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Abstract
The weakening of the concept of translation as a one-to-one equivalence between
the source text and the target text and the growing attention to audience, which
peaked in the 1970s and 1980s, led to the evolution of translation theory and the role
of audience. However, most translations of the Qur’an into Persian, although
semantic, prefer the style of Arabic writing to the Persian-speaking audience, which
causes many harms in the translation of the Qur'an, including the lack of connection
between Persian-speaking audiences and these translations. Ali Maleki’s readable
translation of the Qur’an, focusing on Persian-speaking readers, has given a
completely audience-based approach to the translation of the Qur’an which is free
from many of the shortcomings of existing translations of the Qur’an. The present
study seeks to compare the semantic translation of Fooladvand and the translation of
Ali Maleki with the use of concepts such as Koller’s “pragmatic equivalence” (1979)
and Nida’s “equivalent effect” (1964) to show that the audience-based approach to
translating the Qur’an makes use of the potentials of the Persian language and is
better than semantic translations. It can also help the audience to understand the
Qur’anic verses correctly and quickly.
Keywords: Semantic Translation, Audience Centered Translation, Equivalence
Effect, Translation Audience, Readable Qur’an
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ترجمۀ مخاطبمحورِ «قرآن خواندنی» علی ملکی:

رویکردی نو به ترجمۀ قرآن
رضا یل شرزه* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران)
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چکیده
کمرنگ شدن مفهوم ترجمهه بههعنوان تعهادِ یکبههیک بهن مهت مبهد و مهت مصدهد و
توجّههه روزافههنون بههه م اهههر کههه در د ههه ای  01و  11منلههادی بههه اود رههود ر ههند
ههبر تلههوِ و تطههور ترههوری ترجمههه ب ههن و م اهههر و نصهه

وی را در کههانون

توجّههه مطالعههات ترجمههه ههرار داد کههاِ ،اک ههر ترجمههه ای ههر ن بههه زبههان فار هه ،
بااینکه بربردان ای معنهای بهه شهمار م رونهد ،پهردارت بهه ا هلو

و شهنوۀ نگهار

زبان عرب را بهر م اههر فار ه زبان رجلهان م نهنهد کهه ایه امهر هبر بسهناری از
کا ت ای ترجمه ای هر ن از جملهه عهدم ارتبها مه ثر م اهبهان فار ه زبان بها ایه
ترجمههه ا شههده ا ههن پههاو

کاتههر در تلهها

ا ههن تهها بهها مصایسههت ترجمههت معنههای

فولادوند و ترجمهت م اههرملور عله ملکه و بها ا هتفاده از مفها نم چهون «تعهادِ
کههارکردی» کههولر ( )0101و «اثههر معههادِ» نایههدا ( )0160ن ههان د ههد کههه رویکههرد
م اهرملور بهه ترجمهت هر ن بهوا هطت ا هتفاده از ررفنن های زبهان فار ه بهتهر از
ترجمهه ای معنههای م توانههد م اهههر را در درک در هن و ههریی یههات ر نه یههاری
ر ههاند و بهها ملههور ههرار دادن رواننههدبان فار ه زبان ،بربردان ه کامل هاً م اهههرملور
از ههر ن بههه د ههن د ههد کههه در عههن رعایههن امانههن ،عههاری از بسههناری از کاتاب ههای
ترجمههه ای موجههود ههر ن باشههد و روانههدن ترجمههت ههر ن را بههه تجربهههای ل ه ّتب
بدِ کند
کلیدددواژهها :ترجمههت معنههای  ،ترجمههت م اهههرملههور ،اثههر معههادِ ،م اهبههان ترجمههه،

ر ن رواندن
____________________________
* نویسنده مسئول reyalsharzeh@gmail.com
تاریخ پذیرش9911/96/40 :
تاریخ دریافت9911/40/62 :
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 -1مقدّمه

ر ن اصهل تهری منبهی وکه و معجهنۀ جاویهدان پنهامبر ا هلام (ص) ا هن کهه در کنهار
«اکادیهه » و « ههنّن» منبههی مهمهه بههرای درک اککههام والههای ا ههلام ا ههن از نجای کههه
از ملتوی و معان متعهال

با

هر ن بهرای تمهام افهراد لهازم و تهروری ا هن ترجمهت

ر ن بهه هایر زبهان ها امهری اجتنا ناپه یر ا هن .دربهارۀ ترجمههپه یری هر ن از دیربهاز
نظرات و رای متفاوت بن صهاکرنظهران وجهود داشهته ا هن کهه بهههورکلّ مه تهوان ن
را به دو دیهدباه تصسهنم کهرد :دیهدباه ن سهن ربونهه بربردانهدن کلهام وکه را بهه هایر
زبان ا عمل غنر م روع مه دانهد و بهصهراکن از ترجمههناپه یری هر ن ه

مه بویهد

و علّهن ایه امههر را من هأ ههمان و غنههر ب ههری ههر ن مه دانههد ملصّصههان و ر نپاو ههان
چههون الطنبههاوی )0162( 0و رشههند رتهها ( )0106از ایهه د ههتهاند بههروه دوم ،بههر رلهها
بههروه ن سههن ،نهههتنها بههر ترجمهههپ ه یری ههر ن تأکنههد دارد ،بلکههه ن را لههازم و تههروری
مهه دانههد ابههوکننفههه و المراغهه  )0196( 2از ایهه بروهانههد پنکتههاِ ،0190( 9ص  ،)022از
اوّلههن مترجمههان ههر ن بههه زبههان انگلنسه  ،در روایته از ابوکننفههه بههر جههاین بههودن ترجمههت
ههر ن از دیههدباه وی اشههاره مه کنههد و نصه مه کنههد کههه «ترجمههت ههر ن در صههورت مجهاز
ا ههن کههه مههراه بهها مههت عربه

ن باشههد و بهصههورت کتهها

مسههتص و بههدون مههت عربه

انت ار ننابد» ایه صهاکرنظهران درعن کهاِ معتصدنهد ربونهه ترجمهت هر ن ،غنهر از لفه
عرب ه

ن ،ربههن نم ه توانههد جههایگنی

ههر ن شههود و تنههها شههر  ،تفس هنر و توتههنل بههر

«معن » ر ن به شمار م رود.

صههاکرنظران ،ترجمههت ههر ن را بههه انههواع م تلفهه تصسههنم مهه کننههد کههه بههههورکلّ
م ه تههوان ن را بههه ترجمههه ای تلههناللفظ  ،معنههای و زاد هبصهههبنههدی کههرد هب ه بفتههت
جههوا ری ( ،)0910بن ههتر ترجمههه ههای متههأرر ههر ن از جملههه مترجمههان چههون مکههارم
شنرازی ،فولادونهد ،پاینهده ،ررم ها
د

 ،م هکنن و شهماری دیگهر ترجمهه ای معنهای انهد

از ای نهوع ترجمهه بهه نصه از جهوا ری ( )0910توجّهه بهه زبهان مصدهد و م اهبهان
1. Tibawi
2. Al Maraghi
3. Pickthall
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ن و درعن کاِ انتصاِ د ن پنهام و ملتهوا مهت مبهد بهه زبهان معنهار مهت مصدهد ا هن
باوجودای  ،مهانبونهه کهه در ب ه

تللنه داده ها ن هان داده روا هد شهد ،ترجمهه های

معنههای

ههر ن ننههن در بن ههتر مههوارد ترجمههه ههای تلناللفظ انههد و پنههروی از ا ههلو

نگار

زبهان عربه را بهر م اهبهان فار ه زبان و زبهان معنهار نهان تهرجن مه د نهد کهه

ای ه امههر ههبر بسههناری از ههنر ای ترجمههه ای ههر ن از جملههه عههدم ارتبهها م اهبههان
فار ه زبان بهها ترجمههه ای موجههود ههر ن شههده ا ههن بههه بفتههت ملکه ( ،)0910در اغلههر
ترجمههه ههای فار هه

ههر ن ،م اهههر و فهههم وی بههرای بسههناری از مترجمههان مسههرلهای

فرعه بههوده ا ههن و مترجمهان بن ههتر تههرجن دادهانهد تهها ترجمهههای رهو  ،فههارر و د نه
ارائه د ند کهه ایه امهر

هنر ای فراوانه بهه دنبهاِ داشهته ا هن بهات ،)0112( 0علّهن

ای ه امههر را وجههود م اهبههان بهها پن ههننت زبههان  ،تههاری

 ،فر نگ ه و اجتمههاع متفههاوت

م داند که در بهافت کاملهاً متفهاوت از مهت اصهل رشهد کهرده و بالنهدهانهد بهه بفتهت بهات
( ،0112ص  « )96رباه م اهر یک اثهر م هاهب نباشهد کهه اثهر اصهل بهه زبهان او رله
شده ،عمه انتصهاِ دهد اهّلهاع ممکه ا هن بهه ارتبها نادر هن یها طهی کامه ارتبها
منجر شود» کهاِ ،ه اِ اینجا هن کهه یها ترجمهه ای معنهای

هر ن بههوا ی زبهان معنهار

مصدههد و رواننههدبان ن را در نظههر دارنههد و یهها در کصنصههن ترجمههه ای تلناللفظ انههد
که اولویّن ن سهن رهود را انتصهاِ هارتار و وا بهان زبهان عربه بهه بافتهار زبهان فار ه
م داننههده مینههن  ،پههاو

کاتههر درصههدد پا ه بوی بههه ای ه پر ه

ا ههن کههه بهها

توجّههه بههه ا عههان مترجمههان و ر نپاو ههان ماننههد صههفوی ( ،)0911ملک ه ( )0910و تصنههه
( )0911کههه اغلههر مههردم بهها ترجمههه ههای موجههود ههر ن ارتبهها بر ههرار نمهه کننههد چههه
را کاری باید جهن ارتبا بهتهر جمههور ملّهن بها ترجمهه ایه کتها

مصهدّس ات ها شهود

و بههه چههه روشهه مهه تههوان جامعههه فار هه زبان را بههه روانههدن ترجمههه ههای نهچنههدان
رو روان ر ن ترغنر کرده

تلصن کاتهر کوش ه ا هن تها بها برر ه رویکهرد م اههرملهور بهه ترجمهت هر ن
در کتهها

ههر ن روانههدن و مصایسههت ن بهها ترجمههه ههای معنههای  ،عملکههرد موفه تر ترجمههت
1. Gut
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م اهههرملور را در بر ههراری ارتبهها م ه ثر بهها رواننههدبان ن ههان د ههد بههه دیگههر ه
پاو ههگران کاتههر بهها مطالعههه زبههان م اهههرملور ترجمههت روانههدن

،

ههر ن کههه عههاری از

صههورتبندی ای غههامو و نامههأنوس زبههان عرب ه ا ههن و بهها مههردم بههه زبههان رههود نههان
م بویههد ن ههان مه د نهد کههه چگونههه رویکههرد م اهههرملههور بههه ترجمههت ههر ن و

ه

بر ههراری تعههادِ کههارکردی بههن

ههر ن و ترجمههت ن علههاوه بههر معرّفهه روشهه مهه ثر در

ترجمه م تواند هبر ایجهاد علا هه در هنهی و هنع از افهراد جامعهه جههن شهنا شهدن و
درنهاین عم به د هتورات وکه شهود و هبر شهود تها مهت م منهان و معتصهدان بتواننهد
بهوا طت ارتبها بهتهر و هه تر بها ترجمهت مهت مصهدّس بها شهور و اشهتنار بهر مهدار دیه
بمانند و عبادت کنند
بهها توجّههه بههه ابهههام منن بههودن اک ههر ترجمههه ای معنههای
درنتنجه رعاین د نه ا هلو

نگهار

ههر ن و غههامو بههودن نههها کههه

زبهان عربه و عهدم توجّهه بهه م اههر پدیهد مهده

ا ن ،ننهاز بهه نهوع دیگهر بربهردان هر ن اکسهاس م شهود در ایه را هتا ،کتها ترجمهت
رواندن

هر ن :ترجمهت تفسهنری و پنامر هان بهرای نوجوانهان و جوانهان کهه تو هم ملکه

در ههاِ  0916بههه زبههان فار ه ترجمههه و چههای شههد م توانههد نصطههت عطههی دیگههری در
تههاری ترجمههت ههر ن در ایههران باشههد ای ه کتهها

کههه بنهها بههه بفتههت متههرجم ( )0916هب ه

تفا ههنر المنههنان و تسههننم ترجمههه شههده ا ههن دارای ن ههری روان ا ههن و بسههناری از
م ههکلات ترجمههه ای موجههود اعههم از ثصن ه بههودن و نههامفهوم بههودن مههت در ای ه ترجمههه
دیههده نم شههود و بههه ههوِ متههرجم (پایگههاه اینترنته ترجمههت روانههدن

ههر ن کههریم)0911 ،

ای بربردان ترجمههای هراپا فار ه ا هن ملکه ( )0910علّهن ترجمهت مجهدد هر ن بهه
فار ه را نبهود اثهری روان و ابه فههم م دانهد و بنهان مه دارد کهه نیهه از دیهدباه اک ههر
مترجمههان ر نهه کههائن ا مّنّههن ا ههن ارائههه ترجمههه ای فههارر و د نهه ا ههن و فهههم
م اهر در درجه دوم ا مّنّن رار دارد
ل ا ،تلصن کاتر در تلا

ا هن تها بها ا هتفاده از روشه توصهنف -تللنله و بها ارائهت

م اِ ههای فههراوان از ترجمههت روانههدن

ههر ن و مصایسههت ن بهها ههایر ترجمههه ای معنههای  ،از
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رویکرد م اههرملور بهه ترجمهت هر ن بها ا هتفاده از مفها نم چهون «تعهادِ کهارکردی»

0

کههولر )0101( 2و «تعههادِ پویههای» 9نایههدا )0160( 0دفههاع نظههری کنههد بههه دیگههر هه

،

کاتههر ههع دارد ا مّنّههن م اهههر در ترجمههه را بههه مههدد نظریههات مطالعههات

پههاو

ترجمههه توتههن و تبنههن کنههد و بههر لههنوم بسههتر
ایه

انت ا
زبان فار

چنههن ترجمههه ای تأکنههد ورزد علّهن

یهه ا م اههرملور بهودن ترجمهت نهها و ا هتفاده از ا هلو

زبهان -فر نگه

در ترجمت یات ر ن ا ن

 -2پیشینۀ پژوهش

بر ا اس مصالت تصنه ( ،)0916بهن

از صهد مهورد ترجمهت هر ن بهه زبهان فار ه تو هم

مترجمههان م تلههی انجههام شههده ا ههن ازای بههن  ،شههماری از ترجمههه ای انجامشههده لغههوی
و شههماری دیگههر مفهههوم یهها معنههای

سههتند بنهها بههر پههاو

ارمرایه و معههرو

(،)0910

مطالعت دوره ای م تلهی ترجمهت هر ن ن هان م د هد کهه در غهاز کهار و تها کهدود د هت
 21شمس ه ترجمههه ای ههر ن بههه شههنوۀ تلههناللفظ انجههام م شههد ،ولهه ارائههت ترجمههت
مهههدی الههه

م هههای در ههاِ  0921شمسهه

لغوی ر ن به من ترجمهت معنهای

ههر غاز رویگردانهه مترجمههان از ترجمههت

ن شهد علّهن ایه امهر را رناعه فریهد و اته زاده

( ،)0910تغننههرات نجههاری در جامعههه و بههه تبههی ن ،تمای ه بههه زیبههای در کنههار د ّ هن در
ترجمت ر ن م دانند
جههوا ری ( ،0910ص  )002در پاو هه دربههارۀ انههواع ترجمههت ههر ن ،شهه
بههرای ترجمههت ایهه کتهها
رو

رو

مصههدّس برم شههمارد کههه «ترجمههت معنههای » یکهه از ایهه

ا ن هب تعریی وی:
ترجمههت معنههای اغلههر رو رههوانتر از ترجمههه ا وفههادار و بههرا مترجمههان از

ترجمت وفادار ،هادهتر ا هن

هد

ایه ترجمهه انتصهاِ د نه پنهام و ملتهوا مهت مبهد

1. functional equivalence
2. Koller
3. dynamic equivalence
4. Nida
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به زبهان معنهار مهت مصدهد ا هن و متهرجم در ایه نهوع ترجمهه ،بهه هارتار ا ادبه و
بلاغ مت مبد بسان ترجمت وفادار ،وفادار ننسن
وی در مان پهاو

بها تأکنهد بهر ا مّنّهن زبهان معنهار در ترجمهه ،بن هتر ترجمهه ای

متههأرر ههر ن از بن ه ترجمههت مکههارم شههنرازی ،فولادونههد ،م ههکنن  ،پاینههده ،ررم هها

و

شماری دیگر از ترجمه ا را نمونه ای از ترجمت معنای برم شمارد
مانبونه که در نص

وِ بالها اشهاره شهد ،توجّهه بهه م اههر و رعایهن اصهوِ د هتور

زبههان فار ه جهههن ر ههندن بههه ن ههری معنههار و روان مههورد توجّههه ترجمههت معنههای ا ههن
ههر ن تنههها تهها ک هدّی موف ه بههه پههردارت بههه م اهههر و

بههاای وجود ،ترجمههه ای معنههای
بهههتبی ن رعایههن اصه فار

نویسه شههدهاند و چنانکههه ارمرایه و معههرو

( )0910ن ههان

دادهانههد ایهه ترجمههه ا در بسههناری از مههوارد ترجمههه ای تلناللفظ انههد ترجمههه ای
مترجمان برجسهتهای چهون الهه

م ههای ،ررم ها

با اینکهه در د هتهبندی ترجمهه ای معنهای
د تور زبان عرب

 ،فولادونهد ،یته و مکهارم شهنرازی

هرار دارنهد در بسهناری از مهوارد لغهوی و تهابی

سهتند کهه ایه امهر هبر نهامفهوم و کاتهاب برره از ایه ترجمهه ا

شههده ا ههن و درک مههت را بههرای رواننههدبان فار هه زبان دشههوار کههرده ا ههن انتظههار
م اهبههان ترجمههت ههر ن دریافههن ترجمهههای ابه فهههم و روان از مفهها نم ر نه ا ههن ،امهها
چنانیههه ک ههاورزی و نب ا ههم ( ،0910ص  )61ن ههان دادهانههد «ترجمههه ای موجههود بهها
اینکههه اغلههر ترجمههه ای رههو

و د نه

سههتند و ررافن ههای بسههناری در نههها اعمههاِ

شده ا ن ،انتظار کام م اهبان را بر ورده نسارتهاند»
چنن به نظر م ر د کهه اغلهر تلصنصهات انجهام شهده در کهوزه ترجمهت هر ن ،ترجمهه
را عملهه صههرفاً زبههان تلصهه م کننههد ایهه تلصنصههات ،غالبههاً بههه برر هه دشههواری ههای
مترجمههان ههر ن در ترجم هت ههارتار ای نلههوی ،وا بههان و عناصههر فر نههگملور ر نهه
م پردازنههد کههه ههد

از نههها در و لههت ن سههن برر هه صلّنو ههصم ترجمههه ههای

انجامشده ،مطالعهت نلهوۀ عملکهرد مترجمهان در مواجههه بها م هکلات ترجمههای و اهمننهان
از بربههردان ب کموکا ههن و کا ههن مههت مبههد ا ههن بهههعنوان نمونههه ،کههرّی ( )0911در
تلصنه رههود بههه برر ه

ه ن ترجمهههپه یری ا ماءاللسههن در ههر ن پردارتههه و چنههن
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نتنجهبنری کرده ا ن کهه مترجمهان ،نهاتوان از انتصهاِ وجهوه م تلهی معنهای ایه وا بهان
بودنههد کسههنن و فتلهه ( )0911ننههن بهها مدا ههه در بررهه وا بههان ر نهه بههه برر هه
چههال

ههای مترجمههان در ترجمههه ای ه لغههات پردارتهانههد و بههه ایه نتنجههه ر ههندهانههد کههه

مترجمههان ،بربردانه صهلن از ایه وا بههان بههه د ههن نههدادهانههد ایه ملصّصههان ه
ارائت ترجمت پن نهادی رود برای وا بان مورد بل
در پههاو

بههه

مبادرت ورزیدند

دیگههری ،برج هام  ،زاددِ و ملمههدی ( )0916بههه برر ه وجههود عناصههر

انسههجام متن ه در رطبههت اوِّ نهجالبلاغههه پردارتنههد و ه

بهها مصایسههت ن بهها ترجمههه ای

انجامشههده نتنجهههبنری کردنههد کههه ایه بربهردان هها موفه بههه انعکههاس انسههجام موجههود در
مت مبد در ترجمه ا شهدهاند ملصّصهان ایه پهاو

بها مههم ارزیهاب کهردن کفه تعهادِ

و برابههری در ترجمههه ،ن را مسههاوی بهها مسههو بههودن ترجمههه بهها مههت اصههل م داننههد و
معتصدنههد کههه مترجمههان م ه بایههد عناصههر انسههجام مههت اصههل را در ترجمههه کف ه کننههد
پاو ههگران دیگههری ننههن بههه برر هه

نرشنا ه ترجمههه ای ههر ن پردارتهههانههد و بهها

مصایس هت مههت اصههل و مصدههد بههر عههدم رعایههن امانههن در پههارهای مههوارد انگ ههن نهادنههد
رئلهه  ،معدههوم و جنتهه فههر ( )0911و بهها ری و مکههاران ( )0916نمونهههای از ایهه
ملصّصههان بههه شههمار مه رونههد
ترجمههت فار ه

رشههر ،ملکه و ا ههداله ( )0911ننهن بهها ارزیههاب کنفنّهن

یههات ههر ن ،بههه بسههم و ههبو معنههای در برر ه از ای ه ترجمههه ا پ ه

بههردهانههد و رای بههه عههدم تطههاب مههت مبههد بهها مههت ترجمهشههده دادهانههد در مههن را ههتا،
علههای و فتلهه اکبر بههادی ( ،)0911در پاو هه بههه برر هه جوانههر م تلههی معنههای
کلمت «فهوت» و «تفهاوت» در یهات متفهاوت هر ن پردارتنهد و نتنجهه برفتنهد کهه بها توجّهه
به نار یات و مفهوم لغهوی ایه وا بهان ،مترجمهان موفه بهه بربهردان صهلنل از ایه
وا ه هها ن ههدهاند ای ه پاو ههگران ه

رههود ترجمههت صههلن ای ه وا بههان را پن ههنهاد

دادند
افتههاده و مههام ( )0911ننههن در تلصنصهه بههر تههرورت فهههم د نهه معههان وا ه ههای

تکآمد در انتصهاِ صهلن معنهای هر ن تأکنهد کردنهد و بهه نرشنا ه ترجمهه های هر ن
در انتصاِ جوانر م تلهی معنهای ایه وا ه ها پردارتنهد ایه پاو هگران په

از برر ه
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ههر ن بهها ههه ترجمههه مکههارم شههنرازی ،اندههاریان و منمنههدی بههه ایه نتنجههه
شههدهانههد و ه

ر ههندند کههه مترجمههان در ترجمههت ای ه وا بههان دچههار لغههن

را کههار

پن ههنهادی رههود را جهههن انعکههاس صههلن ابعههاد م تلههی معنههای وا بههان تکآمههد ارائههه
دادند در تلصنه دیگهری ،کنهدری ،هائم و زودرنهج ( ،)0910بها برر ه نلهوۀ عملکهرد
مترجمهان در انتصهاِ عناصهر فر نهگملهور هر ن بهه زبهان فار ه بهه مصایسهه پهنج ترجمهت
فار هه

ههر ن پردارتنههد ههد

از ایهه پههاو

 ،یههافت شههنوه ترجمههت عناصههر فر نگهه

پوشههاک ههر ن و تطبنهه دادن ن بهها انههواع م تلههی رو

ههای ترجمههت ننومههارک بههود

ملصّصان د هن رر بهه ایه نتنجهه ر هندند کهه شهنوۀ ترجمهت تلهناللفظ شهنوهای غالهر
عناصر فر نگملور ر ن ا ن

در ترجمت فار

ننههازی و ههادات اشههم ( )0911ننههن در پههاو

رههود بهها تأکنههد بههر ا مّنّهن ارزیههاب

د ن ترجمهت هر ن بهه برر ه چگهونگ کار مهدی م لفهت «شفّا

هازی» الگهوی بهرم در

ترجمت رتهای اصهفهان از هر ن پردارتنهد و نتنجهه برفتنهد در مهواردی کهه ابهامهات مهت
اصهل

دفمنهد باشهد شهفا

هازی منفه تلصه مه شهود و هد

مهت مبهد را بهدر ههت

انتصههاِ نم د ههد ههایر تلصنصههات بهعم مههده در کههوزۀ ترجمههت ههر ن ننههن کمههابن
رو

در

کار رویکردی م ابه مطالعات فور دارند
غنبههن تأمّه برانگنن م اهبههان و نناز ههای نههها و پههردارت بههه مسههائ زبههان و مصابلهههای

صر

در ای پاو

ا م ههود ا هن؛ بهو نکهه ،ایه ترجمهه ها نهه بهرای روانهده شهدن

تو ههم فار هه زبانان بلکههه بههرای ا ههدا

نههامعلوم دیگههری نوشههته مهه شههوند ترجمههه

رانههدازه بربههردان ب عنههر و نصد ه از مههت مبههد ارائههه د ههد ،درنهایههن ای ه رواننههدبان
ستند که م بایسن به درکه صهلن از ن نائه شهوند تأکنهد بهر ا مّنّهن نصه
و نناز ههای

فدهه تمههاین پههاو

نویسههندبان امندوارنههد ایه پههاو

کاتههر بهها ههایر پههاو

م اههر

ههای ایهه کههوزه ا ههن

ههر غاز مطالعههات باشههد کههه پههردارت بههه م اهههر را

نه دف د ندوم بلکه غایت مهم در فرایند ترجمت ر ن تلص کنند
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اغلههر ترجمههه ههای صههورت برفتههه از ههر ن تلههناللفظ و بههه ههوِ ننومههارک

0

( ،)0110نظریّهپرداز ترجمه« ،لغهوی» سهتند ویابه بهارز ایه ترجمهه ها کلمهه بهه کلمهه
بههودن ترجمههه و توجّههه زی هاد بههه ههارتار و نلههو زبههان مبههد ا ههن شههلایرمارر،)2102( 2
فنلسههو

شهههنر لمههان  ،در مصالهههای بهها عنههوان «رو

ههای م تلههی ترجمههه» بنههان مه دارد

کههه متههرجم در ای بونههه ترجمههه هها رواننههده را به ههوی مههت مبههد ههور مه د ههد و درک
مت را برای وی دشوار و زمهانبر مه کنهد بها توجّهه بهه اینکهه مفههوم «تعهادِ» در ترجمهه،
مفهوم کلندی به شهمار مه رود توجّهه بهه ابعهاد م تلهی ن تهروری ا هن ترجمهه های
لف به لفه

تلصه

هنّت از مفههوم «تعهادِ ترجمههای» دارنهد و ن را رهارد از بافهن و بهه

بفت هت و ههور ،زبههانشههناس فرانسههوی ،در ههط «زبههان» 9یهها نسههتم ههای انتناع ه زبههان
برر ه م ه کننههد ترجمهههپاو ههان چههون نایههدا ( ،)0160کتفههورد ،)0161( 0کههولر (،)0101
و ننومههارک ( )0110ای ه نههوع تعههادِ را «تعههادِ صههوری» 1نامنههدهانههد ایه در کههال ا ههن
که بها معرّفه مفههوم «تعهادِ پویها» در ترجمهه و بههتبی ن پهردارت بهه مسهائ بونهابون
چههون م اهههر و نناز ههای وی ،ههد

از ترجم هت مههت و بهها

از ای ه نکتههه کههه ترجمههه

در رلههأ روی نم ه د ههد تلص ه صههاکرنظههران ترجمههه از مفهههوم «تعههادِ ترجمهههای» دچههار
دبربون شده ا ن
ملههدود نمانههدن معنههای ترجمههه بههه تعههادِ صههوری بههن نظههام ههای زبههان و توجّههه بههه
«تعادِ بهافت بههعنوان هد

نههای ترجمهه» ،کهولر ( ،)0101راه را بهر ارائهه برداشهن های

جدید از مفهوم تعهادِ در ترجمهه بهاز کهرد تغننهر تلصه

هنّت از ترجمهه بههعنوان فعّهالنّت

صههرفاً زبههان و برجسههته شههدن ابعههاد اجتمههاع -فر نگ ه

ن ههبر پههررنههگ شههدن نص ه

م اهههر در ترجمههه بردیههد پنههدای

مفهها نم چههون «ترجمههت پویهها»ه ه نایههدا ( )0160و

«ترجمههت کههارکردی» کههولر ( )0101و مینههن رهههور مکتههر نصهه بههرا ماننههد نظریّههت
1. Newmark
2. Schleiermacher
3. langue
4. Catford
5. formal correspondence
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«ا ههکوپوس» 0در لمههان در د ههت  11منلههادی ،توجّههه ترههوری ترجمههه را از مباکهه
صههر

در ترجمههه بههه ههمن موتههوعات فر نگهه -اجتمههاع

زبههان

ههور داد و مفهههوم تعههادِ

ترجمهههای را بهههکلّ دبربههون ههارن نیههه در ای ه مفهها نم بننههادی بههه شههمار م ه رفههن
توجّه به م اهر ،تلها

جههن ایجهاد اثهر معهادِ در وی و هبنعه بهودن پنهام بهود بههزعم

نایهدا ( ،)0160رله اثههری معههادِ بههن دو نظهام زبههان کههه در شههرایم اجتمههاع  ،فر نگه ،
تههاری

و جغرافنههای متفههاوت بالنههدهانههد جههن بههه مههدد تغننههرات ترجمهههای در ههطو

وا بان  ،د هتوری و ا هتفاده از عناصهر فر نگه دارله به ه ت ممکه ا هن؛ بنهابرای ،
در ترجمههه ههای م اهههرملههور ههر ن ،متههرجم تههم کفه رو و معنههای مههت اصههل بها
زبان م اهبان با ن ها ه

مه بویهد ،زیهرا پایبنهدی بهه مهت اصهل و کفه امانهنداری

ا تضا م کنهد کهه مفههوم مهت اصهل بهدر هت منتصه شهود؛ بههعبارتدیگر ،مهان کسه
کههه رواننههده در زبههان مبههد دارد ،بایههد در زبههان مصدههد ههم داشههته باشههد در غنههر ایهه
صورت ،امانن رعاین ن ده ا ن و معنای مت بهدر ت درک ن وا د شد
کاِ ،با برر

ترجمه ای ر ن بهه زبهان فار ه درمه یهابنم کهه ایه ترجمهه ها تلصه

نسههبتاً هنّت از مفهههوم تعههادِ ترجمهههای دارنههد و ن را برابههر بهها تعههادِ صههوری یهها لغههوی
م داننههد ایه ترجمههه هها ه ن بههه مههت اصههل وفادارانههد و مههن عامه

ههبر پنههدای

ترجمه ای نامفهوم و نازِ از هر ن ب هته ا هن بهدیه ا هن کهه ایه بربهردان ها مفههوم
تعههادِ کههارکردی در ترجمههه را نادیههده برفتهههانههد و م اهبههان ترجمههه را بههه فراموشهه
ردهاند تصنه ( )0916با بنهان اینکهه و هواس مترجمهان هر ن تها کهدّی ابه دفهاع ا هن،
ای ه بربههردان هها را در انتصههاِ معنهها دچههار م ههکلات فراوان ه م ه دانههد ملصّص هان پههاو
کاتههر غفلههن از تعههادِ کههارکردی و نادیههده بههرفت م اهبههان ترجمههت ههر ن را کههه دارای
تجربنّهات زیسههته متفههاوت بهها م اهبههان عههر زبههان سههتند از عوامه اصههل

ه نفهمه

ترجمهه های ههر ن بهه شهمار مه ورنهد اینهک ،بههه برر ه چنهدی نمونههه از ترجمهه ههای
ر ن تو م ملکه و مصایسهت ن بها هایر ترجمهه ها مه پهردازیم تها ن هان د هنم وفهاداری
کام به تمهام لایهه های «د هتوری»« ،وا بهان » و «فر نگه » زبهان عربه و عهدم توجّهه بهه
1. Skopos
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م اهبههان ترجمههه ،درنهایههن ترجمهههای بنههگ و نههامفهوم بههه د ههن مهه د ههد شههایان
یههاد وری ا ههن کههه مصایسههه ،بههن ترجمههه ههای معنههای فولادونههد و ترجمههت م اهههرملههور
ملک صورت برفته ا هن وله چنانیهه در سهمن م هاِ ها ن هان داده روا هد شهد هایر
ترجمه ای موجهود هر ن ننهن در کلنّهن و هنار کهار چنهدان تفهاوت بها ترجمهت فولادونهد
ترجمهت فولادونهد جههن انجهام مصایسهه ،معنهای بهودن ن ،م اههر

ندارند علّهن انت ها

فهم و بههکاربنهری لغهات مهأنوس زبهان فار ه در ترجمهت هر ن ا هن عبهدی (،)0910

در مصالههت رههود ترجمههت معنههای فولادونههد را در زمههرۀ بهتههری ترجمههه ههای معاصههر ههر ن
برشهمرده ا ههن و ترجمههت وی را در رعایههن وا بههان زبههان فار ه و ویابه
بنههان

ههای زبههان و

ن از ترجمههه ههای مههتص و اب ه ا ههتناد م ه دانههد امههن فههرد ( )0916ننههن م اهههر

فهم را ویاب مهم ترجمت فولادوند م داند
 -4یافتههای پژوهش
 -1-4تحلیل دادهها

کاتهههر بهها تکنهههه بههر رویکهههرد توصههنف -تللنلههه بههه مصایسهههت ترجمهههت

پههاو

م اهرملور ر ن رواندن ملکه بها ترجمهت معنهای فولادونهد پردارتهه ا هن بهرای ننه
به ای مصدود ،تعهداد پهاننده یهه از ترجمهت هر ن روانهدن ملکه ( )0916کهه بها رعایهن
ا لو

زبان فار

و بهدون تصنّهد بهه رهوا ر الفها عربه ترجمهه شهدهاند ،بهرای مصایسهه

با ترجمت معنهای فولادونهد بهصهورت دفمنهد انت ها

شهدند لهازم بهه توتهن ا هن کهه

در جایجهای ترجمهت م اههرملور هر ن روانهدن مهوارد بسهناری از توجّهه بهه م اههر
کلام و تلها

در جههن ارائهت ترجمههای روان بهه چ هم مه رهورد کهه از ایه منهان تعهداد

پههاننده نمونههه کههه بهها وتههو بن ههتری ترجمهههای م اهههرملههور بههه د ههن دادهانههد بههرای
مصایسههه انت هها

شههدند ههد

از انت هها

دفمنههد ایه پههاننده یههه ن ههان دادن ایه نکتههه

ا ههن کههه رویکههرد م اهههرملور بههه ترجمههت ههر ن ،چنانیههه در سههمن بلهه
نتنجهههبنری بههدان اشههاره روا ههد شههد ،م توانههد بهها بهرهبنههری از ررایههی و ا ههتعداد زبههان

و
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فار هه  ،تههم پا ه بوی بههه نناز ههای م اهبههان ایرانهه  ،روانههدن ترجمههت ههر ن را بههه
تجربهای ل ّتب

بدِ کند

برر هه م اِ ههای زیههر ن ههان م د ههد ترجمههه ههای کههه هبهه تصسههنمبندی جههوا ری
( )0910در د ههتهبندی ترجمههه ای معنههای
تلههناللفظ انههد کههه ههد

ههر ن ههرار م بنرنههد بهههوا ی ترجمههه ای

ن تأکنههد بههر ملتههوی اهّلاعههات مههت اصههل در ههارتار و

ملتوی ا هن بههعبارتدیگر ،در ای بونهه ترجمهه ها متهرجم در تلها

ا هن تها اهّلاعهات

منتص شده به ترجمه د نصهاً بها مهت اصهل برابهری کنهد درکال کهه ترجمهت هر ن روانهدن
عل ملکه در تصسهنمبنهدی «ترجمهت پویهای »0نایهدا ( )0160و یها «تعهادِ کهارکردی» کهولر
( )0101رار م بنرد نیهه در ایه نهوع ترجمهه مهورد توجّهه ا هن هبنعه بهودن پنهام در
نظر روانندبان ا ن
 -1-1-4سورۀ اسرا آیۀ :44

متن آیه :انْظرْ کرنْیر تررربوا لرکر الْأرمْ راِر
ترجمۀ فارسی معنایی فولادوند :ببن چگونه برای تو مر ر ا زدند
ترجمۀ قرآن خواندنی :ببن برای تو چه کر

ای درم وردند

هب ه تفا هنر نمونههت مکههارم شههنرازی ( )0916و نههور رائت ه ( ،)0919اهرافنههان پنههامبر
نسبن ای دروغن از بنه

هاکر ،کها

و مجنهون بهه وی مه زننهد در زبهان عربه ایه

عمهه بهها وا ۀ «م ههاِ» بنههان مهه شههود کاِ نکههه ،وا ۀ «م ههاِ» بههرای رواننههدۀ فار هه زبان
معنای بهکلّ دبربهون دارد رواننهدۀ ایه ترجمهه رچهه هدر فر نهگ های لغهن فار ه
د دا ،معن و عمنهد را در په معنهای «م هاِ» زیهرورو کنهد بهه معنه در هن ن ن وا هد
ر ند دروا ی ،ترجمت فولادونهد معنهای کلمهت «م هاِ» را نهه در هط بهافت بلکهه در هط
نسههتم ههای انتناع ه زبههان بههه مههت مصدههد انتصههاِ داده ا ههن ای چنههن تعههادل را کههولر
(« )0101تعههادِ صههوری» م ه نامههد کههه اغلههر در ترجمههت لغههات متههراد نمهها در زبان ههای
م تلی م ا ده مه شهود ایه وا ه در ترجمهت هایر مترجمهان هر ن ماننهد یته و مکهارم
1. dynamic equivalence
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کههه در تصسههنمبنههدی جههوا ری ( )0910در د ههتهبندی ترجمههه ای معنههای

ههرار برفتهانههد

بههه چ ههم مهه رههورد ایهه در کههال ا ههن کههه مصدههود از ایهه عبههارت ،نسههبن دادن
کهر

های ناشایسهن و اتهامهات دروغهن بهه پنههامبر ا هلام ا هن کهه بهه بهتهری نلهو بهها

عبههارت «کههر

در وردن» بنههان م ه ش هود در چنههن ترجمهههای ،متههرجم م ه توانههد بهها درک

منظور مت عربه و شهنارن بافهن مهو عنت

ن و درعن کهاِ بها در نظهر داشهت م اههر

فار ه زبان مههان مفه هوم را در زبههان مصدههد بهها وا بههان و اصههطلاکات زبههان فار ه بنههان
کند ای شنوۀ ترجمهه در هر ن روانهدن و تلها

جههن کفه تعهادِ کهارکردی ن ابه

م هها ده ا ههن کههه بههر ا ههاس ن هبنع ه بههودن ترجمههه نههند م اهبههان از ا مّنّ هن زیههادی
بررههوردار ا ههن در ای ه ترجمههه تغننرات ه در ههط وا ب هان ،نلههو و ارجاعههات فر نگ ه
روی م ه د ههد تهها رواننههدبان بتواننههد ارتبهها نندیک ه بهها مههت ترجمهشههده بر ههرار کننههد
ترجمههت متفههاوت وا ه «م ههاِ» بههه «کههر

در وردن» مدههدا

از ایهه تغننههرات در جهههن

هبنع شدن زبهان ترجمهه ا هن م هاِ فهور ن هان مه د هد کهه ترجمهه ای معنهای

هر ن

کههه بنهها بههر تعریههی جههوا ری ( )0910ههع در انتصههاِ پنههام و ملتههوی مههت مبههد بههه زبههان
هبنع ه و معنههار مههت مصدههد دارنههد دروا ههی ترجمههه ای وفههادار بههه ههارتار زبههان مههت
مبد ان هد و پههردارت بههه ههبک و ههنار زبههان عرب ه را بههر م اهههر فار ه زبان و ا ههلو
نگار

زبان فار

ترجن م د ند

 -2-1-4سورۀ ذاریات آیۀ :4

متن آیه :إنرّکمْ لرف

روٍِْ م ْترلیٍ

ترجمۀ عربی فولادوند :که شما [دربارۀ ر ن] در

ن بونابونند

ترجمۀ قرآن خواندنی :دربارۀ ر ن ر دفعه یک چنن م بویند
نیههه از معنههای ای ه

یههه ،هب ه تفا ههنر نمونههه ( )0916و اهنههرالبنههان ( ،)0901نتنجههه

م ه شههود ای ه ا ههن کههه مههردم دربههارۀ نامههن در بفتههاری م تلههی و بونههابون سههتند و
پنو ته تدونصنو

م بوینهد و مهن تنها وبهوی دلنه بهر به اعتبهاری نظرات هان

سن کاِ نکهه ،عبهارت عربه «شهما دربهارۀ هر ن در ه ن بونابوننهد» بهرای رواننهده
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زبان وات ننسن و رواننده نمه توانهد ارتبها مه ثری بها ایه ترجمهه بر هرار کنهد

ترجمههه ههای الهه
ول عبارت فار

م هههای ،یته و مکههارم ننههن کمههابن

« ر دفعهه یهک چنهن مه بوینهد» بهرای فار ه زبانان کاملهاً شنا هن بها

توجّههه ب هه اینکههه هب ه بفتههت نایههدا ( )0160ههد
هبنعهه ا ههن ،ایهه انت هها

از تعههادِ کههارکردی ر ههندن بههه بنههان

ترجمهههای بهها ن ههان دادن ا مّنّههن ا ههتفاده از زبههان هبنعهه

بوی ههوران فار ه  ،ترجمهههای ههلن
صلن

شههبنه ترجمههت فولادونههد سههتند

از مههت

ههر ن بههه د ههن مه د ههد و موجبههات درک

ن را فرا م م کند

 -3-1-4سورۀ کهف آیۀ :5

متن آیه :کربررتْ کرلمرتً تر ْرد م ْ رفْورا همْ
ترجمۀ فولادوند :بنرگ

ن ا ن که از د ان ان برم ید

ترجمۀ قرآن خواندنی :بندهتر از د ان ان کر
رواننده فار

م زنند

زبان با روانهدن ترجمهت «بهنرگ ه ن ا هن کهه از د هان

برمه یهد»

ممکهه ا ههن برداشههت کامل هاً اشههتباه از معنههای یههه داشههته باشههد؛ زیههرا در زبههان فار هه
بههنرگ» در معنههای تلسههن منهن بههه کههار مه رود کاِ نکهه ،بههر ا ههاس معنههای یههت

« ه
فور ،ای

زبان عرب و تلا

در معن منفه «بهنرگتهر از د هان کهر

زدن» مهده ا هن تصلنهد از نلهو

جهن ترجمهت لفه بهه لفه کهه از ا هدا

ترجمههه ا ههن بهها نادیههده بههرفت بنههان هبنع ه
پنروی از د تور زبان عربه باعه

ه

تعهادِ صهوری یها فرمهاِ در

در زبههان مصدههد ن ههان م ه د ههد کههه

کما مّنّهن شهدن م اهبهان در

ه متهرجم مه شهود و

درنهایهن بهه هردربم رواننهده مه انجامهد هایر مترجمهان معنهای
مکارم شنرازی ننن از عبارت «

هر ن چهون یته و

بنرگ» در ترجمه ا تفاده کردهاند

 -4-1-4سورۀ کهف آیۀ :25

متن آیه :ورلرب وا ف کرهْفهمْ ثرلراثر مائرتٍ نن ر ورازْدرادوا تسْعًا
ترجمددۀ فولادونددد :و ندههد ههاِ در غارشههان درنههگ کردنههد و نههه ههاِ [ننههن بههر ن]
افنودند.
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ترجمۀ قدرآن خوانددنی :اصهلا
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کههی  911هاِ شمسه برابهر بها  911هاِ مهری

در غار روابندند
هب تفا هنر نهور ( )0919و نمونهه ( )0916از هر ن ،مهراد از یهت یادشهده بنهان ارتلها
منان هاِ ای شمسه و مهری ا هن کهه بههنوع ن هان از د ّهن هر ن در روایهن کهردن
وا عههت اصههلا

کهههی ا ههن و مههراد از اتههافه کههردن  1ههاِ بههه رههاهر تفههاوت ای ه دو

تصههویم ا ههن ترجمههه ههای یت ه  ،مکههارم و اندههاریان ماننههد ترجم هت فولادونههد ،عل ه رغم
اینکه ترجمه ای معنهای انهد ،بها پنهروی د نه از مهت عربه

هبر ایجهاد ه اِ در

ه

رواننههده دربههارۀ علّههن بنههان جدابانههه ههاِ ای مهه کور مهه شههوند درکال کههه ترجمههت
رواندن

هر ن بها توتهن ایه امهر ه الات رواننهده را پا ه مه د هد تعهادِ کهارکردی

مههورد ا ههتفاده در ترجمههت ههر ن روانههدن بهها افههنودن عناصههری بههه مههت اصههل جهههن
توتن منظور ن ،مت را کاملاً در د ترس روانندبان فار

زبان رار داده ا ن

 -5-1-4سورۀ نسا آیۀ :124

متن آیه :ورلرا یظْلرمونر نرصنرًا
ترجمۀ فولادوند :و به در بود پ ن سته ررمای مورد تم رار نم بنرند
ترجمۀ قرآن خواندنی :ر وزن به نها رلم نم شود
بن تر مترجمهان هر ن ،ترجمههای تلهناللفظ از ایه

یهه بهه د هن دادهانهد اندهاریان

و یتهه ننههن از وا ۀ «ررمهها» بههرای بنههان ایهه مطلههر ا ههتفاده کههردهانههد هبهه تفا ههنر
اهنههرالبنههان ( ،)0901نههور ( )0919و نمونههه ( ،)0916منظههور از یههت یادشههده ایه ا ههن کههه
کسان که عم صال بههجا ورنهد و بها ایمهان باشهند وارد به هن روا نهد شهد و کمتهری
تم به نهها نمه شهود بها توجّهه بهه اینکهه م اههر ترجمهه ،فار ه زبان مه باشهد بهتهر
ا ن با رعاین الگهوی هبنعه ایه زبهان از اصهطلا فار ه « هر هوزن» بههجای عبهارت
«بههودی پ ههن سههته ررمهها» کههه مههان معن ه را م ه ر ههاند ،ا ههتفاده شههود از نجای کههه
ترجمههت پویهها و تعههادِ کههارکردی در په د ههتناب بههه بنههان هبنعه در زبههان مصدههد سههتند
درک الگو ههای فر نگهه زبههان مبههد را بههرای فهههم پنههام ن لههازم نم بنننههد؛ بلکههه ،در
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تلا اند تا پنام مهت مبهد را در بسهتر عناصهر متنهارر فر نگه زبهان مصدهد بهه رواننهدبان
معرف ه کننههد؛ بنههابرای  ،ا ههتفاده از اصههطلاکات و عبههارات فر نگ ه فار ه تلاش ه ا هن
در جهن تولند ترجمهای هبنع  ،فر نگ ملور و اب فهم در زبان مصدد
 -6-1-4سورۀ نحل آیۀ :33

متن آیه :یض ّ مر ْ یر راء وریرهْدی مر ْ یر راء
ترجمۀ فولادوند :رکه را ب وا د بنراه و رکه را ب وا د داین م کند
ترجمۀ قرآن خواندنی :رداوند رکهه را نالهای ببننهد بهه کهاِ رهود
رکه را لای ببنند د ت

ر ها مه کنهد و

را م بنرد

در ای م اِ ،ترجمت فولادونهد کاملهاً ابه فههم ا هن ،وله ترجمهت ملکه بهه دلنه بهه
کههار بههردن اصههطلا فار ه «د ههن کس ه را بههرفت » بههرای رواننههده فار ه ملمههوستههر
سن
 -7-1-4سورۀ لقمان آیۀ :14

دهاله فه عرهامرنْ
ْسهانر بورالدریْهه کرمرلرتْهه مّهه ور ْنًها عرلره ور ْه ٍ ورف ر
رصهنْنرا الْإن ر
متن آیه :ورو رّ

رن

اشْکرْ ل ورلورالدریْکر إلر رّ الْمردنر
ترجمددۀ فولادونددد :و انسههان را دربههاره پههدر و مههادر
بههاردار شههد ،سههت بههر رو
او فار

ههفار

سههت ؛ و از شههنر بههاز بههرفتن

کههردیم؛ مههادر

بههه او

در دو ههاِ ا ههن [ ر  ،بههه
کهه بازب هن [ مهه] به هوی

کردیم] کهه شهکربنار مه و پهدر و مهادرت بها

م ا ن
ترجمددۀ قددرآن خواندددنی :مهها بههه انسههان دربههارۀ والههدین
ههفار

کههردیم« :مههرا شههکر کننههد نههان را ههم » مههادر

شههکم مه ک ههد هر روز تههوان

بن ازپههن

بهههویاه مههادر

ای هههور

کههه او را در دوران کههاملگ بههه

تللنه مه رود و تههازه دو ههاِ ههم شههنر

م د د کوا تان باشد که به م رتم م شود رر عا بن مه
در ترجمت فور مه تهوان بها تبهدی کهردن عبهارت « سهت بهر روی سهت » بهه جملهت
« ههر روز تههوان

بن ازپههن

تللنهه مهه رود» مههت را بههرای رواننههده فار هه زبههان
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رواندن تر کننم ای م هاِ ن هان م د هد کهه ترجمهه های معنهای از هر ن بها نکهه هع
در رعاین د تور زبان فار ه دارنهد وله درنهایهن امهر تلهن تهأثنر د هتور زبهان مبهد و
نلههوۀ چنههن

وا بههان ن ههرار م ه بنرنههد و متن ه غنههر هبنع ه در ارتنههار رواننههده ههرار

م د نههد ههایر ترجمههه ههای ههر ن از بن ه ترجمههت اندههاریان و مکههارم ننههن در پنههروی از
بک زبان عرب از عبارت «ناتوان روی ناتوان » ا تفاده کردهاند
 -1-7-1-4سورۀ مجادله آیۀ  :21کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ.
 -2-7-1-4سورۀ قمر آیۀ  :11فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.

ترجمۀ فولادوند از سدورۀ مجادلده آیدۀ  :21رهدا مصهرّر کهرده ا هن کهه :کتمهاً مه و
فر تادبانم چنره روا نم بردید
ترجمۀ فولادوندد از سدورۀ قمدر آیدۀ  :11تها پروردبهار

را روانهد کهه :مه مغلهو

شدم؛ به داد م برس
ترجمۀ قرآن خوانددنی از سدورۀ مجادلده  :21رداونهد چنهن مصهرر کهرده ا هن« :مه
ردا و پنامبرانم کتماً پنروز م شویم »
ترجمددۀ قددرآن خواندددنی از سددورۀ قمددر « :11رههدایا م ه دیگههر بههه تنههگ مههدهام ،بههه
فریادم برس»
در ترجمت ملک بهه جههن پن هگنری از تضهاد های رها ری بهه وجهود مهده کاصه از
دو یهت فههور کههه اشههاره بههه پنههروز شههدن نهههای رداونههد و فر ههتادبان
عربهه مغلههو

دارد بهههجای لفه

شههدن از اصههطلا فار هه «بههه تنههگ مههدن» ا ههتفاده شههده ا ههن ایهه

اصههطلا  ،بههه معنههای شکسههن و مغلههو

شههدن ننسههن؛ بلکههه بنههانگر وتههعنن دشههواری

ا ههن کههه فههرد در ن برفتههار ا ههن ا ههتفاده از وا ۀ «مغلههو
را ری در بفتار م شود که با رو

فور برهر

شده ا ن

شههدن» ههبر بههروز تنهها و
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 -4-1-4سورۀ اسرا آیۀ :23

متن آیه :ورلرا ترجْعر ْ یردرکر مرغْلولرتً إلر عنصکر
ترجمۀ فولادوند :و د تن را به بردنن زنجنر مک
ترجمۀ قرآن خواندنی :در کمک به ننازمندان نار ر ک نبا
بههه نظههر شههما ،په

از روانههدن ترجمههت ایه

یههه چههه کسه بههه رواننههده فار ه زبههان

د ههن م ه د ههده ایجههاد اثههر معههادِ در ترجمههه و توجّههه بههه م اهههر در اینجهها م توانههد
را گ هها باشههد در عبههارت فههور ،رواننههدۀ عههر زبههان بهها دیههدن اصههطلا کنههای و
فر نههگملههور «د ههن بههه بههردن زنجنههر کههردن» متوجّههه منظههور ن م ه شههود درکال کههه
رواننهده فار ه زبان بعههد از روانههدن ایه عبهارت دچههار ههردربم م شههود و نمه توانههد
بههه مفهههوم ن پ ه ببههرد ا ههتفاده از اصههطلا فار ه «نار ر ههک» م ه توانههد در ر ههاندن
مفهوم یه مفند باشهد ترجمهت معنهای فولادونهد در تلها

جههن بر هراری تعهادل صهوری

بههن مههت مبههد و مصدههد ،م اهبههان را بههه یههادبنری دا ور ههوم ،فر نههگ ،نگ هر

و نههوع

بنان بوی وران زبهان مبهد جههن درک پنهام ن ت هوی مه کنهد درکال کهه ترجمهت هر ن
روانههدن تههم تأکنههد بههر فر نههگ مصدههد و شههنوۀ بنههان رههاص ن بهها م اهبههان بههه زبههان
رههود نههان ه

م ه بویههد و ترجمهههای روان و اب ه فهههم بههه د ههن مهه د ههد ههایر

ترجمه ای معنای مکهارم شهنرازی و یته ننهن تلهن تهأثنر زبهان عربه از عبهارت «د هن
به بردن زنجنر کردن» ا تفاده کردهاند
 -3-1-4سورۀ نسا آیۀ :23

متن آیه :ور رنْ ترجْمرعوا برنْ ر الْأرْترنْ
ترجمۀ فولادوند :و جمی دو روا ر با مدیگر
ترجمددۀ قددرآن خواندددنی :تهها زن ه

مسههر شما ههن کههرام ا ههن بهها رههوا ر او ازدواد

کنند
م اهههر ترجمههت م ه کور اکتمال هاً معنههای ای ه
هری

شنای

یههه را نههه از هری ه ترجمههه ن بلکههه از

بل بها اککهام ا هلام دریافتهه ا هن درک عبهارت «جمهی بهن دو رهوا ر»
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برای م اههر کماهّلهاع از اککهام ا هلام دشهوار ا هن ترجمهت ملکه بها توتهن منظهور
یه به فهم رییتر ن کمک کرده ا ن

ای

 -11-1-4سورۀ کوثر آیۀ :3

متن آیه :إنرّ شرانررکر ور الْأربْترر
ترجمۀ فولادوند :دشمنن رود ب تبار روا د بود.

ترجمۀ قرآن خوانددنی :بلهه نکهه بهه تهو زرمزبهان مه زنهد رهود

اجهارکور ا هن،

نه تو
ا ههتفاده برر ه از مترجمههان ،مانن هد یت ه  ،از وا ه ابتههر در ترجمههه ههای فار ه ممک ه
ا ن رواننهدۀ نا شهنا بها زبهان عربه را در درک مفههوم ایه

یهه بها م هک مواجهه هازد

کاِ بها توجّهه بهه معنهای کنهای «ابتهر» مه تهوان از کنایهه فار ه «اجهارکور» بههره بهرد و
ترجمهای م اهرملور به د ن داد
 -11-1-4سورۀ فرقان آیۀ :75

متن آیه :ولررکر یجْنروْنر الْغرْفرتر بمرا صربرروا وریلرصرّوْنر فنهرا ترلنرّتً ور رلرامًا
ترجمۀ فولادوند :اینانند که بهه پهاس نکهه صهبر کردنهد ،غرفهه[ ها به هن را] پهادا
روا ند یافن و در نجا با لام و درود مواجه روا ند شد
ترجمۀ قرآن خوانددنی :بلهه بهه پهاس صهبری کهه کردنهد رانهه های به هت تصدیم هان
م کنند و در نجا با کماِ اکترام و اد
ترجمههه ههای اله ه

به ا تصبال ان م روند

م هههای و یت ه ننههن از وا ۀ «غرفههه» جهههن اشههاره بههه رانههه ههای

به ت و درجات عال در به هن ا هتفاده کهردهانهد بها توجّهه بهه اینکهه وا ۀ «غرفهه» بهرای
م اهبهههان امهههروزی فار ههه تهههداع بهههر نهههوع فضهههای نمای هههگا
تلناللفظ

ا هههن ،ترجمهههت

ن به زبهان فار ه منا هر بهه نظهر نم ر هد و م تهوان از عبهارت رانهه های

به ت ا تفاده کرد
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 -12-1-4سورۀ زمر آیۀ :23

کترابًهها متر ر هابهًا مر رههان ر ترصْ ر هعرّ منْههه جلههود الرّ ه ی ر

ْس ه ر الْلرههدی
مددتن آیدده :اللرّههه نر هنرِّر رک ر
یر ْ روْنر رربرّهمْ ثمرّ ترلن جلود مْ ور لوبهمْ إلر
ترجمۀ فولادوند :رهدا زیبهاتری

کْر اللرّه
را [بهصهورت] کتهاب مت هابه ،متضهمّ وعهد و

ه

وعنههد ،نههازِ کههرده ا ههن نههان کههه از پروردبارشههان م را ههند ،پو ههن بدن ههان از ن بههه
پو ت ان و دل ان به یاد ردا نرم م بردد

لرزه م افتد،

ترجمۀ قرآن خوانددنی :رهدا بهتهری
یههه ههای

ه

یعنه

هر ن را فر هتاده ا هن کتهاب کهه

ما نههگانههد و مههدیگر را توتههن م د نههد کسههان کههه از رههدا کسهها

م برند با شنندن یه ای رهدا مهو بهر تن هان را هن مه شهود ه

جسهم و جان هان بها

یاد ردا رام م بنرد
ههای زبههان فار ه از ترجمههت تلههناللفظ «پو ههن

متههرجم بههدون توجّههه بههه ویاب ه

بدن ان به لهرزه مه افتهد» ا هتفاده کهرده ا هن؛ درکهال کهه بوی هوران فار ه بهرای بنهان
کالن ترس از اصطلا «مو بر ت کس

ن شدن» ا تفاده م کنند

 -13-1-4سورۀ نمل آیۀ :25

رسهجدوا للرّههه الرّه ی ی ْههرد الْ رهرْءر فه السرّهمراورات ورالْهأررْ
مددتن آیدده :رلرّهها ی ْ

وریرعْلرههم مرهها

ت ْفونر ورمرا تعْلنونر
ترجمددۀ فولادونددد [ :ر  ،شههنطان چنههن کههرده بههود] تهها بههرا رههدای کههه نهههان را در
مان ها و زمهن بنهرون مه ورد و نیهه را پنههان م داریهد و نیهه را شهکار م نماینهد
م داند ،جده نکنند
ترجمۀ قرآن خوانددنی :شهنطان کهاری کهرده ا هن کهه در برابهر رهدای

هجده نکننهد

کههه چنن ههای پنهههان و نههاموجود را در ههمان ا و زمههن بههه وجههود مهه ورد و پنهههان و
پندایتان را م داند
انتصاِ هارتار زبهان و ا هلو

نگهار

زبهان عربه بهه زبهان فار ه در ترجمهت فهور

م هههود ا ههن اصههطلا «پنهههان و پنههدای کس ه را دانسههت » معههادِ زیبههای فار ه بههرای
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جملههت « نیههه را پنهههان م داریههد و نیههه را شههکار م نماینههد» ا ههن و رواننههدبان
فار

زبان با ن اکساس رابن و مدل بن تری م کنند
 -14-1-4سورۀ کهف آیۀ :42

متن آیه :ور کنمر ب رمرره فرأرصْبر ر یصرلّر کرفرّنْه عرلر مرا رنْفر ر فنهرا
ترجمۀ فولادوندد[ :تها بهه او ر هند نیهه را بایهد بر هد] و [ فهن همان ] منوه های
را فروبرفهن په

بههرا [از کهی دادن] نیههه در ن [بهها ] نینهه کههرده بههود ،د ههن ای

را بر م م زد
ترجمۀ قدرآن خوانددنی :در کسهرت نینهه های کهه بهرای ن کهرده د هت
د ت

را پ هن

م زند
بههرای فار هه زبانان ،دیههدن فههردی کههه پ ههن یههک د ههن را بههه پ ههن د ههن دیگههر

م زنههد تههداع بر کالههن افسههوس و کسههرت ا ههن درکال کههه ا ههتفاده از عبههارت
«د ن ا را به هم م زننهد» دروا هی ن هاند نده تلهن تهأثنر هرار بهرفت ترجمهه از نلهو
زبان عرب ا ن و برای فار
برر

زبانان چندان ملموس ننسن

نمونه ای فور ن هان م د هد کهه ترجمهه های معنهای

از موارد تابی ا لو

و نگار

هر ن نههتنها در بسهناری

زبان عربه بهودهانهد بلکهه عناصهر فر نهگملهور ایه زبهان

را ننههن وارد زبههان فار ه کردهانههد و دروا ههی ترجمههه ای تلناللفظ انههد عههدم توجّههه بههه
م اهر ترجمهه ها و د هتور نگهار
که در ترجمت رواندن

زبهان فار ه در ایه ترجمهه ا م ههود ا هن امهری

ر ن تا کدّ زیادی برهر

شده ا ن

 -5بحث و نتیجهگیری

بههه اعتصههاد نایههدا ( )0160مههت ترجمهشههده در اثههر عههوامل چههون ههد
رشن پنام و م اهر م تواند د هت و

نگارنههده،

تغننراته شهود کهاِ ،بها توجّهه بهه اینکهه هر ن

بهههعنوان د ههتورالعمل جهههانشههموِ م اهبههان عههام دارد ،توجّههه بههه ا ههدا

نههنوِ ن

تهروری ا هن یکه از مهههمتهری ایه ا ههدا  ،نهارر بهر عمه و رفتههار دمه ا هن کههه
عاملنههن و کن بههری انسههان را در را ههتای ا ههدا

م

صشههدۀ دیهه ا ههلام مطالبههه
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ابه فههم و در د هترس ننهاز دارد کهه رواننهدبان را بهه

تغننههرات بننههادی در شههنوۀ رفتههار و کههردار ترغنههر نمایههد بهههزعم نایههدا ( ،)0160در متههون
ازای د ن کهه تغننهر رفتهار و بنهن

م اهبهان را در د هتور کهار رهود دارنهد ،صهر

درک

معنای مت اصل از وی م اهبهان کهاف بهه نظهر نمه ر هد ایه م اهبهان لهازم ا هن بها
مههت ترجمهشههده ارتبههاه تنگاتنههگ بر ههرار کننههد و ای چنههن ترجمهههای مهه بایههد در
چهارچو

دایرۀ تجربت مردمهان جامعهت مصدهد تهدوی شهود تها م اهبهان توانهای بر هراری

ارتبههاه مهه ثر بهها ترجمههه را بههه د ههن ورنههد ای چنههن ترجمهههای را کههولر ترجمههت
کارکردی م نامد؛ امها برر ه ترجمهه های موجهود هر ن از جملهه ترجمهت فولادونهد ن هان
م د د با ای کهه ایه ترجمهه در د هتهبندی ترجمهت معنهای
نگههار

هرار دارد ،پهردارت بهه شهنوه

و ههارتار ای زبههان مههت مبههد را بههه ههارتار ای زبههان مههت مصدههد تههرجن

م د ههد و ههع در ارائههت ترجمهههای وفههادار و تلههناللفظ بههه رواننههدبان فار هه زبان
دارد؛ بنههابرای  ،ایهه ترجمههه در تصسههنمبندی «ترجمههت فرمههاِ یهها صههوری» نایههدا جههای
م بنرد که در ن هد

متهرجم تنهها انتصهاِ ملتهوی اهّلاعهات مهت مبهد بهدون توجّهه بهه

بسههتر فر نگهه زبههان مصدههد ا ههن در ایهه نههوع ترجمههه هها بههه ههوِ ملکهه ()0910
رواننههدبان در درجههت دوم ا مّنّهن ههرار دارنههد و تههوجّه بههه نههها نمه شههود کههه ایه امههر
زمننه از بسهناری از

هنر های ترجمهت هر ن شهده ا هن ایه ترجمهه ها رواننهدبان را

ترغنر به مطالعه بافهن اجتمهاع -فر نگه مهت مبهد مه کننهد تها پنهام ن را دریابنهد ایه
عم  ،فرایند روانهدن هر ن را کهه م اهبهان عهام دارد دشهوار و زمهانبر مه کنهد و تجربهت
رواندن را به تجربههای نهچنهدان روشهایند بهدِ مه
بههه م اهبههان پنههام و بافههن فر نگهه -اجتمههاع

هازد ایه در کهال ا هن کهه توجّهه

نکههه در ترجمههت ههر ن روانههدن ملکهه

بهکههداعلای رههود ر ههنده ا ههن ن ههان از توجّههه بههه تعههادِ کههارکردی و پویهها در ترجمههه
ا ههن کههه بهها ههرار دادن رواننههدبان در بسههتر فر نگ ه -اجتمههاع رههود زمننههه ههاز ارتبهها
نندیک نان با مت ترجمه م شود
عههدم ارتبهها م ه ثر اغلههر م اهبههان ایران ه و بهههویاه جوانههان بهها ترجمههه ههای موجههود
ر ن کصنصت انکارناپه یر ا هن مترجمهان هر ن بها درک ایه کصنصهن م اهبهان ترجمهه را
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رچ هه بن ههتر در کههوزۀ دیههد رههود ههرار دادهانههد کرکههن از ترجم هت لغههوی د ههت  21بههه
ترجمه ای معنای م ید ایه نکتهه ا هن اود کرکهن بهه همن م اههر و تلها

جههن

ایجههاد تعههادِ کههارکردی و پویهها در ترجمههه در ههاِ  0916و بهها ترجمههت ههر ن روانههدن
ملکهه ملصّهه شههد مانبونههه کههه در برر هه م اِ ههای فههور اشههاره شههد ،بهها اینکههه
ترجمههه ای معنههای

ههر ن توجّههه بههه م اهههر و زبههان مصدههد را لههازم م ه داننههد ،در بن ههتر

مههوارد ا ههنر نلههو و رای ه

وا بههان زبههان عرب ه بودهانههد و رواننههدبان را بهها ترجمهههای

نامههانوس و ثصن ه مواجههه ههارتهاند درکال کههه ترجمههت روانههدن در عههن

نکههه ههع در

ارائهههه د نههه و ب کموکا هههن و کا هههن مفههها نم ر نههه بهههه م اهبهههان دارد بهوا هههطه
بهههرهمنههدی از ن ههری روان و کامل هاً فار ه  ،رواننههدبان فار ه زبان را دچههار ههردربم و
از مفهها نم یههات ر نهه نمهه کنههد و ترجمهههای بسههنار جهه ا

برداشههن ههای ناصههوا

و

فهمندن ا ن کهه ایه امهر مه توانهد تهم پا ه بوی بهه یکه از ا ا ه تری نناز های
جامعه ایرانه ارتبها م اههر فار ه زبان بها ترجمهه های هر ن را هر چهه بن هتر تعمنه
کنههد شهها د ای ه م هدّعا ،نظههرات بن ههمار م اهبههان ههر ن روانههدن ا ههن کههه در سههمن

« نیه شهما نوشهتهاید» پایگهاه اینترنته ترجمهت روانهدن

هر ن کهریم ابه م ها ده ا هن

ایهه م اهبههان کههه از « هه نفهم  ،عههدم درک مههت ترجمههه ،اکسههاس بنگههانگ بهها
ترجمههه ای ههر ن ،دلسههرد شههدن از روانههدن ای ه ترجمههه ا و از د ههن دادن رشههته کلههام
نگههام روانههدن ترجمههه ای ههر ن» بلهمنههد سههتند ترجمههت ههر ن روانههدن ملکهه را
تجربهههای بسههنار ل ه تب
در ورد ،فهههم معههار

در روانههدن ههر ن م داننههد کههه م ه توانههد «رو را بههه پههرواز

ر نه را بههه تجربهههای له تب

ای ه کلههام ههمان را ههر چههه بن ههتر تعمن ه ب

بههدِ ههازد و ارتبهها م اهبههان بهها

ههد » (پایگههاه اینترنت ه ترجمههت روانههدن

ر ن کریم)0911 ،
در مههن را ههتا ،پههاو

کاتههر بویههای ن ا ههن کههه ا مّنّههن م اهههر و نناز ههای

وی در اک ر تلصنصات کوزۀ ترجمهت هر ن مهورد غفلهن هرار برفتهه ا هن ایه تلصنصهات،
چنانیههه در سههمن پن ههننت پههاو
ههد

بههدان ا اشههاره شههد ،تلصنصههات غالب هاً مصابلهایانههد کههه

از ن هها برر هه کنفنّههن و منههنان د ّههن مههت ترجمهشههده ا ههن و پههردارت بههه
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زبان و نناز های نهان را اولهویت درجهه دوم بهه شهمار مه وردنهد نیهه

در ایه تلصنصهات کهائن ا مّنّهن ا هن برر ه انتصهاِ ب کموکا هن و کا هن معنهای مهت
اصههل بهها مههه جوانههر معنههای

ن بههه زبههان فار ه ا ههن و کمتههر ه ن از رواننههدبان

ایران و درک نها از ملدوِ نههای ترجمهه بهه منهان مه یهد ایه نکتهه م توانهد یکه از
دلایل باشهد کهه ارتبها رواننهدبان امهروزی ایرانه و بههویاه نسه جهوان بها ترجمهه ای
موجود ر ن ارتباه ممتاز و دررهور توجّهه ننسهن تلصنه کاتهر بها تأکنهد بهر ایه نکتهه
که د

از ترجمت ر ن درنهاین ارتبها مه ثر رواننهدبان بها ایه کلهام همان ا هن بهر

ا مّنّ هن ترجمهههای روان و م اهههرملههور از ههر ن تأکنههد دارد و م هن نکتههه فد ه تمههاین
کاتر با هایر تلصنصهات مصابلههای در ایه کنطهه ا هن ملصّصهان پهاو

پاو

امندوارنههد ایهه تلصنهه

کاتهر

ههر غاز مطالعههات جامعهشههنارت باشههد کههه تههم پههردارت بههه

دلایهه م تلههی عههدم ارتبهها مهه ثر م اهبههان فار هه زبان و بهههویاه نسهه جههوان بهها
ترجمه ای موجود هر ن بهه ارائهه را کار های در را هتای تسههن ارتبها جامعهه امهروزی
ایههران بهها ترجمههه ای ههر ن ب ردازنههد و از ترجمههه ای م اهههرملوری کههه ههع در ایجههاد
ای ارتبا دارند دفاع نظری کنند

کاتههر ،بههه برر هه مصابلهههای ترجمههت ههر ن

شههایان یههاد وری ا ههن کههه پههاو

روانههدن ملک ه بهها ترجمههت فولادونههد پردارتههه ا ههن و نتههایج پههاو

تنههها در ارتبهها بهها

ایه دو ترجمههت معتبههر ا ههن مصابلههت ترجمههت روانههدن بهها ههایر ترجمههه ای موجههود ههر ن
جهن بسم دادن نتایج ای تلصن به ایر پاو گران توصنه م شود
کتابنامه
افتاده ،ص  ،و مام  ،ع ( )0911معناشهنا

توصنف تکامد ا م منهاد و

نرشنا

ه ترجمت

ن (منبدی ،مکارم شنرازی و انداریان) پاو نامه ر ن و کدی 20-0 ،)20(0 ،
امرای  ،م

 ،و معرو  ،ی ( )0910نصدی بر ترجمت ر ن کریم کداد عادِ از منظر ترجمت مفهوم

مطالعت ترجمت ر ن و کدی 92-0 ،)0(2 ،
امن فرد ،م ( 6 ،0916ا ههفند) م اهرفهم ویاب مهم ترجمت ر ن فولادوند ربربناری بن الملل
ر ن بربرفته از https://iqna.ir/fa/news/1632264/
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( )0919ر ن مجند م ،تهران :چاپ انه بنرگ ر ن

رشههر ،م ع  ،ملک  ،م  ،و ا ههدالهئ  )0911( ِ ،تطبن و ارزیاب ترجمه ای ر نکریم فولادوند و
اله م های بر ا هههاس الگهههوی بهار

(مطالعت موردی :وره مبارکه مر) مطالعات ترجمت

ر ن و کدی 261-221 ،)02(6 ،
یت  ،ع ( )0912ر ن مجند تهران ،ایران :رو
با ری ،ز  ،معرو  ،ی  ،امنری ،د  ،و زین وند ،ت ()0916

هنرشنا

ترجمت فار

ملمّد یندی

از ر ن کریم مطالعات ترجمت ر ن و کدی 99-0 ،)1(0 ،
ر ن کریم ( )0911نیههه شهههمهها نوشهههتهههای هد بربرفتههه از

پههایگههاه اینترنت ترجم هت روانههدن

http://qurantr.com
ارتار ای بلاغ در ترجمه زیبای شنا
تصنه ،م ( )0916نص
جوا ری ،م

( )0910پاو

در انواع ترجمت ر ن کریم پاو

ادب 01-61 ،)99(1 ،
ای ر ن -096 ،)09-02(00 ،

011
کری ،ا ( )0911هه ن ترجمهپ یری ا ههماءاللسههن با تکنه بر الگو ای رایج در ترجمت انگلنسهه
ا ام راص مطالعات ترجمت ر ن و کدی 61-90 ،)00(6 ،
کسههنن علای ،

 ،و فتل اکبر بادی ،د ( )0911واکاوی معنای وا ه فوت و تفاوت در ر ن کریم

و بربردان ای فار
کسههنن علای ،

ن مطالعات ترجمت ر ن و کدی 61-99 ،)02(6 ،

 ،و فتل اکبر بادی ،د ( )0911واکاوی معنای وا ه فوت و تفاوت در ر ن کریم

و بربردان ای فار

ن مطالعات ترجمت ر ن و کدی 61-99 ،)02(6 ،

کندری ،ز  ،ائم  ،م  ،و زودرنج ،ص ( )0910برابرنهادی عندهر فر نگ پوشاک در ر نکریم هب
نظریه ننومارک (مطالعه موردی پنج ترجمت فار ه

ر نکریم :یت  ،بهرامپور ،فولادوند ،مجتبوی و

مکارم شنرازی) مطالعات ترجمه ر ن و کدی 016-01 ،)1(1 ،
رناع فرید ،ع  ،و اتهه زاده ،خ ( )2106تأثنر نجار ا بر روند ترجمه (موردپاو  :ترجمه ای
معاصر ر ن مجند) مطالعات زبان و ترجمه010-19 ،)9(01 ،
رشند رتا ،م ( )0106تفسنر المنار ا ره ،مدر :دارالمنار

صهفوی ،م ر ( 00 ،0911مهر) درر
کرد ربربناری بن الملل

ن ر امروز در ترجمه ای ر ن /نباید روند ترجمه را متو ی

ر ن بربرفته از https://iqna.ir/fa/news/3847456

هنر ،س ع ( )0901اهنر البنان ف تفسنر الصر ن تهران ،ایران :انت ارات ا لام
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عبدی ،م ()0910
بالغ دان
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ههنرشههنا ه ترجمّه فولادوند با تکنه بر کارکرد ای صههرف  ،نلوی ،وا بان و

معناشنا

مطالعات ترجمت ر ن و کدی 001-020 ،)9(2 ،

فولادوند ،م م ( )0901ترجمت ر ن کریم م ،ایران :دفتر مطالعات تاری و معار

ا لام

رائت  ،م ( )0919تفسنر نور تهران ،ایران :مرکن فر نگ درس ای از ر ن
رئل  ،ه  ،معدهوم  ،م

 ،و جنت فر ،م ()0911

پاینده بر ا اس اص تصاب معنای

ترجمت ده جنء رر ر ن از معنّی و

نرشنا

مطالعات ترجمت ر ن و کدی 061-090 ،)00(6 ،

ک اورزی ،و  ،و ا م  ،م ن ( )0910برر

تطبنص ترجمت وره جده در ترجمت مکارم ،فولادوند

و ررمدِ با نگاه به مسائ زبان مبد و مصدد مطالعات بک شنارت
برجام  ،د  ،زاددِ ،ع  ،و ملمدی ،س ( )0916برر ه

ر ن کریم12-61 ،)2(2 ،

مپایگ انسجام د توری غنر ارتاری در

رطبه اوِ نهجالبلاغه و ترجمه ای ن مطالعات ترجمت ر ن و کدی 012-021 ،)0(0 ،
مکارم شنرازی ،ن ( )0906الصر ن الکریم م ،ایران :دارالصر ن الکریم
مکارم شنرازی ،ن ( )0916بربنیده تفسنر نمونه تهران ،ایران :دارالکتر ا لامنه

ملک  ،ع ( )0916ر ن کریم :ترجمت رواندن

ر ن ،به رو

تفسههنری و پنامر ههان برای نوجوانان و

جوانان تهران ،ایران :ویرا تاران

ملک  ،ع ( 00 ،0910شهههریور) فهم م اهر؛ مسههرله فرع مترجمان ر ن /نا د باید مترجم باشههد
بربرفته ازhttps://iqna.ir/fa/news/3743311
ننازی،

 ،و اشم  ،ا س ( )0911برر

ارزیاب ترجمت ر ن :موردپاو

چگونگ کار مدی م لفه «شفا

ترجمت رتهای اصفهان

ازی» الگوی برم در

مطالعات زبان و ترجمه-019 ،)0(12 ،

060
اله

م های ،م ( )0911الصر ن المجند م ،ایران :فاهمه الن راء
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دربارۀ نویسندگان
ربایجان ا ههن کوزۀ
جامعهشنارت در

رضددا یل شددرزه ا ههتادیار مطالعات ترجمت دان ههگاه شهههند مدن

 نظریّت رواین و مباک،ت دهده پاو ه وی تللن انتصادی بفتمان

پنرامون جایگاه مترجم در کوزۀ ترجمت ر م و نص

 پاو، ترجمه م باشهد مینن

کائن ا مّنّن و تدههمنمبنر مترجم در فرایند ترجمه ر ههم از موتههوعات مورد علا ه وی
.ا ن
ربایجان

رویا منصدفی ا هتادیار مطالعات ترجمت بروه زبان انگلنس دان گاه شهند مدن

 ترجمه و ر انه و ترجمت، بن زبان

ا هن از علای تلصنصات وی م توان به منظورشنا
ادب اشاره کرد

