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Abstract
Bremen refers to any omissions, additions, changes in the author's style,
changes in the structure of the language, rhetoric, and even changes in
punctuation and paragraphing as a text distortion system. There are thirtythree verses in al-Nisa sura in this verse, considering this importance as well
as the title of the surah and the gender of the translator, we chose Tahereh
Saffarzadeh's translation as well as Antoine Berman's model for being
comprehensive in this thesis. This study was organized according to six of
the thirteen elements of the destructive-analytic method. Saffarzadeh's
translation of Sura Nisa is based on sex components of Anton Bremen's text
distortions rationalization, clarification, periphrasis, glorification, removing
qualitative richness, removing quantitative richness were explored. It should
be noted that due to the socio-cultural and discursive differences, adherence
to Breman's beliefs in all cases is extremely difficult. Therefore, the present
study does not examine all the components of Breman's theory but examines
the components of which better examples can be found in the translator's
translation. The research method is based on contrasting the target text with
the source text. The target text is collated line by line with the source text,
examples were extracted concerning each component and in the end, the
proposed translation is provided as far as possible. The results show that
among the sex components rationalization, clarification, periphrasis, and
destruction of rhythm are the most frequently distorted factors in the
translation of Saffarzadeh, and in the three areas of removing quantitative
richness, glorification and removing quantitative richness have the least
deviation from the original text. From a structural and thematic perspective,
the translator has also provided a faithful translation to the original text and
has attempted not to omit any words, but in many cases has done word for
word translation.
Keywords: Translation, Surat an-Nisa, Al-Ahkam Verses, Tahereh
Saffarzadeh, Antoine Berman, Components.
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چکيده
آنتوان برمن ،سیستم تحریف متن را هرگونه حذف ،اضافه ،تغییر در سبک نویسنده ،تغیی ر س اتتار
زبان ،اطناب کالم و حت ی تغیی ر در نقط هگ ذاری و پ اراگرافبن دی م یدان د .س یوس ه آی ه از
آیاتاالحکام در سوره مبارکۀ نساء وجود دارد که با در نظر گرفتن این مهم و برپای ۀ ن ام س وره و
جنسیت مترجم زن ،ترجمۀ طاهره صفارزاده و نیز مدل آنتوان برمن برای پژوهش حاض ر برگزی ده
شد .این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی ،سامان یافته و ترجمۀ ص فارزاده از س وره نس اء برپای ۀ
شش مؤلفه از سیزده مؤلفۀ تحریف متن آنتوان برمن یعنی عقالی یس ازی ،ش فافس ازی ،اطن اب
کالم ،آراستهسازی ،غنازدایی (تکییف) کیفی و غنازدایی کمی بررسی شده اس ت .گفتن ی اس ت ب ا
توجه به تفاوتهای فرهنگی  -اجتماعی و گفتمانی ،پایبندبودن به عقیدۀ برمن در تمامی نمون هه ا
بسیار دشوار است؛ به همین روی در اینجا هر سیزده مؤلفه بررس ی نش ده و مؤلف هه ایی بررس ی
شدهاند که نمونههای بهتری از آن در ترجمۀ این مترجم یافت میشود .روش پژوهش برپایۀ مقابل ۀ
متن مقصد با متن مبدأ است .متن مقصد بهصورت تطبهتط با متن مبدأ ،مقابله و ش اهد ما اله ا
با توجه به هر یک از مؤلفهها استخراج میشود.
برآیند پژوهش نشان میدهد در میان این شش مؤلفه ،عقالییسازی ،شفافسازی و اطناب ک الم از
پربسامدترین عوامل تحریف در ترجمۀ صفارزاده و در سه حوزۀ غنازدایی کیف ی ،آراس تهس ازی و
غنازدایی کمّی ،کمترین انحراف را از متن اصلی داشته است .مت رجم از دی دگاه انتق ال س اتتار و
درونمایه نیز ترجمهای وفادار به متن اصلی ،ارائ ه و ت الش ک رده اس ت ه یچ عب ارتی را از قل م
نیندازد؛ ولی در بسیاری از نمونهها عبارتها را بهصورت واژهبهواژه برگردانده است.
واژههای کليدی :ترجمه ،سوره نساء ،آیات االحکام ،طاهره صفارزاده ،آنتوان ب رمن ،مؤلف هه ای
تحریف متن.
*نویسنده مسئول
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در زبان فارسی با ساتتارهای زبان عربی کامال مط اب

طرح مسئله
نقد و بررسی ترجمهه ای فارس ی ق رآن ک ریم از

و هماهنگ نیست ،سنجش میزان موفقیت ترجمه ه ای

مب احای اس ت ک ه در نن د ده ۀ اتی ر ،در ح وزۀ

متون دینی در انتقال مفاهیم قرآن به بررسی همهجانب ه

پژوهشهای قرآنی ،به آن توجه ویژهای ش ده اس ت؛

نیاز دارد« .ساتتار آیاتاالحکام به گون های اس ت ک ه

زیرا با انجام ارزی ابی ،ب ه می زان روان ی ،ش فافب ودن

مت رجم نم یتوان د ب دون آش نایی ب ا "دان ش فق ه"

ه او

ترجمهای درست و بیلغزش ارائه دهد؛ ازاینرو برتی

تعبیرهای گوناگون با بار عاطفی ،احساسی و فرهنگ ی

از ترجمههای فارسی معاصر دن ار لغ زش ش دهان د»

و  ...پی برده میشود؛ ول ی برت ی از ای ن ترجم هه ا

(مع ین و رض ایی کرم انی ،1394 ،ص  .)133گفتن ی

برپایۀ نظریۀ علمی و اصولی ،ارزیابی کیفی نمیش وند؛

است مترجمان بسیاری این آیات را ترجم ه ک ردهان د؛

نقدهای ترجمۀ قرآن «غالب ا از مب انی ارزی ابی تاص ی

ولی فقیه یا مجتهد و نیز افراد آشنا با علم فقه میتوانند

پیروی نک رده و اگ ر گ اهی نی ز مب انی معناشناس ی و

ترجمۀ مناس تر و موف تری از آیات فقهی ارائه دهند.

زبانشناسی در ترجمهها به ک ار م یرفت ه ،بیش تر ت اب

رضایی اصفهانی در مقاله «نقش دانشه ای مت رجم در

تالقیتهای ف ردی منتق دان و می زان دان ش زب انی و

ترجم ه ق رآن» م یگوی د« :معم وال کس انی ک ه فقی ه

آشنایی آنها با مبانی زبان شناس ی روزگ ار ت ود ب وده

بودهاند ،در ترجمۀ این آیات تطا نکردهاند؛ اما کس انی

است» (هاشمی و حی درپور ،1392 ،ص  .)45ش ماری

که از دانش فقه به رهای نداش ته ی ا ب ه مس ائل فقه ی

از پژوهشگران ،معیارهای پذیرفتهشدۀ ترجم ه در ی ک

توجهی نکرده اند ،در ترجم ه دن ار تطاه ای متع دد

جامع ه را مالک ی ب رای ارزی ابی ترجم هه ا در نظ ر

شدهاند» (رضایی اصفهانی ،1381 ،ص .)37

ترجم هه ا و م نو ب ودن واژگ ان و ترکی

تفاوت متغیره ای

«آنتوان برمن مبدأگراست .او معتق د اس ت معن ای

گوناگون اجتماعی در جوام گون اگون ،ممک ن اس ت

زیبا زاییدۀ فرم ی زیباس ت؛ بن ابراین ،مت رجم تنه ا ب ا

باشد که برای

وفاداربودن به ف رم م یتوان د معن ا را انتق ال ده د .او

گرفتهاند و بر این باورند که به سب

معیارهای تاصی برای جامعه ای مناس

جامعۀ دیگر درست نباشد (محمدی ،1388 ،ص .)95

ازجمله نظریهپردازان مبدأگرایی اس ت ک ه ب ا گ رایش

در این پژوهش ،آیات االحکام سوره مبارک ه نس اء

متداول بومیسازی و زشت برشمردن بیگانهس ازی در

برپایۀ همخ وانی می ان ن ام س وره و جنس یت مت رجم

فرایند ترجمه ،بهشدت مخالفت کرده است .او هرگونه

برگزی ده ش د .آی ات احک ام ش رعی در ق رآن ب ه

تغییر در سبک نویسنده ،ساتتار زبان ،اطناب ک الم ی ا

«آیات االحکام» ی ا «آی ات فقهی» نامدار است .با توجه

حتی تغییر در نقطهگذاری و پاراگرافبندی را ازجمل ه

به اینکه حدود  5٠٠آی ه ق رآن درب ارۀ احک ام ش رعی

عوامل تحریف متن برمیش مارد» (مه دیپ ور،1389 ،

است ،مترجم باید به ابعاد فقهی معنای آیات ،توج ه و

ص « .)58اگر قبول کنیم نگاه ب رمن ب ه ترجم ه ،ی ک

از قواعد فقهی بهمنظور ترجم ۀ درس ت آنه ا اس تفاده

نگاه مبدأم دار اس ت ،نان ار بای د بی ذیریم ای ن نگ اه

و

بیشترین قرابت را با ترجمۀ متون دینی مانند قرآن دارد

ساتتارهای مخصوص به تود دارد و ساتتار جمله ها

که مستقیما از منب وحی است یا ازسوی آن انی ک ه ب ا

کن د .ب ه س ب

اینک ه ه ر زب انی ،دس تور ،قال
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منب وحی به هر شکل ارتباطی دارند و هم لفظش ان و

در سیزده مقوله دستهبندی میکند؛ ولی به نظر میرسد

هم معنایشان قداست و داللت ب االیی دارد و نبای د در

مطابقت تمامی این عوامل به نحوی در گرو نوع نا ر و

تالل ترجمه دنار تحریف شود» (رحیمی تویگ انی،

طول متن باشد» (دریابندری ،1389 ،ص .)25

 ،1361صص  .)52-53گرنه باید یادآور شد «با توجه

از ای ن روی برت ی از ای ن مؤلف هه ا همن ون

ب ه تف اوته ای فرهنگ ی  -اجتم اعی و گفتم انی،

عقالیی سازی ،شفاف سازی ،اطناب کالم ،آراستهسازی،

پایبندبودن به عقیدۀ برمن در تمامی موارد بسیار دشوار

غن ازدایی کم ی و غن ازدایی کیف ی روی ترجم ۀ ای ن

است» (مهدیپور ،1389 ،ص .)63
نظری ۀ عوام ل تحری ف م تن آنت وان ب رمن ب رای

مترجم پیاده شده است تا ب ه ای ن پرس ش پاس

داده

شود:

رسیدن به این هدف ،در ای ن پ ژوهش برگزی ده ش د؛

 -ترجمۀ طاهره صفارزاده از آی اتاالحک ام س وره

زیرا برپایۀ این نظریه ،شیوۀ عملکرد مترجمان به شکل

نساء با کدامیک از عوامل تحری ف م تن آنت وان ب رمن

روشمند ارزیابی میشود تا از این رهگذر ،نقاط ق وت

سازگاری بیشتری دارد؟

و ضعف یک ترجم ه ب ه دس ت آی د .ای ن سیس تم از
سیزده مؤلف ه تش کیل ش ده اس ت ک ه عب ارتان د از:

 -1پيشينۀ پژوهش

عقالیی سازی ،ش فاف س ازی ،اطن اب ک الم ،تف عیف

تا کنون پ ژوهش مس تقلی درب ارۀ ترجم ۀ ط اهره

کیفی ،تفعیف کمی ،آراسته سازی ،همگون سازی متن،

صفارزاده از سوره نس اء برپای ۀ الگ وی آنت وان ب رمن

تخری

ضرباهنگ ،تخری های معنایی مستتر در متن،

نشده است؛ ولی برتی پ ژوهشه ا در زمین ۀ ترجم ۀ

تخری

یا بومیسازی شبکههای معنایی مستتر در متن،

قرآن و آنتوان برمن عبارتاند از:

تخری

یا بومی سازی ش بکه ه ای زب ان ه ای محل ی،

تخری

سیستم زبانی و تخری

اصطالحات.

 فاطم ه مه دیپ ور در مقال ه «نظ ری ب ر رون دپیدایش نظریههای ترجمه و بررس ی سیس تم تحری ف

این پژوهش هم ۀ عوام ل تحری ف م تن ب رمن را

متن ازنظر آنتوان برمن» در شماره  41مجله کت اب م اه

بررسی نمیکند؛ بلکه مؤلفههایی را بررسی میکند ک ه

ادبیات ( )1389مؤلفه های ترجمه ای ن نظری ه پ رداز را

نمونهه ای بهت ری از آن در ترجم ۀ ص فارزاده یاف ت

بررسی میکند.

می شود؛ زیرا این شش مؤلفه قابلیت انطباق بیشتری بر

 -شهرام دلشاد و همکاران ( )1394در مقاله «نقد و

ترجمۀ این مترجم دارد .برمن اشاره م یکن د« :م ن در

بررسی ترجمۀ شهیدی از نهجالبالغ ه براس ا

نظری ۀ

اینجا به سیزده نمونه از این تحریفات اش اره م یک نم؛

گرایشهای ریختشکنانۀ آنتوان برمن» ترجمۀ شهیدی

شاید تعداد آنها بیشتر باشد یا همپوشانی در کار باش د

از نهجالبالغه را با تکیه بر نهار مؤلفۀ عقالی یس ازی،

یا حتی یکی را بش ود زیرمجموع ۀ دیگ ری ق رار داد؛

شفافسازی ،اطناب و آراستهسازی به نقد کشیدهاند.

ولی اینها در ترجمۀ غربی وجود دارد و باید اقرار ک رد

 -معص ومه نعمت ی قزوین ی در مقال ه «نق دی ب ر

برتی رواج بیشتری نسبت ب ه دیگ ری دارد» (ب رمن،

ترجمۀ سوره بیّنه از طاهره صفارزاده براس ا

الگ وی

 ،2٠1٠ص « .)75گرنه برمن عوامل تحری ف م تن را

انسجام» ترجمۀ صفارزاده از سوره بینه را ب ا تکی ه ب ر
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الگوی انسجام هالیدی و حسن نقد کرده است.
 محمد فرهادی و دیگران در مقاله «نقد و بررسیاطناب و توضیح در ترجمۀ صحیفه س جادیه براس ا

درحقیقت برمن فراین د عقالی یس ازی را تحریف ی در
متن اصلی قلم داد و آن را رد م یکن د» (مه دیپ ور،
 ،1389ص  .)3در عقالی یس ازی ،مت رجم ب ه دلی ل

نظریۀ آنتوان برمن» (مطالعه موردی :ترجمۀ انص اریان)

متداولنبودن ترکی

این دو نمون ه را در ترجم ۀ فارس ی انص اریان نق د و

میزند؛ برای ماال ،در زبان عربی ،ابت دا فع ل و س ی

بررسی میکند تا میزان انحرافات موجود در ترجم ه او

فاعل میآید؛ در صورتی که در زبان فارس ی فاع ل در

را بررسی کند.
 -علی افف لی و عطی ه یوس فی ( )1395در مقال ه

زب ان مب دأ دس ت ب ه تغییرات ی

آغاز کالم آورده میشود .پ

مترجم در ترجمۀ ت ود،

نارهای جز این کار ندارد (مسبوق و گل زار تجس ته،

«نقد و بررسی ترجمۀ عربی گلستان س عدی براس ا

 ،1396ص  .)1٠9ص فارزاده ب ه س ب

نظریۀ آنتوان برمن» با بررس ی نن د نمون ه از نظری ۀ

ساتتاری میان دو زبان عرب ی و فارس ی ،ن اگزیر م تن

برمن در کتاب الجلستان الفارسی ،تحریفهای م تن را

ترجمه را در موارد بسیاری عقالییسازی کرده است.

ناشی از ناآشنایی مترجم به زب ان فارس ی و تمایزه ای
مرتبط با ساتتار دستوری و  ...برشمردهاند.
 و جواد معین در پای اننام ه «بررس ی نگ ونگیترجمه آیات االحکام در ترجم ه ه ای فارس ی معاص ر
قرآن کریم» ،ترجمهه ای (آیت ی ،قمش های ،انص اری،
شعرانی و  )...را ارزیابی کرده است.

تف اوته ای

به گونۀ کلی ،شگرد عقالیس ازی ب ه ش کله ای
گوناگونی انجام میشود:
-2-1-1تبدیل اسمها و صفتهای عامل ب ه فعلل و
برعکس
در زبان فارسی ب رتالف زب ان عرب ی ،اس م (ک ه
مصدر را نیز در بر میگیرد) نمیتوان د حال ت ع املی

 -2بحث و بررسی
الگوهای برگزیدۀ عواملل تحریلف ملتن آنتلوان
برمن در این پژوهش عبارتاند از:

بگیرد و نقش فعل را بازی کند (تطی

رهب ر،1381 ،

ص )65؛ به همین سب  ،برپایۀ نظریۀ برمن ،گاهی ب ه
کار بردن مصدر یا ص فت عام ل ب هعن وان واژه براب ر
صفت و مصدر عامل عرب ی ،تحری ف م تن ب ه ش مار

 -2-1عقالیللللیسللللازی (منطقللللیسللللازی)

میرود .ص فارزاده در بس یاری از م وارد س اتتارهای

()Rashonalization

زبان اصلی را برهم زده و اسم را به فعل و فع ل را ب ه

در این شیوه ،مترجم به تغییر سبک نگارش و سطح
زبان نویسنده میپردازد و ب ا جاب هج اکردن واژهه ای
تشکیلدهندۀ جمله ،آنها را به نظ م درم یآورد ت ا در

اسم و  ...تبدیل کرده است؛ برای نمونه:
أ .تبدیل فعل به اسم

زبان مقصد منطقیت ر نش ان ده د ( Berman, 1999:

« -وَ لَاتُؤْتُوا السُُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَُّتِی جَعَ لَ اللَُّ هُ لَکُ مْ

58؛ برمان ،2٠1٠ ،ص )76؛ برای نمونه« ،جمالت بلند

قِیامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فی ها وَاکْسُوهُمْ»( .نساء )22 :و اموالی

را کوتاه میکند و بهاصطالح ،جمالت را میش کند ی ا

که (بهعنوان ق یّم) متص رف آنان د و تداون د وس یلۀ

جمالت معترضه را جابهجا یا ک م و اض افه م یکن د.
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حیات مادی شما مقرُّر فرموده است ،به دست س فیهان

باید ترسید و حتی بیشتر :تبدیل مص در "تش یۀ" ب ه

و عق ماندگان ذهنی ندهید؛ امّ ا از اموالش ان ،وس یلۀ

فعل "ترسید".

معاش ،تورد و توراک و لبا

برای آنها فراهم کنی د

(صفارزاده) :تبدیل فعل "ارزقوا" و "اکسوا" ب ه اس م"

-2-1-2تقدیم و تأخير و تغييرات نحوی
این دسته دربرگیرندۀ تغییرات نحویی اس ت ک ه در

تورد و توراک" و "لبا ".

آنها ترتی
به سب

ب .تبدیل اسم به فعل

جملهها یا ساتتهای نحوی در یک جمله
تفاوت ساتتار گفتمانی در زبان با هم ب هه م

 -لِلرنُّجَ الن نَصِ ی م مِمَُّ ا تَ رَکَ الْوَالِ دَانن وَالْ َقْرَبُونَ

تورده است؛ یعنی تغییرات اتتی اری و ب دون قاع دۀ

وَلِلنُِّسَاءِ نَصِی م مِمَُّا تَرَکَ الْوَالِدَانن وَالْ َقْرَبُونَ مِمَُّا قَلَُّ مِنْ هُ

مترجم .برتی از تغییرات برپایۀ قواعد تاص و اجب ار

أَوْ کَاُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضا» (نساء)7 :؛ برای مردان از آنن ه

هست؛ مانند ترجمۀ فعل در پایان جمل ه ک ه براس ا

پ در و م ادر و تویش اوندان ار

ب اقی م یگذارن د،

اصول فارسینویسی است؛ ولی تغییراتی ن ون پ

و

سهمی است و برای زنان نیز از آنن ه پ در و م ادر و

پیش کردن دو واژه ،به اتتیار مترجم صورت میگی رد.

باقی میگذارند ،سهمی است؛ کم ی ا

واژه در جمله بسیار مهم است؛ زیرا نقشی مهم

تویشاوندان ار

«ترتی

زیاد فرق نمیکند ،این سهمی است که حکم آن مق رُّر

در ت مین دی دگاهی منس جم و جه تدادن پی امه ا در

فرم وده ش ده اس ت :تب دیل اس م (ص فت عام ل)

سطح م تن ب ازی م یکن د» (بیک ر ،1393 ،ص .)139

"مفروض" در ترجمه به فعل "مقرر فرموده است".

تغییرات نحوی همنون در ترجمه یک عبارت معترضه
یا قید یا فعل که به انتهای جمله انتقال داده م یش ود و
جابهجایی ترجمۀ واژگ ان؛ م اال پ

ت .تبدیل فعل به مصدر
 وَإننْ أَرَدْتُ مُ اسْ تِبْدَالَ زَوْجك مَکَ انَ زَوْجك وَآتَی تُمْإنحْدَاهُنَُّ قِنْطَارًا فَلَا تَ ْتُذُوا مِنْ هُ شَ یاا أَتَ ْتُذُونَ هُ بُهْتَان ا

و پ یش ک ردن

ترجمه دو معطوف یا تغییر ساتتار نحوی مانند ترجمۀ
موصوف و صفت یا مفاف و مفافالیه.

وَإنثْمًا مُبنینا» ( نساء)2٠ :؛ آیا برای پ گرفتن مهریه ب ه

ولی «برمن هرگونه حذف ،اضافه ،تغیی ر در س بک

تهمتزدن و افترا ک ه گن اهی آش کار اس ت ،متوس ل

نویسنده ،تغییر ساتتار زبان ،اطناب کالم و حتی تغیی ر

میشوید؟ (همان ،ص  :)184تبدیل فعل "ت ت ذون":

در نقطهگذاری و پاراگرافبندی را تحریف متن اص لی

پ

میشمرد و ازآن ب هعن وان سیس تم تحری ف م تن ی اد

میگیرید ،به مصدر "پ گرفتن".

میکند» (مهدیپور ،1389 ،ص .)58
 .تبدیل مصدر به فعل
 -فَلَمَُّا کُتِ َ عَلَیهنمُ الْقِتَالُ إنذَا فَرنی

مِ نْهُمْ یخْشَ وْنَ

النَُّ ا َ کَخَشْ یۀن اللَُّ هِ أَوْ أَشَ دَُّ تَشْ یۀ (نس اء)77 :؛ ام ا
هنگامی که حکم جهاد بر آنان مقرُّر شد ،آنگاه گروهی
از ایشان که از مردم میترس یدند ،ننانک ه از تداون د

أ .انتقال فعل به پایان جمله
وَلَا تَتَمَنَُّوْا مَا فَفَُّلَ اللَُّ هُ بن هِ بَعْفَ کُمْ عَلَ
(نساء)32 :؛ و نعمتی که تداوند به سب

بَعْ

آن بعف ی را

بر بعفی دیگ ر برت ری عنای ت فرم وده ،آرزو نکنی د:
ترجمه فعل "تتمنوا" :آرزو نکنید به پایان جمله.

ك
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 -فَامْسَحُوا بنوُجُوهِکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إننَُّ اللَُّهَ کَ انَ عَفُ وًُّا

ب .افزودن فعل
 -وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنك أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِنا إنلَُّ ا تَطَ (نس اء:

غَفُورًا (نساء)43 :؛ و نهره و دسته ا را ب ا آن مس ح

)92؛ نباید فرد مؤمنی را به قتل برساند ،مگ ر اینک ه از

کنید .همانا تداوند آن عفوکنندۀ آمرزنده است .ح ذف

این گن اه ش ود؛ اف زودن

ت کید "إنُّ" :نباید ت کید این حرف را ب هراحت ی تغیی ر

روی تطا و تصادف مرتک

فعل "مرتک شدن" که در متن مبدأ بدون فعل است.

داد.

ت .جابهجایی

 -2-1-3انتقال مرجع ضمير

-فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصََّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

تعیین مرج ضمیر ،ام ری مه م در ح وزۀ ترجم ه

أَنْ یفْتِنَكُمُ الََّذِینَ كَفَررُوا (نس اء)1٠ :؛ گن اهی محس وب

است و تشخیص درست آن کمک شایانی ب ه ترجم ۀ

نمیشود که در صورتی که از فتنه و شرُّ کافران بیمناک

این کتاب آسمانی میکند« .انتقال مرج

ض میر یعن ی

باشید ،نمازتود را شکسته بخوانید :تق دیم و ت تیر و

ماال هنگامی که ضمیر میآید ،به جای آن اسم و مرج

تغییرات مترجم در ترجمه جمله "ان تف تم" پ یش از

ضمیر آن را میآوریم» (فارس یان و اس ماعیلی،1396 ،

جمله نخست یعنی "أن تقصروا" .با توجه به اینکه باید

ص .)158

در اصل در اینجا جابهجایی ص ورت بگی رد ،ول ی ب ه
عقیدۀ برمن ،هر گونه دستکاری تحریف

است.

 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یرنثُهَا إننْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدمفَإننْ کَانَتَا اثْنَتَینن فَلَهُمَا الاُُّلُاَ انن مِمَُّ ا تَ رَکَ (نس اء)176 :؛
نصف اموال او به آن تواهر م یرس د و اگرت واهری
بمیرد و فرزند نداشته باشد( ،برادر) تمام مال تواهر را

 .تغییر ساتتار نحوی
 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصََّلَاةَ إِنََّ الصََّلَاةَ كَانَر ْ عَلَرالْمُ رمْمِنِینَ كِتَابًررا مَوْقُوتًررا» (نس اء)1٠3 :؛ و هم ین ک ه
آسوده تاطر و ایمن شدید ،نماز را بهص ورت معم ول
بهطور کامل برگزار کنید؛ زیرا انج ام فریف ۀ نم از در
اوقات معیّن بر مؤمن ان "واج

" مق رُّر ش ده اس ت:

"موقوت" ،صفت برای کتاب است؛ ولی در اینجا پیش

به ار

می برد؛ در صورتی که ورثه تنها دو (یا بیش از

دو) تواهر باشند ،دوسوم میرا

ب رای آن دو تواه د

بود :آوردن مرج "ورثه" برای ضمیر ب ارز مرف وع در
فعل کانتا.
 -2-2شفافسازی ()Clarification

از موصوف تود یعنی کتاب (واج ) و بهصورت جار

«شفافسازی ی ک می ل ش ای در می ان مترجم ان

و مجرور ترجمه شده و س اتتار جمل ه زب ان مب دأ را

است؛ ی ک اندیش ۀ پنه انی و کنای ه آمی ز را م یت وان

تغییر داده است.

روش نس ازی ک رد» (برم ان ،2٠1٠ ،ص  .)79در

«زبان عربی نسبت به زبان فارسی پرت کیدتر است و

شفافسازی ،مترجم با افزودن واژه یا واژگانی ،دس ت

جمالت زبان عرب ی ب ا ش یوهه ای گون اگونی مؤک د

به شفافسازی متن میزند؛ مانند رف ابه ام از مف اف

میشوند» (کریم ینی ا ،1389 ،ص )67؛ ب رای نمون ه،

محذوف یا توضیح در پانوشت و ...

ت کید حرف "إنُّ" همیشه باید نشان داده شود:

«هدف افزوده های زبانی آن است که م تن ترجم ه
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درنتیجۀ اتتالفهای طبیعی موج ود می ان دو زب ان از

است بر جنبههایی از دان ش عم ومی زب ان مب دأ آگ اه

جهت شیوۀ بیان ،به متنی بریدهبریده و مبهم و ثقیل ی ا

نباشند؛ اینجاست که مترجم به کارگیری ش فافس ازی

در زبان فارسی تبدیل نشود؛ بلکه متن ک امال

را درک بهت ری از م تن ب رای توانن دگان م یدان د

برپای ۀ قابلی ته ای زب ان فارس ی ترجم ه ش ود و از

(پهل وانن ژاد و ش یرینزاده ،1388 ،ص .)134-133

فصاحت و روانی برتوردار باشد» (تزاعیف ر،1386 ،

گفتنی است میل به شفافسازی در ترجم ۀ ص فارزاده

ص  .)14-13این مؤلفه برای پیش گیری از ب ه وج ود

به روشنی دیده میشود.

نام نو

آمدن ابهام بر اثر اتتالف دو زبان به مترجم بسیار سود
می رساند .ابهام انواع گوناگونی دارد :ابهام س اتتاری و

 -2-2-1واژۀ توضيحی

یا ابهام بر اثر اتتالف در ضمایر جنسیتی ی ا ابه ام ب ه

افزوده های درون پرانتز و افزودههای بدون پرانتز با

تفاوتهای موجود در راهبردهای ساتت متنی و

همدیگر متفاوت اند؛ ولی در نظریۀ برمن ،این افزودهها

سب

ترجیحات سبکی یا تفاوتهای فرهنگی یا ابهام بر اث ر
حذف در زبان مبدأ هنگام ترجمه و ...
«اجرای این مؤلف ه ه ا در مت ون گون اگون ب ا ه م
متفاوت اس ت؛ ب رای نمون ه ،در مت ون ادب ی ،مت رجم
تمایل به ابهامگویی دارد تا از این راه ذهن توانن ده را

از این دیدگاه باهم برابرند.
 فَإننْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیءٍ مِنْ هُ نَفْسً ا (نس اء)4 :؛ واگر زنان ب ا رض ایت قلب ی بخش ی از آن را ب ه ش ما
ببخش ند :اف زودن واژه "رض ایت" و "قل

" ب رای

نشاندادن میزان میل قلبی زنان.

درگیر کند؛ ولی در متون دینی ش فاف س ازی تاح دی

 -حرنُّمَ تْ عَلَ یکُمْ أُمَُّهَ اتُکُمْ وَبَنَ اتُکُمْ وَأَتَ وَاتُکُمْ

ضروری اس ت» (افف لی و یوس فی ،1395 ،ص )75؛

وَعَمَُّاتُکُمْ و( ...نساء)23 :؛ ازدواج با این افراد ب ر ش ما

ولی «برمن ،تالف نظر دیگران ،هرگونه توضیح که در

حرام شده است( :ازدواج) با مادر و دتتر و ت واهر و

متن ترجمه بیای د و مت رجم قص د آشکارس ازی آن را

عمه و  :...افزودن واژه "ازدواج" برای رف ابهام جمله.

نداشته باشد ،در زمرۀ انحراف توضیحی قرار میده د»
 -2-2-2واژۀ توضيحی درون پرانتز

(فرهادی ،1396 ،ص .)46
کل ودی ( )2٠٠4نه ار گون ه ش فافس ازی ارائ ه

زمانی که تواننده ،ترجمه را میتواند ،اگرنه واژۀ

می دهد :اجباری ،اتتیاری ،کاربردشناتتی و ترجم ه –

مبهمی در آن نیست ،شاید معنا را ننانکه باید درنیاب د

ذات ی؛ ب رای نمون ه ،تف اوته ا در س اتتار نح وی و

و هدف ترجمه ،یعنی فهم معنای دینی ،برآورده نشود؛

شفافسازی اجباری و تفاوتهای

ولی آننه مترجم در پرانتز آورده ،روشنگری است ک ه

موج ود در راهبرده ای س اتت متن ی و ترجیح ات

ارائ ه م یکن د و از

معنایی زبانها سب

برای دریافت بیش تر ب ه مخاط

ش فافس ازی اتتی اری

رهگذر این فهم ،آرام ش ت اطری حاص ل از دریاف ت

م یش ود .تف اوته ای فرهنگ ی ،ش فافس ازیه ای

معنا برای تواننده ایجاد میشود؛ درنتیج ه ،ش اید ای ن

کاربردشناتتی اطالعات فرهنگی نهفته در متن را منجر

روشن گری مترجم در پرانتز برای یک مخاط

عام ه،

می شود .اعفای جامعۀ فرهنگ ی زب ان مقص د ممک ن

او را سری تر به مقصود برساند؛ ول ی اگ ر مت رجم ب ه

س بکی می ان دو زب ان س ب

 144دوفصلنامه علمی «پژوهشهای زبانشناتتی قرآن» ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )17بهار و تابستان 1399

همان ترجمۀ صرف بسنده کند ،فهم آن برای توانن ده

مفاف محذوف "حقوق" به مفافالیه "زنان".

دشوار است (صیاحی و همکاران ،1396 ،ص .)69
 -وَ إننْ کَانَ رَجُل یورَ ُ کَلَالَۀ أَون امْرَأَۀ (نس اء)12 :؛

افزودن صفت:

و اگر مرد یا زنی که از او ار

م یبرن د ،کالل ه باش د

 -وَ إننْ تِفْتُمْ شِقَاقَ بَینِهنمَا فَابْعَاُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ

(بدون فرزند و پدر و مادر) :روشن سازی "کالل ه" ب ا

حَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا (نساء)35 :؛ و اگر از جداش دن آن زن

آوردن واژههای توضیحی درون پرانتز برای رف ابه ام.

و شوهر احسا

تانوادۀ آن ش وهر و داور معتم دی از ت انوادۀ آن زن

ای ن روش نگری درون پرانت ز ،م تن را مفه ومت ر و

تعیین کنید :افزودن صفت معتمد برای موصوف داور.

ملمو تر ساتته است.
 -وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النُِّسَ اءِ إنلَُّ ا مَ ا مَلَکَ تْ أَیمَ انُکُمْ

 -2-3آراستهسازی ()Ennoblissement

کِتَابَ اللَُّهِ عَلَیکُمْ (نساء ،ص ( )24همننین) ازدواج ب ا

آراستهسازی یعنی افزودن عبارت تشبیهی و کن ایی

زنان شوهردار بر ش ما ح رام اس ت ،مگ ر زن انی ک ه

و آراستهکردن عبارتها و در جای دیگر ،دس تکاری و

"درجنگ با کافران" آنها را مالک شدهاید .این احک ام

دتالت مترجم در نش انهگ ذاریه ای م تن م یتوان د

الهی است که برشما "درباره ازدواجهای ح رام" مق رر

مفهوم جمله را تغییر دهد« .آراسته سازی یعنی ترجم ۀ

فرموده شده ،ص عبارتهای درون پرانت ز ،ب ه منظ ور

افالطونی و ترجمۀ زیباتر از متن اصلی» (برمن،2٠1٠ ،

دوری از هر گونه ابهام آمده است.

ص )8٠؛ یا نمونههای دیگری ن ون رعای ت ادب ک ه
صفارزاده اشاره م یکن د ک ه ادب اله ی را در نوش تار

 -2-2-3مرجع اسم موصول

ترجمه رعایت کرده است» .برای تداوند «فرم ود» ب ه

 -وَاللَُّذَانن ی ْتِیانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا (همان :آیه )16؛ و

جای «گفت» و «اراده فرمود» به جای «نن ین و نن ان

آن دو نه زن و ن ه م رد زناک ارن ت انواده را ش کنجه
دهید :اشاره به هر دو "ج ن

نگرانی میکنی د ،داور "معتم دی" از

زن و م رد" ب رای اس م

کرد» و برای بندگان در تطاب به باریتع الی «ع رض

موصول اللذان.

کرد» به جای «گفت» و نظایر آنها» (ص فارزاده،1389 ،

وَلَا تَتَمَنَُّوْا مَا فَفَُّ لَ اللَُّ هُ بن هِ بَعْفَ کُمْ عَلَ

بَعْ

لِلرنُّجَالن (نساء)32 :؛ و نعمتی که تداوند ب ه س ب

ك
آن

بعفی را بر بعفی دیگر برتری عنای ت فرم وده ،آرزو
نکنید :افزودن واژه "نعمت" برای روش نس ازی م ای
موصول.
 -2-2-4مضاف محذوف
 وَیسْتَفْتُونَکَ فِی النُِّسَاءِ (نساء)127 :؛ (ای پی امبر))دربارۀ حقوق زن ان از ت و فت وا م ی تواهن د :اف زودن

ص .)1533
«اگرنه برمن آراستهسازی را تحری ف م تن اص لی
قلمداد میکند ،مترجم مت ون دین ی گ اه ن ارهای ج ز
به رهگی ری از ای ن مقول ۀ ادب ی ندارن د» (مس بوق و
گلزارتجسته ،1396 ،ص  .)114درواق  ،برمن کار این
مترجمان را بر هم زدن سبک و فرم متن اصلی میداند
که بدون در نظر داشتن نندونون متن اص لی ،ص رفا
برای توانا ،برجسته و فاتر کردن متن مقصد ب ه م تن
اصلی توجهی نمیکنند و دست به بازنویسی و تم رین

ارزیابی شگردهای ترجمۀ طاهره صفارزاده برپایۀ عوامل تحریف متن آنتوان برمن مطالعۀ موردی :سوره مبارکه نساء

س بکی از م تن اص لی م یزنن د» (افف لی و یوس فی،

رض ای تداون د ،برپادارن دۀ ح

 ،1395ص  .)74ص فارزاده بس یار ان دک از مؤلف ۀ

گذاشتن عالمت "تعج " پ

آراستهسازی بهره جسته و به فرم عربی پایبند اس ت و

بهمنظور ت کید است که بر زیبایی متن افزوده است.
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و ع دالت باش ید:

از فعل ایمان آوردهاید،

از تعابیر و عبارتهای ادبی دوری ک رده اس ت؛ مانن د
گسیلکردن به جای فرستادن.

 -2-3-2رعایت ادب

از نمونه های آراسته سازی ک ه در ای ن ترجم ه ب ه
نشم میتورد:

(ای پیامبر) آیا به تاطر نداری آن افرادی ک ه پ یش از
جهاد به آنها فرموده شد« :فعال دست از جنگ بردارید:

 -2-3-1عالمتهای سجاوندی
یکی از مؤلفه های برمن ،تخری

ض رباهنگ م تن

هست که هر گونه عالمت س جاوندی مانن د (نقط ه و
ویرگول و پرانت ز و  )...اض افه را ب ا ای ن عن وان ی اد
می کند و باع

أَلَمْ تَرَ إنلَ الَُّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُُّوا أَیدِیکُمْ (نس اء)77 :؛

تخری

م تن م ی ش ود؛ ول ی گفت ه

میشود برتی از عالمتها همنون دونقطه( :عالمت ی
که برای روشنسازی جمله پیش از تود اس ت) ،پ
از واژه "بگو" و "میفرمای د" و نی ز عالم ت تعج
نشان از زیبندگی جمله دارد.
 -یسْتَفْتُونَکَ قُلن اللَُّ هُ یفْتِ یکُمْ فِ ی الْکَلَالَ ۀن (نس اء:

به کار بردن واژه "فرمودن" به جای "گفتن".
 -2-3-3ادبینویسی
 وَأَنْ تَصْبنرُوا تَیر لَکُمْ وَاللَُّهُ غَفُورم رَحِ یمم» (نس اء:)25؛ البته شکیبایی و تویش تنداری ب رای ش ما بهت ر
است و تداوند آن عفوکنندۀ رحمت گس تر اس ت :ب ه
کار بردن واژه "رحمتگستر" بر زیب ایی م تن اف زوده
است.
 -2-4تطویل یا اطناب کالم ()Allongement

)176؛ (ای پیامبر) از تو دربارۀ (کالله) میپرسند ،بگ و

اطناب ،ادای مقصود با عب اراتی بیش تر از عب ارات

«تداوند دربارۀ کالله ننین حکم میفرمای د :گذاش تن

م لوف است (التفت ازانی ،1376 ،ص  .)169اطن اب ت ا

"عالمت دونقطه" پ

از دو واژه "بگو و م یفرمای د"

برای ت کید و زیباترکردن جمله.

ح د بس یاری نتیج ۀ دو گ رایش عقالی یس ازی و
شفافسازی است .مترجمانی که تمایل دارند همه نیز

 -یوصِیکُمُ اللَُّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَُّکَرن مِاْلُ حَظُِّ الْ ُنْاَیینن

را بسیار شفاف بیان دارند و نیدمان س اتتارهای م تن

بین فرزن دانتان

اصلی را برهم بزنند ،معموال متنی بلندتر از متن اص لی

به شما ننین سفارش میفرماید :س هم پس ر دو براب ر

میآورند (برمن ،2٠1٠ ،ص  .)79ای ن مؤلف ه در هم ۀ

(نساء)11 :؛ تداوند دربارۀ تقسیم ار

دتتر باشد :افزودن "عالمت دو نقطه" ب رای توان ا و

ترجمۀ ص فارزاده ب ه نش م م یت ورد؛ یعن ی ش مار

روان جلوه دادن متن ،با اینک ه گذاش تن ای ن عالم ت

جملههایی که حجمشان با جملۀ مبدأ متعادل باشد ،ب ه

سب

اطناب جمله میشود.
 -یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَ وَُّامِینَ بنالْقِسْ طِ (نس اء:

)135؛ ای کسانی ک ه ایم ان آوردهای د) پیوس ته در راه

دشواری یافت میشود .از ای ن می ان ،ش مار واژهه ای
مترادف با مؤلفههای معنایی و اطنابهای دیگ ر ن ون
واژههای اضافی از همه بیشتر به نشم میتورد.
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گونههای اطناب عبارتاند از:

پ گرفتن مهریه به تهمتزدن و افترا که گناهی آشکار
است ،متوسل می شوید؟ اطناب واژگانی ناش ی از واژۀ

 -2-4-1اطناب واژگانی (ناشی از واژه های مترادف
با مؤلفههای معنایی)
یعنی دو واژۀ مترادف که معادل برای ی ک واژه در
زبان مبدأ در نظر گرفت ه ش دهان د و ای ن دو مت رادف،
تکرار همان واژه در زبان مقصد نیستند.
 وَآتُوا النَِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنََّ نِحْلَةً فَرإِنْ طِرْْنَ لَكُرمْ عَرنْشَیءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًرا مَرِیئًرا (نس اء)4 :؛ و مهری ۀ
زنان را بهطور کامل ،با رضا و رغبت به آنها بیردازید و
اگر زنان ب ا رض ایت قلب ی بخش ی از آن را ب ه ش ما
ببخشند ،مصرف آن حالل و گوارایتان است" :رض ا و
رغبت" دو واژۀ مترادف با مؤلفههای معنایی یکسان؛ و
نیز جمله "بهطور کامل" در آی ه نیام ده ،ول ی ترجم ه
شده است.

عربی "افترا" به همراه ترجمۀ فارسی تهمت.
 -2-4-3اطناب در قالب باهمآوایی واژگان
یعنی همنشینی ی ک واژه ب ا واژهه ایی ک ه ازنظ ر
معنایی با آنها به جهت یا جهاتی شباهت داشته باشد.
فَ َمْسِکُوهُنَُّ فِی الْبُی وتِ حَتَُّ

یتَوَفَُّ اهُنَُّ الْمَ وْتُ أَوْ

یجْعَلَ اللَُّهُ لَهُنَُّ سَ بنیلا ( نس اء)15 :؛ آن زن را در تان ه
محبو

سازید تا م رگش ف را رس د ی ا تداون د (ب ا

صدور حکمی دیگر) "راهی و نارهای" برای او مق رُّر
فرماید :اطناب دو واژۀ راه و ناره در قال

باهمآوای ی

واژگان.
اطنابهای دیگر:
گاهی در ترجمه ،نمونه هایی وجود دارن د ک ه ک ه

 وَمَنْ لَمْ یسْتَطِ ْ مِنْکُمْ طَوْلا أَنْ ی نْکِحَ الْمُحْصَ نَاتِ(نساء)25 :؛ و هر یک از ش ما ک ه از لح ا هزین ه و

نیازی به آوردن آنها در متن نیست و ازنظر معنایی نیز
تاصی را به متن ترجمه نمیافزاید.

امکانات مالی نتوانید با زنان پاکدامن و باایم ان و آزاد،
ازدواج کنید .واژههای مت رادف "هزین ه" و "امکان ات
مالی" با مؤلفههای معنایی مشترک.
 -2-4-2اطناب واژگانی (ناشلی از واژۀ عربلی بله
همراه ترجمۀ فارسی)

 -2-4-4واژه و عبارت اضافه
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِی الثَُّلُر ِ مِرنْبَعْدِ وَصِیةٍ یوصَ بِهَا أَوْ دَینٍ غَیررَ مُضَرا ٍَّ (نس اء)12 :؛ و
اگر بیش از این تعداد باشند ،یکس وم ار
البته پ

م یبرن د؛

از انجام وصیتی که بدان سفارش شده و پ

 -وَارْزُقُ وهُمْ ف یه ا وَاکْسُ وهُمْ وَقُولُ وا لَهُ مْ قَوْل ا

از پرداتت دیون «شخصی که فوت شده که پردات ت

مَعْرُوفا (نساء)5 :؛ امّا از اموالشان ،وسیلۀ معاش ،تورد

آن اولویت دارد و این به شرطی است ک ه در وص یت

برای آنها فراهم کنید و با آنها سخن

قصد ضرر به ورثه نباشد» :افزودن معادله ای ط والنی

و توراک و لبا

شایسته و نیکو بگویید؛ اطناب واژگ انی ناش ی از واژه
عربی "معاش" به همراه ترجمۀ فارس ی آن "ت ورد و
توراک".
 -أَتَ ْتُذُونَهُ بُهْتَانا وَإنثْمًا مُبنینا (نساء)2٠ :؛ آی ا ب رای

در برابر واژههای "دین" و "غیرمفار".
 لَاتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَِّسَاءِ إِلََّا مَا قَدْ سَرلَ َإِنََّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًرا وَ سَراءَ سَرِْیلًا (نس اء)22 :؛ و ب ا
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زوجۀ پدرتان ازدواج نکنید و اگر ننین کردهاید (قب ل

 -2-5غنللللازدایی یللللا تضللللعيف کيفللللی

از این حکم) جدا شوید که این کاری زشت و ناپس ند

() appauuvrissement qualitative

و روش بس یار نکوهی دهای ب وده اس ت .آوردن واژه
"جدا شوید" ک ه در م تن اص لی وج ود ن دارد و ب ر
طوالنیشدن جمله افزوده است و نیز فعل "اگر نن ین
کردهاید" ،در آیه نیست.
 فَآتُوهُنََّ أُجُو َهُنََّ فَرِیضَةً وَلَرا جُنَراحَ عَلَریكُمْ فِیمَراتَرَاضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (نس اء)24 :؛ مهری ۀ آن ان را
طب قرارداد بیردازید و گناهی بر شما نیست که پ

از

تعیین مهریه با رضایت یکدیگر (مق دار آن را) ک م ی ا
زیاد کنید؛ برای فعل ت کواژه ای "تراض یتم" ،ترجم ۀ
طوالنی "با رضایت یکدیگر کم یا زیاد کنید" را آورده
و پیداست جمله را بسیار دراز کرده است.
 -2-4-5عبارت اضافۀ درون پرانتز

«تف عیف کیف ی ب ه معن ای برابری ابی واژگ ان،
عب ارته ا و س اتتارهای م تن مب دأ ب ا واژگ ان و
ساتتارهایی که گنجایشهای آوایی ،معنایی و نشانهای
را انتقال نمی دهند» (برم ان ،2٠1٠ ،ص « .)82براب ری
دالل ی و نش انهای واژگ ان و عب ارات ترجم ه و م تن
اصلی ،یکی از دغدغهه ای همیش گی مترجم ان ادب ی
بوده است؛ ولی این امر هینگاه در ترجمه – ب هوی ژه
متون دینی – بهطور کامل محق نشده است» (رحیم ی
تویگ انی ،1361 ،ص  .)69ای ن مؤلف ه در ترجم ۀ
صفارزاده نمود اندکی دارد .در برت ی م وارد نتوانس ته
است واژگان و جمالت را درست برابریابی کند و متن
را دنار تفعیف کیفی کرده است.
 -2-5-1ترجمۀ واژه

در بخش شفافسازی اش اره ش د عب ارت ی ا واژۀ

 -وَلَاتُؤْتُوا السُُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَُّتِی جَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ قِیامًا

توضیحی درون پرانتز یا بیرون آن ،ب رای روش نگ ری

(نساء)5 :؛ و اموالی که متصرف آن هس تید و تداون د

بیشتر ذهن تواننده میآید؛ ولی در اینجا اف زودن ای ن

وسیلۀ حیات مادی شما مقرُّر فرموده است" :قی ام" ب ه

واژه یا عبارت« ،تنها حجم م تن را م یافزای د و ت ثیر

معنای مایۀ قیام و قوام است؛ بهتر بود از مع انی دیگ ر

دیگری ندارد» (برمان ،2٠1٠ ،ص .)79

آن استفاده میکرد :اموالی که تدا "قوام" زندگی ش ما

 -وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلََّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ

را به آن مقرر داشته است.

لَكُمْ مِنَ النَِّسَاءِ مَثْنَ وَ ثُلَاثَ وَ ُبَاعَ (نساء)3 :؛ اگ ر (در

 -وَاللَُّذَانن ی ْتِیانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإننْ تَابَ ا وَ أَصْ لَحَا

مقام قیم) بیم آن داری د ک ه نتوانی د در ام ر ازدواج ب ا

فَ َعْرنضُوا عَنْهُمَ ا (نس اء)16 :؛ و آن دو ،ن ه زن و ن ه

دتتران یتیمی که سرپرستی آنها را بر عهده داری د ،ب ا

مرد زناکارن تانواده را ش کنجه دهی د؛ پ

اگ ر توب ه

عدل و انصاف رفتار کنید؛ هر نند تا از زنان دیگر ک ه

کردن د و ب ا اص الح ت ود ب ه جب ران برتاس تند ،از

میپسندید ،دو یا سه یا نهار ،به زنی بگیری د :در ای ن

تقصیرات آنها درگذرید؛ فَإننْ تَابَا وَ أَصْ لَحَا :اص لح ب ه

آیه به جمله "سرپرستی آن را به عه ده داری د" اش اره

معنی اصالح و کار شایس ته اس ت و آوردن فع ل "ب ه

می کند و دیگر نیاز نبود " ق یمب ودن" را درون پرانت ز

جبران برتاستن" از درستی مفهوم کاسته اس ت؛ بهت ر

بیاورد.

بود تنها فعل اصالحکردن و به کار شایسته پ رداتتن را
به کار میبرد.
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 .)83در این مورد مترجم بی هیچ ت وجیهی دس ت ب ه

 -2-5-2ترجمۀ صيغه فعل
وَمَنْ لَمْ یسْتَطِ ْ مِ نْکُمْ طَوْل ا أَنْ ی نْکِحَ الْمُحْصَ نَاتِ

کاستن و حذف واژهها میزند« .ممکن اس ت ی ک واژه

الْمُؤْمِنَاتِ (نساء)25 :؛ و هر یک از ش ما ک ه از لح ا

دارای نندین معنا باشد و ممکن است در یک عبارت،

هزینه و امکانات مالی نتوانید با زنان پاکدامن و باایمان

نندین واژه با نندین معنای گون اگون وج ود داش ته

و آزاد ،ازدواج کنید" .نتوانید  ...ازدواج کنید" ،ای ن دو

باشد و اگر نویسنده همۀ مع انی را بی اورد ،ترجم ۀ او

فعلن غای اند ،ولی بهصورت مخاط

ترجمه شدهاند.

دنار اشکال می شود؛ بنابراین ،مترجم باید بهترین معنا
را برگزین د؛ گرن ه در ب اور ب رمن ،ترجم ه دن ار

 -2-5-3ترجمۀ جملۀ خبری و انشایی
 وَآتُوا النَِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنََّ نِحْلَةً فَإِنْ طِرْْنَ لَكُرمْ عَرنْشَیءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًرا مَرِیئًرا (نس اء)4 :؛ و مهری ۀ
زنان را بهطور کامل ،با رضا و رغبت به آنها بیردازید و
اگر زنان ب ا رض ایت قلب ی بخش ی از آن را ب ه ش ما
ببخشند ،مص رف آن ح الل و گوارایت ان اس ت :فع ل
"کلوا" امری است ،به معنی بخورید؛ ولی در اینجا ب ه
شکل تبری ترجمه شده است.
 -2-5-4ترجمۀ جم و مفرد
 حُرنُّمَ تْ عَلَ یکُمْ أُمَُّهَ اتُکُمْ وَبَنَ اتُکُمْ وَأَتَ وَاتُکُمْوَعَمَُّ اتُکُمْ وَتَالَ اتُکُمْ وَبَنَ اتُ الْ ََن وَبَنَ اتُ الْ ُتْ تِ
وَأُمَُّهَاتُکُمُ اللَُّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ (نساء)23 :؛ ازدواج ب ا ای ن
افراد بر ش ما ح رام ش ده اس ت( :ازدواج) ب ا م ادر و
دتتر و تواهر و عمه و تاله و دتت ر ب رادر و دتت ر
تواهر و مادران رضاعی (که شیر داده اند)" :اسامی" و
"ضمایر" همگی جم اند؛ ولی مترجم اسمه ا را مف رد
آورده و ضمایر را ترجمه نکرده است.
 -2-6تضللعيف کمللی ( appauuvrissement
)quantatif

«تفعیف کمّ ی یعن ی کاس تن از تع داد واژگ ان و
عبارت متن اصلی در میان ترجمه» (ب رمن ،2٠1٠ ،ص

غنازدایی کمی می شود (مسبوق و تجسته ،1396 ،ص
 .)118تف عیف کمّ ی کمت رین نم ود را در ترجم ۀ
صفارزاده دارد و تنها در نند نمونه ،بخش ی از م تن و
واژه را حذف کرده و ترجمه نکرده است.
 -2-6-1حذف واژه
یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَایحِلُُّ لَکُمْ أَنْ تَرنثُوا النُِّسَاءَ کَرْهً ا
وَلَاتَعْفُ لُوهُنَُّ (نس اء)19 :؛ ای کس انی ک ه ایم ان
آورده اید) برای شما حالل نیس ت ک ه زن ان را (ن ون
اموال) به ار

ببرید .زنان را در فشار قرار ندهید .زنان

را به اکراه ار

برید .مترجم به دلخ واه ت ود ترجم ۀ

واژه "به اکراه" را از جمله حذف کرده است.
 -2-6-2حذف جمله فعليه و اسميه
 یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَُّلَاۀَ وَ أَنْتُمْ سُ کَارَحَتَُّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إنلَُّا عَ ابنرنی سَ بنیلك حَتَُّ
تَغْتَسِلُوا (نساء)43 :؛ ای کس انی ک ه ایم ان آورده ای د)
درحال مستی قصد نمازتواندن نکنی د .ص بر کنی د ت ا
هشیار باشید و بدانید ک ه ن ه م یگویی د و همنن ین
درحالیکه جُن

هستید و غسل نکرده اید (ب ه مس جد

داتل نشوید) .در این آی ه ،مت رجم از ترجم ۀ جمل ه
فعلیه "حَتَُّ تَغْتَسِلُوا :تا زمانی که غسل نمایید" ،غفلت
ورزیده است.
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فَإننْ تِفْتُمْ أَلَُّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَۀ أَوْ مَا مَلَکَ تْ أَیمَ انُکُمْ

نمونههایی نون عقالییسازی ،ش فافس ازی ،اطن اب

ذَلِکَ أَدْنَ أَلَُّا تَعُولُوا» (نساء)3 :؛ و اگر بیم آن دارید که

کالم ،آراستهسازی ،تکییف کیف ی و تکیی ف کم ی ب ه

در بین زنان به عدالت رفتار نکنید ،به ی ک زن آزاد ی ا

ش کل معن اداری ،دالل ته ای م تن اص لی را دن ار

به کنیزی که مالک شدهاید ،بسنده کنید تا از کیفر (ستم

تحری ف ک رده و بس یاری از دالل ته ای واژگ انی و

و) بیعدالتی نسبت به دیگ ران مص ون بمانی د .جمل ه

ساتتاری متن مبدأ در ترجمه ،دنار تغییر شده اس ت.

اسمیه "ذلک أدنی" ترجمه نشده است؛ این نزدی کت ر

یکی از کاستیهای ترجمۀ او ،تشخیصن دادن درس ت

به عدالت و ترک ستمکاری است.

ریشه و معادل برای واژگان و دیگری ،ترجمۀ نادرست
زمان برتی از افعال اس ت .بس یاری از عب ارته ا در

 -2-6-3حذف به قرینه
وَأُمَُّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَ رَبَائِبُکُمُ اللَُّاتِی فِی حُجُورنکُمْ مِ نْ

ظاهر درست به نظر میرسید ،ولی با پیادهسازی نظریۀ
برمن ،میزان انحراف مترجم از متن مبدأ مشخص شد.

نِسَائِکُمُ اللَُّاتِی دَتَلْتُمْ بنهننَُّ فَإننْ لَمْ تَکُونُوا دَتَلْتُمْ بنهننَُّ فَلَا

از میان مؤلفههای ششگانۀ تحریف م تن  -ک ه از

جُنَاحَ عَلَیکُمْ (نساء)23 :؛ و مادرزن و دتتر همس رتان

نظریۀ ارزیابی آنتوان برمن در این جستار گ زینش ش د

که نزد شما تربیت ش ده (وحک م پ دراو را داری د) و

 -تفعیف کیفی ،آراستهسازی و پ

از آن ،تف عیف

البته در صورتی که با م ادر ای ن دتت ر همبس تر ش ده

کمّی ،کمبسامدترین عوامل بود .میل به شفافسازی در

باشید ،وگرنه مانعی ندارد و گناه محس وب نم یش ود.

ترجمۀ صفارزاده بهروشنی دیده میشود.

جمله "فَإننْ لَمْ تَکُونُوا دَتَلْتُمْ بنهننَُّ" بن ابر قرین ۀ لفظ ی

اطناب در تمام ترجمۀ او وجود دارد؛ یعن ی ش مار

پیش از تود ،به وگرنه ترجم ه ش ده اس ت و ترجم ۀ

جملههایی که حجمشان با جملۀ مبدأ متعادل باشد ،ب ه

عبارت "اگر با آنها همبس تر نش دهای د" ح ذف ش ده

دشواری یاف ت م یش ود .بیش ترین س ب

اطن اب در

است.

ترجمۀ او ،تالش برای ش فاف س ازی اس ت و از ای ن
میان ،شمار واژههای مترادف ب ا مؤلف هه ای معن ایی و

نتيجهگيری
هرنند تغییر س اتتارهای نح وی و منطق یس ازی
آنها در ترجمه ،یک امر روشن اس ت ،ص فارزاده هم ۀ

اطنابهای دیگر نون واژههای اضافی از همه بیشتر به
نشم میتورد.
مت رجم در ای ن ترجم ه ب ه س ب

تف اوته ای

ساتتارهای نحوی را از فیلتر عقالییسازی رد ک رده و

ساتتاری میان دو زبان عرب ی و فارس ی ،ن اگزیر م تن

نمونههایی نون ت کیدهای ضروری ،تقدیم و ت تیر و

ترجمه را عقالیی کرده است .متن گاهی شفاف س ازی

عاملبودن اسم فاعل و مصدر را از میان برده اس ت .او

شده است؛ ولی اطناب کالم ،بسیار وجود دارد.

در ترجمۀ تود تالش کرده اس ت ه یچ عب ارتی را از

صفارزاده بسیار اندک از مؤلفۀ آراس تهس ازی به ره

قلم نیندازد؛ ولی در بسیاری از نمونهه ا ،عب ارته ا را

جس ته و ب ه ف رم عرب ی پایبن د اس ت و از تع ابیر و

بهصورت تحتاللفظی برگردانده است.

عبارتهای ادبی دوری کرده است؛ مانند گس یلک ردن

در این پژوهش مشخص شد در ترجمۀ ص فارزاده

به جای فرستادن.
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او در برت ی نمون هه ا نتوانس ته اس ت واژگ ان و
جم الت را درس ت برابری ابی کن د و م تن را دن ار
تفعیف کیفی کرده است.

ترجمۀ مجمالت و متشابهات قرآن ،نامۀ فرهنگس تان»،
شماره .34-9 ،34
تطی

 و تفعیف کمّی کمت رین نم ود را در ترجم ۀ اودارد و تنه ا در نن د نمون ه بخش ی از م تن و واژه را
حذف کرده و ترجمه نکرده است.

رهبر ،تلیل .)1381( .دستور زبان فارس ی.

ناپ اول .تهران :مهتاب.
رحیمی تویگانی ،محم د« .)1361( .گ رایش ه ای
ریخ تش کنانه در ترجم ۀ داری وش ش اهین از نام ه
سیویکم نهجالبالغه با تکیه ب ر نظری ه آنت وان ب رمن،
 ،»2٠1٠مجل ۀ دوفص لنامه علم یپژوهش ی مطالع ات

کتابنامه
ق رآن ک ریم .)1387( .ترجم ۀ ط اهره ص فارزاده.

ترجمۀ قرآن و حدی  ،دوره  ،5شماره .47-85 ،1٠

مؤسس ۀ تحقیق ات و نش ر مع ارف اه ل البی ت(ع)

رض ایی اص فهانی ،محم دعلی« .)1381( .نق ش

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39
.339
افف لی ،عل ی و عطی ه یوس فی« .)1395( .نق د و

دانش های مترجم در ترجم ۀ ق رآن» ،ترجم ان وح ی،

بررسی ترجمۀ عربی گلستان س عدی براس ا

نظری ۀ

آنتوان برمن؛ مطالعۀ موردی کتاب الجلس تان الفارس ی
اثر جبرائیل المخل » ،دوفصلنامۀ پژوهش ه ای ترجم ه
در زبان و ادبیات عربی ،سال  ،6شماره .88-65 ،14
برمان ،أنطوان .)2٠1٠( .الترجمة و الحرر أو مقرا
الْعد .ترجمة و تقدیم :عزالدین الخطابی .بیروت :المنظمة
العربیة للترجمة.
بیکر ،مونا .)1393 ( .به عبارت دیگر .ترجمۀ عل ی
بهرامی .ناپ اول .تهران :رهنما.
پهلوان نژاد ،محمدرضا و سید علیرض ا ش یرینزاده.
(« .)1388بررسی جنبه های شفاف س ازی در برت ی از
ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای
بافتی متن اظر» ،جس تارهای ادب ی ،ش ماره -129 ،166
.146
التفت ازانی ،س عدالدین .)1376( .مختص ر المع انی.
ناپ سوم .قم :دارالفکر.
تزاعی ف ر ،عل ی« .)1386( .ک اهش و اف زایش در

شماره .58-36 ،12
صفارزاده ،ط اهره .)1389( .ترجم ۀ ق رآن حک یم.
ناپ نهارم .تهران :پار

کتاب.

ص یاحی و همک اران« .)1396( .تص ریح ،تبی ین و
اإلس الم از

ش رح کوت اه درونمتن ی در ترجم ۀ ف ی

نهج البالغه» ،فصلنامۀ پژوهشهای نهجالبالغه ،س ال ،5
شماره .73-5 ،17
فارسیان ،محمدرضا و نسرین اس ماعیلی.)1396( .
«بررسی آترین ترجمه رمان بیگان ه براس ا

سیس تم

تحریف متن آنتوان ب رمن» .ن ق د زب ان و ادب ی ات
ت ارج ی ،دوره  ،14شماره .151-169 ،18
فرهادی ،محمد و میرزائی الحسینی ،سید محمود و
علی نظری« .)1396( .نقد و بررسی اطن اب و توض یح
در ترجم ه ص حیفه س جادیه براس ا

نظری ۀ آنت وان

برمن» ،دو فصلنامۀ علمیپژوهشی پژوهش های ترجمه
در زبان و ادبیات عربی ،سال  ،7شماره .31-54 ،17
کریم ینی ا ،مرتف ی .)1389( .س اتته ای زب ان
فارسی و مساله ترجمه قرآن .تهران :نشر هرم .
محمدی ،علی محمد« .)1388( .تحلیل رویکردهای
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