
 
 شناسى ترجمھ قرآن روش    

  محمد بھرامی
  
 شوند: نویسان و نظریھ پردازان ترجمھ بھ چند گروه تقسیم مى ترجمھ 
  
 . متن محوران١ 
دھند و معناى لغوى واژگان و جمالت را بھ  این گروه متن را محور قرار مى 

 دھند.  خوانندگان اثر خویش انتقال مى
ھاى گذشتھ و حال وجود دارد تا آن جا  جمھاین گونھ ترجمھ در بسیارى از تر 

كھ گاه مترجم با اطمینان بھ اینكھ معناى ظاھرى متن مراد نویسنده نیست در 
 آورد. برگردان خود معناى ظاھرى را مى

  
 . مؤلف محوران٢ 
شمارى از نظریھ پردازان ترجمھ و مترجمان، در پى انتقال پیام و مراد  

اى براى رسیدن بھ  واژگان متن بھ عنوان وسیلھ مؤلف متن ھستند و بھ الفاظ و
كنند. بر این اساس ھر گاه با نگاه درون متنى یا برون متنى  مراد نگاه مى

گذرند و آنچھ را بھ عنوان  شاھدى بر مراد خدا بیابند از معناى لغوى مى
 آورند. اند در ترجمھ مى مراد شناختھ

 گوید:  ھامفرى بھ عنوان یك نویسنده محور مى لورنس 
ھاى متن را درك نماید و بھ دركى  مترجم باید بتواند موضوع، سبك و ویژگى» 

اى كھ نویسنده بھ كار برده  كامل از نویسنده برسد و شناختى كافى از شیوه
 ١«است داشتھ باشد

ھاى از نویسنده محورى دیده  ) نیز نشانھ١٥٥٩- ١٦٣٤در نظریھ جرج چاپمن( 
 شود:  مى
است كھ نھ تنھا از احساس ادبى نویسنده در خلق و آفرینش  مترجم موفق كسى» 

اثرى كھ عرضھ داشتھ است آگاھى كافى و وافى داشتھ باشد بلكھ باید بھ درك 
و جذب آن نیز نایل گردیده و بھ یك استنباط جامع و منطقى برسد... در نظر 

سر است كھ مترجم پا را از حد آشنایى  با او ترجمھ موفق یك متن وقتى مّی
متنى كھ در ترجمھ وجود دارد بیرون نھاده و بھ اندیشھ ھنرى نویسنده وقوف 

 ٢«یابد
جان درایدن نظریھ پرداز برجستھ ترجمھ در قرن ھفدھم میالدى نیز آشنایى با  

ھاى اخالقى و  خواند و آگاھى از ویژگى افكار و عقاید نویسنده را ضرورى مى
 شناسد:  فردى نویسنده را الزم مى

 مترجم باید با افكار وعقاید نویسنده آشنا باشد.  .٢« 
 ٣«ھاى خلقى و فردى نویسنده وقوف داشتھ باشد. . مترجم باید بر ویژگى٣ 
خوانندگان ترجمھ نیز در عصر رنسانس از مترجمان انتظار انعكاس مقاصد  

 علیھ السالم  را داشتند:  حضرت عیسى
علیھ  ور و مقصود اصلى حضرت عیسىخوانندگان خواستار آن شدند كھ مترجم منظ» 

السالم را عرضھ دارد و نھ كلمات و عبارات مھجور و الفاظ مجوف متون قدیمى 
 ٤«را
در سده نوزدھم نھ تنھا آشنایى با سبك نویسنده و احساس او ضرورى خوانده  

شد، بلكھ مترجمان متمایل بھ پیروى از سبك نویسنده در ترجمھ خود شدند. 
 گوید:  مى )١٩١٨جان كبل (

مترجم باید سبك نویسنده را بشناسد و بتواند آن را در نوشتار خود تقلید » 
و باز آفرینى كند و از سویى بھ موضوع و زمینھ متن آشنایى داشتھ و احساس 

 ٥«مؤلف را درك كند
ھاى  ) نیز در انواع ترجمھ از ترجمھ مبدأ گرا كھ ویژگى١٩٢٢جان پوست گیت( 

 گوید. دھد سخن مى قرار مىنویسنده را مد نظر 
ھمو در تقسیم مترجمان، از مترجمان نویسنده گرا كھ بیشتر بھ طیب خاطر و  

 گوید. رضایت نویسنده نظر دارند سخن مى
ھاى مترجم، از لزوم  ) نیز در تبیین و توضیح ویژگى١٩٨٥لئو نارد فاستر( 

ى با وسایل و آشنایى مترجم با نویسنده متن و ھدف او از ارائھ متن و آشنای
 ٦گوید. ھاى او در تحّقق بخشى بھ متن مى شیوه

 داند. ) شناخت مراد نویسنده را براى مترجم الزم مى١٩٨١پیتر نیو مارك( 
  
 . مخاطب محوران٣ 
شمار دیگرى از مترجمان و نظریھ پردازان ترجمھ، مخاطب ترجمھ را مالك  

ھ مخاطبان ترجمھ خود را دانند؛ در باور ایشان، مترجم باید خواست ترجمھ مى
 ھاى ایشان ترجمھ كند. در نظر گیرد و متن را برابر با خواستھ



براى نمونھ كاركرد گرایان، در ترجمھ متون، بیشتر مخاطب محورند.آنان متن  
كنند كھ نقش یا كاركرد خود را در زبان مقصد نشان  اى ترجمھ مى را بھ گونھ

 دھد.
ھاى  گرایى در ترجمھ از مرزھا و محدودیتكارتارنیا آغازگر مكتب كاركرد  

اى عرضھ كند كھ در فرھنگ  رود تا بتواند ترجمھ زبانى و فرھنگى فراتر مى
 مقصد كاركردى مشابھ كاركرد متن اصلى در فرھنگ مبدأ داشتھ باشد. 

  
 ترجمھ قرآن و متن محورى 
ھ متن میراث ماندگار مترجمان قرآن، نشان از گرایش ترجمھ نویسان قرآن ب 

كنند و با انتخاب  محورى دارد. ایشان در برگردان آیات بیشتر برابر یابى مى
 دارند.  اللفظى، از گرایش خود بھ متن محورى پرده برمى شیوه تحت

ر از خرده گیرى ترجمھ نویسان سده  ھاى نظریھ پردازان  ھاى نخست اسالم، متأّث
و با وسواس غیر منطقى خود كردند  ترجمھ و مخالفت فقھا دست بھ عصا ترجمھ مى

ریختند. بھ  كردند و شكل و قالب متن مبدأ را بھ ھم نمى تنھا برابریابى مى
اى كھ بھترین برابرھا را در برابر ھر واژه زبان  باور این مترجمان، ترجمھ

 شود.  مبدأ بیاورد ترجمھ قابل قبول شناختھ مى
د اس  ه . ق (  ٤٧١فراینى (بر این اساس ابومظفر شاھفور بن طاھر بن محّم

كند و واژگان زبان مقصد را در قالب دستورى  آیات را ترجمھ تحت اللفظى مى
و إن خفتم االّ تقسطوا فى »ریزد. او در ترجمھ آیھ شریفھ  زبان مبدأ مى

 نویسد: ) مى٣)نساء/« الیتامى
و اگر ترسید كھ عدل نكنید اندر نكاح یتیمان ، بزنى كنید آنچھ حالل » 

ند شما را از زنان دو گانھ و سھ گانھ و چھار گانھ پس اگر ترسید كھ ا كرده
 «. عدل نكنید میان چھار، یك بخواھید

و « ان»را در برابر « اگر»و « و»را در برابر « و»اسفراینى در این ترجمھ  
و... گذاشتھ است و از نھادن مترادفات در « خفتم»در برابر « ترسید را»

 سرباز زده است.  قالب دستور زبان فارسى
ین میبدى( ٤٩٤ابوبكر عتیق نیشابورى (  ه  ٥٢٠ه . ق ( ، ابوالفضل رشید الّد

ین عمر بن محمد نسفى( ه . ق(، ابوعلى بن  ٥٣٨. ق ( امام ابو حفص نجم الّد
الحسن بن محمد بن الحسن الخطیب از مترجمان قرن ششم و شیخ ابوالفتوح رازى 

از مترجمان معاصر مصباح زاده،اشرفى،  از قرآن پژوھان قرن ششم و ... و
تبریزى، سراج و یاسرى نیز بھ ھمین شكل و در ھمین قالب آیھ یاد شده و 

 كنند. دیگر آیات قرآن را برگردان مى
در برابر این گروه از مترجمان، شمارى از ترجمھ نویسان معاصر بھ شكل  

این گروه مانند كنند.  تكامل یافتھ ترى از ترجمھ تحت اللفظى برگردان مى
كنند اما واژگان زبان مقصد را در قالب دستور زبان  پیشینیان برابر سازى مى

 ریزند و از تغییر شكل متن مبدأ نگران نیستند.  مقصد مى
افزون بر مترجمان قرآن، شمارى از اندیشمندان جھان اسالم نیز در ترجمھ  

در قالب دستور زبان   برند و برابرھا را آیات از شیوه تحت اللفظى بھره مى
ین طوسى از  عربى مى آورند. براى نمونھ برگردان ناصر خسرو و خواجھ نصیر الّد

 برخى آیات، تحت اللفظى است. 
گر ھدف ایشان از ترجمھ  شیوه مترجمان قرآن در برگردان آیات وحى حكایت 

ده برند، بیشتر متن محور دی است. مترجمانى كھ از ترجمھ تحت اللفظى بھره مى
شوند؛ چھ اینكھ در برگردان خود بھ مخاطبان ترجمھ و ھم چنین بھ مراد  مى

ھا  پدید آورنده قرآن كھ این كتاب را براى فھم و درك و ھدایت تمام انسان
ھ نمى كنند و با محور قرار دادن متن برگردان، آیات  بھ وجود آورده است، توّج
ح آیات را ترجمھ تحت اللفظى آورند و بھ اصطال را تنھا در قالب زبان مبدأ مى

 كنند.  مى
از سویى دیگر در میان ھمین گروه، مترجمانى وجود دارند كھ در برابر سازى  

آورند كھ بیشتر،  دھند و برابرھا و واژگان  و جمالتى مى مؤلف محور نشان مى
 مراد و مقصود پدید آورنده قرآن یا توضیح این مراد است. 

نیشابورى در برگردان آیات از شیوه تحت اللفظى  براى نمونھ ابوبكر عتیق 
برد. در شكل و ساختار ترجمھ متن محور است و در برابر یابى در  بھره مى

 مواردى بھ دنبال انتقال پیام و مراد خدا است.
) ٢)بقره/« ذلك الكتاب الریب فیھ ھدًى للمتقین»براى نمونھ در ترجمھ آیھ  
باز خواندنى و راه نمودنى و ھویدایى است  نویسد: این كتاب جاى شك نیست مى

 بر پرھیزگاران را از كفر و شرك و معاصى.
آورد؛ براى نمونھ در  نیشابورى نیز در ترجمھ، مرجع ضمایر و مصادیق را مى 

سوى »را « الیك») واژه ٤)بقره /« بما انزل الیك و ما انزل من قبلك»ترجمھ 
تورات و انجیل و دیگر »را بھ « ما»كند و كلمھ  ترجمھ مى« تو یا محمد

 كند. برگردان مى« ھاى پیامبران كتاب



در قرآن معروف بھ قرآن رى نیز مترجم بھ زعم خویش مراد خداوند را  
) عبارت ٣)نساء/« و ان خفتم االّ تقسطوا فى الیتامى»آورد. او در ترجمھ  مى
 كند.  برگردان مى« در مال یتیمان»را بھ « فى الیتامى»
ن مترجمان معاصر نیز برخى از مترجمان در پى انتقال مراد خدا در میا 

ھستند و ناسازگار با پیشینیان كھ بھ ندرت بھ مراد خداوند و توضیح آیھ 
پرداختند و در ھمین موارد نیز مراد، مصداق یا توضیح را داخل متن  مى
 آوردند.  مى
آورند. براى  صلھ مىاین عده مصداق و مراد را داخل پرانتز، قالّب و دو خط فا 

َّ مكارم در ترجمھ آیھ  فالتّتخذوا منھم اولیاء حّتى یھاجروا فى »نمونھ آیة 
وا فخذوھم و اقتلوھم َّ فان توّل  نویسد:  ) مى٨٩)نساء/« سبیل 

از آنھا دوستانى انتخاب نكنید، مگر اینكھ ) توبھ كنند، و ( در راه خدا » 
ر سرباز زنند،) و بھ اقدام بر ضد شما ھجرت نمایند. ھر گاه از این كا

ادامھ دھند( ھر جا آنھا را یافتید اسیر كنید! و ) در صورت احساس خطر ( 
 «بھ قتل برسانید.

ا اصابتكم مصیبٌة قد أصبتم مثلیھا »جالل الدین مجتبوى نیز در ترجمھ    او لّم
َّ على كّل شى ى ھذا قل ھو من عند أنفسكم إن  ) ١٦٥)آل عمران/« ٍء قدیر قلتم أّن

كند و توضیحاتى را در میان دو خط فاصلھ و قالّب  یك مؤلف محور جلوه مى
 آورد:  مى
]بھ دشمن - در جنگ بدر  - و آیا چون آسیبى بھ شما رسد كھ دو چندانش را » 

 - گویید: این از كجاست ؟ بگو بھ آن از سوى خودتان است  [رسانده بودید مى
ھمانا خدا بر ھمھ چیز  - سنگر را رھا كردیدكھ بر خالف قرآن پروردگار 

 «تواناست
در میان مترجمان معاصر برخى بیشترین توّجھ را بھ مراد و مقصود  

ھاى بسیار بھره  پدیدآورنده قرآن دارند و از پرانتزھا و قالّبھا و خط فاصلھ
برند و شمارى مؤلف محورى كمترى دارند و بعضى اصالً متمایل بھ مؤلف محورى  مى
اى، مكارم شیرازى و ... بیشترین  االسالم، الھى قمشھ یستند؛ براى نمونھ فیضن

اى كھ در ترجمھ فیض االسالم یك  دھند بھ گونھ مؤلف محورى را از خود بروز مى
 آیھ تقریبا سھ سطرى در حدود بیست سطر ترجمھ دارد.

ورده مترجمان قرآن با انبوھى از باورھا و اعتقادات بھ ترجمھ آیات روى آ 
اند. شمارى از ایشان در ترجمھ از باورھاى خود سود برده و از آیات 

اى دیگر باورھاى خود را  كنند و عده برگردانى سازگار با باور خود عرضھ مى
دھند. بر این اساس تفاوتى اساسى میان برگردان مترجمان  در ترجمھ دخالت نمى

 شود.  دیده مى
نماید ھیچ گونھ  با افكار ایشان مىبرخى در برگردان آیاتى كھ سازگار  

 كنند. دھند و آیھ را ھمان گونھ كھ ھست برگردان مى تصّرفى انجام نمى
 نمونھ نخست 
ھا ناظرة»براى نمونھ در برگردان آیھ   « وجوٌه یومئٍذ ناضرة. إلى رّب

نویسد:  نمایند. میبدى مى ) مترجمان اھل سّنت متن محور مى٢٣و٢٢)قیامھ/
نیشابورى، اسفراینى، و نسفى نیز چون میبدى ترجمھ «. نگرانبخداوند خویش »
 بینند. كنند و میان باور خود و ظاھر آیھ ھیچ گونھ ناسازگارى نمى مى
برند.  در برابر ایشان، مترجمان  شیعھ از افكار خود در ترجمھ بھره مى 

كنند، شمارى داخل پرانتز یا  را اضافھ مى« بھ سوى»برخى در ترجمھ عبارت 
آورند و برخى  الب یا دو خط فاصلھ واژه پاداش، رحمت، مھربانى و نعمت را مىق

و بھ چشم قلب جمال حق را مشاھده »نویسند:  افراط كرده و در ترجمھ مى
 «.كنند مى
  
 نمونھ دوم 
َّ و »مسعود انصارى از مترجمان اھل سّنت در ترجمھ آیھ شریفھ   ما ولّیكم  إّن

) از باور خویش سود ٥٥)مائده/« كاة و ھم راكعونرسولھ ... و یؤتون الزّ 
كند در صورتى  را بھ فروتنى معنا مى« راكعون»برد و تحت تأثیر این باور  مى

بدى،  كھ مترجمان شیعھ و بسیارى از دیگر مترجمان اھل سّنت چون اسفراینى، مى
 كنند. را ركوع كنندگان ترجمھ مى« راكعون»و ... 

  
 نمونھ سوم 
اھل سّنت از آن جھت كھ تنھا عصمت پیامبران از گناھان كبیره را  مترجمان 

لیغفر »باور دارند و عصمت از صغایر را معتقد نیستند، در ترجمھ آیھ شریفھ 
م من ذنبك َّ ما تقّد در « ذنب»دھند و  ) ھیچ گونھ تصرفى انجام نمى٢)فتح/« لك 

كنند. میبدى  م معرفى مىآیھ را گناھان صغیره پیامبرصلى  علیھ وآلھ وسل
 كند:  ترجمھ مى

َّ بیامرزد تو را ھر چھ گذشت از گناه تو و ھر چھ با پس ماند»   «. تا 
 كند:  سور آبادى برگردان مى 



تا بیامرزد خدا تو را یا محمد آنچھ از  پیش آن بود از گناه تو و آنچھ » 
 «.از پس بود

 كنند. وه ترجمھ مىدیگر مترجمان اھل سّنت نیز مانند این گر 
در برابر این مترجمان سّنى، شمارى از ترجمھ نویسان شیعھ كھ عصمت  

پیامبران از صغایر و كبائر را باور دارند برگردانى سازگار با باورھاى 
دارند و تعدادى دیگر افكار خود را در ترجمھ دخالت  خویش از آیھ عرضھ مى

 كنند. ترجمھ مى دھند و آیھ را چونان مترجمان اھل سّنت نمى
براى نمونھ ابوالفتوح رازى در شمار مترجمانى قرار دارد كھ از افكار و  

برد. او ھر چند در مقام تفسیر از عصمت  باورھاى خود در ترجمھ سود نمى
ر نھ محّقق مى پیامبران دفاع مى آیھ محّقق نیست »خواند:  كند و آیھ را مقّد

ر است ا در ترجمھ از ا«بلكھ مقّد برد و بدون ھیچ  ین باور خود سود نمى، اّم
 نویسد:   گونھ تصرفى در برگردان آیھ مى

تا بیامرزد تو را خداى آنچھ در پیش افتاد از گناه تو و آنچھ با پس » 
 «.افتاد و تمام كند نعمتش را بر تو و راه نماید تو را بھ راه راست

مشاھى، در برابر كسانى چونان ابوالفتوح، برخى از مترجمان مانن  د آقاى خّر
ر از  كاویانپور، قمشھ اى، فیض االسالم، مجتبوى، سراج، ومكارم شیرازى با تأّث

 نشینند.  باورھاى خویش آیھ را بھ ترجمھ مى
مشاھى و كاویانپور گناه را بھ پیروان و امت پیامبرصلى  علیھ   آقاى خّر

ت »دھند و در متن ترجمھ واژه  وآلھ وسلم نسبت مى را اضافھ « پیروان»یا « اّم
 كنند. مى
اى ، فیض االسالم  و مجتبوى در داخل پرانتز نظریھ تفسیر  و آقاى قمشھ 

 آورند. نویسان را درباره عصمت پیامبر مى
 آورند:  و شمارى چون سراج و مكارم شیرازى در برگردان مى 
 «.دادند دانند، بھ تو نسبت مى كارى كھ مشركین آن را گناه مى» 
برند، در ترجمھ تمامى  ویسانى كھ از باورھاى خویش درترجمھ سود مىترجمھ ن 

برند و  آیات چنین مبنایى ندارند. در مواردى از باور خود در ترجمھ سود مى
كنند و در  با اصل قرار دادن آن آیھ را برابر با اندیشھ خود برگردان مى

 . گریزند مواردى نیز از دخالت افكار خویش در عملیات ترجمھ مى
ید »براى نمونھ در مورد آیات خداشناسى برخى مترجمان در ترجمھ آیھ شریفھ  

كنند. اما ھمین عده در  را بھ دست ترجمھ مى« ید) »١٠)فتح/« َّ فوق ایدیھم
َّ الكافرین»ترجمھ آیاتى چون  َّ من یشاء و ») ، ٧٤)غافر/« كذلك یضّل  فیضّل 

َّ الّظالمین») ، ٤)ابراھیم/« یھدى من یشاء اآلن ») و ٢٧)ابراھیم/« و یضل 
َّ عنكم و علم أن فیكم ضعفا ) از اعتقادات خود بھره ٦٦)انفال/« خّفف 

 گیرند.  نمى
چنان كھ برخى از مترجمان مانند آقایان: مكارم ، سراج ، خواجوى ،  

كاویانپور ، مجتبوى ، پورجوادى ، فوالدوند ، نسفى و ... در ترجمھ آیھ 
ك و الملك صّفًا صّفاً »شریفھ  ) فرمان ، عذاب و... را ٢٢)فجر/ « و جاء رّب

پوشند و بھ  آورند و شمارى دیگر از اعتقاد خود در مقام ترجمھ چشم مى مى
بیاید »نویسند:  كنند. این عده در ترجمھ مى معناى لغوى آیھ بسنده مى

 «.پروردگار تو
شود.  میان مترجمان دیده نمىدر موضوع عصمت پیامبران  نیز وحدت رویھ  

ھ»شمارى در ترجمھ   ت بھ و ھّم بھا») و  ١٢١)طھ/« و عصى آدم رّب « و لقد ھّم
 برند.  ) از اعتقاد بھ عصمت سود نمى٢٤)یوسف/

م من ذنبك...»اما در برگردان آیھ   َّ ما تقّد ) تحت تأثیر ٢)فتح/« لیغفر لك 
 كنند. باور خود آیھ را ترجمھ مى

َّ مكارم در شمار مترجمانى است كھ ترجمھ روش مندى براى نم  دست - ونھ آیة 
َّ ما تقّدم من »ندارد. ایشان در ترجمھ آیھ  - كم در این سرى آیات لیغفر لك 

 نویسد:  برد و در ترجمھ مى ) از باور بھ عصمت سود مى٢)فتح/« ذنبك
 «. دادند ببخشد مىاى را كھ بھ تو نسبت  تا خداوند گناھان گذشتھ و آینده» 
ا در ترجمھ آیات مشابھ چون   ت بھ و ھّم بھا»اّم ھ»، و «لقد ھّم « عصى آدم رّب

 دھد. باورھاى خود را در ترجمھ دخالت نمى
در آیات مربوط بھ قیامت نیز اختالف در برگردان كامالً مشھود است؛ براى  

تى وقودھا الّناس و الحجا»نمونھ در ترجمھ  قوا الّنار اّل ت فاّت ...« رة ُاعّد
كاران،  ھا، گنھ را بت« الحجاره»و  « الناس»اى از مترجمان  ) عده٢٤)بقره/

كنند و شمارى دیگر از مترجمان تنھا بھ معناى  ھاى خارا معنا مى كبریت، سنگ
 اى ندارند. كنند و بھ مصادیق این دو ھیچ اشاره لغوى این واژه بسنده مى

ھاى  وحدت رویھ ندارند. برخى از دانستھ در آیات تاریخى قرآن نیز مترجمان 
ھا را بھ مخاطب خود  برند و شمارى آن دانستھ تاریخى خود در ترجمھ بھره مى

دارند و شمارى از دخالت دادن اّطالعات خویش و نمایش آن اجتناب  عرضھ مى
ا اصابتكم مصیبٌة قد اصبتم »كنند؛ براى نمونھ در ترجمھ آیھ شریفھ  مى او لّم

 ) ١٦٥عمران /)آل ..« 



َّ مكارم، فیض االسالم و قمشھ  گیرند  ھاى تاریخى خود سود مى اى از دانستھ آیة 
اى چون مجتبوى و فوالدوند تنھا از یك دانستھ در ترجمھ استفاده  و عده

 كنند.  مى
شود؛ براى نمونھ در حالى  در آیات االحكام نیز یكنواختى در ترجمھ دیده نمى 

« فالتّتخذوا منھم اولیاء حّتى یھاجروا..»مان در ترجمھ آیھ كھ گروھى از مترج
 آورند.  ) بیشترین توضیحات را مى٨٩)نساء/

بینند و آیھ را  ھاى فقھى خود نمى شمارى دیگر ھیچ نیازى بھ انتقال دانستھ 
َّ مكارم در ترجمھ آیھ یاد شده  گونھ تصرفى معنا مى بدون ھیچ كنند. آیة 

 نویسد:  مى
آنھا دوستانى انتخاب نكنید مگر اینكھ )توبھ كنند و ( در راه خدا از » 

ھجرت نمایند. ھر گاه از این كار سر باز زنند )و بھ اقدام بر ضد شما 
ادامھ دھند( ھر جا آنھا را یافتید اسیر كنید! و ) در صورت احساس خطر ( 

 «.بھ قتل رسانید
  
  
وت ترجمھ مكتوب با ھمزمان، . میر عمادى، على، تئوریھاى ترجمھ و تفا ١ 
٦٣. 
 ٦٧. ھمان،  ٢ 
 ٧٣. ھمان،  ٣ 
 ٧٤. ھمان،  ٤ 
 ٨٥. ھمان،  ٥ 
 ١١٤. ھمان،  ٦ 
 


