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  دهیقح

 نتـوه و    يریپـذ  ارتبـاط  یهـا در بررسـ    افـت یه ره یترارآندكۀ نهاسبت، از    یهظر    
 یهـ یه فـرض اسـت نـته د   كـ جـا  از آه .  نخاطب اسـت   يها از سو  افت آه یهحوة در 

اهش كـ ا یـ ش ی عوانـم افـزا   یه نقامه بر آه است تا بـه بررسـ         ینخاطب عان دارد، ا   
ش سـطح  ی افـزا يهـا اركـ   و راهی ترجنه شـده بـه فارسـ       یهیسطح نهاسبت نتوه د   

ه یـ ه راسـتا پـهج آ     یـ در ا . زبـاه بپـردازد    نخاطب فارس  يبراها  ه ترجنه ینهاسبت ا 
ه یـ ا.  شـدهد یم و بررسـ یـ ه تحمینحور از قرآه به هنراه چهار ترجنه از هر آ       بافت

م یـ  از ابـزار تحم يریـ لم لفتناه و با بهرهی، در چارچوب تحمیفیك با روش   یبررس
 ینیفـاه ه هفت پرسـش، ن یپاسخ به ا. ه شانم هفت پرسش است، اهجان شد   ك یبافت

ه ی شـوهد و بـد  یهـا بررسـ  ها با هظر به آهات را به دست داد تا ترجنه   ی از آ  يدیمك
ب ی، بـا آسـ      جـه یدر هت . زاه تالش پردازش نشخص لردهد    یب عوانم نؤثر در ن    یترت

افـت ترجنـۀ    ی از تـالش پـردازش در در       یی نخاطب به سطح بـاال     يازنهدی ه یشهاس
 ي الزن بـه نخاطـب در راسـتا        يهاضفرشیرد نترجناه در ارائۀ پ    ك، عنم یهینته د 

شـود تـا   ی نـ  یش سطح نهاسبت نته بررسـ     یه افزا یاهش تالش پردازش و بهابرا    ك
  .ه انر روشه شودی اهجان ایت و چلوهلیاهن

ـ لقواسكان   فـرض، تـالش پـردازش،     شینحـور، پـ   ات بافـت  یـ ترجنـۀ قـرآه، آ    : يدی
  .نهاسبت

1  هویسهدة نسؤوم 
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  فدمهم -1

 ین در بحث ارتباطات اهـساه     یه نفاه یدتراربركاز پر » ییرنزلشا«و  » يرنزبهد«نفهون  
 یانیـ  قـصد اهتقـام پ     ي نقومۀ ارتباط، هرلاه فرد    ياوكدر وا » ندم رنزلاه  «يبرنبها. است

د، یـ لوینـ » سـخه «ه بـه آه  كـ  یداشته باشـد، آه را بـر اسـاس واژلـاه و دسـتور زبـاه           
افـت و   یدره نخاطـب آه را      كـ  خواهد بـود     ياهد، هشاهه یه فرآ یداد ا بروه. هدكی ن يرنزبهد

 از  یكـ یه  یهـد دوسـو   یه فرآ یـ الرچـه ا  . ابـد یان نوجود در آه را در     یهد تا پ  كی ن ییرنزلشا
ه ارتبـاط  یـ  جواهـب ا یح تنانی است، انا در توض    ی در نقومۀ ارتباط اهساه    يعوانم ضرور 
  .)54: 1992لات، (هانوفق است 

ه كـ » لهامیسـ  «كیـ ه  كـ ه نـسأمه اسـت      یـ ه ندم پاسـخ هـداده بـه ا        یالت ا ك از نش  یكی
 شده، چلوهه توسط دو نخاطب نختمف در دو بافت نتفـاوت از             ي رنزبهد یصورت زباه  به
تواهد   یت ن ی نوقع كیدر  » !چقدر سرده « عهواه نثام عبارت     به. شود ی ن ییلر رنزلشا یدكی

مطفـا  «صـورت   لر بـه ی دیتی شود و در نوقعییرنزلشا» !دیمطفا پهجره را ببهد«به صورت  
ه یـ ههده در ا  كه  یی تع یه بافت عانم  كرد  كطور عهواه   هیتواه ا ین. »!دیاوریتر ب  داغ یی چا كی

ه یلر ا یم د كنش. ستینشخص ه » ندم رنزلاه «ه انر در    یح ا یهد است، انا هحوة توض    یفرآ
 نـد  هظـر را   يانم نعها ك، اهتقام   یصورت زباه   شده به  يه اطالعات رنزبهد  كندم آه است    

 يا بـه لـزاره  یمت زبـاه كاز است تا اسی هيشتریاطالعات ب «: دیلوی ن كات. هدكیه هن یتضن
  ).12: 1992لات، (» نام بدم شودكتنان و 
ارتبـاط  «شههاد شـود،  یـ  نـدم رنزلـاه پ     ي بـرا  یهیلزیتواهـد بـه عهـواه جـا       یچه نـ  آه

 در  یكـ ان، نحرّ یـ ، فرستهدة پ  »نهاسبت«ۀ  یات هظر یه در آه بر اساس ادب     كاست  » یاستهباط
رده نخاطـب از    كنطمع  :  عبارتهد از  كه نحرّ یرد ا كاركدو  . هددیان قرار ن  یرهدة پ یار ل یاخت

قصد (؛ و اهتقام اطالعات نورد هظر به نخاطب    )یقصد ارتباط ( خاص   یقصد اهتقام اطالعات  
ه شـانم هـر دو   كـ  ارتبـاط  كیـ » نهاسبت«ۀ یدر هظر). 2004مسوه، یاشپربر و و(؛  )یاطالع

 ارتباط  كیت  یشرط نوفق . شودیه ن دی هان ي ظاهر -یادشده باشد، ارتباط استهباط   ینقصد  
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لـات،  ( توسـط نخاطـب اسـت        یز از قصد اطالع   یآنتی، استهباط نوفق  »نهاسبت«ۀ  یدر هظر 
1992 :77.(  

شـود  یمحـاظ نـ   » نهاسـبت «ۀ  یـ چـه در هظر   با در هظر لرفته نقومۀ استهباط نوفق، آه       
بـر  ). 609 :2004مـسوه،  یاشبربر و و(» ه نسأمۀ هسبت استكست، بمیچ ه یا ه ینسأمۀ هنه   «

 يشتر بـرا یـ ن، تـالش ب یهكساه فرض  كیلر را   ی عوانم د  یه تنان ك یه ههلان یه هظر ی ا ينبها
 نخاطـب   يتر نهاسبت نته بـرا    هیی نقاصد ههفته در نته نهجر به سطح پا        كپردازش و در  

ۀ یـ شههادشده در هظر  یـ  پ يارهـا یتواه با نع  ی عبارت را ن   كیه نهاسبت   یبهابرا. خواهد شد 
اشـپربر و  (» تـالش پـردازش  «و » یر بـافت یتـأث «ارها عبارتهـد از     یه نع یا. نینهاسبت بسهج 

  ).45: 1986مسوه، یو
هـوه از نهظـر نـدم رنزلـاه بـه آه      كه تـا  ك است   یشهاخت از نقوالت زباه   یكیترجنه  

حات ی سـو و توضـ     كیه ندم از    ی ا يهاییالت و هارسا  كه نش یبها بر ا  . پرداخته شده است  
د ترجنـه و    یـ ه با كـ رسـاهد   یجـه نـ   یه هت یلر نا را به ا    ی د يو از س  ی ندم استهباط  یرفتهیپذ

طـور  ن تـا هنـاه    ی قرار ده  یه نورد بررس  یه هظر یدلاه ا ی نرتبط با آه را از د      ینسائم زباه 
لـات،  (» نیت ترجنه داشته باشـ ی از ناهيمه شهاخت بهتریوسهیبد«: هدكی عهواه ن  كاته  ك

1992 :15.(  
ص نقاصد نته نبدأ توسط نترجن، در لان        یخه ترجنه در لان هخست تش     ك ییجااز آه 

اه یـ ص نقاصـد ب   ی و در لـان سـون تـشخ        يه نقاصد به زباه نقصد توسط و      یاه ا یدون ب 
ۀ یـ  و هظریتـواه در چـارچوب نـدم اسـتهباط    یه نقومه را نـ یشده توسط نخاطب است، ا   

ادشـده در   یط  ی نراحـم و شـرا     یه تنـان  یبهـابرا .  قرار داد  ینهاسبت تحت نطامعه و بررس    
ن داد و مـذا     یهـد ارتبـاط تعنـ     یمه و فرآ  ی عهـواه وسـ    تواه به ترجنـه بـه     ینقومۀ ارتباط را ن   

 عبـارت در ترجنـه   كی سهجش سطح نهاسبت  يه برا یه هظر یشههاد شده در ا   ی پ يارهاینع
  .ز نعتبرهدیه

 در نطامعات ترجنه بـه      ئرنشت آكشت كات  ه بار توسط    ی هخست يبرا» نهاسبت«ۀ  یهظر
ارائـه  » نهاسـبت «ۀ  یـ  و هظر  ی بر اصوم ندم اسـتهباط     يانقدنه) 1992 (كات. ار بسته شد  ك
) 2006(در سـام    . بهـدد یار ن كتاب نقدس به    كه را در نسائم نرتبط با       یه هظر یدهد و ا  ین
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ه نطامعـه از    یـ  اسـت و در ا     ي نته ضـرور   كی كه در در  ك پرداخت   ی به نطامعۀ داهش   كات
ه را در آثـار     یه هظر ی ا ينطامعات نعدود . ردكاستفاده  » نهاسبت«ۀ  ی هظر ی نفهون يابزارها

د یجمـش و  ) 2011 (دی ن جمش  ياریئسفندتواه به   یه از آه جنمه ن    كاهد    ار بسته ك به   یفارس
ش تـالش پـردازش در      یه سـطح نهاسـبت و عوانـم افـزا         كـ رد  كـ اشاره  ) 2012 (یمین رح 

  .اهد ردهك ی را بررسیسی اهلميها رناهی  فارسيهاترجنه
  بـه آه پرداخـت، نـته    » نهاسـبت «ۀ یـ دلاه هظریـ تـواه از د  یه نـ  كـ  از جنمۀ اهواع نتوه   

   در  يبـه نقومـۀ وفـادار     » نهاسـبت «ۀ  یـ ه بـر اصـوم هظر     یـ كبـا ت  ) 2007 (جـابز .  است یهید
چـه بـه نـسائم      ز الـر  یـ ه) 1389 (يئلعن. ترجنۀ نتوه نقدس، از جنمه قرآه پرداخته است       

ات قـرآه، نهاسـبت و اهـسجان        یـ آ از   ییهـا ر هنوهـه  كـ نرتبط با ترجنه هپرداخته، انـا بـا ذ        
ه در  كـ ه حـام    ی در عـ   یهـ ینتـوه د  . رده اسـت  كـ  ی در نته قرآه را بررس     ی زباه يواحدها

هـا  اهد، در هنۀ جوانع و بـه هنـۀ زبـاه          د آنده ی نشخص پد  يهاجوانع نشخص و به زباه    
 بـا نخاطـب     يادیـ ز فاصـمۀ ز   یـ  ه یۀ زنـاه  یه نتوه از سـو    یلر ا ی د ياز سو . نخاطب دارهد 

هـد  ی در فرآییسـزا ه نتوه هقش بهیژة ای نخاطب از بافت و  یه آلاه یبها برا . رهد دا يانروز
اد یـ ط  یه شـرا  ك قرآه است    یتاب آسناه ك یكی یهیدر شنار نتوه د   . ها دارد  از آه  يفهن و 

  .شده بر آه صادق است
عهـواه   ه بـه كـ ارهـد  ك بـر    ی هنچوه نته قـرآه، واژلـاه      ينحوردر ساختار نتوه بافت   

یزهد و سبب نـ    یاهلی ذهه نخاطب نبدأ را برن     ی بافت يهافرضشی، پ ی شهاخت يهاكنحرّ
ه نتـوه بـه   ی اكه پردازش و دریبهابرا. ابدی دری درست نعها و نهظور نته را به    يشوهد و 
نحـور، الـر    در ترجنۀ نتـوه بافـت     . ها در ذهه نخاطب وابسته است     فرضشیه پ یوجود ا 

 يوجود هداشته باشـد، اهتقـام رنزهـا    نخاطب نبدأ در ذهه نخاطب نقصد       يهافرضشیپ
را در یـ هد؛ زكیه هنی را تضن ی بافت ی، ارجاع ذهه نخاطب نقصد به نعاه      ییتهها به   یواژلاه
ه، یچهـ  هیـ ا.  هخواههـد داشـت    كلر هقش نحـرّ   یها د ه رنزلاه ی، ا ی بافت يهافرضشیهبود پ 

هجانـد و در    ا ی پردازش نـته نـ     يش تالش نخاطب برا   ی به افزا  ی بافت يهافرضشیفقداه پ 
افت هادرست نته  یا در یافت  ی نخاطب، نهجر به عدن در     ياهش سطح نهاسبت نته برا    ك یپ

 ي الزن بـرا   يهافرضشی است نترجن پ   ي ضرور یطیه شرا یدر چه . شودی ن ي و ياز سو 



…هاي باغتی و تالش ةردازش  غرض ةیش  رضا هاظنیاه، حسان حاج نونه، نحند جنشید

53  

اهش تالش پـردازش، سـطح   ك نخاطب نقصد فراهن آورد تا با     ي برا یهوع نته را به     كدر
.ش دهدیزا افي وينهاسبت نته را برا

  طرح مشأله. 1-1

ابـاه  ید پژوهـشلراه و ارز  یـ ه امبته از د   ك قرآه،   ی فارس يها ترجنه يهابیاز جنمه آس  
زبـاه   ی نخاطب فارسي جنالت برایه بوده سطح نهاسبت برخییه آثار پههاه هناهده، پا  یا

 ی اصمها در لذر از نتهه هنوهه یا.  است یه جنالت با نته اصم    ی ا یر بافت یو عدن تعادم تأث   
 و یه زادة بافـت زبـاه  كههد كی را با خود نهتقم نینی و نفاه  ییبه نته ترجنه، عهاصر نعها    

 و ی ذههيهافرضشیزباه با پ ی نخاطب فارس يه رو برا  ی نته نبدأ هستهد و از ا      یاجتناع
  . دارهدیهیی نختص خود نهاسبت پایاجتناع-يرك فيهاههیزنپس

 نـته  ی از ارجاعـات بـافت  ی الزن، بخـش یفرضـ شیالرچه نترجناه با ارائۀ اطالعات پـ     
 نخاطـب را    یكـ از ادرا یهشی پ ییهااهد، در هنوهه   لذر داده  یقرآه را استاداهه به زباه فارس     

، يجـواهر . ك.ر(اهـد  ردهك آلاه هی به درستی را از نهظور نته اصمياهد و و  اوردهیفراهن ه 
1387.(  

اربـست  كزبـاه،   یخاطبـاه فارسـ    ن ي هارسا و نبهن بـرا     ی قرآه يها ترجنه یدر بررس 
 اثـر   كیـ هرلاه نخاطب    «كاتبه لفتۀ     . آوردیارآند فراهن ن  ك یچارچوب» نهاسبت«ۀ  یهظر

ه است به   ك نن ی به زباه او خمق شده، عنم اهتقام قصد اطالع         یه اثر اصم  ك هباشد   ینخاطب
 كیـ  لـر یبـه عبـارت د    ). 36: 1992لات،  (» انم ارتباط نهجر شود   كا قطع   یارتباط هادرست   

 يدر ترجنـه بـرا    .  الزن نقدور هخواهـد بـود      يهافرضشی پ ك بدوه تدار  یارتباط استهباط 
 ی دارد، وقتـ   ی نتفـاوت از نخاطـب نـته اصـم         يا تا حد  یانالً  ك يهافرضشیه پ ك ینخاطب

 نتفـاوت از  يا تا حـد  یانالً  كرد، برداشت او    ی قرار هل  يار و ی نهاسب در اخت   يهافرضشیپ
 كیـ «، يریپـذ  بـا در هظـر لـرفته شـروط ارتبـاط       .  خواهد بود  یبرداشت نخاطب نته اصم   

 یابیـ  قابـم باز   یه تههـا در بـافت     كـ ست، بم ی ه یابی قابم باز  یر خاص از نته در هر بافت      یتفس
ه یبهـابرا ). 28:1992لـات،  (»  فراهن شده باشديثركه در آه نمزونات پردازش حدا    كاست  

 یح برخ ی صح ك قرآه، در  يبرا» ي ثاهو یت ارتباط یوضع«عهواه   زباه به یط فارس یدر نح 
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از یـ  نخاطـب ه  ي از سو  ییار باال ی وابسته به بافت قرآه به تالش پردازش بس        يهااز لزاره 
 نخاطـب هـانوفق عنـم       ي الزن برا  يهافرضشی پ كه نترجن در تدار   ك یدارد و در صورت   

  .ز هانوفق خواهد بودیاد شده هی يهار لزارهی و تفسكهد دریهد، فرآك

  یشصنا روش. 2-1

  .ده شده استی برلزیفیكم روش یش رو به سه دمیق پی تحقيبرا
 یژه در زبـاه فارسـ     یو به   یهی ترجنۀ نتوه د   یابیدر ارز » نهاسبت«ۀ  یاربست هظر ك. 1

ال ن یـ ه اهجان هشده و بهـا بـر هظـر        ی چهداه يهاهه پژوهش یه زن یافته و در ا   ی یكنجام اهد 
 یفیك باشد، روش    ك نوضوع اهد  كیدر   اهجان شده    يهاه پژوهش كیههلان) 2009 (رقرنق

  .ار سودنهد خواهد بودیق بر آه نوضوع، بسیدر تحق
 یهـ ی انر ترجنـۀ نتـوه د  يهایدلیچی از پياق به شهاخت جهبه  یه تحق یلر سو ا  یاز د . 2

ت یـ غا.  هـو برسـد  یافتیـ ه عرصه به دریرانوه نسائم نطرح در ایوشد پك یپردازد و ن  ین
» د اسـت  یـ  جد يهـا هیـ د هظر یـ  توم ی هو و حتـ    يهاافتیا و در  هدهیشف ا ك«ز  ی ه یفیكق  یتحق

  ).9: 1009 ركروكان و یه(
ــه . 3 ــاز جنم ــااهوهك ــميه ــ تنری اص ــز در تحقك ــیكق ی ــساه یف ــم اه ــوة ی، عان    و هح

  دة یـ پد.  خـاص اسـت    ی خـاص و در زنـاه      ی در بـافت   يهـا توسـط و     دهیر پد یتجربه و تفس  
  ه یـ  و نـسأمۀ نطـرح در ا    یهـ یه د  نتـو  يهـا ز، ترجنـه  یـ ق حاضـر ه   یـ نورد نطامعه در تحق   

   یعهـواه عانـم اهـساه     زبـاه بـه     ی نخاطـب فارسـ    يهـا از سـو    افت آه ی در یاه، چلوهل ین
  .است

   مورد مطالعهيهانمونه. 3-1

 هدفنهد اهتخـاب    يبرداره از قرآه به روش هنوهه     یبه نهظور اهجان نطامعۀ حاضر پهج آ      
ۀ نعها و نهظـور  یه از سوك بوده ییهاه اهتخاب به دست داده هنوهه  یهدف در ا  . شده است 

ا از یـ  لوییهـا ات هنوهـه یـ ه آیا.  دارهدی به بافت نته اصم ياههدهكهیی تع ی وابستل یشهاخت
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ادداشت شده توسط هلارهدلاه در طـوم       ی يهااه هنوهه یه از ن  كنسأمۀ نورد بحث هستهد     
ب یـ  بـه ترت ادشـده ی يهـا هنوهـه . اهـد ده شـده یـ نطامعات خود در حوزة ترجنه قـرآه برلز    

ه در  یهنچهـ . »49/صـافات «،  »4/ ریوكت«،  »1/ نسد«،  »4/ احزاب«،  »130/ نائده«عبارتهد از   
شاه یـ  داده هظر بـه بـروه  ك استفاده شده يا نتعدد قرآه، از چهار ترجنه   يهااه ترجنه ین

ه یا. اهدردهك استفاده   ی هسبتاً نختمف  يهانحور نهتخب، از روش   ات بافت ی با آ  ییارویدر رو 
، يم مجتبـن ید جـالك ئلـد  یسـ ،  فنالدننـد يمحمـد مهـد   يها هار ترجنه عبارتهد از ترجنه  چ

ات یـ ه آ یـ  ا كه وجـه اشـترا    كـ  اسـت    یلفتهـ . ینیق مـش  یت ئهللا عل  یآ و   ئبنئلفضك بهرئل پنر  
 یۀ بالغـ یه است از سـو ك است؛ هرچهد ننیشاه به بافت نته اصم   د واژلاه ی شد یوابستل

 از  كیـ ه هـر    كـ  یلر عبارات ی د ياز سو . داشته باشهد  ی نختمف يها اسموب ی شهاخت یا نعه ی
 ترجنـۀ  یمـ ك كشاه در ترجنه و فراخور سب   یرد ا كیاهد بسته به رو   ه به دست داده   ینترجن

 هقـد   يه بـه نعهـا    یـ م شـده، ا   یـ شاه تحم ی از ترجنۀ ا   ییهاالر هنوهه . شاه است ی از ا  كیهر  
ه هنوهـه  یه هوشتار با ا   ی ا ییارویست؛ رو یشاه در ترجنه ه   ی ا یمّكرد  كیا رو ی ترجنه   كسب

ات نهتخـب   یـ  آ يه به عهواه ترجنه برا    كم سطح نهاسبت چهد نثام است       ی تحم يها تهها برا  
  .اهده قرار لرفتهیدر دسترس نخاطب

ب یـ ادشده بـه ترت   یات  یها، آ  ارجاع به آه   يسازها و آساه   به هنوهه  یبخش ساناه يبرا
ب با حروف ابجد امف تا دام نـشخص  یه به ترت ی نترجن يها و ترجنه  5 تا   1 يها با شناره 

  .اهدشده

  وة مطالعهیص. 4-1

ار لرفتـه  كـ  بـه  یژه، در عرصۀ نطامعات زبـاه یوه به ك یفیكق ی تحق يهاوهیاز جنمه ش  
اربرد زبـاه   ك ی فهن نحقّق از چلوهل    يوه در راستا  یه ش یا. است» م لفتناه یتحم«شود،  ین

ۀ یـ اربـست هظر  كز بـر نـته و       كـ ه تنر كـ جـا   از آه . شود یار بسته ن  كهد ارتباط به    یدر فرآ 
م لفتنـاه  یبرد، تحمیش نیه نطامعه را در بستر دو نقومۀ زباه و ارتباط به پ       ی، ا »نهاسبت«

ق خواهد  یه تحق ی نورد بحث در ا    يهام داده ی و تحم  ي لردآور يارآند برا كار  ی بس ياوهیش
  .بود
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بـه  . اسـت » یم بافت یتحم«دهد،  یم لفتناه به دست ن    یه تحم ك ییه ابزارها یارسازتركاز  
، یاسـ ی، س یط اجتنـاع  ینهـد شـرا   نطامعـۀ هظـان   « عبارت اسـت از      یم بافت ی تحم رنتیبلفتۀ  

ش نـته وجـود     یدایـ اه پ كـ ه در زنـاه و ن     كـ  ی شـهاخت  ییبای و ز  ی، نذهب ی، فمسف ياقتصاد
) 2008 (رنـت یب). 58 : 2008رهـت،  یب(» اهـد ه وجود داشتهكرد  كتواه تصور   یا ن یاهد  داشته
در .  پاسـخ داده شـوهد     یم نتهـ  یـ د در چهـارچوب تحم    یـ ه با كـ ههد  یش ن یرسش را پ  هفت پ 

  :ابهدییاربرد نك یه هفت پرسش هنلیق حاضر ایلسترة تحق
د؟یلوی نته دربارة خود چه نكی نثابۀ نته به. 1
  د؟یلوی او خمق شده به نا چه نيه در ظاهر براك ینته دربارة نخاطب. 2
  ق اثر چه بوده است؟رسد قصد خامیبه هظر ن. 3
  ست؟یسبب خمق نته چ. 4
   خاص خمق شده است؟ی اقداني فراخواه برایا نته به نهظور هوعیآ.5
  ر و تعنق است؟ك تفي براین، فراخواهی دعوت به عنم نستقيا نته به جایآ. 6
ر یافـت نـته را تحـت تـأث        یه خمق و در   كافت  ی یرنتهی غ یطیتواه در نته شرا   یا ن یآ. 7

  ؟دهد یقرار ن
طـور  ه، بـه  یـ  هـر آ يه هفـت پرسـش بـرا      یـ دة پاسخ بـه ا    یكه، چ ی پهج آ  یم بافت یدر تحم 

هـا برجـسته   ه در پاسـخ كـ  ينحـور سپس بر واژلاه بافت. شودیجدالاهه به دست داده ن  
هـا در برخـورد بـا واژلـاه      از ترجنـه كیلردد تا در ادانه، روش هر       یز ن كشوهد، تنر ین

  .م شودیده تحمیبرلز

  جینتا. 5-1

1 . :  
ب بر سه هوع شتر     یبه ترت   و »«،  »«،  »«ه  یه آ ی ا يدیمكچهار واژة   

ژه بـه  یـ  اختصاص احتران و بهیه رسن عرب جاهمك هوع لوسفهد خاص دالمت دارهد    كیو  
ان دارد،  كـ ه اح یـ ت ا ی نوضوع یه دالمت بر هف   كه  یهظر به بافتار آ   . رده است كین ن كها ح هآ
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ه الزن است   یه آلاه هستهد؛ بهابرا   یچههی ا یانكه از اح  ك هستهد   یساهكه سخه   ینخاطباه ا 
و   ید بر ادات هف   یكان با تأ  كه اح یت ا یرد نوضوع . ان را بشهاسد  كه اح یه نخاطب ا  ك

ایـه  .  بوده اسـت  یان نردود جاهم  ك از اعراب به اح    ی برخ يبهدی تداون پا  هش به كدر وا  
آیه دربارة نوضوعی هفی شده و احكـانی كهـار ههـاده شـده سـخه راهـده كـه بـه بافـت                        

  .لردهد  زناه هزوم برنیی اجتناع-یفرههل
2 . :   

 اهـد لفتـه یاهـشاه نـ   كه به هنسر   ایه(  یبه سهت اجتناع    يدیمكواژة  
اشـاره  ) اهـد ردهكـ ینـ پشت تو چوه پشت نادرن است، و با ایه سخه او را بر خود حران                

 یه در خطـاب  یـ ، آ )تـاه / شـنا   ( ر  یرار ضـن  كـ هظر به ت  . ه است ی آ یه نورد هف  كدارد  
 را یشۀ بـاطم یـ خواهد اهد یه نقومه، ن  یز آلاهاه از ا   یه سهت و ه   ی باورنهداه به ا   ن به ینستق

رده بـر  كـ ه بـه توجـه      یـ آ. شـده اسـت   ی بر اساس آه عنم ن     یه در جانعۀ جاهم   كهد  ك یهف
 جانعـۀ   ی و روابـط خـاهوادل     یه بـه بافـت فرههلـ      كـ خواهد  ی فرا ن  ياشهی اهد كبطاله و تر  

  .وهد داردیهزوم، پ
3 . :   
 بـم   يعبـدئلعز ت خـود دالمـت بـر ذن         یـ مكه، در   یه با در بر لـرفته دو فعـم هفـر          یه آ یا

فرض است نخاطب با نفهـون و       . اد شده است  ی ۀ  یهكه از او با     ك دارد   عبدئلمطلّب
ه دالمـت  كـ » هیـ هك«اربست كابد نته با یآشها باشد تا در » هیهك «ی و فرههل  یاربرد اجتناع ك

نهـسوب  » شـعمۀ آتـش   «یعهـ یه را به یام دارد، نشار  ی به شخص  یبر اهتساب صفت  
ه فـرا  ی نته به نـشارام یرد نهفكیده دربارة رویشیه به اهد  كه  یه آ یه، ا یبها برا . داشته است 

  .وهد داردی زناهِ هزوم، پی و اجتناعیاسیخواهد، با بافت سین
4 . :   
 نـوجز از    یاهیـ  و ب  ی ضنه یتّیداد نستقبم، با قطع   ی رو ي برا یاربست فعم ناض  كه با   یآ

  است نربوط بـه  يدادیرانوه رویه خبر پ یا. دهدیهده خبر ن  ی در زناه آ   يدادیرو
فـرض اسـت    .  ارزشـنهد دارد   يهـا یـی دالمـت بـر دارا    » شتر آبسته ده ناهه    «يه به نعها  ك
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 یكـ یه را دربارة    یان آ یه را داشته باشد تا بتواهد پ      ی آ ی ضنه یافته نعاه یت در یقابمنخاطب  
 را از دقـت    يه و ك هظر دارد    یاتیه به تعمق نخاطب به ناد     یآ. ابدیور در كداد نذ یاز ابعاد رو  

 منـۀ  ك. زدیـ ه نهـن براهل یدارد و بر آه است تا تعنق او را بر ا یه بازن یان آ یبه پ 
در  ژة یـ  ویی از نعها و بار نعهایه رنز نستمزن آلاهیه فهن ا كه است   یآان  یرنز پ 

  . جانعۀ هزوم استي و اقتصادی، فرههلیبافت اجتناع
5 . :   

  » «ه كــ دارد ی بالغــياهــشاه از لــزاره ه یه بــا ادات تــشبیــآغازشــده آ
  فـرض  . هـد كیناههـد نـ  ) نـشبه بـه  (دة پرهـدلاه  یرا بـه تخـن پوشـ   ) نـشبه (ه  ایـ  حور یعهی

وجـه  ) هخـورده بـا و دسـت  یزهـاه ز (  ی از دالمت بالغیاست نخاطب با آلاه  
 یراهـۀ نخاطـب، در پـ      یرپذی تأث يهـا تیخته حساس ینته با براهل  . ابدیه را در  یه تشب یشبه ا 
ان و  یـ افـت پ  یدر.  اسـت  ي و یب احـساس  یو ترغ  نهظور   ي از فضا  یشهاخت  ییبایف ز یتوص

 جانعـۀ هـزوم   یدر بافت فرههل  ییهاكاربرد  ك از   یه، وابسته به آلاه   یر آ یتأث
  .است

  ها و بخثل دادهیتخل. 2

تـالش  «اهش  كـ هـزد نخاطـب بـه       » ی بافت يهافرضشیپ«ه اشاره شد، وجود     كهنچهاه
 را از   یالر نعهارساه . بردی او باال ن   ي برا اهجاند و سطح نهاسبت نته را     ی ن يو» پردازش

 از بافـت    یه فهـن نعهـا بـه آلـاه        كـ نحـور   ات بافت ین، در ترجنۀ آ   ی ترجنه بداه  يهایژلیو
ــت، بر ــسته اس ــت  واب ــرجن اس ــدة نت ــعه ــصد،   ك ــۀ نق ــت جانع ــرفته باف ــر ل ــا در هظ ه ب

 از  نته را فراهن آورد و با باال برده سـطح نهاسـبت نـته         ك الزن جهت در   يها فرض شیپ
  .هدك يریات جمولی آيافت هادرست فحوایا دریافت یعدن در

 خواهد شد تـا  یادشده بررسیش تالش پردازش در چهار ترجنۀ یدر ادانه، عوانم افزا 
ه نهجـر   ك نته را،    ك در ي الزن برا  ی بافت يهافرضشیروش هر ترجنه در فرآهن آورده پ      

  .نیهك یابیشوهد، ارزیاهش تالش پردازش نكبه 
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1-2 .» /103 «:  

بحیـره و سـائبه و وصـیمه و حـان قـرار هـداده        :] چیزهاى ننهوعى از قبیـم    [خدا  «: امف
  .»است

ه یرده و بهـا بـرا   كـ نحور را به نـته نقـصد نهتقـم          هِ چهار واژة بافت   یع» امف«ترجنۀ  
، هظـر بـه بافـت    یحیروشۀ توضك كیرده است، انا با افزوده كها را نشخص ه آه یستیچ
هـا، را بـه   ت آهیـ  ننهوعیعهـ ی در هـر چهـار واژه،     ك نـشتر  یی نعهـا  يهـا هی از ال  یكیه،  یآ

 از تـالش پـردازش      ي الزن تـا حـد     يهـا فرضشی از پ  یرده و با ارائۀ بخش    كنخاطب ارائه   
  .استه استكنخاطب 

اى  هن پیوسته ه  اى و هه هیچ ب     اى و هه هیچ والذاشته      هیچ لوش شكافته   ةخدا دربار « :ب
  .»اى حكنى هكرده است تهو هه هیچ پشت هلاه داش

ده یوشـ كهـار لذاشـته و   كهِ چهار واژه را ی، ع»امف«قاً بر خالف ترجنۀ  یدق» ب«ترجنۀ  
ه چهـار   یـ ه ا كـ جـا   از آه . هـد ك چهار واژه را ارائه      يهاه واژلاه نصداق  ینتركاربست  كبا  

 حیه تـشر یـ  با تالش پردازش بـاال، از ا     ی هدارهد، نخاطب حت   یواژه در جانعۀ نقصد نعادم    
لـر سـخه، لرچـه ترجنـه از بعـد           یبـه د  . رسـد یه هنـ  یـ  نـورد هظـر آ     يهانوجز به ندموم  

 كیـ چ ی هـ ي برايا چارهیح چهار واژه پرداخته، از بعد نهظورشهاخت ی به تشر  ینعهاشهاخت
  .ده استیشیهدیه

  .»تر هداشته اسبحیره و سائبه و وصیمه و حان نقرّ]  حكنى به عهواه[ خداوهد«: ج
روشـۀ  كه در   كـ ه تفـاوت    یـ ش لرفتـه، بـا ا     یرا پـ  » امـف «اً روش هنوهۀ    قیدق» ج«ترجنۀ  

رده كـ اشـاره  » نكـ ح «یعهی چهار واژه    ك نشتر یی نعها يهاهیلر از ال  ی د یكی، به   یحیتوض
  .استه استك از تالش پردازش نخاطب یكز تهها اهدیه ترجنه هیه ایاست، بها برا

ــواه بحیــره، ســائبه، و «: د ــه عه ــواهى را ب   نحتــرن و (صــیمه و حــان خداوهــد هــیچ حی
 شـترى كـه بـه هـذر      -2 شترى كه پهج شكن زاییده باشد        -1(قرار هداده   ) ننهوع از تصرف  

 -4ها نشترك باشد     ها و بت    لوسفهدى كه اوالدش نیاه آه     -3براى بینار آزاد شده باشد      
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هــا را حــران  شــترى كــه ده شــكن زاییــده باشــد، كــه در زنــاه جاهمیــت اســتفاده از ایــه 
  .»)دشنرده نى

ه چهـار واژه را     یـ ت نـصداق ا   یـ ناه» واهیـ ح «یحیبـا افـزوده واژة توضـ      » د«ترجنۀ  
 هـسبت بـه     يشتریـ  ب یحیت توضـ  یه قابم كه با استفاده از پراهتز      یهنچه. رده است كار  كآش

 یعهـ ی چهـار واژه     ك نـشتر  يهـا هیـ  از ال  ياه، بـه لوشـه    یـ  بـار دروه آ    كیـ روشه دارد،   ك
ق هـر چهـار واژه را       یه، نـصاد  یـ اه آ یـ لر در پا  یر د رده و با  كاشاره  » ت و حرنت  یننهوع«

. رده اسـت كـ ن اشاره  یه نفاه یۀ نورد هظر به ا    ی آ یخیح داده و سراهجان به بافت تار      یتوض
 ك در ي الزن را بـرا    يهـا فـرض شیده لرفته، پـ   ی را هاد  يجازینالحظات ا » د«هرچهد هنوهۀ   

  .ه تالش پردازش به دست داده استینتركه با صرف یآ

2-2 .» /4 « :  

  .»دهید نادراه شنا هلرداهیده قرار نى» «و آه هنسراهتاه را كه نورد «: امف
 فعـم جنمــه  يار طبقــهییـ  تغكیــ نـد هظــر بـا   يدیــمكدر برلـرداه واژة  » امــف«ترجنـۀ  

لرچـه  . رده اسـت  كرده و آه را به نته نقصد نهتقم         كم  یتبد) ( را به نصدر     
 بـه  یكـ نكچ یرده، انا هـ كد یكونه لذاشته و بر خاص بوده آه تأ     یه را در ل   ه واژ یترجنۀ ا 

ه، یرده و بهـا بـرا  كـ ه واژه هیـ  اي برده به نعهـا ی پياسته از تالش پردازش نخاطب برا   ك
  .ه پههاه ناهده استینهظور آ

  .»كهید نادراهتاه هلرداهیده و زهاهتاه را كه آهاه را ظهار نى«: ب
انـا  . ناً بـه زبـاه نقـصد راه داده اسـت          یرا نـستق  » ردهكـ ظهار  «اصطالح  » ب«ترجنۀ  

 بـا  ی الزن حتـ   ی فرههلـ  يهـا فـرض شیم فقداه پ  یزباه به دم  ه نخاطب فارس  ك است   یعیطب
  . هبرَدیه پی آيار به نعهایصرف تالش پردازش بس

]  خواهیـد در واقـع     هـا را نـادراه خـود نـى         و آه [كهید   و آه زهاهتاه را كه ظهار نى      «: ج
  .»ا هلرداهیدهنادراه شن
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اشـاره    اصطالح   یاربرد فرههل ك از   ی به بخش  یحیروشه توض كدر  » ج«ترجنۀ  
داده، هنـسر خـود را هنچـوه نـادرش          یار را اهجان نـ    كه  یه ا ك يرده و هشاه داده نرد    ك

ه اصـطالح   یـ جۀ نترتب بر اسـتفاده از ا      یه هت كابد  یرده، انا چه بسا نخاطب دره     كیفرض ن 
لـر، الرچـه   یبـه عبـارت د  . رده اسـت كـ یهنسرش را بر خود حران ن  ه آه نرد    كه است   یا

ح و درسـت    یافـت صـر   یاهد، انـا او را بـه در       كده از تالش پردازش نخاطب ب     یوشكترجنه  
  .ه، رههنوه هساخته استینهظور آ

ها   آه ،ها به نادراهتاه   با اهشاء تشبیه آه   (كهید   ها ظهار نى   و هنسراهتاه را كه با آه     «: د
  .»نادراهتاه قرار هداده) كهید ان نىرا بر خود حر

ه اصم اصـطالح نبـدأ را بـه نـته نقـصد آورده، در پراهتـز                 كهیافزوه بر ا  » د«ترجنۀ  
هیـ ا. ز سخه لفته است   یجۀ نترتب بر آه ه    یه اصطالح و هت   یاربرد ا كت  یفیك، از   یحیتوض

 و تـالش  ار نخاطـب لذاشـته  یه اصطالح را در اختی اك در ي الزن برا  یلوهه، اطالعات بافت  
  .ه را به حداقم رساهده استی فهن نهظور آياز برایپردازش نورد ه

3-2 .»/ 1 « :  

  »بریده باد دو دست ابو مهب«: امف
  » باد دو دست ابو مهب- یا بریده-زیاهكار«: ب
  »بریده باد هر دو دست ابو مهب«: ج
  »بریده باد هر دو دست ابو مهب«: د

 ي اسن خاص، سبب شـده نعهـا   كیبه نثابۀ   » ابومهب«ه  یهكبرخورد هر چهار ترجنه با      
 اهتـساب شـعمۀ آتـش بـه         یعهـ یه به نخاطب ارائه هـشود؛       یهك كیه واژه به نثابۀ     ی ا یضنه

ه در  كـ ههد  كحاً به نخاطب لوشزد     یاهد تا تمو  ار هلرفته ك به   يا، هشاهه كیچ  ی ه یحت. شخص
چ یه هـ  یبهـا بـرا   . ارد اسـن خـاص تفـاوت د       كیـ اربرد  كـ ه بـا    یهكاربرد  كفرههل زباه نبدأ    

 ي از  نعهـا  ي و ك در ي در نته ترجنه وجود هدارد تا پردازش نخاطب را بـه سـو             یكنحرّ
.ه سوق دهدیهكه یههفته در ا
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4-2 .» /4«:  

  .» شتراه ناده واههاده شوهدیوقت«: امف
اد یـ » نـاده «و» شتر« واژة نورد هظر، از عهاصر       یی نعها يهاهیاه ال یاز ن » امف«ترجنۀ  

را به نته نقـصد راه هـداده و از          ) ی و ده ناهل   یآبسته(لر  ی د يهاهی ال یی از سو  ی، وم ردهك
را )  ارزشـنهد يهـا ییدارا(» «نحور  و نهظور از واژة بافت  ی ضنه يلر نعها ی د يسو

 از نـصداق  يه، هه به فهـن و ی پردازش آيه رو تالش نخاطب برا   یاز ا . رده است كروشه ه 
  .هی نهظور آكهه به دراهجاند و یق واژه نیدق

  .»و آهلاه كه شتراه آبسته رهالذاشته شوهد«: ب
  .»لاه كه شتراه آبسته وا ههاده شوهد  و آه«: ج

را افـزوده   ) یآبسته (يلری د یی نعها ۀیال» امف«هسبت به ترجنۀ    » ج«و  » ب «يهاترجنه
اسـته از   ك يو بـرا  اهد  ردهك ه يااشاره» یده ناهل «ۀ  ی به ال  یۀ نعهاشهاخت یدارهد، انا از سو   

ــتا   ــب در راس ــردازش نخاط ــالش پ ــيت ــور آ يده وی رس ــه نهظ ــ ب ــه هی ــازوی  ياركز س
  .اهد دهیشیهدیه

صاحب  رها و بى) تریه نام آه عصر با ارزش (و آه لاه كه شتراه آبسته ده ناهه         «: د
  .»ناههد

اد یـ ) ی، ده ناهلیشتر، آبسته ( واژه   ییۀ نعها یه از هر سه ال    ك هیافزوه بر ا  » د«ترجنۀ  
اربـست واژة  كه را از یـ  از پراهتـز بهـره بـرده و نهظـور آ    ی ضـنه ي ارائۀ نعها يرده، برا ك

لوهه، نخاطب با صـرف     هیا.  نختصر به دست داده است     يادر افزوده » «نحور  بافت
  .افتیاربرد آه را درخواهد كز نهظور از ی واژه و هي نعهایكتالش اهد

5-2 .» /49 «:  

  .»هد] زیر پر[لویى تخن شتر نرغ ]  ت سپیدىاز شد[«: امف
  اه بـه  یـ ه حوری تـشب ي از وجـوه شـبه بـرا   یكـ ی بـه   یروشۀ اومـ  كدروه  » امف«ترجنۀ  

   یشـهاخت ییبـا ی شـاخص ز كیـ زبـاه را بـه   رده و ذهـه نخاطـب فـارس       كـ اشـاره    
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   رده،كـ روشـۀ دون نعهـا   كرا در   » «ه ترجنـۀ واژة     یدر ادانه، ا  . رههنوه ساخته است  
آه را در ذهـه نخاطـب نفـروض         ا  یـ رده و لو  كـ ح ه یه واژه تـصر   یـ  ا يانا به دالمت نجاز   

اسـته و   ك از تالش پردازش نخاطـب       یحیه هنوهه با افزوده عبارات توض     یا. پهداشته است 
 از یافـت بخـش  یه حـام در  یـ رده، بـا ا   كـ  كنـ كه بـه او     ی آ ی از نهظور بالغ   ی بخش كدر در 

ابد، به عهـدة پـردازش او لذاشـته         ییهنود ن » یردلدست هخو «ه در   كه را   ی آ ینهظور بالغ 
  .است

  ».هاى شترنرغهد پوشیده  كه لویى تخن«: ب
را بـه نخاطـب والـذارده و بـه           و  » « یافت وجوه بالغ  یدر» ب«ترجنۀ  
 رساهده  ي برا يچ رههنود یه هنوهه ه  یدر ا . رده است كح واژلاه بسهده    ی صر یاهتقام نعاه 

 یشـهاخت ییایـ  زب يهافرضشیست، الر پ  یار ه كه در   ی آ یهیمت تشب پردازش نخاطب به دال   
 یی در رنزلـشا   يزباه فراهن هباشـد، و    غ هزد نخاطب فارس   یه بم یه تشب ی ا ك در يالزن برا 

  .ه نوفق هخواهد بودی آیافت نهظور بالغی دريه واژلاه در راستایا
  .»اهد لویى تخن ناكیاههد كه در پوشش ههاده]  سینیه ته[«: ج

 از وجـوه    یكـ یح،  ی صـر  یافزوه بر اهتقـام نعـاه     » امف«ز هنچوه ترجنۀ    یه» ج«ۀ  ترجن
» « واژة یروشـه آورده، انـا بـه وجـه بالغـ     كرا در » ضیب«ه نربوط به واژة   یتشب

اسـته  ك از تالش پردازش نخاطب      یكز اهد یه ترجنه ه  یه در ا  یبها برا . رده است ك ه يااشاره
  .شده است

در زیر پر، یا در داخم پارچـه، نحفـوظ از           (هدلاههد، پوشیده   هاى پر  لویى آهاه تخن  «: د
  .»)یغبار و آمودل

ه از وجـه شـبه واژة       كـ هیـ رده و بـدوه ا    كـ ح واژلـاه را ارائـه       ی صر ینعاه» د«ترجنۀ  
پرداختـه    واژة   ياه آورده باشد، دروه پراهتز به بسط نعهـا        ی به ن  یسخه

رده، انـا از  كـ  هیكنك طب از وجه شبه واژة       نخا كبه در » د«ه ترجنۀ   یبها برا . است
  .استه استك  ی دالمت بالغك دري برايتالش پردازش و
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  يریجه كینت. 3

   نـته بـا سـطح نهاسـبت         كیـ زاه تالش پردازش نخاطب در خواهـده        یه ن كهیهظر به ا  
  ت نتـرجن بـه     یـ هش ترجنـۀ قـرآه نـستمزن عها       كـ وس دارد،   كـ  رابطۀ نع  ي و يآه نته برا  

  ت یـ فیكش ی نخاطـب زبـاه نقـصد جهـت افـزا     ي الزن بـرا يهـا فـرض شیراهن آورده پـ فـ 
  تواهــد در ی الزن بــه نخاطــب نــيهــافــرضشی ارائــۀ پــينتــرجن بــرا.  نــته اســتكدر

نحور  واژلاه بافت ير نعها یح و تفس  یا توض یح و بسط    ی تشر يهد و در راستا   كنته ورود   
   - نعهــايهــاه افــزودهیــا. ار بهــددكــ  را بــهییهــاا اشــاره بــه نهظــور جنمــه، افــزودهیــو 

ه یچهـ هیـ افتـد و ا   یارساز ن كار  یاسته از تالش پردازش نخاطب بس     ك در   ینهظور شهاخت 
   يه نتـرجن در راسـتا     كـ  یدر صـورت  . دههـد یش نـ  ی افـزا  ي و يسطح نهاسبت نته را برا    

ــ ــراهن آورده پ ــرضشیف ــاف ــ الزن از ايه ــره هل ك ه راهی ــا به ــاره ــ ی ــا ب ــوجهیرد، ب    ی ت
-4هنچـوه هنوهـۀ  (دهد  یش ن ی را افزا  ي نخاطب، تالش پردازش و    یك ادرا يازهایه شیبه پ 

؛ )ب. 2-2هنچـوه  (لـذارد  یسراهجان نـ یه تالش را بیتاً ایا ههایو ) ب. 2-5/ امف، ب، ج  . 2
 ی نـته اصـم    ي در ترجنـه، بـه اهتقـام نحتـوا         ی واژلـاه  يهـا ه صِرف اهتقام رنزلاه   كچرا  

 نخاطـب   ی بـافت  يهافرضشیز به پ  یش از هر چ   یام نحتوا ب  ق در اهتق  یه توف كاهجاند، بم  یهن
  . داردیبستل

ه نتـرجن بــا  كــه اسـت  یــ ایحی توضـ يهــااربــست افـزوده كات قابــم توجـه در  كـ از ه
نحور برسـد و در ارائـۀ     بافت ی زباه ي دربارة واحدها  یقید به اطالعات دق   ی نف يها پژوهش

. زدیـ ، بپره)ب. 2-1هنچـوه    (اهجانـد یح نخاطـب هنـ    ی صح كچه به در  ه اطالعات از آه   یا
ر یـ حات غ ید و از افزوده توض    یفزایه واژلاه به نته ب    ی خود را با نوجزتر    يهاافتهیسپس  
ه بـا   كـ اهد بم ك ی هه تهها از تالش پردازش هن      يرضروریاطالعات غ . هدك ي خوددار يضرور
ار یـ  نع رایـ ؛ ز )د. 2-5هنچـوه   (د  یافزایۀ نته ن  یناافت دروه ی در يالن بر تالش برا   كاطامۀ  

ا یـ  در بافـت نقـصد بـه طـور برابـر             ك نحرّ يریپذ از نته نبدأ، ارتباط    كق نحرّ یاهتقام دق 
  .هسبتاً برابر است
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   يهـا  نتهـوع هـشاهه    يردهـا كاركت خـود از     یـ تواهـد بـا خالق    یه راستا نتـرجن نـ     یدر ا 
  اق یه بـه روام سـ     یـ اه نهظـور آ   یـ ه ب ك يوار، در نوارد  هنوهه.  لوهالوه بهره ببرد   یهلارش

   ي نـته اسـت، بـه جاسـت تـا نتـرجن بـرا              يشرویـ  بـا پ   ي نـواز  یحیست و توضـ   یـ ته ه ن
از ).  د 2-4 و   2-2 و   2-1هنچـوه   (هـد   ك از پراهتز استفاده     یحات نهظورشهاخت یارائۀ توض 

رهـد و در خـط      یاق نـته قـرار ل     یتواههد در روهد س   یه ن ك ییهالر سو به جاست افزوده    ید
ونـه  یل). ج. 2-2/ امـف و ج   . 2-1هنچـوه   (شوهد  روشه ارائه   كجنمه، خواهده شوهد، دروه     

 را در ترجنه برجسته سـازد و بـه   یا عبارتیتواهد واژه  ی ن ی واحد زباه  كید بر   یكز با تأ  یه
. 2-2هنچـوه  (هـد  ك آه جمـب  یژلـ یلوهه هظر نخاطب را به و     هیت بخشد تا ا   یآه خصوص 

  ).امف
ه كـ  یصـطالحات  عبـارات و ا  ي بـه فرههـل نقـصد بـرا        كیـ  هزد يهـا هیلزیاربست جا ك

هاست، تالش پـردازش     آه ك در ي الزن برا  يهافرضشی فاقد پ  یمك زباه به نخاطب فارس 
 كیـ  نخاطب هزدیهه ذههیزنشیوه، نته نقصد را به پ    یه ش یا. رساهدیه ن كرا به حداقم نن   

  واژة يجـا   به4عهواه نثام در هنوهۀ به . دیزدای را ن  یسازد و غرابت نته اصم    ین
ه ینتـر كرد تـا نخاطـب بـا صـرف          كاستفاده  » نام و نهام  « هنچوه   ییه از نجازها  تواین

 در ترجنـه، بـه      یامبتـه اهتخـاب نعـادم واژلـاه       .  ببـرد  یالن پـ  كـ  يتالش پردازش به فحوا   
، حوزة نخاطب، درخواست سـفارش      كرد، سب كی هنچوه هدف، رو   - ی لوهالوه يرهاینتغ

 هـر  يبـرا ) نام و نهـام (ور كه است نثام نذكه ننی دارد، بها برایبستل... دههدة ترجنه و  
 استفادة نتـرجن از   يه نثام صرفاً اشاره به سودنهد     ینهظور از ا  .  نهاسب هباشد  ياترجنه

ه یش سـطح نهاسـبت ترجنـه اسـت؛ لرچـه چهـ            ی افـزا  ي برا یهازباهی و ب  ی زباه يهاتیقابم
  .لر خواهد بودی ديرهای از نتغی در عنم، تابعيااستفاده
  ه كـ هـد   ك را نهتقـم     ی نـد هظـر نـته اصـم        يمّ نعهـا  كـ تواهـد   ی نـ  يا ترجنه یمّكطور  به  

   بـه  يردكـ یهـر رو  .  داشـته باشـد    ی دسترسـ  یمّ بافتِ ند هظـرِ نـته اصـم        كنخاطب آه به    
 يهـا  مّ نعها تهها با ترجنۀ خوب بدوه در هظر لرفته تفاوت          كه نعتقد است اهتقام     كترجنه  

   ی بـافت  يهـا  هـر چـه تفـاوت     . ت خواهد بـود   سكون به ش  كر است، نح  یپذاهكبافت نقصد ان  
  شــود، از یق نــته نقــصد نهتقــم نــیــه از طركــ ییشتر باشــد، نحتــوایــاه دو زبــاه بیــن
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  ژه یـ و  نعهـا و نهظـور نـته، بـه         كهـد در  یرا در فرآ  یـ ز.  نبـدأ دورتـر خواهـد بـود        ينحتوا
ــی هنچــوه نتــوه دينحــور نتــوه بافــتكدر   ه روابــط كــار هــستهد كــ در یهی، قــواهیه

  ه بــه كــ ییهــاترجنــه. ههــدكیه نــیــیر را تعی، بافــت و تفــسكاه نحــرّیــ نینعمــومعمــت و 
   پاسـخ  يریپـذ ات ارتبـاط یدههـد و بـه نقتـض      یت هنـ  یـ ه در ترجنـه اهن    یه قـواه  ید ا یبازتوم

  ه خطـر   یـ  هدارهـد، در نعـرض ا      یخـواه   لر سخه بـا اصـم نهاسـبت هـن         یا به د  یدههد،  یهن
  ت بـه سـطح نهاسـبت نـته         یـ رسـد عها  یهظر نـ  به  . لاه خواهده هشوهد    چیه ه كخواههد بود   

لرچـه  . روز باشـد  جـا و بـه     بـه  يا نتـرجن دغدغـه    يزبـاه، بـرا    نخاطب فارس  يقرآه برا 
 برآنـده از    يهـا  خود را دارهـد، ترجنـه      يهایستلی نبدألرا در ترجنۀ قرآه با     يردهاكیرو

سته اسـت   یـ ه شا یبهـا بـرا   . ه قرار دارهد  ی در دسترس نخاطب   یافكردها به اهدازه    كیه رو یا
 يهـا هیناههد و دروهكجاز هحو قرآه لذر    ید به ا  ی تق يه قرآه از تهلهاها   ی انروز يهاترجنه

 و  یهازبـاه ی ب يهـا هظر بـه تفـاوت    . ههدك كی ذهه و زباه نقصد هزد     ي را به فضا   ینته اصم 
 و ترجنـۀ    یاه نـته اصـم    یـ  ن ي هحو یپوشاه  ده به هن  ی رس ي، تالش نترجن برا   یهافرههلیب

ه بـه دسـت نخاطـب نقـصد         یی با سـطح نهاسـبت پـا       ياه ترجنه كجا دارد    قرآه رو به آه   
 بـا  ینـ كوهـد نح یه پكـ  ییها نخاطب با هنوهه ییارویژه به ههلان رو   یجه به و  یه هت یبرسد؛ ا 

پـس  . هـد كی ن يسراهجان جار یهده و لاه ب   ی فرسا يبافت دارهد، خواهده ترجنه را در روهد      
 ك در يه بـرا  ك ی و فرههل  ی، اجتناع یخیات تار  افزوه بر فراهن آورده اطالع     ياهر ترجنه 

 فراهن آورد تا نخاطب، نهاسبت اطالعات ارائـه شـده را بـا             يد بستر یسته است، با  ینته با 
 سـاده،  ی رنزلرداهـ كیـ  فراتـر از  يزیست چیترجنۀ قرآه با  . ابدی خود در  ي انروز یزهدل

  . باشدیهرچهد بر اساس هحو فارس
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