
 

Abstract Some minor changes in the process of translation can lead to large 

deviations, especially in religious texts. Therefore, the present paper tries to 

address this issue through a descriptive and comparative study of translations 

of the Qur’an into English (Shakir and Arbery) and Persian (Elahi Ghomshei 

and Ansarian). To this end, van Leuven-Zwart’s descriptive and comparative 

model was used, which is in accordance with the descriptive translation studies 

paradigm. According to van Leuven-Zwart, integral translation is a type of 

translation, where the translator is not allowed to add or delete anything beyond 

the sentence level. Two forms of shifts can happen: at the micro level (clauses 

and phrases) and at the macro level (characterization and point of view). 

Presenting a rather complicated model, she attempts to reveal how the micro 

level can lead to the macro level. Findings show that the two Persian 

translations are more integral than the two English versions. This is perhaps 

because Iranian translators have more competency over the Qur’an or religious 

concepts in Persian and Arabic are quite similar; therefore, the strategy of 

borrowing can be used for many Qur’anic terms. 
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1. Introduction 

The translation of the Qur’an, as we know, is impossible because the Quran 

was orally revealed by God. However, it is our duty to send It to others. 

Therefore, many translations of the Qur’an can be found in various 

languages. Some of the translations were carried out by non-Muslims, 

which merit extensive study by Muslim scholars. van Leuven-Zwart’s descriptive 

and comparative model is positioned in the paradigm of descriptive translation 

studies. According to van Leuven-Zwart, integral translation is a type of translation, 

where the translator is not allowed to add or delete anything beyond the sentence 

level. She writes that two kinds of translation shifts can happen: shifts at the micro 

level (clauses and phrases) and the macro level (characterization and point of view). 
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She presents a rather complicated model to show them. Some key concepts of the 

model are elaborated as follows (Shuttleworth & Cowie, 1997):  

Integral Translation: This is a term used by van Leuven-Zwart (1989, 1990) to 

refer to a translation that contains no additions or deletions beyond the sentence 

level. 

Transeme: van Leuven-Zwart suggests dividing both source text (ST) and target 

text (TT) up into phrase-length units which she terms transemes. 

Architranseme: It is a kind of common theoretical denominator which is used as 

the basis for comparing ST and TT transemes. Based on the aspects of similarity and 

dissimilarity which are observed between the ST and/or TT transeme and the 

architransemenit, it is possible to posit one of three types of microstructural shift: 

modulation, modification or mutation. 

Modification: A shift is said to be an example of Modification when each of the 

two transemes is hyponymically related to its corresponding architranseme, so that 

the overall relationship achieved between them is one of contrast. For example, 

choosing a word with a slightly different meaning, using another part of speech, or 

substituting a word with other stylistic overtones all qualify as instances of 

modification. 

Modulation: The relationship between the two transemes is one of modulations 

“if one has a synonymic relationship with the [architranseme] and the other a 

hyponymic relationship” (van Leuven-Zwart, 1989, p. 159), or in other words, if a 

shift occurs between ST and TT, transemes either increase or decrease the degree of 

generality. Depending on whether the shift is towards or away from greater 

generality, it will be termed either generalization or specification; such a shift will 

be either semantic or stylistic in nature. 

Mutation: Mutation is said to have occurred if no relationship can be established 

between the two transemes; in this case, it is not possible to establish an 

architranseme. According to van Leuven-Zwart, there are three types of mutation, 

namely, the addition of clauses or phrases, deletion of clauses or phrases and radical 

changes of meaning. 

Many studies have been done in evaluating the translations of the Qur’an. 

Mansouri (2015) studied factors contributing to the diversity of active and passive 

structures in two languages Persian and Arabic. Amir Dabaghian and Soleimani 

(2014) used Vinay and Darbelnet’s (1995) strategies to study the translations of the 

nouns in Qur’anic surahs. They concluded that the names of surahs are culture-bound 

items. Nura (2016) examined the semantic field for the equivalents of “sin”. Using 

semantic analysis, she described translators’ style. Agha Mollaiee (2015) carried out 

a similar study where she qualitatively and quantitatively analyzed different Persian 

and English translations of the word “piety”. Naemi et al. (2016) studied Elahi 

Ghomshei’s translation of surah Maryam. They believed that his translation did not 

include some facts as they were sacrificed for the sake of translation fluency. In a 
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comparative study, Salmani (2014) studied lexical gaps in English translations of the 

Qur’an. Shifts, as a unit of evaluation, have been examined by many researchers like 

Ghoreishi and Aminzadeh (2011) in machine translation or by Mirza Suzani (2019) 

in different categorical shifts in the translation of Great Expectations. 

When it comes to van Leuven-Zwart’s model, three studies are worth mentioning 

here. Horri (2009, 2010) used this model to evaluate expressive texts. Farahzad and 

Zanganeh Inanloo (2013) presented van Leuven-Zwart’s model as an effective 

model and offered some tips for researchers interested in using this model. 

2. Method 

First, only those parts of English and Persian translations with semantic, stylistic, 

and syntactic deviations were chosen for the analysis. Second, these deviations were 

categorized as modulation, modification, and mutation. This was followed by the 

comparison of the findings to determine translations, that are more non-integral. 

Finally, the macro changes were described (characterization and point of view). 

3. Results and Discussion  

In the following, we present the data analysis.  

 

Example 1: Modification and mutation 

(942)بقره ..... قَالَ الََّذِينَ يَظُنَُّوَن أَنََّهُمْ مُلَاقُو اللََّهِ   

...گفتند  ملاقات کننده خدا هستند، یقین داشتند ولی کسانی که :(۰۶، ص. 9832) انصاريان  

...گفتند و...  لقا رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند آنان که به(: 49، ص. 9824) ایالهی قمشه  

Arbery (1955, p .38): Said those who reckoned they should meet God... 

Shakir (2003, p.18): Those who were sure they would meet their Lord said… 

 

Comment: Arbery used the word “reckoned”, which is a radical change of meaning 

(mutation). There are words in the translations of Shakir, Ansarian and Elahi, with 

other stylistic overtones, labelled as a modification. Elahi Ghomsheie’s translation 

has additions (mutation): 
 

  رحمت خدا و ثواب آخرت 
Allah’s gift and mercy 

 

Example 2: Modification and mutation  

(92)بقره  ..... السََّمَاءِ إِلَىثُمََّ اسْتَوَى   

.اراده کردآفرينش آسمان ها را  سپس:  (7، ص. 9832) انصاريان  

 الهی قمشهای )9824، ص. 5(: پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت.
Arbery (1955, p. 12): … and He lifted himself to the heaven. 
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Shakir (2003, p. 2): … then He directed Himself to the heaven. 

 

Comment: Arbery used the word “lifted” in his translation. This word is considered 

a radical change of meaning (mutation), and Shakir used “and” instead of “then” 

which is classified as a modification: choosing a word with a slightly different 

meaning. In the translations of Shakir and Arbery, we can also observe the addition 

of “himself”, labelled as a mutation.  

 

Example 3: Modification and mutation 

(53)بقره  وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ  

. بیفزاییم: و بزودی ]پاداش[ نيکوکاران را (99، ص. 9832) انصاريان  

..خواهیم افزود.: و بر ثواب نيکوکاران (9، ص. 9824) ایالهی قمشه  

 
Arbery (1955, p. 23): and increase the good doers. 

Shakir (2003, p. 4): and give more to those who do good to others. 

 

Comment: Arbery used the word “increase” for good doers not for their “rewards”, 

which is taken as a radical change of meaning (mutation) but his translation is closer 

to the original text in terms of structure. In the translations of Ansarian, Shakir and 

Elahi Ghomshei, we can observe a substitution with other stylistic overtones, known 

as a modification. Indeed, these translators added “soon” and used the present tense 

instead of future.  

 

Example 4: Modification, modulation and mutation  
( 9)بقره،  لِلْمُتََّقِينَ هُدًى فِيهِ  رَيْبَ لَا الِْکتَابُ لِكَذَ  

 سراسرش: در ]وحی بودن و حقانيت[ اين کتاب ]با عظمت[ شکی نيست، (9، ص. 9832) انصاريان

هدايت است. پرهیزگارانبرای   

 است.  پرهیزگاران: اين کتاب بی هيچ شك راهنمای (9، ص. 9824) ای الهی قمشه
Arbery (1955, p. 19): This is the book, where is no doubt, a guidance to God-

fearing. 

Shakir (2003, p. 1): This book, there is no doubt, is a guide to those who guard 

(against evil). 

Comment: Arbery used the words “God-fearing” and “a guide” in his translation. 

The former word is a modulation: a word with a more general meaning, and the latter 

word “a guide” is a modification: choosing a word with a slightly different meaning. 

In Ansarian’s translation, there is an addition of “all around” which is a mutation. 

Shakir described the Arabic word “متقین”, which is substituting a word with other 

stylistic overtones, also known as a modification. 
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Example 5: Modulation  

(8)بقره،  وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  

انفاق می کنند.: و از آنچه به آنان روزی داده ايم، (9، ص. 9832) انصاريان  

انفاق کنند.فقیران به : و از هرچه روزيشان کرديم (9، ص. 9824) ایالهی قمشه  

Arbery (1955, p. 19): and expend of that we have provided them. 

Shakir (2003, p. 1): and spend out of what we have given them. 

 

Comment: Arbery and Shakir used the words “spend out of” and “expend of” in 

their translations. Both are classified as a modulation: a word with a more general 

meaning. Since the word “انفاق” simply means giving whatever there is to please 

God. However, this meaning is lost in the English translation. Persian translators 

borrowed the term “انفاق” as the term can also be used in Persian.  

 

Example 6: Modulation 

(39)بقره، ...  الْجَنََّةِ أَصْحَابُ ئِكَوَالََّذِينَ آمَنُوا وَعَِملُوا الصََّالِحَاتِ أُولَ  

... بهشتند : و کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته انجام دادند، اهل(97، ص. 9832) انصاريان  

: و کسانی که ايمان آوردند و کارهای نيك و شايسته انجام دادند، آنان (99، ص. 9824) ایالهی قمشه

... بهشتند اهل  
Arbery (1955, p. 24): And those that believe, and do deeds of righteousness- those 

are the habitants of Paradise. 

Shakir (2003, p. 6): And (as for) those who believe, and do good deeds, these are the 

dwellers of the garden.  

 

Comment: There is a modulation in Shakir’s translation as he translated the original 

word into a word with a more general meaning. 

 

Example 7: Modification and mutation 

(58. )بقره، ..وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَالْفُرْقَانَ   

 

میزان جداکننده ]حق از باطل[  و : و ]يادکنيد[ هنگامی که به  موسی کتاب(94، ص. 9832) انصاريان

 عطا کرديم ...

رديم کعطا فرقان  و : بياد آوريد و قتی که برای راهنمايی به موسی کتاب(9۶، ص. 9824) ایالهی قمشه

... 
Arbery (1955, p. 23): and when we gave to Moses the book and salvation … 

Shakir (2003, p. 5): and when we gave Musa the book and distinction … 
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Comment: Arbery and Shakir used different words for the Arabic term “فرقان” in 

their translations. Shakir’s translation can be classified as a modulation, while 

Arbery’s translation is a mutation. In Persian translations, Ansarian described the 

word; therefore, it is a modification (with a slightly different meaning), and Elahi 

Ghomshei preferred to borrow it directly from Arabic.  

 

Example 8: Mutation 
(۰۰ ،)بقره فَجَعَلْنَاهَا نَکَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتََّقِينَ  

، و حادثه بودندعبرتی برای کسانی که شاهد : در نتيجه، آن ]مجازات[ را (94، ص. 9832) انصاريان

 کسانی که بعد از آنان می آيند و پندی برای پرواپيشگان قرار داديم.

و عبرت اخلاف آنها و پند برای این عقوبت مسخ را کیفر آنها : و (9۶، ص. 9824) ایالهی قمشه

 پرهيزگاران گردانيديم.
Arbery (1955, p. 23): and we made it a punishment exemplary for the former times 

and for the latter. 

Shakir (2003, p. 5): and we made them an example to those who witnessed it and 

for those came after it. 

 

Comment: There is a mutation in Arbery’s and Elahi Ghomshei’s translations. 

Arbery changed the core meaning by substituting past people with present ones. 

There is also a mutation in Elahi Ghomshei’s translation where he added the word 

 .”مسخ“

Example 9: Modulation and mutation 
(82 )بقره، ... وَالََّذِینَ کَفَرُوا َوکَذََّبُوا بِآیَاتِنَا  

.ما را تکذيب کردند آیاتو  کسانی که کافر شدند : و(7، ص. 9832) انصاريان  

 .ما کردند آیاتو تکذيب  آنان که کافر شدند : و(7، ص. 9824)ایالهی قمشه
Arbery (1955, p. 22): as for unbelievers who cry lies to our signs... 

Shakir (2003, p. 3): and (as to) those who disbelieve in and reject my 

communications … 

 

Comment: There is a modulation and a modification in Shakir’s translation. 

Because he translated the original word “ هیآ ” into a word with a more specific 

meaning (communications; Allah’ speech as a specific sign of him). This process is 

called the modulation. This word was translated correctly by other translators; 

Persian translators used borrowing. Shakir also reduced the phrase “والذین کفرو” to 

the single word “unbelievers” and changed the plural possessive pronoun of “our” 

to “my”. These changes are modifications. 
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Example 10: Modification 

(54)بقره،  ... بَارِئِکُمْ عِنْدَ لَکُمْ خَيْرٌ لِکُمْذَ  

است ...بهتر  : که اين عمل برای شما در پيشگاه پروردگارتان(99، ص. 9832) انصاريان  

کفاره عمل شما است ... بهتر : اين در پيشگاه خدا(99، ص. 9824) ایالهی قمشه  
Arbery (1955, p. 22): That is best for you with your creator … 

Shakir (2003, p. 4): That will be better for you in your creator sight … 

 

Comment: Arbery used the superlative adjective of “best” instead of the 

comparative adjective of “better”, which is a modification. 

 

Example 11: Modification 

(4۶)بقره،  وَإِیََّایَ فَارْهَبُونِ...   

از من بترسيد. فقط: و ]نسبت به پيمان شکنی[ (2، ص. 9832) انصاريان  

: و از شکستن پيمان من بر حذر باشيد.(7، ص. 9824) ایالهی قمشه  
Arbery (1955, p. 22): and have awe of me. 

Shakir (2003, p. 3): and of me, me alone, should you be afraid. 

 

Comment: In Arbery’s and Elahi Ghomshei’s translations, part of the meaning was 

eradicated, which is relevant to “ایَّای”. Thus, this change is a modification. 

 

Example 12: Modification and mutation 

(73وَمِنْهُمْ أُمَِّيَُّونَ لَا َيعْلَمُونَ الْکِتَابَ إَِلَّا أَمَانِیََّ وَإِنْ هُمْ إِلََّا يَظُنَُّونَ  )بقره،   

و از کتابی آسخخمانی  و گروهی از یهود اشخخصاب بی سخخوادی هسخختند: (9۰، ص. 9832) انصاااريان

و حال آنکه ]در امر دين به سااابب عدم تحقي  و دنبال تورات جز خوانخدن الف  ییزی نمی داننخد 

 دارند.نکردن معرفت[ فقط در مسير خيال واهی قدم بر می

تورات را جز آمال  عوام یهود که خواندن و نوشتن هم ندانند: بعضی (99، ص. 9824) ایالهی قمشه

 ود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و پندار بيهوده خويشند.و آرزوی باطل خ

Arbery (1955, p. 24): and some there of them that are common folk not knowing 

the book, but only fancies and mere conjecture. 

Shakir (2003, p. 5): And there are among them illiterates who know not the book 

but only lies, and they do but conjecture. 

Comment: This verse has two parts; one refers to Allah’ view on Jewish people and 

the other indicates Jewish people’s view. Both views are present in Shakir’s 

translation, while Arbery’s translation removed Allah’s view, which is a mutation 

(deletion of clauses or phrases). For example, as far as the Arabic word of “امیَّون” is 

concerned, all translations have additions (as a mutation) and descriptions (as a 

modification). 
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Example 13: Modulation and mutation 
 

بقره، )مُسْتَهْزِئُونَ  وَإِذَا لَقُوا الََّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنََّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنََّا مَعَکُمْ إِنََّمَا نَْحنُ

94) 

گويند ما ايمان آورديم و چون با اهل ایمان دیدار کنند و هنگامی که  :(4، ص. 9832) انصاريان

جز  ما با شماييم بدون شکهايشان ]که سران شرک و کفرند[ خلوت گزينند گويند شيطانبا 

 کنيم.که ما با ]تظاهر به ايمان[ آنان را مسخره می این نیست

گويند ما ايمان آورديم؛ و وقتی با  یون به اهل ایمان برسند : و(8، ص. 9824) ایالهی قمشه

 کنيم.منان( را مسخره میؤکه )م جز این نیستاييم، شياطين خود خلوت کنند، گويند ما با شم
 

Arbery (1955, p. 19): When they meet those who believe, they say, 'We believe; 

but when they go privily to their Satans, they say, 'We are with you; we were only 

mocking. 

Shakir (2003, p. 1): And when they meet those who believe, they say: We believe; 

and when they are alone with their Shaitans, they say: Surely, we are with you, we 

were only mocking. 

 

Comment: English translations had the word “only” and Elahi Ghomshei also used 

“to arrive to each other” in his translation. Both are classified as a modification, 

which is, choosing a word with a slightly different meaning. Ansarian’s translation 

also has a mutation, where the word “without a doubt” was added to his translation. 

 

Example 14: Modulation and mutation 

 (95)بقره، اللََّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدَُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

عذاب خواهد خدا آنان را )به کيفر اين کار منافقانه در دنيا و آخرت(  :(4، ص. 9832) انصاريان

 و آنان را در سرکشی و تجاوز شان مهلت دهد. کرد

 حیرانو در سرکشی مهلتشان دهد که  ایشان استهزا کندبه خدا : (8، ص. 9824) ایالهی قمشه

 .بمانند
Arbery (1955, p. 19): God shall mock them, and shall lead them on blindly 

wandering in their insolence. 

Shakir (2003, p. 2): Allah shall pay them back their mockery, and He leaves them 

alone in their inordinacy, blindly wandering on. 

 

Comment:  There is a mutation in Ansarian’s translation as he used the verb 

“torturing” instead of “mocking”. For translating this word, Shakir modified it. Elahi 
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Ghomshei’s translation also has a nutation, where the phrase “to be surprised” was 

added.  

The quantitative findings of the study can be seen in Table 1.  

 
Table 1. Translator’s Non-Integral Translations 

Non-Integrated Translation 

Shakir Arbery 
Elahi 

Ghomshei 
Ansarian   

6-6-7 5-4   Generalization 
Modulation 

9    Specification 

2-3-9-10 4-11 10 3 

A word with 

a slightly different 

meaning 

Modification     
Using another part 

of speech 

1-4-9-

12-13-

14 

12-13 1-12-13 1-7-12 

Substituting a word 

with other stylistic 

overtones 

2-12 12-2 1-8-12-14 4-12-13 Adding clauses 

Mutation  12   Deleting clauses 

 
1-2-3-

7-8 
 14 

Radical changes of 

meaning 

 
4. Conclusion 

The findings suggested that Persian translations were the most integral translations 

even though small differences between them are noticeable. As observed in the 

second example, the addition of the word “himself” in English translations is a shift 

at the micro level. Therefore, this can be inferred from the analysis that there exist 

other Gods, yet, it is only Allah who did the work. This is perhaps due to the Christian 

doctrine of the Trinity. Overall, this translation led to the emergence of a non-unitary 

concept which is a macro level shift of characterization. A summary of the data can 

be found in Figure 1.  
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Figure 1. Translators’ Non-Integral Translations 
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اشته د یدر پ یجدَّ  راتييتغ تواندیم يیاز موارد عدم توجَّه به موارد جز یاريهنگام ترجمه، در بسیکیده 

دارد تا  یعحاضر س ةمنظر، مقال نيداشته باشد. از ا یشترينمود ب یدر متون مذهب تواندیمسئله م نيباشد. ا

 یشتريوجَّه بمختلف ت یهازبانها و مسئله در ترجمه نيبه ا یقيو تطب یفيتوص یروش یريکارگبه  ياز طر

فن  دگاهيز دبا استفاده ا یسيو انگل یبقره به دو زبان فارس ۀسور یهاترجمه یبه بررس  يتحق نيکند. در ا

ز ا ینوع کپارچهي ةزوارت ترجم دي( پرداخته شده است. از دفيتوص ميپارادا یلوون زوارت )در راستا

، معتقد است ی. وکندیبدان اضافه نم اياز متن حذف  یزيبالاتر از جمله، چ یترجمه است که در سطوح

ها، : نخست سطح خُرد )شامل جملهافتندیدر دو سطح اتَّفاق م یاترجمه یهاليتبد کپارچه،ي ةدر ترجم

 ديد يةزاو ايسبك  ،یدازپرتيدر شخص رييکلان )مثلاً تغ یها است( و دوم سطح ساختاربندها و گروه

بت به دو نس یشتريب یکپارچگي یدارا یفارس یهااز آن است که ترجمه یحاک یسبرر نيا جي(. نتاتيروا

 یمذهب ميمفاه بودن كيو نزد یرانيمترجمان ا شتريبتوان آن را به تسلط ب ديهستند که شا یسيانگل ةترجم

 .دانست گريدر ارتباط با دو مترجم د یخاص قرآن مياز مفاه یاريدر بس یريگو امکان وام

 بقره ۀبن و سربن ترجمه؛ سور ها؛ليتبد کپارچه؛ي ةزوارت؛ ترجم یقيتطب یفي: مدل توصهادواژهیکل
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 مهمقدَّ. 1

؛ يستنآن ممکن  ة، بر کسی پوشيده نيست که ترجمن کريمآقرآسمانی بودن  به لحاظ وحی و 

 هایترجمها بر مساالمانان واجب اساات که اين پيام الهی را به همگان برسااانند. از اين منظر امَّ

 وسَّطتدر بيش از هشاتاد زبان انجام شده است که بسياری از آنها نيز  ،يباًتقر ،قرآنبساياری از 

مختلف مورد  هایجنبهاز  هاترجمهبنابراين، لازم است که اين ؛ غير مسالمانان انجام شده است

چندانی  توجَّهطرفی ديگر، گااهی مترجمان به موارد جزيی در ترجمه  زاارزياابی قرار گيرناد. 

 دلم ساابب انجام تغييرات بزرش شااوند. از اين لحاظ، توانندمیکه اين موارد جزيی  کنندنمی
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 تواندمیکه  پردازدمیان ساخت و کل ردبررسی ترجمه از دو منظر خَّ به 9زوارت فن لوون یکيت

زوارت  ةنظريَّ ،یطورکلَّبه دهد. قان قراراختيار محقَّ دری ياببرای ارز لم و مفصاااَّ الگويی منظَّ

ی متون رواي يکپارچه هایترجمهدر  هاتبديلکشف و توصيف  در رابطه با (9234،9232،922۶)

 تساخردساخت و کلاندر خُ هاتبديلاساتوار است که  فرضيشپ بر اين ايشااناسات. روش 

و  مبدأمترجم، تفساااير و برداشااات وی از متن  ایترجمههای از هنجار هايینشاااانه توانندمی

ن استفاده کرده است را مشخص کنند. علاوه بر اين، از آند ترجمه از ايکردی که در طول فرروي

بايد قبل از  رد ساااخت به اين دليلدر خُ هاتبديلت و تناوب ، تحقي  در مورد ماهيَّايشااانديد 

اين  بنابراين؛ و تکرار باشااند تأييدقابل  هايافتهکه  انجام شااود هاساااختم تحقي  بر کلان انجا

 بندیتقساايمبرای  ایمقايسااه. بخش اساات «توصاايفی»و  «ایمقايسااه»روش شااامل دو بخش 

 هاوارهجمله، هاجملهظورشناختی در معنايی، سبکی و من هایتبديلردساختی مانند خُ هایتبديل

کلان  سطحبر  ترد ساخخُ هایتبديل تأثيرحی شاده اسات. بخش توصيفی بر طرا هاعبارتو 

، وقايع، هاشااخصاايت بادر رابطه را  هاتبديل توانمی اخت تمرکز دارد. به کمك اين روش،ساا

(. 9232 مشااخص و توصاايف کرد )زوارت، ،زمان، مکان و ساااير اجزای مهم و معنادار متن

 هایتبديلمفاهيم نظری بخش دوم، به تحليل  ةخود ضااامن ارائ ةل مقاالازوارت در بخش اوَّ

 بهمختصااری از نتايج  ةدوم، همراه با ارائ ةپرداخت. وی در مقال ایمقايسااهردساااخت مدل خُ

)زوارت،  پردازدمی( 4بخش ) توصاايفی ل به توصاايف مدلمفصااَّ  طوربهتحقي ،  ۀآمد دساات

. ديده شاااودنايی يکساااانی در دو متن بايد واحد مع ، در روند ترجمه،او ةنظريَّ بنا بر .(922۶

ترجمة از:  اندعبارتکه  کنادیم معرَّفیرا  9از اصاااطلااحاات یاپاارهخود  ةنظريَّازوارت در 

 ، تعديل و جهش.(تعميم و تخصيص) سر بن ترجمه، مدولاسيون ترجمه،، بن يکپارچه

 هایمهترجزوارت  وتوصااايفی در اين نوشاااتار برآنيم که ابتدا با اساااتفاده از مدل تطبيقی

ود. پرداخته ش هاترجمهی کلَّ هایويژگیو به توصايف بقره با همديگر مقايساه  مختلف ساورۀ

کار تبين و آش ساااخترد و کلانخُ  هایتبديلبين  رابطةنهان پ ةلايکه  شاودمیتلاش  ،يتدرنها

 .است آن انجاموجود و  عیکه زوارت مدَّ گونهآنشود؛ 

                                                            
 1. Kitty Van Leuven - Zwart 

ة رجم، تفرهنگ توصيفی اصطلاحات مطالعات ترجمهزوارت بر اساس  ةهای فارسی واژگان نظريَّانتخاب معادل. 9

 است.، غلامرضا تجويدی و مزدک بلوری فرحزاد فرزانه
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 پژوهش ۀپیشین. 2

 صاااورت گرفته اسااات. برای مثال قرآن کريم هایترجمهبسااياری برای ارزيابی  یهاپژوهش

در برگردان از ساخت مجهول عربی به  تنوَّعررسی عوامل مؤثر در ايجاد به ب (9824منصوری )

 تدر دو سااطح تحليل صااورت و تحليل علَّ قرآن کريمفارساای از  ةپنجاه ترجمدر فارساای، 

 نوَّعتعامل  ،به لحاظ تحليل صااورت ،لاًاوَّ که اساات اينپژوهش ايشااان بيانگر اساات. پرداخته 

 ،)معلوم و مجهول( و نيز امکان تغيير زمان ان انتخاب، عامل امکان تغيير جهتواژگاانی و امک

ه ب ،ثانياً .هستندمترجمين در برگردان مجهول در فارسای  نظراتَّفاقساه عامل اسااسای در عدم 

 ل در فارسی، بافت موقعيتی و نگرشل درزمانی بيان مجهوز سه عامل تحوَّت نيلحاظ تحليل علَّ

ی با هايوجود فعل ،ثالثاً است. ه شاد قرآن کريمفارسای  ةدر ترجم نظراتَّفاقمترجم سابب عدم 

های قرضاای عربی و معادل ب فارساای و همچنين حضاور توأم واژهد در افعال مرکَّسابك متعدَّ

ايجاد ب نيز از جمله عواملی اسااات که در افعال مرکَّ در فعلی غيرجزء  عنوانبهسااای آنها فار

 الت دارند.دخ قرآن کريمهای در ترجمه تنوَّعهای مصورت

وينه و  نظريَّةرا از منظر  قرآن کريم هایسورهاسامی  ترجمة (9۶94) اميردباغيان و سليمانی

کلماتی وابسته به فرهنگ  هاساورهکه اساامی  نويساندمیداربلنه مورد پژوهش قرار دادند. آنها 

ين ادر فرهنگی دارد. -اجتماعی هایپديدهيری خاص از آن هستند به اين دليل که هر کس تفس

، ازآنسپ. شودمیفرهنگی پرداخته  هاینقشمنظر از  هاسورهاسامی  بندیدساتهبه  ابتدا تحقي 

 وينه و داربلنه نظريَّةاز مترجمان شناخته شده بر اساس  هاسااورهانگليساای اسااامی  هایترجمه

 .گيرندمیمورد تحليل قرار  8«موازی ترجمة»بر در برا 9«مستقيم ترجمة» مثلاً 9(9253)

 ترجمة چهار در قرآن کريم در «گناااااه» واژگااااان معنااااايی حوزۀ بررسی ه( ب9825نورا )

 ينه اترجمسعی در توصيف روش  ،معنااااايی تحليل از استفاده با و انگليسای پرداخته اسات

 ظاهربه هایواژه بيان و قرآن اخلاقی هایواژه معنايی تحليل مترجمان دارد. ايشاااان پس از

 يوساف علای پيکتاااال، آربری، ترجمة در مورد چهار متفاوت، معنايی هایمؤلفه با اامَّ مترادف

 ،غالباً مترجماان  ،«گنااه» معنااايی حوزۀ به مربوط هایواژه ترجمة در که کندمیبيان  شاااکر و

                                                            
1. Vinay & Darbelnet  

2. direct translation  
3. oblique translation  
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 ناديده را حوزه اين ديگر واژگان خاص معنايی هایمؤلفه و کرده اسااتفاده «Sin» عام ۀواژ از

 ،کريم قرآن ساایانگلي یهاترجمه بهترين یحتَّ که ييمبگو اطمينان با توانيمیم بنابراين .اندگرفته

، اساات بوده نظر مورد زبان عربی قرآن در که را مفاهيمی همان و نيساات اصاال مطاب  با ،دقيقاً

 .کندنمی بيان و منتقل

 مشتقات يا و «تقوا» کلمة آنها در که را آيه 8۶کيفی، -کمَّی يك پژوهش ( در9825آقاملائی )

 ميزان تا کندمی بررساای انگليساای ترجمه 9۶ و فارساای ترجمه 9۶ در اساات، رفته به کار آن

 انگليسیمة ترج 9۶ ،درمجموعايشان  .بسنجد را «تقوا» واژۀ انگليسی هایمعادل تدقَّ و رسايی

 فاهيمم يا واژگان برای که یهايترجمه :کندمی بندیتقسيمترجمه  دساتهدو  به را شادهیبررسا

 سيریتف و توضيح گونههيچکه  يیهاترجمه از دسته آن و هستند جديد توضيحات دارای جديد

 يوسااف علی و خان-الهلالی یهاترجمه شااامل لاوَّ دسااتة .اندنکردهارائه  واژگان گونهاين برای

 مورد در هابهترين جزء و داده توضاايح را «تقوا» واژۀ زيادی حد تا خان-الهلالی ترجمة .اساات

 توضيحاتی دارای هم یدعلمحمَّ مولانا ترجمة و علی يوسف ترجمة .اسات «تقوا» کلمة ترجمة

 ديگر ترجمة هفت .اندداده توضيحاتی «تقوا» لباس مورد در اعراف سورۀ 9۰ ةآي در مثلاً اسات؛

 هب و ندارند «تقوا» واژۀ برای یخاصااَّ  توضاايح کهت به اين علَّ گيرندمیقرار  دوم دسااتة ءجز

 هچ- هاترجمه اکثر که گيردمیايشاااان نتيجه  پايان در .اندکرده اکتفا واژه اين معنای ظاهری

 .دارند نياز «تقوا» ضمنی معنای ۀدربار بيشتری توضيحات به -انگليسی چه و فارسی

 مريم سورۀ ترجمة یو فنَّ زبانی ارزيابی و به بررسای (9825) و همکاران در تحقي  ناعمی

نگارندگان مقاله بر اين باورند که . شاااودمیپرداخته  ایقمشااهالهی اسااتاد ترجمة بر تکيه با

 تاداس ترجمة در چراکه .است و معنايی ادبی ی،فنَّ هایغلط از مملو اثر اين محبوبيت، رغمعلی

 و آسان ترجمة فدای شده است، پنهان ادبی هایلايه در که قرآن از مهمی حقاي  ،ایقمشهالهی

 اسااتاد )س(مريم  سااورۀ ترجمة بررساای با دارند قصاادبنابراين آنها ؛ شااودمیجملات  روان

 پژوهشحاصل بپردازند.  استاد اين قرآن ترجمة نقد و بررسی به شاواهد ارائة و ایقمشاهالهی

 :اسااتموارد  گونهاين از هايیاشااتباه دارای ایقمشااهاسااتاد الهی ترجمة که دهدمی نشااان آنها

 در کلمات ذکر مواردی در و متن در نابجا کلمات افزودن ،هافعلزمان  نادرسااات ترجمة

 که ديگر موارد و ترجمه در شخصی یهابرداشاتکردن  دخيل ضاماير، به یتوجَّهیب ،هاکمانه

 .پردازندمیآنها  از هريك توضيح به يلتفصبه مقاله متن در
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از  کريمقرآن  هایترجمهواژگانی را در  یخلأهادر يك پژوهش تطبيقی، ( 9۶94ساالمانی )

مريم  ( بازنويسی سورۀ9۶94) زادهوهاب .کندمیانگليسی )آربری و پيکتال( بررسی دو مترجم 

 نظريَّة کارگيریبه( با 9825عامری و حسااينی ). قرار داده اسااتمورد بررساای را برای کودکان 

 هايیبخشی انگليس ةتحليلی به مقايسه سه ترجم-رک، با اتخاذ روشای توصيفیکتفورد و نيوما

 .پردازندمیجنبه ساختار و واژگان از  رعد، از سورۀ مبارکة

ط گيردمیر مد نظر قرار حد ارزيابی مقاله حاضااوا منزلةبهکه  هاتبديل ی دقان زيامحقَّ توسااَّ

 هاینسخهرا در  هاتبديل (982۶) زادهشی و اميني. از جمله قرقرار گرفته است پژوهش مورد

 رد اين هسااتند که بدانند به دنبالآنها در اين تحقي   .انددادهماشااينی مورد ارزيابی قرار  ترجمة

باهت شماشينی موجود در زبان فارسی )پارس، پديده و گوگل(  ةاز ساه سيستم ترجم يكکدام

رعايت کردن  را هاشااباهتمعيار ساانجش اين ها آن دارد. وجودانسااانی  ةبه ترجم یبيشااتر

طکتفورد  ایترجمه هایتبديل  به اين معنا که. انددادهقرار  هاسااايساااتماز اين  هرکدام توساااَّ

موجود در  هایتبديلاز يك متن خاص با  هاسااايساااتمی اين هاترجمهموجود در  هایتبديل

آماری ميزان شباهت  هایروش، سپس با استفاده از شودمیانسانی از همان متن مقايسه  ةترجم

ت ساختاری از لحاظ صحَّ  هاساايسااتمدر پايان  .ساانجندمیانسااانی  ةبا ترجم را از آنها هرکدام

 .گردندمی بندیاولويتمذکور  هایتبديلترجمه و رعايت 

تبديل ، 9ساااختارتبديل  ،9هطبقتبديل ) کتفورد ایمقوله هایتبديل (9۶92) سااوزنیميرزا 

فارساای آن ترجمه و  ۰چارلز ديکنز 5آرزوهای بزرشدر رمان  را (4واحد تبديل و 8 نظامدرون 

در ترجمه  هاتبديلع انوا ايج تحقي  وی مبيَّن اين اسااات که همةنت .دهدمیمورد پژوهش قرار 

مه دارای از ه ساختار ایمقولهتبديل  ،ایمقوله هایتبديلا از ميان ساير انواع مَّاسات، ارخ داده 

 بسامد بيشتری بوده است.

                                                            
1. class shift 

2. structure shift 

3. intra – system shift 

4. unit shift 

5. Great Expectations 

6. Charles Dickens  
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از  شاادهترجمهايی در متون رو هاتبديل ةواسااطبهحضااور مترجم را  ،مقاله دو ةی با ارائرَّحُ

آلمانی رمان دن  ةزوارت ضامن بررسی ترجم»: نويسادمیکند. وی رت بررسای میديدگاه زوا

دهد: الگوی تطبيقی و کيشاااوت، دو الگو برای بررسااای متون روايی ترجماه شاااده ارائه می

آيد( زوارت اقلام دو زبان را در سطح . در الگوی تطبيقی )که در بخش اول مقاله می«توصايفی

 هایتبديلواع ان (9۶۶2ی )حرَّ لاوَّ مقالةقسااامت دوم  کند. درردسااااختاری بررسااای میخُ

به ، سعدی گلساتانمتون روايی از جمله  ةو با اشااره به ترجم يلتفصابه نهادی زوارت راپيشا
 نويسدمی. وی دهدمیو غيره مورد پژوهش قرار  ماجراهای هکلبری فين، سوی فانوس دريايی

 ساااختاری بر کلان رددر سااطح خُ هاتبديلبا اين اوصاااف، اين نتيجه محتمل خواهد بود که 

 ،ديگر ةخواهند گذاشت. در مقال تأثيرگيرند، ساختار متون روايی که در الگوی توصيفی قرار می

ساااختار متون روايی بر کلان ساااختاررددر سااطح خُ هاتبديل تأثير( به بررساای 9۶9۶) یحرَّ

 .پردازدمی

 منزلةبهزوارت را  ةنظريَّخلاصه چارچوب  طوربهابتدا  شانمقاله( در 9۶98) فرحزاد و اينانلو

و  پردازندمی نظريَّهت و ضعف ساپس به نقاط قوَّ و نمايندمی معرَّفی تأثيرگذاري  يك کار تحق

 .کنندمیقان ارائه را برای ساير محقَّ يشنهادهايیپدر پايان 

 یاریوب نظری پژوهش. 1. 2

 آنها بندیدستهو  هاتبدیلفاوت پژوهشگران به تم توجَّه. 1. 1. 2

ط بارلاوَّ 9«لتبدي» ةلمک . (۶9۰9 ،8کار گرفته شااد )ماندیه ب و معرَّفی( 92۰5) 9کتفورد توسااَّ

د ينانحراف از تناظر صااوری در فرا: »کندمیتعريف  گونهاين( تبديل را 78، ص 92۰5) ايشااان

طهمواره  ایترجمه هایتبديل پسازآن .«به مقصاااد مبدأحرکت از زبان  قان مورد محقَّ توساااَّ

 و «معنايی»، «نحوی» هایتبديل ةترا در سااه دساا هاتبديل ،پژوهشااگران. اندشاادهواقعپژوهش 

. برای نمونه افرادی چون کتفورد و وينه انددادهقرار  پژوهشنموده و مورد  بندیتقسيم «سبکی»

ذکر اساات که زوارت در مدل  قابل. انددادهنحوی را مد نظر قرار  هایتبديل ،عمدتاً ،و داربلنه

 صيفی به هر سه مورد پرداخته است.تو-يقیتطب

                                                            
1. shift 

2. Catford 

3. Munday 
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واقعی طراحی  هایترجمهدر  هاتبديلبرای  کهينازوارت از لحاظ  ةنظريَّگفات که  توانمی

، دهندمیتم زبانی را نشان سکه روابط بين دو سااي هانظريَّهکار رفته اسات، از سااير ه شاده و ب

 ۀمطالعات ترجمه دربار معرَّفیل کتاب (. ماندی در جلد او9۶۶2َّ، 9متمايز اسااات )ساااايروس
يتی ک توسَّط هاتبديلجهت تحليل  هاتلاش ينترلمفصَّنمونه از  كي»: نويسادمی زوارت نظريَّه

، 9۶۶2) 9. بيکر و سالدانها(۰۰-۰8، صص. 9۶۶9)ماندی،  «فن لوون زوارت انجام شاده اسات

اخت زوارت سااو کلان ردساااختدر خُ هاتبديلنيز به تمايز موجود ميان ( 974-978صااص. 

در سااطح  هاتبديل( تمايزی ميان 9234،9232،922۶درون متدولوژی زوارت )» :کنندمیاشاااره 

 .«ساخت وجود دارددر سطح کلان هاتبديلردساخت متنی )مدل تطبيقی( و اثرات اين خُ

 مدل تحليلی دقيقی را ارائه هاتبديلبرای تشاااريح ( 9232،922۶، زوارت )8از منظر ونوتی

قصد و م مبدأبه لحاظ تعادل واژگانی بين زبان  ،لزوماًکه بر اساس مفهوم سربن ترجمه،  دهدمی

(. سربن 9232 )زوارت، است و به کمك يك فرهنگ لغت توصيفی مناسب قابل شناخت است

معنايی، سااابکی و  هایتبديلردسااااختی خُ هایگونهمياان  ةترجماه کماك باه ايجااد رابطا

ارد. گونه وجود دکه در گفتمان و قالب روايت کندمیساختی کلان هایتبديلشاناختی و منظور

کار ه امريکايی ب-دی نثرهای اسااپانيايی و اسااپانيايیهلن هایترجمهبرای  نظريَّهاين  کههنگامی

که بلوم  کندمیمشخص  5«يحتشر»و  4«تخصيص» گرفته شاد، اين روش گرايشای را نسبت به

 .(99۰، ص. 49۶۶، )ونوتی نامدیم «ترجمه 7هاییجهان هفرضيَّ»آن را  ۰کولکا

 یاقابلهمبا اشاره به دامنه و پيچيدگی تحليل پايين به بالا در مدل  نيز (۰7، ص. 9۶94)  يمپ

رد )در ياری، از سااطح خُدر سااطوب بساا هاتبديل ينجاادر : »نويساادمی( 922۶،9232زوارت )

 بندیتهدسبر پايه متن( از جمله( تا سطح کلان )از ديد وی، ساختارهای بيانی  تريينپاساطحی 

مطالعات  معرَّفیل کتاب مفيد در اين زمينه در چاپ اوَّ ایخلاصااه افزايدیم ايشااان .«شااوندیم
 لوون زوارت ةنظريَّدر ( وجود دارد. 9222) هرمانز ةنوشاااتو در کتاب ( 9۶۶9)ماندی  ترجمه

                                                            
1. Cyrus    

2. Baker & Saldanha 

3. Venuti 

4. specification  

5. explanation  

6. Blum- Kulka 

7. universals of translation  
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ايشاان برای تشريح بهتر  .شاوندمی هترجم «بن»به نام  ایمقايساهدرگير واحدهای اصالی متن 

دو  ،ممکن اساات برای مثال که کندمیبيان  ،اسااپانيايیانگليساای و  هایزبان ترجمة بنمفهوم 

 «se enderezὃ»و عبارت اسااپانيايی  «She sat up suddenly» انگليساای عبارت، واحد متناظر

است. مواردی که اين دو بن  «بلند شاد نشاستاو »به معنای  درواقعاساپانيايی  ۀکه واژ باشاند

را  اين ساااربن ترجمه کهآنگاهبود.  خواهد 2«سااار بن ترجمه»اشاااتراک دارند،  ترجمه در آن

ابه با يد به روشی مشتوانمی ،ازآنپسباشيد،  هاتبديليد به دنبال توانمیمشاخص نموديد، شما 

ويد که ش توجَّهکنيد. برای مثال، ممکن است م بندیدستهروش پيشنهادی وينه و داربلنه آنها را 

گليسی دارای ارزش نا عبارت ا، امَّهساتندر دو متن متناظری د هایجايگاهاين دو عبارت دارای 

 بنابراين، ما اين؛ داردوجود ن اسپانيايی ةدر جمل رسدمیبه نظر که  ( اساتشادنواقع)ناگهانی 

 ایدفترچه. در پايان، ناميممیعادم وجود حالت عمل را يادداشااات نموده و آن را يك تبديل 

ه ک را تشکيل بدهند هايینمونهکه اميدواريم اين موارد  خواهيم داشت هاتبديل گونهينازامملو 

 (.9۶94)پيم،  برای ما در مورد ترجمه حرفی برای گفتن داشته باشند

 و سایر واژگان مرتبط ترجمۀ یکپاریهمفاهیم اصلی . 2. 1. 2

صاايفی وفرهنگ تکتاب  ازفن لوون زوارت  ترجمة يکپارچه ةنظريَّدر اين تحقي  برای تشااريح 
و واضح توضيح  اختصاربهکه در آن مفاهيم  شودمیاستفاده  9و کاوی شاتلورث ةنوشت مطالعات

که در سطوب  ( نوعی از ترجمه است9227، )شاتلورث و کاوی ترجمة يکپارچه. اندشادهداده 

و  هاشااباهتبررساای  و برای کندنمی حذفمتن اضااافه و يا از آن بالاتر از جمله، چيزی به 

 .کاربرد داردترجمه آنها و داستانی  هایروايتموجود بين  هایتفاوت

، از ترجمه با 9يکپارچه ترجمة کلمةشباهت ظاهری واژگانی،  رغمیعلداشت که  توجَّهبايد 

مطالعات در کتاب خود تحت عنوان  ايشااانمتفاوت اساات.  اساانل هورن بی 8رويکرد منسااجم
بر اساس  کندمی( تلاش 9225شاده در ساال  يدنظرتجد، 9233) ترجمه يك رويکرد منساجم

منساااجم ارائه نمايد  نوع متن، انواع وسااايعی از مفاهيم ادبی و زبانی را در قالب يك رويکرد

 ،ی و منسااجمکلَّ ایيهلاب يك رويکرد بر اساااس نوع متن مدنظر، وی در قال .(9۶9۰)ماندی، 

                                                            
1  . Shuttleworth & Cowi 

2  . integral translation 

3  . integrated approach 
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برای  و یامنطقه، مطالعات فرهنگی-یت ادبی، مطاالعات اجتماعتااريخچاه فرهنگی، مطاالعاا

 جاندگنیممطالعه موضوعات تخصصی مرتبط را  اقتصاادی، پزشاکی و علمی، ترجمه حقوقی،

 (.999-99۶، صص. 9۶9۰اندی، )م

: افتندمی اتَّفاقدر دو سااطح  ایترجمه هایتبديل ترجمة يکپارچهدر زوارت معتقد اساات 

)که  9است( و دوم سطح ساختاری کلان هاگروه، بندها و هاجمله)که شامل  9ردنخست سطح خُ

ای آنکه او سپس بر( گيردیبرم، سبك يا زاويه ديد روايت را در پردازیشاخصيتتغيير در  مثلاً

بط با مرت ترگسترده یهامقولهدر  تأثيریل چه نشان دهد الگوهای يکنواخت تبديل در سطح اوَّ

 سبتاًندلی م ،استه چ مبدأی متن مقصد در مقايسه با متن احساس کلَّ درنتيجهسطح دوم دارد و 

 و کاااوی ثشاااااتلور. (98۶ .ص، 9835، همکاااران)فرحزاد و  کناادمی را طراحی پيچيااده

برای اشااره به يك واحد مبنا برای مقايسه  را «بن ترجمه» زوارت که نويساندمی (9227،97۰)

 ،عمولاًم ،هاجملهکه  کندمیاستدلال . زوارت بردمیکار ه آن ب ترجمة يکپارچهو  زبانی متن ادبی

بن ترجمه بنابراين وی کرد،  شانيسهمقا راحتیبه از آن هستند که بتوان ترکوتاه هاواژهبلندتر و 

 افزايندمیدر ادامه آنها  .کندمیيك واحد مبنای مناساااب برای مقايساااه پيشااانهاد  عنوانبهرا 

که متشاااکل از گزاره و 8«بن ترجمه موقعيتی»وجود دارد: دو صاااورت  به بن ترجمه (9227)

بن ترجمه قيدی  ۀگستر صورتبهعملکرد آن  که 4«بن ترجمه اقماری»و است  ر نهادی آنعناصِ

وارت . زشودمیهر جمله از يك يا بيش از يك بن ترجمه تشکيل  ،از اين منظر. استموقعيتی 

طم طوربه گويدمی ده به عقياساات.  عادیکه  شااودمیيك تبديل يافت در هر بن ترجمه  توسااَّ

که مبنای  استنوعی وجه مشترک نظری ( 9227)شاتلورث و کاوی،  «سر بن ترجمه» ،زوارت

 شدهمنعکسموجود و  مشترک هایويژگیو مقصد است.  مبدأترجمه متن  یهابنبين  ةمقايسا

ان مقصد بي و مبدأترجمه متن  هایبنی قاموسی مشترک در هاواژه به شکلدر سر بن ترجمه، 

 یتفاوت تشابه وبر اساس  7«جهش»و  ۰«تعديل»، 5«مدولاسيون» سه تبديل خردساختی .شوندمی

 طوربه وجود دارد.سوی ديگر  و سربن ترجمه از و مقصد از يك سو مبدأبين دو متن که  است

                                                            
1  . microstructure 

2  . macro structure1 
3  . transeme satellite 

4  . modulation 

5  . modification 

6  . mutation 

7  . generalization 
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ترين واحد معنادار ترجمه در نظر گفت که زوارت بن ترجمه )بت( را کوچك توانمیخلاصااه 

د. در پايان، کنمی معرَّفیها گرفته و سااربن ترجمه )ساابت( را واحد مشااترک ميان بن ترجمه

و مقصد، چهار رابطه ارائه  مبدأمه و سربن ترجمه دو زبان ميان بن ترج ةزوارت بر اساس رابط

 (.9۶۶2 ی،)حرَّ بيان(، تعديل و جهش دهد: عدم تبديل، مدلاسيون )تغييرمی

دو بن ترجمه در صاااورتی  ارتباط بين (9227)نقل از شااااتلورث و کاوی، از ديد زوارت 

و  امعنهم یارابطهبا سر بن ترجمه  ترجمه هایبنکه يکی از  گيردمیمد نظر قرار  مدولاسايون

بين  يقیطرتبديل به  کههنگامی ،يگردعبارتبهمعنا شاامول داشااته باشااد.  یارابطه ،ديگربن با 

، يدنماکم آن  يا ازد کناضافه ميزان شمول معنايی که بر  حادث شودو مقصاد  مبدأمتن  هایبن

مول شاا به ساامتتبديل  کهينا. بسااته به شااودمی ناميدهآن دو مدولاساايون  موجود بين ةرابط

بديلی ت چنينينا. گويندیمتعميم يا تخصيص به آن ، انجام شودآن  خلافجهت يا در و معنايی 

رد ساااختی خُ هایتبديلاين نوع  .باشاادمعنايی و يا ساابکی  تواندمی و ذات تبه لحاظ ماهيَّ

يك واژه عمومی که از لحاظ  ةترجم مثلاً. باشااند اثرگذار کلان ساااخت هایويژگی بر توانندمی

اويه زدر  باعث تغيير، ممکن است و ارزشمند مدارتر ترخاصيك واژه سابکی خنثی اسات به 

. تعميم زمانی صورت تخصيصو  تعميم :شاودمینيز به دو گونه انجام  د. مدولاسايونشاوديد 

د متن مقص سامتدر  هاتبديلو مقصاد،  مبدأترجمه متن  هایبنتفاوت  به خاطر که پذيردیم

 فاوتت .گيردمیتخصاايص نيز در جهت عکس اين پديده صااورت . يابندیمبيشااتری عموميت 

 وضوبهب دستيابیدر جهت تخصيص، تبديل بين دو متن با انجام در اين است که  همقولاين دو 

 ودنا افزب ،معنای بن ترجمه مقصااد بيان تخصاايص در ،يگردعبارتبهاساات.  گفتاربيشااتری از 

و  تبا دقَّ، و ارزشااامند مدارتر ترخاصبا مفهوم  هايیکلمه به کار بردن و يا با ن بيشااترگاواژ

 .شودمیانجام  بيشتری ظرافت

 ةهر يك از دو بن ترجمه با سااار بن ترجم که افتدمی اتَّفاقتعاديال نيز زمانی در ترجمه 

 .باشد «تضااد»از نوع هم آنها ميان ی لَّک ةباشاد و رابط معنا شامول ایرابطهدارای خود  متناظر

تفاده از اس مثلاً) کلامديگر اساتفاده از اجزای  معنايی،اندک با تفاوت  ایکلمهبرای مثال انتخاب 

عديل از ت يیهامثالسبکی متفاوت  هایمايهنهانبا  ایکلمهکردن  يا جايگزين ،فعل( یجابهاسم 

 (.9۶94 ،و کاوی )نقل از شاتلورث گيرندمیمد نظر قرار 



 992...                                                                         فن لوون کپارچهي ةترجم يَّةنظراستفاده از  

 

بين دو بن ترجمه  ایرابطهکه هيچ  دهدمیزمانی رخ  (9227شااااتلورث و کاوی، )جهش 

ايجاد سربن ترجمه نيز ممکن نيست. طب  نظر زوارت سه  ،در اين صورت .وجود نداشته باشد

 معنا. ایيشهرو تغيير  هاگروهحذف بندها يا  ،هاگروهنوع جهش وجود دارد: افزايش بندها يا 

 پژوهش روش. 3

 ایمشهقالهی)ز دو مترجم او انگليسی  به دو زبان فارسیبقره  ۀساور ةاز ترجم هايیبخشابتدا 

 صورتبهانگليساای(  هایترجمهفارسای و آربری و شاااکر برای  هایترجمهو انصااريان برای 

ز ا با استفاده هاترجمهاز اين  هرکدامسپس  .شوندمیانتخاب  و در قالب مطالعه موردی هدفمند

بر  ترجمه هایمتنارزيابی . گيرندمید ارزيابی و بررسااای قرار بخش تطبيقی مدل زوارت مور

د و مقصاا مبدأساابکی معنايی و عدم رابطه بين دو متن  هایتفاوتاساااس روابط شااموليت و 

ردساخت ممکن است خُ  هایتبديلکه  داردیمکه زوارت بيان  گونهآن. در پايان شاودمیانجام 

قابل ذکر اساات که مدل  .شااوندمیبررساای  هاترجمه ،ساااخت منجر بشااوندکلان هایتبديلبه 

از  تحليل ترجمه )پايين به بالا منظوربهل اسااات که زوارت دارای رويکردی جاامع و مفصاااَّا

ل اين مد ،بيان شد پيش از اينکه  گونههمان .گيردمیساخت( مد نظر قرار کلان ردسااخت بهخُ

و  مبدأن خش تطبيقی ابتدا دو متتشکيل شده است که در ب «تطبيقی»و  «یتوصايف»از دو بخش 

ين دو ب . معنا و مفهوم ثابت مشترکشوندمی بندیتقسيمبه نام بن ترجمه  هايیبخشمقصاد به 

 دو مقصاا مبدأمتن  هایبخشهريك از  ،ب. به ترتيشااودمیسااربن ترجمه لحاظ  منزلةبهمتن 

قصد را و م مبدأتون بين م که روابط متفاوتِ شوندمیترجمه( با ساربن ترجمه مقايسه  هایبن)

و  بکیس ،ن، روابط متضاد )به لحاظ معنايیمدولاسيو ۀدهندنشان. روابط شمولی کنندمیشکار آ

 جهش است. ۀدهندنشانتعديل و عدم رابطه  ۀدهندنشان( نحوی

 ی پژوهشهایافته. 0

 :شودمیپرداخته  هاترجمهه بررسی به مفاهيم ذکر شده، ب توجَّهاکنون با 

 )جهش و تعديل( 9مثال  -

 .(942)بقره  …قَالَ الََّذِينَ يَظُنَُّونَ أَنََّهُمْ مُلَاقُو اللََّهِ 
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خدا  کنندهملاقاتولی کسانی که يقين داشتند : (۰۶. ص ،9832) انصاريان ترجمة حساين -

 …هستند، گفتند

رحمت خدا و ثواب آخرت  ،آنان که به لقا … (:49 .، ص9824) ای قمشااهترجمة الهی -

 …و گفتند… معتقد بودند

- Arbery's Translation (1955, p.38): Said those who reckoned they should meet 

God… 

 ترجمة معکوس9: گفتند کسانی که گمان میکردند بايد آنها خداوند را ملاقات بکنند…

- Shakir's Translation (2003, P.18): Those who were sure they would meet their Lord 

said… 

 …پروردگارشان هستند، گفتند کنندهملاقاتمعکوس: کسانی که يقين داشتند آنها  ةترجم

)گمان کردن، فرض کردن( ترجمه  «reckoned» به «يظنون» ۀترجمة آربری واژ در توضاايح:

 تريكنزدا متن آن به متن عربی امَّ؛ معنا است ایيشهربا تغيير  «جهش»از  یانمونهشده است که 

تفاوت ساابکی )تفاوت  تبه علَّهم  ایقمشااهالهیشاااکر، انصاااريان و  هایترجمهاساات. در 

 «جهش»از  یانمونهنيز  ای قمشااهترجمة الهیوجود دارد. در  «تعديل»از  یانمونهساااختاری( 

 ثواب آخرت(( وجود دارد. )رحمت خدا و هاگروه)افزايش بندها يا 

 )جهش و تعديل( 9مثال  -

 (92)بقره  …ثُمََّ اسْتَوَى إِلَى السََّمَاءِ

 .را اراده کرد هاآسمانسپس آفرينش  :(7 ص. ،9832) يانانصار ترجمة حسين -

 .نظر گماشت هاآسمانبه خلقت  ازآنپس(: 5 .، ص9824) ای قمشهترجمة الهی -

- Arbery's Translation (1955, p.21): … then He lifted himself to the heaven. 

 ت. م: و او خود به آسمان رفت.

- Shakir's Translation (2003, p.2): … and He directed Himself to the heaven. 

 کرد. توجَّهو خود به آسمان و ات. م: 

                                                            

 ترجمة معکوس توسط پژوهشگر انجام شده است. .9
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 توجَّه) «اسااتوی» یجابه)بالا بردن(  «lifted»ۀ واژ کارگيریبهبا  آربریترجمة توضاايح: در 

ر شاکر و د ةا در ترجمامَّ؛ معنا صورت گرفته است ایيشهربا تغيير  «جهش»از  یانمونه( کردن

 «ثم» ةکلم ،ترجمة شاکراست. همچنين در  شده ترجمه یدرساتبهفارسای اين واژه  هایترجمه

)اشاره  «and» ربطی ةی دارد )يکی پس از ديگری( به کلمکه به معنای که اشاره به روابط ترتيب

تفاده با اس «تعديل»از  ایو نمونه شادهترجمهبدون روابط ترتيبی(  ساطحهمو  ترازهمبه روابط 

 ضمير انعکاسی ،انگليسی ةدو ترجم با اندک تفاوت معنايی اسات. در ضامن در هر ایکلمهاز 

«himself»  از نوع افزايش بندها را در پی دارد. «جهش» ینوعبهوجود دارد که 

 )جهش و تعديل( 8مثال  -

 (53)بقره  وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

 .بيفزاييم ]پاداش[ نيکوکاران را یزودبهو  :(99 .ص ،9832) انصاريان ترجمة حسين -

 .خواهيم افزودو بر ثواب نيکوکاران  (:9 ، ص.9824) ای قمشهترجمة الهی -

- Arbery's Translation (1955, p.23): and increase the good doers. 

.دهيمیمت. م: و نيکوکاران را افزايش   

- Shakir's Translation (2003, p.4): and give more to those who do good [to others]. 

 به کسانی که نسبت به ديگران کارهای شايسته انجام دهند. دهيمیمت. م: و بيشتر 

خاب ا با انتامَّ  ،به لحاظ ساااختار و سبك نزديك به متن عربی است ترجمة آربریتوضايح: 

آن را تغيير داده اساات )جهش(. شاااکر و  ایريشااهمعنای  «ساانزيد»برای  «increase»ۀ واژ

خود با انتخاب واژه با اندک تفاوت معنايی )فعل زمان حال  هایترجماههم در  ایقمشاااهالهی

( those who do good to others = the goodو عمل توصيف ) فعل زمان آينده یجابه

که  شاادهاضااافه)قيد زمان( به فعل  «یزودبه» ۀانصاااريان واژ ة. در ترجمانددادهتعديل انجام 

 .است «تعديل»از  یانمونه

 مدولاسيون و تعديل()جهش،  4مثال  -

 (9)بقره،  فِيهِ هُدًى لِلْمُتََّقِينَ ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَيْبَ
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[ باعظمتکتاب ] حقانيت[ اين ]وحی بودن و در :(9 .ص ،9832) يانانصار ترجمة حسين -

 شکی نيست، سراسرش برای پرهيزگاران هدايت است.

راهنمای که هيچ شااك در آن نيساات اين کتاب (: 9 .، ص9824) ای قمشااهترجمة الهی -

 پرهيزگاران است.

- Arbery's Translation (1955, p.19): This is the book, where is no doubt, a guidance 

to God-fearing. 

 .ت. م: اين کتابی است که در آن شکی نيست، راهنمايی برای پرهيزگاران

- Shakir's Translation (2003, p.1): This book, there is no doubt, is a guide to those 

who guard [against evil]. 

که خود را از شاار شاايطان  ت. م: اين کتاب، شااکی نيساات، راهنمايی اساات برای کسااانی

 .دارندیممحفوظ نگه 

اسااتفاده کرده اساات که به  «God-fearing» ترعام ۀواژ از «متقين»توضاايح: آربری برای 

)مدولاساايون( به  «تعميم»از  یانمونهصااادقانه و مذهبی اساات که  معنای گذراندن يك زندگی

افرادی هسااتند که خود را از شاار شاايطان حف  : . در تشااريح متقين آمده اسااترودمیشاامار 

ا اين افزايش در واژگان برای تشريح مفهوم امَّ ،شده است توجَّهبه آن  ترجمة شاکردر . کنندمی

 «هدی»سبکی متفاوت است. همچنين آربری برای  هایمايهنهاناز تعديل با استفاده از  اینمونه

 يستنمناسبی  معادلِ رسادمی به نظراساتفاده کرده اسات که  «هادی»به معنای  «a guide » از

از تعديل(. انصااااريان نيز با آوردن  اینهنموباا انادک تفاوت معنايی و  ایواژه)اساااتفااده از 

 افزايش را انجام داده است. جهش از نوعِ ،«سراسرش»

 )مدولاسيون( 5مثال  -

 (8)بقره،  وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

 .کنندمی، انفاق يمادادهو از آنچه به آنان روزی  :(9 . ص.9832) يانانصار ترجمة حسين -

 و از هرچه روزيشان کرديم به فقيران انفاق کنند.(: 9 .، ص9824) ای قمشهترجمة الهی -

 - Arbery's Translation (1955, p.19): and expend of that We have provided them. 

 .يماکردهاز آنچه برايشان فراهم  کنندمیخرج ت. م: و 
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- Shakir's Translation (2003, p.1): and spend out of what we have given them. 

 .يمادادهاز آنچه به آنها  کنندمیت. م: و خرج 

خرج کردن. از  صرفاًو نه  است خرج کردن در راه رضای خداوندبه معنای  «انفاق»توضيح: 

)مدولاسيون( محسوب  «تعميم»از  اینمونهو  نيستندمناساب  يسایانگل اين منظر هر دو ترجمه

 گرفته شدهقرض رابت زبانی و مذهبی اصاال کلمه ت قِفارسای به علَّ هایترجمه. در شاوندمی

 است.

 )مدولاسيون( ۰مثال  -

 (39)بقره،  …وَالََّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنََّةِ

شايسته  : و کسانی که ايمان آوردند و کارهای(97 . ص.9832) يانانصاار ترجمة حساين -

 …انجام دادند، اهل بهشتند

و کسااانی که ايمان آوردند و کارهای شااايسااته  (:99 ، ص.9824) ای قمشااهترجمة الهی -

 …انجام دادند، آنان اهل بهشتند

- Arbery's Translation (1955, p.24): And those that believe, and do deeds of 

righteousness - those are the habitants of Paradise… 

 …، اينان ساکنان بهشتنددهندمیت. م: و آنان که ايمان دارند و کارهای شايسته انجام 

- Shakir's Translation (2003, p.6): And (as for) those who believe, and do good deeds, 

these are the dwellers of the garden… 

، اينان ساکنان باغ و دهندمیت. م: و برای کساانی که ايمان دارند و کارهای شاايسته انجام 

 …بوستانند

ة که با کلم اساااتمعنای بهشااات به  «نتج» شاااودمیکه ملاحظه  گونههماانتوضااايح: 

«Paradise» ة ا کلمامَّ ،است معناهم«garden » ه معنای باغ و بوستان بوده ( بترجمة شاکر)در

 .شودمی)مدولاسيون( محسوب  «تعميم»از  اینمونهو 

 )جهش و تعديل( 7مثال  -

 (58)بقره،  …وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
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موسی کتاب و ميزان  به کههنگامی[ يدکن يادو ] :(99 ص. ،9832) يانانصار ترجمة حسين -

 .جداکننده ]ح  از باطل[ عطا کرديم

برای راهنمايی به موسی  کهوقتی (اد آوريده يبو ) (:3 ، ص.9824) ای قمشاهترجمة الهی -

 .عطا کرديم کتاب و فرقان

- Arbery's Translation (1955, p.22): and when we gave to Moses the book and the 

salvation. 

 .ما به موسی کتاب و رستگاری داديم کههنگامیت. م: و 

- Shakir's Translation (2003, p.4): and when we gave Musa the book and the 

distinction. 

 .ما به موسی کتاب و جداکننده و تمييز کننده داديم کههنگامیت. م: و 

معادل مناسبی  کداميچهح  از باطل دارد و  ۀجداکنندحقيقت اشاره به  در «فرقان»توضايح: 

باشد. در اين مورد در  «salvation» بهتر از «distinction»ۀ که واژ رسدمی به نظرا امَّ؛ يستندن

معنا وجود دارد. در  ایريشااه نوع تغيير از «جهش» ترجمة آربریدر  و «تعميم» ترجمة شاااکر

ترجيح داده اساات که اين واژه را وام بگيرد و  ایقمشااهالهیمناسااب فارساای نيز  هایترجمه

 ت.سبکی متفاوت اس هایمايهنهانانصاريان نيز به تشريح واژه پرداخته که نمونه از تعديل با 

 )جهش( 3مثال  -

 (۰۰ ،)بقره فَجَعَلْنَاهَا نَکَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتََّقِينَ

آن ]مجازات[ را عبرتی برای کسانی  ،درنتيجه :(94 .ص ،9832) يانانصار ساينترجمة ح -

 ديم.قرار دا يشگانپروا پو پندی برای  آيندیمو کسانی که بعد از آنان  که شاهد حادثه بودند

و اين عقوبت مسخ را کيفر آنها و عبرت اخلاف (: 9۶ .، ص9824) ای قمشاهترجمة الهی -

 پرهيزگاران گردانيديم.آنها و پند برای 

- Arbery's Translation (1955, p.23): and we made it a punishment exemplary for the 

former times and for the latter. 

 ت. م: و ما آن را عبرتی برای گذشتگان و آيندگان قرار داديم.

- Shakir's Translation (2003, p.5): and we made them an example to those who 

witnessed it and for those came after it. 
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برای کساااانی که شااااهد آن بودند و برای کساااانی که  اینمونه ت. م: و ما آنها را مثال و

 آمدند، قرار داديم. بعدازآن

 ایشهريا آربری با تغيير امَّ ،قی را ارائه نموده اساتتوضايح: در اينجا نيز شااکر ترجمه موفَّ

 ایهقمشالهیجای کسانی که در حال حاضر هستند( دچار اشتباه شده است. هب گذشاتگانمعنا )

 اين کهينابه  توجَّهنوعی از افزايش )جهش( را انجام داده اساات. با  «مسااخ» ةنيز با آوردن کلم

 نگك(قلاب )چمفهوم قابل اساتنباط از آيات قبلی است، شايد بهتر بود که وی اين کلمه را در 

 .دادیمرار ق

 )مدولاسيون و جهش( 2مثال  -

 (82 )بقره، …وَالََّذِينَ کَفَرُوا وَکَذََّبُوا بِآيَاتِنَا

کسانی که کافر شدند و آيات ما را تکذيب و  :(2 ص. ،9832) يانانصاار ترجمة حساين -

 …کردند

 …و آنان که کافر شدند و تکذيب آيات ما کردند (:7 .ص، 9824) ای قمشهترجمة الهی -

- Arbery's Translation (1955, p.22): As for the unbelievers who cry lies to our 

signs… 

 …که آيات ما کذب است آورندبرمیبانگ  که ت. م: و برای کافران کسانی

- Shakir's Translation (2003, p.3): and (as to) those who disbelieve in and reject my 

communications… 

 …کنندمیت. م: و نسبت به کسانی که اعتقاد ندارند و گفتار من را تکذيب و رد 

ترجمه نموده  آن را درسااتیبهو آربری نيز  اسااتبه معنای نشااانه و علامت  «آيه»توضاايح: 

ارتباطات(  یطورکلبه)پيام و گفتار و  «communications» ا شاکر با آوردن معادلامَّ ؛اسات

خاص خداوند( انجام داده است. همچنين وی  یهانشانهيکی از  منزلةبه)کلام خدا  «تخصيص»

 «تعديل»تقليل داده اساات که نمونه از  «unbelievers»مة را به يك کل «اوالذين کفرو»عبارت 

ضمير متکلم جمع به متکلم  ،ترجمة شاااکرسابکی متفاوت اسات. از طرفی در  هایمايهبا نهان

با اندک تفاوت معنايی( اساات. در  ایواژه)انتخاب  «تعديل» از اینمونهوحده ترجمه شااده که 

 وام گرفته شده است.)آيه( فارسی اصل واژه  هایترجمه
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 )تعديل( 9۶مثال  -

 (54)بقره،  ... ذَلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُمْ… 

که اين عمل برای شااما در پيشااگاه  … :(99 .ص ،9832) يانانصااار ترجمة حسااين -

 …پروردگارتان بهتر است

کفاره عمل شما  يندر پيشاگاه خدا بهتر ينا… (:99 .، ص9824) ای قمشاهترجمة الهی -

 …است

- Arbery's Translation (1955, p.22): That will be better for you in your creator sight…   

 …ت. م: اين بهترين است برای شما در برابر خالقتان

- Shakir's Translation (2003, p.4): that is best for you with your creator… 

 …ت. م: اين بهتر خواهد بود برای شما در پيشگاه خالقتان

و  شاااکر)صاافت برتر( اساات.  «بهتر»در حالت وصاافی به معنای  «خير» ۀتوضاايح: واژ

ک با اند ایواژه)انتخاب  «تعديل»از  اینمونه «برترين»با تبديل آن به صااافت  ایقمشاااهالهی

 تفاوت معنايی( انجام داده است.

 )تعديل( 99مثال  -

 (4۶)بقره،  وَإِيََّایَ فَارْهَبُونِ… 

 [ فقط از من بترسيد.شکنیيمانپو ]نسبت به  :(2 ص. ،9832) يانانصار ترجمة حسين -

 از من بر حذر باشيد. تنها : و(7 ، ص.9824) ای قمشهترجمة الهی -

- Arbery's Translation (1955, p.22): and have awe of me. 

 ت. م: و از من پروا کنيد.

- Shakir's Translation (2003, p.3): and of me, me alone, should you be afraid. 

 من، شما بايد بترسيد. صرفاًت. م: و از من، 



 987...                                                                         فن لوون کپارچهي ةترجم يَّةنظراستفاده از  

 

 «يلتعد»از  اینمونه آربریترجمة ( در و حصر معادل تأکيدتوضيح: بخشی از مفهوم جمله )

و انصااااريان  و ترجمة شااااکرا در امَّ؛ )آوردن واژه يا مفهومی با اندک تفاوت معنايی( اسااات

 شده است. توجَّهبدان  ایقمشهالهی

 )تعديل و جهش( 99مثال  -

 (73)بقره،  يَظُنَُّونَوَمِنْهُمْ أُمَِّيَُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلََّا أَمَانِیََّ وَإِنْ هُمْ إِلََّا 

هستند  سوادییباشخاص  ،و گروهی از يهود :(9۰ ص. ،9832) انصاريان ترجمة حساين -

]در امر دين به سبب  آنکهحالو  دانندینمظ چيزی اجز خواندن الف ،و از کتابی آسمانی تورات

 .دارندیبرمعدم تحقي  و دنبال نکردن معرفت[ فقط در مسير خيال واهی قدم 

: بعضی عوام يهود که خواندن و نوشتن هم ندانند (99 .، ص9824) ای قمشهترجمة الهی -

تورات را جز آماال و آرزوی بااطال خود نپندارند و تنها پابسااات خيالات خام و پندار بيهوده 

 .خويشند

- Arbery's Translation (1955, p.24) And some there are of them that are common 

folk not knowing the book, but only fancies and mere conjecture. 

بلکه تنها  دانندنمی ]و حکمت[ کتاب ت. م: و برخی از آناان کاه مردماان عادی هساااتند

 .[دانندمیصرف ] هایگمانخيالات و 

- Shakir's Translation (2003, p.5): And there are among them illiterates who know 

not the book but only lies, and they do but conjecture. 

و آنچه آنان  کذب جزبهوجود دارند که کتاب ندانند  ساااوادییبت. م: و در بين آنان افراد 

 .فقط گمان است دانندمی

 هگاه يهوديان و بخش دوم ديدگايدل دتوضاايح: اين آيه شااامل دو بخش اساات، بخش اوَّ

 ،هر دو بخش وجود دارد ترجمة شاکرآنها اسات. در  نادرسات پندارافکار و خداوند در مورد 

ديدگاه  منزلةبهو وی کل آيه را  شاااده حذفبخش دوم ديدگاه خداوند  ترجمة آربریا در امَّا

 هايینمونه هاترجمه)حذف( است. در تمامی  «جهش»از  اینمونهکه  است يهوديان فرض کرده

از افزايش واژگااانی )جهش از نوع افزايش بناادهااا( برای فهم بهتر وجود دارد کااه بهتر بود در 
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با  «تعديل»از  اینمونهکه  اندپرداختهو همچنين مترجمان به تشريح واژه  شدیمقرار داده  قلاب

 سبکی متفاوت است. هایمايهنهان

 )تعديل و جهش( 98مثال  -

تَهْزِئُونَوَإِذَا لَقُوا الََّذِينَ آمَ يَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنََّا مَعَکُمْ إِنََّمَا نَحْنُ مُسااْ  نُوا قَالُوا آمَنََّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شااَ

 (94)بقره، 

با اهل ايمان ديدار کنند گويند ما ايمان  کههنگامی و :(4 .، ص9832) انصااااريانترجمة  -

]که سران شرک و کفرند[ خلوت گزينند گويند بدون شك ما  هايشانيطانشاآورديم و چون با 

 .کنيمیمبا شماييم جز اين نيست که ما با ]تظاهر به ايمان[ آنان را مسخره 

چون به اهل ايمان برسند گويند ما ايمان آورديم؛  و: (8 ، ص.9824) ای قمشهترجمة الهی -

ا مسخره ( رمؤمنانو وقتی با شياطين خود خلوت کنند، گويند ما با شماييم، جز اين نيست که )

 .کنيممی

- Arbery's Translation (1955, p.19): When they meet those who believe, they say, 

'We believe; but when they go privily to their Satans, they say, 'We are with you; we 

were only mocking. 

که ما ايمان  گويندمی، کنندمیهساااتند، ملاقات  مؤمنآنان افرادی را که  کههنگاامیت. م: 

ا به آنان ر صرفاً ما با شاما هساتيم و وندریم ياطينشاانشابه ساوی  همخفيان کهوقتیا داريم؛ امَّ

 .ايمگرفتهاستهزا 

- Shakir's Translation (2003, p.1): And when they meet those who believe, they say: 

We believe; and when they are alone with their Shaitans, they say: Surely, we are 

with you, we were only mocking. 

ما ايمان داريم؛ و وقتی  گويندمی بينندمیهستند  مؤمنافرادی را که  کههنگامی آنهات. م: و

ما با شااماييم، ما فقط آنها را مورد تمسااخر قرار  يقيناً: گويندمیتنها هسااتند  هايشااانيطانشاابا 

 .داديممی

 به هم رساايدنساابکی متفاوت، ) هایمايهبا نهان ایکلمهبا انتخاب  ایقمشااهالهی توضاايح:

بدون » شاادنبا اضااافه  انصاااريانانجام داده اساات. در ترجمه  «تعديل»( ملاقات کردنجای هب

در هر دو ترجمه انگليسی با  وجود دارد. هاعبارتاز نوع اضافه کردن بندها و  «جهش» ،«شاك
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 سااابکی متفاوت ایمايهبا نهان ایکلمهتعديل از نوع انتخاب  تاأکيدبرای  «فقط» کلماة آوردن

 صورت گرفته است.

 )تعديل و جهش( 94مثال  -

 (95)بقره،  اللََّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدَُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

خدا آنان را )به کيفر اين کار منافقانه در دنيا و  :(4 .، ص9832) انصاريان ترجمة حساين -

 .مهلت دهد تجاوزشانآخرت( عذاب خواهد کرد و آنان را در سرکشی و 

خدا به ايشاان استهزا کند و در سرکشی مهلتشان : (8 ، ص.9824) ای قمشاهترجمة الهی -

 دهد که حيران بمانند.

- Arbery's Translation (1955, p.19): God shall mock them, and shall lead them on 

blindly wandering in their insolence. 

، یاکورکورانه و آنان را به گمراهی دهدمیخداوند آنان را مورد استهزا و تمسخر قرار ت. م: 

 .سازدیمرهنمون  شانیگستاخبه سبب 

- Shakir's Translation (2003, p.2): Allah shall pay them back their mockery, and He 

leaves them alone in their inordinacy, blindly wandering on. 

و او )خداوند( آنها را به مدت مديدی  گرداندیبازمخودشان به را  تمساخر آنانالله  ت. م:

 بمانند. شانیگمراهکه کورکورانه در  گذاردیمواتنها 

جام داده ان «جهش»معنا )تبديل تمسخر به عذاب کردن(  ایريشهانصاريان با تغيير  توضايح:

ل سبکی متفاوت، تعدي هایمايهبا نهان ایکلمهبا انتخاب  ترجمة شاکر برای اين واژه، در است.

از نوع  «جهش» ،«حيران  بمانند» شدنبا اضافه  ای قمشهالهیترجمة در  اسات. صاورت گرفته

 .داردجود .و هاعبارتاضافه کردن بندها و 

 :خواهيم داشت انگليسی و فارسی هایترجمهبرای خلاصه  طوربه

مورد مدولاسيون  9مورد تبديل ] 94 یطورکلَّبه ترجمة آربریانگليسی برای  هایترجمهدر 

سااابکی  هایمايهنهانمورد و  9واژه با اندک تفاوت معنايی  مورد تعديل )انتخاب 4 ؛)تعميم(

مورد  5 و مورد کااهش بندها 9بنادهاا و  مورد افزايش 9مورد جهش ) 3مورد( و  9متفااوت 
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مورد  4] مورد تبديل 9۰ یطورکلَّبهنيز  ترجمة شااااکردر  معنا([ وجود دارد. ایريشاااهتغيير 

مورد تعديل )انتخاب واژه با اندک تفاوت  9۶مورد تخصيص(  9مورد تعميم و  8مدولاسايون )

مورد جهش )افزايش بندها([ وجود  9مورد( و  ۰سبکی متفاوت  هایمايهنهانمورد و  4معنايی 

مورد تعديل  4مورد تبديل ] 3 یطورکلَّبهانصاريان نيز فارسی برای ترجمه  هایترجمهدر  دارد.

مورد  4سابکی متفاوت( و  هایمايهمورد نهان 8 انتخاب واژه با اندک تفاوت معنايی و مورد 9)

 ای قمشهترجمة الهیدر  [ وجود دارد.معنا ایريشهمورد تغيير  9و  افزايش بندهامورد  8جهش )

 8و  مورد انتخاب واژه با اندک تفاوت معنايی 9مورد تعديل ) 4مورد تبديل ] 3 یطورکلَّبهنيز 

 مورد جهش )افزايش بندها([ وجود دارد. 4( و سبکی متفاوت هایمايهنهان مورد

 از: اندعبارت (9) در قالب جدول يادشدهموارد 

 عدم ترجمۀ یکپاریه مترجمان .1جدول 
 ترجمۀ یکپاریهعدم وجود 

 
ترجمه 

 انصاریان

ترجمۀ 

 ای قمشهالهی

ترجمه 

 آربری

ترجمۀ 

 شاکر

 مدولاسيااون
 7-۰-5 4-5   تعميااام

 2    تخصاص

 تعااااااديل

 اندک با واژه انتخاب

 معنايی تفاوت
8 9۶ 4-99 

2- 9-8-

9۶ 

     ديگر اجزای کلام استفاده از

 98-99 98-99-9 99-7 -9 سبکی متفاوت هایمايهنهان

9-4-2-

99-98-

94 

 جهااااااش

 افزايش بندها
4-99-

98 
9-3-99-94 99-9 99-9 

  99   کاهش بندها

  94 معنا ایريشهتغيير 
9-9-

8-7-3 
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 گیرییجهنتبحث و . 6

( برای 4تا  9 ایيرهدا ینمودارها) ایيرهدابرای نشاااان دادن بهتر نتاايج تحقي ، ابتادا نمودار 

جداگانه برای هر يك از مترجمان ارائه  صاااورتبه، ترجمة يکپارچهو عدم  ترجماة يکپاارچه

 ترجمة يکپارچه(، عدم 5 ایيرهدا)نمودار  ایيرهدا. ساااپس بااز هم در قالب نمودار شاااودمی

 :شودمیی نشان داده کلَّ صورتبهدر يك پيوستار و  مترجمان

 

 
 ای قمشهترجمۀ الهی. 1شکل 

 

 
 انصاریان ترجمۀ. 2شکل

 

عدم ترجمه يکپارچه الهی قمشه ای

3%

ایترجمه يکپارچه الهی قمشه

29%

انعدم ترجمه يکپارچه انصاري

3%

ترجمه يکپارچه انصاريان

29%
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 ترجمۀ آربری .3شکل 

 

 
 ترجمۀ شاکر .0شکل 

 

)نمااودار  ایياارهدااگاار بخااواهيم عاادم ترجمااه تمااامی مترجمااان را دريااك نمااودار 

 خواهيم داشت: نشان دهيم،( 5 ایيرهدا
 

 
 مترجمان ترجمۀ یکپاریهعدم  .6 شکل

عدم ترجمه يکپارچه اربری

94%

ترجمه يکپارچه آربری

3۰%

عدم ترجمه يکپارچه شاکر

9۰%

ترجمه يکپارچه شاکر

34%

عدم ترجمه 

يکپارچه 

%89آربری 

عدم ترجمه 

%85يکپارچه شاکر 

عدم ترجمه 

يکپارچه 

%97انصاريان 

عدم ترجمه 

ه يکپارچه الهی قمش

%97ای 
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در  ازآنپسو  ترجمة آربریدر  هاتبديلين مورد بيشاااتر شاااودمیکه ملاحظه  گونههمان

از  ترمنسجم ترجمة شااکرن آن اسات که مبيَّ بر اسااس اين مدل، که وجود دارد ترجمة شااکر

اين  لتأمَّقابل  ة. نکتاسااترابر اهم بب هانساابتايرانی نيز  هایترجمهر اساات. د ترجمة آربری

 هایترجمهنساابت به  قرآن کريمايرانی  هایترجمهدر  (3حداقل )با  هاتبديل سااطحاساات که 

ا امَّ؛ ندارند ینسبت به هم تفاوتايرانی  هایترجمهبسيار کمتر است و ( 9۰با حداکثر )انگليسای 

 هایترجمهفارساای با  هایترجمهواضااح مشااخص اساات  طوربهکه در نمودار هم  گونههمان

ه انگليساای نسبت ب هایترجمهانگليسای تفاوت چشاامگيری دارند که نشااان از انسااجام کمتر 

 فارسی دارد. هایترجمه

و  اهبنمعتقد اسات که با بررسی و تطبي  تعداد زيادی از  (922۶، 9232) فن لوون زوارت

 یمشااخطو  هابرداشااتکه بر نظرات،  آيدیم به دسااتترجمه، روند مشااخصاای  هایبنساار 

ۀ دربار بينشاای عينی قساامت توصاايفی مدل زوارت ،درواقع. گذاردیم مترجمان اثر ایترجمه

رين با بيشااات ترجمة آربریگفت:  توانمیاز اين منظر  .کندمیو مقصاااد ارائه  مبدأتفاوت متن 

 و با کمترين مورد معنا شاااديدترين حالت انحراف معنايی ایريشاااهمورد تبديل از نوع تغيير 

با  نيز ترجمة شاکر را دارد. مبدأبه متن  یوفاداررين يشتب مورد( 9سبکی متفاوت ) هایمايهنهان

ی از نوع و بيشاترين موارد تبديل واژگاننسابت به بقيه  سابکی بيشاتر هایتبديلداشاتن تعداد 

 ا دارد.ر و بيشترين حالت تفاوت جزئی معنايی بيشترين انحراف سبکی ،اندک تفاوت معنايی

 هایترجمها امَّ؛ افزايش بنادها جهت کاهش ثقل واژگانی وجود دارد هااترجماهدر تماامی 

ری نسبت به تن نوع تبديل، دارای متن قابل فهماي از هاتبديلبا داشاتن بيشترين تعداد  فارسای

مورد انحراف سبکی، به سبك متن اصلی  8با داشاتن  هرکدام ؛ وانگليسای هساتند هایترجمه

 .اندهنماند وفادار

نسبت  و در آن پيام چون سياق متن مذهبی استکه مشاهود است،  طورهمانو  یطورکلَّبه

که تا حد زيادی از ايجاد  اندنمودهاز اين منظر مترجمان ساااعی  ،باه قاالاب کلاام برتری دارد

 ، تغيير در زاويه ديد و سبك گفتار( اجتنابپردازیشخصيتدر ساطح کلان )تغيير در  هاتبديل

 کنند.
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ه متمايز مشاب آثارپژوهش حاضر را از ديگر  تواندمیکه شايد بتوان گفت مهمی بسيار  ةنکت

گاهی وجود تغييرات کوچك  اين است کهارائه آن دارد،  بيان و زوارت سعی در ،درواقعکند و 

 ستممکن ا مترجم نيزتغييرات کلانی را به همراه داشاته باشد که خود فرد  تواندمیدر ترجمه 

استفاده ( himself)از ضمير انعکاسی  انگليسی هر دو ترجمه مثال دوم برای در .آگاه نباشد بدان

و در  اسااات مبدأبرخلاف متن  از تبديل جهش با افزايش بندها اسااات که اینمونه شاااده که

اين  و گيردمیقرار  توجَّهاين کار فاعل بيشتر مورد  انجام با فارسی نيز وجود ندارد. هایترجمه

که شاااايد که در کنار  کندمیگمان را برای کساااانی که به يگانگی خداوند اعتقاد ندارند ايجاد 

اين کار را انجام داده اساات که خود  ،ا خداوندخداوند متعال، خدايان ديگری وجود داشااته، امَّ

ر در يتبديل خرد ساااختی که منجر به تبديل در سااطح کلان )تغي منزلةبهتا حدی  آن را توانمی

مترجمان انگليسی به اين امر واقف  رسدمیبه نظر  .مد نظر قرار داد شاده اسات،شاخصايت( 

از انجام آن خودداری  هم وفاداری به متن اصااالی به خاطر احتمالاً بودندیمکه اگر  انادنبوده

 .کردندیم

بودن مفاهيم مذهبی  تريكنزدت است که در دو جامعه عربی و ايرانی به علَّ شايان يادآوری

برای نمونه، نيز ديديم ) هامثالکه در  گونههمان، در بسياری از مفاهيم خاص گيریوامو امکان 

 هستند. تريکپارچهو  ترمنسجم هاترجمهجای خرج کردن( هانفاق ب

 کتاب نامه

ر دهای واژه تقوی در بيست ترجمه فارسی و انگليسی قرآن مجيد. بررسای معادل (.9825آقاملايی، ا. )

 ایکتابچه مقالات همايش ملی ترجمه و مطالعات بينارشاااتهامامی و ج. فاروقی )ويراساااتان(، ب. 

 انتشارات دانشگاه بيرجند.(. 8۶۶-928)صص.

 م(. انتشارات طليعه سبز.)ا. ياراحمدزهی، مترج های ترجمهجستاری در نظريه(. 9827پيم، ا. )

ها در متون روايی ترجمة شده با نگاهی به بررسای حضاور مترجم به واساطة تبديل (.9832حری، ا. )

 .59-88(، 94)۰، مطالعات ترجمهزوآرت )بخش اول(. -ديدگاه لوون
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 ها در متون ترجمه شده با نگاهی به ديدگاهبررسای حضاور مترجم به واساطة تبديل (.982۶حری، ا. )

 .95-7(، 92)3، مطالعات ترجمهزوارت )بخش سوم و پايانی(: الگوی توصيفی. -لوون

های انگليسی قرآن آربری، شاکر و قرايی از بررسی تطبيقی ترجمه(. 9825عامری، خ.، و حسينی، ز. ا. )

. 94-7(، 9)4، پااژوهشااانااامااه تاافساااياار و زبااان قاارآنآيااات ماانااتااخااب ساااوره رعااد. 

https://doi.org/10.30473/quran.2016.3054 
 (. انتشارات آيين دانش.9832)ب. انصاريان، مترجم(. ) قرآن کريم

 (. انتشارات پيام عدالت.9824ای، مترجم(. ))م. الهی قمشه قرآن کريم

های سااه ساايسااتم پارس، پديده و گوگل بر مقايسااه ترجمه (.982۶قريشاای، م. ب.، و امين زاده، س. )

 .54-82(، 84)2ترجمه،  مطالعاتهای ترجمه کتفورد. اساس تبديل
، مطالعات ترجمههای فارسی قرآن کريم. ی بيان مجهول در ترجمه(. بررسی نحوه9824منصاوری، م. )

99(47 ،)۰8-3۶ . 

بررسی و ارزيابی زبانی و فنی ترجمه سوره مريم  (.9825ناعمی، ز.، شيرکوند، م.، و نوروزی فرد، ف. )

ش کتابچه مقالات همايامامی و ج. فاروقی )ويراستان(، در ب.  ای.با تکيه بر ترجمه استاد الهی قمشه

 (. انتشارات دانشگاه بيرجند.48۰-48۶)صص. ایملی ترجمه و مطالعات بينارشته

امامی و ج. در ب. ها. های انگليسی آنحوزه معنايی واژگان گناه در قرآن و نقد ترجمه (.9825نورا، م. )

(. 924-938)صص. ایکتابچه مقالات همايش ملی ترجمه و مطالعات بينارشتهفاروقی )ويراستان(، 
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