مقالة علمي -پژوهشي

دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

نقد ترجمة فارسی داستان «نهرالذهب» براساس نظریة سطح
معنایی -لغوی الگوی گارسس


1ـ محمدنبی احمدی2 ـ زهرا قنبری

6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ایران
0ر دانشجوي كارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ایران
(تاری دریافت6866/88/03 :؛ تاری پذیرش)6866/81/69 :

چکیده
الگوها و مدلهاي متفاوتی از سوي نظریهپردازان تر مه ،ارائه شده است كه به عنوان معياري مناسب و برا كراركرد
دقيقتر براي سنجش تر مهها بهكار میروند .نظریة ارزیابی كيفيّت تر مة كرارمن گارسرس ( )6664از مهمتررین
نظریات اوزب زبانشناختی استكه بهمنظور تشخيص سط.كيفی تر مهها ،سازمان یافتره و برهتحلير كيفری مترون
تر مه شدب ادبی میپردازد .در این نوشتار ،برآنيم براساس الگوي پيشرنهادي گارسرس در سرط .معنرایی– ل روي،
تر مة داستان «نهرالذهب» یعقوب الشارونی را با عنوان «رودخانة طالیی» از وايرد سربزیانپور و اُسريبه وكيلری برا
در نظرگرفتن متن اللی داستان بررسی كنيم .مهمترین یافتههاي این نوشتار كه با روش توليفی– تحليلری نگاشرته
شده ،بيانگر آن استكه این تر مه از لحاظ سط« .معنرایی– ل روي» مروارد محردودي از دادههراي قابر تطبيرق برا
نظریرة گارسررس و زیرگروههرراي متعردّدآن از قبير قرربض و بسرط نحرروي ،اقتبرراس ،تعریرف یررا توضرري .براسررب
اختالفات فرهنگی و ابهام و ...را در خود اي داده است .زبانشناسان معتقدند دولتهراي مختلرف یرز لرورت
وااد ،منجر به ابهام میشود .مطابق نظر گارسس ،ابهام ممان است عمدي یا سهوي باشد .ابهرام عمردي یرا هنرري
باید منتق شود و ابهام غيرعمدي باید برطرف شود .طبق بررسی انجرام شرده در ایرن تر مره در كتراب نهرالرذهب
هيچگونه ابهامی مشاهده نشد .براساس یافتههاي این مقاله« ،اقتباس» یا همان انتخابِ معناییِ نزدیرز ملره یرا كلمره
در تر مه داراي بيشترین بسامد و «توضي».؛ یعنی بيان توضي .دربارب كلمه در پراورقی یرا پرانترز ،كمتررین مرورد را
دارا بوده و قبض نحوي یا همان كاهش واژگان در تر مه كه از ناات منفی اشاره شده بره آن در نظریرة گارسرس
است ،مواردي بيان شده است.

واژگان کلیدی :نقد تمجم ،الگوی گنرسس نهمالذهب رودخننة طالیی.

)نویسندب مسئول(  E- mail: mn.ahmadi217@yahoo.com
 E- mail: ghanbarizhra1@gmail.com
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مقدمه
بررسی و مطالعه تر مههاي دیگران یز عنصر اساسی در یادگيري ،آموزش و پرورش
استعدادها ،تجربه و مهارت است ( بوري و دیگران .)486 :6677 ،در تر مة كتابها،
معمووً مواردي ون افزایش ،كاهش ،افظ مضمون و ت يير مو ود را مشاهده میكنيم كه
تمام این مسائ یا به دلي ویژگیهاي مثبت تر مه است یا از ضعف و معایب مو ود در
تر مه ااایت دارد .براي اظهارنظر دربارب كاربردي یا غيركاربردي بودن این عنوانها
وزم است متن تر مه از منظر مدلهاي ارائه شده در این زمينه بررسی شود .غالباً بدون نقد
تر مهها در سایة دانش زبانشناسی اركت رو به رشد تر مهها اماانناپذیراست تا كار
تر مه ،بيش از پيش به لورت قانونمندتر و روشمندتر انجام شود.
داستان نهر الذهب اثر یعقوب الشارونی با عنوان « رودخانة طالیی» به قلم وايد
سبزیان پور و اسيبه وكيلی به زبان فارسی تر مه شده است .بررسی تر مة این داستان
همراه با متن اللی آن طبق یز الگو می تواند به عنوان نمونه اي موردي ،بيان كنندب
معایب و مزیت هاي تر مه باشد و نيز ار وبی را براي نحوب تر مه داستان هاي كوتاه
به شالی الولی ارائه دهد .پژوهش ااضر با تايه بر سط .معنایی -ل وي ،الگوي
ارزیابی نقد تر مة كارمن گارسس 6به عنوان الگو و مدلی امع كه می تواند نتيجه
دقيق تري ارائه دهد به بررسی و نقد تر مه پرداخته است .براي دستيابی به این هدف
تالش شده با مقایسة بخش هایی از متن داستان با متن تر مه ،مواردي از ویژگی هاي
تر مه كه گارسس ب راي سط .معانی ل وي برشمرده است ،استخراج شود تا هم و ود
این ویژگی ها در تر مة وي اثبات شود و هم راهبردهاي تر مه اي متر م براي هریز
از بستر نمونه ها مشخص شود.

1- Carmen Garces
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 .1پرسشهای پژوهش
در پژوهش ااضر سه پرسش مطرح شده است كه عبارتند از:
 -6آیا نظریة گارسس ،قابليت تطبيق در تر مة كتاب نهر الذهب به قلم سبزیانپور را دارد؟
 -0این تر مه به زبان مبدأ پایبند است یا مقصد؟
 -8سبزیانپور در فرآیند تر مه از كدام مؤلّفههاي سط .ل وي -معنایی الگوي گارسس
بهره سته است؟

 .2پیشینۀ پژوهش
در زمينة نقد و بررسی تر مة فارسی آثار ادبی ،پژوهشهاي فراوانی انجام شده است.
پژوهشهایی كه براساس الگوهاي مطرح شده از سوي زبانشناسان و نظریهپردازان اوزب
تر مه و به طور خاد با تايه بر نظریة پيشنهادي گارسس ،تر مة متون ادبی ،نقد و
بررسی شده و براي پيشينة تحقيق از آن یاد میشود به شرح زیر است:
 مقالهاي با عنوان« :ارزیابی و مقایسة تر مههاي فارسی رمان انگليسی شاهزاده و گدا ،اثرمارك تواین براساس الگوي گارسس» به قلم رشيدي و فرزانه (6836ش)
 مقالة «نقد واژگانی تر مة موسويگرمارودي از قرآنكریم (با تايه بر سط .معانی ل ويگارسس)» (6861ش) به كوشش رايمیخویگانی كه در فص نامة مطالعات تر مة قرآن
كریم اپ شده است .این پژوهش به طورخاد به موضوع نقد و تحلي

تر مة

قرآنكریم پرداخته است.
 مقاله «نقد و بررسی تر مة فارسی رمان «قلب اللّي » با عنوان «دل شب» براساس الگويگارسس» به قلم ليادانی ،ال رپور و خيراللّهی (6861ش) كه در فص نامة پژوهشهاي
تر مه در زبان و ادبيات عربی اپ شده است .نگارندگان این مقاله ،براساس الگوي
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گارسس در هر هار سط ،.لوههاي ضعف و قوت تر مة رمان مذكور را نقد و بررسی
و ميزان موفقيّت متر م را در سطوح مختلف با رسم نمودار تبيينكردهاند.
 مقاله «ارزیابی و مقایسة دو تر مة فارسی از رمان انگليسی دُن كيشوت اثر ميگوئ دُ.سروانتس براساس الگوي گارسس» كه به قلم رشيدي و فرزانه ( 6860ش) نوشته شده است.
در مقالههاي اشاره شده ،نگارندگان با تايه بر مدل گارسس ،اقدام به ارزیابی و مقایسة
تر مة رمانهاي نامبرده و ذكر ناات مثبت و منفی آن كردهاند كه با تبيين وتعریف نظریة
گارسس ،اال كار به سنجش وانب مختلف این تر مهها براساس الگوي مورد اشاره
انجاميده است و تر مههاي مورد قبول و قوي از تر مههاییكه ندان ایدهآل ارائه نشده،
تفايز داده شده است.
با تو ه به بررسیهاي انجام شده ،تحقيقی با عنوان نقد و بررسی تر مة داستان «نهر الذهب» با
عنوان «رودخانه طالیی» براساس سط .معنایی– ل وي الگوي گارسس ،لورت نگرفته است؛ از
این رو در این پژوهش تالش شده است تا ميزان موفقيت متر م در تر مة رمان نهر الذهب و
نحوب كار وي و نيز كاستیهاي مو ود درتر مه ،مشخص و راهااري براي بهبودآن مطرح شود.
در مقاوت پيشين آثاري مورد تو ّه قرارگرفته است كه از انب نویسندگان بزرگی
خلق شدهاند و متر مان ،اهتمام بيشتري به اینگونه آثار دارند در االی كه در این مقاله،
یز اثركوتاه و كمتر شناخته شده را مورد بررسی قرار دادهایم تا متر مان در این عرله
نيز از نقد اثر خود آگاه باشند .با و ود ایناه قبالً تأليفات نقدي پيرامون آموزش تر مه از
عربی به فارسی انجام گرفته ،تاكنون پژوهشی در ايطة نقد داستانهايكوتاه لورت
نگرفته است .نظر به اهميّت غيرقاب اناار تر مة كتابهاي كودكان و نو وانان و ایناه
داستانهايكودكان نقش بنيادین و سازندهاي در تاوین ميراث و هویّت فرهنگی و ادبی
در هر امعه دارد .پژوهش ااضر به بررسیكتاب رودخانه طالیی پرداخته است به این اميد
كه كتابهایی با تر مههایی بهتر در دسترس نو وانان قرارگيرد.
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 .3معرفی «نهر الذهب» و ترجمه آن «رودخانه طالیی»
یعقوب الشارونی از نویسندگان معالر مصري است؛ وي در مجموعة داستانهایش به
درون مایههاي مربوط به مسائ اخالقی براي كودكان پرداخته است .از مله كتابهاي
ایشان میتوان به «كور و گن و لحرا» « ،سورپرایز شن آخر»« ،گمشده در قناعت»،
«ارواح در نيمة شب»« ،اسناء و مار پادشاهی»« ،انگشتر ااكم» و  ...اشاره كرد.
«نهرالذهب» نوشته یعقوب الشارونی با تر مة وايد سبزیانپور و اسبيه وكيلی،
داستانی خيالی و كودكانه است كه خالی از اشنی خرافات نيست .هدف آن ،نشان دادن
الالت مهربانی ،نوع دوستی و فضای اخالقی است كه براي وامع شهري وزم و ضروري
مینماید و آنچه در نهایت به مقصد میرسد ،اندیشههاي مثبت و انسانی است .از دیگر
پيامهاي مثبت این داستان ،ناپایداري دوستی و رفاقت افراد شرور استكه براي رسيدن به
منافع بيشتر ،یاران خود را زیر پا گذاشته،آنها را قربانیخواستههاي خود میكنند
(یعقوبالشارونی .)6867 ،وايد سبزیانپوركتابهاي فراوانی را به رشته تحریر درآورده و
در امر تر مه نيز آثار متعدّدي از ایشان منتشر شده است؛ از مله« :دیوان فاطمه زهرا
(س)»« ،امير در سرزمين كوتولهها»« ،فندك عجيب»« ،انگشتر ااكم» و «قوهاي واشی».
«نهر الذهب» توسط وايد سبزیانپور و اسبيه وكيلی تر مه شده و در سال 6867به دو
زبان عربی و فارسی به اپ رسيد .لرف نظر از نبههاي مثبت و منفی این داستان ،اذبة
آن و كششی كه در خواننده ایجاد میكند ،انگيزهاي براي تر مه و استخراج فرهنگ ل ت
مربوط به آن (كه درآخركتاب رودخانة طالیی ذكر شده) توسط متر م شده است .اگر
ادبيات داستانی ،افاار ما را تهذیب و اندیشهمان را وسعت نبخشد و مو ب آن نشود كه
توانایی درك و تشخيص ما از مفهوم زندگی بيشتر شود ،ارزش آن بيشتر از ارزش و
اهميت یز مسابقة كو ز نيست (پرین و لورانس.)3 :6873 ،6
1- Perrin Laurence
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 .4مبانی نظری :تحلیل مدل گارسس
ارزیابی تر مه به منظور اطمينان از درستی و مطابقت آن با الول و فنون مختلف تر مه،
ضروري است .ارزشيابی تر مه و متر م زمينههاي مناسب فراهم میآورد تا رقابت مثبت
در راستاي بهبود كيفيّت تر مه بيشتر شود ،در تر مهها روندي لعودي به و ود آید و در
نهایت تر مههاي باكيفيّت عالی داشته باشيم (رشيدي و فرزانه.)96 :6836 ،
«گارسس (6664م) مدل تركيبی در ارزیابی تر مه ارائه كرده است كه مركب از مدل
پيشنهادي ونيه و داربلنه6693( 6م) ،آراء و عقاید دیگر لاابنظران در امر تر مه ،مانند
نایدا ،0نيومارك ،8دليس  ،4مونن 9و نوبرت 1است .در الگوي گارسس ،تر مهها بر پایة
ویژگیهاي مثبت و منفی بيانگر زیرگروههاي آنها و در نهایت ،دو معيار كفایت و مقبوليت
بررسی و ردهبندي میشوند» (رشيدي و فرزانه.)96 :6836 ،
در نظر گارسس ،متن مبدا و تر مه در هار سط .باید تا اد اماان برابري داشته
باشند .این هار سط .عبارتند از :سط .معنایی -ل وي ،سط .نحوي -لرفی ،سط.
گفتمانی -نقش (كاركردي) و سط .سبای -مقصود (منظور) شناختی (Garces, 1994:

) .120-77گارسس براي هر یز از این سطوح هارگانه ،زیرگروهها و ا زاي خاد
خود را دارد كه در دول ( )6به آنها به طور مختصر اشاره شده است.

 Jean Darbelnetو 1- Vinay Jean – paul
2- Eugene Nida
3- Peter Newmark
4- Jean Delisle
5- Georges Mounin
6- Nubret
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جدول ( :)1سطوح چهارگانه مدل گارسس به همراه زیرگروهها
سطح
-3
-9
-1
نعننی -لغوی -1
-1
-1
-8
-0
-3
-9
-1
نحوی -واژهسنختی -1
-1
-1
-0
-3
-9
گفتمننی -کنرکمدی -1
-1
-1
-0
-3
-9
-1
سبکی -عملی -1
-1
-1

 -0زیمگموههن
 تعمیف ین توضیح بمحسب اختالفن ،فمهنگی فنی ین زنننی نعندل فمهنگی ین کنربمدی اقتبنس( نعنی نزدیک) بسط ین بسط نحوی قبض نحویعن ،بمابم خنص ین بنلعکس ابهن، تمجمة تحتاللفظی و یک ب ،یک تمجم ،از طمیق نحو تمجم ،از طمیق دیدگنه تمجم ،از طمیق جبمان تمجم ،از طمیق توضیح ین بسط نعنی تمجم ،از طمیق تلویح تقلیل و حذف تمجم ،از طمیق تغییم نوع جمل، حذف ننظور نت ،اصلی حذف حواشی تغییم ب ،علت اختالفن ،اجتمنعی -فمهنگی تغییم لح، تغییم سنختنر درونی نت ،نبدا تعدیل(کنهش) اصطالحن ،نحنورهای بسط خالقنن، اشتبنه نتمجم حذف اعال( ،اسننی خنص) حفظ سنختنری خنص نت ،نبدا بینن نننننسب در نت ،نقصد پمگویی در بمابم سندهگویی -تغییم در صننعن ،ب ،ویژه استعنره

ننبع :اقتبنس از فمهندی 91-91 :0933
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گارسس براي هریز از این هار سط .و با تايه بر متونی كه تحلي كرده ،ویژگیهاي
تر مهاي را ارائه داده است ،اما از آنجا كه پرداختن به تمام سطوح آن در یز مقاله ،كاري
ناممان لوه میكند در این پژوهش تنها به سط .معنایی-ل وي میپردازد تا تصویري
مناسب از انتخابهاي واژگانی وايد سبزیانپور ارائه كند و سطوح دیگر را به مقاوتی دیگر
وامیگذارد .در این پژوهش تالش میشود این ویژگیها در نحوب معادلگزینی سبزیانپور
بررسی تا مشخص شود تر مة وي از كدام ویژگی بيشتر بهره برده است.
در الگوي گارسس ،تر مهها از نظر دو معيار كفایت و مقبول ّيت باید ارزیابی شوند.
این دو معيار با استفاده از ویژگیهاي مثبت و منفی معرفی شده در مدل پيشنهادي ،شرایط
وزم را براي ارائة تر مهاي مناسب و خوب از لحاظ انطباق مولّفههاي معنایی و عنالر
دستوري دو زبان مبدا و مقصد و ميزان دقّت متر م در رساندن پيام مدنظر و همچنين از
نظر قاب قبول بودن متن تر مه شده در سيستم زبانی مقصد (زبان فارسی) و ميزان پذیرش
خوانندگان متن مقصد را فراهم میسازد.
در واقع كفایت و مقبوليّت بدین معنا استكه در اینجا نه تنها در ست و وي
دقّ ت و لحت عنالر زبانی هستيم ،بلاه تأثير سيستم زبان متن مبدا بر زبان مقصد و
ميزان پذیرش خوانندگان متن مقصد نيز باید مدنظر قرارگيرد .از این رو ،براي
تعيين كيفيّت تر مه ها،

نبه ها یا ویژگی هاي

دیدي در نظرگرفته می شود؛

ویژگی هاي مثبت و ویژگی هاي منفی .همچنين دریز تقسيم بندي كلی از هار
سط ،.این ویژگی هاي مثبت و منفی مربوط به هرسط .را به تفايز بيان می كند تا
معيار سنجش كلی طبق این تقسيم بندي باشد.
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جدول ( :)2ویژگیهای مثبت و منفی بیانگر کیفیّت در الگوی گارسس (اقتباس از :رشیدی و
فرزانه)69: 1389 ،
ویژگیهنی نثبت

ویژگیهنی ننفی

 -0نعدل فمهنگی

 -0ابهن،

 -3همننندسنزی

 -3تمجمة قمضی (گمت،بمداری)

 -9بسط نحوی

 -9سنده کمدن

 -1جبمان

 -1تمجمة تحتاللفظی

 -1تغییم نحو ین صور،

 -1ننرسنیی در نفهو ،نعندلهن

 -1تغییم دیدگنه ین بینن

 -1تغییم لح،

 -1توضیح

 -1تغییم در سنختنر درونی نت ،نبدا

 -8حذف

 -8تصمف

 -3تغییم ب ،علت تفنو،هنی اجتمنعی -فمهنگی

 -3تعدیل اصطالحن ،نحنورهای

 -01تغییم در نوع جمل،

 -01قبض نحوی ین کنهش

 -00حفظ اسمهنی خنص بن نعندل در نت ،نقصد

 -00حفظ سنختنرهنی نت ،نبدا

 -03تعمیف

 -03بسط خالق،

 -09حفظ صننیع بالغی

 -09بسط سنده
 -01اشتبنه نتمجم
 -01حذف صننیع بالغی
 -01تغییم در صننیع بالغی

در ادامه به بررسی معنایی -ل وي و زیرمجموعههاي آن میپردازیم.
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 .5سطح معنایی -لغوی
نقد ،یزكار منظم است كه از یز مبناي نظري خاد بيرون میآیيد .این یز ضرورت
غيرقاب ا تناب است كه به یز گفتار انتقادي نياز داریم تا براساس مبناي تئوریز باشد
كه بتوان سط .زیباشناسی و فرهنگی آن اثر را نمایان كند (عبدالباسط 69 :0867 ،و .)61
هركدام از سطوح مختلف مدل گارسس ،مؤلّفههاي خاد خود را دارد كه در این
بخش زیرمجموعههاي سط .معنایی -ل وي را با ذكر نمونههایی از داستان رودخانه طالیی،
بيان میكنيم:

 .1-5تعریف و توضیح برحسب اختالفات فرهنگی ،فنی یا زمانی
«تعریف» اشارهاي است به معنی واژه به لورت عبارت اسمی یا شبه مله لفتی« .توضي».
نيز افزودن اطالعاتی است كه در پی اختالفات فرهنگی ،بين زبان اللی و مقصد ضروري
میشود (رايمی خویگانی 70 :6861 ،به نق ازگارسس )38 :6664 ،به این معنیكه وقتی
در تر مه به واژهاي برمیخورد كه خادّ یز فرهنگ است در انتقال آن به زبان مقصد
باید معنیآن را بيان كند و توضيحی ارائه دهد تا خوانندب متنِ تر مه شده در درك معنی
دقيق آن با الش موا ه نشود .موارد زیر ،نمونههایی براي این موضوع هستند:
 «وَ اذْکُرُوا اللّهَ في َأیّام مَعْدُودات» «و در روزهاي مشخص و معدودي (روزهاي تشریق؛یعنی یازدهم تا سيزدهم ذي الحجه در منا) خدا را یاد كنيد» (تر مه آیتاهلل یزدي).
 «کانَت جمیعُ أراضِي ذلکِ الوادی لثالثَةِ أخوَةٍ ،هُم« :نعمان» و«رسالن» و«شهاب»»(الشارونی ،)9 :6867 ،تمام «زمينهايآن دشت ،متعلّق به سه برادر ،به نامهاي نعمان،
ارسالن و شهاب بود» «سبزیانپور)1 :6867 ،؛ متر م براي توضي .واژب «رسالن» در پاورقی
نين آورده است :در متن عربی «رسالن» آمده در تر مه از «ارسالن» استفادهكردیم تا
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نامی آشنا باشد .توضيحات متر م در پاورقی یا داخ پرانتز به مواردي نادر محدود شده
است؛ به نظر اسم «رسالن» میتواند در داستان استفاده شود.

 «وخاللَ لحظاتٍ خاطفةٍ کانَ الکلب قَد اختفي» (الشارونی« )19 :6867 ،و در ند لحظةسریع و برقآسا سگ ناپدید شد» (سبزیانپور .)11 :6867 ،در این تر مه «لحظة سریع»
ت خاطف ٍة» دربر دارد ،امّا سبزیانپور «برق آسا» را به لورت
معناي كافی را براي «لحظا ٍ
لفتی به عنوان «تعریف» ذكر كرده است.

 .2-5معادل فرهنگی یا کارکردی
هر امعهاي به تناسب فرهنگ خود ،عاداتی براي سخنگفتن و توليد معنا دارد .نظریهپردازان
زیادي پيرامون معادل فرهنگی در تر مه ،سخن گفتهاند و هركدام روشهایی را ارائه
كردهاند .از ملة آنها گارسس و نيومارك است .نيومارك فرهنگ را نين تعریفكرده
است« :فرهنگ را به روش زندگی و لوههاي خادّ زندگی بشر به عنوان وسيلهاي براي
بيان میدانم و بين زبانِ فرهنگ و زبا ِن هانی تمييز قائ میشوم  . ...كلماتی هستندكه وارد
ايطة فرهنگ شدهاند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت و ود نداشته باشد،
متر م در موا هة با آن د ار الشی بزرگ میشود» (نيومارك0881 ،م)646 :؛ یعنی از
ميان فرهنگِ زبانِ مقصد ،واژب معادلی را كه نزدیزترین معناي به واژب اللی را دارد با
رعایت فرهنگ زبان مقصد ایگزینكنيم؛ مانند:
ت قبیح» (الشارونی« :)07 :6867 ،و ارسالن با لداي
 «وسألهُ رسالن في صو ٍگوشخراشیگفت( »:سبزیانپور .)6867:04 ،الطالح از نظر ل وي ،مصدر فع الطَلََ.
است .هنگامیكه واژهاي براي قومی الطالح شود ،هرگونه اختالفنظر دربارب آن الطالح
از بين میرود ( بوري و دیگران .)48 :6677 ،متر م نخواسته است از معناي تحتاللفظی
لداي زشت استفاده كند ،از این رو ،الطالح فرهنگی گوشخراش را كه كاركردي مشابه
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در زبان فارسی دارد بهكار برده است كه كنایه از همان لداي زشت است .كنایه یای از
اساليب ادبی است كه اگر به درستی اضافه شود به زیبایی مله میافزاید.
 «لِذلک أطلَقَ الناسُ عَلیها لَقَبَ «األخوان القاسِیانِ»» (الشارونی« :)7 :6867 ،براي همين بودكه مردم آنها را «برادران سنگدل» میخواندند» (سبزیانپور)3 :6867 ،؛ متر م
معادلكاركردي و فرهنگی مو ود در زبان مقصد را براي تر مة واژه «لقب اطالق دادن»
بيانكرده است؛ یعنی «میخواندند» زیرا در زبان فارسی كاربرد بيشتري دارد.
 « ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» (الشارونی« :)66 :6867 ،یعنی هماندازب خودش بود»(سبزیانپور)60 :6867 ،؛ تر مة تحت اللفظی این عبارت میشود «ارتفاع آن مث طول
او ،خودش بود» كه در زبان فارسی فاقد كاركرد یا مفهوم بود ،یا كاركرد كمی دارد كه
نزد خ وانندگان ندان معمول نيست؛ بنابراین ،متر م معادلی را بهكار برده كه كاركردي
مشابه دارد.
 «لم یَتجاوَزالثَانیَةَ عشرَةَ مِن عُمِر ِه» (الشارونی« :)7 :6867 ،دوازده سال بيشتر نداشت»(سبزیانپور و وكيلی)3 :6867 ،؛ تر مه تحتاللفظی این مله میشود «دوازده سال از
عمر او تجاوز نمیكرد» است كه متر م معادلی كاربردي و روان استفاده كرده تا براي
خوانندگان متن تر مه قاب فهم باشد و این یز عبارت عاميانه است كه به زبان مقصد
نزدیزتر است.
 «وبعد أَن عاملتُماني هذهِ المَعامَلَةَ» (الشارونی« :)07 :6867 ،بعد از این رفتاري كه با منداشتيد» (سبزیانپور و وكيلی)03 :6867 ،؛ متر م به اي تر مة تحتاللفظی عبارت كه
«بعد از اینكه رفتار كردید با من این رفتار را» میشود معنایی كاربردي و روان را براي آن
بهكار برده است.
 «کَانا غایةً في الحِرصِ وخُشُونَةِ اإلحساس» (الشارونی« :)7 :6867 ،در نهایت ارد وبیرامی بودند» (سبزیانپور و وكيلی) 3 :6867 ،؛ متر م الطالح فرهنگی– كاركردي
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«بیرامی» را براي واژب «خُشُونَةِ اإلحساس» را استفاده كرده است .متر م سعی كرده
است بعضی از واژگان مرسوم فارسی را به اي واژههاي مشهور عربی بگذارد و واژب
«بیرامی» یز ایگزین فرهنگی از سوي متر م است.
 «فَمَا انقضَت ساع ٌة اُخری» (الشارونی« :)19 :6867 ،هنوز ساعتی نگذشته بود» (سبزیانپور، .)11 :6867آن طور كه مالاظه میشود متر م به اي معناي تحتالفظی (هنوز یز
ساعت دیگر سپري نشده بود) ،معادل عاميانه آن (هنوز ساعتی نگذشته بود) را معنا كرده
كه اینگونه تر مه به زبان مقصد نزدیزتر است.

 .3-5بسط نحوی (افزایش)
متر م به دلي تجربه و دانش خود در برخی موارد كه ایز میداند ،بسط نحوي را بهكار
میبرد .بسط نحوي؛ یعنی مفهومی كه در متن مبدأ به تلوی .بيان شده است باید در زبان
مقصد به آن تصری .شود (متقیزاده و نقیزاده 677 :6861 ،و  )Garces, 1994: 81به این
معنا كه متر م از مؤلفههایی به عنوان واژب برابر و الطالاات زبان مبدأ استفاده میكند كه
مواردي از قبي ضمایر و اشارههاي مجازي و كتابیكه با تو ه به سياق متن در تقدیر گرفته
میشود در تر مه تصری .و بيان میشود .بسط نحوي ،آنگاهكه به ضرورت براي برونرفت
از یز الش تر مهاي باشد ،پسندیده است؛ «تصری .به معناي آشاارسازي است و یای از
هماهنگیهاي تر مه است ،تصری .وقتی لورت میگيرد كه اطالعات متن مبدأ با لراات
و وضوح بيشتر به تر مه انتقال مییابد» (سياای و دیگران.)48 :6869 ،
 «جَمَعَ األَخَوان أَکبر ثروةٍ في تلکَ البَالدِ» (الشارونی« :)7 :6867 ،دو برادر بيشترین ثروترا در ميان مردم آن شهرها كسب كرده بودند» (سبزیانپور و وكيلی)61 :6867 ،؛ متر م
براي بسط مفهوم ،كلمة «مردم» را كه در تقدیر مله است در تر مه افزایش داده است.
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 «حتَّي أنَّهُ لَم یَستَطِع أن یَنطِقَ ِبحَرفٍ» (الشارونی« :)69 :6867 ،به گونهاي زبانش بند آمدكه نتوانست كلمهاي ارف بزند» (سبزیانپور و وكيلی)61 :6867 ،؛ در تر مة عبارت
فوق ،متر م پس از ذكر معناي «یَنطِقَ بِحَرفٍ» از كلمة زبانش بند آمد نيز استفاده كرده
است در االیكه معادل این كلمه در متن اللی نيامده است كه میتوان آن را افزایش
تفسيري یا شرحگونه دانست .افزایش یا بسط نحوي در تر مة سبزیانپور اندك است و به
همين موارد محدود است.
 «حتَي هزَّت جَسَدَة قَشْعَرِیرةٌ بارِدَةٌ» (الشارونی« :)97 :6867 ،سرماي شدید بدنش را بلرزهدرآورد» (سبزیانپور)93 :6867 ،؛ «بارِدَةٌ» به معناي سرما است كه متر م خواسته متن مبدأ
را با لراات و وضوح بيشتر به تر مه انتقال دهد.
 «حتي شاهَدَ أخاهُ» «رَ ْسالن» «مُستلقیاً أمامة علي األرض» (الشارونی:)99 :6867 ،«برادرش «ارسالن» را دید كه در مقابلش بر روي زمين دراز كشيده است» (سبزیانپور،
)91 :6867؛ سبزیانپور بنابر ضرورت ،اروف یا افعال ربطی را به تر مههایش افزوده
است« .و إذا بخَیراتِهِ الّتي اَضَاعَ ْتهَا القَسْوةُ و عَدَمُ الرَّحْمةِ» (الشارونی« :)76 :6867 ،و خير
بركتی كه سنگدلی و بیرامی آن را نابود كرده بود» (سبزیانپور.)70 :6867 ،

 .4-5قبض نحوی (کاهش)
قبض بهكار بردن یز واژه در زبان مقصد در برابر ند واژب زبان مبدأ بوده و آن هنگامی
است كه متر م در برابریابی به بخشی از واژگان متن مبدأ و آوردن مشابه آن در تر مه
اهتمام نورزیده است و به بيان اداقلی بسنده میكند (ليادانی و دیگران 66 :6861 ،و
.)Garces, 1994: 81
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 «إنَّ الرَّجُلَ یرتجفُ مِن شِدّةِ البَرد» (الشارنی« :)69 :6867 ،این مرد از سرما به خود لرزید»(سبزیان پور و وكيلی)60 :6867 ،؛ متر م شدّت را در تر مه نياورده و به عبارت «سرما»
بسنده كرده است دراالی كه به خود لرزیدن در اثر سرما معمولی اال نمیشود و باید
سرماي شدیدي باشد كه شخص بلرزد؛ بنابراین ،به نظر بهتر بود در تر مه بيان میشد.
 «کانا غَایةً في الحِرصِ و خُشُونَةِ اإلحساس» (الشارونی« :)7 :6867 ،در نهایت ارد وبیرامی بودن» (سبزیانپور و وكيلی)3 :6867 ،؛ متر م در برابر دو واژب «خُشُونَةِ
اإلحساس» كه به معناي خشونت ااساس است ،تنها واژب بیرام را بهكار برده است در
االی كه این واژه میتواند معناي دیگري نيز داشته باشد.
 «یَتَدفَّقُ واحِدٌ في مَجریً یمتَدُّ عِنْدَ مَنْبَعةِ» (الشارونی« :)7 :6867 ،یایاز این رودخانهها ازیز آبراه در این كوهها سر شمه میگرفتند» (سبزیان پور و وكيلی)0 :6867 ،؛ «مَجرًی
یمتَدُّ» به معناي «مح ِ ریان امتداد دارد» است و متر م معناي «آبراه» را براي آن استفاده
كرده است.
ج» (الشارونی« :)6 :6867 ،پرتقالها
 «تسا َقطَت ثَمَراتُ البُرتُقالِ مِن أشجَارِها قبلَ أن تَنضِ َقب از آنكه رسيده شوند از درختها افتادند» (سبزیانپور و وكيلی)68 :6867 ،؛ تر مة
تحتالفظی «ثَمَراتُ البُرتُقالِ» ميوههاي پرتقال است و متر م معناي ثمرات را دیگر در
تر مه بيان نارده است .اینگونه تر مة عبارات نه تنها به كوتاهیِ سخن كمز میكند،
بلاه آنها را به ساختار زبان فارسی نيز نزدیزتر میگرداند.

 «وانتَابَت شِهابُ دَهشَةٌ بالِغَةٌ لهَذا الَّذی رَآهُ» (الشارونی« :)69 :6867 ،شهاب از آنچه دیدبسيار واشت كرد» (سبزیانپور)61 :6867 ،؛ متر م معناي «وانتَابَت» كه «فرا گرفت» است
را در تر مه نياورده است .معناي تحتاللفظی آن میشود و «واشت شهاب را فرا گرفت».
درلورت بيان فرا گرفتن واشت ،درك لحي .و كام تري از ترس وارده بر شهاب نشان
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داده میشود و بهتر بود كه در این مورد ،قبضی لورت نگيرد .موارد اذف در تر مة
خوب ،بسيار محدود و اتی نادر است و متر م وفادار ،ز در مواقع ضروري و
ا تنابناپذیر ،اقدام به اذف مطلبی نمیكند؛ راكه اذف بیرویه ،عمدهترین عيب
تر مه محسوب می شود (كماكی 00-88 :6866 ،با تلخيص).
 «والیوم حارِّشدِیدُ الحَرَارَةِ» (الشارونی« :)48 :6867 ،روز بسيار گرمی بود» (سبزیانپور،)44 :6867؛ این مله عبارت است از «حارِّ شدِیدُ الحَرَارَةِ» و بهطور خالله تر مه شده كه
طبق الول زء قبض نحوي محسوب میشود .هنگامی كه دو كلمه در متن هم معنا باشند،
یای از آنها ایگزین دیگري میشود؛ زیرا هر كدام از آنها معناي دیگري را بيان
میكند و در یز مسير معطوف هستند و بيان هر دو آنها ،نوعی تارار بيهوده است مگر
در مفاهيم علمی كه دو مترادف هر كدام مضمون خاد خود را دارد (خاطوم.)9 :6661 ،

 .5-5اقتباس( 1معنی نزدیک یا همانندسازی)
اقتباس یا معنی نزدیز به معناي بهكار بردن معادل ،ا افتاده است .در این شيوه ،پيامی از
طریق موفقيّت مشابه انتقال می یابد و براي تر مة الطالاات با نهادهاي فرهنگی مفيد
است (متقیزاده و نقیزاده  677 :6861و .)Carces, 1994: 81شاید بتوان گفت كه
تر مة خوبِ ادبی آن است كه هم اقتباس باشد و هم تر مه (خاوري)31 :6831 ،؛ یعنی
نبههاي ادبی و بالغی داشته باشد .طبق بررسیهاي انجام شده كه در نمودار معنایی–

ل وي نيزآورده شده در این تر مه« ،اقتباس» بيشترین مقدار را به خود اختصاد داده است.
ف» (الشارونی« :)69 :6867 ،هيچ
 «لَم تَظهَر بِها أیَّةُ عالماتٍ تَدلُ عَلَي آنها آخذَةٌ في الجفا ِنشانهاي از خشز شدن نداشت» (سبزیان پور و وكيلی)63 :6867 ،؛ متر م ،معناي نزدیز

1- Adaptation
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را براي عبارت فوق بهكار برده و از تر مه تحتاللفظی آن ا تناب كرده و خواسته است
تر مهاي ساده و روانتر ارائه كند.
 «فآجابَ «شهاب» مُتردًّداً» (الشارونی« :)67 :6867 ،شهاب با تردید گفت» (سبزیانپور ووكيلی)63 :6867 ،؛ متر م به اي فع « واب داد» فع «گفت» را به عنوان معادل بهكار
برده است و كاربرد بيشتري دارد.
 «سأَقدِّمُ لَکَ نَصیحةً ثَمِینَةَ» (الشارونی« :)87 :6867 ،یز نصيحت گرانبها به تو میكنم»(سبزیانپور و وكيلی)63 :6867 ،؛ در زبان فارسیگفته نمیشود «نصيحت گرانبها را به تو
تقدیم میكنم» بلاه معانی رای آن این است كه «به تو نصيحت میكنم» كه یز مضمون
آشنا براي خواننده است.
 «غادَرَ فِراشَهُ قَبلَ أن تَشرُقَ الشَمسُ» (الشارونی« .)40 :6867 ،قب از اینكه خورشيد باوبياید از رختخواب بيرون آمد» (سبزیانپور و وكيلی .)63 :6867 ،الطالح «باو آمدن
خورشيد» در زبان فارسی براي خواننده ملموستر است و كاربرد بيشتري دارد.
ف» (الشارونی« :)7 :6867 ،شهاب
 «شهابُ فتيً لم یتجاوز الثانیةَ عشرةَ بِین عُمره لطی ٌوانی بود كه دوازده سال بيشتر نداشت بسيار خوش قلب و با ااساس بود» (سبزیانپور و
وكيلی .)3 :6867 ،متر م براي تر مه لطیفٌ از خوش قلب و باااساس استفاده كرده كه
براي خواننده قاب فهمتر است.
 «و أخذَ لَونُ أنفهِ یمیلُ إلي االحْمِرارِ» (الشارونی« :)19 :6867 ،و رنگ دماغش به سرخیرفت» (سبزیانپور)11 :6867 ،؛ همانطوركه مالاظه میشود نبه بالغی و ادبی در تر مة
این ملة سبزیانپور قاب مشاهده است كه زء ناات مثبت تر مه است.
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 «وفي تَمَامِ السَّاعةِ الثَّانِیَة عَش َرةَ عِندَ مُنتَصفِ اللَّیل» (الشارونی« :)07 :6867 ،و در ساعتدوازدهِ نصفِ شب» (سبزیانپور و وكيلی)3 :6867 ،؛ متر م در تر مة عبارت «عِنَد
منتصفِ اللَّیل» از «نصف شب» كه به زبان مقصد نزدیزتر است ،بهره سته است.
 «فَلَم أتَذَوَّق شَیئاً مِنَ الطَعامِ» (الشارونی« :)66 :6867 ،هيچ غذایی نخوردهام» (سبزیانپورو وكيلی)08 :6867 ،؛ معناي تحتاللفظی عبارت باو « يزي از غذا نچشيدهام» استكه
متر م از عبارت «هيچ غذایی نخودهام» كه همانند آن است ،استفاده كرده است.
 «و تَلَقَّفَتهُ المِیاهُ فَکَتمت صَرخَتهُ» (الشارونی« :)97 :6867 ،آب او را در خود گرفت وفریادش را پنهانكرد» (سبزیانپور و وكيلی)93 :6867 ،؛ معناي تحتاللفظی عبارت نين
است كه «آب او را ربود و فریادش را پنهان كرد» كه در این مله سبزیانپور براي تر مه
از همانندسازي «آب او را در خود گرفت» استفاده كرده است.
در تر مههاي فوق متر م تالش كرده از عبارات و معادلهایی استفاده كند كه در
زبان فارسی ،اافتادهتر و قاب فهمتر است و براي اه ادب با استفاده از ابزارهاي بالغی
مالت را زیباتر و ملموستر از معنی سطحی و اولية واژهها بيان كرده است.

 .6-5عام برابر خاص یا برعکس
عام برابر خاد یا برعاس عبارت است از تر مه ل ت خاد (ذات) به عام (معنی) یا
برعاس( .فرهادي.)604 :6860 ،
 «الوَقْتُ قد تجاوزَ الظُهَر» (الشارونی« :)48 :6867 ،روز از نيمه گذشت» (سبزیانپور،)44 :6867؛ «وقت» یز معناي عام است و متر م عبارت «روز» را در تر مه آورده كه
خاد است و أخصّ از وقت است.
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 «ومَعَ ذَلِک لم یَحدُث مُطلَقاً أَن أحسَنَ إلَي فَقِیرٍ» (الشارونی« :)7 :6867 ،امّا با و ود آن،هيچوقت به فقرا كمز نمیكرد» (سبزیانپور و وكيلی)3 :6863 ،؛ «أحَسنَ» به معناي
«ااسان» همه نوع نيای را شام میشود و متر م در اینجا آن را به معناي «كمز» استفاده
كرده است كه از معناي عام آن معناي خاد را انتخاب كرده است .در این مله ،معنایی
كه از كمز برمیآید همان لدقه استكه در مقاب معناي ااسان ،زءِ أخّص آن است.
 «یُحسُّ باإلعیا ِء» (الشارونی« :)47 :6867 ،ااساس خستگی كرد» (سبزیانپور و وكيلی،)44 :6867؛ «إعیاءِ» در ل ت به معناي ضعف و ناتوانی است كه متر م معناي خستگی را
كه خاد است بهكار برده است.
 «خُشوُنَ ِة اإلحسَاس» (الشارونی« :)7 :6867 ،بیرامی» (سبزیانپور و وكيلی)3 :6867 ،؛«خُشوُنَةِ اإلحسَاس» یز كلمهاي است كه داراي معناي عام است .متر م بیرامی را كه
یز معناي خاد است براي تر مة آن استفاده كرده است.

ن
مودار ( :)1نمودار معنایی -لغوی
ننبع :ینفت،هنی پژوهش
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از مله روشهاي تر مه ،میتوان به تر مة معنایی و تر مة ارتباطی اشاره كرد:
 تر مة معنایی :معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزدیزترین ساختهاي دستوري و معنایی بهزبان مقصد منتق میكند (نيومارك.)87 :6831 ،

 تر مة ارتباطی :تر مهاي است كه پيام متنی را با متداولترین كلمات ،عبارات وش
ساختهاي دستوري به زبان مقصد برمیگرداند (همان .)87 :با تو ه به این دو رو ِ
تر مه ،سبزیانپور از روش تر مة معنایی استفاده كرده است كه این نوع تر مه براي
تر مة متون یا عنالر توليفی ،متنهاي اطالعاتی و تر مه متون مقدّس استفاده میشود.
كاربرد دیگري كه براي تر مة معنایی در نظرگرفته میشود ،مقالدآموزشی است؛ مانند
آموزش لرف و نحو .مرالة نهایی و مالك اللی براي سنجش ميزان كيفيّت ومقبوليّت
تر مه ،ارزیابی آن براساس ویژگیها و تانيزهاي مثبت و منفی نظریة گارسس ()6664
است (ليادانی و ال رپور .)666 :6861 ،در دول زیر تانيزهاي مثبت و منفی سط.
معنایی ل وي بررسی میشود.
جدول ( :)3تکنیکهای مثبت و منفی سطح معنایی -لغوی
شنخصهنیننفی

فماوانی

ردیف شنخصهنی نثبت فموانی
0

نعندل فمهنگی

1

ابهن،

1

3

اقتبنس

01

قبضنحوی

8

9

بسط نحوی

1

--

--

1

توضیح

3

--

--

جمع کل

31

جمع کل

8
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نمودار ( :)2تکنیکهای مثبت و منفی سطح معنایی -لغوی

به طوركلی در مدل پيشنهادي گارسس تر مرهها براسراس دو معيرار كفایرت 6و مقبوليّرت

0

گروهبندي میشوند .طبرق مردل گارسرس ( )6664برين نبرههاي منفری و ميرزان كفایرت و
مقبوليّت تر مهها رابطه معاوس و رود دارد؛ یعنری هر ره مقردار ایرن ویژگیهراي منفری
بيشتر باشد ،ميزان كفایت (انطبراق عنالرر زبرانی در دو زبران مبردأ و مقصرد و ميرزان دقّرت
متر م در رساندن پيام موردنظر) و مقبوليّت (ميزان قابر قبرول برودن از سروي خواننردگان
زبان مقصد) تر مهها كمترر اسرت .ميران ویژگیهرا یرا نبرههاي مثبرت و ميرزان كفایرت و
مقبوليّت تر مهها ،رابطه مستقيمی برقررار اسرت؛ یعنری هر ره ایرن ویژگیهرا بيشرتر باشرد،
ميزانكفایت و مقبوليّت تر مهها زیادتر خواهد بود.

1- Adequacy
2- Acceptability
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نتیجهگیری
پژوهش ااضر كه براساس سط .معنایی ل وي الگوي گارسس به تر مة داستان
«نهرالذهب» پرداختهاست ،نشانگر نقاط قوت و ضعف متر م در مؤلّفهاي خاد و اهتمام
بيشتر متر م به یز یا دو مؤلّفه از سط .معنایی – ل وي در مقایسه با مؤلّفههاي دیگر است.
سبزیانپور در بخش توضي .و تعریف تنها یز مورد را در پاورقی ذكر كرده است.
متر م گاهی در تر مه ،خود را پایبند به اسلوب متن اللی و ملزم به انتقال همان اسلوب به
متن تر مه میداند و گاهی هم شيوههاي بيانی و ظرافتهاي زبانی متن مقصد را در اولویت
قرار میدهد؛ بنابراین ،تر مة ارائه شده از داستان یعقوب الشارونی با تو ه به نظریة گارسس
قاب قبول است ،امّا بهترین تر مه آن استكه خواننده بوي تر مه را از متن ااساس ناند و
فرآیند تر مه را از یاد ببرد .به بيان دیگر ،خوانندب تر مه ،گمان كند متنی كه میخواند به
دست یز نویسنده به رشتة تحریر درآمده است .براي رسيدن به این هدف باید از
تانيزهاي خاد تر مه استفاده شود كه خود نيازمند پژوهش دیگري است.
باید به این ناته تو ه كرد كه تر مه لورت گرفته از «نهر الذهب» از ویژگیهاي
مثبت و منفی خاد برخوردار است و در اینجا هدف ،ارزیابی و بررسی مشاالت مو ود
در تر مة متون ادبی است و به عنوان یز نتيجه میتوان گفت كه دو ال «كفایت و
مقبوليّت» مبنایی براي تقسيمبندي تر مهها هستند.
ناتة پایانی اینكه اگر كسی میخواهد براي كودكان و نو وانان كتابی تر مه كند
باید عالوه بر استفادب از كلمات و سخنان مخصود كودكان و رعایت سادگی مطالب،
الطالاات بهكار رفته در آن را توضي .دهد تا بيشترین تأثير را بر مخاطب خود؛ یعنی
كودكان داشته باشد.
پيشنهاد میشود متر مان با تو ّه به الگوهاي تر مه ارائه شده از یز الگو براي
تر مهة خویش بهره ببرند و نبههاي مختلف آن الگو را در تر مه خود به كاربرده تا در
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تر مه خود موفّقتر عم كرده و كيفيّت آن را افزایش دهند و تر مهاي یانواخت و زیبا
ارائه كنند.
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پرین ،لورانس .)6873( .ادبیات داستانی ساختار صدا و معنی .تر مة اسن
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بوري ،اامد و دیگران .)6677( .الترجمة والتعریب  .بيروت :دار العلم للمالیين.
خاطوم ،اامد .)6661( .في مدار اللغة واللسان .ط  .6بيروت :شركة المطبوعات.

خاوري ،سيّد خسرو« .)6838( .از واژه به مفهوم «اقتباس یا تر مة ادبی»» .پژوهش
ادبیّات معاصر جهان .ش  .63لص .38-61

رايمی خویگانی ،محمد« .)6861( .نقد واژگانی تر مه موسوي گرمارودي از

قرآنكریم «با تايه برسط .معنایی ل ويگارسس»» .مطالعات ترجمة قرآن و
حدیث .ش  .7لص .64-61
رشيدي ،نالر و شهين فرزانه« .)6863( .ارزیابی و مقایسه تر مههاي فارسی رمان
انگليسی شاهزاده و گدا اثر مارك تواین براساس الگوي گارسس( 6664م)».
زبانپژوهی دانشگاه الزهراء .ش  .8لص .93 – 683
سياای ،لادق و دیگران« .)6869( .اسلوب تصری .و تبيين در تر مة قرآن (بررسی

موردي تر مة فيضاألسالم)» .پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات
عربی .ش  .64لص .40 - 18
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الشارونی ،یعقوب .)6867( .نهر الذه  .تر مة وايد سبزیانپور و اسيبه وكيلی.
تهران :یار دانش.
ليادانی ،علی و همااران .)6861( .نقد و بررسی تر مه فارسی رمان «قلب اللّي » با

عنوان «دل شب» براساس «الگوي گارسس» .پژوهشهای ترجمه در زبان و
ادبیّات عربی .ش  .61لص.37 – 663

طهماسبی ،عدنان .)6896( .شیوة ترجمة ادبی مبتنی بر ترجمة نمایشنامه
صاحبة الجاللة .تهران :انتشارات سازمان هاد دانشگاهی.
عبدالباسط عبد ،محمّد .)0867( .الخطا

النقدی التراث والتأویل .ط  .6بيروت :اونتشار

العربی.
عصفور ،محمّد .)0886( .دراسات في الترجمه ونقدها .ط  .6بيروت :الموسسة العربیة
للدراسات والنشر.

فرهادي ،پروین .)6860( .بررسی ،نقد و ارزیابی تر مه متون عربی (مطالعه نقد و
ارزیابی آثار تر مه شده غسان كنفانی در سه بخش قصص ،روایات و
مسرايات) .پایاننامه رشته متر می زبان عربی دانشگاه تهران.
كمالی ،واد« .)6866( .اذف و اضافه در تر مه» .فصلنامة مترجم .س  .8ش 66
و  .60لص .61-88
متقیزاده ،عيسی و سيّد عالء نقیزاده (« .)6861ارزیابی تر مة متون ادبی فارسی به
عربی براساس مدل كارمنگارسس» (پيام رهبر انقالب به مناسبت موسم ا
 6869براي نمونه)» .پژوهشهای ترجمه در زبان ادبیّات عربی .ش .61
لص .616- 668

نقد ترجمۀ فارسی داستان «نهرالذهب» براساس نظريۀ سطح  /...محمدنبي احمدی و زهرا قنبری
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نيومارك .پيتر .)0881( .الجامع في التعرجمة .تر مة حسن غزالة .بيروت :دار مکتبة
الهالل.
رررررررررررررررر  .)6813( .دورة آموزش فنون ترجمه .تر مة منصور فهيم و سعيد
سبزیان .چ  .0تهران :رهنما.
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