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  های انگلیسی قرآن کریم نقد و ارزیابی ترجمه
  از سوره مبارکه األنسان

  ١محمود واعظی
  

  :چکیده
: رسد، اما به دالئل متعـددی از جملـه   گرچه سابقۀ ترجمۀ قرآن کریم به چند قرن می

آشنایی بامفاهیم و تفاسیرآیات،  عربی، عدم ترجمه ازمتن غیراصلی، عدم تسلط به زبان
این نوشتار چهار نسخه از . شده ازاشکاالت متنوعی برخوردارند ای انجامه ترجمه... و

های انگلیسی را بر اساس تفاسیر اصیل، از سورۀ مبارکه انسان مورد بررسی و  ترجمه
  .است هتحلیل نمود  گونۀ تطبیقی ضعف و قوت هرترجمه را به ارزیابی قرارداده و نقاط

  
  .علی، شاکر سان، مجمع، آربری، پیکتال، یوسفکریم، ان ترجمه، قرآن :ها هواژ کلید

  
                  مقدمه

قرآن کریم در میان مجموعه کتابهای دینی و آسمانی به اعتراف همۀ پژوهشـگران و  
اندیشمندان بزرگ واالترین درجه صحت و اعتبار، بالغت و فصـاحت و نیـز شـیوایی،    

ه است کـه گـذر زمـان در بسـتر     جذابیت، دلربایی و عقالنیت را به خود اختصاص داد
کاوشگران قرآنی به تناسب صرفِ عمـر  . تاریخ جز بر تعمیق و اثبات آنها نیفزوده است

مفید در آستانۀ قرآن، عجز بیشتری را از فهم نکات و دقایق بالغی و فصـاحتی اعتـراف   
و منکـران  . اند و تاریخ اسالم از آغاز تا کنون شاهد این اعترافـات بـوده و هسـت    کرده

؛ چرا که ولید بن مغیـره   معاندان با مؤمنان و دلباختگان قرآن کریم در این وجه مشترکند
واهللا إنّ لقوله الذی یقول حـالوۀ وإنّ علیـه   « :کرد که از سران مشرک مکه نیز اعتراف می

  2»...لطالوۀ وإنّه لثمرٌ اعاله مغدقٌ اسفله وانّه لیعلوا وال یعلی علیه
                                                 

  .ـ استادیار دانشکده علوم حدیث1
معرفت، محمد هادی، التمهید فی علـوم القـرآن،    ،»فکرۀ االعجاز«نعیم الحمصی، : ـ برای تفصیل بیشترنک2

  .5و  4ج 
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شم همگان از یکسو تحفظ و حراست متعبدان و عاشقان این عظمت و بزرگی در چ
کریم به زبانهای  شد تامسألۀ ترجمه و برگردان نص قرآن کریم، ازسوی دیگر موجب قرآن

 گردد که بخشی ازمباحـث قرآنـی را در   داری آراء و اختالفات ریشه دیگر، محل تضارب
نگاهی اجمالی  دارد با  قلم تالش  صاحب این. دهد  قرن به خود اختصاص  طول چهارده

ای از  بر اساس ادلّه، سوره ترجمهبرترین شیوه  توضیحبه ترجمه، زمان پیدایش ترجمه، 
  .کند انگلیسی آن بررسی  های مختلف کریم را بصورت تطبیقی میان ترجمه  قرآن
  

  پیدایش ترجمۀ قرآن کریمـ 1
 شناسد فیایی نمیعنوان مکتبی که برای هدایت و رستگاری بشریت مرزجغرا اسالم به

ها و  کار خود قرارداده است، دعوت و شعارفراملیتی و فراقومی را سرلوحۀ )208البقره، (
 پیوسته مجموعـۀ آحـاد   )28سبأ، ( نموده،  های مکتبی را عام و همگانی مطرح فراخوانی

توان سر منشأ و پیدایش امر  اساس می ملتها را مورد خطاب خویش قرارداده است؛ براین
دنبال ) اهللا علیه وآله وسلم صلی(اکرم   ای رسول ه را مقارن با دعوتهای برون منطقهترجم

نمود؛ چرا که همۀ ملتها در آن عصر با زبان عربی آشنایی نداشتند و زبان سفرا و مبلغان 
شدند و در نتیجه از فهم آیـات هـدایتی، نـورانی و جـاذب قـرآن       اعزامی را متوجه نمی

یابیم که اقوام و ملتهای بیشـماری در اوائـل خالفـت     در تاریخ میاز طرفی . بدور بودند
بنـابراین راهـی بـرای اسـالم     . اسالمی به مکتب قرآن گرویدند و مجذوب قرآن شـدند 

در . مانـد  آوردن ملل غیرعرب جز از راه تبلیغ ترجمه و برگردان مفاهیم عالیه قرآنی نمی
مسلمان غیرعرب یاد کـرد کـه آغـازگر    توان از سلمان فارسی به عنوان یک  این میان می

حرکت ترجمه قرآن بود وبا اذن رسول اکرم ص  سورۀ فاتحه را به فارسی ترجمه کـرد  
  1.تا فارسی زبانان بتوانند آن را در نماز بخوانند، که بخشی از آن به ما منتقل شده است

  
  تعریف و جایگاه ترجمه ـ 2

چون سـی رابـین، آمپـارو هورتـا      از میان تعاریفی که توسط متخصصان علم ترجمه
دوالبیر و یوجین نایدا و دیگران ارائه شده تعریـف سرپرسـت مؤسسـۀ ترجمـه کتـاب      

                                                 
علی جواز ترجمۀ معانی القـرآن الـی اللغـات االجنبیـۀ؛      ۀالوجدی، فرید، االدلۀ العلمی: کنبرای تفصیل  ـ1

  .القرآن مصر، محمد سلیمان، حدث االحداث فی االسالم اقدامٌ علی ترجمۀ
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 :گویـد  رسـد؛ او مـی   تر بـه نظـر مـی    تر و دقیق مقدس به زبانهای دنیا آقای نایدا مناسب
ترجمه عبارت است از نزدیکترین معادل زبان مورد ترجمه، اول از جهت مفهوم و بعد «

  .)20صفارزاده، ( »لحاظ سبکاز 
وی معتقد است ترجمه یک علم است و آنانی کـه ترجمـه را بـه طـور کامـل هنـر       

اند عمق مسائل زبانی را دریابنـد و در نتیجـه مبـانی علمـی آن را رهـا       دانند نتوانسته می
  E. Nida, 3). ( اند کرده

دانند و بـر   می ای از علم و مهارت و هنر اما برخی از متخصصان ترجمه را مجموعه
ترجمه هم علم است که به آموزش و پژوهش نیاز دارد، هم فن اسـت  : این اعتقادند که

که به ذوق و عاطفه نیازمند [که الزمۀ آن تمرین و مهارت مستمر است و هم هنر  است 
  ).169کنفرانس بررسی ترجمه، : نک( مایه فطیر خواهد بود و بی] است

وم قرآنی چون زرقانی در مناهل العرفـان، ابوعبـدهللا   همچنین برخی از دانشمندان عل
زنجانی در تاریخ قرآن و رژی بالشر در آستانۀ قرآن، ترجمـه قـرآن را از جملـۀ علـوم     

تـوان بـه عربـی     دار اثبات این مطلب است که نه تنها نمی اند؛ چرا که عهده قرآنی دانسته
دیگر اینکه امر . مثل قرآن را آوردتوان  چیزی مثل قرآن ارائه کرد بلکه به هیچ زبانی نمی

تواند بخشی از علوم تفسیر باشد؛ چرا که ترجمه از نظر بعضـی، چـه تحـت     ترجمه می
اللفظی و چه آزاد و چه تفسیری، نوعی تفسیر یعنی کشف و آشکار کردن مفاهیم قرآنی 

  ).33آزار شیرازی،  بی( است
 

  واژۀ ترجمهـ 3
فیـومی،  ( »رجـم «، »تـرجم «عربـی و  از   ،ریشۀ واژه ترجمه را برخی اصحاب لغـت 

برگرفتـه از  و برخـی دیگـر آن را غیرعربـی و     )منظور ذیـل ترجمـه   ، راغب و ابن1/92
 »Targmana«درگمـان فرانسـوی و    »Drogman«ترزقان یـا  ترزبـان فارسـی،    : زبانهای

  ). 464دهخدا، ذیل رجم، رامیار، ( دانند ترگمانای سریانی می
  :گوناگونی استعمال شده است واژۀ ترجمه در معانی

  ).4/55تهران، ( کتاب تراجم: ـ بیان سیرت و اخالق و نسب اشخاص1
ــت    2 ــاب اس ــی از کت ــه و گزارش ــه دیباچ ــاب ک ــه کت ــ مقدم ــاب : ـ ــۀ الکت    ترجم

   ).60معلوف، (
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؛ در تصوف ترکی بـه  )464رامیار، ( ـ رساندن کالم به کسی که آن را نشنیده است3
  .)5/22امین، ( گویند می» ترجمان«کند  به مبتدی القا میکسی که طریقه صوفیه را 

حکـیم ارسـطو   «:چنانکه در اسکندرنامه آمده است )دهخدا، همانجا( ـ رمز و معما؛4
کـس   ای که میان او و اسکندر بود بنوشت، چنانکه هیچ ای به خط خویش به ترجمه نامه

  ».نتوانستی خواندن االّ شاه و حکیم
عمید، ( »ترجمان القرآن«به زبان اصلی؛ چنانکه به ابن عباس تفسیر و شرح کالم  ـ5
  .اطالق شده است )57و  1/6طبری، ( »ترجمۀ القرآن«و به مفسران  )666
  البالغه در وصـف زمامـداران بیمـار    ـ تفسیر و تقریر به زبان دیگر؛ چنانکه در نهج6

ول علـی النـاس   اتخذهم ابلیس مطایا ضالل وجنـدا بهـم یصـ   « :دل و گناهکار آمده است
 »علی السنتهم، استراقا لعقولکم ودخوال فـی عیـونکم ونفثـا فـی اسـماعکم      وتراجمۀ ینطق

  رام  هـای  ها را بـرای گمـراه کـردن مـردم، مرکـب      شیطان آن :، یعنی)190رضی، خطبه (
 هـای  قرار داده، و از آنان لشکری برای هجوم به مـردم سـاخته، و بـرای دزدیـدن عقـل     

های شـما، آنـان را سـخنگوی     های شما و دمیدن در گوش چشم شما و داخل شدن در 
   .دخود برگزی

  ).125همانجا، خطبه ( های انسانی ـ بیان کلمات با الگوها و اسوه7
ـ مشهورترین معنای ترجمه نقل و برگردان مفهومی از زبانی به زبان دیگـر اسـت؛   8

 »...قـال لِتُرجُمانـه قـل لهـم    ثـم  ... ا بتُرجُمانهٰو دَع«: چنانکه در حدیث هرقل آمده است
سپس به مترجم خود گفـت بـه   ... هرقل مترجم خود را فرا خواند، یعنی )1/5بخاری، (

ابـن منظـور   . این معنا متداولترین و مشهورترین معنـای واژه ترجمـه اسـت   ... اینان بگو
کنـد؛ یعنـی، از    ترجمان به ضم و فتح کسی است که کالمـی را ترجمـه مـی   « :نویسد می

  ).1/316ابن منظور، ( »نماید به لغت دیگر نقل و برگردان میلغتی 
  

  ترجمه مطلوب متون دینیـ 4
توان به امـر   نظریه پردازان امر ترجمه، با اعتقاد به این که از طریق مقابله دو زبان می

گرچه از نگرشهای مختلـف  . اند ترجمه دست یازید، نظریاتی در کیفیت آن عرضه کرده
برای ترجمۀ هر متن برشمرد، اما گذشت زمان تا کنون آنها را به سـه   توان انواعی را می

  :شیوه عرضه نموده است
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در این نوع ترجمه سـطح مقابلـه بـه عناصـر سـاختاری و       :ـ ترجمه لفظ به لفظ1ـ4
کوشد به ازای هر یک از الفاظ متن مبـدأ   شود و مترجم می دستوری دو زبان محدود می

  .لفظی معادل قرار دهد
با پی بردن به اشکاالت ترجمـه لفـظ بـه لفـظ بحـث ترجمـه        :ترجمه معناییـ 2ـ4

مفهومی متن مبدأ به زبان مقصد مطرح شد؛ در این نوع ترجمه مترجم ضـمن تجزیـه و   
کوشد تا از قالبهای ساختاری مناسـب، مفهـوم    تحلیل ساختار دو زبان مبدأ و مقصد می

  .متن مبدأ را ترجمه کند
متن مبدأ وفادار باشد تا  شد تامترجم بیشتر به یی موجب میمحدودیتهای ترجمه معنا

در این ترجمه متن به عنوان محصول کار نویسنده . فهم و درک خواننده از متن مقصد به
شود و واحد ترجمه جمله است، لذا آن بخش از معانی مـتن کـه بـه انسـجام      مطرح می

  .ماند از دید مترجم پوشیده میهای فرا زبانی دارد  شود و جنبه ساختاری متن مربوط می
در این نوع ترجمه مترجم توجه خود را به مقصود و پیـام مـتن    :ـ ترجمه پیامی3ـ4

کنـد تـا بـه همـان تـأثیری کـه مـتن مبـدأ          کند و در برگردان سعی می مبدأ معطوف می
بنابراین مترجم در این نوع ترجمه بیشتر به خواننـده  . برخواننده داشته است دست یازد

یابد؛ از جمله،  ترجمه شده وفادار است، لذا عوامل زیادی را در این ترجمه مؤثر می متن
اجتماعی، نوع روابـط    های فکری، اطالعات عمومی، موقعیت ویژگیهای نویسنده، زمینه

حاکم بر مخاطبان، قراردادهای اجتماعی ـ فرهنگی حاکم بـر موقعیـت ارتبـاطی، پـیش      
  .و مکان، موقعیت ارتباطی و فرآیند کالم تصورات نویسنده، بافت متن زمان

ـ هدایتی، بیش از هرچیز  عنوان مجموعه بایدها و نبایدها و الگوهای اخالقی دین به
بـدین معنـا کـه رسـالت     . بر تأثیر و تأثرّات و پیوند و الفتهای قلبی متقابل وابسته اسـت 

یابد و در این میان  ق میانبیاء با ابالغ، که شامل ارائه مجموعه انذارها و وعیدهاست تحق
آنچـه  . دهـد  بیشترین سهم را انتقال یا رساندن مفاهیم وحیانی به مخاطبـان تشـکیل مـی   

کیفیت و نوع پردازشی است که توسـط  . کند نقش اول و اساسی را در این ابالغ ایفا می
ه در اینجا ب. شود رسوالن مکتب روی این مفاهیم و مطالب در زمان انتقال پیام انجام می

تواند در مخاطبان تحـول   سازد و می رسد آنچه شیفتگان و تشنگان را سیراب می نظر می
و دگرگونی روحی ایجاد کند نه صِرفِ الفاظ متن مقـدس اسـت و نـه صـرف مفـاهیم      

هـا   ها؛ چرا که گسترده تأثیرگذاری هر دو محدود است و در امر انتقال و مقابله ده جمله
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تواند ایجاد ارتبـاط موفـق را بـه دنبـال داشـته       در اینجا میآنچه . عامل دیگر نیز دخیلند
باشد و مفاهیم عالی دین را به اذن واعیۀ عالقمندان انتقال دهد، پیامها و روح گفتارهای 

هـای اجتمـاعی روانـی مخاطبـان و      وحیانی، بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مؤلفـه 
اننـده و مخاطـب نظـر دارد بهتـرین     بنابراین ترجمه پیامی که بیشتر به خو. گوینده است

  .شود نوع ترجمه در متون مذهبی تلّقی می
  

    های انگلیسی قرآن کریم ترجمهـ 5
ترجمه  295های انگلیسی قرآن کریم را تا اواسط دهه شصت بالغ بر  محققان ترجمه

های متعدد و  اما ترجمه )49اسعدی، ( اند ترجمه ناقص یا منتخب ذکر کرده 131کامل و 
ع دیگری نیز در  دهه های اخیر توسط محققان و مترجمان برجسـته عرضـه شـده    متنو

  1.است که آمار رسمی از آن در اختیار نداریم
مـیالدی منتشـر شـد و     1515نخستین ترجمه غیررسمی انگلیسی از قرآن در سـال  

این ترجمه . اولین ترجمه انگلیسی کامل آن توسط الکساندر راس اسکاتلندی انجام شد
انجام گرفت و در لندن بـا عنـوان    1949وی ترجمه فرانسوی آندره دورید در سال از ر

متـرجم کـه از   . )532، خرمشـاهی،  208آزار شـیرازی،   بـی ( قرآن محمد به چاپ رسید
برای برخـورد و  « :کند مبلغان مسیحی است هدف خود را از ترجمه قرآن چنین بیان می

سپس در بیانی خصومت آمیز و » ...ناسایی کردمقابله با دشمنان بایستی آنها را شخصاً ش
خواهند قرآن را بخواننـد یـا    اخطار و اعالم خطر به کسانی که می« :گوید اسالم ستیز می

  ».بدانند که چه خطراتی متوجه آنان خواهد بود
که در  2ترجمه جورج سیل: های معروف پس از آن در جهان عبارت است از ترجمه

مـیالدی   1908ای خوب از قرآن به چاپ رسید و تـا سـال    به عنوان ترجمه 1734سال 
این ترجمه برخالف ترجمه گذشته تالش داشـت تـا چهـره    . بار تجدید چاپ شد 105

مغرضانه مترجمان پیشین را روشن کند و بر التزام و تعهد خود نسبت به طـرح ترجمـه   
  .3شایسته از تعابیر قرآن تأکید ورزد

                                                 
ـ ترجمه آقای علـی قلـی قرا   هنسخ: ک.به عنوان نمونه، رـ 1 از  ی و یـا ترجمـه اسـتاد طـاهره صـفارزاده     ئ

  .انتشارات بین المللی الهدی
2- George Sale. 

  Encyclopedia of Quran, v. 8, p. 73؛ 103الکریم، ص البیلیوغرافیا العالمیۀ لترجمات معانی القرآنـ 3
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بـه چـاپ رسـید و در شـهرهای      1861در سـال   است که 1پس از آن ترجمۀ رادول
این ترجمه بـه  . بار تجدید چاپ شد 32بیش از  1978لندن، نیویورک و تورنتو تا سال 

  2.ها شهرت یافته است کثرت خطا در برگردان عبارات و واژه
هایی است که نخستین بار در سـال   از دیگر ترجمه 3ترجمه محمد مارمادوک پیکتال

اپ رسید و به دلیل انگلیسی االصل بودن مترجم و سبک ترجمـه و  در لندن به چ 1930
و برگزیدن نام محمد برای خـود، اعتمـاد بسـیاری را،     1917مسلمان شدن وی در سال 

  .ها، به خود جلب کرده است بیش از سایر ترجمه
در  1943پس از آن ترجمه و تفسیر عبداهللا یوسف علی است که اولین بار در سـال  

یادداشـتها و  . پ رسید و تاکنون بیش از چهل بار تجدید چاپ شـده اسـت  الهور به چا
های فراوان که نشانگر وسعت اطالعات مترجم است همراه با شیوایی قلـم وی   پانوشت

  4.این ترجمه را از دیگران ممتاز نموده است
  دانـد یکـی دیگـر     آقای میر احمد علی که خود را از فرزندان امام زین العابدین مـی 

  ترجمان قرآن کریم اسـت کـه ترجمـه خـود را همـراه بـا یادداشـتهای کوتـاه و بـا          از م
در نیویـورک بـه چـاپ     1988در سـال  ) علیهم السالم(استفاده از تفسیر ائمه معصومان 

  .رسانده است
نخستین ترجمه انگلیسی آمریکایی قرآن کریم با نثر جدید و روان با کوشش بیسـت  

وی که از مسـیحیت بـه آغـوش اسـالم     . است 5ن ایروینگدکتر تامس بالنتی  و چند سالۀ
سال هنگـام   23است، برای آشنایی با قرآن » حاج تعلیم علی«گرویده و نام مسلمانی او 

  . )533خرمشاهی، ( نموده است فجر قرآن را قرائت کرده و در معانی آن تدبر می
رسانده کـه   در کراچی به چاپ 1968نیز ترجمه خود را در سال  6آقای محمد شاکر

به دلیل دقت در ترجمه و فهرستهای موضـوعی مناسـب بارهـا و بارهـا در کشـورهای      
  .مختلف تجدید چاپ شده است

                                                 
1- Rodwell. 
2- Rodwell, John Meadows:, The Koran, reper. ed. Introd: G, Margoliouth Pub: 
Every man's Library. London. 1978. 506 P. 
3- Marmaduke Pictall 
4- Yusuf Ali, The Holy Quran, USA, 1947.P.V. 
5- T.B. Irving 
6- Mohammad Shaker 
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وی اولـین  . داوود یـاد کـرد  . ج. توان از ترجمـه ن  های اسرافیلی می از نمونه ترجمه
بـیش از یـازده بـار بـه      1974به چاپ رساند که تا سـال   1936ترجمه قرآن را در سال 

مترجم یک یهودی عراقی اسـت کـه هـدفش     ).81، ..لمیۀالبیلیو غرافیا العا( اپ رسیدچ
) صلی اهللا علیه وآلـه (نشان دادن تأثیر نفوذ مذاهب کلیمی و مسیحی بر حضرت محمد 

  .  )219آزار شیرازی،  بی( است
در اســرائیل  1979پــس از وی ترجمــه معتــدلتری از آقــای هــارون بــن شــمس در 

هـای اسـرائیلی را بایـد از     به چاپ رسید، البته برترین نسخۀ ترجمـه ) فلسطین اشغالی(
پس از مسلمان شـدن متـرجم دانشـمند کلیمـی و نـام       1979محمد اسد دانست که در 

صـفحه ترجمـه    1005محمد اسد نهادن بر خود امر ترجمه تفسیری را آغاز کـرد و در  
  .تساخ قرآن را تحت عنوان پیام قرآن در جبل الطارق منتشر 

که از مترجمان مشهور قرآن کـریم اسـت و بـر ایـن اعتقـاد       1ترجمه پرفسور آربری
است که این کتاب الهی غیرقابل ترجمه است؛ چرا که مسـلمانان آن را معجـزۀ کالمـی    

او چون آقای مارمادوک پیکتال اثـر  . دانند دانند و تالش برای تقلید آن را کفرآمیز می می
  .)24آربری، مقدمه، ( نامگذاری کرده استخود را با عنوان مفاد قرآن 

  
  تحقیق حاضرـ 6

هـای انجـام    گرچه سابقه ترجمۀ قرآن به زبانهای خارجی بسیار زیاد و نـوع ترجمـه  
شده بسیار متنوع است و از قرن دوازدهم میالدی اولین ترجمۀ قرآن کریم به زبان التین 

از جمله برگردان از غیرعربی، ، امّا بدالئل متعددی )29یوسف علی، ( انجام گرفته است
عدم تسلّط مترجمان به زبان عربی، عدم آشنایی با مفاهیم و تفسـیر برخـی آیـات چنـد     

، ....های مهـم زمـانی و مکـانی در مـتن مقصـد و      بعدی، در نظر نگرفتن مجموعه مؤلفه
های انجام شده از اشکاالت متنوعی برخوردار است که هـر کـدام قابـل تأمـل و      ترجمه
انسان مورد  های انگلیسی از سورۀ مبارکه نسخه از ترجمه 4در این نوشتار . است بررسی

  :ارزیابی قرار گرفته است که عبارتند از
میالدی  80بار تا قبل از دهه  30ـ ترجمۀ محمد مارمادوک ویلیام پیکتال که حدود 1

  .تجدید چاپ شده است
                                                 

1- A. Arbery 
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  .رسیده استـ ترجمۀ آرتور آربری که بیش از دوازده بار به چاپ 2
آن از ترجمه لفظ به لفظ قـرآن محمـد علـی    % 90ـ ترجمۀ محمد شاکر که حدود 3

  .الهوری نسخه برداری شده و بارها و بارها به چاپ رسیده است
  .بار به چاپ رسیده است 40ـ ترجمه یوسف عبداهللا علی که بیش از 4

گزینش معـادل   ها و کیفیت های فوق بررسی واژه از آنجا که هدف از بررسی ترجمه
های قرآنی بوده است؛ لذا منـابع ذیـل نیـز بـه عنـوان منـابع        در زبان انگلیسی برای واژه

  :ها مورد بررسی قرار گرفته است مقدماتی و مبنایی در فهم صحیح ریشه
  راغب اصفهانی           المفردات فی غریب القرآنـ 1
  ابن فارس                 معجم مقاییس اللغۀ ـ 2
  عالمه طبرسی                  تفسیر مجمع البیانـ 3
  عالمه طباطبایی                       تفسیر المیزان ـ 4
  ترجمه استاد فوالدوندـ 5

شناسی مورد بررسی قرار گرفته است کـه پـنج منبـع آن     بنابراین نُه منبع در این واژه
از آنجـا کـه در   . گلیسی اسـت های ان مبنای ارزیابی معادلهای بکار گرفته شده در ترجمه

برخی موارد ساختار جمالت توان رسـاندن معنـای ظـاهری آیـات را نداشـته و جـای       
  :بررسی داشته است، به تناسب، مباحثی مطرح و نظراتی ارائه شده است

  
  شناسنامه سورهـ 7

  )5/402طبرسی، ( ابرار و دهر ،انسان: نام سوره
  آیه  31: تعداد آیات
و نیـز  ) علـیهم السـالم  (است؛ قول اصحّ در روایات اهل البیت  اختالفی: محل نزول

اکثر روایات اهل سنت بر مدنی بودن سوره داللت دارد که یا تمام سوره مدنی است یـا  
  ).20/120طباطبایی، ( آیه اول آن مدنی و نُه آیه اخیر آن مکی 22

وَکـانَ  «تا  »....رَإنّ األبرا« اند که آیات علمای خاصه و عامه روایت کرده: شأن نزول
و کنیـز آنهـا   ) علـیهم السـالم  (دربارۀ علی و فاطمه و حسن و حسین  »سَعیکم مَشکوراً

  .)5/404طبرسی، ( »....والقصه طویلۀ«. فضه نازل شده است
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  چکیدۀ سورهـ 8
سورۀ مبارکۀ انسان با خلقت انسان، آن هنگام که چیزی نبود، و هـدایتگری او آغـاز   

تهای الهی به ناسپاسان و تبیین لطف و نعمت بـه نیکوکـاران ادامـه    شود و با ذکر نعم می
سپس با تأکید بر این که تنزیل قرآن از جانـب خداونـد اسـت از رسـول اکـرم      . یابد می

شود تا نسبت به حکـم پروردگـارش شـکیبا باشـد و      خواسته می) صلی اهللا علیه و آله(
د خدا را فراموش نکند و از سـاییدن  های مردمان نباشد، صبح و شام یا رو خواسته دنباله

  .های طوالنی فراموش نکند سر بر سجدۀ الهی و ادای فریضه نماز در شب
از سوی مترجمـان مختلـف ثبـت شـده     » al-Insan«معادل » انسان«نام سوره مبارکه 

  .آمده است» al-Dahr«های یوسف علی و شاکر  است و نام دوم آن در ترجمه
  

  ه انگلیسی از سوره انسانترجم 4بررسی تطبیقی ـ 9
  »هَلْ اتَی عَلَی اإلنْسانِ حینٌ مِنَ الدهْرِ«

از زیباییهای بالغی قرآن کریم شیوه شروع موضوع خلقت انسان است که در قالـب  
آیا زمانی طوالنی به «:گوید استاد فوالدوند در ترجمه اولین آیه می. سؤال آغاز شده است

مفسران عموماً استفهام آیه را از نـوع اسـتفهام   » د؟انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبو
رسـاند کـه در بیـان مفسـران      اند که ثبوت معنای جمله و تحقق آن را می تقریری دانسته
لذا در مجمع البیان، و نیز در  )20/121طباطبایی، ( مطرح شده است» قد«کهن به معنای 

  :گوید د و میشو تفسیر فشرده جوامع الجامع، بر همین برداشت تصریح می
و قد ) حین من الدهر(اَی ألم یأت علی االنسان ) علی اإلنسان(معناه قد اَتی ) هل اَتی(«

ألنه کان تراباً و طیناً الـی اَن نفـخ فیـه الـروح عـن      ) لم یکن شیئاً مذکوراً(کان شیئاً اال انه 
قریـر علـی ألطـف    و هو ت: قال الجبایی. الزجاج و علی هذا فَهل هنا استفهام یراد به التقریر

الوجوه، و تقدیره أیها المنکر للصانع و قدرته ألیس قد اتـی علیـک دهـور لـم تکـن شـیئاً       
مذکوراً، ثم ذکرت، و کل احد یعلم من نفسه انّه لم یکن موجوداً ثم وجد، فاذا تفکر فی ذلک 

آیا نیامد همانا آمد بر انسان؛ بدین معنا که  :یعنی ،»علم ان له صانعاً صنعه و محدثاً احدثه
ای از روزگار که او چیزی بود امّا او چیز قابل ذکری نبود؛ چرا که خـاک   بر انسان دوره

بنا بـه قـول زجـاج، بنـابراین هـل در اینجـا       . و گل بود تا این که روح در او دمیده شد
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ایـن روش سـخن   «:گویـد  آقای جبایی می. رساند استفهامی است که تقریر و تأکید را می
هاست و تقریرش این است که ای انسان منکـر خـالق و    ا ظریفترین شیوهتأکید نمودن ب

آیا چنین نبود که به تحقیق گذشت بر تو روزگارانی که تو چیز قابـل ذکـری   ! قدرت او
یابد که وجود نداشـته و سـپس    هر انسانی با مراجعه به خویش می. نبودی، سپس شدی

شود که خالقی او را  کند متوجه می به وجود آمده است، پس زمانی که در آن اندیشه می
  ...ای او را به وجود آورده است خلق و ایجادکننده

  :نویسد آرتور آربری می
Has there come on man a while of time when he was a thing 

unremembered? 
  :گوید مارمادوک پیکتال می

Hath there come upon man (ever) any period of time in which he was a 
thing unremembered? 

انـد؛ یعنـی،    دو ترجمه فوق گرچه سبک و ساختار کالم زبان مبـدأ را منتقـل نمـوده   
اند امّا تعادل در انسجام کنشی کالم بـه   سؤالی بودن و شیوه کنش را در این آیه القا کرده

  .زبان مقصد منتقل نشده است
  :محمد شاکر در ترجمه چنین آورده است

There surely came over man a period of time when he was a thing not 
worth mentioning. 

آغاز جمله  شریفه را باتأکید و تقریر نموده و پیام آیه نکته توجه کافی شاکر به این آقای
  .داده است االمکان اسلوب گفتاری را نیز انتقال حال حتی روشنی رسانده است و درعین به

  
  »شیئاً مذکوراً لم یکن... «

اَی شیئا یذکر باسمه فی المـذکورات   ً)شیئاً مذکورا( « :فرماید می) ره(عالمه طباطبایی 
ای کان یذکر مثالً االرض والسماء والبر والبحر و غیر ذلک وال یذکر االنسان النه لم یوجـد  

شـود؛  چیزی که یادش در میان سایر چیزهـا آورده   )شیئاً مذکورا( :یعنی ،»بعد حتی وجد
یعنی، مثالً نام زمین، آسمان، خشکی، دریا و سایر موارد بود امـا ذکـری از انسـان نبـود     

  .چرا که هنوز نبود تا این که هستی یافت
وقد کان شیئاً اال انـه لـم یکـن شـیئاً     « :مجمع البیان در تبیین این جمله فرموده است

و نفی متوجه به شیئاً مـذکوراً   در این بیان مذکوراً کنایه از موجود بالفعل است ».مذکوراً
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حال مالحظه کنیم کـه  . گیرد است نه به اصل شیئاً که سیاق آیه در مقام احتجاج قرار می
  :های ذیل چه مقدار مورد توجه قرار گرفته است این دقتها در ترجمه

  :پیکتال در ترجمه فعل را به مثبت و مذکوراً را منفی نموده است
... in which he was a thing unremembered. 

  :گوید آرتور آربری نیز همین مطلب را فهمیده و می
... when he was a thing unremembered. 

  :یوسف علی
... when he was nothing – (not even) mentioned?  

هـای فـوق رسـانده نشـده      رسد پیام آیه به روشنی در هیچیک از ترجمـه  به نظر می
ه نفی شده است و خواننده از این ترجمه، بدون هیچ گونـه  است؛ چرا که شیئاً متصف ب

  .توضیحی، مطلبی را متوجه نمی شود
  :محمد شاکر در رساندن پیام براساس تفسیر عالمه ظاهراً گویاتر ترجمه کرده است

... when he was a thing not worth mentioning. 
انسان در آن زمـان طـوالنی   این مفهوم را که  mention و    not worthبا آوردن واژه

شیئی ارزشمند و قابل ذکر نبود که نامش در عداد سایر موجودات به میان آیـد، رسـاتر   
  .بیان کرده است

  
  »...انّا خلقنا االنسان من نطفۀ امشاج«

النون و الطاء و الفاء اَصالن احدُهما جنس من الحَلْی « :گوید ابن فارس در مقاییس می
  »...ل ثم یستعار و یُتوسع فیه و اصل النطفۀ الماء الصافیواآلخر نُدُوّۀ و بَلَ

  .»خلطته: مشجت هذا بهذا ای« :گوید مرحوم طبرسی در مجمع می
  .»النطفۀ الماء الصافی و یُعبّر بها عن ماء الرجل« :گوید راغب در مفردات می

ـ  انـد و گفتـه   استاد فوالدوند در ترجمه به برگردان مشابه عربی بسنده نموده مـا  « :دان
  .»...انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم

  .های انگلیسی بصورتهای گوناگون ترجمه شده است این واژه در ترجمه
  :گوید مارمادوک پیکتال می

We create man from a drop of thickened fluid… 
  .به معنی غلیظ و درهم و پیچیده است thickenبه معنی روان مایع و  fluidواژۀ 

  :آربری آورده استآرتور 
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We created man of a sperm-drop, a mingling... 
mingle به معنی قاطی، مخلوط و بهم پیوسته است.  

  :گوید محمد شاکر می
Surly we have created man from a mall life –germ uniting (itself)... 

  :یوسف علی
Verily we created man from a drop of mingled sperm. 

النطفۀ فی االصل بمعنی المـاء  «:فرماید با توجه به بیان مرحوم عالمه طباطبایی که می
القلیل غلب استعماله فی ماء الذکور من الحیوان الذی یکون منه مثلـه و اَمشـاج جمیـع    
مشیج او المَشَج او المَشِج بمعنی المختلط الممتزج و وصُفت بها النطفۀ باعتبـار اجزائهـا   

های سـه گانـه یـاد شـده را      شاید بتوان ترجمه» .ختالط ماء الذکور واالناثالمختلفۀ او ا
هـای زبـان مبـدأ     با ریشه fluidو  dropهایی که پیکتال آورده است  از واژه. ارزیابی کرد

بیش از آن که به اختالط و درهم آمیخته شدن و اجـزاء   thickenمناسب است، امّا واژه 
  .تواند معادل مناسبی باشد کند لذا نمی ا تبادر میداللت داشته باشد غلظت و سختی ر

انـد   اسـتفاده کـرده   uniteو  mingleهـای   های آربری و شـاکر کـه از واژه   امّا ترجمه
  .رساتر و به متن اصلی نزدیکتر است

  
  »...انّا هدَیناه السبیلَ«

 الطریق الـذی فیـه سُـهولَۀ و   « :دهد راغب در مفردات واژه سبیل را چنین توضیح می
  »جمعه سُبل

السین والبأ والالم اصل واحد یَدلّ علی ارسال شیئ من علوّ الی « :گوید ابن فارس می
.... سُفل وعلی امتداد شیئ فاالول من قیلک اسلبت السّتر اسبلت السحابۀ ماءهـا وبمائهـا  

والممتد طوالً السبیل و هو الطریق سمّی بذلک المتداده والسـابلۀ المختلفـۀ فـی السـبل     
   .»...وذاهبۀً وسمّی السنبل سنبالً المتداده جاثیۀً

ظاهراً اقوال در ترجمه کلمه سبیل مشترک اسـت و همـان راه و جـاده مـراد اسـت،      
حتی غالباً با کلمه صراط هم به یک معنا به کار گرفته شده و توضیح تأسیسـی مرحـوم   

ذا در انگلیسـی  ل. هم شواهد چندانی ندارد »الصراط الطریق الواسع «:گوید طبرسی که می
گرچه همـراه بـا ظرافتهـای مطـرح شـده بـین       . آمده است wayها  سبیل در همۀ ترجمه

  . به کار گرفته شده است wayو  pathهای  صراط و سبیل در انگلیسی نیز واژه
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  :گوید اما آرتور آربری می
Surely we guided him upon the way... 

  :و محمد پیکتال آورده است
Lo! We have shown him the way... 

 :گوید و محمد شاکر هم می
Surely we have shown him the way… 

 :گوید عبداهللا یوسف علی می
We showed him the way 

 
  »اما شاکراً و اما کفوراً... «

اصول اربعۀ متبانیۀٌ بعیدۀٌ القیاس  الشین و الکاف و الراء« :گوید می هاللغ صاحب مقاییس
االنسان بمعروف یولیکَهُ و قیل انّ حقیقۀ الشکر الرضا بالیسیر یقولون  اء علیفاالول الشکرالثن

پس شکر عبارت است از سـتایش و  : ، یعنی»...اه یَسمُنه العلفُ القلیلٰفرس شکور اذا کف
گفته شده حقیقت شکر . است ابراز می دارد سپاسی که انسان دربرابر نیکی که به او شده

  .کند می کمی اسب را سیر شکور هنگامی که علوفه ویند فرسگ است؛ می رضایت به اندک
به ذهـن آوردن  : ، یعنی»تصور النعمۀ واظهارها«راغب در مفردات شکر را عبارت از 

  :کند داند و دو قول را هم نقل می نعمت و اظهار آن می
  .ـ قیل هو مقلوب عن الکَشر ای الکشف  و یضاده الکفر و هو نسیان النعمۀ و سترها1
  .علیه المنعم ذکر االمتالء من هذا هو ممتلئۀ فالشکر علی عین شَکری اَی ـ وقیل اصله من2
  .»ا بترک اداء شکرهاٰا سترهٰکفر النعمۀ و کفرانه« :فرماید و در توضیح واژه کَفَرَ می 

خـواه شـاکر باشـد و    .... « :استاد فوالدوند نیز در ترجمۀ این آیۀ شریفه فرموده است
  :بنابراین. »ناسپاس پذیرا گردد یا

  .شکر اظهار ثناء و سپاس در قبال نعمت یا معروف است: اوالً
اظهار النعمـۀ و نسـیان النعمـۀ یـا و سـتر      شکر و کفر در مقابل هم قرار دارند؛ : ثانیاً
  .و در این آیه در مقابل ایمان نیستالنعمۀ 
رح فرمـوده اسـت   یکی را بصیغۀ اسم فاعل و یکی را به صیغه صفت مبالغه مط: ثالثاً

که به قول مفسران لطفی را در بردارد و آن این که بیان کفور نشان از آن دارد که کفـران  
  .و ناسپاسی زیاد و فراوان است و قلیل من عبادی الشکور
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  :های انگلیسی نظر کنیم اکنون به ترجمه
  :گوید مارمادوک پیکتال می

whether he be grateful or disbelieving. 
دینی و عدم اعتقـاد مـذهبی    اساسی در ترجمه پیکتال آن است که از کفور بیاشکال 

  .را فهمیده است و تعادل ترجمه رعایت نشده است
  :آرتور آربری چنین آورده است

whether he be thankful or unthankful. 
  :گوید محمد شاکر نیز می

he may be thankful or unthankful. 
  :یوسف علی

whether he be grateful or ungrateful. 

های اخیر  های شاکر و کفور به کار گرفته نشده است امّا ترجمه گرچه ظرافتهای واژه
  .نسبتاً گویاترند

 
  »...اِنا اَعتدنا لِلْکافرین سَالسِلَ«

السینُ والالم اصل واحـد وهـو مـدّ    « :گوید می »سالسل« ابن فارس دربارۀ ریشۀ واژه
النها  ۀسمیت سلسل.... و االسالل السرقۀ ۀو السلّ... ثم یُحمَل علیه ...الشیئ فی رفق و خفاء

  .»...السلسلۀ اتّصال الشیئ بالشیئ: قال بعض أهل اللغۀ. ممتدّۀٌ فی االتّصال
تَسلَسل الشیئ اضطربَ کانه تصوّر منـه تَسـلُّلٌ متـرددٌ    « :گویـد  راغب در المفردات می

سلّ الشـیئ مـن الشـیئ نزْعُـه     ... ه السلسلۀ والسالسلفردد لفظه تنبیها علی تردد معناه و من
  .»...کَسلّ السیف من الغِمَد

مـا بـراى کـافران    « :نویسـد  گرفتـه و مـی  » زنجیر«استاد فوالدوند معنای این واژه را 
  ».ایم آماده کرده .....زنجیرها

  :محمد شاکر در ترجمه این آیه چنین آورده است
Surely we have prepared for the disbelievers chains.... 

  :آرتور آربری نیز همین واژه را به کار گرفته است
Surely we have prepared for the unbelievers chains... 

  :اما پیکتال این واژه را به کار نگرفته و گفته است
Lo! We have prepared for disbelievers manacles and... 
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با قید و بنـد و   manacleاصل معنی ابن فارس و واژه با  chainرسد واژه  به نظر می
  .معنای متعارف مناسبت بیشتری دارد

  
  .و سَعیراً... 

) الشـیئ (اشـتعال   ٰالسین و العین و الراء اصـل واحـد یـدلُّ علـی    « :گوید ابن فارس می
  .»واتقاده و ارتفاعه
  النّـار  «ا بـه  طبرسـی در ذیـل آیـه آن ر    مرحـوم . السَعر التهـاب النّـار  : گوید راغب می

هـای   و شـعله ... « استاد فوالدونـد در ترجمـه آورده اسـت   . تفسیر نموده است »الموقدۀ
  .»فروزان آتش

ـ همـراه بـا   2ـ آتش  1آنچه قدر مسلم است این که واژه سعیر چند بار معنایی دارد 
های انگلیسـی چگونـه ترجمـه     حال بنگریم در ترجمه. ـ سوزندگی فوق العاده3اشتعال 

  :استشده 
  :گوید پیکتال می

... and a raging fire. 
  :گوید آربری در ترجمه آن می

... and a Blaze. 
  :شاکر آورده است

... and a burning fire. 
  :یوسف علی

... and a Blazing fire. 

  : چنین ترجمه کرده است  Oxfordرا reidg/ Rage/واژه 
Violent anger, of storms, fires, battles etc. continue violently. 

  شعله فروزان آتش: گوید می blazeدربارۀ واژه 
 bright flame or fire  

های اصلی کلمه سعیر را آتش، شعله بلنـد و سـوزندگی ویـژه     در صورتی که مولفه
رسـاند و واژه شـاکر آتـش و     بدانیم واژه پیکتال صرفاً آتش و سـوزندگی ویـژه را مـی   

بزرگ هـم نوشـته شـده در ترجمـه      Bکه با   Blazeد واژه رس به نظر می. سوزندگی را
  .آربری مناسبترین واژه باشد
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  ...إنّ االبرار یشربون من کاسٍ
  الصدق و : الباء و الراء فی المضاعف اربعۀ اصول« :گوید می» بّر«ابن فارس درباره واژه 

ر وَ بَرَّتْ یمینه فأمّا الصدق فقولهم صدق فالنٌ وَ ب. حکایۀ الصوت و خالف البحر و نَبتٌ
  .»الصدق ٰصَدقت و اَبرّها امضاها علی

  ».التوسع فی فعل الخیر« :گوید راغب می
  بـه یقـین ابـرار و نیکـان     « :فرمایـد  استاد فوالدوند در ترجمـه ایـن آیـه شـریفه مـی     

  او همـراه بـا اصـل واژه کلمـه نیکـان را نیـز بـه عنـوان ترجمـه          . »...نوشند از جامی می
  .برگزیده است

  :گوید مارمادوک پیکتال در ترجمه می
Lo! The righteous shall drink... 

 محمد شاکر نیز چنین گفته است
Surely the righteous shall drink of...      

  گوید اما آرتور آربری واژه دیگری را آورده است او می
 Surely the pious shall drink of.... 

 having orبـه بیـان فرهنـگ آکسـفورد بـه معنـی       / pious  /paiosاز آنجا که واژه 

showing a deep devotion to religion باشد، لذا بار اصلی معنایی آن تعهد و تعبّد  می
لـذا  . صدق و درستی و صفت آن به معنی صدوق نزدیکتر اسـت   rightاست ولی واژه 

بتوان توضیح راغب و شاید . قول پیکتال و شاکر با نظر ابن فارس مناسبت بیشتری دارد
  .را از لوازم صدق و درستی دانست

  
 ...یوفون بالنّذر و

النذر اَن توجب علی نفسک ما لـیسَ  « :نذر در عبارت راغب چنین تعریف شده است
تخویف او  ٰالنون و الذال و الراء کلمۀ تدلّ علی« :گوید ابن فارس می. »بواجبٍ لحُدوث أمرٍ
مرحوم طبرسـی فرمـوده   » ...ضاً ما یجب کانه نذر اَی اُوجِبَو النذر ای... تخوّف منه االنذار

  »...نفسه ٰوالنَّذر عقد عملی فعل برّ یُوجِبُه االنسان علی« :است
کردنـد و از   بـه نـذر خـود وفـا مـی     ) همان بندگانی که: (استاد فوالدوند آورده است

  ... روزی که گزند آن
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  ترجمـه کـرده اسـت بـرای ایـن       این که چرا استاد زمان حال را به ماضی استمراری
. توان برای زمان ماضـی اسـتمراری پیـدا کـرد     قلم مفهوم نیست و در آیه داللتی را نمی

  عالوه بر این، خود ایشـان از ایـن مجموعـه آیـات کـه همگـی در سـیاق واحـد و بـا          
اگر شأن نزول لحاظ شده . اند را تغییر زمان داده 8و  7مدلوالت واحدی هستند تنها آیه 

سالم (زهرا ) علیه السالم(در شأن علی  22تا آیۀ  ان االبرار ت مجموعه آیات از آغازاس
باشد و بدون تغییـر زمـان دو آیـه اول هـم قابـل       می) علیه السالم(و حسنین ) اهللا علیها

  .انطباق است
شود امّا اشکال دیگـری را در   های انگلیسی از این ناحیه اشکالی دیده نمی در ترجمه

  :عبارات آنها چنین است. توان بررسی نمود ژه میانتخاب وا
  :محمد شاکر

They fulfill vows and fear a day...             
  :آرتور آربری

They fulfill their vows, and...                                   
  :مارمادوک پیکتال

(Because) they perform the vow and... 
فای به نذر است یعنی التزام و تعهد فردی نسبت به انجـام کـار یـا    ظاهراً بیان آیه ای

و ایـن معنـا بـه     )177بقـره،  ( نذر مثل وفای به قول که خود از ویژگیهای مؤمنان است
استاد پیکتال در ترجمه به انجام نذر نظر داشته اسـت  . سازگارتر است ...fulfillعبارات 

ام را در انجام نذر مطمـح نظـر قـرار نـداده در     نه ایفای آن؛ به عبارت دیگر، تعهد و التز
رسـد صـرف نـذر     کنند و به نظـر مـی   شود که آنها وفای به نذر می نتیجه ترجمه این می
  .در این سیاق مناسب نباشد performو واژه . کردن، فضیلت نیست

  
  .و یُطعِمونَ الطّعامَ عَلی حبّهِ مِسکیناً ویتیماً واسیراً

بینـوا  ) خدا(دوستی ) پاس(و به « :گوید ه این آیه شریفه میاستاد فوالدوند در ترجم
  .»دادند و یتیم و اسیر را خوراک می

  :گوید پیکتال می
And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoner, for 

love of Him. 
  :های فوق آورده است محمد شاکر نیز طبق ترجمه
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And they give food out of love for Him to the poor and the orphan and 
the captive. 

  :آرتور آربری با همین مضامین آورده است
They give food, for the love of Him, to the needy, the orphan, the captive.  

 :های فوق این نکات قابل بررسی است در ترجمه

  بــه  »علـی حبّـه  «در  »هـاء «ضـمیر   اکثـر مفسـران و قـرآن پژوهـان برآننـد کــه     : اوالً
مرحـوم عالمـه   . انـد  گردد و دلیل آن را ظاهر کالم و نیز آیه بعـد ذکـر کـرده    طعام برمی

ضمیر علی حبه للطعام علی ما هو الظـاهر  « :فرماید طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می
  لـن تنـالوا   «:عـالی و المراد بحبه توقان النفس الیه لشدّۀ الحاجۀ و یؤید هـذا المعنـی قولـه ت   

  کند کـه ضـمیر بـه     و سپس قولی را نقل می )92عمران،  آل( »البر حتّی تنفقوا مما تحبون
 انمـا نطعمکـم لوجـه اهللا    »ویَدفعه أن قوله تعالی حکایۀ منهم« :دهد اهللا برگردد و پاسخ می

  .»یُغنی عنه«
اَی علـی   )بّـه علی ح(« :دسینو کند و می طبرسی نیز در مجمع همین قول را تأیید می

وصفهم اهللا سبحانه بـاألثره  . یطعمون الطعام اشد ما تکون حاجتهم الیه: حبّ الطعام، والمعنی
  .)همو، ذیل آیه( »...علی انفسهم

های فوق از این جهت خالف ظاهر و خالف نظر مفسـران   بنابراین مجموعه ترجمه
  .اند خداوند برگردانده »Him«اند و ضمیر را به  ممتاز ترجمه کرده

ای در بیـان و گفتـار    هـای جملـه   ها و استرس با توجه به جایگاه ارزشمند تکیه: ثانیاً
رسد که ترجمه استاد فوالدوند نیز از این جهـت بـا مـتن مبـدأ فاصـله       چنین به نظر می

پس از مفعول واقع شده و هیچ حصر و اختصاصی » علی حبه«دارد؛ زیرا در آیه شریفه 
و بـه  «شود؛ لذا این که در ترجمـه اسـتاد    ز نظر بالغی دیده نمیبرای تقدیم معنایی آن ا

این اشکال به شکل دیگـری در  . مقدم شده است وجهی ندارد» )....خدا(دوستی ) پاس(
در ایـن  . را در آخـر کـالم آورده اسـت   » علی حبه«شود؛ زیرا او  ترجمه پیکتال دیده می

  .زمینه شاکر ترجمه مناسبتری را ارائه کرده است
قبـل از  . هـای انگلیسـی واژه مسـکین مختلـف ترجمـه شـده اسـت        در ترجمه:ً لثاثا

ابـن فـارس ریشـه    : کنیم اظهارنظر درباره آنها اصل ریشه آن را از منابع معتبر بررسی می
» یَدلُّ عَلی اخالف االضطراب والحرکـۀ « :کند سین کاف و نون را صحیح و چنین معنا می
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والمسکین قیل هو الذی الشیَ لـه و  ... شیَ بعد تحرکالسکون ثبوت ال« :گوید و راغب می
  .اند دانسته »اَسوءُ حاالً«منابع دیگر نیز مسکین را از فقیر . »هو ابلغ من الفقیر

  .باشد محتاج و فقیرمی است که ظاهراً معادل ترجمه کرده the poorمحمدشاکر آنرا به 
  .دل قبلی استآورده است که تقریباً معا the needyآربری معادل آنرا 

های  گرچه از واژه. برگردانده است the needy wretchپیکتال باتوضیح بیشتر آنرا به 
  .تواند ارائه دهد رسد بار معنایی مسکین را بیشتر می بیشتری استفاده نموده امّا به نظر می

  
  ..إنّما نطعمکم لوجه اهللا

ء اصـل واحـد یـدل علـی     الواو و الجیم و الها« :گوید می هصاحب معجم مقاییس اللغ
 :گویـد  صاحب المفـردات مـی  » ...والجاه مقلوب... مقابلۀ الشییَ والوجه مستقبل لکل شئی

  .»...وجه اهللا، ذات اهللا«
وجه الشییَ هو ما یستقبل به غیره و وجهه تعالی « :فرماید مرحوم عالمه در المیزان می

  »...الخلق و التدبیر و الرزق صفاته الفعلیۀ الکریمۀ التی یفیض بها الخیر علی خلقه من
خداسـت کـه بـه شـما       برای مـا خشـنودی  « :استاد فوالدوند در ترجمه آورده است

  ».خواهیم خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی می
معنای آنها الزمه ایـن واژه  . اند پیکتال و شاکر معنای مشترکی را برای وجه اهللا آورده

  .بی استرسد ترجمه مناس است که به نظر می
  :شاکر

We only feed you for Allah's sake...                              
  :پیکتال

(saying) we feed you, for the sake of Allah only...  
رسد کـامالً گمـراه    اما آربری به معنای تحت اللفظی روی آورده است که به نظر می

  :کننده است؛ ترجمه او چنین است
We feed you only for the face of God... 

ای به ویژه این که هیچ نحـوه توضـیح و تفسـیری در آن آورده     آوردن چنین ترجمه
نشده است، خود به ظاهر اثبات کنندۀ صفات مخلوق برای خالق است و در کالم امامیه 

  .کامالً مورد انکار قرار گرفته است
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  انا نخافُ منْ ربنّا یوماً عبوساً قمطریراً
القاف و المیم و الطاء اصـیلٌ یـدلُّ   « :دهد قمطریر را ابن فارس چنین توضیح می واژه

  .»اطهٰاب الصبّی بقَمٰشَدّ اَعص: من ذلک القمطَ. علی جمع و تجمّع
الشرّ  وقد القمطرالیوم اقِمطراراً و یوم قمطریر  الشدید فی قمطریراً اَی« :گوید مجمع نیزمی

  ».قمطریراً اَی شدیداً« :است راغب هم فرموده» .بعض ضه علیقَماطر کانه قدالتف شَرّه بع و
 :گوید استفاده کرده و می of fateپیکتال در ترجمه این واژه از 

Lo! we fear our Lord a day of frowning and of fate. 

توفیق بیشتری یافته است تا واژۀ قمطریرا؛ » عبوساً«وی در انتخاب واژه معادل برای 
. انـد  ام از منابع فوق ارتباطی را بین واژه قمطریـر و سرنوشـت بیـان نکـرده    زیرا هیچکد

آنچه مؤلفه اصلی معنایی است همان دشواری، صعوبت و ناخوشایندی اسـت کـه واژه   
»of fate «رساننده آن نیست. 

  :گوید را انتخاب کرده است و در ترجمه آیه شریفه می inauspiciousآربری واژه 
…for we fear from our Lord a frowning day, inauspicious. 

زیرا . انتخاب معادل از سوی استاد آربری نیز بر اساس واژه شناسی دقیق نبوده است
گرچه در دائره معنایی وسیعتری، نزدیکـی  . شود شدّت و سختی از این واژه فهمیده نمی

 .دارد که همان ناخشنودی و نامیمون بودن است

  :جمه این آیه فرموده استاستاد محمد شاکر در تر
surely we fear from our Lord a stern distressful day. 

 :رسد ترجمه شاکر از جهاتی دارای امتیاز است به نظر می

  .شدت است، را معادل قمطریر قرارداده است معنی سختی و را، که به sternـ واژه 1
آیه و روانی گفتـاری بـه   ـ در ساختار جمله حداکثر ظرافت را جهت تطبیق با متن 2

  .)موصوف+ صفت  2( کار گرفته است
  .است گرفته ـ دررساندن معنا نسبت به دوترجمه دیگر ازالفاظ کمتر و مفیدتری بهره3

تـوان   در اینجا از لطافتی که استاد آربری در ترجمه آیه به کار گرفته است نیـز نمـی  
برای آیه قبـل اسـت یعنـی دلیـل و      گویند این آیه در مقام تعلیل غافل ماند؛ مفسّران می

را، » for«که آربری در ترجمه لحاظ فرمـوده و   »إنما نطعمکم لِوجَه اهللا«علتی است برای 
  .است، در صدر آیه قرار داده است» because«که به معنی 
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  ا یَروُنَ فیها شمساً و ال زمهریراًٰل... 
  برد ممکـن ان یکـون   فـال ... « :دهـد  واژه زمهریر را ابـن فـارس چنـین توضـیح مـی     

  ذکره مـن قـولهم ازمهـرّت الکواکـب و ذلـک انـه        ٰوضع وضعاً و ممکن ان یکون مما مضی
اَضائَت و هذا مما زیدت فیه المـیم النـه مـن زهـر الشـییَ اذا      ] و[اذا اشتدّ البرد زهرت اذاً 

  .»...اضاءَ
  .»الزمهریر اشدّ ما یکون من البَرد« :فرماید صاحب مجمع می

  :زنظر مترجمان انگلیسی دورنمانده و با دو عبارت به کار گرفته شده استاین نکته ا
  :گوید آربری می

...they shall see neither sun nor bitter cold.                                       
  :و پیکتال نیز چنین آورده است

…they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold. 

  :محمد شاکر نیز همین مضمون را با عبارت دیگری رسانده است
...they shall find therein neither (the sever heat of) the sun nor  

intense cold. 

آربـری آنچنـان   . اما آنچه قابل تأمل است رسایی و نارسایی معنایی آیه شریفه است
آنجا نیست و گو ایـن کـه خورشـید     معادلی آورده است که گویا خبری از خورشید در

جملـه عنایـت داشـته و در     1پیکتال تا حدودی بـه تعـادل  . مایه شرّ و ناخشنودی است
اما شاکر با دقتی بیشتر توضیح . را در پرانتز آورده است heat ofواژه  bitterمقابل کلمه 

تعـادل   heat قبـل از  severتر و رساتر ارائه نموده است؛ چرا کـه بـا ارائـه واژه     را کامل
عـین اشـکال آربـری را    . نسبی را بین سرمای شدید و گرمای شدید ایجاد نموده اسـت 

ی (بـر تختهـا   ) بهشـت (در آن «: فرمایـد  اند؛ ایشان مـی  استاد فوالدوند نیز مرتکب شده
  :؛ زیرا»بینند و نه سرمایی تکیه زنند، در آنجا نه آفتاب می) خویش
  سرما مقابل آفتاب نیست،: اوالً
چنان ترجمه شده که گویا آفتاب ناخوشایند اسـت در صـورتی کـه در اذهـان     : نیاًثا

  ،خیلی از ملتها آفتاب کیمیاست و دوست داشتنی
  .سرما معادل زمهریر نیست: و ثالثاً

                                                 
1- Parallel 
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  قواریر من فضّۀ قَدّروها تقدیراً
از جمله مباحث مهم در ترجمه معادل سازی ساختاری است، به نحوی که در زبـان  

در حقیقت هنر مترجم آن است که فنـون معـادل   . الب زبان مبدأ انعکاس یابدمقصد مط
زبان مبدأ را در زبان مقصد در جهت رساندن معنا به کار گیرد، امّا تا زمانی در این کـار  

یکی از ساختارهای زبان عربـی  . مجاز است که به محتوا و روح کالم آسیب وارد نشود
مفعول مطلق است که در آیات کریمه زیادی اسـتفاده  که کاربرد زیادی هم دارد ساختار 

  :گیرند منظور به کار می 3در ادبیات عرب این ساختار را به . شده است
  .»تکلیماً ٰکلّم اهللا موسی«: ـ برای تأکید عامل فعل؛ مانند1
  .»التخبط خبط عشوا یا التَفتَ التفاتَ االسَد«: ـ برای تبیین نوع؛ مانند2
  تَـدوُر األرض دَورۀً واحـدۀً کـلَّ یـوم یـا فاجَلـدُوهُم       «: د؛ ماننـد ـ بـرای تبیـین عـد   3

  .»ثمانینَ جَلدۀً
لـذا انتقـال   . این ساختار در زبان انگلیسی، تا سطح اطالعات این قلم، معـادل نـدارد  

باید با شناخت این ساختار  شود؛ بدین معنا که مترجم می معنا به زبان مقصد دشوارتر می
اقتضای بالغت و فصاحت جمله تعیین کند و سپس آنـرا در قالـب    نوع کاربرد آن را به

در این زمینه برخی از مترجمان عین ساختار را بـه  . الفاظ و ساختار متناسبی انتقال دهد
  : اند؛ برای نمونه، پیکتال آورده است زبان مقصد منتقل نموده

(Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves) have 
measured to measure (of their deeds). 
شاکر نیز تالش نموده است تا ساختار را حتی االمکـان حفـظ کنـد اگرچـه معنـا از      

  :سالست و روانی فرود آید او گفته است
(Transparent as) glass, made of silver; they have measured them 

according to a measure. 
 :نموده تا پیام را برساند و ساختار را رها کرده استاما آربری تالش 

Crystal of silver that they have measured very exactly. 
 :رعایت همین نکته است که استاد فوالدوند نیز آورده است

  .اند آنها را از کار درآورده) و با کمال ظرافت(جاهایی از سیم که درست به اندازه 
  :آورده استاستاد یوسف علی نیز 

Crystal – Clear made of silver, they will determine the measure thereof 
(According to their wishes). 
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های فوق در یک اشکال مشترکند و آن اشکالی اسـت کـه    رسد ترجمه اما به نظر می
یر و ضـم « :فرمایـد   در قلم استاد فوالدوند بصورت روشنتر ارایه شده است؛ عالمـه مـی  

لألبرار والمراد بتقدیرهم اآلنیه واألکواب کونها علی ما شاؤوا من القدر  )قدّروها(الفاعل فی 
و قـد قـال    )35ق، ( )لهم ما یشاوون فیهـا ( ٰترویهم بحیث ال تزید وال تنقص کما قال تعالی

 .»)ا تفجیراًٰیفجرّونه(تعالی قبل 

ابـرار در اختیارشـان قـرار    منظور این است که این جامهای بلورین بمقـدار دلخـواه   
امّا استاد . گیرد، هر قدر اراده کنند ظرف و مظروف بهمان مقدار مهیّاست و در اختیار می

» انـد  آنها را از کار درآورده) با کمال ظرافت(و «:فرمایند به ساخت جامها نظر دارند و می
د بیان امکانـات و  ظاهراً آیه در مقام تبیین کیفیت جامها از نظر اندازه نیست بلکه درصد

از جامهـای بلـورین در   » علی قدر ما اشتهت انفسـهم «است که » ابرار«عیش فوق العاده 
شود از بین ترجمه ها  ترجمـه اسـتاد یوسـف     بنابراین چنانکه مالحظه می. اختیار دارند

  .علی به این معنا نزدیکتر است
  

  »إنّا نحن نزّلنا علیک القرآن تنزیالً« :نمونه دوم
ترجمان بدون بررسی ساختار مفعول مطلق و تعیین معنای آن در سـیاق آیـه   برخی م

  :گوید اند؛ مثالً، پیکتال می تنها الگوبرداری کرده
Lo! we, even we, have revealed unto thee the Quran, a revelation. 

  !توانیم از این جمله برداشت کنیم؟ اما به راستی چه معنایی می
  :یدگو آرتور آربری می

Surely we have sent down the Koran on thee, ascending down.  
ها  کار استاد آربری دقیقاً از نوع ترجمه پیکتال است که تالش کرده است صِرف واژه

و ساختار را به زبان مقصد منتقل کند و تصور آنها این بوده است که اگر در زبان مقصد 
ای مشابه تشکیل دهیم امتیاز اسـت   توانستیم جملهتوانستیم معادل ساختاری پیدا کنیم و 

در صورتی که آنچه سزاوار است به مخاطب انتقال یابد روح و پیـام و محتـوای جملـه    
تـر اسـت    تر و مفهوم است، و این مهم باید با زبان مقصد بهر شکل و ساختاری که رایج

  .ارائه گردد
  :فرموده استای صرف نموده و  استاد شاکر در این زمینه دقت ویژه
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Surely we Ourselves have revealed the Quran to you, revealing (it)  
in Portions. 

مـراد از  . او با تبیین منظور ساختار مفعول مطلق آن را روشنتر ترجمـه کـرده اسـت   
گویـد مـا قـرآن را منجّمـاً و بتـدریج فـرو        مفعول مطلق موردنظر را نوع دانسـته و مـی  

در حقیقت ما قرآن را بـر  «:اند فوالدوند نیز با همین زمینه ترجمه فرموده استاد. فرستادیم
  »...تو به تدریج فرو فرستادیم

را توضـیح و تفسـیر    stagesاند و در پاورقی واژه  استاد یوسف علی نیز چنین آورده
  :است  نموده

It is we who have sent down the Quran to thee by stages. 
  

 لِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبحْهُ لَیْلًا طَوِیلًاوَمِنَ اللَّیْ

السبح المَرّ السریع فـی المـاء وفـی    « :گوید دربارۀ واژۀ تسبیح راغب در المفردات می
واصله المر السریع فی عبادۀ اهللا وجعل ذلک فی فعل الخیر  ٰوالتسبیح تنزیه اهللا تعالی... الهواء

  .»کما جعل األبعاد فی الشر فقیل ابعد اهللا
السین و الباء و الحاء «:گوید ابن فارس برای آن دو اصل و ریشه قائل است و چنین می

أصالن أحدهما جنس من العباده و األخر مِنَ السعی فاالول السبحَۀ و هی الصالۀ و یخـتص  
ال : یقول الفقهایجمع المسافر بین الصالتین وال یسبح بینهما ای. بذلک ما کان نفالً غیر فرض

ل بینهما بصالۀ و من الباب التسبیح و هو تنزیه اهللا جل ثنـاوه مـن کـل سـوء و التنزیـه      ینتف
واألصل اآلخر السبح والسباحه العومُ فی الماء والسابح من الخَیل الحسن مد الیـدین  : التبعید

  .»...فی الجری
  :آورده است و در ترجمه آیه موردنظر می گوید to glorifyپیکتال معادل تسبیح را 

And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the 
live long night. 

 :گوید صورت اسمی آنرا به کارگرفته می واژه را انتخاب نموده ولی به شاکر نیز همین
And during part of the night adore Him and give glory to Him (a) long 

(part of the) night. 
 :گوید ربری در ترجمه از معادل دیگری استفاده کرده و میآ

And part of the night bow down before Him and magnify Him through 
the long night. 
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oxford  درباره واژهmagnify گوید می:  
make sth. appear, as a lens or microscope dose, exaggerate, give praise to 

(God) (arch).               
  :گوید می glorifyو درباره واژه 

 make (sth / sb ordinary or bad) appear better or more noble than it / he 
really is. (a) (arch) praise (sb / sth) highly , glorious. (b) To (Bible) worship 
(sb) glorify God.                                                                                         

سـتایش   معنـی حمـد و   بـه  magnifyمتون قدیمی واژه  شود در چنانچه مالحظه می
  متون مذهبی به معنـی پرسـتش و سـتایش بـه کارگرفتـه       در  glorifyآمده است و واژه

  .شده است
امّا . تمجید و ستایش استهای اصلی معنایی هر دو واژه بزرگ نمایی و نوعی  مؤلفه

واژه تسبیح چنانکه از بیان راغب و ابن فارس استفاده شد به معنی تنزیه و تبعیـد اسـت   
کردن و زدودن  در حقیقت مؤلفه اصلی واژه تسبیح نفی). دوری از هر ناشایستی و بدی(

انتخـاب دو واژه فـوق در انگلیسـی تـوان     . صفات شایسته از حضرت ایزد منـان اسـت  
  .شوند بار معنایی قرآنی را ندارد و از دو سنخ معنایی دیده می رساندن

  :گوید منبع پیشین می transcendدرباره واژه 
be or go beyond the range of (human experience, belief, powers of 

description etc.) Such matters transcend mans knowledge i.e. we can not 
know about them. a) be much better or greater than sb / sth.                                                                           

  :گوید می transcendentو در توضیح 
extremely great supreme... 

معنایی های اصلی  رسد واژه اخیر از نظر مؤلفه توضیحات فوق، به نظر می توجه به با
  .های انگلیسی مذکور باشند های به کار گرفته شده در ترجمه معادل بهتری از واژه

  
  نتایج مقاله

با بررسی ترجمه های ارایه شده برای آیات مورد نظرسوره مبارکه انسان  مالحظـه   
  شود که نوع اشکاالت مطروحه از جـنس عـدم دقـت در معنـا و تفسـیر، سـاختار و        می

  ترجمـه  «: فرمایـد  خـویی مـی   هاست؛ چنانکه مرحـوم آیـه اهللا   ایی واژهعدم لحاظ بار معن
است اما آنچه برای مترجم متون دینی مهم است بیش از هرچیز فهم دقیق  قرآن ضروری

  است و ظهـور لفظـی کلمـات، بکـار گیـری خـرد در        خود قرآن است که شرط اساسی
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طهار از ارکـان تحقـق ایـن    فهم مطالب عالی قرآن و رجوع به تفاسیر سلف بویژه ائمه ا
  .)505همو، (» باشد مهم می

در پایان مناسب است مهمترین نکات کلیدی و کاربردی  برای ترجمه مطلـوب  را   
هرچـه مـتن اصـلی دقیقتـر و     : از نگاه استاد مرحوم حضرت آیه اهللا معرفت بیـان کنـیم  

اشد و اگر مـتن  پرمحتواتر باشد به همان نسبت ترجمه باید از دقت بیشتری برخوردار ب
اصلی متنی است که از جانب خالق هستی برای هدایت خلق فروفرسـتاده شـده اسـت    

از این . باید ترجمه آن ضمن جامعیت و رسایی از هرگونه اشتباه مصون و محفوظ باشد
  :رو برای ترجمه مطلوب قران باید شرطهای زیر در نظر گرفته شود

لتهای لفظی آن چه اصلی و چه تبعی مورد باید بادقت تمام محتوای هر آیه با دالـ 1
 .عنایت قرار گیرد و داللتهای عقلی آیه که نیاز به استدالل دارد به تفسیر واگذار شود

قالب در زبان مقصد، معنی و مفهوم  باید با انتخاب نزدیکترین معانی و مناسبترینـ 2
افزودن مطلبی یا کامل آیه در متن ترجمه شده ظاهر شود و اگر حسب ضرورت نیاز به 

 .ای باشد، باید آنها را در داخل قالب  قرار داد واژه

ترجمه قرآن باید زیر نظر هیأت متخصصی باشـد کـه بـه علـوم مختلـف دینـی       ـ 3
 .اشراف کافی داشته باشند تا متن مترجَم از خطا و انحراف مصون باشد

» برهـان «ماننـد  باید حروف مقطعه در اوایل سور بدون ترجمه و کلمات متشابه  ـ 4
سوره اعراف  46 یه آدر » اعراف«سوره نمل و  82در آیه  »دابه«سوره یوسف،  28آیه در

 .به همان حالت ابهام ترجمه شود و از شرح و تبیین آنها خودداری شود

ضرورت دارد از استعمال مصطلحات علمی و فنی در ترجمه پرهیز شـود؛ زیـرا   ـ 5
اصطالحات خاص جنبه اختصاصی دارد و نیز بایـد  ترجمه، برای استفاده عموم است و 

 .از ذکر آرای گوناگون در ترجمه خوداری شود

   تخصـص   شود و هر کـس بـا توجـه بـه     است ترجمه قرآن گروهی انجام  مناسبـ 6
   کند که بدان موضـوع عـالوه برتخصـص عالقمنـد      خود بخشی را برای ترجمه انتخاب

 .هم باشد

قرآن کنار متن عربی قرار بگیرد تا مراجعه کننـده در  الزم است متن ترجمه شده ـ 7
صورت مواجه شدن با اشکال بدان مراجعه کند و ایـن تـوهم پـیش نیایـد کـه ترجمـه       

  .تواند جای قرآن را بگیرد می
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