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Abstract  
Vocabulary critique is one of the critiques used to evaluate translations of 

various texts. Garces' (1994) theory is one of the most comprehensive models 

presented in this type of critique, which radically evaluates the quality of 

translation and is based on the principle of equality between the source and 

destination text at four levels: semantic-lexical, syntactic-explicit, discourse-

role, and style-cognitive purpose. This research intends to evaluate and 

critique the lexical choices of Mohaddith Dehlavi's translation of Fotuh al-

Ghayb based on the semantic-lexical level of Garces' model by a descriptive-

analytical method. For this purpose, after a brief introduction of Mohaddith 

Dehlavi and his translation, Garces' theory is briefly explained, and then the 

applicable cases of this theory are mentioned in detail in separate titles on the 

examples taken from the book. The findings of this study show that the terms 

of Dehlavi's translation can be evaluated and criticized from the perspective 

of the components of Garces' theory. In addition to being interpretive, this 

translation contains many instances of equivalence and similarity, lexical 

expansion, and ambiguity. 
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  یبالغفتوح از دهلوی محدّث عبدالحق شیخ ترجمة واژگانیِ نقد

 (گارسس لغوی -معنایی سطح بر تكیه با)

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی    بیدخوني محمد
  

 انایر اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد، دهاقاني آقاحسیني حسین
  

 چکيده
 ارزیابی الگوي. رودمی كاربه گوناگون متون هايترجمه سنجش براي كه است نقدهایی جمله از واژگانی نقد

 طور به كه است نقد نوع این در شده ارائه الگوهاي ترینجامع جمله از( 6665) گارسس ترجمة كيفيت
 –معنایی يحس نهار در مقصد و مبدأ متن ميان برابري اصرِ رب و پردازدمی ترجمه كيفيت ارزیابی به ايریشه
 تا دارد نظر رد پژوهش این. است استوار شناختی،مقصود –سب ی و نقشی –گفتمانی صرفی، –نحوي لغوي،

 يحس براساس را الغيب فتوح از دهلوي محدّث ترجمة واژگانی هايانتتاب تحليلی -توصيفی روش با
 و لويده محدّث اجمالی معرفی از پس منظور براي این. كند نقد و ارزیابی سسگار الگوي لغويِ –معنایی
 الگو این غويل -معنایی سيح هايمؤلفه كاربستِ سپس و تبيين متتصر طور به گارسس الگوي وي، ترجمة

 جمةتر ددهمی نشان پژوهش این هايیافته. شودمی ذكر جداگانه، هايعنوان در كتاب از مستترج هايمثال بر
 برخوردار لیقبو قابر كيفيت از و بوده مقبوليت معيار داراي گارسس الگوي هايمؤلفه منظر از دهلوي محدّث
 فعر همچنين و واژگانی بسط همانندي، و سازيمعادل از فراوانی موارد بودن، تفسيري بر عالوه زیرا است؛
 .دارد خود در را ابهام

 ترجمه، ارزیابی گارسففس، الگوی دهلوی، محدّث حقعبدال الغیب،فتوح جمۀترها: کليدواژه

 .واژگان

  

                                                            
 مقالة حاضر برگرفته از رسالة دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اصفهان است. -
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 مقدمه 

 . مسألۀ پژوهش1
محور ترجمه، فرآیندي دانش ميالعات پركاربرد هايزمينه ی ی از عنوان به ترجمه نقد علمی
شناس و با ت يه بر الگوهاي خاصی كه از سوي دانشمندان زبان و روشمند طور به است كه

 هاآن نرایی و مترجمان ايترجمه هايشود به بررسی انتتابارائه میمتتصصان علم ترجمه 
دهد. در ترجمة آ ار می قرار بررسی مورد را فرامتنی هايمؤلفه تا واژگان از پردازد ومی

گوناگون، معموالً مواردي مانند افزایش، كاهش، حفظ مضمون و تعدیر و تغيير را مشاهده 
هاي مثبت ترجمه است و یا از معایب و ضعب ترجمه ح ایت كنيم كه یا به دلير ویژگیمی
براي اظهارنظر دربارد نقاط قوت و ضعب ترجمه الزم است كه متن ترجمه از منظر  دارد.

 الگوهاي ارائه شده در این زمينه بررسی شود.
الغيب ا ر شيخ عبدالقادر گيالنی، متنی عرفانی است كه با عنوان كتاب فتوح

به زبان  در قرن یازدهم (6891- 693)به قلم شيخ عبدالحق محدث دهلوي « الفتوحمفتاح»
فارسی ترجمه شده است. بررسی ترجمة این كتاب همراه با متن اصلی آن طبق یک الگو 

ها و معایب ترجمه باشد و نارنوبی را براي اي موردي، بيانگر مزیتتواند به عنوان نمونهمی
ه ش ر اصولی ارائه دهد. با توجه به اهميت این موضوع، نحود ترجمة آ ار ادبی و عرفانی ب

به عنوان الگویی  6پژوهش حاضر با ت يه بر الگوي ارزیابی كيفيت ترجمة كارمن گارسس
رجم هاي واژگانی متتري ارائه دهد به بررسی و نقد انتتابتواند نتيجة دقيقجامع كه می

ا متن هایی از متن مبدأ بقایسة بتشپرداخته است. براي نير به این هد  كوشش شده با م
لغوي برشمرده  –هاي ترجمه كه گارسس براي سيح معناییترجمه، مواردي از ویژگی

ها در ترجمة وي  ابت شود و هم راهبردهاي است، استتراج شود تا هم وجود این ویژگی
 ها مشتص شود. اي مترجم براي هر یک از نمونهترجمه

 روش پژوهش. 4
تحليلی انجام شده، پس از معرفی اجمالی محدث  –ق كه به روش توصيفیدر این تحقي

 سيح هايلفهمؤ كاربستِ سپس شده، تبيين متتصر طور به گارسس دهلوي و ا ر وي، الگوي

                                                            
1 - Garces, C. V. 

 شناسی كاربردي اسپانيا.نن زبا(، استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجم6693) كارمن والرو گارسس
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ده ش ذكر جداگانه، هايعنوان در كتاب از مستترج هايمثال بر الگو این لغويِ -معنایی
ی مترجم نگونه است و كيفيت ترجمة وي هاي واژگاناست تا روشن شود كه انتتاب

 لغوي گارسس در نه سيحی قرار دارد.  -هاي سيح معناییبراساس مؤلفه

 اهميت و هدف پژوهش. 7
ر نظر دالغيب پژوهش حاضر با هد  ارزیابی كيفی ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوح

به متن عرفانی را  این( در ترجمة 6891- 693هاي واژگانیِ محدث دهلوي )دارد تا انتتاب
ه ها و معایب ترجمه با ت يه بر الگوي ارزیابی ترجمه كهمچنين بيان مزیت .بوتة نقد بگفارد

تواند نارنوبی را براي نحود ترجمة آ ار ادبی و در این نوشتار بدان پرداخته شده است، می
ایی با شننستة خيی براي پژوهش، آ عرفانی به ش ر اصولی ارائه دهد.  علت انتتاب این

ورتر از ها دقاره، عبدالحق محدث دهلوي است كه فرسنگگوي شبهترجمة نویسندد پارسی
ها ها ا ر به زبان فارسی است كه بيشتر آنزیسته و مؤلب دهزبانان در دهلی میمرزهاي پارسی

اند. براي این منظور پس از تصحيح این نسته، ارزیابی كيفی تاكنون تصحيح و ناپ نشده
ان با آ ار پژوهاي براي آشنایی محققان و نستهمة آن در دستور كار قرار گرفت تا زمينهترج

 گویان هند باشد. دلير دیگر انتتاب این نستهپرشمار این نویسنده و سبک ترجمة پارسی
آن است كه محدّث دهلوي در ترجمة خود بر ارائة متنی بدون ابهام براي متاطب تأكيد 

ترجمة آیات و احادیث و ستنان عبدالقادر گيالنی به گزینش واژگان  در فرآیند كند ومی
 اهميت زیادي داده است.

 پژوهش هايو فرضيه هاپرسش. 2
 این پژوهش در پی یافتن پاستی براي سه پرسش زیر است:

 ؟لغوي الگوي گارسس نگونه است -كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس سيح معنایی -
 بدأ پایبند است یا مقصد؟این ترجمه به زبان م -
 هاي این الگو در ارزیابی ترجمة محدث دهلوي بازتاب بيشتري دارند؟كدام مؤلفه -

رح شده هاي بيان شده، سه فرضيه نيز ميبه منظور دستيابی به پاستی مناسب براي پرسش 
 است كه عبارتند از:

وي لغ -معناییهاي ترجمه كه در سيح كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس ویژگی  -
 الگوي گارسس ميرح شده است در سيحی قابر قبول قرار دارد.
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مترجم در اكثر مواضع، خود را پایبند به اسلوب متن مبدأ و ملزم به انتقال همان اسلوب به  -
 داند.متن ترجمه می

هاي معادلسازي، تعریب، توضيح و بسط، بازتاب بيشتري در ترجمة رسد مؤلفهبه نظر می  -
نگ رها مانند قبض و انتقال ابهام در این ا ر كمث دهلوي دارد، اما نمود برخی از مؤلفهمحد
 است.

 پيشينۀ پژوهش. 5
 ستا هاي متعددي صورت گرفتههاي متتلب، تاكنون پژوهشدر حيية نقد واژگانِ ترجمه

ترجمة قرآن به  نقد واژگانی»( با عنوان 6835تبار )مقالة فهيمی ها عبارتند از:ترین آنكه مهم
توجه یا عدم توجه مترجمان به معانی بافتیِ تالش كرده كه  «زبان فارسی بر اساس بافت
 واژگان قرآنی را نشان دهد.

نقد واژگانی ترجمة موسوي گرمارودي از قرآن »( در مقالة 6861خویگانی )رحيمی
ز قرآن رودي اگرماواژگان ترجمة موسوي« كریم )با ت يه بر سيح معنایی لغوي گارسس(

لغوي گارسس مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. این  -كریم را براساس سيح معنایی
هاي دهد واژگانی كه گرمارودي در ترجمه از آن بهره برده از منظر مؤلفهارزیابی نشان می

هاي موجود در سيح اول الگوي گارسس قابر نقد و ارزیابی است و بسياري از ت نيک
( همچنين در مقالة دیگري با 6867س در ترجمة گرمارودي وجود دارد. وي )الگوي گارس

البالغه از منظر سيح هاي واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهجنقدي بر انتتاب»عنوان 
به  هاي واژگانی خودبه این نتيجه رسيده است كه محمد دشتی در انتتاب« لغوي -معنایی

غه را البالهاي واژگانی نهجده و تا حد مم ن ابهامهاي متتلب گرایيبسط واژگان در قالب
 با توضيح و تفسير از ميان برده تا هيچ واژد مبهمی در ترجمه وجود نداشته باشد. 

هاي فارسی رمان ارزیابی و مقایسة ترجمه»( در دو مقالة 6865و   6836رشيدي و فرازنه )
ارزیابی و مقایسة »و  «وي گارسسبر اساس الگ 6انگليسی شاهزاده و گدا، ا ر مارك تواین

براساس الگوي  1دو ترجمة فارسی از رمان انگليسی دن كيشوت ا ر ميگوئر دو سروانتس
 د.انهاي یادشده پرداختهبه معرفی الگوي گارسس و كاربست آن در ترجمه «گارسس

                                                            
1- Twain, M. 

2- Cervantes, M. 
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 اژگانیمندي به نقد وهاي صورت گرفته، تاكنون در هيچ پژوهش نظامبا توجه به بررسی
الغيب براساس الگوي گارسس و ارزیابی ترجمة شيخ عبدالحق محدث دهلوي از فتوح

پژوهش حاضر براي اولين بار، هم به نقد روشمند ترجمة عبدالحق  است وپرداخته نشده 
هایی است كه از الگوي گارسس در نقد ترجمة ا ر عرفانی پردازد و هم جزو اوليندهلوي می

 سود جسته است.

 از احوال محدّث دهلوي گزارشي. 6
صوفی، (، قمري 6891-693) عبدالحق بن سيب الدین بن سعداهلل ترك بتاري دهلوي

ترین عالمان زمان خود بوده است. عبدالحق در عهد سلينت از معرو محدّث، مورخ و 
 گونه معرفی شدههاي خيی اینشاه سوري در دهلی به دنيا آمد. وي در ی ی از نستهاسالم
طن وي دهلی، اصالت وي بتاري، نسبت وي تركی، مفهب وي حنفی، مشرب وي و»است: 

(. عبدالحق تحصيالت مقدّماتی، 6838)محدث دهلوي، « صوفی و طریقة وي قادري است
قرآن، دیوان حافظ و بوستان سعدي را نزد پدر خود فراگرفت. وي پس از پایان فراگيري 

(. او در قرن 6313اشتغال ورزید )الهوري، سالگی به تدریس  63علوم عقلی و نقلی در سن 
علم حدیث را احيا كرد. پس از تحصير به تصوّ  روي آورد و به طریقت قادریه  ،دهم

شيخ »التواریخ در وصب وي نوشته است: پيوست. مال عبدالقادر بدایونی صاحب منتتب
 (. 6611)بدایونی، « عبدالحق محدّث دهلوي در تصوّ  مرتبة بلند دارد

هاي متتلب مانند فقه، حدیث، تفسير، تاریخ، عرفان دهلوي به طور قيع در زمينه ثمحدّ
است؛ ننان ه بعضی تعداد آ ار او را متجاوز از بوده و صاحب تأليفات متعددي و شعر استاد

تواند به عنوان ميراث مشتركِ فرهنگ و تمدن اند. آ ار باقيمانده از وي میجلد دانسته 618
هاي این نویسندد پرا ر هندي (. اكثر كتاب6837 سيدجوادي،شمار آید )حاجبهایران و هند 

تواند زمينة تاكنون تصحيح نشده است و شناساندن گنجينة ارزشمند ميراث م توب وي می
 پژوهان به شمار آید.مناسبی براي تحقيقات نسته

 الفتوح(الغيب )مفتاحمعرفي ترجمۀ فتوح. 3

 آ ار و داشته زیادي مشتاقان قارهشبه در دور ساليان از میاسال عرفان و فارسی ادب
 تابك آ ار، این جملة از. است مانده جا به ایشان از فارسی زبان به بسياري سنگگران
 مورخ محقق، حدیث، عالم ،(6891- 693) دهلوي محدّث عبدالحق شيخ نوشتة الفتوحمفتاح
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 در 6868  و 8135 هايشماره به نسته دو ا ر، این از. است قادریه طریقت عارفان از و
 شوراي مجلس كتابتانة در 771896 شمارد به نسته یک و پاكستان بتشگنج كتابتانة
 كتاب معانی و الفاظ ترجمة بر عالوه ا ر این نوشتن در عبدالحق. است موجود اسالمی
 توجه نيز ارفانع اقوال و مفاهب نقر و گيالنی عبدالقادر ستنان تفصير و بسط الغيببهفتوح
قير در آن هنگام كه ف»كند: انگيزد خود را از تأليب این ا ر ننين بيان می وي .است داشته

قِباب اي از این كتاب معالیحقير در حرم م ّه زادها اهلل تشریفاً و تعظيماً جاي داشت به نسته
عليه ی رحمةاهللالغيب( در حضرت شيخ اجر اعزّ اكرم، عبدالوهاب متقی قادري شاذل)فتوح

نه. این را عاهللفرمود: هان این كتاب شيخ عبدالقادر است رضی ،مشر  و مستفيد شده بود
حاصر كنيد و بتوانيد و دست در آن زنيد و بر آن باشيد و هرقدر كه توانيد بر آن عمر 

ست. اكنيد و بدانيد و آگاه باشيد كه طریقة حضرت قادریه و راه و روش این سلسلة عليه این 
اي از جانب بعضی از مشایخ وقت كه انتساب به این سلسلة نون به هندوستان افتادم، نسته

به وصيت شيخ آن را گرفتم و بتواندم و ورد ساختم و مدتی به ذكر  ،شریفه دارند رسيد
 ناگاه پيامی از جناب عالی اسدالدین شاهاللفظ وي خرسند بودم. بهالفاظ و فهم معانی تحت

این كتاب  :فرمود، از والهان آگاه و عاشقان درگاه قادریه است دررسيدكه لی ابوالمعا
 «الغيب را ترجمه باید كرد و شرح نوشت و همة كارها را گفاشته این كار باید كردفتوح
 6818را سال  تاریخ تأليب اعی پایان كتاب،در رب وي الب(.163ب و 167: 6خيینستة)

 .ب( 166: خيینستة) هجري ذكر كرده است
بندي خود تغيير نداده و تقسيم ترجمةالغيب را در عبدالحق، شماره و عنوان مقاالت فتوح

کلّ فیما البدّ لاست. عنوان برخی از مقاالت بدین شرح است: مقالة اول:  جدیدي ارائه ن رده
 تفی المو، مقالة سوم: فی االبتالء، مقالة نهارم: فی التواصی بالخیر، مقالة دوم: مؤمن

این ا ر بر بيان مفاهيم بنيادین تصو  تأكيد دارد و مانند بسياري از متون عرفانی،  ... .المعنوی
به  هاي ترجمهمعنا و محتوا در آن نقش محوري دارد. به همين سبب بيشتر ميالب در بتش

ی كه در مواضع .است تا وفاداري به متن اصلی حفظ شود سبک نثر مرسر نگاشته شده
و فنی  پردازد به زیبایی از نثر مسجعها و بسط و تفصير ميالب میشرح دیدگاه نویسنده به

                                                            
 شوراي جلسم كتابتانة در محفوظ نستة براساس( الغيب فتوح ترجمة)الفتوح مفتاح خيی نستة به ارجاعات همة -1

 :است همگان دسترس در زیر اینترنتی آدرس به الغيبفتوح ترجمة PDF نستة. است 771896 شماره به اسالمی

 https://archive.org/download/ktp2019-11-00174/ktp2019-11-00174.pdf 
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بهره برده و با آوردن اشعار و شواهد عربی و فارسی و آیات قرآنی و احادیث و اصيالحات 
ر كتاب نث ،است. بنابراین علوم اسالمی و تشبيهات متتلب كالم خود را زینت بتشيده

 مسجع و فنی است.  اي از نثرهاي مرسر،آميتته
لِسیّدنا و موالنا العالمۀِ االوحدِ الشیخِ االمامِ العار ِ  الغیبفتوحهذا الکتابُ »آغاز نسته: 

 ...« الکامل امامِ ائمۀِ الطریقِ و شیخِ شیوخِ االسالمِ علی التحقیق
 انجام نسته:

 صهههد شههه ر كهه این نامة اسهههرار نظام  
 شههههایسهههتههگههیِ قبولِ حق روزي بههاد 

 سههتا الغيبفتوحمفتاح  این شههرح كه
 نههامِ تههاریههخ افههتههاد   مههفههتههاحِ فههتههوح  

 

 از فضههههر خههدا عزّ و جههر گشههههت تمههام 
 و اهلل مهههوفهههِّق و مهههنههههُ االتهههمهههام   
 از غيب است این، از آن بري از عيب است
 در خههاطر آن ههه مظهر ال ریههب اسههههت 

 

آموزد و هم با اي است كه هم عرفان عملی و آداب سلوك را میرساله «الفتوحمفتاح»
كوشد با ت يه بر راه و روش پيشوایان دین و بيان آیات و احادیث و ح ایات گوناگون می

 رشتة به زیر ميالب ا ر این درور سازد. عارفان واصر، شوق سلوك را در دل طالبان راه شعله
 عانیم كه عرفا ستنان و احادیث و آیات دربارد تفسيري و بيان -6: استشده  كشيده تحریر
 و اسالم تاریخ حدیث، و قرآن از دقایقی و ظرایب -1 نيست، آش ار كسهمه بر هاآن

 و ادیان بزرگان ح ایات و اقوال و احوال بيان -8 ایشان و صحابة و( د) اكرم پيامبر سيرت
مقاله است كه  73در قالب  عارفانه ترجمه و شرحی. بر این اساس، كتاب صوفيه مشایخ

 است.اي این مقاالت را به هم پيوند دادههدرونمایة زهد و تصوّ  مانند رشت

 الگوي گارسس. مباني نظري: تبيين 8
ارزیابی ترجمه به منظور اطمينان از درستی و ميابقت آن با اصول و فنون متتلب ترجمه، 

آورد تا رقابت مثبت در راستاي بهبود كيفيت اي مناسب فراهم میضروري است و زمينه
 ها روندي صعودي به وجود آید. هترجمه بيشتر شود و در ترجم
ی شناس(، استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجمن زبان6693كارمن والرو گارسس )

كاربردي اسپانيا، الگویی جامع و تركيبی در ارزیابی ترجمه ارائه كرده كه براساس مدل 
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، 5، نایدا8نيوماركنظران در امر ترجمه، مانند و آراي دیگر صاحب 1و داربلنه 6پيشنهادي وینه
ها بر پایة بنيان نهاده شده است. در الگوي گارسس، ترجمه 7و نوبرت 1، دليسر9مونن

ها( و در نهایت، دو معيار هاي آنهاي مثبت و منفیِ بيانگر كيفيت )و زیرگروهویژگی
بر اساس (. این الگو 6861شوند )رشيدي و فرزانه، بندي میمقبوليت و كفایت بررسی و رده

اصر برابري ميان متن مبدأ و مقصد استوار است؛ از نظر وي، متن مبدأ و ترجمه در نهار 
لغوي،  –یسيح معنای سيح باید تا حد ام ان برابري داشته باشند. این نهار سيح عبارتند از:

، گارسس) شناختیمقصود –سيح سب ینقشی و  –سيح گفتمانیصرفی،  –سيح نحوي
6665). 

براي  پردازد، نند ویژگیاي به ارزیابی كيفيت ترجمه میطور ریشهدر این الگو كه به 
 .تپفیر نيسها در یک مقاله ام انیک ترجمة خوب، ارائه شده است كه رهگيري تمامیِ آن

ق این توان آن را طبهاي سيح معنایی لغوي باشد، نمیاي فاقد ویژگیهعالوه بر این، اگر واژ
كار عناي بهبه مهاي این الگو قبض است كه ل، ی ی از مؤلفهالگو بررسی كرد. به عنوان مثا

 كه مم ن است در كر متن بردن یک واژه در زبان مقصد در برابر نند واژد زبان مبدأ است
 اي كه براساس بسط و توضيح نوشته شده است، حتی یک مورد از قبض یافت نشود.ترجمه

 از اسبمن تصویري تا پردازدمی لغوي –، این پژوهش، تنها به سيح معناییبه همين سبب
 .كند ارائه دهلوي عبدالحق واژگانیِ هايانتتاب

 :، عبارتند ازكرده است ارائه لغوي –هاي ترجمه كه گارسس در سيح معناییویژگی
، گارسس)تعریب یا توضيح، معادل فرهنگی، همانندسازي، بسط نحوي، قبض نحوي و ابهام 

كه با رهگيري مواردي كه گارسس ارائه داده است به یک (. این پژوهش بر آن است 6665
 اي دست یابد.نقدِ واژگانی از متن ترجمه

  

                                                            
1- Vinay, J. 

2- Darbelnet, J. 

3- Newmark, P. 

4- Nida, E. 

5- Mounin, G. 

6- Delisle, J. 

7- Nubret 
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 1تعریف یا توضيح .8-1
ارسس، )گ جملة صفتیاي است به معنی واژه به صورت عبارت اسمی یا شبهتعریب، اشاره

ترجمة محدث دهلوي به عنوان مثال، در  بينيم؛ها مینامه، مانند آنچه در بعضی واژه(6665
 «كشب در لغت: گشادن و برهنه كردن و مشاهده و معاینه كردن و به نشم دیدن» آمده است:

عبارت است از افزودن اطالعاتی كه در پی اختالفات نيز الب(. توضيح  86: خيینستة)
به این معنی كه مترجم  (؛6665)گارسس،  شودمیفرهنگی بين زبان اصلی و مقصد ضروري 

خورد كه خاد فرهنگ زبان مبدأ است در انتقال آن به زبان مقصد اي برمیبه واژهوقتی 
باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائه دهد تا خوانندد متن ترجمه شده در درك معنی 

مانند توضيح محدّث دهلوي دربارد توبة خدا، ضمن ترجمة آیة  دقيق آن دنار مش ر نشود.
 «توبه خدا بر بنده عبارت است از رجوع به رحمت و توفيق توبه» 1«وبواثمِّ تابَ علیهم لِیَت»

 ب(. 88)نستةخيی: 

 معادل فرهنگي .8-4

رد اي با بار فرهنگی یا كاركاي در زبان مقصد است كه جایگزین واژهمعادل، پيدا كردن واژه
واژگان »ید: گو(. پيتر نيومارك در این باره می6665شود )گارسس، مشابه در زبان مبدأ می

نمایندد  نراكه ،و اصيالحات فرهنگی باید با معادل مناسب فرهنگ مقصد، جایگزین شوند
توان به معادل مدارك می ،(. براي مثال1881نيومارك، « )معناي خاصی در زبان مبدأ هستند

الوزراء: رئيس و ت دولتأهاي سياسی اشاره كرد: مجلس الوزراء: هيدانشگاهی یا معادل
 جمهور.رئيس

 7همانندسازي .8-7

رود می كارروشی براي ترجمة اصيالحات بنيادي فرهنگی است و هنگامی به همانندسازي،
كه مترجم مضمونی را با كلمه، اصيالح یا استعارد خاصی كه براي خوانندد ترجمه آشناست، 

 كند.ترجمه می

                                                            
1- The Definition & Explanation 

 663سورد توبه، آیة  -1

3- Adaptation 
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 1بسط. 8-2

(. 1881ب ضرورت )نيومارك، عبارت است از افزودن یک یا نند واژه به ترجمه بر حس
 .كندیابی تركيبی خودنمایی مییابی واژگانی و هم در معادلله، هم در معادلأاین مس

 4قبض .8-5

 كار بردن یک واژه در زبان مقصد، در برابر ننداست و به معناي به بسط، قبضع س شيود 
 (.1881واژد زبان مبدأ است )نيومارك، 

 7ابهام واژگاني .8-6

 پژوهانها از منظر ترجمهتن اصلی داراي ابهام است كه نگونگی برخورد با آنگاهی م
متفاوت است. از نظر گارسس، ابهام مم ن است عمدي باشد یا سهوي. اگر عمدي باشد 
باید آن را به زبان مقصد انتقال داد و اگر سهوي باشد باید آن را برطر  كرد )نيومارك، 

شمرد اي از ابهام را برمیگانهنيومارك انواع هفت (.6871متتاري اردكانی،  و 1881
 پردازیم.جا تنها به ابهام واژگانی می( كه ما در این1881)نيومارك، 

 کاربستِ الگوي نقد گارسس. 9
گارسس به طور عينی، بر ترجمة محدّث  الگويهاي ميرح شده در مؤلفه ،در این قسمت
 ارسسگ الگوي هايمؤلفه همة است كه بررسیذكر این ن ته ضروري  .شودمیدهلوي پياده 

 بوده، گارسس الگوي هايمؤلفه از ی ی واجد كه واژه نيست، بل ه هر مم ن واژه یک براي
 ها عبارتند از:مؤلفهاین  .است شده بررسی

 تعریف یا توضيح واژه. 9-1
ازه نيست وعی تالغيب موضهایی به سبک ترجمة فتوحكار بردن تعریب یا توضيح در كتاببه

نيم، اي را طی ككه ما آن را در الگوي گارسس پيدا كرده باشيم و بتواهيم با آن راه نرفته
 هاي گوناگون كهبل ه ارزش كار گارسس در آن است كه با گردآوري و معرفی مؤلفه

                                                            
1- Expansion 

2- Contraction 

3- Lexical Ambiguity 
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 هاست، كوشيده است راه را براي ارزیابیاستفاده از روش تعریب یا توضيح واژه ی ی از آن
 اي هموار كند.قيقِ كيفيت یک ا ر ترجمهجامع و د

ما همواره الغيب پایبند بوده، االلفظی فتوحمحدّث دهلوي در سراسر كتاب به ترجمة تحت
لفظی را الهاي ترجمة تحتكوشيده است با افزودن جمالت تفسيري و توضيحی كاستی

. همة يح دانستاي سراسر تعریب و توضرا باید ترجمه ويترجمة جبران كند؛ بنابراین، 
يم كرد: دسته تقس سهتوان به توضيحات او در متن گنجانده شده است. این توضيحات را می

 «.مهتوضيحات ت ميلیِ ترج»، «توضيحات تفسيري»، «توضيح دالیر گزینش یک واژه»

 توضيح دالیل گزینش یک واژه. 9-1-1
ریب داشته است، حتی از تعدقتی كه در انتقال معانی و بيان مفاهيم  ه سببمحدّث دهلوي ب
به « سبک» كلمةدربارد علت گزینش  ها هم پرهيز ن رده است. مثالًترین واژهو توضيح ساده

بک: بار ریتتنی. و سریزي نمازها را یک: می...تسبکها سَبکۀً واحد »گوید: می« س ب»جاي 

قدیمِ ما س ب به ت: پارد گداخته شده از آن. اسبیکهگداختن و ریتتن زر و نقره در بوته. 
ها به معنی ریتتن آب است و این معنی نيز مناسبت به مقصود دارد اما در نسته« با»بر « كا »

یافتيم و این انسب است به مقام؛ زیرا كه زر و نقره را در بوته تا زمانی « با»سبک به تقدیمِ 
بارد بسياري از الب(. این مسأله را در 651)نستة خيی: « كه مصلّی راحركتی است، ننان
 :توان دیدواژگان كتاب می

 عن نعَزِلا و» مترجم علت گزینش كلمة مُلک بر كلمات مشابه را ننين توضيح داده است: -
 آن در تو تصر  و ح م نه هر و خود وجود ممل ت از آي بيرون و شو بي ار و «مُلکک
 تاس ترمناسب ميم مض به مُلک به عزل اما باشد ميم كسر به مِلک كه تواند و رود؛می
 . (الب 11خيی: نستة)
 و»وي در گزینش برخی واژگان به تناسب آن با جمله از نظر سجع نيز نظر داشته است:  -

 ناسیبش باطر از را حق بدان كه علمی عالم، پروردگار را تو آموزاندمی و «المُلک ربّ یعلّمک
 ملت معج الملر رب نسخ بعضی در و له،معام علمِ به را تو ظاهر سازدمی پيراسته و آراسته و
 .(الب 66: خيینستة)سجع  رعایت به است مناسب لفظ این و شریعت و دین معنی به

د توانهاي مم ن كه میگاهی نيز عالوه بر ذكر دالیر گزینش یک واژه، تمام حالت
ثال، در ماست: براي جایگزین واژه شود و تأ ير هر انتتاب بر معناي جمله را بررسی كرده 
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و « تباتاًاق»هایی مانند را برگزیده و ترجمه كرده، سپس جایگزین« اقتیاتاً»متن زیر كلمه 

 را نيز بررسی كرده است:« افتناناً»

 و اقتدار معنی هب است فوقانيه تاء دو ميان تحتانيه مثنّاد یاء و قا  به نسخ بعضی در اقتیاتاً» -
 به و كس هر به رسانيدن قوت بر قادر و توانا معنی به است الهی اسماء از كه مقيت و توانایی
 و فوقانيه تاء و قا  به اقتباتاً نسخ بعضی در و. اندگفته نيز حاضر و گواه و دارندهنگاه معنی
 معنی به تنهف از باشد افتناناً كه تواند و آید اِسراع و انقباض معنی به قبن و نون و موحده باء

 . (ب 168 خيی:نستة) «ا م و اختبار و اعجاب
و « اقتباتاً»هایی مانند را برگزیده و ترجمه كرده، سپس جایگزین« اقتیاتاً»مترجم كلمه 

تاب معنا و هميشه دلير انت ،كلمات متشابه ر ترجمةدیعنی  را نيز بررسی كرده است؛« افتناناً»
تباه تمال اشمفهومی خاد از ميان مفاهيم متتلب را با دقت ذكر كرده و نگفاشته است اح

 .وجود آیددر برداشت معانی مورد نظر او به

 توضيحات تفسيري. 9-1-4
« طَّفوَلیَتَلَ»در ذیر كلمة  مثالًتوان گفت ترجمة محدّث دهلوي، سراسر تفسير است. می

« وَلیَتَلَطَّف»شيخ روزبهان بقلی در عرائس در تفسير سورد كهب در معنیِ »نویسد: گونه میاین
نون پيش عار  بروي طعام لييب ببر كه مزید ليافت و صفاي احوال وي  گوید كهمی
اي كه با نفس گردد و نون نزد زهّاد و عبّاد روي طعام غليظ و خشک بر، تا در معاملهمی

 111: )نستةخيی« باید كرددارند خللی نيفتد. با هر كسی معامله موافق وقت و حال وي می
انبيا عليهم السّالم معصومند و اوليا »... گوید: صمت میمعناي حفظ و ع تفاوتو در  الب(.

محفوظ. و فرق ميان عصمت و حفظ آن است كه در عصمت گناه را نيابد و حفظ آن ه گناه 
نماند و نياید و از ضرر وي محفوظ ماند. و عصمت پيش از گناه است و حفظ بعد از وي؛ و 

 118)نستةخيی: « صمت ی ی گردداگر مراد از عصمت معنی لغوي دارند معنی حفظ و ع
 رايب یهعقاید عرفانی، كالمی و فقهی و گا، گاهی براي تبيين توضيحات تفسيرياین الب(. 

 .نوشته شده است پيشگيري از برداشت نامناسبِ متاطب
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 توضيحات تکميلي ترجمه. 9-1-7
 دهح داترجيرسد كه وي در بعضی مواضع به نظر می محدّث دهلوي با دقت در طرز بيان

ته ها تردید داشهاي متتلفی از یک عبارت بيان دارد و در گزینش ی ی از آنترجمهاست 
 :، به همين دلير با توضيحاتی ترجمه را كامر كرده استاست
 است او تصر  و حق فعر از عبارت كه قدرت دست را تو گرداندمی «القُدرَ ِ یَدُ تُقَلِّبُکَ» -

 ح م و ارادي امر به اشارت كه ازل زبان را تو خواندمی و «ألزلا لسان یَدعوکَ و» احوال، در
كند یم نهی و امر بدان كه باشد قدیم كالم ازل، لسان به مراد كه تواند و است او قدر و قضا

بان ز»را به « لسان االزل»و « دست قدرت»را به « ید القُدرَه»الب(. مترجم ابتدا  66 خيی:)نستة
پس با توضيحات ت ميلی، معانی متتلفی براي آن دو برشمرده و ترجمه كرده، و س« ازل

 ترجمه را كامر كرده است.
وي در بسياري از مواضع توضيحات ت ميلی ترجمه كه اغلب شامر معنی لغوي و 

 كند:بيان می« تنبيه»اصيالحی واژگان است را با عنوان 
 گرفتگی تلغ در قبض معنی و قوم ميان است مشهور لفظ دو بسط و قبض كه بدان: تنبيه» -
 به شودمی عارض كه دارندمی قلب احوال از را صفت دو این قوم و آن ضد بسط معنی و

 در و گردید منقبض نياید اگر و شد منبسط دل آمد دست به محبوب نون محبت، واسية
 و خو  متفرّعات از بسط و قبض حقيقت به و 6«یَبسُطُ وَ یَقبِضُ واهللُ: »فرمایدمی مجيد قرآن
 ب(. 161 خيی:است )نستة هيبت و انس و رجا

 معادل فرهنگي و همانندسازي. 9-4
. ندبرگزی واژگان براي فراوانی دینی –هاي فرهنگیه است، معادلكوشيدمحدّث دهلوي 

 بيشتر و كرد تقسيم غيرمرسوم و مرسوم دستة دو به توانمی را مترجم شدد گزینش هايواژه
 گنجد.ها میاست در زمرد غيرمرسوم هایی كه خود ساختهآن
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 1واژگان مرسوم. 9-4-1
هایی كه بار فرهنگ قرآنی و است تمام كلمه دست دادهاي كه محدث دهلوي بهدر ترجمه

مثر نعمت، ایمان، لقا، آیت، عفاب، شرك، نسخ، ت ليب و... یا بار  ؛انددینی خاد داشته
، ها در فارسی، مائده، هجرت و... و یا برابر آنمانند مشرك، منافق ؛اندتاریتی خاد داشته
رفته و  كارمثر اجازه در برابر اذن و یا در آیات و عبارات، اح ام به ؛كلمة عربی دیگر است

 :است مثر حالل، حرام، استحباب، مباح و... در اكثر موارد ترجمه نشده ؛بار فقهی دارد
هاي خدا را شمار اگر خواهيد كه شمار كنيد نعمت و :0صُوهاوَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَۀَ اهللِ ال تُحْ» -

 .ب( 78)نستةخيی: « هاشماري آننتوانيد كرد، از بس بسياري و بی
را به خاطر بار قرآنی و دینی خاد آن ترجمه ن رده است، زیرا « نعمت»مترجم كلمة 

اشد وجود تر بتمعادلی كه جایگزین مناسبی براي آن باشد و در فرهنگ مقصد، فهم آن راح
 ندارد.

هاي مشهور عربی گفاشته است. جاي واژهاما در نند مورد نيز واژگان مرسوم فارسی را به
 شود:در اینجا به نند نمونه اشاره می

 «عبادت»به جاي « خواندن». 9-4-1-1
خوانيد ی كه آن كسانی كه میدرستبه :إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهللِ ال یمْلِکونَ لَکمْ رِزْقاً» -

 . ب( 39)نستةخيی: « ها مر شما را هيچ رزقی راشما ایشان را از غير خدا مالک نيستند آن
« پرستيدمی»ترجمه نشده، بل ه به معنی « خوانيدمی»در هيچ یک از منابع به « تعبدون»كلمة 

ه نظر ب« دُونِ اهللِ عِبادٌ أَمثالُکُم...إنّ الّذینَ تَدعونَ مِن »آمده است. با توجه به وجود آیة مشابه 

دنار اش ال شده و آن را به « تعبدون»رسد مترجم در تشتيص آیه و خوانش كلمة می

 خوانده و ترجمه كرده است.« تدعون»صورت 

قيم بتش ما كه پروردگار عالميم و مقدّر ارزا :8نَحْنُ قَسَمْنا بَینَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیا ِ الدُّنْیا» -
يات این یعنی ح ؛كردیم ميان ایشان وجه اسباب زندگانی ایشان را در حياتی كه فروتر است

 . ب( 691)نستةخيی: « جهان
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، به جاي گزینشِ معادل كاربردي به وجه تسمية آن توجه «دنيا»مترجم در ترجمة كلمة 
ومی برابر كرد یا مفهترجمه كرده است كه در زبان فارسی فاقد كار «فروتر»داشته و آن را به 

 است یا كاركرد كمی دارد كه نزد خوانندگان متن ترجمه نندان معمول نيست.« دنيا»با 

 «هاویه»و  «جهنم»به جاي « دوزخ». 9-4-1-4
گوید مر مسلمان را در وقت گفشتن وي ؛ كه آتش دوزخ میإنّ نار جهنّم تقول للمؤمن» -

روان بگفر اي مؤمن پس به « فأ نورك لهبیجِز یا مؤمن، فقد أط»از آتش بر پر صراط: 
 ب(.  95)نستةخيی: « تحقيق فروميرانيد نور ایمان تو زبانة مرا

پس نگونه باشد صبر تو بر هميشه  فکیف صبرک على الخلود فی الهاویۀ مع أهلها؟ ...» -
 ب(. 116)نستةخيی: « بودن در آتش دوزخ با دوزخيان؟

ترجمه شده، اما در مواجهه با كلمة جنّت، نویسنده راه در این ا ر، جهنم هميشه به دوزخ  
اي عربی را به عنوان مضا  انتتاب كرده، جنّت را ترجمه دیگري پيموده است: هرگاه كلمه

؛ و هرگاه كلمة قبر از دخول جنّت، خلود جنّت، نعیم جنّت و اراد  جنّتن رده است؛ مانند: 
، بهشت بستانِبهشت ترجمه شده است؛ مانند: آن به فارسی ترجمه شده باشد، جنّت نيز به 

« بال»و « صبر»جاي بهشت، دوزخ و بهشت. این مسأله در مورد ترجمة درآمدن در بهشت، پناه
گزینی، راهبرد مشتص و ی سانی نيز ت رار شده و بيانگر آن است كه مترجم در معادل

اهی به هاي فارسی و گادلنداشته و تابع جریان كالم بوده است و به همين سبب گاهی به مع
 هاي عربی رغبت بيشتري نشان داده است.معادل

 1واژگان غيرمرسوم. 9-4-4
هاي فارسی با افراط همراه بوده است به طوري گاهی تعمّدِ محدّث دهلوي در گزینش معادل

هایی ل؛ یعنی معادنيست آشنا و متعار كه واژگان انتتابی او دیگر براي فرهنگ مقصد 
 ه است.كار رفتزبانان كاربردي نداشته و یا به ندرت بهكرده كه یا در بين فارسیارائه 
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 «معلّم»به جاي « دانانَنده». 9-4-4-1
مَتى یأتیک  عُلِّمتَ». الب( 613 خيی:نستة) «و از دانانَندگان ني ی... :و من معلّمی التير» -

 11 ی:خينستة) «و نصيب توآید تو را قسمت تو شوي تو كه كی میدانانيده می :قسمک

 ب(. 635 خيی:نستة« )شناساند وي تعالی بنده رادانانَد یا میمی :یعلمه و یعرفه...» الب(.
االستعمال است و از نظر بالغی در زبان فارسی جزو واژگان غریب« داناننده»واژد 

ه جاي بیر در ترجمة ز« ترپایان»غيرفصيح و نوعی متالفت قياس است. همچنين است واژد 
 «:اسفل»

 و صفتِ منافقان است كه به قيع و جزم« و المنافقینَ المَقطوعِ لهم بالدَّرک األسفلِ من النّار» -
 171 خيی:نستة« )تر از دوزخح م كرده شده است براي ایشان به انداختن در تگِ پایان

وي یشان را به ساف ند ا؛ و گروهی دیگر فرود میو قوم یحطّهم إلى أسفل السّافلین» ب(.
  الب(. 11 خيی:نستة« )ها استترین پایانم انی كه پایان

 براي« ته جهنم»یا « قعر دوزخ»تري مانند هاي كاركردي مناسبدر زبان فارسی معادل
« ترتگِ پایان»اللفظی، معادل اي تحتوجود دارد، اما مترجم با ترجمه« درك اسفر»ترجمة 

 سفلا»نندگان متن ترجمه آشنا و متعار  نيست. در مورد را برگزیده است كه براي خوا

، «اي جهنمبدترین ج»یا « ترین مراتبپست»نيز به جاي گزینش معادل هایی نظير « السافلین
 استفاده كرده است.« هاترین پایانپایان»از معادل 

 سومهاي غيرمرسازيهاي فراوان دیگري براي معادلهاي ذكر شده نمونهعالوه بر مثال
 به« یاد دهانيدن»ها عبارتند از: خورد كه شماري از آندر ترجمة محدث دهلوي به نشم می

، «اهر فسق»به جاي « كنندگانتباهی»، «تسارع»به جاي « شتابيدن»، «ذكر»جاي 
به جاي « غيرتناك»، «حرد»به جاي « آزناك شدن»، «متواتر»به جاي « آیندههمبرپی»
، «ت رّرم»به جاي « باربار»، «حفر»به جاي « پرهيزانيدن»، «تمویت»اي به ج« ميرانيدن»، «غيور»
« ده شدهآراميده كر»، «كبّ»به جاي « بازایستانيدن»، «تصدیق»به جاي « راستگو گردانيدن»

به جاي « انبازي كرده شده»، «ملجم»به جاي « شدهلگام در دهان كرده»، «مس ن»به جاي 
و « تجدّد»به جاي « نوپيدا كردن»، «مقيوع»جاي  به« شدهبریدگی كرده »، «مشترك»
به جاي موحّد. وجود این حجم انبوه از واژگان غيرمرسوم در این ا ر  بيانگر « توحيدكننده»
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اللفظی و پایبندي وي به اسلوب متن مبدأ است كه از نقاط ضعب تعهد مترجم به ترجمة تحت
 آید.شمار میاین ترجمه به

 بسط. 9-7
 یندفرآ در مبدأ متن از واژه یک برابر در واژه نند بردن كاربه گارسس يالگو در بسط
واژگانی مبحث ترجمة مفعول ميلق است. در « بسط»ترین مواضع ی ی از مهماست.  ترجمه

آن  اند و یا فاعر اصلیها كه یا به فاعر اصلی خود، اضافه شدهترجمة این نوع مفعول ميلق
 ؛اي جز این نيست كه از ساخت نحوي اصلی، عدول كنيمهمجرور با حر  جارّه است، نار

این عدول از ساخت نحوي (. 6861)رحيمی خویگانی،  زیرا ما در فارسی معادل آن را نداریم
 شود:باعث بسط واژگانی می

 را، خود ددبن مر خدا جانب از بزرگی سبب اشيا این همة هستند بل ه «لعبده اللّه من كرامةً» -
 بتشایش و انعام و «رزقاً و نعمةً و» بنده، به توفيق مزید و مهربانی و نرمی سبب و «به ليفاً و»
 كه ار كسانی مر رسانيدن نفع سبب و «عليه للواردین منفعةً و» را، خود بندد دادن روزي و

روشنی الب(. كه به 617محتاجان )نستة خيی:  و فقرا از وي بر رسندمی و آیندمی فرود
 تر از واژگان متن اصلی است.واژگان ترجمه بيشقدر پيداست نه

 مورد دیگر در بسط واژگانی مربوط به حال جمله است:
و حال  دنيا، از تو نصيب تو سوي به برسد و «و أنت فيه بها مهنّأ و یَصِرُ إليک قِسمُکَ منها» -

 خيی:ةست)ن اي تو بدانیا تهنيت كرده شده آن ه گوارا كرده شده است نصيب تو براي تو
 الب(. 67

 با تالق و جهاد شما بر است شده گردانيده فرض و شده نوشته «الْقِتالُ عَلَي مُ كتِبَ»-
 وَ» ،را شما مر است آیندهناخوش و م روه قتال آن آن ه حال و «لَکمْ کرْهٌ هُوَ وَ» كافران،

 الح و را نيزي پندارید م روه كه است نزدیک و «لَکمْ خَیرٌ هُوَ وَ شَیتاً تَکرَهُوا أَنْ عَسى

 كه ستا نزدیک و «لَکمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَیتاً تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ» ،را شما مر است بهتر نيز آن آن ه

 ال أَنْتُمْ وَ یعْلَمُ اللَّهُ وَ» ،را شما مر است بدتر نيز آن آن ه حال و را نيزي دارید دوست
 ب(. 118 خيی:)نستة« نيددانمی شما و داندمی خدا و 6«تَعْلَمُونَ
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سازي براي جملة حاليه معادل« واو»توان با یک حقيقت آن است كه در زبان فارسی می
ط نيست، این عبارت هميشه یک بس« در حالی كه»كرد و در بيشتر اوقات نيازي به عبارت 

نظر بعضی پژوهشگران این عبارت در فارسی نامأنوس است واژگانی در پی دارد و به
( و بهتر است كه همان واو حاليه فارسی جایگزین واو 6836و خوشرنگ،  6831رنوش، )آذ

 عربی شود.
ان ام همين مسأله دربارد ترجمة حال مفرد هم وجود دارد و در بسياري از موارد با این ه 

 این اتفاق نيفتاده است: وجود داشته،از حال مفرد فارسی  استفاده
« مر امر ارادي پروردگار را ی كه فرمانبرداري كننده استدر حال؛ لِأَمره مُمتَثِالً» -

 «در حالی كه فرمانبرداري كننده است»به جملة « ممتثالً»الب( كه یک واژه  181 خيی:نستة)
با فرمانبرداري مر امر پروردگار »توانست باشد: گونه هم میترجمه شده است و شاید این

 «.را...
رده است ذكر ك و نندین معادلاز بسط استفاده مات برخی كل همچنين براي ترجمة دقيق

 كلمه به دست دهد: آن تا معناي روشنی از
بدنِ نشمِ گردحدقة درازمژگانِ سفيدرويِ سيمينسپيدِ  سياهزنان ستتو به « حور العینو ب» -

و به آواز « و صوت القیان»هاي خوش، و به گوناگون بوي« و أنواع الطیب»، نشمگشاده

با آن ناز و نعمت و ني ویی كه مفكور شد یا آن نعيم « مع ذلک النعیم»سرودگوي،  كنيزكان
 «ني و حال كرده شوید« تُحبَرون»كه در آن عالم است و به كنه صفات آن نتوان رسيد، 

 ب(. 7 خيی:نستة)
نيز « نندهك»و « شدهكرده»، «نماینده»هاي تركيبی با افزودن اجزاء متعدد نظير سازيمعادل

اعث بسط واژگانی شده است و موارد فراوانی از این دست در سراسر نسته به نشم ب
: خصمحق،  از شده نماینده راست راه و را خلق نماینده راست راه مهدیاً: و هادیاًخورد: می

 يسازگار: نماینده، موافق حاجتمندي و درویشی :مفتقراً نماینده، نزاع و كنندهخصومت

ده، ش نموده مهربانی: مواصل ،شده كرده ایستاده: المنصوبه وارسازنده،ساز: موفِّقنماینده، 

دید : ناپمطموس: نهان كرده شده، مدفون: پيدا كرده شده، خلق، : ت ليب كرده شدهمکلّف

وسته : پيمالزم: رام و فرمانبردار كرده شده، مسخّر: لگام در دهان كرده شده، ملجمكرده شده، 

 تر.شونده خنک و تریابنده ام: آراقرو نسپان شونده و 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 121

 

 قبض. 9-2
 وناگونهاي گبه ش ر واژگانی بسطداراي به خاطر روی رد تفسيري ترجمة محدّث دهلوي 

و نون ح م در نوشتن این ترجمه بر تفصير بوده، طبيعی است كه موارد قبض واژگانی  است
يمت د قبض را غنتنها موضعی كه محدث دهلوي فرصت ایجا در این ا ر بسيار اندك باشد.

الغيب است كه مترجم در بسياري از موارد براي شمرده، الفاظ عربی متراد  در كتاب فتوح
دو لفظ متراد ، یک معادل برگزیده و ذكر الفاظ متراد  را حمر بر تأكيد و مبالغه كرده 

 است:
در این  ب(. 181خيی: خود )نستة از را او گرداندمی نزدیک پس «یدنیه و منه فیقرّبه» -

 .است آورده متراد  فعر دو برابر در را فعر یک عبارت
. در این عبارت، واژد (ب 61 خيی:نستة) تو حال به است سزاوارتر و «أولى و أحرى و» -

 انتتاب شده است. « اولی»و « احری»به عنوان معادل دو كلمة متراد  « سزاوارتر»

ب(. در این  181 خيی:)نستة ایشان هايندوها گرددمی بسيار و «غمومهم و همومهم کثر  و» -

 یک معادل آورده و باعث كاهش در متن مقصد شده است.« غموم»و « هموم»عبارت نيز براي 

 مةنش تو باشیمی و «سکونٍ و أمنٍ و ضیاءٍ و نورٍ و حبورٍ و سرورٍ و نعمۀٍ لکلّ منبعاً و» -
 :خيیرا )نستة آرام و ایمنی و ییروشنا و را آراستگی و خوشی و را نعمت هر مر زاینده
یک معادل آورده كه باعث قبض شده است. « ضیاء»و « نور»الب(. در این مثال، براي  15

ون هایی نتوان به روشمتتلفی وجود دارد كه میراهبردهاي براي ایجاد قبض واژگانی، 
ا گروه ب حف  فعر به قرینة صارفه، تبدیر مجهول به معلوم و جایگزین شدن گروه فعلی

كدام از این هيچمحدّث دهلوي (. در ترجمة 6861خویگانی، اسمی اشاره كرد )رحيمی
 ینة صارفهبه قر توانی است كه میفعل حفظ توان یافت. برع س، سعی وي برموارد را نمی

هاي كلمات مجهول و همچنين با تأكيد بر مجهول بودن همة معادل آن را حف  كرد.
يري از گن گروه فعلی با گروه اسمی، هرگونه ام انی براي بهرهپرهيز از جایگزین شد

 فرصت قبض واژگانی را نادیده گرفته است.
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 ابهام. 9-5

شناسان معتقدند: هنگامی كه نندین داللت مربوط به یک صورت واحد باشند، ابهام پيش زبان
 و 6835صفوي، دهد )آوایی و نندمعنایی رخ میآید؛ در این حالت دو نوع ابهام هممی

ود، شاز آن یاد می« اشتراك لفظی»آوایی همانی است كه در زبان عربی به (. هم6869احمدي، 
. نندمعنایی هم ناظر به واژگانی است كه دو دارند واژگانی كه لفظ ی سان و معناي متفاوت

 (.6663، از این معانی معموالً ی ی حقيقی و دیگري مجازي است )متتارعمر ؛یا نند معنا دارند
الغيب از آنجا كه مشحون از آیات و گمان ستن از ابهام در متون عرفانی مانند فتوحبی

احادیث است باید با احتياط همراه باشد، نراكه آیات قرآن هيچ ابهامی ندارد. آنچه در این 
شود، همان نندمعنایی اصيالحات و واژگانی است پژوهش به عنوان ابهام از آن نام برده می

ابهام »باید منتقر شود و « ابهام عمدي»طبق نظر گارسس ه در همة متون عرفانی وجود دارد. ك
، ول استكه بيشتر از نوع ا باید برطر  شود. براي بيان راهبرد مترجم دربارد ابهام« غيرعمدي

 شود:میدر كتاب یافت  فراوانی هاينمونه
 آخرت، و دنيا در یا ابد، و ازل در یا معاد، و مبدأ در یعنی آخر در و اول در «آخراً و اوالً» -

 بعد یا اشباح و ارواح عالم در یا زبان بر و دل در «باطناً و ظاهراً» ،آن آخر و امر هر اول در یا

 اتمتلوق شمار به «خَلقِهِ عَدَدَ» ،احدیت مرتبة در بيون حال در و خالقيت مرتبة در ظهور از

 و» ،آن اشارات و معانی و وي قدیم كالم یا وي صفات و اسما مقدار و «کَلِماتِهِ ومِدادَ» او،
 يو كریم ذات گردد راضی كهننان و «نفسِهِ رِضا و» وي، عظيمِ عرش وزن به و «عَرشِهِ زِنَۀَ

 و علویات از كائنات افراد همة كه طاق و جفت هر شمار به و «وَترٍ و شَفعٍ کُلِّ عَدَدَ و» آن، از

 تمامة زا است كنایت كه خشک و تر هر شمار به و «یابِسٍ وَ رَطبٍ وَ» است، شامر را سفليات
 ب(. 6 خيی:)نستة مبين كتاب در  ابته معلومات

، «شفع»، «کلمه»، «باطن»، «ظاهر»، «آخر»، «اول»محدث دهلوي در ترجمة كلماتی نظير 

ندمعنایی تی، نكه داراي ابهام است، كوشيده است تا با ارائة توضيحا« یابس»و « رطب»، «وتر»

دن با آور« مصباح»و « مشکات»این اصيالحات را برطر  كند. در مثال زیر نيز از كلمات 
 رفع ابهام كرده است.« دل روشن»و « سينه»هاي معادل
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 عباس ابن است كرده ظاهر تحقيق به و «المعرفۀِ أَسرارِ مِن الکالمِ هذا فی أَظهَرَ لقد و» -

 ظاهر هآنچ «مِصْباحٌ فِیها مِشْکا ٍ مِن إلّا یظهَرُ ال ما» معرفت، اسرار زا كالم این در عنه اهللرضی
 ب(.  171 خيی:)نستة« است روشن دلِ وي در كه ايسينه از مگر نگردد

، «جوار»، «اسرار»، «معرفت»، «وجه کریم»، «نور»هاي زیر نيز اصيالحات مترجم در نمونه

اي ترجمه كرده و شرح داده نی نندگانه هستند به گونهرا كه داراي معا« امر»و « قرب»، «دار»
 است كه هرگز ابهام این كلمات به متن مقصد منتقر نشود: 

 ب(.  8 خيی:)نستة وي دین و علم روشنایی به زمين روي شد روشن و «بِنُورِه االَرضُ اَشرَقَتِ وَ» -

 و عنایت و ليب یعنی ار خود بزرگ روي تو از بگردانيد و «الکریم وجهه عنک ولّى و» -
 الب(. 91 خيی:را )نستة خود كرم
 و فاتص و ذات شناسایی به شويمی داده نعمت پس «األسرار و العلوم و بالمعرفۀ فتنعّم» -

 قایقح و اسرار و لدنّيّه علوم و وي قرب جناب به وصول و سلوك طریق به علوم و حق افعال
 «السّالم دار اآلخر  فی تسکن و» ،ایجاد و قخل در پوشيده هايح مت و موجودات احوال و

 و داءالشّه و الصّدّیقین و األنبیاء مع» بهشت، در آخرت در شوي گردانيده مقيم و ساكن و
 حمتر همسایگی در «اهلل جوار فی» صالحان، و شهيدان و صدّیقان و پيغمبران با «الصّالحین

 در و «قربه و» ،را مقرّبان مر شدبا خاد مقام كه وي سراي در و «داره و» ،تعالی خداي

 شهود و رذك به یافتن آرام و «به األنس و» ،حقيقی عندیّت و معنوي نزدی ی به او نزدی ی
 الب(. 663 خيی:)نستة جرّ و عزّ وي
 شریعیت امر و را پروردگار ارادي امر مر است كنندهفرمانبرداري كه حالی در «لِأَمره مُمتَثِالً» -
 الب(. 181 خيی:اباحت )نستة یا استحباب یا وجوب طریق هب است باقی نيز

تن را از متن مبدأ به م ابهام و اشتراك لفظیمحدّث دهلوي در ترجمة فتوح الغيب هرگز 
الغيب هاي واژگانی فتوحمقصد منتقر ن رده و همواره كوشيده است كه تا حد ام ان ابهام

 هام ارائه كند.اي بدون ابرا با توضيح و تفسير، رفع و ترجمه
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 گيرينتيجهبحث و 
 لغوي الگوي -پژوهش حاضر كه به ارزیابی ترجمة محدّث دهلوي براساس سيح معنایی

يشتر اي خاد و اهتمام باست، بيانگر نقاط قوت و ضعب مترجم در مؤلفهگارسس پرداخته 
 .ر استهاي دیگلغوي در مقایسه با مؤلفه -مترجم به دو یا سه مؤلفه از سيح معنایی

يحی توضكامالً در مبحثِ توضيح و تفسير واژگان، ترجمة محدّث دهلوي یک ترجمة 
ته و الغيب را بيان داشاست؛ مترجم هم دالیر انتتاب معادلِ فارسیِ بسياري از واژگان فتوح

 اي مرتبط با واژگان را ذكر كرده است.هم توضيحات تفسيري و ترجمه
و گزینش معادل فرهنگی نيز تالش فراوان كرده  محدّث دهلوي در قسمت همانندسازي

اش سود جسته است؛ او هم واژگانی نو را ابداع كرده و هم از واژگان كهنِ فارسی در ترجمه
 كه گاهی مرسوم و گاهی غيرمرسوم است.

قبض و بسط واژگانی ترجمة محدث دهلوي، بيشتر ناظر به تغيير ساختار عربی مفعول 
 .و الفاظ متراد  است هميلق، حال مفرد یا جمل

 عنیی ؛برخورد كرده است هميشه به یک ش رمحدّث دهلوي با مبحث ابهام واژگانی 
در صورتی كه این ام ان وجود نندمعنایی واژه را با آوردن نند معادل با هم حر كرده 

ا در هامِ واژد مبدأ ركه اب ندبا ت يه بر تسلط بر زبان فارسی واژه معادلی برگزی داشته است كه
 دهد.متن مقصد نشان 

مترجم در اكثر مواضع، خود را پایبند به اسلوب متن اصلی و ملزم به انتقال همان اسلوب 
یت هاي بيانی متن مقصد را در اولوهاي زبانی و شيوهو گاهی نيز ظرافت داندبه متن ترجمه می

ارسس وجه به الگوي گالغيب با تدهد؛ بنابراین، ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوحقرار می
قابر قبول است، اما با ترجمة آرمانی كه خواننده بوي ترجمه را از متن احساس ن ند و فرآیند 
ترجمه را از یاد ببرد فاصله دارد. به بيان دیگر، هرنند خوانندد ترجمة محدث دهلوي با ا ري 

ند كساس نمیگاه احاست، اما هيچ« مقبوليّت»و « كفایت»روست كه واجد دو اصر روبه
خواند، گویی كه به دست یک نویسنده به رشتة تحریر اي ی نواخت و روان را میترجمه

  .درآمده است

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 نا.. الهور: بیمنتتب التواریخ(. 6611) بدایونی. ملّاعبدالقادر
 .مکتبۀ الهاللترجمة حسن غزاله. بيروت:  .الجامع فی الترجمه(. 1881نيومارك، پيتر. )

References 

Ahmadi, M. (2016). Literary translation critique. Tehran: Rahnama. [In 
Persian] 
Azarnoosh, A. (2010). Translation of the Quran. Tehran: Publication of 

Reference Books. [In Persian] 
Drayati, M. (2010). Catalog of Iranian Manuscripts. Tehran: Library of the 

Islamic Consultative Assembly. [In Persian] 
Farhadi, P. (2013). Review, Critique and Evaluation of the Translation of 

Arabic Texts (Study, Critique and Evaluation of Ghassan Kanfani's 
Translated Works in Three Sections: Stories, Narrations and 
Commentaries). Master Thesis, University of Tehran. [In Persian] 

Garces, C. (1994). A Methodological Proposal for the Assessment of 
Translated Literary Works. Babel. 40(2). 

Hajj Seyed Javadi, S. (2008). Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlavi. Mirror 
of Heritage. 6 (1). 133-145. [In Persian] 

Khosh Rang, M. (2010). Syntactic Ssemantics of the Present in the Holy 
Quran. Master Thesis, University of Isfahan. [In Persian] 

Lahore, A. (1868). The King's Letter. By the Efforts of Kabir al-Din Ahmad 
and Abdul Rahim. Calcutta. [In Persian] 

Mokhtari Ardakani, M. (1997). A Theoretical Framework for Translating 
Evaluation. Translator. 6 (25). 50-58. [In Persian] 

Muhaddith Dehlavi, A. (2004). Akhbar Al-Akhyar Fi Asrar Al-Abrar. 
Correction and Explanation by Ashim Khan. Tehran: Association of 
Cultural Works and Honors. [In Persian] 

____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 0684. Pakistan: 
Ganjbakhsh Library. [In Persian] 

____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 1390. Pakistan: 
Ganjbakhsh Library. [In Persian] 

____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 776059. 
Tehran: Library of the Islamic Consultative Assembly. [In Persian] 

Mukhtar Omar, A. (1998). The Science of Evidence. Cairo: The World of 
Books. [In Arabic] 

Mullah Abdul Qadir Badayouni. (1962). Selected Dates. Lahore. 
Newmark, P. (2006). Textbook of Translation. Translated by Hassan 

Ghazaleh. Beirut: Al-Hilal School. [In Arabic] 
Rahimi Khoigani, M. (2017). Vocabulary Critique of Mousavi Garmaroodi's 

translation of the Holy Quran. Studies on the translation of the Qur'an and 
Hadith. 7 (1). 69-94. [In Persian] 

Rashidi, N. (2013). Evaluation and Comparison of two Persian Translations 
of Don Quixote novel by Miguel Doservantes based on Garcés' model. 
Persian Language and Literature Quarterly. Faculty of Literature and 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 112

 

Foreign Languages. Islamic Azad University. Sanandaj Branch. 5 (15) .42-
56. [In Persian] 

Safavi, K. (2005). Descriptive Dictionary of Semantics. Tehran: 
Contemporary Culture. [In Persian] 6  

  

                                                            
 عبدالحق خشههي ترجمة واژگانیِ نقد(. 6588. )حسههين آقاحسههينی دهاقانی، محمد، بيدخونی،اسااتناد به این مقاله: 

، عربی ادبيات و زبان در ترجمه هايپژوهش  (.گارسس لغوي -معنایی سهيح  بر ت يه با) الغیبفتوح از دهلوي محدّث

66 (15 ،)816-895. .doi: 10.22054/rctall.2021.58127.1530 

 Translation Researches in the Arabic Language & Literature is licensed 

under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


