فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشهای ادبی ـ قرآنی»
سال پنجم ،شماره سوم (پاییز )9316

هارمونی ،آهنگ و سجع
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چکیده
تا چه ميزان در ترجمههای متون قرآنی "آهنگ" و "فرم" آيات و سورههای قرآن رعايت میگردد و تا
چه ميزان اي ن اصول مهم متن قابل ترجمه هستند در اين تحقيق مورد بررسی قرار میگيرد .هر متنی
دارای ابعاد مختلفی است و از نظر شکل و آهنگ نيز متون دينی دارای پيام خاصی هستند ،که از جهت
تأثيرگذاری خاص بر مستمعين دارای اهميت فراوانی است .اين ويژگی های مهم متنی بايستی لزوماً در
ترجمه منعکس شوند.
در تحقيق حاضر سعی میگردد ،به روش کتابخانهای و با استفاده از منابع موجود و تحقيق در متون
دينی ـ مذهبی ،اين مشخصهها و معيارهای متن در ترجمههای آلمانی قرآن کريم توسط فريدريش
روکرت ( )Friedrich Rückert 1788 – 1866بررسی گردد و به اين سئوال پاسخ داده شود ،که تا چه
ميزان اين ترجمه از قرآن موفق به انتقال شکل و لحن بيان متن اصلی خود شده است .با مثالهای
مختلف از سوره های آهنگين و کوچک قرآن و در مقايسه با ترجمه های فارسی اين ظرافتهای ادبی و
زبانی مهم متون دينی بررسی میگردد و کيفيت ترجمه در مقابل اصل متن قرآنی مورد سنجش و
ارزيابی قرار میگيرد.
کلیدواژهها :ترجمه های آلمانی قرآن ،فرم و آهنگ در ترجمه ،شکل و لحن بيان در متون دينی،
فريدريش روکرت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تاریخ دریافت 6031/30/03:تاریخ پذیرش6031/30/36 :
 6ـ استادیار گروه زبان ،دانشگاه اراک a-radjaie@araku.ac.ir
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مقدمه
ترجمههای ادبی و دينی از مشکل ترين نوع ترجمه هستند ،چون متون آنها دارای حساسيت

ایرامیطلبند.متناصلیوعربیقرآنکريمداراینوعی


فت،دقتولطافتويژه
خاصیاستوظرا
اصالتخاصادبیوبيانشيواوغيرقابلتقليدیاست،کهکمترمتنمقدسوادبیدارایآنويژگی
هاست.اينکه:ـ" تاچهميزانابعادگوناگونآياتبینظيرقرآندرترجمهبهزبانهایديگروخاصهدر
زبانآلمانیمراعاتياحفظمیشود؟"وبخصوصاينکه:ـ"آياانتقالآهنگ،لحنوهارمونیآيات
دراينتحقيقموردپژوهشقرارمیگيرد.اينسئواالتبااصول

قرآنبهزبانیديگرممکناست؟" 
بسيارمهمومعيارهایعالیيکترجمةموفقدرارتباطمستقيمقراردارند،کهسعیمیشوددراينجا

بررسیگرديدهوبطورمستندومستدلیپاسخدادهشوند. 
در زبان آلمانی از ديرباز ترجمههای مختلفی از قرآن کريم ارائه شده است ،ولی اکثر آنان از
انعکاسابعادآهنگين،موزونوظرافتهایادبیومعجزهآسایزبانیقرآنعاجزبودهاندوبهانتقال
مفاهيماصلیودقايقمحتوايیوواژگانیبسندهکردهاند. 
ورههـایبـرگـزيـدةقـرآنکـهتـوسـطفـريـدريـشروکـرت مترجم
تنهـايکتـرجمـهازسـ 
نابغهوشاعرخوشذوقآلمانیانجامشدهتاحدودزيادیبهاينگونهجنبههایآياتعظيمقرآنی

توجهنمودهاستوسعیفراوانکردهتامشابهسبکوقالبزبانیقرآندرزبانآلمانیرابازسازی
نمايد.موفقيتمترجمآلمانی دراينهدفعالیزبانزدمتخصصينبزرگترجمهوادبياتمقايسهای
ايرانوآلماناست.اکثرشرقشناسانايننابغةتکرارنشدنیترجمةدنياراستودهاندوآثاراورابینظير

دانستهاند.در اينمجالسعیمیشودتاميزانکيفيتودقتاينترجمةزيباازقرآندرمقايسهباديگر
ترجمههاسنجيدهشودونتايجآنارائهگردد. 

باتوجهبهنظرياتمختلفپيرامونوابستگیمتقابلفرمومحتوایمتنبههمواينکهمعموالًفرم
هرمتنیبااهدافخاصیدرارتباطاست،قصدبررسیايننکتةمهممدنظراست،کهتاچهميزان
اينترجمةآلمانیبهفرموشکلمتناصلیخود(قرآن)نزديکشدهاست؟دراينپژوهشبهاين
سئوالپاسخدادهمی شود،کهآياانعکاسفرمهایخاصوساختارهایزبانیوبيانیقرآنیدرزبان

پذيرمیباشنديانه؟ومترجمتاچهميزاندراينموضوعموفقبودهاست؟ 

آلمانیاصوالًامکان
به منظور تمرکز بر موضوع و ارائة نمونههای بارز و شاخص ،در اينجا به دليل محدوديتهای
مختلف،بهمقايسةچندينسورةکوچکازآخرينسورههایقرآنباترجمةآلمانیآنبسندهمیگردد.

جمدرسراسرترجمههایخودسعینمودهاستتاعناصرموردنظربررسی

ايندرحالیاست،کهمتر
شدهدراينمقالهراتاحدودزيادیرعايتنمايدوبطورچشمگيرینيزموفقبودهاست .
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علل گرایش به ترجمههای منظوم و موزون
درعصرکالسيکورمانتيکدرآلمان،يعنیبينسالهای6871تا6781ادباوشعرایبزرگآلمان
بارها از مترجمين تقاضا کردند ،تا با علم و هنر ترجمه ويژگیها و برجستگیهای آثار مهم و
شاهکارهای ادبی ديگر ملتها را به ملت آلمان نشان دهند و در اين راستا نهضت ترجمه رشد
چشمگيریيافت.بهمنظورتقويتزبانمادریوالهامگرفتنازآثارديگرکشورهادرتوسعةادبياتو
هایبینظيروماندگاریدراروپاخلقشدند*.


هنرملیترجمه

6

فريدريشروکرتنيزدرهمينمسيرازپيشگامانترجمهوازنوابغبزرگتاريخترجمهدردنيا
شناختهمیشودوآثارحيرتبرانگيزیدرترجمهاززبانهایشرقیوبخصوصايرانوادبياتفارسی
استعدادفراواناودربرگردانقالبهایشعریازديگرزبانهابه

ازخود بهيادگارگذاشتهاست 2*.
آلمانیباعثشدهتاعنوان"استادفرموقالبهایشعری"*8رابهاوبدهند.اودرسالهای21ـ6721
نسبت به انتخاب و برگزيدهای از قرآن کريم همت نمود ،در حالی که در مقام استاد  دانشگاه
آلماندررشتةشرقشناسیبهتدريسمشغولبود. 

Erlangen
منبعاصلیاوبرایترجمهمطابقباتحقيقاتگستردةايرانشناسانبزرگمتنعربیـالتينقرآن،
منتشر شده توسط  Paters Ludovico Marracciبوده است .همچنين از اولين چاپ عربی قرآن
منتشرشده توسط  Abraham Hinkelmann 1695بهرهبردهاست.او درمکاتباتشبا نويسندگان
معروفزمانخودوباناشرينبارهابرايننکتهتأکيدنموده،کهسبکوزبانقرآنبسيارشاعرانهو

ادبیاستوازابعادوسيعهنرمندانهبرخورداراست.تاريخشناسمشهورمسيحیVeit Engelhardt
درهمانعصرباشناخت یکهازمعجزةزبانیقرآنواستعدادادبیروکرتداشتهاست،پيشنهادکرده
تواندفقطفريدريشروکرتباشدواوستکهمیتواندترجمةبرابرو


بود،کهبهترينمترجمقرآنمی
ايننهتنهابهخاطرترجمههایعالیاوبهآلمانی،بلکهبهدليلذوق

شايستهایازقرآنارائهکند 4*.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ مقایسه شود با بخش مربوط به "دورة رمانتيک" در کتاب "درآمدی بر ادبيات آلمان" ،ص 613 ،611 .و :600
)Radjaie, Ali: Einführung in die deutsche Literatur; Literaturgeschichte, Epochen, Payame Digar (Arak-University
Publikation, Arak 2016, S. 122, 129 und 133.

1ـ در این خصوص ر .ج .به آثار شرقشناس بزرگ خانم پروفسور آنه ماری شيمل ،که آثار روکرت را در مجموعههای
ارزشمندی ارائه نموده است:
Schimmel, Annemarie: Orientalische Dichtung in der Übersetzung F. Rückerts; Sammlung Dieterich Band 286,
Bremen 1963.
Friedrich Rückert: Werke; ausgewählt und hrsg. von A. Schimmel, in 2 Bde, Frankfurt 1988.

0ـ مهمترین اثر در ارتباط با معرفی ویژگیهای ترجمة روکرت به همراه بيوگرافی زندگی او را میتوان در این اثر ماندگار یافت:
Prang, Helmut: Friedrich Rückert, Geist und Form der Sprache; Schweinfurt und Wiesbaden 1963..

4ـ مقایسه شود با مقدمة قرآن ،و مقاالت پروفسور هارتموت بوبزین:
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg 1996, S. IXff.
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عظيم شاعرانه ،که در وجود او نهفته بوده و منجر به انتشار بيش از دوازده جلد اشعار منظوم و
عالیرتبهتوسطروکرتبهزبانآلمانیشدهبود،میباشد6*. 

تاقبلاززمانیکهروکرتبهترجمةقرآنبپردازد،هفتترجمةپراکندهوبرگزيدهازقرآنمنتشر
شدهبود،کهچهارترجمهازآنهااززبانالتينبرگردانشدهبودند،نهمستقيماززبانعربی،کهالجرم
دقتالزمرادرمحتویوفرمنداشتند.روکرتاينتوانايیبزرگراداشت،کهبههردوزبانالتينو
هایبرگزيدهایازقرآنباناشرخودشرکتبزرگ


هاوسوره

عربیمسلطبود.پسازترجمةبخش
چاپونشر Brockhausواردمذاکراتشد،ولیبهداليلمختلفپذيرشچاپوعقدقراردادبه
تأخيرافتاد.روکرتعالوهبرتدريسدردانشگاه،بهفعاليتهایفراوانديگریبخصوصترجمةآثار
ادبیمشهوریچون"اسکندرنامه" نظامیمشغولبودوشايدهمبههميندليلادامةترجمةقرآنرا
برایچندينسالبهتأخيرانداختهباشد.اودوبارهدرسال 6781يعنیسيزدهسالبعدتعدادیديگر
ازسورههاراترجمهنمود،کهگويابهمنظورتأمينمنابعتدريسدانشگاهیبودهاست.امادرعين

حالروکرتهرگزفرصتکافیبرایترجمةکاملقرآنرابهدستنياوردوايناثرمهمپسازفوتوی
جمعآوریودرسال6777ميالدیتوسطشرقشناسمعروفAugust Müllerمنتشرگرديدهاست 2*.

سوره هايی که روکرت با مشابهت بسيار خوب و نزديک با متن اصلی قرآن منتشر کرده است،

عبارتنداز: 
سورههایشمارة:،6،2،8،4،5،1،8،7،9،61،66،62،68،64،65،61،68،67،69،21،26

،22،28،24،25،21،28،27،29،81،86،82،88،84،85،81،88،87،89،41،46،42،48،44
،45،41،48،47،49،51،56،52،58،54،55،51،58،57،59،11،16،12،18،14،15،11،18
،17،--،81،--،82،88،84،85،81،88،--،89،71،76،72،78،74،--،77،--،91،96،92
،98،94،95،91،98،--،611،616،612،618،--،615،611،618،617،619،661،666،662
،668.664 
لذاروکرتازدهسورةقرآنهيچترجمهایارائهنکرده،کهعبارتنداز:،19،86،87،75،71،78

،79،97،99 .614
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ مجموعه آثار و اشعار روکرت در  61جلد در سال  6818منتشر شدند:
Rückert, Friedrich: Gesammelte poetische Werke; in 12 Bänden, Sauerländer Verlag, Frankfurt 1868.

1ـ مقایسه شود با مقدمة قرآن ،پروفسور هارتموت بوبزین؛ ص 10 .و :10
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg
1996, S. XXIII und XXVII.
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برخیازسوره هارانيزناقصترجمهکردهوبهترجمةبعضیازآياتآنهابهدلخواهوگزينشی

اقدامکردهاست.برایمثالازسورة(مومن)41کهدارای 75آيهاست،فقطپنجآيهراترجمهنموده
است.ازسورة(طالق)15کهدارای 62آيهاست،فقطيکآيهراترجمهکرده.اماهمانطورکهاز
گردد،بهترجمةقسمتاعظمسورههاوآياتقرآنپرداخته


هایفوقمشاهدهمی

مجموعشمارةسوره
است.علتاينامرنيزعدمقطعيتچاپاينترجمهتوسطناشربودهاست.اگرروکرتموفقبه
امیکرد،حتماًاينگونهنواقص
عقدقراردادباانتشاراتمیشدوبهدنبالآنعزمالزمرابرایچاپپيد 

رابرطرفمینمود.اواکثرسورههایکوچکقرآنرابالطافتوظرافتبااليیترجمهکردهوسعی

نمودهتاسبکوسياق،جاللبيانیوزبانیقرآنرادرترجمةخالقانةخودبهخوانندةآلمانینشان
دهد .او با اضافه نمودن توضيحاتی بر بعضی از آيات در ذيل هر صفحه ،تا حدودی به تفسير و
توضيحترجمه هایخودپرداختهاست،تامشکالتاحتمالیواژگانیواسامیخاصقرآنیرابرای

عالقمندان برطرف کند ،همان گونه که در توضيحات پايانی قرآن منتشر شده به زبان آلمانی قابل
مشاهدهاست.

تفکیک متون دینی بر اساس ساختارهای لحن و بیان
ازديربازمتخصصين،متونرابهدستههایمختلفیتفکيککردهاند،تاکاربردآنهارابيشترمورد

بررسی قرار دهند .در مباحث عالی ترجمه از "انواع متون" يا به عبارتی  Textsorte /Texttypen
ويژگیهایمنحصربهخود

سخندرمياناست6*،کههرکدامبهمنظورخاصیتوليدشدهودارای 
هستند؛زيراهرمتنیدرزمانخاصیوبرایتأثيرگذاریهدفمندیايجادمیشود.بههميندليلاست

کهشرقشناسان،اسالمشناسانو دانشمندانقرآنی نيزتقسيمبندیهايی درموردسورههایقرآنی
زولسورهها،متونقرآنیرابهدستههایزير

انجامدادهاند.ايشانباتوجهبهشرايطمختلفوزمانن

بندیکردهاند،کهمعروفترينآنهامتعلقبهاسالمشناسبزرگآلمانیتئودورنولدکه


طبقه

Theodor

Nöldekeاست،کهبرایاولينباردرسال6711اينسبکشناسیقرآنیراانجامدادهاست 2*:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6ـ کلر ،و :.مقدمهای بر علم ترجمه؛ هایدلبرگ  ،6303ص .44 .و ـ رایس ،کاتارینا :امکانات و مرز انتقاد در ترجمه؛ معيارهای
قضاوت ترجمه ،مونيخ  ،6381ص.21 .
Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft; Heidelberg 1979, S. 44.
Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik; Kategorien und Kriterien für
eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, Max Hueber Verlag, München 1986, S. 52.

1ـ مقایسه شود با توضيحات قرآن ،پروفسور فيشر:
Fischer, Wolfdietrich: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag,
Würzburg 1996, S. 489ff.
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 اولين دوره از سورههای مکی:

 

هایايندورهايناست،کهسورههاکوتاهوشبيهبهمتونمنظوم،ادبیو

مشخصاتمهم 
سوره
آغازمیشوند،کهبراساسترتيبزماننزولاحتماالًاين

شعریهستندواکثرآنهاباانواع"قسم"
هامیباشند:،91،84،666،611،617،614،618،612،615،92،91،94،98،98،71،96


سوره
،71،17،78،95،618،75،88،616،99،72،76،58،74،611،89،88،87،77،79،85،78
،19،56،52،51،81،55،662،619،668،664.6
 دومين دوره از سورههای مکی:



هارازمانبندیدقيقکرد،چونتغييرسبکدرآنهازياد


تواناينسوره

ازنظرزمانیبهسختیمی
ترازديگرسورههاهستند:،54،88،86


است.آنهابيشترساختارتبليغیوحکايتیدارندوطوالنی
،81،44،51،21،21،65،69،87،81،48،82،18،28،26،25،68،28.67
 سومين دوره از سورههای مکی:



اينسورههافرقزيادیباگروهدومندارند،ولیساختارحکايتیآنهاکمتروازنظرخطابزبانی

بيشترابعادتهديدآميزنسبتبهاهالیمکهدارندواغلبآنانراازدنيایآخرتودادگاهروزقيامتبيم
میدهند:،82،46،45،61،81،66،64،62،41،27،89،29،86،42،61،84،85،8،41،1.68

 سورههای مدنی:

 

سبکولحنقرآنپسازهجرتپيامبربهمدينهکامالًتغييرکردهاستو درسورههایمدنی
بيشتر موضوعات ارشادی ،اعتقادی ،توصيف و برخورد با منافقين و ديگر اقليتهای دينی و
مشرکينوارائةدستوراتدينیمطرحاست،کهنتيجتاًدارایسبکخاصزبانی،آهنگوهارمونی
متناسبباشرايطخودهستند.ا کثرعلمایاسالمیوغربیدراينخصوصاتفاقنظردارندو
هامیتواندچنينبودهباشد:،2،97،14،12،7،48،8،16،58،4،15


ترتيبتاريخیاينسوره
،59،88،18،24،57،22،47،11،11،661،49،9.5 
یشود ،که کاربرد زبان در شرايط
بندیهای فوق در اينجا بيشتر چنين نتيجهگيری م 
از تقسيم 
مختلفزمانیومکانیوباتوجهبهنوعمتنواهدافتأثيرگذاریآنمیتواندمتفاوتباشد."فقطبا
رعايتاصول،معيارها،خصوصياتوويژگیهاینوعوگروهمتنیاست،کهساختارهایدرونهر

متن و شاخصهای تعيين کنندة درونزبانی و بيرونزبانی هر متن اصلی را میتوان واقعبينانه ،با
نگرشیتخصصیوعادالنهقضاوتکرد 6*".مطمئناًيکمتنارشادیوتبليغیدارایآهنگولحن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ رایس ،کاتارینا :امکانات و مرز انتقاد در ترجمه؛ معيارهای قضاوت ترجمه ،مونيخ  ،6381ص.14 .

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik; Kategorien und Kriterien für
eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, München 1986, S. 24.

هارمونی ،آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم 241 

متفاوتینسبتبهيکمتنتهديدآميز،دستوریويايکمتنتربيتیوحقوقیدارد،لذابههماننسبت
لبمینمايد. 

وميزاندرترجمهنيزلحنمخصوصخودراط
بندیهایمختلفیوجوددارد؛نسبتبه
ازنظرقرائت،خوانشوزماننزولنيزبرایقرآنطبقه 

اينموضوعنيزمترجمآلمانی(روکرت)آگاهیالزمراداشتهوحتیدرتيتربرخیازسورهها،واژة
راافزودهوآنانرابدينوسيلهازديگرسورههاتفکيککردهاست.اودراين

"مدنی" “ „medinisch
راستاازقرآنکوفیتبعيتنموده،کهازبرترينهایموجوددرزبانهایاروپائیآنزمانبودهاست .

اهميتموسيقیولحنبياندردورةرمانتيکوعصرگوتهبرکسیپوشيدهنيست.ازآنجاکه
فريدريشروکرتنيزدراينعصرمیزيستهوفردیمذهبیومعتقدوازاحساساتعميقمسيحیو

عارفانه برخوردار بوده و در مقايسه با متون و اشعار کليسايی ،طنين و لحن قرآن برای وی مهم
گرمی نمودهاست،بهانواعلحنوخطابقرآنواقفبودهونسبتبهبرگردانصحيحآنبه


جلوه
زبانآلمانینهايتسعیخودراداشتهاست. 
رترينمحققينوشرقشناسانقرنحاضر،کهبهتمامیزبانهایشرقیمسلطاست،

يکیازنامآو

ترجمةروکرتتنهاترجمهایازقرآناست،

درخصوصاينترجمهچنيناظهارنظرنمودهاست:"
روکرتمیخواهد

کهدرآنمیتوانبهعظمتزبانیوقدرتادبیقرآن(درزبانآلمانی)پیبرد6*".

با ترجمة آهنگين خود از قرآن  -به سبک خود قرآن  -توجه خوانندگان عصر رمانتيک را به
عرصه های مختلف زبان قرآن جلب نمايد و با الحان مختلف :جذاب زبانی ،مسحور کننده ،گيرا،

گر،آگاهیبخشو...آشناسازد.اوقصدداردبااين


برانگيز،هدايت

برانگيز،رحم

تهديدکننده،خوف
ترجمه ابعاد زيباشناختی و اعجاز زبانی قرآن را به خوانندگان عصر خود نشان دهد ،چون خود او
هایبيانیاستوچنيناهدافیرادرآثاربیشمارخودبه


ایزبانیوشيفتةچنينفرمهاوقالب

نابغه
زبانآلمانیبهنمايش گذاشتهاست:اشعار حماسی،عاشقانه،وطنپرستانهو عارفانةوی سرشار از
چنيننمونههایروانشناختیزبانیوجذاباست 2*.فرموآهنگزبانیدراينترجمهبرایکسانی

کهبههردوزبانعربیوآلمانیمسلطهستندواصلقرآنوترجمةآلمانیآنراباهمودرکنارهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ر .ج .به اثر مهم خانم پروفسور آنهماری شيمل:

Friedrich Rückert: Werke; ausgewählt und hrsg. von Annemarie Schimmel, 2. Band, Frankfurt 1988,
S. 111.
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg
1996, S. XXX.

1ـ به منظور کسب اطالعات بيشتر لطفاً ر .ج .به مجموعه آثار ادبی منتشر شدة روکرت در هفت جلد به زبان آلمانی:
Rückert, Friedrich: Gesammelte poetische Werke: 7 Bände, Sauerländer Verlag, Frankfurt 1868.

  241فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال پنجم  /شماره سوم /پاییز 6931

برانگيزوحيرتآوراست.برابرینظاموچينشجمالتوکلماتقرآنیو


کنند،تحسين

مقايسهمی
ایکهدربخشهایبعدیبيشترنمايانخواهدشد. 

مصاديقآناندرزبانآلمانیخيرهکنندهاست،نکته

مقایسة عناصر زیباشناختی در قرآن و ترجمة آلمانی
هایمنحصربهفردآخرينسورههایقرآنکريمکوتاهیآناناست،که

ازويژگیها ومشخصه

باعثشدهآنها بهشکلاشعارموزونوزيبايی جلوهگری نمايند.ايننکتهمترجمآلمانیرابرآن
داشتهتابهخاطرانتقالابعادزيباشناختیآيات،آنهارابعضاًهماننديکرباعیياديگرساختارهای
شعری آلمانی )a a

; ،(a aدستهبندی و تفکيک کند ،لذا در سورة "اخالص" انعکاس واژگان قرآنی

هایيکشعرآهنگينوجذابمشاهدهمیشوند.حتیبانگاهاوليهوسطحینيزخواننده


مشابهقافيه
ایهمطراز،همگونوباتأثيربرابرپیمیبرد: 


بهايننکتةمهمدرترجمه
سورة662
اخالص 



Sure 112
Bekenntnis der Einheit*1

قلهواهللاحد 

a  a

1. Sprich: Gott ist Einer,

اهللالصمد 

a  a

2. Ein ewig reiner,

لميلدولميولد 

a  a

3. Hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner,

ولميکنلهکفوااحد 

a  a

4. Und ihm nicht gleich ist einer.

یدرخشند.
واژگان برگزيدة آلمانی در پايان هر سطر همانند قافيههای يک شعر ادبی آلمانی م 
اندوبرابریتحسينبرانگيزیرابامتنعربی


کوتاهیوبلندیهرسطريامصرعنيزگويایهميننکته
سازند.دربسياریازآياتترجمهشدهوهمچنيندربسياریازديگرسورههادقيقاًهمان


نمودارمی
واژگانیکهدرانتهایهرآيهبهزبانعربیموجوداست،عينهمانکلمهدرپايانسطريابيتآلمانی
نيزقابلمشاهدههستندوايننکتهایاستبسيارمهم،کهتاحدودینيزبههمگونیساختاریآلمانی

وعربیازلحاظقدرتگرامری،صرفیونحویبستگیدارد.ارجاعات،تنوعوتعدادضماير،صرف
افعالوحتیصرفاسامی درزبانآلمانیهممثلعربیازدقتبااليیبرخورداراست .دراغلب
هايیمشاهدهنمیشود: 


ترجمههایفارسیچنيندقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ کلية ترجمه های آلمانی ارائه شده از قرآن در این مقاله برگرفته شده از این نسخه و ترجمة فریدریش روکرت است:
Der Koran: in der Übersetzung von Friedrich Rückert; hrsg. von Hartmut Bobzin und Wolfgang
Fischer, Ergon-Verlag, Würzburg 1996.
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سورةاخالص 662
بگو:حقيقتايناست،کهخدايگانهاست.()6
خداستکههرچيزیبهاونيازمنداستوخودازهمهچيزبینيازاست.()2

ازاينروینهفرزندیآوردهونهزادةکسیاست.()8
وهيچکسهمتاوهماننداونبودهاست.(*6)4

مترجمدرآيةاولازواژگانتوضيحیواضافیدرمتناستفادهکردهودوبارفعل"است" را
آورده؛همچنيندرهرچهارآيهفعل"است" راجايگزينکلماتآهنگينوهمقافية"احد،صمد،
يولد،احد" کرده،امامترجمآلمانیتکرارکلمة"احد" راباتکرارکلمةمشابهودقيق“ „einerارائه
نمودهاست.مترجمفارسیدرمقابل"اهللالصمد" يکسطرکاملوطوالنیباچندينفعلوکلمات
اضافیومترادفاتغيرضروریراجايگزينکردهاست،کهحاکیازنوعینابرابریواژگانیوعدم
دقت کافی در ترجمه است .لذا در اين ساختار لحن آهنگين و موزون موجود در آيات عربی و
هارمونیدرونیکلماتدرهمشکستهشدهوتأثيرموسيقيايیوجذابقرآنیراپنهانکردهاست.
بزرگترينمشکالترابرایمترجم،آنمتونشاعرانهوهنرمندانهایفراهممیکنند ،کهصوت و

"
اندوابعادخوشالحانیوقرائت


اسبکخاصیدردرونابياتجاسازیشده
لحناصلیکالمدرآنهاب
آنان،مالکاصلیمتنمیباشد 2*".
دقتدرآياتسورةکوثروترجمة دقيقآلمانیآنبيانگرايناست،کهنهتنهاازنظرواژگانو
اصوات تا حدودی برابری خاصی موجود است (پايان هر کلمه در متن قرآن و ترجمة آلمانی با
هایهمقافية"...ثر؛...حر؛...تر" ياآلمانی“ „...-ther“; „...-pfer“; „...-terاست)،بلکهبرای


سيالب
کلماتدارایسجعهممعادلمناسبیدرزبانآلمانیارائهشدهاست.چنانچهماآياتعربیرابه
برگردانيمطولآيههانيز

آوانويسیبينالمللیوخطالتينInternationales Phonetisches Alphabet
درعربیوآلمانیتقريباًبرابرخواهندبود: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ قرآن کریم :ترجمة سيد محمد رضا صفوی؛ نشر معارف ،قم  ،6082ص.134 .
1ـ ليوی ،ژیری :ترجمه ادبی؛ فرانکفورت  /بن  ،6313ص.126 .
Levy, Jiri: Die literarische Übersetzung, Theorie einer Kunstgattung; Athenäum Verlag, Frankfurt /
Bonn 1969, S. 251.
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سورة617
الکوثر 



Sure 108
Kauther

انااعطيناکالکوثر 

a  a

;1. Wir haben dir verliehen den Kauther

فصللربکوانحر 

a  a

! 2. Bring deinem Herrn Gebet und Opfer

انشانئکهواالبتر 

a  a

3. Ja, wer dich haßt, der ist ein Abgestumpfter,

درخصوصدقتدرترجمه،نظراکثريتعلمایترجمهرامیتواندراينجملةخالصهشدهبيان

ایموفقاست،کهازهرنظروجنبه،ويژگیهایمتناصلیخودرابههمانميزاننمايان


ترجمه
کرد:"
ابيشترازآنچهکههستتوضيحمیدهد6*.ترجمة

وآشکارمیسازد"ونهچيزیراپنهانونهچيزیر
فارسیهمينسورهحاویمطالبديگریغيرازمتنآلمانیخوداست :
سورةکوثر 617
همانامابهتوخيرفراوانداديم(مقررداشتيمکهنسلتوفراوانگردد).()6
پسبهشکرانةآنبرای پروردگارتنمازبگذاروهنگامتکبير،دستهايتراتامقابلگلوباالبر.()2

شود،بلکهدشمنتوستکهبینسلاست.(*)8

قطعاًنسلتومنقطعنمی

2

در ترجمة فارسی فوق ،از سورة "کوثر" ناظر اين مطلب هستيم که مترجم از کوتاهترين سورة
قرآن و از جمع ده کلمة عربی ،حدود چهل کلمة فارسی ايجاد کرده و در نهايت با طوالنی کردن
ترجمة آيه ،عالوه بر اينکه مطالبی را به متن اصلی اضافه نموده ،جنبة زيباشناختی زبانی ،لحن و
خطاباصلیقرآنرادرانبوهکلماتمترادفومعادلخودمخدوشياگمکردهاستودرهمين
راستامعنی"وانحر" راکهدرترجمةآلمانی“ „Bring ... Opferبهمعنی"قربانیکردن" آمده،بهمفهوم
ديگریبکارگرفتهاست،کهالبتهدرديگرترجمههایفارسی،نظيرمشکينی،نيزشاهداينبرداشتهستيم. 
ارائة معادل دقيق در ترجمه و پرهيز از اضافات غيرضروری يک اصل مهم برای ترجمههای
ذکرشدهاستومتخصصينترجمههایادبیمعتقدند،کهتحميلکلماتمترادفو

"وفاداربهمتن" 
دليلمتن(درترجمه)بهمتناصلیخساراتمتعددیواردمیسازدوهرگونهتوضيحات


گسترشبی
پینوشت بهاطالعخوانندهرساندهشود.
وملحقاتتشريحیدرترجمهبايستیدرقالبپانويس يا  
فارسیزبان یکهبهمتنعربیاشرافنداشتهباشد،تمامیواژگانوکلماتترجمةفارسیفوقرابه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ووتنوف ،رالف راینر :شاهکار غریبه ،ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن  ،6312ص.40 .
Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Palaestrs
Band 252, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1969, S. 47.

1ـ قرآن کریم :ترجمة سيد محمد رضا صفوی؛ نشر معارف ،قم  ،6082ص.131 .
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خداوند نسبت میدهد .در صورتی که تفسير هر کلمه در چنين متونی میتواند موجبات بحث و
جدل هایفراوانیرافراهمسازد.هميننکتهاستنادوتذکرمهمیاست،تابدانيمترجمةمتونمقدس

دقت و ظرافت خاص خود را میطلبد و مترجم بايستی از هر گونه اعمال نظر شخصی و دخالت
واژگانیدرمتناصلیپرهيزنمايد. 

ساختار جایگزینی شکلی در ترجمه
در مواردی مترجم سعی میکند تا به داليل مختلف (اغلب محتوائی و به لحاظ حفظ شرايط
معنویدرونمتنی)ازقالباصلیوشکلمتنتاحدودیعدولنمودهوابياتوسطوریراازنظر

کلماتآهنگينپايانیوياقافيهبهگونهایديگرازآنچيزیبچيند،کهدرمتناصلیموجوداست؛

ماننداينمثالکهجایxيکسطرتغييرکردهاست،ولیدرکليت،همانساختارمتناصلیمنعکس
شدهاستوهمان"تأثيربرابر" رانيزبرخوانندهدارد.دراينحالتترجمهبامتناصلیهمطرازو
همگوناستوبااندکتغييرظاهریارائهشدهاست: 
سورة668
الفلق 



Sure 113
Die Dämmerung

قلاعوذبربالفلق 

a  a

1. Sprich: Zuflucht such’ ich bei dem Herrn der Dämmerung,

منشرماخلق 

a  x

2. Vorm Bösen dessen, was Er schuf,

ومنشرغاسقاذاوقب 

x  a

3. Vorm Bösen der Verfinsterung,

ومنشرالنفاثاتفیالعقد 

b  b

4. Vorm Bösen nestelknüpfender Weiber,

ومنشرحاسداذاحسد   b   b

5. Und vor dem bösen Neid der Neider.

مةآلمانیسعیشدهتاقافيههایدوتايی(فلق،خلق/عقد،حسد:)a - a / b - bوتک

درترج
بيتميانی(وقب )xدرمتنآلمانیمنعکسگردند،کهتاحدودزيادیهمموفقيتآميزبودهاست،
ولیازنظرشکلوترتيبمتنیجایسطردوموسومباهمتعويضشدهاندوقواعداصلیفرمو

قالبمتنترجمه،دقيقاًهمانندمتنقرآنیرعايتنشدهاند.دراينحالتمتخصصينترجمهمعتقدند،
که نوعی جايگزينی برابر يا “ „equivalente Substutitionصورت گرفته است .در نهايت میتوان
چنينابرازداشت،کهکليتموضوعمقبولوپذيرفتهاست.بااينروشابعادآهنگينوموسيقيايی
اند؛بخصوصوقتیکهطنينقافيههایپايانیدوبهدو(سطر 6و8؛ 4و)5رادر

متننيزحفظشده
آلمانیحسمیکنيم.واژگانپايانیهرمصرعياسطردرعربیوآلمانیتانهايتدرجةامکانباهم
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يکسان شدهاند ،که خود خالقيتی عظيم به شمار میآيد :"فلق  / ،"Dämmerung"خلق  /،"schuf 
"حسد/،"Neider.... 
درستهمينشرايطدرسورةبعدی"الناس" نيزتکرارشدهودرمتنآلمانی،مشکلواژگانی،
درسطرچهارمساختارصحيحشکلوقالباوليهرابههمزدهاست.امااينجاديگرصحبتازقافيه
درمياننيست،چراکهواژگانتکراری"الناس"  5بار،"الوسواس" و"الخناس" هرکداميکبار،
ساختار سجعی ،آهنگين و موزون به متن بخشيدهاند و دارای نوعی هارمونی درونی میباشند .در
هميننقشراايفامیکندوهمانتأثير

ترجمةآلمانیهمتکرارپنجبارةکلمة"الناس/"Menschen
مشابهرابرخوانندةخودمیگذارد.ازهمهمهمتراينکهخوانندهبهسبکدقيقوهدفخوشالحانی

ومقاصدمسحورکنندگیوتأثيرگذاریقرآنازطريقصوتوکالمنافذنيزپیمیبرد: 

سورة664
الناس 



قلاعوذبربالناس 
a
ملکالناس 
a
الهالناس 
a
منشرالوسواسالخناس 
a
الذیيوسوسفیصدورالناس   a
منالجنهوالناس 
a








Sure 114
Die Menschen
a

1. Sprich: Zuflucht such’ ich bei dem Herrn der Menschen,

a

2. Dem Könige der Menschen,

a

3. Dem Gott der Menschen,

b

4. Vorm Bösen des Einbläsers, des Verräthers,

a

5. Der einbläst in der Brust des Menschen,

a

6. Zuflucht vor Dschinnen und vor Menschen.

درترجمه هایمتونمقدسوادبیبايستیلزوماًمترجمبهچندينبعدمتنتوجهواشرافکامل

داشتهباشد،تاهمفاکتورهایمحتوايیودرونیمتنحفظشوند،يعنیترجمهازدقتوصحتکافی
برخوردارباشدوهماينکهمعيارهای زيباشناختیشکلیوصوتیراباهنرمندیتمامبهسمعوبصر
خوانندهانتقالدهد.ضريبدقتدرترجمةفوقبسيارباالوهارمونیايجادشدهازطريقکلمات
سجعیوساختاردرونیوچينشواژگانقابلتحسيناست. 
برترین معیار ترجمه" :تأثیر برابر"
چنانچهدرساختاردرونیسورة"والعصر" دقتکنيموهردومتناصلیوترجمهرابرابرهم
هایشعریمشابهدرزبانکالسيکآلمانیمیافتيم،کهدرقرن


قراردهيم،بااوليننگاهبهيادقالب
نوزدهمدرادبياترمانتيکآلمانرواجيافت:
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Sure 103
Das Nachmittagsgebet

العصر
والعصر 
اناالنسانلفیخسر 
االالذينآمنواوعملواالصالحات 
وتواصوابالحقوتواصوابالصبر 

a
a

a
a

2. Des Menschen Fleiß missräth,

x
a

x
a

3. Nur dessen nicht, der glaubet und das Gute thut,
Der zur Geduld räth und zur Wahrheit räth,

!1. Beim Nachmittags-Gebet

اينترجمهازقرآنتوسطفريدريشروکرتنيزدرهمانحيطةزمانیانجامشدهاست.درآن
زمانمعتقدبودند،کهبرایتقويتوغنایزبانی،ادبیوفرهنگیبايستیبيشتربهترجمهازديگر
زبانهاپرداخت،تامفاهيم،موضوعات،اشکالوانواعادبیترويجوآموختهشوند 6*.درايننمونه
مترجمسطربهسطرهمانندمتناصلیقرآنقلمزدهوخالقيتبزرگیازخودبروزدادهاست. 
میدانيمکهاينقالبيکیازپرکاربردتريناشکالرباعیيادوبيتیاست:)(a a; x aکهدرمغرب

زمينهمنمونههایفراوانیداردوترجمةاينسورهنيزهمانتأثيرشکلیوظاهریرابرخواننده

دارد،لذامترجمباشناختورعايتآنو حتی با نشاندنهمانکلمات در زبانآلمانی در انتهای
سطور،وباکاربردواژگانمشابهبهبازسازیمتناصلیبامهارتتمامپرداختهاست:(عصر،خسر،
صبر / .)Gebet, missräth, räthمصرعاولاز سطرسوم نيزهمانندمتناصلیقرآنبدون کلمات
سجعیياقافيهباقیماندهاستويادآورمحبوبتريننوعوقالبرباعیدرزبانآلمانینيزمیباشد2*. 

مهمترين فاکتور برای يک ترجمة موفق را متخصصين "تأثير برابر" “ „Wirkungsgleichheitيا
ايجادموازنةمحتوايیوشکلیبيندومتنذکرمیکنند.ايشانمعتقدند،که"کيفيتيکترجمهباتأثير
مساوی و برابر" متن اصلی و متن ترجمه شده بر خواننده قابل سنجش است 8*.در مکتب فکری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ جهت کسب اطالعات بيشتر در این زمينه لطفاً ر .ک .به دو اثر مهم در خصوص "ترجمه ادبی":
Vgl.: Levy, Jiri: Die literarische Übersetzung, Theorie einer Kunstgattung; Athenäum Verlag,
Frankfurt / Bonn 1969, S. 82.
Vgl.: Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Göttingen 1969, S. 181.

1ـ شایان ذکر است ،که روکرت ترجمة دقيقی از رباعيات حافظ ارائة نموده است .ر .ج .به فصلنامة اشپکتروم ایران ،ناشر:
پروفسور هارتموت بوبزین :6383
Bobzin, Hartmut: (Hrsg.) Hafisische Vierzeiler in Übertragung von Friedrich Rückert; In: Spektrum
Iran; Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, Bonn 1989, 2. Jahrgang, Heft 4.

0ـ پپکه ،فریتس :در ترجمه زیستن ،مقایسة متون؛ توبينگن  ،6381ص.20 .
Paepcke, Fritz: Im Übersetzen leben, Übersetzen und Textvergleich; Hrsg., Tübingen 1986, S. 57.

در موضوع "انواع برابری در ترجمه" مقایسه شود با :حدادی ،محمود :مبانی ترجمه؛ انتشارات جمال الحق ،تهران  ،6002فصل
 ،4ص 01 .ـ .42
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فريدريشروکرت،کهالهامگرفتهازروشهاودستوراتزيباشناختیدرمباحثادبيات،هنروترجمه
برایجنبههاوابعادشکلیوظرافتهایبصریدرشعر

درعصرکالسيکورمانتيکبودهاست،
شدند.استنادبراينموضوعانتخابقالبزيربرایترجمهایعالیازسورة

اهميتوااليیقايلمی
است،کهدرزبانآلمانیبازتابیبینظيرداشتهاست.چنانچهاينسورهدرزبانآلمانیبا

"التکوير" 
طنينخاصخودقرائتشود،يادآورلحنوبيانآياتقرآنیخواهدبودوکلماتقافيهوسجعآخر
هرسطرباسبکشناسیقرآنهمگونوهمآهنگبهگوشمیرسد: 

سورة76



التکوير 
اذاالشمسکورت 

Sure 81
Die Ballung

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
b
b
b

;7. Und die Seelen wieder gepaart

a

c

8. Man das lebendig begrabne wird fragen,

بأیذنبقتلت 

a

c

;9. Um welche Schuld es sei erschlagen

واذاالصحفنشرت 

واذاالنجومانکدرت 
واذاالجبالسيرت 
واذاالعشارعطلت 
واذاالوحوشحشرت 
واذاالبحارسجرت 
واذاالنفوسزوجت 
واذاالموءدهسئلت 

1. Wann die Sonne sich wird ballen,
2. Die Sterne zu Boden fallen,
3. Und die Gebirge wallen,
4. Der Meere Fluten schwallen,
5. Wann Zuchtkamele sind unverwahrt,
6. Und die wilden Tiere geschaart,

a

c

;10. Und die Bücher sind aufgeschlagen

واذاالسماءکشطت 

a

d

11. Wann der Himmel wird abgedach‘t,

واذاالجحيمسعرت 

a

d

12. Und die Hölle wird angefacht,

واذاالجنهازلفت 

a

d

;13. Und der Garten herangebracht

علمتنفسمااحضرت 

a

d

14. Wird eine Seele wissen, was sie dargebracht,

فالاقسمبالخنس 

b

e

15. Soll ich schwören bei den Planeten,

الجوارالکنس 

b

e

?16. Den wallenden, den unsteten

واليلاذاعسعس 

b

e

?17. Und bei der Nacht der öden

والصبحاذاتنفس 

b

x

?18. Und der athmenden Morgenröte

انهلقولرسولکريم 

c

f

19. Das Wort ist es eines Boten werth,

ذیقوهعندذیالعرشمکين 

d

f

20. Eines Boten stark, der steht beim Herrn des Throns geehrt,

مطاعثمامين 

d

f

21. Eines Gebieters treu bewährt,

وماصاحبکمبمجنون 

d

f

22. Nicht euer Landsmann irrt noch thört,

ولقدرءاهباالفقالمبين 

d

f

23. Er sah ihn in der Höh‘ verklärt,

وماهوعلیالغيببضنين 

d

f

24. Und will mit dem nicht geizen, was er sah und hört‘,

وماهوبقولشيطانرجيم 

c

f

25. Das Wort nicht ist es dessen, der sich hat empört.
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فأينتذهبون 

e

f

?26. Wo rennt ihr hin verstört

انهواالذکرللعالمين 

d

g

27. Es ist nur eine Mahnung an die Welten,

لمنشاءمنکمانيستقيم 

c

g

اهللربالعالمين 
وماتشاءوناالانيشاء 

d

g

28. Dem wer von euch will lassen die Wahrheit gelten,
29. Ihr aber wollet nicht, wenn nicht will Gott,
der Herr der Welten.

وفاداریبهمتناصلیقرآندرترجمةفوق،ستودنیوبیهمتاستوترجمةاينسورهبهزبان

آلمانیدرجامعيتخودازهارمونیودقتکمنظيریبرخورداراست.جايگزينیشکلیدرخصوص
قافيههاوکلماتآهنگينسجعی نيز تصويریبرابرراالقاءمیکندوريتم،آهنگواهدافکالمی،

بيانیوتأثيرگذاریقرآننيزبرخوانندهدرزبانآلمانیبههمانميزانتأمينشدهاست.نسبتميزان
درهردومتناعجاببرانگيزاست،فقطمترجمدرآيةشمارة 67ناهمگونی

فراوانیکلماتآهنگين 
ناخواسته ای را به خود اجازه داده ،چرا که واژة “ „Morgenröteهيچگونه کلمة هم آهنگ يا هم
قافيه ایرادراينسورهبرایخودندارد،درصورتیکهبرایهرکلمةپايانیدرسطورقرآنیالاقل

گرهمتاوهمآهنگوجوددارد.توانمندیمترجمدراينراستابیشکباتوانمندیویبه

يکواژةدي
عنوانيکشاعرقدرتمنددر همآميختهشدهاست،چوناودرآثارادبیوشاعرانةخودبهزبانآلمانی

نيز به خلق الگوهای مشابهی پرداخته و عالقة فراوانی برای موضوعات دينی از خود نشان داده

است6*. 

تر،آراستهتروازنظر


هرچهيکاثرادبیومقدسازنظرساختاردرونیوشکلیزيباتر،منسجم
تر،صيقليافتهتروتأثيرگذارترباشد،ترجمةآنبهزبانهایديگر


محتوايیومعنايیباکلماتیبرگزيده
تربهنظرمیرسد.اينجاستکهادباومتخصصيناز"تجميعهمزمانوذوب


تروغيرممکن

هممشکل
درشاهکارهایادبیسخنبهميانمیآورند،که

ويژگیهایفرمیومحتوايی،يا ظاهریوباطنی" 

اصوالًماهيتاصلیادبياتبرتروآثارکالسيکهرملتیبرآناستواراست 2*.متونمقدسوآثار
ادبی مشهور با مشخصههای الگويی در بين همة ملتها عمدتاً ترجمهناپذير هستند .قویترين و
بااستعدادترينمترجمينهمدرانعکاساينآثاربامشکالتعديدهایمواجهمیشوند.بههميندليل

اينگونه مکتوبات عظيم تاريخی ،بیبديل ،تکرارناشدنی ،بیهمتا و به عبارتی گوياتر “ „einmaligيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ در این خصوص مقایسه کنيد با "مجموعه آثار ادبی روکرت" در پانویس شمارة  66و مفسرین آثار او:
Friedrich Rückert: Werke; ausgewählt und hrsg. von A. Schimmel, in 2 Bde, Frankfurt 1988, Bd I, S.
220-241.

1ـ مقایسه شود با :اشتوریگ ،ه .ج :مشکل ترجمه؛ راهکارهای تحقيق ،دارمشتات  ،6310مقدمه ،ص.18 .
Störig, H. J.: Das Problem des Übersetzens; Wege der Forschung, Band VIII, Darmstadt 1963,
Einleitung S. XXVIII.
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"يکباره"هستندوانتقالآنانبهزبانیديگرباموانعیبزرگهمراهاست؛همانگونهکهديوانحافظدر
هایآنباهمودرکنارهمنيزنمیتوانندبااصل


نظيراستوهمةترجمه

زبانفارسیجاودانهوبی
آندرزبانفارسیبرابریکنند. 
بسياریمعتقدند،کهماهيتترجمهاصوالًبادونکتههمراهاست:يکیاينکه ترجمهامریاست
پيشرونده" ،متحولکننده و ترقیخواهانه يا
"نسبی" يا “ „relativو ديگر اينکه ترجمه تأثيری " 
“ „progressiv دارد ،چون زبان مقصد (زبانی ،که ترجمه به آن صورت گرفته است) را دستخوش
دردرازمدتترجمههابرزبانهایملیشديداً

تغييراتخودقرارمیدهد6*.تاريخبيانگرايناست،که

تأثيرگذاربودهاندوقدرتبيشترياپويائیزبانرانيزباعثمیشوند،بهعبارتیباهرترجمهتوانمندی
ترمیشود.دراينگونهمواردهمواژگانوهمساختارهایجديدیبهزبان


زباننيزبيشتروپيشرفته
هنگیمیگردد.شاهدبزرگاينمطلبترجمةمارتينلوتر

افزودهمیشوند،کهباعثغنایزبانیـفر
( 6541ـ)6478ازکتابمقدسياانجيلالتينبهزبانآلمانیبوده،کهموجباتانسجام،استحکامو
ترويج زبان آلمانی امروزين را فراهم کرده 2*،و همان تأثير مشابهی را داشته ،که شاهنامه بر زبان
فارسیگذاشتهاست.
تر جمةقرآنکريمبهشعرفارسیومتنآهنگينموزونومنظومنيزوجوددارد.درزبانفارسی
هایروانوشيوايیازقرآنکريمهمتگماشتهاند،برای


نيزنويسندگانومترجمينبهارائةترجمه
رامشاهدهمیکنيم :

مثالنمونةمعروفیازترجمة"والعصر"
سورة عصر 301
سرآغازگفتارنامخداست

کهرحمتگرومهربانخلقراست

قسمبادبرعصرکاينآدمی 

زيانها رسانَد  به خود هر  دمی 


بجز  مؤمنان  به  پروردگار 

که پيوسته  نيکند  و پرهيز کار 

سفارش نمايند  هم  را  مدام 

به  حق  و  شکيبايی  و اهتمام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ کلر ،و :.مقدمه ای بر علم ترجمه؛ هایدلبرگ  ،6303ص.681 .
Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft; Heidelberg 1979, S. 186.

1ـ تگارت ،راینهارت :ادبيات جهانی ،تمایل به ترجمه در عصر گوته؛ ناشر :ب .زلر ،انجمن شيلر ،مارباخ  ،6381ص.2 .
Tgahrt, Reinhard: Weltliteratur; Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes; Marbacher
Kataloge 37, Hrsg. von B. Zeller, Deutsche Schillergesellschaft Marbach 1982, S. 5.
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در اين ترجمه از قرآن 6*،مترجم متن اصلی را با استفاده از ترجمههای مشهور اساتيدی چون
خرمشاهیوفوالدوندبهنظمفارسیدرآوردهاست.سرايندهقالبوسبکواحدیدرقالبمثنوی
برای تمام سورهها انتخاب کرده است (همانند وزن شاهنامة فردوسی و با اوزان "فعولن ،فعولن،
فعولن،فعول")؛امابعضاًمجبوربهافزودننکاتتوضيحیشدهوعمدتاًهرسطرقرآنرابهدومصرع
يايکبيتتبديلکردهودرکليتخوداثربديعوماندگاریراخلقوارائهنمودهاست؛درعينحال
کلقرآنرادر"يکقالبووزنواحد" سرودن،برابراستباناديدهگرفتنتمامیساختارهایمتنی
کننده،جذاب،کوبنده،تکاندهنده،و،...کههريک

والحانمختلفمتنی ،احساسی،دستوری،متحير
برایشرايطزمانی،حالوهواوصحنةخاصیاززندگیانساننازلگرديدهاست. 
هایفارسیازقرآنتوانبرابریبااينترجمةآلمانیراندارندونمیتواننداز


هيچيکازترجمه
نظرساختارزبانی،گ رامریوواژگانیباآنهمطرازوبرابرباشند،موضوعیکهالبتهتاحدودیبه
ساختارزبانیوشبکههایمعنايیوواژگانیدرزبانهموابستهاست.چنانچهترجمههایقرآنکريم

درزبانفارسیرابانمونههایبررسیشدةآلمانیدرکنارهمقراردهيمومطابقتکنيم،عمدتاًبه
رسيم،کهظرافتهایذکرشدهدراينمقاله،يااصوالًبازخورددقيقوحتیمشابهیدر


ايننتيجهمی
هایفارسیخودندارنديابسياراندکوتصادفیدارایچنينويژگیهایتطبيقیهستند،چون


ترجمه
دراصلرعايتابعادکلیفرموقالبسورهازابتدامدنظرمترجمينفارسیزباننبودهاست،بااينکه
می توانيمازساختارهایدستوریوبهخصوصمشترکاتواژگانیمشابهیدرهردوزباننيزاستفاده

کنيم.هدفگذاریمترجمبايستی"ارائةهمزمانفرمومحتواباهم" باشد،تابهاينهدفعالینايل

آيد. 
ایبیعيبونقصنيست.برترينمترجمينعصرروشنگری،کالسيکورمانتيک


البتههيچترجمه
آلمان هم مثل  Schlegel, Nerval, George, Regis, Borchardt, Benjaminدر آثارشان مشکالتی
مشاهدهشدهوبرآنهاانتقاداتیواردبودهواينعمدتاًبهخاطرتفاوتساختاردستوریوواژگانیبين
دوزباناست .خصلتوماهيت تقريبیـتخمينی ترجمه “ „approximativer Charakterموجبات
اينرافراهمکرده،تابرخیازمتخصصينبهعدمقطعيتوجامعيتترجمهمعتقدباشند 2*.اصوالً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ترجمة موزون قرآن کریم به زبان فارسی :مجد ،اميد؛ قرآن مجيد با ترجمة منظوم؛ انتشارات اميد مجد؛ چاپ اول ،6001
چاپ چهل و پنجم  ،6034سورة "والعصر".
1ـ ووتنوف ،رالف راینر :شاهکار غریبه ،ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن  ،6312ص 608 .به بعد.
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هيچترجمهایرانمیتوانکاملوخالیازخطادانست،بههمينخاطرهمانواعترجمهازيک"متن

وفهمخاصیودرزمانمشخصیخلقشدهاندوهرگز

اصلی" وجوددارد،کههريکبابرداشت
نمیتوانندبا“„Original-Textبرابریمطلقداشتهباشند؛ايننوعنگرشبهترجمهتاحدودینيزبا

ديدگاههایهرمنويتيکبهزبانوماهيتسيالوپويایتعبيروتفسيرمتندرارتباطاست،کهمعتقدند
"ترجمه نوعی برداشت مترجم از متن اصلی است نه خود آن ".اين "اصول اساسی هرمنويتيک
ياتعبيروتفسيرمتنهستند،کهمسيراصلیرابرایترجمهتعيينمیکنند 6*".به

“ „Hermeneutik 
همينعلتهمبسياریدرکناراهميتواالیترجمهدرانتقالمفاهيمعالیوايدهآلانسانیبراين
جمهایمطلقوقطعینيست" واينبدبينیدرخصوصترجمهاززبانهایغير
باورند،که"هيچتر 
همخوان نسبت به يکديگر ،شدت بيشتری نيز به خود میگيرد .هر چه سيستم زبانها از يکديگر
متفاوتترباشد،انتقالمفاهيمنيزنتيجتاًبامشکالتپيچيدهتریمواجهخواهدشد،بخصوص"آندسته

ازمتونیکهباساختارهاوالگوهایبرترزبانیوهنرمندانهدرزباناصلیخودهمراههستند 2*".به
هازودترکهنهمی شوندوترجمةجديدتریازهمانمتناصلی،اوليهو


همينداليلهمبرخیترجمه
ضروریبهنظرمیرسد. 

جاودانهدوباره
دراينبخش"تأثيرگذاریبرابروهمطراز"ترجمةآلمانیباآياتقرآنیدرسورة"التکوير"رابه
وضوحشاهدبوديم،هرچندعيوبیاندکرانيزتجربهکرديم.اينمیتواندمهمترينهدفگذاریدرهر

ترجمه ای باشد ،که نيات و مقاصد کالمی و بيانی را با ريتم و آهنگ احساسی خاصی به گونهای

هدفمندپيوندزدهاست.چنانچههرترجمهایبتواندتمامیابعادمتناصلیخودرااينگونهبهسمعو

هایصوتوسخنرادرپيکرزيبایدستهگلواژگانوابياتادبیتقديم

بصربرساندوجلوه 
گری
نمايد،موفقيتبزرگیراکسبکردهاست. 

Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Göttingen 1969, S. 178ff.

6ـ گادامر ،ه .گ :.حقيقت و متد ،اصول اصلی فلسفة هرمنویتيک؛ توبينگن  ،6312ص 433 .و .438
Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik; J.C.B.Mohr
Tübingen 1965, S. 409; 498ff..

1ـ ووتنوف ،رالف راینر :شاهکار غریبه ،ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن  ،6312ص 21 ،43 ،03 .و :20
Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Göttingen
1969, S. 39, 40, 52 und 53.
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نتيجه
دراينمقالهسعیبرآنشدهاست،تابرایاينسئواالتپاسخیارائهگردد:ـتاچهميزانانتقال
آهنگ و هارمونی زبانی در ترجمة متون دينی ـ ادبی ممکن است؟ ـ آيا ترجمة آلمانی فريدريش
روکرتدارایکيفيتالزموموردنظرهست؟هارمونیوآهنگدرمتنهایادبیومذهبیبيشتراز

طريقسجعوقافيههایدرونیوسپسازطريقساختار شکلیمتنودرنهايتباايجادلحنوريتم

خاصايجادمیگردد.بازگردان وانعکاسايناهداف درترجمهازاهميتوااليیبرخورداراست.

اصوالًفحوایکالم،لحنبيانواهدافعالیمتونمذهبیومقدسبامقاصدتأثيرگذاریمعنویهمراه
استودرخصوصقرآنکريمسخناز"اعجازالهی" درمياناست،لذابهتراستمترجمهمبه
ابعادمحتوايیودقيقمتنوهمبهابعادزيباشناختیشکلی،آهنگينوهارمونیجذابسخنتوجه
نمايد،تابتواندخلقمشابهیدرزبانمقصدداشتهباشد. 
همانطورکهدرپنجبخشاينمقالهباذکرمستنداتمختلفیبهتفکيکبررسیگرديد،مشاهده
شد،کهدرنسخةآلمانی،مترجمهرسورهراباحفظشکلاصلیومنحصربهفردقرآنارائهنمودهو
سعی کرده تا در هر سوره ،عين همان را به زبان آلمانی تصويرسازی و آهنگسازی نمايد و ابعاد
زيباشناختیفرم،آهنگوريتمرادرکنارمحتوایدقيقمنعکسکند. 
با توجه به اصول و معيارهای ترجمه ،که مورد توافق اکثر علمای ترجمه نيز هست ،مترجم به
درزبانترجمهمیپردازد،او

همانندنويسندهای" ماهروباذوقادبی"بهخلقمجدداثر" 

تعبيری"
بايدسعیکندتفاوتهایساختاریرادرزبانمنعکسنمايدولطايفوظرايفمتناصلیرابادقت

بازتابدادهوبهعالقمندانابعادگوناگونمتنرامنتقلنمايد،موضوعیکهباعثارتباطوتحکيم
پيوند بين ملتها میگردد .لذا چگونگی انتقال مطلب میتواند خود نوعی تصميم و جبههگيری در
آمدهایآموزشیوتعليمیبرزبانوفرهنگملیداشتهباشد.
مسيرتأثيرگذاریترجمهتلقیشودوپی 
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دراينمجالدريافتيم،کهروکرتدرعملبابهکاربستنمعيارهایعالیترجمهقصدخلقاثریبديع
راداشتهوانتقالانواعاشکالوقالبهایمتن،ريتموطنينمختلفبهزبانآلمانیرادرسرمیپرورانده

وتاحدودزيادیهمموفقشدهاست.اوهمزماناهدافعالیعصرکالسيکورمانتيکآلمانرا
برآوردهنمودهاست .
مهمترينمالکنقدترجمه،پیبردنبه"تأثيربرابر" ويکسانمتناصلیومتنترجمهشدهبر
خواننده در ترجمه اعالم شده است .در اين راستا نيز مترجم موفقيت بزرگی را کسب کرده و با
ينیـادبیبهبازسازیکليةساختارهاوابعادمتناصلیدرزبانآلمانی
برآوردهکردناهدافيکمتند 
همتبزرگیبهخرجدادهاست؛اوهمچنينذوقواستعدادفراوانیرابهاثباترساندهوعالوهبر
اينپويايیوتوانمندیزبانآلمانیرانيزبهخوبیموردسنجشقراردادهاست. 
ترجمةکلمهبهکلمههرگزمالکتشخيصکيفيتيکترجمةعالینيست،بلکهپياموخطاب
برابروتأثيرگذاریهمسانهردومتناصلیوترجمهاست،کهمعياراصلیرادرانتقالبیعيبو

نقصمطلب تشکيلمیدهد،چون:"کيفيتيکترجمهباتأثيرمساویوبرابر" متناصلی ومتن
ترجمه شده بر خواننده قابل سنجش است .هر متن ادبی همانند تار و پود و نقش و رنگهای يک
پارچهياقالیزيباوهنرمندانهترکيبشدهوامتزاجيافتهاست،کهتأثيریبصریومعنویبرخواننده
دارد .در اين مقاله به اين نکته نيز پیبرديم ،که ترجمة آلمانی فريدريش روکرت اين حس را به
دهد.درنقدهرترجمهایوعلیالخصوص


نقرآنیدرسطحبااليیانتقالمی
عالقمندانخودازمتو
ترجمههای قرآن کريم کيفيتهای انتقال يافته از متن اصلی (عربی) به زبان مقصد (آلمانی) مالک

هستندودراينجاتعدادآنهافراترازحدتصوراست،چوناينترجمةآلمانیبسياریازکيفيتهای

،شکلیوبهويژهساختارآهنگينوابعادموسيقيايیوهارمونیکالمیاينکتاببینظيررابر

محتوايی
خوانندگانخودپديدارمیسازد. 

پیشنهاد
هارادربرنمیگيردوبرخیاز


ازآنجاکهترجمةفريدريشروکرتازقرآنکريمتمامیسوره
آيات و سورهها به بازنگری و اصالحاتی نياز دارند ،پيشنهاد میشود ،که يک کارگروه مسلط به
زبانهای عربی ،فارسی و آلمانی تشکيل و اين مهم را عهدهدار گردد ،تا نواقص برطرف گرديده و
ترجمةنمونهوالگوئیجديدیباتوضيحاتوملحقاتالزمدرزبانآلمانیبهعالقمنداناينکتاب
عظيمآسمانیارائهگردد. 
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