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چکیده
حساسیت متن قرآن اقتضا میکند که ترجمههای آن مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند .ارزیابی دقیق نیاز بهه مننها
و الگویی علمی دارد .در سالهای اخیر الگوهای ارزیابی ترجمه در نقد ترجمه قرآن به کار گرفته شدهاند ،اما ایهن
الگوها برای نقد ترجمه یک متن مقدس طراحی نشدهاند .با توجه به ویژگیهای خاص قرآن ،نقد ترجمهه آن نیهاز
به الگویی مجزا و بومی دارد .به منظور طراحی چنین الگویی الزم است ابتدا کارآمهدی الگوههای ارا هه شهده در
مطالعات ترجمه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد .بدین منظور الگوی گارسس با رویکرد مقصهدگرا در مقالهه حا هر
مطالعه شده ،کارآمدی آن در ارزیابی ترجمه قرآن بررسی میشود .برای این بررسی ترجمهه مقصهدگرای مکهارم
شیرازی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده ،مؤلفههههای کارآمهد و ناکارآمهد الگهوی گارسهس و امتیهازات و
کاستیهای آن بر اساس ارزیابی این ترجمه و نیز بر اساس ویژگیهای خاص قرآن بررسی میشود .ایهن مطالعهه
نشان میدهد که در ارزیابی ترجمه قرآن مؤلفههای تعریف ،معادل فرهنگی ،بسط نحهوی ،قهنن نحهوی ،تغییهر
نحو ،تغییر دیدگاه یا بیان ،بسط معنایی ،بسط خالقه ،بیان نامناسب در متن مقصد ،بسط ساده و تغییر در کهارکرد
صنایع بالغی دارای بیشترین کارآمدی و مؤلفههای حذف منظور متن اصلی ،حذف حواشی ،تعهدی اصهطالحات
محاورهای ،ناکارآمد و سایر مؤلفهها کمکاربرد هستند .از امتیازات الگوی گارسس میتوان به چندسطحی بهودن و
جز ی بودن مؤلفههای آن اشاره کرد .کاستیهای این الگو تقسیم کلی مؤلفهها به مثنهت و منفهی بهدون در نظهر
گرفتن رورت آنها ،تداخ برخی مؤلفهها و فقدان مؤلفههایی برای بررسی انسجام در سطح گفتمانی است.
واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،الگوی ارزیابی ترجمه ،نقد الگو ،گارسس ،مکارم شیرازی
Email: nc.hashemi65@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

اهمیت ترجمه قرآن کریم با توجه به اینکه کتاب هدایت همگاان اتاتر شن ان اتات ا
طرف نیژگ های خاص این کتاب مقدس ترجمه آن شا چالشبرانگیا ما تاا  .باه گ تاه
آیتاهلل معرفت قرآن کریم نیژگ های .اش .که آن شا ا تاایر کتاآ آتامان متماای کار.ه
اتت نخست آنکه تمام عباشات ن ال اظ قرآنر تخن خادا ن تااخته انتات .یگار آنکاه
قرآن کتاب هدایت همگان ن معج ه جانید اتالم اتت ا این شن انتقاال معاان قارآن باه
همان یوای که خدانند بیان .ا تهر امکان نداش .ن نم تواند جنبه قدتایت قارآن شا .ا اته
با د (معرفتر  )187 :1382ظرافت ن .قت بان قرآن حساتیت ترجمه آن شا اقتضا ما کناد
ن این امر اهمیت اش یاب .قیق ترجمههای قرآن شا شن ن م تا .
 -1 -1بیان مسأله

تاکنون .ش مینه اش یاب ترجمه قرآن پژنهشهای گوناگون صوشت گرفته اتت تاا مادت
یا.ی این نقدها به کل تنت ن بدنن .ش نظر گرفتن الگوی علم مشخص انجام م

اد

ناقدان گاه به کل ترتیب ترجمهای ا قرآن شا نقد م کر.ناد ن گااه باه اکل ماوش.ی باه
برشت ترجمه یک تاختاش خاص م پر.اختناد (حجاتر  )73 :1379پا

ا نشن .نظریاات

ترجمه به این حو هر به تدشیج مقاالت با اتت ا.ه ا الگوهای اش یااب باه نقاد ترجماههاای
قرآن پر.اختند اما این الگوها برای نقد متون مذهب طراح نشدهاند ن غالباا بارای اش یااب
ترجمه متون ا.ب مانند شمان به کاش م شنند قرآن که ا یک تو قداتات نیاژهای .اش .ن ا
توی .یگر نیژگ های انواع متون شا .ش خو. .اش .ن نما تاوان آن شا .ش یاک ناوع خااص
محدن .کر( .ناظمیاانر )199 :1395ر متن متمای ا تایر متون به ماش م شن .ن نقاد ترجماه
آن نیا به الگوی نیژه .اش.
یک ا الگوهای که .ش تالهای اخیر .ش اش یاب ترجماه قارآن باه کااش شفتاهر الگاوی
گاشت

اتت گاشت

این الگو شا برای اش یاب ترجمههای ا.ب پیشنها. .ا.ه اتتر اماا باا
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برشت

و.

 -2 -1پیشینیه پژوهش

.ش مینه نقد ترجمه قرآن بدنن بهرهگیری ا الگوهای اش یاب ترجماه مقااالت با

اماشی

نو ته ده اتت
حجت .ش مقالهای نقدهای ترجمه قرآن شا تا تاال . 1379تاتهبنادی ما کناد .ش ایان
.تتهبندی نقدها به .ن .تته صوشی ن محتوای تقسیم م

وند «نقدهای صوشی گااه باه

یک ترجمه خاص اختصاص پیدا م کنند ن گاه عام هستند نقدهای خاص گاه ترتیبا
هستندر به این صوشت که تمام ترجمه یا قسمت ا آن شا به ترتیاآ آیاات ماوش .نقاد قاراش
م .هند مانند نقدهای محمدعل کو ا ا چندین ترجمه قرآن ن گاه عنوانیافته هساتند باه
این صوشت که یک ا لغ شگاههای ترجمه مشاخ
خاص اتتخراج م

ادهر مصاا.یق آن ا یاک ترجماه

و .مانند نقد مرتض کریم نیا ا ترجمه مکاشم یرا ی

.ش مقابلر نقدهای عام برای لغ شگاههای ترجمهر مصا.یق ا ترجمههای مختلا

پیادا

م کنند این نقدها گاه به صوشت موضوع هستندر مانند مقاله مرتض کریم نیاا باا عناوان
«مترجمان ن لغا ش .ش فهام معناای ن» ن مجموعاه مقااالت حساین اتاتا.نل باا عناوان
«لغ شگاههای ترجمه قرآن کریم» ن گاه به صوشت ضمن .ش البالی کتآ ن مقاالت یافات
م

وند
نقدهای ترجمه قرآن شا ا نظر محتوای م توان به نقد شنتاخت ن ژشفتااخت تقسایم

کر .نقدهای شنتاخت به تاختاش ظاهری جملهر نکاات .تاتوشی ن نیرایشا ن نگاش ا
م پر.ا ند ن نقدهای ژشفتاخت باه مباحاف فاراناژهای ن فراجملاهای پر.اختاهر با تااب
معنای ناژهها ن نتایج کالم ن اعتقا.ی ترجمه نا.شتت شا برشت م کنناد» (حجاتر :1379
)82-72
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مثال نعمت ق نین (. )1392ش مقالهای باا عناوان «نقادی بار ترجماه تاوشه بیناه ا طااهره
ص اش ا.ه بر اتاس الگاوی انساجام» ا الگاوی هالیادی ن حسان میا انر میا ان انساجام ن
پیوتتگ این ترجمه شا .ش مقایسه با متن مبدأ برشت کر.ه اتت
فیرن آبا.ی ن ابراهیم (. )1394ش مقالهای با عنوان «برشت چند ترجمه توشه نااس باه
بان آلمان بر اتاس نظریه یوجین نایدا» ته ترجمه برجسته آلماان قارآن شا باا تمرکا بار
توشه ناس بر اتاس نظریه یوجین نایدا اش یاب کر.هاند
صیا.ان ن با یاش (. )1394ش مقاله «نقدی بر معرنفترین شنشهای ترجمه قارآن کاریم
(بر اتاس جدیدترین تئوشیهای ترجمه ن بان نات )» پ

ا معرف معارنفتارین اناواع

شنشهای ترجمه (ترجمه پویار صوشیر ت سیریر ل ظ ) م ایا ن معایآ هریک شا ذکر کار.هر
تپ

ضمن معرف نظریهپر.ا ان ن بان ناتان معرنف چون :یوجین نایدار پیتار نیومااش ر

گنت لرر تنیل هوشنب ن ننگر نظریات آنها شا نقد ن برشت کر.هاند
انشک ن نیس (. )1395ش مقاله «برشت تطبیق عناصر انسجام متنا .ش تاوشه مباشکاه
ناس ن ترجمه فاشت آن بر پایه نظریه انسجام متن هالیدی ن حسن» .ش چااشچوب شنیکار.
بان نات متن عناصر انسجام متن توشه ناس شا .ش مقایسه با ترجمه فاشتا آن ا مهادی
اله قمشهای برشت کر.هاند
تیاح ر مهدی ا.هر انصاشی ن تارانش (. )1395ش مقالاه «اتالوب تصاریو ن تبیاین .ش
ترجمه قرآن (برشت موش.ی ترجمه فیضاالتاالم)» باا اتات ا.ه مفل اه «تصاریو» شا کاه ا
توی نینه ن .اشبلنه مطرح ده اتتر به عنوان اخصه تبک ناخت ترجمه فیضاالتاالم
.ش قرآن موش .کانش قراش .ا.هاند تا اثرگذاشی ن فوائد آن .ش ترجمه باه نیاژه ترجماه متاون
.ین مشخ

و.

مساابوو ن غالماا (. )1396ش مقالااه «شنش ناتاا برگاار.ان تصااویرهای اتااتعاشی
صحنههای قیامت .ش قرآن بر اتااس الگاوی نیومااش » باا اتات ا.ه ا ه ات شاهبار.ی کاه
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ترجمه فاشت ا .ن ج ء پایان قرآن موش .برشت قراش .ا.هاند
ندنکیل ن امرای (. )1396ش مقاله «اش یاب مقایسهای انسجام .ش توشه طاشو ن ترجماه
آن ا محمدمهدی فوال.نند ا .یدگاه نظریه هالیدی ن حسن» عوامال انساجام ن همااهنگ
انسجام .ش توشه طاشو ن ترجمه آن شا به صاوشت گ ینشا ن اتاتقرائ باه بوتاه نقاد ن
اش یاب توصی  -تحلیل ن آماشی گذا تهاند
امیریفرر شن نفکرر پرنین ن کر .ع ارانلاو (. )1396ش مقالاه «خطاهاای ترجماه .ش
باهمآی های قرآن با تکیه بر .یدگاههای نیوماش ر بیکر ن الشتون» با تکیه بار .یادگاههاای
مذکوشر تقسیمبنادی جدیادی ا چاالشهاای ترجماه .ش بااهمآیا هاای قرآنا ر فااشز ا
تقسیمبندی نحوی آن اشائه کر.هاند ن با اتتخراج واهدی برای این چالشهاا ا .ه ترجماه
معاصر قرآنر شاهکاشهای برای حل این چالشها پیشنها. .ا.هاند
الگوی گاشت

نی .ش تالهای گذ ته .ش نقد ترجمه قرآن به کاش شفتاه اتات شحیما

خویگان ( )1396تطو نخست الگاوی گاشتا

شا بارای نقاد ناژگاان ترجماه موتاوی

گرماشن.ی انتخاب کر.ه اتت
امرائ ( )1397ترجمه آیت اهلل ی .ی شا بر اتاس الگوی گاشت

اش یاب کر.ه اتت

اتو.ی ن احمدی بیغش ( )1397حُسن تعابیر قرآن شا .ش برخ ترجمههاای قرآنا بار
اتاس این الگو برشت کر.هاند
اقبال ن نامداشی ( )1397نی با تأکید بر نظریه تطو صارف نحاوی گاشتا
برشت ترجمه اله قمشهای ن مکاشم یرا ی پر.اختهاند
 -3 -1سواالت تحقیق

مقاله پیش شن به .نبال پاتخ به تفاالت یر اتت:
 -کدام مفل ههای الگوی گاشت

.ش اش یاب ترجمه قرآن کاشآمدند؟
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 -امتیا ات ن کاتت های الگوی گاشت

.ش اش یاب ترجمه قرآن چیست؟

 -4 -1دامنه و روش پژوهش

به منظوش برشت چگونگ کاشآمدی الگوی گاشت

.ش اش یاب ترجمه قرآنر ابتدا هریاک ا

مفل ههای این الگو .ش اش یاب ترجمه مکاشم یرا ی به کاش م شنند ا آنجاای کاه الگاوی
گاشت

مقصدگراتتر کاشآمدی آن .ش اش یاب ترجمههای مقصدگرا برشت ما

او .باه

همین .لیل ترجمه مکاشم یرا ی که بسیاشی ا نیژگ هاای ترجماه مقصادگرا شا .ش خاو.
.اش.ر به عنوان مطالعه موش.ی انتخاب ده اتت
مکاشم یرا ی .ش معرف ترجمه خو .م گوید« :ترجماه ماا ا ناوع ترجماه محتاوا باه
محتوا ن به بان شن مره تو.ه مر.م اتت ن هادف ا آن اشائاه ترجماهای شنان ن گویاا ن .ش
عین حال .قیق ن محکم برای همگان ن به خصوص نسل جوان تحصیلکر.ه امارن اتات»
(مکاشم یرا یر )142-141 :1373

.ا.ههای این پژنهش شا ترجماه پانج تاوشه ان االر توباهر احا ابر حجارات ن تحاریم
تشکیل م .هد که فضای تاشیخ ن گ تمان نسبتا مشترک .اشند ن همگ به نقاای تااشیخ
اتالم م پر.ا ند شنش انتخاب نمونه به این صوشت اتت که هریک ا مفل اههاای الگاوی
گاشت

.ش تمام آیات این پنج توشه جستجو ده ن نمونههای آن اتتخراج ده اتت

.ش مقاله حاضر نمونههای برجستهتر ذکر ده اتت تپ

با تطبیق هریاک ا مفل اههاا

بر ترجمه آیاتر می ان کاشآمدی مفل هها برشتا

ادهر .ش تاه .تاته مفل اههاای کاشآمادر

مفل ههای ناکاشآمد ن مفل ههای کمکاشبر .اشائه م

وند

 -2چارچوب نظری
خانم کاشمن نالرن گاشت  )1958( 1اتتا .اشتباطاات باین فرهنگا ر نظریاهپار.ا ن متارجم
اتپانیای ر عضو هیأت علم ن اتتا .ممتا .انشاگاه «آلکااال» اتات (نیاا ی ن قاتام اصالر
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 -کدام مفل ههای الگوی گاشت
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مترجمر فرهنگ ن پیشینه اجتماع ان ن نی خوانندهر شن

برای اش یاب ترجماههاای ا.با

پیشنها .م .هد
این شنش مبتن بر تطوح مختل

بان نات اتت گاشت

م گوید:

« .ش جستجوی تشابه بین متن مبادأ ن مقصاد چهااش تاطو بایاد .ش نظار گرفتاه او.
تطوح که .ش تمام شنند ترجمه با هم .ش اشتباطاند ن تاداخل .اشناد ن آنطاوش کاه بیشاتر
شنیکر.های کنون نشان م .هدر مر های آنهاا باه تاخت قابال تشاخی

اتات بیشاتر

نویسندهها به شنندی توجه م کنند که مترجم باید ط کند تا متن معاا.ل تولیاد کنادر نلا
همه آنها متن مقصد شا .ش نظر نم گیرند ن گاه خواننده شا فراموش م کنند این منصا انه
اتت که ا یک منتقد توق .ا ته با یم که همان شنیکر.ی شا نسبت به متن مبدأ اتخااذ کناد
که مترجم انتخاب کر.ه تا بتواند به اکل صاحیور ایساتگ هاای آن شا .ش ماتن مقصاد
اش یاب کند »
چهاش تطو الگوی گاشت

همراه با یربخشهای آنها .ش نمو.اش یر آمده اتت:
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 )125 :1397نی با تأکید بر جنبههای مختل

مفثر .ش ترجمه مانناد بافاتر تااشیخر فر.یات

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

1ـ تعریف
2ـ معادل فرهنگی یا کارکردی
3ـ همانندسازی

سطح معنایی  -لغوی

 -4بسط نحوی
5ـ قبض نحوی
6ـ عام و خاص

7ـ ابهام
1ـ ترجمه تحت اللفظی

2ـ تغییر نحو
3ـ تغییر دیدگاه یا بیان

الگوی ارزیابی ترجمه گارسس

سطح نحوی  -صرفی

4ـ جبران
5ـ توضیح و بسط معنی
6ـ تلویح ،تقلیل و حذف
7ـ تغییر در نوع جمله
1ـ حذف منظور نویسنده اصلی

2ـ حذف حواشی
سطح گفتمانی  -کارکردی

3ـ تغییر به علت اختالفات اجتماعی ـ
فرهنگی

4ـ تغییر لحن
5ـ تغییر ساختار درونی متن مبدأ
6ـ تعدیل اصطالحات محاورهای
1ـ بسط خالقه
2ـ اشتباه مترجم
3ـ حفظ اسامی خاص با معادل متن مبدأ

سطح سبکی -
منظورشناختی

4ـ حفظ ساختارهای متن مبدأ
5ـ بیان نامناسب در متن مقصد
6ـ بسط ساده
7ـ تغییر در کارکرد صنایع بالغی

322

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:15 IRST on Saturday December 5th 2020

شک  :1الگوی کارمن گارسس (گارسس)83-81 :1994 ،

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

 -1 -2سطح لغوی _ معنایی

ا آنجای که مطابقت ناژگان بان مبدأ ن مقصد معموال .امنه معنای یکسان ن .قیق ناداش.ر
مشکالت اصل .ش ترجماهر لغاوی هساتندر ناه تااختاشی مطالعاه انتخااب اصاطالحاتر
م تواند انلین گامها شا بارای منتقاد

معا.لهار حذفها یا بسط معنا توتط مترجمان مختل

.ش اش یاب ترجمه فراهم کند مفل ههای این تطو عباشتند ا :
تعریف :3تعری

به اف ن.نِ اطالعات مربوط به یک ناحد ناژگان خااص باا توجاه باه

ت انتهای بان ر فنّ یا فرهنگ گ ته م

و .که به مقتضایات مخاطاآِ ترجماه باه جاای

مخاطآِ متن اصل بستگ .اش.
معادل فرهنگی یا کارکردی :4معا.ل فرهنگ ترجمهای تقریب .ش جای اتت کاه یاک
ناژه فرهنگ متن مبدأ به یک ناژه فرهنگ متن مقصد ترجماه ما

او .معاا.ل کااشکر.ی

کاشبر .یک اصطالح آ ا .فرهنگ اتت که ناژه بان مبدأ شا فرهنگ .ایا کار.ه یاا تعمایم
م .هد ن گاه انقات معنای جدیدی به آن م اف اید
همانندسازی :5طبق تعری

نا که ایوشا 6همانندتا ی به شنندی گ ته م

و .کاه .ش آن

یک محتوای خاص با .یدگاه خاص یک بان انطباو پیدا م کند همانندتا ی ماان اتات
که یک پیام ا طریق موقعیت مشابه .یگری بیان م

و .ن بیشتر .ش برخوش .با اصاطالحات

یا نها.های فرهنگ م ید اتت
بسط نحوی :7اصطالح ا نیوماش که ناحدهای کوچاکتار ناژگاان شا تحات تاأثیر
قراش م .هد گاه م هوم که .ش بان مبدأ به طوش ضامن ظااهر ما

او.ر بایاد .ش باان

مقصد تصریو و .مان که بافت بان مبدأ همتای .ش بان مقصد ندا اته با اد ن نتاوان
تأثیرگذاشی مشابه ایجا .کر.ر این شاهکاش تغییرات شا .ش بافت متن ایجاب م کند
قبض نحوی :8قبض نحوی که فشر.هتا ی یا به اصطالح نایدا معا.ل یک به چند ن یا باه
اصطالح نیوماش کاهش نی نامیده م

و.ر .ش مقابل شنش پیش قراش .اش .یعن یک ناحاد

ناژگان .ش متن مقصد به جای چند ناحد متن مبدأ به کاش م شن.
323

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:15 IRST on Saturday December 5th 2020

2

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

تأثیر قراش م .هد نل .ش موش .ناژگان نی م تواند موش .اتت ا.ه قراش گیر.
ابهام :10گاه .ش ترجمه نیا اتت که بعض م اهیم .ش بان مقصد ناضاو بیاان اوند
گاه بافت به این امر کمک م کند نل این تنهاا شاه پایش شنی متارجم نیسات (گاشتا ر
)81-80 :1994
11

 -2 -2سطح دوم :نحوی _ صرفی

تیستمهای بان ا نظر آنای ر .تتوشی ن ناژگان با هم مت انتاند مترجم باید آن عناصار
نحوی شا که نم تواند بر اتاس تطابق یک به یک نحوی ترجماه کنادر هماهناگ تاا  .ان
بایست تبک مفل

ن همچنین تیستم بان مقصد شا .ش نظر بگیر .شنشهاا یاا شننادهای

ذکر ده تحت عنوان این تطور توضیحات مهما شا .ش ماوش .مشاکالت مترجماان اشائاه
م .هند (گاشت ر  )80 :1994مفل ههای این تطو عباشتند ا :
ترجمه تحتاللفظی :12کاشبر .ترجمه تحتالل ظ

مان اتت کاه مطابقات .قیاق باین

تاختاش ن معنای .ن بخش ا متن مبدأ ن مقصد نجو. .ا ته با د (گاشت ر )82 :1994

تغییر نحو یا جابهجایی :13این گر .معموال تغییرات تاختاشی .ش مقولههای بان مبادأ ن
مقصد ایجا .م کند مانند قید /فعلر قید /ص تر فعل /اتمر ص ت ملک  /حارف تعریا

ن

غیره
تغییر دیدگاه یا بیان :14نقت تغییر .ش انیه .ید ایجا .ما
.اشبلنه بیش ا .ه موش .ا تغییر .یدگاه شا برما

او .نا کاه ایاواش ن نیناه ن

اماشند ا جملاه :اتام ذات /اتام معنا ر

علت /معلولر نتیله /نتیجهر تغییر ح ر معلوم /مجهول ن غیره
جبران :15بر اتاس تعری

نیوماش جبران مان صوشت م گیار .کاه ا .تات شفاتن

معنار تأثیر آنای ر اتتعاشه یا تأثیر عمل .ش بخش ا جملهر .ش بخش .یگری ا جملاه یاا .ش
جمله مجانش جبران و.
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عام در برابر خاص یا برعکس :9گر.ی که معموال ناحدهای ب شگتر ا ناژه شا تحات

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

تلویح ،تقلیل و حذف :17اصطالحات هستند که برای تعری

تکنیک مقابل بسط معنا

به کاش م شنند یعن عناصری که .ش متن مبدأ صریو هستند .ش متن مقصد به طاوش ضامن
بیان م

وند

تغییر در نوع جمله :18این کاش تنها یک تکنیک نیست بلکه یوهای م ید بارای منتقادین
هنگام مقابله اثر چند مترجم اتت (گاشت ر )82 :1994
19

 -3 -2سطح سوم :گفتمانی _ کارکردی

مترجم باید به ناچاش معنای بین تولید کننده متن مبدأ ن خواننده متن مقصد شا نهتنها باه .لیال
ت انتهای تاختاشی .ش نظامهای باان بلکاه عمادتا باه خااطر ایانکاه آنهاا متعلاق باه
چاشچوبهای فرهنگ مت انت هستندر انتقال .هد این ناقعیت یاک تاری انتخاابهاا یاا
تغییرات شا تعیین م کند تا متن شا با بافت اجتماع جدید تا گاش تا  .رکتکننادگان .ش
یک بافت اجتماع با توجه به عملکر .موش .نظرر حالتهای متعد .بیان یا گ تمان شا به کااش
م گیرند مترجم باید هنگاام ترجماهر اشتبااط آنهاا شا تشاخی

.هاد ن باا آفرین نمایاد

(گاشت ر 1994ر ص )80مفل ههای این تطو عباشتند ا :
حذف منظور نویسنده اصلی :20گاه ممکن اتت .ش ترجمه چنان تغییر حاصال او.
که مقصو .متن اصل تغییر کندر مثال یک متن طن آمی تبدیل باه متنا تارگرمکنناده او.
(مختاشی اش.کان ر )24 :1386

حذف حواشی :21این مول ه عباشت اتت ا حذف پانو تهار پیشگ تاشهار ضامیمههاار
مقدّماتر مفخراتر توضایحاتر کتااب ناتا ر اتاتدشاکاتر فهرتاتر اعاالم ن
ترجمه ا

کاه .ش

بانهای .یگر به فاشت بسیاش شایج اتت (گاشت ر )82 :1994

تغییر به علت اختالفات اجتماعی _ فرهنگی :22هانس .ش این میناه اصاطالح صااف
فرهنگ  23شا به کاش م بر .به این معنا که متارجم ا یاک صااف فرضا بارای اصاالح یاا
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توضیح :16توضیو یا بسط معنای بخش ا متن که نیا به تصریو .ش متن مقصد .اش.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

ندا ته با د ن متن اصل ن غیر ترجمهای به چشم بیاید هانس معتقد اتت بارای .تاتیاب
به ترجمه نهانر اتت ا.ه ا صاف فرهنگ ال اما اتات نایادا ا ایان تغییارات باه ترجماه
فرهنگ ن هرنی ن هیگین به جایگذاشی فرهنگ ن جاباهجاای فرهنگا تعبیار ما کنناد
(فرح ا.ر )46-45 :1394

تغییر لحن :24لحن پیامر کلید تأثیر اشتباط آن اتت ن باید به نتیله ماانر نجاهر ایوه
بیانر ناژگانر نحو ن غیره توتط مترجم ح ظ و( .گاشت ر )83 :1994

تغییر در ساختار درونی متن مبدأ :25یعن تعدیلر تقلیل یاا حاذف ن افا ایش تأکیادهار
تغییر عالیم متنر به طوشی که .ش معنا تأثیرگاذاش با اد ن تغییار منظاوش نهاای ماتن اصال
(امرائ ر )31 :1397

تعدیل اصطالحات محاورهای :26منظوش ا این تکنیک کااهش اصاطالحات محاانشهای
مانند تلویور تقلیل ن حذف اتت (مختاشی اش.کان ر )26 :1386
27

 -4 -2سطح چهارم :سنکی_ عملی

ترجمه متون ا.ب اغلآ به علت کاشبر .نیژه بان .ش نتیجه انتخابهای خالق متن باه عناوان
یک «موش .خاص» .ش نظر گرفته م

و .این عامل یباای

اناخت بایاد .ش ترجماه ح اظ

و .بنابراین مترجم باید تا حد امکان طی

پاتخهای احتمال شا ح ظ کندر یارا بر.ا ات

ان ا متن مبدأ تنها یک ا بر.ا تهای ب

ماش ممکن اتت که طبق گ تاه حتایم ن میساون

به خواننده متن مقصد تحمیل م

و .مطالعه ن برششت مشکالت ن شاهحالهاا باا مقایساه

.قیق شنندهای متن مبدأ ن مقصد بر شنی این تطو تأثیرات مت انت شا نشان م .هند کاه ا
کاشبر .تکنیکهای مختل

تولید ن ایجا .ما

اوند (گاشتا ر  )80 :1994مفل اههاای ایان

تطو عباشتند ا :
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همسا کر.ن عناصر فرهنگ .ش ترجمه اتت ا.ه م کند تا متن مقصد شناگ ن باوی ترجماه

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

به نظر خو.ش طبیع تر ن بر اتاس میل خو.ش قان کنندهتر اتت
اشتباه مترجم :29نا

ا بدفهم ن .انش ناکاف مترجم .شباشه موضوع یا نظام چندگاناه

بان مبدأ ن مقصد اتت به گ ته بسانت ا آنجاا کاه باانهاا گویاای فرهناگهاا هساتندر
مترجمان باید .نفرهنگه با ند نه .ن بانه (گاشت ر )83 :1994

حفظ اسامی خاص با معادل متن مبدأ :30گاه باید اتم خاص شا ترجمه کار.ر گااه
باید مستقیما انتقال .ا .ن .ش مواش.ی باید به همراه معن یاا توضایو آنش( .مختااشی اش.کاان ر
)28 :1386

حفظ ساختارهای متن مبدأ :31ایان مفل اه باه ماواش.ی ا ااشه .اش .کاه متارجم .ش اثار
کم تجربگا تااختاش باان مبادأ شا .ش باان مقصاد مانعک

ما کناد ن هایت تغییاری .ش

تاختاشهای متن مبدأ نم .هد
بیان نامناسب در متن مقصد :32این مفل ه به ماواش.ی ا ااشه .اش .کاه ترجماه .ش باان
مقصد بیان شنان ن مناتب نداش.
بسط ساده :33ترجمه آ ا .یا توضیح ا یاک م هاوم موجاو. .ش جملاه آخارین چااشه
مترجم اتت (گاشت ر )83 :1994

تغییر کاربرد صنایع بالغی با توجه خاص به استعاره :34این مفل ه به تغییار آشایاههاای
بان ن ا.ب .ش ترجمه ا اشه .اش .که باه طاوش خااص بیشاتر .ش اتاتعاشه ات ااو ما افتاد
نیوماش اتتعاشه شا به ش .تته منسوخر کلیشهایر عاا.یر اقتباتا ر تاا ه ن بادی تقسایم
م کند (نیوماش ر )106 :1988
36

 -5 -2تکنیکهای مثنت و منفی بر اساس معیار کفایت 35و مقنولیت

تکنیکهای مذکوش .ش الگوی گاشت

ا نظر ک ایت (بسندگ ) ن مقبولیت (پاذیرفتگ ) نیا

موش .نظر قراش گرفتهاند اینکه کدام جنبهها م توانند تأثیر من
327
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بسط خلّاقه :28تغییرات ظری

ن یبای که مترجم .ش آنها تبک شا انتخاب م کند کاه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

تأثیرگذاشی (مقبولیت) متن ترجمه ده .ش تیستم باان مقصاد ن خواننادگان آن باان نیا
توجه ده اتت بدین منظوش یاک چااشچوب جدیاد باا .ن عناوان نیژگا هاای مثبات ن
نیژگ های من

نیا اتت یک بعد توم نی اف ن.ه اد کاه عبااشت اتات ا مفل اههاای

.نجانبه که این .تتوشالعملها .شباشه آنها کامال قابال تطبیاق نیسات (گاشتا ر )87 :1994

این نکته قابل توجه اتت که مفل ههای که .ش این تقسیمبندی ذکر م

وندر تطابق کامال باا

مفل ههای موجو. .ش تطوح چهاشگانه الگو نداشند
.ش جدنل یر مفل هها به ته .تته مثبت37ر من  38ن .ن نجه  39تقسیم م

وند

جدول  :1تکنیکهای مثنت و منفی الگوی گارسس (گارسس)89 :1994 ،

مفل ههای مثبت

مفل ههای .نجانبه

مفل ههای من

معا.ل فرهنگ

ابهام

تغییر .ش نوع ظرفیت جمله

همانندتا ی

ترجمه قرض (گرته بر.اشی)

ح ظ اتام خاص با معا.ل ماتن

بسط نحوی

تا.هتا ی

مبدأ

تعین

ترجمه تحتالل ظ

تعری

جبران

ناشتای .ش م هوم معا.لها

تغییر نحو یا صوشت

تغییر لحن

تغییر .یدگاه یا بیان

تغییر .ش تاختاش .شنن متن مبدأ

توضیو

تصرّف

حذف

تعدیل اصطالحات محانشهای

تغییااار بااار حساااآ اختالفاااات قبض نحوی یا کاهش
اجتماع ا فرهنگ

ح ظ تاختاشهای متن مبدأ

ح ظ صناعات ا.ب

بسط خالقه
بسط تا.ه
ا تباه مترجم
حذف صنای بالغ
تغییر .ش صنای بالغ

328

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:15 IRST on Saturday December 5th 2020

بر ترجمه .ا ته با ند .ش این قسمت تنها به .قت بان نات (ک ایت) اکت ا نشدهر بلکه باه
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این جدنل مطرح در .ا.هها بر اتاس می ان ک ایت ن مقبولیت .تتهبندی م

وند

 -3بررسی کارآمدی مؤلفههای الگو
پژنهش حاضر به منظوش برشت کاشآمدی الگوی گاشت ر به جستجوی مصا.یق هریاک ا
مفل هها .ش ترجمه پنج توشه منتخآ ا ترجمه مکاشم یرا ی پر.اخته اتات ایان جساتجو
نشان م .هد که بعض مفل هها مصاداق .ش ایان ترجماه نما یابنادر بعضا ا مفل اههاا
مصا.یق بیشتر ن بعض مصا .یق کمتری .اشناد ا آنجاا کاه ن ا کاشآمادی یاک مفل اه باا
اتتقرای ناق

قابل اثبات نیستر نم توان علت ناکاشآمدی مفل هها شا فقادان کااشبر .آنهاا

.ش .ا.ههای این پژنهش .انستر بلکه علت ناکاشآمادی آنهاا عادم تنخیتشاان باا قارآن ن
هدف ترجمه آن اتت ن فقدان مصداو برای آنها .ش پژنهش حاضر ن نی تایر پژنهشهاا
تنها اهدی بر این مدعا به ماش م شن .می ان کاشای مفل ههای کاشآماد .ش ایان مجاال بار
اتاس مصا.یق آنها .ش ترجمه مکاشم برشت م

و .ن شتیدن به نتاایج قطعا تار نیاا باه

پژنهشهای بیشتر ن برشت .ا.ههای گستر.هتری .اش.
 -1 -3مؤلفههای کارآمد الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن

.ش میان  27مفل ه الگوی گاشت ر  9مفل اه یار بیشاترین کاشآمادی شا .ش اش یااب ترجماه
قرآن .اشند:
 -1 -1 -3تعریف

مفل ه تعری

.ش ترجمه اصطالحات قرآن که .ش فاشت معا.ل .قیق نداشندر کاشآمد اتات

.ش ترجمه مکاشم نی این مفل ه .ش این مواش .به کاش شفته اتت:
مالک مشخ

ك َع ِن ْاْلَنفَالِ (ان ال« :)1/ا تو .شباشه ان ال [غنایم ن هرگوناه ماال بادنن
يَ ْسئلُونَ َ
] تفال مىکنند »
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پ

ا برشت چهاش تطو بان نات .ش هر ترجمه ن .ش نظر گرفتن ته بعادی کاه .ش
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حرام]ر اف ایشى .ش ک ر (مشرکان) اتت »
.ش ترجمه این آیاتر اصطالحات ان ال ن نس ء تعری

دهاند

 -2 -1 -3معادل فرهنگی

مفل ه «معا.ل فرهنگ » که به معا.لیاب ناژگان فرهنگ ا اشه .اش.ر .ش ترجماه اصاطالحات
قرآن کاشآمد اتتر اما بسیاشی ا ناژگانِ فرهنگ قرآن مانند ان ااور کااتر ایماانر ک ار ن
غیره به همان صوشت ناش .بان فاشت

دهاند بعض ناژگان اتالم نیا .ش باان فاشتا

معا.ل کاشکر.ی پیدا کر.هاند ن به .لیل اتحا .مصاداو معناای ناژه قرآنا شا کاامال پو اش
م .هند مانند ناژه نما برای صاالهر ناژه شن ه بارای صاوم ن غیاره ناژگاان .یگاری نیا
هستند که م توان برای آنها .ش بان فاشت معا.ل کاشکر.ی تقریب پیدا کر .مانناد ترجماه
جالبیآ به چا.ش نل این معا.لیاب باعف کاهش .قت ترجماه ما

او .ن گویاا فرهناگ

بان فاشت شا بر فرهنگ قرآن غالآ م کند مکاشم این ناژه شا به این صوشت ترجمه کار.ه
اتت:
-

ِ
َيهن مِن َج ََلبِيبِهِن (اح اب« :)59 /جلبابها [شنتر ها بلند] خاو .شا بار
ين َعل َّ
يُ ْدن َ

خویش فرنافکنند»
.ش آیه یر مترجم معا.ل «عید قربان» شا که .ش فرهنگ اتالم .ش بان فاشت جاا افتاا.ه
اتت برای شن حج اکبر انتخاب کر.ه اتت:
-

يو َم الحج ْ َ
اْلكْبر (توبه.« :)3 /ش شن حج اکبر [شن عید قربان]»
َْ

 -3 -1 -3بسط نحوی

بسط نحوی به نفوش .ش ترجمه قرآن .یده م

و .ن .لیل آن عمدتا به ایجاا باان قارآن ن

ت انتهای تاختاشی بان عرب ن فاشت برم گر ..که متارجم شا ناچااش باه ذکار عبااشات
مقدش ن تغییر مقوله م ر .به جمله یا جملهناشه ما کناد .ش ترجماه مکااشم مصاا.یق بساط
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-

اد ٌة ِ
إِنَّما الن ِ
فى الْكُ ْفر (توبه« :)37/نسىء [جا به جا کر.ن ن تأخیر مااههاا
َّسى ُء زِيَ َ
َ
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.ید:
ون ِ
فى ال َْمدِينَة (اح اب« :)60/آنها که اخباش .شنز ن اایعات باىاتااس
ال ُْم ْر ِجفُ َ
.ش مدینه پخش مى کنند »

-

َو ال تَ ْج َه ُروا لَ ُه بِالْقَ ْولِ كَ َج ْهرِ بَ ْعضِككُ ْْ لِكبَ ْع

تخن مگویید آنگونه که بعض ا

(حجارات« :)2/ن .ش برابار ان بلناد

ما .ش برابر بعض بلند صدا م کنند »

ِ
ين مِن قَبْلِكُ ْْ (توبه (« :)69/ما منافقانر) همانند کساان هساتید کاه قبال ا
كاَلَّذ َ
ما بو.ند »

.ش آیه نخستر اتم فاعل ن .ش آیه .نم مصدش به کل جمله بسط .ا.ه دهاناد .ش آیاه
توم مبتدای مقدش .ش ترجمه آ کاش ده ن باعف بسط نحوی ترجمه ده اتت
 -4 -1 -3قنن نحوی

بان عرب به .لیل ا تقاو ن تایر ت انتهای بان ناخت ر موج تر ا بان فاشتا اتات ن
بیش ا آن که .ش ترجمه به فاشت .ش معرض «قبض نحوی» قراش بگیار.ر .ش معارض بساط
نحوی اتت اما .ش مواش .کم نسبت به بان فاشت گساتر.گ بیشاتری .اش .کاشکر.هاای
قبض نحوی .ش ترجمه مکاشم .ش مصا.یق همچون ترجمه صله به مشاتقر حاذف ضامایرر
حذف تکراش ن م عول مطلق تأکیدی .یده م
-

و .مانند:

ِ
ِ ِ
َكْ الْكَكاذِبِين
ص َ
كين ل َ
نك ل َْ َأذ َ
اّلل َع َ
كدقُواْ َو تَ ْعل َ
َكك الَّكذ َ
ىكى يَىَبَ َ
نت ل َُه ْ
ين َ
َعفَا ه ُ
كْ ََ َ

(توبه« :)43/خدانند تو شا بخشید چرا پایش ا آنکاه شاتاتگویان بارای تاو آ اکاش اوند ن
.شنغگویان شا بشنات ر به آنها اجا ه .ا.ی؟! (خوب بو .صبر مىکار .ر تاا هار .ن گارنه
خو .شا نشان .هند!)»
-

ِ ِ
ِ
ِ
كَيف يكُ ُ ِ
نكد َر ُسكولِهِ (توباه« :)7 /چگوناه بارا
نكد هاّلل َو ع َ
كد ع َ
ين َع ْه ٌ
ون لل ُْم ْشرِك َ
ْ َ َ

مشرکان پیمانى ن  .خدا ن شتول ان خواهد بو».
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جنبندگان ن  .خدار کسانى هستند که کافر دند ن ایمان نمىآنشند»
 -5 -1 -3تغییر نحو

.ش مواش.ی که تاختاش بان مبدأ معاا.ل .ش باان مقصاد ناداش.ر یاا ح اظ تااختاش باعاف
بد کل ترجمه م

و.ر مترجم ا تکنیک تغییر نحو اتت ا.ه م کناد ا تااختاشهای عربا

که .ش بان فاشت معا.ل .تتوشی نداشند م توان به م عول مطلق ن تمی ا اشه کر.
-

َو ُزلْزِلُو ْا زِل َْز ااال َشدِ ايدا (اح اب :)11/ترجمه مکاشم« :ن تکان تختى خوش.ند »

ِ
ِ
كاَلَّذِ ِ
َكدا (توباه (« :)69/اما
كو ااال َو َأ ْول ا
َ
ين من قَبْلكُ ْْ كَانُواْ َأ َشدَّ منكُ ْْ قُ َّو اة َو َأكْثَ َر َأ ْم َ

منافقانر) همانند کسانى هستید که قبل ا

ما بو.ند (ن شاه ن او پیمو.ند بلکه) آنها ا

اما

نیرنمندتر ن اموال ن فر ندانشان بیشتر بو» .
.ش آیه نخست م عول مطلق به صوشت فعل مرکآ همراه با ص ت ن .ش آیه .نم تمی باه
صوشت نها .ن گ اشه ترجمه ده اتت
 -6 -1 -3تغییر دیدگاه یا بیان

تغییر .یدگاه ا .یگر تغییرات پرکاشبر. .ش ترجماه قارآن اتات کاه باه .لیال ت اانتهاای
تاختاشی بان فاشت ن عرب صوشت م گیار .ا بیشاترین کاشبر.هاای تغییار .یادگاه .ش
ترجمه قرآن تبدیل تاختاش من

حصر به مثبت ن تبدیل فعل مجهاول باه معلاوم اتات باه

گ ته ناظمیان برای اشائه نثاری شنان .ش ترجماه ما تاوان ترکیاآهاای ن ا ن اتاتثنا شا .ش
موقعیتهای مثبت ترجمه کر( .ناظمیانر  )82 :1381فعلهای مجهول عرب شا نیا ما تاوان
.ش فاشت به صوشت معلوم ن ال م ترجمه کر.ر یرا .ش بان فاشت تاختاش فعل مجهاول ن
برخ ا فعلهای ال م مشابه اتت (همان )71 :این .یدگاه با ا اشه باه اتالوبگرایا

باان

عرب این تغییرات شا به خصوص .ش ترجمه مقصدگرا جای ما .انادر اماا نگااه مبادأگرا باا
ا اشه به ظرای

اتلوبهای قرآن قائل به ت انت بین تاختاشهای مت اانت .ش قارآن کاریم
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-

ِ ِ
ِ
ين كَ َف ُرو ْا َف ُه ْْ َال يُ ْؤمِنُون (ان ال« :)55 /به یقاینر بادترین
اب ع َ
إ ِ َّن َش َّر الدَّ َو ِّ
ند هاّلل الَّذ َ
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م .هد نم توان ا این اتلوبها به جای یکدیگر اتت ا.ه کر .جرجان م گوید نما تاوان
.ش هر کالم «ما ن لّا» ن « نّما» شا به جای هم به کاش بر .نّما .ش مواش.ی به کاش ما شن .کاه
مخاطآ نسبت به آن ناآگاه ن منکر نیست ن گوینده قصد اقاراش گارفتن ا مخاطاآ شا .اش.
ن اتتثناء .ش مواش.ی به کاش م شن .که مخاطآ منکار مطلاآ اتات یاا .ش آن اک

اما ن

.اش( .جرجان ر  )216 :2001تیوط نی قائل اتت .ش ن

ن اتاتثناء جنباه ن ا ن .ش « نّماا»

جنبه اثبات پرشنگتر اتت (تیوط ر 2001ر ج. )72 :2ش ترجمه مکاشم گاه اتالوب ن ا ن
اتتثنا به همان کل ح ظ ده ن گاه به تاختاشی مثبت تبدیل ده اتت
نمونه تغییر من
تنها برا

به مثبت .ش ترجمه یر آمده اتت:

اّلل إ ِ َّال بُ ْش َرى َو ل ِىَ ْط َمئن بِهِ ُقلُوبُكُْ (ان اال« :)10/نلاى خداننادر ایان شا
َو َما َج َعلَ ُه ه ُ
ا .ن اطمینان قلآ ما قراش .ا» .

.ش بان فاشت فعل مجهول به انادا ه باان عربا کااشبر .ناداش .ا ایان شن مترجماان
مقصدگرا .ش مواش .یا.ی فعل مجهول شا تبدیل به فعل معلوم ما کنناد .ش ماواش.ی امکاان
ح ظ صیغه مجهول .ش ترجمه نجو. .اش.ر اما .ش مواش. .یگری این امکاان منت ا اتات باه
عنوان مثال .ش آیه یر فعل «.خل» .ش عربا متعادی ن .ش فاشتا ال م اتات ن ا ایان شن
امکان مجهول کر.ن آن .ش بان فاشت نجو .نداش.ر به همین .لیال متارجم ناچااش آن شا باه
صوشت معلوم ترجمه کر.ه اتت:
-

َو ل َْو ُد ِخل َْت َعلَيهْ ِّم ْن َأقْ َطارِ َها ثُ َّْ ُسكئلُواْ الْفِىْنَك َة (احا اب« :)14/اگار  .امنان ا

اطراف مدینه بر آنان ناش .مى دند ن پیشنها .با گشت به تو

ر به آنان مىکر.ند »

 -7 -1 -3بسط معنایی

یک ا نیژگ های باش بان قرآن ایجاا آن اتات ا تاوی حساتایت ایان ماتن اقتضاا
م کند که انتقال محتوا .ش ترجمه به کل کامل صاوشت بگیار .ایان .ن مساأله ضارنشت
بسط معنای شا .ش ترجمه نشان م .هند به گ ته خ اع فر با توجه به پدیده نا نل معنا .ش
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اتت به عنوان مثال .ش علم معان میان «ما ن لّا» ن « نّما» ت انتهای قائل دهاند که نشاان
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اف ن.ههای ترجمه جبران کند (خ اع فرر . )10 :1386ش ترجمه مکاشم که انلویات باا انتقاال
محتواتتر این تکنیک به نفوش .یده م

و .مکاشم گاه با اتت ا.ه ا این تکنیاک .تات باه

تعیین مصا.یق م ند ن گاه به ناژگان محذنف یا م اهیم ضمن تصریو م کند
َر ُضواْ ب ِ َأن يَكُونُواْ َم َع ال َْخ َوالِف (توبه« :)93/آنهاا شاضاى ادند کاه باا متخلّ اان
[ نان ن کو.کان ن بیماشان] بمانند »
ت (ان ال« :)17/ن این تو نبو( .ا پیامبر کاه خاا ن تانگ
ت إ ِ ْذ َر َميْ َ
َو َما َر َميْ َ
به صوشت آنها) انداختى بلکه خدا انداخت »
و َأ ِ
ات بَيْنِكُ ْْ (ان اال« :)1/ن خصومتهایى شا که .ش میان ماتاتر آ اتى
صل ُحواْ َذ َ
َ ْ

.هید »

.ش آیه نخست به مصداو «خوال »ر .ش آیه .نم به متعلق فعل «شمیت» ن .ش آیه تاوم باه
م هوم ضمن «ذات» تصریو ده اتت اما باا برشتا افا ن.ههاای ترجماه قارآن شن ان
م

و .که گاه اف ن.هها ضرنشت نداشند ن باعف ایجا .حشو .ش ترجمه ده ن گااه باا

تخصی

آیه به مواش.ی خاصر .اللت آیه شا تغییر .ا.ه یا محدن .م کنناد باه عناوان مثاال

اف ن.ن خا ن تنگ .ش ترجمه آیه .نم نه تنها ضرنشت نداش.ر بلکه تاایر احتمااالت شا ا
.اللت آیه ن

م کند ن .اللت آیه شا به جهت خاص هدایت م کناد بناابراین نما تاوان

بسط معنای شا به طوش مطلق مفل های مثبت تلق کر .توضایحات بیشاتر .ش ایان میناه .ش
قسمت برشت ن پیشنها.ات خواهد آمد
 -8 -1 -3بسط خالقه

این تکنیک که ا نظر گاشت

مفل های من

اتت .ش آن .تته ا ترجماههاای مقصادگرای

قرآن که به بیان ا.ب گرایش پیدا م کنندر .یده م
.تت به ترجمه اف ن.ه ده اتت
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قالآ ال اظ .ش قرآن کریمر ناچاش مترجم با پدیده کاهش معنای شنبرنتت کاه بایاد آن شا باا

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

بر ضدّ ان .تت به .تت هم .هیدر (کاش ا پیش نخواهید بر ).یرا خدانند یانش انتات ن
همچنین جبرئیل ن مفمنان صالو »
فَمِنْ ُه ْْ َم ْن قَضى نَ ْحبَ ُه (اح اب« :)23/بعض پیمان خو .شا باه آخار بر.ناد (ن .ش
شاه ان ربت ها.ت نو یدند) »
-

ِ
اّلل ع ِ َ َ
كر َعظِكيْ (ان اال« :)28/ن
َو ْاعل َُمواْ َأن َّ َما َأ ْم َوالُكُ ْْ َو َأ ْو َال ُدكُ ْْ فىْنَك ٌة َو َأ َّن ه َ
نكد ُه أ ْج ٌ

بدانید اموال ن انال .مار نتیله آ مایش اتت ن (برا کسانى که ا عهاده امتحاان برآینادر)
پا.اش عظیمى ن  .خداتت »
 -9 -1 -3بیان نامناسب در متن مقصد

این تکنیک بیشتر با .تتوش بان فاشت ن یوه نگاشش بستگ .اش .بناابراین مطالعاه آن .ش
مرحله نیراتتاشیِ ترجمه صوشت م گیر .ن .ش اش یاب یک ترجمه مقصدگرا نجاو .چناین
اخص ضرنشی اتتر یرا مترجمان معموال .ش فضای بان مبدأ گم م
گرفتن این اخ

وند ن با .ش نظار

به ضرنشت مراجعه به متن ترجمه با گذش ماان ن تطبیاق آن باا اصاول

بان مقصد توجه م کنند
َو َما ُهْ ِّمنكْ َولَكِن َُّه ْْ قَ ْو ٌم يَفْ َرقُون (توبه.« :)56/ش حال که ا
آنها گرنه هستند که م ترتند »

اما نیساتند نلا

َو مِنْ ُهْ َّمن يَقُو ُل (توبه« :)49/ا آنها کسان هستند که م گویند »
.ش ترجمه آیه نخست ناژه «بلکه» بهتر ا «نل » معناای اتاتدشا ناژه «لکان» شا منتقال
م کند معا.ل «من» بعضیه .ش فاشت ناژه «بعض ا » اتتر بنابراین .ش ترجمه آیه .نم بیاان
مناتآ «بعض ا آنها کسان هستند که » اتت
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-

ِ ِ
ِ
اّلل ُه َو َم ْو َال ُه َو ِجبري ُل َو َصال ِ ُح ال ُْم ْؤمِنِين (تحاریم« :)4/ن اگار
َو إن تَ َظ َ
اه َرا َعلَيْه َفإ َّن ه َ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

این تکنیک من

.ش مقابل تکنیک مثبت بسط معنای قراش .ا تهر باه توضایحات ا ااشه .اش.

که ذکر آنها ضرنشت نداش. .ش ترجمه قرآن اینگوناه افا ن.ههاا بسایاش .یاده ما

او. .ش

ترجمه مکاشم نی گاه یک عباشت به .ن کل ترجمه دهر .ش حال که ذکار یاک معاا.ل
کاف اتت مانند:
-

ثرب (اح اب« :)13/ا اهل یثرب (ا مر.م مدینه)! »
يَ َأ ْه َ
ل يَ َ

-

ل ََعل َّ ُه ْْ يَ َّذك َّ ُرون (ان ال « :)57/اید متذکر گر.ند (ن عبرت گیرند) »
ِ
ور َق ْو ٍم ُّم ْؤمِنِين (توباه« :)14/ن تینه گرنه مفمنین شا ا ا ما بخشاد
ص ُد َ
َو يَ ْشف ُ

-

( ن بر قلآ آنها مرهم م نهد) »
گاه نی مترجم توضیحات ت سیری به ترجماه افا ن.ه کاه ترجماه شا ا مار ترجماه
مقصدگرا خاشج کر.هر به تمت ترجمه ت سیری مایل م کندر مانند:
َو كاَ َن َأ ْم ُر هاّللِ َمفْ ُعوال (اح اب« :)37/ن فرمان خدا انجاام ادنى اتات (ن تانّت
غلط تحریم این نان باید کسته و» ).
.ش مواش.ی نی مترجم مطالب شا ا خو .به ترجمه م اف اید:
-

ِ
ِ ِ
اّلل مِن فَ ْضلِهِ إِن َشكاء (توباه« :)28/ن اگار ا فقار
َو إ ْن خفْىُ ْْ َعيْلَ اة فَ َس ْو َف يُ ْغنيكُ ُْ ه ُ

مىترتیدر خدانند هر گاه بخواهدر ما شا به کرمش بىنیا مىتاا ( .ن ا شاه .یگار جباران
مىکند) »
«آنها پ

ون إِلى الْمو ِ
يجادِلُونَ َ ِ
ت َو ُه ْْ يَ ُنظ ُرون (ان اال:)6/
ك فى ال َْح ِّق بَ ْع َد َما تَبَي َّ َن كَ َأن َّ َما يُ َساقُ َ َ َ ْ
ا شن ن دن حقر با با تو مجا.له م کر.ند (ن چنان ترس ن نحشت آنهاا شا

فرا گرفته بو.ر که) گوی به توی مرگ شانده م

وند ن آن شا با چشم خو .م نگرند »

 -11 -1 -3تغییر در صنایع بالغی

این مفل ه با توجه به کاشبر .نتی صنای بالغ .ش قرآن ن جنبههای مختلا

اعجاا بیاان

آنر .ش اش یاب ترجمه قرآن بسیاش کاشآمد اتت بعض ا صنای بالغ مانناد ایهاامر تاج ر
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 -10 -1 -3بسط ساده

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

غیره .ش مواش.ی قابل انتقال یا جایگ ین با معا.لهای بان مقصد هستند مکااشم .ش ترجماه
خو .گاه صنای بالغ شا تغییر .ا.ه ن گاه برای آنها معا.ل .ش بان مقصد یافته اتت
اّلل َخير ال َْماكِرِين (ان ال« :)30/آنها چاشه ماىاندیشایدند
َو يَ ْمكُ ُر َ
اّلل َو ه ُ
ون َو يَ ْمكُ ُر ه ُ
(ن نقشه مىکشیدند) ن خدانند هم تدبیر مىکر .ن خدا بهترین چاشه جویان ن تدبیرکننادگان
اتت »
.ش ترجمه این آیه صنعت «مشاکله» تخریآ ده اتت
-

لِي ْخرِجكُْ مِن الظُّ ل ِ
ُمات إِلَى النُّورِ (اح اب« :)43/تا ما شا ا تاشیک هاای (جهال
ُ َ ْ َ

ن ر ن گناه) به توی نوش (ایمان ن علم ن تقوا) خاشج تا » .
مترجم .ش ترجمه این آیه اتتعاشه شا به تشبیه تغییر .ا.ه اتت
.ش مینه بالغت قرآن ا گذ ته تاکنون پژنهشهای م صل صوشت گرفته ن مطالعات نیا
به چگونگ ترجمه این صنای پر.اختهاند با توجه به گستر.گ این حو هر برشت ایان مفل اه
مجال جداگانه م طلبد گاشت

صنای بالغ شا به عنوان یکا ا مفل اههاای الگاوی خاو.

مطرح کر.ه اتتر اما .ش اش یاب ترجمه قرآن با توجه به اهمیات ایان حاو ه ن گساتر.گ آن
بهتر اتت تطح جداگانه با یر اخه معان ر بیان ن بدی به این حو ه اختصاص پیدا کند
بسامد این مفل هها .ش پنج توشه منتخآ این پژنهش .ش جدنل یر آمده اتت:
جدول  :2بسامد مؤلفههای کارآمد الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه مکارم شیرازی

مفل ه

تعدا .مصا.یق

آیات

تعری

12

اصطالحات قرآن  :ان ال 29 1 :توبه 37 3 :اح اب72 :
مشتر ل ظ  :ان ال 48 39 :توبه47 :
بیان مصداو :توبه114 70 70 46 :

معااااااااا.ل 6

ان ال 3 :توبه 103 3:اح اب 59 49 :تحریم12 :

فرهنگ
بسط نحوی

66

تبدیل مشتق به جملاه :ان اال53 51 48 33 23 16 16 9 9 1 :
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جناس ن غیره ناگ یر .ش ترجمه ا .تت م شنندر اما تاایر صانای مانناد اتاتعاشهر کنایاه ن

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

61 60 53 53 37 35 18 18 15
تبدیل مصدش به فعل :توبه 46 :حجرات2 :
ذکر عباشات مقدش :ان اال42 37 32 30 18 14 12 11 9 9 7 :
 52 51 50 48توباااه124 107 102 69 66 65 59 35 3 1 :
 127اح اب 37 13 12 10 :حجرات 8 :تحریم4 3 :
قبض نحوی

59

تغییر نحو

56

جمله به مشتق :ان ال 50 49 36 30 25 15 12 :توبه29 26 3 :
 43 40 30اح اب 52 52 50 12 :تحریم11 7 :
حذف تکراش :ان ال 62 :توبه 7 :اح اب 10 :حجرات16 :
حااذف ضاامیر :ان ااال33 32 28 27 24 23 21 20 19 12 6 :
 61 56 55 45توباااه55 54 54 50 29 23 2 20 17 12 3 :
 126 125 93 87 85 84 76 57اح ا اب 13 :حجاارات15 2 :
تحریم4 :
م عول مطلق :ان ال 74 4 :توبه 111 82 :احا اب36 28 23 11 :
67 61
تمیی  :ان ال 2 :توبه 124 97 69 20 :اح اب39 3 :
حال :توبه 36 :جمله اتمیه :توبه 116 :تایر :اح اب 37 :حجارات:
 8تحریم 10 :ن 11
تبدیل مشتق به جمله ن مصدش به فعل :مانند بسط نحوی
به مثبت :ان ال 46 34 31 10 :توبه 74 31 :اح اب14 13 :

تغییر .یادگاه 13

من

یا بیان

مجهول به معلوم ن برعک  :توبه 35 :اح اب 14 11 :تاایر :توباه:
37 30

بسط معنای

55

بسط خالقه

58

ان اااال51 44 43 41 39 36 34 30 23 20 19 17 7 5 1 :
 72 69 56توبه74 69 52 52 49 47 46 39 38 37 23 2 :
 117 114 114 112 93 91 83 81 79احاااا اب19 9 5 5 :
 72 50 50 44 43 37 35 26 25 20تحریم4 4 :
ان ال64 60 50 49 42 39 38 35 33 31 28 27 23 22 9 :
 65توبه82 74 72 69 58 46 46 43 40 28 22 16 14 7 :
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توبااه 128 76 69 64 59 52 49 47 47 44 25 3 :اح ا اب:
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 66 59 53 52 51 50 50 37 26 23حجرات 13 9 :تحاریم:
43
بیان نامناتاآ 31

ان ال 64 63 59 57 49 42 28 19 16 15 14 4 4 :توبه23 :

.ش متن مقصد

 127 124 117 110 79 75 68 56 49 40 30احاا اب2 6 :
 46حجرات 7 :تحریم6 3 :

بسط تا.ه

81

ان اااال44 42 40 38 27 25 24 18 17 15 14 12 7 6 5 :
 70 68 67 60 58 57 47توباااه25 25 15 14 12 10 9 7 :
92 86 67 67 66 56 52 52 42 41 40 40 36 36 28 27
123 122 121 118 117 115 115 106 101 95 94 93
 127احاا اب43 39 37 33 25 24 18 18 15 13 10 9 4 :
 73 72 72 53 52حجرات12 2 1 :

تغییاااااار .ش 22

ان اال 67 61 58 46 42 31 30 25 24 8 :توباه55 47 8 7 :

صنای بالغ

 90 61اح اب 53 49 43 32 6 :حجرات1 :

 -12 -1 -3سایر مؤلفهها

.ش برشت ترجمه مکاشم بعض ا مفل ه ها بساامد پاایین .ا اتندر اماا ایان امار باه معناای
ناکاشآمدی مفل هها نیست چه بسا .ش تایر ترجمهها این مفل هها بسامد باالی .ا اته با اند
اما آنچه مطالعه حاضر .شباشه این مفل هها به آن .تت یافته ا قراش یر اتت:
«همانندتا ی» که انتقال پیام ا طریق موقعیت مشابه .ش بان مقصاد گ تاه ما

او.ر .ش

معا.لیاب اصطالحات تکنیک کاشآمد اتتر اما .ش ترجمه مکااشم .ش ماواش .کما باه کااش
شفته اتت مانند:
ضى َزيْ ٌد ِّم ْنها َو َط ارا (اح اب« :)37 /هنگامى که یاد نیاا ش شا ا آن ن باه
فَل ََّما قَ َ
ترآنش( .ن ا ان جدا د)»
«عام ن خاص» .ش مواش.ی که مترجم با بیان مصداو باعف تخصی
.اش:.
339
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 124 118 103 102 94 92 91 85 84احاااا اب19 8 7 6 :
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«تغییر لحن» .ش مواش.ی ات او م افتد که متارجم باا انتخااب نا.شتات معاا.ل .ش باان
مقصدر لحن آیه شا عوض م کند .ش ترجمه آیه یر مترجم جواب طلآ شا که نتیجاه عمال
به فعل امر اتت ن معموال به صوشت مضاشع الت ام ترجمه ما

او .باه صاوشت مضااشع

اخباشی ترجمه کر.ه ن لحن آیه شا تغییر .ا.ه اتت:
-

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُوه ْْ ي َع ِّذب ُه ُْ ه ِ
كو ٍم
كد َ
ص ُ
قاتل ُ ُ ْ
ور قَ ْ
كركُ ْْ َعلَكيْه ْْ َو يَ ْشكف ُ
اّلل ب َأيْديكُ ْْ َو يُ ْخكزه ْْ َو يَنْ ُ
ُ
ُ ْ

ُم ْؤمِنين (توبه« :)14 /با آنها پیکاش کنیدر که خدانند آنان شا به .تت ما مجا ات ماىکناد ن
آنان شا شتوا مىتا  .ن تینه گرنهى ا مفمنان شا ا ماىبخشاد (ن بار قلاآ آنهاا مارهم
مىنهد)»

مفل ه ابهام .ش ترجمههای مقصدگرا که به تصریوِ م اهیم نظر .اشندر کمتار مصاداو پیادا
م کنند نمونه ابهام .ش ترجمه مکاشم .ش جای اتت که به ترجمه قرض اصطالحات قرآنا
اکت ا کر.ه اتتر مانند:
-

الد ِ
فَإِ ْخوانُكُ ْْ ِ
ين َو َم َوالِيكُْ (اح اب« :)5 /آنهاا بارا.شان .یناى ن ماوالى اما
فى ِّ
َ

هستند»
مفل ه «جبران» که به انتقالِ یبای های متن مبدأ با اتت ا.ه ا امکانات متن مقصاد ا ااشه
.اش.ر .ش ترجمه صنای بالغ کاشبر .پیدا ما کناد ن بارای مقایساه بر.تات ِ مترجماان .ش
ترجمه این مواش .تکنیک مناتب اتت .ش ترجمه یر .اللت معنای حرف «فاء» باا افا ایش
ناژه «نی » به ترجمه منتقل ده اتت:
-

اّلل فَنَسِكيهْ (توباه« :)67 /خادا شا فراماوش کر.ناد ن خادا (نیا ) آنهاا شا
نَ ُسواْ ه َ

فراموش کر».
«تلویور تقلیل ن حذف» نی با توجه به رط امانت.اشی .ش ترجماه قارآن کمتار ات ااو
م افتد این تغییر .ش مواش.ی .ش ترجمه مکاشم شنی .ا.ه اتت به عنوان مثال .ش آیه یار باه
ناژه «اهلل» تصریو دهر اما .ش ترجمه با ذکر ضمیر به جای اتمر تلویو صوشت گرفته اتت
340
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-

َفات َّ ُقو ْا هاّلل (ان ال« :)1 /پ ر ا (مخال ت فرمان) خدا بپرهی ید»

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

آتمانها ن مین اتت مى.اند»
«تغییر .ش نوع جمله» ا تکنیکهای خنثای الگوی گاشت

اتت که .ش اش یاب ترجماه

نقش شن ن ای ا نم کند این مفل ه به تغییار نجاه جملاه ا ااشه .اش .باه عناوان مثاال .ش
ترجمه یر نجه امری به نجه خبری تبدیل ده اتت:
-

ِ
فى ْاْلَ ْر ِ
يحواْ ِ
ض َأ ْربَ َع َة َأشهر (توبه« :)2 /با این حالر چهاش ماه (مهلت .اشید کاه
فَس ُ

آ ا.انه) .ش مین تیر کنید (ن هر جا مىخواهید برنید ن بیندیشید)»
گاشت

.شباشه «تغییر .ش تاختاش .شنن متن مبدأ» توضایح نادا.ه اتات امرائا ایان

مفل ه شا ا اشه به تعدیلر تقلیل ن حذف یا اف ایش تأکیدها ن تغییر عالئم متن به طاوشی کاه
.ش معنا تأثیرگذاش با در م .اند (امرائ ر  )31 :1397باه عناوان مثاال .ش ترجماه یار .اللات
معنای ناژه « نّما» منتقل نشده اتت:
ون إ ِ ْخ َو ٌة (حجرات« :)10 /مفمنان برا.ش یکدیگرند»
إِن َّ َما ال ُْم ْؤمِنُ َ
«ا تباه مترجم» مفل های اتت که نم توان آن شا بخش ا الگوی اش یاب کی ا ترجماه
.انستر عدم ا تباه رط صحت ترجمه اتت که پیشنیا برشت کی یت ترجماه باه اماش
م شن. .ش برشت ترجمه مکاشم نمونههای ا ا تباه مترجم .یده م

و .به عنوان مثاال .ش

آیه یر مترجم ناژه «لو» شا که به امتناع رط ا اشه .اش.ر همانند « ن» ترجمه کر.ه اتت:
ِ
اّلل مِكن َف ْضكلِهِ َو
َو ل َْو َأن َّ ُه ْْ َر ُضو ْا َما َءاتَ ُ
اّلل َسكيُ ْؤتينَا ه ُ
اّلل َو َر ُسولُ ُه َو َقالُو ْا ََ ْسكبُنَا ه ُ
اه ُْ ه ُ
ِ ِ
لى هاّللِ َراغِبُون (توبه.(« :)59 /ش حالى که) اگر به آنچاه خادا ن پیاامبرش باه آناان
َر ُسولُ ُه إنَّا إ َ

.ا.ه شاضى با ند ن بگویند« :خدانند برا ما کافى اتت! ن ب ن .خدا ن شتولشر ا فضال
خو .به ما مىبخشند ما تنها شضا ان شا مىطلبیم » (برا آنها بهتر اتت)»
«ح ظ اتام خاص با معا.ل متن مبدأ» .ش ترجمه اتام خاص قارآن کااشبر. .اش.ر اماا
تمام اتام خاص قرآن نیا به ذکر معا.ل نداشندر چون بسیاشی ا آنهاا .ش باان فاشتا
جا افتا.هاند مانند «مهاجرین»ر «انصاش»ر «عا».ر «ثمو ».ن غیره:
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-

فى السماو ِ
فى ْ َ
ات َو ما ِ
اْل ْرض (حجرات« :)16 /ان تماام آنچاه شا .ش
اّلل يَ ْعل َُْ َما ِ َّ َ َ
َ
َو ه ُ
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مهاجرین ن انصاش»
«ح ظ تاختاشهای متن مبدأ» با مفل ه «ترجمه تحتالل ظ » همپو اان .اش .باه عناوان
مثال مترجم .ش آیه یر تاختاش متن مبدأ شا .ش ترجمه «علیکم» ح ظ کر.ه اتت:
-

فَ َعلَيْكُ ُْ الن َُّْر (ان ال« :)72 /بر ماتت که آنها شا یاش کنید»

 -2 -3مؤلفههای ناکارآمد الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن

بعض ا مفل ههای الگوی گاشت

که برای اش یاب متون ا.ب طراح

ده اتتر باه .لیال

منافات با نیژگ های قرآن قابل تطبیق با ترجمههای قرآن نیستند
این مفل هها عباشتند ا :
 -1 -2 -3حذف منظور نویسنده اصلی

این مفل ه اگرچه ممکن اتت .ش ترجمه قرآن به تایر بانها ن یا ا توی مترجمان نامتعهاد
صوشت بگیر.ر اما .ش ترجمه قرآن به بان فاشت که غالبا ا تاوی مترجماان متعهاد انجاام
م

و .ن نظاشت .قیق بر آن صوشت م گیر.ر کاشبر.ی ناداش .ن اتاتاا باا هادف ترجماه

قرآن .ش تعاشض اتتر مگر .ش مواش.ی که به کل ناخواتته ن ا شنی ا اتباه ات ااو بی تاد
.ش ترجمه مکاشم نی نمونهای برای این مفل ه یافت نشد
 -2 -2 -3حذف حواشی

.ش قرآن حا یهر پ نو ت ن توضیو اضاف نجو .نداش.ر بنابراین این مفل ه .ش ترجمه قارآن
کاشبر .نداش.
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-

اْلوَّ ل َ ِ
ِ
رين َو ْ َ
ون ْ َ
اْلنُْار (توبه« :)100 /پیشاگامان نخساتین ا
الساب ِ ُق َ
َو َّ
ُون م َن ال ُْمهاج َ

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

فرهنگ مخاطآِ ترجمه فاشت قرآنر برگرفته ا فرهنگ قرآن اتت ن اختالفات اجتمااع ن
فرهنگ به آن صوشت .ش ترجمه قرآن مصداو نداش.ر ج .ش ماواش.ی کاه عنصار فرهنگا
یک عنصر اتالم نبا در بلکه ا اشه به فرهنگ عارب یاا جاهلیات .ا اته با اد ا تاوی
.یگر یک ا اهداف ترجمه قرآن انتقال فرهنگ آن اتت ن تغییر فرهنگ باا هادف ترجماه
قرآن .ش تعاشض اتت ابو ید .شباشه شابطه فرهنگ ن قرآن م گویاد.« :ش .نشه اکلگیاری
متن قرآن .ش فرهنگر فرهنگ فاعل ن متن قرآن من عل بو .البته این ان عال ا طریق تاا ن
کاشهای بان اتت .ش مرحله کل.ه ِ متن قرآن به فرهنگر متن قرآنا فاعال ن فرهناگ
من عل اتت .ش این مرحلهر فرهنگ به متن قرآنا

اکل نما .هادر بلکاه آن شا باا خوان

م کند ن ا این شهگذشر نه .ا.ههای لغوی بلکه .اللات ماتن شا با تاا ی ما کناد (ابو یادر

 » )298 :1389نقت نقش فرهنگ .ش مرحله کل.ه ِ متن قرآن به فرهناگ نقشا من عال
اتتر این نقش .ش ترجمه به طریق انلا من عال خواهاد باو .بناابراین فرهناگ مخاطاآ
فاشت

بان نسبت به متن قرآن باید من عل با د ن نباید بر ترجمه قارآن غالاآ او .پا

اختالفات اجتماع فرهنگ نهتنها نباید باعف تغییر ترجمه و.ر بلکه ایجا .چناین تغییراتا
.ش ترجمه تحری

ن تغییر من

به ماش م شنند .ش ترجمه مکاشم نیا تغییارات ترجماهای

برای تطبیق متن با فرهنگ مخاطآِ فاشت بان یافت نشاد ن متارجم تاالش کار.ه فرهناگ
قرآن شا به کل خال

منتقل کند

 -4 -2 -3تعدی اصطالحات محاورهای

قرآن به بان فصیو نا ل ده ن بر خالف شمان اصطالح محانشهای .ش آن نجو .نداش .اگار
هم به گ ته عدهای ا قرآنپژنهان قائل به نجو .اصطالحات برخا قبائال .ش قارآن با ایمر
هدف ا ذکر این اصطالحات چندگانگ

بان قرآن نبو.هر بلکه هدف اتحا .عارب باو.ه تاا

هر قبیلهای ال اظ خاص خو .شا .ش قرآن بیابد ن بان شتم برای عرب ایجا .و( .المنجادر

 )8 :1946ا آنجا که چنین غرض .ش ترجمه منت
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 -3 -2 -3تغییر به علت اختالفات اجتماعی فرهنگی
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نی منت

م

و.

 -4بررسی و پیشنهادات
با توجه به مطالعه انجام ده شن ن م

و .که بسیاشی ا مفل اههاای الگاوی گاشتا

.ش

اش یاب ترجمه قرآن کاشآمد هستندر اما .ش مواش.ی نیا به تغییر یا تعدیل .اشند هرچناد ایان
الگو برای متون ا.ب طراح

ده ن به کل موجو .قابل تطبیق بر ترجمه قرآن نیساتر اماا

م توان ا ایده تطوبندی آن اتت ا.ه کر.ر آنگااه باا ایجاا .تغییراتا .ش مفل اههاار حاذف
مفل ههای ناکاشآمد ن اف ن.ن مفل ههای متناتآ با ترجماه قارآن الگاوی متناتاآ طراحا
کر .به عنوان پیشنها .م توان گ ت که اش یاب ترجمه قرآن به چهاش تاطو لغاویر نحاویر
گ تمان ن تبک تقسیم دهر .ش تطو لغوی مفل ههای مانند اصاطالحات قرآنا ر ناژگاان
.خیل .ش قرآن ن غیرهر .ش تطو نحوی تقسایمبنادی تااختهاای اطالعا باه نشاان.اش ن
ب نشان ن ضرنشت تغییر یا ح ظ آنهار .ش تطو گ تمان مفل ههای مربوط به انساجام ماتن
ن .ش تطو تبک مفل ههای مختل

.ش ته تطو معان ر بیان ن بدی اف ن.ه و .البتاه ایان

مواش .پیشنها.ات اتت که برشت آنها مجال جداگانه م طلبد
اما .ش هنگام اتت ا.ه ا این الگو .ش اش یاب ترجمه قرآن کاتت های نی .یده م
جمله اینکه گاشت

مفل ههای الگوی خو .شا به مثبت ن من

او .ا

تقسیم م کند ن چناد مفل اه

شا خنث م .اند اما کاشکر .مفل هها .ش اش یاب ترجمه قرآن نشان م .هد که نم تاوان هماه
آنها شا به طوش مطلق مثبت یا من

.انستر بلکه باید به جایگاه ن می ان ضرنشت کااشبر .آن

مفل ه نگاه کر. .ش یر مواش.ی آمده که نشان م .هد مفل ههای مثبات .ش ماواش.ی من ا ن
مفل ههای من

.ش مواش.ی مثبت به کاش م شنند:
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بان معیاش فاشت امری مثبت به ماش م شن .ن کاشآمدی این مفل ه .ش اش یاب ترجمه قارآن
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قبض نحوی که .ش الگوی گاشت

من ا اتاتر .ش ماواش.ی کاه تااختاش باان فاشتا ا

تاختاش عرب موج تر اتتر تکنیک مثبت به ماش م شن:.
یکدیگر

وه ْْ (توبه« :)5/ن آنها شا اتیر تا ید ن محاصره کنید »
ُ ُر ُ
وه ْْ َو ْ
َو ُخذُ ُ
اَ ُ
َو ُأ ْولُواْ ْ َ
اْل ْر ََا ِم بَ ْع ُض ُ َ
لكى بِكبَ ْع ٍ (ان اال« :)75/ن خویشاانندان نسابت باه
كه ْْ أ ْو َ

(ا .یگران) ت اناشترند »

 -2 -1 -4ترجمه تحتاللفظی

ترجمه تحتالل ظ که .ش الگوی گاشت
تشابه تاختاشی .ا ته با ندر من

من

اتتر .ش مواش.ی کاه باان مبادأ ن مقصاد

به ماش نم شن .مانند ترجمه جمله اتامیه کاه .ش باان

عرب ن فاشت به یک کل به کاش م شن:.
-

ِ
ِ َ
كد هاّللِ َأتْقكاكُ ْْ (حجارات« :)13/گراما تارین اما نا  .خدانناد
كر َمكُ ْْ عنْ َ
إ َّن أكْ َ

باتقواترین ماتت »
 -3 -1 -4تغییر نحو

تغییر نحو که .ش الگوی گاشت
و.ر من

مثبت اتتر اگر باعف حذف نشان.اشی عباشات ماتن مبادأ

اتت به عنوان مثال .ش ترجمه یار جاباهجاای

ارط ن جاواب باعاف تغییار

نشان.اشی متن ده اتت:
-

اّلل َو َر ُسولَ ُه إ ِ ْن كُنْىُ ْْ ُم ْؤمِنين (ان ال« :)1/ن اگار ایماان .اشیادر ا خادا ن
َو َأ ُ
طيعوا ه َ

پیامبرش اطاعت کنید »
بنابراین .ش موش .تمام مفل هها نم توان به صوشت مطلق حکم به مثبات یاا من ا باو.ن
کر .ن باید با توجه به مال ضرنشتر چگونگ کاشبر .آنها شا تنجید م توان مال هاای
برای مثبت یا من

بو.ن بعض ا مفل هها اشائه کر .این معیاشها .ش جدنل یر آمده اتت:
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 -1 -1 -4قنن نحوی
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مفل ه

ضرنشت

تعری

 )1اصطالحات خاص قرآن که .ش بان فاشت جا نی تا.هاند
 )2بیان مصا.یق که تبیین معنای آیه به آنها نابسته اتت
 )3تبیین م هوم یا مصداو ناژگان مشتر ل ظ

بسط نحوی

 )1نقت ح ظ ایجا متن مبدأ باعف اخالل .ش انتقال معنا و.
 )2نقت ح ظ ایجا متن مبدأ باعف بد کل ترجمه و.
مصا.یق:
ال ) اتم فاعلهای که .ش فاشت معا.ل کاشبر.ی نداش.
ب) تاختهای عرب که .ش فاشت کاشبر .نداش .مانند عمال مصادش .ش فعال ن
فاعل که .ش فاشت به جمله تبدیل م

و.

ج) مواش.ی ا حذف که به تاخت یا معنا اخالل ناش .م کنند
قبض نحوی

.ش صوشت که باعف تکراش یا اطناب ممل و.
مصداو :تکراش ضمیر به ا کال مختل
این کل تکراش نم

بسط معنای

من صلر باش ن مستتر کاه .ش فاشتا باه

و.

ال ) نقت مطلب .ش بان مبدأ ابهام ناداش.ر نلا بادنن بساط معناای .ش باان
مقصد .چاش ابهام ما

او .مانناد :ذکار مرجا بعضا ضامایرر تعیاین بعضا

مصا.یقر تصریو به برخ ناژگان محذنف ن تصریو به برخ م اهیم ضمن
ب) نقت عدم بسط معنای باعف اخالل .ش انتقال محتوای آیه و( .مخصاوص
ترجمه مقصدگرا)

ا توی .یگر به هنگام اش یاب ترجمه قرآن با مواش.ی مواجه ما

اویم کاه ما توانناد

مصداو چند مفل ه با ند به عنوان مثال .ش ترجمه قرآن اف ن.ههای بسیاشی نجاو. .اش .کاه
نم توان آنها شا بر اتاس الگوی گاشت

به توضیور بسط خالقه ن بسط تا.ه تقسیم کار.ر

بلکه این اف ن.هها نیا به .تتهبندی مت انت متناتآ باا ترجماه قارآن ن ضارنشت ارح ن
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جدول  :3معیار مثنت و منفی بودن مؤلفهها در ارزیابی ترجمه قرآن
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ت سیریر بافتاشی ن پیوندی شا به عنوان افا ن.ههاای مثبات ن افا ن.ههاای غیرضارنشی یاا
حشوآمی شا به عنوان اف ن.ههای من

پیشنها .کر .نموناه بساطهاای الگاوی گاشتا

.ش

قسمت .ا.هها ذکر ده اتت اما باه عناوان نموناه بارای .تاتهبنادی پیشانها.ی ما تاوان
ترجمههای یر شا مثال :.
اف ن.ه ت سیری که به اف ن.ن نکات خاشج ا متن قرآن ن با اتت ا.ه ا ت سیر ا ااشه .اش.ر
.ش ترجمه آیه یر .یده م
-

و:.

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رين َعكذاباا َأليمكاا (احا اب« :)8 /باه ایان
ليَ ْسئَ َ
ل َّ
قين َع ْن ص ْدقهِ ْْ َو َأ َعدَّ للْكاف َ
الُاد َ

منظوش که خدا شاتتگویان شا ا صدقشان (.ش ایمان ن عمل صالو) توال کند»
اف ن.ه پیوندی .ش مواش.ی اتت که مترجم با اف ن.ن کلمات ابتدای یاک آیاه شا باه آیاه
پیشین پیوند م .هدر مانند:
-

ِ
ِ
ون في م ْؤم ِ ٍ
كدون (توباه(« :)10 /ایان شنش
ال يَ ْرقُبُ َ
ك ُه ُْ ال ُْم ْعىَ ُ
ن إِال ًّ َو ال ذ َّم اة َو ُأولئ َ
ُ

آنهاتت که) .شباشه هیت فر .با ایمان شعایت خویشانندی ن پیمان شا نم کنند»
اف ن.ههای بافتاشی اف ن.ههای هستند که به مان ن مکان ن بافت موقعیت کالم یا هماان
أن ن نل ا اشه .اشندر مانند:
َو ما َأنْزلْنا على عبدِنا يوم الْفُر ِ
قان يَ ْو َم الْىَقَى ال َْج ْمعان (ان ال« :)41 /ن آنچه بار بناده
َ َ
َْ َْ َ ْ
خو. .ش شن جدای حق ا باطلر شن .شگیری .ن گرنه (با ایمان ن ب ایمان .ش جنگ بادش)

نا ل کر.یم»
ا نمونههای بسط غیرضرنشی ن حشوآمی نی م توان به ترجمه یر ا اشه کر:.
ِ
ور قَ ْو ٍم ُّم ْؤمِنِين (توبه« :)14/ن تینه گرنه مافمنین شا ا ا ما بخشاد
ص ُد َ
َو يَ ْشف ُ
( ن بر قلآ آنها مرهم م نهد) »

البته این تقسیمبندی یک پیشنها .اتت ن ممکن اتت مواش. .یگاری نیا باه آن افا ن.ه
و.
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بسط .ش آن .اش .بنابراین م توان به جای این تاه مفل اهر مفل اههاای چاون افا ن.ههاای
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وند مفل اههاای «ترجماه تحاتالل ظا » ن

.ش اش یاب ترجمه قرآن .ش یک مجموعه ناق

«ح ظ تاختاشهای متن مبدأ» نی با یکدیگر همپو ان .اشند
این اتت که با نجو .ا اشه به تطو گ تماان ر

یک .یگر ا کاتت های الگوی گاشت

مفل ههای مربوط به انسجام متن که باش ترین مشخصه گ تماان اتاتر .ش ایان تاطو .یاده
نم

و .به گ ته گرین ن لبیهان «یک متن مان به یک گ تمان تبدیل ما

منسجم .ا ته با د» (گرین ن لبیهاانر  )33 :1383بدین منظوش پیشنها .م
هالیدی ن شای

او .کاه کلیتا
او .کاه ا الگاوی

ن نشمیر برای برشت عوامل انساجام .ش ترجماه قارآن اتات ا.ه او. .ش

الگوی هالیدی عوامل ح ظ انسجام ناژگان عباشتند ا  :تکاراشر هاممعناای ر تضاا .معناای ر
مول معنای یا ج ء ن کل عوامل ح ظ انسجام ناژگاان شا ما تاوان .ش بحاف فصال .ش
بالغت عرب نی یافت .ش علم معان ا عوامل فصل ن عدم عطا

.ن جملاه بار یکادیگر

کمال اتصال اتت کمال اتصال مان اتت که .ن جمله اتحا .معنوی .ا ته با اند باه ایان
صوشت که جمله .نم بدل کلر ج ءر ا تمال یا عط

بیان یا تأکید ل ظا یاا معناوی جملاه

نخست با د ( قرنور  )501-500 :1423با مقایسه این .ن بحف شن ن م

و .که تکاراش .ش

الگوی هالیدی با تأکید ل ظ بالغتر هممعنای با بدل کلر مول معناای باا بادل ا اتمالر
ج ء ن کل با بدل ج ء ن تضا .معنای با کمال انقطاع همپو ان .اشناد مصاا.یق هریاک ا
ده ن به اش یاب می ان انسجام ترجماه قارآن

این مفل هها .ش کتآ بالغ قرآن کریم برشت
کمک م کند

 -5الگوی پیشنهادی بر اساس الگوی گارسس
با برشت الگوی گاشت

ن حذف مفل ههای ناکاشآمد آن .ش اش یاب ترجماه قارآنر تقسایم

هر مفل ه به مثبت ن من

.ش بعض مواش .ن اف ن.ن مفل ههای پیشنها.ی با اتات ا.ه ا تاایر

الگوها مانناد الگاوی نقاشهاای باان شایا
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همچنین مفل ههای «تغییر نحو»ر «تغییر .یدگاه یا بیان» ن «تغییر نوع جمله» نی ما توانناد
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انسجام هالیدی ن حسن (( )1978نیا ی ن قاتام اصالر  )59 -58 :1397ن نیا باا اتات ا.ه ا
علوم قرآن ن نظرات قرآنپژنهانر م توان الگوی انلیه به کل یر پیشنها. .ا:.

تعری اصطالحات
قرآن

مثبت :اصطالحات نا ناخته .ش بان فاشت
من  :اصطالحات ناخته ده
مثبت :بدنن تغییر .اللت فرهنگ

معا.ل فرهنگ

من  :با تغییر .اللت فرهنگ
مثبت :بدنن تغییر .اللت

همانندتا ی
تطو لغوی
بسط نحوی
قبض نحوی

من  :با تغییر .اللت
مثبت. :ش صوشت فقدان معا.ل مختصر .ش بان مقصد

من  :نجو .معا.ل مختصر .ش بان مقصد
مثبت :برای اجتناب ا حشو ن بدنن کاهش معنا
من  :کاهش معنا
مثبت :ح ظ ابهام هدفمند .ش متن مبدأ

ابهام

من  :ایجا .ابهام .ش متن مقصد
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پیوتتگ .شننمتن ن بیناامتن شایا

ن نشمیار (( )1984مانادیر )177-176 :1389ر الگاوی
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ترجمه تحتالل ظ

من  :تاختاش مت انت .ش بان مبدأ ن مقصد
مثبت :اجتناب ا بد کل ترجمه با ح ظ .اللت

تغییر نحو

من  :ایجا .تغییر .ش نشان.اشیِ تاختها

تطو نحوی

مثبت :بدنن تغییر .اللت

تغییر مقوله
جبران (مثبت)

من  :با تغییر .اللت
مثبت :ایجا .ابهام .ش ترجمه .ش صوشت عدم بسط

بسط معنای

تنوع شنیکر .ترجمه با
توجه به تنوع نقشهای
بان (برگرفته ا
الگوی شای )1976

تطو
گ تمان ن
انسجام

من  :عدم ضرنشت

تاخت اطالع  :نثر تا.هر پرهی ا اطناب
بیان  :انتقال کل هنری ن یبا ناخت متن مبدأ
کنش  :ایجا .عک العمل مشابه .ش مخاطآ متن مقصد

ح ظ پیوتتگ .شننمتن (تکراشر هممعنای ر مول معنای ر
تضا .معنای ر اشجاع .شننمتن )
انسجام (برگرفته ا
الگوی شای

ن

نشمیر 1984ن هالیدی ن
حسن  + 1978نظرات
قرآنپژنهان)

ح ظ پیوتتگ بینامتن (پیوتتگ بین اطالعات متن مبدأر
ت سیر مترجم ا اطالعات ن شم گذاشی اطالعات برای
.شیافتکنندگان متن مقصد)
اف ن.ههای بافتاشی (اشجاع برننمتن .ش صوشت ضرنشت)
اف ن.ههای ت سیری (.ش صوشت ضرنشت)
اف ن.ههای پیوندی (برای ح ظ اشتباط آیات)
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مثبت :تاختاش مشابه .ش بان مبدأ ن مقصد

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

ح ظ با ترجمه :فقدان معا.ل .ش بان مقصد
معان  :ح ظ معان ثانوی
ن نشان.اشی تاختها

تطو تبک
صنای
بالغ

بیان (تشبیهر اتتعاشهر
مجا ر کنایه)

حظ
تغییر
جایگ ین با معا.ل جا
افتا.ه .ش بان مقصد

مثبت :جبران یبای های ل ظ ن
آنای .ش صوشت امکان

بدی

من  :افراط .ش ایجا .موتیق ن
تج .ش کالم ن آتیآ به معنا

این الگو صرفا یک طرح انلیه اتت که بار اتااس الگاوی گاشتا

ن تاایر الگوهاای

مذکوش پیشنها .ده اتت که قطعا نیا به جرح ن تعدیل .اش .ن ا آنجا که تبیاین آن .ش ایان
مجال نم گنجدر به اشائه نمو.اشی آن اکت ا م

و.

 -6نتیجهگیری
 -1برشت کاشآمدی الگوی گاشت

.ش اش یاب ترجمه قرآن نشان م .هاد کاه مفل اههاای

تعری ر معا.ل فرهنگ ر بسط نحویر قبض نحویر تغییر نحور تغییر .یادگاه یاا بیاانر بساط
معنای ر بسط خالقهر بیان نامناتآ .ش متن مقصادر بساط تاا.ه ن تغییار .ش کااشکر .صانای
بالغ .اشای بیشترین کاشآمدی ن مفل ههای حذف منظوش نویسنده اصال ر حاذف حوا ا ر
تعدیل اصطالحات محانشهای ناکاشآمد ن تایر مفل اههاا کاشآماد اماا .اشای بساامد کمتاری
هستند ذکر این نکته ال م اتات کاه ماال کاشآمادی مفل اههاا .ش اش یااب ترجماه قارآن
موضوعیت ن مصداو .ا تن آنها .ش ترجمه قرآن اتتر نه بسامد کمّ آنها به عنوان مثاال
بسط نحوی به عنوان یک مفل ه کاشآمد .ش مواش.ی مانند تبدیل اتم فاعل باه جملاهر مصادش
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اتام
خاص

ح ظ. :ش صوشت که به همان کل ناش .بان مقصد ده
با ند

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

منتخآ به  66موش .م شتد که  31موش .تبدیل مشتق به جملهر  33ماوش .باه ذکار عبااشات
مقدش ن  2موش .به تبدیل مصدش به فعل ا ااشه .اش .ن علات بساامد بااالی آن کااشبر .یاا.
مشتق ن تقدیر .ش قرآن اتتر نگرنه کاشکر .بسط نحوی .ش ترجمه قارآن .ش چناد موضاوع
خالصه م

و .بنابراین تأکید این پژنهش بر کمیت نبو.ه ن بار اصال کاشآمادی مفل اههاا

تأکید .ا ته اتت
 -2ا امتیا ات الگوی گاشت

یک چندتطح بو.ن آن اتت که باعاف ما

او .کاه

ناقدر متنِ ترجمه شا چندین مرتبه ن .ش هر مرتبه ا انیهای مت انت بخوانادر .یگار ایانکاه
ج ئ تا ی مفل هها کاش ناقد شا .ش یافتن نمونهها آتان م کند
 -3اما کاتت های این الگو عباشتند ا :
 تقسیمبندی تکنیکها به مثبت ن منیا من

.ش مواش .بسیاشی کل اتت ن باید بارای مثبات

.انستن هر تکنیکر رنط .ش نظر گرفته و.

 بعض ا مفل ههای موجو. .ش الگو با هم تداخل پیدا م کنند م توان بعض ا آنهااشا حذف کر .ن مفل ههای پرکاشبر.تر .ش اش یاب ترجمه قرآن شا جاایگ ین آنهاا نماو .باه
عنوان مثال مفل ههای بسط معنای ر بسط خالقه ن بسط تا.ه م توانند با مفل اههاای چاون
اف ن.ههای ت سیریر بافتاشی ن پیوندی جایگ ین وند مفل ههای تغییر نحاور تغییار .یادگاه
یا بیان ن تغییر نوع جمله ن نی مفل ههای ترجمه تحتالل ظ ن ح ظ تاختاشهای ماتن مبادأ
.ش اش یاب ترجمه قرآن با یکدیگر تداخل پیدا م کنند
 بعض ا مفل هها به خصوص مفل ههای موجو. .ش تطو توم مانند مفل ههای حاذفمنظوش نویسنده اصل ر حذف حوا

ر تعدیل اصطالحات محانشهای .ش نقاد ترجماه قارآن

کاشبر .نداشند ن باید برای اش یاب گ تمان ترجمه قرآنر مفل ههای مج ای طراح گر..
و .کاشآمدی تایر الگوها نیا .ش اش یااب ترجماه قارآن برشتا

ادهر

 -4پیشنها .م

مفل ههای کاشآمد آنها برای طراح الگوی انلیه جهت اش یاب ترجمه قرآن ناتای

او.
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به فعل ن ذکر عباشات مقدش .یده م

و .تعدا .کااشبر .ایان ماواش. .ش ترجماه پانج تاوشه
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ا طرف با برشت تطبیقا میاان مطالعاات ترجماه ن مطالعاات قرآنا مفل اههاای نیا ا
ه ا.ش این شاتتا پژنهش حاضر اتات ا. .مطالعات قرآن برای تکمیل این الگو اتتخراج و
ه ا تقسایمبنادیهاای علام.ن نشمیر برای برشتا انساجامر اتات ا

الگوی هالیدی ن شای

ش ته اخه معان ر بیان ن بدی برای برشت ترجمه صنای بالغ قرآن ن نی نتاایج. بالغت
ش میناه. ههاای ترجماههاای قارآن.ش میناه افا ن. حاصل ا پژنهشهای صوشت گرفتاه
 م کند.ش ترجمه قرآن شا پیشنها. تقسیمبندی انواع بسط

 پینوشت-7
1 -Carmen Valero Garcés
2- Semantic-Lexical level
3- Definition
4- Cultural (or functional) equivalence
5- Adaptation
6- Vazques- Ayora
7- Expansion or grammatical expansion
8- Grammatical reduction
9- General versus particular or vice-versa
10- Ambiguity
11- Syntactical-morphological level
12- Literal translation
13- Transposition
14- Modulation
15- Compensation
16- Explanation
17- Implication, reduction, omission
18- Changes in the type of sentences
19- Discursive-functional level
20- Suppression of committed subject
21- Suppression of marginal text
22- Changes owing to socio-cultural differences
23- Cutural Filter
24- Tone variation
25- Variation in the internal structure of ST
26- Moderation in conversational expressions
27- Stylistic-pragmatic level
28- Creative expansion
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 -8منابع
* قرآن کریم
 -1ابو یدر نصر حامدر معنای متن :پژنهش .ش علوم قرآنر ترجمه مرتض کریم نیار تهران:
طرحنور (1389ش)
 -2اتو.یر عل ن احمدی بیغشر خدیجهر «اش یاب حُسن تعابیر قرآن .ش برخ ا ترجمههای
فاشت بر اتاس مدل کاشمن گاشت

(آما.ه انتشاش)»ر بان پژنه ر (1397ش)

 -3اقبال ر مسعو .ن نامداشیر ابراهیمر «نقد ن برشت ترجمه اله قمشهای ن مکاشم یرا ی ا
توشه مباشکه یوت

با تأکید بر نظریه تطو صرف نحوی گاشت »ر پژنهشهای بان ناخت

قرآن ماشه 2ر ص

154-137ر (1397ش)

 -4امرائ ر محمدحسنر «نقد ن اش یاب کی یت ترجمه قرآن آیت اهلل ی .ی بر اتاس نظریه
گاشت
10ر ص

(1994م) (مطالعه موش.ی توشه بقره)» مطالعات ترجمه قرآن ن حدیفر ماشه
46-1ر (1397ش)

 -5امیریفرر محمدر شن ن کرر کبریر پرنین ر خلیل ن ع رانلور عالیهر «خطاهای ترجمه .ش
باهمآی های قرآن با تکیه بر .یدگاههای نیوماش ر بیکر ن الشتون»ر پژنهشهای ترجمه
.ش بان ن ا.بیات عرب

ماشه 16ر ص

86-61ر (1396ش)

 -6جرجانی ،عبدالقاهر ،دالئل اإلعجاز فی علم المعانی .بیروت :دارالکتب العلمیه2001( ،م).
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29- Translator's mistake
30- Conservation of proper names with equivalent in TT
31- Maintenance of typical ST structures
32- Inappropriate expression in TT
33- Elaboration versus simplification
34- Variation in the use of rhetorical figures
35- Adequacy
36- Acceptability
37- Positive markers
38- negative markers
39- ambivalent markers

بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه قرآن ______________________ شهریار نیازی و همکاران

نح ر ماشه8ر ص

82-72ر (1379ش)

 -8خ اع فرر عل ر «کاهش ن اف ایش .ش ترجمه مجمالت ن متشابهات قرآن»ر نامه
فرهنگستانر ماشه34ر ص

34-9ر (1386ش)

 -9شحیم خویگان ر محمدر «نقد ناژگان ترجمه موتوی گرماشن.ی ا قرآن کریم (با تکیه
بر تطو معنای _ لغوی گاشت )»ر مطالعات ترجمه قرآن ن حدیفر ماشه7ر ص

-69

94ر (1396ش)
 -10ند نکیل ر محمد تق ن امرای ر محمدحسنر «اش یاب مقایسهای انسجام .ش توشه طاشو
ن ترجمه آن ا محمدمهدی فوال.نند ا .یدگاه نظریه هالیدی ن حسن»ر مطالعات ترجمه
قرآن ن حدیفر ماشه7ر ص

36-1ر (1396ش)

 -11سیوطی ،جاللالدین ،اإلتقان فی علوم القرآن .بیروت :دارالکتب العربی2001( ،م).
 -12فرح ا.ر فر انهر فرهنگ جام مطالعات ترجمه تهران :علم ر (1394ش)
 -13گرینر کت ن جت لبیهانر .شتنامه نظریه ن نقد ا.ب ر ترجمه گرنه مترجمانر تهران :شن نگاشر
(1383ش)
 -14ماندیر جرم ر .شآمدی بر مطالعات ترجمهر نظریهها ن کاشبر.هار ترجمه الهه تتو.هنیا ن فریده
حقبینر تهران :علم (1389ش)
 -15مختاشی اش.کان ر محمد عل ر اتتعاشه ترجمهر کرمان. :انشگاه هید باهنرر (1386ش)
 -16مسبوور تیدمهدی ن غالم ر عل حسینر «شنش نات برگر.ان تصویرهای اتتعاشی صحنههای
قیامت .ش قرآن بر اتاس الگوی نیوماش »ر پژنهشهای ا.ب قرآن ر ماشه2ر ص

-123

151ر (1396ش)
 -17معرفتر محمدها.یر تاشیخ قرآنر تهران :تمتر (1382ش)
 -18مکاشم یرا یر ناصرر «قرآن مجید ترجمه آیت اهلل ناصر مکاشم یرا ی»ر بیناتر ماشه1ر
ص

142-140ر (1373ش)

 -19ناظمیانر شضار شنشهای .ش ترجمه ا عرب به فاشت ر تهران :تمتر (1381ش)
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 -7حجتر ها.یر «طبقهبندی نقدهای نو ته ده بر ترجمههای فاشت قرآن کریم»ر ترجمان

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

مطالعات ترجمه قرآن ن حدیفر ماشه 5ر ص

214 -185ر (1395ش)

 -21نیا یر هریاش ن قاتم اصلر ینآر الگوهای اش یاب ترجمه (با تکیه بر بان عرب )ر تهران:
انتشاشات .انشگاه تهرانر (1397ش)
22- Valero-Garcés, C.V. A methodological proposal for the assessment of translated
literary works. Babel, 40, 77-101. (1994).
23- Newmark, P. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. (1988).
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 -20ااااااااااااار شاهبر.ی بان ناخت

.ش ترجمه قرآن ا .یدگاه کاشکر .نقشهای بانر

