ،بلکه در درونِ بافت ،ترجمه میشوند.
 -2-9حار
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بیشک برگرداندن محذوف در ترجمه سبب میشود متن ،روان و قابل فهمترشده و مخاطب

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

که چون در این ترجمهها ،اصل بر دقت و امانت گذاشته شده است؛ حال ،همیشه بهصورت
صحیح و با قید حالت به فارسی برگردانده شده است و کمتر موردی یافت میشود که این
مسأله در آن رعایت نشده باشد .در اینجا به بررسی ترجمه صفارزاده در این زمینه میپردازیم.
واِلهِِسِاجِدِینِ﴾ (ص« ،)27 /ساجدین» ،حال است .ترجمه صفارزاده از این آیه
در آیه ﴿فِقِعِ ِ
الِمِخلِصاِِِلهِِالدِین﴾ (زمر )7 /به
چنین است« :به او تعظیم کنید» .وی در برگردان آیه ﴿فِاعبِدِِ ل ِ
«تنها خدا را پرستش کنم و دینم را برای او از هر شک و شبههای خالص کنم» ،نیز ،همان
روش ترجمه حال به فعل را دارد .وی در ترجمه آیه ﴿یِنقِلِبِِإلیکِِالبِصِرِخِاسِئاِوهوِِحِسیر﴾

(ملک )0 /گفته است« :عاقبت چشمهای تو خسته و ناامید از یافتن نقص  ...به سوی تو باز
میگردند ».و همانطور که مالحظه میشود ،حال را به فعل ،ترجمه کرده و به فعل قبل از
حال ،عطف نموده است .در آیه ﴿مِخلِصاِ ِِلهِ ِالدِین﴾ (زمر )22 /نیز حال بهصورت «خالص
گردانم» ،ترجمه شده و به فعل قبل (أعبد) ،عطف شده است .در آیه  10سوره رحمن ،آیه
 21سوره واقعه و آیه  2سوره فتح نیز حال به فعل ترجمه شده است .در برخی از آیات نیز
حال ترجمه نشده که از جمله آنها آیه  1سوره فتح و آیه  2سوره تغابن است .شایان ذکر
است که عدم ارائه ترجمهای که به حال بودنِ واژه یا جمله اشاره داشته باشد ،نشانه ضعف
ترجمه یا عدم توجه مترجم نیست .بلکه مترجم در پی ارائه ترجمهای ارتباطی ،و خواهان
انتقال معنا و مفهوم آیه به مخاطب است .به عنوان مثال ،وقتی وی در برگردان آیه ﴿فِاعبِدِِ

ال ِمِخلِصاِ ِِلهِالدِین﴾ ،میگوید« :خداوند را پرستش کن و دین خود را برای او خالص
لِ
گردان»؛ بهنظر نمیرسد که ترجمه این آیه چیزی غیر از این باشد و باید گفت این ترجمه،
معنای مقصود را بهتر و روانتر به مخاطب منتقل میسازد و با زبان مقصد سازگارتر است،
تا اینکه در ترجمه آن بگوییم« :پس بپرست خداوند را در حالیکه دین خود را برای او خالص
میگردانی» .بنابراین باید گفت که صفارزاده در برگردان حال از روشهای رایج در استفاده
از واژگان و قیودی چون «در حالیکه» فاصله گرفته و در عینِ امانتدار بودن ،در انتقالِ معنا
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با بررسی به عمل آمده از ترجمههای تحتاللفظی صورت گرفته از قرآن ،کامال روشن است

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

در ترجمههای تحتاللفظی ،قضیه کامال برعکس است.
 -7-9مف ور مطل

مفعول مطلق در ترجمههای تحتاللفظی عینا و بدون تغییر از زبان مبدا به زبان مقصد
برگردانده میشود .مترجمانی چون مصباحزاده ،دهلوی و شعرانی ،مفعول مطلق را بدون
هیچگونه کم و کاست و دقیقا به همان شکل و اسلوبی که در متن قرآن آمده ،به زبان
فارسی برگرداندهاند .به عنوان نمونه ،شعرانی و دهلوی در ترجمه آیه ﴿فِاصبِرِصِبرِاِجِمیِّلِ﴾،
گفتهاند« :صبر کن صبری نیکو» .مصباحزاده و شعرانی در ترجمه عبارت قرآنی ﴿فِدِکِتِاِدکِةِِ

وِاحِدِةِ﴾ آوردهاند« :بهمزده شوند بهمزده شدنی یک مرتبه»  .دهلوی نیز این عبارت را به این
صورت برگردانده است« :کوفته شود ایشانرا یک بار کوفتن» .اما در ترجمه صفارزاده شاهد
چنین ترجمهای نیستیم .در ابتدا چند آیه را به همراه ترجمه ارائه شده از وی از مفعول مطلق
میآوریم و سپس به بررسی و تبیین روش وی در برگردان این اسلوب قرآنی میپردازیم:
﴿فِاصبِرِصِبراِِجِمیّل﴾ (معارج :)1 /صبرنیکو{صبر بدون شکوه وشکایت} پیش گیر.
﴿فأخِذِهِمِأخذِةِِرِابِیِةِ﴾ (حاقه :)23 /پس خداوند هم به عذابی شدید گرفتارشان ساخت.
﴿إذاِرِجِتِِاألرضِِرِجِا﴾ (واقعه :)0 /زمین در آن روز به شدت به لرزه در میآید.
﴿وِتِسِیرِِالجِبِالِِسِیرا﴾ (طور :)23 /آسمان به شدت به جنبش در میآید.
صفارزاده در ترجمه مفعول مطلق ،پیام آیه را به درستی میگیرد و آن را در قالب جدیدی
میریزد؛ چرا که زبان فارسی و عربی از سبکهای واحدی برخوردار نیستند .یک معنای
واحد در زبان عربی به شکلی بیان میشود و همان معنا در زبان فارسی به سبک و قالب
دیگر .این نکته مهمی است که صفارزاده بدان توجه میکند و در برگردان مفعول مطلق،
ترجمهای ارتباطی از آن ارائه میدهد .شایان ذکر است که در ترجمههای ارائه شده از وی
از مفعول مطلق ،غالبا شیوه مذکور در پیش گرفته شده است که به عنوان نمونه میتوان به
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و محتوا ،سعی نموده ترجمهای خوشخوان ،قابل فهم ،سلیس و ارتباطی از آن ارائه دهد .اما

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

جمعه؛ آیات  22 ،2و  21سوره مزمل؛ آیه  1سوره واقعه؛ آیات  21 ،1 ،9و  22سوره فتح؛
آیات  29و  20سوره حاقه؛ آیات  23 ،2و  29سوره طور؛ آیه  02سوره نجم و ....
 -8-9تمییه

با نگاهی به ترجمههای تحتاللفظی ارائه شده از مترجمان مالحظه میکنیم که در این نوع
ترجمهها از جمله ترجمه شعرانی ،دهلوی و مصباحزاده ،در برگردان تمییز از عربی به
فارسی از واژگانی مثل :از حیث ،از جهت ،از نظر و نظایر آن برای انتقال دقیق معنی تمییز
استفاده شده است تا بدین ترتیب ترجمهشان با متن قرآن مطابقت داشته باشد؛ اما صفارزاده
در ترجمه تمییز ،اصل را بر وفاداری و مطابقت ترجمه تمییز با سبک ادبی زبان مبدأ قرار
نداده و از عبارتهایی نظیر :از نظر ،از حیث ،از جهت و ....استفاده ننمودهاست .او محتوا را به
تمام و کمال میگیرد و در برگردان آن به زبان فارسی ،آن را در قالب زبان فارسی میریزد تا
بدین ترتیب ترجمهای روان ،قابل فهم و ارتباطی از متن ارائه داده باشد .اکنون برای اثبات
این مدعا چند آیه را به همراه ترجمه ارائه شده از وی میآوریم تا ارتباطی بودن ترجمه وی
را نشان دهیم.
ِالِقدِأحِاطِ ِبِکِلِِشِيءِعِلما﴾ (طالق :)27 /علم واسعه الهی بر همه موجودات و امور
﴿وِأن ل
آنها احاطه دارد.
﴿وِمِنِأحسِنِِدیناِِمِمِنِأسلِمِِوِجهِهِِللِ﴾ (نساء :)271 /کیست نیکوتر از آنکه....
﴿وِکِفِیِبِاللهِوِکیّل﴾ (نساء :)22 /حمایت وسرپرستی خداوند بندگان را کفایت میفرماید.
شایان ذکر است که ترجمههای ارائه شده از وی از تمییز در آیات دیگر نیز غالبا به
این سبک است.
 -1-9اهتفار
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ترجمه ارائه شده از وی از آیات ذیل به عنوان مشتی از خروار اشاره کرد :آیه  23سوره

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

است .صنعت التفات انواع مختلفی دارد که برخی از انواع آن بهعلت تفاوتِ زبان عربی و
فارسی ،قابلیتِ آن را ندارند که در زبان مقصد نشان داده شوند ،ولی در ترجمههای
تحتاللفظی ،اغلبِ مترجمان آن را در برگردان متن قرآن به فارسی انتقال دادهاند .در زیر به
بررسی چند نمونه از صنعت التفات و شیوه برخورد صفارزاده با آن در ترجمه میپردازیم.
صفارزاده در ترجمه ﴿عِصواِوِیِعتِدون﴾ ،که دارای التفات از فعل ماضی به مضارع است،
آورده است« :اینها همه ناشی از نافرمانی و تجاوزگری آنها بود ».و هردو فعل را بهصورت
یکسان ،و مصدری ترجمه کرده است .در ترجمه آیه ﴿کِذِبِوا ِوِیِقتِلِون﴾ (أعراف ،)23/که
دارای صنعت التفات از فعل ماضی به مضارع است ،هر دو فعل را بهصورت ماضی ترجمه
کرده است« :تکذیب کردند و کشتند ».وی در ترجمه آیه﴿یِنفِقِونِِفِي...وِالکِاظِمِینِِالغِیظ﴾ ،که
در آن التفات از فعل به اسم صورت پذیرفته است ،هر دو واژه را بهصورت فعل ،ترجمه کرده
است{ :پرهیزگاران}کسانی هستند که در غنا و تنگدستی{ ،در هر حال} انفاق میکنند و
خشم خود را فرو میبرند».
همانطور که مالحظه میشود ،وی در ترجمه متن قرآن ،به متن مبدأ و ویژگیهای ادبی
و دستوری آن پایبند نیست؛ بلکه به دنبال درک معنا و ارائه آن در قالب دستوری زبان
مقصد است تا ترجمهای قابل فهم و ارتباطی از زبان مقصد ارائه دهد .البته باید گفت که
صنعت التفات در قرآن فواید ،معانی و داللتهای زیادی دارد و از ظرایف زبان عربی و
قرآن کریم است که در بیشتر مواقع ،به علت ضعف زبان فارسی در برابر زبان عربی ،و
همچنین تفاوت سبکی و دستوری این دو زبان ،در صورت انتقال به زبان فارسی و پیاده
شدن آن درمتن مقصد ،آن متن را دچار پیچیدگی و ابهام مینماید .به نظر میرسد بههمین
دلیل است که صفارزاده در برگردانِ متنِ مقدسِ قرآنِ کریم به فارسی ،به انتقال این صنعت
پایبند نیست؛ اما این عدم پایبندی ،هرگز به معنای عدم توجه وی به صنعت التفات نیست؛
چرا که در آن دسته از آیاتی که التفات به راحتی و بدون ایجاد ابهام و پیچیدگی در متن
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یکی از سبکهای زیبای قرآن کریم ،بهکار گرفته شدن فن التفات در این کتاب مقدس

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

را غالبا در ترجمه رعایت کرده است که برای نمونه میتوان به ترجمه ارائه شده از وی از آیه
 19سوره توبه و همچنین آیه  222سوره طه اشاره کرد.
 -11-9ف ل مجنور

در ترجمههای تحتاللفظی به عمل آمده از قرآن از جمله در ترجمههای مصباحزاده،
شعرانی و دهلوی ،فعل مجهول همیشه بهصورت مجهول ترجمه شده است که این امر
نشانگر وفادار بودن این ترجمهها و مطابقت کامل آنها با نص قرآن است .اما در
ترجمههای تفسیری ،گاه مترجمان به قواعد صرف و نحو پایبندند و گاه این قواعد را
رعایت نمیکنند .این امر نشانگر این است که این مترجمان ،پایبندی کامل به قواعد
دستوری و سبک زبان مبدأ را در ترجمه ،در درجه اول اهمیت قرار نمیدهند و معنا و
محتوای ضمنی متن قرآن را فدای قواعد و دستور زبان نمیکنند؛ بلکه برعکس ،تا جایی که
ممکن باشد ،با زیرکیِ تمام ،به این قواعد پایبندند و مثال فعل مجهول را صورت مجهول
ترجمه میکنند و گاه این افعال را بهصورت معلوم به زبان مقصد برمیگردانند .ترجمه
صفارزاده از این دست ترجمهها است .وی فعل مجهول را بیشتر مواقع بهصورت مجهول،
گاهی مواقع بهصورت معلوم و در برخی مواقع نیز بهصورت غیر فعلی و بهصورت
مصدری ترجمه میکند .به عنوان مثال از میان  17فعلِ مجهول انتخاب شده بهصورت
تصادفی از سورههای مختلف قرآن کریم و بررسی ترجمه صفارزاده از آن ،مشخص شد که
وی از آن افعال مجهول 01 ،فعل را بهصورت مجهول 21 ،فعل را بهصورت معلوم و دو
فعل دیگر را نیز بهصورت مصدری برگردانده است.
صفارزاده فعلهای مجهول موجود در آیات ،222 ،220 ،237 ،22 ،21 ،12 ،12 ،02
،701 ،721 ،727 ،723 ،739 ،221 ،222 ،221 ،229 ،223 ،222 ،229 ،223 ،219 ،279
 712 ،712سوره بقره؛ آیه  12سوره نمل؛ آیه  21سوره انعام؛ آیات  27،79،71و  11سوره
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مقصد قابل انتقال بوده ،در ترجمه وی رعایت شده است .به عنوان نمونه ،وی التفات در عدد

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

 22سوره سجده؛ آیات  7و  10سوره احزاب؛ آیات  22و  21سوره زخرف؛ آیه  21سوره
قلم و آیات  20و  71سوره حاقه را به صورت مجهول ترجمه کرده است .وی فعلهای
مجهول موجود در آیات  702 ،701 ،703 ،720 ،223 ،212 ،232 ،21سوره بقره؛  71سوره
آلعمران؛  12سوره نحل؛ 73سوره حاقه؛  93سوره احزاب؛  2سوره جاثیه و  01سوره قلم
را بهصورت معلوم؛ و فعلهای مجهول موجود در آیه  2سوره ملک و آیه  07سوره قلم را
بهصورت مصدری ترجمه کرده است.

 -5نتیجه
ـ ترجمه صفارزاده ،ترجمهای خوشخوان بوده و از سالست و روانی برخوردار است.
ـ وی ترجمهای غیر تحتاللفظی از تعبیرات استعاری ارائه داده است.
ـ در برگردان مجاز ،معنای مجازی واژه را در نظر گرفته تا ترجمهای قابل فهم ارائه داده باشد.
ـ در برگردان عبارتهای کنایی ،از ترجمه تحتاللفظی فاصله گرفته و ترجمهای معنایی از
کنایه ارائه داده و به بیان معنا و مفهوم این کنایه در زبان فارسی پرداخته است.
ـ همواره سعی میکند تا تأثیر هرگونه تقدیم و تأخیر را در ترجمه نشان دهد.
ـ تالش بسیاری برای آوردن جملهها و یا عبارتهای محذوف نموده و این امر سبب شده
است تا متن مقصد ،روان و قابل فهمترشده و مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار کند.
ـ فعل مجهول را بیشتر مواقع بهصورت مجهول ،گاهی مواقع بهصورت معلوم و در
برخی مواقع نیز بهصورت غیر فعلی و بهصورت مصدری ترجمه میکند.
ـ در برگردان حال از روشهای رایج در استفاده از واژگان و قیودی چون «در حالیکه»
فاصله گرفته و در عینِ امانتدار بودن در انتقالِ معنا و محتوا ،سعی نموده ترجمهای سلیس و
ارتباطی از آن ارائه دهد.
ـ در ترجمه مفعول مطلق ،به سبک ادبی و لفظیِ قرآن به عنوان متن مبدأ پایبند نیست.
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آلعمران؛ آیات  92و  17سوره یونس؛ آیات  11و  12سوره روم؛ آیه  2سوره لقمان؛ آیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________ دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان4331

نیست؛ اما این عدم پایبندی ،هرگز به معنای عدم توجه وی به این صنعت نیست.
ـ آنچه برای وی اهمیتِ نخستین دارد ،پیام و محتوای متن مبدأ و پایبندی به ساختارهای
زبانی زبان مقصد است.
ـ ارزش ارجاعی متن ،در ترجمه وی حفظ شده و ترجمه اش وفادار به ارزش ارجاعی آن
تلقی میگردد؛ نه آن که وفادار به کلمات و واژگان و چگونگی چینش آن در زبان مبدأ باشد.
ـ ترجمه فارسی وی از قرآن ،ترجمهای ارتباطی است.

 -2منابع
* قرآنکریم
 -2بیآزار شیرازی ،عبدالکریم ،قرآن ناطق ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول2921( ،ش).
 -7بیضاوی ،عبداهللبنعمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقیق محمدعبدالرحمن المرعشى،
بیروت ،داراحیاء التراث العربى،چاپ اول2022 ( ،ق).
 -9خطیب قزوینی ،اإلیضاح ُفی ُعلوم ُالبالغة ،تحقیق :محمدعبدالقادر الفاضلی ،بیروت :المکتبةُ
العصریة2070 ( ،ق).
 -0دهلوی ،شاه ولیاهلل ،فتح ُالرحمن ُبترجمة ُالقرآن ،تحقیق عبدالغفور عبدالحق بلوچ و شیخ
مدینةُ،مجمعُملكُفهدُلطباعةُالمصحفُالشریفُ،الطبعةُاألولی2022( ،ق).
محمدعلىُ ،
 -1زمخشری،أبوالقاسم محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق التنزیل ،بیروت :دارالکتاب ُالعربیُ،
الطبعةُالثالثة2020( ،ق).
 -1سلماسیزاده ،محمدجواد ،تاریخ سیر ترجمه قرآن در جهان ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،ج،2
(2912ش).
 -2سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن ،اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :المکتبةُالثقافیة2229( ،م).
 -2شعرانی ،ابوالحسن ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات اسالمیة ،چاپ اول2920( ،ش).
 -2صافی ،محمودبن عبدالرحیم ،الجدول فى إعراب القرآن و صرفه و بیانه ،دارالرشید ُمؤسسةُ
اإلیمانُ،دمشقُ-بیروتُ،الطبعةُالرابعة2022( ،ق).
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ـ در برگردانِ متنِ مقدسِ قرآنِ کریم به فارسی ،به انتقال صنعت التفات چندان پایبند

ترجمه طاهره صفارزاده ،ترجمه ای ارتباطی از قرآن کریم ______________________ حسین تک تبار فیروزجائی

 -22طباطبائی ،سیدمحمدحسین،المیزان فى تفسیر القرآن ،قمُ :منشورات ُجامعة ُالمدرسین ُفيُ
الحوزةُالعلمیةُفيُقمُالمقدسةُ،الطبعةُالخامسة2022( ،ق).
ّ
 -27فیومی ،احمدبنمحمد ،المصباح المنیر ،بیجا ،مؤسسةُدارالهجرة ،چاپ اول2031( ،ق).
29ـ الرسون ،میلدرد « ،ترجمه معنایی» ،ترجمه نفیسه داودی ،مطالعات ترجمه ،سال سوم ،شماره
2921( ،22ش).
 -20مصباحزاده ،عباس ،ترجمه قرآن ،تهران :سازمان انتشارات بدرقه جاویدان ،چاپ اول،
(2923ش).
 -21ناصری ،مهدی« ،قرآن کریم با ترجمه محمدعلی رضایی اصفهانی و همکاران ،ترجمه معاصر
وفادار به زبان فارسی» ،دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،2شماره  ،2بهار و
تابستان (2929ش).
 -21ناظمیان ،رضا ،روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ اول،
(2922ش).
الجامعُفيالترجمةُ،ترجمةُوُإعدادُأُ.دُ.حسنُغزالةُ،بیروتُ:دارُوُمکتبةُالهاللُ،
ُ
 -22نیومارک،پیترُ،
الطبعةُاألولی7331( ،م).
 -22هژبرنژاد،حسین ،آیین ترجمه ،تهران :دو نور،چاپ اول2927( ،ش).
webster1985,Webstersnew collegiate dictionary ,springfield /Massachusetts: Merriamwebster the oxford companion to the English language, 1992. Namit Bhatia
Newmark , peter: A Textbook of Translation. first ed., Uk. ,prentice hall.1988.
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=77346

02

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 20:26 IRST on Saturday January 16th 2021

 -23صفارزاده ،طاهره ،ترجمه قرآن ،تهران :مؤسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر ،چاپ دوم2923( ،ش).

