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 چکیده
معاادل   نتری داند که به دنبال یافتن نزدیک یتعادل را ارایه نموده و آن را فرآیندی مدر حوزۀ ترجمه، نایدا نظریۀ 

در خطباۀ  طبیعی در زبان مقصد است. البته نظریۀ نایدا طی چند مرحله به این بلوغ رسیده است. حضرت علی
 ۀادبی خطباه، بررسای ترجماکه با توجه به سبک  نماید ایی، به بیان حق خالفت خود اشاره میه شقشقیه، با استدالل

فعا  وجاود دارد کاه نویگاندبان باا رو   70ای آتای یااری نمایاد. در خطباه، ها تواند مترجمان را در فعالیت آن می
کم بر خطبه، به دنبال معادل-توصیفی هاا هگاتند. در بااع بعاد  ابی صحیح آنی تحلیلی و کمک از معاجم و فضای حا

م مقایگه بشت و مشخص شد هر دو مترجم در تعادادی از افعاال فرآیناد ای دو مترجه ای صحیح با معادله معادل
ابی یا هاا در معادل شود که هر دو مترجم یاا ییای از آن یچنین افعالی دیده م اند. هم هابی را به درستی انجاع دادی معادل

ابی یا دلاناد. در روناد واشوهش آشایار شاد کاه هار دو متارجم بایش از نصا  افعاال را صاحیح معا هدچار خطا شد
فع  است که این نزدییای  37و در ترجمۀ دشتی  45 ترجمۀ شیروانیتر افعال در  یای طبیعه اند. تعداد معادل هنمود

 . درصدی( با توجه به همعصر بودن دو مترجم، قاب  توجیه است 11.42)یعنی تفاوت 
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 مقدمه

کاه  شاده اساتارایاه  یادیا  ز یتعاار ، ترجمه یاه   مترجمان و اصول و رو یوظا، ند ترجمهیفرآدربارۀ 
باه زباان مقصاد و  یگانده اصالیاع نو یاانتقاال و، مباد  و مقصاد یاها ن زبانیبا ییتعادل معنا یاز برقرار یهمگ

باه تعاادل  یابیدست، ند ترجمهیتوجه در فرآ ن مگای  موردیر ت از مهم ییی. اند هاع سخن بفتیدر انتقال و یامانتدار
، ونترجمۀ متن جوانب در یت ایمختل  زبان مبد  و رعا یها هجنب ۀق مطالعیدر ترجمه است که از طر  یو برابر

ر ماتن یهمانناد تاأث یادیبه نگبت ز ، ن مبد ترجمۀ متر یبه دنبال آن است که تأث یا هتعادل ترجم. ردیوذ یم انجاع
ن معاادل یافتن بهتار یااست کاه هادآ آن  یا هتعادل ترجم ۀرمجموعیز  یتعادل واژبان. ا  باشد همبد  بر خوانند

. نماود اجراون مختل  ترجمۀ متتوان در  یه را مین نظر یا. رود به شمار میواژبان زبان مبد  در زبان مقصد  یبرا
. در کناار ماتن اصالی بررسای شاود ورداز این حوزه است و به اعتقاد وی متن ترجمه شده باید هنایدا نظری یوجین

کثر فهم ییگان در متن مبد  و مقصد با به کاربیری معادل  . ای طبیعی استه مبنای نظریه وی رسیدن به حدا
البالغه  نهج یکه در متن اصل یبیافعال استخراج شده به ترت: ذکر چند نیته در خصوص وشوهش ضروری است

از  یمعاان، امیاان ن باوده تاا حادیبر ا یسع، واژبان یمعجم یمعنا یبررسدر . شده است یبذار هشمار ، اند هوارد شد
اساتخراج و در  (جاز آن دو للغا  وا جمهرة، نیمانناد کتااا العا) دارند تر بیشو اعتبار  یکه قدمت زمان یجیمنابع را

مراجعه شاود و در  (دیگر معاجم لعروس وا تاج، لگان العرا) بعد یها هبه منابع دور ، مورد نظر یافتن معنایصورت ن
( مانند معجام اللغا  العربیا  المعاصارة) یاز منابع امروز، لغت یاه ح فرهنگیعدع وضوح توض علتز به ین یموارد

صاورت ، افعاال یارجاع در مقابا  معناا، کثرت تعداد افعال علتبه  یواورق ۀاز اطال یریجهت جلوب. استفاده بردد
 . ه استدیذکر نگرد یمنبع، فع  یاوضوح معن علتز به یموارد ن یبرخ یبرا. ه استرفتیوذ

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

انجااع  ،آن در متون ترجماه شاده یساز هادیو و نظریۀ تعادلدر باا  ییاه دهد تال  یوشوهش نشان م نۀیشیو
 :شود یها اشاره م رفته که به برخی از آنیوذ

باه ( مقطاع کارشناسای ارشاد، ای خاارجیها دانشایده زبان، اصافهاندانشگاه ) خود نامۀ نایدر وا یدیجاو  -
واژباان مشاابه در  ییبه اختالآ معناا یتوجه یچون ب یعواملورداخته و « زقاق المدق»از  یمرعش ترجمۀ یبررس

ا سااز  یا  عادع تعاادل یرا دل یکلمات و انگجاع زبان ینقش نحو، رویه و ویوا یها عدع توجه به جمله، دو زبان
 . داند یم یت زبانیگر عدع تعادل کام  در ترجمه را نگبی  دیدل یو. ه استن ترجمه دانگتیدر ا ینواژبا
ای ترجماه در زباان و ها مجلاه وشوهش) «ق ماتنیات آن در فهام دقیاو اهم یتعادل واژباان»با عنوان  یا همقال -

، لبالغاه باه کوشاش مگابوقا نهج یهاا هاز خطبا یفارسا دربارۀ ونج ترجمۀ( 1394، 12، شمارۀ 5سال ، ادبیات عربی
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باه علتگندبان به ینو  یکه برخاست جه حاص  بشته ین نتیه و اه شدنگاشت یو مظفر یقائم  یهاا هیاز ال  یعدع آ
 .  ندیق ارایه نمایدق یا هاند ترجم هنتوانگت، و مطلق ینگب یمعنا، ییچون چندمعنا ییها هو مؤلف ییمختل  معنا

دو فصالنامه ) «لبالغها ند ترجمه نهجیواژبان در فرآ یارجاع یمعان یکاربردشناس»ز با عنوان یگر نید یوشوهش -
ن یار درآمده و به این به رشته تحر یشیگندبان ویتوسط نو ( 1396، 7، شمارۀ 4، دورۀ مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

منجر باه ، واژبان زبان مبد  با زبان مقصد یو معنو یاند که عدع شناخت ساختار واژبان و التباس شیل هدیجه رسینت
 .  دبرد یق میردقیغ ینهادها برابر و ارایۀ یتعادل واژبان ۀفاصله برفتن متن ترجمه شده از مقول

، 4، شامارۀ 3سال، مجله ادا عربی) «ند ترجمه قرآنیواژبان در فرآ یا هاص  تعادل ترجم یکاربردشناس» -
اناد کاه مترجماان  هدیجاه رساین نتیو به ا هنگاشت یرحاجیو م یامان، یاست که مرام یگریعنوان مقاله د( 1390

 . اند هگر غاف  بودید ییمعنا یها هیواژبان بگنده کرده و از ال  یارجاع یقرآن عمومًا به ارایه معنا
در ماتن ترجماه  یا هترجما نظریاۀ تعاادلدر باا تطبیق  یدهد که تا کنون وشوهش یها نشان م هنیشیو یبررس

ترجمۀ شه یاز ترجمه به و  یریب هخرد، ن وشوهشیهدآ از ا، به طور قطع. شده استه انجاع نیشده از خطبۀ شقشق
ساطح  ناخواساته و ارتقاای یهاا ین متون با هادآ رفاع کاساتیاترجمۀ  یبلیه بررس؛ گتین یو مذهب ینیون دمت
ساز مطالعاه  هنیحگاس ترجمه و زم حوزۀ یاه  یکاست  و رفع یمهم جهت تیم ید و ابزاریمف یعمل، اه آن یفیک

 . ن عرصه خواهدبودیگر مترجمان ایشرفت دیو و
 

 ای پژوهش ه پرسش. 1-2

 ؟شده استت یزان رعایه تا چه میاز خطبۀ شقشق یروانیو ش یدشت یها هدر ترجم یتعادل واژبان -1
 یت تعاادل واژباانیار از جهات رعات مناساب ای ترجماه( یروانیو ش یدشت) ک از مترجمان مذکوری کداع -2

 ؟ه استدیحاص  برد یر چه عواملیت تحت تأثین موفقیو ا اند هارایه داد
 

 های پژوهش هفرضی. 1-3

رساد  یبه نظر ما، ترجمه روان ها در ارایۀ مترجمان آن یمذکور و سع یها هبا توجه به قاب  فهم بودن ترجم. 1
 . باشند هت کردیرعا یادیرا به نگبت تقریبًا ز  یدو مترجم تعادل واژبان یبه طور کل، یانیاز تفاوت سبک ب یجدا

ن یااسات کاه ا ترجماۀ دشاتیر از تا ر و قاب  فهمت روان یروانیش، ترجمۀ یاز متن اصل یجدا، رسد یبه نظر م. 2
 . استه ت شدیرعا تر بیش، ر بوده و اص  تعادلمؤث، در خواننده یمتن اصل اثربذاری مشابه یریجاد تأثیدر ا، یروان

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت. 1-4

 یایاشود که بو  یر بودن متن مت بردد و منجر به قاب  فهم یم یناش یاز عل  مختلف، انیب ییوایمتن و ش یروان
معاادل مناساب باا قراربارفتن در بافات ماتن و در قالاب . اسات یت اص  تعادل در ترجمه و تعادل واژباانیرعا

 . دکن می فایا ی مهمنقش، در رساندن مفهوع به مخاطب، واضح و روان یعبارات
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لبالغاه ا چاون قارآن و نهج ییاه شه کتاایبه و ، ک اثریمتفاوت از  یها هترجم ویوستۀو  یعلم یابینقد و ارز 
ی نقشا، ات ترجماهیادر دساترس بار نظر  یهاا هترجم گۀیق و مقایباشند و تطب یباال برخوردار م یگاهیکه از جا

تواناد  یچناین ما رسااند و هم یاز ماتن مباد  ما یترجماه را باه درد درسات ۀخوانناد، متون داشته نیدر فهم ا مؤثر
 . حگاس شود ن حوزۀیگر مترجمان در ایشرفت دیساز مطالعه و و هنیزم

باا ایان . اناد هعصر بوده و امیانات زباانی ییگاانی در اختیاار داشاتمدو مترجم انتخاا شده از نظر زمانی ه
لین شیروانی در کنار تحصیالت حوزوی دارای مدارج علمی ، ستا یاز ورور  یافتگان حوزوتفاوت که دشتی 

 تاوان می روبناابراین باا واشوهش وایش ،در باا ترجمه برخاوردار اسات تر بیشای  بقهادانشگاهی نیز بوده و از س
 . های حوزوی و دانشگاهی را ارزیابی نمود هنگار ا نقش ویش

 روش پژوهش. 1-5

را لبالغاه ا ه نهجیاز افعاال خطباۀ شقشاق یروانیو شا یدشات، ترجماۀ یلایتحل-یفیتوص یبا روش، ن وشوهشیا
 یلحاظ شده بارا ۀن افعال با ترجمیترجمه ا گۀیبا مقا دارد یسع، نظریۀ تعادل  یو وس از توصنماید  می یبررس

  و ماورد یاتحل، یاز تعادل واژباان یمند هزان بهر ین دو ترجمه را از نظر میا، ای لغته ها در برخی از فرهنگ آن
 . قرار دهد یابیگه و ارز یمقا

ورود باه  یتعاادل کاه ذهان خوانناده را بارا ینظار یاز مباان یصورت است که در ابتدا بخشابه این  وشوهش
ن یاا ۀارایه شاد ۀاستخراج و ترجم، افعال از متن خطبه، سپس در باع بعد. شده استذکر ، سازد یموضوع آماده م

ث یاج و معتبار از حیلغت را یاه واژه به کمک فرهنگ ز ترجمۀ مناسبینظر و نورد م از جانب مترجمانافعال 
در کتاب چاه  آن طباق-افعال با معادل مناسب  ت ترجمۀیدر نها. ه استدیگنده مشخص بردیقدمت و اعتبار نو 

که هار دو ترجماه  یافعالدر . ه استدیدو ترجمه مشخص برد یزان تعادل و برابریگه شده و میمقا -لغت آمده
 . شود می ارایه یشنهادیو یا هترجم، لغت مختل  یاه فع  در فرهنگ یمعنا یز با بررسیمناسب نبوده ن

 

 یوجین نایدا ۀدر نظری یو واژگان یا هتعادل ترجم .2

باه عناوان ، اع زبان مبد  را به زبان مقصد منتق  کندیم و ویکه در صدد است تا مفاه یتیالترجمه به عنوان فع
 یمختلا  از ساو ییهاا هدبایافته و دیظهور  یمختلف یآن میاتب نظر یو در وه قرار برفت یک علم مورد بررسی

بون از آن به عم  آمد یفیو تعار ه علم ترجمه ارایه شددربارۀ ، ن حوزهیوردازان ا هینظر   . ه استبونا
و  یظااهر یهاا هو انتقال همه جنب یامانتدارق به همراه یدق یا هبه ترجم یابیتوان بفت دست یم یبه طور کل

ن نیته را در ید ایبا. آن هگتند یاست که تماع میاتب مختل  ترجمه در و یزیچ  نآ همۀ، اع زبان مبد یو ییمعنا
، یو هار زبااندارد ا را به همراه ه خ ملتیفرهنگ و تار ، است که با خود یاجتماع دۀیک ودینظر داشت که زبان 

 . خود را دارد ۀش یو  یساختار لغو
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ا یگنده یسخن نو  یمحتوا امانتدارانۀ تا بتواند در انتقال باشدکه مرتبط با ترجمه است آشنا  ید به علومیمترجم با
، گاریاع باه زباان دیاح ویدر انتقال صح، ن صورتیر ایدر غ ،گر موفق عم  کندیا شنونده زبان دینده به خواننده یبو 

کاه ماتن بگاذارد ترجماه  ر را در خواننادۀیهمان تأث یتواند تا حدود ین علوع میمترجم به کمک ا. بود موفق نخواهد
و عناصار  یو واژباان یا هباا تعاادل ترجما ییآشانا ورتاودر ، ن هادآیاا. دکنا می جاادیخاود ا خوانندۀ در یزبان اصل

تعاادل ، یا هماورد واشوهش در تعاادل ترجما یهاا هناین زمیر تا از مهم ییای؛ اسات یابیها قاب  دست آن دهندۀ یتشی
ر یواذ نتعاادل کاما  در ترجماه امیاا یبرقارار، مختلا  یت و امیاناات زباانینگب علتهر چند به . است یواژبان

کثر تعادل ممین م ید در جهت برقراریمترجم با یول؛ گتین که از آن متن ارایه  یا هان متن زبان مبد  و ترجمیحدا
زباان شاناس ، یاوجین نایادا، تعاادل در ترجماه نظریه وردازان حاوزۀییی از . ردیتماع تال  خود را به کار ب، دهد یم

 یجااا هدا باایاانا». ان داشااتیااخااود را در مااورد ترجمااه و معااادل ب ۀیاانظر  یالدیماا 1964وی در سااال . غرباای اساات
 یعنای ؛«انواع معادل»ا ی« یش اساسیبرا»دو ، «امانتدارانه»و « آزاد»، «یللفظا تحت» ، مانند ترجمۀیمیاصطالحات قد

باه ، توجه را هم باه لحااظ صاورت و هام محتاوا، یمعادل صور یاز نظر و. ا را به کار بردیو معادل وو  یمعادل صور
ممین باا عناصار متفااوت در زباان مباد   د تا حدیاع در زبان مقصد بایمهم آن است که و. سازد یاع معطوآ میخود و

ارتباا  ، ن معاادلیادر ا. ناماد ییگاان مایر یآن را اص  تأثدا یاست که نا یزیبر آن چ یمبتن، ایمعادل وو . ابدیق یتطب
. ه اساتوجاود داشات یاع اصالیاو و یکنندبان اصلافتیان در یباشد که م ید همان ارتباطیاع بایکننده و وافتیان در یم
باودن مطلاب  یعایطب کاامالً م شده و هدفش یتنظ یو انتظارات فرهنگ یشناخت نزبا یازهایبراساس ن یگتیبا یاع میو

 (. 98-97: 1389، موندی) «است یدیکل یازیدا نیاز نظر نا« بودن یعیطب». باشد
اع زباان یاو یعاین معاادل طبیر ت کیادا کاردن نزدیاترجمه عبارت از و»: دکن می  ین تعر یدا ترجمه را چنینا

ن یترجماه را چناز یافاورد نکات« .اسات ع از لحااظ سابکو دو  یینخگت از لحاظ معناا، رندهیدهنده در زبان ب
زباان ) گاریمعاادل در زباان د یباا ماواد متنا( زباان مباد ) ک زباانیادر  یمتن مواد ینیگز یجا»: دکن می  یتعر 

 (. 66: 1395، وور ساعدی یلطف) «(مقصد
ک خواننده ابتدا معناا را ید به عنوان یبا، گر انتقال دهدید یرا به زبان یا سخنیکه بتواند متن  نیا یمترجم برا

کم بر ش یسپس بر اساس اصول، بدایدر  یبه خوب ب کلمات در زباان مقصاد یترک وۀیخاص و با توجه به قواعد حا
ک معادل واحد یها از  هاز واژ  یاریبگ، ک متن از زبان مبد  به زبان مقصدیهنگاع ترجمه . دیاقداع به ترجمه نما

 یبااه. آن در زباان مقصاد اسات یامعنا مها ۀواژ ، ک واژه زبان مبد یمعادل ، گریبه عبارت د. برخوردار هگتند
با نگااه  یول؛ افت شودیدر زبان مقصد  واژۀ معادلا چند یک ی، واژه زبان مبد  یبرا، د نخگتیممین است در د

، 1متفااوت ییچاون شامول معناا یلایباه دال  یا هچ دو واژ یها، ک زبانیبردد که در  یجه حاص  مین نتیا، رت قیدق
کاما   یامعنا مها، 4یسابی یاها ن تفاوتیچنا مو ه 3ییتفاوت در آحاد معنا، گرید یها هبا واژ  2یهمنشینت یقابل

، ک واژه از زباان مباد ی ۀن مترجم هنگاع ترجمیبنابرا. گر به کار روندییدی یتوانند به جا یگتند و نمیگر نییدی
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ذکار شاده  یها یشبیآن لحاظ کند که و  یاز زبان مقصد برا یا هد و واژ ینما واژۀ معادلاد در انتخاا یز  ید دقتیبا
 یعاین معاادل طبیر ت کیادا انتخااا نزدیارا نا بزینشت ن دقیا. ه باشدممین در برداشت حد در زبان مقصد را تا

عناصر زبان مبد  معاادل مناساب انتخااا  یبرا نخگتد یدا بایاز نظر نا». نامد یزبان مبد  در زبان مقصد م ۀواژ 
که با انتخاا  آنع باشند و سو ه داشت یعیابند که حالت طبیش یآرا یزبان مقصد به نحو ا دره ن معادلیا دوع، شود
در ماتن ، گاریباه عباارت د. ترجمه حفا  شاود یعیا و حالت طبه ن معادلیتعادل و توازن ب، ن معادلیر ت کینزد

کیدنه  تال  برددد یترجمه شده با بگاذارد و ناه  یر منفایشود که بر انگجاع متن تأث یابی ش از حد بر معادلیب تأ
باه  .ده برفتاه شاودیاعناصر زبان مبد  ناد یابی جمالت چنان وسواس به خرج داد که معادل یساز یعیدر روند طب

تاوازن و ، «نیر ت کیانزد» ناظر بر زبان مقصد و واژۀ، «یعیطب» ۀواژ ، زبان مبد  مرتبط با« معادل» ۀواژ ، بیترتاین 
 (. 16: 1392، سعیدیان) «ند استین دو فرآین ایتناسب ب

 افعال خطبه یبررس .3

و  یت تعاادل واژباانیازان رعایادر م(، یروانیو شا یدشات) نظارماورد عملیرد مترجمان    نحوۀیجهت تحل
افعاال را  یهاا هترجما، اناد هافعال ارایه نمود یکه برا ییاه با کنیا  در معادل، بودن ترجمه یعیت اص  طبیرعا

 . نمودم یتوان به چند دسته تقگ یم

 افعال با معادل صحیح در دو ترجمه .3-1

ارایاه  یشنهادیبا ترجمه و یییار نزدیا بگییگان ی ۀاست که هر دو مترجم ترجم یاول مربو  به افعال دستۀ
زان یار نداشته و تنهاا در میت ترجمه تأثدارند که در صح یو سبی یانیها اختالفات ب از آن یلین برخ. اند هنمود
 . ه استآمد 1 ۀن افعال در جدول شمار یا. باشد یم اثربذارترجمه  ییو رسا یروان

 افعال با معادل صحیح در دو ترجمه: 1ۀ جدول شمار 
 (لغت یاه بر اساس فرهنگ) ترجمۀ صحیح ترجمۀ شیروانی ترجمۀ دشتی (فعل) واژه شماره

َص  1  (7/82: 1414منظور،  )ابن لباس بر تن کرد لباس بر تن کرد جامه بر تن کرد َتَقمَّ
 (2/427: 1414)فیومی،  دانگت یم کامالً  دانگت یک مین دانگت یم َلم  ع  یَ لَ  2
 (3/254: 1421سیده،  )ابن شود یر میسراز  زدیر  یفرو م است یجار َحِدر  ن  یَ  3
، جمع نموده ت  ی  َطَو  6

 کردع یریب هکنار 
 (14/34: 1421،  )ازهری برداندع یرو دعیبردان یرو

ت  َطِفق   7
 یئَ تِ  ر  

 (2/129: 1412،  اصفهانی )راغب شه شدعیدر اند شه شدعیدر اند شه بودعیدر اند

9 ( 
َ
 ( ن   

َ
 صبر کنم صبر کنم شه سازعیصبر و َر بِ ص   
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 رَ  14
َ
 (1/291: 1414منظور،  )ابن افتمیدر  دعیجه رسین نتیبه ا دعید ت  ی   

 صبر کردع صبر کردع صبر کردع ت  َصَبر   15
16  

َ
زمان ، با توجه به افعال ماضی قب ) دعید یم بر شدع هنظار  گتمینگر  یم یَر  

 (.شود یماضی انتخاا م
18  

َ
 (19/412: 1414)زبیدی،  داد سپرد سپرد ِبا یلَ د   

 (708 :1986)بگتانی،  ضمانت کرد... یبرا عقد بگت درآورد...  به عقد َعَقَد ِلا 20
ن  خ  یَ  25  (1/603: 1988درید،  )ابن دشوار بودسخت و  سخت و دشوار بود یریبسخت ش 
 ینیب یها هورد َخَرعَ  28

 شود یوان واره میح
  مجروح ا ینیب

 شود یم
: 1421)ازهری،  ه شدوان شیافتیح ینیب ۀور 

7/159) 
  ن  إِ  29

َ
َلَس س   

 اَلَه 
بر آزاد   ا

 بذارند
بر به حال خود  ا

 ش کندیرها
بر رهایش بذارد  (2/1092: 2008)مختار عمر،  ا

نِ  31  (1/606: 1979)زمخشری،  برفتار شدند برفتار شدند برفتار آمده بودند ابِ  َی م 
َتَرَض ع  إِ  36

 یفِ  ب  ی  الرَّ 
د یمورد شک و ترد د بودیمورد ترد

 بود
 (8/287: 1409)فراهیدی،  مورد شک بود

 (10/424: 1421،  )ابن سیده آورد یرو افتی  یتما داد یبرتر آَل مَ  43
 دیبه خالفت رس دیبه خالفت رس دیخالفت رسبه  اعَ قَ  44
 (3/2278: 2008)مختار عمر،  قطع شد از هم بگگت باز شد َتَیَث ن  إِ  46
 (3/113: 1414)زبیدی،  ن زدیبر زم ن زدیبر زم نابود ساخت ِبا َکَبَت  48
ت  َنَهض   53

 ...ِبا
زماع به دست  به وا خاستم

 برفتم
 کار دست زدع... به

 (10/104: 1421)ازهری،  مان شیگتندیو عت شیگتندیب مان شیگتیو َنَیَثت   54
 دندینشن دندینشن ده بودندینشن واَمع  گ  یَ  َلم   57
وا 59 به خاطر سپرده  بودند هحف  کرد َوع 

 بودند
: 1409)فراهیدی،  به خاطر سپرده بودند

2/272) 
 :1986)بگتانی،  شدبر  هبا جلو یشگفت آمد و ز  با جلوه کردیز  با نمودیز  ت  یَحلِ  60

381) 
 (10/310: 1414منظور،  )ابن شیافت شیافت شیافت َفَلَق  62
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63  
َ
 (5/193: 1421)ازهری،  دیآفر  د آوردیود دیآفر  َبَر 

66  
َ
 (3/2030: 2008)مختار عمر،  فیندعا یم فیندعا یم انداخته ت  ی  قَ ل  َل

ل   68
َ
م  ی  َف َل  دیدید یم دیدید یم دیدید یم ت 

 (2/641: 1988درید،  )ابن دیچیدر بلو و دیزبانه کش دیزبانه کش َهَدَرت   69
ت   70  (5/21: 1409)فراهیدی،  دیآرم فرونشگت فرو نشگت َقرَّ

اسات  یح ضارورین توضایا. اند هح ترجمه نمودیفع  را صح 31شود مترجمان  یگه افعال مشخص میدر مقا
ح یافعال به صورت صح ییگان بوده و مابقی کامالً ما  یشنهادیفع  با معادل و 5هر دو مترجم در  یاه که معادل

 . یگان بر خواننده دارندی یریتأث، ظاهری یتفاوت جزئبا وجود و است ه شد یابی معادل

 افعال با یک معادل صحیح در دو ترجمه .3-2

با ترجمه مورد نظر از مترجمان  یییتنها ترجمه ، اه آنک از یاز افعال هگتند که در هر  یا هدست، دوع دستۀ
دار تر باه صاورت زیارخط یدر این جدول معادل طبیع. باشد میک یار به آن نزدیا بگییگان بوده ی، ما یشنهادیو

 . ه استه شدنشان داد
 افعال با یک معادل صحیح در دو ترجمه: 2 جدول شمارۀ

 (لغت یاه بر اساس فرهنگ) ترجمۀ صحیح شیروانیترجمۀ  ترجمۀ دشتی (فعل) واژه شماره
 (5/1728: 1376)جوهری،  رها کردع ورده افیندع رها کرده ت  َسَدل   5
8  

َ
  ن   

َ
: 1414)زبیدی،  ره شدنییار کردن و چیو مییار نمایو زعیبه وا خ وَل ص   

15/415) 
ن نگه یاندوهگ َدح  ی  یَ  12

 دارد یم
 به سر یدر سخت
 برد می

 خورد یخون دل م

: 1412)راغب اصفهانی،  دیدار نمایتا د دیدار نمایتا د تا مالقات یقَ ل  یَ  یتَّ َح  13
1/745) 

خواست  یم    یَتقِ گ  یَ  19
 رندیعذر  را بپذ

از  یریب هقصد کنار 
 خالفت را داشت

: 2008)مختار عمر،  دکن می یریب هکنار 
3/1886) 

 (4/477: 1414منظور،  )ابن قرار داد سپرد درآورد یبه راه َر یَّ َص  23
ر  ی  یَ  26  (10/102: 1421)ازهری،  شد یفراوان م فراوان - ث 
  ن  إِ  27

َ
بر عنان محیم  َنَقَق ش    ا

 کشد
بر مهار کشد بر افگار محیم کشد ا : 1414)زبیدی،  ا

13/254) 
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مَ  30  در ورتگاه سقو  َتَقحَّ
 دکن می

زند و به  ین میبه زم
کت م  رساند یهال

منظور،  )ابن ندازدا ین میبه زم سوار خود را
1414 :12/464) 

جز  یا هچار  ت  َصَبر   32
 نداشتم ییبایشی

 صبر کردع صبر کردع

 (1/196: 1412)راغب اصفهانی،  درآورد سپرد قرار داد یَجَعَ  فِ  34
ت  ِصر   یَحتَّ  37

ق  
 
 َرن   

 تا مقایگه شوع تا قرار داده شوع تا برابر شوع

 (2/1430: 2008)مختار عمر،  ورواز کردع ورواز درآمدعبه  - ت  ِطر   40
 (14/461: 1414منظور،  )ابن افتی  یم نداد یر  برتافت یرو اَصغَ  42
: 1409)فراهیدی،  دند و خوردندیجو  به چپاول ورداختند خوردند وَن َضم  خ  یَ  45

4/180) 
47  

َ
 کردیگره یرا ... کار کار او را ساخت ختیبرانگ یَهَز َعلَ ج   

 (15/66: 1421)ازهری،  ختندیبر سرع ر  ختندیبر سرع ر  احاطه کردند یلَ وَن عَ ال  ثَ ن  یَ  50
 (2/792: 1988درید،  )ابن ن خارج شدیاز د ن خارج شدندیاز د سر باز زد َمَرَقت   55
درید،  )ابن دیجور و ستم کرد و از حق بازبرد ش برفتندیان ویراه طغ سر برتافت َقَگَط  56

1988 :6/1265) 
 بودند هدیق شنیبه تحق بودند هدیشن بودند هدیخوا شن واَسِمع   َقد   58

را انتخااا نیارده و  ین معاادل مناسابااز مترجم یییگنده یاست که به نظر نو  یجدول باال مربو  به افعال
 علات درباارۀ، در اداماه. ه اساترو ارایاه نماودشیبر اسااس واشوهش وا یرت مناسب یعیگر معادل طبیمترجم د

 . ان خواهدشدیحاتی بیا توضه ن معادلیاز ا ینامناسب بودن برخ
 یمعناا ؛ زیارااسات« ورده افینادع» یتر از معنا یعیطب« سدلت  »فع   یبرا« رها کردع» یمعنا :5فعل شمارۀ 

، «رها کردن» یدر معنا« سدل»د که با شمول فع  ینما یجاد میزبان ا یفارس ۀدر ذهن خوانند تر بیش یشمول اول
 . دارد تر فزون یهمخوان

باه واا » یامعنا. شده اسات  ین تشیه شدر ییار کردن + چیو ییاز آحاد معنا«  ن  صول»فع   :8فعل شمارۀ 
مورد نظر  یاک جمع دو معنیچ یلین در ه، رسد یح به نظر میصح یهر چند تا حدود« یار کردنیو»ا ی« خاستن

 . گتینهفته ن( یربییار به همراه چیو) ما
 . ه استترجمه نمود متعدیآن را به صورت  یدشت. الزع است« یدحی»فع   :12فعل شمارۀ 
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و معاادل  شاده اساتدر نظار برفتاه « یلقای یحتا»فعا   یاست که بارا یمعادل« تا مالقات» :13فعل شمارۀ 
 . ریا خیرد یوذ ین مالقات صورت میکند که ا یمشخص نم یمصدر یمعنا چون، آید میبه نظر ن یمناسب

 یباه معناا«  إساتقال»، رسااند یدرخواسات و طلاب را ما، کاه بااا اساتفعال نیابا توجاه باه ا :19فعل شمارۀ 
کاه باه « از کاار یریاب هقصد کنار »شود نه  یگران محقق میاست که در رابطه با د« از کار یریب هدرخواست کنار »

 . بردد میم خود شخص مربو  یتصم
است و « ردادن آنییو تغ یزیدرآوردن چ یبه راه یاز راه» یبه معنا« رییتص»از « ریص»فع   :23فعل شمارۀ 

 . رساند یر در انجاع فع  را نمییر تحول و تغیسزیرا ؛ آید میبه نظر ن یمعادل مناسب« سپرد»
ر  ی» :26فعل شمارۀ  آن در نظار  یبارا یاز مترجمان معاادل ییی. است« شود یاد و فراوان میز » یبه معنا« یث 

، ن معناایاا یولا، ح اساتیصاح یرا لحااظ نماوده کاه تاا حادود« فاراوان» یگر معنااینگرفته و هرچند مترجم د
 . باشد یاستمرار و تجدد فع  مضارع نم کنندۀ نایب

در خاود فعا  نهفتاه « دنیمحیام کشا»د یق. است« دن افگاریمحیم کش» یبه معنا« إشناق» :27فعل شمارۀ 
 . ه استد را در ترجمه خود وارد نیردین قیا یروانیش. غاف  بودد از آن یاست و نبا

ن یاین مگاأله در تعیابوده و لحااظ ا متعدی، از باا تفّع  است« تقّحم»که فع   نیبا توجه به ا :30فعل شمارۀ 
ترجماه نماوده کاه فعا  را الزع در نظار « دکنا می در ورتگااه ساقو » یکه دشت یدر صورت. است یمعادل ضرور

 . دینما یت ترجمه را مخدو  مه صحن مگألیو ا استه برفت
اضطرار است  یبرا ...«جز یا هچار »د یصبر کردن است و ق یبه معنا« صبرت  »ترجمۀ فع   :32فعل شمارۀ 

 . ه باشدک راه داشتیده و تنها یکه انگان به آخر خط رس
معاادل « ساپرد» یمعناا، اساتشاده عناوان « یجع  ف» یکه در معاجم برا ییاه طبق معادل :34فعل شمارۀ 

 تار بیش یکاربرد یدر مورد امور ماد« سپردن»ان بفت تو  یم یبه عبارت. باشد ین فع  نمیا یبرا یو مناسب یعیطب
 . دارد

 . «نه شدداد قرار» یرساند نه معنا یرا م« برابر و همراه کردن، نیقر » یمعنا«  قرن» :37فعل شمارۀ 
 . ه استذکر نیرد( طرت) آن یبرا یاز مترجمان معادل ییی :40فعل شمارۀ 
 . باشد یآن نم یبرا یمعادل مناسب، «نداد یر » ۀبوده و ترجم« افتی  یم» یبه معنا« صغا» :42فعل شمارۀ 
عقب است که تماع و کمال انجاع شدن عم  خوردن  یاه دن با دندانیجو  یبه معنا« خضم» :45فعل شمارۀ 

ا» ۀن فعا  باا واژ یاکاه اجاا  آن از. رسااند یرا نما یین بار معنایا ییبه تنها« خوردن»ترجمۀ . رساند یرا م « هماال اللَّ
 . رساند یم یلمال را به خوبا تیاز ب یمند هتماع و کمال بهر  ییمعادل چپاول بار معنا، شده همنشین

 یمعاادل مناساب «خاتیبرانگ» ۀاست که ترجما« یگره کردیکار را » یبه معنا« ی جهز عل» :47فعل شمارۀ 
 . آن ییگره شدن کار است نه معنایاز عواقب  ...«ختنیبرانگ». گتیآن ن یبرا
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احاطاه ». رسااند یهجاوع آوردن را ما شادتختن اسات کاه یر  یبر سر کگ یابه معن« الیإنث» :50فعل شمارۀ 
 . آید میبه نظر ن ین خاطر معادل مناسبیرا در بر نداشته و به هم یین بار معنایا« کردن

سار بااز  یاز کار یممین است کگ. دارد« ن خارج شدیاز د»متفاوت با  ییمعنا« سر باز زد» :55فعل شمارۀ 
 . گتیآن مناسب ن یبرا« سر باز زد»لذا معادل  ؛را در بر دارد دوع یمعنا« مّرقت». ن خارج نشودیاز د یزند ول

ن باار یاا« سار برتافات»است که « دیجور و ستم کرد و از حق بازبرد» یبه معنا« قگط»فع   :56فعل شمارۀ 
 . تواند باشد یآن نم یمناسب برا ین خاطر معادلیبه هم ؛را در بر ندارد ییمعنا

ترجماۀ فعا  رساند کاه در  یت انجاع کار را میت و حتمیقطع یمعنا یبر سر فع  ماض« قد» :58فعل شمارۀ 
مناساب  یت را برساند معادلیت و حتمین قطعیکه ا یدیبدون ذکر ق« بودنده دیشن» ترجمۀ. ت شوددقبه آن  دیبا

 . آید مینشمار به « سمعوا قد»فع   یبرا
 14معادل طبیعی و سهم شیروانی  6دهد از این دسته افعال سهم دشتی  یبفته نشان مندی مطالب ویشب جمع

 . معادل طبیعی است

 نادرست در دو ترجمه افعال با معادل .3-3

ا توساط ها داشاته و فع  یاز باه باازنگریااسات کاه باه نظار ماا هار دو ترجماه ن یمربو  به افعال سوع ۀدست
 . شده است یابی گر معادلید ای به بونهجگتار ن یا بانگند ینو 

 افعال با معادل نادرست در دو ترجمه: 3ۀ جدول شمار 
 (لغت یاه بر اساس فرهنگ) ترجمۀ صحیح ترجمۀ شیروانی ترجمۀ دشتی (فعل) واژه شماره

 (14/313: 1414منظور،  )ابن رسد یآن نم یبه بلندا گتیورواز ن یارای نتوانند ورواز کرد یقَ ر  یَ  اَل  4
 (4/314: 1421،  )ابن سیده رسد یم یریت ویبه نها دکن می فرتوت دکن می فرسوده َرع  ه  یَ  10
 شود یم ریو دکن می ریو دکن می ریو ب  یِش یَ  11
 (15/283: 1414منظور،  )ابن دربذشت بذشت رفت َمَضی ِلا 17
 (588 :1986)بگتانی،  ا تعجب یمعناا ... چقدر سخت سخت َلَشدَّ  21
را 22  (2/725: 1988درید،  )ابن دندینص  کردند و دوش م کردندیتقگ دندیدوش َتَشطَّ
 (2/1633: 2008)مختار عمر،  شود ید میشد درشت بود خشونت ل    غ  یَ  24
َمَضی  33

 یِلهبِ ِلَگ 
 یروزبار  سپر

 شد
رد بذشت  (966 :1986)بگتانی،  م 

 به باط  ونداشت ونداشت یم ونداشت َزَعمَ  35
38  

َ
 مدعآ ک شدع فرود ین نزدیهنگاع ورواز به زم - - ت  َفف  س   
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 (4/1374: 1376)جوهری، 
39  

َ
 (1/134: 1988درید،  )ابن ندآمد می فرود - - واَسف   

 (3/435: 1404،  فارس )ابن ورواز کردند - - واار  َط  41
بهان د - یاَعنِ رَ  49  (3/112: 1421)ازهری،  مرا ترساند دعینا
ِطَئ  َقد   51 -ود ب کینزد و 

 لگدمال بردند
 (1156 :1986)بگتانی،  لگدمال شدند ده شدندیکوب

قَّ  52  (8/205: 1421)ازهری،  نص  شد واره شد واره شد ش 
 (1/259: 1979)زمخشری،  واداشت یبه شگفت فتیفر  ره کردیخ اَق رَ  61
64  

َ
 (1/69: 2008)مختار عمر،  سرزنش و مالمت کرد مان برفتیو عهد برفت َخَذ َعَلی 

65  
َ
کت ننش که سیوت نینند قاّروای الَّ    (3/1795: 2008)مختار عمر،  آراع نباشند نندیسا

 (3/84: 1404فارس،  )ابن نوشاندع یآا م کردع یراا میس کردع یراا میس ت  یَلَگقَ  67
 یریدر زباان مقصاد اسات کاه تاأث یعاین معادل طبیر ت کیبه دنبال نزد نظریۀ نایدا، ان شدیکه قباًل ب همان بونه

اما ، ر استیترجمه قاب  تقد یهر چند کوشش مترجمان مورد نظر برا. ه باشدیگان در ذهن خواننده آن زبان داشتی
جاا  آن از. شده اساتت نیهر دو مترجم رعا یها از سو در آن یفع  بنجانده شده که تعادل واژبان 18در جدول باال 
باه اساتناد  یشانهادیمعاادل و ساوعدر ساتون ، تار وجاود دارد یعایطب یر معاادلیا  ز یاگاندبان باه دال یکه باه نظار نو 

 :  بیرد می برخی از این افعال مورد ارزیابی قرار در ادامه ترجمۀ. ه استدیبرد ج و معتبر درجیلغت را یاه فرهنگ
 . در ورواز ید است نه ناتوانینرس یزیچ یبه بلندا یبه معنا« یرقیال »فع   یمعجم یطبق معنا :4فعل شمارۀ 
عی»فع   :10فعل شمارۀ  ت یاکه مفهاوع غا نیضمن ا ،اند هترجمه کرد یاما هر دو مترجم متعد، الزع است« هر 

 . اند هخود لحاظ ننمود ۀرا در ترجم یریو
 . اند هترجمه نمود متعدیمترجمان به صورت  یالزع است ول« بیشی»فع   :11فعل شمارۀ 
ن یچنا« بذشاتن»و « رفاتن»ترجماۀ است و « ا رفت و در بذشتیاز دن» یبه معنا« ِلا یمض» :17فعل شمارۀ 

 . رساند یرا نم ییمعنا
، غاازی زاهاد) باشاد یما ...«چقادر» یدهد و باه معناا یم تعجب یدر جمله معنا« لشدَّ »فع   :21فعل شمارۀ 

1436 :117 .) 
سات «اها دن کام  آنیشتر و دوش یاه م وگتانیتقگ» یلغت به معنا یاه در فرهنگ« تشّطر» :22فعل شمارۀ 

ک از مترجماان یاباه صاورت تاو ع وجاود دارد و هار « دنیدوش»و « م کردنیتقگ» ییآن آحاد معنا یکه در معنا
 . اند هرا در ترجمه خود دخالت داد یین آحاد معنایاز ا یبخش
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در  ،اناد هابی نمودی معادل« شد یدرشت م»و شیروانی آن را به « خشونت»دشتی این فع  را به  :24فعل شمارۀ 
 . تر است یطبیع« شود یشدید م»که معادل  یحال

 . است 17فع  شمارۀ همانند  :33فعل شمارۀ 
د باطا  باودن در ترجماه لحااظ ید قیرود و با یبه کار م« ا وندار باط یبمان » یزعم فقط برا :35فعل شمارۀ 

 . اند هن بونه عم  ننمودیشود که مترجمان ا
ترجماه است که در هر دو « ک شدعین نزدیدر هنگاع ورواز به زم» یبه معنا«  سففت  »فع   :38فعل شمارۀ 

 . آن ذکر نشده است یبرا یمعادل
ز باه یان« طاروا»بوده و « ک شدندین نزدیدر هنگاع ورواز به زم» یبه معنا«  سّفوا»فع   :41و  39فعل شمارۀ 

هاا مفهاوع  آن یهر دو یا را به صورت مجزا ترجمه نیرده و براه ن فع یمترجمان ا. است« ورواز کردند» یمعنا
« گرانیهماهنگ شدن با د»را به «  سففت  إذا  سّفوا ِطرت  إذا طاروا»صورت که عبارت به این  ،اند هارایه داد یکل

 . اند هترجمه نمود
 یدشات. اسات« مرا ترساند و هراساان کارد»آن  یو معادل فارس« یخّوفن» یبه معنا« راَعنی» :49فعل شمارۀ 

 . ه استن فع  را ترجمه ننمودیا
در ترجمه بار « ک بودنینزد»د یق. ت انجاع کار استیحتم یبه معنا یفع  ماضبر سر « قد» :51فعل شمارۀ 

تر  یعیار طبیزبان بگ یک فارسیدرد  یبرا« لگدمال شدن»که معادل  نیضمن ا ،است یریتفگ یها هاساس جنب
 . است« نه شددیکوب»از 

 . است« َخَرَق »معادل واژه  نیر ت کینزد« واره شد»است و « م شدیدو ن» یبه معنا« شقَّ »فع   :52فعل شمارۀ 
 نظریاۀ نایادااماا بار اسااس ، درسات اسات« راق» ترجماۀ واژه یبارا« ره کاردیفت و خیفر » :61فعل شمارۀ 

 . رسد یر به نظر مت مناسب« واداشت یبه شگفت» یگت و معناین یعین معادل طبیر ت کینزد
َخَذ عل»فع   :64فعل شمارۀ 

َ
و « عهد برفتن»آمده و « سرزنش کرد» یلغت به معنا یاه کتاا تر بیشدر « ی 

 . گتین فع  نیا یبرا یمناسب یاه معادل« مان بگتنیو»
در حاالی کاه هار دو متارجم آن را باه معناای سایوت  ،به معنای آراع بودن است« قاّر »فع   :65فعل شمارۀ 

 . اند هبرفتنظر  درکردن 
بار . است« نوشاندن در حد کام »، «کردن راایس»است و « آا نوشاند» یبه معنا« یَسقَ » :67فعل شمارۀ  ا

کید یبرا« لا»م که یح دهید توضیبا، اند هداشت یرابیت سیبرداشت غا« لَـ»مترجمان محترع از  ت انجااع یاو حتم تأ
 . نه مبالغه در نوشاندن، است

اناد باه  هشود که هیچ یک از دو مترجم نتوانگت یوشوهش یافت م ۀفع  در دامن 19ندی بویای آن است ب جمع
 . معادل طبیعی ویشنهادی ما برسند
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ر باه یافعا  در نماودار ز  70ن یاز با یروانیو شا یدشات یافعال از سو یارایه شده برا یاه ن معادلیتر  یعیطب
 . ه استه شددیر کشیتصو 

 

باوده و  یعاین معاادل طبیر ت کیاارایه نماوده نزد یروانیکه ش ییاه مورد از معادل 45دهد که  ینمودار نشان م
، اریادر اخت یزباان یعصر بودن دو متارجم و ابزارهاامبا توجه به ه. باشد یمورد م 37 ترجمۀ دشتین تعداد در یا

ن یاالبتاه ذکار ا. باشاد میه یاقاب  توج، درصد از تعداد ک  است 42. 11دو مترجم که در حدود  یاختالآ خطاها
شااان از ترجمااه یکااه هاادآ ا هاشااتان دیاالبالغااه خااود با نهج ۀ ترجمااۀمقدماادر  یاساات کااه دشاات ینیتااه ضاارور

عماوع افاراد جامعاه  یلبالغه بوده که باراا از نهج یا و متناسب با اهداآ کاربردیبو  یا هترجم ۀارای»، لبالغها نهج
 . (8: 1385، دشتی) «ت برددیقًا رعایدق یرسان عایقاب  فهم بوده و اص  و

مطابقات  یواژباان نظریاۀ تعاادلموارد هرچند ترجمه ارایه شده از افعاال باا  یده در برخین امر باعث بردیا
تاا حاد ، شاود یافات مایکه طباق بافات از ترجماه در  یمفهوع کل یول، دیو نادرست به نظر آ 5ه باشدنداشت یادیز 
 . باشد یمتن اصل یقاب  فهم و مطابق با مفهوع کل، عموع یبرا یادیز 

ت اصا  تعاادل و آوردن یاباه لحااظ رعا، ترجمۀ دشاتینگبت به  یروانیش، ترجمۀ مذکور ۀگه دو ترجمیدر مقا
ک یباالتر یفیدر سطح ک، مناسب یاه معادل را  کامیاابین یاا. شاان اساتیا تار بیشت یااز موفق یقرار دارد کاه حاا

ن یر تا مهم، لبالغاها خاود بار کتااا شاری  نهج ه ترجماۀمقدمادر  یروانیشا. متعدد دانگت یاز عوامل یتوان ناش یم
شان مخاطب یا. داند یخوان بودن آن مو خو  یروان، سازد یز میها متما هگر ترجمیخود که آن را از د ۀترجم یشبیو 
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در وارداختن باه  ،ن رویااز ا. گتندیمتخصص ن ینید یها هو دانگت یات تخصصیداند که در ادب یخود را عموع مردع م
. ه اساتتال  کرد، ب و نامأنوسیو واژبان غر  یو ادب یساختار یها یدبیچیجمالت در حد امیان کوتاه و دور از و

باه ؛ مطابق با ماتن و برابار اصا  فاراهم آورد یا هو ترجم نشودرمؤمنان خارج یاز مدار سخن ام هداشت ین سعیچن مه
ترجماه را  دقاتشان تال  کرده کاه ناه یا. افتیواژه را در ترجمه  یعبارت و حت، که بتوان معادل هر جمله یا هبون
اعتادال و  ۀباه دسات دهاد کاه در نقطا یا هآن کند و ترجما دقت یترجمه را قربان یو نه روان نمایدآن  یروان یفدا

تااوان بفاات  یماا. (8: 1388، دشااتی) للف ا تحاات ۀط ترجماایآزاد و تفاار  ۀبااه دور از افاارا  ترجماا، اسااتقامت باشااد
، خاود دربارۀ ترجمۀنظران  شنهادهای صاحبیانتقادات و و، سو و استقبال مترجم از آراکیذکر شده از  یها یشبیو 

 . ه استت قرار دادیباالتر از موفق یدر سطح یدشت ن ترجمه را نگبت به ترجمۀیااز سویی دیگر 
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 گیری هنتیج

، هیفع  خطبۀ شقشق 70د دو مترجم از یلبالغه مشخص بردا از نهج یروانیو ش ترجمۀ دشتیبا بررسی دو  -1
اناد کاه نگابت  هرا انتخاا نمود یعین معادل طبیر ت کیکه نزد هترجمه کرد یا هفع  را به بون 45و  37ب یبه ترت

باًا ساطح یتقر ، مشاابه یار داشاتن ابازار زباانیاعصار بودنشاان و در اختمتوان بفت به خااطر ه یم. گتین یادیز 
  ؛یگان استی نظریۀ نایداشان بر اساس  هترجم
ترجماۀ مناسب  یاه از تعداد معادل تر بیش یکم، دربر دارد ترجمۀ شیروانیکه  یمناسب یاه تعداد معادل -2
 ین روانیا. شده است ترجمۀ دشتیر از ت ر و قاب  فهمت روان ترجمۀ شیروانی یجه به طور کلیاست که در نت دشتی

باه ایان  متارجمان خاود یاشود که طباق ب یم یز ناشیگر نید یاز علل یت اص  تعادل واژبانیترجمه عالوه بر رعا
در ترجمه و عدع خروج از  دقتداشته عالوه بر  یشان مخاطب خود را عموع مردع دانگته و سعیسبب است که ا

  ؛روان و در نقطه اعتدال و استقامت ارایه دهند یا هترجم، محور سخنان اماع
 یاها که باا مراجعاه باه فرهنگ ه بودمترجمان ارایه نشد یاز سو یو مناسب یعیمعادل طب، افعال ۀیدر بق -3

نشده ه ر فع  ترجمیهمان تأث یادیشود که تا حد ز ه ها در نظر برفت آن یمناسب برا یشد معادل یسع، لغت معتبر
ر یدن باه تاأثیرس، اه ان زبانیمختل  و متفاوت م یامیانات زبان علتهر چند که به . در زبان مبد  را داشته باشد

 .باشد یر نمیوذ نه امیاه شدو ترجم ییگان در متن اصلی کامالً 
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  ها نوشت پی

شاام  بوسافند  ۀواژ  مثالً است،  های تحت شمول آن میان یک مفهوع و مفهوع ۀشمول معنایی عبارت از رابط -1
 (57: 1378های قوچ، میش و بره است. )شریفی، مولوی،  واژه

هاای دیگار، باا  معنا ممین است از نظر همنشینی با واژه هم ۀاست که دو واژ  قابلیت همنشینی عبارت از این -2
باشااد ولاای معااادل « مناازل»یااا « خانااه»توانااد  می houseانگلیگاای  ۀمااثاًل معااادل واژ  ،باشااند هاام تفاااوت داشااته

guesthouse  ًبود. خواهد« مهمانخانه» انگلیگی حتما 

تاوان رواباط  ای یک واژه بار آحااد آن، میمعن ۀاست که از طریق تجزی معنای هر واژه از آحادی تشیی  شده -3
که از نظر معنایی به هم نزدیک بوده و از نظر کاربرد وابگته به یک حوزه یا قلمرو را هایی  ها، به ویشه آن بین واژه

ماثاًل آحااد معناایی بچاه عباارت اسات از:  ،هاا را تعیاین کارد توصی  و تفاوت یا تشابه معنایی آن ،معنایی است
واور  )لطفی« باالغ + ماذکر –جانادار+ انگاان »و آحاد معنایی وگار بچاه عباارت اسات از: « بالغ –ان جاندار+ انگ»

 (33 :1395ساعدی، 

معنا، ممین است از نظر سبیی، معنایی متفاوت با ییدیگر داشاته  هم ۀکه دو واژ  یعنی این ؛های سبیی تفاوت -4
در نظار برفات،  husband ۀهاای مناساب واژ  نوان معادلتوان به ع را می« همگر»و « شوهر» ۀدو واژ  باشند. مثالً 

ولی جدا از تفاوت در شمول معنایی، با توجه به سبک مورد استفاده در متن زبان مبد ، در بگیاری از ماوارد تنهاا 
 (42-41: 1394باشد. )صفوی،  تواند کاربرد داشته ها می ییی از آن

 )شقشقیه( از سوی دشتی از معادل واژبانی مناسبی برخوردار نیگت. ۀخطب ۀ% از افعال ترجمه شد47حدود  -5
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