دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

ارزیابی "راهبرد تصریح" در سبکهای ترجمهای قرآن کریم
(مطالعه موردی سبکهای ترجمهای فوالدوند و صفوی از سوره اسراء)
2

راضیه نظری ،*1سیدمحمد موسوی بفروئی
 -1استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران

پذیرش1399/03/20 :

دریافت1398/09/15 :

چکیده
تصریح ،به عنوان یکی از راهبردهای جهانی ترجمه ،مبتنی بر شگردهایی متنوو اسوت توا از ایوگ رهگوذر
ترجمهای همارز از یک اثر ارائه شود و از آنجا که فرم و ساختار متگ نخست در تصریح اولویت دارد ،راهبوردی
مناسب در ترجمة قرآن کریم به شمار میآید .در خور بیان است که شگردهای تصریح ،عمدتاً  ،در چهار الیه،
سپهر گفتمانی متگ نخست را بازتاب میدهند که عبارتند از :ارائة اطالعوا ،،تککیود ،تخصوی

و رمازدایوی

اطالعاتی .هدف از نگارش جستار حاضر آن است که ضمگ معرفی "راهبرد تصریح" و کارکرد شیوههوای آن
با بررسی بسامد آنها ،ویژگیهای سبکهای ترجمه را بیان و نقد کورد چورا کوه سوبک ترجموه ،سونجه و
معیاری است که میاان گرایشهای زبانی مترجم ،پویایی و انسجام اثر ترجمه شده را نشان میدهد و میتووان
با تکیه بر نتایج به دست آمده از تحلیل آن ،در حوزة مطالعا ،ترجمة قرآن کریم ،گامی پیش نهاده و الگوویی
نسبتاً جامع و استاندارد از فرآیند ترجمه که حقیقتنمایی بهتری را دارا است ،معرفی کورد .در ایوگ جسوتار،
پیکرة مورد پژوهش ،سورة اسراء بوده که با استفاده از روشهای کیفی -کمی مورد تحلیل قرار گرفته اسوت.
واحدهای زبانی مورد تحقیق ،واژگان و جمال ،هستند که به صور ،توصیفی-تحلیلوی موورد بررسوی قورار
گرفتهاند .نتایج به دست آمده بیانگر آن هستند که شگرد تعمیم معنایی نباید در ترجمة قرآن کریم بوه کوار
گرفته شود و باید برای دستیابی به سبکی پویا در ترجمه از همه شگردها به صور ،متعادل استفاده شود.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،راهبرد تصریح ،الیههای کارکردی ،سپهر گفتمان ،سبک ترجمه
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دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

ترجمه از آنجا که با سطوح مختلف زبان و فرهنگ بشرر مررت ا اسرر فراینرد ده هرده
دارد ،در این مهان لزوم برگردان متون مقدس اهمهر این فرآیند را دو چندان میکند .امرروزه
در حوزة مطالعات ترجمه شگردها و راه ردها متنوعی معرفی شدهاند" .تصرری " یکری از
راه ردها همگانی یا جهانی ترجمه اسر که هدف آن تحقق هر ارز حرداکرر در سرطوح
ساختار و کاربرد زبان اسر و در این راستا از شهوهها متنوعی اسرتااده مریشرود .شرایان
توجه اسر که در سط کالن ،مهزان بهرهگهر از شگردها تصری با س ک ترجمة متررج
رابطها مستقه دارد .جستار حاضر برآن اسر تا ضمن معرفی "راه رد تصرری " و کرارکرد
شهوهها آن با بررسی بسامد آنها ،ویژگیها س کها ترجمه را بهان و نقرد نمایرد ترا از
این رهگذر ،در حوزة مطالعات ترجمة قرآن کری  ،گامی دهش نهاده و الگویی نس تاً جرام از
فرآیند ترجمه که حقهقرنمایی بهتر را دارا اسر ،معرفی نماید.
سورة اسراء از جمله سورهها قرآنی اسر که طول آیات آن خهلی کوتاه یا بلند ن روده و
از سو دیگر تعداد آیات آن نهز  111عدد اسر؛ از اینرو ،تعرادل در طرول و تعرداد آیرات
معهار انتخاب این سورة م ارکه به عنوان موضوع مورد دژوهش بوده اسرر .گاتنری اسرر از
آنجا که هدف از جستار حاضر "ارزیابی راه رد تصرری در سر کهرا ترجمرها " اسرر،
گزیر نهسر؛ جز آنکه ترجمههایی که در یک دوره زمانی ددید آمدهاند انتخراب شرود؛ بره
همهن خاطر برگردانها فوالدوند و صاو که معاصر هستند ،انتخاب شده اسرر .ترجمره
فوالدوند از نوع محتوا به محتوا بوده و ترجمه صاو م تنی بر تاسهر المهزان اسرر .در ایرن
جستار میکوشه ضمن ت ههن نحوه اجرا راه رد تصری در دو س ک متاراوت ترجمرها ،
مهزان کاربسر شگردها آن را معهن نمایه .
-1-1پرسشهای پژوهش

انتظار میرود این تحقهق در دایان ،داسخگو درسشها زیر باشد:
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 -1مقدمه

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

هستند؟
-2چه دهشنهاد برا برجسته ساز حداکرر مااهه و دویایی بهشتر سر ک ترجمره ارا ره
میشود؟
-3کدام یک از الیهها کارکرد شهوهها تصرری در سر کهرا ترجمره نمرود بهشرتر
دارد؟
 -2-1پیشینة پژوهش

موضوع تصری در ترجمه قرآن تا به حال مورد توجه دژوهشگران بوده اسر:
مانند دایاننامه کارشناسی ارشد با موضوع "تصرری در ترجمره قررآن :مرورد دژوهشری
سوره یوسف" )1390( ،از جاللی ،دفاع شده در دانشگاه فردوسی مشهد .در ایرن دایراننامره
نوع خاصی از تصری که م تنی بر صراحر انسجامی اسر مورد توجه قرار گرفته اسر.
ابراههمی و همکاران در مقاله "تحلهل و بررسی افزودههرا تاسرهر در شرش ترجمره
معاصر قرآن کری (با محوریر سورة اسراء)" که در مجلره درژوهشهرا ترجمره در زبران
وادبهّات عربی ،)1393( ،سال ،4شماره  ،11به چاپ رسهد ،تنها افزودهها تاسهر برخری از
آیات سورة اسراء را در شش ترجمه مورد بررسی قرار دادهاند.
در مقالرره "اسررلوب تصررری و ت هررهن در ترجمرره قرررآن (بررسرری مررورد ترجمرره
فهضاإلسالم)" ،اثر سهاحی و همکاران ،چاپ شده در مجله دژوهشها ترجمه در زبران و
ادبهات عربی ،)1395( ،سال  6شماره  ،14شگردها تصری به طور دقهق تاکهک نشردهانرد؛
به عنوان مرال ،شگرد تعریضها توصرهای ،شرگردها تررمه و تخصرهع معنرایی مرورد
بررسی قرار نگرفتهاند.
از آنجا که دامنة تصری  ،از واژه تا کالم گسترده اسر ،در این دژوهش تالش شده اسرر
شگردهایی که این حوزه را دوشش میدهند ،مورد بررسی قررار بگهرنرد و در بخرش دایرانی
تحلهلها ،مهزان کاربسر آنها در یک نمودار به نمایش درآمده اسر.
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 -1آیا همة شگردها راه ررد تصرری در فرآینرد ترجمرة قررآن کرری سرودمند و کارآمرد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

دژوهش حاضر از رهگذر روشها کهای و کمی به رشرتة نگرارش درآمرده اسرر .دهکررة
مورد دژوهش ،سورة اسراء بوده که دارا  111آیره و  1556واژه اسرر .واحردها زبرانی
مورد تحقهق ،واژگان و جمالت هستند .در جم آور دادهها از روش دسرتی اسرتااده شرده
اسر .به این ترتهب که در گام نخسر ،آیات به جمالت تقطه و ظرفهر "تصرری درذیر "
به عنوان معهار تحلهل بخشها تقطه شرده انتخراب شرد .در ایرن راسرتا ،آیرات قررآن برا
ترجمهها مورد مقایسه و تط هق قرار گرفر ،عناصر تصری شده دس از شناسایی ث ر شردند
و دردایان ،ذیل شش شگرد تصری ط قهبند شدند .برا تجزیه و تحلهرل دادههرا ،از روش
توصهای -تحلهلی استااده شده اسر .و در دایان ،با در نظرر گررفتن بسرامدها شرگردها
تصری و نمایش آنها در نمودار ،فرصر تط هق مهان عملکرد مترجمان فراه شده اسر.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2راهبرد تصریح 1و انوا آن

اصطالح "راه رد" ،شامل یک دوره از کنشها هدفمند اسر که با قصد دستهابی به هردفی
ویژه مورد استااده قرار میگهرند .در مطالعات ترجمه نهز راه ردهایی وجرود دارد کره شرامل
مجموعها از شهوهها و تدابهر بوده و قابلهر ارا ة نزدیکترین معادل معنرایی را دارا هسرتند.
«این راه ردها بر اساس نوع کاربردشان به سه دسته تقسه شدهاند که ع ارتند از :راه ردهرا
صرفی /نحو  ،معنایی و کاربرد » ( .)Kearns, 2011: 282هم نهن ،در تقسره بنرد دیگرر و
م تنی بر بُرد و دامنة کاربرد  ،راه ردها براساس مهزان قابلهر سازگاریشان در انرواع مترون و
زبانها گوناگون به دو دوستة "مقامی" یا "موضرعی" و "جهرانی" یرا "همگرانی" تقسره
شدهاند.
راه ردها موضعی بهطور خرا

برا ترجمرههرا سراختارها ویرژة زبران و عناصرر

واژگانی مرت ا هستند ،درحالی که دامنرة عملهراتی راه ردهرا جهرانی گسرتردهترر بروده و
موضوع آنها شامل درسشهایی دربارة س ک ترجمه و انتخاب مهران یکری از اولویررهرا
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 -3-1روش پژوهش

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

ت يَ َدا َأبِي َ َََي
عنوان مرال ،در یک راه رد موضعی ،ساختار فعل ماضی "ت ر" در آیة تب َّ ْ

َوتَ َّ (مسد ،)1/به شهوة دعایی ترجمه میشود .از سو دیگر ،براساس راه ررد جهرانی ،در

ترجمة آیة ََل ُأقْسِ ُم ب ِ ََذَ ا اَْبَلَدِ (بلد )1/واژة "ال" ترجمه نمیشرود یرا در صرورت ترجمره
شدن ،در برگردان آن اختالف معنایی بوده و تأکهد بر جن ة ماهوم "سوگند" وجود دارد.
یکرری از راه ردهررا جهررانی ترجمرره" ،تصررری " اسررر .برره نظررر مرریرسررد ،ماهرروم
"آشکارساز " در فرایند ترجمه نخستهن بار در سال  1958مهالد توسرا صراحبنظرانری
چون ژان داربلنه 2و ژان دل وینه 3در اثر معروفشان به نام "سر کشناسری تط هقری فرانسره و
انگلهسی :روش ترجمه" دهشنهاد شد .مقصود نویسرندگان از کاربسرر ایرن ماهروم ،معرفری
روشی بود که به بهان جز هات در زبان مقصد میدردازد؛ جز هاتی که در زبان م دأ به صرورت
ضمنی وجود دارد و مترج با تکهه بر بافرها متنی یا مروقعهتی آنهرا را آشرکار مریکنرد
( .)Tiktik Murtisari, 2016: 67درس از ایرن دو " ،نایردا" ،اصرطالح " "additionرا بره طرور
اختصاصی برا این ماهوم به کار برد که بره معنری "افرزایش" اسرر .و در توضره ایرن
انتخاب میگوید« :در ترجمه ،افزودن با هدف اشاره به ترکهب عناصر به کرار مریرود کره
کاربردشان در جمله جایز اسر» (همان ،)68 :سرگهنو 4نهرز افرزود ،ایرن اضرافات بره وسرهلة
تااوتها موجود مهان ساختار و س کها زبانی ِ موجود در زبانها م دأ و مقصد مجرال
بروز و ظهور مییابند .بلوم کالکا 5از دیگر صراحبنظرران حروزه مطالعرات ترجمره ،بررا
نخستهن بار "فرضهه تصری " را مطرح کرد .نگاه او به مسئلة تصرری فراترر از آشکارسراز
معنایی یا افزودن سازهها بود .او تصری را "تغههر" نامهد و در مقالهاش برا عنروان "تغههررات
روابا معنایی و انسجام در ترجمه" بهان داشر که فرایند ترجمره الزامراً شرامل تغههررات در
روابا متنی و کالمی اسر؛ به گونها که در انسجام ،تغههرات در انرواع عناصرر دهونددهنرده
رخ میدهد(.(Yazdani Moghaddam, 2017: 1
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نادیده گرفتن واژگان یا تأکهد بر جن ههایی خا

از مرتن من ر مریشرود (همران)283 :؛ بره

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

ماصل بهان شده اسر؛ آنان عنصر انسجام متن را در سه بخش دستور  ،واژگرانی و روابرا
دهوند تقسه کردند (لطایدور ساعد .)30 :1371 ،

در این دژوهش نهز برخی از عناصر تصری که کارکرد انسجامی دارند مورد بررسی قررار
گرفتهاند .دس از کالکا "،کالود " ،6از دیگر محققان برجسرتة حروزة ترجمره ،برا تکهره برر
نتایج تحقهقات خود که م تنی برر بررسری ترجمرههرا در زبرانهرا انگلهسری ،فرانسرو و
مجارستانی بود ،گامی دیگر دهش نهاد و ط قهبند نوینی از تصری ارا ه داد:
7

 -1-1-2تصریح الاامی

این نوع تصری ناشی از تااوتها حوزههرا واژ  -دسرتور مهران زبرانهرا م ردأ و
مقصد اسر .در واق  ،تااوت در ساختارها مورفولوژیکی ،نحو یا معنایی زبانهرا سر ب
میشود ،مترج به تصری الزامی رو بهاورد ،در غهر این صرورت ،جمرالت ترجمره شرده
قابل فه نخواهند بود.
کالود در بررسیها خود نشان داد که در متن م دأ "مجموعرههرایی نادهردا" وجرود
دارند و مترج نراگزیر بره توضره آنهرا اسرر ( .)Rahmatullah,2016: 249بهکرر 8نهرز ایرن
توضهحات را اطالعات افزوده ،معرفی کرده و معتقد اسر که آنها در ساختار ظراهر مرتن
زبان م دأ ،وجود خارجی ندارند (.)Baker,2011:96
9

 -2-1-2تصریح اختیاری

مسئلة اصلی در تصری اختهار  ،انتخاب مهان اولویررهرا اسرر و چنان ره از آن اسرتااده
نشود ،متن ترجمه شده هم نان ط هعی و قابل فه خواهد برود .برا ایرن حرال ،مترجمران از
تصریحات اختهار بهره میگهرند تا معنی را واض تر و مؤثرتر بهان کرده و دهام متن را بهترر
انتقال دهند (.)Klaudy, 2011: 106
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شایسته بهان اسر که موضوع انسجام و انواع آن در نظریه انسرجامی هالهرد و حسرن

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

 -3-1-2تصریح کاربردی

این نوع تصری  ،م تنی بر تااوتها فرهنگی و جهانبهنیهرا کراربران زبرانهرا م ردأ و
مقصد اسر ( .)Baker, 2011: 97در بسهار از اوقرات ،کراربران زبرانهرا تعرابهر متاراوتی از
اغراض یکسان دارند؛ به عنوان مرال ،ضربالمرلها ،ضمن بهان ایرن اغرراض ،ویژگریهرا
فرهنگی جوام را نهز بازتاب میدهند .در این راستا ،کالود بهان مریکنرد ،مترجمران بررا
ت ههن ماهومی ویژه و برگرفتره از فرهنرگ زبران م ردأ اغلرب بایرد بره تصرری آن ب ردازنرد
(.)Rahmatullah,2016: 250
در این دژوهش ،هار شگرد تصری مورد بررسری قررار گرفتره اسرر کره ع ارتنرد از:
افزودهها ،ارجاع ،تخصهع و تعمه معنا ،ج ران یا ترمه معنی ،تصری نقشهرا محرذوف
و بازساز  .الزم به ذکر اسر ،از آنجا که در ترجمه قررآن مسرئله افرزودههرا تاسرهر بره
منظور تصری  ،فراوانی قابل توجهی دارد ،از اینرو تالش شده اسرر ،شرگردها و تعراریف
آنها به گونها انتخاب شود که آشکارسراز معنرا و انسرجام را دوشرش دهنرد؛ از ایرنرو
تعاریف این شگردها برگرفته از نظریها خا

ن وده ،بلکه از مناب مررت ا برا اصرطالحات

ترجمه برداشر شده اسر.
حاصل کارکرد این شگردها در چهار الیه خالصه میشود که ع ارت اسر از:
«ارا ررة اطالعررات ،تخصررهع ،برجسررته سرراز و رمررز زدایرری از اطالعررات»

)Tiktik

 .)Murtisari,2016: 66توضه آنکه ،مترج در فرایند ترجمه ،اطالعاتی از س هر گاتمران مرتن
م دأ در اختهار مخاطب قرار میدهد یا ماهرومی را از مهران مجموعرها از ماراهه گرزینش
کرده و به صورت اختصاصی ارا ه میدهد .در حالر سوم اطالعات و مااهه برجسته شرده
و مورد تأکهد قرار میگهرند و سرانجام از مااهه رمززدایی میشود.
این مطلب که مترجمان در برگردان یک متن کدام یرک از روشهرا تصرری را بهشرتر
ترجه میدهند و به طور کلی به چه مهزان از این شهوهها بهره میبرند ،موضوعی اسرر کره
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ترجمة و منجر شود.
شکل ( :)1الیههای کارکردی راهبرد تصریح

اختصا

ارا ة اطالعات

اطالعات

الیهها کارکرد راه رد تصری
رمززدایی از اطالعات

تأکهد اطالعات

به طور کلی سورة "اسراء" دارا 12محور معنایی اسر که ع ارتند از:
 .1دال ل اث ات ن وت به ویژه قرآن و معراج؛
 .2معاد؛ کهار و داداش؛
 .3تاریخ بنی اسرا هل؛
 .4مسئلة آزاد و اختهار؛
 .5وجود برنامها حساب شده در زندگی دنهو ؛
 .6حقشناسی؛
 . 7تحری اسراف و ت ذیر؛ بخل ورز  ،فرزندکشی؛ ک فروشی؛ تک ر و خونریز ؛
 .8توحهد؛
 .9م ارزه با هرگونه لجاجر در برابر حق؛
 .10ویژگیها شخصهتی انسان و برتر او بر دیگر مخلوقات؛
 .11وسوسهها شهطان؛
 .12فرازهایی از تاریخ دهام ران (مکارم شهراز و دیگران ،1374 ،ج.)12 :6
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درداختن به آن میتواند نشاندهندة گرایشات زبانی مترج بوده و به کشرف و ت هرهن سر ک

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

 -1-3تعریضهای توصیفی

این شهوه ،شامل افزایش واحدها واژگانی اسر که منجر به طوالنی شردن مرتن ترجمره
میشود؛ اما معنا آن را تغههر نمیدهد .در مطالعات ترجمه مشخع شده اسر که این نروع
افزونگی در سه بخش اس  ،صار و فعل رو میدهد ()Nashar, 2016: 321؛ مانند آن ره در
ترجمة آیات زیر قابل مشاهده اسر.
شایان توجه اسر که مسأله اضافات در ترجمه قرآن کری  ،فراترر از حروزه واژه بروده و
گاهی جمالت را نهز در بر میگهرد .این نوع افزونگی را که در ترجمهها م تنری برر تاسرهر
کاربرد فراوان دارد ،هالهد و حسن "روابا معنایی" نام نهادند (امهر خراسرانی و همکرار،

 )22 :1394وجود این روابا در تصری معانی اثرگذار اسر.
ِ
يما (اسراء)40 /
إِنَّكُ ْم ََتَقُوَ َ
ُون قَ ْو اَل َعظ ا

فوالدوند :حقا که شما سخنی بس بزرگ میگویهد.
صاو  :راستی سخنی بزرگ بر زبان میرانهد که دهامدهایی ناگوار دارد.
صاو دس از ترجمه آیه ع ارتی را به ترجمه افزوده که از نظر منطقری در حکر نتهجره
ع ارت دهشهن به شمار میآید.
ترجمه پیشنهادی :به راستی شما سخنی بزرگ میگویهد.
ِ ِ ِ
ِ
ورا (اسراء)45 /
ين ََل يُ ْؤمِنُ َ
ت اَْقُ ْر َ
ون ب ِ ْاْلخ َرة ح َجاباا َم ْستُ ا
آن َج َعلْنَا بَيْنَ َ
َوإ ِ َذا قَ َر ْأ َ
ك َوبَيْ َن اََّذ َ

فوالدوند :و چون قرآن بخوانی مهان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند درردها دوشرهده
قرار میدهه .
صاو  :و زمانی که قرآن میخوانی ،مهان تو و کسانی که به آخررت ایمران ندارنرد ،درردها
قرار میدهه که از دیدگانشان مستور اسر ،از اینرو حقایق آن را در نمییابند و بره توحهرد
و معاد ایمان نمیآورند و رسالر تو را تصدیق نمیکنند.
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کافران و دهام ر وجود دارد ،تصری میشود.
ترجمه پیشنهادی :و هرگاه قرآن بخوانی ،مهان تو و کسانی که به آخررت ایمران نمریآورنرد
حجابی مضاعف قرار میدهه .
ِ
ِ
ِ
ان ف ِ ْاْلَ ْر ِ
وَل (اسراء)95 /
اَس َماء َملَكاا َر ُس ا
ض َم ََلئِكَ ٌة يَ ْم ُش َ
ل َ َْو كَ َ
قُ ْ
ون ُم ْط َمئنِّين ََنَ َّزَْنَا َعلَيَِْ ْم م َن َّ

فوالدوند :بگو اگر در رو زمهن فرشتگانی بودند که با اطمهنان راه میرفتنرد ،ال تره برر آنران
[نهز] فرشتها را به عنوان دهام ر از آسمان نازل میکردی .
صاو  :بگو :برخداسر که اهل زمهن را راهنمایی میکنرد ،حتری اگرر در زمرهن فرشرتگانی
بودند که به آرامی در آن راه میرفتند قطعا برا هدایر آنها از آسمان فرشتها که دهرام آور
وحی باشد بر آنان نازل میکردی .
ع ارت افزودها که در ابتدا ترجمره صراو آمرده اسرر ،انگهرزه و هردف آفررینش
دهام ران تصری را میکند.
ترجمه پیشنهادی :بگو اگر در زمهن ،فرشتگانی بودند که با خراطر آسروده برر رو آن راه
میرفتند ،به طور قط برا آنها ،از آسمان دهام ر از جنس فرشته فرود میآوردی .
ل َ ََُ ْم َأ َج اَل ََل َريْ َ فِيهِ (اسراء )99 /
َو َج َع َ

فوالدوند[ :همان خداسر که] برایشان زمانی مقرر فرموده که در آن ههچ شکی نهسر.
صاو  :وحال آنکه خداسر که برا عمرشران سررآمد قررار داده اسرر کره در آن هرهچ
تردید نهسر ،س س از آنان انتقام خواهد گرفر.
در ترجمه صاو افزودها که با نقشنما س س آمده اسر ،توالی زمانی وقای را بهران
کرده و سرنوشر کافران را تصری میکند.
ترجمه پیشنهادی :و خداوند برا آنها مرگی قرار داده که ههچ تردیرد در [رخرداد] آن
نهسر.
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در ترجمه صاو ع ارتی افزوده شده اسر که در آن نتهجه فاصرله همهشرگی کره مهران

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

راستا ارا ة اطالعات دربارة محورها معنایی توحهد و م ارزه با هرگونه لجاجرر در برابرر
حق و وجود حساب و کتاب در زندگی دنهو و حقشناسی در س هر گاتمانی قررآن مرورد
استااده قرار گرفتهاند.
 -2-3ارجا

12

"ارجاع" کاربرد انواع مختلف واژگان در متن اسر که با ایجاد ارت اط بهن جمالت یک مرتن
باعث انسجام آنها میگردد (لطایدور سراعد  .)111 :1371،در مطالعرات ترجمره ،کاربسرر
شگرد ارجاع به سه روش صورت میگهرد که ع ارتند از جایگزین کردن ضرمهرها برا اسر ،
افزودن صاات اشاره و واژهبسرها مورد ارجاع ()Nashar, 2016: 322؛ ال تره ایرن روشهرا
بر اساس ظرفهرها زبانی موجود در زبان انگلهسی اسر و اگر بخواهه شگرد یاد شرده را
متناسب با ظرفهرها زبان عربی بهکار ب ری باید بخش چهارمی با عنروان جرایگرینی اسر
به جا موصول به آن بهازایه  .این امر ریشره در اخرتالف تعریرف "موصرول" در دو زبران
دارد؛ در زبان انگلهسی (وهمهن طور فارسی ،)13موصول ضرمهر اسرر و همرواره برا مرجر
خود در جمله ظاهر میشود؛ اما در زبان عربی موصول ،اس بوده و ممکن اسرر خرا

یرا

عام باشد؛ از اینرو اگر در ترجمة آن ،مرج تصری شود از نظرر معنرایی انسرجام بهشرتر
حاصل میشود.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك (اسراء)20 /
كُ اَل نُم ُّد َه ُؤ ََلء َو َه ُؤ ََلء م ْن َع َطاء َربِّ َ

فوالدوند :هر دو] دسته [ اینان و آنان را از عطاى دروردگارت مدد میبخشه .
صاو  :هر دو گروه ه دنهاطل ان و ه آخرتطل ان را از عطا دروردگارت مدد میرسانه .
در آیه  ،20مؤمنان و دنهاطل ان با اس اشاره هؤالء یراد شردهانرد .هردف ایرن آیره ،بهران
برابر این دو گروه در بهرهمند از بخشش الهی اسر؛ به همهنخاطر برا هر دو گرروه از
یک اس اشاره استااده شده اسر .فوالدوند برا تصرری ایرن دو گرروه ،از ضرمایر اشرارة
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در این بخش مشخع شد که تعریضها توصهای ،نوعی تصری اختهار اسر کره در

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

بخش ،س ب ابهام در تشخهع مرج اس اشاره و بهگانهگرایی ترجمه شده اسر .در مقابرل
صاو با بهرهمند از نگاه تاسهرگونهاش مرج ضرمایر را در ترجمره خرویش بهران کررده
اسر.
ترجمه پیشنهادی :ما هر دو گروه دنهاگرایان و آخرت گرایان را با بخشش درودگارت یرار
میرسانه .
ِ
كُ ُّ ِ
ك َمكْ ُروهاا (اسراء)38 /
ك كَ َ
ان َسيِّئُ ُه عنْ َد َربِّ َ
ل َذَ َ

فوالدوند :همه این] کارها[ بدش نزد دروردگار تو نادسندیده اسر .
صاو  :همه آن تکلهفها که برشمردی  ،بدش نزد درودگار تو زشر و نادسند اسر.
مرج اس اشاره "ذلک" مجموعه بایدها و ن ایردها بهرانشرده در آیرات دهشرهن اسرر.
فوالدوند واژه کارها و صاو تکالهف را تصری کردهاند .کاربسر واژه تکرالهف بره تنهرایی
نقرع معنررایی دارد؛ چرره آنکرره عالمررهط اط ررایی هر در تصررری مرجر آن از "الواجبا
والمحرم

" یاد کرده اسر (ط اط ایی ،1997 ،ج.)95 :13

ترجمه پیشنهادی :همه آن وظایف ،بدش [امور که از آنها من شدهاید] نرزد دروردگرارت
نادسند اسر.
ِ
ِ
ون (اسراء)57 /
ين يَ ْد ُع َ
ُأوََئ َ
ك اََّذ َ

فوالدوند :آن کسانى را که ایشان میخوانند.
صاو  :کسانی که مشرکان آنها را میدرستند.
در آیه باال مرج ضمهر «واو» در فعل یدعون نهازمند تصری اسرر .ترجمره فوالدونرد،
ترجمها لاظ به لاظ بوده ،درحالی که صاو این مرج را تصری کرده اسر .نکتره دیگرر
آنکه صاو در ترجمه خویش ضمهر ماعولی فعل یدعون را که به قرینه حذف شده اسرر،
تصری کرده اسر؛ به همهن دلهل ترجمه او به برگردانی لارظ بره لارظ از نقرش اشرتغال در
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جم نزدیک و دور؛ " اینان و آنان" بهره برده اسر .واض اسر کره عردم تصرری در ایرن

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

ضمهر فعل ،دهشنهاد میشود فعل به صورت مجهول ترجمه شود.
ترجمه پیشنهادی :کسانی که از سو مشرکان خوانده میشوند.
ارجاع ،تصری الزامی اسر؛ زیرا عدم تصری مرج ضمایر یا اس هایی کره بره جرا آنهرا
اس اشاره جایگزین شده اسر س ب ابهام میشود.
 -3-3تخصی

14

معنایی

گاهی اوقات در فرایند ترجمه ،مترج از یک واژه ،معنایی را ارا ره مریدهرد کره نسر ر بره
واژة متن م دأ اختصا

بهشتر دارد ( .)Nashar, 2016: 323ایرن تعریرف کرارکرد اشرترا

لاظی در مطالعات قرآن کری را یادآور میکند« .اشترا لاظی در سرادهتررین تعریرف بره
معنی داللر لاظ بر معانی متنوع اسر» (مختار )145 :1998 ،و مترج نراگزیر اسرر برا تکهره
بر سهاق و تااسهر ،یک معنی را از مهان مجموعه معانی انتخاب کند .شایان ذکر اسر که ایرن
معانی متنوع می توانند با یکدیگر مرت ا بروده یرا کرامال مناصرل و مجرزا از یکردیگر باشرند
(طهبحسرهنی .)135 :1395 ،در ادامره بحرث ،معهرار تصرری درذیر را در واژههرا قضراء،
رحمر ،ظل و قعود مورد بررسی قرار دادهای .
وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ (اسراء)4 /

فوالدوند :به بنی اسرا هل خ ر دادی .
صاو  :و در آن کتاب به بنیاسرا هل اعالم کردی .
مااهه "خ ر دادن" و "فرمان دادن" از دیگر معانی کلمة "قضاء" اسر کره در آیرات 4
و  23سورة اسراء به کار رفتهاند (ابنجوز  .)509-507 :1987 ،ماهوم قطعهرر نقطرة اشرترا
معانی این واژه اسر .هردو مترج  ،در کاربسر شگرد تخصهع و انتخراب معنرا درسرر
از مهان مجموعة معانی به درستی عمل کردهاند.
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زبان عربی ت دیل شده اسر و دارا تأکهد بهشتر از آیه اسر .به منظور اجتنراب از اظهرار

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

ِ
ِ
ِ
ِ
وها (اسراء)28 /
اء َر ْح َمة م ْن َربِّ َ
ك تَ ْر ُج َ
َوإ َّما تُ ْعر َض َّن َعنْ َُ ُم ابْت َغ َ
فوالدوند :واگر به امهد رحمتی که از درودگارت جویا آنی.

صاو  :اگر از تههدستان به علر آنکه مالی در اختهار ندار رو برمیگردانری و گشایشری
را از دروردگارت میطل ی.
واژة «رحمه» از ریشة "رح " مشتق شده اسر و بر شاقر و مهربرانی داللرر مریکنرد.
این واژه افزون بر آیه  28در آیه  100سوره در ترکهب "خزا ن رحمه" نهز تکرار شده اسرر.
شایسته بهان اسر که این واژه در قرآن با توجه به بافر متنی آیرات ،معرانی متنروعی را دارا
اسر؛ مانند باران (ط ر  ،1994 ،ج .)451 :3بهضاو و عالمهط اط ایی ذیل تاسهر آیرات  28و
 100سوره ،این واژه را روز و نعمرر معرفری کررده انرد (بهضراو  ،2000 ،ج322 ،299 :1؛

ط اط ایی ،1997،ج .)81 :13در ترجمهها مورد بحث ،فوالدوند برگردانی از واژه ارا ره نرداده
اسر ،ترجمه صاو که واژه گشایش به جا رحمر استااده شده اسر ،صراحر بهشرتر
دارد.
ترجمه پیشنهادی :اگر از نهازمندان به خاطر رزق و روز که از درودگارت مریطل ری و بره
آن امهد دار رویگردانی.
فَ َظل َُموا ب ِ ََا (اسراء)59 /

فوالدوند :ولی به آن ست کردند.
صاو  :ولی با دروغ شمردنش به خود ست کردند.
ظل به معنی ناقع کردن حق و قرار دادن چهز در غهر موض خرویش اسرر (قرشری،
 ،1371ج .)270 :4یکی دیگر از معرانی ایرن واژه انکرار قررآن اسرر (دامغرانی.)310 :1983 ،

صاو و فوالدوند «ظل » را «ست کردن» ترجمه کردهاند .از آنجا کره محرور سرخن دربرارة
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ترجمه پیشنهادی :وما به بنی اسرا هل اطالع دادی و آنان را آگاه ساخته .

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

بنابراین ،معنا "ست کردن" انتخاب صحهحی نهسر .در همهنن راسرتا" ،مصرطاو " بررا
واژة "ظل " اقسام کار ،شرر و ناراق را معرفری کررده ( ،1393ج )340 :8و "بهضراو " در
تاسهر خود ،آن را کار دانسته اسر ( ،2000ج .)308 :1بنرابراین ،برا توجره بره ماهروم انکرار
معجزات ،بهتر اسر در شگرد معنایی اختصا

 ،واژة "کار" در نظر گرفته شود.

ترجمه پیشنهادی :نس ر به آن [معجزه] کار ورزیدند.
نکتة قابل توجه آن اسر که در اختصا

معنا ،معانی متعدد از یک واژه الزاماً در یک یرا

چند ماهوم کلی با یکدیگر دهوند ندارند و به ع ارت دیگر ،یرک واژه مریتوانرد دو یرا چنرد
معنا مستقل از یکدیگر را داشته باشد .نمونة آن فعل" قعد" اسر.
ِ
وَل (اسراء)22 /
وما َم ْخذُ ا
ل َم َع َّاَّلل إ ِ َََٰ اَا َ
ََل تَ ْج َع ْ
آخ َر فَتَقْ ُع َد َمذْ ُم ا

فوالدوند :با خدا مع ود دیگر قرار مده که نکوههده و بییاور [برجا ] بنشهنی.
صاو  :با وجود خدا مع ود دیگر برا خود قرار مده که نکوههده و بییراور از تقررب بره
خدا بازخواهی ماند.
فعل "قعد" به معنی درنگ کردن در حالر ایستاده یا نشسته اسر ،هم نهن ایرن واژه را
مجازاً به معنا عجز و ناتوانی ه به کاربردهاند (قونرو  ،2001 ،ج ،)476 :11معنرا دیگرر
این واژه مااهه "ت دیل و دگرگونی" اسر که در این صورت از افعرال ناقصره بره شرمار
میآید (سهوطی ،2012 ،ج.)334 :1
این فعل در آیة  29سورة "اسراء" نهز همراه حرف فراء سر ی تکررار شرده اسررَ :و ََل
ِ
ل اَْبَ ْسطِ فَتَقْ ُع َد َملُوماا َم ْح ُسوراا
ك َو ََل تَبْ ُس ْط ََا كُ َّ
ل يَ َد َك َم ْغلُوََ اة إَِ ََٰى ُعنُق َ
تَ ْج َع ْ

حرف فاء س ی در ساختار جمالت طل ی میآید و جملرة بعرد از آن در حکر دهامرد و
نتهجة ع ارت دهش از این حرف اسر؛ بنرابراین ،در ایرن دو آیره" ،سررزنش شردن و ملروم
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معجزات دهام ران بوده و قرینة فعل "کذب" نشاندهندة انکار آنهرا از سرو کرافران اسرر؛

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

نظر دستور  ،این دو ،خ ر فعل ناقصة "قعد" هستند.
ترجمة پیشنهادی :تا نکوهششده و حسرت زده نشو .
در این بخش دانسته که برخی از واژهها قرآنی بر اساس بافر و سرهاق آیرات دارا
معانی متنوعی هستند .مترجمان وظهاه دارند با تکهه برر کترب تاسرهر و فرهنرگهرا ویرژه
معانی خا

را کشف و تصری کنند .این کار تصری الزامی اسر و مترجمان با اسرتااده از
اطالعات موجود در س هر گاتمانی سوره کردهانرد؛ اطالعراتی دربرارة

آن ،اقدام به اختصا

محورها معنایی تاریخ بنیاسرا هل و توحهد.
15

 -4-3تعمیم معنی

در این شگرد برخالف شهوة اختصا

معنایی ،مترج  ،برگردانی از واژگان ارا ه میدهد کره

عمومهر بهشتر نس ر به معنرا اصرلی آن واژه دارد ( .)Nashar, 2016: 324در ایرن راسرتا
ترجمة واژهها مسجد ،ابتغاء ،فضل ،فعل صلی و انغاض را مورد بررسی قرار دادهای .
ِ
ِ
ُوه َأوَّ َل َم َّرة﴾ (اسراء)7 /
﴿ َوَيَ ْد ُخلُوا اَ َْم ْسج َد كَ َما َد َخل ُ

فوالدوند :و در مع د[تان] چنانکه بار اول داخل شدند.
صاو  :و به مسجداالقصی درآینرد و حرمرر آن را بشرکنند و آن را ویرران کننرد چنانکره
نخستهن بار بدانجا وارد شدند.
واژة "مسجد" در ترجمة فوالدوند بره عنروان مع رد ترجمره شرده اسرر .ایرن واژه کره
قدمتش مربوط به دهش از اسالم اسر ،بنابر باور عدها از زبان آرامی وارد زبان عربری شرده
و به معنی محل سجده اسر (ابنمنظور ،1414 ،ج .)207 :3این توضهحات بهانگر ایرن مطلرب
اسر که در مسجد کنش ع ادت ،به شهوها خا

صورت میدذیرد ،حال آنکره واژة مع رد

عمومهر دارد و هر درستشگاهی را شامل میشود و در نتهجه مخاطب ترجمه در فه اینکره
این آیه دربارة گروه یکتادرسر یا غهر از آن اسر با مشرکل و ابهرام روبررو مریشرود؛ ال تره
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گشتن" دهامدها درستش مع ود دیگر و عدم تعادل در بخشندگی بوده و از سویی دیگرر ،از

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

حدود بر طرف سازد .در مقابل ،صاو با تصری مضافالهه "األقصی" به خروبی توانسرته
اسر ،مکان مورد نظر را معهن و محور معنایی تاریخ بنی اسرا هل را برجسته سازد.
ترجمه پیشنهادی :تا وارد مسجداألقصی شوند ،همانگونه که نخستهنبار وارد شدند.
﴿َِتَبْتَ ُغوا فَ ْض اَل م ِ ْن َربِّكُ ْم﴾ (اسراء)12 /

فوالدوند :تا [درآن] فضلی از دروردگارتان بجویهد.
صاو  :تا شما در درتو آن روز خود را که تاضلی از جانب دروردگارتان اسرر بجویهرد و
تا شماره سالها و حساب اوقات را بدانهد.
فعل "ت تغوا" از ریشة "بغی" مشتق شده اسر و اهرل زبران ،آن را درخواسرر مصررانه
معنا کردهاند« :هو الطلب الشدید واإلرادة األکيادة» (مصرطاو  ،1393 ،ج ،)334 :1نکترة دیگرر
آنکه وزن صرفی باب افتعال به این واژه ،معنا اختهار را نهز افزوده اسر؛ بنرابراین" ،ابتغراء"
خواستن داوطل انه و مصرانه اسر .هر دو مترج  ،برگردانی کلی و عمومی از ایرن واژه ارا ره
دادهاند .هم نهن ،با رجوع به مناب تاسهر دریرافته کره واژة فضرل بره معنری رزق و مرال
عن الر ِ
ِ
لفضل» (آلوسی ،1415 ،ج )29 :15و «فضل بمعنی ما وما یتسب اب»
زق ب
اسر« :عبر ِ ِّ
(راغب اصاهانی)639 :2009 ،؛ بنابراین ،تحصهل رزق و مال نوعی فزونری بره شرمار مریآیرد.
يم
شایان ذکر اسر که همهن معنا از واژة فضل در آیة  66سوره نهز مسرتااد مریشرودَ :ربُّكُ ُ
ِ
ْك ف ِ اَْبَ ْحرِ َِتَبْتَ ُغوا م ِ ْن فَ ْضلِهِ فوالدوند عهن واژه را در ترجمره خرویش
اََّذي يُ ْز ِج ََكُ ُم اَْفُل َ

تکرار کرده اسر و صاو ضمن تصری معنا آن به شرحش نهز درداخته اسر.
ترجمة پیشنهادی :تا [مجدانه] در کسب[ روز و مال] از جانب دروردگارتان بکوشهد.
وما َم ْد ُحوراا (اسراء)18 /
ص ََل َها َمذْ ُم ا
َج َعلْنَا ََ ُه َج ََن ََّم يَ ْ

فوالدوند :آنگاه جهن را که در آن خوار و رانده داخل خواهد برا او مقرر میداری .
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فوالدوند با افزودن واژهبسر "تان" به کلمة "مع د" تالش کررده اسرر ،ایرن نقرع را ترا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

درآید و به آتش آن بسوزد.
فعل "یصلی" از ریشة "صلی" مشتق شده اسر .فوالدوند با توجه به معنایی کره راغرب
اصاهانی از این واژه ارا ه داده اسرر ( )490 :2009آن را "داخرل شردن در آترش" ترجمره
کرده که برگردانی ضعهف اسر .در مقایسه ،ترجمه صاو صراحر بهشتر دارد؛ زیررا و
معانی وارد شدن و سوختن را مد نظر داشته اسر؛ ال ته در زبان عربی ،واژه "احترراق" هر
به معنی سوختن اسر.؛ از اینرو شایسته اسر ،به منظرور ارا ره ترجمرها هر ارز بره بهران
ویژگیها منحصر به فرد فعل "یصلی" ب ردازی ؛ به عنوان مرال "ابن کرهر" فراگهر برودن آن
جميع جوانبا » (ابرنکرهرر ،1998 ،ج:5
تغمره
َ
را مد نظر داشته اسر؛ «یصاله أي یدخله حبی َ
" ،)284مصطاو " نهز آن را سوختن به همراه تحمل درد و رنج معنی کررده اسرر؛ «صال ِ

ب لنَّ ر :احبرق فيه وق سی َح َّره » (مصطاو  ،1393 ،ج .)334 :6از آنجرا کره در زبران فارسری،
واژها که در بردارندة دو معنی فراگهر و درد و رنج ناشی از سوختن باشد ،وجرود نردارد،
دهشنهاد میشود با جایگزینی شگرد بازساز  ،معنا مرورد نظرر در قرال ی دیگرر از سراختار
زبانی (قهد حالر) تصری شود.
ترجمة پیشنهادی :برا او جهن را قرار دادهای در حالی کره و دردمندانره در شررارههرا
فراگهرش میسوزد.
وس َُ ْم﴾ (اسراء)51 /
﴿فَ َسيُنْغ ِ ُض َ
ون إََِيْ َ
ك ُر ُء َ

فوالدوند :سرهاى خود را به طرف تو تکان میدهند.
صاو  :دس سرهایشان را از رو استهزا به طرف تو تکان میدهند.
فوالدوند کلمة "انغاض" را حرکر سر ترجمره کررده کره ایرن ترجمره نسر ر بره دال،
گسترة معنایی بهشتر دارد ،صاو با تکهه بر معنا برگرفته از تاسهر المهزان ،آن را حرکرر
دادن سر از رو استهزاء ترجمه نموده اسر .این درحالی اسر که اهل زبران آن را حرکرر
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صاو  :آنگاه دوزخ را برا او مقرر میداری تا مالمر شده و مطرود از رحمر خدا بره آن

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

راغب اصاهانی ،2009 ،ج.)816 :4

ترجمة پیشنهادی :سرهایشان را [از رو تعجب و انکار] به سو تو تکان میدهند.
در نمونهها یاد شده ،محورها معنایی درباره تاریخ بنیاسرا هل ،عقوبر آخرت و
تاریخ دهام ران اسر .فوالدوند از شگرد تعمه در تصری معانی استااده کرده که به س ب
ارا ه اطالعات به شکل کلی برگردانی دقهقی ارا ه نداده اسر؛ در مقابل ،صاو با کاربسر
شهوه تخصهع توانسته اسر در راستا تحقق هدف اصلی ترجمة قرآن کری که همانا
دستهابی به ه ارز حداکرر اسر ،گامی مؤثر بردارد.
16

 -5-3ترمیم/جبران

گاهی اوقات ،مترج در فرایند برگردان با واژههرایی روبررو مریشرود کره در زبران مقصرد
معادلی برا آنها وجود ندارد؛ به همهن دلهل ،او سعی میکند برا اسرتااده از شرگرد تررمه ،
اثر تقری ی آن واژه یا ساختار ویژة دستور را در زبان مقصد بازتاب داده و انسرجام مرتن را
حاظ نماید (2018: 15

 .)Salim Mohammed,بهرهگهر از ه آییهرا وترکه رات متررادف در

ترجمة واژهها قرآنی ،نمونة بارز شگرد ترمه به شمار میآید .در این راسرتا ،ترجمرههرا
واژهها

مترف ،فسق و ت ذیر ،مرح و ضل را مورد بررسی قرار دادهای .

ِ
ِ
يَا﴾ (اسراء)16 /
يَا فَفَ َسقُوا ف َ
﴿ َأ َم ْرنَا ُمتْ َرف َ

فوالدوند :خوشگذرانشان را وا میداری تا در آن به انحراف [وفساد] ب ردازند.
صاو  :بر نعمر توانگران و مرفهان آن میافزایه و آنان با سرمستی بنردگی خردا را رهرا
میکنند و در آن دیار به فسق و فجور میدردازند.
واژة مترف از ریشة "ترف" بوده و در زبان فارسی خوشگذران ترجمه شده اسر کره در
برگهرندة مااهه لذتجویی و تندرور اسر .از سرو دیگرر ،ایرن کلمره از براب "افعرال"
ساخته شده اسر؛ «اتراف به معنی اصرار در ظل و نعمر اسر و مترَف" ،اس ماعرول" آن،
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توأم با تعجب معنی کردهاند« :أنغض :حرک رأسا ننغ اا ( (تعابا ()» (ابرنفرارس454 :1979؛

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

و باشد ،انجام دهد و مانعی در راه عهش و خوشی خود ن هند ،و نهز به معنی نراز و نعمرر
درورده و ستمکار اسر (ابناثهر ،1367 ،ج .)187 :1با توجه به این تعریفها واژة خوشرگذران
نمی تواند به طور جام و کامل معنا متررف را مرنعکس کنرد؛ زیررا ایرن واژه تنهرا ماهروم
سرخوشی و دلخوشی ناشی از ثروت را بازتراب داده و ماراهه سرتمکار و عصرهانگرر
موجود در واژه نادیده گرفته شده اسر و در نتهجه با نقع معنایی مواجره هسرته  .صراو
در ترجمه به ساختار معنایی و نحو آیه دای ند ن وده ،ترجمها آزاد ارا ه داده و از جمرالت
توضهحی استااده کرده اسر .این در حالی اسر که کاربسر شگرد ترمه در تصرری معنری
مؤثرتر اسر.
«فسق» واژها دیگر در این بحث اسر .ظاهرا ماهوم "فسق" نخستهن بار از سو قررآن
در وصف انسان به کار برده شده اسر (قرشی ،1371 ،ج .)426 :6معنری اصرلی ایرن واژه برر
جدا شدن خرما از دوسر داللر میکند که بعد از کراربرد ویرژة قررآن بسرا معنرایی یافتره
اسر؛ به این ترتهب "فاسق" به کسی اطالق میشود که بعد از معرفرر و الترزام بره احکرام
الهی آنها را نادیده گرفته و راه کار را در دهش گهرد (همان) .فوالدوند در ترجمرة ایرن واژه
از ترکهب ترادف "انحراف و فساد" بهره گرفته که معنایی نزدیکتر به فسق ارا ره مریدهرد؛
اما صاو عهن واژه را در ترجمه تکرار کرده اسر.
ترجمه پیشنهادی :به خوشگذرانانِ ست دهشه رهاشده ،امکان میدهه ترا در دنهرا کارر دهشره
کنند.
َو َل تُبَ ِّذ ْر تَبْذِيراا (اسراء)22 /

فوالدوند :ولخرجی و اسراف مکن.
صاو  :هرگز به اسراف ریخر و داش نکن.
واژة "ت ذیر" که ریشه آن واژة بذر اسر ،در اصل به معنی ریختن برذر در زمرهن اسرر
که دچار بسا معنایی شده و به بیهدف خرج کردن اطالق میشود .در مرال براال فوالدونرد
301

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:13 IRST on Saturday December 5th 2020

یعنی واگذاشته شده به خود که هرچه بخواهد بکند ،یا افسار گسهختها که هررچره دلخرواه
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صاو ترکهب ریخر و داش که دس از اسراف آمده اسر ،معنی اسراف را تکررار مریکنرد.
این تکرار زا د بوده و حشو به شمار میآید.
ترجمه پیشنهادی :ههچگونه ولخرجی نکن.
اْل ْر ِ
َو ََل تَم ِ
ش فِ ْ َ
ض َم َر احا (اسراء)37 /
ْ

فوالدوند :در رو زمهن با نخوت گام برمدار.
صاو  :و در زمهن از رو سرمستی و خودبهنی گام برمدار.
اهل زبان واژة "مرح" را شاد و نشاط بسهار معرفی کرردهانرد( :زمخشرر ،)588 :2006 ،
معانی شدت شاد باطل و خوددسند نهز از این واژه دریافر شده اسر .صاو بررخالف
فوالدوند توانسته اسر با استااده از شگرد ترمه و ه آیی واژهها "سرمسرتی و خرودبهنی"
مااهه موجود در واژة مورد بحث را دوشش و بازتاب دهد.
ترجمه پیشنهادی :بر رو زمهن ،سرخوشانه و سرمستانه راه نرو.
﴿ َوإ ِ َذا َم َّسكُ ُم ُّ
ون إ ِ ََّل إِي َّ ُاه﴾ (اسراء)67 /
اَض ُّر ف ِ اَْبَ ْحرِ َض َّ
ل َم ْن تَ ْد ُع َ

فوالدوند :و چون در دریا به شما صدمهاى برسرد هرر کره را جرز او مریخوانهرد ناددیرد [و
فراموش] میگردد.
صاو  :هنگامی که در دریا آسه ی به شما میرسد و در معرض غرق شدن قررار مریگهریرد،
جز خدا هرکه را برا نهازها خود میخوانهد ،به دل و اندیشه شما راه نمییابد.
ماسران در تاسهر ع ارت "ضل " میگویند :در دهشامدها هرر آن ره غهرر از خداسرر از
ذهنها شما محو میشود (زمخشر  ،1998 ،ج532 :3؛ ط اط ایی ،1997 ،ج.)149 :13
بنابراین ،ضل به گ شدن در اثر فراموشی اطالق میشود و فوالدوند با استااده از شرگرد
ترمه توانسته اسر ترجمه مق ولی را ارا ه دهد؛ امرا ترجمره صراو برگردانری آزاد اسرر.
هم نهن ،معانی در خواسر کردن و ع ادت کردن برا
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از دو واژة مترادف «ولخرجی و اسراف» در ترجمة ت رذیر اسرتااده کررده اسرر .در ترجمره
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را به درستی تصری کردهاند.
ترجمه پیشنهادی :و هرگاه در دریا گزند بره شرما برسرد[ ،نرام ویراد] همره افرراد [کره
همواره] از آنان درخواسر میکنهد به غهر از اهلل ناددید میشود.
در این بخش همانطور که از نظر گذشر مترجمان توانستهاند با استااده از شگرد تررمه
که از نوع تصری اج ار اسر ،اطالعاتی را در محورها معناییِ نتهجرة اختهرار و انتخراب
انسان ،تحری اسراف ،تک ر و نهی لجاجر در برابر حق ارا ه دهند.
17

 -6-3تصریح نقشهای محذوف

گاهی در زبان م دأ ،کلمات یا ع اراتی از جمله حذف میشود و مخاطرب زبران نخسرر در
فه معنا به س ب وجود قرینهها لاظی یا معنایی دچار مشکل و ابهام نمیشود؛ امرا از آنجرا
زبانها ساختارها دستور متااوتی را دارا هستند ،مترج در فرآیند ترجمه ،نراگزیر اسرر،
این نقشها را منط ق با ساختار زبان مقصد اظهار کند (.)Nashar, 2016: 326
ِ
وَل ُه َما﴾ (اسراء)5 /
اء َو ْع ُد ُأ َ
﴿فَإ َذا َج َ

فوالدوند :دس آنگاه که وعده] تحقق[نخستهن آن دو فرا رسد.
صاو  :دس چون زمان تحقق وعده انتقام ما به سرزا نخسرتهنبرار از آن دو سرکشری فررا
رسد.
تااسهر زبانی بهانگر آن هستند که مضافالهه بعد از وعد در آیرات حرذف شرده اسرر و
تقدیر آن "وعد عق ب أوالهم " اسرر (ثعرال ی ،1997 ،ج452 :3؛ ط اط رایی ،1997 ،ج.)39 :13
همانطور که مشاهده میشود ،فوالدوند برخالف صاو به نقش حذف شرده توجره داشرته
اسر .با توجه به تاسهر یاد شده بهتر اسر ترجمه واژه "عقاب" به جرا "تحقرق" اسرتااده
شود ،هم نهن اگر مرج ضرمهر در کلمرة "أوالهمرا" تصرری شرود ،برگرردان دقهرقترر
خواهه داشر.
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بر باور عالمه ط اط ایی معنا نخسر مد نظر اسر (همان .)150 :هر دو مترج معنرا فعرل

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

ِ
ن فَم َحونَا آيَ َة اَلَّيْ ِ
ل َو َج َعلْنَا آيَ َة اَن َََّارِ ُمبْصِ َر اة (اسراء)12 /
َو َج َعلْنَا اَلَّيْ َ
ل َواَن َََّ َار آيَتَيْ َ ْ

فوالدوند :و شب و روز را دو نشرانه قررار دادیر نشرانه شرب را تهررهگرون و نشرانه روز را
روشنیبخش گردانهدی .
صاو  :ما شب و روز را دو نشانه توحهد قررار دادهایر ؛ شرب را کره نشرانه اسرر تاریرک
ساخته و روز را که نشانها دیگر اسر روشن و روشنیبخش گرداندهای .
موضوع سخن در این آیه ،وجود شب و روز اسر .ماسران بر این باورند وجود شرب و
روز خود آیه و نشانه اسر (ط اط ایی ،1997 ،ج.)51 :13

از نظر دستور واژة "جعل" از فعلها دو ماعولی اسر .صاحب "روح المعرانی" برر
این باور اسر که ماعول نخسر ،واژه "ذو " از جمله حذف و مضافالهره آن براقی مانرده
يار ذوي آيتَيي ِ
ن (آلوسری،1415 ،
ل َواَن َََّ َ
اسر و تقدیر جمله چنهن بوده اسرَ :و َج َعلْنَيا اَلَّيْي َ
َ ْ

ج .)150 :15فوالدوند این نقش محذوف را به درستی در ترجمره تصرری کررده اسرر؛ امرا
صاو "آیتهن" را به عنوان ماعول دوم در نظر گرفته که این امر س ب نادرستی ترجمه شرده
اسر؛ به این ترتهب که در ابتدا وجود شب و روز ،خود ،به عنوان نشانهها توحهرد معرفری
میشوند و س س به توضه کهاهر نشانة شب و روز درداخته شده اسر؛ بره همرهن خراطر
ترجمه او فاقد انسجام منطقی اسر.
ترجمة پیشنهادی :برا شب و روز دو نشانه قرار دادی ؛ تاریکی را نشانة شرب و روشرنایی
و روشنیبخشی را نشانة روز قرار دادی .
حمن (اسراء)110 /
اَر َ
اَّلل َأو ُ
ُقل ُ
ادعوا َٰ ل َ
ادعوا ل

فوالدوند :بگو خدا را بخوانهد یا رحمان را بخوانهد.
بگو :خدا را با نام "اهلل" بخوانهد یا با نام "رحمان" بخوانهد ،تااوت نمیکند.
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ترجمة پیشنهادی :هرگاه زمان مجازات نخستهن سرکشی فرارسد.
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دارا دو ماعول به شمار میآید .در ترجمة فوالدوند ایرن اصرل مرورد توجره قررار نگرفتره
اسر؛ در حالی که صاو ماعول نخسرر را بره شرکل اسر ظراهر ،لارظ جاللره "اهلل" در
ترجمه آشکار ساخته و ترجمة دقهقتر ارا ه داده اسر.
ترجمه پیشنهادی :بگو او را اهلل بنامهد یا رحمان.
ناس أن يؤمِنوا لإَل أن قاَوا (اسراء)94 /
وما َمنَ َع اَ َ

فوالدوند :و [چهز ] مردم را از ایمان آوردن بازنداشر ،جز اینکه گاتند.
صاو  :و چهز مردم را آنگاه که هدایر برایشان آمد از ایمان به رسالر ترو براز نداشرر،
مگر اینکه گاتند.
از نظر دستور  ،جمالت آیه باال در قالب اسرلوب اسرترنا ماررغ سراخته شردهانرد .در
استرنا مارغ که استرنایی غهرتام و غهر موجب اسر ،مسترنیمنه حذف و مسترنی برر اسراس
نقشش در جمله اعراب میدذیرد .نحویان بر این باورند که «نقرش فاعرل در مسرترنا ماررغ
غهر قابل حذف اسر ،مگر آنکه در جمله نقش بدل که در حک م دلمنه اسر وجود داشرته
باشد» (زهرانی .)695 :2000 ،بنابراین تعریف ،فاعل در آیة باال کلمة "شیءٌ" بوده کره ع رارت
مصدر «أن قالوا» بدل آن اسر .این نقش حذف شده در ترجمههرا فوالدونرد و صراو
تصری شده اسر.
ترجمه پیشنهادی :تنها چهز که مان ایمان آوردن مردم شد ،این سخنشان بود که گاتند.
در نمونهها باال ،شاهد آن بودی که با استااده از شگرد تصرری نقرشهرا محرذوف،
مااهه مرت ا با محورها معنایی توحهد و عقوبر اخرو که به صرورت ضرمنی در زبران
م دأ وجود داشتند به سط روساخر متن منتقل میشوند .این شرگرد ،از مصرادیق تصرری
الزامی اسر؛ زیرا اگرر متررج نقرش هرا محرذوف را تصرری نکنرد یرا در ایرن رابطره
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در آیة باال ،فعل "ادعوا" بره معنرا «تسرمهة» اسرر (زمخشرر  )189 :2006 ،و از افعرال
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منعکس نمیشود.
18

 -7-3بازسازی جمله

در تصری  ،معادلیابی تنها در سط معنا واژگان منحصر نهسر ،بلکه ساحر دستور زبران
را ه در بر میگهرد .باید توجه داشته باشه که «ترتهب و نوع واحدها زبانی در زبرانهرا
م دأ و مقصد همواره یکسان نهسر؛ از اینرو ،مترج ناگزیر اسر برا ارا ة ترجمها قابرل
فه و دذیرش این ترتهبها را تغههر دهد» ( .)Nashar, 2016: 327این تغههرات ،بازسراز نرام
دارد که م تنی بر هنجارها زبانیِ زبان مقصد بروده و هردف از آن ،تصرری معنرا در قالرب
ساختار زبانی متعارف و معهار زبان مقصد اسر.
ِ
ت َعلَ َّ (اسراء)62 /
ك َٰ َهذَ ا اََّذي كَ َّر ْم َ
أقَا َل َأ َر َأيْتَ َ

فوالدوند :گار :به من بگو این کسی را که بر من برتر داد .
صاو  :گار :آیا دید این کسی را که بر من برتر داد .
فعل أرأیتک به ظاهر استاهام اسر ،این درحالی اسر که اهل زبران آن را فعرل امرر "بره
ِ
أخب ِ ْرنِا » (فهروزآبراد ،1415 ،
بم ْعنَای ْ
من خ ر ده" میدانند؛ « َأ َر َأیْبَ َ
الع َر ت
ك :ه کَل َم ٌة تَقتولته َ
ب َ
ج.)364 :4

فوالدوند این فعل را گاتن ،ترجمه کرده اسر که برگردانی نادرسر اسرر .صراو نهرز
ترجمها لاظ به لاظ را ه داده اسر .این مرال نشران مریدهرد در عررف زبرانهرا برخری
ع ارتها ،معنایی ویژه دارند که با ساختار ظراهر آنهرا متاراوت بروده و ترجمره آنهرا
نهازمند توجه و دقر اسر.
ترجمه پیشنهادی :گار :مرا از این کسی که برمن برتر اش داد آگاه ساز.
صرف نظر از این ع ارتها استرناء ،در زبان فارسی برگردان نقشهایی از دستور زبران
عربی ،چون اشتغال و بدل از ضمهر با چالشها بسرهار روبررو بروده اسرر؛ زیررا بحرث
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تشخهصی نادرسر داشته باشد ،بخشی از اطالعات س هر گاتمرانی مرتن م ردأ در ترجمره
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ادامه به تحلهل مرالهایی در این باب میدردازی .
ل إِنْ َسان َأَ َْز ْمنَ ُاه َطائ ِ َر ُه ف ِ ُعنُقِهِ (اسراء)13 /
َوكُ َّ

فوالدوند :وکارنامه هر انسانی را به گردن او بستهای .
صاو  :وکارها نهک و بد هر انسانی را که تعههن کننده سرنوشر اوسر بررا همهشره بره
گردن و آویختهای .
اشتغال آن اسر که اسمی بر عامل خود مقدم شود و آن عامل دارا ضرمهر باشرد کره
مرجعش ،اس مقدم اسر .هم نهن ضمهر اس مرج میتواند به صورت مضافالهره اسرمی
دیگر بعد از عامل در جمله قرار گهرد (سهوطی.)77 :2012 ،
از منظر زبانشناسی ،اشتغال از جمله ساخرها نشاندار برهشرمار مریآیرد؛ «ماهروم
نشاندار بر اساس تغههر جایگاه سازهها جمله به وجود میآید؛ به این معنا کره سرازههرا
دستخوش حرکر شده و در غهر جایگاه اصلی خرود قررار مریگهرنرد .سرازه برجسرته و
نشاندار ،کانون معنایی جمله بوده و بار معنایی آن بهش از ساخرهرا برینشران اسرر»

(گلاام و همکاران .)86 :1389 ،در آیه باال کلمه «کل» مشتغلعنره اسرر و ضرمهر «هراء» در
فعل "الزمناه" مشتغلبه بوده و مرج آن کلمه «کل» اسر.
درواض اسر تقدی ماعول بر عامل و اظهار ضمهر آن در فعل به منظور برجسرتهسراز
ماعول جمله صورت گرفته اسر .ترجمهها فوالدوند و صراو براسراس آرایرش کالمری
م تنی بر دستور زبان فارسی اسر که ط هعتاً ماهوم تأکهد آیره تصرری نشرده اسرر .در ایرن
مهان ،صاو با استااده از ع ارت توصهای "که تعههن کننده سرنوشر اوسر" کلمه "طرا ر"
را برجسته ساخته اسر ،نه انسان را .بر اساس دهشنهاد کراظمی نجرفآبراد  ،بهررهگهرر از
حرف "که" تأویل دس از ماعول و س س اظهار ضمهر ه مرج ماعول بعرد از ایرن حررف
میتواند معادل ساختار مناس ی در برگردان اشتغال به شمار رود (.)61 :1399
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اشتغال در دستور زبان فارسی وجود ندارد و کاربرد بردل از ضرمهر نهرز متاراوت اسرر .در

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

همهشگی و قرار دادی ].
اجلَ َة عجلْنا ََه فِيَا ما نَ َش ِ
يد اَْع ِ
يد (اسراء)18 /
َم ْن كَ َ
اء َ َم ْن نُرِ ُ
ان يُرِ ُ َ
ُ
َ َّ َ ُ َ َ

فوالدوند :هر کس خواهان [دنها ] زودگذر اسر به زودى هر که را خرواهه [نصره ى] از آن
میدهه .
صاو  :هر که دهوسته [دنهاى] زودگذر را بخواهد ،هرر چره بخرواهه و برراى هرر کره اراده
کنه  ،در اینجا زود به او مى دهه .
در این آیه اس موصول "من" به همراه حرف جر ،بدل از ضمهر در تر کهب «له» اسرر.
به این نوع تاب  ،بدل از ضمهر گویند .دستور نویسان زبان فارسری ،در تعریرف بردل چنرهن
گاتهاند« :برررردل ،اس یا گروه اسمی اسر که نررام دیگر یا شهرت یا مقام و عنوان یا لقرب
یا شغرررل یا یکی دیگر از خصوصهات اس ق ل از خود را بهان مری کنرد» (احمرد گهرو ،

.)127 :1379
در واق  ،بدل برا توضه یا تاکهد اس ق ل از خود می آید (خهامدور .)44 :1384 ،گراهی
اوقات مهان بدل و بدلدار (م دلمنه) به وسهلة فعل و وابستهها آن فاصله ایجراد مریشرود؛
مانند :او فریدون اسر ،برادر من .در این حالر بدلدار اس خا

یرا گرروه اسرمی خرا

اسر و بدل ،اس عام یا گروه اسمی عام .این تاب در زبان فارسی "بردل گسسرته" نرام دارد
(فرشهورد.)134 :1355 ،

در آیة حاضر ،هر دو مترج در ترجمة بردل و بردلدار تحرراللارظ عمرل کرردهانرد و
مخاطب به اشت اه تصور میکند موضوع سخن در بخش اول آیه که برا اسرلوب شررط بهران
شده با آن ه در جزا شرط آمده متااوت اسر؛ گو اینکه از دو گروه سخن بره مهران آمرده
اسر؛ دستها که طالب دنها هستند و گروهی که مورد ارادة خداوند هستند .در حالهکه اسر
موصول «من» همان ضمهر در ترکهب «له» اسر که بر دنهرا طل ران اطرالق مریشرود .بردیهی
اسر بسندگی به ترجمه لاظ به لاظ س ب بهگانهگرایری در ترجمره شرده اسرر .بره همرهن
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ترجمه پیشنهادی :وهر انسانی که کارنامه عملش را بره گرردن او بسرتهایر [و آن را همرراه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

شده ،انسجام متن بهشتر حاظ می شود و محرور معنرایی کهارر اخررو بره شرکلی برجسرته
تصری میشوند.
ترجمة پیشنهادی :هرکس در دی دنها زودگذر باشد ،هرچه بخواهه بره او بریدرنرگ
میدهه  ،به هرکس که اراده کنه .
نمودار  :1بسامد شگردهای تصریح در ترجمههای فوالدوند و صفوی
120
100
80
60
40
20
0

صفوی
104

فوالدوند
19

46

25

تصریح نقش های محذوف

40

24

ارجاعات

15

19

ترمیم

25

11

بازساری عبارات

9

5

تخصیص معنایی

1

5

تعمیم معنایی

افزوده ها

از آنجا که اساس مقاله حاضر م تنری برر تط هرق و مقایسره مهرزان کاربسرر شرگردها
تصری در ترجمهها فوالدوند و صاو میباشد ،شایسته اسر ،نتایج بررسیها بره وسرهله
نمودار بصر ساز شوند؛ چه آنکه بصر ساز اطالعات نقش مهمری در ت هرهن رویکررد
مترجمان دارد.
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جهر ،اگر از سازه "بدل گسسته" در ترجمه اسرتااده شرود ،ایرن کژترابی در فهر برطررف

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

 240مورد اسر.
محور عمود این نمودار مقدار (بر اساس عدد) ستونها را نشان میدهد .محرور افقری
بر اساس تعداد ترجمهها مورد تحقهق به دو بخش تقسه شده اسر .از آنجا که فوالدونرد
بر صاو تقدم زمانی دارد ،بخش نخسر به ترجمه او اختصا
درواق مجموعه دادهها هستند که هریک با رنگی خا

داده شده اسر .سرتونهرا

مشخع شدهانرد .در ایرن نمرودار،

مقادیر مجموعها از شگردها تصری در برابر نام هریک از مترجمان قابل مشاهده اسرر.
در هر دو ترجمه شگردها تعریضها توصهای (افزودهها) ،تصری نقشها محرذوف و
ارجاعات بهشترین بسامد را بره خرود اختصرا

دادهانرد .نکتره قابرل توجره آن اسرر کره

تعریضها توصهای در ترجمه صاو بر خالف ترجمه فوالدونرد بهشرتر شرامل جمرالت
میشود.

-4نتیجه گیری
نتایجی که در این جستار به آن دسر یافته به شرح زیر اسر:
-1در ترجمه فوالدوند شکل و محتوا ع ارات توأمان و با کمترین تصرف بره مخاطرب
منتقل شده اسر؛ از اینرو از مهان شگردها تصری  ،تعرریضهرا توصرهای (افرزودههرا)،
ارجاع و تصری نقشها که عمدتاً کارکردشان مررت ا برا ارا ره اطالعرات اسرر بره مهزانری
محدود بهره برده و حتی با استااده از شگرد تعمه بخشری از معرانی را بره صرورتی کلری و
ناقع در برگردان خویش منتقل نموده اسر .این امر نشان مریدهرد کره در سر ک ترجمره
فوالدوند حاظ ساختار زبان م دأ اولویر داشته و در نتهجه ایرن سر ک م تنری برر هر ارز
ساختار اسر.
 -2ترجمه صاو ترجمها م تنی بر تاسهر اسر؛ از اینرو در س ک آن ،کشرف و ابرراز
مدلول بهش از اظهار معنی اهمهر دارد .این مه را میتوان از نحوه انعکاس عناصر تصرری
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مجموع مهزان کاربسر عناصر تصری در ترجمره فوالدونرد  108و در ترجمره صراو

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

مؤید دیگر بر این مدعاسر؛ بنابراین س ک ترجمه صراو م تنری برر هر ارز کراربرد
اسر؛ زیرا هدف صاو از ترجمه اثرگذار برر مخاطرب اسرر .او ترالش کررده اسرر
مدلولها را کشف کند؛ از اینرو شگردها ارجاع  ،تصری نقرشهرا محرذوف ،افرزودن
ع ارات توضهحی را با هدف بهان حوادث ،ت ههن علرها و نتایج به کار گرفته اسر.
 -3کاربسر این شگردها س ب شده اسرر سر ک ترجمره صراو از نظرر دسرتور و
روابا معنایی ،درمقایسه با س ک ترجمه فوالدونرد ،از انسرجام بهشرتر برخروردار شرود و
هم نهن اطالعات بهشتر از چهارچوب س هر گاتمانی سوره اسراء در اختهار مخاطب قررار
دهد؛ اما توجه بهش از حد به این مقوله ،س ک ترجمهاش را نامتعادل ساخته اسرر؛ توضره
آنکه مترج در سط معنایی به جا واژهگزینی و کاربسر واژهها مترادف ،به شررح یرک
واژه درداخته اسر.
 -4عدم توجه به ظرایف معنایی حاصرل از سراختارها نحرو خرا

زبران عربری و

بسندهکردن به بهان معنا نحو  ،س ب شده اسر ،هر دو س ک ترجمه در تصرری ماراهه
تأکهد شده در س هر گاتمان سوره فاقد ه ارز مورد انتظار باشند.
 -5دهشنهاد میشود مترجمان به منظور اجتناب از ابهام در فرآیند ترجمه به جرا شرگرد
تعمه  ،از شهوهها جایگزین ،مانند تخصهع معنایی ،تعریضها توصهای یا تررمه بهرره
برند.
 -6س ک ترجمه دویا چون تابلویی اسر که چهار الیه راه ررد تصرری را بره نمرایش
میگذارد ؛ به همهن خاطر شایسته اسر ایرن شرگردها کره همگری از نروع تصرری الزامری
هستند ،به اندازه متعادل در ترجمه به کار روند.

-5پینوشت
1- Explicitation
)2- Jean Darbelnet (1904-1990
)3- Jean-Paul Vinay (1910-1999
)4- Séguinot (1988
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در متن ترجمه بدون عال جداکننده دریافر .هم نهن فزونری ع رارتهرا توضرهحی نهرز

ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم  _________ ...راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی

 -13در کتابها دستور هرجا از موصول ذکر به مهان آمده اسر ،این نکته را یادآور شده اسر
که "که" موصول برا شخع و غهر شخع استعمال میشود و کلمات شخع و غهر شخع یک
عمل جانشهنی را میرسانند که از ویژگی ضمایر اسر.
14- Specification
15- Lexical broadening
16- Compensation
17- Ellipsis
18- Sentence reconstruction

 -6منابع
*قرآن کریم
عبدال ،روح المع ن ف تف ير القرآن العظيم و ال بع المث ن  ،بهروت:
 -1آلوسی ،محمودبن
هل
دارالکتب العلمهه1415( ،ق).

 -2ابنجوزی ،جم الدین ،نزهة األعين النواظر ف

علم الوجوه و النظ ئر ،تحقيق :محمد

عب لسریم ک ظم الراا  ،ط ،3بيرو  ،مؤس ة الرس لة1987( ،م).
 -3ابن ف رس ،ابوالح ين .معام مق یيس اللغة ،دارالفسر1979( ،م).
 -4ابنکثير ،اسم عيل بن عمر ،تف ير القرآن العظيم ،تحقيق :محمدح ين شمش الدین ،لبن ن،
بيرو  :دارالسبب العلمي 1998( ،م).
 -5احمد گهو  ،حسن؛ انور  ،حسن ،دستور زبان فارسی ،تهران ،فاطمی1379( ،م).
 -6ثع لب  ،ابومنصور عبدالملک ،تف ير الثع لب  ،تحقيق :عبدالفب ح ابوسن  ،ط ،1بيرو ،
دارنحي ء الثراث العرب 1997( ،م).
 -7خهامدور ،ع دالرسول ،دستور زبان فارسی ،ستوده1384( ،ش).
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5- Blum-Kulka
)6- Klaudy Kinga (1945-
7- Required Explanation
)8- Mona Baker (born 1953
9- Optional Eplanation
10- Practical Explanation
11- Explicative Paraphrase
12- Reference

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

تحقيق :عبدالعزیز سيد االهل ،ط ،4دارالعلم للمالیين ،بيرو 1983( ،م).
ألف ظ القرآن ،تصحيح :صفوان عدن ن داوودي،

 -9راغب اصفه نی ،ح ين بن محمد ،مفردا
بيرو  :دارالش مية2009( ،م).

 -10زمخشري  ،محمودبن عمر  ،أس س البالغة ،بيرو  :دارالفسر2006( ،م).
 -11ااااااااااااااااااااااااا  ،تف ير السش ف،ط ،3بيرو  :دارالمعرفة1998( ،م).

 -12زهران  ،علی بن محمد بن سعيد ،مواقف أب حي ن النحوی من مبقدمی النح ة حبی أوائل
القرن الرابع الهاري من خال تف يره البحر المحيط ،بحث مقدم لنيل درجة الدکبوراه ،ج معة
امالقری ،کلية اللغة العربية ،المملسة العربية ال عودیة2000( ،م).
 -13سيوطی ،جال الدینعبدالرحمن ،النهاة المراية ف شرح األلفية ،تحقيق :الشيخ مرتضی
علی ال ي ح ،بيرو  :دارالعلوم(2012م).
 -14صاو  ،محمدرضا ،ترجمة قرآن براساس المهزان ،دفتر نشر معارف1390( ،ش)

 -15طب طب یی ،سيدمحمدح ين ،الميزان ف

تف ير القرآن ،بيرو  :منشورا

األعلم ،

(1997م).
 -16طبري ،محمدبن جریر ،تف ير الطبري ،بيرو  :مؤس

الرس لة1994( ،م).

 -17طهبحسهنی ،سهدمحمود ،درآمد بر دانش ماردات قرآن ،چ ،3ق  :دژوهشگاه حوزه و
دانشگاه1395( ،ش).
 -18فرشهدورد ،خسرو« ،بدل و گروه اسمی بدلی در زبان فارسی» ،مجله ادبهات ،سال ،23
شمارة ،3صع 1355( ،150 -126ش).
 -19فوالدوند ،محمدمهد  ،ترجمة قرآن کری  ،ق  :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی،
(1378ش).
 -20قرشی ،سهدعلی اک ر ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب االسالمهه1371( ،ش).
عبدال
 -21قونوی ،اسم عيل بن محمد ،ح شية القونوي علی تف ير اإلم م البيض وي ،تصحيح:
هل
محمودمحمد عمر2001( ،م).
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 _________ راضیه نظری و سیدمحمد موسوی بفروئی... ارزیابی «راهبرد تصریح»در سبک های ترجمه ای قرآن کریم

 «بررسی ساخر اطالع "اشتغال" در ترجمهها فارسی قرآن، سمهه،  کاظمی نجفآباد-22
-49 صع،)17( شماره دهادی،9  سال، دو فصلنامه علمی دژوهشها زبانشناختی قرآن،» کری
.)ش1399( ،64
 «بررسی، عالهه؛ آقاگل زاده فردوس، رضا؛ کردزعارانلوکام وزیا، ارسالن؛ امهنی، گلاام-23
در فرایند ترجمه از انگلهسی به

نشاندار

تحوالت معنایی و ساخر اطالع ساخر ها

.)ش1389( ،113-85 صع، جستارها زبانی،»فارسی
، مرکز نشر دانشگاهی: تهران، درآمد بر اصول و روش ترجمه، کاظ،  لطایدورساعد-24
.)ش1371(
.)م1998( . ع لم السبب،5 ط، علمالداللة، أحمد، مخب ر-25
 وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران،  التحقهق فی کلمات القرآن الکری، حسن،  مصطاو-26
.)ش1393( ،اسالمی
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