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  چكيده

كه اين امر در تمام سطوح  قال يك سيستم زباني به زبان ديگر انتعبارت است ازترجمه    

 در زيرا، ؛ صادق است قرآن نيزةهمين مسئله در ترجم. گيرد صورت ميزباني و فرازباني 

براي .  كرددارخدشهعوامل فرازباني را  مل زباني وعوا نيز نبايد، اين كتاب مقدس ةترجم

با استفاده از ) الكتاب و والعصرفاتحه(هد، دو سوره از قرآن كريم بررسي اين شوا

سه  بر روي هاي گفتماني در سطح محدوديت) 1990( ميسن ارچوب تحليلي حتيم وچ

ها  يافته.شدندتحليل ) و يك مترجم مسيحيدو مترجم مسلمان (قرآن از متفاوت ترجمة 

 يتعدكار وها بيشترين محدوديت گفتماني در سطح ساز در تحليل اين سورهدهد نشان مي

توان نتيجه   مي، همچنين. استپيوندهاي واژگانيبوده است و كمترين آن مربوط به سطح 

تواند  خوبي ميه ب،گرفت اگر مترجم مسلط به زبان قرآني و آشنا با سطوح بالغي آن باشد

كاهش و ، فزايشفقط محدود به اكارش را و كند  صورت آيه را حفظ ، موارديشتربدر 

  . موفق عمل كندكمتري قرآن با محدوديت ة ودر ترجمكندعنايي تكرار م

  .فرازبان، گفتمان، محدوديت گفتمان، افزايش، كاهش، تكرارترجمة قرآن،  :هاكليدواژه

   مقدمه.1

در تمـام   شـود كـه      ستم زباني به زبان ديگـر اطـالق مـي          به انتقال يك سي    ترجمهطوركلي،     به

  انتقال زباني ترجمـه را بايـد       براين،افزون. گيرد صورت مي و واژگان   نحو   جملهازسطوح زباني   

پيـام   متـرجم در انتقـال       ،اگر اين ابعاد ناديده گرفتـه شـوند       زيرا،   ؛حاصل ابعاد فرازباني دانست   

 ترجمه را به شـكلي      ي است كه معموالً   ايدئولوژ ،ازباني اين ابعاد فر   ةازجمل .خواهد بود ناموفق  

املي است كه ترجمـه را در       جمله عو ترجمه از ايدئولوژي حاكم بر متن     . دهد ميثير قرار   أتتحت
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نظـران در   ست كه ازسـوي صـاحب      ايدئولوژي يكي از مفاهيمي ا     .كند زبان بررسي مي  سطح فرا 

 شناسـي  زبـان  واجتماعي، ادبياتسي، علوم قبيل علوم سياهاي گوناگون معارف بشري، از   حوزه

 اما از ديدگاه حتـيم و       ؛ آن وجود ندارد   براي يحال، تعريف واحد  و درعين  شود مي كار گرفته به

هايي نـشأت    ارزش ز مفروضات بديهي، باورها و مجموعة     ايدئولوژي ا « ،)5 .، ص 1997(ميسن  

  .»هندد  افراد يك جامعه را تشكيل ميگيرد كه وجه مشترك همة مي

 آيـات   ةرجم ت گفتمانهاي موجود در  از تفاوت شواهدي   ةارائبا   تا   هستيم بر آن    هاين مقال     در  

ـ  ،دنشـو  ها مي  فاوتها كه منجر به اين ت      حاكم بر آن   نمودهاي فرازباني  به   ،قرآن بـا  . يم اشـاره كن

ي برد  نكته پ توان به راحتي به اين       ديث مي اجعه به تفاسير و كتب مرتبط با علوم الهيات و ح          مر

 ةيـ ون از زاآ و هريك بـه قـر   اي قران كريم بسيار متفاوت هستند     شده بر  ارائه انيكه تفاسير و مع   

  .ند هستاند و به داليل و شواهدي معتقدديد خود نگريسته

ـ بان به كارگيري ز گفتمان عبارت است از به    « ،)7.، ص 1995(از ديدگاه فركالف          يامـر  ةمنزل

 -ر اجتمـاعي تحليل كيفيت كـاركرد مـتن در بـست      وگفتمان، تجزيه  ، تحليل اين بر  بنا اجتماعي و 

 ،ها و شناخت متـرجم  فرضپيش مهم در تمام اين مباحث اين است كه ةنكت .»فرهنگي آن است  

 و گـاهي  أها گاهي برگرفتـه از مـتن مبـد    فرضاين پيش. ي در اين امر هستند    اولين ابزار ضرور  

اش در   د مـتن ترجمـه     و كـاركر   انتظـارات او از ديـن     از   تند و  هس مترجموژي  لاز ايدئو برگرفته  

- به عنوان بخشي از فرهنگ و جامعه     به مترجم .)2005محقق،   و   نظرمال( گيرند جامعه ريشه مي  

نين بافـت حـاكم بـر       چ. كند اقف است و خودش را با آن همسو مي        خوبي بر نيازهاي جامعه و    

هاي مترجم بر مـتن دانـست تـا يـك             و شناخت  دال بر حاكميت انتظارات   توان   اي را مي  ترجمه

 انـد كـه عمومـاً     نيز بر اين عقيـده    ) 1990(بسنت و لوفر    . انتقال عادي از تصورات دخيل در آن      

زبـاني   ز انتقـال كه ترجمه هرگـ است شان داده  هاي علم ن  مه در اكثر حوزه    مطالعات ترج  ةتوسع

  .نيستمحض 

 مترجم متفاوت مطالعـه     سه ة قرآن با ترجم   ه از ر سو دو،  يفرازباندر بررسي نمود اين شواهد         

 ةترجمـ ، اولـين ترجمـه  .  اشـاره شـود  ،دنهايي كه فراتر از سطح زبان هست   تا به تفاوت   شوندمي

 ،علـي  از يوسـف   دومين ترجمه . ن است آ مترجم مسيحي قر   ،انگليسي قرآن توسط آرتور آربري    
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 .عه اسـت  جم مـسلمان و شـي     متـر ،  ركاشـ  ن ترجمـه از   سومي. سنت است اهلمترجم مسلمان و    

نظـر  صرف. هاي ايدئولوژيك متفاوتي هستند    زمينهداراي سوابق ديني و     ين مترجمان    ا هريك از 

 بررسـي   درصـدد اين مقاله   در  ،  نظر زباني ها از درستي اين ترجمه   درستي يا نا   ةاز قضاوت دربار  

ـ     هـستيم  هـا  مترجمـان آن   هـاي فرازبـاني   نگرشهاي حاصل از     تفاوت يم يـا   ستقطـور مـ   ه كـه ب

 .دنگذارغيرمستقيم بر ترجمه اثر مي
  

  پيشينة تحقيق .2

  نياز به تحليل متن و گفتمان در ترجمه. 1. 2

خـالي از هرگونـه اشـكال ارائـه     نيز  صريح و روشن و ايترجمهبتوانند  مترجمان  براي اينكه      

بر اين عقيده   ) 2008 نقل از نسيمي،  به،  2002(رياضي  . هستنداتي  مالحظرعايت  دهند، ملزم به    

ه بتواننـد   تا اينكـ   باشندرا داشته   ويژگي زير   ن سه   ا فرض بر اين است كه مترجم      ه اساساً است ك 

  :اند از اين سه اصل عبارت.دهند انجام  بهترين صورتكار خود را به

   ؛ داشتن تسلط بر زبان مبدأ.1

  ؛ داشتن تسلط بر زبان مقصد.2

   .ترجمه موضوع موردةدرزمينتخصص . 3

نقش ساختار   تحليل متن،    ةهاي جديد در حوز    يافتهدليل  بر اين باور است كه به      او   ،حالبااين   

 ، براي مترجمـان   رمااصل چه  رسد كه با افزودن    نظر مي قدر مهم به  هاي امروزه آن  رجمهمتن در ت  

  . هايي با كيفيت باال دست يافت توان به ترجمه مي

د، دهـ  نظر قـرار مـي  اش مـد   براي ترجمهدي كه مترجممبناي واحكالم، بر  متخصصان تحليل     

، ترجمـه در  )كلمـه بـه  كلمـه ةترجم(ترجمه در سطح كلمه : اندسه رويكرد به ترجمه را شناخته    

 معـادل از زبـان مقـصد        ة كلمـ  در اولين رويكرد به ترجمه، يك      . مفهومي ة ترجم  و سطح جمله 

 بنـدها و    ةطور خاص در ترجم   رجمه، به اين نوع ت  . ودش  از زبان مبدأ انتخاب مي     هي يك كلم  برا

 أ مبـد  هايوري زبان هاي دست   تفاوت دليل اما در سطح جمله به     ؛دشو اسامي خاص مفيد واقع مي    

  معمـوالً  ،ل ايـن رويكـرد هـستند      اي كـه حاصـ     متـون ترجمـه   . شـود  ن مي آفريو مقصد، مشكل  
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ـ  ان به گ نيستند و خوانند   يشفاف و فصيح   هاي ترجمه وانـدن آن متـون   سـختي در خ هكنـدي و ب

شـفافيت  نبود كلمه و به كلمهةرد ترجمه در سطح جمله، مشكل ترجم   اما با رويك  . روند پيش مي 

-ي تـك  عنامرود و    بين مي يب كلمات در زبان مقصد از     كردن قوانين گرامري و ترت    آن با رعايت  

رجمـه در  همانند توان ت  مينيز ترجمه در سطح جمله را ، بنابراين؛شود  حفظ مي نيزتك كلمات   

بـان مقـصد   زدر رامـري و چيـدمان كلمـات         با اين تفاوت كـه قـوانين گ        ؛سطح كلمات دانست  

كلمـه  بـه  كلمـه  ةايسه با ترجمـ    در مق  ،شوند متوني كه با اين رويكرد ترجمه مي      . شود رعايت مي 

 بلكـه   ؛در ترجمه با رويكرد مفهومي، واحد ترجمه نه كلمه است و نـه جملـه               .تر هستند  فصيح

  .المثل ها و اصطالحات باشدضرب ةيد بهترين مثال در اين مورد ترجمشا. ت اسمفهوم

 ارتباطي و ديگـري  ة يكي ترجم  ؛كنددو رويكرد به ترجمه را مطرح مي      ) 1988(نيومارك  اما      

امكان ن است كـه تاحـد     آپي   ارتباطي در  ةآيد، ترجم   برمي  نام آن  زكه ا طور  همان . معنايي ةترجم

 امـا   ان متن مبـدأ ايجـاد كنـد؛       گند خوانند ان متن مقصد همان   گ خوانند در را   بيشترين تأثير مشابه  

كـه  ييآنجـا ي دقيق و بافتمند متن مبدأ را تاحـدامكان و تا           معنايي در تالش است تا معنا      ةترجم

هرچنـد  ،  بنـابراين ؛  دهنـد، ترجمـه كنـد      و دستوري زبان مقصد اجـازه مـي       ساختارهاي معنايي   

 خـوبي ارتبـاط برقـرار      ممكـن اسـت بـه       اما ،رسند نظر مي يح به  دقيق و صح   هاي معنايي  ترجمه

ممكـن اسـت خيلـي       امـا    ؛كنند خوبي ارتباط برقرار مي   هاي ارتباطي به   كه ترجمه حالي در ؛نكنند

  .دقيق نباشند

ي به انتقـال و پـذيرش       شناس زبان ةويكرد متفاوت به ترجمه كه در حوز      با نگاهي به اين دو ر        

 همان  ،واقعدر)  ارتباطي ةترجم(دريافت كه اولين نوع ترجمه      توان   اند، مي  تهها پرداخ  معنا و پيام  

-بيعي در زبـان رخ مـي       به ساختار زبان شفاهي كه به شكل ط        يعني اساساً  ؛گفتمان است  تحليل

تن محـسوب   بـه نـوعي تحليـل مـ       ،  ) معنـايي  ةترجمـ ( دومين نوع ترجمه      و كند دهد، توجه مي  

بـا   .)2008 نـسيمي،     از نقـل ، بـه  2002 ،رياضـي ( پردازد وب مي شود كه به ساختار زبان مكت      مي

 ،هـا   كـار عمـده در تمـام ترجمـه         يكرسد   نظر مي ن رويكردها به ترجمه، به    ايداشتن آگاهي به    

الگوهـايي فراتـر    (ل و تفسير متن مبدأ است و اين تحليل متن بايد در سطح ساختار كالن                تحلي

  .اي بالغي و ايدئولوژيك صورت گيردو با هدف شناسايي ساختاره) از سطح جمله
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تواننـد بـر     تنگناهايي نيز وجود دارند كه مـي در ترجمه، موانع و يند نقل و انتقال افردر مسير      

موجـب  هـايي كـه ممكـن اسـت       ازجمله مقوله . گذار باشند ثيرأها و راهبردهاي مترجم ت     تصميم

 اشـاره   مـتن  و   گفتمـان ،  )گونهانگفتم (ژانرتوان به   هايي شوند، مي  چنين محدوديت گيري  شكل

 كـه  هـستند  ي خاصـ هـاي  ها حامل اصول، قراردادهـا، باورهـا و ارزش         هريك از اين   زيرا، ؛كرد

حتـيم و ميـسن،     (سان نباشـند     و مقـصد يكـ     أ مبـد  هـاي  و زبان  هافرهنگدر   لزوماًممكن است   

 يـك  كلوژي ايـدئو  هايجنبهدربارة  براي پژوهش   ) 1990(ارچوبي كه حتيم و ميسن      چ ).1990

  و متن به بررسي    گونه، گفتمان  گفتمان  يعني ؛هم  مرتبط با  ةدر سه مقول   ،اند  ترجمه پيشنهاد كرده  

ينـدهاي حـاكم بـر پديـدآوري و         اراسـتا، فر  درايـن . پـردازد  هاي ايدئولوژي در ترجمه مي     جنبه

 ه آنـان،  از ديـدگا  . گيرنـد  مـي  نظر قرار  و مقصد مد   أزبان مبد پذيرش متن و نيز قواعد بالغي دو        

  .شود متجلي ميكه ايدئولوژي است  سه مقوله اينقالب در
  

   گفتمان تحليل در مقولة. 2. 2

  1ترتيب توزيع اطالعات جديد و قديم  .1. 2. 2

و  2جديـد نظر بگيريم، اين پيام از دو بخش         يك پيام در   ةمثاباز منظر ارتباطي، اگر جمله را به         

ديگـر، آنچـه جملـه    سـخن ؛ يـا بـه    است پيام شروع ةنقط ،)آغازه (جديد. شود   مي تشكيل 3قديم

 كه دومين جزء جملـه  )پايان (قديمر قياس با د. شود  ناميده ميجديد ،دگوي  مي آن سخن  ةدربار

 و   مقصود كالم است   قديم.  از اهميت ارتباطي كمتري برخوردار است      جديددهد،   را تشكيل مي  

از ديدگاه ارتبـاطي،    . گويد  مي جديد ةباره در آنچه گوينده يا نويسند   حقيقت، عبارت است از     در

را محقـق    4 زيـرا هـدف ارتبـاطي گفتـار        ؛دهـد  ساختار جمله را تشكيل مي    ترين جزء     مهم قديم

سازد و حاوي اطالعاتي است كه گوينده يا نويسنده قصد انتقال آن را به شنونده يا خواننـده       مي

اي هم    اضافه يك گروه قيدي يا حرف    .  يك گروه اسمي نيست     لزوماً جديد). 1999 بيكر،(دارد  

                                                           

1 . Theme-rheme arrangement 

2 . Theme 

3 . Rheme 

4 . Utterance 
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 جملـه   ةآغـاز  شـود چنانچـه    يـادآور مـي   ) 1985( 1يديله .تواند در جايگاه آغاز ظاهر شود      مي

بـه همـين   . دشـ  اطي آن نيز دستخوش دگرگوني خواهـد     عوض شود، معناي پيام و اهميت ارتب      

  .توان پي برد  پايانه در ترجمه نيز مي-ر آغازهكاوزقياس، به اهميت سا
  

   2 پيوند واژگاني.2,2,2

ديگر، هرگاه تعبير و تفـسير عنـصري در مـتن    عبارتبه. گردد به روابط معنايي درون متن برمي   3پيوند   

حتـيم و ميـسن     .  كـار داريـم    و ند سـر  منوط به تعبير و تفسير عنصر ديگري در همان متن باشد، با پيو            

شـود و    تلقي مـي ي هدفمندراهكارها در متن ر واژهمنظر گفتماني، تكرا  كه از  كنند كيد مي أنيز ت ) 1991(

ند كـه   هـست  معتقد)1976( و حسن ليديه .آورد وجود ميمتن را به 4 يكي از عناصر اصلي انسجام     غالباً

دهـد و    كيد قرار مـي   أصورت ضمني موردت  بهطريق پيوند واژگاني نگرش خاصي را        از ، متن ةآورندپديد

پيونـد  . هـاي واژگـاني مـتن اسـت        اص به پيوند   مترجم توجه خ   ترين وظايف  اين، يكي از حساس   ربناب

  .باشد مي 7يا افزايش 6 ، كاهش5واژگاني داراي راهكارهاي تكرار
  

   8تعدي. 3 .2,2

 بر اين باور است كه تحليل متن، چه ترجمه و چه غيـر آن، بايـد مبتنـي بـر      )1985( ليديه    

 ،تحليل كردو بدون نياز به دستور زبان تجزيه   نتوا كه گفتمان را مي   باشد و تصور اين   دستور زبان   

شناسي كند، در زبان   اساس آن پيشنهاد مي   متن را بر  يل  دستوري كه وي تحل   . توهمي بيش نيست  

  . معروف است 9مند نقشگراي نظامدستوربه 

هـاي   كه از واقعيت   ذهنيهايياس خود از رويدادها و تصوير توانند تجربه و احس    ها مي  انسان   

كار ارچوب سيـستم سـازو    ها در چـ     اين گزينش  ،ليديدر دستور ه  . كنند  بيان    ،هان دارند اين ج 

                                                           

1 . Halliday 

2. Lexical cohesion  

3. Cohesion  

4. Coherence  

5. Recurrence  

6. Reduction  

7. Expansion  

8. Transitivity  

9. Systemic Functional Gammar  
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قالـب جمـالت اطـالق      يري معنـا در   گ سازوكار تعدي به چگونگي شكل    . شود انجام مي  1تعدي

-بـه . دهـد  انجـام مـي   ) هـاي فعلـي   گروه(ي مختلف   فرايندهاشود و اين كار را با استفاده از          مي

  :هستند ه داراي سه مؤلف،شوند قالب جمله بيان ميايي كه در معنهايينداكلي، فرطور

  ؛شود كه در شكل گروه فعلي ظاهر مي 2يندفرا . 1

-قالـب گـروه   دررا  ...)  و   فاعلي، مفعولي (هاي مختلف    كه نقش  نديادر فر  3كنندگانركت مشا .2

  گيرند؛ عهده ميهاي اسمي بر

  .يابند  تحقق مي ف اضافهي يا حري قيدها طريق گروهكه از 4يندا فردخيل در شرايط .3

ـ           (يندها  ا است كه تغيير در اين فر       الزم اين نكته يادآوري       وع ديگـر،  براي مثـال، تغييـر از نـوعي بـه ن

دال توانـد    مـي ،كنندگان جمله در ترجمهمشاركتجايي نقش هو جاب) يندهااكاهش، افزايش يا حذف فر   

 بـا اسـتفاده از   تواننـد  ن مـي ا مترجمـ ،با ايـن اسـتدالل   .باشد مقصد متن   ةسند نوي كايدئولوژيبر نگرش   

 ،ترتيـب يـن ا بـه  ؛ ارائه كننـد   ياعتمادتر قابل ةابزاري سودمند مسلح شوند و ترجم     متن به   گفتمان  تحليل  

مبدأ در  زبـان مقـصد      متن  ) ساختار بالغي و ايدئويوژيك   (سازي كالن ساختار    مترجم ابتدا دست به باز    

 راهكـاري اسـت     اين همـان  . آيد ميهاي مناسب بر  ر واژگان و ساختا   جويو در جست  ،و سپس زند    مي

ـ   . برد كار مي ناآگاهانه به   آگاهانه و  ،كه يك مترجم خوب    ل مـتن در فهـم گفتمـان قـرآن و           مفهـوم تحلي

 در قـاموس اسـالم      ست كه آيـا اساسـاً      ا  اما مسئله اينجا   شود؛تلقي مي  ابزاري مفيد و الزم       آن نيز  ةترجم

   شده است يا خير؟تهپذيرف قرآن ةترجم

  پذيري قرآنترجمهئلة مس. 3. 2

 اسحساعرب به اسالم    آوردن جوامع غير  يايش اسالم با رو    در آغاز پيد   ،نآ قر ةنياز به ترجم      

 هـا همـواره مـردد       قرآن به ديگـر زبـان      ة اسالمي درخصوص ترجم   ة جوامع اولي  ،حالبااين. شد

  :  مشترك بودند داراي سه ويژگيها عمدتاً اين نگراني .بودند

                                                           

1. Transitivity system  

2. Process  

3. Participants  

4. Circumstances  
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 عيني و برابر با قرآن      ةك نمون منجر به ادعاي آوردن ي    ها    تغيير كالم خدا به زبان انسان      ة اجاز .1

  ؛شد مي

  ؛ ترجمهةدر پيام قرآن درنتيجگرفتن هرگونه تغيير و تحريف  امكان صورت.2

  .جاي متن اصلي عربي آن قرآن بهةمسلمانان به ترجم امكان وابستگي شديد تازه.3

. كننـد  رفتن تعـادل معنـايي آن اشـاره مـي         تدس قرآن به از   ة ترجم بارةدربسياري از محققان        

هاي دستوري، معنايي، بالغي،     داند كه ويژگي   اي زباني مي   گفتمان قرآن را عرصه   ) 2001(رئوف  

ن  قرآة ترجم ،با تمام اين اوصاف    .كند آوايي و فرهنگي آن، آن را متمايز از ديگر متون عربي مي           

پيـام   بلكه ضرورتي اسـت تـا بتـوان          ،شود محسوب مي تنها يك نياز براي مسلمانان غيرعرب       نه

شكار اسـت كـه     آ اين نكته بر همگان      وجود،بااين. دادمردم دنيا قرار   دسترس تمام دررا  خداوند  

كـاري   قـرآن    ة ترجم زيرا، ؛جايگزين قرآن به زبان عربي دانست     توان    قرآن را هرگز نمي    ةجمتر

ت و آوا ارائـه كنـد و        تواند مفاهيم واالي آن را با همان صـور          مشكل است و مترجم نمي     بسيار

نـوعي دليلـي بـر    ن را بـه آ قـر ةحث زباني و بالغي دخيل در ترجمـ مباهمين توان  سادگي مي به

 و از منبـع الهـي وحـي سرچـشمه             اين ترجمه توسط انسان انجام شده      زيرا، ؛نقص آن دانست  

  .نگرفته است
  

    قرآنكردنهصالحيت او براي ترجم مترجم و. 4. 2

برخـي از    زيـرا،  باشـد؛    طرفي او  وفاداري و بي  شايد اولين شرط الزم براي يك مترجم قرآن            

ن عامل در رد    دومي) . 2008نسيمي،  (اند   ده قرآن ز  ةن با اهدافي مغرضانه دست به ترجم      مترجما

قواعـد  . آن باشـد   زبان عربي و قواعد      ابو   كامل ا  نداشتنآشنايي تواند   صالحيت يك مترجم مي   

بايد  باشد   قرآن ة خواهان ترجم  ي كه  كه هر مترجم   هستندزبان عربي، قواعدي مفصل و ظريف       

 و فرهنـگ لغـت  كي  با اين زبان و با تعداد انـد ابتداييوبي بداند و فردي با آشنايي     خ را به  هاآن

هـايي كـه منجـر بـه رد      لفـه ؤاز ديگـر م  . دارائه دهـ  از  قرآن    سبي   منا ةتواند ترجم   نمي ،نامهواژه

اسـالم و علـوم      ة جدي مطالع  طورمترجمان به از  شود، اين است كه برخي       ميصالحيت مترجم   

 رو جديت و پـشتكار  كمي هم كه با      ة و حتي عد   اند نظر قرار نداده  ا تاحد ضرورت مد   اسالمي ر 
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رجم بـه دو    بر تسلط متـ   عالوه .اند اجه بوده و با مشكالتي م   ،اندهاي ديني آورده  به سوي آموزش  

تفـسير  اسـتفاده از     الزام مترجم بـه      ، قرآن ةهاي اساسي ترجم   يكي از الزمه   ،مقصدزبان عربي و    

 كننـد كار را   ن اگر اي  زيرا، ؛خوبي دريابد ها را به   د مراد و معناي آيه     تا بتوان  استن  آ از قر  يمعتبر

داليـل خطـاي    ) 1983(خليفـه    .دوش شان كاسته مي  ةجود در ترجم  موتا حد زيادي از خطاهاي      

  : شماردشرح زير برميقرآن را بهمترجم 

  ؛ معناهاي كلمات عربية دانش دقيق دربارنگرفتن فرا.1

  ؛ه معنايي يك واژةا يكي از چند الي آشنايي فقط ب.2

  ؛جاي يكديگر از واژگان عربي بهاشتباه ةاستفاد. 3 

  ؛هاي عبري الحات عربي با آيين و اصطواژگاناز  اشتباه از برخي ة استفاد.4

  .هاي عبري و سرياني با زبان عربي گرفتن زبان اشتباه.5

 ة دربـار   مـواردي  .مترجمان مسلمان صـدق نكنـد      ة موارد ذكرشده دربار   ةميان شايد هم  ازاين   

فهم نادرست يـك واژه، سـوء تعبيـر    : ازند ا عبارت،دنمترجمان مسلمان ممكن است صادق باش     

  .عربي  با قوانين دستورنداشتنآشناييناي يك آيه و مع در مراد و

   روش تحقيق.3

 كوتـاه قـرآن بـه زبـان         ة سـور  دو ة تحليلـي ترجمـ    ة تا با مقايـس     هستيم اين تحقيق بر آن      در  

هـا ازجملـه ايـدئولوژي       نمودهـاي فرازبـاني آن    به بررسـي    ،   سه مترجم  ةانگليسي دربين ترجم  

اولـين كتـاب،    .  هـستند  والعـصر  و   الكتـاب فاتحه ةله سور  در اين مقا    منتخب ة سور دو .يمبپرداز

 هنـدي اسـت كـه       شـهير متـرجم   ) 1982( علـي يوسـف  قرآن به زبان انگليسي از       ةكتاب ترجم 

 )1962 (آربري آرتور قرآن به زبان انگليسي از       ة ترجم ،دومين كتاب . تسنن است مسلمان و اهل  

. مترجم شيعه است  ) 1993( كراش  قرآن از  ةن ترجم  و سومي  است  كه او مترجمي مسيحي است      

هـايي را   توان تفـاوت   مي،ناين مترجم اهبي متفاوت هريك از مذهاي با توجه به سوابق و ريشه    

  . در شواهد فرازباني هريك دريافتطبيعتاًدر سبك  و نوع گفتمان و 

كـه   اسـت گفتمـاني   مبحث تنگناهـاي مبناي  بر،ها ش بررسي گفتمان هريك از اين سورهرو    

ـ   رجم در فرايند ترجمه بـا آن      مت  وي اثـر    ةدر مـوارد بـسياري بـر ترجمـ        كـه   اسـت   رو  ههـا روب
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 -كار آغـازه  و سازو كار تعدي   ، سازو  به عناصري مانند پيوند واژگاني     اين موارد غالباً  . دنگذار مي

ژي مـورد تجزيـه   لوئوهاي مترجم از ديدگاه ايد يك بر گزينشثيرات هرأكنند و ت    اشاره مي  پايانه

  .پردازيم ها ميانه به هريك از اين مقوله جداگ، در زيررو ازاين؛گيرد يل قرار ميو تحل
  

  هاي منتخبتحليل سوره. 4

  الكتاب فاتحهةسور

  علي يوسفة ترجم.الف

Al Fatihah (The opening)  

1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.  

2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds; 

3. Most Gracious, Most Merciful; 

4. Master of the Day of Judgment. 

5. Thee do we worship, and Thine aid we seek. 

6. Show us the straight way! 

7. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose 

(portion) is not wrath, and who go not astray. 

 

                      و  ""Most Graciousقالـب   در»رحـيم  « و»رحمـان «علي، واژگان عربي  يوسفةدر ترجم    

""Most Merciful شـكل تـشديد صـفات بخـشندگي     ةدهنـد اند كه هر دو نشان ترجمه شده 

هـا دانـسته     ساند به ان  عام و خاص خداون   دليل استفاده از اين واژگان را رحمت        . خداوند است 

نظر ترتيـب تقـدم و    از .را عامل تعدي در سطح واژه دانست      توان اين تشديد معنايي       و مي  است

 را بـا   »العـالمين رب« ةو پيوند واژگاني كلم   كرده  حفظ  را  اين چيدمان   مترجم   ، دوم ة در آي  تأخر

دربرگيــري ســت و هــدف از آن نــشان داده ا Cherisher and Sustainer"" ةتكـرار دو واژ 

 ايـن  ، تعـدي نظـر ؛ اما ازاست) دارندهدهنده، گرامي ، پرورش نگهبان (»رب«ة  تماميت معناي كلم  

 تغيير ساختار فعلي به فرم       پنجم نيز  ةدر آي  .تواند بار ايدئولوژيك داشته باشد     افزايش معنايي مي  

 نمود  ،""worshipسر فعل اصلي      بر "do"تأكيدي و افزايش بار معنايي آن با استفاده از تأكيد           

  .گذاردصحه ميمنظر نويسنده ر باور پرستش و يگانگي خداوند ازب و اين ايدئولوژيك دارد

   شاكر ة ترجم.ب

The Opening (Fatehah) 
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1. in the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

2. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. 

3. The Beneficent, the Merciful. 

4. Master of the Day of the Judgement. 
5.Thee do we serve and Thee we beseech for help. 

6. Keep us on the right pass. 

7. The pass of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the pass) 

those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray. 

 

ـ        اشاره راي ب "Merciful" و   Beneficent""كلمات       كـار ه به حمايت عام و خاص خداوند ب

 يـا افـزايش و كـاهش بـار           درقالب تغيير در معنا    گونه تعدي هيچجمله   آن   ة و در ترجم   اندرفته

  توزيع اطالعات قديم وجديد    كار سازو دوم، اگرچه  آيه   ةدر ترجم  . نگرفته است  صورت معنايي

 نيـز   "All" ةبـا آوردن كلمـ     آن    و تغيير بار معنايي    »الحمدهللا« اما تعدي از معناي      ،محفوظ است 

ـ   و »نعبد«تعدي در معناي     . بر تغيير گفتمان در ترجمه باشد      يتواند شاهد  مي كـارگيري لفـظ    هب

"serve"  و همچنين استفاده از لفظ      پنجم   ة در آي"do"    ازجملـه   ، فعـل  ايـن بر معنـاي     و تأكيد 

-معنـاي هـدايت  ه ب "Keep"استفاده از لفظ     . ترجمه است   اين  حاكم بر گفتمان   ةموارد تغييريافت 

داشته باشد و در اينجا با نوعي كاهش معنايي از نـوع   را »اهدنا«معناي تواند جامعيت    كردن نمي 

  .مواجه هستيم يعني كاهش بار معنايي ؛تعدي

ـ    ،ر تقـدم و تـأخر و پيونـد واژگـاني          كاوساز هفتم،   ةدر آي   و  "whom"كـارگيري الفـاظ       ه بـا ب

"who"خوبي رعايت شده است به.  

  آربري ترجمة  .پ

The opening  

1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate 

2. Praise belong to God, the Lord of all Being, 

3. The All-merciful, the All-compassionate, 

4. The master of the Day of Dom. 

5. Thee only we serve; to Thee alone we pray for succor. 

6. Guide us in the straight path, 

7. The path of those, whom Thou hast blessed, 

Not of those against whom Thou are wrathful, 

Nor of those who are astray.  
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رحمت خاص خداوند كـه فقـط مخـصوص    براي علي و شاكر    هاي يوسف  در ترجمه اگرچه     

 ة يــاده شــده، از واژ»رحــيم«ســت و در قــرآن از آن بــا صــفت  ابنــدگان واقعــي و خــاص او

"Merciful"    و درنظـر گرفتـه  آن را در معنـاي رحمـت عـام آن       اما آربري است،   استفاده شده 

دوم،  ةدر آيــ  . اســتفاده كــرده اســت"Compassionate"بــراي رحمــت خــاص خداونــد از 

 است كه ترجمه كرده "all Being"آن را  و است را به معناي تمام مخلوقات دانسته »العالمين«

  .معناي هر دو جهان دنيا و آخرت است به»العالمين« اساساً زيرا، ؛ داده استويير در معنا رتغي

ــ     ــوم،ةدر آي ــا آوردن    س ــايي ب ــار معن ــزايش ب ــ اف ــر  "All" ةكلم ــر س  و ""Merciful ب

"Compassionate"    تغييـر    پنجم، كيفيت تجلي معنا با تعـدي در    ةدر آي  . نشان داده شده است

معنـاي  بـه  "serve" ، شـكل گرفتـه اسـت؛ زيـرا        »نستعين « و »نعبد«ساختار معنايي گروه فعلي     

 شـايد بتـوان    .خوانـدن نيـست    ازطريـق نماز   پرستش تام نيست و طلب ياري از خداوند صـرفاً         

گرفتن خرد وعقل انسان دانـست     وعي ناديده ن به ،»اهدنا« ةدر ترجم   را Guide"" ةاستفاده از واژ  

كه ما بـا انـدكي      است  اريك   ب  راهي آنكه راه راست   حال هدف و سرگردان تلقي كرد؛    او را بي  و  

 يـا   Show"" از   بود بهتر  و )1378،  تفسير نور ( كنيم خداوند طلب مي  از  بصيرت روحاني آن را     

"let us"ـ   و هفتم، سازة آيدر .شد  استفاده مي كـارگيري  هكار تقدم و تأخر و پيوند واژگـاني بـا ب

  .خوبي مالحظه شده است به" "those", "whom" , "whoالفاظ 

   والعصرةسور

  علي يوسفة ترجم.الف

Al 'As.r (Time through the ages) 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

1. By (the Token of) Time (through the ages), 

2. Verily Man is in loss,  

3. Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) 

 in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy. 
 

ان در گذر از اعـصار و قـرون          زم ،اولي: توان برداشت كرد   ا مي  دو معنا ر    اول، ة آي ةدر ترجم     

 و  شـود   نماز وقت عصر اقامه مي     ، كه در آن   است بعدازظهر   ،و دومي ) دهر() هاي طوالني زمان(

 از زمان   ،اشعلي در ترجمه  يوسف. اي در قرآن شده است     گونه رمز ةاستفاد واژه   ين ا ازدر اينجا   
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گـذر   زمـان در  « ةبـرده و بـه اسـتعار       كـار ه ب را در مفهوم اول   و آن   است   استعاري كرده    ةاستفاد

  .كرده است اشاره »است

، انـسان را بـا   » تجاري اسـت ةزندگي يك معامل« ةگيري از استعار دوم نيز قرآن با بهره    ة آي در   

ايـن كـاربرد اسـتعاري از    . دانـد  دادن مـي آن همواره درحـال ازدسـت  آوردن به سود مادي     روي

اش   در ترجمـه است و مترجم نيز با رعايـت ايـن اسـتعاره و نمـود آن          قرآن  غي  بالهاي   ويژگي

 تعدي شده   »الذين« گروه اسمي    ة سوم نيز در ابتداي آيه از ترجم       ةدر آي  .موفق عمل كرده است   

   .كلي حذف گرديده استهو ب

   شاكر ة ترجم.ب

Time (Asr)  

 In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

1- I swear by TIME, 

2- Most surely man is in loss, 

3- Except those who believe and do good, and enjoin on each other truth, 

and enjoin on each other patience. 
 

 زمـان نـشان داده      ةز خود را با كـاربرد بالغـي اسـتعار         قرآن ايجا گرچه  اول،  ا ة آي ةدر ترجم     

افـزايش   بـا  ، نداده است و همچنيننشان خود ة را در ترجم   بالغي ترجم اين ويژگي   اما م  ،است

 ، را برهم زده    توزيع اطالعات قديم وجديد    كاروسازبراينكه  عالوه ،ك عبارت به جمله   بسط ي  و

و انتقال بار استعاري     آيه دوم    ةترجم شاكر نيز در   .زده است نيز  ) تعدي(صورت   دست به تغيير  

بـسط واژگـاني    را بـا    »نّأ« ولي حـرف تأكيـدي       ؛استعلي موفق عمل كرده     همانند يوسف آن،  

"Most surely"همـان محـدوديت    يـا تواند همـان تغييـر صـورت    برده است كه اين مي كاره ب 

 سوم، از پيوند واژگاني براي حفـظ انـسجام         ةر آي د .گفتماني باشد كه منجر به تعدي شده است       

  .كار تقدم و تأخر نيز رعايت شده استوگرفته شده است و ساز بهره خوبيهمتن و انتقال پيام ب

  آربري  ةرجمت .پ

Afternoon 

In the name of God, the Merciful, the Compassionate 

1. By the afternoon! 

2. Surely man is in the way of loss 
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3. Save those who believe, and do righteous deeds 

And counsel each other unto the truth 

And counsel each other to be steadfast 

ان در گذر از اعـصار و قـرون          زم ،اولي: توان برداشت كرد    مي   اول، دو معنا را      ة آي ةدر ترجم     

در . شـود   نمـاز عـصر اقامـه مـي        ،كه در آن  است   بعدازظهر   ،و دومي ) دهر) (هاي طوالني  زمان(

معنـاي  هاش از زمان ب آربري در ترجمه. در قرآن شده استاي  گونه رمزةاستفاد واژه ين اازاينجا  

توان براي زمـان نقـش اسـتعاري قائـل شـد و       در اينجا ديگر نمي. بعدازظهر استفاده كرده است  

 in the way عبارت مترجم با افزودن ، دومة آيةدر ترجم .كند صورت بالغي آن نمود پيدا نمي

of""   ة بر سر كلم loss"" مطابق بـا اصـل تعـدي در گـروه          ،اين دهد و   را بسط  معنايي مي      آن         

ـ توزيـع اطالعـات قـديم وجديـد    ازوكار  كه سگرچها ، سومةدر آي .اضافه است فحر  خـوبي ه ب

اما مترجم از پيوند واژگاني براي انـسجام روابـط معنـايي درون مـتن بهـره                 است،  رعايت شده   

 ارتباط ميـان عبـارات ايـن آيـه را هدفمندانـه      ""whom يا  who" ة با تكرار واژتااست نبرده 

  .حفظ كند
  

  گيريبحث و نتيجه. 5

ـ     تحليل گفتمان سورة حمد در ترجمة      بهبا نگاهي       مطالعـه در ايـن تحقيـق       رجم مورد  سـه مت

هـر   تـأخر   تقدم و   سازة  حفظ ازنظر ،علي با شاكر  دريافت كه در مقايسة ترجمة يوسف     توان   مي

در  امـا همـين دو متـرجم    انـد؛  اند و به حفظ صورت آن همـت گماشـته   دهخوبي عمل كره ب دو

هـايي در      دست به افزايش يا كـاهش      ،ي يا اسمي  هاي فعل  رعايت سطوح مختلف واژگاني، گروه    

 »الحمـدهللا «رجمـة   و شـاكر در ت »رب«علي در ترجمة كلمـة    فيوس  مثالً اند؛ معنا زده  صورت و 

 ها بيـشتر بـراي توسـعة   كه تعدي در كار آن   اين دو مترجم  در مقايسه با    . اند دست به تعدي زده   

هـا افـزايش      ايـن تعـدي   براينكـه   عالوهآربري،  در ترجمة مترجم سوم، آرتور    كار رفته،   همعنايي ب 

توان شاهدي بـر   د و اين را مينباش بار معنايي واقعي الفاظ قرآن نمي     حامل  نيز  اكثر آنها   يابد،   مي

  . دين اسالم و واژگان عربي دانست كامل مترجم بانداشتنآشنايي

 شـاكر را تقريبـاً     علـي و  هـاي يوسـف    ترجمـه   والعصر، هاي سورة  در تحليل گفتمان ترجمه       

 مگـر در     نظام حاكم بر گفتمان قرآن دانست؛      زني نظم و  همتوان عاري از هرگونه تعدي و بر        مي
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 شـاكر در ترجمـة آيـة    مـثالً  شـود؛  ي كه البته آن هم انحراف از اين نظام تلقي نمي       واردي جزئ م

 ""I swear by TIME كامـل   از جملة "By time"جاي استفاده از عبارت ه ب،»والعصر «،اول

لوژي حـاكم بـر     ئوآيه اول بالغت و ايد     تنها در ترجمة  در ترجمة آربري، نه   . استفاده كرده است  

پيونـدهاي  زدن  نيـاز از هرگونـه تعـدي يـا بـرهم            بلكه در آيات بعدي بي     ،ظ نشده است  آن حف 

  .درستي حفظ نكرده استني، مترجم صورت ومعناي آيه را بهواژگا

، در  اين دو سوره نسبت بـه آربـري مـسيحي         ن مسلمان   توان گفت مترجما   طور خالصه مي  هب   

دو سـوره دچـار      در هـر     آنكـه آربـري   اند؛ حال  دچار خطاهاي زباني يا بالغي نشده     شان  ترجمة

» والعـصر «در سورة حمد و در ترجمة لفظ » العالمين«ترجمة لفظ  در   مثالً  شده است؛  هاييخطا

ها بيشترين محـدوديت گفتمـاني در سـطح          در تحليل اين سوره   براين،   افزون . والعصر در سورة 

 ،بنـابراين باشـد؛  سـطح پيونـدهاي واژگـاني مـي     است و كمترين آن مربوط بـه        تعدي كاروساز

خوبي ه ب،ن قرآني و آشنا با سطوح بالغي آن باشد      توان نتيجه گرفت اگر مترجم مسلط به زبا        مي

فـزايش، كـاهش و تكـرار       و فقط محـدود بـه ا      كند  تواند در اكثر موارد صورت آيه را حفظ          يم

  . موفق عمل كندكمتري قرآن با محدوديت  در ترجمة ومعنايي شود
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