




 

 

 ي هدفمندي نظريه در چارچوبان و نوجوان انكودك ي قرآن كريم براي ترجمه روش بررسي

 

  

  مقدمه

 نيلاست و هر انساني به فهم اين كتاب مقدس در  هاي سني متعلق به تمامي گروهكتابي آسماني و قرآن كريم 
اينكه از كودكان بخواهيم تنها به تالوت صحيح قرآن توجه كنند و  .اش نيازمند است اف دنيوي و اخرويبه اهد
. نيستثمر  مثمروار حفظ نمايند چندان  اي را كه مختص بزرگساالن نوشته شده، بدون درك و طوطي ترجمه

  . بسيار ضروري است سازند را مي ي فردا كه جامعه ي اين كتاب براي رده سني كودك و نوجوان  ترجمهبنابراين 

اينكه مترجم دنياي كودك را به خوبي شناخته و بر اساس اين آگاهي به ترجمه دست زده باشد تأثير بسزايي 
در نظر گرفته   كودك به هنگام ترجمه مخاطبدرصورتيكه . دهد خواهد داشت در موفقيت اثري كه ارائه مي

به منظور  .كند اندن ترغيب ميتر خواهد بود و او را به خو آسانش شود براي شود، هضم مطلبي كه بيان مي
در مطالعات ترجمه تحت  ،از اين اصل. خاصي استفاده نمايد هاي رسيدن به اين هدف، مترجم بايد از استراتژي

  . شود عنوان اصل هدفمندي ياد مي

و  است فرهنگي هدفمند ترجمه يك عمل بينست، گرا ي هدفمندي كه متأثر از رويكرد نقش بر اساس نظريه
شده در زبان  نقش متن ترجمه يا، بلكه كاركرد باشدي متن مقصد  كننده تعيينتواند  به تنهايي نمي متن مبدأ

ه ترجم سفارشتوسط مشتري در  تلويحاًاين  كاركرد، صراحتاً و يا . موثر استدر فرآيند ترجمه  نيزمقصد 
خاص و  يي متن با هدف ترجمهاين امكان نيز وجود دارد كه مترجم، خود، تصميم به البته . شود مشخص مي
  .خاص بگيرد يبراي مخاطب

.  استفاده نمايد ي خود اي متفاوتي در ترجمه هاي ترجمه تواند از استراتژي بر اين اساس، مترجم مي
كان و نوجوان از كودقرآن كريم براي سي جزء ي  به منظور ترجمه، انرحماندوست، نويسنده و شاعر كودك

 هاي رحماندوست،  ترجمهدر ها  تحقيق حاضر به بررسي اين استراتژي. است بهره جستههاي متفاوتي  استراتژي
ي قرآن  بدين اميد كه گامي در جهت ارتقاي راهكارهاي ترجمه. پردازد مياي و خرمشاهي  قمشه الهيفوالدوند، 

ساز انس و الفت بيشتر كودكان و  زمينه ،ي از اين دستبرداشته شود و تحقيقاتبراي كودكان و نوجوانان 
  .نوجوانان با قرآن كريم گردد



  ي تحقيق پيشينه

اما در رويكردهاي مدرن از جمله . هاي مترجم است گيري متن مبدا اساس تصميم، سنتي از ترجمه در تعاريف
خاص در  يهدف به منظوراي  هر ترجمه. نه متن مبدا واست  كننده ، تعيينرويكرد نقش گرا، هدف ترجمه

اگر بدانيم كه ترجمه براي چه مخاطبي در نظر گرفته شده و نيازها و انتظارات . پذيرد صورت ميخاص  اي جامعه
  .)3: 2006نرد، ( ارائه دهيمبا اين انتظارات و نيازها  مطابقاي  توانيم ترجمه اين مخاطبان چيست مي

هاي  اولين اصل اين است كه هدف ترجمه، ابزار و روش. برد گرا نام مي چند اصل اساسي در رويكرد نقش از 1نرد
هدف و كاركرد در نظر گرفته  ، امابراي ترجمه وجود دارد بسياريهاي  استراتژي گرچه. كند ترجمه را توجيه مي

ترجمه در تعيين هدف  سفارشنرد به اهميت . ) 5 :2006نرد، ( است كننده ، تعيينشده براي متن مقصد
از  كند كه او خاطرنشان مي. كند زيرا تعيين هدف به  انتخاب روش ترجمه كمك مي. كند مياشاره  نيز ترجمه

  .)11 :2006نرد، ( استفاده كرد) عمومي، ادبي و مقدس ( توان براي انواع متون اين قاعده مي

  نظريه هدفمندي 

در آلمان مطرح گرديد و مطالعات ترجمه را از سمت  1970اواخر دهه  2توسط ورميرنظريه هدفمندي 
 نظريه، ترجمه بر اساس اين. پيش بردهاي كاركردي، اجتماعي و فرهنگي  هاي زبانشناختي به سوي نظريه نظريه

 ي كلمه. كند بنابراين ترجمه نيز هدف خاصي را دنبال مي. كند هر عمل، هدفي را دنبال مي. يك عمل است
هدف ترجمه و روش انجام . ، اصطالحي است كه ورمير براي هدف يا نتيجه ترجمه انتخاب كرده است اسكوپس

صحيحي از  ي جمهتر ،شود تا مترجم بتواند بر اساس آن ميدر سفارش ترجمه مشخص  تلويحاًيا  آن صراحتاً
  ).221 : 2000ورمير، (متن مبدا ارائه دهد 

ديگر عامل اصلي و  أمتن مبد. است أتغيير جايگاه و موقعيت متن مبده يكي از پيامدهاي اين نظري
ورمير، ( كند هدف ترجمه است كه همه چيز را تعيين مي اين آيد بلكه ترجمه به حساب نمي ي كننده تعيين
2000:  222.(  

بسياري از كه تعيين هدف ترجمه، كند  اشاره مي و اين نكته ترجمه سفارشبه سودمندي  )21: 2007( 3دكگوا
  .خواهد كردحل  ترجمهقبل از انجام  رامشكالت 

. كاري خود مهارت كافي دارد ي ، مترجم فردي متخصص است كه در رشته و حوزههدفمندي ي نظريه در
پس . آيد به حساب ميفرهنگي  هاي بين فرهنگي است، زيرا ترجمه نوعي عمل بين مترجم، متخصص در فعاليت

                                                            
1 ‐ Nord 
2 ‐ Vermeer 
3 ‐ Gouadec 



مسائل از جمله نقش متن  ديگر ي كاري خود دارد درباره ي با دانشي كه از حوزه مترجم،از ابالغ هدف ترجمه به 
  ).222:  2000ورمير، (گيرد  اي خود تصميم مي مبدا در نيل به هدف ترجمه

از طرفي متن مقصد نيز براي . نوشته شده است أطور كه از نامش پيداست براي فرهنگ مبد همان أمتن مبد
بنابراين . دگرد اي صحيح تلقي مي ترجمهاست كه در اين صورت  تنها وشود  ميمخاطبان فرهنگ مقصد نوشته 

را دنبال كنند اهداف متفاوتي  ممكن است شوند مينوشته در دو فرهنگ متفاوت  متوناين  با توجه به اينكه
  ).222:  2000ورمير، (

كه ورمير براي اين مورد خاص از يكي باشد  أترجمه با هدف متن مبدوجود دارد كه هدف البته اين امكان نيز 
. استمحدود معنا هم از لحاظ كاربرد و هم تعادل  ،هدفمندي ي در نظريه اماكند  مفهوم تعادل استفاده مي

 دبا هدف متن مبدا يكي باشش هدفدانيم كه  اي را معادل متن مبدا مي ترجمهبدين معنا كه فقط زماني 
و مقصد با هم تفاوت دارد  أآنها نقش متون مبد كه دري براي موارد )90: 2000( 5رايس .)118: 1997، 4شافنر(

  .كند ميصه نويسي و اقتباس استفاده بازنويسي، خال چون يبه جاي اصطالح ترجمه از مفاهيم

را  أهاي متن مبد چگونه متن را ترجمه كند و كدام قسمتگيرد  مترجم تصميم مي ،هدف ترجمه پس از تعيين
. )221: 2000ورمير، ( دهداي صحيح و قابل قبول جامعه و مخاطبان مقصد ارائه  يير دهد تا بتواند ترجمهغت

كند بايد  خود فراهم مي ي گويد ميزان جزيياتي كه مترجم در ترجمه اشاره كرده و مي اين مسئلهه نيز ب 6هونيگ
 .)44:  2010پيم،نقل در (ات خوانندگان همخواني داشته باشد نيازها و انتظاربا 

  قرآن ي ترجمه

بسياري از محققان . برانگيز در حوزه ترجمه بوده است متون مقدس از ديرباز يكي از مسائل چالش ي ترجمه
اي كه با  اند، ترجمه دانسته تر مناسبتفسيري را  ي ترجمه كرده ون را رد قرآ الفظي تحت ي ترجمه ،مسلمان
  .است بسيار همراهها و توضيحات تفسير

با آنكه قرآن  ،خرمشاهيبنا بر اظهارات . انجام شد كريم نمصاحبه اي با مترجمان قرا )1385( در نشريه بينات
امروزه كتب مقدس به زبان روز و معيار  ،شود كهن محسوب مي يمتن هنازل شده و امروز عصر خود به زبان

و ما براي آنكه ( قمر ي مباركه ي سوره 4 نيز به آيه زادهصفار .تا براي خواننده قابل فهم باشدشوند  ترجمه مي
 هاستناد كرده و اظهار داشت) ن فرموديمپند آموختن از قرآن براي همه آسان باشد آن را به زبان بسيار ساده بيا

الفظي  ترين زبان باشند و ترجمه تحت متون مذهبي بايد به ساده ،گويد آيه و آنچه علم ترجمه به ما مياين  بر بنا
تناسب روش ترجمه با نيازهاي مخاطبان  به نيز يراهط .داند مين آگان به خواندن قردرغبتي خوانن را موجب بي

                                                            
4 ‐ Schäffner 
5 ‐ Reiss 
6 ‐ Hönig 



القولند كه  مترجمان متفق بيشتر بنابراين. داند نميالفظي را در اين راستا مثمر ثمر  تحت ي اشاره كرده و ترجمه
  .آن استتوجه به نيازهاي مخاطب و قابل فهم ساختن  ،يكي از مهمترين ملزومات ترجمه قرآن

 ي ترجمه متون مقدس، استفاده از نثر متعارف و معيار را يكي از اصول ترجمه ي در مقاله )15: 1383( مظاهري
اي قابل استفاده براي عموم مردم ارائه دهند  مترجمان بايد تالش كنند ترجمه به زعم او،. داند متون مقدس مي

ن بزرگترين معجزه زباني ، ادبي و بالغي گويد اگر چه قرآ او مي. شوندننثر معيار و متعارف خارج  ي و از محدوده
  .و بايد به كار خوانندگان بيايد نمايي ادبي نيست هنر ي عرصه ،آن ي اما ترجمه ،است

  قرآن براي كودكان ي ترجمه

قرآن  ي اين مبحث در ترجمه. ترجمه براي مخاطب و منظور خاص يكي از مباحث مهم مطالعات ترجمه است
الي كه ديگر متون مقدس از حچندان در نظر گرفته نشده در هاي سني متفاوت  براي مخاطبان مختلف با رده

مله شاعراني است كه براي ج اهيمي ازجعفر ابر .اند شدهبراي رده هاي مختلف سني ترجمه  لجمله انجي
فقط براي بعضي از براي كودكان وي معتقد است كه ترجمه قرآن . ترجمه قرآني داشته است انو نوجوان انككود
هاي قرآن  درك بعضي از بخش چرا كهداند  نميجايز  ها آنقران را براي  ي كل ها مناسب است و ترجمه جزء

   .استها دشوار  براي آن

كرده است و به دليل و منتشر ترجمه  و نوجوانان را براي كودكان كريم نآجزء از قر دو تاكنون رحماندوست
ن آقر ي او به اهميت ترجمه. ديگر را نيز ترجمه كند جزءهاياستقبالي كه از ترجمه او شده در پي اين است كه 

ن آت قرني مانند حفظ و قرائآهاي قر مدارس فعاليتدارد كه اگرچه در  كند و اظهار مي براي كودكان اشاره مي
قرآن بايد  معتقد است كهاو . ن برسانندآهم واقعي از قرتوانند كودك را به ف ها نمي كدام از اين هيچوجود دارد اما 

  . ترين زبان ممكن براي كودكان ترجمه شود به ساده

تي بزرگساالن در فهم معناي ح معتقد استكودك و نوجوان  ي حوزه علي كاشفي خوانساري نيز از نويسندگان
فهم براي كودكان تاكيد  ساده و قابل بر لزوم ترجمه با نثري روان، او .كودكانن مشكل دارند چه برسد به آقر
  ).شهريور 5: 1391آذر،  پناه(  كند مي

به اصول ادبيات كودك و نوجوان پردازد بايد  ي قرآن كريم براي كودكان و نوجوانان مي شخصي كه به ترجمه
هاي زبان كودكانه را  ويژگي)  4: 1368(رحماندوست . ي خود نيز لحاظ كند ها را در ترجمه واقف باشد و آن
بايد پيام و هدفي . شيرين و دلنشين باشد. از كلمات ساده و زباني صميمي برخوردار باشد: كند اينگونه بيان مي

غيرمستقيم به بيان ... با آوردن مثال، ماجرا و . د فهم و آگاهي كودك باشددر ح. خاص را به كودك بفهماند
كودك را براي مقابله با . براي كودك امكان لذت بردن از دوران كودكي را فراهم نمايد. مطلب پرداخته شود



رشد هدايت و در نهايت او را به سوي . ذوق و استعداد او را پرورش دهد. اش آماده سازد مشكالت زندگي آينده
  .كند

  چارچوب نظري تحقيق

اين بدان . كند هدف، ابزار را توجيه مي ،ي هدفمندي ورمير است كه بنا بر آن اين تحقيق، نظريه نظريمبناي 
رحماندوست نيز در . هاي خاصي را به كار برد استراتژي تواند مي معناست كه مترجم براي رسيدن به هدف خود

هاي خاصي استفاده كرده كه در اين تحقيق در  مخاطب خاص خود از استراتژيي قرآن كريم براي  ترجمه
هاي ترجمه را به  استراتژي) 1997(چسترمن . گذاري گرديده است ي چسترمن شناسايي و نام چارچوب نظريه
  . باشند كه هر يك داراي زيرگروه هايي ميكند  ميگرامري، معنايي و منظورشناختي تقسيم /سه گروه نحوي

  ها گرد آوري داده

اي و  فوالدوند، الهي قمشه  هاي با ترجمه قرآن كريم ام جزء سي رجماندوست از ي ، ترجمهدر اين تحقيق
  . گردد ميشاهي مقايسه خرم

  ها  تجزيه و تحليل داده

  گرامري/استراتژي هاي نحوي. 1

 .شود مربوط مي تكرارهاها و  جايگزينيمتني، حذفها،  درونهاي  ارجاعاين استراتژي به  : 7پيوستگيتغيير . 1,1

  )3( فيها كُتُب قَيمةٌ) 2(رسولٌ منَ اللَّه يتْلُو صحفًا مطَهرَةً : بينه ي سوره 3 و 2 آيات.  1,1,1

كه در آنها ) 2.(خواند مي] آسماني[هاي پاك  صحيفه] بر آنان[پيامبري از سوي خداوند كه : خرمشاهي
  )3.(استواري هستهاي  نوشته

هاي  كه در آنها نوشته) 2. (هايي پاك را تالوت كند صحيفه] بر آنان[اي از جانب خدا كه  فرستاده: فوالدوند
  )3.(استوار است

از تحريف (فرستاده شد تا كتب آسماني پاك و منزّه ) چون محمد مصطفي(از جانب خدا  رسولي: اي الهي قمشه
  )3.(هاي حقيقت و راستي مسطور است كه در آن كتب نامه) 2.(را بر آنها تالوت كند) و خطا

 )2.(خواند ها مي هاي پاك قرآن را براي آن اين دليل روشن پيامبري است از سوي خدا، كه نوشته: رحماندوست
  )3(.نوشته هاي كتابي را كه سخنان باارزش، حق، و درستي در آن نوشته شده است

                                                            
7 ‐ Cohesion Change 



آن اشاره شده بود مجدداً ي قبل به  آيهكه در  "نوشته هاي كتابي را"، عبارت 3ي  ي آيه ترجمهرحماندوست در 
  .تا موجب برقراري همبستگي بين دو آيه گرددتكرار كرده 

  )6(نَار اللَّه الْموقَدةُ ) 5(وما أَدراك ما الْحطَمةُ : ي همزه سوره 6 و 5 آيات. 2,1,1

  )6.(آتش فروزان الهي) 5.(شكن چيست و تو چه داني كه درهم :خرمشاهي

  )6.(است] يي[افروخته خداآتش ) 5(و تو چه داني كه آن آتش خردكننده چيست؟ :فوالدوند

  )6.(خدا افروخته است) خشم(آن آتش را ) 5(كه چگونه تصور سختي آنرا تواني كرد؟ آتشي :اي الهي قمشه

ي خشم  چرا كه حطمه آتش برافروخته) 5(را تصور كني؟» حطمه«تواني  تو چگونه مي: رحماندوست
  )6.(خداست

منظور  را به ي حطمه رحماندوست كلمه. اين كلمه تعريف شده است 6ي  اشاره و در آيه "حطمه"به  5ي  در آيه
هاي  تكرار كرده است، درحاليكه در متن مبدأ و ديگر ترجمهنيز  6ي  در آيه ايجاد همبستگي بيشتر مجدداً

 . كلمه ذكر شده استاين شده، تنها معناي  بررسي

  8تكرار. 2,1

  ي فلق سوره. 1,2,1

ست به هنگام ترجمه، عبارت ي اعوذ ذكر شده است، در صورتيكه رحماندو كلمه 1ي  در اين سوره، تنها در آيه
شده مشاهده  هاي بررسي چنين تكراري در ديگر ترجمه. ي آيات تكرار كرده است را در همه "برم بگو پناه مي"

  .شود نمي

  ي عاديات سوره. 2,2,1

ي اول به صورت  را كه در آيه "هايي و سوگند به اسب"عبارت  رحماندوست، نيز ي عاديات ي سوره در ترجمه
 . كند ميهاي ديگر به صورت ضمني به آن اشاره شده است تكرار  بيان شده و در آيهآشكار 

 هاي معنايي استراتژي. 2

  يا تراكم اطالعاتو از طريق بسط  :9طول متنتغيير . 1,2

  وإِنَّه لحب الْخَيرِ لَشَديد: ي عاديات سوره 8آيه . 1,1,2

  .استاز مالدوستي بخيل ] انسان[و او : خرمشاهي

                                                            
8 ‐ Repetition (Scheme Change) 
9 ‐ Distribution change 



  .و راستي او سخت شيفته مال است: فوالدوند

  .و هم او بر حب مال دنيا سخت فريفته و بخيل است :اي الهي قمشه

تا آنجا كه از عالقه شديد به مال، . و نيز اين كه انسان به شدت ثروت و دارايي را دوست دارد: رحماندوست
  .خسيس و بخيل شده است

  .گرددتر  توضيح داده است تا براي كودكان قابل فهم يجزئيات بيشترا ، معناي آيه را برحماندوست

  ويلٌ لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ: ي همزه سوره 1آيه . 2,1,2

  .زن واي بر هر عيبجوي طعنه: خرمشاهي

  .واي بر هر بدگوي عيبجويي: فوالدوند

  هر عيبجوي هرزه زبان واي بر :اي الهي قمشه

ها را  پردازند و در پيش رو، آن جويي مي كساني كه پشت سر ديگران به غيبت و عيبواي به حال : رحماندوست
  .كنند مسخره مي

تا معناي  عبارت توصيفي استفاده كرده است يك ي خود از در ترجمه "همزه لمزه"رحماندوست به جاي كلمات 
  .تر كند آنها را براي مخاطب ملموس

  التَّكَاثُرُ أَلْهاكُم: ي تكاثر سوره 1  آيه .3,1,2

  .طلبي شما را بازي داد فزون: خرمشاهي

  .تفاخر به بيشتر داشتن، شما را غافل داشت: فوالدوند

  .غافل داشته است) اموال و فرزند و عشيره سخت از ياد خدا(شما مردم را بسياري  :اي الهي قمشه

چنان سرگرمتان كرد كه از ياد خدا غافل  آنخواهي دبه دارايي و فرزندان بيشتر و زياافتخار كردن : رحماندوست
  .شديد

تر و متناسب با ميزان درك و فهم خواننده  فهم قابلاستفاده از كلمات و ساختارهايي كه  : 10سازيساده. 2,2
  . است

  إِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَةِ الْقَدرِ: ي قدر سوره 1آيه . 1,2,2

  .ايم نازل كردهرا در شب قدر ] قرآن[ما آن : خرمشاهي

                                                            
10 ‐ Simplification(Other Semantic Changes) 



  .در شب قدر نازل كرديم] قرآن را[ما : فوالدوند

  .در شب قدر نازل كرديم) جامع است واسع و حكمتكه رحمت (الشّأن را  عظيمقرآن  اين :اي الهي قمشه

  .ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم: رحماندوست

. استفاده كرده است "فرو فرستاديم"ز عبارت ا "انزلناه"ي  ي اين آيه، رحماندوست، به منظور ترجمه در ترجمه
  .اند شان به كار برده را در ترجمه "نازل كرديم"، مترجمان در حاليكه ديگر

  لَم يكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتَابِ والْمشْرِكينَ منفَكِّينَ حتَّى تَأْتيهم الْبينَةُ: ي بينه سوره 1آيه . 2,2,2

  .بردار نبودند، تا آنكه بر ايشان حجت هويدا آمد كافران از ميان اهل كتاب و مشركان، دست: خرمشاهي

  .بردار نبودند تا دليلي آشكار بر ايشان آيد كافران اهل كتاب و مشركان، دست: فوالدوند

تا ) يافتند هدايت نميو براه صواب (منفك نبودند ) از كفر و عصيان(كافران اهل كتاب و مشركان  :اي الهي قمشه
  .بر آنها آمد) و حجت حق(آنكه برهان 

پرستان كه به اسالم ايمان نياوردند، از آئين خود  هاي آسماني و نيز بت آن گروه از پيروان كتاب: رحماندوست
  .بردار نبودند تا اين كه دليلي روشن بر حقانيت اسالم برايشان آمد دست

آنها را براي كودكان  "اهل كتاب و مشركان"كلمات به جاي استفاده از  ،، بر خالف ديگر مترجمانرحماندوست
  .و نوجوانان توصيف كرده است

  )10(وحصلَ ما في الصدورِ ) 9(أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثرَ ما في الْقُبورِ : عاديات ي سوره 10و  9آيات . 3,2,2

  )10.(و راز دلها آشكار گردانيده شود) 9.(هاست زير و زبر شودداند كه چون آنچه در گور آيا نمي: خرمشاهي

هاست فاش  و آنچه در سينه) 9.(داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد مگر نمي: فوالدوند
  )10.(شود

و آنچه در ) 9.(شود از قبرها برانگيخته مي) براي نيك و بد جزاي اعمال(روزي  آيا نميداند كه :اي الهي قمشه
  )10.(سازد پنهان است همه را آشكار مي) از نيك و بد(دلها 

شوند و از قبرها بيرون  ها زنده مي داند كه روزي را در پيش دارد كه در آن روز، مرده مگر نمي: رحماندوست
  )10-9(شود؟ نهان بوده، آشكار ميهايشان پ آيند و آنچه در دل مي

شوند و از  ها زنده مي مرده" ي جملهاز  "برانگيخته شدن"، به جاي عبارت سازي به منظور شفاف رحماندوست
 .استفاده كرده است "آيند قبرها بيرون مي



  هاي منظورشناختي استراتژي. 3

  11تغيير ميزان صراحت متن. 1,3

  والْعاديات ضَبحا: عاديات ي سوره 1آيه . 1,1,3

  .زنند كه نفس نفس مي] جهادي[سوگند به اسبان تيزتك : خرمشاهي

  .جهانند خود از سنگ آتش مي] هاي[ سوگند به ماديانهايي كه با همهمه تازانند و با سم: فوالدوند

  .به شماره افتاد) در جهاد(شان  اسباني كه نفس قسم به :اي الهي قمشه

  .زنند ي جهادگران كه نفس نفس مي هاي تيزتك و دونده اسب سوگند به: رحماندوست

  . سازي مفهوم آيه، توضيح داده است ي عاديات را به منظور روشن معاني ضمني كلمه رحماندوست

 زرتُم الْمقَابِرَ ٰ◌ حتَّى:  ي تكاثر سوره 2  آيه. 2,1,3

  .تا آنكه با گورها رو در رو شديد: خرمشاهي

  .به گورستان رسيد] و پايتان[كارتان تا : فوالدوند

  .قبول رفتيد) اهل(القات آنجا كه بگور و م تا :اي الهي قمشه

ها را هم جزء افتخارات خود به شمار  اين بازي را تا آنجا ادامه داديد كه به گورستان رفتيد و مرده: رحماندوست
  .آورديد

ي رحماندوست، به متن اضافه شده  در ترجمه "آورديدها را هم جزء افتخارات خود به شمار  و مرده"ي  جمله
  .است

  رسولٌ منَ اللَّه يتْلُو صحفًا مطَهرَةً: ي بينه سوره 2آيه . 3,1,3

  .خواند مي] آسماني[هاي پاك  صحيفه] بر آنان[پيامبري از سوي خداوند كه  :خرمشاهي

  .هايي پاك را تالوت كند هصحيف] بر آنان[اي از جانب خدا كه  فرستاده: فوالدوند

از تحريف (فرستاده شد تا كتب آسماني پاك و منزّه ) چون محمد مصطفي(از جانب خدا  رسولي :اي الهي قمشه
  .را بر آنها تالوت كند) و خطا

  .خواند ها مي هاي پاك قرآن را براي آن اين دليل روشن پيامبري است از سوي خدا، كه نوشته: رحماندوست

                                                            
11 ‐ explicitation 



هاي پاك و كتب آسماني پاك  به صحيفه "صحفا مطهره"اي  ي خرمشاهي، فوالدوند و الهي قمشه در سه ترجمه
درحاليكه در . برگردانده است "هاي پاك قرآن نوشته"، در صورتيكه رحماندوست، آن را به صورت اند شدهترجمه 

با بيان صريح  اشتهرحماندوست در نظر دگويي كه . ي قرآن نشده است ي دقيقي به كلمه متن اصلي اشاره
 .بنماياند انو نوجوان اني قرآن، پاك بودن آن را به كودك كلمه

افزودن اطالعاتي كه براي . به معناي حذف يا افزودن اطالعات به پيام است: 12اطالعات ميزانتغيير . 2,3
  .نمودها را از متن استنباط  توان آن خواننده مهم است و نمي

  وأَخْرَجت الْأَرض أَثْقَالَها: ي زلزال سوره 2آيه . 1,2,3

  .و زمين بارهايش را بيرون ريزد :خرمشاهي

  .و زمين بارهاي سنگين خود را برون افكند :فوالدوند

  .سنگين اسرار درون خويش همه را از دل خاك بيرون افكند و بارهاي:اي الهي قمشه

بلرزد و بارهاي سنگين درون خود را  ي بزرگ فرا رسد، زمين به شدت هنگامي كه وقت زلزله :رحماندوست
ها با تعجب و پريشاني از يكديگر بپرسند براي زمين چه اتفاقي افتاده است كه اين چنين  بيرون بريزد، و انسان

  )3و  2، 1(لرزد؟ مي

شوند و  كلماتي كه از متن، استنباط نمي. را به متن اضافه كرده است "با تعجب و پريشاني"كلمات  رحماندوست
  .شوند ديده نميهاي ديگر  يك از ترجمه هيچ در

جزَاؤُهم عند ربهِم جنَّات عدنٍ تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالدينَ فيها أَبدا رضي اللَّه : ي بينه سوره 8آيه . 2,2,3
هبر ينْ خَشمل كذَل نْهضُوا عرو منْهع  

پاداش آنان در نزد پروردگارشان بهشتهاي عدن است كه جويباران از فرودست آن جاري است، و  :خرمشاهي
جاودانه در آنند؛ هم خداوند از ايشان خشنود است و هم آنان از او خشنودند؛ اين از آن كسي است كه از 

  .پروردگارش بترسد

جاودانه . آن، نهرها روان است] درختان[زير  پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاي هميشگي است كه از :فوالدوند
براي كسي است كه از ] پاداش[اين . از او خشنود] آنان نيز[مانند؛ خدا از آنان خشنود است و » همي«در آن 

  .پروردگارش بترسد

                                                            
12 ‐ Information change 



آنها نزد خدا باغهاي بهشت عدن است كه نهرها زير درختانش جاري است و در آن بهشت  پاداش :اي الهي قمشه
اند و اين بهشت مخصوص كسي است كه از  جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضي ابد

  ).و به طاعت او پرداخت(خدا ترسيد 

هاي آب  هاي آن، جوي هاي جاوداني بهشت است كه از زير درخت ها در نزد خدا، باغ پاداش آن: رحماندوست
ها هم از خداي  خدا از چنين كساني راضي و خشنود است، آن. د ماندزالل جاري است و هميشه در آنجا خواهن

  .چنين پاداشي، حق كسي است كه دلواپس به دست آوردن رضايت خدايش باشد. خود راضي و خشنودند

. جايگزين كرده است "دلواپس به دست آوردن رضايت خدا بودن"را با عبارت  "خشي"ي  رحماندوست كلمه
  .اند ترجمه كرده "ترسيدن"ديگر، اين كلمه را درحاليكه سه مترجم 

  فَصلِّ لرَبك وانْحرْ: ي كوثر سوره 2  آيه. 3,2,3

  .پس براي پروردگارت نماز بگزار و قرباني كن: خرمشاهي

  .پس براي پروردگارت نماز گزار و قرباني كن: فوالدوند

  .خدا به نماز و قرباني پرداز براي) به شكرانه اين نعمتو هم ( پس :اي الهي قمشه

  .پس براي خشنودي پروردگارت نماز بخوان و شتر قرباني كن: رحماندوست

  .ي رحماندوست به متن اضافه شده است ترجمه در "شتر" و "خشنودي"ات كلم

  13متن انسجام معناييميزان تغيير . 3,3

 )5(فَوسطْنَ بِه جمعا ) 4(فَأَثَرْنَ بِه نَقْعا ) 3(فَالْمغيرَات صبحا : ي عاديات سوره 5و  4، 3آيات . 1,3,3

] معركه[و با همديگر به ميانه آن ) 4(كه در آنجا گرد برانگيزند) 3(و سوگند به تكاوران بامدادي: خرمشاهي
  )5.(درآيند

دل گروهي ، در ]هجوم[و بدان ) 4(، گردي برانگيزند]يورش[و با آن ) 3(و صبحگاهان هجوم آرند: فوالدوند
  )5(درآيند،

) از ديار كفّار(و گرد و غبار ) 3(تا صبحگاه آنها را به غارت گرفتند) شبيخون زدند و بر دشمن( :اي الهي قمشه
  )5(و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند) 4(برانگيختند

غباري بزرگ  به برند و گرد و  دم به دشمن هجوم مي هاي تكاوري كه سپيده و سوگند به اسب: رحماندوست
  .گيرند كنند و در ميان مي آورند و گروهي از سپاه كفر را غافلگير مي وجود مي

                                                            
13 ‐ Coherence change 



فهم  متني مدون و قابل ايجاد نمايد و ها آناين سه آيه را با هم تركيب كرده تا ارتباط منطقي بين  رحماندوست
  .ارائه نمايد

  )12(أَو أَمرَ بِالتَّقْوى) 11(علَى الْهدىأَرأَيت إِن كَانَ : ي علق سوره 12و  11آيات . 2,3,3

بر [يا امر به پرهيزگاري كند ) 11.(بر طريق هدايت باشد] پيامبر و پيرو او[اي كه اگر  آيا انديشيده :خرمشاهي
  )12].(حق است

  )12(؟]براي او بهتر نيست[يا به پرهيزگاري وادارد ) 11(چه پنداري اگر او بر هدايت باشد، :فوالدوند

و خلق را به تقوي و پرهيزكاري امر ) 11(براه راست باشد) آن رسول(بيني اگر  چه مي آيا :اي الهي قمشه
  )12(كند

كرد،  داري دعوت مي و خويشتن آورد و مردم را به عبادت راستي اگر او به راه راست ايمان مي: رحماندوست
  )12-11(برايش بهتر نبود؟

  ي فلق سوره 2و  1آيات . 3,3,3

  ( 2 ) منْ شَرِّ ما خَلَقَ )1(قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَق

  )2.(از شر هر آنچه آفريده است) 1.(برم بگو به پروردگار فلق پناه مي: خرمشاهي

  )2.(از شرّ آنچه آفريده) 1(دم سپيدهبرم به پروردگار  پناه مي«: بگو: فوالدوند

شرير و مردم (از شرّ مخلوقات ) 1(ي صبح روشن جويم به خداي فروزنده بگو پناه مي) اي رسول( :اي الهي قمشه
  )2)(بدانديش

دمِ روشن  برم به پروردگاري كه سپيده هاي خدا، پناه مي بگو از شرّ مردمِ بدانديش و از شرّ آفريده: رحماندوست
  )2-1.(آفريده استرا 

   14بودن مترجممرئي . 4,3

كه براي كودك ناآشنا بوده را ... چون صور، فرعون، قوم ثمود و رحماندوست در ترجمه خود كلماتي 
  . توضيح داده است »يادآوري«به نام   يها را در قسمت آن ،گذاري كرده و در پايان ترجمه شماره

  گيري نتيجه

خود از قرآن براي مخاطب  ي پرداخته شد كه رحماندوست در ترجمه يهاي استراتژيدر اين نوشتار به بررسي 
ي رحماندوست از جزء سي قرآن كريم كه مختص  بدين منظور، ترجمه. ده استاستفاده كرو نوجوان كودك 
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اي و  قمشه هاي محمدمهدي فوالدوند، مهدي الهي كودكان و نوجوانان انجام شده است انتخاب و با ترجمه
اكثر )  1997(بر مبناي مدل چسترمن  نتايج حاصل نشان داد كه .بهاءالدين خرمشاهي مقايسه شد

 صراحت متن، تغييرتغيير ميزان (ي رحماندوست در سطح منظورشناختي  در ترجمه كاررفته بههاي  استراتژي
سازي ترجمه براي  و اكثراً به منظور ساده) ممترج ، مرئي بودنميزان انسجام معنايي متناطالعات، تغيير  ميزان

هاي  مترجم، زماني از استراتژي در نظر داشتن اين موضوع كهبا . رخ داده استگروه سني كودك و نوجوان 
توان اينطور نتيجه گرفت  مي كند كه مخاطب و هدف خاصي را در ذهن داشته باشد منظورشناختي استفاده مي

  .شوند هاي مختلفي ترجمه مي ي متون مقدس به شيوهبا توجه به اصل هدفمندي، حتكه 

  فهرست منابع

 5شنبه  يك. تهران امروز. »بايدها و نبايدهاي ترجمه قرآن براي كودكان و نوجوانان«). 1391. (آذر، فهيمه پناه
  . 1391شهريور 

، بهار و نشريه بينات. »نظران و مترجمان صاحبگو با  و گفتها در  روشها و  ضرورت: ترجمه قرآن و مترجمان«
  .167-  88، صص 50-49پياپي ، 1385تابستان 

  .1378محراب قلم، : ي مصطفي رحماندوست، تهران ، ترجمهام  از قرآن كريم جزء سي

: نتهرا. ادبيات كودكان و نوجوانان، ويژه مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم). 1368. (رحماندوست، مصطفي
  .نشر ايران و چاپشركت 

  .1390، دوستان: تهراني بهاءالدين خرمشاهي،  ، ترجمهقرآن

  .1382، دارالقرآن: قمي محمدمهدي فوالدوند،  ، ترجمهقرآن

  .1366انتشارات صالحي، : اي، تهران ي مهدي الهي قمشه ، ترجمهقرآن

  .9-16 صص ،، زمستان15. نشريه كوثردر . »ترجمه متون مقدس«). 1383( .مظاهري، حسين

Chesterman, A. (1997). Memes of Translation: the spread of ideas in translation 
theory, Amsterdam: John Benjamins. 

Gouadec, D. (2007). Translation as a Profession, Amsterdam, Philadelphia: 
Benjamins. 

Nord, C. (2006). Loyalty and Fidelity in Specialized Translation. Translation and 
Localization Journal, 4, 29-41.  

Pym, A. (2010). Exploring translation theories. London, New York: Routledge. 



Reiss, K. (2000). Translation Criticism- the potentials and limitations: categories 
and criteria for translation quality assessment, UK: St. Jerome Publishing. 

Schäffner, C. (1997). Skopos Theory. In M. Baker (ed.), Encyclopaedia of 
Translation Studies. London: Routledge.  

Vermeer, H. J. (2000). Skopos and Commission in Translational Action. In L. Venuti 
(Ed.), The translation studies reader (219-232). London: Routledge. 


	photo_2016-08-02_16-08-09
	photo_2016-08-02_16-08-05
	فایل نهایی مقاله 

