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چکیده
فهمشدنی است ،معناهای ظریفف بسفیاری دارد و بفا نحفوی بلیف و
متن قرآن کریم در عین اینکه روشن و 
بینظیر نگاشته شده است .طبق این توصیف ،در ترجمه قرآن الزم است ،هم سادگی مفتن ،برگفردان
ایجازی 
شود و هم ظرایف معنایی و بالغی و نحوی آن مورد توجه قرار گیرد .ترجمه طاهره صفارزاده از قرآن کریم ،بفا
داللتهای معنایی واژگان و نحوِ متن ،با دقت و ایجفاز

همهفهم نوشته شدهاست؛ اما در جاهایی،
زبانی روشن و 
برگردان نشده است .نگارندگان مقاله حاضر با بررسی ترجمه فارسی قرآن کریم از طاهره صفارزاده و مقایسفه
بخشهایی از این ترجمه ،از متن عربی فاصفله دارد و

آن با واژگان و ساختارهای نحوی متن عربی دریافتند که
متأثر از ترجمه انگلیسی قرآن است .برای تحقق این هدف ،متن چهار جزء آخر ترجمه طفاهره صففارزاده ،بفا
گونههای تأثیرپفذیری صففارزاده از
قرآن کریم و ترجمه انگلیسی قرآن از عبداهلل یوسف علی مطابقت داده و 
ترجمه انگلیسی استخراج و تحلیل شد .با بررسیهای دقیق ،این نتیجه به دست آمد که در ترجمه صففارزاده
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 -3دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،ایران

تغییراتی نظیر نادستوریبودن ،افزودههفای زبفانی ،تغییفر داللفت ،برابرنهادهفای نامناسف و برابرنهادهفای
توصیفی صورت گرفته که تحتتأثیر ترجمه انگلیسی بوده است.

Email: oveis.mohammadi@gonbad.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :قرآن کریم ،طاهره صفارزاده ،ترجمه باواسطه ،نادستوریبودن ،افزودههای زبانی ،برابرنهاد

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

 -1مقدمه
ترجمه قرآن کریم از دیرباز در میان مسلمانان و غیرمسلمانان رونق داشتهه و پیتروان ادیتان و
مذاهب مخهلف از آن بهعنوان وسیلهاي براي آشنایی و یا انهشار اسالم اسهفاده مینمودند .بته
همین دلیل است که ترجمه قرآن به رغم موانع موجود بر سر راه آن ،جایگتاهی ویتهه یاتهته
است .در گذشهه بیشهر بحث بر سر آن بود که مبادا ترجمه قرآن سبب کاستههشتدن قداستت
آن گردد؛ اما امروزه به این نکهه تأکید میشود که تا چه اندازه میتوان کالم الهی را بته طتور
صحیح به زبانی دیگر ترجمه نمود و در عین رعایت امانت ،عمالً بته برگردانتی دقیتق از آن
دست یاتت .از دیگرسو قرآن کریم را نمیتوان جداي از قوانین و ضوابط حتاکم بتر دستهور
زبان عربی ترجمه و بررسی نمود؛ زیرا زبان عربی داراي چنان ایجاز و بالغهی استت کته آن
به دسهور زبان عربی ،بالغت ،شأن نزول آیات و شرایط محیطی ،اجهماعی و ترهنگی جامعته
عرب داشهه باشد ،تا به هنگام ترجمه آیات قرآن از مناسبتترین و روانتترین برابرنهادهتاي
زبان مقصد اسهفاده نماید .عدم رعایت این مهم در برخی از ترجمهها سبب متیشتود کته از
آن ترجمه به ترجمهاي نارسا تعبیر شود ..این مستئله بته عوامتل مخهلفتی بستهگی دارد کته
تأثیرپذیري آشکار و یا نهان از زبان واسطه را میتوان یکی از این عوامل برشمرد.
 -1-1بیان مسأله

در یک تقسیمبندي کلی ،ترجمه به دو نوع آشکار و نهان تقسیم میشود .در ترجمه آشتکار،
زبان ترجمه تصنّعی است؛ لذا توجه چندانی به ساخهارهاي طبیعی زبان مقصتد نمتیشتود و
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را از دیگر زبانها مهمایز مینماید .مهرجم قرآن ضمن ترجمه آیات باید درک درسهی نستبت

واژگان و دسهور زبان مهن مبدأ بیشهر مورد توجه است .اما در ترجمته نهتان ،زبتان ترجمته،
طبیعی و روان است؛ زیرا در آن براي رساندن مقصود مهن مبتدأ ،از واژگتان و دستهور زبتان
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معمول در زبان مقصد اسهفاده میشود .ترجمه باواسطه ( )intermediary translateکته از

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

انواع ترجمه نهان است ،ازجمله مباحث رایجی است که از دیرباز (بته عنتوان ملتال :ترجمته
آثار یونانی به زبان عربی) مورد اسهفاده مهرجمان قرار میگرتت.
برخی از پهوهشگران ،ترجمه باواسطه را چنان عادي میپندارند کته در عمتل میتان ایتن
نوع ترجمه و ترجمه بیواسطه تمایزي قائل نیسهند ()Radó, 1975: 51؛ حتال آنکته برختی
دیگر موضعی بدبینانه نسبت به این نوع ترجمه دارند و آن را بتیتایتده و پراشتهباه توصتیف
میکنند ( .)Berman, 1990: 4گروه دوم معهقدند ترجمه باواسطه بیشتهر در جتوامعی انجتام
میشود که زبان آنها گویشور کمهري دارد و بته لحتاس سیاستی و اقهصتادي داراي اهمیتت
کمهري است (.)Pieta, 2014: 13
طاهره صفارزاده ( )1387-1315شاعر ،نویسنده ،مهرجم و قرآنپهوه معاصر ،اخیترا قترآن
تارسی وي ترجمهاي ارتباطی و گاها آزاد است؛ زیرا وي در پتی تهتم پیتام الهتی در آیتات
قرآن و انهقال آن به مخاطب است و به الفتاس و واژگتان متهن ،بته عنتوان وستیلهاي جهتت
رساندن محهوا مینگرد (تتکتبتار .)27 :1394 ،باتوجته بته ایتنکته ایتن ترجمته ،وتتادار بته
ارزشهاي ارجاعی مهن است و پایبند به ساخهارهاي دسهوري زبان مقصتد استت؛ لتذا ایتن
ترضیه را تداعی میکند که ممکن است تحتتأثیر زبان واسطه انجام شده باشد.
 -2-1هدف پژوهش

هدف پهوهش حاضر آن است که به جاي رد یا نفی مطلق ترجمه باواستطه ،تیییترات میتان
این ترجمه (غیرمسهقیم) با ترجمه بدون واسطه (مستهقیم) از منظتر مللفتههتاي دستهوري و
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کریم را به دو زبان تارسی و انگلیسی ترجمه نمود .به زعم بسیاري از پهوهشتگران ،ترجمته

بالغی آشکار شود و شاخصهاي عینی براي توصتیف نمایته متهن مبتدأ و متهن ترجمته و
مقایسه همزمان آنها براي ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه گردد .براي این منظور ترجمه تارستی
انگلیسی اسهخراج شد.
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قرآن کریم از طاهره صفارزاده انهخاب گردید و جنبههاي تأثیرپتذیري آن از ترجمته واستطه

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

 -3-1پرسشهای پژوهش

براي دسهیابی به اهداف پهوهش تالش میشود به پرسشهاي زیر پاسخ داده شود:
 طاهره صفارزاده در ترجمه تارسی قرآن کریم تتا چته انتدازه در انهختاب راهکارهتايترجمه ،به ساخهارهاي زبان عربی پایبند بودهاست؟
 مهمترین تیییراتی که در ترجمه صفارزاده به خاطر واسطه قراردادن ترجمته انگلیستیقرآن مشهود است ،کدام است؟
 -4-1روش پژوهش

دادههاي بهکاررتهه در این پهوهش برگرتهه از ترجمه تارسی قرآن کریم از طتاهره صتفارزاده
است که با برخی از ترجمههاي انگلیسی قترآن مقایسته شتدهاستت .ایتن ترجمته در ستال
انهشارات اسوه منهشر شد .در این پهوهش براي ارزیابی کیفیت ترجمه صفارزاده ،چهار جتز
آخر قرآن کریم -با تأکید بر سورههاي ق ،واقعته ،حدیتد ،ملتک و نازعتات -بررستی شتد.
روش پهوهش به این شکل است که تمتام واژگتان و جملتههتاي منتدرج در ایتن ترجمته
بررسی شد و با اصل مهن (زبان عربی) مقایسه گردید و تیییرات موجود در این ترجمته کته
در راسهاي موضوع ،اهداف و پرسشهتاي پتهوهش قترار متیگیترد ،گتردآوري شتد .ایتن
تیییرات شامل نادسهوريبودن ،اتزودههتاي زبتانی ،تیییتر د،لتت ،برابرنهادهتاي نامناستب و
برابرنهادهاي توصیفی است .براي بررسی دادهها و دسهیابی به نهیجه مناسب از روش تحلیتل
محهوا اسهفاده شد .بنابراین تمام واژگان و آیتات تحلیتل و بررستی شتد و بتر استاع انتواع
تیییرات توقالذکر و نیز راهکارهتاي مناستب ترجمته ،دادههتا در جتدولهتاي مخصتو
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1380ش توسط ملسسه ترهنگتی جهتان رایانته کتوثر و پتا از آن در ستال  1388توستط

دسههبندي شد تا بسهري مناسب براي بررسی موضوع و محهواي آنها تراهم شتود .در پایتان
نیز نهایج در راسهاي پرسشهاي پهوهش ارائه گردید.
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291

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -5-1پیشینه پژوهش

تاکنون چند پهوهش در ارتباط با ترجمه باواسطه انجام شده است که به برختی از آنهتا کته
با پهوهش حاضر قرابت دارند ،اشاره میشود:
شکوهمند و همکاران ( )1392در مقاله «بررستی میتزان اتکتا بته عامتل ترامهنتی جهتت
ترجمه :موردپهوهی ترجمههاي رمان صد ستال تنهتایی نوشتهه گابریتل گارستیا متارکز» بته
بررسی نقش عوامل ترامهنی در ترجمه و چگتونگی درج آن روي جلتد آثتار ترجمته شتده
پرداخهند و دقت ترجمه ها را که حاصل «جهت مسهقیم و غیرمسهقیم» هسهند ،بتاهم مقایسته
نمودند.
سعیداوي ( )1396در مقاله «بررسی کیفیت ترجمه از زبان واسطه با رویکرد مهنمدارانته:
ادعاي بیدج در شناسنامه ترجمه مبنی بر ترجمه اثر از زبان انگلیسی ،نمونتههتایی از ترجمته
وي را در سه سطح ترجمه غیرمسهقیم ،اتزایش و لیزش بررسی نمود و به این نهیجته رستید
که بیدج این کهاب را یا از زبان عربی به تارسی برگردانده ،یا اینکته آن را از اصتل انگلیستی
آن ترجمه کرده؛ اما از ترجمه عربی کمک زیادي گرتهه است.
محمدي و همکاران ( )1396در مقاله «تحلیل گفهمانی تیییر عناصتر ترهنگتی اجهمتاعی
در ترجمه از زبان واسطه :مجموعه عشق با صداي بلند» بر این باورند مهرجم ،این اثتر را بته
واسطه زبان انگلیسی به تارسی بازگردانده است؛ زیرا در روند ترجمه از عربی به انگلیستی و
آنگاه به تارسی ،تیییراتی در گفهمانهاي حاکم بر مهن صورت گرتهه است.
حسینی ( )1399در مقاله «تفاوت هاي ترجمه از زبان واسطه بتا ترجمته از زبتان اصتلی:
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مطالعه موردي ترجمه موسی بیدج از کهتاب  »Jesus the son of manبتراي راستهیآزمتایی

ارزیابی کیفیت دو ترجمه از رمان ژاپنی باران سیاه به زبان تارسی» می کوشتد صترف نظتر از
سوگیري هاي رایج درباره ترجمه ادبی از زبان واسطه با ترجمه از زبان اصتلی ،تفتاوت هتاي
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این دو نوع ترجمه را در رمان توقالذکر آشکار سازد.

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

سعیداوي و احمدي ( )1399در مقاله «آسیبشناستی ترجمته از زبتان واستطه :بررستی
موردي ترجمه شکراهلل شجاعی تر از رمان عرع الزین» بتا الگتو قتراردادن ایتن ترجمته بته
آسیبشناسی ترجمه باواسطه پرداخهند و آن را در سته ستطح کتاهش ،اتتزایش و همتایش
واژگانی موردتحلیل قرار دادند و به این نهیجه رستیدند کته ایتن ترجمته بته ختاطر واستطه
قراردادن ترجمه انگلیسی ،هم در حوزه کاهش و اتتزایش واژگتانی و هتم از نظتر همتایش
واژگانی دچار انحراف شدهاست.

 -2چارچوب نظری
چارچوب نظري پهوهش حاضر ریشه در الگوهاي پیشنهادي ترجمهپهوهان مقصتدگرا دارد.
پیامگیر -تالش میکند در برابر عناصر زبان و متهن مبتدأ ،عناصتري معتادل و برابتر از زبتان
مقصد برگزیند و با کمک شگردهایی خا

 ،تمام معناي باتت موردنظر را وارد زبان مقصتد

کند و تنها به انهقال معناي صریح بسنده ننماید .مهرجم با تأسی از این روش ،بیشتهر از آنکته
کارش را به مهن وابسهه بداند ،به خواننده تکر میکند و معهقد است مهنی که مینویستد بایتد
به راحهی توسط مخاطب خوانده بشود و از آن مهمتر همان ارتباطی کته اهتل زبتان بتا متهن
اصلی برقرار کردهاند ،خواننده مهن ترجمه نیز همان ارتباط را با مهن ترجمهشده برقترار کنتد.
در چنین رویکردي ،مهرجم میتواند براي سهولت ترجمه ،از زبان واسطه نیز استهفاده نمایتد.
اسهفاده اتراطی مهرجم از زبان واسطه ،به الگوپذیري صرف از زبان واستطه و نادیتدهگترتهن
ساخهارهاي نحوي زبان مبدأ میانجامد که این امر گاهاً باعتث بتروز خلتلهتایی در ترجمته
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اساع مقصدگرایی در ترایند ترجمه آن است که مهرجم -به عنوان واسطه میان پیتامرستان و

میگردد .در ادامه ،تیییرات ساخهارهاي نحوي را در مواردي چنتد دستههبنتدي نمتوده و بتا
مصادیقی از ترجمه تارسی قرآن کتریم از طتاهره صتفارزاده متورد تحلیتل و ارزیتابی قترار
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میدهیم.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -1-2نادستوریبودن ()ill-formed

اگر مهرجم نسبت به زبان مقصد اشراف کامل نداشهه باشد ،برایش ستخت خواهتد بتود کته
ترجمهاي صحیح و قابلقبول ارائه دهد .در این صورت آن پیامی که مدنظر مهن مبتدأ استت،
به درسهی به مخاطب انهقال داده نمیشود (حستن .)33 :1966 ،از دیگرستو مهترجم بایتد بته
اصول اولیه مهن مبدأ نیز اشراف کامل داشهه باشد؛ یعنی نسبت به دسهور زبتان مبتدأ ،معتانی
گوناگون هر واژه و ظراتتهاي زبانی آن آگاهی داشهه باشتد .همننتین از شترایط سیاستی،
ترهنگی ،جیراتیایی و آداب و رسوم آن زبان اطالع حاصل نمایتد تتا از ایتن طریتق بهوانتد
مفهوم واقعی عبارات و اصطالحات بهکار رتهه در متهن را بته ختوبی درک نمتوده و معتادل
دقیق آن را با ساخهارهاي صحیح دسهور زبان مقصد به کار گیرد (شماآبادي.)41 :1380 ،
زبان مقصد پیروي ننماید و از قواعد دسهوري زبانِ ترجمه تخطی کند .بررسیهتا در ترجمته
صفارزاده نشان میدهد که خطاهاي ناشی از ناهمخوانی معنایی میان مهن مبدأ (زبتان عربتی)
و مقصد (تارسی) به خاطر نادسهوري بودن در بخشهتایی از آن و همننتین تتأثیر از زبتان
واسطه (انگلیسی) است .یعنی ساخهارهاي زبان واسطه (انگلیسی) که بهطتور کامتل در زبتان
تارسی نادسهورياند ،به همان شکل در بخشهایی از ترجمه بهکار رتهتهاستت .در ادامته بته
برخی از این موارد اشاره میشود.
مثال نخست:
ِ
ل ما كُن َّا فِي َأص َح ِ
السعِيرِ (ملک.)10 /
اب َّ
ْ
مهن مبدأَ :وقَالُوا ل َْو كُن َّا نَ ْس َم ُع َأ ْو نَ ْعق ُ َ

ترجمه صفارزاده :اگر ما به نصایح پیامبران گوش داده بودیم و عقلمتان را بته کتار بستهه
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نادسهوريبودن زمانی رخ میدهد که مهرجم از نظتام دستهوري و هنجارهتاي ستاخهاري

بودیم امروز از اهل جهنّم نبودیم (صفارزاده.)1077 :1380 ،
ترجمه واسطه:
(Yusuf Ali, 2006: 291).
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They will further say: "Had we but listened or used our intelligence,
we should not [now] be among the Companions of the Blazing Fire

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

تحلیل :در اینجا تعل "گوش داده بودیم" و "به کار بسهه بودیم" شکل ماضی دورتتر در
انگلیسی است که با  Hadو قسمت سوم تعل می آید .در آیه ساخهار تعتل اینننتین نیستت.
تعل «نسمع و نعقل» در مهن قرآن ،همراه با «کنّا» آمدهاند که بیانگر ماضی استهمراريانتد؛ بته
بیان دیگر ،معناي این تعلها «گوش میدادیم و میاندیشیدیم» است .همننتین در آیته تتوق
تعتتل نعقتتل استتت .ایتتن تعتتل در انگلیستتی بتته شتتکلی ترکیبتتی ترجمتته شتتده « use our

 »intellegenceهمین تعل ترکیبی وارد ترجمه تارسی شده.
مثال دوم:
صفارزاده در آیهاي دیگري نیز به تأسی از ترجمه انگلیسی ،تعل ماضی دورتر را بته کتار
برده است:

که قبالً وعده داده شده (صفارزاده.)996 :1380 ،
ترجمه واسطه:
And the Trumpet shall be blown: that will be the Day whereof
Warning [had been given}.(Yusuf Ali, 2006: 263).

تحلیل :صفارزاده در ترجمه جمله اسمیه «ذلک یومُ الوعید» (آن روز وعید استت) ،تعتل
ماضی بعیدي را اضاته کرده است که در مهن عربی نیست .این تعل ،از ترجمته انگلیستی بته
ترجمه صفارزاده راه یاتهه است .چراکه جمله مورد نظر ،در ترجمه یوستف علتی بته شتکل
«آن روزي که در باره آن هشدار داده شده بود» برگردان شده استت .در ایتن ترجمته نیتز از
ماضی بعید اسهفاده شده است.
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ِ
ِ ِ
ك يَ ْو ُم ال َْوعِيدِ (ق.)20 /
الصورِ َذل َ
مهن مبدأَ :ونُف َخ في ُّ
ترجمه صفارزاده :و در صور دمیده میشود و آن روز زمان تحقق عذاب دردنتاک استت

مثال سوم:
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مهن مبدأَ :أفَ َعيِينَا بِال َْخل ِْق ْاْلَوَّ لِ بَ ْل ُه ْم فِي لَبْ ٍس م ِ ْن َخل ٍْق َجدِيدٍ (ق.)15 /

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ترجمه صفارزاده :آیا اول بار از آترینش خلقت و مخلوقات احساع درمانتدگی و عجتز
کردیم که آنها براي برپایی رسهاخیز {که تکرار خلقتهاست} دچار شک و تردید هستهند
(صفارزاده.)995 :1380 ،
ترجمه واسطه:
Were We then weary with the first Creation, that they should be in
confused doubt about a new Creation? (Yusuf Ali, 2006: 263).

تحلیل :در آیه توق دو جمله هست؛ حرف «بل» ادات ربط بین دو جمله است« .بَتل» در
زبان عربی حرف اضراب است و اگر بعد از آن جملتهاي بیایتد ،ایتن حترف بیتانگر معنتاي

به مراد (و معناي) دیگري است و در قرآن بیشهر این کارکرد را دارد.

صلَّیع بل َّؤثرون الحياة
به عنوان ملال میتوان به آیته قَد أفلح من ََّ َزكَّیع و َذكَ َر َ
انم َربِّ فَ َ

الدنيا اشاره کرد (ابن هشام .)130 :1991 ،در آیه توق نیز ،بتل چنتین معنتایی را دارد .یعنتی
نخست جمله پرسشی أفَ َعيينا بالخلق اْلول (آیا در آترینش نخست عتاجز بتودیم) مطتر
شده که همراه با تعجب و انکار است .در ادامه ،با آمدن بل ،از کالم پیشین صرف نظتر شتده
و معنایی دیگر بیان شده است؛ «بل هم تی لباٍ متن خلتق جدیتد» (نته ،ایشتان نستبت بته
آترینشی جدید در شبههاند).
صفارزاده ،براي ترجمه حرف «بل» از حرف «کته» استهفاده کترده استت کته ادات ربتط
موصولی است .به بیان دیگر ،مهرجم به جاي اینکه با حرف اضراب دو جمله را به هتم ربتط
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الار من ولاداح نابحان ع بال عباا
ابطال و ردّ گفهه پیشین است .ملالً در آیته قاالو تَّ ََّخا َ َّ
کر ُمون مراد بل هم عبا است .گاهی نیز «بل» به معناي رویگردانی از متراد (و معنتایی)
ُم َ

دهد ،با حرف موصول میان آنها پیوند برقرار کردهاست .صفارزاده بتا تأثیرپتذیري از ترجمته
انگلیسی یوسف علی اینننین کرده است؛ زیرا در ترجمه انگلیسی او نیز ،حترف « »Thatبته

296

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.11.5

کار رتهه است که ضمیر ربط ( )Relative pronounاست.

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

 -2-2افزودههای زبانی ()Linguistic additions

ترجمه مطلوب ترجمهاي است که همزمان پایبند به محهوا و ظراتتهاي زبان مبدأ و مقصتد
باشد .یکی از قواعد ترجمه ،جداسازي مهن از توضیحات به وسیله پرانهز ،کروشته ،قتالب و
دیگر عالئم سجاوندي است تا خواننده بهواند میان مهن مبدأ و مقصتد تفتاوت بگتذارد .گتاه
مهرجم به خاطر عواملی چون سادهسازي مهن ،شفافسازي عبارات ناآشناي مقید به ترهنت
و یا عدم توانایی وي در ارائه مخهصرترین معادل ،ناچار میگردد اتزودههتایی در ترجمتهاش
لحاس نماید و آنها را میان پرانهز یا کروشه قرار دهد .برخی دیگر از مهرجمان آزادانه واژههتا
یا عباراتی را در ترجمه میآورند که همهاي آنها در مهن اصتلی وجتود نتدارد .تمتامی ایتن
موارد در دایره اتزودههاي زبانی قرار متیگیترد .ایتن اتتزودههتا بته دو نتوع کلتی موجّته و
میگیرد و از جمله تنون اصلی ترجمه به شمار میآید؛ اما اتزوده غیرموجته از عتدم آگتاهی
مهرجم نسبت به ظراتتهاي زبان مبدأ و مقصد نشأت میگیرد؛ لذا ترجمه را دچار انحتراف
میکند (کمالی.)17 :1372 ،
در ترجمه تارسی قرآن کریم از صفارزاده بته میتزان چشتمگیري از اتتزودههتاي زبتانی
اسهفاده شده است .بسیاري از این اتزودهها را اتزودن واژه یا عبارتی تشکیل میدهنتد کته در
مهن اصلی وجود ندارد.
صفارزاده به تشخیص خود پینیدگیهاي برخی از آیات را با بتهکتارگیري اتتزودههتاي
زبانی میزداید .هتدف استهفاده وي از ایتن اتتزودههتا آن استت کته ترجمتهاش در نهیجته
اخهالفهاي طبیعی که میان دو زبان عربی و تارسی از جهت شیوه بیان وجود دارد ،به مهنتی
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غیرموجّه تقسیم میشود .اتزوده موجه غالباً براي ایجاد روانی بیشهر در مهن ترجمته صتورت

بریدهبریده و مبهم و ثقیل یا نامأنوع تبدیل نشود؛ بلکه ترجمه بر اساع قابلیتتهتاي زبتان
مقصد ترجمه شود و از تصاحت و روانی برخوردار باشد .صفارزاده خت ارتبتاطی موجتود
و انسجام میبخشد؛ اما نکهه اینجاست که این اتزودهها شباهت بسیار زیادي بتا اتتزودههتاي
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در مهن را با اتزودن واژگانی در میان دو قالب پر میکند و به جمالت بریدهبریده پیوستهگی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

زبانی در ترجمههاي انگلیسی قرآن کریم دارد .در ترجمه انگلیسی قترآن -بته ماننتد ترجمته
تارسی صفارزاده -واژگانی که براي پرکردن خ ارتباطی اتزوده میشود ،نه تنها معنی آیتات
را دگرگون نمیسازد که سبب میشود مهن ترجمه ،مستهقل و داراي پیوستهگی و شتیوایی و
روانی تبدیل گردد .در ادامه به برخی از اتزودههاي زبانی در ترجمه صفارزاده که تحتتتأثیر
ترجمه واسطه (انگلیسی) اسهفاده شدهاست ،اشاره میشود.
مثال نخست:
ِ
ان لِي ُقاوم الن َّااب بِالْقِسا ِ
ِ
ِ
اب َوالْم َ
ياز َ َ َ
مهن مبدأ :لَ َق ْد َأ ْر َنلْنَا ُر ُنلَنَا بِالْبَيِّنَات َو َأنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْکتَ َ
ْ
ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
و َأنْزلْنا الْحدِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اّلل قَاوٌِّ
َ َ َ َ َ
ار ُُ َو ُر ُنالَ ُ بالْ َييْاب ت َّن ه َ َ
اّلل َم ْن يَنْ ُ
يد في بَ ْأب َشديد َو َمنَاف ُع للن َّاب َوليَ ْعل ََم ه َ ُ
ص ُ

ایشان کهاب دین و معیار شناخت حقّ از باطل را عنایتت ترمتودیم کته متردم را بته روال و
رتهار عاد،نه برانگیزانند .و ما آهن را ایجاد ترمودیم که هم وسیله ساخهن سال براي جنت
است ،هم ستودمنديهتاي دیگتر بتراي متردم دارد .خداونتد کستانی کته ختداي نادیتده و
پیامبرانش را در راه اسهقرار دین یاري میکنند معلوم و مشخص میترماید .همانا خداونتد آن
بیهمها قدرتمند شکستناپذیر است (صفارزاده.)1049 :
ترجمه واسطه:
We sent aforetime our messengers with Clear Signs and sent down
with them the Book and the Balance [of Right and Wrong], that men may
]stand forth in justice; and We sent down Iron, in which is [material for
mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test
who it is that will help, Unseen, Him and His messengers: For Allah is
Full of Strength, Exalted in Might {and able to enforce His Will} (Yusuf
Ali: 280).
منافع للناب آمده استت .صتفارزاده ایتن
تحلیل :در آیه قرآن عبارت في بأب شديد و
ُ

براي مردم دارد» ترجمه کرده است .این ترجمه ،اضاتههاي بسیاري دارد و بتیش از آنکته بته
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عبارت را به شکل «که هم وسیله ساخهن سال براي جن

است ،هم سودمنديهتاي دیگتر
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َعزِيز (حدید.)25 /
ترجمه صفارزاده :ما پیامبران خود را با نشانهها و معجزات و د،یل بتارز ترستهادیم و بته

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

مهن قرآن نزدیک باشد ،شبیه ترجمه انگلیسی قرآن است .نخست ،دو «هم»ي که در ترجمته
آمده حشو است .در مهن انگلیسی نیز « »as well asآمده است که توضتیحی اضتاتی استت.
همننین ،في بأب شديد یعنی «در آن شدت بسیاري هست»؛ معناي این عبتارت ،کلتی و
عام است ولی صفارزاده در ترجمهاش عمومیت و کلیت را از بین برده است و بدان معنتایی
داده است که دقیقاً شبیه به ترجمه انگلیسی توق ( )material for mighty warاستت.

خا

مناافع را در قترآن بته شتکل «ستودمنديهتایی دیگتر»
اتزون بر این دو ،صفارزاده واژه
ُ
منافع در قرآن بدون صفت و به شکل نکره (غیر منصترف) آمتده استت
برگردانده است.
ُ
منافع استت کته بته صتورت
منافع مسند گزاره في
که هر دوي اینها اتادهگر معنایند.
ُ
ُ
نکره آمده .این نکرهگی بیانگر کلرت و عظمت است؛ یعنی بیانگر منفعتهاي بسیاري استت
مسند نکره شده است و مراد از آن هدایهی بستیار عظتیم و ناشتناخهه استت (هاشتمی:2001 ،

 .)135در ترجمه انگلیسی نیز همراه با این مسند ،صفت شمارشی « »manyآمده است.
مثال دوم:
مهن مبدأَ :ن ُأ ْرهِقُ ُ َص ُعو ح ا (مدثّر.)17 /
ترجمه صفارزاده :به زودي او را با کوهی از رنج و مشکالت روبرو میستازم (صتفارزاده:

.)1109
ترجمه واسطه:
Soon will I visit him with a mount of calamities (Yusuf Ali: 301).

تحلیل :در این آیهُ ،أره ِ ُق آمتده استت؛ در معنتاي ایتن واژه عنتوان شتده استت کته
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هادً للمتقاين
که از شدت بسیاري ناشناخهه است و در وصف نمیآید .چناننه در آیته
ح

«أرهقت الرجل أمرا :کلفتُه حمله .أرهقته بمعنی أعسرته» (کار را بر تترد مکلتف کترد و او را
اشاره دارد که مفهوم صعود و با،رتهن در آن محقق میگردد (همان ،ج .)261 :4براي توضتیح
بیشهر باید گفت که «صعود به معنایی (جایی) است که مهمایل به بتا ،رتتهن باشتد .در نقطته
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به سخهی انداخت) است (مصطفوي ،1393 ،ج« .)260 :4صَعود» نیز صفت است و بته چیتزي
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مقابل این واژه ،صفتهاي «مسطح و صاف» قترار متیگیترد .در واقتع ،تفتاوت «صتعید» بتا
«صعود» ،از حرکتها و ترم این دو واژه مشتخص استت .صتعید ،یتا و کستره دارد و بته
معناي جایی است که با،روندگی انتدکی دارد ولتی صتعود ،ضتمه و واو دارد و بتر امهتداد
د،لت دارد .به همین خاطر بر جایی اطالق متیشتود کته با،رونتدگی آن ممهتد و طتو،نی
است» (همان ،1393 ،ج .)290 :6طبق آننه گفهه شد ،معناي عبارت اینننتین استت« :او را بته
(رتهن) از سربا،ییِ (ممهديّ) مجبور خواهیم ساخت» یا «او را به (پیمودن) ترازي (طتو،نی)
مجبور خواهیم کرد» .در ترجمه صفارزاده ،تعل «روبروساخهن» معادل مناسبی براي «إرهتاق»
نیست؛ او این تعل را از ترجمه انگلیسی قرآن « »To visitگرتهه استت .همننتین «کتوهی از
مشکالت و سخهی» نیز ترجمهاي از ترجمه انگلیستی «( »a mount of calamitiesکتوهی از
مثال سوم:
ِ
صفْر (مرسالت.)33 /
مهن مبدأ :كَ َأن َّ ُ ج َمالَت ُ

ترجمه صفارزاده :و نیز مانند شهرهاي زرد متو کته دنبتال هتم دوان هستهند {بته همتان
درشهی} (صفارزاده.)1125 :
ترجمه واسطه:
As if there were [a string of] yellow camels [marching swiftly] (Yusuf
Ali: 306).

تحلیل :در ترجمه صفارزاده عبارت «که به دنبال هم دوان هسهند» اضاتی استت .در متهن
انگلیسی نیز اینننین است؛ در این مهن عنوان شده که شهرها در رشههاي « »stringبه سترعت
از پی هم میروند.
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مصائب) است .از همین روست که اضاتههاي آن از ترجمه انگلیسی هم بیشهر است.

مثال چهارم:

کاتران را با خشونت از بدنهاشان بیرون میکشند (صفارزاده.)1131 :
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مهن مبدأ :والن َّازِع ِ
ات غَ ْرقحا (نازعات.)1 /
َ
َ
ترجمه صفارزاده :ستوگند بته ترشتهگان {متأمور قتبر رو } کته اروا گناهکتاران و

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

ترجمه واسطه:
By the [angels] who tear out [the souls of the wicked] with violence
(Yusuf Ali: 308).

تحلیل :آیههاي نخست سوره نازعات بسیار موجزند .متلالً در آیته نخستت ،مفعتول بته
«نازعات» حذف شده است .ایجاز به حذف در این آیه ،سبب خوشآهنگی آن گشهه استت،
ولی از سویی برگردان آن به زبانهاي دیگتر ستخت شتده استت .از همتین رو ،بستیاري از
مهرجمان -از جمله صفارزاده -مفعول بته نازعتات را در ضتمن توضتیحاتی آوردهانتد .واژه
دیگر این آیه ،غرقاً است .در تفسیر قرطبی گفهه شده که مراد از غرقتاً  ،زیتادهروي در
کشیدن است (قرطبی ،2006 ،ج )12 :20و ابن کلیر نیز این واژه را به معناي اغراق در کشتیدن
و زیادهروي کردن گرتهه است (ابن کلیتر ،1992 ،ج .)498 :4طبتق آننته گفهته شتده ،متراد از
ترکیب «با خشونت» را معادل این مصدر آورده استت کته ترجمته انگلیستی استت ( with

.)violence
مثال پنجم:
ِ
ت (مرسالت.)10 /
مهن مبدأَ :وت ِ َذا ال ِْجبَا ُل نُسفَ ْ

ترجمه صفارزاده :و کوهها از جا کنده و مهالشی و چون گرد و غبتار در هتوا پراکنتده
میشوند (صفارزاده.)1123 :
ترجمه واسطه:
When the mountains are scattered [to the winds] as dust (Yusuf Ali:
305).

تحلیل :در معناي تعل «نسف» آمده است که «نسف الریح الهراب» بته معنتاي «اقهلعهته و
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«النزع غرقاً»« ،به شدت کشیدن ،به سخهی کشیدن ،با سرستخهی کشتیدن» استت؛ صتفارزاده

ترّقهه» (خاک را از جاکند و پراکند) (مصطفوي ،1393 ،ج .)113 :12بر این استاع ،تذا الجبال

نُسفت به معناي «آنگاه که کوهها از جا کنده و پراکنده شتوند» استت .توضتیحات دیگتري
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مانند «چون گردوغبار» اضاتی است و از ترجمه انگلیسی برگردان شدهاست.
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 -3-2تغییر داللت واژگان ()Change the meaning of words

از میان سطو مخهلف زبان ،واژگان بیش از دیگر سطو دچار تیییتر د،لتت متیشتود؛ بته
گونهاي که د،لت یک واژه از یک حوزه مفهومی به حوزهاي دیگر منهقل میشود و با حفت
معناي اصلی ،معنایی جدید خلق میشود (مبتارک .)107 :1981 ،بر این استاع هرگتاه واژهاي
د،لت معنایی جدیدي پیدا کند ،آن معناي جدید در ذهن مخاطب تلبیت میشود و رتههرتهته
گویشوران آن را اسهفاده نموده و از این طریتق آن معنتاي جدیتد ،وارد نظتام معنتایی زبتان
میشود (اولمان.)197 :1976 ،
پهوهشگران ،تیییر د،لت معنایی واژگان را به عواملی چند ارتباط میدهنتد؛ از آنجملته:
تنوع شیوههاي اسهفاده از واژه ،انهقال از معناي حقیقی به مجتازي ،وضتو و عتدم وضتو
گتتاه تیییتتر د،لتتت معنتتایی واژگتتان ،زمتتانی در ترجمتته رخ متتیدهتتد کتته مهتترجم بتته بُعتتد
کاربردشناخهی زبان مبدأ تسلط کاتی نداشهه باشد و نهواند مناستبتترین معتادل کتاربردي را
براي مخاطبِ زبان مقصد برگزیند .حاصل کار ترجمهاي است که بتراي مخاطتب ،جدیتد و
غیررایج جلوه مییابد .در ادامته بته برختی از تیییتر د،لتتهتاي ترجمته تارستی قترآن از
صفارزاده که تحتتأثیر زبان واسطه صورت گرتهه است اشاره میشود.
مثال نخست:
ِ ِ
ين (مدثّر.)45 /
مهن مبدأَ :وكُن َّا نَ ُخ ُ
وض َم َع ال َْخائض َ

ترجمه صفارزاد :همراه یاوهگویان ،یاوهگویی میکردیم (صفارزاده.)1112 :
ترجمه واسطه:
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معنایی واژگان ،تیییرات آوایی ،دسهور زبان ،عادات زبانی و لهجهها (بستهانی.)40-39 :1394 ،

But we used to talk vanities with vain talkers; (Yusuf Ali: 302).

یخوض» در اصل به معنتاي تترورتهن در چیتزي استت کته در آن
تحلیل :تعل «خاض
ُ
و داخل در باطل شتد» استت (مصتطفوي ،1393 ،ج .)158-157 :3بتر ایتن استاع متیتتوان
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تساد و تباهی است .تعل «خاض في األمر و خاض في الباطل» به معناي «وارد موضتوع شتد

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

معناهاي ذیل را براي این عبارت در نظر گرتت« :با تروروندگان ،ترومیرتهیم» «بتا رونتدگان
(در باطل) ،همراه میشدیم» .صفارزاده مصدر «خوض» را با معادل «یتاوهسترایی» برگردانتده
است که ترجمهاي از ترجمه انگلیسی «( »to talk vanitiesیاوهگفهن) است.
مثال دوم:
مهن مبدأَ :أكُفَّ ُاركُ ْم َخيْر م ِ ْن ُأولَئِکُ ْم َأ ْم لَکُ ْم بَ َر َاءة فِي ال ُّزبُرِ (قمر.)43 /

ترجمه صفارزاده :آِیا کاتران قوم شما در زمتان حاضتر بههتر و قدرتمنتدتر از آن کتاتران
پیشین هسهند یا اینکه براي شما اماننامه مصتونیّت از عتذاب از جانتب متا ،در کهتابهتاي
آسمانی پیشین درج شده است (صفارزاده.)1025 :
ترجمه واسطه:

تحلیل :واژه «براءة» ،مصدر تعل «برأ» است؛ تعل «بررأ مرا الع ر

و الت مر » بته معنتاي

«خلص و خال» (از تهمت رهایی یاتت و پاک شد) .همننین تعلهاي « َّبرأه و أبرأه ما کراا»
بدین معناست« :قضی ببرائته منه» (حکم بته بتیگنتاهی (یتا پتاکی) او داد) گرتتت (انتیا و

دیگران ،1382 ،ج .)46 :1طبق آننه گفهه شد ،معناي اصلی «براءة» ،بیگنتاهی و پتاکی استت.
البهه در ضمن این معنا ،مفهوم «امنیت و ایمنی» نیز هست؛ زیرا کسی کته بتیگنتاه استت ،از
عقوبت ایمن خواهد شد .صفارزاده ،در ترجمه «براءة»« ،اماننامه مصتونیت» را آورده استت.
معادلی که او آورده ،حشو دارد؛ چراکه «امان» هممعناي «مصتونیت» استت و از ایتن حیتث،
«اماننامه» دربردارنده معناي مصونیت است .دوم اینکه واژه مصونیت ،بیتانگر معناهتاي اولیته
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Are your unbelievers, {O Quraish}, better than they? Or have ye an
immunity in the sacred books? (Yusuf Ali: 272).

«براءة» چون «بیگناهی ،پاکی و غیره» نیست .به نظر متیرستد ،ایتن واژه از معتادلی کته در
ترجمه انگلیسی قرآن « »immunityآمده ،به ذهن و قلم صفارزاده جاري گشهه است.
ِ
ف قَدَّ َر (مدثّر.)19-18 /
ل كَيْ َ
مهن مبدأ :تِن َّ ُ فَک َّ َر َوقَدَّ َر فَقُت َ
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مثال سوم:
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ترجمه صفارزاده :زیرا او براي عنا با حقّ ،بسی تکر کرد و نقشه کشید .متر بتر او بتاد،
چگونه {براي نارواگویی درباره قرآن} نقشه کشید (صفارزاده.)1109 :

ترجمه واسطه:
For he thought and he plotted* Yea, Woe to him; How he plotted
(Yusuf Ali: 301).

تحلیل :تعل «ق ََّدر» دوبار در آیههاي توق آمده است؛ این تعل به معناهاي «تم ّ رل و فّّرر
في تسوی ٍ
أمر ،قاس الشیء ،نوی األمر و عقد عل ه العزم» (درن

کردن و براي انجتام کتاري

اندیشه کرد ،سنجید ،اندیشه کاري کرد و براي آن تصمیم گرتت (انیا و دیگتران ،1382 ،ج:2

 )718است .معادلی که صفارزاده بتراي ایتن تعتل آورده« ،نقشتهکشتیدن» استت؛ ایتن تعتل
برگرتهه از واژه « »plotدر ترجمه انگلیستی استت کته بته معنتاي «نقشته ،طتر » و «نقشته

 -4-2برابرنهادهای نامناس

()Improper equivalents

براي ارائه ترجمهاي طبیعی و رسا به خواننده ،زم است مهرجم برابرنهادهاي واقعتی واژگتان
را بیابد و در ترجمهاش اسهفاده نماید .بتی تفتاوتی نستبت بته ایتن مستئله ستبب متیشتود
ترجمهاي ضعیف و مبهم بته خواننتده ارائته گتردد ( .)Newmark, 1988: 21بتدون تردیتد
جایگزینی یک واژه به جاي واژهاي دیگر مفهوم پیام را دگرگون میسازد؛ بنتابراین متیتتوان
نهیجه گرتت که شناخت اجزاي جمله و معادلیتابی دقیتق آنهتا اهمیتت ویتههاي در رونتد
ترجمه دارد .اسهفاده از برابرنهادهاي نامناسب در ترجمه امري نسبی استت؛ امتا بایتد توجته
داشت که گاه اسهفاده از برخی از برابرنهادهاي نامناسب مفهوم اولیه واژه یا عبارت را از بتین
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کشیدن» است.

میبرد و خواننده را دچار اشهباه و بدتهمی مینماید؛ بنابراین پیام ترجمه به ختوبی بته زبتان
مقصد منهقل نمیشود .با بررسی ترجمه تارسی قرآن از صفارزاده و مقایسته آن بتا برختی از
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ترجمههاي انگلیسی چنین برداشت میشود که وي به دلیل تأثیرپتذیري از زبتان واستطه ،در

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

انهخاب برخی از برابرنهادها به خوبی عمل ننموده است .در ادامه به مصادیقی از این ترجمته
اشاره میشود:
مثال نخست:
اؤكُم ما َأنْز َل هاّلل بِها مِن نال ََْ ٍ
ِ ِ ِ
اون
ان ت ِ ْن يَتَّب ِ ُع َ
مهن مبدأ :ت ْن ه َي ت ََّّل َأ ْن َماء َن َّميْتُ ُم َ
وها َأنْتُ ْم َوآبَ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ

ت ِ ََّّل َّ
الظ َّن (نجم.)23 /

ترجمه صفارزاده :اینها صرتاً نامهایی هسهند که شما و پدرانهان جعل کردهایتد و خداونتد
دلیل و تأییدي براي آنها نازل نفرموده است (صفارزاده.)1015 :
ترجمه واسطه:
These are nothing but names which ye have devised – ye and your
fathers for which Allah has sent down on authority (Yusuf Ali: 269).

وها به معناي «نامهایی است که شما نامیدیتد» یتا «نتامهتایی
بنابراین عبارت َأ ْن َماء َن َّميْتُ ُم َ
است که شما گذاردید» است .صفارزاده براي این تعل معادل «جعل کردیتد» را آورده استت.
او در این برابریابی از معادل ترجمه انگلیستی قترار اثتر گرتهته استت .در ترجمته انگلیستی
نميتُم» با تعل « »To deviseبرگردان شده است که اینننین معنا شده است:
« َّ

To form in the mind by new combinations or applications of ideas or
principles (merriam-webster: devise).

[آتریدن (امري) در ذهن با ترکیبهاي نو یا با کاربست اندیشهها و اصولی تازه].
چناننه پیداست ،تعل « »deviseبر نتوعی بتازآترینی و ابتداع د،لتت دارد و بته نتوعی
معنایی ملبت دارد .این تعل در ترجمه صفارزاده با «جعل کتردن» برگتردان شتده استت کته
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تحلیل :روشن است که تعل «سَمَّی یُستميی» در زبتان عربتی بته معنتاي نامیتدن استت.

شکل منفی «ابداع و اخهراع» است.
مثال دوم:
ترجمه صفارزاده :و زندگی مرتّه و مجلّل نصیب او کردم (صفارزاده.)1109 :
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مهن مبدأَ :و َم َّه ْد ُت لَ ُ ََّ ْمهِ حيدا (مدثّر.)14 /
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ترجمه واسطه:
To whom I made [life] smooth and comfortable (Yusuf Ali: 301).
تحلیل :در آیه توقَّ ،مهيد حا مفعول مطلق است؛ این مصدر به معناي «همتوار ستاخهن

و آسان گردانتدن» استت (مصتطفوي ،1393 ،ج .)205 :11در معنتاي ایتن مصتدر دو مفهتوم
همواري و سهولت هست .طبق این گفهه ترجمه آیه اینننتین متیگتردد« :و بترایش همتوار
ساخهم چه هموارساخهنی»« ،برایش بسیار هموار ساخهم» .در ترجمه انگلیسی براي برگتردان
َّمهيد حا عبارت «( »life smooth and comfortableزندگی همتوار و راحتت) بته کتار
رتهه است .در این ترجمه ،ساخهار مفعول مطلق در نظر گرتهه نشده است و مهرجم با اضتاته
کردن واژه دنیا و آوردن دو صفت «هموار و راحت» براي آن ،متهن را ترجمته کترده استت؛
البهه دو صفت مذکور ،مفاهیم «همواري و سهولت» واژه «تمهید» را منهقل کردهاند .صتفارزاده
به جاي دو صفت «راحت و هموار» (در مهن انگلیسی) ،صفتهاي « مرتّته و مجلتل» را بته
کار برده است .روشن است که مهن انگلیسی تا حد زیادي از ساخهار و معناي آیة ،دور شتده
است و ازآنجاکه ترجمه صفارزاده ،ترجمه از ترجمه است ،از متهن اصتلی بیشتهر دور شتده
است.
مثال سوم:
ون (واقعه.)17 /
وف َعلَيْهِ ْم وِل َْدان ُم َخل َّ ُد َ
مهن مبدأ :يَ َُ ُ
ترجمه صفارازده :پسترهاي همتاره جتوان ،مشتیول پتیشختدمهی بتراي آنهتا هستهند
(صفارزاده.)1036 :
ترجمه واسطه:
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ساخهار ترجمه انگلیسی را گرتهه است؛ یعنی واژه زندگی را به مهن اضاته کرده استت ،ولتی

Round about them will [serve] youths of perpetual [freshness] (Yusuf
Ali: 276).

است (انیا و دیگران ،1382 ،ج)1215 :2؛ معناي آیه اینننتین استت کته «در گراداگترد آنهتا
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تحلیل :تعل «طاف یطوف طوفاً و طوافاً» به معنتاي «دور چیتزي گردیتدن و چرخیتدن»

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

جوانانی نامیرا میگردند) .صفارزاده تعل «مشیول پیشتخدمهی هستهند» را معتادل ایتن تعتل
آورده است .وي این معادل را از ترجمه انگلیسی و معادل « »To Serveگرتهه استت کته بته
معناي «خدمت کردن» است .در سیاق آیه توق ،میتوان تعل «یطوف» را به معنتاي «ختدمت
کردن» در نظر گرتت ،ولی «مشیول پیشختدمهی هستهند» معتادل مناستبی بتراي ایتن تعتل
نیست؛ چراکه «پیشخدمهی کردن» در قیتاع بتا ختدمت کتردن ،نتوعی تخصتیص و تنتزل
معنایی دارد؛ مراد از تخصیص معنایی آن است کته د،لتت کلتی و عمتومی واژه ،محتدود و
جزئی شود یا به عبارتی ،حوزه معنایی واژه محدود گردد (عمر )245 :1988 ،و تنتزل معنتایی
نیز زمانی است که واژه در باتت اجهماعی ،د،لهی تروتر و منفیتر بگیرد (همان.)247 :
روشن است که «پیشخدمت و پیشخدمهی کردن» د،لهی محتدودتر از «ختدمتکتردن»
چیزها به مجل آرد و برد» (دهخدا ،1377 ،ج.)5975 :4
بنابراین در زبان تارسی -به خصو

زبان معاصتر -پتیشختدمت کستی استت کته در

مجالا یا رسهورانها و نظایر آن خدمات ارائه متیدهتد و از ایتن حیتث ،دایتره معنتایی آن
محدودتر و خا

تر از «خدمتکردن» است .همننین بار معنایی «پیشختدمهی» در مقایسته

با «خدمت» نازلتر و عامیانهتر است؛ از این رو ،تروکاسهن واژه «خدمت» به «پتیشختدمهی»
تنزل معنایی است؛ این تنزل در تقابل میان تعل «یطوف» و «پیشختدمهی» بیشتهر بته چشتم
میآید؛ چراکه یطوف بار عاطفی و زیبتاییشتناخهی بیشتهري دارد .شتاید علتت تروکاستهن
مفهوم «خدمت» در مهن صفارزاده به «پیشخدمهی» این باشد که در زبتان تارستی ،واژههتاي
«پیشخدمت» و «پیشخدمهی» با واژگانی چتون «رستهوران» و « »Serveبتاهمآیتی مهتداعی
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دارد؛ چراکه «خدمت» د،لهی کلی و عام دارد و پیشخدمت بته معنتاي «نتوکري استت کته

دارند .از این رو ،میتوان گفت که صفارزاده به مانند ،یوسف علی ،معناي مجتازي «یطتوف»
را کنار زده و معناي حقیقی آن -یعنی  Serveبه معنتاي ختدمت کتردن -را در نظتر داشتهه
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است ولی معادلی که در تارسی به کار برده ،د،لهی نازل و محدود دارد.
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این تعل در سوره طور نیز آمده است که صفارزاده آن را -به تأسی از مهن انگلیستی -بته
همین صورت ترجمه کردهاست:
وف َعلَيْهِ ْم غِل َْمان ل َُه ْم كَ َأن َّ ُه ْم ل ُْؤلُؤ َمکْنُون (طور.)24 /
مهن مبدأَ :ويَ َُ ُ
ترجمه صفارزاده :و دور و بر آنها پسرهاي جوان مشیول پیشختدمهی هستهند ،آنهتا از
زیبایی چون مروارید پوشیده در صدتند (صفارزاده.)1009 :
ترجمه واسطه:
Round about them will serve, {devoted} to them, young male servants
{handsome} as pearls well-guarded (Yusuf Ali: 268).

مثال چهارم:
ِ
ِ
ون (طور.)42 /
يد َ
يد َ
ين كَفَ ُروا ُه ُم ال َْمک ُ
مهن مبدأَ :أ ْم يُرِ ُ
ون كَيْ حدا فَال َّ َ

صورتی که کاتران به امر خداوند به مکر خود گرتهار میشوند (صفارزاده.)1011 :
ترجمه واسطه:
Or do they intend a plot {against thee}? But those who defy Allah are
themselves involved in a Plot! (Yusuf Ali: 268).

تحلیل :در آیه توق ،دو واژه كيد حا و مکيدون به کار رتهه است که از تعتل «کتاد یکیتد
کیداً» به معناي «خَدع ،مکر و احهال :خدعه کترد ،تریتب داد و حیلته ورزیتد» (مجمر اللةر

العرب  )806 :2004 ،مشهق شدهاند .صفارزاده واژه نخست «ک داً» را بتا عنتوان «نقشته پلیتد و
شیطانی» ترجمه کردهاست و در ترجمه اسم مفعولِ «مّ دون» ،معادل «مّر» را به کتار بترده
است .او معادل «نقشه پلید» را از واژه «»Plotگرتهه است که در ترجمه انگلیسی آمده استت.
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ترجمه صفارزاده :آیا آنها نقشه پلید و شیطانی براي تتو {اي پیتامبر} در نظتر دارنتد در

این واژه در انگلیسی معناي عام طر و نقشته (کشتیدن) را دارد و در معنتاي منفتیاش بتر
توطئه (کردن) د،لت دارد ( )merriam-webster: plotاین اسم و تعتل بته همتین شتکل
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وارد زبان تارسی شده است؛ به بیان دیگر ،در زبان تارسی واژههاي «نقشته و نقشتهکشتیدن»

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

هم معناي حقیقی «طراحی و طراحی کردن» را دارند و هم بر معناي نتازل و منفتی «طراحتی
براي توطئه» د،لت دارند.
 -5-2برابرنهادهای توصیفی ()Descriptive equivalents

ازجمله مسائل موردبررسی در معناشناسی ،شتناخت معنتاي نستبی ( )Relative meaningو
معناي مطلق ( )Absolute meaningواژگان است .این موضوع سبب میشود مهرجم نستبت
به حوزه معناشناسی شناخت دقیقتري پیدا کند و بتا ایتن شتناخت قتدم در عرصته ترجمته
گذارد و از ،یههاي مخهلف معنایی واژگان و مقوله ترجمهپتذیري و ترجمتهناپتذیري آنهتا
آگاهی یابد (تهحی مظفري و همکاران.)10 :1396 ،
بخشی از چالشهاي موجتود در انهختاب برابرنهادهتا در ترجمته ،بته شتیوه استهفاده از
امري دشوار و گاها غیرممکن است؛ به همین دلیل مهرجم مجبتور استت در بختشهتایی از
ترجمه ،از برابرنهادي توصیفی اسهفاده نماید .اسهفاده از این شتگرد منتوط بته آن استت کته
خللی در تضاي کالم ایجاد نگردد و ترجمه ،مهناسب با باتت متهن مبتدأ باشتد .تصتاحت و
بالغت قرآن کریم اقهضا مینماید که میان ساخهار زبانی مهن مبدأ و مقصد تناسبی ستاخهاري
برقرار گردد و مهرجم از برابرنهادهاي توصیفی که گاها حجم واژگان آنهتا بیشتهر از حجتم
واژگان مهن مبدأ است ،کمهر اسهفاده نماید.
نکههاي که در ترجمه تارسی قرآن کریم از صفارزاده به وتور مشهود استت و البهته بُعتد
منفی آن زمانی برجسهه میشود که این برابرنهادها تحتتأثیر زبان واسطه (انگلیسی) انهختاب
شده است .در ادامه به برخی از آنها در این ترجمه اشاره میشود.
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برابرنهادهاي توصیفی مرتبط است .انهقال تمامی شمول معنتایی یتک واژه بته زبتان مقصتد،

مثال نخست:
مهن مبدأ :تِنَّا َأ ْر َنلْنَا َعلَيْهِ ْم َصيْ َح حة َوا ِ َد حة فَکَانُوا كَ َهشِي ِم ال ُْم ْحتَظِرِ (قمر.)31 /
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ترجمه صفارزاده :ما تقط یک صیحه آسمانی بر آنها نتازل کتردیم و آنهتا بته صتورت
علف خشک که صاحب آغل براي گوسفندان نگهتداري و آمتاده متیکنتد خترد و شکستهه
شدند (صفارزاده.)1023 :
ترجمه واسطه:
For we sent against them a single Mighty Blast, and they became like
the dry stubble used by one who pens cattle (Yusuf Ali: 272).

تحلیل« :هشيم» به معناي گیاه خشک خرد شتده استت (مصتطفوي ،1393 ،ج )288 :11و
«المحتظر» به معناي کسی است که آغلی ساخهه است (همان ،ج .)289 :2طبتق ایتن تعریتف،
«هشيم المحتظِر» به معناي «علفهتاي خشتک صتاحب (ان) آغتل» استت .صتفارزاده ایتن
تراهم شده به واسطه شخصی که گوسفندان را نگهداري میکند» به کار رتهه است.
مثال دوم:
مهن مبدأ :ل ََّوا َ ة لِلْبَ َشرِ (مدثّر.)29 /
ترجمه صفارزاده :آتشی است که رن پوست را دگرگتون و ستیاه متیکنتد (صتفارزاده:
.)1110
ترجمه واسطه:
Darkening and changing the colour of man! (Yusuf Ali: 301).

تحلیل :واژه «البَ َشار» بته معنتاي «ظراهر جلرد اإنسران» (ظتاهر پوستت انستان) استت
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ترکیب را معنا کرده است .در ترجمه انگلیسی توق نیز این ترکیب به صورت «علف خشتک

(مصطفوي ،1393 ،ج .)296 :1صفت « ّلواحر » هتم از تعتل « َّلوحره الررر» یعنتی «گرمتا آن را
سوزاند و سیاه کرد» گرتهه شده است (همان ،ج )278 :10همننین در تعریف این تعتل گفهته
به رن

سرخ مهمایل به سیاه درآورد) (مجم اللة العرب  .)845 :2004 ،طبق ایتن تعریتفهتا،
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الشمس :غ رته و سفعت وج ه» (خورشتید چهترهاش را تیییتر داد و آن را
شده که « َّلوحته
ُ

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

ترجمه صفارزاده ،حشو دارد .صفارزاده -به تبع از مهترجم انگلیستی -بتراي «البشتر» معتادل
«رن

پوست» را آورده است .در این معادل ،رن

اضاتی است؛ زیترا ایتن واژه «البشرر» بته

معناي پوست یا سطح رویی پوست است .این حشو ،سببساز اشتکال دیگتري در ترجمته
شده است؛ در « َّلوح» سه مفهوم «سوخهن ،تیییر دادن ،سترخ و ستیاه نمتودن» هستت ،ولتی
صفارزاده -همنون مهرجم انگلیسی -مفهوم «سوزاندن» را منهقل نکرده است؛ زیرا نمیتتوان
این مفهوم را به «رن

چهره» اسناد داد؛ به بیان دیگر «رن

چهتره» نمتیستوزد ،بلکته ختود

چهره دچار سوخهن میشود.
مثال سوم:
مهن مبدأََّ :ل مقْ َُوعةٍ و ََّل ممنوعةٍ
َ َ َ ُْ َ
َ

(واقع )33 /

نمیشوند (صفارزاده.)1038 :
)Whose season is not limited, nor [supply] forbidden, (Yusuf Ali: 276

تحلیل :قبل از آیه با ،،آیه وفاكهة كثيرة آمده است .این آیه بتدین معنتا استت کته در
بهشت میوههاي تراوانی است؛ َّل مقَوعة وَّل ممنوعة عطف بتر آیته پتیش استت .یعنتی
«(این میوهها) نه پایانیاتهنی است و نه منعشدنی» .مراد از مقَوعة این است کته بهشتهیان
هرگاه بخواهند به این میوهها دسهرسی دارند و چنان میوههتاي دنیتا نیستت کته مخصتو
زمان خاصی باشد و در زمان دیگتري در دستهرع نباشتد؛ چناننته میتوههتاي تابستهان در
زمسهان نیست (قرطبی ،2006 ،ج.)79 :18
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ترجمه صفارزاده :و هیچ تصلی بدون میوه نیست و اهل بهشتت از ختوردن آنهتا منتع

یوسف علی در ترجمه مقَوعة این توضیح را آورده و عنوان کترده کته «تصتلهتاي
(میوهها) پایانیاتهنی نیسهند» .صفارزاده نیز واژه مقَوعة را به همین شکل توضتیح داده و
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عنوان کرده که «هیچ تصلی بدون میوه نیست».
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 -3نتیجهگیری
نهایج پهوهش به شر ذیل ارائه میشود:
 -1ترجمه تارسی قرآن از طاهره صفارزاده ،روان و همهتهم است .بتا وجتود ایتن ،ایتن
ترجمه در جاهایی (در این پهوهش ،چهار جز آخر بررسی شدهاستت) از حیتث د،لتت و
معنا تاصله بسیاري با مهن قرآن دارد .علت اصلی شکاف میتان ترجمته صتفارزاده بتا قترآن،
واسطهبودن زبان انگلیسی میان متهن عربتی و تارستی استت .صتفارزاده ،در رشتهه ادبیتات
انگلیسی تحصیل کرده و مدتی را در غرب به کسب دانش مشتیول بتوده استت .از ایتنرو،
زبان انگلیسی ،زبان دوم وي به شمار میآمده است .صفارزاده در ترجمه قرآن نیتز از برختی
از ترجمههاي انگلیسی بهره بردهاست (در این پهوهش ،ترجمه انگلیسی یوسف علتی متورد
تارسی وي از قرآن کریم شدهاست.
 -2در جاهایی از ترجمه صفارزاده ،دسهور زبان ترجمه ،مطابق با زبتان عربتی و تارستی
نیست .همننین دیده میشود که در برگردان آیههایی ،نحو ترجمه ،حشتو و زوائتد بستیاري
دارد .در جاهاي دیگري به تبع از مهرجمان انگلیسی ،مهن بتا اضتاتههتاي بستیاري برگتردان
شدهاست .این امر از سویی سبب شفاتیت پیام قرآن شده است و ابهام آن را -کته ویهگتیاي
زیباییشناسانه است -کمرن

کرده است ،و از سوي دیگر ،سبب شده استت کته گزیتدگی،

شیوایی و بالغت قرآن به درسهی منهقل نشود.
 -3از آنجا که ظرتیتهاي زبانهتا مهفتاوت استت ،ممکتن استت در ترجمته ،د،لتت
واحدهاي زبانی تا حدي کاسهه یا اتزوده شود .اگر ترجمه از روي ترجمه صورت گیرد ایتن
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بررسی قرار گرتههاست) و این امر ،سبب شکلگیري نارسائیهایی در بخشهتاي از ترجمته

کاهش و اتزایش بیشهر خواهد شد؛ این مسئله در ترجمه صفارزاده به وضو مالحظته متی-
شود .در مهن او ،برخی واژگان تاصله معنایی زیادي با واژگان قرآن دارند و د،لت آنهتا تتا
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حد زیادي تیییر پیدا کردهاست.

بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم  _____________ ...اویس محمدی و همکاران

 -4یکی دیگر از آسیبهاي ترجمه صفارزاده ،توصیف واژگان است کته بتا تأثیرپتذیري
از مهرجمان انگلیسی به ترجمه او راه یاتهه است .ازآنجاکه زبتان انگلیستی -،بترخالف زبتان
تارسی -پیوندي دیرینه و محکم با زبان عربی ندارد ،معادلیابی برختی از واژگتان قترآن ،در
این زبان دشوار است و به همین خاطر ،مهرجمان انگلیسیزبان برخی از واژههتا را توصتیف
کردهاند که این مسئله در بخشهایی از ترجمه صفارزاده نیز راه یاتههاست.

 -4منابع
* قرآن کریم
 -1ابا کث ر ،أبوالفداء ،تفس ر القرآن العظ م ،ط ،2ب روت :دار المعرف 1992( ،م).

 -2ابا هشام ،مةني اللب

عا کت

األعاری  ،ترق ق :مرمد مر ي الدیا عبدالرم د ،ط ،1ب رروت:

 -3انیا ،ابراهیم و دیگران ،المعجتم الوستیط ،ترجمته :بنتدرریگی ،محمتد ،چ ،2تهتران :استالمی،

(1382ش).
 -4اولمان ،استفان ،دور الّلم في اللة  ،ترجم  :کمال مرمرد بشرر ،ط ،10القراهرة :مّتبر الشربا ،
(1976م).
 -5بسهانی ،تلاد اترام ،منجد الطالب ،ترجمه :بندرریگی ،محمد ،چ ،1تهران :اسالمی1389( ،ش).

 -6بسهانی ،قاسم« ،تیییر معنایی واژگان در قرآن کریم» ،دانشگاه اصفهان :پهوهشهاي زبتانشتناخهی
قرآن ،دوره  ،4شماره  ،2صص 1394( ،58-37ش).
 -7تکتبار ،حسین« ،ترجمه طاهره صفارزاده :ترجمهاي ارتبتاطی از قترآن کتریم» ،دانشتگاه تربیتت
مدرع :مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،2شماره  ،3صص 1394( ،47-27ش).
 -8حسا ،مرمد عبدالةني ،فا الترجم في األد العربي ،ط ،1القاهرة :الدار المصری 1966( ،م).
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 -9دهخدا ،علیاکبر ،لیتنامه ،چ ،2تهران :دانشگاه تهران1377( ،ش).
 -10ذوالفقاري ،حسن ،آیین نگارش و ویرایش ،چ ،2تهران :تاطمی1399( ،ش).
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 -11سعیداوي ،علی« ،بررسی کیفیت ترجمه از زبان واسطه با رویکرد مهن مدارانته :مطالعته متوردي
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(1396ش).
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ادبیات عربی ،دورة ،10شمارة ،23صص 1399( ،137-119ش).
 -13شماآبادي ،حسین ،تئوري ترجمه و ترجمه کاربردي از عربی به تارستی ،چ ،1تهتران :چاپتار،
(1380ش).
 -14شکوهمند ،ترزانه و همکاران« ،بررسی میزان اتکا به عامل ترامهنی جهت ترجمته :متوردپهوهی

ترجمههاي رمان صد سال تنهایی نوشهه گابریل گارسیا مارکز» ،دانشگاه تردوستی :مطالعتات زبتان و
 -15صفارزاده ،طتاهره ،ترجمته قترآن کتریم ،چ ،1تهتران :ملسسته ترهنگتی جهتان رایانته کتوثر،
(1380ش).
 -16عمر ،أحمد مختار ،علم الدالل  ،ط ،2القاهرة :عالم الّت 1988( ،م).
 -17تهحی مظفري ،رسول و همکاران« ،کاربردشناستی معتانی ارجتاعی واژگتان در تراینتد ترجمته
نهجالبالغه» ،دانشگاه تربیت مدرع :مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،4شماره  ،7صتص -95
1396( ،123ش).
أبوعبدال ،الجام ألحّام القرآن ،ط ،3ب روت :دار إح اء التراث العربي2006( ،م).
 -18قرطبي،
لّ
 -19کمالی ،محمد جواد« ،حذف و اضاته در ترجمه» ،مشهد :مهترجم ،دوره  ،10شتماره  ،12صتص
1372( ،30-16ش).
 -20مبارک ،مرمد ،فقه اللة وخصائص العرب  ،ط ،7ب روت :دار الفّر1981( ،م).
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 _____________ اویس محمدی و همکاران... بررسی گونههای تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم

: «تحلیل گفهمانی تیییر عناصر ترهنگی اجهمتاعی در ترجمته از زبتان واستطه، اویا، محمدي-23

 پتهوهشهتاي ترجمته در زبتان و ادبیتات: دانشگاه عالمه طباطبتایی،»مجموعه عشق با صداي بلند
.)ش1396( ،78-55  صص،17  شماره،7  دوره،عربی
،3 ط،  یوسر، الصرم لي: ترق رق،  جواهر الب غ في المعراني والب ران والبردی، أحمد، هاشمي-24
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