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  چكيده

هاي ادبي دارند، مسئلة سبك اهميـت بسـياري   در ترجمة متون ادبي يا متوني كه ويژگي    
اساساً ترجمة متـون ادبـي را ترجمـة سـبك      دانند كهبرخي اين اهميت را تاحدي مي. دارد
يكي از موضوعات مرتبط با سبك، يكدستي سبك است؛ موضوعي كـه كمتـر در   . دانندمي

در اين مقاله، نويسندگان نخست ميان سبك مـتن  . مباحث ترجمه به آن پرداخته شده است
شـمارند و  هاي سبك را بـر مـي  شوند و مؤلفهشده تمايز قائل مياصلي و سبك متن ترجمه

كنند و در پايان، بـه بررسـي ترجمـة غالمعلـي     سپس، مفهوم يكدستي سبك را تعريف مي
پردازند و براساس اصولي كه مترجم راهنماي كارش قرار داده است، حدادعادل از قرآن مي

دهد مترجم در مواردي چند اصول خود را نتيجة تحقيق نشان مي. كنندترجمه را تحليل مي
  . است و درنتيجه، ترجمة او فاقد يكدستي سبك استزيرپا گذاشته 

   .سبك، يكدستي سبك، ترجمة قرآن، روش ارتباطي :هاهكليدواژ

  مقدمه. 1

ياري سـبك اهميـت بسـ    ، مسـئلة هاي ادبي دارندمتون ادبي يا متوني كه ويژگي در ترجمة  
حـد بـازآفريني   ا تاترجمـة متـون ادبـي ر    دانند كه اساساًمي حدي برخي اين اهميت را تا. دارد

 ايـن شـيوة  . شيوة بيان است سبك. ببينيم سبك چيست ،نخست. كاهندسبك متن اصلي فرومي
     اي ازمجموعههر نويسنده . شودبيان با انتخاب كلمات، لحن و ساختارهاي نحوي مشخص مي

 كنـد و انتخـاب او سـبك او را   انتخـاب مـي   ،اختيـار دارد هاي زباني محدودي را كه درصورت
  . سازد مي
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و سـبك   ليفيت ميان سبك نويسنده يا سـبك مـتن تـأ   شده الزم اسدر بررسي متون ترجمه
هـاي  اي از انتخابليفي مجموعهسبك متن تأ. شده تمايز قائل شويممترجم يا سبك متن ترجمه

به واژگـان  ها اين انتخاب از افراد،خالف تصور برخي بر. اندزباني است كه در متن عينيت يافته
نظـر لـيچ و شـورت    زا. گيرنـد برمـي ابزارهاي زباني ديگري را نيـز در   بلكه ؛شوندمحدود نمي

  : ند ازابرخي از اين ابزارهاي زباني عبارت، )1981(
ريـتم مـتن را    ،تقطيـع  شـيوة . گـذاري تر و شيوة نقطهتقطيع متن به اجزاي كوچك شيوة. 1

و  بندها، تكيه و غيره سـر   2وابستگيو  1پايگياجزا، هم كند و با مسائلي ازقبيل اندازةتعيين مي
  كار دارد؛

نظر ليچ و شورت، اين برجستگي بـه  از. ؛ يعني تأكيد بر يكي از اجزاي جمله 3برجستگي. 2
، سـاختارهاي تاكيـدي،   جمله اصل نحوي همپايگي و وابسـتگي شود؛ ازطرق مختلف ايجاد مي

 تكيه و غيره؛

   ؛نظم و توالي اجزاي جمله. 3
 .گرددجمله و متن برمي هاي ربط ميان عناصر سازندةبه شيوه: 4نسجام كالميا. 4

ـ    ؛ديگر، در سطح خردتر متنازطرف بـه گفتـة   كـه   طـوري هيعني سطح انتخـاب كلمـات، ب
 و رابطـة   5همنشيني رابطة: ابطه ميان كلمات وجود دارد، دو نوع ر)1966(فرديناند دو سوسور 

خـاب در  انت. جمله در سطح افقـي  اي است بين عناصر سازندةهمنشيني رابطه رابطة. 6جانشيني
          را دارند و نتيجـه، ميان عناصري است كه قابليت تركيب با يكديگر اين سطح مستلزم انتخاب از

جملـه در سـطح    اي است بـين عناصـر سـازندة   رابطة جانشيني رابطه. قبول استاي قابلجمله
ميان عناصري است كه معنايي معادل يكـديگر  انتخاب از خاب در اين سطح مستلزمانت. عمودي

                                                 
١. coordination  
٢. subordination  
٣. salience  
٤. cohesion  
٥. syntagmatic 
٦. paradigmatic 
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تـوان نشـان   زمر مـي  ان اين دو رابطه را در چهار ترجمة مختلف آية اول سورةتفاوت مي. دارند
  : داد

  . جانب خداوند پيروزمند حكيم استفروفرستادن اين كتاب از: ترجمة اول
  . تاين كتاب را خداوند عزيز حكيم نازل كرده اس: دوم ترجمة
  . خداوند مقتدر دانا اين كتاب را وحي كرده است: سوم ترجمة

  . سوي پروردگار توانا و داناستارسال اين كتاب از: ترجمة چهارم
  : دارد همنشيني وجود هاي فرضي ذكرشده در باال، ميان دستة كلمات زير رابطةدر ترجمه   

  .است+ حكيم +پيروزمند + خداوند + جانب از+ كتاب + اين + فروفرستادن 
  .نازل كرده است+ حكيم + عزيز + آفريدگار + را + كتاب + اين 

  .وحي كرده است+ را + كتاب + اين + دانا + مقتدر + خداوند 
  . داناست+ و + توانا + پروردگار + سوي از+ كتاب +  اين+ ارسال 

  : دارد جانشيني وجود ميان دستة كلمات زير رابطة   
  دن، وحي كردن، و ارسال فروفرستادن، نازل كر

  عزيز، پيروزمند، توانا و مقتدر
  جانب ازسوي، از

  خداوند، پروردگار، آفريدگار 
هاي زباني اطالق اي از ويژگيكارگيري مجموعههب شيوة، سبك متن تأليفي بهترتيباينهب   
. يابنـد انتقال نمي شدهبه متن ترجمه ها لزوماًاين ويژگي همة. اندشود كه در متن عينيت يافتهمي

  : دليل اين امر از سه حالت خارج نيست
  ؛ها در زبان مقصدناتواني مترجم در درك و بازآفريني آن ويژگي. 1

  كند؛ها را غيرممكن ميو مقصد كه بازآفريني اين ويژگي تفاوت ميان دو زبان مبدأ. 2

مـتن   ر هـدفي كـه از ترجمـة   ببنا هاي متن مبدأمترجم به بازآفريني ويژگي نداشتنتمايل. 3
  . دارد
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  بحث و بررسي . 2 

  تعريف سبك. 1. 2  

؛ امـا  و اما يكدستي سبك چيست؟ يكدستي سبك مفهومي است كـه درك آن سـاده اسـت   
دهـد؛  هركس سبك او را نشان مي گويند نوشتةمي. بحث دربارة مصداق آن هميشه ساده نيست

-آيـا مـي   ،و دانش زباني خود متني را بنويسد تجربه اما اگر كسي با توجه به درك، حساسيت،

د؟ سـبكي يكدسـت دار   لزوماًاست، توان گفت با توجه به اينكه متن توسط آن فرد نوشته شده 
ن هـم  شـده از ايـ  سنجند؟ قضاوت دربارة سبك متن ترجمـه يكدستي سبك را با چه مالكي مي

با مالك سبك متن اصلي يـا   :شده را با چه مالكي بايد سنجيدترجمه سبك متن. دشوارتر است
  با مالك سبك مترجم؟ 

هـاي متـرجم   توان يكدست ناميد كه در آن انتخـاب سبكي را مي ،براساس آنچه گفته شد   
، نظر فردي كـه اهـل زبـان اسـت    قواعد و هنجارهاي نوشته و نانوشتة زبان مقصد ازبا توجه به 

خـالف   رجم در دو سطح يادشده در بـاال، هاي متانتخاب ،ديگرعبارتبه. نظر برسدهقبول بقابل
قضاوت داور است  ،مالك ما براي يكدستي سبك ،پس ، نباشد؛انتظار فردي كه اهل زبان است

جمله چـه روابطـي    داند كه ميان عناصر سازندةو داور كسي است كه به زبان تسلط دارد و مي
    .تواند برقرار باشدنمي  تواند برقرار باشد و چه روابطيمي

آيا  ،ديگرعبارتتواند به چنين يكدستي برسد؟ بهمترجم ميآيا ال اين است كه اكنون سؤ   
ار داشت؟ آيا رسيدن به چنين يكدستي مستلزم آن را انتظتوان از متن ترجمه چنين يكدستي مي

م دست به آفرينش سبكي مستقل بزند؛ يعني روابط ميان عناصر سـازندة جملـه   نيست كه مترج
      قبـول و  اي قابـل ، بلكـه برمبنـاي رابطـه   اصـلي  ساس رابطة ميان عناصر سـازندة جملـة  را نه برا

متون ادبـي و متـوني    هستند كه در ترجمة انتظار در زبان مقصد انتخاب كند؟ برخي معتقدمورد
گيرد و متن ترجمه را كار هبرا مترجم بايد سبكي يكدست  اهميت ادبي دارند، ازجمله قرآن، كه
ـ  .كنـد ليف ميبنويسد كه انگار متني مستقل را تأچنان آن ارگيري روش ارتبـاطي يـا روش   كـ هب

انجامد؛ متني مستقل كه يكدستي آن بـا معيارهـاي زبـان    زدا در ترجمه به چنين متني ميغرابت
ـ هست معتقدپردازان برخي از نظريهعكس، بر. شودمقصد سنجيده مي ناچـار  هند كه متن ترجمه ب
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متـرجم فقـط   . ناپذير استدوگانگي سبكي در آن امري اجتناب دوگانه است و متني هايبريد يا
-ويژگـي تا كند در ساير موارد سعي مي اي ندارد؛ وليدهد كه چارهبه خود استقالل مي ييآنجا

-برگردان دقيـق ويژگـي  دهد و نتيجه، متني است كه  هاي سبكي متن اصلي را به ترجمه انتقال

در . نشده استهاي عرفي زبان مقصد نوشته براساس ويژگي دقيقاً هاي متن اصلي نيست و نيز
  :           پردازيمتوضيح مطالب باال به تحليل چند آية اول سورة بلد با ترجمة غالمعلي حدادعادل مي

  

  يكدستي  سبك. 2. 2

ان فـي  لقد خلقنـا االنسـ  . 3و والد و ما ولد . 2و انت حل بهذا البلد . 1ال اقسم بهذا البلد    
الم . 7ايحسب ان لم يره احد . 6يقول اهلكت ماال لبدا . 5ايحسب ان لن يقدر عليه احد . 4كبد 

  . 9و لسانا شفتين . 8نجعل له عينين 
و بـه پـدر سـوگند    . 3. به اين شهر كه تو در آن سـاكني . 2. خورمبه اين شهر سوگند مي. 1

آيـا  . 5. ايـم مي را در رنج و سختي آفريدهكه همانا آد. 4. خورم و به فرزندي كه آورده استيم
پنـدارد  آيـا مـي  . 7. باد دادم گويد ثروت انبوهي بر. 6پندارد كه كسي بر او چيره نتواند شد؟ مي

  و زبان و لبان؟ . 9مگر ما براي او دو چشم نيافريديم؟ . 8كسي او را نتواند ديد؟ 
بينيم كه ايـن ترجمـه   نگاه كنيم، مي شده در باالزمنظر يكدستي سبك به ترجمة ارائهاگر ا   

توان سـبك  نمي است و بنابراين،و عناصر سبكي زبان مقصد  تركيبي از عناصر سبكي متن مبدأ
خوردن در مـتن اصـلي   ، شـكل تأكيـدي سـوگند   اول در آية. رجمه را سبكي يكدست دانستت
ا، ايـن شـيوة   اسـت؛ زيـر  بـه ترجمـه منتقـل نشـده      عينـاً ) خورم به اين شهريعني سوگند نمي(

 ،در مـتن اصـلي   براين،افزون. ؛ نه معناي تأكيدرساندميرا خوردن در فارسي معناي نفي سوگند
كيـد  ، كـه درجـة تأ  »به ايـن شـهر  «ه با عبارت اما در ترجم است؛ شروع شده» ال اقسم«جمله با 

خوردن ند، تأكيـد بـر سـوگ   ابتـدايي  كه در دو آيـة رسد نظر ميهب ،واقعدر. رساندمتفاوتي را مي
توانسـت  گوينده مـي  ، صحبت دربارة اين شهر نيست؛ زيرا،ديگرعبارتبه. ؛ نه بر اين شهراست
خورم به ايـن  سوگند مي: مقايسه كنيد را با اين ترجمه ترجمة باال. ديگري سوگند بخورد به امر

اول و دوم  هايآيه ،در متن اصلي. ... شهر، اين شهر كه تو در آن ساكني؛ و سوگند ميخورم به 
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آنكـه  ؛ حـال ربـط وجـود نـدارد   اند؛ اما در ترجمه اين حرفهم متصل شدهبه» و«ربط  با حرف
شـده   وم و سوم آمـده، در ترجمـه نيـز ذكـر    د جملة ربط كه در متن اصلي بين دوهمين حرف

 در آيـة . آمده اسـت » خورمسوگند مي« ترجمه ر؛ اما دتكرار نشده» ال اقسم« ،سوم در آية. است
در ). رنـج و سـختي  (اسـت  از دو كلمه اسـتفاده كـرده   ) كبد(برابر يك كلمه ، مترجم دررمچها

استفاده كـرده  ) لبان(زبان عربي از صورت جمع اسم ، مترجم به پيروي از شيوة آيه نهم ترجمة
  . فارسي نيست است كه اين، شيوة

الزم اسـت   بـردن بـه ترجمـه   ي ترجمه اين است كه مترجم قبل ازدستبرانتيجة اين بحث 
د كه كـدام روش را بـراي ترجمـه برگزينـد و بـه آن      تكليف خود را روشن كند و تصميم بگير

، مـتن  نتيجـه گيـرد و در حسـب مـورد تصـميم مـي    برمترجم  ،صورت اينوفادار بماند؛ در غير 
  . خواهد بود فاقد يكدستي سبكشده متني ترجمه

بررسـي مـوردي ترجمـة غالمعلـي     تـر شـدن مطالـب بـاال، بـه      درادامة مقاله، براي روشـن 
  . پردازيممي) 1390(عادل از قرآن كريم حداد

انه خوشـبخت . پيش روشن كرده است يـا خيـر  بينيم آيا مترجم تكليف خود را ازنخست ب    
اسـت  توضـيح داده  كه در انتهاي كتاب آمده، » ن مترجمسخ«عنوان مترجم در يادداشتي كوتاه با

        :ند ازااين اصول عبارت. اندكه چه اصولي مبناي كارش بوده
شيوا و روان داشته باشد و بتواند خواننده را انـدكي   ترجمه نثري درست، استوار، رسا،. 1  

  م اعجاز كالم الهي است، آشنا كند؛با فصاحت و بالغت قرآن، كه از وجوه مه

قليـد سـبك قـدما و    از تمتداول و معيار امروز باشد؛ زباني بركنار  ترجمه به زبان فارسيِ. 2
و  گرايـي دور از افـراط در فارسـي  هاي بسياري از نثرهاي امـروزي و بـه  انگاريمصون از سهل

  عربي و غيرمتداول در زبان فارسي؛مانوس عاري از لغات و اصطالحات نأ

زيـر  معناي هر كلمه و هر عبـارت را در   اللفظي نباشد تا مترجم مقيد نشودترجمه تحت. 3
اي باشـد كـه   بي بيـاموزد؛ بلكـه ترجمـه   خواهد به خواننده زبان عرانكه گويي ميچن ؛آن بياورد
 زبان منتقل كند؛فارسي م به وفاداري به متن، به خوانندةابا دقت و التز ها رامفهوم آيه



  93                                     …اهميت يكدستي سبك در ترجمه با                                    مپنجچهل و  سال 

ي و عربي و ظرايف و فارس هايهاي گوناگون ساختار زباناي كه در آن به تفاوتترجمه. 4
 . شده باشديك توجه لطايف خاص هر

هد كه مترجم، درمقام نظـر، درپـي اسـتفاده از شـيوة     دروشني نشان ميبررسي اصول باال به
) 1988(وبيش همان اصولي هستند كه نيومارك ارتباطي براي ترجمه است؛ زيرا، اين اصول كم

دي كـه در انتقـال   مـوار  متـرجم در  ،ارتبـاطي  در شـيوة . دبركار ميهارتباطي ب در توصيف شيوة
به اين معني كـه اگـر بـه صـورت     (شود متن اصلي مجبور به انتخاب مي صورت و معني جملة

اسـت و آن را درقـالبي   ، به معني يا مفهـوم جملـه اولويـت داده    )روددست مي، معني ازبچسبد
اي اعتقاد نيومارك، ترجمهبه. كندقبول در زبان مقصد و متفاوت از قالب متن اصلي بيان ميقابل

تواند با خواننده ارتبـاط برقـرار   نمي معموالً ،بيان متن اصلي وفادار است زحد به شيوةاكه بيش
ارتبـاطي، متـرجم    در شيوة. )1985رابرتس، (كند و گاه ممكن است به تحريف پيام منجر شود 

نويسد و بيش از آنكه به مـتن  جارها و قراردادهاي زبان مقصد ميترجمه را براساس قواعد، هن
  . ترجمه متعهد است ، به خوانندةيسنده وفادار باشداصلي يا نو

اسـت، دو نكتـه درخـور    مورد اصولي كه مترجم در اينجا راهنماي كار خود قرار داده در   
اسـت؛   اللفظي مقايسه كـرده اش را با شيوة تحت، مترجم شيوة ترجمهاول اينكه :باشدتوجه مي

كند لفظ ترجمه نميبهسي قرآن را چنان لفظدوم اينكه، ك. منسوخ شده است هااي كه سالشيوه
يعنـي زبـاني    ؛قرآن به زبان اديبانـه  ترجمة. »خواهد به خواننده زبان عربي بياموزدمي«كه گويي 

، بيش از سـه  بخشي از زيبايي زباني قرآن را به خواننده منتقل كندتا كوشد كه در آن مترجم مي
ما هيچ نشـاني از  ها در اين ترجمه. اندگماشته دهه است كه مترجمان نامي بسياري به آن همت

غيرمتداول در زبـان   مانوس وعربي نأ لغات و اصطالحات} كاربرد{گرايي و افراط در فارسي«
اي به زبان فارسي امروزي و به تا ترجمهاند همة مترجمان معاصر سعي كرده. ايمنديده» فارسي

، ترجمـة غالمعلـي   مقـام نظـر  ، درپـس  نويسند؛ب» و روان نثري درست و استوار و رسا و شيوا«
  . ديگر مترجمان معاصر متفاوت دانست توان از ترجمةنميحدادعادل را 

هاي زير خواهيم ديد، اين ترجمه اصول مترجم را نقـض  در مثال طو كهدرمقام عمل، همان
  :نيمكبه ذكر چند مثال اكتفا مي. رودبين مي، يكدستي سبك در آن ازنتيجهكند و درمي
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  تحليلوتجزيه. 3 

  .)18: ءشعرا(لت فعلتك التي فعلت و انت من الكافرين عو ف. 1
  .و كردي آنچه كردي، و تو كافر نعمتي 

ن گفـت مخـتص زبـان عربـي     كار رفته است كه شايد بتوااي بهگونهبه» فعل«، فعل جادر اين
 ،توجه به معناي تلويحي گفتاربا . انجامدمي يلفظ آن به برگرداني نامفهومبهاست و ترجمة لفظ

 ،و باالخره آن كار را كه نبايست مرتكب شوي: اي را ارائه دهدچنين ترجمهتوانست مترجم مي
  . مرتكب شدي و تو از كافران هستي

  .)24: بقره. . . (فان لم تفعلوا و لن تفعلوا . 2
  . . .  اما اگر نكرديد، كه هرگز نخواهيد كرد 

اسـتنباط كـرد؛   تـوان از آن  گونـه مفهـومي را نمـي   لفظ است و هيچبهاين ترجمه كامالً لفظ
هـا  گويد كـه شـما انسـان   است كه خداوند از اين سخن مي كه اين آيه در ادامة آية قبلدرحالي

  .هاي قرآن بياوريدنند سورهاي ماتوانيد سورهنمي
ياوريد، كـه البتـه هرگـز    هاي قرآن باي مانند سورهاما اگر نتوانستيد سوره: ترجمة پيشنهادي

  . نخواهيد توانست
  .)274: بقره(الذين ينفقون اموالهم باليل و النهار سراً و عالنيه . 3

 . كنندآنان كه اموال خويش را به شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مي

  . نداريم» به« اضافةلفظ است و در فارسي نياز به حرفبهترجمه لفظ
 )10:رانمعآل(اهللا شيئاً لهم و اوالدهم منتغني عنهم امواالذين كفروا لن ان. 4

  .  . . برابر خدا، برايشان هيچ سودي نكند، اموال و اوالدشان درورزندآنان كه كفر مي
كـافران  : اي ديگراما با ترجمهاست؛ عمران تكرار شده آلسورة  115 همين آيه دقيقاً در آية

  . نتواند كرد نيازبي را اموال و اوالدشان از خدا
ويژه قرآن كريم، مترجم بايستي با دقت خاصـي تـالش كنـد تـا     در ترجمة متون مقدس، به

متفاوت ارائه شده  مةآنكه براي يك آيه دو ترجستي سبك در تمام آيات رعايت شود؛ حاليكد
  . است
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  . )45: نساء. . . ( من الذين هاودا يحرفون الكم عن مواضعه. 5
  . پيچانندجاي خود ميجمعي از يهوديان، الفاظ را از

 سـورة  13كردن ماست؟ پس چرا در آيـة  معناي تحريفيا در زبان فارسي پيچاندن لفظ بهآ
از موضـع سـخن   ) ريفبا تح(ها را سخن«ايد؟ ت را طور ديگري ترجمه كردهمائده همين عبار

  .»سازندمنحرف مي
  .)11: مائده. . . (اهللا متيا ايها الذين آمنوا اذكروا نع. 6

 . ياد آريدويشتن بهنعمت خدا را بر خ د،اياي كساني كه ايمان آورده

  . ايداي كساني كه ايمان آورده: بايستي ترجمه شود
 )113: انعام(و ليقترفوا ما هم مقترفون . . .  و لتصقي اليه افئده الذين . 7

به آن سخنان دل بسـپرند و آن   ،اندنياورده اين از بهر آن است تا كساني كه به آخرت ايمان
 . كنندرا بپسندند و بكنند آنچه مي

  .است و ابداً مفهوم نيست لفظبهباز هم ترجمه لفظ
انجـام   ،و آن را بپسندند و هر گناهي را كه بخواهند مرتكـب شـوند  : . . . ترجمة پيشنهادي 
  . دهندمي

 )30: يونس( عنهم ماكانوا يقترون م الحق و ضلو ردوا الي اهللا موليه. . . . 8

برابـر  فتنـد، از باها كه ميگردانند و آن دروغشان بازشان ميو به حاجت موالي حقيقي. . .  
  . آنان گم خواهد گشت) چشم(

ـ » گم خواهد گشت. . .  شدهافتههاي بدروغ«: يمگويوزي و معيار ميآيا در فارسي امر ا و آي
تـوانيم  ، مـي )كه مرجع مترجم است( تفسير الميزانبا مراجعه به ؟ اصالً اين عبارت معنايي دارد
ها كـه  يا آن دروغ(دادند نام معبود خيالي به خدا نسبت ميآنچه به: آية باال را چنين ترجمه كنيم

  . ، وهم و خيالي بيش نبود)بافتندمي
  . . .  )65: هود(ذالك وعد غير مكذوب . . . . 9

  .دروغ استاي بياين وعده
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فارسي است؟ آيا در اينجا هم متـرجم صـرفاً در   زبان چگونه تركيبي در » دروغاي بيوعده«
  بند الفاظ نبوده است؟
  . اي است كه دروغ نخواهد بوداين وعده: . . .  ترجمة پيشنهادي

 )50: ابراهيم(سرابيلهم من قطران و تغشي وجوههم النّار . 10

 . هاشان را پوشانده استدارند و آتش صورت» قطران«پيراهن از 

رقي اسـتفاده  ها از پرانتز و گاهي نيز از پـاو معموالً مترجم براي توضيح بيشتر برخي از واژه
آنكـه  قطران هيچ توضـيحي ارائـه نشـده اسـت؛ حـال     يعني  ؛مورد اين واژهمتأسفانه در. كندمي
  . شوداطالق مي) مانند قير(رنگ و بسيار بدبو اي سياهبه ماده تفسير الميزاناساس بر

 )80: اسري. . . ( ادخلني مدخل صدق و اخرجني  مخرج صدق و  قل رب . 11

شدي داشته باشم به راستي و درسـتي، و بيـرون   بگو بارخدايا چنان كن كه در هر كار درون
  . . . شدي هم، به راستي و درستي و 

را وارد ترجمة قرآن كـرده   هاآن ،outputو  input يهاواژه مةبرداري از ترجمترجم با گرته
  . هاي كامالً فارسي مانند آغاز و پايان استفاده كندتوانست از واژهكه مياست؛ درحالي

راستي و درستي و پايـاني هـم،    آغازي داشته باشد به كه هر كاري: .  .  . ترجمة پيشنهادي
  . به راستي و درستي

 )99: اسري(و جعل لهم اجالً الريب فيه . . . . 12

  . شبهه معين كندمهلتي بي) در زندگي(و براي آنان . . .  
  روان و شيوا و رساي فارسي است؟ ترجمه، همان ترجمة آيا اين

  .و بدون ترديد براي آنان مهلتي معين كند: . . . ترجمة پيشنهادي
 ) 94: انبياء. . .  ( فالكفران لسعيه . . . فمن يعمل من الصالحات و  . 13

   . . . .شايسته كند و مؤمن باشد، سعي او نامشكور نخواهد ماند و  پس هركه كاري
اش با فارسي معيـار  كه مترجم مدعي است كه ترجمهليحااين ترجمه كامالً عربي است؛ در

  . كندو متداول امروزي برابري مي
  . سعي او بدون پاداش نخواهد ماند: . . . ترجمة پيشنهادي
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 )55 :حج(عقيم  اتيهم عذاب يوماو ي. . . . 14

  . فردا به سراغشان آيديا آن دم كه غذابِ روزي بي. . . 
  آيا چنين تركيبي در فارسي امروزي و معيار داريم؟ 

  . به سراغشان آيد) روزي كه توان جبران ندارند(عذاب روزي عقيم : . . . ترجمة پيشنهادي
 )9: روم. . . . (و اثار االرض و عمروها اكثر مما عمروها . . . . 15

  . و زمين را كافتند و آن را بيشتر از اينان آباد كردند. . . 
-اين ترجمه به دور از افراط در فارسـي . . . «: ورده استآ» سخن مترجم«بخش  مترجم در

آيـا  . »گرايي و عاري از لغات و اصطالحات عربي نامأنوس و غيرمتداول در زبان فارسي اسـت 
ايـن تفسـير    ،تفسـير الميـزان  مراجعه به كنيم؟ با استفاده مي» دكافتن«در فارسي امروزي از واژة 

  . را پيشنهاد كرده است» زير و رو كردند« واژة
 )50، 49: صافات(و عندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون . 16

) از غايت صـفا و لطافـت  (و نزدشان دوشيزگاني باشند با چشماني درشت و خمارآلوده كه 
  .  مرغانند) زير پر(گويي بيضة نهفته 

است همان معناي عربي آن گرفته  به» كانهن بيض مكنون«ا در عبارت ر» بيض« مترجم واژة
به اين ترجمـه   تفسير الميزانا مراجعه به آنكه بآن را وارد زبان فارسي كرده است؛ حال و دقيقاً

  .يندنشمانند و غباري بر آنان نمينخورده باقي ميدستكه همچنان  :رسيممي
  )101: صافات(فبشرناه بغالم حليم  .17

  . ما نيز به او مژده پسري خردمند داديم 
ترجمـه كـرده اسـت؛    » بردبـار «را  آن بوده،» حليم«مترجم درطول ترجمة قرآن، هر جا واژة 

اما چگونه است كه همان واژه را در اينجا به معناي خردمند ترجمـه   ؛75 ازجمله سورة هود آية
  كرده است؟  

  ) 14: زمر(قل اهللا اعبد مخلصاً له ديني  .18
   .م با اعتقادي خالصيپرستبگو ما خدا را مي
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بـار آن را   و چنـدين  رآن كريم، بايستي دقت فـراوان كـرد  ويژه قبهكتب مقدس،  در ترجمة
  . اضافي است در ترجمة اين آيه» ما«واژة . ويراستاري كرد

  ) 18: عهواق(باكواب و اباريق و كاس من معين  . 19
  ها و جامي از جوي شرابها و ابريقباصراحي

  در زبان فارسي امروز متداول است؟ » ابريق«و » صراحي«هاي آيا واژه
  .. . . ها و ها و كوزهبا تنگ :)تفسير نمونهو  تفسير الميزانبا توجه به ( ترجمة پيشنهادي

  )4:تكوير(ت و إذا العشار عطّل .20
  . ماه، به هرزه، رها شوندوقتي شتران آبستن پابه

آنچه . ذكر نشده است تفسير نمونهو  تفسير الميزاندر  در متن عربي و نيز» هرزه به«عبارت 
  . »ماندصاحب ميترين اموال بيكه نفيسهنگامي«است، اشاره دارد به  ن دو تفسير آمدهدر آ

تـرين  نفـيس (مـاه  بـه وقتي شتران آبستن پـا  :بدين صورت است ترجمة پيشنهادي، اينطبق 
  . رها شوند) نزد اعراب آن روزگاراموال در

  )16: غاشيه(و زرابي مبثوثه  .21
  هايي گستردهو شادروان 

 آنچـه در ؟ و در زبان فارسي امـروز چـه جايگـاهي دارد؟    به چه معنا است» شادروان«واژة 

  .باشندمي» هايي فاخرفرش«است، آمده تفسير نمونه و  تفسير الميزان
  )101: بقزه(. . .   اهللا وراء ظهورهم،كتاب . 22

  ...ند كتاب خدا را پسِ پشت خويش افكند
در اين ترجمه گويي اهل كتاب، كتاب . آيه را گنگ و نامفهوم كرده است ،لفظبهترجمة لفظ

-بـي ، آنكـه منظـور از ايـن عبـارت    اند؛ حالو پشت سر خويش افكنده اندخداوند را بلند كرده

پـس پشـت   «است ذكر شود كه عبارت  الزم . جه اهل كتاب به قرآن استتونداشتن  اعتنايي و
اسـتفاده   ،كار رفتههها بدر آن» وراء ظهورهم«آياتي كه عبارت  ة تقريباً همةبراي ترجم» خويش

  . شده است
  ) 104: بقره. . . (يا ايها الذين آمنوا النقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و . 23
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  ...و گوش فرا دهيد » انظرنا«يد و بگوي» راعنا«ايد نگوييد كه ايمان آوردهكسانياي 
. يعني به مـا نظـر كـن    ؛يعني ما را رعايت كن و انظرنا ؛راعنا: مترجم در پاورقي آورده است

در ! شود؟زبان از اين ترجمه چه چيزي دستگيرش ميفارسي نندةست كه خواا سؤال اين ،حال
هـا در پـاورقي،   و با توجه بـه معنـاي واژه  است هاي عربي آورده شده اً واژهكه صرف ايترجمه

است و به جاي آن بايد بگويـد   نامناسب» ما را رعايت كن«خواهد بداند چرا گفتن خواننده مي
  !اي دارد؟؟ واقعاً جز سردرگمي بهره»به ما نظر كن«

» راعنـا «: اسـت  همين آيه نوشته ذيل، كنيممراجعه مي تفسير الميزانكه وقتي به درصورتي  
بشـنو خـدا تـو را كـر     (و معنايش است بين يهوديان يك نوع نفرين و فحش بوده اين كلمه در

ـ  ،شـدند اتفاقاً مسلمانان وقتي كالم رسول خدا را درست ملتفت نمي بوده است؛) كند خـاطر  هب
 تـر شـمرده  كردنـد كمـي  كرد، از ايشـان خـواهش مـي   سرعت صحبت ميهاينكه ايشان گاهي ب

  . يعني كمي ما را مهلت بده ؛يد انظرناو بگوي) راعنا(صحبت كند كه ايشان متوجه بشوند 
اعه و ال هم و ال تنفعها شف ال يقبل منها عدلواتقوا يوماً ال تجزي نفس عن نفس شيئاً و . 24

  ) 123: بقره(ينصرون 
عهـده نتوانـد   و بر(كـرد  ا از كسي كفايت نتوانـد  چيز ركس هيچو بترسيد از روزي كه هيچ

  و كسي ايشان را ياري نتواند داد و كسي را شفاعتي سود نكند) گرفت
بياورد  اي را كه زيرش خط كشيده شده،معناي بخشي از آيهاست كه مترجم فراموش كرده 

  .». . .  از كسي عوض نگيرند«: شودكه معناي آن چنين مي
اهللا علـي كـل شـي قـدير     أو مثلها ألم تعلـم أن ما ننسخ من آيه أو ننسها نأت بخير منها . 25

  ) 106: بقره(
اي بهتـر از  آيه تأخير اندازيم،يا حكم آن را بهاي كه آن را نسخ كنيم يا از يادها ببريم هر آيه

  .ي كه خداوند بر هر كاري تواناستدانآن يا مانند آن خواهم آورد، مگر نمي
آنكـه  است؛ حالخودش افزوده كشيده شده،  ي آيه را كه زير آن خطمترجم، بخشي از معنا

  . در متن اصلي قرآن وجود ندارد
  ) 45: بقره(االعلي الخاشعين  للكبيرهواستعينوا بالصبر و الصلوه و انها « .26
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  .آيدو از صبر و نماز مدد گيريد، كه اين مددخواهي البته جز بر فروتنان، گران مي
گردد و نـه  برمي» صلوه« به كلمة» ها«، ضمير )229. ، ص1ج( تفسير الميزان براساس گفتة 

از صبر و نماز مـدد گيريـد كـه نمـاز     : كردو مترجم بايستي چنين ترجمه مي» استعينوا« به كلمة
   .آيدالبته جز بر فروتنان گران مي

  )26: عمرانآل(الليل النهار و تولج النهار فيتولج اليل في. 27
  .در شب در افزاييشب را در روز درافزايي و روز را 

  :چنين آورده است» سخن مترجم«يعني بخش  ؛قرآن مترجم در بخش پايان ترجمة
-هـا نـزد عمـوم فارسـي    هايي كه معاني آندر اين ترجمه سعي شده از استعمال واژه. . .   «

براي » درافزايي« معني واژة كه آيا ستا سؤال  اين ،حال. »زبانان شناخته نيست خودداري شود
، نگاهي بينـدازيم » ايالج«يعني  ؛هشناخته شده است  و اگر به ريشة اين واژ زبانانفارسيعموم 

  ). 211 .، ص3. ، جتفسير الميزان(اند معنا كرده» كردنداخل«آن را به 
  . شب را در روز داخل كني و روز را در شب: ترجمة پيشنهادي

  :مقايسه كنيد. 28
  )27: آل عمران(  . . . . اهللا نفسه و يحذركم. . .  
   . . . . دهدخود بيم مي) عقاب(و خدا شما را از . . .  
  )29: عمرانآل(. . .   و يحذركم اهللا نفسه. . . 
   ... .دهد خدا شما را از خويشتن بيم مي . . . 

متون دينـي و وحيـاني، بايسـتي صـورت      هم ترجمة يكي از نكات مهمي كه در ترجمه آن
  . باشد كه در اينجا رعايت نشده استترجمه مي شيوة يكدستي سبك و ،بگيرد

29 .ذَبذَبين  بين ذلك آل إِلي هوآلء143 :نساء. . . (و آل إِلي هوآلء و  م(  
  . در اين ميان سرگردانند، نه با اينانند و نه با آنانند

چـه  ، اسـت كار رفتـه  هكه دو بار ب» هوالء«شود كه منظور از ه به آيات قبل معلوم ميبا توج
تفسـير   ،در اينجـا (اسـت  كه متـرجم برگزيـده   با توجه به تفسيري و الزم است  .هستندكساني 

  .اين را تصريح كند ،)الميزان



  101                                     …اهميت يكدستي سبك در ترجمه با                                    مپنجچهل و  سال 

ميان دو گروه مؤمنان و كافران سرگردانند، نه با اينانند و نـه بـا   : شودمي پيشنهاداين ترجمه 
  . آنانند

  )163: ءنسا. . . (و اسحق و يعقوب و االسباط. . .   - 30
  . . . و ) وي(و اسحاق و يعقوب و دخترزادگان . . . 

اسـحاق و يعقـوب و    :  . . . اسـت  چنين معنا كرده 84 عمران آيةآل همين واژه را در سورة
  .نوادگان وي

-عمران به؛ اما در سورة آلاندهاي دختريكه نوهاست نساء، مترجم تصريح كرده  در سورة 

  . نساء درست است ، ترجمة سورةتفسير الميزان اساسبر اما ؛ي آورده استصورت كل
  )36 :مائده. . . ( االرض جميعا و مثله معه ليفتدواكفروا لوان لهم ما فيالذين ان. . . . 31

  . . . . اند اگر هرچه در زمين است و همچند آن، يكجا از آن ايشان باشد كساني كه كفر ورزيده
در » همچنـد آن «آيـا  . اسـت  بودن سبك خود داشتهروان تأكيد بر» سخن مترجم«جم در متر

  ! كار برد؟هبرا » همانند آن« شد بجاي آن واژةنمي  رود و آياكار ميهفارسي روان ب
: كهف. (كار رفته، استفاده كرده استبه» مثله«الزم است ذكر شود اين واژه را مترجم در هر جا كه 

109(  
  . . . )17: رافاع( وال تجدد اكثرهم شاكرين .32

  . ها را شكرگزار نخواهند بودو خواهي ديد كه بيشتر آن
  . اضافي است و بايستي حذف شود» را«در اين ترجمه، 

  )65: طه(قالوا يا موسي اما ان تلقي واما ان تكون اول من القي . 33
  . اندازي يا ما بيندازيمجادوگران گفتند اي موسي تو اول مي

بودن ترجمة عبارات آن تالش كرده است تا با آوردن پرانتزهايي، به روانمترجم درطول ترجمة قر
پرسد چه آنكه خواننده ميحال! كمك كند؛ اما معلوم نيست چرا در اينجا اين كار را انجام نداده است؟

  . شود كه منظور، وسائل سحر استاز بافت كالم مشخص مي! را بيندازي؟
   ؟اندازي يا ما بيندازيممي) وسائل سحرت را( اي موسي تو اول: ترجمة پيشنهادي

  ) 55 :صافات(قال هل أنتم مطّلعون فاطلع فراه لي سواء الجحيم . . .  . 34
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نگرد و توانيد به او فرو نگريد سپس خود فرو ميگويد آيا مي) گاه به اهل بهشتآن(وي ... 
  .بينداو را در ميان دوزخ مي

كار برده است كه در فارسي رايج و متداول جايگاهي ندارد هدر اينجا هم مترجم عبارتي را ب
و بـا انـدكي    تفسـير الميـزان  با مراجعه به .  آن ارتباط برقرار كند تواند با ترجمةو مخاطب نمي

  .يمكنزير را پيشنهاد مي تأمل و تدبر ترجمة
  . . . . نگرد و يم) به دوزخ(آيا از وضعيت او خبري داري؟ سپس، خود :  . . .  ترجمة پيشنهادي

  ) 44:ص(و خذ بيدك ضفثاً . 35
  گيربه دست) از گياه نرم(اي بافه)  بدو گفتيم(و 

معنـاي يـك مشـت پـر از شـاخة      بهرا » ضغث« ،)مرجع مترجم( تفسير الميزانبا مراجعه به 
در فارسـي معيـار   » بافـه « آيـا واژة . درخت و يا از گياه و يا از خوشة خرما درنظر گرفته اسـت 

  !تداول و رايج است؟م
  . دست گيراي از خوشه خرما بهاي از گياه گندم يا بستهبسته) بدو گفتيم(و : ترجمة پيشنهادي
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