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چکیده
یکی از اصول بسیار مهمی که تاکنون در ترجمههاي فارسی قرآن کریم ،توجه به سزایی به آن نشده است ،اصل یکسان سازي
در ترجمه مشابهات است .این مشابهات به گونههاي مختلفی تقسیم می شوند که الزم است مترجمان در ترجمه قرآن بدان توجه
الزم را دا شته با شند .مترجم باید براي من سجم تر شدن ترجمه ،ا صول یک سان سازي را رعایت نماید؛ یک سان سازي در ترجمه
ا سمهاي م شابه ،فعلهاي م شابه ،حروف م شابه ،ترکیبها وعبارات م شابه ،جملههاي م شابه ،آیات م شابه و ساختارهاي نحوي و
صرفی مشابه .این مقاله برآن است تا اصول یکسان سازي و یا انسجام در ترجمه را بر اساس محورهاي یاد شده در ترجمههاي
سه گانه قرآن یعنی ترجمههاي تحت اللفظی ،ترجمههاي وفادار ،و ترجمههاي تفسیري مورد نقد وبررسی قرار دهد .شیوه کار در
این مقاله توصیفی ـ تحلیلی بوده و به صورت کتابخانهاي به انجام رسیده است .در همین راستا ،با توجه به تقسیم بندي ترجمهها،
به بررسی و تحلیل اصول یکسان سازي پرداخته شده ،و نتایج پژوهش با استناد از شواهد ترجمهها ،به صورت جدول آمده است.
در ادامه در بررسی کلی از بحث ،نموداري در جهت فهم صحیح تر و درک بهتر از ترجمههاي موجود ارائه شده است.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،ترجمههاي معاصر ،روش شناسی ،یکسان سازي.

 .1مقدمه
 .1-1طرح مسئله
ترجمة قرآن که گفته می شود با ترجمه سوره فاتحة الکتاب تو سط سلمان فار سی آغاز گ شته ا ست ،در سه دههي
گذ شته به برکت شکل گیري نظام ا سالمی در ایران ،به واالترین جایگاه تاریخی خود ر سیده ا ست .ترجمة قرآن کریم
پس از انقالب اسالمی ،کارنامهي پر برگ و باري داشته و شاید بتوان گفت که بیشترین ترجمههاي قرآن به زبان فارسی
در همین دوره منت شر شده ا ست؛ که همین موجب گ شته برخی این دوره را نه ضت ترجمة قرآن کریم به زبان فار سی
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بدانند .ضــرورت ارائهي ترجمهاي دقیق و روان از قرآن در عصــر کنونی موجب گشــته اســت تا ترجمههاي بســیاري با
شــیوههاي گوناگون به رشــتهي تحریر در آید .بیشــتر این ترجمهها ،ترجمههاي مطابق با متن قرآن به شــمار میآیند که
توجه شایانی نیز به روان بودن و شیوایی نثر فارسی داشتهاند.
در این میان در کنار نشر ترجمههاي ارزشمند و گرانسنگ قرآن به زبان فارسی ،مقاالت متعددي نیز تاکنون در نقد و
معرفی این ترجمه ها منت شر شده ا ست که در این مقاالت صاحب نظران فراوانی درباره این ترجمهها قلم زدهاند و اظهار
نظرهاي عالمانه ،دقیق و گاه موشکافانهاي در مورد ترجمة قرآن و آسیبهاي آن داشتهاند که براي مترجمین بعدي بسیار
سودمند بوده و آنان را از لغزش هاي خرد و کالن نگاه داشته است .اما از جمله مباحثی که در این خصوص تاکنون بدان
توجه شایانی نشده است ،یکسان سازي در ترجمه مشابهات قرآن است .این مشابهات خود به گونههاي مختلفی تقسیم
می شوند که الزم ا ست در ترجمه قرآن کریم آنها را همانند و یک سان ترجمه کرد .ا صول یک سان سازي ترجمه عبارت
است از -1 :یکسان سازي در ترجمه اسمها -2 .یکسان سازي در ترجمه فعلها -3 .یکسان سازي در ترجمه حروف.
 -4یکسان سازي در ترجمه ترکیبها و عبارات مشابه -5 .یکسان سازي در ترجمه جملههاي مشابه -6 .یکسان سازي
در ترجمه آیات مشابه -7 .یکسان سازي در ترجمه ساختارهاي نحوي و صرفی مشابه.
با توجه به گ سترده بودن مبحث یک سان سازي و ان سجام ترجمه ،این مقاله ق صد دارد تا ا صل یک سان سازي را در
گستره اسمها ،فعلها و حروف مشترک و در ترجمههاي سه گانه تحت اللفظی ،وفادار و تفسیري مورد بررسی قرار دهد.
 .2-1پرسشهای پژوهش
 .1رویکرد اصــل یکســان ســازي بر بررســی ترجمههاي معاصــر قرآن به ه صــورت مورد کاوش و واکاوي قرار
میگیرد؟
 .2موارد یکسان سازي ترجمه در ترجمههاي معاصر شامل ه مولفهها و همبستگیهایی میشود؟
 .3بررســی و تطبیق شــبکههاي مختلف یکســان ســازي در ترجمههاي ســه گانه قرآن کریم ه مشــخصــهها و
دستاوردهایی را در پی دارد؟
پاسخ گویی به مجموعه این پرسشها ،ضرورت کاویدن و تطبیق اصل یکسان سازي در ترجمه معاصر از ترجمههاي
فارسی قرآن کریم را سبب شده است.
 .3-1فرضیههای پژوهش
گمانههاي اصلی پژوهش به قرار ذیل است:
 .1به نظر میر سد ترجمههاي تحت الفظی باید بی شترین میزان همخوانی را با نصّ قرآن دا شته و به ا صل یک سان
سازي در ترجمه پایبند بوده باشند.

 .2گمانه میرود در میان ترجمههاي وفادار ،ترجمه رضـایی اصـفهانی و ترجمه انصـاري اسـت که پایسـتگی اصــل
یکسان سازي در ترجمههاي رویههاي مشترک قرآنی را به منصه ظهور رساندهاند.
 .3در ظاهر نین ا ست که مترجمان در ترجمههاي تف سیري توجه و اهمیتی به این ا صل مهم ندا شته؛ به گونهاي که
برابرنهادهاي اسمها ،افعال و حروف مشابه را به شکلهاي گوناگون در زبان فارسی جایگزین نمودهاند.
 .4-1پیشینه پژوهش
براساس جستجوهایی که توسط نگارندگان انجام گرفته است ،موضوع مورد بحث ه به صورت کتاب و یا اینکه در
قالب مقاله مســتقل صــورت نفذیرفته اســت .از این رو پژوهش حاضــر ،رویکردي جدید و نگرشــی نوین در پردازش
ترجمههاي معاصــر فارســی از قرآن کریم به شــمار میآید .از طرفی بیان این مطلب ضــروري مینماید که در ارتباط با
کاوش ترجمههاي قرآن کریم نان که پیداست مقاالت متعددي تاکنون در نقد و معرفی آنها در مجالت ترجمان وحی،
بینات ،پژوهش هاي قرآنی ،مترجم ،مطالعات قرآنی و ...منتشــر گردیده اســت که در این مقاالت ،پژوهشــگران فراوانی
درباره ترجمههاي قرآنی ،دســت به قلم شــده و به معرفی ،نقد و بررســی آنها پرداختهاند .از دیگر ســو نقد و بررســی
ترجمههاي قرآن کریم ،و شــناســایی بهترین و ارزشــمندترین آنها و نیز ســبش شــناســی گونههاي مختلف و واکاوي
هم سازي و ناهم سانی متن مق صد با زبان مبدا میتواند گامی موثر و زمینهاي کار ساز جهت کارآمدي و پی شبرد کیفیت
ترجمه قرآن کریم با شد .گفتنی ا ست که شمارش مقاالت و کتابهایی که در زمینه نقد و برر سی و معرفی ترجمههاي
قرآن کریم به فارسی نگاشته شده است در این فرصت محدود و مجال اندک نمیگنجد را که تا به امروز بیش از صدها
اثر در قالب کتاب و مقاله انجام گرفته اســت و خود نیازمند نگارش تالیفی مســتقل به صــورت گزارشــی از موردکاوي
نوشتارها میباشد.
 .5-1ضرورت و اهمیت پژوهش
در خصوص ترجمه هاي قرآن کریم به زبان فارسی همواره این پرسش مطرح بوده است که بهترین ترجمه قرآن کدام
ا ست؛ ترجمهاي که بتواند به وظیفه خویش عمل نموده و در عین پایبندي به زبان قرآن کریم ،م ضامین آ سمانی آن را نیز
در قالب و ساختار زبان فار سی بازآفرینی نماید .با توجه به گ ستره و سیع در مولفههاي مورد بحث در ترجمههاي قرآن
کریم ،این نوشتار بر آن شد تا اصل یکسان سازي را در ترجمههاي سه گانه معاصر مورد بررسی و تطبیق قرار دهد؛ تا از
این رهیافت ،به نمونههاي دقیق و نکتههاي اساسی در گزینش برترین ترجمه از این منظر برسد.
 .2یکسان سازی ترجمه در ترجمههای تحت اللفظی
مترجم در این شــیوه از ترجمه بر آن اســت تا وا ههاي زبان مبدأ را بدون توجه به ســاختارهاي نحوي زبان مقصــد
ترجمه کند ،به گونهاي که در ذیل هر وا ه در زبان مبدأ برابرهاي فارســـی آن را قرار میدهد .نیومارک در بیان ترجمه

تحت اللفظی اظهار میدارد که« :در این نوع ترجمه ساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبیه ترین معادلهاي آنها در زبان
مق صد تغییر داده می شوند ،اما در این روش هم ،معنی قامو سی کلمات بدون توجه به متن ترجمه می شوند( ».نیومارک،
)57 :1382
بدین ســـان این گونه از ترجمه را باید ترجمه وا گانی و یا ترجمه وا ه به وا ه نامید؛ زیرا وا گان متن مبدأ در آن از
نظر لغوي ،و نه از نظر معنایی و محتوایی ،یش به یش به زبان مق صد منتقل می شوند؛ تا جایی که باید گفت محتوا و پیام
متن مبدأ فداي ترجمه وا ه به وا ه میگردد.
ترجمههاي تحت اللفظی که در عصر کنونی رایج هستند عبارتند از:
 -1ترجمه شــاه ولی اد دهلوي -2 .ترجمه ابو الحســن شــعرانی -3.ترجمه محمد کاظم معزي -4 .ترجمه محمود
اشرفی تبریزي -5 .ترجمه عباس مصباح زاده.
در این بخش ،ترجمههاي تحت اللفظی را از دیدگاه اصــول یکســان ســازي ترجمه در ترجمه اســمهاي مشــابه،
فعلهاي مشابه ،وحروف مشابه مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم:
 .1-2ترجمه اسمهای مشابه:
«عَزیز»:در لسان العرب ذیل کلمه (عزیز) آمده است« :العَزِیزُ :من صفات اد عزّ و جلّ و أَسمائه الحسنى قال الزجاج:
هو الممتنع فال یغلبه شــی ء ،و قال غیره :هو القوي الغالب کل شــی ء ،و قیل :هو الذي لیس کمثله شــی ء( .»...ابن منظور،
)374 :1414
﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْکُمُ الْبَیِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ( البقرة)209/
پس اگر به لغزیدید بعد ازآن که آمد بشما سخنان روشن پس بدانید که خداغالب داناست (دهلوي)
 ...پس بدانید که خدا غالب درستکردار است( .مصباح زاده)
پس بدانید که خدا است عزّتمند حکیم (معزي) ...
پس بدانید که خدا غالب درست کردار است( ...شعرانی)
 ...پس بدانید که خدا غالب درستکردار است (اشرفی)
﴿فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ ذُو انتِقامٍ( إبراهیم)47/
پس مفندار خدا را خالف کننده وعده خود را با رسوالن خود هر آئینه خدا غالب صاحب انتقام است (دهلوي)
 ...که خدا غالب صاحب انتقام است (مصباح زاده)
 ...همانا خدا عزّتمند است داراى انتقام است (معزي)
 ...که خدا غالب صاحب انتقام است (شعرانی)
 ...که خدا غالب صاحب انتقام است (اشرفی)

نانکه مالحظ می شـــود وا ه (عزیز) درآیات مذکور به یش لفظ و معنا آمده اســـت ،از این روي ترجمههاي تحت
اللفظی نیز این وا ه را در همه جاي قرآن به یش شــکل ترجمه کردهاند .براي نمونه آقاي معزي آن را در همه جاي قرآن
به (عزتمند) و سایر مترجمان محترم نیز این وا ه را در همه جاي قرآن به (غالب) ترجمه کردهاند .همچنین وا ه عزیز در
آیات زیر داراي اشتراک لفظی ومعنایی است ،که در این مجال مختصر تفصیل آن نمیگنجد ،لذا تنها به ذکر آدرس آیات
بســـنده میکنیم :البقرة ،220/البقرة ،228/البقرة ،240/البقرة ،260/آل عمران ،4/المائدة ،38/المائدة ،95/األنفال،10/
األنفال ،49/األنفال ،63/األنفال ،67/التوبة ،40/التوبة ،71/الحج ،40/الحج ،74/لقمان ،27/فاطر ،28/و الحدید.25/
بدیهی است ترجمههاي تحت اللفظی به طریقی کامل و واضح مقید به یکسان سازي ترجمه اسمهاي مشابه هستند،
اما در برخی موارد گاهی به این اصل توجهی ندارند ،نان که در آیات زیر مشهود است:
«وکیل»« :الوَکِیلُ فعیلٌ بمعنى المفعول .قال تعالى﴿ :وَ كفى بِاهللِ وَكِيالً( النســاء )81 /أي :اکتف به أن یتولّى أمرک ،و
َسْْْبُ َا اهللُ وَ نَِْاَ الَِكِي ُ( آل عمران﴿ ،)173 /وَ ما أَنتَ عليْهِاْ بَِكِي ٍ( األنعام ،)107/أي:
یَتوَکلَ لش ،و علی هذا﴿ :ح ْ
بمُوَکّلٍ علیهم و حافظ لهم( »...راغب اصفهانی)882 :1412 ،
﴿ذلِكُاُ اللَّهُ رَبُّكُاْ ال إِلهَ إِالَّ هَُِ خالِقُ كُ ِّ شَيْءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هَِ عَلى كُ ِّ شَيْءٍ وكي ٌ( األنعام)102/
آنســت خدا پروردگارتان نیســت خدائى مگر او که آفریدگار همه یز اســت پس بفرســتید او را و او بر همه یز
کارگذار است (اشرفی)
 ...و او بر همه یز کار گذار است (شعرانی)
 ...و او است بر همه یز نگهبان (معزي)
و او بر همه یز کارگذار است (مصباح زاده) ...
 ...و او بر هر یز کارسازست (دهلوي)
﴿وَ اللَّهُ عَلى كُ ِّ شَيْءٍ وَكي ٌ( هود... )12/
 ...خدا بر آنچه میگوئیم وکیل است (اشرفی)
 ...خدا بر همه یزى وکیل است (شعرانی)
خدا بر آنچه میگوئیم وکیل است (مصباح زاده) ...
خدا است بر آنچه گوئیم وکیل (معزي) …
خدا بر آنچه میگوئیم نگهبانست (دهلوي) و...
در ترجمههاي فوق مالحظه می شود که کلمه (وکیل) با عبارتهاي متفاوتی ترجمه شده ا ست ،در حالی که این وا ه
در بسیاري از آیات قرآن با لفظی و معنایی واحد آمده است .بنابراین در مورد این وا ه اصل یکسان سازي رعایت نشده
است.
«کم»:

﴿كَاْ أَهْلَكْ ا مِنْ قَبْلِهِاْ مِنْ قَرْنٍ فَ ادَوْا وَ التَ حينَ مَ اصٍ( ص)3/
بسا که هالک گردانیدیم از پیش ایشان از اهل روزگار گذشته پس ندا کردند و نبود آن هنگام هنگام گریز (شعرانی)
و بسا نابود ساختیم پیش از ایشان( ...معزي)
﴿وَ كَاْ أَهلَكْ ا قَبلَهُا مِنْ قَرْنٍ هُاْ أَشَدُّ مِ هُاْ بَطْشاً فَ َقَّبُِا فِي البِالدِ هَ ْ مِنْ مَحيصٍ( ق )36/
و بسیار هالک گردانیدیم پیش از ایشان از قرنى که آنها سختتر بودند از ایشان در قوّت پس راه انداختند در بلدها آیا
هیچ بود گریزگاهى( .شعرانی)
و بسا هالک کردیم پیش از ایشان( ...مصباح زاده)
ه بسا نابود کردیم پیش از ایشان( ...معزي)
و بسا هالک کردیم پیش از ایشان( ...اشرفی)
﴿وَ كَاْ أَهْلَكْ ا قَبْلَهُاْ مِنْ قَرْنٍ هُاْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْياً( مریم )74/
و بسیار هالک کردیم پیش از ایشان طبقه مردمان را که بهتر بودند باعتبار رخت خانه و از روى نمودارى (دهلوي)
و ه بسیار هالک گردانیدیم پیش از ایشان( ...مصباح زاده)
و ه بسیار هالک گردانیدیم پیش از ایشان( ...شعرانی)
و ه بسیار هالک گردانیدیم پیش از ایشان( ...اشرفی)
﴿وَ كَاْ أَهلَكْ ا مِنَ القُرُونِ مِنْ بََْدِ نُِحٍ وَ كَفى بِرَبِّكَ بِذُنُِبِ عِبادِهِ خَبيراً بَصيراً( اإلسراء)17/
و بسا کس را هالک کردیم از طبقات مردمان بعد نوح و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا (دهلوي)
و بسا هالک کردیم( ...معزي)
و بسیار هالک گردانیدیم( ...مصباح زاده)
همان گونه که مشاهده می شود کم در آیات مذکور خبریه و کنایه از کثرت و در محل مفعول به واقع شده است .این
کلمه با لفظ و معنایی واحد آمده ،اما در ترجمههاي دهلوي ،اشرفی ،و ...با الفاظی متفاوت معنا شده است.
نویسندگان ضمن بررسی آیات مزبور به مطالب مندرج در جدول زیر دست یافته است:

موارد مشابه در

یکسانسازی در

لفظ و معنا

ترجمه

اسمها

+

فعلها

_

حروف

_

توضیحات

با اینکه ترجمه هاي تحت اللفظی در بیشـــتر موارد اصـــل
یکسان سازي را درترجمه اسمهاي مشترک رعایت میکنند،
ولی در برخی موارد نیز این ترجمهها ،ا سمهاي م شترک را
به شکلهاي گوناگون ترجمه میکنند.
در بیشــتر موارد ترجمههاي تحت اللفظی ،اصــل یکســان
سازي در ترجمه فعلهاي مشترک را رعایت نمیکنند.
در بیشــتر موارد ترجمههاي تحت اللفظی ،اصــل یکســان
سازي در ترجمه حروف مشترک را رعایت نمیکنند.

 .2-2ترجمه افعال مشابه
« .1-2-2يَشْكُرُون» و یا«ال يَشْكُرُون» در ترجمة:
أ-

دهلوي :سفاس نمى کنند (البقرة ،)243/شکرگزارى مى کنند (األعراف ،)58/سفا سدارى نمیکنند (یونس،)60/

شکر نمىکنند (یوسف ،)38/شکر نمیگذارند (یس.)73/
ب -مصباح زاده :شکر نمیکنند (البقرة ،)243/شکرگزارى کنند (إبراهیم ،)37/سفاس نگزارند (غافر.)61/
ج -معزي :سفاس نمىگزارند (البقرة ،)243/شکرگزارند (األعراف ،)58/سفاس نگزارند (یونس.)60/
نکته قابل ذکر در مورد مثالهاي پیشین این است که فعل «یَ ْشکُرُون و یا ال یَ ْشکُرُون»در آیات یاد شده به یش لفظ و
معنا به کار رفته ا ست ،این در حالی ا ست که مترجمان محترم به این امر توجه نکرده و فعل مذکور را به ا شکال مختلف
ترجمه کردهاند که خود بیانگر توجه ناکافی آنها به یکسانسازي فعلهاي مشابه در ترجمه قرآن کریم است.

« .2-2-2يُ فِقِن» در ترجمههای معزی و شعرانی و اشرفی:
أ .معزي :ببخشـــند (البقرة ،)3 /انفاق کنند (البقرة ،)215/بخشـــند (البقرة ،)261/میبخشـــند (البقرة ،)265 /دهند.
(النساء.)38/
ب .شعرانی :انفاق می کنند (البقرة ،)3 /صرف می کنند (التوبة ،)91/نفقه می کنند (الشوري.)38 /
ج .انفاق می کنند (البقرة ،)3 /صرف می کنند (التوبة.)91/
ترجمههاي فوق گواه بر این ا ست که ترجمههاي تحت اللفظی ،الفاظی را که داراي معانی یک سان ه ستند ،با تعابیري
گوناگون ترجمه میکنند ،و این شیوه بر عدم توجه دقیق و تعهد کامل آنها در ترجمه افعال صحه میگذارد.

 .3-2ترجمه حروف مشابه
در ترجمههاي تحت اللفظی شای سته ا ست که مترجم حروفی که داراي ا شتراک لفظی و معنایی میبا شند را نیز به
صورت واحد ترجمه کند ،که این امر نقش ب سیار مهمی در ایجاد ان سجام در ترجمه خواهد دا شت .در این گفتار به ذکر
نمونهاي از ترجمه یکی ازحروف تنبیه (اال) اکتفا میکنیم:
 .1-3-2حرف تنبیه (أال)
﴿أَال إِنَّهُاْ هُاُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ ال يَشَُْرُونَ( البقرة )12/
آگاه باشید که آنها فساد کنندگانند و لکن نمیدانند (شعرانی)
همانا آنانند مفسدان و لیکن درنمىیابند (معزي)
آگاه باشید که آنها فساد کنندگانند و لکن نمىفهمند (مصباح زاده)
آگاه شو بتحقیق ایشانند تباه کاران و لیکن آگاه نمىشوند (دهلوي)
﴿وَ إِذا قي َ لَهُاْ آمِ ُِا كَما آمَنَ ال َّاسُ قالُِا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَهاءُ أَال إِنَّهُاْ هُاُ السفَهاءُ وَ لكِنْ ال يََْلَمُِنَ( البقرة)13/
و ون گفته شـــود مر ایشـــان را که بگروید هم نان که گرویدند مردمان گویند آیا بگرویم هم نان که گرویدند
بیخردان آگاه باشید که ایشانند بیخردان و لیکن نمی دانند (شعرانی)
همانا ایشانند بىخردان و لیکن نمىدانند (معزي) …
آگاه باشید که ایشانند خود بىخردان و لکن نمیدانند (مصباح زاده) …
آگاه شو بتحقیق ایشانند بیخردان و لیکن نمیدانند (دهلوي) …
ونیز ترجمه این حرف (اال) در آیات ذیل مانند شــواهد ذکر شــده آمده اســت ،که نمونههاي آن را یادآور میشــویم:
البقرة ،204/األنعام ،31/األنعام ،62/األعراف ،54/األعراف ،131/التوبة ،99/یونس ،55/یونس ،62/یونس ،66/هود،5/
هود ،8/هود ،18/هود ،60/هود ،68/هود ،95/الرعد ،28/النحل ،59/و...
(اال) در این آیات با لفظی مشــترک و معنایی واحد بیان شــده اس ـت ،که مترجمان ،آن را با لفظی مشــترک آوردهاند.
گر ه ترجمههاي تحت اللفظی سعی بر یک سان سازي در ترجمه حروف میکنند ،اما در برخی موارد ،ترجمهاي یک سان
ندارند .که نمونههاي زیر گواهی بر این ادعا خواهند بود:
 .3ترجمههای وفادار
همانطور که در بخشهاي پیشــین اشــاره شــد این گونه از ترجمه نیز ترجمه یی اســت مقید ،امّا نه فقط به متن مبدأ،
بلکه به ســاختارهاي زبانی زبان مقصــد نیز کامال مقید و وابســته اســت .در این نوع از ترجمه ،که میتوان آن را ترجمه
وفادار و یا ترجمه معادل نیز نامید ،مترجم میکو شد تا عالوه بر برابریابی وا گان زبان مبدأ در زبان مقصد ،این وا گان را

در قالب دستوري زبان مقصد بریزد .بدین سان که مترجم ینش و ترتیب وا گان متن قرآن را به هم زده و تالش میکند
تا محتوا و پیام و همچنین نکات ظریف و بالغی و ســـاختاري متن مبدأ را به ســـاختارهاي طبیعی و معیار زبان و متن
مقصد بیان کند.
باید گفت این نوع ترجمه – ترجمه وفادار و یا معادل – که حد فاصــل میان ترجمه تحت اللفظی و ترجمه آزاد
اســـت ،مطلوب ترین و دقیق ترین روش براي ترجمه قرآن به شـــمار میآید ،را که این نوع ترجمه در نهایت دقت و
شــیوایی صــورت میگیرد .پیتر نیومارک در مورد این نوع ترجمه میگوید" :هدف از ترجمه وفادار آن اســت که معناي
دقیق متن ا صلی در ار وب ساختارهاي د ستوري زبان مق صد باز آفریده شود .در این ترجمه وا ههاي فرهنگی تبدیل
میشــوند و نابهنجاري وا گانی و دســتوري (انحراف از معیارهاي زبان مقصــد) ترجمه را برطرف میکند .دراین روش
ترجمه سعی بر وفاداري کامل به اهداف و مفهوم متن نویسنده زبان مبدأ است( ".نیومارک)57 :1382 ،
بی شتر ترجمه هاي فار سی قرآن کریم که در ع صر حا ضر صورت گرفته ا ست بر این روش و ویژگیها مبتنی بوده
ا ست .ترجمههاي که در این بخش مورد برر سی قرار میدهیم عبارتند از :ترجمههاي ا ساتید محترم :عبد المحمد آیتی،
سید کاظم ارفع ،م سعودان صاري خو شابر ،ح سین ان صاریان ،ا صغر برزي ،سید ابراهیم بروجردي ،ابوالف ضل بهرام پور،
ابوالقاســم پاینده ،کاظم پورجوادي ،علی اصــغر حلبی ،محمد خواجوي ،محمدعلی رضــایی اصــفهانی وهمکاران ،زین
العابدین رهنما ،جالل الدین فارسـی ،محمد مهدي فوالدوند ،احمد کاویانفور ،سـید جالل الدین مجتبوي و ناصـر مکارم
شیرازي.
اکنون ترجمه هاي مذکور را از منظرگاه یکســان ســازي ترجمه اســم ،فعل ،و حرف مورد بررســی و شــناخت قرار
میدهیم:
 .1-3ترجمه اسمهای مشابه
«وکیل»« :فی أَ سماء اد تعالى الوَکِیلُ :هو المقیم الکفیل بأَرزاق العباد ،و حقیقته أَنه ی ستقلُّ بأَمر المَوْکول إِلیه( ».راغب
اصفهانی)882 :1412 :
«وکیل» در ترجمه:
« -1ارفع» :تکیه گاه (النســاء  ،)81/نگهبان (األنعام ،)102/کارگزار (اإلســراء ،)54 /محافظت (اإلســراء ،)65/مدافع
(األحزاب  ،)3/دفاع (األحزاب ،)48/وکیل (المزمل .)9/
« -2پاینده» :تکیه گاه (النســاء ،)81/وکیل (النســاء ،)109/عهده دار (األنعام ،)102/کارگزار (اإلســراء ،)54/کارســاز
(اإلسراء ،)65 /گواه (یوسف ،)66 /نگهبان (القصص.)28 /
« -3بروجردي» :یار و معین (النساء ،)81/نگهبان (الن ساء ،)132/حاکم و نگهبان (هود ،)12/کارساز (األحزاب،)48/
شاهد و گواه (القصص ،)28/نگهبان و حافظ (الزمر ،)62/وکیل و نگهبان (المزمل.)9/

« -4بهرامفور» :پ شتیبان (الن ساء ،)81/کار ساز (الن ساء ،)132/نگهبان و مدبّر (األنعام ،)102/نگهبان (األحزاب،)3/
حمایت (األحزاب ،)48/کارساز (المزمل )9/و...
همانطور که مالحظ می شود وا ه (وکیل) در بسیاري از آیات قرآن به یش لفظ و معنا به کار رفته است ،این در حالی
است که بیشتر مترجمان این وا ه را به شکلهاي مختلف ترجمه کردهاند که بیانگر این مطلب است که آنان توجه زیادي
به یکسان سازي مشابهات در روند ترجمه قرآن کریم نداشتهاند .قابل ذکر است که مترجم محترم رضایی و همکارانشان
(ترجمه د سته جمعی) ،توجه شایانی به ا صل یک سان سازي در ترجمه قرآن دا شتهاند ،براي نمونه آنان وا ه«وکیل»را در
همه جاي قرآن کریم به «کارساز»ترجمه کردهاند ،از جمله آیات النساء ،81/و النساء ،132/و األنعام ،102/و هود ،12/و
اإلسراء ،65/و األحزاب ،3/و األحزاب ،48/و الزمر ،62/و المزمل.9/
«عزیز»« :العَزِیزُ :من صفات اد عزّ و جلّ و أَ سمائه الح سنى قال الزجاج :هو الممتنع فال یغلبه شی ء ،و قال غیره :هو
القوي الغالب کل شیء ،و قیل :هو الذي لیس کمثله شیء( ».ابن منظور)374 :1414 ،
﴿فَإِنْ زَلَلْتُاْ مِنْ بََْدِ ما جاءَتْكُاُ الْبَيِّ اتُ فَاعْلَمُِا أَنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكياٌ( البقرة)209/
و اگر پس از آمدن دلیلهاى روشن براى شما ،لغزیدید پس بدانید که خدا ،شکست ناپذیرى فرزانه است( .رضایی)
پس اگر بعد از آنکه نشـــانه هاى روشـــن برایتان آمد ،از جاى ] لغزیدید ،بدانید که خداوند پیروزمند فرزانه اســـت.
(أنصاري)
«عزیز»در ترج مه فوالدو ند :توا نا (التو بة ،)71/نیروم ند (الفتح ،)19 /ارجم ند ( فاطر ،)28/شـــکســـت نا پذیر
(مجادلة.)21/
﴿ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَِِيٌّ عَزيزٌ( الحج)74/
خدا را به حقیقت معرفتش نشناختند

را] که خدا قطعاً نیرومندى شکستناپذیر است( .رضایی)

خداوند را نان که سزاوار اوست ،قدر نشناختند .بى گمان خداوند تواناى پیروزمند است( .أنصاري)
﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلي إِنَّ اللَّهَ قَِِيٌّ عَزيزٌ( المجادلة)21 /
خدا مقرّر داشته که قطعاً من و فرستادگانم پیروز مىشویم

را] که خدا نیرومندى شکستناپذیر است( .رضایی)

خداوند مقرّر داشــته اســت که به یقین من و رســوالنم پیروز مى شــویم .بى گمان خداوند تواناى پیروزمند اســت.
(أنصاري)
اسماء الهی در بسیاري از آیات قرآن با لفظ و معنایی مشترک آمده ،که در این خصوص آقایان رضایی و انصاري در
تمام آیات به شکلی یکسان ترجمه میکنند .استاد رضایی در تمامی آیات با عبارت (شکست ناپذیر) و استاد انصاري به
معناي (پیروزمند) ترجمه میکنند .و نیز ترجمه (عزیز) در دیگر آیات در ترجمههاي رضــایی و انصــاري به همان معناي
واحد ترجمه شده است ،که در این فرصت محدود به مواضع آن در قرآن کریم اشاره می شود :البقرة ،220/البقرة،228/
البقرة ،240/البقرة ،260/آل عمران ،4/ال ما ئدة ،38/ال ما ئدة ،95/األن فال ،10/األن فال ،49/األن فال ،63/األن فال،67/
التوبة ،40/التوبة ،71/الحج ،40/لقمان  ،27/فاطر ،28/و الحدید.25/

 .2-3ترجمه افعال مشابه
﴿مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ
«ارفع» :زندگانى دنیا جز بهره بردارى غرورآمیز نمى باشـــد( .آل عمران ،)185/زندگانى دنیا فریبى بیش نیســـت.
(الحدید.)20/
«بروجردي» :زندگانى دنیا جز متاعى فریبنده نخواهد بود( .آل عمران ،)185/زندگانى دنیا نیســـت جز بهره اندک و
فریب دهنده( .الحدید.)20/
«بهرام پور» :زندگى دنیا جز مایه فریب نیســـت( .آل عمران ، )185/و زندگانى دنیا جز کاالى فریب نیســـت.
(الحدید.)20/
« پای نده» :ز ندگى اینج هان بجز ما یه فر یب نیســـت( .آل عمران ،)185/ز ند گانى دن یا نیســـت مگر کاالى فر یب.
(الحدید.)20/
«حلبی» :و زندگانى دنیا جز بر خوردارى فریبنده ناپایدار یزى ] نیســت( .آل عمران ،)185/زندگانى دنیا جز کاالى
فریب نیست( .الحدید.)20/
«فوالدوند» :و زندگى دنیا جز مایه فریب نیســـت( .آل عمران ، )185/زندگانى دنیا جز کاالى فریبنده نیســـت.
(الحدید.)20/
« کاویانفور» :زندگى این دنیا یزى جز متاع غرور آمیز و فریبنده و بازیچه اى بیش نیســـت( .آل عمران، )185/
زندگانى این دنیا یزى جز متاع فریبنده و غرور آمیز نیست( .الحدید )20/و...
«انصاري» :و زندگانى دنیا جز مایه فریب نیست( .آل عمران )185/و (الحدید.)20/
«رضایی» :و زندگى پست (دنیا) جز کاالى فریبنده نیست( .آل عمران )185/و (الحدید.)20/
رو شن ا ست که عبارت ﴿مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ در دو آیه مذکور به لفظ و معناي واحد به کار رفته ا ست،
در حالی که بیشتر مترجم هاي قرآن کریم از جمله آقایان :ارفع و بروجردي و ...این عبارت را به دو شکل متفاوت ترجمه
کردهاند که ن شان میدهد آ نان توجه زیادي به ا صل یک سان سازي در ترجمه ندارند .شایان ذکر ا ست که تنها در ترجمه
آقایان ر ضایی و ان صاري ا ست که ا صل یک سان سازي و من سجم کردن ترجمه مورد توجه قرار گرفته ا ست .به همین
جهت مالحظ میشود که این دو مترجم عبارت مذکور را در هر دو آیه به یش شکل ترجمه کردهاند.
﴿ال یَشْکُرُونَ و یا یشکرون در ترجمههای:
«بهرام پور» :ســفاس نمى گزارند (البقرة ،)243/ســفاســگزار نیســتند (یونس ،)60/ناســفاســند (یوســف ،)38/شــکر
نمىگزارند (یس ،)73/سفاس نمىدارند (النمل.)73 /
«فوالدوند» :ســفاســگزارى نمى کنند (البقرة ،)243/ســفاس نمى دارند (النمل ،)73/ســفاس نمى گزارند (یس،)35/
شکرگزار نیستید (یس.)73/

«کاویانفور» :ســفاســگزار نیســتند (البقرة ،)243/شــکرگزار نیســتند (یوســف ،)38/شــکر نعمت تو بجاى آورند
(إبراهیم.)37/
افعال «یشکرون والیشکرون» در آیات متعددي بیان شده ،و ترجمههاي مذکور بیانگر این مطلب است که ترجمههاي
وفادار این افعال مشابه را با الفاظی متفاوت معنی کردهاند .شایان ذکر است که آقاي انصاري با اهتمام و توجه وافر به این
مسأله ،افعال مذکور را با عبارت یکسان (سفاس نمیگذارند) ترجمه میکند.
 .3-3ترجمه حروف مشابه
با اینکه یک سان سازي در ترجمه حروف م شابه موجب ان سجام بی شتر متن ترجمه با نص قرآن میگردد ،اما با این
وجود ترجمه هاي وفادار ،اهمیت و ارزش فروانی براي ترجمه حروف مشابه (لفظ و معنی واحد) قائل نیستند .موارد زیر
نمونههایی از عدم توجه ترجمههاي وفادار به یکسان سازي حروف مشابه قرآنی است:
 من بعضیه در ترجمههای آیتی وانصاریان و:...﴿وَ مِنَ ال َّاس مَن يُجادِلُ فىِ اللَّهِ بِغير عِلا وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتابٍ م ِيرٍ( الحجّ)8/
از مردم کسى است که( ...آیتی) .و از مردمان کسى است که( ...انصاریان) .و از مردم کسى هست که( ...برزي) .بعضى
از مردم( ...بروجردي) .و از میان مردم کســى اســت که( ...بهرام پور) .و گروهى از مردم( ...مکارم)  .گروهى از مردم...
(ارفع).
﴿وَ مِنَ ال َّاس مَن يََبُدُ اهللَ عَلىَ حَرْفٍٍ( ...الحجّ)11/
و از میان مردم کسى است که( ...آیتی) .و برخى از مردماند که( ...انصاریان) .و کسى از مردم هست که( ...برزي) .از
افراد مردم خدا( ...بروجردي) .و از مردم کسى است که( ...بهرام پور) .بعضى از مردم( ...مکارم) .بعضى از مردم( ...ارفع).
با بررسی ترجمههاي مذکور مشخص می شود که آقایان آیتی ،انصاریان ،و ...در ترجمه (من بعضیه) از تعابیر متفاوتی
استفاده کردهاند ،این درحالی است که این حرف با لفظ و معناي مشترک و واحدي در قرآن به کار رفته است.
ترجمه «بلی»:
﴿وَ إِذ قالَ إِبْراهياُ رَبّ أَرِني كيْفَ تحْي المَِْتى قالَ أَ وَ لاْ تؤمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطمَئِنَّ قَلبي قالَ فخذْ أَرْبََ َة مِنَ الطيْر
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثاَّ اجََْ ْ عَلى ك ِّ جَبَ ٍ مِ هُنَّ جُزْءاً ثاَّ ادْعُهُنَّ يَأتي َكَ سََْياً وَ اعْلاْ أَنَّ اهللَ عَزيزٌ حَكياٌ( البقرة)260/
ابراهیم گفت :اى پروردگار من ،به من بنماى که مردگان را گونه زنده مى ســازى .گفت :آیا هنوز ایمان نیاورده اى؟
گفت :بلى ،و لکن مى خواهم که دلم آرام یابد .گفت :هار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز ،و هر جزئى از آنها
را بر کوهى بنه .پس آنها را فراخوان .شتابان نزد تو مىآیند ،و بدان که خدا پیروزمند و حکیم است( .آیتی)
 ...گفتچرا و لکن براى اطمینان قلبم مىخواهم( ...ارفع)
 ...گفت :را ،ولى مشاهده این حقیقت را خواستم] تا قلبم آرامش یابد( ...انصاریان)
 ...ابراهیم گفت « :را ،ولى براى این که دلم آرامش یابد( ...».برزي)

 ...گفت را ولى میخواهم دلم آرام گیرد( ...بروجردي)
 ...گفت :را ،ولى از آن جهت که دلم مطمئن شود( ...بهرام پور)
 ...گفت :را ،ولى سؤال مىکنم] براى اینکه دلم آرام گیرد( ...حلبی)
 ...گفت :را .ولى مىخواهم] تا دلم آرام گیرد( ...انصاري)
«عرض کرد»:آرى ،و لیکن مىخواهم] که دلم آرامش یابد( ...رضایی) و…...
﴿وَ لِْ ترى إِذْ وُقِفِا عَلى رَبِّهِاْ قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالحَقِّ قالِا بَلى وَ رَبِّ ا قالَ فذوقِا الََذابَ بما ك تاْ تكفرُونَ( األنعام)30/
و اگر ببینى آن هنگام را که در برابر پروردگارشان ایستادهاند ،خدا مى گوید :آیا این به حق نبود؟ گویند :آرى ،سوگند
به پروردگارمان .گوید :به کیفر آنکه کافر بودهاید عذاب خدا را بچشید (آیتی)
 ...گویند :پروردگارا! آرى( ...ارفع)
مىگویند :سوگند به پروردگارمان حق است( ...انصاریان) …
...گویند« :آرى ،سوگند به پروردگارمان که حق است( ...برزي)
جواب دهند بلى( ...بروجردي) …
گویند :آرى( ...حلبی)...
 ...گویند :آرى( ...انصاري)
 ...مىگویند :را( ...رضایی) و....
نان که مشــهود اســت (بلی) در این دو آیه حرف جواب و داراي معنایی واحد اســت .اما ترجمههاي اســاتید آیتی،
ارفع ،و ...این کلمه را با الفاظیمختلف معنا کردهاند.
مطالب مندرج در جدول زیر د ستاورد دیگري از نوی سندگان ا ست که در خالل برر سی آیات پی شین به د ست آمده
است:
موارد مشابه

یکسان سازی در
ترجمه

توضیحات

بیشــتر مترجمان توجهی به این اصــل ندارند ،و تنها
اسمها

_

فعلها

_

ترجمه آقایان ر ضایی و ان صاري ا ست که یک سان
سازي در ترجمه اسمهاي مشابه را رعایت میکند.
بیشــتر مترجمان توجهی به این اصــل ندارند ،و تنها
ترجمه آقایان ر ضایی و ان صاري ا ست که یک سان
سازي در ترجمه فعلهاي مشابه را رعایت میکند.

عمده مترجمان توجهی به این اصـــل ندارند ،و تنها
حروف

_

ترجمه آقایان ر ضایی و ان صاري ا ست که یک سان
سازي در ترجمه حروف مشابه را رعایت میکند.

 .4ترجمههای تفسیری
ترجمه هاي که تاکنون مورد بررســـی قرار گرفته ،ه ترجمه هاي تحت اللفظی و ه ترجمه هاي معادل ،همگی در
شمار ترجمههاي متن محور بوده است ،ولی باید گفت به جز این ترجمهها ،ترجمههاي دیگري نیز از قرآن کریم صورت
گرفته ا ست که از جمله این ترجمهها ،میتوان به ترجمههاي تف سیري ا شاره نمود .ترجمه تف سیري که ما آن را در این
پژوهش آن را ترجمه آزاد نیز می نامیم ،نقطه مقابل ترجمه تحت اللفظی و یا به طور کلی ترجمه متن محور اســـت.
بسیاري از مترجمان قرآن کریم در عصر حاضر پیرو و طرفدار این شیوه از ترجمه – ترجمه تفسیري و یا آزاد – بودهاند،
از آن جهت که هدف اســاســی در این روش ترجمه تنها انتقال معنا ،محتوا و پیام متن مبدأ و نیز روان بودن و عامّه فهم
بودن متن مق صد میبا شد .نیومارک در تعریف نین ترجمهاي میگوید(( :در ترجمه آزاد مو ضوع جداي از حالت یا به
عبارتی محتوي بدون قالب متن اصــلی بازنویســی میشــود .معموال ترجمه آزاد باز گفتهاي اســت که طوالنی تر از متن
ا صلی ا ست و در ا صطالح به آن ترجمه "میان زبانی" گفته می شود و اغلب طوالنی و پر تکلف ا ست و ا صال ترجمه
نی ست( ) ).نیومارک ) 58 :1382 ،بدین سان آنچه در ترجمه تف سیري اهمیت نخ ستین دارد ،پیام و محتواي متن مبدأ و
پایبندي به ساختارهاي زبانی زبان مق صد ا ست .بدین گونه که نخ ست محتوا و معانی و یا پیام زبان مبدأ به طور دقیق از
زبان اول برهنه میشــود و در ذهن مترجم جاي میگیرد ،ســفس این محتوا و یا پیام با دقت به لباس زبان دوم آراســته
میشود و هر جمله زبان مبدأ در قالب یش جمله زبان مقصد بیان میگردد.
ترجمههاي تفسیري که در عصر حاضر انجام پذیرفته است عبارتند از:
ترجمه استاد مهدي الهی قمشه اي //تفسیر خسروي ازعلیرضا میرزا خسروانی //ترجمه سید علی نقی فیض االسالم//
ترجمه عبد المجید صادق نوبري //ترجمه محمود یا سري //ترجمه م شکینی //ترجمه طاهره صفار زاده //ترجمه محمد
صفوي (براساس المیزان).
 .1-4ترجمه اسمهای مشابه:
«وَکیلٌ» در ترجمه «:الهی» :نگهبان (األنعام ،)102 /حاکم و نگهبان (هود ،)12/وکیل و گواه (یوســـف ،)66/وکیل
(القصص.)28 /
«خ سروي» :وکیل بر حق و حافظ و نگهبان و متولى تمام امور و محیط بر تمام ا شیاء (األنعام ،)102/حافظ و نگهبان
و و کیل و مراقب (هود ،)12/وکیل و شاهد و مراقب (یو سف ،)66/شاهد (الق صص ،)28 /نگهبان و مدبّر همة ا شیاء
(الزمر.)62/

«فیض اال سالم» :متولّى و کار ساز و حافظ و نگهبان (األنعام )102/حافظ و نگهبان (هود ،)12/شاهد و گواه و حافظ
و نگهبان (یوسف ،)66/گواه (القصص ،)28 /وکیل و کارپرداز (الزمر.)62/
«مشـــکینی» :نگه بان و مدبّر و متولّى ن ظام هر یز (األن عام ،)102 /ناظر و نگه بان (هود ،)12/وک یل و ناظر
(یوسف ،)66/وکیل (القصص ،)28 /متکفل تدبیر همه یز (الزمر.)62/
«نوبري» :وکیل همه یز و متصرف در امور (األنعام ،)102 /وکیل (هود ،)12/مراقب و مطلع (یوسف ،)66/حافظ و
نگهدار (الزمر.)62/
«صفارزاده» :سرپرست و حامى (األنعام ،)102 /صاحب و سرپرست (هود  ،)12/شاهد (یوسف ،)66/گواه (القصص/
 ،)28سرپرست و صاحب (الزمر،)62/
«صفوي» :عهده دار (األنعام ،)102 /کارساز و تدبیر کننده (هود  ،)12/ناظر و نگهبان (یوسف ،)66 /شاهد (القصص/
 ،)28کارگزار و تدبیر کننده (الزمر،)62/
«یاسري» :نگهبان (األنعام ،)102/وکیل (القصص.)28/
مالحظه میشـــود که وا ه (وکیل) در بیشـــتر موارد به یش لفظ و معنا به کار رفته اســـت ،این در حالی اســـت که
ترجمههاي تف سیري این وا ه را به ا شکال مختلفی ترجمه کردهاند که ن شان میدهد این ترجمهها توجه زیادي به یک سان
سازي اسمهاي مشترک در ترجمه قرآن ندارند.
«عَزیزٌ»:
«خ سروي» :بر امر خود غالب ا ست (البقرة ،)209/عزیز ا ست یعنى مغلوب شدنى نی ست (البقرة ،)240/غالب بر هر
امرى (األنفال ،)10/عزیز است و غالب بر هر امرى است (األنفال.)49/
«فیض اإلســـالم» :غالب و توانا (البقرة ،)209/توانا (البقرة ،)220/قادر و توانا (آل عمران ،)3/غالب و یره (األنفال
.)67
«م شکینی» :مقتدر (البقرة ،)209/توانا (البقرة ،)240/مقتدر شک ست ناپذیر (البقرة ،)260/مقتدر غالب (المائدة،)38/
غالب مقتدر (األنفال ،)49/غالب شکستناپذیر (الحج. )74/
« یاســـري» :غا لب و قاهر (البقرة ،)209/غا لب (البقرة ،)220/قادر (البقرة ،)228/عزیز (البقرة ،)240/نیروم ند
(المائدة.)38/
با توجه بهآیات قرآن ،در موارد بسیاري -نه همه موارد -وا ه (عزیز) با لفظ و معناي یکسان آمده است ،اما مترجمان
مذکور بدون اهمیت به این مســأله ،اســماء مشــترک الهی را با تعابیر و الفاگ گوناگون ترجمه کردهاند که میتواند بیانگر
عدم توجه آنان به اصل یکسان سازي در ترجمه اسمهاي مشترک باشد.
 .2-4ترجمه افعال مشابه

«یَخْ َشوْن» در ترجمه« :خسروي»:بیمناک شدند (النساء ،)77/بیم و خشیت دارند (الرعد ،)21/ترسانند (األنبیاء،)49/
میترسند (الزمر.)23/
«صـــفارزاده» :میترســـند (الرعد ،)21/خدا ترس هســـتند (األنبیاء ،)49/باک ندارند (األحزاب ،)39 /میپرهیزند
(فاطر.)18/
«مشکینی» :می هراسند (الرعد ،)21/میترسند (األنبیاء.)49 /
«نوبري» :می ترسند (فاطر ،)18/خوف میکنند (الملش.)12/
«یَتَّقُون» در ترجمه« :خسروي» :تقوي اختیار کردند (األنعام ،)32/پروا و پرهیز داشتن (األنفال ،)56/خدا ترس هستند
(یونس ،)6/پرهیزکاراند (یونس ،)63/پرهیزکاري پیشــه کنند (یوســف ،)57/پرهیز میکنند (النمل  ،)53/تقوي و پرهیز
اختیار کردند (فصلت.)18/
« صفارزاده»:پرهیزگاران (األنعام ،)32/پرهیزگارى پی شه کنند (األنعام ،)51/اهل تقوي  -تقوا پی شه کنند (األنعام،)69/
پرهیزکارى مىکردند (فصلت.)18/
«صــفوي» :بترســند و بفرهیزند (طه ،)113/راه تقوي در پیش گیرند (الزمر ،)28/پروا کردن

(الشــعراء ،)11/تقوا

پیشه میکنند (فصلت.)18/
«فیض االســـالم» :پرهیز کاراند (یونس ،)6/پرهیز نموده و میترســـند (یونس ،)63/میپرهیزند

(یوســـف،)57/

ترسیدن (الشعراء ،)11/پرهیز میکنند (فصلت.)18/
«مشـــکینی» :پروا پیشـــه مى کن ند (األن عام ،)32/بفرهیزند (األن عام ،)51/تقوا مى ورزند (األعراف ،)156/پروا کن ند
(األعراف ،)164/تقوى پیشه داشتند (النمل ،)53/پرواپیشه بودند (فصلت.)18/
روشــن اســت که در آیههاي باال ،فعل ( یَتَّقُون) در بیشــتر موارد به لفظ و معناي واحد به کار رفته اســت ،درحالی که
ترجمه هاي تف سیري هر یش ،آن را به ا شکال گوناگونی ترجمه کرده ا ست که بیانگر این واقعیت میتواند با شد که این
ترجمهها تالش زیادي براي یکسان سازي مشابهات قرآنی نداشتهاند.
 .3-4ترجمه حروف:
﴿وَ ما خلَق ا السَّماواتِ وَ األَرْضَ وَ ما بَيْ هُما إِالَّ بِالحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَة آلتِيَة فاصفحِ الصفحَ الجَمي َ( الحجر)85/
 ...ساعت یعنى مرگ یا روز قیامت (که هر آن توقع و انتظار وقوع آن هست) ال محاله آمدنی است( ...خسروي)
 ...بىتردید قیامت آمدنى است( ...مشکینی)
در حقیقت روز قیامت یقینا واقع خواهد شد( ...نوبري) …
 ...و قیامت البته آینده است( ...یاسري)
﴿إِنَّ السَّاعَة آلتِيَة ال رَيْبَ فيها وَ لكِنَّ أَكثرَ ال َّاسِ ال يُؤمِ ُِنَ( غافر)59/
 ...حقّا که ساعت یعنى روز قیامت آمدنى است( ...خسروي)

 ...به یقین روز قیامت آمدنى است( ...مشکینی)
(یا محمد) البته قیامت آمدنى است( ...نوبري)
 ...البته قیامت آینده است( ...یاسري)
مالحظه می شود که ادوات تاکید (انّ) و (الالم) در این دو آیه ،با لفظی واحد و معنایی یک سان تکرار شده ا ست ،اما
ترجمههاي مذکور مبین این مطلب است که ترجمههاي تفسیري ،به طور کلی توجه کافی به اصل یکسان سازي ترجمه
حروف نداشتهاند .به همین دلیل مشاهده میگردد که مترجمان مذکور ادوات تاکید یاد شده را به اشکال مختلفی به زبان
فارسی برگردان نمودهاند.
﴿إِنّا أَنزَل اهُ فىِ ليْلَةِ القدْرِ( القدر)1/
بدرستیکه ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر( ...خسروي)
محقّقا ما قرآن را( ...فیض اإلسالم)
(یا محمد) در حقیقت ما ابتداى این قرآن را( ...نوبري)
البته ما فرستادیم قرآن را( ...یاسري)
همانا ما قرآن مجید را( ...صفارزاده)
به یقین ما این (قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم( ...مشکینی)
﴿إِنّا أَنزَل َا التِراةَ فيها هُدىً وَ نُِرٌ( ...المائدة)44/
ما توراة را فرستادیم که در آن هدى( ...خسروي)
ما تورات را نازل کردهایم که در آن هدایت و نور است( ....نوبري)
ما فرستادیم تورات را که( ...یاسري)
پس از آن در شأن و بزرگى توراة میفرماید :ما توراة را (بر بنى اسرائیل) فرستادیم( ...فیض اإلسالم)...
به یقین ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور بود( ...مشکینی)
ما تورات را که در آن هدایت و نور بود ،بر موسى] نازل فرمودیم( ...صفارزاده)
نظر به آیات مزبور که همراه با ادات تاکید (انّ) تکرار شــدهاند ،و از معانی واحد با الفاگ یکســان برخوردارند ،انتظار
می رود تا مترجمان یاد شده نیز این ادوات را به همان شکلی که در قرآن بیان شده ا ست ،یکد ست و به لفظ واحد به
زبان فارســی انتقال دهند ،اما با این وجود مالحظه میگردد که ترجمههاي خســروي ،و فیض االســالم ،و ...در آیه اول،
ادات تاکید مذکور را با الفاگ (به یقین ،به درســتی که ،و )...ترجمه میکنند واما بار دیگر در آیه دوم بدون در نظر گرفتن
ادات مذکور به ترجمه آیه می پردازند که این روش گواه بر عدم اهتمام کافی آنان بر اصول یکسان سازي دارد .همچنین
شایان ذکر است که تنها استاد مشکینی ،ترجمه هر دو آیه را با تاکید (به یقین) بیان میکند.
﴿إِنمَا المُؤمِ ُِنَ الذينَ إِذا ذكِرَ اهللُ وَجلَتْ قلِبُهُاْ وَ إِذا تلِيَتْ علَيْهِاْ آياتهُ زادَتهُاْ إيماناً وَ عَلى رَبِّهِاْ يَتَِكلِنَ( األنفال)2/

مؤمنان تنها ک سانى ه ستند که ون یاد خدا به میان آید دلهای شان مى تر سد ،و ون آیات او بر آنان خوانده شود بر
ایمانشان مىافزاید ،و همواره بر پروردگارشان توکّل مىکنند( .مشکینی)
مؤمنان حقیقى آنان هستند که ون ذکرى از خدا شود( ...الهی)
همانا ،مؤمنین اشخاصى هستند که ون نام خداوند تعالى نزد آنها ذکر شد( ...نوبري)
و أمّا مؤمنان فقط کسانى هستند( ...خسروي)
 ...جز این نیست که مؤمنین و گروندگان (بخدا و رسول) آنانند که( ...فیض اإلسالم)
البته مؤمن آنانند که اگر ذکر خدا شود( ...یاسري)
مومنان راستین فقط کسانی هستند که وقتی( ...صفوي)
با عنایت به آیات مذکور مشــخص میشــود که (انّما) ادات حصــر تاکیدي و با لفظ و معنایی واحد اســت ،اما در
ترجمههاي آقایان م شکینی ،الهی و ...این لفظ ،به ا شکال مختلف و بدون در نظر گرفتن معناي ح صري آن ترجمه شده
ا ست.در این میان تنها ،ترجمه فیض اال سالم ا ست که توجه کافی به ادات ح صر بودن این لفظ دا شته و آنرا به (جزاین
نیست) برگردان نموده است.
نتیجه
مقاله حاضر به پژوهشی در یکسان سازي ترجمه در ترجمههاي سه گانه تحت اللفظی ،وفادار و تفسیري اختصاص
دا شت ،در نهایت ،با توجه به برر سیهاي صورت گرفته در این سه نوع ترجمه در میان ترجمههاي معا صر قرآن کریم،
نتایج زیر به دست آمد:
 .1ترجمههاي تحت الفظی همان گونه که از اســم آن پیداســت ،باید باالترین میزان مطابقت را با نصّ قرآن داشــته و
اصــل یکســان ســازي را نیز در ترجمه رعایت نمایند ،ولی با این وجود مالحظه گشــت که این ترجمهها تنها در ترجمه
ا سمهاي م شترک به این م سأله توجه دا شتهاند به گونه اي که ترجمههاي افعال و حروف م شترک قرآنی را به ا شکال
متفاوتی ترجمه کردهاند که حاکی از عدم توجه همیشگی آنها به اصل یکسان سازي و انسجام در ترجمه قرآن میباشد.
 .2در میان ترجمههاي وفادار نیز تنها ترجمه رضــایی اصــفهانی و ترجمه انصــاري اســت که این یکســان ســازي در
ترجمههاي مشترکات قرآنی را رعایت کردهاند و دیگر ترجمهها توجهاي به این مسأله نداشتهاند.
 .3هیچ از هیج یش از مترجمان در ترجمههاي تفسیري توجهاي به این اصل ندارند ،به گونهاي که آنان اسمها ،افعال
و حروف مشابه را به شکلهاي گوناگون به زبان فارسی برگردان مینمایند.
 .4با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی یکسان سازي ترجمههاي معاصر قرآن کریم ،در فرجام سخن نموداري
سامان دهی شده است که بیانگر بررسی اجمالی از تطبیق و مقایسهي بین شیوههاي یکسان سازي در ترجمههاي سه گانه
قرآن میباشد:

بر اساس بررسی و نمونه برداري از موارد و مولفههاي یکسان سازي در ترجمههاي سه گانه قرآن کریم که در نمودار
فوق به نمایش در آمده است؛ نکات ذیل را میتوان جهت ارزیابی دقیق از گزارههاي یکسان سازي بیان داشت:
الف :با توجه به نمودار باال ،در ترجمههاي تحت اللفظی ،میزان دقت در ترجمه اســـمها  %80بوده که باالترین توجه
را به نمایش گذاشتهاند ،اما در ترجمه افعال و حروف مشابه ،تنها  %20با اصل یکسان سازي همخوانی دارند.
ب :همان گونه که از ارت میانی پیداست ترجمههاي وفادار ،ترجمه گزارههاي اسم ،فعل و حروف مشترک در نصّ
قرآنی را توجهی همانند و همســان با یکدیگر داشــتهاند ،نان که در ترجمه تمامی مولفههاي یکســان ســازي ،تنها %20
مورد توجه و اهمیت این مترجمان بوده است.
ج :در نهایت ترجمههاي تفسیري هستند که اصل یکسان سازي در آنها بسیار کم اهمیت جلوه کرده است؛ نان که
ترجمه اســـمها با کم ترین مورد یعنی  %2و ترجمه افعال و حروف مشـــترک با  %10در مرتبه بعدي گواه بر این مدعا
است.
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