
 

 

 بر قرآن در خاص یاسام و عتیطب یارهیرناپذییتغ یبررس

 یروس ترجمة بر هیتک با نوگرادوفیو یبند طبقه اسا 

 فی یکول

 یاسکندر مهنوش
 رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه داوشگاه ی  س زبان ا یاستاد

 (0331ن10ن01؛ تا یخ پذیرش: 0335ن00ن10 تا یخ د یافت: 

 چکیده

 اسرت،  متر،ن  تمرا   سررآم   بالغت   فصاحت د  که یبکتا یانی ،قرآن ژهی  به ،ینید مت،ن ترجمة
  یا کن ، برخ، د رهایرواپذییتغ به مق س کتاب  یا بر ردان د  مترجم ا ر حال باش ، یم دش،ا  ا یبس

 بررردازد؛  هرا  آن برا  م،اجهره  وحر،ة    شرناخت  بره  ترجمره  از شیپ  یبا مترجم. ش  خ،اه  تر  هیچیپ کا 
 ییآشرنا  قررآن  مرت   برا    س خ،اونر ة  آوجاکره  از ترجمره،  د  سرب وامنا ةی   اتخاذ ص، م د  چراکه
 ابتر ا  میبرآو مقاحه  یا د . ش  خ،اه  جادیا ا  ذه  د  قرآن امیآ از یواد ست تص،    برداشت و ا د،

 از م، د ستیب بر ردان یبر س به سرس. میش، آشنا ها آن بر رداو ن یها  اه   یزباو یرهایرواپذییتغ با
 کره  چنران  وت،اوسرته  متررجم   یر د میخر،اه . پرداخرت  میخر،اه  فی یک،ح ی  س ترجمة د  رهایرواپذییتغ
 شرناخت . اسرت  سراخته  رممک یر غ زباوان   س یبرا  ا امیآ فهم   کن  ادا  ا مطلب حق است، ستهیشا
  یر ا از یریجلر،   بره  ت،اور   یمر  ها آن بر ردان د  کسانی ةی   اتخاذ   رهایرواپذییتغ با م،اجهه یها  اه

 .کن  یاویشا کمک لهمسئ

 .یروس زبان رها،یرناپذییتغ برگردان رها،یرناپذییتغ ،قرآن واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: M_eskandary@ut.ac.ir 



 مهنوش اسکندری .../ اساس بر قرآن در خاص یاسام و عتیطب یرهایپذرناییتغ یبررس 81

 

 مقدمه

وظرران   ترجمه، ماهیت   خص،صیام آن وظریام متفا تی  ج،د دا د   صاحب د با ة
. برخری  اور   کررده ی متفا تی ت،صیف ها  ،وه، آن  ا به او   ابستهبا تکیه بر مکتبی که ب ان 

وسبیت زباوی هستن ، ترجمره  ا بره طر،  کلری کرا ی غیرر        ةیوظرظران که طرف ا  و صاحب
   سرازد  یمر . د  وظر ای  ع ه، زبان است که او یشه   فرهنگ هرر ملرت  ا   داون  یمممک  

، برا برداشرت یرک    کن  یمزبان از  اقایت   جهان پیرام،ن خ،د د ک  آوچه یک فراوس،ی
متفا م است   به ای  ترتیب، ترجمه غیرر   کامالًقایت زبان از همان  ا یا فا سی زبان   سی
. برخالف ای  دسته، ساختگرایان ماتق و  که ای  زبان ویست که او یشره     یوما یمممک  

 شرة یاو بره مر د آن    ها اوسان، بلکه زبان تنها عاملی است که ده  یمفرهنگ ملت  ا شکل 
یکسران   هرا  ملرت هران پیرامر،ن تمرا     ؛ به عبا م دیگر،  اقایرت   ج دهن  یمخ،د  ا اوتقال 
، متفرا م اسرت.   شر،د  یمها ای   اقایت یکسان تبیی   نی آا یی که به یها زباناست   تنها 

 .داون  یمبه ای  ص، م است که ساختگرایان ترجمه  ا امری ممک  

مطرر د   کرامالً پذیرفت   یا  کامالًوظر هر د   ر ه  ا  ت،ان یومآوچه مسلم است اینکه 
پرذیر   یرا بره طر،  کامرل       ترجمره  تر،ان  یومر چراکره هرر متنری  ا بره طر،  کامرل       داوست؛ 
   هسرتن  کره    واپذیر خ،او . تما  مترجمران د  ترجمره همر،ا ه برا مشرکالتی   بره       ترجمه

 ،ین   سخ  می ها زبانیی است که به ای  ها ملتتفا م د  ساختا  زبان   فرهنگ   ةییزا
هرچه ساختا    فرهنگ د  زبان    ن یوما یمجمه  خ واپذیرها د  تر   اینجاست که ترجمه

از هم د  تر باش ، ای  مشکالم ویز بیشتر خ،اهن  بر،د. متررجم د  بر رردان تمرا  متر،ن،      
اور،اعی   هاواپرذیر  خر، د. ترجمره   برمی رهایواپذ  یژه مت،ن ادبی   دینی ر مذهبی به ترجمه  به

ی هاواپرذیر  سرت   یکری از اور،اع ترجمره    ی زباوی اهاواپذیر ها، ترجمه دا و  که یکی از آن
 هستن . هازباوی، تغییرواپذیر

خر،اهیم پرداخرت   آوگراه     هابنر ی تغییرواپرذیر   د  ای  مقاحه، ابت ا بره تاریرف   طبقره   
یف بر سی خر،اهیم کررد   بره      ا د  ترجمة   سی ک،حی قرآنی هاتا ادی از تغییرواپذیر



 81 6931پاییز ، 28، شمارة 8سال  سراج منیر؛

 

ی طبیارت  ها  شری بره بر رردان تغییرواپرذیر    پاسخ خ،اهیم داد که مترجم با چه  سلالای  
که به دحیل و اشت  آشرنایی کامرل متررجم برا زبران عربری د          یآ یماست. به وظر  پرداخته

یف ویرز ماونر  هرر متررجم دیگرری د        اشکاالتی  ج،د داشته باش    ک،حی ها آنبر ردان 
(   Транскрипция, transcriptionاز اوتقررال صرر، ی   عمرر تاً هابر ررردان تغییرواپررذیر

 ( س،د جسته باش .Родо-видовая заменаسازی   عا 

 . پیشینة پژوهش1

اوجرا    هابنر ی تغییرواپرذیر   یی د  زمینرة شناسرایی   طبقره   هرا  پرژ هش د  زبان   سری،  
 د  باش .  ی وخستی  کسی ب،د کره  می« ساباح، ا» یها پژ هش ها است که از جملة آن ش ه
 & Влахов  سرخ  بره میران آ  د   « هاتغییرواپرذیر »،د از پنجاه د  تحقیقام خر  دهة ا ایل

Флорин, 1980: 16.)    ی خر،د  هرا  و،شرته د می  کسی که با وا  دیگری از ای  مفهر،  د
(. ا  بررای ایر  مفهر، ، اصرطالح     Чернов, 1958: 223بر،د    «چرور،ف »اسرتفاده کررد،   

 فئر،د   ف، کلرر،   ثرا  آ   شاتک،ف  ساحة به ا جاع  ا بر زی    با«  اژ ان ب  ن ماادل»
 فت وخستی  کسی کره د  یکری    ت،ان یمکرد.  استفاده ای  عن،ان از یف  تسکر   احکسی

برر،د  «سرر،پر ن» شناسرری مطاحارره کرررد،  ا از وظررر زبرران های خرر،د تغییرواپررذیرهررا مقاحررهاز 
 Шатков, 1952: 34   ا د  ترجمره   بر رردان از    ها(. اما وخستی  کسری کره تغییرواپرذیر 

 (.Влахов & Флорин, 1980: 16ب،د  «   سلس»ه زبان دیگر بر سی کرد، زباوی ب

وظرران   پژ هشرگران قررا      فا سری، ایر  مق،حره چنر ان مر، د ت،جره صراحب        زبان د 
 ،ترجمره  وقر       ش اصر،ل،  د   فترا   هف ه کتاب د  ا دکاوی مختا ی است، اما وگرفته
افررادی   .(85 :0311ا دکراوی،   ختا یست   .ک؛ ما کردهی  ا د  ای  زمینه ترجمه ا مقاحه

کره   اور   شرته  ماهمرت   هابن ی تغییرواپذیر ماون   ین، راد ف،  الخ،ف   فل، ی  به طبقه
 است. بن ی  ین، راد ف مالک کا  ما قرا   رفته د  ای  مقاحه، طبقه
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 . ضرورت پژوهش2

ایر  کتراب    . د ش،د یمکتاب آسماوی مسلماوان شناخته   یتر مهمبه عن،ان  قرآن کریم
. نر  یآ یماست که جزا تغییرواپذیرها به شما   کا   فته مق س، اسامی، کلمام   عبا اتی به

عر  م ترجمة صحی  ای  کتراب آسرماوی بررای اوتقرال صرحی    بره تبرع آن، تفسریر           
اسرت   . د  ای  مقاحه ویز سرای شر ه   یآ یمی صحی  از آن، امری مسلالم به شما  ها برداشت

 هرا  آنی م،اجهة صرحی  برا   ها   شبه همراه  ها آنبن ی  تاریف ش،و    طبقه تغییرواپذیرها
 ا ائه ش،د تا  اه بر خطاهای احتماحی ای  کتاب آسماوی د  ترجمه بسته ش،د.

 . بحث و بررسی3

 بره  امرر  ایر   که  ردد یمباز میالدی وهم قرن به اسال  دی  با   سیه مرد  آشنایی ا حی 
 تجرا ی    دیرلماتیرک    ابرط   سرترش  برا . پرذیرفت  صر، م  مسیحیان یها  اسطة ترجمه

 سرن ،    آداب آسرماوی،  دیر   ایر   ازها    س شناخت وشی ، مسلمان یکش، ها باها    س
 بار   به زمان آن از ترتیب، ب ی . ش  بیشتر   بیشتر ت  یج به مسلماوان یبا  ها   اعتقادام

 قررآن  ترجمره   یژه به مسلماوان، مذهبی مت،ن تحلیل   تجزیه   ترجمه بر سی،  ردآ  ی،
 بره  مریالدی  هفر هم  ترا  پراوزدهم  قرر ن  د  امر ای     رفت خ،د به ای احااده خا ق سرعت
 .ش  یم اوجا  من  وظا    علمی شکل

 زمران  د  ،قررآن  یانری  مسرلماوان،  دینی مرجع  یتر مهم   اسال  با بیشتر آشنایی به ویاز
 ترجمره  «پاسرتینک،ف » دسرت  بره    ا  دسرت،   هب آسماوی کتاب ای    ش  احساس کبیر پتر
 ورا   با بلکه ،قرآن عن،ان با وه میالدی، 0101 سال د  پادشاه فرمان به ش ه ترجمه قرآن. ش 

 Алкоран о سری     چراپ  بره  «هرا  تررک  قراو،ن  یرا  محمر  د برا ة   قررآن » یانری  دیگری

Магомете, или Закон турецкийترجمرة   ساسا بر ترجمه ای  که است ذکر (. شایان
 بره  پرا یس  د  0181 سرال  به   ب،د ش ه اوجا  « یه دی، آو  ه» دست به که قرآن فراوس،ی

 .(Грязневич & Прозоров, 1984: 77  پذیرفت ص، م ب،د،  سی ه چاپ
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 زمران  د    سریه  د  قررآن  چاپ   س، شناس اسال   ع،ان، آوات،ح،یچ افیم فتة  به بنا
 کا ، ای  م د به امرراط،    ش  یم اوجا  دیگرید  ة  هر از بیش کبیر کاتری  امرراط، ی

 .(Резван, 2001: 402  داد یم وشان مسلماوان   اسال  حامی  ا خ،د

 دینری  کترب  اوتشا    چاپ برای میالدی 0011 سال دسامبر پاوزدهم تا یخ تا مسلماوان
 ایرر  حغرر، از پررس کرره ب،دورر  م،اجرره ییهررا تیمحرر  د بررا   سرریه امرراطرر، ی د  خرر،د

 مثرال  بررای  شر ؛   رفتره  سر از قرآن  یژه به دینی، کتب چاپ کا  سرعت به ،ها تیمح  د
 بر،د،  شر ه  سیتأسر  قرازان  شرهر  د  که یا چاپخاوه د  میالدی، 0011 تا 0011 یها سال د 

 حک،مرت  زمران،  آن د .  سری   چاپ به عربی زبان به قرآن کامل مت  وسخه 3511 از بیش
 بره  کره  قرآوری  که ب،د آن امر ای  دحیل.  ید یوم کا  ای  نکرد مت،قف   برخ، د به ویازی
 شرما   به د  ه آن حاکمان برای خطری ،ش  یم منتشر   سیه مرد  زبان به وه   عربی زبان
   سریه  د  اسرال   دیر   تبلیرغ  وره    ب،د تجا م یک  اقع، د  قرآوی چنی  چاپ   آم  یوم
 Саблуков, 1884: 46). 

که از س،ی سردم ا ان حک،مت به مرد  تحمیل  قرآن پذیریوا ترجمه ةیوظراز س،یی، 
 ایر   بره  منجرر  مسلماوان زو  ی بر آسماوی کتاب ای  بسزای ریتأث   از س،ی دیگر، ش  یم

 ابزا ی به مب ل ،پرداختن  یم اسال  مق س دی  تر یج به که کساوی برای قرآن که ش  امر
و اشرت    تسرلط  از اسرتفاده  سر،ا  با اهی  افراد ای    ش،د اقتصادی   ای ئ،ح،ژیک سیاسی،
 بره   سری ن    خر،د  وفرع  بره  کره  یا  ،وره  بره   ا آسماوی کتاب ای  عربی، زبان به مسلماوان
 .کردو  یم تفسیر ب،د، خ،د ش،  اه اف

 کرس  هریچ  اینکه بهاوة به   سیه د   ایج یها زبان به قرآن ترجمة برای تالش  ،وه هر
 مسرلمان  ظراهر  به   حاوی،ن مخاحفت با و ا د،  ا مق س کتاب محت،ای د  بردن دست حق

 سر،د  آسرماوی،  کتراب  ایر   از خ،د واد ست یرهایتفس م د بهها  آن چراکه ؛ش  یم م،اجه
 جرة ی. وتوبر،د  آوران  وفع به دینی کتاب ای  صحی ترجمة    آ  دو  یم دست به کالوی ماحی
 ویرز  ترکیره  د . دا د  جر،د    سی زبان به قرآن ترجمة پنج تنها تاکن،ن که ش  آن امر ای 

 دسرتا یزی    مراحی  سر،د  بره  دستیابی منبع قرآن   ب،د همراه ش ی  برخ، د با قرآنترجمة 
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 از تر،ان  یم وم،وه برای ؛ فت یم شما  به زبان ترک مسلماوان بر سیاسی     اوی ریتأث برای
 بغر اد،  د  قررآن  چراپ    ترجمره  بررای  شر   مجب،  که برد وا  یف تقی احااب ی  زی  حار
 .(Ibid: 47کن    اخذ  سمی حکم

ی علمری، فنری، تکن،حر،ژی، پزشرکی       هرا  نهیزمامر زه با پیشرفت بسیا  سریع د  تما  
ترا  »است. اشت،حتسه ماتق  است:  ی اساسی بشر ب ل ش هازهایوغیره ویاز به ترجمه به یکی از 

بره منزحرة تالشری بررای      ، ترجمه ویرز کنن  یمی  ،وا ،ن تکلم ها زبانبه  ها اوسانزماوی که 
 (.03: 0301، یحقاو«  واپذیر خ،اه  ب،د  فع م،اوع زباوی، عر  تی اجتناب

د  ترجمه از زباوی به زبان دیگر   د  هرر مرت ، اعرّم از علمری   فنری، ادبری، دینری          
  مقصر  سرر کا     مبر أ مذهبی، سیاسی، اجتماعی   غیره مترجم برا د  زبران، یانری زبران     

د  زبان از وظر ساختا  بره یکر یگر وزدیکترر باشرن     ،یشر، ان ایر  د         دا د. هرچه ای 
  برا م،اورع کمترری     ترر    انزبان از وظر فرهنگی بیشرتر بره یکر یگر شربیه باشرن ، ترجمره       

   برعکس. ردیپذ یمص، م 

  یتر  هیچیپ    یتر مشکلادبی  ا به عن،ان  ترجمةوظران د  میان او،اع ترجمه،  صاحب
؛ چراکه د  ترجمة ادبی عال ه برر محتر،ای مرت  برا عر،املی چر،ن       او  رشمردهبو،ع ترجمه 

، حال ا رر د  ترجمره برا    میش، یم    عاطفه، خیال   صنایع ب یای   حفظی  ،وا ،وی   به
که د  فصاحت   بالغت   ویز آهنگی    مر،ز ن بر،دن    قرآناز آن با  تر مهمزبان عربی   

خ،اهر    ترر  مشرکل داشته باشیم، عمل ترجمه بسیا   سرآم  تما  مت،ن عربی است، سر کا 
 ب،د.

یکری از مشرکالتی اسرت کره هرر متررجم د  طر،ل فااحیرت          هاواپذیر برخ، د با ترجمه
. همان  ،وه که د  مق مه  فتره شر ،   کن  یمی خ،د وا زیر با آن دست   پنجه ور  ا حرفه

تر محم  علی مخترا ی  واپذیری کالن  اصطالح دک واپذیری بر د  و،ع است: ترجمه ترجمه
وسربیت   ةیوظر( که طرف ا ان هف ه  فتا  د  اص،ل،   ش   وق  ترجمها دکاوی د  کتاب 

( هماون  ساپیر،    ف   ه،مب،حت به آن ماتقر  ب،دور      Linguistic Relativismزباوی  
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     ش اصر،ل،  د   فتا  هف ه کتاب د  ا دکاوی مختا ی واپذیری خُرد  اصطالح ترجمه
 وسبیت زباوی به آن با   دا و . ةیوظر( که مخاحفان رجمهت وق 

د   هرا  زبران واپذیری خُرد، ای  وکته عر  ی است که  پذیری یا ترجمه د  وظریة ترجمه
پذیری ممک  است ابزا  الز  برای بیان مسائل یک یگر  ا داشته باشن ؛ چراکه  عی  ترجمه

که د  زبان دیگر  جر،د و ا ور     میخ،  یبرمد  بسیا ی از م،ا د به کلمام یا به مفاهیمی 
ممکر  اسرت صررفاً زبراوی   یرا       هاواپرذیر  هسرتن . ترجمره   هاواپرذیر  همان ترجمره  ها  یاکه 

کره   دهنر   یمر ی زبراوی  ا د  چنر  دسرته جرای     هاواپرذیر  فرهنگی باشن . اهل فر ، ترجمره  
 (.Влахов & Флорин, 1980: 16   یآ یمها به شما   یکی از آن« رهایرواپذییتغ»

 شناسرایی  زمینرة  د  ییها پژ هش   سی، زبان هماوگ،وه که ذکر آن د  پیشینه آم ، د 
سراباح، ا     یهرا  پرژ هش  اور   آن جملره  از کره  اسرت  شر ه  اوجا  هاتغییرواپذیر بن ی طبقه  

 از  ا هاتغییرواپرذیر  خر،د  یهرا  مقاحره  از یکی د  که فردی وخستی   فت ت،ان ی. مچرو،ف
   ترجمره  د   ا هاتغییرواپرذیر  کره  فرردی  وخسرتی     س،پر ن کرد، حاهمطا شناسی زبان وظر

 .ب،د   سلس داد، قرا  مطاحاه م، د دیگر زبان به زباوی از بر ردان

 قرررا  پژ هشررگران   وظرران  صرراحب ت،جره  مرر، د چنر ان  مق،حرره ایر   فا سرری زبران  د 
 ،ترجمره  وقر       ش اصر،ل،  د   فترا   هف ه کتاب د  ا دکاوی مختا ی اما است، وگرفته
 فلر، ی      الخر،ف   ین، راد ف، ماون  افرادیاو .  کرده ترجمه زمینه ای  د   ا یا مقاحه

  ینر، راد ف  بنر ی  طبقره  مقاحره  ایر   د  کره اور     ما ده همت هاتغییرواپذیر بن ی طبقه به
، نر، راد ف ی بر ی  شررح اسرت   .ک؛    بنر ی   است. ای  طبقره   رفته قرا  ما کا  مالک
 (:001ر018

 :ن هست  میتقستغییرواپذیرهای مرب،ط به زو  ی   زمره که خ،د به چن  دسته قابل 

. د( و،ع کرا    فااحیرت. هرر(    ها ی ویو،ش   ها یخ، اک. ب( احبسه. ر( ها مکاناحف( وا  
 ی ملالی. ح( خطاب.ها تراوه یری.  ( آالم م،سیقی،  قص     اح  پ،ل    اح  او ازه

 ای: اسط، هی وژادی  رهایرواپذییتغ( 1
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ها. ب( خ ایان، م،جر،دام     احف( وژادهای مختلف   مرد  متالق به آن   اعضای آن
 ی.ا افساوهی ها مکان

 ی طبیات:رهایرواپذییتغ( 3

 احف( جاو، ان. ب(  یاهان. ر( مناطق جغرافیایی   شهرها.

 ی وهادهای حک،متی، ادا ی   زو  ی اجتماعی:رهایرواپذییتغ( 8

د حترری. ب( تشررکیالم اجتمرراعی یررا احررزاب     ملسسررام ی   احررف(  احرر های ادا
ی وظامی   اوتظرامی   کا کنران   ها بخشها. ر( تشکیالم صناتی   تجا ی. د(  اعضای آن

 ، مشاغل   احقاب.ها تمَسِها. هر(  آن

ی اسررمی: ایرر  ورر،ع تغییرواپررذیرها بیشررتر د  آثررا  ادبرری برره چشررم  هررا ( تغییرواپررذیری5
  عبا تن  از: خ، و  یم

. ر( هرا  مکران احف( اسامی خاو مرب،ط به اوسان ماون  ورا    ورا  خراو،اد ی. ب( ورا      
، هرا   ست، ان، تئاتر، قصرها، ها م،زه، ها یکمراو آثا  ادبی. د( وا   ها داستاناسامی قهرماوان 

 ها.   فر د اه ها مغازه

 ( تغییرواپذیرهای اجتماعی:1

ی مرب،ط ومادهامرب،ط به حی،اوام. ر(  یومادهای مرب،ط به  یاهان. ب( ومادهااحف( 
بره   هرا   یر ا. د( اشا ام ترا یخی، ادبری   فرهنرگ عامیاوره. هرر( اشرا ام زبراوی:        ها  وگبه 

 ها، امثال   حِکَم اشا ه دا و . احمثل عرب

 قرررآند   هااینررک برره بر سرری تغییرواپررذیر   هابنرر ی تغییرواپررذیر  پررس از ا ائررة طبقرره 
ایر  کتراب آسرماوی د  بیشرتر مر،ا د مربر،ط بره جراو، ان            د  ها. تغییرواپذیرمیپرداز یم

 ی جغرافیایی، وا  فرشتگان  ... است.ها مکانپرو  ان، وا  

 اطرالق  هاتغییرواپرذیر  د برا ة  کلمره  دقیرق  مفهر،   بره  ترجمره  اصطالح»ت،ان  فت:  می
 حرض م ترجمرة  جرز  دیگرری  یها  اه   از واپذیرو  ترجمه هاتغییرواپذیر قاع تاً چ،ن. و ا د
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 بره  مقاحره  ایر   د  مرا    ، ای  از (.35 :0311 مختا ی ا دکاوی،  «ش،و  یم مقص   ا د مت 
 .میکن یم استفاده تغییرواپذیرها بر ردان از ترجمه  اژة جای

 جست: س،د زیر یها   ش از یکی از ت،ان یم تغییرواپذیرها بر رداو ن اما د 

 بره  ت،جره  ب  ن ترجمم   ش، ای  د (: транскрипция  ص، ی اوتقال ر9»
 شر ه  آ اوگرا ی  کلمرة  ص، م، ای  د  که کن  یم آ اوگا ی  ا آن کلمه، مانای

 محرض  اوتقرال    کنر   یومر  متبراد   خ،اون ه ذه  به  ا مانایی هیچ مقص  زبان د 
مر، د   محلی تغییرواپذیر   ب،می ب،ی    وگ اینکه بر عال ه است،  رفته ص، م
 ایر   از حر   از وبایر  بریش   به عقی ة وگا و ه، . د  یم بی  از کلی ط،  به وظر ویز
 متررجم  . بنرابرای ، ابنر  ی یمر   اه زبان به بیگاوه کلمام چراکه کرد؛ استفاده   ش
 .وباشر   یا ترجمره   اه هیچ است که   ش ای  از استفاده به مجاز ص، تی د  تنها

 .ش،د یمو،شته « مسک،»که د  ترجمه،  Москваمثال: 

 مامر،الً  کره  اسرت    شری  پرا  قی ویرز   د  ت،عری   اههمرر  بره  صر، ی  اوتقال
 تار اد  کره  متر،وی  بررای    ش ایر   از اسرتفاده . نر  یج، یمر  سر،د  آن از مترجمان

 ایر   بره  ت،جره  اما است، مناسب باش ، او ک ها آن د   فته کا  به یرهایرواپذییتغ
 ا ر  یژه به باش ، زیاد مب أ مت  د  کلمام ای  تا اد ا ر که است عر  ی وکته
 از  ا خ،اور ن  حرذم  کرا   ایر   برا  متررجم  باشر ،  ادبی مت  یک ترجمه م، د مت 

 هرم  باز باشن ، ش ه بر رداو ه د ست کلمام ای  هم ق   هر   ردی  یم خ،اون ه
 متررجم،  و،یسرن ه،  مثلرث  عرلع  یرک  چراکره  بر،د؛  خ،اهر   ا زش بی مترجم کا 

 ا د   "Москва"مةاست؛ برای مثال، مترجم همان کل ش ه  رفته وادی ه خ،اون ه
   پایتخرت ": سر  یو، یمر و،شته، د  پا  قی چنری    "مسک،"مت  مقص  به ص، م 

 03 از بریش  جمایتری  برا  شرهر    سریه. ایر    فر  احی   اح    شهر تری  پرجمایت
جهران   پرجمایرت  شرهر  یرازدهمی     ا  پرا  قرا ة  د  شهر  یتر بز ز وفر، میلی،ن
 ."است

( транскрипция и родо-видовая замена  سازی عا  همراه به اوتقال ر5
 د  زبران  عرا   اسرامی  کمرک  به مب أ زبان د  خاو اسامی بیاوگر یرهایرواپذییتغ
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 یا  ،وه بر دالحت مب أ زبان د  که تغییرواپذیری بی  مترجم   ش، ای  د  .مقص 
 برا  دا د، هرا  ی ویآشرام    هرا  یخر، دو  حی،اوام،  یاهان، د ختان، از خاصی و،ع

  ابطره  مقصر   زبران  د  آشرامی وی    خر، دوی  حباس، حی،ان، د خت، عا  مفه، 
 ت،عی   ا ها آن   کن  یم عا  مفاهیم به تب یل  ا خاو مفاهیم   ومای  می ایجاد

 ا بره   "شرتر "؛ برای مثال، مترجم د  ترجمه از زبان عربی به فا سی کلمة ده  یم
ی شتر اشا ه دا د   ا ،وه که به  ن ی ز یم بر "حا "عن،ان ماادل برای کلمة عربی 

 محلری    قر،می  ب،ی    وگ ویز   ش ای  زباوان قابل د ک است. د  برای عرب
 .  د یم بی  از وظر م، د مفه، 

   ش، ایر   د  :(освоение и адаптацияجرایگزینی      سرازی  شربیه  رر 4
 کا کردی،   ظاهری یها شباهت   ی از  ا مقص  زبان وزدیک د  کلمة مترجم

   بر،می  بر،ی     ورگ  ویز   ش ای  د . کن  یم مب أ تغییرواپذیر کلمة جایگزی 
. مام،الً برای بر ردان اب ی یمد   ا کلالی مانای خ،اون ه اما ،  د یم بی  از محلی
به صر، م   ت،ان یم ا  "борщ" مثالًاز ای    ش س،د جست؛  ت،ان یم غذاهاوا  

 ترجمه کرد. "س،پ"

 ترجمرة  از اسرت  عبا م قرعی ترجمة (:калькирование بردا ی   رته ر3
   ش بهترری    ا   ش ایر   فلر، ی      الخر،ف . تغییرواپرذیر  کلمرة  جرزا  به جزا

 Pomme de"مثال، کلمرة فراوسر،ی    ؛ برایداون  یم تغییرواپذیر کلمام بر ردان

terre"  یهرا   اژهاسرت؛ یانری    بر رداور ه شر ه   "زمینری  سیب"د  زبان فا سی به 
د  زبرران مقصرر  جررایگزی  ( زمرری    سریب مبرر أ   زبرران د   ا آن دهنرر ة تشرکیل 
 کردو .

 از ویمرری   ش، ایرر  د  (:полукалькирование  قرعرری ویمرره ترجمررة ررر5
 از دیگرر  ویمرة    مقصر   زبان به متالق ، ش ه بر رداو ه مقص  زبان به که یا کلمه
 .است مب أ زبان

 اژ رران  بر ررردان د  مترررجم  رراهی (:неологизм  ورر، اژه سرراخت  ررر7
  اژ ران  فهرسرت  بره  ج یر ی   اژة   کنر   یمر  اسرتفاده    ش ایر   از تغییرواپذیر

 ؛ ماون  فینگلیش  فا سی  ا با حر ف اوگلیسی و،شت (. یافزا یم زباوش
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 بر ررردان د  بیشررتر   ش ایرر  (:заимствование   اژه  ا  از اسررتفاده ررر5
 شر،د.  مری  اسرتفاده  ،ن هست  د ک قابل همگان برای که احمللی بی  یهاتغییرواپذیر

 "کامری،تر"ی ها  اژهت،ان به  مثالً می و ا و ؛ بیشتری ت،عی  به یازیو کلمام ای 
 اشا ه کرد. "پرینتر"یا 

   ت،عری   بره  مفه،   ساو ن برای مترجم   ش، ای  د  :ت،عی    تفسیر ر1
 .(11: 0338سای ی،  اسکن  ی   « پردازد یم تغییرواپذیر کلمة تفسیر

 کاه  یم  امب أ  مت  محت،ای از د ص ی ف،ق، یها   ش از یک هر اوتخاب با مترجم
 برر  ترجمره    ش بهترری   اوتخراب  حرال،  هرر  بره   حی ، یافزا یم محت،ا ای  به د ص ی یا  

 افائرل   احمیرر ترجمة  از مقاحه ای  د  شایستة ذکر اینکه ما .است مترجم تشخیص به   عه ه
 .ایم کرده استفاده یف ک،حی ا قلی

. داوست  ای  وکته عر  ی است که میپرداز یم قرآند   هااکن،ن به بر سی تغییرواپذیر
ست که تا ادی از آیام مربر،ط بره ایر     ها مکانمرب،ط به وا   قرآند   هابیشتر تغییرواپذیر

ی ها ا د  زیرر بر سری خر،اهیم کررد. سررس بره تغییرواپرذیر        ها آنح،زه   شی،ة بر ردان 
 کلمرة و  ان( خ،اهیم پرداخت. شایستة ذکر است که د  تما  م،ا د طبیات  جاو، ان   پر

 است:   پر وگ ومایش داده ش ه م، د وظر د  ترجمة   سی به ص، م م، ّب

 مکّه 

 أَیْردِیَهُمْ  کَرفَّ  الَّرذِی  وَهُوَفرمای :  که می است؛ چنان کا   فته وا  مکاله تنها یک با  به

 بَصِریرًا  تَعْمَلُرونَ  بِمَا اللَّهُ وَکَانَ عَلَیْهِمْ أَظْفَرَکُمْ أَنْ بَعْدِ مِنْ مَکَّةَ بَطْنِبِ عَنْهُم وَأَیْدِیَکُمْ عَنکُمْ
 (.18 احفت ن

 Он — Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине 
Мекки после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. 

Аллах видит то, что вы совершаете. 
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 مدینه 

کرا    بره  قررآن د  « شرهر م ینره  »   اهی د  مانای « شهر»وا  م ینه  اهی به مانای عا  
 زیر اشا ه کرد: ةیآبه  ت،ان یماست. د  مانای د   که مراد ماست،   فته

 وَالَ اللّرهِ  رَّسُرولِ  عَرن  یَتَخَلَّفُرواْ  أَن األَعْررَابِ  مِّنَ حَوْلَهُم وَمَنْ الْمَدِینَةِ لِأَهْلِ کَانَ مَا 

 (.011 احت،بهن  نَّفْسِهِ... عَن بِأَنفُسِهِمْ یَرْغَبُواْ

 Не следовало жителям Медины и бедуинам из окрестностей 
оставаться позади Посланника Аллаха и отдавать предпочтение 

собственным жизням перед его жизнью. ..  

 الحرام مسجد 

 سر، ة  088 ةیر آبره   ت،ان یماست که برای وم،وه  کا   فته آیه به 05د   قرآنای  وا  د  

 تَرْضَراهَا  قِبْلَجةًَ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ السَّمَاء فِی وَجْهِکَ تَقَلُّبَ نَرَى قَدْفرمای :  بقره اشا ه کرد که می

 أُوْتُواْ الَّذِینَ وَإِنَّ شَطْرَهُ وُجُوِهَکُمْ فَوَلُّواْ نْتُمْکُ مَا وَحَیْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَکَ فَوَلِّ

 (.088 احبقرهن  یَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ اللّهُ وَمَا رَّبِّهِمْ مِن الْحَقُّ أَنَّهُ لَیَعْلَمُونَ الْکِتَابَ

 Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к 
кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в 
сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши 
лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, 
знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в 
неведении относительно того, что они совершают. 

 بدر 

 ق،ع پی،ست. ایر  ورا  د     وا  مکاوی است وزدیک م ینه که جنگ ب   د  ای  مکان به

 اللَّرهَ  فَراتَّقُوا  أَذِلَّةٌ وَأَنْتُمْ بِبَدْرٍ اللَّهُ نَصَرَکُمُ وَلَقَدْ:  یر فرما یماست که  س، ه آل عمران آم ه

 :میخ،او یم(. د  ترجمة   سی آیه 013  آل عمرانن تَشْکُرُونَ لَعَلَّکمْ

 Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. 
Бойтесь же Аллаха, — быть может, вы будете благодарны. 
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. جرز ایر     یآ یمبه شما   قرآن کریمکا  یری وا  امکنه د   یی از بهها وم،وهای  م،ا د 
اور :  قریم، بابرل،      جر،د دا د کره از آن جملره    قررآن دیگری ویرز د    یها مکانم،ا د، وا  

مشاراححرا ، کهف، احقاف، حجر، ج،دی، مصر، ایکه   طر، . بره ایر  علرت کره سربک       
است،  کا   رفته ش ه به زبان   سی همان   شی است که د  آیام باال به ها وا ترجمة ای  
، بره ورا  فرشرتگاوی    قررآن کرریم  وا  امکنه د  . اما جز میکن یماجتناب  ها وم،وهاز ذکر تما  

. د  ای  کتاب آسماوی، وا  فرشتگاوی همچ،ن ن یآ یمکه تغییرواپذیر به شما   میخ،  یمبر
است. بره دحیرل اینکره ورا  ایر  چهرا  فرشرته د          جبرئیل، میکائیل، عز ائیل   اسرافیل آم ه

جمه   تغییرواپذیر داوسرت. امرا    ا تر ها آن ت،ان یوماست،  دیگر کتب آسماوی ویز ذکر ش ه
، برره وررا  دیگررر فرشررتگان همچرر،ن هررا  م، مررا  م، ماحررک     ح ویررز اشررا ه  قرررآند  
  براحطبع جرزا    خ، ور   یومر د  کترب آسرماوی دیگرر بره چشرم       هرا  ورا  است کره ایر     ش ه

 :ن یآ یمواپذیرها به شما   ترجمه

 مالک 

اسرت. ورا     به آن اشا ه شر ه  یمقرآن کروا  یکی از فرشتگان د بان د زخ است که د  
 إِنََّکُرمْ  قَرالَ  رَبُّرکَ  عَلَیْنَرا  لِریَقْ ِ  مَالِکَ یَا نَادَوْا وَاسرت:   زخرف آم ه س، ةای  فرشته د  

 :میخ،او یم(. د  ترجمة   سی آیه 11 احزخرفن  مَاکِثُونَ

 Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он 
скажет: «Вы останетесь здесь навечно». 

است. برخی بر ای  با  و  که «   ح»آم ه،  قرآنیکی دیگر از فرشتگاوی که وا  ا  د  
   ح،: »میخ،او یمای  فرشته همان جبرئیل است، اما د  تفسیر قمی د با ة ای  فرشته چنی  

 همرراه  ویرز  امامران  با   ب،د اههمر احلَّه  س،ل با ا    میکائیل   جبرئیل از برتر است یا فرشته
 عَلَریهِمر  األَئِمَّةِ مَعَ هر،َ  َ احلَّهِ  َسر،لِ مَعَ کَانَ  َ مِیکَائِیلَ  َ جِبرئیلَ مِ  أَعظَمر مَلَکٌ احر حر است:
 وَالررُّوحُ  الْمَلَائِکجة َ تَنَزَّلُاسرت:   ق   ویز آم ه س، ة 8 ةیآ(. د  811 :0313 قمی، « احسَّالَ ر

 :میخ،او یم(. د  ترجمة آیه 8 احق  ن أَمْرٍ کُلِّ مِّن رَبِّهِم إِذْنِبِ اهَیفِ

 В ночь величия ангелы и Джибрил нисходят на землю с дозволения 
их Господа с Его повелениями. 
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 کلَّمُرونَ یتَ لَرا  صَفًّا وَالْمَلَائِکة  الرُّوحُ یقُومُ یَوْمَ : یفرما یم وبأ س، ة 30 ةیآهمچنی ، د  

 (.30ن نبأ اح صَوَابًا وَقَالَ الرَّحْمَنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا

 В тот день, когда Дух (Джибрил) и ангелы станут рядами, не будет 
говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить 

они будут правду. 

 هاروت و ماروت 

 مُلْرکِ  یعَلَ الشَّیَاطِینُ تَتْلُوا مَا اتَّبَعُوا وَاست:  بقره آم ه س، ة 011 ةیآ  ای  د   اژه د

 عَلَری  أُنْرزِلَ  مَرا  وَ السِّرحْرَ  النَّرا َ  یُعَلِّمُرونَ  کَفَرُوا الشَّیَاطِینَ وَلَکِنَّ سُلَیمانُ کَفَرَ مَا وَ سُلَیمَانَ

 تَکْفُررْ  فَرالَ  فِتْنَجةٌَ نَحْنُ إِنَّمَا یَقُوالَ حَتَّی أَحَدٍ مِنْ یُعَلِّمانِ امَ وَ مَارُوتَ وَ هَارُوتَ بِبَابِلَ الْمَلَکَینِ

 وَ اللَّهِ بِإِذْنِ إِالَّ أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضَارِّینَ هُمْ مَا وَ زَوْجِهِ وَ الْمَرْءِ بَیْنَ بِهِ یُفَرِّقُونَ مَا مِنْهُمَا فَیتَعَلَّمُونَ

 لَبِرئْسَ  وَ خَالَقٍ مِنْ الْآخََِ ِ فِی لَهُ مَا اشْتَرَاهُ لَمَنِ عَلِمُوا لَقَدْ وَ یَنْفَعُهُمْ الَ وَ یَضُرُّهُمْ مَا یتَعَلَّمُونَ

 :میخ،او یم  سی  ترجمةد  (. 011 احبقرهن  یَعْلَمُونَ کَانُوا لَوْ أَنْفُسَهُمْ بِهِ شَرَوْا مَا

 Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана 
(Соломона). Сулейман (Соломон) не был неверующим. 
Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а 
также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне - 
Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: 
"Воистину, мы являемся искушением, не становись же 
неверующим". Они обучались у них тому, как разлучать мужа с 
женой, но никому не могли причинить вред без соизволения 
Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не 
приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет 
доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои 
души! Если бы они только знали! 

به اسرامی   ت،ان یمبه اسامی حی،اوام اشا ه دا و ،  قرآنیی که د  هااز میان تغییرواپذیر
شرا ه کررد.   ا« ، واقه، جمل، هیم، عشا ، بحیره، سائبه، حا    بایرر بلاِ»مختلف شتر از جمله 

کره از    کرا   فتره   بره  قرآن کریم. ای  کلمه هفت با  د  باش  یم« شتر ماده»د  مانای « واقه»

 تَأْکلْ فَذَرُوهَا آیةً لَکمْ اللَّهِ نَاقَة  هَذِهِ قَوْمِ وَیااسرت:   ه،د ذکر ش ه س، ة 18 ةیآجمله د  
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  سی آیه  ترجمة(. د  18 ه،دن  قَرِیبٌ عَذَابٌ فَیأْخُذَکمْ بِسُوءٍ تَمَسُّوهَا وَلَا اللَّهِ أَرْضِ فِی
 :میخ،او یمویز 

 О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха — знамение для вас. 
Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не 

то вас постигнут близкие мучения.» 

ای  کلمره  ا د  مانرای    احلالغه صحاحه ج،هری د  است،  رچ« شتر ور»به مانای « جمل»
 :  یفرما یم(. خ ا و  متاال 0110: 0311 .ک؛ ج،هری،   است مطلق شتر آ  ده

َّالْجَنَّجةََ یردْخُلُونَ  وَلَا السَّمَاءِ أَبْوَابُ لَهُمْ تُفَتَّحُ لَا عَنْهَا وَاسْتَکبَرُوا بِآیاتِنَا کذَّبُوا الَّذِینَ إِن 

 ترجمرة (. د  81 األعرافن  الْمُجْرِمِینَ نَجْزِی وَکذَلِک الْخِیاطِ سَمِّ فِی الْجَمَلُ یلِجَ حَتَّی
 :میخ،او یم  سی ای  آیه چنی  

 Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью 
Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, 
пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем 
грешникам. 

 هرر  از   مراده    ورر  از اعرم  اسرت،  «شرتر  مطلرق »به مانای « بلا» کلمة، قرآنقام،س د  
(. 03 :0 ر دا د   .ک؛ قرشری،  جرنس  برر  دالحرت    اسرت  مفرد آن حفظ   باش  که جنس

 (.01 احغاشیهن  خُلِقَتْ کَیْفَ الْابِلِ إِلَی نَیَنْظُرُو أَفَال:  یفرما یم قرآن کریمخ ا و  د  

 :میخ،او یمد  ترجمة ای  آیه 

 Неужели они не видят, как созданы верблюды 

اسرت، اعرم از ورر   مراده یرا برز ز   ک،چرک.        « مطلق شرتر »د  حغت به مانای « بایر»
 زَعِیمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِیرٍ حِمْلُ بِهِ جَاءَ لِمَنْوَ الْمَلِک صُوَاعَ نَفْقِدُ قَالُوا:  یفرما یمخ ا و  متاال 

 :میخ،او یم(. د  ترجمة آیه 11 ی،سفن 

 Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит 
верблюжий вьюк. Я отвечаю за это». 
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 ،(احمر،ا د  باقرر   اهریم  ر.( اِ و، ع  هریم »اسرت:   چنی  آم ه« هیم»مانای  اژة د با ة 
 : یررفرما یمرر قرررآن کررریم (.ذیررل  اژة: 1، ر 0333شرریرازی،  پرر، ی صررفی  «تشررنه شررتران
َالْهِیمِ شُرْبَ فَشَارِبُون  میخ،او یم(. د  ترجمة آیه 51 اح،اقاهن: 

 как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. 

 است: آم ه «عشا »ذیل کلمة  قرآنفرهنگ  اژ ان د  

   وفریس  امر،ال  از کنایره  ؛ رذ د  یم حمل آوان از ماه دَه که ای حامله شتران»
 از ماه دَه که است یا حامله شتر ماده مانای به   عشراا است عشراا جمعِ   راوبها

   بزایر    ااش  بچره  که  قتی تا وامن  یم عشرائ همچنان   باش   ذشته حمل آن
 از شررتری چنرری  چرر،ن بخ،اونرر ، عشررراا  ا آن هررم زاییرر ن از بارر  کرره بسررا چرره

 که است ای  عشراا ش ن تاطیل مانای     د یم شما  به عرب ام،ال تری  وفیس
 آن که دشتباوی   چ،پان هیچ   کن  یم  ها  ا وفیسی مال چنی  عرب   ز آن د 
 ایر   بره  کنایه بط،  ای اشا ه جمله ای  د   ،یا    ما د یوم آن بر کن ، حفظ  ا
 هرم    ی بره  پنجره  آن سَررِ  برر  دویرا  د  مرد  که وفیسی ام،ال همی  که باش  امان
 کنر ،  اسرتفاده  هرا  آن از کره  ویسرت  کسری  ،ماو  یم صاحب بی   ز آن ،کشن  یم

 دیگرری  چیرز  هریچ  از که مشغ،ل هستن  خ،د به ق   آن   ز آن مرد  اینکه برای
 شَرأَنٌ  یَوْمَئِرذٍ  مِنْهُمْ امْرِیءٍ لِکُلِّ: فرم،د دیگر جای د  که همچنان ،کنن  یوم یاد

 .(381: 0305 قمی، « یُغْنِیهِ

(. د  ترجمررة ایرر  آیرره 8 احتکرر،یرن عُطِّلَررتْ الْعِشَررارُ وَإِذَا : یررفرما یمرر قرررآن کررریم
 :میخ،او یم

 когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без 
присмотра, 

  « سرائبه »، «بحیرره »به وا  سه شتر اشرا ه شر ه کره عبا تنر  از      س، ة مائ ه 013یة آد  
 :است آم  احمیزاند  تفسیر «. حا »

ورر   آن پرنجم  شکم   باش  زایی ه شکم پنج که است شتری ماده "بحیره" اما»
برر     دادو  یم آن به فراخی شکاف کرده، پا ه  ا شتر بچه ای  های  ،ش   باش 
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 علفی   آب هیچ از احترا  باب از   کشتن  یوم  ا آن   ش و  یوم س،ا  آن پشت
 ورذ   سربب  به خ،د به دست خ،د که ب،ده شتراوی "سائبه"... کردو  یوم منع  ا ا 
  عایت جلب   خ،شن،دی  اه د  یا   کردو  یم مااف کا  از بحیره  ا ماون  آن
 مصررف  هبر   ا هرا  آن منافع همة   ش و  یم آزاد ها آن به منظ،  تقرب   به ها برت
 از شرتری  مراده  ا رر  "حا " اما (.  353: 1، ر 0311طباطبائی، «    ساو و  یمفقرا 
   شرمردو   مری  مبرا ک  شتر  ا آن ،آ  د یم بچه شکم دَه وری شتر وطفة   صلب
 هریچ  از   شر و   یومر    سر،ا ش   ذاشتن  یوم با  آن بر داوسته، محتر   ا پشتش
 ترا د  ان  کره  داونر   یم شتر وری  ا آن باضی   کردو  یوم منع  ا ا  علفی   آب
: 1، ر 0311طباطبرائی،  «   سرازد  آبسرت    ا ا  ماور ه،  زور ه  خر،د  فرزو زادة بل،غ
353.) 

 وَلَکِرنَّ  حَرامٍ  الَ وَ وَصجیلَةٍَ الَ وَ سائِبَةٍ ال وَ بَحیََ ٍ مِنْ اللَّهُ جَعَلَ مَا:  یفرما یمد  ای  آیه 

(. د  ترجمرة  013 احمائر هن   یَعْقِلُرونَ  الَ أَکْثَرُهُمْ وَ الْکَذِبَ اللَّهِ لَیعَ یَفْتَرُونَ کَفَرُوا الَّذِینَ
 :میخ،او یمآیه 

 Аллах не распоряжался относительно бахиры, саибы, васыли и 
хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть 

их не разумеет. 

 است: ویز اشا ه ش ه«  صیله»س، ة مائ ه به  013 یةآد  همی  آیه، یانی 

   داشرتن   یمر  وگره   ا آن ، ییر زا یم ماده برة ا ر که است  صیله  ،سفن ی»
 کره   ییر زا یمر  د قلر،  ا ر   کردو  یم خ،د های بت  قف  ا آن ، ییزا یمور  ا ر
 ادهم ة: بر فتن  یم   داشتن  یم وگه خ،د برای  ا هر د  ب،د، ماده یکی   ور یکی

 کره  است برزی د با ة  صیله که  ،ین  می دیگر باضی   است متصل براد ش به
 خر،د  خر ایان   اه د   ا آن بر،د،  ورر  ا  هفرتم  شرکم  ا رر     ییزا یم شکم هفت

  ا آن بر،د،  ماده ا ر   داوستن  یم حالل مردان برای تنها  ا  ،شتش   کشتن  یم
 ذب   ا هیچ ک ا  ، ییزا یم قل،د  ا ر   کردو  یوم ذب  وم،ده،  ،سفن ان داخل

 (.353: 1، ر 0313 طباطبائی، « وم،دو  یوم
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اسرت،   ای  کلمه ویز که د  ترجمة   سی به ص، م د شت   برجسته ومایش داده ش ه
 . یآ یمتغییرواپذیر به شما  

بره شرما     هااسرت   جرزا تغییرواپرذیر    آمر ه  قررآن د   هرا  آناز میان پرو  اوی کره ورا    
سرل،ی  »برخی از مفسران،   ةیعقبه  اشا ه کرد.« سل،ی»ی به وا  ا پرو هبه  ت،ان یم، ن یآ یم

  .ک؛ قرائتری،   تفسریر ور،   ، امرا د   «د  حغت   د  اصل به مانرای تسرلی   آ امرش اسرت    
(، ای  کلمه بره  115: 0، ر 0301  .ک؛ مکا   شیرازی،  تفسیر وم،وه(   301: 3، ر 0303

سر، ة طره      01س، ة بقره،  51ست. وا  ای  پرو ه د  آیام ا بر رداو ه ش ه« و،عی پرو ه»
 عَلَریْکُمُ  ظَلَّلْنَرا  وَ:  یر فرما یمس، ة بقره  51 ةیآاست. خ ا و  د   س، ة اعراف آم ه 011

 کَرانُواْ  لَکِنْ وَ ونَاظَلَمُ مَا وَ رَزَقْنَاکُمْ مَا طَیِّبَاتِ مِنْ کُلُواْ یالسَّلْوَ وَ الْمَنَّ عَلَیْکُمُ أَنزَلْنَا وَ الْغَمَامَ

 :میخ،او یم(. د  ترجمة   سی ای  آیه 51 احبقرهن یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ

 Мы осенили вас облаками и ниспослали манну и перепелов: 
«Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас». Они не были 
несправедливы по отношению к Нам — они поступали 

несправедливо лишь по отношению к себе. 

 وَ عَردُوِّکُمْ  مِنْ أَنْجَیْنَاکُمْ قَدْ إِسْرائیلَ یبَنِ یَا:  یفرما یمس، ة طه  01یة آهمچنی ، د  

   سری آیره   ترجمرة  . د وَالسَّرلْوَی  الْمَرنَّ  عَلَریْکُمُ  نَزَّلْنَرا  وَ الْأَیْمَنَ الطُّورِ جَانِبَ وَاعَدْنَاکُمْ
 :میخ،او یم

 О сыны Исраила (Израиля)! Мы спасли вас от вашего врага и дали 
вам обещание на правом склоне горы. Мы также ниспослали вам 
манну и перепелов. 

 نَرا أَوْحَیْ وَ أُمَماً أَسْبَاطاً عَشََْ َ اثْنَتَی قَطَّعْنَاهُمُ وَ:  یفرما یمس، ة اعراف  011یة آیا د  

 عَلِمَ قَدْ عَیْناً عَشََْ َ اثْنَتَا مِنْهُ فَانْبَجَسَتْ الْحَجَرَ بِعَصَاکَ اضْرِبْ أَنِ قَوْمُهُ اسْتَسْقَاهُ إِذِ یمُوسَ یإِلَ

 مَرا  طَیِّبَراتِ  نْمِر  کُلُروا  یالسَّلْوَوَ الْمَنَّ عَلَیْهِمُ أَنْزَلْنَا وَ الْغَمَامَ عَلَیْهِمُ ظَلَّلْنَا وَ مَشْرَبَهُمْ أُنَا ٍ کُلُّ

 :میخ،او یم. د  ترجمة   سی ای  آیه یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ کَانُوا وَلَکِنْ ظَلَمُونَا مَا وَ رَزَقْنَاکُمْ

 Мы разделили их на двенадцать колен — родов. Когда же его народ 
попросил его напоить их, Мы внушили Мусе (Моисею): «Ударь 
своим посохом по камню». Из него забило двенадцать ключей, и 



 619 6931پاییز ، 28، شمارة 8سال  سراج منیر؛

 

все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и 
ниспослали им манну и перепелов: «Вкушайте блага, которыми 
Мы наделили вас». Они не были несправедливы по отношению к 
Нам — они поступали несправедливо лишь по отношению к себе. 

است. وا  ای  پرو ه « ابابیل»،  آم ه قرآن کریمپرو ة دیگری که وا  آن تنها یک با  د  
( که د  3 احفیلن أَبَابِیلَ طَیْرًا عَلَیْهِمْ وَأَرْسَلَ:  یفرما یماست که  کا   فته د  س، ة فیل به

 :میخ،او یمترجمة آن 

 и не наслал на них птиц стаями? 

  .ک؛ مکررا    تفسرریر وم،ورره (   535: 01، ر 0303  .ک؛ قرائترری،  تفسرریر ورر،  د  
برخالف آوچه د  میران مررد  مشره،     « ابابیل»است که  ( آم ه331: 11، ر 0301شیرازی، 

اسرت؛ یانری خ ا ور  پرور  ان  ا     «  رر ه   رر ه »، وا  پرو ة خاصی ویست   به مانری   ش ه
کره مرا د  ایر  آیره بره آن اسرتناد        احمیرزان است. د  تفسریر   بر سَرِ آوان فرستاده ر ه   ر ه

 (.118: 11، ر 0311است   .ک؛ طباطبائی،  وا  و،عی پرو ه ذکر ش ه« ابابیل»، میکن یم

 یریگ جهینت

د  باال آم    برا د    ها آنی تغییرواپذیری که ذکر ها  اژهبا ت،جه به مااوی مذک،  برای 
 به ای  وتایج کلی دست یافت: ت،ان یم ها  اژهترجمة   سی ای  وظر  رفت  

اسرتفاده   هار مترجم د  برخی آیام از ترجمة ص، ی صرف برای بر ردان تغییرواپذیر
است   د  پا  قی   یا جای دیگری از ای  ترجمه، مانا   یا ت،عریحی     به آن بسن ه کرده

از آن  01   01، 05، 0، 1، 5، 8، 1، 0کره مر،ا د    خر، د  یومر د با ة ای  کلمام بره چشرم   
 جمله است.

 فتره شر ، اوتقرال     های بر رردان تغییرواپرذیر  هرا    شبنر ی   ر همان  ،وه که د  تقسیم
؛ چراکره خ،اونر ة   بررد  یمر  ا از بی   مب أص، ی د ص  بسیا  باالیی از محت،ای کلمة زبان 

از ترجمره   عمرالً وره اسرت      جر،د دا د، بیگا  مبر أ هایی که د  زبان  زبان مقص  با  اقایت
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دسرت کرم از ت،عری  د      ت،اوسرت  یمر چیزی وخ،اه  فهمی . برای  فع ای  وقص، متررجم  
 پا  قی استفاده کن .

ی از م،ا د برای بر ردان اسامی خاو حی،اوام   پرو  ان از اسامی ا پا هر مترجم د  
  ذیرل « ابابیرل »بره ورا    ی ا پرور ه است؛ به عبا م دیگر، هنگا  برخ، د با وا   عا  س،د جسته

از اسرم عرا     است(، آم ه مفسران آ ای   کلمه ای  د با ة مختصری ت،عیحام ،11 م، د
اسررت   برره ت،عرری  اینکرره کرر ا  پرورر ه مقصرر،د برر،ده،      اسررتفاده کرررده « پرورر ه»یانرری 

  کرا   رفتره شر ه    به« ابابیل»است. ای    ش به ط،  خاو د با ة یک پرو ه با وا   وررداخته
. مشکل اصلی د  آ  د یوماست   مشکل چن اوی  ا به  ج،د  بر سی ش ه 11م، د که د  

ی شتر که د  زبان عربری فررا ان   ها وا که خ،اون ه با یکی از   یوما یمای    ش زماوی  خ 
ی شرتران کره   هرا  وا . همان  ،وه که ذکر ش ، تا ادی از ش،د یم، م،اجه خ، د یمبه چشم 

، «حرا  »، «س ائبة »، «بحی رة »، «جمل»، «واقه»است، عبا تن  از   هاستفاده ش ها آناز  قرآند  
مترجم د  بر ردان ای  کلمام از همان کلمرة مشرترک بری  تمرا      «. عشا »  « هیم»، «بلا»

   01، 00، 01است. ای  و،ع بر رردان د  مر،ا د    استفاده کرده« شتر»او،اع شتر، یانی خ،دِ 
 .خ، د یمع شتر اشا ه دا و ،( به چشم  که همگی  اژ اوی هستن  که به او،ا 03

کره متررجم بره علرت آشرنایی برا جرنس         شر،د  یمر د  ای  م، د خاو  شرتر( مشراه ه   
کره بره   « عشرا  »  « واقره »، مذکر   خنثی د  زبان   سی، د  بر ردان کلمة ملوثدست، ی 

 د است که د  مر،  د  زبان   سی استفاده کرده ملوثشتر  کلمةاشا ه دا و ، از  ملوثشتر 
 خ، یم. برمی ها آنبه  08   3

  « بحی رة »، ذیرل  اژ ران   احمیرزان ر همان  ،وه که د  مت  مقاحه اشرا ه شر ، د تفسریر    
است  است،  حی به دالیلی که بر ما پ،شی ه ب،دن ای  د  و،ع شتر اشا ه ش ه ملوثبه « حا »

ژه بره شرکل   اطالعی مترجم از ای  مسئله د  آن دخیرل باشر ، ایر  د   ا      ممک  است بی
هرم بررای   « شرتر »، حتالی از اسرم عرا    او  وش هبه زبان   سی بر رداو ه  ملوثشتر مذکر یا 

است، بلکه مترجم به اوتقال صر، ی   آ اوگرا ی ایر  د  کلمره بسرن ه       استفاده وش ه ها آن
 است. کرده
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م . مترج یوما یمغیر عادی   عجیب  هار و اشت    یة یکسان د  برخ، د با تغییرواپذیر
 د با ة  ،سفن (، هماونر  مر، د ا ل  ورا      00 د با ة شتر(    01، 01، 05د  ترجمة م، د 

است   به آن بر  ن ت،عری  د  پرا  قی   د      ( به بر ردان ص، ی صرف پرداختهها مکان
 است. ی اکتفا کردها نهیزماختیا   ذاشت  اطالعام 

سازی بره   شتر از همان   ش عا ر از وظر وگا و ه، ا ر مترجم د  بر ردان اسامی او،اع 
بر،د؛ چراکره    ترر  ، حاصل ترجمة ا  پذیرفتنیکرد یمهمراه د  وظر  رفت  جنس شتر اکتفا 

  متررجم د  هرر حرال       د یمر د ص ی از محت،ا از بری    ها رچه د  بر ردان تغییرواپذیر
ان مقصر    ا با کمتری  تحریف   از بی   فت  به خ،اون ة زبر  مب أبای  بک،ش  محت،ای مت  

بسیا  بیش از دیگرر متر،ن حرایز     قرآن یژه  منتقل کن  که ای  امر د  ترجمة مت،ن دینی، به
  برای جنس ورر از  « شتر ماده»اهمیت است، پس ا ر برای جنس مادة شتر از کلمة   سی 

 . فت یم، د ص  کمتری از محت،ا از بی  ش  یماستفاده « شتر ور»کلمة   سی 

که مترجم به هر دحیل مت،جه مانای اصلی کلمة  خ، د یمچشم  ر م،ا دی د  ترجمه به
   1، 3است که مر،ا د   ی دیگر  ا جایگزی  کلمة اصلی کردها کلمه   است م، د وظر وش ه

اسرت.   بر رداور ه شر ه  « قبلره »بره  « اححررا   مسج » کلمة، 3هاست. د  م، د  از جملة آن 03
زبراوی کره برا     ست، اما برای خ،اون ة   س اه مسلماوان ا اححرا  قبله د ست است که مسج 

 .ش  یمای  مفاهیم آشنایی و ا د، بهتر ب،د از ترجمه ص، ی با ت،عی  د  پا  قی استفاده 

 ا رر   یرژه  بره  باش ، زیاد مقص  مت  د  ها یپا  ق تا اد از ای  اشا ه ش  که ا ر  شیپر 
 خ،اونر ه  از  ا اور ن خ، حرذم  کرا   ایر   برا  متررجم  باشر ،  ادبی مت  یک ترجمه م، د مت 

کترابی آسرماوی   بره زبران عربری اسرت   سرشرا  از         قرآن،  حی با ت،جه به اینکه ردی  یم
مسلماوان   یا حتی مسلماواوی که آشنایی چن اوی با زبران عربری    یی است که برای تازهها وا 

مرا   و ا و ، تاز ی   غرابت دا د   با ت،جه به اینکره فهرم دقیرق ایر  کتراب دینری بررای ت       
، بسریا   اور    هیر  ر به دیر  اسرال     هاست م ممسلمان   کساوی که  مسلماوان، اعم از تازه

ی ا کلمره حائز اهمیت است، د  بسیا ی از م،ا د ویازمن  است ت،عریحاتی د  براب مانرای    
د  پا  قی آ  ده ش،د تا بره کنره مطلرب پری بررده شر،د   اسرتفاده از ایر  ابرزا  ر آ  دن           
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برا ت،جره بره حساسریت بیران   اوتقرال مفراهیم         قررآن ر الاقل د  باب   ت،عیحام د  پا  قی
 آسماوی آن عر  ی است.

است   بر رفته از عقی ة برخری   بر رداو ه ش ه« جبرئیل»به «   ح» فرشتة، 1ر د  م، د 
 قمری  تفسریر  وسبت به یکی ب،دن ای  د  فرشته است. اما چناوچه ذکر آن د  براال آمر ، د   

 برا  ا    میکائیرل  جبرئیرل،  از برتر است یا فرشته   ح،»: میخ،او یم چنی  فرشته ای  د با ة
 میکائیرل    جبرئیرل  مِ  أعظم ملک است: احر ح همراه ویز امامان با   ب،د همراه احلَّه  س،ل

 (.811 :0313قمی،  « احساّل  علیهم األئمة مع ه،   احلَّه  س،ل مع کان  

م،اجره هسرتیم. متررجم ایر  کلمره  ا بره       « سرل،ی »ی بره ورا    ا پرور ه ، با وا  03د  م، د 
«перепел »اما بی  ای  د  پرو ه تفا م  ج،د دا د. است، بر رداو ه 

متررجم بره دحیرل و اشرت  آشرنایی        فرت  یمهمان  ،وه که د  مق مه اشا ه ش ، اوتظا  
سرته  سازی   اوتقال ص، ی س،د ج بیشتر از د    ش عا  ها آنکامل با زبان عربی د  اوتقال 

که ا ر مترجم پیش از پرداخت  بره عمرل خطیرر     میش، یمباش . د  پایان، با  دیگر یادآ   
، شر   یمر د  ترجمره آشرنا    هرا  آنی م،اجهه با ها   ش   هابا او،اع تغییرواپذیر قرآن ةترجم

 آمر   یمر د  ترجمه به میزان چشمگیری پرایی    ها   اشتباه مب أد ص  ای  اوحرافام از زبان 
 .هاستر ملی  حز   آشنایی با تغییرواپذیرکه ای  ام
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