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 (60/66/6863؛ تاری  پذیرش: 08/66/6867تاری  دریافت: ) 

 چکیده

 است شده روروبه فض  و دانش لاحبان اقبال با تاكنون آن نیتدو زمان از كه است ینید معتبر و مهم منابع از البالغهنه 
 نجایا سؤال اما. اندپرداخته آن ةتر م به( ع) نيرالمؤمنيام گرانقدر شاهاار نیا .یتشر و نييتب هدف با يمتعدد متر مان و

 زبرانیفارس  امعه به احسن نحو به را( ع) ريام كالم ییرايگ و قدرت اعجاز، اندتوانسته حد  ه تا هاتر مه نیا كه است
 از گرفتره لرورت هتر مر تيرفيك یابیرارز هدف با و یليتحل -یفيتول روش با حاضر پژوهش كنند؟ منتق  و یمعرف
 كه گارسس يالگو ،تر مه تيفيك یابیارز متعدد يالگوها انيم در. است گرفته انجام ،یدشت محمد توسط البالغهنه 
 نیرا. اسرت شرده گرفتره درنظر پژوهش  ار وب منزله به است تر امع نسبت به گرید يشنهاديپ يوهاالگ با سهیمقا در
 شام  را( یعمل) یمنظورشناخت -یسبا و يكاركرد -یگفتمان ،یشناخت واژه -ينحو ،يل و- ییمعنا سط.  هار الگو
 یابیرارز هراآن براساس شده هتر م متون كه هستند یخال يا زا و هارگروهیز يدارا سطوح، نیا از هركدام. شودیم
 مورد و انتخاب یفيك یابیارز يبرا نامبرده متر م از 08 تا 6 يهاحامت و اول خطبه ةتر م پژوهش، نیا در. شوندیم

 يالگرو طبق  هارگانه سطوح در مو ود يهارگروهیز از کی هر یفراوان زانيم نييتع از پس و است گرفته قرار یبررس
 نیرا انگريب یخنث و یمنف مثبت، يهاکيتان براساس یابیارز جهينت .شودیم داده نشان نمودار لورت به  ینتا گارسس،

 ش،یافرزا حوزه 8 براساس. است برخوردار ییباو نسبت به تيفيك از و بوده تيمقبول اريمع يدارا یدشت ةتر م كه است
 يدارا كره یادب شاهاار نیا ةتر م رایز دارد؛ يشتريب بسامد ش،یافزا حوزه در یدشت ةتر م ،هتر م در كاهش و مانش

 در ی نردان  رالش با آن فهم در مخاطب و است دهيرس انجام به محتوامحور و روان لورت به بوده بالغت و فصاحت
 .است بوده مقصدگرا روش کی يو روش و شودینم موا ه موضوع درك

 .رسسگا ،یدشت محمد البالغه،نهج ،هترجم یابیارز واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 E-mail: hajizadeh@azaruniv.ac.ir ( مسئول سندبینو )  

 E-mail: pfarhadi95@gmail.com 

 E-mail: farhadirana95@gmail.com 
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 مهمقد

گذرد؛ از گذشرته تراكنون میتوسط سيد رضی  البالغهنه از گردآوري  مدت مدیدي
لرورت گرفتره  سرن ي زیادي از سوي علماي شيعه و تسنن بر این اثرر گرانهاتر مه

برخری بريش از سرایرین داراي اهميرت ، منتشرر شرده يهاتر مرهدر ميران است. مسلماً 
ي لورت گرفته اظهارنظر هاتر مهرباره اهميت و كيفيت توانيم داما زمانی می هستند،

كنيم كه توانسته باشيم براساس الگویی دقيق و علمی به بررسی و ارزیرابی كيفيرت ایرن 
هاي زیادي برراي بره دسرت دادن الگوهراي ارزیرابی لرورت بپردازیم. تالش هاتر مه

انرد كره در كردههراي متفراوتی را مطررح گرفته و محققان ایرانی و خرار ی  ار وب
هراي ها، الگوي گارسس به خاطر  امع بودن نسبت بره مردلپژوهش حاضر از ميان آن

البالغه انتخاب از نه  تر مه شدهعنوان  ار وبی براي ارزیابی و مقایسه متون دیگر به
 شده است. 

 در  هرار سرط. پيشرنهادي الگروي گارسرس« محمرد دشرتی»در این پرژوهش، تر مرة 
(Garces)ها محاسبه شده كار رفته در این سطوح و اركان و ا زاي آنسی و مقادیر به، برر

و نتای  بره لرورت نمودارهرایی نشران داده شرده اسرت. براسراس الگروي گارسرس، فنرون 
حوزب اللی تقسريم  8به  -اندطور مشترك دخي به- ههاي تر ممتفاوتی كه در همه فعاليت

 افزایش، مانش و كاهش. : شوندمی
ها نيرز بررسری شرده و نترای  بره ها از نظر دارا بودن این ویژگیوهش حاضر، دادهدر پژ

معيرار كفایرت و  0از نظرر  هاتر مرهلورت نمودار نشران داده شرده اسرت. در ایرن الگرو، 
وتحلير  را نشران مقبوليت نيز باید ارزیابی شوند؛ نمودارهاي رسم شده  گونگی این تجزیه

هرراي مثبررت و منفرری معرفرری شررده و الگرروي سررتفاده از ویژگیمعيررار بررا ا 0دهنررد. ایررن می
اي مناسب و خوب از لحرا  انطبراب برا هپيشنهادي، شرایط وزم را براي عرضه كردن تر م

 كنند.هاي معنایی و عنالر دستوري دو زبان مبدأ و مقصد فراهم میمؤلفه
در پری « محمرد دشرتی»پژوهش حاضرر برا هردف ارزیرابی كيفری تر مرة نهر  البالغره 

 : اوت زیر استؤپاسخگویی به س
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براساس مدل ارزیابی گارسس، كيفيت تر مة محمد دشتی از نه  البالغه در  ه سطحی  -
 است؟

 -سراختی، گفتمرانیواژه -ل وي، نحوي -معنایی) یک از سطوح  هارگانه گارسسكدام -
 عملی( در تر مة دشتی بازتاب بيشتري دارد؟ -كاركردي و سبای

 : توان گفتسواوت مطرح شده میدر فرضيه 
هرایی از كيفيت تر مة متر م محمد دشتی در سط. بره نسربت براویی قررار دارد؛ نمونره -

هاي مثبت نسربت بره خورد، اما تعداد تانيکهاي منفی در تر مة ایشان به  شم میتانيک
 هاي منفی بيشتر است.تانيک

اشاره شرده  ه، بازتاب بيشتري در تر مرسد سط. اول و دوم از الگوي گارسسبه نظر می -
 داشته باشد.

 
 پیشینه پژوهش .1
شماري براساس نظریه گارسس نوشته شده است كه در ادامه به برخری هاي انگشتپژوهش 

 :  شودها اشاره میاز آن
تر مره نقرد و ارزیرابی آثرار : مطالعه موردي) بررسی، نقد و ارزیابی تر مة متون ادبی»
عنروان پژوهشری اسرت كره « نی در سه بخش قصص، روایات و مسررحيات(غسان كنفا شده

هراي نامه كارشناسی ارشد خود به آن پرداختره اسرت. یافتره( در پایان6868) پروین فرهادي
هاي لورت گرفته از آثار كنفرانی داراي هرر دو هدهد كه اغلب تر ماین پژوهش نشان می

انرد و نيرز روان و قاب  فهم به مخاطبان ارائه دادههایی همعيار كيفيت و مقبوليت بوده و تر م
 اند.در انتقال سبک نویسنده به متن مقصد موفق بوده

)با تايه بر سط. معنرایی ل روي  نقد واژگانی تر مة موسوي گرمارودي از قرآن كریم»
ایشان در ایرن پرژوهش،  ،( است6861) خویگانیاي به همت محمد رحيمیمقاله« گارسس(
ل روي گارسرس مرورد   - مة گرمارودي از قرآن كریم را براساس سط. معناییواژگان تر

دهد واژگانی كه گرمرارودي در تر مرة نقد و ارزیابی قرار داده است. این ارزیابی نشان می
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هاي نظریة گارسس قاب  نقد و ارزیابی اسرت و بسرياري از آن بهره برده است از منظر مؤلفه
 ول گارسس در تر مة گرمارودي و ود دارد.هاي مو ود در سط. ااز تانيک

ارزیابی تر مة متون ادبی فارسی به عربی براساس مردل كرارمن گارسرس )پيرام رهبرر »
( 6861ه )زادزاده و تقریعنوان مقاله متقری« (براي نمونه 6869انقالب به مناسبت موسم ح  

جاج را براساس الگروي ایشان در این مقاله، تر مة عربی پيام رهبر معظم انقالب به ح است.
هراي هاي پرژوهش، آن اسرت كره تفاوتاند. از مله یافترهگارسس مورد ارزیابی قرار داده

یرابی در سرط. واژگران و دسرتوري فرهن  مو ود بين دو زبران فارسری و عربری و مهارت
 است. ههاي مهم در فرآیند این تر مبراساس اختالفات مو ود، یای از  الش

ي هاسرورهمروردي:  ةمطالع) قرآن كریم براساس مدل گارسسي هاتر مهبررسی »
ي بهاءالدین خرمشاهی، طراهره لرفارزاده و محمرود هاتر مهالطور، الحاقه و البلد در 

( اسرت. 6867) نامره كارشناسری ارشرد رعنرا فرهراديعنروان پایران« حسن شري  الهنرد(
و تر مة دیگر هم از براساس نتای  این پژوهش، تر مة بهاءالدین خرمشاهی نسبت به د

هراي منفری در تر مرة ایشران بسريار كيفيت واویی برخوردار است و هم تعداد تانيک
هاي منفی دو تر مة دیگر اسرت كره همرين امرر سربب شراخص برودن كمتر از تانيک

 تر مة ایشان شده است.
. هاي واژگانی محمد دشتی در تر مة نه  البالغه از منظرر سرطنقدي بر انتخاب» مقاله
( 6867) خویگررانی و همارراراندیگررر پژوهشرری اسررت كرره توسررط رحيمی« ل رروي -معنررایی

هراي انتخابلورت گرفته است. نتيجه این پرژوهش مبرين آن اسرت كره محمرد دشرتی در 
هراي ابهام گرایيرده و ترا حرد ممارن هراي مختلرفدر قالب نواژگانی خود به بسط واژگرا

ة هري  واژب مبهمری در تر مرترا از ميران بررده سير با توضي.  و تفرا )ع(  اميركالم  واژگانی
 . و ود نداشته باشد ایشان

منردي بره هراي لرورت گرفتره، تراكنون  در هري  پرژوهش نظامبا تو ه به پژوهش
ارزیابی  دقيق تر مة نه  البالغه از محمد دشرتی براسراس الگروي گارسرس در  هرار 

نقرردي بررر »پررژوهش سررط. پرداخترره نشررده اسررت و تفرراوت پررژوهش حاضررر نسرربت برره 
« ل روي -هاي واژگانی محمد دشتی در تر مة نه  البالغه از منظر سط. معناییانتخاب
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در این است كه در مقاله اشاره شده تنها در یک سط. از سطوح  هارگانه گارسس بره 
بررسی تر مة دشتی پرداخته شده، اما نگارندگان در پژوهش حاضر، تر مة دشرتی را 

ر سه حوزه افزایش، مانش و كراهش در تر مره، مرورد ارزیرابی در هر  هار سط. و د
مثبت، منفی و خنثری( سرعی در ) هاي ارزیابی كيفی تر مهقرار داده و براساس تانيک

 اند.معرفی سط. كيفيت تر مة دشتی داشته

 . ادبیات نظری2

تا  ره  دریافت متن مقصد توانیمة آن واسطارزیابی یا ارزشيابیِ تر مه، عملی است كه به 
درباره قابر   توانیماست. همچنين با انجام ارزیابی  مبدأميزان متناظر و همسو با ارزش متن 

كرد؛  راكه نقرا  قروت و ضرعف یرک  اظهارنظر تر مه شده اپ و انتشار بودن یک اثر 
شرود. اهميرت و فایرده ی آن از سوي مخاطب هنگام ارزیابی آشراار میاثربخشاثر و ميزان 
تا رقابرت مثبرت  آوردیمین  هت است كه فرلتی براي متر مان بعدي فراهم ارزیابی از ا

روندي لعودي به و ود آید و در  هابيشتر شود و در تر مه هدر  هت بهبود كيفيت تر م
ي هامردلیی با كيفيت بهتر و مقبوليت بيشتر ارائه شود. بدین منظور الگوها و هانتيجه تر مه

مطرح شده كه در این پژوهش مردل گارسرس  ب تر مهوزحنظران ي از سوي لاحبدمتعد
 انتخاب شده است.  البالغهنه به عنوان الگوي ارزیابی تر مة 

با و ود ایناه متنری  ؛البالغهنه مدل گارسس، الگویی است براي ارزیابی متون ادبی و 
ع( در ) منيندینی است،  نبه ادبی واویی نيز دارد؛  راكه بعد از كالم خدا، كرالم اميرالمرو

 اوج فصاحت و بالغت قرار دارد.

ميالدي در اسپانيا، استاد تمرام دانشرگاه آلاراو در شرهر  6693متولد  6كارمن والرو گارسس»
شناسری كراربردي وي داراي دكتراي مطالعات زبان انگليسی و عضرو انجمرن زبان .مادرید است
 هتركيبرری را در ارزیررابی تر مررالگررویی  (6664) گارسررس(. 84: 6860 ،يفرهرراد) اسررپانيا اسررت
( و عقایرد دیگرر 6693) 8داربلنره و 0وینرهكره مركرب از الگروي پيشرنهادي اسرت  مطرح كررده

                                                                                                                                        
1. Carmen Valero Garces 

2. Vinay 

3. Darblenet 
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كه ایورا، مرونن، نروبرت، سرنتویو یرا دليس ، واز نيومارك، نایدا، مانند هنظران حوزه تر ملاحب
 «.است توري

كار بررده ر مرة ادبری برهالگوي گارسس، الگوي  دید و  امعی است كره برراي ارزیرابی ت
ها را بشناسرد و از اظهارنظرهراي هاي متر م اعم از تنگناها و آزاديشود تا ناقد تر مه، گزینهمی

 (.  86: 6831مختاري اردكانی، ) م رضانه، طرفدارانه، غيرملموس، و غيرمنطقی بپرهيزد
 سرررط.  4هاي برررين مرررتن مبررردأ و مرررتن مقصرررد گارسرررس برررراي مقایسررره شرررباهت

عملرری پيشررنهاد  -كرراركردي و سررط. سرربای-سرراختی، گفتمررانیواژه -ل رروي، نحرروي -معنررایی
. (Garces, 1994: 79-80) كند كه به گفته خود او گاهی این سطوح با هرم ترداخ  دارنردمی

هراي مثبرت، گارسس در این الگو، ا زاي هر یک از سطوح پيشرنهادي خرود را بره تانيک
هراي ایی را براساس مقادیر به دست آمرده از تانيکمنفی و خنثی تقسيم كرده و ارزیابی نه

شررح ا رزاي  بره در ادامهدهد. گانه با دو معيار كيفيت و مقبوليت، موردسنجش قرار میسه
 .  پردازیممی البالغهنه ي از تر مة  هار سط. همراه با ذكر شواهداین 

 هايزمينره ی دره با متن اللتر م این ايمقایسه بررسی كهذكر این ناته ضروري است 
دربرر  را هتر مر هايتفاوت كه نمودارهایی ارائه و متر م سبک و عبارات واژگان،تر مة 

 خرارج مقاله این ةحولل كه از دهد اختصاد خود به را نامهپایان  ندین تواندگيرد، میمی
« محمرد دشرتی» از تر مرة« بخشری»بره بررسری و ارزیرابی  مقالره این به همين  هت، است،
  پردازد.می اساس مدل گارسسبر

 

 . نقد و ارزیابی3
 لغوی -سطح معناییی بررس. 3-1
 تعریف یا توضیح لغات برحسب اختالفات فرهنگی، فنی یا زمانی. 3-1-1

  مله لررفت اسررتتعریررف برره معنرراي بيرران واژه برره لررورت عبررارت اسررمی یررا شرربه
(Newmark, 1981: 31) سرب اختالفرات و توضي.، افزودن اطالعاتی اسرت كره برر ح

 كنرردضرررورت پيرردا می هفرهنگرری، فنرری یررا زبررانی بررين مخاطررب الررلی و مخاطررب تر مرر
(Garces, 1994: 80).این تانيک فاقد نمونه در تر مة منتخب است . 
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 . معادل فرهنگی یا کارکردی3-1-2
فرهنگی یا كاركردي زبان مبدا با مشابه آن در زبان  بواژیعنی معادل فرهنگی یا كاركردي، 

 واژه معمروو ه،تر مر روش دو ایرن .(Newmark, 1981: 32) شرودقصد  ایگزین میم
 آن از یرا افزایردمی بردان  دیردي معانی گاهی و كندمی زداییفرهن  یا عام را مبدأ زبان
هرایی از تانيرک معرادل در ادامه به بررسی نمونره .(61: 6831مختاري اردكانی، ) كاهدمی

 :  پردازیمكاركردي در تر مة دشتی می

 (7 حامت/) مْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِى آجَالِهِمْعَاجِلِهِوَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِى  *
 گر است. ، فردا در پيش روي آنان  لوهدنياو كردار بندگان در : تر مه

شرده  هتر م« دنيا»كه در این عبارت است  (00: 6833بعلبای، ) «زود»به معناي « عا  »
 .استمندي و تسلط متر م در گزینش واژگان  نشانگر توان كه

 يَرْفَعُههُ بِيَدِهِ اللَّهِ يَدُ إِلَّا وَ عَاثِرٌ مِنْهُمْ يَعْثُرُ فَمَا عَثَرَاتِهِمْ الْمُرُوءَاتِ ذَوِىالسالم[ أَقِيلُوا ]عليه وَ قَالَ* 

 (08 حامت/)
ل زد یرا  وانمردي نمیدر گذرید، ز  وانمرداناز ل زش : و درود خدا بر او، فرمود: تر مه

 كند. ز آناه دست لطف خداوند، او را بلند می

لاحبان مروت یا لاحب مروتران  «ذَوِى الْمُرُوءَاتِ»اللفظی تركيب اسمی تر مة تحت
، شرودگفتره می«  روانمرد»شود كره در دسرتور زبران مقصرد بره  نرين شخصری می هتر م
 كار برده است.به همی را در تر ممتر م، معادل كاركردي این تركيب اس رو،ازاین

 
 (نزدیک معنی) اقتباس. 3-1-3

دربراره  ، اقتبراس یرا همانندسرازي اسرت.هانگيز در مطالعات تر مریای از موضوعات بحث
 ؛اسرت شردهارائره  ههاي متعرددي در حروزب مطالعرات تر مريبنردطبقهها و یفتعراقتباس 

بره  ،ان مبدأ و مضمونی مشرابه و یرا نزدیرکیابی تقریبی ميان مضمونی در زبمعادل «اقتباس»
: 6868مقردم و قنسرولی، مرادي) در زبان مقصد است كه ترأثيري مشرابه در ذهرن خواننرده داردآن 



 2991 نپاییز و زمستا، 12 شمارة، 9 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش        21

 

 در كره است افتاده  ا معادلِ بردن كاربه ک،ینزد يمعنا ای اقتباس گارسس، اعتقاد به .(061
هایی نمونره. (Garces, 1994: 81) برداییم انتقال مشابه تيموقع قیطر از یاميپ وه،يش نیا

 :  از كاربرد اقتباس یا معناي نزدیک در تر مة دشتی عبارتند از

 (6خطبه/ ) مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ لَا يَبْلُغُالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  *
 عا زند.سپاس خداوندي را كه سخنوران از ستودن او : تر مه

كه متر م در تر مة این فع ، معنراي نزدیرک آن را  است «رسدنمی»به معناي « لَا یَبْلُغُ»
كررده اسرت و برا گرزینش ایرن معرادل خواسرته اوج نراتوانی  هتر م« عا زند»كار برده و به

 .كندرا در مدح و ستایش خداي تعالی، بيان  مداحانسخنوران و 

 همان() نَوْمُ الْعُيُونِ لَا يَغْشَاهُمْ* 
 یابد.راه نمین گاه خواب به  شمشاهي : تر مه

دشرتی در  كره« گيردها را فرا نمیو خوابِ  شمانشان آن»:  نين استمعناي عبارت این
استفاده كرده كره ضرمن ادبری « یابدراه نمی»یعنی  ،از معادل نزدیک آن« لَا یَ ْشَاهُمْ»تر مة 

 دهد.گزینی نشان میدر معادل را ، مهارت و توانمندي ويهكردن تر م

 همان() عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ جْرُونَلَا يُوَ  *
 .دارندیروا نمرا بر او  هادهیو لفات پد: تر مه

نشرينی كره در ایرن عبرارت برا تو ره بره هم است« شود اري نمی»به معناي « لَا یُجْرُونَ»
از ، رسردنامناسب به نظر می «لِفَاتِ»نشينی آن با كلمه واژگان، تر مة ل وي این فع  با هم

 بهره گرفته است.« دارندروا نمی»متر م از معادل  این رو،
 (66حامت/ ) عَثَرَ بِأَجَلِهِ جَرَى فِى عِنَان أَمَلِهِوَ قَالَ ]عليه السالم[ مَنْ * 

مرر  او را از ، در پی آرزوي خرویش ترازدآن كس كه : و درود خدا بر او، فرمود: تر مه
 پاي درآورد.
معنراي نزدیرک ایرن دو واژه « از پراي درآوردن»بره  «عَثَرَ»و « دنتازیر»به « جَرَى»تر مة 
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 كه متر م با كاربرد اقتباس در پی انتقال معناي كام   مله بوده است. استعربی 
 

 . بسط نحوی3-1-4
 .برحسب ضررورت هتر م به واژه  ند یا یک افزودن از است عبارت «بسط نحوي»بسط یا 

 ،به تلوی. بيران شرده بایرد در زبران مقصرد مبدأه در متن یعنی مفهومی كبسط  ،به بيان دیگر
ایرن روش دقيرق »( معتقرد اسرت 6633) 6.  نيومراركarces(G ,1994 :(81 شرودتصری. 

  «گيررررد و گررراهی بررره لرررورت مرررورديیمنيسرررت؛ گررراهی بررره لرررورت شرررمی انجرررام 

(Newmark, 1988: 90)يهانمونرهتروان بره یمدشرتی  . از موارد بسط نحوي در تر مرة 
 كرد: زیر اشاره 

 (6 خطبه/) ( بُعْدُ الْهِمَمِ-) الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ (-) *
 .كنندیاو را درك نم ذاتاندیش، كه افاار ژرف خدایى: تر مه

 همان() ( غوْصُ الْفِطَنِ-) وَ لَا يَنَالُهُ *
 .غوّالان دریاى علوم به او نخواهد رسيد دستو : تر مه

 همان() ( رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا-) شَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَاأَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْ *
 .اىفار و اندیشه نياز بهخلقت را آغاز كرد و مو ودات را بيافرید، بدون : تر مه

 همان() ( عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً-) سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ (-) جَعَلَ *
باو را مانند سقفى اسرتوار و بلنرد  يهاآسمانرا  ون موج مهار شده و پایين  آسمان: تر مه
 .قرار داد

 
 

                                                                                                                                        
1. Newmark 
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 همان() رُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ (-) سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَ (-) مِنْهُمْ *
در ركوعنرد و  گروهرىاند و ركوع ندارنرد و همواره در سجده فرشتگان گروهى از: تر مه

 .یاراى ایستادن ندارند

 همان() (-) ( السَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جِنَانِهِ-) ( الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ-) وَ مِنْهُمُ *
 .خداوندنددربانان بهشت   معى دیگرحافظان بندگان و  فرشتگان معى از : تر مه

( -) ( عَاثِرٌ إِلَّها وَ يَهدُ-) وَ قَالَ ]عليه السالم[ أَقِيلُوا ذَوِى الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ* 
 (08 حامت/) اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ

ل زد نمی  وانمردياز ل زش  وانمردان در گذرید، زیرا : و درود خدا بر او، فرمود: تر مه
 كند.خداوند، او را بلند می لطف ز آناه دست 

ختن مقصرود ، آوردن اسم به  اي ضمير  هت شفاف سرافوب بشددر عبارات مشخص 
ها در مرتن مبردأ كه معادل عربی آندر حالی هبه تر م هاواژهمتن اللی و نيز افزودن برخی 

 .معناي  مالت در متن مقصد آورده شده است «تامي »تنها به منظور  ،و ود ندارد
 
 . قبض نحوی3-1-5

كار بردن یرک واژه زبران مقصرد اسرت آن بهو است  بسط نحويعاس شيوه ، قبض نحوي
 انردهرر كردام آن را الرطالحی داده هتر مر پردازانیرهر برابر  ند واژه زبان مبدأ كه نظرد

Newmark, 1988: 90) .)اي از كراربرد قربض نحروي در تر مرة هاي زیرر نمونرهعبارت
 است: دشتی 

 (1حامت/) وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً *
 ا فرمود.و ی: تر مه
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و یرا » ة ملر «وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً»طوونی  ةمتر م در مقاب   مل
 هرا اعمرال را در متن مقصرد آورده و تانيرک قربض نحروي را در تر مرة ایرن واژه« فرمود

 كرده است.

 
 عکسرب. عام برابر خاص یا 3-1-6

 عاسرمعنرری( اسررت یررا برر) ذات( برره عررام) ل ررت خرراد ةتر مررعررام برابررر خرراد، 

 (Garces, 1994: 81) دشتی فاقد نمونه استدر تر مة  و. 
 
 . ابهام3-1-7

ابهرام ممارن اسرت  .كه متر م باید در رفع آن باوشدآید یابهام پيش م ه،گاهی در تر م
اگرر سرهوي اگر عمدي باشد باید آن را به زبران مقصرد انتقرال داد،  ،عمدي باشد یا سهوي

ایرن نروع ابهرام در كره  ((Newmark, 1988: 206-207باشرد بایرد آن را برطررف كررد 
 :  خورددشتی نيز به  شم می تر مة

 (3  حامت/) اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ *
« گوشرت»و برا نگررد می« پری»اي انيد كه با پرارههاي انسان در شگفت بماز ویژگی: تر مه

 .  شنودمی« استخوان» با و  گویدسخن می

دو معنری از  ،  راكرهداراي ابهام است «بِعَظْمٍو  لَحْمٍ»استخوان و گوشت( در تر مة ) معادل
 هتر مر ه، ایرن دو واژه را بره شرا  ناررهبهتر بود مترر م در تر مر ؛شودها استنبا  میآن
 كرد.استفاده می« وسيلههب»از كلمه « با» به  اي حرف كرد ومی
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 های پژوهشمنبع: یافته

 
 واژه ساختی -. بررسی سطح نحوی3-2
 اللفظی. ترجمۀ تحت3-2-1

عبارت، هماینرد بره هماینرد، فظی واژه به واژه، عبارت به لالتر مة تحت (،6633) نيومارك
المث  را ممارن و مطلروب المث  بره ضررب مله،  مله به  مله، حتی استعاره و ضرربشبه
وقتی این »گارسس معتقد است  این در حالی است كه .(Newmark, 1988: 61) داندیم

 ةتر مدر  .(Garces, 1994: 81) «شودیم ترمشا شيوه از حد فراتر رود، رفته رفته كار 
 اللفظی یافت نشد.تحت ةاي از تر منمونهدشتی  
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 از طریق تغییر نحو یا دستور گردانی  ه. ترجم3-2-2
بره زیررا  ؛اندمالزم دانسته «ت يير»را با  هتر م - ه تلویحاً و  ه تصریحاً- هدر تعاریف تر م

ماران  ه از دیدگاه نظري و  ره از دیردگاه واقعری و عملری بنگرریم، بردون ت ييرر ا هتر م
در  .اندتفاوت ميان حدومرزي است كه براي ت يير قائر  شرده ،هاندارد. تفاوت ميان تعریف

ت ييرر بيران ، رسرد و در تر مرة آزاداللفظی، ت يير بره حرداق  ممارن خرود میتر مة تحت
 حدومرزي ندارد. 

 «هشرناختی تر مرنظریرة زبان»( در  رار وب 6619) الطالحِ ت يير را اولين بار كتفورد
یعنری بره  رار وب  ملره  ؛كار برده است. از این دیدگاه، ت يير به سط. كلمرات و نحروبه

گيرد كه كلمه یا سراختار مرتن مبردأ شود. از نظر كتفورد، ت يير وقتی لورت میمحدود می
هرر زبران  ،نظيري در زبان مقصد ندارد و متر م ناگزیر از انجام ت يير است. به عبارت دیگر

 تبعيرتخالی دارد و از آنجا كه متر م باید ضرورتاً از قوانين زبان مقصرد قوانين دستوري 
 ناپررذیر اسررتیابنررد، ت ييررر ا تنررابدر مررواردي كرره دو زبرران بررر یارردیگر انطبرراب نمی كنررد
گراهی مترر م نراگزیر اسرت  ت يير نحو یرا دسرتور گردانری نيرزدر (. 44: 6833فر، خزاعی)

انجرام وقتری از طریق ت يير نحو یا دستور گردانری  هر مالووً تو  ا زاي كالم را ت يير دهد
 : كه گيردیم
 ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد و ود نداشته باشد. -6

 باشد، اما طبيعی  لوه ناند. یرپذاماان یاللفظتر مة تحت -0

 .((Newmark, 1988: 85-88باشد  یرپذبا ساخت نحوي  بران مو ودواژگانی  خأل -8
ت يير نحرو( در ) این شيوه است؛یی از ت يير نحو در تر مة دشتی هانمونهي زیر اهعبارت

كه اغلب متر مران  (Garces, 1994: 89) آیدیمالگوي گارسس تانيک مثبت به شمار 
 : گيرندكار میمقصدگرا آن را  هت سليس و روان بودن تر مة خود به

 
 ه: تبدی  مصدر به فع  در تر م -الف

 (6 خطبه/) كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ شَهَادَةِها غير موصوف وَ كُلِّ صِفَةٍ آن ةِلِشَهَادَ *
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كره غيرر  دهدیگواهى مو هر مولوفى  كه غير از مولوف دهدینشان مهر لفتى : تر مه
 .از لفت است

 
 ه: تبدی  فع  به مصدر در تر م -ب

 (همان) فَقَدْ ثَنَّاهُ قَرَنَهُوَ مَنْ * 
 .خدا به  يزى، دو خدا مطرح شدهبا نزدیک كردن  و: تر مه

 همان() فَقَدْ جَزَّأَهُ ثَنَّاهُ وَ مَنْ* 
 .دو خدا، ا زایى براى او تصوّر نمودطرح شدن و با : تر مه

  همان() فَقَدْ جَهِلَهُ جَزَّأَهُوَ مَنْ * 
 .براى خدا، او را نشناخته استتصّور ا زا و با : تر مه

 
 ه: ی  حرف به فع  در تر متبد -ج

 (69 حامت/) كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ مَاوَ قَالَ ]عليه السالم[ * 
 سرزنش كرد. شودنمیاي را خوردههر فریب: درود خدا بر او، فرمود: تر مه

 
 ه: تبدی  وي نفی  نس به فع  تام در تر م -د

 (6 طبه/خ) أَجَلٌ مَمْدُودٌ لَاوَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ  لَا وَ* 
 .توان تعيين كردنمى و براى خدا وقتى معيّن و سر آمدى مشخّص: تر مه

 
 ه: تبدی  فع  به اسم فاع  در تر م -هر

 همان() فِيهَا اضْطَرَبَوَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ * 
 .در او راه داشته باشد مضطربو یا تصميمى : تر مه
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 ه: تبدی  فع  به گروه اسمی در تر م -و
 (1 حامت/) كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ* 

 .، دشمنان او فراوانندراضى انسان از خودو  :تر مه

 
 ه: تبدی  گروه اسمی به مولوف و لفت در تر م -ز

 (6 خطبه/) أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِفَمَلَأَهُنَّ * 
 . و از فرشتگان گوناگون پر نمود: تر مه

 
 :  گروه اسمی به  مله تبدی  -ح

 همان() سَهْوُ الْعُقُولِوَ لَا * 
 .گرددیآنان د ار اشتباه نم يهاعق و : تر مه

  همان() فَتْرَةُ الْأَبْدَانِوَ لَا * 
 .آنان د ار سستى نشده يهابدن: تر مه

 همان() غَفْلَةُ النِّسْيَانِوَ لَا * 
 .شوندیى نمخبرى برخاسته از فراموشو آنان د ار بى: تر مه

 
 ه:  ایی مولوف و لفت در تر م ابه - 

 همان() أَقْدَامُهُمْ الْأَرَضِينَ السُّفْلَىوَ مِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي * 
 .  قرار داشته در طبقات پایين زمينها پاهایشان بعضى از آن: تر مه

 
 ه:  ایی  مله اول و دوم در تر م ابه -ي

 همان() دَائِهَا مُحِيطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَاعَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِ* 
هرا آگراهى آن از تمرام  زئيّرات و  وانرب بيافریندخدا پيش از آناه مو ودات را : تر مه
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 .  ها را مى دانستداشت و حدود و پایان آن

 
 ه:  ایی مضاف و مضاف اليه در تر م ابه -ك

وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَهنْ  اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِوَ قَالَ ]عليه السالم[ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ * 
 (60 حامت/) ظَفِرَ بِهِ مِنْهُم

نراتوان  یرابیدوسرتترین مردم كسی اسرت كره در ناتوان: و درود خدا بر او، فرمود: تر مه
 ناه دوستان خود را از دست بدهد.تر آاست و از او ناتوان

 

 «دگربینی»از طریق تغییر دیدگاه یا  ه. ترجم3-2-3
ت يير از طریق اختالف طررز تلقری و »از وینی و داربلنه است و به مفهوم « دگربينی»الطالح 

ي اسررت كرره زبران مقصررد تر مررة . كرراربرد آن در مرواردرودیكار مرربيشرتر طرررز تفاررر بره
، بريش 6وینه، داربلنه و وازكه ایورا(. »(Newmark, 1988: 88« تابدینمرا بر یاللفظتحت
بيران اسرم :  مله ایرن مروارد عبرارت اسرت از و از شمارندیممورد ت يير دیدگاه را بر 68از 

ذات به  اي اسم معنی، بيان وسيله به  اي نتيجه، بيان از طریق یرک حرس بره  راي حرس 
  «بارت دو برار منفری بره عبرارت مثبرت و بررعاس، بيان عمجهولدیگر، بيان معلوم به  اي 

(Garces, 1994: 82) عبرارت  ريترأثبار منفی  عبارت دو الووً ...». نيومارك معتقد است
واژگانی و رود  خألوقتی ...  آن به لحن و زمينه وابسته است ريتأث الواقعیفمثبت را ندارد و 

هراي دیگرري دگربينی. (Newmark, 1988: 88) «داشته باشد، ت يير دیدگاه الزامی است
ظررف بره  ك ، حال بره محر ، ز،  ز بهو ود دارد، مث  عالیق گوناگون مجاز، ك  بهنيز 

مظروف، خصود به عموم، عموم به خصود، مسبب به سربب، كران و مرا یارون، وزم و 
 .(76-78: 6834 ماندي،) گذریمها درمیملزوم و... كه براي پرهيز از درازگویی از ذكر آن

هایی از ت يير دیدگاه كه در الگوي گارسس امري است مثبرت، در تر مرة نمونه بهامه در اد
 شود: میدشتی اشاره 

                                                                                                                                        
1. Wazuka Ivora 
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 (6 خطبه/) بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ تَّدَوَ وَ* 
بيران نتيجره بره ) .به آرامش تبدی  كردها اضطراب و لرزش زمين را و به وسيله كوه: تر مه

ها را نتيجه (؛ در این عبارت، متر م محام شدنِ زمين به وسيله سن ه م اي وسيله در تر
 داند.آرام بودن زمين می

 همان() فَقَدْ ثَنَّاهُوَ مَنْ قَرَنَهُ * 
تبدی  فع  معلوم به مجهرول ) .مطرح شدهبا نزدیک كردن خدا به  يزى، دو خدا  و: تر مه

 ه(در تر م

 (6 حامت/) فَيُحْلَبَعٌ وَ لَا ضَرْ فَيُرْكَبَلَا ظَهْرٌ * 
هاي مجهرول تبدی  فع ) .بدوشندو نه پستانى تا او را  سوارى دهدپشتى دارد كه  نه: تر مه

 ه(به معلوم در تر م

 (66حامت/ ) عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قَدَرْتَ السالم[ إِذَاوَ قَالَ ]عليه* 
 ، بخشرريدن او را یررافتیدسررت و درود خرردا بررر او، فرمررود: اگررر بررر دشررمنت  :تر مرره

وسيله و ابرزار قردرت و « دست» اي نتيجه؛  راكه شارانه پيروزي قرار ده. بيان وسيله به
 توانایی است.

 (68حامت/ ) ا بِقِلَّةِ الشُّكْرِفَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَ أَطْرَافُ النِّعَمِالسالم[ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ وَ قَالَ ]عليه* 
آشراار شرد، برا ناسپاسری  هراي پروردگرارنشرانه: و درود خدا بر او، فرمود:  رون تر مه
هراي نعمرت  زئری از ها را از خود دور نسازید. ت ييرر  رزء بره كر ؛  رون گوشرهنعمت
رنعمرت تواند شام  انواع عرذاب و غيهاي پروردگار میهاي پروردگار است و نشانهنشانه

 نيز باشد.

 (64 حامت/) لَهُ الْأَبْعَدُ تِيحَوَ قَالَ ]عليه السالم[ مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُ* 
پرذیرا كسری را كره نزدیارانش واگذارنرد، بيگانره او را : و درود خدا برر او، فرمرود: تر مه
 ه(ت يير فع  مجهول به معلوم در تر م) .گرددمی
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 (61 حامت/) حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِى التَّدْبِيرِ ذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِتَالسالم[ وَ قَالَ ]عليه* 
اندیشری بره كره  اره كارها  نان در سيطره تقردیر اسرت: و درود خدا بر او، فرمود تر مه:

 علت( اي بيان معلول به) .انجامدمر  می

 (67 حامت/) ...(ص) ]عليه السالم[ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ سُئِلَوَ * 
تبردی  فعر  مجهرول بره معلروم در ) د( فرمرود...) كه رسول خردا پرسيدنداز امام : تر مه
 (.هتر م

 (66 حامت/) عَثَرَ بِأَجَلِهِوَ قَالَ ]عليه السالم[ مَنْ جَرَى فِى عِنَان أَمَلِهِ * 
را از پاي مر  او : و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در پی آرزوي خویش تازد، تر مه

زنرد؛ یعنی ا ر  و مرر  او را برر زمرين مری« عثر بأ له»بيان ك  به  زء در تر مه؛  در آورد.
 را معادل مر  تمام اعضاء ذكر كرده است.« از پاي در آوردن»كه متر م فقط درحالی

 

 از طریق جبران ه. ترجم3-2-4
عات ادبری یرا تراثير عبارت است از  بران افرت معنری، لفرظ یرا لرناتر مه از طریق  بران 

كره در تر مره  ((Newmark, 1988: 90 عملی در قسمت دیگر  ملره یرا  ملره مجراور
 اي براي آن یافت نشد. دشتی، نمونه

 

 از طریق توضیح یا بسط معنی ه. ترجم3-2-5
توضي. یا بسط معنی قسمتی از مرتن »تر مه از طریق توضي. یا بسط معنی به گفته گارسس 

این بسرط معنروي مثر   .(Garces, 1994: 82) است  «صد تصری. شودكه باید در متن مق
گراهی بره لرورت  و رديرگیگاهی به لورت شمی و حسری انجرام مر ،بسط و قبض نحوي

 ،. بنرابراین(Newmark, 1988: 94)سرت ا هرابسرط و قربض خراد همره زبان، مروردي
 ،شرودمربرو  نمری أمبردگيرد تنها به كلمه و ساختار متن لورت می تر مهت ييراتی كه در 

 . رديگیم برتر از كلمه و ساختار را نيز دربلاه ت ييراتی در سطحی وسيع
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. وي بيشرتر بره كنردیمرتر تعریرف ( مفهوم ت يير را در سطحی وسريع6678) پوپووی 
آنقردر  ررح و تعردی  یرا دخر  و تصررف  هدر تر م» دیگویمتر مة ادبی نظر دارد و 

ایرن «. كندیمتردید  هدر اعتقاد خود به ممان بودن تر مكه انسان گاه  رديگیملورت 
از نظر پوپووی  در نتيجه تمای  متر م به ت يير متن الرلی یرا  ها یتعد و  رحت ييرات و 
، بلاره حالر  ترالش شرودینمري مترر م ایجراد سوادیبی و اطالعیبی، دقتیبدر نتيجه 

یاری از  متن اللی در كليت آن اسرت. تروفادارانهآگاهانه متر م براي بازآفرینی هر ه 
 رديگیم، تصری. است؛ تصری. وقتی لورت رديگیمت ييراتی كه در این حوزه لورت 

. مترر م گراه ابدییمبا لراحت و وضوح بيشتري به تر مه انتقال  مبدأكه اطالعات متن 
یرا از  كندیمآشاار  شده انيبیا مقصود گوینده را كه به اشاره  دیافزایمتوضيحی به متن 

ي بين ا زاي  مله یا  مالت برقرار ترروشنتا ارتبا  منطقی  كندیمحرف ربط استفاده 
فرر، خزاعی) رديرگیمربر رعایت حال خواننده تر مه لرورت  عموماًكند؛ این نوع ت يير 

افترد تنهرا بره گفتنی است بسط یا افزایشی كه در این تانيرک اتفراب مری (.43-46: 6833
مررتن مبرردا اسررت كره متررر م حترری در كرراربرد حجررم كلمررات نيررز  نررايعلرت وضرروح مع

گيررد محدودیتی ندارد، حال آناه افزایش در بسط نحوي تنها به دلي  ضرورت انجام می
انجامرد كره ایرن خرود بيش از نياز  مله از آن در این تانيک بره پرگرویی مری بو استفاد

 شود.نوعی تانيک منفی در تر مه محسوب می
اي از عبرارات زیرر نمونره ؛ی از ویژگی تانيرک بسرط معنرایی برخروردار اسرتتر مه دشت

 است: ایشان  تصری. یا بسط معنا در تر مة

 (6 خطبه/) (-) وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً* 
 .و مو ودات را بيافرید خلقت را آغاز كرد: تر مه

 همان() الْإِخْلَاصُ لَهُ (-) تَوْحِيدِهِوَ كَمَالُ * 
 اخالد... «خداشهادت بر یگانگى »كمال توحيد و : تر مه

 همان() (-) سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ (-) فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ* 
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 .نزدیک كرده به  يزىتعریف كند او را  با لفت مخلوقاتپس كسى كه خدا را : تر مه

 همان() ( الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا-) أَحَالَ* 
 .و ودات، وقت مناسبى قرار دادم براى پدید آمدن: تر مه

 همان() زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ (-) ثُمَّ* 
 .را به وسيله نور ستارگان درخشنده زینت بخشيد فضاى آسمان پایينآنگاه : تر مه

 همان() (-) لَكٍ دائرفِي فَ (-) ( مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مُنِيراً-) وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً* 
و ماهى درخشران، بره حركرت در آورد  خورشيد() و در آن  راغى روشنایى بخش: تر مه
 .است و بر قراردر مدار فلاى گردنده  هموارهكه 

 همان() وَ مِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ وَ أَلْسِنَةٌ اِلَى رُسُلِهِ وَ مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ* 
 كه باشندیبراى پيامبران م گویاى وحىو زبان  الهىبرخى از فرشتگان، امينان وحى : ر مهت

 حام و فرمان خدا در رفت و آمدند. پيوسته براي رساندن

كْرِ-) السالم[ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِوَ قَالَ ]عليه*  اهَا بِقِلَّهةِ الشهُّ  ( فَلَها تُنَفِّهرُوا أَقْصهَ
 (68 حامت/)

آشاار شرد برا ناسپاسری پروردگار  هاي نعمت ون نشانه: و درود خدا بر او، فرمود: تر مه
 ها را از خود دور نسازید. نعمت

وَ سُئِلَ ]عليه السالم[ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ فَقَهالَ ع إِنَّمَها * 
 ( وَ ضَرَبَ بِجِرَانِههِ فَهامْرُ ٌ-) ( فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ-) ( وَ الدِّينُ قُلٌّ-) لِكَص( ذَ) قَالَ
 (67 حامت/) ( وَ مَا اخْتَارَ-)

موهرا را رنر  كنيرد و خرود را شربيه : د( فرمرود) از امام پرسيدند كه رسول خردا: تر مه
پيرروان اسرالم انردك ا در روزگراري فرمرود كره ر سرخنیهود نسازید یعنی  ه؟ پيامبر این 
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، اما امروز كه اسالم گسترش یافتره و نظرام اسرالمی اسرتوار شرده، هرر كرس آنچره را بودند
 ، انجام دهد.دوست دارد

 

 از طریق تلویح، تقلیل و حذف ه. ترجم3-2-6
بره  وانترییعنی عنالري كه در متن اللی تصری. شده متر مه از طریق تلوی.، تقلي  و حذف؛ 

نيومرارك  .(Garces, 1994: 149) تلوی. بيان كرد یا كاهش داد و یا به طور كلی حذف كرد
 «، پاسخگو باشردكندیكه از متن اللی حذف م يامتر م باید در قبال هر كلمه»: سدینویم

(Newmark, 1981: 169)آید عدم تر مة كلمه یا كلمراتی از سروي . در عباراتی كه می
 بایردفته است كه این امر در نظر گارسس تانيای است منفری و مترر م متر م لورت گر

 : دار باشدنسبت به تر مة متون موثق و معتبر، امانت

 (6 خطبه/) فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُوَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ * 
عردم ) .آورده بره شرمارش كرردهخدا اشاره كنرد، او را محردود  يسوو هر كس به: تر مه
 در زبان مقصد(« و مَنْ حَدَّهُ»تر مة 

 همان() يَدْعَمُهَاوَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ * 
عردم تر مرة ) .نيازمنرد بره سرتونى باشرد آنارهمانند سقفی استوار و بلند قرار داد بی: تر مه
 در زبان مقصد( «ََيدْعَمُهَا»كلمه 

  همان() أَعْنَاقُهُمْ الْعُلْيَاءِ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَا* 
 در زبان مقصد(« الْعُلْيَا»عدم تر مة لفت ) .هاشان از آسمان فراترو گردن: تر مه

 همان() اِنَّكَ مَنَ الْمُنْظَرينَ الى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعلوُمِ: فَقالَ* 
در مرتن مقصرد( مثرال  «اِنَّ»عدم تر مة ) : و فرمود: تا روز رستاخيز مهلت داده شدي.تر مه
هاي قرآنیِ در متن مبدأ، تو ره كررده و شده آیة قرآنی است كه متر م باید به اقتباس ذكر

 آن بپردازد و مو ب از بين رفتن تأكيد كالم نشود. بدون كم یا زیاد كردن به تر مة
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 همان() ﴾اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴿ سُبْحَانَهُفَقَالَ * 
حرذف ) «بر آدم سجده كنيد پس فرشتگان همه سجده كردند  ز شريطان»: و فرمود: ر مهت

 در متن مقصد( «سُبْحَانَهُ» تر مة
 

 از طریق تغییر نوع جمله ه. ترجم3-2-7
كره در  (Garces, 1994: 149) شرودگاهی به ضرورت یا به اشتباه نوع  ملره عروم مری

 ت نشد.اي در تر مه دشتی یافاین مورد نيز نمونه
 

 واژه ساختی( -سطح نحوی) (: سطح دوم2) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 کارکردی( -گفتمانی) . بررسی سطح سوم3-3
، ت ييرر 0حذف حواشری، 6تعهدات( متن اللی) ف منظورذحهاي سط. سوم، شام  تانيک
 تعردی ، ت يير ساختار درونری مرتن مبردأ، 8نت يير لحفرهنگی،  -به علت اختالفات ا تماعی

مروارد در  امعره  كه بره غيرر از مرورد سروم، دیگرراست  4ياكاهش( الطالحات محاوره)
 .هستندآماري پژوهش حاضر فاقد نمونه 

 

 فرهنگی –تغییر به علت اختالفات اجتماعی. 3-3-1
نردارد، مگرر  ایناره هي  زبانی و رود »بر این باور است كه  1ساپيرو همچون 9 وري وتمن

تواند و ود داشرته باشرد كره در مركرز است و هي  فرهنگی نمیور در  زمينه فرهن  غوطه
 60 ،. پيترر نيومرارك(McGuire, 1991: 140) «خود ساخت زبان طبيعی را نداشرته باشرد
؛ یعنرری روش 60كنررد كرره یارری از ایررن پيشررنهاد می هروش را برحسررب زمينرره بررراي تر مرر

هاي انتخابی تر مرة در بخش «به معناي آوردن معادل كاركردي یا توليفی زداییفرهن »
 شود: میدشتی مالحظه 

 :  (Newmark, 1988: 103) معنی آوردن معادل كاركردي یا توليفی زدایی بهفرهن   -

 (6 خطبه/) احْنَائِهَا وَ أَقَرَائِنِهَعَارِفاً بِ* 
 .آشنا بود، هادهیپدبيرون و درون اسرار  بهو : تر مه

                                                                                                                                        
یرک مرتن طنزآميرز  مرثالً. گاهی ممان است در تر مه  نان ت ييري حال  شود كه مقصود متن الرلی ت ييرر كنرد، 6

 .(Newmark,1988:212)شود  كنندهسرگرمتبدی  به متنی 

 ، توضرررريحات و...مررررؤخراتدمات، ، مقررررهامهيضررررم، پيشررررگفتارها، هاپانوشررررت. عبررررارت اسررررت از حررررذف 0

(Newmark,1988:117). 

 . حفظ لحن یای از اركان تاثير ارتبراطی اسرت و بایرد از طریرق زمران، و ره، بنرا، واژگران و نحرو آن را حفرظ كررد8

(Garces,1994:83) . 

 .(Garces,1994:83)اي . یعنی كاستن از الطالحات محاوره4

5. Juri lotman 

6. Sapiru 
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در زبران مقصرد آمرده « بِقَرَائِنِهَها وَ أَحْنَائِهَها»دو كلمره  كراركرديدر نمونه فوب، معادل 

 شده است. هتر م« اسرار درون»به  «أَحْنَائِهَا»»و « اسرار بيرون»به « رَائِنِهَاقَ»»است؛  راكه 

  
 کارکردی( -گفتمانی) سطح سوم (:3) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
 عملی( –سبکی ) . بررسی سطح چهارم3-4
 بسط خالقه. 3-4-1

ت ييرات ظریف و زیبایی كه متر م مطابق ذوب و پسند خود بره از  عبارت استبسط خالقه 
است یا مير  او  تریعيبراي او طب»آورد. متر م ممان است سبای را برگزیند كه و ود می
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بسط خالقه ممان است در تر مة مترون ادبری و  .(Garces, 1994: 83) «كندرا اقناع می
 :  يرادبی اعمال شودغ

 (6 خطبه/) حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ *
 .ها باو آمدندبلند كوه يهاو  ون قلّهها روى هم قرار گرفتند تا آنجا كه آب: تر مه

 همان() لَيْهِ مِنْ خَلْقِهلَا مَنْظُورَ إِبَصِيرٌ إِذْ  *
 .و ود نداشت يادهیدر آن هنگام كه پدبيناست حتّى : تر مه

 همان() وَ سَكَائِكَ الْهَوَاءِ* 
 .و هواى به آسمان و زمين راه یافته را آفرید: تر مه

 همان() دَفِيقٌوَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا  *
و حد و مرز آن را به خوبى تعيين فرمود. فضا را در زیر تند براد و آب برر براوى آن : تر مه

 .در حركت بود

به عبرارت  .متر م در تر مة عبارات فوب، براساس ذوب و سليقه خود عم  كرده است
 هتر م دلي  این بسط دادن متن»؛ كرده استبسط خالقه را در تر مة خویش اعمال  ،دیگر

سازي عبارت ناآشناي مقيرد بره سازي متن، شفافمنظور سادهاز سوي متر م ممان است به
سريد اللی و ) «فرهن  و یا عدم توانایی متر م در ارائه مختصرترین معرادل مو رود باشرد

 امررري منفرری اسررت ،از نظررر گارسررس ه(. ایررن نرروع بسررط در تر مرر674: 6861دیگررران، 
(Garces, 1994: 89). 

 ا تباه مترجم.  3-4-2
 هو مقصد یرا موضروع تر مر مبدأی متر م در زبان دانكمی یا بدفهمناشی از  اشتباه متر م

 ون زبان بيانگر فرهن  است، متر م باید دو فرهنگه باشرد، نره »: گویداست. گارسس می
 د: شومیاي از این نوع اشتباه اشاره در ادامه به نمونه  .(Garces, 1994: 83) «دو زبانه
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 (6 خطبه/) لَا يَنْتَصِبُونَوَ رُكُوعٌ * 
 .یاراى ایستادن ندارندند و او گروهى در ركوع: تر مه

 697: 6833بعلباری، ) اسرت« راست شدن و ایستادن»یا به معناي «  ینتصب -نصب»واژه 
 ، 6838معلروف،) «خسته شدن و بره درد آمردن»( و یا به معناي 668: 97ج ،6488مجلسی،و 
رسد شاهد مثال فوب به درستی معنا نشده است؛گویا منظرور مترر م (. به نظر می6648: 0 ج

این است كه فرشتگان از شدت خستگی، قادر به ایستادن نيستند حال آناه مقصرود گوینرده 
 ه شرودتر مر« شروندخسته نمری»در این  مله به معناي « و ینتصبون»این نيست و بهتر است 

 خواهد بود: شا   به اینادي  مله كه در این لورت تر مة پيشنه
 شوند.هرگز( خسته نمی) اند واز فرشتگان( در ركوع) و گروهیتر مه پيشنهادي:  -

ایرن ؛ شروندفرشتگان در هي  حال از نيایش و عبادت خداوند خسرته نمری توضي. ایناه
 .شودمیمعنا با تو ه به  مالت بعدي در خطبه یک نيز دریافت 

 

 حفظ اعالم. 3-4-3
 : گيردهایی را در پی میمتر م در برخورد با اسامی خاد روش

 دهردمریانتقال به متن مقصد  ماًيگاهی مستق -كند. بمی هگاهی اسم خاد را تر م -الف
در  .(03-07: 6831، مختاري اردكرانی) آوردمیمواردي به همراه معنی یا توضي.  در -ج و

 پرداخته شده است. تر مة انتخابی  هایی از حفظ اعالم درادامه به بررسی نمونه
 

  ایگزین كردن معناي خاد كلمه با معناي عام() تر مة اسم خاد -الف
 (6 خطبه/) الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ لِلَّهِالْحَمْدُ * 

 ستودن او عا زند.  از سخنوران كه را يخداوند سپاس :تر مه

 همان() ﴾وا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَاسْجُدُ﴿فَقَالَ سُبْحَانَهُ  *
 «.شيطان بر آدم سجده كنيد پس فرشتگان همه سجده كردند  ز»: و فرمود: تر مه
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 انتقال مستقيم اسم خاد  -ب

 همان() دَاراً آدَمَثمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ * 
 اي مسان داد.ع( را در خانه) آدم: سپس خداوند تر مه

 همان() اهلل عليه و آلهصلي رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّداًاللَّهُ سُبْحَانَهُ  أَنْ بَعَثَ* 
 كه درود خدا بر او باد( را مبعوث كرد.) محمد : خداي سبحان، حضرتتر مه

 

 حفظ ساختار خاص متن مبدأ. 3-4-4
شوند و آن را در زبان مقصد مرنعاس متر مان كم تجربه  ادوي نحو زبان مبدأ می اغلب»

اي در تر مره منتخرب . براي این مرورد نيرز نمونره(03: 6831مختاري اردكانی، ) «مایندنمی
 یافت نشد. 

 

 بیان نامناسب در متن مقصد. 3-4-5
 -8، اللفظیمعنراي تحرت -0، معنراي مجرازي -6:  نبه مختلف معنرایی دارد 9هر الطالح 

كه هرر یرک در رن  و بوي ملی و قومی  -9و  خصوليات سبای -4، هاي عاطفیویژگی
 مسرالهاین  .(689: 6813تجلی، ) كندمیانتخاب معادل مناسب، قيودي را بر  متر م تحمي  

. در نجامردبي هتواند به محتواي متن اللی لطمه وارد سرازد و بره بردفهمی در مرتن تر مرمی
 شود: اشاره میاي از بيان نامناسب در تر مة دشتی به نمونه ادامه

 (6خطبه/) إِلَى آخِرِهتَرُدُّ أَوَّلَهُ * 
 .  ختیریو به آخرش م داشتیاز اوّل آن بر م: تر مه

تررین  راكره از مهم ؛در  مله فوب تر مة مناسبی از سوي متر م لورت نگرفته است
، گزینش  ملة مناسب برا مفهروم لرری. در زبران مقصرد اسرت. بره هناات مربو  به تر م

ن مبردأ در حروزه محترواي مرتن و بسرياري از متر م باید شناخت كامر  از زبرا ،همين علت
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 وترین  ملره را در زبران مقصرد  رایگزین كنرد بتوانرد مناسرب تراموارد دیگر داشته باشرد 
بهترر اسرت  نرين ، بنرابراین .مخاطب فهم دقيقی از معناي عبارت متن مبردأ بره دسرت آورد

 :  شود هتر م
 آميخت.آب را در هم میتر مه پيشنهادي:  -
 

 ییگوی در برابر سادهیوپرگ. 3-4-6
نيومرارك  .(Garces, 1994: 83) پرگویی یرا تر مرة آزاد، آخررین  راره مترر م اسرت

كه نویسرندب مشرهور  هیماكمو گمنام و  نامیبمعموو در تر مة متون »این شيوه معتقد است 
 «رودیمركار یی كه پر از حرذفيات و تلویحرات  ردي اسرت، برههانوشتهو مهمی ندارند یا 

(Newmark, 1988: 90).  است هي انتخابی تر مهابخشفاقد نمونه در مورد این. 
 

 استعاره خصوصبه بدیعی تغییر در صناعات. 3-4-7
و  كنرد ه تعرداد را حرذف  ،ها را نگاه داردمتر م باید تشخيص دهد كه  ه تعداد از آرایه

آرایره تشربيه در تر مرة  اي از تر مرةنمونه .(Garces, 1994: 85)  ه تعداد را ت يير دهد
 به لورت زیر است: دشتی 

 (1 حامت/) و الِاحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ* 
 هاست.عيبو شايبایى، گورستان پوشاننده : تر مه

هرا( گورستان پوشاننده عيب) را به شا  «قَبْرُ الْعُيُوبِ»متر م در تر مة نمونة فوب نباید 
طب  هت دریافت این شباهت كمتر شده و با بيران  راكه تالش ذهنی مخا ؛كردمی هتر م

 كام  معناي تشبيه، لذت درك این آرایه از مخاطب گرفته شده است.

 هاست.لبر و شايبایی گورستان عيب :تر مه پيشنهادي -

كه و ه شبه این تشبيه است نباید در تر مه ذكر شود،  ون تشربيه مو رود در « پوشاننده»كلمه 
 بليغ است كه بدون و ه شبه ذكر شده تا زیبایی و تاثير كالم دو  ندان شود.عبارت از نوع تشبيه 
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 عملی( -سبکی) سطح چهارم(: 4) نمودار

 
 های پژوهشیافته منبع:

را از دیدگاه دیگر به سه گرروه عمرده  در  هار سط. نامبردهي هاکيهمه تانگارسس 
 :  كندمیگيرد، تقسيم یم بررا در ياهكه هر نوع تر م

 6افزایش -
 0حفظ() مانش -
   .8كاهش -

                                                                                                                                        
1. Addition 

2. Conservation 

3. Suppression 
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كرره برره بسررط اطالعررات داده شررده در مررتن مبرردأ  ییهرراکيدر حيطرره افررزایش، تان
عبارتند از: تعریف، بسط، دسرتور گردانری، دگرر بينری، توضري.، ت ييررات  ،پردازندیم

متن مبدأ بسرط خالقره و نی روفرهنگی، ت يير در ساخت د -ناشی از اختالفات ا تماعی
از:  عبارتنرد، گنجردیحفرظ( اطالعرات مر) كره در حروزه مرانش ییهاکي. تان6 تفصي

،  برران، ت ييرر نروع یاللفظ، تر مة قرضی، تر مة تحتممعادل فرهنگی، اقتباس، ابها
  مله، نارسایی در معادل، ت يير لحن، حفظ اسامی خاد و ساختارهاي خاد متن مبدأ

 هیرماگيرند، عبارتند از: كاهش، حذف، حذف بنیم كاهش را دربر كه ییهاکيتان و
، حذف قسمتی از متن یا پراراگراف، اشرتباه یرا يامتعهدانه، تعدی  الطالحات محاوره

( مقرادیر بره دسرت آمرده از 9) . نمرودار(Garces, 1994: 85) مترر م يانگارسراده
 دهد. اهش( نشان میافزایش، مانش و ك) ارزیابی تر مة دشتی را در سه حوزه

 
( در سه 22تا  1های ترجمۀ خطبه یک و حکمت) (: مقادیر به دست آمده از ارزیابی5) نمودار

 حوزة افزایش، مانش و کاهش

 
 های پژوهشمنبع: یافته  

                                                                                                                                        
1. Elaboration 
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، بيانگر عملارد متر م در تر مهحفظ( و كاهش در ارزیابی ) حوزه افزایش، مانش سه
نشران  (9) كره مقرادیر بره دسرت آمرده در نمرودار اسرت مبردأبرخورد با حجم تر مة مرتن 

علت ایرن امرر را  كه بسامد بيشتري دارد ،مورد 88 افزایش با بدهد تر مة دشتی در حوزمی
و مقصد دانست و از آنجایی كره  مبدأع( و تفاوت زبانیِ متن ) توان در بالغت كالم اميرمی
سرعی مترر م ، از ایرن رو، است مبدأ م انتقال كام  معنا و مفهوم متن رسالت متر نیترمهم

ي لری. و عاري از هرگونه تالرف و اهدر توضي. و تفسير واژگان و  مالت بوده تا تر م
نسربت  هعرضه دارد كه همين امر منجر به افزایش حجرم تر مر زبانیفارسابهام به مخاطبان 
اسرت  مبردأنش كه مربو  به حفظ اطالعات مرتن است. در حوزه ما شده مبدأبه حجم متن 

مرورد، مترر م  7برا  شرودیمرمورد و حوزه كراهش كره بره كراهش اطالعرات منجرر  69با 
 .  ((6) دول ) حدودي عملارد بهتري داشته استتا

افزایش، مانش و سه گروه  لحا  كردنو  هپس از مطالعه  هار سط. زبانی در هر تر م
 شرودمیبه سه دسته مثبت، منفی و خنثی تقسيم  وي گارسسها براساس الگ، تانيکكاهش

پس از ارزیابی و رسم نمرودار در هرر سرط. برراي نشران دادن بهترر عملاررد  ((.6)  دول)
 درهاي مثبت، منفی و خنثی هاي ارزیابی شده براساس تانيکمتر م، نتای  و مقادیر بخش

 ( ارائه شده است. 1) نمودار
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 های مثبت، منفی و خنثی بیانگر کیفیت ترجمه در سطوح چهارگانه مدل گارسسیژگی(: و1جدول )
 خنثی یهاکیتکن منفی یهاکیتکن مثبت یهاکیتکن

 معادل فرهنگی
 اقتباس
 بسط

 1ینیتع
 جبران

 دستورگردانی
 دگر بینی
 توضیح
 حذف

 تغییر برحسب اختالفات
 فرهنگی -اجتماعی

 حفظ صناعات ادبی

 ابهام
 2ترجمه فرضی

 3یسازساده
 یاللفظترجمه تحت
  نارسایی
 تغییر لحن

 تغییر ساختار درونی
 5حذف 
 تعدیل
 کاهش

 حفظ ساختارهای متن مبدأ
 بسط خالقه
 پرگویی

 اشتباه مترجم
 حذف صناعات ادبی
 تغییر صناعات ادبی

 تغییر در نوع ظرفیتی جمله
 حفظ اسامی خاص متن مبدأ

 تعریف

 Garces, 1994: 89منبع: 
 

 های مثبت، منفی و خنثی( براساس تکنیک22تا  1های ترجمۀ خطبه یک و حکمت) (: ارزیابی6) رنمودا

0
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تکنیک های مثبت تکنیک های منفی تکنیک های خنثی

40

10
4

     … 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

                                                                                                                                        
1. Concretion 

2. Calque  

3. Simplification 

4. Inadequqcy 

5. Suppression 
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 گیرینتیجه
از  هرار سرط. الگروي  حالر بندي نترای  منتخب و  مع پس از بررسی و ارزیابی تر مة

شررح  برهو خنثی، عملارد متر م محمرد دشرتی هاي مثبت، منفی گارسس براساس ویژگی
 زیر است: 

نسبت باویی برخوردار اسرت. اوج به تر مة ایشان داراي معيار مقبوليت بوده و از كيفيت  -
هراي كتراب مشرا  بالغت این شاهاار ادبی، تر مة آن را در بسرياري از بخش فصاحت و

منظور فهرم روان و محتوامحرور بره ايهاي  ز ارائره دادن تر مر، بنابراین متر م  ارهكرده
 ؛كامر ِ یرک تر مرة مقصدگراسرت ةایشران نمونر تر مة .زبان نداشته استمخاطب فارسی

بررا مررتن الررلی مطابقررت نرردارد و سررعی متررر م در  ه راكرره در بسررياري از مرروارد، تر مرر
ه متر م هر  ا وزم بوده است براساس ذوب و سليقه خود بر .یابی محتوایی بوده استمعادل

را در نظرر گرفتره ترا معنرا و مفهروم مرتن مبردأ را بره  هپرداخته و مخاطب تر م هعم  تر م
زبان ارائه دهد. براسراس سرطوح مخاطب عرضه دارد و متنی سليس و روان به  امعه فارسی

گارسس، سط. اول و دوم بازتاب بيشتري در تر مة ایشان داشته است و مترر م  ة هارگان
یرابی تقریبری زبان مقصد اهميت فراوان داده و تا حد ممارن از معادلهاي ساختاري به  نبه

ع( را بره مخاطبران ) بهره گرفته است تا توانایی انتقرال اندیشره و اعجراز كرالم اميرالمرؤمنين
 زبان داشته باشد.فارسی

نظران تر مه، عراري از عيرب هاي مطرح شده از سوي لاحبها و مدلیک از نظریههي  -
. بنابراین، مدل گارسس نيز از این امر مستثنی نيست، مزیت و امتياز ایرن الگرو و نقص نيست

هاي آن اسرت كره بررخالف در ارزیابی متون تر مه شده،  زئی بودن موارد و زیرمجموعه
گرذارد، دیگر الگوها كه كلی هستند و راه را براي اعمال سرليقة ناقرد و داور ارزیرابی بازمی

بنردد. در كنرار محاسرن و امتيرازات ایرن مردل، ها مینوع اعمال سليقهاین الگو راه را بر این 
مثبرت، منفری و  دسرته سره به هاتانيک بنديتقسيم ایرادهایی نيز و ود دارد كه از  مله آن

هاي تعریف، اسامی خاد و ت يير در نروع ظرفيتری  ملره  رزء خنثی است كه زیرمجموعه
كه تعریف باید  زء ویژگری مثبرت بره شرمار  اند در حالیهاي خنثی محسوب شدهتانيک

اي و یا عبارتی براي خواننده ناآشنا بوده و این وظيفه مترر م اسرت آید؛  راكه گاهی واژه
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كه با استفاده از تانيک تعریف، این غمروم، ابهرام و مجهرول برودن را از واژه یرا عبرارت 
هراي مثبرت بره شرمار گیموردنظر بزداید. تانيک حفظ اسامی خاد نيز باید در زمررب ویژ

اي آید؛  راكره حفرظ اسرامی خراد و انتقرال لرحي. آن بره مرتن مقصرد از اهميرت ویرژه
خصود اگر اسم خاد مبين هویت و فرهن  یک ملت باشرد كره كرار برخوردار است به

 طلبد.ها به متن مقصد حساسيت واویی میمتر م در انتقال این نوع اسم

هاي هزدیک، مدلی  امع و كام  فراخور و متناسب تر مدر پایان اميدواریم در آینده ن
كرار  بترا بره لرورت علمری، منطقری و مسرتدل دربرار شرودادبی عربری بره فارسری تردوین 

 .شودمتر مان، اظهارنظر 
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