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چکیده
برگردانهای کهن فارسی از آرات شررف قرآن کررم در زمره ذخائر ارزشمنی ادب فارسی است .کشف االسدرار میبدیی و
روض الجنان ابوالفتوح رازی از جمله ارن آثار است که تاررخ تألیف هر دو ،به فاصلهی ردک دهده از ردکدرگدر ،بده سدیه
ششم هجری برمیگردد .میبیی در سال  520هجری ،و ابوالفتوح نیز در اواسط ارن سیه ،رعنی در میان سالهدای 510
ق و  556ق ،به تألیف ارن دو اثر پرداختهانی .ترجمه و دقنت ادبی اردن دو اثدر ارزشدمنی ،آنهدا را از آثدار پیشدین خدود
متمارز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسائل فقهی ،عرفانی و حیرثی ،به رادگار گذاشتهانی .در اردن مقالده
با تمرکز بر برگردان واژگان شماری از آرات قرآن کررم در ارن دو اثر ،به مسأله واژهگزرنی و گرتهبرداریهدای نحدوی در
ارن دو ترجمه میپردازرم .پیریهای که در میان ترجمههای کهن ،به دلیل التزام قابل توجه مترجمان به مدتن مبدیأ ،تدا
حیودی مرسوم و متیاول بوده است و از امانتداری آنها پرده بر میدارد .نتیجه ارن بررسی بیانگر ارن است که تبعیدت
از اسلوب آرات قرآنی و توجه به ساختار عربی آرات در نزد هر دو مترجم به روشنی قابل مالحظه است؛ ولی اردن مسدأله
در نزد میبیی بسیار کمرنگتر از صاحب روض الجنان است؛ از همین روست که ترجمه آرات در بخدش نخسدت (النوبدة
األولی) کشف االسرار بسیار روانتر از روض الجنان جلوه میکنی .در واژهگزرنی نیز ترجیح میبیی بدر کداربرد واژههدای
فارسیتبار و بومی است ،چنانکه افزودههای تفسیری و ذکر مرادفها ،در رواندی نثدر ترجمده وی نقشدی برجسدته ارفدا
نموده و جملهبنیی و خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزدرکتر ساخته است.
کلیدواژهها :ترجمه آرات ،ابیاع واژگانی ،گرتهبرداری ،کشف االسرار ،روض الجنان.

 1پست الکترونیکshahbazi@hum.ikiu.ac.ir :
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اختيار املعادل واالقرتاض اللغوی فی الرتمجات القدمیة للقرآن الکرمی (مقارنة کشف
2

امللخص

األسرار وروض اجلنان منوذجا)

ّ ي لرتمجريريجبتي لقرآنعريريني لق ضريريني ضريريجب ني لريريحمي عي هريريجبي ل جبق عريرين يهلريريجبيأةعريريني جبئقريرينيمري ي جلهريريني أل بعريرينيو ل غمل ريرين يولسّهريريجبيهريريحميأولريريحمي

لرتمججبتي ل ريحميههريرتي ريحمياتق ريرتي لرتمجريني ل جبقسريعن يويري ي لعنريجبياخريجبئريملعنرينيمري ي يرير تيو ريی جبتي ل جبقسريعنيوربهريجبي
ويريريجبن ين سريريهجبيم ري ي ري ي ل نريريجب يو لريريزو ل يکجبن ري يمسظ ري ي لرتمجريريجبتي لق ضريرينيتسري ّريملليو ريريحمي لريرينصي لقرآنريريحميوتر وريريحمينظ ري ي أليريريلي
يمملجهني ريحمي ألسريجبسي ريملي ل غريني ري قي يوضريسمل يمسريجب صتي
وترتعبهيوتنقلي سنحمي ل غملیيل ي ر ت ي رتمجني لق مجب يکجبن
ّ
جبقسريريعني ري ي لسبري يريجبق تي لقرآنعريرينيو ري و يب ريريعجبر هجبيو ريريمل ي ملهريريجب يومري يبري يهريريکهي لرتمجريريجبتي هلجبمريرينيکشريريفي ألسريريرقيل يعبري یي
وقوضي جلنجب يألبحمي ل ملقي لرزی ي سمل ياتق هيجبي ىلي لقر ي لسجب سي هلجری ي ليبعنهيجبيوقري يمري ي لزمريجب ي ريحمي قريجبلي
هک ي جبوليأ ينرکزيو حميو يم يآايتي لقرآ ي لکرمیيل کشريفيوري ييکع عريني خ عريجبقي لک يريجبتيوهريجبهرةي ص ريرت ضي ل غريملی ي
تش ريريفين ريريجبئجيه ريريکهي ل ق س ريريني ىليأ ي تب ريريجبعيأسري ري ملبي آلايتي لقرآنع ريرينيو صه ي ريريجبميالبنع ريريني لسربع ريرينيل ري ايتيأم ريريريم ريريمل يلري ري یي
رتمج يلک يهکهي سألنيأ ليأةعنيونري ي عبري ی ي رتمج ريهيتسري ّ ي عقرينيلغريملاييوا تي سريجب صتي ل جبقسريعني لمل ضري ني ضريجب ني
لريريحميکمل ريريجبيم سيريرينيعيريريجبلي ألل ريريجب يو لسبريريجبقت ي جبلنريريجبهري ريريحمي لنملبريريني ألولريريحمي ل ريريحمي خ ري يبرتمجريريني آلیي لقرآنعريريني ري ق يأ ي
صيجري ّريلي ه يجبمريريهيبريريککري سنريريحمي ل غريريملیيل ي ريرير تي
عب ري یييريريک ييريريکوينق ريريني لرتمجريريني لرطعريريني أیيترمجريريني لیريريربی)ي اي خ ري ّ
و ماتعجب يبنظف هتجبي ل جبقسعن

الکلمات املتفتايية:يترمجني آلیي لقرآنعن ي ماب عي ل غملی ي ص رت ض يکشفي ألسر ق يقوضي جلنجب ي

ي
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بیگمان رکی از جلوههای آرات آسمانی که رائحهای دلانگیز به ادب فارسی بخشییه ،برگردانهدای
کهن ارن کتاب جاوریان به زبان فارسی است؛ چه آنکه ،افزون بر انتقال میراثی گرانبها از واژگدان،
ادبی سترگ به ارمغان نهاده و ورژگیهای نثر فارسی آن روزگاران را به نیکی ترسدیم مدیکندی ،بده
گونهای که امروز هیچ زباندان و مترجم زبردستی خود را بینیاز از ارن گنجینهی پُربها نمدیداندی و
در واقع ،تک تک واژهها و تعابیر ارن آثار ،ارزش زبانی و تاررخی عظیمدی دارد کده ارندک راهگشدای
محققان در زمینههای ترجمه و زبانشناسی است .تاررخ دقیدق نخسدتین برگدردانهدای قدرآن بده
درستی مشخص نیست ،چرا که پاره ای از ارن آثار در طول روزگاران از میان رفته و ردا تنهدا بخدش
ناچیزی از آنها باقی مانیه است که در تعیین دوره تاررخی آن اختالف وجود دارد .اما آنچده مسدلم
است آغاز ترجمه قرآن به شکل رسمی ،به فتوای علمدا و شدیوخ مداورانالنهر و بده درخواسدت امیدر
سامانی (350د  365ق) بوده است که زمان آن به سیه چهارم هجری برمیگردد ،هدر چندی کده بده
باور برخی از صاحبنظران ،در فاصله سیه نخست تا چهارم هجری هم نشانههاری از ردپای ترجمده-
های متعید وجود دارد (رواقی47 :1386 ،؛ آذرنوش و درگران .)16 :1389 ،پ از اردن امدر شدکوهمندی بده
صورت رسمی در قرن چهارم ،برگردانهای قرآن سیری صعودی به خود میرابندی ،بده گوندهای کده
ترجمههای متعیدی چون :ترجمه آهنگین ،ترجمه و تفسیر قرآن پاا ،ترجمه و تفسیر سدورآبادی،
تاج التراجم اسفرارنی ،در سیههای پنجم و ششم پیریار میگردنی ،امّا با آغداز قدرن هفدتم هجدری،
گوری تا حیودی از شتاب ارن رونی کاسته شیه و رو به افول میگذارد که به اعتقداد اهدل تحقیدق و
نظر ،عالوه بر هجوم مغول ،رشی تصوّف و سلفیگری ،در ارن امر تأثیری مستقیم داشته اسدت (ر.ا:
رضاری اصفهانی.)55 :1386 ،
از میان تفسیرها و برگردانهای مهم قدیرمی کده در ادب فارسدی از اهمیدت و جارگداهی وردژه
برخوردار بوده ،و در حفظ واژگان و بالنیگی نثر فارسی نقشی مهم ارفا نموده اسدت ،تفسدیر کشدف
األسرار میبیی و روض الجنان ابوالفتوح رازی است که تاررخ تألیف هر دو ،به فاصلهی ردک دهده از
رکدرگر ،به سیه ششم هجری برمیگردد .میبیی در سال  520هجری ،و ابوالفتوح نیدز بده گمدان
غالب در اواسط ارن سیه؛ رعنی در میان سالهای  510ق و  556ق ،به تألیف ارن اثر پرداخته است
(بهار .)392/2 :1349 ،نثر نسبتار روان و دقنت ادبی ارن دو اثر ارزشدمنی ،آنهدا را از آثدار پیشدین خدود
متمارز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسدائل فقهدی ،عرفدانی و حدیرثی ،بده رادگدار
گذاشته انی .افزون بر آن ،آثاری از ارن دست ،در تحوّل جرران نثر فارسی نقشی مهم ارفا نمدودهاندی،
دکتر ذبیح اله صفا در ارن زمینه مینورسی« :نثر پارسی در ارن عهی تدیررجار از حالدت سداده قدیرم
بیرون میرفت ،و پارسی روان و دلانگیزی که در آثار دوره سامانی میبیندیم اندیا اندیا بده نثدر
متکلنف مصنوع که آمیزش بسیار با تازی رافته باشی ،بیل میگردری .مبیأ و منشأ اصلی تغییر سدبک
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پارسی را در ارن عهی باری رواج ادبیات عربی در میان طبقه درس خوانیه دانست ،و ارن امر عالوه بر
آنکه نتیجه نفوذ روزافزون درن اسالم و متعلقات آن بود ،از توسعه مدیارس درندی و تعدیّد آنهدا در
سراسر کشور نیز حاصل شیه بود؛ زررا ارن میارس که رائجتررن مراکز تیرر و تحصیل بود ،وسیله
قاطعی برای آشناری و اعتیاد طالبان علم با زبان و ادب عربی شی و آن زبان را در ارن نفدوذ معندوی
بخشیی» (صفا.)332 :1392 ،
 -2پیشینه پژوهش
به دلیل اهمیت ارن دو تفسیر ،پژوهشگران بسدیاری بده بررسدی آن دو همدت گماشدته و پدرده از
جنبههای ادبی و زبانی آن گشودهانی ،از جمله ارن تحقیقهای ارزشمنی ،میتوان به مدواردی چدون:
تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی تألیف عسکر حقوقی ،و لطارفی از قرآن کدررم (برگزردیه از کشدف
األسرار و عیة األبرار) از محمیمهیی رکنی ،اشاره کرد کده هدر ردک تألیفداتی مسدتقل در راسدتای
ورژگیهای ادبی و زبانی ارن دو اثرنی .درباره بررسی چگونگی ترجمه آرات در ارن دو تفسیر و درگدر
ترجمههای کهن نیز ،کتاب تاررخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صدفوی) ،اثدر آذرندوش،
تحقی قی عالمانه و روشمنی در ارن زمینه است .آثار درگری نیز در قالدب مقداالت بده انجدام رسدییه
است که میتوان از نمونههاری چون« :سبک معیار در ترجمده آردات قرآندی کشدف االسدرار و روض
الجنان» (ناصدح1379 ،ش)« ،تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بدر اسداس روض الجندان و کشدف االسدرار»
(باباساالر1387 ،ش)« ،چنی ورژگی زبانی در ترجمه آرات تفسیر کشف االسرار» (طاهری و درگدران1391 ،
ش) ،و غیره ،راد کرد .در ارن آثار و نمونههای مشابه که مورد بررسی قرار گرفدت مقارسده و تطبیدق
چگونگی ترجمه ارن دو تفسیر همدوره ،چنیان مورد اهتمام نبوده و تشابه و اختالف آنها به نیکدی
تبیین نگشته است .با توجه به ارن مسأله در ارن نوشتار مختصر ،تالش گردردی بدا نگداهی دوبداره و
خوانشی نو به ارن دو اثر گرانقیر ،ورژگیهای زبانی موجود در انتخاب واژهها بررسی و ارائه گردد تدا
از رهگذر آن به پرسشهای زرر ،پاسخی مناسب ارائه گردد:
الف) ارن دو ترجمه در مسأله ابیاع واژگان و گرتهبرداری دستوری چه ورژگیهاری دارنی؟
ب) تفاوتها و شباهت های مختصدات زبدانی اردن دو تفسدیر در برگدردان آردات قدرآن ،در چده
مواردی است؟
از آنجا که بیان تمامی ورژگیها و بررسی کامل آرات در نوشتاری چنین ،امکان پذرر نیست ،به
مطالعه و بررسی ترجمه گزریههاری از آرات ،اکتفا گردری تا به پدارهای از اصدول و سدبک زبدانی دو
ترجمه و تفاوتهای آن دو دست رازریم.
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اهمیت عمیه ترجمههای درررن را باری در انتخاب معادلها و واژهها دانست .واژهها و برابرنهدادههدای
قرآنی بر اساس مفهوم و نمودهای کلمات عربی ساخته را انتخاب میشی و در اردن فرآرندی سداختار
واژه و فصاحت آن از دقتی خاص همراه بود .ارن شیوه کار مترجمان قیرم ،مسأله توانمنیی دستگاه
نظامنی زبان فارسی را در معادلجوریها و واژهسازیها به خوبی نشان مدیدهدی .تفاسدیر قدرنهدای
چهارم تا ششم که واژهگزرندی محدور کدار آنهاسدت« ،در زمینده باورهدای درندی ،از خیاشناسدی و
آفررنش گرفته تا فرجامشناسی از منابع کهنی که در اختیار داشتنی ،بهره گرفتندی» (آذرندوش:1375 ،
 )42و فرهنگی از کلمات اصیل را ارائه نمودنی.
هر محققی که متن ترجمه آرات را در ارن دو تفسدیر خواندینی دنبدال نماردی بدا گنجیندهای از
برابرنهادههای ناب و اصیل فارسی در برابر واژگان و تعابیر عربی روبهرو میشود که در برگردان آرات
چشمنوازی میکننی؛ از همین روست که ارن آثار نثر درنی را به شکوه خود در زبان فارسی رسانینی.
از رهگذر چنین ترجمههاری با برابرنهادههای دقیق آشنا میشورم و به توان زبان فارسی در برگردان
آرات قرآن پی میبررم .البته به طور کلنی توجه به ارن نکته ضروری است که نثر کشدف االسدرار بدر
خالف روض الجنان به دلیل ذوق ادبی صاحب آن ،به سبک و سیاق نثر روان فارسی نزدرکتر است؛
« زررا نثر ارن کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششم بوده و به نثر مسجّع و تا حدیودی
مصنوع قرن هفتم گرارش دارد ،در حالی که نثر روض الجنان در سیطره نثر قرن پنجم و ششم بوده
و در گزرنش واژگان و کاربرد نحو کالم گاه وابسته به دوره پیش از خود اسدت کده همدین امدر نیدز
ملول استفاده محض از تفاسیر عربی و کاربرد جمالت فارسی بر مبنای نحدو حداکم بدر زبدان تدازی
است» (باباساالر .)9 :1387 ،برابرنهادههای فارسی ارن دو تفسیر گداه ابتکداری و گداه متدأثر از ترجمده
تفسیر طبری (تفسیر رسمی) بوده است .به اعتقاد برخی از محققان «ترجمده رسدمی از گدواراتررن
سرچشمههای زبان فارسی سیراب شیه و به تأریی بزرگتررن دانشمنیان و فقیهدان خراسدان مؤرّدی
گردریه است و الجرم برای هر مترجم دلگرمی و پشتوانه بیماننی بوده است» (آذرنوش.)208 :1357 ،
با مطالعه برابرنهادهها در دو ترجمه میبیی و ابوالفتوح ،به نظدر مدیرسدی برابرردابی فارسدی در
تفسیر کشف األسرار بسیار بیشتر از تفسیر ابوالفتوح است .صاحب ارن تفسیر سعی کدرده در قبدال
هر کلمه مفرد را ترکیب عربی ،رک کلمه مفرد فارسی را در صورت ناتوانی رک جمله فصیح به کدار
برده و حتی المقیور از استعمال کلمه عربی اجتناب کرده است .چنانکده در ازان  139کلمده عربدی
که سوره انشقاق دارد 240 ،کلمه فارسی به کار برده است و از اردن همده فقدط  12کلمده عربدی ،و
بقیه فارسی است و اردن موضدوع دلیلدی بدر قدیرت ترجمده و احاطده وی بدر زبدان فارسدی اسدت
(سلماسیزاده.)100 :1369 ،
1

. wordage
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 6واژگانی چون :سفیه (جن :)4 /نابخرد نابکار؛ قاسطون (جن :)14 /کژراهان؛ مشرکین (بینده :)6 /انبداز
گیران؛ جِنَّة (ناس :)6 /پرران؛ کافرون (کافرون :)1 /ناگروریگان؛ شاکر (میثر :)3 /سپاسدار؛ آنیة من فضة
(انسان :)15/پیرارههای سیمین؛ قواررر(انسان :)16 /آبگینه؛ جنات (نبأ :)16 /میوهستان ،رتقیّم (مدیثر:)40 /
پای پیش نهی؛ رتأخنر (میثر :)40 /پای با پ نهی .اررانیان به واسطه ترجمههای فارسی قرآن آشدناری
گستردهای با پیام الهی آن رافتنی و بسیاری از واژههای درنی و حِکْمی فارسی نیدز بدا بدروز در اردن
ترجمهها از زوال و فراموشی در امان مانی.
نمونههاری از واژهگزرنی:

ظ الْ َقل ِ
ْب َالنْـ َتفضُّوا ِم ْن َي ْولِك﴾
ت فَظًّا غَلِي َ
﴿و ل َْو ُك ْن َ
َ

(آل عمران)159/

ابوالفتوح :و اگر مىشیى درشتخو سختدل پراکنیه مىشینی از حوالى تو پ درگذر.
مبییی :و اگر تو درشت بودى ستبر دل بىرحمت ،باز پراکنینیى از گرد بدر گدرد تدو( ،و حلقده
صحبت تو شکسته گشتى).

ت تُرااب﴾
﴿و يَـ ُق ُ
ول الْكافِ ُر اي ل َْيتَ ِِن ُك ْن ُ
َ

(نبأ)40/

ابوالفتوح :گوری ناگروریه ،کاشک من بودمى خاا.
میبیی :گوری و ناگروریه گوری :کاشک من خاا بودمى ،کاشک من خاا گشتمى.

ت أ َْمیانُـهم فَِإناـهم غَْي ملُ ِ
ِ
ومني﴾
﴿إِاال َعلى أَ ْزواج ِه ْم أ َْو ما َملَ َك ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ

(مؤمنون)6/

ابوالفتوح :النا بر زنانشان را آنچه دارنی دستهاشان که ارشان را مالمت نبود.
میبیی :مگر بر جفتان خورش ،را بر بردگان خورش ،کده ارشدان کده زندان دارندی ردا کنیزکدان
نکوهییه نیستنی.

﴿فَـلَ اما رأَيـنه أَ ْكبنَه و قََاعن أَي ِديـه ان و قُـلْن يا ِاِ
ل﴾
َ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ

میبیی ... :چون بیرینی او را ،بزرگ آمی ارشان را جمال او [و شگفت آمی ارشان را آن دریار او]،
و دستها بپیچیینی ،و گفتنی پرغست بادا...
نخستین نقطه اشتراا ارن دو تفسیر ،استقالل ترجمهها از تفسیر است و ارن مسدأله تقرربدا در
میان مفسّران آن روزگار رارج بوده است که پ از ارائه ترجمهای اختصاصدی از آردات ،بده شدرح و
تبیین آرات میپرداختنی ،با ارن تفاوت که در ترجمه میبیی آرات بده مقداطع و بخدشهدای کوتداه
تقسیم گشته و در برابر آن ترجمهها ذکر شیه است .در ارن بخش مسدتقل ،نشدانی از آزادی زبدانی
ترجمههای داخل تفسیر ،وجود نیارد و التزام به ساختار عربدی د چندانکده در ادامده بده آن اشداره
خواهی شی د به وضوح دریه میشود.
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 -1-3جلوههای زبانی محدوده جغرافیایی در برگردان آیات

نکتهای که با خوانش ارن د و ترجمه ،به روشنی دررافت میشود ،نمارش ورژگیهای زبانی کهن کده
متأثر از محیوده جغرافیاری ارن دو مفسّدر اسدت ،مدیباشدی .در روض الجندان فعدلهداى شدرطى و
تردریى ،به صیغه خاصى که فقط در قرن چهارم را در قرن پنجم ،معمول بوده است ،به وفور دردیه
میشود؛ فعلهای زرر که در ساختاری خاص ذکر گشته از ارن نمونههاست:
«مرد را دریمانى از اهل بهشت در میان ما مىرفتى و نیانستیرمى» (ابوالفتوح رازی.)9/18 :1408 ،
«مسلمانان گفتنی اگر ما دانستمانى که کیام عمل است کده خدیاى دوسدت دارد ،مدا آن عمدل
کردمانى و جان و مال در آن راه بذل کردمانى» (همان.)179/19 ،
«اگر دانستمانى که حق است ،متابعت کردمانى» (ابوالفتوح رازی.)226/20 :1408 ،
افزودن پیشاونی «ها» بر سر افعال نیز نکته زبانی درگری است که رادگار لهجده محلدى صداحب
روض الجنان است که در پهلوى شمالى و والرات اطراف «رى» و «شهمیرزاد» و «سنگسر» معمدول
بوده است (ر.ا :بهار ،)392/2 :1349 ،نمونههای زرر از آن جملهانی:
«حالل نباشی شما را که هاگیرى از آنچه داده باشیی زنان» (ابوالفتوح رازی.)271/3 :1408 ،

َخـ َن ان ِمـن ِعب ِ
ـاد ََ نَ ِ
ـال َأل اِ
صـيباْ َم ْتف ُرو ـاْ﴾ (نسدان« ،)118/و گفددت ،رعنددى
﴿وق َ
ْ
و نیدز در ترجمدده آرددهَ :
شیطان :هاگیرم از بنیگان نصیبى مقیّر مقطوع» (همان.)122/6 ،
«تمارل که هاگردریى از غار ارشان به جانب دست راست» (همان.)331/12 ،
خصوصیات زبانی روزگار میبیی نیز در کشف األسرار به نیکی نماران است «در صیغه جمع فعل
«بودن» ،گاهی به جای «باشیی /بوری» صورت «بیی» دریه میشود و ارن از مختصات گورشی خاص

السـ َتفها ُ﴾ (بقدره )13/میبدیی« :آگداه بیدی بیرسدتى کده
باشی» (خانلری﴿ .)304/2 :1365 ،أَال إِناـ ُه ْـم ُُ ُـم ُّ
ارشان نازررکان و سبکساراننی» و در جدای درگدر« :آگداه بیدی و بیانیدی کده بدىخدردان و سدفیهان

ـاُرو َن َعلَ ْـي ِهم ِاب ِْإل ِْْث والْعـ ْد ِ
وان﴾ (بقدره،)85/
َ ُ
ْ
ارشاننی» (میبدیی75/1 :1371 ،دد .)79و در ترجمده آرده﴿ :تَظ َ ُ
جدورى» (میبدیی،

«رکدرگر را رار و هم پشت مىبیی بر رنج نمودن مظلومان ،ببدزه کدارى و افدزون
.)258/1 :1371
استفاده از کلمه «هیچ» برای داللت بر پرسش گاه در ارن دو تفسیر دریه میشدود کده در اردن
مورد پاسخ جمله منفی است (خانلری ،)286/3 :1365 ،برای نمونه:

﴿قال َُ ْل يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْدعُو َن﴾
َ

(شعران)72/

ابوالفتوح« :گفت هیچ شنونی از شما چون خوانى؟» (ابوالفتوح رازی)322/14 :1408 ،

میبیی« :گفت هیچ بشما نیوشنی چون خوانیی» (میبیی.)114/7 ،
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ِ ِ
ال﴾ (بقره « ،)246/گفت شدما هدیچ بدر آنیدی؟ اگدر بدر شدما
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
﴿ 8قَ َ
س ْيتُ ْم إن ُكت َ
ال َُ ْل َع َ

نورسددنی غددزا کددردن و شددما را بددآن فرمارنددی» (میبددیی﴿ .)657/1 :1371 ،قُـ ْـل َُـ ْـل ِع ْنـ َد ُك ْم ِمـ ْـن ِع ْلــم﴾

(انعام« ،)148/گوى بنزدرک شما هیچ معلومى و نامهاى از اللَّه و حجّتى هست» (میبیی،)506/3 :1371 ،

﴿ُـل يسـتَ ِو ِ
اين َمـثَ ْال﴾ (زمر« )29/هرگز
و در برخی موارد نیز «هرگز» معادل استفهام ذکر گشته استْ َ ْ َ :
رکسان باشنی هر دو در صفت؟» (میبیی.)402/8 ،

 -2-3واژههای عربیتبار در برگردان آیات (وامواژهها)
پیریه وامگیری واژگانی درگر مسأله مهمی است که بررسی آن در ترجمههای درررن قرآن از اهمیت
به سزاری برخوردار است .ارن فرآرنی برای رفع نیازهای جیری زبدانی در ترجمدههدای دردررن قدرآن
مالحظه میگردد؛ اما ،گستره آن در برابر واژههای نونهاد بسیار ناچیز و محیود میباشدی .بده اعتقداد
برخی ،حجم ارن واژهها از  4را  5درصی در نمیگذرد (آذرنوش ،)42 :1375 ،اما ارن مقیار انیا هم در
بررسی سبک زبان ترجمه مهم به نظر میآری؛ چرا کده مترجمدان قدیرم هرچندی در برابدر سداختار
نحوی قرآن ،ابتکار عملی از خود نشان نیاده و تسلیم آن شینی؛ اما در برابدر کلمدات قدرآن ،مسدأله
ارنگونه نبوده و عمیه تالششان انتخاب واژگان اصیل فارسی بوده است .البته ،به احتمال قدوی اردن
واژههای قرضی در آن برهه تاررخی پرکاربرد و متیاول بوده و مترجمدان چدارهای جدزن کداربرد آن
نیاشتهانی .واژههاری چون مسجی ،سالم ،زکات ،حج ،عمره ،شیطان ،حدرام ،حدالل ،غیبدت ،رحمدت،
عبرت ،سجیه ،رکوع ،که دربردارنیه بار معنوی و مذهبی هستنی نمونههاری از وامواژههاری است کده
مستقیم به دل ارن ترجمهها راه رافته است.
افزون بر ارن نوع قرضگیری ،کاربرد افعال را مصادر ترکیبی (فارسدیدد عربدی) چدون «هدیارت
کردن»« ،میاهنه کردن»« ،مهلت دادن»« ،کیی کردن»« ،اجابت کردن» را اسمهاری چدون «توبده-
کننیگان»« ،فاسقان»« ،متابعت» و ماننی آن در ترجمه ابوالفتوح به فراوانی دریه میشود؛ در تفسیر
کشف االسرار بسیار انیا میباشی .برای نمونه در ترجمه آرات زرر ارنگونه میبینیم:

﴿إِناـ ُه ْم

ك ْيداْ﴾ (طارق 16/و )17
يَ ِكي ُدو َن َك ْيداْ َوأَكِي ُد َ

ابوالفتوح :ارشان کیی مىکننی کییى .و کیی کنم من کییى.
میبیی :ارشان دستانى مىسازنی نهانى ساختنى و من کارى میسازم نهانى.

ِ
ين أ َْم ِهل ُْه ْم
﴿فَ َم ِه ِل الْكاف ِر َ

ُرَويْداْ﴾ (طارق16/و )17

ابوالفتوح :مهلت ده کافران را ،مهلت ده ارشان را مهلت دادنى.
میبیی :ارن ناگروریگان را درنگ ده فرو گذار ارشان را انیا روزگار.

﴿ودُّوا ل َْو تُ ْد ُِ ُن فَـيُ ْد ُِنُو َن﴾
َ

(قلم)9/

میبدی :دوست میدارنی که تو فرا ارشان گرارى بچیزى ،تا فرا تو گرارنی.
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ابوالفتوح :ارشان مىخواهنی که تو چون باشى میاهنه کنى تا ارشان میاهنه کننی.

ف َع ْنهُ َك ْي َد ُُ ان إِناهُ ُُو ال ا ِ
يع
ص َر َ
﴿فَ ْ
جاب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ َ
سم ُ
َ

ْعلِيم﴾ (روسف)34/
ال َ
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ابوالفتوح :اجابت کرد او را خیارش ،بگردانیی از او کیی ارشان که او شنوا و داناست
میبیی :پاسخ کرد او را خیاونی او ،بگردانیی ازو آن کوشش بی ارشان ،که اوست آن شنواى دانا.

ـالل و ُ ــنا يـ ـرال لِت ْتف ـ َـرتوا علَ ــى اِ
ِ
صـ ُ ِ
﴿وال تَـ ُقولُــوا لِم ــا تَ ِ
ال الْ َك ـ ِـنب﴾
َ ْ َ ُ َ
ـف أَلْس ــنَتُ ُك ُم الْ َك ــن َ
ب ُ ــنا َي ـ ْ َ
َ

(نحل)116/

ابوالفتوح :مگورى آن را که وصف مىکنی زبانهاى شما دروغ ،ارن حالل است و ارن حرام است تا
فرو بافى بر خیاى دروغ ،که آنان که فرو مىبافنی.
میبیی :نه در ارستیی و هر چه فرا زبان آری بیروغ گوئیی ،که ارن گشاده است و روا و ارن بسدته
است و ناروا ،تا در ارستیی و دروغ گوئیی بر خیاى تعالى.
4ـ مسأله گرتهبردای 1در ترجمههای کهن
گرتهبردای پیریه زبانی میان ابیاع و وامگیری است .مسألهای که بر اساس ورژگیهای زبانشدناختی
زبان مبیأ شکل میرابی و به تیررج در میان گورشوران زبان مقصی جا رافته و مرسوم مدیگدردد .بده
عبارت درگر ،گاه اجزای رک ترکیب ،جیاجیا از اجزای ترکیب خارجی ترجمه شدیه و در کندار هدم
قرار میگ یرنی که با ساختار زبان مقصی متفاوت است .مانندی راه آهدن ا ترجمده لفدظ بده لفدظ از
 chemin de ferفرانسوی را مغزشوری که عینا ترجمه از  brain washingانگلیسی اسدت (نجفدی،
 .)10 :1391گرتهبرداری از قرن پنج هجری میان مترجمها و نورسنیههای ارراندی بسدیار رواج رافدت.
ارن در حالی است که هرچه به زمان جلوتر می رورم تعیاد گرتهها بیشتر مدیشدود .سدپ اندیا
انیا در ذهن افراد جای میگیرد و مردم ناخودآگاه آنها را در گفتهها و نوشتهها به کدار مدیبرندی.
وی اشاره می کنی که می توان صیها پاره گفته و ترکیب فارسدی را رافدت کده از ترکیدب واژههدای
عربی گرتهبرداری شیهانی .احتمال دارد ،ترکیبهای «ای کاش ،ای دررغ ،وگرنه ،بندابرارن ،شدکارت
برداشتن و موارد مشابه» به ترتیب پاره گفتههاری عربی «را لیت ،واحسرتاه ،واال ،بنان علی هذا ،رفدع
الشکوی» تقلیی شیه باشنی .به باور برخی از زبانشناسان هم قرضگیری و هم گرتدهبدرداری ،اغلدب
به صورت کامل در زبان مقصی تلفیق میشود ،هر چنی گداهی بدا برخدی تغییدرات معنداری روبده رو
هستنی که ارن امر میتوانی آنها را به واژههای هم ررشه غیر واقعی تبیرل کنی (آذرنوش.)46 :1375 ،

 .1معادل  calqueدر فرانسه و  loanshiftدر انگلیسی.
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 -10گرتهبرداری از ساختار آیات
1-4
رکی از ورژگیهای بارز ارن دو ترجمه تأثیرپذرری از دستور عربی ،و گرتهبرداری سداختاری از مدتن
قرآن است ،پیریهای که در میان ترجمههای کهن ،به دلیل التزام قابدل توجده مترجمدان بده مدتن
مبیأ ،تا حیودی مرسوم و متیاول بوده است .ارن مسئله که تا حدی بسدیاری از اماندتداری علمدای
پیشین پرده بر میدارد در پایگذاری و تحکیم روش ترجمه واژه به واژه مؤثنر بود .مسألهای کده بده
اعتقاد برخی آثار سلبی و ناخوشارنیی بر نثر فارسی با خود به همراه داشته اسدت؛ بده تعبیدر درگدر
ارن شیوه که نخستین روش در ارن ترجمهها بود ،سدبب شدی کده «بسدیاری از مترجمدان عبدارات
فارسی خود را در قالب جمالت عربی درآورنی .بسیاری از خواننیگان آن آثار به همدان سداختارهای
نامأنوس با زبان فارسی خوگرفتنی و آنها را فارسی انگاشتنی .ارن شیوه به ترجمههای غیرقرآنی هم
راه رافت و بهصورت پیریه زبانشناختی شگفتی درآمی که جلدوه آن بدهکدار رفدتن انبدوهی از واژه-
ها ،اصطالحات ،ترکیبات و جمالت عربی و گرتهبرداری گسترده از زبان عربی در زبدان فارسدی بدود
(آذرنوش .)14 :1389 ،نمونههای برجسته ارن اثرپذرری را در عناورن زرر به فراوانی میتدوان مالحظده
کرد ،هر رک از ارن عناورن با بیان مثالی تبیین میگردد:
 -1-1-4ساختار مفعول مطلق
به وجود آمین «مفعول مطلق» به شیوهی عربی ،رکی از ارن پیریههای زبانی است که بدا تکیده بدر
ساختار عربی به زبان فارسی راه رافت .ارن عنصر ساختاری که نقش قیی را بدازی مدیکندی از گدروه
قییهای کیفیت به شمار میرود .در عربی ارن نوع مفعول مطلق فراوان است .اما در فارسدی چندین
نیست و آن جا هم که به کار می رود ،بیش تر تحت تأثیر عربی است .از همدین رو در آثداری کده از
عربی ترجمه شیه است ،بسیار است و آشکار است که بدا سداختمان زبدان فارسدی چندیان منطبدق
نیست» (فرشییورد ،)345 :1380 ،ماننی:

ِ
اُ ْم مجَْ ْعا﴾
وج ِِف بَـ ْعض َونُِتف َخ ِِف ُّ
﴿ َوتَـ َرْكنَا بَـ ْع َ
الصوِر فَ َج َم ْعنَ ُ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئن میَُ ُ

(کهف)99/

میبیی« :و ارشان را با هم آررم بعرصه با هم آوردنى»
ابوالفتوح رازی« :و رها کنیم بعضى را آن روز موج مىزننی در بهرى و بیمنی در صور ،گرد آرردم
ارشان را گرد آوردنى»

﴿إِذا ُزلْ ِزل ِ
ض
َت ْاأل َْر ُ

ِزلْزاَلَا﴾ (زلزال)1 /

میبیی« :آن گه که بجنباننی زمین را بجنبانیین آن»
ابوالفتوح« :چون بجنباننی زمین جنبانیینش»

صبًّا﴾
صبَْبنَا الْما َ َ
﴿أَ اَّن َ

(عب )25 /

میبیی« :ما فرو ررختیم آب باران فرو ررختنى».
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ابوالفتوح« :ما بررختیم آب را ررختنى».
نباری از نظر دور داشت که میبیی گاه به علت هنر سخنوری که دارد از اسدلوب ترجمده صدرف
مفعول مطلق وآوردن ساختار عربی سرباز زده و جمالتی در ساختار و اسلوب فارسی بیان می کندی:

يال﴾ (انسددان ،)14 /ابوالفتددوح« :مسدخنر گرداننددی میددوه او را
ـت قَُُوفُـ َهــا تَـنْلِ ْ
﴿ َو َدانِيَـةْ َعلَـ ْـي ِه ْم ِا َال َُلَـا َوذُلِلَـ ْ

[مسخنر] گردانیینى» ،میبیی« :نزدرک بارشان سارههاى آن و چیین میوهها دسدتهدا را نزدردک و

ِ ِ
وُا تَـ ْق ِـد ْيرا﴾ (انسدان ،)16 /ابوالفتدوح :آبگینده از
ار َ
آسان» و را در ارن شاهی مثال﴿ :قَـ َـوا ِر َير م ْـن فضاـة قَـد ُ
سیم انیاخته باشی ارشان را انیاختنى» ،میبیی« :آبگینههارى که گورى سیم است بارست ارشان بدر
انیازه شراب راست کردهانی»

 -2-1-4ترکیب «أصبح+خبر»
ارن فعل  28بار در قرآن کررم کار برد داشته است که در غالب موارد به عنوان فعل کمکی و معادل
«صار» (در معنای صیرورت و دگرگونی) بوده است ،در ارنگونه سداختارها اردن فعدل درگدر هسدته
مرکزی جمله به شمار نمیآری ،بلکه در کنار سارر عناصدر جملده ،مقصدود و معندای درگدری افداده
می کنی .در بررسی ارن دو تفسیر ،اختالف ترجمه ارن دو فعل را شداهیرم؛ چدرا کده در بسدیاری از
موارد صاحب روض الجنان معنای اصیل و تام کلمه را بیون اهتمام به ساختار جمالت در نظر مدی-
گیرد و عبارتهاری ماننی «در روز شی»« ،در روز آمی»« ،بامیاد کرد» و غیدره در برگدردان آن بیدان
می دارد .ارن در حالی است که در ترجمه میبیی ارن فعل در غالب موارد با توجه بده سداختار کلندی
آرات و با تکی ه بر اجزای آره معنای تام و معنای صیرورت را افاده میکنی؛ نمونههای زرر بیانگر ارن
مسأله است:

َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوْرا فَ َم ْن ََيْتِي ُك ْم ِِبَا
﴿قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِ ْن أ ْ

َم ِعني﴾ (ملک)30/

ابوالفتوح رازی« :بگو مىبینیی اگر بامیاد کنی [آب] از شما فرو شیه ،کیست که آرد شما را آبدى
روان؟»
میبیی« :بگو چه بینیی .اگر ارن آب شما هنگامى در زمین فرو شود آن کیست کده شدما را آب
آرد آشکارا بر روى زمین روان و پییا»

ت
َصبَ َح ْ
﴿فَأ ْ

ص ِر ِمی﴾ (قلم)20/
َكال ا

ابوالفتوح« :در روز آمی آن بستان ماننی صررم».
میبیی« :آن بستان زمینى گشت چون شب سیاه درو نه نبات نه آب»

َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ْاَّن﴾
﴿فَأَلا َ
ني قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ف بَـ َْ

(آل عمران)103/

ابوالفتوح« :با هم آورد میان دلهاى شما ،در روز آمیى به نعمت او برادران»
میبیی« :میان دلهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد ،تا بکرد نیک وى رکیگر را برادران گشتیی»
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12ذکر ارن نکته ضروری است که در آراتی چون ده و هجیه سدوره «قصدص» اردن فعدل در روض
ـداد أُِل ُموسـى فا ِرغـا﴾
َصـبَ َح فُ ُ
الجنان در معندای اصدلی خدود (صدیرورت) ترجمده گشدته اسدتَ ﴿ .وأ ْ
ِ ِ ِ
ـب﴾ (قصدص« ،)18/و گشدت دل مدادر موسدى پرداختده»/
(قصص)10/؛ ﴿فَأ ْ
َصـبَ َح ِِف ال َْمدينَـة خاِتفـاْ يَـ ََ
رتقا ُ
«پ گشت در شهر مصر از کشتن ترسییه»؛ امّا در تفسیر آره ابوالفتوح معنای تام آن را بیان کرده
است« :در روز آمی دل مادر موسى ،فارغا ،پرداختده» (ابوالفتدوح رازی« ،)103/15 :1408 ،او در روز آمدی،
رعنى موسى -علیه السّالم -در آن شهر خدارف و انیرشده نداا» (همدان .)112/15 ،اردن مطلدب را در
ترجمه «الرزال» نیز شاهیرم (توبه.)110/

 -3-1-4ترکیب «کان +فعل مضارع»
ارن ترکیب در قرآن از بسامی باالری برخوردار است ،خدود اردن فعدل  422مرتبده در آردات کداربرد
داشته است (عبیالباقی .)422 :1364 ،چنان که میدانیم آن گاه که خبدر «کدان» جملده فعلیده باشدی،
درگر معنای «بودن» از آن فهمییه نمیشود ،بلکه ارن دست از افعال به مثابه افعال کمکی بوده کده
زمان و معنای فعل اصلی را تغییر می دهنی .التدزام دقیدق بده ترکیدب آردات و سداخت واژگدانی در
ترجمههای کهن و وسواس در ارن موضوع ،گاه آنها را از ارائه ساختاری متناسبِ زبدان مقصدی بداز
داشته است ارن مسأله را در ترجمه فعلهای کمکی و قیود به وضوح میتوان مالحظه نمدود؛ بدرای
نمونه:

ِ
السج ِ
ِ
ود َو ُُ ْم َسالِ ُمو َن﴾
﴿ َخاش َعةْ أَبْ َ
ارُُ ْم تَـ ْرَُ ُق ُه ْم ذلاةْ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ ََل ُّ ُ
صُ

(قلم)43/

ابوالفتوح رازی« :ذلیل باشی چشمهاشان ،باز پوشنی ارشان را خوارى و بودنی که مىخواننیشدان
با سجود و ارشان سالمت رافته بودنی»
میبیی« :و چون ارشان را با سجود خوانی و ارشدان بدا سدالمت بودندی و پشدتهدا ندرم اجابدت
نکردنی»

﴿إِنه َكا َن َال يـ ْدِمن ِاب اِ
ل
ُ
ُ ُ

ال َْع ِظ ِ
يم﴾ (حاقه)33/

ابوالفتوح« :که او بود نگروریه به خیاى بزرگوار»
میبیی« :او بنگروریه بود بآن خیاى بزرگوار»

ك الْيَ ْوُل الا ِني َكانُوا
﴿ َذلِ َ

ن﴾ (معارج)44/
وع ُدو َ
يُ َ

ابوالفتوح« :آن است آن روز که بودنی وعیه کردگان»
میبیی« :آن روز است که دررن گیتى ارشان را وعیه میدادنی»

ول س ِتفيهنا علَى اِ
ال
﴿ َوأَناهُ َكا َن يَـ ُق ُ َ ُ َ َ

شَََْا﴾ (جن)4/
َ

ابوالفتوح رازی« :بیرستى که او بود مىگفت بى خردى ما بر خیاى بییادى»
میبیی« :آن بیخرد نابکار گوى ما بر خیاى مى دروغ گفت».

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 13 1401
شاران ذکر است که میبیی در برگردان غالب آراتی که در خبر «کان» رکی از صفات جالله13
حق
تعالی ذکر گشته است (از قبیل :إن اهلل کان /...إنه کان /...کان اهلل ،)...از قیدودی مانندی «همیشدی»،
«همیشه»« ،از همیشه» بهره میگیرد تا ضمن برداشتن مفهوم زمان از ارن فعل ناسخ ،معندای دوام
و ثبوت آن صفت به عبارت راه رابی؛ خود وی در ارنباره ارنگونه آورده است« :در قرآن هر جدا کده
«کان» است به «اهلل» پیوسته ،معنى آنست که لم رزل ،همیشه چنان بود که هست» (میبیی:1371 ،
 .)407/2اما در ترجمه ابوالفتوح رازی ارن فعل معموالر به عبارتهاری ماننی« :هست»« ،بوده اسدت»،
«بود» ،ترجمه گشته و در موارد نادری نیز قیی «همیشه» را در ترجمهها نظارهگررم .در نموندههدای
زرر ارن مسأله را به نیکی شاهیرم:

ِِ
س ِ
ماوات َو ْاأل َْر ِ
ض َوكا َن ا
الُ َع ِزيزاْ َي ِكيماْ﴾
ود ال ا
﴿و ال ُجنُ ُ
َ

(فتح)7/

میبیی« :و خیای راست سپاههاى آسمان و زمین ،اهلل است آن تواناى دانا همیشه»
ابوالفتوح رازی« :راست لشکرهاى آسمانها و زمین ،و بود خیاى قوى و غالب»

﴿و كا َن
َ

ا
الُ غَ ُتفوراْ َر ِييماْ﴾ (فتح)14/

میبیی« :و اللَّه آمرزگار است بخشارنیه همیشه»
ابوالفتوح« :و بوده است خیاى آمرزنیه و بخشارنیه»

﴿إِ ان الَ َكا َن

ِ ِ
ْيا﴾ (نسان)34/
َعليًّا َكب ْ

ابوالفتوح« :خیاى همیشه بزرگ بوده است»
میبیی« :که اهلل خیاونیرست برتر و مهتر همیشهاى»

ال إِ ان ال َكا َن غَ ُتف ِ
﴿واستغْ ِتف ِر ِ
يما﴾
َ َْ
َ
ورا اري ْ
ْ

(نسان)106/

ابوالفتوح« :آمرزش خواه از خیاى که خیاى همیشه آمرزنیه و بخشارنیه است»
میبیی« :و آمرزش خواه از خیاى ،که خیاى آمرزگار است مهربان همیشهاى»

ت قُـلْتُهُ فَـ َق ْد َعلِ ْمتَهُ تَـ ْعلَ ُم ما ِِف نَـ ْتف ِسي َو ال أَ ْعلَ ُم ما ِِف نَـ ْتف ِسك﴾
﴿إِ ْن ُك ْن ُ

(مائیه)116/

طبری :اگر بودم که گفتم آن را که دانستى تو آن را ،دانى آنچه انیر تن منست و نه داندم آنچده
انیر تن تو است.
ابوالفتوح :و اگر گفته بودمى تو دانستى دانى آنچه در نف من است و من نیانم آنچده در نفد
تو است.
میبیی :اگر چنانست که گفتم تو خود دانستهاى ،تو دانى که در نف من چیست و مدن ندیانم
که در نف تو چیست.

عاد َكالْعرج ِ
ون
ارَّنهُ َمنا ِز َل َي اَّت َ ُ ْ ُ
﴿و الْ َق َم َر قَد ْ
َ

الْ َق ِدمی﴾ (ر )39/

ابوالفتوح « :و ماه را بینیاختیم خانهها تا گشت چون سر شاخ درررنه»
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14میبیی« :و ماه انیازه کردرم آن را در رفتن منزلها در شبانروز ،تا آن گه که باز گردد ،چون شاخ
خرما بن رک ساله خشک» در ارن آره شررفه «عاد» مفهوم صیرورت و دگرگونی را افاده مدیکندی و
نباری آن را فعل تامه به شمار آورد (معروف.)207 :1390 ،
 -4-1-4مطابقت حال با صاحب حال
در فارسی ،حال (قیی حالت) بر خالف عربی با صداحب حدال مطابقدت نمدیکندی ،امدا در ترجمدهی
تحت اللفظی از جملههای عربی ،گاهی ارن مطابقت دریه میشود و پییاست که چنین موردی تحت
تأثیر ترجمه به وجود آمیه است .مثال« :به گزاف در زمدین مروردی بدیکاران( ».میبدیی ،)482/7 ،کده
ترجمه ی «التعثدوا فدیاالرض مفسدیرن» (عنکبدوت )36/و «بدیکاران» بده معندی «بیکارانده» و «بدا
بیکاری» که قیی حالت است و بر خالف سیاق عبارت فارسی است و به پیروی از «مفسیرن» عربدی

ِ
َُود َكتف ُـرواْ َرباـ ُه ْـم أَالَ
يها أَالَ إِ ان َث َ
که حال است ،به صورت جمع آمیه است .آرهی مشابهَ ﴿ :كأَن اَّلْ يَـغْنَ ْواْ ف َ
ود﴾ (هود.)68 /
بُـ ْع ْدا لِثَ ُم َ

 -5-1-4مطابقت صفت با موصوف
نکته درگری که گاه در ساختار دستوری ترجمههای کهن به تبع از نحدو عربدی مالحظده مدیشدود
مطابقت میان صفت و موصوف میباشی .خانلری مینورسی« :در زبانهدای ارراندی باسدتان صدفت بدا
موصوف از جهات متعید جن  ،عید و حالت نحوی مطابقت میکرده است .با متروا شدین صدرف
اسم ،رعنی افتادن اجزای صرفی آخر کلمه که بر ارن نکتهها داللت می کرد طبعار مطابقت صدفت بدا
اسم نیز متروا شی و به ارن طررق در فارسی میانه درگر نشدانی از اردن مطابقدت نماندی» (خدانلری،
.)122/3 :1365
نمونههاری از مطابقت صفت و موصوف:

ِ
ورا﴾
﴿ َويََُ ُ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ْن ُُمَلا ُدو َن إِذَا َرأَيْـتَ ُه ْم َيس ْبتَ ُه ْم ل ُْدل ُْدا َم ْنثُ ْ

(انسان)19/

ابوالفتوح« :بر ارشان پسرانى جاودانى ،چون بینى ارشان را ،پنیارى که مرواررینی پراکنیه»
میبیی« :و بخیمت مىگردد بر ارشان غالمانى چون کودکان نوزاد آراستگان جاوری جوان چدون
ارشان»
و گاه ساختار عربی به شکلی درگر در ترجمهها خود را آشدکار مدیسدازد و آن هدم در مدواردی
است که مسنیالیه جمله جمع ذوی العقول بوده و فعل در آغاز آرات آورده شیه اسدت کده بده نظدر

﴿سـأَ ََلُ ْم َخ َزنَـتُهـا
میرسی مترجم رونی جمالت را حفظ کرده و فعل را مفرد ذکر میکنی ،برای نموندهَ :
أَََّلْ ََيْتِ ُك ْم نَ ِن ْير﴾ (ملک ،)8/میبیی« :بپرسی ارشان را عذابسازان دوزخ .نیامی بشما هیچ آگداه کنندیه؟
و ترساننیه».
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 -6-1-4ساختار امر و نهی

شاران توجه است در پارهای از موارد ،ورژگیهای زبانی ترجمه ارن دو مفسّر با رکدرگر تفاوت قابدل
مالحظهای میرابی که از جمله ارن موارد ،ترجمه ساختارهای امری و گاه فعدلهدای نهدی در آردات
است .در ارن ساختارها میبیی گاه از الگوهای دعاری بهره میجوردی و برگدردان خدود را بدا ترکیدب
دعاری عرضه میدارد؛ نمونههاری را مورد توجه قرار میدهیم:

ب َُ َنا
﴿فَـلْيَ ْعبُ ُدوا َر ا

الْب ْي ِ
ت﴾ (قررش)3/
َ

میبیی« :پ اریون بادا که خیاى ارن خانه پرستنی».
ابوالفتوح رازی« :بپرستى خیاونی ارن خانه را».

ك فَـلْيَتَنَافَ ِ
س
﴿ ِختَ ُامهُ ِم ْس ْ
ك َوِِف ذَلِ َ

ِ
ن﴾ (مطففین)26/
سو َ
ال ُْمتَنَاف ُ

میبیی...« :آمیغ آن مشک و اریون بادا که کوشنیگان دررن کوشنی»
ابوالفتوح رازی« :که مهر آن مشک باشی و در ارن باری تا رغبت کننی رغبتکنان»

﴿ولْي ْخ ا ِ
ين ل َْو تَـ َرُكوا ِم ْن َخل ِْتف ِه ْم ذُ ِرياةْ ِ عافاْ خافُوا
ََ َ
ش ال ن َ

َعلَْي ِهم﴾ (نسان)9/

میبیی« :و اریون باد که بترساد ارشان ،که اگر بگذارنی»
جمله «اریون باد» اصل آن از زبان پهلوی ،و صدورت درگدر «ارتدون بدوات» اسدت کده در آخدر
جمالت دعاری کاربرد داشته است که نظیر آن «آمین» در عربی است (رکنی ،)20 :1391 ،و چنان که
مالحظه میشود صاحب کشف األسرار در برخی از آرات آن را به جای «باری» در امر غاردب بده کدار
برده است.
البته به نظر می رسی صاحب کشف األسرار بر اساس تناسب با سدیاق جملده اردن ترکیدب را بدر
جمالت افزوده است چرا که در ترجمه همه آرات ارن مسأله قابل مشاهیه نیست ،برای نمونه:

﴿فَـلْيَْنظُ ِر ِْ
اإلنْسا ُن ِم ام

ق﴾ (طارق)5/
ُخلِ َ

میبیی« :در نگرا مردم که از چه چیز آفررینی او را»

ع
﴿فَـلْيَ ْد ُ

ِ
َّنديَهُ﴾ (علق)17/

میبیی« :گوى راران و قوم خورش خوان»
ابوالفتوح« :گوریم بخوان اهل مجمع خود را»
و آنچه در هر دو ترجمه دریه میشود آغاز نمودن ارن گونه جمالت با مشدتقات فعدل «گفدتن»
است .به نظر میرسی هر آن را جایگزرن فعل مقدیری مدیدانندی و ردا بدرای رواندی ترجمده از آن
استفاده کردهانی.
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16افزودههای تفسیری
-5
در میان تفسیرهای کهن که ترجمه مستقل از آرات ارائه دادهانی ،عنصر افزودههای تفسدیری بسدیار
کمرنگ و گاه بسیار ناچیز به نظر میآری و ارن بهرهگیری در شیواسازی و زرباسازی ترجمده نبدوده
است؛ بلکه در مسیر تفهیم مضمون به کار میرفته است .در کتاب تاررخ ترجمه در ارران آمیه است:
برخی ترجمهها از دوره ای به بعی به پیروی از ساختار زبان فارسی است ،تفداوت اردن ترجمدههدا بدا
ترجمههای پیشین احتماال در سه جهت بوده است :الدف) تغییدر ردافتن دردیگاه مترجمدان دربداره
پیروی کردن دقیق از ساختار زبان مبیأ که الجرم بدر زبدان مقصدی تدأثیر مدیگذاشدت .ب) تحدول
تیررجی زبان فارسی و تواناتر شین آن در بیان مقصود .ج) تواناتر شین خود مترجمدان در ترجمده،
رافتن اعتماد به نف بیشتر و توجه کردن به تناسب وتدوازی هدر دو زبدان مبدیأ و مقصدی (آذرندگ،
.)106 :1394
میبیی را باری در افزودن کلمات و توجه بده محدذوفات قرآندی ،در میدان مترجمدان و مفسدران
قیرمی پیشگام دانست ،با بررسی ترجمه او افزودههای بسیاری برای روانی ترجمهاش میردابیم کده
ارن مسأله ترجمه وی را با درگر ترجمههای پیشین را هم عصر او متمارز میسازد.
صاحب کشف االسرار با ذکر افزودههای تفسدیری ،مترادفدات و گداه تقدیررات بدرای محدذوفات
قرآنی ،در بسیاری از موارد نثر خود را از ابهام به دور داشته و وضوح و روانی در آن دریه مدیشدود.
حال آن که ارن ورژگی در روض الجنان رازی همچون ترجمههای درررن چون طبری بسیار کمرنگ
بوده و به گونهای که خواننیه گاه از دررافت مفهوم آره عاجز میمانی.

ال ُ َنا ال ِ
ادر ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
ْيْة إِاال
﴿ َويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَنَا َم ِ َ
اب َال يُـغَ ُ َ
ْيْة َوَال َكب َ
صغ َ

اُا﴾ (کهف)49/
صَ
أْ
َي َ

میبیی« :و گورنی اى واى بر ما ،نفررنا بر ما ،چیست ارن نامه را ،چده حالسدت اردن نامده؟ فدرو
نمیگذارد ارن نامه از کرد ما نه خرد و نه بزرگ»...
ابوالفتوح « :گورنی :اى واى ما! چیست ارن نامه را که رها نکرده است هیچ گناه خرد و بزرگ الندا
بشمرده است»...

﴿إِ ان ا ِ
ب ُك ال ُُمْتال
الَ ال ُُي ُ

خور﴾ (لقمان)18/
فَ ُ

میبیی« :اللَّه دوست نیارد ازرن هر خرامنیهاى خرامان ،الفزنى خورشتنستارى»
ابوالفتوح« :بیرستى که خیاى نیارد دوست هر متکبّرى فخر کننیه را».
 -6نتیجهگیری
سیه ششم هجری شاهی میالد دو تفسیر برجسته روض الجنان و کشدف األسدرار اسدت کده هدر دو
نقطه اعتالی ترجمه و تفسیرنگاری قرآن کررم است .بررسی و مقارسه ترجمه مستقل آرات در اردن
دو تفسیر نشان میدهی ،علی رغم تقارن زمانی ارن دو اثر ،ورژگی سدبکی و سداختاری متفداوتی در
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برگردانهای خود از آرات دارنی کده اداهرار بخشدی از اردن اخدتالف متدأثر از گدورشهدای 17
منطقده
جغرافیاری ارن دو مفسّر بوده که در نثر هر دو نماران است .توجه به ترجمه تفسیر طبدری (تفسدیر
رسمی) و بهرهگیری از آن در معادلرابیها از نقطه اشتراا هر دو مترجم است (ارن نکته به اثبدات
محققان و قرآنپژوهان رسییه است) .توجه به ساختار عربی و تبعیت از اسدلوب آردات قرآندی را در
نزد هر دو مترجم به شیوع میتوان رافت؛ ولی آنچه که به نظر میآری ارن است که اردن مسدأله در
نزد میبیی کمرنگتر از صاحب روض الجنان است؛ از همین روست که نثدر میبدیی در بسدیاری از
موارد طبیعی و گواراتر از روض الجنان جلوه میکنی ،ارن مسأله را در برخی ترکیبها و ساختارهای
قرآن چون برگردان فعلهای کمکی ،به اثبات رسانیرم .همچنین بهرهگیری میبیی از افزدودههدای
تفسیری در مقابل حذفهای قرآنی ،در روانی نثر وی نقشی برجسدته ارفدا نمدوده و جملدهبندیی و
خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزدرکتر ساخته است.
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