
 
 

  

  

  

  

  

  

  *تغییر متکلّم ؛قرآن ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زاد امید خانه

  کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی 

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  مقدمه

انسان نخست . هاي مکتوب بوده است هاي شفاهی همواره مقدم بر سنّت سنّت

. تدریج طی کرد د و سپس مراحل عالی خواندن و نوشتن را بهزبان به سخن گشو

به عبارتی، هیچ کودکی نیست که  .بینیم این روند را در سیر رشد کودك هم می

در . خواندن و نوشتن را قبل از سخن گفتن و حروف را قبل از آواها آموخته باشد

 رو ازاین. دهد دنیاي امروز هم مراودات شفاهی زمان زیادي را به خود اختصاص می

                                            
 . 10/10/1391: ، تاریخ تأیید10/9/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

 گاهیبه لحاظ ساختاري و مفهومی  ،قرآن مکتوب به سبب برخورداري از شاکله شفاهی

با این حال، به نظر . کشد تغییر متکلّم بخشی از این غرابت را به تصویر می. نماید غریب می

 راهبرد طور طبیعی، هبشناخت کافی از این مقوله نداشته و  ،اي از مترجمان قرآن رسد پاره می
ها داراي لحن شفاهی و فاقد انسجام ساختاري  نحوي که ترجمه اند؛ به موثّري را اتّخاذ نکرده

این مقاله کوشیده . شود خواننده دچار سوء برداشت شود مفهومی است که باعث می گاهیو 

و سپس برخی  نمودهتغییر متکلّم در قرآن ارائه  ، شرح جامعی از مقولهاست تا در گام نخست

 .بررسی را نشان دهد هنتیج ،از آیات متضمن این پدیده را تحلیل کند و در نهایت
  

  :ها کلیدواژه

  ترجمه /تغییر متکلّم /ماهیت شفاهی /قرآن
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هاي نخستین مصداق  مفهومی دور از ذهن که لزوماً در عصر انسان» گوینده، متکلّم«

متفاوت از چخوف در » نویسنده«اما باید پذیرفت که چخوف در مقام . دارد، نیست

زیرا نویسنده مواد خام زبان را در اختیار دارد و با خاطري  ؛است» گوینده«مقام 

زیبا و تا  ،چیند تا حاصل کار را در کنار هم می آنها ،هنرمندانه اي آسوده و به شیوه

حد امکان موردپسند خواننده باشد، در حالی که گوینده از هنرهاي غیرکالمی و 

به  ،راهی ندارد جز اینکه در لحظه ،برد و از سوي دیگر زبان به موازات هم بهره می

  .انتظار شنونده پاسخ دهد

دارد تا میان نویسنده و گوینده تفاوت قائل  ا بر آن میتأمل در این باب ما ر

ط یک گوینده یا متکلّم کار داریم که نخست توسزیرا در اینجا با متنی سرو ،شویم

این بدان معناست که . شد کاتبان کتابت می توسطو سپس  ،قرائت) پیامبر(

عرب با یک چخوف  توسطو  21متنی نگریست که در قرن  هنباید به قرآن به مثاب

» تالوت«کتابی نگریست که  هبلکه باید آن را به دید! طیب خاطر نگاشته شده است

هاي فرازبانی مهم باشد که قرآن  تواند واجد برخی مؤلّفه می رو ازاینشد و  می

مکتوب از آن محروم است و در صورت آشکار شدن، تأثیر فاحشی بر درك 

تکلّم بهتر قابل توصیف و تحلیل به این ترتیب، تغییر م. خواننده خواهد داشت

هنگامی که به بحث اصلی این مقاله یعنی تغییر متکلّم بپردازیم، این . خواهد بود

  .مطلب را شرح خواهیم داد

  

  گوینده کیست؟

شامل صالحان همچون ابراهیم، موسی و  ـ با اینکه قرآن از گویندگان متعددي

 ه، به مثاب)58میر، ( کند ول مینقل ق ـ عیسی، و بدکاران همچون شیطان و فرعون

متنی سراسر خطابگر، یک گوینده یا متکلّم اصلی دارد و آن عبارت است از 

به عبارتی، موضع توحیدي مسلمین چنین است که در سرتاسر . خداوند متعال

وحی قرآن  ه، و جبرئیل واسط)شنونده(کننده  خداوند گوینده، محمد دریافت ،قرآن

یا » من«به تناوب، ( شخص اول هر کُل، قرآن غالباً با صیغد. )41گیلیوت، ( است

. )4سون، ( اي است بر اینکه این صداي خداوند است گوید که نشانه سخن می) »ما«
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کثرت شأن و منزلت است، نه کثرت  هنشان» ما«در عین حال، باید یادآور شد که 

به حساب  شخص اولرو قرآن را باید یک کالم از نوع  ازاین. )59میر، ( عددي

مافوق «یک  توسطاز دیدگاه نثرشناسی، چون خطاب کردن و خطاب شدن . آورد

شخص و  اولهاي کالم  یکی از ویژگی) یک شخص ثالث( )supra-other( »بیگانه

» مافوق بیگانه«، جاي شگفتی نیست که صداي این )9اسلیتر، ( شخص است مدو

دستوري یا (موریس این اشخاص . دانداز باش در سرتاسر قرآن طنین) نداي الهی(

نامد، که عبارتند از  می» التّغییر بازي اسرارآمیز صداهاي دائم«گوناگون را ) حقیقی

  )85موریس، ( .یا سایر پیامبران و اشخاص دیگر من، ما، راوي گمنام، محمد

زمان دو دسته متکلّم در  توان گفت هم براي اینکه این پانوراما را بازتر کنیم، می

افراد را  همتکلّمان جزء هم. متکلّمان جزء و متکلّم کُل: کنند آفرینی می قرآن نقش

 ،منبع وحی هدر سطح کالن، خداوند به مثاب .شود غیر از خداوند متعال شامل می

با پدر  ی زمانی که مثالً یوسفکند، و حت گوید و خطاب می سخن میپیوسته 

خودآگاه یا ) مسلمان(ننده کند، خوا با فرعون صحبت می خود یا موسی

ناخودآگاه واقف است که در واقع این خداوند متعال است که سخن را بر زبان 

توان گفت خداوند کلّ صحنه را  در مقام قیاس، می. کند ها جاري می کاراکتر

کنند و لذا  روي صحنه نقش بازي می) متکلّمان جزء(کند و کاراکترها  کارگردانی می

به . )140نیوورث، ( گردان د هم قهرمان است و هم صحنهخداوند در آنِ واح

متکلّم داریم؛ متکلّم اصلی  آن یک متکلّم اصلی و چندین خُردهعبارت ساده، در قر

متکلّمان همان کاراکترهایی هستند که در  ، و خُردهکسی نیست جز خداوند متعال

اثناي کالم گویند و یا کسانی هستند که خداوند متعال در  قصص قرآنی سخن می

  .کند خویش از آنان نقل قول می

ظریف را  هاما پیش از آنکه به مبحث تغییر متکلّم در قرآن بپردازیم، یک نکت

براي مردم تالوت و  پیامبر توسطوحی هرچند مضامین : باید خاطرنشان کرد

شد، مفهوم متکلّم یا گوینده در قرآن اندکی متفاوت از مفهوم  به آنان منتقل می

 )social interaction( »تعامل اجتماعی«شناسی آن است که سخن را نوعی  عهجام

یک تعامل اجتماعی از زیرا در قرآن سخن  ؛)41؛ تورنبال، 106هودسون، ( بیند می
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سوي انسان  به» اهللا«سویه از  بلکه کانالی صرفاً یک ،گو نیستو مانند گفت) دوسویه(

خارج از  وگو گفتدر  turn-taking(1( گیري نوبتمفاهیمی نظیر  رو ازاین. است

ي میان خداي تعالی و وگو گفت ،مگر آنجا که قرآن ؛معناست مطلقاً بی) قرآن(متن 

اما در عین . کند روایت میدرون متن را در  سایر کاراکترها، همچون موسی

بینیم که کمتر مورد توجه  گیري را در قرآن می حال نوع خاص و جالبی از نوبت

  .تشریح خواهد شدتغییر متکلّم فته است و در ادامه تحت عنوان قرار گر

  

  تغییر متکلّم در قرآن

تغییر متکلّم فرآیندي است که در طی آن یک متکلّم جدید در اثناي سخن 

نحوي که معموالً این  به ؛گیرد ناگهان رشته کالم را در دست می ،متکلّم دیگر

این مقوله با . شود ن متکلّم قبلی قلمداد احتمال هست که متکلّم جدید به اشتباه هما

تعاملی است و تغییر متکلّم » گیري نوبت«چرا که  ؛تفاوت دارد» گیري نوبت«

هاي مشترك میان این دو وجود دارد، به این  اي ویژگی با این حال، پاره. تداخلی

اط این نق ،برند و در عین حال بهره می نوبت، یعنی وگو گفتمعنا که هر دو از رکن 

ناپذیر و مهارنشده  بینی مشترك با تفاوتی توأم است که تغییر متکلّم را جبري، پیش

» گیري نوبت«رسد تغییر متکلّم شکلی آشفته از  به عبارت دیگر، به نظر می. سازد می

باشد که از بریدن کالم متکلّم اصلی جهت تصحیح یا تکمیل، و یا ابراز عقیده 

. شود کند، حاصل می سویه ایراد می نُطقی یک سخن وي در مقام کسی که هدربار

از اینجا به بعد، ( توجه کنیدبه آیات زیر . در قرآن امري شایع استمسأله این 

کند، یک زیرخط به متن عربی آیه و  هرگاه متکلّم جدید سخن را آغاز می

  :)شود ارسی و انگلیسی آن افزوده میهاي ف ترجمه

 إِنِّی لَکُم منْه نَذیرٌ مبِینٌفَفرُّوا إِلَى اللَّه  *زوجینِ لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَومن کُلِّ شَیء خَلَقْنَا 

 )49-50/ذاریات(

 پند الهى حکمت و مصلحت این از که باشد]  ماده و نر[ آفریدیم، زوج یک چیزى هر از و«

 از من همانا ببرید، پناه وندخدا سوى به چیز همه و جا همه از پس«:] بگو! پیامبر اى[ .بگیرید

  )صفّارزاده( ».هستم هشدارگر الهى شارح یک مردم، شما براى خداوند جانب
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یا دست  50نماید که آیه  متکلّم خداوند است، چنین می 49 آیهدر حالی که در 

در  کم بخشی از آیه که زیر آن خط کشیده شده است، نظرات شخص پیامبر

آورد که دو  طباطبایی در باب این آیه چنین می هعالم. باشد» کالم وحی«خالل 

خداوند روایت شده است، مثل اینکه بخواهد  توسطایراد شده در آیه آخر  هجمل

، و الزم به توضیح نیست که )18/574طباطبایی، ( کالم را از زبان پیامبرش بیان کند

محذوف  ،را قبل از شروع آیه جدید) بگو(» قُل«عبارت  ،فارسی صفّارزاده هترجم

  .را مصون از شائبه نگه دارد» وحیکالم «به قرینه در نظر گرفته است تا به نوعی 

یک دیدگاه بر این باور است که قبل از : بنابراین دو دیدگاه قابل طرح است

بینیم، عبارتی  را به عنوان متکلّم جدید می که پیامبر 50بخش مربوطه در آیه 

اما بر این باور است  دومدیدگاه  .حذف شده است بنا به قرینه) بگو(» قُل«همانند 

که بخش مربوطه همچنان کالم خداوند است که سخن را مستقیم از زبان پیامبرش 

  .کند، و پیداست که این دیدگاه اخیر نافی تغییر متکلّم است روایت می

این . یگانه است» گیري نوبت«رسد قرآن در کاربرد این نوع غریب از  به نظر می

آغاز کالم خداوند در اثناي کالم سایر متکلّمان : دارد) مود(یند معموالً دو حالت فرآ

ها  این انسان). M2: 2مود (و برعکس ) M1: 1مود (اعم از انسان و غیر انسان 

  :جنیان و فرشتگان ها، گروه یا افراد ،)و عمدتاً پیامبر اسالم(عبارتند از پیامبران 

  

 پیامبران) الف

  )M1( 1مود * 

ارکُض بِرِجلک هذَا  *واذْکُرْ عبدنَا أَیوب إِذْ نَادى ربه أَنِّی مسنی الشَّیطَانُ بِنُصبٍ وعذَابٍ

شَرَابو ارِدلٌ بغْتَس41-42/ص(  م( 

 ذابع و رنج به مرا شیطان«: که داد ندا را پروردگارش که گاه آن آور، یاد به را ایوب ما بنده و«

 و سرد است سارى  چشمه این اینک بکوب،]  زمین به[ خود پاى با«:] گفتیم او به[ ».کرد مبتال

  )فوالدوند(» .آشامیدنى

  )M2( 2مود * 

ه إِنَّنی لَکُم منْ أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه *الَر کتَاب أُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت من لَّدنْ حکیمٍ خَبِیرٍ

 )1-2/هود( نَذیرٌ وبشیرٌ
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 آن خداوند، جانب از آن استوار و محکم آیات که است] مجید[ کتابى قرآن این. را. الم. الف«

 اى«:] بگو! پیامبر اى[ .است شده فرموده بیان و شرح روشنى به خلق، امور از آگاه حکمرواى

 و هشداردهنده]  پیامبرى[ شما براى دخداون جانب از من همانا نپرستید، را یگانه خداى جز !مردم

  )صفّارزاده( ».هستم دهنده بشارت

ذاریات در باال مطرح شد، در اینجا نیز سوره  50 آیهتمام مباحثی که تحت 

محذوف  دوم آیهرا قبل از » قُل«فوق عبارت  ترجمهآشکار است که . صادق است

از خداوند به (کلّم به قرینه قلمداد کرده است، که تلویحاً نشان از تغییر مت

 . دارد) پیامبر

  

 ها افراد یا گروه) ب

  )M1( 1مود * 

  )8/ص( بلْ هم فی شَک من ذکْرِي بلْ لَما یذُوقُوا عذَابِأَأُنزِلَ علَیه الذِّکْرُ من بیننَا 

 هنوز بلکه] نه،. [دودلند من قرآنِ درباره آنان بلکه!] نه[ است؟ شده نازل او بر قرآن ما میان از آیا«

  )فوالدوند( ».اند نچشیده] مرا[ عذاب

، کافران در حال سخن گفتن بودند که ناگهان )و چند آیه قبل از آن(در این آیه 

  .گیرد رشته کالم را در دست می ،نداي حق

  )M2( 2مود * 

لَیعو تبا کَسا ما لَههعسا إِالَّ ونَفْس اللّه کَلِّفالَ ی تبا اکْتَسا مه ینَا أَوذْنَا إِن نَّسنَا الَ تُؤَاخبر

  )286/بقره( أَخْطَأْنَا

 به ،کند نیکى کس هر. فرماید نمى معین تکلیف اش توانایى اندازه به جز را فردى هیچ خداوند«

 دگارآفری«:] کنند مى استغاثه مؤمنان[. بود خواهد او خود زیان به ،کند بدى و او خود سود

  )صفّارزاده( ».نفرما مؤاخذه عمد غیر خطاى و نسیان سبب به را ما کرمت و لطف به !پروردگارا

  )M2( 2مود  *

اقْتُلُواْ یوسف  *إِذْ قَالُواْ لَیوسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِینَا منَّا ونَحنُ عصبۀٌ إِنَّ أَبانَا لَفی ضَالَلٍ مبِینٍ

ینَأَوِ اطْرَححالا صمقَو هدعن بتَکُونُواْ مو أَبِیکُم هجو خْلُ لَکُمضًا یأَر 8-9/یوسف( وه(  

 - هستیم نیرومند جمعى که -ما از پدرمان نزد برادرش و یوسف«: گفتند] او برادران[ که هنگامى«

 به را او یا بکشید را سفیو«:] گفت یکى[ ».است آشکارى گمراهى در ما پدر قطعاً. ترند داشتنى دوست

  )فوالدوند( ».باشید شایسته مردمى او از پس و گردد، شما معطوف پدرتان توجه تا بیندازید سرزمینى
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تا با آوردن عباراتی در  مترجم خود را مکلّف دانسته است ،در ترجمه فوق

قدر کافی گویا باشد و  ، به نحوي که متن بهاین تغییر را نشان دهد ،بدرون قال

در عین حال، این نکته را نیز نباید از نظر . خواننده بتواند به فهم مطلب نائل گردد

در شرایط  پیامبر توسطدور داشت که شنوندگان این آیه در زمان تالوت آن 

دشواري کمتري در درك این تغییر متکلّم داشتند، چرا که  ،اي آن روز محاوره

  .اختیار داشتند تري درهاي بیش سخنور و مستمع هر دو ظرفیت

تر است، در  تر و برقراري آن راحت حقیقت آن است که ارتباط شفاهی تعاملی

زیرا تعامل کمتري میان  ؛حالی که ارتباط مکتوب باید تا حد امکان دقیق باشد

این شکل غیرعادي قرآن همان کانال ارتباطی . خواننده برقرار است نویسنده و

، فکري براي آن نشده متنرسانه جدید، یعنی تعاملی و سهل و ساده است که در 

 رود هاي مکتوب بر باد می هاي غیرکالمی اولیه پیوسته در ترجمه این کانال. است

به همین دلیل است که مترجم نتوانست به خود بقبوالند در برابر . )179فینگان، (

م داراي زیرا با اینکه متن ظاهري ساده دارد، در مفهو ؛تفاوت باشد این تغییر بی

نده کمک کرده است تا فارسی به خوان) ترجمه(در واقع، متن ! نقش و نگار است

بحث  بیشترفوق در ادامه  آیه درباره. لمس از متن اصلی داشته باشدتصویري قابل 

 .خواهیم کرد

  

 فرشتگان) ج

  )M2( 2مود * 

أَزو هِمائنْ آبم لَحنْ صما وخُلُونَهدنٍ یدع نَّاتهِم جلَیخُلُونَ عدکَۀُ یالَئالمو هِماتیذُرو اجِهِمو

  )23-24/رعد( سالَم علَیکُم بِما صبرْتُم فَنعم عقْبى الدارِ *من کُلِّ بابٍ

 آن در ،درستکارند که فرزندانشان و همسرانشان و پدرانشان با آنان که عدن هاى بهشت]  همان[«

 به شما بر درود«:] گویند مى آنان به و[ .آیند درمى آنان بر درى هر از فرشتگان و ند،شو مى داخل

 )فوالدوند( »!سراى آن فرجام نیکوست چه راستى. کردید صبر آنچه]  پاداش[
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 جنیان) د

  )M1( 1مود * 

 کلَئفَأُو لَمنْ أَسطُونَ فَمنَّا الْقَاسمونَ وملسنَّا الْمأَنَّا ماوشَدا ررَّوطُونَ فَکَانُوا  *تَحا الْقَاسأَمو

  )14-16/جن(  وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَینَاهم ماء غَدقًا *لجهنَّم حطَبا

 راه به پس ،باشد برگزیده را اسالم کس هر و کافر گروهى و مسلمانند جنّیان ما از گروهىو «

 و .ندجهنّم هیزم و سوختى مواد کافران و ستمکاران اما و .تاس شده واصل الهى تمعرف و راست

 و فراوان باران با را آنها]  متعال خداوند[ ما ،دهند نشان ثبات و پایدارى ایمان، راه در مردم اگر

  )صفّارزاده( ».مفرمایی مى مند بهره]  محصوالت و[ آب نعمت از سارها چشمه

این است که هویت این صداهاي نوظهور جزمی  ،نظر داشت اي که باید مد نکته

  :داراي سه سطح مختلف است آنهانیست و قطعیت 
  

  :تشخیص بر اساسقابل ) الف

است که هویت متکلّم » کالم وحی«بافت مفهومی ): context(بافت مفهومی  -1

م فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه ومنْ قَد جاءکُم بصآئرُ من ربکُمانند آیه  ؛سازد جدید را آشکار می

  .)104/نعاما( وما أَنَاْ علَیکُم بِحفیظعمی فَعلَیها 

 شما به هایى بینش] ها نشانه و دالیل وسیله به و[ شما خالق جانب از همانا:] بگو! پیامبر اى[ و«

 حق دیدن از که کسى و تاوس خود سود به ،ببیند را حقایق و حق که کس آن شده، مرحمت مردم

  )صفّارزاده( ».نیستم شما رفتار و اعمال ولؤمس و مراقب من و اوست خود زیان به کند، خوددارى

خداوند باشد و چه حاصل  توسطچه این آیه روایتی ساده ـ بافت مفهومی آیه 

روشنی نشان  به ـ در آغاز بخش موردنظر یا ابتداي آیه» قُل«قرار دادن عبارتی مانند 

 عالمهبه باور . راند سخن می شخص پیامبر ،دهد که در این بخش می

 آن بین که است معترضه جمله مثل از خود قبل آیات به نسبت طباطبایی، این آیه

 گرامى پیغمبر زبان از آیات آن در خطاب چون ؛است شده فاصله بعدى آیه و آیات

 خالل در و آورده ومق سوى به را پیامى ،آور پیغام و رسول یک مانند که است

 را خود و زند مى هایى حرف خود به راجع معترضه جمله طور هب ،پیغام آن رساندن

 در را آنان ،وسیله بدین تا کند مى معرفى فاسدى غرض هر از مبرا و خیرخواه

  )7/417طباطبایی، ( .دکن تحریک انقیاد و اطاعت و شنیدن
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مورد بحث  ها عبارات مجاور آیگاهی آیات پیشین ی): co-text(بافت کالمی  -2

ولَو تَرَى إِذ الْمجرِمونَ  همانند آی ؛کند تا صداي جدید قابل تشخیص باشد کمک می

 هِمبر ندع هِمؤُوسو رسنَاکا إِنَّا محاللْ صمنَا نَعجِعنَا فَارعمسرْنَا وصنَا أَببنُونَؤرق 

  )12/هسجد(

 که[ دیدى مى ،اند افکنده زیر به را سرهاشان پروردگارشان پیش مجرمان که را هنگامى کاش و«

 ».داریم یقین ما که چرا کنیم، شایسته کار تا بازگردان را ما ،شنیدیم و دیدیم !پروردگارا«:] گویند مى

  )فوالدوند(

دهد  روشنی نشان می قسمتی از آیه که قبل از بخش داراي زیرخط آمده است، به

ولو اینکه  ،اند هستند که دعا به درگاه خداوند آورده) مجرمان( »الْمجرِمونَ« که این

 در اینجا، باز هم زبان شفاهی قرآن. عبارتی نباشد تا این تغییر متکلّم را نشان دهد

اي روزمره معمول  که در شرایط محاوره چناندهد تا هم است که بدان امکان می

  .گیرندگان متّکی باشد ذهنی ارتباط به توان بیشتراست، 
  

  گُنگ) ب

ذَلک عیسى ابنُ مرْیم قَولَ  همانند آی ؛گاهی تشخیص دقیق متکلّم دشوار است

ما کَانَ للَّه أَن یتَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا قَضَى أَمرًا فَإِنَّما یقُولُ لَه کُن  *الْحقِّ الَّذي فیه یمتَرُونَ

  )34-36/مریم( وإِنَّ اللَّه ربی وربکُم فَاعبدوه هذَا صرَاطٌ مستَقیم *ونُفَیکُ

 نسزد را خدا. کنند مى شک آن در که درستى گفتار]  همان[ مریم، پسر عیسى]  ماجراى[ است این«

 ،»شو موجود«: ویدگ مى آن به قدر همین کند، اراده را کارى چون .او است منزّه. برگیرد فرزندى که

 پس شماست، پروردگار و من پروردگار که خداست حقیقت، در و. شود مى موجود درنگ بى پس

  )فوالدوند( ».راست راه است این. بپرستید را او

و مخصوصاً عطف به عبارت  30 آیهرا تتمه ) 36 هآی(اخیر  هطباطبایی آی عالمه

»دبإِنِّی عاین آیه نقلی قولی است از کالم مسیح. )14/63همان، ( داند می» اللَّه 

قَالَ  :دهد کند و به بندگی خدا شهادت می که در زمان طفولیت لب به سخن باز می

  )30/مریم( إِنِّی عبد اللَّه آتَانی الْکتَاب وجعلَنی نَبِیا

بر اینکه  باشد مبنی تواند فرمان خداوند به پیامبر می 36 هاند آی برخی دیگر گفته

 ).64همان، : رك( شماست پروردگار و من پروردگار که خداست حقیقت، دراعالم کند 

  :دهد د از این آیه چنین توضیح میانگلیسی خو هعبدالحلیم در پانویس ترجم



 

 

61 

لم
تک

 م
یر

غی
؛ ت

آن
قر

ه 
جم

تر
  

گویند به محمد امر شده است این عبارت را بگوید؛ و برخی دیگر  برخی می«

  )192، لیمعبدالح( ».گویند این کالم مسیح است می

کم تا  دستسوره مریم،  36 هرسد هویت حقیقی متکلّم در آی باري، به نظر می

  .وقتی که منازعات ادامه دارد، نامعلوم است
  

  تشخیصغیرقابل ) ج

تشخیص نیست و تنها فرضیاتی در  گاهی متکلّم یا متکلّمان جدید کامالً قابل

وسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِینَا منَّا ونَحنُ عصبۀٌ إِنَّ إِذْ قَالُواْ لَیمانند آیه  ؛این باره وجود دارد

اقْتُلُواْ یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضًا یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم وتَکُونُواْ من بعده  *أَبانَا لَفی ضَالَلٍ مبِینٍ

  )8-9/یوسف( قَوما صالحینَ

 -هستیم نیرومند جمعى که -ما از پدرمان نزد برادرش و یوسف: گفتند] وا برادران[ که هنگامى«

 را او یا بکشید را یوسف:] گفت یکى[ .است آشکارى گمراهى در ما پدر قطعاً. ترند داشتنى دوست

 ».باشید شایسته مردمى او از پس و گردد، شما معطوف پدرتان توجه تا بیندازید، سرزمینى به

  )فوالدوند(

 ،9 هکند و در آی را روایت می خداوند سخن برادران یوسف ،8 هدر آی

 کند جدید شروع به صحبت می هشود و یک صداي ناشناخت ناگهان متکلّم عوض می

این متکلّم جدید . اننددهد یوسف را به قتل برس و به جمع برادران دستور می

دو تن (ذان، شمعون : کند عبدالعظیمی چهار گزینه را مطرح می کیست؟ حسینی شاه

و شیطان که در هیئت یک پیر مرشد به ) برادر ارشد(، یهودا )دران یوسفااز بر

ها صرفاً فرضیاتی  اما این گزینه. )6/176، عبدالعظیمی حسینی شاه( آید سوي آنها می

شود و نه در  دیده می آنهارود که نه در بافت مفهومی ردي از  می مبهم به شمار

  .بافت کالمی

  

  هاي قرآن تحلیل تغییر متکلّم در ترجمه

پژواك صداهاي  هعنوان متنی با ساختارهاي روایی فراوان، پیوسته صحن قرآن به

ن پردازا اما بنیان شفاهی آن باعث شده است اندکی از آنچه داستان. گوناگون است

تغییر متکلّم بخشی از این . جویند، متفاوت باشد ساخت می در لواي یک متن خوش
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تر از آن، مترجمان  پردازان غربی، و مهم دهد که محقّقان و داستان تفاوت را نشان می

  .اند آن به آن توجه کافی نداشتهقر

ز آب اي پر ا  برکه: توان به بیانی روشن از این مفهوم دست یافت با یک قیاس می

سنگ را یکی پس از دیگري به درون برکه پرت  را تصور کنید؛ هنگامی که دو قلوه

همان برکه است و ) آیه(یک گزاره قرآنی . شود کنیم، دو موج متقاطع ایجاد می می

در . کنند ها همان متکلّمان قدیم و جدید هستند که یکدیگر را قطع می سنگ قلوه

، در دو یا )صداها(ها  ند بسته به تعداد قلوه سنگادبیات داستانی معاصر، همین فرآی

است؛ مگر ) صدا(دهد و هر برکه مخصوص یک قلوه سنگ  مجزّا رخ می هچند برک

ساختار  ،بازاري را منتقل کند که در آن اینکه نویسنده در صدد باشد نوعی گفتار کوچه

ا به نحوي صداه ،هاي امروزي به عبارت دیگر، در داستان. سخن در هم ریخته است

این  ،گیري با تعامل صورت گیرد، حال آنکه در قصص قرآنی شود که نوبت کنترل می

در طی . کنند قدر آزادي عمل دارند که به راحتی صداهاي دیگر را قطع می صداها آن

بحث  آنها هدربار بیشترگردیم و با تفصیل  تحلیل، به برخی از این مالحظات باز می

. اند رسد مترجمان قرآن از این مالحظات کامالً غافل بوده ر میاما به نظ. خواهیم کرد

  .الی از لطف نیستبررسی چند نمونه خ
  

  )M2( 104/انعام* 

  وما أَنَاْ علَیکُم بِحفیظقَد جاءکُم بصآئرُ من ربکُم فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه ومنْ عمی فَعلَیها 

Clear proofs have come to you from your Lord. Whoso sees clearly, it is 
his own gain and whoso is blind, it is to his own loss. I am not a watcher 
over you. (Arberry; underline added) 
Now clear proof has come to you from your Lord: if anyone sees it that 
will be to his advantage; if anyone is blind to it, that will be to his loss–– 
[Say], ‘I am not your guardian.’ (Abdel Haleem; underline added) 

البته از طرف پروردگارتان آمد، پس هر  ،آیات الهى و کتب آسمانى که سبب بصیرت شماست«

و من خود در زیان افتاد،  ،ماندخود به سعادت رسید و هر کس که کور ب ،کس بصیرت یافت

  )اي الهی قمشه( ».نگهبان شما نیستم

در هم » کالم وحی«است، با  بخشی از این آیه که گویی صداي پیامبر

 ـ داشتیم» قُل«عبارتی همچون  ،»وما أَنَاْ علَیکُم بِحفیظ« هاگر قبل از گزار. آمیزد می
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را  توانستیم رد پاي پیامبر ، قطعاً میـ بینیم عبدالحلیم می هطور که در ترجم همان

اي  گزاره هطباطبایی کلّ آیه را به مثاب عالمهاز سوي دیگر، . مذکور بیابیم هدر گزار

نقل شده است و آوردن  کند که مستقیماً از قول پیامبر معترضه قلمداد می

  )7/417طباطبایی، ( .براي نقل قول غیرمستقیم الزم نیست» قُل«عبارتی همچون 

اي، آگاهانه یا ناآگاهانه، این روند را  رسد که الهی قمشه طور به نظر می این

و «گوید  کالم خداوند که می) اي از پاره(صورت  نادیده گرفته و بخش مذکور را به

ترجمه کرده است؛ اینجاست که خواننده ممکن است از » من نگهبان شما نیستم

و ! خواهد مواظب بندگانش باشد؟ که نمی آیا واقعاً این خداوند است: خود بپرسد

طلبیم؟ ضمن اینکه این مفهوم اساساً در تضاد  چرا از او یاري می ،طور است اگر این

  .)21/سبأ( حفیظ یٍشَ لِّکُ  على ربک و :که قرار دارد آیهاین آشکار با 

 هآربري بر خالف این رویه عمل کرده است، چرا که حرف نخست کلم

»watcher «)حیظبزرگ نیست و به غیر خدا اشاره دارد، در حالی که) ، نگهبانف 

مذکور قرار گیرد،  هبایست بر سر گزار زعم وي می را که به» قُل«عبدالحلیم عبارت 

رویکرد عبدالحلیم و سایرین مشخّصاً از اصلی . محذوف به قرینه قلمداد کرده است

از هرگونه  ،»کالم وحی«آن را در جایگاه کوشد قر قوي میطور  بهگیرد که  نشأت می

ها در کلّیت خود قابل  یک از این ترجمه در مجموع، هیچ. نگه دارد مصوناي  شائبه

پذیرش نیست، و جاي خالی پانویس یا توضیحات درون پرانتز براي تصریح تغییر 

  .شود زدایی کامالً احساس می متکلّم وابهام
  

 )M2( 2/هود* 

أُح تَابیمٍ خَبِیرٍالَر ککنْ حن لَّدم لَتفُص ثُم اتُهآی تمک*  واْ إِالَّ اللّهدبأَالَّ تَع نْهی لَکُم مإِنَّن

   .نَذیرٌ وبشیرٌ

Alif Lam Ra. A Book whose verses are set clear, and then distinguished, 
from One All wise, All aware. Serve you none but God, I am to you a 
warner from Him and a bearer of good tidings. (Arberry; underline 
added) 
Alif Lam Ra. [This is] a Scripture whose verses are perfected, then set 
out clearly, from One who is all wise, all aware. [Say, Prophet], 
‘Worship no one but God. I am sent to you from Him to warn and to give 
good news. (Abdel Haleem; underline added) 
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 ،رساند، غرضى که وقتى شکافته شود کتابى است که آیاتش همه یک غرض را مى) قرآن(این . الر«

) و آن غرض واحد( .آید، کتابى است از ناحیه خداى حکیم و آگاه به صورت آیات مفصل در مى

 عالمه( ».ام که من از ناحیه او براى بشارت و انذار شما آمدهست که جز اللَّه را نپرستید ا این

  )طباطبایی

بسیاري از . کند سخن خداوند را قطع می رسد پیامبر باز هم به نظر می

 هحذف به قرین(نظریه تقدیر  وچرا قائل به چون بی ،مترجمان از جمله عبدالحلیم

 ،طباطبایی عالمهین آیه و آیات مشابه هستند؛ حال آنکه به باور در ا) »قُل« هکلم

 توان نمى دلیل داشتن با جز و است اصل خالف دلیل بدون گرفتن تقدیر اصوالً

  :افزاید ، و میشد آن مرتکب

 شما من که کند مى تالوت نیز را این ،آیاتش تالوت ضمن در خدا رسول«

 خطاب از وجه اینو  هستم نذیر و بشیر خدا ناحیه از و خوانم، مى خدا سوى به را

  )10/207، همان( ».]است[  بوده منظور بحث مورد جمله در که است همان

به این ترتیب، اگر . یکرد داردرو این ازفارسی طباطبایی به وضوح نشان  هترجم

اهللا  آیت. تغییر نکرده است) خداوند(طباطبایی باشد، متکلّم  عالمهفرض بر دیدگاه 

م شیرازي این دیدگاه را تأیید، اما در عین حال احتمال دیگري را نیز مطرح مکار

  :کند می

باید به قرینه حذف  به شما دستور داد» اَمرَکُم«فعلی همانند ، 2 هقبل از آی«

الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه أَ ]اَمرَکُم[«: مذکور را باید چنین خواند هشده باشد؛ یعنی آی

  )9/9مکارم شیرازي، (» .کُم منْه نَذیرٌ وبشیرٌإِنَّنی لَ

در اینجا، . عربی آیات هم صادق است هواقعیت آن است که این مطلب در نسخ

از کلّ  فینگان توضیح روشنی. باز گردیم» کالم وحی«باز هم باید به ماهیت شفاهی 

  :کند این وضعیت ارائه می

واژگان، و در اجراي شفاهی از طریق هاي مکتوب این موارد از طریق  در نسخه«

کتبی  هلذا در ترجم ،شود هنرهاي بیانی و تعامل میان مجري و مخاطب منتقل می

  )179فینگان، ( ».معموالً مفقود است

به احتمال فراوان، فینگان تصوري از نوعی اجراي شفاهی همچون قرآن که 

تن تبدیل شده است، به م) عربی(هاي آن، در یک زبان واحد  نظر از ترجمه صرف
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هاي صورت گرفته از این  ترجمه بیشتردقیقاً به همین دلیل است که . نداشت

  .قطعات دچار نقایص فراوان است

کننده  این قطعات تعیین هسایر عوامل، ذهنیت مترجم در ترجم به غیر از

ست از کالم خداوند ا تقدیر است، که عبارت هعبدالحلیم گویا پیرو نظری. نماید می

شده را  حذف) فرضی(او کلمات . »قُل«اي کلمات میانجی همانند  پاره هه عالوب

در حالی که آربري، با کوچک نوشتن حرف نخست کلمات  .کشد بیرون می

»warner « و»bearer« ،کند که گویا این خود  اي ترجمه می گونه متن را به

 ضمناً. گوید پیش خود سخن می از ،جاي تالوت وحی است که به پیامبر

چرا  ؛رسد آربري تا حدودي ثقیل به نظر می هتوان و نباید انکار کرد که ترجم نمی

مشکل  هرچند. کند ا دچار تشویش ذهنی میخواننده ر ،که تغییر ناگهانی مخاطب

همچنان تا حدودي وجود دارد، اما تبعات منفی ) 104/انعام(قبلی  ههاي آی ترجمه

سخن یا توضیح  هبه مثاب) نظر از آیه موردکم بخش  یا دست( هود 2 هآی هترجم

انعام  104 هدر مقایسه با آی) آربري و سایرین هدر ترجم( شخص پیامبر

 هدر حالی که آی  ،زند به تضاد ایدئولوژیک دامن نمی هود 2 هزیرا آی ؛تر است خفیف

  .اخیر از این پتانسیل برخوردار است
  

 )M1( 22-23/دخان* 

  .إِنَّکُم متَّبعونَ فَأَسرِ بِعبادي لَیالً *هؤُلَاء قَوم مجرِمونَ فَدعا ربه أَنَّ

[Moses] cried to his Lord, ‘These people are evildoers!’ [God replied], 
‘Escape in the night with My servants, for you are sure to be pursued. 
(Abdel Haleem; underline added) 

پس دعا کرد که اى خدا، اینان مردمى سخت مجرم و ) فرعونیان دست از ستمش برنداشتند(«

مرا شبانه از شهر بیرون بر، چرا که فرعونیان شما ) با ایمان(پس تو بندگان ) خدا فرمود( .بدکارند

  )اي قمشه الهی( ».را تعقیب کنند

ن مردمى سخت اینا«گوید  شود که می نقل می نخست، سخن موسی هدر آی

شود و این خداي  کلّم عوض میبعد ناگهان مت هاما در آی ،»مجرم و بدکارند

اي دالّ بر  دهد، حال آنکه در متن عربی آیه هیچ نشانه است که پاسخ می موسی

نحوي که گویی  به ،رسد نظر می نوع ارتباط کامالً شفاهی به. شود این تغییر دیده نمی



  

 

66  

هم
جد

 ه
ال

س
/ 

ره
ما

ش
 4/ 

ی
یاپ

پ
72/ 

ان
ست

زم
 

13
91

 

با یک  ،و مخاطب) پیامبر(میان راوي وحی   سویهاین تغییر طی یک تعامل دو

بدون آنکه نیازي به عرف معمول  ؛اشاره یا ژست غیرکالمی منتقل شده است

 God[. هاي کالمی باشد یعنی بیان روشن مفهوم با استفاده از نشانه ،نوشتار

replied[  د توان اي بهتر می ي عبدالحلیم و الهی قمشه ها در ترجمه )خدا فرمود(و

هاي کالمی احتماالً  فقدان این نشانه. را بیان کند» هاي کالمی نشانه«منظور از 

کند، اما قدر مسلّم آن است که ساختار  ساختمان مفهومی کالم را دچار خدشه می

دو . نخواهد بود) یا شنونده(گسلد و این خوشایند خواننده  صوري از هم می

  :کند  روشن میمطلب را کامالً ،متفاوت از آیات فوق هترجم

So he appealed to his Lord: “These are criminal folk!” “Travel with My 
servants at night for you will be followed. […] (Irving; underline added) 

هنگام روانه کن تا از پى شما  بندگان مرا شب. اینان مردمى مجرمند: پس پروردگارش را خواند که«

  )آیتی( ».بیایند

فارسی و انگلیسی اخیر، ارتباط میان این دو  هآشکار است که در هر دو ترجم

با اینکه انسجام  رو ازاینآیه که دو متکلّم متفاوت دارند، کامالً سست است؛ 

ها به هیچ وجه از انسجام ساختاري برخوردار  بندي برقرار است، ترجمه مفهومی نیم

اي مقایسه کنیم،  عبدالحلیم و الهی قمشه هرجماگر این دو ترجمه را با ت. نیست

  .شود مطلب کامالً روشن می
  

 )M2( 7-8/ص* 

بلْ هم فی أَأُنزِلَ علَیه الذِّکْرُ من بیننَا  *الْآخرَةِ إِنْ هذَا إِلَّا اخْتلَاقٌ ۀما سمعنَا بِهذَا فی الْملَّ

  .ا عذَابِشَک من ذکْرِي بلْ لَما یذُوقُو

“We never heard of this among the last men of religion: This is Nothing 
but a forged tale, “How come that Mohammad has been selected among 
our people as the one who receives Revelation?” The truth is that they 
have doubts about My Message since they have not yet tasted My 
chastisement; (Saffārzādeh; underline added) 
We have not heard of this in the last religion; this is surely an invention 
What, has the Remembrance been sent down on him out of us all? Nay, 
but they are in doubt of My Remembrance; nay, they have not yet tasted 
My chastisement (Arberry; underline added) 
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. بافى نیست جز دروغ] ادعا[این  .ایم نشنیده]  عیسوى هم[را در آیین اخیر ]  مطلب[این ]  از طرفى[«

بلکه هنوز ] نه،. [بلکه آنان درباره قرآنِ من دودلند!] نه[» آیا از میان ما قرآن بر او نازل شده است؟

  )فوالدوند( ».اند نچشیده] مرا[عذاب 

کالم را در دست  هدر اینجا خداوند است که میان سخن کافران ناگهان رشت

  .گیرد می

 8 هاند و کلّ آی فوق به صورتی زیرپوستی درهم آمیخته هآشکار است که دو آی

ربري آ هترجم. شنویم حال آنکه صداي جدیدي را می ،رسد صدایی به نظر می تک

شود وي پس  صدایی است و صرفاً قدرت ذهن خواننده است که باعث می کامالً تک

. بدیهی است که این ترجمه مطلوب نیست. به هویت متکلّم جدید پی ببرد ،از لختی

خوبی بر  به ،فارسی فوالدوند هانگلیسی عبدالحلیم و ترجم هاز سوي دیگر، ترجم

، هنگام تغییر متکلّم )گیومه(قول  نقش عالئم سجاوندي، مخصوصاً عالمت نقل

گذارد؛ به عبارتی، پیچیدن سخن کافران الي گیومه باعث شده است تا  انگشت می

خوبی از هم تفکیک شود و خواننده از نوعی سردرگمی آنی  این دو صداي متمایز به

  :بینیم، خالص شود فارسی آیتی در زیر می هآربري و ترجم هکه در ترجم

آیا از میان همه ما  .ایم و این جز دروغ هیچ نیست ن آیین، چنین سخنى نشنیدهما در این آخری«

 ».اند بلکه آنها از وحى من در تردیدند، و هنوز عذاب مرا نچشیده وحى بر او نازل شده است؟

  )آیتی(

به بیان ساده، چون کارکرد کالم مبدأ بنیانی شفاهی دارد، متن اصلی باید به 

رسد  به نظر می. نگارش وجود دارد، ترمیم و ترجمه شود ابزارهایی که در هوسیل

 ،چرا که صرفاً استفاده از عالمت گیومه ؛عالئم سجاوندي از این حیث حیاتی باشد

هایی از این دست در  نمونه. فراهم کرده است هموفّق آی هخوبی را براي ترجم هزمین

اشاره  دخان 23و » ص«سوره  42 هتوان به آی قرآن فراوان است که از آن جمله می

قرآن توجه  هبدین ترتیب، مترجمان باید به ملزومات نگارش و متن در ترجم. کرد

  .در میان باشد تغییر متکلّمکافی داشته باشند، مخصوصاً وقتی پاي 
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   نتیجه

که محصول یک سنّت شفاهی است و در یک فضاي کامالً  کتابی هقرآن به مثاب

الي زبانی شفاهی است که بدون مطابقت کافی با ، مثَل اعه استشفاهی شکل گرفت

رسد مترجمان قرآن به این  اما به نظر می. اصول نگارشی به متن تبدیل شده است

از  ،اند که در بهترین حالت هایی ارائه کرده و ترجمه  ها توجه کافی نداشته تفاوت

 از لحاظ مفهومی دچار ،لحاظ ساختاري گنگ و گسسته و در بدترین حالت

تغییر متکلّم را باید تا حدودي محصول همین هویت شفاهی بنیادین . تحریف است

اي  این بافت شفاهی است که متکلّم جدید از طریق پاره هزیرا بر پای ؛قرآن دانست

و مخاطب یا مخاطبان  و تعامل پویا میان وي) پیامبر(از اشارات راوي 

صورت  یا قالب یا به) پرانتز( تی در درون کمانکآوردن توضیحا. تشخیص بود قابل

پانویس و استفاده از تفاسیر قرآن که حاوي مطالب سودمندي در ذیل آیات است، 

هاي  از نظر سبک، ترجمه. تواند یک راهبرد مؤثّر در رفع نقایص باشد می

عربی قرآن به  هزیرا حتّی نسخ ،تر قطعاً بر بار مشکالت افزوده است الّلفظی تحت

چه رسد به اینکه  ؛باید با موازین متنی تطبیق یابد ،هاي شفاهی بنیانکالمی با  همثاب

  .هاي متفاوت برگردانیم ها و ظرفیت بخواهیم آن را به زبانی جدید با ویژگی

  

  :نوشت پی

) ب(به نوبت قبلی متکلّم ) الف(گو نوبت است، به این معنا که متکلّم و رکن گفت. 1

ها،  ها و توالی نوبت در نوبت. دهد و الی آخر خ میپاس) الف(به نوبت ) ب(دهد،  پاسخ می

) ب(تواند فعل دعوت  می) الف(مثالً . دهند کنندگان افعالی را با یکدیگر انجام می شرکت

تواند با پذیرفتن دعوت، سر باز زدن از آن، یا تالش  می) ب(به ناهار را انجام دهد، و 

 ).17تورنبال، ص (براي تعیین یک زمان دیگر پاسخ دهد 
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