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ژه به متون یوس با توجه وک معۀ ترجمی اجتماع-یهاي فرهنگ چالش
ن یدمحمدحسی اثر عالمه سم اسالمیتعال ی آلمانۀاسالمی با استناد به ترجم

 يزدی آذر ي اثر مهد چهارده معصومی از زندگانییها داستان و ییطباطبا
 ∗ ابراهیم استارمی

 انی دانشگاه شهید بهشتی، ایران آلمانی دانشکدة ادبیات و علوم انس استادیار زبان

 ∗∗ فاطمه طاهري
 کارشناس ارشد آموزش زبان آلمانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 )15/5/91 :، تاریخ تصویب7/3/91 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
  بـه  ی متون اسالم  ۀرجم در سراسر جهان در عصر حاضر، ت       ی و مذهب  ی، فرهنگ یبا رشد تبادالت اجتماع   همگام  

 گـاه  يهـا يهـا و دشـوار   چـالش  گرفتـار  را   جمـان ان، متر ین م یآنچه در ا  . افتی یفزونز  یران ن ی در ا  زی ن یبان آلمان ز
 قالب و    را با در نظر گرفتن     یترجمۀ متون اسالم  دارد   یاو را وا م   ه  ک است   ياژهیت و یدهد، حساس ینشده قرار م  حل

 و عـدم احسـاس   ين متون، سـهل انگـار    ی انتقال دهد؛ زیرا اشتباه در ترجمۀ ا       به مخاطب درست و با ظرافت     محتوا  
ت برگـردان منطبـق بـا    یـ ن اهمییوشد تا با تبکیاین پژوهش م  . ندکی متبادر م  ذهن به   ینیم د ی به مفاه  او را ت  یمسئول

ـ کق  یـ  و تحق  يطور نظر   ترجمه را نخست به    یلکالت  ک، مش ی به زبان آلمان   یاصلِ متون اسالم   منظـور    بـه  ياهتابخان
  بـه  ی از فارس  ی متون اسالم  ۀژه به ترجم  یرده و سپس با توجه و     ک ی از منابع موجود بررس    یافک اطالعات   يآورجمع
 اثـر   » چهـارده معصـوم    ی از زندگان  ییها داستان« و   یی اثر عالمه طباطبا   »م اسالم یتعال«تاب  ک ۀ ترجم یبررس  به یآلمان
 ۀ و ترجمـ   ی اسـالم  ۀسندگان برجسـت  ی، نو یگان اسالم ژ وا یل فراوان یدل  به ن دو اثر  یا.  پرداخته شود  يزدی آذر   يمهد

ـ  اۀاز ترجمـ . انـد  ران انتخاب شدهی در ای متون اسالمانن مترجم یان از مشهورتر  یمالکن آثار توسط هال     یا ن دو اثـر  ی
 عـدم  ،ی و زبـان یالت فرهنگـ کنـار مشـ  ک در ی متون اسـالم ۀالت ترجمک مشی اصلۀشیه رکشود  ین استنباط م  یچن

ـ   یا. ت استیحیان اسالم و مسیدر اد واژگان   يا شهی ر يجستجو  ییارهـا ک و راههاشـنهاد ی پۀن جستار بـه دنبـال ارائ
 . زبان استی مخاطب آلماني برای متون اسالمۀ ترجمی چگونگيبرا

 . متون اسالمی، قالب، محتوا، چندمعناییۀمعادل یابی، ترجم: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
. نـد ک ی مـ ياوکوات ترجمۀ متون اسالمی از فارسی به زبان آلمانی را         مقالۀ حاضر، مشکال  

اي دقیق از متون اسالمی، که هم قالب و هـم محتـوا را بـه زبـان                  دانیم، ارائۀ ترجمه  چنانچه می 
 ژهیـ به و فهم صحیح از دین اسالم ،مذهبی و در نتیجه  ساز تبادالت میان  مقصد انتقال دهد، زمینه   

 نـاگزیر بـه برقـراري ارتبـاط بـا           هـا  ملـت امروز در جهانی که     . د بود در کشورهاي غربی خواه   
شکی نیسـت کـه در   . رسدنظر می راهی براي حل معضالت به     شاه ،ها، انتقال فرهنگ  ندیکدیگر

ها در قبال یکدیگر، نقش اساسی داشته       ایجاد آرامش، ثبات و صلحِ جهانی، فهم و مداراي ملّت         
 ةعهـد یت شناختن و شناساندن شایستۀ فرهنگ اسالمی، بـر         و در حیطۀ فرهنگ و دانش، مسئول      

در جهت  توان   از این منظر، ترجمۀ صحیح متون اسالمی را می        . روشنفکران و دانشگاهیان است   
نتیجه نزدیکی فرهنگی و در هاي میانهاي سطحی یا نادرست، رفع خصومت     داورياصالح پیش 

ن موضوع، ی حول ایعی وسیقاتی تحقۀنیشی، پن مطلبی ايت باالی رغم اهمیعل. کار برد ملل به
د.  شود یده نم یشور ما د  کدر   نقـد و  « بـا عنـوان      يا  در مقاله  ی و فرح نارنج   ين حداد یحس محم

 و  2009در سـال    »  حمـد  ةسـور  ا استناد بـه    قادیانیه ب  ۀ آلمانی قرآن متعلق به فرق     ۀرجمبررسی ت 
، یفقـه اسـالم   « بـا موضـوع      )2009( ارشـد خـود      یارشناسـ ک ۀان نام ی در پا  ین درگاه یرحسیام

ثـر  کا. انـد  ن موضـوعات پرداختـه    یـ ا  بـه  ي، تـا حـد    1»ی و فارسـ   یاصطالحات در زبـان آلمـان     
انـد و بـه      ات آن پرداختـه   یم و خصوصـ   یرکـ  قرآن   ۀنه، بر ترجم  ین زم ی موجود در ا   يها پژوهش

 . م نشده استی مستقة آن اشاريارهاک و راهی متون اسالمۀالت ترجمکمش
دهـد کـه     آلمـانی بـا مضـامین دینـی نشـان مـی            - فارسی ةهاي منتشرشد جمهتر نگاهی به 

، در  ینـ ی و د  ی، اجتمـاع  ی، فرهنگـ  یزات زبـان  یمشکالت ترجمۀ این متون، به دلیل وجـود تمـا         
 ینیهـا و مضـام  ن رو مترجم، گـاه بـا واژه      یاز ا . تر است مراتب گسترده  مقایسه با دیگر متون، به    

بـه طـور    شـان   يریپـذ هـا، ترجمـه   یک براي آن    یک به  ادلدلیل عدم وجود مع    ه به کروبروست  
هاي عمیق فرهنگی   شکاف ه به ها، اغلب از عدم توج     این دشواري  .ندک ین جلوه م  ک نامم یاساس

هـایی حـاوي عبـارات      گیرد که نتیجۀ آن نیز ترجمـه      ها نشأت می  بینی ملّت و اختالف در جهان   
گرچه در شبکۀ جهانی دیـن مسـیحیت، روز بـه     . دنامفهوم، مبهم یا مغایر با متن مبدأ خواهد بو        

اي بـه ایـن     هاي رشته  اما در پژوهش   ،گرددتري ترجمه و وارد فضاي ارتباطی می      روز آثار بیش  
ن قبل از   ی مترجم ام  کیه  کن است   یق ا ین تحق ی سؤاالت مهم ا   از. شودتولیدات توجه کافی نمی   

                                                           
1- "Islamische Rechtslehre, Terminologie im Deutschen und Persischen" 
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ن کـ  تـا حـد مم     ینـ ی متون د  يمحتواتا   ندک توجه   یچه موارد مهم   د به ی با ی متون اسالم  ۀترجم
 ییارهـا کشود راه  یا م یآ. ابدی انتقال   یدرست  زبان مقصد به   ةخوانند ام متن به  یمحفوظ مانده و پ   

بـراي   . مـتن حفـظ شـود      يه محتـوا  ک يطور ند، به کل  ی را تسه  ی متون اسالم  ۀه ترجم کارائه داد   
هاي فرهنگی، دینی و زبـانی  صهاي به شاخهایی در علم ترجمه، توجه ریشهپرکردن چنین خالء 

آلمانی،   ترجمۀ یک متن مذهبی از فارسی به   از این روست که در    . اي دارد هر متن، اهمیت ویژه   
هـاي لغـات از جملـه روشـن         کشف ریشه  زبان عربی، کمک بزرگی به     ط به آشنایی و حتی تس   

چیسـتی و اهمیـت      در   ينظـر هاي  این مقاله پس از بیان پایه     . کند می ییکردن کلمات چند معنا   
 فارسی  ۀبا رویکرد ترجم  ( اسالمی   -ها و ساختار متون مذهبی    موضوع ترجمه، با تشریح ویژگی    

هـاي عملـی    حـل چنین تاریخچۀ مختصري از ایـن نـوع ترجمـه در ایـران، راه             و هم ) آلمانی به
ـ   هک يا گونه به. دهد هاي متعدد در زمینۀ ترجمۀ متون اسالمی ارائه می        مناسبی را با مثال    ه  نتایج ب

ها و دیگـر مراکـز آموزشـی در تـدریس ترجمـۀ            تواند در دانشگاه  دست آمده از این تحقیق می     
 .متون اسالمی مورد استفاده قرار گیرد

 مشکالت عمومی ترجمه
اربردگرا، تحلیـل و بررسـی مـتن مبـدأ را     کپرداز هیظرن(Christian Nord)  ،ن نوردیستیرک
  نظامهاي آن را باید با ساختارهاي داند، بدین معنی که ویژگی    یند ترجمه می  اترین جزء فر  اصلی

طور مثال طبیعی است     به.  ذهن مخاطب تطبیق داد    ۀزمینزبان مقصد، و اطالعات متن را با پیش       
اي را از یـک مصـاحبۀ       که مترجم، بـدون خدشـه آوردن بـه محتـوا، برخـی اظهـارات حاشـیه                

شتولسـه  : نقـل از   ، بـه  101نورد   (ندکرنامه اضافه   یک سف  هایی را به  مطبوعاتی حذف و یا تکمله    
 ).234 و 213: 2001

 توانـایی وي بـراي ترجمـه        يایگودو زبان،     فرد به  تجربه نشان داده است که تسلط کامل      
 یسـتگ یبا همانند هر مهارت دیگري، آموختنی، تجربی و تمرینی بوده و            ،ترجمه نیز ست، چه   ین

. جـدي اسـت   (Interferenz) زبانیآمدن در دام تداخل میاناین فراگیري، به اندازة خطر گرفتار 
در ترجمـه   آنـان   ، به موفقیت     خود و زبان مقصد    زبان مادري  آموزان به  زبانجانبۀ  البته تسط همه  

حل مسـائل مربـوط      تنهایی قادر به   شناسی نیز به   علم زبان  ).89 حدادي(هم کمک خواهد کرد     
پذیري متون گوناگون بارهـا مـورد بحـث    سانی، ترجمهدر تاریخ علوم ان. به روند ترجمه نیست 

ترجمه را عملـی   ، (Derrida)و دِریدا (De Man) برخی دانشمندان چون دِمان. قرار گرفته است
تنهـایی هـیچ تفسـیري از خـود          جایگاهش در متن، به     چرا که هر واژه، بنا به      ،دانندناممکن می 
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داري به مـتن، همـواره در      یان آزاديِ ترجمه و وفا     مترجم براي انتخاب م    نیبنابرا ،دهدبروز نمی 
 زبـان   یـک ه به   ک یز باور دارند، سخنان   ی ن یگرانیاما د ). 38 :2001 شتولسه(برد  سر می  تردید به 

 دیگر نیز قابل برگردان اسـت و        يها زبانبه علت یکسانی اصل مفاهیم در جهان، به         گفته شود،   
هاي نـو و اغنـاي آن        زبان، امکان تولید معادل     معادل در یک   رصورت عدم وجود ذخای    البته در 

مجموع پنج نوع معـادل در        در ،ولرک اثر   یشناس  بر ترجمه  يا مقدمهتاب  کبر اساس   . وجود دارد 
 :طور خالصه عبارتند از ترجمه وجود دارد که با توجه به ترجمۀ فارسی به آلمانی به

 Brot: آلمانی  نان: فارسی  معادل یک به یک؛
  دعا-نماز: فارسی  das Gebet: آلمانی  ه چند؛معادل یک ب

 die Tante: آلمانی   خاله-عمه: فارسی  معادل چند به یک؛
 )-: (آلمانی  استخاره: فارسی  معادل یک به صفر؛
 ...عقل+جان+روح+خرد:فارسی  der Geist: آلمانی  معادل یک به جزء؛

یش در جملـه قابـل تشـخیص        اگر در حالت دوم و سوم، برداشت مفهموم کلمه، از معنـا           
کند، اما در نهایـت بـا انتخـاب    نباشد، این مشکل ترجمه، یک جاي خالی را در جمله ایجاد می          

در صـورتی کـه در حالـت        . توان جاي خالی را پرکرد    راحتی می   موجود، به  یکی از چند معادل   
ایـن  . سـت  زبانی مقصد براي پرکردن جاي خـالی موجـود نی  نظامدشوار چهار، هیچ معادلی در   

آید که واژه فقط مخصوص شرایط محـیط مبـدأ باشـد و یـا هنگـامی کـه       حالت وقتی پیش می   
گیرد و افراد در محیط خارجی، عبارت تازه را پذیرفته و آن       اختراع جدیدي در علم صورت می     

با توجـه بـه سـیل ورود واژگـان          . برند یار م ک مبداء به    ةخت واژ یبه ر » اینترنت« ةهمانند واژ را  
زبـانی،  زبانی، سستی اهل فن در افزایش ظرفیت کلمـات و خلـق عبـارات درون              نظام  انه به   بیگ
زمانی که مترجم، براي عبارتی     . پیکرة زبان وارد آورد    هاي جدي به  تواند در درازمدت آسیب   می

 : پیش رو داردمبودک الف، هیچ معادلی در زبان ب نمی یابد، چهار راه براي رفع این ندر زبا
 واژة مبدأ در زبـان     مستقیم و بدون تغییر    پذیرفتن یعنی (Direktentlehnung) واژه   وام -1
 مقصد

 Djihád: آلمانی الجهاد: عربی
چون خوانندة مـتن ترجمـه، زبـان مبـدأ را     ،  (Schmidt-König)کونیگ- شمیتهاز دیدگا

ــی ــان    نم ــه دو زب ــورتی ک ــل در ص ــن راه ح ــد، ای ــمشناس ــانواده  ، ه  Etymologische)خ

Verwandschaft) طلبـد  باشند، براي جلوگیري از بروز نامفهومی، توضیح مختصـري نیـز مـی             ن
 ).37بدیعی (
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ترجمۀ واج به واج عبارت اصـلی، آن چنـان           یعنی،  )Lehnübersetzung (يبردار گرته -2
 :است مبدأ ةگر ساختواژ یتداعکه ترجمه، 
 زیر گروه: فارسی  Untergruppe: آلمانی

          Kurzgeschichte  وتاهک        داستان 
تـرین  عنـوان نزدیـک     اما به  ، واژة مبدأ نیست   برابراي که گرچه صددرصد     انتخاب واژه  -3

 .معادل براي آن، قابل قبول است
 Rathaus: آلمانی     يشهردار: فارسی

 Passionsspiel            هی          تعز
چـه در مـتن و چـه در    (ی مختصـر    یـا توضـیح    (Wortgruppe) واژهارائۀ یـک گـروه     -4
  براي واژة مبدأ1)پاورقی
 Fünf hochrangige Propheten mit eigenständiger: آلمـانی  پیغمبران اولوالعزم: فارسی

Offenbarung 
از  چنانچه گفته شد، در حالتی که در زبان مقصد معـادلی بـراي واژة مبـدأ یافـت نشـود،                   

 . باز بگذارد یشرح واژگان فن براي رود تا دست مترجم رامخاطب انتظار می
 کند، دو یا چنـدپهلویی عبـارات  هاي زبان که در ترجمه، ایجاد مشکل مییکی از ویژگی

(Mehrdeutigkeit)    است، بدین معنی که از واژه یا عبارت ثابتی، معانی متفاوتی قابل برداشـت
 متن، مانع   ها در بل تفسیر آن  برخورد سطحی مترجم با این کلمات یا کاربرد غیردقیق و قا          . باشد

البته در متـون سرشـار از کنایـه و اسـتعارات شـعري و               . رودشمار می  بزرگی در فهم مطلب به    
رسـاند بلکـه از طریـق همـین       ادبی، کاربرد عمدي کلمات دوپهلو نه تنها ضعف نوشته را نمـی           

گویی خـود  هام و لفافهفکر وادارد و هنر ای     خواهد خواننده را به   چندمعنایی است که نویسنده می    
 .را به نمایش بگذارد

 بلکـه   ،مشکالت ترجمه، نه بخاطر کمبود یا تفاوت ساختارهاي زبانی مبدأ و مقصد           شتر  یب
ــه ــد  اجتمــاعی-دالیــل فرهنگــی ب ــوزه (ان  Friedrich)فریــدریش شــالیرماخر). 10برینــک ل

Schleiermacher) ، است ر ترجمه، معتقد  علوم انسانی د- فلسفیهنظران دیدگایکی از صاحب
                                                           

اي در   خاوري، واژگان ویژه  هاي   که متن  از آنجا . دو ریخت درون متنی و پانوشتی انجام پذیرست       این راهکار به     -1
اند، مترجمـان بـراي گریـز از اطنـاب مـتن، شـرح را در        دارند که بدون شرح نامفهوم  ...  و   ، آیینی  عرفان، فقه  ۀزمین

نیز گاهی، برخی، شرح وازگان خاص و دشوار را در پایان کتاب با عنـوان فرهنـگ واژگـان و     . نویسند پانوشت می 
 »نویسنده«. کنند اصطالحات نقل می
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تـاریخ مردمـان     طور فشرده به  ه  اي معادل است که ب    ارائۀ ترجمه  مترجم تنها در صورتی قادر به     
آگاهی در هـر رشـته      عمومی و پیش  البته اطالعات . آن سرزمین و آثار نویسندگان بیگانه بپردازد      

   در متـون   . سـت ال در آن رشـته، هماننـد پلـی بـراي ایـن ارتبـاط ضـروري                نیز براي مترجم فع
 امـا در ترجمـۀ متـون    ،شـود غیرتخصصی، مفهوم واژگان، کم و بیش از سیاق متن استخراج می    

 .موضوع است که اهمیت دارد زمینۀ ذهن خواننده نسبت بهپیشمهم تخصصی، 
زبان یک پدیـدة  . اند ی بوده و این دو متأثّر از هملتزبان، همواره آینۀ فرهنگ و تاریخ هر م 

، گویاي  »علف هرز «معنی   در زبان آلمانی به   » Unkraut« وجود واژة    ،طور مثال هفرهنگی است، ب  
که اگر زبـانی را فاقـد ایـن لغـت     ؛ چناناستطرز تفکّر و فرهنگ مردم آلمان نسبت به طبیعت          

آن، مبتنی بر مفید بودن این گیاه و دارا بـودن ارزش غـذایی      نگاهشان به  به احتمال فرض کنیم،   
» خمـس «،  »امامـت «،  »عاشـورا «در مثالی دیگر، وجود واژگانی نظیر       . استر  براي حیوانات دیگ  

شـدت رنـگ و بـوي        ت که اساس فرهنگی مـردم ایـران، بـه         در زبان فارسی گویاي آن اس     ... و
هاي فرهنگی جوامع بشري دیدگاه توان بهبنابراین از طریق تحلیل زبان، می     . مذهب آنان را دارد   

فرد خود را دارد، نزدیـک   به منحصرختاریرکه هر زبانی، جاییز آننظر شالیرماخر، ا به. پی برد
 نی، بنـابرا شـود پذیر مـی سختی امکان یکدیگر به   نویسندة متن و خوانندة ترجمه به      کردن افکار 

خواننده همان احساسـاتی را برانگیـزد و   ست که ترجمه، درتنها توجه به این اصل، الزم و کافی    
ترجمۀ عنوان نیز به نوبۀ خود      . ن اصلی بر خوانندگان خود داشته است      تأثیراتی را بگذارد که مت    

فرهنـگ،    عنوان بـه   رعلّت وابستگی شدیدت   آید که به  روند بسیار دشواري است؛ بسیار پیش می      
این روش ). 3نورد (شود کننده ترجمه می  تیتري خنثی، معمولی و حتی گیج      اب، به یک تیتر جذ  

شود و چـه    ، پایۀ نقد ترجمه محسوب می     ن یا نبودن عبارات   مقایسه کردن و سنجش معادل بود     
 . اصالحی نیز در اختیار خواننده قرار گیرديها که درپس این مقایسه، پیشنهادبهتر آن

 زبان آلمانی  اسالمی به- متون مذهبیۀتاریخچۀ ترجم
ط روبـرت فـون کتـون       اولین ترجمۀ قرآن در اروپا بـه  زبـان التـین، توسـ )Robert von 

Ketton (و هرمان فون کارینتیا) Hermann von Carinthia( صورت گرفت و تئودور بیبلیانـدر  
)Theodor Bibliander( کـه ایـن   بـا ایـن  . یس منتشـر کـرد  ی میالدي در سو1543سال به  آن را

اولـین  . هـاي بعـدي قرارگرفـت     ترجمه بسیار آزاد و محتوامحور بود، در آینده الگـوي ترجمـه           
 در 1616در سـال  ) Salomon Schweiggern (بان آلمانی را سالومون شوایگرز ترجمۀ قرآن به

-Josef Hammer (از دیدگاه ادبی و هنري ترجمـۀ هـامر پورگشـتال   . چاپ رسانید نورنبرگ به
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Purgstall (   بـدین  .  اهمیـت اسـت  يداراهـا   خاطر برگردان لحن آهنگـین آیـه   از قرآن کریم، به
هاي متأثر از شرایط زمانی خود، بـارز شـده          شاخصه رآن، بنا به  اي از ق  ترتیب تاکنون هر ترجمه   

 زمینـۀ  در فعـال  ،1930 سـال  متولـد  )Adel Theodor Khoury (»يخـور  تئودور عادل «1.است
 از انتقـاد  بـا  وي. اسـت  آلمـانی  زبـان  به کریم قرآن األصللبنانی مترجم و ادیان بین گوي گفت
 و یویژگ مهمترین است، یقدیم اصطالحات از آکنده که یآلمان زبان به کریم قرآن يهاترجمه
 بـه  تمسک با معاصر و جدید اصطالحات از استفاده را قرآن از خود ترجمۀ زحمت تریناصلی
 2.داندمی مسلمان عالمان برجستۀ تفاسیر

هـاینریش  . شـد آلمانی ترجمـه   ي، چندین اثر اسالمی از فارسی به   میالد 20 و   19در قرن   
در کنار رشتۀ الهیات، ، 19شناس معروف قرن خاور ) Heinrich Leberecht Fleischer (فالیشر

 )ع(صد حدیث از امام علـی     مشهورترین اثر وي ترجمۀ کتاب      . هاي شرقی نیز مسط بود    زبان به
)Alis hundert Sprüche (عنـوان  که اندکی پـس از انقـالب اسـالمی، بـه    استزبان آلمانی  به  

 گرچـه قـرآن کـریم و در مـواردي           3.شدون دینی در ایران منتشر      نخستین کتاب آلمانی با مضم    
ترین شاخۀ ترجمـه    هاي فراگیري قرائت قرآن تاکنون مهم     هاي فلسفی دربارة آن و روش     دیدگاه

البالغـه،  در زمینۀ متون اسالمی بوده است، اما در طول زمان، آثار و منـابع دیگـري ماننـد نهـج                    
هـا و متفکـرین   هـایی از شخصـیت  و یـا نوشـته  ...) رمضان،عرفه، کمیل، ماه    (دعاهاي گوناگون   

هاي اسالمی به زبـان     ترین ترجمه  مهم 2003تا سال   . انداسالمی، نیز در دست ترجمه قرارگرفته     
اهللا  آیـت  آثـار . انـد آلمانی، دربرگیرندة موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و اخالقـی بـوده           

ز یـ  و ن  ینـ یب اصول، جهـان   اسالم، ینیی آ يها نهی زم سندگانیگر نو یو د طباطبایی و شهید مطهري     
 ترین مباحث  اخالق از منظر اسالم و رابطۀ انسان و اجتماع، اصلی          .اند  ترجمه شده  یمال انسان ک

 نگاهی تاریخی به. اندزبان آلمانی ترجمه شده   بهها   از آن برخی  ه  کاست  دکتر شریعتی    یپرداخت
 انـد  اجتماعی امامان، موضـوعاتی  -ب تشیع و نقش سیاسیزندگانی پیامبران و امامان، مبانی مکت  

اهللا بهشتی و مهدي آذریزدي با هدف نشر دین اسالم و علوم اسالمی در              که شهید مطهري، آیت   
جایگـاه زن در   . اند  ترجمه شده  یز به زبان آلمان   ین آثار ن  یه ا ک اند ها پرداخته الملل بدان سطح بین 

ها پرداخته نیـز از جملـه موضـوعات         اهللا امینی به آن   غلب آیت اسالم و اصولِ تربیت فرزند که ا      
 .اندآلمانی ترجمه شده ست که در ایران بهمذهبی دیگري

                                                           
 http://de.wikipedia.org/wiki/Koran%C3%BCbersetzung  (21. 01. 2012)برگرفته از  -1
  Stand: 22.02.2012(http://www.cthq.ir/newsite/index(برگرفته از  -2
 )http://www.eslam.de/begriffe/f/fleischer_heinrich_leberecht.htm) 15,11,2011برگرفته از سایت  -3
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 هـاي امـام خمینـی     در جریان تحوالت پس از انقالب ایران، موج عظیمی از ترجمۀ کتاب           
نقـالب  هـاي ا  هـا مسـئلۀ فلسـطین، صـدور ارزش         که درصدر آن   د آمد یپدزبان آلمانی     به )ره(

 -نامـۀ الهـی   فقیـه و درنهایـت وصـیت       اصل والیـت   ،ها، حکومت اسالمی  اسالمی به سایر ملت   
ــی   ــام خمین ــرار داشــت) ره(سیاســی ام ــس از رحلــت . ق ، مؤسســۀ راه اســالمی در ایشــانپ

لمِنزهورست،   هـاي وي در    اي، از جمله استفتائات و خطبه     اهللا خامنه  متعددي از آیت   يها تابکدِ
تبادالت دین اسالم با سایر ادیان و بازتـاب         . ا در دستور کار مترجمان قرار داد      نمازهاي جمعه ر  

تـر مسـلمانان بـا      صداي اسالم در اروپا، پایۀ تحقیقاتی قرار گرفـت کـه ضـمن آشـنایی عمیـق                
. مـذهبی ایـن دو گردیـد      فرهنگـی و میـان    ارزشی غرب، سبب افـزایش روابـط میـان         تصورات

آشـنا در اروپـا بودنـد کـه          دو نویسـندة نـام     موسـوي الري،   ید مجتب یسعبدالجواد فالطوري و    
تـرین  از مهـم  . انـد ها به آلمانی ترجمه شده     چنین محتوایی داشته و در این سال       تر شیبآثارشان  

لمـانی  آ مایـۀ دینـی بـه      بـا درون   2003 تـا    1979هاي   ها بین سال  نویسندگان دیگري که آثار آن    
، مجیـد رشـیدپور     »شـیعه «اهللا محمـدباقر صـدر      آیـت : ز عبارتنـد ا   ،اندچاپ رسیده  ترجمه و به  

شخصیت و اخالق از منظر «اهللا مصباح یزدي ، آیت»برخورد صحیح با کودکان از دیدگاه اسالم     «
اهللا مکارم شـیرازي    ، آیت »اسالم و ناسیونالیسم  «، علی محمد نقوي     »حج«، محسن قرائتی    »اسالم

و ابوعبـداهللا الزنجـانی   » نمـاز «تهـد شبسـتري     ، مج »جهاد، نه جنگ مقدس   «، محمد مقدم    »معاد«
 .»تاریخچۀ قرآن کریم«

الیت داشته  آلمانی فع  ۀ ترجمۀ متون اسالمی از فارسی به      ترین مترجمانی که در زمین    مطرح
مـاري مرعشـی، عبـدالجواد فالطـوري،        ماري شیمل، سمیه کمالیان، آنـه     آنه:  عبارتند از  ،یا دارند 

در گذشته صـورت  هایی که    واقعیت این است که اکثر ترجمه      .سوسن صفاوردي و نیما محرابی    
هـاي حـدیث،   آلمانی بوده است که در مورد منابع اصلی مانند قـرآن و کتـاب   گرفته، از عربی به   

د، چراکه زبان عربی سالیان سال، زبـان علـم          نرسنظر می  تر نیز به  نزدیکز  ی ن اصلبهتر و   منطقی
آلمـانی برگردانـده    دا از فارسی به انگلیسی و سپس به        نیز ابت  ر  آثابرخی از   . در ایران بوده است   

 .موسوي الري ید مجتبیسنوشتۀ » اسالم و فرهنگ غرب«اند مانند شده
هایی که امروز در داخل ایران، به عنوان منتشرکنندة آثار اسالمی به زبـان              مجموعه سازمان 

ت، انتشـارات الهـدي، انتشـارات    مجمـع جهـانی اهـل بیـ     :  عبارتنـد از   ،کننـد آلمانی فعالیت می  
انصاریان، مؤسسه فرهنگی امام خمینی، مرکز نشر معارف اسالمی در جهان و سازمان فرهنگـی               

پردازنـد،  ترجمۀ آثار اسالمی مـی     زبان به هایی که در کشورهاي آلمانی    ها یا سازمان  از بخش . نبأ
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، آکـادمی اسـالمی   2سـالمی ، مؤسسۀ فرهنگ ا1توان از بخش فرهنگی سفارت ایران در برلین    می
 و  6، مرکز اسـالمی هـامبورگ     5، راه اسالمی  4، مرکز فرهنگ و علوم اسالمی در اتریش       3در آلمان 

 . نام برد7مرکز اسالمی امام مهدي در مونستر

  متون اسالمی و بررسی راهکارهاي آنۀ ترجميها یژگیو
 هبان و دو خاسـتگا ت ساختارهاي متفاوت دو ز علطور کلی در ترجمۀ متون مذهبی، به  به

عمـل آمـده     تحقیقـات بـه   . سـت هایی میان متن مبدأ و مقصد طبیعـی       مذهبی، وجود ناهمگونی  
 علمـی در ترجمـۀ   يهـا  ها براي بنانهادن پایهتوسط متخصصانی چون نیدا و چامسکی که مدت     

 -هـاي علمـی    و بـر اسـاس روش      نـد پذیردهد که این متون، ترجمـه     انجیل کوشیدند، نشان می   
طـراز  بیان دیگر، ترجمه بایـد هـم   دهد و نه محتوا را؛ به  طی، ترجمه، تنها قالب را تغییر می      ارتبا

 یمضـمون اي مشترك با    هم در میان مردم ملل مختلف، پدیده      » مذهب«اصل  . باشد و نه همسان   
 کـه   انـد  هـاي اجتمـاعی متفـاوت     ها و سنت   کلیشه ، رسوم ملّی  ، آداب نیش همانند، اما ا   یم و ب  ک

ل ارود که یک مترجم فعاز این نظر انتظار می). 93 ،1999، شتولسه. (دنساز دشوار می  ترجمه را 
 جامعۀ خود، دین، اعتقادات     يها نهیزم در   یهاي مبسوط و دقیق   در زمینۀ متون مذهبی نیز آگاهی     

ترین زبان، بیشترجمۀ واحد لوتر از انجیل، در جامعۀ پروتستان آلمانی     . بینی داشته باشد  و جهان 
هـاي   ویژگـی ،عقیدة شتولسـه  خاصی است که به  زبان دینی، زبانیلکبه طور اربرد را دارد و     ک

 :کندها را در رابطه با مسیحیت ذکر میزیر را داراست، البته وي آن
 و در عـین حـال فصـاحت          بـودن  یقلبـ هاي زبان دینـی،     ترین شاخصه  یکی از مهم   -الف

بـودن، نبایـد بـه از دسـت رفـتن           فهـم نظـور همـه   ترجمۀ آسان و روان به م     . آن است ) شیوایی(
 يبرا(در این نوع از ترجمه، آسانی و غناي متن          . فرد نثر دینی منجر شود     بههاي منحصر ویژگی
 .اندیک اندازه مهم به)  در دعامثال

                                                           
1- Kulturabteilung der Botschaft der IRI 
2- Institut für islamische Bildung (iib) 

3- Islamische Akademie Deutschland (iad) 

4- Islamisches Bildungs- und Kulturzentrum Österreich (ikuz) 
5- Islamischer Weg (iw) 

6- Islamisches Zentrum Hamburg (izh) 

7- Islamisches Zentrum (Imam Mahdi-Zentrum) in Münster - Fatime Versammlung (izm) 
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بـه   که مفاهیم انتزاعـی را آن هـم اغلـب    اند ون مذهبی سرشار از واژگان تخصصی    مت -ب
 .کنندپهلو منعکس میصورت دو

  مخصـوص بـه    اي زبان دینی  اند، بدین معنی که هر دوره      متون مذهبی، به زمان وابسته     -ج
شود که گاهی با تغییـرات اساسـی در     خود را در حیطۀ گفتار و نوشتار دارد و این امر سبب می            

ادبـی، تـاریخی،    (هـاي کهـن ملـت خـود نیـز            زبانی، مردمان یک کشور، در فهم گنج       نظامیک  
هر پیامی، استفاده از زبان یا سبک زنده و پویـا   طور کلی براي دریافته ب. اتوان بمانندن...) دینی

 ).194-200 همان(ست ضروري
 قـرآن  ژهیـ بـه و  ،ترین مشکلی که مترجم در ترجمۀ متون اسـالمی        چنانچه گفته شد اصلی   

د؛ بدین معنا که    گیررو دارد، از سابقۀ فرهنگی دو زبان نشأت می        هاي اروپایی پیش  زبان کریم به 
  رنسانس و ظهور سکوالریسم، رو به    قرون وسطایی اروپا، پس از دورة      نقش مذهب در فرهنگ   

هـاي  شدة عربی یا فارسی بـه زبـان    هاي با مذهب عجین   در ترجمۀ زبان  ن  یبنابراافول گذاشته و    
گر  از سوي دی   1.شود می اسحساسکوالر اروپایی، کمبود اصطالحات و مفاهیم دینی به وضوح          

متون در ترجمه وجود دارد، همـان اسـت کـه پیـام متـون          تفاوتی که میان متون مذهبی و دیگر      
امـا ترجمـۀ متـون      . هاي ناخودآگاه مترجم، آسیب ببیند    ها و تطبیق  مذهبی، نباید در مسیر تأویل    
 میالدي تکامل یافته، هم     18 تا   11هاي اروپایی از قرن     زبان اش به اسالمی حتی قرآن که ترجمه    

هـا و    مغرضانه در امان نمانده است، چراکه اغلـب توسـط کشـیش            يها از تأثیرات سوء گرایش   
بـراي مثـال در ترجمـۀ قـرآن         . گرفتمبانی اسالم صورت می    قصد رد   اروپایی به  خاورشناسان

اي، براي پدرش کـه مؤسـس ایـن          صفحه 160فرقۀ قادیانیه، مترجم ضمن یک مقدمۀ        ق به متعل
 ادیان دیگر، عقایـد خرافـی خـود را تشـریح            زآمی و با نقد شدید و اغراق      فرقه بوده است، تبلیغ   

اعتمـادي در مخاطـب،   بـی  هاي ابزاري مترجم از متن مقصد، بـا ایجـاد  گونه استفاده این. ندک می
ترجمـۀ آلمـانی   ). 92حـدادي و نـارنجی    (برد  ال می ؤت ترجمه را زیر س    قطرفی و د  کیفیت، بی 

انتشارات  در ایران از سوي     1382 سال   دومین ترجمه آلمانى،  عنوان  دیگري از قرآن کریم که به       
شـمار   زبـان آلمـانى بـه      قدیمى از قـرآن بـه     اى    در واقع، بازچاپ ترجمه    2جاجرمی منتشر شد،  

ذکـر شـده    ) شولتس(رود، اما نام مترجم در روى جلد و درون کتاب، خانم زیگریت یمینى              می
، )1842-1804(قدیمى دیگرى از لودویگ اولمـان        ۀکار وي در اصل بازنگرى در ترجم      . است

                                                           
 ).http://www.cthq.ir/newsite/index) 16/1/1391برگرفته از . قلی قرایی، مترجم قرآن به زبان انگلیسیعلی -1
نتشـر  قم مبود که انتشارات انصاریان بارها آن را در     ) 1982درگذشته  ( آلمانى رودى پارت     ۀنخستین آن، ترجم   -2

 .کرد
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 حـاوى  ایـن ترجمـه  کـه  شناسـى بـوده    یک یهودي سیاستمدار و غیرمتخصص در رشتۀ اسـالم       
رسـد لودویـگ    نظر مـى  به. تدایى از صرف و نحو عربى استاشتباهاتی حتى در رابطه با فهم اب  

شناخته است، چراکـه   ر اروپا مىدها  اولمان، اسالم را از فرقۀ تازه تأسیس احمدیه و تبلیغات آن       
کنـد و حتـى در       قرآن احمدیه پیروى مـى     گذاري گذارى آیات، از شماره    طور مثال در شماره    به

بخـش اعظـم ایـن      . دانـد  وسیله فرقه احمدیه مـى     اسالم امروز را به    مقدمۀ خود، اشاعه و تبلیغ    
اه یافتـه و در ترجمـۀ   نیـز ر ) شـولتس (ترجمه خانم یمینـى     به ، اولمان ۀخطاها و نواقص ترجم   

اي پسندیده از قرآن، به جهت دشـواري        اهمیت ترجمه  1.شودهمان شکل دیده می    جدید نیز به  
اي از قـرآن،     الهیات اسالمی، در هر ترجمـه      هشود که بدانیم از دیدگا    آن بدین ترتیب روشن می    

زبان  مقدس اصلی به  اره استفاده از متن     همون  یبنابراناپذیر است و    رأي اجتناب  به اندکی تفسیر 
 .شودعربی توصیه می

 Das ABC des« بـا عنـوان   2006 تـألیف عالمـه طباطبـایی، در سـال     تعالیم اسالمکتاب 

Islam « تألیف مهدي آذریزدي با عنوان هایی از زندگانی چهارده معصومداستانو کتاب »Gute 

Geschichten «نویسندة ایـن جسـتار بـا       در این قسمت،    . شدندزبان آلمانی ترجمه و منتشر       به
هـا، بـه تجزیـه و       هاي آن ها و مقایسۀ معادل   ها واژگان و عبارات دینی از این کتاب       استخراج ده 

چنـین ارزیـابی ترجمـۀ      تحلیل هریک پرداخته و ضمن مقایسـۀ عبـارت مبـدأ و مقصـد و هـم                
بـراي  . نماید اصالحی و یا تکمیلی ارائه میيهازبان، پیشنهادگرفته براي مخاطب آلمانی صورت

جلوگیري از پراکندگی و گستردگی بیش از حد در کار، تنها رویکـرد شـیعی واژگـان اسـالمی                   
مورد بحث بوده و اکثر اطالعات ارائه شده در این پژوهش دربـاره الهیـات مسـیحی نیـز طـی                     

، کشیش کلیسـاي پروتسـتان   )Almut Birkenstock-Koll (شتوك کُلاي با خانم بیرکنمصاحبه
 ر ترجمۀ متون اسـالمی از فارسـی بـه         طور که گفته شد، د    همان 2.دست آمده است    به اندر تهر 

قـرار گرفتـه و   ) صـفر   یک بهحالت(یابی بست معادلآلمانی، مترجم در اکثر موارد در نوعی بن  
کـه در فارسـی   به همان گونـه  را بدین معنا که واژه . شودناچار به پذیرش مستقیم واژة مبدأ می   

گرداند و در ایـن صـورت، عبـارت، بـراي خواننـده        میآلمانی بر  د، با خطّ التین به    شوتلفّظ می 
 از ایـن قبیـل واژگـان بیگانـه      يا انباشتهست که اگر ترجمه،     بدیهی. ماندچنان بیگانه باقی می   هم

کارگیري  از به  د به هنگام ضرورت   ی با  مترجم رو نیاز ا  خواهد بود،    كر قابل در  یغ گنگ و    شود،

                                                           
 )http://www.cthq.ir/newsite/index) 16/1/1391برگرفته از -1
 www.bibelonline.deتر رجوع کنید به جهت کسب اطالعات بیش -2
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 تا حـد    ی، تا خواننده متن آلمان    دیافزایبه آن ب    را یمیتفه، براي هر عبارت، توضیحات      این روش 
گونه واژگـان،    نی ا يل بسامد باال  یدل  به . ببرد یتر پ   بهتر و آسان   ی اسالم ة واژ یک ین به معن  کمم
منظـور   بـه .  شده استی متون اسالمۀ بزرگ در ترجم  یل به معضل  یشور ما تبد  کن موضوع در    یا

 ییطباطبـا ، اثر عالمه    م اسالم یتعالتاب  کن نوع ترجمه از     ی از ا  ییها  مطلب به نمونه   روشن شدن 
 يعنـوان برابـر نهـاد بـرا         بـه  يدی جد ة، واژ ی واژگان اسالم  ۀدر ترجم ه مترجم   کشود   یاشاره م 
 ،ینـ یتـر لغـات د      آسـان  ك در يبـرا ه  کشود   یشنهاد م یپن  یبنابرا.  دهد یتر ارائه نم   شیح ب یتوض

 :داده شود یدر پاورق یحاتی هر واژه توضي برا،ریز ياه مثالهمانند 
 )207: 2008 ییطباطبا ()جهان برزخ ("Die Welt "Barzah: آلمانی        عالم برزخ: فارسی

 بهشـت و جهـنم اطـالق        نمکانی میا  در مسیحیت، به  » Fegefeuer/Purgatorium«دو واژة   
ه کـ داننـد   یمـ مین بـزرگ ماننـد قـاتلین       جایگـاه مجـر    جا را  آن طبق الهیات کاتولیکی،     .شودمی

ها پس از مرگ به سایر انسان. روند یجا م به آن جهنم   ورود به ش از   یو پ بالفاصله پس از مرگ،     
زمـان حضـور   مـدت . شوندبهشت داخل می شدن از گناهانشان، بهاین مکان وارد و پس از پاك    

از دیـدگاه اسـالم، تمـام    . هـد بـود  افراد در این مکان، به عدد گناهانشان کوتاه یـا طـوالنی خوا         
برزخ وارد شـده، آنـان نیـز تـاوان گناهـان خـود را پـس داده و پـاك                      ها پس از مرگ به    انسان
 .شوند تا روز قیامت فرا رسدمی

قـراردادن ایـن دو،     هاي اندکی که میان این دو مفهوم وجـود دارد، معـادل           با وجود تفاوت  
رسـد جسـتجوي   بـه نظـر مـی    .گـردان مسـتقیم نیسـت   رسد و نیازي به بر  نظر می  بهقابل قبول   

تخصصی در دین مسیحیت مبنی بر وجود یا عدم وجود واژگان و مضامین مشـابه، در ترجمـه                  
 .الزامی است
 :آلمانی  هاي عملیهرساله: فارسی

Weitere bzw. ausführliche Informationen sind die renommierten "Ressalehs" 

zu entnehmen.) 319همان  ()هاي معتبررساله( 
و ناشـی از   رسـد نظـر نمـی   بـه  اي گویا ترجمه بدون توضیح اضافی،     ،ن برگردان مستقیم  یا
در . اسـت  یکسان در فرهنـگ مقصـد        به نسبت اي با محتواي    انگاري مترجم در یافتن واژه    سهل

، بـراي  نی از علم، عدالت و تقـوا را احـراز کـرده باشـد    یم دینی که درجۀ مع  الدین اسالم، هر ع   
شان محسـوب  سایر مسلمانانی که وي را برترین بدانند، مرجعی براي پیروي در تکالیف شرعی            

 و در دسـترس  ردهکـ  حاوي تفاسیر و احکام اسالمی، منتشر       رسالهمراجع، کتابی به نام     . شودمی
دان خود قرار می    هاي اندکی بـا   در دین مسیحیت عبارتی وجود دارد که گرچه تفاوت        . دهندمقلّ
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 .رسدظر می نا معادل معقولی براي این واژه به دارد امرساله
کتاب آموزشی تعالیم مسـیحیت کـه در قالـب سـؤال و جـواب                (Katechismus :پیشنهاد

 .)تنظیم شده است
 :آلمانی  عفت: فارسی

Zudem zeichnet sich ein Prophet durch hervorragende ethische Eigenschaften 

aus wie Reinheit, Tapferkeit, Edelsinn, ...) ،87 همان(   )خالصی پاکی( 
جـایی کـه حیـا و نجابـت، در          از آن . مترجم، در این ترجمه دچار شتابزدگی شـده اسـت         

هـاي دیگـر نیـز    که در حیطـه » پاکی«جاي کلمۀ  ، بهاند شدهفرهنگ مسیحی نیز واژگانی تعریف  
 .کار بردها را بهتوان همانمی، )واژة پاکی، اعم از عفّت است (یت داردمعمو

  Tugendhafte Keuschheit: پیشنهاد
 :آلمانی  طواف واجب: فارسی

Es gibt sechs Gebete, zu denen der Muslime verpflichtet ist: die täglichen 

Pflichtsgebete, [...], Tawaf um die Kaba herum- hinter dem Male Abraham-,... 
 )296همان  ()عبهدور ک طواف به(

 بـه جـاي برگـردان       اسـت، دوم،  ترجمه نشده   » واجب«ة  واژ هک نخست آن در این عبارت،    
ـ  » دنیـ گرد ...دور«تـوان   ، می آوردکه درکی در مخاطب به وجود نمی       مستقیم کلمۀ طواف   ه را ب

ق یـ طـور دق  بـه  اما قـرار گـرفتن در ترکیـب،       ،، به تنهایی بار دینی ندارد     واژهگرچه این   . کار برد 
ـ  (ی زبانۀشیر رسد مترجم به ینظر م ه ب.رساندذهن می  خانۀ خدا را بهمفهوم طواف  ن یـ ا) یعرب
 . اند ردهکلغت توجه ن

ــنهاد ــه کدور  (Pflichtentsprechendes Umkreisen um die Kaba herum: پیش عب
 )1دنیگرد

 :آلمانی  اولوالعزمامبرانیپ: فارسی
  Sie werden als "Große Propheten" bezeichnet.)88همان  ()پیامبران بزرگ( 
انگاري در ترجمه شده     و مترجم دچار سهل     معادل مناسبی براي کلمۀ مبدأ نیست      »بزرگ«
اطـالق  ) )ص( نـوح، ابـراهیم، موسـی، عیسـی و محمـد     (اعظـم  پنج پیامبر   به» اولوالعزم«. است

                                                           
طواف، یکی از مراسم عبادي مسلمانان است که مسلمان متمتع پس از حضـور در مکـه در                  : دور کعبه گردیدن   -1

 »نویسنده«. کند گردد و خانۀ خدا را زیارت می ر خانۀ کعبه میروزهاي ویژه، با پوشش ویژه به دو
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 .اندشود که شریعت مجزا داشتهمی
پنج پیـامبر   ( Fünf hochrangige Propheten mit eigenständiger Offenbarung:پیشنهاد

 )گاهیبزرگ جا
 :آلمانی دین فطري/فطرت: فارسی

Er erinnert an Dinge, die dem menschlichen Urwesen bekannt und 

offenkundig sind, ...) 136 همان( )اصل وجود انسانی(  
گنـاه  ها در ابتدا پاك و بی     نساندین مسیحیت نیز مشابه دین اسالم معتقد است که تمامی ا          

به همین ذات الهی بشـر اشـاره      » در هر انسان، خدایی نهفته است     «جملۀ مشهور انجیل    . اندبوده
که ناشی از عدم دریافت محتواي مذهبیِ لغت توسـط          جاي ترجمۀ گنگ باال،      توان به دارد و می  

زبـان   براي مخاطب آلمـانی هایی معادل، در دین مسیحیت یافت که درك آن       قرینه،  استمترجم  
 .تر استآسان

 :دین فطري  Gottes Ebenbild: فطرت: پیشنهاد
Religion, die die göttliche ursprüngliche Zuneigung allen Menschen entspricht. 

 )گیردها نشأت میدینی که از تمایل الهی انسان(  
 :      آلمانی مواالت : فارسی

Gebetsregeln: [...] 11. Mawalat. Mit anderen Worten, das Gebet ohne 

Unterbrechung zu verrichten.) 307همان  ()نماز را بدون شکستن بجاآوردن( 
 در زبان مقصـد بیندیشـد،       يبرابریافتن   بهشتابزده  که   چنانچه گفته شد، مترجم پیش از آن      

دلیل نبود زمینۀ ذهنـی در متـرجم     بهکه در اینجا، این امر بایستی معنیِ دقیقِ لغت مبدأ را دریابد    
ست که  این معنی  یا قطع کردن ندارد و به      ستنک ش مواالت در نماز ربطی به    . ق نشده است  قمح

ن لغـت،  یـ  اۀ ترجمـ یل اصـل ک مشـ  . انجـام شـوند    وقفـه اجزاي نماز باید پشت سرهم و بدون        
 . اسالم استینیم دی مترجم در مفاهیشیاند نادرست

 )صال اجزاي نماز به یکدیگرتا (Verbundenheit der Gebetsteile: پیشنهاد
 :یآلمان  تینماز م: یفارس

Das Totengebet am Leichnam eines der imame a.s. zu sprechen, oblag dessen 

Nachfolger.) 364همان  ()نماز مردگان( 
 نشـانگر   بـوده و یمعنیزبان گنگ و ب ی مخاطب آلمان  يبراه  ک» نماز مردگان  «ة واژ يبه جا 

توان از  یزمینۀ ذهن مخاطب در دریافت محتواي واژة مذهبی است، م          مترجم به پیش   یتوجه یب
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ه آنان  کب  ین ترت یشان در ارتباط با درگذشتگان بهره جست؛ بد       یا یحی و فرهنگ مس   ینیسنّت د 
 آن  یآورنـد و طـ    ی به جا مـ    یاس با فرهنگ اسالم   یل ق  قاب ی فرد تازه درگذشته، مراسم    يز برا ین
ن یـ  اینـ ی دۀشـ ی در ر یناآگـاه  فوق،   ۀل ترجم ک مش 1.نندک ی قرائت م  ي و ي را برا  یصتن مشخّ م

 . شود ی میابیواژه ارز
ن یـ  درگذشـتگان در د يدعا برا/نماز (Rituelles islamisches Aussegensgebet: شنهادیپ
 )اسالم

 :یآلمان طهارت: یفارس
Erforderlich zum Gebet sind: 1. Entsprechende Gebetsreinigung, Reinheit 

von Körper und Kleidung, 2. ... ) 296همان  () نمازي براکیپا( 
ـ   یط خاص یه شرا ک 2 منظور است  ي بودن معنو  ك، پا »طهارت« یمفهوم فقه   ا توجـه بـه     را ب

تـن    امـا بـه    ،ده اسـت  ی بدن و لباس، گرچه مستحب و پسند       يزیتم. ندکیان م ی ب یام اسالم کاح
، ن ترجمـه  یـ پس ا . ندکیباشد، نماز را باطل نم    » كپا«ه  کشرط آن    ف، به یثک ی حت یداشتن لباس 
  مذهبی را بـه    - و مواجهۀ مترجم با یک مشکل فرهنگی       ردیگیرا دربرنم » طهارت «ةمفهوم عمد 

» حرام«، »حالل«، »طهارت«، »كپا«، »نجس«ر ی نظیبهتر است عبارات نیبنابرا. کندذهن متبادر می  
ـ  ی قرابت ذهن  شه و یچ ر یه ه ک» روهکم«و   زبـان مقصـد     م بـه  ی ندارنـد، مسـتق    یحیر مسـ  کـ ا تف  ب

ه تمـام   کـ ن اسـت    یـ ت، اصـل بـر ا     یحیدر مسـ  . ح داده شوند  ی توض یبرگردانده شده و در پاورق    
آن چـه    ند، پس تمـام   کی خلق نم  ی جز خوب  يزیو خداوند، چ   ند خداوند ةدیها، چون آفر  دهیپد
 .هـا وجـود نـدارد   دهیا پدیاء ین ذات اش ای م کیکی تف ن جهت، یوست و از ا   یک و ن  كه هست، پا  ک

 . شود ی میابی ارز»طهارت« ة واژینی دۀشیت در رق فوق، عدم دۀل ترجمکمش

 نتیجه
یـابی   براي دست  .استشدنی  نا جهان امروز، انکار   رمحوجایگاه مهم ترجمه در علم ارتباط     

وري و یـا    محـ گـرفتن رونـد صـورت     در ترجمه، متـرجم بایـد از درپـیش        » معادل «ةکلیدواژ به
. دهاي سطحی پرهیز کرده و سبک و سیاق مطلب را به عنوان واحد ترجمـه قلمـداد کنـ      ترجمه

گردد که با ترجمۀ قـرآن       میالدي بازمی  16قرن   زبان آلمانی به   تاریخچۀ ترجمۀ متون اسالمی به    
                                                           

1- "... Der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang!" 

انـد، حتـی بـا     ها، پـاك ناشـدنی   آوري که برخی متجنس با این یاد. طهارت به معنی پاك شدن از نجاسات است   -2
 »نویسنده«.  مفهوم پاك بودن معنوي را نداردبنابراین جز در عرفان، طهارت. کاربست مطهرات



 1390 پاییز و زمستان، 2شمارة  ، 1، دورة هاي خارجی هاي زبانشناختی در زبان پژوهش 34

 تعادل میان فهم آسان ترجمه و در عین حال          يدر ترجمۀ متون مذهبی، برقرار    . کریم شروع شد  
حفظ فصاحت و شیواییِ متن مبدأ اهمیت زیـادي دارد و هـیچ یـک از ایـن دو ویژگـی متـون                     

 یبـه طـور اساسـ     گرچه ترجمه امري نسبی بوده و       . مذهبی نباید بخاطر دیگري مخدوش گردد     
تر ترجمۀ مطلقاً صحیحی وجود ندارد، اما هرچه آگاهی، خالقیت و استعداد هنري مترجم بیش              

 .پذیر میان محتواي متن مبدأ و متن مقصد، کمتر خواهد بودناباشد، تفاوت اجتناب
از جمله هال   آلمانی    اسالمی از فارسی به    - متون مذهبی  ترین مشکلی که مترجم، در    عمده

ا آن روبروسـت،     ب  چهاده معصوم  ی از زندگان  ییها داستان و   م اسالم یتعال آثار   ۀان در ترجم  یمالک
هـاي  در ترجمـه . سـت  میـان ایـن دو   مـذهبی -گیدلیل عمق شکاف فرهن   عدم وجود معادل به   

ده یـ دآلمانی که تاکنون در این زمینه در کشور ما صورت گرفته است، ضعف جـدي                فارسی به 
م تولید شده و ترجمۀ آن بـه  بینی و فضاي اعتقادي اسال  که متن مبدأ با جهان     شود، چرا میده  ید

فـرض مـذهبی او     واهد گرفت کـه پـیش     اي قرار خ  آلمانی، مورد مطالعه و استفادة خواننده      زبان
ترجمـه وجـود دارد، در       يهـا  یاسـت کهایی که براي رفـع      حلاز میان راه  . تعالیم مسیحیت است  

تـرین   را در نظـر گرفـت و نزدیـک         ینـ یی آ يها واژه، باید تمام جوانب     »یک  یک به  یابیمعادل«
 را تشـریح کـرد تـا      باید چنـد لغـت ممکـن      » چند  یک به  معادل«در  . معادل ممکن را ارائه کرد    

عنـوان آخـرین      واژه، بـه   نقـل مسـتقیم   . هاي معنایی آنان توجه کنـد     مخاطب آلمانی، به تفاوت   
در غیر این صورت، مترجم موظـف اسـت ضـمن جسـتجوي            . است ناشی از ناچاري     ،برگردان

 نزدیک را اسـتخراج کـرده   به نسبتهاي نزدیک یا   مسیحیت، برابري ) تعالیم(تخصصی در دین    
در مجموع،  . زبان بیاورد ل را در کنار توضیحات تکمیلی، براي درك بهتر مخاطب آلمانی          و معاد 
ن مقالـه بـا آن روبروسـت، عـدم          ی دو اثر مورد بحث ا     ۀه مترجم در ترجم   ک یلکن مش یتر عمده

در ه کـ گونـه     مـوارد، همـان    یدر برخـ  .  است ی واژگان اسالم  ینی و د  ی زبان ۀشیر  به یافکتوجه  
ه کـ  داشته باشـد،     یهمسان ۀشیز ر یت ن یحی، در مس  ی اسالم ین است لغت  ک مم ،ها آمده است   مثال
 . ردکژه ید بدان توجه وین معادل بایتر یکافتن نزدیدر 

ـ کل مشـ یدل ران، بهیدر ا یآلمان  به یاز فارس  ی متون اسالم  ۀدر رابطه با ترجم     یالت فراوان
الت کن مشـ یـ  اۀاز جملـ . تسـ ی متصور نیانداز چندان موفق نه وجود دارد، چشمین زمیه در ا ک

ن یهمـ  بـه .  اسـت  يار ضرور یه وجود آن بس   ک است   ی مرجع واژگان اسالم   ۀنام  لغت یکفقدان  
 ي بـرا  ي واحـد  یۀچ رو ینند و ه  ک ی ترجمه م  يا قهیطور سل ه  دام ب ک هر   ینی متون د  انل مترجم یدل

ه کـ سـجم   منيزکـ ا مریجاد سازمان یجه، ضرورت ا یدر نت . ن نوع از متون وجود ندارد     ی ا ۀترجم
گر، ی د یاز طرف . شود یش احساس م  یش از پ  ی بپردازد، ب  ی متون اسالم  ۀترجم  به يبطور انحصار 
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 ثر موارد فقـط بـه    کدادند و هم در ا    م تع کران، هم   ینه در ا  ین زم ی موجود در ا   ینترنتی ا يها تیسا
وجه با ت . شود ی توجه م  ی متون اسالم  ۀالت ترجم کمش متر به کپردازند و    ی م یآثار مذهب  ۀترجم

ران یـ ر در ایـ ه سال اخ در پنجای متون اسالمۀنی در زمیمک يها تابکالت، کن مشی اۀ مجموع به
ف یتـأل  بـا    به طور قطع  ،  ی متون اسالم  ۀند ترجم کن روند   یا. اند  ترجمه شده  یآلمان  به یاز فارس 
ن یـ ا شـور بـه  ک یسسات آمـوزش عـال  ؤ مةژی ونه و توجهین زمی بزرگ و جامع در ا   ياۀنام لغت

 . اصالح خواهد شدمعضل،
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