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 واژگان کلیدی
 م یو داربهلههنهه   تههرجمهه  مسهههتق ینهیهو  یگهرمههارودمهوسهههوی نهههج الهبهالغهه   

  خطب  قاصع  م یمستقریغترجم 

 مقدمه.1
خود دید  که جین علم رج نایی جدید بهنظریمات و جیمد پردجزی و مطمالعمات ترجممه نموجر  حوز  نظریمه

توسمممعه دجد  و خینای موجود رج تا حدودی برطرف کرد  جسمممت. در جوجخر برن بیسمممتم میالدی   جن پ  
شممگاسممی طور مشممترد در کتاب  سمملکپردجزجن مشممهور نقد ترجمه بهویگه  و   جن دجربلیگه  دو تن جز نظریه

 روشی مؤثر برجی نقد ترجمه پیشگهاد کردند که مورد جبلال بسیاری جز محققان تطلیقی ررجنسمه و جنگلیسی 
 حوز  ترجمه برجر گررته جست.

شمممد  در بیاس با متن جصممملی و یا نابرجبری میان متن جصممملی و دجری متن ترجمهبحث برجبری و جمانت
د  شممگکه یک جثر ترجمهنای محققان و دوسممتدجرجن ترجمه بود  جسممت. جیترین دغدغهترجمه جز جمله مهم

باید جز چه جصمممول و بوجعدی پیروی کگد نموجر  مورد بحث بود  جسمممت، جما باید جذعان نمود که ترجمه یک 
ال جسمممت و بر خالف شمممعر نمیشمممه در دسمممترس گویگد  نیسمممت و نمی توجن آن رج در بالب ررجیگمد سمممی 

جم جو رج به رعایت یک سممری نای مشممخصممی محدود کرد و با محدود کردن و مقید سمماختن متر چارچوب
جی جسممت که بوجعد و جصممول جیسممتا و غیر باب  ت ییر مجلور نمود. بگابرجین نظریه مطلوب و مگاسممب نظریه

الیت ررجیگد ترجمه رج مورد جنتمام برجر دجد  و مؤلفه نای نظریه ترجمه رج با توجه به جین مفهوم مفهوم سمممیم 
خی جز نظریات صمممررا  به مفهوم ملداگرجیی و لفد مدجری توجه نای ترجمه، بر طرجحی کگد. در میان نظریه

رود )ترجممه تحمت جللفظی و برجبر( و در کرد  و جصمممول و بوجعمد آنهمما جز دجیر  ترجمممه ملمداگرجیی ررجتر نمی
مود  و ریزی نجی، نظریات و بوجعد و جصمممول خود رج بر پایه مفهوم مقصمممدگرجیی و معگاگرجیی پیمقاب  عد 
نای لفظی و سمملکی ندجرند)ترجمه آزجد یا جرتلاطی(. نر دو نظریه بخاطر ندجشمممتن نتقال ویژگیتوجهی به ج

جی جز جصمممول رج که نر ترجمه جزآن ناگزیر جسمممت، وجنهاد  و به جند و پار دیمدی جام  دچار عیب و نقصمممان
بگدی نا، تلفیق وجم جنمد. در میان جین دو گرو ، برخی جز نظریات و روشتر توجمه کرد جی دیگر  بیشپمار 

گونه طرجحی آنها در نظریه ترجمه ملتگی بر نر دو روش جنمد. بدینهریفی میمان دو روش ممذکور جرج مه دجد 
جسمممت. جین دو، نفت رجنکار مهم برجی نقد و  وینه و داربلنهگرج جسمممت کمه مهمترین آنها نظریه آزجد و لفد

رجمه جللفظی( مربوط به تبردجری و تحتگیری، گرته)برضجند سممه مورد جز آن جرزیابی یک ترجمه جرج ه دجد 
ابی، یشممود و چهار رجنکار دیگر )معادلمدجر و ملداگرج جسممت که جز آن به عگوجن ترجمه مسممتقیم یاد میلفد
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تلفیق، جابجایی و جبتلاس( مربوط به ترجمه مقصمدگرج و آزجد جسمت که جز آن به عگوجن ترجمه غیر مستقیم 
للالغه ججین مقاله با جلگوگیری جز جین روش  مگاسب به جرزیابی و نقد برگردجن خطله باصعه نهجکگگد. یاد می

ید و آحسمماب مینو به جسممتادگرمارودیپردجزد. جز آنجایی که ترجمه موسمموی گرمارودی میجسممتاد جز ترجمه 
ب جرزیابی کلی وذکر محاسن و معایدور باشد، نقد و جللالغه بهنای بدیم نهجرود جز عیوب ترجمهجنتظار می

آن بر پایه نظریه ویگه و دجربلیگه ضممرورت پیش روی جین پژونش جسممت. با توجه به طرح مسممأله مذکور جین 
 جستار در صدد پاسخگویی به دو سؤجل زیر جست:

 جللالغه جز نوع ترجمه مستقیم جست یا غیر مستقیم؟جز خطله باصعه نهج جستادگرمارودیترجمه 
جللالغه کمارگیری رجنکمارنمای نفتگمانمه در ترجمه خطله باصمممعه گرماردوی جز نهجو نحو  بمه میزجن

 چگونه جست؟

 . پیشینه پژوهش2
ه جز نای نگارندگان تحقیقی صورت نگررتدر خصمو  بررسی جین ترجمه جز نهج جللالغه بگابر بررسی

یز و غیر . نظریه ویگه دجربلیگه ن نایی چون تلیان و رجسمممخون و خلرگزجری مهرنایی کلی در سمممایتگزجرش
نشمممدن کتاب آن دو در جیرجن نمنگان ررجگیر و گسمممترد  نشمممد  و باوجود جمتیازجت خوبی که بدلی  ترجمه

( 6931دجرد تماکگون پژونش نای بسمممیار جندکی بر پایه آن صمممورت گررته جسمممت که جز جمله آنها مقاله )
جلگوی نظری ویگی و دجربلگه، جز شمممهریار نیازی و  ی رمان  جلشمممحاذ  بر جسممماسبررسمممی و تحلی  ترجمه

. مقاله مذکور با مدنظر برجر دجدن نمکارجن، مگتشمممر شمممد  در مجله زبان پژونشمممی دجنشمممگا  جلزنرجء
ز نایی تطلیقی جز ترجمه کتاب  جلشمممحاذ  )گدج( جنای نفتگانه ویگی و دجربلگه، به جسمممتخرجث مثالتکگیک

ار گررته کنای بهبگدی جز تکگیکپردجخته جست و در نهایت یک جم نجیب محفوظ توسمط محمد دنقانی 
جرج ه  جند که دنقانی درشمممد  در جین ترجمه جرج ه کرد  جسمممت. نویسمممگدگان جین مقاله به جین نتیجه رسمممید 

نای نای ترجمه غیرمستقیم بهر  جسته و جز میان تکگیکجی شمیوج به زبان رارسمی، بیشتر جز روشترجمه
ت. جی نسملتا  مورق جرج ه کرد  جسن روش نیز به نمانگدسمازی روی آورد  و با جین تکگیک، ترجمهمختلف جی
نی پژویابی در ترجمه ، جز  وجله ولی پور، چاپ شد  در مجله متن(  بررسمی نظریات معادل6931نیز مقاله )

گممه در خصمممو  نظرجت ویگی و دجربلیعالمممه، کممه در میممان نظریممات مختلف ترجمممه جشمممارجتی بممه نقطممه
شگاسي تطلیقي در ترجمه ررجنسه و رارسي ، جز  ( با عگوجن  سملک6936یابی نمود  جسمت. یا مقاله )معادل

مهرجن زند  بودی که به وجکاوی هرریت و بابلیت جعمال نظریه ویگه و دجربلیگه میان ررجنسمممه و رارسمممی به 
( با عگوجن  بررسی و تحلی  نگجارنای 6939بحث و گفتگو نشمسمته جسمت. یا پایان نامه کارشگاسی جرشد )
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نمای ترجممه جی نظریمات کتفورد و ویگی و دجربلگمه، مطمالعه موردی: بلعه حیوجنات  که  ترجممه در تلمدیم 
توسمط مهشمید جوجن ررد در دجنشمگا  بیرجگد نگاشته شد  جست. نگارند  به بررسی ترجمه جثر مشهور بلعه 

نا بر پایه نظریه ییابدجربلیگه پردجخته جسمممت. در جین پایان نامه معادلحیوجنمات بر پایه نظریه کتفورد و ویگی 
 جین دو نظریه پردجز مورد تحلی  برجر گررته جست.

و جمید  آیدحساب میجز جین رو جسمتار پیش رو نم جز جگله نظری و نم جز جهت تطلیقی پژونشی نو به
 و تحلی  ترجمه متون دیگی بر پایه  جین نظریه ویژ  در حوز  نقدنای دیگر بهجسمممت زمیگمه رج برجی بررسمممی

 ررجنم سازد. 

 . الگوی ترجمه وینه و داربلنه3
 هنای متعددی که دربار  نقد و تحلی  ترجمه جرج ه گردید  جسمممت، برخی جز آنها نقطدر بررسمممی تئوری

بار در تاریخ نظریات ترجمه، نر چگد وبت یک»آیگد و جز جنمیت بیشممتری برخوردجرند. حسمماب میعطف به
شماند جنتشمار آثاره نسمتیم که بر سیر تکوین تاریخ نظریات ترجمه جثرگذجرند. یکي جز جین آثار کتاب سلک 

ان نظریات ترجمه جین جثر در میشگاسي تطلیقي ررجنسه و جنگلیسي تألیف  جن پ  ویگه و  جن دجربلیگه جست. 
اگون نیز ناه زباني گونشگاسان، در ترکیبجی بود  جسمت که ترجمهجندجز  جی دجرد و تأثیر آن بهجایگا  ویژ 

 جند. ویگه و دجربلیگه در کتابجز روش آن جلگو گررته و بر جسممماس آن کتاب و نظریات خود رج مگتشمممر نمود 
، )زند  بودی« جندترجمه مطرح نمود  و به تفصمی  و شرح آنها پردجخته گانه جی  برجیناه نفتخود روش

جند: وجحد ترجمه کوچکترین بسممممت گفتار گونه آورد (.  ویگه و دجربلیگه دربار  وجحد ترجمه جین16: 6936
 نا رج ترجمه نمود. در نسممخهتوجن تک تک آنجند که نمینم پیوسممتهجی بهگونهنایش بهجسممت که نشممانه

( آن دو در توصمممیف نظریه خود جز روند یا رجنکاری صمممحلت 7: 1222رجنسممموی جولیه )ویگه و دجربلیگه، ر
ترین روش کگد؛ تا با بهترین و مگاسبشمگاسمی عملی داللت میطور ضممگی بر مسمیر غایتکگگد که بهمی

نای گدی و روشببتوجن به نتیجه و ندف خاصمممی دسمممت یارت. آنها برجی توضمممی  روند یا رجنلرد خود رد 
جند جز: روش وجمگیری، ترجمه برضمممي، ترجمه تحت جللفظی، کگگد که علارتجی رج بیان میتعمادل ترجممه

نایی جز سطوح زبانی و وج گان و دستور، نا رج با مثالت ییر صورت، ت ییر بیان، تعادل و جبتلاس و سپس آن
 (.553: 6931دنگد. )بیکر، شرح و بسط می

جی دورجن معاصمممر بیاندجزیم خوجنیم دید که جکثر آنها بر پایه جلگو و بمه نظریمات ترجمه جگر نگمانی     
جند. ویگه و ردید ریزی گشوند، پیجی مشهور که به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میتقسمیم ترجمه

هاد فظی پیشمممگجای دو روش سمممگتی آزجد و تحت جللجی رج برجی ترجمه بهگانهنای نفتدجربلیگمه که روش
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د ، سه گانه جرج ه شنای نفتجند. جز میان تکگیکجند درحقیقت به بسمط و تفسمیر آن دو روش پردجختهدجد 
تکگیک آغازین، مرتلط با روش مسمتقیم و چهار  تکگیک پسمین به روش ترجمه غیر مستقیم )آزجد( مربوط 

شممد جما ویگه و دجربلیگه جین ملحث قسممیم میو لفظی  ت شممود. پیش جز جیگها ترجمه به دو نوع؛ ترجمه آزجدمی
جست که خود بر سه  6نوع جول ترجمه مسمتقیم :جند و به دو نوع ترجمه جعتقاد دجرندرج به تفصمی  بیان نمود 

و ترجمه تحت جللفظی جسمممتوجر جسمممت. ویگه و دجربلیگه گونه سممموم ترجمه  بردجریگیری،گرتهتکگیک؛ برض
نایی که خصو  در مورد زباندجنگد، بهجسمت بهترین شیو  ترجمه می یمسمتقیم رج که ترجمه تحت جللفظ

جی یا ت ییر باشمممد که خود به چهار تکگیک؛ مقولهمی 1خانوجد  نسمممتگد. نوع دوم ترجمه غیر مسمممتقیمنم
 (.Venuti, Lawrence, 2004: 8 شود )گزیگی وجبتلاس تقسیم میبیان، تعدی  یا ترجنهش، معادل

دنگد. در مجموع ویگه و دجربلیگه بر ترجمه مستقیم بسیار تأکید دجرند و رجنکارنای آن رج ترجی  می     
کگگد و جند و ترجمه رج جسمماسمما  جمری زبانی تلقی مینا برجی متن جصمملی جصممالت با  آن»رر خزجعی هبه گفت

جنگد که با درقیت ترجمه رج در جین میدجنگد و میزجن موندف ترجمه رج جنتقال متن جصممملی به زبانی دیگر می
(. 911، 6335؛ رد: ویگه و دجربلگه 9: 6933)خزجعی، « چمه دبمت توجنسمممته متن جصممملی رج جنتقال دند

 گانی که جز وجآورد در حالیدجنگد که نمان موبعیت زبان جصلی رج بوجود میجیشمان ترجمه پویا رج روشمی می
 متفاوت جستفاد  می کگد.

کگگد که ترجمه یک حالت پسماجسمتعماری جست که در آن پیروزی و غلله ربلیگه جسمتدالل میویگه و دج  
کام  جز  هنا، تولید یک مجموعسممملک هررنگگی بر ررنگم  دیگر ممد نظر بود  جسمممت. ندف جز مقایسممم

گد خوجند یک متن کامال  طلیعی خلق کنما جسمممت. بگمابرجین ویگه و دجربلیگه معتقدند مترجمی که میروش
نمای مشمممابه بهر  برد. عگوجن کتاب آنها در جین زمیگه روش ترجمه جسمممت. در جین کتاب ایمد جز جین روشبم

نای ترجمه مورد جسمممتفاد  مترجم برجر نگیرد مقایسمممه تعابیر با شمممود کمه حتی جگر نمه روشجشمممار  می
م جی جز بوجنین حاکهعگوجن مجموعآید، جز جین روش ترجمه بهنای ترجمه به حساب مییکدیگر، یکی جز رج 

 (917: 6335شود )ویگی و دجربلیگه،بر جیجاد یک ترجمه کام  تعلیر می

 . بحث وبررسی4
موسمموی گرمارودی جز خطله باصممعه جمام جسممتاد در جین بسمممت جز تحقیق به تحلی  و وجکاوی ترجمه 

 پردجزیم.بر پایه رجنکارنای نفتگانه جرج ه شد  توسط ویگه ودجربلیگه، می علی

                                                                        

1 . Direct Translation 
2 . Obligue Translation 
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 . قرض گیری3-1

زبان  گیری در وجب  به کارگیری وج گانگیری جسممت. برضجولین مؤلفه مورد بحث ویگه و دجربلیگه برض
ر جعتقاد شود. بگابصمورت مستقیم به زبان دوم مگتق  میملدا به نمان شمک  در زبان مقصمد جسمت که به

ی جسممت. جین کلمات در جثر جسممتفاد  نای ررنگگشممدن جختالفرن حاصمم  جین کار، کم»ویگه و دجربلیگه 
شمموند و مخاطب به رجحتی مفهوم آن رج درد روزمر  و به مرور زمان، دیگر یک وج   خارجی محسمموب نمی

نای عربی به رارسی با توجه به جشترجکات بسیار  زبانی (. در ترجمه31م: 1222)ویگه و دجربلیگه، « کگدمی
 تادگرمارودیجسه برض گیری بسامد باالیی دجرد. جما با وجکاوی ترجمه میان جین دو زبان ضرورتا  کاربرد مؤلف

نا جز مؤلفه جز خطلمه بماصمممعه عکس جین ب مممیه رس دجد  جسمممت.بگونه جی که مترجم در برگزیدن معادل
گیری جسمممتفاد  جندکی نمود  و نمین جمر سممملب کملود باب  لمس وج گان عربی یا وج گان زبان ملدا برض

کارگیری وج گان  عربی دشممموجر و ناآشمممگا و جسمممت؛ زیرج جین ترجمه تا حدود زیادی جز به در ترجمه جو شمممد 
گرجیی و نیز پارشمماری بر عگصممر دبت در ترجمه جز گرجیی و کهننامأنوس عاری جسممت و جین به مؤلفه سممر 

 و جز وج گان مشممترد میان زبان رارسممی جسممتادگرمارودیگردد. شممایان ذکر جسممت که سمموی مترجم  بر می
کگد، جللته کلماتی که در زبان رارسممی نامانوس نلود  و جزو عربی که در جصمم  عربی نسممتگد جسممتفاد  می

 توجن به موجرد زیر جشار  نمود:روند، که جز جمله آنها میشمار میکار ررته در جین زبان بهوج گان به
 وج   جللعگة: 

ْعَنَة لََعَ َمْن َناَزَعُه   ؛ِفیِهَما ِمْن ِعَباِدِه.َو َجَعَل اللَّ
 ستیز  برخیزدکرد بر کسی جز بگدگان خویش که در آنها با وی به لعگتو  
 (.175: 6931)گرمارودی،  

 یا کلمه مکارم و محاسن در متن مقاب :
ْخاَلِق اْلَعاَلِ 

َ
 ؛  َیْسُلُک ِبِه َطِریَق اْْلََکاِرِم، َو َمَحاِسَن أ

 (.723)نمان ؛ « جخالق جهانیان رجنلر باشد محاسنو  مکارموی رج در طریق 
 یا کلمه رخر و حسب و نسب در متن مقاب : 

ْصِلُکْم َو َوَقَع ِِف َحَسبُکْم َو َدَفَع ِِف نََسبُکْم 
َ
َر لََعَ أ ِ َلَقْد َفخَ  ؛  َفَلَعْمُر اَّللَّ

 سبنو  حسبرروخت و بر جصالت  رخرزیرج سوگگد به خدجوند، جو به ریشه شما )ح رت آدم( 
 (.132)نمان،  .شما خرد  گررت

 یا وج   تعصب در نمونه مقاب : 
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َواِر  جِ
ْفِظ ِلْل اَلِل اْلَحْمِد ِمَن اْلحِ ُبوا ِلخِ  ؛ َفَتَعصَّ

 (.133بورزید چون پشتیلانی جز پگا  جویان...)نمان ،  تعصببگابرجین جز مگش نای ستود ، 
گیری بهر  جسمممته جسمممت و در تر جز مؤلفه برضکم جسمممتادگرمارودیشمممود نمانگونه که مالحظه می

کار برد  تا در دجم برض گیری نیفتد؛ زیرج نمای رمارسمممی جصمممی  تالش ررجوجن بهگزیگش و یمارتن معمادل
یابی نای  جصممی  جسممت و نشممان جز طور کلی نشممان دنگد  ضممعف مترجم در یارتن معادلگیری بهبرض

تر مک جسمممتادگرمارودیبرگردجن متن دجرد؛ چیزی که در ترجمه  مایگی جو دربصمممور و نماتوجنی یما گانی کم
سی نویرود. جص  سر نای جشترجکی و مرسوم و مأنوس ررجتر نمیشود و جز دجیر  جلفاظ و معادلمشاند  می
جللالغه جسمممت، جو رج وجدجر کرد  تا جز جین مؤلفه ترین جندجف مترجم در ترجمه درخشمممان جز نهجکه جز جصممملی

نمای برض گررتمه رج جز برخی وج گمانی که در زبان رارسمممی نم کاربرد بهر  رج برد  و دجیر  معمادلکمترین 
 دجرند، ررجتر نلرد. 

 برداری. گرته9 -3

بردجری جسمممت. در جین رجنکار نه عین کلمه بلکه ترتیب و دومین رجنکمار مورد نظر ویگی و دجربلگه گرته
( و Skyscraperزبان مقصد می شود. کلماتی مانگد آسمانخرجش )سماختار ججزجی کلمه جز زبان ملدا وجرد 

وعی گیری رج نبردجری و وجمگرته»( که جز زبان جنگلیسمی وجرد زبان رارسمی شد  جست. Railwaysآنن )رج 
دجنگد. تگها تفاوت جین دو روش در جنتقال سممماختار زبان ملدا جسمممت که تگها در نای کاذب میریشمممهجز نم

جی ضمممروری در (. جین رجنکمار کمه مؤلفه35م: 1222)ویگی و دجربلیگمه، « دنمددجری رس میبر روش گرتمه
 شود.عگوجن دومین رجنکار ترجمه مستقیم ویگه و دجربلیگه عگوجن میررجیگد ترجمه جست به

نای خا  زبان ملدا جسممت، یعگی وج گان و تعابیری که در بردجری مختص جصممطالحات و معادلگرته
زبمان مقصمممد سممماخمت ویژ  و معگمای بومی نمدجرد. بگمابرجین مترجم جین وج گمان و تعمابیر رج با جسمممتفاد  جز 

و  دجرد کگد. دین جسمممالم جصمممطالحات و تعابیر مخصمممو  خود رجبردجری به زبان مقصمممد ترجمه میگرته
  به جی جز موجبکگد مجلور جسممت در پار مترجم رارسممی که کتابی دیگی نمنون  نهج جللالغه رج ترجمه می

نا و جصمممطالحات عربی بدیم با گذشمممت چهارد  برن بردجری روی آورد. جما باید توجه کرد که معادلگرتمه
جسمممت. جین مؤلفه کمتر در نمایی برجی آن در زبمان رارسمممی در نظر گررته شمممد  حالجی شمممد  و معمادل

نای معاصمر رارسمی نهج جللالغه و دیگر متون دیگی جز جمله ترجمه گرماردوی مشهود جست. جما جز ترجمه
 توجن به موجرد زیر جشار  نمود:می جستادگرمارودیموجرد جندد آن در ترجمه خطله باصعه 

ه  که جز تعابیر جسمممالمی مممممم دیگی ج  سمممت و در بیشمممتر موجب  در ترجمه به عگوجن نمونه تعلیر  سممملحان 
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 ؛به شیو  گرته بردجری برگردجند  شد  جست جستادگرمارودی
ْصَلُه  

َ
َهُلوَن أ َ ُسْبَحاَنُه َیْبَتِلي َخْلَقُه ِبَبْعِض َما َيجْ  ؛َو َلِکنَّ اَّللَّ

دجنگد آرریمدگمانش رج بمه چیزنایی که ریشمممه آن رج نمی _پماکما کمه جوسمممت  _جمما خمدجونمد  
 (.175: 6931)گرمارودی، «. آزمایدمی

 یا وج   احلط در علارت 
ِویَل  ْحَبَط َعَمَلُه الطَّ

َ
ا ََکَن ِمْن ِفْعِل اَّلِل ِبِإْبِلیَس، ِإْذ أ  و...؛ َفاْعَتِِبوا ِِبَ

«. لا  ررمودتبگابرجین جز کاری که خدجوند با جبلیس کرد پگد بگیرید که چگونه پیشیگه دیریگه و .... 
 (171)نمان، 
  ؛یا تعلیر تحذیر در

َ ِِف َعاِجِل َاْلَبْغِي  َ َاَّللَّ   َفاَّللَّ
 (131)نمان، « ، جز ستمپگا  بر خدج، پگا  بر خدج
 ؛کگدیا جدجتی که بر تگلیه داللت می
ْمَعْنُُتْ ِِف اْلَبْغِي 

َ
اَل َوَقْد أ

َ
 ؛أ

گا  باشید  (131: 6931)گرمارودی،« جیدکه شما در ستم پیشگی ررو ررته آ
بردجری توجن به کاربرد نمزمان تحذیر و تگلیه در علارت زیر و ضمممرورت جیجاد ترجمه گرتهنمنگین می

 توسط مترجم جشار  نمود 
وا َعْن َحَسِبِهْم  اْلَحَذَر  اَل َفاْلَحَذَر ا  ُ ِذیَن َتَکِبَّ اِئُکْم الَّ   ؛ِمْن َطاَعِة َساَداِتُکْم َو ُكَِبَ

)نمان، « نازندجز ررمانلردجری جز گردن ررجزجن و برزگانی که به خود می بپرنیزید! بپرنیزید، نان
131) 

ی نای جختصمماصممبردجری به میزجن جصممطالحات و معادلباید جذعان نمود که میزجن کاربرد مؤلفه گرته
کار گررته شمممود درصمممد زبان ملدا بسمممتگی دجرد. نرچقدر جین جصمممطالحات بیشمممتر در متن مورد نظر به

ر متن ن ملدا دکارگیری جندد وج گان و تعابیر خا  زباکه بهدنمد چگمانبردجری مترجم رج جرزجیش میگرتمه
شمممود. الزم به ذکر جسمممت شمممگاخت بردجری مگجر میکمارگیری مؤلفه گرتهمورد نظر بمه کمانش میزجن بمه

بردجری نای رارسی جز عربی جز جی در ترجمه رارسمی جز عربی دشموجر جسمت؛ زیرج جکثر گرتهنای گرتهمعادل
که  جیگونهرارسمی شمد  جست به نای جصملی زباننای بدیم صمورت گررته و جکگون جز ی جز معادلزمان
گانی جز معادلتوجن بما بطعیمت حکم دجدکمه جین معادل، جز نوع گرتهنمی نای بردجری جسمممت. بلکه تگها با آ
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جی جز بردجری پار توجن در خصممو  صممحت گرتهبسممیار تخصممصممی زبان عربی و دین جسممالم جسممت که  می
ه جوسمممت  و  تلا  شمممدن عم   که در مقاب  دو نا با بطعیت سمممخن گفت، مانگد جصمممطالح  پاکا کمعادل

ر داللت دجشت و در نمونه نای باال  علارت  سملحانه و احلط  مشماند  شد، یا تعابیری که بر تحذیر و تحس 
 ذکر گردید.

 . ترجمه تحت اللفظی3-3

ترجممه تحمت جللفظی جز نگا  ویگی و دجربلگه یک رجنکار مسمممتق  و به عگوجن سمممومین رجنکار مترجم 
ین دند. در حالی که دو شیو  پیشجسمت و نمرج  با دو رجنکار پیشمین شمیو  ترجمه مسمتقیم رج تشکی  می

ر جین دجد، دمیمدجری مترجم رج در آن رکن زبانی بسممط  پردجخت و لفدبیشممتر به وج گان و جصممطالحات می
جویز ترجمه تحت جللفظی در وجب  ت»پردجز ناست. جز نگا  دو نظریهرجنکار تمرکز جصملی بیشتر بر روی جمله

جین نویسمممگدگان برجی ترجمه خوب جسمممت. یعگی تگها بگا به جسمممتلزجمات سممماختی و ررجزبانی و رقط پس جز 
(. ترجمه 623: 6936)ماندی، « ج ردج کردتوجن تحت جللفد بودن ر بررسمی جیگکه معگا حفد شمد  جست، می

نای به کارگیری ترجمه تحت تحت جللفظی نم در وج گان و نم در جمالت باب  بررسمممی جسمممت. جز نمونه
 توجن به موجرد زیر جشار  نمود:می جستادگرمارودیجللفظی در ترجمه 

َعز   َرَع ِلَباَس التَّ ِة، َوادَّ یَّ ِْبِ
ِل َوَناَزَع اَّلَل ِرَداَء اْلجَ َذل   ؛ ِز، َوَخَلَع ِقَناَع التَّ

ش پوتنپوشمممید و  خودبیگی هجام  به نزجع پردجخت، و ( ردجی شمممکوبا خدوجند )درپوشمممیدن
 (.171: 6931)گرمارودی، « رج دور جرکگد رروتگی

ِویَل،   ْحَبَط َعَمَلُه الطَّ
َ
ا ََکَن ِمْن ِفْعِل اَّلِل ِبِإْبِلیَس، ِإْذ أ ِهیَد َفاْعَتِِبوا ِِبَ ا عن ِكِْبِ ،... َوَجْهََدُ اْلجَ

ٍَ   ساَعةا واِح
جو رج  ش بسممیارکوشممو  دیریگه هپیشممیگجز کاری که خدجوند با جبلیس کرد پگد بگیرید که چگونه 

 (.171)نمان: « برجی یک ساعت خودبیگی تلا  ررمود
ُروَ  َعَلْیُکْم،  َن اَّلَلِ اْْلَََّّْْ َلْمُُتْ ِحصََّّْ َِ ِة، َو  اعََّ ِل الطََّّ ُ ْ ِمْن َحبَّْ ِدیََّ یَّْ

َ
ُُتْ أ َُتََّّْْ ْد َََّ ْم قََّ کَُّ اَل َو ِإنََّّ

َ
ْحکََّّاِم بِ أ

َ
َأ

ِة.  اِهِلیَّ  اْلجَ
گا  باشممید  نای دجوریجید و با رنا کرد  ریسمممان ررمانلردجریکه تاکگون شممما دسممتتان رج جز  آ

 (.721)نمان، « رخگه جرکگد  جید جر جلهید  جستو در  جانلی
بسممیط جین معادل خوددجری کرد  و  هومانگد ترجمه کلمه  صمموالته  در نمونه مقاب  که مترجم جز ترجم 

 کار برد  جست؛ آن رج نمسان با معادل جصلی به
ِس 
ْ
یَن ِمْن َقْبِلُکْم ِمْن َبَأ َمَم اْْلُْسَتْکِِبِ َصاَ  اْْلُ

َ
ا أ وا ِِبَ ِ َو َصْواَلِتِه  َفاْعَتِِبُ  اَّللَّ
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و .....  ناحملهگیری خدجوند و بگابرجین جز آننه بر سمر جن  جسمتکلار جز گذشتگانتان جز سخت 
 (131)نمان، « پگد بگیرید

ی جللفظشممد  مترجم جز شممیو  تحت شممود در تعابیر و جصممطالحات مشممخصنمانگونه که مالحظه می
به زبان  جللفظیه در زبان عربی رعایت شممد  با رعایت مؤلفه تحتبهر  برد  و نمان ترتیب و سمماختاری رج ک

رارسمی جنتقال دجد  جسمت. در جیگجا مترجم به سلب حفد سلک متن جصلی و شیو  بیانی دست به جین نوع 
ررجتر  شود. جما در سط ترجمه زد  جسمت جین شیو  سلب جنتقال ساختارنا جز زبان عربی به زبان رارسی می

کیب باید جذعان نمود که سممماختار زبان عربی با زبان رارسمممی کامال  متفاوت جسمممت؛ جز جین رو جز کلمه و تر 
ر جی مگجشمممدن مفهوم ترجمهجللفظی توسمممط مترجم به عدم خوجنایی و گگ رعایت جصمممول ترجمه تحت

  جز نیز بگابر جین جصمم جسممتادگرمارودیشممود؛ جز نمین رو بسممیار کمتر مورد جسممتفاد  برجر گررته جسممت. می
جللفظی در سممط  جمله پرنیز نمود  جسممت و کمتر جز آن بهر  گررته و ترتیب و چیگش مرسمموم تحت هترجم

ات و جللفظی درجنا  برگزید  جسممت. باید توجه کرد که ترجمه تحتدر زبان رارسممی رج برجی ترجمه سمماخت
وجب  و در برخی مکگد مرجتلی دجرد که مترجم در برخی موجرد بسمممیار خا ، جز جین نوع رویکرد جسمممتفاد  می

نای جمله و متن، تحت کارگیری جز جین نوع ترجمه کمتر جسمممت و مترجم در برخی جز سممماز نم میزجن بمه
 توجن به موجرد زیر جشار  کرد:جللفظی عم  کرد  جست. جز جمله موجرد بخش جول می

َساِس ]آَساِس  »
َ
ْ َقَواِعُد أ ُ ْرََک َفِإهَّنَّ

َ
ِة َو َدَعاِئُم أ ِة [ اْلَعَصِبیَّ اِهِلیَّ ُُ اْعِتَزاِء اْلجَ   ؛ ِن اْلِفْتَنِة َو ُسُیو

« جندنای بگیان رتگه و شمممشممیرنای تفاخر جانلینای بگیاد تعصممب و سممتونزیرج آنان پایه
 (.131، 6931)گرمارودی:

ِب » ُکُت ِدیَُّق بَِّ
صَََّّّْ ِه، َوالَّتَّ لَِّ ُرسََُّّ اُع لَِّ بََّ

وَن ااِلتَُّ کَُّ ْن یََّ
َ
َراَد أ

َ
ُه أ حَّانََّ بَّْ نَّ اَّلَل سََُّّ ِه، َولَّکَِّ وُع ِلَوْجهََِّّ

شََُّّ ِه، َواْلخُ
َها َشاِئَبٌة. َو  ا ِمْن َغْْيِ

ًة، اَل تَُشوُُبَ ُمورًا َلُه َخاصَّ
ُ
َم َواالْسِتَکاَنُة اِلْمِرِه، َوااِلْسِتْساَلُم ِلَطاَعِتِه، أ ِِ اْلَبْلَو  ُكلَّ ا ََکَن
ْجَزَل 

َ
َزاُء أ ِِ اْْلَُثوَبُة َواْلجَ ْعَظَم ََکَن

َ
 ؛ .َوااِلْخِتَباُر أ

نای جنگاری کتابخوجست که پیروی جز پیاملرجنش و رجستا خدوجند ممم پاکا که جوست ممم میجم
نهادن به طاعت وه، آسممممانیش و خاکسممماری در برجبر وی و رروتگی دربرجبر ررمان جو، و گردن

جی دیگر بیامیزد و نرچه گررتاری و آزمون، نممه، کمارنایی ویژ  جو باشمممد بی آنکه با نیز آمیز 
 (.132)نمان، « تر، مزد و پادجش بزرگترسترگ

تا حدود زیادی خود رج به چیدمان  جسمممتادگرمارودینممانگونمه کمه مالحظه گردید در جمالت مذکور 
نشممیگی جنتقال دجد  جسممت. الزم به ذکر رج به زبان رارسممی با رعایت سمماخت نمزبان ملدا ملزم نمود  و آن
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ود که ششمام  موجردی می جسمتادگرمارودیکارگیری ترجمه تحت جللفظی صمرف توسمط جسمت که موجرد به
برگردجن علارتها در زبان ملدا باعث جیجاد معگای معارض و ملهم و گگگی در مفهوم جمله نیست و موجردی 

شود. در ید  نمیکه رعایت جین شمگرد سملب عدم خوجنایی و سالست ترجمه شود محدود  بود  و یا جصال  د
در ونله جول رعایت جصممول و چیدمان  جسممتادگرمارودیمورد جول بدین سممان میتوجن نتیجه گررت که برجی 

زبان عربی در جولویت برجر دجرد به شرطی که جین ساختار باب  ججرج در زبان رارسی باشد و با ساختار رارسی 
ن رارسمی نامأنوس و ناآشممگا باشممد جز کاربرد و وجرد در تعارض نلاشمد جما زمانی که سمماختار زبان عربی در زبا

کگد. در مجموع مترجم بر خالف رویکرد کردن چگین سممماختمار نامأنوسمممی به زبان مقصمممد خوددجری می
کرد  و جز جیجاد رخگه و مدجرتر عم  نا و وج گان لفدنما کلمهیمابینما در معمادلجی علمارجت و جملمهترجممه

دجرجنه با متن مقصمد خوددجری نمود  جست، زیرج جص  برجی جوجنتقال جمانت راصمله میان معادل متن جصملی
ر رس جللفظی وج گان بهتنویسی و روجنی ترجمه جست و جین جمر در جنتقال تحتبا رعایت سمر  سملک جمام

 دند.می

 1. جابجایی3-4

ست، بدون ج ترجنهش یا جابجایی یا تعویض صمورت، شمام  حرکت جز یک طلقه گرجمری به طلقه دیگر
رجیگد شمممود. در رجیگکه معگی متن عوض شمممود. جین تکگیک موجب ت ییر سممماختار دسمممتور زبان متن می

تر در ترجممه، جنتقمال معگا جز زبانی به زبان دیگر عموما با جیجاد ت ییرجتی در صمممورت پیام یا به علارتی دبیق
به  ی جیگکه درآن، ل ت زبان ملداشممود. ترجنهش یا ت ییر صممورت یعگنای دسممتوری پیام ممکن میصممورت

یگه، شمممود. )ویگی و دجربلل تی جز زبان مقصمممد که جز طلقه وج گانی ودسمممتوری دیگری جسمممت برگردجند  می
(. ترجممه گرمماردوی با وجود ملداگرجیی و عدم جیجاد راصمممله میان زبان مقصمممد با ملدا، در 911: 6335

نای متن جز مؤلفه جابجایی بهر  گررته جسمممت که جز نمونه موجرد زیادی برجی جیجاد خوجنایی و روجنی بیشمممتر
 توجن به موجرد زیر جشار  کرد:آن می

 تغییر صورت از مصدر به فعل .أ
« .  اْلِکِْبِ

ِ
ِر َو َقْدِع َطَواِلع اِجِم اْلَفخْ  ََنَ

ِ
ْفَعاِل ِمْن َقْمع  ؛  اْنُظُروا ِإََل َما ِِف َهِذِه اْْلَ

و جز  گدشمممکمینای خودبیگی رج به آننه نتایج جین ررجیض جسمممت بگگرید که چگونه شممماخه
ر نشانه  (.131: 6931)گرمارودی، « کگدپیشیگیری مینای تکل 
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ْمنًا َبْْيَ َخْلِقِه »...    
َ
ْرِضِه َو أ

َ
ُ َلُکْم َحَرمًا ِِف أ یَثاِقِه الَِّذي َوَضَعُه اَّللَّ ْقًْا ِْلِ

ََ  ؛  َو 
که خدجوند آن رج برجی شمممما در زمین خود محترم پیمانی رج بشمممکگید نید که[ ... خوجو ]می

 (.721)نمان، « دجشته و مایه جمگیت میان آرریدگان خویش برجر دجد  جست

 تغییر صورت از فعل به مصدر وصفی .ب
اُم َو  » َْ ةا اَل ُت ةا اَل ُتَراُم َو ِعزَّ ْهَل ُقوَّ

َ
َیاُء أ ْْنِ

ِِ اْْلَ ْعَناُق الُرَجاِل َو َلْو ََکَن
َ
د  َنْحَوُه أ  ...:ُمْلکا ُُتَ

دجشمممتگد و دولتی که برجی می ناشمممدنیمقهورو عزتی  دورجز دسمممترسجگر پیماملرجن توجنی  
 (.133: 6931)گرمارودی،« کشیدند...دیدنش گردن می

 ج. جابجایی از مفرد به ساخت و ترکیب 
 ؛ ُیشَمين َعرفه»

 (.723)نمان،: « رساندرج به مشام من می بوی دالویزش
 :لو أراَد اَّلَل ُ أن َيخُلَق آدَم ِمن َنرا َيخَطُف اْلبصاَر ِضیاؤُه و ََيَهُر الُعُقوَل ُرواؤُه  »

ی زیلایخوجسمممت آدم رج جز نوری بیمارریگمد کمه رروغش دیمدگمان رج برباید و جگر خمدجونمد می 
 (.171، )نمان« خردنا رج به شگفتی وج دجرد دیدجرش

 د. حالت منحوت به عادی 
کگد جدید سمماخته شممود وآن کلمه بر معگایی داللت  هتر، یک کلمنحت آن جسممت که جز دو کلمه یا بیش

ررته شد  گ« بسم جلله جلرحمن جلرحیم»که جز علارت « جللسمملة» هجند، ، مانگد کلمکه وج گان جصملی دجشمته
 (.172، 6333جست )یعقوب، 

ِ َحْوَلُه »  ُلُلوَن َّلِلَّ  ؛ ُذُلاًل ُُيَ

( ت ییر جز حالت مگحوت به حال عادی. مث  131بگویگد )نمان،  ال جلمه الال جللهپیرجمون آن 
 جیگکه در ترجمه تکلیر گویان بگوییم جلله جکلر گویان آمدند.

 هـ. تغییر از مثنی به تفسیر
  « ْ ْرُُتْ ِِف َتَُتاُوِت َحاَلْْیِ ْ َفِإَذا َتَُتکَّ هََّنُ

ْ
ُه ِبِه َشَأ ِِ اْلِعزَّ ْمرا َلِزَم

َ
 ؛  َفاْلَزُموا ُكلَّ أ

آنان جندیشمممیدید به کاری روی آورید که برجی  خیر و شمممر  وچون به نانمسمممانی آن دو حالت 
 (133نمان،«.)آنان موجب عزت شد

ویسی نبا توجه به جص  سر  جسمتادگرمارودیدر نمه جین موجرد و موجرد بیان نشمد  دیگر در جین خطله، 
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چگین جز جین مؤلفه بهر  گررته جسمممت. نمنگین شممماید جلر نمایی جینو روجنی ترجممه و جمایز بودن تلمدیم 
سمماختاری  زبان رارسممی یا سمملیقه خا  مترجم  موجب جین ت ییرجت و تلدی  نا شممد  جسممت. شممایان ذکر 

زند و جز س کمترین آسممیب رج به متن ملدا میجی جسممت که برخالف تلفیق و جبتلاجسممت که جابجایی، مؤلفه
دلی  حسممماسمممیت متون دیگی در عدم ت ییر گردد، و جز طرری  بهآنجا که موجب عدم ت ییر معگای متن می

جنایی نیز با ندف  جیجاد سالست و خو  جستادگرمارودیمعگا، جین تکگیک در جین متون کاربرد بسمیاری دجرد. 
نایی غایت جز مؤلفه جابجایی بهر  گررته جست که نمونهوم در زبان رارسی بهو جنتخاب تعابیر بهگجار و مرسم

 جز آن رج برشمردیم.

 1. تغییر بیان3-5

جز نظر  شمود، تلفیق جست. جین تکگیکیکی دیگر جز رجنکارنا و ررجیگدنایی که در ترجمه بکار گررته می
جست. تلفیق جساسا به  یق ت ییر معگایی یا دیدگا ویگی ودجربلیگه ت ییر بیان یا تلفیق و ت ییر شمک  متن جز طر 

ساند. در ر معگی جسمتفاد  جز علارتی جسمت که با زبان نای مگل  و مقصمد تفاوت دجرد جما جید  مشابهی رج می
گد که معگی کگردد. تلفیق به مترجم کمک میوجب  معگی متن عوض شممد  و دیدگا  زبان مگل  تعویض می

جصمملی جنتقال یابد  که جید ل  رج ت ییر دجد  و به زبانی گویاتر بیان کگد، به شممرط آنو دیدگا  نویسممگد  متن مگ
توجن بهر  مگظور جصممملی متن ملدا خللی وجرد شمممود. معموال جز تکگیک تلفیق درنر  زبانی میبدون جیگکه به

فهوم رج م برد، چه بسممما جمله یا علارتی توسمممط جررجد مختلف به طور متفاوتی بیان شمممود، ولی نمگی یک
گا  و یا تجدید نوعی روش ترجمه مشممتم  بر ت ییر دید »برسممانگد. جز نظرویگی و دجربلیگه ت ییر بیان یا تلفیق 

(. ت ییر بیان با مؤلفه بللی یعگی 911: 6335)ویگی و دجربلیگه، « خاطر  جسمت و غاللا جز مقوله جندیشه جست
حث که در ت ییر بیان ت ییر معگا و پیام نیز مورد ب جابجایی، برجبت مفهومی دجردو تگها رربشمممان جین جسمممت

 شود:جست و آن شام  موجرد زیر می

 تبدیل مثبت به منفی أ.
ْلُُتْ ُحُدوَدُه َو  » ْساَلِم َو َعطَّ اَل َو َقْد َقَطْعُُتْ َقْیَد اْْلِ
َ
ْ أ َمُت 

َ
ْحَکاَمُه  أ

َ
 ؛أ

د و جحکامش جیبدجنید که شما رشته پیوندتان با جسالم رج گسیخته و حدود آن رج تعطی  کرد  
 (.721: 6931)گرمارودی، « جیدبه کار نلرد رج 
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 تبدیل کل به جزءب.
ِلَْي ِمْن َلُدْن آَدَم َصَلَواُت اَّلَلِ  » ، ُسْبَحاَنُه، اْخَتَِبَ ااْلوَّ نَّ اَّلَلَ

َ
اَل َتَرْوَن أ

َ
;َعَلْیِه، ِإََل ااْلِخِریَن ِمْن هَذا اأ   ْلَعاَلِ

، درودنای آغازین کس در زمان آدمنمگان رج جز  -پاکا که جوست -نگرید که خدجوندآیا نمی
 (132)نمان، « در جین عالم... وجپسین کسخدجوند بر جو، تا 

جست و در  تفاد  شد در جیگجا به جای معادل پیشمیگیان و پسمیگیان جز آغازین کس و وجپسمین کس جسم
 حقیقت تلدی  ک  به جزء رس دجد  جست.

 تبدیل مبهم به آشکارج.
لا  »

ْْ ُمِه ِمْن َغْْيِ َما َف
ُ
  َو اَل َتُکوَُنا ََکْْلَُتَکُِبِ لََعَ اْبِن أ

ری که خدجوند در جو نیز برتنلاشمممید که بر ررزند مادر خود تکلر ورزید بی آن بمابی ؛ ممانگمد 
 ( 131، 6931)گرمارودی:« نهاد  باشد

در جیگجا صمفت متکلر رج که جانشمین موصموف شمد  جست، مستقیم با جسم هانر ترجمه کرد  جست و 
 جبهام جحتمالی آن رج برجی مخاطب جز بین برد  جست.

 قتتبدیل مجاز به حقید.
یَقة»   ِ ِمْن َمَفاِوِز ِقَفار َسحِ

ٍَ ْفِئ ََ اُر ااْل ِو  ِإَلْیِه ِِثَ  ؛ ََتْ
 (.131)نمان، « شتابگدنای خشک خالی جز مردم... به سوی آن میجز بیابان دلدجدگان روجن 

توجن گفت که مؤلفه ت ییر بیان که به ت ییر زجویه دید نویسمممگد  جصممملی در متن مقصمممد در مجموع می
نای مورد جسممتفاد  در جین ترجمه نهج جللالغه جسممت و چه بسمما که کاربردترین مؤلفهشممود جز کممیمگجر 

 بودن متن نهج جللالغه جرتلاط دجشته باشد.علت کاربرد جندد آن به دیگی

  1یابی. معادل3-6

رج  یابی جسمممت. جز نظر ویگی و دجربلیگه جین تکگیکیکی جز مرجحم  نظریمه ترجممه ویگی ودجربلیگه معادل
نا یک موبعیت یکسمان رج با جبزجر ساختاری یا سلکی مختلف برند که زبانکار میبرجی جشمار  به موجردی به

ا علارت، معادل آن در جای ترجمه یک جمله ی(، در جین روش به666: 6936کگگد )ماندی، توصمممیف می
ری باب  بردججللفظی یا گرتهشمممود؛ چرج که برخی جز علارجت با جسمممتفاد  جز روش تحتزبان مقصمممد بیان می

(. بگابرجین در 93: 6335ترجمه نیسممت لذج باید معادل آن رج در زبان دیگر جسممتجو کرد )ویگی و دجربلیگه، 
گه یابی در نظریه ویکگیم. مقصمممود جز معادلج پیدج میترجممه بمه جای ترجمه تحت جللفظی وج   معادل آن ر 

                                                                        

1 )Equivalence( 
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ودجربلگمه معگمای عمام آن جسمممت و جیگکمه مترجم در موجردی کمه ترجمه تحت جللفظی کارسممماز نیسمممت در 
 یابی وج گان و تعلیرجت چگونه عم  کرد  جست.معادل

سممت که در نا و جسمامی خا  مگاسممب جسمت و طلیعی ججین نوع رجنکار در ترجمه جصمطالحات و مث 
کارگیری هنای بنویسِی آن بازتاب زیادی دجشته باشد. جز نمونهبا توجه به جص  سر  جسمتادگرمارودیترجمه 

 جین مؤلفه می توجن به موجرد زیر جشار  کرد:
 ؛الیزكو ُبا ُخفٌّ والحافٌر والظلٌف »

 (.132: 6931)گرمارودی، « کگگددر آن رشد نمی شتر و گاو و گوسفگدکه 
صممورت وج گان رج به بر خالف جسممتعمال مجاز گونه کالم جمام علی جسممتادگرمارودیدر جین نمونه 

کار برد  جسممت و مقصممود جصمملی جمام رج جز  خف  و حارر و هلف  که جز ی جز بدن حیوجنات جسممت حقیقی به
 کار برد  جست.به

زاِء لََع َحَسِب َضْعِف اْلَبالِء »   ؛َقد َصُغَر َقْدُر اْلجَ
 (131نمان،«.)شودآزمون، کم می آسانیجما جندجز  پادجش، نم سگ  با  

 کار برد  جست.معادل  آسان  رج در مقاب  وج    ضعف  به جستادگرمارودیدر جین نمونه 
َعَلها ََبَتُه الَحراَم  »  ؛  فجَ

 (136)نمان، « خویش کرد محترمرج خانه آنگا  آن
جز ترجممه  تحمت جللفظی وج      جللیمت جلحرجم  ججتگاب نمود  و حرجم رج با  جسمممتمادگرممارودیدر جیگجما 

 یابی کرد  جست.  محترم  معادل
َر  » َْ اِجَم ُقُروِن َرِبیَعَة َو ُم ُِ ِِف الُصَغِر ِبَکاَلِكِل اْلَعَرِ ، َو َكَسْرُت ََنَ َنا َوَضْع
َ
 ؛  أ

 بلای  ربیعه و ُم ر رج شکست سرجنعرب رج به خاد جرکگدم و  بزرگانمن در سن  نوجوجنی، 
 (.723)نمان، « دجدم

نا و معادل  بزرگان و سممرجن  رج در مقاب  وج    کالک   به معگای سممیگه جسممتادگرمارودیدر جین نمونه 
 کار برد  جست.نا، به نوججم  به معگای پیشانی

 ؛  ِإْخَواَن َدَبر َو َوَبر »
 (.721)نمان، « کردندرنا می شترو  جسببه چرجندن 

در جیگجما نیز مانگد نمونه جولی مترجم مقصمممود جمام رج جز  دبر و وبر  نه در پاوربی بلکه در خود ترجمه با 
 نایی جنتقال دجد  جست.برگزیدن معادل
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اَر َواَل اْلَعاَر »   ؛  َتُقوُلوَن: النَّ
 (.721)نمان،«. رویم، زیر بار نگ  نهمی دوزسگویید به می

 در جین نمونه نیز مترجم وج    دوزس  رج در برجبر وج    جلگار  جنتخاب کرد  جست.
نایی رج که در زبان مقصد کارجیی دجرد و خوجنگد  آن رج به معادل جستادگرمارودینای یاد شمد  در نمونه

جست. جو  نیز کرد جللفظی علارجت خود پر کار برد   و جز ترجمه کلمه به کلمه و تحتکگد بهسهولت درد می
بیاید  نایی در زبان مقصدکگد معادلدر زبان مقصمد بیشمتر دنلال معادل جست تا معگای وج گان و سعی می

ر د جسمممتادگرمارودیکه با کلمات مورد نظر ملدا نمخوجنی دجرد نه جیگکه صمممررا  معگای وج گان رج برسممماند. 
ایی ندجد  جسمممت بلکه معگای حقیقی آن رج مگتق  یابی به کارکرد جسمممتعاری و مجازی زبان چگدجن بهمعادل

رجمه گیرد. جین نحو  تنای متگاسممب با زبان رارسممی کمک میکگد و در جنتقال معانی حقیقی جز معادلمی
نویسی مترجم جرتلاط دجرد و نشان دنگد  جنتمام وی به مخاطب جهت دریارت مفهوم ترجمه به جصم  سر 

جضاره کرد که جنتقال مستقیم کارکردنای جستعاری و مجازی وج گان در  می باشمد. نمنگین باید جین رج نم
نا  برجی وج    کالک   گرچه معگای دبیق و عگوجن مثال معادل  سممیگهزبان ملدا نموجر  ممکن نیسممت، به

شمممود. جز جین رو تحمت جللفظی جسمممت جمما مقصمممود جممام بما چگین رویکردی بمه زبان مقصمممد مگتق  نمی
 .یابی پردجخته جستمحور به ترجمه وج گان با جستفاد  جز مفهوم معادلبا روشی خوجنگد  جستادگرمارودی

 1. اقتباس 3-7

تر به یابي جسمممت و بیشمممجی جز معادلنفتمین رویمه جلگوی ویگمه و دجربلیگه جبتلاس جسمممت که آن گونه
گر جز کشوری به کشور دی نانا و دجسمتانبرخی کتاب»جی آزجد شملانت دجرد. یابي موبعیتي یا ترجمهمعادل

ط یابگد، مانگد حکایات کلیله و دمگه که جز نگد به جیرجن و سممپس به نقاجلمللی میکگگد و جگله بینسممفر می
آزجد ترجمه  صورتوجود آورد  جست. جین آثار، جگر بهجنگیزی بهدیگر عالم سمفر کرد  و آثار جبتلاسمی شگفت

(. جما مقصود ویگه ودجربلیگه جز 131: 1؛ ث6931)ررشیدرود، « دشوشمد  باشد، ترجمه جبتلاسی خوجند  می
یفی عادی به ترجمه غیر عادی یا تأل هجبتلاس آننگان ت ییرجت جسمماسممی نیسممت که ترجمه رج جز حالت ترجم

تلدی  کگد بلکه جنتخاب عملکرد جبتلاس تگها در موجب  جز ی و بسمممیار ضمممروری جسمممت که جنتقال مفانیم 
لدا به زبان مقصمد مشک  جیجاد کگد. باید توجه کرد که جشترجکات ررنگگی بین دو زبان ررنگگی جز زبان م

عربی و رارسممی بسممیار زیادتر جز جختالرات آن جسممت. دین مشممترد یکی جز مهمترین عوجم  جیجاد چگین 

                                                                        

1) Adaptation( 
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نای زبان ملدا در زبان مقصد شود خوجنگد  جز نمان معادلجشمترجکاتی جسمت که جین جشمترجکات سملب می
 گرمارودیجسممتاد جسممتفاد  کگد و دسممت به جبتلاس نزند. متگاسممب با جین ب ممیه رجنکار جبتلاس در ترجمه 

 نای زیر جشار  کرد:توجن به نمونهبسیار کم به کار گررته شد  جست که جز جمله موجردآن می
َعدَّ َلُه ِِف اْْلِخَرِه َسِعْيًا  »

َ
ْنَیا َمْدُحورًا َو أ  ؛  وَجَعَلُه ِِف الد 

 (.171:6931)گرمارودی،« ررجنم کرد آتشو در دنیا دچار رجندگی کرد و در رستخیز برجیش 
ِ ِم  »

َکِب  ْقَداِمُ ْ َو َخْلَع التَّ
َ
َِ أ ِز َتْح َعز  ِل لََعَ ُرُءوِسُ ْ َو ِإْلَقاَء التَّ َذل  ْعَناِقُکْم ْن َو اْعَتِمُدوا َوْضَع التَّ

َ
 ؛  أ

 وغ تکلریررجزی رج زیر پا جرکگید و رج بر سر نهید و گردن جرسمر خاکسماریبه جیگکه  دل دنید 
 (.132)نمان، « رج جز گردن خود بیرون آوردید

َخَذ َیَِد  »
ْ
َعَلُکْم َمْرََم َنْبِلِه َو َمْوِطَئ َقَدِمِه َو َمَأ  ؛  َفجَ

 (.131)نمان، « خود گردجند ستخوشخویش سازد و د پایمالتیر خود کگد و  آماثشما رج 
ةا ِف َعزائِمِهمو  »  ؛لکنَّ اَّلَل َ سبحاَنُه َجَعَل ُرُسَلُه ُاوِِل ُقوَّ

 (.133)نمان، « کرد پوالدیننم عزم پیاملرجن خود رج  -پاکا که جوست -جما خدجوند
ُدوِر  » ُک ِِف الص  َف ذِلَک ُمَصاَرَعَة الشَّ فَّ  ؛ َلخَ
 (.131)نمان،« کاستنا میدر سیگه کشمکش دودلیجز 
َر   »
َ
ِة.أ ُبوَّ ُشم  ِريَح الن 

َ
 ؛  َُنَر اْلَوْحِي َوالُرَساَلِة، َوأ

 (762)نمان، « شگیدمدیدم و بوی نلوت رج میمن نور وحی رج می
 شود کهشد  که در بیاس با حجم خطله باصعه جندد جست معلوم مینای جرج هبا توجه به نمونه

نای مونهکارگیری نتر نگمود  و در بهتلاس رج وسی بسیار محتاطانه عم  کرد  و دجیر  جب جستادگرمارودی
و  کگد که آزجدیدجند که متگی مقدس و دیگی رج ترجمه میجبتلاسی آزجدجنه عم  نکرد  جست؛ زیرج جو می

جبتلاس بیشتر که رجنکاری جررجطی در ترجمه جست، در خصو  متون دیگی جایز نیست. با جین حال در 
معگای شعله آتش جست نه خود آتش، جما مترجم آن    سعیر  در زبان عربی بهنای روق جز باب تحلینمونه

رج به  آتش  ترجمه کرد  جست و کارکردی مجازگونه جز جز ی به کلی بدجن دجد  جست. جین ت ییر بگابر ضرورت 
ررنگگی صورت گررته، زیرج در زبان رارسی آتش معادل جهگم جست نه شعله آتش در حالی که در ترجمه 

شود. مترجم با چگین ت ییری خوجنگد  رج در رهم معگا کمک عربی جز شعله آتش نیز چگین جستلاطی می
کار نای جبتلاسی بترین رجنکارنای ترجمه جست جما معادلکگد. به نر روی با جیگکه جبتلاس جز جررجطیمی

 .بسیار کم کرد  جستررته توسط مترجم متگاسب و نزدیک به متن ملدا بود  و حد راص  دو معادل رج 



 

26 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1400

شماره
 ،

68
 

26 

 . نتیجه گیری4
 با توجه به بررسی جنجام گررته نتایج پژونش به برجر زیر حاص  گردید:

یم بهر  نای مستقنای غیر مستقیم بیشتر جزمؤلفهدر ترجمه خطله باصعه جز مؤلفه جستادگرمارودیمممم 
کاربرد  گرجیی در ترجمه جست که مگجر بهنویسی و کهنکارگیری مقوله سر گررته جسمت که جین ناشمی جز به

 شود.یابی، جبتلاس مینای غیر مستقیم جز بلی  جابجایی، تلفیق، معادلپربسامد مؤلفه
جو شد   و شیوجیی زبان جستادگرمارودینای غیر مسمتقیم مگجر به خوجنایی ترجمه ارگیری مؤلفهکمممم به

مه گیری جست، نیز ملهم نلودن ترججسمت. جستعمال جندد وج گان عربی ناشی جز کاربرد جندد مؤلفه برض
 رنایجللفظی در سمممط  گسمممترد  و وجرد نکردن سممماختاکه نشمممان دنگد  ججتگاب مترجم جز ترجمه تحت-

 بردجری جست.کارگیری ررجوجن عگصر گرتهناشی جز عدم به -ججگلِی زبان ملدا نست 
یابی لجللفظی به معادجستن جز تکگیک تحتجای بهر گرمارودی در ترجمه وج گان زبان ملدا به جسمتاد

کگد  جز وج گان زیلا و غگی رارسممی جسممت که نشممان جز دبت و می ن تالش ررجوجپردجزد؛ جز جین رو ترجمه جو آ
نایی که مقصود نویسگد  رج برساند، نا دجرد و حسمن توجه وی رج درگزیگش معادلمترجم در جنتخاب معادل

سممازد. در جین جمر مترجم برجی جلقای مفهوم جصمملی کلمات آنها رج جز سمماختار مجازی و جسممتعاری نمایان می
 بیرون کشاند  جست و صورت باب  رهمی جز آن جرج ه دجد  جست.

 م مترجم جز دو مؤلفه تلفیق و جابجایی در حد ضرورت بهر  گررته جست.
کارگیری مؤلفه جبتلاس با جحتیاط عم  کرد  جست. کاربرد جین مؤلفه گرچه در در به جستادگرمارودیمممم 

نایی نزدیک به زبان ملدا و جز در آورد  و معادلترجمه به نسممملت زیاد جسمممت جما آن رج جز شمممک  جررجطی به
مرسوم  نایمعادلنا جز نایی که راصمله چگدجنی با رمزگان زبان ملدا ندجرد، بهر  برد  و در جبتلاسجبتلاس

 جستفاد  نمود  جست. و عادی نمشأن کالم جمام 
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