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چکیده

یکی از مشکالتی که مترجم طی فرایند ترجمه باا ن مواجاه

می شود ،ترجمة واژگا فرهنگی و انتقال تاثیرر ملواوا ایا

واژگا به زباا مقصاد ا.اتی ایا م اروه در متاو دینای از

جموه قرن که واژگا فرهنگی بخش قابل توجهی از نیاا

قرن را شامل میشود ،نمود برشتری پردا میکندی

در ای پژوهش کرفرت ترجمة نربری و یو.فعوای از جنباة
معادلگزینی واژگا فرهنگی و مرزا انتقال مفااهرم باه زباا

انگور ی ارزیابی شده ا.تی ازای رو ،نیاتی از قارن کاه در

7ی ا.تادیارگروه زبا انگور ی دانشگاه بررجند؛ mohsenmobaraki@yahoo.com

4ی دانشجوی کارشنا.ی ارشد مترجمی زبا انگور ی دانشگاه بررجند؛ hadi.baghaei@yahoo.com
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ن مفاهرم فرهنگی ویژة جامعة ا.االمی ملار شاده ا.ات،

همراه با ترجمة دو متارجم ماوکور و ترجماة فار.ای مکاار

شررازی ذکر شده و به تحورال معاادلهاای انتخاابی از احاا

انتقال معنا ،صحت در انتخاا معادل و فهم صحرح متارجم از

نیا ارائه شده پرداخته شده ا.تی نترجاة پاژوهش ایا باود

که در ترجمة نربری به مخاطاب برشاتر توجاه شاده ا.ات و

واژگا فرهنگی ا.المی بهصور تحتااوفظی یا معادلهای

فرهنگی شناختهشده در نیر م رحرت ترجماه شادهاناد؛ اماا

یو.فعوی .عی کارده ا.ات ایا واژگاا را عمادتان بادو

ترجمه و همراه با توضرح اضافه به زبا انگور ی منتقل کندی

کلیدواژهها :تعادل واژگانی ،واژگا فرهنگی ،معادل ،مونا
برکر ،نربری ،یو.فعویی
 .1مقدمه

هنگامیکه مبحث ترجمه مورد توجه و برر.ی قرار می گررد ،مفااهرم ،تعاابرر و نظریاههاای
متعددی در ای حوزه ملر میشوندی ماندی )2 :4112( 7معتقاد ا.ات کاه در ترجماه «دو
مقواة محصول یا به عبار دیگر مت ترجمهشده ،و فرایناد یاا عمال تواراد ترجماه ،دخرال
بوده و مت نوشتاری زبا مبدأ به مت نوشتاری زبا مقصد تغررار پرادا مایکناد»ی ترجماه از
گوشته بهعنوا فعاارتی عومی یا هنری همواره مورد بحث بوده ا.اتی زباا شنا.اا بار ایا
باورند که ترجمه فرایندی عومی ا.ات و باه همار منظاور .اعی کاردهاناد درجهات تبرار
مصداق های عرنی ای پدیده گا بردارنادی اماا گروهای دیگار از صااحبنظارا ترجماه را
بهعنوا هنر یا مهار ملر کرده و با مصاادیقی عرنای کاه زباا شنا.اا باه ن معتقدناد،
مخاافاند (بل)5-2 :7007 ،4ی هترم 7و ماندی ( )4112حوزة ترجمه را در .ه مقواة متفاو

1. J. Munday
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تعریف میکنند7 :ی فرایند انتقال مت نوشتاری از زبا مبدأ به زبا مقصد باهو.اروة یا

یاا

چند مترجم در قااب بافت اجتماعی -فرهنگی؛ 4ی محصوای نوشتاری یا مات مقصاد کاه از
ن فرایند بهد.ت نمده ا.ت و در بافت اجتماعی -فرهنگی زبا مقصد ا.تفاده میشود؛ 3ی
پدیدههای شناختی ،زبا شناختی ،دیداری ،فرهنگای و ایادئواوژیکی کاه جازال نینفکای از
بخشهای ی

و دو ه تند (هترم و ماندی به نقل از ماندی)1 :4110 ،ی

اما یکی از اصول ا.ا.ی در طی فرایند و توارد ترجمه ،تعادل در ترجمه ا.تی
تعادل در ترجمه مفهومی ا.ت که منعکسکننادة در

ماا از ترجماه ا.ات؛ باهعناوا

مثال ،تصور فردی با تحصرال نموزشی متو.ط از مت ترجمهشده ،متنی ا.ت که به نوعی
بازنمایی یا نفرینش مجدد مت دیگری بوده که اصل ن در زبانی دیگار تواراد شاده ا.ات

(هاوس)421 :4117 ،4ی

به عبار دیگر ،مت مقصد باید هما تثیرری را بر روی مخاطب خود بگوارد کاه مات
مبدأ بر مخاطب خود ایجاد میکند؛ اما مشکوی که طای فرایناد ترجماه ممکا ا.ات پارش
نیاد ،برداشااتهاای مختوااف افااراد از یا

ماات ا.اتی عااالوهباار ایا  ،متاارجم در ترجمااة

موضوعا فرهنگی کاه بارای خواننادة مات مبادأ ،مفااهرم خاصای را تاداعی مایکناد باا
مشکالتی مواجه ا.ت و نمی تواند تاثیرری همانناد تاثیرر مات مبادأ بار روی مخاطاب خاود
اعمال کندی در نظریة تعادل ،فرض بر ای ا.ت که مترجم کامالن بر نیار روانی و جنبة هنری

مت اصوی م وط ا.ت و از تثیررا مت ترجمهشده روی مخاطب نگااهی دارد (هاروی 3و

دیگرا )43-44 :7004 ،ی هارتم  2و ا.تور  )7014( 5ترجمه را «جایگزینی برای نماایش
مت در ی

زبا با نمایش مات معاادل در زباا دو » مایداننادی ن هاا بار ایا باورناد کاه

«ترجمة ی

مت در زبا های مختوف از نظر مرزا (کامل یاا ن ابیباود ) ،از نظار .الو

مختوف نمایش (تعادل بافتی ،معنایی ،د.توری ،واژگانی وییی) و واحادهای مختواف (کوماه

1. B. Hatim
2. J. House
3. S. Hervey
4. R.R.K. Hartmann
5. F.C. Stork
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به کومه ،عبار به عبار و جموه به جموه) میتواند با دیگر ترجمههاا در زباا هاای دیگار
در تعادل باشد» (به نقل از بل)41 :7003 ،ی

گاهی مترجم در ترجمة قرن با واژگاا و مفااهرمی فرهنگای مواجاه مایشاود کاه در

جامعه و ایدئواوژی ا.االمی باار معناایی خااس و .اابقة تااریخی گ اترده دارد و باهدارال
نداشت تشابه فرهنگی با جامعة مقصد ،امکا انتقال مفاهرم و .نتهای ا.المی وجود ندارد

یا بهطور کامل صور نمیگرردی برای مثال فریضة نماز جمعه کاه در قارن باه اهمرات ن

بهصراحت اشاره شده ،از نیر های دینی ا.ت که جایگاه مهمی مرا م ومانا داردی برخای
مترجمااا ماننااد ا.ااد )7021 /7713( 7عبااار

 The day of congregationرا باارای

«یو ااجمعه» برگزیدهاند؛ حال ننکه با مراجعه به فرهنگ اغت مریاا  -وب اتر ،4معاادلهاای
زیر را برای واژة  congregationمشاهده میکنرم:
 -7اافی گردهمایی افراد :تجمع :گردهمایی افرادی کاه بارای عبااد و نماوز هاای
دینی با هم مالقا می کنند؛ ای جامعة دینی به عنوا  :ا7-ی گاروه .اازماندهی شادة افاراد
معتقد در ی

محل جغرافرایی خاس؛ ا4-ی انجم دینی واب ته به کور اای کاتوارا

ا3-ی مجموعه ای از چند صومعه که بخشی از ی

ر؛

تشکرال م تقل را شکل مای دهاد؛ 4ی

عمل یا نمونه ای از گردهمایی یا تجمع :حاات دور هم گردنمد ؛ 3ی عضو اصوی از مقاما
و اعضااای ردهبااانی کور ااای کاتوارا

ر کااه بخااش ماادیریتی مجوااس پااا را تشاکرل

میدهند (مریا -وب تر)4177 ،ی
با توجه به تعریفهای واژة  congregationمالحظه میشود که ای واژه نمیتواند باار
معنایی دینی ،فرهنگی و .را.ی نماز جمعه را تا حد ملووا و قابل قبوای در ذها خواننادة
غررعرا غررم ومانی تداعی کند که با ا.ال نشنایی چندانی نداردی ازای رو ،در ای مقاااه
معادلهای واژگانی دو مترجم ملر به نا های نرتور جا نربری 3و عبادا یو.افعوای
که دو نگر

2

فرهنگی متفااو باه قارن دارناد ،برر.ای شاده و مرازا انتقاال باار معناایی

واژگا انتخابی به زبا انگور ی مورد ارزیابی قرار گرفته ا.تی .ؤاای که در اینجاا ملار

1. M. Asad
2. Merriam-Webster
3. Rberry
4. Yusuf Ali
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میشود ،ای ا.ت که نیا دو مترجم مورد نظر در ترجمة واژگا فرهنگی از نظریا تعاادل
ملر شده بهویژه نظریة تعادل برکر بهره بردهاندی برای پا.خ باه ایا .اؤال برخای از نیاا

قرن کریم که در ن مباحث فرهنگی جامعة ا.المی مورد توجه بوده ،انتخاا و در .الح

واژگانی ارزیابی خواهد شدی عالوهبر ای  ،مرزا رعایت اصول ترجمه بر ا.اس نظریة تعادل

از موارد دیگری ا.ت که برر.ای مایشاودی در زمرناة مبحاث تعاادل در ترجماه ،نظرهاای
متعددی ملر شده ا.ت که در ذیل به برخی از ن ها اشاره میشودی
 .2پیشینة تحقیق

7

انوشرروانی ( )43 :7322به نقال از قاداویی ( ،)7022قارن پاژوه پاک اتانی ،چناد نموناه از
اشااتباها نربااری در ترجمااة قاارن را برشاامرده و «نترجااه ماایگراارد کااه صااحت ترجمااة

شرقشناس معروفی همچو نربری که ت وط قابل توجهی بر زبا و ادبراا عارا داشاته»،
جای تردید داردی وی همچنر به نقل از منافی اناری ( )7324در مقااة «ناممک باود تعاادل

کامل در ترجمة کال ا » ملر میکند که یافت معادل کامل در ترجمة قرن امکاا پاویر

نر تی معتمدی ( )71 :7313معتقد ا.ت با توجه به م روة تحدی در قرن  ،ارائة معاادلهاای

منا.ب واژگا قرننی به زبا های دیگر ،باه طاوری کاه مفهاو کامال نیاا منتقال شاود،

ممک نر ت و چو تحدی قرن امری همرشگی ا.ت ،بشر هرچگاه قادر باه نورد معاادل
دقرقی برای واژگا عربی قرن نخواهد بودی کاشگری )22 :4171( 4بر ای بااور ا.ات کاه

راهکار ا.تفاده از معادل در ترجمه ،ضارورتان نمایتواناد بهتاری راهکاار باشاد و در مقابال

ا.تفاده از عبارا نامعادل 3نترجة بهتری در ترجمة متو از عربی به انگور ی به هماراه داردی
امامی خاطرنشا میکند:
دغدغة بزرگا ا.ال چرزی جز ای نبود که کال وحی بدو تغررر در کومهای ،حرفای
یا حرکتی ،ضبط و قرد شود و با ن که گونههایی از ابها در پارهای مفاردا و ترکرباا و
شث نزول و نا.خ و من وخ و جز ن از هما نغاز در مرا بود ،باز هرچگونه توضارحی بار

1. Kidwai
2. Kashgary
3. Non-equivalence
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مت یا در حواشی قرن کریم نبای تی افزودی پس ملووا منلقی هر خوانندة عاادی ترجماة

قرن نرز به تثیرد عقل باید در همر حد باشد؛ یعنی فهم مت قرن و شروة .خنش؛ چنا که
عرا زبا درمییابدی ح اا و جای تف رر و توضرح جدا.ت ()01 :7311ی

رضایی اصفهانی در مقااة «نقش دانشهای مترجم در ترجمة قرن » میگوید:

در قارن کاریم بارش از پانصاد نیاه در ماورد قاوانر و احکاا ا.االمی وجااود دارد و

ب راری از نیا دیگر نرز به نوعی با احکاا ا.االمی ارتباا دارناد کاه مجموعاة قاوانر و

احکا ا.المی در دانش فقه برر.ی میشودی از ای رو ،مترجم قرن باید با دانش فقاه نشانا
باشد تا در مواقع اازو از ن بهاره گرارد و در ترجماة نیاا األحکاا راه خلاا نپرمایاد .باا

مقای ه و برر.ی ترجمههای قرن میبرنرم ،معمونن ک انی که فقره بودهاناد ،در ترجماة ایا

نیا خلا نکردهاند؛ اما ک انی که از دانش فقه بهرهای نداشته یا باه م اائل فقهای تاوجهی
نکردهاند ،در ای مورد دچار خلاهای متعدد شدهاند ()31 :7327ی
وی در بخش دیگری از ای مقااه ملر میکند که مترجم باید توجه ویژهای باه تف ارر

قرن داشته باشد و نیا را بهگونهای ترجمه کند که با تف ررهای مختوف هماهنگی داشاته
باشد و ترجمه با هرچی

از تف ررهای معتبر در تضاد نباشدی پروف ور ت اویتا تروفاانو ،7

مترجم بوغاری قرن  ،معتقد ا.ت:

مشکل ا.ا.ی در ترجمة قرن از اینجا پدید مینید که کال معجزن.ای ااهای نخ ات

باید از طریق شعور پویرفته شود ،ن گاه از راه قوب به ااها شاعرانه مبدل گردد [اماا] ان اا

همواره در حاات منا.بی نر ت تا به چنر وضعرتی د.ت یابد و از ای ارتقای معناوی بهاره

برد .مشکل دو در ترجمة قرن  ،محتوای فوقااعاده غنی و فر زیبای ن ا.تی عمالن قرن

ترجمهناشدنی ا.ت و هر ترجمهای تا حد زیادی ی

بُعدی و بیرناگ ا.ات (-22 :7324

)25ی
صدر اظهار میکند:
یکى از نتایج و پرامدهاى تعاادل در ترجماه یاا باه تعبرار بهتار یکاى از ابعااد ن  ،حفا
حان اف و جموه از نظر اطناا ،اختصاار ،ایهاا وییی ا.ات و اماناتدارى در ایا جهات
1. T. Teofanov
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یکى از عوامل تحقق ترجمة متعادل بهشمار مینیدی امّا در ترجمههاى فار.ى قرن  ،بهویاژه

ترجمههاى چند دهة اخرر ،ای امر نادیده گرفته شده ا.ت و مترجما کوشردهاند باه خراال

خود جمال را توضارح دهناد (برخاى داخال پرانتاز و خاط تراره و بعضاى برارو از ن و
به صور ترجمة تف ررى)؛ حتى برخى ،توضرح و تف ارر را ضارورى دان اتهانادی ایا کاار

گوشته از ن که امانتدارى را تضعرف کرده چاو در قارن حاان یادشاده عمادى باوده
ا.ت نه از روى غفوت و مترجم به ناحق ن را از بر برده ا.ت ،گاه موجاب اشاتباه و خلاا

شده و عمومرت یا اطالق نیه را خدشهدار کرده ا.ت ()712 :7322ی
حال برای روش ترشد مقواة تعادل در ترجمه ،به دیدگاه برکر ،یکی از صااحبنظارا
ملر در ای حوزه اشاره میشودی
 .1-2نظریة تعادل از دیدگاه بیکر

1
4

برکر ( )77 :7004در کتاا خود با عنوا به برا دیگر بحث تعاادل در ترجماه را در چهاار
مقواة تعادل واژگانی ،فراتر از واژگا د.توری و کاربرد شناختی 3ملار کارده و باهطاور
مفصل هری

از ای موارد را توضرح داده ا.تی وی معتقد ا.ت که بر ی

ن اازامان رابلهای ی

بهیا

واژه و معنای

برقارار نر ات؛ ماثالن بارای واژة «بایاعتقااد» مایتاوا معاادل

«اعتقادنداشت » را بهکار بردی ای م روه درباارة واژهای در یا

زباا و مفهاو ن در زباا

دیگر نرز صادق ا.تی برای مثال واژة  rebuildدر انگور ای کاه باهصاور م اتقل براا و
نوشته میشود ،در زبا فار.ی در قااب دو واژة «تجدید .اخت» برا میشودی برکر بار ایا
باور ا.ت:
انتخاا معادای منا.ب در بافت متنی مشخص ،به عوامل مختوفی ب تگی دارد که برخی
از ای عوامل صرفان عواموی زبا شناختی بوده (بهعنوا مثال واژگانی که بهصور کورشه باا
هاام مااینینااد ،ماننااد «کااارد و پنراار» و یااا اصاالالحا ) و برخاای از ای ا عواماال ،عااواموی

1. Baker
2. In Other Words
3. pragmatic
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فرازبا شناختی ه تند؛ بنابرای راهکار معرنی برای ترجماة نموناههاای نامعاادل کاه در بار
زبا های مختوف دیده میشود وجود نداردی
درواقع ،هنگامی که بحث از نداشت تعادل به مرا مینید ،منظور ای ا.ت که در زباا
مقصد معادل مشخصی برای واژة مورد نظر در زبا مبدأ وجود نداشته و «تعرر نوع و .لح
دشواری به مرزا ب رار زیادی به ماهرت نامعادل ب تگی دارد»ی برکار در اداماه باه مشاکال
معمول در نرافت معادلهای صحرح اشاره و ن را در  77گروه مختوف طبقهبندی میکند:
مثال

مشکالت نیافتن

معادلهای صحیح
7ی مفااااااااهرمی کاااااااه

مفهااو  airing cupboardکااه نااوعی گنجااة اباااس بااوده و در فرهنااگ

مخصوس فرهنگ زباا

انگور ی رایج ا.ت ،معادل خاصی در زبا فار.ی نداردی

مبدأ باوده ا.ات و نموناة
ن در فرهنااااگ زبااااا
مقصد وجود نداردی
4ی مفهااو زبااا مباادأ در

واژة  savouryدر زبا انگور ی بهمعنای غوایی ادویهدار ا.ت کاه بعاد از

قااب واژگا  ،قابل انتقال

پرشغوا یا شا صر

میشود (فرهنگ اغت بابروو  )4177 ،و در ب راری

به زبا مقصد نر تی

از فرهنگهاای دیگار قابال در

7

ا.ات؛ اماا در فار.ای معاادل واژگاانی

منا.بی برای ن نر تی
واژه باهراحتای از

3ی واژة زبااااا مباااادأ از

در زبا انگور ی با افزود پ وند یا پرشوند به ریشة ی

احاااا معناااایی پرچراااده

ن میتوا مشتقا دیگری مانند ا.م ،صفت ،قرد وییی .اخت که ترجماة

ا.تی

ن مشتقا  ،در زباا هاای دیگار مانناد فار.ای مشاکل ا.اتی مانناد واژة
 contextualizeکه در فار.ی معادل واژگانی خاصی برای ن نر تی

2ی دامنة معنایی ی

واژه

مترجم هنگا ترجمة واژهای مانند  prayبه زبا فار.ی مردد ا.ت که نیاا

در زبااا مباادأ و مقصااد

منظور نوی نده نمازخواند ا.ت یا دعاکرد « ،مگار اینکاه در بافات مات

متفاو ا.تی

مورد نظر مشخص باشد»ی

5ی زبااا مقصااد کوراات

در زبا رو.ی برای واژة  facilitiesمعادل مشخصی باهعناوا تجهرازا ،

واژگانی پایر تری داردی

از زیرمجموعاههاای

.اختما یا خدما وجاود نادارد؛ اماا بارای هریا

1. Babylon
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 facilitiesمانند ابازار حمالونقال ،ا.اکا و تجهرازا در ن زباا  ،واژة
خاصی ا.تفاده میشودی
7ی در زبا مقصد عبار

بااااارای واژهای مانناااااد  houseمتاااااراد هاااااای مختوفااااای مانناااااد:

خاس یا نزدیکی بهعنوا

 bungalow, chalet, croft, hut, mansion, manorدر انگور ای

معادل عبار زباا مبادأ

موجود ا.ت که در زبا فار.ی معادل دقرقی برای ن ها نمیتوا یافتی

وجود نداردی
1ی باار دو زبااا مباادأ و

جنبه های فرزیکی ،روابط بر اشراال یا افراد با یکدیگر یاا باا یا

مقصد از احا جنبه های

دربرمیگرردی بهعنوا مثال در زبا ژاپنی برای واژة  giveب ته به اینکه چه

فرزیکاای یااا مرااا فااردی

ک ی چرزی را به فرد دیگر میدهد ،شش معادل مختوف ذکر شده ا.تی

مکاا را

تفاو هایی وجود داردی
2ی باار دو زبااا مباادأ و

در زبا مقصد ،مفهومی معادل با واژة زبا مبدأ وجود دارد؛ اما بار معناایی

مقصد تفاو های خاس

ن ها متفاو ا.اتی ماثالن فعال  batterباهمعناای کتا

معنایی وجود داردی

معناایی شادیدتری ن ابت بااه واژة «زد » در فار.ای ا.ات؛ بناابرای باارای

زد  ،حااوی باار

توصرف دقراقتار فعال از قراد مایتاوا ا.اتفاده کارد و معاادل «بررحماناه
کت

زد » را بهکار بردی

0ی زبا مبادأ و مقصاد از

در زبا مقصد معادای برای .اختار زبا مبدأ وجود نادارد؛ بارای مثاال در

احااا .اااختاری بااا هاام

زبا انگور ی از پرشوند و پ وند ب رار ا.تفاده میشود مانند افزود پ اوند

تفاو دارندی

 –eseبه واژة  journalو تبدیل ن به واژة جدید ( journaleseنوشت باه
.ب

روزنامهای) که چنر قابورتی در زبا فار.ی به اندازة زباا انگور ای

وجود ندارد و برای ترجمه به ا.تفاده از .اختار دیگری مجبوریمی
71ی در فراواناای و هااد

بارای نمونااه ا.ااتفاده از شااکل  –ingجهاات برااا ا.ااتمرار در انگور اای در

ا.اااتفاده از .ااااختارهای

مقای ه با .ایر زبا های دیگر مانند نامانی و ا.کاندیناوی که معاادلهاایی

خاس تفاو هایی وجود

برای ن .اختار دارد ،ب رار برشتر ا.ت و «ترجماة هار شاکل –ingدار در

داردی

زبا انگور ی به معادل ن در مت مقصاد ناماانی ،دانماارکی یاا .اوئدی،
روانی ترجمه را با مشکل مواجه میکند»ی

77ی در مااااات مبااااادأ از

به عنوا مثال در زبا انگور ی برای خودنمایی از واژگاا قرضای ا.اتفاده

واژگااا قرضاای ا.ااتفاده

می شود که در فرنیند ترجمه بهدارل اینکه همواره امکاا ا.اتفاده از یا

میشودی

واژة قرضی معادل در زبا مقصد نر ات ،چنار حااات شخصارتی معماونن
منتقل نمیشود (برکر)34-72 :7004 ،ی
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برکر .پس به هشت راهکار اشاره میکند که مترجما حرفهای در مواجهه با مشاکال
فوق اتخاذ میکنند:
راهکارهای ترجمة نامعادلها
7ی ترجمه با واژهای کویتر

مثال
واژة  orbitsدر جموهThe earth orbits around the sun

را میتاوا در فار.ای باهصاور «زمار باهدور خورشارد
میگردد» ترجمه کاردی در صاورتیکاه ایا واژه در زباا
انگور ی بهمعنی چرخش ج امی کوچا

باهدور ج امی

بزرگ ا.ت؛ اما باهدارال اینکاه در فار.ای ،معاادل دقرقای
برای ن وجود ندارد از واژهای کویتر ا.تفاده میشودی
4ی ترجمه با واژهای خنثی یا عمومیتر

عبااار  exotic animalدر فار.اای بااهصااور حرااوا
عجرب و غریب ترجمه میشود؛ اما واژة  exoticبه «چرزی
غررمعمول و جااب اطالق میشود که اصل ن در کشوری
دورد.ت ا.ت»ی از ای رو باار معناایی ایا واژه باهفار.ای
قابل انتقال نر تی

3ی ترجمه با جایگزی های فرهنگی

 cream teaدر کشور انگورس غوایی ا.ت کاه از چاای،
کر

یا کووچاه هماراه باا مرباا و .رشارر تشاکرل شاده و

بعدازظهرها مصر

میشودی در فار.ی میتوا بهجای ن

واژة عصرانه را به کار برد کاه جاایگزی فرهنگای منا.ابی
برای ن ا.تی
2ی ترجمااه بااا ا.ااتفاده از واژة قرضاای یااا

جموااهای ماننااد Morning coffee and traditional

واژة قرضی بهعالوة توضرح اضافه

 cream teas are served in the conservatoryکاه
در ن معاادای بارای دو عباار فرهنگای  cream teasو
 conservatoryرا در فار.اای وجااود ناادارد ،ماایتااوا
بهصور زیر ترجمه کرد« :قهوة صبحانه و چاای و کرا
خامهای در کن رواتوری (گوخانه) توزیع میشود»ی

5ی ترجمااه از طریااق توضاارح و تف اارر بااا

در جمواة There is strong evidence that giant

ا.تفاده از واژهای مرتبط

 pandas are related to the bearsباااارای
واژة  relatedمیتوا عبار «از خانواده گروهیبود » را
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ا.تفاده کرد و بدی صور ترجمه کرد« :شواهد محکمای
در د.ت ا.ت که پانداهای عظرمااجثه از خانوادة خرسها
ه تند»ی
7ی ترجمااه از طریااق توضاارح و تف اارر بااا

واژة  accessibleدر جمواة The lower forests are the

ا.تفاده از واژهای غررمرتبط

areas most accessible to and disturbed by Man

را ماایتااوا بااا یاا

عبااار غررماارتبط ترجمااه کاارد:

«جنگلهای پ ت مناطقی ه تند که ان ا باه راحاتتاری
حاات ممک وارد ننجا شده و ن را تخریب میکند»ی
از ای راهکار هنگامی ا.تفاده میشود کاه حاو

1ی ترجمه از طریق حو

واژه یاا

عبارتی خاس باه مات ترجماه ن.اربی وارد نکناد و باعاث
روا ترشد ن شود ،مانند حو

ترجماة ) (asدر معناای

«باهعناوا » در جمواة The teacher regards Ali as a

« brilliant studentمعوم عوی را دانشنموزی باا.اتعداد
میداند»ی
2ی ترجمه با ا.تفاده از تصویر

ا.تفاده از تصویر برچ ب تجاری یا

محصاول باهجاای

توضرح و تفصرل ن (هما )32-53 :ی

 .2-2بررسی و تحلیل واژگانی آیات ترجمهشده و بار معنایی آنها

در ای بخش از مقااه .عی شده مواردی از ترجمههای قرن به زبا انگور ی ذکر شود کاه
تو.ط دو مترجم برج ته به نا های نرتور جا نربری و عبدا یو.فعوی انجاا گرفتاه و

در ن بهنوعی مفاهرم مخصوس جامعة ا.المی ملر شده ا.تی عالوهبار ن بارای در
بهتر خواننده ،ترجمة فار.ی مکار شررازی ( )7313از نیا موکور نراز ارائاه شاده ا.اتی
همچنر . ،ه جنبة 7ی مرزا انتقال بار معنایی واژگا انتخابی در ترجماه4 ،ی صاحت واژگاا
انتخابی و 3ی در

صحرح مترجم از نیا برر.ی شده ا.تی برای اختصاار ،باهجاای ذکار

کامل ا.امی دو مترجم ،از حرو

اختصاری  Aبرای نربری و  Yبرای یو.فعوی ا.تفاده

میشود و بهاختصار ،ترجمة هری

از نیا بر ا.ااس راهکارهاای ارائاهشاده تو.اط موناا

برکر برای ترجمة واژگا فرهنگی مورد ارزیابی قرار میگرردی
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نمونة اول« :يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوومِِ الجُمُمََو ِ» :ای ک اانی کاه ایماا
نوردهاید! هنگامیکه برای نماز روز جمعه اذا گفته شود (جمعه)0 /ی

A. O believers, when proclamation is made for prayer on the Day of
Congregation,
Y. O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on Friday
… [the Day of Assembly],

نماااز جمعااه یکاای از نیاار هااای عبااادی. -را.اای اماات ا.ااالمی ا.اات کااه در ادیااا و
فرهناااگهاااای دیگااار نمااایتاااوا معاااادل دقرقااای بااارای ن یافاااتی نرباااری معاااادل
( prayer on the day of congregationعبااد در روز گردهماایی) و یو.افعوای
معاادل ( prayer on Friday [the Day of Assemblyعبااد در روز جمعاه– روز
گردهمایی) را برای ن برگزیدندی طبق نظریة تعادل برکر ،یو.فعوی در ترجماة ایا نیاه،
راهکار بهتری را انتخاا کرده و باه نماازی اشااره کارده ا.ات کاه در روز جمعاه برگازار
مایشاود؛ درحااایکاه عباار ( the day of congregationروز گردهماایی) باه روزی
اطالق میشود که م ارحرا بارای انجاا نیار ویاژة م ارحرت در کور اا تجماع مایکنناد
(فرهنگ اغت باابروو )4177 ،ی نرباری .اعی کارده ا.ات از معاادای ا.اتفاده کناد کاه در
فرهنگ زبا مقصد نمونة بارزی برای ن وجود داشته باشد؛ اماا نتوان اته از احاا معناایی
انتقال منا.بی را انجا دهدی اابته ،باید به ای م روه توجه داشت که بر ا.اس اصل .و برکر
دربارة ترجمة نامعادلها ،دو مترجم تال

کردهاند تا از جایگزی های فرهنگای منا.اب در

زبا انگور ی ا.تفاده کنندی
نمونةةة دوم« :إِنَّ الجُمسم ولَُِِنَ اَالجُمسم ولَُِا ِ» :بااه یقاار  ،مااردا م ااوما و زنااا م ااوما ییی
(احزاا)35 /ی
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یکی از مشکالتی که در معادلگزینی واژگا وجود دارد ،ترجمة تحاتااوفظای ا.اتی
برخی از واژگا زبا مبدأ بهدارل کااربرد گ اتردة ن هاا در زباا مقصاد ،در ن فرهناگ
شناخته شدهاند ،مانند واژة م وما  Muslimدر زبا انگور ی که نرازی باه توضارح اضاافه
برای معرفی ای واژه نر تی چه ب اا توضارح اضاافه باعاث شاود خواننادة انگور ای زباا از
مفهو نیه برداشتی اشتباه داشته باشدی با مراجعه بهمعنای اغوی ای واژه در زباا عربای کاه

در .ااااایت اامعااااانی 7ذکاااار شااااده ا.اااات ،معااااادلهااااای ( moslemم ااااوما )،
( believes in islam one of theیکی از معتقادی باه ا.اال )a believer of islam ،

(معتقد به ا.ال )( of islam ،متعوق به ا.ال ) و ( muslimم وما ) در زبا انگور ی بارای
واژة «مُ ْوِم» نورده شده ا.تی نربری بهجای ا.تفاده از واژة  ،muslimضم تغررر .اختار
نحااوی نیااه ،از واژة عااا  surrenderبااهمعناای ت ااورمشااد ا.ااتفاده کاارده ا.اات کااه ایا
ت ورمشد میتواند در مقابل هرکس یا چرزی مانند دشم  ،شرایط زمانی و غرره باشد و از
ای رو از بار معنایی و فرهنگی واژة اصوی ب رار کا.ته ا.تی برکار معتقاد ا.ات از توضارح
واژة مورد نظر در زبا مقصد ،زمانی ا.تفاده میشود که فراونی ا.تفاده از ن واژه در زبا
مباادأ در مقای ااه بااا زبااا مقصااد برشااتر باشااد (برکاار )27-25 :7004 ،در صااورتیکااه واژة
 muslimامروزه به یکی از واژگا زبا انگور ی تبدیل شده ا.تی
نمونة سوم« :الجحَجُّ أَشجهمرٌ مََّملُومَا ٌ ۚ فََُن فَرَضَ فَِهِنَّ الجحَجَّ فَلَا رَفَثَ اَلَوا فُسموو َ اَلَوا
جِدَالَ فِي الجحَجِِّ» :حج در ماههای معرنی ا.ت! و ک اانی کاه (باا ب ات احارا  ،و شاروع باه
منا.

حج) حج را بر خود فرض کردهاند( ،باید بدانناد کاه) در حاج ،نمراز

جن ای باا

زنا و گناه و جدال نر ت (بقره)701 /ی

A. The Pilgrimage is in months well-known; whoso undertakes the
duty of Pilgrimage in them shall not go in to his womenfolk nor
indulge in ungodliness and disputing in the Pilgrimage.
Y. For Hajj are the months well known. If any one undertakes that
duty therein, Let there be no obscenity, nor wickedness, nor wrangling
in the Hajj.

7ی ای .ایت بهطور تخصصای ریشاة واژگاا عربای و معاادلهاای معماول در زباا هاای دیگار را برر.ای مایکناد:
.www.almaany.com

10/6/2014 8:16:39 AM

Text [22] ed 5.indd 149

 / 150بررسی دو ترجمة آربری و یوسفعلی از قرآن کریم بر اساس نظریة تعادل واژگانی بیکر

در ای نیه نرز مانند دو نمونة قبوی ،نربری .عی کرده ا.ت با اواویت قرارداد خوانندة
زبا انگور ی به ترجمة مفااهرم ا.االمی بپاردازدی برر.ای اغاوی ایا واژه در زباا عربای،
حاکی از ن
(زیار

ا.ت که معادلهای ( hajjحاج)the annual Muslim pilgrimage to Mecca ،

.اننة م ومانا به مکه)reasons journey to the holly lands for religious ،

(.فر به .رزمر

های مقدس به دنیال دینای) و going to Mecca to perform pilgrimage

(رفت به مکه برای زیار ) معادلهای معموای ا.ت که بارای واژة حاج در زباا انگور ای
ا.تفاده میشودی هما طور که از معادلهای ملر شاده ا.اتنبا مایشاود ،نرباری معاادل
 pilgrimageرا که بهمعنای عا زیار (بازدید از هر مکاا دینای و ماوهبی) ا.ات بارای
واژة حج ا.تفاده کرده ا.ت؛ اما یو.فعوی تال

کرده ا.ت تا ای واژه را بادو تغررار و

ترجمه به زبا مقصد منتقل کند؛ واژهای که در مدخل واژگانی زبا انگور ی نرز تعریاف و
شناخته شده ا.تی
نمونة چهارم« :قُلج إِن تُخجفُوا مَا فِي صمدمارِكُمم أَام تُبمدماهم يََملَُمهم اللَّهم :» ...بگو اگر ننچاه را در
.رنههای شما.ت ،پنها دارید یا نشکار کنرد ،خداوند ن را میداندییی (نل عمرا )40 /ی

A. Whether you hide what is in your breasts or publish it, God knows
it.
Y. Whether ye hide what is in your hearts or reveal it, Allah knows it
all.

مترجم در فرایند ترجمه ممک ا.ت با برخی از مفاهرم یا عبار هایی مواجاه شاود کاه
در زبا مبدأ عالوهبر معنای ظاهری ،مفهومی ضمنی داشته باشند ،مانند واژة «د.ت» کاه در
برداشت اول ،تصویر عضاوی از باد در ذها مج ام مایشاود؛ اماا همار واژه وقتای در
عبارتی مانند «د.ت خدا» مشاهده شود ،دیگار مفهاو اواراه و ماهرات ج امانی خاود را از
د.ت داده و از ن بهعنوا «قدر » ا.تنبا میشودی بنابرای  ،یکی از مهار هاای متارجم،
تشخرص مفهو حقرقی یا مجازی با توجه به بافت مت ا.تی برر.ی اغوی واژة «صدور» نرز
مؤید همر ملوب ا.تی برخی از معادلهای عا ای واژه که در .ایت اامعاانی ذکار شاده
عبار اند از.( »bosom« :رنه)( »person's chest« ،قف اة .ارنة ان اا
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(.رنههای زنا ) و «( »starting pointنقلة نغازی ) که باا توجاه باه بافات ایا نیاه ،مفهاو
فرزیکی بخشی از اندا ان ا بهنا .رنه به ذه خلور میکندی اما همر واژه هنگامی که در
بافت و متنی ا.المی مورد ا.تفاده قرار میگررد ،دیگر مفهو ج مانی و ظاهری عضاوی از
اعضای بد ان ا مد نظر نر ت و جنباهای معناوی پرادا مایکناد کاه در زباا انگور ای از
معادل ( heartقوب) برای انتقال چنر مفهومی ا.تفاده میشودی هما طور که در نمونة فاوق
مالحظه میشود ،نربری مفهو ظاهری واژة «صدور» بهمعناای .( breastsارنههاا) را ماورد
توجه قرار داده و اعتنایی بهمعنای ا.المی واژه نکرده ا.ت؛ اما یو.فعوی اصل مهم توجاه
بهمعنای واژه در بافت مورد نظر را رعایت کرده ا.تی
نمونة پنجم« :اَأَنكِحموا الجأَيَامَىۚ مِنكُمم اَالصَّالِحَِنَ مِنج عِبَوادِكُمم اَإِمَواكِكُمم ۚ :» ...ماردا و
زنا بی هم ر خود را هم ار دهراد ،همچنار غالماا و کنرازا صاااح و در.اتکارتا راییی
(نور)34 /ی

A. Marry the spouseless among you, and your slaves and handmaidens
that are righteous.
Y. Marry those among you who are single, or the virtuous ones among
yourselves, male or female.

فعل  Marryدر زبا انگور ی که باهمعناای «باا ک ای ازدوا کارد » ا.ات ،باا مفعاول
م تقرم همراه میشود و بالفاصاوه پاس از ن ماینیادی جمواة  Ali married Zahraرا در
نظر بگرریدی ترجمة فار.ی ای جموه ،با «عوی با زهرا ازدوا کرد» معادل ا.اتی باه عباار
دیگر ،عمل ازدوا بهطور م تقرم بر زهرا وارد شده ا.تی فعل امار «أَنکِاحُ» کاه در ابتادای
ای نیه نمده ا.ت از ریشة «

» بهمعنای «باه نکاا درنورد » فعوای متعادی از بااا

افعااال ا.اات (اامحماادی)37 :7324 ،ی واژة «أَیَااامَى» از «ایّاام» بااه مفهااو ز باایشااوهر و در
مجموع به هر ز و مرد مجرد اطالق میشاود (طبر.ای )470-41 /1 :7350 ،کاه در ایا
نیه ،مفعول فعل امر «أَنکِحُ» ا.تی از ای نیه چنر ا.اتنبا مایشاود کاه امار ازدوا افاراد
مجرد از موارد مهمی ا.ت که جامعة ا.المی در تحقق ن باید کوشا باشدی ا.تفاده از فعال
 Marryدر ای بافت ،در ذه خوانندة انگور ی زبا ای ملوب را ااقاال میکند که «با افاراد
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بیهم ری که در بر شما ه تند ازدوا کنراد» (چاه مجارد باشارد چاه متثهال) و ایا امار
کامالن برداشتی ناصحرح از ای نیه ا.ت؛ زیرا از ن مفهو چندهم ری برداشات مایشاودی
از ای رو ،هرچی

از ای دو مترجم در انتقال مفهو نیه بهدر.تی عمل نکردهاندی

نمونة ششم ...« :أَاِ الطِِّفجلِ الَّذِينَ لَمم يَظجهَرُاا عَلَىۚ عَومرَا ِ النِِّسَاءِ :» ...یاا کودکاانی کاه از
امور جن ی مربو به زنا نگاه نر تندییی (نور)37 /ی

A. … or children who have not yet attained knowledge of women's
private parts.
Y. … or small children who have no sense of the shame of sex .

یکی دیگر از اشکانتی که در ترجمة قرن ملر ا.ت ،ت وطنداشت کافی متارجم بار

ریشة واژگا عربی و بافات نیاا ا.اتی فرهناگ عربای باه فار.ای نروس ( )7324واژة

«عور » را ای گونه تعریف میکند« :نات تنا.وی ان ا  -هر عضاوی کاه مارد [ز ] ن را
بپوشاند و از نشکار شد ن شر داشته باشد»ی «عَاوْرَا ِ اانِس َااالِ» در ایا نیاه طباق تعریاف
ارائهشده در ای فرهنگ اغت به اندا جن ی زناا اشااره دارد و معاادلهاایی کاه باه زباا
انگور ی بارای واژة «عاور » ذکار شاده عباار اناد از( pudendum :فار )intimate ،

( partsاعضاال تنا.اوی)( private parts ،شارمگاه)( genital organs ،انادا جن ای) و
( pudendaفر )ی نربری با بهکااربرد معاادل ( women's private partsانادا جن ای
زنا ) مفهو نیه را تا حد ملووبی منتقل کرده ا.ت؛ اما معادای که یو.افعوای بارای ایا
عبار ا.تفاده کرده ا.ات the shame of sex :باهمعناای «شرم ااری از م اائل جن ای»

معادل منا.بی نر ت؛ زیرا وی به دو نکتة ا.ا.ی 7ی ترجماه واژة «اان ااال» و 4ی تثکراد قارن
بر اندا جن ی زنا توجه نکرده ا.تی

نمونة هفتم« :النَّبِيُّ أَاملَىۚ بِالجُمؤجمِنَِنَ مِنج أَنفُسِهِمم ۚ :» ...پرامبر (س) ن ابت باه مؤمناا از
خودشا .زاوارتر ا.تییی (احزاا)7 /ی

A. The Prophet is nearer to the believers than their selves.
Y. The Prophet is closer to the Believers than their own selves.
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واژة «أَوْاَى» ا.م تفضرل از ریشة «و ل ی» بهمعنی نزدی
قرا و نزدی

تار و .ازاوارتر ا.ات کاه «در

بود معنوی ا.تعمال میشود و طبق برخی از تف ررها «أَوْاَى» فعال ماضای از

باااا افعااال ا.اات» (شااریعتمداری)71 /7 :7311 ،ی معااادلهااای ( guardianنگهبااا )،
( sovereignفرمانروا)( companion ،همد )( associate ،شری

)( friend ،دو.ت)،

( masterا.تاد)( lord ،ارباا) و ( chiefفرمانده) معادلهایی ه تند کاه در .اایت معاانی
برای واژة «وای» نورده شده ا.تی عالمه طباطباایی (7304هیق) در تف ارر نیاة فاوق چنار
میگوید:
انفس مؤمنر  ،یعنى خود مؤمنر  ،و بنابرای  ،معناى اواى بود ر.ول خدا (صوىا عوره
و ناه و .وم) به مؤمنر از خود مؤمنر ای ا.ت که ن جناا اختراردارتر ن بت به ماؤمنر
ا.ت از خود مؤمنر ؛ و معناى اواویت ای ا.ت که فرد م وما هرجا امر را دائار دیاد بار
حف منافع ر.ول خدا (صوىا عوره و ناه و .وم) و حف منافع خود  ،باید مناافع ر.اول
خدا (صوىا عوره و ناه و .وم) را مقد بداردی
با توجه به تف رر نیة فوق و مفهو اغوی واژة «أَوْاَى» ،معادلهاایی کاه دو متارجم بارای
ایا واژه انتخاااا کااردهانااد nearer :و  closerبااه مفهااو «نزدیا
متفاوتی قرار میگررد و از ای رو ،مفهو نیة د.تخو

تاار» در حااوزة معنااایی

تغررر شده ا.تی

نمونة هشتم« :قُرجآنًا عَرَبًَِّا غََمرَ ذِي عِووٍَ لَََّلَّهمومم يَتَّقُوونَ» قرننای ا.ات فصارح و خااای از
هرگونه کجی و نادر.تی ،شاید ننا پرهرزگاری پرشه کنند! (زمر)42 /ی

A. Koran, wherein there is no crookedness; haply they will be
godfearing.
Y. (It is) a Qur'an in Arabic, without any crookedness (therein): in
order that they may guard against Evil.

در ترجمة ای نیه مالحظه میشود که نربری واژة «عربران» را باه زباا انگور ای ترجماه
نکرده و ن را حو

کرده ا.تی با نگاهی به ترجمة یو.فعوی نرز متوجاه مایشاویم کاه

ترجمة ای نیه خاای از اشکال نر تی برای در

بهتر مشکل ترجمة یو.فعوی به نکتهای

د.توری در زبا انگور ی باید توجه شود و ن ای ا.ت که در زبا انگور ی جموة پاس از
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عبار ( in order thatبرای اینکه) هد

از انجا کار را میر.ااند و درحقرقات پا.اخی

ا.ت باه عمال صاور گرفتاه کاه قبال از ایا عباار نماده ا.ات؛ بارای مثاال در جمواة
 The teacher took exam in order that he finds out the students’ weak points.به
معنای «معوم برای اینکه باه نقاا ضاعف داناشنماوزا پای ببارد ،امتحاا گرفات» ،عوات
امتحا گرفت  ،پی برد به نقا ضعف دانشنموزا بوده ا.تی ایا نیاه در ذها خواننادة
انگور یزبا بدی گونه تداعی میشود که «(ای ) قرننی ا.ات باه زباا عربای ،بادو هارچ
انحرافی (در ن ) :برای اینکه در مقابال بادیهاا محافظات شاوند»ی خواننادة انگور ایزباا
ممکا ا.ات ایا مفهاو باه ذهانش خلااور کناد کاه بارای محافظات در برابار بادیهااا و

زشتیها.ت که قرن به زبا عربی نازل شده ا.ت و اگار باه زباا دیگاری ناازل مایشاد،
نمیتوان ت بشر را از بدیها و گناها باز داردی درحاایکاه نیاة . 22اورة فصاوت باه ایا

ملوب اشاره دارد که «و اگر ما ای قرن را به زبا عجم میفر.اتادیم ،کاافرا مایگفتناد:

چرا نیا ای کتاا مفصل و روش (به زبا عرا) نرامد (تا ما قو عارا ایماا نوریام)

ای عجب نیا کتاا عجمی بر ر.ول و امت عربی نازل میشود !» (ترجماة ااهای قمشاهای،
 )7323نکتة دیگری که باید مد نظر قرار گررد ،معنای اغوی واژة «اعلَّ» و معادلهایی ا.ات
که در زبا انگور ای بارای ن ذکار شاده ا.اتی واژگاا ( perhapsاحتماانن) و maybe

(شاید) معادل هایی ه تند که در فرهناگ اغات عربای باه انگور ای باابروو بارای ایا واژه
نورده شده و ای دو واژه ،متراد

با معادل ( haplyشاید) ا.ت که نربری انتخااا کارده

ا.ت؛ حال ننکه عبار «مِ أجل» معادای ا.ات کاه در ایا فرهناگ اغات بارای عباار
 in order thatدر زبا عربی ذکر شده ا.تی باا توجاه باه توضارحا فاوق مایبرنارم کاه
یو.فعوی با انتخاا معاادای نامنا.اب معاادل  in order thatبارای واژة «اعالَّ» باهمعناای
«شاید» باعث انحرا

در مقصود نیه شده ا.تی

 .3نتیجهگیری

با توجه به نمونههایی از نیا ذکرشده و ترجمة ن ها میتوا ا.تنبا کرد کاه نرباری در
ترجماههاای خاود برشااتر مخاطاب را ماورد توجااه قارار داده و .اعی کاارده ا.ات باهجااای
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واردکاارد واژگااا فرهنگاای ا.ااالمی در زبااا انگور اای از معااادلهااای تحااتااوفظاای یااا
معادل های فرهنگی مشابه در دی م رحرت ا.تفاده کند که ای امر موجاب شاده تاا بخاش
زیادی از مفاهرم قرننی به زبا انگور ی منتقل نشودی عالوهبر ایا  ،انتخااانکارد منا.اب

معادلهای واژگاانی دارای مفااهرم ضامنی ،موجاب تحریاف مضامو هاای قارن شاده و

خواننده ممک ا.ت از ن برداشت نامنا.بی داشته باشدی اما از طر

دیگر ،یو.فعوای باا

قرارداد قرن و زبا عربی و انتقال منا.ب مفاهرم .عی کرده ا.ات باا واردکارد

مال

واژگا فرهنگی قرننی در زبا انگور ی و توضرح اضافه بارای تعریاف ن واژة ،مفهاو را
منتقل کندی

م روة مهمی که در ترجمة قرن برشتر نمود پردا میکند ،ت وط متارجم باه زباا عربای،

ریشهیابی واژگا و تخصص در زمرنة عوم تثویل و تف رر قرن ا.تی دو مترجم ماوکور در

برخی نیا  ،که نمونههایی از ن ذکر شد ،بهدارل فقدا مهار هاا و تخصاصهاای فاوق،
در ترجمة بعضی از نیا دچار خلا و انحرا

شدهانادی نکاا دیگاری کاه جاای تثمال و

بحث دارد ،ای ا.ت که نیا منصبهای .را.ی و عومی نربری در دوات وقات انگوارس و
م روة فرهنگ و زبا انگور ی ،به عناوا فرهناگ و زباا غاااب در جواماع تحات ا.اتعمار

انگورس ،در ترجمة وی از قرن نقش داشته ا.تی نیا دیدگاه غاراگرایاناة یو.افعوای و

حمایتهای دوات انگورس را از وی مایتاوا یکای از دنیال انتخااانکارد معاادلهاای
نزدی

تر دان ت و نیا از دیدگاه خوانندة انگور یزبا  ،ترجماة وفاادار باه زباا مقصاد از

قدر تثیررگواری برشتری برخوردار ا.ت یا ترجماة وفاادار باه زباا مبادأ (زباا عربای)ی
ای ها مجموعاة .اؤانتی ه اتند کاه نقاش و اهمرات ملااعاا .را.ای ،جامعاهشاناختی و

زبا شناختی در ترجمة متو موهبی بهویژه قرن را برش از پرش مشخص میکنندی
منابع

 قرآن کریم ( .)3131ترجُه مهدي الهي قُشهاي ،تهران :اسالمي.

 امامي ،ابوالقاسم (« .)3111نخستَن شرط ترجُ قرآن كريم به زبوانهواي مختلو
جهان» ،ترجمان وحی ،ش  ،4صص.63-69
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 انوشَرااني ،علَرضا (« .)3134تَادل ااژگاني در ترجُه متون ديني :چوال هوا ا
راهكارها» ،پژوهش زبانهای خارجی ،ش ،83صص.14-36

 تئوفانوف ،تسوويتان ا شوفايي ،عبدالَُُود (« .)3138گفو اگوويي بوا ررافسوور
تسويتان تئوفانوف مترجم قرآن كوريم بوه زبوان بلرواري» ،ترجماان وحای ،ش،31
صص.31-33

 جر ،خلَل (« .)3138فرهنگ عربي به فارسوي الراس» ،ترجُوه حَُود طبَبَوان،
تهران :امَركبَر.
 رضايي اصفهاني ،محُدعلي (« .)3133نق

دان هاي مترجم در ترجُوه قورآن»،

ترجمان وحی ،ش ،38صص.83-19

 شريَتُداري ،جَفر ( .)3111شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه،4ٍ ،
مشهد :آستان قدس رضوي ،ص.141

 صدر ،سَد موسى ( .)3134ترجمه قارآن در تارازو تعااد  ،ترجُوه قورآن،3ٍ ،
صص.41-48

 طباطبايي ،سَد محُود حسوَن ( .)3118تفسایر المیااان ،39ٍ ،تهوران :دارالكتو
اإلسالمَه.

 طبرسي ،فضل بن حسن ( .)3186مجما البیاان فای تفسایر القارآن ،1ٍ ،تهوران:
فراهاني.

 محُدي ،حَُد ( .)3138مبادیالعربیه ،8ٍ ،ص ،19قم :القدس.

 مَاني لكل رسم مَني .دسترسي در تواري  ،63/13/89قواموس ا مَُومالَُواني
متَدد اللرا ا الُُال -قاموس عربي عربوي ا قواموس عربوي انُلَوني ینواكي:
http://www.almaany.com

 مَتُدي ،رسول (« .)3111ترجُه ا جايگاه ترجُه قرآن كريم» ،پیاا قارآن ،ش،8
صص.13-98

 مكارِ شَرازي ،ناصر ( .)3111ترجمه قرآن ،قم :دارالقرآن الكريم (دفتور مطالَوا
تاري ا مَارف اسالمي).

10/6/2014 8:16:41 AM

Text [22] ed 5.indd 156

157 / ) پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س- فصلنامة علمی











Text [22] ed 5.indd 157

Asad, M. (2003). The Message of The Quran. Watsonville, CA:
The Book Foundation.
Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge.
Bell, R.T. (1993). Translation and Translating: Theory and
Practice. (2nd ed.). New York, NY: Longman.
Hervey, S.G.J. & Higgins, I. (1992). Thinking Translation : A
Course in Translation Method, French-English. New York, NY:
Taylor & Francis Routledge
House, J. (2001). Translation Quality Assessment: Linguistic
Description versus Social Evaluation. Translators' Journal, 46,
243-257.
Kashgary A.D. (2010). The paradox of translating the untranslatable: Equivalence vs. non-equivalence in translating from
Arabic into English. Jeddah, King Abdul-Aziz University.
Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies. (2nd ed.).
London and New York: Routledge.
Munday, J. (2009). The Routledge Companion to Translation
Studies. London and New York: Routledge.
The Zekr Quranic Project [Computer Software]. (2001). Retrieved Nov. 01, 2011, from http:-//zekr.org

10/6/2014 8:16:41 AM

