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مقاله پژوهشی

مقایسه و ارزیابی ترجمه انصاریان و طاهری از سوره ملک
بر اساس الگوی نقد گارسس
2

سیده محبوبه کشفی ،*1زهرا قاسم نژاد

 -1دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شیراز ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن و فقه ،دانشگاه شیراز ،ایران

دریافت1399/4/5 :

چکیده
در ارزیابی و نقد ترجمههای قرآنکریم به زبان فارسی نمیتوان تنها به معنای واژگان و جملهها بسنده نموود،
بلکه نیاز است تا با الگوها و نظریههای ترجمه متون ،ترجمههای فارسی موجود موورد بوازاوانی و نقود قورار
گیرد تا بتوان ترجمهای که بیشترین شباهت را به متن اصلی دارد ،ارائه داد .یکی از روشهایی کوه مویتوانود
چارچوبی کارآمد در ارزیابی کیفیت ترجمههای قرآنکریم باشد ،نظریه گارسس است که الگویی برای ارزیوابی
متون ادبی است و در ترجمه نیز تنها به معنای واژهها و جملهها بسنده نکرده و چهار سطح را در نظور داشوته
است .نوشتار حاضر بر اساس الگوی ارزیابی ترجمه گارسس در چهار سوطح وواژگوانی ،دسوتوری ،گفتموان و
سبکی) ترجمه طاهری و انصاریان از سوره ملک را مورد ارزیابی و نقد قرار داده است .مهمتورین یافتوههوای
این پژوهش که با روشی توصیفی – تحلیلی نگاشته شده ،بیانگر آن است که ترجموه انصواریان و طواهری از
منظر شااصهای نظریه گارسس قابل نقد و ارزیابی است .ترجمه انصواریان دارای مصوادی بسویاری بورای
عناصر بسط واژگانی و ترجمه طاهری برای زیرگروه تعدیل ،حذف و تقلیل مصادی فراوانی دارد که این اوود
از منظر گارسس ،شااصهای مثبت ترجمه انصاریان را نسبت به ترجمه طاهری قابل توجهتور نمووده اسوت.
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پذیرش1400/2/6 :

همچنین به نظر میرسد که ترجمه انصاریان به جهت دادههای بسیار برای شااصهای مرتبط با حووزه زبوان
مقصد ،ترجمهای مقصدگرا و مخاطب محور است.
واژگان کلیدی :قرآنکریم ،الگوی نقد گارسس ،سوره ملک ،ترجمه طاهری ،ترجمه انصاریان
*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله

قرآنکریم از جمله متون مقدسی است که ادبیات ویژه و منحصر به فردی دارد و ترجمهه آن
را میتوان با توجه به الیههای معنایی متعددی که دارد ،یک هنر نامیهد کهه یایهانی نهدارد از
اینرو هر ترجمهای که از قرآنکریم میشود نوعی هنر اسهت کهه بها توجهه بهه ن ریهههها و
الگوهای ترجمه متون قابل ارزیابی است و این ارزیابی میتواند به تکامهل ایهن هنهر کمهک
نماید به گونهای که ارائه ترجمه دقیق و ارزیابی ترجمههای موجود متون نقش بههسهاایی در
ارتقای کیفی محصوالت ترجمه خواهد داشت .از آنجا که در متن مقدس قرآن تنها واژگهان
و جمالت نیستند که باید ترجمه شوند ،بلکه نیاز است الیههای معنایی و اعجاز قرآن نیا بهه
زبان مقصد انتقال یابد ضرورت دارد تا ترجمههایی که از قرآنکریم مهیشهود در الیههههای
جهت ارزیابی متون ادبی الگوهای متعددی ارائه شده است اما الگوی گارسس از جملهه
الگوهایی است که جهت بررسی ترجمه متهون ادبهی ارا هی شهده اسهت و از مههمتهرین
ن ریات زبانشناسی است که به من ور ارزشیابی سطح کیفی ترجمهها سهازمان یافتهه اسهت.
این ن ریه به دلیل ظرفیتی که در تعیین میاان قابلیت و کیفیت متون ترجمه شده و نیا میهاان
مطابقت آنها با متن مبدأ دارد ،ن ریهای کارآمد در راستای ارزیابی میاان مقبولیهت و کفایهت
ترجمهها میباشد و از آنجا که زبان مبدا در این یژوهش ،زبان عربهی اسهت الگهوی رههار
سطحی گارسس میتواند برای ترجمههای قرآنکریم کهه مهتن ایهلی دارای اعجهاز اسهت،
سودمند باشد و نشان دهد مترجم تا ره اندازه این اعجاز و زیبایی قرآن را توانسته اسهت بهه
زبان مقصد انتقال دهد .بنابراین در ایهن یهژوهش سهعی بهر آن بهوده تها بهر اسهاس الگهوی
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مختلف مورد ارزیابی ن اممند و دقیق واقع شود.

گارسس و به روش توییفی -تحلیلی ،ترجمهه انصهاریان و اهاهری از سهوره ملهک مهورد
ارزیابی کیفی قرار گیرد.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.3.5
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بنابراین هدف ایلی و مسأله یژوهش در نوشتار اضهر بهر محوریهت مقایسهه ترجمهه
انصاریان و ااهری از لحاظ کیفیت ترجمه است مقایسه این دو ترجمه با یک روش علمهی
دقیق قابل انجام است و آن ارزیابی دو ترجمه در قالب ن ریههای ترجمه است که به خهوبی
میتواند جنبههای مختلف ترجمه را ارزیابی کند و در این میان ن ریهه گارسهس بهه جههت
سطوح مختلفی که برای ارزیابی ترجمه دارد ،مناسهبتهر اسهت .همینهین مقایسهه ایهن دو
ترجمه با الگوی نقد گارسس ،میتواند نوع ترجمه هر کهدام از دو متهرجم را نشهان دههد و
اگر ترجمهای تفسیری -توضیحی است ،شاید بتوان به این نتیجه دست یافت که نگاه علمهی
و تحلیل مترجم سبب میشود که ترجمه ،رویکردی تفسیری و مخااب محور ییدا کنهد و از
آن جهت که کار مقایسه بر کل ترجمه قرآنکهریم امکهانیهییر نیسهت در ایهن جها تنهها بهه
انتخاب یک سوره (سوره ملک) که آیات آن ییرامون مبا ث ایولی دین مبین اسالم اسهت،

 -2-1پیشینه پژوهش

نقد ترجمههای قرآنکریم همواره مورد توجه بوده و یهژوهشههایی در ایهن زمینهه یهورت
گرفته است ،اما نقدهای تخصصی و ن ریه محور کمتر دیده میشود .یکی از نقدهای ن ریهه
محور بر اساس ن ریه گارسس است که در رابطه با الگوی گارسس ،بیشترین یژوهشهها در
وزه ادبیات فارسی بر رمانها و متون ادبی فارسی یورت گرفته است مانند:
 « .1بررسی ،نقد و ارزیابی ترجمهه متهون ادبهی بها تکیهه بهر الگهوی گارسهس» ،یهروین
فرهادی.)1392( ،
« .2ارزیابی و مقایسه ترجمههای فارسی رمان انگلیسی شاهااده و گدا ،اثر مهار تهواین
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اکتفا میشود.

بر اساس الگوی گارسس» رشیدی و فرزانه.)1389( ،
البته در وزه ارزشیابی کیفی ترجمه سورههای قرآنکریم بهر اسهاس الگهوی گارسهس،
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تاکنون یژوهشهایی معدود انجام شده است از آن جمله:
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« .1نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآنکریم (با تکیه بر سطح معنایی-لغهوی
گارسس)» ر یمی خویگانی.)1396( ،
« .2نقد و بررسی ترجمه الهی قمشهای و مکارم شیرازی از سوره مبارکهیوسف بها تأکیهد
بر ن ریه سطح یرفینحوی گارسس» ،مسعود اقبالی و ابراهیم نامداری.)1397( ،
« .3نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه قران آیت اهلل یادی بر اساس ن ریهه گارسهس (مطالعهه
موردی :سوره بقره)» ،محمد سن امرائی.)1397( ،
« .4بررسی میاان کارآمهدی سهطح نحهوی -واژهسهاختی الگهوی گارسهس در ارزیهابی
ترجمة قرآن (مطالعة موردی :ترجمه مکارم شیرازی از ینج سوره قهرآن)» ،شههریار نیهازی و
انسیه سادات هاشمی.)1398( ،
« .5تطبیق و ارزیابی ترجمههههای قهرآنکهریم فوالدونهد و الههیقمشههای بهر اسهههاس
(.)1398
از آن جهت که رشد و بالندگی ترجمههای قرآن با نقد و ارزیهابی ترجمههههای موجهود
شکل میگیرد و در این میان نقد ن اممند میتوانهد بسهیار مه ثر باشهد و ن ریهه گارسهس از
جمله الگوهایی است که قابلیت کاربست بر ترجمهها را دارد این نوشتار ترجمهه انصهاریان
و ااهری را به دلیل سلیس و روان بودن که برای عموم قابل فهم است بر اسهاس شاخصهه-
های ن ریه گارسس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است.
 -3-1روش پژوهش

نوشتار اضر به روش توییفی -تحلیلی است که در دو بخهش ن هری و تطبیقهی مبا هث

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

الگهههوی گهارسس (مطالعه موردی :سوره مبارکه قمر)» ،محمد علهی آررشهب و همکهاران،

بیان شده است .بخش ن ری به تبیین ن ریه گارسس و زیر شاخههای متعدد آن مییهردازد و
بخش تطبیقی مقاله به کاربست الگو ترکیبی خانم گارسس در ترجمه سوره ملک اهاهری و
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انصاریان مییردازد.
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 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2الگوی کارمن والرو گارسس

کارمن والرو گارسس ،استاد تمام دانشگاه آلکاال ،متولد  1958میالدی است .ایشهان در سهال
 1994میالدی ،این الگو را برای ارزیابی کیفی متون ترجمه شده ارائهه کهرد .الگهو ترکیبهی از
الگوهای دیگر یا ب ن ران در وزه ترجمه میباشد و عقاید وینهه ،1داربلنهه ،2نیومهار ،3
وازکه ایورا ،4مونن ،5نوبرت ،6سنتو 7و نایدا 8را نیا در ن هر داشهته اسهت (رشهیدی و فرزانهه،
.)61 :1389

وی در جهت سنجش میاان ارتباط متن ایلی و متن ترجمه شده ،الگویی با رهار سهطح
ارائه میکند که عبارتند از:
سطح معنایی -واژگانی
سطح گفتمانی -کارکردی
سطح سبکی-من ورشناختی
عنایر سطح اول ،معنایی – واژگانی 9عبارتند از :تعریف و توضیح  ،10هماننهدسهازی ،11
بسط واژگانی ،12قبض واژگانی  ،13ابهام  ،14عام و خاص  15و اقتباس . 16
17

سطح دوم ،نحوی -یرفی

شامل زیر مجموعههایی از جمله ترجمه تحت اللف هی ،18

دستورگردانی  ،19تغییر دیدگاه  ،20جبران  ،21توضهیح و بسهط معنها  ،22تلهویح  ،23تقلیهل ،24
یف 25و تغییر نوع جمله  26است.
در سطح سوم ،گفتمانی -کارکردی 27اجاایی همیون تغییر سهاختار درونهی مهتن مبهدا ،
تعدیل ایطال ات محاورهای  ،28یف من ور متن ایلی  ،29هیف واشهی  ،30تغییهر بهه
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سطح نحوی -یرفی

علت اختالفات اجتماعی -فرهنگی 31و تغییر لحن  32مورد بررسی قرار میگیرد.
سطح رهارم ،سبکی -من ورشناختی 33این سطح که آخهرین سهطح الگهوی گارسهس را
در متن مقصد  ،34فظ ساختار خاص متن مبدأ  ،35فظ اعالم  ،36اشهتباه متهرجم  ،37بسهط
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تکیمل میکند در بردارنده اجاا و عنایری است که عبارتند از :بیهان نامناسهب ایهطال ات
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خالقههه  ،38یرگههویی در برابههر سههادهگههویی  39و تغییههر در کههارکرد یههنایع بالغههی

( .)Garcés,1994:80-83همینین این الگو فنون متفاوتی کهه در همهه فعالیهتههای ترجمهه
مشتر هستند ،به سه وزه ایلی افاایش ،مانش( فظ) و کاهش تقسهیم کهرده و بها ارائهه
شاخصهای مثبت و منفی ،کفایت و مقبولیت ترجمه را رده بندی میکند.
 -2-2روش تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس الگوی گارسس

یژوهش اضر به ارزیابی ترجمه منتخب سوره ملک ،به قلم انصاریان و ااهری مهییهردازد.
سوره ملک بنا بر ترتیب مصحف کنونی ،شصت و هفتمین سوره قهرآن اسهت کهه دارای 30
آیه میباشد و با مبحث مالکیت ،اکمیت خداوند و جاودانگی رات او آغاز میشود (مکهارم

شیرازی ،1371 ،ج.)315 :24
مبا ث ایولی قرآنکریم با تکیه بر الگوی گارسس مورد ارزیابی قرار گیرد و از سهویی تعهداد
آیات به گونهای باشد که بتوان از آن نتیجهای منطقی گرفت .الگوی گارسس در میان الگوههای
متعدد ارزیابی کیفی ترجمه جهت معیار ارزیابی انتخاب شهده اسهت کهه شهامل رههار سهطح
متفاوت با عنایر خایی هستند که متن ترجمه مترجمان بر اساس آن سنجیده میشود.
در این نوشتار ،یس از رکر شواهد برای هریک از عنایر بر ابق الگوی گارسهس ،نتهایج
به یورت جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ارائه میگردد.

 -3کاربست الگوی گارسس بر ترجمه طاهری و انصاریان
عنایر رهار سطح الگوی گارسس بهه یهورت تطبیقهی و کهاربردی در ترجمهه مترجمهان
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سوره ملک در مطالعه موردی دو مترجم مهیکور بهه ایهن دلیهل انتخهاب شهد کهه ترجمهه

انصاریان و ااهری بر سوره ملک توضیح و شواهد آن ارائه میشود:

عنایر و زیر مجموعههای سطح معنایی -واژگانی شامل موارد ریل است:
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 -1-3سطح اول ،معنایی – واژگانی
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 -1-1-3همانندسازی

همانندسازی روشی برای ترجمه ایطال ات بنیادی فرهنگی است (ر یمی خویگهانی:1397،

 .)19از آنجا که مترجم سعی در انتقهال معهادلههای مناسهب در زبهان مقصهد دارد ،گهاه از
واژگانی در زبان مقصد استفاده میکند که ایالت آن به زبان مبدأ برمهیگهردد امها بهه دلیهل
آشنایی خوانندگان و رایج بودن آن در زبان مقصد ،همان را به عنوان واژه معادل به کهارمهی-
برد .بدین ترتیب در عبارتهای مترجمان قرآنکریم ،برخی الفاظ مشهور قرآنهی دیهده مهی-
شود که به جهت کاربرد رایج و فهم آن در زبان فارسهی ،برابهر فارسهی ایهیل بهرای آنهها
انتخاب نشده است.
واژگان قرآنی در سوره ملک که جاء واژگان مرسوم زبهان فارسهی بهه شهمار مهیآینهد،
عبارتند از« :ماده عیاب ،کفر ،شر ،هدی ،امن و وکل».
در ترجمه فارسی استفاده کردهاند .واژههای «ایمان» و «توکل» در آیه  29سوره ملهک توسهط
انصاریان و ااهری به همین یورت در ترجمه به کار رفتهه اسهت .مهاده «کفهر» در ترجمهه
انصاریان در آیات  28 ،27 ،20 ،6معادلی فارسی برای آن انتخاب نشده و به دلیل شههرت و
رایج بودن در زبان فارسی به همین یورت آورده شده است .همینین واژه «هدایت» در آیه
 22توسط انصاریان بدون معادل فارسی آمده است.
انصاریان در ترجمه آیه  24خود واژه « شر» را برای ترجمه فارسی انتخاب کرده اسهت.
ااهری در آیه  21کلمه «لَجُّوا» را به «لجاج میورزند» ترجمه کرده است ،البتهه شهاید تعبیهر
فارسی «یافشاری کردند» مناسبتر به ن ر آید.
در بحث همانندسازی یک نکته بسیار قابل توجه اسهت و آن ایهنکهه برخهی مترجمهان،
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انصاریان در آیات  ،28 ،18 ،6و ااهری در آیات  28 ،6 ،5از همان واژه عربهی «عهیاب»

ایل یکسانسازی در ترجمه این موارد را در قرآن و تی در یک سوره رعایت ننمودهانهد و
بدین ترتیب علیرغم تکرار واژگان فوق در سوره ملک ،تفاوت معهادلهها توسهط مترجمهان
برخی از آیات برای آن معادل فارسی انتخاب نمهوده اسهت ،از نقهاط ضهعفی اسهت کهه در
162

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.3.5

مشاهده میشود .اینکه مترجم واژه کفر را در برخی از آیات عیناً به ترجمه انتقهال داده و در
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ترجمههای فارسی مشهود است .اما آن ره در مقایسه این دو ترجمه دیده مهیشهود دریهد
همانندسازی باال در ترجمه انصاریان است که نشان میدهد انصاریان عنایر بنیادی فرهنگهی
را بدون ترجمه عیناً به زبان فارسی انتقال داده است.
 -2-1-3بسط واژگانی

گاه افاودن یک یا رند واژه در زبان مقصد نسبت به متن ایهلی ضهرورت دارد زیهرا بایهد
مفهومی که در زبان مبدأ به تلویح بیهان شهده اسهت ،در زبهان مقصهد بهه آن تصهریح شهود
( .)Garcés,1994: 81بسط واژگانی ،زمانی از ویژگیهای مثبت ترجمه محسهوب مهیشهود
که راهکاری جهت برون رفت از ترجمه نامفهوم باشد (ر یمی خویگانی )16 :1397 ،رنهان-
که گاه مترجمان در معادلیابی افعهال در زبهان مقصهد ،واژهای را اضهافه کهردهانهد و همهین
شده است:
 حال مفرد :گاه مواردی دیده میشود که مترجم ال از نوع مفهرد در زبهان مبهدأ را بههال از نوع جمله در زبان مقصد ترجمه میکند .انصاریان در آیه  19واژه ﴿ َصافَّاف ٍ﴾ را بهه
جمله الیه فعلیه «در الی که بال میگشایند» ترجمه کرده اسهت و بهه ن هر مهیرسهد کهه
«یرگشوده» مناسبتر باشد.
 تغییر زمان ماضی ساده به ماضی نقلی :در برخی موارد دیهده مهیشهود در ترجمهه فعهلَق :آفریهده اسهت﴾
ماضی به یورت ماضی نقلی ترجمه شده است ااهری در آیات َ ﴿14خل ٍَ

َق :آفریده است﴾ فعل ماضهی را
و ﴿29تَ َوكالْنَف :توکل کردهایم﴾ ،و انصاریان نیا در آیه َ ﴿14خل ٍَ
به یورت ماضی نقلی ترجمه کرده است.
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موجب بسط واژگانی شده است .نمونههای ریل از مواردی است کهه سهبب بسهط واژگهانی

 تغییر مجهول به معلوم :در زبان عربی زمانی که فعلی به یورت مجهول به کار مهیرودنباید آن را به یورت معلوم ترجمه کرد و یا اینکه فعل مجهول را بهه همهراه فاعهل ترجمهه
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ل :و به آنهان گوینهد ﴾.ایهن تبهدیل یهورت گرفتهه
کرد .در ترجمه انصاریان در آیه ﴿ 27قِي ٍَ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

است در آیات 16و َ ﴿17أمِنْتُ ٍْم :ایمن شدهاید -ایمن شدهاید﴾ فعل مجهول به یورت معلهوم
ترجمه شده است.
البته بسط واژگانی که در ترجمه انصاریان بیشتر از ترجمهه اهاهری دیهده مهیشهود در
برخی موارد مانند تبدیل فعل مجهول به معلوم یا ترجمه زمان ماضی سهاده بهه ماضهی نقلهی
سبب میشود ایجاز و هدف قرآن به خوبی به زبان مقصهد انتقهال داده نشهود .ههر رنهد مها
معتقدیم در برخی موارد هم بدون بسط واژگانی نمیتوان به ترجمه یرداخت ولی این بسهط
باید بر اساس ضوابطی باشد که ساختار زبان مبدأ را به خوبی به زبان مقصد انتقال دهد.
 -3-1-3قبض واژگانی

قبض واژگانی ،نقطه مقابل بسط واژگانی است و آن ههم بهه کهار بهردن یهک واژه در زبهان
قرآنکریم میتوان موارد ریل را از قبض واژگانی برشمرد.
 تبدیل جمع به مفرد :به ن ر میرسد میتوان ترجمهه جمهع بهه مفهرد را در ایهن دسهتهصفر:دیدهَ ْ -
برشمرد .انصاریان در آیه  23دو لفظ ﴿ ْ َ
اْلَّْئ ِ َدٍَة :دل﴾ و اهاهری در همهین آیهه
اْلبْ ٍَ

صفر :رشمْ -اْلََّْئ ِ َد َة :دل﴾ را به یورت مفرد ترجمه کردهاند.
﴿ ْاْلَبْ ٍَ

 صله و موصول :در ترجمه ااهری مویول و یله را به یورت یک اسم مفهرد ترجمههکرده است ،ایشان آیه ﴿18الاذِ ِ
انٍ َقالْلِمِ ٍْم﴾ را بهه (ییشهینیان آنهها) ترجمهه کهرده اسهت،
ينٍم ْ
َ
ِ
ينٍكَفَ ُروا :رخسارشان﴾ بهه اسهم مفهرد ترجمهه کهرده اسهت.
وهٍالاذ َ
همینین در آیه ُ ﴿ 27و ُج ُ

ِ
ينٍكَ َف ُروا :رهره کافران﴾ یله و مویول را بهه اسهم مفهرد
وهٍالاذ َ
انصاریان نیا در آیه ُ ﴿ 27و ُج ُ

ترجمه کرده است.
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مقصد در برابر رند واژهی زبهان مبهدأ اسهت ( .)Garcés,1994:81در ترجمههههای فارسهی

 تبدیل زمان ماضی نقلی به ماضی ساده :یورتهای مختلفی که میتهوان در فارسهی بههیورت ماضی نقلی ترجمه کرد ،عبارتند از:
 )4لمّا +فعل ماارع +بعدّ

 )5لم +فعل ماارع +بعدّ (معروف.)179-178:1387 ،
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 )1قد +فعل ماضی

 )2االما ،کثرما ،قلما +فعل ماضی

 )3لمّا +فعهل ماهارع
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اما با وجود ساختارهای فوق در سوره ملک ،مترجمان مهورد ن هر در برخهی مهوارد بهه
ماضی نقلی ترجمه نکردهاند .انصاریان و ااهری ،آیات ﴿ 5لقَ ْد َزيان اف :آراسهتیم  -جعلناف :قهرار
ٍجفءنف :آمد﴾ را به یورت ماضی ساده ترجمه کردهاند.
دادیم﴾ و ﴿ 9قَ ْد َ

 تبدیل لفظ عام به لفظ ااص :نمونهای دیگر از قبض واژگانی ،توجه نکردن به عمومیهتالفاظ در برخی ساختارها است .سیوای در ابتدای نوع رهل و یهنجم از کتهاب االتقهان فهی
علوم القرآن ،عام و خاص ،به ییغههای عام مهییهردازد و نکهره در سهیاق نفهی را یکهی از
نشانههای عام بودن لفظ میداند (سیوای ،1421 ،ج.)632 :1
بنابراین مترجم باید این عمومیت را با الفاظی همیون هیچ ،همه ،هر و  ...به زبان مقصهد
انتقال دهد .اما مواردی در ترجمه سوره ملک دیده میشود که با اضافه نکردن الفهاظ نهامبرده
نکرده است) ترجمه کرده است.
 تغییر معلوم به مجهول :در ترجمه ااهری در آیات  16و َ ﴿ 17أمِنْاتُ ْم :ایمهن شهدهایهد﴾فعل معلوم به یورت مجهول ترجمه شده است و موجب هیف فاعهل و قهبض واژگهانی
شده است.
 حذف به قرینه صارفه :یکی از موارد جایا در یف فعل ،وجود قرینه لف هی اسهت کههبدان یف به قرینه یارفه گویند .بدین معنی که فعلهای یکسان به قرینه یکهدیگر بهه جها
یک مورد یف میشوند .در ترجمه اهاهری یهک مهورد هیف فعهل «کنیهد» از آیهه 13
مشاهده میشود که با اتکاء به قرینه قبلی یف شده است و یف فعل «مهیکننهد» در آیهه
 19به قرینه دیده میشود.
 -تغییر ترکیب اضافی به اسم مفرد :در ترجمه ااهری مشاهده میشود که ترکیب اضهافی
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ٍش ْيٍءٍ﴾ به (خدا ریها نهازل
ٍاّللٍم ِ ْن َ
موجب قبض واژگانی شدهاند .ااهری در آیه ﴿ 9مفٍنَ از َل ه َ ُ

﴿ َأص َح ِ
يرِ﴾ در آیه  10را به اسم مفرد (دوزخی) ترجمه کرده است کهه بهه ن هر مهی-
ٍالسع ِ ٍ
فب ا
ْ

165

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.3.5

رسد ترجمه به یورت اضافی (اهل آتش) در تبیین و انتقال س خوف مناسبتر میباشد.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

بنابراین قبض واژگانی نیا نمیتواند در همه موارد نیکو باشد زیهرا گهاهی بهرای انتقهال
ا ساس نیاز به بسط واژگانی است و البته قهبض واژگهانی در برخهی مهوارد سهاختار زبهان
مقصد و مبدأ را هم در ن ر نمیگیرد که این از نقاط ضعف است.
 -4-1-3ابهام

این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.
 -5-1-3عام و ااص

این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.
 -6-1-3اقتباس

 -7-1-3تعریف و توضیح

تعریف ،اشاره بهه معنهی واژه بهه یهورت عبهارت اسهمی یها شهبهجملههی ویهفی اسهت
( .)Garcés,1994:80-81برخی مترجمان در ترجمه آیات بر خود الزم میدانند کهه در مهتن
مقصد مطالبی را اضافه نمایند که میتوان از آن به توضیح تفسیری یاد کرد .البته بایهد خهاار
نشان کرد که برخی افاودهها در ترجمه جاء افاودههای غیر الزم محسوب میشوند.
يح :ما آسمان دنیا را با رراغهایى آراسهتیم) ،و
ٍالدنْيفٍب ِ َمصفب ِ ٍَ
مفء ُّ
انصاریان در آیه َ ﴿ 5زيان ا
افٍالس َ

اور :زلالهه
م :شما بیمدهندگان﴾ و آیه﴿ 16ه ِ َيٍتَ ُم ٍُ
آیه ََّ ﴿ 9كَ اذبْنف :ولى او را انکار کردیم﴾َ ﴿ ،أنْتُ ٍْ

و جنبش موجآسایش را ادامه دهد؟﴾َ ﴿ ،أٍ َأمِنتمٍمنٍَّ ِ
مفءِ :آیا از کسهى کهه ا اکمیهت و
يٍالس ٍ
ا
ُْ ْ َ ْ
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این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.

فرمانروایىاش] در آسمان قطعى است﴾ و آیهه ﴿ 18وٍلَقَدٍكَ اذبٍالاذِ ِ
انٍقَالْلِمِ ْم :و مسهلماً
َ ْ
ينٍم ْ
َ
َ
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کسانى که ییش از آنان بودند اآیات خدا و ییامبران را انکار کردند]﴾ و آیه ﴿ 19مفٍيُ ْمسِاكُ ُم انٍ
إ ِ اَّلٍالرحمن :فقط اخدا ] ر مان در فاا نگه مىدارد؟﴾ ،آیه﴿ 20ينْصركُمٍمِن ِ
من:
ٍالار ْح ٍِ
َ ُ ُ ْ ْ ُ
ا ْ ُ
ٍدون ا
كٍرِ ْزقَ ٍُه :اگر خهدا
به هنگام ناول عیاب در برابر خدا ر مان یار دهد﴾ ،آیه ﴿ 21إ ِ ْنٍ َأ ْم َس َ

مقایسه و ارزیابی ترجمه انصاریان و طاهری از سوره ملک  ____________ ...سیده محبوبه کشفی و زهرا قاسم نژاد

روز اش را از شما باز دارد؟﴾ ،آیه ﴿ 25هذَ اٍال َْو ْع ٍُد :این وعهده وقهوع ارسهتاخیا]﴾ ،آیهه 27

ِ
ِ
ٍمفؤكُ ْمٍغَ ْوراً :اگر آب مورد بهرهبردار شهما
صلَ َح ُ
﴿ َوٍقي َ
ل[ٍ:و به آنان گویند ﴾]:و آیه﴿ 30إ ْنٍ َأ ْ

ارون آب رودها ،رشمهها ،سدها و راهها] در زمین فرو رود﴾ مواردی را به ترجمه افهاوده

است.

اها جار ] شما به زمین فرو رود﴾ افاودههایی در ترجمه دارد.

به اور کلی میتوان ترجمه هر دو مترجم را در سطحِ یک الگوی گارسس بهه یهورت
جدول و نمودار ریل ترسیم نمود:
سطح اول ،معنایی-واژگانی

انصاریان
طاهری
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مترجمان

همانندسازی

تغییر مجهول به معلوم

تغییر زمان ماضی ساده به

ماضی نقلی

حال مفرد

تبدیل جمع به مفرد

صله و موصول

تبدیل زمان ماضی نقلی به

ماضی ساده

تبدیل لفظ عام به لفظ خاص
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تغییر ترکیب اضافی به اسم

6

0

2

0

2

2

3

1

2

2

1

10

مفرد

11

3

1

1

2

1

3

0

0

0

0

13

تعریف و توضیح

تغییر معلوم به مجهول

بسط واژگانی

حذف به قرینه صارفه

قبض واژگانی
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ِ
ِ
ِ
انٍَِّايٍ
ااهری در آیات﴿ 7إذاٍ ُألْقُواٍَّيمف :رون در دوزخ افکنهده شهوند﴾َ ﴿16 ،أٍ َأمنْاتُ ْم ٍَم ْ
ِ
السمفء:آیا از امجازات] خدایى که ا اکم] بر آسمان اها] است ،ایمن شدهاید﴾َ ﴿17 ،علَايْكُ ْم:
ا
ِ
يٍعتُ ٍّو ٍَوٍنُفُور :آنها در سرکشى و بیهاار انسهبت بهه هق] ،لجهاج
بر سر شما﴾﴿21 ،ل َُّجواٍَّ ُ
فٍر َأ ْو ُه ٍُزلْفَ ًٍة :هنگامى کهه انکهار ورزان
مىورزندَ ﴿27 ،﴾.وٍقِي ٍَ
ل :به آنها گفته مىشود﴾ََّ﴿27 ،ل اَم َ
انٍيَا ْتتِيكُ ْمٍبِمافءٍ
الر ْح ٍُ
من :خهدا ر مهان﴾ و َ ﴿30م ْ
رستاخیا را نادیک مشاهده کنند﴾ ﴿29 ،ا
ِ
ِ
اورًٍا :اگهر آب
صلَ َح ُ
ٍمفؤكُ ْمٍ َغ ْ
َمعينٍ :کیست که باز برا شما آب جار یدید آورد؟﴾ ﴿30إ ْنٍ َأ ْ
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سطح اول ،معنایی-واژگانی
14
12
10
8
6
4
2
0
تعریف و توضیح

قبض واژگانی
طاهری

بسط واژگانی

همانند سازی

انصاریان

توضیح و بسط واژگانی است و این در الی است که ترجمه اهاهری بهرای زیرگهروه قهبض
واژگانی مصادیق بیشتری را داراست .بر این اسهاس مهیتهوان ترجمهه انصهاریان را ترجمههای
توضیحی و تفسیری برشمرد که بیشتر مخااب و زبان مقصهد را توجهه داشهته اسهت و سهعی
داشته مفاهیم مطرح شده در زبان مقصد گویا و روشن باشد به همین روی نسهبت بهه ترجمهه
ااهری دارای بسط واژگانی باالتری است .البته یک نکته قابل تأمل است که ترجمهه انصهاریان
عنایر فرهنگی زبان مبدأ را در زبان مقصد همانندسازی نموده است و گویا فههم مخااهب کهه
واژهای را در زبان مبدأ میفهمیده کفایت میکرده و نیازی به ترجمه نمیدیده است.
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در سطح اول الگوی گارسس ،ترجمه انصاریان دارای داده بسیاری بهرای عنایهر تعریهف،

 -2-3سطح دوم ،نحوی -صرفی

در الگوی گارسس ،این سطح شامل زیر مجموعههایی ریل اسهت کهه شهواهد ترجمههههای

168
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مترجمان میکور برای هریک از موارد مرتبط رکر میشود.

مقایسه و ارزیابی ترجمه انصاریان و طاهری از سوره ملک  ____________ ...سیده محبوبه کشفی و زهرا قاسم نژاد

 -1-2-3ترجمه تحت اللفظی

خانم گارسس بر این باور است که گاه مترجم با ترجمه تحت اللف ی واژه بهه واژه موجهب
میشود که فهم متن ایلی مشکلتر شود ( .)Garcés,1994:81معنای عبارت « َأ َر َأيْتُ ٍْم» به «آیها
دیدید» ،ترجمهای تحت اللف ی است که سیوای در کتاب االتقان معنهای دیگهری بهرای آن
تعریف میکند« :ارا دخلت علی ﴿رأيت﴾ امتنهع ان یکهون مهن رویهه البصهر و یهار بمعنهی
(اخبرنی)» (سیوای ،1421،ج )456 :1با این ال ،ااهری ﴿ َأ َر َأيْاتُ ٍْم﴾ در آیهه  28و  30را (بهه
ن ر شما) ترجمه کرده است .زمانی که مترجم یایبند به ترجمه تحتاللف ی در ههر موقعیهت
و شرایطی باشد ،ترجمه او مخاابمحور نمیتواند باشهد و در فههم مخااهب از مهتن مبهدأ
خلل ایجاد میکند.

در این مورد مترجم ناگایر است که اجاای کالم را تغییر دهد اما تغییهر نحهو نبایهد موجهب
جابجههایی تأکیههد جملههه شههود .), 1988: 85-88Newmark( .در زمینههه تغییههر نحههو یهها
دستورگردانی میتوان به موارد ریل اشاره نمود:
يٍضاللٍكَلِيرٍ﴾ ساختار جمله
 تغییر جمله اسمیه به فعلیه :ااهری در آیه ﴿ 9إ ْنٍ َأنْتُ ْمٍإ ِ اَّلٍَّ ِ َاسمیه و خبر شبه جمله را به خبر جمله تغییهر داده اسهت« :شهما در گمراههى بارگهى قهرار
گرفتهاید» که ترجمه ساختار اسمیه رنین است« :شما جا در گمراهى بارگى نیستید» باید بهه
این مهم توجه داشت که بهار تأکیهدی در جمهالت اسهمیه بیشهتر از جمهالت فعلیهه اسهت
(تفتازانی )9 :1376 ،بنابراین تغییر نحو مترجمان در این آیات منجر بهه کاسهتن بهار تأکیهدی
جمله شده است.
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 -2-2-3ترجمه از طری تغییر نحو ودستور گردانی)

 -3-2-3ترجمه از طری تغییر دیدگاه و دگربینی

شود ( .), 1988: 88Newmarkدر مورد دیدگاه مترجم میتوان به مواردی اشاره داشت:
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تغییر از اریق اختالف ارز تلقی و ارز تفکر موجب میشود کهه ترجمههای متفهاوت ارائهه
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 دیدگاه مترجم نسبت به مفاهیم واژگان :مترجمان در ترجمه بسمله این سهوره اخهتالفدارند .انصاریان بسمله را «به نام خدا که ر متش بىاندازه اسهت و مهربهانىاش همیشهگى»
ترجمه کرده است اما ااهری «بهه نهام خهدای ر مهان (و) ر هیم» ترجمهه نمهوده اسهت.
همینین این گوناگونی ترجمه در آیه  24برای واژه ﴿ذرأكم﴾ هم مشاهده میشهود اهاهری
َامٍ
معادل واژه را «یدیدآورد» و انصاریان «آفرید» دانسته است .در ترجمهه آیهه  19ههم ﴿ َأ َوٍل ْ

يَ َر ْوا﴾ ،انصاریان معادل «آیا ندانسته اند؟» را برگایده است در الی کهه بها توجهه بهه اینکهه
یکی از یدیدههای ابیعت مورد مثال آیه است ،مراد از «یری» دیدن است هررند که ییامهد و
آثار نگاه کردن ،اندیشیدن و دانستن است.
 -دیدگاه مترجم به نقش واژه :دیدگاه مترجمهان نسهبت بهه نقهش واژه «زلفهه» در آیهه 27

موجب گوناگونی ترجمه شهده اسهت ،بهدین نحهو کهه اهاهری نقهش آن را هال دانسهته:
میداند و به یورت «یس زمانى که آن اوعده داده شده] را از نادیک ببیننهد» ترجمهه کهرده
است .انصاریان و ااهری واژه ﴿بفلغيب﴾ در آیه  12را متعلق به یخشون میدانند اما بهه ن هر
میرسد که نفش ال مناسبتر میباشد .بنابراین اختالف در تشخیص نقهش واژه در جملهه
سبب شده است که مترجمان به یورتهای مختلف ترجمه کنند.
 -4-2-3جبران

این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.
 -5-2-3توضیح و بسط معنا
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«هنگامى که انکار ورزان رستاخیا را نادیک مشاهده کنند» و انصاریان نقش آن را مفعهولبهه

این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.
 -6-2-3تغییر در نوع جمله
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این بخش در ترجمههای منتخبِ سوره ملک فاقد نمونه است.

مقایسه و ارزیابی ترجمه انصاریان و طاهری از سوره ملک  ____________ ...سیده محبوبه کشفی و زهرا قاسم نژاد

 -7-2-3تلویح ،تقلیل و حذف

گاه عنایری در متن ایلی (زبان مبدا) تصریح شده است اما میتوان آن را در زبهان مقصهد
به تلویح بیان کرد ،یا کاهش داد و یا بهه اهورکلی هیف کهرد ( .)Garcés,1994:149البتهه
مترجم باید در قبال هر یفی یاسخگو باشد ( .), 1988: 169Newmarkاینک رند نمونهه از
موارد یف ،آورده میشود.
يح :آسمان نادیکتهر را بها رراغهها ایهى]
ٍالدنْيفٍب ِ َمصفب ِ ٍَ
ااهری در آیات ﴿ 5لَقَ ٍْ
مفء ُّ
دٍ َزيان ا
افٍالس َ

اور  :بهه جهوش و خهروش
ايٍتَفُ ٍُ
آراستیم﴾ُ ﴿7 ،ألْقُواٍَِّيماف :در دوزخ افکنهده شهوند﴾﴿ 7 ،ه ِ ٍَ

اوٍَّ ِ
ايٍضاالل ٍُملِاينٍ:رهه
ون :باود خواهید دانست﴾َ ﴿29 ،م ْنٍ ُه ٍَ
َ
هنگامی که﴾َ ٍََّ﴿29 ،ستَ ْعل َُم َ

کسى در گمراهى آشکار است﴾ و ٍَ ََّ﴿30م ْنٍ:کیست﴾ مواردی را ترجمه نکرده است.

ٍجفءنفٍنَذِيرٍ :بهیمدهنهده
ور  :در جوش و فوران است﴾َ ﴿9 ،ق ْد ٍَ
انصاریان در آیات ﴿ 7ه ِ َيٍتَ ُف ٍُ

ِ
ِِ
ِ
ض :از اینکهه ابها
امٍ ْاْلَ ْر َ ٍ
آمد﴾﴿15 ،كُلُواٍم ْنٍرِ ْزق ٍه :از روز خدا بخورید﴾َ ﴿16 ،أ ْنٍيَ ْخس َ
فٍبِكُ ُ

است .اینک ااالعات این سطح در قالب جدول و نمودار ریل گاارش داده میشود:
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شکافتن زمین] شما را در آن فرو برد ﴿واژه زمین باید بیرون از یرانتا قرار گیهرد﴿19 ،﴾).مافٍ
ِ
كُم اٍ ِ
ان :آیها کسهى
من :فقط اخدا ] ر مان در فاا نگهه مهىدارد؟﴾َ ﴿22 ،أٍٍََّ َم ٍْ
ٍالر ْح ٍُ
يُ ْمس ٍ ُ
نٍإ اَّل ا
که﴾َ ﴿22 ،علىٍٍ َو ْج ٍمِ ٍهِ :نگونسار و به یورت افتاده﴾َ ﴿28 ،ر ِح َمنف :مورد ر مهت قهرار دههد﴾،
يٍضالل ٍُملِينٍ :ره کسى در گمراهى آشکار است﴾ مهواردی را ترجمهه نکهرده
َ ﴿29م ْنٍ ُه ٍَوٍَّ ِ َ
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مىافتد﴾﴿10 ،مفٍكُن افٍَِّيٍ َأص ِ
ٍالسعِيرِ :اامهروز] دوزخهى نبهودیم﴾﴿13 ،إِناا ٍُهٍ َعلِايمٍبِاذا ِ ٍ
حفب ا
ْ
ِ
ِ
ير :در الى که باریهک
يفٍال َْخل ٍُ
الص ُدور:ابه هر ال] خدا به راز دلها داناست﴾َ ﴿14 ،وٍ ُه َوٍاللاط ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
اور:
يٍالسمفء :خدایى که ا اکم] بر آسمان اهها] ﴾﴿16 ،ه ٍَ
نٍَّ
بین و آگاه است﴾َ ﴿16 ،م ٍْ
يٍتَ ُم ُ
ا
ونٍ :بهه زود خواهیهد دانسهت﴾َ ﴿18 ،وٍ
ازمین] در جنبش و اضطراب است﴾َ ٍََّ﴿17 ،ستَ ْعل َُم َ
ٍكافنٍنَكِيارِ:
اف
ينٍم ِ ْنٍقَلْلِمِ ٍْ
بٍالاذِ ٍَ
لَقَ ٍْ
َ
م :ییشینیان آنها نیا دروغیهرداز شهمردند﴾ٍََّ﴿18 ،كَيْ َ
دٍكَ اذ َ
ِ
يٍعتُ ٍّو ٍَوٍنُفُور :آنها در سرکشى و بیاار انسبت بهه
تعرض من رگونه بود؟﴾﴿21 ،بَ ٍْ
لٍل َُّجواٍَّ ُ
ُاون :مهیگوینهد﴾َّ﴿27 ،لمافٍ:
ق] ،لجاج مىورزندَ ﴿22 ،﴾.أٍٍََّ َم ْن :آیا کسى که﴾َ ﴿25 ،وٍيَقُول ٍَ
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ترجمه تحت اللفظی

دیدگاه مترجم

نسبت به

مفاهیم

واژگان

دیدگاه مترجم

طاهری

2

1

2

2

18

به نقش واژه

انصاریان

0

0

3

2

9

تلویح ،تقلیل و

مترجمان

دستور گردانی

دگربینی

حذف

سطح دوم ،نحوی -صرفی

سطح دوم ،نحوی -صرفی
20
15

5
0
تلویح ،تقلیل و حذف

دگربینی
طاهری

دستورگردانی

ترجمه تحت اللفظی

انصاریان

بنابر دادههای به دست آمده ،ترجمه ااهری دارای بیشترین فراوانهی در دسهتور گردانهی،
ترجمه تحت اللف ی و تلویح ،تقلیل و یف نسبت به ترجمه انصاریان دارد که ایهن بیهانگر
ضعف ترجمه ااهری در سطح نحوی-یرفی اسهت .ایهن مسهئله در کهاهش رجهوع افهراد
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10

ارق بر وزه ادبیات عرب به ترجمه ااهری تاثیرگیار است .اما در ترجمه انصهاریان از آن
جهت که ایل مخااب و فهم مخااب است بسط و توضیح در آن بیشتر میباشهد بنهابراین
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تلویح ،تقلیل و یف کمتر است.
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 -3-3سطح سوم ،گفتمانی -کارکردی

اجاای این سطح که در بخش مبانی ن ری بدان اشاره شد ،در ریل با تطبیق آنها در ترجمهه
سوره ملک رکر میشود:
 -1-3-3تعدیل اصطالحات محاورهای

در هنگام ترجمه ،مترجم باید سعی نمایهد کهه از ایهطال ات محهاورهای در مهتن ترجمهه
بکاهههد زیههرا کههه ایههطال ات محههاورهای در دسههتور زبههان مقصههد جایگههاهی نههدارد
( .)Garcés,1994:149در واقع ،در دستور زبان مقصهد بایهد از جهایگاینی مناسهب اسهتفاده
شود.
به اور مثال ،درار یا دورار در متون قهدیم بهه معنهای «مواجهه شهدن بهر اثهر برخهورد
ونٍإ ِ اَّلٍَِّاايٍ
«مبههتال» اسههتفاده شههود (نقههی زاده .)151: 1391 ،انصههاریان در آیههه ﴿ 20إ ِ ِنٍالْكاافَّ ِ ُر َ

غُ ُرور:کافران جا درار فریب اشیطان] نیستند﴾ آن را به کار برده است.

در واقع ،در نحوه انتخاب واژه در زبان مقصهد برابرههایی را برمهیگاینهد کهه در زبهان

مقصد ،معیار و یحیح نمیباشد .به اور مثال ،در زبان معیار باید سعی شود که از عبهارات و
فعلهای رند قسمتی استفاده نشود ،بدین معنی که فعلههای دو قسهمتی را تهک قسهمتی و
افعال سه قسمتی را دو قسهمتی کهرد .اسهتفاده از واژه «مهورد» و سهاختن افعهال از مصهادر
«افتادن» و «داشهتن» بهه جههت مجههول سهاختن افعهال ،اشهتباه رایهج برخهی مترجمهان در
برگرداندن عبارات است (نقی زاده.)52 :1391،
ور :به جوش و خروش مىافتد﴾﴿ 21 ،يَ ْر ُز ُقكُ ٍْم :شهما را
در ترجمه ااهری از آیات ﴿ 7تَ ُف ٍُ
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ناگهانی» است که امروزه به غلط به کار میرود بنابراین باید از واژگانی همیون «گرفتهار» و

روزی تواند داد﴾ِ ﴿ 28 ،
رح َمنف :مورد تر م قرار دهد﴾ و ﴿ 23تَ ْشكُ ُرون :سهااس مهیداریهد﴾

این موارد مشاهده میشود .در ترجمه انصاریان در آیه ِ ﴿ 28
رح َمنف :مورد ر مت قرار دههد﴾
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نیا این خطا دیده میشود.
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 -2-3-3حذف منظور متن اصلی

این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.
 -3-3-3حذف حواشی

این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.
 -4-3-3تغییر به علت ااتالفات اجتماعی -فرهنگی

این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.
 -5-3-3تغییر لحن

 -6-3-3تغییر سااتار درونی متن مبدأ

تعدیل ،تقلیل یا یف و افاایش تأکیدها ،تغییر عالیم متن به اوری که در معنها تهاثیر گهیار
باشد (متقی زاده و نقی زاده ،)185 :1396 ،این موارد از عیوب سطح گفتمانی کهارکردی اسهت
زیرا این تغییرات در برگرداندن زبان مبدا منجر به تغییر من ور نههایی مهتن ایهلی شهود کهه
نمونههایی از آن را در ترجمه این دو مترجم میتوان دید.
 تغییر افعال مدح و ذم به افعال تعجبی :گاه در ترجمه افعال مدح و رم و یها سهاختارهایمشابه دیده میشود مترجم ،آن ها را بها سهاختار تعجبهی جهایگاین کهرده و در ترجمهه ،بهه
یورت جمله تعجبی برگردانده است .عبارات «خوب اسهت ،بهد اسهت» برگردانهدن افعهال
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این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.

مدح و رم «نعم ،بئس» در زبان عربی است اما برخی مترجمان آن را به یورت جملههههای
اير﴾ را در سهاختار
تعجبی ترجمه کرده اند ،رنانکه انصاریان در آیه  6عبارت ﴿ َوٍبِئْ َسٍال َْمصِ ٍُ
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و مفهوم تعجبی (ره بد  )..ترجمه کرده است.
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 تغییر سااتار تأکیدی به سااتار فاقد تأکید :کاربرد ادات نفی و اسهتثناء مفههوم تأکیهدیدارد که اگر مترجم در برگرداندن عبارت بدان توجهی نداشته باشهد ،از تأکیهد عبهارت مهتن
ایلی کاسته میشود .البته همراهی رف نفی با ادات استثناء را میتوان به دو یورت مثبهت
و منفی ترجمه کرد .بدین یورت که در جمله مثبت روفی همیون فقهط ،تنهها و  ..آورده
شود و در جمله منفی با روفی همیون مگر ،جا و  ...ترجمه شود (نقهی زاده 319 :1391،

معروف.)137 :1387،
يٍضاللٍكَلِيرٍ﴾ را با وجود ادات استثنا و نفی ،با جملهه مثبهت
ااهری آیه ﴿ 9إ ِ ْنٍ َأنْتُ ْمٍإ ِ اَّلٍَّ ِ َ
و بدون تأکید ترجمه کرده است (شما در گمراهى بارگى قهرار گرفتههایهد) یهس ایهن نهوع
ترجمه را نمیتوان ترجمهای دانست که زیباییهای ادبی و هنهری مهتن قهرآن را انتقهال داده
باشد زیرا یک بُعد از قرآن تأکیدها و مبالغهها است که باید در ترجمه انتقال داده شود.
میتواند از موارد تغییر در ساختار متن مبدا و تأثیرگیار در معنها باشهد .زمهانیکهه فعلهی بهه
یورت مجهول به کار میرود ،نباید آن را به یورت معلوم ترجمهه کهرد و یها اینکهه فعهل
مجهول را به همراه فاعل ترجمه کرد .در واقع ،دالیل متعددی برای مجههول سهاختن افعهال
معلوم وجود دارد که میتوان از شهرت فاعل ،عدم شناخت فاعل و عهدم دلیهل وجهه بهرای
رکر فاعل نام برد (شرتونی ،1386 ،ج.)188 :4

بنابراین جابجایی این دو یورت موجب تغییر در اغراض مورد ن ر نویسهنده مهیشهود.
قابل توجه است که برخی شواهد این نوع جایگاینی مجههول و معلهوم در سهطح اول رکهر
شد و این بیانگر تداخل عنایر و زیرمجموعههای سطوح با یکدیگر است که گارسهس نیها
خود بر آن معترف بوده است (.)Garcés,1994:79

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

 -جایگزینی مجهول و معلوم به جای یکدیگر :جایگاینی مجهول و معلوم به جای یکهدیگر

 تغییر زمان افعال :گاه در ترجمه مترجمان مهواردی در تغییهر زمهان ماضهی بهه زمهانمتن ایلی میشود.
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ماارع مشاهده شده که این تغییر در ساختار درونی متن مبدا موجب تغییر معنایی و مقصهود
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انصاریان در آیه ،21فعل ﴿ل َُّجوا :یافشاری میکنند﴾ را بهدون قرینهه بهه یهورت ماهارع

ترجمه کرده است .ااهری در آیات ﴿ 6كَفَ ُروا :انکهار مهیکننهد﴾ و ﴿ 21ل َُّجاوا :لجهاج مهی-
ورزند﴾ نیا فعل ماضی را بدون قرینه به ماارع ترجمه کرده است.
سطح سوم ،گفتمانی-کارکردی

تغییر افعال ذم

به تعجبی

تغییر ساختار

تاکیدی به

ساختار فاقد

تاکید

محاورهای

جایگزینی معلوم

مترجمان

اصطالحات

و مجهول

تعدیل

تغییر زمان افعال

تغییر ساختار درونی متن مبدا

انصاریان

2

1

0

0

1

طاهری

4

0

1

2

2

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
تغییر ساختار درونی متن مبدأ
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4.5

تعدیل اصطالحات محاوره ای

سطح سوم ،سطح گفتمانی -کارکردی
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بنابر مقدار زیر گروه «تغییر ساختار درونی متن مبدا» در ترجمهه سهوره ملهک و مقایسهه
این زیرگروه در میان دو مترجم ،میتوان رنین برداشت کرد که ترجمهه اهاهری بهه جههت
فراوانی بیشتر در این زیرگروه نتوانسته به ییام دقیق زبان مبدأ تصریح کند .به عبارتی ترجمهه
انصاریان زیباییهای قرآن و زبان ادبی و هنری قرآن را بهتر به زبان مقصد انتقال داده است.
 -4-3سطح چهارم ،سبکی -منظورشنااتی

آخرین سطح الگوی گارسس در بردارندهی عنایر زیر میباشد:
 -1-4-3حفظ سااتارهای متن مبدا

برخی مترجمان آن رنان مقید به ساختار نحوی متن ایلی و زبان مبدأ مهیشهوند کهه دیگهر
مقصد انتقال میدهند.
 کاربرد صفت تفضیلی در زبان مقصد :همراهی ساختار «افعل» با اسم نکره (مفرد یا جمع)در زبان عربی ،یفت تفایلی نام دارد اما بایهد توجهه داشهت کهه در برگردانهدن بهه زبهان
فارسی ،به یورت یفت عالی نگاشته میشود (کریمی نیا.)43 :1389 ،

ٍع َماالًٍ :نیکوکارتریهد ،در عمهل
ان َ
انصاریان و ااهری هر دو در آیه  2سوره ملک ﴿ َأ ْح َس ُ

بهترید﴾ با اضافه کردن یسوند «تر» به یفت ،به همان یورت یفت تفایلی ترجمه کهرده-
اند و سعی در فظ ساختار زبان مبدأ داشتهاند.
 کاربرد حرف فاء جزای شرط :در زبان عربی قرار گهرفتن فهاء بهر جهواب شهرط البهی،واجب است (شرتونی،1384 ،ج )177: 4اما این قاعده در زبهان فارسهی بهه کهار نمهیرود .در
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دستور زبان مقصد را فراموش میکنند و بدین ترتیب همهان قاعهده زبهان مبهدأ را بهه زبهان

جمله شرای فارسی «اگر بخواهی ،به ناد تو میآیم» ،رف «یس» رکر نمیشهود (شههیدی و

ان :یهس رهه کسهی﴾ و 30
معین ،1377 ،ج .)2272-2270 :2اما انصهاریان در آیهات َ ََّ﴿ 28م ْ

ن ر گرفتن ساختار زبان مقصد به زبهان مقصهد انتقهال داده اسهت .در ایهن قسهمت ترجمهه
177
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ن :یس کیست﴾ رف فاء شرایه را ترجمه کرده است و ساختار زبان مبدأ را بهدون در
﴿ََّ َم ٍْ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ااهری یف نموده و ترجمه انصاریان ساختار زبهان مبهدأ را بهه زبهان مقصهد انتقهال داده
است به ن ر میرسد عملکرد ترجمه ااهری به دلیهل رعایهت سهاختار زبهان مقصهد برتهر
است زیرا توجه به ساختار زبان مقصد در ترجمه از نکات کلیدی است که مترجم بایهد بهه
آن دقت داشته باشد .با وجودی که ترجمه انصاریان در قسمتهای قبل مخاابگهرا بهود در
این جا به ساختار زبان مقصد توجه نداشته است .به ن ر میرسد انصاریان در سهطح رههارم
الگوی گارسس کمتر مخاابگرایی خود را نشان داده است.
 کاربرد فعل با حرف «لو» :زمانی که در ساختار شرایه از رف لو امتناع وجهود اسهتفادهشود ،به اور غالب ،فعل و جواب شرط هر دو به یورت ماضی استمراری ترجمه میشهود
(معروف .)174 :1387،انصاریان در آیه ﴿ 10ل َْوٍكُن افٍنَ ْس َم ُعٍ َأ ْوٍنَ ْعق ِ ُل :اگر ما شنیده بودیم یا تعقهل

کرده بودیم﴾ به یورت ماضی بعید ترجمه کرده است.

نیا داللت بر ماضی استمراری در زبان فارسی دارد (معروف .)174 :1387،اهاهری در آیهه 27
ون :خواستارش بودید﴾ به ماضی ساده ترجمه کرده است.
﴿كُنْتُ ْمٍبِهٍِتَدا ُع َ
 ترجمه «ی» برای صفت نکره :ترجمه اسم نکره در زبان فارسی با همهراه سهازی «ی» درآخرین رف واژه معادل است .اما زمانی که نکره در ترکیب ویفی قرار گیرد و بهه عبهارت
دیگر ،مویوف و یفت هر دو نکره باشند در ایهن یهورت در زبهان فارسهی فقهط تنکیهر
مویوف را به ترجمه انتقال میدهیم و یفت بدون یاء تنکیر به کار میرود (نقهی زاده:1391،

 .)40ااهری و انصاریان در آیه َ ﴿ 9ضاللٍكَلِيرٍ :گمراهی بارگی﴾ از این نکته غفلت کردهاند.
 -2-4-3اشتباه مترجم
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-کاربرد کان همراه با فعل مضارع :افاون بر مورد یاد شده ،همراه بودن کان با فعل ماهارع

گاه مترجم به دلیل بد فهمی یا کمدانی او در زبان مبدأ و زبان مقصد اشتباه میکند (متقهی زاده

و نقی زاده .)187 :1396 ،این اشتباهات میتواند در وزه وسیعی اعم از معادلیابی نادرسهت،
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تشخیص نادرست نقش واژگان قابل تعریف باشد.
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کاربرد «أتی ب» :یرتکرارترین فعلهای الزمی که در قهرآنکهریم بها آوردن بهای تعدیههمفعول گرفتهاند ،عبارتند از «جاءب ،رهبب و أتیب» که به ترتیهب بهه معهانی «آورد ،بُهرد،
آورد» است .بنابراین در همراهی رف جر باء باید دقت نمود که در ترجمهههها بهه درسهتی
برگردان شود .که در ریل نمونهای از ترجمه گاارش میشهود .اهاهری در آیهه ﴿ 30يَا ْتتِيكُ ْمٍ

ب﴾ را به (یدید آورد) ترجمه کرده است.
ٍِ

 معادل یابی نادرست :یکی دیگر از اشتباهات متهرجم زمهانی اسهت کهه در معهادلیهابیواژگان دقت کافی ندارد .انصاریان در آیه ﴿ 22يمشى﴾ را به « رکت میکند» ترجمهه کهرده
است در الی که به معنای «راه میرود» است و به اور قطع هر رکت کردنهی مسهتلام راه
رفتن نمیباشد .نمونهای دیگر ،ااهری در آیه « 18نَکِیر» را به «تعرض» ترجمه کهرده اسهت
اما معنای یحیح آن « کیفر ،عقوبت  »52است .همینین ایشان در ترجمهه آیهه  11بهرای واژه
افاون بر این موارد ،ااهری در آیه  4واژه ﴿ َخفسِئًف﴾ به (خجسته) ترجمه کهرده اسهت و ایهن
در الی است که معنای این واژه بر ابق منابع لغوی رنین نیست.

54

نمونه مهمی دیگر که قابل توجه است ،واژه لطیف است .انصاریان در آیه ﴿ 4اللطياف﴾ را
به همان (لطیف) ترجمه کرده است .در واقع همانندسازی نموده است و ایهن هماننهدسهازی
در این جا خطاست زیرا این واژه در زبان عربی به معنای «باریک بین» اسهت در هالی کهه
همین واژه در زبان فارسی به معنای «نهرم و خوشهایند» اسهت یهس واژهی لطیهف معهادلی
مناسب برای «لطیف» در زبان عربی نیست .همینین ااهری و انصاریان در آیهه  ،20ههیا را
به «آنان» ترجمه کرده اند .ااهری ،استفهام هماه را در آیه  14را به (رگونهه) ترجمهه کهرده
است .انصاریان در آیه َّ﴿ 16إذا﴾ را به (در الى که) ترجمه کرده است .ااهری در آیهه 10
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﴿ ُس ْحقفًٍ﴾ معادل «بدا» به کار برده است اما معنای یحیح «لعنت باد ،دور باد » 53 ..مهیباشهد.

﴿ َوٍقفلُوا :و اضافه میکنند﴾ و آیه َّ﴿ 16إذا :در الی که﴾ معهادلههای نادرسهتی را انتخهاب
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کرده است.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -3-4-3بیان نامناسب اصطالحات در متن مقصد

انصاریان و ااهری در آیه ﴿ 20منٍدون﴾ را به (در برابر) ترجمه کردهاند امها مقصهود قهرآن
از این کاربرد در زبان فارسی همان معنای «به جا ،به غیر از» میباشد.
 -4-4-3حفظ اعالم

این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.
 -5-4-3بسط االقه

این بخش در ترجمههای منتخب سوره ملک فاقد نمونه است.

یکی از موارد یرگویی در برابر ساده گویی در زبان مقصد را میتهوان کاربردههای عطفهی دو
واژه قریب المعنی در برابر یک واژه در زبان مبدأ نام برد .باید توجه داشت برخی از معهادل-
هایی که به یورت واژگان قریبالمعنی در ترکیب عطفی به کار میروند ،از ن ر بار عهاافی
یا گونهی زبانی یا شمول معنایی یا شدت و ضعف متفاوتند و آوردن آنها در کنهار یکهدیگر
متن ترجمه شده را مبهم ،دشوار و یا اشتباه میکند .بهه اهور مثهال در فارسهی« ،اقتصهادی و
خسیس»« ،همسر و شوهر»« ،قالی و فرش» ،و «بد و یلید» از جمله واژگانی هستند که بهدین
یورت عطفی به کار میروند (ناظمیان.)48-45 :1392 ،
این در الی است که این واژه ها با یکهدیگر تهرادف کامهل ندارنهد بلکهه از جههاتی بها
یکدیگر متفاوتند .به بیانی روشنتر« ،اقتصهادی و خسهیس» از ن هر بهار عهاافی« ،همسهر و
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شوهر» از ن ر گونه زبانی« ،قالی و فرش» از ن ر شهمول معنهایی« ،ییهر و فرسهوده» و «بهد و
یلید» از ن ر شدت و ضعف با یکدیگر متفاوتانهد و از ایهنرو ،در یهک مرتبههی معنهایی و
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کاربردی نیستند.
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افر ٍَ :سهودمند و
انصاریان به تعدد از اینگونه واژگان قریب المعنی در ترجمه آیهه ﴿ 1تَلَ َ

اور :جهوش و
با برکت است) ،آیه ُ َُّ﴿ 3طاورٍ :خلهل و نابسهامانی و نهاهمگونی﴾،آیهه ﴿ 7تَفُ ٍُ
فورانَ -شمِيقًف :هولنا

احقًف:
و دلخراش﴾ ،آیه ﴿ 8تَ َمي ا ٍُز :متالشى و یارهیاره شود﴾ ،آیهه ُ ﴿11س ْ

اور:
ور :برانگیختن مردگان و رستاخیا﴾ ،آیهه ﴿16تَ ُم ٍُ
مرگ و دور از ر مت﴾ ،آیه ﴿15الٍن ُّ ُش ٍُ
ِ
َىٍو ْجمِ ٍهِ :نگونسار و بهه یهورت
فٍعل َ
زلاله و جنبش موجآسایش را ادامه دهد﴾ ،آیه ُ ﴿ 22مكل ًّ َ
ت :درهم و زشت﴾ و آیه ﴿ 30مفء ٍَمعِاينٍ :آب روان و گهوارا﴾ اسهتفاده
افتاده﴾ ،آیه ﴿ 27سِيئَ ٍْ

کرده است .و یکی از دالیل باال بودن داده های بسط و توضیح در ترجمه انصاریان به همهین
ت:
ور :جوش و خروش میافتهد﴾ و ﴿ 27سِايئَ ٍْ
مسأله باز میگردد .ااهری نیا در آیات ﴿ 7تَفُ ٍُ

زشت و سیاه﴾ واژگان قریب المعنی را معادل قرار داده است.

از من ر علم معانی ،هر تقدیم و تأخیری که خهالف ایهل یهورت گیهرد ،دارای غهرض و
مفهومی میباشد .و همینین تعریف و تنکیر اسم با اغراض گوناگونی یورت میگیهرد کهه
در ریل نمونههایی از ترجمه سوره ملک رکر میشود.
تقدیم شبه جمله بر مبتدا :این نوع تقدیم از جمله مواردی است که با توجهه بهه ترتیهباجاای جمله میتوان مفهوم تأکید و صر را یافت .بنابراین توجه مترجم بهه ایهن مسهائل و
انتقال آن در ترجمه ائا اهمیت است زیرا گاه موجب نارسایی کامهل مفههوم مهتن ایهلی
میشود.
انصاریان در ترجمه آیه َ ﴿ 29علَيْهٍِتَ َوكالْنف﴾ به تقدیم خبر بهر مبتهدا و مفههوم انحصهار آن
توجه نکرده است و به یورت «و بر او توکل کردیم» ترجمه کرده است.
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ِ
ِ ِ
ارة ٍَو َأ ْجارٍكَلِيارٍ﴾
اب َ
ٍعذَ ُ
ينٍكَفَ ُرواٍب ِ َربِّمِ ْم َ
ااهری در آیات َ ﴿ 6وللاذ َ
ٍج َمن ٍَام﴾ و ﴿ 12ل َُم ْم ٍَم ْغف َ

شبه جمله مقدم را به (در انت ار دارند) ترجمه کهرده اسهت بهه ن هر نگارنهده ،عبهارت «در
همیون «منت رون ،فی االنت ار» استفاده نشده است .و افاون بر این ،تقدیم خبهر بهر مبتهدا از
181
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انت ار دارند» نمیتواند جملهای برابر برای رف الم باشد زیرا که در متن قهرآن از عبهاراتی
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ن ر علم بالغت بیان کنندهی قطعی بودن کهم و نقهش تأکیهدی دارد ،از ایهن رو ،عبهارت
«انت ار دارند» برای این نوع کاربرد عربی مناسب نیست و شاید عبهارت «آنهان را آمهرزش و
یاداشی بارگ خواهد بود» مناسبتر باشد.
توجه نکردن به تعریف یا تنکیر اسم :لحاظ نکردن اسم نکره در ترجمهه موجهب کهاهشانتقال مقصود نویسنده در متن ایلی میشود زیرا گاه غرض از تنکیر اسم ،تفخهیم ،تع هیم،
تحقیر و  ..میباشد که مترجم با غفلت از آن ،مقصود زبان مبدا را منتقل نمیکند.
ااهری در آیاتُ ﴿20جنْدٍلَكُ ٍْم :سااه شما﴾﴿26 ،نَذِير ٍٍُملِاينٍ :هشهدار دهنهده آشهکار﴾28 ،

﴿ َعذَ ابٍ َألِيمٍ :عیاب دردنا ﴾َ ﴿ 30 ،مفء ٍَمعِينٍ:آب جاری﴾ ،انصاریان در آیهات﴿ 9نَاذِيرٍ :بهیم
دهندهَ -ش ْيءٍ :هیچ ریا﴾﴿22 ،صِ َراط ٍُم ْستَقِيمٍ:راه راست﴾َ ﴿28 ،عذَ ابٍ َألِيمٍ :عیاب دردنها ﴾،

اذابٍ
گاه نیا اسم معرفه به یورت نکره در ن ر گرفته میشود که انصاریان در آیهه َ ﴿ 5ع
َ
يرِ﴾ به «آتشی افروخته» ترجمه کرده اسهت.در جهدول و نمهودار زیهر تعهداد هریهک از
السع ِ ٍ
ا

موارد شماره گیاری شده و به یورت نموداری گاارش میشود.
سطح چهارم ،سبکی-منظور شنااتی
اشتباه مترجم

تغییر در کارکرد

حفظ ساختارهای نوعی زبان مبدا

کاربرد «أتی ب»

معادل یابی نادرست

بیان نامناسب اصطالحات در زبان مقصد

پرگویی در برابر ساده گویی

کاربرد صفت تفضیلی در زبان مقصد

کاربرد حرف فاء جزای شرط

کاربرد فعل با حرف «لو»

کاربرد کان همراه با فعل مضارع

ترجمه «ی» برای صفت نکره

تقدیم شبه جمله بر مبتدا

انصاریان

0

5

1

10

1

2

1

0

1

1

5

طاهری

1

7

1

2

1

0

0

1

1

2

4
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مترجمان

توجه نکردن به تعریف یا تنکیر اسم

صنایع بالغی
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﴿30مفء ٍَمعِينٍٍ:آب روان و گوارا﴾ نکره را به یورت معرفه ترجمه کردهاند.
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سطح چهارم ،سبکی -منظور شنااتی
12
10
8
6
4
2
0
تغییر در کارکرد صنایع حفظ ساختارهای نوعی پرگویی در برابر ساده
گویی
زبان مبدا
بالغی
طاهری

اشتباه مترجم

انصاریان

ااهری نشان میدهد که ترجمه انصاریان با توضیحات بیشتر همراه است و ایهن خهود مهی-
تواند بیانگر اهمیت و ضرورت تفهیم ییام به مخااب در رهن مترجم باشد.
قابل توجه است که تمامی عنایر گفته شده را میتهوان از من هری دیگهر ترسهیم کهرد
گارسس در عین ارزیابی ترجمه بر رهار سطح فوق ،بر ایهن امهر ارعهان دارد کهه مهیتهوان
تمامی این عنایر را از دیدگاه دیگر به سهه گهروه عمهده افهاایش ،مهانش( فظ) و کهاهش
تقسیم کرد ( .)Garcés,1994:85قابل رکر است که مایت این نوع ارزیابی ترجمه ،ییشهگیری
از تداخل عنایر و زیرمجموعهها میشود و این در الی است که گارسهس ،الگهوی رههار
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فراوانی داده عنصر «یرگویی در برابر سادهگویی» در ترجمه انصاریان نسهبت بهه ترجمهه

سطحی خود را با این دیدگاه مطرح میکند که گاه برخی عنایر و زیرمجموعهها با یکهدیگر
تداخل دارند که محققان در ین تطبیق این الگو بهر مطالعهه مهوردی خهویش متوجهه ایهن
میتوان عنایری همیون تعریف یا توضیح ،بسط ،دسهتورگردانی ،دگربینهی ،تغییهر سهاختار
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تداخل خواهند شد .من ور از افاایش ،هرگونه بسط در تفیهم و ترجمه متن مبهدأ اسهت کهه
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درونی متن مبدا را در وزه افاایش برشمرد .مانش ( فظ) ،به مواردی گفتهه مهیشهود کهه
سعی در فظ ااالعات دارد که عبارتند از معادل فرهنگهی ،اقتبهاس ،ابههام ،ترجمهه تحهت
اللف ی ،جبر ان ،تغییر نوع جمله ،نارسهایی در معهادل ،تغییهر لحهن ،فهظ اسهامی خهاص و
ساختارهای خاص متن مبدا .و در نهایت هوزه کهاهش شهامل مهواردی از جملهه کهاهش،
یف ،تقلیل ،تعدیل ایطال ات محاورهای ،یف قسمتی از متن یا بند و اشتباه یها سهاده-
انگاری مترجم میشود ( .)Garcés,1994:85جدول ریل بر اساس همین معیارهها بهرای ههر
دو مترجم رسم شده است.
بررسی کلی افزایش ،مانش و کاهش
50
40

20
10
0
کاهش

حفظ (مانش)
طاهری

افزایش

انصاریان

فراوانی داده بخش افاایش در ترجمه انصاریان نسبت به ترجمه ااهری بیانگر آن اسهت
که ترجمه انصاریان جنبه توضهیحی و تفسهیری دارد .همینهین قرینههای دیگهر بهر ترجمهه
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تفسیری انصاریان ،مقدار کم مصداق در بخش کاهش و مقایسه میاان داده بها بخهش کهاهش
ترجمه ااهری است.
ملک به قلم انصاریان و ااهری بهر اسهاس شهاخصههای مثبهت و منفهی ن ریهه گارسهس
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یس از کاربست الگوی گارسس ،اینک به سنجش میاان کیفیت و مقبولیت ترجمه سهوره
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یرداخته میشهود (رشهیدی و فرزانهه )71 :1389 ،بهدین جههت در جهدول ریهل بهه معرفهی
شاخصها و میاان فراوانی هریک در ناد دو مترجم یرداخته میشود.
میزان فراوانی شااصهها
فراوانی شاخص

فراوانی

شاخصهای

فراوانی شاخص

فراوانی شاخص

شاخصهای مثبت

در ترجمه

شاخص در

منفی

در ترجمه

در ترجمه

انصاریان

ترجمه ااهری

انصاریان

ااهری

تعریف و توضیح

13

10

ابهام

0

0

دگربینی

5

4

ترجمه تحت

0

2

دستورگردانی

0

1

اللف ی
نارسایی در مفهوم

0

0

معادلها
تغییر در نوع جمله

0

0

تغییر در ساختار

2

5

یف واشی

0

0

تغییر به علت

0

0

درونی متن مبدا
تعدیل ،یف و

9

18

تقلیل
تعدیل

تفاوتهای

ایطال ات

فرهنگی-اجتماعی

محاورهای

2

4

بسط واژگانی

15

4

قبض واژگانی

6

13

اقتباس

0

0

فظ ساختارهای

5

3

تغییر در کارکرد

6

6

متن مبدا
بسط خالقه

0

0
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جبران

0

0

تغییر لحن

0

0

ینایع بالغی
فظ اعالم در

0

یرگویی در برابر

0

متن مبدا

ساده گویی
39

25

185

اشتباه مترجم

6

9

مجموع قراوانی

40

56
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مجموع قراوانی

10

2
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 -4نتیجهگیری
در این نوشتار با کاربست الگوی گارسس بر ترجمههای انصاریان و ااهری از سوره ملهک
نتایج ریل ایل گردید:
 .1الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه گارسس در عین هال کهه الگهویی کهاربردی اسهت و
قابلیت این را دارد که در جهت تصحیح ترجمههای قرآن از آن استفاده نمود .اما دارای یهک
نقطه ضعف اساسی است و آن تداخلی است که در برخی از سطوح ن ریه دیده میشود کهه
در متن به آنها اشاره شده است.
 .2ترجمه انصاریان ،مصادیق بیشماری از بسط واژگانی و توضیح دارد و همینین بهرای
ترجمه ایشان است .اما ترجمه ااهری دارای مصادیق متعددی در قهبض واژگهانی ،تعهدیل،
یف و تقلیل است به گونهای که گاه ترجمه ایشان برای مخااب خاص ،غیر دقیق به ن هر
میآید.
 .3شاخصهای مثبت و منفی در الگوی گارسس میتواند کیفیهت ترجمهه را از دیهدگاه
گارسس تبیین و ارزیابی کند .بر اسهاس دادههها و فراوانهی دادههها در رههار سهطح الگهوی
گارسس میتوان رنین نتیجه گرفت که شاخصهای منفی نسبت به شاخصههای مثبهت در
ترجمه سوره ملک به قلم انصاریان یکسان میباشد و در ترجمه این سوره بهه قلهم اهاهری،
نسبت شاخصهای منفی به شاخصهای مثبت از فراوانی بیشتری برخوردار است .کهه ایهن
مطلب می تواند این فرضیه را قوت بخشد که ترجمهه تفسهیری در قهرآن از کیفیهت برتهری
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یک واژه از برابرهای متعددی استفاده کرده است ،که این بیانگر سبک توضهیحی و تفسهیری

برخوردار است.
 .4نتایج فراوانی دادهها در هر رهار سطح بیانگر آن است که ههر دو متهرجم ،اهاهری و
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انصاریان ،در دو سطح «معنایی -واژگانی» و «سبکی -من ور شنا تی» نسهبت بهه دو سهطح
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دیگر موفقتر بودهاند .و این مسأله نشان میدهد مترجمان ما در ترجمههههای خهود بهه ههر
رهار سطح مطرح در ن ریه گارسس توجه نداشتهاند.
 .5شاخص های مرتبط با وزه زبان مقصهد در ترجمهه سهوره ملهک بهه قلهم انصهاریان
نسبت به ترجمه ااهری قابل توجههتهر اسهت و ایهن بیهانگر رویکهرد متهرجم در مخااهب
محوری و مقصدگرایی است .مقادیر به دست آمده از جهداول ،نشهان مهیدههد کهه ههر دو
مترجم در رهار سطح نمونههایی را رعایت نمودند امها ترجمهه انصهاریان در بیهان مفهاهیم
ترجمه ،بیشتر توجه به مخااب در زبان مقصد داشهته اسهت و ترجمهه اهاهری بهه جههت
اشتباهات ،قبض واژگانی و تغییر در ساختار درونی متن مبدا گهاه از ییهام زبهان مبهدا فایهله
گرفته است.
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1.Viney
2.Darbelnet
3.Newmark
4.Airwa
5.Monen
6.Nouvert
7.Saintouio
8.Nida
9 . Semantic - lexical level
10.The Definition and explanation
11 . Cultural or Pragmatical equivalents
12 . syntactic Expansion
13 . syntactic contraction
14 . Ambiguity
15 . General against particular Or on the contrary
16 .Adaptation
17 . syntactic - Morphological level
18 . Literal translation
19 . Changing in the syntax or structure
20 . Change in perspective or expression
21 . Compensation
22 . Explaining and expanding meaning
23 . Implicitation
24 . Reduction
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25 . deletion
26 . Changing in type sentence
39 . Pragmatical - discoursive Level
45 .Reduction in dialogic Idioms
40 . Removeing the purpose of original author
41 . Removing the Margins
42 . Changing due to socio-cultural differences
43 . changing tone
44 . Stylistic - Pragmalinguistic level
45 . Inappropriate expression of idioms in the destination text
46 .Maintaining the Typical structures of a source text
47 . Maintaining the Special name with same equivalent in source text
48 . Translator mistake
49 . Creative extension
50 . redundancy against simplicity
51 .The Changing Function of the rhetorical industries

« .52انکار» از ریشه «نکر» است .فراهیدی در العین «نکر» را اینگونه معنا میکند « :النُّکْهر ::الهدهاء .و االنُّکهر:]:
 ،1409ج .)355 :5یا ب کتاب جمهرُ اللغة در بیان واژهی «نکیر» مینویسد « :شتمتُ فالناً فمها کهان عنهده
نَکیر ،أی لم یمنع عن نفسه» (ابن درید ،1988 ،ج .)799 :2اما أزهری در تعریف «نکر» با فراهیدی هم جههت
است اما واژهی «نکیر» را اینگونه تعریف میکند « :النَّکیر ::اسمٌ لإلنکار الهیی معنهاه التغییهر» (أزههری،1421 ،
ج.)110 :10
ابن فارس درباره واژه «نکر» مینویسد « :النون و الکاف و الراء أیلٌ یحیح یدلُّ على خالف المعرفة التهی
یَسک:ن إلیها القَلب» (ابن فارس ،1404 ،ج .)476 :5راغب ایفهانی نیا همین معنها را قائهل اسهت و آن را بهر
خالف شناخت میداند و معتقد است «مُنکَر» در کاربرد قرآن ،بر هر کاری که عقل سلیم ،به زشهتى آن کهم
میکند یا اینکه عقل در زشتى و خوبى آن سکوت میکند اما دین و شریعت ،بد و زشهتى آن را بیهان مهی-
کند ،داللت دارد .عالوه بر این ،واژهی قرآنی «مُنکِر» را ردّ زبانی میداند که در واقع ،علهت و سهبب انکهار بها
زبان ،همان انکار با قلب است (راغب ایفهانی .)824 :1412 ،مصطفوی نیا آن را به معنهای تغییهر مهیدانهد:
«نَکَّرْت:هُ تَنْکِیراً فَتَنَکَّرَ مِثْل :غَیَّرْت:هُ تَغْییراً فَتَغَیَّهرَ وَزننهاً وَ مَعننهى» (مصهطفوی ،1368 ،ج .)240 :12بنهابراین معنهای
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نعت لألمر الشدید ،و الرجل الداهی .یقال :فعله من ن:کْهرِهِ ،و نکَارَتِههِ .و النَّکِهرَُ ::نقهیض المعرفهه» (فراهیهدی،

تعرض بعید به ن ر می رسد.
 .53ابن فارس ،1404،ج139 :3
فارس برای این ماده رنین مینویسد« :الخاء و الهماه یدل علی االبعاد» (ابن فارس ،1404 ،ج.)182 :2

188

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.3.5

 .54مصطفوی در معنای این ماده مینویسد« :هو الطرد مع االهانه» (مصطفوی :1368 ،ج  )52 :3همینین ابهن

مقایسه و ارزیابی ترجمه انصاریان و طاهری از سوره ملک  ____________ ...سیده محبوبه کشفی و زهرا قاسم نژاد

 -6منابع
*قرآنکریم
 -1ابن درید ،محمدبن سن ،جمهره اللغه ،تصحیح عادل عبدالر من البدری ،بنیاد یهژوهشههای
اسالمی1428( ،ق).
 -2ابن فارس ،أ مد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،به تحقیهق عبهد السهالم محمهد ههارون ،قهم:
مکتب االعالم االسالمی ،راپ اول1404( ،ق).
 -3أزهری ،محمد بن ا مد ،تهییب اللغه ،دار ا یاء التراث العربی( ،بیتا).
 -4انصاریان ،سین  ،ترجمه قرآن ،قم :اسوه ،راپ اول1383( ،ش).
 -5تقتازانی ،مسعود بن عمر ،مختصر المعانی ،قم ،دارالفکر1376( ،ش).
 -6راغب ایفهانى ،سین بن محمد ،مفردات االلفاظ القرآن ،بهه تحقیهق یهفوان عهدنان داوود ،
 -7ر یمی خویگانی ،محمد ،علی کرمی ،عسگر ،باقری دهبارز ،میهد« ،نقهدی بهر انتخهابههای

واژگانی محمد دشهتی در ترجمههی نههج البالغهه از من هر سهطح معنهایی-لغهوی گارسهس»،
دوفصلنامه یژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،ش  ،19ص 1397( ،31-9ش).
 -8رشیدی ،نایر ،فرزانه ،شهین« ،ارزیابی و مقایسه ترجمههای فارسی رمهان انگلیسهی شهاهااده و
گدا اثر مار تواین بر اساس الگوی گارسس» ،دو فصلنامه زبان یژوهی دانشهگاه الاههرا ،ش،3
ص 1389( ،105-57ش).
 -9سیوای ،جالل الدین ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتاب العربی ،راپ دوم1421( ،ق).
 -10شرتونی ،رشید ،مبادی العربیه فی الصرف و النحو ،تهران :اساایر ،راپ دوازدهم1386( ،ش).
 -11شهیدی ،سیدجعفر ،معین ،محمد ،لغت نامه دهخدا ،تهران :موسسه انتشارات و رهاپ دانشهگاه
تهران1377( ،ش).
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بیروت  :دار القلم -الدار الشامية ،راپ اول1412( ،ق).

 -12ااهری قاوینی ،علیاکبر ،ترجمه قرآن ،تهران :قلم ،راپ اول1380( ،ش).
 -13فراهید  ،خلیل بن أ مد ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،راپ دوم1409( ،ق).
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 -14کریمی نیا ،مرتای ،ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن ،تهران :هرمس1389( ،ش).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -15متقی زاده ،عیسی ،نقی زاده ،سید عالء« ،ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی بهه عربهی بهر اسهاس

مدل کارمن گارسس (ییام رهبر انقالب به مناسبت موسم ج  1395بهرای نمونهه)» ،یهژوهش-
های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،سال ،7شماره  ،16ص 1396 ( ،193-169ش).
 -16مصطفوی ،سن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،لندن :دارالکتب العلمیه ،مرکا نشر آثار مصهطفوی،
(1368ش).
 -17معروف ،یحیی ،فن ترجمه :ایول ن ری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربهی،
تهران :سمت ،راپ هفتم1387( ،ش).
 -18مکارم شیرازی ،نایر ،تفسیرنمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمية ،راپ اول1374( ،ش).
 -19ناظمیان ،رضا ،روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی ،تهران :سهازمان مطهالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها ،راپ هفتم1392( ،ش).
موسسه آموزشی و یژوهشی امام خمینی(ره) ،راپ اول1391( ،ش).
21- Garcés ,Carmen Valero, A methodological proposal for the assessment of translated
literary works, Babel, 40, 77-101, (1994).
22- Newmark, Peter, A textbook of translation, New York: Prentice-Hall, (1988).
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 -20نقی زاده ،سید عالء ،کارگاه ترجمه عربی به فارسی همراه با نکهات نگارشهی و ویرایشهی ،قهم:
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