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ABSTRACT
It is very important to deliver the information to the audience in sensitive religious texts
correctly. Given the significance of this issue and the need to avoid translating from
personal opinions, the current essay has attempted to examine the Qur'anic translation. In
other words, the purpose of the study is to assess the Quran's method of message delivery
in light of its implications. The "compensation" method, which Vinet and Darbelnet refer to
as a message transmission strategy, is the theoretical model for this study. It hasn't been
employed individually in the evaluation of translations by replicating the message,
compensating attempts to send a message that the reader will find challenging to grasp
while lessening the effect of the original material on the intended audience. This indicates
that the translator makes up for parts of the translated text that was decreased by adding
other parts. Verse translations by Makarem, Qomshei and Sadeghi from Surah Yusuf serve
as the basis for the data in this study. The study approach is likewise descriptive-analytical
in that after providing samples of the desired surah and outlining the sort of compensation
made in them (required or voluntary), the effectiveness of employing this tactic and the
results of its use will be examined and assessed. After reviewing the samples at the
conclusion of the study, it was discovered that the translators' payment was voluntary rather
than required. When it comes to compensation effectiveness, it should be noted that while
the majority of obligatory compensations were efficient, only about half of the
discretionary compensations were. Additionally, the frequent use of optional
compensations shows that the translators have authority over the translated material and
that their ideas, particularly those of Qomshehi, are fully applied.
Key words: Evaluating the Quality of Quran Translation, Compensation Strategy,
Vinay and Darbelnet, Surah Yusuf, Translation by Makarem Shirazi, Elahi Qomsheai and
Sadeghi Tehrani.
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چکیده
انتقال صحیح پیام به مخاطب در متون حساس دینی ،ضرورت ویژهای دارد .مقاله حاضر کوشیدهاست
با توجه به اهمیت این امر و نیز ضرورت پرهیز ترجمه از اظهارنظرهای شخصی ،به ارزیابی ترجمه قرآن
بپردازد .به عبارت دیگر هدف پژوهش ،ارزیابی شیوه انتقال پیام در قرآن با نظر به پیامدهای آن میباشد.
الگوی نظری این پژوهش ،راهبرد «جبران» است که وینی و داربلنه از آن به عنوان راهبرد انتقال پیام
یادمیکنند و تاکنون به طور مجزا در ارزیابی ترجمهها مورد استفاده قرارنگرفتهاست .جبران تالش برای
انتقال پیامی است که درک آن برای خواننده دشوار است و با بازآفرینی ،افت تأثیر متن مبدأ را در مخاطب
مقصد کاهشمیدهد .به این معنا که مترجم با افزودن عناصری ،به جبران آن چه در جایی از متن ترجمه
کاهشیافتهاست ،میپردازد .دادههای پژوهش حاضر را آیاتی از سوره یوسف با ترجمه مکارم ،قمشهای و
صادقی شکلمیدهد .روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است به این صورت که پس از ذکر نمونههایی از
سوره موردنظر و توصیف نوع جبران صورتگرفته در آنها (الزامی یا اختیاری) ،کارآمدی استفاده از این
راهبرد و پیامدهای اعمال آن تحلیل و ارزیابی خواهدشد .در پایان پژوهش پس از بررسی نمونهها
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مشخصشد که جبران انجامشده توسط مترجمان ،بیش از آن که الزامی باشد ،اختیاری بودهاست .در
خصوص کارآمدی جبرانها باید گفت که بیشتر جبرانهای الزامی صورتگرفته ،کارآمد بوده اما به طور
تقریبی نیمی از جبرانهای اختیاری کارآمدی مطلوبی نداشتهاست .همچنین بسامد باالی جبرانهای
اختیاری ،نشانگر آن است که مترجمان در متن ترجمه تصرفداشتهاند و اعمال نظر آنان خصوصاً قمشهای،
کامالً در ترجمه مشهود است.
واژگان کلیدی :ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن ،راهبرد جبران ،وینی و داربلنه ،سوره یوسف ،ترجمه
مکارم شیرازی ،الهی قمشهای و صادقی تهرانی.
 .1مقدمه
ترجمه متون دینی همواره به دلیل نوع خاص متن و درک صحیح مترجم از پیام و انتقال آن به
مخاطب ،از حساسیت ویژهای برخوردار بودهاست و چه بسا بتوان گفت که ترجمههای بسیار انجامگرفته
از قرآن ،ناشی از درک گوناگون از پیامهای آن باشد .ترجمه همواره به معنای انتقال معنا و پیام از زبانی
به زبان دیگر بوده است که چنین فرآیند انتقال پیامی در متونی که محتوای آنها حساسیت ویژهای دارد،
باید کامالً صحیح و دور از اظهارنظرهای شخصی مترجمان صورتگیرد؛ به همین سبب هدف پژوهش
حاضر ،ارزیابی شیوه انتقال پیام در ترجمه قرآن با نظر به پیامدهای آن است .الگوی نظری این پژوهش
بر راهبرد وینی و داربلنه تکیه دارد .آنها در خصوص انتقال پیام راهبرد جبران را مطرحساختند که مبنای
اصلی این پژوهش است .به عبارت دیگر این پژوهش در نظر دارد به تحلیل و ارزیابی ترجمه آیاتی
بپردازد که مترجم به منظور انتقال بهتر پیام به مخاطب ،از راهبرد جبران بهره گرفته است .دادههای
پژوهش حاضر از سوره یوسف با نظر به ترجمه سه مترجم یعنی مکارم شیرازی ،الهی قمشهای و صادقی
تهرانی گردآوری شده است .روش کار این پژوهش بدین صورت خواهد بود که ابتدا آیاتی که مترجم در
ترجمه آنها به جبران روی آورده است ،ذکر میشود .سپس تعیین خواهد شد که این راهبرد به صورت
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اختیاری صورتگرفته یا این که ایجاز موجود در آیه و پرهیز از بدفهمی ،سبب کاربست آن گردیدهاست.
در گام بعد میزان کارآمدی جبران صورتگرفته ،بررسی خواهد شد .همچنین بررسی پیامدهای بهکارگیری
راهبرد جبران در ترجمه ،گام نهایی این پژوهش خواهد بود.
به عبارت دیگر پرسشهای پژوهش بدین صورت تبیین میشود:
 .1جبران در فرآیند ترجمه چگونه صورتگرفتهاست؟
 .2میزان کارآمدی بهرهگیری از جبران در این ترجمهها چگونه تبیینمیشود؟
 .3پیامدهای اعمال جبران در جریان ترجمه چگونه بودهاست؟
 .2پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهایی با بهرهگیری از الگوی نظری وینی و داربلنه انجام گرفته است که در ادامه به آن-
ها ،اشاره خواهد شد :اسدی صادقی آذر (

No. 4, Vol. 6, Spring 2018, Teaching English translation

 )studiesدر مقالهای دو ترجمه فارسی و دو ترجمه انگلیسی سوره طالق را با محوریت راهکارهای
هفتگانه الگوی وینی و داربلنه بررسی کرده است .همچنین آقاجانی و جاللی (
Teaching

,English Language

 )No. 1, Vol. 6 ,2019در مقالهای مشابه به ارزیابی ترجمه سوره یاسین پرداختهاند .این دو

پژوهش به ترجمه قرآن معطوف بودهاند .از جمله سایر پژوهشهای انجامشده با محوریت الگوی موردنظر
میتوان به مقاله زنده بودی (مطالعات ترجمه ،1331 ،دوره  ،11ش  )33اشاره کرد .وی براساس یکی از
روش های الگو (تغییر ساختار) ،به بررسی برخی تغییرات هنگام ترجمه از زبان فرانسه به فارسی و
بالعکس پرداخته است .همینطور جوانفرد (پایاننامه کارشناسی ارشد ،1333 ،دانشگاه بیرجند) به منظور
سنجش میزان تابعیت نظریه کتفورد و وینی و داربلنه از هنجارهای ترجمه ،به این نتیجه رسیدهاست که به
دلیل جامعیت تئوری وینی و داربلنه ،هنجارها در آن بیشتر رعایت شدهاند .اسماعیلی طاهری و همکاران
(مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،1333 ،دوره  ،5ش  )3کوشیدهاند با رویکرد نظری ذکرشده ،به ارزیابی

کیفیت ترجمه نهجالبالغه بپردازند .کواری و همکاران (جملّة اجلمعیّة اإلیرانیّة للغة العربیّة و آداهبا،1333 ،
| 44

ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه؛...

المجلّد  ،11ش  )13از این الگو در ارزیابی ترجمه شفاهی مترجمان همزمان بهرهگرفتهاند و نیازی و
همکاران (زبانپژوهی ،1331 ،سال  ،11ش  )31به تحلیل بخشی از ترجمه کتاب الشّحاّذ نجیب محفوظ
پرداختهاند .همچنین قاسمی (پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،1333 ،سال  ،21ش )1
با پرداختن به راهبرد مترجم در ترجمه از فرانسوی به فارسی ،در تالش بودهاست تا علت انتخاب
راهبردهای مترجم را تبیین نماید .همان گونه که در پیشینه تحقیق نیز مشاهدهمیشود ،پژوهشهایی که با
با بهرهگیری از الگوی مورد نظر به ترجمه قرآن پرداختهاند ،تعداد کمی دارند؛ حال آن که با توجه به
اهمیت ترجمه صحیح قرآن ،ضرورت پرداختن به ارزیابی ترجمههای آن با نظریات کارآمدتر مطرحخواهد
بود؛ اما نکته مهمتر آن که تاکنون هیچ پژوهشی به طور مستقل ،از نظرگاه فرآیند جبران به ترجمه متون
ننگریسته و این در صورتی است که راهبرد انتقال پیام در ترجمه متون ،خصوصاً متون دینی ،اهمیت ویژه-
ای دارد.
 .3مبانی نظری پژوهش
از جمله مباحث مورد مطالعه در مطالعات ترجمه ،تحلیل مقابلهای است که به منظور شناسایی تفاوت-
های عام و خاص میان دو زبان انجام میگیرد .این روش بعد از دهه  1331در ایالت متحده آمریکا به
صورت حوزهای نظاممند در پژوهش مطرحشد .رویکرد مقابلهای عمیقاً بر مطالعات افرادی چون وینی و
داربلنه )Vinay & Darbelnet, 1958( 1تأثیر گذارد (موندی .)23-31 :1313 ،گفتنی است از دهه 1351
رویکردهای زبانشناختی متفاوتی برای تحلیل ترجمه به کار گرفته شد و بدین ترتیب با توجه زبانشناسی
به مطالعات تطبیقی ،نظریهپردازان این حوزه همچون وینی و داربلنه ،به توصیف شیوههای مورد استفاده از
سوی مترجمان پرداختند .این روشها جهت ترجمه باکیفیتتر ،تحت عنوان (شیوههای ترجمه) ارائهشد
(حقانی.)113-115 :1311 ،
وینی و داربلنه در کتاب خود مقایسه سبکی زبانهای فرانسوی و انگلیسی ضمن دستهبندی مشاهدات
خود ،به ارائه هفت روش در ترجمه از فرانسوی به انگلیسی با تکیه بر رویکرد مقابلهای پرداختند .دو
| 45

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال پنجم ،شماره دوم ،شهریور ماه 1041

ISSN: 2645-3428

راهبرد کلی که آنها ارائه کردهاند ،ترجمه مستقیم و غیر مستقیم است .شکل زیر بیانگر این روشها است.

شکل  :1الگوی وینی و داربلنه

الگوی آنها شامل سه سطح زبانی است که عبارتند از .1 :واژگان  .2ساختارهای دستوری  .3پیام که به
معنای گفتههای متناسب با موقعیت است و عناصر بزرگتر از متن همچون جمله و پاراگراف را شاملمیشود
(هتیم و ماندی .)11 :1331 ،باید افزود که از نظر وینی و داربلنه معنای پیام بسیار گسترده است و از سه
طریق روشن میشود .1 :معنای ساختاری :که از ساختار ایجاد شده توسط عناصر لغوی و چینش آنها با
قواعد زبانی مفهوم میگردد .2 .معنای جهانی :که از راه فهم پیام کل متن دریافت میشود و با واحدهای
بزرگتر از جمله سروکار دارد .3 .معنای موقعیتی :که اطالعات خارج از گفتههای زبانی را شامل میشود و
پیام بدون آن کامالً غیر قابل درک میباشد (وینی و داربلنه .)115-111 :1335 ،هفت راهبرد نام برده شده
که در باال مشاهده میشود ،به دو سطح واژگان و ساختارهای دستوری اشاره دارد و سطح پیام را دربرنمی-
گیرد .آن دو ،از راهبرد «جبران» ( )compensationدر انتقال پیام بهره میبرند .در دهههای  1311و 1331
اصالح جبران از جمله اصطالحات نیمه فنی در ادبیات بود .مثالً نایدا و تیبر (  )Nida & Taber, 1969درج
گروهواژهها ( )idiomدر متن مقصد را نوعی پاسخ موقتی به افت ترجمه میدانستند .از اواخر دهه 1311
صاحبنظران ترجمه با دقت بیشتری به جبران توجهکردند که از جمله آنها میتوان به هروی و هیگینز
(& Higgins, 1992
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( ،)recreatingسبب ایجاد تأثیری مشابه در متن مقصد میشود و افت تأثیر متن مبدأ در خواننده مقصد را
کاهشمیدهد .مفهوم تأثیر معادل ،اساس تعریف جبران است .با توجه به این که انتقال معنا از زبانی به زبان
دیگر غالباً با افت معنا همراه است ،مترجم از فرآیند جبران بهرهمیگیرد و باید تصمیم بگیرد که جبران چه
زمانی و در چه موقعیتی مجاز است (بیکر و سالدنیا .)113-111 :1331 ،از منظر وینی وداربلنه جبران را
میتوان راهبردی دانست که لحن کل متن را حفظمیکند و همچون سبکی است که عنصر غیرقابل انتقال به
زبان مقصد را به شیوهای دیگر ارائه مینماید .بدین صورت این روش با آزاد گذاشتن مترجم در ترجمه،
سبب ایجاد یکپارچگی در متن میشود .جبرانسازی تالش برای انتقال پیامی است که درک آن به دالیل
فرهنگی برای خواننده دشوار است و در همه سطوح بهویژه سطوح موقعیتی ،مورد استفاده قرارمیگیرد
(وینی و داربلنه 212 :1335 ،و  .)133این راهبرد به مفاهیم کاهش ( )lossو افزایش ( )gainمربوطمیشود.
جبرانسازی در ترجمه به معنای جبران آن چیزی است که به ناچار در فرآیند ترجمه کاهش مییابد و
مترجم برای جبران آن چه در جایی از متن ترجمه کاهش یافته است ،عنصر مناسبی به متن ترجمه میافزاید
که این کار ،افزایش جبرانی نام دارد .به عنوان مثال ممکن است در متنی غیررسمی به زبان فرانسوی ،ضمیر
دوم شخص ( )tuآید و در ترجمه انگلیسی آن ،این کاهش (استفاده از مختصه غیررسمی  )tuبا افزایش
کلمهای غیررسمی یا نام کوچک و لقب فرد جبران شود (هتیم و ماندی ،همان).
 .0تحلیل دادهها
در این بخش با ذکر  21آیه از سوره یوسف ،مواضع بهرهگیری از راهبرد جبران بررسی خواهد شد؛
هدف نهایی از بررسی نمونهها ضمن تعیین کارآمدی آنها ،تبیین میزان اختیار مترجم در کاربست جبران
است:

صاحلی﴾ (یوسف)3/
وجهُ أبی ُك ْم َو ت ُكونوا ِم ْن ب ْع ِد ِه قوما
یوس َ
َ
اطرحوهُ أرضا َي ُل ل ُك ْم ْ
ف أ ِو ُ
*﴿ .1اقْتلوا ُ
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مکارم شیرازی :یوسف را بکشید؛ یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط با شما باشد
و بعد از آن (از گناه خود توبه میکنید؛ و) افراد صالحی خواهید بود!
الهی قمشهای :باید یوسف را بکشید یا در دیاری (دور از پدر) بیفکنید تا روی پدر یک جهت به طرف
خودتان باشد و بعد از این عمل (توبه کرده و) مردمی صالح و درستکار باشید.
صادقی تهرانی( :گفتند)« :یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیندازید ،تا توجه پدرتان تنها برایتان
گردد ،و تا پس از او گروهی شایسته باشید».
در این آیه نقشه برادران یوسف تصویرمیشود؛ آن زمان که از وجود یوسف احساس خطر شدیدی
کردند .کلمه (طرح) به معنای (رها کردن و ترک کردن) آمدهاست و منظور از افکندن یوسف به سرزمینی،
سرزمینی دوردست میباشد تا هر چه بیشتر از پدرشان دورشود .عالمه طباطبایی ( :1331ج )121 /11
در تفسیر این آیه میفرماید :این جمله حکایت از این دارد که او را به نحوی دورسازید که دیگر نتواند نزد
پدر برگردد .به همین دلیل و برای رساندن پیام ،مکارم شیرازی و الهی قمشهای با افزودن صفتی به کلمه
(أرض) با راهبرد جبران اختیاری ،منظور از آن را سرزمینی دوردست دانستهاند که مقبول است و مترجم
دیگر به این نکته توجه نکرده ولی دردریافت پیام خللی واردنشدهاست .همچنین بنا به نظر تفسیری مکارم
شیرازی ( :1313ج  )311 /3منظور از این که گروهی شایسته شوند این است که برادران یوسف از
ارتکاب عملی ناپسند در حق یوسف میترسیدند و کمی در دل خود احساس ترس از خدا داشتند .در

ترجمه مکارم شیرازی و قمشهای پیشفرض الزم برای جمله بعد (ت ُكونوا ِمن بع ِد ِه قَوما ص ِ
احلی) که همان
ْ ْ ْ َ
(توبه کردن بعد از ارتکاب عمل میباشد) آمدهاست .جبران صورتگرفته در این قسمت توسط مکارم و
قمشهای نیز اختیاری بوده و سبب انتقال بهتر معنا شدهاست.

ِ
ِِ
ِ
ِ
َح َس َن
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت َهْی َ
ك قَ َال َم َعا َذ اللَّه إِنَّهُ َريِّب أ ْ
*َ ﴿ .2و َر َاوَدتْهُ الَِِّت ُه َو ِِف بَْیت َها َع ْن نَ ْفسه َو َغلَّ َقت ْاْلَبْ َو َ
اي إِنَّهُ ََل یُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن﴾ (یوسف)23/
َمثْ َو َ
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مکارم شیرازی :و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجوئی کرد؛ درها را بست و
گفت. ....:
الهی قمشهای :و بانوی خانه به میل نفس خود با او بنای مراوده گذاشت و (روزی) درها را بست و. ...
صادقی تهرانی :و آن (بانو) که یوسف در خانهاش بود با او (برای کامگیری از او) رفت و آمدهایی
(شهوتزا و محبتافزا کرد) و همه درها (ی عذر و بهانه) را به رویش بست و گفت. ...:
اب) همان درهایی است که کامالً قفل و
این آیه به داستان مراوده اشاره دارد و منظور از کلمه ( ْاْلَبْ َو َ
بستهشد؛ لیکن صادقی تهرانی با جبران اختیاری منظور از ابواب را این دانسته که همسر عزیز جلوی تمام
عذر و بهانههای یوسف را گرفت که چنین معنایی کامالً تفسیر به رأی است و ما شاهد تغییر معنا در این
ترجمه هستیم.

إنك ُك ِ
ذنبک ِ
رض َعن هذا واست ْغ ِفري ل ِ
الا ِطئیی﴾ (یوسف)23/
نت ِم َن ْ
ف ْ
یوس ُ
َْ
أع ْ ْ
*ُ ﴿ .3
مکارم شیرازی :یوسف! از این موضوع صرفنظر کن ،و تو ای زن نیز از گناهت استغفارکن ،که از

خطاکاران بودی!»
الهی قمشهای :ای یوسف ،از این درگذر (یعنی قضیه را از همه پنهان دار) و (زن را گفت) تو هم از گناه
خود توبهکن که سخت از خطاکاران بودهای.
صادقی تهرانی« :یوسف! از این (جریان) رویگردان ،و تو (ای زن) برای این گناه بدپایانت پوششی
بخواه که بیگمان تو از خطاکاران بودهای».
این آیه خطاب عزیز مصر به دو نفر است خطاب نخست به یوسف که از وی خواسته از آن چه در
کاخ وی گذشت چیزی ابرازندارد و خطاب دوم به همسرش که از گناه مرتکبشده استغفارطلبد .با توجه
به این که ساختار زبان عربی و فارسی با هم متفاوت است و در زبان فارسی جنسیت در افعال مطرح
نیست ،الزم است مترجم مشخصسازد که مقصود از کسی که باید استغفارطلبد ،کیست؟ یوسف یا همسر
عزیز مصر؟ هر سه مترجم با افزودن کلمه (زن) با جبران الزامی ،منظور از شخص مورد خطاب دوم را
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رض َع ْن َه َذا) توضیحات دیگری را نیز افزوده-
مشخصکردهاند که مطلوب است .قمشهای ضمن ترجمه ( ْ
أع ْ
است که از نوع جبران اختیاری است و میتوانگفت با اظهارنظر مترجم همراه است .همچنین صادقی با
جبران اختیاری برای کلمه (ذنب) صفت (بدپایان) را ذکرکرده که نیازی به ذکر نداشتهاست.

*ُُ ﴿ .1ثَّ ب َدا ََلم ِمن ب ع ِد ما رأَوا ْاْلی ِ
ات لَیَس ُجنُنَّهُ َح ََّّت ِح ن
ی﴾ (یوسف)35/
َ ُْ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ْ

مکارم شیرازی :بعد از آنکه نشانههای (پاکی یوسف) را دیدند ،تصمیمگرفتند او را تا مدتی زندانیکنند!
الهی قمشهای :و با آنکه دالیل روشن (پاکدامنی و عصمت یوسف) را دیدند باز چنین صالحدانستند که
وی را چندی زندانیکنند.

صادقی تهرانی :سپس پس از دیدن آن نشانهها ،بهنظرشانآمد که او را بیچون تا چندی بیامان به
زندان افکنند.
منظور از (اْلیات) نشانهها و شواهدی است که نشانگر تبرئه یوسف از گناه است و این که وی از
تهمتی که به او زدهاند ،پاک است (طباطبایی :1331 ،ج  .)231/11در این آیه محذوفاتی در کلمه آیات
است که سبب ابهام در معنا شده و بهنظرمیرسد الزم است مترجم با جبران این موارد حذفشده را بیان-
دارد که منظور از آیات چیست؟ در دو ترجمه نخست این محذوفات آمدهاند اما در ترجمه سوم منظور از
جنُنَّهُ) بایدگفت که در عربی هرگاه فعل پس از قسم
(نشانهها) مبهم ماندهاست .در خصوص فعل (لَیَ ْس ُ
مضارع مثبت باشد ،فعل مقرون به الم و نون تأکیدمیشود .در این آیه فعل قسم محذوف است که الزم
است مترجمان با جبران الزامی آن را بیانکنند اما در ترجمه مکارم و قمشهای افعالی غیر از قسم برای
بیان محذوف آمده و صادقی نیز به محذوف اشارهای نکردهاست.

صر َخَْرا وقَ َال ْاْلخر إِ يِّن أَرِاِّن أَ ِْ
ِ ِ ِ
ِ
ْح ُل فَ ْو َق َرأْ ِسي ُخْبزا
*َ ﴿ .5وَد َخ َل َم َعهُ ال يس ْج َن فَتَیَان قَ َال أ َ
َُ َ
َ
َح ُد ُُهَا إ يِّن أ ََراِّن أ َْع ُ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ی﴾ (یوسف)31/
تَأْ ُك ُل الطَّْْيُ مْنهُ نَبيْئنَا بِتَأْ ِویله إِنَّا نََر َاك م َن الْ ُم ْحسن َ
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مکارم شیرازی :و دو جوان همراه او وارد زندان شدند؛ یکی از آن دو گفت« :من در عالم خواب دیدم
که (انگور برای) شراب میفشارم!» ،و دیگری گفت« :من در خواب دیدم که نان بر سرم حملمیکنم؛ و
پرندگان از آن میخورند؛ ما را از تعبیراین خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران میبینیم».
الهی قمشهای :و با یوسف دو جوان دیگر هم (از ندیمان و خاصان شاه) زندانی شدند .یکی از آنها
گفت :من در خواب دیدمی که انگور برای شراب میافشرم ،و دیگری گفت :من در خواب دیدمی که بر
باالی سر خود طبق نانی میبرم و مرغان هوا از آن به منقار میخورند( ،یوسفا) ما را از تعبیر آن آگاه کن،
که تو را از نیکوکاران (و دانشمندان عالم) میبینیم.
صادقی تهرانی :و دو جوان با او به زندان درآمدند .یکی از آن دو گفت« :من خویشتن را (به خواب)
دیدم که (انگور برای) شرابی میفشارم ».و دیگری گفت« :من خود را (به خواب) دیدم که بر روی سرم
نانی میبرم و پرندگان از آن میخورند .ما را از تعبیرش خبری مهم ده ،که ما تو را به راستی از نیکوکاران
میبینیم».
کلمه (فتی) به معنای جوان است که در این جا با توجه به سیاق آیه به دو شخص از ندیمان شاه
اشارهدارد که یکی ازآنها نانوا و دیگری صاحب جام (ساقی شراب) پادشاه بودهاست که قمشهای این
أعصر ََخرا) نیز شاهد فرآیند
توضیحات را بر حسب سیاق آیات افزوده که مقبول است اما در عبارت ( ُ
جبران در هر سه ترجمه هستیم که مترجمان گریزی از ترجمه درست جز با بهکارگیری توضیحاتی

نداشتهاند .کاشانی ( :1333ج  )121 /1منظور از( ََخر) را چیزی دانستهاست که شیء کنونی به آن تبدیل-
میگردد یعنی انگور .مسلم است که ترجمه (شراب میفشارم) برای این آیه نامناسب است و با استفاده از
توضیحات (انگور برای) معنای عبارت واضح گشتهاست.

ِ
ض َع ِسنِی﴾
*َ ﴿ .1وقَ َال لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ن
ث ِِف ال يس ْج ِن بِ ْ
ك فَأَنْ َساهُ الشَّْیطَا ُن ذ ْكَر َربيِه فَلَبِ َ
اج ِمْن ُه َما اذْ ُك ْرِِّن ِعْن َد َربي َ

(یوسف)12/
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مکارم شیرازی :و به آن یکی از آن دو نفر ،که میدانست رهائی مییابد ،گفت« :مرا نزد صاحبت
[=سلطان مصر] یادآوریکن!» ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد؛ و بدنبال آن،
(یوسف) چند سال در زندان باقیماند.
الهی قمشهای :آن گاه از رفیقی که اهل نجاتش یافت درخواستکرد که مرا نزد خواجه خود یادکن (باشد
که چون بیتقصیرم بیند از زندانم برهاند) اما شیطان از خاطر آن یار زندانی برد که یوسف را نزد خواجهاش
یادکند ،بدین سبب در زندان چندین سال محبوسبماند.
صادقی تهرانی :و (یوسف) به آن کس از آن دو که گمانمیکرد نجاتیافتنی است ،گفت« :مرا نزد آقای
خود بهیادآور ».و (اما) شیطان ،یادآوری به آقایش را از یادش برد (و) در نتیجه (یوسف) چند سال در
زندان بماند.
در این آیه که به روایت احوال زندانیشدن یوسف میپردازد ،یوسف از جوان زندانی میخواهد که او را
نزد سرورش بهیادبیاورد که دلیل آن هم مشخص است و به همین سبب در آیه نیامده اما قمشهای با جبران
اختیاری ،این معنای روشن را بیان کردهاست.

ِ
ض نر وأُخر یابِس ن
ن
ن
ات ِِس ن
ات یَا
ان یَأْ ُكلُ ُه َّن َسْب ٌع ِع َج ٌ
*َ ﴿ .3وقَ َال الْ َمل ُ
ك إِ يِّن أ ََرى َسْب َع بَ َقَر َ
اف َو َسْب َع ُسْنبُ ََلت ُخ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ
اي إِ ْن ُكْنتُ ْم لِ ُّلرْؤیَا تَ ْع ُُبُو َن﴾ (یوسف)13/
أَیُّ َها الْ َم ََلُ أَفْ تُوِّن ِف ُرْؤیَ َ
مکارم شیرازی :پادشاه گفت« :من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو الغر آنها را
میخورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ (که خشکیدهها بر سبزها پیچیدند؛ و آنها را ازبین-
بردند ).ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظردهید ،اگر خواب را تعبیرمیکنید!«
الهی قمشهای :و پادشاه مصر (با مالزمان و دانشمندان دربار خود) گفت :من خوابی دیدم که هفت گاو
فربه را هفت گاو الغر میخورند و هفت خوشه سبز دیدم و هفت خوشه خشک (که خوشههای سبز را
نابودکردند) ،ای بزرگان ملک مرا به تعبیر این خوابم اگر علم خواب میدانید آگاه گردانید.
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صادقی تهرانی :و پادشاه (مصر) گفت« :من (در خواب) میبینم هفت گاو فربه را که هفت (گاو) الغر
آنها را میخورند ،و هفت خوشهی سبز و (نیز) هفت خوشهی دیگر خشکیده را .ای سران قوم! اگر خواب
تعبیر میکردهاید ،دربارهی خواب من ،به من رأی تازهای بدهید».
در این آیه دو حادثه در خواب حاکم مصر روایتمیشود؛ حادثه نخست خوردهشدن هفت گاو الغر
است توسط هفت گاو فربه و حادثه دوم که فعل آن در بطن آیه نیامده به ایجاز و قرینه حذف گردیده-
است .یعنی در حادثه دوم نیز خوشههای ضعیف و خشک ،خوشههای سبز را میخورند که مکارم و
قمشهای به این مطلب توجهداشتنهاند که در صورت عدم نقل آن معنا با استفاده از جبران دچار ابهام می-
شود؛ همان گونه که در ترجمه صادقی تهرانی این ابهام در معنا مشاهدهمیشود.

ن
صد ِ
ات ِِس ن
ُخَر
ان یَأْ ُكلُ ُه َّن َسْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َسْب ِع ُسْنبُ ََل نت ُخ ْ
وس ُ
يیق أَفْتنَا ِِف َسْب ِع بَ َقَر َ
ض نر َوأ َ
ف أَیُّ َها ال ي ُ
*﴿ .1یُ ُ
یابِس ن
ات لَ َعليي أ َْرِج ُع إِ ََل الن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْعلَ ُمو َن﴾ (یوسف)11/
َ َ
مکارم شیرازی( :او به زندان آمد و چنین گفت ):یوسف ،ای مرد بسیار راستگو! درباره این خواب
اظهارنظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو الغر میخوردند؛ و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده؛ تا
من به سوی مردم باز گردم شاید (از تعبیر این خواب) آنها آگاهشوند!
الهی قمشهای( :در زندان رفت و گفت) یوسفا! ای که هر چه گویی همه راستگویی ،ما را به تعبیر این
خواب که هفت گاو فربه را هفت گاو الغر میخوردند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک (که آنها را
نابودساختند) آگاهگردان ،باشد که نزد مردم بازگردم و (شاه و دیگران همه تعبیر خواب و مقام تو را) بدانند.
صادقی تهرانی« :یوسف! ای مرد بسی راستگوی راستکردار! دربارهی (این خواب که) هفت گاو فربه،
هفت گاو الغر آنها را میخورند و هفت خوشهی سبز و هفت (خوشهی) دیگر خشکیده ،به ما نظری نو
بده .شاید فراسوی مردم برگردم (و) شاید آنان (تعبیر آنها و صداقت تو را) بدانند».
پس از این که ندیم شاه خواب وی را برای یوسف بیانمیکند ،از او تأویل آن را میخواهد تا دیگران
از تأویل خواب آگاهشوند و در این آیه مفعول فعل (یعلمو َن) با توجه به سیاق عبارت و مشخصبودن
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حذف شدهاست .هر سه مترجم مفعول محذوف را به اختیار ذکرکرده و منظور از آن را تعبیر خواب
دانستهاند اما قمشهای و صادقی مفعول دیگری را بر این معنا عطفکردهاند و شاهد اعمال نظر شخصی آنان
در متن آیه هستیم.

ِ ِ
ِِ
اث النَّاس وفِ ِیه ی ع ِ
ص ُرو َن﴾ (یوسف)13/
*ُُ ﴿ .3ثَّ یَأِِْت ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك َع ٌام فیه یُغَ ُ ُ َ َ ْ
مکارم شیرازی :سپس سالی فرا میرسد که باران فراوان نصیب مردم میشود و در آن سال مردم عصیر

(میوهها و دانههای روغنی) میگیرند.

الهی قمشهای :آن گاه بعد از سنوات قحط و شدت مجاعه باز سالی آید که مردم در آن به آسایش و
وسعت و فراوانی نعمت میرسند.

صادقی تهرانی« :سپس سالی درمیرسد که مردم در آن (سال) از بیآبی نجاتیافته (و) با باران کمک-
میشوند و در آن (میوه) میفشارند».

در المیزان در باب تفسیر (یعصرو َن) آمدهاست :یعصرون از عصر است به معنای روغنکشی و آبگیری با

فشاردادن مانند گرفتن آب انگور و خرما یا گرفتن روغن زیتون و کنجد و امثال آن (طباطبایی :1331 ،ج
 .)211/11مکارم و صادقی تهرانی ،مفعول فعل را ذکرکردهاند که الزم است یادشود چون تعبیر (می-
فشارند) مبهم است اما قمشهای تنها به برداشت کلی از آیه اکتفاکرده و معنای تلویحی نهفته در آیه را
آورده بیآنکه به ترجمه دقیق بپردازد که مقبول نیست.

ض إِ يِّن ح ِفی ٌ ِ
اج َع ْل ِِن َعلَى َخَزائِ ِن ْاْل َْر ِ
یم﴾ (یوسف)55/
*﴿ .11قَ َال ْ
َ
ظ َعل ٌ
مکارم شیرازی( :یوسف) گفت« :مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرارده که نگهدارنده و آگاهم!».
الهی قمشهای( :یوسف به شاه) گفت :در این صورت مرا به خزانهداری مملکت منصوبدار که من در

حفظ دارایی و مصارف آن دانا و بصیرم.
صادقی تهرانی( :یوسف) گفت« :مرا به خزانهداری (این) سرزمین برگمار .بیگمان من نگهبانی بسی
نیرومند و دانا هستم».
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پس از بیان درخواست یوسف از پادشاه مصر ،به وی بیانمیدارد که من نگهدارنده هستم که معنا روشن
بوده لیکن قمشهای با جبران اختیاری منظور از آن را بیانکرده که نیازی به ذکر نداشتهاست.

*﴿ .11وجاء إِخوةُ یوسف فَ َدخلُوا علَی ِه فَعرفَهم وهم لَه مْن ِ
ك ُرو َن﴾ (یوسف)51/
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ

مکارم شیرازی( :سرزمین کنعان را قحطی فراگرفت؛) برادران یوسف (در پی موادّ غذایی به مصر) آمدند
و بر او وارد شدند .او آنها را شناخت ،ولی آنها وی را نشناختند.
الهی قمشهای :و برادران یوسف (که در کنعان به قحطی مبتال شدند چهل سال بعد از فروختن یوسف ،به
مصر) نزد وی آمدند در حالی که او برادران را شناخت ولی آنها وی را نشناختند.
صادقی تهرانی :و برادران یوسف آمدند و بر او واردشدند .پس آنان را شناخت حال آنکه آنان انکار (و
انکار)کنندهی اویند.
عالمه طباطبایی ( :1331ج  )211 /11معتقد است که مطالب زیادی از این جمله حذف شده و دلیل
نیامدن محذوفات در آیه این است که غرض مهمی به آمدن آنها تعلقنمیگرفت و غرض ،تنها پیوستن
یوسف به برادر مادریش و شناخت برادران و پیوستن خاندان یعقوب به وی بودهاست .پس از این که
یوسف از حاکم مصر طلبمیکند وی را بر خزانهداری مصر بگمارد و اظهار فضل و عنایت خداوند به
یوسف ،این آیه مطرحمیشود که از مقتضیات امر مشخص است که در سرزمین برادران یوسف نیز قحطی
رویداده و آنها برای کسب طعام به مصر آمدهاند .گر چه در صورت ذکرنشدن اضافات هم معنا حاصل-
میشد .مکارم شیرازی و قمشهای ،این پیش فرض الزم برای آمدن به مصر و علت آمدن آنان را بیان-
کردهاند که قابل قبول است.

*﴿ .12فَِإ ْن ََل تَأْتُوِِّن بِِه فَ ََل َكیل لَ ُكم ِعْن ِدي وََل تَ ْقرب ِ
ون﴾ (یوسف)11/
ْ
َ َُ
َْ ْ
مکارم شیرازی :و اگر او را نزد من نیاورید ،نه کیل (و پیمانهای از غله) نزد من خواهیدداشت و نه

(اصالً) به من نزدیکشوید!»
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الهی قمشهای :و اگر آن برادر را همران نیاورید نزد من پیمانه خواربار نخواهیدداشت و نزدیک من
نشوید.
صادقی تهرانی « :پس اگر او را نزد من نیاوردید ،برای شما نزد من هرگز پیمانهای نیست و به من
نزدیک (هم) نشوید.
از طریق تعبیرات و سیاق عبارات مشخصمیشود که واحد خرید و فروش غله در مصر ،پیمانه یا کیل
بود (مکارم شیرازی :1313 ،ج  )22 /11و کیل به معنای مکیل (کشیدنی) آمده که مقصود از آن طعام
است (طباطبایی :1331 ،ج  .)211 /11در این جا دو مترجم نخست با افزودن کلمهای که به طعام اشاره-
کند ،منظور از آمدن این واحد وزنی را مشخصکردهاند که چنین افزایشی الزم بودهاست؛ حال آن که
مترجم سوم به این معنای نهفته در پیام توجهی نداشتهاست.

ِ ِ ِِ
اعتَ ُه ْم ِِف ِر َحاَلِِ ْم لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْع ِرفُونَ َها إِ َذا انْ َقلَبُوا إِ ََل أ َْهلِ ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْرِجعُو َن﴾
اج َعلُوا بِ َ
ضَ
*َ ﴿ .13وقَ َال لفْتیَانه ْ
(یوسف)12/
مکارم شیرازی( :سپس) به کارگزاران خود گفت« :آنچه را به عنوان قیمت پرداختهاند ،در بارهایشان
بگذارید! شاید آن را پس از بازگشت به خانواده خویش ،آن را بشناسند و شاید برگردند!»
الهی قمشهای :آن گاه یوسف به غالمانش گفت :متاع این کنعانیان را در میان بارهاشان بگذارید که
چون نزد کسان خود رفته (و متاع خود را دیدند) آن را بازشناسند ،شاید که (این احسان موجبشود) باز
نزد من مراجعهکنند.
صادقی تهرانی :و (یوسف) به جوانان خود گفت« :سرمایههای آنان را در بارهایشان بگذارید ،شاید
هنگامی که سوی خانواده خود برگشتند آن را بازیابند ،شاید بازگردند».
قصد یوسف از گذاشتن بهای پرداختهشده غالت در بار برادرانش این بود که این احسان بر طمعشان
بیفزاید و بار دیگر به مصر بازگردند (طباطبایی :1331 ،ج  .)213 /11چنین معنایی در خود آیه مستتر

| 56

ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه؛...

است لیکن قمشهای با بهرهگیری از جبران این معنای شفاف را مطرحساختهاست و حال آن که نیازی به
انجام این جبران نبود.

ِ
ِ ِ
َخانَا نَكْتَ ْل َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن﴾
*﴿ .11فَلَ َّما َر َجعُوا إِ ََل أَبِی ِه ْم قَالُوا یَا أَبَانَا ُمن َع منَّا الْ َكْی ُل فَأ َْرس ْل َم َعنَا أ َ
(یوسف)13/
مکارم شیرازی :و هنگامی که آنها به سوی پدرشان بازگشتند ،گفتند« :ای پدر! دستوردادهشده که
(بدون حضور برادرمان بنیامین) پیمانهای (از غله) به ما ندهند؛ پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی (از
غله) دریافتداریم و ما او را محافظتخواهیمکرد.
الهی قمشهای :چون برادران نزد پدر بازگشتند گفتند :ای پدر (با همه کرم و سخای خدیو مصر) غلّه
(بسیار) به ما عطانشد (و وعده داد که اگر برادر خود را همراهآورید به شما گندم فراوان خواهمداد) پس
برادرمان را با ما فرست تا مقدار کافی غله تهیهکنیم و البته ما کامال نگهبان او خواهیمبود.
صادقی تهرانی :پس هنگامی که سوی پدرشان بازگشتند ،گفتند« :ای پدرمان! پیمانه (ی گندم) از ما
منعشد ،پس برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه برگیریم و ما بیگمان برای او نگهبانان ویژهایم».

( ُمنِ َع ِمنَّا الْ َكْی ُل) اشاره به این دارد که اگر ما برادرمان را به مصر نبریم ،به ما پیمانه گندم نمیدهند .در

ِ
َخانَا) دلیل بازداشتهشدن غالت از برادران یوسف توضیحدادهشده و به
ادامه این آیه با عبارت (فَأ َْرس ْل َم َعنَا أ َ
نوعی توضیح پس از ابهام است .چنین نمونههایی در آیات قرآن بسیار مشاهدهمیشود .مکارم شیرازی
برای جبران این معنای محذوف که بهنظرمیرسد بهتر است برای مخاطب ذکرشود -چرا که پدر باید دلیل
منع غله از آنها را بداند -به ذکر دلیل پرداخته و قمشهای نیز قولی از عزیز مصر نقلکرده که البته به
صراحت اشاره نشدهاست ولی به این معنا اشارهدارد .همچنین عبارت (با همه کرم و سخای خدیو مصر)
در وصف خصال عزیز مصر که قمشهای عرضه داشته ،الزم به ذکر در ترجمه نبودهاست.

ِ ن ِ
اح ند و ْاد ُخلُوا ِمن أَبْو ن
اب ُمتَ َفيرقَنة َوَما أُ ْغ ِِن َعْن ُك ْم ِم َن اللَّ ِه ِم ْن َش ْي نء
*َ ﴿ .15وقَ َال یَا بَِ َّ
ِن ََل تَ ْد ُخلُوا م ْن بَاب َو َ
ْ َ
ِِ ِ
ت َو َعلَْی ِه فَ ْلیَتَ َوَّك ِل الْ ُمتَ َويكلُو َن﴾ (یوسف)13/
إِ ِن ْ
ْم إََِّل للَّه َعلَْیه تَ َوَّك ْل ُ
احلُك ُ
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مکارم شیرازی( :هنگامی که میخواستند حرکتکنند ،یعقوب) گفت« :فرزندان من! از یک در
واردنشوید؛ بلکه از درهای متفرق واردگردید (تا توجه مردم به سوی شما جلبنشود)! و (من با این
دستور )،نمیتوانم حادثهای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفعکنم! . ....
الهی قمشهای :و گفت :ای پسران من (سفارشمیکنم که چون به مصر برسید) همه از یک در
واردنشوید بلکه از درهای مختلف درآیید و (بدانید که) من در برابر (قضا و قدر) خدا هیچ سودی به حال
شما نخواهمداشت. ...
صادقی تهرانی :و گفت« :ای پسران من! (همه) از یک در و راه نیایید و از راهها و درهای جداگانه
درآیید و من (با این سفارش) چیزی از (قضای) خدا را از شما دورنمیتوانمداشت. ...
این آیه پس از جلب موفقیت یعقوب در رفتن برادر مادری به همراه برادران دیگر یوسف آمدهاست.
در ابتدای آیه اشارهنکرده که موقع رفتن است ولی از قرائن جمله برمیآید که این نقل یعقوب در هنگام
رفتن پسرانش بیان شدهاست و نیاز چندانی به توضیح نبود لیکن مکارم با جبران ،توضیحی ذکرکرده که
ایرادی وارد نیست؛ همین طور منظور از چگونگی ورود ،ورود به کشور مصر است که باز هم آشکار است
لیکن قمشهای این توضیح را نوشتهاست .به نظر میرسد حفظ جریان داستان و رخدادن پیدرپی وقایع
سببشدهاست این مترجمان به جبران اختیاری با هدف انسجام بیشتر در ترجمه رویآورند .اما در آن
قسمت که یعقوب میخواهد پسرانش از یک در واردنشوند ،علت در بطن آیه پوشیدهمانده و تفاسیر متعدد
است .صاحب المیزان ( :1331ج  )231 /11مینویسد ترس یعقوب از عزیز مصر نبود بلکه از این بود که
چون مردم برادران از یک پدر را ببینند چشمبزنند یا بالیی بر سرشان بیاورند .مکارم معتقد است جمعیت
پرتعداد برادران که ظاهرشان نشانمیدهد از یک کشور دیگرند ،ممکن است توجه مردم را به خود
معطوفسازد ( :1313ج  .)31 /11به هر حال مکارم با بهرهگیری از جبران اختیاری رأی خود را در
بیان علت منظورداشتهاست .همچنین منظور از (شیء) در ادامه آیه مشخص نیست و محذوفاتی دارد که
هر سه مترجم با استفاده از جبران به صورت الزامی معنا را مشخصکردهاند.
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ِ
َخ ِیه َك َذلِ ِ ِ
َخ ِیه ُُثَّ استَخرجها ِمن ِوع ِاء أ ِ
*﴿ .11فَب َدأَ بِأَو ِعیتِ ِهم قَبل ِوع ِاء أ ِ
َ
وس َ
ْ َْ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َْ َ
ف َما َكا َن لیَأْ ُخ َذ أ َ
َخاهُ
ك ك ْدنَا لیُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ن
ِِِ
یم﴾ (یوسف)31/
ِِف دی ِن الْ َملك إََّل أَ ْن یَ َشاءَ اللَّهُ نَ ْرفَ ُع َد َر َجات َم ْن نَ َشاءُ َوفَ ْو َق ُك يل ذي ع ْل نم َعل ٌ
مکارم شیرازی :در این هنگام (یوسف) قبل از بار برادرش ،به کاوش بارهای آنها پرداخت. ...
الهی قمشهای :پس (یوسف یا مأمور او) شروع در تحقیق از بارهای ایشان پیش از بار برادر کرد. ...
صادقی تهرانی :پس (یوسف) به (بازرسی) بارهای آنان -پیش از بار برادرش -آغازکرد... .
همان طور که از معنای لفظ به لفظ این آیه برمیآید (شروع کرد به بارهایشان یا بار و بنهشان) مضاف
در آیه حذفشده که این مضاف بیگمان کلمهای به معنای تفتیش و بازرسی است که هر سه مترجم این
نقص در انتقال پیام را دریافته و با افزودن کلمه بازرسی و امثال آن معنا را واضحساختهاند.

ِ
ف ِِف نَ ْف ِس ِه َوََلْ یُْب ِد َها ََلُ ْم قَ َال أَنْتُ ْم َشر َم َكانا
*﴿ .13قالُوا إِ ْن یَ ْس ِر ْق فَ َق ْد َسَر َق أ ٌ
وس ُ
َسَّرَها یُ ُ
َخ لَهُ م ْن قَ ْب ُل فَأ َ
واللَّه أ َْعلَم ِِبَا تَ ِ
صفون﴾ (یوسف)33 /
َ ُ ُ
مکارم شیرازی( :برادران) گفتند« :اگر او [بنیامین] دزدیکند( ،جای تعجب نیست؛) برادرش (یوسف) نیز

قبل از او دزدیکرد» یوسف (سخت ناراحت شد و) این (ناراحتی) را در درون خود پنهانداشت و برای آن-
ها آشکارنکرد؛ (همین اندازه) گفت« :شما (از دیدگاه من )،از نظر منزلت بدترین مردمید! و خدا از آنچه
توصیف میکنید ،آگاهتر است!»
الهی قمشهای :برادران گفتند که اگر این دزدی کند (بعید نیست که) برادرش (یوسف) نیز از این پیش
دزدیکرد .یوسف باز قضیه را در دل پنهانکرد و به آنها اظهارنکرد و در (دل) گفت :شما بسیار مردم
بدتری هستید و خدا به حقیقت آنچه نسبتمیدهید آگاهتر است.

صادقی تهرانی :گفتند« :اگر او دزدی میکند ،همانا پیش از این برادرش (یوسف هم) دزدیکردهاست».
پس یوسف این (سخن) را در دل خود پنهانداشت و آن را برایشان آشکارنکرد (ولی) گفت« :موقعیت شما
(بدتر از او) است و خدا به آنچه وصفمیکنید داناتر است».
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رق) جواب شرط در جمله محذوف است که بدیهی است این جواب شرط محذوف
در عبارت (إ ْن یَ ْس ْ
باید در ترجمه ذکرشود .برادران یوسف پس از دیدن متاع دزدی در بار برادر مادری یوسف ،حسد خود را
آشکارکردند و گفتند اگر او دزدیکردهباشد ،بعید نیست که چنین جواب شرط محذوفی در ترجمه مکارم
و قمشهای با راهبرد جبران به نحو اجباری دیدهمیشود که مطلوب است .در ادامه مکارم به توصیف حالت
یوسف میپردازد (سخت ناراحت شد) .این توصیف در آیه نیامده و اظهار نظر خود مترجم است.

َجیعا إِنَّه هو الْعلِیم ْ ِ
َجیل عسى اللَّه أَ ْن یأْتِی ِِن هبِِم َِ
ِ
یم﴾
*﴿ .11قَ َال بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَنْ ُف ُس ُك ْم أ َْمرا فَ َ
ص ُْبٌ َ ٌ َ َ ُ َ َ ْ
احلَك ُ
ُ َُ َ ُ
(یوسف)13 /
مکارم شیرازی( :یعقوب) گفت( :هوای) نفس شما ،مسأله را چنین در نظرتان آراستهاست. ...
الهی قمشهای( :آنها نزد پدر آمده و قضیه را اظهارداشتند) یعقوب گفت (این قضیه هم مانند یوسف و
گرگ حقیقت ندارد) بلکه چیزی از اوهام عالم نفس بر شما جلوهنموده. ...
صادقی تهرانی( :یعقوب) گفت( « :چنین نیست) بلکه نفسهای (امارهی) شما کاری (نادرست) را برایتان
آراستهاست. ...

در این آیه و مقام مطالب زیادی حذفشده که آیه سابق ( ْارِجعُوا إِ ََل أَبِی ُك ْم) به آن اشارهدارد؛ یعنی عزیز
مصر فرمانمیدهد حال نزد پدرتان بروید و . ...حال این آیه پاسخ یعقوب در مقابل اظهار ماجرایی است که
پسرانش بیانداشتهاند (طباطبایی :1331 ،ج  .)315 /11با توجه به آشکاربودن قضایا برای مخاطبی که
داستان را دنبال میکند ،مکارم و صادقی به ارائه پیشفرض قبل از آیه که اکنون چه میگذرد ،اشارهنکردهاند
و تنها قمشهای به آن پرداخته که ایرادی مطرح نیست اما در خصوص ادامه آیه تفاسیر زیادی صورتگرفته-
بل) آغازشده که در عربی به این معناست که جمله ما قبل کذب بوده و جملهای که با بل
است .آیه با حرف ( ْ
آغاز میشود ،صدق است .قرائتی ( :1331ج  )211 /1در تفسیر این آیه میگوید :در هنگامی که پسران
یعقوب از آنچه دیدند به پدر خبردادند ،همان جملهای را فرمود که درست در زمانی که پیراهن آغشته به
خون یوسف را به دروغ نزد وی آوردهبودند ،بیان داشت .قرائتی با نظر به رأی صاحب المیزان ادامهمیدهد
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دزدی برادر کوچک چیزی بود که برای عموم آشکارشدهبود و این چیزی نبود که جلوه نفسانی در خصوص
آن مطرحباشد .مکارم ( :1313ج  )31 /11در تفسیر آیه میگوید :آیا این سخن بدان معناست که یعقوب به
خاطر سابقه سوء پسرانش گمانکرد به او دروغ میگویند و توطئهای چیدهاند؟ اما این قضاوت قبلی نه تنها
از پیامبری چون یعقوب بلکه از افراد عادی نیز بعید است که در مورد افراد با توجه به سابقه آنها در یک
مورد ،حکم دهند .ممکن است هدف از این جمله معنای دیگری باشد مثل این که چرا شما برادران فوراً با
دیدن متاع شاه در بار برادرتان تسلیمشدید و دمبرنیاوردید و . ...در ترجمه آیه ،مکارم جمله محذوف قبل
از بل را ذکرنکرده اما قمشهای به صراحت بیانکرده که منظور یعقوب از جمله محذوف این است که شما
همچون ماجرای یوسف به من دروغ میگویید که شاهد اعمال نظر وی در ترجمه هستیم .صادقی نیز تنها به
این قول بسندهکرد که باور این سخن برای یعقوب سخت آمد و گفت (چنین نیست) که نسبت به قمشهای،
تصرف کمتری در متن داشته و مطلوب است.

َخ ِیه وََل تَیأ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
َس ِم ْن َرْو ِح اللَّ ِه إََِّل
وس َ
*﴿ .13یَا بَِ َّ
ف َوأ َ ْ ُ
ِن ا ْذ َهبُوا فَتَ َح َّس ُسوا م ْن یُ ُ
َسوا م ْن َرْو ِح الله إنَّهُ ََل یَْیأ ُ
الْ َق ْوُم الْ َكافُِرو َن﴾ (یوسف)13 /
مکارم شیرازی :پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش تفحصکنید ،و از رحمت خدا مأیوسنشوید؛ که
تنها گروه کافران ،از رحمت خدا مأیوسمیشوند!»
الهی قمشهای :ای فرزندان من ،بروید (به ملک مصر) و از حال یوسف و برادرش تحقیقکرده و
جویاشوید و از رحمت خدا نومیدمباشید که هرگز جز کافران هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست.

صادقی تهرانی« :ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش با احساسی اکید کاوش و پویش کنید و
از آسایش روحافزا و نسیم فریادرسی و شادی و مهربانی و بخشایش ربانی نومیدنشوید .بیگمان جز
گروه کافران (کسانی) از رحمت خدا نومیدنشوند».
( َروح) به معنی رحمت ،گشایش کار و راحتی است .در مفردات راغب اصفهانی آمدهاست که رُوح و
رَوح هر دو به معنی تنفسنّد و رَوح به معنای رحمت و فرج است؛ چون در هنگامه مشکالت جان تازهای
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به انسان میبخشد و انسان به آسودگی نفسمیکشد (مکارم شیرازی :1313 ،ج  .)33 /11همان طور که
در ترجمه صادقی تهرانی مشخص است ،وی بدن دلیل مهمی با راهبرد جبران و برای این کلمه مرادفات
زیادی ذکرکرده و سبب اطناب شدهاست.

ِ
صِ ُْب فَِإ َّن اللَّهَ ََل
*﴿ .21قَالُوا أَإِن َ
وس ُ
وس ُ
ف َوَه َذا أَخي قَ ْد َم َّن اللَّهُ َعلَْینَا إِنَّهُ َم ْن یَت َِّق َویَ ْ
َّك َْلَنْ َ
ف قَ َال أَنَا یُ ُ
ت یُ ُ
ِِ
ِ
ی﴾ (یوسف)31 /
َجَر الْ ُم ْحسن َ
یع أ ْ
یُض ُ
مکارم شیرازی :گفتند« :آیا تو همان یوسفی؟!» گفت( « :آری )،من یوسفم و این برادر من است!

خداوند بر ما منّتگذارد؛ هر کس تقوی پیشهکند و شکیبایی و استقامت نماید( ،سرانجام پیروزمیشود؛)
چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایعنمیکند!»
الهی قمشهای :آنان گفتند :آیا تو همان یوسف هستی؟ پاسخداد که آری من همان یوسفم و این برادر
من (بنیامین) است ،خدا بر ما منّت نهاد (و ما را به دیدار هم پس از چهل سال رسانید) که البته هر کس
تقوا و صبر پیشهکند خدا اجر نیکوکاران را ضایعنگذارد.
صادقی تهرانی :گفتند« :آیا تو بیگمان خودت ،به راستی یوسفی؟» گفت( « :آری) من( ،همین) من
یوسفم ،و این برادر من است .به راستی خدا بر ما منّت نهادهاست .هر که همواره تقوا و صبر پیشهکند بی-
گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباهنمیکند».
یوسف پس از آشکار شدن هویتش نزد برادران بیانمیکند که خداوند بر ما منّتگذاشته و دلیل منّت-

صِ ُْب )...را سبب منّت الهی
نهادن خداوند در آیه نیامدهاست .صاحب المیزان جمله واپسین یعنی ( َم ْن یَت َِّق َویَ ْ
میداند ( :1331ج  .)323 /11به هر حال آنچه واضح است این که دلیل منّت الهی بر یوسف متعدد است

و در آیه ذکر نشده و نیازی به ذکر آن نیست؛ اما قمشهای با تفسیر خود و بهرهگیری از جبران اختیاری

صِ ُْب) جواب شرط محذوف است و پس از
منظور از آن را وصال میداند .همچنین در ادامه آیه ( َم ْن یَت َِّق َویَ ْ
آن با توجه به جملهای که در تأیید جواب شرط آمدهاست ،مشخصمیشود که منظور از جواب شرط
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محذوف این است که (هر که صبر کند و تقوا پیشهدارد ،پاداشمییابد) که مکارم جواب شرط محذوف را
با استفاده از جبران به صورت اجباری ذکرکرده که قابل قبول است.

ِِ
ِ
ی﴾ (یوسف)31 /
*﴿ .21قَالُوا تَاللَّه لََق ْد آثََرَك اللَّهُ َعلَْینَا َوإِ ْن ُكنَّا َلَاطئ َ
مکارم شیرازی :گفتند« :به خدا سوگند ،خداوند تو را بر ما برتری بخشیده؛ و ما خطا کار بودیم!»
الهی قمشهای :برادران گفتند :به خدا که خدا تو را بر ما (به ملک و عزت و عقل و حسن و کمال)

برگزید و ما (در حق تو) مقصر و خطاکار بودیم.
صادقی تهرانی :گفتند« :به خدا سوگند( ،که) بیچون خدا تو را به راستی بر ما برتری دادهاست و
گرچه ما بیشک خطاکار بودهایم».
در این آیه برادران یوسف اعتراف به برتری یوسف بر خود و خطاکاری خود میکنند .در متن آیه به
صراحت بیاننشدهاست که مصداق برتری یوسف بر برادران در قول آنان چیست ولی قمشهای بنا بر رأی
خویش آن را بیانکردهاست.
در ادامه بسامد جبرانهای بهکارگرفتهشده در ترجمه ،قابل مشاهده است:جدول  :1بسامد جبران اختیاری در ترجمه
نام مترجم

تعداد جبران اختیاری مطلوب

تعداد جبران اختیاری نامطلوب

مکارم شیرازی

3

2

الهی قمشهای

1

3

صادقی تهرانی

1

1

مجموع

11

15

مجموع تعداد جبرانهای اختیاری23 :
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جدول  :2بسامد جبران الزامی در ترجمه
نام مترجم

تعداد جبران الزامی مطلوب

تعداد جبران الزامی نامطلوب

مکارم شیرازی

3

1

الهی قمشهای

1

1

صادقی تهرانی

5

----

مجموع

22

2

مجموع تعداد جبرانهای الزامی22 :

10
9
8

7
6
5

4
3
2
1

0
بسامد جبران الزامی نامطلوب

بسامد جبران الزامی مطلوب
صادقی تهرانی

بسامد جبران اختیاری نامطلوب

الهی قمشه ای

مکارم شیرازی

شکل  :2بسامد فرآیند جبران در دادهها
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ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه؛...

نتیجهگیری
در این مقاله با توجه به اهمیت انتقال صحیح پیام به مخاطب ،به ارزیابی ترجمههای سه تن از مترجمان
قرآن یعنی مکارم شیرازی ،الهی قمشهای و صادقی تهرانی پرداختهشد .الگوی نظری پژوهش بر مبنای
فرآیند جبران استوار بود که وینی و داربنه از آن به عنوان راهبرد انتقال پیام یادمیکنند .در پایان مقاله و
پس از بررسی ترجمهها مشخصشد که جبران صورتگرفته در ترجمه ،بیشتر به صورت اختیاری انجامشده
و مواردی که انتقال پیام به ناگزیر وابسته به فرآیند جبران بود ،بسامد کمتری داشتهاست .در خصوص
کارآمدی جبران انجامشده باید گفت که در غالب مواردی که راهبرد جبران الزامی انجامگرفته ،ترجمه
مطلوبی ارائهشده و افت تأثیر متن مبدأ در زبان مقصد را جبران کردهاست اما در مواردی که مترجمان جبران
را به اختیار برگزیدهاند ،تقریباً به همان میزان که ترجمه کارآمدی مطرحساختهاند ،ترجمه ناکارآمد نیز ارائه-
دادهاند .همچنین با توجه به بسامد باالی جبران اختیاری نامطلوب میتوانگفت اعمال نظرات شخصی
مترجمان در ترجمه ،کامالً مشهود است و ایجاد تأثیر مشابه در زبان مقصد به تصرف در متن ترجمه
منجرشدهاست و با توجه به موارد بسیار جبران اختیاری نامطلوب در ترجمه الهی قمشهای ،این مترجم
نسبت به دو مترجم دیگر اعمالنظر بیشتری در متن ترجمه انجام داده است .همچنین با بررسی موردی
ترجمههای مترجمان موارد زیر را میتوان بیانداشت:
باالترین میزان جبران اختیاری مطلوب متعلق به مکارم و کمترین بسامد آن در ترجمه صادقی است.همچنین باالترین بسامد جبران اختیاری نامطلوب به ترتیب متعلق به قمشهای ،صادقی و مکارم است.
با مقایسه جبرانهای اختیاری مطلوب و نامطلوب مترجمان ،مکارم بهترین عملکرد را داشتهاست و باتوجه به بسامد باالی جبران اختیاری نامطلوب در ترجمه قمشهای و صادقی ،میتوانگفت این دو مترجم در
موارد غیرضروری به دخل و تصرف در متن ترجمه رویآوردهاند.
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در مجموع  5مورد جبران اختیاری در ترجمه صادقی 1 ،مورد نامطلوب است که نشانمیدهد درغالب مواردی که مترجم به جبران اختیاری رویآورده ،نتیجه مطلوبی درپینداشتهاست و به عکس در
مواضعی که مترجم میتوانست با جبران اختیاری تأثیر کالم را منعکسسازد ،از آن بهرهای نبردهاست.
.
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