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 چکیده

تشبیهات مجازی، دارای واالترین جایگاه معرفتی و زیباشناختی است که  ۀاستعاره به عنوان ملک
تفاوت  ها، به علتاین صنعت بیانی به هنگام ترجمه، در بین زبان مستعارمنه یا مصداق خارجی
دشوار و به باور  شود به همین دلیل برگردان آن به زبان دیگر بسیارفرهنگی دچار ناهماهنگی می

یی با روابنابراین امروزه مترجم در روی پردازان معاصر ترجمه، کاری نشدنی است.شماری از نظریه
باشد. با این حال دو زبان مبدأ و مقصد در ترجمه میهای پیش رو، نیازمند تسلط کامل بر هر چالش

از  کاملی ۀنمون قرآن کریم آیاتای است. عبارت استعاری، نیازمند توجه و عنایت ویژه ۀترجم ألۀمس
 ۀترجمه سبه واکاوی  پژوهشدر این  و ماهای هنری هستند ویرپردازیبهترین تعابیر ادبی و تص

مکارم شیرازی و طاهره ، ها عبارتند از: ترجمۀ خرمشاهیترجمه ایم اینپرداختهها آنفارسی 
 های ترجمه،نامه، پس از آشنایی مختصر با مفاهیم استعاره و دیدگاه. در این پایاندهصفارزا

های ترجمهۀو به مقایسکرده را استخراج  قرآن کریم 15تا  12تصویرهای استعاری در جزءهای 
، بر اساس مترجمان را یابیشیوۀ معادل ؛سپسپردازیمصفارزاده می خرمشاهی، مکارم شیرازی و

روش از  چهاردهد مجموعاً کنیم. نتایج نشان میها را بیان میآنو  پیترنیومارک روشن ساخته ۀنظری
اللفظی و معنایی به ی تحتهاار گرفته شده است که روشن در ترجمه استعاره به کاسوی این مترجم

به دلیل  های تفسیریاللفظی همراه با افزودهترتیب پرکاربردترین روش بوده است. روش ترجمه تحت
ی تعبیری جدید، آگاهی هاهسازی زبان و ادبیات مقصد از شیوحفظ اصالت متن اصلی، غنی

ترین و مناسب، تلف و متعدد و عدم تغییرمخ خوانندگان ترجمه از زبان مبدأ، گرفتن وجوه شبهِ
به کارگیری هر روش در معادل یابی  هباشد.تعداد دفعات باستعاره می ۀجمکارآمدترین روش در تر

 .نمودارنشان داده شده استدول وصورت ج

 پیتر نیومارک، خرمشاهی، مکارم شیرازی، صفارزاده، استعاره، ترجمه قرآن، :هاواژهدکلی
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 مقدمه

واسطۀ این ارتباط پیامبرانی بودند که در مقاطع زمانی . ات بشر داردیبه طول ح یرابطۀ انسان با دین قدمت

های عادی به انسان معجزات پیامبران وجه تمایز آنها از سایرکردند. و با حدود مأموریتی خاص ظهور می

کرد، گفت، موسی )ع( عصای خود را به مار تبدیل میسلیمان )ع( با حیوانات سخن میآمده است. حساب می

کرد. اما خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی )ص( با اعجازی متفاوت از دیگر پیامبران ده میعیسی )ع( مرده زن

پایان حیات اهلل آخرین فرستادۀ خداوند روی زمین بود که با قدرت الیزال الهی را به نمایش گذاشت. رسول

د )ص( بود، اش سفرۀ وحی از زمین جمع شد. اما سؤال اینجاست که اگر آخرین رسول، حضرت محمبشری

اهلل است، که با تمامی معجزات پیامبران شود؟ و پاسخ در معجزۀ رسولها چه میپس مسألۀ هدایت باقی انسان

قبل ایشان متفاوت است. آری، قرآن کریم وظیفۀ هدایت بشر را در دوران پساپیامبری به عهده دارد. قرآن کریم 

هایی با وجوه متفاوت است و همین امر سبب شده تفاسیر و ترجمهها و ایجاز زبانی منظوم دارد و لذا پر از ایهام

 از این کتاب آسمانی عرضه شود. 

 

 یان مسألهب. 1-1

لفظی و معنوی و بیان مفاهیم به صورت فصیح و بلیغ عات قرآن کریم کتابی است که به خاطر وجود صنا

نچنان مخاطب را شیفته و غیره آمجاز  سجع، استعاره، از دیگر کتب وحیانی متمایز گشته است.استفاده از تشبیه،

کران نصیب او گردد. این کتاب به عنوان ای از دریای بیآید تا بهرهکند که پا به پای کالم الهی میو مجذوب می

متن بیافزاییم دشوار و خطیر  این دینی بودن و بالغی بودنِ ۀدو جنب به وحیانی مطرح است. اگر یک متن دینیِ

متنی  ۀویژه در مطالعه و ترجمکند که یک محقق یا مترجم بهاین امر ایجاب می. گرددبارزتر می ترجمه بودنِ
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بلکه تالش نماید تا حد امکان کارکرد این ساختار بالغی  ،همچون قرآن به سادگی از کنار این پدیده گذر نکند

رد آیات قرآن کریم در میان اقشار همچنین با توجه به اهمیت و کارب حفظ و به خوانندگان ترجمه منتقل گردد.

ویژه صنایع ادبی)صور خیال( به کار رفته در آن، ، بهمتون آن ۀمختلف جامعه، ضرورت دقت فراوان در ترجم

این  ۀبنابراین کسانی که دست به ترجم ،رسدها الزم به نظر میترجمه های به کار رفته در آنمن جمله، استعاره

تواند تبعات انگاری و عدم تخصص در موضوع میوبی واقفند که کوچکترین سهلزنند به خکتاب گرانقدر می

دانش کافی را داشته باشند  ،و ترجمه ،های دینی، بالغتو اثرات منفی و ویرانگری داشته باشد و باید در زمینه

کرده  تأکیدریم های فوق بر اهمیت ترجمۀ آیات قرآن کمطلوب را ارائه دهند. وجود جنبه ۀتا بتوانند یک ترجم

یکی از ۀ طلبد همین موضوع سبب شد تا ترجممطلوب به مبارزه می ۀترجم ۀو تمامی مترجمین را برای ارائ

حوه ترجمه آن توسط سه و ن قرآن کریم 21تا  21جزءهای « استعاره»های بالغی این کتاب ارزشمند یعنی شیوه

در  مورد بررسی قرار دهیم.« پیترنیومارک»طبق نظریۀ را  صفارزاده و ،خرمشاهی، مکارم شیرازی مترجم مطرح

ای دانشگاهی است انتخاب گردید. ترجمۀ مکارم هرهبه این دلیل که وی چترجمۀ خرمشاهی  این پژوهش

به این دلیل که وی  حب تفسیر است و ترجمۀ صفارزادهای حوزوی و صابه این دلیل که وی چهره شیرازی

 .نیز ترجمه کرده است، انتخاب گردیدهای دیگر رآن را به زبانکه قاین نظر در ترجمه وبحصا

 های پژوهشپرسش. 1-2

یک از مترجمان چه ره و های مورد مطالعه بسامد بیشتری داردکدام راهبرد ترجمۀ استعاره در ترجمه -

 ؟نداا بیشتر از سایر راهبردها به کاربردهراهبردی )بر اساس نظریۀ پیتر نیو مارک( ر

 



 

5 

 

های بالغی ها، کدام ترجمه توانسته است روح کلی حاکم بر آیات را از نظر رعایت ویژگیدر ترجمۀ استعاره -

 تری متجلی سازد؟تر و قابل فهمرسانی، به نحو دقیقداری در پیامو امانت

 های پژوهشفرضیه. 1-3

ترجمۀ استعاره به استعاره یا به تشبیه با شده توسط پیتر نیو مارک، های ارائهرسد با توجه به راهبردبه نظر می -

 .ها از بسامد بیشتری برخوردار استتفسیری، در مقایسه با سایر راهبرد هایافزوده

های تفسیری بهره گرفته مکارم شیرازی در ترجمۀ خود بیشتر از راهبرد ترجمۀ تحت اللفظی استعاره با افزوده -

صفارزاده از راهبرد ترجمۀ استعاره به استعاره  معنایی استفاده کرده وبرد ترجمۀ است، و  خرمشاهی بیشتر از راه

 با افزودۀ تفسیری و گاه نیز از راهبرد ترجمۀ استعاره به تشبیه با توضیحات استفاده کرده است.

 

 پیشینۀ پژوهش. 4 -1

تطبیقی بررسی »نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان پایان ( در2131) بیات کشکولیپناهعلی  (2

که در « ءهای ابراهیم، حجر، نحل و إسراهای قرآنی محمدمهدی فوالدوند در سورهترجمه

ضمن  از آن دفاع کرد، المی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدۀ علوم الهیات و معارف اس

های ترجمه و تفسیر را روشن شناسی ترجمه، به تعریف ترجمه و تفسیر پرداخته و تفاوتریشه

اصول و انواع ترجمه، و محاسن و معایب هر نوع را بیان کرده و در پایان به نقد هر یک  کرده و

 های مترجمان پرداخته است.از ترجمه

بررسی انواع استعاره »خود را با عنوان  نامۀ کارشناسی ارشدپایان( 2132ی)اهرط زینب السادات (1

ابتدا به نگاشته،  دانشگاه سمنانوم انسانی، دانشکدۀ عل که در«قرآن کریم 12تا12در جزءهای 
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های جرجانی، ابن اثیر و سکاکی را در این زمینه بیان تعریف فصاحت و بالغت پرداخته و نظریه

کرده است. همچنین اهمیت بالغت و ادوار تاریخی آن را بیان کرده است. وی در ادامه به 

های استعاره مشخص کردنِاستعاره پرداخته و انواع استعاره را تعریف کرده و سپس ضمن 

 ها پرداخته است.قرآن کریم، به تشریح آن 12تا  12های موجود در جزء

عاره در سی انواع استربر»خود را با عنوان  نامۀ کارشناسی ارشدپایان(2131) حسنیزینب  (1

در این ارائه داده و  انی، دانشگاه سمناندانشکدۀ علوم انس در« قرآن کریم 21تا3های جزء

ذکر کرده و در ادامه مقدماتی را به صورت انواع استعاره  ،علم بالغت با توضیحی دربارۀش، وهپژ

پرداخته است؛ به این شیوه که ابتدا آیۀ مورد  21تا  3های موجود در جزءهای به بررسی استعاره

را  نظر را ترجمۀ تفسیری کرده و معنای لغوی و لفظی استعاره را بیان نموده و سپس استعارۀ آیه

با ها بررسی گردیده است، واستعاره صرفاًنامه های مختلف شرح داده است. در این پایاناز جنبه

 ت.متفاوت اسلذا با پژوهش حاضر  مورد بحث کاری ندارد نظریه ها وترجمه آن

بررسی تطبیقی ترجمۀ قرآن »با عنوان   نامۀ کارشناسی ارشدپایان( در 2132)پیشواییمحمد جواد  (4

انی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انس در« دل )ده جزء اول(محمدمهدی فوالدوند و مصطفی خرمکریم 

 به بررسی تطبیقی ترجمۀ قرآن توسط مترجمان مذکور پرداخته است. دانشگاه شیراز

نقد و تحلیل و مقایسۀ تطبیقی دو ترجمۀ »نامۀ ارشد خود با عنوان (در پایان2131) زادیآعلی  (1

 دانشگاه شیراز، در« ای و بهاءالدین خرمشاهیهای مهدی الهی قمشهاز ترجمهجزء اول( 21قرآن )

 .دفاع کرده است
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های پژوهشی ) پژوهش-فصلنامه علمیدر ، در مقالۀ خود که اورکیغالمحسن وویسی  الخاص (6

اختار زبان قرآن در چارچوب تحلیل س» با عنوان 2134قرآنی ( سال سوم/ شماره اول/ بهار -ادبی

وی هدف ساختار زبانی قرآن را مورد بررسی قرار داده است.به چاپ رسید «تعارهمعاصر اس ۀنظری

از پژوهش خود را، تحلیل و توصیف ساختارهای استعاری زبان قرآن در چارچوب نظریۀ معاصر 

 های مفهومی لیکاف، بیان نموده است.بندی استعاهاستعاره و تقسیم

ای مقالهپژوهشنامۀ علوم و معارف قرآن کریم ( در2132) سیفی پرگو و محمود حسین هوشنگی (2

در این اند که چاپ کرده «شناختی شناسیِهای مفهومی در قرآن از منظر زباناستعاره»با عنوان 

شناسی، استعارۀ مفهومی و اصول آن و نیز حوزۀ مفهومی شناسی، مفهوممقاله  به تعریف زبان

 ه است.های قرآنی پرداخته شدبرخی از استعاره

های قرآنی عارهیابی استچگونگی معادل»ای با عنوان ( در مقاله2132) شادمان و یسراامانی رضا  (3

پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، سال پنجم/ شماره  -که در دوفصلنامۀ علمی«در فرایند ترجمه

 از آنها برترجمه و کارکرد هر یک اهمیت استعاره و  به ، به چاپ رسید،2132/ بهار و تابستان 1

جانی و پیتر نیومارک نظریۀ جر برمبتنیهای قرآنی یابی استعارهلو معاد جرجانی ساس نظریۀا

 .پرداخته است

 های مورد اشاره ها در این است که در هیچ یک از پژوهشتفاوت این پژوهش با سایر پژوهش

 3و تنها در پژوهش شمارۀ ها بر اساس نظریۀ خاصی مورد بررسی قرار نگرفته یابی استعارهمعادل

ید ولی در این ها بر اساس نظریه جرجانی و نیومارک بررسی گردبرخی از آیات از همۀ سوره

به و تنها بر اساس نظریۀ پیتر نیومارک بررسی گردید و در انتها نیز های مشخص پژوهش جزء
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گردید به صورت  مفهومی و جهتی اشاره گردید، که به سایر پژوهشگران پیشنهاد هایاستعاره

ها را مورد بررسی قرار دهند. و تفاوت دیگر یابی استعارهمفصل به آنها بپردازند و روش معادل

ها آورده ها  در تنظیم جداول و نمودار است، که در بخش پیوستاین پژوهش با سایر پژوهش

  .شده است
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فصل دوم: ترجمۀ استعاره بر   

 اساس نظریۀ پیتر نیومارک
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 های آنو روش رجمهت. 1 -2

 شناسی واژۀ ترجمهریشه. 1 -1 -2
 ) به معنای انتقال کالم از زبانی به زبان دیگر است «ترجم» لغت، مصدر رباعی از فعلترجمه در ۀواژ

یا ارتباط  ( webster,1985,p.1241)ر چیزی از یک زبان به زبان دیگ گرداندنِبه فرایند باز(  2/31: 2411فیومی، 

 oxford) آن متن در زبان مقصدعرض و هم ه زبان مبدأ با استفاده از معادلیک متن ب معنایدادن 

companion,1992,p.1051)،  نیز ترجمه گویند. ترجمه در اصطالح، عبارت است از یافتن نزدیکترین معادل یک

 (. 12: 2126 شیرازی،آزار بی کالم در زبان مقصد، اول ازجهت فهم و بعد از لحاظ سبک)

برگرداندن کالم از »به معنای « تَرجَمَ یُتَرجِمُ»مصدر رباعی مجرّد از ماده « ۀفَعلَلَ»در لغت، بر وزن « تَرجَمَۀ»

رجُمان، تُرجَمان، تَ»نامه آورده است: (. مرحوم دهخدا در لغت21/ 2: 2124است )کزازی، « به زبان دیگرزبانی 

به زبان دیگر تقریر کند. این لفظ عربی و اصل آن در فارسی تَرزَبان بوده، تَرجَمان: شخصی را گویند که لغتی را 

اند. همچنین کسی که داننده دو زبان باشد که صاحب یک زبان را به صاحب اند، تَرزَفان گفتهآن را مُعرّب کرده

به فتح نیز آمده م اول است و م جیم از آن است که زُبان به ضَدیگر بفماند و این معرّب ترزبان است. و ضَّ

 ،تَرجَمَهُ ،یُتَرجمُ ،اند چون تَرجَمَاین لفظ، مصدر و افعال و اسماء از آن اخذ کرده است. و بعد از معرب کردنِ 

 واژۀ)لغت نامه دهخدا، دهندمینسبت « ترگوم»م. برخی دیگر این واژه را به ریشه واژه آرامی فَهُوَ مُترجَ

 .«(ترجمۀ

آمده از رنویسان نیز ترجمه را باست. فرهنگدانیده و ترجمه شده، معنی برگرمترجم در زبان تازی به 

 22 :2411نویسد)این کلمه می اند. ابن منظور در لسان العرب دربارهاند و در بنیاد، پارسی دانستهترجمان شمرده

نیز در  جوهری .«استتُرجمانِ و تَرجَمان به معنای مفسّر زبان و ناقل آن از زبانی به زبان دیگر »( 113/ 
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یگر تَرجَمَ کالمَهُ: یعنی سخن او را به زبان د»نویسد: می« رجم »ذیل ماده (2313/ 2: 2132)عطار،  الصّحاح

 و همچنین راغب اصفهانی« رجم»)التَّرجُمان، التُرجُمان، التَّرجَمان( ذیل ریشه  واژۀو با آوردن سه « تفسیر کرد

اند. األب رفائیل نخلۀ دانسته« رَجم »آن را از ریشه عربی« التَّرجمان »آوردن کلمه ( با231/ 1: 2336)

« ترجمان»و  Targumeترجمه از »داندو به اعتقاد وی ( ، ترجمه را وام گرفته از سریانی می221 :2336الیسوعی)

« ترجمه»بعید نیست که »( نیز عقیده دارد: 63 :233است. پطرس البستانی )فته شدهسریانی گر Targmanoاز 

سخن گفتن »عربی به معنی « رجم»و یا برگرفته از « معنی انداختن و پرتاب کردن»کلدانی به « رجم»برگفته از 

( نیز به نقل از شهاب الدین الخفاجی در شفا الغلیل فیما ورد 63 :2331محمود رامیار )«. ، باشد«مانباحدس و گ

  داند.فارسی می« رزبانت»باس از فی کالم العرب من الدخیل، ترجمان را اقت

 ترجمههای روش. 2 -1 -2

لفظ به لفظ، تحت ترجمه از جمله:  استهای گوناگونی قائل شیوه هبرای ترجم (16 :1116) نیومارک پیتر 

-2211شاعر و نویسنده معروف انگلیسی) دراینجان اللفظی، وفادار، معنایی، اقتباسی، آزاد، سبکی و ارتباطی.

مه ترجمه عبارتی، ترجمه تفسیری و ترج :(211:2121)هژبرنژاد، کندمیرجمه را به سه دسته تقسیم (، ت2612

هایی برای ترجمه قائلند که ما در این مجال پردازان مشهور نیز، هر کدام شیوههتقلیدی. دیگر مترجمان و نظری

ترجمان به سه گروه اصلی تقسیم متوان گفت، میدر صدد بررسی انواع ترجمه نیستیم. لیکن در یک نگاه کلی 

 ؛واژگان و جمالت، به مخاطب هستند معنای لغوی ۀبا محور قرار دادن متن، درپی عرضشوند. برخی از آنان می

و گروه سوم هم هستند که در ترجمه،  ؛باشنداد مؤلف و انتقال آن به مخاطب میگروه دوم، در پی فهم پیام و مر

تبار )تککنند. ایشان ترجمه می ۀند ومتن را بنا به خواسته و سلیقگیرنظر میخاطب خود و تخصص وی را در م

 (11: 2134فیروزجائی،
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های ترجمه، ذکر این نکته ضروری است که مترجم باید واحد ترجمه را قبل از پرداختن به روش

و حتی یک جمله را  ،مجموعه کلمات ،تواند کلمهترجمه بپردازد واحد ترجمه که می هشناسایی و بعد از آن ب

)شمس  کندگر تغییر میشامل شود؛ مکانیکی و ثابت نیست بلکه شناور و پویا است و از بافتی به بافت دی

رساند. برای مثال کلمه (. واحد ترجمه، مترجم را در جهت کشف بهتر ترجمه یاری می23 :2131آبادی، 

اضافه شود، « الرأس»رجمه است. حال اگر به کلمه باشد و به تنهایی واحد تبه معنای محل افتادن می« مسقط»

شود، واحد ترجمه را باید کل ترکیب به حساب آورد زیرا در اینجا )زادگاه( ایجاد می« مسقط الرأس»ترکیب 

ترجمه همچون زن است اگر زیبا  »دهد. ضرب المثلی است که میگوید:به تنهایی معنی مطلوب را نمی« مسقط»

 (. 222 :2121امامی،  )« اگر وفادار باشد زیبا نیستباشد وفادار نیست و 

است و هر کدام از آن مترجمان دالیلی ترجمه از سوی مترجمان ارائه شده ۀبا وجود این چندین نوع شیو

اند، قبل از آشنایی با انواع ترجمه باید هدف آرمانی ترجمه را دانست، ها ذکر نمودهبرای تأیید و کارا بودن آن

گوید درباره ترجمه خوب چنین می ،روژه کایوا یکی از صاحب نظران ترجمهنجفی در اثر در این باره به نقل از 

متنی که شکسپیر یا  خوب ترجمه کردن آثار شکسپیر یا پوشکین به فرانسه ]یا هر زبان دیگری[ یعنی نوشتنِ»

ن فرانسوی را در اختیار داشتند آن را پوشکین اگر به جای امکانات زبان انگلیسی یا روسی، امکانات زبا

نوشتند، پس ترجمه خوب نه ترجمه لفظ به لفظ است و نه ترجمه ادیبانه، بلکه عبارت است از ابداع متنی می

نوشت بندی )و سبک( که نویسنده اگر زبان مادریش همان زبان مترجم بود آن را می)اعم از واژگان و جمله

 (. 1-24 :2161نجفی، )

باشد بنابراین متنی مثل زبان مبدأ می ه به گفته روژه کایوا، ترجمه خوب، خلق کردن و نوشتنِبا توج

جاء علیُّ و »ای ترجمه کند که حاصل کار او زیباتر از متن اصلی باشد، مثالً اگر جمله ساده مترجم نباید به گونه
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ای مهم ترجمه است این مطلب به گونه ترجمه کنیم، خیانت در« شیر آمد»را به جمله استعاری « هو من البطلۀ

است که اگر مثالً جمله استعاری زبان مبدأ را به جمله استعاری دیگر ترجمه بکنیم باز هم به نویسنده متن 

 ایم مگر اینکه ترجمه تحت اللفظی استعاره در زبان مقصد کارایی فرهنگی و یا زبانی نداشته باشد. خیانت کرده

های ترجمه را اند. مثالً گروهی شیوههای ترجمه ارائه دادههای مختلف از روشبندینظران تقسیمصاحب

 (13: 2134) یعقوبی، کنند:بندی میحسب سطوح و رویکردهای نظری تقسیمبر 

ترجمه تحت اللفظی: که در آن متن کلمه به کلمه و خط به خط از زبانی به زبان دیگر  (الف

 شود. برگردانده می

معنی: مترجم نویسنده را همواره مد نظر دارد اما توجه خود را بیشتر به معنی متن  روش نقل به( ب

گوید اما تغییری در آن ایجاد دارد تا به لفظ. مترجم معنی متن را به بیان دیگر باز میمعطوف می

 کند. نمی

نامید( به  ( است. در این روش مترجم )اگر بتوان او را مترجمimitationروش سوم روش اقتباس ) (ج

دهد که در لفظ و معنی تصرف کند و در مواردی هر دو را کنار بگذارد، نکات چندی میخود اجازه 

(. و بر اساس عملکرد 22 :2122کند )درایدن، گیرد و به میل خود متن را بازنویسی میاز متن الهام می

 .(13 :همان) کننددسته تقسیم می ها را به سهترجمه

اصلی بر دقت ترجمه و حفظ محتوای معنایی متن اصلی است.  ترجمه کاربردی: تأکید (2

های متن از اهمیت خاصی برخوردار است. نمونه چنین آگاهی از موضوع و ویژگی

 توان در بروشور لوازم آرایشی، وسایل صوتی و تصویری و ... مشاهده کرد. هایی را میترجمه
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وا و حس و سبک ص متون ادبی است و در آن انتقال حال و هترجمه زیبایی شناسانه: خا (1

 برگرداندن رسا و شفاف متن اهمیت دارد.  ۀادبی اثر به انداز

لف و مؤهای فرهنگی توجه کامل به زمینهها، گونه ترجمهنگارانه: هدف اینهای قومترجمه( 1

اجتماعی بین زبان ها تمایزات قومی فضای اجتماعی و فرهنگی محیط اوست. در این ترجمه

شود. و گروهی بر این باورند که ترجمه در نخستین گام به مبدأ و مقصد در نظر گرفته می

که در  ( قابل تقسیم استTranslation( و ترجمه مکتوب )interpretationگونه ترجمه شفاهی )

 .شودادامه به تقصیل شرح داده می

 انواع ترجمه. 3 -1 -2
ای در زیر آن به ای که در آن معادل هر واژهنامند؛ ترجمهاین نوع ترجمه را اغلب ترجمه میان سطری می

ها با شود و واژههمان ترتیب زبان مبدأ نوشته شود، آرایش زبان کلمات زبان مبدأ به همان ترتیب حفظ می

ای فرهنگی دقیقا به صورت تحت اللفظی هشود. واژهترین معنایشان و بدون توجه به بافت متن ترجمه میرایج

 (. 12: 2121شود )نیومارک، ترجمه می

استفاده اصلی از ترجمه لفظ به لفظ یا برای فهم ترکیب اجزاء زبان مبدأ یا برای شرح و تحلیل متون 

 (.12: شود )همانیش ترجمه اعمال میدشوار است و به عنوان مرحله پ

ها را مترادف اند و آنبسیاری از منابع به اشتباه تفاوتی بین ترجمه تحت اللفظی و لفظ به لفظ قائل نشده

ای آورند، حال آنکه در ترجمه تحت اللفظی ساختار صرفی نحوی و معنایی متن ترجمه نیز تا اندازههم می

 شود. رعایت می
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یی کافی به هر دو زبان ندارند و محدوده دانش زنند که آشنانویسندگانی دست به این نوع ترجمه می

این ترجمه ممکن است تنها با هدف باشد. البته ها شامل یک سری از لغات و کلمات جداگانه زبان مقصد میآن

توان ار برود پس میشنا کردن لغات زبان مبدأ )به صورت جداگانه( یا برای شرح و تحلیل متون دشوار به کآ

تواند میهمیشه ترجمه مناسبی نیست این روش ترجمه، گاهی با توجه به نوع متن لفظی ۀ گفت که ترجم

 (. 21: 2131بهترین باشد. مانند متون دینی، ادبی به خصوص شعر )فرخ زاد، 

 ترجمه تحت اللفظی

ها در زبان مقصد تغییر های آنترین معادلدر این نوع ترجمه ساختارهی دستوری زبان مبدأ به شبیه

: 2121شوند )نیومارک، شود. اما در این روش هم، معنی قاموس کلمات بدون توجه به متن ترجمه میداده می

12) 

ترین مرحله آموزش ترین معنی کلمه که مترجم در فرهنگ لغت یافته و یا در ابتداییانتخاب اولین و رایج

زات نامعقول نسبت به زبان زبان قرار گرفته علت اصلی پیدایش ترجمه تحت اللفظی، معادل ناقص و تجاو

 (. 11: 2134باشد )صفارزاده، می

 ترجمه تحت اللفظی معایب

در این نوع ترجمه، مترجم بیشتر در معرض تاثیر پذیری از ساختار دستور زبان مبدأ است، که  -الف

تر ها به زبان محاوره نزدیکمتن آن -بکند. ساختار زبان مقصد وارد می این کار صدمه بزرگی بر

 پایبندی بیش از حد مترجم به واژگان متن اصلی بدون توجه به مفهوم آن.  -است تا به زبان فصیح. ج

 افراط در امانت داری.  -د
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ی تک تک هامعطوف شدن توجه مترجم به اندیشه نویسنده و به کلماتی که او برگزیده به معادل-ه

: 2122ر و نیز به تعداد کلمات و قافیه متن اصلی و چندین مورد دیگر )معروف، کلمات در زبان دیگ

22.) 

 فواید ترجمه تحت اللفظی

 (.26: دارای مزایایی هم هست )همان هایی که داردترجمه تحت اللفظی با وجود عیب 

ت در ترجمه متون دینی، مانند قرآن و احادیث معصومین که مراعات امان -باهداف آموزشی  -الف

 ها اهمیت بسزایی دارد. آن

 ترجمه وفادار

هدف از ترجمه وفادار آن است که معنای دقیق متن اصلی در چارچوب ساختارهای دستوری زبان مقصد 

واژگانی و دستوری )انحراف از « نابهنجاری»شود و می «تبدیل»های فرهنگی بازآفریده شود. در این ترجمه واژه

در این روش ترجمه سعی بر وفاداری کامل به اهداف و مفهوم  کند.معیارهای زبان مقصد( ترجمه را برطرف می

  (12: 2121متن نویسنده زبان مبدأ است )نیومارک، 

 ترجمه معنایی )محتوایی(

باشد که بایست سعی بر آن داشتهمیمقصد درگیر است او  در جریان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدأ و

 اش را دریابد و ضمناً پیام نویسنده نیز تحریف نشود. خواننده، ترجمه

گیرد. مترجم در چنین شرایطی سعی بر آن دارد تر از خواننده در نظر میترجمه معنایی، نویسنده را مهم

های صوری و دین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که ساختتا صرفاً پیام متن را به خواننده القا کند؛ ب

 (.26: 2136معنایی نامأنوس به زبان مقصد راه یابد)صفوی، 


