دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

بررسی واژگانی ترجمههای حداد عادل ،معزی و انصاریان در آیاتی از
جزء  29و  30قرآنکریم با تکیه بر نظریه سطح معنایی -لغوی گارسس
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 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه قم ،ایران
 -3استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

 -4دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،خوی ،ایران
پذیرش1399/02/09 :

دریافت1398/10/20 :

چکیده
یکی از شاخههای نقد ترجمه ،ارزیابی ترجمه به منظور تشخیص سطح کیفی آن است؛ از جملهه الگوههای ارا هه
شده در این نوع ارزیابی و نقد ،الگوی نقد ترجمه گارسس است که به سبب دارا بودن مؤلفهههای تعیهین میهزان
قابلیت وکیفیت متون ترجمه و میزان مطابقت آنها با متن مبدأ ،میتواند الگویی مناسب برای نقد ترجمههههای
قرآن کریم نیز باشد .پژوهش حاضر در نظر دارد تا انتخابهای واژگانی ترجمه حداد عادل ،معزی و انصهاریان را از
آیات جزء  29و 30قرآن کریم ،طبق مدل پیشنهادی گارسس در سطح معنایی -لغوی ،مورد نقهد و ارزیهابی قهرار
دهد و به این سؤال پاسخ گوید که میزان تطابق ترجمههای حداد عادل ،معزی و انصهاریان بها روش گارسهس در
سطح معنایی-لغوی تا چه حد بوده است؟ مهمترین یافتههای این پژوهش که بهه روش تویهیفی -تحلیلهی بها
هدف ارزیابی میزان برابری متن مبدأ با مقصد یورت گرفته ،بیانگر این است که واژگان ترجمههای مذکور از نظهر
مؤلفههای گارسس ،قابل نقد و ارزیابی است به گونهای که ترجمههای هر یک از مترجمان یها توضهیحی (توضهیح
تفسیری و واژگانی) است و یا موارد بیشماری از همانندی و معادلسازی و قبض و بسط نحهوی و انتقهال ابههام را
در خود دارند .بررسی میزان مطابقت ترجمهها با سطح معنایی -لغوی الگوی گارسس نشان میدهد کهه ترجمهه
انصاریان در همه این سطح به جز قبض نحوی بیشترین مطابقت را با سهطح معنهایی لغهوی دارد و در درجهه دوم
ترجمه حداد عادل به میزان متوسط از این سطح کاربست را دارا بوده به گونهای که همه این سطح در ترجمهه وی
مشاهده میشود و در نهایت ،ترجمه معزی به دلیل تحتاللفظی بودن به جز قبض نحوی که بهاتترین مطابقهت را
داراست ،در موارد دیگر کمترین کاربست را از الگوی گارسس داشته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،ترجمه ،الگوی گارسس ،سطح معنایی -لغوی ،انتخاب واژگانی

Email: askar.babazadeh@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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قرآن کریم ،کتاب با عظمتی است که در طوول اعاوار ،بیوریت را اموواره ال لعل م وار
خود سیراب و تینگان حقیقت را مجذوب خود ساخته اسوت و ال آنجوایی کوه کوق حو
لیباترین و دلپذیرترین کق است ،طب اً لیباترین و دلپذیرترین ترجمه طب اصوول و قاعوده
درست را میطلبد .بزرگان فااحت و بقغت به خوبی آگااند که لیبایی کق سومم لیواد
در جلب و جذب افراد به متون دینی دارد .امروله مطال ات ترجموه ،بوه یو

اواخه علموی

میان راتها بدل اده که بسیار روامند و نظریهمحور اسوت و دیگور محودود بوه بررسوی
صحیح و غلط بودن ی

ترجمه نیست .نقد ترجمه به عنوان ی

ترجمه در تمامی لمینهاا متنی و فرامتنی ی

لمینوه ررکواربرد مطال وات

اثر ترجمها  ،ف الیوت مویکنود و ال واگگوان

تا مؤلفهاا فرامتنی را مورد بررسی قرار میداد و بیش ال ار چیز با انتخاباا ترجموها
مترجمان و چرایی آناا سرو کار دارد (فرحزاد.)48-30 :1390،

مسأله این رژواش به صورت میخص حول محور نحوۀ برخورد مترجموان ال جملوه
حداد عادل ،انااریان و م ز با واگگوان آیوات جوز  29و 30قورآن کوریم و چگوونگی
م ادلگزینی آناا میچرخد؛ میتوان دلیل انتخاب آیات مذکور را بوه مراج وه فوراوان عوا
وخاص به سبب کوتاای سورهاا جز  29و 30دانست و با عنایوت بوه ایونکوه روژواش
حاضر سه سب

متفاوت ترجمه را بر اساس الگو گارسس در سطح م نایی لغو بررسوی

میکند و ررداختن به کل ترجمه قرآن کریم نیز لمانبر و طوعنی خوااد بود ،لذا نویسوندگان
بر آن ادند تا سورهاا دو جز رایانی قرآن را بوه عنووان نمونوه بورا بررسوی مقایسوها
انتخاب کنند .بدون ا

امه می دانند که انتخواب م وادل بورا واگگوان یو

موتن ،اولوین

میکل بزرگ ریش رو مترجمان است .این میکل در ترجمۀ متونی چون قورآن کوریم کوه
ی

کتاب المی است و جنبه تقدس دارد و حساسیتاا دینوی و موذابی را برمویانگیوزد،

بسیار ممم ،روانتر و گریبانگیرتر است.
رژواش حاضر با تکیه بر یکی ال نظریهاا ارلیابی و نقدِ ترجموه کوه ال سوال  1994ال
سو گارسس ا رائه اده در نظور دارد توا بوه روو توصویفی و تحلیلوی ااوکاعت ترجموه
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 -1طرح مسأله

بررسی واژگانی ترجمههای حداد عادل ،معزی و انصاریان در آیاتی از جزء  29و  30قرآنکریم  ____ ...عسکر بابازاده اقدم و همکاران

م نایی -لغو مورد نقد و بررسی قرار داد ،البته خاطر نیوان مویاوود کوه بییوتر واگگوان
آیات جز  29و  30قرآن کریم در ترجمهاا حداد عادل ،انااریان و م ز  ،ب نووان نمونوه
آمار رژواش حاضر ،طی دو سال کار رژوایی در رایوان ناموه کاراناسوی اراود ،بررسوی
اده است که در نمودار رایانی اااد آن استیم و در طول مقاله برا درک بمتر مخاطوب بوه
نقد و بررسی نمونهاایی چند بسنده گردید و بر آن است تا به سوؤال لیور راسوگ گویود :در
ارلیابی کیفیت ترجمهاا مذکور ،بالتاب سطح م نایی –لغوو الگوو گارسوس و میوزان
تطاب کیفیت ترجمهاا با این سطح چگونه است؟

-2پیشینه پژوهش
در لمینه نقد ،بررسی و آسیباناسی ترجمهاا م اصر قرآن کریم ،روژواشاوا مت ودد
صورت گرفته که امار ال این رژواشاا با استناد بوه مبوانی علموی حوولهاوا صورفی،
نحو  ،بقغی ،واگگانی و لغو  ،ترجمهاا قرآنی را به بوتوه نقود و ارلیوابی گذااوته و در
برخی موارد براساس مبنوا و رویکورد تحلیلوی ،بوه گواوهاوایی ال ااوکاعت موجوود در
ترجمهاا مزبور ررداخته و راهاوا اصوقحی و جوایگزین نیوز رییونماد اوده اسوت .اموا
رژواشاایی که بر اساس الگواا مطرح اده ال سو لباناناسان ونظریوهروردالان حووله
ترجمه و به طور خاص با تکیه بر نظریه ریینماد گارسس به بررسی و نقود ترجموه متوون
ادبی یا قرآن کریم ررداخته و به عنوان رییینه تحقی حاضر بتوان ال آن یاد کرد ،به ارح لیور
است:
مقاله « نقد واگگانی ترجمه موسو گرموارود ال قورآن کوریم (بوا تکیوه بور سوطح
م نایی -لغو گارسس)» ( )1396به قلم «محمد رحیمی خویگانی» است .نویسنده در ایون
مقاله صرفاً با تکیه بر یکی ال سطوح الگوو گارسوس ی نوی سوطح «م نوایی – لغوو » بوه
بررسی ترجمه گرمارود ال قرآن کریم ررداخته و موارد قابل کاربستِ الگوو گارسوس بور
مثالاا مستخرج ال ترجمه مذکور را بهطور مفال ذکر نموده است.
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مترجمان مورد نظر را در آیاتی ال جز  29و  30قرآن کریم طب الگو گارسوس در سوطح
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آیتاهلل یزد بر اساس نظریه گارسس (( )1994مطال ه مورد  :سوره بقره)» به نقود و بررسوی
کیفیت ترجمه قرآن آیت اهلل یزد بر اساس سطوح چمارگانه نظریه گارسس مویروردالد و بوه
این نتیجه رسیده است که ترجمه یزد ال منظر اواخصاوا نظریوه گارسوس ،قابول نقود
وارلیابی کیفی است واینکه ترجمه یزد  ،توضیحی-تفسیر است.
محمد ممد رکنی یزد ( )1390نیز در مقاله «بایستگی ترجمه قورآن در گوذر لموان بوا
نگاای به ترجمه غقم لی حدّاد عوادل» ،ضومن رورداختن بوه اواخصاوا یو

ترجموه

رسندیده ال قرآن ،به بیان ویژگیاا ترجمه حدّاد عادل ال لبان متورجم ررداختوه و در رایوان
نیز ،نمونهاایی ال نثر روان ترجمه و را برا عققمندان و مخاطبان ذکر نموده است.
رعنا فرااد ( )139۷در رایان نامها با عنوان «بررسی ترجمهاا قرآن کریم بور اسواس
مدل گارسس (مطال ه موورد  :سوورهاوا طوور ،حاقوه و بلود در ترجموهاوا بما الودین
خرمیاای ،طااره صفارلاده و محمود حسن ایگ المند)» به دلیل جامع اعطرا بوودن مودل
گارسس ،با انتخاب سورهاوا (طوور ،حاقوه ،بلود) ال قورآن کوریم بوه بررسوی و ارلیوابی
ترجمهاا این سه سوره ال سه مترجم لبردست (بما الدین خرمیاای ،طوااره صوفارلاده و
محمود حسن ایگ المند) بر اساس این مدل به روو توصیفی -تحلیلوی ررداختوه و در روی
م رفی بمترین ترجمه به مخاطبان میبااد.
با توجه به بررسی و ارلیابیاا صورت گرفتوه و مطال وه دقیو انگیوزه اور متورجم و
آگاای ال روو ترجمه اری
بییترین تکنی

ال آناا ،به این نتیجه میرسد که ترجمه خرمیاای با دااوتن

مثبت و کمترین تکنی

منفی دارا ار دو م یار کفایت و مقبولیوت بووده و

ترجمه صفارلاده و ایگ المند با کمترین ویژگی مثبت و بییترین تکنی

منفی نسوبت بوه

ترجمه خرمیاای ،ال محدوده م یوار کیفیوت خوارج بووده و تنموا دارا م یوار مقبولیوت
میبااند.
قرئلی و امکاران ( )1398در رژوایی با عنوان «آسویب اناسوی ترجموه ده جوز آخور
قرآن ال م ز و راینده بر اساس اصل تقابل م نایی» بوه نقود م وادلیوابی م وز وراینوده ال
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محمدحسن امرائی ( )139۷در مقالها با عنووان «نقود و ارلیوابی کیفیوت ترجموه قورآن
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دااته است :بی توجمی به تقابل و تأکید بر م نا بنادین واگگان ،عد دقت در دعلوتاوا
چندگانه واگگان متقابل در بافت متن ،غفلت ال ساختار فرمی متقابلاا ،عد توجه بوه بافوت
و امآیی دیگر واگهاا با واگهاا متقابل و برگردان تقابل با م نااا نواقص؛ بوا ایون وجوود
علیرغم نگارو کتاباا و مقاعت مت ددّ در خاوص ترجمه مترجمان قرآن کوریم تواکنون
کمتر رژواش مستقل و جام ی در خاوص نقد و سب

اویوه ترجموه ایون سوه متورجم

قرآن کریم به ویژه ترجمهاا م زِّ و انااریان صورت رذیرفته اسوت .بوه نظور مویرسود
کتاباا و مقاعت مذکور کمتر به بحث نقد و بررسی ترجمهاوا حوداد عوادل و م وزِّ و
انااریان براساس الگو مطرح اده ال سو گارسس در سطح م نایی -لغو ررداختوهانود
و ال آنجایی که م ادل یابی واگگان نقش بسزایی در برداات صحیح مخاطب ال ریا قرآنوی
دارد؛ بنابراین ررداختن به آن ضروریست .ال طرفی ام ررداختن به نقوا قووت و ضو

و

بطور کلی کیفیت ترجمهاا قرآن بر اساس الگویی دقی و جامع کوه بوه رونود صو ود
کیفیت ترجمهاا آتی قرآن کریم کم

کند ،ضرور موینمایود؛ چورا کوه اگور مترجموان

بدون توجه به رارامتراا ت یین اده برا ترجمه متون ،عمل ترجمه را انجا دانود ،ال نظور
مخاطبان لبان مقاد ،کیفیت و مقبولیت رایینتر خوااد داات.
بنابراین انگامی میتوان ال بمبود کیفیت ترجمه قرآن سخن راند که ترجمهاا بور اسواس
الگویی علمی ،دقی و امه جانبه بررسی اوند .امچنین با توجه به اینکه گارسس بر لبوان
مقاد تأکید دارد و مؤلفهاایی را که در ارتبا با لبان مقاود اسوت ال ویژگویاوا مثبوت
ترجمه به امار میآورد ،میطلبد تا ترجمهاا قرآن کریم را بر اساس الگوو و ارلیوابی
کرد تا ال درستی و مطابقت ترجمه با اصول و فنون آن و میزان ارتبا ترجمه با لبان مقاود
نیز اطمینان حاصل کرد .وانگمی ررداختن به ترجمهاا مت دد ریا وحی در سطحی م وین
ال سطوح چمارگانه گارسس ،میتواند در نقد و اناسایی عمی تر مفاایم قرآنی به مخاطوب
کم

اایانی کند و در به بار نیستن آن بر دل و جانش تأثیر اگرفی دااته بااد؛ ایون مموم

میتواند با مقایسه بین ترجمهاا حداد عادل ،انااریان و م وز و انتخواب واگگوان موتقن،
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اد کیفیت بخیی به ترجمهاوا ،در ایون راسوتا دارا اامیوت اسوت؛ ال ایونرو روژواش
حاضر میتواند در امار رژواشاا رییگا در عرصه نقد ترجموه قورآن ال ایون منظور بوه
حساب آید.

 -3مبانی نظری
الگو ریینماد گارسس میتمل بر چمار سطح تحلیلی بوده است .گارسس خوود بوه ایون
نکته اذعان دارد که سطوح ریینماد او گاای با ام توداخل دارنود (نیوال و قاسومی اصول،
.)128 :139۷

گارسس اد مدلی را که ارائه کرده است این طور بیان میکند« :اد ایون مودل ،ایون
است که جنبهاا لبانی و ادبی را به ام ربط داد و ی
ارتباطی در نظر بگیرد که ال ی

اثر ادبوی را بوه عنووان عملکورد

سیستم لبانی استفاده میکند و در رایان اور دو جنبوه را بوه

ترجمه و میکقتی که ریرامون آن وجود دارد ،متال سالد» (امان .)126 :گارسوس در سوال
 1994میقد  ،مدل ترکیبی خود را برا ارلیابی ترجمه ارائه کرده است که مرکّوب ال مودل
ریینماد وینه 1و داربلنه ،)1958( 2آرا و عقاید دیگر صواحبنظوران در امور ترجموه ،ماننود
نایدا ،3نیومارک ،4دلیسل ،5مونن ،6نووبرت ،۷سونتویو یواتور  8اسوت .در الگوو گارسوس،
ترجمهاا بر رایۀ ویژگیاا مثبت و منفی بیانگر کیفیت (و لیرگروهاا آناا) و در نمایوت،
دو م یار کفایت و مقبولیت ،بررسی و ردهبند میاود (راوید  .)59 :1389،گارسوس بورا
مقایسه ابااتاا بین متن مبدأ و متن مقاد چمار سطح ریینماد میکند (گارسوس:1994 ،

 )80که ال این میان ،سطح م نایی-لغو که مخاووص ارلیوابی واگگوان ترجموها اسوت،
موردنظر این رژواش و مناسب ترجمهاوا موورد بحوث اسوت .حوال بوا توجوه بوه ایونکوه
گارسس ،مدلی ترکیبی ال نظریهاا ترجمه ارائه میداد وبر برابور میوان موتن مبودأ ومقاود
تأکید دارد؛ این نظریه را برا نقد وارلیابی ترجمه قرآن برگزیدیم که در سطح لغو  -م نوایی،
واگگان انتخابی مترجمان ال منظر مؤلفهاایی میخص ارلیابی میگردد .البته باید خواطرنیوان
6
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امپواانی دارند؛ به عنوان نمونه در لیر عنوان قبض واگگانی با عناوینی چوون تبودیل ف ول
م لو به مجمول و بال کس ،مف ول مطل و حال ،روبرو میاویم کوه در نگواه نخسوت بوه
بسط واگگانی مرتبط نیستند بلکه ال مقوله دستور لبان است؛ اما با نگاه دقی میتوان گفت
وقتی ف ل م لو به مجمول ترجمه میاود در واقع مترجم فاعل را ال جمله حذ کرده کوه
این خود نوعی قبض واگگانی است و در ترجمه مجمول بوه م لوو اوم در ترجموه ،فاعول
اضافه میگردد که دلیل بر بسط واگگانی است.
شکل :1سطح معنایی لغوی در الگوی گارسس

ابهام واژگانی
عام و خاص
بسط واژگانی
قبض واژگانی

سطح -معنایی -لغوی

اقتباس
معادل فرهنگی یا کارکردی

ترجمه لغت بر حسب
اختالفات فرهنگی

 -4سطح معنایی -لغوی 9الگوی گارسس و میزان کاربست آن در ترجمههای
حداد عادل ،معزی و انصاریان در آیاتی از جزء  29و30
ویژگیاا ترجمها کوه گارسوس در سوطح م نوایی-لغوو ارائوه داده ،عبارتنود ال :ابموا
واگگانی ،عا و خاص ،بسط و قبض واگگانی ،اقتباس ،م ادل فرانگی یا کوارکرد  ،ت ریو
یا توضیح لغت .این الگو گارسس بر اساس اصل برابر میان موتن مبودأ و مقاود اسوتوار
است .گارسس در این الگو بییتر و به طور تخاای به ارلیوابی کیفیوت ترجموه در سوطح
۷
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اد که برخی ال مؤلفهاا مدنظر گارسس در سطوح مختل

چمارگانه ،گواای بوا امودیگر
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ارائه میکند.
لذا با اتکا به اامیت غیرقابلانکار ترجمه قرآن کریم ،رژواش حاضر با تکیوه بور یکوی ال
الگواا ریینماد در ارلیابی و نقد ترجمه که ال سال  1994ال سو گارسوس ارائوه اوده،
بر آن است تا ترجمهاا «حداد عادل ،م زّ و انااریان» را بر اساس مؤلفهاوا میوخص
حوله نقد ترجمه مورد بررسی قرار داده ،نقا ض

و قوت ترجمه اییان را تبیوین نمایود.

الآنجاکه الگو گارسس دارا سطوح متفاوتی است و ارلیوابی کاربسوتِ تموا سوطوح در
ترجمهاا مذکور در این جستار نمیگنجد ،لذا واگگان انتخابی متورجمین صورفاً در سوطح
«م نایی لغو » و بهطور مورد در آیاتی ال جز  29و  30قرآن کوریم ال منظور مؤلفوهاوایی
میخص ،ارلیابی میاود.
 -1- 4تعریف یا توضیح 10لغت

در ترجمه ال نوع ت ری

یا توضیح ،ی

واگه به دعیل مختل

در لبان مقاود بوه صوورت

عبارت اسمی یا ابهجمله م ادلیابی میاود .در این روو ،اطقعاتی که برحسوب اختقفوات
فرانگی ،فنی یا لبانی بین مخاطب اصلی و مخاطب ترجمه ضرورت ریدا میکند ،بوه ت ریو
لغت اضافه میاود (نیال و قاسمی اصل .)12۷ :139۷ ،با توجه به اینکوه اسوتفاده ال تفسویر و
توضیح در ترجمه متون مقدس و غیر مقودس ،امییوه مطورح بووده اسوت و مترجموان در
لماناا مختل

راجع به آن مطالبی را مختار یا مفاّل بیان دااوتهانود ،ترجموهرژواوان و

مترجمان قرآن ،ترجمها را که امراه با رارانتز و رانواوت اوا و توضویحات بااود ،ترجموه
تفسیر مینامند (جواار .)59 :1389 ،

برخی م تقدند که ترجمه تحتاللفظی نمیتواند مطاب با ارایط لمانه بااد بودین م نوی
که باید با استفاده ال تفاسیر و ارتبا آیات و سایر اورایط ترجموه تفسویر و بوه کوارگیر
کلمات مناسب با در نظر گرفتن مفاایم آناا در عار قورآن و لمینوهاوا تواریخی آناوا و
احیاناً با افزودن یا جمله تفسیر و توضیحی در ققب و ررانتز و دستهبند و ردی
8
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رانویس یا رینوات ،فاصله لمانی را جبران کنیم (بیآلار ایرال .)26۷ :13۷۷،

درحالیکه یکی ال اصول ممم در ترجمه ،وفادار به متن مبدأ است ،متورجم بایود سو ی
کند کلمات را تا جایی که میتواند تغییر نداد و برگردانی کامل و جز به جوز ال واگهاوا و
عبارت بدست داد .در حالیکه ت ری

یا توضیح ی

واگه یا عبارت برخق اصوول فوو

میبااد .ال جمله ترجمهاا موردنظر که اامل این بحث میاود ،یکوی ترجموه اناواریان
است که به دلیل تفسیر بودن و توضیحات اضافی در آن ،باعث طوعنی ادن متن ترجموه
میاود به گونها که حتی در جمقت تکرار نیوز اموان توضویحات تکورار مویاوود و
دیگر ترجمه حداد عادل است ارچند ترجمه اییان اوامل انوواعی ال روواوا ترجموه
است ،چه بسا در ی

آیه ،ام ترجموه تحوتاللفظوی و اوم تفسویر و آلاد دارد .بوا اینکوه

ترجمه حداد عادل ،ترجمها تفسیر نیست ،لذا و  ،فقط در موارد اندکی ال افزودنیاوا
تفسیر بمره برده که آن ام غالباً برا حفو وفوادار بوه موتن مبودأ ،در درون روارانتز یوا
کمان

ذکر گردیده است (امرایی.)4 :1394،

 -1 -1- 4توضیحات داخل کمانک یا تفسیری

توضیحات داخل کمان

یا تفسیر  ،در ترجمه حداد عادل بییتر میااده میاود؛ چورا کوه

ترجمه م ز به دلیل تحتاللفظی بودن فاقد ارگونوه توضویح و تفسویر اضوافی در ترجموه
میبااد .ارچند در ب ضی موارد به صورت کلموه در داخول کمانو
است .انااریان نیز ال ار دو روو ام ال کمان

و ام ال ت ری

م نوی لغوت را آورده

و توضویح تفسویر بموره

ث َأ ْشقاها﴾ (امس )12/را حداد عوادل بوه «آنگواه کوه یکوی ،ال
بردهاند .برا مثال آیه﴿ :إِذِ انْبَ َع َ
امه تیره بختتر( ،به عز کیتن ناقۀ صالح) به را خواست» برگردانده و یا در ترجمه آیوه:
﴿إ ِ َّن َس ْعيَكُ ْم ل ََشتَّى﴾ (لیل )4/گفته «که س ی اوما مختلو

اسوت (و حاصول آن نیوز مختلو

است)» .و انااریان آیه﴿ :فَ َأ َّما َم ْن َأ ْعطى َو ات َّقى﴾ (لیول )5/را بدین صوورت برگردانوده اسوت:
«اما کسی که (ثروتش را در راه خدا) انفا کرد و ررایزکار رییه ساخت».
9
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میخورد که خاص ی

فرانگ است ،در انتقال آن به لبان مقاد ،بایود م نوی آن را بیوان

کند و توضیحی ارائه داد تا خوانندۀ متن ترجموه اوده در درک م نوی دقیو بوا چوالش
مواجه نیود .امانطور که قبقً اااره اد ال بین سه مترجم تنما ترجمه انااریان اامل ایون
ویژگی میبااد به گونها که روو آناا در ترجمه تفسیر گاه بوه صوورت ایودئولوگی
است و دلیل آن بخاطر رییگیر ال برداات نامناسب مخاطب ال متن مقاود مویبااود .بوه
عنوان نمونه انااریان در ترجمه آیه ذیل گفتهاند﴿ :بل يريد ْاْلِنْ ُ ِ
مامر ﴾ (قیاموت)5/
َ ْ ُ ُ
رر َأ َ
سان ليَفْ ُج َ

«[نه اینکه به گمان او قیامتی در کار نبااد] بلکه انسان مویخوااود [بوا دسوت و روا لدن در
ا

و تردید] فرا رویش را [ال اعتقاد به قیامت که بال دارندها قوو اسوت] بوال کنود [توا

برا ارتکاب ار گناای آلاد بااود]]» .در ترجموه فوو اناواریان سو ی دارد توضویحات و
تفسیر برخی واگگان یا عبارات را در داخل کرواه بیان کند توا اضوافات تفسویر واضوح و
میخص بااد .روو بسط تفسیر  ،یکی دیگر ال عوامل افزایش و گسوترو ترجموه اسوت
که این روو افزایشاا تفسیر فقط در ترجمه انااریان بوه دلیول تفسویر بوودن روو
ترجمه اییان قابل میااده است؛ چون روو م ز در ترجمه آیات قرآن به صوورت کلموه
به کلمه در اصطقح تحت اللفظی و روو حداد عادل جمله به جمله است.
به عنوان نمونه و (انااریان) در برگردان آیوه ﴿قا َل نُوح َر ِّ ِ
ص ْوني َو ات َّبَ ُعوا َم ْن ل َْم
ٌ
ب إن َّ ُه ْم َع َ
يَزِ ْد ُه مالُ ُ َو َول َُد ُه إِال َّ َخسارا﴾ (نوح )21 /آوردهاند« :نوح گفت :رروردگارا] آنان ال مون نافرموانی

کردند و ال کسانی [چون سردمداران کفور و متولیوان بتخانوه] ریورو نمودنود کوه امووال و
فرلندانیان جز خسارت و لیانی بر آنان نیفزود]» و در ترجمه آیوه ﴿م ِ َّمرا َخطياراتِهِ ْم ُأرْرِقُروا
فَ ُأد ِخلُوا نارا فَلَم ي ِج ُدوا لَهم مِن د ِ
ون َ ّاللِ َأنْصارا﴾ (نووح )25 /نواوتند[« :اموۀ آنوان] بوه سوبب
ُ ْ ْ ُ
ْ
ْ َ

گنااانیان غر ادند و بیدرنگ در آتیی در آورده ادند کوه [ال آن] در برابور خودا بورا
خود یاورانی نیافتند» و با توضیحاتی که در داخل کرواه بیان کردهاند باعث بسوط واگگوانی
ترجمه ادهاند.
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منظور ال توضیحات تفسیر ام این است که وقتی متورجم در ترجموه بوه واگها بور
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 -2- 4معادل فرهنگی

در این روو ،واگۀ فرانگی یا کارکرد لبان مبدأ با میابه آن در لبوان مقاود جوایگزین
میاود .منظور ال م ادل فرانگی ،واگه م ادلی است که نزدیو تورین م نوا واگه اصولی را
البته با رعایت فرانگ لبان مقاد دااته بااد ،نیومارک م تقد اسوت« :لموانی کوه یو
فرانگی ال لبان مبدأ به واگها فرانگی ال لبان مقاد ترجمه اوود در واقوع ،یو

واگه
ترجموه

تقریبی است .و واگگان و اصوطقحات فرانگوی بایود بوا م وادل مناسوب فرانوگ مقاود،
جایگزین اوند؛ چرا که نماینده م نا خاصی ال لبان مبدأ استند (نیوموارک .)105 :1390،اور
جام ها به تناسب فرانگ خود ،عاداتی برا سخن گفتن و تولید م نا دارد .این عوادات بوه
مرور لمان وارد لبان آن جام ه اده است .بنابراین ،ااید ی

م نا واحد در دو لبان بوا دو

فرانگ متفاوت ،دو تجلی متفاوت دااته بااد .ی نی ال میان فرانگ لبان مقاود ،واگها بوه
عنوان م ادل برا واگۀ لبان مبدأ انتخاب اود که اغلب باعث سمولت فمم مطلب مویاوود
(صیادانی و امکاران.)9 :1396 ،

م ادلیابی در واگگان جایگزین در اختق ترجمهاا نقش اساسی دارد به طور کوه در
ادبیات عرب ،گاای کلمها به جا کلمۀ دیگر به کار گرفته میاود و م نوا اصولی خوود
را ال دست میداد .این تحول لغو ممکن است براساس ی

قاعده و م یار انجوا روذیرد،

مانند ف ل ماضی و امر که در قالب ت جب ال مفمو امر و ماضوی خوارج اوده و بوه مفموو
ل و َأفعِل به» و مانند ترکیب جار و مجرور که م نا اصولی خوود
فع َ
انیا به کار میروند« .ما َأ َ
را ال دست داده و به عنوان اسم ف ل و در م نا امر به کار میرود .ماننودِ :إلَیک ََِّیک
تََِّح= دور او (عظیم رور ،)118 :1383 ،گاای نیز ممکن است کلموها کوه جوایگزین کلموۀ
دیگر میاود و با ال دست دادن م نا اصلی خود ،م نا جدید بوه خوود مویگیورد ،بور
اساس قاعده و مقک خاصی نبااد .در موارد که بخاطر نبودن م یار خاص ،م ادلیابی بوه
ایوه صحیح انجا نمیگیرد و اختق در ترجمهاا بییتر میگردد ،به منظور دستیوابی بوه
ترجمه صحیحتر ،مترجم باید با دقت و درایت مضاع
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(امان.)119 :

حداد عادل و انااریان و م ز تقو کردهاند که م وادلاوا فرانگوی -دینوی فراوانوی
برا واگگان قرآنی برگزینند به گونها که این واگهاوا گوزینش اوده مترجموان مزبوور را
میتوان به دو دسته مرسو و غیر مرسو تقسیم کرد .اصوعً واگگانی که خود سواخته اسوتند
در لمره غیرمرسو اا قرار میگیرند.
 -1 -2 – 4واژگان مرسوم

در واگگان مرسو مترجمان س ی کردهاند که ب ضی ال واگگان مرسوو فارسوی را بوه جوا
واگهاا میمور قرآنی قرار داند به گونها که با میوااده ترجموه آیوات ایون موضووع بوه
وضوح دیده میاود .ریش ال ررداختن به این موضوع اایسته است به سخن حداد عوادل در
این باره اااره اود« :بنده در ترجمه خود س ی کردها که ار کلموها کوه در عربوی بکوار
رفته و امروله در لبان فارسی به طور طبی ی بکار میرود ،آن را به کار ببر ؛ موثقً در ترجموه
«هدی» بنده گفتها ادایت .وقتی ما ادایت میگووییم و در لبوان فارسوی اموه مویفممنود،
دیگر چرا ت بیر (رانمود ادن) و (راانمایی کردن) به کار ببریم .مون اودایت را بوه م نوا
(اد ) نزدی تر میدانم تا این ترجمهاا فارسی را .وکم له من نظیر»( .حوداد عوادل:1386 ،
.)9۷

در حالی که حداد عادل ادعا مطرح اده خوود را رعایوت نکورده اسوت .بورا نمونوه
ترجمه قرض الحسنه را به «وا نیکو» ،تواب بوودن خداونود را بوه «عطو

توجوه» و دیگور

اینکه فقط در آیه  35سوره یونس به جا ادایت چند بار م ادلاا آن را بکار بورده اسوت
(عااور تلوکی و توکلی.)۷ :1394 ،

ال جمله لغزواا ترجمه حداد عادل در م ادل کارکرد این است که واگه مقئکه اگور
چه در موارد لیاد به درستی به م ادل فارسیاو ی نی فراتگان ،ترجمه اده که به عنووان
ِ
وح فيها بِإِ ْذ ِن َربِّهِ ْم م ِ ْن كُ ِّل َأ ْمرر﴾ و آیوه
الر ُ
نمونه میتوان به آیه  4سوره قدر ﴿تَنَ َّز ُل ال َْمالئكَ ُة َو ُّ
12
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اااره کرد .ولی در رارها اوقات خود این واگه (مالئکة) به کار رفته که نمیتوانود بوا م یوار
فارسی نویسی مطاب بااد.
انااریان برخق بسیار ال مترجمان ااید ممومتورین واگها کوه در م وادل فرانگوی
برگزیده واگه «صبر» است که در ترجمه اییان به «اکیبایی» ترجمه اده اسوت .بورا مثوال
اصب ِ ْر َصبْرا َجميال﴾ (نووح )16 /را بوه عبوارت« :روس اوکیبایی کون اوکیبایی نکوو»،
و ﴿فَ ْ
برگردانده است .این انتخاب ،اگر چه برا مخاطبان لبان فارسی امورول کموی غریوب اسوت
چرا که خود واگه «صبر» ال اکیبایی ررکاربردتر اده اسوت امّوا یو

جوایگزین فرانگوی ال

سو مترجم است؛ چراکه برخی واگهاا مانند صبر در فرانگ قرآنوی دارا م نوا ویوژها
است که در لبان مقاد نیز میمور اده است ،حال مترجم م نوا میومور و واگه ررکواربرد
صبر در لبان مقاد را وا نماده و م ادل اکیبایی را برا آن برگزیده است و بوه دیگور بیوان
م نا جدید به واگه صبر افزوده است.
ترجمه پیشنهادی آیه( :رس صبر کن صبر نیکو)؛ به نظر میرسود ایون ترجموه بورا
مخاطب فارسی لبان مأنوستر بااد؛ چراکه در فرانگ مخاطب فارسوی لبوان ،صوبر کوامقً
نمادینه اده است.
 -2 -2 – 4واژگان غیر مرسوم

در مورد واگگان غیر مرسو ام باید گفت که گواای ت مود متورجم برگوزینش م وادلاوا
فارسی ،با افرا امراه بوده است ،به طور که واگگان انتخابی او دیگر برا فرانگ مقاود
آانا نیست .برا نمونه به چند مورد در ذیل اااره میاود.
بين ُأولِي الن َّْع َمةِ َو َم ِّهل ُْه ْم قَليال﴾ (مزّمّول)11/
مثقً حداد عادل در ترجمه آیه ﴿ َو َذ ْرني َو ال ُْمكَ ِّذ َ

واگه «لختی» را به جا کلمه «قلیقَ» به کار برد« :مرا با آن دروغ انگاران نال ررورده واگوذار و
لَختی بدانما مملت ده».
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ِ
 38سوره نبأ ﴿يوم ي ُقوم الروح َو الْمالئِكَ ُة صفًّا ال يتَكَلَّم َ ِ
صروابا﴾
الر ْح ُ
َ ْ َ َ ُ ُّ ُ
ون إال َّ َم ْن َأذ َن لَ ُ َّ
من َو قا َل َ
َ ُ
َ
َ
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ده) و یا اینکه م ز

رروا﴾
و حداد عادل در ترجمه آیه﴿ :فَل ََّما َر َأ ْو ُه ُزلْفَة سياَ ْ
وه ال َّ َ
ت ُو ُج ُ
ذين كَفَ ُ

(مل  )2۷/واگه «دگ » را در ترجمه «سيات» استفاده نمودهاند« :تا انگامی کوه نزدیو

دیودنش

دگ گیت چمرهاا آنان که کفر ورلیدند» اما انااریان در ترجموه چنوین مویآورد« :روس
لمانیکه [آن وعده داده اده] را ال نزدی

ببینند ،چمره کوافران در اوم و لاوت گوردد»؛ بوا

مقایسه ترجمهاا میتوان دید که واگه «دگ گیت» نسبت بوه «دراوم و لاوت گوردد» غیور
مرسو است .ترجمه ریینماد ( :رس وقتوی کوه آن [وعوده داده اوده] را ال نزدیو

ببیننود

چمره کافران لات گردد) .انااریان نیز درترجمه آیه  19سوره نوح بورا م وادل فرانگوی
رم ْ َ
ار ْر َ بِسرااا﴾ (نووح)19/
الل َج َع َ
ل لَكُ ُ
واگه «بساطا» ال واگه «فرو» استفاده کرده استَ ﴿ :و َ ّ ُ
انااریان« :و خدا لمین را بر اما فرای گسترده قرار داد» .در حالیکه م ز ترجموه آیوه را

چنین ذکر کرده است «و گردانید خدا برا اما لمین را بستر (گسترای)»؛ با مقایسوه ایون
دو ترجمه میتوان دریافت که ترجمه م ز ال واگه «بساطا» با عنووان «بسوتر (گستراوی)»
غیر مرسو است.
ترجمه پیشنهادی که به ترجمه انااریان نزدی

است چنین میبااود( :و خودا لموین را

برایتان [امانند] فرای گسترده قرار داد)؛ با بررسی سه ترجمه مورد نظر درخاوص م وادل
فرانگی یا کارکرد نتیجها که حاصل اد این بود که ار سه مترجم در ترجمهاوا خوود
ام ال واگگان مرسو و ام ال واگگان غیر مرسو استفاده کردهاند بوه ویوژه ال واگهاوا غیور
مرسو که در ترجمه حداد عادل و م ز بییتر دیوده مویاوود امور کوه بورا مخاطبوان
فارسی لبان امرول نامأنوس است.
12

 -3 -4اقتباس

به م نا استفاده ال م نا نزدی

و یا به کاربردن م ادل جا افتاده است .در این ایوه ،ریوامی

ال طری موق یت میابه انتقال مییابد و برا ترجمۀ اصطقحات یا نماداا فرانگوی مفیود
است .اینکه مترجم ال م ادلی استفاده میکند که در لبان فارسی جا افتاده است و بار م نوایی
14
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ترجمه پیشنهادی( :این دروغگویان نال ررورده را به من بسپار و لمان کوتواای مملتیوان
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را ملموستر ال م نا سطحی واگهاا بیان میکند (ناظمیان .)182 :1392 ،ااید بتوان گفت کوه
ترجمه خوب ادبی آن است که ام اقتباس بااد و ام ترجموه؛ ی نوی جنبوه ادبوی و بقغوی
دااته بااد (صیادانی و امکاران .)۷ :1396 ،برخی ال صاحبنظران در این موورد موینویسوند:
«باید با انتخاب نزدی ترین م انی و مناسبترین قالب در لبان مقاد ،م نوا و مفموو کامول
آیه در متن ترجمه اده ،ظااراود» (م رفوت .)199 :1381،این بحث استفاده ال م نا نزدیو
یا امان اقتباس نیز در ترجمهاا حداد عادل و انااریان و م ز به وضوح دیده میاود.
برا مثال در آیه ﴿ َو كُن َّا نَ ُخو ُ َم َع الْخائِضين﴾ (مدّثر )45/که م نا لغو آن «فورو رفوتن
با فرو روندگان» است و م ز آن را به «و بودیم فرو میرفتیم با فروروندگان» برگردانوده
است .اما با توجه به سیا آیات و تفسیر آناا که در موورد دولخیوان و عوامول دولخوی
ادن است ،روان میاود که به م نا «فرو رفتن در باطل» است و حداد عادل آن را بوه
«یاوهگویان» ترجمه کرده« :و با یاوهگویان ،یاوهگویی میکردیم» کوه ایون واگه در بوین مورد
فارسی لبان عار ما رایج میبااد و انااریان نیز ال م نایی استفاده کرده که به م نا اصولی
کلمه نزدی تر است« :و با فرو رفتگان [درگفتار و کردار باطل] فرو میرفتیم».
ترجمه پیشنهادی( :ما نیز با فروروندگان [در باطل] فرو میرفتیم).
رر ُه ْم ب ِ َعرذاب
مورد دیگر اینکه حداد عادل و م ز در ترجموه واگه «بَیِّور» در آیوه ﴿فَبَشِّ ْ

َأليم﴾ (انیقا  )24/آن را به بیارت و مژده ترجمه کرده است« :رس آنان را به عوذابی دردنواک
بیارت ده» حداد عادل م تقدند که در ترجمه لغات ،اف ال و ت بیرات است ار  ،باید بوه موتن
مبدأ کامقً وفادار بود و اییان در بییتر اوقات ،حتّی ترجمها تحتاللفظی ارائه مینماید توا
ترجمها م نایی و مفمومی .اگر چینش و ترکیب جمقت نبوود ،مویتوانسوتیم ترجموه او را
امانند ترجمه م ز تحتاللفظی بدانیم.
واگه « ی
بشر» است اره «تهکمیّه» بوده و امییه بوا نووعی اسوتمزا و تمسوخر اموراه اسوت
(تفتالانی ،1389 ،ج )364 :2و م نا دقی آن «بیارت دادن و مژده دادن» اسوت ،نوه خبوردادن و
15
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خاصی نیز در بردارد که عقوه بر نیان دادن م نا حقیقی عبارت متن اصلی ،م نوا اصولی
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خبر دادن تنما ،میمول بیارت و انذار نمیاود و لذا اگر منظور ال خبر ،بیارت بااود ،بایود
با قید مربوطه ذکر گردد .بنابراین ،ترجمه ف ل « ی
بشر» به صورت «خبر دادن» جوامع نیسوت و
اامل م نا تمکّم و رییخندِ مخاطب در آیه نمیاود؛ لذا ترجمه حداد عادل و م وز  ،کوه
به صورت «بیارت دادن و نوید دادن» آمده ،ترجمها وفادار به موتن اصولی «قورآن کوریم»
بوده و دقیقاً مماثل و م ادل متن مبدأ است و نیت و تمکّوم و تمسوخر را کوه خداونود در
قالب عذابی دردناک برا مستکبران و رو گرداندگان ال تقوت آیات قرآن در نظور گرفتوه
است ،به خوبی ادا میکند (امرایی.)13 :1394،

انااریان در این لمینه م تقد است که واگگانی چوون انفوا و لکوات توا جوایی کوه در
به م نا آناا را دااته بااد اگر م ادل نزدی تور آن واگه آورده اوود

فارسی م ادل نزدی

بمتر است .به عنوان نمونه و در آیه اول سوره مسد «یود» را بوه «قودرت» ترجموه کورده و
م نا نزدی

و کلمها که م ادل آن در لبان مقاد جا افتاده است را بوه کوار بورده اسوت:

ت يَدا َأبي ل ََهب َو تَب﴾ (مسد )1/انااریان« :نابود باد قدرت ابی لمب».
﴿تَب َّ ْ
اییان م تقدند که واگه «ید» در ترجمه غیر آیات احکا و حودود و قاواص ماننود آیوه
فو که بیتردید کنایه ال قدرت است مانند «یداهلل» به قدرت ترجموه اوده و م نوایی اسوت
که برا فارسی لبانان ،آاناست.
13

 -4 -4بسط واژگانی

بسط واگگانی به م نا افزودن ی

یا چند کلمه به متن ترجمه بوه خواطر ضورورت دسوتور

لبان است .گارسس این روو را دقی نمیداند؛ چورا کوه ایون مسوأله ،اوم در م وادلیوابی
واگگانی و ام در م ادلیابی ترکیبی [م ادلاا با ساختار دستور ] خودنمایی میکند؛ لیورا
گاای به صورت امّی انجا میگیرد و گاای به صورت مورد  .بسط واگگانی آنگاه که بوه
ضرورت برا برون رفت ال ی

چالش ترجموها بااود ،رسوندیده اسوت ،ولوی آنجوا کوه

ضرورتی و لزومی نبااد ،مخل ترجمه و برام لننده ت ادل واگگانی است .در ترجموه آیوات
16
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اصل.)129 :139۷ ،
 -1 -4 – 4تبدیل فعل معلوم به مجهول و بالعکس

این نوع بسط نحو به دلیل افزایش واگگانی فقط در ترجموه اناواریان میوااده مویاوود
بدین م نی که عد توجه به ف ل م لو و مجمول در ترجمه اییوان باعوث بسوط واگگوانی
میاود .برا مثال انااریان در ترجمه آیه ﴿كَالَّ إِذا دك َّ ِ
ت َْ
ار ْر ُ َدكًّا َدكًّا﴾ (فجور )21/آورده
ُ

است« :این چنین نیست که میرندارید ،انگامی که لمین را به ادت درام کوبنود» .در ایون
ِ
آیه ف ل « ُدكَّت» مجمول است ولی انااریان آن را م لو ترجمه کرده است .آیه ﴿ َو ال يُوثر ُ
َوثا َق ُ َأ َحد﴾ (فجر )26 /را انااریان به «و کس را چون بند او بند نکیند»؛ م ز بوه «و بسوته

نیود چون بستن او کسی» و حداد عادل به «و ایچ کس مثل به بند کیویدن خودا ،بوه بنود
نکید» برگرداندهاند.
در این آیه «یوثِق» ف ل م لو و فاعل آن نیز «ا ََحد» مویبااود و «وثکا » نیوز کوه م نوا
مادر دارد ،مف ول مطل است برا یُوثِ ُ ،ولی انااریان و م وز «یوثِکق» را کوه م لوو
است ،به صیغۀ مجمول ترجمه کردهاند ،ولی ترجمه حداد عادل این وجه م لو بوودن ف ول
را رعایت کرده است.
 -2 -4 -4مفعول مطلق

یکی ال مممترین مواضع «بسط» واگگانی که مترجمان ام باراا بدان اعترا کورده و رااوی
برا راایی ال آن نیافتهاند ،مبحث ترجمه مف ول مطل است .حداد عادل م تقود اسوت کوه
این الگو قرآنی در بسط واگگانی که امان مف ول مطلو اسوت ،در فارسوی نیسوت و بوه
صورت قید میبااد (رحیمی خویگانی )23 :1396 ،و ایون عودول ال سواخت نحوو باعوث
عيردكُ ْم فيهرا َو
بسط واگگانی میاود .به عنوان نمونوه حوداد عوادل در ترجموه آیوه ﴿ثُر َّم يُ ُ
يُ ْخرِ ُجكُ ْم إ ِ ْخراجا﴾ (نوح )18 /آورده است« :امو دگر بار به امان لمین بالتوان مویگردانود و
1۷
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ترجمه بیشتر ال واگگان متن اصلی است.
ترجمه پیشنهادی( :سپس به لمین بالتان میگرداند و حتموا [ال آن] بیرونتوان مویآورد)؛
ُرون َو
اصرب ِ ْر َعلرى مرا يَقُول َ
امین مسأله در ترجمه انااریان ال آیه لیر نیز صاد اسوتَ ﴿ :و ْ

ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْجرا َجميال﴾ (مزمّل« )10 /و بر گفتوار [و آلار] میورکان اوکیبا بواو و ال آنوان بوه

ایوها رسندیده دور کن» .م ز ترجمه آیه را چنوین مویآورد «و اوکیبا اوو بور آنچوه
گویند و دور گزین ال اییان دور جستنی نکو».
در ترجمه م ز که ترجمه تحت اللفظی است ،مف ول مطل براساس تیوابه سواختار
و لف به لف به متن مبدأ و نه ت ادل ساختار  ،به لبان فارسی برگردان اوده اسوت کوه نوه
تنما م ادل و مطاب نیست؛ بلکه اصقً در لبان فارسوی چنوین اسولوبی ،نااوناخته و غیور قابول
قبول است و در حقیقت خروج ال لبان م یار و نوعی عربی گرایی است در حقیقوت مویتووان
گفت که اصقً مف ول مطل به لبان مقاد منتقل نیده است .تنما ترجمها که مف ول مطلو
را با توجه به ساختاراا لبان مبدأ و مقاد ،به صورت صوحیح بوه لبوان مقاود مون کس
نموده ،ترجمه حداد عادل است .مف ول مطل در ترجمۀ حوداد عوادل ،بوه خووبی بوه موتن
مقاد (لبان فارسی) ،منتقل اده و دقیقاً ترجمها برابر الفاظ لبان قرآن اسوت .اور چنود ال
اینگونه نمونهاا تحت اللفظی در ترجمه حداد عادل امانند م وز  ،بسویار اسوت؛ بوا ایون
حال ،نمیتوان ترجمه حداد عادل را وفادارترین ترجمه به لبان مبدأ ،ال منظر ساختار مف وول
مطل  ،به امار آورد؛ بلکه مترجم ،احیاناً مرتکب نوعی عربی گرایی افراطوی در ایون مجوال
نیز گردیده است (امرایوی .)10 :1394 ،مف وول مطلو تاکیود در لبوان فارسوی ،م موو ًع بوه
صورت قید تاکید یا کیفیت بیان میاود (قلی لاده.)39 :1380 ،
ترجمه پیشنهادی آیه مورد بحث را میتوان چنین ارائه داد( :و بر گفتوار میورکان صوبر
رییه کن و حتما ال آنان دور گزین البته به نیکویی)؛ با توجه به مفمو مف ول مطل کوه در
اینجا برا تأکید است میتوان در م ادل فارسی آن ال قید دالّ بر تأکید استفاده کرد.
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یزد  .)16 :1390،آیه  5سوره م ارج و آیه 22سوره نوح و آیه  28نبا  ،اااد مثالاوا بوارل
اصرب ِ ْر
وجود عربی لدگی ساختار در ترجمه حداد عادل است .به عنوان مثال و آیوه ﴿فَ ْ
صبْرا َجميال﴾ (م ارج )5 /را به صورت «و تو صبر رییوه کون ،صوبر جمیول» یوا آیوه ﴿ َو
َ
ِ
َمكَروا َمكْرا كُبَّارا﴾ (نوح )22 /را به «و نیرنگ لدند ،نیرنگی بزرگ» و آیوه ﴿ َو كَ َّ
رذبُوا بِيياتنرا
ُ
ك ِ َّذابا﴾ (نبا  )28 /را به «و آیات ما را سخت انکار مویکردنود» ترجموه کورده اسوت .سواختار

ترجمه حداد عادل ال این آیات ابیه ساختار مف ول مطل در قرآن کریم است نه م وادل آن.
مترجم (حداد عادل) ،ترجمه مف ول مطل را ،احیاناً به خاطر ت ادل و تیوابه بییوتر بوا لبوان
مبدأ ،به امراه صفت آن ،به صورت جداگانه ،امانند ساختار عربی آن ،در آخور جملوه ذکور
نموده است .ارچند دیگر مترجمان وفادار به لبان قرآن کریم نیز ،در ب ضی مواقوع مرتکوب
اینگونه عربی لدگیاا ساختار گردیدهاند (امرایی.)12 :1394 ،
ِ
ِ
ِِ
بير﴾ (عادیات )11/را حداد عوادل بوه «امانوا در چنوان
برا مثال آیه ﴿إ َّن َرب َّ ُه ْم به ْم يَ ْو َماذ ل ََخ ٌ

رول  ،رروردگاراان ،بیا

ال آنان باخبر خوااد بود» برگردانوده و اناواریان آن را بوه

«بیتردید در آن رول رروردگاراان نسبت به آنان آگواه اسوت [و بور رایوۀ اعموال نیو

و

بداان به آنان راداو و کیفر داد]» ترجمه نموده است.
 -3 -4 -4حال جمله یا مفرد

رو
مورد دیگر در بسط واگگانی مربو به حال جمله یا مفرد است .آیه ﴿ َأال يَ ْعل َُم َم ْن َخلَ َ َو ُه َ
بير﴾ (مل  )14/را حداد عادل به «آیا آنکه آفریده ،آگاای ندارد؟ حال آنکه او آگواه
الل َّ ُ
طيف ال َْخ ُ

ال ظرائ

است و داناست» ،م ز به «آیا نداند آنکه بیافریده اسوت و او اسوت تیوزبین کوار

آگاه» و انااریان« :آیا کسی که [امه موجودات را] آفرید است نمویدانود؟ و حوال آنکوه او
لطی

و آگاه است».
حقیقت آن است که در لبان فارسی میتوان بوا یو

«واو» بورا جملوه حالیوه «م وادل

سال » کرد و در بییتر اوقات نیال به عبارت «در حالی که» نیسوت ،ایون عبوارت امییوه
19
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محمدممد رکنی عربی لدگی ساختار را بدتر ال عربی لدگی واگگانی میدانود (رکنوی
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نامأنوس است و بمتر است امان واو حالیوه فارسوی جوایگزین واو حالیوه عربوی در متوون
فارسی اود ،ال این دست «واو» اا فوراوان اسوت و متاسوفانه مترجموان دقوت کوافی بوه آن
ندارند؛ امین مسأله درباره ترجمه حال مفرد ام وجود دارد و در بسیار ال موارد بوا اینکوه
میاده ال حال مفرد فارسی استفاده اود این اتفا نیفتواده اسوت (آذرنووو.)29-28 :1389 ،

میتوان ترجمه پیشنهادی را چنین گفت( :آیا آنکه ریز بین وآگاه آفریده است نمویدانود؟)؛
امانطور که مطلوب لبان مقاد است ال قید حالت استفاده اده است.
ِ
لين﴾ (تین )5 /را م ز به «سپس بالگردانیدیمش فورود
ناه َأ ْسفَ َ
ل ساف َ
برا مثال ،آیه ﴿ثُ َّم َر َد ْد ُ

فرودین» ،حداد عادل به «سپس او را به (مرتبها ) رستتر ال امۀ رستاا بوال گردانودیم ».و
انااریان به «آنگاه او را [به سبب گنمکار ] بوه [مرحلوۀ] رسوتتورین رسوتان بالگردانودیم»
برگرداندهاند .ترجمه ریینماد  :آنگاه او را رستتر ال امه رستاوا قورار دادیوم .ارچنود در
ترجمه آیۀ  14سوره مل  ،بسط واگگانی صورت گرفتوه و ت وداد واگگوان ترجموه بویش ال
واگگان متن اصلی است اگرچه م ز در آیه مورد نظر حوال مفورد و جملوه را بوه صوورت
حرفی و تحت اللفظی ،رس ال عامل آن ذکر نمووده و صوحیح اسوت؛ اموا مویتوانسوت واگه
بمتر به جا آن ذکر نماید.حداد عادل و انااریان نیز «واو» را بوه صوورت حالیوه ترجموه
کرده و اینکه عبارت «در حالی که» در ترجمه مترجمان دیده نمیاود.
 -4 -4 – 4ترجمه افعال شرط و جواب شرط

یکی دیگر ال عواملی که باعث اده در ترجمه متن مقاد بسط صورت بگیرد ترجمه اف وال
ِ
رد َر ﴾ (تکوویر )2 /را حوداد
روم انْكَ َ
ار و جواب ار میبااد .برا مثال آیوه ﴿ َو إ َذا الن ُّ ُج ُ

عادل به «....وقتی ستارگان تیره و تاری

اوند» ،م ز به «وگاای که ستارگان تیره اووند» و

انااریان به «و انگامی که ستارگان تیره و بینور اوند» برگرداندهاند .بوا مقایسوه ترجموهاوا
میبینیم که انااریان و حداد «انکدرت» را به تیره و بی نور یا تیره وتاری  ،ترجمه کوردهانود
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بسط واگگانی در ری دارد و به نظر ب ضی رژوایوگران ایون عبوارت در فارسوی بسویار
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مفمو تیره که با عط

انجا گرفته است نوعی بسط واگگانی است.

-5-4-4حذف نکردن فعل به قرینه لفظی

یکی ال امور که بسط واگگانی را در ترجمهاا انااریان ،حداد عادل و م وز بوه اموراه
دااته ،حذ نکردن «ف لاا ی

جمله» با وجود قرینه است .این کار به ویژه انگوامی بوه

چیم میآید که در متن اصلی ف لاا مت دد نیست و مترجموان در ترجموه موتن ،چنود
ف ل ام م نا را تکرار کرده و آناا را حذ

رن يَ ْمشري ُمكِبًّرا
نکردهاند .برا مثال آیوه ﴿ َأ َف َم ْ

َعلى َو ْجهِ ِ َأ ْهدى َأ َّم ْن يَ ْمشي َسوِيًّا َعلى صِراط ُم ْستَقيم﴾ (مل  )22 /را حوداد عوادل بوه «آیوا آن
کس که نگونسار راه میرود ادایت یافتهتر است یا آنکه بر را ایسوتاده بوه راه راسوت گوا
میسپرد؟» ،م ز به «آیا آنکه روان است افتاده به رو خویش رانمونتر اسوت یوا آنکوه
میرود استوار بر راای راست» و انااریان به «آیا کسی که نگونسار و بوه صوورت افتواده
حرکت میکند ادایت یافتوه تور اسوت یوا آنکوه راسوت قاموت بور راه راسوت مویرود؟»
برگرداندهاند و چنان که میخص است مترجمان با م نی کردن ف ل «یمش » نه تنموا چیوز
به متن نیفزودهاند ،بلکه باعث طوعنی ادن متن نیوز اودهانود؛ چراکوه قرینوه بور وجوود آن
دعلت دارد و در ساختار لبان فارسی ایواتر است.
ترجمه پیشنهادی( :آیا آنکه نگونسار راه میرود ادایت یافته تر است یوا آنکوه ایسوتاده
در راه راست؟)؛ که با توجه به قرینه دیگر ف ل «یمش » برا بار دو ترجمه نیود ،ولوی در
ل َّ
الش ْم َس سِراجا﴾ (نوح )16 /فقط م ز ف ل «جعکل» را کوه
ل الْقَ َم َر فيهِ َّن نُورا َو َج َع َ
آیه ﴿ َو َج َع َ

دوبار در آیه تکرار اده است ترجمه کرده و حداد عادل و انااریان در این آیوه ف ول را بوه
قرینه لفظی ترجمه نکردهاند.
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ولی م ز فقط به تیره ،ترجمه کرده است؛ بنابراین اضافه کردن واگهاا بی نور وتاری

بوه
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 -5 -4قبض واژگانی

قبض واگگانی عکس روو قبلی است و به م نا بهکار بردن ی

واگه لبوان مقاود اسوت،

در برابر چند واگه لبان مبدأ .یکی ال تفاوتاا ترجمه و تفسویر ،مختاور بوودن ترجموه و
مفال بودن تفسیر است؛ البته در ترجمه تفسیر (ترجمه آلاد) برخی توضویحات ضورور
در ررانتز اضافه میاود؛ اما نباید این امر به حد افرا برسد؛ به طور که ترجمه به انودالۀ یو
تفسیر مفال اود .رعایت این قاعده ،مرل ترجمه و تفسیر را میخص و روان مویسوالد .بوه
ارطی که ،اوعً :مترجم تقو کنود (بوه ویوژه در روو ترجموه تفسویر آلاد) توا دخالوت
عناصر تفسیر را به کمترین انوداله برسواند و ال توضویحات اضوافی بکااود ،ثانیواً :ارگواه
اختاار کق با روان بودن ترجمه در ت ارض بود ،روان بودن و خوو فمم بودن ترجموه را
بر اختاار مقد دارد و ترجمه را امراه با توضیحات کوتاه داخل رارانتز و ...بیواورد (رضوایی

اصفمانی .)182 :1391 ،مترجم در برابریابی ،به بخیی ال واگگان متن مبودأ و آوردن میوابه آن
در ترجمه ،ااتما نورلیده است و به بیان حداقلی بسنده میکند .به عنوان نمونه ،اگر متورجم
در برابر سه واگۀ «الشيء االکثر غرابة» تنما واگه «عجیبتر» را به کار ببرد ،ترتیب موتن مقاود
(به دعیل نحو ) نسبت به متن مبدأ ال ت داد واگگان کمتور برخووردار اسوت و قوبض یوا
کااش یا فیردگی متن اتفا افتاده اسوت (نیوال ؛ قاسومی اصول .)129 :139۷،ال آنجوایی کوه
ت دیل در ذات ترجمه است و حتّی در متونی که لبان مبدأ و مقاد ااتراک بسویار دارنود،
بال ام ت دیلاا جزئی و کوچ

صورت میگیرد (ناظمیان.)102-86 :1381 ،

 -1 -5 -4حذف فعل به قرینه لفظی

یکی ال نمونهاایی که باعث قبض نحو در ترجمه برخی مترجمان در متن مقاد مویاوود
حذ ف ل به قرینه لفظی است و این امور در متناایی میااده میاود که در آن ف لاوا
مختل

به کار نرفته و برخی مترجموان در ترجموه موتن ،سو ی مویکننود بورا کوتواای و

فیردگی متن ال میان دو ف ل میابه فقط ی

ف ل آن را ترجمه و دومی را بوه قرینوه لفظوی

ل َّ
رم َس سِرراجا﴾ (نووح )16 /را
ل الْ َق َم َر فيهِ َّن نُورا َو َج َعر َ
حذ کنند .برا مثال آیه ﴿ َو َج َع َ
الش ْ
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در میان آناا روانی بخش و خوراید را چراغ فرولان قرار داد» برگردانوده اسوت .بررسوی
سه ترجمه مورد نظر نیان میداد که فقط حداد عادل و انااریان ال روو حوذ ف ول بوه
قرینه لفظی برا کااش متن استفاده کردهاند و م ز ار دو ف ل را در ترجموه آورده اسوت
بدین صورت« :و گردانید ماه را در آناا نور و گردانید ممر را چراغی».
 -2 -5-4حذف جایز

حذ جوال در سخن آن است که دلیل لفظی یا مقامی خاصی بر وجوود آن ااواره دااوته
ِ
نار حامِيَ ٌة﴾ (قارعه )11-10 /کوه مقاوود «هک نکار»
بااد .برا مثال آیهَ ﴿ :و ما َأ ْد َ
راك ما هيَ ْ * ٌ

بوده و مبتدا ،در سه ترجمه مورد نظر ال جمله حذ اده است.
 - 3 -5- 4تبدیل مجهول به معلوم

تبدیل مجمول به م لو یکی ال مؤلفهاایی است که باعث قوبض واگگوانی در ترجموه اوده
است برا مثال آیه ﴿إذا زلْزِل ِ
َت ْارَ ْر ُ زِلْزالَها﴾ (للزله )1/را حداد عادل به «آنگاه که لموین بوا
ُ
للزله خود ،به لرله درآید» برگردانده و ف ل مجمول جمله «زلْ ِزل ِ
َت» را به م لو تبدیل کورده

است که در ترجمه وفادار جایز نیست .ار چند ساختار مجمول در لبان فارسی خیلی رایوج
وقابل فمم نیست؛ اما ترجمه وفادار بر اساس نظریه سطح م نایی -لغو گارسوس بایود بوه
متن مبدأ متکی بااد و ت ادل بین مبدأ ومقاد برقرار گردد ،چیز که در ترجمه آلاد موقک
نیست.
 -6 – 4ابهام 15واژگانی

گاای در ترجمه ابما ریش میآید به ویوژه در لبواناوا مقاود کوه فاقود ضومایر سوو
اخص مونث و مذکر استند که چگونگی برخورد با آناا ال منظر مترجمان متفاوت اسوت.
ال نظر گارسس ابما ممکن است عمد بااد یا سمو که در این صورت ،متورجم بایود در
رفع آن بکواد .اگر عمد بااد باید آن را به لبان مقاد انتقال داد ،اگر سومو بااود بایود
23
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حداد عادل به «و در آناا ال ماه نور ساخته و ال خوراید چراغی» و انااریان به «و مواه را
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لذا تنما برا بیان راابرد مترجم درباره نوع اول ،مثالاایی ال آیات قرآنی ذکر میاود کوه در
برخی ال موارد مترجمان با آوردن توضیحات داخل کمان  ،رفع ابما نموده اسوت (رحیموی
خویگانی.)23 :1396 ،

لبان اناسان نیز م تقدند :انگامی که چندین دعلت مربو به ی

صورت واحد بااوند

ابما ریش میآید ،در این حالت دو نوع ابما ام آوایی و چند م نایی ریش میآیود (صوفو ،

 .)5 :1384ام آوایی امانی است که در لبان عربی به «ااوتراک لفظوی» ال آن یواد مویاوود،
واگگانی که لف یکسان دارند و م نا متفاوت ،چند م نایی ام ناظر به واگگوانی اسوت کوه
دو یا چند م نا دارند ،ال این م انی م موعً یکی حقیقی و دیگر  ،مجال اسوت .بوی او
سخن ال ابما در متن قرآنی باید با احتیا امراه بااد ،چرا که متن قرآن ایچ ابموامی نودارد،
آنچه در اینجا ال آن به عنوان ابما یاد مویاوود اموان چنود م نوایی واگگوان قرآنوی اسوت
(رحیمی خویگانی ،)23 :1396،در توضیح این نوع ابما باید گفت که ابموا واگگوانی در لبوان
مقاد است و مممترین ابما سطح واگگانی مربو به چند م نایی است و این چنود م نوایی
در لبان مقاد و نیز ت امل دو لبان مبدأ و مقاد ،گاه موجبات برول ابما را فراام مویکننود؛
الاسکالة»؛ لبواس اوایم را در مااوین
(جواار  .)116 :1391،برا مثال« :وضکعت ثیکاب فکي ّ
(اتومبیل /مااین لباسیویی) قرار داد  .در مورد ت امل دو لبوان و ابموا اوا برخاسوته ال آن
نیز این توضیح عل است که برخی واگه اا وارداتی به دلیل تغییر م نا در لبوان مقاود ،بوا
اینکه مادا چند م نایی نیستند ،عاملی برا برول ابما و ااوتباه مویاووند .برخوی ال ایون
واگه اا که میتوان آناا را «واگه اا دولبانه» نامید ،عبارتند ال :وفور (تا و کامل /فوراوان)،
م امله (رفتار /داد و ستد)  ،میمون (مبارک /بولینه) ،غق (نوجوان /بورده) و بسویار دیگور
(امان.)118 :

در ترجمه م ز  ،واگهاا فراوانی وجود دارد که لف آناا یکی است اما در دو آیوه بوه
جاءنرا نَرذير َفكَ َّ
رذبْنا َو
دو صورت متفاوت ترجمه اده است .برا مثال در آیه ﴿قالُوا بَلى َق ْد َ
ٌ
الل م ِ ْن َش ْيء إ ِ ْن َأنْتُ ْم إِال َّ في َضالل كَبير﴾ (ملو  )9 /م ز واگه«کَبیر» را در آیوه  9بوه
قُلْنا ما نَ َّز َل َ ّ ُ
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آن را برطر کرد (نیال و قاسمی اصل .)130 :139۷ ،ال ابما نووع دو کوه در قورآن نیسوت،
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(مل  )12 /امان واگه را به م نی "بزرگ" ترجمه کرده در حالیکه اکثر لغتناموهاوا عربوی
واگه کبیر را به م نی «بزرگ» ترجمه کردهاند (راغب اصفمانی ،1412 ،ج .)118 :3روس ترجموه
دو م ز که واگه "کبیر" را به م نی «بزرگ» ترجمه کرده صحیحتر میبااد امچنوین ایون
واگه در دو آیه مورد نظر در ترجمهاا حداد عادل و انااریان نیز بوه بوزرگ ترجموه اوده

َ َ
رر﴾
الل ال َْع
است .در ترجمه حداد عادل واگه «األکبکر» و «کبکری» در آیوه ﴿فَيُ َع ِّذبُر ُ َ ّ ُ
رذاب ْاركْبَ َ

ذاب ْ َ
اركْبَ َر) به درستی به (عذاب سممگین) ترجمه اده ولی در آیه  12سووره
(غاایۀ( )24/ال َْع َ

صلَى الن ََّار الْكُبْرى﴾ (اعلوی( )12 /الِّ َار الْکبْرى) به (آتش بزرگ) ترجمه اوده ولوی
اعلی ﴿الَّذي يَ ْ
ال آنجا که بزرگی و کوچکی را غالباً به آتش نسبت نمیداند اگور آتوش سوممگین ،ترجموه
اود ااید م ادل بمتر بااد.
روو دیگر که برخی مترجمان برا رفع ابما واگگوانی اسوتفاده مویکننود توضویح
واگه مبمم در داخل کمان

یا ررانتز میبااد یا اینکه واگه م ادلی کوه ابموا واگه مبودأ را در

متن مقاد میخص کند ،استفاده میکنند (رحیمی خویگانی .)23 :1396،در ایون لمینوه حوداد
عادل م تقدند که باید س ی کنیم ررانتز نیاوریم مگر در جایی که واق ا حجت دااته بااویم
که ررانتز مفمو را روان و رساتر و جمله را لیباتر و دلنیینتر میکنود و مقاوود را بمتور
میرساند؛ و نباید ال ررانتز برا مقاصد تفسیر استفاده کنیم .و میگوید« :ررانتز را بایود بوه
نحو بگذاریم که بدون آن ام جمله درست بااد و با آیه تطبی دااته بااود و اینکوه بایود
م لو بااد که ررانتز نقش فرعی دارد .در ترجمه گاای نیز بوه ایون علوت ال ررانتوز اسوتفاده
کردها که یقین ندار این استنبا من مترجم است یا امۀ مترجمان این را میفممند .ممکون
است مترجمی چیز دیگر را اینجا مناسب ببیند و بگذارد .بنوده مویخوواام بگوویم کوه ایون

سلیقۀ من مترجم است برا اینکه این آیه بمتر فممیده اود» (کریمی نیا.)6 :1386 ،
با توجه به مطالبی که بیان اد میتوان گفوت کوه حوداد عوادل در ترجموهاو بییوتر ال
روو تکیه بر لبان فارسی ،واگه م ادلی را برا ترجمه او برگزیده است تا اینکوه بخوااود
25
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ِ
ِ
ِ ِ
َ
رر كَبيرر﴾
م نی"گران" ترجمه کرده و در آیه ﴿إ َّن ال َّ َ
رر ٌٌ َو أ ْج ٌ
ذين يَ ْخ َش ْو َن َرب َّ ُه ْم بالْ َغيْب ل َُه ْم َم ْغف َ
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ترجمه آیات ،ال کمان

و ررانتز استفاده کردهاند .برا مثال آیه ﴿يقُول َ َ ِ
ون فِري
ود َ
رر ُد ُ
َ
ُون أ إنَّا ل ََم ْ

الْحاف ِ َرٌ﴾ (نالعات )10/را م زّ به «گویند آیا مائیم بالگردانیده در گور (یا در حوال نخسوتین)»،

انااریان به «می گویند:آیا ما [رس ال مرگ] به امان حالت اول [که در دنیا بوودیم]
بالگردانده میاویم؟» و حداد عادل به« گویند آیا ما را به حال نخستین لندگی بوال

ِ
رن َ ّاللِ ذِي ال َْمعرارِ ﴾ (م وارج )3 /را م وزّ بوه «ال خداونود
می گردانند؟» برگرداندند .آیه ﴿م َ
نردبانما (م راجما)» ،انااریان به «[این عذاب] ال سوو خودا صواحب درجوات اسوت» و

حداد عادل به «ال جانب خداوند که صاحب رایگااما باع و واعست ».ترجمه کردند.
با کمی دقت در ترجمه اا مذکور ،بایود گفوت کوه مترجموان در برخوورد بوا اکثریوت
واگگان مبمم قرآن ال این دو گونه راابرد سود جستهاند؛ این که آناا واگه چند م نوایی را یوا
با کمان

حل کردهاند و یا با تکیه بر تسلط بر لبان فارسی ،واگه م ادلی برگزیدهاند که ابموا

واگه مبدأ را در متن مقاد نیان میداد و مورد ریدا نید که ابما را به لبان فارسی منتقول
نکرده بااند و گاای نیز مترجمان واگگانی را برگزیدهانود کوه آن ابموا را بوه لیبوایی منتقول
کرده است.

امانطور که م ز  ،ذ الم ارج را به م راجاا ترجمه کرده است رس خداوند م وراجاوا
برا مخاطب فارسی لبان دارا ابما است .در لمینه ابما واگگانی یکی ال لغوزواوایی کوه
اکثر مترجمان قرآن در ترجمه بدان دچار میاوند بحث دوگانگی یا چنودگانگی در کلموات
و آیات میابه است .به عبارت دیگر مترجمان برا ترجمۀ موارد میابه ال کلمات و عبوارات
مختل

استفاده میکنند که این اختق اا گاای م نایی و لفظی اسوت و گواای تنموا لفظوی

است و نه م نایی ،که در مورد دو میتوان گفت که مترجم ال کلموات اوم خوانواده و اوم
ِ
ض َعلى َا ِ
ركين﴾
عرام الْمِ ْس
م نا استفاده میکند (امان )34 :1396 ،مثق در ترجمه آیوه ﴿ َوال يَ ُح ُّ
(حاقه 34 /؛ ماعون)3 /

م ز « :و ترغیب نکند بر خوراک بینوا»( .مواعون« )3/و ترغیوب نمویکورد بوه خورانودن
بینوا»( .حاقه)34/
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ال کمان

استفاده کند ولی در آیوات لیور ،م وز و اناواریان بورا رفوع ابموا واگها در
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به اط ا نیالمندان تیوی نمیکرده»( .ماعون)3 /

حداد عادل« :و دیگران را به سیر کردن فقیران بر نمیانگیزند»( .مواعون« .)3 /و (کسوی را)
به سیر کردن فقیران بر نمیانگیخت»( .حاقه.)34/
در این سه ترجمه واگه «الْم ِ ْس ِ
کین» به م نا «مسکینی» و «فقیر» ترجموه اوده در حوالی
که مسکین با فقیر متفاوت است ،در مسکین نیالمند بییتر ال فقیر اسوت (قراوی13۷1،؛ج:3
 .)286و یا کلمه «یَحض» در کتاباا لغت بوه م نوا «ترغیوب و تیووی » اسوت (راغوب

اصفمانی ،1412 ،ج .)505 :1و این باعث اده است که ترجمه انااریان دو گونه اوود کوه در
ترجمه حداد عادل این نوع ترجمه به چیم نمیخورد.
16

 - 7 – 4عام برابر خاص

در الگو گارسس منظور ال خاص و عا بودن سطح م نایی و لغو ی

کلمه یا جملوه آن

است که لغت خاص (ذات) به عا (م نی) ترجمه اود یا بر عکس .ایون اویوه م مووعً در
مورد اقق بزرگتر ال واگه به کار میرود اما در مورد واگه ام ماودا دارد (نیوال ؛ قاسومی
اصل.)129 :139۷ ،

ترجمه واگها خاص به واگها عا یا بورعکس .بورا مثوال :تَسکربت المعوومکات مِکن
الص ِحیفة .ترجمه :اطّقعات ال رولنامه به بیرون نفوذ کرد .در این نمونها که گارسوس بیوان
کرده ،واگۀ خاص «درل کردن» به واگه عا «نفوذ کردن» ترجمه اده است (امان.)129:
ترجمهاا انااریان ،م ز و حداد عادل نیز ال این قاعده مستثنا نیستند بوه طوور کوه
در بییتر آیات به ویژه آیات جز  29و  30موارد که ی

واگه خاصی به عا یوا بورعکس

آن ترجمه اده بااد میااده میاود .برا مثال در آیه ﴿ َأ َو ل َْم يَ َر ْوا إِلَى َّ
الطيْرِ فَ ْوقَ ُه ْم صرافَّا

َو﴾ ( مل  )19/حداد عادل و م ز واگه « طیر» را که به م نا "ررندگان" که اامل اور نووع
ال ررندگان میاود را به م نا اخصّ آن ی نی مرغان ترجموه کوردهانود ولوی اناواریان بوه
رل ْ َ
َرم نَ ْج َع ِ
ار ْر َ مِهرادا﴾
امان م نا عا خود ی نی ررندگان ترجمه کرده است .در آیه ﴿ َأ ل ْ
2۷
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انااریان« :و [کسی را] به ط ا دادن به مستمند تیوی نمیکند»( .حاقه« .)34/و مورد را
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ترجمه کردهاند .نمونهاا فراوانی ال این دست وجود دارد که به دلیل طوعنی اودن بحوث
ال ذکر آناا خودار میاود.
نمودار لیر بیانگر میزان مطابقت ترجمهاا انااریان ،حداد عوادل و م وز در ترجموه
آیاتی ال جز  29و 30که میتوان بر اساس مدل گارسس در سطع م نایی -لغوو بوه آناوا
توجه کرد:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

حداد عادل
معزی
انصاریان

در ی

جمع بند کلی طب نمودار فو در سطح م نایی -لغو  ،به منظور ت یین میوزان

مطابقت ترجمه اا با آن ،میتوان گفت که ترجمه انااریان در تمامی سطوح بوه جوز قوبض
نحو بییترین مطابقت را دااته و در درجه دو ترجمه حداد عادل میزان متوسوطی ال ایون
سطح کاربست را دارا بوده به گونها که امه این سطوح در ترجموه اییوان میوااده اوده
است و در نمایت ترجمه م ز به دلیل تحتاللفظی بودن به جز قبض نحوو کوه بواعترین
مطابقت را داراست ،در موارد دیگر کمترین کاربست را ال الگو گارسس دااته است.
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(نبأ )6 /ام واگه «مهادا» اسم خاص (ذات) به م نی فرو است را مترجموان بوه عوا (بسوتر)

بررسی واژگانی ترجمههای حداد عادل ،معزی و انصاریان در آیاتی از جزء  29و  30قرآنکریم  ____ ...عسکر بابازاده اقدم و همکاران

 -1در این رژواش به نقد و بررسی ترجمهاا فارسی حوداد عوادل ،م وز و اناواریان ال
قرآن کریم ررداخته اد و س ی اد ترجمه جز اا  29و  30قرآن کوریم طبو الگوو
ریینماد کارمن گارسس در سطح م نوایی -لغوو موورد بررسوی قورار گیورد .سوطح
م نایی– لغو الگو نقد ترجمه گارسس قابلیت کاربست بور ترجموهاوا حوداد عوادل،
م ز و انااریان ال قرآن کریم را دارد؛ چرا که مترجمان در فرآیند ترجمه ام ال توضویح و
تفسیر واگگان و امانندسال و م ادلگزینی سود جستهاند و اوم اقودا بوه قوبض و بسوط
واگگانی و انتقال ابما در ترجمه آناا میااده میاود.
 -2در مبحث توضیح و تفسیر واگگان باید گفت که ال بین سه ترجمه ،ترجمه اناواریان
ی

ترجمه توضیحی و تفسیر است و این ویژگی ترجمهاو باعث اده که مترجم دعیول

انتخاب م ادل فارسی بسیار ال واگگان قرآن را به صورت توضیحات تفسویر  ،م نوی آیوه
را در داخل کمان

یا ررانتزو که به طور وسی ی ال آن استفاده کرده است و بیان کند.

 -3مترجمان مذکور در قسمت اماننود سوال و گوزینش م وادل فرانگوی نیوز توقو
فراوان کردهاند و ال میان این مترجمان ،حداد عادل به دلیل تسلط بور لبوان فارسوی ،واگگوان
بسیار نویی را ابداع کرده است که نیان ال کیفیت باع ترجمه و اسوت؛ ترجموها کوه ال
مقبولیت ام برخوردار است .واگگان کمن فارسی در ترجمه ایون مترجموان نیوز میوااده
میاود و این واگگان گاه به صورت مرسو و گاه به صورت غیر مرسو به کار رفته است.
 -4بسط و قبض واگگانی ترجمهاا مورد نظر ،بییوتر نواظر بوه مسوأله حوذ ارکوان
جمله ،تبدیل مجمول به م لو و  ...است .البتوه تغییور سواختار عربوی نیوز گواای بوه سوطح
واگگان سرایت میکند ،ساختاراایی مانند مف ول مطل  ،حال مفرد یا جمله که باعوث قوبض
و بسط واگگانی ادهاند.
 -5انااریان و حداد عادل با مساله ابما واگگانی به دو اوکل برخوورد کوردهانود ،آناوا
چندم نایی واگه را یا با کمان

و ررانتز حل کردهاند یا با تکیه بر تسلط بر لبان فارسوی ،واگه

م ادلی برگزیدهاند که ابما واگه مبدأ را در متن مقاد نیان میداد.
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 – 5نتیجهگیری

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

1.Vinay jean Paul
2 . Jean Darbelent
3. Eugene Nida
4. Peter Newmark
5 . Delicel
6 . Monen
7. Nouvert
8 . Saintouio Yatouri
9 . Semantic lexical level
10 . The Definition and explanation
11 . Cultural equivalent
12. Adaptation
13 . Syntactic expansion
14. Syntactic contractio
15 . Ambiguity
16 .General against particular

 -7منابع
*قرآن کریم
-1آذرنوو ،آذرتاو و دیگران ،ترجمه قرآن ،تمران :نیر کتاب مرجع1389( ،و).
 -2امرایی ،محمد حسن؛ م رو  ،یحیی« ،نقد بر ترجمه فارسی قورآن کوریم حودادعادل ال منظور
ترجمه مفمومی» ،مطال ات ترجمه قرآن و حدیث ،اماره  ،4صص 1394( ،1-32و).
 -3بیآلار ایرال  ،عبدالکریم ،قرآن ناط  ،چاپ اول ،تمران :نیر فرانگ اسقمی13۷۷( ،و).
 -4تفتالانی،س د الدین ،ارح مختار ،چاپ ایم ،طمران :اسماعیلیان1389( ،و).
 -5جواار  ،محمدحسن ،روو اناسی ترجموه قورآن کوریم ،قوم :رژوایوگاه حووله و دانیوگاه،
(1391و).
 ،-------------- -6درسنامه ترجمه (اصول مبوانی و فراینود ترجموه قورآن) ،قوم :رژوایوگاه
حوله و دانیگاه1389( ،و).
 -۷حداد عادل ،غقم لی ،مجله ترجمان وحوی ،قوم :انتیوارات موسسوه فرانگوی ترجموان وحوی،
(1386و).
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 -6پینوشت

بررسی واژگانی ترجمههای حداد عادل ،معزی و انصاریان در آیاتی از جزء  29و  30قرآنکریم  ____ ...عسکر بابازاده اقدم و همکاران

بیروت :دارال لم الیامیه.) 1412( ،
 -9رحیمی خویگایی ،محمد« ،نقد واگگانی ترجمه موسو گرمارود ال قرآن (بوا تکیوه بور سوطح
م نایی –لغو گارسس)» ،مطال ات ترجمه قرآن و حدیث ،اماره  ،۷صص 1396( ،69-94و).
 -10راید  ،ناصر و فرلانه ،امین« ،ارلیابی و مقایسۀ ترجمهاا فارسی رمان انگلیسی اواازاده و
گوودا اثوور مووارک تووواین براسوواس الگووو گارسووس» ،لبووان رژواووی ،اووماره  ،22صووص ،5۷-108
(1389و).
 -11رضایی اصفمانی ،محمد علوی ،منطو ترجموه قورآن ،قوم :مرکوز بوین المللوی ترجموه و نیور
الماطفی1391( ،و).
 -12رکنی یزد  ،محمد ممد « ،بایستگی ترجمه قرآن در گذر لمان با نگاای بوه ترجموه غقم لوی
حداد عادل» ،میکوۀ ،اماره  ،111صص 1390( ،4-18و).
 -13امبال  ،اصوغر و امکواران «کارکرداوا بقغوی حوذ و اثور آن در ترجموه قورآن کوریم»،
رژواشاا لبانیناختی قرآن ،اماره اول ،صص 1394( ،61-۷6و).
 -14صفو  ،کوروو ،فرانگ توصیفی م نااناسی ،تمران :فرانگ م اصر1384( ،و).
 -15صیادانی ،علی و امکاران« ،نقد و بررسی ترجمۀ فارسی رمان"قلب اللیل" با عنوان "دل اوب"
براساس الگو گارسس» ،رژواشاا ترجمه در لبان و ادبیات عربی ،اماره  ،16صوص ،8۷-118
(1396و).
 -16عااور تلوکی ،نادعلی و توکلی ،احمد رضا« ،نگواای بوه ترجموه قورآن حوداد عوادل»،
رژواشاا لبان اناختی قرآن ،اماره  ،۷صص 1394( ،105-118و).
 -1۷عظیم رور ،عظیم ،اختق ترجمهاا قرآن کریم ،تمران :انتیارات ماارنگ1383( ،و).
 -18فرحزاد ،فرلانه« ،نقد ترجمه ارائه مدلی سه وجموی» ،مجلوه رژوایونامه ،اوماره ، 88صوص
1390( ،29-48و).

-19فرااد  ،رعنا« ،بررسی ترجمه اوا قورآن کوریم بور اسواس مودل گارسوس (مطال وه موورد :
سورهاا طور ،حاقه و بلد در ترجمهاا بما الدین خرمیاای ،طااره صوفارلاده و محموود حسون
ایگ المند)» دانیگاه امید مدنی آذربایجان139۷( ،و).
 -20قرای ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،چاپ ایم ،تمران :دارالکتب االسالمیة13۷1( ،و).
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 -8راغب اصفمانی ،حسین بن محمد ،المفردات فوی غریوب القورآن ،تحقیو  :صوفوان عودنان داود،

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

اصل تقابل م نایی» ،مطال ات ترجمه قرآن وحدیث ،اماره  ،11صص 1398( ،13۷-165و).
 -22قلی لاده ،حیدر ،میکقت ساختار ترجمه قرآن ،تبریز :دانیگاه تبریز1380( ،و).
 -23ماطفو  ،حسن ،التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،تمران :ولاره الثقافة و اعرااد1368( ،و).
 -24م رفت ،محمد ااد  ،تاریگ قرآن ،چاپ چمار  ،تمران :انتیارات سمت1381( ،و).
 -25ناظمیان ،رضا ،روواایی در ترجمه ال عربی به فارسی ،تمران :انتیارات سمت1381( ،و).
 -26نیال  ،امریار ،قاسمیاصل ،لینب ،الگواا ارلیابی ترجمه (با تکیوه بور لبوان عربوی) ،چواپ
دو  ،تمران :دانیگاه تمران139۷( ،و).
 -2۷نیومارک ،ریتر ،الجامع فی الترجمه ،ترجمه و إعداد :حسن غزالوه ،بیوروت:دار و مکتبکة الموقل،
(1390و).
28- Garces, C. V."A methodological proposal for the assessment of translated literary
works." Babel, 40,pp 77-101. (1994m).
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 -21قرئلی ،ادا و امکاران« ،آسیب اناسی ترجمه ده جز آخر قرآن ال م ز و راینوده بور اسواس

