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Abstract  
Vernacular translation of literary works invites inevitable semantic, syntactic, 

rhetorical, and ideological shifts within a text. This process of stabilizing 

originates mostly from the translator’s conscious intention and is reliant on 

the target language’s innate nature. Among the most notable theories in this 

regard, is J. C. Catford’s theory (1965), which analyzes semantic and syntactic 

shifts in two general categories and four sub-categories. This study attempts 

to compare and investigate Abdolmona-em’s and Al-Attar’s stabilizations in 

the Arabic translation of Forough Farrokhzad’s “Tavallod-i-Digar,” based on 

Catford’s theory. The results of this study suggest that in comparison with 

other transformation modes, transformations on a syntactic level are of high 

impact on the translations by both aforementioned translators. Maryam al-

Attar’s translation includes fewer structural stabilizations because of reduced 

concern about the primary language’s structure and emphasis on literal 

translation, and this culminated in the complexity and unfamiliarity of the end 

product. On the contrary, Abdolmona-em’s translation appears more smooth 

and natural, as it suggests suitable equivalents and emphasizes the expression 

and stabilization of semantic and syntactic structures. Furthermore, the 

exclusions and redundant extensions in Al-Attar’s translation have often 

brought about interpretative and thematic transformations in the poem. 

Keywords: Translation Criticism, Catford’s tTheory, “Tavallod-i-
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ای مبنفروغ فرخزاد بر« تولدی دیگر»ة مجموع ةارزیابی ترجم
 ةتغییرات صوری کتفورد )موردپژوهی مقایسه ترجم ةنظری

 عبدالمنعم و العطار(

 چکيده

اي همتون ادبی به طور عام و برگردان شعر به طور خاد، ناگزیر از انجام تغيير است كه در بخش ةترجم
صميم آگاهانه ز تناشی ا دهد. فرآیند تعدیر، غالباًمختلب واژگانی، ساختاري، بالغی و گفتمانی متن روي می

سی  .جی ةنظری گردد. ی ی از نظریات برجسته در این حوزه،میماهيت زبان مقصد بازمترجم بوده و به 
ی و نهار زیرشاخه، تغييرات واژگانی و دستوري را مورد بررسی ( است كه در دو گروه كل6619ورد )كتف

يار در هاي عبدالمنعم و الع، اقسام تعدیركتفورد ةبا ت يه بر نظری شددهد. در پژوهش حاضر تالش قرار می
نگر این . نتيجه این بررسی بياشودمقایسه و تحلير ، فروغ فرخزاد «تولدي دیگر» ةهاي مجموعتعریب سروده

. ی دارددر تعریب هر دو مترجم، فراوانی باالی ستوري، نسبت به دیگر اقسام تغييراست كه تغيير طبقات د
اري كمتري از تعدیالت ساخت اللفظیتحت ةد به زبان مبدأ و التزام به ترجمتقي تعریب مریم العيار به دلير

دلير  عبدالمنعم به ةبرخوردار است كه این امر باعث نامأنوسی ترجمه شده است. این درحالی است كه ترجم
چنين هم آید.تر به نظر میهاي مناسب و التزام به تصریح و تعدیر واژگانی و ساختاري، روانیابیمعادل
 ت.اس شده وي ةهاي نابجا در تعریب العيار گاه موجب تغييرات معنایی و مفهومی ترجمها و افزودهحف 

 ، فروغ فرخزاد.تولدی دیگر مجموعۀکتفورد،  ۀنظری نقد ترجمه شعر، ها:کليدواژه
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 مقدمه 

ی فزونهاي اخير رو به در سال شعر معاصر فارسی از رهگفر ترجمه آشنایی جهان عرب با
انتقال اندیشه و كوچ مفاهيم ميان دو فرهنگ فارسی و عربی بيش از پيش  ةنهاده و عرص

ها رودهس دآ ار مستقر یا برگردان گزید ةاست؛ این ميلب را در گسترش ترجم شدهفراهم 
پاي خود را آش ارا در اي كه ردتوان مشاهده كرد. مسألهبه وضوح می از هر دو زبان

نان زشعر  ةدهد. در این ميان، ترجمن ادبی، فرهنگی و اجتماعی نشان میهاي گوناگوعرصه
رار تواند مورد بررسی قاز وجوه بسياري حائز اهميت است و می و تأ ير آن بر ادبيات زنانه

گيرد؛ عواملی نون نگاه متفاوت زنان به زبان و عمل رد آنان نسبت به زبان زنانه، مادرانگی 
كارگيري متفاوت كلمات براي بروز احساسات و عواطب طور بهمينو بازتاب آن در شعر، ه

هاي فرهنگی و اجتماعی از منظر شعر و ترسيم دغدغه ةها به مقولزنانه و دیدگاه متفاوت آن
 (.6867دوانی،  .ها، بخشی از ضرورت توجه به این حوزه ادبی است )ر.كآن

در  هایشست كه سرودها ادیبانیبه عنوان شاعر نوگراي معاصر از جمله  فروغ فرخزاد
هاي او در كشورهاي مختلفی جهان عرب مخاطبان فراوانی دارد. برگردان آ ار و نشر سروده

، نشان از استقبال فراوان از اندیشه و ...نون مصر، مراكش، اردن، سوریه، عراق، كویت و
ه یی رسيده است كاین شاعر در جهان عرب به جا داشعار این بانوي شاعر فارسی است. آواز

در  ي به كوشش مترجمان ایرانی و عربیهاي ومجموعه اشعار یا برخی از سروده ةترجم
هاي شهاشعار، شخصيت و اندید ها منتشر شده و مقاالتی نيز دربارها و سایتقالب كتاب، مجله

ریم اوایمان بي»او نون  ةهاي برجستسرودهوي نوشته شده است. افزون بر این، برخی از تک
، هر یک بارها برگردان «پرنده مردنی است»و « هاي زمينیآیه»، «هدیه»، «به آغاز فصر سرد

 (. 6868شده است )الدهنی، 
، «عَمو نی بِن ُِیاِ األ  واجِ»هاي مستقلی همچون هاي فرخزاد در مجموعهاي از سرودهگزیده

ربی به ع« األ سِیرة»و« ق لُِی فی  َِ ارٍ   ش ُیأ عَِف  »، «وَح َة  الصَّوتِ یَُت ی»، «ت شرِق  الشَّمس »
، «محمد اللوزي»، «احمد عبدالحسين»، «ناطق عزیز»برگردان شده است و مترجمانی همچون 

در این مسير، « خلير علی حيدر»و « عالوی سال ة  مود »، «ال ایة علیا »، «غسّان حمدان»
 اند.گام برداشته

يري برجسته در انتقال هویت فرهنگی و اجتماعی یک متون ادبی، تأ  ةاز آنجا كه ترجم
 این آ ار معرَّب نيز زمينه شناساندن هر ةشناسی و نقد ترجمجامعه به زبان مقصد دارد، آسيب
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هاي فروغ، اهميتی واال سروده ةآورد. از این منظر، ارزیابی ترجمها را فراهم مینه بهتر آن
ل شعر نوي فارسی است نانه و نمودار تاریخ تحود شعر زدارد؛ نه آن ه وي به حق، نمایند

 ةهاي مجموع( و این زنانگی و دگردیسی به طور برجسته در سروده6878)شمس لنگرودي، 
وي هویداست؛ ا ري كه به اذعان بسياري هویت و استقالل شعري او را نمایان « تولدي دیگر»

ترین زن شاعر در طول ان بزرگهيچ گمان، تاریخ ادبيات ایران او را به عنوبی»و  كندمی
وز شعر امر ةه برجستدتاریخ هزار ساله خویش خواهد پفیرفت و در قرن ما ی ی از سه نهر

 (.6868)شفيعی كدكنی، « خواهد بود
اي هشود با خوانش دقيق تعریب سرودهبا توجه به آنچه بيان شد در این جستار تالش می

هاي دو مترجم مصري و عراقی این تعدیر و ييرتغ، «تولدي دیگر» ةفروغ فرخزاد در مجموع
بررسی  6با ت يه بر الگوي نظري كتفورد -ورالدین عبدالمنعم و مریم العيارمحمد ن- مجموعه

تا  6883از سال ها را بوده كه فرخزاد آن شعر قيعه  89و مقایسه شود. این مجموعه، حاوي 
قيعه  86يعه و العيار به برگردان ق 66 ةسرود. از این تعداد عبدالمنعم به ترجم 6851

مقایسه  تولدي دیگرمجموعة سروده از  66اند. بر این اساس در این پژوهش، تعریب پرداخته
 :شودهاي زیر پاسخی مناسب ارائه شود تا به سؤالمی
ولدي تمجموعة هاي هاي تغييرات صوري كتفورد در تعریب سرودهیک از ميان مؤلفهكدام -

 و مترجم، نمود بيشتري دارد؟ در نزد د دیگر
اي ه، تعریب عبدالمنعم و العيار از سرودهنظریة كتفوردهاي تعدیر در با توجه به گونه -

 دیگر دارند؟هایی با یکفرخزاد نه تفاوت

 . پيشينة پژوهش1
استتُا  األدب الفارسی »( در دومين فصر از كتاب خود با عنوان 1883نسرین هانی الدهنی )

شعر معاصر فارسی به همراه منتخبی از  ةگزارشی از سير ترجم «فی الوطن العربیالمعالر 
 شود. اشعار معرّب ارائه داده است كه بررسی دو سروده از فروغ فرخزاد در آن مالحظه می

 در شعر معاصر فارسی ةبازتاب ترجم»( در پژوهشی با عنوان 6861كاظمی و رحيمی )
ز نظر اند. اآ ار ادبی معاصر فارسی همت گماشته ةترجمل به بررسی روند تحو« جهان عرب

قرن بيستم، مورد توجه مترجمان   98نگارندگان در این پژوهش، شعر معاصر فارسی از دهه 

                                                            
1. Catford, J. C. 
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زبان  هايزبان قرار گرفت كه در این ميان مترجمان مصري به دلير تأسيس كرسیعربی
 (. 6861اند )كاظمی و رحيمی، فارسی پيشتاز بوده

 «ترجمة شعر فروغ فر َاد فی الوطن العربی»اي با عنوان ( در مقاله1865ین الدهنی )نسر
ایمان بياوریم به آغاز فصر »ضمن معرفی جایگاه فرخزاد در جهان عرب، ترجمة سروده 

ابراهيم دسوقی »و « محمد اللوزي»، «غسّان حمدان»، «ندي حسّون»را از مترجمانی نون « سرد
 نقد قرار داده است. مورد واكاوي و « شتا

فروغ  انعربی دیو ةشناختی ترجمنقد زبان»( در پژوهشی با عنوان 6866) هم ارانغيبی و 
لير اند كه به داي از اشعار فرخزاد داشتهمروري بر تعریب گزیده «فرخزاد ا ر مریم العيار

نقد  یی برايآید؛ ضمن آن ه در این پژوهش، الگوارائه نقدي گفرا، نندان جامع به نظر نمی
 شود. ها مالحظه نمیاین ترجمه

هنجارهاي گيدئون توري  ةكاربست نظری»( در جستاري با عنوان 6863افضلی و مدنی )
مة شعر ترجبه بررسی « موردي اشعار فروغ فرخزاد ةميالع: عربی ةدر ارزیابی كيفی ترجم

زیابی حاكی از آن است ار ایننتيجة اند. فرخزاد پرداخته« مرگ من روزي فرا خواهد رسيد»
فایت ك پفیرش در فرهنگ مقصد برخوردار است، اما از بسندگی و»از  عبدالمنعمكه ا ر 

كاربست الگوي كتفورد در  ة(. در پيشين1818)افضلی و مدنی، « نسبت به مبدأ به دور است
ش نال»توان به هایی به انجام رسيده است كه از جمله آن میادبی نيز پژوهش ةنقد ترجم
« رداساس نظریة تغييرات صوري كتفوهاي دستوري در تعریب بررخی ساختبرابریابی ب

« ردنظریة كتفواساس عربی مثنوي )دفتر نهارم( بر ةنقد و بررسی ترجم»( و 6867 ،)پریز
 ( اشاره كرد.6863 ،)ایازي و ولوي

ي اهشود كه بررسی و خوانش تيبيقی ترجمهبا توجه به این پيشينه، مالحظه می
مجموعة تولدي دیگر به ش ر مستقر در هيچ پژوهشی موردنظر نبوده و نوشتار حاضر 

هاي صوري دو ترجمة این مجموعه با نخستين پژوهشی است كه ضمن بررسی تبدیر
هاي برگردان عبدالمنعم و العيار (، تالش دارد به كاستی6619ت يه بر الگوي كتفورد )

 اشاره كند.
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 . چارچوب نظري پژوهش5
 فرخزاد تولدي دیگر. مجموعة 5-1
است كه شاعر نام آن را بر تولدي دیگر نام آخرین سروده از مجموعه شعر « تولدي دیگر»

تلویحاً اشاره به آن دارد كه فروغ از نظر شعري به والدت »این مجموعه نهاده است، این عنوان 
عر فرخزاد است كه پس (. این ا ر، نهارمين دفتر ش6871)شميسا، « دیگري دست یافته است

امر كه به ترتيب ش« عصيان»و « دیوار»هاي و دو دیوان دیگر به نام« اسير»از انتشار مجموعة 
از سوي نشر مروارید به  6851هاي فلسفی فرخزاد است در سال هاي غنایی و اندیشهسروده

انة وي زنهاي دغدغههاي پيشين دارد و اغلب از ناپ رسيد و تفاوت ملموسی با سروده
 رد:وجو كتوان در عوامر زیر جستیابد. تمایز این مجموعه با آ ار دیگر را میسرنشمه می

 قبلی مشخصی مسير خيال و احساس او ةآن ه اندیشگرایش به نوعی شعر محض، بی -الب
 ؛نيمجاي شعرش یاد كيتصویرها در جا ةهمين ویژگی باید از ارائ ةرا رهنمونی كند. در دنبال

 .آفریندایی كه یک سوي آن را نوعی دید انتزاعی میتصویره
رود كه از نندین نظر شمار میهاي برجسته كار وي بهقلمرو خاد شعري او از گوشه -ب

ردي هاي فاعالي گزارش دریافت اي كه در حدقابر یادآوري است: نخست شعر غنایی ساده
 .پيرایهبییک زن از روابط غریزي و عشقی است؛ عشقی زمينی، ساده و 

ص زبان شعري كه ریشه در نند عامر دارد: نخست سادگی زبان و نزدی ی به تشخ -ج
اي هها به تناسب نيازمندي در گزارش دریافتآزادي در انتخاب واژه ، دوم؛محاوره و گفتار

ها وزن این سروده ةع در مقولو سوم توس شخصی و كمال قدرت در احضار كلمات
 (. 6868كدكنی، )شفيعی

 . معرفي محمد نورالدین عبدالمنعم و مریم العطار5-5
پژوه مصري است كه در نشر ادب فارسی در م(، مترجم و فارسی6656عبدالمنعم )متولد 

دهنده راه مترجمان بزرگی نون عبدالوهاب عزام هاي بلندي برداشته و به حق ادامهمصر گام
 ختاراتٌ »م با عنوان 1868را نيز در سال  هاي فرخزاداي از سرودهآید. وي گزیدهبه شمار می

ترجمه و به جهان عرب تقدیم كرد. همچنين در  « ِن أ شعارِ الشَّاعِرةِ اإلیرانیةِ فروغ فر َاد

به ترجمة  «جابر عصفور»با نظارت «  ختاراتٌ  ِن الشلعرِ الف ارسی ال  یث»ا ر دیگري با عنوان 
از  سروده 5پرداخت كه در این ميان، تعریب  تن از شاعران برجسته معاصر 86هاي سروده
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( مجموعة تولدي دیگر، مسالشَّ ق شرِت « )شودآفتاب می»اشعار فرخزاد از جمله سرودد 
شود. او در مقدمة این ترجمه اذعان دارد كه براي ارائه خوانشی درست از اشعار مالحظه می

هاي و نيز ترجمه« A Rebirth»نوان با ع 6این مجموعه به ترجمة انگليسی آن از دیوید مارتين
 ,Abdol-Monnaemد )ها ارائه دهاي رسا و امين از این سرودهدیگر نظر داشته تا ترجمه

عبدالمنعم در آ ار دیگري نيز به برگردان شاه ارهایی از ادب فارسی پرداخته است  (.2010
 فنُّ»د بدیع جمعه(، )با هم اري محم« الفارسی األدبِ فی ریاضِ ولة جَ»هاي كه مجموعه

از آن جمله به شمار « ظساه ال  فی هَ جرعةٍ ر آ ِ»و  «ات الفارسیةَلیّن الغ  ِ :  ختاراتٌَ ِالغ 
 آید.می

(، دیگر مترجم آ ار فرخزاد، شاعر عراقی است كه به علت 6637مریم العيّار )متولد 
القه هاي فروغ عو سروده اقامت طوالنی در ایران و آشنایی نزدیک با ادب فارسی به اندیشه

 فروغلِ ال ا لة  عریة الشل األعما  »وافري نشان داده است. او مجموعه آ ار فروغ را با عنوان 
منتشر كرد. مترجم در این « دارالمدي»از سوي انتشارات  1867ترجمه و در سال « فر َاد

مجموعه با ارائه گزارشی به نسبت مفصر از زندگی و سبک شعري فزخزاد، سعی دارد زبان 
نانه و عاطفی شاعر را با امانتداري در ترجمه خود هویدا كند. ترجمة العيار برخال  ز

راقی گيرد. این مترجم عهاي شاعر را دربر میعبدالمنعم، گزینشی نبوده و تقریباً همه سروده
 87به ترجمة آ اري گزیده از « یث ِال َ الفارسیّ عرِوجیا الشلول أنط »اي دیگر به نام در مجموعه

 تن از شاعران برجسته معاصر، اهتمام ورزید. 

 . چيستي تعدیل در ترجمه5-1

رجمه ت دنظران حوزناپفیري شعر از دیرباز محر بحث صاحبپفیري و ترجمهسخن از ترجمه
. دشع و روی ردهاي نظري متعددي هاي متنوطرح دیدگاه ةاي كه زمينبوده است. مسأله

شعر به ش ر خاد، ناگزیر از انجام تعدیر است كه  ةجمانتقال متون ادبی به طور عام و تر
به اعتدال رساندن،  «:تعدیر»، مقصود از دهد. از نظر لغويدر سيوح مختلب متن روي می

( و در اصيالح ميالعات ترجمه، 6831متناسب ساختن و از شدّت امري كاستن است )انوري، 
ان ریزي آن در زبأ هنگام قالبتغيير یا دست اري در صورت زبان مبد»مقصود از تعدیر 

هاي (. این تبدیر6839نژاد، )صحرایی« تمقصد و با هد  انتقال بهتر پيام به مخاطب اس

                                                            
1. David, M. 

https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/11/7/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/11/7/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-1
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انحرافاتی از نظر تناظر رسمی در فرآیند حركت از زبان مبدأ به طر  زبان مقصد »اي ترجمه
از این پدیده در  دهند.( كه به اقتضاي هنجارهاي زبان دوم روي می6867)ماندي، « هستند

نانی، ع :شود )ر.كیاد می« تحویر»و « ت ييب»، «تغيير»زبان عربی با اصيالحاتی نون 
تصميم  ةهاست و اغلب در نتيج( كه ریشه در اختالفات فرهنگی و تفاوت ماهوي زبان1888
ایش تر متن اصلی به نمشود و عمل رد وي را در بازآفرینی وفادارانهمترجم انجام می ةآگاهان
ي، بسته اناپفیر است و در بستر هر ترجمهتغيير در ترجمه امري اجتناب ،گفارد. بنابراینمی

جو در كتاب شود. صلحبه مخاطب، ذوق مترجم و سبک ترجمه، بيش و كم مالحظه می
ناشی از  ،همين ميلب اذعان داشته و معتقد است لزوم تغيير در ترجمه بر «گفتمان و ترجمه»

كند یالزمات گفتمانی تعيين م تنهاهاست و ميزان دخالت مترجم در ترجمه را نتفاوت گفتما
 (.6839جو، ها نبود )صلحنيازي به تعدیر در ترجمه ،ها ی سان بودو اگر گفتمان
عدیر ست كه موضوع تا پردازانیاز نخستين نظریه شناس انگليسی(، زبان6619كتفورد )

غرض وي از اصيالح  (.Catford, 1965) كرده ميرح ميالعات ترجم دو تغيير را در حوز
هاي گاهها و دیدگونه تغيير كون ی در متن ترجمه بود كه بعدها موجبات تحليرهر ،6تغيير
نویسد در این باره می 1. جرمی مانديشدع و بروز اصيالحات علمی متعدد در این عرصه متنو
شناختی بانز ةیک نظری»حت عنوان گمان، خاستگاه خود این اصيالح، كتاب كتفورد تبی»

هد. د( است؛ یعنی جایی كه او یک فصر را به این موضوع اختصاد می6691) 8«از ترجمه
كند كه زبان را در مقام ارتباط مورد پيروي می 9و هاليدي 5كتفورد از الگوي زبانی فرث

ال )در براي مث دهد و عمالً در بافت و در گسترد مختلفی از سيوحتجزیه و تحلير قرار می
واره، گروه كلمه، ت واژ و...( ها )جمله، جملهشناسی، خط، دستور و واژگان( و مرتبهواج

 (. 6867)ماندي، « كندعمر می
داده  هاي تبدیر كه كتفورد ارائهباید توجه داشت كه بين مفهوم تعدیر و برخی مقوله
آن را تعدیر  1زوارت -ن لوونواست، تناظر وجود دارد؛ مثالً تغيير در اجزاي كالم كه 

                                                            
1. Shift 

2. Jeremy, M. 

3. A Linguistic Theory of Translation 

4. Firth, R. 

5. Halliday, M. 

6. Van Leuven-Zwart 
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( ناميده Class Shiftبندي كتفورد، تبدیر طبقه )نامد در طبقهمعنایی می -نحوي یا نحوي
 (. 6839، 6شود )شاتلورت و كاويمی

 حدود و ،شودميالعات ترجمه فهميده می داین مقوله در حوز ةاز تعاریفی كه از ميالع
ست كه در ادامه با مروري گفرا بر آن، ارجمه نظران ت غور مختلب تعدیر از نظر صاحب

 . شودمیهاي نهارگانه كتفورد تبيين مؤلفه

 هاي تغييرات صوري در ترجمه از نگاه کتفورد . مؤلفه5-0
هاي مختلب از اصيالحات مختلفی براي اشاره به تغييرات روساختی در ترجمه در نظریه

 Modulationه به تعدیر از اصيالح استفاده شده است. نيومارك به طور خاد در اشار
تعدیر آزاد  -1و  تعدیر استاندارد -6استفاده كرده و براي آن دو نوع قائر شده است: 

 (. 6836نژاد، )صحرایی
اند كرده تعریب« دید ةتغيير زاوی ةتغيير صورت پيام در نتيج»را تعدیر  ،1وینی و داربلنه

(Viney & Darbelent, 1995 از نگاه این .)شناس، این روش سنگ مح ی دو زبان
 (. 6865مناسب براي تعيين مترجم خوب است )ماندي، 

« فنون تعدیر»را تحت یک عنوان كلی  1و تغيير 9، كاهش5، سه اصيالح افزایش8نایدا
مجاز كردن صورت پيام طبق مقتضيات  -6شمارد: قرار داده و براي آن نهار هد  را برمی

فراهم  -8ئه ساختارهایی كه از نظر معنی معادل متن اصلی هستند، ارا -1ساختار زبان مقصد، 
 (.6869برقراري ارتباطی همسان )منافی،  -5كردن معادلی كه از نظر سبک متفاوت باشد و 

مورد بحث قرار گرفت.  7موضوع تعدیر به طور مشترك توسط نایدا و تيبر 6616در سال 
معنی از زبان مبدأ به زبان مقصد به دو نوع  «انتقال»آنان در فصر ششم كتابشان در مورد 

 3(. پوپوویچ615اند )همان: كردهتعدیر معنایی و تعدیر ساختاري در فرآیند انتقال اشاره 
كار برده است. وي كه بيشتر به ترجمة ادبی نظر دارد، را در این زمينه به« نرخش»مفهوم 

                                                            
1. Shuttleworth, M & Cowie, M.  
2. Vinay, J. & Darbelnet, J. 

3 . Nida, E. 

4 . Addition 

5. Subtraction 

6 . Alteration 

7. Nida, E. & Taber, C. 

8. Popovich 
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اد خود اعتق د كه انسان گاه درگيرمعتقد است در ترجمه به قدري دخر و تصر  صورت می
نظر اهر نک، همه مواردي كه در كند. از نظر این صاحبترجمه تردید می ،به مم ن بودن

ال آن ه ح-شوند یا در ترجمه ظاهر نمی رسدمقایسه با متن اصلی جدید و متفاوت به نظر می
ر نوع نایی وسيع هموارد تغييرند. به عبارت دیگر، تغيير در مع -در متن اصلی وجود دارند

 (. 6863فر، گيرد )خزاعیبر میلی را درتغيير در متن اص
. سی. شناسی انگليسی، جیاصيالح تغيير و تعدیر به طور گسترده در نظریات زبان

ها م( ميرح شد. وي معتقد بود نظریة ترجمه از ارتباط ميان زبان1886ه 6667كتفورد )
زبان مبدأ  مفاهيم« جابجایی»یا « جایگزینی»نوعی گيرد. تعریب ترجمه از نظر وي ش ر می
(. از نگاه وي، ميان معادل صوري Catford, 1965هاي خود در زبان مقصد است )با معادل

ود كه شو معادل متنی تفاوت وجود دارد. معادل متنی به هر قسمتی از متن مقصد گفته می
ا حد شود كه تمبدأ گفته میمعادل متن مبدأ است. معادل صوري نيز به بخشی از زبان 

پرداز به دو ام ان صورت و ظاهر مشابهی با همان بخش در زبان مقصد دارد. این نظریه
وري كند كه تعدیر دستنوع اساسی تغيير صوري در سيح واژگانی و دستوري، اشاره می

 نمایش داده شده است.  (6دهد كه در نمودار )بخش عمدد نظریة او را تش ير می
تغييرات صوري در سيح  -م تعدیر صوري در نگاه كتفورد به دو بخش الباقسا
یابی )معادل 1هاي دستوريتغييرات صوري مقوله -( و بیابی واژگانی)معادل 6واژگان

تغيير  -6شود: هاي دستوري به نهار نوع تقسيم می. تغييرات صوري مقولهاست دستوري(
تغيير مقوله كه مستلزم  -1. ترجمه شود« اسم» مم ن است در نقش« فعر» كه مثالً ساختاري
تغيير صوري واحد كه مستلزم  -8. هاي دستوري بين دو زبان مبدأ و مقصد استتغيير مقوله

 گيرد كه ساختار هرزبانی وقتی صورت میتغييرات صوري درون -5و تغيير در ترتيب است
یگر دبجاي یکها را همه جا یا توان آناما نمی ،دیگر استدو زبان از نظر صوري شبيه یک

توان مفرد ترجمه كرد و باید به اسم اسم مفرد در زبان مبدأ را همه جا نمی به كار برد؛ مثالً
 (.6831پور، ولی :جمع در زبان مقصد تغيير داد )ر.ك

  

                                                            
1. Level Shift 

2.Category Shift  
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 اقسام تعدیل صوري در نگاه کتفورد .1نمودار 

 

زبان مقصد  ه ساختار متن مبدأ نظيري درگيرد كاز نظر كتفورد تغيير بيان وقتی صورت می
 ستاندارد و مترجم ناگزیر از انجام تغيير است. این تغييرات از نظر كتفورد، تغييرات اجباري 

شود. حال اگر مترجمی بر تغييرات اجباري اكتفا كند، متنی به دست كه بر مترجم تحمير می
 ی، اما از جهات مختلب سب ،ستاساس قوانين دستوري زبان مقصد نادرست نيآید كه برمی

 بيشترناس شتغييرات موردنظر این زبان ،معنایی و ارتباطی از متن اصلی فاصله دارد. بنابراین
 گيرد. یعنی تغييرات ضروري جاي می ؛در بخش اول

اي هبا توجه به نوع متن و هد  ترجمه، متفاوت است. تفاوت ميزان تعدیر در متون
آن نيز از عوامر مهم در تعيين ميزان  ةزمانی نوشتن ا ر و ترجم فرهنگی دو زبان و فاصله

ع متن و هد ، گاه تغييرهاي (. افزون بر نو6836نژاد، روند )صحراییتعدیر به شمار می
نداشته  ذهنی از موضوع ةبه مخاطبان آن بستگی دارد؛ براي نمونه اگر مخاطب پيشين ترجمه

يشتري صورت زوائد باز متن داشته باشد در این« رمزگشایی»كمی در  به نسبتو از تجربه 
ملی عا ،(؛ از این منظر، تعدیر6869)منافی،  كندتر جلوه شود تا آساندر ترجمه گنجانده می

 رود و شناسایی همه اقسام آن دشوار است.شمار میبه مهم در فرآیند ساده كردن متن

 فوردبر مبناي نظریة کتفرخزاد تولدي دیگر . اقسام تعدیل در تعریب مجموعه 1
براي ارزیابی عمل رد مترجمان در گرایش به اقسام تعدیر، این موضوع را در محورهاي 

غيير هاي دستوري، تغيير واحد، تغيير ساختار، تتغييرات صوري در سيح واژگان، تغيير مقوله
بالغی،  و تا این مسأله در ابعاد مختلب ساختاري كردیمدرون زبانی و تغيير بالغی، دنبال 

 .شودروشن 

گونه هاي تعدیر
واژگانی

دستوري

تغييرات ساختاري

تغييرات طبقات دستوري

تغييرات صوري واحد

تغيير درون زبانی
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 یابي واژگاني و اصطالحات. معادل1-1
اي در زبان مقصد است كه از لحاظ كار بردن واژهمنظور از تعدیر واژگانی در روند ترجمه به

صوري معادل واژد متناظر آن در زبان مبدأ نيست، اما همان مفهوم، بار فرهنگی و نقش 
اي هنوع تعدیر در ترجمه به واسيه تفاوت ارتباطی در زبان و فرهنگ مقصد دارد. این

(. در 6836نژاد، ناپفیر است )صحراییها اجتنابسازي از پدیدهفرهنگی و زبانی در مفهوم
یابی مناسب واژگانی كه بار فرآیند ترجمة شعر، شناخت فرهنگ واژگانی شاعر و معادل

مجموعة تولدي دیگر  كشند، اهميت بسزایی دارد. درعاطفی و روحی شعر را بر دوش می
بير اند. كلماتی از قكلمات خاصی هستند كه در شعر شاعر ت رار شده و تشخص یافته

اند. بسياري از این واژگان جنبه و مانند آن از آن جمله« حجم»، «گيسو»، «آینه»، «دست»
سمبليک دارند و شاعر رفتار ذهنی خاصی با این دست از واژگان داشته است )شميسا، 

ها و تعابير نيز حامر مفاهيم فرهنگی و اجتماعی . افزون بر این ميلب، شماري از واژه(6871
كند. در ادامه با بررسی است كه برگردان آن، ضرورت تعدیر واژگانی را دو نندان می

 پردازیم.ترجمة عبدالمنعم و العيار به مقایسه این تغييرات می

 آور بودخواب كرسیگرماي »فرخزاد: 
 پرواو بیمن تند 

 هاي باطر را دور از نگاه مادرم خط
 « كردمهاي كهنه خود پاك میاز مشق

 (6831)فرخزاد، 
 یِّلِب  النُّعاس ک رسِیٍّک ان  دِف   »ترجمة العيار: 

 أنا بخفلةٍ وَد ون  أن أ  ش ی ش یئاً
 بَعِی اً عَن ع یونِ أ وی

 «  رَسِیک نُ  أ   و الخ ط وط  الََّائِ ة   ِن وَاجُِی المَ
 (1867)العيار، 

 یَُعَث  عَل ی النَّوم الم فظةِک ان  دِف   »ترجمة عبدالمنعم: 
 وَک نُ  أ   و بِس رعَةٍ وَج رأ ة

 بَعِی اً عَن ن ظ راتِ أ وی
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 ال ِتاباتِ الَّتِی ال فائ ة   ِنها
 «  ِن عَل ی لَف  اتِ دَفت رِی الت  ِیم

 (1868)عبدالمنعم، 

ر د« كرسی»شود انتقال مستقيم واژد ونه ارائه شده، مشاهده میهمانگونه كه در نم
ترجمة العيار براي رساندن پيام كافی نيست. این امر لزوم اعمال تعدیر واژگانی در 

دهد كه در ترجمة عبدالمنعم با ت يه بر برگردان این عنصر فرهنگی را نشان می
 ايواژه «كرسی»شود. الحظه می)بخاري( م«   فظة»، معادل نه نندان قریب «جایگزینی»

ربی دقيقی با مفهوم ع كه تمایز شودواژه در فارسی استفاده میعربی است و به عنوان وام
 كه دارايشود نما( یاد میهاي كاذب )متراد ریشهآن دارد. از این پدیده، گاه با عنوان هم

 داللتیبه، داراي هاي مشااما با وجود داشتن این صورتند، در دو زبانی واحد صورت
 ند.متفاوت در هر یک از دو زبان هست

در نمونه دیگري كه در ادامه آمده است، این دست اري و تغيير معادل از سوي هر دو 
مترجم براي نشاندن معادلی آشنا در زبان عربی براي برقراري تعادل در ترجمه است تا مفهوم 

د ش ر گيرد. هرنند ماهيت سيمرغ انتزاعی این پرنده )سيمرغ( براي مخاطب زبان مقص
ي اكامالً متفاوت و تنها وجه مشترك ميان هر دو، مرغ بودن و افسانه« عنتا»رنگ( و )سی

اي و نمادین فارسی است كه در ادب حماسی و اي اسيورهبودن آنان است. سيمرغ پرنده
هاي آن با اسيورد عربی است و به علت شباهت« عنتا»عرفانی جایگاه خاصی دارد، اما 

شوند؛ در حالی كه خاستگاه كامالً متفاوتی دارند اسيورد سيمرغ، گاه ی سان پنداشته می
 (.6867)ر.ك: عليخانی و دیگران، 

 دانندهمه می»فرخزاد: 

 دانندهمه می

 « ایمره یافته سيمرغانما به خواب سرد و ساكت 

 (6831)فرخزاد، 

 ف عرِیَ یع مِالَِّ»العيار: 
 ف عرِیَ یع مِالَِّ
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 « ا ِنت العَ طائرِک  ُِا ِالصَّد وَارِالَُ ومِی النَّل ُنا إِهَنا ذ أنل

 ( 1867)العيار، 

 ون م عل یَ یع مِالَِّ»عبدالمنعم: 
  ون م عل یَ یع مِالَِّ
 یقِرِی الطَّل رنا عَث ا عَن أنَّ
 « اتِاوَنت لعَلِ ةِن اکِالسَّوَ ةِدَارِالَُ حالمِی األ ل إِ

 (1868)عبدالمنعم، 

ياهان ها و گگيري از عناصر طبيعت، گرنگرش عاطفی و زنانة شاعر گاه وي را به بهره
ر ها با عبارات نظيتزار كردن آنهاي متداول در زبان مقصد و همسوق داده است. یافتن معادل
 هاي مترجمان بوده است. نمونه زیر شاهدي براي این موضوع است:در زبان مبدأ ی ی نالش

 از تابش خورشيد پوسيدند»فرخزاد: 
 « هااقاقیهاي گيج از عير و گم شدند آن كونه

 (6831)فرخزاد، 
 هاتِعّشِأ  ت َُ فُّتِِّ»ترجمة العيار: 

 « یاکاسِاأل  عطرِ وارِ  بِ األیام تِل َ ُ اعَض وَ
 (1867)العيار، 

 مسالشَّ ةِرارَن حَت  ِ َسَف »ترجمة عبدالمنعم: 
 « نطالسو هورِز  یجِرِن أ  ِ یة شِنت الم  ة قلزِاأل تِل َ ُ ف ا ت وَ

  (1868)عبدالمنعم، 

( 6831اي است )انوري، هاي سفيد خوشهمعرّب از یونانی و درختی زینتی با گر« اقاقيا»
كه مترجم عراقی برخال  عبدالمنعم، همانند شاهد پيشين از معادل دخير بهره گرفته است. 

لفظی است. الگيري و نيز ترجمة تحتوامروی رد العيار به این نمونه و شواهد دیگر بيانگر 
 براي مثال در شاهد زیر:

 خونسردو در آن دریاي مضيرب »فرخزاد: 
 هاي پر از مروارید...از صد 
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 از عقابان جوان پرسيدیم
 « كه نه باید كرد

 (6831)فرخزاد، 
 مال َّبارد  ک فی ب رٍ هائجٍ وَ»ترجمة العيار: 

 ؤلؤ...اللُّبِ ئةٍلِ مت  ل اف أ  بین وَ
 ة ابّالشَّ تورَلنا الصُّظ سَ
 «  فعَن ن ا أ ین ل اذا عَ َ

 (1867)العيار، 
 یاسِالت  مِالطِت الم   رِل  الَُفی ذ وَ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ؤؤل اللُّبِ یئة لِالمَ ل افَا األ ظلن سَ
 یة تِالف  تُان ظلنا الع سَ

 «  فعَن ن غی أ نَُ اذا یَ
 (1868نعم، )عبدالم

 رد ، روی«فتح باغ»از سرودد « مضيرب خونسرد»نماي هر دو مترجم در تعریب متناقض
زینی گاللفظی به جاي معادلمتفاوتی دارند. العيار بدون توجه به معناي واژه، گزینش تحت

دارد؛ این در حالی است كه عبدالمنعم در ترجمه خود با ت يه بر سياق عبارت و واژد همنشين، 
 تناسب بيشتري دارد، برگزیده است.« خونسرد»را كه با داللت  انویة « قاسی»مة كل

 هاي كهنه یا توصيب جسمانی عشق، تعابيردر این مجموعه، فرخزاد گاه در ستيز با سنت
شمار گيرد كه در تقابر با فرهنگ و نظام ارزشی بوده و تابوي فرهنگی بهكار میو واژگانی به

گونه از تعابير، بيانگر روی رد متنوع دو مترجم در انتقال این گردان اینآیند. دقت در برمی
 «:معشوق من»تعابير به زبان مقصد است؛ براي نمونه در این سيور شعري از سرودد 

 معشوق من»فرخزاد: 
 ایستانسان ساده
 اي كه من او راانسان ساده

 در سرزمين شوم عجایب
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 نون آخرین نشانة یک مفهب شگفت
 هایمپستان به الي بوتةال در

 « امپنهان نموده
 (6831)فرخزاد، 

  َعش وقِی...»ترجمة العيار: 
 إِنسان  بَسِیط 

 إِنسان  بَسِیط  وَجَ ت ه  فی بِالدِ العَِّائِبِ المَشؤ و َة
 ک آ ِرِ   عَِِّةٍ لماهبٍ عَِِّیب

 « ن ُات اتی إنَّنی أ  ُّئ ه  بین 
 (1867)العيار، 

  َعش وقِی...»ترجمة عبدالمنعم: 
 إِنسان  بَسِیط 

 لَ رِی اإلنسان  الَُسِیط  الَّاِی أ  ف یت ه  فی دا ِ ِ
 کآ ِرِ عاَل َةٍ عَل ی عَتِی ةٍ عَِِّیُةٍ

 « فی  َوطِنِ العِّائبِ المَشؤ وم
 ( 1868)عبدالمنعم، 

در ترجمة نخست )العيار(، مترجم با ت يه بر تعدیر واژگانی و با راهبرد حف ، فقط 
همنشين )بوته( را ترجمه كرده است و در ترجمة دوم )عبدالمنعم( مترجم با ت يه بر  كلمة

، بار معنایی خنثی به جمله داده و به طور ضمنی و «صدر»مجاز )كر از جزء( و با جایگزینی 
 كند. غيرمستقيم به مقصود شاعر اشاره می

است. سهم این یابی شده هایی در معادلگاه خوانش نادرست اشعار، موجب لغزش
هاي نامناسب در روند ترجمة العيار به نسبت عبدالمنعم، باالتر یابیخياهاي واژگانی و معادل

 هاي زیر شاهدیم:ها را در نمونههایی از این لغزشاست؛ نمونه

 معشوق من»فرخزاد: 
 همچون طبيعت
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 « صریحی دارد ناگزیرمفهوم 
 (6831)فرخزاد، 

ِیعَة.. َعش وقِی ک »ترجمة العيار:   الطَُّ
 « لری اً ناقصاًی مِ    فهو اً 

 (1867)العيار، 
ِیعَة »ترجمة عبدالمنعم:    َعش وقِی ک الطَُّ

 « وَلرِینٌ حتمیٌّعِن َه  فهومٌ 
 (1868)عبدالمنعم، 

 به جنگ زهداننون جنينی پير، با »فرخزاد: 
 « را به ننگ زهداندرد دیوار می

 (6831)فرخزاد، 
 األ تتِیا َِّنِینٍ عَِّ وزٍ ذ اهِبٍ لم ارَبَةِ ک »ترجمة العيار: 
 « بِمَخالُِِه الَُّه ِیَنهَش  ج  ران  

 (1867)العيار، 

ده یابی شمعادل« اتقياء»است كه با خوانش نادرست مترجم به « رَح م»به معناي « زِهدان»
 است.

 خوابيدنون بر  می»فرخزاد: 
 گشتم افسردهدر باغچه می
 خشک یاسهاي در پاي گلدان

 « كردمهاي مرده را خاك میگنجشک
 (6831)فرخزاد، 

 ک ان  یَنام  ک الثَّلجِ»ترجمة العيار: 
 ک نُ  أ د ور  فی ال َ ِیتةِ ب َنٍ

 « ق ربَ سِن یانِ الیَّاسَمین الِّافو أ دفِن  عَصافِیری المَیوت ة 
 (1867)العيار، 
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 لجِعِن َ ا یَه َأ  س ت وط  الثَّ»ترجمة عبدالمنعم: 
 ک نُ  أ ت َِّوَّ   فی ال َ ِیتةِ بارِدَةً

 « وَأ دفِن  عَصَافِیرِی المَیوت ة
  (1868)عبدالمنعم، 

در سروده اخير، كاهش بارش بر  است كه العيار با در نظر داشتن « خوابيدن»مقصود از 
مفهوم همسانی و تشبيه، داللت ظاهري كلمه را در ترجمه آورده است؛ در حالی كه در 

اي هجمة دوم )عبدالمنعم(، معناي كاسته شدن بر  درست بيان شده است. مقایسة تعدیرتر
واژگانی عبدالمنعم و العيار، نشان از ميزان توجه هر یک از این دو مترجم به هنجارهاي زبان 

اي همقصد دارد. در سيح واژگانی در غالب موارد تناظر یک به یک ميان متن اصلی و تعریب
 شود. حظه میدو مترجم مال

 . تعدیل بيان استعاري به بيان ساده و برعکس1-1-1 
تعدیر بالغی به معناي تالش براي بازآفرینی وفادارانه متن اصلی در زبان مقصد با استفاده از 

هاي متفاوت است تا تأ يري مشابه تأ ير متن اصلی را در خوانندد ترجمه ایجاد كند. آرایه
واند باعث تكند، بل ه میر فرآیند ارائة پيام و معنا خلر وارد نمیایجاد این تعدیر نه تنها د

برجستگی و نمود بيشتر معنا و پيام شود. تعدیر بالغی را بيشتر در ترجمة امثال و تعابير و 
(. در این تعدیر، 6876پور ساعدي، توان دید )ليفیكنایات و عبارات آميخته با تصویر می

ود، شاعم از مجازي، استعاري، كنایی و نيز ع س آن تبدیر می بيان ساده به بيان تصویري،
هاي زیر شاهدي براي این شود. نمونههمچنان كه واژه عام به خاد یا برع س ترجمه می

 موضوع است:

 آن روزهاي سالم سرشار»فرخزاد: 
  پولک آن آسمان پر از

 « آن شاخساران پر از گيالس
 (6831)فرخزاد، 

  َ األیّام  الصَّال ة  الغ َِیر ة تِل»ترجمة العيار: 
 بِالنُِّّ ومتِل َ السَّماوات  المَلِیئة  
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 « تِل َ الغ ص ون  الم مّلة  بِال  ر ز
 (1867)العيار، 

 تِل َ األیّام  الطَّیُّة  السَّعی ة »ترجمة عبدالمنعم: 
 بِالَ ین ةتِل َ السَّماوات  الملیئة  

 « ال  ر زتِل َ األغصان  الملیئة  بِ ُّاتِ 
 ( 1868)عبدالمنعم، 

استعاره از ستارگانی است كه آسمان را به « پولک»، «آن روزها»در این بخش از سروده 
ه نماد آید كشمار میاز واژگان پر بسامد در شعر فروغ به« ستاره»سازند. روشنی آراسته می
ترجم عراقی (. م6871دهد )شميسا، ست و نوید روزهاي خوب را میا اميد و خوشبختی

در ا راین واژه را در انتخاب معادل در نظر داشته و عبدالمنعم معناي ظاهري آن  ةداللت  انوی
كرده است. البته باید گفت كه هر دو مترجم اغلب تعابير استعاري موجود در این  بيانترجمه 

 اند. كرده ارائها ر را بدون هيچ تغييري 

 هاالمثل. تعدیل در ضرب1-1-5
بانی، زیابی مناسب در برقراري تعادل و موازنه ميانير بار فرهنگی موجود در امثال، معادلبه دل

هر دو مترجم  ةهاي زیر این تعدیر را در ترجمناپفیر و ضروري است. در نمونهاجتناب
 .هاي كاركردي و سب ی داردكنيم كه ریشه در تفاوتمالحظه می

 یا عبور گيج رهگفري باشد»فرخزاد: 
 داردكاله از سر بر میكه 

  ««صبح بخير»گوید معنی میو به یک رهگفر دیگر با لبخندي بی
 (6831)فرخزاد، 

 أ و ع ُور عابرٍ دَائِخ»ترجمة العيار: 
 «وَد ون   َعنًی یَت و  : لَُاحَ الخ یرِ یَُت سِم  ابتسا َةً لِعابِرٍ آ  ر 

 (1867)العيار، 
ور  حائِ»ترجمة عبدالمنعم:   رٍ ألح ِ المارّةِأ و عُ 

 عَابِر  سَُی ٍ آ  ر وَه وَ یَرف ع  قُ  عَت ه     َیّیاً 
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 « وَیت و   ل ه  بِابتسا َةٍ ال  َعنًی لها لَُاحَ الخ یرِ
 (1868)عبدالمنعم، 

آنجا كه فرخزاد تعاریب مختلفی از زندگی ارائه داده و بر « تولدي دیگر» ددر سرود
عناي كار برده است كه به مرا به« كاله از سر فرو نهادن»رت كند، عبانواختی آن اشاره مییک

 ةعيار بدون مالحظه به انتقال این مفهوم فرهنگی از ترجم .(6831اداي احترام است )انوري، 
، «  ییا»آن نشم پوشيده است؛ در حالی كه عبدالمنعم با ت يه بر تصریح و افزودن قيد حالت 

رَف عَ »ر است. در زبان عربی دو تعبي كردهزبان مقصد فراهم آفرینش و تبلور این تصویر را در 
َّعَة »و نيز « بِهِ رَأساً  (.6865ناظميان،  :)ر.ك كنندمیاین مفهوم را تداعی « رَف عَ ل ه  التُ 

 اي دیگر:نمونه ةیا در ترجم

 آیدام كه كسی میمن خواب دیده»فرخزاد: 
 اممن خواب یک ستاره قرمز را دیده

 پردشمم هی میو پلک ن
 « شوند...هایم هی جفت میو كفش

 (6831)فرخزاد، 
 یظتیسَ اًح َأ  نلأ  اًنا َ َ یُ أ رَ»ترجمة العيار: 

 َیةٍ ِرقِ نِّمةٍ نامَ َ یُ أ رَ
 رفُّینی یَعَ فن جَوَ
 « ..فُّصط تی ت یَأحاِوَ

 (1867)العيار، 
 مٌادِم ق ه ح َأ  أنَّ ومِفی النَّ یُ أ رَ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ونِاللَّ َیة ر ِقِ نِّمةً ومِفی النَّ یُ أ رَ
 فانِِِّرت فنای یَجَ ا     أ ق وَ
 «  انین  َ ِ َت ف ق وَ

 (1868)عبدالمنعم، 
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انع اسی از باور عاميانه و فرهنگ « جفت شدن كفش»و « پریدن پلک»در این سروده 
همان و محبوب یمنی و آمدن ميخوش ةبومی مردم ایران است كه شاعر آن را نشان

 از خوشحالی بعد از تنگی و ،جستن پلک باالي نشم راست» ،دیگر . به سخنشماردبرمی
 ةتوجه به مضمون  انوی(. هر دو مترجم بی6873)هدایت، « رسيدن غایبی است... ةنشان ،نپ

 يست وپيام فرهنگی جمله ن دكه دربردارند انداللفظی ارائه دادهاي تحتاین دو تعبير، ترجمه
اي هویژگی»اي توجه به در تعادل ترجمه ،اي است. از نظر كتفوردتهی از تعادل ترجمه

« انیهاي صوري زبارتباطی از قبير نقش، ربط داشتن، موقعيت و فرهنگ و نه فقط مالك
 (.6865ضرورت دارد )ماندي، 

  1. تغيير ساختاري1-5
بدأ سازي متن موانایی و مفهومترین عوامر در خاز برجسته هاي ساختاري در ترجمهتبدیر

ست كه ا اي، مستلزم تغيير ساختار دستوريهاي مقولهی ی از تبدیر ،است. در نگاه كتفورد
انی مبدأ هاي زبناسازگاري زیرساختی بين نظام ددهندهمچون دیگر انواع تبدیر مقوله، نشان»

يير در مقایسه با معتقد است این تغ كتفورد(. 6839، شاتلورت و كاوي« )و مقصد است
(. زبان عربی و فارسی 1888عنانی،  :هاي دیگر، شيوع بيشتري در ترجمه دارد )ر.كتعدیر

رجم ها از سر اجبار توسط متاز هنجارهاي متفاوتی در تسلسر عناصر جمله دارند؛ این ترتيب
ی دیگر فاي از این تغييرات اختياري بوده و مترجم بنابر اهدااما قسمت عمده ،شودنينش می

هر دو مترجم نشان از تفاوت ساختاري  ةزند. فراوانی تغيير ساختار در ترجمبه آن دست می
ست؛ ی دیگر متفاوت ا دو مترجم با اما گاه روی رد ،دو زبان و به طور خاد زبان ادبی دارد؛

 براي نمونه در سروده زیر:
 درد تاری ست درد خواستن»فرخزاد: 

 « نرفتن و بيهوده خود را كاست
 (6831)فرخزاد، 

  وَجعٌ أسود  وجع  التَّمنلی»ترجمة العيار: 
 « أن تاهبَ ولن ت ص    علی الشی 

 (1867)العيار، 

                                                            
1. Structural Shift 



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

  إنل ألمَ الرَّغَُةِ ألمٌ  ظلمٌ»ترجمة عبدالمنعم: 
 « والسَّعی والعُث  یعیب الااتَ

 (1868)عبدالمنعم، 

عراقی دقيقاً در سایة ساختار  شود، مترجمكه از ترجمة سرودد اخير مالحظه میننان
دستور فارسی حركت كرده و این تقيد او را از ارائة تعریبی سازگار با دستور عربی باز 

ها مناسب با نحو عربی است گزینیداشته است؛ این درحالی است كه در ترجمةه دوم واژه
ي كه ا رترین هد  مترجم این است دهد. شاید مهمو شيوایی اسلوب عربی را نشان می

تن، بخشی، خوانایی مرو، با در نظر گرفتن اهدافی نظير سالستمأنوس پدید آورد. از این
ي اللفظی، انتقال بهتر پيام متن مبدأ به تعدیالت ساختاررهایی از قيد و بندهاي ترجمه تحت

 رو آورده است. 
تحمير  جمهاي اجباري است كه به متربه هم ریختن ترتيب اجزاي كالم در زمره تعدیر

ی و هاي ظریب معنایهاي سب ی و تفاوتهاي اختياري ناظر به ویژگیشود، اما تعدیرمی
 (.6863ر، فهاي بيانی جاافتاده و مقبول در زبان مقصد است )خزاعیتالش براي یافتن قالب

عبارات نيز از جمله تغييرات ساختاري است كه  ةتغيير فاعر یا تصریح به آن در ترجم
ها كه در ایجاد این نوع از تعدیر ة. در ميالعات ترجمشودمیین دو ترجمه مالحظه گاه در ا

نامند )شاتلورت می 6«تبيين»آفرینند، تر كردن روابط منيقی نقشپيوندهاي نحوي یا صریح
 مریم العيار است: ةگویاي این نوع از تعدیر در ترجم ،زیر نمونة .(6839و كاوي، 

 آه، آري ها،بيش از این»فرخزاد: 
 توان خاموش ماندها، میبيش از این

 توان ساعات طوالنیمی
 « با نگاهی نون نگاه مردگان،  ابت....

 (6831)فرخزاد، 
 أکثر   ِن هَاا ن عَم»ترجمة العيار: 

َ  أکثر   ِن هَاا أستطِیع  أن ألمُ 

                                                            
1. Explanation 
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 « ن ست طِیع  لِساعات  ط وِیلةٍ بِن ظر ةٍ رَتِیَُةٍ ک األ  وات
 (1867 )العيار،

 أ کثر   ِن هَاا، آه، ن عَم»ترجمة عبدالمنعم: 
 ی م ِن  لِلمَر ِ أ ن یَلَ مَ الصَّمَُ أکثر   ِن هَاا

 ی م ِن  لِلمَر ِ أ ن یَظ  َّ   ش  وهاً
 « لِساعات  ط وِیل ة

 (1868)عبدالمنعم، 

 تكه اغلب براي دادجویی از محبوب و بزرگداش« عاشقانه»شعر  ةمریم العيار در ترجم
كار هم ش سته و جمالت خبري بهدهد، ساختار ندا را دروي پيوسته او را مورد ندا قرار می

برده است. پيروي از سبک و سياق ساختار فارسی و عدم تعدیر اجباري در تعریب العيّار، 
 هاي دستوري شده است.گاه موجب بروز لغزش

  1. تغيير طبقات دستوري1-1
ر و حر  روي ، فع)تغيير طبقات دستوري( تغيير در عناصر اسمی این نوع از ،از نگاه كتفورد

ر طبقات تغيي»به عبارتی دیگر،  .شودبا معادل دیگري جایگزین می دهد و در زبان مقصدمی
دستوري به این معناست كه براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ، نقش دستوري دیگري 

قرار  هاي اجباريتعدیر دي غالباً در زمررا در زبان مقصد جایگزین كنيم. تغييرات دستور
هر دو  ةو با فراوانی باال در ترجم (. این نوع از تعدیر به طور برجسته6867)پریز، « گيرندمی

  .از آن جمله است ی كه ادامه آمدهشود كه اقساممترجم مالحظه می

 هاي قيدي به فعل. تبدیل قيد یا متمم1-1-1

 ایمهگوئی ميان مردمک: »فرخزاد
 « شادي بود ناآرامخرگوش 

 (6831)فرخزاد، 
 کظنَّ  ا بین  ب ؤب ؤ عَینیّ»ترجمة العيار: 

                                                            
1. Class Shift 
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 « ک َّ لَُاحٍ یَتت اف َ  بِف رحٍه نافَ أرن بٌ 
 (1867)العيار، 

 ک ظنَّه  ی وجَ   وَسط  إنسانِ عَینی»عبدالمنعم:  ترجمة
 « وَسَعِی  غ یر  هَادِئٍأ رن بٌ 

 (1868)عبدالمنعم، 
 
 مردممن از تو می» رخزاد:ف

 من بودي زندگانیاما تو 
 « رفتیتو با من می

 (6831)فرخزاد، 
 ک نُ  أ   وت  فِی َ» ترجمة العيار:

 ک نَُ ت  یِینیل  ِنَّ َ 
 « ک نَُ ت اهب   َعی

 (1867)العيار، 
 ک نُ  ق    ُُِّ بِسََُُِ َ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ک نَُ حَیاتیل  ِنَّ َ 
 «  َعی ک نَُ ت سیر 

 (1868)عبدالمنعم، 

 پروابیمن تند و » فرخزاد:
 هاي باطر رادور از نگاه مادرم خط

 « كردمهاي كهنه خود پاك میز مشقا
 (6831)فرخزاد، 

 شیئاً دون  أن أ ش یأنا بخفلةٍ »ترجمة العيار: 
 « بعی اً عَن عیونِ أ وی کنُ  أ  و الخطوط  الَائ ة   ِن واجُی الم رَسِی

 (1867عيار، )ال
 وجرأةٍکنُ  أ  و بِسرعةٍ »ترجمة عبدالمنعم: 
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 بعی اً عَن ن ظراتِ أ وی
 « ال تاباتِ الَّتی ال فائ ة   ِنها

 (1868)عبدالمنعم، 
 از ابتداي وجودشگوئی » فرخزاد:

 بيگانه بوده است
 او مردیست از قرون گفشته

 « اصالت زیبایییادآور 
 (6831)فرخزاد، 

   نا  أن بَ َأ  حیات هظنَّه  ک »ترجمة العيار: 
 کان  غ رِیُاً  َعَ ذاتِهِ

 ه وَ رَج     ِن الت رونِ الماضِیةِ
 « رَ َ  لِأل لال ةِ وَالَِّما 

 (1867)العيار، 
 ک ظنَّه  کان  غ ریُاً»ترجمة عبدالمنعم: 

 بِ ایَةِ و ج ودِهِ  نا  
 ه وَ رج    ِن الت رونِ الماضِیَةِ

 « الَِّمَا بِظلال ةِ   ا ک ر  
 (1868)عبدالمنعم، 

ود. شهر دو مترجم به وفور مالحظه می ةهاي جزئی در ترجمتبدیر اسم به فعر در سازه
ر دستوري است كه مترجمان عامدانه یا ناخواسته ب ةجایی و تغيير طبقهاین ت نيک همان جاب

 اند. محوریت زبان مقصد انجام داده

 . تبدیل فعل به اسم1-1-5
ه دلير ب هاي فعر به اسمبه نسبت تبدیر ها در ترجمهعر به جاي قيود و متممكاربست ف

رنند ه ؛مترجمان دارد ةسازگاري ساختارهاي فعلی با زبان عربی فراوانی باالیی در ترجم
 سد:رالعيار به دلير تبعيت از ساختارهاي فارسی كمتر به نظر می ةاین نوع تبدیر در ترجم
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 رنگين شدهي تو اي شب از رؤیا»فرخزاد: 
 « سنگين شدهسينه از عير توام 

 (6831)فرخزاد، 
  لوّن  بظحال ِ اللی   »ترجمة العيار: 

 «   ثت    بِعطرِفالصَّ ر  
 (1867)العيار، 

 ل یلِی بِسَُبِ رؤیاف فی أحال ی تلوَّن یا  َن »ترجمة عبدالمنعم: 
 « بِتظثیرِ عطرِف وعَُیرِفث ت    لَ رِی 

 (1868)عبدالمنعم، 
 

 . تبدیل اسم مفرد به مثني و جمع1-1-1

 بيم نيست درديبا توام دیگر ز : »فرخزاد
  «هست اگر، جز درد خوشبختيم نيست

 (6831)فرخزاد، 
 المَتاعِبحِین  أک ون   َعَ َ ال أ ش ی » :العيارترجمة 

 « وَلو ک ان  هنافَ ألمٌ ه و ألم  السَّعَادَة
 (1867)العيار، 

 وَأنا  َعَ  األلمَلم أع   أ ش ی »: ترجمة عبدالمنعم
 « وَإذا و جِ َ، فإنَّه ل یسَ سِوَی ألمِ سَعادَتی

 (.1868)عبدالمنعم، 

 وعشق» فرخزاد:
 « كردشرمآگين خویشتن را بازگو می سالمیكه در 

 (6831)فرخزاد، 
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 وَالعِشق  »ترجمة العيار: 
 « ةٍ  َلیئةٍ بِالغُارفی ْ هیر ات  حَارّ  ا بین  ت یتینِک ان  یت  َاعَی 

 (1867)العيار، 
 وَالعِشق  »ترجمة عبدالمنعم: 

 « الخ ِّ و  سَال یالَّاِی ک ان  یَت  رلر  فی 
 (1868)عبدالمنعم، 

 « بردیمهاي معصومانه میمهربانی باغهامان را به ما قلب: »فرخزاد
 (6831)فرخزاد، 

 « ال َن انِ المعص وم ساتِینِبَک نَّا ن ظ  ا  ق ل وبَن ا إِل ی »ترجمة العيار: 
 (1867)العيار، 

 « ال َن ان وَالعَطفِ الَُرِیئ ین حَ ِیت ةِک نَّا ن  مِ  ق ل وبَن ا إِل ی »ترجمة عبدالمنعم: 
 (1868)عبدالمنعم، 

 كشانيممی ستارهبه راه پر : »فرخزاد
 « نشانيممی ستارهفراتر از 

 (6831)فرخزاد، 
 بِالنُِّّ وملی الطلرِیقِ الممل و ِ تِّرُّنی إِ»ترجمة العيار: 

 « النَِّّمِةت   ع نی فوق  
 (1867)العيار، 

 بِالنُِّّ وملِنصعَ  إِلی ط ریقٍ  َلی   »ترجمة عبدالمنعم: 
 « النُِّّ وموَنِّلِس فِیما وَرا ِ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 . تبدیل مثني و جمع به مفرد1-1-0
 خورشيدهااي در بگشوده بر : »فرخزاد
 « تردیدهاوم ظلمت در هج

 (6831)فرخزاد، 
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 الشُّم وسأنَُ بابٌ  َفتوحٌ أ امَ »ترجمة العيار: 
 « الشَّ وَ التلردُّدِفی هِّومِ ْ لمةِ 

 (1867)العيار، 
 الشَّمسیا  َن ت   ون  باباً  فتوحاً أ امَ »ترجمة عبدالمنعم: 
 « الشَّ عِن َ ه ِّ ومِ ْ لمَةِ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 ا ببر اميد دلنواز منمر: »فرخزاد
 « شهر شعرها و شورهاببر به 

 (6831)فرخزاد، 
  انی یا أ لی ... یا سلوتی»ترجمة العيار: 

 «   ینة الشعر والولعإلی 
 (1867)العيار، 

  انی یا أ لی ال ُیب»ترجمة عبدالمنعم: 
 «   ینة األشعار والفتنةإلی 

 (1868)عبدالمنعم، 

 دارداو با خلود دوست می : »فرخزاد
 ذرات زندگی را
 ذرات خاك را

 آدمی را هايغم
 «پاك را هايغم

 (6831)فرخزاد، 
 هو ی ب بإ الص»ترجمة العيار: 

 ذرات ال یاة
 ذرات التراب
 حَن الُشر
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 « حَن النتا 
 (1867)العيار، 

 هو ی ب بإ الص»ترجمة عبدالمنعم: 
 ذرات ال یاة
 ذرات التراب

 األحَان اآلد یة
 « طاهرةال األحَان النتیة

 (1868)عبدالمنعم، 

 . تبدیل مصدر به فعل1-1-2
 به ابرها كه ف رهاي طویلم بودند»فرخزاد: 

 سپيدارهاي باغ كه با من رشد دردناكبه 
 « كردندهاي خشک گفر میاز فصر

 (6831)فرخزاد، 
 عَل ی الغ ی ومِ الَّتی کان ُ ک ظ ف  ارِی الطَّوِیل ة»ترجمة العيار: 

  «بِوَجَعٍ ک انُ  ت نم والصَّفصافِ الَّتی عَل ی ش َِّرِةِ 
 (1867)العيار، 

 « ال ورِ المؤلمِ فی ال َ ِیت ةِ نموَ أشِّارِسَوفَ أ حیّی »ترجمة عبدالمنعم: 
 (1868)عبدالمنعم، 

 هاي وصفي و اضافي جایي در ترکيب. جابه1-1-6
 نه دور بود پيش از این زمين ما»فرخزاد: 
 « سمانهاي آكبود غرفهبه این 

 (6831)فرخزاد، 
 ک م ک ان ُ األرضَ بَعِی ةً بَ  هاا»ترجمة العيار: 

 « غ ر فِ السَّما ِ الََّرقا وَأنا فی 
 (1867)العيار، 
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 ک م ک ان ُ أ رض نا بَعِی ةً ق ُ   اآلن »ترجمة عبدالمنعم: 
 « الغ رف  السَّماوِیة  الََّرقا حَیث  هَاِه 

 (1868)عبدالمنعم، 

ر نگاه د فورد به تغييرات زبانی و ساختاريدقيق كت ةروري است كه توجاین ن ته ض
اند دشود. وي زبان را نوعی رفتار انسانی الگومند میترجمه ناشی می ةوار او به مسألریاضی

 و سعی در تبيين این الگوها در سيوح مختلب دارد.

 1. تغيير واحد1-0
مرتبه؛ یعنی  -است كه در آن تناظر دقيق مرتبه از نگاه كتفورد، تغيير واحد نوعی تبدیر مقوله

ها و ت واژهاي زبان مبدأ و زبان مقصد وجود ندارد. از ها، واژهها، بندها، گروهتعادل بين جمله
دهد، زمانی است كه یک عنصر واژگانی جمله شرایيی كه اغلب در آن تبدیر واحد رخ می
 ود. شبا استفاده از یک گروه ترجمه می زبان مبدأ كه معادل مناسبی در زبان مقصد ندارد

 ام بيدار شدعشق نون در سينه: »فرخزاد
 « ایثار شدپا تا سرم  از طلب

 (6831)فروغ، 
 حِین  است یت ظ  ال  بُّ بِت لُی»ترجمة العيار: 

 « الرَّأسِ حَتَّی الت  َمف  َیُ  جَسَ ِی  ِن 
 (1867)العيار، 

 ظ  العِشق  فی لَ رِیعِن َ ا است یت »عبدالمنعم: ترجمة 
 « بِ     کِیانِیآث رت  الطَّل بَ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 سبز سراپایتاي : »فرخزاد
 « دستانت را نون خاطره اي سوزان، در دستان عشق من بگفار

 (6831)فرخزاد، 

                                                            
1. Unit Shift 
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 « المغ طَّی بِالخ   ارأیُّها »ترجمة العيار: 
 (1867)العيار، 

 « ک لُّ َ أ    ر   ِن الرَّأسِ حَتَّی أ  مَضِ الت  َ َینِون  یا  َن ت   »ترجمة عبدالمنعم: 
  (1868)عبدالمنعم، 

تفاوت سيوح ساختاري دو زبان،  ،شودمالحظه می نمونة اخيرننان كه در این دو 
مترجمان را مجبور به گزینش واحدهاي متناسب و ملموس زبان مقصد كرده است كه با اصر 

این تعدیر، حاكی از ضرورت نوعی  ،ی دارد. از نظر كتفوردتغيير واحد كتفورد همخوان
ترجم هاي مبدأ و مقصد بر مهاي جزئی بين زبانتفاوت ةبندي مجدد است كه در نتيجعبارت

 (.6839شود )شاتلورت و كاوي، تحمير می
 

 گيريبحث و نتيجه
گوي نظري ال ةفرخزاد بر پای تولدي دیگرمجموعة سروده از  66در جستار حاضر تعریب 

 ود: شكتفورد مورد ارزیابی قرار گرفت. اهم نتایج این بررسی در موارد زیر خالصه می
هاي پرشماري از دگردیسی فرخزاد، گونه تولدي دیگرمجموعة هاي در برگردان سروده -

ها به ناهمگونی ماهوي دو زبان عربی و این تعدیر دشود كه بخش عمدو تبدیر مالحظه می
گردد و ا عمال آن در برگردان شعر از سوي ش سب ی و ساختاري شعر بازمیفارسی در بخ

ز آن با عنوان ا« كتفورد»ها كه در تعبير رسد. تغيير نقشناپفیر به نظر میمترجمان اجتناب
رجمه هاي متنوع تشود در نمونههاي اجباري یاد میتعدیر دو در زمر« تغيير طبقات دستوري»

شود كه تحت تأ ير عدول از ساختار نحوي جمالت، روي داده یهر دو مترجم مالحظه م
 است. 

 ها و تعابير اصيالحی بودههر دو مترجم، گاه موجب تعدیر واژه ةموازنه فرهنگی در ترجم -
 ، نشانتولدي دیگر ةهاي مجموعی، مقایسه این دو ترجمه با سرودهاما به طور كل ،است
هاي مناسب و رعایت عناصر زبانی متن یابیمعادلبه دلير  ة عبدالمنعمدهد كه ترجممی

مبدأ  د به زبانرحالی است كه العيار به دلير تقيمحور است؛ این دتر و مخاطبمقصد، روان
ها و معناي ظاهري عبارات، گاه از بيان مقصود شاعر باز مانده و و التزام به صورت واژه

 است.  شده سب ی و تحریب داللیموجب 
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رایش العيار، گ رسد كه در ترجمةعریب نمونه اشعار منتخب، ننين به نظر میاز بررسی ت -
ی ها كه حامر معناي نقشی و فرهنگاللفظی برخی از واژهگيري یا گزینش معناي تحتبه وام
ر ب تالش مترجم مصري، عبدالمنعمست، نمود بيشتري دارد. این در حالی است كه ا خاصی

 ه آن ضمنادهاي فرهنگی و اجتماعی زبان مقصد بوده است. ها براساس قراردگزینش معادل
العيار، انتقال تصویر شعري را با خلر  ةدر ترجم هاوارهها و تقلير جملهگاه حف  واژه

 د.كنرو میروبه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع 

 . تهران: سخن.فرهنگ سخن(. 6831نوري، حسن. )ا
 . تهران: سخن.1. ج فرهنگ كنایات سخن(. 6838) .__________
هاي دستوري در تعریب بر اساس نظریه تغييرات (. نالش برابریابی برخی ساخت6867پریز، قادر. )

 .691ه 689(، 66)3، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهشصوري كتفورد. 
 . تهران: سمت.ترجمة متون ادبی(. 6863فر، علی. )عیخزا

ندن: . لواكاوي ئقد ادبی فمينيستی در ادبيات زنان ایران )مجموعه مقاالت((. 6867دوانی، آزاده. )
 نشر مهري.

انجمن ایرانی زبان و ادبيات (. ترجمة شعر فروغ فرخزاد فی الوطن العربی. 6868الدهنی، نسرین. )
 .96 ه56(، 88)68، عربی

. ترجمة فرزانه فرهنگ توصيفی اصيالحات ترجمه(. 6839شاتلورت، مارك و كاوي، موریا. )
 فرحزاد، غالمرضا تجویدي و مزدك بلوري. تهران: یلدا قلم.

هاي تحول شعر معاصر وجوي ریشهبا نراغ و آینه: در جست(. 6868كدكنی، محمدرضا. )شفيعی
 . تهران: سخن.ایران

 . تهران: نشر مركز.تاریخ تحليلی شعر نو(. 6878. )شمس لنگرودي، محمد

 مروارید. نگاهی به فروغ فرخزاد. تهران:(. 6871شميسا، سيروس. )
 .15ه9(، 3)86، ميالعات ترجمه(. نگاهی دوباره به تعدیر در ترجمه. 6836نژاد، فهيمه. )صحرایی

https://orcid.org/0000-0002-5677-0229
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 . تهران: نشر مركز.گفتمان و ترجمه(. 6839جو، علی. )صلح
. قاهرة:  ختارات  ن أشعار الشاعرة اإلیرانیة فروغ فر َاد(. 1868نعم، محمد نورالدین. )عبدالم

 المرکَ التو ی للترجمة.
 . بغداد: دارالمدي.األعما  الشعریة ال ا لة لفروغ فر َاد(. 1867العيار، مریم. )

ان اسيورهاي در (. ميالعه تيبيقی پرندگ6867عليخانی، پریسا، اكبري، فاطمه و ابراهيمی، احد. )
 .11ه 99(، 1، )جلود هنرایران و تمدنهاي مجاور: ميالعه موردي سيمرغ و عنقا. 

قاهرة: الشرکة  .نظریة الترجمة ال  یثة:      إلی  ُ ث دراسات الترجمة(. 1888عنانی، محمد. )
 المصریة العالمیة للنشر.

 گاه. . تهران: نمجموعه اشعار فروغ فرخزاد(. 6831فرخزاد، فروغ. )
(. بازتاب شعر معاصر فارسی در جهان 6861آبادي، سميه و رحيمی خویگانی، محمد. )كاظمی نجب
 .691ه 618(، 6)9، هاي ادبيات تيبيقیپژوهشعرب. 

 . تهران: مركز نشر دانشگاهی.درآمدي به اصول و روش ترجمه(. 6876پور ساعدي، كاظم. )ليفی
. ترجمة علی بهرامی و زینب ها و كاربردهارجمه: نظریهمعرفی ميالعات ت(. 6865ماندي، جرمی. )

 تاجيک. تهران: راهنما.
. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه ها و نقد و بررسی ترجمهروش(. 6869اناري، ساالر. )منافی

 طباطبایی.
 . تهران: فرهنگ معاصر.1. چ فرهنگ امثال و تعابير(. 6865ناظميان، رضا. )

هاي ترجمه در زبان و ادبيات پژوهشیابی. (. از تعدیر تا معادل6861انی، زهره. )ناظميان، رضا و قرب
 .681ه 39( ، 6)8، عربی

 .78ه 11( ، 63) 7، پژوهی ادبیمتنیابی در ترجمه. (. بررسی نظریات معادل6831پور، واله. )ولی
 . تهران: نشمه. فرهنگ عاميانه مردم ایران(. 6873هدایت، صادق. )
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