
  
  
  
  
  
  
  
  

  »قرآني هاي ادبي ـ پژوهش«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
 )1396 پاييز( سومشماره  ،پنجمسال 

  هارموني، آهنگ و سجع
  ترجمة آلماني قرآن كريمدر 

  1علي رجائي

  چكيده
و تا  آيات و سوره هاي قرآن رعايت مي گردد ʺفرمʺو  ʺآهنگʺتا چه ميزان در ترجمه هاي متون قرآني 

چه ميزان اين اصول مهم متن قابل ترجمه هستند در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. هر متني 
داراي ابعاد مختلفي است و از نظر شكل و آهنگ نيز متون ديني داراي پيام خاصي هستند، كه از جهت 

ني بايستي لزوماً در تأثيرگذاري خاص بر مستمعين داراي اهميت فراواني است. اين ويژگي هاي مهم مت
 ترجمه منعكس شوند. 

در تحقيق حاضر سعي مي گردد اين مشخصه ها و معيارهاي متن در ترجمه هاي آلماني قرآن 
بررسي گردد و به اين سئوال پاسخ  )Friedrich Rückert 1788 – 1866(كريم توسط فريدريش روكرت 

انتقال شكل و لحن بيان متن اصلي خود شده داده شود، كه تا چه ميزان اين ترجمه از قرآن موفق به 
است. با مثالهاي مختلف از سوره هاي آهنگين و كوچك قرآن و در مقايسه با ترجمه هاي فارسي اين 
ظرافتهاي ادبي و زباني مهم متون ديني بررسي مي گردد و كيفيت ترجمه در مقابل اصل متن قرآني 

 مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد. 

هاي آلماني قرآن، فرم و آهنگ در ترجمه، شكل و لحن بيان در متون ديني،  ترجمه :هاهكليدواژ
 .فريدريش روكرت
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١٤٢  1396 پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومقرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

  مقدمه
هاي ادبي و ديني از مشكل ترين نوع ترجمه هستند، چون متون آنها داراي حساسيت  ترجمه

داراي خاصي است و ظرافت، دقت و لطافت ويژه اي را مي طلبند. متن اصلي و عربي قرآن كريم 
نوعي اصالت خاص ادبي و بيان شيوا و غيرقابل تقليدي است، كه كمتر متن مقدس و ادبي داراي آن 

تا چه ميزان ابعاد گوناگون آيات بي نظير قرآن در ترجمه به زبانهاي ديگر و ʺويژگي هاست. اينكه: ـ
آهنگ، لحن و  آيا انتقالʺو بخصوص اين كه: ـ ʺخاصه در زبان آلماني مراعات يا حفظ مي شود؟
در اين تحقيق مورد پژوهش قرار مي گيرد. اين  ʺهارموني آيات قرآن به زباني ديگر ممكن است؟

سئواالت با اصول بسيار مهم و معيارهاي عالي يك ترجمة موفق در ارتباط مستقيم قرار دارند، كه سعي 
      مي شود در اينجا بررسي گرديده و بطور مستند و مستدلي پاسخ داده شوند.

در زبان آلماني از ديرباز ترجمه هاي مختلفي از قرآن كريم ارائه شده است، ولي اكثر آنان از 
انعكاس ابعاد آهنگين، موزون و ظرافتهاي ادبي و معجزه آساي زباني قرآن عاجز بوده اند و به انتقال 

  مفاهيم اصلي و دقايق محتوايي و واژگاني بسنده كرده اند. 
  رتـش روكـدريـريـط فـوسـه تـرآن كـدة قـزيـرگـاي بـه ورهـاز س هـرجمـا يك تـتنه

Friedrich Rückert 1788-1866   مترجم نابغه و شاعر خوش ذوق آلماني انجام شده تا حدود زيادي
به اين گونه جنبه هاي آيات عظيم قرآني توجه نموده است و سعي فراوان كرده تا مشابه سبك و قالب 

آلماني را بازسازي نمايد. موفقيت مترجم آلماني در اين هدف عالي زبانزد  زباني قرآن در زبان
متخصصين بزرگ ترجمه و ادبيات مقايسه اي ايران و آلمان است. اكثر شرق شناسان اين نابغة تكرارنشدني 

ت و دقت ترجمة دنيا را ستوده اند و آثار او را بي نظير دانسته اند. در اين مجال سعي مي شود تا ميزان كيفي
   اين ترجمة زيبا از قرآن در مقايسه با ديگر ترجمه ها سنجيده شود و نتايج آن ارائه گردد.

با توجه به نظريات مختلف پيرامون وابستگي متقابل فرم و محتواي متن به هم و اينكه معموالً فرم 
ه تا چه ميزان هر متني با اهداف خاصي در ارتباط است، قصد بررسي اين نكتة مهم مد نظر است، ك

اين ترجمة آلماني به فرم و شكل متن اصلي خود (قرآن) نزديك شده است؟ در اين پژوهش به اين 
سئوال پاسخ داده مي شود، كه آيا انعكاس فرم هاي خاص و ساختارهاي زباني و بياني قرآني در زبان 

  موضوع موفق بوده است؟    آلماني اصوالً امكان پذير مي باشند يا نه؟ و مترجم تا چه ميزان در اين
به منظور تمركز بر موضوع و ارائة نمونه هاي بارز و شاخص، در اينجا به دليل محدوديت هاي 
مختلف، به مقايسة چندين سورة كوچك از آخرين سوره هاي قرآن با ترجمة آلماني آن بسنده مي 

ه است تا عناصر مورد نظر گردد. اين در حالي است، كه مترجم در سراسر ترجمه هاي خود سعي نمود
  بررسي شده در اين مقاله را تا حدود زيادي رعايت نمايد و بطور چشمگيري نيز موفق بوده است.



 ١٤٣  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

  علل گرايش به ترجمه هاي منظوم و موزون  .١
ادبا و شعراي بزرگ آلمان  1830تا  1786در عصر كالسيك و رمانتيك در آلمان، يعني بين سالهاي 

تقاضا كردند، تا با علم و هنر ترجمه ويژگي ها و برجستگي هاي آثار مهم و بارها از مترجمين 
شاهكارهاي ادبي ديگر ملت ها را به ملت آلمان نشان دهند و در اين راستا نهضت ترجمه رشد 
چشمگيري يافت. به منظور تقويت زبان مادري و الهام گرفتن از آثار ديگر كشورها در توسعة ادبيات و 

 1*ه هاي بي نظير و ماندگاري در اروپا خلق شدند.هنر ملي ترجم

فريدريش روكرت نيز در همين مسير از پيشگامان ترجمه و از نوابغ بزرگ تاريخ ترجمه در دنيا 
شناخته مي شود و آثار حيرت برانگيزي در ترجمه از زبانهاي شرقي و بخصوص ايران و ادبيات 

داد فراوان او در برگردان قالب هاي شعري از ديگر استع 2* فارسي از خود به يادگار گذاشته است.
را به او بدهند. او در سالهاي  3*ʺاستاد فرم و قالب هاي شعريʺزبانها به آلماني باعث شده تا عنوان 

نسبت به انتخاب و برگزيده اي از قرآن كريم همت نمود، در حالي كه در مقام استاد   1820ـ26
  شرق شناسي به تدريس مشغول بود.  آلمان در رشتة Erlangenدانشگاه 

منبع اصلي او براي ترجمه مطابق با تحقيقات گستردة ايرانشناسان بزرگ متن عربي ـ التين قرآن، 
بوده است. همچنين از اولين چاپ عربي قرآن منتشر  Paters Ludovico Marracciمنتشر شده توسط 

بهره برده است. او در مكاتباتش با نويسندگان معروف   Abraham Hinkelmann 1695شده توسط 
زمان خود و با ناشرين بارها بر اين نكته تأكيد نموده، كه سبك و زبان قرآن بسيار شاعرانه و ادبي 

در  Veit Engelhardtاست و از ابعاد وسيع هنرمندانه برخوردار است. تاريخ شناس مشهور مسيحي 
جزة زباني قرآن و استعداد ادبي روكرت داشته است، پيشنهاد كرده بود، همان عصر با شناختي كه از مع

كه بهترين مترجم قرآن مي تواند فقط فريدريش روكرت باشد و اوست كه مي تواند ترجمة برابر و 
اين نه تنها به خاطر ترجمه هاي عالي او به آلماني، بلكه به دليل ذوق  4*شايسته اي از قرآن ارائه كند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :   133و  129، 122، ص. "درآمدي بر ادبيات آلمان"در كتاب  "دورة رمانتيك"بخش مربوط به مقايسه شود با ـ 1

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

هاي  شناس بزرگ خانم پروفسور آنه ماري شيمل، كه آثار روكرت را در مجموعه در اين خصوص ر. ج. به آثار شرقـ 2
  ارزشمندي 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 اين اثر ماندگار يافت:    هاي ترجمة روكرت به همراه بيوگرافي زندگي او را مي مهمترين اثر در ارتباط با معرفي ويژگيـ 3

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

   قرآن، و مقاالت پروفسور هارتموت بوبزين: مقايسه شود با مقدمة ـ 4
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg 1996, S. IXff. 



١٤٤  1396 پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومقرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

ده جلد اشعار منظوم و عالي زرانه، كه در وجود او نهفته بوده و منجر به انتشار بيش از دواعظيم شاع
   1*رتبه توسط روكرت به زبان آلماني شده بود، مي باشد.

تا قبل از زماني كه روكرت به ترجمة قرآن بپردازد، هفت ترجمة پراكنده و برگزيده از قرآن منتشر 
ا از زبان التين برگردان شده بودند، نه مستقيم از زبان عربي، كه الجرم شده بود، كه چهار ترجمه از آنه

دقت الزم را در محتوي و فرم نداشتند. روكرت اين توانايي بزرگ را داشت، كه به هر دو زبان التين و 
عربي مسلط بود. پس از ترجمة بخش ها و سوره هاي برگزيده اي از قرآن با ناشر خود شركت بزرگ 

وارد مذاكرات شد، ولي به داليل مختلف پذيرش چاپ و عقد قرارداد به  Brockhaus چاپ و نشر
تأخير افتاد. روكرت عالوه بر تدريس در دانشگاه، به فعاليتهاي فراوان ديگري بخصوص ترجمة آثار 

نظامي مشغول بود و شايد هم به همين دليل ادامة ترجمة قرآن را  ʺاسكندر نامهʺادبي مشهوري چون 
يعني سيزده سال بعد تعدادي ديگر  1836چندين سال به تأخير انداخته باشد. او دوباره در سال  براي

از سوره ها را ترجمه نمود، كه گويا به منظور تأمين منابع تدريس دانشگاهي بوده است. اما در عين 
س از فوت وي حال روكرت هرگز فرصت كافي براي ترجمة كامل قرآن را به دست نياورد و اين اثر مهم پ

  2*منتشر گرديده است.  August Müllerميالدي توسط شرق شناس معروف  1888جمع آوري و در سال 
سوره هايي كه روكرت با مشابهت بسيار خوب و نزديك با متن اصلي قرآن منتشر كرده است، 

  عبارتند از: 
، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سوره هاي شمارة: 

22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،
68 ، -- ،70 ، -- ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ، -- ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ، -- ،88 ، -- ،90 ،91 ،92 ،
93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،-- ،100 ،101 ،102 ،103 ،-- ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،

113 ،114 .  
، 87، 86، 85، 78، 71، 69كرده، كه عبارتند از: لذا روكرت از ده سورة قرآن هيچ ترجمه اي ارائه ن

89 ،98 ،99 ،104.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : منتشر شدند 1868جلد در سال  12مجموعه آثار و اشعار روكرت در ـ 1
Rückert, Friedrich: Gesammelte poetische Werke; in 12 Bänden, Sauerländer Verlag, Frankfurt 1868. 

   : 27و  23؛ ص. قرآن، پروفسور هارتموت بوبزينمقايسه شود با مقدمة ـ 2
Bobzin, Hartmut: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, Würzburg 
1996, S. XXIII und XXVII. 



 ١٤٥  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

ها را نيز ناقص ترجمه كرده و به ترجمة بعضي از آيات آنها به دلخواه و گزينشي  برخي از سوره
آيه است، فقط پنج آيه را ترجمه نموده  85) كه داراي 40اقدام كرده است. براي مثال از سورة (مومن 

آيه است، فقط يك آيه را ترجمه كرده. اما همانطور كه از  12) كه داراي 65طالق است.  از سورة (
ها و آيات قرآن  هاي فوق مشاهده مي گردد، به ترجمة قسمت اعظم سوره مجموع شمارة سوره

پرداخته است. علت اين امر نيز عدم قطعيت چاپ اين ترجمه توسط ناشر بوده است. اگر روكرت 
با انتشارات مي شد و به دنبال آن عزم الزم را براي چاپ پيدا مي كرد، حتماً  موفق به عقد قرارداد

اينگونه نواقص را برطرف مي نمود. او اكثر سوره هاي كوچك قرآن را با لطافت و ظرافت بااليي 
ترجمه كرده و سعي نموده تا سبك و سياق، جالل بياني و زباني قرآن را در ترجمة خالقانة خود به 

آلماني نشان دهد. او با اضافه نمودن توضيحاتي بر بعضي از آيات در ذيل هر صفحه، تا خوانندة 
حدودي به تفسير و توضيح ترجمه هاي خود پرداخته است، تا مشكالت احتمالي واژگاني و اسامي 
خاص قرآني را براي عالقمندان برطرف كند، همان گونه كه در توضيحات پاياني قرآن منتشر شده به 

 آلماني قابل مشاهده است. زبان 

  تفكيك متون ديني بر اساس ساختارهاي لحن و بيان   .٢
از ديرباز متخصصين، متون را به دسته هاي مختلفي تفكيك كرده اند، تا كاربرد آنها را بيشتر مورد 

 Textsorte  / Texttypenيا به عبارتي   ʺانواع متونʺبررسي قرار دهند. در مباحث عالي ترجمه از 
كه هر كدام به منظور خاصي توليد شده و داراي ويژگي هاي منحصر به خود   1*سخن در ميان است،

هستند؛ زيرا هر متني در زمان خاصي و براي تأثيرگذاري هدفمندي ايجاد مي شود. به همين دليل است 
هاي قرآني كه شرق شناسان، اسالم شناسان و دانشمندان قرآني نيز تقسيم بندي هايي در مورد سوره 

انجام داده اند. ايشان با توجه به شرايط مختلف و زمان نزول سوره ها، متون قرآني را به دسته هاي زير 
 Theodorطبقه بندي كرده اند، كه معروفترين آنها متعلق به اسالم شناس بزرگ آلماني تئودور نولدكه 

Nöldeke  2*رآني را انجام داده است:اين سبك شناسي ق 1860است، كه براي اولين بار در سال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتقاد در ترجمه؛ معيارهاي او  ـ رايس، كاتارينا: امكانات و مرز  . 44، ص. 1979كلر، و.: مقدمه اي بر علم ترجمه؛ هايدلبرگ ـ  1
   .52، ص. 1986قضاوت 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: مقايسه شود با توضيحات ـ 2
Fischer, Wolfdietrich: Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert; Ergon-Verlag, 
Würzburg 1996, S. 489ff. 



١٤٦  1396 پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومقرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 هاي مكي: سوره اولين دوره از     
هاي اين دوره اين است، كه سوره ها كوتاه و شبيه به متون منظوم، ادبي و شعري  سورهمشخصات مهم 

آغاز مي شوند، كه بر اساس ترتيب زمان نزول احتماالً اين سوره ها  ʺقسمʺهستند و اكثر آنها با انواع 
، 68، 80، 91، 86، 97، 93، 94، 90، 92، 105، 102، 107، 104، 108، 106، 111، 74، 96مي باشند: 

87 ،95 ،103 ،85 ،73 ،101 ،99 ،82 ،81 ،53 ،84 ،100 ،79 ،77 ،78 ،88 ،89 ،75 ،83 ،69 ،51 ،52 ،
56 ،70 ،55 ،112 ،109 ،113 ،114 ،1  . 

 :دومين دوره از سوره هاي مكي    
ان اين سوره ها را زمان بندي دقيق كرد، چون تغيير سبك در آنها از نظر زماني به سختي مي تو

، 54زياد است. آنها بيشتر ساختار تبليغي و حكايتي دارند و طوالني تر از ديگر سوره ها هستند: 
37 ،71 ،76 ،44 ،50 ،20 ،26 ،15 ،19 ،38 ،36 ،43 ،72 ،67 ،23 ،21 ،25 ،17 ،27 ،18. 

 :سومين دوره از سوره هاي مكي     
اين سوره ها فرق زيادي با گروه دوم ندارند، ولي ساختار حكايتي آنها كمتر و از نظر خطاب زباني 
بيشتر ابعاد تهديدآميز نسبت به اهالي مكه دارند و اغلب آنان را از دنياي آخرت و دادگاه روز قيامت بيم 

 .13، 6، 46، 7، 35، 34، 10، 42، 31، 29، 39، 28، 40، 12، 14، 11، 30، 16، 45، 41، 32 دهند: مي

 :سوره هاي مدني     
سبك و لحن قرآن پس از هجرت پيامبر به مدينه كامالً تغيير كرده است و در سوره هاي مدني 

ديني و  بيشتر موضوعات ارشادي، اعتقادي، توصيف و برخورد با منافقين و ديگر اقليت هاي
مشركين و ارائة دستورات ديني مطرح است، كه نتيجتاً داراي سبك خاص زباني، آهنگ و هارموني 
متناسب با شرايط خود هستند. اكثر علماي اسالمي و غربي در اين خصوص اتفاق نظر دارند و 

، 65، 4، 57، 61، 3، 47، 8، 62، 64، 98، 2ترتيب تاريخي اين سوره ها مي تواند چنين بوده باشد: 
59 ،33 ،63 ،24 ،58 ،22 ،48 ،66 ،60 ،110 ،49 ،9 ،5       .  

از تقسيم بندي هاي فوق در اينجا بيشتر چنين نتيجه گيري مي شود، كه كاربرد زبان در شرايط 
فقط با ʺمختلف زماني و مكاني و با توجه به نوع متن و اهداف تأثيرگذاري آن مي تواند متفاوت باشد. 

معيارها، خصوصيات و ويژگي هاي نوع و گروه متني است، كه ساختارهاي درون هر  رعايت اصول،
متن و شاخص هاي تعيين كنندة درون زباني و بيرون زباني هر متن اصلي را مي توان واقع بينانه، با 

مطمئناً يك متن ارشادي و تبليغي داراي آهنگ و لحن  1*ʺنگرشي تخصصي و عادالنه قضاوت كرد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 24، ص. 1986نتقاد در ترجمه؛ معيارهاي قضاوت ترجمه، مونيخ ارايس، كاتارينا: امكانات و مرز ـ 1
Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik; Kategorien und Kriterien für 
eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, München 1986, S. 24. 



 ١٤٧  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

سبت به يك متن تهديدآميز، دستوري و يا يك متن تربيتي و حقوقي دارد، لذا به همان نسبت متفاوتي ن
  و ميزان در ترجمه نيز لحن مخصوص خود را طلب مي نمايد. 

از نظر قرائت، خوانش و زمان نزول نيز براي قرآن طبقه بندي هاي مختلفي وجود دارد؛ نسبت به 
آگاهي الزم را داشته و حتي در تيتر برخي از سوره ها، واژة اين موضوع نيز مترجم آلماني (روكرت) 

را افزوده و آنان را بدينوسيله از ديگر سوره ها تفكيك كرده است. او در اين  ”medinisch“ ʺمدنيʺ
  راستا از قرآن كوفي تبعيت نموده، كه از برترين هاي موجود در زبانهاي اروپائي آن زمان بوده است.

اهميت موسيقي و لحن بيان در دورة رمانتيك و عصر گوته بر كسي پوشيده نيست. از آنجا كه 
فريدريش روكرت نيز در اين عصر مي زيسته و فردي مذهبي و معتقد و از احساسات عميق مسيحي و 

وه عارفانه برخوردار بوده و در مقايسه با متون و اشعار كليسايي، طنين و لحن قرآن براي وي مهم جل
گر مي نموده است، به انواع لحن و خطاب قرآن واقف بوده و نسبت به برگردان صحيح آن به زبان 

  آلماني نهايت سعي خود را داشته است. 
يكي از نام آورترين محققين و شرق شناسان قرن حاضر، كه به تمامي زبانهاي شرقي مسلط است، 

جمة روكرت تنها ترجمه اي از قرآن است، ترʺدر خصوص اين ترجمه چنين اظهار نظر نموده است: 
روكرت مي  1*ʺكه در آن مي توان به عظمت زباني و قدرت ادبي قرآن (در زبان آلماني) پي برد.

توجه خوانندگان عصر رمانتيك را به  -به سبك خود قرآن  -خواهد با ترجمة آهنگين خود از قرآن 
ختلف: جذاب زباني، مسحور كننده، گيرا، عرصه هاي مختلف زبان قرآن جلب نمايد و با الحان م

تهديدكننده، خوف برانگيز، رحم برانگيز، هدايت گر، آگاهي بخش و ... آشنا سازد. او قصد دارد با اين 
ترجمه ابعاد زيبا شناختي و اعجاز زباني قرآن را به خوانندگان عصر خود نشان دهد، چون خود او 

الب هاي بياني است و چنين اهدافي را در آثار بي شمار خود نابغه اي زباني و شيفتة چنين فرمها و ق
به زبان آلماني به نمايش گذاشته است: اشعار حماسي، عاشقانه، وطن پرستانه و عارفانة وي سرشار از 

فرم و آهنگ زباني در اين ترجمه براي كساني  2*چنين نمونه هاي روانشناختي زباني و جذاب است.
و آلماني مسلط هستند و اصل قرآن و ترجمة آلماني آن را با هم و در كنار هم كه به هر دو زبان عربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   پروفسور آنه ماري شيمل: ر. ج. به اثر مهم خانم ـ 1

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 كسب اطالعات بيشتر لطفاً ر. ج. به مجموعه آثار ادبي منتشر شدة روكرت در هفت جلد به زبان آلماني: ـ 2
Rückert, Friedrich: Gesammelte poetische Werke:  7 Bände, Sauerländer Verlag, Frankfurt 1868. 
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مقايسه مي كنند، تحسين برانگيز و حيرت آور است. برابري نظام و چينش جمالت و كلمات قرآني و 
      مصاديق آنان در زبان آلماني خيره كننده است، نكته اي كه در بخش هاي بعدي بيشتر نمايان خواهد شد.

  مقايسة عناصر زيباشناختي در قرآن و ترجمة آلماني .٣
هاي قرآن كريم كوتاهي آنان است، كه  هاي منحصر به فرد آخرين سوره ها و مشخصه از ويژگي

باعث شده آنها به شكل اشعار موزون و زيبايي جلوه گري نمايند. اين نكته مترجم آلماني را بر آن 
داشته تا به خاطر انتقال ابعاد زيبا شناختي آيات، آنها را بعضاً همانند يك رباعي يا ديگر ساختارهاي 

انعكاس واژگان قرآني  ʺاخالصʺتفكيك كند، لذا در سورة ، دسته بندي و (a a; a a)شعري آلماني 
مشابه قافيه هاي يك شعر آهنگين و جذاب مشاهده مي شوند. حتي با نگاه اوليه و سطحي نيز خواننده 

  به اين نكتة مهم در ترجمه اي همطراز، همگون و با تأثير برابر پي مي برد: 

واژگان برگزيدة آلماني در پايان هر سطر همانند قافيه هاي يك شعر ادبي آلماني مي درخشند. 
كوتاهي و بلندي هر سطر يا مصرع نيز گوياي همين نكته اند و برابري تحسين برانگيزي را با متن 

ا دقيقاً عربي نمودار مي سازند. در بسياري از آيات ترجمه شده و همچنين در بسياري از ديگر سوره ه
همان واژگاني كه در انتهاي هر آيه به زبان عربي موجود است، عين همان كلمه در پايان سطر يا بيت 
آلماني نيز قابل مشاهده هستند و اين نكته اي است بسيار مهم، كه تا حدودي نيز به همگوني ساختاري 

ات، تنوع و تعداد ضماير، آلماني و عربي از لحاظ قدرت گرامري، صرفي و نحوي بستگي دارد. ارجاع
صرف افعال و حتي صرف اسامي در زبان آلماني هم مثل عربي از دقت بااليي برخوردار است. در 

  اغلب ترجمه هاي فارسي چنين دقت هايي مشاهده نمي شود: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ترجمه هاي آلماني ارائه شده از قرآن در اين مقاله برگرفته شده از اين نسخه و ترجمة فريدريش روكرت است: كلية ـ 1

Der Koran: in der Übersetzung von Friedrich Rückert; hrsg. von Hartmut Bobzin und Wolfgang 
Fischer, Ergon-Verlag, Würzburg 1996. 

 112سورة

 Sure 112   اخالص
Bekenntnis der Einheit*١  

 ,a  a 1. Sprich: Gott ist Einer  احدقل هواهللا 

 ,a  a 2. Ein ewig reiner  صمداهللا ال

   .a  a ,keinerHat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat 3  يولدلم يلد و لم 

   a  a .einer4. Und ihm nicht gleich ist  احدو لم يكن له كفوا 



 ١٤٩  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

 112سورة اخالص 
 )1بگو: حقيقت اين است، كه خدا يگانه است. (

 )2خود از همه چيز بي نياز است. (خداست كه هرچيزي به او نيازمند است و

 )3از اين روي نه فرزندي آورده و نه زادة كسي است. (

 1*)4و هيچ كس همتا و همانند او نبوده است. (

را  ʺاستʺمترجم در آية اول از واژگان توضيحي و اضافي در متن استفاده كرده و دو بار فعل 
احد، صمد، ʺيگزين كلمات آهنگين و هم قافية را جا ʺاستʺآورده؛ همچنين در هر چهار آيه فعل 

ارائه  “einer„را با تكرار كلمة مشابه و دقيق  ʺاحدʺكرده، اما مترجم آلماني تكرار كلمة  ʺيولد، احد
يك سطر كامل و طوالني با چندين فعل و كلمات  ʺاهللا الصمدʺنموده است. مترجم فارسي در مقابل 

اضافي و مترادفات غير ضروري را جايگزين كرده است، كه حاكي از نوعي نابرابري واژگاني و عدم 
دقت كافي در ترجمه است. لذا در اين ساختار لحن آهنگين و موزون موجود در آيات عربي و 

وسيقيايي و جذاب قرآني را پنهان كرده است. هارموني دروني كلمات در هم شكسته شده و تأثير م
بزرگترين مشكالت را براي مترجم، آن متون شاعرانه و هنرمندانه اي فراهم مي كنند، كه صوت و ʺ

لحن اصلي كالم در آنها با سبك خاصي در درون ابيات جاسازي شده اند و ابعاد خوش الحاني و 
  2*ʺقرائت آنان، مالك اصلي متن مي باشد.

دقيق آلماني آن بيانگر اين است، كه نه تنها از نظر واژگان و   آيات سورة كوثر و ترجمة دقت در
اصوات تا حدودي برابري خاصي موجود است (پايان هر كلمه در متن قرآن و ترجمة آلماني با سيالب 

بلكه براي كلمات است)،  “ther“; „...-pfer“; „...-ter-...„يا آلماني  ʺ...ثر؛ ...حر؛ ...ترʺهاي هم قافية 
داراي سجع هم معادل مناسبي در زبان آلماني ارائه شده است. چنانچه ما آيات عربي را به آوانويسي 

برگردانيم طول آيه ها نيز در عربي  Internationales Phonetisches Alphabetبين المللي و خط التين 
  و آلماني تقريباً برابر خواهند بود: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 604، ص. 1385ترجمة سيد محمد رضا صفوي؛ نشر معارف، قم قرآن كريم: ـ 1
  .  251، ص. 1969ليوي، ژيري: ترجمه ادبي؛ فرانكفورت / بن ـ 2

Levy, Jiri: Die literarische Übersetzung, Theorie einer Kunstgattung; Athenäum Verlag, Frankfurt / 
Bonn 1969, S. 251. 
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در خصوص دقت در ترجمه، نظر اكثريت علماي ترجمه را مي توان در اين جملة خالصه شده 
به همان ميزان ترجمه اي موفق است، كه از هر نظر و جنبه، ويژگي هاي متن اصلي خود را ʺبيان كرد: 

 1دهد.* ا بيشتر از آنچه كه هست توضيح ميو نه چيزي را پنهان و نه چيزي ر ʺسازد نمايان و آشكار مي
  ترجمة فارسي همين سوره حاوي مطالب ديگري غير از متن آلماني خود است:

 108 سورة كوثر 
 )1همانا ما به تو خير فراوان داديم (مقرر داشتيم كه نسل تو فراوان گردد). (

 )2(پس به شكرانة آن براي پروردگارت نماز بگذار و هنگام تكبير، دست هايت را تا مقابل گلو باال بر. 

 2*)3قطعاً نسل تو منقطع نمي شود، بلكه دشمن توست كه بي نسل است. (

ناظر اين مطلب هستيم كه مترجم از كوتاه ترين سورة  ʺكوثرʺدر ترجمة فارسي فوق، از سورة 
قرآن و از جمع ده كلمة عربي، حدود چهل كلمة فارسي ايجاد كرده و در نهايت با طوالني كردن 
ترجمة آيه، عالوه بر اينكه مطالبي را به متن اصلي اضافه نموده، جنبة زيباشناختي زباني، لحن و 

مترادف و معادل خود مخدوش يا گم كرده است و در همين  خطاب اصلي قرآن را در انبوه كلمات
آمده، به مفهوم  ʺقرباني كردنʺبه معني  “Bring ... Opfer„ را كه در ترجمة آلماني ʺوانحرʺي راستا معن

   ديگري بكار گرفته است، كه البته در ديگر ترجمه هاي فارسي، نظير مشكيني، نيز شاهد اين برداشت هستيم.
ارائة معادل دقيق در ترجمه و پرهيز از اضافات غير ضروري يك اصل مهم براي ترجمه هاي 

ذكر شده است و متخصصين ترجمه هاي ادبي معتقدند، كه تحميل كلمات مترادف و  ʺوفادار به متنʺ
گسترش بي دليل متن (در ترجمه) به متن اصلي خسارات متعددي وارد مي سازد و هر گونه 

حقات تشريحي در ترجمه بايستي در قالب پاورقي و پي نوشت به اطالع خواننده توضيحات و مل
رسانده شود. فارسي زباني كه به متن عربي اشراف نداشته باشد، تمامي واژگان و كلمات ترجمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 47، ص. 1965ووتنوف، رالف راينر: شاهكار غريبه، ابعاد ترجمة ادبي؛ گوتينگن ـ 1

Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Palaestrs 
Band 252, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1969, S. 47. 

  . 602، ص. 1385ترجمة سيد محمد رضا صفوي؛ نشر معارف، قم قرآن كريم: ـ 2

 108سورة 

 Sure 108   الكوثر
Hauther  

    a  a ;Kauther1.  Wir haben dir verliehen den  الكوثرانا اعطيناك  

    a  a ! Opfer2.  Bring deinem Herrn Gebet und  انحرفصل لربك و  

    a  a ,Abgestumpfter3.  Ja, wer dich haßt, der ist ein  االبتران شانئك هو  



 ١٥١  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

فارسي فوق را به خداوند نسبت مي دهد. در صورتي كه تفسير هر كلمه در چنين متوني مي تواند 
هاي فراواني را فراهم سازد. همين نكته استناد و تذكر مهمي است، تا بدانيم  موجبات بحث و جدل

ترجمة متون مقدس دقت و ظرافت خاص خود را مي طلبد و مترجم بايستي از هر گونه اعمال نظر 
  شخصي و دخالت واژگاني در متن اصلي پرهيز نمايد.    

  ساختار جايگزيني شكلي در ترجمه .۴
در مواردي مترجم سعي مي كند تا به داليل مختلف (اغلب محتوائي و به لحاظ حفظ شرايط 
معنوي درون متني) از قالب اصلي و شكل متن تا حدودي عدول نموده و ابيات و سطوري را از نظر 
كلمات آهنگين پاياني و يا قافيه به گونه اي ديگر از آن چيزي بچيند، كه در متن اصلي موجود است؛ 

يك سطر تغيير كرده است، ولي در كليت، همان ساختار متن اصلي منعكس   xمانند اين مثال كه جاي 
را نيز بر خواننده دارد. در اين حالت ترجمه با متن اصلي همطراز و  ʺتأثير برابرʺشده است و همان 

  همگون است و با اندك تغيير ظاهري ارائه شده است: 

) و تك a - a / b - bدر ترجمة آلماني سعي شده تا قافيه هاي دو تايي (فلق، خلق  /  عقد، حسد: 
) در متن آلماني منعكس گردند، كه تا حدود زيادي هم موفقيت آميز بوده است،  xبيت مياني (وقب

ولي از نظر شكل و ترتيب متني جاي سطر دوم و سوم با هم تعويض شده اند و قواعد اصلي فرم و 
قالب متن ترجمه، دقيقاً همانند متن قرآني رعايت نشده اند. در اين حالت متخصصين ترجمه معتقدند، 

صورت گرفته است. در نهايت مي توان چنين  equalente Substutitionايگزيني برابر يا  كه نوعي ج
ابراز داشت، كه كليت موضوع مقبول و پذيرفته است. با اين روش ابعاد آهنگين و موسيقيايي متن نيز 

) را در آلماني حس 5و  4؛  3و  1حفظ شده اند؛ بخصوص وقتي كه طنين قافيه هاي پاياني دو به دو (سطر 
مي كنيم.  واژگان پاياني هر مصرع يا سطر در عربي و آلماني تا نهايت درجة امكان با هم يكسان شده اند، 

     ، ... .ʺNeiderحسد / ʺ، ʺschufخلق / ʺ، ʺDämmerungفلق / ʺكه خود خالقيتي عظيم به شمار مي آيد: 

 113سورة 

 Sure 113    الفلق
Die Dämmerung  

    a  a ,Dämmerung1.  Sprich: Zuflucht such’  ich bei dem Herrn der  الفلققل اعوذ  برب  

    a  x ,schuf2. Vorm Bösen dessen, was Er  خلقمن  شر  ما   

 ,x  a 3. Vorm Bösen der  Verfinsterung  وقبو من شر غاسق  اذا  

    b  b ,Weiber4. Vorm Bösen nestelknüpfender  العقدو من شر النفاثات في  

   b  b .Neider5. Und vor dem bösen Neid der  حسدو من شر حاسد اذا  
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نيز تكرار شده اند و در متن آلماني، مشكل واژگاني،   ʺالناسʺدرست همين شرايط در سورة بعدي 
در سطر چهارم ساختار صحيح شكل و قالب اوليه را به هم زده است. اما اينجا ديگر صحبت از قافيه 

هر كدام يك بار،  ʺالخناسʺو  ʺالوسواسʺبار،  5 ʺالناسʺدر ميان نيست، چرا كه واژگان تكراري 
ساختار سجعي، آهنگين و موزون به متن بخشيده اند و داراي نوعي هارموني دروني مي باشند. در 

همين نقش را ايفا مي كند و همان تأثير   ʺMenschenالناس / ʺترجمة آلماني هم تكرار پنج بارة كلمة 
مهمتر اينكه خواننده به سبك دقيق و هدف خوش الحاني  مشابه را بر خوانندة خود مي گذارد. از همه

  و مقاصد مسحوركنندگي و تأثيرگذاري قرآن از طريق صوت و كالم نافذ نيز پي مي برد: 

در ترجمه هاي متون مقدس و ادبي بايستي لزوماً مترجم به چندين بعد متن توجه و اشراف كامل 
داشته باشد، تا هم فاكتورهاي محتوايي و دروني متن حفظ شوند، يعني ترجمه از دقت و صحت كافي 

ناختي شكلي و صوتي را با هنرمندي تمام به سمع و بصر برخوردار باشد و هم اينكه معيارهاي زيباش
خواننده انتقال دهد. ضريب دقت در ترجمة فوق بسيار باال و هارموني ايجاد شده از طريق كلمات 

  سجعي و ساختار دروني و چينش واژگان قابل تحسين است. 

   ʺتأثير برابرʺبرترين معيار ترجمه:  
دقت كنيم و هر دو متن اصلي و ترجمه را برابر هم  ʺوالعصرʺچنانچه در ساختار دروني سورة 

قرار دهيم، با اولين نگاه به ياد قالب هاي شعري مشابه در زبان كالسيك آلماني مي افتيم، كه در قرن 
 نوزدهم در ادبيات رمانتيك آلمان رواج يافت: 

 
 
 

114سورة 
 Sure 114    الناس

Die Menschen  

 a  a  ,Menschen1. Sprich: Zuflucht such’  ich bei dem Herrn der الناس قل اعوذ برب

 ,a  a  2. Dem Könige der Menschen  ناسالملك 

 ,a  a  3. Dem Gott der Menschen  ناساله ال

,a  b  4. Vorm Bösen des Einbläsers, des Verräthers الخناس من شر الوسواس

 a  a  ,Menschen5. Der einbläst in der Brust des الناسالذي يوسوس في صدور

 a  a .Menschen6. Zuflucht vor Dschinnen und vor  الناسمن الجنه و 



 ١٥٣  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

  

اين ترجمه از قرآن توسط فريدريش روكرت نيز در همان حيطة زماني انجام شده است. در آن 
زمان معتقد بودند، كه براي تقويت و غناي زباني، ادبي و فرهنگي بايستي بيشتر به ترجمه از ديگر 

در اين نمونه 1 *اشكال و انواع ادبي ترويج و آموخته شوند.زبانها پرداخت، تا مفاهيم، موضوعات، 
  مترجم سطر به سطر همانند متن اصلي قرآن قلم زده و خالقيت بزرگي از خود بروز داده است. 

كه در مغرب  (a a; x a)دانيم كه اين قالب يكي از پركاربردترين اشكال رباعي يا دوبيتي است:  مي
زمين هم نمونه هاي فراواني دارد و ترجمة اين سوره نيز همان تأثير شكلي و ظاهري را بر خواننده 
دارد، لذا مترجم با شناخت و رعايت آن و حتي با نشاندن همان كلمات در زبان آلماني در انتهاي 

رداخته است: (عصر، خسر، سطور، و با كاربرد واژگان مشابه به بازسازي متن اصلي با مهارت تمام پ
). مصرع اول از سطر سوم نيز همانند متن اصلي قرآن بدون كلمات Gebet, missräth, räthصبر /  

    2*سجعي يا قافيه باقي مانده است و يادآور محبوب ترين نوع و قالب رباعي در زبان آلماني نيز مي باشد.
يا  Wirkungsgleichheitيا  ʺتأثير برابرʺمهمترين فاكتور براي يك ترجمة موفق را متخصصين 

كيفيت يك ترجمه با ʺايجاد موازنة محتوايي و شكلي بين دو متن ذكر مي كنند. ايشان معتقدند، كه 
در مكتب فكري  3*متن اصلي و متن ترجمه شده بر خواننده قابل سنجش است. ʺتأثير مساوي و برابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  "ترجمه ادبي"جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه لطفاً  ر. ك. به دو اثر مهم در خصوص ـ 1

Vgl.: Levy, Jiri: Die literarische Übersetzung, Theorie einer Kunstgattung; Athenäum Verlag, 
Frankfurt / Bonn 1969, S. 82. 
Vgl.: Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, 
Göttingen 1969, S. 181. 

شايان ذكر است، كه روكرت ترجمة دقيقي از رباعيات حافظ ارائة نموده است. ر. ج. به فصلنامة اشپكتروم ايران، ناشر: ـ 2
   :  1989پروفسور هارتموت بوبزين 

Bobzin, Hartmut: (Hrsg.) Hafisische Vierzeiler in Übertragung von Friedrich Rückert; In: Spektrum 
Iran; Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, Bonn 1989, 2. Jahrgang, Heft 4. 

  .  57، ص. 1986پپكه، فريتس: در ترجمه زيستن، مقايسة متون؛ توبينگن ـ 3
Paepcke, Fritz: Im Übersetzen leben, Übersetzen und Textvergleich; Hrsg. Berger und Speier, 

 103 سورة

  العصر
  103 Sure 

Das Nachmittagsgebet  

a    a  !Gebet-1.  Beim Nachmittags  العصرو  

  a    a  ,missräth2.  Des Menschen Fleiß  خسران االنسان لفي 

 اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات
 xa   x صبرو تواصوا بالحق و تواصوا  بال

a  
3.  Nur dessen nicht, der glaubet und das Gute thut,

,räthDer zur Geduld räth und zur Wahrheit      
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ستورات زيباشناختي در مباحث ادبيات، هنر و ترجمه فريدريش روكرت، كه الهام گرفته از روشها و د
در عصر كالسيك و رمانتيك بوده است، براي جنبه ها و ابعاد شكلي و ظرافت هاي بصري در شعر 
اهميت وااليي قايل مي شدند. استناد بر اين موضوع انتخاب قالب زير براي ترجمه اي عالي از سورة 

زتابي بي نظير داشته است. چنانچه اين سوره در زبان آلماني با است، كه در زبان آلماني با ʺالتكويرʺ
طنين خاص خود قرائت شود، يادآور لحن و بيان آيات قرآني خواهد بود و كلمات قافيه و سجع آخر 

  هر سطر با سبك شناسي قرآن همگون و هم آهنگ به گوش مي رسد:    
 81سورة

 Sure 81   التكوير
Die Ballung  

 a   a ,ballen1.  Wann die Sonne sich wird  كورتاذاالشمس  

  a   a ,fallen2.  Die Sterne zu Boden انكدرتو اذاالنجوم 

  a   a ,wallen3.  Und die Gebirge  سيرتو اذاالجبال 

  a   a ,schwallen4.  Der Meere Fluten  عطلتو اذاالعشار 

  a   b ,unverwahrt5.  Wann Zuchtkamele sind حشرتو اذاالوحوش 

 a   b ,geschaart6.  Und die wilden Tiere  سجرتو اذاالبحار 

 a   b ;gepaart7.  Und die Seelen wieder زوجتو اذاالنفوس 

  a    c  ,fragen8.  Man das lebendig begrabne wird  سئلتو اذاالموءده  

  a    c  ;erschlagen9.  Um welche Schuld es sei  قتلتبأي ذنب 

  a    c  ;aufgeschlagen10.  Und die Bücher sind نشرتو اذاالصحف 

  a    d  ,abgedach‘t11.  Wann der Himmel wird  كشطتو اذاالسماء 

  a    d  ,angefacht12.  Und die Hölle wird  سعرتو اذاالجحيم 

 a    d  ;herangebracht13.  Und der Garten  ازلفتو اذاالجنه 

  a    d  ,dargebracht14.  Wird eine Seele wissen, was sie احضرتعلمت نفس ما 

  b    e  ,Planeten15.  Soll ich schwören bei den  بالخنسفال اقسم 

  b    e  ?unsteten16.  Den wallenden, den  الكنسالجوار 

  b    e  ?öden17.  Und bei der Nacht der  عسعسو اليل اذا 

?b    x  18.  Und der athmenden Morgenröte  تنفسو الصبح اذا 

 c    f  ,werth19.  Das Wort ist es eines Boten انه لقول رسول كريم

 d    f  ,geehrt20.  Eines Boten stark, der steht beim Herrn des Throns مكينذي قوه عند ذي العرش

  d    f  ,bewährt21.  Eines Gebieters treu  امينمطاع ثم 

                                                                                                                                                       
Tübingen 1986, S.57. 

، فصل 1375مباني ترجمه؛ انتشارات جمال الحق، تهران حدادي، محمود: مقايسه شود با:  "انواع برابري در ترجمه"در موضوع 
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  d    f  ,thört22.  Nicht euer Landsmann irrt noch و ما صاحبكم بمجنون

  ‘d    f  ,verklärt23.  Er sah ihn in der Höh المبينو لقد رءاه باالفق 

 d    f  ,hört‘24.  Und will mit dem nicht geizen, was er sah und بضنينو ما هو علي الغيب 

  c    f  .empört25.  Das Wort nicht ist es dessen, der sich hat و ما هو بقول شيطان رجيم

 e    f  ?verstört26.  Wo rennt ihr hin  فأين تذهبون

  d    g  ,Welten27.  Es ist nur eine Mahnung an die للعالمينان هو اال ذكر 

 c    g  ,gelten28.  Dem wer von euch will lassen die Wahrheit لمن شاء منكم ان يستقيم

 ,d    g  29.  Ihr aber wollet nicht, wenn nicht will Gott  العالمينرب  و ما تشاءون اال ان يشاءاهللا
.Weltender Herr der                                                 

وفاداري به متن اصلي قرآن در ترجمة فوق، ستودني و بي همتاست و ترجمة اين سوره به زبان 
آلماني در جامعيت خود از هارموني و دقت كم نظيري برخوردار است. جايگزيني شكلي در خصوص 
قافيه ها و كلمات آهنگين سجعي نيز تصويري برابر را القاء مي كند و ريتم، آهنگ و اهداف كالمي، 
بياني و تأثيرگذاري قرآن نيز بر خواننده در زبان آلماني به همان ميزان تأمين شده است. نسبت ميزان 

ناهمگوني  18فراواني كلمات آهنگين در هر دو متن اعجاب برانگيز است، فقط مترجم در آية شمارة 
هيچگونه كلمة هم آهنگ يا هم قافيه اي  Morgenröteناخواسته اي را به خود اجازه داده، چرا كه واژة 

را در اين سوره براي خود ندارد، در صورتي كه براي هر كلمة پاياني در سطور قرآني الاقل يك واژة 
ديگر همتا و هم آهنگ وجود دارد. توانمندي مترجم در اين راستا بي شك با توانمندي وي به عنوان 

ون او در آثار ادبي و شاعرانة خود به زبان آلماني نيز به يك شاعر قدرتمند در هم آميخته شده است، چ
       1*خلق الگوهاي مشابهي پرداخته و عالقة فراواني براي موضوعات ديني از خود نشان داده است.

هرچه يك اثر ادبي و مقدس از نظر ساختار دروني و شكلي زيباتر، منسجم تر، آراسته تر و از نظر 
اتي برگزيده تر، صيقل يافته تر و تأثيرگذارتر باشد، ترجمة آن به زبانهاي محتوايي و معنايي با كلم

تجميع همزمان ʺديگر هم مشكل تر و غيرممكن تر به نظر مي رسد. اينجاست كه ادبا و متخصصين از 
در شاهكارهاي ادبي سخن به ميان مي  ʺو ذوب ويژگي هاي فرمي و محتوايي، يا ظاهري و باطني

متون مقدس  2*ماهيت اصلي ادبيات برتر و آثار كالسيك هر ملتي بر آن استوار است. آورند، كه اصوالً
و آثار ادبي مشهور با مشخصه هاي الگويي در بين همة ملتها عمدتاً ترجمه ناپذير هستند. قوي ترين و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    و مفسرين آثار او:  11در پاورقي شمارة  "مجموعه آثار ادبي روكرت"در اين خصوص مقايسه كنيد با ـ 1

Friedrich Rückert: Werke; ausgewählt und hrsg. von A. Schimmel, in 2 Bde, Frankfurt 1988, Bd I, S. 
220-241. 

  .  28، مقدمه، ص. 1963مقايسه شود با: اشتوريگ، ه. ج: مشكل ترجمه؛ راهكارهاي تحقيق، دارمشتات ـ 2
Störig, H. J.: Das Problem des Übersetzens; Wege der Forschung, Band VIII, Darmstadt 1963, 
Einleitung S. XXVIII. 
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ليل بااستعدادترين مترجمين هم در انعكاس اين آثار با مشكالت عديده اي مواجه مي شوند. به همين د
يا  einmaligاينگونه مكتوبات عظيم تاريخي، بي بديل، تكرارناشدني، بي همتا و يا به عبارتي گوياتر  

هستند و انتقال آنان به زباني ديگر با موانعي بزرگ همراه است؛ همانگونه كه ديوان حافظ در  ʺيكبارهʺ
كنار هم نيز نمي توانند با اصل زبان فارسي جاودانه و بي نظير است و همة ترجمه هاي آن با هم و در 

  آن در زبان فارسي برابري كنند.   
بسياري معتقدند، كه ماهيت ترجمه اصوالً با دو نكته همراه است: يكي اينكه ترجمه امري است 

، متحول كننده و ترقي خواهانه يا ʺپيش روندهʺو ديگر اينكه ترجمه تأثيري  ”relativ“يا  ʺنسبيʺ
“progressiv”  دارد، چون زبان مقصد (زباني، كه ترجمه به آن صورت گرفته است) را دستخوش

در دراز مدت ترجمه ها بر زبانهاي ملي تاريخ بيانگر اين است، كه  1*تغييرات خود قرار مي دهد.
شديداً تأثيرگذار بوده اند و قدرت بيشتر يا پويائي زبان را نيز باعث مي شوند، به عبارتي با هر ترجمه 

وانمندي زبان نيز بيشتر و پيشرفته تر مي شود. در اينگونه موارد هم واژگان و هم ساختارهاي جديدي ت
به زبان افزوده مي شوند، كه باعث غناي زباني ـ فرهنگي مي گردد. شاهد بزرگ اين مطلب ترجمة 

موجبات انسجام، ) از كتاب مقدس يا انجيل التين به زبان آلماني بوده، كه 1483ـ  1546مارتين لوتر (
و همان تأثير مشابهي را داشته، كه شاهنامه بر  2*استحكام و ترويج زبان آلماني امروزين را فراهم كرده،

 زبان فارسي گذاشته است.  

ترجمة قرآن كريم به شعر فارسي و متن آهنگين موزون و منظوم نيز وجود دارد. در زبان فارسي 
نيز نويسندگان و مترجمين به ارائة ترجمه هاي روان و شيوايي از قرآن كريم همت گماشته اند، براي 

   را مشاهده مي كنيم: ʺوالعصرʺمثال نمونة معروفي از ترجمة 
  
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 186، ص. 1979كلر، و.: مقدمه اي بر علم ترجمه؛ هايدلبرگ ـ 1

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

  . 5، ص. 1982تگارت، راينهارت: ادبيات جهاني، تمايل به ترجمه در عصر گوته؛ ناشر: ب. زلر، انجمن شيلر، مارباخ ـ 2
Tgahrt, Reinhard: Weltliteratur; Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes; Marbacher 

Kataloge 37, Hrsg. von B. Zeller, Deutsche Schillergesellschaft Marbach 1982, S. 5. 
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  103سورة عصر 
 گفتار   نام  خداستسر آغاز

 قسم  باد  بر  عصر كاين آدمي
 بجز  مؤمنان  به  پروردگار
 سفارش نمايند  هم  را  مدام

  

 كه رحمتگر و مهربان خلق راست 
 ها رسانَد  به خود هر  دمي زيان

 كه پيوسته  نيكند  و پرهيز كار
 به  حق  و  شكيبايي  و اهتمام

  

مترجم متن اصلي را با استفاده از ترجمه هاي مشهور اساتيدي چون  1*در اين ترجمه از قرآن،
خرمشاهي و فوالدوند به نظم فارسي درآورده است. سراينده قالب و سبك واحدي در قالب مثنوي 

فعولن، فعولن، ʺبراي تمام سوره ها انتخاب كرده است (همانند وزن شاهنامة فردوسي و با اوزان 
مجبور به افزودن نكات توضيحي شده و عمدتاً هر سطر قرآن را به دو مصرع  )؛ اما بعضاًʺفعولن، فعول

يا يك بيت تبديل كرده و در كليت خود اثر بديع و ماندگاري را خلق و ارائه نموده است؛ در عين حال 
سرودن، برابر است با ناديده گرفتن تمامي ساختارهاي متني و  ʺيك قالب و وزن واحدʺكل قرآن را در 

مختلف متني، احساسي، دستوري، متحير كننده، جذاب، كوبنده، تكان دهنده، و ...، كه هر يك  الحان
  براي شرايط زماني، حال و هوا و صحنة خاصي از زندگي انسان نازل گرديده است. 

هيچ يك از ترجمه هاي فارسي از قرآن توان برابري با اين ترجمة آلماني را ندارند و نمي توانند از 
تار زباني، گرامري و واژگاني با آن همطراز و برابر باشند، موضوعي كه البته تا حدودي به نظر ساخ

ساختار زباني و شبكه هاي معنايي و واژگاني در زبان هم وابسته است. چنانچه ترجمه هاي قرآن كريم 
، عمدتاً به در زبان فارسي را با نمونه هاي بررسي شدة آلماني در كنار هم قرار دهيم و مطابقت كنيم

اين نتيجه مي رسيم، كه ظرافت هاي ذكر شده در اين مقاله، يا اصوالً بازخورد دقيق و حتي مشابهي در 
ترجمه هاي فارسي خود ندارند يا بسيار اندك و تصادفي داراي چنين ويژگي هاي تطبيقي هستند، 

فارسي زبان نبوده است،  چون در اصل رعايت ابعاد كلي فرم و قالب سوره از ابتدا مد نظر مترجمين
با اينكه مي توانيم از ساختارهاي دستوري و به خصوص  مشتركات واژگاني مشابهي در هر دو زبان 

باشد، تا به اين هدف  ʺارائة همزمان فرم و محتوا با همʺنيز استفاده كنيم. هدف گذاري مترجم بايستي 
  عالي نايل آيد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپ  1376انتشارات اميد مجد؛ چاپ اول  ترجمة موزون قرآن كريم به زبان فارسي: مجد، اميد؛ قرآن مجيد با ترجمة منظوم؛ـ 1

  .  "والعصر"، سورة 1394چهل و پنجم 
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عيب و نقص نيست. برترين مترجمين عصر روشنگري، كالسيك و رمانتيك  اي بي البته هيچ ترجمه
در آثارشان مشكالتي  Schlegel, Nerval, George, Regis, Borchardt, Benjaminآلمان هم مثل  

مشاهده شده و بر آنها انتقاداتي وارد بوده و اين عمدتاً به خاطر تفاوت ساختار دستوري و واژگاني بين 
موجبات  “approximativer Charakter„خصلت و ماهيت تقريبي ـ تخميني ترجمه دو زبان است. 

اصوالً  1*اين را فراهم كرده، تا برخي از متخصصين به عدم قطعيت و جامعيت ترجمه معتقد باشند.
متن ʺهيچ ترجمه اي را نمي توان كامل و خالي از خطا دانست، به همين خاطر هم انواع ترجمه از يك 

وجود دارد، كه هر يك با برداشت و فهم خاصي و در زمان مشخصي خلق شده اند و هرگز  ʺاصلي
برابري مطلق داشته باشند؛ اين نوع نگرش به ترجمه تا حدودي نيز با   Original-Textنمي توانند با 

تقدند ديدگاههاي هرمنويتيك به زبان و ماهيت سيال و پوياي تعبير و تفسير متن در ارتباط است، كه مع
 اصول اساسي هرمنويتيكʺ.  اين ʺترجمه نوعي برداشت مترجم از متن اصلي است نه خود آنʺ

Hermeneutik  .به  2*ʺيا تعبير و تفسير متن هستند، كه مسير اصلي را براي ترجمه تعيين مي كنند
ني بر اين همين علت هم بسياري در كنار اهميت واالي ترجمه در انتقال مفاهيم عالي و ايده آل انسا

و اين بدبيني در خصوص ترجمه از زبانهاي غير  ʺهيچ ترجمه اي مطلق و قطعي نيستʺباورند، كه 
همخوان نسبت به يكديگر، شدت بيشتري نيز به خود مي گيرد. هر چه سيستم زبانها از يكديگر 
متفاوت تر باشد، انتقال مفاهيم نيز نتيجتاً با مشكالت پيچيده تري مواجه خواهد شد، بخصوص 

ر زباني و هنرمندانه در زبان اصلي خود همراه آندسته از متوني كه با ساختارها و الگوهاي برتʺ
به همين داليل هم برخي ترجمه ها زودتر كهنه مي شوند و ترجمة جديدتري از همان متن  3*ʺهستند.

  ضروري به نظر مي رسد. دوباره اصلي، اوليه و جاودانه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   به بعد.  178ص.  ،1965ووتنوف، رالف راينر: شاهكار غريبه، ابعاد ترجمة ادبي؛ گوتينگن ـ 1

Wuthenow, Ralph-Rainer: Das fremde Kunstwerk; Aspekte der literarischen Übersetzung, Göttingen 
1969, S. 178ff. 
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 ١٥٩  ترجمة آلماني قرآن كريمدر  هارموني، آهنگ و سجع 

را به  ʺالتكويرʺترجمة آلماني با آيات قرآني در سورة  ʺتأثيرگذاري برابر و همطرازʺدر اين بخش 
وضوح شاهد بوديم، هرچند عيوبي اندك را نيز تجربه كرديم. اين مي تواند مهمترين هدفگذاري در هر 
ترجمه اي باشد، كه نيات و مقاصد كالمي و بياني را با ريتم و آهنگ احساسي خاصي به گونه اي 

اصلي خود را اينگونه به سمع و هدفمند پيوند زده است. چنانچه هر ترجمه اي بتواند تمامي ابعاد متن 
بصر برساند و جلوه گري هاي صوت و سخن را در پيكر زيباي دسته گل واژگان و ابيات ادبي تقديم 

  نمايد، موفقيت بزرگي را كسب كرده است.   
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  نتيجه
در اين مقاله سعي بر آن شده است، تا براي اين سئواالت پاسخي ارائه گردد: ـ تا چه ميزان انتقال 
آهنگ و هارموني زباني در ترجمة متون ديني ـ ادبي ممكن است؟ ـ آيا ترجمة آلماني فريدريش 

تر از روكرت داراي كيفيت الزم و مورد نظر هست؟ هارموني و آهنگ در متن هاي ادبي و مذهبي بيش
طريق سجع و قافيه هاي دروني و سپس از طريق ساختار شكلي متن و در نهايت با ايجاد لحن و ريتم 
خاص ايجاد مي گردد. بازگردان و انعكاس اين اهداف در ترجمه از اهميت وااليي برخوردار است. 

ري معنوي همراه اصوالً فحواي كالم، لحن بيان و اهداف عالي متون مذهبي و مقدس با مقاصد تأثيرگذا
در ميان است، لذا بهتر است مترجم هم به ابعاد  ʺاعجاز الهيʺاست و در خصوص قرآن كريم سخن از 

محتوايي و دقيق متن و هم به ابعاد زيبا شناختي شكلي، آهنگين و هارموني جذاب سخن توجه نمايد، 
  تا بتواند خلق مشابهي در زبان مقصد داشته باشد. 

ج بخش اين مقاله با ذكر مستندات مختلفي به تفكيك بررسي گرديد، مشاهده همان طور كه در پن
شد، كه در نسخة آلماني، مترجم هر سوره را با حفظ شكل اصلي و منحصر به فرد قرآن ارائه نموده و 
سعي كرده تا در هر سوره، عين همان را به زبان آلماني تصويرسازي و آهنگ سازي نمايد و ابعاد 

  رم، آهنگ و ريتم را در كنار محتواي دقيق منعكس كند.  زيباشناختي ف
با توجه به اصول و معيارهاي ترجمه، كه مورد توافق اكثر علماي ترجمه نيز هست، مترجم به 

در زبان ترجمه مي پردازد، او  ʺبه خلق مجدد اثرʺماهر و با ذوق ادبي  ʺهمانند نويسنده ايʺتعبيري 
ي را در زبان منعكس نمايد و لطايف و ظرايف متن اصلي را با بايد سعي كند تفاوت هاي ساختار

دقت بازتاب داده و به عالقمندان ابعاد گوناگون متن را منتقل نمايد، موضوعي كه باعث ارتباط و 
لذا چگونگي انتقال مطلب مي تواند خود نوعي تصميم و جبهه  تحكيم پيوند بين ملت ها مي گردد.

رجمه تلقي شود و پي آمد هاي آموزشي و تعليمي بر زبان و فرهنگ ملي گيري در مسير تأثيرگذاري ت
داشته باشد. در اين مجال دريافتيم، كه روكرت در عمل با به كار بستن معيارهاي عالي ترجمه قصد 
خلق اثري بديع را داشته و انتقال انواع اشكال و قالبهاي متن، ريتم و طنين مختلف به زبان آلماني را 

پرورانده و تا حدود زيادي هم موفق شده است. او همزمان اهداف عالي عصر كالسيك و در سر مي 
  رمانتيك آلمان را برآورده نموده است.

و يكسان متن اصلي و متن ترجمه شده بر  ʺتأثير برابرʺمهمترين مالك نقد ترجمه، پي بردن به 
يت بزرگي را كسب كرده و با خواننده در ترجمه اعالم شده است. در اين راستا نيز مترجم موفق

برآورده كردن اهداف يك متن ديني ـ ادبي به بازسازي كلية ساختارها و ابعاد متن اصلي در زبان 
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آلماني همت بزرگي به خرج داده است؛ او همچنين ذوق و استعداد فراواني را به اثبات رسانده و 
  بي مورد سنجش قرار داده است. عالوه بر اين پويايي و توانمندي زبان آلماني را نيز به خو

ترجمة كلمه به كلمه هرگز مالك تشخيص كيفيت يك ترجمة عالي نيست، بلكه پيام و خطاب 
برابر و تأثيرگذاري همسان هر دو متن اصلي و ترجمه است، كه معيار اصلي را در انتقال بي عيب و 

متن اصلي و متن  ʺبرابر كيفيت يك ترجمه با تأثير مساوي وʺنقص مطلب تشكيل مي دهد، چون: 
. هر متن ادبي همانند تار و پود و نقش و رنگهاي يك ترجمه شده بر خواننده قابل سنجش است

پارچه يا قالي زيبا و هنرمندانه تركيب شده و امتزاج يافته است، كه تأثيري بصري و معنوي بر خواننده 
لماني فريدريش روكرت اين حس را به دارد. در اين مقاله به اين نكته نيز پي برديم، كه ترجمة آ

عالقمندان خود از متون قرآني در سطح بااليي انتقال مي دهد. در نقد هر ترجمه اي و علي الخصوص 
ترجمه هاي قرآن كريم كيفيت هاي انتقال يافته از متن اصلي (عربي) به زبان مقصد (آلماني) مالك 

است، چون اين ترجمة آلماني بسياري از كيفيت هاي هستند و در اينجا تعداد آنها فراتر از حد تصور 
محتوايي، شكلي و به ويژه ساختار آهنگين و ابعاد موسيقيايي و هارموني كالمي اين كتاب بي نظير را 

  بر خوانندگان خود پديدار مي سازد.  

  پيشنهاد 
از آنجا كه ترجمة فريدريش روكرت از قرآن كريم تمامي سوره ها را در بر نمي گيرد و برخي از 
آيات و سوره ها به بازنگري و اصالحاتي نياز دارند، پيشنهاد مي شود، كه يك كارگروه مسلط به 

ه و زبانهاي عربي، فارسي و آلماني تشكيل و اين مهم را عهده دار گردد، تا نواقص برطرف گرديد
ترجمة نمونه و الگوئي جديدي با توضيحات و ملحقات الزم در زبان آلماني به عالقمندان اين كتاب 

  عظيم آسماني ارائه گردد. 
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