
 
 
 
 

 ترجمهه کارگا
   حسن هاشمی میناباد

 
   فارسی کتاب مقدس وجود ندارد؟ۀ در ترجم« بهشت»ۀ کلمدانستید میآیا  .1

ها و اصطالحات زبانی و تخصصی سازی برای واژهنی و واژهیگز یابی، معادلدر معادل
نوع متن، سبک، مخاطب، هدف، بافت و ، ازجمله متن مبدأ عوامل گوناگونی دخیلند

عوامل باال  سها براساکردن معادلسنگینموقعیت، زمان و مکان و... . تنها پس از سبک
انتخاب کرد.  ترین معادل رالحطترین و مصترین و طبیعیتوان با اطمینان خاطر نزدیکمی

مربوط به دوران حضور اسالم در اندلس اسپانیا باشد، معادل  Cordobaشهر گر اشاره به ا
کردووا( است؛ اما  درست آن ُقرُطبه است؛ اگر به دوران بعد از آن داللت کند کردوبا )یا

طبه گفت. در این مورد، ر توان قدر اشاره به یک شهر آرژانتینی در هیچ زمان به آن نمی
 کنیم. معادلی استفادهکنند که ما از چه زمان و مکان تعیین می

را گاهی وحی و گاهی الهام ترجمه  Revelationادیان تطبیقی، مترجم  ۀدر متنی دربار 
وحی و الهام با هم تفاوت دارند. وحی از جانب خدا متون اسالمی، کرده بود، حتی در 

بنابراین خبار و افاضه االهی برای غیر پیامبر است. به پیامبران است و الهام نوعی واردات و ا  
( خطاب به پیغمبر است Revealedدر این مورد باید دید آنچه از جانب خداوند رسیده )

ورزم، آقای دکتر جواد الله و قدیسان )الهام(. به لطف دوست ترجمه)وحی( یا به اولیاء
 هدر مسیحیت نه الهام است و نه وحی؛ بلکه مکاشف Revelationحیدری، دریافتم که 

که چنین « مکاشفه یوُحّنا»است با عنوان  عهد جدیدزش آخرین بخش بار  ۀاست و نمون
 شود: آغاز می

 
باید زود واقع شود، به خادمان مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را می

اخت. و یوحنا سخود بر خادمش یوحنا آشکار ۀ خود باز نماید، و آن را با فرستادن فرشت
 دهد.یعنی بر کالم خدا و شهادت عیسی مسیح، گواهی میبر هرآنچه دید، 
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 کلمۀ مترجم .شدکردم که بخشی از آن به مسیحیت مربوط میرمانی را ویرایش می

Heaven  .ام فشار آوردم به حافظههرچه را به بهشت برگردانده بود که ظاهرًا اشکالی ندارد
فارسی دیجیتالی از  ۀترجمیک ه باشم. به بهشت برخورد کتاب مقدسیادم نیامد که در 

(، پیدا کردم که در متن آن هم بهشت نیامده بود، اما این 2014)هزاره نو ۀ ترجمانجیل، 
در مدخل ...« های کتاب مقدس درباره دیدگاه»های کتاب در بخش کلمه در پیوست

 در داخل پرانتز ذکر شده بود. « آسمان»
یاب آیهیا  کشف اآلیاتکردم. در میاما این نکته را باید در کل کتاب مقدس بررسی 

نت نیست و همه جا جبهشت و ۀ ثری از کلم( هم ا2015ساروخاچیکی، ) کتاب مقدس
 کنم. بیشتر به منبع مهمی مراجعه میق یکار رفته. برای تحقآسمان به
 گوید:میآسمان ( در تعریف 1377/1307)مسترهاکس  1کتاب مقدس سقامو 

  
و قسمت است: هیوالئی و جسمانی، و د باشد و آن برضد زمین و جهنم می آسمان
 ]...[باشد ن است که مقابل و بر ضد زمین میروحانی. اواًل آسمان هیوالیی هماآسمان 

 .]...[که بر باالی سرما دیده می شود 
 

موضعی است خارج از این دنیا که قداست و سعادت در آنجا برقرار آسمان روحانی 
هرچند که او تعالی را  ل مخصوص حضرت اقدس الهی است،محباشد و مسکن و می

و  ]...[شود جا آورده میمان بهخدا در آس ۀمشیت و اراد ]...[محّلی و مسکنی نباشد 
 یهاجا مسیح منزلجا خواهد بود. و در آندر آن ]...[متی سالو  ]...[شادی و فرح 

و غرض از فردوس که  ]...[و ضد آسمان جهنم است  ]...[بسیار حاضر کرده است 
اما  ]...[ت سبختی عالم آینده امسطور است اشاره به سعادت و خوش 16:22در لوقا 

افوق ادراک و فهم ما می باشد و در این دنیا آن را آسمان مؤمنین موضعی است که م
 .]...[م نمود ینتوانیم فهمید و تصور نتوان

 
است که اصاًل از فارسی مأخوذ است یعنی خوشحالی یا بستان یا باغچه. ای کلمه فردوس

 ت. ساما مقصود در کتاب مقدس از بهشت ا
                                                           

آقامیرزا اسماعیل صدیقی نوبری « به معاونت»مسترهاکس آمریکایی  ۀترجم قاموس کتاب مقدس - 1
این کتاب پس «. به توسط جناب دکتر پست به زبان عربی ترجمه و تصنیف شده» از عربی است که 

 از ترجمه، تحت نظر تدقیقات جناب مستر وایثم درآمده است. 



 101///// کارگاه ترجمه

Paradise پولس  ۀ؛ نام43:23انجیل لوقا دید به کار رفته: هد جع تنها سه بار در
 .2:7اشفات یوحنا مک؛ و 4:12رسول به قرنتیان 

 
 «گوییم. امروز با من در فردوس خواهی بود.به تو می نیمآعیسی پاسخ داد:  -
 داند. ون از بدن، خدا میر با بدن یا بی  — به فردوس باال برده شد ]مسیح[دانم که و می -
به او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس  ،که غالب آیدهر  -

  .(2014، نو ۀترجمه هزار )کتاب مقدس،  خداست
ت صحبت شده، ولی همچنان در شی از بهسناگفته نماند که در تفسیرهای جدید فار 

هایی رسد تفاوتخبری از بهشت و جنت نیست. به نظر می کتاب مقدس یهامتن ترجمه
شرح و تفصیل آن در صالحیت ت که سمسیحیان و بهشت و فردوس  اسالم ه سبین فردو 

 کارشناسان ادیان تطبیقی است. 
 

 چیز... چیز ... چیز. 2
thing گر، چه در زبان رسمی و چه غیررسمی انگلیسی، به تنهایی یا با یک توصیف

کار می رود و کاربردش، رسمی بهریدر فارسی بیشتر در زبان غ چیزکاربرد فراوان دارد، اما 
صورت افراطی، در زبان رسمی ایراد تلقی می شود، در نوشتار جدی و علمی ویژه بههب

 کند و مطلوب نیست. تعارض و نایکدستی سبکی ایجاد می
thingsOn the nature of  ای تعلیمی است از لوکرتیوس، شاعر و فیلسوف منظومه

های دور، عنوانی ویژه در گذشتهدانم شاعر و اندیشمند ایرانی، بهبعید می .م باستانو ر 
مثاًل در  thingگزید. حال اگر این کاربرد مانند درباب ماهیت چیزها برای اثرش برمی
کار کند؟ قدر همترجم و ویراستار باید چ، یک متن علوم اجتماعی و سیاسی دیده شود

کند که در بافت ماهیتی داللت میو در این ساختار بر پدیده  thingمسلم این است که 
کار بالفاصله آموز و مترجم شتابشده یا به صورت تلویحی آمده. ترجمه حکالم تصری

 شود. با اعتراض ویراستار و خواننده مواجه میًا گرداند که بعدمیبر  چیزآن را به 
گردد به چه مفهومی بر می thingت که از متن استخراج کنیم که این سکار این ا ۀچار 

گاه مصداق واقعی را پیدا کنیم و در و مدلول آن چیست )اسم ذات است یا معنی( و آن
 یم. ر کار ببترجمه به

کسفورد ۀآموزان پیشرفتفرهنگ زبان  ، کادری داردthing( در انتهای مدخل 2005) آ
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ت. لّب مطلب، البته از سداللت دادند آورده ا thingهای دیگری را که بر که در آن واژه
تر تر و صریحقیهای دقاز واژه thingجای ین است که بکوشید بهانگارشی و گفتگو، ۀجنب

 ویژه در زبان رسمی، استفاده کنید. برانگیزتری، بهو تأثیر
 

aspect: That was the most puzzling thing about the situation (… The 

most puzzling aspect of…)                                چیز حیرتآور  جنبۀ حیرتآور 

attribute: Curiosity is an essential thing for a journalist (… an 

essential attribute for a journalist to have         چیز ضروریصفت ضروری 

Characteristic: these are several interesting things about this bird 

(this bird has several interesting characteristics). 

 چند خصیصه جالب  چند چیز جالب
feature: Noise is a familiar thing in city life (… a familiar feature… 

  آشنا مشخصۀ چیز آشنا 
Issue: She has campaigned in many controversial things. (… many 

controversial issues)                                   چیزهای مجادلهانگیزمسائل مجادلهانگیز 
point: That is a very interesting thing that you said. (… a very 

interesting point you made.)                                      نکتۀ جالبچیز جالب 
matter: we have several important things to deal with at this 

meeting. (… several important matter…)  چند موضوع جالب    چند چیزجالب 
در چرا این کار را ، کرد thingحی جایگزین یهای صر توان واژهوقتی در انگلیسی می

 —شود میبوط به آن مر thingنتوانیم انجام دهیم؟ پس ابتدا باید اسمی را  که ترجمه 
صریح مناسبی  ۀاالمکان واژ سپس حتی، از متن پیدا کنیم  —چه اسم معنیچه اسم ذات 

 ن آن بکنیم. یگز یرا جا
 
 معادل گزینی برای اصطالحات متناظر. 3

های با انبوهی از معادلدر هنگام یافتن معادل دقیق اصطالحات تخصصی، مترجم گاه 
یک را انتخاب کند. بعضی ماند که کدامشود و درمیگوناگون و نایکدستی مواجه می

بسا صورتشان هاز اصطالحات تخصصی مفاهیم و کاربردهای بسیار نزدیکی دارند و چ
هم نزدیک باشد. در این موارد امکان دارد مترجم با  شانساخت اشتقاقی)امال و تلفظ( یا 
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کار ببرد. در تمایز آنها را درک نکند یا معادل یکی را به جای آن دیگری به دقتیاندک بی
هایی ها و تفاوتشباهت Feelingو  ffectA ،Emotion ،Emotionalityروان شناسی 

شناسی این رشته و در درون نظام دارند که باید مراقب بود در کل نظام اصطالح
های دقیق و مناسب پیدا کنند. این نوع مجموعه اثر مورد ترجمه معادل شناسی  اصطالح

 نامم. می «اصطالحات متناظر»اصطالحات را 
های آن را از کنم. ابتدا معادلدر اینجا دو دسته از اصطالحات متناظر را بررسی می

های رسیدن به معادل حلآورم و سپس راهدو زبانه می های تخصصینامهها و واژهفرهنگ
های حاضر معادلۀ تهیه کردم و درنتیجه نوشت 1394درست را. دو فهرست زیر را در 

ام و جدیدتر احتمالی را در بر ندارد. معانی دیگر این دو دسته اصطالح را کنار گذاشته
 ام. بررسی کردهشود هایی را که به آنها اشاره میفقط مفهوم

acculturation   وenculturation شناسی و علوم دو اصطالح متمایز در جامعه
خواهم معادل آنها را در شوم و میرو میمترجم در یک متن با آنها روبه ن  اند که موابسته

 Culturalهای های تخصصی بیابم. )فعاًل از بررسی معادلنامهها و واژهفرهنگ
Assimilation ن دو یکنم(. انظر میکه ارتباط تنگاتنگی با این دو اصطالح دارند صرف

دادن خود با فرهنگ انطباقگر، اصطالح بر پذیرش یا جذب عناصر فرهنگی از فرهنگی دی
اب سهای آن جامعه، و نیز اکتها و ارزشساختن آداب و رسوم و عادتجدید و درونی

های معادل. کندرهنگ پیرامون توسط کودک داللت میتدریجی الگوهای رفتار در ف
Acculturation  وEnculturation های تخصصی مختلف آمده از این که در فرهنگ

  (کنم.از آوردن اسم منابع به علت کمبود فضای مجله خودداری می)قرار است: 
Enculturation: سازش  یابی،دهی، فرهنگآموزی، فرهنگپذیری، فرهنگفرهنگ

  .ذیرش فرهنگپی، فرهنگی شدن، فراگیری فرهنگ، فرهنگ
Acculturation :شدن، یابی،اجتماعیفرهنگ آموزی،پذیری، فرهنگفرهنگ

  .گیری، سازگاری فرهنگی، انطباق فرهنگی، فرهنگ بخشیفرهنگ
reliability  وvalidity  از اصطالحات کلیدی روش تحقیق و آمار و سنجش و

هایی که مورد گیری است. برای یافتن معادل دقیق این اصطالحات و انتخاب معادلاندازه
ها این معادلدوزبانه مراجعه کردم.  ۀفرهنگ و واژه نام چهلقبول عام متخصصان باشد به 

 عبارتند از: 
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reliability : ،ُاستوانیپایایی، ثبات، اعتبار، روایی. 
validity : ،اعتبار، روایی، اعتبار روایی، اعتبارمندی، ارزمندی، پایایی، صحت، ارزش

 .درستی، سندیت
، لّسالم َذهراناعبد دحاملیف الدکتور أتشناسی( فرهنگ روانالنفس )قاموس علم

ام، پژوهشی عربی  امروزی که دیدهبرخالف بیشتر آثار )قاهره: عالم الکتاب( ، 1987
گاه شمند است. او استاد گروه سالمت روان دانشکده علوم تربیتی دانعالمانه و نظام

  های مورد نظر ما چنین است:واژهیشان از تعبیر ا. استشمس مصر عین
 eliabilityR ثابت؛ رَعول؛ وثوق 

 ثابت استفاده شده(  )در ترکیبات عمدتًا از
 Validity صدق؛ صّحت

 ) در ترکیبات عمدتًا از صدق استفاده شده(
شویم. گزینی مواجه میدر همان نگاه اول به این دو فهرست با تشتت زیادی در معادل

شود. هاست دچار سردرگمی مینامهق این واژهیکسی که دنبال حل مشکل خود از طر 
مستقیمی از غیریا ید دید خود نویسنده چه تعریف مستقیم کار کرد؟ ابتدا باپس باید چه

اصطالحات مورد نظر داده و تعبیرش از آن چیست؟ گاهی مؤلف تعبیر خاص خود را 
ن کرد که یدارد که با تعریف عام در آن حوزه متفاوت است. در این صورت، باید تعی

نزدیک است. های دو زبانه به تعبیر نویسنده نامهها و واژههای فرهنگیک از معادلکدام
سازی و گاه مترجم باید خودش دست به واژهنظر در منابع نبود، آن داگر معادل مور 

 گزینی بزند. معادل
های دو زبانه ها و فرهنگنامهها، واژهالمعارفگام بعدی مراجعه به منابع است. دایرة

م زبانه هبا منابع مرجع تخصصی تکالزم است  اند. اما گاهیبع مورد مراجعهانخستین من
م و درنتیجه بتوانیم با اطمینان ینظر پیدا کنداصطالح م تر ازمشورت کنیم تا تصویری جامع

 ها قضاوت کنیم و در نهایت یکی را برگزینیم. معادل ۀهرچه بیشتر دربار 
اتکا کرد که روش کار سنجید و به منابعی نیز گفتنی است که باید اعتبار منابع را 

های شناسی و زمینهنامه روانواژه  علمی و اصولی دارند و می توان به آنها اعتماد کرد. مثالً 
توان با اطمینان خاطر میهایی است که )محمد نقی براهنی و همکاران( از کتاب وابسته

 به آن استناد کرد. 
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 فرهنگ علوماعتبار علمی  .شده یمـنامه نسبتًا کوچک است و قدیمتأسفانه این واژه
هایی دارد که به مذاق بسیاری داریوش آشوری( بسیار باالست، اما گاهی معادل) انسانی 

 از اهل زبان خوشایند نیست. 
ای که متنی مربوط به آن را در دست اندرکاران رشتهمتخصصان و کارشناسان و دست

ی مثل اهدانشگهستند. اهل فن غیر ورد مراجعه ما ترجمه داریم هم ازجمله منابع م
ها و کاالها و جز آن از ذخایر تگاهسها، تعمیرکاران، فروشندگان ابزارها و دمکانیک

 گشای مترجم باشند. توانند گرهقیمتی برخوردارند که در مواردی میواژگانی ذی
هایی توان معیارها و ضابطههای موجود میدر انتخاب یک معادل از میان انبوه معادل

کار بست: اعتبار منبع، صحت معنایی و کاربردی معادل، بسامدی معادل در بین منابع را به
بسا معادلی از چه شناختی، و ...آوایی و مطابقت با معیارهای زیباو اهل فن، خوش

ای معلوم رشته و حوزهدر بسامدی باالیی برخوردار باشد اما پس از سنجیدن با تعریف آن 
 شود که درست نیست. 

باشد و پایایی و  validityترین معادل بسامدترین و مناسبپر رسد اعتباربه نظر می
ترین مترادف پایایی . ثبات نزدیکreliabilityترین معادل روایی پربسامدترین و مناسب

پذیری را م و فرهنگبر کار میبه acculturationآموزی را برای است. من خودم فرهنگ
 م. یکنلف عملؤ ، اما در هر متنی باید طبق تعبیر مenculturationبرای 

ر باشیم، مگر اینکه کنیم، در سراسر ترجمه باید به آن وفاداوقتی معادلی را انتخاب می
ن اصطالح مفهوم دیگری را اراده کرده باشد. این یکدستی را در ترکیبات با آنویسنده از 

نگاران نویسان و واژهما بعضی از فرهنگ ۀم باید رعایت کرد. در منابع پیکر این اصطالح ه
تفاوت با م ،اندگزینی برای ترکیبات این دو دسته اصطالحات به راه دیگری رفتهدر معادل

که تفاوتی در معنای عنصر اصلی در کار کرده اند، باوجودیآنچه خود برای آنها تعیین
 . است نبوده
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