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Abstract 
Krachkovsky and Zinalf are one of the prominent Russian figures in the field 
of translating the Holy Quran. In spite of the long time period elapsing 
between them, they have almost identical and much better performance than 
the other Russian translators of the Quran. Krachkovsky has been acquainted 
with the Quran for many years and has taught it at university. But, Zinalf has 
seminary knowledge and his acquainted with the Quran is due to familiarity 
with different Quranic sciences in Seminary School of Qom. The question of 
article is that despite the fluency of both in Arabic, which one had a better 
translation? Analytical review of content shows that Zinalf had a more 
successful performance than Krachkovsky because of his greater linguistic 
knowledge of the Holy Qur'an (i.e. correctly understanding of the text and 
mastering on it, not merely having fluency in text language). Seems this 
comparative superiority is not unrelated to his educational environment 
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 در عرصهکراچکوفسکی و زینالف بررسی تطبیقی عملکرد 
 ترجمه قرآن کریم

 

 آبروان حيدري زهرا
 

 چکيده
در زمینه ترجمه قرآن روس های برجسته شخصیتکراچکوفسکی و زینالف، هر دو از 

تقریباً یکسان و رغم فاصله زمانی زیاد میان ظهور ایشان، عملکردی کریم هستند که علی
های اند. کراچکوفسکی سالبسیار بهتر از سایر مترجمان روسی قرآن کریم داشته

زینالف اما بسیاری با قرآن کریم مأنوس بوده و آن را در دانشگاه تدریس داشته است. 
از نوع شناخت علوم مختلف قرآنی در  ،دانش حوزوی بوده و انس وی با قرآندارای 
رغم تسلط هر دو قم است. پرسش مطرح در این پژوهش آن است که علی علمیه حوزه

به زبان عربی، کدامیک توانسته ترجمه بهتری ارائه کند؟ بررسی تحلیلی محتوایی نشان 
تسلط و درک  به معنای– یشتر از قرآن کریمبدانش زبانی دهد زینالف به دلیل داشتن می

تری نسبت به عملکرد موفق –صحیح از متن و نه صرفاً تسلط به زبان متن
تحصیل وی  با محیط ارتباطیبرسد این برتری نسبی، نظر میهکراچکوفسکی داشته و ب

 نباشد.
 

 كليد واژگان
 .زینالف ؛کراچکوفسکی ؛ترجمه روسی ؛شناسی مترجمشخصیت ؛ترجمه قرآن
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 بیان مسأله

های اولیه ترین بنیانداشتن دانش تخصصی برای ترجمه در هر حوزه، یکی از معقول
برای شروع ترجمه یک اثر است. این مهم در آثاری مانند قرآن کریم که نیاز به 

یک اثر  کهیهنگاماست. از سوی دیگر،  مشاهدهقابلنگری مترجم دارد بیشتر چندجانبه
مشتبه  برخی مترجمانشود، این امر بر توسط مترجمان مختلف بارها ترجمه می

قرآن کریم،  در خصوصرا ترجمه کنند. مذکور نیز بتوانند اثر  ایشانگردد که شاید می
سخنان خداوند به طلبانه وجود نداشته و بیشتر به نیت معرفی شاید دیدگاه منفعت

به پروردگار باشد، اما ضعف اساسی که همان نداشتن مخاطبان غیرعربی به قصد قرب 
تخصص و شناخت کافی از زوایای مختلف قرآن کریم است، نتیجه حاصله را با 

عرضه  مخاطبان را بهاز آیات  ی نادرستمخاطراتی همراه کرده و بسا ممکن است فهم
نکته درباره  ندارند. البته این آن ترجمهخوانش هیچ شناختی از قرآن جز از راه  کند که

مرتبط با آن اثر مهم است،  نهیزمشده صادق است و داشتن تخصص در تمام آثار ترجمه
باید دید  لذاقرآن کریم به مراتب بیشتر است. قدسی اما اهمیت آن در بازگردانی مفاهیم 

در حوزة مباحث مربوط به انش زبانی متن را حاصل کرده است و مترجم چگونه د
 هایی است. ها و تخصصارای چه دانشترجمه قرآن کریم د

های استاندارد و اصلی ترجمه به هر زبانی، آشنایی و تسلط از مؤلفهبرای مثال، 
یک لذا  نکات بدیهی حوزة ترجمه است؛ و این ازکامل به زبان مبدأ و مقصد است 

زبان نیز مسلط به و  –زبان مبدأ–مترجم قرآن، در گام اول باید مسلط به زبان عربی 
کافی نیست و میزان انس مترجم با  ییتنهابهاما برای فهم قرآن این مقوله مقصد باشد. 

  متن قرآن نیز مالک عمل است.
معرفی قرآن کریم به زبان روسی و  ترجمهاز تاریخی  یسیرابتدا بر این اساس، 

های مربوط به حوزه تنی چند از مترجمان و سابقه تخصصی ایشان در شناخت دانش
منتخب این پژوهش، یعنی در ادامه با بررسی عملکرد دو مترجم و  شدهانیب، رآن کریمق

ترین از شاخص کراچکوفسکی و زینالف که هر دو به زبان عربی مسلط هستند و
در ذیل برخی آیات، این مهم به  ؛آیندشمار میبهمترجمان قرآن کریم به زبان روسی 
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بیشتری مفهومی  با قرآن کریم انس ت که مترجمتر اسای موفقترجمهاثبات رسیده که 
 داشته باشد. از جنس علوم قرآن

 

 های روسی قرآنترجمه نهیشیپمروری بر  .1

سر را پشت یتوجهجالبزبان روسی، مراحل مختلف و البته  بهتاریخ ترجمه قرآن 
منبع ترجمه بوده و  ازنظردهد. یک روی آن گذاشته که دو روی یک سکه را نشان می

 روی دیگر آن از حیث مترجم آن است. 
ها نخست از زبان فرانسه و نه از اصل عربی آن به لحاظ منبع، ابتدا این ترجمهبه

روسی ترجمه شد و تنها یک ترجمه است که از نسخه انگلیسی به روسی بازگردانی 
منبع  ازنظری و هم شده است. نخستین کسی که قرآن را هم از حیث اولین ترجمه رسم

میالدی و از روی  18از فرانسه به روسی بازگرداند، پوسنیکوف است که در اوایل سده 
ترجمه فرانسوی دوریه صورت گرفت. ترجمه فوق به ابتکار پتر کبیر انجام شد که 
شروع حرکتی برای ترجمه قرآن بود. زیرا اگرچه ترجمه پوسنیکوف به دلیل اشکاالت 

رجمه از فرانسه، مورد اقبال و توجه خاصی قرار نگرفت، اما به لحاظ بسیار ناشی از ت
دقت و سبک کار،  ازنظرشد که  ییهاترجمهگیری شروع، این حرکت سرمنشأ شکل

  1ترجمه قرآن به روسی را ارتقاء دادند.
از نسخه دوریه، دو ترجمه دیگر شکل گرفت که یکی از آنِ شخصی ناشناس و 

ین است که بر شاعرانی همچون پوشکین، تأثیرات شگرفی دیگری متعلق به وریوک
توسط او شد. دو سال پس از « تأسی از قرآن»گذاشت و منجر به خلق اثر ارزشمند 

به کالماکوف بود و  مطلقوریوکین، نسخه دیگری از ترجمه انگلیسی بازگردانی شد که 
اندکی پیش از آن، در  2.البته اولین و تنها ترجمه از نسخه انگلیسی قرآن کریم بوده است

کنار متن روسی، متن عربی قرآن با تالش شخصی به نام مال عثمان اسماعیل و به 
بار به چاپ مجدد  5دستور کاترین دوم، به طبع رسید. این قرآن در فاصله زمانی کوتاه 
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این  1برداری شدند.های معروف قازان نیز از روی همین اثر، نسخهرسید و قرآن
رسانی از وجود قرآن داشتند، الباً فاقد ارزش علمی بوده و بیشتر جنبه اطالعها غترجمه

 شدهترجمهزیرا هم از سوی افراد غیرمتخصص و هم از منبعی غیر از منبع اصلی 
های قرآن اثرگذاری مثبتی طور که اشاره شد در بهبود روند ترجمهو البته همان 2بودند،

، 19آن از منبع غیراصلی، نهایتاً در دهه هفتاد سده داشتند. پس از چندین بار ترجمه قر
نیز قرار نگرفت؛ و سپس  موردتوجهکه  3نخست یک ترجمه از سوی باگالگوفسکی،

خه اما مستقل از یکدیگر، از نس زمانهم طوربهترجمه دیگری از سوی سابلوکوف 
 تاریخ نقطه عطفی در توانمی ترجمه اخیر را 4اصلی قرآن به روسی ترجمه شدند.

 85موفق و ارزشمند بود که تا  یقدربههای قرآن به زبان روسی دانست. زیرا ترجمه
و ظهور ترجمه کراچکوفسکی که هنوز بر تارک تاریخ ترجمه روسی  ازآنپسسال 

پس از وی؛ ترجمه  5بود. رشیپذقابلو  بیرقیبدرخشد، ترجمه سابلوکوف می
حتی تا دوران معاصر نیز، در کنار سایر تأثیرگذار بود که  یقدربهکراچکوفسکی 

  6و توجه قرار دارد. مورداستفادهو هنوز  ادشدهیهای جدید از آن به نیکی ترجمه
پس از ترجمه کراچکوفسکی، دوره دیگری از تاریخ ترجمه قرآن به زبان روسی 

توان آن را روی دیگر سکه این تاریخ دانست و آن از حیث آغاز شد که به تعبیری می
مترجم قرآن است. زیرا در این دوره که نقطه آغاز آن فروپاشی شوروی بود، مسلمانان 

 ازجملههایی توسط ایشان انجام گرفت. و ترجمه داکردهیپبه حوزه ترجمه قرآن ورود 
اثر کراچکوفسکی قرار داد، اما  براساسوالریا پروخووا است که رویه کار خود را آنها 

پس از پروخووا، ترجمه نوری  7انتقادات شدید واقع شد. از سوی برخی منتقدان مورد
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ترجمه قرآن  عنوانبهیف و بعد از او اثر ابوعادل رسید و پس از وی قلیطبععثمانف به
های گوناگون شد در پژوهش بردهنامهایی که از آنها ترجمه 1چاپ شده است.

ای که توسط الهدر مق آکادمی علوم روسیه ازجمله. اندقرارگرفتهو نقد  یموردبررس
و به قلم گریازنوویچ منتشر کرده، به بررسی میالدی  1984در سال  2انتشارات نااوکا

اما در دهه اخیر  ، پرداخته است؛اندشدهچاپن زمان های قرآن کریم که تا آدقیق ترجمه
ها یاد های رسمی هنوز از آنچندین ترجمه جدید از قرآن صورت گرفته که در پژوهش

آذربایجانی است که به دلیل « ییفقالو یرإلم»ها از آنِ ده است. یکی از این ترجمهنش
خواهانه از بعضی آیات، دادگاه روسیه ورود آن به خاک روسیه را ممنوع برگردان دل

ها چنین اعالم کرد و آن را موجب به خطر افتادن امنیت ملی روسیه دانست. از تحلیل
های وهابیت است حمایت بر آموزهئه این ترجمه که مبتنیآید که عربستان از ارابرمی
بررسی  منظوربهآوری از خاک روسیه، دسترسی به اصل ترجمه و به دلیل جمع 3کرده؛

 محتوای آن میسر نشد.
شده توسط مسلمانان پس از فروپاشی های گوناگون انجاماز میان ترجمه

ولین بار از سوی یک شیعه ارائه شوروی، ترجمه دیگر از آنِ زینالف است که برای ا
از فحوای این  کهچنانآنگردیده است. این اثر شانزدهمین ترجمه قرآن کریم است و 

اللفظی و ترجمه مفهومی را آید مترجم سعی داشته تا میان دو روش تحتترجمه برمی
در ایران تحصیالت عالی  زینالف جمع نموده و اشتباهات پیشینیان را تکرار نکند.

تشیع وی در  نکهیکما اوزوی خود را به پایان رسانده و بر زبان عربی تسلط دارد ح
تأثیر نبوده است. یکی از های او از قرآن و بازگردانی آنها بیترجمه و برداشت

شیرازی خصوص ترجمه مکارمههای فارسی بهای ترجمه وی توجه به ترجمهویژگی
 2016کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال  عنوانبهاست. همچنین این اثر 

انتخاب شد و در ابعادی گسترده انتشار یافت که شاید بتوان گفت دسترسی به میالدی 
ها و ردیف دسترسی به ترجمه کراچکوفسکی است. افزون بر آن تصریفآن هم
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 ای عصری از قرآن کریم ارائه کرده است که نقد وهای واژگانی وی ترجمهگزینش
تواند میزان رسابودن استفاده از زبان روسی معاصر در ترجمه قرآن را بررسی آن، می

ساله وی در حوزه علمیه  14آید که حضور از بررسی آثار وی چنین برمی نشان دهد.
قم و تحصیل علوم مرتبط با قرآن کریم، در رشد دانش تخصصی او تأثیر بسیاری داشته 

 شده است. قبولقابلای بسیار مهکه این همه منجر به ارائه ترج
رئیس اداره روحانیت آخرین ترجمه قرآن به زبان روسی نیز که اخیراً با حمایت 

نفره از  40ن( و توسط گروهی )اداره دینی مسلمانان تاتارستا جمهوری تاتارستان
که به  را داراست« قرآن؛ بازخوانی معانی»محققان دین اسالم به انجام رسیده، عنوان 

به سفارش بنیاد مطالعات اسالمی روسیه  وجمه مفهومی قرآن به روسی نیز مشهور تر
. همچنین ترجمه دیگری به قلم یفیم رضوان در دست انجام است که منتشر شده است

توان های قرآن در مرحله دوم میآنچه از بررسی ترجمه 1طبع خواهد رسید.به زودی به
 ترجمه قرآن توسط مترجمان مسلمان، بیان کرد آن است که پس از شروع حرکت

 دیگر کسی از غیرمسلمانان به این کار مبادرت نورزید و این امر در نوع خود قابل
 توجه است.

های روسی قرآن انبوه ترجمه از میاناقبال عمومی به ترجمه،  سابقهبا توجه به 
تا مشخص  اندشدهانتخابهای بررسی عنوان گزینهبهکراچکوفسکی و زینالف  کریم،

هایی شود، با توجه به اینکه هر دو به زبان عربی مسلط بوده و در قرآن پژوهش
البته شایان ذکر است، . تر عمل کرده استموفقدر دانش زبان قرآن اند، کدامیک داشته
اند، تنها از حیث بررسی هر دو مدت بسیاری با متن قرآن مأنوس بوده کهییازآنجا

 توان میزان اثرگذاری این انس بر مترجم را تعیین کرد.ترجمه می
 

 مترجمان در ذیل برخی آیاتتخصصی عملکرد سنجش . 2
 

 سوره انعام 95آیه . 2-1

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ  إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى»محل بحث در آیه 
« مُخْرِجُ»واژه . است« مُخْرِجُ»و « يُخْرِجُ»، نحوه ترجمه (95: )انعام« ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

                                                                                                                                                                        

1. https://iqna.ir/fa/news/3860971. 

https://iqna.ir/fa/news/3860971
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اسم فاعل است و اگر مترجم به اسم فاعل بودن و دلیلِ آوردن آن پس از یک فعل که 
خانواده آن است، دقت نداشته باشد؛ به احتمال زیاد این اسم لحاظ وزن و ریشه همبه 

که عدم استمرار در معنا خواهد کرد. درحالی« يُخْرِجُ»را همچون فعل پیش از آن یعنی 
« يُخْرِجُ»و البته ثبات و استقرار موجود در آن و نیز استمرار در فعل « مُخْرِجُ»اسم فاعل 

در بوده و بدان معناست که این دو واژه بیانگر دو تفکر  توجهابلقمفهومی  ازنظر
آفرینندگی پروردگار هستند که یکی استمرار بیرون آوردن زنده از مرده و  خصوص

 در تأملقابلنکته  1.کندیمدیگری اصل فاعلیت این عمل را برای خداوند بیان 
ر برخی آیات دیگر خصوص این آیه تقابل دو عنصر فعل و اسم است که البته د

این تقابل فعل در  2ملک نیز تکرار شده است. 19اعراف،  193انفال،  33همچون آیات 
های این هردو در آنِ واحد برای خداوند است. دهنده اثبات خاصیتمقابل اسم نشان

های خود هایی است که در اسم نیست. برای مثال فعل در زمانزیرا در فعل ویژگی
اسم استقرار و ثبوت را  کهیدرحالر، تجدد و یا حدوث دارد داللت بر استمرا

حال که در مرحله دریافت، مفهوم اصلی حاصل گشت؛ باید متوجه این نکته  3رساند.می
بود که در پرداخت آن در زبان مقصد نیز مالحظاتی وجود دارد. برای مثال در زبان 

برای بیان معنای معادل این واژه  فاعل در عمل وجود ندارد وای به نام اسمفارسی مقوله
تواند ترکیبی از دو یا چند کلمه باشد، استفاده الزم است از صفت فاعلی که خود می

تواند افزون بر رسانش معادلی است که می« کنندهخارج»گردد و در این مورد ترکیب 
یند آن است هرروی نکته مهم در این فرآزبان را نیز اقناع کند. بهمعنایی، مخاطب فارسی

یا هر اسم دیگری، در معنایی خارج از آنچه در آن وجود دارد « مُخْرِجُ»که واژه 
 ترکیب فعلی ارائه نگردد.  صورتبهبازگردانی نشده و در این مثال 

« vivadiashee:выводящий»تیه ترکیب پریچاس« مُخْرِجُ»در زبان روسی معادل اسم 
 «vivadit:выводит»دارد و معادل فعلی آن  است که در روسی معاصر کاربرد بسیاری

                                                                                                                                                                        

 .22 ؛التعبیر القرآنیفاضل الصالح؛ . نک: السامرایی، 1

؛ مطالعات «فعلی در قرآن-ترجمه معناشناختی عناصر اسمی»بررسی بیشتر نک: امانی، رضا و دیگران؛ . برای 2

 ترجمه قرآن حدیث، سراسر اثر.

 .22 ؛التعبیر القرآنی. السامرایی؛ 3
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اما کراچکوفسکی برای  1هر دو مورد را رعایت کرده است. یدرستبهاست که زینالف 
کرده است که الاقل صورت  استفاده«izvadit:извoдит»واژه از معادل فعلی هر دو 

 2نگرفته است. نظر را در« مُخْرِجُ»اسمی
 

 سوره بقره 251آیه . 2-2

... وَ لَوْال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى »آیه در این 
و نوع آن محل بحث است که به لحاظ نوع کلمه، اسم « دفع»( واژه 251: بقره) «الْعالَمِينَ

فعل است و نباید بوده و نقش مبتدا را داراست، اما در عمل یک مصدر متعدی و شبه
 اسمی ترجمه شود. کراچکوفسکی در ترجمه خود معادل اسمی صورتبه
«ni udirzhivaeshie:нe yдepживaниe»3 بندی در به نوع جمله کاربرده که با توجهرا به

زبان روسی، یعنی استفاده از پادژ متممی برای ترجمه این جمله، معادل انتخابی وی به 
را در ذهن  داشتننگهاما به لحاظ معنا که دور  4لحاظ نقش دستوری صحیح است،

رسد و باید از معادلی همچون نظرمیکند، اشتباه بهمخاطب تداعی می
«zderzhivanie:сдepживaниe »زینالف هم در ساختار و هم در معنا  اماکرد. می استفاده

 5نزدیک به صحت عمل کرده است.
 

 سوره مزمل 16-15آیه . 2-3

در زبان عربی  بارهنیدرامعرفه هستند و یا نکره و وجه سومی  صورتبهاسامی یا 
نباشند، نکره هستند.  6تایی معارفوجود ندارد. بر این اساس اگر اسامی در گروه شش

به اسم و یا افزودن آن به یکی از معارف « ال»ساختن اسم، افزودن های معرفهاز روش
فِرْعَوْنَ  ...كَما أَرْسَلْنا إِلى» :اسمی نکره آمده صورتبهاین آیه  در« رسول»واژه است. 
است  شدهدادهآن توضیح  در خصوصکه در آیه پیشین و در آیه بعد به دلیل آن « رَسُوالً

فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ  فَعَصى»است:  شدهانیبعهد ذکری « ال»صورت معرفه و همراه با به

                                                                                                                                                                        

1. Zeynalov, p. 140. 

2. Krachkovski, p. 114. 

3.Krachkovski, p. 43. 

4. Пулькина, И.М; учебник русского языка; 75-85. 

5. Zeynalov, N. p. 41. 

 . اسم علم، ضمیر، معرف بال، موصول،اسم اشاره، مضاف به معرفه.6
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مترجم باید متوجه این توالی تعریف و تنکیر اسمی باشد. در زبان فارسی  «.أَخْذاً وَبِيالً
دوم را که با ال عهد « رسول»معنا کرد و « پیامبری/ یک پیامبر»نخستین را باید « رسول»

دهد برگرداند. این آیه نشان می« آن پیامبر/ همان پیامبر»بایست ذکری همراه شده می
به لحاظ شخصیت و نقش دستوری باید در زبان مقصد بازطراحی شود که در هر « ال»

که توجه  گیردهای زبانی آن این امر توسط مترجم صورت میزبانی به فراخور ظرفیت
 ن از تسلط مترجم به دانش هر دو زبان مبدأ و مقصد است. به آن، نشا

ولی  1شود،در زبان روسی مفهوم معرفه و نکره بیشتر به کمک ضمایر مبهم بیان می
رسد به نظرمی .کندچون در این آیه استفاده از ضمایر مبهم به مفهوم لطمه وارد می

این  2ترجمه کرده است. متناسب« paslanitcia:пocлaнцa»کاربرد واژه کراچکوفسکی با 
 3اند.شود و البته هر دو از معادل اسمی بهره بردهتناسب در ترجمه زینالف نیز دیده می

 

 سوره طه 23آیه . 2-4

 شدهانیبدو نوع از اعراب « الکبری»برای صفت « لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى»در این آیه 
برخی دیگر آن را مفعول دوم فعل  4دانند،می« آیات»است. برخی آن را صفت برای 

موضوع در قرآن نشان رسد مراجعه به بافت آیات هممی نظربه 5اند.دانسته« نُرِیَ»
سوره نازعات  20در آیه  ازجملهاست. « آیات»دهد، همواره این واژه صفت برای می

کما است، « آیه»صفت برای « الکبری»این وضوح وجود دارد که واژه « فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى»
است. نکته دیگر آنکه این صفت  ذکرشده« رأی»در همین آیه نیز فعلی از ریشه  نکهیا

دهد، نشان داده شود. که معنای بزرگ می« الکبیره»تفضیلی بوده و باید تفاوت آن با 
 نظرره به برخی آیات بزرگ دارد و بهتبعیضیه است که اشا« من»نکته مهم دیگر وجود 

با این تفاصیل،  رسد درنظرگرفتن این سه نکته، ارتباط مستقیمی با دقت مترجم دارد.می

                                                                                                                                                                        

1. Pulkina, E.М; Uchiebnik ruskova eezika, 256. 

2. Krachkovski, p. 465. 

3. Zeynalov, p. 574. 

 .176 ،6راب القرآن الکریم و بیانه؛ اع؛ . درویش4

 .257 ،2؛ اعراب القرآن، ج. دعاس5
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های خویش را به تو نشان تا برخی از بزرگترین نشانه» آیه چنین خواهد بود: ترجمه
 1:های روسی زینالف با ترجمهدر ترجمه«. دهیم

дабы пoкaзaть тeбe (некоторые) из знaмeний Haшиx вeличaйших. 
 

در ترجمه  среди:cridiترجمه بهتری ارائه کرده زیرا حرف اضافه 
 2کراچکوفسکی:

Чтoбы пoкaзaть тeбe cpeди Haшиx знaмeний вeличaйшee, 
 

 در ترجمه زینالف بهتر است. iz  :изدهد و حرف اضافهمی« از میانِ»به معنای 
 

 إسرا سوره 97آیه  .2-5

تمیز « سَعِیرا»وجود دارد. واژه « كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيرا»عبارت در فراز پایانی این آیه 
کلیدی  البته نکته بوده است.« زدناهم»بهام از فعل ماضی کننده اجمله و منصوب و رفع

آیه توان به هنگام ترجمه، نقش تمیز موجود در نمی« هم»به است که باوجود مفعولاین 
زیرا معادل تمیز در زبان فارسی  ،به در زبان فارسی بازگردانی نمودرا به شکل مفعول

تفکیک تمیز  ینوعبهکار با مفعول متفاوت است و انجام اینو  3عموماً متمم قیدی است
از عناصر دیگر جمله است. البته در این آیه چون میان مفعول و تمیز تفاوت فعلی 

دانست و بلکه باید کلیت جمله را « سعیرا»احد ترجمه را واژه توان ووجود دارد، نمی
نظر داشت. برخی با عدم تفکیک واحد ترجمه که در اینجا جمله است، آن را  در
« ای تازه راشراره« »اش راشعله»های اند و معادلمفعول بازگردانی کرده صورتبه

زدناهم »غی الزم است عبارت بال -که برای حفظ تعادل نحویدرحالی 4اند.استفاده کرده
بر »شود: و این معادل پیشنهاد می شدهترجمه یطورکلبهکه یک جمله است « سعیرا
چون بهترین نوع ترجمه تمیز الاقل در زبان فارسی، استفاده «. افزاییموری آنها میشعله

ند: از همین تفکیک میان تمیز و سایر عناصر نحوی است که از حروف و یا عباراتی مان

                                                                                                                                                                        

1. Zeynalov, p. 422. 

2. Krachkovski, p. 312. 

 .208 ؛دستور مختصر تاریخی زبان فارسی. نک: فرشیدورد، 3

 ، ذیل آیه.ترجمه قرآنپور، ، ذیل آیه؛ بهرامترجمه قرآن. برای مثال نک: حدادعادل، 4
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شود که اصل در ترجمه استفاده می آن و مشابه عنوانبهبر، در، از، از جنبه، به لحاظ، به، 
 1های ترجمه تمیز است.تمیز جمله بوده و از مشهورترین شیوه

 2.اندشدهانیبهای کراچکوفسکی و زینالف هر دو ترجمه به یک صورت در ترجمه
استفاده  4زینالف از واژه شراره یا شعله و 3فاوت که کراچکوفسکی از واژه آتشبا این ت

( و فعل زینالف زمان آینده میکنیماند و فعل کراچکوفسکی زمان حال )اضافه کرده
 که به لحاظ مفهومی برابری دارند. )اضافه خواهیم کرد( است

 

 سوره طه 15. آیه 2-6

در تفاسیر به دو  «أخفیها» فعل «نَفْسٍ بِما تَسْعى كُلُّ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى»در آیه 
دانسته و « شدت کتمان و پنهان داشتن»وجه معنا ذکر شده است. برخی آن را از نوع 

معتقدند که در کالم عرب اگر کسی قصد مبالغه در پنهان کردن چیزی داشته باشد 
از خود نیز پنهان برای اصرار بر کتمان چیزی نمانده که آن را »چنین خواهد گفت: 

 قرارگرفتهآنچه در میان اعراب مرسوم است مورد خطاب  براساسدر این آیه نیز «. دارم!
اما در مقابل برخی دیگر معتقدند وجه سلبی  5و وصف قیامت برای ایشان شده است.

از « أخفیها» در این آیه غالب بوده و منظور از این فعل شدت پنهان داشتن نیست و بلکه
 نظرو ظهور آن نزدیک برشمرده شده است. به 6بوده« هأَظهَر»به معنای « خفاه»ماده 

اند رسد وجه صرفی این فعل بر مبنای آنچه زمخشری و برخی دیگر اظهار کردهمی
« اثر فعل سلب و ازاله»اول است و خود باب افعال که دارای معنای  ازنظرتر صحیح

موضوع در قرآن است تر وجود آیات همآن مهمکند. از یید میاست نیز این مطلب را تأ
 1سوره اعراف، آیه  187کنند. مانند آیات که آنها نیز نزدیک بودن قیامت را تأیید می
کید قاق بر نزدیک و آنی بودن قیامت تأسوره واقعه، قمر، نحل، تکویر، انفطار، انش

                                                                                                                                                                        

 .7 ای مترجمان قرآن در ترجمه تمیز،؛ بررسی سازوکارهدیگران. مقیاسی و 1

2. Krachkovski, p. 250; Zeynalov, p. 361. 

3. Огня (Ognia:  ( آتش

4. Пламени (Plameni:  ( شعله

 .115 ،16تفسیر طبری؛ ج . طبری؛5

 .22 ،22، جمفاتیح الغیب؛ فخررازی، 56. ، ص3زمخشری؛ الکشاف؛ ج. نک: 6
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قیامت سخنی ذکر  ای از قرآن کریم بر پوشیده داشتندارند. همچنان که در هیچ آیه
گذارد که در این آیه وجه دوم نشده و همین نبود مؤید موضوعی، بر این نکته صحه می

روز قیامت به »ای نزدیک به این مضمون بیان داشت: تر است و باید ترجمهصحیح
شدنی است و زمانی نمانده است که آن را آشکار سازم )و از خفا برون تحقیق واقع

 های کراچکوفسکی و زینالف چنین آمده است:در ترجمه «.آورم(
 1کراچکوفسکی:

Пoиcтинe, чac пpиxoдит, Я гoтoв eгo oткpыть, чтoбы вcякaя дyшa 

пoлyчилa вoздaяниe зa тo, o чeм cтapaeтcя! 
 

 2زینالف:
Пoиcтинe, (Cудный) чac – грядущий, сделал Я его скрытым, дабы 
ваздалось вcякой дyше за то, к чему стремится она! 

 

همانا آن »که اگر ترجمه کراچکوفسکی به فارسی برگردان شود چنین خواهد بود: 
زمان فرا خواهد رسید و من آماده هستم که آن را آشکار سازم تا هر فردی پاداش آنچه 

و اگر ترجمه زینالف به فارسی « که برایش در سعی و تالش است را دریافت کند
و من آن را آشکار ساختم تا  دیآیمهمانا زمان )جزا( »شود، این خواهد بود:  بازگردانی

جالب آنکه هر «. به هر فردی پاداش آنچه که برایش در سعی و تالش است، داده شود
به صحت  یرونیازارا زمانی نزدیک به آشکارشدن دانسته و « أَکادُ أُخْفِیها»دو معنای 

 دهد زینالف به صحت مفهوم نیز توجه داشته است. این نکته نشان می اند؛نزدیک شده
 

 سوره حج 15آیه . 2-7

یظن از نظر زمانی معادل  و فعل کان« ...مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا»این آیه در 
پیش از زمان  ماضی استمراری در زبان فارسی است و نشان از عملی دارد که منشأ آن

زمان حال ترجمه گردد، زیرا در این فعل، به منشأ  صورتبهنباید  که 3حال است،
زمانی اشاره دارد که از قبل بوده است؛ و به خاطر همین  ازنظربدگمانی به خداوند 

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p. 313. 

2. Zeynalov, p. 422. 

 .174 ؛فن ترجمه. معروف؛ 3
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را « کردن خود به سبب خشم از خداوند زیآوحلق»عمل که از گذشته وجود آمده عمل 
پنداشته هر کس می»گونه بازگردانی شود بهتر است: ا اگر ایندهد. لذشخص انجام می

 است: شدهاستفادهها های روسی این عبارتدر ترجمه«. است که...
 1کراچکوفسکی:

 Kтo дyмaeт, чтo Aллax нe пoмoжeт eмy … 

 2زینالف:
 Kто пологает, чтo Aллax нe пoмoжeт eмy...    

 

در ساختار زبان روسی که اولی بر « НСВ»و « СВ»که به دلیل وجود دو نوع فعلی 
و انتخاب مترجمان روسی که از  3؛افعال مطلق و دومی بر افعال استمراری داللت دارد

است.  شدهاعمالرسد دقت بیشتری می نظرنوع دوم بوده و بر استمرار داللت دارد، به
توانسته وجه  هترب« palgagaet:пологает»فعل هرچند معادل انتخابی زینالف یعنی 

 را نشان دهد.« یظن»موجود در « پنداری و توهم»
 

 سوره یوسف 4آیه . 2-8

إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ »آمده است:  این آیه در
ای دست توان به چنین ترجمهالفاظ و ترکیبات میشناسی از مفهوم«. رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ

یوسف به پدرش گفت: ای پدر، همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه  کهآنگاه»یافت 
چنین به « رَأَيْتُ»در این آیه فعل «. کنندها را که بر من سجده میرا دیدم! دیدم آن
رشید و ماه و کند که حضرت یوسف در بیداری سجده کردن خومخاطب القا می

« رُؤْياكَ»که با مراجعه به آیه بعد و مشاهده لفظ حالیستارگان را بر خود دیده است. در
گردد که در مشخص می« إِخْوَتِكَ... قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى»در ترکیب آیه 

ع به آیه را خواب دیدن در فارسی قرار داد و بدون رجو« رَأَيْتُ»ترجمه باید معادل 
  مجاور حتی ممکن است فهم کلی آیه مورد خدشه قرار گیرد.

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p 342. 

2. Zeynalov, p 460. 

3. Караванов. А.А; виды русского глагола: значение и употребление; 3-10. 

 (10-3 ،شناخت و کاربردهای فعل روسی، کاراوانف، وید)
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استفاده کرده است؛ و زینالف از همین « видел:videl»معادل کراچکوفسکی از 
در پرانتز ترجمه خود را اصالح نموده و « va cnie:во сне»فعل اما با عبارت توضیحی 

که ترجمه زینالف درست و به دور  در خواب دیدن را برای مخاطب توضیح داده است
 1از شائبه است.

 

 صافات سوره 174آیه . 2-9

ها تامدتی از آن»یعنی « فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين»به پیامبر دستور داده شده است:  این آیه، در
که در آیات همجوار اشاره به فرستادگان و جنود خداوند شده درحالی 2؛«روی بگردان
( إِنَّهُمْ لَهُمُ 171وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ )»ه خداوند بر غلبه آنهاست: است که اراد
طور که مشاهده شد تعیین مرجع همان .«(173) ( وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُون172َالْمَنْصُورُونَ )

در مراجعه با آیات  است ضمیر یکی از مسائل مربوط به فهم آیه است و گاه ممکن
موضوع آن در سوره مراجعه له روشن نگردد و الزم باشد به آیات هممجاور این مسأ

به آیات پیشین بازگردد، این خطا به وجود « عنهم»شود. لذا اگر مرجع ضمیر هم در 
که آید که به پیامبر دستور داده شده است که از جنود خداوند روی بگرداند. درحالیمی
گردد که وصفی مجدد از بازمی 169تا  167موضوع آن یعنی راجعه به آیات همبا م

  3های روسی چنین آمده است:در ترجمه مشرکان و گفتار ایشان است.
 کراچکوفسکی:

Oтвepниcь жe oт ниx нa вpeмя 
 زینالف:

Oтвepниcь жe oт ниx до вpeмени (определённого) 

نزدیک است و نشان از تسلط وی  صحبتمتنی به  زینالف از حیث ارتباطترجمه 
 به متن است.

 سوره حاقه 27آیه  .2-10

کافران « يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَة»در این آیه معنای غیرزمانی فعل مدنظر است. یعنی در 
شرایطی خالف واقع را تصور کرده و آرزوی بازگشت دارند. لذا فعل ماضی در این آیه 
                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p 361; Zeynalov, p. 420. 

2. Ibid, p. 452. 

3. Krachkovski, p 361; Zeynalov, p. 453. 
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سازد. به همین دلیل ترکیب استعاری مفهوم عدم وقوع این آرزو را بیان می صورتبه
فوق اگرچه در وجه دستوری و ساختاری خود بر ماضی بعید در زبان فارسی داللت 

این ترجمه به کند، اما چون بعیدبودن وقوع خواسته در مفهوم آیه واضح است؛ نمی
«. بود شدهتمامو با مرگ اول(  نیازاشیپ) زیچهمهاین کاش » صحت نزدیک است:

های ذکرشده و اند که با توجه به استداللهای زیر را بیان داشتههای روسی معادلترجمه
 تر است:نتز آورده، ترجمه وی به صحیحمواردی که زینالف در داخل پرا

 1کراچکوفسکی:
O, ecли бы этo былo кoнчaющим! 

 2زینالف:
O, ecли бы (смерть) былo кoнчaющей (всё и не было Воскрешения). 

 

 نتایج پژوهش

مورد که  بودهنظیر در عرصه ترجمه قرآن کریم از مترجمان مشهور و کمکراچکوفسکی 
تأثیرگذار  یقدربه ویترجمه تقلید بسیاری از مترجمان پس از خود قرار گرفته است. 

 ادشدهیهای جدید از آن به نیکی بود که حتی تا دوران معاصر نیز، در کنار سایر ترجمه
ارتباط به بی توجهبذلاین رسد نظرنمیبه. و توجه قرار دارد مورداستفادهو هنوز 

های کارشناسانه مجموعه تحقیقات او درباره قرآن باشد که منجر به دقت و بررسی
. از سوی دیگر، زینالف مترجم شیعی معاصر قرآن کریم، با کریم شد درباره متن قرآن

های بسیاری از عربی به روسی، زیست در محیط حوزوی و انجام تحقیقات و ترجمه
لذا در مقام دقت و توانایی خویش را در عرصه ترجمه بین این دو زبان به اثبات رساند. 

مطالب مرتبط با آن، بسیار بیشتر از  مقایسه شاید بتوان گفت زینالف با علوم قرآنی و
کراچکوفسکی بوده است. زیرا در محیطی رشد کرده و از اساتیدی بهره گرفته که 

اند. بررسی در ترجمه این دو ترجمه قرآن کریم مؤثر بوده نهیزمهمگی به رشد وی در 
برای  دهد که این زیست در بوم قرآنی مانند ایران، امتیازینیز این مطلب را نشان می

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p. 470. 

2. Zeynalov, p. 576. 
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ه خویش منعکس ساخته از آن بهره گرفته و آن را در ترجم یخوببهزینالف بوده که 
 است.
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