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تحليلي و رويكرد انتقادي، به تأثير بسزاي  - در اين جستار سعي شده با روش توصيفي
هاي قرآن در پيـام رسـاني آيـات و نيـز ارزيـابي عملكـرد مترجمـان        ترجمه ضرب المثل

رداختـه  (دهلوي، فوالدوند و فيض االسالم) در برگردان ضرب المثل هاي اخالقي قرآن پ
 شود، تا از ره آورد آن بتوان به روشي مناسب و كارآمد دست يافت.

هـاي قـرآن، متـرجم قـرآن، ترجمـه معنـايي،       قـرآن كـريم، ضـرب المثـل     :هـا  كليدواژه
  .ارتباطي  ترجمه

 

  مقدمه .1
اي است مختصر به نظم يا نثر، مشتمل بر پند يا قاعده اخالقي كه مـورد  ضرب المثل جمله«

عام شود، و از فرط سادگي و رواني و كمال ايجاز، همگان بـه آن استشـهاد    تمثّل خاص و
ق) درباره ضرب المثل و  328). ابن عبدربه اندلسي (متوفي 48: ص1387(حكمت، » نمايند

ضرب المثل زينت سخن و شيريني معناست، تا جايي كه عرب «رواج آن چنين مي نويسد: 
ست و در هر زمـان و بـا هـر زبـان بـه آن سـخن       آن را برگزيده و عجم بدان روي آورده ا

كاهـد و  اند. مثَل از شعر پايدارتر و از خطابـه برتـر اسـت و چيـزي از ارزشـش نمـي       گفته
  ).3: ص1406(ابن عبد ربه، » شودجايگزين آن نمي

نقش تمثيل در بيان و انتقال معاني غير قابل انكار است. در حقيقت يكي از مختصرترين 
توان به وسيله آن معارف عقلـي و مفـاهيم معنـوي را تبيـين     هايي كه ميو مؤثرترين روش

هاي ديگر بـراي انتقـال مقصـود گوينـده ناكارآمـد      است. آنجا كه روش» تمثيل«نمود، زبان 
و معنا را به وضـوح بـه    قدرت تفكر را بارور ساختهاست، تمثيل گره گشاست. زيرا تمثيل 

هـا و گفتارهـاي نغـز و شـيرين،     گيري از مثلبا بهره دهد. قرآن كريم نيزمخاطب انتقال مي
هاي مختلف از مخاطبان تمثيل خود را تمامي مردم از هر طبقه و گروه دانسته و در مناسبت

ها در انتقال مفاهيم بهره برده است. از جمله در بيان مفاهيم اخالقي كه تحقيـق  ضرب المثل
هاي برگردان آنها و عملكـرد سـه   ه و روشها تكيه داشتحاضر بر اين دسته از ضرب المثل

مترجم برجسته قرآن كريم را مورد بررسي قرار داده است. لـذا نگارنـدگان مقالـه در وهلـه     
انـد. در  نخست در پي تبيين آياتي از قرآن كريم هستند كه به صورت ضرب المثل درآمـده 

وي: ترجمـه  ادامه نيز با انتخاب سـه ترجمـه بـا سـه روش متفـات؛ ترجمـه مرحـوم دهلـ        
اللفظي، ترجمه مرحوم فوالدوند: ترجمه مفهومي و ترجمـه مرحـوم فـيض االسـالم:      تحت

هاي مـذبور در برگـردان ايـن دسـته آيـات      ترجمه تفسيري، به دنبال روش شناسي ترجمه
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اند تا از رهگذر اين بررسي اين فرضيه مورد مطالعه قرار گيرد كه در ترجمه اين گونـه   بوده
  هاي معادل آنها در زبان فارسي استفاده شود. از ضرب المثل آيات مناسب است

تـوان در اينجـا مطـرح نمـود عبارتنـد از:      هايي كه ميبا توجه به اهميت موضوع، سؤال
هاي قرآنـي چگونـه عمـل    مترجمان محترم  قرآن كريم در ترجمه اين دسته از ضرب المثل

لوب بياني اتخاذ شـده اسـت؟ روش   هايي براي ترجمه اين اساند؟ چه روش يا روشنموده
  مناسب در برگردان اين دسته از آيات چيست؟ 

هـاي رايـجِ زبـان فارسـي در      رسد عالوه بر ترجمه معناي دقيق آيه، ذكر مثلبه نظر مي
تـر   ي اين دسته از آيات به عنوان افزوده مترجم، ذهـن خواننـده را بـه معنـا نزديـك     ترجمه

 - دهد. لذا اين پژوهش با روش توصيفي ر چه بهتر قرار ميساخته و او را در آستانه درك ه
شناسي و نقد سه ترجمه: شاه ولـي اهللا دهلـوي، محمـد    تحليلي و رويكرد انتقادي به روش

اي برجسـته در  مهدي فوالدوند و سيد علـي تقـي فـيض االسـالم؛ كـه هـر كـدام ترجمـه        
دوند: ترجمه مفهومي و هاي مختلف ترجمه قرآن (دهلوي: ترجمه تحت اللفظي، فوال روش
پردازد و ضمن تحليـل عملكـرد ايشـان در    اند، ميارائه دادهاالسالم: ترجمه تفسيري)  فيض

ارتبـاطي) را بـه عنـوان     - تركيبـي (معنـايي   برگردان اين دسته از آيـات، در پايـان ترجمـه   
  دهد.ترين و تأثيرگذارترين روش، پيشنهاد مي مناسب

هاي قرآن تنها به آيات مذكور در مقاله حاضر منحصـر  شايان ذكر است كه ضرب المثل
شود. آنچه در اين مقالـه مـورد   نبوده، بلكه در موضوعات مختلفي از مفاهيم قرآني ديده مي

هاي اخالقي قرآن كريم است. حـال آنكـه بررسـي تمـامي     بررسي قرار گرفته، ضرب المثل
المثل  ه با بررسي همين تعداد ضربهاي قرآن، مجالي بس فراخ را مي طلبد. البتضرب المثل

توان به نوع عملكرد مترجمان در برگردان اين دسـته از آيـات پـي بـرد و بـه روش      نيز مي
  ترجمه مناسب رسيد. 

  
  تحقيق ةپيشين .2

در خصوص امثال قرآني از گذشته تاكنون مطالب بسياري بيان و تحقيقات فراواني صورت 
ي از تمثـيالت قرآنـي        پذيرفته است. اما عمده اين آثار به صورت مـوردي بـه جنبـه خاصـ

اسـت،  هاي زبان عربي و قرآني نگاشته شـده اند. مشهورترين كتبي كه در زمينه مثلپرداخته
ابـن  » العقد الفريـد «ابو هالل عسكري، » جمهره األمثال«ميداني، » مجمع األمثال«عبارتند از: 

عون الحنان في شرح االمثـال فـي   «الشريف، تأليف محمود بن » االمثال في القرآن«عبد ربه، 
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ه) در 622شيخ علي احمد عبدالعال الطنطـاوي و... . جعفـر بـن شـمس الخالفـة (م     » القرآن
اند اختصاص داده است. سـيوطي  كه حكم مثل يافته ، بابي را به آيات قرآني»اآلداب«كتاب 
هاي مثال«توان به: مچنين ميبه نقل از وي، همان آيات را ذكر كرده است. ه» االتقان«نيز در 

هاي آموزنده قرآن در تبيين پنجـاه و  مثال«ناصر مكارم شيرازي، » زيباي قرآن (امثال القرآن)
» تفسـير امثـال قـرآن   «علي اصـغر حكمـت،   » امثال قرآن«جعفر سبحاني، » هفت مثل قرآني

ميـد محمـد   ح» تمثيالت قرآن، ويژگي هـا، اهـداف و آثـار تربيتـي آن    «اسماعيل اسماعيل، 
  قاسمي، اشاره نمود.

ضرب المثل قرآنـي مثـل زنـدگي    «توان به اين آثار اشاره نمود: در بخش مقاالت نيز مي
؛  80، ش1390مالك يوسفي، نشريه رشـد و آمـوزش معـارف اسـالمي، بهـار     » دنيا و باران

جعفر سبحاني تبريزي، نشريه درس هايي از مكتب اسـالم شـهريور   » هاي زيباي قرآن مثل«
 1335سـيد محمـد فـرزان، نشـريه يغمـا مهـر       » امثال قرآن كريم«؛ 6شماره  41سال  1380
پريسا اورك، نشريه ادب و زبان » هاي فارسيتأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل«؛ 99شماره

انـد،  هايي كه در اين راستا نگاشته شـده . پايان نامه34شماره  16سال  1392پاييز و زمستان 
عبـدالرئوف  » هاي آن در زبـان بلـوچي  اي از معادلب المثل در قرآن و پارهضر«عبارتند از: 

هـاي  مقايسه و بررسي شيوه«؛ 1387سبحاني سيب، دانشكده علوم قرآني واحد قم، تابستان 
عزير رئيسي، دانشگاه » به كارگيري ضرب المثل در قرآن و ادب در عصر جاهلي و اسالمي

إياك أعني «بررسي مباني نظري و دامنه تطبيقي قاعده «؛ 1390سيستان و بلوچستان، دي ماه 
؛ همچنـين  1388سيد مصطفي رضوي، دانشكده علوم حديث قم، بهمن » و اسمعي يا جارة

سميرة عدلي محمد رزق، دانشـگاه  » وجوه البيان في امثال القرآن«پايان نامه دكتري با عنوان 
  هاي قرآن پرداخته است.المثلملك عبدالعزيز جده كه به بررسي بالغي و بياني ضرب 

هـاي مـذكور در ايـن اسـت كـه مقالـه حاضـر        اما وجه تمايز تحقيق حاضر با پژوهش
كوشد تا عملكرد مترجمان محترم قرآن كريم را در برگردان ترجمه ضـرب المثـل هـاي     مي

رسـد در خصـوص چگـونگي برگـردان     اخالقي قرآن مورد بررسي قرار دهد و به نظر مـي 
ي قرآن به زبان فارسي، تاكنون تحقيقي بدين شكل انجام نپذيرفته و پژوهش هاضرب المثل

  سابقه باشد.حاضر از اين جهت در نوع خود بي
  
  
  



 5و ديگران    رضا اماني

 قرآن ةهاي ترجم شناسي ترجمه و روش مفهوم .3
: 1375(طريحـي،  » برگرداندن سـخني از زبـاني بـه زبـان ديگـر اسـت      «مفهوم كلي ترجمه 

ترين معـادل يـك كـالم در    يافتن نزديك«عبارت است از:  تر ترجمه). به تعبير دقيق21ص
: 1376آزار شـيرازي،  (بـي » زبان مقصد، نخست از جهت مفهوم و سـپس از لحـاظ سـبك   

فرايند جايگزيني عناصـر متنـي زبـان مبـدأ بـه      «توان ترجمه را ). به عبارت ديگر مي31ص
كند با عمـل جـايگزين   وسيله عناصر متني زبان مقصد دانست كه طي آن مترجم تالش مي

ي مـتن ترجمـه بـا    اي را فراهم آورد كه در آن نويسنده اصلي و خواننـده سازي خود زمينه
). بنـابراين  70: ص1387(لطفـي پـور سـاعدي،    » يكديگر به تعامل و تأثير متقابل بپردازنـد 

ضروري است مترجم با هر دو زبان مبدأ و مقصد آشنايي داشته، و هر كلمـه را در جايگـاه   
هاي زبان مبدأ و مقصد به طور كامل مسلط باشد. مناسب خود قرار دهد. همچنين به ويژگي

با توجه به اين امر، مترجم بايد تا حد امكان در بيان پيام متن مبدأ در بافتاري شبيه به بافتـار  
متن اصلي تالش نمايد و متن ترجمه را با همان روح متن اصلي به خواننده منتقل نموده و 

  اي معادل و نزديك به متن اصلي ارائه دهد.ند ترجمهبتوا
امروزه صاحبنظران علم ترجمه، انواع ترجمه را بـر حسـب نـوع، هـدف، مـتن مبـدأ و       
اهميت ذاتي يك واحد معنايي در متن و اينكه هدف ترجمه وفـاداري بـه نويسـنده و مـتن     

» ارتبـاطي «و » معنـايي «اصلي است و نيز يا توجه و گرايش به خواننده ترجمه، به دو نـوع  
كنند. در ترجمه معنايي عناصر فرهنگي متن مبدأ حفظ و به زبـان مقصـد منتقـل    تقسيم مي

ماند. مترجم معنايي به مـتن  شود. لذا در ترجمه معنايي چارچوب فرهنگ اصلي باقي ميمي
يـن  مبدأ متمايل و وفادار است و سعي در انتقال سبك متن مبدأ به زبـان مقصـد دارد و از ا  

تـر اسـت. در مقابـل، در ترجمـه ارتبـاطي متـرجم       نزديك» تحت اللفظي«لحاظ به ترجمه 
ها و ساختارهاي دستوري و معنـايي زبـان   ترين شيوهكوشد تا پيام متن مبدأ را با نزديك مي

مقصد به خواننده متن ترجمه منتقل كند. عناصر فرهنگي در اين شيوه ترجمه، اغلب رنـگ  
شود. در اين نـوع ترجمـه، متـرجم    هنگي زبان مقصد جايگزين آنها ميبازد و عناصر فرمي

دهد و سعي دارد با زبان روان، محتوا و پيام را به خواننده برسـاند.  اولويت را به خواننده مي
لذا اين شيوه به خواننده متن ترجمه تمايل داشته و مترجم همواره اين دغدغـه را دارد كـه   

كوشد تا بر خوانندگان خـود،  ي را دريابد. ترجمه ارتباطي ميخواننده پيام و هدف متن اصل
تأثيري مشابه با تأثير وارد بر خوانندگان متن اصلي بگذارد و در مجموع ترجمه ارتباطي يـا  

هاي تفسيري نزديـك اسـت. (ر.ك: لطفـي    تر و به ترجمهتر و مستقيمتر، روشنپيامي ساده
  )28 - 27: 1387؛ فرح زاد، 75- 74: 1387پورساعدي،
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يابد كه تأثير متن مبدأ بر خواننـده  ترين نوع ترجمه زماني تحقّق ميدر اين ميان مطلوب
زبان مبدأ، به خواننده زبان مقصد نيز منتقل گردد. بنابراين الزم است مترجم تمـام دانـش و   

ي كار بندد تا به آرمان ترجمه و يا ترجمـه آرمـان  توانمندي خود و امكانات زبان مقصد را به
هاي نزديك شود. مترجم قرآن كريم نيز بايستي تا حد امكان اهتمام و عنايت خاصي به جنبه

مختلف متن مبدأ يعني صورت و معني و چگونگي انتقال آن به زبان مقصد داشـته باشـد و   
هاي فرازباني همچون مسائل فرهنگي و بار عـاطفي آن را در نظـر گيـرد تـا خواننـده      مقوله

ون خواننده متن اصلي قرآن كريم به دريافـت و درك مفـاهيم واالي آن   ترجمه بتواند همچ
راه يابد. در مورد ترجمه آياتي كه حكم ضرب المثل دارند نيـز پيشـنهاد مـي شـود اگـر از      

استفاده شود. در اين روش كه جامع محاسن دو » ارتباطي –معنايي «روش تلفيقي و تركيبي 
اي كامالً منطبق بـر مـتن اصـلي (ضـرب     جم ترجمهروش معنايي و ارتباطي است، ابتدا متر

دهد و پس از آن با استفاده از پرانتز مفهوم و پيام متن (ضـرب المثـل   المثل قرآني) ارائه مي
كند. در اين روش پيشنهادي متـرجم  معادل در زبان مقصد و يا توضيح تفسيري) را ذكر مي
عنايي)، با ذكر ضرب المثـل معـادل در   عالوه بر ارائه ترجمه دقيق و مطابق با آيه (ترجمه م

زبان مقصد (ترجمه ارتباطي به عنوان افزوده مترجم و تكمله) تأثير آيه بر خوانندگان را نيـز  
هاي زبـاني  ويژگي و اصلي متن اصالت سازد. با كاربست اين روش عالوه بر حفظمنتقل مي

در  امانـت  حفظ نهايت در وترجمه  انتقال روح متن اصلي به خوانندگان و نيز آن فرهنگي و
خوانندگان ترجمه به  ن از روش ترجمه ارتباطيبهره جست با (ترجمه معنايي)، ترجمه فرايند

ترجمـه را     روشايـن   .از آيات قـرآن برسـند   ترتر و سريعآسانبه دركي شود تا كمك مي
   .ناميد »ارتباطي - معنايي«توان روش  مي

  
  عملكرد مترجمان ها و المثل ضرب ةشناسي ترجم روش .4

هـاي قـرآن كـريم و    هاي قرآني در ترجمـه هاي ضرب المثلپيش از ورود به بررسي معادل
شناسي ترجمه هاي مترجمان در ترجمه اين دسته از آيات كه در واقع به روشبررسي روش

هـاي  ها توسط مترجمان خواهد انجاميد، ضروري است ابتـدا روش و برگردان ضرب المثل
هـا و  يابي ضـرب المثـل  روي مترجمان را در نظر گرفت. در ترجمه و معادلممكن و پيش 

برگردان آياتي كه مفهوم ضرب المثل را در خود دارند، چنانچه پيشتر گذشـت، سـه روش   
تـوان تصـور   را مي» ارتباطي –معنايي «و ترجمه تركيبي » ترجمه ارتباطي«، »ترجمه معنايي«
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تـوان بـه   ) را مـي 76(يوسـف/  )ذى علْمٍ عليم  و فَوقَ كُلّكرد. به عنوان نمونه عبارت قرآني (
  هاي زير ترجمه نمود:روش
  معنايي: باالي  هر صاحب علمي، عالمي هست.  .1
  ارتباطي: دست باالي دست، بسيار است. .2
ارتباطي: باالي هر صاحب علمـي، عـالمي هسـت (دسـت بـاالي دسـت،        –معنايي  .3
  است).   بسيار

هـاي قـرآن   اي كارآمد در ترجمه ضرب المثلتواند شيوهرسد روش اخير ميبه نظر مي
باشد، تا عالوه بر ترجمه دقيق و مطابق آيه، با بهره گيري از ضرب المثـل معـادل در زبـان    
مقصد (فارسي)، خواننده را در دريافت هرچه بهتر مقصود آيه ياري رساند و تأثيري مشـابه  

هـاي هـر دو روش   توان ويژگـي د. در واقع با اين روش ميبر خوانندگان ترجمه داشته باش
ترجمه معنايي و ترجمه ارتباطي را در كنار يكديگر فـراهم نمـود؛ از جملـه مـوجز بـودن      

هاي زباني و سبك شناختي آيات قرآن، انتقال عناصـر فرهنگـي موجـود در    ترجمه، ويژگي
ا (بخـش معنـايي) و روانـي    آيات قرآني به زبان مقصد و در مجموع وفاداري به مـتن مبـد  

تر پيـام و محتـواي آيـه و در نتيجـه تاثيرگـذاري بيشـتر بـر        تر و سادهترجمه، انتقال روشن
 خواننده  (بخش ارتباطي).

  پردازيم:ها ميهايي از امثال قرآني و شيوه مترجمان در برگردان آندر ادامه به نمونه
  
1.4 ) نتُمسأَح نتُمسإنْ أَحكمأَنفُس7) (اسراء/و إن أسأتُم فَلَها  ل(  

گـردد.  بر اساس آيه فوق و طبق سنت الهي جزا و سزاى نيكى و بدى، به خود انسان برمـي 
؛ 40، ص 3: ج1417در واقع آدمي هر چه بكـارد همـان را درو خواهـد كـرد. (طباطبـايي،      

دو بـه خـود فـرد    ) لذا خوبي و بدي انسـان، هـر   333: ص1363حسينى شاه عبدالعظيمى، 
  )650، ص 2: ج1407اختصاص دارد. (زمخشري، 

» هرچه كني به خود كني، گر همه نيك و بد كنـي «ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  ).160و 159، صص 1: ج1363است. (دهخدا، 
 پس كنيد بدكارى اگر و خويش جان براى باشيد كرده نيكو كنيد نيكوكارى دهلوي: اگر

  است.ر شما جان بدى آن
  ايد]. ايد، و اگر بدى كنيد، به خود [بد نموده فوالدوند: اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده
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 رسول و خدا از( كنيد نيكى) كردارتان و اعمال و باورها و عقائد در( اگر فيض االسالم:
 خواهيـد  بدست را آخرت و دنيا نيكبختى و سعادت( ايد كرده نيكى بخودتان) نمائيد پيروى
 اسـت  شـما  بـراى  آن زيـان  و ضـرر ) نياوريـد  ايمان رسول و بخدا( كنيد بدى اگر و) آورد

 رعايـت  بـراى  فعليهـا : نفرمـوده  و فَلَها أَسأْتُم إِنْ و: فرموده اينكه و ايد، كرده بدى بخودتان(
  .)شده بيان آن برابر در كه است النفسكم الم نمودن

برگـردان ضـرب المثـل، همگـي     هـاي فـوق در   شـود ترجمـه  همچنانكه مالحظه مـي 
باشند يعني مترجم خود را به متن اصلي مقيد ساخته است. اين تقيد هايي معنايي مي ترجمه

گردد. اما بايد يادآور شد امانتـداري  و احتياط قطعا به نوع متن قرآني و حساسيت آن باز مي
ه آرماني رسيدن بـه  به متن اصلي به معناي تقيد به ساختارهاي زبان مبدأ نيست، بلكه ترجم

اي و تأثير برابر متن ترجمه و متن اصلي بر خوانندگاه خود است، حال آنكه با تعادل ترجمه
هـا بـا   ترجمه معنايي اينگونه آيات چنين هدفي حاصل نخواهد شد. لذا چنانچه اين ترجمه

باشد.  هايي با اثربخشي بيشتريتواند ترجمهتلفيق شوند، مي اصطالح و ضرب المثل فارسي
تـر سـاخته و توجـه    زيرا گاه استفاده از تعابير تمثيلي، مفهوم را به ذهـن مخاطـب نزديـك   

دارد. حال آنكه هيچ ميتربيتي آيه معطوف  - خواننده را بيش از پيش به سوي نكات اخالقي
اند. بنابراين با عنايت بـه همـه قداسـت    يك از مترجمان چنين رويكردي را در پيش نگرفته

هـاي معـادل   ي به نظر مي رسد بهتر آن است كه در ترجمه آيه فوق، ضرب المثـل متن قرآن
فارسي در كنار ترجمه دقيق آيه، داخل پرانتز آورده شود تا خواننده عالوه بر مفهوم واژگان 

  تر آشنا شود. و تعابير قرآن با مقصود آيات نيز هر چه بهتر و ملموس
ايد و اگر بدي كنيد، (باز) به خود د نيكي كردهاگر نيكي كنيد، به خو«ترجمه پيشنهادي: 

  ».ايد (هرچه كني به خود كني، گر همه نيك و بد كني)بدي كرده
  
  )164(انعام /)  و لَا تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيها و لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى( 2.4

گناه ديگري را بـه دوش نخواهـد    هيچ فردي» و ال تزر وازرة وزر أخري«بر اساس عبارت 
، ص 4: ج1414كشيد و به سبب گناه ديگران مجازات و عقوبت نخواهـد شـد. (طوسـي،    

  )606، ص 4: ج1372؛ طبرسي، 337
، 4: ج1363(دهخـدا،  » گذارنـد هـيچ كـس را در قبـر ديگـري نمـي     «در زبان فارسـي:  

  )2018ص
  را. ديگر بار بردارنده هيچ ندارد دهلوي: بر
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  دارد.  ] ديگرى را برنمى هيچ باربردارى بار [گناه فوالدوند:
 ديگـرى  بگنـاه  را كسـى ( نميدارد بر را ديگرى گناه بار اى دارنده بر فيض االسالم: هيچ

  )نميكنند عذاب
شود مترجمان مذكور (بجز فيض االسالم كه با توجه بـه روش  همانطور كه مشاهده مي

به تعبير تمثيلي آيـه نزديـك شـده اسـت) از     تفسيري ترجمه ايشان، تا حدود بسيار زيادي 
اي كامالً تحت اللفظـي ارائـه داده   اند. به ويژه دهلوي كه ترجمهروش معنايي استفاده نموده

و مقصود آيه به طور گويـا و روشـن در زبـان مقصـد      معنااست. به همين خاطر در انتقال 
يي برگردد. ترجمه مرحـوم  معناترجمه  علت آن شايد به روش ترجمه يعني اند.قاصر مانده

فوالدوند نيز كه روش مفهومي است حد وسط دو ترجمه ديگر است. در حالي كه به نظـر  
تـر و رسـاتر از تعبيـر    اي كامـل تواند ترجمهارتباطي) مي - رسد ترجمه تركيبي (معنايي مي

ل قرآني پيش روي خوانندگان ترجمه قرار دهد. زيرا مقصود اصلي آيه با ذكر ضـرب المثـ  
تـري بـا معنـاي مـورد نظـر      نمايـد. ضـمن آنكـه مخاطبـان نيـز ارتبـاط عميـق       گوياتر مـي 

  كنند. مي  برقرار
كشد (هيچ كـس را در  ترجمه پيشنهادي: ... هيچ كس بار (گناه) ديگري را به دوش نمي

  گذارند).قبر ديگري نمي
  
) منكُم خَاصةً و اعلَمواْ أَنَّ اللَّه شَديد الْعقَابِالَّذينَ ظَلَمواْ   و اتَّقُواْ فتْنَةً لَّا تُصيبنَّ( 3.4

  )25(انفال/
و گناهي كه عقوبت آن تنها بـه سـتمگران اختصـاص نـدارد، بلكـه        يعنى اى مؤمنان از فتنه

؛ ابوحيان 211، ص 2: ج1407گناهان را نيز فرا خواهد گرفت، برحذر باشيد. (زمخشري،  بى
) به عبارت ديگر، همانطور كه هرگاه بيشه طعمه حريق شـود  303، ص 5: ج1420اندلسي، 

اى رخ دهد دامنگير عموم مردم كه چون يـك تـن    سوزند، هرگاه فتنهتر و خشك با هم مي
  )92: ص1398واحد هستند، خواهد شد. (نجفى خمينى، 

در حقيقت خاصيت حوادث اجتماعى چنين است كه هنگـامى جامعـه در اداء رسـالت    
به بار آيد، نيكان و بدان در   و ناامنى  ، هرج و مرج شكنى كند و بر اثر آن قانون خود كوتاهى
سوزند و اين اخطاري است از طرف خداوند بـه همـه جوامـع اسـالمي. زيـرا       آتش آن مى

ها خواهـد شـد و دود آن    اختالف و ناهماهنگى در مسائل اجتماعى موجب شكست برنامه
  )131: ص1374زي، رود. (مكارم شيرا در چشم همه مى
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». آتش كه گرفت، تر و خشك با هم مـي سـوزند  «ضرب المثل معادل در زبان فارسي:  
  )18،ص1: ج1363(دهخدا، 

  بتخصيص. شما از كردند ستم بĤنانكه نرسد كه فتنه از بپرهيزيد دهلوي: و
  بترسيد. رسد نمى شما ستمكاران به تنها كه اى فتنه از فوالدوند: و

 و معصـيت ( سـتم  و ظلـم  كه بكسانى تنها كه گرفتارى و بالء از سيدفيض االسالم: بتر
 و مـؤمن  گرفتارى و ميشوند، دچار بĤن دو هر گناهكار و فرمانبر بلكه( نميرسد كردند) گناه

 از كنـد  نهى نميتوانسته اگر يا و نداشته، باز و ننموده نهى را گناهكار كه آنست براى فرمانبر
  .)نگزيده دورى و نشده بيزار او

ها به ترتيب و بر اساس هاي پيشين، هرچند ترجمهدر ترجمه اين آيه نيز همچون نمونه
انـد، امـا همچنـان در برابـر روش     روش ترجمه آنها در انتقال مقصود رساتر و گوياتر شده

(ذكر ضرب المثل معادل فارسي در كنار ترجمـه دقيـق آيـه) از    » ارتباطي –معنايي «تركيبي 
  ثيرگذاري كمتري برخوردارند.رسايي و تأ

سـازد (آتـش كـه    اي كه تنها ستمكاران را مبتال نمـي ترجمه پيشنهادي: بپرهيزيد از فتنه
  سوزند).بيايد، تر و خشك با هم مي

  
  )43(فاطر/ )و ال يحيقُ الْمكْرُ السيئُ إِالَّ بِأَهله( 4.4
» المعــانى روح«) و 256ص ،5: ج1404(ســيوطي:  »المنثــور الــدر«تفاســيري همچــون  در

 ) آمـده 246/ ص26: ج1420(فخر رازي، » مفاتيح الغيب« و )377، ص11: ج1415(آلوسي،
 پيـامبران  يهـود  همچـون  پيشين هاىامت از برخي شنيدند مى كه هنگامى كه مشركان است
 فرستاده اگر! نيستيم چنين ما: گفتند مى رساندند، شهادت به را آنان و كردند تكذيب را الهى
 كـه  هنگـامى  اينـان خـود   ولى! بود خواهيم امتها پذيرترين هدايت  ما بيايد ما سراغ به الهى
 مقـام  در بلكـه  نپذيرفتنـد،  تنهـا  نه آمد سراغشان به آسمانى كتاب  همراه اسالم(ص) پيامبر

 ادعاهاى همين سرزنش و آمدند. لذا آيه فوق كه ناظر بر مالمت بر فريب و مكر و تكذيب
  آنهاست، بر پيامبر(ص) نازل شد. اساس بى و خالى تو

 هـر  كـه  ام خوانـده  تـورات  در من«: گفت عباس ابن كه به شده روايت األحبار كعب از
 ام يافته قرآن در را اين هم من گفت جواب در وى. افتد مى آن در خودش بكند گودالى كس
 بكنـد  چـاهى  كس هر: يعنياست.  آمده عرب المثل ضرب در و» كرد تالوت را آيه اين و

 )378، ص3: ج1377. (طبرسي،»منكباً فيه وقع بئراً حفر من. «افتد مى آن در صورت با خود
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چاه مكن بهـر  «و يا » چاه كَن، هميشه ته چاه است«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )606، 2: ج1363(دهخدا، » كسي اول خودت دوم كسي

 او. باهل مگر قبيح ديشىبدان وبال آيد نمى دهلوي: فرود
  نگيرد. را صاحبش]  دامن[ جز زشت فوالدوند: نيرنگ
 و نكنـد  احاطـه  را كننـده  مكـر  جـز  بـد  نيرنـگ  و مكـر ) زيان و ضرر(فيض االسالم: 

  نگيرد.  فرو
كه مترجمان خـود را  باشد. به طوريهاي فوق به روش ترجمه معنايي ميتمامي ترجمه

اي دقيق ارائه دهند. با اين تفاوت كـه  اند ترجمهتالش نمودهبه عبارت اصلي ملزم دانسته و 
باشـد. در  ترجمه آقاي دهلوي، كامالً تحت اللفظي و تابع ساختار و دستور زبان مبدأ نيز مي

ارتباطي) عالوه بر بازتاب تعابير به كار رفته در  –كارگيري روش تركيبي (معنايي حاليكه به
ه مراتب رساتر و تأثيرگذارتر به خواننده ارائه دهد. در واقـع  اي بتواند ترجمهمتن قرآني مي

  توان ادعاي برابري و هم سنگي با متن اصلي را داشت.اي ميدر چنين ترجمه
  .ترجمه پيشنهادي: مكر بدكار جز به صاحبش، اصابت نمي كند. (چاه كن، ته چاه است)

  
  )2(صف/) ال تَفْعلُون يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما( 5.4

چنان كه در شأن نزول آيه گفته شده، اين آيه درباره كساني نازل شده كه عهد بسـته بودنـد   
ديگر از جهاد روي نگردانند و در راه آن پايمردي كنند. ولي به قـول خـود عمـل نكـرده و     

 (اره دارد:اي ديگر از قرآن كريم نيز به اين موضوع اشـ خالف وعده خود رفتار نمودند. آيه

 ) 44(بقره/ )تَعقلُون فَلَا الْكتَاب أَ تَتْلُونَ أَنتُم أَنفُسكُم و تَنسونَ و بِالْبرِّ النَّاس أَتَأْمرُونَ
اي نيسـت و چنـان مـردود اسـت كـه      طبق آيات فوق، رفتار خالف گفتار شيوه عاقالنه

عجب را القاء مي كند كه چگونـه  برد. لحن آيات مبارك، تنيروي تعقل فرد را زير سوال مي
ممكن است فرد عاقلي مرتكب چنين رفتاري شود. همچنان كه در ادبيـات فارسـي اشـعار    

في : «فرمودند )عامام باقر(فراواني بر اين حكمت تاكيد دارند. در احاديث نيز آمده است كه 
 دي وبِالْه تَتَكلَّم فكَي !منَ آدا بي :دةِ آلِ داوكْمنِ الرَّدي؟!،حال تُفيقُ ع در حكمت آل داوود  اَنْت

گويي، حال آنكه خـودت از هالكـت بـه     ! چگونه از هدايت سخن ميانسانآمده است: اي 
   )203ص ، 1ج :1414(طوسي، » آيي؟ خود نمي
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(سعدي، ». به عمل كار برآيد، به سخن داني نيست«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )659: ص 1394

  نميكنيد. آنچه ميگوئيد دهلوي: چرا
  دهيد؟ نمى انجام كه گوييد مى چيزى فوالدوند: چرا

 و ميزنيد الفها آسودگى هنگام( نميĤوريد؟ بجا كه را چيزى گوييد مى فيض االسالم: چرا
 بكـار  تعـالى  خـداى  راه در را داراييمـان  و جان ما آيد پيش پيكارى و اگر جهاد: گوييد مى

 برتافتـه  روى دشـمنان  بـا  جنگيـدن  و بجهـاد  فرمـان  و امر آمدن و سختى هنگام و ميبريم،
  نميدهيد) انجام را خود هاى وعده

همانطور كه مشهود است دهلوي درصدد وفاداري كامل به متن آيه بوده است. به همين 
اي معنايي است. فوالدوند نيز ترجمه دليل به شيوه كامالً معنايي (تحت اللفظي) عمل نموده

آيه ارائه داده است. با اين تفاوت كه برخالف دهلوي عبارت خود را مطـابق بـا دسـتور    از 
زبان مقصد نگاشته است. فيض االسالم نيز بـه ترجمـه تحـت اللفظـي خـود، توضـيحات       

اند و ها همچنان معناييتفسيري ناظر بر شأن و فضاي نزول آيه افزوده است. لذا اين ترجمه
نمايد. در صورتي كه اگر ايشان ضـرب المثـل را بـه همـراه     نميمسير فهم مقصود را كوتاه 

كردند، نه تنها معناي آيه براي مخاطبان با نگاهي كوتاه و گذرا ترجمه و داخل پرانتز ذكر مي
  بود.شد، بلكه پيام معنوي آن نيز در اذهان ماندگارتر ميبه ترجمه آن، آشكارتر مي

گوييـد كـه بـه آن عمـل     آورديد، چرا سخني ميترجمه پيشنهادي: اي كساني كه ايمان 
  .كنيد؟! (به عمل كار برآيد، به سخن داني نيست) نمي

 

ط فَتَقْعـد ملُومـاً         و ال تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى( 6.4 ســطْها كُـلَّ الْبسال تَب و ـكنُقع
  )29(اسراء/) محسوراً

 بخشـش، درسـت   از خوددارى و خساست و نكردن خرج از كنايه »بستن گردن به دست«
 دسـتش  بـه  چه فرد هر كه اين و باشد مى بخشش و بذل از كنايه كه است »يد بسط«مقابل 

 رساترين تعبير اين گذارد. ن باقى خود براى چيز هيچ كه به طورى بريزد، فرو دستش از آيد
)  114،ص13:  ج1417(طباطبـايي،  .اسـت  انفـاق  در تفـريط  و افـراط  از نهى مورد در تعبير

اند؛ انسان داراي دو جهت افراط و تفريط است كه همچنانكه علماي علم اخالق بيان داشته
باشند و حد ميان و اعتدال اخالق اند. بخل و تبذير هر دو افراط و مذموم ميهر دو نكوهيده

  )329، ص 20: ج1420پسنديده است. (فخر رازي، 
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: 1363(دهخدا، ». اندازه نگه دار كه اندازه نكوست«زبان فارسي:  ضرب المثل معادل در
  )168، ص1ج

 آنگـاه  كه گشادن تمام آنرا مكشائى و خود گردن با بسته را خود دست مكن دهلوي: و
  اسراف. صورت در يعنى گشته درمانده شده كرده مالمت بنشينى

دسـتى منمـا تـا     اده] گشـ  فوالدوند: و دستت را به گردنت زنجيـر مكـن و بسـيار [هـم    
  زده بر جاى مانى. شده و حسرت مالمت

 را دسـتت :) ميفرمايـد  كـرده  بيـان  را بخشش و بذل دستور آن از پس( و فيض االسالم:
 كـه  نرسان بجايى بنيازمندان را چيزى نبخشيدن و نكردن انفاق( مگردان بگردنت شده بسته
 همـه  و) نمايـد  انفـاق  را چيـزى  نميتوانـد  شده بسته بگردنش دستش كه باشى كسى مانند

 خـود  كـه  مكن انفاق دارى را آنچه( گردى درمانده شده سرزنش كه مگشاى هم را دستت
  شوى...). نيازمند و محتاج
جهت تعبيـر از خسـت بسـيار و    » زنجير كردن دستها به گردن و يا باز كردن كامل آنها«

فرهنگ زبان مبدأ اسـت و ترجمـه   رويه تعبيري كامالً فرهنگي و وابسته به گشاده دستي بي
معنايي آن چندان قابل درك در زبان مقصد (فارسي) و خواننده ترجمه نيست. اين مسئله در 

مفهـومي   هاي تحت اللفظي (همچون ترجمه دهلوي) نمود بيشتري دارد. در ترجمهترجمه
سـبت  اي بـه ن  (نظير فوالدوند) مترجم با در نظر گرفتن سـاختارهاي زبـان مقصـد ترجمـه    

ها نيز همچنان معنايي و بـر اسـاس مـتن اصـلي     تر ارائه مي دهد. اما اين نوع ترجمه مفهوم
هاي تفسيري (مانند فيض االسالم) علي رغم اينكـه در  گيرد. در اين ميان ترجمهصورت مي

هـاي  اي افـزوده ها ندارند، به جهـت ذكـر پـاره   روش ترجمه تفاوت بنيادين با ديگر ترجمه
  خوانندگان ترجمه رساتر و گوياتر هستند.   تفسيري، براي

ترجمه پيشنهادي: نه دست خود را (از خساست) به گردنـت ببنـد و نـه آن را (از روي    
دستي) آنچنان باز بدار تا سرزنش شده، حسرت خورده و زمين گيـر شـوي (انـدازه    گشاده
  دار كه اندازه نكوست). نگه

  
) إِنَّ عـذَابىِ لَشَـديد    شَـكَرْتُم لَأَزِيـدنَّكُم و لَـئنِ كَفَـرْتم     و إِذْ تَأَذَّنَ ربكُـم لَـئنِ  ( 7.4

  )7(ابراهيم/
آيه فوق به اين نكته اشاره دارد كه هر عمل، عكس العملي درپي دارد. رفتار انسـان اعـم از   
شكرگزاري يا كفران نعمت عواقب خـاص خـود را دارد. اساسـاً وقتـى انسـان شـكرگزار       
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كنـد بلكـه    ي بهينه از آن، نه تنها كارآيى آن را بيشـتر مـى  باشد و با استفادههاي الهي نعمت
آورد. اما ناسپاسي موجـب خشـم الهـي و سـلب     هاي آتي را فراهم ميزمينه اجابت نعمت

هـاي  شود و همين امر تأثير نامطلوبى بر زندگي انسان دارد. لذا اذعـان بـه نعمـت   نعمت مي
ها و در مقابل كفران و ناديده انگاشـتن آن نـه   يش نعمتالهي و سپاس خداوند موجب افزا

تنها موجب از دست رفتن نعمت، بلكه نزول عذاب الهي را در پي خواهد داشت. (طوسي، 
  )276، ص 6: ج1414

شكر نعمت نعمتت افزون كند، كفر نعمت از كفت «ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )1027، ص 2: ج1363(دهخدا، ». بيرون كند

 مـن  عـذاب  آئينـه  هـر  كنيـد  ناسپاسـى  اگر و را شما دهم زياده كنيد شكر اگر دهلوي:
  است.  سخت

] شـما را افـزون خـواهم كـرد، و اگـر       فوالدوند: اگر واقعاً سپاسگزارى كنيـد، [نعمـت  
  ناسپاسى نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.

 شما بر) را نعمت( البتّه باشيد سپاسگزار و نموده شكر) مرا نعمتهاى( اگر فيض االسالم:
 محقّقـا ) بريـد  بكـار  نافرمـانى  و معصـيت  در را آن( كنيد ناسپاسى و كفران اگر و ميافزايم،
  است. سخت) ناسپاسان بر( من كيفر و عذاب

در ترجمه اين آيه نيز مترجمان محترم روش معنايي را اختيار نموده و معادلي مطابق بـا  
دهلوي واژگان آيه بي هيچ كم و كاستي  با اين تفاوت كه در ترجمهاند. متن اصلي ارائه داده

هـاي تفسـيري   اند. اما فوالدوند و فـيض االسـالم بـا اسـتفاده از افـزوده     گذاري شدهمعادل
دهند. ترجمـه معنـايي آيـه    تر پيش روي خوانندگان قرار ميتر و قابل فهمهايي روان ترجمه

كارگيري ضرب المثل معادل فارسي در شك بهما بيفوق هر چند گوياي مقصود آن است، ا
كنار بيان قرآني بر تأثير آيه افزوده و به دريافت مقصود سخن كمك شاياني خواهـد نمـود.   
چرا كه تعليم شكرگزاري به بندگان در قالب ضرب المثل تصوير زيباتر و مانـدگارتر را بـه   

  گذارد. مي  نمايش
افـزايم و اگـر   (نعمت) به جاي آوريد، (نعمت) شما را ميترجمه پيشنهادي: ...اگر شكر 

كفران كنيد، قطعا عذاب من بسيار شديد است (شكر نعمت نعمتت افزون كند، كفر نعمـت  
  از كفت بيرون كند).
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  )100نساء/( )سبيلِ اللَّه يجِد في الْأَرضِ مراغَماً كَثيراً و سعة  و منْ يهاجِرْ في( 8.4
اوليه آيه داللت بر آن دارد كه هر كس در راه خدا و ديـن او اقـدام بـه مهـاجرت و     مفهوم 

جالي وطن كند، در سرزمين ديگر خير و بركت و رزقي فراوان و گشـاده خواهـد يافـت.    
) اما بي شك آيه از باب توسع 152، ص 3: ج1372؛ طبرسي، 151، ص 5: ج1412(طبري، 

كـه در راه  ه خـدا نيـز داللـت دارد و قطعـاً كسـاني     معاني بر هرگونه تالش و حركت در را
  خداوند تالش كنند از نصرت الهي برخوردار خواهند شد.

، 1: ج 1363(دهخـدا، » بركت خدا از حركت تو از«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )114ص 

 و بسـيار  گـاه  اقامـت  زمـين  در بيابـد  خـدا  راه در بكنـد  وطـن  تـرك  كه هر دهلوي: و
  . شتمعي  فراخى

 گشايشـها  و فـراوان  هـاى  اقامتگاه زمين در كند، هجرت خدا راه در كه هر فوالدوند: و
  يافت. خواهد

 شـركت  و كفـر  شـهرهاى  از( خدا) خوشنودى و رضاء( راه در كس فيض االسالم: هر
 آسايش با آن در كه( فراخ و بسيار جايگاه زمين در نمايد دورى و هجرت) اسالم بشهرهاى

  مييابد.) ميبرد بسر آسودگى و
شـود، مترجمـان عنـايتي بـه ذكـر اصـطالح و       در اين نمونه نيز چنانچـه مالحظـه مـي   

  اند.المثل از زبان مقصد در كنار ترجمه دقيق آيه نداشته ضرب
هـاي بسـيار و   ترجمه پيشنهادي: هر كس در راه خدا هجرت كنـد، در زمـين زيسـتگاه   

  . بركت) خدا از حركت تو فراخي (معيشت) مي يابد (از
  
9.4 )ةَ كانَ ثُمبواى أَساؤُا الَّذينَ عاقوا أَنْ  السكَذَّب ياتĤِب اللَّه زِؤُن  بِها كانُوا وتَه سـي  (

  )10(روم/
هاي در اين آيه چنانچه عالمه طباطبايي(ره) نيز اشاره دارد به فرجام گناهان و ستم» ثم«واژه 

بيانگر آن است كه ارتكاب گناهـان منجـر بـه كفـر و      آن افراد اشاره دارد. و آيه در مجموع
پرداختنـد.  گردد. حال آنكه آنان پيش از ايـن بـه تمسـخر آيـات مـي     تكذيب آيات الهي مي

)، لذا اصـرار بـر گنـاه يـا     26، ص 11: ج1415؛ آلوسي، 159، ص 16: ج1417(طباطبايي، 
  گناهان خرد به تدريج به ارتكاب گناهان بزرگتر منجر خواهد شد.
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» شـود  مـي  دزد شـتر  دزد مـرغ  عاقبـت، تخـم  «ضرب المثل معـادل در زبـان فارسـي:    
  )542، ص 1: ج 1363(دهخدا،

 آيات داشتند دروغ آنكه بسبب كردند بدى كه شد كسان آن بد عاقبت حال دهلوي: باز
  را. خدا

 را خـدا  آيات كه] چرا[ بود، بدتر]  بسى[ كردند بدى كه كسانى فرجام گاه فوالدوند: آن
  كردند. تكذيب

 است كسانى سرانجام و عاقبت بدتر شكنجه و عذاب) آخرت در( فيض االسالم: سپس
 تكـذيب  را خـدا ) دانسـتن  يگانـه  و توحيد( هاى نشانه و آيات آنكه براى كردند، بد كار كه

  دانستند. دروغ و نموده
معنـايي و  اي انـد تنهـا ترجمـه   همچنانكه مالحظه مي شود؛ هر سه مترجم تالش نموده

مطابق با عبارت قرآني ارائـه دهنـد. حـال آنكـه معنـي و مفهـوم آيـه در زبـان فارسـي بـا           
بسـيار رسـاتر و زيبـاتر    » شـود  مـي  دزد شـتر  دزد، مـرغ  عاقبـت تخـم  «المثل رايـج   ضرب
 بود.  خواهد

. »خواننـد  مي دروغ نيز را الهي روشن هاينشانه سرانجام بدكرداران،«ترجمه پيشنهادي: 
  .شود) مي دزد شتر دزد، مرغ تخم(عاقبت 

  
10.4 )قُوا ما ونْ تُنْفرٍ مخَي فوي كُمإِلَي و ونَ ال أَنْتُم272) (بقره/تُظْلَم(  

تعبير قرآني فوق به اين نكته اشاره دارد كه آنچه انسان انفاق مي كند خداوند به طور كامـل  
تـرين  است كه انسان به بهترين و شايسـته  و تمام آن را به او باز خواهد گرداند. لذا شايسته

) ضمناً با توجه به آنكه ظاهر ايـن  696، ص 2: ج1420وجه انفاق نمايد. (ابوحيان اندلسي، 
جمله آن است كه خود آنچه انفاق شده به انسان بازگردانده مي شـود (نـه ثـواب آن)، آيـه     

) لـذا اگـر   35، ص 2: ج1374تواند دليلي بر تجسم اعمال بوده باشد. (مكارم شـيرازي،   مي
انسان عمل نيكي از جمله انفاق انجام دهد، بازتاب آن را خواهد ديد و اگر عمل ناشايسـتي  

  مرتكب شود نيز انعكاس عملش به او باز خواهد گشت.
» گيـري  مي پس دست همان از بدهي، دست هر با«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 

  )  372، ص 1: ج1363(دهخدا، 
  او. ثواب يعنى شما بسوى شود رسانيده بتمام مال از كرديد خرج آنچه و دهلوي:
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  شد. خواهد داده شما به كامل طور به]  آن پاداشِ[ كنيد انفاق كه را مالى هر فوالدوند: و
 ميكنيـد  انفـاق ) كـافر  و بمـؤمن  داراييتـان  و مال( نيكى و خير از آنچه فيض االسالم: و

  ميشود. داده بشما كامل پاداش
شود كه مترجمان محترم به ترجمه معنايي عبارت قرآن پرداختـه و تنهـا در   مالحظه مي

انـد. در  مواردي به توضيح و شرحي مختصر جهت وضوح بيشـتر ترجمـه همـت گمـارده    
كارگيري ضرب المثل هاي آشنا در زبان مقصد، عـالوه بـر تقريـب    مواردي از اين دست به

 و جان او باقي خواهد گذاشت.  ذهن مخاطب، تأثير ماندگارتري بر روح
اي انفاق كنيد، تمام و كمال (باز) بـه خودتـان بـاز    ترجمه پيشنهادي: و هر خير و خوبي

  گيري). مي پس دست همان از بدهي، دست هر گردد. (بامي
  
  )67) (انعام/مستَقَرٌّ نَبإٍ لكُلِّ( 11.4

در دنيا يا در آخرت اتفاق خواهد  هر خبري از اخبار خداوند و پيامبر(ص) حقيقتي دارد كه
: 1372يابد. (طبري، گردد و تجلّي ميافتاد و يا هر سخن جايگاهي دارد كه در آن نمايان مي

  )21، ص 13: ج1420؛ فخر رازي، 488، ص 4ج
(دهخـدا،  » دارد مكـاني  نكته هر و جايي سخن هر«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 

  )  1930، ص 4: ج 1363
  . ميعاديست را خبر هر دهلوي:

  است.]  وقوع[ هنگام خبرى هر فوالدوند: براى
  است. هنگامى و وقت) تعالى خداى خبرهاى از( آگهى و خبر هر براى فيض االسالم:

با توجه به مراد عبارت قرآني، استفاده از ضرب المثل معادل در فارسي پـس از ترجمـه   
برگردان آيه باشـد. حـال آنكـه در ايـن مـورد نيـز       ترين روش در تواند مناسبدقيق آيه مي

  اند.مترجمان محترم صرفاً به ترجمه آيه بسنده نموده
 نكتـه  هـر  و جـايي  سـخن  ترجمه پيشنهادي: هـر خبـري زمـاني و مكـاني دارد. (هـر     

  دارد).  مكاني
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   )60) (رحمن/الْإِحسانُ إِالَّ الْإِحسانِ جزاء هلْ( 12.4
صراحت دارد به اينكه اعمال حسنه انسان و احسان به ديگران پاداشي جز مفهوم آيه مذكور 

) در واقع اين آيـه شـموليت   482، ص 9: ج1372نعمت و نيكي نخواهد داشت. (طبرسي، 
اگرچه در روايات اسالمي يا تفسير مفسران احسان در ايـن آيـه بـه    «كامل در نيكي دارد و 

م تفسير شـده، امـا پيداسـت كـه اينهـا هركـدام       معني توحيد، يا توحيد و معرفت و يا اسال
مصداق روشني از اين مفهوم گسترده است كه هرگونه نيكي را در عقيده و گفتـار و عمـل   

  )171- 170، ص 23: ج1374(مكارم شيرازي، » شود.شامل مي
/  4: ج 1363(دهخـدا،  » نيكـي را نيكـي آيـد   «ضرب المثـل معـادل در زبـان فارسـي:     

  )1876  ص
  بسيار. انعام مگر نيكوكارى جزاى ستني دهلوي:

  است؟ احسان جز احسان پاداش فوالدوند: مگر
  است؟ نيكى جز نيكى پاداش و جزاء آيا فيض االسالم:

هايي كامالً معنايي و مطابق با آيـه ارائـه   در ترجمه اين عبارت نيز هر سه مترجم ترجمه
برگردانده است. چنانچه پيشتر نيز بيـان  اند. با اين تفاوت كه دهلوي آيه را به مفهوم آن داده

تـر از آيـه در   شد، ذكر تعبير تمثيلي زبان مقصد در كنار ترجمه آيه تصويري گوياتر و زنده
  گذارد.برابر ديدگان خوانندگان ترجمه به نمايش مي

  ترجمه پيشنهادي: آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟ (نيكي را نيكي آيد).
  
13.4 )كُلُوا و وااشْرَ وب رِفُوا ال و31) (اعراف/تُس(  

اين عبارت قرآني دعوتي است به اعتدال و عدم افـراط و تفـريط در كارهـا، كـه فطـرت      
افـراط و تفـريط همـواره تهديـدي از بـراي      «انسان نيز چنين اقتضايي دارد. به طوري كـه  

 ».هـاي ويرانگـر و... بـوده اسـت    جوامع انساني بـوده و موجـب انحطـاط، فسـاد، جنـگ     
  )82، ص 8: ج1417(طباطبايي، 

: 1363(دهخدا، ». اندازه نگه دار كه اندازه نكوست«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )291، ص1ج

  مگذريد. حد از و بياشاميد و و بخوريد دهلوي:
  مكنيد. روى زياده]  لى[ و بياشاميد و بخوريد فوالدوند: و
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  نكنيد. روى زياده) آشاميدن و ردنخو در( و بياشاميد و بخوريد و فيض االسالم:
هايي كـامالً معنـايي و مطـابق از آيـه     در ترجمه اين عبارت نيز مترجمان محترم ترجمه

  اند.داده  ارائه
ــد. (    ــراف نكني ــاميد و اس ــد و بياش ــنهادي: بخوري ــه پيش ــه  ترجم ــه دار ك ــدازه نگ ان

  )نكوست  اندازه
  
14.4 )كبِما ذل تمقَد ديكُمأَي أَنَّ و اللَّه سبِظَالَّمٍ لَي بيدلْع51) (انفال/ل(  

فرمايد كه مجازات دردناكي كه هم اكنون (حكايت حال خداوند متعال در اين آيه شريفه مي
چشيد، به خاطر گناهان و اموري است كـه پـيش از ايـن، خـود در دنيـا      جهان آخرت) مي

؛ 100، ص 9: ج1417طباطبـايي،  ايد. لذا استحقاق اين عذاب را داريد. (ر.ك: مرتكب شده
  )204، ص 7: ج1374مكارم شيرازي، 

، 2: ج 1363(دهخـدا،  ». خود كرده را تدبير نيست«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )755ص 

   اين بسبب آن كردارست كه پيش فرستاده است دست شما. دهلوي:
  شماست. پيشين دستاوردهاى] كيفرِ[ فوالدوند: اين
 شما دستهاى كه است) كردارى( چيزى بسبب فرشتگان نمودن عذاب آن فيض االسالم:

  آورده. پيش
اند، حال در ترجمه اين عبارت نيز مترجمان گرامي تنها به ترجمه اصل آيه بسنده نموده

آنكه چنانچه در ترجمه پيشنهادي قابل مالحظه است، ذكر ضرب المثل فارسي آيه پـس از  
تـر  تر، ملموسافزوده مترجم، خواننده را در دريافت سريعاصل ترجمه و به عنوان تكمله و 

  و ماندگارتر پيام آيه بسيار كمك خواهد كرد.
خود كرده را ايد. (ترجمه پيشنهادي: اين (عذاب) به سبب اعمالي است كه پيش فرستاده

  .)تدبير نيست
  
  )8- 7) (زلزله/ يرَه شَرا ذَرةٍ مثْقالَ لْيعم منْ يرَه* و خَيراً ذَرةٍ مثْقالَ يعملْ فَمنْ( 15.4

بر اساس آيات فوق، انسان نتيجه اعمال خوب يا بد خود را به هر ميزان، حتي اگر به اندازه 
بينـد و  بيند. اگر عمل صالح و خيري انجام دهد پاداش و جزاي خيـري مـي  اي باشد ميذره
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ي آن را خواهـد ديـد. (طبـري،    اگر عمل طالح و شري مرتكب شود، باز مجـازات و سـزا  
  )799، ص 10: ج1372؛ طبرسي، 173، ص 30: ج1412

 برويـد  گنـدم  از گندم مشو، غافل عمل مكافات از«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )158، ص 1: ج 1363(دهخدا، ». جو ز جو

 كرده كه هر را* و آن بيند به نيك عمل ذره يك سنگ هم باشد كرده كه هر پس دهلوي:
  را. آن بيند به بد عمل ذره يك همسنگ باشد

 كـه  هـر  ديـد* و  خواهـد  را آن]  نتيجه[ كند نيكى اى ذره هموزن كه هر فوالدوند: پس
  .ديد خواهد را آن]  نتيجه[ كند بدى اى ذره هموزن

 ديده آفتاب روزن از آنچه باندازه يا( كوچك مورچه هموزن كس هر پس فيض االسالم:
) انـدكى ( كوچك مورچه باندازه كس هر ببيند* و) روز آن در( را آن كند نيكو كار) ميشود

  ببيند. را آن آورد بجا بد كار
هايي كامالً معنايي، مطابق و نزديك در ترجمه اين عبارت نيز دهلوي و فوالدوند ترجمه

 اند. دهلوي بر اساس دستور زبان مبدأ و فوالدوند بـر اسـاس دسـتور زبـان    به آيه ارائه داده
 كوچك و روزن مورچه مقصد. فيض االسالم نيز با دخل و تصرف در تعبير قرآني (هموزن

اي ارتباطي ارائه داده است. چنانچه پيشتر نيز بيان شد ذكر تعبير تمثيلي زبان آفتاب) ترجمه
تـر از آيـه در برابـر ديـدگان خواننـدگان      مقصد در كنار ترجمه آيه تصويري گوياتر و زنده

  گذارد.يش ميترجمه به نما
بينـد*  اي كار خوب انجام دهد (نتيجه) آن را ميترجمه پيشنهادي: هركس به اندازه ذره

 عمل مكافات اي كار بد انجام دهد (باز نتيجه) آن را خواهد ديد. (ازو هر كس به اندازه ذره
  جو). ز جو برويد گندم از گندم مشو، غافل
  
16.4 )و زاءئَةٍ جيئَةٌ سيس 40) (شوري/ثْلُهام(  

دارد كه در مقابل ظلم و بـدي بـه ديگـران، نبايـد انتظـار نيكـي       عبارت قرآني فوق بيان مي
داشت. يا اگر كسي در مقابل ظلم و بدي ديگري مقابله به مثل نمايد، عملش ظلم و ستم به 

ست، دوم از باب مشاكله ا» سيئة«) لذا واژه 64، ص 18: ج1417رود. (طباطبايي، شمار نمي
  )47، ص 13: ج1415رود. (آلوسي، به شمار نمي» سيئة«چرا كه قصاص و مقابله به مثل 
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: 1363(دهخدا، ». كلوخ انداز را پاداش سنگ است«ضرب المثل معادل در زبان فارسي: 
  )1231، ص 3ج 

  . آن مانند است بدى بدى سزاى دهلوي: و
  .است بدى آن، مانند بدى، جزاى فوالدوند: و

 اسـت  بـدى ) كنيـد  كيفر را او خواستيد اگر كرده ستمگر كه( بدى سزاى االسالم:فيض 
  بدى. آن مانند

شود پس از ترجمه دقيق آيه، جهت سـهولت و  در ترجمه اين آيه شريفه نيز پيشنهاد مي
  سرعت انتقال مفهوم و پيام، از ضرب المثل فارسي مذكور و يا امثال آن استفاده شود.

اي ماننــد آن اســت. (كلــوخ انــداز را پــاداش ســزاي بــدي، بــديترجمــه پيشــنهادي: 
  است)  سنگ
  

  گيري نتيجه. 5
هاي قرآن، همانطور مالحظه شد مترجمان فارسي همچون: دهلوي، در ترجمه ضرب المثل

فوالدوند و فيض االسالم، با وجود نزديك بودن معناي برخي آيات بـه معنـاي اصـطالحي    
هـاي روان و سـريع   احتياط عمل نموده و از ضرب المثلهاي فارسي، با كمال ضرب المثل

هاي تحت اللفظي قرآن (همچون ترجمه دهلوي) به اند. در ترجمهاالنتقال فارسي بهره نبرده
دليل روش ترجمه مترجم، شايد انتظار آن نرود كه ضرب المثل معـادل ذكـر شـود. امـا در     

ـ     ترجمه ان مقصـد و خواننـده ترجمـه    هاي مفهومي و به ويژه تفسـيري كـه متـرجم بـه زب
شود، انتظار ذكر ضرب المثل، انتظار نابجايي نيست. ضمن آنكه فراتر از روش تر مي نزديك

ترجمه مترجم، به جهت انتقال هرچه بهتر مقصود آيه، ذكر ضرب المثل پس از ترجمه آيـه  
روش رسد در ترجمه، عالوه بر ترجمـه دقيـق و مطـابق آيـه (    مطلوب است. لذا به نظر مي

تـر و  معنايي) اگر ضرب المثل نيز به كار گرفته شود، مقصود آيه براي خواننـده قابـل فهـم   
هاي دينـي و اهـداف و اغـراض آن بسـيار     ها و آموزهماندگارتر و در نتيجه دستيابي به پيام

بـه   حسـي را تر خواهد بود. در حقيقت نظر به اينكه ضرب المثل مطالب عقلي و غيـر آسان
ترين جمله كند و نيز در كمترين لفظ بيشترين معنا و در كوتاهنوس تشبيه ميمحسوسات مأ

درجه اطمينان انسان را در مسائل تا حدي بـاال   گنجاند،ترين مفهوم را ميپربارترين و ژرف
توانـد  ها (ترجمه ارتباطي) نيـز مـي  برد. بنابراين در كنار ترجمه معنايي، ذكر ضرب المثل مي

ارتبـاطي)،   –گردد. چرا كه هدف اصلي مترجم در روش تركيبي (معنـايي   بسيار مفيد واقع
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تـرين معـادل اسـت و چـه بسـا بـه       ترسيم و انتقال مقصود اصلي خداوند به عنوان نزديك
كارگيري اين روش به جهت سرعت و سهولت برقراري ارتباط با خواننـده و نقـش آن در   

را رساتر بيـان نمايـد و تـأثيري مطلـوب و     فرهنگ و زبان عامه، بتواند اهداف و پيام آيات 
 و شـرح  در هـا المثـل  ضرب ماندن مغفول و في الجمله مهجور ماندگار بر مخاطب بگذارد.

هاي قرآن، در ترجمه آموزشي هايداده انتقال در آن ظرفيت از گيريبهره عدم و آيات تبيين
   .است مشهود كامالً قرآن

  
  نامه كتاب

  ؛قرآن كريمعالوه بر 
، بيـروت: دار الكتـب العلميـة،    روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم   ق)، 1415آلوسي، سيد محمود (

 األولي.  الطبعة
 ، بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ سوم.العقد الفريدق)، 1407ابن عبد ربه، احمدبن محمد (

دقي محمد جميـل،  تحقيق: ص البحر المحيط في التفسير،ق)، 1420ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف (
 بيروت: دار الفكر، چاپ اول.

 ، قم: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ اول.قرآن ناطقش)، 1376بي آزار شيرازي، عبدالكريم (
: انتشـارات ميقـات،    ، تهـران  تفسـير اثناعشـرى  ش)، 1363عبدالعظيمى، حسين بـن احمـد (  حسينى شاه
 اول.  چاپ

 بادان: انتشارات پرستش، چاپ سوم.آ  امثال قرآن،ش)، 1387حكمت، علي اصغر (
 ، تهران: انتشارات امير كبير.امثال و حكمش)، 1363دهخدا، علي اكبر (

، مدينه: مجمـع ملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف،       ترجمه قرآنق)، 1417دهلوي، شاه ولي اهللا (
 اول.  چاپ

تـاب العربـي،   ، بيـروت: دار الك التنزيـل  غـوامض  حقـائق  عـن  الكشـاف ق)، 1407زمخشري، محمـود( 
 سوم.  چاپ

، تصحيح: محمدعلي فروغي، تهران: انتشارات اميركبير، كليات سعديش)، 1394سعدي، مصلح الدين (
 چاپ هفدهم.

 ، تهران: امير كبير، چاپ اول.تاريخ سير ترجمه قرآن در جهانش)، 1369سلماسي زاده، محمد جواد (
، قم: كتابخانـه آيـت اهللا مرعشـي نجفـي،     المأثورالدر المنثور في تفسير ق)، 1404سيوطي، عبدالرحمن (

 چاپ اول.
قم: دفتر انتشـارات جامعـه مدرسـين     الميزان في تفسير القرآن،ق)، 1417طباطبايي، سيد محمد حسين (

 حوزه علميه قم، چاپ پنجم.



 23و ديگران    رضا اماني

 مـديريت  و تهـران  دانشگاه انتشارات ، تهران:  الجامع جوامع تفسير،  ش)1377(  حسن بن طبرسي، فضل
 قم. علميه حوزه

 .انتشارات ناصر خسرو   ،تهران ،مجمع البيان فى تفسير القرآن  )، ش1372( حسن بن طبرسي، فضل
 ، بيروت: دارالمعرفة، چاپ اول.جامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير(

 سوم.، تهران: كتاب فروشي مرتضوي، چاپ مجمع البحرينش)، 1375طريحي، فخرالدين (
 اپ اول.مؤسسه بعثت، چ: ، قمامالي)، ق1414، محمد بن حسن (طوسي

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.مفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازي، محمد بن عمر (
 چاپ اول. نور، پيام دانشگاه تهران: ،1پيشرفته ترجمه ش)،1387فرزانه ( زاد، فرح

، تهران: دار القرآن الكريم (دفتر مطالعات تاريخ و معارف ترجمه قرآن  ق)،1415فوالدوند، محمد مهدى (
 اسالمى)، چاپ اول.

 ، تهران، انتشارات فقيه، چاپ اول.ترجمه و تفسير قرآن عظيمش)، 1378فيض االسالم، سيد علي نقي (
، تهران: مركـز نشـر دانشـگاهي،    مهدرآمدي به اصول و روش ترجش)، 1387لطفي پورساعدي، كاظم (

 چاپ هشتم.
 : دار الكتب اإلسالمية، چاپ اول. ، تهران تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازى، ناصر (

 ، تهران، انتشارات اسالميه، چاپ اول.تفسير آسانق)، 1398نجفي خميني، محمد جواد (
و سعيد سبزيان مرادآبادي، تهـران:   ، مترجمان: منصور فهيمدوره فنون ترجمهش)، 1386نيومارك، پيتر (

 رهنما، چاپ اول.


