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Review of the translation of "Elahi Qomshehi and Makarem
Shirazi" from the Youssef holy verse (with emphasis on the
Grasses theory in "monotony-syntax" level)
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Abstract
The critique of translation methods, especially in recent decades, has drawn
the attention of the scholars of the Holy Qur'an; the attention and efforts
made in this field have shown the positive attitude of linguists and
translators towards full, Loyal and desirable translation. The translation of
religious texts, especially the text of the Holy Quran, is difficult because of
its expressive and lexical delicacies and has always been criticized and
evaluated. In this regard, different models are provided by the translation
theorists and are considered as an appropriate or accurate measure in the
assessment of translations. Among the common translations of the Holy
Qur'an, the translation of "Elahi Qomshehi and Makarem Shirazi", like other
translations, has its strengths and weaknesses. This study, by referring to the
components of Karen Garses' theory at the " monotony-syntax" level,
examined and evaluated the two translations, and for this purpose, the
applicable components of this theory were based on the evidence extracted
from the verses Yusuf (god bless him) merely in The " monotony-syntax "
level is explained and the aspects of the weakness and strength of the
translations are analyzed. The result of this study, which are based on
analytical-descriptive methods, indicate that components such as literal
translation, syntax expansion, bills or syntactic reductions, perspectives or
transitions, changes in syntax or face modification, and translation errors at
the " monotony-syntax " level Can be judged and evaluated. Makarem has a
great deal of transformation or alteration, but with this account sometimes
slip in the literal translation and the superposition of words.
Keywords: Qur'an, Garses, Spirituality, Elahi Qomshehi and Makarem
Shirazi Translation.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Corresponding Author

دوفصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قرآن
سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )13بهار و تابستان 1397
تاریخ دریافت97/03/07 :

تاریخ پذیرش97/06/14 :

صص137–154 :

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوسف با تأکید بر نظریۀ سطح
صرفینحوی گارسس
مسعود اقبالی  ،1ابراهیم نامداری

*2

 -1استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،کرمانشاه ،ایران
masood.eghbali89@gmail.com

 -2استادیار گروه زبان وادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
enamdari@yahoo.com

چکيده
نقد و بررسی روشهای ترجمه بهویژه در چند دهه اخیر محور توجه ترجمهپژوهان قرآن کریم قرار گرفتهه
است .توجه و اهتمام فراوان در این عرصه ،نشان میدهد نگرش مثبت زبهانشناسهان و ترجمههپژوههان در
زمینۀ نیل به ترجمهای کامل ،وفادار و مطلوب است .ترجمۀ متون مذهبی بهویژه متن قهرآن کهریم بههدلیهل
برخورداری از ظرافتهای بیانی و لغهوی آن امهری دشهوار بهوده و همهواره نقهد و ارزیهابی شهده اسهت.
دراینزمینه الگوها و مدلهای متفاوتی نیز ازسوی نظریهپردازان ترجمه ارائهه شهده اسهت و چهون م یهاری
مناسب و یا کارکردی دقیق در سنجش ترجمهها به کار مهیرود .ازجملهه ترجمههههای رایهج قهرآن کهریم،
ترجمۀ «مرحوم الهی قمشهای و مکارم شیرازی» است که همانند دیگر ترجمهها نقاط قوت و ضه

دارد.

در این پژوهش با استناد به مؤلّفههای نظریۀ خانم «کارمن گارسس» در سهط «صهرفینحهوی» دو ترجمهۀ
ذکرشده بررسی و نقد شده و برای این منظور مؤلّفههای کاربستِی این نظریه بر شهواهد مسهتجرا از آیهات
سورۀ یوس (ع) صرفاً در سط «صرفینحوی» تبیین شده و جنبههای ض

و قوت ترجمههههای مهذکور

تحلیل شده است .یافتههای پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلیتوصیفی و نشهان مهیدههد مؤلفههههایی
همچون «ترجمۀ تحتاللفظی ،بسط نحوی ،قبض یا تقلیل نحوی ،تغییر دیدگاه یا دگربینهی ،تغییهر نحهو یها
ت دیل صورت و اشتباهات ترجمه» در سط «صرفینحوی» نقد و ارزیابی میشود .مکارم در قبض نحهوی
بهتر است و قمشهای در تبدیل یها تغییهر نحهوی فهو ال هاده اسهتا امها بها ایهن حسهاب گهاه در ترجمهه
تحتاللفظی و برداشت سطحی از واژهها ،لغزشهایی دارند.
واژههای كليدی
قرآن ،گارسس ،سط صرفی ونحوی ،ترجمه الهی قمشهای و مکارم شیرازی.
*نویسنده مسئول
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ظرافت خواننده را در م رض برداشهتی غیرهمسهو بها

طرح مسئله
ارزیابی ترجمه برای اطمینان از صحت و مطابقت

آیات شریفه قرار می دهد و عهووه بهر پوشهیدهمانهدن

ترجمهه ،امهری ضهروری

بجش هایی از وجوه اعجازی و تصاویر مبتکرانه آیات

است و اهمیت آن در متون مذهبی بهویژه قرآن کهریم

جلوه ض ی

تری از بوغت قرآنی در ترجمه فارسهی

دوچندان می نماید .باتوجه به اینکه قرآن کهریم متنهی

نمود مییابد.

آن با اصول و فنون مجتل

است با ساختارها و روشهای بیهانیادبهی فهراوان ،از

با اتکا به اهمیت انکارناپذیر ترجمهه قهرآن کهریم

ایههن حیههن متنههی توصههیفی محسههوب مههیشههود کههه

در پههژوهش حاضههر بهها تکیههه بههر یکههی از الگوهههای

مترجمان باید با اشراف کامل به قواعد زبانی و لغهوی

پیشههنهادی گارسههس در ارزیههابی و نقههد در سههط

متن مبدأ در انتقال م نا یها تهیریر بهر مجاطهب اهتمهام

صرفی نحوی و با استناد بهه مبهانی دقیهق حهوزهههای

ویژه ای داشته باشندا زیرا ترجمهه پهل ارتبهاطی میهان

طههر شههدۀ آن ،کوشههش شههده اسههت باتوجههه بههه

متکلم و مجاطبی است که زبان مهادر را نمهیفهمنهدا

امکههانسههنجی میههزان خطاپههذیری در ترجمههه آیههات

بنابراین باید به بهترین شکل در اختیار مجاطهب قهرار

بحنشده ترجمۀ «مرحوم قمشهای و مکارم شهیرازی»

گیرد .با توجه به اینکه امروزه مطال ات ترجمه بهمثابۀ

را براسا

حهوزۀ نقهد ترجمهه،

شاخۀ علمهی میهانرشهتهای مطهر اسهت کهه صهرفاً

بررسی و نقاط قوت و ضه

محدود به بررسی صحی و غلهطبهودن یهت ترجمهه

شود .ازآنجاکه الگوی گارسس دارای سطو متفهاوتی

نیستا بنابراین نقد ترجمه بهمثابۀ زمینههای پرکهاربرد

است و ارزیابی کاربستِ تمام سطو در ترجمههههای

مطال ات ترجمه در تمامی زمینههای متنهی و فراادبهی

مذکور در این جستار نمیگنجدا بنابراین واژههایی که

یت ارر ترجمهای ف الیهت مهیکنهد (فرحهزاد،1390 ،

مترجمههان صههرفاً در سههط «صههرفینحههوی» انتجههاب

ص.)27

کردهاند ،بهطور نمونهههای در سهورۀ مبارکهۀ یوسه

مترجمان قرآن کریم س ی دارند ازنظهر مطابقهت

مؤلّفه های مشهج

ازنظر مؤلّفههایی مشج

ترجمهه ایشهان تبیهین

نقد و بررسی میشود.

ترجمه با متن آیات و به کهارگیری واژه ههای مهینو
زبان فارسی و مراعهات قواعهد زبهانی و بیهانی و نیهز

 .1پيشينۀ موضوع

ازنظر نگرش نوین به ترجمه ارهری مانهدگار و فهاخر

درزمینۀ نقد و بررسی و آسیب شناسی ترجمه های

ارائه دهند .برای نمونه در ترجمههای مرحوم قمشهای

م اصر قرآن کهریم ،پهژوهش ههای مت هددی صهورت

و مکارم شیرازی بهاوجود محاسهن بسهیار بها اعمهال

گرفته که شماری از این پژوهشها با استناد بهه مبهانی

نظری ژرف در فحوای ترجمه ،به نظر میآید مجاطب

علمی حوزه های صرفی ،نحهوی ،بوغهی ،واژگهانی و

با نمونه هایی از لغزش یا سهو مواجه میشود که نشان

لغوی ترجمههای قرآنی نقد و ارزیابی مهیشهود و در

از تسههام یهها احیان هاً برداشههتی نههاهمگون از پههارهای

مبنا و رویکهردی تحلیلهی بهه

ظرای

برخی نمونه ها براسا

بدیع دستوری ،واژگانی و ادبی قرآن دارد کهه

گوشه هایی از اشکاالت موجود در ترجمه های مزبهور

در برخی نمونه ها نداشتن رویکهرد متناسهب بهه ایهن

میپردازد و راههای اصوحی وجایگزین نیهز پیشهنهاد

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

میشهودا امها پهژوهش ههایی کهه براسها

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس

139

الگوههای

واژگانیِ ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن کریم (بها

مطر شده ازسوی زبانشناسان و نظریهپردازان حهوزۀ

تکیه بهر سهط م نهایی لغهوی گارسهس)» ( )1396از

ترجمه و بهطور خاص با تکیهه بهر نظریهۀ پیشهنهادی

«محمهد رحیمهی خویگههانی» اسهت کهه در «فصههلنامۀ

گارسس ترجمهۀ متهون ادبهی یها قهرآن کهریم نقهد و

مطال ههات ترجمههه قههرآن کههریم» چههاپ شههده اسههت.

بررسی شده و برای پیشینه تحقیهق حاضهر از آن یهاد

نویسنده در این مقاله صرفاً با تکیه بر یکی از سهطو

شود ،به شر زیر است:

الگوی گارسس ی نی سهط «م نهایی لغهوی» ترجمهۀ

ال ) مقالۀ «ارزیابی و مقایسه ترجمههای فارسهی

گرمههارودی از قههرآن کههریم را بررسههی و نمونههههههای

رمههان انگلیسههی شههاهزاده و گههدا ،ارههر مههار تههواین

کاربستِینبودن الگوی گارسس بر مثالههای مسهتجرا

براسا

الگوی گارسس» بهه قلهم «ناصهر رشهیدی و

شهین فرزانه» (.)1389

از ترجمه مذکور را بهطور مفصل ذکر کرده است.
باتوجه به اینکه الگوی گارسس در حوزۀ ترجمهه

ب) مقاله ای دیگر با نهام «ارزیهابی و مقایسهه دو

به م نی عام آن ارائه شده اسهت و مجهت

بهه زبهان

ترجمههۀ فارسههی از رمههان انگلیسههی دن کیشههوت ارههر

خاصهی نیسههت و ازآنجاکههه در زبهان عربههی بهههویههژه

الگههوی گارسههس» از

درحیطۀ ترجمه قرآن کریم آرار م دودی در این مهدل

«ناصر رشیدی و شههین فرزانهه» ( .)1392در ایهن دو

پیشنهادی نوشته شده است ،بنابراین پهژوهش حاضهر

مقاله نگارندگان با تکیه بر مهدل پیشهنهادی گارسهس

کههه صههرفاً ترجمههه یکههی از سههورههههای قههرآن کههریم

اقدام به ارزیابی و مقایسه ترجمۀ رمانهای نام بهرده و

براسا

سط «صرفی نحوی» الگوی مذکور است ،در

ذکر نکات منفی و مثبت آن کردهانهد کهه بها تبیهین و

شمار پژوهش های پیشگام در عرصه نقد ترجمه قرآن

میگوئههل د .سههروانتس براسهها

ت ری

نظریۀ گارسس ترجمهههای مقبهول و قهوی از

از این منظر به حساب میآید.

ترجمههای نهچندان ایدهئال تفکیت داده شده است.
ا) درحیطۀ ترجمۀ آرار عربی نیز مقالهای بها نهام

 .2تحليل مدل گارسس

«نقد و بررسی ترجمۀ فارسی رمهان «قلهب اللیهل» بها

خانم کارمن والهرو گارسهس ( Carmen Valero

الگهوی گارسهس» از «علهی

 )Garcesمتولد  1958مهیودی در اسهنانیا ،اسهتادتمام

صیادانی و دیگران» ( )1396در فصلنامۀ پژوهشههای

دانشههگاه آلکههاال ( )University of Alcaláدر شهههر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی چاپ شهده اسهت کهه

مادریههد اسههت .او مههدر دکتههرای مطال ههات زبههان

الگهوی گارسهس در ههر چههار

انگلیسههی از دانشههگاه زاراگههوزا ( University of

و قوت ترجمۀ رمان مذکور را

 )Zaragozaدارد و عضو انجمن زبان شناسی کاربردی

عنوان «دل شب» براسا

نگارندگان براسها
سط جلوه های ض

نقد و بررسی و میزان موفقیهت متهرجم را در سهطو
مجتل

تبیین کردهاند.

اسنانیاست .همچنین او مدیر برنامۀ آموزش ترجمهه و
ترجمههۀ فههوری در کشههور اسههنانیا ،اسههتاد ارتباطههات

د) اما پژوهشی که بهطور خاص به موضهوع نقهد

بین فرهنگهی ،عضهو انجمهن مطال هات آمریکااسهنانیا،

و تحلیل ترجمۀ قرآن کریم پرداخته باشد ،مقالۀ «نقهد

عضو شبکۀ اروپایی کارشناسی ارشهد ترجمهه ،DGT
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عضو مؤسس شهبکۀ  INFORMو مسهوول برگهزاری

صرفی نحوی) اشاره می شود .زیرگروههای موجود در

کنفرانس جهانی ترجمه از  1995میودی تاکنون است

این سهط عبارتند از« :ترجمۀ تحهت اللفظهی ،تغییههر

(M.-

http://www.uah.es/es/estudios/profesor/

نحهو یها صورت ،تغییر دیدگاه یا بیان ،توضی نحوی

 .)Carme-Valero-Garcesگارسههس در سههال 1994

(بسط م نا) ،قهههبض نحهههوی یههها تقلیل ،اشهههتباهات

میودی الگوی پیشنهادی خود را برای ارزیابی ترجمه

مترجمان ،تغییر در نهوع جمله».

ارائه کرد .او در الگوی خود به نظریات زبانشناسان و
نظریهپردازان ترجمه همچون پیتر نیومار نظر داشهته
است .الگوی پیشنهادی او براسا

اصل برابری میهان

 .3كاربستِ الگوی نقدد گارسدس در ترجمدههدای
مذكور

متن مبدأ و مقصد استوار استا بنابراین از دیهدگاه او

در پژوهش حاضر توش شده اسهت مؤلّفههههای

میباید تا حد امکان

مطر شده در نظریۀ گارسس به طهورعینی بهر ترجمهۀ

برابری داشته باشد .او بههرای مقایههسه شهباهت ههای

قمشه ای و مکارم شیرازی از قرآن کهریم در محهدودۀ

متن مبدأ و مقصد در چهار سط

میان متن مبدأ و ترجمه (متن ترجمه شده) چهار سط
پیشنهاد میکند که ایهن سطو به گفته او گاه بها ههم

سورۀ مبارکۀ یوس

ارزیابی و نقد و تحلیل شود.

در الگوی گارسس ( )1994ترجمه ها ازمنظر دو

تداخل دارند ( .)Garcés, 1994, p.79این چهار سط

م یههار «مقبولیههت و کفایههت» ارزیههابی مههیشههود و

عبارتند است:

ویژگی های منفی و مثبتی نیز در این مدل پیشهنهادی

 -1سههط م نههاییلغوی ( Lexical semantic

بههرای ارائههه ترجمههه ای مناسههب هههم ازنظههر انطبهها

)levelا  -2سهههههط صهههههرفینحهههههویا  -3سط

مؤلّفه های م نایی و عناصر دستوری دو زبان مبهدأ و

گفتمانی کارکردیا  -4سط سبکی منظورشهناختی .در

مقصههد در رسههاندن پیههام مههده نظههر و هههم ازنظههر

این الگو که بیشتر و به طور ریشهه ای کیفیهت ترجمهه

مقبول بودن م تن ترجمه در سیستم زبانی مقصد (زبان

ارزیابی میشود ،مجموعهای از ویژگهی ههای ترجمهه

فارسی) و میزان پذیرش خوانندگان متن مقصد بیهان

خوب ارائه شده است و برخی ویژگیهای مثبهت کهه

شده اسهت (ر

رشهیدی و فرزانهه ،1392 :ص-56

کیفیت ترجمه را بهتر مهیکنهد ازجملهه :م هادلههای

 .) 42درواقع کفایت و مقبولیت بدین م ناست که در

فرهنگهههی ،بسهههط نحهههوی و ...و همچنهههین برخهههی

عووه بر اینکه در جستجوی دقت و صحت عناصهر

ویژگی های منفی همچون« :ترجمه های تحت اللفظهی،

زبانی هستیم ،بلکه تیریر سیستم زبان مبهدأ بهر زبهان

نارسایی در مفهوم م ادل هها ،قهبض نحهوی و »...کهه

مقصد و میزان پذیرش ترجمۀ خوانندگان و مجاطبان

سبب پایین آمدن کیفیت ترجمه میشود نیز بیان شهده

متن مبدأ باید مده نظهر قهرار گیهردا ازایهن رو برخهی

است.

ویژگی های منفی و مثبت که برای ارزیهابی و ت یهین

هرکههدام از این سطو مطههر شههده در الگههوی

میزان کیفیت ترجمه ها در مهدل پیشهنهادی گارسهس

گارسس از اجزای خاصی تشکیل شدهاند کهه در ایهن

لحاظ شده است ،در جدول زیر نشان داده میشود و

مجال صرفاً بهه یکهی از سهطو بحهن شهده (سهط

براسا

آن ترجمه دو مترجم نقد و ارزیابی و بسامد

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

ض

و قوت ترجمه ایشان براسا

این ویژگی هها

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس
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 .1-4ترجمه تحتاللفظی )(Literal Translation

ارائه میشود.

«تحتاللفظی» در زبان فارسی بهدان م ناسهت کهه

جدول ویژگیهای مثبت و منفی نشاندهندۀ كيفيت
ترجمه در سطوح مختلف مدل گارسس ()1994

لفظ به لفظ عبارتی را از زبانی دیگر ترجمه کننهد کهه
در بیشتر مواقع سبب مجدوش شدن م نای متن اصلی
میشود .بیآزار شیرازی در کتاب «قرآن ناطق» ترجمۀ

ویژگیهای مثبت

ویژگیهای منفی

م ادل فرهنگی

انتقال ابهام

همانندسازی

سادهکردن ترجمه

بسط نحوی

ترجمۀ تحتاللفظی

جبران

نارسایی در مفهوم م ادلها

کلمات مناسب و بها در نظهر گهرفتن مفهاهیم آنهها در

تغییر نحو یا صورت

تغییر لحن

عصر قرآن و زمینه های تاریجی آنها و احیاناً با افزودن

تغییر دیدگاه یا بیان

قبض نحوی یا کاهش

جملههۀ تفسههیری و توضههیحی در قههوب و پرانتههز،

توضی

تصرف در متن مبدأ

دسههتهبنههدی ،ردیه کههردن ،تیترگههذاری و اسههتفاده از

حذف

تغییر در ساخت دورنی متن

عوئم و رموز جدید نگارش و یها توضهی پهارهای از

مبدأ

مطالب در پانویس یا پی نوشت فاصله زمانی را جبران

ترجمه قرضی یا گرتهبرداری

کنههیم( ».بههیآزار شههیرازی ،1377 ،ص )267گارسههس

تغییر در نوع جمله

تحتاللفظی را مطابق بها شهرایط زمانهه نمهیدانهد .او
م تقد است که بایهد بها اسهتفاده از تفاسهیر و ارتبهاط
آیات و سایر شرایط ترجمهه تفسهیری و بههکهارگیری

برخوف نظر نیومار  1که ترجمۀ تحهتاللفظهی واژه
 -4بررسی سطح صرفینحوی

به واژه ،عبارت به عبارت ،هماینهد بهه ((collocation

بی توجهی به جنبه های زبانی ادبی آیهات کهریم و

همایند ،جمله به جمله ،حتهی اسهت اره بهه اسهت اره و

بازتابنداشتن آن در ترجمۀ قرآن کریم گاه به کهاهش

ضربالمثل به ضربالمثل را ممکن و مطلوب میداند

بار محتوایی آیات انجامیده است و فهم م نای مقصود

(نیومار  ،2006 ،ص ،)91م تقهد اسهت پایبنهدی بهه

متن آیهات

بها زبهان

را بر مجاطبان دشوار میکند .بر این اسا

ترجمه تحتاللفظی بهدلیهل ارتبهاط ضه ی

شههریفه از ب ههد لغههزشهههای صههرفینحههوی متههرجم،

مقصد از ویژگی های منفی ترجمه محسوب میشهود،

تکیه

چون وقتی استفاده از این شیوه از حده واژه فراتر رود،

بر آحاد واژه ها ،مفاهیم انتزاعی از ریشه یهابی کلمهات

رفته رفته کار مشکلتر می شود و هنگامی که این نهوع

قرآنههی ،تحلیههل واژههههای چنههدم نا و بازتههاب آن در

ترجمه بهعلت اختوف فرهنگ مسولهساز شهود ،بایهد

ترجمه و نمونهه ههای دیگهری بررسهی مهی شهود .در

از آن پرهیز کرد ( .)Garcés, 1994, p.81در این نهوع

جستار حاضر با تکیه بر الگوی پیشنهادی گارسس در

ترجمههه عناصههر سههازندۀ جملههه در زبههان مبههدأ بهها

شیوههای م ادل یابی واژه ها ،نقد ترجمه براسا

سط «صرفی نحوی» کاربست آیات کریمهه براسها
مؤلّفه های مشجصی بررسی میشهود کهه در ذیهل بهه
پارهای از آنها اشاره میشود.

 1از چهرههای شاخ

در بنیانگذاری مطال ات ترجمه در دنیای زبان انگلیسی

از سال  1980به ب د است .او همچنین در دنیای زبان اسنانیایی بسیار تیریرگذار
بود.
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م ادل های م نهایی خهود در زبهان مقصهد جهایگزین

«یادآوری ،توجهدادن و به خاطر آوردن» است .مکهارم

می شود .در این حالت ساختار نحوی جملهه در زبهان

در ترجمۀ آیه میگوید« :و ب د از مهدتی متهذکر شهد،

مبدأ در قالب جمله زبان مقصود نمهود پیهدا مهیکنهد

گفههت مههن تیویههل آن را بههه شههما خبههر مههیدهههم»ا

(ر حقانی ،1386 ،ص.)152

درحالی که م نای آن در این آیه همان یهادآوری و بهه

 ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا کُنَّا لِلْغَیْبِ حَافِظِینَ﴾﴿.﴾81

خاطر آوردن است و ازآنجاکهه در زبهان فارسهی نیهز
متذکرشدن به م نای یادآوری به کسی دیگر است نهه

«حههافظ» اسههم فاعههل و بههه م نههای «نگهبههان و

اینکه خود چیزی را به خهاطر آوردا بنهابراین ترجمهۀ

حفاظتکننده» استا اما روند کوم و سیا آیه چنهین

آقای مکارم صرفاً تحهتاللفظهی و فاقهد فههم م نهای

م نایی را به ذهن متبادر نمیکندا زیرا نگهبان و حافظ

حقیقی است.

اسرار غیب بودن م نهایی نهدارد و اصهوالً علهم غیهب
چیزی نیست که کسی را بهر آن بگمارنهد و در آیهات

 ﴿وَاسْیَلِ الْقَرْیَۀَ الَّتِی کُنَّا فِیهَا وَالْ ِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنَا فِیهَاوَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿.﴾82

قرآن همواره از علم و آگاهی نسهبت بهه عهالم غیهب

واژۀ «القریۀ» در آیه نشاندهندۀ مجاز لغوی (مفهرد

سجن به میان آمده اسهت﴿ :وَعِنْهدَه مَفاتِهه الْغَیْهبِ ال

مرسل) با عوقه محلیهه اسهت (سهیوطی ،1973 ،ا،2

یَ ْلَمهها إِالّ ههوَ» (ان هام  ،)59عَهالِمِ الْغَیْهبِ وَالشَّههَادَۀِ

ص ،)38هرچند برخی از مفسران بر ایهن باورنهد کهه

فَتَ َههالَع عَمهها یشْهرِکُونَ﴾ ﴿مؤمنههون ﴾92ا بنههابراین واژۀ

آیۀ مذکور در اصهل «وَاسْهیَل أههلَ الْقَرْیَهۀَ» بهوده کهه

«حافظین» در این آیهه نیهز بهه م نهای علهم و آگهاهی

مضاف (أهل) حذف شده است و در این م نها سهؤال

نسبت به رخهدادهای نههانی و عهالم غیهب اسهت نهه

از «قریۀ» بهه م نهای پرسهش از اههل آن شههر اسهت

حفاظههت و پاسههداری از آن (زمجشههری ،1407 ،ا،2

(طوسههی ،بههیتهها ،ا ،6ص ،)180فجههر رازی از جنبههۀ

ص)495ا به بیان دیگر ی نی حافظ اسم فاعل به م نی

م نایی ارتباطی بهه آیهه نگریسهته و م تقهد اسهت کهه

محفوظ نگه داشته شده از علم بهه غیهب .در ترجمهۀ

مقصود خداوند آن است که بهمحض ورود به آن شهر

قمشهههای ایههن موضههوع رعایههت نشههده و ترجمهههای

هرچیز حتی غیر انسان ههم گهواه بهر حقیقهت اسهت

تحتاللفظی از آن ارائه شده است« :و ما جزء بر آنچه

(فجههههر رازی ،1420 ،ا ،18ص)495ا بنههههابراین در

دانستیم گواهی ندادیم و ما حافظ اسرار غیب نبودیم».

عقیههدۀ برخههی از مفسههران واژۀ «القریههۀ» مجههاز مفههرد

در اینجا مرحوم قمشهای مقصود آیه را نرسانده استا

مرسل از تمام موجودات و اشیاء و هر آنچهه در شههر

ولی مکارم شیرازی بهدرستی م نای اصهطوحی آنکهه

دیده میشود (آلوسی ،1415 ،ا ،7ص37ا سیدرضهی،

همان «آگاهی از عالم غیب» است را بیان کرده اسهت:

بیتا ،ص)173ا بنابراین در ترجمهۀ ایهن آیهه ،مکهارم

«و ما جزء به آنچه میدانستیم گواهی نهدادیم و مها از

شیرازی بهصورت تحتاللفظی و صرفاً ازجنبۀ م نایی

غیب آگاه نبودیم».

به موضوع نگریسته و آن را به م نای «شههر» ترجمهه

﴿ -وَادکَرَ بَ ْدَ أُمۀٍ أَنَا أُنَبِّوُکُمْ بِتَیْوِیلِهِ﴾ ﴿.﴾45

کرده است(« :برای اطمینان بیشتر) از آن شههر کهه در

«أدهکر» از ریشۀ «ذکر» در بهاب افت هال بهه م نهای

آن بودیم سهؤال کهن ».از سهوی دیگهر قمشههای نیهز

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

بهصورت م ادلیابی و بهشیوۀ م نهاییارتبهاطی (نهت:

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس
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اما باید توجه داشت که منظور برادران یوس

این

امانی ،1392 ،ص )77آن را ترجمه کرده اسهت« :و از

نبود که همچون تهیدستان و فقرا به ما بنگهر و بهر مها

مردم آن شهر و از آن قافله که ما با آن آمدیم ،حقیقت

صدقه ببجشا بلکه مقصهود ایهن بهود کهه ای عزیهز،

را جویا شو»ا بنابراین با توجه به این نکته که آیه تنهها

لط

و مرحمت خود را بر ما ارزانی بدار که خداوند

مردم را شاهد و گواه نمی گیرد ،بلکه حتی در و دیوار

بجشندگان را پاداش میدهدا بنابراین «تصهده علینها»

شهر و هر آنچه در آن است ،هم شاهد و ناظر اسهت،

به م نای «تفضّل علینا بالمسامحۀ واالغماض عن رداء

ترجمه قمشهای به درستبودن نزدیتتر است.

البضههاعۀ أو زدنهها علههی حقّنهها» (حههوی ،1424 ،ا،5

 ﴿وَقَالَ یَا أَسَفَع عَلَع یوس َ وَابْیَضَّتْ عَیْنَهاه مِهنَالْحزْنِ فَهوَ کَظِیمٌ﴾ ﴿.﴾84

بهوده اسهت کهه یهها بهرخوف انهد بهودن سههرمایه و

عبارت «وَابْیَضَّتْ عَیْنَاه» کنایه ای است از «نابینهایی
و کوری چشم» ی قهوب در فهرا یوسه

ص)2685ا بنابراین گفته می شود مقصود برادران ایهن
کاالیمان لط

و مرحمت خویش را بر ما جاری کهن

(طوسهی،

و یا اینکه مرحمت فرما و برادرمان را به ما بهازگردان

بیتا ،ا ،6ص182ا طبری ،1412 ،ا ،13ص)26ا امها

(عههاملی ،1360 ،ا ،5ص)215ا امهها ایههن مفهههوم در

قمشهای بهصورت تحهت اللفظهی و بهدون اشهاره بهه

ترجمه قمشهای دیده نمیشود و صرفاً به م نای لفظی

م نای کنایی آن صرفاً بهه «سفیدشهدن چشهم» بسهنده

واژه اشاره کرده است که همان «صدقهدادن به فقهرا و

کرده« :و گفت :وا اسفا بر فرا یوس ! و از گریه غم

تهیدستان» است« :و از ما به صدقه دستگیری کهن کهه

چشمانش سفید شد» .مکهارم نیهز همهین شهیوه را در

خدا صدقه بجشندگان را نیکو پاداش می دههد ».البتهه

پیش گرفته و اشارهای به مفهوم کنایی عبهارت نهدارد:

مکارم تا حدودی به م نای ضمنی «لط

و مرحمهت»

«و گفت وا اسفا بهر یوسه ! و چشهمان او از انهدوه

اشاره کرده است که از واژۀ صدقه به دسهت مهیآیهد:

سفید شد».

«بر ما تصد بنمها کهه خداونهد متصهدقان را پهاداش

 ﴿وَتَصَد ْ عَلَیْنَا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمتَصَدِّقِینَ﴾ ﴿.﴾88المتصد  :الّذی ی طی الصهدقۀ (جهوهری،1407 ،
ا ،4ص )1506والصدقۀ :ما تصدهقتَ به علهی الفقهراء

میدهد».
 ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ َلْتُمْ بِیوس َ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْهتُمْجَاهِلُونَ﴾ ﴿.﴾89

«آنچه کهه بهه فقهرا و نیازمنهدان مهیدههی» و از ایهن

نمونۀ سهو در این آیه عبارت «هل علمتم» اسهت.

م ناسههت کههه آنچههه بهههمثابههۀ مهریههه بههه زن بجشههیده

ف ل «عَلمَ» از اف ال قلوب و یقینی است که بر آگهاهی

میشود ،بدان «صِدا و صدقۀ» گفته میشهود« :وَآتُهوا

و دانایی داللت داردا ی نهی «إدرا الشهیء بحقیقتِهه»

النِّسَاءَ صَدقَاتِهِنَّ نِحْلَۀً» (نسهاء )4ا امها ترجمهه ای کهه

(راغب اصفهانی ،2007 ،ص ،)580همچون آیۀ شریفه

قمشهای دربارۀ واژۀ «صدقه» و اف ال مشتق از آن ارائه

﴿قَدْ عَلِهمَ کُهلأ أُنَها ٍ مشْهرَبَهمْ﴾ ﴿اعهراف  ،﴾160ههر

کرده ،صهرفاً درزمینهۀ ایهن مفههوم قرآنهی اسهت کهه

گروهی آبشجور خود را می داندا امها در ترجمهه آیهه

مههیفرمایههد﴿ :إِنَّمَهها الصههدَقَات لِلْفُقَههرَاءِ وَالْمَسَههاکِینِ

مذکور برادران یوس

نسبت به کهار ناشایسهت خهود

وَالْ َامِلِینَ عَلَیْهَا﴾ ﴿توبه .﴾60

آگاهی داشتند و نیازی به دانستن موضوع نبهود ،بلکهه
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از این بیان این بود کهه بها یهادآوری آن

آگاه می سازی» که شهاید ترجمههنکهردن لفهظ «ههذا»

قصد یوس

رفتارها ایشان را متنبه کندا بنابراین می گوید« :آیها بهه

م نای مقصود را به درستی القاء نکند و هر کهار بهدی

و برادرش آوردید»ا

که آنان مرتکهب شهدهانهد را تفههیم کنهد .در ترجمهۀ

بنابراین ف ل «علمَ» باید در جلوه ف هل مضهارع «ههل

شیرازی چنین آمده« :و به او وحی فرستادیم کهه آنهها

تذکرون» ترجمه شود که بسهیاری از تفاسهیر بهر ایهن

را در آینههده از ایههن کارشههان بههاخبر خههواهی کههردا

ت بیر تیکید داشته اند (ماتریهدی ،1426 ،ا ،6ص283ا

درحالیکه آنها نمیدانند!» که به واژۀ کار بدشان اشاره

طبری ،1412 ،ا ،13ص .)36مکهارم در ترجمهۀ آیهه

نکرده است.

خاطر میآورید چه بر سر یوس

چنین آورده است« :آیا دانستید با یوس

چه کردید؟»

بر این اسا  ،ترجمۀ ف ل «علمتُم» در صهیغۀ ماضهی

 ﴿إِنَّ لَه أَبًا شَیْجًا کَبِیرًا فَجُذْ أَحَدَنَا مَکَانَه إِنَّا نَهرَا َمِنَ الْمحْسِنِینَ﴾ ﴿.﴾78

بهجای مضارع (ی نی مغایرت در ترجمهه دسهتوری و

واژۀ «شهیجاً» در آیههه بههه م نههای «پیههر» اسههت کههه

قواعد زبانی) و نیهز ذکهر م نهای تحهتاللفظهی آن از

نشاندهندۀ کهولت سن ی قوب استا اما واژۀ «کبیهراً»

عیوب ترجمۀ مکارم برشمرده میشود.

ن ت دوم برای واژۀ «أباً» است که عووه بر پیهری بهار
مفهومی دیگری نیز دارد .در تفسیر أحسنالحدین بهه

 .2-4قبض نحوی )(Grammatical Reduction

م نای «محتهرم و جلیهلالقهدر» آمهده اسهت (قرشهی،

در این مؤلّفه متهرجم در برابریهابی بهه بجشهی از

 ،1375ا ،5ص ،)163همههین مفهههوم را مههاوردی در

واژههههای مههتن مبههدأ و آوردن مشههابۀ آن در ترجمههه

«النکت و ال یون» بیان کرده استا زیهرا بهه اعتقهاد او

اهتمام نورزیده است و به بیان حداقلی بسنده میکند.

«پیری و کهنسالی» از واژۀ «شیجآً» بهراحتهی برداشهت

قبض نحوی از نمونههایی است که گارسس بهه دلیهل

میشهود (مهاوردی ،بهیتها ،ا ،3ص .)67هرچنهد در

ترجمه نکردن برخی واژه های متن اصلی در الگهوی

تفسیر نور نیز به م نای «سهالجورده و فرتهوت» آمهده

خههود آن را از ویژگههیهههای منفههی ترجمههه مههیدانههد

است (خرم دل ،1384 ،ا ،4ص)258ا بنابراین برادران
این عبهارت را بهرای تحریهت عواطه

).(Garcés, 1994, p. 90
 ﴿وَأَوْحَیْنَهها إِلَیْههِ لَتُنَبِّوَ هنَّهمْ بِهیَمْرِهِمْ هَ هذَا وَههمْ لَههایَشْ رُونَ﴾ ﴿.﴾15

عزیهز مصهر

گفتهاند تا جایگاه واالی پدر برای او تبیین شود ،شاید
به آزادی بنیامین رضایت دهد.

منظور از واژۀ «هذا» در آیه اشارهای است به رفتار

اما مکارم و قمشهای در ترجمۀ آیهه تنهها بهه واژۀ

روا داشتند

«پیر» اشاره کردهانهد .قمشههای مهیگویهد« :او را پهدر

ناشایستی که امروز برادران در حق یوس

و او را در نهانخانۀ چاه رها کردنهد و اینکهه یوسه

پیری اسهت» و مکهارم نیهز بها همهین مضهمون آورده

روزی آنان را از این کهار ناپسندشهان بهاخبر خواههد

است« :او پدر پیری دارد».

کرد .در ترجمۀ قمشهای لفظ «هذا» ی نی «همین رفتار
امروز» ترجمه نشده استا بلکه بهصورت عهام اشهاره
میکند که «البته تو روزی بهرادران را بهه کهار بدشهان

 ﴿وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهمَا وَادکَرَ بَ ْدَ أُمۀٍ أَنَها أُنَبِّهوُکُمْبِتَیْوِیلِهِ فَیَرْسِلُونِ﴾ ﴿.﴾45
لفظ «منهما» اشاره به یکی از آن دو زنهدانی اسهت
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که از بند رهایی یافته بودا ی نهی «از آن دو (زنهدانی)

ص )310و همچنین« :م نع شَرٌّ مَکاناً :أنتم شهرٌّ منزلهۀ

آنکه آزاد شهده بهود گفهت ». ...ایهن واژه در ترجمهۀ

فی السر  ،ألنّکم سارقون بالصحۀ ،لسهرقتکم أخهاکم

قمشه ای نیسهت« :و آن (رفیهق زنهدانی یوسه ) کهه

مههن أبههیکم» (زمجشههری ،1407 ،ا ،2ص)493ا امهها

نجات یافته بود ».قمشه ای می باید به جای توضهی در

قمشهای عبارت «شرّ مکاناً» را در قیا

با ضمیر «منه»

کمانت به لفظ «یکی از آندو» تصری میکرد .هرچند

قرار داده اسهت کهه آن ضهمیر محهذوف بهه بنیهامین

مکارم با نوعی غموض در م نا به لفظ «منهما» اشهاره

بازمیگردد «گفت موق یت شما بدتر{از او}ست»ا اما

کرده است« :و آن یکی از آن دو نفر که نجهات یافتهه

افزودن چنین ضمیری در عبارت قرآنی نافی بیگناهی

بود».

و پاکی بنیهامین اسهتا ی نهی از ایهن دیهدگاه گهویی
یوس

 .3-4بسط نحوی(Grammatical Expansion) :

به جایگاه بهد و ناشایسهت بهرادر تنهی خهود

اذعان کردها اما منزلت و جایگاه برادران را بسی بهدتر

افزودن یت یا چند کلمه بهضرورت اسهتا ی نهی

و ناشایست تر از او دانسته است کهه چنهین برداشهتی

مفهومی که در متن مبدأ بهتلوی بیان شده است ،بایهد

متناسهب بها منزلهت بنیهامین و بهیگنهاهی او نیسههتا

در زبان مقصد تصری کهرد ).(Garcés, 1994, p. 81

بنابراین یوس (ع) برادران را بهطور عام خطاب کرده

بسط نحوی بدین م ناسهت کهه متهرجم مؤلّفههههایی

است که شماها (بههسهبب رفتهار نادرسهت گذشهته و

بهمثابۀ برابهر واژه و اصهطوحات زبهان مبهدأ اسهتفاده

ستمی که در حق برادر و پدر خویش روا داشتهایهد)،

میکند که نمونهههایی از قبیهل ضهمایر و اشهارهههای

بدترین جایگاه را دارید.

مجازی و کنایی که با توجه به سهیا مهتن در تقهدیر
گرفته میشود ،در ترجمهه تصهری و بیهان مهیشهود.

 ﴿وَاسْیَلِ الْقَرْیَۀَ الَّتِی کُنَّا فِیهَها وَالْ ِیهرَ الَّتِهی أَقْبَلْنَهافِیهَا﴾ ﴿.﴾82

درواقع «تصری به م نای آشکارسازی است و یکی از

حرف «واو» در عبارت «وال یرَ الّتی» عاطفه و برای

هماهنگی های ترجمه اسهت .تصهری وقتهی صهورت

پیونددادن جملۀ ف لیه ماب د بها ف هل ماقبهل «وَاسْهیَلِ»

می گیرد که اطوعات متن مبهدأ باصهراحت و وضهو

استا بنابراین ف ل امر «اسیل» بهسبب اطنهابنداشهتن

بیشتر به ترجمه انتقال می یابهد» (سهیاحی و دیگهران،

در تقدیر قهرار گرفتهه اسهتا ی نهی جملهه در اصهل

 ،1395ص43ا به نقل از خزاعیفر ،1391 ،ص.)49

«واسیلِ ال یرَ الّتی» بهوده اسهتا امها در ترجمهه بهرای

 ﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَکَانًها وَاللَّهه أَعْلَهم بِمَها تَصِهفُونَ﴾﴿.﴾77

رعایت اختصار الزم است که ماب د واو عاطفهه را بهه
همان ف ل ماقبل رجوع دادا زیرا بازگشت آن ف هل و

مفهومی که در برخی تفاسیر ذیل این آیه بیان شده

ترجمه آن خود نوعی بسهط نحهوی و طهوالنیکهردن

است ،این چنین است که «شما ازنظر منزلهت بهدترینِ

ترجمه محسوب میشود .با این بیان در ترجمۀ مکارم

مردم هستید» (مکهارم شهیرازی ،1382 ،ا ،2ص)440

شیرازی ،این ویژگی «واو عاطفه» نادیده گرفته شده و

و نیز «شما بدحالترین خلقیهد (بههسهبب تنهاقض در

ف ل ماب د واو عاطفه را در ترجمه مجدداً ذکهر کهرده

گفتار و حسد در دلهایتان)» (طباطبایی ،1390 ،ا،11

است« :سؤال کهن ،بنهر » کهه ایهن امهر در مباحهن
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صرفی و نحوی بهسبب تکرار پسندیده نیست .ایشهان

مفهوم کلی «غیابت» به م نای طاقچه یها نههانخانههای

در ترجمۀ آیه میگوید« :از آن شهر کهه در آن بهودیم

است که باالتر از سط آب حفر شده است .ایهن واژه

سؤال کن و نیز از آن قافله که بها آن آمهدیم ،بنهر ».

دو مرتبه در قرآن ذکر شهده اسهت .هرچنهد کهه واژۀ

همچنین تکرار واژۀ «آن» در ترجمه اضهافی و عهووه
ض

مفهومی ،سبب بسط م نایی نیز شده است.

«ألقوه» در آیه ﴿وَأَلْقُوه فِی غَیَابَهتِ الْجهبِّ﴾ ( )10ذکهر
شده اسهت ،بهرادران چهون قصهد کشهتن یوسه

را

نداشتند ،او را به ق هر چهاه نینداختنهدا بلکهه او را در
همان نهانخانه یا طاقچه بر فراز سط آب گذاشهتندا

 .4-4اشتباه در ترجمه
یکی از اشکاالت عمده مترجمان در بازتاب نکات

زیرا عبارت «أَنْ یَجْ َلُوه» نشاندهندۀ آن است که او را

ادبههی و بیههانی آیههات کریمههه بههه اشههتباه و قصههور در

به چاه نیانداختهاندا بلکه به طاقچهه چهاه گذاشهتهانهد

برگردان اصطوحات و برداشت سطحی از مفههوم آن

(قرشی ،1375 ،ا ،5ص .)95قمشهای در ترجمه ایهن

باز میگردد که این مهم به اشکال یا ابههام در بازتهاب

آیه واژۀ «غیابت» را ترجمه نکهرده و صهرفاً آن را بهه

م نایی انجامیده و در این راستا تفاوتهای دقیقی کهه

م نای «ق ر چاه» در نظر گرفته است« :و بر ایهن عهزم

میان اسالیب و ساختارهای دو زبهان عربهی و فارسهی

متّفق شدند که او را بهه ق هر چهاه درافکننهد ».ضهمن

وجههود داشههته ،ازسههوی متههرجم مغفههول مانههده و در

اینکه ف ل «أن یج لوه» را نیز به همان م نهای «ألقهوه»

صرفی و نحهوی

ترجمه کرده است که با توجه به سیا آیهه و تصهمیم

برگردان محتوای آیات نکات ظری

﴿لَها تَقْتُلُهوا یوسه َ﴾ ﴿،﴾10

نادیده گرفته شده است که در این مجال بهه برخهی از

برادران بر نکشتن یوس

اشتباهات در ترجمههای مذکور اشاره میشود.

واض است که او را به ق ر چاه نینداختهاندا بلکهه او
را در پستوی چاه گذاشتند تا کاروانیان او را برگرفتنهد

 .1-4-4اشتباه در ترجمه واژهها

و با خود به سهرزمینی دوردسهت بَرَنهد .البتهه مکهارم

﴿ -وَأَجْمَ وا أَنْ یَجْ َلُوه فِی غَیَابَتِ الْجبِّ﴾ ﴿.﴾15

بهدرستی به واژۀ «غیابت» و ف ل «أَنْ یَجْ َلُهوه» اشهاره

واژۀ «الجب» به م نای چاهی است که اطهراف آن

کرده است« :و تصمیم گرفتند وی را در مجفیگاه چاه

را سنگچین کرده باشند و «غیابت» نیز از ف ل «غهاب

قرار دهند».

یغیب» ی نی آنچه از دیهدههها پنههان اسهت و هرچهه

﴿ -قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحزْنِی إِلَع اللَّهِ﴾ ﴿.﴾86

درون آن باشع و تو را بنوشاند ،آن را غیابهت گوینهد.

«البنّ :أشده الحزن» و به این دلیل انهدوه شهدید را

غیابت بور شبیه طاقچهای است در چهاه بهر فهراز آب

«بن» مینامند که صاحب آن توان تحمهل و صهبر بهر

آنا بنابراین غیابت به م ناى ق ر یا گهودالع اسهت در

آن را نههداردا بنههابراین نههاگزیر آن را آشههکار مهیکنههد

درون چاه بهاالى آب (قرشهی ،1371 ،ا ،5ص.)133

(سمرقندی ،1416 ،ا ،2ص .)207این اندوه شهدیدی

در تفسیر مجمعالبحرین نیز آمده است که« :سهمهی بهه

که ی قوب در فرا یوس

بدان دچهار شهده اسهت و

لِغَیْبوبَتِهِ عن أعین الناظرین وکلّ شیء غَیبَ عنت شیواً

تاب تحمل آن را ندارد ،درواقع همان ضجهزدن و ناله

فهو غَیَاب» (طریحهی ،1375 ،ا ،2ص)134ا بنهابراین

و شیون است ،نه غم و اندوه درونیا درحالیکهه اگهر

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس
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هر دو واژه به یت م نا باشند ،چهه لزومهی اسهت کهه

ناراحت بوده است که ایهن انهدوه و مهاتم شهدید بهه

قرآن با واو عاطفه آنها را از هم تفکیت کند؟

نابینایی او انجامید و اعراض کرد از ابناء خود و گفت

قمشهای در ترجمۀ این واژهها میگویهد« :مهن بها

چه اندازه حزن من طوالنی شد بر یوس

و سفید شد

خدا غم و درد دل خود گویم» .مکارم نیز بها عبهارت

هر دو چشم ی قوب از شدت حهزن و انهدوه پهس او

«من تنها غم و اندوهم را به خدا مهیگهویم» بهه ایهن

کظم غیظ میکرد و به خود میپیچید و نزد کسی ابراز

ترجمه از واژهها اکتفا کرده اسهتا بنهابراین ازآنجاکهه

نمیکرد و در مقام توفی نبود وَ تَوَلّی عَنهم آنها را بهه

«غم و اندوه» از امور بهاطنی و نفسهانی اسهت کهه در

خود واگذار کرد و گوشه خلوتی بر خود اختیار کهرد

نهاد فرد جای گرفته و چنین ت بیری برای واژه «بهن»

و تر مراوده با خلق کرد و مشغول بهه گریهه و نالهه

صحی نیست ،به نظر مهیرسهد ترجمهه صهحی آیهه

شد ،به اندازهای که یکی از گریهکنندگان عالم شهمرده

اینچنین باشد که« :من ناله و شیون و انهدوه خهود را

شد ،اگر می دانست که یوس

شده اسهت ،پهس

به خدا شکوِه میبرم».

از مدتی اندوه او زائل مهیشهد (طیهب ،1378 ،ا،11

تل

ص.)257
 .2-4-4برداشت سطحی از مفهوم واژهها
﴿ -وَقَالَ یَا أَسَفَع عَلَع یوس َ وَابْیَضَّتْ عَیْنَهاه مِهنَ

همچنانکه آیه ب د از آن نیهز صهراحتاً از ضهجه و
ناله و اندوه ی قوب سجن میگوید﴿ :قَالَ إِنَّمَها أَشْهکُو
بَثِّی وَحزْنِهی إِلَهع اللَّههِ﴾ ﴿﴾86ا امها در ترجمهۀ مکهارم

الْحزْنِ فَهوَ کَظِیمٌ﴾ ﴿.﴾84
واژۀ «کظیم» از ف هل «کَظهمَ» بهه م نهای حهبس و

شیرازی ،واژۀ «کظیم» به م نای «خشم و غضب» ذکهر

نگهداری خشم یا اندوه درونی استا بنهابراین «فهون

شده است که با توجه به سیا آیات چنین برداشتی از

کظیمٌ و مکظومٌ» زمانی گویند که پر از غصه یها پهر از

این واژه صحی نیست .او میگوید« :و چشهمان او از

خشههم باشههد و انتقههام نگیههرد (قرشههی ،1371 ،ا،6

اندوه سفید شدا اما او خشم خود را فرو میبرد».

ص)113ا اما گاهی واژۀ «کظیم و مکظهوم» صهرفاً بهه

﴿ -وَنَزْدَاد کَیْلَ بَ ِیرٍ ذَلِتَ کَیْل یَسِیر﴾ ﴿.﴾65

م نای «فروبردن اندوه و غصه» است نه خشم و کینهه.

قمشهای« :و بار شتری بر این قوتِ کم کهه اکنهون

مثوً در آیۀ ﴿وَلَا تَکُن کَصَاحِبِ الْحوتِ إِذْ نَهادَى وَههوَ
مَکْظُومٌ﴾ ﴿ ،﴾48لفظ «مکظوم» به م نهای لبریزبهودن از
اندوه و غصهه اسهتا ی نهی ماننهد یهونس(ع) مبهاش

آوردهایم ،میافزاییم».
مکههارم« :و پیمانههه بههزر تههری دریافههت خههواهیم
داشت ،این پیمانه کوچکی است!»

آنوقت که خدا را خواند و {دلش} پر از اندوه بهودا

به نظر میرسد باتوجه به سیا آیات و روند کوم

ازاینرو با این توضی در آیۀ مذکور واژۀ «کظیم» نیهز

در قبل و ب د این آیه ههر دو متهرجم در فههم م نهای

به م نای فروبردن اندوه و ناراحتی درونهی اسهت نهه

مقصود اشتباه کردهاندا زیرا اوالً آنهان در بازگشهت از

خشم و نفرتا زیرا روند سجن در آیه ﴿یَا أَسَفَع عَلَع

مصر قوتِ اندکی به خود به همراه نیاوردنهد و آیهات

یوس َ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاه مِنَ الْحزْنِ﴾ نشان مهیدههد کهه

قبلی مؤید این نکته است که آنان حق خود را به تمام

بسههیار انههدوهگین و

و کمال دریافت کردهاندا زیهرا چهون بارههای ایشهان

ی قههوب (ع) از دوری یوسهه
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آماده شد﴿ :وَلَما جَههزَهم بِجَهَهازِهِمْ﴾ ،یوسه

اظههار

بهصورت خوصه و موجز و با ترجمهه تحهتاللفظهی

میدارد که من پیمانهه را تمهام و کمهال مهیپهردازم و

واژه ها آن را در همان م نای «ضولت :گمراهی» بیهان

بهترین میزبان هستم﴿ :أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِهی الْکَیْهلَ وَأَنَها

می کند و می گوید« :بهه خهدا تهو در همهان گمراههی

خَیْرُ الْمنزِلِینَ﴾ .از سوی دیگر آنان بر آن بودنهد تها در

سابقت هستی».

سفر ب دی برای خانواده خود آذوقه تهیهه و از بهرادر
خویش مراقبت کننهد﴿ :وَنَمِیهرُ أَهْلَنَها وَنَحْفَهظُ أَخَانَها﴾،

 ﴿قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُم الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهه لَکُهمْ وَههوَأَرْحَم الرَّاحِمِینَ﴾ ﴿.﴾92

سنس با حفظ و صیانت از برادر بار شتری اضافی هم

«تثریههب» بههه م نههای «سههرزنشکههردن بههر گنههاه و

دریافت کنند﴿ :وَنَزْدَاد کَیْلَ بَ ِیرٍ﴾ا بنابراین لفظ «ذلهت»

نکوهیدن» استا بنابراین «ررَبَ علَیه أی :عَتَهبَ و المَ»

اشاره به همان بار شتری است کهه قهرار اسهت بها بهه

(فیومی ،1414 ،ا ،2ص81ا ابهنفهار  ،بهیتها ،ا،1

همراه بردن برادر ازسوی عزیز مصهر بهه ایشهان ت لهق

ص .)375بر همین م نها عبهارت «ال تثریهب علهیکُم»

گیرد و منظور آنان از ﴿ذَلِتَ کَیْل یَسِیر﴾ این اسهت کهه

ی نی «ال لومَ علهیکم ،ال ت ییهرَ وال تهوبیوَ وال تقریهعَ»

آن بار اضافی نزد عزیز مصر که فهردی سهجاوتمند و

(فراهیدی ،1409 ،ا ،8ص )222و منظهور یوسه

از

بزرگوار است ،پیمانهای نهاچیز و بهیارزش محسهوب

این عبارت این بود کهه بهرخوف ارتکهاب آن رفتهار

میشود (طوسی ،بیتا ،ا ،6ص.)165

ناشایست و ظلم و جفایی که در حق من و برادرم روا

﴿ -قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّتَ لَفِی ضَلَالِتَ الْقَدِیمِ﴾ ﴿.﴾95

داشتید ،اکنون از شماها درمیگذرم و ههیچ مومهت و

لفظ «ضول» در این عبارت بههم نهای مرسهوم آن

سرزنشی متوجه شما نیستا اما در ترجمهۀ قمشهه ای

ی نی «گمراهی و سرگردانی» نیستا بلکهه بهه م نهای

بدین مضمون اشارهای نشده اسهت و صهرفاً خجهل و

عشق و عوقه ریشهای و همیشگی ی قوب نسهبت بهه

شرمسههارنبودن بههرادران را متههذکر شههده اسههت .او

است که لحظه ای از خهاطرش نمهی رود و یها

گفت :امهروز ههیچ خجهل و متهیرر

یوس

می گوید« :یوس

شاید بهم نای سجتی و محنتی است که بهسبب انهدوه

نباشید»ا اما مکهارم لفهظ «مومهت و نکوهیهدن» را در

بر او مستولی شده است (فجهر رازی،

ترجمه لحاظ کهرده اسهت« :گفهت :امهروز مومهت و

بر فرا یوس

 ،1420ا ،18ص508ا زمجشهههههههههری ،1407 ،ا،2

توبیجی بر شما نیست».

ص)504ا اما ت بیری که قمشه ای بدین دلیل ارائه داده
است ،نشان دهندۀ هیچ کدام از حاالت درونهی نیسهت
ی قوب که در فقدان یوس

 .5-4تغيير نحو یا تعدیل صورت

بر او عارض شده ،بلکهه

یکی از نظریه پردازانی که اعتقادی راسو به ت دیل

صرفاً آن را بهم نای «حوا پرتی و فکر و توهمهات»

و تغییر در ترجمه دارد ،یهوجین نایهدا زبهانشهنا

و

دانسته است .او میگوید« :تهو از قهدیماالیهام تهاکنون

نظریهپرداز برجسته آمریکایی اسهت .نایهدا ترجمهه را

حواست پریشان و عقلت مشوهش است» که شاید ایهن

چنین ت ری

کرده« :ترجمه عبارت است از بازسهازی

ترجمه به نوعی ت بیر و تفسیر رفتار ی قوب اسهت نهه

نزدیت ترین م ادل طبی هی پیهام زبهان مبهدأ در زبهان

نشان دهندۀ مفههوم واژۀ قرآنهی .مکهارم شهیرازی نیهز

مقصههد ،نجسههت ازنظههر م نهها ،سههنس ازنظههر سههبت

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

(س یدیان ،1387 ،ص .)15نایدا تیکید میکند متهرجم
باید نهایت س ی خود را به کار گیرد تا خواننده ،پیهام

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس
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 ﴿یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ متَفَرِّقُونَ خَیْر أَمِ اللَّههالْوَاحِد الْقَهار﴾ ﴿.﴾39

متن مبدأ را دریابدا بنابراین منظور نایهدا حهذف پیهام

مکارم لفظ مثنی «صاحبَی» را در این آیه و نیهز در

نیست ،بلکه دستکاری در صورت برای رسهاندن پیهام

آیه ﴿ ﴾41به صورت جمهع ترجمهه کهرده ،گهویی کهه

است .او م تقد است ترجمه باید بهگونهای باشهد کهه

یوس

همه زندانیان در آن محل را خطاب قهرار داده

بر خوانندۀ ترجمه همان تیریر را بگذارد که متن اصلی

استا درحالیکه مجاطب او همان دو جوانی است که

بر خواننده زبان اصلی گذاشته است و چنانچه به ایهن

با او به زندان درافتادند ﴿وَدَخَهلَ مَ َهه السِّهجْنَ فَتَیَهانِ»

نتیجه برسیم که این تیریر برنمیآید ،مجبوریم جر و

﴿ .﴾36ازایههنرو در ترجمههه چنههین آورده اسههت« :ای

ت دیل کنیم (صهل جهو ،1385 ،ص .)58-68در زیهر

دوستانِ زندانی من».

برخی از تغییهر و ت هدیل صهورت نحهوی عبهارات و
بههازخورد آن در ترجمههه قمشهههای و مکههارم بررسههی
میشود.

 ﴿قَالَ إِنِّی أَنَا أَخُو َ فَلَا تَبْتَوِسْ بِمَا کَانُوا یَ ْمَلُونَ﴾﴿.﴾69
عبارت «بما کانوا ی ملون» اشهاره ای اسهت بهه آن

 ﴿وَکَذَلِتَ مَکَّنَّا لِیوس َ فِی الْیَرْضِ وَلِنُ َلِّمَهه مِهنْتَیْوِیلِ الْیَحَادِینِ﴾ ﴿.﴾21

رفتار ناشایستی که بهرادران بها یوسه

داشهتند و آن

آزارها و ستمهایی که از حسادت به او روا میداشتندا

فاعل در جملۀ «وَلِنُ َلِّمَه» «نحن مستتر» است که به

بنابراین گویی یوس

به برادر تنیاش میگویهد« :فَلَها

خداوند بازمیگهرددا بنهابراین تغییهر سهاختار فهاعلی

تَبْتَوِسْ بما کانَ یف له إخوتُت سالفاً م نها» (سهبزواری،

جملههه بههه «هههو مسههتتر» کههه بههه حضههرت یوسهه

 ،1419ا ،1ص)249ا اما مکارم آن را در جلوه زمهان

بازمیگردد ،نوعی تغییر در نحو یا صورت اف ال است

حال ترجمه کرده و می گوید« :از آنچه آنها مهیکننهد،

که در ترجمه مکارم آشهکار مهیشهود .او علهم ت بیهر

غمگین و ناراحت نباش».

خواب را مستقیماً به حضرت یوس

ارجاع میدهد و

میگوید« :تا ت بیهر خهواب را بیهاموزد»ا درحهالیکهه
منظور این اسهت کهه «تها بهه او تیویهل خهوابهها را
بیاموزیم».

 ﴿وَاسْیَلِ الْقَرْیَۀَ الَّتِی کُنَّا فِیهَا وَالْ ِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنَا فِیهَاوَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿.﴾82
در این آیه جملۀ اسمیه «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» برای تیکید
و توجه بیشتر به دو ادات «إنّ مشبهه» و «الم مزحلقه»

 ﴿وَرَاوَدَتْه الَّتِی هوَ فِی بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ ﴿.﴾23مرجع ضمیر در «نفسه» به یوس

مؤکّد شده استا ی نی «ما یقینهاَ راسهتگوییم»ا امها بها

بهاز مهیگهرددا

نگاهی به ترجمه قمشهای ،این موضوع با نوعی تغییهر

در خانهههاش بههود ،از او

در نحو یها صهورت جملهه ترجمهه شهده و مفههومی

درخواست کامجویی کرد» که این موضوع در ترجمهه

توضیحی از آن ارائه شده است .او چنین آورده اسهت

مکارم من کس شده استا اما قمشهای ضمیر مذکر در

که «تا صد دعوی مها کهاموً بهر تهو م لهوم شهود»،

«نفسه» را به آن زن (زلیجا) باز میگرداند و میگویهد:

هرچند در ترجمۀ مکارم نیز هیچ نشهانی از تیکیهد در

«آن زن به میل نفس خود با او بنای مراوده گذاشت».

جمله دیده نمی شود« :و ما (در گفتهار خهود) صهاد

ی نههی «آن زنههی کههه یوس ه
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هستیم».

خداست که مرا یاری تواند کهرد ».مکهارم نیهز صهرفاً

﴿ -قَالَ بَلْ سَولَتْ لَکُمْ أَنْفُسکُمْ أَمْرًا﴾ ﴿.﴾83

بهصورت ضمنی به م نای مف ولی «المسهت ان» اشهاره

ف ههل «سهوهلت» در ایههن آیههه مت ههدی و بهههم نههای

کههرده اسههت« :و از خداونههد در برابههر آنچههه شههما

«آراستن و زیباکردن» است و سَهولَتْ لهه نفسهه کهذا:

میگوییهد ،یهاری مهیطلهبم ».همچنهین علمهای علهم

زَینَتْه له (ابنمنظهور ،1414 ،ا ،11ص )350و م نهای

بوغت به دلیل مقرونبودن خبر به «ال» ،به افادۀ حصر

آن جملۀ ف لیه این است که« :گفت :نفهس شهما چیهز

در آن م تقدند (جرجهانی ،2001 ،ص)127ا بنهابراین

(ناپسندی) را در نظرتان آراست»ا اما ترجمه قمشههای

ترجمه این عبارت چنهین اصهو مهیشهود« :و تنهها

به طورکلی بها تغییهر صهورت جملهۀ ف لیهه و قواعهد

خداسههت کههه در برابههر آنچههه توصههی

مههیکنیههد،

صرفی و نحوی همهراه اسهت ،بهه گونههای کهه گویها

است انتپذیر است».

مترجم قسمتی از تفسیر آیهه را ذکهر کهرده اسهت .او
میگوید« :بلکه چیزی از اوههام عهالم نفهس بهر شهما

 .6-4تغييددر در نددوع جم د ت (تغييددر دیدددگاه یددا

جلوه کرده است» که این ترجمه تناسبی بها واژهههای

دگربينی)

متن اصلی ندارد.

به روشی اطو میشهود کهه در آن ،مفههومی در

﴿ -وَجَاءوا عَلَع قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ﴾ ﴿.﴾18

زبان مبدأ به بیانی دیگر در زبان مقصد بیان مهیشهود.

لفظ «کذبٍ» صهفت بهرای «دمٍ» اسهت .فهراء آن را

نمونههایی از تغییر دیدگاه عبارت اند از :بیهان م لهول

بهم نای «مکذوبفیه» دانسته که مصدری در تقدیر آن

بهجای علت و برعکس ،بیان م لوم بهجهای مجههول،

اسههت ،ی نههی« :ذی کَههذبِ أو مکههذوبِ أطلههق علههع

بیان عبارت منفی به عبارت مثبهت و بهرعکس ،تغییهر

المصهههدر مبالغهههۀ» (خطیهههب شهههربینع ،1425 ،ا،2

ف ل در زمانهای مجتل  ،تغییر جمهوت خبهری بهه

ص)108ا بنههابراین در ترجمههه آن بایههد گفههت« :و

اسهتفهامی یها ت جبهی و بهال کس و( ...ر فرهههادی،

پیراهنش را [آغشته] به خونع دروغهین آوردنهد»ا امها

 ،1392ص .)166کاربرد تغییر در نوع جموت زمهانی

قمشههای بهها تغییههر نحهوی عبههارت آن را بهههصههورت

مفید فایده است که کاربرد یا کاربرد نداشتن دگربینهی

مضاف و مضافالیه ترجمه کرده« :و پیهراهن یوسه

مجتههار باشههدا بنههابراین بایههد ایههن تغییههر دیههدگاه در

را آلوده به خون دروغ کردند».

نمونههای خاصی صورت گیرد ،در غیر ایهن صهورت

﴿ -وَاللَّه الْمسْتَ َانُ عَلَع مَا تَصِفُونَ﴾ ﴿.﴾18

ترجمه را غیرطبی ی مهیکنهد (ر  :متقهیزاده،1386 ،

اشکال ترجمه آیه دربارۀ کلمهۀ «المسهت ان» اسهت

ص.)183

که ازنظر صرفی اسم مف ول از «اسهت ان یسهت ین» بهه
م نای «یاریجستن و مدد خواستن» استا بنابراین در

 ﴿قالَ تَزْرَعونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَروهفِی سنْبلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِما تَیْکُلُونَ﴾ ﴿.﴾47

ترجمه باید م نای مف ولی آن «کسهی کهه از او یهاری

در این آیه م نای ف ل امر «ازرعوا» در جلوه ف هل

جسته میشود» ،لحاظ شودا امها در ترجمهۀ قمشههای

مضارع «تزرعون» آمده است .صهاحب «األسها

فهی

بههه م نههای فههاعلی «یهاریرسههان» آمههده اسههت« :بههس

التفسیر» دراینباره میگوید« :تَزْرَعونَ سَبْعَ سِهنِینَ دَأَبهاً

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس

أی متوالیات و کومه یفید األمر و التقدیر :ازرعوا سبع

بودند و مقصودشان این بود که« :پها

سهههنین متوالیهههات» (حهههوى ،1424 ،ا ،5ص.)2664

خدا ،ما هیچ عیبی در او نیافتیم».
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و منهزه اسهت

همان گونه که در اصهطو امهروزی گفتهه مهیشهود:

در پایان متذکر میشود که مترجمان هریت نکهات

«تذهَب إلی فونِ و تقولُ له ی نی :إذهَب إلی فهونِ و

قوت و ض فی در ترجمه دارند که به نمونهههای زیهر

قُل له کذا»ا اما مکارم در ترجمهه آیهه ف هل را صهرفاً

اشاره می شود :مکارم شیرازی در قهبض نحهوی بهتهر

به صورت م نایی و واژگهانی در جلهوۀ مضهارع ذکهر

است و قمشه ای در تبدیل یا تغییر نحوی فهو ال هاده

کرده است .او میگوید« :گفت هفت سال بها جهدیت

استا امها گهاه در ترجمهه تحهتاللفظهی و برداشهت

زراعت میکنید».

سطحی از واژهها لغزشهایی دارند.

 ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَهذَا إِلَّها مَلَهتٌکَرِیمٌ﴾ ﴿.﴾31

نتيجهگيری

نمونه سهو در این آیه «حاشهلل» است کهه ههر دو

در ارزیههابی ترجمههۀ قمشهههای و مکههارم براسهها

مترجم ،مفهوم جمله ت جبهی ایهن عبهارت را بازتهاب

مؤلّفههای نقدی گارسس در ترجمه قهرآن نتهایج زیهر

نداده اند .قمشه ای صرفاً عبارت «حاشهلل» را بهیههیچ

حاصل شده است:

اشارهای بهه بهار م نهایی واژههها تکهرار کهرده اسهت:

 -1در بحن «قبض نحوی یا تقلیل م نا نسبت بهه

«گفتند حاشللّه که این پسر نه آدمی است ».مکارم نیز

متن» مکارم تا حدودی موفقتر بوده و با خوصهکردن

آن را به م نای تنزیه و ستایش خداوند ترجمه کهرده:

م نههای جملههههههای ف لیههه و ف ههلهههای مجهههول بههه

«و گفتند منزه است خدا این بشر نیسهت» کهه هرگهز

«اسمیزدگی» گرایش داشته اسهتا البتهه در ایهنبهاره

مقصود نظر آیه نیستا زیهرا زنهانی کهه در آن محفهل

قمشههای نیهز سه ی کهرده اسهت برخهی جمهوت را

را دیدند ،هرگز در مقام تبرّی او نبودندا بلکهه

به صورت موجز ترجمه کندا اما از آنجا کهه او بیشهتر

در مقام بیان ت جب از جمال و زیبهایی او بودنهد کهه

به ترجمه مفهومی و توضهیحی راغهب اسهت ،قهبض

آنگونه مدهوش زیبایی او شدند و دسهتان خهویش را

واژگانی و کاهش م نا نسبت بهه مهتن اصهلی ،جلهوه

ندانسته بریدندا بنابراین اصو ترجمه بحن شهده بها

آشکاری در ترجمه ایشان ندارد و همانطور که پیشتر

نظرداشتِ این مسوله اینگونه است« :و گفتنهد :شهگفتا

بیان شد ،ترجمههای او مطوهل و توضیحی است.

یوس

این آدمیزاد نیست».

 -2هردو مترجم با توجه به نمونهههای ارائههشهده

البته قمشهای در آیۀ ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْههِ

گاه به ترجمۀ تحتاللفظی واژههای قرآنی روی آورده

مِنْ سوءٍ﴾ ﴿ ﴾51که عبارت «حاشَهللِ» برای بیهان تنزیهه

و در ارائه مفهوم حقیقی عبارات بازماندهاند و از آنجها

بهه کهار رفتهه اسهت ،آن را نیهز عینهاً

که گارسس پایبندی به ترجمه تحتاللفظی را بهدلیهل

بیهیچ ترجمههای تکهرار کهرده اسهت« :همهه گفتنهد:

با زبهان مقصهد از ویژگهیههای منفهی

و تبری یوس

حاشللّه که ما از یوس

ههیچ بهدی ندیهدیم» ،حهال

آنکه آن زنان در مقام تبری یوس

از گنهاه و خیانهت

ارتباط ض ی

ترجمه به حساب می آورد ،بنابراین ض
مترجم از این دیدگاه آشکار میشود.

فنی هر دو
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 -3دربههارۀ «تبههدیل صههورت یهها تغییههر نحههوی»،
قمشهای حضوری پررنگتر داردا اما گاه تغییهری کهه

جرجههانی ،أبهههوبکر عبهههدالقاهر ( ،)2001دالئهههل
اإلعجاز فی علم الم انی ،بیروت :دارالکتب ال لمیه.

در صههورت عبههارات اعمههال کههرده اسههت ،بهها مفهههوم

جوهری ،اسهماعیل بهن حمهاد ( ،)1407الصهحا

ارائه شده در ترجمۀ آن چندان تناسبی نهدارد .هرچنهد

تاا اللغۀ وصحا ال ربیۀ ،تحقیق :عطهار احمهد عبهد

نمونه هایی نیز ذکر شده که در آن مترجمان باآنکه بهه

الغفور ،جلد  ،4بیروتلبنان :دارال لم للمویین.

تغییر صورت عبارات اهتمام ورزیهده انهد ،آسهیبی بهه
م نای واق ی واژه در متن اصلی وارد نشده است.
 -4دربارۀ اشتباهات ترجمه و یا برداشت سهطحی
از واژههههها ،قمشههههای حضهههور آشهههکارتری دارد،
بهطوری که از م نهای اصهلی واژه غفلهت کهرده و بهه
ترجمه ای کلی و مفهومی روی آورده است که این امر
در ترجمه را به همراه دارد.

ض

 -5تغییر در نوع جموت یا دگربینی از نمونههایی
است کهه متهرجم در شهرایطی خاصهی بهدان دسهت

حقانی ،نادر ( ،)1386نظرها و نظریه های ترجمهه،
تهران :انتشارات امیر کبیر.
حههوى ،سهه ید ( ،)1424األسهها

فههع التفسههیر،

11جلد ،قاهرۀ :دارالسوم.
خههرمدل ،مصههطفع ( ،)1384تفسههیر نههور ،تهههران:
چاپ احسان.
خطیب شربینع ،محمد بن احمهد ( ،)1425تفسهیر
الجطیب الشهربینع المسهمع السهراا المنیهر4 ،جلهد،
بیروت :دارالکتب ال لمیۀ.

می زندا زیرا اعمال سلیقه ای هر نوع تغییر در جموت

راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)2007م جهم

ممکن است به فهم م نای مقصود خلل وارد کنهد کهه

مفردات ألفهاظ القهران ،تحقیهق :محمهدخلیل عینهانی،

در نمونههههههای ذکرشههده از دو متههرجم ایههن قاعههده

بیروت :دارصادر.

به خوبی اجرا نشده است و با تغییر نامناسب جمهوت
مفهومی غیر از م نای حقیقی متن مبدأ ارائه دادهاند.

زمجشرى ،محمود بن عمر ( ،)1407الکشاف عهن
حقائق غوامض التنزیهل وعیهون األقاویهل فهع وجهوه
التیویل4 ،جلد ،بیروت :دار الکتاب ال ربی.
سههبزوارى ،محمههد ( ،)1419إرشههاد األذهههان إلههع

منابع

تفسیر القرآن1 ،جلد ،بیروت :دارالت ارف للمطبوعات.

قرآن کریم
آلوسی ،محمود (« ،)1415رو الم انی فی تفسهیر
القرآن ال ظیم» ،ط ،1بیروت :دارالکتب ال المیۀ.
ابن فار  ،احمد بن فار

(بیتا) ،م جم مقهاییس

اللغۀ ،قم :مکتب االعوم االسومی.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ،)1414لسان ال هرب،
ط الثالثۀ ،بیروت :دارصادر.
بی آزار شیرازی ،عبدالکریم ( ،)1377قهرآن نهاطق،
چاپ  ،1تهران :نشر فرهنگ اسومی.

سههه یدیان ،اسهههماعیل ( ،)1387اصهههول و روش
کاربردی ترجمه ،تهران :نشر رهنما.
سههمرقندى ،نصههر بههن محمههد ( ،)1416تفسههیر
السههمرقندى المسهمهع بحههر ال لههوم3 ،جلههد ،بیههروت:
دارالفکر.
سیدرضی (بیتا)« ،تلجهی

البیهان عهن مجهازات

القران» ،بینا.
سیوطی ،جول الدین عبدالرحمن (« ،)1973اإلتقان

نقد و بررسی ترجمۀ الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سورۀ مبارکۀ یوس

فی علوم القرآن» ،بیروت :مکتبۀ الثقافیۀ.

با تیکید بر نظریۀ سط صرفینحوی گارسس
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ال لمیۀ.

صل جو ،علی ( ،)1385گفتمان و ترجمهه ،چهاپ
چهارم ،تهران :نشر مرکز.

مکارم شهیرازى ،ناصهر ( ،)1382برگزیهدۀ تفسهیر
نمونه 5 ،جلد ،تهران :دارالکتب اإلسومیۀ.
نیومههار  ،بیتههر (2006م) ،الجههامع فههی التّرجمههۀ،

طباطبایع ،محمدحسین ( ،)1390المیزان فی تفسیر
القرآن20 ،جلد ،بیروت :مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.

ترجمۀ حسن غزاله ،بیروت :دار و مکتبۀ الهول.

طبرى ،محمد بن جریر ( ،)1412جهامعالبیهان فهع

امانی ،رضا (و دیگران) (« ،)1392روششناسهی و

تفسههیر القههرآن (تفسههیر الطبههرى)30 ،جلههد ،بیههروت:

نقهههد ترجمهههه مجهههاز در قهههرآن کهههریم» ،فصهههلنامۀ

دارالم رفۀ.

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربهی ،شهماره

طریحههی ،فجرالههدین ( ،)1375مجمههعالبحههرین،

 ،6سال .3
سههیاحی ،صههاد و دیگههران (« ،)1395اسههلوب

تهران :انتشارات مرتضوی.
طوسی ،محمد بن حسن (بیتا)« ،التبیان فی تفسیر
القرآن» ،بیروت :دارإحیاء التراث ال ربی.

ترجمۀ فهیض االسهوم)» ،دو فصهلنامه پهژوهشههای

طیب ،سیدعبدالحسین ( ،)1378أطیب البیان فهیتفسیر القرآن ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات اسوم.
عههاملع ،ابههراهیم ( ،)1360تفسههیر عههاملع8 ،جلههد،
تهران :کتابفروشع صدو .

ترجمههه در زبههان و ادبیههات عربههی ،سههال  ،6ش ،14
ص

.42-60
فرهادی ،پروین (« ،)1392بررسی ،نقد و ارزیهابی

ترجمۀ متون عربی (مطال ه نمونههای :نقهد و ارزیهابی

فجهر رازی ،أبوعبهداهلل محمهد بهن عمهر (،)1420
«مفاتی الغیب» ،ط ،3بیروت :دارإحیاء التراث ال ربی.
فراهیدی ،الجلیل بن أحمد ( ،)1409کتاب ال هین،
المحقق :د مهدی المجزومی ،دار ومکتبۀ الهول.
فیومی ،احمد بن محمد ( ،)1414المصهبا المنیهر
فی غریب الشر الکبیر للراف ی ،قم :دارالهجرۀ.
قرشهع بنههابع ،علهعاکبههر ( ،)1375تفسهیر احسههن
الحدین12 ،جلد ،تهران :مرکز چاپ و نشر.
 ،)1371( ..............................قامو

تصری و تبیین در ترجمهه قهرآن (بررسهی نمونهه ای

قرآن ،تهران:

دارالکتب االسومیۀ.
ماتریدى ،محمد بن محمد ( ،)1426تیویوت أهل
السنۀ10 ،جلد ،بیروت :دارالکتب ال لمیۀ.
ماوردی ،ابوالحسن علهی بهن محمهد بهن حبیهب
(بیتا) ،النکت وال یون ،جلد  ،3بیروتلبنان :دارالکتب

آرار ترجمهشده غسان کنفانی در سهه بجهش قصه

،

روایات و مسرحیات) ،پایاننامهه رشهتۀ زبهان عربهی،
دانشگاه تهران.
فرحزاد ،فرزانه (« ،)1390نقد ترجمه« :ارائه مهدلی
سه وجهی» ،مجلۀ پژوهشنامه ،شماره .88
متقههیزاده عیسههی و سههیدعوء حسههینی (،)1386
«ارزیابی ترجمۀ متون ادبی فارسی به عربهی براسها
مدل کارمن گارسس (پیام رهبر انقهوب بهه مناسهبت
موسم حج  ،)95دو فصلنامه پژوهشههای ترجمهه در
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e-ye and Makarim Shirazi"from
Youssef verse (with emphasis on the

