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چکیده
در نظرره اسکوپوس هان ورمیر ،ترجمه کُنشی هیفمنی و مبتنی بر متنِ مبیأ و بر اساس قاعیه امانت است ،تا انسدجام
بین متن مقصی و متن مبیا را در برداشته و ترجمه بده سدمت ترجمده آزاد ندرود .در اردن پدژوهش بدا اسدتفاده از روش
تحلیلی -توصیفی ،ترجمهی سورهی میثر از کتاب « قرآن کررم ،ترجمه خوانینی قرآن به روش تفسدیری و پیدامرسدان
برای نوجوانان و جوانان» بررسی شیه است .با توجه به ارنکه عنصر هیفمنیی از بنیانهای اساسدی نظرردهی اسدکوپوس
است و از سوری درگر مترجم ،رسالت خدود را رسدانین پیدام و محتدوای قدرآن کدررم بده سدادهتدررن وجده و بده دور از
دشواری های علمی و زبانی به مخاطب نوجوان و جوان عنوان نموده است ،تطبیق ارن نظرره بر سدورهای از اردن ترجمده
در راستای تبیین میزان موفقیت ارشان مفیی است .رافتههای پژوهش نشان میدهی که مترجم در مدواردی قابدل توجده
به متن مبیأ وفادار نیست؛ در مقابل ،ترجمهی فارسی ارشان از انسجام متنی معناداری برخوردار اسدت .اردن ترجمده بده
رغم تمام نقیها و مالحظات اهل فنن ،به دلیل ارنکه در ارائه متنی هیئتنگرانه ،تبشیری ،جذاب و جوانپسدنی از قدرآن،
فضل سبقت دارد ،اگر بتوانی با وررارشهاری دقیق و علمی ،هنرمنیانه خود را از دام گرفتار آمین در روح ِتاررخ برهانی تدا
متهم به سکوالر کردن متن مقیس نشود ،اثری قابل دفاع و درخور توجه است.
کلیدواژهها :نظرره اسکوپوس ،هان

ورمیر ،ترجمه قرآن کررم ،سوره میثر ،علی ملکی.

تطبيق نظرية سکوبوس ِف تقييم ترمجة القرآن الکرمی لعلي ملکي؛
امللخص

سورة املدثر منوذجا

نظر رينيسريکملبملسيهريجبنسي ريرمفيهري ي ريجي س يري يو ري ي لسريعجبقي صج يريجبو ييو لثقريجبنيل رتمجرين ينيهريکهي لنظر رين يتس ريربي لرتمجريريني
ترمجنين عنيهجب نيوتغی ي جبو ةي ماوجبقة ي ل يجبس يب ي لنصي ري قيو لرينصي ري ق؛ييري"ي ري ي ویريجب ي لرتمجريني ه يجبمريجبي
 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکali.afzali@ut.ac.ir :
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ياس خ مي نهجي لملي -ي ل ع ري ي قسرينيوتقعريع يترمجرينيسريملقةي
164جبييوصيت ق مي ملي لرتمجني حلرة ي ينيهک ي لب
خجبي
نيوممليعنيل شريبجببيو رير هق "يلس ري يم کري ينظريري ىلي
ثريم يک جببي" لقرآ ي لکرمی يترمجنيخإبنيل قرآ يبیر قنيت سف ي
أ يون ري هل يهمليأي ي ألسسي ألسجبسعنيلنظر نيسكملب يملس يوأ ي رتج يم يانيعنيأخرىي قملميمبهي ريهينينقريليقسريجبلني
يوف ملىي لقرآ ي لكرمیينبسطيطر قرين يبسعري يوري ي ل ريسملاتي لس يعرينيو ل غمل رينيل شريبجببيو ل ريغجبق ي ريزميتیبعريحميهريکهي لنظر ريني
و ريريحميسريريملقةيم ري يهريريکهي لرتمجريرين يل قععيهريريجبيوتبع ري يم ري یينريريجبقي ريريرتج يتظهريريرين ريريجبئجي لب ري يأ ي ريريرتج يلريريعسيم زمريريجبيل رينصي
قيولك يني قجببل يترمج هي ل جبقسعنيهلجبيمتجبس ين ري يكبريف يو ري ي لريرر يمري يكريلي صن قريجب تيو خريجبو يمري ي خلريرب ي
هلريکهي لرتمجريريني ضريلي ألسريريبقعنينيتقري میينريصي ريريينيوتب عغري يجريک بيل شريريبجببينيکسريجب يو ريريرييخريريإب؛ي ريإا يمتکري ي ريريرتج ي
بمل سینيتس لي لرتمجني لس ي يو ل ين يم ي ر رين سهيم ي لمل ملعيني ريرتي ل ريجبق رتييري"يصي ري ي هتجبمريهيالس ينرين ي ريإ ي لسيريلي
س حمي ل جبعيونهيو س حمي صه يجبم

الكلمات املتفتايية:ينظر نيسکملبملس يهجبنسي رمف يترمجني لقرآ ي لکرمی يسملقةي ثر يو يم ک ي
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 -1مقدمه

165

مطالعه و بررسی انتقادی ترجمههای فارسی قرآن از دررباز رکی از عوامل راریگدر در روندی تکامدل
ارن شاخه از مطالعات قرآنی بوده است .از سوی درگر نظررههای ارزرابی کیفیّ ترجمه بده واسدطهی
مؤلفهها و دستهبنییهای علمی و اغلب دقیقی که ارائه دادهانی ،همواره ابدزاری مفیدی در مطالعدات
ترجمهشناسی بودهانی .آن چه بیش از هدر چیدز در بازگرداندین متدون قیسدی ارجمندی اسدت نگداه
صادقانه است نَه ابتکار مترجمان؛ گرچه آنگاه که سبک ترجمه بر اسداس ندوع رورکدرد مترجمدان
تغییر میکنی ،التزام ارشان به مبانی مذکور شیّت و ضعف میرابی ،اما در نهارت با توجده بده میدزان
برخورداری متن ترجمه از سه اصدل صدحت و سدالمت و مطابقدت ،کیفیدت عملکدرد مترجمدان در
روراروری با ورژگیهای متون درنی و مبانی نظری ترجمه آن ارزرابی میشدود (ناامیدان.)239 :1392 ،
به عالوه با توجه به ارن که ارن کتاب در اسالم معجزه به حساب میآری حساسیت در ترجمدهی آن
بیشتر از سارر متون درنی است .به همین دلیل انتخاب واژگان و عبارات ساده و به اصطالح عامیانده
به عنوان معادل می توانی مشکالت اعتقادی زرادی برای مخاطبان ارن ترجمه که نوجواندان هسدتنی
به وجود بیاورد.
ارن پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با کاربست سده مؤلفدهی نظرردهی اسدکوپوس ،برخدی
خطاهای رخ داده در کتاب قرآن کریم ،ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیامرسان
برای نوجوانان و جوانان اثر علی ملکی را مورد بررسی و نقی قرار داده تا میزان توفیدق متدرجم را
در اهیاف تعیین شیهاش برای ارن ترجمه رزرابی نماری .ارن اثر در ردهی ترجمههدای پیدامرسدان»
(مضمونی و هیفمحور) جای میگیرد و بنیبنیِ آن مستنی بر تفاسیر گرانسنگ قرآن مجیدی اسدت.
برای رسیین به پیام آره و بازتاب آن در ترجمه ،مترجم کوشییه است با مراجعه و اتکا به مهمتدررن
تفاسیر قیرم و جیری عمیتا از میان تفاسیر شیعه و گداه تفاسدیر اهدل سدنت ،از ورود نظرگداههدای
شخصی جلوگیری کنی .ورژگی درگرش ارن است که بوی ترجمه نمیدهی زردرا دغیغدهی بنیدادرن
مترجم و ورراستار ،آن بوده است که معنای آرات وحدی را در سداختارهای درسدت و سدالم فارسدی
بررزنی و ترجمهای سراپا «فارسی» بهدست دهنی تدا هدر خوانندیهای کده اردن ترجمده را بدهدسدت
میگیرد و میخوانی ،روان پیش برود و زررساختِ جملهها را سررع بفهمدی و آردههدای هدر سدوره را
م رتبط به هم ببینی و در نهارت ،از فهدم معدارف شدیررن قدرآن لدذت ببدرد .سدادگی و روان بدودن،
وررارش به روز و دقیق صوری و زبانی ،غنی ساختن ترجمه بنی بنی در تفسیر ،مقارسه آرده بده آرده
ترجمه با  54ترجمه فعلی ،مرتب ساختن آرههای رک سوره با هم ،لحن و زبان جیردی ،تلطیدف بدار
معناری برخی واژهها و گرفتن سنگینی برخی واژه ها متناسدب بدا سدن و فضدای فکدری کودکدان و
نوجوان از جمله ورژگیهای آن به شمار میرود (باقری و ملکی 1393 ،و .)1394
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 -166پرسش اصلی پژوهش
1-1
میزان انسجام متنی ،وفاداری و امانتداری در ترجمهی علی ملکی از سوره میثر ،به چه انیازه است؟

 -2-1پیشینهی تحقیق
باقری و ملکی در دو مقاله در دوفصلنامهی ترجمان وحی ( 1393و ،)1394به معرفدی ورژگدیهدای
اثر خورش پرداختنی؛ نیز در مقالهای درگر در همین مجله ( ،)1394معادلرابیهای غیرکنداری را در
ترجمه خود شرح دادهانی.
هیزجی وگودرزی ( ،)1397برخی اررادات ترجمدهی علدی ملکدی را در مفدردات ،صدرف ،نحدو،
بالغت ،تعابیر و اصطالحات و ارهام مطرح کردنی.
نادعلی عاشوری تلوکی ( 1398الف و ب) در دو مصاحبهی جیاگانه بدا خبرگدزاری بدینالمللدی
قرآن ،نظرات انتقادی -البته عالمانه و منصفانه – خود را در خصوص ترجمهی علی ملکی بیان کرده
است .ارشان معتقی است که ارن ترجمه ،رورکردی تطبیقی با متن آردات قدرآن ندیارد و بدا سدبکی
متفاوت با سارر ترجمه ها عرضه شیه است .وی بدا تأکیدی بدر ضدرورت انتقدال مفهدوم بده خوانندیه،
ترجمهی متن مقیس قرآن را با ترجمهی متن رک رمان کامالر متفاوت میدانی .عاشوری تلدوکی بده
صراحت موضوع گذر از ترجمههای متنمحور وگرارش به ترجمههای مفهومگرا و مخاطدب محدور را
می پذررد اما در خصوص ضرورت انجام ارن کار برای کودکان و نوجوانان خواستار تأمل بیشتر بدرای
رافتن راهکاری کارآمیتر است( ».ر.ا :عاشوری تلوکی ،خبرگزاری ارکنا)1398 ،
 -2معرفی نظریهی اسکوپوس

1

نظرره ی اسکوپوس رورکردی است در ترجمهشناسی که در دهده  1970مدیالدی در آلمدان توسدط
هان ورمیر ) (Hans J. Vermeerارائه شی .ارن نظررده از رورکردهدای زبدانشدناختی و صدوری
فاصله میگیرد و به نفع نظررهای که بر نقش و بافدت اجتمداعی و فرهنگدیِ ترجمده اسدتوار اسدت،
موضع میگیرد( .زنیهبودی )558 :1396 ،ازنظر ورمیر ،کنش عبدارت اسدت از «رفتدار هیفمندی» و هدر
کدنش هیفمنی ،معطوف به نتیجه است؛ پ  ،ترجمده نیدز بده مثابدهی ندوعی کدنش ،نداگزرر باردی
هیفمنی باشدی و نتیجهای داشته باشی که همان متن ترجمه شیه است .ارن هیف است کدده شدکل
نهاری ترجمه را مشخص مینماردی و انتخاب های مترجم را توجیه پذرر میکندی؛ از اردنرو ،تعیدین
دقیق هیف در ترجمه از ملزومات کار مترجم است .در ارن نظرره دو قانون کلی مطرح شدیه اسدت:
انسجام کنشی ) (Coherence Ruleو قانون وفداداری ) . (Fidelity Ruleقدانون انسدجام کنشدی
تصررح می کنی که متن مقصی باری آنقیر منسجم باشی تا با توجه به شدرارط محیطدی و مدوقعیتی و
1

اسکوپوس ( ،)Scopusواژهای یونانی به معنای مقصود یا غایت است( .بیکر و سالدینا)569 :1396 ،
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زمینه ی دانش مفروض کاربران مورد نظر ،به آنان امکان دهی متن مذکور را بفهمندی .نقطدهی167
آغداز
متن در واقع نوشتهای در زبان مبیأن است که بخشی از زنجیرهی جهانی است .ارن متن را باردی بده
طررقی به زبان مقصی ترجمه کرد کده بده بخشدی از زنجیدرهی دنیداری تبدیرل شدود کده دررافدت
کننیگانش میتواننی آن را به شکل مرتبط با موقعیتشان تعبیر و تفسیر کننی.
قانون وفاداری در واقع مربوط به انسجام کنشی میدان مدتن ) (Inter- textualاسدت کده بدین
دومتن وجود دارد :رکی متن حاصل از ترجمه و درگری متن مبدیأ اسدت( .ورمیدر )100 :1978 ،نکتده
اصلی ارن رورکرد نقش گرا ارن است که نقش و هیف مشخص شیه برای ترجمه تحت تاثیر سفارش
دهنیه را آغازگر تعیین میشود و متن مبیا نیز در بازتولیی پیام به حساب میآری .ورمیر ارن اصل را
«امانت» می نامی .باتوجه به حساسیت متن مبیا ،ما اصل امانت را نیز را برای نقدی ترجمدهی ملکدی
مینظر قرار دادهارم.
 -3بحث و بررسی و تطبیق

َ -اي أَيُّـ َها ال ُْمداثُِر ﴿﴾1

ملکی :ای که رو انیاز بر خود کشییهای!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه «میثر» -با تشدیری دال و تشدیری ثدان -از مصدیر«تدیثر»
مشتق شیه و معنارش پیچیین جامه و پتو و امثال آن به خود هنگام خواب است و خطداب در اردن
جمله به رسول خیاست که در چنین حالی بوده ،و لذا به همدان حدالی کده داشدته «پتدو بده خدود
پیچییه» مورد خطاب قرار گرفته ،تا مالطفت را برسانی( .طباطباری )159-124/20 :1374 ،در ترجمدهی
ارن آره هر سه اصل محقق شیهانی.

 -قُ ْم فَأَنْ ِن ْر ﴿﴾2

ملکی :برخیز! مردم را هشیار بیه.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی در قُم ،آن چیزی است که در مقابل قعود (نشستن)
است( .مصطفوی )379/9 :1368 ،ااهرا مراد تنها ارن است که آن جناب را امر به انذار کنی ،بیون ارنکه
نظرى داشته باشی به ارنکه چه کسى را انذار کنی ،پ در حقیقت معناى جمله اردن اسدت کده بده
وایفه انذار قیام کن( .طباطباری )124/20 :1374 ،ترجمه از هر سه اصل پیروی کرده است.

ك فَ َكِ َْب ﴿﴾۳
َ -وَربا َ

ملکی :خیا را به بزرگی راد کن.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :رب :به معنای رانین چیزی بده سدوی کمدال و برطدرف کدردن
نقارص آن است( .مصطفوی )23/4 :1368 ،اسمان مختلفی در قرآن برای خیاونی ذکر شیه است .اگر چه
همه ی ارن اسمان داللت بر رک مصیاق واحی دارنی امدا هدر ردک بده گوندهای اردن ذات را توصدیف
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کننی به همین دلیل مترجم حق نیارد ارن ارافت ها را نادریه بگیرد .باتوجه به اصل الواحدی رب
می
بهتررن معادل برای آن ،پروردگار است.
ارن آره رعنى هم در باطن دل و مرحله اعتقاد ،و هم در مرحله عمل و هدم بده زبدان پروردگدار
خو د را به عظمت و کبررا منسوب کن ،و او را از ارنکه معادل و را ما فوقى داشته باشدی مندزه بدیار،
چون چیزى نیست که شررک او و را غالب بر او و ردا مدانع سدر راه او باشدی ،و نقصدى عدارض بدر او
نمىشود ،و هیچ وصفى از اوصاف ،او را تحیری نمىکنی ،و لذا از ائمه معصدومین (ع) وارد شدیه کده
معناى تکبیر (اللَّه اکبر) ارن است که خیا از ارنکه در وصف بگنجی بزرگتر است ،پ خدیاى تعدالى
از هر وصفى که ما با آن توصیفش کنیم ،و حتى از خود ارن وصدف بزرگتدر اسدت (طباطبداری:1374 ،
 .)125/20بددا توجدده بدده اشددکال موجددود در معادلیددابی واژهی رب و حددذف ضددمیر«ا» در ترجمدده،
نمیتوانیم آن را امانت دارانه بیانیم .اما در هر صورت ترجمه وفادارانه و منسجم است.
ترجمهی پیشنهادی :پروردگارت را به بزرگی راد کن.

ك فَطَ ِه ْر ﴿﴾4
َ -وثِيَابَ َ

ملکی :دامن خود را از کارهای بی پاا نگه دار.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :بعضى از مفسررن گفتهانی :اردن عبدارت کنارده اسدت از اصدالح
عمل .البته نظرات درگری نیز وجود دارد از جمله -1 :ارن تعبیر کناره است از تزکیه نفد  ،و پداا
نگه داشتن آن از لکههاى گناهان و زشتىها -2 ،مراد از پاا داشتن جامه کوتاه کردن آن است ،تدا
از نجاست (هاى روى زمین) پاا بمانی ،چون وقتى دامن جامه بلنی بود ،به زمین مىساری ،و ارمدن
از آلوده شین به نجاست نمىمانی -3 .منظور از تطهیر جامه ،پاا نگده داشدتن همسدران از کفدر و

ِ
باس لَ ُك ْـم -آنها لباس شما هسدتنی" -4 .منظدور همدان
معاصى است ،چون قرآن کررم فرموده ُُ ":ان ل ح

معناى ااهرى کالم ،رعنى پاا کردن جامه از نجاسات براى نماز است -5 .مراد از تطهیر جامدههدا
تخلق به اخالق حمییه و ملکات فاضله است .و در معناى تطهیر ثیاب اقوالى درگر هسدت کده مدا از
نقل آنها اغماض کردرم ،چون مى توان آنها را به رکى از وجدوه نقدل شدیه ارجداع داد ،و از همده آن
وجوه بهتر وجه اول و پنجم است( .طباطباری)127/20 :1374 ،
در رابطه با برخی آرات ،میان مفسررن نیز اختالف وجود دارد .در ارن حالت متدرجم آن نظدری
که با متن انسجام بیشتری دارد انتخاب میکنی .اما ترجمهی ارائه شیه از ارن آره با هیچکیام از ارن
تفاسیر سازگار نیست ،به همین دلیل وفادارانه نیست .به عالوه معادلرابی واژهی «ثیاب» نیز خدارج
از چارچوب کتاب لغت است ،به همین دلیل آن را امانتدارانه نیز نمدیداندیم .همچندین ترجمدهی
ارائه شیه با سیاق سوره نیز منسجم نیست و برای مخاطب عجیب است که چرا وسط امدر خدیا بده
پیامبر مبنی بر قیام برای انذار ،باری ارشان به پاکیامنی امر شونی.
ترجمهی پیشنهادی :اعمالت را اصالح کن.
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الر ْج َز فَ ْاُ ُج ْر ﴿﴾5
َ -و ُّ
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ملکی :از اخالق زشت دور باش.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه "رجز"  -به ضمه ران و کسره آن و سکون جیم -به معناى
عذاب است ،و مراد از "دورى کردن از عذاب" دورى کردن از سبب آن رعندى گناهدان و زشدتىهدا
است .و معناى آره ارن است که" :از گناهان و نافرمانیها دورى کن".
بعضى درگر گفتهانی :کلمه «رجز» اسم است براى هر قبیح و هر عمل و اخالقى که طبع سدلیم
آن را پلیی بیانی ،و امر از دورى از رجز ،امر به اجتناب از خصوص اخالق و عقییهاى است که خیا را
خوش نیاری ،و را أمر به اجتناب از خصوص اخالق زشت است .ارن احتمدال دوم بندا بدر آن وجهدى
ك فَطَ ِه ْـر" نقل کرده گفتیم :منظور تدرا گناهدان و زشدتىهدا اسدت ،در
"و ثِيابَ َ
است که در باره آره َ

نتیجه آره گذشته درباره عمل و آره مورد بحث درباره اخالق مىشود.
بعضى هم گفتهانی :کلمه "رجز" به معناى صنم است ،و آره شررفه دسدتور مدىدهدی بده ارنکده
عبادت و پرستش بتها را ترا کنی (همان منبع) .با توجه بده آن چده بیدان شدی ترجمده از پشدتوانه
تفسیری بهره منی بوده بنابرارن وفادارانه و ارزرابی میشود .اما در ترجمهی فعدل «فداهجر» متدرجم
دقت ال زم را مبذول نیاشته به همین دلیل ترجمه امانت دارانه نیست .با ارن همده از انسدجام بهدره
منی است.
ترجمهی پیشنهادی :از پلییی دوری کن.

َ -وَال متَْنُ ْن تَ ْستَكْثِ ُر ﴿﴾6

ملکی :کارهارت را بزرگ نبین و منت نگذار.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :مراد از "منت گذارى" ارن است کده شدخص احسدانگر آن قدیر
احسان خود را به رخ احسان شیه بکشی که نعمتش مکدیر شدود ،و از نظدر وى بیفتدی کمدا ارنکده

ِ
ص َدقاتِ ُك ْم ِابل َْم ِ
ـن َو ْاألَذ " و مراد از "استکثار" ارن است که آدمى چیدزى را کده
فرموده" :ال تُـ ْبطلُوا َ
مىدهی به چشمش زراد آری ،آره شررفه مىفرماری :وقتى صیقهاى مىدهى و را کار نیکى مدىکندى،
به رخ طرف مکش ،و کار نیکت در نظرت بزرگ نیاری (همان منبع) .بنابر آنچه گذشت ،ترجمه اماندت-
دارانه و وفادارانه و منسجم است.
اصِ َْب ﴿﴾7
 َولَِربِ َك فَ ْ

ملکی :و به خاطر خیا صبوری کن.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :به خاطر پروردگارت صبر کن ،و چون کلمه "صبر" مطلق آمیه،
شامل همه اقسام آن رعنى صبر در هنگام مصیبت و صبر بر اطاعت و صبر بر ترا معصیت مىشدود
(همان .)128/20 :ترجمه پشتوانهی تفسیری دارد ،همچنین سازگاری با زبان مقصی نیز باعث میشدود
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متن منسجم ارزرابی شود .اما حذف ضمیر«ا» در ترجمه و معادل رابی نادرسدت بدرای «رب»،
که
باعث خروج متن از امانت شیه است.
ترجمهی پیشنهادی :به خاطر پروردگار خورش ،صبر کن.
ضمیر «ا» در ترجمه حذف شیه است .در نتیجه ترجمه وفادارانه نیست اما منسجم است.

 -فَِإ َذا نُِق َر ِِف النااقُوِر ﴿﴾8

ملکی :وقتی در شیپور قیامت بیمنی.

بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه "نقر" به معناى کوبیین ،و کلمه "نداقور" بده معنداى هدر
چیزى است که به آن مىکوبنی تا صیا کنی ،و جمله "نقر در نداقور" نظیدر جملده "نفدخ در صدور"
کناره از زنیه کردن مردگان در قیامت و احضار آنان براى حسابرسى است (همان .)133/20 :با توجده
به ارن توضیحات ،ترجمه پشتوانهی تفسیری داشته و وفادارانه و همچنین منسجم است.
اصل الواحی در ماده ،ضرب (زدن) خفیف (سبک) به وسیله منقار پرنیه را انگشت انسان ردا سُدم
چهارپاران را به وسیله ابزاری ماننی :مِنقَر (کلنگ) را تبر است برای ارنکه در چیزی ،سوراخ را اثدری
ماننی آن ارجاد شود و نَقر میتوانی مادی را معندوی باشدی( .مصدطفوی )242/12 :1368 ،امدا باتوجده بده
بررسیها ،واژهی نقر ارافتهای خاصی دارد که باری در ترجمه منعک شود وارن واژه را نمیتدوان
معادل شیپور قرار داد بنابرارن اصل امانت محقق نشیه است.
ترجمه پیشنهادی :وقتى فرمان کوبنیه حق صادر مىشود و مردگان زنیه مىگردنی.

ك يَـ ْوَمئِن يَـ ْوحع َع ِسْيح ﴿﴾9
 -فَ َنلِ َ

ملکی :آن روز روز طاقت فرساری است.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ترجمه وفادارانه و منسجم و امانتدارانه است.

ِ
ين غَْيـ ُر يَ ِسْي ﴿﴾10
َ -علَى الْ َكاف ِر َ

ملکی :بله ،برای بیدرنها اصال آسان نیست!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی در کفر ،ردّ و اعتنا نکردن بده چیدزی اسدت( .همدان:
 )88/10باتوجه به بررسی لغوی ،ترجمه امانت دارانه نیست .به عالوه باتوجه بده آرده ششدم سدورهی

ِ
ِل ِدي ِن» ،کافران نیز درن دارنی بنابرارن اگدر مدتن قدرآن را ردک کدل در نظدر
کافرون «لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َوِ َ
بگیررم ،اصل انسجام نیز رعارت نشیه است .اما مضمون برابر با تفاسیر بوده پ
ترجمهی پیشنهادی :برای کافران روز آسانی نیست.

ت َو ِيي ْدا ﴿﴾11
َ -ذ ْرِين َوَم ْن َخلَ ْق ُ

وفادارانه است.

ملکی :تنها به من واگذارش کن آن که را که آفرریهام.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ذرنی :ترا توجه و نظر به چیزی است (همان .)13/1 :خلق :ارجاد
چیزی بر کیفیت مخصوص و به موجب اراده خالق و اقتضای حکمت است( .همان)127/1 :
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بعدیش
همه درباره ولیی بن مغیره نازل شیه است .کلمه وحییا حال از فاعل خلقت است و حاصل معندارش
ارن است که :مرا با آن ک که خلقش کردم واگذار ،با آن ک که در حالی خلقش کردم که احیی
با من در خلقت وی شرکت نیاشت و بعی از خلقت به بهتررن وجهی تیبیرش کردم ،مرا با او واگدذار
و بین من و او حائل مشو که من او را کافی خدواهم بدود (طباطبداری .)135/20 :1374 ،هدر سده قاعدیه
تحقق رافته است.

ودا ﴿﴾12
 َو َج َعل ُْت لَهُ َم ْاال ََّْ ُد ْ

ملکی :و اموالی فراوان.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :جعل :آن چیزی است که به تقیرر و تقررر و تیبیر بعی از خلق و
تکورن نزدرک است که نقطه جمع آنها قرار دادن چیزی بدر حدالتی اسدت (مصدطفوی.)105/2 :1368 ،
ممیودا :گسترش از خارج در رک جهت را در همه جهات است و ارن ماده در امور مدادی و معندوی
به کار میرود( .همان )54/2 :من براى او مالى ممیود رعنى گسترده و را ممیود به مید نتارج و فاردیه
قرار دادم (طباطباری )134/20 :1374 ،هر سه اصل محقق شیه است.

ودا ﴿﴾1۳
ني ُش ُه ْ
َ -وبَنِ َ

ملکی :و اوالدی آماده به خیمت به او دادهام.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :رعنى برارش پسرانى قرار دادم حاضر که آنها را پیش روى خدود
مىبینی که مىخرامنی و از آنان در رسیین به هیفهاى خود کمک مىگیرد (همدان .)135/20 :ترجمده
وفادارانه و امانتدارانه است اما استفاده از واژهی غیر فارسی «اوالد» عیول از اصل انسجام است.
ترجمهی پیشنهادی :فرزنیانی آماده به خیمت برارش قرار دادم.

ت لَهُ متَْ ِهي ْدا ﴿﴾14
َ -وَم اه ْد ُ

ملکی :وسارل زنیگی را هم ،از هر نظر برارش آماده کردهام.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه "تمهیی" به معناى تهیه است ،که به طور مجداز در مدورد
گستردگى مال و جاه و رو به راهى زنیگى استعمال مىشود (همان منبع) .اصل الواحی در ماده ،آمداده
و مهیّا کردن محلی برای سکونت و استراحت است (مصطفوی )206/11 :1368 ،در ترجمه هر سه اصدل
تحقق رافته است.

ْ -ثُا يَط َْم ُع أَ ْن أَ ِزي َد ﴿﴾15

ملکی :تازه ،طمع دارد که باز هم بیهم!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :طمع :آن چیزی است که در مقابل استغنان (بینیازی جسدتن و
احساس بینیازی) در نف است( .مصدطفوی )140/7 :1368 ،زاد :فضل (اضافه شدین) بده طدور مطلدق
است؛ خواه ارن زراد شین در خود شین باشی را در غیر آن ،خدواه مدادی باشدی ردا معندوی و خدواه
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نصل باشی را منفصل( .همان )389/7 :ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است امدا لحدنش بدا ادب مدتن
درنی سازگاری نیارد بنابرارن منسجم نیست.
ترجمه پیشنهادی :و هنوز توقع دارد که بیشتر به او بیهم.

َ -ك اال إِناهُ َكا َن ُِ َايتِنَا َعنِي ْدا ﴿﴾16

ملکی :به هیچ وجه! چون که او با آرههای ما دشمنی دارد.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه "كال" او را در ارن طمع و توقع رد مىکنی ،و جملده "إِنَّدهُ
کانَ" علت ارن ردع را بیان نموده مىفهمانی براى ارن گفتیم "کال" که او به آرات ما عناد مدىورزد.
کلمه" عنیی" به معناى معانیى است که به عناد خود و آنچه دارد مباهات هدم مدىکندی (طباطبداری،
 .)135/20 :1374اصل الواحی در ماده ،مخالفت با چیزی است که فرد مییانی ،را گمان میکنی که حدق
است (مصدطفوی .)288/8 :1368 ،ترجمده روان بدوده و پشدتوانه ی تفسدیری دارد بندابرارن وفادارانده و
منسجم است اما از نظر لغوی ،ترجمه ره خوبی نتوانسته معنای واژهی «عنیی» را مشخص کندی بده
همین دلیل امانتدارانه نیست.
ترجمه پیشنهادی :هرگز ،زررا او همیشه با علم به درستی آرات ما ،با آنها مخالفت میکرد.

ِ
ودا ﴿﴾17
ص ُع ْ
َ -سأ ُْرُ ُقهُ َ

ملکی :به زودی او را به گردنهی صعب العبوری میکشانم!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه "ارهاق" که مصیر "ارهق" است بده معنداى فراگیدرى بده
زور است و کلمه صعود به معناى گردنه صعب العبور کوه است .در ارن جمله جدزاى سدون و عدذاب
تلخى را که وى به زودى مىچشی به گرفتار شین در درهاى صعب العبور تشدبیه شدیه) .طباطبداری،
 )135/20 :1374اصل الواحی در ارهق ،غَشَیان (رعنی پوشانین) با چیدزی ناخوشدارنی اسدت و مطلدق
پوشانین منظور نیست( .مصطفوی )206/4 :1368 ،بنابرآنچه گفته شی ،ترجمه از پشتوانهی تفسدیری و
لغوی بهره منی بوده و وفادارانه و امانت دارانه است همچنین معیارهای الزم برای انسجام نیز رعاردت
شیه است.

ار ﴿﴾18
 -إِناهُ فَ اك َر َوقَد َ

ملکی :برای دشمنی با حق ،فکر کرد و سبک سنگین کرد.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی در «فکر» تصرف قلب و تأمّل از سوی آن با نظر بده
مقیمات و دالئل است تا به مجهولی مطلوب هیارت رابی( .مصطفوی )138/9 :1368 ،تَقدیرر بدر اجدرای
قیرت و تعلنقش در خارج بر متعلنق داللت میکنی؛ زررا ااهار قدیرت ،هماندا فعلیدت ردافتن عمدل و
اهور آن به نحوی است که مُقَیِّر ،اراده و اختیار میکنی؛ و ارن معنا در مقابل مفهدوم قدیرت مطلدق
است و با تعیّن و قیرت مالزمت دارد( .همان)227/9 :
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تقیرر از روی تفکیر به معنای آن است که چنی معنا و چنی وصف را در ذهن بچینی ،رعنی173
آنهدا
را در ذهن جابجا کنی ،رکی را بگذاری و درگری را برداری تا از ردرف شین آنها غرض مطلوب خود
را نتیجه بگیری( .طباطباری )136/20 :1374 ،با توجه به بررسی تفسیری ترجمه وفادارانه بوده و با نظدر
به روانی مت ن ،اصل انسجام نیز تحقق رافته است اما در ارن آره ،هیچ قییی برای فکر ذکدر نشدیه و
معنای عام آن می نظر است اما مترجم به آن قیی زده به همین دلیل از اصل امانت خارج شیه است.
ترجمه پیشنهادی :او فکر کرد و سنجیی.

ار ﴿﴾19
 فَـ ُقتِ َل َك ْي َف قَد َ

ملکی :مرگ بر او؛ چه موذرانه عمل کرد!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :با توجه به بررسی واژگانی آرهی قبل ،تقیرر با عمل تفاوت دارد.
به عالوه قیی موذرانه نیز در متن مبیأ وجود نیارد بنابرارن ترجمه اماندت دارانده و وفادارانده نیسدت.
ترجمهی واژهی «قیر» در ارن آره با آره ی قبل متفداوت اسدت بده همدین دلیدل ترجمده منسدجم
نمیباشی.
ترجمه پیشنهادی :نفررن بر اوکه ارن گونه سنجیی.

ار ﴿﴾20
 ْثُا قُتِ َل َك ْي َف قَد َ

ملکی :باز هم مرگ بر او؛ چه موذرانه عمل کرد.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :با توجه به آنچه در آرهی قبل ذکر شی ،ترجمهی ارن آره نیدز از
هر سه اصل عیول کرده است .ترجمه پیشنهادی :باز هم نفررن بر اوکه ارن گونه سنجیی.

ْ -ثُا نَظََر ﴿﴾21

ملکی :نگاهی مرموز انیاخت.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحدی در «نظدر» نگررسدتن از روی تعمّدق و تحقیدق در
موضوعی مادی را معنوی به وسیله چشم و بصیرت (مصطفوی .)184/12 :1368 ،ارن آرات حال ولیدی را
که بعی از تفکیر و تقیرر به خود گرفته بود ممثل میسازد ،چون معنای ارنکه فرمدوده ثُدمع نَظَدرَ بده
طوری که از سیاق استفاده میشود ارن است که  :وی بعی از تفکیر و تقیرر مثل کسی نظر کرد کده
میخواهی درباره امری که از او نظرره خواسته باشنی ،نظرره بیهی (طباطباری .)137/20 :1374 ،با توجه
بررسی های لغوی و تفسیری قیی نگاه ،در ارن آره تعمّق است و نده مرمدوز بدودن .بندابرارن ترجمده
وفادارانه و امانت دارانه نیست اما منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :سپ نگاه عمیقی کرد.

س َر ﴿﴾22
س َوبَ َ
ْ -ثُا َعبَ َ

ملکی :بعی اخم کرد و چهره در هم کشیی.
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174بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحدی در «عدب » جمدع شدین همدراه بدا حدزن اسدت
(مصطفوی .)21/8 :1368 ،پ بر حالتی است که پ از عبوسی حاصل میشود چدرا کده فدرد عبدوس
پ از عبوسی دچار زشتی چهره می شود و برای رفع زران و عبوسی از خود ،شتاب میکندی (همدان:
 .)289بعی چهره در هم کشیی و عجوالنه دست به کار شی (مکارم شدیرازی .)230/25 :1380 ،باتوجده بده
آنچه گذشت و باتوجه به غفلتی که نسبت به تفاوتهای معناری دو واژهی«عب » و «بسدر» اتفداق
افتاده ترجمه وفادارنه و امانتدارانه نیست اما منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :بعی اخم کرد و به سرعت دست به کار شی.

استَ ْكبَـ َر ﴿﴾2۳
ْ -ثُا أَ ْدبَـ َر َو ْ

ملکی :و از درون ،به حق پشت پا زد و تکبر کرد!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی در استکبار به معنای طلب کِبَر است و ارن طلب ردا
ارادی و را طبیعی است (مصطفوی .)17/10 :1368 ،ادبار از هر چیزی به معندای اعدراض از آن اسدت ،و
استکبار به معنای امتناع ورزرین از در کبر و طغیان است ،و ارن دو رعنی ادبار و استکبار از احواالت
روحی و درونی است (طباطباری .)137/20 :1374 ،ترجمهی ملکی با توجه به آنچه گفته شی وفادارنده و
امانت دارانه نیست .به عالوه تصورر واضحی نیز در ذهن مخاطب ارجداد نمدیکندی بده همدین دلیدل
منسجم نمیباشی.
ترجمه پیشنهادی :متکبرانه به حق پشت کرد.

ال إِ ْن َُ َنا إِاال ِس ْح حر يُـ ْدثَـ ُر ﴿﴾24
 -فَـ َق َ

ملکی :پ ادعارش را ارن طور بیان کرد« :ارن قرآن فقط حرفهاری سحرآمیز است برگرفتده از
جادوگران گذشته!»
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی مادة سحر ،برگردانین از چیزی که حق و واقع است
به خالف آن ،ماننی برگردانین چشمها از آنچه که در ااهر مشاهیه میکننی به خالف آن (مصدطفوی،
 .)80/5 :1368رؤثر :ارن ماده همان اثر است را آنچه که بدر چیدزی داللدت کندی و آنچده کده از آثدار
وجودیاش باقی مانیه باشی (همان)35/1 :؛ رعنی در نتیجه ادبار و اسدتکبار ،بداطن خدود را اردنطدور
ااهار کرد که قرآن چیزی نیست جز سحری که از قیرم روارت شیه و هم اکنون نیز داناران آن بده
نادانان تعلیم میدهنی (طباطباری .)138/20 :1374 ،مترجم در مواجهه با ارن آرده از تکنیدک ترجمدهی
آزاد استفاده کرده به همین دلیل ترجمه ی او امانت دارانه نیست .اما با توجه تطدابق نسدبی کده بدا
تفسیر دارد وفادارانه ارزرابی میشود .همچنین ترجمه برای خواننیه قابل فهم بوده و منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :گفت که قرآن همان سحر قیرمی است.

ش ِر ﴿﴾25
 -إِ ْن َُ َنا إِاال قَـ ْو ُل الْبَ َ

ملکی :ارن گفتار بشر است و ب !
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بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :رعنی ارن قرآن آن طور که محمی ادعا میکنی کالم خیا 175
نیست،
بلکه کالم بشر است (همان منبع).
هر سه اصل در ترجمه ارن آره محقق شیه است.

ُصلِ ِيه َس َق َر ﴿﴾26
َ -سأ ْ

ملکی :به زودی او را در درراری مذاب محو میکنم!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :صَلی؛ عرضه بدر آتدش اسدت .أصدلی (بدر آتدش عرضده کدرد)،
(مصطفوی.)334/4 :1368 ،
رعنی به زودی او را داخل سقر میکنم و سقر در عرف قرآن رکی از نامهای جهنم و را درکدهای
از درکات آن است (طباطباری .)138/20 :1374 ،از آن جا که در آرهی بعی از تعبیر «ما ادراا ما سدقر»
استفاده شیه ،بهتر است از معادلی که برای مخاطب قابل تصوررسازی است ،استفاده نشود و همدان
لفظ سقر در ترجمه تکرار شود .به عالوه «محو میکنم» از معنای مورد نظر ،فاصله دارد بده همدین
دلیل ترجمه وفادارانه و امانت دارانه نیست اما انسجام دارد.
ترجمه پیشنهادی :به زودی او را در سقر میافکنم.

اَ َما َس َق ُر ﴿﴾27
َ -وَما أَ ْد َر َ

ملکی :چه میدانی آن دررای مذاب چیست؟!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصل الواحی در مادهی سقر ،حرارت شیری است؛ به گوندهای کده
موجب تغییر رنگ را صفت شود (مصطفوی .)180/5 :1368 ،ارن جمله به اردن منظدور آورده شدیه کده
بفهمانی سقر بسیار مهم و هراسآور است (طباطباری .)138/20 :1374 ،معادل گزرنی مترجم به گونهای
است که نمیتوانی تمام ورژگیهای ارن کلمه را منتقل کنی به همین دلیل وفادارانده و اماندتدارانده
نیست .با توجه به تاکیی خیاونی بر ناتو انی انسان از ادراا سقر ،بهتر بود مترجم از همان لفظ سدقر
استفاده مینمود .اما در هر صورت از انسجام بهرهمنی است.
ترجمهی پیشنهادی :تو چه میدانی که سقر چیست؟

َ -ال تُـ ْب ِقي َوَال تَ َن ُر ﴿﴾28

ملکی :دائم زجرکش میکنی و دست بردار هم نیست!
بررسی قواعی نظرره اسکوپ وس :ارن جمله نفی مطلق است و مقیی نکرده که چه چیزی را بداقی
نمیگذارد و رها نمی کنی ،اقتضا دارد که مراد از آن را ارن بگیررم که سقر هیچ چیزی از آنچه او بده
دست آورده باقی نمیگذارد و همه را میسوزانی و احیی را هم از آنهاری که در آن میافتندی از قلدم
نیانیاخته همه را شامل میشود( .طباطباری ،20 :1374 ،ص )138با توجه به نیاشتن پشتوانهی تفسیری
در اضافه کردن قیی «زجر کش کردن» ،ترجمه وفادارانه نیسدت .بده عدالوه اصدل الواحدی در تبقدی
عبارت است از آنچه مقابل فنا است (مصدطفوی .)343/1 :1368 ،ترجمهی ملکی از اردن واژه پشدتوانهی
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 176نیز نیارد به همین دلیل امانت دارانه نیز نمیباشی .اصل الواحی در مادهی تذر ،ترا توجه ،بده
لغوی
چیزی است و ارن مفهومی مطلق است )مصطفوی .)18/13 :1368 ،متدرجم در مواجهده بدا اردن واژه از
معالی استفاده که در شان قرآن نیست به همین دلیل از انسجام عیول کرده است.
ترجمه پیشنهادی :هیچ چیز را باقی نمیگذارد و هیچ ک را از قلم نمیانیازد.

ش ِر ﴿﴾29
ايةح لِلْبَ َ
 -ل اَو َ

ملکی :و حسابی برای بشر خودنماری میکنی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :کلمه «لواحة» از مصیر تلورح است که به معناى دگرگون کردن
رنگ چیزى به سیاهى است و بعضى گفتهانی به سرخى .و کلمه "بشر" جمدع بشدره اسدت ،کده بده
معناى ااهر پوست بین است .مىفرماری :رکى درگر از خصوصیات سقر ارن اسدت کده رندگ بشدره
بینها را دگرگون مىسازد (طباطباری .)138/20 :1374 ،بر اساس تفسیر معنای هر دو واژه اشتباه اسدت
و پشتوانه تفسیری نیز نیارد .به عالوه استفاده از تعبیر «و حسابی» دور از ادب قرآن است به همین
دلیل ترجمه از سه اصل رعنی انسجام و وفاداری و امانت داری عیول کرده است.
ترجمه پیشنهادی :رنگ پوستها را تغییر میدهی.

ش َر ﴿﴾۳0
َ -علَْيـ َها تِ ْس َعةَ َع َ

ملکی :نوزده نفر هم مأموران آن هستنی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :علیها تسعة عشر رعنی بر آن سقر ،نوزده نفر موکلنی که عهیهدار
عذاب دادن به مجرمینانی .هر چنی مطلب را مبهم گذاشته و نفرمدوده کده از فرشدتگاننی و ردا غیدر
فرشتهانی ،لیکن از آرات قیامت و مخصوصا تصررح آرات بعیی استفاده مدیشدود کده از مالئکدهاندی
(طباطباری .)139/20 :1374 ،هر سه اصل در ترجمه ،تحقق رافته است.
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ملکی :ماموران ارن آتش را فقط از فرشتگان انتخاب کرده ارم .از تعیادشدان هدم خبدر دادهاردم،
فقط برای امتحان بیدرنها تا اهل کتاب با درین همین مطلب در تورت و انجیل ،به حقانیت قدرآن
پیبرنی و مسلمانها ارمانشان را بیشتر کننی .اهل کتاب و مسدلمانهدا هدم ،شدک بده دل خدود راه
نیهنی و دست آخر ،بیماردلها و بی درنها به مسخره بگورنی« :منظور خیا از گفتن تعیاد مامورهدا
چه بود؟!» خیا هر که را الرق بیانی ،دستش را میگیرد .البته تعیاد سپاهیان خدیا را فقدط خدودش
میدانی و ب  .بله ،ذکر آن تعیاد فقط برای به خود آوردن بشر است.
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طلدب
میرسی (مصطفوی .)188/6 :1368 ،مترجم ،عبدارت «هدر کده الردق را بیاندی» را معدادل آن قدرار داده
بنابرارن ترجمه امانت دارانه نیست .به عالوه مترجم هیچ معادلی بدرای «یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشةاءُ» ذکدر
نکرده بنابرارن بار درگر از اصل امانت عیول کرده است .در رابطه با واژهی کافران ،توجه به آنچده در
ذرل آره  10آمی .قانون انسجام و وفاداری رعارت نشیه است.

َ -ك اال َوالْ َق َم ِر ﴿﴾۳2

ملکی :نه! قرآن سحر نیست .به ماه قسم!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :هر سه اصل در ترجمه محقق شیهانی.

َ -واللاْي ِل إِ ْذ أَ ْدبَـ َر ﴿﴾۳۳

ملکی :و به شب قسم وقتی بساطش را جمع کنی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور از ادبار لیل ،گذشتن شدب در مقابدل پدیش آمدین شدب
است (طباطباری .)149/20 :1374 ،اصل الواحی در ارن ماده آن چیزی است که مقابل روبرو و رو کدردن
است (مصدطفوی .)193/3 :1368 ،معادلرابی متدرجم بدرای «ادبدر» عدیول از اصدل وفداداری ،اماندت و
انسجام است چراکه نه ت نها از نظر لغوی و تفسیری اشکال دارد بلکه چنین تعبیری در فارسی برای
شب ،کاربرد نیارد.
ترجمه پیشنهادی :قسم به شب آن هنگام که پشت کنی.

َس َتف َر ﴿﴾۳4
 َو ُّالص ْب ِح إِذَا أ ْ

ملکی :و به صبح قسم وقتی سفرهاش را پهن میکنی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور از اسفار صبح هوریا گشدتن صدبح و بیدرون شدین آن از
پرده شب است (طباطباری .)149/20 :1374 ،اصل الواحی در ارن ماده ،حرکت کسدی بده سدوی محدیط
خارج از محیودهی خورش است (مصطفوی .)166/5 :1368 ،به نظر مدیرسدی متدرجم درا درسدتی از
واژهی «أ سفر» نیاشته؛ بنابرارن ترجمه از امانت و وفاداری عیول کرده است .به عالوه تعبیر به کدار
برده شیه در فارسی در رابطه با واژهی «صبح» رارج نیست به همین دلیل ترجمه ،انسجام نیز نیارد.
ترجمه پیشنهادی :و قسم به صبح آنگاه که هوریا شود.

 -إِناـ َها َِإل ْي َد الْ ُك ََِب ﴿﴾۳5

ملکی :که بین پیریههای بزرگ ،قرآن بی نظیر است
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ضمیر در ارن جمله به کلمه سقر بر میگردد و کلمه کبر جمدع
کبری است (طباطباری .)149/20 :1374 ،ضمیر در انها را بده سدقر برمدىگدردد ،ردا جندود و لشدکرران
پروردگار و را مجموعه حواد قیامت و هر کیام باشی عظمت آن روشن است (مکدارم شدیرازی:1380 ،
 . )248/25با توجه به ارن که بر اساس تفسیر ،مرجع ضمیر مشخص نیست ،مترجم نیز نباری مصدیاق
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تعیین کنی .به عالوه با توجه به مونث بودن ضمیر ،نمیتوان مرجع آن را قدرآن قدرار داد .در نتیجده
ترجمه وفادارانه نیست .اما امانت دارانه و منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :که آن از حواد بزرگ محسوب میشود.

ش ِر ﴿﴾۳6
 -نَ ِن ْيرا لِلْبَ َ

ملکی :و هشیاری برای بشر.
بررسی تفسیری :نذررار للبشر کلمه نذرر مصیر و به معنای بیم رسانین است و اگر منصوب آمیه
به خاطر ارن بوده که به نظر ما تمییز است (طباطباری.)150/20 :1374 ،
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :هر سه اصل تحقق رافته است.

ِ
ِ
ار ﴿﴾۳7
 ل َم ْن َشا َ م ْن ُك ْم أَ ْن يَـتَـ َقد َاع أ َْو يَـتَأَخ َ

ملکی :برای هرکیامتان که دوست دارد جلو برود را عقب بمانی!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ارن جمله انذار را عمومیت میدهدی بده همده بشدر و منظدور از
تقیم ،پیروی کردن از حق است که مصیاق خدارجی اش ارمدان و اطاعدت اسدت و منظدور از تداخر،
پیروی نکردن است کده مصدیاقش کفدر و معصدیت اسدت (طباطبداری .)151/20 :1374 ،اصدل الواحدی
در«شان» به معنای تمارلی است که به حی طلب مدیرسدی (مصدطفوی .)188/6 :1368 ،ترجمده از نظدر
واژگانی و تفسیری صحیح نیست بنابرارن ا صل امانت و وفداداری زردر پدا گذاشدته شدیه اسدت؛ امدا
ترجمه منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :برای هرکیامتان که بخواهی جلو برود را عقب بمانی.

ِ
ت َرُِينَةح ﴿﴾۳8
سبَ ْ
ُ -ك ُّل نَـ ْتفس ِبَا َك َ

ملکی :هر کسی گیر کارهای خودش است!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :حرف بان در بما به معنای بان فارسی و را به معنای بسدبب اسدت
و را به معنای در مقابل است و کلمه «رهینة» به معنای رهن و گروگدان (طباطبداری.)151/20 :1374 ،
باتوجه به تفاوت معناری «گیر» و «گرو» در فارسی به نظدر مدی رسدی کده ترجمده از اصدل اماندت،
وفاداری و انسجام خارج شیه است.
ترجمه پیشنهادی :هر ک در گرو اعمالش است.

اب الْيَ ِم ِ
ني ﴿﴾۳9
 إِاال أ َْص َح َ

ملکی :مگر اهل سعادت.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اصحاب رمین کسانی هستنی که در روز حساب نامه عملشدان را
به دست راستشان می دهنی و ارنان دارنیگان عقاری حق و اعمال صالح از مؤمنین متوسدط الحالندی،
که نامشان به عنوان اصحاب الیمین در مواردی از قرآن کررم مکرر آمیه است (همان ،ص « .)152اهل
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منسدجم
است.
ترجمه پیشنهادی :مگر اصحاب رمین.

سا َلُو َن ﴿﴾40
ِِ -ف َجناات يَـتَ َ

ملکی :که در باغ هاری پر درختانی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :اگر جنات را بیون الف و الم آورد و فرموده در بهشتهاری برای
تعظیم بهشتها بود ،خواست بفرماری :در بهشتهاری که از عظمت به حیی است که وصدفش قابدل
درا نیست (طباطباری .)153/20 :1374 ،جنة :رعنی بهشت و را به صورت تشبیه به باغی که در زمدین
است هر چنی میانشان تفاوتی است را به خاطر پوشییه بودن نعمتهارش از ماسدت (راغدب اصدفهانی،
 .)415/1 :1370با توجه به ارافتهای متن درنی ،مترجم باری در معادلرابیها وسدواس بیشدتری بده
خرج داده و سعی کنی ارافتهای موجود در واژگان را تا حی ممکن در زبان مقصدی انعکداس دهدی.
ارن ترجمه وفادارانه و امانت دارانه ارزرابی نمیشود؛ اما در هر حال منسجم است.
ترجمه پیشنهادی :آنان در بهشتهاری غیر قابل وصف.

ِ
ني ﴿﴾41
َ -ع ِن ال ُْم ْج ِرم َ

ملکی :آنان از حال و روز گناهکارها میپرسنی.
بررسی قواعی نظرره اسدکوپوس :اردن اسدت کده مجموعده اهدل بهشدت از مجموعده مجدرمین
مىپرسنی ،نه ارنکه هر رک نفر از اهدل بهشدت از ردک نفدر از اهدل دوزخ بپرسدی (طباطبداری:1374 ،
 .)152/20ترجمه عالوه بر پشتوانهی تفسیری و واژگانی ،روان نیز مدیباشدی بندابرارن هدر سده اصدل
رعارت شیه است.

َ -ما َسلَ َك ُك ْم ِِف َس َق َر ﴿﴾42

ملکی« :چه چیزی جهنمیتان کرد؟!»
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :باتوجه به آنچده ذردل آرده  27آمدی ،سدقر اسدم خداص اسدت و
ورژگی های منحصر به فرد خودش را دارد .به عالوه مترجم همدین لفدظ را در آرده  26بده «درردای
مذاب» ترجمه کرده پ اگر ما ترجمه ی او را به عنوان رک کل درنظر بگیررم ،از سه اصدل عدیول
کرده است.
ترجمه پیشنهادی :چه چیزی شما را به سقر رهنمون ساخت؟

ك ِمن الْم ِ
ني ﴿﴾4۳
صل َ
 -قَالُوا ََّلْ نَ ُ َ ُ َ

ملکی :جواب میدهنی :جزو نمازگزاران نبودرم.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :مراد از «صلوة» نماز معمولی نیست ،بلکه منظور توجده عبدادتی
خاص است به درگاه خیای تعالی ،که با همه انحای عبادتها رعنی عبادت در شرارع معتبر آسدمانی
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 180حیث کم و کیف با هم مختلفنی (طباطباری .)154/20 :1374 ،اصدل الواحدی «صدلنی» بده معندای
که از
ثنای جمیل مطلق است (مصطفوی .)331/6 :1368 ،اگر در ترجمه ،نماز را مقابل «صاله» قرار دهیم در
واقع اذعان کردهارم ،تنها کسانی که خیاونی را با روش خاصدی بده ندام نمداز سدتارش مدیکنندی در
بهشت جای دارنی در حالی که براساس تفاسیر و لغت نامهها ارن برداشدت صدحیحی نمدیباشدی .در
نتیجه ترجمه با وجود انسجام نسبی از دو اصل درگر رعنی امانت و وفادارای عیول کرده است.
ترجمه پیشنهادی :ما از ثناگوران خیاونی نبودرم.

ِ
 وََّل نَ ُ ِني ﴿﴾44
ك نُطْع ُم ال ِْم ْسك َ
َْ

ملکی :به فقیران غذا نمیدادرم.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :مراد از اطعام مسکین انفاق بدر تهدی دسدتان جامعده اسدت ،بده
مقیاری که بتواننی کمر راست کننی و حوائجشان برطرف شود .اطعام مسکین اشاره اسدت بده حدقن
النا س و صالت اشاره است به حق اهلل و ارنکه ارن دو قسدم حدق را عمدال باردی پرداخدت (طباطبداری،
 .)154/20 :1374هر سه اصل محقق شیه است.

اخلَافِ ِ
وض َم َع ْ
ني ﴿﴾45
ضَ
َ -وُكناا ََنُ ُ

ملکی :با راوهگوها دمخور بودرم.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور از خوض ،سرگرمی عملی و زبانی در باطل و فرو رفتن در
آن است به طوری که به کلی از توجه به غیر باطل ،غفلت شود (طباطباری .)154/20 :1374 ،عدالوه بدر
مشکالت مربوط به ترجمهی واژهی «خوض» ،که خدروج از وفداداری و اماندت محسدوب مدیشدود،
استفاده از واژهی «راوهگو» خروج از ادب قرآن و قانون انسجام است.
ترجمه پیشنهادی :و با اهل باطل همنشین بودرم.

 وُكناا نُ َك ِنب بِيـوِع ِالدي ِن ﴿﴾46
ُ َْ
َ

ملکی :روز جزا را هم دروغ میدانستیم.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :تکذرب به معنای کاذب قرار دادن است (مصدطفوی)312/3 :1368 ،
در واقع ارن افراد با علم به حق بودن روز جزا آن را رد میکردنی به همین دلیل نوعی لدج بدازی در
کار ها آنها وجود داشته که در ترجمه مورد غفلت واقع شیه است بده همدین دلیدل ترجمده اماندت
دارانه نیست؛ اما منسجم و وفادارانه است.
ترجمه پیشنهادی :روز جزان را انکار میکردرم.

ِ
ني ﴿﴾47
َ -ي اَّت أ ََات ََّن الْيَق ُ

ملکی :تا آن که دست آخر مرگ سراغمان آمی!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور از رقین در ارنجا مرگ است و از ارن جهت رقین بر مرگ
اطالق شیه که شکی در آمینش نیست (طباطباری .)154/20 :1374 ،هر سه اصل تحقق رافته است.
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اعةُ ال ا ِ ِ
ني ﴿﴾48
 فَ َما تَـ ْنـ َتفعُ ُه ْم َش َتف َشافع َ
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ملکی :برای همین ،پادرمیانی شفاعت کننیگان هم به دردشان نمیخورد!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ارن آره داللت دارد بر ارنکه روز قیامت اجماال شدفاعتی در کدار
هست ،ولی ارن طارفه از شفاعت شافعان بهرهمنی نمیشونی ،بدرای ارنکده شدفاعت شدامل حالشدان
نمیگردد (همان منبع)  .شفاعت :الحاق و پیوستن چیزی به چیز درگر برای تحصدیل نتیجده مطلدوب
است (مصطفوی .)99/6 :1368 ،ترجمه از پشتوانه ی تفسیری و لغوی بهره منی بوده ،بنابرارن وفادارانه و
امانت دارانه است؛ اما اصطالح «هم به دردشان نمیخورد!» بدا سدیاق قدرآن همخدوانی ندیارد و بده
همین دلیل منسجم نیست.
ترجمه پیشنهادی :شفاعت نیز برای آنان فاریهای نیارد.

ِِ ِ
ني ﴿﴾49
 -فَ َما ََلُ ْم َع ِن التانْك َرة ُم ْع ِر َ

ملکی :چهشان شیه که از رادآوریهای قرآن روی گردانانی؟!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور ارن است که چرا با ارنکه واجب بود بر آنان کده قدرآن را
تصیرق کننی ،و بیان ارمان آورنی از آن اعراض نمودنی و اردن جدای تعجدب اسدت (طباطبداری:1374 ،
 .)157/20بر اساس بررسی تفسیری ،منظور از تذکره خود قرآن میباشی بنابرارن ترجمده وفادارانده و
امانت دارانه نیست .همچنین استفاده از تعبیر «چهشان شیه» با ادب قرآن سازگار نبوده و خروج از
انسجام میباشی.
ترجمهی پیشنهادی :چه اتفاقی برای آنها افتاده که از قرآن روی میگرداننی؟

َ -كأَناـ ُه ْم ُلُحر ُم ْستَـ ْن ِتف َرةح ﴿﴾50

ملکی :انگار گورخرانی رم کردهانی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :حال کفار را در اعراض از تذکره تشبیه کرده به حمر کده جمدع
حمار است ،البته منظور حمار وحشی رعنی گورخر است و استنفار بده معندی نفدرت اسدت و کلمده
قسورة به معنای شیر و شکارچی است ،چون به هر دو معنا تفسیر شیه است (همدان منبدع) .هدر سده
اصل تحقق رافته است.

ت ِم ْن قَ ْس َوَرة ﴿﴾51
 -فَـ ار ْ

ملکی :که از مقابل شیر در رفتهانی!
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس« :در رفتهانی» با ادب قدرآن سدازگار نیسدت .ترجمده وفادارانده و
امانتدارانه بوده اما از اصل انسجام عیول کرده است.
ترجمهی پیشنهادی :که از دست شیر فرار میکننی.

ِ
ص ُح ْتفا ُمنَ ا
ش َرْة ﴿﴾52
 -بَ ْل يُ ِري ُد ُك ُّل ْام ِرئ م ْنـ ُه ْم أَ ْن يُـ ْدتَى ُ

ملکی :نکنی هر کیامشان توقع دارنی کتابی اختصاصی از طرف خیا به او بیهنی!
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182بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :منظور از صحف منشره کتاب آسمانی بر دعوت حق
« .)158/20بل» به معنای «بلکه» است« .به او» نیز در آرده وجدود ندیارد بندابرارن ترجمدهی ملکدی
وفادارانه و امانتیارانه نیست اما منسجم است.
ترجمه ی پیشنهادی :تازه هررک از آنان توقع دارنی که کتداب آسدمانی اختصاصدی بهشدان داده
شود.
است (همان:

َ -ك اال بَ ْل َال َُيَافُو َن ْاُ ِخ َرةَ ﴿﴾5۳

ملکی :به هیچ وجه! بلکه در واقع از آخرت نمیترسنی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ارن جمله رد توقع بی جای آنان است  ،به ارن بیان کده دعدوت
رک ادعای بیدلیل نیست  ،بلکه آرات و معجزات روشن و دلیلهای قطعی جای هدیچ شدکی بدرای
کسی باقی نمیگذارد (همان .)159/20 :هر سه اصل تحقق رافته است.

َ -ك اال إِناهُ تَنْكِ َرةح ﴿﴾54

ملکی :بله ،به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمین کافی است.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ارن جمله رد و منع دومى از پیشنهاد کفار است ،و معنارش ارن
است که :ما چنین کتابى نازل نمىکنیم ،قرآن براى تذکره و انیرز کافى است ،و ما از قدرآن چیدزى
بیش از ارن نخواسته ارم ،اثر ارن قرآن همان جزارى است که نزد ما براى مطیع و عاصى آماده شدیه
است (همان .)158/20 :با توجه به آنچه گفته شی ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است اما عبارت «بلده،
به هیچ وجه!» در فارسی کاربرد نیارد به همین دلیل ترجمه منسجم نیست.
ترجمه پیشنهادی :نه ،به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمین کافی است.

 -فَ َم ْن َشا َ ذَ َك َرهُ ﴿﴾55

ملکی :پ هر ک بخواهی با آن به خودش میآری.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :هر که بخواهی از آن پنی میگیرد چرا که دعوت و موعظه قدرآن
اجباری نیست و در ارف اختیار و آزادی اراده دعوت میکنی (همان .)159/20 :هر سده اصدل محقدق
شیه است.

شا َ ا
الِلُ ُُ َو أ َُْ ُل التاـ ْق َو َوأ َُْ ُل ال َْم ْغ ِتف َرةِ ﴿﴾56
َ -وَما يَ ْن ُك ُرو َن إِاال أَ ْن يَ َ

ملکی :البته تا خیا توفیق نیهی ،کسی به خودش نمیآری .هم او سزاوار اسدت کده در حضدورش
مراقب رفتارشان باشنی و به آمرزشش دل ببنینی.
بررسی قواعی نظرره اسکوپوس :ارن آره توهمی را دفع میکنی که ممکن اسدت از جملده فمدن
شان ذکره به ذهن کسانی بیاری و خیال کننی اختیار بده دسدت خودشدان اسدت و خدود مسدتقل در
ارادهانی (همان منبع) .تقوا بر اساس حیرث امام صادق (ع) رعنی آنجا که خیا دستور داده حاضر باشی
تو را غارب نبینی و آنجا کده نهدی کدرده ،تدو را مشداهیه نکندی (مجلسدی .)285/67 :1403 ،بدا توجده
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مشکالت مربوط به دو واژهی «ذکر» و«شان» ترجمه امانت دارانده و وفادارانده نیسدت .امدا 183
منسدجم
است.
ترجمه پیشنهادی :تا خیاونی نخواهی کسی پنی نمیگیرد .خیاونی کسی است که شارسته اسدت
که دستوراتش انجام شود و به آمرزش او دل بسته شود.
 -4نتیجهگیری
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نظرره اسکوپوس بر نقش فرهنگی و اجتماعی ترجمه تاکیدی داشدته و هدیف ترجمده را تعیدین
کننیة روش و راهبردهای کاربردی آن میدانی .اصالت ارن تئوری اهمیتیست که به متن و فرهنگ
مقصی میدهی .قاعیه ی انسجام منطقی حاکی از ارن است که متن مقصی باردی بده گوندهای ترجمده
شود که برای مخاطبان ،با توجّه به نیازها و دانش و احوالشان ،قابل فهم باشی.
در بررسی ترجمهی سورهی میثر ،مشخص شدی کده از مجمدوع  56آرده ،در  37مدورد متدرجم
انسجام متنی را رعارت کرده است .ارن آمار برای ترجمهای که ادعا دارد هدیف اصدلیاش مخاطدب
است ،آمار قابل دفاعی است.
در خصوص قاعیه وفاداری ،ترجمهی خوانینی قرآن عملکردی دقیقدار بدرعک بدا مؤلفدهی اول
دارد .رعنی در  24آره ،متن مبیأ به دالرل متفاوت ،لغدوی ،دسدتوری ردا تفسدیری درسدت و دقیدق
ترجمه نشیه و به متن اصلی وفادار نیست .در مؤلفه امانتیاری هم مترجم کارنامه قابل قبولی ندیارد
و در  32آره امانتیاری را رعارت ننموده است.
نگارنیگان با ارن اصل که «کلِ هر چیزی ،فراتر از مجموع اجزای آن است» موافقدت دارندی و از
نگاه گشتالتی و هیئت نگرانهی مترجم به متن دفاع میکنندی و اردن ترجمده را در راسدتای جدذب
مخاطب و به ورژه نوجوانان و جوانان ،مفیی و ارزشمنی ارزرابی مینمارنی اما با ارن وجود به دو دلیل
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عمیه ،وررارش دقیق و اصالح پیوسته آن را با تأکیی بسیار فدراوان بدر دقدت در مبدانی زبدان مبدیأ،
پیشنهاد می دهنی :أوالر ورژگی منحصر به فرد متون وحیانی ارن اسدت کده هرگونده تغییدر در نظدام
ااهری آنها به تغییر در نظام معناریشان میانجامی؛ و ثانیار مدتن درندی اسداس باورهدا و اعتقدادات
تابعین آن متن است و هر تغییر هر چنی کوچک میتوانی فهم مخاطب از متن را دچار اختالل کرده
و باعث انحراف عقییه شود.
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