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 کارمن مدل براساس یواژگان و یدستور سطح در انیب رییتغ
 و یمعز حدادعادل، یهاترجمه: یمورد ةمطالع) گارسس

 (قرآن 91 و 19 جزء از انيانصار
 رپویمهد فاطمهـ  4 ینامدار میابراهـ  3یزیرعزمییکرم ژنیبـ  2اقدم بابازاده عسگرـ 1
 ،يخرو یقرآنر علروم دانشراده م،یكرر قررآن معرارف و علروم دانشرگاه یعرب اتيوادب زبان اریاستادر 6

 رانیا ،یغرب جانیآذربا
 رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه یعرب اتيوادب زبان اريدانشر 0
 تهران نور اميپ دانشگاه یعرب اتيوادب زبان اریاستادر 8
 ،يخرو یقرآنر علروم دانشراده م،یكرر قررآن معرارف و علروم دانشرگاه ارشرد یكارشناس يدانشجور 4

 رانیا ،یغرب جانیآذربا

 (60/66/6863؛ تاری  پذیرش: 00/84/6863تاری  دریافت: ) 
 چکیده

رویاردگستردب عالمان فارسی زبان به تر مة قرآن كریم در  ند دهة اخير حيات و نشاطی دو  نردان بره خرود گرفتره 
انرد ترا برا ایرن الگروي نقرد، جان و منتقدان بسياري موفق به ارائره الگروي نقرد تر مره شردهسناي كه ناتهاست به گونه

هاي متون مختلف قرآن كریم را كه آثار ارزشمندي هستند به لورت موشاافانه و دقيق بررسی كرده و برا ایرن تر مه
ننرد. از  ملره ایرن الگوهرا، مردل براز ك« هاي قررآن كرریمنقد تر مه»هاي قرآنی به عنوان شيوه باب نوینی در پژوهش

سط. مطرح شده است. پژوهش حاضر در نظرر دارد ترا تر مره حردادعادل،  4پيشنهادي كارمن گارسس است كه در 
 -قرآن كریم طبق مدل یاد شرده برا تايره برر سرط. دسرتوري 88و 06معزي و انصاریان را با گزینش آیاتی از  زءهاي 

تحليلی اسرت، یاری آن  -هاي این پژوهش كه به روش توليفیترین یافتههد. مهمواژگانی، مورد نقد و ارزیابی قرار د
است كه طبق الگوي گارسس تنها تر مة معرزي بره لرورت یرک بره یرک اسرت. دیگرر آناره تر مرة انصراریان و 

 اند.حدادعادل تنها به لورت توضي. و بسط معنا است و در بقيه موارد هر سه متر م طبق الگو پيش رفته

 .ترجمه نقد ،یواژگان -یدستور سطح گارسس، یالگو م،یکر قرآنان کلیدی: واژگ

                                                                                                                                        
 E-mail: askar.babazadeh@gmail.com )نویسندب مسئول(  

 E-mail: dr.b.karami@gmail.com 
 E-mail: enamdari@yahoo.com 
 E-mail: fat.mehdipour@gmail.com 
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 مقدمه

 ،الول و فنرون مختلرف تر مره منظور اطمينان از درستی و مطابقت آن باارزیابی تر مه به
خصرود قررآن كرریم، دو نردان اهميرت آن در مترون مرذهبی به امري ضرروري اسرت و

هاي بيانی ادبی فراوان ، متنی است با ساختارها و روشنماید. با تو ه به ایناه قرآن كریممی
بره قواعرد  شود كه متر مين بایرد برا اشرراف كامر از این حيث متنی توليفی محسوب می

زیررا  ؛اي داشرته باشرنددر انتقال معنا یا تأثير بر مخاطب اهتمام ویرژه زبانی و ل وي متن مبدأ
، توانرد بفهمرد؛ بنرابراینه زبان مادر را نمیمخاطبی است ك تر مه پ  ارتباطی ميان متالم و

به بهترین شا  در اختيار مخاطب قرار گيرد. با تو ه به ایناه امروزه مطالعرات تر مره  باید
اي مطرح است كه لررفاً محردود بره بررسری لرحي. و رشتهعنوان یک شاخه علمی ميانبه

ک زمينه پركراربرد مطالعرات عنوان ینقد تر مه به از این رو،غلط بودن یک تر مه نيست، 
  كنررداي فعاليررت میادبرری یررک اثررر تر مررههاي متنرری و فراه در تمررامی زمينررهتر مرر

ز متون مختلف اعم از ادبی، داستانی، دینری، شرعر و... ا عالوه بر این،(. 07: 6868 ،فرحزاد)
ن ميران در ای و نظران عرلة ادبيات و نقد ادبی بوده استدیر باز تاكنون مورد تو ه لاحب

اي با نگاه انتقادي به این متون تر مه شده نگریسته و در پی استخراج معایب و محاسرن عده
 ،ترراند. ابزار این نگاه انتقادي در ابتدا مسائ  ذوقی و عاميانه و بره عبرارت روشرنآن برآمده

ت گراه در ميران نظررااي بوده است.  يزي كه هنوز هرم گرهمقبوليت عاميانه و مسائ  سليقه
نظران و مجامع علمری در پری شود؛ اما اخيراً لاحبمنتقدین ادبی حوزب تر مه مشاهده می

سرت ا آنند كه بر متخصصان تر مه و نقد تر مه بقبوونند كه عيار یک تر مة خروب، آن
 نگریسته شود. به آنتر مه  بكه از زاویه دید یک نظریة علمی اثبات شده در حوز

ید كه اخيراً ارائه شده و تا حدود زیادي در مجرامع علمری هاي تر مة  دیای از نظریه
( اسرت و از 6664) نظریرة تر مرة كرارمن گارسرس ،اي براز كررده اسرتبراي خود عرله

بره ودیعره نهراده شرده در  پایره قروانين الهری و بر استكه اسالم آیينی  هان شمول آنجایی
تررین و سراده شرونداسالم آگاه قرآن، بنا شده است، همگان باید از محتواي كتاب آسمانی 

قرآن با  ةتر آن است؛ بنابراین، اهميت تر مهر ه دقيق« تر مة»راه دستيابی به  نين هدفی 
هاي آیين اسالم است و ضرورت این روش الولی برخواسته از اهميت و موقعيت و ویژگی
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 گيرردهاي مختلفری كره از قررآن كرریم لرورت مریپژوهش از آن  هت است كه تر مه
هرا طبرق یرک الگروي خراد یک الگوي مطرح و مورد قبول باشد و سایر تر مره براساس

 تر در اختيار مخاطب قرار بگيرد.اي لحي.مورد نقد قرار گرفته و تر مه
ست كه الگو و عياري كه در نظریرة كرارمن گارسرس برراي ا پژوهش حاضر در پی آن

دانريم  راكه می ؛كار گيردقرآن به هاي فارسینقد یک تر مه ارائه شده است را در تر مه
هرا و ایررادات هاي قرآن داراي اقسام و گوناگونی بسياري هسرتند و بره تبرع آن نگراهتر مه

 ها نيز مختلف اسرت حرال بررآن هسرتيم كره مطرابق ایرن الگرو برا تايره برر سرط. دربارب آن
مروردي آیرات  ، انصاریان و معزي را برا انتخرابحدادعادلهاي ساختی تر مهواژه –نحوي
 هرا را اسرتخراج كنريمو ميزان موفقيت هرر كردام از تر مره كردهبررسی  88و 06هاي  زء
گنجرد و بدیهی است كه كاربست سایر سطوح به دلي  گستردگی آن، در ایرن مقالره نمری)

 در این راستا در پی پاسخگویی به دو سوال زیر است:( و طلبدمجال دیگري را می
، حدادعادلهاي واژگانی الگوي گارسس در تر مه -ي سط. دستوريهابارزترین مولفه -

 معزي وانصاریان  يست؟
با تايه برر سرط. ) ، معزي و انصاریان با روش گارسسحدادعادلهاي ميزان تطابق تر مه -

 واژگانی( تا  ه حد بوده است؟ -دستوري
 كاربسرت اردمرو سرپس و انيرب گارسس يالگو ريس مبسو  طوربه ابتدا منظور نیا يبرا

 اتیردرآ نظرر مرورد متر مران هرايتر مره از شده استخراج هايمثال شاهد طبق هینظر نیا
 .ردگيیم قرار یبررس مورد یساختواژه -ينحو سط. بر هيتا با 88 و 06 ي زءها

 

 پژوهش ۀپیشین. 1
 هرايكرریم، پرژوهش قررآن معالرر هرايتر مره شناسریوآسيب نقد، بررسی زمينه در

هراي با استناد به مبانی علمی حوزه هاپژوهش این از شماري كه گرفته تلور متعددي
هاي قرآنی را بره بوترة نقرد و ارزیرابی لرفی، نحوي، بالغی، واژگانی و ل وي، تر مه

 اشرااوت از هاییگوشه به تحليلی رویاردي و مبنا گذاشته و در برخی موارد براساس
هاي الالحی و  ایگزین نيرز پيشرنهاد شرده هاي مزبور پرداخته و راهتر مه در مو ود
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 شناسرران وزبانهررایی كرره براسرراس الگوهرراي مطرررح شررده از سرروي اسررت. پررژوهش
حوزه تر مه و به طور خاد برا تايره برر نظریرة پيشرنهادي گارسرس بره  پردازاننظریه

عنوان پيشينه تحقيرق حاضرر و به بررسی و نقد تر مه متون ادبی یا قرآن كریم پرداخته
 وان از آن یاد كرد، به شرح زیر است: بت

هاي فارسی رمان انگليسی شاهزاده وگدا، اثر مارك ارزیابی و مقایسه تر مه» دو مقاله
ارزیابی و مقایسه دو تر مة فارسی از رمان »( و 6836) «تواین براساس الگوي گارسس

( هر دو 6860) «انگليسی دُن كيشوت اثر ميگوئ  دُ. سروانتس براساس الگوي گارسس
انجام شده است. در این دو مقاله، نگارنردگان « نالر رشيدي وشهين فرزانه»به كوشش 

هاي نامبرده و با تايه بر مدل پيشنهادي گارسس، اقدام به ارزیابی و مقایسه تر مة رمان
هراي اند كه با تبيين وتعریف نظریه گارسس، تر مرهذكر ناات منفی و مثبت آن كرده

آل ارائره شرده، تفايرک داده لورت نه  ندان ایردههایی كه بهز تر مهمقبول و قوي ا
 شده است.

نقد وبررسی تر مة فارسی رمان »اي تحت عنوان در حيطه تر مة آثار عربی، مقاله
 به قلم علی ليادانی و دیگران« براساس الگوي گارسس« دل شب»با عنوان « قلب اللي »
در زبان و ادبيات عربی به  راپ رسريده اسرت هاي تر مه ( در فصلنامه پژوهش6861)

هراي سرط. بره نقرد و بررسری  لروه 4كه نگارندگان براساس الگوي گارسرس در هرر 
ضعف و قوت تر مة این رمان پرداخته و ميزان موفقيت متر م را در سرطوح مختلرف 

 اند. تبيين كرده
اختره باشرد، مقالره قرآن كریم پرد ةطور خاد به موضوع نقد و تحلي  تر مپژوهشی كه به

ل روي  -ییبا تايره برر سرط. معنرا) نقد واژگانیِ تر مه موسوي گرمارودي از قرآن كریم»
فصرلنامه مطالعرات تر مره »محمد رحيمی خویگانی است كه در ( به قلم 6861) «گارسس(
به  اپ رسيده است. نویسنده در این مقاله لررفاً برا تايره برر یاری از سرطوح « قرآن كریم
گرمرارودي از قررآن كرریم  ةبه بررسی تر م« ل وي–معنایی »یعنی سط.  ؛سسالگوي گار

مرذكور را  ةهاي مسرتخرج از تر مرپرداخته و موارد قاب  كاربستِ الگوي گارسس بر مثال
    است. كردهطور مفص  ذكر به
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با تو ه به ایناه الگوي گارسس در حوزه تر مه به معنی عام آن ارائره شرده و مخرتص 
قررآن كرریم،  ةتر مر ةخص در حيطركه در زبان عربی براأل آنجا لی نيست و ازبه زبان خا

پرژوهش حاضرر كره بره  از ایرن رو،آثار معدودي در این مدل پيشنهادي نوشته شده اسرت، 
« ساختیواژه -نحوي»قرآن كریم براساس سط.   88و 06آیات  زء  ةبررسی موردي تر م

ي پيشگام در عرلره نقرد تر مره قررآن از هاالگوي مذكور پرداخته است در شمار پژوهش
 آید. این منظر به حساب می

 

 معرفی الگوی گارسس. 2
مرورد « مقبوليرت و كفایرت»ها از منظرر دو معيرار ( تر مه6664) در الگوي گارسس

هاي منفی و مثبتی نيز در این مدل پيشرنهادي بره منظرور ارزیابی قرار گرفته و ویژگی
هراي معنرایی و عنالرر دسرتوري دو ز لحا  انطباب مؤلفهاي مناسب هم اارائه تر مه

زبان مبدأ و مقصد در رساندن پيام موردنظر، هم از  هت قاب  قبول بودن متن تر مه 
زبان فارسی( و هم ميزان پرذیرش از سروي خواننردگان مرتن ) در سيستم زبانی مقصد
ایت و مقبوليت (. در واقع كف40 -91: 6860رشيدي و فرزانه، ) مقصد بيان شده است

و وي دقرت و لرحّت عنالرر زبرانی بدین معنا است كه در اینجا نه تنهرا در  سرت
هستيم، بلاه تأثير سيستم زبان مبدأ بر زبان مقصد و ميرزان پرذیرش تر مره از سروي 
خوانندگان و مخاطبران مرتن مبردأ بایرد مرورد تو ره قررار گيررد. از ایرن رو، برخری 

هرا در مردل ي ارزیابی و تعيين ميزان كيفيت تر مرههاي منفی و مثبت كه براویژگی
شرود و براسراس آن ( نشان داده می6) پيشنهادي گارسس لحا  شده است در  دول

به نقد و ارزیابی تر مرة متر مران پرداختره و بسرامد ضرعف و قروت تر مره ایشران 
 شود.ها ارائه میبراساس این ویژگی
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 (1224) انگر کیفیت ترجمه در سطوح مختلف مدل گارسسهای مثبت و منفی بی(: ویژگی1) جدول
 های منفیویژگی های مثبتویژگی

 انتقا  ابهام معادل فرهنگی
 ساده کردن ترجمه همانند سازی
 اللفظیترجمه تحت بسط نحوی
 نارسایی در مفهوم معاد  ها جبران

 تغییر لحن تغییر نحو یا صورت
 کاهش قبض نحوی یا تغییر دیدگاه یا بیان

 تصرف در متن مبدأ توضیح
 تغییر در ساخت دورنی متن مبدأ حذف

 ترجمه قرضی یا گرته برداری تغییر در نوع جمله

 
ميالدي، مدل تركيبی خود را براي ارزیرابی تر مره ارائره كررده اسرت  6664گارسس در سال 

نظرران در امرر احب(، آراء و عقایرد دیگرر لر6693) كه مركّب از مردل پيشرنهادي وینره و داربلنره
 7ياتوریر ویسرنتو و 1نروبرت ،9مروتن ،4ورایرا وازكره ،8س يدل ،0وماركين ،6داینا مانندتر مه، مانند 

سط. تحليلی بوده گارسس خرود بره ایرن ناتره اذعران  4است. الگوي پيشنهادي او مشتم  بر  است
 (.609: 6867 ال ،نيازي و قاسمی) اش گاهی با هم تداخ  دارنددارد كه سطوح پيشنهادي

هاي زبرانی هدف این مدل، این است كه  نبه» كند:طور بيان میگارسس هدف مدل را این
و ادبی را به هم ربط دهد و یک اثر ادبی را به عنوان عملاردي ارتباطی در نظرر بگيررد كره 

كند و در پایان هرر دو  نبره را بره تر مره و مشراالتی كره از یک سيستم زبانی استفاده می
  (.601 :6867 ال ،نيازي و قاسمی) «امون آن و ود دارد، متص  سازدپير

                                                                                                                                        
1. Naida 

2. Newmark 

3. Delisel 

4. Vazqeh Evora 

5. Motten 

6. Nobert 

7. Sentoio Yaturi 
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 (: سطح دوم الگوی گارسس1)  کل

 
 

و زیرر ) هاي مثبرت و منفری بيرانگر كيفيرتها بر پایة ویژگیدر الگوي گارسس، تر مه
 شروندبنردي مریها( و در نهایت، دو معيار كفایرت و مقبوليرت، بررسری و ردههاي آنگروه

هاي بين متن مبردأ و مرتن مقصرد  هرار گارسس براي مقایسه شباهت (.96: 6836 رشيدي،)
سراختی بره واژه -سط. نحوي براساسكند كه از این ميان، پژوهش حاضر سط. پيشنهاد می
 پردازد.متر مان مذكور می بررسی تر مة

 

واژگانی الگوی گارسس و میزان کاربست آن در ترجماۀ  -سطح دستوری. 3
 قرآن کریم 32و  22ای آیات جزءه

مطلروب،  هایی را براي نقد یک تر مرهگارسس در سط. دوم مدل پيشنهادي خود ویژگی
ت ييرر دیردگاه،  یک، دسرتورگردانی،برهیرک ةارائه كرده است كه عبرارت اسرت از: تر مر

حذف، ت يير نوع  مله. در ادامه بحث سعی برر  -تقلي  - بران، توضي. و بسط معنا، تلوی.
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هایی كه گارسس براي نقرد مترون مختلرف ارائره كارگيري مناسب ویژگیهكه با ب آن است
 هاي مذكور پرداخته شود.است به نقد وبررسی تر مه كرده

 
 اللفظیترجمۀ تحت .3-1

هراي معنرایی خرود در اللفظی، عنالر سازندب  مله در زبان مبردأ برا معرادلدر تر مة تحت
ن حالت، ساختار نحروي  ملره در زبران مبردأ در قالرب شود. در ایزبان مقصد  ایگزین می

اللفظی (. نيومرارك تر مرة تحرت690: 6831حقرانی، ) كند ملة زبان مقصد نمود پيدا می
 مله،  ملره بره  ملره،  مله بره شربهواژه به واژه، عبارت به عبارت، همایند به همایند، شربه

داند، اما گارسس ا ممان مطلوب میالمث  رالمث  به ضربحتی استعاره به استعاره و ضرب
 شرودترر مریرفتره كرار مشرا معتقد است كه وقتی ایرن شريوه از حردّ واژه فراترر رود، رفته

 هاي زیر تو ه كنيد:به نمونه (.60: 6861زاده، زاده و نقیمتقی)

 (6 فاتحه/) ﴾الرَّحْمنِ الرَّحيمبسم اهلل ﴿
 گر مهربان: به نام خداوند رحمتحدادعادل
 اش هميشگیاندازه است و مهربانیبه نام خدا كه رحمتش بیانصاریان: 
 بنام خداوند بخشاینده مهربانمعزي: 

آیه شرریفه را بره لرورت واژه بره واژه تر مره  حدادعادلشود كه در اینجا مشاهده می
 كرده است.

 (6 اخالد/) ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴿
 : بگو او خداوند یاتاست. حدادعادل

 .بگو: او خداي یاتاستنصاریان: ا
 بگو او است خداي یاتامعزي: 

تر مه را به لرورت عبرارت بره عبرارت آورده  حدادعادلبينيم كه در این مورد هم می
 خداوند یاتاست. است؛ یعنی در دو عبارت بگو و
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 ( 9 انسان/) ﴾إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُورا﴿
 نوشند.گمان نياان از  امی كه آميزب آن كافور است، می: بیدعادلحدا

اش آميخته به كافور ]آن ماده همانا نياان همواره از  امی می نوشند كه نوشيدنیانصاریان: 
 .سرد، سپيد و معطر[ است

   آشامند از  امی كه آميزش آن است كافورهمانا نياان میمعزي: 
 رزء در زبران  9 رزء  ملره در زبران مبردأ را بره  9هرر  حدادعادلشاهد آن هستيم كه 

 مقصد تر مه كرده است. 
شرود؛ شريوه الفظی و تر مة یک به یک تمایز قائر  مرینيومارك بين تر مة تحت

دهرد و معمرووً اول، نحوب ترتيب واژگان و معنی اللی ل رت زبران مبردأ را انتقرال مری
د. در شيوب دوم هر ل ت زبان مبدأ، واژه دربارب  مالت كوتاه، خنثی و ساده كاربرد دار
ها متفاوت اسرت. همچنرين، نيومرارك مشابهی در زبان مقصد دارد، اما معنی اللی آن

تر است. هنگرامی كره  اللفظی مرسوممعتقد است كه تر مة یک به یک از تر مة تحت
 داللفظی به علت اختالف فرهن  مسأله ساز شرود، بایرد از آن پرهيرز كررتر مه تحت

 (68: 6861زاده، زاده ونقیمتقی)
هراي مختلرف تر مره اسرت. یای از مباحث مهم زبران شناسری تر مره، بررسری روش

مقصود از روش تر مه، شيوه فراهم آوردن فرآورده و معيارهاي لحا  شده در آن اسرت و 
تر مره،  بنه سبک و قالب دیگر. شناخت روش تر مه افزون بر نظرم بخشريدن بره فررآورد

شرود، گراه دیرده مریهراي احتمرالی كره گرهبين ناقد و متر م را سازنده و از آسريب تعام 
 ،هاي مختلف تر مه از سروي كارشناسران تر مرهدرباره روش همچنينكند.  لوگيري می

شرود و هاي مختلفی ارائه شده كه گاه با عناوینی كرامالً متعرارم بيران مریها و تقسيمنظریه
هاي مو رود در ی اشاالكند. همچنين نباید برخپژوهان دشوار میهمين امر كار را بر دانش

 بندي  دیدي كه شام : تقسيماز این  ،از این رو ،ها را نادیده گرفتبنديبعضی تقسيم
 ل وي یا لفظ به لفظ  . تر مة8-6-6
 (.83-89: 6866  واهري،) شودی استفاده میاللفظة تحتتر م. 8-6-0
 



 2991 پاییز و زمستان، 12 شمارة، 9 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش       111

 

 فظ به لفظلغوی یا ل . ترجمۀ3-1-1
هراي دشروار قرآنری بره زبران واژه ةشود كه یاری تر مراز این نوع تر مه دو معنا اراده می

بيشتر براي گروه خالی از مردم مفيرد اسرت؛ كسرانی كره ترا  ،. این نوع تر مهتاسمقصد 
توانند پرس از فهميردن معنراي واژه، خرود مفهروم حدودي به زبان عربی آشنایی دارند و می

اسرتفاده اي دور تاكنون رواج داشته و موردهكنند. این نوع تر مه از گذشته  مله را درك
پيوسته مفردات قرآن با سراختار  و دیگري تر مة( 086: 6877 آزار شيرازي،بی) بوده است
هاي زبان مبدأ به زبران هدف اللی انتقال معانی واژه ،كه در این نوع تر مه استزبان مبدأ 
  (.00: 6838زاده،قلی) ت و قالبی مشابه لورت و قالب زبان مبدأالبته در لور ؛مقصد است

گيررد و یرا هاي این نوع تر مه، انتقال پيام است كه به سرختی لرورت مریاز  مله ویژگی
شود و از ميزان تاثيرگذاري بر مخاطب نسبت به متن اللی به شدت كاسرته الالً منتق  نمی

معيار و الگوهرا و سراختارهاي زبران مقصرد بيگانره ویژگی مهم دیگر ایناه با زبان  .شودمی
تروان بره گيرد. این نوع تر مه را مریاست و حذف و اضافه بسيار اندكی در آن لورت می

هراي مترأخري  رون معرزي تفسير طبري و تر مره ة ون تر م ،هاي كهنیوفور در تر مه
 ند:هایی براي تر مة ل وي لفظ به لفظ هستهاي زیر، مثالنمونه یافت.

 (7 تين/) ﴾فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّين﴿
 معزي: پس  ه  يز تاذیب كند تو را از این پس در دین؟

 (7 مطففين/) ﴾سِجِّينٍ كَالَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفي﴿
 معزي: نه  نين است همانا نامة گنهااران است در سجّين.

 

 یاللفظتحت ترجمۀ. 3-1-2
ی اللفظة تحرتلفظ به لفظ در معناي دوم را از تر م ةنظران، تر محبانبرخی محققان و لا

تر مره »، «كلمه به كلمره»، «لفظ به لفظ»، «اللفظیتحت»اند و هر دو را با عناوین  دا نارده
 معرفرت،) انرددر نظرر گرفتره« براساس لورت یا قالرب»، «تعادل لوري»، «ل وي»، «معنایی
پژوهان م رب زمرين، آن دو را از یاردیگر  ردا وي از تر مهبرخی به پير، اما (688: 6838
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هاي گذشته بيشترین فراوانی را این نوع روش تر مه در سده .(06: 6838زاده،قلی) اندكرده
در كرار آمروزش امرا روشی نامناسب اسرت،  ،هر ند از نظر كارشناسان تر مه ؛داشته است
 آید.هم باار می

تروان گفرت كره انسرجام فررآورده بره دلير  ی میاللفظتة تحهاي مهم تر ماز ویژگی  
لفرظ بره  ةوضعيت آن نسربت بره تر مر اماپایبندي بيش از حد به زبان مبدأ مخدوش است، 

لفظ، كمی بهتر و پيوندي بين عنالر آن برقرار است و ایناه حذف و اضرافه در آن از لفرظ 
-هاي بيانی زبان مقصد رخ میوبه لفظ بيشتر است و این امر در راستاي نزدیک شدن به الگ

هراي مرتن هدف متر م انتقال پيام به همراه رعایت سراختار ،دهد و ایناه در این نوع تر مه
این نوع تر مره را كرم و بريش  (.83: 6866 واهري،) اللی و اولویت بخشيدن به آن است

بره تروان دیرد. یالدین فارسی، امامی و پاینده م الل ةها از  مله تر مدر بسياري از تر مه
 هاي زیر تو ه كنيد:نمونه

 (98 نح /) ﴾يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون ﴿
 ترسند.پاینده: از پروردگارشان از باوتر خویش می

 (68 یونس/) ﴾ مَ الْمُجْرِمينذلِكَ نَجْزِي الْقَوْكَ لِيُؤْمِنُوا كانُوا ما وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ وَ﴿
هاي آشاار آمدندشان و ایشان آن نبودند كه بگروند؛ مرا بزهارار امامی: پيامبرانشان با نشانه

 را كيفر  نين دهيم.
 فاقررد ایررن نرروع از روش تر مرره حرردادعادلانصرراریان و  ةبررا تو رره برره اینارره تر مرر

م برا و رود لفرظ بره لفرظ برودن معرزي هر ةاللفظی یا كلمه به كلمه( است و در تر متحت)
 نيستيم. ،اي كه در آن حذف و اضافات بيشتر باشدروش ایشان، شاهد تر مه

 

 تغییر نحو() دستور گردانی. 3-2
گاهی متر م ناگزیر است ا زاي كالم را ت يير دهد. الووً وقتی تر مه از طریق ت يير نحو 

توري مشرابه در زبران مقصرد و رود اووً: سراختار دسرگيررد كره ا دستور گردانی انجام میی
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 اً: خرألپذیر باشد، اما طبيعی  لوه ناند و سروماللفظی اماانتحت : تر مةدوماً نداشته باشد.
 پذیر باشد.واژگانی مو ود با ساخت نحوي  بران

 رایی بره، ایناه ت ييرر نحرو نبایرد مو رب  راآنچه در این شيوه نباید از نظر دور داشت
در تر مره  مفرد به  مله و  مله بره مفررديير یافتن نقش و تبدی  شدن تأكيد  مله شود. ت 

وفادار، اگر ضرورتی در ميان نباشد، شایسته نيسرت. ایرن ناتره در تر مره معنرایی نيرز اگرر 
كند،  اري است؛ البته همره ایرن رعایت ساختار زبان مبدأ، زبان تر مه را از معيار دور نمی

ارردن مفهروم آیره اسرت و در لرورت ت ييرر مفهروم، هري  ت يير و تحووت به شر  ت يير ن
در فرآینرد  ،دیگرر بره عبرارت(.68: 6861، زادهو نقریزاده متقری) ت ييري پرذیرفتنی نيسرت

هراي آن در زبران مبردأ و توليرد  مرالت تر مه، سط. نحوي بره تحلير   مرالت و سرازه
عنالرر معنرایی واژگران، شود. بنابراین، عالوه بر برگردان درست در زبان مقصد مربو  می

 ،از زبان مبردأ بره مقصرد نيرز بایرد انجرام شرود. در واقرع واحد تر مهتر مه ساختار نحوي 
برگردان قالب و ساختار  مله از زبان مبدأ به مقصد، شر  اساسی تر مه اسرت و ایرن امرر 

: 6861لريادانی و هماراران، ) شرود ز با تجزیه و تحلي  گرامري واحد تر مه ميسرر نمری
 .شوداشاره می از این نوع تر مهبه مواردي  . در ادامه(61

 

 تبدیل جمله به مفرد. 3-2-1

 (6 ناس/) ﴾أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس...﴿
 معزي: ...پناه به پروردگار مردم

 برم به پروردگار مردمانصاریان: ... پناه می
 برم به پروردگار مردم.پناه می: ..حدادعادل

و  حردادعادل(  ملره را بره مفررد تبردی  كررده در حرالی كره معزي) در تر مه نخست
 اند.انصاریان آیة شریفه را به همان لورت  مله تر مه كرده

ادار وفر شود این اسرت كره در تر مرةحال  می اي كههاي فوب نتيجهبا بررسی تر مه
نروع سعی دارد  نرين ت ييرر نحروي در  حدادعادلبه طوري كه  این نوع از ت يير  ایز نيست
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تر مه خود انجام ندهند. در تر مه معنایی هم اگر ت يير یا ریزش معنایی بره همرراه نداشرته 
توانرد باشد، این نوع از ت يير  ایز است هر ند كه ارزش بالغیِ  مله و مفررد یاسران نمری

 ملره  امرابه اقتضاي لفت مشبه برودن آن(، )  را كه مفرد داراي ثبوت و دوام است ؛باشد
 (. 086: 6836  واهري،) شوداست و ثبوتی از آن استفاده نمیدار زمان
 

 تبدیل جمع به مفرد. 3-2-2

 (67 غاشيه/) ﴾الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت إِلَى يَنْظُرُونَ فَال أَ﴿
 نگرند كه  سان آفریده شده است؟: آیا در شتر نمیحدادعادل

 یده شده؟ نگرند كه  گونه آفرانصاریان: آیا با تأم  به شتر نمی
 معزي: آیا ننگرند بسوي اشتر  گونه آفریده شد؟

تر مه شود. راغب الفهانی « گله شتر»یا « شتران»معناي  مع دارد و باید به « اب »كلمه 
: اب  به شتران بسريار االبل يقع علي البعران الكثيرة و ال واحد له من لفظه» در مفردات گوید:

(. یا در  اهاي دیگرر آمرده كره ابر  96: 6460) «اردشود و از لفظ خود مفردي ندمیگفته 
ابرن  و  0،0: ج6464 فيرومی،) اسم  معی است كره مفررد نردارد و آن لفظری مونرث اسرت

یعنی به شتر دقيق نيست و هرر  ؛به مفرد« اوب »تر مة كلمة  ،بر این اساس (.8: 6464 منظور،
غاشريه  67دقيرق آیره  ةتر مر اند در حالی كهسه متر م آن را به لورت مفرد تر مه كرده

 اند؟نگرند كه  گونه آفریده شده نين است: آیا به شتران نمی
 

 الیه به موصوف و صفتتبدیل مضاف و مضاف. 3-2-3

 (84 قلم/) ﴾جَنَّاتِ النَّعيمإِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿
  نّات النعيم() از نعمتهایی است سرشار : پرهيزكاران را نزد پروردگارشان با حدادعادل

 هاهاي نعمتمعزي: همانا پرهيزكاران را است نزد پروردگار ایشان بهشت
 هاي پر نعمت است.تردید براي پرهيزكاران نزد پروردگارشان بهشتانصاریان: بی
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 و 6 ، یرونس/91 ، ح /60 ، واقعه/48 لافات/ ها از  ملهدر دیگر سوره« جنات النعيم»
امرا  ،ليه استات. با ایناه كلمه به لورت تركيب اضافی مضاف و مضافآمده اس 3 لقمان/

ها به لورت لفت و مولوف آمده است! اگر حالرت مضراف برودن را رعایرت در تر مه
همرانطور كره معرزي تر مره كررده  ؛به كار ببریم« هاي نعمتبهشت»كنيم، نا ار باید تعبير 

آنگونره كره  ؛گویاتر باشرد« سراسر نعمت هايبهشت»ر ند شيوا نيست. شاید تعبير ، هاست.
هراي بهشرت»است. البته شاید تعبير  انصاریان از بين این سه متر م بدین طریق تر مه كرده

اليره عربری نيرز ة فارسری گراهی مضراف و مضرافبا این تو يه كه در قالب تر م« پُر نعمت
 لحي. باشد. ،گيردشا  لفت و مولوف به خود می

 

 فاعل به مفعول تبدیل اسم. 3-2-4

 (7 القارعه/ و 06 الحاقه/) ﴾ راضِيَةعيشَةٍ  فَهُوَ في﴿
 معزي: پس اوست در زندگی پسندیده.

 اي است.انصاریان: پس او در یک زندگی خوش و پسندیده
 : اكنون او زندگی دلپذیري دارد.حدادعادل

ش، اسررم ابرررخالف سرراختار ظرراهري« راضرريه»واژه  حرردادعادلانصرراریان و  ةدر تر مرر 
 تر مه شده است.« زندگی پسندیده»معزي با تعبير  حالی كه در تر مةدر  مفعول معنا شده

 (.1-9 تااثر/) ﴾لَتَرَوُنَّ الْجَحيمعِلْمَ الْيَقينِ *  كَالَّ لَوْ تَعْلَمُونَ﴿
 معزي: نه  نين است اگر بدانيد دانستن یقين، هر آینه ببينيد البته دوزخ را.

اليقرين ]كره علرم پنداریرد[، اگرر بره علرم نين نيست ]كه مریی واقعی[ اینانصاریان: ]زندگ
استوار و غيرقاب  تردید است به آخرت[ آگاه بودید ]از تااليف دینی و تو ه به آباد كردن 

 تردید دوزخ را خواهيد دید.ماندید[، بیآخرت باز نمی
ان  هنم را بره مردد آن دانسرتن گمدانستيد، دانستنی یقينی، بی: زنهار، كه اگر میحدادعادل
 دیدید.به  شم می
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« لَوْ تَعْلَمُونَ» باید تو ه كرد كره؛ تااثر نمونه دیگر از دستور گردانی است 1و 9 هايهآی

 رواب « لَتَرَوُنَّ الْجَحهيم» ( نه ایناهاَلهاكُمُ التكاثُر)  وابش در تقدیر است كه عبارت است از

الوقروع اسرت نره مشررو . كه با وم آغاز شده، امري محقرق« جَحيملَتَرَوُنَّ الْ»آن باشد؛ زیرا 

 كالمی مستأنفه است و وم آن هم وم قسم است نه وم  واب شرر « لَتَرَوُنَّ»كلمه  ،بنابراین
امرا در  ،ه اسرتی هر ند این نظر را بيان كرردئ(. عالمه طباطبا186، 08: ج6874ی، ئطباطبا)

بلاه ظاهراً مراد از دیدن  حريم،  ،این نظر  ندان مسلّم نيستكند كه هر  ند ادامه بيان می
آیرد، پيش از قيامت و به  شم بصيرت دیدن است!  نين استدولی  ندان مو ه به نظر نمی

لحي. نيست كه در  واب شر  واقرع شرود. « لَتَرَوُنَّ»الوقوع حتمی مث  زیرا اووً امر محقق

« لَهوْ تَعْلَمُهونَ»خود قرینه روشنی اسرت كره  رواب « تااثُراَلهاكُمُ ال» مله آغازین آیه  دوماً

 (.186، 08: ج6874ی، ئطباطبا) باشد« اَلهاكُمُ التكاثُر»محذوف باشد كه همان 
زنهار، اگر علرم قطعری داشرتيد »رسد تر مة آیه شریفه  نين باشد: بنابراین به نظر می

« روخته ]  هنم[ را خواهيرد دیردگمان، آن آتش بر افكرد[ بی]تفاخر شما را سرگرم نمی
ت يير ) هاي فراوان دیگر از دستورگردانیتر است. نمونهكه تر مة انصاریان بدان نزدیک

نحو( از  مله: تبدی  مفرد به  مله، ت يير مصدر به فع ، تبدی  اسم فاع  به فعر ، تبردی  
ردي  نرد فع  به مصدر و موارد دیگري هست كه به دلير  طروونی نشردن كرالم بره مروا

 شود.اشاره می
 

 تغییر دیدگاه .3-2-5
شود كه در آن، مفهومی در زبران مبردأ بره بيرانی دیگرر در ت يير دیدگاه به روشی اطالب می

ت ييرر از »اسرت و بره مفهروم « داربلنره»و « وینری»شود و این الرطالح از زبان مقصد بيان می
زبان »ربرد آن در مواردي است كه رود. كاكار میبه« طریق اختالف طرز تلقی و طرز تفار

تروان در مروارد  اافتراده و معيرار دگربينری را مری« تابداللفظی را برنمیمقصد تر مة تحت
كار هاي دو زبانه یافت. موارد غيرمعيار و  انيفتاده را متر مان به لرورت شرمّی برهفرهن 

لزامری اسرت.  رایی كره گيرند. وقتی خأل واژگانی و ود داشته باشد، كاربرد دگربينی امی
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متر م بين كاربرد یا عدم كاربرد دگربينی مختار باشد باید لررفاً در مرواردي بردان دسرت 
زند كه در لورت عدم انجرام، تر مره، غيرطبيعری  لروه كنرد. مرواردي از ت ييرر دیردگاه 

ک عبارتند از: بيان وسيله به  اي نتيجه، بيان معلول به  اي علت و برعاس، بيان از طریق ی
حس به  اي حس دیگر، بيان با ترتيبی دیگر، بيران معلروم بره  راي مجهرول، بيران عبرارت 
منفی به عبارت مثبت و برعاس، تبدی   زء به ك  و بررعاس، حرال بره محر ، ظررف بره 

نيرازي و ) مظروف، خصرود بره عمروم و بررعاس، مسربّب بره سربب، وزم بره ملرزوم و...
 واردي به عنوان نمونه ارائه شده است. در ادامه م ( كه608: 6867ال ، قاسمی

 

 بیان معرفه به جای نکره در ترجمه. 3-2-5-1

 ( 83 قيامت/) ﴾فَخَلَقَ فَسَوَّى عَلَقَةً ثمَّ كانَ﴿
 وانگاه خون بسته بود كه خداوند  انش داد و موزونش برآورد؟ 

 (0 علق/) ﴾عَلَقخَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ ﴿ 
 خون بسته آفرید.همو كه( آدمی را از ) 

انرد را كه ناره است به لرورت معرفره تر مره كررده« علقة» در این دو آیه هر سه متر م واژه 
شناسريم، مرثالً مری« ي»كه طبق الگوي گارسس است؛ با تو ه به ایناه در زبران فارسری نارره را برا 

-كار گيریم  نرين مریاي دیگر بهو اگر بخواهيم دوباره آن مرد را در  مله« مردي آمد»گویيم: می

 تر مه كنيم.« ايخون بسته»را به « علقة»توانيم ، بنابراین می«مرد گفت»گویيم: 
 

 تغییر مصدر به فعل در ترجمه. 3-2-5-2

 (48نازعات/ ) ﴾ ذِكْراهافيمَ أَنْتَ مِنْ ﴿
 : تو از آن  ه خبر داري.حدادعادل

 آوري.ره آن[  ه به دست میانصاریان: تو از بسيار یاد كردنش ] وسخن گفتن دربا
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 معزي: در  يستی تو از یاد آوردنش.
برا تو ره بره  به یرادآوردن( اسرت و) مصدر است كه معنی آن« ذكري»در این آیه واژه 

، پرس كنردبدون در نظر گرفتن زمان بيان مری است كه عملی راواقع اسمی  مصدر درایناه 
 ،انردن و معزي به شا  مصدر تر مه كردهآن نيز نباید زمان دخي  باشد؛ انصاریا ةدر تر م

 حدادعادل آن را به لورت فع  تر مه كرده است.اما 
 

 و مجرور به مفعول در ترجمه تبدیل جار. 3-2-5-3

 (81 قلم/) ﴾كَيْفَ تَحْكُمُون لَكُمْما ﴿
 كنيد؟شود،  سان داوري می: شما را  ه میحدادعادل

 معزي:  ه شود شما را  گونه حام كنيد.
 كنيد.انصاریان: شما را  ه شده؟  گونه داوري می

ها بره لرورت مفعرول تر مره كه در تر مه و مجرور است  ار« لَكم»در آیه فوب واژه 
 شده است.

 

 بیان مجهول به معلوم در ترجمه. 3-2-5-4

 (06 فجر/ ) ﴾الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّادُكَّتِ كَالَّ إِذا ﴿
 ندارید، هنگامی كه زمين را به شدت درهم كوبند.پ نين نيست كه میانصاریان: این

 .نه  نين است هر گاه كوبيده شود زمين كوبيدنی كوبيدنیمعزي: 
 مجهررول بروده و انصرراریان آن را برره لرورت معلرروم تر مرره « دُكَّههت»در ایرن آیرره فعر  

كرده است. این متر م با این عم  خود از ساختار لرفی و واژگانی زبان مبردأ فالرله 
 ته است.گرف
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 تبدیل بار منفی به بار مثبت. 3-2-5-5

 (0 عبس/) ﴾ىالْأَعْمأَنْ جاءَهُ ﴿
 : كه آن نابينا به سراغش آمد.حدادعادل

 معزي: كه آمدش كور.
 انصاریان: از ایناه آن مرد نابينا نزد او آمد.

تفاده براي بيان مقایسه امري اسر« بصير» و« أعمي»در قرآن مجيد در  ندین مورد از واژه 

ناسرب بره م« أعمي»و نابينا براي « بصير»بينا براي  ةشده است كه با تو ه به ادب قرآن، تر م

معرادل  ،كرار رفترهاي مروارد برهبه كور  نران كره در پراره« أعمي»رسد. تر مه واژه نظر می
بار معنرایی منفری را بره  است، اماهر ند در وهله اول بدون اشاال  ؛رسدمناسبی به نظر نمی

رسد كه تر مه معزي با تر مه هاي فوب به نظر مینبال دارد و با بررسی و دقت در تر مهد
 راكه از دیدگاه فرهنگی خطراب  ؛بار منفی را در تر مه ایجاد كرده« كور»به « أعمي» واژه

 .براي تحقير وسررزنش شرخص اسرت احترامی نسبت به اوست وشخص به كور، نشان از بی
ل واژه اسرتعما گویيم: مگر كوري؟ این طرز بيان وابت یک اشتباه میوقتی به شخصی ب مثالً

انرد اي اسرتفاده كرردهو انصاریان از كلمره حدادعادلكه در حالی نشان از بار منفی آن دارد
 كه بار معنایی مثبتی را براي مخاطب دارد.

 

 بیان حال به محل. 3-2-5-6

 (67 علق/) ﴾فَلْيَدْعُ نادِيَه﴿ 
 به  تا( یاران خود را فراخواند.) حال: حدادعادل

 معزي: پس بخواند انجمنش را.
 انصاریان: پس ]اگر بخواهد[ اه  مجلس و انجمنش را ]براي یاري دادنش[ فراخواند.

در اینجرا  ، امرامجلس و مح  ا تماع( است) معناي حقيقی آن« نادي»كلمه  ،در این آیه
اه  مجلس( حال است و خرود ) ز آنجایی كهكار رفته و ااه  مجلس( به) در معناي مجازي
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اهر  ) در معنری حرال آن مجلس( وضرع شرده كره) راین لفظی بر مح مجلس مح  آن، بناب
هرا طبرق بررسری كره در تر مره (.0/670: 6837ظهيرري، ) مجلس( باشد به كار رفتره اسرت

 اند.متر مان براساس الگوي گارسس از ت يير دیدگاه بهره برده ،لورت گرفته است
 

 جبران .4
منظور از  بران عبارت است از  بران افت معنی، لفظ یا لناعات ادبری یرا ترأثير علمری در 

تر مره ، قسمت دیگر  مله یا  مله مجاور. مثالً  بران یای از لنایع معنوي یا لفظی دیگر
را گارسس معتقد اسرت كره ایرن شريوه «.  ناس استهاللی»یا قافيه با « اكفا»استعاره با تثنيه یا 
(. ایرن مرورد 688: 6867 الر ،نيازي و قاسرمی) كار گرفتدیگر بههاي باید همراه با شيوه

 بود. 88و 06، معزي و انصاریان در آیات  زءهاي حدادعادلهاي فاقد نمونه در تر مه
 

 توضیح و بسط معنا. 5
ي توضي. یا بسط معنی قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصری. شرود. ایرن بسرط معنرو

گيرد و گاهی بره لرورت مث  بسط و قبض نحوي گاهی به لورت شمّی و حسی انجام می
«. وفرور فرهنگری»ها اسرت بره ویرژه در حيطره ل رات موردي. بسط و قبض، خاد همة زبان

 گوینرد.مری« وفرور فرهنگری» اي تو ه خود را به موضوعی معطوف دارد به آنوقتی  امعه
هرا دربرارب پنيرر، ي در مرورد  وگران دارنرد، فرانسرويهرا ل رات زیرادانگليسری ،براي مثال
. ها را رع بره بررف و... ها را ع به گاو بازي، اسايموها در مورد سوسيس، اسپانيولیآلمانی

فارسری  ةهاي فراوانی برراي شرتر وضرع شرده اسرت و مترر م در تر مردر زبان عربی واژه
مثالی كه براي توضي. و بسط  .(684: 6867 ال ،نيازي و قاسمی) ستا ناگزیر از بسط معنا

بله، واقعاً( تر مه شده به طروري كره آوردن واژه ) «: داً»توان بيان كرد مانند:كلمه معنا می
 88و 06 زء ةاین توضي. و بسط معنایی نيز در تر م براي تاكيد و توضي. معنی است.« بله»

ات را بره خرود اختصراد انصاریان به دلي  توضيحی برودن، بيشرترین آیر ةبه ویژه در تر م
مواردي كه احساس كرده  هم در حدادعادل است. ها پرداختهداده كه به توضي. و بسط آن
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یک واژه یا عبارت ممان است براي مخاطب قاب  فهم نباشد آن را در داخ  كمانک قررار 
 هاي زیر تو ه كنيد:به نمونه .استتر مه معزي فاقد این شيوه  ، اماداده

 (69 انشقاب/) ﴾رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصيراًإِنَّ  بَلى﴿

 احوال( او بيناست.) كه بازگشتی هست(، همانا پروردگارش به) : البتهحدادعادل
 نا.بلاه پروردگار او است بدو بيمعزي: 

 .آري ]حتماً بازگشتی بود[، بی شک پروردگارش به او بيناستانصاریان: 
ا در داخر  كمانرک قررار داده و باعرث در توضي. معنا مطالرب ر حدادعادلدر این آیه 

 همچنين انصاریان با آوردن كروشه به بسط معنایی دامن زده است. .بسط معنا شده است
 

 حذف -تقلیل -تلویح .6
یعنی عنالري كره در مرتن الرلی  ؛است توضي. و بسط معنیعاس حذف  -تقلي  -تلوی.

 یرا بره طرور كلری حرذف كررد.ش داد و توان به تلوی. بيان كرد یرا كراهمیرا تصری. شده 
-سخنی را در ضمن سخن دیگر به كنایه بيان داشرتن اسرت. نيومرارك مری ،منظور از تلوی.

 ،«كنرد، پاسرخگو باشرداي كه از متن اللی حذف مریمتر م باید در قبال هر كلمه» نویسد:
تقلير  نامعتبر، اطالعی و كم مایه( حشویات را حذف كند یا ) تواند در متون غيرموثقاما می

، عبرارت اسرت از: زبران اسرتهرا در ایرن مترون دهد. اقالمی كه متر م مجاز به حرذف آن
اي، مشرو  بر آناه به قصد تأكيد به كار نرفته باشد، تبدی  افعال مركرب بره سراده در حرفه

، «احتمراوً»، «البته»، «طبعاً»ها اعّم از: قيودي مث كليشه . اهایی كه اختالف معنی  زئی باشد
این تقلير  یرا حرذف، در آیرات (. »689: 6867 ال ،قاسمیو  نيازي) و...« الووً»، «ساساًا»

 قرآن هم از اساليب مهم و پُركاربرد است كه اغرام بالغری ظریفری در وراي هرر نروع آن
اي بدون علت حذف شرود. اي كه حتی یک حرفی نباید در آیهحذف( نهفته است به گونه)

برگردان آن و یا در نظر گرفتن تقدیر، بسته به نوع تر مه در  تو ه به محذوف و  گونگی
  (.689: 6864 پور ساعدي،لطفی) «وفادار، آزاد، تفسيري با یادیگر دارد ةتر م
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رسرد متر مران در ذكرر محرذوف رویارردي ها به نظر میبا مقایسه انواع روش تر مه
نرد و ایناره اخرتالف در نروع كنواحد ندارند و از معياري خاد در این زمينره پيرروي نمری

تقدیر و  گونگی ذكر محذوف در آیات و تطبيق آن با تر مره، باعرث ابهرام در تر مره و 
تررین مرواردي اسرت كره مو رب شود كره از بر سرتهگسيختگی و عدم انسجام تر مه می

  (.60: 6864 شهبازي و احمدیان،) شودبرداشت نادرست از آیات می
ماننرد، رسند كه از فهم آن عا ز مریه  مله یا  مالتی میبرخی متر مان هنگامی كه ب

كنند كه البته این حذف ممان است براي بخشی از یک  مله اتفاب بيفتد. آن را حذف می
در موارد دیگر نيز این كار به دوی  دیگري از  مله كاستن از فشار كار تر مره، ضرروري 

داري ورت، این كار به دور از امانرتدهد. در هر لرخ می ...تشخيص ندادن، خطاي دید و
-مورد عبارت یا حرفی به هر دلي  كه باشد سبب مریحذف بی ،متر م است و عالوه برآن

وزم است هنگام ارزیابی كار تر مره  ،بنابراین .شود پيام متن مبدأ به طور كام  منتق  نشود
  (.600: 6868نصيري،) مورد تو ه قرار گيرد

 :استحذف در تر مه  -تقلي  -تلوی.ارائه شده است، مثالی از اي كه در ادامه نمونه

 (7 قارعه/) ﴾عيشَةٍ راضِيَة فَهُوَ في﴿

 معزي: پس او است در زندگی پسندیده.
 : زندگانی دلپذیري دارد.حدادعادل

 اي است.انصاریان: پس او در یک زندگی خوش و پسندیده
( و فَهُهوَ) اي كرهت گرفته به گونه، حذف لورحدادعادل ةها در تر مبا بررسی تر مه

 ( را تر مه نارده است.في) حرف  ر
خرورد، تر مره نارردن ادات ها بيشتر به  شرم مرییای دیگر از مواردي كه در تر مه

، نون تاكيرد و مروارد دیگرري اسرت كره در تر مره از آوردن معرادل آن بره إنَّتاكيد مث : 
. شاید یای از دوی  آن را نداشتن معادل فارسی از سوي برخی متر مان ا تناب شده است

اسرت كره در ذكرر دویر  عردم  حردادعادلتوان دانست. از  مله این متر مران فارسی می
این ادات تاكيد در آیات قرآن اظهار داشته كره برخری تاكيردهاي مو رود در زبران  ةتر م
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در « the»ننرد حررف الووً معادلی در زبران فارسری ندارنرد و دقيقراً هما« إنَّ»عرب به ویژه 
ایرن در حرالی اسرت كره  (.66: 6864 امرایری و معرروف،) انگليسی است كه معنرایی نردارد

قررآن  ةبرخالف آنچه گفته شد با اندكی تأم  بره ادوات تأكيرد مو رود در سرتاسرر تر مر
به فارسری منتقر  شرده  ادوات تأكيد مو ود در این تر مه شود كه بيشترایشان، دریافت می

ین موضوع، خود نشانگر دقّت و وفاداري متر م به ساختارهاي زبان قررآن اسرت است كه ا

برا اسرتفاده از كلمراتی ماننرد:  حردادعادل ةدر تر م« إنَّ»و ایناه معناي غالب ادوات تأكيد 
اي كره مطرابق برا گمان و... به متن مقصد منعاس شرده اسرت بره گونرههمانا، به درستی، بی

  (.08: همان.) هاي زبان مبدأ استساختار
كره در آن ادات تاكيرد را حرذف كررده اسرت،  حردادعادل اي از تر مهنمونهدامه در ا

 ارائه شده است.

 ( 8 انسان/) ﴾ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا﴿

 : ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاسگذار باشد خواه ناسپاس.حدادعادل
 گزار خواهد بود یا ناسپاس.ان: ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسانصاری
 همانا رهبریش كردیم راه را یا سپاسگزار و یا ناسپاسمعزي: 

 متر م، هم تقلي  و هم حذف ادات تاكيد لورت گرفته است. سهدر تر مة هر 

آیرات  ةتقلي  یا حذف در  ریان تر مره، طبرق بررسری تر مر -در بحث روي دادن تلوی.
هراي رسد كه از این سه مرورد، مبحرث حرذف بره شرا  نين به نظر می 88و  06 زءهاي 

 خورد. انصاریان نسبت به دو متر م دیگر بيشتر به  شم می ةمختلف در تر م
 

 تغییر نوع جمله. 7
شرود. مرثالً  ملره سراده بره مخرتلط یرا گاهی به ضرورت یا به اشتباه نوع  مله عوم می

شود. براي نمونه ممان  مله عوم می« و ه»شود یا گاهی تر مه می مركب یا برعاس
تو هی به عالیم نگارشری از است نوع  مله از سوالی به خبري یا بر عاس ت يير كند. بی

شرود. برراي نمونره در  مله عوام  مهمی است كه در برخی مواقع باعرث ت ييرر معنرا مری
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دودي غفلرت شرده اسرت و در مروارد ترا حر« ؟»ها در مورد عالمرت سروال برخی تر مه
اند و این نياوردن تا آنجرا كره در ت ييرر و بسياري عالمت پرسش را كه وزم بوده، نياورده

فهم معنا مُخ ِ مقصود نباشد، مشالی ندارد،  اما در برخی آیات نبود آن بسريار محسروس 
در ایرن اي كه حتی ممان است آیه به مفهوم مخالف خرود بردل شرود كره است به گونه

بره  (.87: 6869عاشوري تلروكی، ) لورت هي  تو يهی بر نبودش قاب  قبول نخواهد بود
 نمونه زیر تو ه كنيد:

 ( 07 مرسالت/) ﴾وَ جَعَلْنا فيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتا﴿

 : و در آن كوههاي بلند ننهادیم و به شما آب گوارا ننوشاندیم.حدادعادل
 هاي استوار و بلند در آن قرار دادیم و شما را آبی گوارا نوشاندیم.یان: و كوهانصار

 معزي: و نهادیم در آن لنگرهایی افراشته و نوشانيدیمتان آبی گوارا.
لرورت اي كه  ملره بههي  نشانی از عالمت سوال نيست به گونه هدر هر سه تر م

بره « الْعَهذابَ الْهأَكْبَر» دادعادلسروره غاشريه در تر مرة حر 04انشایی است. یا در آیه 

ت يير « آتش بزر »سوره اعلی به  60تر مه شده، اما در آیه « عذاب سهمگين»درستی 
یافته است؛ هر  ند غلط نيست، اما از آنجرا كره بزرگری و كرو ای را غالبراً بره آترش 

 شررد، معررادل تر مرره مرری« آتررش سررهمگين»غاشرريه برره  04دهنررد، اگررر آیرره نسرربت نمرری
 بود. بهتري

 هاي انصاریان، حدادعادل و معزي را در سط. دوم( ميزان مطابقت تر مه6) نمودار
هاي انجام شده روي دهد. بررسیواژه ساختی( براساس مدل گارسس نشان می-نحوي)

دهد كه تر مة انصاریان به ميزانی از نشان می 88و 06هاي موردنظر در  زهاي تر مه
معنرا، دسرتورگردانی، ت ييرر نروع  ملره و ت ييرر تقلير ، توضري. و بسرط -روش حذف

دیدگاه بهره برده است كه با مدل پيشنهادي گارسس مطابقت دارد. تر مة حردادعادل 
 و معزي نيز همانند انصاریان در برخی موارد مطابق با مدل گارسس است.
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ساختی واژه -های انصاریان، حدادعادل و مغزی در سطح نحوی(: میزان مطابقت ترجمه1) نمودار
 براساس مدل گارسس

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
 گیرینتیجه

در ي نقدي گارسرس هامؤلفه براساسانصاریان  ، معزي وحدادعادلهاي در ارزیابی تر مه
 است: شدهتر مه قرآن، نتای  زیر حال  واژگانی  -سط. دستوري

گيررد و هرر كردام از معزي تحت تاثير زبان مبدأ قرار میی، اللفظة تحتدر فرآیند تر م  -
شود كند كه آن باعث نارسایی تر مه وي میحروف و واژگان را در  اي خود تر مه می

اللفظی را به دلي  ارتبا  ضعيف با زبان مقصرد تحت ةو ازآنجاكه گارسس پایبندي به تر م
ضعف فنی مترر م از ایرن منظرر  رو،از این آورد، هاي منفی تر مه به حساب میاز ویژگی

 آشاار است. 
گردانی هر سه متر م در مواقعی،  مله را به لورت مفرد، یا اسرم فاعر  را بره در دستور -

مطلروب، آسريب  اند كه این نوع ت يير به تر مرهمفعول،  مع را به مفرد و... برگردان كرده
 رسانده است. 



 919 و... یزیرعزمییکرم ژنیب، اقدم بابازاده عسگر/ ...گارسس کارمن مدل براساس یواژگان و یدستور سطح در انیب رییتغ 

 

در  حردادعادله متر مانی همچون انصاریان و ت يير دیدگاه در تر مه باعث شده است ك -
آیات شریفه قرآن كریم، واژه یا عبارتی را كه در زبان مبردأ مفهروم خالری دارد را  ةتر م

توان به بيان معرفه به  اي ناره با بيانی دیگر در زبان مقصد بيان كنند. از  ملة این ت يير می
جرور به مفعول در تر مه اشاره كررد كره در تر مه، ت يير مصدر به فع  و یا تبدی   ارو م

 شود. باعث ت يير دیدگاه می
گيررد متر مان نيز گاهی به لورت شمّی و حسی انجام میة توضي. و بسط معنا در تر م -

 و گاهی به لورت موردي. 
اند از ایرن شرگرد اسرتفاده معزي توانسته و حدادعادلدر بحث تلوی. و تقلي  و یا حذف،  -

انصراریان  كره در تر مرةلورت قبض واژگانی لورت گرفته اسرت؛ حرال آنكنند كه به 
   شاهد آن نيستيم.

ت يير در نوع  مالت یا دگربينی از مواردي است كره مترر م در شررایطی خالری بردان  -
اي هر نوع ت ييرر در  مرالت ممارن اسرت بره فهرم معنراي زند؛ زیرا اعمال سليقهدست می

ذكر شده از متر مان، ایرن قاعرده بره خروبی ا ررا هاي ونهمقصود خل  وارد كند كه در نم
 اند.نشده و با ت يير نامناسب  مالت مفهومی غير از معناي حقيقی متن مبدأ ارائه داده

 
 منابع

 .قرآن کريم
 . بيروت: دار لادر.8   .لسان العرب(. 6464ابن منظور، محمد بن مارم. )

مقاله: نقدي بر تر مه فارسری قررآن كرریم (. »6864امرایی، محمدحسن و یحيی معروف. )
. 4. ش 0. د مطالعات ترجمه قرآن و حدي «.  حداد عادل از منظر تر مه مفهومی

 .6-80د 

 . تهران: نشر فرهن  اسالمی. 6.   قرآن ناطق(. 6877آزار شيرازي، عبدالاریم. )بی
 قررم: .6   . شناساای ترجمااه قاارآن کااريمروش (.6866 ررواهري، محمررد حسررن. ) 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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 تهران: انتشارات امير كبير. .های ترجمهنظرها و نظريه(. 6831حقانی، نادر. )
. تحقيرق: المفاردات فای غرياب القارآن (.6460راغب الفهانی، حسين بن محمد. )

 لفوان عدنان داود. بيروت: دارالعلم الشاميه.
هراي فارسری رمران یابی و مقایسرة تر مرهمقاله: ارز(. »6836رشيدي، نالر و شهين فرزانه. )

دوفصلنامه زباان «. انگليسی شاهزاده و گدا اثر مارك تواین براساس الگوي گارسس
 .97-683. د 8. ش 0. د پژوهی

كاركردهراي بالغری حرذف و (. »6864شهبازي، ال ر و حميد احمدیان و نصراهلل شاملی. )
 .16-71. د 6. شتی قرآنپژوهشهای زبانشناخ«. اثر آن در تر مه قرآن كریم

نقد و بررسری تر مرة فارسری (. »6861ليادانی، علی و سيامک ال رپور و ليال خيراللهی. )
پژوهشاهای ترجماه «. براساس الگوي گارسس« دل شب»با عنوان « قلب اللي »رمان 

 .33-663. د 61. ش در زبان و ادبیات عربی
. 9. تر مة محمدباقر موسوي.   نترجمه تفسیر المیزا(. 6874طباطبائی، محمدحسين. )

 قم: دفتر انتشارات اسالمی.
. تر مرة حسرين نروري ترجمه تفسیر مجماع البیاان(. 6870طبرسی، فض  بن حسرن. )

 . تهران: فراهانی.6همدانی.   
. قرم: موسسره بوسرتان 8.   تجزيه و ترکیب و بالغت قارآن (.6837ظهيري، عباس. )

 كتاب.

علوم «. بررسی تر مه قرآن حدادعادل از معرفی تا نقد(. »6869عاشوري تلوكی، نادعلی. )
 .68-18. د 48. ش قرآن و حدي : ترجمان وحی

. 33. ش مجلاه پژوهشانامه«. نقد تر مه: ارائه مدلی سه و هی(. »6868فرحزاد، فرزانه. )
 .06-43د 

 قرم:  مصابا  المنیار فای غرياب الشار  الكبیار.(. 6464فيومی، أحمد بن محمد. )
 .دارالهجرة موسسه
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. تبریرز: انتشرارات 6.   مشكالت سااختاری ترجماه قارآن(. 6838زاده، حيردر. )قلی
 دانشگاه تبریز.

. تهرران: 68.   درآمدی بر اصول و روش ترجمه(. 6864لطفی پورساعدي، كاظم. )
 مركز نشر دانشگاهی.

ی فارسی بره عربری ارزیابی تر مة متون ادب(. »6861زاده. )زاده، عيسی و سيد عالء نقیمتقی
برراي  6869براساس مدل كارمن گارسس )پيام رهبرر انقرالب بره مناسربت موسرم حر  

 .616-668. د 61. ش های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش«. نمونه(

 . قم: مؤسسه فرهنگی التمهيد.6.   تفسیر و مفسران(. 6838معرفت، محمدهادي. )
سنجش کیفای متاون ترجماه شاده از  روش ارزيابی و(. 6868نصيري، حافظ. )

 . تهران: انتشارات سمت.عربی به فارسی
الگوهای ارزيابی ترجمه )باا تكیاه بار (. 6867الر . )نيازي، شهریار و زینب قاسمی

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.0.   زبان عربی(
 
 


