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چکیده
ترجمۀ «ابهام» به ویژه در قرآن کریم یکی از چالشبرانگیزترین مسائل زبانشناسی است که برای برونرفتت
از آن انواع راهبردها ارائه شده است .گارسس با بهرهگیری از آراء نیومارک ،تکنیکهایی برای ترجمتۀ آنهتا
ارائه داده و در نهایت براساس این الگو «میزان ویژگیهای مثبت و منفیِ بیانگر بسندگی و پتذیرفتگی ابهتام
در متن ترجمهشده» مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهش حاضر با رویکتردی تللیلتی از نتوع ملابلتهای،
ترجمههای مجتبوی با ملوریت سبک ارتباطی و صفارزاده با ملوریت سبک آزاد را از جزء سیام قرآن کتریم
با هدف بهبود بخشیدن به کیفیتِ متن ترجمه شده بهویژه در چالشهای ابهام زبانی ،براستاس یتک نیریته و
الگوی علمی ،مورد بررسی قرار داده است .سپس با تکیه بر آمار ،ملادیر به دست آمتده از ایتن تکنیتکهتا،
ملایسه شده و میزان کفایت و ملبولیت هر کدام در ابهامزدایی بخشهای مختلف سطح واژگانی شش ستور
اول جزء سیام مشخص گردیده است .برآیند پژوهش بیانگر این است که ترجمۀ مجتبوی از واژگان چنتدمننا
و مجازی ،بسندگی و پذیرفتگی باالتری نسبت بته صتفارزاده برختوردار استت .صتفارزاده بتا ارائتۀ متنتی
ملصدملور و به دور از ابهام ،دچار افزودههای خالقانه و پیچیده در شفافسازی ابهامها شده است؛ بهویتژه در
واژگان مجازی .اگرچه در برخی موارد که نیازمند «شرح مبسوط» است همچتون تلمیلتات قرآنتی ،ترجمتۀ
مجتبوی نسبت به صفارزاده کفایت و ملبولیت کمتری به خود اختصاص داده است .بته طتور کلتی براستاس
الگوی گارسس ،راهبردهای مجتبوی از کفایت و ملبولیت باالتری نسبت به صفارزاده در ابهامزدایی برختوردار
است.
واژگان کلیدی :ترجمۀ قرآن کریم ،ابهامزدایی ،گارسس ،بسندگی ،پذیرفتگی

Email: mortezaghaemi2@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهامزدایی» واژگانی قرآن کریم و

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

ترجمه به عنوان عامل مهم زبانی برای تعامل بشریت ،از دیرباز مورد توجه انساان اجممااعی
قرار داشمه است .ترجمهها براساس سبک نویسنده و سبک ممرجم با هم تفاوتهاای راراوان
دارند که باعث تفاوت در کیفیت و میزان مقبولیت ممن ترجمه شده میشود .این مهم بهویاهه
در ابهامها و پیچیدگی ممون توجه بیشمری را به خود معطوف مایکناد ابهاامهاایی کاه هام
برآمده از بارت بیرونی ممن از جمله ررهنگ و رضای اجمماع است و هم بارت درونی زبان.
ابهامها همیشه غیر بلیغ و مردود نیسمند در بسیاری ماوارد ررسامندپ پیاام ،باا اسامفاده از
پیچیدگیهای زبانی با هدف ایجاد چالش در ذهن گیرنده ،پیامی مبهم و چندجانبه کاه دارای
تأویلها و تفاسیر ممعددی است میررسمد .قرآن کریم که در اوج رصاحت و بالغات اسات از
ابهامهای زبانی هدرمند بسیار بهره گررمه است .به هماین علات دارای بطاون و تفاسایر ممعادد
است .با ارزایش ابهام در زبان مبدأ ،ممرجم به عنوان واسا باین مبادأ و مقصاد دچاار راراز و
ررودهای بیشمری برای ایجاد تعادل در ترجمه میشود .بهویهه در ممن قرآن کریم کاه هدرمناد
بودن ابهامها خصوصاً در بخش ررهنگی و مجاز به مراتب بازگردانی به زباانهاای دیگار را
سختتر و پیچیدهتر میکند.
 -1-1بیان مسئله
1

در علم «ارزیابی کیفیت ترجمه» به عنوان شاخهای از مطالعات ترجمه سعی میشاود نقاا
قوت و ضعف ترجمهها ،به منظور بهبود هرچه بیشمر کیفیتِ ممن ترجمه شده مورد ارزیاابی
قرار گیرد .به همین علت ارزیابی کیفیت ترجمه نیازمند چارچوبی علمی و نظری است تاا از
نقدهای سلیقه ای بکاهد .به منظور نیل باه چناین هادری نظریاات و ممناساب باا اهاداف و
چهارچوب نظری ،انواع الگوهای سنجش کیفیت ارائه شده است.
از این میان میتوان به الگوی گارسس اشاره کارد .وی در الگاوی پیشانهادی خاود کاه
تلفیقی از چند نظریه بوده و در آن به نظریات زبانشناساان و نظریاهپاردازان ترجماه توجاه
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 -1ملدمه
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بعد از بررسی سطوح مخملف در ممن ترجمهشده ،آنچه که در نهایت ماورد نقاد و بررسای
قرار میگیرد ،میزان ویهگیهای مثبت و منفیِ بیانگر بسندگی و پذیررمگی مامن ترجماهشاده
نسبت به ممن مبدأ است .از بین این سطوح ،بخاش «ابهاام» در ساطح «معناایی– لغاوی» در
پهوهش حاضر مورد توجه است« .ابهامِ» ممن شامل ابهام در واژه ،عبارت ،جمله ،مفهاوم و...
است که هر یک دارای ابعااد گونااگونی باوده و ممرجماان بارای باازگردانی آنهاا نیازمناد
راهبردها و روشهای علمی هسمند .براساس انواع مخملف راهبردهای ترجمه ،میزان کفایات
و مقبولیت ممغیر است .به نظر میرسد الگوی گارسس «باه سابب گنجایشای کاه درتعیاین
میزان قابلیت و کیفیت ممون ترجمه شاده و نیاز میازان مطابقات آنهاا باا مامن مبادأ دارد»
(آذرشب 228 :1398 ،امرائی 2 :1397،شامس آباادی 1397 ،اقباالی ناماداری )1397 ،مایتواناد
چارچوب کارآمدی برای بررسی کفایت و مقبولیت ترجمهها باشد.
در حوزپ ترجمه قرآن کریم به عنوان ممن دینی کاه اصال «ورااداری» در آن بایاد حفا
شود ،مسئله کیفیت ممن ترجمهشده ،حساسیت و دقت چندبرابری مایطلباد .ترجماۀ قارآن
کریم از همان دهههای ابمدایی نزول در جهت گسمرش اسالم مورد توجاه باوده و هسات و
تاکنون بارها به زبانهای مخملف بازگردانده شده است .این نوع ترجمهها با توجاه باه ابعااد
گوناگونی چون زمان و عصر ترجمه ،سبک و نوع ترجمه ،دیدگاه و تفسایر مادنظر ممارجم
ممفاوت بوده و درنمیجه کیفیت هرکادام ممغیار اسات .راهباردی کاه ممارجم سابک آزاد در
ترجمۀ مقصدمحور دارد با راهبرد ممرجم مبدأمحور و یا ممرجم سبک ارتبااطی کاه هام باه
مقصد توجه دارد و هم تالش دارد از مبدأ دور نشاود ،ممفااوت اسات .نیوماار  2براسااس
تأکید بر زبان مبدأ و مقصد ،سبکهای ترجمه را به هشت نوع تقسیم کرده است:
 -1براساس تأکید بر زبان مبدأ :لف به لف  ،تحتاللفظی ،ورادار ،معنایی.
 -2براساس تأکید بر زبان مقصد :ارتباطی ،سبکی ،آزاد ،اقمباس (نیومار .)56 :1372،
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شده است ،برای مقایسۀ شباهتهای بین ممن مبدأ و ممن مقصد چهار سطح پیشنهاد میکناد.
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ابهامهای ممن هسمند انمخاب شده است .معیار انمخااب ایان دو سابک تکیاه بار میازان
ابهامزدایی آنهاست که غالباً براساس زبان مقصد بازآررینی میشوند:
 -1ترجمۀ ارتباطی :ترجمهای است که پیام ممن مبدأ را با ممداولترین کلمات ،عباارات
و ساختهای دسموری به زبان مقصد برمیگرداند (همان .)59 :در این سبک ممرجم براسااس
معنای اولیه کلمات ،معادلیابی نمیکند ،بلکه تالش میکند براساس معناای کلماه در بارات
ممن ،معادلیابی نماید (ناظمیان،خورشاا .)253 :1398 ،ترجمۀ مجمبوی به این سبک نزدیاکتار
است.
 -2ترجمه آزاد :در این سبک ،موضوع جدای از حالت یاا باه عباارتی محماوای بادون
قالب ممن اصلی بازنویسی میشود و معموالً بازگفمهای 3است که طاوالنیتار از مامن اصالی
است و در اصطالح به آن ترجمه "میانزبانی" گفمه میشود (نیوماار  .)58 :1372،ایان ناوع
ترجمه مقصدمحو ر بوده و بار باازگویی و انمقاال پیاام تکیاه دارد تاا مامن اصالی .ترجماۀ
صفارزاده را میتوان از این نوع ترجمه در نظر گررت .هرچند در برخی ماوارد ترجماۀ وی
به ترجمۀ تفسیری هم نزدیک میشود .بنابراین ،دو سبک به عنوان سبکهاای پرکااربرد
و مقبول در ترجمه دو ممرجمی که دارای مقبولیت باالیی هسامند بررسای خواهاد شاد:
طاهره صفارزاده با محوریت ترجمۀ آزاد ،مجمبوی با محوریت ارتباطی.
عالوه بر انمخاب سبک ها ،نوع ابهاام موجاود در آیاات الهای کاه برآماده از ذووجاوه و
ذوبطون بودن ممن قرآن است ،بر انمخاب و میزان کیفیات ترجماۀ آن تاأییری بسایاری دارد.
تفاسیر گوناگون ،انعطاف و چندگانگی معناایی و صارری و نحاوی در زباان عربای ،معاانی
یانویه و کنایی و اسمعاری ،باعث شده راهبردهای بازگردانی ابهامهای قارآن باه زباان دیگار
تنوع بسیاری داشمه باشد .بنابراین ،ممرجمان در ترجماۀ ابهاامهاای قارآن کاریم راهبردهاای
ممفاوتی دارند که در برخی مواق دارای کفایت و مقبولیت مثبت اسات و در ماواقعی دیگار
بسندگی و پاذیررمگی قابال قباولی را باه دسات نمایآورد .از ایان نظار ،بررسای کیفیات
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از میان این سبکها دو سبک ارتباطی و آزاد که بر زبان هدف تأکید داشمه و در پی ررا
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به کیفیتِ ممن ترجمه شده بهویهه در چالشهای ابهام زبانی ،براساس یاک نظریاه و الگاوی
علمی از اهداف اصلی پهوهش حاضر است.
این منظور با اسمفاده از تحلیلهای آماری و دادهمحور شش سورپ ابمدایی جزء سیام قارآن
کریم ،انجام میشود .این جزء که شامل آیاتی با رواصل کوتااه باوده و غالبااً مساائل توحیاد و
رسماخیز را به تصویر میکشد ،دارای موارد مبهم بسیاری در واژگان خود اسات باه هماین
دلیل در این پهوهش مورد توجه قرار گررمه است.
همچنین با توجه به عمق و جامعیات واژگاانی قارآن کاریم ،در ایان پاهوهش ررصات
پرداخمن تمامی جزء سیام به دست نخواهد آمد .لذا ضمن بررسی میزان کفایت و مقبولیات
راهبردهای دو ممرجم بارز در دو سبک آزاد و ارتبااطی در باازدگردانی ابهاامهاای واژگاانی
شش سورپ ابمدایی آن یعنی سورههای مبارکۀ «نبأ ،نازعات ،عبس ،تکویر ،انفطار و مطفّفین »
بسامدها و آمارها به صورت جدول و نمودار ارائه شده است.
 -2-1سؤاالت پژوهش

بنابر آنچه گفمه شد ،پهوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 -1راهبردهای مجمبوی و صفارزاده در ترجمۀ ابهامهای واژگانی کدام است؟
 -2هرکدام از راهبردهای ممرجمان در ابهامزدایی از چه بسامدی برخوردار است؟
 -3کدام یک از سبکهای ترجمهای یادشده زمینه بیشامری بارای حصاول پاذیررمگی و
بسندگی بهمر در ابهامزدایی واژگانی رراهم کرده است؟
به نظر میرسد این دو ممرجم که در انعکاس ابهام قرآنای تکنیاکهاای ممفااوتی دارناد،
بسامدهای مممایزی در بهکارگیری راهبردهای خود داشمه باشند و در همین راساما کفایات و
مقبولیمی ممفاوت در راهبردهای خود به دست آوردهاند.

91

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 6:26 IRST on Tuesday March 2nd 2021

راهبردهای آنها و بیان میزان قوت و ضعف هرکدام از راهبردها در جهات بهباود بخشایدن
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مطالعات و پهوهشهای رراوانی در رابطه با بررسی کیفیت ترجمههای قرآنی و مماون دینای
با هدف برانگیخمن چالشها و بهبود هرچه بیشمر ترجمهها باا تکیاه بار الگوهاا و نظریاات
مخملفی چون هاوس ،یاکوبسن ،هالیدی و حسن به زبانهای مخملف انجاام شاده اسات .از
این میان الگوی گارسس در چندسال اخیر مورد توجه پهوهشگران ترجمه قرار گررمه اسات.
از جمله پهوهشهای قرآنی که براسااس الگاوی گارساس ساامان یارماه مایتاوان باه ایان
پهوهشها اشاره کرد:
در مقاله «نقد واژگانیِ ترجمه موساوی گرماارودی از قارآن کاریم (باا تکیاه بار ساطح
معنایی-لغوی گارسس) » ( ،)1396محمد رحیمی خویگانی رق یک ساطح از ایان الگاو را
در نظر گررمه و به صورت نمونهای کیفیت این ترجمه را مورد ارزیابی قرار میدهد.
امرائی در مقالۀ «نقد و ارزیابی ترجمه قارآن آیاتاهلل یازدی براسااس نظریاۀ گارساس»
( ،)1397سورپ بقره را براساس چهار سطح بررسی کرده و به این نمیجه میرسد کاه ممارجم
در دو سطح «سبکی و معنایی» مورقتر از دو سبک دیگر است.
اقبالی و نامداری در مقالهای با عنوان «نقاد و بررسای ترجماۀ الهای قمشاهای و مکاارم
شیرازی از سورپ مبارکۀ یوسف با تأکید بر نظریۀ صررینحوی گارسس» ( ،)1397این ساورپ
مبارکه را رق براساس یک سطح بررسی کرده و جنباههاای قاوت و ضاعف ترجماههاای
منمخب را بررسی کردهاند .در این پهوهش در یاک بخاش باه ابهاامهاای قرآنای و راهبارد
ممرجمان برای بازگردانی آنها به صورت بسیار مخمصر اشاره شده است.
آذرشب به همراه ملکی و اسدالهئی در پهوهشی با عنوان «تطبیق و ارزیابی ترجمههای
قرآن کریم روالدوند و الهیقمشهای براساس الگوی گارسس» ( )1398سورپ مبارکاۀ قمار را
براساس چهار سطح بررسی کرده و در یک بخش به صورت بسیار مخمصر ابهام ساه واژه را
تحلیل کردهاند.
دربارپ ابهامهای قرآنی پهوهشهای پرشماری در سالهای اخیر صورت گررمه است.
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 -3-1پیشینه و ضرورت پژوهش

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

در ممن قرآن بررسی کرده است.
همچنین جواهری در مقالۀ «ابهامشناسی در ترجمۀ قارآن کاریم» ( )1387اناواع ابهاامهاای
قرآنی را بررسی کرده و برای ترجمۀ آنها روشهایی ارائه داده است.
یوسف نظری در مقالۀ «وجوه ابهام یا ایهام نحوی در زبان عربای و تاأییر آن بار ترجماۀ
قرآن کریم» ( )1395برآن است که ایهام و ابهام در دوران معاصر بر یک پایه میچرخناد و
سپس مواردی از ترجمۀ ابهامهای قرآنی را بررسی میکند.
هرچند در مواردی از پهوهشهای مذکور به صورت خالصه راهبردهای ابهاامزدایای در
یکی از ترجمهها بررسی شده است اما ،تا آنجاا کاه نگارنادگان پاهوهش پایشرو جسامجو
نمودهاند تاکنون پهوهشی به صورت مقابلهای وآماری به نقد و بررسای راهبردهاای ممارجم
در شفافسازی ابهامهای واژگانی چند ترجمه از قرآن کریم براساس الگوی گارساس باه
صورت مسمقل نپرداخمه است .لذا در راسمای پیشبرد و بهبود ترجمههای کمااب الهای باه
زبان رارسی ،بهویهه در انعکاس ابهامهای قرآنی ،بررسی و تحلیل تکنیکهاای ترجماههاا
با سبکهای ممفاوت براساس الگوی واژگانی گارسس امری مهام باه نظار مایرساد .چاه،
ارزایش پهوهشهای ترجمه براساس الگوهایی نظاممناد و روشمادار باعاث بهباود هرچاه
بیشمر در کیفیت ترجمههای قرآن کریم خواهد شد.

 -2مبانی نیری پژوهش
گارسس برای ترجمه ابهامها بر نظریات مخملفی چون نیوماار تکیاه دارد .در ایان بخاش
انواع ابهامها از منظر نیومار و راهبردهای گارسس برای بازگردانی آنها بررسی شده و نیاز
میزان کفایت و مقبولیت آنها با توجه به تداخلی که با راهبردهای منفی یا مثبات در الگاوی
گارسس دارند ،بیان خواهد شد.
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اسعد عرار در پایاننامۀ «ظاهرپ اللبس ری العربیه» ابهامها را در تمامی ابعاد خاود باهویاهه

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

ابهام 4برگررمه از واژپ «بُهمة» به معنای بسمه و نامفهوم و یا برگررمه از واژپ «بَهم» به معناای
کار دشوار و نشدنی است« .إبهام األمر» یعنی کار مشمبه شاود باه طاوری کاه چاارهاش را
ندانی (لسان العرب ،1410،ج .)655 :12در اصطالح به معنای این است که کلمه ،عباارت و یاا
جملهای بیش از یک معنا داشمه باشد (نظری  64 :1395،به نقل از ریچارد.)24 :2002،

تکنیک ابهام ،همیشه مردود و جزء غیررصیح و نامفهوم زباان نیسات ،چاه ،باهویاهه در
بخش ادبی باعث عمقبخشی معانی میشود« .ابهام ،جوهرپ ادبیات اسات و ارزش هناری و
راز ماندگاری آیار جاودانه بسمه به میازان ابهاام نهفماه در آنهاسات .ابهاام باا شارکت دادن
خواننده در آررینش معنا ،نوعی تعامل میان خواننده و ممن ایجاد میکند» (رماوحی.)32 :1387،

بنابراین ،قرآن کریم که در اوج رصاحت و بالغت قارار دارد ،مایتواناد باا ایجااد واژگاان،
عبارات و جمالت مبهم بر ارزش معنایی و بالغی خود بیارزاید و به همین علت دانشامندان
تحتِ عناوینی چون «ذوبطون ،ذووجوه ،أشباه ،نظایر ،اتّساع ،متشابه» به تفسیر و تأویل قارآن
توجه دارند .ابهام های قرآن کریم گاهی برگررماه از ابهاام زباان عربای اسات مانناد واژگاان
«چندمعنا» ،چه ،براساس دیدگاه قرعاوی در کماب «وجاوه و نظاائر» «زباان عارب از لحاا
تعابیر معانی بسیار گسمرده است و میتواند یک معنا را با واژگان یا روشهای مخملاف بیاان
کند» (قرعااوی )18 :1410،و گاهی برگررمه از ساخمارهای چند وجهی و ممشاابه آیاات الهای
است که در برخی موارد چندین تأویل از سوی مفسران بر آن ممرتب میشود.
این تکنیک انواع مخملف و تقسیمبندیهای گونااگونی دارد و در علاوم مخملفای چاون
معناشناسی ،زبانشناسی ،ادبیات ،علوم قرآن ،رقه ،ممون قانون و حقوق و ...به آن توجه شاده
است که براساس تعدّد نظریات و دیدگاههای مخملف شکل گررمهاند .از جمله مایتاوان باه
تقسیمبندی اسعدعرار از ابهام که کاملتر و دقیقتر به نظر میرسد ،اشاره کرد .وی با اسامفاده
از نظریات زبانشناسان عربی-غربی ،ابهام را به شش دسمه تقسیم کرده اسات :ابهاام آوایای،
ابهام ساخمار صرری ،ابهام ساخمار نحوی ،ابهام واژگانی ،ابهام سبکی ،ابهام بارمی (اسعد عارار،
.)87-228 :2003
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 -1-2ابهام

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

«ابهام» به عنوان یکی از ناممعیّنترین بخش هاای زباانی در ترجماه اسات و براسااس
گونه های ممفاوت آن ،در ترجمه راهبردهایی برای برون ررات از ایان مسائله و تولیاد
ترجمه ای ممعادل بیان شده است .یکی از کسانی که به این مسائله باا عناوان یکای از
مهمترین مباحث کیفیت ترجمه توجاه دارد خاانم کاارمن گارساس 5اسات .وی براسااس
نظریات مخملف ترجمه در ساال 1994مایالدی ،الگاوی پیشانهادی خاود را بارای ارزیاابی
کیفیت ترجمه ارائه کرد .این الگوی سنجش کیفیت غالباً جوانب ترجمه و تکنیکهاای آن را
در نظر میگیرد و در آن به نظریات زبانشناسان و نظریهپردازان ترجمه ،همچاون نیوماار ،
نایدا ،6وینه و داربنله ، 7توجه دارد.
گارسس برای مقایسۀ شباهتهای بین ممن مبدأ و ممن مقصد و ارائه میزان ویهگایهاای
مثبت و منفیِ بیانگر کیفیت «بسندگی یا کفایت »8و «پذیررمگی یا مقبولیت »9در مامن مقصاد،
چهار سطح پیشنهاد میکند.
هریک از این سطوح دارای زیرگروههای خاص خاود هسامند کاه البماه گااهی تشاکیل
حوزههای مشمر میدهند:
 -1سطح معناایی– لغاوی -2 ،10ساطح نحاوی -واژهسااخمی -3 ،11ساطح گفمماانی-
13

کارکردی -4 ،12سطح سبکی -منظورشناخمی

(.)Garcés ,1994: 70

وی ابهام را یکی از زیرشاخههاای ساطح معناایی -لغاوی معررای مایکناد و در
تقسیمبندی ابهام بر آراء نیومار تکیه دارد .نیومار در تعریف ابهام چنین میگوید« :ابهاام
یعنی واژه یا ساخمار دسموری که علیرغم بارمش میتواند بایش از یاک معناا داشامه باشاد»
(نیومار  .)286 :1372،که شامل هفت بخاش مایشاود :دساموری ،واژگاانی ،عملکاردی یاا
کارکردی ،ررهنگی ،در لهجه رردی ،در ارجاع ،اسامعارهای (هماان )286 :و در بخشای دیگار
ابهام را به طور کلی به دو گونۀ تعمدی و غیر تعمدی تقسیم مایکناد و اذعاان دارد کاه «در
صورت امکان باید در ترجمه ابهام عمدی را حفا کارد» (هماان .)269 :اگار چاه نیوماار
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 -2-2ابهام در نیریۀ گارسس
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اجراست که بر زیبایی ترجمه ارزوده شود (به طاور ممنااوب منظاور ابهاامهاای اسامعاری و
بازگردانی آنها به شیوپ اسمعاره است) و همچنین امکان آن وجود داشمه باشد .از دیگر ساو،
نیومار

معمقد است ابهامها بهویهه ابهامهای واژگانی را باید رر کرد (همان.)287 :

گارسس برای ترجمۀ انواع ابهامهای برگررماه از تقسایمبنادی نیوماار  ،راهبردهاایی را
پیشنهاد میکند که در هر کدام از این راهبردها ممکی به دیدگاههاایی چاون نیوماار  ،نایادا،
وینه و داربلنه ،کمفورد و  ...است و البمه گاهی خود با تلفیقای از آنهاا راهبردهاایی را ارائاه
میکند.
براساس این الگو آنچه که در نهایت مورد نقد و بررسی قرار میگیرد ،میزان ویهگیهاای
مثبت و منفیِ بیانگر کیفیت «بسندگی یا کفایت» و «پذیررمگی یاا مقبولیات» در مامن مقصاد
است «میزان کفایت در حقیقت انطباق عناصر زبانی در دو زبان مبدأ و مقصد و میزان دقّات
ممرجم در رساندن پیام مورد نظر و مقبولیت میزان قابل قبول بودن از سوی خوانندگان زباان
مقصد است» (ررزاناه .)54 :1387 ،بنابراین از بین تکنیکهای پیشنهادی گارسس مایتاوان دو
گروه اصلی اشاره کرد:
 -1تکنیکهایی که دارای بسندگی مثبت باوده و نشااندهنادپ کفایات و مقبولیات مامن
ترجمهشده است .از جمله :تعریف ،14معادل ررهنگی( 15کارکردی) ،بس نحاوی ،16توضیح

17

یا بس معنا ،حف صنای بالغی.
 -2تکنیکهایی که دارای بسندگی منفی بوده و نشانگر عدم کفایات و مقبولیات مامن
ترجمهشده است .از جمله :قبض نحاوی ،17ابهاام ،ترجماه تحاتاللفظای ،19نارساایی در
معادلهایی همچون عناصار ررهنگای و مجازهاا ،بسا خالقاناه ،20اشامباه ممارجم ،کااربرد
اصطالحات نامناسب ،بس سااده ،21حاذف یاا تغییار صانای بالغای ،تلیوی تللحی فی
(.)Garcés ,1994: 89
22

در پهوهش حاضر «ابهامهای واژگانی» به عنوان شاخهای از ابهامهای زبانی و راهبردهاای
ترجمۀ آن براساس دیدگاه گارسس مورد توجه است .بناابراین ،منظاور از «ابهاامزدایای» در
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صحت ترجمه را در عدم ترجمۀ ابهامهای عمادی مایداناد اماا ،ایان مسائله زماانی قابال

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

ذیل سطوح مخملف در پهوهش حاضر ارائه خواهاد شاد .بعاد از توضایح هار مبحاث ،باه
نمونههایی در همان باب اشاره شده و سپس جدولهایی ارائه میگردد که شامل:
 .1نمونههایی از مباحث مورد نظر .2 ،ترجمه آنها .3 ،تفسیر یا معنای واژگانی آنهاا.4 ،
راهبرد ترجمه آنها براساس الگوی گارسس (برگررمه از دیگر سطوح این الگو و یا نظریاات
مدنظر گارسس) .5 ،میزان و نوع تداخل آنها با تکنیکهایی که گارسس منفای معررای
میکند ،است.
میزان تداخل آنها با تکنیک های منفای نشاانگر میازان منفای باودن راهبارد ممارجم در
بازگردانی واژههاست که در جدولی جداگانه ارائه شده است و در ماواردی کاه تاداخلی باا
تکنیکهای منفی ندارند با عالمت خ تیره ( )-در جداول نشان داده شده است .در نهایات
میزان بسندگی و پذیررمگی مثبت یا منفی آنها براساس دادهها در نمودارها بیان خواهد شد.

 -3تجزیه و تللیل دادهها :راهبردهای مترجمان در ابهامزدایی واژگانی
ابهام واژگانی زمانی رخ میدهد که یک واژه داللتهاای چندگاناه داشامه باشاد« .در چناین
شرایطی ،داللتهای چندگانۀ آن واژه ،امکان یک تعبیر مشخص را میسّر نمیسازد به هماین
علت آن واژه از چند تعبیر مخملف برخوردار میشود» (نظاری .)67 :1395 ،نیوماار معمقاد
است که «ابهام واژگانی هم از ابهام دسموری معمولتر است و هم نسابت باه آن مشاکلتار
میتوان از آن رر ابهام کرد» (نیوماار  .)287 :1372،از جملاه عمادهتارین تقسایمات ابهاام
واژگانی میتوان به این ماوارد اشااره کارد :ابهاام مقولاهای ،واژههاای هام آوا-هامنویساه،
چندمعنایی و واژگان اضداد .مورد اول بیشمر به نقش کلمات و بارت جمله اشااره دارد و در
ابهام ساخماری بررسی میشود .مورد دوم که با عنوان جناس تام یاد میشود ،در قارآن کاریم
عالوه بر اینکه در بارت و سیاق آیات مشخص است ،باه گفماه جاواهری باه علات وجاود
تفاسیر و قرائن از ساحت قرآن رر ابهام شده است (ر : .جواهری.)189 :1378 ،
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قرآن کریم :راهبردهای گارسس برای بازگردانی واژگان مبهم است .هر کدام از این راهبردهاا

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

معنای کلی مجاز (ر  :نیومار  ))139-137 :1372،و عناصر ررهنگی هم اشااره دارد« :واژههاا
ممکن است بین  1تا  30معنی داشمه باشند .و احممال دارد ایان معاانی نزدیاک باه هام یاا
ممفاوت باشند .گاهی واژهای دو معنی دارد که هر دوی آنها در ممن زبانی مرباو باه یاک
اندازه از لحا کاربردی و ارجاعی مناسباناد .گااهی ماثالً در ماورد مفهاوم اسامعاری و
تحتاللفظی یک واژه می توان در ذهن خود با هر دو معنی ترجمه کرد ... .بسایاری
از واژههای ررهنگی و مفهومی که در بسیاری از زبانها تقریباً جهانشامول هسامند ،اجازای
معنایی ممفاوت و نیز مشمرکی دارند و روشن نیست که با معناای عاادی زباان مبادأ باهکاار
ررمهاند یا با معانی موجاود در زباانهاای دیگار» (هماان .)287 :بناابراین ،واژگاان مجاازی،
ررهنگی ،چندمعنا و اضداد ،در بخش ابهام واژگانی قرار میگیرد و انواع ابهامهای دساموری،
ارجاعی ،عبارات و جمالت مجازی و ررهنگی در بخش ابهام دساموری و سااخمار جملاه و
کالم بررسی میشوند .از این رو ،واژگان چندمعنا ،واژگان اضداد ،واژگان مجازی و واژگاان
ررهنگی در این پهوهش تحلیل و ارائه خواهند شد و در ادامه هریک از ایان ماوارد توضایح
داده میشود.
 -1-3واژگان چندمننا و اضداد

چندمعنایی یا ابهام انمقالی در واژگان ،زمانی رخ میدهد کاه یاک واژه قاموسای ،دربردارنادپ
معانی و داللتهای مخملفی باشد (شهبازی .)52 :1393 ،ابن انباری در کمااب اضدداد درباارپ
واژگان اضداد چنین مینویسد« :اضداد» به واژهای اطالق میشود کاه بار دو معناای ممضااد
داللت دارد .البمه زمانی این مسئله جایز است که مخاطب از ساخمار جمله معنای ماورد نظار
را دریابد (ابن انباری ،بیتا.)4 :

گارسس برای بازگردانی واژگان چندمعنا و اضداد ممکای بار دیگار راهباردهاا در اناواع
سطوحهاست .از جمله:
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البمه نیومار عالوه بر واژگان چندمعنا و جناستام ،در ابهاام واژگاانی باه اسامعاره (باه

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

اردکانی.)50 :1376،
 .2بس نحوی ارزودن یک یا چند کلمه به ترجمه بر حسب ضرورت (همان.)51 :

 .3بس معنایی «قسممی از ممن که باید تصریح شود ،توضیح یا بس معنایی مییابد.
بخصوص در ترجمه لغاتی که خاص یک ررهنگ هسمند راهبردی مماداول باه حسااب
میآید» (نیومار .)115 :1372،

 .4تصریح یا آشکارسازی «به باور وینه و داربلنت شفافسازی روندی اسات کاه در آن
اطالعات ضمنیِ ممن مبدأ ،با اسمفاده از اطالعات بارمی یا موقعیت در ممن مبادأ باه روشانی
بیان شود» (زندرحیمی.)126 :1397،
 .5توضیح.
 .6پاورقی.
 -1-1-3واژگان چندمننا

چندمعنایی واژگانی میتواند شامل واژگان «همزمان و درزمان» باشد .عالوه بر تطور معناایی
و هنجارگریزی واژگان ،دالیل دیگری هم باعث چندمعنایی واژگان مایشاود :یاک واژه در
علوم مخملف دارای مدلولهای خاصی باشد واژههای شابیه باه هام از ریشاههاا و اصاول
مخملف ساخمه شده باشد ساخمار صرری یک اسم دارای داللتهای معنایی ممفااوت باشاد.
مقصود از چندمعنایی در پهوهش حاضر ،واژگانی است که در یک بارت و یا ریشۀ یکساان،
معانی ممعدد داشمه باشند و یا در گذر زمان و در بارت جدید ررهنگ قارآن در زماان ظهاور
اسالم معنایی نو گررمه باشند .به عبارت دیگر ،چندمعنایی آنها به علت مشمق شدن از ریشاۀ
ممفاوت یا قرارگررمن در بارتها و سیاق مخملف نباشد 17 .مورد واژگان چنادمعنا در آیاات
ْ تکوجو.4 ،)6 َ/
جِّ ََ ْ
منمخب وجود دارد .1 :ال َْه َوى (نازعات .2 ،)40/غُلْبًا (عابسُ .3 ،)30/س ر
ِ ِ
وم (مطففاین9/و.8 ،)20
انوَ َد َر ْ
ْ تکوو .5 ،)2 َ/ال ُْم ْعص ََاْ تنبأ  .6 ،)14کَلَ َّهى تعبس َّ .7 ،)10م َْقُ ٌ
ِ
ِ
جنَ (مطففاین .10 ،)31/ال َْحجاف ِ ََِِ (نازعاات.11 ،)10/
جام (مطففاین25/و َ .9 ،)26فوهِ َ
َّم ْختُو ٍم و ختَ ُ
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 .1تعریف :بیان معنی واژه باه صاورت عباارت اسامی یاا شابهجملاه صافمی (مخمااری

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

سجر التنور :تنور را گرم کرد ،سجر النهر :رود را پر کرد (ریروزآبادی .)404 :1998،چنادین
تفسیر دربارپ این واژه گفمه شده است از جمله:
 .1تمام آبهای دریا از شور و شیرین درهم آمیزد تا پر شود.
 .2تمامی آبهای دریاها درهم آمیزد و همگی در یک دریا گرد آورده شود و یاک دریاا
شود.
 .3دریاها آتش زده شوند پس آتش شعلهور شود (طبرسی :1414،ج.)248 :10

 مجمبوی :و آنگاه که دریاها به جوش آیند -یا با اتصال به یکدیگر پر شوند- صفارزاده :و آن زمان که دریاها جوشان گردندممرجمان با واژه «جوشان» سعی دارند به هر دو معنا اشاره داشامه باشاد و معناای دوم آن را
داخل دو خ راصل آورده است:
ِ
ْ
وم انوَ َد َر ْ
َوإ َذا الن ُّ ُِّ ُ

(تکویر)2/

کَدَر :کِدِر و تیره شد .إنکدر :در باب انفعاال دارای دو معناسات :شامارت ،از باین ررات
(صحاح )989: 2009،منظور آیه میتواند تکه تکه شادن سامارگان باشاد (لساان العارب،1410،

ج .)371 :14برایناساس این واژه دارای سه معناست :تیره شدن ،ارمادن سری  ،از باین ررامن.
عالمه طباطبایی ضمن اشاره به دو معنای اول منظور آیه را از بین ررمن نور سمارگان یا خاود
سمارگان میداند (طباطبائی ،1417،ج.)481 :20

 مجمبوی :و آنگاه که سمارگان تیره گردند و ررو ریزند. صفارزاده :و آن زمان که سمارگان بینور شوند.مجمبوی به هر دو معنا اشاره کرده است و صفارزاده به یکای از معاانی اشااره دارد .اگار
چه مجمبوی سعی دارد ترجمۀ کاملتری ارائه دهاد اماا ،بنظار مایرساد ترجماۀ دو معناای
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وعةٍ (عبس .13 ،)14/کَ َْ َه ُق (عابسْ َ/ .14 ،)41/ش َه ُد (مطففاین.15 ،)21/
صدَّ ى (عبسَّ .12 ،)6/م َْفُ َ
کَ َ
َس َّوی (نازعات،28/انفطار .16 ،)7/کَذْ ك ِ ََ ٌِ (عبسَّ َ/ .17 ،)11/زكَّى (عبس3 /و )7
ْ (تکویر)6/
َوإ ِ َذا الْب ِ َح ُار ُس رِّ ََ ْ

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

از دیگر سو ،ترجمۀ صفارزاده براساس یکی از معانی است و ممکن بود معناای دوم تصاویر
بهمری را برای خواننده ایجاد کند .بنابراین بهمر میبود به هر دو معنا البمه با ایجاد یک راصال
و یا در شرح آیه اشاره شود .در جدول ذیل نمونههایی از واژگان چند معنا همراه باا ترجماه
و راهبردهای ممرجمان و همچنین نوع تداخلی که با تکنیاکهاای منفای دارناد ارائاه شاده
است:
جدول  -1-3ارائه راهبردهای ترجمۀ چند واژ چندمننا و میزان تداخل آنها با تکنیکهای منفی
واژه قرآنی

تفسیر/معنای لغوی

ممرجم

ترجمه

راهبرد ترجمه

تداخل

*مختوم
ِ
*ختَ ُامججججججج ُ
تمطففججنَ 25و

خَمَمَ خَمماً یا خِماماً :بار

مجمبوی

* ساار بااه

** تعریف یکی از

-

آن مهر زد یا به پایانش

مهر

معانی واژه

رسید .خاتم :آنچه کاه

* مهر آن

)26

بااا آن دهانااه کااوزه را

* ساار بااه

* تعریااف یکاای از

-

صفارزاده

میبندند یا پایاان یاک

مهر

معانی واژه

*

چیز (ریروزآبادی).

* مهری که

* بساا نحااوی و

بسااا

بااار سااار

معنایی یک معنا

ساده

ساااااابوی
نوشاااایدنی
نهاده شده
ججججججججوى
ال َْه
َ
تنازعاْ )40

ُغلْبًا تعبس )30

هاااوای نفاااس و یاااا

مجمبوی

سقو باه (درجاات)

آرزو و کااام
دل

پایین (صحاح)

صفارزاده

جما غلباااء :درخمااان

مجمبوی

هاااااااوا و

تعریف اصاطالحی

هوس

یک معنا

پردرخت

تعریااف دو معنااای

بزرگ و عظایم الجثاه
یااا زیاااد (طباطبااائی).

تعریف یک معنا

-

واژه
انباااااوه از

تعریف یک معناای

بسااا

صفارزاده

درخمان عظیم الجثاه و

درخماااااان

واژه

ساده

از گونههاای ممفااوت

تودرتو

یا انبوه (طبرسی).
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ممفاوت از یک واژه بدون ایجاد راصل و اشراب شده در ممن ،برای خواننده ایجاد ابهام کناد.

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

ابن انباری دالیلی را که باعث میشود واژهای دو معنای ممضاد داشمه باشد بیان کرده است:
 .1در معنای اصلی تضاد وجود دارد.
 .2از دو ریشۀ ممفاوت ساخمه شدهاند (اشمقاق).
 .3حرف تعدی آنها ممفاوت است مانند «الدعا لا» یا «الدعا علی»
 .4یک ساخمار دارای دو معنای ممفاوت باشد مانند «رعیل یا رعول» باه معناای «راعال یاا
مفعول» (ر : .ابن انباری ،بیتا.)5-120 :
واژگان اضداد در پهوهش حاضر شامل مورد اول میشوند که  5ماورد یارات شاد.1 :
ِ
ِ
ُ َْ َ/ج َ
جد َذلج َ
جع َس (تکاویر .5 )17/بَ ْع َ
نما (نباأَ .4 )25/ع ْس َ
ون (نبأُ َ/ .2 )27/ظ َُّ (مطففینَ .3 )4/حم ً
(نازعات)30/
َواللَّنْ ِ
ل إ ِ َذا َع ْس َع َس

(تکویر)17/

واژه «عسعس» رباعی «عسس» باوده و باه معناای چرخیادن در شاب اسات« .عساعس
اللیلُ» :یعنی تاریکی شب روی آورد .اغلب مفسران معمقدناد در ایان آیاه «عساعس» یعنای
روی برگرداناادن شااب (صااحاح )768 :2009،و کنایااه از اول شااب یااا آخاار آن اساات
(طباطبائی،1417،ج.)484 :20

 مجمبوی :و سوگند به شب چون پشت کند و برود  -یا در آید- صفارزاده :و سوگند به شب آنگاه که [از تاریکیاش کاسمه شود و] رو به بازگشاتدارد.
مجمبوی هر دو معنا را با ایجاد راصله ارائه کرده است .اماا ،صافارزاده یکای از معناای را
همراه تصریح معنای اسمعاری آن بیان کرده است .در جدول ذیل دیگر واژگان اضداد هماراه
با راهبرد ترجمه ارائه شده است .از آنجایی که هیچ یک از ترجمههای ارائه شده باا تکنیاک
منفی تداخل ندارد ،قسمت مربو به تداخل منفی حذف شده است.
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 -2-1-3واژگان اضداد

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

تفسیر/معنای لغوی

ممرجم

واژه قرآنی
ِ
نمججججججا حمیم هم برای گرما به کاار مجمبوی
َحم ً
میرود و هام بارای سارما،
(نبأ)25/
مشااهورتر گرماساات (اباان صفارزاده

ترجمه

راهبرد ترجمه

آب جوشان

تعریااف یااک
معنا

آب جوش

انباری) .در این آیه :آب گرم

تعریااف یااک
معنا

بسیار داغ (طباطبائی).
جد بعد :معنای مشهورش تأخیر مجمبوی
ض بَ ْعج َ
َو ْاْلَ ْر َ
ِ
اهججا کردن و گاهی به معنای قبل
َذلج َ َح َح َ
(نازعات)30/

است ،مانند هماین آیاه(ابن صفارزاده

پس از آن

ترجمااه یااک
معنا

سپس

انباااری) .براساااس تفاساایر

ترجمااه یااک
معنا

دیگر به معناای بعاد اسات
(طباطبائی).
* كَجججانُوا َ

رجی ،ظانّ :شاک یاا یقاین مجمبوی

جججججون (ابن انباری).
ُ َْ َ/جج
َ
ِح َسابًا(نبأ)27/

* َأ َ ُ َ/ظجججَ
ُأولَئ ِج َ َأن َّ ُه ج

*امیااد -باااور -ترجمه دومعنا
نمیداشمند

با راصل

*گمان نمیبرند

ترجمااه یااک
معنا

صفارزاده

ججججون
َّمبْ ُعوثُج
َ

*باور نداشمند

ترجمااه یااک

* نمیپندارند

معنا

(مطففن )4/

بارت یکی از اصلیترین ابرازهای تشخیص معنا در چندمعنایی و واژگاان اضاداد اسات.
در کممر آیاتی واژهای به چشم میخورد که به هر دو معنا و بهویهه معانی اضاداد در یاک
بارت داللت داشمه باشد .بنابراین ،ممرجمان یکی از معانی را براسااس همنشاینی انمخااب
میکنند .مجمبوی به علت وراداری به ممن اصلی ،هر دو معنای واژه را در ترجمه خاود بیاان
کرده و غالباً معنای دوم یا معنی دور را جدای از ممن اصلی بیان مایکناد .اگرچاه بیاان دقیاق
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جدول  -2-3ارائه راهبردهای ترجمه در واژگان اضداد

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

است اما ارادپ دو معنا از یک واژه بدون توضیح ،باعث پیچیدگی ممن میشود کاه در برخای
موارد مجمبوی آن را رعایت نکرده است .برایناساس ،به نظار مایرساد انمخااب یکای از
معانی براساس سیاق و بارت ممن بهمرین راهبرد باشد.
همانگونه که صفارزاده در بیشمر موارد باه یکای از معاانی تکیاه دارد .البماه ارارا در
ارزودههای خالقانه در جهت تعادلبخشای باین معاانی ،در ترجماۀ وی مامن را بیشامر از
ترجمۀ مجمبوی دچار پیچیدگی کرده است.
در جدول ذیل بسامد کل واژگان چندمعنا و اضداد و میزان ترجمۀ هار دومعناا و ساپس
بیشمرین راهبردهایی که ممرجمان برای بازگردانی آنها در شش سورپ مورد بررسای اسامفاده
کردهاند همراه با میزان تداخلی که با تکنیکهای منفی دارند بیان شده است .ساپس براسااس
همین بسامد راهبردهای منفی و مثبت آنها در نمودار نشان داده شده است.
جدول  -3-3بسامد راهبردها ترجمۀ واژگان چندمننا و اضداد و میزان تداخل آنها با تکنیکهای منفی

بسااااااامد ممرجم
واژگان
22واژه

بسااامد ترجمااۀ باااالترین بسااامد راهبردهااا ترجمااۀ دو تااااداخل
دومعنا

صفارزاده یک واژه
مجمبوی

 7واژه

معنا

منفی

توضیح داخل کروشه

 6مورد

 2واژه اشااراب شااده درماامن و  5واژه  3مورد
داخل دو خ راصل
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معانی و پایبندی به ممن اصلی بهویهه بعد از ایجاد راصله باین دو معناا ،از اهاداف ترجماه

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

نمودار واژگان چندمعنا و اضداد و تداخل با تکنیک منفی

صفارزاده منفی

مجمبوی مثبت
مجمبوی منفی
صفارزاده مثبت

مجتبوی مثبت
%43

%14
صفارزاده مثبت

مجتبوی منفی %36

صفارزاده منفی

%7

 -2-3واژگان فرهنگی

گارسس در تر جمه عناصر ررهنگی بار نظریاه نیوماار تکیاه دارد .براسااس ایان دیادگاه
ررهنگ «راه و روش زندگی و مظاهر آن است که خاص گروهی با زباان مشامر اسات» و
عناصر آن شامل این موارد است:
« .1بومشناسی .2 ،ررهنگ مادی(مصانوعات) .3 ،ررهناگ اجممااعی-کاار و رراغات.4 ،
نهادها ،آدابورسوم ،رعالیتها و جریاناات :سیاسای و اداری ،دینای ،هناری .5 ،ژساتهاا،
اشارات و حرکات حین سخن گفمن» (نیومار .)134: 1372،
راهکارهای وی برای بازگردانی آنها بدین شرح است:
23

 .1انمقال یا وامگیری (آوردن کلمه ای از زبان مبادأ باه زباان مقصاد)  .2باومی کاردن

(آوردن واژه از مبدأ به مقصد بعاد از تغییار در تلفا و شاکل واژه)  .3معاادل ررهنگای .4
خنثی کردن (آوردن معادل توصیفی یا کارکردی)  .5ترجمه تحتاللفظای  .6ترجماه موقات
(ترجمۀ موقت واژه داخل گیومه برای تغییار آن در ررصاتهاای دیگار)  .7تحلیال محماوا
(تفکیک یک واحد واژگانی به اجزاء معنایی آن)  .8حذف  .9ترجمه تلفیقای (ترکیاب چناد
روش)  .10ترجمه جاارماده و رایج  .11یادداشت ،شرح ،توضیح (داخل ممن یا پااورقی) .12
مشخصگرها (همان 134:و .)103-120
105
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نمودار  -1-3بسامد راهبرد مثبت و منفی در ترجمۀ چندمننا و اضداد

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

ررهنگی به کار ررمه است .1 :ررهنگ عربی  .2تلمیحات تاریخی ( تاریخ دینای و عربای) .3
ررهنگ قرآنی و دینی.
 -1-2-3فرهنگ عربی

در این بخش واژگان مربو به ررهنگ عرب که در قرآن کاریم وارد شاده اسات شاامل دو
جزء أ :ررهنگ مادی و با :اجمماعی و آدابورسوم و بومشناسی بررسی خواهد شد .باه طاور
کلی  46مورد واژه مربو به ررهنگ عربی در آیات منمخب بوده که در جدول ذیال بادانهاا اشااره
شده است.
جدول  -4-3واژگان فرهنگ عربی

ردیف ررهناگ ماادی ( 12ررهنگ اجمماعی و آدابورساوم بومشناسی ( 14مورد)
1

مورد)
ِ
ادا
م َه ً

أوتاداً

2

ِ
اسا
لبَ ً

ِ
اجا
س َر ً

3

ْاألَ َرائ ِ ِ
ك

4

شَ َرابًا
ِ
نما
َحم ً

5
6

صح ٍ
ف
ُ ُ

7

سابحات

( 20مورد)

غ ََّساقًا
ك
َس ْم َ

الْ َعر ِ
ش
ْ

كَ ْأسیییییا َّر ِح ٍ
نق
ً
ِد َهاقًا
ِختَ ُام ی ُه و
َس َرابًا
َّم ْختُومٍ
یستوفُونَ ی ْخ ِ
س ُرونَ
ُ
َ ْ َْ
اكْتَالُوا
كَالُو ُه ْم
ِ
ُم ْر َسا َها
ب
ك ََواع َ
وش
نُّطْ ف ٍَة
ال ُْو ُح ُ
ِ
ِ
اج
ال ُْمطَ ِّففن َ م َز ُ
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ص ِ
احبَة
َ

ِ
ِ ِ
ب
ال ُْم ْعص َرات الْک ََواك ُ

ال ُْخنَّ ِس

جنَّات

َح َدائ ِ َق

َأ َساط ِ ُنر
َّو َزنُو ُه ْم

الْعِشَ ُار

فَاك ِ َه ًة

َزیْتُونًا

ن َْخ ًل

ال َْم ْوؤُ و َد ُة
ك ِ
ت
ُشطَ ْ

َأ ْعنَابًا
َأبًّا

ال ُْخ َّن ِس

ق َْضبًا
َم ْر َعا

الْکُ َّن ِس
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در جزء سیام قرآن کریم که غالباً بر پایۀ تصویرسازی است به طور کلی سه ناوع عنصار

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

براساس نظریۀ نیومار عناصر ررهنگ مادی شامل «مواد غذایی ،پوشا  ،مساکن و شاهرها،
وسایل نقلیه» میشود (همان .)122:چند نمونه از این موارد براساس دیدگاه مورد نظر بررسای
شده است:
َعلَى ْ َ
ون (مطففین)35/
اْل َرائ ِ ِ َ/نْ ُظ َُ َ
«الْأَرَائِکِ» جم أریکة :حجلة آراسمه شده برای عروس (طباطبائی ،1417،ج.)502 :20

 مجمباوی :در حالى که بر تختها [ى آراسمه تکیه زدهاند ] مىنگرند -باه دوزخیاانکه به انواع عذاب گررمارند-
 صفارزاده :بر نیمکتهایی پایه بلند ،تکیه زده و به جمال نعمتهاای الهای خیارهمینگرند.
هر دو ممرجم با اسمفاده از معادل توصیفی به ترجمۀ واژپ ررهنگی پرداخمهاند .اما ترجماۀ
مجمبوی به معنای لغوی آنها نزدیکتر است.
در جدول ذیل راهبردهای ممرجمان در ترجماۀ ماواردی از واژگاان ررهنگای ماادی و
تداخلی که با تکنیکهای منفی دارند بررسی شده است:
جدول  -5-3نمونههایی از ترجمۀ واژگان فرهنگی 1و تداخل آنها با تکنیک منفی

تفسیر/معنای لغوی

واژه قرآنی
ِ
مهاد:بسمر و راراش ،مجمبوی
احا
م َه ً
جججججاحا مَهَّدَ الشئ :گسامرد،
َأ ْوکَ
ً
تنبأ 6و)7

ممرجم

پهاان کاارد (لسااان

ترجمه

راهبرد ترجمه

* بسااااامر و * معادل توصیفی
قرارگاه

* تحتاللفظی

* میخهایی

تداخل
* بس
ساده
*

العرب) .وتاد :یاک

نارسایی

نااوع ماایخ اساات

در

بزرگماار و محکمماار

معادل

از مااایخ معماااولی صفارزاده

* مکااااااانی * معادل توصیفی

* بس

(طبرسی).

وساای باارای

ساده
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 -1-1-2-3فرهنگ مادی (مصنوعات)

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

آسایش شما

شرح

*-

* ماایخهااای
محکمی برای
حف ا شااما و
زمین از لرزش
سجججابحاْ ساابح :در حرکاات مجمبوی
تنازعاْ  )3شماب کرد .به اسب

شناکنندگان – تحاااتاللفظااای * /
ررشمگانی کاه شرح

نارسایی

سابح گویناد وقمای

آماااد و شاااد

در

کااه سااری باادود.

ماایکننااد ،یااا

معادل

منظااور ررشاامگانی

شااااااناوران

اساات سااری ارواح

آسمانی مانناد

را قاابض ماایکننااد

سمارگان و ماه

(طباطبائی).

و خورشید-
صفارزاده

ررشمگانی کاه توضیح

*

در انجام اوامر

نارسایی

الهی با سرعمی

در

بادآسااا پاارواز

معاااال/

میکنند.

بسااا
ساده

 -2-1-2-3فرهنگ اجتماعی ،آداب و رسوم ،بومشناسی

نیومار بومشناسی را مربو به مؤلفههای جغراریایی میداند مانناد گیاهاان یاک سارزمین،
دشتها ،کوهها و ( ...نیومار  .)122 :1372،از جمله میتوان به آیۀ زیر اشاره کرد:
ِ ِ
ِ
اجا (نبأ)14 /
اء ثَ َِّّ ً
َو َأنْ َزلْنَا م ََ ال ُْم ْعص ََاْ َم ً
معصرات :بادهایی که ابرها را میرشارند .و یا ابرهایی که باران تولید میکنند (طبرسای،1414،
ج 215 :9و طوسی.)241 :1409 ،
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زناااااادگی و * معادل ررهنگی/

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

.)440

 مجمبوی :و از ابرهای باردار آبی سخت روان و ریزان ررو ررسمادیم. صفارزاده :و از ابرهای رشرده ،باران راراوان بارای مصارف شاما انساانهاا راراهمکردیم.
ممرجمان در ترجمه واژه «معصرات» از معادل توصیفی اسمفاده کارده و باا اضااره کاردن
صفت سعی در نزدیک کردن معنای آن دارند .به نظر میرسد «ابرهای رشرده» صافارزاده باه
تفاسیر موجود نزدیکتر هسمند.
جدول  -6-3نمونههایی از ترجمۀ واژگان فرهنگی 2و تداخل آنها با راهبردهای منفی

تفسیر /نوع عنصر

واژه قرآنی
ِ
جججار شاامر مااادهای کااه ده ماااپ مجمبوی
الْع َشج ُ
تکوو)4 َ/

*اكْتَالُوا
ُوه ْ ،
*كَال ُ
ججوه ْ
وَّ َزنُج ُ
تمطففنَ 2
و)3

ممرجم

ترجمه

راهبرد

شمران آبسمن

معااااادل حااااذف
توصیفی

حملش به پایاان آماده و

بااا ارزشتاارین شاامر در

تداخل
معنااااای
ررهنگی

میااان عااربهااا (لسااان صفارزاده

شاامرهای باااردار معااااادل -

العرب) /.بومشناسی

(توضاااااایح در توصاایفی/
پاورقی)

پاورقی

اکمالوا :باب ارمعال :گررمند مجمبوی

* پیمانه سمانند

* معااادل -

و اخااذ کردنااد کااالوهم:

*بپیمایناااد یاااا توصیفی

کالوا لهم ،برای آنها وزن

بسنجند-با ترازو * معادل /نارساااایی

کردناااااد و کشااااایدند

وزن کنند -

(صحاح) .وَزَنُوهُمْ  :همان صفارزاده

* وقماای چیاازی *توضیح

بسااااا

کیل است .مکیاال واحاد

باااارای خااااود

سااااااده/

وزن اهل مدیناه اسات و

خریااداری ماای-

نارساااایی

"میزان" واحد وزن اهال

کنند ،ممااع را باا

در معادل
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معصرات :ابرهای بارنده یا بادهایی که ابرهاا را مایرشاارند تاا بباارد (طباطباائی ،1417،ج:20

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

تجارت واقمصاد

کنند.

-

* وزن کنناااد و
پیمانه دهند.
ال ُْخجججن َِّس أخنَسَه :آن هنگام که او را مجمبوی

تکوو15 َ/
)

ساااااااامارگان معااااادل -
توصیفی

پشااات سااار گذاشااات،

بازگردنده

خُنس :همه سمارگان ،چرا صفارزاده

سا امارگانی کاااه توضیح

کااه در تاااریکی رروماای-

[هنگاااااام روز]

روند یا در روشانایی روز

بازگشت میکنند

پنهان میشوند .سامارگان

و دور میشوند.

بس ساده

پنجگانۀ زحال ،مشامری،
مااریخ ،زهااره و عطااار
(صحاح).

 -2-2-3عناصر و تلمیلات تاریخی
اشارههای تاریخی و یا تاریخی -دینی در آیات منمخب در موارد ذیل محدود مایشاود:

.

ِ
ِ
ِ
ِ
اهجا.5 ،
َحدِ ُ
وسى و آ/ة الوبَی .2 ،ال َْواح ال ُْمقَدَّ س ُط ًوى .3 ،ف َْ َع ْونْ .4 ،اْلَ ْر َ
ض بَ ْع َد َذل َ َح َح َ
/ث ُم َ

َعبَ َس َو کَ َولَّى

ِ
اح ُاه َرب ُّ ُ بِال َْواحِ ال ُْمقَدَّ ِس ُط ًوى (نازعات 15/و)16
اك َحدِ ُ
ل أکَ َ
َه ْ
وسى * إ ْذ نَ َ
/ث ُم َ
در این آیات به داسمان حضرت موسای (ع) اشااره دارد اینکاه قاومش او را تکاذیب کردناد و

سخمیهای رراوانی کشید .بنابراین منظور از «حدیث» داسمان است «مقادس» یعنای پاا « ،طاوی»،
اسم یک سرزمین است و یا به معنای سرزمینی است که در پااکی پیچیاده شاده اسات و آن جاایی
است که حضرت موسی (ع) با خدا سخن گفت (طبرسی ،1414،ج.)230 :10

 مجمبوی :آیا داسمان موسی به تو رسیده است – تا تو را دلاداری باشاد بار تکاذیبقوم  * -آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی بخواند.
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مکااه (لسااان العاارب)/ .

دقاات وزن ماای * -معادل

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

پروردگارش او را در سرزمین مقدس طُوی ندا داد.
در عبارت اول «

» نیازی به توضیح نیست چرا کاه داسامان حضارت موسای

(ع) بارها در قرآن تکرار شده و در ررهنگ مقصد آشانایی وجاود دارد .اماا در عباارت دوم
«بِال َْواحِ ال ُْمقَدَّ ِس ُط ًوى» ،مجمبوی از راهبرد انمقال اسامفاده کارده اسات و باه مفهاوم آن هایچ
اشارهای ندارد .همینطور است ترجمۀ صفارزاده ،با ایان تفااوت کاه «وادی» را معاادلیاابی
کرده است .اگرچه «وادی مقدس طوی» در زبان رارسی نامأنوس نیست اما ،به نظر مایرساد
أنس این واژه در حدی نیست که رق بموان به شیوپ انمقال آن بسنده کرد .بهمر باود اشاارهای
به صورت شرح یا پاورقی بدان ارزوده شود.
 -3-2-3عناصر دینی

از آنجایی که زبان و ررهنگ رارسی بسیار تحت تأییر زبان عربی بهویهه عناصر دینی و قارآن
کریم بوده و هست ،واژگان رراوانی از عناصر دینای در هار دو ررهناگ یاک معناا دارناد و
برخی عناصر ررهنگی با همان واژه به کار میرود .باه هماین دلیال ممرجماان آن را ترجماه
الصورِ ،العَش ،النَّفْس ،الْ َغنْبَ ،شنْ َطان،
نکرده و از شیوپ انمقال اسمفاده کردهاند مانند « ُّ

» .اماا

بسیاری دیگر نیاز به ترجمه و چه بسا توضیح دارد و یا حداقل براساس زباان مبادأ ترجماه
ِ
ام َربر ِ» .جدول زیر شامل مواردی است که در آیاات
وح َوال َْم ََلئوَ ُةَ ،م َق َ
الَ ُ
میشود مانند « َسبْ ًعاُّ ،

منمخب مدنظر قرار داده شد.
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 -صاافارزاده[ :ای پیااامبر] آیااا داساامان موساای را شاانیدهای! * آنگاااه کااه آرریاادگار

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

ردیف
1
2

عناصر فرهنگی  -دینی ( 24مورد)
ق الْمب ِ ِ
اْلفُ ِ
الصورِ
ُْ
نَ
َعذَ ابًا
ِح َساب
ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
نَ
وح
العَش
نَ ك ََ ًاما كَاکب ِ َ
ال ُْمتَّق َ
الَ ُ
ُّ

3

النَّفْس

ال َْم ََلئِوَ ُة

4

الَوح
ُ

الْ َغنْب

ججججِّ ٍ
نَ
جججام سِج
َمقَ
ر
َ
ِ
رب ِ
نَ
َر
علرنر َ
َشنْ َطان َر ِجن ٍ
کَ ْسنِن ٍ

َسبْ ًعا شداحا
نُشجججججَْ
ُحشَْ

الْوَفَ ََ ُِ ت َأكْفَ ََ ُه)

الْفَ ََِّ ُِ الفُ َِّّارِ
َ

َأ ْم ًَا ْاْلَ ْم َُ

ِ
ال َِّْحن َ َج َهن َّ َ

ق الْمب ِ ِ
ْاْلُفُ ِ
نَ
ُ

ْاْل ِخ ََِِ َو ْاْلُولَى

صفارزاده در واژگانی که در زبان مقصد نیاز به توضایح و تصاریح دارد ،ساعی مایکناد
عالوه بر توضیحات حاشیهای ،در ممن ترجمه این ابهام را از بین ببرد ،گاهی دچاار ارازوده-
های منفی چون بس خالقانه یا بس ساده شده است .اما مجمبوی با پایبندی باه مامن مبادأ
کممر دچار ارزودهها شده و به همین دلیل در مواردی خود واژه مبهم باقی مانده است.
جدول  -8-3نمونههایی از ترجمۀ واژگان فرهنگی 4و تداخل آنها با راهبردهای منفی

واژه قرآنی

تفسیر/معنای لغوی

ممرجم

وح روح :موجااودی تحاات اماار مجمبوی
الج
جججججَ ُ
ُّ
تنبجججأ  38و الهااای غیااار از ررشااامگان،
قدر)4

ترجمه

راهبرد

روح-

انمقاااال- /

جبرئیاال یااا تصریح

جبرئیل ،مبدأ حیات و ایجااد،

ررشمه همراه

اشرف ررشمگان ،موکل ارواح

وحی -

(طباطبائی).

صفارزاده

تداخل

روح بزرگ

انمقال

نارسایی
در
معادل

جججججِّ ٍ
نَ * محلاای کااه نامااه اعمااال مجمبوی
سِج
ر
تمطففنَ )7
ِ
نَ
علرنر َ

راسااااقان در آن قاااارار دارد
(صحاح) .یاا دیاوان شاعری

سااااااجین /انمقال

نارسایی

علیّین

در
معادل

تمطففنَ  )18است که ناماه اعماال کاارران صفارزاده
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جدول  -7-3واژگان فرهنگ قرآنی و دینی

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

* دیوان خیری که نامه اعمال

(توضاایح در

پاکان ر آن یبت است و بدین

پاورقی)

نام است چون باعث رسایدن
به باالترین مقام بهشامی مای-
شود (کشاف).
ِ
ِ
نَ در توصیف دو ررشامه اسات مجمبوی
ك ََ ًاما كَاکب ِ َ
تانفطار  )11کااه در ناازد پروردگارشااان

بزرگااوارانی تحااات -نارسایی
نویسنده

اللفظی

دارای عزت و جاللت هسمند

در
معادل

و همه اعمال بنی بشر را می -صفارزاده

اینکااااااااه توضیح

بساااا

نویسند (طبرسی).

ررشاااامگان،

ساده

مأموران الهی
محمرمااااای
هساامند کااه
اعمااال شااما
را یادداشاات
و یبت مای-
کنند.

در جدول ذیل بسامد کل واژگان ررهنگی و میزان راهبردهایی که ممرجمان بارای باازگردانی
آنها در شش سورپ مورد بررسی اسمفاده کردهاند همراه با میزان تداخلی که باا تکنیاکهاای
منفی دارند به صورت تفکیک شده ،ارائه شده و سپس براسااس هماین بساامد راهبردهاای
منفی و مثبت آنها در نمودار نشان داده شده است.
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در آن یبت است.

علیّاااااااین توضیح

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

ممرجم

صفارزاده

مجمبوی

بسااامد و راهبردهااای معادل توصیفی

31

16

معادل ررهنگی

19

17

تحتاللفظی

12

18

شرح

4

4

انمقال

4

6

پاورقی

3

-

موقت

1

2

شرح +توصیف

1

2

شرح +تحتاللفظی

-

11

جم واژگان

75

ترجمۀ واژپ ررهنگی

6

بسامد راهبرد منفی

7

در ترجمۀ این واژگان مجمبوی به ترجمۀ تحتاللفظی پاایبنادتر اسات و غالبااً بعاد از
ترجمه تحتاللفظی در داخل دو خ یا کروشه به تصریح و توضایح مایپاردازد .همچناین
سعی دارد در مواردی که ممکن است معادل ررهنگی و یا توصایفی را بارای بارونررات از
ابهام و زیادهگویی و وراداری به ممن مبدأ جایگزین کند .چه بسا به همین علت گاهی دچاار
تکنیک منفی بهویهه «ابهام در ممن» میشود .اما صفارزاده بار آن اسات کاه درصاد بااالیی از
ابهامها را شفاریت بخشد با معادل توصیفی یاا معاادل ررهنگای و در ماواردی از پااورقی و
شرح و حاشیه اسمفاده کرده است .به همین دلیل بیشمر دچار تکنیکهاای منفای پرگاویی و
بس خالقانه شده است .از این رو ،هر دو در بازگردانی عناصر ررهنگای باه یکساان دارای
کفایت مثبت و منفی هسمند.
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جدول  -9-3بسامد راهبردهای ابهامزدایی فرهنگی و میزان تداخل آنها با راهبردهای منفی

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

بسامد ترجمۀ واژگان فرهنگی و تداخل با تکنیک منفی
صفارزاده منفی
%4
مجمبوی مثبت
%46

صفارزاده مثبت
%46

مجمبوی منفی
%4

 -3-3واژگان مجازی

براساس دیدگاه نیومار به عنوان پایۀ اصلی الگوی گارسس ،مجاز نوعی از اسامعاره اسات،
چرا که وی در تعریف اسمعاره چنین میگوید :منظور من از اسامعاره ،هار ناوع بیاانی اسات
نمادین و کنایهای باشد (نیومار  .)135 :1372،و براسااس ایان تعریاف تماامی بخاشهاای
مجازی از جمله کنایه ،اسمعاره (به معنای قدیم خود) ،مجاز مرسال و عقلای را جزئای از آن
میداند (ر : .همان )137-135:و هفت شیوه برای ترجمه اسامعاره ارائاه داده اسات .اماا ،باه
طور کلی ممرجمان در ترجمۀ مجازها بر سه اصل :ترجمۀ معنایی (معنای لغاوی و مجاازی)،
ارتباطی (مقصود مجاز) ،معنایی-ارتباطی (مفهوم مجاز و ترجمۀ لغوی) پایبناد هسامند .ایان
راهبردها در ترجمۀ کنایه ،مجازهای مرسل و عقلی بررسی میشود .شیوههای نیومار بارای
ترجمۀ اسمعاره به معنای خاص که ماورد تأییاد گارساس باوده ذیال اسامعاره توضایح داده
خواهد شد .به طور کلی  77مورد کنایه با انواع مخملف خاود (موصاوف ،صافت ،نسابت)،
16مورد اسمعاره 26 ،مورد مجاز در آیات منمخب وجود دارد:
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نمودار  -2-3بسامد راهبردهای مثبت و منفی در ترجمۀ واژگان فرهنگی

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

اسمعاره

کنایه

1

وب
َم ْح ُج ُ

الطَّ َّام ُة

2

ت
انفَطَ َر ْ

3

ت
انتَثَ َر ْ
َرانَ َعلَى

الْنَ ْو ُم ال َْحقُّ
یَ ْومٍ َعظ ِنم ٍ
ت
َّما َأ ْح َض َر ْ

4

یَ ْو َم الْف َْص ِل
النَّبَ ِإ الْ َعظِنم ِ
َزجر ٌة َو ِ
اح َد ٌة
ْ َ
ْاْلیَ َة الْکُبْ َرى

5

َع ْس َع َس

ت
َّما َأ َّخ َر ْ

ت
ماقَی َّ
یییید َم ْ

6

ك ِ
ت
ُشطَ ْ

7

ت
انک ََد َر ْ

8

اها
ُم ْر َس َ

لِنُ ْخ ِر َج
ََلیَ ْملِکُونَ
ِذي ال َْعر ِ
ش
ْ

یَ َد ُاه
ُْ
األف ُِق ال ُْمبِن ِ
نده مکنِ
ِ
ع َ َ
َرس ٍ
ول كَ ِریم ٍ
ُ

ِح َسابًا
الر ِاجفَ ُة
َّ

الدِّ ی ِ
الر ِادفَ ُة
َّ
غ َْرقًا

النَّا ِزع ِ
ات
َ
اشطَ ِ
النَّ ِ
ات

نَشْ طً ا

السابِح ِ
ات
َّ َ

َسبْ ًحا
َسبْقًا

اخ ُة
الص َّ
َّ
نَعِنم ٍ
ف
الص ُح ُ
ُّ
السا َع ِة
َّ
ال َْحاف ِ َر ِة

السابِق ِ
َات
َّ
الْم َدبر ِ
ات
ُ َِّ
ص ِ
احبُکُم
َ
ِ
ُّم ْستَبْش َر ٌة

أمراً
َأ ِخنهِ

م ِ ْر َص ًادا
َّم ْرقُو ٌم
َو ِاجفَ ٌة

یَتَغ ََام ُزونَ

ك ََّر ٌة

ال ُْخنَّس

ِ
اب
كتَ َ

ْاستَغْنَى

تُ َرابًا

نَعِنم ٍ

نَبَاتًا

تَلَ َّهى
ُمطَ ٍاع
ال َْج َوا ِر

ِ
نما
َحم ً

بَ ْر ًدا

یَ َد ُاه
-

شَ َرابًا
-

-

-

-

-

10

ت
ك ُِّو َر ْ

َعلَیییییییى
ْاألَ َرائ ِ ِ
ك

تَ ْر َهق َُها قَتَ َر ٌة

11

ك
َس ْم َ

َأ ْدبَ َر یَ ْس َعى

َعلَنْ َهاغَبَ َر ٌة

12

ِس َر ًاجا

ف َِک ِهن

نَکَالَ

ل
السبِن َ
َّ
َخ ِ
اش َع ٌة
َسف ََر ٍة
ُّمطَ َّه َر ٍة

اس َعى
َم َ
ال َْم ْأ َوى

ُیییییوم
یَق
ُ
ِ
ب
ل َر ِّ
ُوع ٍة
َّم ْرف َ
وش
ال ُْو ُح ُ
الساه ِ َر ِة
َّ
ِ
ت
ر
ث
بُ ْع َ ْ

َأ َساط ِ ُنر
الْغَنْ ِ
ب
ُّم ْسف ِ َر ٌة
َألْفَافًا

اها
ُمنتَ َه َ

-

-

-

16

َأ ْوتَاد

15

ِح َساب
َخ ِ
اس َر ٌة
ُوب
ُقل ٌ

اها
ُض َح َ

ََّلیَذُ وقُونَ

بَنَنْنَا
الْکُنَّسِ

الس َماء َأبْ َوابًا
َّ
ال ِْجبَا ُل َس َرابًا

َسبْ ًعا

َحبًّا

9

تَنَف ََّس

14

َأ ْخ َر َج َم ْر َعا َها

ال َْماء

اءها
َم َ

یییم
َمیییا ُه ْ
ِ
بِغَائبِن َ

13

النَّ َهار َم َعاشً ا
َأنبَتْنَا عِنَبًا
ض
شَ قَقْنَا ْاألَ ْر َ

ور
الْقُبُ ُ
ق َْضبًا

ص ُار َها
َأبْ َ
عِظَ ًاما ن َِّخ َر ًة

یَ ْض َحکُونَ

ش
َأغْطَ َ
ِ
اسا
لبَ ً
م ِ َهاد

ن َْو َمکُ ْم ُسبَاتًا

ُوج ِ
وه
ُ

 -1-3-3کنایه

در سورههای بررسی شده کنایه شکلهای گوناگونی دارد و بیشمرین تکرار مربو به اساامی
قیامت و جهنم است.
فَإِ َذا ج ِ
اءْ َّ
الط َّام ُة الْوُبْ ََی
َ

(نازعات)34/

ِ
ِ
الصاخَّ ُة
فَإ َذا َجاءْ َّ

(عبس)33/

«الطَّامَّۀُ» همان قیامت است که از هر مصیبت و وحشمی باالتر اسات« .طامّ» یعنای بااالتر
ررت و چیره شد .برخی میگویند آن نفخ دوم اسات (طبرسای ،1414،ج« .)234 :10الصَّااخَّۀ»
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جدول  -10-3بسامد واژگان مجازی
مجاز

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

است که گوشها را ناشنوا کند (همان.)243 :

 مجمبوی :پس چون آن بالی سخت بزرگ  -روز رسماخیز -بیاید * .پس چاون آنبانگ هولانگیز [رسماخیز] بیاید.
 صفارزاده :هنگامی که واقعۀ سهمگین قیامت واق شاود * .هماان روز کاه صادایمهیب شیپور برای بار دوم به گوش خلق جهان میرسد.
مجمبوی با اسمفاده از راهبرد «معنایی-ارتبااطی» معناای لغاوی و ساپس مکنایعناه را
تصریح کرده است .صفارزاده سعی دارد با اسمفاده از همان شیوه ،معنای ظااهری و بااطنی
را به ویهه در آیۀ اول بیان کند اما از ممن اصلی دور شده و باعث پیچیدگی شده اسات.
راهبرد مجمبوی برای ترجمۀ کنایهها بهمر است ،هار چناد وی گااهی در شافافساازی
ابهامها دچار کاسمی شده است.
جدول  -11-3نمونههایی از ترجمۀ کنایه و تداخل آنها با راهبردهای منفی

ممرجم

واژه قرآنی

تفسیر /معنای لغوی

إِلَججى َربر ج َ

سرانجامِ دانشش باه مجمبوی

ترجمه

راهباااااارد تداخل
ترجمه

اهججججا ساااوی پروردگاااار
ُمنتَ َه َ

[دانااش] پایانااه و معناااااایی- -
سرانجامِ آن

ارتباطی

تنازعججاْ

توساات یعناای رق ا

)44

خداوند میداند چاه

سااااااااارانجام توضیح

وقاات قیاماات برپااا

(رسااااااماخیز و

میشود (طوسی).

عاقبت انسان)

صفارزاده

*ر ُسجججو ٍ «رَسُاااولٍ» کنایاااه از مجمبوی
َ
كٍََِ /
«جبرئیاااااال»« ،ذی

علااام روزگاااارِ ارتباااااطی- /

* ررسااااامادهاى * معنااایی- -
بزرگااااااااوار  -ارتباطی

*ذِي

العااارش» کنایاااه از

جبرئیل-

* معنایی

ال َْعَ ِ
ش
ْ

باااااری تعااااالی و

* خداوند عرش

*معناااایی-

«صاااحب» کنایااه از

* یاااار شاااما  -ارتباطی
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منظور رریاد قیامت است .به این اسم نامیده چون از صادای بسایار بلنادی کاه دارد نزدیاک

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

پیااامبر اکاارم (ص)
است (کشاف).

صفارزاده

* ررشااااااامهای * معنایی

20

بزرگوار و مقرّب

)22

* خداوناااااااد ارتباطی
صاحب عرش

بسااا

* معنااایی -خالقه
-

* معنایی

-

* سرپرست شما
ون یمغااامزون :یعناای بااا مجمبوی
ججام ُز َ
َ/تَ َغج َ
تمطففجججنَ چشم یه هام اشااره
)30

بااااه یکاااادیگر معناااااایی- -
چشمک مىزدناد ارتباطی

ماایکننااد (کشاااف).

 -با چشم و ابارو

کنایااااه از صاااافت

به طعنه و مسخره

«تمسااخر و اساامهزاء

اشاره مىکردند-

کردن».

صفارزاده

با چشم و ابرو به معناااااایی- -
هاام اشاااره ماای -ارتباطی
کردنااد و آنااان را
مورد اسمهزاء قرار
میدادند

 -2-3-3مجاز (مرسل و عللی)

صفارزاده برای ترجمۀ مجازها به توضیح روی آورده است .مجمبوی باا ترجماۀ ارتبااطی و
یا معنایی و حداکثر با توضیحات با راصله از ممن اصلی ابهام را از بین برده است:
جدول  -12-3نمونههایی از ترجمۀ مجازها و تداخل آنها با راهبردهای منفی

تفسیر/معنای لغوی

ممرجم

واژه قرآنی
لِنُ ْخَِ َج بِج ِ اسناد بیرون آوردن باه داناه :مجمبوی
َحبًّا َونَبَاکًجا مجاز مرسل با عالقۀ ما کان صفارزاده
تنبأ  )15منظااور گیاااهی کااه از دانااه
رشد میکند.
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ترجمه

راهبرد

تداخل

دانه و گیاه

معنایی

ابهام

غلّااه و ساابزی و ارتباطی

بسااا ا

میوه

خالقه
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ِ
*صاحبُوُ ْ
َ
تکوو19 َ/

پیامبر -

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

راحمى

ترتیب باه «ناوم» و «نهاار» :

جججار مجاااز بااا عالق اۀ «سااببیه» و
*الن ََّه
َ
«زمان»
َم َعاشً ا
تنبأ )11 9

ارتباطی

*هنگام جسامن
مایااه و اسااباب
زندگانى  -وقت
کااار و کوشااش
شما –
صفارزاده

* مایۀ اسمراحت معنایی-
و آرامش

ارتباطی

* زمان کسب و

* بساا
خالقه

کااار و کوشااش
بااارای راااراهم
نمااودن وسااایل
زناااااااادگی و
معیشاااااات از
نعمات خداوند
*َ

ذوقِ خنکی :مطلاق دسات -مجمبوی

ون یااابی (طباطبااائی) .اسااناد
َ/جججذُ وقُ َ
ِ
چشیدن به خنکی و عاذاب ،صفارزاده
نها بَ َْ ًحا
ف َ
*فَججذُ وقُوا یا چشایدن یکای از روش-
فلَججججججَ های در کردن
َ
ْ
/دكُ ْ إ ِ َّ
نَزِ َ

َعجججججذَ ابًا
تنبجججأ 24
و)30
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* نه چشند

معنایی

-

* بچشید
* رراهم نیست
* بچشید

معنایی

اشاااامباه
ممرجم
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ججو َموُ ْ
*نَ ْ
ُسبَاکًا

اسناد «سبات» و «معاش» باه مجمبوی

* مایۀ آسایش و معنایی-

-

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

این مقوله بسامد کممری را در تصویرسازی آیات نسبت به کنایه باه خاود اخمصااص داده و
ترجمۀ آن مشکلتر و دارای پسمی بلندیهای بیشمری است .در غالاب ماوارد ممرجماان باه
ترجمه مفهومی و یا تحتاللفظی به همراه توضیح و شرح تکیه دارند .این بخش از زباان باه
عنوان یکی از پردردسرترین بخش ترجمۀ ممون به شمار میآید چرا که ،دارای بار ررهنگای
و زیباییشناخمی است .نیومار هفت شیوه برای ترجمه آن ارائه داده است:
 .1ترجمه تحتاللفظی و باقی ماندن در سطح لف (معنایی)
 .2جایگزینی با اسمعارهای معادل (معادلیابی)
 .3جایگزینی تشبیه به جای اسمعاره
 .4ترجمۀ به تشبیه با ارزودههای تفسیری
 .5برگردان اسمعاره به معنای آن (ترجمۀ مفهومی و ارتباطی)
 .6حذف اسمعاره (البمه با جبران)
 .7ترجمۀ تحتاللفظی با توضیح مفهوم (معنایی-ارتباطی) (نیومار .)87-100 :1372،
جدول  -13-4نمونههایی از ترجمۀ استنارات و تداخل آنها با راهبرد منفی
واژه قرآنی

تفسیر/معنای اسمعاری

ممرجم

ترجمه

راهبرد ترجمه

تداخل

َّ
ججم ُس
الشج ْ
ْ
ُجججو َر ْ
ك ر

در باب تفعیل یعنی جما

مجمبوی

درهمپیچیاده و

تحاااتاللفظااای-

-

بىنور

مفهومی

درهمپیچیاده و

تحاااتاللفظااای-

تاریک

مفهومی

آسمان برکنده و

مفهومی

تکوو)1 َ/

کرده عمامه و گرد کارد آن
بر روی سر (لسان العرب).

صفارزاده

 /از بین ررمن نور خورشید
«کشا ا شااامر» « :کنااادن

مجمبوی

اء
الس
َّ
جججم ُ
َ
ِ
كُشجججطَ ْ

پوساااامش» (صااااحاح).

تکوججوَ/

آساامان از جااایش برکنااده

)11

میشود مانناد کناده شادن

آسمان برگررماه

پوساات از حیااوان قربااانی

شود

درنَوَرْدیده شود
صفارزاده

پاااارده از روی

بساااا
ساده

مفهومی

-

(طبرسی).
ِ
اجا
جججَ ً
سج َ

«سااااراجا» اساااامعاره از

مجمبوی

چراغااااااااى
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تحاااتاللفظااای-

-
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 -3-3-3استناره
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خورشید

خورشید -

تنبأ )13
صفارزاده

چراغ درخشندپ

تحاااتاللفظااای-

خورشید

مفهومی

-

جدول ذیل براساس مواردی که از تمامی بخشهاای مجااز باه دسات آماده و راهبردهاای
معنایی-ارتباطی ،ارتباطی و معنایی به عنوان راهبردهای کلی برای ترجمههای مجاز در شاش
سورپ مورد بررسی ارائه شده است .به نظر میرسد از بین این سه راهبرد ،شیوپ اول بایش از
دیگر راهبردها ویهگیهای مربو به الگوهای ادبی زبان مبدأ را حف کرده و درعینحاال در
زبان مقصد دارای مقبولیت اسات .بارایناسااس ،مجمباوی بیشامر از صافارزاده باه راهبارد
معنایی -ارتباطی برای شافاف ساازی مجازهاا تکیاه دارد ،درحاالی کاه کممار از وی دچاار
تکنیکهای منفی میشود.
جدول  -14-3بسامد راهبرد ابهامزدایی مجازها و میزان تداخل آنها با راهبرد منفی

صفارزاده

مجمبوی

ممرجم
بسااامد و راهبردهااای کنایه  77 :مورد

معنایی-ارتباطی

33

39

ترجمااۀ واژپ مجااازی و

ارتباطی

25

13

تداخل با تکنیاکهاای

معنایی

19

25

منفی

تداخل منفی

24

12

معنایی-ارتباطی

5

7

ارتباطی

4

5

معنایی

5

4

تداخل منفی

1

1

معنایی-ارتباطی

13

13

ارتباطی

7

6

معنایی

8

10

تداخل منفی

2

1

سمعاره 16 :مورد

مجاز 26 :مورد
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اجججججا
َو َّه ً

درخشاااااان -

مفهومی

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

بسامد ترجمۀ واژگان مجازی و تداخل با تکنیک منفی
صفارزاده منفی
%4
مجتبوی مثبت
%46

صفارزاده مثبت

مجتبوی منفی

%46

%4

 -4نتیجهگیری
در نمیجۀ بررسی راهبردهای ترجمۀ صفارزاده و مجمبوی از ابهاام واژگاانی در شاش ساورپ
ابمدایی جزء سیام قرآن کریم ،نمایج زیر به دست آمد:
 -1در ترجمۀ واژگان چندمعنا و اضداد ،اصلیترین راهبرد توجه باه بارات آیاات بارای
انمخاب نزدیکترین معنا است .هر دو ممرجم در غالاب ماوارد ،یکای از معاانی را براسااس
بارت و سیاق آیات براساس راهبرد تعریف ترجمه کردهاند .در ترجماۀ هار دومعناا راهبارد
ممفاوتی دارند صفارزاده راهبرد توضیح به صورت اشرابشده در ممن و مجمباوی باه دلیال
وراداری به ممن اصلی ،غالباً راهبرد بس معنایی و نحوی به صورت جادای از مامن (داخال
کروشه و دو خ راصل) به کار بردهاند .به طور کلی صفارزاده در هر دو ترجمه (یاک معناا
یا دو معنا) در بیشمر موارد دچار پرگویی و ارازودههاای خالقاناه شاده و بایش از مجمباوی
دارای مقبولیت و کفایت منفی اسات[ .تعاداد کال واژگاان اضاداد و چنادمعنا 22:بساامد
راهبردها با کفایت مثبت :مجمبوی  ، % 43صفارزاده  % 36بسامد راهبردها با کفایات منفای:
مجمبوی  ، % 7صفارزاده ] % 14
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نمودار -3-3بسامد راهبردهای مثبت و منفی در ترجمۀ واژگان مجازی

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

تحت اللفظی و شرح (در داخال دو خا یاا کروشاه) اسامفاده کارده و در وهلاۀ بعادی از
راهبردهای معادل ررهنگی یا توصیفی را برای برونررات از ابهاام و زیاادهگاویی جاایگزین
میکند .چه بسا به همین علت گاهی دچار تکنیک منفی «ابهام در ممن» بهویاهه در تلمیحاات
قرآنی میشود .همچنین وی از پاورقی اصال اسمفاده نکرده است .صفارزاده درصد بااالیی از
ابهامها را با راهبردهای معادل توصیفی یاا معاادل ررهنگای و پاس از آنهاا در ماواردی باا
پاورقی و شرح شفاریت بخشیده است .به همین علت دچار تکنیاکهاای منفای پرگاویی و
بس خالقانه شده است.
بنابراین ،اگرچه بسامد راهبردهاای هار یاک از ممرجماان در شافافساازی ابهاامهاای
ررهنگی ممفاوت است اما ،هر دو ممرجم تقریباً باه یاک انادازه ساعی در تصاریح دارناد .از
دیگر سو ،بسامد تکنیکهای منفی در هر دو ترجمه یکسان است اگرچه در این بخاش هام
راهبردهای آنها با هم ممفاوت است[ .تعداد کل واژگان ررهنگی 75 :واژه بساامد راهبردهاا
با کفایت مثبت :هر دو ممرجم % 46 :بسامد راهبردها با کفایت منفی :هر دو ممرجم]% 4 :
 -3در ابهامزدایی بخش واژگان مجازی شامل کنایه ،مجازهای لغوی و اسنادی ،اسامعاره،
هر دو ممرجم سعی دارند بوسیلۀ راهبرد معنایی -ارتباطی بیش از دو راهبرد دیگار معناایی و
یا ارتباطی به بازگردانی واژگان بپردازند .این راهبرد در ترجمه مجمبوی بیشمرین بسامد را باه
خود اخمصاص داده است بهویهه در تصریح کنایهها ،به طاوری کاه در اکثار ماوارد بعاد از
ترجمۀ معنایی کنایه ،به تصریح آنها در داخل کروشه یا خ راصل پرداخمه است.
اگرچه صفارزاده راهبرد معنایی -ارتباطی را بیشمر از راهبرد ترجمۀ ارتباطی به کاار بارده
است اما ،بیش از مجمبوی به ترجمۀ ارتباطی پرداخمه است .به عباارت دیگار ،صافارزاده باه
ویهه در تصریح کنایهها به ترجمۀ ارتباطی یعنی بیان مصرحعنه بسیار بیشمر از مجمبوی تکیاه
دارد .در نمیجه بیش از وی از زبان مبدأ دور شده و به زبان مقصد نزدیکتر اسات .از ساوی
دیگر ،هر دو ممرجم دچار تکنیکهای منفی بهویهه ابهام در ممن مقصد ،بس خالقانه و بسا
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 -2در واژگان ررهنگی ،مجمبوی در بیشمر موارد از راهبرد تحاتاللفظای و یاا تلفیقای از

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

تداخل در تکنیکهای منفی میشود[ .تعداد کل واژگان مجازی 122 :واژه بساامد راهبردهاا
با کفایت مثبت :هر دو ممارجم % 43 :بساامد راهبردهاا باا کفایات منفای :مجمباوی، % 5 :
صفارزاده] % 9 :
به طور کلی ،مجمبوی با تکیه بر سبک ارتباطی ،به همان انادازه کاه باه خوانناده مقصاد
توجه دارد ،در تالش است از ممن اصلی قرآن دور نشود و بهویاهه در ماواردی کاه نیااز باه
شرح مبسو است ،دچار ابهام شده یا ابهامها در حد خود باقی مایمانناد .راهبردهاای وی
در ترجمۀ مجازها بهویهه کنایهها و واژگان اضاداد و چنادمعنا دارای بساندگی و پاذیررمگی
باالیی است و بیش از صفارزاده دارای مقبولیت و کفایت مثبت است .همانگونه کاه کممار از
وی دچار تکنیکهای منفی میشود .صفارزاده با سبک ترجمۀ آزاد ،ارائۀ ممنای مقصادمحور
و به دور از هرگونه ابهامی است .به همین دلیل بیش از مجمباوی دچاار تکنیاکهاای منفای
چون ارزودههای خالقانه و پیچیده به صورت اشراب شده در ممن ،در شفافسازی ابهاامهاا
میشود ،بهویهه در واژگان چندمعنا و مجازی .اگرچه این راهبردها در ترجماۀ واژگاانی کاه
نیازمند توضیح مفصل هسمند همچون تلمیحات قرآنی ،دارای بساندگی و پاذیررمگی بااالیی
است .در نمیجه ،ترجمۀ مجمبوی (البمه با تفاوت کمی) زمینه بیشمری برای حصاول پاذیررمگی
و بسندگی بهمر در ابهامزدایی واژگانی رراهم کرده است.
بهکارگیری برخی از راهبردهای مثبت و مقبول هر یک از ممرجمان در ترجماۀ یکادیگر
در کاهش نقا ضعف آنها مؤیر است .به طور مثال در ترجمۀ تلمیحاات قرآنای مایتاوان
برخی از راهبردهای صفارزاده را جاایگزین راهبردهاای مجمباوی کارد و همچناین کااهش
توضیحات اضاره و خالقانه و یا ایجاد راصل بین ترجماۀ اصالی و توضایحات و شارحهاا
براساس راهبردهای مجمبوی در ترجمۀ مجازها و واژگان چندمعنا ،میتواند میازان کفایات و
مقبولیت را در ترجمۀ صفارزاده بهبود بخشد .از ایان نظار ،پاهوهش حاضار باا ارائاه نقاا
ضعف و قوّت ممرجمان در بهکارگیری راهبردهای بازگردانی ابهامها بهویهه عناصار مجاازی
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ساده شدهاند .در این بخش صفارزاده بهویهه در اسمفاده از ارزودهسازی بیش از مجمباوی دچاار
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 _________ مرضیه رحیمی آذین و همکاران... راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم

و ررهنگی در پی کاسمن از ضعفها و تقویت توانمندیهای دو ممرجم و همچناین کااربرد
.راهبردهای مقبول و با کفایت مثبت دیگر ممرجمان است

 پی نوشت-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Translation Quality Assessment
Peter newmark
Paraphrase
Ambiguity
Carmen Valero Garces
Eugene A. Nida
Viney & Darbelent
Adequacy
Acceptability
Semantic-lexical
Syntactical-morphological
Discursive-functional
Stylistic-pragmatic
Definition
Cultural Equivalent
Grammatical Expansion
Explanation
Grammatical Reduction
Literal Translation
Creative expansion
Elaboration versus Simplification
Lexical ambiguity
Naturalization
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*قرآن کریم
 -1آذرشب ،محمدعلی ،ملکی ،معصومه ،اسدالهئی ،لیال« ،تطبیق و ارزیابی ترجمههای قارآن کاریم

روالدوند و الهیقمشهای براساس الگوی گارسس (مطالعۀ موردی :سوره مبارکاه قمار)» ،مطالعاات
ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،16شماره 1398( ،225-260 ،12ش).
 -2ابن االنباری ،محمد به قاسم ،كتاب اَلضداد ،بیروت :مکتبة العصریة( ،بی تا).
 -3ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر1410( ،ق).
 -4اسعدعرار ،مهدی ،ظاهرة اللبس فى العربنة ،جیدل التواصیل و التفاصیل ،1: ،عماان :دار وائال
للنشر2003( ،م).
 -5اقبالی ،مسعود ،نامداری ،ابراهیم« ،نقد و بررسای ترجماۀ الهای قمشاهای و مکاارم شایرازی از

سورپ مبارکۀ یوسف با تأکید بر نظریۀ سطح صاررینحاوی گارساس» ،پاهوهشهاای زبانشاناخمی
قرآن ،سال  ،7شماره اول ،پیاپی (1397( ،136-154 ،)13ش).
 -6امرایی ،محمدحسن« ،نقد ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن آیتاهلل یزدی براساس الگاوی گارساس
(مطالعااه مااوردی سااوره بقااره)» ،مطالعااات ترجمااه قاارآن و حاادیث ،دوره  ،5شااماره ،1-46 ،10
(1397ش).
 -7تفمازانی ،سعدالدین ،شیر المختصیر فیى المعیانى و البنیان و البیدی  ،6: ،قام :اساماعیلیان،
(1431ق).
 -8جواهری ،محمدحسن« ،ابهامشناسی در ترجمه قرآن» ،پهوهشهاای قرآنای ،ساال  ،14شاماره
1378( ،187-201 ،53ش).
 -9جوهری ،محمد بن حماد ،الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربنة ،القاهرة :دارالحدیث2009( ،م).
 -10حیدریان ،اکبر ،مرتضایی ،جواد ،صالحی نیا ،مریم « ،ابهام وابهام آررینی در تلمیحات اساطوره-
ای ،حماسی و عیسوی دیوان خاقانی» ،کهننامه ادب پارسی ،سال  ،9شماره 1397( ،1-26 ،1ش).
 -11زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ع حقائق التنزیل و عنون اَلقاویل فیى وجیوه التأوییل،
:الثالث ،بیروت:دارالمعررۀ2009( ،م).
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 -6منابع

راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در «ابهام زدایی» واژگانی قرآن کریم  _________ ...مرضیه رحیمی آذین و همکاران

انگلیسی» ،زبانپهوهی دانشگاه الزهرا (س) ،سال  ،10شماره 1397( ،117-149 ،29ش).
 -13شمس آبادی ،حسین ،شاهسونی ،مجمبی« ،آسیبشناسی ترجمه در بخشهای خباری رساانه-
های عربیزبان برونمرزی (شبکه العالم ،شبکه الکویر و رادیو عربی)» پهوهشنامه رسانه بینالملال،
سال  ،3شماره 1397( ،275-294 ،3ش).
 -14شهبازی ،محمود ،شهبازی ،علی اصغر« ،واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمۀ قرآن کاریم»،
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،دوره  ،1شماره 1393( ،47-68 ،1ش).
 -15شیری ،قهرمان« ،ابهام ادبی» ،رنون ادبی دانشگاه اصفهان ،سال  ،3شاماره  ،2پیااپی ،15-36 ،5
(1390ش).
 -16صفارزاده ،طاهره ،ترجمه قرآن كریم ،چ  :دوم ،تهاران :مؤسساه ررهنگای جهاان رایاه کاویر،
(1380ش).
 -17طباطبائی ،السید محمدحسین ،المنزان فى تفسنر القرآن ،المجلد ،20 :بیاروت :مؤسسیة األعلای
للمطبوعات1417( ،ق).
 -18طبری ،محمد بن طبری ،جام البنان في تفسنر القرآن ،بیروت :دار المعررۀ( ،بی تا).
 -19طبرسی ،شیخ أبوعلی الفضل بن الحسن ،مجم البنان فى تفسنر القرآن ،الجازء العاشار ،لبناان:
دارالفکر للطباعۀ و النشر و الموزی  -بیروت1414( ،ق).
 -20طوسی ،محمد ابن حسن ،التبنان فى تفسنر القرآن ،بیروت :دار احیاء المراث العالمی( ،بیتا).

 -21رموحی ،محمود« ،ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چنادالیگی معناا» ،مجلاۀ ادبیاات و علاوم
انسانی ،سال  ،16شماره 1387( ،19-36 ،62ش).

 -22ررزانه ،شهین ،ارزیابی و مقایسۀ ترجمههای رارسی رمان انگلیسی شااهزاده و گادا ایار ماار
تواین بر اسااس مادل گارساس ( ،)1994پایاانناماۀ کارشناسای ارشاد ،شایراز :دانشاگاه شایراز،
(1387ش).
 -23ریروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحنط ،دمشق :دارالرسالة1998( ،م).
 -24قرعاوی ،سلیمان بن صالح ،الوجوه و النظائر فى القرآن الکریم ،دراسنۀ و موازنۀ ،جامعاۀ ملاک
ریصل:االحساد ( 1410ها).
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 -12زندرحیمی ،مینا« ،بررسی مقایسهای ارزودههاای تفسایری در پانج ترجماۀ معاصار رارسای و
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 -26مخماری اردکانی ،محمد علی« ،چارچوبی نظری برای ارزیاابی ترجماه» ،ممارجم ،شاماره ،25
1376( ،58-50ش).
 -27ناظمیان ،رضا ،خورشا ،صادق« ،تکنیکهای روانسازی مامن ترجماه در ساه حاوزپ سااخمار
جمله ،زمان و ضمایر» ،پهوهشهای ترجمه در زباان و ادبیاات عربای ،ساال  ،9شاماره -272 ،20
1398( ،247ش).
 -28نظری ،یوسف« ،وجوه ابهام یا ایهام نحوی در زبان عربی و تأییر آن بر ترجماۀ قارآن کاریم»،
ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،سال  ،6شماره 1395( ،64-88 ،15ش).
 -29نیومار  ،پیمر ،دوره آموزش فنون ترجمه ،تر :منصور رهایم و ساعید سابزیان ،تهاران :رهنماا،
(1372ش).
30 - Garcés, Carman Valero , "A methodological proposal for the assessment of
)translated literary works" , Babel, 40:277 -120, (1994
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 -25مجمبوی ،جالل الدین ،ترجمه قرآن كریم ،تهران :کیهان اندیشه1372( ،ش).

