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نقد واژگانیِ ترجمه موسویگرمارودی از قرآنکریم
(با تکیه بر سطح معنایی ـ لغوی گارسس)
محمد رحیمی

خویگانی*1

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
پذیرش59/1/95 :

دریافت51/11/11 :

چکیده
یکی از نقدهایی که بر ترجمههای متون مختلف از جمله قرآنکریم ،قابل اعمـا اسـت ،نقـد واژگـانی
میباشد .از جمله الگوهای ارائه شده در این نوع نقد ،مبتنی برآرای گارسس است.
پژوهش حاضر در نظر دارد تا انتخابهای واژگانی ترجمه موسویگرمارودی از قـرآنکـریم را براسـا
سطح معنایی ـ لغوی الگوی گارسس ،مورد نقد و ارزیابی قرار دهد .برای ایـن منظـور ابتـدا و بـهطـور
مختصر نظریه گارسس معرفی و سپس موارد قابل کاربستِ این نظریه بر مثا های مستخرج از ترجمـه
مذکور ،تحت عناوین جداگانه و بهطور مفصل ،ذکر میشود.
مهمترین یافتههای این پژوهش که با روشی تحلیلی – توصیفی نگاشـته شـده ،بیـانگر آن اسـت کـه
واژگان ترجمه گرمارودی از منظر مؤلفههای نظریه گارسس ،قابل نقد و ارزیابی است .این ترجمـه هـم
توضیحی ـ توضیح تفسیری و واژگانی ـ است و هم موارد بیشماری از همانندی و معادلسازی ـ معاد
مرسوم و غیر مرسوم ـ ،قبض و بسط واژگانی و همچنین انتقا ِ ابهام را در خود دارد.

واژگان کلیدی :قرآنکریم ،موسویگرمارودی ،ترجمه ،الگوی گارسس ،واژگان

Email: Rahimim65@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
امروزه مطالعات ترجمه ،به یک شاخه علمیِ میانرشتهای بدل شده که بسیار روشممند و
نظریهمحور است و دیگر محدود به بررسیِ صحیح و غلط بودنِ یک ترجمه نیست .نقد
ترجمه بهعنوان یک زمینه پرکاربرد مطالعات ترجمه در تمامی زمینههای متنی و فرامتنمیِ
یک اثر ترجمهای ،فعالیت میکند و از واژگان تا مؤلفههای فرامتنی را مورد بررسی قمرار
میدهد و بیش از هر چیز با انتخابهای ترجمهای مترجممان و چرایمی آنهما سمروکار
دارد (فرحزاد.)96 :0967 ،
همه ما میدانیم که «مترجم در حد واسط متن مبدأ و مقصد قمرار دارد و سمعی ممیکنمد
برای عناصر متنی زبان مبدأ ،معادلهایی در زبان مقصد پیدا کند و در میان این عناصر آنچمه
بیشتر از همه مدنظر قرار میگیرد ،عنصر واژگان است» (لطفیپور ساعدی.)07 :0961 ،
با تکیه بر این اهمیتِ غیرقابل انکار ،پژوهش حاضر با اعتماد بمر یکمی از نظریمههمای
ارزیابی و نقدِ ترجمه کمه از سمال  0661از سموی گارسما ارا مه شمده ،در نظمر دارد تما
انتخابهای واژگانیِ علی موسویگرمارودی در ترجمه قرآن را مورد بررسی و نقمد قمرار
دهد .برگزیدن این ترجمه بدان دلیل است که مترجم در فرآیند ترجممه بمه گمزینشهمای
واژگانی ،اهمیمت زیمادی داده و درصمد بالمایی از مقدممهاش را نیمز بمه مبحم

واژگمان،

اختصاص داده است.
نظریه گارسا دارای سطوح متفاوتی است که از این میان ،سطح معنایی -لغوی کمه
مخصوص ارزیابی واژگان ترجمهای است ،مموردنظر ایمن پمژوهش و مناسم
مورد بح

ترجممه

است .بدیهی است که کاربست سایر سطوح ،بمه علمت گسمتردگی ،در ایمن

مقاله نمیگنجد و مجال دیگری را میطلبد .در سطح لغوی م معنمایی ،واژگمان انتخمابی
یک مترجم از منظر مؤلفههایی مشخص ارزیابی میگردد.
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 -9پیشینه پژوهش
بنابر جستجوهای نگارنده در حیطه نقمد واژگمان ترجممههمای قرآنمی ،پمژوهشهمایی
صورت گرفته که مهمترین آن مقاله «نقد واژگانى ترجمه قرآن به زبان فارسى براسما
بافت» از حمیدرضا فهیمیتبار است .این مقالمه در شمماره  19-19مجلمه «پژوهشمهای
قرآنی» چاپ شده و نویسنده در این مقاله تلاش کرده است کمه توجمه یما عمدو توجمه
مترجمان به معانی بافتیِ واژگان قرآنی را نشان دهد.
اما در رابطه با ترجمه گرمارودی یا در زمینه بهکارگیری الگوی گارسا در ترجمه بمین
فارسی و عربی پژوهشی صورت نگرفته است؛ البته پژوهشهمای کوتماه و معرفمیگونمهای
درباره ترجمه گرمارودی نگاشته شده که از قرار زیر است:
 مقاله «معرفی و بررسی ترجمه قرآن استاد گرمارودی» از محمدعلی کوشا مقاله «ترجمه قرآنِ استاد گرمارودی در یک نگاه» از عبدالمنان نصرالدین خجندیاین دو مقاله در شماره  07-16مجله بینات به چاپ رسیده است.
شایان ذکر است ،ناصر رشیدی و شهین فرزانه ،در حیطه نقد ترجمه بمین فارسمی و
انگلیسی از منظر الگوی گارسا دو مقاله نگاشتهاند ،که مقاله اول با عنموان «ارزیمابی و
مقایسه ترجمههای فارسی رمان انگلیسی شماهزاده و گمدا ،اثمر ممارا تمواین براسما
الگوی گارسا» در مجله زبانپژوهی دانشمگاه الزهمرا ،ش ،0900 ،9صمص  070-00و
دیگری با عنوان «ارزیابی و مقایسه دو ترجمة فارسی از رمان انگلیسی دن کیشموت اثمر
میگو ل دو سروانتا براسا

الگوی گارسا» ،در مجله زبان و ادب فارسمی ،دانشمگاه

آزاد اسلامی سنندج ،ش  ،0969 ،00صص  .09-10چاپ شده است .نویسندگان در این
دو مقاله بهمعرفی الگوی گارسا و کاربست آن بر ترجمههای یادشده پرداختهاند.
بدیهی است پژوهش حاضر برای اولین بار ،هم به نقد روشمند ترجممه گرممارودی
میپردازد و هم جزو اولینهایی است که از الگوی گارسا در نقد ترجمه بین عربمی و
فارسی سود جسته است.
00

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 6931

-3الگوی گارسس
الگوی گارسا براسا

اصل برابری میان متن مبدأ و مقصد استوار اسمت؛ از نظمر وی،

متن مبدأ و ترجمه ،در چهار سطح میبایست تا حد امکمان برابمری داشمته باشمند .ایمن
چهار سطح عبارتند از:
سطح معنایی -لغوی
سطح نحوی م صرفی
سطح گفتمانی م نقشی
سطح سبکی م مقصود شناختی ()900-097 :0661

در این الگو که بیشتر و بهطور ریشهای به ارزیابی کیفیت ترجمه ممیپمردازد ،یمک
سری ویژگی ترجمهای برای یک ترجمه خوب ،ارا ه شده اسمت کمه رهگیمری تممامیِ
آنها در یک مقاله چندصفحهای امکان پذیر نیست؛ ازین روی ،ایمن پمژوهش ،تنهما بمه
سطح معنایی -لغوی میپردازد -باشد کمه تصمویری مناسم

از انتخمابهمای واژگمانیِ

موسویگرمارودی ارا ه کند -و سطوح دیگر را به مقالاتی دیگر وا میگذارد.
ویژگیهای ترجمهای که گارسا در سطح معنایی -لغوی ارا ه داده ،عبارتند از:
تعریف یا توضیح ،معادل فرهنگی ،همانندسازی ،بسط نحوی ،قبض نحوی ،و ابهاو
( .)09-07 :0661،Garsecاین پژوهش بر آن است که با رهگیمری ممواردی کمه گارسما
ارا ه داده است ،به یک نقدِ واژگانی از متون ترجمهای دست یابد .بدیهی است که بایمد
متن ترجمه قابلیت کاربست این موارد را داشته باشد.
الف -تعریف یا توضیح ( :)The definition and explanationتعریف ،اشمارهای اسمت بمه
معنی واژه بهصورت عبارت اسمی یا شبه جمله صفتی (مانند آنچمه در بعضمی واژهناممههما
میبینیم ،ثُبات :جماعة متفرقةة و توضیح عبارت اسمت از افمزودن اطلاعماتی کمه در پمی
اختلافات فرهنگی بین زبان اصلی و مقصد ضروری میگردد (گارسما،)00-07: 0661 ،
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مانند توضیح گرمارودی درباره شعار« :شعار :نشمانهای کمه کسمانی میمان خمود وسمیله
شناخت قرار میدهند».
ب -معادل فرهنگيی ( :)Cultural Equivalentمعمادل ،پیمدا کمردن واژهای در زبمان
مقصد است که جایگزین واژهای با بار فرهنگی یا کارکرد مشابه در زبان مبمدأ ممیشمود
(همان) .پیتر نیومارا ( )Peter Newmarkدر اینباره ممیگویمد« :واژگمان و اصمطلاحات
فرهنگی باید با معادل مناس

فرهنگ مقصد ،جایگزین شوند؛ چمرا کمه نماینمده معنمای

خاصی در زبان مبمدأ هسمتند» ( .)069 :9779بمرای مامال ممیتموان بمه معمادل ممدارا
دانشگاهی یا آموزشی و یا همچنین معادلهای سیاسی اشاره کرد :مجلا الوزارء :هیئت
دولت ،ر یا الوزراء :ر یا جمهور.
ج -همانندسازی ( :)Adaptationاین نیز روشمی بمرای ترجممه اصمطلاحات بنیمادی
فرهنگی است و هنگامی بهکار میرود کمه متمرجم مضممونی را بما کلممه ،اصمطلاح یما
استعاره خاصی که برای خواننده ترجمه آشناست ،ترجمه میکند.
د -بسط ( :)Expansionعبارت است از افزودن یک یا چند واژه به ترجمه برحسم
ضرورت (همان ،)00 :این مسأله ،هم در معادلیابی واژگانی و هم در معادلیابی ترکیبمی
خودنمایی میکند.
هي -قبض( :)Contractionعکا شیوه فوق است و آن هنگاو بهکار بمردن یمک واژه
در زبان مقصد است ،در برابر چند واژه زبان مبدأ (همان).

و -ابهام واژگانی ( :)Lexical ambiguityگماهی ممتن اصملی دارای ابهماو اسمت کمه
چگونگی برخورد با آنها از منظر ترجمه پژوهان متفاوت است .از نظر گارسما ،ابهماو
ممکن است عمدی باشد یا سهوی .اگر عمدی باشد باید آن را به زبان مقصد انتقال داد
و اگر سهوی باشد باید آن را برطرف کرد (همان و مختاری اردکانی .)00 :0909 ،نیوممارا
انواع هفتگانهای از ابهاو را بر میشمرد (نیومارا ،)990-997 :9779 ،که مما در ایمنجما
تنها به ابهاو واژگانی میپردازیم.
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-4کاربستِ الگوی نقد گارسس
در این قسمت تلاش میشود ،مؤلفههای مطرح شده در نظریه گارسا ،بهطور عینی ،بمر
ترجمه گرمارودی پیاده شود ،این موارد در ادامه خواهد آمد.
-1-4تعریف یا توضیح واژه

استفاده از تفسیر و توضیح در ترجمه متون مقد

و غیرمقمد  ،همیشمه مطمرح بموده

است و مترجمان در زمانهای مختلف راجع بدان مطمالبی را مختصمر یما مفصمل ،بیمان
داشتهاند .ترجمهپژوهان و ترجمهپردازان قمرآن ،ترجممهای را کمه هممراه بما پرانتزهما و
پانوشتها و توضیحات باشد ،ترجمه تفسیری مینامند و برای آن جایگاه ویژهای قا مل
هستند (جواهری.)06-00 :0906 ،

بیآزارشیرازی در «قرآن ناطق» معتقد است که ترجمه تحتاللفظی نمیتواند مطمابق
با شرایط زمانه باشد او برآن است که باید «با استفاده از تفاسیر و ارتباط آیمات و سمایر
شرایط ترجمه تفسیری و بهکارگیری کلمات مناس

و با در نظر گرفتن مفاهیم آنها در

عصر قرآن و زمینههای تاریخی آنها و احیاناً با افزودن یا جمله تفسیری و توضیحی در
قلاب و پرانتز و دستهبندی و ردیف کردن و تیتمر گمذاری و اسمتفاده از علمایم و رمموز
جدید نگارش و یا توضیح پارهای از مطال

در پانویا یا پینوشمت ،فاصمله زممانی را

جبران کنیم» (.)990 :0900

ترجمه گرمارودی از قرآن را بایمد ترجممهای سراسمر تعریمف و توضمیح دانسمت،
توضیحات او هم در پاورقی آمده است و هم در کمانکهمای بمیشمماری کمه در ممتن
گنجانده است ،توضیحات پاورقیِ گرمارودی در متن قمرآن را ممیتموان بمه سمه دسمته
تقسیم کرد:
«توضیحات مربوط به دلایل گزینش یک واژه»« ،توضیحات تفسمیری»« ،توضمیحات
تکمیلیِ ترجمه».
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-1-1-4توضیح دلایل گزینش یک واژه

موسویگرمارودی بهخاطر وسواسی که در انتقال معانی و بیان مفاهیم داشته است ،حتی
از تعریف و توضیح سادهترین واژهها همم پرهیمز نکمرده اسمت .مالماً در هممان ابتمدای
ترجمهاش معنای سوره فاتحه را در پاورقی« ،آغاز» نوشته است (ترجممه گرممارودی.)0 :

یا درباره رحمان و رحیم اینگونه گفته است« :رحمان :بخشنده /رحیم :بخشاینده -بدیع
الزمان فروزانفر ،فرهنگ تازی به پارسی ،تهران( »0906 ،هممان) .و باز همانجا میگویمد:
«در چاپ اول «خداوند» را در این آیه به معنی مالک و دارنده بهکار بمرده بمودو کمه در
متون قدیم هم بههمین معنی آمده است ،احمد جاو مینویسد« :در هر خمروار بمار ،تعبیمهای
کرده که هیچکا نداند ،مگر خداوند آن بار...دکتر حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن
ذیل خداوند :خداوند دست کم دارای سه معنای پادشاه ،دارنده و خداست( »...هممان) و
بعد از این توضیحات ،مترجم خداوند را بهجای الله و خدا را بهجای اله برگزیده است.
این مسمأله را دربماره تمکتمک واژگمان کلیمدی قمرآن مامل «معماد»« ،یمووالمدین»،
«یووالحساب» و غیره میتوان دید ،چنانکه در ترجمه آیه «مالمکِ یمووِ المدینِ»« ،مالمک
روز پاداش و کیفر» میآورد و معنای دین را از فرهنمگ تمازی بمه پارسمی« ،پماداش» و
«پادافره» ذکر میکند و دلیل نیاوردن پادافره را کهنه بودن آن میداند (همان).
 -9-1-4توضیحات تفسیری

میتوان گفت ترجمه گرمارودی ،سراسر «تفسمیر» اسمت ،توضمیحات تفسمیری او گماه
اید ولوژیک است و گاه بهخاطر پیشگیری از برداشمت نامناسم ِ مخاطم  .در ایمنجما
ماالهایی از هردو ارا ه میشود:
ِ
ایشان در ذیل آیه ﴿إِنَّما يرِيد َّ ِ ِ
ِ
ِ
يرا﴾م
ب َّعنْكُ ُم الرِ ْج َّس َّأ ْه َّ
ُ
الل ُه ليذْ ه َّ
َّ
ل الْبَّيت َّويُ َّطه َّركُ ْم تَّ ْطه ً

(احزاب ،)99/اینگونه گفته است« :اهل بیت در این آیه بنا به روایات شیعه و بسمیاری از
روایات برادران اهل تسنن ،پنج تن یعنی پیامبر ،علمی ،فاطممه ،حسمن و حسمین علمیهم
السلاواند» (ترجمه گرمارودی.)199 :
00
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درباره نوع دوو باید گفت ،گرمارودی آنقدر درباره آیات متشابه وسوا

داشته کمه

همیشه دلیل انتخاب معنا و مفهومی خاص از میان مفماهیم مختلمف و همچنمین تممامی
نکات مهم تفسیری را بهدقت ذکر کرده و نگذاشته است «احتممال اشمتباه» در برداشمت
ون إِلاَّ َّأ ْن ي ْأتِي ُه ُم َّ
الل ُه فِي ُُلَّيل
ل يَّنْ ُظ ُر َّ
معانی موردنظر او بهوجود آید ،مالاً در ذیل آیه ﴿ َّه ْ
َّ َّ
مِن الْ َّغما ِم والْملاَّئِكَّ ُة وقُضِ الْ َّأمر وإِلَّى َّ ِ
ور﴾ (بقره« ،)907/آیما جمزین انتظمار
الله تُ ْر َّج ُع الْ ُأ ُم ُ
َّ ْ ُ َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ

دارند که (فرمان) خداوند در سایهبانهایی از ابر و (نیز) فرشتگان نزدشان بیاینمد و کمار

(هلاکشان) پایان یافته باشد و کارها بهسوی خداوند باز گردانده ممیشمود» ،نزدیمک بمه
چهار سطر درباره وجوب ارجاع آیات متشابه به محکم ،سمخن گفتمه اسمت و در ایمن
زمینه به یک ترجمه تفسیری نزدیک شده است (ترجمه گرمارودی.)91 :
 -3-1-4توضیحات تکمیلی ترجمه

گویا گرمارودی ترجیح داده ،ترجمههای مختلفی از یک عبارت بیان دارد و در گمزینش
یکی از میان بسیاران ،مردد بوده ،لذا یکی را در متن و دیگری را در پاروقی ذکمر کمرده
است:

ِ
ِ
ِ
ون﴾م(بقره)0/
ك ُه ُم الْ ُمفْل ِ ُح َّ
ك َّعلَّى ُه ًدى م ْن َّربِهِ ْم َّو ُأولَّئ َّ
-م﴿ ُأولَّئ َّ

«آنان از (سوی) پروردگارشان به رهنمودی رسیدهاند و آناننمد کمه رسمتگارند» و در
پاورقی« :در اصل :آنان بر رهنمودی از پروردگارِ خویشند».

و یا:
ِ
ِ
ِ
ون﴾ (بقره)9/
يؤمِنُ َّ
ين كَّفَّ ُروا َّس َّو ٌاء َّعلَّيهِ ْم َّأ َّأنْذَّ ْرتَّ ُه ْم َّأ ْم ل َّْم تُنْذ ْر ُه ْم لَّا ْ
-م﴿إ َّن الَّذ َّ

«بیگمان بر کافران برابر است ،چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ،ایمان نممیآورنمد».
و در پاورقی« :در اصل :بیگمان کسانی که کافر شدند ،چمه بیمشمان دهمی یما بیمشمان
ندهی ،برای آنان برابر است ،ایمان نمیآورند» (ترجمه گرمارودی.)9 :

09
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هرچند مترجم در اینباره اینگونه گفته است« :یمادآوری ایمن نکتمه در اینجما لمازو
است که ،گاهی به رعایت سیاق فارسی ،برخی از اجزاء و کلمات متن ،در ترجممه ،جما
نمیافتد؛ در این موارد آنها را از متن ترجمه حذف کمردهاو و یما کلممهای جمز معمادل
دقیق آن ،قرار دادهاو ولی در زیرنویا ،یادآور شدهاو که اصل آن چه بموده اسمت .مالماً
اگر در ترجمه «ياويلنا» فقط آوردهاو :وای بر ما ،در زیرنمویا نوشمتهاو :در اصمل :ای
الميم ُ
عاء إ ا ميا
لايسيمع
وای بر ما یا مالاً در ترجمه آخر آیه  10از سموره انبیماء ﴿
ُ
اليد َّ
ُ
يُنذَّ رون﴾ و کران را چون بیم دهند ،نممیشمنوند کمه در سمیاق فارسمی ،کاملماً رسماننده

مضمون آیه است با این همه ،در پاورقی نوشتهاو :در اصمل :فراخوانمدن را نممیشمنوند»
(ترجمه گرمارودی)990 ،؛ ولی هنوز مشخص نیست ،منظور و مراد ایشان از عبمارت «در

اصل» چیست ،اگر اصلِ این عبارات این است ،پا چرا ایشان فرع را برگزیدنمد حمال
آنکه این پاورقیها م بهنظر م از متن بهترند!
توضیحات تکمیلی او در ترجمه ،به همین امور محدود نممیشمود ،او گماه توضمیح
ترجمهای هم در پاورقی میآورد؛ مالاً در باب ترجمه ضمیر فصل م در ذیمل آیمه ﴿ألَّيا
ون﴾م(بقره ،)09/به «آگاه باشید! آنانند که تبهکارند اما در
يش ُع ُر َّ
ون َّولَّكِ ْن لَّا ْ
إِنَّ ُه ْم ُه ُم ال ُْمفْسِ ُد َّ

نمییابند» ،میگوید« :ضمیر فصلهای درونِ جملهها یما محلمی از اعمراب ندارنمد و یما
مبتدایند (در اینجا برای المفسدون) که «هم المفسدون» روی هم باز خبر «إن» (در إنهم)
است» .لذا ترجمه نمیشود!
و یا در ذیل آیه ﴿ َّ َّ
وض ًة فَّ َّميا فَّ ْوقَّ َّهيا﴾ (بقمره)99/
ب َّمثَّلًا َّما بَّ ُع َّ
يستَّ ْحي َّأ ْن ْ
يضرِ َّ
إن الل َّه لَّا ْ

« خداوند پروا ندارد که به پشه یا فراتر از آن مالی بزند» ،میگویمد« :فراتمر از پشمه» (در
ماال به کوچکی) ،یعنی کوچکتر از پشه ،بنابرین فما فوقهم را در اینجا «فروتمر از آن»
هم میتوان ترجمه کرد (ترجمه گرمارودی.)0 :
از این دست توضیحات در ترجمه گرمارودی فراوان است ،که بعضی از آنها بهنظر
اضافی میآیند چه ،اگر به قصد آگاهی عموو باشد که نیازی بمدان نیسمت و بمر آگماهی
00
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خواص هم چیزی نمیافزاید ،بهطور ماال در پاورقی آیه  69سوره بقمره ممیگویمد« :دو
یادآوری در اینجا لازو است.
الف :لو بعد از ماده ود فعل بعد از خود را به تاویل مصدر میبرد؛
ب :یعمر مجهول است و در فارسی یکی از نشانههای فعل مجهول ،جمع بسمتن آن
است».
ِ
ِ
ِ
ِ
ير َّألْي َّ
ص النَّاس َّعلَّى َّحيَّاة َّوم َّن الَّذ َّ
ين َّأ ْش َّركُوا يَّ َّو ُد َّأ َّح ُد ُه ْم ل ْ
م﴿ َّولَّتَّج َّدنَّ ُه ْم َّأ ْح َّر ََّّيو يُ َّع َّم ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ
ِ
ِ َّ
ُون﴾م(بقره.)69 /
ير ب ِ َّما يَّ ْع َّمل َّ
َّسنَّة َّو َّما ُه َّو ب ُم َّز ْحزحه م َّن ال َّْعذَّ اب أ ْن يُ َّع َّم َّر َّوالل ُه بَّم ٌ

 « -و آنان م قوو یهودم را به زندگی آزمندترین مردو و آزمندتر از مشمرکان خمواهی

یافت ،هر یک از آنها دوست میدارد هزار سال او را سالمندی دهند».
-4-1-4کمانکهای توضیحی

گرمارودی درباره توضیحات داخل پرانتز چنین میگویمد« :سمه نموع پرانتمز در ترجممه
خود بهکار بردهاو)( ،)-( ،)/( :؛
پرانتز نخستین ( ،)/در موردی است که کلمهای پیشنهاد شده باشد که خواننده بتواند
بهجای کلمه پیش از پرانتز ،آن را که در پرانتز و بعد از خط مایل آمده اسمت ،جانشمین
سازد.
پرانتز دوو ( ،)-هنگامی است که کلمه پیش از پرانتز ،معنی شده باشد.
پرانتز سوو () ،برای مواردی است کمه متمرجم توضمیحی تفسمیری بمر ممتن اصملی
ترجمه ،افزوده باشد تا معنای جمله روشنتر شود».
با تورق ترجمه گرمارودی بهخوبی میتوان دید که کمانکهمای نموع سموو در ایمن
ترجمه بسیار زیاد و گاهی خستهکننده است .البته گاهی واژه در کمانمک آممده ،اضمافی
نیست ،مانند:

ث لَّكُ ْم َّف ْأتُوا َّحرثَّكُ ْم َّأنَّى شِئْتُ ْم َّو َّقدِموا ل ِ َّأنْ ُفسِكُ ْم َّواتَّ ُقوا َّ
الل َّه﴾ (بقره )999/م
اؤكُ ْم َّح ْر ٌ
م﴿ن ِ َّس ُُ
ْ
00
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« همسرانتان کشتگاه شمایند ،هرجا و (و هرگاه) که خواهید به کشتگاه خود درآییمد،
و برای خویش (توشه نیک) پیش فرستید و از خدا پروا کنید» ،بر اهمل فضمل ،پوشمیده
نیست که اسم «أنی» در زبان عربی ناظر به سه معنی است «أنی اسم مشترکی است برای
استفهاو و شرط ،این واژه در مقاو استفهاو سه معنی دارد :کیف ،چگونه مامل ﴿أنى يُحي
هذه َّ
بعد َّموتِها﴾م(بقره ،)906/و من أین «از کجا » مال ﴿أنيى لَّيکِ هيذا﴾ (آلعممران/
الل ُه َّ
 ،)90و به معنی متی «کی » ،هر سه معنی در آیمه ﴿فأتوا َّحرثَّكُم أنى شِئتُم﴾ وجمود دارد»

(سیوطی .)106 /0 :0666 ،قرطبی نیز چنین میگوید« :همه جمهور صمحابه و تمابعین بمر
این اجماع دارند که أنی در این آیه در هر سه وجه «کیف»« ،ممن أیمن» و «متمی» ،آممده
است ،البته سیبویه تنها دو وجه «کیف» و «من أین» را در نظر دارد (قرطبی ،بیتما.)06/9 :

بنابراین در ترجمه آیه «هرجا» و «هرگاه» و «هرجور» ،هر سه باید ذکر شوند یا دست کمم دو
مورد اولی بنا بر نظر سیبویه باید بیاید و حشو و زا د نیست و گاهی نه تنها به شدت اضمافی
است و هیچ کمکی به دریافت معنا نمیکند که معنا را مخدوش نیز میکند:
ن اعتدى علَّييكُم فَّاعتيدوا علَّييهِ
ِ
ِ
الش ْهر ال َّْحر ُام ب ِ َّ
م﴿ َّالش ْهرِ ال َّْح َّرا ِم َّوال ُْح ُر َّم ُ
اص فَّ َّم ْ َّ َّ َّ ْ ْ ْ َّ ُ َّ ْ
م ٌ
ات ق َّ
َّ
ُ
ِ
اعلَّموا َّأ َّن َّ
َّ
بِمِثْ ِ
ين﴾ (بقره)061/
الل َّه َّم َّع ال ُْمتَّق َّ
ل َّما ْ
اعتَّ َّدى َّعلَّيْكُ ْم َّواتَّقُوا الل َّه َّو ْ ُ

«(این) ماه حراو در برابر (آن) ماه حراو است و حرمت شکنیهما قصماص دارد پما
هرکا بر شما ستم روا داشت همانگونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا
دارید ،و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» .که همر دو اسمم
اشارههای این و آن زا د و غیرضروری است و هیچ کمکی به دریافت معنا نممیکنمد! و
مشخص نیست منظور مترجم از این ماه و آن ماه چیست.
 -9-4معاد فرهنگی و همانندسازی

گرمارودی تلاش کرده است ،معادلهای فرهنگی -دینی فراوانمی بمرای واژگمان قرآنمی
برگزیند« :کوشیدهاو برای برخی کلممات یما ترکیبمات قرآنمی ،معمادلهمایی از منمابع و
ترجمههای قدیمی قرآن بیابم گاهی نیز خود ،معادلها را از کلماتی که در زبان معیار یما
06
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در متون بهکار رفتهاند انتخاب کرده و بهکار بردهاو؛ گماهی همم ،کوشمیدهاو خمود ،آن را
بسازو» (ترجمه گرمارودی .)990:واژههای گزینش شده مترجم را ممیتموان بمه دو دسمته
مرسوو و غیمر مرسموو تقسمیم کمرد ،معمولماً آنمانی کمه خمود سماخته اسمت در زممره
غیرمرسووها میگنجد.
 -1-9-4واژگان مرسوم ()Common words

پیش از پرداختن به این موضوع شایسته است به سخن مترجم در اینباره اشارهای شود:
«تماو کلمههایی نیز که بار فرهنگ قرآنی خاص داشتهاند مال نعممت ،ایممان ،لقماء اللمه،
اجل ،نور وقتی جنبه معنوی و الهی داشته است ،تکلیف ،تأویل ،عذاب ،نسخ ،شرا و...
یا بار تاریخی خاص داشتهاند مال منافق ،مشرا ،هجرت ،عیمد ،ما مده و  ...و یما برابمر
آنها در فارسی ،کلمه عربی دیگر بود ،مال اجازه در برابر اذن و یا در آیات احکاو بهکار
رفته بود و بار فقهی داشت مال حمج ،حمراو ،حلمال ،حمیض و  ...مطلقما ترجممه نشمد»
(ترجمه گرمارودی.)990 ،

برخلاف آنچه در بالا آمده است ،مترجم سعی کرده است بعضی از واژگمان مرسموو
فارسی را بهجای واژههای مشهور قرآنی ،بگذارد ،این مسأله از همان صمفحات ابتمدایی
قرآن هویدا است با تورق ترجمه گرمارودی به موارد بسیاری برممیخموریم کمه ایشمان
واژگان قرآنی مشهور را ترجمه کرده و ادعای مطرح شده خود را رعایت نکمرده اسمت
در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:
«رستخیز» بهجای « القیامه»:

الله يحكُم بينهم يوم الْق ِ ِ ِ
ون﴾ (بقره )009/م
يختَّلِفُ َّ
يما كَّانُوا فِيهِ ْ
م﴿فَّ َّ ُ ْ ُ َّ َّ ُ ْ ْ َّيامة ف َّ
َّ

«باری خداوند میان آنها در آنچه اختلاف میداشتند ،روز رسمتخیز داوری خواهمد
کرد».
«شکیبایی» بهجای «صبر»:
07
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شاید مهمترین واژهای که مترجم بر خلاف بسیاری از مترجمان معادل فرهنگی آن را
برگزیده است« ،صبر» باشد ،این واژه در ترجمه گرمارودی به «شکیبایی» ترجممه شمده
است:

ِ ِ
 ﴿و ِالملَّاةِ َّوإِنَّها لَّكَّب ِ ِ
ين﴾م(بقره)10/
المبْرِ َّو َّ
استَّعينُوا ب ِ َّ
ير ٌة إلَّا َّعلَّى ال َّْخاشع َّ
َّ
َّ ْ
َّ

«از شکیبایی و نماز یاری بجویید و بیگمان این کار جز بر فروتنان دشوار است».
ِ
ِ
ين﴾م(بقره )907/م
صبْراً َّوثَّب ِ ْ
م ْرنَّا َّعلَّى الْقَّ ْو ِم الْكَّافرِ َّ
ت َّأقْ َّد َّامنَّا َّوانْ ُ
-م﴿ َّربَّنَّا َّأفْرغْ َّعلَّيْنَّا َّ

«پروردگارا! ما را از شکی  ،سرشار کن و گماوهمای مما را اسمتوار دارد و مما را بمر
کافران پیروز گردان».
این انتخاب ،اگر چه برای مخاطبان زبان فارسیِ امروز کمی غری

است چون خمودِ

واژه «صبر» از شکیبایی پرکاربردتر شده است اما یک جایگزین فرهنگی از سوی مترجم
است ،البته شگفت است که گاهی مترجم با اینکه در پاورقی معنمای واژهای را توضمیح
داده ولی از آوردن معادل مناس ِ فرهنگ زبان فارسی ،پرهیز کرده است ،این کار شماید
به خاطر تردید او در انتخاب یکی از معانی چندگانه باشد ،مالاً در باب واژه «فرقمان» از
همان فرقان سود جسته ،حال آنکه در پاورقی سه معنمای آن را ذکمر و معنمای مناسم
سیاق آیه را نیز آورده است که «نصر و پیروزی» است ،اما در ترجمه نیامده است:
ِ
ِ
ون﴾م(بقره )09/م
ان ل ََّّعلَّكُ ْم تَّ ْهتَّ ُد َّ
اب َّوالْفُ ْرقَّ َّ
وسى الْكتَّ َّ
﴿ َّوإ ْ آتَّينَّا ُم َّ

« و (یاد کنید) آنگاه را که به موسی کتاب و فرقان دادیم ،باشد که به راه آیید» .شایان
ذکر آن که ترجمه «تهتدون» به «به راه آیید» هم یک معادلیابی درسمت فرهنگمی اسمت
که نباید از نظر دور داشت.
«بوستانها» بهجای «الجنات»:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يار﴾م
ين تَّ ْحت َّهيا الْ َّأنْ َّه ُ
ين َّآمنُوا َّو َّعملُوا َّ
المال َّحات َّأ َّن ل َُّه ْم َّجنَّيات تَّ ْجيرِم م ْ
م﴿ َّوبَّشرِ الَّذ َّ(بقره )90/م
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«و به کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته کردهاند نوید ده کمه بوسمتانهمایی
خواهند داشت که جویبارهایی از بن آنها روان است» ،گرمارودی در چند جاهای دیگر
قرآن نیز این عبارت را این گونه ترجمه کرده است ،مالا:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
هيار﴾م
َّات تَّ ْجرِم م ْن تَّ ْحت َّهيا الْ َّأنْ ُ
ين اتَّقَّ ْوا عنْ َّد َّربِهِ ْم َّجن ٌ
م﴿قُ ْل َّأ ُؤنَّبِئُكُ ْم ب ِ َّخير م ْن َّلكُ ْم للَّذ َّ
(آلعمران )00/م

«بگو (آیا ) میخواهید شما را به بهتر از آن آگاه سازو برای کسانی کمه پرهیزگارنمد
نزد پروردگارشان بوستانهایی است که از بن آنها جویباران روان است»؛ یا مالا:
ِ
م﴿ ُأولَّئِك جز ُاؤهم م ْغفِر ٌة مِن ربِهِم وجنَّات تجرِم مِن تحتِها الْ َّأنْهار َّخالِدِ ِيم
َّ ُ
يها َّون ْع َّ
ين ف َّ
َّ
ْ َّ ْ َّ
َّ َّ َّ ُ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ ٌ َّ ْ
ِِ
ين﴾ (آلعمران )099/م
َّأ ْج ُر ال َّْعامل َّ

«پاداش اینان آمرزش پروردگارشان و بوستانهایی است که از بن آن جویبماران روان
است».
«این جهان» و «جهان واپسین» بهجای «الدنیا» و «الآخره»:

ِ ِ
م﴿ف ِن الْيتَّامى قُ ْ ِ
ک َّع ِ
ُ
صلاَّ ٌح ل َُّه ْم َّخيْ ٌر﴾م(بقره)997/
الدنْيَّا َّوالْآخ َّرة َّويَّ ْس َّألُونَّ َّ
لإ ْ
َّ َّ

«در (کار) این جهان و جهان واپسین و از تو ،دربماره یتیممان میپرسمند ،بگمو سمامان
بخشی بهکار آنان نیکوتر است»
همانطور که مشخص است ،از واژه معادل فارسی آن یعنی «ایمن جهمان» و «جهمان
واپسین» سود جسته است ،همین طور است در آیه زیر:
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت لَّكُ ُم َّ
ت إ ِ ْن
يو َّ
ل إ ِ ْن كَّانَّ ْ
م﴿قُ َّْيوا ال َّْم ْ
م ًة م ْن ُدون النَّياس فَّتَّ َّمن ُ
الد ُار الْآخ َّر ُة عنْ َّد الله َّخال َّ
ِِ
ين﴾ (بقره)61/
صادق َّ
كُنْتُ ْم َّ

«بگو اگر راست می گویید که از میان همه مردو ،سرای واپسین نمزد خداونمد ،ویمژه
شماست ،پا آرزوی مرگ کنید».
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 -9-9-4واژگان غیرمرسوم ()Uncommon words

باید گفت که گاهی تعمدِ مترجم بر گزینش معادلهای فارسمی ،بما افمراط هممراه بموده
است ،بهطوری که واژگان انتخابی او دیگر برای فرهنگ مقصد آشنا نیست:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ن َّأنَّا آتِيك بِهِ قَّبل َّأ ْن تقُ ِ
ِ
يت م ِ َّن ال ِْج ِ
يين﴾
وم م ْن َّمقَّام َّ
ْ َّ
َّ
م﴿قَّال عفْرِ ٌك َّوإن َّعلَّيه لَّقَّيوِم َّأم ٌ
َّ َّ

(نمل )96/م

«دیوساری از جن گفت :من آن را پیش از آنکه از جایت برخیزی برایمت میمآورو و
من در این کار بسی توانمند درستکارو» ،پرواضمح اسمت کمه واژه «دیوسمار» در زبمان
فارسی جزو واژگان غری

الاستعمال است و از نظر بلاغی «غیر فصیح» است .همچنمین

است واژه «باغسار» در ترجمه زیر:

ِ
ِ
ِ
ِ
يار﴾م
يو ُد َّأ َّح ُدكُ ْم َّأ ْن تَّكُ َّ
ين تَّ ْحت َّهيا الْ َّأنْ َّه ُ
ين نَّخييل َّو َّأ ْعنَّياب تَّ ْجيرِم م ْ
ون لَّ ُه َّجنَّي ٌة م ْ
م﴿ َّأ َّ(بقره )999/م

«آیا کسی از شما دوست میدارد که باغساری از خرما بن و تاا داشته باشد که از بن
آن جویبارها روان است.
و یا کاوشکن در ترجمه آیه زیر:
ِ
الله الَّذِم لَّا إِلَّه إِلَّا هو الْملِك الْ ُق ُدوس السلَّام الْم ِ
يار
ييز ال َّْجبَّ ُ
َّ ُ ُ ْ
ُ َّ َّ ُ
َّ
م﴿ ُه َّو َّ ُيؤم ُن ال ُْم َّهييم ُن ال َّْعزِ ُ
ُ
ان َّ
ون﴾م(حشر )99/م
يشرِكُ َّ
اللهِ َّع َّما ْ
ال ُْمتَّكَّب ِ ُر ُسبْ َّح َّ

«اوست خداوندی که هیچ خدایی جز او نیست ،فرمانفرممای بسمیار پماا بمیعیم ،
ایمنیبخش ،گواه راستین ،پیروز کاوشکن ،بزرگ منش؛ پاکا که خداوند اسمت از آنچمه
(بدو) شرا میورزند».
و یا «کشت و پشت» بهجای «النسل»:
ِ
م﴿وإ ِ َّ ا تولَّى سعى ف ِ الْ َّأر ِ ِ ِ ِل َّو َّ
اد﴾
ک ال َّْح ْر َّ
الل ُه لاَّيُ ِح ُ
ث َّوالن َّْس َّ
يها َّويُ ْهل َّ
ْ
ب الْفَّ َّس َّ
ض ليُفْس َّد ف َّ
َّ َّ
َّ َّ
(بقره)970 /م م

«و چون به سرپرستی در کاری دسترسی یابد ،میکوشد که در زمین تبهکماری ورزد
و کشت و پشت را نابود کند و خداوند تباهی را دوست ندارد».
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و همچنین است «سخن نیوش» در آیه زیر:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ييم﴾
اب َّأل ٌ
ين َّعيذَّ ٌ
اس َّم ُعوا َّوللْكَّيافرِ َّ
م﴿يَّا َّأيُ َّها الَّذ َّين َّآمنُوا لاَّتَّقُولُوا َّراعنَّا َّوقُولُوا انْ ُظ ْرنَّا َّو ْ

(بقره)071/

«ای مؤمنان (به پیامبر) نگویید با ما مدارا کن ،بگویید :در کار ما بنگر و سخن نیوش
باشید و کافران عذابی دردناا خواهند داشت».
«شست و شو کنندگان» بهجای «المتطهرین»:

م﴿إ ِ َّن َّين﴾ (بقره )999/م
ين َّويُ ِح ُ
الل َّه يُ ِح ُ
ب ال ُْمتَّ َّطهِرِ َّ
ب الت ََّّواب ِ َّ

«بیگمان ،خداوند توبمهکماران و شسمتوشمو کننمدگان را دوسمت دارد» ،چنانچمه
پیداست ،شستوشو کنندگان در زبان فارسی به هیچروی معنای متطهر را نمیرسماند و
گویا یک برَندِ تجاری برای شرکتهایی است که در زمینمه تولیمد ممواد شسمت و شمو،
فعالیت میکنند!
یادآوری این نکته هم ضمروری اسمت کمه متمرجم واژه متطهمر را بمه واژهای کاملما
فارسی ،ترجمه کرده ولی تواب را اینگونه نکرده است ،اگر فارسی گردانی ایمن واژههما
یک راهبرد ترجمهای است پا باید تواب همم بمه واژهای چمون «بازگشمت کننمدگان»
ترجمه میشد!
«پیروزمند» بهجای «عزیز» و «فرزانه» به جای «حکیم»:
ِ
ب َّأرِن ِ كَّي تحي ِ الْموتى قَّال َّأو لَّيم ت ِ
ِ ِ
ِ
يم َّر ِ
ين
َّ َّ ْ ُ ْ
َّ ْ َّ
يؤم ْن قَّيا َّل بَّلَّيى َّولَّك ْ
ْ َّ ُ ْ
م﴿ َّوإ ْ قَّا َّل إبْ َّراه ُلِي ْطمئ ِ َّن َّقلْب ِ َّقا َّل َّف ُخذْ َّأ ْرب َّع ًة م ِ َّن َّ ِ
ل َّعلَّى كُ ِ
ل َّجبَّل مِنْ ُه َّن ُج ْزء ًا ثُ َّم
اج َّع ْ
م ْر ُه َّن إِلَّيْ َّ
ک ثُ َّم ْ
َّ
الطيْر َّف ُ
َّ َّ
ِ
ِ
اعل َّْم َّأ َّن َّ
يم﴾ (بقره )997/م
ْاد ُع ُه َّن يَّ ْأتينَّ َّ
الل َّه َّعزِ ٌ
يز َّحك ٌ
ک َّس ْعياً َّو ْ

«و (یاد کن) آنگاه را که ابراهیم گفت :پروردگارا! به ممن بنممای چگونمه مردگمان را
زنده میسازی فرمود :آیا ایمان نداری گفت :چرا اما تا دلم آراو یابمد؛ فرممود :چهمار
پرنده برگزین و نزد خود پاره پاره گردان سپا هر پارهای از آنها را بر کوهی نه! آنگماه
آنان را فراخوان تا شتابان نزد تو آیند و بدان که خداوند پیروزمندی فرزانه است».
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«راهیاب شدن» بهجای «یرشدون»:

ون﴾م(بقره)009/
-م﴿فَّلْيَّ ْستَّ ِجيبُوا ل ِ َّولْيُ ْؤمِنُوا ب ِ ل ََّّعلَّ ُه ْم يَّ ْر ُش ُد َّ

«پا باید دعوت مرا پاسخ دهند و به من ایمان آورند باشد که راهیماب شموند» .کمه
فعل راهیاب شدن برای مخاط

امروزینِ زبان فارسمی ناممانو

اسمت .از ایمن مموارد

بسیار زیاد است و به ذکر پارهای دیگر از آنها بسنده میکنیم :فرازمند بمهجمای «علمی»
(زخرف ،)1/گفتار جداکننده به جای «قول فصل» (طارق ،)09/درست بمیگممان بمهجمای
«حق الیقین» (حاقه ،)00/بازگفتی آشکار بهجای «بیان» (آلعمران.)090/
 -3-4بسط

یکی از مهمترین مواضع «بسط» واژگانی که خودِ مترجم هم بارها بدان اعتراف کمرده و
راهی بمرای رهمایی از آن نیافتمه اسمت ،مبحم

ترجممه مفعمول مطلمق اسمت ،از نظمر

گرمارودی «در ترجمه این نوع مفعول مطلقها که یا به فاعل اصلی خود (اللمه) ،اضمافه
شدهاند (مال :صبغة الله) و یا فاعل اصلی آن مجرور با حرف جاره است (چنمان کمه در
همین آیه) ،گزیری جز این نیست که از ساخت نحوی اصلی ،عدول کنمیم زیمرا مما در
فارسی برابر آن را نداریم» (ترجمه گرمارودی ،)97:این عمدول از سماخت نحموی باعم
بسط واژگانی میشود:
اللهِ َّوم ْن َّأ ْحس ُن م ِ َّن َّ
م﴿صِب َّغ َّة َّون﴾ (بقره)090 /
اللهِ صِبْ َّغ ًة َّونَّ ْح ُن لَّ ُه َّعاب ِ ُد َّ
ْ
َّ
َّ

«رنگ و (نگار) خداوند را (بگزینید) و خوش رنگ (و نگار) تر از خداوند کیسمت،
و ما پرستندگان اوییم» .که بهطور روشنی پیداست چه قمدر واژگمان ترجممه بیشتمر از
واژگان متن اصلی است ،همین مسأله درباره آیه زیر نیز صادق است:
اللهِ إ ِ َّن َّ
يض ًة م ِ َّن َّ
ان َّعلِيماً َّحكِيماً﴾ (نساء)00/
الل َّه كَّ َّ
-م﴿فَّرِ َّ

«(این احکاو) فریضهای است از سوی خداونمد ،بمیگممان خداونمد دانمایی حکمیم
است».
00
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مورد دیگر در بسط واژگانی مربوط به حال جمله یا مفرد است:
ِ
ِ
ک يرِيهِ ُم َّ
ين م ِ َّن النَّارِ﴾ (بقره)090 /
الل ُه َّأ ْع َّمال َُّه ْم َّح َّس َّرات َّعلَّيْهِ ْم َّو َّما ُه ْم ب ِ َّخارِج َّ
-م﴿كَّذل َّ ُ

«بدین گونه خداوند کردارهایشان را (چون) دریغهایی به آنان مینمایاند در حالیکه
آنان از آتش بیرون آمدنی نیستند» .حقیقت آن است که در زبان فارسی میتوان بما یمک
«واو» برای جمله حالیه «معادلسازی» کمرد و در بیشتمر اوقمات نیمازی بمه عبمارت «در
حالیکه» نیست ،این عبارت همیشه یمک بسمط واژگمانی در پمی دارد و بمهنظر بعضمی
پژوهشگران این عبارت در فارسی بسیار ناممأنو

اسمت (آذرنموش ،0909 ،ج90 :0و96؛

خوشرنگ )6 :0906 ،و بهتر است همان واو حالیه فارسی جایگزین واو عربمی شمود ،در
متون فارسی از این دست «واو» ها فراوان است و متاسفانه مترجممان از آن غافلنمد ،لمذا
بهنظر میرسد اینگونه هم میشد ترجمه کمرد« :بمدین گونمه خداونمد کردارهایشمان را
دریغهایی به آنان مینمایاند و آنان از آتش بیرون آمدنی نیستند».
همین مسأله درباره ترجمه حال مفرد هم وجود دارد ،و در بسیاری از موارد با اینکه
میشده است از حال مفرد فارسی استفاده شود این اتفاق نیفتاده است:
اللهِ إِلَّيكُم م ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل إِن ِ َّرسو ُل َّ
يد َّم
مدقاً ل َّما بَّيْ َّن يَّ َّ
يسى ابْ ُن َّم ْريَّ َّم يَّا بَّن إ ِ ْس َّرائي َّ
ْ ْ ُ َّ
ُ
م﴿ َّوإ ْ قَّا َّل ع َّم ِ َّن الت َّْو َّراةِ﴾ (صف )9/م

«و (یاد کن) آنگاه را که عیسی پسر مریم گفت :ای بنی اسرا یل! من فرستاده خداوند
بهسوی شمایم ،توراتی را که پیش از من بوده است راسمت ممیشممارو» ،کمه یمک واژه
«مصدقاً» به جمله «راست میشمارو» ترجمه شده است ،و شاید اینگونه هم میتوانسمت
باشد« :هنگامیکه عیسی بن مریم گفت :ای بنی اسرا یل! من با تصدیق تموراتِ پمیش از
خودو فرستاده خدا بهسوی شما هستم»« ،این ترجممه گویمای آن اسمت کمه عیسمی در
لحظه بعات خود ،تصدیق کرده و بشارت داده است؛ زیرا یکی از دلایل درستی پیامبری
او و اعجاز سخنانش ،تصدیق تورات و پیشگوییِ آمدنِ پیامبری بعد از او بوده» (کرمی و
رحیمی.)99 :0960 ،
09
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 -4-4قبض

ترجمه گرمارودی به اشکال گوناگون ،دارای قبض واژگانی است ،در اینجما بمه مهممتمرین
موارد اشاره میکنیم.
 -1-4-4حذف فعلها به قرینه صارفه

یکی از راهبردهای ترجمهای گرمارودی که در کماهش واژگمانی او بسمیار دخیمل بموده
است« ،حذف فعل» به قرینه صارفه است ،این امر از همان ابتدای ترجمه هویدا است:
ِ
ِ ِ
ِ
ين ي ْؤمِنُ َّ ِ
ون﴾م(بقره)9/
اه ْم يُنْفِقُ َّ
يم َّ
ون َّ
الملاَّ َّة َّوم َّما َّر َّزقْنَّ ُ
م﴿الَّذ َّ ُون بالْ َّغيْب َّويُق ُ

«همان کسانی که «غی » را باور و نماز را برپا میدارنمد و از آنچمه بمه آنمان روزی
دادهایم ،میبخشند» .که فعل «دارند» را به قرینه «میدارند» حذف کرده است.
ون بِما ُأنْزِل إِلَّيک وما ُأنْزِل مِن قَّبلِک وبال ِ
ِ
ِ
ون﴾ (بقره)1/
ْآخ َّرةِ ُه ْم يُوقِنُ َّ
َّ ْ ْ َّ َّ
م﴿ َّوالَّذ ََّّ ْ َّ َّ َّ
ين يُ ْؤمنُ َّ َّ

«و کسانی که به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو فرو فرستادهاند ،ایمان و به جهمان
واپسین ،یقین دارند».
یا در ترجمه آیه  99سوره محمد:

ِ
ِ
ِ
يعوا َّ
الر ُسو َّل َّولا تُبْطِلُوا َّأ ْعمالَّكُ ْم﴾م(محمد)99/
الل َّه و َّأط ُ
آمنُوا َّأط ُ
م﴿يا َّأيُ َّها الَّذ َّيعوا َّ
ين َّ

«ای مؤمنان از خداوند و از پیامبر فرمان برید و کردارهایتان را تباه نگردانید» .که بما حمذف
فعل به قرینه ،تکرار را از میان برده ولی ساختار را فارسیتر کرده و جملمه کوتماهتمری ارا مه
داده است.
 -9-4-4تبدیل مجهو ( )activeبه معلوم ()passive

تبدیل معلوو به مجهول یکی از مؤلفههایی است کمه باعم

قمبض واژگمانی در ترجممه

گرمارودی شده و خود او نیز بدین اممر واقمف بموده اسمت(« :افعمال مجهمول) گماهی
بهصورت جمع ،ترجمه شدهاند تا جمله کوتاهتر و موسیقی آن ،گوشنوازتر شمود .مالماً

﴿ َّ
ون لَّآت﴾م(انعاو« ،)091 /بی گمان آنچه به شما وعده دادهاند ترجممه شمده
وع ُد َّ
إن ما تُ َّ
00
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است ،نه «آنچه به شما وعده داده شمده اسمت» (ترجممه گرممارودی .)990 ،بایمد گفمت
اینگونه ترجمه کردن عبارات نه تنها به کوتاهیِ سخن ،کمک ممیکنمد کمه آنهما را بمه
ساختار فارسی نزدیکتر میگرداند ،برای مشخص شدن بح  ،چند ماال میآید:
م﴿ َّخالِدِ ِون﴾ (بقره )099/م
اب َّولاَّ ُه ْم يُنْ َّظ ُر َّ
يها لاَّ يُ َّخفَّ ُ َّعنْ ُه ُم ال َّْعذَّ ُ
ين ف َّ
َّ

«در آن جاودانند و نه از عذابشان کاسته میشود و نمه بمه آنمان مهلمت خواهنمد داد»،
استفاده از این گونه فعلهای معلوو به جای مجهول:

م﴿ َّولَّئ ِ ْن مت ُْم َّأ ْو قُتِلْتُ ْم لَّإِلَّى َّون﴾م(آلعمران )000 /م
اللهِ تُ ْح َّش ُر َّ
ُ

«و اگر بمیرید یا کشته شوید بیگمان نزد خداوند ،گردتان میآورند» .مشخص اسمت
که گردتان میآورند بهصورت معلوو ،کوتاهتر و فارسمیتمر از «گمرد آورده ممیشموید»،
است.
ِ
يل َّ ِ
ِ
ين قُتِلُوا ف ِ سيب ِ ِ
يون﴾
يم يُ ْر َّزقُ َّ
ياء عنْ َّ
الليه َّأ ْم َّواتياً بَّي ْ
يد َّربِهِ ْ
م﴿ َّولاَّ تَّ ْح َّسبَّ َّن الَّذ َّل َّأ ْحيَّ ٌ
َّ

(آلعمران)096/

«و کسمانی را کمه در راه خداونمد کشمته شمدهانمد ممرده مپنمدار کمه زنمدهانمد ،نمزد
پروردگارشان روزی میبرند» ،بهجای «روزی داده میشوند».
ِ
اج ُروا َّو ُأ ْخرِ ُجوا م ِ ْن دِيَّارِه ِ ْم َّو ُأو ُ وا ف ِ َّسبِيل ِ َّوقَّاتَّلُوا َّوقُتِلُوا لَّ ُأكَّف ِ َّر َّن َّعينْ ُه ْم
ين َّه َّ
 ﴿فَّالَّذ ََّّسيِئَّاتِهِ ْم﴾م(آلعمران)060/

«بیگمان از گناه آنان که مهاجرت کردند و از دیار خمود رانمده شمدند و در راه ممن
آزار دیدند و کارزار کردند یا کشته شدند چشم میپوشم» ،که متمرجم بماز صمیغه «آزار
داده شدند» را به «آزار دیدند» کمه صمیغهای معلموو -البتمه در معنمای مجهمول -اسمت،
ترجمه کرده و به روانیِ سخن کمک فراوان کرده است» .و ماالی دیگر:

م﴿يُ ْؤت ِ ال ِْحكْ َّم َّة َّم ْن يَّ َّش ُاء َّو َّم ْن يُ ْؤ َّت ال ِْحكْ َّم َّة فَّقَّ ْد ُأوت ِ َّ َّخيْراً كَّثِيراً﴾م(بقره )996 /م«به هر که خواهد فرزانگی میبخشد ،و هر که را فرزانگی دهند ،بهراستی خیمری فمراوان
دادهاند» ،که بهجای «به هرکه فرزانگی داده شود» از «فرزانگی دهند» اسمتفاده کمرده و جملمه
فارسی را کوتاه و زیبا ساخته است .لازو به ذکر است کمه مموارد مجهمول و معلموو بیشتمر
00
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دستوری است ولی از آنجا که این ساختار دستوری خود را در تعداد واژگمان و کمم و بمیش
شدن آنها نشان میدهد ،در قسمت واژگان مورد بررسی قرار گرفت.
 -3-4-4اسمی شدگی ()Nominalization

اسمی شدگی را چنین تعریف میکنند« :یک گروه اسمی که با یک گزاره حماوی هسمته
اسمی ،تطابق نظاو مندی دارد و از نظر ساختواژی به یک فعل مربوط است» ،بمهعبمارت
دیگر «جایگزین شدن گروه فعلی با گروه اسمی» را اسممی شمدگی ممیداننمد (کمرا و

همکاران نقل در طیبی ،)670 :0909 ،این راهکار زبانی یکی از جنبههای قبض یما کماهش
واژگانیِ متن مبدأ است که در تمامی ترجمهها قابل رهگیری اسمت ،موسمویگرمارودی
هم در ترجمهاش بارها از این اصل سود جسته است ،مهمترین قبض از این دسمت مربموط
بهعبارت مشهور «يا أيها الذين آمنوا» است ،مترجم درباره این آیه چنین ممیگویمد« :برابمر یما
ایها الذین آمنوا ،ای مومنان آوردهاو ،شاید گفته شود که خداوند اگر ممیخواسمت ،خمود نیمز
ای مومنان میگفت ،و ای کسانی که ایمان آوردهاید را با تفصیل فرموده است تا بر ایمان
مؤمنان ،بهگونهای تأکید فرموده باشد در پاسخ عرض میکنم که بیگمان در زبمان عربمی
همین شیواتر است؛ اما در زبان فارسی نه آن شیوایی بهدست میآید و آن تفاوت نشاندادنمی
است ،بنابراین همان ای مومنان را نهادو که جای کمتری هم میگرفت» ،اشماره متمرجم
به (جای کمتر گرفتن) دقیقا یک ،راهبرد کاهش و قبض واژگانی اسمت ،البتمه گماهی از
(ای مؤمنان) و گاهی (هان ای مؤمنان) استفاده کرده است:

م﴿يا َّأيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن َّطيِب ِِ
ِ َّ ِ ِ
ون﴾م
يد َّ
ات َّما َّر َّزقْنَّاكُ ْم َّو ْ
اه تَّ ْعبُ ُ
َّ َّ ُ
َّ ُ َّ
ْ َّ
اشكُ ُروا لله إ ْن كُنْتُ ْم إيَّ ُ

(بقره)009 /

«هان ای مؤمنان! از چیزهای پاکیزهای که روزیتمان کمردهایمم بخوریمد و خداونمد را
سپا

بگزارید اگر تنها او را میپرستید».
یکی از مهمترین اسمیشدگیهای ترجمه گرمارودی ،مربوط به ساختار حال اسمت،

مترجم تلاش کرده است ،جملههای حالیه قرآنی را به شیوههای مختلفی ترجمه کند کمه
06
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یکی از این شیوهها ،تبدیل جمله حالیه به قید حالت مفمرد اسمت ،ایمن مسمأله یکمی از
مظاهر اسمی شدگی است:
ون﴾ (بقره)99/
-م﴿فَّلاَّ تَّ ْج َّعلُوا ل ِ َّلهِ َّأنْ َّداداً َّو َّأنْتُ ْم تَّ ْعل َُّم َّ

«پا برای خداوند ،دانسته همتایانی نیاورید» .همان طور که ممی بینمیم ،متمرجم بمه
جای «لاتعلمون» که یک گروه فعلی است ،تنها یک واژه «دانسته» آورده است ،و یا:
ِ
ِ
يون ال َّْح َّ
يَّ
اء ُه ْم َّوإ ِ َّن َّفرِيق ًا مِنْ ُه ْم لَّيَّكْتُ ُم َّ
اب يَّ ْعرِ ُفونَّ ُه كَّ َّما يَّ ْعرِ ُف َّ
اه ُم الْكتَّ َّ
ين آتَّيْنَّ ُ
م﴿الَّذ َّون َّأبْنَّ َّ

ون﴾ (بقره )019/م م
َّو ُه ْم يَّ ْعل َُّم َّ

«کسانی که به آنان کتاب (آسمانی) دادهایم او را میشناسند همانگونه کمه فرزندانشمان را
میشناسند ،و بهراستی دستهای از آنان حق را دانسته پنهان میدارنمد» کمه شمبیه آیمه پیشمین
است.
 -1-4ابهام

زبانشناسان معتقدند :هنگامی که چندین دلالت مربوط بمه یمک صمورت واحمد باشمند،
ابهاو پیش میآید ،در این حالت دو نوع ابهماو هممآوایمی و چنمدمعنایی پمیش ممیآیمد
(صفوی 0 :0901 ،و احمدی ،)079 :0960 ،همآوایی همانی اسمت کمه در زبمان عربمی بمه
«اشتراا لفظی» از آن یاد میشود ،واژگانی که لفظ یکسان دارند و معنای متفاوت ،چنمد
معنایی هم ناظر به واژگانی است که دو یا چند معنا دارند ،از ایمن معمانی معمولماً یکمی
حقیقی و دیگری ،مجازی است (مختارعمر.)000- 000: 0660 ،
بیگمان سخن از ابهاو در متن قرآنی باید با احتیاط همراه باشد؛ چرا که ممتن قمرآن
هیچ ابهامی ندارد ،آنچه در این مقاله بمه ابهماو از آن یماد ممیشمود هممان چنمدمعنایی
واژگان قرآنی اسمت ،طبمق نظمر گارسما «ابهماو عممدی» بایمد منتقمل شمود و «ابهماو
غیرعمدی» باید برطرف شود ،از ابهاوِ نوع دوو که در قرآن نیست ،لمذا تنهما بمرای بیمان
راهبرد مترجم درباره نوع اول ،ماالهایی ذکر میشود:

م َّن ب ِ َّأنْفُسِهِ َّن ثَّلاثَّ َّة قُ ُروء﴾ (بقره)990/مم م
م﴿ َّوال ُْم َّطلَّقَّ ُات يَّتَّ َّربَّ ْ
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مفسران در معنای «قروء» چنین میگویند« :اگر«قُرُوءٍ» به معنای طُهْر باشد ،بر اسما
این آیه ،عدة زنان مطلقه سه طُهر است و اگر «قُرُوءٍ» بهمعنای حیض باشد ،عدة آنان سه
حیض خواهد بود» (طبرسی ،0909،ج ،)009 :9بنابر گفته بسیاری از ترجمهپژوهان ،انتقال
ابهاو و اشتراا لفظی ،کاری با سترگ است چمه ،در ترجممه لفمظ از میمان ممیرود و
احتمال کمی دارد لفظ جایگزین حاوی «ابهاو» در متن مقصد باشد ،گرمارودی این آیمه
را اینگونه ترجمه کرده است:
«و زنان طلاق داده باید تا سه پاکی (از حمیض) خویشمتن ،انتظمار کشمند» ،راهبمرد
مترجم در این موارد ،معمولاً استفاده از کمانک است ،بدین شمکل کمه پماکی را ذکمر و
«حیض» را در کمانک گذاشته است ،ماال دیگر:

ِ
ب ُ ِ
ادينَّاه م ِ ْن َّجان ِ ِ
اه نَّ ِجياً﴾م(مریم)09/
الطور الْ َّأيْ َّمن َّوقَّ َّربْنَّ ُ
م﴿ َّونَّ َّ ْ ُدرباره واژه ایمن ،احتمال آن اسمت کمه ایمن واژه از ریشمه «یُممن» (أندلسمی:0197 ،

 ،)901/0بهمعنی سعد و خجستگی باشد و یا «یَممن» (طوسمی ،بمیتما )099/0 :بمهمعنمای
«راست» ،این ابهاو را واقعاً نمیشود در یک واژه فارسی متبلور کرد لذا نیاز به راهبمردی
ترجمهای است ،گرمارودی برای این موارد راهبرد «پاورقی» را اتخاذ کرده اسمت ،او در
ترجمه گفته «و او را از سوی راست (کوه) طور ،ندا دادیمم» ،و در پانوشمت گفتمه« :یما
بهنظر برخی مفسران :از سوی خجسته طور /یا به احتمال باز همم ضمعیفتمر :از سموی
طور خجسته» (ترجمه گرمارودی.)976 :

با کمی دقت در ترجمه ،باید گفت گرمارودی در برخورد با اکاریمت واژگمان ممبهمِ
قرآن از این دو گونه راهبرد سود جسته و موردی پیدا نشد که ابهاو را بمه زبمان فارسمی
منتقل نکرده باشد و گاهی نیز مترجم با زیرکی و توانایی واژگانی را برگزیده اسمت کمه
آن ابهاو را به زیبایی منتقل کرده است:
م﴿يا بن ِآد َّم ُخذُ وا زِينَّتَّكُ ْم عِنْ َّد كُ ِ
يب
ل َّم ْس ِجد َّوكُلُوا َّو ْ
اش َّربُوا َّولاَّ تُ ْسيرِفُوا إِنَّي ُه لياَّ يُ ِح ُ
َّ
َّ َّ
ِ
ين﴾ (اعراف)90/
ال ُْم ْسرِف َّ
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«ای فرزندان آدو! در هر نمازگاهی زیور خمود را برداریمد و بخوریمد و بیاشمامید و
گزافکاری نکنید که او گزافکاران را دوست نمیدارد» .پر واضح است که «نمازگماه» بمه
خاطر پسوند «گاه» هم معنای مکان و هم زمانِ نماز را با خود دارد.

 -1نتیجهگیری
 -0سطح معنایی لغویِ الگوی نقد ترجمه گارسا قابلیت کاربست بر ترجمه گرممارودی از
قرآنکریم را دارد؛ چرا کمه متمرجم در فرآینمد ترجممه همم از توضمیح و تفسمیر واژگمان و
همانندسازی و معادلگزینی سود جسته و هم اقداو به قبض و بسط واژگمانی و انتقمال ابهماو
کرده است.
 -9در مبح ِ توضیح و تفسیر واژگان ،باید گفت ترجمه گرمارودی یک ترجمه توضیحی
است ،مترجم هم دلایل انتخاب معادلِ فارسیِ بسیاری از واژگانِ قرآن را بیان داشته و همم
توضیحات تفسیری و ترجمهایِ متفاوتِ مرتبط با واژگان را در پاورقی ذکر کرده است ،او
از کمانک هم م به طرز وسیعی م برای توضیحِ معنای آیه سود جسته است.
 -9گرمارودی در قسمت همانندسازی و گزینش معادل فرهنگی نیز تلماش فمراوان کمرده
است ،او هم واژگان بسیار نوی را ابداع کرده و هم از واژگان کهنِ فارسمی در ترجممهاش
سود جسته ،این واژگان گاهی مرسوو و گاهی غیرمرسوو است.
 -1بسط و قبض واژگانی ترجمه گرمارودی ،بیشتر ناظر به مسأله حمذفِ ارکمان جملمه،
اسمیشدگی و تبدیل مجهول به معلوو است البته تغییرِ ساختار عربی نیز گماهی بمه سمطح
واژگان سرایت میکند ،ساختارهایی مال مفعول مطلق ،حال مفرد یا جمله که باع

قمبض

و بسط واژگانی شدهاند.
 -0گرمارودی با مبح

ابهاو واژگانی به دو شکل برخورد کرده است ،او چنمدمعنایی واژه را

یا با کمانک و پاورقی حل کرده ،یا با تکیه بر تسلط بر زبان فارسی ،واژه معادلی برگزیده کمه
ابهاوِ واژه مبدأ را در متن مقصد نشان میدهد.
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 -9منابع
 -1-9فارسی

* قرآنکریم
 -0آذرنوش ،آذرتاش و دیگران ،ترجمه قرآن ،تهران ،نشر کتاب مرجع0906( ،ش).
 -9احمدی ،محمدرحیم ،نقد ترجمه ادبی ،چاپ ،0تهران :رهنما0960( ،ش).
 -9بیآزار شیرازی ،عبدالکریم ،قرآن ناطق ،چاپ ،0تهران :نشر فرهنگ اسلامی0909( ،ش).
 -1جواهری ،سیدمحمدحسن ،درسنامه ترجمه ،اصول مبانی و فرایند ترجمه قرآن ،چاپ ،0قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه0906( ،ش).
 -0صفوی ،کوروش ،فرهنگ توصیفی معناشناسی ،چاپ ،0تهران :فرهنگ معاصر0901(،ش).
 -9لطفی پورِ ساعدی ،کاظم ،درآمدی به اصول و روش ترجمه ،چماپ ،07تهمران :مرکمز نشمر

دانشگاهی (0967ش).
 -0موسویگرمارودی ،علی ،ترجمه قرآن ،تهران :نشر قدیانی ،چاپ0900( ،9ش).
 -2-1عربی
 -8أندلسي ،أبوحيان ،البحر المحيط في التفسير ،بيروت :دار الفکر0241( ،ق).
 -9سيوطي ،جلال الدين ،الاتقان في علوم القرآن ،جزءان ،بيروت :دار الکتاب العربي0999( ،م).
 -01طوسی ،محمدبن حسن ،التبيان في تفسير القرآن ،چاپ ،0ج ،7بيرروت :دار ححيراء التررا
الأدبي( ،بیتا).
 -00طبرسی ،فضل بن الحسرن ،مجمر البيران فري تفسرير القررآن ،ط ،0تهرران :ناصرسسررو،
(0774ش).
 -04قرطبي ،محمد بن أحمد ،تفسيراالقرطبي ،عشرون جزءا ،بيروت :دار الفکر( ،بیتا) .
 -07مختارعمر ،احمد ،علم الدلاله ،القاهره :عالم الکتب0998( ،م).
 -02نيومارک ،بيتر ،الجام في الترجمة ،ترجمة وحعداد :أ.د .حسن غزاله ،بيرروت :دار و مکتبرة
الهلال4112( ،م).
 -3-9لاتین
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15- Garces, C. V.."A methodological proposal for the assessment of translated
)literary works." Babel, 40, 77-101. (1994

 -4-9مقالهها و پایاننامهها
 -09خوشرنگ ،مجتبی« ،معناشناسی نحوی حال در قرآنکریم» ،پایمانناممه دانشمگاه اصمفهان،
(0906ش).
 -00رشیدی ،ناصر و فرزانه ،شهین« ،ارزیابی و مقایسه دو ترجمة فارسی از رمان انگلیسمی دن
کیشوت اثر میگو مل دو سمروانتا براسما

الگموی گارسما» (0661و) ،مجلمه زبمان و ادب

فارسی ،دانشگاه آزاد اسلاو سنندج ،شماره  ،00صص 0969( ،09-10ش).
 -00طیبی ،اکرو« ،بررسی فرآیند اسمی شدگی در ترجمه اولین زن و مرد مترجم فارسی قرآن
مجید» ،مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی ،شماره  ،997صص 0909( ،609-670ش).
 -06فرحزاد ،فرزانه ،نقد ترجمه« :ارا ه مدلی سه وجهی» ،مجله پژوهشنامه ،شماره  ،00صص
0967( ،10-97ش).
 -97کرمی ،عسکرعلی و رحیمی ،محمد« ،بررسی ساختار جملمههمای حالیمه در ترجممههمای

فارسی قرآن (ترجمههای الهیقمشهای ،آیتمی ،بروجمردی و انصماریان)» ،مجلمه پمژوهشهمای
زبانشناختی قرآن ،سال  ،0شماره  ،6صص 0960( ،90-00ش).
 -90مختاری اردکانی ،محمدعلی« ،چهارچوبی نظری بمرای ارزیمابی ترجممه» ،مجلمه متمرجم،
شماره  ،90صفحه 0909( ،00-07ش).
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