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چکیده

کتاب قرآن ،معجزه الهی بوده که بها ههف ههفایت بشهریت ،اها ش ههفهاسهت

ترجمة واژهب واژة قرآن ،ممکن است مااعِ ااتقاشِ مفاهیمِ ژر آن هود و ب همین
سبب ،مترجمها ااچاراف گاهی افزودههایی ب متنِ ترجم اضاف کننهف که اغلهب

با استناد ب تفسیرها و برای هفا سا ی معنایی و ساختاری متن ترجم هفه بهوده

است بر این مبنا ،تحلیل یا تطبیق عبهار هها و جمله ههای افهزوده در گواه ایهن

ترجم ها و ار یابی ااطباق آنها با تفسیرهای معتبر ،بسهیار ضهرور مهییابهف در
این پژوهش ،افزودههای تفسیری موجود در ترجم های ااگلیسی و فارسی قرآن،
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تیبهر (2003

(2004

 )Nida & Taber,ا افهزوده واژگهاای و احهوی و دیهفگاه کلهودی

 )Klaudy,در مورد ااواع موارد ههفا سها ی بنها ههفهاسهت در تحلیهل

آی ها ،عالوه بر تفسیر المیزان ،ا دست بنهفی عبهفالرفو

(2001

)Abdul-Raof,

در پیواف با ااواع افزوده بهره گرفت هف بر این مبنا ،آی هایی ک در ترجم آنهها

ا افزوده تفسیری استفاده هفه بود ،استخراج هفه و اوع و فراواای آنها مشخص

گردیف سپس افزودههای واژگاای با توج ب تفسیر المیهزانِ آیهتاهلل طباطبهافی و

طبق بنفی عبفالرفو تحلیل هفاف تا مشخص هود ک آیا این افزودهها ،براساس

تفسیر و برای هفا سا ی بیشتر آیا اعماش هفهاست و یا اینک ب ههی وجه ،

وجودهان ضرورتی افارد همچنهین ،افهزودههها به افهزودة واژگهاای ضهروری و

غیرضروری و احوی ضروری و غیرضروری دست بنفی ههفاف تها مشهخص ههود

کهفا اهوع ا افهزوده در ایهن ترجمه هها کهاربرد بیشهتری داههت اسهت همچنهین

مشخص هود کفا مترجم ااگلیسی و فارسی بیشترین و کمترین تعفاد افهزوده را

داهت و چ اوع افزودهای را استفاده کردهاست پس ا بررسهیِ دقیهق افهزودههها

معلههو گردیههف تمههامی ایههن متههرجمههها ،واژههههایی به مههتن افههزودهااههف که بههرای

هفا سا ی معنا و تطابقِ ساختاری آن بودهاست و تالش امهودهااهف که اهفاقل

افزودههای غیر ضروری را داهت باهنف همچنین ،مشخص هف ترجمهة فوالدواهف
بیشترین تعفاد افزوده و ترجمة پیکتاش کمترین تعفاد افزوده را ب کار بردهااف

واژههای کلیدی :مسبحا  ،افزودههای تفسیری ،تفسیر المیزان ،افهزودهههای
واژگاای یا احوی ،افزوده ضروری و غیرضروری

 .1مقدمه
قرآن ،کال الهی و معجزة خفای سبحان است که به واسهط پیهامبر اکهر بهر مهرد اها ش ههفه و

خفاواف در سهوره مبارکهة توبه  ،قهرآن کهریم را «کهال اهلل» معرفهی امهودهاسهت) :و إن ااهف مهن

المشرکین استجارک فاجره اتی یسمع کال اهلل :اگر مشرکی در این جنگ برای بررسهی مسهافل

اسالمی ا هما امان خواست ،او را امان دهیف تا کال اهلل را بشنود ) ترجم مهتنههای مقهفس و در

رأس آن قرآن کریم ،برای رواج و تبلیغ دین اسال ضرور دارد و بها توجه به رسهالت قهرآن و
اهمیت آن در هم مانها و مکانها ،این ضرور چنفین برابر مهیههود ترجمه ههای بسهیاری ا

کتابِ قرآن ،ب بانهای مختلف موجود است ک برخی با رعایت اصل امااتداری و برخی هم در
جهت تخریب و تحریف آن اراف هفهاست مسلمانها برای ااتقاش قهرآن به ملهتههای مختلهف و

بهرهبردن تمامی ااسانها ا آن ،دست ب ترجم آن دهااف البت  ،قرآن ب دلیل داهتن معنای باطنی،
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عالوه بر معنای ظاهری و همچنین ظاهر ادبیاش ،ب صور کامل ترجم پذیر ایسهت وترجمه آن

اسبی است عالوه بر این ،ترجم آ اد ،ارتباطی و قابل فهم امرو ی ایز ا قفاست این مهتن مقهفس

میکاهف سبک بیااى قرآن ،ب گوا اى است ک ارافه معهااى و مفهاهیم ژر

آن ،جهز بها افهزودن

عبار هاى تفسیرى امکانپذیر ایست همچنین ساختار بان عربی آن ،ب گوا ای است ک متهرجم

ب منظور تطابق ساختاریِ آن ،مجبور ب اعماش تغییرا یا افزودن واژههایی در ترجم است ا ایهن

رو ،مترجمها تما تالش خود را میکننف تا پاسخگوی ایا خواانفگان متن قرآن باههنف همچنهین،

فهمِ معناى برخى آی ها ،فقط با دااستن هأن ازوش یا فضاى ازوش آنها امکانپذیر است بهىتردیهف،
توج ب تمامی موارد اهارههفه در ترجم قرآن ،آن را ا صور معمهوش ترجمه خهارج کهرده و

مترجم را ب بهرهگیری ا تفسیر وادار میکنف

ال ب اهاره است ک بهرهگیری سنجیفه و ب جای مترجم ،ا تفسیر ب هیوایی و فههم مطلهب

میافزایف ب همین دلیل ،مترجمها در این مین  ،ااگزیر ب گنجاافن افزودههایی ،چ آهکار و چه

پنهان ،در متن ترجم هستنف ک بیشتر با استناد ب تفسیرها و یا کتابهای سببِ ازوش و یا مبحثهای

کالمی و اصولی ااجا گردیفهاست بیتردیف ب دلیل قفاست متن قرآن ،مترجمهای متعهف ،سهعی

بر افزودن واژهها ب صورتی جفاگاا ا متن اصلی قرآن داراف در این جا است ک ایا ب تحلیل و

تطبیقِ پارهگفتارها و جمل های افزوده در این ترجم ها و ار یابی میزان مطابقت آنها با تفسهیرها و

همچنین بررسی ضرور آنها چ ا جنبة احوی و چ واژگهاای ضهرور مهییابهف بررسهی ایهن

هیوه و بیان اقط های قو و ضعف آن میتوااف برای مترجمهای بعفی راهگشا باهف و قفمی برای
پویایی و تکامل دااش ترجمة قرآن ب همار آیف

در این پژوهش ،افزودههای تفسیری موجود در ترجم های ااگلیسهی و فارسهی قهرآن بها اصهل

عربی در سورههای مسبحا بررسی میهواف سپس اوع و فراواای آنها چ ا جنبة واژگاای و چ

دستوری مشخص میهود در ادام  ،افزودههای واژگاای با تفسیر المیزان مطابقت داده میههواف و
بر پایة تفسیر و همچنهین طبقه بنهفی ااهواع افهزوده ا دیهفگاه عبهفالرفو

واکاوی میهواف هف

()Abdul-Raof, 2001

ا مطابقت افزودههای واژگاای بها تفسهیر المیهزان آن اسهت که آیها ایهن

افزودهها مطابق با تفسیر بودهااف یا ا هر چنف ک در صور مطابقت با تفسیر ،اهاره ب آنها بهرای

فهم بهتر آی ها و هفا سا ی و یا تطابق دستوری ضرور داهت است همچنین این مسئل اهمیهت

دارد ک کفا اوع ا افزودهها در ترجمه بیشهترین کهاربرد را داههت ااهف و کهفا متهرجم بیشهترین
افزوده را استفاده کردهاست آنچ این پژوهش را در مقایس با آثار پیش ا خود ،متمایز میکنهف،

چگواگی ااجا آن ،دست بنفی و آمارگیری ااواع افزوده و بررسی ضرور آنها ،با توج ب مفش
اظری و همچنین بررسی افزوده تفسیری در ترجم های ااگلیسهی قهرآن اسهت که پهیشتهر ااجها
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اشفهاست در واقع ،اثرهای پیشین در او ه افزوده تفسهیری ،فقهط به آوردن امواه هها و مطابقهت

ترجمة قرآن با تفسیرها بسنفه کردهااف در االی ک اهمیت و ضرور افزودهها را فقهط بهر مبنهای

تفسیر بررسی کردهااف و ا آنجایی ک ا ااگارة اظری ویژهای بهره اگرفت ااف ،اتوااسهت اهف دسهت -

بنفی و یا آمار معتبری برای ااواع افزودهها اراف دهنف و فقط ب مقایس بسنفه کردهااهف اکتهة قابهلِ

تأمل در اثرهای پیشین ،هباهت بیش ا اافا ة این آثار ب یکدیگر و بهره ابهردن ا ااگهارة اظهری
ویژهای است ک در این مقال برآایم ا تکرار آن پرهیز کنیم

ب ه بههاور مااههفی ( )Munday, 2012, p. 33در گذهههت  ،ترجمه ههها بیشههتر اویسههنفهمحههور و

تحتاللفظی و در مواردی واژه ب واژه بوده است در اهالی که امهرو ه درک مخاطهب ا مهتن و

ترجمة مفهومی ،خواهانِ بیشتری دارد در واقع ،در ترجم های قفیمیتر ،مترجم بیشتر به ههکل و

قالب متن پیا توج کرده و در پی افظ ویژگیهای ساختاری متن مبفأ بودهاسهت ایهن در اهالی

است ک توج ب محتوای پیا تغییر یافت  ،بیشتر مورد توج قرار گرفت و مترجمها درک و دریافت

مخاطب بانِ مقصف را ا هف های اصلی خود ب همار آوردهااف در ترجم قرآن ،متهرجم اجها ه
افارد مطلبی را تغییر دهف یا مطالب و دیفگاههای هخصی خود را در ترجم دخالت دهف در ایهن

اوع ترجم  ،یکی ا عناصر آهکار ،دخالت عنصر تفسیر ب منظور رسایی متن است ک ب اظر امری

ااگزیر است گاهی تفاو های ساختاری و واژگاای ،فرهنگی و ادبی هر یهک ا دو بهان مبهفأ و

مقصف ،مترجم را ااگزیر ب افزودن اکت هایی ب متن اصلی میکنف تا ههم ا جنبه سهاختاری و ههم

معنایی ،متن برای مخاطب قابلِ فهم هود این دخالت ،تا ماای ک مطابق با تفسیر و یا فقط ب دلیل
تفاو های سهاختاری و واژگهاای باههف ،ایهرادی اهفارد در صهورتی که ایهن افهزودههها به ویهژه

افزودههای واژگاای و معنایی در قرآن کریم بفون بررسی تفسیرهای معتبر باهف ،ترجمة قرآن جایِ

بحث دارد بسیاری ا مفسرهای عالیمقا بر این باوراف ک تفسیر قرآن جز به وسهیلة اههل آن روا
ایست در واقع ،در مین ترجم قرآن و اساسیتهای آن ،این مسئل گهاهی مطهر مهیههود که

پههیشفههر

هههای متههرجم و ت هأثیر آن در ترجم ه ممکههن اسههت گوا ه ای تحریههف و ی ها برخههورد

ایففولوژیک در ترجم باهف

در پژوهش ااضر ،سعی برآن بود ک آی ههایی ا سهورهههای مسهبحا بررسهی ههود که در

ترجم آنها ا افزوده تفسیری استفاده هفه باهف سپس این افزودهها با توج تفسیر المیزانِ آیتاهلل

طباطبافی ،تحلیل و بررسی هف تا مشخص هود ک آیا استفاده ا آنها براساس تفسیر و برای تبیهین
بیشتر بوده و یا فقط برداهت هخصی مترجم بودهاست همچنین ،اینک کفا اوع ا افزوده در ایهن

ترجم ها بیشتر کاربرد داهت است؟
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 .2ترجمه قرآن کریم
ترجم قرآن امری بسیار دهوار است و این امر مورد تأییف بیشتر افرادی است که بها قهرآن و بهان

قرآن آهنایی داراف هر چنف ترجم قرآن گاهی ب دست غیرمسلمااان ایز صور گرفته اسهت که

در مواردی این ترجم ها با تحریف فراوان و ب منظور تخریب این کتاب الهی صور گرفت است

اایفا ،1اظری پردا ِترجم  ،بانهناس برجستة آمریکایی و سرپرست گروه ترجمة متنهای مقفس

ب بانهای افه دایا ،ترجم خوب را ترجم ای میدااف ک در آن مترجم بتوااف بهرای مهتن مبهفأ،

ازدیکترین و ر ایجترین معادش را در بان مقصف بیابف ک در آن اولویت در ااتقهاش معنها و سهپس

سبک است ()Nida & Taber, 2003

ترجمة قرآن ،همواره جای بحهث دارد و مخهالفهها و موافهقههای آن ،دالیلهی در ایهن مینه

آوردهااف بیشتر افرادی ک با ترجم قرآن مخالف ااف ،فر

را بر این میگذاراف ک ترجمة کهال

خفاواههف و ااتقههاش کههال وی ا بههاای ب ه بههان دیگههر ،ممکههن ایسههت .بههرای اموا ه  ،معتمههفی

( )Mo’temedi, 1993, p. 192-195ب دیفگاه جااظ (ادیب مشههور قهرن سهو هجهری) در ایهن

مین اهاره کردهاست برخی هم ب طور کلی ،ترجم قرآن را ارا دااست ااف همچنین ،او در میان

علمای عصر معاصر اهل سنت ،ب هیخ اامف فهمی محمهف اگاراهفه «منظومه ایه النظهیم« و ادیهب

محمف هیهاوی اویسنفه کتاب «ترجم القرآن الکریم» اهاره کردهاست در اهایت ،عهفهای ههم بهر

این باوراف ک فقط میتوان کال الهی را برای درک غیر ِعرب بهانهها تفسهیر کهرد بهرای امواه ،

معتمفی ( )Mo’temedi, 1993ب باور هافعی اگارافه کتاب «المجموع» اهاره مهیکنهف که بهرای

درک کامل قرآن بایف بان عربی دااست وی در ادام  ،اهاره میکنهف که به طهور کلهی ،تمهامی

مفسرها و مترجمهای قرآن برای استاد محمهف فریهف وجهفی ،در کتهاب «االدله العلمیه فهی جهوا

ترجم القرآن» ،در این مورد اتفاق اظر داراف ک ترجمه قهرآن را امهیتهوان در برابهر اصهل قهرآن
گذاهت و فقهط بهرای درک بهتهر کهال الههی اسهت عبهفالرفو

( )Abdul-Raof, 2001ایهز به

ترجم ااپذیری قرآن اهاره میکنف و بر این باور است ک فقط با استفاده ا تفسیر در پااوهت و یها

ااهی میتوان متن قرآن را ترجم کرد وی در کتابِ ترجمة قرآن ،بسیاری ا ویژگیهای کالمی

قرآن را همراه با اموا آوردهاست و ثابت کرده ک بفون تفسهیر و توضهی  ،امکهان ترجمهة آنهها
وجود افارد وی با آوردنِ اموا های فراواای ا افراد موافق با ترجمه  ،به ضهرور ترجمه قهرآن

تأکیف میکننف« :ا اهمیت و ضرور ترجم قرآن همین بس ک اسال آیینی جههانههموش اسهت
ک بر پای قوااین الهی ب ودیع اهاده هفه است و در قرآن بنا هفه است و ا این رو همگان بایف ا
E. A. Nida

1
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محتوای کتاب آسماای اسال آگاه باهنف و سادهترین را ه دستیابی ب چنین ههففی ترجمه ههر چه

دقیقتر آن است » ()Javaheri, 2012, p. 9

 .1 .2انواع ترجمه قرآن
جههواهری ( )Javaheri, 2005بهها الههها ا آرای بههىآ ار هههیرا ى ،گوا ه هههای مختلفههی را بههراى
ترجم هاى قرآن بر همردهاست :در طوش تاریخ ،قرآن ترجم هاى گوااگواى را ب خود دیفه است

ک مىتوان آنها را ایز ب هفت دست دست بنفی کرد 1 :ترجم لغوى یا ترجمان القهرآن  2ترجمه
تحتاللفظى  3ترجم ارفى و معنوى  4ترجم و اواهى  5ترجم ب هعر معنوى (منظو )  6ترجمه

آوایى یا آهنگین  ۷ترجمة تفسیرى جواهری ( )Javaheri, 2005, p. 7پس ا اقف روشهای موجود،

روشهاى ترجم را اینگوا بر میهمرد:

 1ترجم لغوى یا واژهب واژه :این اوع ترجم بیشتر براى افرادی است ک تا افودى ب بهان
عربى آهنایى داراف و مىتواانف پس ا فهمیهفن معنهاى واژه ،خهود مفههو جمله را درک

کننف هف

این اوع ترجم  ،ااتقاش معناى واژههاى بان مبفأ ب بان مقصف است ،البته در

صور و قالبى مشاب صور و قالب بان مبفأ

 2ترجم تحت اللفظى :هف

اصلى در این اوع ترجمه  ،ااتقهاش معنهاى واژههها و اکته ههای

دستورى متن مبفأ است ،ولى توج آن ب ااتقاش پیا متن مبهفأ بهیش ا ترجمهة واژهبه واژه
است و خواانفه تا افودى پیا را درک مىکنف

 3ترجمة وفادار یا امین :ترجم وفادار ،مهابین ترجمهة تحهت اللفظهى و ترجمه معنهایى قهرار
میگیرد هف

مترجم در این اوع ترجم  ،ااتقاش دقیق پیا و محتواى مهتن مبهفأ همهراه بها

ساختارهاى ادبى و بالغى و ظرافت آنها ،ب ساختاهاى معیار بان مقصف است

 4ترجم معنایى :هف

ترجم ااتقاش دقیق پیا و محتواى متن مبفأ ب بان معیار مهتن مقصهف

است مترجم در این اوع ترجم  ،ب ساختارهاى ادبى و بالغهى مهتن مبهفأ ،هماانهف ترجمه

وفادار ،پایبنف ایست و بیشتر ب ااتقاش معنا و پیا اهمیت میدهف

 5ترجم آ اد :این اوع ترجم  ،در مقابل ترجم واژهب واژه قرار میگیرد در این روش ،فقط
هف

مترجم ااتقاش «پیا » اویسنفه است و ب هی وج ب معهااى تهک تهک پهارهگفتارهها و

جمل ها اهمیت داده امیهود

 6ترجم تفسیرى :این اوع ترجم سه تعریهف دارد منظهور ا ترجمه تفسهیری در تعریهف
اخست ،همان تفسیرهایی است ک در آن مترجم ب هر و گستردن مطالب میپردا د ،اما
ب باای غیر ا بان عربی ،ماانف تفسیر اموا اوع دو ترجم تفسیرى ،ب ترجم هایى گفت
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مى هود ک مترجم براى با سا ى فضاى آی در بان مقصف و ااتقاش بهتر مفاهیم و ایز ارافه

معناى تفسیرى و ماانف آن ،توضی هایى را در الب الى ترجم خویش با استفاده ا پرااتز یها

کروه مىآورد در این پژوهش ،ترجم هایی ا این اوع بررسی میهود دلیل ااتخاب این

اوع ترجم  ،موجود بودن بیشتر ترجم ههای معاصهر به بهان ااگلیسهی و فارسهی بها چنهین
رویکردی است دلیل این رویکرد هم مقفس بودن کهال الههی اسهت و متهرجم متعههف و

باایمان سعی میکنف در ترجم خود دقیقاً کال خهفا را منتقهل کنهف و افهزوده ضهروری را
جفا ا کال الهی مشخص کنف ترجم تفسیرى در معناى سو ا این قرار است ک مترجم

برداهتهاى تفسیرى خود را در ترجم  ،بفون اشاا هاى مشخصکننفه (پرااتز یا کروه )،

منتقل میکنف ترجم تفسیرى در این معنا بیشتر هبی ب ترجمة آ اد است

 .2 .2دخالت دادن عنصر تفسیر در ترجمه قرآن
وجود تعفاد بیهمار تفسیرهای قرآن ،اشاندهنفه آن است ک اتی مسلمانهای عرب بان ههم در
مورد معناهای قرآای توافق افاهت ااف جواهری ( )Javaheri, 2012, p. 18در ارتبها بها تفهاو و

هباهت ترجم و تفسیر اهاره میکنف ک برخی ترجم و تفسیر را کامال ًمتفاو میداانهف عهفهای
ترجم را اوعی تفسیر و برخی ترجم را بفون تفسیر ممکهن امهیداانهف وی به دو تفهاو عمهفة

ترجم و تفسیر اهاره میکنف تفاو اخست را در مستقل بودن متنِ ترجم هفه میدااف ،در اهالی

ک در تفسیر عبار هایی ا خود آی ها در توضیحا تفسیر آورده میهود در تفسیر ،میتهوان به

ااهی پرداخت ،اما در ترجم این امر اجا ه داده امیهود و در ترجم برابری با متن اصهلی اهوعی

وفاداری ب متن ب همار میآیف جالبتر اینک متهرجمهها ،بیشهتر ا یافته ههای تفسهیر بهرای درک

ترجمة خود استفاده میکننف همچنین ،در ترجم ریزشِ معنایی یها تغییهر معنها ری مهیدههف امها در
تفسیر ب افر چنین اتفاقی میافتف

با توج ب موارد اهارههفه یکی ا بهترین راهکارهای ترجم قرآن ،استفاده ا عنصر تفسیر در

ترجمه اسههت به بههاور بهاءالههفین خرمشهاهی ( )Khoramshahi, 2010تعههفیلِ تفسههیری ترجمهة

کتابهای مقفس س وج دارد ک عبهار ااهف ا افهزودههها ،کاسهتنهها ،تصهر هها و تغییرهها و

دگرگونسا یهای ساختاری ب باور وی ،دخالت دادن عنصر تفسیر در ترجمة کتابهای مقهفس
ب علتهای چنفگاا امری ااگزیر و مطلوب است تفاو خااواده و ساختار و دستور بانِ بانها،
تفاو ذخیره واژگاای بانهها و اصهطال هها و تعبیرههای اصهطالای ،تفهاو فرهنگهی بهانهها،
اقتضافا بالغی هر یک ا دو بان مبفأ و مقصف ،و در یک واژه هماانف ابهودن بهانهها ،ا جملهة

این علتها است
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اسین عبفالرفو

( )Abdul-Raof, 2001, p. 143-174در کتاب ترجم قرآن ،به ضهرور

استفاده ا عنصر تفسیر چ ب صور پااوهت و چ ب هکل افزوده و ااهی اهاره کردهاست وی

ب هففه مورد در ترجم قرآن اهاره کرده ک مترجم را ملز ب استفاده ا تفسیر میکنف ک ا ایهن

قراراف  1هواهف تاریخی ماانف اسمهای تاریخی ک ایا به توضهی داراهف  2ههواهف جغرافیهایی

ماانف اسمهای جغرافیایی ویژه ک برای مخاطب متن مقصف بیگاا ااف  3اصطال های بهومی ماانهف
واژه سراب ک هایف برای افرادی ک در منطق های سردسیر افگی میکننف ،کامالً بیگاا باهف 4

استعارهها  5اصطال های فرهنگهی  6مسهافل ههرعی و اقهوقی  ۷سهاختارهای منسهوی عربهی 8

بینامتنیت و ارتبها داسهتانههای قرآاهی بها یهکدیگهر  9مفهاهیم مهذهبی  10مبحهثههای علمهی

 11مقطعا  12اصطال های مبهم  13اسنِ تعبیر  14اکایتههای تمثیلهی  15معنهای سهطحی و

واژگاای ک با معنای باطنی تفاو داراف  16اسمههایی که مفههو ههای ویهژهای داراهف و یهادآور

داستان ویژهای هستنف ،ماانف الکوثر ،سجین ،و سرسبیل در پایان 1۷ ،عبار ههایی که درآنهها ا
اذ

ب قرین استفاده هفهاست و ممکن است در متن مقصف ،ایجاد ابها کننف مترجمهای قرآن،

ا میانِ تعفیلهای تفسیری ،بیشتر تمایل ب کاربرد افزودههای تفسیری داراهف در چنهف دههة اخیهر،

دیفگاههای جفیفی در ترجم قرآن ب وجود آمفهاست در این ترجم ها ،مخاطب در اظر گرفته

میهود و ا ترجم های تحت اللفظی و اامفهو دوری میکننف و همچنین میکوهنف ترجمه را ا

تفسیر جفا دااست و بر آانف تفسیر در کنارِ ترجم را به اهفاقل برسهاانف و در اهایهت بهرای تبیهین

معاای ا افزودههای تفسیری بهره گیراف

 .3 .2شفافسازی و افزایش در ترجمه و انواع آن
تعریفهای بسیاری ا پفیفه افزایش یا هفا سا ی در بین اظری پردا ان گوااگون اراف هفهاست

تعریفی ک ااخودآگاه ب ذهن هر فردی میآیف این است ک در این پفیفه ،چیزی ب ترجم افزوده

میهود ک میتوااف در پیواف با معنا یا سهاختار باههف کلهودی ( ،)Klaudy, 2004ههفا سها ی را

عملِ تبیینِ اطالعاتی ،در متن مقصف میدااف ک در متن مبفأ ب صور ضمنی بیان هفهااف ب باور
وینی و داربلنت ( ،)Vinay & Darbelnet, 1995هفا سا ی روافی اسهت که در آن اطالعها

ضمنیِ متن مبفأ ،با استفاده ا اطالعا بافتی یا موقعیت در متن مبفأ ب روهنی بیان میههود پاپهای
( )Papai, 2004, p. 153هفا سا ی را راهکاری در ترجم مهیدااهف که بها تغییهر در سهاختار یها

محت هوا در ارتبهها اسههت وی تبیههین معنهها ،افههزودن اههرو

ربههط و جبههران اطالعهها

بههاای را ا

راهکارهای هفا سا ی میدااف فقهی و اصیری ( )Feghhi & Nasiri, 2010تعهفیل در ترجمه

ب معنای افزایش و کاهش را ضروری میداانف ک ب روااهی مهتن منجهر مهیههود ههر چنهف آنهها
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معتقفاف ک اگر این امر بیمورد ااجا هود باعث ابها  ،پیچیفگی ،تأکیف ااب جا و بففهمی میهود
در واقع ،تمامی این اظری پردا ان ،هفا سا ی را افزودن اطالعا روهنتر در ترجم میداانف

کلههودی ( )Klaudy, 2004, p. 82-84هههفا سهها ی را به چهههار دسههت اجبههاری ،اختیههاری،

کاربردهناختی و ترجم -ذاتی دست بنفی میکنف هفا سها ی اجبهاری ا دیهفگاه وی ،به دلیهل

تفاو های ساختاری و معنایی بین دو بان ب وجود میآیف و مترجم را ملهز به تطهابق سهاختاری
برای تصحی ساختار بان مقصف و تطابق معنایی برای تبیین معنا میکنف وی هفا سا ی اختیاری

را افزودههایی میدااف ک بفون آنها معنا و ساختار قابلِ فهم و درست است ،هر چنف ،ب طور کلی

با وجهود سهاختار درسهت و معنهای قابهل فههم جمله  ،غیرطبیعهی به اظهر مهیرسهف ههفا سها ی

کاربردهناختی ا دیفگاه وی ،ب دلیل تفاو های فرهنگی ااجا میهود و مترجم ااساس میکنف
هایف واژه خاص ب تنهایی برای مخاطب متن مقصف مبهم باهف برای اموا  ،کارون بهرای مخاطهب

ایراای روهن است ولی برای مخاطب ااگلیسی بان بهتر است رود کارون ترجم هود در اهایهت،

وی ب هفا سا ی ترجم -ذاتی اهاره میکنف و توضی چنفان واضحی برای آن امیآورد او این
گوا ترجم را جزء جهاایهای ترجم میدااف ک کاربرده افزوده در چنین هرایطی ب خود مترجم
و استنبا وی ا متن بستگی دارد

طبق بنفی دیگری ک برای افزودهها در اظر گرفت هفهاست ،ااهواع ضهروری و غیهر ضهروری

است ک اایفا و تیبر ( ،)Nida & Taber, 2003ب آن اههاره مهیکننهف به بهاور آنهها ،منظهور ا

ضروری ا جنبة واژگاای این است ک افزوده بهرای تبیهین معنها باههنف و در صهورتی که افهزوده،

یادهگویی باهف در دستة واژگان غیرِ ضروری قرار میگیرد آنها معتقفاهف در جهاییکه افهزودن

واژهای برای ساختار بان مقصف ضروری باهف ،با اا واژگان احوی ضروری اا گذاری مهیههود

منظور ا غیرِ ضروری ا جنبة احوی این است ک ایا ی ب وجود آنها برای مطابقت ساختاری دو
بان اباهف

 .4 .2افزودههای تفسیری
ب باور جواهری ( )Javaheri, 2012, p. 103افزودهای ک قابلِ تفکیک ا متن اباهف ،همان ترجم

معنایی است این در االی است ک اگر افزودهها قابل جفاسا ی ا مهتن باههنف ،به اظهر مهیرسهف

جفاکردن آنها با امااتداری سا گارتر باههف در واقهع ،آنچه در دفهاع ا افهزودهههای تفسهیری
آمفهاست ب افزودههایی اهاره دارد که گواه ای ا مهتن به مشهخص ههفه باههنف وی در تبیهین

افزودههای تفسیری میاویسف ک «هر متنی می توااف با قراین پیوست و ااپیوست همراه باهف اگر فهم
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مفاد ،مراد و تفسیر آن ،بفون توج ب قراین ،امکانپذیر اباهف ،یا دست کم دهوار باهف » جواهری

(همان) معتقف است ،قرآن چنین ویژگی دارد و در بسیاری مهوارد ،فههمِ آن وابسهت به آگهاهی ا «

قراینِ» یادهفه است منظور او ا «قراین» ،همان سیاق و لحن آی ها ،فرهنگ مهان اهزوش ،آیه هها،

روایا است البت ب باور وی ،ا آنجاییک مخاطب ترجمة قهرآن اغلهب غیهرِ متخصهص اسهت،
ضروری است ا ترجم هایی ک مهورد پهذیرش دااشهمنفان و فقهها ایسهت ،خهودداری ههود و در

صور افزودن اکت ای ،آن اکت بر اساس دیفگاههای مشهور و مورد قبوش همگی علمها باههف به

همین دلیل ،امرو ه مترجمان اغلهب تمایهل داراهف افهزودهههای تفسهیری خهود را درونِ کروهه یها

کمااک در متن و ا در پااوهت بیاوراف با توج ب اکته ههای اههارهههفه ،به اظهر مهیرسهف ایهن

افزودهها فقط بایف مطابق با تفسیر و اظر علما و فقها و ا برداهت هخصی مترجم باههف و هففشهان
اوعی هفا سا ی و تبیین معنایی و ساختاری باهف

 .3پیشینه پژوهش
در پیواف با افزودههای تفسیری ،آثاری و ب ویژه ،پایاناام هایی در ایهران ااجها ههفهاسهت که در
ادام ب چنف مورد اهاره میهود اصوای دهنوی ( )Nosuhi Dehnavi, 2011در پایاناامه خهود،

ب بررسی و تحلیل افزودههای تفسیری در هفت ترجمة معاصر در جهزء سهی قهرآن پرداخته اسهت

وی ،در این پژوهش ب بررسی تعفاد افهزودههها در ترجمه الههی قمشه ای ،مشهکینی و صهفار اده

پرداخت و افزودهها را با تفسیر مقایس کردهاست تا درستیِ افزودههای تفسیری و مطابقت آنهها بها

تفسیر را بررسی کنف یافت ههای پهژوهش وی اشهان دادهاسهت الههی قمشه ای بیشهتر به اقهلِ قهوش

معرو تر بسنفه اموده و ا یادهگویی در ارافة افزوده پرهیز کردهاسهت او در افهزودهههای خهود

معموالً در کنار اقل قولی مشهور ،چنفین وجه غیهر مشههور دیگهر را ایهز افهزوده اسهت عملکهرد
صفار اده هم تقریباً ماانف الهی قمش ای بودهاسهت امها وی معمهوالً در جهفا امهودن افهزوده ا مهتن
اصلی ،دقّت کمتری ب کار بهردهاسهت عزیهزی ( )Azizi, 2011ایهز در پایهان اامه خهود پهژوهش

مشابهی را در پیواف با جهزء  25و  26قهرآن کهریم ااجها دادهاسهت وی در ایهن اثهر ،ترجمه ههای

الهیقمش ای ،خرمشاهی ،صفار اده ،فوالدواف ،گرمارودی ،مشهکینی و مکهار را بررسهی کهرده و

افزودههای مؤثر و کلیفی در ترجم آنها را تحلیل و واکهاوی امهودهاسهت سهپس به تفسهیرهای
معتبر هیع و سنی ،منبعهای واژگاای ،روایی و موارد مشاب مراجع کرده و با مبنا قرار دادن آنهها،

ب تحلیل و بررسی افزودهها پرداخت و میزان مطابقت آنها با آرای مفسهران را مهورد بررسهی قهرار

دادهاست وی همچنین ،ب این مهم اهاره کرده ک آیا آوردن این افزودهها برای فهم بهتر آی ههای
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اهارههفه ،ال بوده یا ضرورتی افاهت است محمفی ابی کنهفی (

Mohammadi Nabi Kendi,

 ،)2011ب بررسی افزودههای هفت ترجم معاصر قرآن ب بان فارسهی در ترجمه اجهزاء پهاازده و

هاازده قرآن کریم پرداخت است که ا میهان ترجمه ههای الههیقمشه ای ،خرمشهاهی ،صهفار اده،
فوالدواف ،گرمارودی ،مشکینی و مکار ااتخاب هفهااف در این مین  ،ابتفا آی هایی ک مترجمها

در ترجم آنها ا افزودههایی استفاده امودهااف ،استخراج هفهاست پس ا آن ،فقط افزودهای

کلیفی و مؤثر برای فهم بهتر آی مشخص هفهاست سپس این افزودهها ،ا اظر مطابقت با آراء

و دیفگاههای مفسران در مین های گوااگون ااکامی یها واژگهاای بها توجه به تفسهیرها مهورد

تحلیل و بررسی قرار گرفت ااف تا مشخص هود ک آیا افزوده آوردههفه ا سوی مترجم ،پشتواا

تفسیری دارد یا ا ؟ و تا چ اف با آرای مفسران مطابقت دارد؟ و کفا یک ا مترجمان افزوده
بهتری را اراف دادهاست؟

اکت قابل توج در تمامی اثرهای اهارههفه ،همراه با چنف پایاناامهة دیگهر در ایهن اهو ه ،آن

است ک این آثار مشاب هم بوده و ا ااگارة اظری ویژهای بهره اگرفت و همگی در یک ساش ااجا

هفهااف تنها تفاو این آثار در پیواف با اجزای متفاو قرآن و مترجمهای مورد بررسهی متفهاو

آنها بودهاست همچنین ،ابراهیمی و همکاران ( )Ebrahimi et al., 2014در مقالة خود ،ب تحلیهل

و بررسی افهزوده ههای تفسهیری در ههش ترجمهة معاصهر قهرآن کهریم بها محوریهت سهورة إسهراء

پرداخت ااف ا میان مترجمهای قرآن ،افزودههای تفسهیری الههی قمشه ای ،خرّمشهاهی ،صهفّار اده،
فوالدواف ،مکهار ههیرا ی و مشهکینی در ایهن مقاله مهورد واکهاوی و بررسهی قهرار گرفته اسهت

یافت های این پژوهش اشان دادهاست ا میان مترجمهای اهارههفه ،بیشهترین افهزوده را مشهکینی و
بعف ا ایشان ،الهی قمش ای و کمترین افزوده را خرّمشاهی و فوالدواف ب کار بردهااف افهزودهههای

ب کار گرفت هفه ا سوی مترجمها ،اغلب در درونِ پرااتز یها قهاب قهرار گرفته ااهف در ایهن میهان،

صفّار اده برخی ا افزودهها را ب صور درونمتنی ب کار بردهاست این امهر ،گهاهی باعهث فههم

بیشتر مخاطب ا قرآن هفه است و در مواردی ایز برای پژوهشگران دهواریهایی به بهاور آورده

است ،یرا با ترجمة متن قرآن درآمیخت هفهاست با این وجود ،مترجمها توااست ااف تا اف امکهان

افزوده های مناسبی را با توج ب آرای مفسرها ب کار براهف ا میهان متهرجمهها ،مشهکینی بها اینکه

بیشترین افزوده را ب کار برده ،توااست است ا اظر درستی افزودهها با توج ب گفت های مفسران ایز

بیشترین افزوده ها را ب کار برَد تا جایی ک وی در برخی ا آیا قرآن ،بیشتر ب تفسیر در مقایسه

با افزودة تفسیری پرداخت است در اهایت ،پژوهشگران ب ایهن اتیجه رسهیفهااهف که به کهارگیری
افزودة تفسیری درست و مستنف ب منابع معتبر ،میتوااف اقش قابلِ توجهی در ارافهة مفهاهیم قرآاهی،
برای همگان داهت باهف
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ا میان بررسیهای ااجا گرفت در اهو ه ترجمه قهرآن در خهارج ا ایهران ،پهژوهش چنهفاای

مرتبط با افزوده تفسیری یافت اشف در ادام  ،ب دو اثرِ تها ااهفا های مهرتبط بها مقالهة ااضهر اههاره

میهود اوالتواف یعقوب ( )Olatunde Yaqub, 2014ب بررسی موردی ااواع متن ،ااواع ترجم  ،و
ار یههابی ترجم ه در ترجم ه سههوره  112قههرآن مجیههف در ترجم ه رودوش ،الهاللههی ،خههان و تراههر

پرداخت است هف

وی ا این پژوهش ،بررسی روش ترجمة ب کاررفته توسهط ایهن متهرجمهها و

میزان وفاداری آنها بودهاست اتیج پژوهش وی مشخص میکنف که رودوش در ترجمه خهود ا

هی افزوده تفسیری و یا کاهشی استفاده اکردهاست در االی ک الهاللی و خان ا افزوده تفسیری

و کاهش استفاده کردهااف در بین این مترجمها ،ترار بیشترین استفاده ا افزوده تفسیری و بیشهترین

کاهش را داهت است هر چنف کاهش و افزایش در کار این مترجمان چنفان آسیبی ب مهتن اصهلی
وارد اکرده است بنابر این ا دیفگاه وی ،تا جایی ک وفاداری ب متن اصلی افهظ ههود ،راهکهار

کاهش و افزایش تفسیری ایرادی افارد فیزاش ( ،)Faisal, 2014ب بررسی ااواع راهکارهای ب کار

رفت در روهنامودن یا گستردن معنایی در ترجم متنهای مذهبی عربی ب ااگلیسی پرداخت اسهت

وی  16راهکار مختلف ا اظری پردا های گوااگون را استخراج کرده و فراواای ایهن راهکارهها را
در ترجم متون مذهبی عربی بررسی کردهاست در اتیجة این پهژوهش ،بیشهترین راهکارهها بهرای

گستردنِ معنایی ب ترتیب ااهی اویسی ،1ار اویسی ،2افزایش ،3و دگرگویی 4بودهااف

 .4روش پژوهش
مقالة ااضر ،ا جمل پژوهشهای تحلیلی توصیفی است ک ب بررسی مهتن مقصهف و مقابله آن بها
متن مبفأ مهیپهردا د در ایهن مطالعه  ،سهعی بهرآن بهودهاسهت که بها توجه به تعریهف جهواهری
( )Javaheri, 2012ا افزوده تفسهیری و تعریهف اایهفا و تیبهر ( )Nida & Taber, 2003ا افهزوده
واژگاای و احوی و کلودی ( )Klaudy, 2004ا هفا سا ی ضروری و غیرضهروری در ترجمه ،

ب تحلیل و دست بنفی افزودهها در متن فارسی و ااگلیسی قرآن پرداخت ههود .همچنهین در تحلیهل

دادهها ا طبق بنفی ااواع افزوده بر پایة دیفگاه عبفالرفو

( )Abdul-Raof, 2001استفاده هف

 .1 .4روش گردآوری دادهها
دادههای پژوهش ،مشتمل بر افزودههای موجود در درون پرااتز در سورههای مسبحا قرآن در 5
1

annotation
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3
addition
4
paraphrasing
2
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ترجم معاصر (مکار هیرا ی ( ،)Makarem Shirazi, 2001فوالدواهف ( )Foulad Vand, 2014و

خرمشاهی ( )Khoramshahi, 2017ب بهان فارسهی) و (پیکتهاش ( )Picktall, 1938و یوسهفعلهی
( )Yusuf, 2001ب بان ااگلیسی) است مسبحا هامل هفت سوره اسراء ،افیهف ،اشهر ،صهف،

جمع  ،تغابن و اعلی است ک با یکی ا مشتقا ریش (س ب ) آغا میههواف بها ااتخهاب ایهن

سورهها ،پژوهش ا بنیان ،قاعفه و اا ویژهای برخوردار هف علت ااتخهاب ایهن سهورههها ،اهمیهت
ویژه و کاربردی بودن آنها در بین مرد عام و افراد متخصص بودهاست عالوه بر این ،بها ااتخهاب

این سورهها ،دامنة پژوهش ا بسیار محفود و ا بیش ا اافا ه گسترده بوده و برای این اجم کهار

بسیار مناسب بود معیار ااتخاب این مترجمها ،وفاداری ب متن قرآن ،معاصر بودن ،مسلمان بودن ،و
ههر آنها در ارافة ترجمة خوب و وفهادار ا قهرآن کهریم اسهت یکهی ا مهمتهرین علهتههای

اهمیت این ترجم ها ،تجفیف چاپ این کتابها در طی ساشها است همچنین ،مترجمهای ااگلیسی
هم هر دو عالمِ ب علو قرآای و مسلمان بوداف دلیل ااتخاب تفسیر المیزان برای بررسی افزودههای

تفسیری ،جامعیت این تفسیرِ گرانسنگ است طاهری ( )Taheri, 2013بر ایهن بهاور اسهت تفسهیر

المیزان ،برجست ترین و جامعترین تألیف تفسیری در دورة ااضر است ک ا اظر سبک اگارش ایز

در میان هیع و سنّی ،تفسیری برتر ب همار میآیف ب گوا ای ک گویی در مطالعة این تفسیر ،بیش

ا هزار ساش ،تاریخ تفسیر در مقابل دیفگان ااسان قرار میگیرد اکتة قابلِ توجه آن اسهت که در
این سیر طوالای و گستردة تفسیری ،کمترین تفاوتی میان مفسران هیعی و سنّی مشاهفه امیهود ب

طور کلی ،المیزان ا بیست و هفت تفسیر مکتوب هیعی و سنّی استفاده کهردهاسهت و ا آنجهایی

ک مترجمهای قرآن ب بان فارسی در این پژوهش هیع ولی مترجمهای قرآن ب بان ااگلیسی در
این پژوهش سنی هستنف ،تفسیر المیزان برای این مورد مناسبترین ب همار میآیف

 .2 .4مراحل توصیف و تحلیل دادهها
ب منظورِ تحلیهل دادههها ،ابتهفا افهزودهههای تفسهیری در ترجمه ههای فارسهی وااگلیسهی قهرآن در

سورههای مسبحا مشخص هف در این راستا ،آی هایی در این سهورههها اسهتخراج ههفاف که در
ترجم آنها ا افزوده درونِ پرااتز استفاده هفه است با توجه به تعریهف اایهفا و تیبهر (

& Nida

 )Taber, 2003افزوده ها ب واژگاای و احوی و با توجه به تعریهف کلهودی ( )Klaudy, 2004به

ضروری (اجباری) و غیرضروری (اختیاری) تفسیمبنفی هفاف کلودی ( )Klaudy, 2004ههفا -

سا ی را ب چهار گروه دست بنفی کهردهاسهت امها ا آنجهایی که دو گهروه اجبهاری و اختیهاری

مورداظر بوده است و با تعریف اایفا و تیبر ( )Nida & Taber, 2003ههم سها گار اسهت ،فقهط ا
این دو دست بنفی بهره گفت هف
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در پیواف با دو مورد احوی و واژگاای ،برخی افزودهها ضروری و برخی غیرضروری بوداف ک

در جفوشهای جفاگاا  ،مشخص هفاف و تعفاد آنها ایز اراف هف سپس افهزودهههای واژگهاای بها
توج ب تفسیر المیزان آیتاهلل طباطبافی واکاوی و بررسی هفاف این امر ب این منظور ااجا گردیف

تا مشخص هود؛ آیا این افزودهها براساس تفسیر اراف هفهااف ،یا برای تبیین و ههفا سها ی بیشهتر

آی ها آمفهااف ،یا اینک مخهالف بها تفسهیر بهودهااهف و آیها اتهی در صهور سها گاری بها تفسهیر،

وجودهان ضرور داهت است سپس افزودههای واژگاای ضروری ،مطابق با تفسهیر و طبهقبنهفی

عبفالرفو

( )Abdul-Raof, 2001ا ااواع افزوده تحلیل ههفاف در ادامه  ،ضهرور افهزودهههای

احوی ایز در جفولی جفاگاا و با ارافة اموا هایی بررسی هف در پایان ،آن گوا ا افزودهای که

بیشترین کاربرد را در ترجم قرآن داهتنف ،با اهاره ب تعفاد تعیین هفاف و مترجمهایی ک بیشهترین

و کمترین تعفاد افزوده را ب کار گرفت بوداف ،مشخص هفاف
 .3 .4توصیف و تحلیل دادهها برپایة تفسیر المیزان
 .1 .3 .4افزوده واژگانی ضروری

( .1فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) (سورة االعلی :آیة )4

ترجمة خرمشاهی :و سرااجا آن را خاهاکی (پژمرده و) سیاه گرداایف

تفسیر :کلم «غثاء» ب معنای گیاه خار و خاهاکی است ک سیل ب کنار بیابان میریزد ،و منظهور

ا آن در اینجا گیاه خشکیفه است

تحلیل :در تفسیرِ مفهو ِ خاهاک سیاه در این آی  ،کامهل توضهی داده ههفهاسهت و متهرجم آن را
اصطالای مبهم در اظر گرفت است وی برای هفا سا ی معنای واژه سیاه در کنار اسهم خاههاک

واژه پژمرده را درون پرااتز آوردهاست ب اظر میرسف این امر برای هفا سا ی معنهایی ضهرور

داهت است
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ترجم خرمشاهی :اگر ایکی کنیف در اقِ خویش ایکی کهردهایهف و اگهر بهفی کنیهف ،به یهانِ

خویش کردهایف ،و چهون وعهفة آخرههان فهرا رسهیف (کسهاای بهر گماههتیم تها) چههرة ههما را
اافوهگین کننف ،و ب همان مسجف (بیتالمقفس) وارد هواف همچنان ک بار اوش هم وارد ههفه
بوداف ،و ب هر چ دست یابنف ب کلی اابود کننف
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تفسیر :و معنای آی این است ک وقتی مان وعفه دو رسیف ،یعنی بنهی اسهرافیل فسهاد بهار دو

خود را ا اف گذراافاف ما همان بنفگان خود را واداههتیم تها بها فهراهم آوردن اسهبابِ اهزن و
اافوه و تحقق بخشیفنِ ذلت و مسکنت آاان چهرههایشان را اافوهگین اموده و ایز ماانهف اوبهت

اخستین وارد مسجف اقصی هواف و هر چ را ک بر آن غلب یافتنف هالک اموده و سر مینهافی

را ک ا آن عبور کرداف ویران سا اف.

تحلیل :در آی  ،جزفیا ب دلیل خالص گویی ایامفهاست اما در تفسهیر مهاجرای تصهر

مسجفاالقصی و وعفه تصر

اخسهت،

دو  ،آن با جزفیها آورده ههفهاسهت متهرجم بهرای روههنکهردن

مطلب اا مسجف را درون پرااتز آوردهاست این اوع افزوده ،امواة آهکاری ا افهزوده جغرافیهایی

است و برای هفا سا ی کامالً ضروری است ب ویژه ،در این آی  ،لهزو بررسهی تفسهیر در کنهار
ترجم ب صور کامل مشخص میهود

ْْ َ
( .3وَ الَ تَجْعَلْ یَدَکَ َمغإُلن إِلَى عُنُقِکَ وَ الَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُووراً)
(سورة االسرا :آیة )29

ترجم خرمشاهی :و دستت را (ا هف

مالمت ده و اسر

ده بنشینی

بخل) بر گردات مبنف ،و ایز بسیار گشادهاش مهفار که

تفسیر :اگر ا خرج کردن خهوددارى کنهى و بخهل بهور ى سهرااجا مالمهت و مهذمت ههفه و در
گوه اى خواهى اشست ،و اگر یادهروى کنى اسر خورده و مغمو و پشیمان خواهى هف

تحلیل :منظور ا دست بر گردن اهادن ،ک در واقع اهوعی ارکهت بهفن اسهت و در فرهنهگههای

گوااگون ممکن است معاای متفاوتی ب خود بگیرد ،در بان عربی همان بخل است ک مفسر آن را

مطر کردهاست همچنین ،مترجم برای تبیینِ معنا و بر اساس تفسیر ا پرااتز استفاده کردهاست بر
پایههة دسههت بنههفی عبههفالرفو

( ،)Abdul-Raof, 2001ایههن اصههطالای فرهنگههی اسههت و بههرای

هفا سا ی افزوده ،ضروری ب اظر میرسف

 ( .4وَ مَا لَکُمْ أَالَّ تُنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الَ یَسْتَوِی مِونْکُمْ
َ
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولئِکَ أَعْظَمُ د َر َ مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَواتَلُوا
وَ کُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) (سورة الحفیف :آیة )10

ترجم خرمشاهی :و هما را چ میهود ک در راه خفا اافاق امهیکنیهف ،و اهاش آنکه میهرا

آسمانها و مین ا خفاواف است ،و ا میان هما کسیک پیش ا پیرو ی (فهت مکه ) اافهاق و

کار ار کرده باهف (با دیگران) برابر ایست ،اینان بلنف مرتب تراف ا کساای ک بعهف ا آن اافهاق و
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کار ار کردهااف ،و هم را خفاواف وعفه ایکی ( بهشت) دادهاست ،و خفاواف ب آاچ میکنیهف
آگاه است

تفسیر :و مراد ا فت  -طوری ک گفت ااف  -فت مکّ و یا فت افیبی است | بهین ایهن دو طایفه

تساوی ایست ،و این دو طایف عبار ااف ا  1کساایک قبل ا فت اافهاق کرداهف ،و در جنهگ

هرکت هم جستنف  2کساایک بعف ا پایان جنگ اافاق کرداف و قتاش اموداف

تحلیل :در تفسیر منظور ا فت  ،همان فت ِ مک است ک اوعی افزودة جغرافیایی است هر چنف این

افزوده میتوااف تاریخی هم باهف و مفسر آن را کامل توضی دادهاست و مترجم برای هفا سا ی

آن را درون پرااتز آوردهاست در واقع ،بفون آوردنِ واژة «مک » درک مفهو ِ آیه  ،بسهیار دههوار

هفه و مترجمی ک آگاهی ا تفسیر افاهت باهف ،قادر ایست معنا را منتقل کنف مترجم ،عبهار بها
دیگران را هم درون پرااتز آوردهاست چرا ک فعل «برابر ایست» ب تنهایی مفهو را منتقل امیکنف

( .5فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُوالَهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِالَلَ الدِّیَارِ
وَ کَانَ وَعْداً مَفْعُوال) (سورة االسرا :آیة )5

ترجم مکار هیرا ی :هنگامیک اخستین وعفه فرا رسف مرداای پیکارجو را بر هما میفرستیم (تها

سخت هما را در هم کوبنف اتی برای ب دست آوردن مجرمان) خاا ها را جستجو میکننف ،و ایهن

وعفهای است قطعی

تفسیر :در مین دو اوبت فساد میکنیف و ما وعفهتان دادهایم ک در هر اوبت ااتقا بگیریم این

است ک بنفگان ایرومنف خود را بسیج کردیم و فرستادیم تا هما را ذلیل اموده و ا ههما ااتقها

بگیراف .و دلیل اینک گفتیم بعث ب منظور ااتقا و ذلیلکردن بوده جمله (أُولِی بَوأْسٍ شَودِیدٍ)

است.

تحلیل :فرستادنِ مرداای پیکارجو ،ب تنهایی مبهم است و در تفسیر ،دلیهلِ فرسهتادنِ ایهن افهراد که
همان ااتقا و خوار کردن کافران است ،هر داده هفهاست مترجم برای روههن ههفن مفههو ا

پرااتز استفاده کردهاست

( .6وَ یَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوالً) (سورة االسرا :آیة )11

ترجم مکار هیرا ی :و ااسان (بر اثر هتاب دگی) بفیها را طلب میکنف آنگوا ک ایکیها را

میطلبف ،و ااسان همواره عجوش است

تفسیر :ااسان عجوش بوده وآاسان ک در طلبِ خیرا

است در پی هر ایز میباهف.
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تحلیل :در تفسیر دلیلِ طلب بفیها ب سبب عجوش بودنِ ااسان،آورده هفهاست و در ترجمه  ،ایهن

مطلب درون پرااتز آورده هفهاست

( .7ذلِکَ بِأَنَّهُ کَانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقَوالُوا أَ بَشَورٌ یَهْودُونَنَا فَکَفَورُوا وَ تَوَلَّووْا وَ
اسْتَغْنَى اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَمِیدٌ) (سورة التغابن :آیة )5

ترجم مکار  :این ب خاطر آن است ک رسوالن آنهها (پیوسهت ) بها دالیهل روههن به سراغشهان

مىآمفاف ،ولى آنها (ا روى کبر و غرور) گفتنف :آیا بشرهایى (مثل ما) مىخواهنف ما را هفایت
کننف؟ ا این رو کافر هفاف و روى برگرداافاف و خفاواف (ا ایمان و طاعتشان) بهىایها بهود ،و
خفا غنى و هایست ستایش است

تفسیر :کافران ا در ااکار پرسیفاف :آیا افرادی ا بشر ک هی برتری بر ما افاراف مها را ههفایت

کننف؟ و این سخن ا ایشان ب جز کبرور ی منشاء دیگهری افاههت  ،عهالوه بهر ایهن ،اکثهر ایهن
امتها ک هالک هفاف ،و ثنی مذهب بوداف ،و منکر ابو

و معاد ،ک اساس دعو

اابیا است،

و ب همین جهت خفای تعالی جمل (فَکَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا) را متفرع کرد بر جمل (أَ بَشَرٌ یَهْدُونَنَا)،
و فهمااف ک کفر و اعرا

خود را بر اساس تکبر خود بنا کرداف.

تحلیل :در تفسیر ،دلیل و بهااهة کهافران ،عهالوه بهر لجبها ی ،غهرور ور یهفن اسهت و در تفسهیر بها

جزفیا این امر مشخص هفاست در واقع ،پرسش آنها برای درک بیشتر و رفع کنجکاوی ابوده

و بیشتر استفها ااکاری بوده و برای رد این مسئل اراف هفهاست مترجم با آوردن پارهگفتار «کبهر

و دروغ» درون پرااتز ،بر ااکاری بودن این پرسش ،تأکیف میکنف

ْ َ َ َ َ
ْ
َ َ َ َ ْ
َ َ
َ ْ
َْ
ْ ْ َ َ َ َ
علن َ ِفن
ِ ْ( .8إن ِم ْن ق ْري ٍ ِإ ل سح ْن ْمذ ِإَُمنج ق ْبن و ْنُ ِا دل َِ َي َجمن ِ أْ ْم َِّ ِنواُمج نوددج ان ِ ي د کنجن ِ
ْ َ
جب َم ْس ْطورد) (سورة االسرا :آیة )58
دل َِت ِ

ترجم فوالدواف :و هی ههری ایست مگر اینک ما آن را (در صور اافرماای) پیش ا رو رستاخیز
ب هالکت میرساایم یا آن را سخت عذاب میکنیم این (عقوبت) در کتاب (الهی) ب قلم رفت است
تفسیر :آی هریف ب این معنا اهاره دارد ک قری های اامبرده ب

ودی یکی پهس ا دیگهری به

خاطر فساد اهلش وفسق فاسقااش ویران میگردد ،واین خود بنا ب اهارهای ک در ذیل آی دارد
ب قضای خفای سبحان است با این بیان وج اتصاش آی بعفی ب این آی روهن میهود و معنا

چنین میهود ک  :این مرد ایز ماانف اهل همان قری ها مستعف برای فساد وآماده تکهذیب آیها
خفا هستنف ،آیاتی ک ب داباش تکذیبش هالک واابودی در پی دارد.
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تحلیل :در تفسیر دلیلِ اابودیِ برخی ههرها ،پیش ا رو رستاخیز ب سبب تکذیب ،فساد اهل آنها

است این توضی در تفسیر بها توجه به داسهتانههای پیشهین آورده ههفهاسهت که بهر پایهة گفته
عبفالرفو

( ،)Abdul-Raof, 2001افزودن واژه «اافرماای» در ترجم  ،در پیواف بها بینامتنیهت و به

دلیل ارتبا این موضوع با آی ها و داستانهای دیگر آورده هفهاست و برای رفع ابها و روهنتهر
هفن مطلب ،ضروری ب اظر میرسف

َ
َ
َ
َْ ْ َ َ ْ
َ َ
َ ََ ْ ْ
َْ
َ
نجن َمِن ْنذُدد)
( .9أ ِقن ِ دلَّن ِل ن لُ ِ دلِن ْنم ِ ِإ لننل َس ن ِ دلإ ْين ِ َْ قن ن دلک ْجن ِ ِإن قن ن دلکجن ِ کن
(سورة االسرا :آیة )۷8
ترجم فوالدواف :اما را ا واش آفتاب تا اهایت تاریکی هب برپا دار و (ایهز) امها صهب را یهرا
اما صب همواره (مقرون با) اضور (فرهتگان) است

تفسیر :اما صب را هم مالفک هب در موقع مراجعت وهم مالفک صب در موقع آمفن میبیننف

تحلیل :در این آی  ،فقط واژه اضور آمفهاست و در تفسیر ب یبایی مفههو اضهور روههن ههفه

است .مترجم ایز برای ا بین بردنِ ابها ِ درونِ پرااتز ،با آوردن واژههایی ماانف مقرون و فرهتگان ب

درک آی و هفا سا ی کمک کردهاست

( .10کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قالَ إِنِّی بَریءٌ مِنْکَ إِنِّوی أَخوافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعالَمینَ) (سورة اشر :آیة )16

Piktal translation: (And the hypocrites are) on the likeness of the devil when he
!telleth man to disbelieve, then, when be disbelieveth saith: Lo! I am quit of thee. Lo
I fear Allah, the Lord of the Worlds.

تفسیر :این مثاش ،ب وضعیت منافقین و ب وعفههایی ک ب مرد بنی النضیر داداف ک اگر با مسلمین
بجنگیف کمکتان میکنیم ،و اگر بیرون برویف با هما میآییم ،و ایز ب خلف وعفههان اهاره میکنف

تحلیل :همانطهور که در تفسهیر آمهفهاسهت ،ایهن آیه به اکایهت یهودیهان بنهیاظیهر و منهافقین

برمیگردد و بفون دااستن آن داستان درک آن برای مخاطب دهوار است بنابراین ،مترجم منافقین
را داخل پرااتز برای هفا سا ی آوردهاست و مثالی برای افزوده بینامتینت در اینجا امود مییابف

( .11قُلِ ادْعُوا الَّذینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَال یَملِکُونَ کَشفَ الضُّورِّ عَونْکُمْ وَ ال تَحوویال)
(سورة االسرا :آیة (56
Piktal translation: Say: Cry unto those (saints and angels) whom ye assume (to be
gods) beside Him. Yet, they have no power to rid you of misfortune nor to change.
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تفسیر :منظور ا (الذین زعمتم من دونه) مشرکینی ک اجن  ،فرهتگان و بشر را میپرستیفاف

تحلیل :در ترجم هم ،همسو با تفسیر ،واژههای «اجن » و «فرهتگان» برای تبیهینِ معنها ،درونِ پرااتهز

آمفهااف در اینجا ایز با توج ب اکایتهای دیگر قرآن ،دو واژه «اجن » و «فرهتگان» آمهفهاسهت

ک امواة آهکار بینامتنیت است

( .12قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقیکُمْ ثُومَّ تُورَدنونَ إِلوی عوالِمِ الْغَیْو ِ وَ
َ َ
دلِذجد ِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون) (سورة الجمع  :آیة )8
Piktal translation: Say (unto them, O Muhammad): Lo! the death from which ye
shrink will surely meet you, and afterward ye will be returned unto the Knower of
the invisible and the visible, and He will tell you what ye used to do.

تفسیر :ار

«فاء» ک در ابتفای جمل (فَإِاَّ ُ مُالقیکُمْ) آمفه ،ب جمل معنای جواب هر میدهف،

و در آن یهودیان را تهفیف ب آمفن مرگی میکنف ک ا آمفاش کراهت داراف ،بهرای اینکه ا

آن میترسنف ک ب وباش اعماش هتشان گرفتار هواف.

تحلیل :در اصل عربی ،فعل امری «قل» ب کار رفت است و در آن خفاواف اضر محمف را واسهطة

رساافنِ پیا ب یهودیان قرار میدههف در ترجمهة ااگلیسهی ههم متهرجم سهعی کهردهاسهت ترجمه

تحتاللفظی اراف دهف تا ب اصل عربی ازدیک باهف این در االی است ک مخاطبِ واژة «قهل» در
ااگلیسی مشخص امیهود و ب همین سبب ،مترجم درونِ پرااتز اا ِ اضر محمهف را که واسهط

رساافن پیا خفاواف ب یهودیان است ،را مشخص میکنف مترجم سویِ خطاب را بها ضهمیر آنهها

مشخص میکنف و ا آوردن اا یهودیان خودداری میکنف در اینجا ،میتوان گفت ههایف متهرجم
ب عمف ا آوردن اا یهودیان خودداری کرده و اگاهی خوشبیناا ب یهودیان داهت است

( .13وَ الَّذِی أَخْرَجَ الْمَرْعَى) (سورة االعلی :آیة )4

Yusuf Ali translation: And Who bringeth out the (green and luscious) pasture

تفسیر :کلم «مرعی» ب معنای چرایی است ک علفخواران آن را میچراف.

تحلیل :مترجم برای واژه «مرعی» عالوه بهر چراگهاه ،در درون پرااتهز ا دو صهفت «سهبز» و «خهر »

استفاده کردهاست تا معنا را روهنتر کنف

َ َ
ْ
َ
ْ
َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
إَّ َ ِ ِم ْن َو ُْا ْدل ْج ْم َِّ ِ َف ْ
عل َْ ْ
ُدي ِل
د� ْ ع ْرْد دل َب ْي َع ِ
جم َِّ ُْد ِإ لل ِع ک ِ ِ
( .14يجأوذج دل ِوون متُد ِإعد س ِ
ِ
َ ْي ٌ َل َْ ْ إ ْن ْک ْت ْم ْ ََ ِّْ َإ ْم َ
ُن( (سورة الجمع  :آیة )9
ِ

Yusuf Ali translation: O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on
Friday (the Day of Assembly), hasten earnestly to the Remembrance of Allah, and
!leave off business (and traffic): That is best for you if ye but knew
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تفسیر :منظور ا افاء برای اما جمع  ،همان اذان ظهر رو جمع است
تحلیل :فقط ااتقاش اصطال ِ اما جمع ب صور ار

ب ار

برای خواانفه ااگلیسی بان کافی

ایست ب همین سبب ،متهرجم بهرای تبیهین معنهای امها رو جمعه  ،واژه جماعهت را درون پرااتهز

آوردهاست در فرهنگ اسالمی ه ایراای ،مفهو جمع کامالً مفهومی اسالمی است ،یرا توضهیحی
درباره آن در فارسی امیآیف این در االی است در فرهنگ اروپایی و غربی ،به دلیهل اینکه رو
جمع رو فعالیت است و رو تجمع دینی ،توضی مربوط آورده ههفهاسهت در واقهع ،اصهطال

رو جمع  ،بر پایة دیفگاه عبفالرفو
همار میآیف

( ،)Abdul-Raof, 2001ا اصهطال ههای فرهنگهی ،به

( .15هُوَ اللَّهُ الَّذِی الَ إِلهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُودنوسُ السَّوالَُُ الْمُومْمِنُ الْمُهَویْمِنُ الْعَزِیوزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ) (سورة الحشر :آیة )23

Yusuf Ali translation: Allah is He, than Whom there is no other god; the Sovereign,
the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the
Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to
Allah. (High is He) above the partners they attribute to Him.

تفسیر :سال یعنی کسی ک با سال و عافیت برخورد میکنف ا با جنگ و ستیز

تحلیل :واژة «سال » در این آی ابها دارد و مفسر «سال » را عافیت میدااف و آن را در مقابل جنگ

و ستیز قرار میدهف در واقع ،مفسر عافیت را همان صل و آرامش میدااف ک در برابر جنگ قهرار

دارد مترجم ،ایز برای جلوگیری ا ابها  ،برای واژة «سهال » دو واژه «صهل » و «کمهاش» را در اظهر
گرفت است ک ب منظورِ مفسر ایز ،ازدیک است

( .16لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُوَُ النَّواسُ بِالْقِسْوطِ وَ
أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْ ِ إِنَّ

اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ) (سورة الحفیف :آیة )25

Yusuf Ali translation :We sent aforetime our messengers with Clear Signs and sent
down with them the Book and the Balance (of Right and Wrong), that men may
stand forth in justice; and We sent down Iron, in which is (material for) mighty war,
as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help,
Unseen, Him and His messengers: For Allah is Full of Strength, Exalted in Might
(and able to enforce His Will).

تفسیر :مفسرین ،میزان را ب همان ترا و که داراى دو کهفهه اسههت و سهنهگهیهنههى ههها را بهها آن

مهىسهنهجهنف تفسیر کردهااف ،و جمل (لیقوُ الناس بوالقوسوط) را غایت و غهر

ااهزاش میهزان
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گرفت  ،گفت ااف :معناى جمل ای است ک  :ما ترا و را اا ش کردیم تا مرد را ب عفالت در معامال

خود عاد دهیم ،و در اتیج دیگر خسار و ضررى ابیننف ،و اختاللى در و ن ها پفیهف ایایهف ،و
اسبت میان اهیاء مضبو هود ،و این کار را ترا و ااجا مىدهف تههفسیر دیگهرى که ااتمهاالً

مى هود براى میزان کرد  -و خفا داااتر است  -این است ک  :مهنهظههور ا مهیههزان ،دیههن بهاهههف،
چهون دیهن عهبهار اسهت ا چهیهزى که عهقهایهف و اعماش اهخاص با آن سنجیفه مى هود

تحلیل :در بانِ عربی میزان ب معنای ترا و است در تفسیر ،دو مفهو بهرای میهزان در اظهر گرفته

هفهاست ک یکی ،معنای ضمنی آن «دین» و دیگری ،معنای صری آن «تهرا و» اسهت در ترجمهة

ااگلیسیِ میزان ،ا واژه « »balanceب جای واژة « »scaleاسهتفاده ههفهاسهت .ایهن واژه ،ههم معنهای

فیزیکی ترا و را میرسااف ،هم ب معنای توا ن است ب اظر میرسف مترجم ااتخاب مناسبی کهرده-
است اما برای ویژهکردنِ معنا و آوردنِ معنای ضمنیِ واژة «توا ن» در پرااتهز ،ا دو واژه «خهوب» و

«بف» یعنی توا نِ بین خوب و بف ،استفاده کردهاست

( .17وَ الَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرََُّ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَودْ جَعَلْنَوا لِوَلِیِّوهِ
سُلْطَاناً فَالَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً) (سورة االسرا :آیة )33

ترجم خرمشاهی :و هی کس را ک خفاواف کشتنش را ارا داهت  ،جز ب اهق مکشهیف ،و ههر

کس مظلوماا کشت هود ،ب راستی ک برای ولی و وار

او اق و اجتی مقرر داهت ایم ،ولی

او هم ابایف در (قصاص) قتل یادهروی کنف ،چرا ک (مقتوش و کسااش ا سهوی ههرع) یهاری
هفهاست

تفسیر :در این آی ا کشتنِ افسِ محترم اهی میامایف ،مگر اینک اسهتحقاق کشهت ههفن را داههت

باهف و گفت هفه ارمت مؤمن ،بیشتر ا ارمت کعب است آنگاه میفرمایف :هر کس ک بهیگنهاه

کشت هود ،ما برای ولی مقتوش در قصاص ا قاتل سلط و اختیهار قهرار دادهایهم که اگهر خواسهت
قصاص کنف و اگر خواست خونبها بگیرد و اگر هم مایل بود عفو کنف و در هر ااش صااب خون
ابایف در ااتقا و کشتن  ،اسرا

و یادهروی کنف و غیرِ قاتهل را ابایهف بکشهف و بفااهف که مها او را

یاری کردهایم و ابفاً قاتل امیتوااف ا چنگاش عفالت بگریزد

تحلیل :قصاص ،ا مسافل هرعی دین اسال است در االی ک واژة «قتل» مضهمون منفهی در بهان

فارسی دارد و ب هی وج  ،امیتوااف مفهو قصاص را منتقل کنف بنابراین ،مترجم بهرای روههنتهر
هفن مطلب ،با توج ب تفسیر ا واژة تخصصهیِ ههرعیِ «قصهاص» اسهتفاده کهردهاسهت در واقهع،

«قصاص» ا واژههای فرهنگی و یا بهتر است بگوییم فرهنگی-اسالمی است
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( .18أوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یَخْلُوقَ مِوثْلَهُمْ وَ
جَعَلَ لَهُمْ أَجَالً الَ رَیْ َ فِیهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِالَّ کُفُوراً) (سورة االسرا :آیة )99

ترجم مکار هیرا ی :آیا افیفاف خفافی ک آسمانها و مین را آفریف قهادر اسهت مثهل آنهها را
بیافرینف (و ب افگی جفیف با هان گردااف) و برای آنها سرآمفی قطعی قرارداد امها ظالمهان جهز

کفر و ااکار را پذیرا ایستنف

تفسیر :خلقت بفن در اخستین بار دلیل بر این است ک چنین چیزی ممکن است ،و وقتی ممکن

هف دیگر فرقی میان بار اوش و بار دو ایست

تحلیل :این آی در جوابِ ااکارِ کافران در ارتبا با مسأل معاد است همچنین بیانگر آن است که

خفاواف همانطور ک قادر است بار اخست خلق کنف ،برای بار دو هم هما را در رو قیامت افه

میگردااف برای این امر ،خفاواف مثاش مین و آسمان و خلقت دوبارة آنها را مطر کردهاسهت و
مفسر برای رفع ابها مطلب را توضی دادهاست در واقع ،در ایهن آیه توضهی ِ درون پرااتهز بهرای

درک مفهو آی کامالً ضروری ب اظر میرسف
 .2 .3 .4افزوده واژگانی غیرضروری

( .19وَ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَ أَالَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِی وَکِیالً)
(سورة االسرا :آیة )2
ترجم خرمشاهی :و ب موسی کتاب آسماای داده و آن را رهنمود بنیاسرافیل گرداافیم ک جهز

من کسی را کارسا (مفاایف و) مگیریف

تفسیر :ایشان را ا هرک ب خفا اهى مىکنف ،و ا اینک چیزى غیر خفا را وکیل خود بگیراف اهار

مىدهف

تحلیل :لزومی ب افزودنِ فعل «مفاایف» ایست و فعل «مگیریف» معنا را میرسااف

( .20رَبنکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ إِنْ تَکُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُووراً) (سهورة
االسرا :آیة )25

ترجم مکار هیرا ی :پروردگار هما ا درون دشهای هما آگاه است (اگر لغزههی در ایهن مینه

داهتیف و جبران کردیف هما را عفو میکنف چرا ک ) هرگاه صال باهیف او توب کننفگان را میبخشف

تفسیر :اگر هما صال باهیف وخفاواف هم این صال را در افوس و اروا هما ببینف ،او اسبت ب
توب کاران آمر افه است
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تحلیل :افزودة درونِ پرااتز ،غیرضروری است ،یرا بفون آن ایز معنا ب صور کامل منتقل میهف
و ااسا گاری هم با تفسیر افاهت در واقع پرگوییِ متهرجم ،کمکهی به درک و تبیهین بیشهتر آیه
اکردهاست

( .21قُلْ یا أَینهَا الَّذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ (سورة الجمع  :آیة )6

Piktal translation: Say (O Muhammad): O ye who are Jews! If ye claim that ye are
favored of Allah apart from (all) mankind, then long for death if ye are truthful.

تفسیر :ااصل معنای آی این است ک یهودیان را مخاطب قرار بفه ،و ب ایشان بگو ای کساای

ک کیش یهودیگری را ب خود بست ایف ،اگر معتقفیف ک تنها هما اولیای خفاییهف ،و اه ههی
کس دیگر ،و اگر در این اعتقادتان راست میگوییف ،آر وی مهر
برای اینک ولی خفا و دوست او بایف دوستفار لقای او باهف

کنیهف خریهفار آن باههیف،

تحلیل :در بهان عربهی واژة «اهاس» آمهفهاسهت ،در ترجمهة معهادش ااگلیسهی آن واژة «»mankind

ب تنهایی کافی است و افزونِ واژة « »allاوعی یادهگویی ب همار میآیف و آوردن آن درونِ پرااتز
ضرورتی افارد

( .22مَا أَصَابَ مِنْ ْم َِّ َ
نيب ٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ یُمْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْءٍ

عَلِیمٌ) (سورة التغابن :آیة )11

Yusuf Ali translation: No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah.
and if anyone believes in Allah, (Allah) guides his heart (aright): for Allah knows all
things.

تفسیر :پس اعتقاد ب اینک خفای تعالی اللّ یگاا است ،اعتقادا

مهذکور را به دابهاش دارد ،و

ااسان را ب آن اقایق رهنمون هفه ،قلب را آرامش میبخشف ،ب طوریک دیگر دچار اضطراب

امیهود ،چون میدااف اسباب ظاهری مستقل در پفیهف آوردن آن اهواد ایسهتنف ،مها همه
آنها ب دست خفای اکیم است ،ک بفون مصلحت هی اادث ااگواری پفیف امیآورد

تحلیل :در عربی برای هفایت قلب ا معهادش «یَهْودِ قَلْبَوهُ» اسهتفاده ههفهاسهت در اهالی که در

ااگلیسی معادش « (aright) »guides his heartب کار رفت اسهت آوردن واژه ) (arightداخهل پرااتهز
ضرورتی افارد و یادهگویی ب همار میرود اخست ،ب این دلیل ک در عربهی ههم ایامهفهاسهت

دو  ،ب این سبب ک در ااگلیسی هم واژة « »guideب تنهایی معنای هفایت را میرسااف و بهر طبهق

قاعفه ،خفاواف ااسان را ب راه راست هفایت میکنف و بر خال

آن ،امیتوااف باهف
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 .3 .3 .4افزوده نحوی ضروری

 ( .23آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیوهِ فَالَّوذِینَ آمَنُووا مِونْکُمْ وَ
أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ) (سورة الحفیف :آیة )۷

ترجم مکار هیرا ی :ب خفا و رسولش ایمان بیاوریف و ا آنچه ههما را اماینهفه (خهود) در آن
قرار داده اافاق کنیف ( یرا) کساایک ا هما ایمان بیاوراف و اافاق کننف اجر بزرگی داراف

تفسیر :ا آنچ ک خفا هما را در آن جااشین کرده ،اافاق کنیف

تحلیل :مترجم ،برای تطابق سهاختاری ،واژة « یهرا» را درونِ پرااتهز آوردهاسهت تها سهاختار فارسهی

درست هود این در االی است ک این واژه در متن عربی آورده اشفهاسهت ،متهرجم بهرای افهظ
تقفس کال ِ الهی ،آن را درونِ پرااتز آوردهاست

َ
( .24أَُْ أَمِنْتُمْ أَنْ یُعِیدَکُمْ فِیهِ َ َنجر أُخْرَى فَیُرْسِلَ عَلَیْکُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّیحِ فَیُغْرِقَکُمْ بِمَوا
کَفَرْتُمْ ثُمَّ الَ تَجِدُوا لَکُمْ عَلَیْنَا بِهِ تَبِیعاً) (سورة االسرا :آیة )69

ترجم فوالدواف :یا (مگر) ایمان هفیف ا اینک بار دیگر هما را در آن (دریا) با گردااف و تنفبادی
هکننفه بر هما بفرستف و ب سزای آاک کفر ور یفیف غرقتان کنف آنگهاه بهرای خهود در برابهر مها

کسی را ایابیف ک آن را داباش کنف

تفسیر :ایمن ایف ا اینک بار دیگر گذارتان ب دریا ایفتف

تحلیل :بفون واژه مگر ،در فارسی جمل اامفهو و گنگ میهود و برای داهتن ساختاری درست،

آوردنِ آن ضروری است ا آنجاییک در متنِ عربی ،این واژه وجود افاههت اسهت ،درونِ پرااتهز
آورده هفهاست البت  ،واژه «دریا» افزودة واژگاایِ ضروری است ک در تفسیر آورده هفهاست

( .25لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرینَ الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ اللَّهِ وَ
رِضْواناً وَ یَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (سورة الحشر :آیة )8

Piktal translation: And (it is) for the poor fugitives who have been driven out from
their homes and their belonging, who seek bounty from Allah and help Allah and
His messenger. They are the loyal.

( .26کَمَثَلِ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَریباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ) (سهورة الحشهر:
آیة )15

Piktal translation: On the likeness of those (who suffered) a short time before them,
they taste the ill effects of their conduct, and theirs is painful punishment.
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تفسیر :هماانف یهودیان طایفة بنیاضهیر که عههف خهود را هکسهتنف در آن واقعه  ،منهافقین عههفی
دروغین برای پیرو ی بستنف و عاقبت مجبور ب تبعیف هفاف

تحلیل :در دو آیة باال ،مترجم سعی کذده تا آنجاییک ممکن است ب ساختار دستوری بان عربی

و ب ویژه قرآن ،وفادار باهف ا با توج ب اینک  ،سهاختارِ دسهتوریِ بهان ااگلیسهی و عربهی بها ههم

تفاو داراف ،برای تطابق ساختاری ،واژههای ضروری ،درونِ پرااتز آورده هفهااف تا تقفس کهال
الهی و ترتیب واژههای عربی افظ هود

( .27وَ یَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوالً) (سورة االسرا :آیة )11

Yusuf Ali translation: The prayer that man should make for good, he maketh for
evil; for man is given to hasty (deeds).

تحلیل :در عربی ا پارهگفتار «الْإِنْسَانُ عَجُوالً» استفاده هفهاست مترجم ،به دلیهل وفهاداری به

متن قرآن ،سعی کرده در ااگلیسی دقیقاً همان اقش دستوری را برای صفت «عجهوش» به کهار بهرد

اکت اینجا است ک در بان ااگلیسی بعف ا صفت بایف اسم بیایهف و آوردن آن به تنههایی ا جنبهة

دسههتوری درسههت ایسههت بنههابراین ،متههرجم اسههم « »deedsرا بعههف ا صههفت « »hastyدرونِ پرااتههز
آوردهاست

 .4 .3 .4افزوده نحوی غیرضروری
ْ َ
( .28بَلْ تُمْثِرُونَ دل َح َيج الدننْیَا) (سورة االعلی :آیة )16
ترجم فوالدواف :لیکن (هما) افگی دایا را بر میگزینیف

تحلیل :ضرورتی ب اوهتنِ ضمیر «هما» درونِ پرااتز وجود افارد ،چهرا که در بهان فارسهی ضهمیرِ

ااپیوست ماای ک ب کار رود ب ضمیر پیوست ایا ی ایست

( .29مَا أَصَابَ مِنْ ْم َِّ َ
نيب ٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ یُمْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْءٍ
عَلِیمٌ) (سورة التغابن :آیة )11

ترجم فوالدواف :هی مصیبتى جز ب اذن خفا ارسف ،و کسىک ب خفا بگهرود ،دلهش را به راه

آورد ،و خفا (ست ک ) ب هر چیزى داااست.

تحلیل :در متن عربی ،ا تأکیف برای واژة «خفا» در این آی استفاده اشفهاسهت و لزومهی به آوردنِ

تأکیف ب این صور و درونُ پرااتز در بان فارسی ،ابودهاست
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( .30وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِوی إِسْورَائِیلَ إِذْ جَواءَهُمْ فَقَوالَ لَوهُ
فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَى مَسْحُوراً) (سورة االسرا :آیة )101
ترجم خرمشاهی :و ب راستی ک ب موسی معجزا

ا گاا روهنگری بخشیفیم ،ا بنهیاسهرافیل

بپرس آنگاه ک (موسی) ب ازدهان آمف و فرعون ب او گفت ای موسی تو را جادو ده میداام

تحلیل :ضرورتی ب اوهتنِ اسم موسی ،درونِ پرااتز ایست دلیل این امر آن است در بهان فارسهی،

ضمیر در درونِ فعل و فاعل پنهان است و اسم موسی پیش ا آن ،هم در آی آمفهاسهت ،بنهابراین،
تکرار آن ضرورتی افارد

( .31وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقا) (سورة االسرا :آیة )81

Yusuf Ali translation: And say: "Truth has (now) arrived, and Falsehood perished:
"for Falsehood is (by its nature) bound to perish.
تحلیل :فعل « »has arrivedا جنبة دستوری ،امایااگر صور ااش کامل است این صور فعهل،

ماای ب کار میرود ک کاری در گذهت هروع هود و تا مان ااش ادام یابف در واقع ،مان ااش

در خود این اوع فعل اهفت اسهت و آوردن قیهف « »nowا جنبهة دسهتوری ،کمکهی به درک فعهل

امیکنف و یادهگویی ب همار میآیف
 .5یافتههای پژوهش

اا سوره
اا مترجم
خرمشاهی
یوسف علی
مکار
پیکتاش

جدول  :1تعداد افزودههای موجود در هر ترجمه

االعلی
5
10
1
2
6

جمع

افیف

اشر

االسراء

صف

تغابن

مجموع

10
13
۷
3
9

16
43
2۷
8
44

15
29
1۷
11
44

66
103
102
56
128

۷
9
8
4
8

11
16
12
6
1۷

130
223
1۷4
90
256

همانطور ک در جفوش ( )1مشاهفه میهود ،مابینِ مترجمهای فارسی بان ،ترجمة فوالدواف و

در بین ااگلیسی بانها ،ترجمة یوسفعلی بیشترین تعفاد افزوده را ب کار گرفت ااف ب طور کلی ،ا
میان این پنج مترجم ،بیشترین تعفاد افزوده را فوالدواف با تعفاد  256افزوده در سورههای مسبحا

ب کار بردهاست در میان این مترجمها ،یوسفعلی ،عالوه بر ترجم  ،تفسیر قرآن ههم ارافه کهرده
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است ک هایف همین امر ،دلیلی بر داهتن تعفاد افزودههای بیشتر ب اسهبت دیگهر متهرجمهها باههف

مترجم ااگلیسی بان ،پیکتاش ،کمتهرین تعهفاد افهزوده را آوردهاسهت پیکتهاش ،مترجمهی اسهت که

والفینش مسیحی بوده و پفر و پفربزرگش هم کشیش بوداف هر چنف وی ب دلیل عالق ب اسال ،

ب این دین روی آورد ،اما ب اسبت بقیة مترجمان ،ا دااش قرآای کمتری بهرهمنف بودهاست ب اظر

میرسف ،اوکیش بودن وی ،دلیلی بر استفاده اافک وی ا افزوده بودهاست

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

واژگاای

احوی

اا مترجم

جدول :2تعداد و نوع افزودههای واژگانی و نحوی موجود در هر ترجمه
االسراء
االسراء
اشر
افیف
جمع
االعلی
اا سوره
(افزوده)

تغابن

3
3
1
2
4

1
-

4
4
4
3
4

1
1
1

12
5
5
5
18

1
1

18
6
9
3
18

2
1
4

62
32
52
18
49

4
8
1
1
5

2
1
2
1
1

-

5
6
5
2
8

1
1
3

خرمشاهی
یوسفعلی
مکار
پیکتاش
فوالدواف

بر پایة گفت اایفا و تیبر ( ،)Nida & Taber, 2003افزودهها میتواانف دسهتوری و یها واژگهاای

باهنف افزودههای احوی ،برای تطابق ساختار بان مبفأ با مقصهف صهور ارافه مهیههواف افهزودة

واژگاای ،در صورتی آورده میهود ک ابود آن در ترجمة ب بانِ مقصهف ،ایجهاد ابهها کنهف و یها

ترجم اامفهو هود همانطور ک در جفوش ( )2مشاهفه میهود ،همگی مترجمها ا افزودة واژگاای،
بیشتر ا افزوده دستوری استفاده کردهااف فوالدواف بیشترین همارِ افزودههای واژگاای را در مقایس

با بقیة مترجمها را ب کار بردهاست و کمترین تعفاد افزودهها ب ترجمة پیکتاش اختصاص دارد
جدول  :3ضرورت افزودههای واژگانی و نحوی در ترجمه یوسف علی
یوسف علی
اعلی
جمع
افیف
اشر
االسراء
صف
تغابن

واژگاای
غیرضروری
ضروری
3
4
5
6
32
1
1
5

ضروری
1
1
5
1

احوی

غیرضروری
3
-
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جدول  :4ضرورت افزودههای واژگانی و نحوی در ترجمه فوالدوند
فوالدواف

احوی

واژگاای
ضروری

غیرضروری

ضروری

غیرضروری

اعلی

3

1

-

-

جمع

3

1

1

-

افیف

16

2

-

1

اشر

15

3

4

-

االسراء

43

6

4

1

صف

1

-

-

-

تغابن

6

2

-

3

جدول  :5ضرورت افزودههای واژگانی و نحوی در ترجمه مکارُ
مکار

احوی

واژگاای
ضروری

غیرضروری

ضروری

غیرضروری

اعلی

1

-

-

-

جمع

4

-

-

-

افیف

5

-

-

-

اشر

9

-

-

-

االسراء

52

-

1

-

صف

2

-

-

-

تغابن

5

-

-

-

جدول  :6ضرورت افزودههای واژگانی و نحوی در ترجمه پیکتال
پیکتاش

احوی

واژگاای
ضروری

غیرضروری

ضروری

غیرضروری

اعلی

2

-

-

-

جمع

2

1

-

-

افیف

5

-

1

-

اشر

3

-

-

-

االسراء

18

-

1

-

صف

1

-

-

-

تغابن

2

-

-

-
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جدول  :7ضرورت افزودههای واژگانی و نحوی در ترجمه خرمشاهی
خرمشاهی

ضروری

االعلی

3

جمع

3

واژگاای

غیرضروری
-

1

ضروری
-

1

احوی

غیرضروری
1

-

افیف

12

-

-

-

االسراء

61

1

3

1

تغابن

5

اشر

صف

15
1

3
1

-

2

-

1

-

منظور ا ضرور در اینجا ،و در جفوشهای ( )3تا ( ،)۷ضرور افهزودهههای واژگهاای ،بهر

اساسِ تفسیر و تبیینِ معنا و ضرور افزودههای احوی براساس ساختارِ بان مقصهف اسهت اایهفا و
تیبر ( ،)Nida & Taber, 2003افزودهها را در صورتی قابلِ قبوش میداانف ک برای تطابق ساختار و

یا تبیین معنا ب کار رفت ااف و در غیر اینصور آنها را اامشروع و غیرضهروری مهیدااهف به اظهر

میرسف ،گاهی مترجمها افزودهههایی به کهار مهیبراهف که ا جنبهة واژگهاای و معنهایی بها تفسهیر

سا گاری افاهت ااف اتی اگر این افزودهها یا با تفسیر قرآن ،سا گاری دارد ،یادهگویی ب ههمار

آمفه و غیرِ ضروری بوده ،یرا خود آی معنای روههنی دارد و ایهن افهزوده کمکهی به تبیهین معنها
اکردهاست منظور ا افزودههای غیرضروری واژگاای ،همان اضاف هایی ا گواة یادهگویی است

گاهی هم مترجمی ،واژهای را برای تطابق ساختاری میافزایهف که لزومهی به آوردن آن ایسهت و
ساختار متن مقصف ب خودیِ خود ،درست و قابهل فههم اسهت؛ به چنهین افهزودهای افهزوده احهوی

غیرضروری میگوینف در جفوشهای ( )3تها ( )۷تهالش ههفه تها تعهفاد افهزودهههایی که ا جنبهة
دستوری و واژگاای ضروری و غیرضروری بودهااف ،برای هر یک ا مترجمها مشخص هواف

 .1 .5ترجمههای فارسی قرآن
در تمامی ترجم ها ،بیشترین تعفاد افهزوده ،مشهتمل بهر افهزودهههای واژگهاایِ ضهروری بوداهف در
ترجم های فارسی قرآن ،ترجمة فوالدواف بیشترین تعفاد افزودههای غیرضروری ،چ احوی و چه

واژگاای را در بر داهت است همانطور ک در باال هم اهاره هف ،وی بیشتر ا افزوده ،در مقایس بها

بقیة مترجمها استفاده کردهاست ک گاهی ایا ی ب آوردنِ این موارد ابوده و یادهگویی به ههمار

میآینف ترجمة مکار هم کمترین تعفاد افزودههای غیرضروری در بین متهرجمههای فارسهی بهان
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قرآن را در بر داهت است و اگر هم افزودهای داهت  ،برای تطابق سهاختاری یها معنهایی مهتن مقصهف

بودهاست در ترجمة خرمشاهی ،هم تعفاد واژههای ضروری ا غیرضروری بسیار بیشتر بود و فقط

چنف مورد ب اظر غیرضروری میرسیفاف ا آنجاییک تعفاد افزودههای واژگاای و کاربرد آنهها

متنوعتر بودهاست ،اموا های بیشهتری در ایهن بخهش آورده ههفهاسهت ایهن در اهالی اسهت که

افزودههای دستوری چ ضروری و چ غیرضروری ب ویژه در بین متهرجمههای فارسهی بهان بسهیار

کمتر آورده هفه و اسبتاً در موارد مشاب ب کار رفت ااهف ،بنهابراین پژوهشهگر ا آوردن امواه ههای
بیشتر پرهیز کردهاست

 .2 .5ترجمههای انگلیسی قرآن
در ترجم یوسفعلی ،واژههای ضروری معنایی و دستوری بسیار بیشتر ا غیرضروری بود و فقهط
در چنف مورد ب اظر غیرضروری میرسیفاف دلیل این امر ،همانطور ک پیشتر اهاره هف عالم به

علم تفسیر بودنِ یوسفعلی است در واقع ،ترجمة یوسفعلی همراه با تفسیر وی است ک ب تبعیهت

ا سنت قرآای فرق اامفی و ب ترتیب در سراسر متن قرآن و با هماره آمفهاست وی ،هر جا که

ضرورتی یافت  ،افزوده آورده است و ا پرگویی و یادهگویی پرهیز کرده و وفاداری ب متن قهرآن

را افظ کردهاست در مقابل ،پیکتاش مترجمِ بریتاایایی مسلمان با والفینی مسیحی است ترجمه او
با اا «مفهو قرآن کریم » ب ساش  1930در لنفن ب چاپ رسیف و بارها ب وسیلة ااهرهای مسلمان و

غیرمسلمان چاپ هفهاست ا جنبة سبک ،ترجم پیکتاش ،ادبهی ،و یهن ،روان ،مختصهر و تها اهف

یادی دقیق است و ب سبب همین اختصار ،وی ا افزوده بسیار کم اسهتفاده کهردهاسهت و افهزوده

غیرضروری ،هم جز در یک مورد در کار وی مشاهف هف اوکیشِ بودن پیکتاش و سهابق مسهیحی-
بودن وی و اینک ب اسبت بقی مترجمها ا پیشین فرهنگی اسالمی کمتری برخوردار است ،ب اظر
دلیلی بر کاربرد کم افزوده در ترجم وی بودهاست یکی دیگر ا علتهای کاربرد کمِ افزوده به

وسیلة وی ،هایف این باهف ک مخاطبهای وی ااگلیسی بان و ااتماالً مسیحی هستنف بهرای ایهن-
گوا مخاطبها ،هایف درک کلی قرآن کافی بوده و ایا ی ب دااستن جزفیا آیا اباهف

 .6نتیجهگیری
قرآن ،کال ِ خفاواف و وای الهی است و بنابراین ا تقفس بسیار باالیی در بهین مهتنههای مهذهبی
برخوردار است در قرآن ،هم ساختار و هم معنا ا اهمیت واالیی برخورداراف و اتی ترتیهب قهرار

گرفتن واژهها هم مفهو دارد در ترجم این اثر الهی ،مترجمهایی ک وفهادار به قهرآن و مهؤمن و
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مقیف باهنف ،سعی میکننف کمترین دخل و تصر

را در قرآن داهت باهنف و هر آاچ ک میافزاینف

با توج ب تفسیر معتبر و تا اف امکان ب گوا ای خارج ا متن اصلی قرآن باهف برای اموا  ،گهاهی
تفسیر را در ااهی و گاهی در متن قرآن اما درونِ پرااتز قرار میدهنف تا با کال الهی تلفیق اشود و

اوعی تحریف ب همار ایایف در این پژوهش ،سعی بر آن بود تا ترجم مترجمهای متعهف ب قهرآن،

چ ب بان ااگلیسی و چ ب فارسی واکاوی هود تا این مورد بررسهی ههود پهس ا بررسهی دقیهق

افزودهها ،مشخص هف ک تمامی این مترجمها ،واژههایی ب متن افزودهااف ک بهرای ههفا سها ی

معنا و تطابق ساختاری بودهاست و اهایت سعیهان را کردهااف تا افاقلِ افزودههای غیرضروری را

داهت باهنف البت در میان آنها ،ترجمة فوالدواف ،بیشترین تعفاد افزوده و همچنین بیشهترین تعهفاد

افزوده غیرضروری را داهت است عالوه بر این ،ب طور کلی ترجمة پیکتاش کمترین تعفاد افزوده و

ترجم مکار کمترین تعفاد افزوده غیرضروری را دارد به طهور کلهی ،ههی یهک ا متهرجمهها،

افزودهای با توج ب برداهت هخصی و بفون توج ب تفسیر افاهت ااف و هر آنچ ک اضاف هفه،

مطابق با تفسیر و برای تبیین معنا یا ساختار بودهاست همچنین ،با توج ب تحلیهل و بررسهی تمهامی

آی ها ،پژوهشگر ب این اتیج رسیف ک ا آنجایی ک تمامی این مترجمها مسلمان و عالم به علهم

تفسیر بودهااف ،سعی کردها اف برداهت هخصی یا دخل و تصهرفی در مهتن افاههت باههنف در واقهع

مترجمها ،هر آنچ اضاف کرداف مطابق با تفسیر بوده است و این امر خود تأییفی بر وفهادار بهودن

آنها ب کال الهی و مهار آنهها در ترجمهة چنهین کتهاب واالیهی بهودهاسهت همچنهین ،ا بهین
اموا های مختلف افزوده ک عبفالرفو

ب آن اهاره کردهاست تقریباً بیشتر آنها در این ترجم ها

ب کاربرده هفه بود ک ا بین آنها افزودههایی ک برای رفع ابها و ب منظور تبیین اصهطال ههای

فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیایی ،بینامتینهت ،مفهاهیم مهذهبی ،و معهاای سهطحی بهود ،در افهزودهههای
واژگاای بیشتر ب کار گرفت هفه بود
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1- Introduction
Quran is the most significant Islamic text and the Word of Allah which
was revealed to Prophet Muhammad in Arabic language and has been
preserved till now by his followers. The Arabic language of Quran is
very impressive, eloquent and inimitable; which according to many
Islamic scholars could not be totally translated. Therefore, translating
the form as well as internal meaning of Quran is an extremely
challenging task. There are different translations of Quran, among
which some are faithful to the original words of Allah while some are
somehow manipulative. It appears that presenting the deep meaning of
the Quran without adding some exegetical expressions is not feasible.
It is worth mentioning that proper use of exegesis in translation help
the fluency and clarity of the text. However, the devoted translators try
to keep the holy structure of Quran and in case they have to add extra
information to make some implicit information explicit, they add it
separate from the words of Allah. Therefore, the need to compare and
analyze the exegetical expansions as well as their adjustment to the
valid exegesis can be felt. Consequently, analyzing the exegetical
expansion the translators have applied, and finding its weak and strong
points can pave the way for other translators of Quran.
The aim of this paper is to analyze and compare different English
and Persian translation of Quran to see if the structural or lexical
1
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expansions were according to the exegesis or they were just translators’
personal interpretation.

1-1- Translation of Quran
As Mo’tamedi (1993) mentioned, translation of Quran has had some
opponents who believed that translation of Quran was illegitimate.
Among them, as Mo’tamedi pointed out, was Sheikh Ahmad Fahmi
Mohammad. Some also believed that Quran should be interpreted, not
translated, among whom he referred to Shafe’i. Abdul Raof (2001) also
referred to untranslatability of Quran and suggested that its translation
without interpretation is impossible.
1-2- Different translations of Quran
Jawaheri (2005) divided different translations of Quran into 7
categories which were word for word, literal, faithful, semantic, free,
poetic, and exegetical. He also defined 3 kinds of exegetical translation.
The first definition related to those exegesis in which translator has
tried to clarify and interpret some points in a language other than
Arabic. In the second definition, translator tried to add some
information in parenthesis to the translated text of Quran according to
the known exegesis. In this research, such translations have been
analyzed. The last definition was associated to those translations in
which the translators add extra information to the translated text of
Quran without separating it from the words of Allah.
1-3- Use of Interpretation in Quran translation
Different interpretations of Quran revealed that even Arab Muslims did
not arrive at a consensus about the meaning of Quran. Considering the
relation between translation and interpretation (exegesis), Jawaheri
(2012) mentioned that some scholars made a difference between
interpretation and translation of Quran while some others believed that
translation of Quran was a kind of interpretation and some supposed
that its translation without interpretation was impossible.
Accordingly, one of the best strategies of translating Quran has been
the use of interpretation in translation. Khoramshahi (2001) divided
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exegetical translation of Quran into additions, deletions, and
manipulations. He believed that exegetical translation was necessary
and unavoidable since languages differ from each other in various
respects, including sentence structure, vocabularies, idioms and
collocations, cultural aspect reflected in the languge, and rhetoric.
Abdul-raof (2001) referred to 17 cases, which proved that the use of
exegesis and footnote was vital in translation of Quran. These cases
were historical fact, geographical fact, ecological issue, metaphor,
cultural expressions, legal discourse, abrogating structure,
intertextuality, religious concepts, scientific facts, cryptic letters,
ambiguity, euphemism, parables, lexical meaning, elliptical structure
meaning, and evocative names.
1-4- Explicitation and addition in translation
The concept of explicitation was first introduced by Vinay and
Darbelnet (1995) who defined it as a technique in translation to make
the implicit information explicit. Klaudy (2004) divided explicitation
into four categories of obligatory, optional, pragmatic, and translationinherent. Obligatory explicitation was associated with differences in
the syntactic and semantic structure of languages. Optional
explicitation related to the differences in text building strategies.
Pragmatic explicitation was associated with the differences between
cultures and Translation-inherent explicitation could be attributed to
the nature of the translation process itself.
Nida and Taber (2003) also classified expansion into two categories
of syntactic (grammatical or formal) and semantic (lexical).
According to Jawaheri (2012) the expansion which cannot be
separated from the text is a kind of free or communicative translation
but if it can be separated, it is more faithful to the original version. He
suggested that sometimes the meaning of text could not be understood
without realizing its tone, style and register, culture, and time. He
believed that since readers of Quran translation were mostly nonspecialists, the translation should be according to the idea and
interpretation of the scholars and this interpretations should be separate
from the original text of Quran, whether in the parenthesis or in the
footnotes.
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2- Methodology
This descriptive-qualitative research was aimed at analyzing and
comparing the source and target text of Quran in Arabic as well as
English and Persian. The framework of the study was based on the
definition of expansions proposed by Jawaheri (2012) as well as Nida
and Taber (2003)’s definition of lexical and structural expansion.
Moreover, the data were divided into obligatory and optional as
suggested by Klaudy (2004). In addition, Abdul-Raof classifications of
expansion were also applied in the analysis.

2-1- Data collection
To analyze the data, Mosabbahat Suras in 5 contemporary translations
(Makarem Shirazi, Fooladvand, Khoramshahi in Persian and Yusuf Ali
and Piktal in English) were selected. Then the expansions in
parenthesis were extracted. Afterwards, they were compared with AlMizan, the exegesis of the Quran, by Tabataba’i to see if these
structural or lexical expansions were according to the exegesis and their
aim was to make explicit the inner layer of the Quran and adjust the
target text structure to the source text or they were just translators’
personal interpretation. To this aim, at first a number of expansions
each translator applied were specified. Afterwards, the structural and
lexical expansions, whether optional or obligatory, were inserted in
separate tables to see which translator applied the most and the least
structural and lexical as well as optional and obligatory expansions.
3- Results and Discussion
The result revealed that in all translations, most applied expansions
were obligatory. In Persian translations, Fooladvand applied optional
expansions more than others. Makrem Shirazy applied the least number
of expansions and whenever he added something, it was necessary for
the clarification of the text. Moreover, Khoramshahi applied obligatory
expansions more than optional ones.
In English translations of Quran, Yusuf Ali applied obligatory
expansions more than optional ones and only few examples of
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unnecessary expansion were seen in his translation. It seemed that his
knowledge of interpretation helped him add the least number of
optional expansion in his translation. He was faithful to the original text
of Quran and did not have any redundancy. Picktal was a Western
Islamic scholar who applied expansion in his translation less than
others, since he was a convert from Christianity and his Islamic
background was weaker than others. Another point to be considered is
that his audiences were English and (maybe) Christian, so they did not
need to know Quran in details.

4- Conclusion
After analyzing the data, it was revealed that all the translators added
some words to the original words of Quran which were just for
clarifying the meaning and adjusting the structure. They tried their best
to reduce a number of unnecessary words. It appeared that Fooladvand
applied expansion strategy more than others did, while Picktal
attempted to reduce a number of expansions in his translation. All
translators refused to add any redundancy or manipulation, so the
expansions were mostly for clarifying the cultural, historical,
geographical, religious and ambiguous expressions.
Keywords: Mosabbahat suras, personal interpretation, Al-mizan
exegesis, structural and lexical expansions, optional and obligatory
expansions

