
 
 
 
 
 
 

 «قرآنی های ادبی ـ پژوهش»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 (9316 پاییز) سومشماره  ،پنجمسال 

 هارمونی، آهنگ و سجع
 ترجمة آلمانی قرآن کريمدر 

 1علی رجائیدکتر 

 چکیده
و تا  گردد های قرآن رعايت می آيات و سوره "فرم"و  "آهنگ"های متون قرآنی  تا چه ميزان در ترجمه

گيرد. هر متنی  ن اصول مهم متن قابل ترجمه هستند در اين تحقيق مورد بررسی قرار میچه ميزان اي

دارای ابعاد مختلفی است و از نظر شکل و آهنگ نيز متون دينی دارای پيام خاصی هستند، که از جهت 

در تأثيرگذاری خاص بر مستمعين دارای اهميت فراوانی است. اين ويژگی های مهم متنی بايستی لزوماً 

 ترجمه منعکس شوند. 

ای و با استفاده از منابع موجود و تحقيق در متون  ، به روش کتابخانهگردد در تحقيق حاضر سعی می

های آلمانی قرآن کريم توسط فريدريش  ها و معيارهای متن در ترجمه اين مشخصه ـ مذهبی،  دينی

سئوال پاسخ داده شود، که تا چه بررسی گردد و به اين  (Friedrich Rückert 1788 – 1866)روکرت 

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 

مقابل اصل متن قرآنی مورد سنجش و  گردد و کيفيت ترجمه در  زبانی مهم متون دينی بررسی می

 گيرد.  ارزيابی قرار می

های آلمانی قرآن، فرم و آهنگ در ترجمه، شکل و لحن بيان در متون دينی،  ترجمه :هاکلیدواژه

 .فريدريش روکرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
حساسيتترجمه دارای آنها متون چون هستند، ترجمه نوع ترين مشکل از دينی و ادبی های

طلبند.متناصلیوعربیقرآنکريمداراینوعیایرامیفت،دقتولطافتويژهخاصیاستوظرا
اصالتخاصادبیوبيانشيواوغيرقابلتقليدیاست،کهکمترمتنمقدسوادبیدارایآنويژگی

تاچهميزانابعادگوناگونآياتبینظيرقرآندرترجمهبهزبانهایديگروخاصهدر"هاست.اينکه:ـ
آياانتقالآهنگ،لحنوهارمونیآيات"وبخصوصاينکه:ـ"زبانآلمانیمراعاتياحفظمیشود؟

گيرد.اينسئواالتبااصولدراينتحقيقموردپژوهشقرارمی"قرآنبهزبانیديگرممکناست؟
شوددراينجابسيارمهمومعيارهایعالیيکترجمةموفقدرارتباطمستقيمقراردارند،کهسعیمی

بررسیگرديدهوبطورمستندومستدلیپاسخدادهشوند.
ترجمه ديرباز از آلمانی زبان ازدر آنان اکثر ولی است، شده ارائه کريم قرآن از مختلفی های

انعکاسابعادآهنگين،موزونوظرافتهایادبیومعجزهآسایزبانیقرآنعاجزبودهاندوبهانتقال
اند.صلیودقايقمحتوايیوواژگانیبسندهکردهمفاهيما
مترجمرتـشروکـدريـريـطفـوسـهتـرآنکـدةقـزيـرگـایبـهورهـهازسـرجمـايکتـتنه

هایآياتعظيمقرآنینابغهوشاعرخوشذوقآلمانیانجامشدهتاحدودزيادیبهاينگونهجنبه
شابهسبکوقالبزبانیقرآندرزبانآلمانیرابازسازیتوجهنمودهاستوسعیفراوانکردهتام

اينهدفعالیزبانزد موفقيتمترجمآلمانیدر یامتخصصينبزرگترجمهوادبياتمقايسهنمايد.
نظيرايرانوآلماناست.اکثرشرقشناسانايننابغةتکرارنشدنیترجمةدنياراستودهاندوآثاراورابی

اينمجالسعیمیشودتاميزانکيفيتودقتاينترجمةزيباازقرآندرمقايسهباديگراند.دردانسته
هاسنجيدهشودونتايجآنارائهگردد.ترجمه

باتوجهبهنظرياتمختلفپيرامونوابستگیمتقابلفرمومحتوایمتنبههمواينکهمعموالًفرم
دبررسیايننکتةمهممدنظراست،کهتاچهميزانهرمتنیبااهدافخاصیدرارتباطاست،قص

اينترجمةآلمانیبهفرموشکلمتناصلیخود)قرآن(نزديکشدهاست؟دراينپژوهشبهاين
شود،کهآياانعکاسفرمهایخاصوساختارهایزبانیوبيانیقرآنیدرزبانسئوالپاسخدادهمی
يانه؟ومترجمتاچهميزاندراينموضوعموفقبودهاست؟باشندپذيرمیآلمانیاصوالًامکان

نمونه ارائة و برموضوع تمرکز منظور دليلمحدوديتبه به اينجا در شاخص، و هایهایبارز
گردد.هایقرآنباترجمةآلمانیآنبسندهمیمختلف،بهمقايسةچندينسورةکوچکازآخرينسوره

هایخودسعینمودهاستتاعناصرموردنظربررسیجمدرسراسرترجمهايندرحالیاست،کهمتر
شدهدراينمقالهراتاحدودزيادیرعايتنمايدوبطورچشمگيرینيزموفقبودهاست.
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 های منظوم و موزون  علل گرایش به ترجمه 
یبزرگآلمانادباوشعرا6781تا6871درعصرکالسيکورمانتيکدرآلمان،يعنیبينسالهای

ويژگی ترجمه هنر و علم با تا کردند، تقاضا مترجمين از برجستگیبارها و وها مهم آثار های
ملت ديگر ادبی رشدشاهکارهای نهضتترجمه راستا اين در و دهند نشان ملتآلمان به را ها

درتوسعةادبياتوچشمگيریيافت.بهمنظورتقويتزبانمادریوالهامگرفتنازآثارديگرکشورها
 6*نظيروماندگاریدراروپاخلقشدند.هایبیهنرملیترجمه

فريدريشروکرتنيزدرهمينمسيرازپيشگامانترجمهوازنوابغبزرگتاريخترجمهدردنيا
شودوآثارحيرتبرانگيزیدرترجمهاززبانهایشرقیوبخصوصايرانوادبياتفارسیشناختهمی

بهاستعدادفراواناودربرگردانقالب2*بهيادگارگذاشتهاست.ازخود هایشعریازديگرزبانها
*"استادفرموقالبهایشعری"آلمانیباعثشدهتاعنوان

6721ـ21رابهاوبدهند.اودرسالهای8
برگزيده و انتخاب به دنسبت  استاد مقام در که حالی در نمود، همت کريم قرآن از انشگاهای

Erlangenشناسیبهتدريسمشغولبود.آلماندررشتةشرق
منبعاصلیاوبرایترجمهمطابقباتحقيقاتگستردةايرانشناسانبزرگمتنعربیـالتينقرآن،

 توسط شده اولينچاپعربیقرآنPaters Ludovico Marracciمنتشر از همچنين است. بوده
توسط نويسندگانAbraham Hinkelmann 1695منتشرشده اودرمکاتباتشبا است. برده بهره

معروفزمانخودوباناشرينبارهابرايننکتهتأکيدنموده،کهسبکوزبانقرآنبسيارشاعرانهو
Veit Engelhardtادبیاستوازابعادوسيعهنرمندانهبرخورداراست.تاريخشناسمشهورمسيحی

یکهازمعجزةزبانیقرآنواستعدادادبیروکرتداشتهاست،پيشنهادکردهدرهمانعصرباشناخت
تواندترجمةبرابروتواندفقطفريدريشروکرتباشدواوستکهمیبود،کهبهترينمترجمقرآنمی

قهایعالیاوبهآلمانی،بلکهبهدليلذوايننهتنهابهخاطرترجمه4*ایازقرآنارائهکند.شايسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :   600و  613، 611، ص. "درآمدی بر ادبيات آلمان"در کتاب  "دورة رمانتيک"بخش مربوط به ود با مقایسه شـ 6

Radjaie, Ali: Einführung in die deutsche Literatur; Literaturgeschichte, Epochen, Payame Digar (Arak-University) 
Publikation, Arak 2016, S. 122, 129 und 133. 

های  ماری شيمل، که آثار روکرت را در مجموعه شناس بزرگ خانم پروفسور آنه ن خصوص ر. ج. به آثار شرقدر ایـ 1
 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. 
 توان در این اثر ماندگار یافت:    های ترجمة روکرت به همراه بيوگرافی زندگی او را می مهمترین اثر در ارتباط با معرفی ویژگیـ 0

Prang, Helmut: Friedrich Rückert, Geist und Form der Sprache; Schweinfurt und Wiesbaden 1963.. 

  قرآن، و مقاالت پروفسور هارتموت بوبزین: مقایسه شود با مقدمة ـ 4
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg 1996, S. IXff. 
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دوا بيشاز انتشار به منجر و بوده نهفته او وجود در که شاعرانه، وزعظيم منظوم اشعار جلد ده
6*رتبهتوسطروکرتبهزبانآلمانیشدهبود،میباشد.عالی

تاقبلاززمانیکهروکرتبهترجمةقرآنبپردازد،هفتترجمةپراکندهوبرگزيدهازقرآنمنتشر

جمهازآنهااززبانالتينبرگردانشدهبودند،نهمستقيماززبانعربی،کهالجرمشدهبود،کهچهارتر

دقتالزمرادرمحتویوفرمنداشتند.روکرتاينتوانايیبزرگراداشت،کهبههردوزبانالتينو

ایازقرآنباناشرخودشرکتبزرگهایبرگزيدههاوسورهعربیمسلطبود.پسازترجمةبخش

ولیبهداليلمختلفپذيرشچاپوعقدقراردادبهBrockhausچاپونشر واردمذاکراتشد،

تأخيرافتاد.روکرتعالوهبرتدريسدردانشگاه،بهفعاليتهایفراوانديگریبخصوصترجمةآثار

آنرانظامیمشغولبودوشايدهمبههميندليلادامةترجمةقر"اسکندرنامه"ادبیمشهوریچون

يعنیسيزدهسالبعدتعدادیديگر6781برایچندينسالبهتأخيرانداختهباشد.اودوبارهدرسال

درعينازسوره اما است. بهمنظورتأمينمنابعتدريسدانشگاهیبوده کهگويا ترجمهنمود، را ها

اثرمهمپسازفوتویحالروکرتهرگزفرصتکافیبرایترجمةکاملقرآنرابهدستنياوردواين

2*منتشرگرديدهاست.August Müllerميالدیتوسطشرقشناسمعروف6777آوریودرسالجمع

است،سوره کرده منتشر متناصلیقرآن نزديکبا خوبو مشابهتبسيار روکرتبا هايیکه

عبارتنداز:

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

،44،48،42،46،41،89،87،88،81،85،84،88،82،86،81،29،27،28،21،25،24،28،22

،18،11،15،14،18،12،16،11،59،57،58،51،55،54،58،52،56،51،49،47،48،41،45

،92،96،91،--،77،--،74،78،72،76،71،89،--،88،81،85،84،88،82،--،81،--،17

،662،666،661،619،617،618،611،615،--،618،612،616،611،--،98،91،95،94،98

.664،668

،78،71،75،87،86،19ایارائهنکرده،کهعبارتنداز:لذاروکرتازدهسورةقرآنهيچترجمه

.614،99،97،79

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : منتشر شدند 6818جلد در سال  61مجموعه آثار و اشعار روکرت در ـ 6

Rückert, Friedrich: Gesammelte poetische Werke; in 12 Bänden, Sauerländer Verlag, Frankfurt 1868. 

  : 10و  10؛ ص. قرآن، پروفسور هارتموت بوبزینمقایسه شود با مقدمة ـ 1
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg 

1996, S. XXIII und XXVII. 
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هارانيزناقصترجمهکردهوبهترجمةبعضیازآياتآنهابهدلخواهوگزينشیبرخیازسوره

آيهاست،فقطپنجآيهراترجمهنموده75(کهدارای41اقدامکردهاست.برایمثالازسورة)مومن
ازسورة)طالق ا62(کهدارای15است. ترجمهکرده. فقطيکآيهرا ماهمانطورکهازآيهاست،

هاوآياتقرآنپرداختهگردد،بهترجمةقسمتاعظمسورههایفوقمشاهدهمیمجموعشمارةسوره

اگرروکرتموفقبه علتاينامرنيزعدمقطعيتچاپاينترجمهتوسطناشربودهاست. است.

کرد،حتماًاينگونهنواقصامیشدوبهدنبالآنعزمالزمرابرایچاپپيدعقدقراردادباانتشاراتمی

هایکوچکقرآنرابالطافتوظرافتبااليیترجمهکردهوسعینمود.اواکثرسورهرابرطرفمی
نمودهتاسبکوسياق،جاللبيانیوزبانیقرآنرادرترجمةخالقانةخودبهخوانندةآلمانینشان

آي از بعضی توضيحاتیبر نمودن اضافه با او ودهد. تفسير حدودیبه تا صفحه، ذيلهر اتدر

برایتوضيحترجمه تامشکالتاحتمالیواژگانیواسامیخاصقرآنیرا هایخودپرداختهاست،
آلمانیقابل زبان به شده منتشر قرآن توضيحاتپايانی در که گونه همان برطرفکند، عالقمندان

 مشاهدهاست.

 ی لحن و بیان  تفکیک متون دینی بر اساس ساختارها 
اند،تاکاربردآنهارابيشترموردازديربازمتخصصين،متونرابهدستههایمختلفیتفکيککرده

 از مباحثعالیترجمه در دهند. متون"بررسیقرار عبارتی"انواع به Texttypen/Textsorteيا

هایمنحصربهخودويژگیکههرکدامبهمنظورخاصیتوليدشدهودارای6*سخندرمياناست،
شود.بههميندليلاستهستند؛زيراهرمتنیدرزمانخاصیوبرایتأثيرگذاریهدفمندیايجادمی

اسالمشناسانودانشمندانقرآنینيزتقسيمبندی هایقرآنیهايیدرموردسورهکهشرقشناسان،
هایزيرزولسورهها،متونقرآنیرابهدستهاند.ايشانباتوجهبهشرايطمختلفوزماننانجامداده

 Theodorاند،کهمعروفترينآنهامتعلقبهاسالمشناسبزرگآلمانیتئودورنولدکهبندیکردهطبقه

Nöldeke2*اينسبکشناسیقرآنیراانجامدادهاست:6711است،کهبرایاولينباردرسال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتقاد در ترجمه؛ معيارهای او  ـ رایس، کاتارینا: امکانات و مرز  . 44، ص. 6303ای بر علم ترجمه؛ هایدلبرگ  کلر، و.: مقدمهـ  6

  .21، ص. 6381قضاوت ترجمه، مونيخ 

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. 
  قرآن، پروفسور فيشر: مقایسه شود با توضيحات ـ 1

Fischer, Wolfdietrich: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, 

Würzburg 1996, S. 489ff. 



241  6931 پاییز / گاه اراک( سال پنجم / شماره سومقرآنی )دانش های ادبی ـ  فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش 

  های مکی: سوره اولين دوره از
کهسورهسورهمهممشخصات ايناست، ادبیوهایايندوره کوتاهوشبيهبهمتونمنظوم، ها

شوند،کهبراساسترتيبزماننزولاحتماالًاينآغازمی"قسم"شعریهستندواکثرآنهاباانواع
،96،71،98،98،94،91،92،615،612،618،614،617،611،666،84،91باشند:هامیسوره
،78،85،79،77،87،88،89،611،74،58،76،72،99،616،88،75،618،95،78،17،71
  .6،664،668،619،662،55،81،51،52،56،19

  های مکی: دومين دوره از سوره
بندیدقيقکرد،چونتغييرسبکدرآنهازيادهارازمانتواناينسورهازنظرزمانیبهسختیمی

،86،88،54هاهستند:ترازديگرسورهاست.آنهابيشترساختارتبليغیوحکايتیدارندوطوالنی
 .67،28،68،25،26،28،18،82،48،81،87،69،65،21،21،51،44،81

  های مکی:  سومين دوره از سوره
نهاکمتروازنظرخطابزبانیهافرقزيادیباگروهدومندارند،ولیساختارحکايتیآاينسوره

بيشترابعادتهديدآميزنسبتبهاهالیمکهدارندواغلبآنانراازدنيایآخرتودادگاهروزقيامتبيم
 .68،1،41،8،85،84،61،42،86،29،89،27،41،62،64،66،81،61،45،46،82دهند:می

 های مدنی: سوره
 استودرسورهسبکولحنقرآنپساز تغييرکرده هایمدنیهجرتپيامبربهمدينهکامالً

اقليت ديگر و منافقين با برخورد توصيفو اعتقادی، ارشادی، موضوعات وبيشتر دينی های
مشرکينوارائةدستوراتدينیمطرحاست،کهنتيجتاًدارایسبکخاصزبانی،آهنگوهارمونی

ا کثرعلمایاسالمیوغربیدراينخصوصاتفاقنظردارندومتناسبباشرايطخودهستند.
،15،4،58،16،8،48،7،12،14،97،2تواندچنينبودهباشد:هامیترتيبتاريخیاينسوره

.5،9،49،661،11،11،47،22،57،24،18،88،59
تقسيم نتيجهبندیاز چنين بيشتر اينجا در فوق مهای شرايطیگيری در زبان کاربرد که شود،

فقطبا"مختلفزمانیومکانیوباتوجهبهنوعمتنواهدافتأثيرگذاریآنمیتواندمتفاوتباشد.
معيارها،خصوصياتوويژگی کهساختارهایدرونهررعايتاصول، هاینوعوگروهمتنیاست،

شاخص و درونمتن کنندة تعيين بيرونهای و میزبازبانی را اصلی متن هر واقعنی باتوان بينانه،
يکمتنارشادیوتبليغیدارایآهنگولحن6*"نگرشیتخصصیوعادالنهقضاوتکرد. مطمئناً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14، ص. 6381نتقاد در ترجمه؛ معيارهای قضاوت ترجمه، مونيخ ارایس، کاتارینا: امکانات و مرز ـ 6

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik; Kategorien und Kriterien für 
eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, München 1986, S. 24. 
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متفاوتینسبتبهيکمتنتهديدآميز،دستوریويايکمتنتربيتیوحقوقیدارد،لذابههماننسبت
نمايد.لبمیوميزاندرترجمهنيزلحنمخصوصخودراط

نسبتبهبندیازنظرقرائت،خوانشوزماننزولنيزبرایقرآنطبقه هایمختلفیوجوددارد؛

اينموضوعنيزمترجمآلمانی)روکرت(آگاهیالزمراداشتهوحتیدرتيتربرخیازسورهها،واژة

بدينوسيلهازديگرسوره“medinisch„"مدنی" افزودهوآنانرا اودراينهارا تفکيککردهاست.

هایموجوددرزبانهایاروپائیآنزمانبودهاست.راستاازقرآنکوفیتبعيتنموده،کهازبرترين

که ازآنجا نيست. رمانتيکوعصرگوتهبرکسیپوشيده اهميتموسيقیولحنبياندردورة

قدوازاحساساتعميقمسيحیوزيستهوفردیمذهبیومعتفريدريشروکرتنيزدراينعصرمی

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

بهانواعلحنوخطابقرآنواقفبودهونسبتبهبرگردانصحيحآنبهگرمیجلوه نمودهاست،

زبانآلمانینهايتسعیخودراداشتهاست.

شناسانقرنحاضر،کهبهتمامیزبانهایشرقیمسلطاست،رترينمحققينوشرقآويکیازنام

ایازقرآناست،ترجمةروکرتتنهاترجمه"درخصوصاينترجمهچنيناظهارنظرنمودهاست:

*"توانبهعظمتزبانیوقدرتادبیقرآن)درزبانآلمانی(پیبرد.کهدرآنمی
خواهدروکرتمی6

آ ترجمة با قرآن از خود -هنگين قرآن خود سبک به-به را رمانتيک عصر خوانندگان توجه

گيرا،عرصه کننده، مسحور جذابزبانی، مختلف: الحان با و جلبنمايد قرآن مختلفزبان های

رحمتهديدکننده،خوف هدايتبرانگيز، آگاهیبرانگيز، اينگر، با اوقصددارد سازد. آشنا ... بخشو

ا زيباترجمه اوبعاد چونخود نشاندهد، بهخوانندگانعصرخود زبانیقرآنرا اعجاز شناختیو

شمارخودبههایبيانیاستوچنيناهدافیرادرآثاربیایزبانیوشيفتةچنينفرمهاوقالبنابغه

وطن عاشقانه، حماسی، اشعار نمايشگذاشتهاست: عارفانةویزبانآلمانیبه ازپرستانهو سرشار

فرموآهنگزبانیدراينترجمهبرایکسانی2*هایروانشناختیزبانیوجذاباست.چنيننمونه

کهبههردوزبانعربیوآلمانیمسلطهستندواصلقرآنوترجمةآلمانیآنراباهمودرکنارهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ماری شيمل:  پروفسور آنهر. ج. به اثر مهم خانم ـ 6

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. 

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

هایبعدیبيشترنمايانخواهدشد.ایکهدربخشکنندهاست،نکتهمصاديقآناندرزبانآلمانیخيره

 مقایسة عناصر زیباشناختی در قرآن و ترجمة آلمانی 
ومشخصهازويژگی آخرينسورهها کههایمنحصربهفرد هایقرآنکريمکوتاهیآناناست،

آ بهشکلاشعارموزونوزيبايیجلوهباعثشده برآننها ايننکتهمترجمآلمانیرا گرینمايند.

هماننديکرباعیياديگرساختارهایداشتهتابهخاطرانتقالابعادزيبا بعضاً را آنها شناختیآيات،

دسته(a a; a a)شعریآلمانی ، سورة در لذا تفکيککند، قرآنیانعکاسواژگان"اخالص"بندیو

شوند.حتیبانگاهاوليهوسطحینيزخوانندههایيکشعرآهنگينوجذابمشاهدهمیمشابهقافيه

برد:ایهمطراز،همگونوباتأثيربرابرپیمیبهايننکتةمهمدرترجمه

قافيه همانند سطر هر پايان در آلمانی برگزيدة مواژگان آلمانی ادبی يکشعر درخشند.یهای

برانگيزیرابامتنعربیاندوبرابریتحسينکوتاهیوبلندیهرسطريامصرعنيزگويایهميننکته

همانسازند.دربسياریازآياتترجمهشدهوهمچنيندربسياریازديگرسورهنمودارمی هادقيقاً

کلمهدرپايانسطريابيتآلمانیواژگانیکهدرانتهایهرآيهبهزبانعربیموجوداست،عينهمان

ایاستبسيارمهم،کهتاحدودینيزبههمگونیساختاریآلمانینيزقابلمشاهدههستندوايننکته

وعربیازلحاظقدرتگرامری،صرفیونحویبستگیدارد.ارجاعات،تنوعوتعدادضماير،صرف

زبانآلمانیهممثلعرب اغلبافعالوحتیصرفاسامیدر در یازدقتبااليیبرخورداراست.

شود:هايیمشاهدهنمیترجمههایفارسیچنيندقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  های آلمانی ارائه شده از قرآن در این مقاله برگرفته شده از این نسخه و ترجمة فریدریش روکرت است:  ترجمهکلية ـ 6

Der Koran: in der Übersetzung von Friedrich Rückert; hrsg. von Hartmut Bobzin und Wolfgang 

Fischer, Ergon-Verlag, Würzburg 1996. 

 662سورة

اخالص
 Sure 112

Bekenntnis der Einheit*
1

 

 ,Sprich: Gott ist Einer .1aaاحدقلهواهلل

 ,Ein ewig reiner .2aaصمداهللال

  .keinerHat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat 3,aaيولدلميلدولم

  einer4. Und ihm nicht gleich ist.aaاحدولميکنلهکفوا
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662سورةاخالص

 (6بگو:حقيقتايناست،کهخدايگانهاست.)

 (2نيازاست.)خداستکههرچيزیبهاونيازمنداستوخودازهمهچيزبی

 (8ست.)ازاينروینهفرزندیآوردهونهزادةکسیا

6*(4وهيچکسهمتاوهماننداونبودهاست.)
 

کردهودوبارفعل را"است"مترجمدرآيةاولازواژگانتوضيحیواضافیدرمتناستفاده

جايگزينکلماتآهنگينوهمقافية"است"آورده؛همچنيندرهرچهارآيهفعل احد،صمد،"را

امامترجمآلمانی"يولد،احد باتکرارکلمةمشابهودقيق"احد"تکرارکلمةکرده، ارائه“einer„را

يکسطرکاملوطوالنیباچندينفعلوکلمات"اهللالصمد"نمودهاست.مترجمفارسیدرمقابل

کهحاکیازنوعینابرابریواژگانیوعدماضافیومترادفاتغير جايگزينکردهاست، ضروریرا

است ترجمه در ودقتکافی آياتعربی در موجود موزون و آهنگين لحن ساختار اين در لذا .

است. پنهانکرده هارمونیدرونیکلماتدرهمشکستهشدهوتأثيرموسيقيايیوجذابقرآنیرا

آنمتونشاعرانهوهنرمندانه" برایمترجم، کهصوتوبزرگترينمشکالترا ایفراهممیکنند،

الحانیوقرائتاندوابعادخوشاسبکخاصیدردرونابياتجاسازیشدهلحناصلیکالمدرآنهاب

2*"آنان،مالکاصلیمتنمیباشد.

دقيقآلمانیآنبيانگرايناست،کهنهتنهاازنظرواژگانو دقتدرآياتسورةکوثروترجمة

تر و قرآن متن در کلمه هر است)پايان موجود برابریخاصی حدودی بااصواتتا آلمانی جمة

...تر"قافيةهایهمسيالب ...حر؛ آلمانی"...ثر؛ برای“ther“; „...-pfer“; „...-ter-...„يا بلکه است(،

به آياتعربیرا چنانچهما است. کلماتدارایسجعهممعادلمناسبیدرزبانآلمانیارائهشده

هانيزبرگردانيمطولآيهInternationales Phonetisches Alphabetآوانويسیبينالمللیوخطالتين

درعربیوآلمانیتقريباًبرابرخواهندبود:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 134، ص. 6082ترجمة سيد محمد رضا صفوی؛ نشر معارف، قم قرآن کریم: ـ 6

 .  126، ص. 6313ليوی، ژیری: ترجمه ادبی؛ فرانکفورت / بن ـ 1
Levy, Jiri: Die literarische Übersetzung, Theorie einer Kunstgattung; Athenäum Verlag, Frankfurt / 

Bonn 1969, S. 251. 
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تواندراينجملةخالصهشدهبياندرخصوصدقتدرترجمه،نظراکثريتعلمایترجمهرامی

نمايانبههمانميزانهایمتناصلیخودراایموفقاست،کهازهرنظروجنبه،ويژگیترجمه"کرد:

ترجمة6دهد.*ابيشترازآنچهکههستتوضيحمیونهچيزیراپنهانونهچيزیر"سازدرمیوآشکا

فارسیهمينسورهحاویمطالبديگریغيرازمتنآلمانیخوداست:

617سورةکوثر
 (6همانامابهتوخيرفراوانداديم)مقررداشتيمکهنسلتوفراوانگردد(.)

 (2پروردگارتنمازبگذاروهنگامتکبير،دستهايتراتامقابلگلوباالبر.)پسبهشکرانةآنبرای

 2*(8نسلاست.)شود،بلکهدشمنتوستکهبیقطعاًنسلتومنقطعنمی

 سورة از فارسیفوق، ترجمة کوتاه"کوثر"در مترجماز اينمطلبهستيمکه ترينسورةناظر
حدود عربی، کلمة ازجمعده طوالنیکردنقرآنو نهايتبا در و کرده فارسیايجاد چهلکلمة

و لحن زبانی، زيباشناختی جنبة نموده، اضافه اصلی متن به را مطالبی اينکه بر عالوه آيه، ترجمة
درانبوهکلماتمترادفومعادلخودمخدوشياگمکردهاستودرهمين خطاباصلیقرآنرا

کهدرتر"وانحر"یراستامعن بهمفهوم"قربانیکردن"بهمعنی “Bring ... Opfer„ جمةآلمانیرا آمده،
ديگریبکارگرفتهاست،کهالبتهدرديگرترجمههایفارسی،نظيرمشکينی،نيزشاهداينبرداشتهستيم.

غير اضافات از پرهيز و ترجمه در دقيق معادل ترجمهارائة برای مهم يکاصل هایضروری

هایادبیمعتقدند،کهتحميلکلماتمترادفوذکرشدهاستومتخصصينترجمه"نوفاداربهمت"

سازدوهرگونهتوضيحاتدليلمتن)درترجمه(بهمتناصلیخساراتمتعددیواردمیگسترشبی

بهاطالعخوانندهرساندهشود.شتنوپیيانويسوملحقاتتشريحیدرترجمهبايستیدرقالبپا

یکهبهمتنعربیاشرافنداشتهباشد،تمامیواژگانوکلماتترجمةفارسیفوقرابهفارسیزبان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 40، ص. 6312ووتنوف، رالف راینر: شاهکار غریبه، ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن ـ 6

Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Palaestrs 

Band 252, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1969, S. 47. 

 . 131، ص. 6082ترجمة سيد محمد رضا صفوی؛ نشر معارف، قم قرآن کریم: ـ 1
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الکوثر
 Sure 108

Kauther 

   Kauther1.  Wir haben dir verliehen den;aaالکوثرانااعطيناک

   Opfer2.  Bring deinem Herrn Gebet und !aaانحرفصللربکو

   Abgestumpfter3.  Ja, wer dich haßt, der ist ein,aaاالبترشانئکهوان
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نسبتمی متونیمیخداوند چنين در کلمه هر تفسير که صورتی در موجباتبحثودهد. تواند

هایفراوانیرافراهمسازد.هميننکتهاستنادوتذکرمهمیاست،تابدانيمترجمةمتونمقدسجدل

میدقت را ظرافتخاصخود دخالتو اعمالنظرشخصیو گونه هر مترجمبايستیاز طلبدو

واژگانیدرمتناصلیپرهيزنمايد.

 ساختار جایگزینی شکلی در ترجمه 
می سعی مترجم مواردی حفظشرايطدر لحاظ به و مختلف)اغلبمحتوائی داليل به تا کند

لمتنتاحدودیعدولنمودهوابياتوسطوریراازنظرمتنی(ازقالباصلیوشکمعنویدرون

ایديگرازآنچيزیبچيند،کهدرمتناصلیموجوداست؛کلماتآهنگينپايانیوياقافيهبهگونه

يکسطرتغييرکردهاست،ولیدرکليت،همانساختارمتناصلیمنعکسxماننداينمثالکهجای

رانيزبرخوانندهدارد.دراينحالتترجمهبامتناصلیهمطرازو"برتأثيربرا"شدهاستوهمان

همگوناستوبااندکتغييرظاهریارائهشدهاست:

(وتکa - a / b - bهایدوتايی)فلق،خلق/عقد،حسد:مةآلمانیسعیشدهتاقافيهدرترج

(درمتنآلمانیمنعکسگردند،کهتاحدودزيادیهمموفقيتآميزبودهاست،xبيتميانی)وقب

اندوقواعداصلیفرموولیازنظرشکلوترتيبمتنیجایسطردوموسومباهمتعويضشده

اند.دراينحالتمتخصصينترجمهمعتقدند،لبمتنترجمه،دقيقاًهمانندمتنقرآنیرعايتنشدهقا

 يا برابر جايگزينی نوعی نهايتمی“equivalente Substutition„که در است. توانصورتگرفته

اينروشابعادآهنگينوموس با کهکليتموضوعمقبولوپذيرفتهاست. يقيايیچنينابرازداشت،

در5و4؛8و6هایپايانیدوبهدو)سطراند؛بخصوصوقتیکهطنينقافيهحفظشدهمتننيز (را

همآلمانیحسمی نهايتدرجةامکانبا آلمانیتا واژگانپايانیهرمصرعياسطردرعربیو  کنيم.

 668سورة

الفلق
 Sure 113 

Die Dämmerung 

   Dämmerung1.  Sprich: Zuflucht such’  ich bei dem Herrn der,aaالفلققلاعوذبرب

   schuf2. Vorm Bösen dessen, was Er,xaخلقمنشرما

 ,Vorm Bösen der  Verfinsterung .3axوقبومنشرغاسقاذا

   Weiber4. Vorm Bösen nestelknüpfender,bbالعقدومنشرالنفاثاتفی

  Neider5. Und vor dem bösen Neid der.bbحسدومنشرحاسداذا
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شده میيکسان شمار به عظيم خالقيتی خود که اند، "آيد: / "Dämmerungفلق "، / ،"schufخلق

،...."Neiderحسد/"

نيزتکرارشدهودرمتنآلمانی،مشکلواژگانی،"الناس"درستهمينشرايطدرسورةبعدی

درسطرچهارمساختارصحيحشکلوقالباوليهرابههمزدهاست.امااينجاديگرصحبتازقافيه

کهواژگانتکراری چرا 5"ناسال"درمياننيست، "الوسواس"بار، هرکداميکبار،"الخناس"و

بخشيده متن به موزون آهنگينو سجعی، درونیمیساختار هارمونی نوعی دارای و دراند باشند.

کندوهمانتأثيرهميننقشراايفامی"Menschenالناس/"ترجمةآلمانیهمتکرارپنجبارةکلمة

ذارد.ازهمهمهمتراينکهخوانندهبهسبکدقيقوهدفخوشالحانیگمشابهرابرخوانندةخودمی

برد:ومقاصدمسحورکنندگیوتأثيرگذاریقرآنازطريقصوتوکالمنافذنيزپیمی

مترجمبهچندينبعدمتنتوجهواشرافکاملدرترجمه هایمتونمقدسوادبیبايستیلزوماً

داشتهباشد،تاهمفاکتورهایمحتوايیودرونیمتنحفظشوند،يعنیترجمهازدقتوصحتکافی

زيباشناختیشکلیوصوتیراباهنرمندیتمامبهسمعوبصربرخوردارباشدوهماينکهمعيارهای

ازطريقکلمات ضريبدقتدرترجمةفوقبسيارباالوهارمونیايجادشده انتقالدهد. خواننده

سجعیوساختاردرونیوچينشواژگانقابلتحسيناست.

  "تأثیر برابر"برترین معیار ترجمه:  
برابرهم"والعصر"ةچنانچهدرساختاردرونیسور دقتکنيموهردومتناصلیوترجمهرا

اوليننگاهبهيادقالب با کهدرقرنهایشعریمشابهدرزبانکالسيکآلمانیمیقراردهيم، افتيم،
 نوزدهمدرادبياترمانتيکآلمانرواجيافت:

 664سورة

الناس
 Sure 114 

Die Menschen 

  a ,chenMens1. Sprich: Zuflucht such’  ich bei dem Herrn deraالناسقلاعوذبرب

 ,a 2. Dem Könige der Menschenaناسملکال

 ,a 3. Dem Gott der Menschenaناسالهال

 ,b 4. Vorm Bösen des Einbläsers, des Verräthersaالخناسمنشرالوسواس

  a ,Menschen5. Der einbläst in der Brust desaالناسالذیيوسوسفیصدور

  Menschen6. Zuflucht vor Dschinnen und vor.aaالناسمنالجنهو
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درآن است. اينترجمهازقرآنتوسطفريدريشروکرتنيزدرهمانحيطةزمانیانجامشده
ادبیوفرهنگیبايستیبيشتربهترجمهازديگر کهبرایتقويتوغنایزبانی، زمانمعتقدبودند،

اشکالوانواعادبیترويجوآموختهشوند موضوعات، مفاهيم، تا پرداخت،  *.زبانها
درايننمونه6

مترجمسطربهسطرهمانندمتناصلیقرآنقلمزدهوخالقيتبزرگیازخودبروزدادهاست.
کهدرمغرب(a a; x a)دانيمکهاينقالبيکیازپرکاربردتريناشکالرباعیيادوبيتیاست:می

نيزهمانتأثيرشکزمينهمنمونه برخوانندههایفراوانیداردوترجمةاينسوره لیوظاهریرا
انتهای زبانآلمانیدر نشاندنهمانکلماتدر شناختورعايتآنوحتیبا مترجمبا لذا دارد،
سطور،وباکاربردواژگانمشابهبهبازسازیمتناصلیبامهارتتمامپرداختهاست:)عصر،خسر،

 نيزGebet, missräth, räthصبر/ سطرسوم مصرعاولاز همانندمتناصلیقرآنبدونکلمات(.
2*باشد.تريننوعوقالبرباعیدرزبانآلمانینيزمیسجعیياقافيهباقیماندهاستويادآورمحبوب

 متخصصين را موفق برایيکترجمة برابر"مهمترينفاکتور يا“Wirkungsgleichheit„"تأثير

کيفيتيکترجمهباتأثير"کنند.ايشانمعتقدند،کهمیايجادموازنةمحتوايیوشکلیبيندومتنذکر

برابر قابلسنجشاست."مساویو برخواننده متنترجمهشده مکتبفکری8*متناصلیو در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  "ترجمه ادبی"جهت کسب اطالعات بيشتر در این زمينه لطفاً  ر. ک. به دو اثر مهم در خصوص ـ 6

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. 

 ن، ناشر: ه فصلنامة اشپکتروم ایراشایان ذکر است، که روکرت ترجمة دقيقی از رباعيات حافظ ارائة نموده است. ر. ج. بـ 1

  :  6383پروفسور هارتموت بوبزین     
Bobzin, Hartmut: (Hrsg.) Hafisische Vierzeiler in Übertragung von Friedrich Rückert; In: Spektrum 

Iran; Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, Bonn 1989, 2. Jahrgang, Heft 4. 

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

، فصل 6002مبانی ترجمه؛ انتشارات جمال الحق، تهران حدادی، محمود: مقایسه شود با:  "انواع برابری در ترجمه"در موضوع 

 .42ـ  01، ص. 4
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 العصر
 

103 Sure 

Das Nachmittagsgebet 

 a  a !Gebet-1.  Beim Nachmittagsالعصرو

   a  a ,missräth2.  Des Menschen Fleißخسراناالنسانلفی

االالذينآمنواوعملواالصالحات

صبروتواصوابالحقوتواصوابال
x 
a 

 
x 
a 

3.  Nur dessen nicht, der glaubet und das Gute thut, 
,räthheit Der zur Geduld räth und zur Wahr      
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فريدريشروکرت،کهالهامگرفتهازروشهاودستوراتزيباشناختیدرمباحثادبيات،هنروترجمه

 هایبصریدرشعربرایجنبههاوابعادشکلیوظرافتدرعصرکالسيکورمانتيکبودهاست،

استنادبراينموضوعانتخابقالبزيربرایترجمهاهميتوااليیقايلمی ایعالیازسورةشدند.

کهدرزبانآلمانیبازتابیبی"التکوير" چنانچهاينسورهدرزبانآلمانیبااست، نظيرداشتهاست.

طنينخاصخودقرائتشود،يادآورلحنوبيانآياتقرآنیخواهدبودوکلماتقافيهوسجعآخر

رسد:هرسطرباسبکشناسیقرآنهمگونوهمآهنگبهگوشمی
 76سورة

التکوير
 Sure 81

Die Ballung 

 a  a ,ballen. Wann die Sonne sich wird 1کورتاذاالشمس

   a  a ,fallen2. Die Sterne zu Bodenانکدرتواذاالنجوم

   a  a ,wallen3. Und die Gebirgeسيرتواذاالجبال

   a  a ,schwallen4. Der Meere Flutenعطلتواذاالعشار

   a  b ,tunverwahr5. Wann Zuchtkamele sindحشرتواذاالوحوش

  a  b ,geschaart6. Und die wilden Tiereسجرتواذاالبحار

  a  b ;gepaart7. Und die Seelen wiederزوجتواذاالنفوس

   a  c ,fragen8. Man das lebendig begrabne wirdسئلتواذاالموءده

   a  c ;erschlagen9. Um welche Schuld es seiقتلتبأیذنب

   a  c ;aufgeschlagen10. Und die Bücher sindنشرتواذاالصحف

   a  d ,abgedach‘t11. Wann der Himmel wirdکشطتواذاالسماء

   a  d ,angefacht12. Und die Hölle wirdسعرتواذاالجحيم

  a  d ;herangebracht13. Und der Gartenازلفتواذاالجنه

 a  d ,dargebrachtird eine Seele wissen, was sie  14. Wاحضرتعلمتنفسما

   b  e ,Planeten15. Soll ich schwören bei denبالخنسفالاقسم

   b  e ?unsteten16. Den wallenden, denالکنسالجوار

   b  e ?öden17. Und bei der Nacht derعسعسواليلاذا

 ?b  x 18. Und der athmenden Morgenröteتنفسوالصبحاذا

  c  f ,werth19. Das Wort ist es eines Botenانهلقولرسولکريم

  d  f ,geehrt20. Eines Boten stark, der steht beim Herrn des Thronsمکينذیقوهعندذیالعرش

   d  f ,bewährt21. Eines Gebieters treuامينمطاعثم

 d  f ,thört. Nicht euer Landsmann irrt noch  22وماصاحبکمبمجنون

   ‘d  f ,verklärt23. Er sah ihn in der Höhالمبينولقدرءاهباالفق

  d  f ,hört‘24. Und will mit dem nicht geizen, was er sah undبضنينوماهوعلیالغيب

 c  f .empörtsen, der sich hat  25. Das Wort nicht ist es desوماهوبقولشيطانرجيم
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  e  f ?verstört26. Wo rennt ihr hinفأينتذهبون

   d  g ,Welten27. Es ist nur eine Mahnung an dieللعالمينانهواالذکر

  c  g ,gelten28. Dem wer von euch will lassen die Wahrheitلمنشاءمنکمانيستقيم

 d  gالعالمينرباهللوماتشاءوناالانيشاء
29. Ihr aber wollet nicht, wenn nicht will Gott,  

.Weltender Herr der                                                  

ستودنیوبی بهزبانوفاداریبهمتناصلیقرآندرترجمةفوق، همتاستوترجمةاينسوره
ودقتکمنظيریبرخورداراست.جايگزينیشکلیدرخصوصآلمانیدرجامعيتخودازهارمونی

میقافيه القاء وکلماتآهنگينسجعینيزتصويریبرابررا آهنگواهدافکالمی،ها کندوريتم،
بيانیوتأثيرگذاریقرآننيزبرخوانندهدرزبانآلمانیبههمانميزانتأمينشدهاست.نسبتميزان

ناهمگونی67برانگيزاست،فقطمترجمدرآيةشمارةدرهردومتناعجابفراوانیکلماتآهنگين
 واژة که چرا داده، اجازه خود به ایرا هم“Morgenröte„ناخواسته آهنگيا هم کلمة هيچگونه

ایرادراينسورهبرایخودندارد،درصورتیکهبرایهرکلمةپايانیدرسطورقرآنیالاقلقافيه
شکباتوانمندیویبهگرهمتاوهمآهنگوجوددارد.توانمندیمترجمدراينراستابیيکواژةدي

همآميختهشدهاست،چوناودرآثارادبیوشاعرانةخودبهزبانآلمانیعنوانيکشاعرقدرتمنددر
دا نشان خود از دينی موضوعات برای فراوانی عالقة و پرداخته مشابهی الگوهای خلق به دهنيز

6*است.
تروازنظرتر،آراستههرچهيکاثرادبیومقدسازنظرساختاردرونیوشکلیزيباتر،منسجم

تروتأثيرگذارترباشد،ترجمةآنبهزبانهایديگرتر،صيقليافتهمحتوايیومعنايیباکلماتیبرگزيده

تجميعهمزمانوذوب"ومتخصصينازرسد.اينجاستکهادباتربهنظرمیتروغيرممکنهممشکل

ظاهریوباطنیويژگی يا ميانمی"هایفرمیومحتوايی، کهدرشاهکارهایادبیسخنبه آورند،

ماهيتاصلیادبياتبرتروآثارکالسيکهرملتیبرآناستواراست. متونمقدسوآثار 2*اصوالً

مشخصه با مشهور ملتهاادبی همة بين در الگويی ترجمههای قویعمدتاً هستند. وناپذير ترين

شوند.بههميندليلایمواجهمیبااستعدادترينمترجمينهمدرانعکاساينآثاربامشکالتعديده

بی تاريخی، مکتوباتعظيم بیاينگونه تکرارناشدنی، بديل، عبارتیگوياتر به و يا“einmalig„همتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   و مفسرین آثار او:  66شمارة  نویسدر پا "مجموعه آثار ادبی روکرت"در این خصوص مقایسه کنيد با ـ 6

Friedrich Rückert: Werke; ausgewählt und hrsg. von A. Schimmel, in 2 Bde, Frankfurt 1988, Bd I, S. 

220-241. 
 .  18، مقدمه، ص. 6310: مشکل ترجمه؛ راهکارهای تحقيق، دارمشتات مقایسه شود با: اشتوریگ، ه. جـ 1

Störig, H. J.: Das Problem des Übersetzens; Wege der Forschung, Band VIII, Darmstadt 1963, 

Einleitung S. XXVIII. 
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انیديگرباموانعیبزرگهمراهاست؛همانگونهکهديوانحافظدرهستندوانتقالآنانبهزب"يکباره"

توانندبااصلهایآنباهمودرکنارهمنيزنمینظيراستوهمةترجمهزبانفارسیجاودانهوبی

آندرزبانفارسیبرابریکنند.

بادونکتههمراهاست:يکیاينکه ترجمهامریاستبسياریمعتقدند،کهماهيتترجمهاصوالً

"نسبی"  “relativ„يا تأثيری ترجمه اينکه ديگر متحول"روندهپيش"و ترقی، و ياکننده خواهانه

„progressiv“دستخوش را است( آنصورتگرفته به ترجمه که )زبانی، مقصد زبان چون دارد،

هابرزبانهایملیشديداًدردرازمدتترجمهتاريخبيانگرايناست،که6*دهد.تغييراتخودقرارمی

شوند،بهعبارتیباهرترجمهتوانمندیاندوقدرتبيشترياپويائیزبانرانيزباعثمیتأثيرگذاربوده

دراينگونهمواردهمواژگانوهمساختارهایجديدیبهزبانترمیزباننيزبيشتروپيشرفته شود.

گردد.شاهدبزرگاينمطلبترجمةمارتينلوترهنگیمیشوند،کهباعثغنایزبانیـفرافزودهمی

(ازکتابمقدسياانجيلالتينبهزبانآلمانیبوده،کهموجباتانسجام،استحکامو6478ـ6541)

فراهمکرده، آلمانیامروزينرا زبان2*ترويجزبان بر شاهنامه که داشته، مشابهیرا تأثير همان و

 فارسیگذاشتهاست.

جمةقرآنکريمبهشعرفارسیومتنآهنگينموزونومنظومنيزوجوددارد.درزبانفارسیتر

برایهایروانوشيوايیازقرآنکريمهمتگماشتهنيزنويسندگانومترجمينبهارائةترجمه اند،

 کنيم:رامشاهدهمی"والعصر"مثالنمونةمعروفیازترجمة

 301سورة عصر 

 فتارنامخداستسرآغازگ
قسمبادبرعصرکاينآدمی
پروردگار  به  مؤمنان  بجز
مدام  را  هم  سفارشنمايند

 

 کهرحمتگرومهربانخلقراست 
دمیزيان  هر بهخود  رسانَد ها

کار پرهيز و  نيکند  پيوسته که
اهتمام و شکيبايی  و حق  به

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 681، ص. 6303کلر، و.: مقدمه ای بر علم ترجمه؛ هایدلبرگ ـ 6

Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft; Heidelberg 1979, S. 186. 

 . 2، ص. 6381تگارت، راینهارت: ادبيات جهانی، تمایل به ترجمه در عصر گوته؛ ناشر: ب. زلر، انجمن شيلر، مارباخ ـ 1

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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قرآن، از اينترجمه ترجمهمترجممتنا6*در از استفاده با اساتيدیچونصلیرا هایمشهور

قالبوسبکواحدیدرقالبمثنوی سراينده است. خرمشاهیوفوالدوندبهنظمفارسیدرآورده

سوره تمام برای اوزان با و فردوسی شاهنامة وزن است)همانند انتخابکرده فعولن،"ها فعولن،

زودننکاتتوضيحیشدهوعمدتاًهرسطرقرآنرابهدومصرع(؛امابعضاًمجبوربهاف"فعولن،فعول

يايکبيتتبديلکردهودرکليتخوداثربديعوماندگاریراخلقوارائهنمودهاست؛درعينحال

سرودن،برابراستباناديدهگرفتنتمامیساختارهایمتنی"يکقالبووزنواحد"کلقرآنرادر

دهنده،و...،کههريککننده،جذاب،کوبنده،تکاناحساسی،دستوری،متحيروالحانمختلفمتنی،

برایشرايطزمانی،حالوهواوصحنةخاصیاززندگیانساننازلگرديدهاست.

توانندازهایفارسیازقرآنتوانبرابریبااينترجمةآلمانیراندارندونمیهيچيکازترجمه

گ رامریوواژگانیباآنهمطرازوبرابرباشند،موضوعیکهالبتهتاحدودیبهنظرساختارزبانی،

هایقرآنکريمساختارزبانیوشبکههایمعنايیوواژگانیدرزبانهموابستهاست.چنانچهترجمه

به بانمونههایبررسیشدةآلمانیدرکنارهمقراردهيمومطابقتکنيم،عمدتاً درزبانفارسیرا

بازخورددقيقوحتیمشابهیدررسيم،کهظرافتايننتيجهمی هایذکرشدهدراينمقاله،يااصوالً

هایتطبيقیهستند،چونهایفارسیخودندارنديابسياراندکوتصادفیدارایچنينويژگیترجمه

نبودهاست،بااينکهدراصلرعايتابعادکلیفرموقالبسورهازابتدامدنظرمترجمينفارسیزبان

توانيمازساختارهایدستوریوبهخصوصمشترکاتواژگانیمشابهیدرهردوزباننيزاستفادهمی

باشد،تابهاينهدفعالینايل"ارائةهمزمانفرمومحتواباهم"گذاریمترجمبايستیکنيم.هدف

آيد.

جمينعصرروشنگری،کالسيکورمانتيکعيبونقصنيست.برترينمترایبیالبتههيچترجمه

 مثل هم مشکالتی Schlegel, Nerval, George, Regis, Borchardt, Benjaminآلمان آثارشان در

مشاهدهشدهوبرآنهاانتقاداتیواردبودهواينعمدتاًبهخاطرتفاوتساختاردستوریوواژگانیبين

تخمين خصلتوماهيتتقريبیـ دوزباناست. موجبات“approximativer Charakter„یترجمه

فراهمکرده،تابرخیازمتخصصينبهعدمقطعيتوجامعيتترجمهمعتقدباشند. اصوالً2*اينرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،6001انتشارات اميد مجد؛ چاپ اول  ترجمة موزون قرآن کریم به زبان فارسی: مجد، اميد؛ قرآن مجيد با ترجمة منظوم؛ـ 6

 .  "والعصر"، سورة 6034چاپ چهل و پنجم 

  به بعد.  608، ص. 6312اهکار غریبه، ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن ووتنوف، رالف راینر: شـ 1
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متن"ایرانمیتوانکاملوخالیازخطادانست،بههمينخاطرهمانواعترجمهازيکهيچترجمه

اندوهرگزوفهمخاصیودرزمانمشخصیخلقشدهوجوددارد،کههريکبابرداشت"اصلی

برابریمطلقداشتهباشند؛ايننوعنگرشبهترجمهتاحدودینيزبا“Original-Text„توانندبانمی

ديدگاههایهرمنويتيکبهزبانوماهيتسيالوپويایتعبيروتفسيرمتندرارتباطاست،کهمعتقدند

مترج" برداشت نوعی آنترجمه خود نه است اصلی متن از ".م هرمنويتيک"اين اساسی اصول

„Hermeneutik“کنند.ياتعبيروتفسيرمتنهستند،کهمسيراصلیرابرایترجمهتعيينمی"*
به6

همينعلتهمبسياریدرکناراهميتواالیترجمهدرانتقالمفاهيمعالیوايدهآلانسانیبراين

که واينبدبينیدرخصوصترجمهاززبانهایغير"ایمطلقوقطعینيستجمههيچتر"باورند،

می خود به نيز بيشتری شدت يکديگر، نسبتبه يکديگرهمخوان از زبانها سيستم چه هر گيرد.

آندسته"تریمواجهخواهدشد،بخصوصترباشد،انتقالمفاهيمنيزنتيجتاًبامشکالتپيچيدهمتفاوت

*"اساختارهاوالگوهایبرترزبانیوهنرمندانهدرزباناصلیخودهمراههستند.ازمتونیکهب
به2

شوندوترجمةجديدتریازهمانمتناصلی،اوليهوهازودترکهنهمیهمينداليلهمبرخیترجمه

رسد.ضروریبهنظرمیدوبارهجاودانه

رابه"التکوير"یباآياتقرآنیدرسورةترجمةآلمان"تأثيرگذاریبرابروهمطراز"دراينبخش

تواندمهمترينهدفگذاریدرهروضوحشاهدبوديم،هرچندعيوبیاندکرانيزتجربهکرديم.اينمی

گونهترجمه آهنگاحساسیخاصیبه و ريتم با بيانیرا مقاصدکالمیو نياتو که ایایباشد،

بتواندتمامیابعادمتناصلیخودرااينگونهبهسمعوایهدفمندپيوندزدهاست.چنانچههرترجمه

درپيکرزيبایدستهگریبصربرساندوجلوه گلواژگانوابياتادبیتقديمهایصوتوسخنرا

نمايد،موفقيتبزرگیراکسبکردهاست.



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

 .  438و  433، ص. 6312گادامر، ه. گ.: حقيقت و متد، اصول اصلی فلسفة هرمنویتيک؛ توبينگن ـ 6

Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik; J.C.B.Mohr 

Tübingen 1965, S. 409; 498ff..  

  : 20و  21، 43، 03، ص. 6312ووتنوف، رالف راینر: شاهکار غریبه، ابعاد ترجمة ادبی؛ گوتينگن ـ 1
Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Göttingen 

1969, S. 39, 40, 52 und 53. 
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 نتيجه
اسخیارائهگردد:ـتاچهميزانانتقالدراينمقالهسعیبرآنشدهاست،تابرایاينسئواالتپ

آلمانیفريدريش ترجمة آيا ـ ادبیممکناست؟ دينیـ متون ترجمة هارمونیزبانیدر آهنگو

هایادبیومذهبیبيشترازروکرتدارایکيفيتالزموموردنظرهست؟هارمونیوآهنگدرمتن

شکلیمتنودرنهايتباايجادلحنوريتمهایدرونیوسپسازطريقساختارطريقسجعوقافيه

اهميتوااليیبرخورداراست.خاصايجادمی از ترجمه انعکاسايناهدافدر بازگردانو گردد.

اصوالًفحوایکالم،لحنبيانواهدافعالیمتونمذهبیومقدسبامقاصدتأثيرگذاریمعنویهمراه

بهتراستمترجمهمبه"الهیاعجاز"استودرخصوصقرآنکريمسخناز لذا درمياناست،

ابعادمحتوايیودقيقمتنوهمبهابعادزيباشناختیشکلی،آهنگينوهارمونیجذابسخنتوجه

نمايد،تابتواندخلقمشابهیدرزبانمقصدداشتهباشد.

گرديد،مشاهدههمانطورکهدرپنجبخشاينمقالهباذکرمستنداتمختلفیبهتفکيکبررسی

شد،کهدرنسخةآلمانی،مترجمهرسورهراباحفظشکلاصلیومنحصربهفردقرآنارائهنمودهو

آهنگ آلمانیتصويرسازیو زبان به را عينهمان سوره، هر در تا ابعادسعیکرده و سازینمايد

زيباشناختیفرم،آهنگوريتمرادرکنارمحتوایدقيقمنعکسکند.

مترجمبهب نيزهست، علمایترجمه توافقاکثر مورد که معيارهایترجمه، اصولو به توجه ا

اودرزبانترجمهمی"بهخلقمجدداثر"ماهروباذوقادبی"ایهمانندنويسنده"تعبيری پردازد،

بادقتهایساختاریرادرزبانمنعکسنمايدولطايفوظرايفمتناصلیرابايدسعیکندتفاوت

منتقلنمايد،موضوعیکهباعثارتباطوتحکيم بازتابدادهوبهعالقمندانابعادگوناگونمتنرا

میپيوندبينملت چگونگیانتقالمطلبمیگردد.ها نوعیتصميموجبههلذا گيریدرتواندخود

فرهنگملیداشتهباشد.هایآموزشیوتعليمیبرزبانوآمدمسيرتأثيرگذاریترجمهتلقیشودوپی
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دراينمجالدريافتيم،کهروکرتدرعملبابهکاربستنمعيارهایعالیترجمهقصدخلقاثریبديع

پروراندهراداشتهوانتقالانواعاشکالوقالبهایمتن،ريتموطنينمختلفبهزبانآلمانیرادرسرمی

اوهمزمانا است. هدافعالیعصرکالسيکورمانتيکآلمانراوتاحدودزيادیهمموفقشده

برآوردهنمودهاست.

ويکسانمتناصلیومتنترجمهشدهبر"تأثيربرابر"مهمترينمالکنقدترجمه،پیبردنبه

با و کسبکرده را موفقيتبزرگی مترجم نيز راستا اين در است. شده اعالم ترجمه در خواننده

ـادبیبهبازسازیکليةساختارهاوابعادمتناصلیدرزبانآلمانیينیبرآوردهکردناهدافيکمتند

بهاثباترساندهوعالوهبر همتبزرگیبهخرجدادهاست؛اوهمچنينذوقواستعدادفراوانیرا

اينپويايیوتوانمندیزبانآلمانیرانيزبهخوبیموردسنجشقراردادهاست.

 بلکهپياموخطابترجمةکلمهبهکلمههرگز مالکتشخيصکيفيتيکترجمةعالینيست،

درانتقالبی عيبوبرابروتأثيرگذاریهمسانهردومتناصلیوترجمهاست،کهمعياراصلیرا

نقصمطلبتشکيلمی چون: برابر"دهد، تأثيرمساویو با متناصلیومتن"کيفيتيکترجمه

قابلسنجش برخواننده رنگهایيکاستترجمهشده نقشو و پود و متنادبیهمانندتار هر .

پارچهياقالیزيباوهنرمندانهترکيبشدهوامتزاجيافتهاست،کهتأثيریبصریومعنویبرخواننده

پی نيز نکته اين به مقاله اين در بهدارد. فريدريشروکرتاينحسرا آلمانی ترجمة که برديم،

ایوعلیالخصوصدهد.درنقدهرترجمهنقرآنیدرسطحبااليیانتقالمیعالقمندانخودازمتو

کيفيتترجمه کريم مالکهایقرآن )آلمانی( مقصد زبان به متناصلی)عربی( از يافته هایانتقال

هایهستندودراينجاتعدادآنهافراترازحدتصوراست،چوناينترجمةآلمانیبسياریازکيفيت

نظيررابر،شکلیوبهويژهساختارآهنگينوابعادموسيقيايیوهارمونیکالمیاينکتاببیمحتوايی

سازد.خوانندگانخودپديدارمی

 پیشنهاد 
دربرنمیازآنجاکهترجمةفريدريشروکرتازقرآنکريمتمامیسوره گيردوبرخیازهارا

سوره نيازآياتو اصالحاتی و بازنگری به میها پيشنهاد بهدارند، مسلط يککارگروه که شود،

عهده را اينمهم آلمانیتشکيلو فارسیو وزبانهایعربی، نواقصبرطرفگرديده تا گردد، دار

ترجمةنمونهوالگوئیجديدیباتوضيحاتوملحقاتالزمدرزبانآلمانیبهعالقمنداناينکتاب

عظيمآسمانیارائهگردد.
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