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Abstract  
The role of language in a literary text is aesthetic and literary translation has a special 

sensitivity from this perspective. In a literary text, the translator must translate not only the 

content and message but also the literary devices to the extent permitted and in the format 

required by the text. Among translation theories, the model of Carmen Valero Garcés 

critiques literary translation. This model consists of four levels (semantic-lexical, syntactical 

morphological, discourse-functional, and stylistic-practical). In this model, translations are 

also evaluated from the perspective of two criteria of adequacy and acceptability. This study 

considers the translation of selected works of the famous Lebanese author "Gibran Khalil 

Gibran" in the book "Hamam-e Rooh” by Seyed Hassan Hosseini based on the theory of 

criticism of Garcés translation and at all four levels of his proposed model. The achievement 

of this descriptive-analytical study indicates that the translator has performed better in the 

semantic-lexical and syntactical-morphological levels and has appeared in relatively weak 

stylistic and discourse levels, but in general, this translation has the necessary adequacy and 

acceptability. He also has used "expansion" more than any other solution. 
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 بر «روح حمّام» کتاب در جبران آثار منتخب فارسی ترجمة نقد
 گارسس نظری مدل پایة

  تهران، ایران، دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی،    زهره گرجي 
  

 تهران، ایران ،الزهرا دانشگاه، عربی ادبیات و زبان گروه دانشیار،  ملکي پوررستم هرقی
  

 
 چکيده

 در. است رداربرخو ايویژه حساسيت از منظر این از نيز ادبی ترجمة و بوده آفرینیزیبایی ادبی، متن یک در زبان نقش
 طلبد،می متن هك قالبی در و مجاز ميزان به باید نيز را ادبی صنایع و هاآرایه بل ه پيام، و محتوا تنها نه مترجم ادبی، متن
. پردازدمی ادبی ترجمة نقد به( 6665) گارسس والرو كارمن الگوي ترجمه، نقد هاينظریه ميان در. كند ترجمه متن وارد
 این در. است( عملی -سب ی و كاركردي-گفتمانی ساختی،واژه -نحوي لغوي، -معنایی) سيح نهار شامر الگو این
 خلير برانج»آ ار  منتتب ترجمة پژوهش، این. شوندمی ارزیابی نيز مقبوليت و كفایت معيار دو منظر از هاترجمه الگو،
 مدل سيح نهار هر در و گارسس ترجمة نقد نظریة پایة بر را( 6877) حسينی حسن سيد «روح حمّام» كتاب در «جبران

 كه است آن بيانگر جستار، این دستاورد. دهدمی قرار تحقيق و ميالعه مورد تحليلی -توصيفی شيود با وي پيشنهادي
 ضعيب سبتاًن گفتمانی و سب ی سيوح در و داشته بهتري عمل رد ساختی،واژه -نحوي و لغوي -معنایی زمينه در مترجم

 همة زا بيش مترجم همچنين است. برخوردار الزم مقبوليت و كفایت از ترجمه این كلی طوربه است، اما ظاهر شده
 . است جسته بهره «افزایش یا بسط» از راه ارها

  . گارسس الگوی حسینی، روح، حمّام ترجمه، نقد جبران، خلیل ها:کليدواژه
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 مقدمه
با  یم ادبتفاوت كال ،ژهیطور وبه .است هگفتن هنرمندان ستن یا ستن گفتن وادبيات، هنر 
اسات و احس یپرده از م نونات درون اتيدر بستر ادب سندهیاست كه نو نیدر ا يكالم عاد
نا خود آش یروح جاناتيو ه زيانگاليخهاي و خواننده را با تجربهدارد یبرم شیخفته خو

روان  ییبه شناسا هعاطفاعجاز و  ريتتد رمزگونه با استمداد از قو ياوهيبه ش كند؛ اومی
هگفر ر نیدر ا كند ویم هخود را جاوداناحساس متنوع  یو با اش ال پرداختهبشر  دهيچيپ
كه زبان  یخوانندگانبراي  گرید یدن آن در قالب زبانو رسان یمتن ادب دسندیكالم نو ركد

در ميان انواع ترجمه، ترجمة . دینمایم دهيچيبس دشوار و پ يامر ،اندمبدأ را تجربه ن رده
 ترین نوع آن است.ترین و دقيقادبی ستت

ر بيشتري از گيرد و تفاسيتر باشد، سيوح معنایی بيشتري را دربر میهر نه ا ر ادبی غنی»
هاي خاصی (. متون ادبی داراي مشتصه6869)صمدي و طهماسبی، « پفیر استن ام انآ

ها، عنصر احساس و عاطفه است كه موجب تمایز این متون ترین این ویژگیهستند؛ از مهم
شود. مترجم متن ادبی به لحاظ این ه هم باید اصر و صورت پيام و هم محتوا از سایرآ ار می

صاحبنظران،  عقيدهكشد. بهأ را منتقر كند، رسالتی عظيم بر دوش میو حس نویسنده متن مبد
رسد كه همان حسی را در خوانندد زبان مقصد زمانی عمر ترجمة ادبی به كمال خود می

 برانگيزد كه در خوانندد زبان مبدأ ایجاد كرده است.
آفرینی یباییآنچه در متن ادبی حائز اهميت است، این است كه در این متون، زبان براي ز

صویر هاي ادبی براي توصيب و تكوشد همزمان با استفاده از آرایهشود و میكارگرفته میبه
معانی ذهنی و بيان عواطب بر واكنش متاطب تا يرگفاشته و او را با خود همدل و همراه 

 دهد وهایی را پيش روي مترجم قرار می(. ترجمة این نوع متن، نالش6869كند )ناظميان، 
 هاي نوع متن، خواننده، اجزاي متنكند تا بتواند از نالشهاي نظري پيدا میاو نياز به بحث

كه خود شامر نالش الفاظ، تعابير، اصيالحات و ساختار جمله است، عبور كند تا دنار 
 (.6867افت ترجمه نشود )گنجيان خناري، 

ر ادبيات د و پرمایهقوي  ار آجبران خلير جبرانم نویسندد سرشناس لبنانی از جمله »آ ار 
( كه ترجمة 6665) 6ادبی كارمن والرو گارسس عربی است؛ از این رو، الگوي نقد ترجمة

و  كاركردي -ساختی، گفتمانیواژه -لغوي، نحوي -)معنایی متون ادبی را در نهارسيح

                                                            
1- Garcé, C. V.  
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در « برانج»تحلير ی ی از آ ار نقد و كند در این پژوهش براي بررسی می عملی( -سب ی
 در نظر گرفته شده است.« سيدحسن حسينی»به قلم « حمّام روح»كتاب 

 . پيشينۀ پژوهش1
در حوزد نقد ترجمة آ ار جبران خلير جبران تاكنون پژوهشی مستقر با ت يه بر الگوي 
گارسس انجام نشده و پژوهش حاضر در نظر دارد ترجمة منتتب آ ار این نویسنده را در 

عرآزاد و نيز ستنان نغز بر پایة نظریة نقد ترجمة گارسس و در هر قالب داستان كوتاه، ش
 تحليلی مورد ميالعه و تحقيق قرار دهد.  -نهار سيح مدل پيشنهادي وي با روش توصيفی

در راستاي كاوش در موضوع نقد و ترجمه آ ارادبی براساس الگوي  گارسس 
 شود، یافت شد.یها اشاره مهایی كه در ادامه به طور خالصه به آنپژوهش

« نارنوبی نظري براي ارزیابی ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6831متتاري اردكانی )
ة ادبی خصود ترجمروش پيشنهادي گارسس را به مثابه روشی عينی براي نقد ترجمه و به

نظران هایی از زبان فارسی و آرایی از دیگر صاحبكند و در تبيين این روش، مثالمعرفی می
 كند.نقر می 6ویژه نيوماركبه

هاي فارسی رمان ارزیابی و مقایسة ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6836رشيدي و فرزانه )
به كاوش و (« 6665براساس الگوي گارسس) 1ا ر مارك تواین« شاهزاده و گدا»انگليسی 

س همت شناها با نهار سيح الگوي این دانشمند زبانها و تيبيق آنبررسی این ترجمه
 اند.گمارده

ارزیابی و مقایسة دو ترجمة فارسی »دیگري با عنوان  ( در مقالة6861رشيدي و فرزانه )
ها برمبناي سيوح اقدام به بررسی این ترجمه «8ا ر ميگوئر دُ. سروانتس« دُن كيشوت»از رمان 

 اند.پيشنهادي گارسس و ذكر ن ات مثبت و منفی آن كرده
بررسی، نقد و ارزیابی »ارشد خود با عنوان نامة كارشناسین( در پایا6861فرهادي )

مترجم  6با ت يه بر روی رد گارسس به ميالعه، بررسی و تحلير ترجمة « ترجمة متون ادبی
ث ها را از حياز آ ار غسّان كنفانی در سه بتش قصص، روایات و مسرحيات پرداخته و آن

 كفایت و مقبوليت سنجيده است.

                                                            
1- Newmark, P. 

2- Mark, T. 

3- De. Cervantes, M. 
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 با« قلب اللیل»نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان »( در مقالة 6861ران )صيادانی و دیگ
ترجمة كاظم آل یس از رمان نویسنده مشهور ، «براساس الگوي گارسس« دل شب»عنوان 

-انیصرفی، گفتم -لغوي، نحوي -عالم عرب نجيب محفوظ را بر مبناي نهار سيح معنایی
 اند.عملی مورد ارزیابی قرارداده -كاركردي و سب ی

ارزیابی ترجمة متون ادبی فارسی به »اي با عنوان در مقاله (6861زاده )زاده و متقینقی
را  6869مناسبت موسم حج ترجمة عربی پيام رهبر انقالب به«« كارمن گارسس»عربی مدل 

 اند.دهكرتحلير در نهار سيح واژگانی، دستوري، گفتمانی و سب ی نظریة گارسس 
كاربست نظریة كارمن والرو گارسس »اي با عنوان ( در مقاله6863افضلی و اسدالهی )

با تمركز بر روی رد گارسس به ميالعة موردي تعریب صالح الجعفري «در نقد ترجمة ادبی
 ند.ااز رباعيات خيام پرداخته و نگونگی تيبيق این الگو بر آ ار ادبی منظوم را تحلير كرده

 پژوهش هاي. پرسش4
 شود؟می بررسی نگونه مقبوليت و كفایت منظر از جبران آ ار از نیحسي هايترجمه -
 نتقالا ترجمه به را كتاب عربی متن در موجود مفاهيم است توانسته ميزان نه به مترجم -

 دهد؟
 و شودمی منيبق گارسس مدل شده ارائه راه ارهاي از یکكدام بر بيشتر مترجم ترجمة -

 شود؟می ابیارزی نگونه ترجمه در آن بازتاب

 . ادبيات نظري7
 . الگوي نظري گارسس7-1

مدلی جامع براي نقد ترجمة  -ميرح شد 6665كه در سال -الگوي ارزیابی ترجمهة گارسس 
هاي متتلب زبانی؛ یعنی واژگانی، دستوري، گفتمانی و سب ی را دربر ادبی است كه جنبه

ست. آن از سایر نظریات ترجمه ا بردن گيرد و شاید بتوان گفت دلير این موفقيت بهرهمی
شد در پژوهش حاضر این الگو را براي نقد ترجمة آ ار جبران اختيار كرده  این امر موجب

   يهادگاهید از خود یةنظر ةارائ در گارسسو نقاط قوت و ضعب آن را بررسی كنيم. 
نهادي ت پيشمدل نظري او تركيبی و شامر نظریا .است برده بهره زين گرید پردازانهینظر
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، نيومارك ،8نایدا مانند ترجمه امر در نظرانصاحب دیگر عقاید و آراء، 1وداربلنه 6یوین
 اشيشنهاديپ سيوح كه دارد اذعان نيهمچن يو. تاس 7توريو  1برترنو ،9مونن ،5ليردُ

 (.  6665)گارسس،  دارند تداخر باهم یگاه

 گارسس ترجمۀ ارزیابي مدل سطح . چهار1جدول 
 ساختیواژه -سطح نحوی لغوی -ناییمع سطح

 ترجمۀ لغت برحسب اختالفات فرهنگی
 معادل فرهنگی یا کارکردی

 اقتباس
 بسط نحوی
 قبض نحوی
 عام و خاص

 ابهام

 ترجمۀ یک به یک
 دستورگردانی
 تغییر دیدگاه

 جبران
 توضیح یا بسط معنی )تصریح(

 تلویح، تقلیل، حذف

 عملی -سطح سبکی کارکردی -سطح گفتمانی
 ایتعدیل محاوره

 تغییر ساختار درونی متن مبدأ
 حذف تعهدات متن اصلی

 تغییر لحن متن
 حذف حواشی

 فرهنگی -تغییر به علت اختالفات اجتماعی

 ترجمۀ خالق
 اشتباه مترجم

 حفظ اسامی خاص
 حفظ ساختارهای زبان مبدأ

 گوییپرگویی در برابر ساده
 تغییر در کاربرد صنایع بدیعی

 1934فرهادی،  از سماخذ: اقتبا

-از منظر دو معيار كفایت و مقبوليت نيز ارزیابی می در الگوي گارسس، كيفيت ترجمه

ي وي، شده در مدل پيشنهاد هاي مثبت و منفی معرفیاین دو معيار با استفاده از ویژگی شود.
حاظ انيباق ل كند. این ترجمه باید بهاي مناسب فراهم میشرایط الزم را براي ارائة ترجمه

هاي معنایی و عناصر دستوري دو زبان مبدأ و مقصد و ميزان دقت مترجم در رساندن مؤلفه
مقصد  باشد كه متن وي در سيستم زبانیپيام مدنظر معقول باشد. همچنين مترجم درنظر داشته 

                                                            
1- Vinay, J. P. 

2- Darbelnet, J. 

3- Nida, E. A. 

4- Delisle, J. 

5- Mounin, G. 

6- Schmitt, N. 

7- Toury, G. 
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مورد پفیرش واقع شود. در حقيقت، كفایت و مقبوليت به این معناست كه در اینجا نه تنها 
وجوي دقت و صحت عناصر زبانی، بل ه خواستار تأ ير سيستم زبان متن مبدأ بر در جست

ها یا ها، جنبهترجمه خوانندگان زبان هد  نيز هستيم. از این رو، براي تعيين كيفيت
 شوند؛می هاي منفی درنظر گرفتههاي مثبت و ویژگیهاي جدیدي اعم از ویژگیویژگی

آن  هاي منفی ازبرند و در مقابر ویژگییت ترجمه را باال میهاي مثبت كفااین ویژگی
 (.6861كاهند )رشيدي و فرزانه، می

 (1992هاي مثبت و منفي بيانگر کيفيت در الگوي گارسس ). ویژگي4جدول 
 منفی هایتکنیک مثبت هایتکنیک
 ابهام فرهنگی معادل

 تغییر لحن اقتباس
 حذف بسط نحوی

 ایرهتعدلی محاو دگربینی
 حفظ ساختار متن مبدأ جبران

 بسط خالقانه دستورگردانی
 اشتباه مترجم توضیح

 حذف صناعات ادبی حذف حواشی
 قبض حفظ صناعات ادبی

 اثر يمعرف. 7-4
اه با كوت اي است از منتتب آ ار جبران خلير جبران اعم از داستانترجمه روح حمّامكتاب 

نامه و مقاله به قلم سيدحسن حسينی. به بيان مایشمضامين متنوع، جمالت موجز، شعر، ن
ح ایت  16هاي جبران. این كتاب در برگيرندد دیگر، شمایی است از كليت اف ار و نوشته

است كه انتشارات صفحه  699واره، یک مقاله و بتش كلمات قصار در كوتاه، یک نمایش
( مبناي این 6837شم آن )آن را به زیور طبع آراسته و ناپ ش 6877سورد مهر در سال 

را  نویسی بوده و گاه مرز ميان شعر، قصه و مقالهسبک جبران، سادهبررسی قرار گرفته است. 
هاي رمانتيک روزگارش، ریزد، اما واقعيت این است كه روح آ ار او با همة ویژگیدرهم می

ی هست وجوي حقيقتروحی عارفانه و خداجوست و او در پرتو تشعشع این روح در جست
توان او را از نوادر نویسندگان و شاعران متجدد عرب دانست اي میهيچ شبههو بیزند قدم می

كه توجه به شناخت عالم وجود و شوق به ماوراي هستی و تالش مستمر براي تزكية جسم و 
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ده اي فلسفی، متمایز و در خور تأمر بتشيجان انسان و تشبه به مردان الهی به آ ارش صبغه
 . است

شود كه ویژگی ستودنی آ ار جبران، التزام وي به مغز و محتوا بوده و این امر موجب می
(. در این پژوهش، جمالت فارسی با اصر 6837سبک او مشتص و متمایز باشد )حسينی، 

كه به كوشش ميتائير نعيمه  المجموعۀ الکاملۀ للمؤلفات العربیۀها از كتاب عربی آن

املۀ مجموعۀ ک»ده شده و با آ ار ترجمه شده از انگليسی به عربی گردآوري شده ميابقت دا
سه ها را مشاهده كرده، مقایبه قلم آنتونيوس بشير كه خود جبران هم آن «للمؤلفات المعرّبۀ

 است. كرده

 . کاربست الگوي ترجمۀ کارمن گارسس2
 لغوي -. سطح اول: معنایي2-1
هاي خاد خود را دارد؛ از ح زیرمجموعه( اشاره شد، هر سي6طور كه در جدول )همان 

هایی از كتاب را در ارتباط با آن عنوان ذكر خواهيم این رو،  پس از بيان عنوان هر سيح، مثال
 كرد.

 . ترجمۀ واژه برحسب اختالفات فرهنگي، فني و زباني2-1-1
رت تواند معناي آن را به صواي كه خاد یک فرهنگ است، میمترجم در برخورد با واژه

عبارت اسمی یا شبه جملة صفتی بيان كند و یا توضيحی ارائه دهد تا خوانندد زبان مقصد در 
درك معنی دقيق با نالش مواجه نشود. در این روش، اطالعاتی كه برحسب اختالفات 

ه ترجمه كند بفرهنگی، فنی یا زبانی بين متاطب اصلی و متاطب ترجمه ضرورت پيدا می
 (. 6665گارسس، شود )واژه افزوده می

لحلوی و ا الخمورو سأله أن یجلس مع الجالسین فجلس فقدّمت إلیه اللُّحوم و تا(: جبران )بی
 .أفخرها و أشربها

تعار  كرد و او را پشت ميزي نشاند، نند لحظه بعد « الوه»(: مرد با دست به 6837حسينی )
 اي خوشمزه.هو خوردنی هانوشيدنیسيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام 
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به معناي مشروبات در ترجمه به « التمور»به منظور پر كردن ش ا  فرهنگی 
 برگردان شده است.« هانوشيدنی»

 .اآللهۀنحن نحوکُ من خیوط قلوبنا مالبس تا(: جبران )بی
 بافيم.را جامه می خدا(: ما از تار و پود دل خویش 6837حسينی )

 .ۀاآللهی فأنتَ رَحوم، ال تترُکنِی هنا. أنت رسولُ ضَمِنِی یا حبیب نفستا(: جبران )بی
ی یخدا(: اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده 6837حسينی )

. ... 
منظور پر كردن كنند؛ از این رو، مترجم بهرا به خدایان اطالق می« آلهۀ»مسيحيان لفظ 

 كرده است. « خدا»را تبدیر به « آلهۀ»ش ا  فرهنگی واژد 

 ... یسوع النّاصریقائالً : یا  فارتمیتُ راکعاً أمامه و صرختُتا(: جبران )بی
 «. یا عيساي ناصري»(: من خودم را در مقابر او بر زمين انداختم و نعره زدم: 6837حسينی )

گردان شود، بر« عيسی مسيح»به « عيساي ناصري»با مدنظر قراردادن تعدیر فرهنگی باید 
 ا در زبان فارسی تركيب عيساي ناصري كاربرد ندارد.زیر

 .و وَقفتُم حوله تَسخرون و تجدّفون الناصرِیقد صَلَبتم تا(: جبران )بی
را مصلوب كردید و پاي دار او، به تمستر و لعن دست  ناصري(: شما 6837حسينی )
 افشانيدند.

ی بدون آن ه در پاورقاي فرهنگی است، اما مترجم و واژه« عيسی»لقب حضرت « ناصري»
ترجمه كند، آن را به متن مقصد « مسيح»یا « عيسی»در مورد آن توضيح بدهد و یا آن را 

به « اصريعيساي ن»انتقال داده است؛ بنابراین، با مدنظر قرار دادن اصر تعدیر فرهنگی باید 
 تبدیر شود.« عيسی مسيح»

 .وو مارل دِی موسهو  أبِی نواسو  نوحأمّا عطشِی إلی الخمر  فیضارعُ عطش تا(: جبران )بی
 به این آلفرد دوموسهو  نواسأبیگساري كمتر از عالقة ام به می(: اما عالقه6837حسينی )

 مقوله نيست.
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شده « حف »گساري از بحث می« نوح»به دلير تبعيت از قاعدد تعدیر فرهنگی كلمة  
ر ردار هستند؛ بنابراین، شرب خماست. در فرهنگ دینی ما، پيامبران از قداست خاصی برخو

 دهيم.را به آنان نسبت نمی

 . معادل فرهنگي یا کارکردي2-1-4
« شودواژد فرهنگی یا كاركردي زبان مبدأ با مشابه آن در زبان مقصد جایگزین می»

اي كه در زبان مبدأ بار فرهنگی دارد با الزم است واژه ،از این رو(. 6636)نيومارك، 
زبان مقصد داراي همان بار فرهنگی است و  معادل كه در دترین واژبيهترین و شنزدیک

 .جایگزین شود ،كاربردي معادل دارد

  .مساءکَ أسعد اهلل. فأرجعتُ التحّیۀ قائالً: مساء الخیرو قال بصوتٍ عمیقٍ هادئ: تا(: جبران )بی
در  و من« رشب بتي»(: به سوي من برگشت و با صدایی عيق و آرام گفت: 6837حسينی )

 «.شب شما هم بتير»پاستش گفتم: 

 تند.  هس« شب بتير»در زبان فارسی معادل « أسعد اهلل مساءک»و « مساء الخیر»دو اصيالح 

 .فمِن الظُّلم أن نَطلُبَ الخَمر مِنَ الحِصرِمتا(: جبران )بی
 (: از غوره انتظار شراب داشتن، ظالمانه است. 6837حسينی )

نایی استفاده كرده است؛ این در حالی است كه بهتر بود این جمله را مترجم از ترجمة مع
در « غوره»كرد؛ زیرا در زبان فارسی به ش ر ارتباطی ترجمه می« معادل فرهنگی»با كمک 
از غوره انتظار حلوا / مویز »همراه است. بنابراین، ترجمة به صورت « مویز»و « حلوا»مَثر با 

 شود. د میپيشنها« داشتن، ظالمانه است

 نجیب: بکُلّ سُرور، و لکنّنِی ظننتُ أنّک ... تا(: جبران )بی
 كردم كه ...  (: نجيب: با كمال مير، ولی من گمان می6837حسينی )

 .  است« با كمال مير»در زبان فارسی، اصيالح « بکُلِّ سُرور»معادل فرهنگی اصيالح 
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 . اقتباس )معناي نزدیک(2-1-7
كار بردن معناي نزدیک است و در آن پيامی از از معادل جا افتاده و یا به اقتباس، استفاده

یابد كه این شيوه براي ترجمة اصيالحات مفيد است میطریق موقعيت مشابه انتقال 
كارگيري معادل آشنا در (. اقتباس معموالً داراي صناعات بالغی است. به6665)گارسس، 

تر است و يعیتر و طبیی عبارت متن اصلی به زبانی روانزبان مقصد در حقيقت بيان یا بازگو
گفارد )ناظميان، كند كه متن اصلی بر خواننده خود میهمان تأ يري را در خواننده ایجاد می

6869  .) 

و سأله أن یجلسَ مع الجالسین فجَلسَ فقدّمت إلیه اللُّحوم و الخُمور و الحلوی تا(: جبران )بی
 لَ هنیتاً و شرب مریتاً.فأکأفخرها و أشربها 

تعار  كرد و او را پشت ميزي نشاند، نند لحظه بعد « الوه»(: مرد با دست به 6837حسينی )
هاي خوشمزه. الوه معير ن رد و خوردنی هانوشيدنیسيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام 
  ش می از عزا درآورد.و دست به كار شد و با اشتهایی كامر 

زا دلی از ع»ر گرفتن سياق كالم، جملة آخر را معادل اصيالح فارسی مترجم با درنظ
شود كه شتص بعد از كار برده میقرار داده است؛ این اصيالح در جایی به« درآوردن
 (.6873شود )نجفی، مند میها از لفتی بهرهمدت

 .طارَت نفسه فرحاًفخُیِّلَ إلیه أنّه الملک بعَینه، و تا(: جبران )بی
(: الوه خيال كرد كه آن مرد شتص پادشاه است و از این ه خویش را در 6837) حسينی

 گنجد. نمی در پوست خودشدید، احساس كرد كه حضور پادشاه می

طارَ ( و 6873شدن )نجفی، تابتوي پوست خود نگنجيدن به معناي از شدت شادي بی
( است و 6865)ناظميان، « دخيلی خوشحال شد )یا( از خوشحالی بال درآور»به معناي  فرحاً

« ندر پوست نگنجيد»در زبان مبدأ را با اصيالح رایج « طارَت نفسه فرحاً»مترجم اصيالح 
 است، جایگزین كرده است.« شدت شادي»كه كنایه از 

 .ۀتجلّله المهابفی صدر تلک القاعۀ، رجالً جلیالً، جالساً علی منصۀ عالیۀ، تا(: جبران )بی
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بهّت اباالي سالن مرد محترمی را دید كه پشت ميز بزرگی نشسته بود و (: در 6837حسينی )
 . باریداز سر و صورتش می

اصيالحی جا افتاده در زبان فارسی است. همچنين باریدن به معناي « باریداز سر و رویش می»
« تجلّله المهابۀ»( جایگزین جملة 6873)نجفی، « آش ارا به نشم خوردن، كامالً بارز بودن»

 شده است.

 .یأکلون و یشربونجالسون إلی کثیرِ من الموائد األنیقۀ تا(: جبران )بی
  .گرفتندیمهاي رنگين از سفره داد دل(: پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و 6837حسينی )

بياورد، ذوق به « شُرب»و « أکل»را در مقابر » آشاميدن»و « خوردن»مترجم به جاي این ه 
)نجفی، « نهایت لفت از نيزي بردن» يمعنا در «داد دل گرفتن»ز اصيالح خرج داده و ا

  استفاده كرده است.  عنوان معادلبه( را 6873

 .هیَسند رأسللثعالب أوجر ٌ و لطیور السّماء أوکارٌ و لیس البن االنسان أن تا(: جبران )بی
ی ناهسرپبراي فرزند انسان  اي، اما(: درندگان را كنامی است و پرندگان را النه6837حسينی )
 نيست.

 آورده است.« گاههيت »را به جاي » سرپناه»در اینجا نيز مترجم با توجه به سياق كالم واژد 

 . بسط نحوي2-1-2
بسط نحوي، افزودن یک یا نند كلمه بر متن ترجمه بر حسب ضرورت است. در برخی 

دأ تلویحاً بيان شده تصریح كند تواند در معنایی كه در زبان مبموارد ضروري، مترجم می
هاي ترجمه معناي آش ارسازي است و ی ی از هماهنگیتصریح به(. »6665)گارسس، 

گيرد كه اطالعات متن مبدأ با صراحت و وضوح بيشتر به است. تصریح وقتی صورت می
 (.6866فر، )خزاعی« یابدترجمه انتقال می
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 . افزایش یک کلمه به دو کلمه2-1-2-1
 . إلی حیث خرج الصوت نایسعفتا(: ان )بیجبر

 شتافتيم.آمد به طرفی كه صدا از آنجا می با عجله(: من و روحم 6837حسينی )

ه لشعبِ مأدبۀ أعدَّها األمیرقد ضللتُ، فما هذه العباد  التی توهّمتُ، بل هذه تا(: جبران )بی
 تذکاراً لحادثٍ جلل.

انم بر گمزیارت باشند، بل ه  مشغولها ر ن نم این، ف امآمده(: حتماً عوضی 6837حسينی )
 بزرگ ترتيب داده و به مناسبت جشنی شهراین ميهمانی بزرگ را شاهزاده  این است كه

 .هاي لفیف و گوارا دعوت كرده استاین همه خوردنی به صر مردم را 

مِعتُ ب و لکنّی سو أغفلتُ یدی راجعۀً و عندما فتحتها لم أرُ فیها غیر الضباتا(: جبران )بی
 .الحالو أغنیۀ بالغۀ 
این بار جز حجمی از مه در كب (: دیگر بار انگشتانم را بستم و گشودم و 6837حسينی )
 بود. روح نوازو  شيریناي شنيدم ستت اما در آن حال ترانه نداشتم،

ات حفن قلوبنا مالبس اآللهۀ و نمأل بحبّات صُدورنا خیوطنحنُ نَحوکُ مِن تا(: جبران )بی
 .المالئکۀ
بافيم و با عشقی كه در سينه دل خویش خدا را جامه می پودو  تار(: ما از 6837حسينی )

 كنيم.داریم، دست مالئک را پر می

 .النور ثنایابآذان الورود و لمست  األثیرسَمعتُ همس تا(: جبران )بی
هاي گر سرخ رگهاي گر شنيدم و با برا با گوش آسمان و عرش(: زمزمة 6837حسينی )

 نور را لمس كردم. نين و ش ن

 .  باسم الملکأمّا البهلول فظنَّ أنَّهما یرحّبان به تا(: جبران )بی
 گویند.آمد میبه او خوش شتص پادشاه(: آن دو نفر از طر  6837حسينی )
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 . افزایش یک کلمه به سه کلمه 2-1-2-4
 .عرضیات األیّام و اللّیالی وراءو الجوهر الکائن هذا هو القصد من الحیا . هذا هتا(: جبران )بی
 زیر در(: و هد  از زندگی همين است، هد ، درك جوهري است كه 6837حسينی )
 اعراض نهفته است. نقاب

 .الحقولحتَّی إذا ما القَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو تا(: جبران )بی
 بارد.یم دشتو  درو  باغب، گریان بر (: پس آنگاه در برخورد با نسيمی ليي6837حسينی )

 . افزایش دو کلمه به سه کلمه2-1-2-7
إنَّ الغریب فی مثل هذه المواسم یتناسَی ما فی الغُربۀ من الضَیم و الوحشۀ لما تا(: جبران )بی

 .االنعطا و  األنسیجده فی النّاس من 
كه در دیگران  مهريو  یمهربانو  ليب(: آدم غریب در ننين ایامی به واسية 6837حسينی )

 سپارد.بيند، بيداد و وحشت و اندوه غربت را به فراموشی میمی

 . افزایش جمله2-1-2-2
 .و کان األوالد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافاتتا(: جبران )بی
و ن هوخيزكناو جستدویدند ها هم دسته دسته دنبال اسب و سوار می(: بچه6837حسينی )

 .كشيدندمی

 .کالرّداء الصّوفِی فِی لیلۀ بارِدَ  یضمّنِیو شعرتُ بأنّ صوته تا(: جبران )بی
گرم و  پوشاندمیاي از پشم در شبی سرد، مرا (: صداي او همچون خرقه6837حسينی )

 .كندمی

 . افزایش صفات2-1-2-5
رجالٍ  من کُبراء القومعظیمٍ و و شدَّ ما کانت حیرته عندما وجد نفسه فی بهوٍ تا(: جبران )بی

 .و نساءٍ، جالسون إلی کثیر من المَوائد األنیقَۀ یأکلون و یَشرَبون
را  خرد و كالنمرد و زن و  در داخر زیارتگاه(: ستت حيرت زده شد وقتی 6837حسينی )

 فتند.گرهاي رنگين میدید كه پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و داد دل از سفره
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ترجمه نشده و عبارت خرد و كالن به ترجمه اضافه شده « کبراء القوم»اضافی تركيب 
 است.

 .ففرغت دار الهیکل من الصّیارفۀ لحظۀٍ واحد ٍکلّ هذا حدث بتا(: جبران )بی

از صرافان و  طرفۀ العینی(: همه اینها در یک لحظه روي داد و سراي معبد به 6837حسينی )
 تهی شد. پرنده فروشان

و د« لحظۀ واحد »عمر بسط انجام شده و تركيب وصفی « فروشانپرنده»واژه  در مورد
 مرتبه ترجمه شده است. 

 قبض نحوي . 2-1-5
روش قبض نحوي كامالً بر ع س شيود پيشين است و به معنا آن است كه در زبان مقصد در 

  (.6633برابر نند كلمه از زبان مبدأ، فقط یک كلمه قرار داده شود )نيومارك، 

 .بلغ بیتاً حقیراً فدَخَلَه حتّیصار الموت بین أحیاء الفقراء الضّعفاء تا(: جبران )بی
 اي حقير رسيد.هاي فقرا به راه افتاد. به كلبه(: پس مرگ ميان خانه6837حسينی )

 در ترجمه حف  شده است.« حتّی»حر  ربط 

 .جمالِه و مجدِهاألرض بیتغلّب علی األجیال بالرّوح و الحقّ و یمأل تا(: جبران )بی
ها نيره گشت و با ش وه و مجد زمين را (: با روح خویش بر عصرها و نسر6837حسينی )

 انباشت.بی

شود، حف  جمله شمرده می اليهمضا ٌكه « ه»ضمير « جماله»و « مجده»هاي در تركيب
 شده است.
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 . خاص در برابر عام یا برعکس2-1-6
مة لغت خاد )ذات( به عام )معنی( است یا برع س كه روش خاد در برابر عام، ترج

كند تر از واژه كاربرد دارد، اما در مورد واژه هم مصداق پيدا میمعموالً در اقالم بزرگ
 (. 6665)گارسس، 

أن ها بهدوءعندما رمانی اهلل حصا  صغیر  فی هذه البحیر  العجیبۀ أزعجتُ تا(: جبران )بی
 .حصَی عدیدهاأحدثت علی سطحها دوائر الیُ

اي در این دریانه عجيبم فروانداخت با (: هنگامی كه خدا نونان سنگریزه6837حسينی )
 دریانه را برآشفتم. خوابشمار بر سيح آب، هاي بیدایره

« خواب»است در ترجمه به خاد « س وت»را كه به معناي « هدوء»مترجم واژه عام 
 نوعی س وت تلقی كرد.توان برگردان كرده است، نراكه خواب را می

 .و الأرضی أن تنقلبَ الدّموع التی تَستَدِرُّها الکآبۀ من جوارحِی و تَصیرُ ضحکاًتا(: جبران )بی
 كند به لبتنديجاري می وجودمدهم اش ی كه اندوه از بند بند (: و رضا نمی6837حسينی )
 بدل شود.

خاد دارد، اما معناي واژه  هاي بدن بوده و معنایی محدود وبه معناي اندام« جوارح»
 عام و الیتناهی است.« وجود»

 .الحق فالتتخلّی عنّی نیمیال تترُکنِی هنا. أنت رسولُ اآللهۀ، أنت تا(: جبران )بی
حقی، اي دست حق مرا  دست (: مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده خدایی، تو6837حسينی )
 بگير!. 

است كه در ترجمه، مبدل به دست )واژه عام(  به معناي دست راست )واژه خاد( «یمین»
 شده است.
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 . ابهام2-1-3
هاي مقصدي كه فاقد ضميرهاي سوم شتص مؤنث در عمليات ترجمه، گاهی در مورد زبان

آید كه مترجم موظب است در از بين بردن آن ابهام ب وشد، و مفكر هستند، ابهام پيش می
یسندد زبان اصلی با غرض، كالم خود را مبهم آید كه نواما در برخی موارد هم پيش می

(. براي 6633آورد كه در این مواقع رسالت مترجم انتقال ابهام است نه رفع آن )نيومارك، می
 اي یافت نشد.این مورد در كتاب حمّام روح نمونه

 ساختيواژه -نحوي: . سطح دوم2-4
 اللفظي()تحت. ترجمۀ یک به یک 2-4-1

واژه است كه در آن مترجم در مقابر هر یک از واژگان زبان مبدأ و یا  همان ترجمة واژه به
دهد. گارسس معتقد است تناظر هاي آن، واژه یا عبارتی از زبان مقصد قرار میحتی عبارت

جمله، هجمله به شبیک به یک اگر از حد واژه فراتر رود، مثر ترجمة عبارت به عبارت، شبه
تر ه كار مش ررفتالمثر، رفتهالمثر به ضرببه استعاره و ضربجمله به جمله و حتی استعاره 

 (.6665شود )گارسس، می

فوق جبال  ۀمیکغ تمرّو  الماد تنفصل عن الروح العام و تَسیرُ فی عالم  -النفستا(: جبران )بی
 .األحزان و سهول األفراح

ه نونان ابري بر فراز شود و در عالم ماداز آن روح عام جدا می انسان(: روح 6837حسينی )
 گردد.هاي شادمانی میهاي اندوه و دشتكوه

كه معناي آن در « تمرّ»كه به ترجمه اضافه شده و واژه « انسان»واژد  در این سه جمله بجز

ک برقرار ها، تناظر یک به یآميتته شده، بين كلمات عربی و ترجمة فارسی آن« تسیرُ»ترجمة 
 است. 

 رجمه از طریق تغيير نحو(. دستورگرداني )ت2-4-4
هاي موجود ميان ساختارهاي نحوي زبان مبدأ و مقصد، مترجم ناگزیر است اجزاي در تناقض

 گيرد كه:كالم را تغيير دهد؛ اصوالً وقتی ترجمه از طریق نحو یا دستورگردانی انجام می
 ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد وجود نداشته باشد. -
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 پفیر نباشد.ی ام اناللفظترجمة تحت -
 پفیر باشد.خأل واژگانی موجود با ساخت نحوي جبران -

كالم شود  جایی تأكيدن تة مهم در فرآیند دستورگردانی این است كه نباید موجب جابه
 (.6633)نيومارك، 

 . مفرد به جمع2-4-4-1
 .فأجبتُه: هو هناک یا سیّدِی. تحت تلکِ الرّجمۀتا(: جبران )بی
 ها.(: و من گفتم: آن قبر آنجاست آقاي من! زیر آن سنگ6837حسينی )

 است. «تتته سنگ»مفرد و به معناي « الرّجمۀ»واژد 

 .فَلِماذا الیمنحُ قلب االنسان أن ینفخَ نَسمۀ الحیا  فِی قلبٍ آخَرتا(: جبران )بی
نسيم (: پس...نرا این توان را به قلب انسانی از بندگان خود ندهد تا او 6837حسينی )

 بتش زندگی را در قلب دیگران بدمدد.جان

كه جمع است، « آخرین»و معادل «  دیگر»اي مفرد است در ترجمه كه واژه« آخر»معادل 
 است.« دیگران»واژد 

 . جمع به مفرد 2-4-4-4
 .و أقمتُم قصور نینوَی فوقَ مدافن البؤساءتا(: جبران )بی
 درماندگان برافراشتيد.(: و قصرهاي نينوا را بر گور 6837حسينی )

است كه به ش ر مفرد در ترجمه وارد « قبرها یا گورها»معناي جمع و به « مدافن»واژد 
 شده است.

 .المدینۀ شوارعو أرکب البهلول حصاناً عاریاً و طیف به فی تا(: جبران )بی
 انابيخ(: الوه را بر اسبی لتت سوار كرده و پشت سر شيپورزن و طبال در 6837حسينی )

 شهر به حركت درآوردند.
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 كه مفرد ترجمه شده است.« هاخيابان»جمع است و در معناي « شوارع»واژد 

 . اسم مفعول به فعل2-4-4-7
نحن نبکِی ألنَّ أرواحنا مُنفَصِلَۀ باألجساد عن اهلل، و أنتم تضحکون ألنّ تا(: جبران )بی

 .أجسادکم تلتَصق مرتاحۀ بالتراب
 گریيم نراكه پي رمان روح ما را از خدا جدا كرده است.(: ما می6837حسينی )

 . ظرف مکان به حرف اضافه 2-4-4-2
 .  لقد نظرت إلی الکون من وراء عیون الورودتا(: جبران )بی
 هاي گر سرخ دیدم.(: هستی را با نشم6837حسينی )

 . ترکيب اضافي به ترکيب وصفي 2-4-4-5
 ؟رغائب القلب نۀیمد وخنایش هایسمّی یلتا نۀیالمدألیست هذه تا(: جبران )بی
 هرش»گویند اسمش (: آیا این همان شهري نيست كه پيرمردهاي والیت ما می6837حسينی )
 است؟ « دلتواه

 . فعل به اسم 2-4-4-6
 .حتَّی إذاما القت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀً نحوَ الحُقولتا(: جبران )بی
 بارد.با نسيمی لييب، گریان بر باغ و در و دشت می (: پس آنگاه در برخورد6837حسينی )

است كه در ترجمه به صورت اسم مصدر  القَی/ی ُالقیمفرد مؤنث غایب از « القت»فعر 
 )تالقِی: برخورد( ترجمه شده است.

 . عبارت فعلي به صفت 2-4-4-3 
 .أزعجت هدوءها بأن أحدثت علی سطحها دوائر الیحصی عدیدهاتا(: جبران )بی

 هاي بی شمار بر سيح آب، خواب دریانه را برآشفتم.(: با دایره6837سينی )ح
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 . تغيير دیدگاه )دگربيني(2-4-7
وقتی خأل واژگانی وجود داشته باشد، كاربرد دگربينی الزامی است. جایی كه مترجم بين 
ر د كاربرد یا عدم كاربرد دگربينی متتار باشد باید صرفاً در مواردي بدان دست زند كه

كند. البته دگربينی هاي دیگري وجود دارد، مثر صورت عدم انجام، ترجمه، غيرطبيعی جلوه
عالیق گوناگون مجاز، كر به جزء، جزء به كر، حال به محر، ظر  به مظرو ، خصود 
به عموم، عموم به خصود، مسبب به سبب، كان و مای ون، الزم و ملزوم، مثبت به منفی و 

 (.6831ي مجهول، تغيير نمادها و... )متتاري اردكانی، جابر ع س، معلوم به

  استهوتک المطامع القبیحۀ أم سلبت عقلک العظمۀ الفارغۀ؟ فهلتا(: جبران )بی
هاي زشت ف رت را پریشان كرده و عظمتی پوچ و تو خالی هوس انگار اما(: 6837حسينی )

 عقلت را دزدیده است؟

 در ترجمه از قيعيت جمله كاسته است.« انگار»و « اما»مترجم با وارد كردن واژگان 

قانعۀ بین  تعیشجمیلۀ الثنایا، طیبۀ العر ،  بنفسجۀکان فی حدیقۀ منفرد  تا(: جبران )بی
 .النّدی بقطر تکَلّلَتفرِحۀ بین قامات األعشاب. ففِی صباحٍ، و قد  تتمایلأترابها و 
خوشبو با  ايبنفشه و دور افتاده،هاي باغی تنها ها و سبزهدر ميان گر(: 6837حسينی )
دانهة بلورین شبنمی نون كرد. یک روز صبح، هاي زیبا، شاد و راضی زندگی میگلبرگ

 .تاج بر فرق بنفشه نشست

ب نيز جایی مسبّب و سبتغيير یافته )كر به جزء( و جابه« فرق»به معناي سر به  «رأس»
 صورت گرفته است.

 . جبران2-4-2
است از جبران افت معنی، لفظ یا صناعات ادبی یا تأ ير عملی در قسمت روش جبران، عبارت 

(، اما گارسس معتقد است كه این شيوه را باید 6633دیگر جمله یا جملة مجاور )نيومارك، 
(. براي این مورد در كتاب حمّام روح 6665كار گرفت )گارسس، هاي دیگر بههمراه با شيوه

 اي یافت نشد.نمونه
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 يح یا بسط معني. توض2-4-5
 روش توضيح یا بسط معنی به منظور شرح و بسط قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصریح

 رند.خوها گاه در پانوشت به نشم میگونه شرحشود. این( استفاده می6665شود )گارسس، 

ن یأکل م فقالت الحیّۀ: إنّنی أعر  نباتا تمتدّ جذوره إلی أحشاء األرض و کلّتا(: جبران )بی
 .«عشتروت»تلک الجذور یصیر أجمل من

كه در نواحی سوریه و  بتیگونه تصریح شده(: عشتروت در پاورقی این( )6837حسينی )
 النوع عشق و جنگ بوده است.شد و ربّفنقيه پرستش می

بیطالب و أ قد سمَمتُم سقراط و رَجَمتُم بولس و قَتلتُم غلیلو و فَتَکتُم بِعَلِیِّ بن ِتا(: جبران )بی
 .مدحت باشاخَنَقتُم 

سقراط را مسموم و پولس را سنگسار كردید. گاليله را كشتيد و خون (: 6837حسينی )
 ابييالب را به ناحق ریتتيد و مدحت پاشا را خفه كردید.بنعلی

مدحت پاشا نتست وزیر و از رجال بزرگ دولت »گونه تصریح شده كه در پاورقی این
 «.ن خفه شد )همان منبع(عثمانی كه در زندا

 . تلویح، تقليل، حذف2-4-6
ه اند در ترجمه بدر روش تلویح، تقلير و حف ، عناصري كه در متن اصلی تصریح شده

(. الزم 6665شوند )گارسس، طوركلی حف  مییابند یا بهشوند یا تقلير میتلویح بيان می
اي كه از متن اصلی حف  ر كلمهاست این ن ته را نيز در نظر گيریم كه مترجم در قبال ه

جو نيز اعتقاد دارد مترجم باید جایگاه (. صلح6633كند باید پاستگو باشد )نيومارك، می
كاهش و افزایش را درك كند تا ناخواسته معانی ضمنی را كه مدنظر نویسنده نبوده، منتقر 

 (.6877جو، ن ند )صلح

ن رَحوم، ال تترُکنِی هنا. أنت رسولُ اآللهۀ، أنت یمی ضَمِنِی یا حبیب نفسی فأنتَتا(: جبران )بی
 .ال تتخلّی عنّیالحقّ ف
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اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن. تو فرستاده خدایی، (: 6837حسينی )
 ! ريبگ مراتو دست حقی، اي دست حق 

مرا » ر و به شدر متن ترجمه، تلویحی « تركم م ن»به معناي « ال تتخلّی عنّی»اصيالح 
 بيان شده است.« بگير

 . دَیدعَمن خُطواته فَراسخ  طو خُفی کلِّ  کانو تا(: جبران )بی
 ها نهفته بود. هایش فرسخو در هر گامی از گام(: 6837حسينی )

كه مترجم با شمّ ادبی خود آن را )بود( تصریح وجود دارد درحالی« کان»در مورد فعر 
 يان كرده است.به ش ر تلویحی )نهفته( ب

 .ه النّفوس الصغیر ال تسعُنحن ذوو النّفوس الحزینۀ، و الحزن کبیرٌ تا(: جبران )بی
 .تابدبرنمیهاي ما حزین است و حزن بزرگ را ارواح كونک جان(: 6837حسينی )

 بوده و تصریح به تلویح تبدیر شده است.« گيرددربر نمی»به معناي  «ال تسعُ»

لِأحالمنا الخفیّۀ أن تحوّلنی إلی ورد  ففعلت،  ۀیّخارج الطّبیعۀ سوی مظاهر و ماتا(: جبران )بی
 .و طالما غیّرت الطّبیعۀ صورَها و رسومَها بأصابع المیل و التشویق

هاي درونی ماست، خواستم كه مرا پس از طبيعت كه مظهر بيرونی خواسته(: 6837حسينی )
 كرد.ا اجابتبه گر سرخی تبدیر كند و طبيعت نيز خواست مر

 شده است.« حف »اي كه مشتص شده در ترجمه جمله

 .و ارتعشت قلیالً ثمّ ماتت و أطبَقَت الورد  أوراقهاتا(: جبران )بی
 ت ان خفيفی خورد و جان سپرد. آن گاه گر سرخ(: 6837حسينی )

گر سرخ، »شده است. از این رو، ترجمه به صورت  حف جمله مشتص شده در ترجمه 
 شود.پيشنهاد می« ایش را جمع كرد، ت ان خفيفی خورد و جان سپردهگلبرگ
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 .المالهِی یقظاتو  المسرّاتأنتم أبناء غفالت تا(: جبران )بی
 سپارید.به دست غفلت و فراموشی می دلو اما شما ... شما (: 6837حسينی )

ده است. از این ش« كاسته»در ترجمه  «المالهِی»و  «یقظات»، «المسرّات»، «أبناء»هاي واژه
 ود.شپيشنهاد می« هاها و هشياران سرگرمیخبران سرخوشیاي بی»رو، ترجمه به صورت 

 .مَرکباتکم الجمیلۀال تجتازها خیولکم المُطَهَّمۀ و تا(: جبران )بی
 گفرند.ها نمیشما از ميان آن --هاي تنگی است كه اسبان فربه گفرگاه(: 6837حسينی )

شود شنهاد مییافته است. بنابراین، پي« ريتقل»در ترجمه « تکم الجمیلۀمرکبا»تركيب وصفی 
 .ارائه شود« كننداسبان فربه و استرهاي زیبایتان از آن گفر نمی» ترجمه به صورت 

سواکن  ثمّ هاجَتو لمّا جاء عصرُ ذلک النّهار تلبَّد بغیوم سوداء مبطّنۀ باإلعصار تا(: جبران )بی
 .تدَت و رعفأبرقَ الوجود
 غروب آن روز، ابرهاي سياه و پرباران هوا را تيره كرد. رعد و برقی شد.(: 6837حسينی )

عصر »یافته است. از این رو ترجمه به صورت « كاهش»جمله مشتص شده در ترجمه 
زا شد، سپس س وت فضا ش ست و رعد و برقی آن روز آسمان مملو از ابرهاي سياه طوفان

 د.شوپيشنهاد می« فرا گرفت

 . تغيير در نوع جمله2-4-3
ا شود. مثالً جملة ساده به مركب یبرخی اوقات به ضرورت یا به اشتباه، نوع جمله عوض می

 (. 6831، اردكانییابد )متتاريشده و یا گاهی وجه جمله تغيير می متتلط یا برع س ترجمه

 .ۀمِنَ األبدیّ جاء لن یرجعَ إلی األبدیّۀ إلّا مَنتا(: جبران )بی
 گردد.هرگز به سوي ابدیت بازنمی نيامده است(: آن ه از ابدیت 6837حسينی )
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اي ونهگاز مثبت به منفی برگردان شده است. این كالم به« مَن جاء مِنَ األبدیّۀ»جمله دوم 
نی یابد؛ یعدیگر هم قابر ترجمه است كه در آن جملة اول از منفی به مثبت تغيير می

 «.گردد كه از ابدیت آمده باشدبه ابدیت بازمیتردید، تنها كسی بی»

 کارکردي -. سطح سوم: سطح گفتماني2-7
 اي. تعدیل محاوره2-7-1

بانه ز انگاشتن نند دهیو ناد ياكاستن از اصيالحات محاورهیعنی »اي روش تعدیر محاوره
 ،ین اصلرود كه متن مبدأ عالوه بر زبایكار مبه يمقوله در موارد نیا ی.بودن متن اصل

 ییاهبتش ميمم ن است در تنظ سندهیشود. نو را هم شامر يگرید يهاشیها و گولهجه
 ،مهدر ترج ها غالباًنوع متن نیاستفاده كند. ا حياز زبان فص ريخاد غ يااز متن از لهجه

« شودمقصد دیده نمی در متن یموجود در متن اصل يهااز لهجه يشوند و ا ریم ریتعد
(. ن ته حائز اهميت این است كه در این موارد زبان مقصد هم باید 6867اسمی، )نيازي و ق

 اي یافت نشد.لحن عاميانه داشته باشد. براي این مورد در كتاب حمّام روح نمونه

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ2-7-4
تا يرگفار  ناصورتی كه در مع، تقلير یا حف  و افزایش تأكيدها و تغيير عالئم متن بهریتعد»

ش، هاي این رو)همان(. مثال« باشد، نيز مم ن است ساختار درونی متن اصلی را تغيير دهند
 آورده شد. 1-1-1ذیر عنوان 

 . حفظ تعهّدات متن اصلي 2-7-7
كند مترجم نباید از نظر دور بدارد كه از زبان كدام مؤلب و براي كدام متاطب ترجمه می

در زبان مقصد با متاطب زبان مبدأ و نيز زمينة كار او متفاوت كه نوع متاطب او و در صورتی
تواند تغييراتی را در ترجمه اعمال كند، اما باید قادر باشد كه این تغييرات را توجيه است، می

 (.6633كند )نيومارك، 

 . تغيير لحن متن2-7-2
نحو  ، واژگان وحفظ لحن ی ی از اركان مؤ ر ارتباطی است و باید از طریق زمان، وجه، بنا

 (.6831اردكانی، آن را حفظ كرد )متتاري
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 .فلن أرضی أن تعبثَ هذه الریح بشعری الذّهبِیتا(: جبران )بی
 (: من رضا نتوانم داد كه بادِ این سواحر، گيسوان آفتابگون مرا به بازي بگيرد.6837حسينی )

برابر  ام را دران طالییشوم كه گيسوراضی نمی»در این ترجمه، تغيير وجه جمله به صورت 
ترجمه اتفاق  جایی سبب و مسبب درصورت گرفته است. به بيان دیگر، جابه« این باد بيافشانم
 افتاده است.

 . حذف حواشي2-7-5
ها، مقدّمات، ، پيشگفتارها، ضميمههاپانوشت حف  از است عبارت»روش حف  حواشی 

به  هاي دیگر.. كه در ترجمه از زبانشناسی، فهرست، اعالم و.مؤخّرات، توضيحات، كتاب
 (.6831)متتاري اردكانی، « فارسی بسيار رایج است

ألم تر کیف فعل ربّک بعاد ارم »آمده:  ارم ذات العمادواره در قسمت فوقانی مقدمه نمایش
بران، )ج )الحدیث(« یدخلها بعض أمّتِی»و سپس « ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البالد

ف  ح« یدخلها بعض أمّتِی»در متن ترجمه تنها قسمت اول؛ یعنی آیة قرآن آمده و  تا( وبی
 (.6837شده است )ر. ك: حسينی، 

 اجتماعي-. تغيير به علت اختالفات فرهنگي2-7-6
 آورده شد. 6-6-1هاي این روش، ذیر عنوان مثال

 عملي -. سطح چهارم: سبکي2-2

 . بسط خالقه2-2-1
كند. تی است كه مترجم ميابق ذائقه و سليقة خود در متن اعمال میبسط خالقه همان تغييرا

)گارسس، « ندكتر است یا مير او را اقناع میبراي او طبيعی»تواند سب ی را برگزیند كه او می
كند. مترجم در این روش بدون در نظر (. البته گارسس این شيوه را منفی تلقی می6665

هاي ساختی و پيام متن مبدأ، تغييرات وسيعی را در متن یهاي زبانی، ویژگگرفتن اندوخته
 (.6867كند )نيازي و قاسمی، ایجاد می مقصد
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 .امّا الموکب فاستمرَّ فِی سَیره تا(:جبران )بی
 به راه خود ادامه داد. پوريطبر و ش يصدا و(: همراه با خير جمعيت 6837حسينی )

 و به متن اضافه شده است. صداي طبر و شيپور، زایيدد ذهن مترجم بوده

 .مَعرفۀُ الذّات رأسُ الحکمۀِ تا(:جبران )بی
 .هاستدروازه همه علم(: معرفت نفس 6837حسينی )

« زهدروا»مترجم در عوض این ه بگوید، اساس دانش، شناخت نفس است، خالقانه واژد 
 آورده و معنایی تقریباً مشابه را القاء كرده است.« رأس»را در ترجمة 

 .مَدَنِیَّۀ بعدَ مَدَنِیَّۀفَطافَت مُرَفرِفَۀ فَوق رُؤوسِ العُصور مُختَرِقَۀ تا(: ران )بیجب
 سرایت كرد. ها شهر به شهر گردید و خانه به خانهنسر(:  بر فراز سر عصرها و 6837حسينی )

ر ب را به منظور تقریب معنا به ذهن خواننده« خانه به خانه»در این نمونه نيز مترجم عبارت 
 متن افزوده است.

 . اشتباه مترجم2-2-4

اشتباه مترجم ناشی از كج فهمی یا دانش ناكافی او در زبان مبدأ، مقصد و یا موضوع ترجمه 
ه هم كند و گامترجم در انتتاب معادل، اشتباه و یا كم دقتی می گاه(. 6665است )گارسس، 

 رود.جمله به خيا میآید كه اساساً در درك معناي واژه یا عبارت یا پيش می

 داو العَ و داقۀالصَّو أنتم تُهاجموننا کاألعداء، و بین  کاألصدقاءنحن نَدنو منکم تا(: جبران )بی
 . بالدُّموعِ و الدِّماء مملوء  قۀیعم هوّ 

آورید و بين آیيم و شما دشمنانه بر ما هجوم میبه سوي شما می صادقانه(: ما 6837حسينی )
 اي است عميق، آكنده از اشک و خون.رّهدصداقت و دشمنی 

ورطه، منجالب، گرداب، غار، گودال، حفره )فرهنگ آذرنوش( «: هو »معانی متتلب 

 اسم جمع و به معناي دوستان است. « أصدقاء»است. همچنين 
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 کتولستوی و مکسیم البسطاء و عاعالرّ  و فوق ذلک فلِی میلٌ إلی معاشرتا(: جبران )بی
 .غورکی
 مند به نشست وتر مثر تولستوي و ماكسيم گوركی عالقه(: و از این مهم6837)حسينی 

 م.كشاورزو  ییروستا مردمبرخاست با 

طبقات پست و فرومایه، اراذل، توده مردم )فرهنگ آذرنوش( است و «: رعاع»معناي 

 دل، پاكدل )همان(ساده«: بسطاء»معناي 

 .سیاجِیالصّنوبر وراء  کان یسوع مع أصدقائه فی حرجتا(: جبران )بی
من براي یارانش ستن  باغستان(: روزي مسيح در جنگر صنوبر، پشت 6837حسينی )

 گفت.می

 انتتاب شده كه نادرست است.« سیاج»به عنوان معادل براي « باغستان»

 .آمالِی موضوعأیّها الموت الجمیل إقتبل نفسِی یا حقیقۀ أحالمِی و  تا(:جبران )بی
 آرزوهایم!  قلّهاي مرگ زیبا! جانم را قبول كن اي حقيقت رؤیاهاي من و اي  (:6837حسينی )

 انتتاب شده كه نادرست است.« موضوع»به عنوان معادل براي « قلّه»

 .علیه تُجَدِّفونو وقفتُم حوله تسخرون و تا(: جبران )بی
 دست افشانيدند. لعن(: و پاي دار او، به تمستر و 6837حسينی )

انتتاب شده در حالی كه این فعر به معناي « تُجَدِّفون»د( به عنوان معادل براي )كردی« لعن»
 است. جَدَّ َ علی: اهانت كردن )فرهنگ آذرنوش(.« ت فير كردید»

 .البالِیفقد ستِمت النظر إلی جناحیک الهائلین و جسدک رُح تا(: جبران )بی
 .آشفته است متعفّنتو هي ر هاي وحشتناك (: برو كه حالم از دیدن بال6837حسينی )

 انتتاب شده كه نادرست است.« الباِلی»به عنوان معادل براي « متعفّن»
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 . حفظ اعالم و اسامي خاص2-2-7
. تاس يو معنو یلفظ ی،ضمن یمعان يست، اغلب داراانظر دم در اینجا كه یاسم خاد ادب

 شتهدا تيفرهنگ آن ارجحبر القاء مليت و  یا ر ادب کیمحيط و  اميكه انتقال پ یدر صورت
 نیل معاانتقا دو فرهنگ به همان انداز تي. اگر انتقال ملدترجمه كر دیباشد، اسم خاد را با

و  ردك اسم خاد را بدون ترجمه رها دیبر آن رجحان داشته باشد با ای  تيحائز اهم یضمن
كرد  آن را باز يوو معن یلفظ یضمن یمعان یپاورق ایپرانتز  اینامه  مترجم با نام ةدر مقدم
 (.6878اردكانی، ي)متتار

درگفشته و در قيد حيات، اسامی  طبق نظر نيومارك، اسامی خاد از جمله اسم اشتاد
ها و... ها و نيز آدرسها و مؤسسات خصوصی و دولتی، خيابانها، شركتجغرافيایی، روزنامه

(. اسم خاد 6871)نيومارك، ها نيست نجزء عناصر قابر انتقال هستند و نيازي به ترجمه آ
را گاهی باید ترجمه كرد، اما گاهی باید مستقيماً به متن منتقر شود و در برخی موارد هم 

 (.6861زاده، زاده و متقیباید به همراه معنی یا شرح آن آورده شود )نقی

قارن نَهمِ نوِّعۀ فتو أمّا مَجاعتِی للمآکل الشَّهیۀ و الموائد الموصوفۀ باأللوان المتتا(: جبران )بی
 .«األمیر بشیر الشَّهابِی»و « بطرس األکبر»

 كنمهاي رنگارنگ ف ر نمیهاي لفیف و سفره(: در ضمن در عالقه به خوراكی6837حسينی )
 از ش موهاي معرو  تاریخ نيزي كم داشته باشم.

جورج » و« فولتر»و « سفنزوال»أنفی کبیرٌ و منحن إلی جهۀ واحد  و هکذا کان تا(: جبران )بی
 .«واشنطن
ولتر و جرج واشنگتن هم  ---(: دماغم گنده است و كمی انحرا  دارد دماغ 6837حسينی )
 طور بود. همين

 اند در ترجمه حف  كرده است.مترجم اسامی خاصی را كه مشتص شده

نته حو مشی سلیم أفندی فی تلک الغرفۀ ذهاباً و إیاباً و سیماء البشر فی ستا(: جبران )بی
و »القائل:  الءأبی العالقبیحۀ و هو یردِّدُ بصوت یأتلف بنبراته مواء القطط بقلقلۀ العظام بیت 

 .«آلنٍ بِما لم تَستَطعه األوائلَ ***إنِّی و إن کنتُ األخیرُ زمانُهُ 
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زدن در طول و عرض اتاق و با صدایی روح خراش این (: شروع كرد به قدم6837حسينی )
كس نظير *** كاري كنم كه هيچه كرد: باید به یمن این همه اوصا  بیرا زمزم ---بيت 

 «.آن را ن رده است
 در ترجمه حف  شده است. «أبی العالء»اسم خاد 

 هلوالًبجاء فی قدیم الزمان رجل من البادیۀ إلی مدینۀ الشریعۀ العظیمۀ و کان تا(: جبران )بی
 .خیالیّاً

عازم  هالوش صحرانشينی ساده لوح و خيالبا  به نام ها پيش صحرا پي(: سال6837حسينی )
 شهر بزرگ قانون شد.

 برگردان شده است.« الوه»اسم خاد بهلول در ترجمه به 

 .ومارلو  دِی موسهو  أبِی نواسفیضارعُ عطش نوح و  الخمر أمّا عطشِی إلی تا(: جبران )بی
 به این آلفرد دوموسهو  نواسبیأگساري كمتر از عالقه ام به می(: اما عالقه6837حسينی )

 مقوله نيست.

 شد.اسم خاد است و حف  شده كه در اصر باید به متن مقصد انتقال داده می« مارلو» 

 .البیروتی وسیجاورجتا(: جبران )بی
 (: مردي از بيروت.6837حسينی )

قصه، اسم خاد را حف  كرده و به جاي آن اسم عام آورده « عنوان»مترجم در ترجمه 
 است.

 . حفظ ساختارهاي زبان مبدأ2-2-2
گاهی به دالیر متتلب مم ن است مترجمان محو جادوي زبان مبدأ شوند و آن را در زبان 

(. این موضوع از جمله موارد منفی در ارزیابی 6831اردكانی، مقصد منع س كنند )متتاري
بارت هيزكرد. گاهی عترجمه است. از تأ ير قهري دستور زبان مبدأ بر زبان ترجمه باید پر

 كند، كه بارزترین نمونه اینزبان مقصد قدري از خصوصيات نحوي زبان مبدأ را حفظ می
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شود تا اي كه به این روش ترجمه میشود؛ جملهاللفظی دیده مینوع تأ ير در ترجمة تحت
 (.6869حدود زیادي رنگ و بوي نحو زبان اصلی را دارد )معرو ، 

 . باک بینَ األزهارما أغتا(: جبران )بی

 ها نه گر نادانی هستی! گر ميان(: 6837حسينی )

 .ما أقلّ حظِّی بینَ الرّیاحینتا(: جبران )بی
 گياهان نه گياه كم اقبالی هستم!  بين(: در 6837حسينی )

است  «در بين»و عبارت « ميان»در زبان فارسی آنچه در بيان این معنی رایج است، حف  
 «اقبال است!فالنی نقدر نادان یا كم »شود: نه بيان میگوو معموالً این

 . بيان نامناسب اصطالحات2-2-5
 -8 اللفظی،تحت معناي -1 مجازي، معناي -6: دارد معنایی متتلب جنبة پنج اصيالح هر

 در یک هر كه قومی و ملی بوي و رنگ -9 سب ی و خصوصيات-5 عاطفی، هايویژگی
یافتن معادل دقيق  (.6813 تجلّی،) كنندمی تحمير مترجم بر ار قيودي مناسب معادل انتتاب

زبان مبدأ از اهميت خاصی برخوردار است. از جمله « اصيالحات»و درست براي 
 (.6869ناپفیري آن است )ناظميان، متراد « اصيالحات»هاي ویژگی

ماعات أفراداً و ج حَکیغربون فِی الضَّفینظرون إلیه و هو علی تلک الحالۀ، و تا(: ... جبران )بی
 .و کان األوالد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافات

سب دسته دنبال اها هم دسته(: ... و به تماشاي آن منظرد مضحک ایستادند. بچه6837حسينی )
 .كشيدندمی هووخيزكنان دویدند و جستو سوار می

است كه در  از ته دل خندیدنو  زدن قهقههبه معناي « یغربون فی الضحک»اصيالح 
ند نگریستدر آن حالت مردم به او می»ترجمه لحاظ نشده است. از این رو، ترجمه به صورت 

« نددویدها هم دسته دسته پشت سرش خيابان به خيابان میخندیدند، بچهو از ته دل می
 شود.پيشنهاد می



 111 | پور ملکيگرجي و رستم

 

حد  معنویۀ و کانت قوّ  االبتکار فی تلک فإن کان لتلک األمم ذات خاصۀ أو وتا(: جبران )بی
 .لّا فَالإالذّات قد استیقظَت بعد نومها الطّویل کان مستقبل اللغۀ العربیۀ عظیماً کماضیها، و 

اي خاد و وحدت معنوي باشند و نيروي ابت ار (: و اگر این ملر داراي روحيه6837حسينی )
م اش عظيد، آینده زبان عرب نون گفشتهها بيدار شده باشها خواب عميق در آنپس از سال

 .فَالالّا و و درخشان خواهد بود 

 «و اگر نه، كه هيچ»را به صورت «و إلّا فَال»مترجم در این جمله به جاي این ه اصيالح  
 ترجمه كند آن را به همان ش ر وارد متن ترجمه كرده است.

 گویي. پرگویي در برابر ساده2-2-6

ی به اي در متن اصل، آخرین ناره مترجم است كه بسط قابر مالحظهپرگویی یا ترجمة آزاد
اي كلمات، عبارات، گونه(. در این شيوه، مترجم به6665آورد )گارسس، وجود می

كه این دهد درحالیافزاید كه حجم آن را تغيير میتوضيحات و یا جمالت اضافی به متن می
 بار متن مبدأ نيز عوض شده است.  گاه با این عمر،افزایش ضرورتی نداشته و گه

ونی كه مایه یا متنام، گمنام و كمنيومارك معتقد است كه این روش در رابيه با متون بی
داراي نوشتاري ضعيب و یا مملو از حففيات و تلویحات جدي هستند، مفيد است. افزودن 

ال خوبی براي ها، مثكلمات و یا جمالت به نسخ خيی قدیمی به منظور رفع ابهام از آن
 محاسن این شيوه است.

 .الحقولحتَّی إذا ما القَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو تا(: جبران )بی
 بارد.یم دشتو  درو  باغ(: پس آنگاه در برخورد با نسيمی لييب، گریان بر 6837حسينی )

« هاشتزارك»از واژه « دشت»و « در»و « باغ»توانست به جاي افزودن سه واژد مترجم می
 استفاده كند.

 . تغيير در کاربرد صنایع بدیعي2-2-3
خورد كه از متتصات  بارز این نوع متون هستند. هاي ادبی به نشم میدر متون ادبی، آرایه

ها به متن مقصد است. ها، درك و انتقال حداكثري آنوظيفة مترجم در رویارویی با این آرایه



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

نظر دور داشت كه در بسياري موارد، زبان مقصد بستري براي  البته نباید این ن ته را نيز از
 ینیبازآفر يتالش برا يبه معنا یعدیر بالغت»كند. پفیرش این صنایع ادبی فراهم نمی

 ريمشابه تأ  ريمتفاوت است تا تأ  يهاهیدر زبان مقصد با استفاده از آرا یوفادارانه متن اصل
 ر،ي، تعابامثال ةدر ترجم شتريرا ب یكند. تعدیر بالغ جادیرا در خواننده ترجمه ا یمتن اصل

  .(6876 ،يپور ساعدی)ليف «دید توانیم ریبا تصو تتهيو عبارات آم اتیكنا

 .فَاختَر منهنّ ما تُرید جماالً باحکالصّلی جوار  تا(:جبران )بی
 كن. پسندي انتتابها را میدارم، هر كدام از آن ییبایز(: من كنيزكان 6837حسينی )

دبی مترجم در متن انشده است. در جملة اول ترجمه  «کالصباح جماالً»این نمونه تشبيه  در
اجازه حف  تشبيه در صورت ام ان انتقال آن را ندارد. از این رو ترجمه به صورت 

 شود.پيشنهاد می« دم زیبا هستندكنيزكانی دارم كه بسان سپيده»

 .ذهفرحاً و الدّهش آخذٌ منه مأخ بعینین مشرقتینظر إلیهم امّا البهلول فکان ینتا(: جبران )بی
 كرد.می نگاه(: اما الوه با شادي و شگفتی به مردم 6837حسينی )

ه صورت است. از این رو ترجمه ب نشده به ترجمه منتقر« عینین مشرقتین»تركيب وصفی 
)در مورد  «كردمی اهنگها زد به آناما بهلول با نشمانی كه از فرط شادي و شگفتی برق می»

 شود.تغيير نام بهلول به الوه در گفشته اشاراتی شد( پيشنهاد می

 .بِنا و بِکُم محتاراًبین شفقتنا و کُرهِکم یقف الزّمان تا(: جبران )بی
 است. ستادهیا(: زمان نون نارنوبی بلند بين ترحّم ما و نفرت شما 6837حسينی )

به معناي « محتار»در ترجمه لحاظ نشده است.  بتشی بوده كهجمله داراي صنعت جان
ست. ا  ردهن بوده و مترجم این معنا را در ترجمه منتقر« سردرگم»و « سرگردان»، «شانیپر»

شنهاد پي« زمان، ميان ترحّم ما و نفرت شما، سرگردان مانده است»از این رو، ترجمه به صورت 
 شود.می
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لظلمۀ اأمّا أنتم فال تَرَوننا ألنَّنا جالسون فِی  لنّور المُظلِمانحن نراکم ألنَّکُم فِی  تا(:جبران )بی
 .المُنیر 

ما اید؛ لي ن شایستاده نور ظلمانیبينيم از آن روز كه شما در (: ما شما را می6837حسينی )
 ایم. نشسته ظلمت نورانیبينيد نرا كه ما در ما را نمی

شود به خوبی به متن مقصد ده میمترجم صنعت جناس و تضاد را كه در متن اصلی دی
 منتقر كرده است.

األجساد المحکومۀ بِمَفاعیل رأی األرواح المحمولۀ علی أجنحۀ األحالم و  تا(:جبران )بی
 .الکرَی

بسته به نجيرهاي خواب سفر هاي رؤیا و (: در ارواح خفتگان كه بر بال6837حسينی )
 ، نگریست.كردندمی

 عت استعاره حفظ شده است.در ترجمه این نمونه نيز صن

 .: ...  األزرق و قالت مُتَنَهّد غرهاث البنفسجۀ تفتحَ تا(:جبران )بی
 . هاي نيلگونش را باز كرد آهی كشيد و با حسرت گفت: ...(: بنفشه لب6837حسينی )

 مترجم صنعت تشبيه موجود در متن اصلی را به متن مقصد انتقال داده است.

 گيري بحث و نتيجه
لير جبران خ کاملۀ للمؤلفات اثرهایی كوتاه از كتاب دو جلدي مجموعة داستان این جستاردر 

تيبيق داده شده و سنجش ميزان درستی  جبران با ترجمة فارسی آن در كتاب حمّام روح
ها طبق نهار سيح نظریة نقد ترجمه متون ادبی گارسس، بررسی شد. با در نظرگرفتن ترجمه

ول گارسس بيشتر بر انتقال مفهوم و فحواي كالم و دو سيح دوم بيشتر این مهم كه دو سيح ا
 بر انتقال شيوه بيان و گفتمان تمركز دارد، نتایج پژوهش بدین شرح است:

رده و و بسط بهره باقتباس  ی،فرهنگ ریتعد يمترجم از راه ارها يولغ -در سيح معنایی -
 .مر كندموفق ع ميتوانسته است در انتقال مفاه بيترت نیبد
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ع جمله و بسط نوتغيير  ،دگاهید رييتغ ی،مترجم با دستورگردان ساختیواژه -نحويدر سيح  -
 .قابر قبول داشته است يحضور ميدر انتقال مفاه صریحو ت حيمعنا در قالب توض

استفاده  یبه خوب یفرهنگ ریو تعد يامحاوره ریمترجم از تعد ن هیا لحاظسيح سوم با در  -
 ینندان تيموفق كاركردي -گفتمانیشده تا در سيح  موجبغيير دادن لحن متن اما ت ،كرده
برخوردار  يركمت تيموفقاز  گریبتش نسبت به دو سيح د این در ،نیبنابرا .باشد نداشته
 .است
همچنين  و شودیم یتلق یمنف ی يت ن سسگارظر از ن هك بسط خالقهبا در سيح نهارم  -

، معدم حفظ اعالنيز موارد متعدد زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي  واشتباه  يهاانتتاب معادل
 رسد.به نظر می بيضع یعمل -سب یدر سيح  عمل رد مترجم
ها در كه مغز و محتوا التزام اصلی سبک نویسندگی، جبران است و سایر مؤلفهاز آنجایی 

، نتقر شده استآ ار او در خدمت این دو اصر هستند، مفهوم و محتوا در ترجمه به خوبی م
اما با مدنظر قرار دادن این اصر كه در ترجمة ادبی انتقال كامر صنایع ادبی از متن مبدأ به 

عملی  -كاركردي و سب ی -متن مقصد كاري بسيار دشوار است، وي در سيح گفتمانی
ظاهر شده است؛ هر نند در مقام یک ادیب نهایت تالش خود را در این زمينه  نسبتاً ضعيب

 م داده است.انجا
كارگيري راهبردهاي متتلب مرتبط با سيوح در نظریة گارسس عمل رد مترجم در به

فایت ترجمه هاي مثبت، كشود. ویژگینهارگانه به سه دسته مثبت، منفی و خنثی تبدیر می
هاي مثبت ( تعداد ویژگی8دهند. در جدول )هاي منفی آن را كاهش میرا افزایش و ویژگی

 ترجمه ارائه شده است. و منفی كفایت
هاي شود كه شمار ویژگی( از مجموع نتایج به دست آمده مالحظه می8براساس جدول )

س هاي منفی بيشتر است؛ بنابراین، این ترجمه برمبناي نظریة گارسمثبت نسبت به ویژگی
ار گرفته كهاي مثبت بهاز كفایت و مقبوليت الزم برخوردار است. عالوه بر این، ویژگی

شده، مربوط به سيح اول و دوم الگوي گارسس است. همان طور كه اشاره شد این 
ساختی از عمل رد بهتري واژه -لغوي و نحوي -دهد مترجم در زمينة معناییامرنشان می

بسط »هاي یاد شده، مترجم بيش از همه از برخوردار بوده است. همچنين در ميان ت نيک
شده كه در بسياري موارد حجم ترجمه بيش از موجب  بهره جسته و این امر« یا افزایش

 حجم متن اصلی شود.
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 . لمؤسسه فرهنگ معاصر نوبت او :تهرانفرهنگ امثال و تعابير عربی فارسی. (. 6869) .ناظميان،رضا

 انتشارات نيلوفر. «تهران فرهنگ فارسی عاميانه.(. 6873) .نجفی، ابوالحسن
 دانشگاه انتشارات. تهران: 6چ . ترجمه یابیارز يلگوها. ا(6867) .اصر یقاسمزینب  و اریشهر يازين

 . تهران
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