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  نقدي بر ترجمه كتاب 
   شيعه در اسالم مرحوم عالمه طباطبايي

قدرت حاجي رستملو  ١
  

  :چكيده
ترجمه به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي گسترش علم و فرهنگ همواره مورد توجـه               

تواند كيفيت ترجمه   نقد ترجمه يكي از سازوكارهايي است كه مي       . ها بوده است  ملت
در همين راستا، مقاله حاضر به بررسي و ارزيابي         .  بخشد را به طرز چشمگيري ارتقاء    

) قـدس سـره   (ترجمه انگليسي كتاب شيعه در اسالم نوشته مرحوم عالمه طباطبـايي            
براي نيل به اين هدف ابتدا ماهيت نقد مورد بررسي قرار گرفـت و سـپس     . پردازدمي

اس يكـي از  در نهايـت بـر اسـ   . ها و موازيني براي انجـام نقـد معرفـي گرديـد      مالك
بـر اسـاس    . هاي معرفي شده ترجمـه فـوق مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت              چهارچوب

هاي ارائه شده، اين كتاب با موفقيت قابل تـوجهي ترجمـه شـده              ها و ارزيابي   بررسي
  .باشداست گرچه خالي از اشكاالت اندك نمي

  

   ترجمـه، نقـد ترجمـه، كتـاب شـيه در اسـالم، عالمـه طباطبـايي،                 :هـا  هواژ
  .   حسين نصر

 كليد

  
  مقدمه

  ترجمـه  . هاي مهم در عرصه علم و فرهنگ بـوده اسـت    ترجمه از دير باز يكي از بايسته      
  ها كمك كـرده اسـت تـا بـا برگـردان            به عنوان يك ابزار دو سويه از يك طرف به ملت          

منـد  هاي علمي و ادبي آنها بهـره        منابع علمي و فرهنگي ديگران به زبان خود از  گنجينه          
  هـايي كـه داعيـه رهبـري و هـدايت ديگـران را              ها و دولـت   از طرف ديگر، ملت   . شوند
اند و يا آنهايي كه خود را صاحب ايدئولوژي و تفكـر برتـري دانـسته و خـود را                    داشته

 
  ).ع(استاديار دانشگاه امام حسين ـ 1
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انـد  اند، همواره تالش كرده    ديگران دانسته به  ايدئولوژي خود     و مكلف به ابالغ پيام دين    
هـاي ديگـر را تغذيـه    هاي هدف و نشر آنها، ملت  زبانبا ترجمه منابع مربوط به خود به 

  . فكري نمايند
العاده ارتباطات، وقت آن است كه با استفاده از ترجمه          گسترش خارق به  با توجه   امروزه  

ابـزار   هـا و   ورود به فرهنگ و باورهاي ملت      هايراهآميزترين  يكي از مسالمت  عنوان  به  
به گوش  ممكن  با بهترين شكل     در كمترين زمان و    پيام مكتب شيعه   ،ايجاد تعامل با آنها   

 بـراي   چنين انگيزه معنوي پر ارزش، الزم است تـالش        با وجود   . رسانده شود  مردم دنيا 
اده شـده و بـشريت      بيش از پـيش گـسترش د      شيعه   ترجمه دقيق و اثربخش آثار مفاخر     

  .تشنه معنويت از بركات مكتب شيعه سيراب گردد
طور  طوراعم و در حوزه دين به      فرهنگ به  اثربخش در حوزه   ق و هاي دقي اما خلق ترجمه  

پژوهـان از    ها و مشكالتي همراه است كه حتي برخي از ترجمه         اخص با چنان پيچيدگي   
-نيـو . (انـد ناپذيري بخش زيادي از مفاهيم فرهنگي و ديني سخن به ميـان آورده            ترجمه

قدر مسلم اين است كه مسائلي از . ...)نظر و محقق، منصوري،  ومارك، بيكر، كالزادا مال
هاي مناسب براي واژگان زبان مبداء در زبان مقصد، نبـود انطبـاق بـين               قبيل نبود معادل  

هاي معنايي كلمات در زبان مبداء و مقـصد، دشـواري و حتـي نـاممكن بـودن                  محدوده
ق هاي مربوطه، و ابهامات نحوي و واژگاني ترجمه دقيـ         انتقال همزمان مفاهيم و صورت    

  . هاي فراواني همراه كرده استو اثربخش متون فرهنگي و مذهبي را با دشواري
) 1998(هايي كه به گفتـه داگـالس رابينـسون         اما با وجود اين مصائب، در انجام ترجمه       

 باشـند، سـازوكار نقـد ترجمـه         »برگردان تمام متن با دقت كامل و بدون كم و كاسـت           «
تواند به ترجمه رشد و تعالي بخـشد و         جه به نقد مي   تو. آفرين باشد تواند بسيار نقش   مي

نقـد  . كمتر از تاليف نيست، برساند    ) 1382(آن را به جايگاه واقعي خود كه به گفته تقيه           
شـود آنهـا حـداكثر تـالش الزم را بـراي          عالمانه و مشفقانه آثـار متـرجمين باعـث مـي          

رنـد و آثـاري فـاخر       بكـار گي  » برگردان تمام متن با دقت كامل و بـدون كـم و كاسـت             «
كتـاب شـيعه    در راستاي اين هدف، نگارنده قصد دارد در اينجا به نقد ترجمه             . بيĤفرينند
 عالمه طباطبائي كه به  قلم شيواي دانشمند صاحب نام جنـاب آقـاي حـسين                 در اسالم 

از آنجاييكه نقد همه اين كتاب خارج از گنجايش يـك           . نصر ترجمه شده است، بپردازد    
امـا بـه نظـر    . هاي نگارنده محدود به بخش دوم كتاب خواهد بود    د، بررسي باشمقاله مي 
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ايـي بـه نقـد      رسد قبل از پرداختن به موضوع اصلي مقاله، الزم است مقـدماتاً اشـاره             مي
  .ترجمه و اصول و معيارهاي مربوط به آن صورت گيرد

  
  نقد ترجمه چيست؟ـ 1

 با موضوع بحث ما در اينجا مرتبط        در فرهنگ فارسي عميد كه    » نقد«يكي از معاني واژه     
نقـد  «بر اساس اين معني، اصـوالً       . باشدمي» ظاهر ساختن عيوب يا محاسن كالم     «است،  
بايد به بررسي و ارزيابي آثار ترجمه شده پرداخته و معايب و محاسـن آنهـا را                 » ترجمه

رجم را  به عبارت ديگر، هدف منتقد ترجمه اين است كه كار متـ           . به نظر اهل فن برساند    
مورد ارزيابي قرار داده و با قضاوتي آگاهانه و منصفانه تصميم بگيرد كه آيا وي توانسته                

  . است به وظيفه خود به عنوان مترجم عمل كند يا نه
آيـد، و   بر مي » نقد ترجمه «و معناي اصطالحي    » نقد« همانگونه كه از معناي لغوي واژه       

جويي از كار متـرجم     ه نبايد صرفاً به عيب    برخالف نظر رايج، در نقد يك اثر ترجمه شد        
پرداخت، بلكه بايد با بررسي عالمانه و منصفانه ترجمه، نقاط ضعف و همينطـور نقـاط                

شود و  متأسفانه اين رويكرد صحيح كمتر در آثار نقد دنبال مي         . قوت آن را منعكس كرد    
. رودل مـي  شود كه به خاطر چند خطاي مترجم كل زحمات وي زير سـؤا            گاهاً ديده مي  

بيـشتر مترجمـان از كـار نامـأجور خـود جـزء             «گويـد،   در اين ارتباط مي   ) 1964(نايدا  
 كـار متـرجم اساسـاً دشـوار و          ..انـد دستمزد ناچيز و دشنام فراوان نصيب ديگري نبـرده        

شود، حـال   هر گاه خطايي از او سر بزند، بيرحمانه به باد انتقاد گرفته مي            . نامأجور است 
اما با آنكه كـار     . . . رنگ و سرسري است،     كارهاي خوب او همواره كم    آنكه ستايش از    

افتد، ترجمه خود اجر خويـشتن اسـت،        مترجم بندرت بر اثر ستايش ديگران مأجور مي       
  )29 همو، (.»هاي ذهني بشر استترين فعاليتزيرا ترجمه موفق متضمن يكي از پيچيده

پذيرد، در خـصوص   ترجمه انجام مي  هايي كه در حوزه نقد    صرف نظر از افرط و تفريط     
نقد عالمانـه و منـصفانه كـه        . ضرورت نقد ترجمه نبايد هيچگونه ترديدي به دل راه داد         

دهد از يـك سـو      نقاط ضعف و همينطور نقاط قوت يك اثر را مورد امعان نظر قرار مي             
يدن مترجمان صاحب آثار فاخر را در كار خود تشويق كرده و آنها را براي استمرار بخش               

گـردد،  به آنچه كه از نظر نگارنده اين سطور موجب اعتالي فرهنگ و دانش بشري مـي               
هاي مترجم را به نظـر      از دگر سو، نقد منصفانه و جدي، عيوب و لغزش         . كندتشويق مي 
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كـم اطـالع    «افـراد   ) 1365(رساند و چه بسا در مواردي به گفته ذكـاوتي           اهل دانش مي  
را بخواننـد و    ) آن(خبرانـه   يب ترجمه يا محتـوا، بـي      توجه به نقص و ع    ممكن است بي  

توانـد در نهايـت از بـروز چنـين          به اين ترتيب، كار منتقـد مـي       . »دچار اشتباهاتي شوند  
بنابراين، اگر هدف مترجم صـرفاً كـسب شـهرت و يـا منـافع            . مشكالتي جلوگيري كند  

تالي دانش و فرهنگ مادي اثر مربوطه نباشد و ضمن دنبال كردن اهدافي از اين قبيل، اع   
-بشري را نيز به عنوان هدف در نظر داشته باشد، وي نه تنها از نقد منـصفانه نخواهـد                    

  .پذير چنين كاري نيز خواهد بودرنجيد، بلكه اصوالً منت
نكته ديگر در باب ضرورت نقد ترجمه اين است كه توجه جدي به اين موضوع باعـث            

بين احساس كنند و به گفته تقيه       بين نقادان تيز  شود مترجمان همواره خود را زير ذره      مي
تواند و نتيجه اين فرايند نهايتًا مي     » وسواس بيشتري در كار خود به خرج دهند       «) 1384(

  . به رشد و تعالي ترجمه بيانجامد
براي اينكه منتقد بتواند به بهترين شكل ممكن به ضـرورت نقـد ترجمـه پاسـخ داده و                   

هـا  ه سر منزل مقصود برساند و براي كاستن از افراط و تفريطوظيفه خود را به درستي ب   
هايي هر چند غير جامع و غير مانع براي انجام ايـن            در كار نقد ترجمه، الزم است مالك      

  .  مهم تعريف گردد
  
  هاي نقد ترجمهمالكـ 2

ايي  اشاره هاي نقد ترجمه، الزم استقبل از پرداختن به هرگونه بحثي درخصوص مالك
پژوهـان   تقريباً همـه ترجمـه  . اهيت محور اين مبحث يعني خود ترجمه داشته باشيم        به م 

ايي است كه پيام زبان مبدأ را بدون        متفقاً اعتقاد دارند كه مطلوبترين نوع ترجمه، ترجمه       
اما همان متخصصان بـر     . حذف هيچ بخشي از صورت و معنا به زبان مقصد انتقال دهد           

ري بويژه هنگامي كه پيام از ابعاد خاصـي ادبـي و مـذهبي              اين باورند كه انجام چنين كا     
هـايي، متـرجم     پيـام  بطور طبيعي براي ترجمه چنـين     . پذير نيست برخوردار باشد، امكان  

هـايي را صـورت دهـد و چيزهـايي را بيفزايـد و              كـاري مجبور است يك سري دسـت     
ين شكل ممكن درك    ترچيزهايي را بكاهد تا مخاطب پيام بتواند آن را بپذيرد و به سهل            

گويـد  وي مي . تعبير قشنگي را براي همين منظور بكار برده است        ) 1365(جو  صلح. كند
هيچ پيامي به معناي دقيق كلمه بي كم و كاست و بدون تغيير، هر چند اندك، از صافي                  «
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خاصيت اين صافي چنان است كه اجـازه عبـور هـيچ چيـز را از                . كندترجمه عبور نمي  
اش نخواهـد داد مگـر اينكـه آن چيـز بتوانـد خـود را بـا                  شبكه پيچيده هاي  درون خانه 

سـازي اسـت كـه      هاي شبكه مذكور هماهنگ سازد و در همين هماهنـگ         وضعيت خانه 
  )37 همو، (.»آيدناپذير پيش ميهاي اجتنابجرح و تعديل

عيـت   اين واق   در نظر گرفتن     تعريف هر گونه مالك و معيار براي ارزيابي ترجمه بايد با          
ناپذير مربوط به ماهيـت ترجمـه صـورت گيـرد و خـود ايـن گـزاره حكايـت از                      گريز
بـر ايـن موضـوع      ) 1371(صـفوي   . مالك و معيارهـايي دارد     الوصول بودن چنين   صعب

واقعيت اين است كه نقد علمي ترجمه در چهارچوب اختيارات          «گويد  تأكيد كرده و مي   
ترجمه بنـا بـر     .  را به همراه داشته باشد     گزينشي مترجم نبايد تحميل سليقه خاص منتقد      
هاي فراوان دارد و طبعاً نقـد علمـي آن          جوهر وجوديش در ميان علوم انساني پيچيدگي      

هاي روشن و صريح    تعيين مالك «گويد  وي در جاي ديگر مي    » .نمايدنيز بس دشوار مي   
ي از آنجا   اين پيچيدگ . نمايدبراي قضاوتي درست در نقد علمي ترجمه بسيار دشوار مي         

گيرد كه هر مترجم از ديدگاه و با بينش خـاص خـود عناصـر زبـاني را بكـار         نشأت مي 
بدين ترتيب بـسياري    . پردازدگيرد و منتقد ترجمه نيز از ديدگاه ويژه خود به نقد مي            مي

ايي ديگر بر سـليقه متـرجم را داشـته و از ديـدگاه       از نقدهاي ترجمه حكم اعمال سليقه     
از زاويه ديگري به همين موضـوع نگريـسته و          ) 1365(سهيلي  » .يستعلمي پذيرفتني ن  
هاي صريح و روشني كه بتواند      نقد علمي ترجمه يعني تعيين مالك     «كند  خاطر نشان مي  
هاي درست در اين رشته از دانش بشري قـرار گيـرد كـاري اسـت بـس                  مبناي قضاوت 

گيرد كـه بنيـان     ا نشأت مي  دشواري در نقد علمي ترجمه صرفاً از اينج       . دشوار و پيچيده  
هاي متفـاوت زبـاني و      ترجمه بر دانش واحدي استوار نيست، بلكه شالوده آن را آگاهي          

هـاي متفـاوتي    گـاه توان آن را از ديـد     دهد و از همين روست كه مي      زباني تشكيل مي  فرا
  .»بررسي نمود

 محققـين   ها وموازين نقد ترجمه مطـرح اسـت،       با وجود مشكالتي كه در تعريف مالك      
هايي را بـراي ايـن      اند چهارچوب زيادي در اين زمينه به كنكاش پرداخته و تالش كرده         

هايي از قبيل رواني  متن ترجمـه        با استفاده از مالك   ) 1971(رايس  . منظور تعريف كنند  
وي معتقـد اسـت در      .  در ترجمه اسـت    1»معادل كامل «هاي معنايي به دنبال     و نبود غلط  

                                                 
1- full equivalence 
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جمه بايد نوع متن، عوامل زباني و غير زبـاني مربـوط بـه آن در نظـر          ارزشيابي و نقد تر   
گويد مدار دانسته و مي   مدار و هدف  رايس ترجمه را مشتمل بر دو نوع متن       . گرفته شوند 

هر دو نوع ترجمه متأثر از عوامل غير عيني مانند نوع درك مترجم از مـتن و شخـصيت        
هـا اسـت، و     مه نيز تحت تأثير همين مؤلفه     او بر اين باور است كه منتقد ترج       . او هستند 
كند كه ميزان عينيت نقد ترجمه به اين بستگي دارد كـه منتقـد تـا چـه ميـزان                    تأكيد مي 

  .بتواند عوامل غير عيني مورد اشاره را در نظر بگيرد
، چهـار رويكـرد را بـراي نقـد و       )1382(، نقل شده در فرحـزاد       )1998(جوليان هاوس   

گونـه و غيـر عينـي، رويكـرد         رويكـرد حكايـت   : كنـد مه ذكر مـي   ارزشيابي كيفيت ترج  
 1.شـناختي  منظـور  -مدار، و رويكرد نقشي   مدار و روانشناختي زبان، رويكرد متن      واكنش

اسـتوار  » روانـي مـتن مقـصد   «و » وفاداري به مـتن مبـدأ  «رويكرد اول بر مفاهيمي مانند      
به دنبال نـوعي تعـادل پويـا        رويكرد دوم به جنبه ارتباطي ترجمه معطوف بوده و          . است

رويكرد سوم  عمدتاً به دنبال مقابله متن مبدأ و متن    . باشدبين متن مبدأ و متن مقصد مي      
هـاي معنـايي، نحـوي و سـبكي در ترجمـه            منـدي مقصد بوده و هدف آن كشف قاعده      

و باالخره در رويكرد چهارم، متن مقصد زماني معادل مـتن مبـدأ بـه حـساب                 . باشد مي
3ساختيهاي انگاركه از لحاظ نقشآيد  مي فرديهاي ميان و نقش  . با آن برابر باشد2

هـاي  زباني را از مـالك    هاي درون معتقد است در نقد ترجمه بايد مالك      ) 1382(صفوي  
زباني تفكيك كرده و اين دو مقوله را جدا از يكديگر مورد بحـث و بررسـي قـرار               برون
رجم را بر متن ترجمه شده از جمله مـصاديق          وي تحميل نگرش خاص از طرف مت      . داد

زبـاني بـه افـزايش       مهـم درون   هـاي كند، و در ميان مـالك     زباني ذكر مي   برون هايمالك
-كاهي اشاره ميافزايي، و نظم واژگاني، كاهش واژگاني، ترفيع معنايي، تنزل معنايي، نظم       

ي بر تركيب متن مبـدأ      منظور وي از افزايش واژگاني اضافه كردن واحدهاي واژگان        . كند
است به شرطي كه بـه كيفيـت ترجمـه بيفزايـد ولـي بـه لحـاظ معنـايي اطالعـاتي بـه                        

كاهش واژگاني درست نقطه مقابـل افـزايش    . هاي نويسنده متن مبدأ اضافه نكند      انتخاب
منظور از ترفيع معنايي اين است كه مترجم در انتخاب معادل براي مـتن              . واژگاني است 

گزيند كه داراي بار معنايي همتراز با واحد زبـان مبـدأ             از زبان مقصد بر    مبدأ، واحدي را  
                                                 

1- functional-pragmatic 
2- ideational functions 
3- interpersonal functions 
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 در زبان انگليـسي نيـست،   tallواحدي همتراز با صفت  » رشيد«براي مثال، كلمه    . نيست
-نظم. افتددر تنزل معنايي دقيقاً عكس ترفيع معنايي اتقاق مي        . بلكه مراتب باالتري دارد   

ي هستند كه مترجم به هنگام برگرداندن متن زبان مبدأ،          كاهي هم بدين معن   افزايي و نظم  
البته، . با استفاده از ابزارهاي نظم آفريني نثري را بصورت منظم ترجمه كند و يا بالعكس              

انتخـاب  «، »انتقـال روح اثـر    «ايشان در كنار اين معيارها، به چند معيار ديگري از جملـه             
نها را عمدتاً مفـاهيمي نـسبي و تعريـف          كند، ولي آ  ، و غيره نيز اشاره مي     »سبك مناسب 
  .كندنشده تلقي مي

1  را چهارچوب مناسـبي بـراي نقـد         »تحليل انتقادي گفتمان  «) 1382(و باالخره، فرحزاد    
داند و معتقد است نقد ترجمه نبايد به درست يا غلط بودن ترجمـه بپـردازد،                ترجمه مي 

رنـد، كـدام چهـارچوب      هـاي متـرجم چـه داللتـي  دا         بلكه بايد بررسـي كنـد انتخـاب       
  . كشندهاي فرهنگي را چگونه به تصوير ميكنند، و هويتايدئولوژيكي را منعكس مي

هايي كه براي نقد ترجمه مورد اشاره قرار گرفت، نقـاط قـوت و         هر كدام از چهارچوب   
امـا در مقـام   . ضعفي دارد كه الزم است در جاي خود مورد بحث و بررسي قـرار گيـرد   

رويكـرد  ) 1382( گفت كه چهارچوب نقد ارائه شده از طـرف صـفوي             توانمقايسه مي 
هاي انجام گرفته در اين نوشتار عمدتاً بر        كاربردي بيشتري دارد و به همين دليل بررسي       

  . اساس همين چهارچوب خواهد بود
 رايج نقد ترجمه كه بر اساس آن فهرستي از عمدتاً نقاط ضـعف و               و اما بر خالف شيوه    

گـردد، در اينجـا بـه       جمه بدون ارائه يك جمعبندي مناسب، تهيه و ارائه مي         اشكاالت تر 
هـايي  گيرد؛ و آن اين است كه بخـش       سه دليل مهم روش متفاوتي مورد استفاده قرار مي        

از ترجمه فصل دو كتاب به همراه متن فارسي آنها  كه در برگيرنده موارد مهم مثبـت و                   
گيرند و در آخـر     رائه شده و مورد بحث قرار مي      شناسي هستند، ا  منفي از ديدگاه ترجمه   

و امـا   . گـردد گيري بر اساس معيارهاي نقد ترجمـه عرضـه مـي          بندي و نتيجه  يك جمع 
داليل اينكه اوالً اكثر موارد مورد اشاره در نقـد ترجمـه از ماهيـت يكـساني برخـوردار                   

 مـوارد در يـك   شود، و دومـاً در بـسياري از  هستند و ذكر آنها باعث تكرار مكررات مي     
جمله و پاراگراف واحد همزمان نقاط ضعف و قوت مطرح هستند و به اين ترتيب اگـر       
بنا بر طرح نقاط ضعف و قوت ترجمه باشد كه در اينجا اسـت، بايـد همـان جملـه يـا                      

                                                 
1- critical discourse analysis  
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سوماً، با ارائه اصل متن و ترجمه آن، . پاراگراف در دو جا و براي دو منظور مطرح گردد
  .  هاي انجام گرفته قضاوت كنندانند در مورد ارزيابيتواهل فن بهتر مي

 

  نقد فصل دوم ترجمه كتاب شيعه در اسالمـ 3
دانم بر اساس آنچه كه در تعريف نقد منصفانه گفته شد، قبل از آغاز بحث ايـن                 الزم مي 

جناب آقاي حـسين     به كوشش    شيعه در اسالم  بخش اشاره داشته باشم كه ترجمه كتاب        
 و نشر آن از طرف انتشارات انصاريان قم گام بـسيار بلنـدي              1350سال  نصر آن هم در     

براي معرفي مكتب تشيع به خوانندگان انگليسي زبان بوده است و چاپ چندين بـار آن                
همچنين بايد خاطر نشان كنم بـه دليلـي كـه در مقدمـه             . حكايت از همين اواقعيت دارد    

رم در كار خود بـسيار موفـق بـوده          مقاله مورد اشاره قرارگرفت، بدون شك مترجم محت       
گـردد بـه هـيچ وجـه از ارزش واالي كـار او              است و انتقادهايي كه در اينجا مطرح مـي        

  . نخواهد كاست
مقدمه شيواي مترجم از امتيازات مهم اين ترجمه است كه در پنج بخش تدوين گرديده               

 گرفته است   در بخش اول رويكرد الزم براي مطالعه مكتب شيعه مورد بحث قرار           . است
بخـش دوم مقدمـه     . كندكه حقاً روشنگري مناسبي را براي مخاطبين ترجمه اثر ارائه مي          

كند كه به نظر نگارنده مطالعه ايـن بخـش          مكتب شيعه و اصول آن را اجماالً معرفي مي        
در سه بخـش ديگـر، مطالعـات        . نيز قبل از آغاز مطالعه كتاب حائز اهميت زيادي است         

، و مرحوم عالمه طباطبايي به ترتيب معرفي    شيعه در اسالم  ع، كتاب   كنوني در حوزه تشي   
اند كه به استثناي مورد اول كه بيش از حد مـؤجز بيـان شـده اسـت، در برگيرنـده                     شده

  .باشنداطالعات ارزشمندي در موارد مربوطه مي
در مباحـث  . باشـد تغيير سبك متن اصلي نقطه قوت كلي ديگر مربوط به اين ترجمه مي  

شود حفظ سبك متن مبدأ يكي از مـصاديق امانتـداري           ي ترجمه بطور جد گفته مي     نظر
است و حقاً نيز اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد و حتي در برخي از متـون ماننـد                   

تواند خاصيت متن را از آن بگيرد، اما        شعر و ديگر انواع ادبي عدم تحقق آن در واقع مي          
د اذعان داشت كه سبك مرحوم عالمـه طباطبـايي           باي شيعه در اسالم  در خصوص كتاب    

هايي از آن را براي يك فرد فارسـي زبـان           ايي است كه حتي فهم بخش     در اين اثر بگونه   
رسد به نظر مي. كندفاقد پيشينه و اطالعات مربوط به حوزه مورد بحث دچار مشكل مي          
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قطـع خواننـدگان    گرديد، بطور   اگر اين متن با همان سبك اصلي به انگليسي ترجمه مي          
رود تازه با خواندن اين اثر با تشيع آشنا شوند، دچـار            انگليسي زبان كه اصوالً انتظار مي     

شود مترجم با علم بر اين موضوع و با در نظـر            تصور مي . شدندمشكالت دو چندان مي   
هاي مختلف از  گرفتن مخاطبين خود، ضمن وفاداري به مفاهيم اثر، سبك آن را به شكل            

هاي بلند، تغيير شيوه پاراگرافبندي مـتن اصـلي، اسـتفاده از واژگـان              طيع جمله جمله تق 
روزمره بجاي واژگان تخصصي، و غيره تغيير داده است و نتيجتاً ترجمه اثر از سالسـت               

  .و رواني قابل قبولي برخوردار شده و براي همگان قابل فهم گشته است
  : ه نمونه زير آغاز بكنيمو اما اجازه دهيد بررسي ترجمه را با پرداختن ب

  
      1نمونه 

سـازد كـه همـه معـارف         بينيم قرآن كريم با بيانى جالب روشن مـى          از سوى ديگر مى    ...
شود و كمال خدا     گيرد و استنتاج مى    حقيقيه از توحيد و خداشناسى واقعى سرچشمه مى       

راى خـود   آورى كرده و ب   شناسى از آن كسانى است كه خداوند آنان را از هر جاى جمع            
آنان هستند كه خود را از همه كنار كشيده و همه چيز را فراموش              . اختصاص داده است  

همه قواى خود را متوجه عالم باال ساخته ديـده بـه             اند و در اثر اخالص و بندگى،       كرده
حقايق اشياء و ملكوت آسمان      اند و با چشم واقع بين،      نور پروردگار پاك روشن ساخته    

انـد و در اثـر يقـين         به يقـين رسـيده     »اخالص و بندگى  « زيرا در اثر   ند،ا و زمين را ديده   
  .ملكوت آسمان و زمين و زندگى جاودانى جهان ابديت بر ايشان مكشوف شده است

Also, in addition to guidance in the external and intellectual aspects of 
religion, we see that the Holy Quran in subtle terms explains that all true 
religious science originates and comes from Divine Unity (tawhid) and the 
knowledge of God and His Attributes. The perfection of the knowledge of 
God belongs to those whom He has drawn from all places and elevated 
solely to Himself. It is these men who have forgotten themselves and all 
things and as a result of sincerity in obedience to God have been able to 
concentrate all their powers and energies upon the transcendent world. Their 
eyes have become illuminated through the vision of the light of the Pure 
Creator. With the eye of discernment they have seen the reality of things in 
the kingdom of heaven and earth, for through sincerity of obedience they 
have reached the station of certainty (yaqin). As a result of this certainty the 
kingdoms of heaven and earth and the immortal life of the eternal world 
have become revealed to them.  
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دهد، ترجمه  مي وضوح نشان  همانطوركه مقايسه ظاهري طول دومتن به       :افزايش واژگاني 
ها بجا و باهدف انسجام بيشتر البته واژگان اضافه بعضي جا. است دچار افزايش واژگاني

اند، ولي در برخي موارد نيازي      سازي آن مورد استفاده قرار گرفته     متن و روان   بخشيدن به 
در سـطر   in addition to…of religionبراي مثال، عبارت. ا نبوده استبه استفاده از آنه

رسد بكارگيري آن باعث ايجاد ارتبـاط     اول معادلي در متن فارسي ندارد، ولي به نظر مي         
همـانطور  . هاي قبلي بحث شده است    و انسجام بيشتر بين موضوع مورد اشاره و قسمت        

ت متن انگليسي را به داليلي كه قبالً گفتـه          كه قبالً نيز اشاره شده، مترجم سعي كرده اس        
. الهضم كند كه به نظر نگارنده به اقتضاء شرايط سازوكار درستي اسـت            شد روان و سهل   

 5مـثالً در سـطر      . اما در برخي موارد استفاده از اين سازوكار دليـل قابـل قبـولي نـدارد               
، در همان سـطر  have been able to عبارت 7، در سطر His Attributesترجمه عبارت 

ممكـن   His Attributesدر مورد عبـارت  .  مواردي از اين دست هستندenergiesكلمه 
 بـه عنـوان معـادلي بـراي     the knowledge of God است گفته شود كه در كنار عبارت 

رسد هدف مترجم اين باشد، چرا كه در        استفاده شده است، اما به نظر نمي      » خداشناسي«
مورد اسـتفاده  » خداشناسي« به عنوان معادل the knowledge of God سطر بعدي فقط 
  .قرار گرفته است

 در اينجـا، عبـارت    . خـورد  نيز افزايش واژگاني منفي و نابجا به چـشم مـي           2 در نمونه   

 …nor is such acquiring of detailed knowledge required of everyone…          
  . قبولي نيستداراي هيچ گونه نقش معنايي قابل 

هـاي  در اينجـا، بـراي عبـارت      . شود دو مورد افزايش واژگاني نابجا ديده مي       3در نمونه   
appreciable discussion و  and 120,000 are known to exist  معادلي درمتن اصلي 

  .   هم براي آوردن آنها وجود نداردشود و درعين حال از نظر نگارنده دليليديده نمي
تـوان  سرتاسر ترجمه وجود دارد، ولي در مجمـوع مـي   ژگاني بجا و نابجا در       افزايش وا 

گفت بيشتر موارد افـزايش واژگـاني از نـوع اول بـوده و بـه منظـور ايجـاد انـسجام و                       
  .اندسازي متن بكار رفته روان

مـتن  . دهد كه تركيب جمالت آنها متفاوت است       مقابله دو متن نشان مي     :تقطيع جمالت 
شتمل بر دو جمله بلند است، ولي متن انگليسي از پـنج جملـه تـشكيل             فارسي در كل م   

يكي از سازوكارهايي كه مترجم در سرتاسر ترجمه بكار گرفته است، تقطيع            . يافته است 
در متن  . جمالت بلند و حتي در برخي موارد جمالت بيش از حد بلند متن اصلي است              
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بـه عبـارت    . اسـت » و«ايـي   له حرف ربط بين جم    5فارسي نمونه يك، جمله دوم شامل       
. انـد  جمله است كه با حروف ربط به يكديگر متصل شـده           5ديگر اين جمله بلند شامل      

سـازي در زبـان انگليـسي اصـالً         دانند اينگونه عطف و جملـه     همانطور كه همه اهل مي    
كرد، برگردان آن   مصطلح نيست، و اگر مترجم جمله را با همان شكل فارسي ترجمه مي            

بـري رفـع ايـن مـشكل، متـرجم از راهبـرد تقطيـع               . كردالت غير عادي پيدا مي    واقعاً ح 
امـا اسـتفاده از ايـن روش        . استفاده كرده است كه به نظر نگارنده روش مطلـوبي اسـت           

بعضي جاها منجر به بروز مشكالت ساختاري شده است اگرچه تعداد آنها در مقايسه با               
نمونـه زيـر يكـي از ايـن        . يار كمتر است  موارد استفاده درست و بجا از روش تقطيع بس        

  :موارد است
 

  1ـ1نمونه 
بينيم قرآن كريم در بيانات خود، همـه مـردم را طـرف خطـاب قـرار داده گـاهى                     ما مى 

اينكه حجتى به گفته خود اقامه كند، بلكه به مجرد اتكا به فرمانروايى خدائى خود، به               بى
عاد و احكام عملى مانند نماز و روزه و پذيرفتن اصول اعتقادى مانند توحيد و نبوت و م   

  ...نمايد و كند و در برخى از اعمال نهى مى غير آنها امر مى
It can be seen that the Holy Quran in its formal aspect addresses all people 
without providing any demonstration or proof. Rather, depending on the 
unique sovereignty of God, it commands people to accept the principles of 
faith such as divine unity, prophethood, eschatology; it gives them practical 
injunctions such as the daily prayers, fasting, etc.; and at the same time it 

prohibits them from committing certain other actions.  
همانطور كه پيداست، تقطيع جمله در مـتن انگليـسي باعـث شـده اسـت كـه خواننـده                    

را تمام شده تلقي كند، در حاليكـه        » خطاب قرار دادن مردم بدون اقامه حجت      «موضوع  
امر كردن مـردم بـه      «ايي براي موضوع اصلي جمله يعني       در متن اصلي اين اشاره مقدمه     

 نظر نگارنده، تقطيع در اينجا جـايز نيـست و           به. باشدمي» …پذيرفتن اصول اعتقادي و   
 rather  به جمله دوم متصل شـده و از كلمـه             andالزم است جمله اول را با استفاده از         

  . صرفنظر گردد
. يـابي اسـت    از نكات قابل توجه ديگر در نمونه شماره يك موضـوع معـادل             :يابيمعادل

مـوارد، متـرجم در يـافتن معـادل         همانند دو موضوع قبلي بايد اذعان داشت كه در اكثر           
ها  در عين حال، مواردي از معادل. موفق عمل كرده است فارسي  هاي معناييبراي واحد
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بـراي مثـال، در مـتن بـاال         . تر گزينش شوند  تر و صحيح  شد دقيق نيز وجود دارند كه مي    
روشـن  «، و true religious scienceبـه  » معـارف حقيقيـه  «، subtleبـه  » جالـب «كلمـه  

ايـي  واژه» جالـب «اند، در صورتيكه معـادل كلمـه         برگردانده شده  explainsبه  » سازد مي
انتخاب شده است، خيلي با » معارف حقيقيه«معادلي كه براي .  استinteresting  مانند 

 trueهايي ماننـد توانست از معادلواقعيت معنايي آن متفاوت است، و مترجم محترم مي

religious cognition, true gnostic knowledge, true esoteric knowledge  اسـتفاده 
تر از معـادل    نيستند، ولي خيلي قرين   » معارف حقيقيه «كند كه اگرچه دقيقاً بيانگر مفهوم       

 يـا   clarifiesشـد بـه     را مـي  » سـازد روشـن مـي   «و باالخره فعل    . باشندانتخاب شده مي  
نيـز  » اخـالص و بنـدگي    «ن ارتباط، ترجمه عبارت     در همي . هاي مشابه آن برگرداند    واژه

 sincerity in obedience قابل توجه است كه بدون توجه به حرف ربط بين دو واژه به 
  .برگردانده شده است

در اينجا، در مقابـل عبـارت       . خورد نيز اين مسئله به چشم مي      2در پاراگراف دوم نمونه     
به نظـر نگارنـده خيلـي    . تفاده گرديده است اسsufficient necessityاز » واجب كفايي«

را در ذهن مخاطب انگليسي زبان      » واجب كفايي «بعيد است كه اين معادل بتواند مفهوم        
 the collective obligatoryتر توانست بجاي آن از عبارت رايجايجاد كند و مترجم مي

duty  عبـارت   2نمونه  رسد در سطر دوم متن انگليسي       همچنين به نظر مي   .  استفاده كند ،
to a certain extent بكار رفته است، ولـي  » واجب كفايي« به عنوان معادل ديگري براي

  .باشد» واجب كفايي«تواند مبين معناي بايد گفت كه اين عبارت اصالً نمي
خـورد و در   نكته مهم ديگري كه در بعضي جاهاي ترجمه به چشم مـي :كاهش واژگاني 

، موضوع كاهش واژگاني و يا بـه عبـارتي حـذف برخـي از               نمونه يك نيز مصداق دارد    
براي مثال، در نمونه شماره يك معادلي براي عبارت         . هاي معنايي متن اصلي است    واحد

  .شودديده نمي» اندخود را از همه كنار كشيده«
 شاهد هستيم، يكي از مصاديق بسيار گـسترده كـاهش   3نمونه شماره   همان طور كه در     

ترجمه قريب به اتفاق كلمات و عباراتي است كـه معمـوالً بـراي مـدح و                 واژگاني عدم   
صـلى  «، عبارت   3در نمونه   . روندستايش بعد از اسامي خدا، پيامبر و معصومين بكار مي         

شايد . همانند موارد بسيار زيادي از اين دست ترجمه نشده است         » اهللا عليه و آله و سلم     
ن مشكلي ايجاد نكند، اما واقعيت ايـن اسـت كـه            اين موضوع مستقيماً در انتقال پيام مت      
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عدم ترجمه اين نوع كلمات و عبارات باعث كم رنگ شدن فضاي معنوي حاكم بر متن                
     .تواند بطور غير مسقيم در انتقال پيام مؤثر باشدگردد و اين نيز به نوبه ميمي

ـ         :هاي انگليسي عدم استفاده هماهنگ از معادل     ادي ترجمـه را     اين موضوع نيز تـا حـد زي
يك »  و زمينملكوت آسمان«مثالً در نمونه شماره يك، عبارت    . دچار آسيب كرده است   

 the kingdoms of heaven و بار ديگر بـه  the kingdom of heaven and earthبار به 

and earthبـه اسـتثناء كلمـه    (، همـين عبـارت   5در نمونه شماره .  برگردانده شده است
 the Kingdom of the heavensبه شـكل  ) جا جمع بكار رفته استسماوات كه در اين

and the earthترجمه شده است  .  
تحـصيل  «در اينجا، عبـارت     . شود مشاهده مي  3دو مصداق ديگر اين موضوع در نمونه        

بديهي است كه هـر     . در سطر اول، سطر دوم و سطر پنجم       : سه بار بكار رفته است    » علم
با ايـن حـال، متـرجم دو مـورد اول را بـه              . يقاً يكساني هستند  سه مورد داراي معناي دق    

acquire  برگردانده است، ولي در مقابل مورد سوم از واژه study   اسـتفاده كـرده اسـت  .
توان گفت ترجمه مورد سوم از وجاهت برخوردار نيست و به خـاطر             به اين ترتيب، مي   

  . آن معناي جمله عوض شده است
است كه در بعضي جاها مثل عنوان اول صـفحه          » حديث«اژه  نمونه ديگر اين موضوع و    

 و  94جاهـا ماننـد سـطر اول صـفحه           برگردانده شده است و در خيلي        tradition به   94
 در مقابل آن بكـار   hadithترجمه نشده است و واژه» حديث« كلمه 95 صفحه 24سطر 
 94 عنوان دوم صفحه     ها مانند  در برخي جا   traditionاين در حاليست كه از واژه       . است

» خبـر « به عنوان معـادل      102 صفحه   12و در جاهايي مثل سطر      » سنت«به عنوان معادل    
 كه در زبـان     traditionواقعيت اين است كه استفاده از كلماتي مانند         . استفاده شده است  

انگليسي تقريباً از تعدد معنايي بااليي برخوردار هـستند، معلـوم نيـست تـا چـه انـدازه                   
حـال اگـر چنـين      .  انگليسي زبان را به سمت معناي مورد نظر ما هـدايت كنـد             مخاطب

واژگاني بطور مشخص براي اشاره به مفهوم معيني بكار گرفته نـشوند، آن وقـت ديگـر                
  .واقعاً معلوم نيست خواننده متن چه حال و روزي خواهد داشت

ر خـصوص نمونـه    و امـا نكتـه آخـر د      :هماهنگ واژگان عربي در متن انگليسي     نگارش نا 
هاي عربي در متن    شماره يك اين است كه در آن و در بعضي جاهاي ديگر ترجمه واژه             

 با حروف عادي    tawhidمثالً در همين متن كلمه      . اندترجمه به يك شكل نگارش نشده     
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نگـارش كلمـات غيـر    . تايـپ شـده اسـت   ) خوابيـده (با حروف ايتاليك yaqin و كلمه 
كند آنها را از كلمـات انگليـسي متمـايز    ه خواننده كمك ميانگليسي با حروف ايتاليك ب   

  .تواند خواندن و درك متن را تسهيل نمايدكند و اين نيز به نوبه مي
 

  2نمونه 
اگر چه با دليل اجمالى باشد براى همه         البته روشن است كه تحصيل علم به اصول دين،        

م و قـوانين دينـى از راه        ميسر و در خور توانايى است ولى تحصيل علم به تفصيل احكا           
كـار همـه كـس      ) فقه اسـتداللى  (استفاده و استنباط فنى از مدارك اصلى كتاب و سنت           

باشـد و در اسـالم حكـم طاقـت فرسـا             نيست و تنها در خور توانائى برخى از افراد مى         
  .تشريع نشده است) حرجى(

ر واجب كفـايى بـه   تحصيل علم به احكام و قوانين دينى از راه دليل به طو           از اين روى،  
   … اختصاص يافته وبعضى از افراد كه توانايى و صالحيت آن را دارند،

It is clear that acquiring knowledge of the principles of religion, even if it be 
in summary fashion, is possible to a certain extent for everyone. But 
acquiring detailed knowledge of the injunctions and laws of religion through 
use of the basic documents of the Book and the Sunnah and technical 
reasoning based upon them (or what is called demonstrative jurisprudence, 
fiqh-i istidlali) is not possible for every Muslim. Only a few persons have the 
capacity for demonstrative jurisprudence, nor is such acquiring of detailed 
knowledge required of everyone, for there are no injunctions in Islam 
requiring one to do what lies beyond his abilities.  
Therefore, the study of Islamic injunctions and laws through reasoning has 
been limited through the principle of "sufficient necessity" (wajib-i kifa'i) to 
those individuals who have the necessary capability and are worthy of such 
study. 

ي دستوري يـا نحـوي      ها وجود غلط  3 يك مسئله بسيار مهم در نمونه        :اشتباهات نحوي 
البته اين نوع مشكالت در ترجمه از عموميت برخوردار نيستند و در تعداد قليلي              . است

خورند گرچه وجود حتي تعداد كم آنهـا در چنـين اثـري برازنـده               از موارد به چشم مي    
براي مثال، در جمله اول متن انگليسي، خواننده بطور طبيعي انتظار دارد به دنبال              . نيست
يك فعل منفي وجود داشـته باشـد؛ يعنـي     even if it be in summary fashion عبارت

هـايي كـه    معـادل .  اسـتفاده شـود    isn’t، از   isكند بجـاي فعـل      ساختار جمله ايجاب مي   
، »با اينكـه «، »ولو اينكه«، »حتي اگر«:  آورده است عبارتند ازeven ifفرهنگ هزاره براي 



  73 نقدي بر ترجمه كتاب شيعه در اسالم مرحوم عالمه طباطبايي

اين موضوع  . » ولي …درست است كه  «، و   » باز هم  …هاگرچ«،  »اگر هم «،  »به رغم اينكه  «
بـه نظـر نگارنـده،    .  براي اين جمله انتخاب درستي نيستeven ifحاكي از آن است كه 

تـوان آن   شود كه در زبان انگليسي نمي     شرطي مطرح مي  » اگرچه«در متن فارسي بعد از      
د و يـك جابجـايي در    اسـتفاده كـر  ifتوان در مقابـل آن از   بيان كرد و ميeven ifرا با 

.  را هم حذف كـرد     ifحتي  » كاهش واژگاني «جمله صورت داد و يا با استفاده از راهبرد          
به اين ترتيب، جمله معادل در انگليسي كامالً حالت عادي خواهد داشت گرچـه روش               

  :انجامددوم به ساخت جمله خيلي بهتري مي
a) It is clear that acquiring knowledge of the principles of religion is possible 
if it is in summary fashion … 
b) It is clear that acquiring knowledge of the principles of religion in 
summary fashion is possible… 

  : جمله زير است2مصداق ديگر غلط نحوي در نمونه شماره 
Only a few persons have the capacity for demonstrative jurisprudence,  
nor is such acquiring of detailed knowledge required of everyone, for there 
are… 

شود يك اشكال نحوي جدي مطرح      شروع مي  norدر قسمت دوم اين جمله كه با كلمه         
نـد در   دانهمه آنهايي كه حداقل آشنايي با گرامر زبان انگليسي دارند، بخوبي مـي            . است

رود، اصـوالً الزم اسـت فعـل قبـل از آن             با اين كاركرد نحوي بكار مي      norجمالتي كه   
 بايد شـكل منفـي داشـته        haveشكل منفي داشته باشد؛ يعني در جمله مورد اشاره فعل           

در نمونه زير مثـال ديگـري از ايـراد نحـوي در             . اشكال گردد  بال norباشد تا استفاده از     
  :شودترجمه ديده مي

 
  1ـ2نمونه 

To say that the Quran is in itself comprehensible to all is not in any way 
contradictory to the previous assertion that the Prophet and his Household 
are religious authorities in the Islamic sciences, which sciences in reality are 
only elaborations of the content of the Quran. 

  ترجمــه انتخــاب شــده اســت، بعــد از 94در ســطر ســوم ايــن نمونــه كــه از صــفحه 

   به عنوان يك اسم و بـا نقـش فـاعلي بـه هـيچ وجـه              sciences كلمه   ،whichموصول  

تواند مورد استفاده قرار گيرد و استفاده از آن عمالً جمله را دچار اشـكال دسـتوري          نمي
  .تكرده اس



74  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

  3نمونه 
 عليه و آله و سلم آشنايى دارند خوب         هللا آثار صحابه پيغمبر اكرم صلى     كه به و اما كسانى    

در حـدود دوازده هـزار نفـر از ايـشان     (دانند كه در ميان اين همه آثار كه از صـحابه    مى
 ...حتى يك اثر كه مشتمل به تفكر فلسفى باشد نقل نشده در دست است،) ضبط شده

...those who are acquainted with sayings and works of the companions of the 
Prophet (of which the names of 12,000 have been recorded and 120,000 are 
known to exist) know that there is little in them containing an appreciable 
discussion of philosophical questions. 

هاي داراي   همانطور كه قبالً گفته شد، ترقيع معنايي به معني انتخاب معادل           :يع معنايي ترف
اين كـار بـا هـر       . بار معنايي باالتر از واحدهاي معنايي استفاده شده در متن اصلي است           

البتـه اصـل ايـن      . باشـد شناسي قابل قبول نمي   نيتي صورت بگيرد، از نظر اصول ترجمه      
بااليي برخوردار است و قضاوت كردن در مـورد مـصاديق آن            موضوع از ظرافت بسيار     

با اين حال، مواردي هر چند معدود در ترجمه مورد بحث مـا وجـود          . كار آساني نيست  
 مالحظـه   3بـراي مثـال، در نمونـه        . رسد مصداق ترفيع معنايي باشـند     داردكه به نظر مي   

ل به تفكر فلسفى باشد     حتى يك اثر كه مشتم    «گويد  شود كه نويسنده متن فارسي مي      مي
  :نويسد، اما مترجم مي»نقل نشده

...there is little in them containing an appreciable discussion of philosophical 
questions. 

آثـاري وجـود دارد اگرچـه در حـد     «كنـد كـه    حكايت از آن ميthere is littleعبارت 
بـه ايـن   . ت از نبود حتي يك اثـر اسـت  ، در حاليكه در متن فارسي صحب»كفايت نيست 

  .شود كه تراز معنايي معادل انگليسي انتخاب شده باالتر استترتيب، معلوم مي
 Outstanding Intellectual(109هاي ديگري از ترفيع معنايي در عنـوان صـفحه   نمونه

Figures of Shi’ism 113 صـفحه  15، سـطر  )»چند تن از نوابغ علمي شيعه« در مقابل 
)a great deal of  شودو غيره ديده مي) » نيست...خبري از«در مقابل .  
  
  4نمونه  

  همان تهذيب نفس و اخالص در بندگى است پس يكى از راههاى درك معارف الهيه،

Thus it may be said that one of the paths for the comprehension of religious 
verities and sciences is the purification of the carnal soul and sincerity in 
obedience to God.  
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تنزل معنايي به معني پايين آوردن تراز معني در واحدهاي معنايي زبان مبدأ  :تنزل معنايي
در ترجمه مورد بررسي ما مواردي از اين نوع اشـكال وجـود دارد كـه در نمونـه          . است

                       .      شاهد يكي از آنها هستيم4شماره 
بكار » معارف الهيه« به عنوان معادل religious verities and sciencesدر اينجا، عبارت 

. است» معارف الهيه «تر از   رسد معناي اين عبارت پايين    رفته است، در حاليكه به نظر مي      
ري از اين مصاديق ديگ. بتواند مبين معناي آن باشد  Divine veritiesشايد معادلي مانند

 33، سـطر  )بـار در مقابل سرنوشت اسـف difficulties  (101 صفحه 17مسئله در سطر 
  .خوردو غيره به چشم مي)  در مقابل حديثsaying (101صفحه 

  
   5نمونه 

 :شود با توجه در آيات كريمه ذيل اين مدعا كامال روشن مى

 )25 نبياء،اال (.»االانا فاعبدون هرسول االنوحى اليه انه الال وما ارسلنا من قبلك من« ـ الف

 )160 و 159 صافات،ال( .»اهللا عما يصفون اال عباد اهللا المخلصين سبحان«: فرمايد و مى ـ ب

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمـن كـان يرجـوا    «: فرمايد و مى ـ ج
 )110 كهف،ال (.»صالحا و ال يشرك بعبادة ربه احدا لقاء ربه فليعمل عمال 

  )99 حجر،ال (.»و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين«: فرمايد و مى ـ د
ـ ه و كـذلك نـرى ابـراهيم ملكـوت الـسموات و االرض و ليكـون مـن        «: فرمايد و مى ـ 

 )75نعام، اال (.»الموقنين

 كتـاب مرقـوم،    كال ان كتاب االبرار لفى عليين و ما ادريك ما عليـون،           «: فرمايد و مى  وـ
 )21ـ18 مطففين،ال (.» المقربونيشهده

 )6 و 5 تكاثر،ال( .»كال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم«: فرمايد و مى ـز

Deliberation upon the following holy verses illuminates fully this claim: 
"And We sent no messenger before thee but We inspired him (saying): There 
is no God save Me (Allah), so worship Me" (Quran, XXI, 25); and, 
"Glorified be Allah from that which they attribute (unto Him), Save single-

minded slaves of Allah" (Quran, XXXVII, 159 - 160); and, "Say, I am only a 
mortal like you. My Lord inspireth in me that your God is only One God. 
And whoever hopeth for the meeting with his Lord, let him do righteous 
work, and make none sharer of the worship due unto his Lord" (Quran, 
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XVIII, 111); and, "And serve the Lord till the inevitable [al-yaqin] cometh 
unto thee" (Quran, XV, 99); and God says, "Thus did We show Abraham the 
Kingdom of the heavens and the earth that he might be of those possessing 
certainty" (Quran, VI, 76); and "Nay, but the record of the righteous is in 
'Iliyin - Ah! what will convey unto thee what 'Iliyin is! - A written record, 
attested by those who are brought near (unto their Lord)" (Quran, LXXXIII, 
18 -21); and, "Nay, would that ye knew (now) with a sure knowledge ['ilm 
al-yaqin]! Ye will behold hellfire" (Quran, XII, 5 - 6).  

 اين است كه به استثناء سطر اول، همه آن را           5گي خاص نمونه     ويژ :ترجمه آيات قرآن  
اصوالً ترجمه قرآن به دليل جايگـاه ويـژه آن از حـساسيت             . دهدآيات قرآن تشكيل مي   

خاصي برخوردار است و بر همين اساس، شايسته است ترجمه آن با در نظر گرفتن اين                
 چند مسئله در مورد نمونه      با اين حال،  . امر و با دقت و ممارست مضاعفي صورت گيرد        

  .  مطرح است5
هاي نگارنده، مترجم در جايي نگفته است كـه          اول اين است كه بر اساس بررسي       مسئله

هاي ترجمـه شـده     اند و يا اينكه مستخرج از نسخه      آيات توسط خود ايشان ترجمه شده     
ارمـادوك  ايي است كه توسـط م     اما عمالً ترجمه اين آيات منطبق بر نسخه       . قرآن هستند 

هر چند اين موضوع رافـع مـسئوليت متـرجم در خـصوص             .  ترجمه شده است   1پيكتال
مشكالت مربوط به ترجمه آيات نيست، اما الزم بود بر اساس قانون مربوط بـه حقـوق                 

  .گرديدمؤلفين و مصنفين منبع مورد استفاده ذكر مي
ط پيكتال اسـتخراج    همانطور كه گفته شد، ترجمه آيات از نسخه ترجمه شده قرآن توس           

هاي اين ترجمه آن است كه سبك زباني آن با سبك امروزي            يكي از ويژگي  .  است شده
 و  ye و   thee كلمـاتي ماننـد      5براي مثال، در نمونـه      . زبان انگليسي بسيار متفاوت است    

خـورد كـه بـراي انگليـسي         به چشم مي   inspireth در كلمه    th-هاي صرفي مانند    پسوند
اگرچه ترجمه پيكتال، اثر خيلي جديدي نيست و متعلق         . زي ناآشنا هستند  هاي امرو زبان

رسد وي بر اساس اصل وفـاداري  ، اما به نظر مي)1388واعظي، (باشد  مي1930به سال  
با اين وجـود،    . ها استفاده كند  به سبك پيام زبان مبدأ سعي كرده است از اين گونه مؤلفه           

كنـد ترجمـه    اهللا معرفـت بيـان مـي      ضرت آيـت  از ح ) 1388(بر اساس آنچه كه واعظي      
براي استفاده عموم اسـت و الزم اسـت در ترجمـه آن از اسـتعمال مـصطلحات          ) قرآن(

  .پرهيز شود
                                                 

1 - Marmaduke Pictall  
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براي مثال،  .  مطرح است  5يابي از مسائل ديگري است كه در مورد نمونه          موضوع معادل 
عنـوان معـادل    بـه  single-minded slaves سوره صافات از تركيب 160در ترجمه آيه 

هاي انگليـسي   در فرهنگ هزاره و ديگر فرهنگ     . استفاده شده است  » عباداهللا المخلصين «
بـراي  » راسـخ «، و   »قـاطع «،  »ثابـت قـدم   «،  »مصمم«،  »استوار«هايي از قبيل    فارسي معادل 

single-minded   البته طرح اين موارد بدان معني نيست كه ترجمه را          .  استفاده شده است
هاي ارائه شده در فرهنگ لغت انجام داد، بلكه هدف نشان دادن ساس معادلتوان بر امي

مترجم محترم در جاهـاي ديگـر       . تفاوت فاحش بين حوزه معنايي اين دو عبارت است        
» مخلـص « به عنوان معادل     sincereو از   » اخالص« به عنوان معادل     sincerityترجمه از   

مناسب » عباداهللا المخلصين «تخاب شده براي    به نظر نگارنده معادل ان    . استاستفاده كرده 
 كـه شـاكر   the purified ones (servants) و يا the sincere servantsنيست و عبارات 

  . هاي مناسبي براي اين عبارت باشندتوانند معادلنيز در ترجمه خود بكار برده است مي
مـه آيـات بـه چـشم        افزايش يا كاهش واژگاني نيز از موضوعاتي است كه گاهاً در ترج           

 سوره انعام، دليل  محكمي بـراي  75رسد در ترجمه آيه    براي مثال، به نظر مي    . خوردمي
 در didدر زبان انگليسي افعال كمكي مانند    .  وجود ندارد  might و   didاستفاده ازكلمات   

رسد نظر نمي گيرند ولي بهخبري و قبل از فاعل براي تأكيد مورد استفاده قرارمي         جمالت
 نيز در ادامه آيه     mightفعل كمكي   . باشد ايي ازتأكيد وجود داشته   رآيه مورد اشاره نشانه   د

 بـه مقـام      تا شـايد او    ...«گويد  يعني ترجمه انگليسي آيه مي    . بيانگر مفهوم احتمال است   
  .        » تا او به مقام اهل يقين برسد…«گويد ، در صورتيكه اصل آيه مي»اهل يقين برسد

باشد گرچه مـصاديق  ها ميه آخر وجود اشتباه چاپي در شماره آيات و يا سوره         و اما نكت  
 75 و آيه    111 سوره كهف اشتباهاً     110 آيه   5براي مثال، در نمونه شماره      . آن زياد است  

 صـفحه   3در مقابل، در جاهايي مانند پاراگراف       .  چاپ شده است   76سوره انعام اشتباهاً    
، از  ) سـوره واقعـه    79آيـه   (تن اصلي اشتباه بوده است       ترجمه كه شماره آيات در م      100

  )79 تا 77آيات  (.طرف مترجم تصحيح گرديده است
  

  نتايج مقاله
 چنين كار بزرگي    ترجمه كتاب شيعه در اسالم با در نظر گرفتن مشكالتي كه نوعاً انجام            

الـه  در ايـن مق . تواند در بر داشته باشد، بـا موفقيـت سـتودني انجـام پذيرفتـه اسـت           مي
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تـوان  هايي در باره نقاط قوت و ضعف آن صورت پـذيرفت كـه مـي              ها و تحليل  بررسي
  :گيري كردموارد زير را از آنچه كه گفته شد نتيجه

مترجم واژگاني را اضافه بر آنچه كه اصل متن در بـر دارد مـورد اسـتفاده قـرار داده                    ـ  1
ن گرديده است ولي در  است كه در برخي جاها باعث ايجاد انسجام بيشتر و سالست مت           

بـرخالف افـزايش   . دليل مـتن شـده اسـت   جاهاي ديگر موجب طوالني شدن بي    بعضي  
واژگاني، كاهش واژگاني هر چند موارد آن بسيار اندك است، در راستاي حذف برخـي               

 .واحدهاي معنايي متن اصلي صورت پذيرفته است

حوي موفق عمل كرده اسـت،  هاي واژگاني و نبطور كلي مترجم در استفاده از معادل    ـ  2
هاي واژگاني از دقت كـافي برخـوردار نيـستند و           ولي در مواردي هر چند اندك، معادل      
 .خوردبرخي اشكاالت نحوي نيز به چشم مي

مترجم بدون در نظر گرفتن سبك متن اصلي و با عنايت به نيازهاي مخاطبين خـود،                ـ  3
 نظـر نگارنـده سـازوكار مثبتـي بـه      تغييراتي را در سبك ترجمه ايجاد كرده است كـه از      

 .آيدحساب مي

 .اندهاي واژگاني بطور هماهنگ مورد استفاده قرار نگرفتهدر برخي موارد معادلـ 4

      . انددر مواردي هر چند اندك، معاني متن اصلي تنزل يا ترفيع پيدا كردهـ 5

اند، اما در   راج شده اگرچه ترجمه آيات قرآن كريم از نسخه ترجمه شده پيكتال استخ          ـ  6
 .خوردهاي واژگاني و نحوي آن نيز به چشم ميبرخي موارد معدود اشكاالتي در معادل

همانطور كه قبالً نيز خاطر نشان گرديد طرح اشكاالت ترجمه با نيت ارتقاي كيفيت اين     
اميد است با رفع اين ايرادات اندك از طـرف متـرجم يـا              . اثر ارزشمند صورت پذيرفت   

  .  اين اثر در مراحل بعدي با كيفيت بسيار باالتري عرضه گرددناشر، 
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