دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

آییهایقرآنی
هایترجمهدرباهم 


چالش
(بررسیموردی:ترکیبهایوصفیواضافی) 



4

محمدامیریفر،*1کبریروشنفکر،2خلیلپروینی،3عالیهکردزعفرانلوکامبوزیا
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2دانشیار رشته زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -3استاد رشته زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -4دانشیار رشته زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت44/11/22:پذیرش49/4/11:

چکیده 
1
گونهایاستکههنوهواآآآراتدهادفی
،کاربردمعمولدویاچندواژهدرکنارهم،بابسامدباالوبه 

باهمآیی


آآهارابهرآآ
دانست.اینپدیدهزبانیدردوراآمعاصر،نظربسیاریازترجمهپژوهاآرابهخودجلبکردهو 

آییهادرمووآمخولفبپردازند .
بهرصدترجمهباهم 

داشوهاستکه
آییوصفیواضافیدرقهرآآو
باهم 
پژوهشحاضرباروشیتوصیفیوتحلیلی،نخستبهاسوخراج 99
یلاینترجمههاهمتگماشوهاسهت.

قرآآکریمپرداخوهوسپسبهنقدوتحل
ترجمهآآدردهترجمهمعاصر 
نوایجتحقیقنشاآمیدهدعدمتوجهمورجماآقرآآبهاینپدیدهبهعنواآیه واحهدترجمهه،درمهوارد

بسیاری،ترجمههاییمخولفازی باهمآیییکساآقرآنیبهدنبالداشهوهاسهتوازفرفهیمورجمهاآاز

حلههاییبهرایایهنچهالشهها
اند.درپایاآ،راه 


اآارائهداده
هایمخولفقرآنی،ترجمههایییکس

باهم 
آیی

کهمورجماآازپیشمعادلهاییبرایترکیباتهمآیندقرآنیاسوفادهنمایندتابراسها 

پیشنهادشدهاست
درسراسرترجمه،یکساآسازیشود .

ترکیبها

آآ،

ترکیبهایاضافی 

آیی،ترجمهقرآآ،ترکیبهایوصفی،


واژگاآکلیدی:باهم


Email: amirifarm@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:

1

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

-1مقدمه 
از زمانی که ترجمه در میان ملل گوناگون همگانی شد ،ترکیبات ناهمآیندد هده تدا یر از زهدان
مبدأ ،در زهانهای مختلف فزونی یافت و این یکی از اصلیترین عوامل توجده زهدانشناسدان
و مترجمان هه موضوع همآیی و همنشینی واژگان شد؛ تا جایی که هرخی از پژوهشدگران در
صدد رصد ورود این ترکیبها هه زهان خود شدند و مواردی از آن را شناسایی و معادلهدای
آن را معرفی یا تولید کردند.
«ترجمهها عامل اصلی ورود ترکیبات جدید و گاه عجیب و هیمعندی هده زهدانهدا هدوده
است .از یک سو ،انتقال ترکیبات نو از یک زهان هه زهان دیگر مایه غنای زهان مدیگدردد؛ امدا
از سوی دیگر وارد ساختن ترکیبات ناهمآیند -هده تدا یر از ترکیبدات زهدان مبددأ -هده زهدان
مقصد ،موجب سستی و رکاکت نظام زهانی ههویژه نظام معنایی و هالغی مدیگدردد .هنداهراین
ترجمه ترکیبات و عبارات هر مبنای نظدام همایشدی زهدان مقصدد در ایدنجدا اهمیدت ویدژه
مییاهد .مترجمان موظفاند ترکیبات زهدان مبددأ را  -چنانچده ماداهن نظدام همایشدی زهدان
مقصد نباشد -هه ترکیبهای معادل و دارای همایش هه زهان مقصد ترجمده کنندد» (قلدیزاده،
.)271 :1731

در پژوهش حاضر ضمن معرفدی پدیدده هداهمآیدی ،هده سده مسدئله اصدلی در ترجمده
هاهمآییهای قرآنی اشاره میشود.
نخست :گاهی یک هاهمآیی یکسان در قرآنکریم ،در ترجمه هه هاهمآییهدای مختلدف و
گاه متخالف ترجمه میشود که ههنظر میرسد مترجمان قدرآن ،توجده کدافی هده ایدن پدیدده
نداشتهاند لذا این مشاههات شایع و اساسی قرآن را در ترجمه ،نادیده گرفتهاند.
دوم :گاهی مترجمان ،از هاهمآییهای مختلف قرآنی ،ترجمهای واحدد اراهده مدیدهندد و
داللتهای مختلف و تفاوتهای ریز و دقین آنها را نادیده میگیرند حدال آنکده شایسدته و
البته هایسته است مترجم تمام تالش خود را ههکار گیرد تا هدار معندایی ،عدا فی و حاشدیهای
یک هاهمآیی را تا حد امکان در زهان مقصد ههتصویر کشد.
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سوم :ترجمه تحتاللفظی هعضی از هاهمآییهاست که اصل عرهی آن در فارسی راید و
متداول است و ترجمه این همآیندها ههصورت تحدتاللفظدی از شدیوایی و رسدایی ترجمده
کاسته و ترجمه آن گاهی نامفهوم ،کژتاب و دوپهلو است.
مهمترین سواالت پژوهش عبارتند از:
الف) هاهمآیی ،چگونه میتواند هه ههبود ترجمههای فارسی قرآنکریم کمک کند؟
ب) موفنترین مترجمان مورد هررسی در این پژوهش ،در ترجمه هاهمآییهدای قرآندی چده
کسانی هستند؟
تعریفباهمآیی

-1-1

هاهمآیی ،پدیدهای است که در همه زهانهای دنیا وجود دارد و مختص هه یک زهدان خدا
نیست .در فارسی ،دو واژه (فاسد و گندیده) ها همه مشاههت معنایی ،هدمآینددهای مختلفدی
دارند .مثال عرف زهانی فارسی مشخص میکند که یکی ها شدیر (شدیر فاسدد) و دیگدری هدا
تخم مرغ (تخممرغ گندیده) همنشین شود.
جی .آر .فرث ،2زهانشناس انگلیسی ،این اصاالح را نخستین هار ههعنوان نوعی از سدیا
در نظریه معنایی خود در سال  1593ههکار هرد« .او هاهمآیدی را کدارهرد معمدول دو یدا چندد
واژه ها یکدیگر دانست که در زهان از هسامد وقوع هاالیی هرخوردار است؛ ههنحوی که نتدوان
این همنشینی را تصادفی دانست .فرث هه تشخیص واژه از رین معنی واژههدای هدمنشدین
اعتقاد داشت و هر آن هدود کده هداهمآیدی واژههدا ،تنهدا هخشدی از معندی آن را در هدر دارد»
(پالمر.)161 :1531،7

الینز نیز هر این هاور هود« :واژهها در حالدت انفدرادی هدا حالدت ترکیبدی ،متفداوتاندد و
توصیف معنایی هریدک از واژههدای هدمآیندد ،هددون در نظدر گدرفتن مجموعده واژههدای
همنشین ،امکانپذیر نیست» (.)lyons,1977: 261-262

هه ور کلی میتوان گفت :هاهمآیی ،پدیدهای است که تعریفی مشخص و همگانی هدرای
آن وجود ندارد و زهانشناسان تعاریف گوناگونی از این پدیده اراهه کدردهاندد کده البتده ایدن
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تعاریف ناشی از نوع نگاه آنها هه این پدیدده هدوده اسدت .تعداریفی مانندد :همراهدی واژگدان،
خوشههای واژگانی ،تداعی واژگانی ،زهان کلیشهای ،راهاه همنشینی و هسیاری از تعریدفهدای
دیگر .اما آنچه در هین زهانشناسان ایرانی پذیرفته شده اسدت ،تعریدف یاکوهسدن اسدت کده
هاهمآیی را عناصر واژگانی میداند که وقوع آنها همراه هم ،از نظر آمداری هسدامد زیدادی دارد
و این هسامد وقوع ،تا اندازهای است که نمیتوان آن را تصادفی دانست (.)Sung, 2003: 17

هناهراین در یک نگاه میتوان هاهمآیی را اینگونه تعریف کرد :هاهمآیی ،وقوع دو یا چندد
واژه در کنار هم یا ها فاصله کوتداهی درون یدک پیکدره زهدانی اسدت کده از هسدامد هداالیی
هرخوردار است ههگونهای که نتوان این وقوع را تصادفی دانست.
پژوهشگران معیارهایی مانند :هسامد ،جداییپذیری ،قاهلیدت گسدترش ،سدرایت ویژگدی،
فاصله و شفافیت را جهت تمایز همآیندها از ترکیبات آزاد ،اصداالحات ،و ضدربالمثدلهدا
وضع کردهاند .هناهر این معیارها ،عباراتی مانند« :یا أیها الذین آمنوا» که جدزو ترکیبدات آزاد و
عبارت «ضرب کفاً هکدف» کده جدزو اصداالحات هدهشدمار مدیرود ،هداهمآیدی محسدوب
نمیشوند.
-2-1روشتحقیقوجامعهآماریپژوهش 

در این پژوهش نخست هیش از  95هاهمآیی وصفی و اضافی پرهسامد قرآنکریم اسدتخرا و
سپس از میان ده ترجمه قرآن که روشهای نسبتاً مختلفی دارند ،ترجمه هاهمآییهای مدذکور
مورد نقد و هررسی قرار گرفت.
ههناچار از میان ترجمههای مختلف قرآن ،هاید اهتددا سدراغ روشهدای مختلدف ترجمده
قرآن رفت تا از هر روش ،یک یا دو ترجمه معروف و مشهورتر انتخاب شود؛ زیرا ها توجده
هه محور اصلی این پژوهش ،انتخاب چندد ترجمده از یدک روش ،هده احتمدال زیداد ،نتدای
مشاههی خواهد داشت.
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در میان ترجمههای قرآنکدریم ،روشهدای مختلفدی وجدود دارد مانندد :ترجمده تحدت
اللفظی ،ترجمه تفسیری ،ترجمه وفادار یدا امدین ،ترجمده معندایی و ترجمده آزاد (جدواهری،

)95 :1715؛ که از میان روشهای مختلف ،ده ترجمه زیر ههعنوان جامعه آماری این پدژوهش
انتخاب شد.
 .1فوالدوندددد (وفدددادار) .2 ،مشدددکینی (تفسدددیری) .7 ،صدددفارزاده (آزاد) .4 ،معد دزی
(تحتاللفظی) .9 ،مجتبوی (تحتاللفظی) .6 ،صفوی (تفسیری) .3 ،حددادعادل (وفدادار).1 ،
خرمشاهی (معنایی) .5 ،مکارمشیرازی (معنایی) .15 ،پورجوادی (آزاد).
از دهه  1595هه هعد ،تدالشهدای هسدیاری هدرای تعریدف ،دسدتههنددی و توصدیف اندواع
هاهمآیی ،ههویژه در زهان انگلیسی صورت گرفت .ولی در اکثر قریب هه اتفا این پدژوهشهدا،
هه این پدیده زهانی ،تنها از دیدگاه رواهط واژگدانی یدا هرخدی رواهدط دسدتوری پرداختده شدد.
هسیاری از پژوهشگران عرهی (  ،)versteegh, 2006, vol1: 438هه ایدن پدیدده ،نگداهی دسدتوری
دارند .ترکیبهای اسنادی ،وصفی ،اضافی ،فعل +حرف جر ،صفت +صفت ،فعدل +ظدرف و
 ...از زمره این تقسیمهندیها ههشمار میرود.
در این مقاله ،از میان هداهمآیدیهدای قرآندی ،سداختهدایی کده هیشدتر از چهدار هدار در
قرآنکریم در قالب ترکیب وصفی یا اضافی آمده و در ترجمه نیز تا حدودی چدالش هرانگیدز
است ،انتخاب شده است .هه ور کلی  22ترکیب وصفی و  75ترکیب اضدافی هررسدی شدده
است .در موارد اندکی هرای نشاندادن تفاوتهای ریز و دقین معنایی و هار عدا فی و معدانی
جنبی این همآیندها ،هه هرخی از هاهمآییهای کمهسامد نیز اشاره شده است.
هدین ترتیب ،هاهمآییهای زیر ها ذکر هسامد آن در متن عرهی قرآن ،ههعنوان جامعده آمداری
پژوهش ،انتخاب و ترجمه تکتک آنها از ده ترجمده فدو الدذکر اسدتخرا و تحلیدل شدده
است:
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آییهایبررسیشدهدراینپژوهش 
باهم 
جدولشماره :1
آدرس

ردیف

باهمآیی

نوع ترکیب

بسامد

5

أجل مسمی

وصفی

15

1

الدین القیم /دین ًا قیم ًا

وصفی

5

3

المسجد الحرام

وصفی

55

وصفی

33

5

الیوم اآلخر

وصفی

12

2

یوم اآلزفة

اضافی

5

)(45: 11

7

یوم البعث

اضافی

1

)(75: 96, 96

8

یوم الخروج

اضافی

5

)(95: 42

3

یوم الخلود

اضافی

5

)(95: 74

51

یوم الدین

اضافی

53

55

یوم التغابن

اضافی

5

)(64: 5

51

یوم الفتح

اضافی

5

)(72: 25

53

یوم الفصل

اضافی

2

)(33: 17, 14, 71/ 31: 13/ 44: 45/ 73: 21

54

یوم القیامة

اضافی

71

55

یوم التالق

اضافی

5

)(45: 19

52

یوم التناد

اضافی

5

)(45: 72

(2:212/ 6:2, 2, 65/ 11:7/ 17:2/ 14:15/ 16:61/
25:125/ 22:9, 77/ 25: 97/ 71:25/ 79:17, 49/ 75:9,
)42/ 45:63/ 42:14/ 31:4
)(1: 76/ 12: 45/ 75:75, 47/ 6:161
(22:29/ 2: 144, 145, 195, 151, 156, 213/ 9:2/ 1: 3,
)15, 21, 74/ 41:29, 23/ 13:1
(1: 6/ 2: 142, 217/ 7: 91, 151/ 4: 61, 139/ 9: 16/
4

الصراط المستقیم،
صراط مستقیم،

6: 75, 13, 126, 197, 161/ 3: 16/ 15: 29/ 11: 96/
19: 41/ 16: 36, 121/ 15: 76/ 25: 179/ 22: 94/ 27:
37/ 24: 46/ 76: 4, 61/ 73: 111/ 42: 92/ 47: 47, 61,
)64/ 41: 2, 25/ 63: 22
(2: 1, 62, 126, 133, 221, 272, 264/ 7: 114/ 4: 71,
75, 95, 176, 162/ 9: 65/ 5: 11, 15, 25, 44, 49, 55/
)25: 76/ 77: 21/ 91: 22/ 65: 6/ 69: 2

(1: 4/ 26: 12/ 73: 25/ 71: 31/ 35: 26/ 34: 46/ 12:
)19, 13, 11/ 17: 11/ 91: 2/ 96: 96/ 19: 79

(2: 19, 117, 134/ 7: 33, 161, 115, 119,154/ 4: 13,
155, 141, 195...
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57

یوم الوعید

اضافی

5

)(95: 25

58

یوم عقیم

وصفی

5

)(22: 99

53

یوم الوقت المعلوم

1

)(19: 71/ 71: 11

وصفی ـ
اضافی

(2: 133, 219/ 4: 76/ 1: 41, 65/ 13:26/ 75: 71 95:

11

ابن السبیل

اضافی

8

15

مثقال ذرة

اضافی

2

11

حدود لال

اضافی

51

13

تحریر رقبة

اضافی

5

)(4: 52/ 9: 15/ 91: 7

14

حق الیقین

اضافی

1

)(96: 59/ 65: 91

15

علم الیقین

اضافی

5

)(152: 9

12

عین الیقین

اضافی

5

)(152: 3

17

خطوات الشیطان

اضافی

5

)(2: 161, 251/ 6: 142/ 24: 21

18

دار اآلخرة

اضافی

1

)(16: 75/ 12: 155

13

الدار اآلخرة

وصفی

7

)(2: 54/ 6: 72/ 3: 165/ 21: 33, 17/ 25: 64/ 77: 25

31

روح القدس

اضافی

4

)(2: 13, 297/ 9: 115/ 16: 152

35

سبیل لال

اضافی

25

31

شعائر لال

اضافی

4

)(2: 191/ 9: 2/ 22 :72, 76

33

أصحاب األیکة

اضافی

4

)(26: 136/ 71: 17/ 95: 14/ 19: 31

34

أصحاب الجحیم

اضافی

2

)(2: 115/ 9: 15, 16/ 5: 117/ 22: 91/ 93: 15

35

أصحاب الجنة

اضافی

54
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-3-1پیشینهپژوهش 

پژوهشهای هسیاری در دوران اخیر ،هه هررسی نقش هاهمآیی در ترجمه پرداختهاند .هرچندد
هسیاری از این پژوهشها در حوزه ادهیات داستانی هوده است ولی پدژوهشهدایی در حدوزه
ترجمه قرآنکریم نیز صورت گرفته که پس از مشاهده  25مورد از این پژوهشهدا ،در ادامده
هه چهار مورد اشاره میشود.
 -1روزگار ( )1755در پایان نامه خود تحت عنوان «استراتژیهای ههکار رفتده در ترجمده
هاهمآییهای لغوی قرآنکریم» هه هررسی استراتژیهای ههکار رفته در ترجمه هداهمآیدیهدای
لغوی قدرآنکدریم در هفدت ترجمده انگلیسدی قدرآن پرداختده اسدت .وی پرهسدامدترین و
کمهسامدترین روش در ترجمه هاهمآییهای قرآنی ،هه انگلیسی و اسدتراتژیهدای مغفدول در
ترجمه آن را مورد هررسی قرار داده است.
 -2هوقدح ( )2551در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان« :ترجمةة المتالزمةات
اللفظیة الی اللغة الفرنسیة ،الربع األول من القرآن الکریم أنموذجةاً ،دراسةة تحلیلیةة نقدیةة» هده
هررسی این پدیده زهانی و نقش آن در ترجمه قرآنکریم از زهان عرهدی هده فرانسده پرداختده
است.
 -7قریشی و همکاران ( )1754در مقاله «میزان هماهنگی در تکدرار هرخدی از واژگدان و
ترکیبات همآیند قرآن و ترجمه آنها» هه ارزیاهی دو ترجمه انگلیسی قرآنکدریم از آرهدری و
یوسفعلی میپردازند.
نویسندگان در پایان و ضمن هررسی چند مورد محدود از هاهمآییهدای قرآندی ،هده ایدن
نتیجه رسیدهاند که آرهری در ترجمه واژگان و ترکیبات همآیند گروه دوم در مقایسه ها گدروه
اول ،از تعداد معادلهای کمتری استفاده کرده است.
 -4کفاشرودی ( )1754و همکاران در مقاله «خااهای همآیندها در ترجمه قدرآنکدریم»
هه تجزیه و تحلیل خااهای همآیندی از ریدن مددل کدوردور در چهدار ترجمده انگلیسدی
قرآنکریم پرداخته است .آنها خااهای مذکور را در سه دسته همآینددهای راید و پذیرفتده
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شده ،ساختارهای نامناسب و عدم استفاده از همآیندد ،تقسدیمهنددی کدرده و هده ایدن نتیجده
رسیدهاند که هرخی از مترجمان ،تواندایی کمدی در اسدتفاده مناسدب از هدمآینددها در زهدان
انگلیسی دارند و ههترین ترجمه از هین ترجمههای مورد هررسدی در ایدن پدژوهش از لحدا
استفاده از همآیندها ،هه ایروینگ اختصا

دارد.

در ادامه سعی میشود ضمن اراهه یک تقسیمهندی از چالشهای پیشروی مترجمدان در
ترجمه هاهمآییهای قرآنی ،هه سواالت تحقین پاسخ داده شود.

قرآآکریم 
نقشباهمآییدرترجمهفارسی 

-2
آییهایهمساآدرقرآآ 
هایمخولفازباهم 


ترجمه
-1-2

معادلیاهی در ترجمه ،کاری الزم ،دقین و اقت فرساست و همسانسازی معادلهای کلمدات،
کاری دشوارتر ،ولی هه هر حال ،ضروری است؛ چرا کده ایدن همسدانسدازی نظدم کلمدات و
آیات و همگونی آنها را در ترجمه منعکس میکند و یکی از نقدهایی که معموالً هه ترجمههدا
زده میشود ،عدم رعایت این قاعده است .ترجمه یک هاهمآیی در جدایجدای مدتن قدرآن هده
صورت واحد ،نشان از دقت مترجم از یک سو و انسجام ترجمه از سوی دیگر است.
یکی از مهمترین حوزههایی که تاکنون مترجمان هدان توجه کافی نکردهاند ،همین یکسدانی
و هماهنگی در هرگرداندن هاهمآییهای یکسان در قرآن اسدت کده متدرجم نبایدد هددون دلیدل،
هاهمآییهای یکسان در زهان مبدأ را هه گونههای ناهمسان و چه هسا متخدالف در زهدان مقصدد
ترجمه کند و «شایسته آن است که مترجم یا گدروه مترجمدان ،پدیش از انشدای ترجمده خدود،
دستکم هه مشاههات شایع و اساسی قرآن احا ه یاهند تا در هدر قددم از کدار خدود هدانندد کده
نظیر این سیا یا تعبیر قرآنی را در موارد دیگر چگونه ترجمه کردهاند» (کریمینیا.)11 :1715 ،

خرمشاهی نیز هدین مهم اشاره کرده است که «آیات و عبارات یکسان و مشاهه -ههشدر
آن که معنای همسان یا همانند داشته هاشند -الزامی است که همسان و مشاهه ترجمده شدود»
(خرمشاهی.)255 :2 ،1715 ،
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هدرای نمونده مددیتدوان هده هدداهمآیدی «الیددوم ارخدر» (هسدامد )26:در قددرآن اشداره کددرد.
مکارمشیرازی ترجمههای «روز رسدتاخیز» (نده مدورد)« ،روز قیامدت» (شدش مدورد)« ،روز
هازپسین» (چهار مورد)« ،روز دیگر» (یک مدورد :آلعمدران« ،)114 /روز جدزا» (سده مدورد)،
«روز واپسین» (یک مورد» را از هاهمآیی «الیوم ارخر» اراهه کرده است .حال آنکه «امانتدداری
در ترجمه و تالش هرای اراهه هرگردانی که -تا حدد ممکدن -حدداکثر شدباهت هده قدرآن را
واجد هاشد ،اقتضا میکند که در ترجمه قرآن ،مشاههات قرآن را از جهات مختلف هجدوییم و
یکسان ترجمه کنیم ،چرا که اینها در اصل قرآن یکساناند» (کریمینیا.)19 :1715 ،

در ترجمههای مختلفی که مکارمشیرازی از «الیوم ارخر» اراهه کرده اسدت« ،روز دیگدر»،
از ترجمههای کژتاب اسدت؛ زیدرا ترجمده مدذکور ،ترجمده عبدارت «الیدوم ارخردر» اسدت.
ترجمه های دیگر نیز که هاید یکسان هاشدد ،هسدیار مشدوش و متغدایر اسدت و هده جدز «روز
هازپسین» و «روز واپسین» تقریباً هیچ اشارهای هه هار معنایی واژه «ارخر» ندارد.
مترجمان دیگر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فقط خرمشاهی از این هاهمآیی ،ترجمده
یکسان «روز هازپسین» را در سراسر قرآن ذکر کرده و حدادعادل نیز هه جز یک مدورد کده در
آیه  21سوره احزاب ،عبارت «روز قیامت» را ههکار هدرده اسدت ،هقیده مدوارد را هدهصدورت
همسان هه «روز هازپسین» ترجمه کرده است .البته خرمشاهی میکوشدد در ترجمده عبدارات
یکسان ،وحدت را رعایت کند و این یکی از نقا قوت ترجمه خرمشاهی ههشمار میرود.
در میان ترجمههای مورد هررسی ،ترجمه حدادعادل از نظر هرخورد ها هاهمآییهدا شدباهت
هسددیاری هددا ترجمدده خرمشدداهی دارد .حدددادعادل کوشددیده اسددت ترجمددههددایی یکسددان از
هاهمآییهای تکراری قرآن اراهه دهد که ههنظدر مدیرسدد ایدن امدر از روی صددفه و اتفدا
نیست؛ هلکه مترجم ،این امور را در ترجمه مدنظر داشته است .ولدی رندگ و هدوی تقیدد هده
زهان فارسی در ترجمه حدادعادل چشمگیرتر است .مثالً وی هاهمآیی «أصدحاب الیمدین» را
در سرتاسر قرآن هه صورت «نیکهختان» ترجمه کرده است؛ حال آنکه خرمشداهی آن را هده
همان صورت «اصحاب یمین» در ترجمه آورده است و یا عبارت «علم الیقین» را حددادعادل
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هه صورت «دانستنی یقینی» و عبارت «عین الیقین» را «دیدنی یقینی» و عبارت «حدن الیقدین»
را «حقیقتی یقینی» آورده ولی خرمشاهی همه اینها را هههمان صورت عرهی آورده است.
در میان دیگر مترجمان ،پرهسامدترینِ ترجمه صدفارزاده از عبدارت «الیدوم ارخدر»« ،روز
قیامت» است .معزی نیز ترجمه لفظ هه لفظ «روز آخر» را ههکار هرده است .هر چندد تفداوت
هین این ترجمهها چندان فاحش نیست ،البته هده اسدتثنای مدواردی مانندد «روز دیگدر» ،ولدی
مترجمان هیچ دلیل قانعکننده و موجهی هرای اینکار ندارندد و هرچندد بدن نظدر مفسدران،
مراد از «الیوم ارخر» در قرآن همان روز قیامت است و این تعاهیر نیدز هدهندوعی هده ایدن روز
اشاره دارد ولی هه گفته کریمینیا «این ترجمههای ناهمسان و چده هسدا متخدالف افدزون هدر
اینکه تنوعی هیدلیل است ،سبک یکنواخت هیان را هر هم میزند و ناگداه نثدر واحددی را از
او فخامت هه حضیض اهتذال فرو میآورد» (کریمینیا.)16 :1715 ،

شاهد دیگر ،ترجمههای مختلفی است که از هاهمآیی «أجدل مسدمی» (هسدامد )21 :اراهده
شده است .فوالدوند از این هاهمآیی ،ترجمههای «اجل حتمی»« ،سررسیدی معدین»« ،زمدانی
معین»« ،وقتی معین»« ،مدتی معین»« ،وقت معلومی»« ،هنگدامی معدین»« ،سدرآمدی معدین» و
«مدتی که مقرر است» را اراهه کرده است .شاید در نگاه نخست ،این سدوال هده ذهدن متبدادر
شود که این عبارت در هافتهای مختلفی ههکار رفته است ،پس چگونه مدیتدوان از آن یدک
ترجمه یکسان اراهه کرد؟ در پاسخ هاید گفت :اوالً این هاهمآییها در قدرآن یکسدان اسدت و
در متن فارسی ترجمه قرآن هم میتواند یکسان هاشد ،انیاً :علدیرغدم تندوع هسدیار در ایدن
ترجمهها ،هرخی از آنها هسیار هه هم نزدیک است و مترجم هه راحتی میتواند آن را یکسدان
ترجمه کند؛ ولی ظاهراً وی ها این پدیده زهانی آشنا نبوده و آن را ههعنوان یک واحد ترجمده
نشناخته است ،الثاً :هرخی از مترجمان از قبیل معزی ،هاهمآیدی مدذکور را در سراسدر قدرآن
ههصورت «سرآمدی نامبرده» ترجمه کرده است .ولی هقیه مترجمان ،ترجمههدای مختلفدی از
این هاهمآیی اراهه کردهاند.
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در مورد ترجمه یکسانِ معزی از این ترکیب ،اشاره هه ایدن نکتده ضدروری مدینمایدد کده
اساساً ترجمههای تحتاللفظی در معادلیاهی هرای هداهمآیدیهدای قرآندی دقدت نظدر هیشدتری
داشتهاند؛ لذا تنوع در ترجمه یدک هداهمآیدی یکسدان در اینگونده ترجمدههدا کمتدر هده چشدم
میخورد.
معزی در ترجمه خود ،عبارتهدای «مثقةال ذرة»« ،أقسةموا ل
بةال جهةد أیمةانهم»« ،الةدار
اآلخرة»« ،یوم الحساب»« ،یوم الدین»« ،أجل مسمی»« ،الیوم ارخدر»« ،الحیةاة الةدنیا»« ،ضدالل
مبین»« ،عدو مبین»« ،کتاب مبین»« ،سحر مبین»« ،نذیر مبین» را که از هسدامد هداالیی در قدرآن
هرخوردار است ،تقریباً هریک را ههصدورت یکسدان ترجمده کدرده و از کمتدرین افدزودههدای
تفسیری هرای توضیح آن استفاده نموده است .این هماهنگی در هیچکدام از ترجمههای دیگدر-
هه استثنای ترجمههدای خرمشداهی و حددادعادل کده سدعی در همداهنگی ایدن هراهرنهدادههدا
داشتهاند -هه چشم نمیخورد .هدون شک این هماهنگی هه سبک ترجمه معزی یعنی ترجمده
تحتاللفظی هرمیگردد .هه ور کلی ترجمههای تحتاللفظی در هراهریداهی ،از دقدت هیشدتری
هرخوردارند ،هر خالف ترجمههای تفسیری که در این میان هه افزودههای تفسیری تکیده کدرده
و لذا تنوع ترجمههای آنها از یک هاهمآیی در قرآن هه کثرت هه چشم میخورد .آنهدا دغدغده
محددودیت الفدا و کلمدات را در ترجمده خدود احسداس نکدردهاندد ،تدا خدود را ملدزم هدده
هراهرنهادهای کوتاه و رسا کنند؛ هلکه هرگاه در تنگنا قرار گرفتهاند ،دست هده دامدن افدزودههدای
تفسیری شدهاند .امانی و همکاران این امر را از نقا قوت ترجمههای تحت اللفظدی هرشدمرده
و گفتهاند« :ترجمههای تحتاللفظی از میان موارد یاد شده ،یکسانسازی در ترجمده اسدم را
رعایت میکنند که این مسأله میتواند از نقا قوت این ترجمهها هده حسداب آیدد» (امدانی و
همکاران.)141 :1757 ،

هناهراین منظور ما ها ذکر همین نمونهها روشن شد و آن اینکه ،مترجمان قرآندی هایدد هده
پدیده هاهمآیی ههعنوان یک واحد ترجمه نگاه کرده و سعی کنند تا جایی کده امکدان دارد ،از
این هاهمآییهای مکرر ،ترجمههایی یکسان اراهه کنند؛ زیرا نه تنها ایدن کدار هاعدع رعایدت
17
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حفظ اصل و وحدت رویه در ترجمه فارسی قرآن خواهد شد ،هلکه هه نوعی هه انسجام مدتن
نیز کمک میکند.
شایان ذکر است که مشکینی در ترجمه این ها همآیدی ،عبدارت «مددتی معدین» را هسدیار
ههکار هرده ولی هر هار ها اضافههای تفسیری گاهاً والنی آورده اسدت ،مانندد «مددتی معدین
(اجلی که هر هر زندهای هه بع اولی نوشته شده)» یدا «وقدت معیندی (کده در علدم ازلدی او
گذشته و در لوح محفو اهت است)» و ها این افزودههای تفسیری از شیوایی ترجمه کاسدته
و مخل روانخوانی و خوشخوانی ترجمه شده است.
البته هاید توجه داشت که در ترجمههای معاصر قرآنکدریم هده زهدان فارسدی ،اسدتفاده از
تکنیک هسط هه میزان قاهل توجهی گسترش یافته است و این امر میتواند ناشدی از رویکدرد
تفسیرگرایانه مترجمان معاصر شیعه هراساس هاورهای مذهبی و مبانی شیعی آنهدا هاشدد .در
ترجمههای قدیمیتر ،اما این رویکرد تفسیرگرایانه هسیار کمرنگ است؛ چدون ترجمدههدای
قدیمی ،هیشتر تحتاللفظی است.
از رفی افزودههای تفسیری در هر هاهمآیی ها موارد پیشین متفاوت است و در آیدههدای
مختلف ،افزودههای متفاوتی داخل پرانتز قرار گرفته اسدت .هدرای نمونده ترجمده هداهمآیدی
«أصحاب األیکة» را که در قرآنکریم چهدار هدار تکدرار شدده ،از ترجمده مشدکینی انتخداب
کردیم .وی در آیه  31سوره حجر آورده است« :اهالى ایکه (سدرزمین درختدان انبدوه درهدم
پیچیده ،مسکن قوم شعیب)» ،در آیه  17سوره

« :اصدحاب ایکده (قدوم شدعیب صداحبان

هیشه)» و در آیه  14سوره « :ساکنان آن سرزمین خرم و پر درخت (قوم شعیب)» و در آیده
 136سوره شعراء تنها هه عبارت« :مردم ایکه» هسنده کرده اسدت .متدرجم در اینگونده مدوارد
میتواند در صورتی که اصرار هر ذکر افزوده تفسیری دارد ،حداقل افزوده تفسدیری یکسدانی
را هرای همه موارد انتخاب کند.
کریمینیا ،علت آشفتگی در ترجمه عبارات یکسان هه صورتهدای مختلدف را ناشدی از
شتاب مترجمان در ترجمه میداند ولی این علت را نمیپذیرد و آنان را شایسدته هازخواسدت
14
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میداند« :یک علت هرای عدم رعایت یکسانی و هماهنگی در ترجمه قرآن ،شتاب مترجمدان
در کار و ناآگاهی از مواضع جمالت و آیات مشاهه است ...کسانی که هر آیات مشاهه قدرآن و
انواع هماهنگیهای آن ،احا ه کافی ندارند یا فرصت و توان مراجعه هده المعجدم المفهدرس
الفا و ادوات و حروف قرآن ندارند و واژهای تکمعنا یا ترکیبات ،جملهها و آیات نظیدر را
ههگونههای مختلدف ترجمده مدیکنندد ،درکدار خدود موجده و دور از هازخواسدت نیسدتند»
(کریمینیا.)275 :1715 ،

پژوهش حاضر اما هه این نتیجه رسیده اسدت کده دلیدل اصدلی ترجمدههدای مختلدف از
هاهمآییهای یکسان در قرآنکریم ،عدم شناخت مترجمان از پدیده هاهمآیی اسدت .از آنجدا
که هرخی از پژوهشگران مانند توهرت 4و چرماکوا9؛ واژههدا ،هداهمآیدیهدا و اصداالحهدا را
واحدهای معنایی در ترجمه در نظدر مدیگیرندد و آنهدا را اصداالحاً «واحددهای ترجمده»
مینامند ( ،)191-197 :2554اگر مترجمان قرآنی نیز هه این پدیده زهانی هه چشدم یدک واحدد
ترجمه نگاه کنند ،دیگر ها این مشکل مواجه نخواهند شد.
هه ور کلی ،مترجمان هاید در ترجمه ساختها و هاهمآییهای قرآنی ،معادلیداهی دقیدن،
از پیش انجام دهند و هراساس آن ،سراسر ترجمه ،یکسانسازی شود.
آییهایمخولفدرقرآآ 
واحدازباهم 

ترجمه

-2-2

گاهی یک کلمه در قرآن ،ها همآیندهای مختلفی ههکار رفته است لیکن ایدن هداهمآیدیهدا از
نظر داللی ،درهردارنده تفاوتهایی است که معموالً مترجمان ها این هاهمآییهای مختلدف در
ترجمه ،هرخورد یکسانی داشتهاند .از جمله این هاهمآییهدای قرآندی ،ترکیدبهدای مختلفدی
است که هر روز قیامت داللت دارد .مثالً هاهمآیدیهدای «یةوم اآلزفةة»« ،یدوم البعدع»« ،یدوم
الجمع»« ،یوم الحسرة»« ،یوم الدین»« ،یوم الفصل»« ،یوم القیامة» و «یوم التال » را پورجدوادی
ههصورت «روز قیامت» ترجمه کرده است .البته این امر هده یدک متدرجم خدا
ندارد و هسیاری از مترجمان ،این ترکیبهای گوناگون را یکسان ترجمه کردهاند.
19
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این ترکیبهای مختلف که همگی هر روز قیامت داللت دارد ،در عین وحددت مفهدومی،
معنای خاصی را میرساند که شایسته است مترجم این تفاوت داللدی را مددنظر قدرار داده و
تا حد امکان آن را در ترجمه خود لحا کند و ههترین معادل را هرای آن در نظر هگیرد؛ زیدرا
هیشک این تعبیرهای مختلف از روز قیامت هدفمند هوده اسدت .بدن گفتده فرحدات« :هدر
چند ممکن است این اصاالحات هسیار ،از جهت داللت هر یدک ذات واحدد هدا یدکدیگدر
همسان هاشند ،ولی از نظدر صدفتهدای مختلدف ،تکمیدلکنندده یدکدیگرندد و انبدوه ایدن
اصاالحات هر این امر حکایت دارد که امور غیبیای که ادراک آن از رین حواس پدن گانده
میسر نیست ،نیازمند این توصیفات متعدد است تا آن را هده تصدور نزدیدک کندد» (فرحدات،

 .)43 :2559هناهراین این ترکیبهای مختلف قرآنی ،هدین منظور اسدت تدا تصدویری کامدل و
روشن از این روز هزرگ در ذهن هشر نقش هندد و چنانچه مترجم ها این ترکیبها ،هرخدورد
یکسانی داشته هاشد ،این مهم در ترجمه قرآن مفقود خواهد هود.
هرخی از مترجمان نیز تالش کردهاند هریک از ترکیبها را ههگوندهای ترجمده کنندد کده
معنای خا

آن ترکیب را -متفاوت ها سایر ترکیبها -هه زهان فارسدی منتقدل کنندد کده در

هیشتر موارد دست هه دامان افزودههای تفسیری شدهاند و کوشیدهاند ها یدک جملده هلندد یدا
چند جمله ،معنای خا

یک ترکیب را هرسانند .صفوی در ترجمه «یوم الفصل» در آیده 21

صافات آورده است« :روز جدایی که ها داوری خداوند حدن از ها دل و مجرمدان از م مندان
جدا میشوند» و در جدایی دیگدر «روز قیامدت کده روز جداسدازی حدن از ها دل و تمدایز
تقواپیشگان از مجرمان است» (دخان )45 /و موارد دیگری از این قبیل که در ترجمه مشدکینی
و صفوی زیداد اسدت .ایدن افدزودههدای تفسدیری ،عدالوه هدر ایدنکده مدتن را از رواندی و
خوشخوانی انداخته است ،هه تفسیر نزدیکتر است تا ترجمه .از رفی نیز ،هر کدام از ایدن
هاهمآییهای قرآنی هار عا فی یا معنایی خا

خود را دارند که هددون در نظدر گدرفتن ایدن

امور ،حجم هسیاری از داللتهای یک ترکیدب منتقدل نمدیشدود .هنداهراین شایسدته و هلکده
هایسته است که مترجمان قرآنی ،این معانی را نیز در نظر گرفته و در ترجمه لحا کنند و تدا
16
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حد ممکن تالش کنند ظاهر آیههای قرآنی را آنگونه که هست ،هه فارسی هرگردانند که البتده
الزمه امانت در ترجمه نیز همین است؛ چرا که حتی یک عربزهان نیز وقتی هاهمآیدی «یةوم
الفصل» را میهیند ،هیشک خود او نیز هرای اینکه هداند منظور از این «روز جدایی» ،جددایی
چه کسانی از یکدیگر است ،نیاز هه تفسیر دارد؛ زیرا این عبارت در متن اصلی قرآن نیدز هده
همین صورت ههکار رفته است .هناهراین ترجمه صفوی از «یوم الفصل»« :روز قیامت کده روز
جداسازی حن از ها ل و تمایز تقواپیشگان از مجرمان است» ،تفسیر است نه ترجمده ،حدال
آنکه یکی از اهداف ترجمه قرآنکریم ،اراهه متنی هه فارسی است کده در تمدام اوصداف ،تدا
حد ممکن ،هیشترین شباهت را هه اصل متن قرآن داشته هاشد.
البته «شایسته است مترجم هین هاهمآییهای عادی و غیرعادی تفاوت هگدذارد؛ زیدرا هرخدی
از هاهمآییهای غیرعادی در پی ایجاد تأ یری خا

در ذهن مخا ب است .مثالً هداهمآیدی «دم

کذب» در سوره یوسف ،یک هاهمآیی غیرعادی ههشمار میرود؛ چون اهل زهان معمدوالً توقدع
دارند هعد از کلمه «دم» یکی از هاهمآییهای «أحمر»« ،قان»« ،ساهل» یدا «منبثدن» هیایدد .هنداهراین
هاهمآیی کلمه «کذب» و «دم» ،یک نوع اسدتخدام مجدازی اسدت؛ یعندی از کدارهرد مدألوف آن
خار شده تا داللت یا هار معنایی خاصی هرساند (عاا إلیاس ،الملحن.)6 :7
آییهایعربیموداولدرفارسی 
اللفظیباهم 


ترجمهتحت
-3-2

هسیاری از هاهمآییهای قرآنی هههمان صورت و ریخت عرهی از دیرزمان وارد زهدان فارسدی
شده و هین فارسیزهانان مرسوم و متداول است و ترجمه تحتاللفظی آن ،نه تنها نمدیتواندد در
درک و فهم متن قرآنی هه مخا ب فارسی زهان کمک کند ،هلکده هاعدع پیچیددگی و غمدو
متن فارسی ترجمه قرآن هم شده است .خرمشاهی در مورد ترجمه هرخی از واژگدان عرهدی
قرآنی هه زهان فارسی نیز همین نظر را دارد« :هنده در نقد مفصدل خدود هدر ایشدان در مدورد
اینگونه عدولها که مثالً «سدرة المنتهی» را هه «سدره پایانه» ترجمه کرده هود و صدها مدورد
دیگر هه حن ایراد گرفتم که إال و الهد و هه الزام ،مسئولیت اصلی و اولدی ترجمده قدرآن کده
13
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رسایی هیان و رسانایی پیام وحیدانی اسدت ،هایدد همدان کارهردهدای قرآندی را هدهکدار هدرد»
(خرمشاهی.)711 :1715 ،

در ترجمه هرخی از هاهمآییهای قرآنی ،مترجمانی هستند که کوشیدهاند هاهمآییهدایی را
که در زهان فارسی ،معمول و رای است و عین آن در فرهنگ مسلمانی و هلکه عرفدی مدا ،جدز
ها همان معنای عرهی آن معروفیت و مقبولیت و مفهومیدت نددارد ،هده هراهرنهدادههدای فارسدی
هرگردانند .چنانکه معزی ترکیب «الشهر الحدرام» را هده صدورت «مداه ارجمندد» (بقةره)154 /

ترجمه کرده یا عبارت «مسجد الحرام» را هه «مسجد حرام» (بقةره213 /؛ حد  )29 /هرگرداندده
است؛ در حدالی کده دیگدر مترجمدان قرآندی مانندد مکدارم ،فوالدوندد ،مشدکینی ،مجتبدوی،
صفارزاده ،صفوی ،حدادعادل ،خرمشاهی و پورجدوادی آن را هده ترتیدب هده «مداه حدرام» و
«مسجد الحرام» ترجمه کردهاند .از لحدا واژگدانی و هدمآینددی ،ترکیدب «مداه ارجمندد» و
«مسجد حرام» روا نیست؛ زیرا این دو ترکیب هه صورت ماه حرام ،ماههدای حدرام و ترکیدب
مسجد الحرام در هین عموم مردم فارسیزهان ،متداول است و حتی مدردم عامده نیدز هدا ایدن
ترکیبها آشنا هستند و نیازی هه ترجمه یا هرگردان آن هه زهان فارسی نیسدت و یدا هده قدول
خرمشاهی «هسیار هیحکمتی میخواهد که کلمات معندیدار و زندده را هده کلمداتی مدرده و
مهجور که ذو اهل زهان و ذاهقه بیعی آنها را وانهاده تدا مهجدور شددهاندد ،تبددیل کندیم»
(خرمشاهی.)715 :1715 ،

نمونه دیگر هاهمآیی« ،البیت الحرام» در آیه دوم سوره ماهدده اسدت کده معدزی آن را هده
صورت «خانه حرام» ترجمه کرده است ،در صورتی کده هداهمآیدی عرهدی آن یعندی ترکیدب
«البیت الحرام» در فارسی معروف و متداول است و هسدیاری از مترجمدان آن را هدهصدورت
«هیت الحرام» ترجمه کردهاند .از رفی دیگر ،این یک اسم خا

اسدت کده اساسداً نیداز هده

ترجمه ندارد.
هاهمآیی «حن الیقین» مورد دیگدری اسدت کده مترجمدان هدا آن هرخوردهدای متفداوتی
داشتهاند ،حال آنکه خود این اصاالح ،هین مردم متداول است و هرخی از مترجمدان نیدز آن
را هه صورت «حن الیقین» ترجمه کردهاند هه وری که خرمشاهی در هر دو مدورد تکدرار آن
11
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در قرآن و حدادعادل در آیه  91سوره حاقه آن را هه همان شدکل عرهدی ترجمده کدردهاندد.
فوالدوند آن را ههصورت «حقیقتی یقینی» و «حقیقتی راست [و] یقدین»؛ مکدارم هدهصدورت
«یقین خالص» و «حن و یقین»؛ معزی آن را هه صورت «حن یقین»؛ مشکینی ههصورت «حن
و حقیقت یقینی» و «حقی یقینی و غیرقاهدل شدک»؛ مجتبدوی هده صدورت «حدن الیقدین» و
«هیگمان و درست»؛ پورجوادی ههصورت «حن و یقین» و «حقیقدت یقدین»؛ حددادعادل هده
صورت «حن الیقین» و «حقیقتی یقینی» و صفوی هه صورت «راست و درست که هیچ شدک
و تردیدی در آن نیست» ترجمه کردهاند .حال آنکه ایدن اصداالح در هدین متصدوفه هسدیار
رای است و از آن مجرا هه فارسی معیار رسوخ کدرده اسدت .متصدوفه ،یقدین را دارای سده
مرحله میدانند که عبارت است از :علم الیقدین ،عدین الیقدین و حدن الیقدین ،هنداهراین ،ایدن
اصاالحی مشهور در هین آنها ههشمار میرود و عامه مردم نیز ها این اصاالح آشنا هستند.
دو اصاالح «علم الیقین» و «عین الیقین» هرکدام تنها یک هار در قرآنکدریم آمدده اسدت.
این اصاالحات نیز ،از اصاالحات معروف هین فارسیزهانان است و ترجمه تحدت اللفظدی
آن ،هار معنایی آن را نمیتواند هه دوش هکشد .ههعنوان مثال« ،علم الیقین» را «دانسدتن یقدین»
(معددزی)« ،دانسددتن هددیگمددان» (مجتبددوی)« ،یقددین کامددل» (صددفارزاده)« ،دانسددتن یقینددی»
(حدادعادل) ترجمه کردهاند؛ در حالی که اصل اصداالح ،در فارسدی نیدز از هداهمآیدیهدای
معروف هه شمار میرود و آقایان فوالدوند ،مکدارم ،مشدکینی و خرمشداهی ،آن را هدههمدان
شکل عرهی در متن فارسی آوردهاند .ترجمه «عین الیقین» هه «دیده یقین» (مجتبدوی)« ،یقدین
عینی و ملموس» (صفارزاده)« ،دیددنی یقیندی» (حددادعادل)« ،مشداهده یقدین» (صدفوی) و
«چشم یقین» (پورجوادی) ،ترجمهای تحتاللفظی است کده نمدیتواندد هدار معندایی «عدین
الیقین» را منتقل کند زیرا وقتی مخا ب عبارت «عین الیقین» را میهیندد هدا توجده هده تجرهده
زهانی خود درمییاهد که این یکی از مرتبههای سهگانه یقین یعنی :علم الیقین ،عدین الیقدین و
حن الیقین است و عینالیقین مرحله میانی است؛ ولی مامئناً ترکیدبهدای «مشداهده یقدین»،
«چشم یقین»« ،دیده یقین» این مراتب سهگانه یقین را یادآوری نمیکند.
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در هرخی از موارد نیز ،مترجمان سعی کردهاند یک ترکیب را ههصورت گرتدههدرداری یدا
ترجمه هخشی از ترکیب عرهی و استفاده از هخش دیگر عرهی آن ،معادلی مناسب هدرای یدک
هاهمآیی قرآنی هیاورند؛ ولی ههنظر میرسد در این روش چندان موفن نبدودهاندد و ترکیبداتی
هیمعنی یا مشکل وارد ترجمه خود کردهاند .ههعنوان مثال ،خرمشاهی ترکیب «یدوم التنداد» را
هه صورت «روز فریادخوانی» (غافر )72 /و ترکیب «یوم الدتال » را «روز همدیدداری» (غدافر/

 )19ترجمه کرده است .ترجمه «روز فتح» از «یوم الفتح» (سدجده )25 /در ترجمده صدفوی و
«روز فصل» در ترکیب «یوم الفصل» (مرسالت )14 /و ترجمه «روز شمار» از «یدوم الحسداب»
(  )97 /نیز از همین موارد است.
از رفی ،هرخی از مترجمان معاصر قرآن ،هراهرنهادههایی وضع مدیکنندد کده اههدام آن از
اصل عرهی آن کمتر نیست .این ترجمهها نیز مشکالتی را هرای مخا بان هههدار آورده و مدتن
فارسی قرآنکریم را تبدیل هه متنی ناآشنا و نامأنوس کرده اسدت .هدرای نمونده مدیتدوان هده
هاهمآیی «أم القری» اشاره کرد .معزی این ترکیب را هدهصدورت« :مدادر شدهرها» (أنعدام52 /؛

شوری )3 /ترجمه کرده است .هدون شک اگدر اههدام ایدن ترکیدب از اصدل عرهدی آن هیشدتر
نباشد ،کمتر نیست .از رفی دیگر «ام القری» همیشه هر مکه ا ال شده و هه صدورت اسدم
علم درآمده است و دیگر قاهل ترجمه نیست.
ههعنوان نمونهای دیگر میتوان هه هاهمآیی «الدار اآلخرة» اشاره کرد .در قدرآنکدریم لفدظ
«دار» هیچگاه ها کلمه «الدنیا» همنشین نشده اسدت و ایدن داللدت خدا

خدود را دارد و آن

اینکه واژه «دار» هر استقرار و دوام داللت دارد و این آخرت است که سدرای دوام و اسدتقرار
و هلکه جاودانگی است .قرآن هه این امر اشارهای واضح دارد﴿ :إِن َّ َما َهذِهِ ال َْحيَو ُة ن
الدُّنْيَا ََََد و َ
إ ِ َّن اال َِخ َر َة ه ِ َى َد ُار الْقَ َرار﴾ (غافر .)75 /محدودیت گزینشی در گدزینش واژگدان از جنبدههدای

هارز این متن مقدس است که مترجمان قادر هه ترجمه آن نیستند.
همه همآیندهای قرآنی «الدار» ،هه زندگی اخروی اشاره دارند ،هاهمآیدیهدایی مثدل« :دار
البوار ،دار الخلد ،دار السالم ،دار القرار ،دار المقامة ،دار المتقین و  .»...در این میان ،تنها مدورد
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اختالفی هین مفسران هاهمآیی «دار الفاسقین» اسدت .مفسدران در مدورد ایدنکده مدراد از «دار
دار الفاسقين﴾ (أعراف )149 /چیست ،اختالف نظر دارندد .ولدی
الفاسقین» در آیه ﴿سأ ریکم َ
قر بی هر این هاور است که مراد از آن «آتش جهنم» است و از حسن و قتاده نیدز نقدل قدول
میکند (قر بی .)212 ،3 ،1764 ،مترجمان فارسی نیز ههگونهای هه این امدر اشداره کدردهاندد.
مشکینی آورده است« :سراى فاسقان (ویرانههاى مساکن عاد و مود و فرعونیان را در دنیدا و
جایگاههاى اهدى جهنمشان را در آخرت)» و مترجمان دیگر نیز هه «جایگداه فاسدقان» اشداره
کردهاند که مرادشان جهنم است.
َّ
إبراهيم َحنيفا﴾ که  9هار در قرآنکریم تکرار شده است ،از مدواردی اسدت
هاهمآیی ﴿َلة َ

که در ترجمه آن اختالفات فراوانی دیده میشود .نخست اینکه «حنیفاً» ،حال هرای کدامیدک
از دو اسم پیش از خود است؟ خرمشاهی در ترجمهاش هر دو صورت را لحدا کدرده و آن
را هه صورتهای« :آیین اهراهیم که پاک دین هود» (آل عمران« ،)59 /آیین پاک اهراهیم» (نسداء/

 129و أنعام« ،)161 /آیین اهراهیم پاک دین» (هقره )179 /و «آیین اهراهیم» (نحدل )127 /ترجمده
کرده است .یعنی در دو ترجمه از ترجمههای مذکور« ،حنیفداً» ،حدال هدرای اهدراهیم و در دو
ترجمه حال هرای «ملة» است و در آخرین مورد هم ،واژه «حنیفاً» ترجمه نشده است .مکدارم
نیز در آیه  161سوره انعام و  127سوره نحل« ،حنیفاً» را حال هدرای اهدراهیم در نظدر گرفتده:
«آیین اهراهیم که از آیینهاى خرافى روى هرگرداندد» و «آیدین اهدراهیم-کده ایمدانى خدالص
داشت» و در سه مورد دیگر ،آن را حال هرای «ملةة» هدهشدمار آورده اسدت .هقیده مترجمدان:
فوالدوند ،معزی ،مشکینی ،مجتبوی ،صفارزاده ،حدادعادل و صفوی« ،حنیفداً» را حدال هدرای
«إهراهیم» ترجمه کردهاند .در اینجا لزوم یکسدانی در ترجمده هدمآینددهای قرآندی ،روشدن
میشود .از رفی ،معزی در یک مورد از هاهمآیی« :ملت اهراهیم یکتاپرسدت» اسدتفاده کدرده
است که این ترجمه جای تأمل دارد؛ چرا که در زهان فارسی ،ملدت هده معندی «دیدن» راید
نیست و این هرای مخا بی که ها زهان عرهی آشنایی کافی ندارد ،مبهم خواهد هود.
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آییهایقرآنی 
-4-2سب ترجمهونقشآآدرترجمهباهم 

ترجمههای خرمشاهی ،حدادعادل و معدزی در ترجمده یکسدان از هداهمآیدیهدای یکسدان،
ههترین عملکرد را در هین دیگر ترجمههای هررسی شده در این پژوهش داشدتند .خرمشداهی
و حدادعادل هه مسأله یکسانی و هماهنگی در ترجمه ترکیبات قرآنی ،واقف هوده ،لدذا سدعی
در رعایت یکسانی در ترجمه هاهمآییهدای یکسدان قدرآن داشدتهاندد .ترجمده حددادعادل،
شباهت زیادی در رعایت همسانی در ترجمهها ها ترجمه خرمشاهی دارد .اما دلیدل یکسدانی
ترجمهها در ترجمه معزی ،هه سبک ترجمه وی هرمیگردد .ظاهراً چون مترجم خود را مقیدد
هه یافتن هراهرنهاده هرای هاهمآییهای قرآنی کرده و کمتر دست هه دامان افزودههای تفسدیری
شده است ،هر معادل را یک هار وضع کرده و در سرتاسر ترجمه خود ،آگاهانه هدهکدار هدرده
است .ولی در دیگر ترجمههای هررسی شده ،این هماهنگی و یکسانی ههچشدم نمدیخدورد.
در ترجمه صفارزاده هه دلیل سبک آزاد آن ،مترجم دست خود را در یدافتن معدادل در جدای
جای قرآن هاز دیده لذا هر هاهمآیی قرآنی را هه هراهرنهادههای مختلف ترجمه کرده است.
مشکینی و صفوی نیز ههدلیل سبک تفسیری ترجمههایشان ،هرای توضیح هر هداهمآیدی،
دست هه دامان افزودههای تفسیری زدهاند که این افدزودههدا علدی رغدم روشدنگدری مدتن
ترجمه ،دیدگاه تفسیری مترجم را هیان میکند و احتمداالت دیگدر را از مخا دب ترجمده در
هر هاهمآیی دریغ میدارد و از رفی مخل روانخوانی و سلیسهودن متن شدده اسدت .در ایدن
میان ،ترجمه فوالدوند و ترجمه مکارم شیرازی ،حالتی هیناهین دارد؛ یعندی در هرخدی از مدوارد،
یکسانی و هماهنگی را در ترجمه عبارتها و هاهمآییهای یکسان قرآندی ،رعایدت کدرده و در
هرخی از موارد ،تعاهیر و هراهرنهادههایی مختلف هرای یک هاهمآیی قرآنی آورده است.

-3نویجهگیری 
 -1هررسی هاهمآییها نشان میدهد در ترجمه این ساختها ،نباید تنها هده معندای واژگدانی
کلمات در ترجمه هسنده کرد هلکه هاید کلمات همآیند یک واژه را نیز در نظر داشت.
22

چالشهای ترجمه در باهمآییهای قرآنی  ______________________________ ...محمد امیریفر و همکاران

 -2ترجمههای خرمشاهی ،حدادعادل و معزی در ترجمه یکسان از هاهمآیدیهدای یکسدان،
ههترین عملکرد را در هین دیگر ترجمههای هررسی شده در این پدژوهش داشدتند .هدر چندد
خرمشاهی و حدادعادل ها رویکرد یکسانسازی در ترجمه عبارات یکسدان قرآندی ،مبدادرت
هه این امر کردهاند ،ولی هه نظر میرسد در ترجمه معزی ،یکسانسدازی ایدن ترجمدههدا ،هده
روش ترجمه وی هستگی دارد.
 -7در مورد ترجمههای یکسان از هداهمآیدیهدای مختلدف در قدرآن ،ترجمدههدای معدزی،
خرمشاهی و حدادعادل ،سعی کردهاندد هدرای هدر هداهمآیدی در قدرآنکدریم ،یدک ترجمده
مخصو

اختصا

دهند ،هرعکس ،ترجمه صفارزاده ،هسیاری از هاهمآییهای قرآنی را کده

یک داللت مفهومی دارند ،ههصورت یکسان ترجمه کرده است .دیگر ترجمهها نیدز هده ایدن
موضوع واقف نبوده و حالتی هیناهین دارند.
 -4مترجمان فارسی قرآنکریم ،هه هاهمآیی ،ههعنوان یک واحد ترجمه نگداه نکدردهاندد و در
هسیاری از موارد ،واحد ترجمهشان یا کوچکتر یعنی کلمده و یدا هدزرگتدر یعندی عبدارات
اصاالحی و جمالت هوده است.
هرای رفع این مشکل پیشنهاد میشود نخست ،تمام هاهمآییهای قرآنی هدا هسدامد تکدرار
آن ،استخرا و هرای هریک از آنها یک معادل مناسب و هراهر -تا حد امکان -وضع شدود و
مترجم ها در نظر گرفتن این موارد ،هرگاه هه یک هاهمآیی مکرر در قرآن رسدید ،هده جددول
مذکور مراجعه کرده و معادلی را که در آیهها و سورههای پیشین هرای آن ههکار هدرده اسدت،
از جدول انتخاب کند .از رف دیگر ،ها استناد هه این جددول ،مدیتدوان از ترجمده یکسدان
همآیندهای مختلف نیز پیشگیری کرد.
همچنین پیشنهاد میشود پس از استخرا تمام هاهمآییهای قرآنی ،تمام هراهرنهدادههدای
آن از ترجمههای قرآن استخرا شده و ها هم مقایسده و ههتدرین آن توسدط تدیم ترجمده یدا
شخص مترجم انتخاب شود .در این میان توجه هه ترجمههدای قددیمی و تحدتاللفظدی کده
سعی در وضع معادلهایی فارسی هرای هاهمآییهای قرآنی داشتهاند ،ضروری است.
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