
  
  
  

  هاي ترجمه قرآن به زبان انگلیسی کژتابی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد عبدالولی 
  ترجمه ابوالفضل حرّي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
کنـد؛ سـاختارهایی کـه بـه      قرآن پیام خود را با ساختارهاي ادبی متنوع بیان می

قـرآن سـجعی بـه غایـت     . شوند ي زبان عربی محسوب میل اعالثَطرزي گسترده م
بالغیـون مسـلمان اتفـاق نظـر دارنـد کـه       . زیبا دارد و ایقاعات آن گوشنواز اسـت 

خداونـد از  . شـکوه اسـت  ت قرآنی به غایـت عـالی مرتبـه و با   اصطالحات و عبارا
اعـراب بـه   اثري ادبی بسان قرآن بیاورنـد و   ،توانند اعراب خواسته است که اگر می

 

 

 

  :چکیده
دهد عمده هدف مترجم قرآن  هاي انگلیسی قرآن در حال حاضر نشان می بررسی ترجمه

. قرآن است  هاي سبکی و الگوي گفتمانی قرآن بدون توجه به ویژگی پیام برساختی انتقال
ظرافت . دارد بلیغ   قرآن در مقایسه با متون متعارف نثر، برساختی هنرمندانه و فصاحتی

  هاي انگلیسی قرآن خوب از کار در نیامده در بسیاري از ترجمه اسلوب قرآنی  واژگانی و 
هاي فراروي مترجمان قرآن را در سطوح  آن است تا چالش  جستار بر از این رو، این. است

کند با نگاهی به  نیز این مقاله سعی می. سبکی و بالغی برآفتاب کند/ واژگانی، ساختاري
  .دهد جلوه پویا دوچندان را قرآن ترجمه حوزه اي مناسب در شکل و محتوا، بازآفرینی ترجمه

  :ها کلید واژه
  هاي ترجمه چالش/ انگلیسی قرآنترجمه / ترجمه قرآن/ ترجمه
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خـود بودنـد، نتوانسـتند بـا قـرآن      رغم آنکه در سخنوري و بالغت سرآمد روزگار 
  .کنند  خواهی وردهمآ

هـا مثـل زبـان     اند و در بسـیاري زبـان   ها ترجمه کرده قرآن را به بسیاري از زبان
هـا بیشـتر تفسـیر و     این ترجمـه . خورد انگلیسی چندین ترجمه از قرآن به چشم می

هـا اسـتناد    دارد و در مباحث مـذهبی جـدي بـدان     کاربرد شخصیتأویلی است که 
زیرا هر متـرجم نیـاز دارد در    ،ساز ترجمه، کوششی است به غایت مسئله .شود نمی

هاي شخصی و  زبان به زبان دیگر، از دیدگاه  هاي معنایی یک برگرداندن سایه روشن
را   ریزناپذیر متن اصلیشناختی خود نیز طرفی بر بندد و این امر به طرزي گ  زیبایی

ترجمـه قـرآن از در    ست کـه پژوهشـگران مسـلمان بـا    ا رو دهد و از این تغییر می
براي نمونه، ابوحنیفه قرائت ترجمه سـوره فاتحـه را بـه زبـانی     . اند مخالفت درآمده

از آن زمان تا کنون اجمـاع    در نمازهاي یومیه تحریم کرد و  دیگر به جز زبان عربی
ه الزم است اعراب و غیر اعراب قرآن را در نمازهاي یومیه به زبـان  بر این است ک
   .اصلی بخوانند

اي کـه بـر تفسـیر و تبیـین      روال بر پذیرش ترجمۀ تفسیري بوده است؛ ترجمـه 
اي بـه   از آنجـا کـه هـیچ ترجمـه    . گفتمان قرآنی و اشاره به اهمیت آن استوار است

در چینش واژگـان    ، تغییر)49/، توري(نیست » بسنده«یا به تمامی » پذیرفته«تمامی 
از پژوهشگران مسـلمان از جملـه     و تغییر معنایی متعاقب آن در زبان مقصد، برخی

هـاي   زبـان ، را به این فکر انداخت که با ترجمه قـرآن بـه   163صفحه محمد شاکر 
از نقطه نظـر مشـروعیت ترجمـه      که  کند محمد شاکر بیان می. بیگانه مخالفت ورزد

گونه که در تغییرات چینش واژگان خود مـتن   به زبان بیگانه، تعادل معنا بدانقرآن 
  .شود مقدس مطرح است، حفظ نمی

از   اسـت کـه رنگـین کمـانی      ، گفتمان قرآنی چشم اندازي زبـانی به زعم رئوف
هاي نحوي، معنایی، بالغـی، آوایـی و فرهنگـی آن را احاطـه کـرده اسـت؛        ویژگی
ـ  هایی که از دیگر  ویژگی واسـطۀ ترکیـب همـین    ه انواع نثر عربی متمایز اسـت و ب
هاست که بافت زبانی منحصر به فرد قرآنی در برابر دیـدگان خواننـده قـرار     ویژگی
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آن حـاکم   گیرد؛ بافتی که هماهنگی میان سطوح نحـوي، معنـایی و عروضـی بـر     می
  .ین عناصر بهتر از این ممکن نیستمیان ا 1يردر حقیقت بینابارو. است

بـراي  . هـا بیگانـه اسـت    ها یا هنجارهاي زبانی در سایر زبـان  ة این ویژگیعمد
افعال یا اشخاص به کرات بهره برده تـا بـه آنچـه      در  نمونه، گفتمان قرآنی از تغییر

) heightened vividness(آن را صراحت پر رنگ شـده  ) 28صفحه : 1983(النگاکر 
/ واسـطه تغییـر در تعـادل اسـمیه    ه رنگ شده باین صراحت پر. نامد، دست یابد می

فعلیه، افعال، تغییر از سوم شخص به دوم شخص و سپس به اول شخص، تغییر از 
نمونـه زیـر   . آیـد  هاي استفهامی حاصل مـی  ه واسطه کاربرد پرسشجمع به فرد یا ب

  .دهد تغییر در شخص را نشان می
)لِّر ناتیبم اللَّه آیات کُملَیتْلُو عوالً یس   ـنَ الظُّلُمـاتم حاتاللُوا الصمع نُوا والَّذینَ آم خْرِجی

 إِلَى النُّورِ ودینَ فخال ا الْأَنْهارهتنْ تَحري متَج نَّاتج لْهخدحاً یلْ صالمعی و نْ بِاللَّهؤْمنْ یـ م ا یه
   )11/طالق()أَبداً قَد أَحسنَ اللَّه لَه رِزقاً

کند، تا کسانى را که ایمـان آورده و کارهـاى    یامبرى که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت مىپ«
ها به سوى روشنایى بیرون برد، و هر کس به خدا بگرود و کار شایسته  از تاریکی ،اند شایسته کرده

دانـه در آن  آورد، جاو آن جویبارهـا روان اسـت، درمـى   ]  درختان[هایى که از زیر  او را در باغ ،کند
  ».قطعاً خدا روزى را براى او خوش کرده است. مانند مى

God will show anyone who believes in Him (God) and acts honorably 
into gardens through which rivers flow, to live there forever, what a 
handsome provision God has granted him (Irving 1985:333) 

 ,He, God( »یدخلـه «و  )he acts( »یعمل«، )he believes( »یؤمن«هاي  ر واژهد

shows to the way(خالدین«هاي  در واژه  ، ضمیر سوم شخص مفرد و« )they live 

there forever(له«جمع و در ادامه در واژه   سوم شخص  ، ضمیر« )for him (ضمیر 
کـاري   شخصی و افعال سـاز،   ضمایر در  تغییر. سوم شخص مفرد به کار رفته است 

هدف نیز دستیابی . آید زبانی است که در گفتمان قرآنی امري متعارف به حساب می
عطـف    واسـطه ه ذهنی ب  شکوهمند و آمادگی  یعنی سبکی ؛به صراحتی مؤکد است

  .دهد که آیه ارائه می  خواننده به پیامی  توجه
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  ل لغوي و واجیمسائ
ایـن ویژگـی   . تـر باشـد   دیگر خاص  تواند از زبانی ان میبه لحاظ معنایی یک زب

بـراي نمونـه، زبـان     . آیـد  واسطه واژگان یا نظام واجی زبان حاصل مـی ه زبانی یا ب
مثل بمبـاران و سنگرسـازي از     در توصیف واژگان نظامی  انگلیسی به لحاظ معنایی

سنگرسـازي   حـال، زبـان عربـی میـان بمبـاران و      با ایـن . است  تر خاص زبان عربی
عکـس   بـر . ها را توضیح دهـد آنکه با کلمات بیشتري آن  شود، مگر تمایزي قائل نمی

از  ،بدون نقل بـه معنـا توضـیح داد   را ها توان آن نمیبیان واژگانی که   در  زبان عربی
هایی براي تمایز  در زبان عربی صیغه افعال چهارچوب. است  تر خاص زبان انگلیسی

  .شوند سوب میمیان ظرافت معنایی مح
  )3/آل عمران()ما بینَ یدیه و أَنْزَلَ التَّوراةَ و الْإِنْجیلَنَزَّلَ علَیک الْکتاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّ(

و بـه  [باشد، به حـق   پیش از خود مى]  هاى آسمانى از کتاب[این کتاب را در حالى که مؤید آنچه «
  .»ت و انجیل رانازل کرد، و تورابر تو ]  تدریج

It is He who sent down to you (step by step) in truth, the Book, 
confirming what went before it, and He sent down the Law (of Moses) 
and the Gospel (of Jesus) 

چـرا کـه بـه نـزول      ،کنـد  در این آیه مشکلی معناشناختی ایجاد مـی  »نزل«واژه 
عمـل  (صیغه فعل، مبـین تـداوم کـنش    . سال اشاره دارد 23طول  تدریجی قرآن در
  براي پی. است  به معناي نزول دفعی »انزل«بر خالف، فعل . است) نازل شدن قرآن
  :کنید  گفتمان قرآنی در سطح واژگانی به آیه زیر توجه  بردن به ظرافت

دره منازِلَ لتَعلَموا عدد السنینَ و الْحساب مـا  و قَ هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضیاء و الْقَمرَ نُوراً(
  )5/یونس()خَلَقَ اللَّه ذلک إِالَّ بِالْحقِّ یفَصلُ الْآیات لقَومٍ یعلَمونَ

کرد تا   هایى معین و براى آن منزل وشنایى بخشید و ماه را تابان کردکه خورشید را ر اوست کسى«
را براى ] ى خود[ها  نشانه. خدا اینها را جز به حقّ نیافریده است. ساب را بدانیدها و ح شماره سال
  ».کند دانند به روشنى بیان مى مى  گروهى که

It is He who made the sun to be shining glory and the moon to be a 
light (Ali, 983:484) 

اقـالم واژگـانی کـه     هاي معنایی به طرزي روشن بـه واسـطه   در این آیه ظرافت
آمـده   هستند  هاي ذاتی متمایز اما به لحاظ ویژگی ،ندا ظاهراً به چشم خواننده مشابه

  .ستا
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هـاي   به لحاظ ویژگی ، امارسند مترادف به نظر می» نور«و » ضیاء«گان گرچه واژ
) shining glory: (»تابـان  تأللـؤ «معادل . معنایی در این گزاره قرآنی از هم متمایزند

 چرا که معناي آن یعنـی تولیـد گرمـا، از ایـن     ،کند افاده معنا نمی »ضیاء«ي واژة برا
 از دیگـر . کـرد   نیاز است که آیه را تفسیري ترجمه از این رو. شود معادل افاده نمی

اتفـاق    برگردانده شده و شـاید از سـر   )light(به طرزي مناسب به » نوراً«سو، واژة  
مبـین  » ضـیاء «. کند قط تولید نور را به ذهن متبادر میبلکه ف ،است که نه تولید گرما

دهد که نـور   نشان می» نوراً«اما  ،خود را دارد این است که خورشید فقط نورافشانی
  .د استخورشی ماه بازتابی از نور

در » دون«براي نمونـه، واژه  . توان نقل به معنا کرد حتی نمی اي از واژگان را پاره
اسـت و    اند، همـراه شـده   که با خداي یکتا مقایسه شده  ینیآیه زیر با خدایان دروغ

 »بـه عـالوه  «و » در کنار« اند، جمان از این واژه ارائه دادهکه متر  ترین معادلی نزدیک
  :دهد را انتقال نمی» دون«البته این تعبیرات پیچیدگی معنایی واژه . است
)م تُممعوا الَّذینَ زعقُلِ ادونِ اللَّهنْ د  ضِ وی الْأَرال ف و ماواتی السةٍ فثْقالَ ذَرکُونَ ملمال ی

م منْهم ما لَه و رْكنْ شفیهِما م م22/سبأ()نْ ظَهیرٍما لَه(  
ها و نـه   اى نه در آسمان وزن ذره هم ،اید بخوانید پنداشته] معبود خود[کسانى را که جز خدا : بگو«

  ».و در آن دو شرکتى ندارند، و براى وى از میان آنان هیچ پشتیبانى نیست در زمین مالک نیستند
Say: Appeal to those whom you claim to instead of God (Irving, 1985: 
278) 

به این معنـا کـه هـیچ     ؛مبین مقام و شأن، عظمت و یکتاپرستی است» دون«واژ 
این وجوه معنـایی بهتـر اسـت     براي انتقال. چیزي مساوي یا برتر از خداوند نیست

  .هاي توضیحی بهره برگیرد مترجم از یادداشت
انـد کـه هـیچ     خاص عجـین شـده    هاي عاطفی اقالم قرآنی با سایه روشن  برخی

توان  عبارات قرآنی را فقط می  در ترجمه ندارند و این ادغام واژگانی  معادل واژگانی
تـوان بـه    ، دغدغه مترجم را مـی خنس  به دیگر .بیان کرد 2به واسطه تحلیل توصیفی

واژگان قرآنی و مفاهیم بنیادین واج . کاست  واسطه تجزیه معنایی واژگان اندکی فرو
نهاد بـه مترجمـان پیشـ    3بنـابراین ترجمـه تقریـري    ،ناپذیرنـد  شناختی قرآن تجزیـه 

  :شود، براي نمونه واژگان می
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شت دست دیگر دست بر پ  دستان خود روي خاك و کشیدن کف هر  زدن: تیمم
ایـن عمـل نـوعی    . صـورت   و سپس پاك کردن دست از خاك و کشـیدن آنهـا بـر   

  4.گیرد وضوست که در نبود آب مورد استفاده قرار می
خود واگذاشـته شـده تـا      کاري برداشته و به حال  حیوانی که زخمی هر: موقوذه

  .شود بمیرد و سپس بدون اعمال قوانین ذبح اسالمی تناول می
ه لبالب شدن و شکایت خـود را تنهـا   از غص. خموش  رفتن در غمی فرو: کظیم

  .نزد پروردگار بردن
 در زبـان مقصـد در    هـاي واژگـانی   ، زمانی که جایگزین)1965(به زعم کتفورد 

با عنایت به گفته کتفـورد  . شود تعادل به هیچ روي حاصل نمی ،دسترس قرار ندارد 
  .عبارات قرآنی ترجمه ناپذیرند ماند که این شکی باقی نمی ،درباره ترجمه

  
  قرآنی ظرایف ارجاعی واژگان

انتقال واژگان قرآنی از عربی به انگلیسی معنـاي   مترجمان قرآن تمایل دارند در 
را بیشتر بر اساس ارجاعی که به جهان   واژگان را محدود کرده و اصطالحات قرآنی

است کـه بـه فرآینـد      اي کلی ژهوا» فلق«براي نمونه، واژه . دارند انتقال دهند  واقعی
هاي انگلیسی قرآن به یک نوع خاص  کند و در عمده ترجمه شکافته شدن اشاره می

گرچه مفهوم شکاف در معادل انگلیسی  ،از شکاف یعنی طلوع یا سحر محدود شده
»day break« )و در اصطالح ) طلوع»the crack of dawn« م کلـی  مستتر شده، مفهو

بـه کـار   ) ها ها و میوه و الزماً دانه(شوند  ه شکافته میی کتمام اشیائبراي » فلق«واژه 
  .شود برده می

در این آیه فقط به یکی از ارجاعات . دارد مصداق » غاسق«همین فرآیند در واژه 
 ها و نیـز  اشاره شده است و آن عبارت است از قطرات، باران، طوفانواژه این  ذاتی

بیـان ایـن   . شـوند  که از آسمان به زمین نازل می  یائخورشید و ماه و تمام دیگر اشی 
گونـه کـه در    همـان (کنـد   اشـاره مـی  ) night(نکته که این واژه پویا فقط بـه شـب   

را  »fall«قدر نامناسب است که واژه   همان ،)هاي انگلیسی قرآن مشهور است ترجمه
خود   معناي کلی» استوي«نیز واژه . قرار دهیم »rain«یا  »night«در کنار کلماتی مثل 



 

 

370 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

 

چرا کـه   ،را ندارد و به طور ویژه به باال رفتن یا جلوس کردن بر تخت اشاره ندارد
 ،صـعود کـردن مـدنظر اسـت     کـه در واژة  رفتن را بـه طریقـی     مفهوم باال »استوي«

اسـتوي  (آیـی   این باهم. تر است مرتبه رساند و خداي یکتا از تاج و تخت، عالی نمی
  .دهد کامل از عظمت و اقتدار خداوند بر اشیاء را نشان میتصویري ) علی العرش

بسیاري . است» الصمد«اي دیگر از مشکالت ترجمه واژگان قرآنی، صفت  نمونه
اسـتفاده   almighty, etemalاز مترجمان در ترجمه این صفت از واژگـان توصـیفی   

مال مطلق است که به ک as-samadiya، مبین مفهوم »الصمد«عبارت قرآنی . کنند می
نسبت دادن فقط یـک  . کند قدرت، عظمت، خرد، دانش و عظمت خداوند اشاره می

واژه . محدود کردن معناي کلی ایـن واژه اسـت   ،)به جاودانگی خدا(معناي خاص 
مترجمان قرآن نگرانی خود را . ، مبین نیاز دیگران به خداست و نه بالعکس»الصمد«

کند  اذعان می) 1983(علی  براي نمونه، احمد. اند براي ترجمه این عبارت بیان کرده
نیز تصـدیق  ) 1980(یک واژة مشکل آفرین است و محمد اسد  »الصمد«که ترجمۀ 

اي از  فقط گوشه ،ارائه داده »الصمد«اش در برابر  کند که معادلی که او در ترجمه می
  .بار معنایی این واژه را انتقال داده است

 گردد می د واژگان دشوار و کهن بربه حجم زیا اي از مشکالت ترجمه قرآن پاره
واژگـانی بـه   این ظرافـت    دادن مشکلی که  براي نشان. که در بافت خود معنا دارند

کـه از ریشـه فعلـی     »یوسـوس «و یا  »وسوس«به واژگان  کند، مترجمان تحمیل می
ـ  پیکتال و عمده ترجمه. ، دقت کنیداند گرفته شده »وسوس« ن هاي انگلیسی قرآن ای

  .اند ترجمه کرده 'whish peneth' 'the whisper'واژگان را به ترتیب به 
 )4-5/ناس()صدورِ النَّاسِ  الَّذي یوسوِس فی*منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ(

   ».انس] چه از[چه از جنّ و  کند، هاى مردم وسوسه مى آن کس که در سینه«
عبـارت زیـر را   » وسـوس «یشـه کلمـه   براي ر »المحیط«فرهنگ لغت تک زبانه 

  :پیشنهاد داده است
1. of the devil-to talk evil words to someone  
2. of the self .2 )نفس(  to talk evil to onesel 
3. of a man-to talk repetitively in secret  
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نیز در این فرهنگ لغت با عبارات زیـر   »وسوس«و اسم مصدر  »الوسوس«اسم 
  :اند بیان شده

1. al-waswas-name of the devil  
2. waswasa  
3. whispering sounds of hunting dogs  
4. the clank of jewelry or light metal  
5. Every evil thought that comes to the heart  

 ،بـه لحـاظ تبارشـناختی    »وسـوس «آید، فعـل   می از تعریف باال بر  گونه که همان
که جرینـگ جرینـگ جـواهر آالت یـا فلـزات       است) نام آوا(اي تکرار شونده  ژهوا

  سـاختار ). مانند تیک تاك و کوکو در زبان انگلیسی(کند  سبک را به ذهن متبادر می
نویسی مستقیم صداي تکرار شونده مرجوعی مشـترك   ، حرف»وسوس«هجایی   دو
. بخشد گونه تکرار اصوات شکل واژه را تشدید معنایی می این. است) یعنی شیطان(

عبـارت   »وسوس«هاي دوزبانه براي واژة  هاي پیشنهادي براي بیشتر فرهنگ مترادف
  هـاي شـیطانی   بـر افکـار و اندیشـه    که دالّ است »to suggest «و » to promote«از 

رود شیطان در آنجا نفوذ  گرچه وسوس با شیطان و نفس درونی که گمان می. است
یا  گونه تحریک پنهانی و انجام گناه دارد، معناي فعل توسعاً هر  دارد ارتباط معنایی

  .شود کار شیطانی را مشمول می
سـه مؤلفـه    »to whisper«فعل انگلیسـی  ،»وسوس«تعریف عربی واژة  بر اساس

مهم، دانستن ایـن نکتـه   ). صدا+ منفی+ شیطان(ی مستتر در فعل عربی را ندارد اصل
شود و بار معنایی  است که فرآیند وسوسه در نظام زبان عربی به شیطان محدود می

یطان را توانند نقش شـ  می ،اند هاي دستوري انسان که فاعل حتی زمانی ،مثبت ندارد
پارس و اسم شیطان، جفت واژگانی مثل  »وسوس«واژة عربی  بنابراین. نیز ایفا کنند

معنـایی   »whisper«سو، فعل انگلیسی   از دیگر. دارند  باهم آیی ،گ یا میوي گربهس
رسد  ها صدایی گوش نواز به ذهن می خش برگ از تداعی آن با خشمثبت دارد که 

 ،است که نظریۀ ترجمۀ واژه به واژه کارایی چندان نـدارد   نیز گفتنی). 662/، لیمان(
و نـه   »وشـوش «در زبـان عربـی    »whisper«چرا که ترجمه واژه به واژه براي کلمه 

از جمعی اصوات نـرم   »whispering«وانگهی الزم به ذکر است که . است »وسوس«
ناسـازگار   »وسـوس «دهد که این کلمه را با نجـواي درونـی    با بسامد پایین خبر می



 

 

372 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

 

کنـد و امیـدوار    را اضافه می »sneaking«، اسم مصدر )1969(پیکتال . دهد جلوه می
کـه علـی    حـالی   در ،برد است که با این کار اندکی جنبه منفی فعل عربی را باال می

  .کند شه و بعد از فعل استفاده میدر داخل کرو »evil« از صفت) 1983(
دهـد چـرا پیکتـال و علـی بـه جـاي        دالیل زیادي در دست است که نشان می

دالیـل یکـی ایـن      تـرین ایـن   جمله مهـم   از. اند استفاده کرده »whisper«وسوس از 
دو واژه بسامد   هر. ندا به لحاظ آوایی مشابه »وسوس«و  »وشوش«حقیقت است که 

حـال در زبـان     با ایـن . اند دو ذاتاً تصویري  نیز هر. نجوایی باال دارند  ایین و طنینپ
توانـد تـا حـدودي     این ترجمه می. برند جاي یکدیگر به کار می  عربی این دو را به

چرا که ظاهراً هیچ معـادلی متنـاظر در واژگـان انگلیسـی بـراي آن       ،پذیرفتنی باشد
  .وجود ندارد

در عوض . نیستند  پذیر ان زبان عربی همیشه هم سخت ترجمهحال، واژگ با این
زبـان عربـی و نیـز      اولیه و ارجاعی  طلبد که مترجم از نظام معناي گاهی ترجمه می

براي نمونه زبان انگلیسی بـراي واژه وسـوس عربـی چنـدین     . خبر باشد انگلیسی با
حال  با این. اشاره کرد »tempt «و  »hiss«به افعال توان از آن میان می. جایگزین دارد

توانـد بـا عبـارت حـرف      چـرا کـه نمـی    ،دارد  هاي نحوي محدودیت »tempt«فعل 
تـر ایـن واژه    در مقیاسـی کوچـک  . ترکیـب شـود  ) در قلب مردم(اي مستقیم  اضافه

از این رو، ایـن  . رود کار نمیه را ندارد و به منزله نمادي براي شیطان ب /s/مصوت 
در درون  /s/از آنجا که مصـوت  . شناختی است دي و زیباییواژه فاقد معادل کارکر

ات خـاموش امـا بـه لحـاظ     در واقع نمادي از تحریک »وسوس« ،گیرد واژه قرار می
  .گونه شیطان استدرونی نجوا

اسـت کـه داراي مشخصـه معنـایی      »hiss«تر براي وسـوس واژه   عادل مناسبم
 »serpents, » «snakes«است، جداي آنکـه ایـن واژه بـا     /s// +تصویري/هاي  مؤلفه

کـاربرد  . کنند آیی پیدا می باهم کند نیز جازاً شیطان را تداعی میکه م) افعی(و ) مار(
یگر اینکه بخشی د. کند این فعل ارزش زیبایی شناختی متن انگلیسی را دوچندان می

پیکتـال   -هاي علی، شـاکر  مهدر ترج »همساً«با واژه  »whisper«فعل  لفهمؤ -از معنا
بـه طـرزي   سـوره طـه    108به لحاظ معنایی در آیـۀ   »همساً«واژه . هم عرض است
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) در سـه ترجمـه پـیش گفتـه    (اي آرام  خفیف، نجـوایی و زمزمـه    صدایی  نادقیق بر
  ؛است  برگردان شده

)ل واتت الْأَصخَشَع و لَه جوال ع یاعونَ الدتَّبِعی ذئمومیساًلرَّحمإِالَّ ه عمنِ فَال تَس( 

کنند، و صـداها   پیروى مى، در او نیست  را که هیچ انحرافى]  حق[، داعى ] همه مردم[در آن روز، «
  ».شنوى و جز صدایى آهسته نمىگردد،  رحمان خاشع مى]  خداى[در مقابل 

از گزینشی بودن را به کار نبرده که  »همساً«مؤلفه واژة  ـ  اي دو معنا هیچ ترجمه
  .دهد خبر می» همساً«انتخاب واژگان معادل براي کلمه 

 »همسـاً «توان دریافـت واژه   می »القاموس المحیط«تر به فرهنگ با نگاهی دقیق 
شـود و نیـز    رود که به زحمت شـنیده مـی   براي اشاره به صداي پاي شتر به کار می

 »مختـار السـیاهه  «نامـه   در فرهنـگ   این معناي ارجاعی. صداي نفس و نجواي آرام
ــده اســت ــگ   ،آم ــه در فرهن ــراي نمون ــا ب ــد«ام ــراي واژه » المری  soft,»همســاً«ب

murmuring, susurration whisper   بـه  » المریـد «در فرهنـگ  . را ارائـه داده اسـت
دیگر معناي ارجاعی و از جمله معنایی که در دو فرهنگ پـیش گفتـه آمـده اسـت     

شـاید بـراي ترجمـه زبـان      ،ه فرهنگی جدید اسـت ک »المرید«. اي نشده است اشاره
دلیل کـه ایـن فرهنـگ در ذکـر معـادل کلمـات         به این ،واالمد قرآن مناسب نباشد

کـه   زمـانی   بر این باورم که دو آیۀ پیش گفته به این دلیل که. کند گزینشی عمل می
داي آورند و فقط ص مردم صداي خود را در روز قیامت و در برابر خداوند پایین می

تواند معـادل واژه   نمی »whisper«شود، واژه  زدن آنان شنیده می  نفس  تنفس یا نفس
هـاي   ، بلکـه در فرهنـگ  هـاي جدیـد   این معانی نـه در فرهنـگ  . رار گیردق» همساً«

  .کالسیک آمده است
  

  سبکی در ترجمۀ قرآن/ مشکالت ساختاري
در گفتمـان  . دارد گفتمان قرآنی اقالم واژگانی و نحوي منحصر به فرد خـود را 

دو معنا محورنـد    هر ،قرآنی، هم چینش واژگان و هم گزینش اقالم واژگانی خاص
هـا مـرز مشـترك     اند و با سایر زبـان  هاي سبکی و نحوي، نیز زبان وابسته و ویژگی

  خاص  هاي معین در گفتمان قرآنی کارکرد ارتباطی سازي برخی سازه برجسته. ندارد
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سازي فرآیندي نحوي است که یک یا چنـد سـازه بـه دالیـل      برجسته .خود را دارد
بنابراین، نحو و سـبک در گفتمـان    .دهد سبکی کارآمد را به ابتداي جمله انتقال می

هـدفی   شود؛  گیرند تا هدف ارتباطی دلخواه حاصل قرآنی شانه به شانه هم قرار می
گفتمـان قرآنـی،   در . آید واسطه الگوهاي نحوي ساده و متعارف به دست نمیه که ب

آیـد سـبک، در    اند و به نظر مـی  هم وابسته  سبک و نحو به طرزي جدایی ناپذیر به
چـرا کـه    ،محورنـد  ها مانند ترجمۀ اسـد مـتن   برخی ترجمه .دارد  معنا آفرینی نقش

این نوع ترجمه در ساختارهایی نحوي بـه  . وفادار است أمترجم پیوسته به متن مبد
  :براي نمونه. اند در آن برجسته کرده ها را رود که سازه کار می

)هرفَقَد نْ نُطْفَۀٍ خَلَقَه19/عبس( )م(  
From a sperm- drop He has created him (Ali, 1983: 1963) 

امـا بـه واقـع     ،آن شده تا سـاختار قرآنـی را نشـان دهـد      در این آیه، مترجم بر
گرا و  اقباً ترجمه اسد، صورتمتع. کرده است هنجارهاي نحوي زبان انگلیسی را فدا 

هدف ترجمـه علـی فقـط لحـن مـتن      . متکی به الگوهاي کهن از کار در آمده است
تـوان بـا تنـوع     براي نمونـه، مـی  . قرآنی و شکوه و اقتدار سبک شناختی قرآن است

متن را انتقال داد تا بر مفهوم ویژة  ه واسطه برجسته سازي مقدور نیست،سبکی که ب
  صر برجسته شده عبارت حرف اضـافه عن ، در نمونۀ باال. کید شوداي خاص تأ گزاره

  .است» من نطفه«
. ساز و کار سبکی چینش واژگانی در گفتمان قرآنی اقتضایی معناشناختی اسـت 

بیان، چینش واژگان معنامحور بوده و قصـد آن اسـت کـه از بطـن نظـم و        به دیگر
اهداف ارتباطی قـرآن   شود، میي اقالم واژگانی ساز ترتیبی خاص که شامل برجسته

» من نطفه«  سازي عبارت حرف اضافه ی برجستهاز جمله پیامدهاي ذات. فراچنگ آید
 سیار پست آفریـده شـده و از ایـن رو   یادآوري این نکته است که انسان از چیزي ب

نباید در برابر فرامین الهی مغرور شده و دست به طغیان بزند و اگر فعـل برجسـته   
محمد . ارزش آفریده است حقیقت بود که خدا انسان را از آبی بی  این مبین ،شد می

هاي برجسته شـده در سـاختارهایی مثـل     از اهمیت سازه) 928، صفحه 1980(اسد 
. کنـد  در مثال پیش گفته غافل شده و چینش واژگانی متفاوتی اختیار می» من نطفه«
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ته شده قرآنـی در سلسـله   که عناصر برجس  اما مترجمان قرآن الزم است توجه کنند
در کـل، هنجارهـاي نحـوي زبـان مقصـد        .دارند خاص  کاربرد ارتباطی ،مراتب متن

  :آید رآنی از در موافقت بیرون نمیچندان با هنجارهاي گفتمان ق
   )67/طه() نَفْسه خیفَۀً موسى  فَأَوجس فی(

  ».خود بیمى احساس کرد  و موسى در«
حال آنکه در  ،)در انتهاي آیه آمده(وسی به پیش رفته در متن قرآن، فاعل یعنی م
که این اجمـاع نظـر    حالی  در ،)در آغاز به کار رفتنه(ترجمه انگلیسی برجسته شده 

ها دست یافت، امـا   هایی در بازنمایی معنایی زبان توان به شباهت وجود دارد که می
 ي زبـانی غیـر  هـا  هاي سبکی که غالباً شامل ویژگـی  خصوص ویژگی  این حرف در

  .مصداق ندارد شوند، جهان شمول می
  :سورة طه در زیر 14در هنگام بررسی ساختار آیه 

)إِلَّ  یإِنَّن ال إِله أَنَا اللَّهندبلَ  یا أَنَا فَاعمِ الصأَق کْرِوذياةَ ل(  
  ».دار و به یاد من نماز برپا منم، من، خدایى که جز من خدایى نیست، پس مرا پرستش کن«

Verily I am God; there is no God but I; therefore serve me (Arberry 
1980:340) 

 ،دارد کـه در بـر    یابیم که ساختار قرآن از نقطه نظر روسـاخت بـراي پیـامی    در می
ضمایري دارد که بـدون احسـاس نیـاز بارهـا تکـرار      . آید اندکی طوالنی به نظر می

حـال، بـه نظـر     با این. کنند اشاره می )اله(یک مرجع  ر واقع، همگی بهاند که د شده
  .آید که نتوان دلیلی معنایی براي این امر ارائه داد می

عـین حـال مـرتبط بـه چشـم       در این سبک قرآنی، دو حرف اضافۀ جدا اما در
و در ادامه، ) انا اهللا(اولین حرف اضافه دربارة خداي دانا و وجود اوست . خورد می

آمده که درباره آگاه بودن از یکتایی خداست و اینکه فقط اوسـت  حرف اضافۀ دوم 
پیش از فعل نیز کارکرد معنایی دارد » ف«کاربرد انسجامی . که سزاوار ستایش است

درنـگ   سـتش بـی  یعنی پر ؛شود و مبین کنشی سریع است که بدون درنگ انجام می
  :سورة طالق 7نیز در آیۀ . خداوند
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)ۀٍ معقْ ذُو سنْفینَفْساً إِلَّل اللَّه کَلِّفال ی اللَّه ا آتاهمقْ منْففَلْی قُهرِز هلَیع رنْ قُدم و هتعا مـا  نْ س
   )سیجعلُ اللَّه بعد عسرٍ یسراًا اهآتَ
به او  باید از آنچه خدا ،بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند، و هر که روزى او تنگ باشد«

خدا به زودى . کند آنچه به او داده است تکلیف نمى] به قدر[خدا هیچ کس را جز . داده خرج کند
  ».کند پس از دشوارى آسانى فراهم مى

After difficulty, God will soon grant relief (Ali, 1983:1565) 

انـد   هدر متن مقصد نیامد  در چینش قرآنی» یسرا«و » عسر«نماي  واژگان متناقض
  .و از این رو، ویژگی سبکی آن از دست رفته است

  

  شگردهاي بالغی
کـه متـرجم را بـا     خـوریم  هـایی بالغـی بـر مـی     گفتمان قرآنـی بـه ویژگـی     در

  :ند ازا ها عبارت این ویژگی. کند ارو میهایی روی محدودیت
  
  5آرایی واج. 1

وات تولید این اص .ت استحاصل وقوع اصوات مشابه در آغاز جمال آرایی واج
زیر با تکـرار   این آرایه در آیه. بخشند می آهنگ را شدتو کرده که ضرب   موسیقی
  :آرایی است نوعی واج) خیشومی( میمحرف 

)نْ ممم نْ أَظْلَمم واللَّه ساجِدم نَع ذْکَرَ فأَنْ یهما اس114/بقره()یه(   
  ».جد خدا نام وى برده شوداز آن کس که نگذارد در مساو کیست بیدادگرتر «

Who is more unjust than he who forbids from any of his houses of 
worship (Asad 1980:24) 

  
  استعاره. 2

. دهد هاي بالغی قرآن است که سخت تن به ترجمه می از جمله ویژگی استعاره
ال تَبسطْها کُـلَّ الْبسـط فَتَقْعـد ملُومـاً      و عنُقک  و ال تَجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلى(براي نمونه، 

حوراًم29/اسراء( )س(  
زده بر  شده و حسرت دستى منما تا مالمت گشاده]  هم[و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار «

  ».جاى مانى
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And let not your hand be tied to your neck (like a miser) nor stretch it 
forth to its utmost reach (like a spendthrift) so that you become blame-
worthy and deprived (like a poor) (17:29) 

به فهم عبـارات اسـتعاري کمـک کـرده و البتـه       ،داخل پرانتز آمده  که در  نکاتی
. را جلوة دو چندان داده است  عبارات توضیحی ترجمه هاللی و خان نیز این مسئله

جایگاهی میانه در زندگی براي خود «: یل از انتقال مفهوم پیام ناتوان استترجمه ذ
خود را مانند یک فرد ولخرج به رایگان از کف دهید و نه ماننـد   برگزینید، نه دارایی

هـاي   سـایر ترجمـه   ».داریـد   را در دسـتان خـود محکـم نگـه     یک فرد خسـیس آن 
  :انگلیسی

YUSUFALI: Make not thy hand tied (like a niggard's) to thy neck, 
nor stretch it forth to its utmost reach, so that thou become blameworthy 
and destitute.  
PICKTHAL: And let not thy hand be chained to thy neck nor open it 
with a complete opening, lest thou sit down rebuked, denuded.  
SHAKIR: And do not make your hand to be shackled to your neck nor 
stretch it forth to the utmost (limit) of its stretching forth, lest you should 
(afterwards) sit down blamed, stripped off. 

ماننـد فـرد   (نه اینکه دستان خود را به گردن خود بسته نگه دارید : یوسف علی
دارید تا حدي که سزاوار سـرزنش یـا     نگه را تا حد امکان باز اینکه آن  و نه) بخیل

  .تهی و پوچ شوید
را کـامالً بـاز    دستتان به گردنتان زنجیر شود و نـه آن   که  و اجازه ندهید: پیکتال

  .خواهید بود  کنید، در غیر اینصورت کامالً تهی و سزاوار سرزنش
کنیـد تـا    را دراز خـود زنجیـر کنیـد و نـه آن     دستان خود را به گردن  نه: شاکر

  .خواهید بود صورت سرزنش شده و تهی اش که در غیر این آخرین حد و اندازه
  .:را در آیه زیر در نظر بگیرید »فاذا«پیچیدگی معنایی کلمه 

  )39/فصلّت()زَّت و ربتو منْ آیاته أَنَّک تَرَى الْأَرض خاشعۀً فَإِذا أَنْزَلْنا علَیها الْماء اهتَ(
 ،ریـزیم  بینى و چون باران بر آن فرو هاى او این است که تو زمین را فسرده مى نشانه] دیگر[و از «

  » .به جنبش درآید و بردمد
Among his signs, you see how desolate the earth is; yet whenever we 
send water down upon it, it stirs and sprouts. (Irving, 1985:270) 
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 ،در زبان عربی »خاشعه«در زبان انگلیسی در برابر واژة  »desolate«کاربرد واژه 
در نگاه قرآن، زمین و . دهد معناي خشوع، تقوا و تقواي مستتر در واژه را انتقال نمی

کننـد و   که تقوا پیشـه مـی   اند، احساس دارند و براي کسانی آسمان موجودات زنده
  شوند، اما نه براي کافران؛ گین میاندوه دهند، ن اعمال نیک انجام میوي زمیر
  )29/دخان()ینَفَما بکَت علَیهِم السماء و الْأَرض و ما کانُوا منْظَرِ(

  ».زارى نکردند و مهلت نیافتندو آسمان و زمین بر آنان «
"And the heavens and the earth wept not for them, nor were they 
given a respite (44:29) 

  
  هاي قرآن کردن ترجمه  هاي کارآمدتر شیوه

خـاص    هاي قرآن به انگلیسی، مبدأ محورند و توجه و تبعیتی بسیاري از ترجمه
داراي   گفتمـان قرآنـی  . به قواعد نحوي متن مبدأ و استفاده از زبـان باسـتان دارنـد   

نا محور و مختص به قرآن اسـت  هاي خاص و منحصر به فردي است که مع ویژگی
در  خواننده دارنـد،   آلودي که برا از لحاظ ساختاري و تأثیرات رمزتوان آنها ر و نمی

  .سبکی معادل بازآفرینی کرد
اسـت، بـا    همـال  بیهاي بالغی  توان واژگان قرآنی را که در ساختار و جلوه می

ژگـان عربـی را   که معنـاي گونـاگون وا   هاي لغت دوزبانۀ در دسترس کمک فرهنگ
ر آنها هایی را که این واژگان د دهند و حدود و وسعت متن نشان داده و توضیح می

نبود ایـن  . به طرزي مناسب به زبان انگلیسی ترجمه کرد کنند، دهند، بیان می رخ می
کنـون هـیچ    تـا . جمله موانع پیش روي مترجمان قرآن اسـت   هاي جامع، از فرهنگ

در اختیار مترجمان قرار نگرفتـه کـه واژگـان      ان عربیفرهنگ جامع و مانعی در زب
با عنایت . هاي جزئی توصیف کنند بندي هاي معنایی و دسته بر اساس حوزه زبان را

هـاي   برخـی فرهنـگ   ،کنـد  اسـت کـه معنـاي واژگـان را تبیـین مـی      بافت  ینکهبه ا
د محور ابزار دست مترجمان خواهـد بـود تـا اطالعـاتی دقیـق دربـارة کـاربر        بافت

  . مشتقات و تبارشناختی واژگان در اختیار مترجمان قرار دهد
ف کالسیک و جدید واژگـان تمـایز   لغت مطلوب معموالً میان تعری هاي  فرهنگ

ایـن   .کننـد  هـاي مـدرن تکیـه مـی     به فرهنگ مترجمان معاصر عمدتاً. شوند ل میقائ
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. ن هماهنگی ندارندچندا آمده،» المرید«ها غالباً با زبان اصلی که در فرهنگ  فرهنگ
خصوص به فرهنگی دو زبانه با اشاره به کارآیی کالسیک واژگان نیاز است   در این

شکی نیست کـه اسـتفاده   . حساب آید حال، فرهنگ عبارات قرآنی نیز به  که در عین
  ي معیار در فرهنگ نویسی زبان عربـی داز مطالب متنی قرآن براي ارجاعات، رویدا

توانـد در   شـود کـه مـی    آن منبع غنـی واژگـان محسـوب مـی    امروزه قر  حتی. است
ـ   این فرهنـگ . هاي تألیفی و یک زبانه از آن استفاده کنند فرهنگ طـور قطـع،   ه هـا ب

یا روشن کردن عبارات  را در تمایز میان واژگان مبهم و مشکل چند معنایی واژگان
  :سازد، عباراتی مانند نایی از جمله عبارات اصطالحی برطرف میک

let not your hand be tied to your neck ( like a miser) nor stretch it 
forth to its utmost reach (like a spendthrift) so that you become blame-
worthy and deprived (poor) 

اي  واسطۀ اضافه کردن مطـالبی حاشـیه  ه توان ب  این عبارات استعاري را فقط می
توان این پیشنهاد را مطـرح   آمدتر کردن حوزة ترجمۀ قرآن میبراي کار. توضیح داد

آوري و  هاي گونـاگون جمـع   کرد که عبارات استعاري قرآن را از تفسیرها و ترجمه
آنها را به انگلیسی یا سایر  ، و سپسآنها را جملگی در قالب فرهنگی مستند تدوین

گلیسی با این عبارات که فرض بر این است که مترجمان ان ها ترجمه کرد؛ چرا زبان
  .استعاري آشنایی ندارند

  
  :ها نوشت پی

1.  interfertilization 
2. componential analysis 
3. periphrastic translation 

 . م. است آمده تسنن اهل دینی احکام در تیمم براي تعریف این .4
5. alliteration 

 

  
  

  



 

 

380 

   
هم

زد
شان

ال 
س

/ 
اره

شم
 

63-
62/ 

ییز
و پا

ان 
بست

تا
 

13
89

 

 

References 
1. Adab, B.j (1996) Annotated Texts for Translation: English: English-

French, Clevedon: Multicultural Matters. 
2. Abde-Raof, H. 
3. Ali, A.Y (1983). The Holy Qu'an: Text, Translation and Commentary. 

Maryland. Amana Corp.  
4. Arberry, A.J (1980) The Koran Interpreted. Oxford: Oxford University 

Press 
5. Ar-Razi, M. (1985) Mukhtar us-Sihah, Lbanon. 
6. Asad, M. (1980) The Message of the Qur'an. Gibraltar: Dar Al-Andalus 
7. B'albaki, R. (1997) Al-mawrid Arabic-English Dictionary  
8. Beekman,J. and Callow.J.(1974) Translating the word of GoD 

.Zondervant: Grand Rapids, Michigan. 
9. Catford,J.C (1965). An Essay in Applied Linguistics ,Theory of 

Translation. London: Oxford University Press. 
10. Guillaume, A. (1990) Islam. London: Penguin Books 
11. Hilali, al-M.T. and Kan, M.M (1983) Translation of the meaning of 

the Noble Qur'an in The English Language, Madina, Saudi Arabia: 
King Fahd Complex. 

12. Irving, T.B. (1985) The Qur'an: The First American Translation. 
Brattleboro: Amana Books 

13. Kathir, Ibn (1993) Tafsir al-qur'an and al-Athim Vo.4. Beirut: 
Mu'assassat Al-kuttub al thaqafiyyah 

14. Leaman, O (2006). The Qur'an, 662. 
15. Longacre, R.E. (1983) The Grammar of Discourse. London: Plenum 

Press. 
16. Pickthall, M. (1969) The meanings of the Glorious Qur'an; An 

Explanatory Translation: London: George Allen and Unwin 
17. Raof, A (2001) Qur'an Translation (Culture & Civilization in the 

Middle East) 
18. Skakir. M (1962) On the translation of the Koran into foreign 

languages. Muslim world 16,161-165.  
  


