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Abstract  
In order to improve the quality of translation, theorists have provided many 

models, each of which shows the acceptability of literary works in the target 

language. By evaluating the translation in the form of a pattern, the positive and 

negative features of the translation show themselves, and this indicates the 

adequacy and acceptability of a translation. In this research, an attempt has been 

made to evaluate and criticize the translation of the novel "Tashari" written by 

Anam Kajaji under the title "My Pieces" by the efforts of Karim Pour Zubeid 

based on the model suggested by Garces. Garcés's model is one of the most basic 

theories in the field of linguistics, the main purpose of which is to determine the 

qualitative level of translations. Garcés analyzes four levels to evaluate 

translation, each of which is formed by subcategories. The most important 

findings of this research, which have been written by descriptive-analytical and 

statistical methods, indicate that: Poor Zubeid did not rely on the source language 

and even in some cases disrupted the main concepts of the story. It also has the 

highest case density at the (stylistic-scientific) level, and since the subsets of this 

level are included in the form of negative features, it can be said that this 

translation does not have the necessary adequacy and acceptability. 

Keywords: Translation Criticism, Carmen Garcés Model, Al-Tashari, 

Karim Pour Zubeid. 
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 اب جیکجه انعام اثر «طشاری» رمان از پورزبید کریم برگردان قدن
گارسس کارمن الگوی براساس «من هایپاره تكه» عنوان  

 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان گروه ،استادیار   شادمان یسرا
  

 عربی مینا
 ران،ته ی،طباطبائ عالمه دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری آموختهدانش
 ایران

 

 چکيده
 ارائه قصدم زبان در ادبی آ ار مقبوليت ميزان ارزیابی جهت را بسياري الگوهاي ،ترجمه حوزه پردازاننظریه
 از گارسس كارمن الگوي. رود شماربه هاترجمه بررسی براي مناسبی شاخص تواندمی یک هر كه اندداده

-معنایی: )حسي نهار در هاترجمه كيفی سيح ارزیابی به كه است شناسیزبان ةزمين در نظریات تریناساسی
 از خود یک هر كه پردازدمی( علمی -سب ی) و( كاركردي -گفتمانی) ،(صرفی -نحوي) ،(لغوي

 رمان ةرجمت گارسس، پيشنهادي الگوي براساس شده تالش جستار، این در. اندشده تش ير هاییزیرمجموعه
 قرار نقد و ارزیابی مورد «پورزبيد كریم» تالش به «من هايپارهت ه» عنوان با «جیكجه انعام» ةنوشت ،«طشاري»

 كه دهدمی اننش شده، نگاشته آماري و تحليلی -توصيفی روش با كه پژوهش این هايیافته ترینمهم. گيرد
. است ردهك وارد خلر داستان اصلی مفاهيم به موارد از ايپاره در حتی و نبوده مت ی مبدأ زبان به پورزبيد
سيح  این هايزیرمجموعه كه آنجایی از و داشته را موردي تراكم بيشترین( علمی -سب ی) سيح در همچنين

 زمال مقبوليت و كفایت از ترجمه این كه گفت توانمی شوند،می گنجانده منفی هايویژگی قالب در
 .نيست برخوردار

 .پورزبید کریم طشاری، گارسس، کارمن الگوی ترجمه، نقد: هاکليدواژه
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 مقدمه 

در  یابی واژگان، بل هترجمه به عنوان ابزار مهم پيوند جوامع بشري، نه تنها در معادل اهميت
نده بخشی از كندر جایگاه تأمين یابد و نقش مترجمیها نمود مانتقال مفاهيم فرهنگی ميان ملت

یعنی  ؛ترجمه. (94: 6864 ،6هم اراننيازهاي فرهنگی جامعه، نقشی اجتماعی است )لفور و 
این  .برگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد، بی هيچ كاهش و افزایشی در صورت و معنی

نراكه انتقال هر پيامی از زبانی به زبان  ،ارنوب نظري قالب ات ا استهتعریب فقط در ن
 1روژه كاریو. (6: 6867 دیگر، بدون تغيير در صورت و مفهوم، امري ناشدنی است )صفوي،

داع متنی بل ه اب ،ادیبانه ةلفظ به لفظ است و نه ترجم ةخوب، نه ترجم ةكه ترجم دعقيده دار
 . (64: 6816نوشت )نجفی،است كه اگر زبان مادري نویسنده همان زبان مترجم بود، آن را می

ور باید در متن ترجمه حض كه عناصر سازنده متن اصلی پردازان معتقدندبرخی از نظریه
 11:6جو، خواند )صلحاي را میشده لحظه بداند كه متن ترجمه داشته باشند و خواننده هر

رمان در كاركردهاي مختلب، دنار نوساناتی از  ةاین ه ترجما وجود در این ميان و ب. (864
ی از ین ه ی اما نظر به ا، شودقبير كاهش، افزایش، حف  و یا حفظ مضمون و ساختار می

ها و هنوشت ادبی، آشناسازي مردم یک فرهنگ با فرهنگی دیگر است، ترجمه ةاهدا  ترجم
 . (99: 6836 ناپفیري است )عليزاده،آ ار فرهنگی، امر اجتناب

شود و این یک ضرورت است كه به یک گفتمان نقد از یک مبناي نظري مشخص خلق می 
 اصول و قواعد باشد تا بتوان سيح كيفی ا ر را بررسی و براساسانتقادي نيازمند هستيم كه 

آورد اي مناسب فراهم میارزشيابی ترجمه و مترجم، زمينه. (69: 1867)عبدالباسط،  كردتبيين 
ودي به وجود ها روندي صعتا رقابت مثبت در جهت بهبود كيفيت ترجمه بيشتر شود، در ترجمه

 . الی داشته باشيمهایی با كيفيت عآید و در نهایت ترجمه
مند ظامها، اقدامات نبراي ارزیابی كيفيت ترجمه بندي آ ار ترجمه شدهررسی و طبقهدر ب

هاي با توجه به فراوانی رمان. (96: 6836محدودي صورت گرفته است )رشيدي و فرزانه، 
 شود كه با نقد ترجمه و ارزیابیترجمه شده از زبان عربی به فارسی، این ضرورت احساس می

تر و اصولی ترترجمه به ش ر علمی فرآینداصول و قواعد معين،  براساسكيفيت كار مترجم 
هاي بسياري نيز ترجمه، الگوها و مدل براي در امان ماندن از ضعب و نقص در. انجام پفیرد

                                                            
1. Lefevere, A.   

2. Carrion, R. 
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ن براي در اما. ر روددقت ادبی یک ا ر باالت شود ارزش علمی وارائه شده است كه باعث می
هاي بسياري كمک گرفت توان از الگوها و مدلترجمه، می فرآیندماندن از ضعب و نقص در 

 . شوندكه موجب افزایش ارزش علمی و دقت ادبی یک ا ر می
به « من هايپارهت ه»به قلم كریم پورزبيد تحت عنوان « جیانعام كجه»ا ر « طشاري»رمان 

این رمان توانسته روحيات یک زن فرهيخته را در قالب سير . است زبان فارسی ترجمه شده
بررسی  .از نگاه تاریخی نيز اهميت یابد ایش بگفارد و عالوه بر جنبه ادبیتاریخی حوادث به نم

فارسی  -اي موردي، گامی در جهت تقویت ترجمه عربیاین رمان به عنوان نمونه ةترجم
از الگوي  و در جهت ارزیابی عمل رد مترجم براي نير به این هد . شودسوب میمح

ی كه در هایپرسش. به عنوان مدلی جامع و دقيق استفاده شده است پيشنهادي كارمن گارسس
 شوند، عبارتند از:می اینجا ميرح

رسس گا كارمن از منظر الگوي« طشاري»پورزبيد از رمان كریم  ةنقاط ضعب و قوت ترجم -
 كدام است؟

 تر است؟پورزبيد پررنگ ةح الگوي گارسس در ترجمیک از سيوكدام -

 پژوهش ةپيشين. 2
 ةر زميناما د ،نگاشته نشده است« طشاري»رمان  ةاي با موضوع ترجمنامهتاكنون مقاله یا پایان

-اي با محوریت رمان، تعداد مقاالت قابر مالحظه6الگوي گارسس براساسرمان  ةنقد ترجم

 . شودها اشاره میدر ادامه به آناند كه هاي دیگري تاليب شده

 «قلب اللیل»فارسی رمان  ةنقد و بررسی ترجم» اي با عنوان( در مقاله6861صيادانی و هم اران )
 توضيحاتی ائه، پس از معرفی رمان به ار«براساس الگوي گارسس« دل شب»باعنوان 

زیرمجموعه، پردازند و براي هر گانه آن مینهاردرخصود الگوي گارسس و سيوح 
توانند سنجند تا بهاي منفی و مثبت ا ر را میهایی را ذكر كرده و با رسم نمودار، ویژگینمونه

ا هشده به نمایش بگفارند؛ درعين حال، براي برخی از زیرمجموعه الگویی مناسب و تف يک
شده شاره ا گونه توضيحات ت ميلی ارائه نشده و تنها به برخی كلمات به صورت موجزهيچ
 .است

                                                            
1. Garses model  
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 ةنظری براساس« نهر الذهب»ی داستان ترجمة فارسنقد »ة مقال ( در6866احمدي و قنبري )

عقوب ی ةنوشت« نهر الذهب»رمان  ةترجم تيبيقبه « لغوي الگوي گارسس –سيحی معنایی 
يوح و سایر س اندپرداختهلغوي( با الگوي گارسس  –تنها از لحاظ سيح )معنایی ، الشارونی

 .نظریه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است
ارزیابی و مقایسه دو ترجمه از رمان انگليسی » اي با عنوان( در مقاله6861رشيدي و فرزانه )

براساس الگوي گارسس به بررسی موردي رمان نپرداخته  1سروانتس.ا ر ميگوئر دل 6كيشوتدن 
هاي نظریه تنها به بيان بل ه اند،این راستا بيان ن رده هاي عينی و تجزیه و تحليلی درو مثال

( 6831ان )ایش. انداین مبحث و بيان اطالعاتی نظري در رابيه با الگوها بسنده كرده مختلب در
، 8هاي فارسی رمان انگليسی شاهزاده و گداترجمه ةارزیابی و مقایس»با عنوان  در مقالة دیگري
هاي فارسی رمان انگليسی نهار ترجمه از ترجمه« الگوي گارسس براساس 4ا ر مارك تواین
-و نتایج به صورت جدول انددادهالگوي گارسس مورد ارزیابی قرار  براساسرا شاهزاده و گدا 

 .شده است ارائههاي فراوانی 

 مباني نظري. 1
 آن هايالگوي كارمن گارسس، زیر مجموعه دتوضيحاتی دربار ةارائ حاضر، پس از ةدر مقال

. بندیاها با رسم نمودارهایی نمود میكه این نمونه شوندهایی از رمان بررسی میمونههمراه با ن
بدین ترتيب، ميزان توفيق مترجم و روش كار وي و نقاط ضعب و قوت عمر برگردان مشخص 

 .شودمی

 «طشاري»و رمان « جيانعام کجه». 1-2
بن رنگاري از دانشگاه سوروزنامه ةآموخته رشتو دانش در بغداد6691جی متولد سال م كجهانعا

هاي مختلفی از جمله انگليسی، فرانسوي، ایتاليایی و به زبان جیهاي كجهرمان. فرانسه است
 «لورنا»و  «سواقی القلوب»، «طشاري»توان به هاي او میجمله رمان از. اندنينی ترجمه شده

 . اشاره كرد

                                                            
1. Don Quijote  

2. De Cervantes, M.  

3. The Prince and the Pauper  

4. Twain, M. 
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توسط كریم پورزبيد ترجمه شده است، نامزد « هاي منپارهت ه»عنوان كه با « طشاري»رمان 
به جایزه بزرگ الگاردر فرانسه دست  1861جایزه بزرگ بوكر جهان عرب شد و درسال 

به واكاوي زندگی سه نسر از مردم عراق پرداخته است؛ مردمی كه  وي در این رمان. فتیا
نویسنده از . هاي اجباري سوق داده استرتجنگ و ناامنی بخشی از آنان را به سوي مهاج

هاي دل كندن است، درد و رنج« وردیه»ساله به نام  38نگاه قهرمان داستان كه پيرزنی  ةدریچ
 . كنداز وطن و زادگاه را ترسيم می

 کارمن گارسس ةالگوي نقد ترجم. 1-1
-سيح كيفی ترجمه ميان زبانی كمک می يهایی است كه به ارتقانقد ترجمه از جمله روش

از آنجا كه براي ارزیابی ترجمه، الگوهاي متعددي معرفی شده است، تيبيق ترجمه . كند
ي كه فضایی مثبت در راستانرا ،نمایدضروري می الگوهاي علمی  بت شده، الزم و براساس

م عودي و سالشود، ترجمه در روندي صآورد و باعث میبهبود كيفيت ترجمه به وجود می
درميان الگوهاي ارزیابی ترجمه، الگوي گارسس . (96: 6836 قرار گيرد )رشيدي و فرزانه،
، (1866) 1( و نيومارك6693) 6او از مدل پيشنهادي وینه و داربلنه. مركب از نندین نظریه است

بهره جسته  (6641) 7و یاتوري (6668) 1برتر، نو(6678) 9رس، دلي(6664) 4، نایدا(6688) 8ونن
اي هگارسس براي مقایسه شباهت. ها، الگوي جدید و جامعی را ارائه دهدو توانسته براساس آن
اهی با هم وي گ ةكه این سيوح به گفت كندها، نهار سيح پيشنهاد میجمهميان متن مبدأ و تر

« اركرديك-گفتمانی» ،«صرفی -نحوي» ،«لغوي -معنایی»این سيوح عبارتند از: . تداخر دارند
هركدام از این سيوح متش ر از نند زیرمجموعه است . (44: همان) «منظورشناختی -سب ی» و

 . ( ارائه شده است6در جدول )كه 
ت و منفی، بيانگر كيفي هاي مثبت وها براساس ویژگی، ترجمهگارسس ميابق نظریه
ها را عالوه بر سيوح نهارگانه كه پيشتر بيان شد از طریق واقع، ترجمه در. مقبوليت هستند

                                                            
1.Vinay, J,. Darbelnet, J.  

2. Newmark, P.  

3. Venan,B.  

4. Nida, E. 

5. Delisle,G. 

6. Norbert, E.  

7. Yatouri, V.   
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در جدول . (47: 6836بندي كرد )رشيدي و فرزانه، توان بررسی و ردهكفایت و مقبوليت نيز می
 .و مثبت در ارزیابی ترجمه ذكر شده است هاي منفیویژگی (،6نمودار )

 سطوح الگوي نقد ترجمه کارمن گارسس. 2جدول 
 معیارها سطح الگو

 
 لغوی -معنایی

 -4 ،اقتباس -3 ،معادل فرهنگی -0 ،تعریف یا توضیح برحسب اختالفات فرهنگی -1
 ابهام -7 و عام برابر خاص -6 ،قبض نحوی -5 ،بسط نحوی

 
 صرفی -نحوی

 ،ترجمه از طریق تغییر دیدگاه -3 ،ترجمه از طریق تغییر نحو -0 ،اللفظیتحت ةترجم -1
ترجمه از طریق تلویح،  -6 ،ترجمه از طریق توضیح معنی -5 ،ترجمه از طریق جبران -4

 ترجمه از طریق تغییر نوع جمله -7 و تقلیل و حذف

 
 کارکردی -گفتمانی

 ،تغییر به علت اختالفات اجتماعی -3 ،حذف حواشی -0 ،حذف منظور متن اصلی -1
 ایتعدیل اصطالحات محاوره -6 و دأتغییر ساختار درونی متن مب -5 ،تغییر لحن -4

 
 علمی -سبکی

بیان  -5 ،حفظ ساختار متن مبدأ -4 ،حفظ اعالم -3 ،اشتباه مترجم -0 ،بسط خالقه -1
 تغییر در صناعات ادبی -7 و گوییبرابر ساده پرگویی در -6 ،نامناسب در متن مقصد

 گارسسهاي مثبت و منفي ترجمه از منظر الگوي ویژگي. 2نمودار 
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 .پردازیمهاي آن میو زیرگروه اكنون به بررسی هر سيح

 لغوي -سطح اول: معنایي. 1-1-2
 هایی از رمان به بررسیاین قسمت با ذكر نمونه هایی است كه درمجموعهح شامر زیراین سي

 .و تحلير آن خواهيم پرداخت

 تعریف یا توضيح برحسب اختالف فرهنگي، فني یا زماني. 1-1-2-2
 باید شودرو میهروب ،اي بومی كه مختص فرهنگ زبان مبدأ استهنگامی كه مترجم با واژه

عدم  نراكه ،به توضيح آن واژه در متن بپردازد ازي و درك بيشتر خوانندهسبراي شفا 
 .شود كه مفهوم به درستی رسانده نشودآگاهی خواننده نسبت به برخی واژگان، باعث می

 .(88: 1868 جی،)كجه« الدیوانیة من حظ وردیة کان لواء»متن اصلی: 
 .(88: 6867 )پورزبيد، ترجمه: لواء دیوانيه شانس وردیه بود

در پاورقی آورده است: ی ی از تقسيمات « لواء» دمترجم در توضيح واژدر نمونة ارائه شده، 
يح این توض مترجم با. به معناي شهرستان است و عثمانی به جاي مانده دجغرافيایی كه از دور

هرنند بهتر بود همان معادل شهرستان یا شهر را . واژه، گنگی و ابهام را در كالم زدوده است
 .كردبرد و دیگر توضيحی اضافه نمیكار میبه

 معادل فرهنگي یا کارکردي. 1-1-2-1
 ةاي در زبان مبدأ به ترجمواژه ةمعادل فرهنگی بدین معناست كه مترجم براي ترجم

اللفظی آن بسنده ن ند و پا را فراتر نهد و براي آن، جایگزینی در زبان مقصد پيدا كند تحت
، واژد فرآینداین . شودگاهی با یک واژد جدید خاد همراه می كه (81: 6633 )نيومارك،

 ،آیندفردر واقع این  ؛كنداي را اضافه میهم ن ته سازد و گاهیزبان مبدأ را خنثی یا عام می
 سبزیان مرادآبادي، اي است كه صبغة فرهنگی دارد )فهيم وزدودن مفهوم فرهنگی از واژه

6871 :681). 

کان کهال أشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة یرتدی بدلة سوداء ذات ذیل یتدلی »متن اصلی: 
 .(61: 1868 جی،)كجه« خلفه
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شت كه دمش از پ پوشيده بودداري ود و كت مش ی دمپوش بپيرمردي بسيار خوش ترجمه:
 .(64: 6867 آویزان بود )پورزبيد،

ترجمه  «بسيار خوش پوش»را  «علی اربع و عشرین حبه»مترجم عبارت در نمونة ارائه شده،  
در زبان  كه «دانه خوش پوش است 14بر »شود: آن می اللفظیتحت ةنراكه ترجم، كرده است

 .مقصد هيچ كاربرد و مفهومی ندارد

 .(69: 1868جی، كجه« )نهضت واقفة علی حیلها وحیته وتبادلت معه عبارات قلیلة»متن اصلی: 
ا هاي كوتاهی آميخته بجمهور سالم داد و با او جملهترجمه: با تمام توان بلند شد و به رئيس

 .(67: 6867كلمات نندین زبان رد و بدل كرد )پورزبيد، 

آن  و معناي اصيالحی« بر توانش»، «علی حَیْلها»تركيب اللفظی تحت ةترجم در نمونه باال، 
 .. .. اش بگوید: بلند شد و صا  ایستادتوانست در ترجمهاست و مترجم می« صا »

 اقتباس. 1-1-2-6
 .براي اقتباس نمونه یافت نشد

 بسط نحوي. 1-1-2-0
بدأ به مكه مترجم ضمایر و اشارات مجازي و كنایی را كه در زبان  بسط نحوي بدین معناست

: 6869 تصریح و بيان كند )سياحی و دیگران، ،در ترجمه صورت تقدیري حف  شده است
این . ودششود كه اطالعات به ش ر واضح به زبان مقصد منتقر این تصریح باعث می. (48
تفا یک مورد اك بيانلير ظرفيت محدود به گيرد كه به دمی مورد را دربر نهارمجموعه زیر
را كه در متن مبدأ به قرینه حف  شده است به  «مهمان» ةمترجم كلم در این نمونه،. كنيممی

كند تا بتواند اطالعات دقيقی را در اختيار مخاطب قرار صورت آش ار در زبان مقصد بيان می
 .دهد

 .(64: 1868جی، كجه« )یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء»متن اصلی: 
 .(61: 6867رود )پورزبيد، ترجمه: مهمان روي فرش آبی راه می
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 قبض نحوي. 1-1-2-5
زمانی كه مترجم در ذكر معادل مناسب براي برخی واژگان در زبان مبدأ، كاهلی و سستی 

در شر  قبر نحوي ترجمه قرار  گيردكار میكند و براي نند واژه تنها یک واژه را بهمی
كه تنها  مورد یافت شد 68براي قبر نحوي . (673: 6861زاده، زاده و نقیگرفته است )متقی

 .پردازیممورد می 8به بررسی 

 .(64: 1868 جی،)كجه« ارتقاء المنصة الواطئة»متن اصلی: 
 .(61: 6867 ترجمه: باالرفتن از تریبون )پورزبيد،

یر دقيق س و را ، تصوس و، صفتی بيان كرده كه پورزبيد با حف  آن صفتنویسنده براي 
 .مخدوش كرده است

 .پيشنهادي: باالرفتن از س وي كوتاه ةترجم

 .(66: 1868،جیكجه« )...یاسمین قد تتصل بها»متن اصلی: 
 .(16: 6867 گيرد )پورزبيد،ترجمه: یاسمين با او تماس می

بر سر فعر مضارع را نادیده گرفته و آن را ترجمه ن رده  «قد»ير معنایی حر  تأ پورزبيد 
 .حال آن ه این حر  در كنار فعر مضارع به معنی تقلير است. است

 .: یاسمين مم ن است به او زنگ بزندترجمة پيشنهادي

 .(86: 1868 ،جیكجه)« مضت إلیها ما مضت بکثیر من التهیب»متن اصلی: 
 .(88: 6867 رفت با ترس رفت )پورزبيد،ترجمه: اولين بار كه به این شهر 

زان ترس دقيق آن، مي ةدر صورتی كه ترجم. در ترجمه نادیده گرفته شده است «بکثیر» دواژ
 .تر بودداد و به هد  نویسنده نيز نزدیکو وحشت وردیه را نشان می

 .اولين سفرش به این شهر بسيار ترسيده بود : درترجمة پيشنهادي

 عکسربرابر خاص یا بعام . 1-1-2-2
: 6861لغت خاد به صورت عام و برع س آن است )فرهادي،  ةمنظور از این عنوان، ترجم

 .برع س ارائه شده است یا خاد برابر در ادامه دو نمونه از عام. (614
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 .(69: 1868جی، )كجه« ورغم انحناء قامتها الطفیف فوق العصا»متن اصلی: 
 .(67: 6867ترجمه: و به رغم اندك خميدگی هي لش )پورزبيد، 

مه حال آن ه این كل. برگزیده است« هي ر»معادلی نون « قامتها» دواژ ةمترجم براي ترجم
 . در عربی به معناي قد و قامت است

 .: و به رغم اندك خميدگی قامتشترجمة پيشنهادي

 .(18: 1868جی، )كجه« المستأجرةیحجزن أماکنهن فی الحافلة الصغیرة »متن اصلی: 
 .(14: 1868كنند )پورزبيد، اي رزرو میبوس كرایههاي خود را در مينیترجمه: صندلی

« اماکن» ، اماجایگزین شده است« هاصندلی»در زبان فارسی با معادلی نون « اماكن» دواژ
، ندكمعنا را منتقر میاي عام و در زبان فارسی معادل جا و م ان است و هرنند صندلی هم واژه
 .مبدأ نيست ةدقيق نوشت ةترجم اما

 .كنندجا رزرو می ايبوس كرایه: براي خود در مينیترجمة پيشنهادي

 ابهام. 1-1-2-3
هاي گوناگون براي یک صورت واحد از جمله عوامر ابهام در كالم در نظر گرفتن داللت 

ن درصورت عمدي بود. گارسس، ابهام مم ن است عمدي یا سهوي باشد ةبراساس نظری. است
 ,Newmarkاگر سهوي باشد باید آن را برطر  كرد ) اماباید آن را به زبان مقصد انتقال داد، 

منظور این است كه در برخی موارد نویسنده، عامدانه ابهامی را در متن . (206-207 :1988
كه در این صورت الزم است مترجم نيز آن بخش را به  اردكرده و از آن ابهام غرضی دایجاد 
ا ر دیده شود و غرض نویسنده از ایجاد ابهام  ةاي ترجمه كند كه ابهام عامدانه در ترجمگونه
ود كه شپفیرد كه ابهامی در متن ایجاد میاي صورت میگاهی ترجمه به گونه البته. شودحفظ 

ر جی ایجاد ابهام نيست، اما مترجم به دليغرض كجه ،زیردر مثال . مورد نظر نویسنده ا ر نيست
ه اي برگردانده كعدم درك دقيق جمله و یا ناتوانی در نگارش جمله فارسی، آن را به گونه

ما گم شدن گفرنامه را این برداشت را داشته باشد كه ا ر ترجمه شده مم ن است  دخوانند
است كه این اتفاق در كشور او یک جرم تلقی حال آن ه منظور نویسنده این . دانيمجرم می

ویاي فارسی باید گ ةجمل ،بنابراین. او در حال مقایسه بين عراق و فرانسه است. شده استمی
 .این امر باشد
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 .(17: 1868جی، )كجه« کان فقدان جواز السفر عندنا جریمة»متن اصلی: 
 .(16: 6867)پورزبيد، . ..ترجمه: گم كردن گفرنامه پيش ما جرمی بود كه

رجع ماین در حالی است كه . یک به یک استفاده كرده است ةاز ترجم« عندنا»مترجم براي 

 .آوردنامعلوم بوده و نوعی ابهام و سردرگمی براي مخاطب به وجود می« نا»ضمير 
 ... : گم كردن گفرنامه در كشور ما جرمی بود كهترجمة پيشنهادي

 لغوي -هاي سطح معنایيزیرمجموعهپراکندگي . 2نمودار 

 

  نحوي -صرفي. 1-1-1
 دستور ای نحو تغيير طریق از اللفظی، ترجمهترجمة تحتهاي این سيح شامر موارد زیرمجموعه

 و ترجمه حف  و تقلير-تلویح طریق از معنا، ترجمه توضيح و بسط طریق از گردانی، ترجمه
 .شوكه در ادامه به شرح و ارائه نمونه براي هر یک پرداخته می استجمله  نوع تغيير طریق از

 اللفظيتحت ةترجم. 1-1-1-2
 در. (18: 6838زاده، ترین اصر در ترجمه، وفاداري به متن مبدأ است )قلینخستين و اساسی

در  ؛دشوهایی در زبان مقصد جایگزین میدلاللفظی ساختار یک به یک با معاتحت ةترجم
در . (691: 6831 نتيجه شاهد تجلی ساختار نحوي جمله در زبان مقصد خواهيم بود )حقانی،

 .كنيمبسنده می نمونه 1اللفظی یافت شد كه به ذكر تحت ةمورد ترجم 11 این رمان،

 .(16: 1868جی، )كجه« عیشتی صارت مملة. ...قال یا موالی کن لی»متن اصلی: 
 .(86: 6867 )پورزبيد،. ..كننده شدهزندگی خسته...ترجمه: گفت اي موالي من با من باش 
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وضيح دوست ت بل ه بيت شعري است كه سليمان در ،این عبارت در بافت اصلی رمان نيست
گوید سرورم مرا دریاب و داشتن نامش بدان اشاره كرده است كه در آن هدهد به سليمان می

رسد شاعرانه ترجمه كردن آن به نظر می توجه به شعر بودن این قسمت با. ناز من حمایت ك
 .تر استبه صواب نزدیک
 ...كننده شده: سرورم مرا دریاب! زندگی خستهترجمة پيشنهادي

 .(17: 1868جی، كجه« )ثم تستدیر الکامیرا لتتوقف فی لقطة مقربة»متن اصلی: 
 .(81: 6867درنگ كند )پورزبيد، .....نرخد تا در تصویر نزدیک ترجمه: سپس دوربين می
 در تصویر»ظی فاللتحت ةاز ترجم« فی لقطة مقربة»جار ومجرور  ةمترجم براي ترجم

ه معادل ك« از نمایی نزدیک»تر نون توانست از معادلی واضحاو می. بهره گرفته است« نزدیک
 . است، بهره گيرد« كلوز آپ»فارسی 
 .. .. نرخد، تا از نمایی نزدیک: سپس دوربين میپيشنهاديترجمة 

 .(86: 1868جی، )كجه« المدینة کلها فی ورطة وجودیة»متن اصلی: 
 .(11: 6867وجودي است )پورزبيد،  ةشهر در مخمص ةترجمه: هم

 .استفاده كرده است« وجودي ةدر مخمص»اللفظی ترجمة تحتمترجم در این عبارت از 
در این عبارت معنایی وراي ظرفيت را « فی»، «وجودي ةمخمص»توجه به عبارت حال آن ه با 
توانست عبارت را به صورت )گرفتار بحران از این منظر، مترجم می. كندافاده می

 .ندتا شرایط حاكم بر شهر و فضاي داستان را بهتر ترسيم ك ( ترجمه كنداگزیستانسياليستی
 .است شهر گرفتار بحران اگزیستانسياليستی ة: همترجمة پيشنهادي

 .(19: 1868جی، )كجه« کانت الحقائب قد بدأت تظهر وتدور علی الحزام المتحرک»متن اصلی: 
نرخيد، باالخره نمایان شد )پورزبيد، حالی كه روي كمربند متحرك می ها درترجمه: نمدان

6867 :13). 
ها كه نمدان اياست و در فرودگاه به وسيلهاللفظی ترجمة تحت« كمربند متحرك»ساختار 

 .شودگفته می« تسمه گردان»كند، را از قسمت بار به سالن مسافران هدایت می
 .ها معلوم شدند و شروع به نرخيدن روي تسمه گردان كردند: كم كم نمدانترجمة پيشنهادي
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 .(67: 1868جی، )كجه« باریسالساعة هی اآلن السابعة صباحاً فی »متن اصلی: 
 .(66: 6867پاریس )پورزبيد،  صبح است در 7ترجمه: االن ساعت 
 ه از دستور زبان فارسی فاصله گرفته است، بدون این اللفظیترجمة تحتپورزبيد با این 

 .ریختگی ترتيب كلمات، معناي  انوي را به ذهن متبادر سازدهماین به
 .استصبح  7: االن به وقت پاریس، ساعت ترجمة پيشنهادي

 .(67: 1868جی، )كجه« ؟ما الضرر فی قلیل من الرسوم المتحرکة»متن اصلی: 
 .(66: 6867ترجمه: كمی نقاشی متحرك نه ضرري دارد؟ )پورزبيد، 

این واژه  اللفظیترجمة تحتكاربرد و . كارتون است« الرسوم المتحرکة»منظور نویسنده از 
بل ه به غموض و نامتعار  بودن متن ترجمه نيز  ،در یک متن داستانی نه تنها درست نيست

 .انجامدمی
 : یک كم كارتون نه ضرري دارد؟ترجمة پيشنهادي

 ترجمه از طریق تغيير نحو یا دستور گرداني. 1-1-1-1
ي صحيح سازمترجم براي معادل از این رو،. دستور و قواعد هر زبانی با زبان دیگر متفاوت است

ر كند تبا تعدیر قواعد نحوي و دستوري زبان مبدأ آن را به زبان مقصد نزدیک بایدو مناسب 
مبدأ به در حقيقت، برگردان قالب و ساختار جمله از زبان . (681: 6861 )صيادانی و دیگران،

این امر تنها با تجزیه و تحلير دستور زبانی واحد ترجمه ميسر  و مقصد شرط اصلی ترجمه است
خود را  ةمورد دستورگردانی ترجم 7پورزبيد در . (611: 6861و دیگران، شود )طهماسبی می

 .پردازیممورد از آن می 1كه در این مجال، به ذكر  نمایان ساخته است

أجساد ملفوفة بأقمشة صناعیة رخیصة تمنع الهواء مثل رقائق النایلون الشفافة التی »متن اصلی: 
 .(11: 1868 جی،)كجه« األطعمةیغلفون بها 
ند، مانند كنقيمت كه از ورود هوا جلوگيري میهاي صنعتی ارزانهایی كه با پارنهترجمه: بدن

: 6867 پورزبيد،شود )كنند، پوشيده میبندي میهاي نایلونی شفا  كه با آن غفاها را بستهكيسه
14). 



 11 |شادمان و عربی 

 

اد گزاره ایجنهاد و زیادي ميان مبتدا و خبر یا همان  ةاین عبارت، فاصل ةمترجم در ترجم
را به صورت فعر ترجمه كرده و همين امر بر فاصله  «ملفوفة»چنين خبر مفرد هم. كرده است

 .ير گفاشته استتأ زیاد ميان نهاد و فعر 
 هايهقيمت و شبيه به كيسهاي مصنوعی ارزانهاي پيچيده در پارنه: بدنترجمة پيشنهادي

 .شودها رد نمیهوا از آنبندي مواد غفایی كه نازك مخصود بسته نایلونی

لوحت لی بیدها الیسری، بینما کانت أصابع الیمنی تتوزع مثل المروحة للتشبث » متن اصلی:
 .(19: 1868 جی،)كجه« بالحقیبة وجواز السفر

قسيم هاي یک پن ه تهاي دست راستش مانند پرهحالی كه انگشت ترجمه: با دست نپش در
 . (13: 6867شده بود تا كيب و گفرنامه را مح م بگيرد برایم دست ت ان داد )پورزبيد، 

توجهی به ضرورت دور نشدن زیاده از حد نهاد و گزاره و رعایت ترتيب بی ،در این عبارت
 حال آن ه دستور زبان. از روانی متن كاسته است ی آنترجمة فارسعربی در  ةعبارات جمل

 .اصلی را ذكر كند ةظرفيه و سپس جمل ةمترجم ابتدا جمل ،كندفارسی ایجاب می
: در حالی كه انگشتان دست راستش براي گرفتن نمدان و گفرنامه مثر ترجمة پيشنهادي

 .پخش شده بودند با دست نپش برایم دست ت ان داد هاي یک بادبزن دستیپره

 ترجمه از طریق بسط و توضيح معنا. 1-1-1-6
در  به شرح و توضيح بيشتري جلوگيري از هرگونه گنگی و ابهام در این مورد، مترجم براي

پورزبيد بسط  ةمورد از ترجم 4در . (616: 6861 پردازد )طهماسبی و دیگران،زبان مقصد می
 .كنيممورد بسنده می 1معنا خودنمایی كرده است كه به بيان 

 . (64: 1868 ،جیكجه) «...تراجع فیه عن زیارة أور»متن اصلی: 
 . (9: 6867، )پورزبيد عوض شد و پا پس كشيد. ...ترجمه: نظرش 

ن استفاده رسد اییک فعر از دو معادل استفاده كرده است و به نظر می ةپورزبيد براي ترجم
كيد آطریق ت زا به نحوي كه با تغيير لحن است؛جهت تأكيد بيشتر بر تغيير نظر فاعر كالم  در

 . مقصود خود را رسانده است در ترجمه،
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 . (69: 1868 جی،كجه« )وسمعته یذکر العراق بشیء ما»متن اصلی: 
 . (67: 6867 گوید )پورزبيد،عراق می دترجمه: زن شنيد كه نيزهایی دربار

ه درستی كند تا نهاد كالم باین عبارت، نشانه تأنيث را با ذكر لفظ زن آش ار می مترجم در
با اسم مشخص شده است و از آنجا كه او در این بخش  اینجا زن مورد نظر قبالًدر . نمایان شود

ه خواننده را ب ،استفاده ن ردن از نام وردیه ،در یک جمع متش ر از زنان و مردان حضور دارد
كه با توجه به ذكر اسم  همچنان. اندازد كه آیا آن زن وردیه بوده است یا دیگريشک می

 .از نام او استفاده شود« زن»بهتر است به جاي كلمه  ،هاي قبلیقهرمان داستان در بخش
 .گویدعراق می د: وردیه شنيد كه نيزهایی دربارترجمة پيشنهادي

 تقليل و حذف، ترجمه از طریق تلویح. 1-1-1-0
يان یا ب توان با تلویحمی ،كه در متن اصلی رمان به آن تصریح شده استرا برخی از عناصري 

یعنی این ه مترجم براساس  ؛واقع ترجمه از طریق حف  در. طور كلی حف  كردآن را به 
د تا ترجمه به زبان مقص كندتواند برخی جمالت یا كلمات را در ترجمه حف  زبان مقصد می

المی اق». تعهد دارد كند،میاي كه حف  تر شود، هرنند كه مترجم در برابر هر كلمهنزدیک
اي، مشروط بر آن ه به ها در متون است، عبارتند از: زبان حرفهكه مترجم مجاز به حف  آن

 تبدیر افعال مركب به ساده در جاهایی كه اختال  معنا جزئی ؛كار نرفته باشدقصد تأكيد به
ازي و )ني« ...و« اصوالً»، «اساساً»، «احتماالً»، «البته»، «طبعاً»ها اعم از: قيودي مثر كليشه ؛باشد

 .موردي براي این عنوان یافت نشددر بررسی انجام شده، . (689 :6867اصر، قاسمی

 طریق تغيير نوع جمله ترجمه از. 1-1-1-5
جمالت  مثالً ؛دهدمترجم نوع جمالت اصلی را در زبان هد ، تغيير می ،در این نوع ترجمه

ه را ب یا این ه جمالت ساده كندمیی ترجمه یصورت انشاه خبري زبان مبدأ را در زبان مقصد ب
 .كه در این پژوهش فاقد نمونه است كندصورت مركب ترجمه 
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 نحوي -هاي سطح صرفيزیرمجموعهپراکندگي . 1 نمودار

 

 کارکردي -گفتماني. 1-1-6
 علت به حواشی، تغيير اصلی، حف  متن از منظور حف هاي این سيح شامر زیرمجموعه
 كاهش یا عدیرمبدأ و ت متن درونی ساختمان لحن، تغييردر تغييراجتماعی،  و فرهنگی اختالفات

 . ها بررسی خواهند شدهاي آناي است كه در ادامه نمونهمحاوره اصيالحات

 ز متن اصليا حذف منظور. 1-1-6-2
 . (68: 1868، جیكجه« )أسعدنی خروجها من البلد، أخیراً»متن اصلی: 

 . (13: 6867، كرد )پورزبيد ترجمه: بيرون آمدنش از كشور خوشحالم
 . ی آن حف  شده استترجمة فارسدر عبارت عربی در « أخیراً»واژه 

 .: از این ه باالخره از كشور خارج شده بود، خوشحال بودمترجمة پيشنهادي

 حذف حواشي. 1-1-6-1
 .در ترجمة پورزبيد یافت نشد« حف  حواشی»براي نمونه 

 فرهنگي و اجتماعيتغيير به علت اختالفات . 1-1-6-6
 اما ،اشدباش ال و پفیرفته شده  دونب أیک واژه از منظر فرهنگ مبد كاربست مم ن است گاه

د مم ن است تشبيهی در زبان مبدأ گویاي امري باش. فرهنگ زبان مقصد كاربرد آن را نپسندد
د از این همان تشبيه در زبان مقص ، اماو نویسنده از آن براي تبيين موضوعی استفاده كرده باشد
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در این شرایط مترجم ناگزیر است با هد  حفظ ارزش و . نندگی برخوردار نباشدكوجه تببين
سد رمثال زیر ی ی از این موارد است؛ هر نند كه به نظر می. سيح متن، دست به تغييراتی بزند

 .مترجم در این مورد موفق عمر ن رده است

 . (88: 1868، جیكجه« )تشج رأسک. .لی ما تعجبک تفجخکحجارة ال»متن اصلی: 
 . (67: 6867 آید )پورزبيد،آید، سرم میترجمه: از هر نی بدم می

 اماابند، یگيرند و معنا میهاي هر ملتی در بافت فرهنگی همان كشور ش ر میالمثرضرب
باید  رجمهها در تاداي حق آنیابند و براي به همان ش ر نزد ملتی با فرهنگی متفاوت معنا نمی

كار را  رزبيد تالش كرده اینپو. المثر در متن مقصد بودبه دنبال معادل مناسب با معناي ضرب
؛ زیرا با توجه به جمالت پيشين، مادر از دكتر ن رده استاز معادل درستی استفاده ، اما كند

-ند، او پيشااین ه دیگران توقع ننين اتفاقی را نداشته ا وجودخوشحال است و ب شدن دخترش

المثر را به عنوان شاهد و این ضرب ساختهمه را متعجب خواهد  دخترشبينی كرده كه 
دن وردیه یعنی مادر از دكتر ش ؛كار بردهالمثلی كه پورزبيد بهاما ضرب ،ادعاي خود گفته است

 .ناراحت است
ه مينا شد از اي بسا سنگ ك»یا  «نه ریزه، بش ن ببين نه تيزه!فلفر نبين »ترجمه پبشنهادي: 

 «اقبال گداز!

ضا انداز باشد و از قالزم به توضيح است كه هر نند لفظ عبارت عربی مم ن است غلط
ارت، با توجه به سياق عب ، امانزدیک به لفظ عبارت عربی است ةپورزبيد نيز ترجم ةترجم

هد به خوابا حس مادر كه می« از هر نی بدم مياد سرم مياد»المثر فارسی تناسبی ميان ضرب
ر ماد. وجود ندارد «آوردید ولی خانم دكتر شد!دیدید دخترم را به حساب نمی»همه بگوید 

اندازد و دختر با عزت و احترام و با حمایت گيرد و ساز و آواز به راه میبراي دخترش جشن می
المثر باید دهد كه این ضرباینها نشان می ةد و همشوخانواده راهی شهر محر طبابتش می

 .گویاي این ميلب باشد

 تغيير لحن. 1-1-6-0
و  (Mood) وجه (،Tense) و باید از طریق زمان ير ارتباطی استتأ ی ی از اركان  لحنحفظ 

زاده و متقیك: . رآن را حفظ كرد ) (Grammar) و نحو (Lexis) واژگان (،Voice) بنا
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این پنج عنصر اعم از زمان، تم، آوا، واژگان و نحو  ،به عبارت دیگر. (67: 6861زاده، نقی
ضاي كه ف اي استفاده كندسازند و مترجم باید از این عناصر به گونهجمله، لحن متن را می

 .حاكم بر جمله و متن را به درستی به خواننده القا كند

« هإنه البابا وها هی فی حضرت. ال بأس. ..خیب أملها ولم یأت بالجبة المذهبة التی »متن اصلی: 
 .(64: 1868، جیكجه)

 . ()پورزبيد. ..اي بدك نيست. ...ترجمه: 

به آرزویش برآورده نشده و پاپ آن جل. در این بخش وردیه در حضور پاپ اعظم است
مين با این حال وردیه به ه. نپوشيده است ،را كه وردیه دوست داشته او را در آن ببيند طالیی

ها این هر نند. «اش الی ندارد»گوید: راضی شده و می ،كه توانسته پاپ را از نزدیک ببيند
ر برده ننان كه پورزبيد به كا-« اي بدك نيست»اف ار وردیه است با این حال كاربرد عبارت 

اپ لباس پ دوردیه در حال نظر دادن دربار. لحن جمالت و بند مربوطه همخوانی نداردبا  -است
 . بدك نيست. .گفت: اي« ال بأس»نيست كه بتوان در برگردان عبارت 

 تغييردر ساختمان دروني متن مبدأ. 1-1-6-5
 .(63: 1868، جیكجه)« ...و أزاحت قنانی السبیرتو»متن اصلی: 

 . (18: 6867، )پورزبيد را از بين برد...اسپرتوهاي ترجمه: بيري
تفاده حال آن ه اس. نویسنده در این بخش از داستان در حال توصيب وردیه در ميبش است

در . تساصاً كه اسپرتو یک نام تجاري اندازد؛ خصومخاطب را به یاد نوشيدنی می ،از بيري
معجم و  17: 6836ك: وحدتی شبيري، . گویند )رزبان عربی به ال ر، سبيرتو یا اسبرتو می

ر مترجم اسبرتو را به اسپرتو تغيي ،شودمالحظه می همانيور كهاما  ،(المعانی و قاموس الترجمان
 .و در كار خود وارد كرده است داده

 .را دور انداخت...هاي ال ر: شيشهترجمة پيشنهادي

 ايتعدیل یا کاهش اصطالحات محاوره. 1-1-6-2
 ،یجكجه)« ...یکذب الشعراء المالعین الغاوون اصدقاء اخیها سلیمان و ندماءه لم»متن اصلی: 

1868 :86) . 
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. ..كردندزمانی گمان می دوستان برادرش و ندیمان او كاربهترجمه: شاعران لعنتی فری
 . (84: 6867 )پورزبيد،

را ترجمه ن رده و بدین صورت از مفهوم اصلی جمله فاصله گرفته  «لم یکذب»مترجم فعر 

« غاوی» داژو، نراكه «...بيراه نگفته بودند كه . ..شاعران»توانست بگوید: حال آن ه می. است
 .كاربهبه معناي گمراه است و نه فری

 . (11: 1868، جیكجه)« هات صورتین و طابعاً مالیاً و خذ جواز سفرک»متن اصلی: 
 . (16: 6867، ات را ببر )پورزبيددوع س و یک تمبر بياور وگفرنامه ترجمه:
 اما، است «یاًمال طابعاً»بهترین جایگزین براي تركيب  «تمبر مالياتی یا برنسب عوارض»

 .به مقصود اصلی نویسنده، خلر وارد كرده است «مالیا» دواژ ةمترجم با حف  ترجم
 .ات را ببرگفرنامه تمبرمالياتی بياور و: دوع س و یک ترجمة پيشنهادي

 . (67: 1868، جیكجه« )...تلک المخصصة للعملیات الدقیقة»متن اصلی: 
 . (66: 6867، ترجمه: همان كه مخصود عمر جراحی است )پورزبيد

كرده  را ذكر «ةدقیق» ةداند كه عمر جراحی كار ظریفی است، با این حال كلمنویسنده می
هاي جراحی از نظر دقت و ظرافت با هم متفاوتند و پزش ان از ناقوهاي عمر است، زیرا طبيعتاً

ه و با حف  نياورد «الدقیقة»اما مترجم معادلی براي كلمه  ،كنندمختلفی در این كار استفاده می
 . است كردهبه توصيفات جزئی نویسنده ا ر خلر وارد  آن

 .هاي جراحی ظریب استهمان كه مخصود عمر: ترجمة پيشنهادي

، جیكجه) «تتأمل الثریات و النقوش الذهبیة و الرسوم البدیعةالتی تطرز سقف القاعة»متن اصلی: 
1868 :19). 
كرد مر میأت ،نظيري كه سقب سالن را مزین كرده بودهاي بیلوسترها و نقاشی در ترجمه:

 . (63: 6867 )پورزبيد،
قوش الن»براي واژد  ، امامعادلی ذكر كرده «الثریات و الرسوم البدیعة»مترجم براي دو واژد 

 حقيقت نقش و نگارهاي طالیی در. كه ميان دو كلمه آمده، معادلی بيان ن رده است« الذهبیة

مخفی شده و  «الرسوم البدیعة» دمحفو  است در بين واژ واژدكه بهترین معادل براي این 
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توصيب جزئيات م ان، در صورتی كه نویسنده با هد  .. را از دست داده است هویت خود
مورد سازي زیبا و جفاب براي به تصویر كشيدن اتفاقات داستان بوده و حف  بیخواستار بستر

 .این واژه به غرض نویسنده خلر وارد كرده است
ب سالن نظيري كه سقیهاي بلوسترها و نقش و نگارهاي طالیی و نقاشی : درترجمة پيشنهادي
 .كردتأمر می ،را مزین كرده بود

 . (61: 1868، یجكجه« )کهال اشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة»متن اصلی: 
 . (64: 6867، ترجمه: پيرمردي بسيار خوش پوش )پورزبيد

گویی كه آن را در كلمه  ؛گونه معادلی بيان ن رده استهيچ «اشیب» دمترجم براي واژ
دقيق این عبارت به  ةحال آن ه ترجم. نهان كرده تا از اطناب جلوگيري كند «پيرمرد»

 .پردازي كمک شایانی خواهد كردتصویرسازي براي مخاطب در جریان شخصيت
 .: پيرمردي با موهاي سفيد و بسيار خوش پوشترجمة پيشنهادي

 .(64 :1868، جیكجه« )...یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء»متن اصلی: 
 . (61: 6867، رود )پورزبيدترجمه: مهمان روي فرش آبی راه می

-می فعر بسنده ةهيچ معادلی ذكر ن رده است و تنها به ترجم «خطوات» دمترجم براي واژ

 .كند
 .رود: مهمان نند قدمی روي فرش آبی راه میترجمة پيشنهادي

 . (66: 1868، جیكجه« )...حیاة کتبت علیهم فی سجل مجهول»متن اصلی: 
 . (16: 6867، )پورزبيد. ..اي مجهول نوشته شدهها در شناسنامهترجمه: زندگی كه براي آن

 + کتب» ركيب:ت براي این ه مفهوم زندگی پررنج و مشقت را به تصویر ب شد، از نویسنده
بان زدر ترجمه این عبارت از معادل درستی در باید مترجم از این رو، . استفاده كرده است «علی

 .مقصد بهره بگيرد
 .. ..به آن مح وم شده بودند اي مجهولدر شناسنامه : زندگی پرمشقتی كهترجمة پيشنهادي
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 کارکردي-هاي سطح گفتمانيزیرمجموعهپراکندگي . 6نمودار 

 

 علمي -سبکي. 1-1-0
 ادخ ساختار حفظو اعالم مترجم، حفظ خالقه، اشتباه بسطهاي این سيح شامر زیرمجموعه

 . ها بررسی خواهند شدهاي آناست كه در ادامه نمونه مبدأ متن

 بسط خالقه. 1-1-0-2

 . (64: 1868، جیكجه« )الزرقاءیسیر خطوات علی السجادة »متن اصلی: 
 .(61: 6867، پورزبيدرود )می ترجمه: مهمان روي فرش آبی راه

 به صورت آش ار در زبان حف  شده است را كه در متن مبدأ تقدیراً «مهمان»ة مترجم كلم
 .اختيار مخاطب قرار دهد تا بتواند اطالعات دقيقی را در كندمقصد بيان می

 .(64: 1868، جیكجه)« ...وقف یرتجل کلمة ترحیب لم تفهم منها شیئا»متن اصلی: 
ترجمه: ایستاد تا سخنرانی خوشامدگویی را ایراد كند كه وردیه هيچ نيز از آن نفهميد 

 .(61: 6867)پورزبيد، 
ضوح مترجم به درستی و و ، اماز طریق ضمير مستتر بيان شده استنام وردیه در زبان مبدأ ا

ب را متوجه بين ببرد و مخاط با ذكر نام بدل از ضمير توانسته هرگونه گنگی در زبان مقصد را از
 .فاعر كالم سازد
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 .(17: 1868، جیكجه)« ...افهم منها أن وزیر الخارجیة جاء بنفسه»متن اصلی: 
 .(16: 6867، پورزبيد) آمده فهمم كه وزیر خارجه شخصاًهاي این زن میترجمه: از حر 

نمایان شده  «هاحر »لفظ مناسبی در زبان مقصد مانند  با «من»در حر  جر  «ها»ضمير 
 .است تا بتواند معنا را به بهترین صورت ت مير سازد

 اشتباه مترجم. 1-1-0-1
نمونه در این مقاله  68نمونه دنار اشتباه در ترجمه شده است كه به بررسی  18مترجم در 

 .خواهيم پرداخت

 .(69: 1868، جیكجه)« اهلل یحفظک لشبابک»متن اصلی: 
 .(67: 6867، پورزبيدحفظ كنه جوون ) ترجمه: خدا تو را

دست دادن به او از س و پایين  كه براي 6را وردیه در تش ر از ساركوزياین عبارت دعایی 
مترجم آن  ، اماشوداي استفاده میرگه اصيالحات محاورهاین دعا در جل. گویدمی ،آمده است

یده را ناد «شباب»در كنار  «ل»رسد حر  نرا كه به نظر می ،را به درستی ترجمه ن رده است
 .انگاشته و در ترجمه نياورده است

 .براي جوانانت حفظ كند: خدا تو را ترجمة پيشنهادي

 .(61: 1868، جیكجه)« ...متصرف اللواء و قائد الفرقة االولی و العلویة شذرة»متن اصلی: 
 .(63: 6867، پورزبيد). ..تيپ ی م، سيده شفره دترجمه: استاندار، سرلش ر، فرماند

 .بل ه به تقسيمات كشوري عراق اشاره دارد ،اصيالح نظامی نيست ،در این متن «لواء»
 ...لش ر ی م، سيده شفره د: استاندار، فرماندترجمة پيشنهادي

 «لو وقفوا کلهم معها ظهرا و سنداً. ..لو جاء أهالی الدیوانیة الذین کانت تعرفهم»متن اصلی: 
 .(67: 1868، جیكجه)

شد اگر همه نه می. ..آمدندشناخت میها را میشد اگر اهالی دیوانيه كه آنترجمه: نه می
 .(63: 6867، پورزبيدایستادند )ها پشت و رو كنارش میآن

                                                            
1. Sarkozy, N.  
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الفظی، مقصود نویسنده را اشتباه ترجمه كرده و از آن ترجمة تحتمترجم دراین عبارت با 
 .فاصله گرفته است
 .(او بودندحامی و پشتيبان ستادند )ایپشت او میها : اي كاش همه آنترجمة پيشنهادي

 .(16: 1868، جیكجه« )تتعامل یداها بخفة مع اجساد شابة او مترهلة»متن اصلی: 
 .(14: 6867، پورزبيدكرد )ول كار می هاي جوان یا شر وترجمه: دستانش به آرامی روي بدن

 .ترجمه كرده است« به آرامی»به معنی سرعت است كه مترجم به خيا، آن را « بخفة»
 .كردسریع كار می ،ول و هاي جوان یا شر: دستانش روي بدنترجمة پيشنهادي

 .(11: 1868، جیكجه« )الحواجب الموشومة»متن اصلی: 
 .(14: 6867، پورزبيدترجمه: ابروهاي برداشته )

این اسم مفعول از ریشه . است؛ نه تميز و اصالح شده« خال وبی شده« »موشومة»مقصود از 

 . (6636: 6866به معنی به جا گفاشتن ا ر و نشانه روي نيزي است )آذرنوش،  «وشم»
 .: ابروهاي خال وبی شدهترجمة پيشنهادي

 .(11: 1868، جیكجه« )هویة یمکن ألهل البالد الحصول علیها آلیاً»متن اصلی: 
، ورزبيدپن را به ش ر خودكار به دست آورند )آتوانند ترجمه: هویتی است كه مردم كشور می

6867 :16). 
در زبان فارسی شناسنامه است كه مترجم به اشتباه آن را عيناً در متن مقصد  «ةهوی»معادل 

 .ذكر كرده است 
توانند آن را به صورت م انيزه اي است كه مردم هر كشوري می: شناسنامهترجمة پيشنهادي
 .دریافت كنند

 .(13: 1868جی، )كجه« لکنها یبتسم ووجهها صاف. ..»متن اصلی: 
 .(88: 6867، پورزبيدزند و صورتش بدون نروك است )اما لبخند می. ..ترجمه: 

مترجم آن را بدون نين و نروك تعبير  ، امااست« شفا »، «صاف»از لفظ  نویسندهمقصود 
چر كند كه با این ه روي ویلدر این بخش، نویسنده در مورد پيرزنی صحبت می. كرده است

 . زندسر حال است و صورتش از شادي برق می ، امانشسته
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 .«اش باز استنهره» یا «صورتش شفا  است»: ترجمة پيشنهادي

إنه االبن البکر، حاد و نحیل وقوی ومنتصب القامة مثل األلف، و علیه یعلقون »متن اصلی: 
 .(16: 1868، جیكجه« )اآلمال

ميد به او ا. است و مانند الب شق و رقاي و قوي ترجمه: او پسربزرگ خانواده، حساس و تركه
 .(81: 6867، پورزبيدزیادي دارند )

پورزبيد  ، اماكنداي ذكر میاین بخش نویسنده براي پسر بزرگ خانواده، صفات برجسته در
ننين   ه از سياق عباراتحال آن. تعبير كرده است« حساس بودن»را به « حاد»به اشتباه صفت 

 .، تيزهوش و تيزبين بودن سليمان است«حاد»كه مقصود از  آیدبرمی
 .. ..: او پسر ارشد، باهوشترجمة پيشنهادي

 .(88: 1868، جیكجه« )السافرةشقیقتها »متن اصلی: 
 .(88: 6867، پورزبيد)...ترجمه: خواهر مسافرش

ظ را مترجم به خيا این لف ، اماشوداستفاده می« حجابزنان بی»در عربی براي « سافرة»لفظ 
 .به صورت مسافر ترجمه كرده است 

 .. ..: خواهر بی حجابشترجمة پيشنهادي

 .(86: 1868، جیكجه« )ی لألفئدةزعموا أن هناک مساقط للرؤوس و أخر»متن اصلی: 
 .(84: 6867، پورزبيدها است )ها و قلبكردند كه آنجا زادگاه تنترجمه: گمان می

هري ش نراكه وردیه در فضاي ،توجه بوده استپورزبيد به سياق جمالت بیاین عبارت،  در
قر كند كه این نجدید قدم گفاشته و سخنی را از زبان دوستان شاعر سليمان در ذهن مرور می

شود گویند، تن آدم یک جا زاده میمی»گوید: می قول، معادل درستی در زبان فارسی دارد كه
این  .عبارت دیگر، انسان یک زادگاه جسمی دارد و یک زادگاه روحیبه . «و دلش جاي دیگر

رجمه با همان ذوق ادبی ت بایدنقر قول كه از سوي شاعران گفته شده نوعی ذوق ادبی دارد كه 
 .شود

 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 12

 

 .(19: 1868، جیكجه« )وساللتناکأن موظفی الداخلیة یتسلون بألقابنا »متن اصلی: 

، يدپورزبكنند )ها و دودمان ما تسلی پيدا میكشور با لقبترجمه: انگار كارمندان وزارت 
6867 :13). 

 ماابه معناي تسلی یافتن است، « بعن »در صورت كاربرد به همراه دو حر   «یتسل»فعر 

بيد ، ترجمه پورزاز این رو. رود، به معناي سرگرمی استكار میبه «»بوقتی فقط با حر  جر 
 . در این جمله نادرست است

 .خانوادگی و دودمان ما، سرگرمی كارمندان وزارت كشور است: انگار نامترجمة پيشنهادي

: 1868، جیكجه) «ن علیها عشرات الساعاتتلک التی یقال إن الطرازات تشتغل»متن اصلی: 
64). 

ند كنها ساعت روي آن كار میشود زنان بافنده دهترجمه: لباسش همان بود كه گفته می
 .(61: 6867، پورزبيد)

اش منظور نویسنده از كاربرد ضمير اشاره، اشاره به نوعی از لباس است كه در ادامه درباره
اي ترجمه شده است كه گویی به لباس گونهعبارت به امادهد، نه لباسی خاد، توضيح می

 .خاصی اشاره دارد
ش ها رویدوز، ساعتگویند زنان سوزنكه می هایی تنش بود: از آن لباسترجمة پيشنهادي

 .كنندكار می

 .(64: 1868، جیكجه« )...لم تغفر له أنه»متن اصلی: 
 . (69: 6867، )پورزبيد. ..ترجمه: او را هرگز نمی بخشيد زیرا

دي بر لحن كيأدیگر مفهومی ت در متن مقصد بار «هرگز»مترجم با اضافه كردن قيدي نون 
 «لن»معناي نفی مؤكد ندارد و این حر   «لم»حالی كه حر  جزم  در. كالم خود افزوده است

 .شودمی یابیاست كه بدین مفهوم، معادل

 حفظ اعالم. 1-1-0-6
در دو زبان به یک ش ر  -6شوند: ميرح می صورتها در زبان فارسی و عربی به دو بيان نام

در زبان عربی معرب باید مختلب هستند و  -1، یا «...و حسين، محمد»مانند  ؛شوندنوشته می
گاهی باید اسم خاد را . «غرباتشوف»شود: كه معرب آن می «گوروبانب»مانند:  ؛شوند
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 يح آوردضترجمه كرد و گاهی باید آن را مستقيماً انتقال داد و در مواردي نيز باید به همراه تو
 .(637: 6861، زادهزاده و نقی)متقی

 .(64: 1868، جیكجه« )تعرفهماهالی الدیوانیة التی کانت »متن اصلی: 
 .(63: 6867 شناخت )پورزبيد،ها را میاهالی دیوانيه كه آن ترجمه:

 .مترجم اسم خاد شهري را مستقيماً منتقر كرده است

 بيان نامناسب در متن مقصد. 1-1-0-0
 . یافت نشد« مبدأحفظ ساختار خاد متن »اي براي هاي انجام شده، نمونهدر بررسی
 .كنيممورد اكتفا می 8كه به ذكر  نمونه تش ير شده است 66د از این مور

 .(64: 1868 جی،كجه« )خافتبصوت ناعم و »متن اصلی: 
 .(61: 6867 پورزبيد،صدایی نرم وآرام ) ترجمه: با

در زبان مقصد این صفت براي صدا مستعمر  ، امادر زبان فارسی نرم است «ناعم»معادل واژه 
 .نتيجه مترجم باید از صفتی مناسب در زبان فارسی براي توصيب صدا استفاده كند در. نيست

 .صدایی دلنشين و آرام : باترجمة پيشنهادي

 «اما البنت الصغری المنطوبة الهزیلة الخجول التی لم یکن أحد یحسب له حسابا»متن اصلی: 
 .(16: 1868 جی،كجه)

-كس او را آدم به حساب نمیترجمه: اما دختر كونک منزوي الغر مردنی خجالتی كه هيچ

 .(81: 6867 پورزبيد،) آورد
كه انر ،روي كرده استكمی زیاده« لم یکن أحد یحسب له حسابا» ةجمل ةمترجم در ترجم

از حساب بمقصود نویسنده ا ر، تنها این بوده كه كسی روي آن دختر كونک خجالتی 
مترجم در كونک شمردن شخصيت آن دختر افراط كرده و این عبارت  ، اماكرده استنمی

 .سازي كرده استمعادل« كردكس او را آدم حساب نمیهيچ»را به صورت 
ی كس رویش حساب: اما دختر كونک منزوي الغر مردنی خجالتی كه هيچترجمة پيشنهادي

 .كردباز نمی
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 .(13: 1868 جی،كجه« )لکنها لیست علیلة و ال مسلولةنحیلة هی »متن اصلی: 
 .(86: 6867 پورزبيد،ترجمه: نحيب است؛ ولی علير و مسلول نيست )

تاء  ها را تنها بدونبه كار نبرده و عيناً آن« علیل و مسلول» دمترجم هيچ معادلی براي دو واژ

. است« هناتوان و از كار افتاد» در زبان فارسی به معنی« علیل»تأنيث ذكر كرده است؛ حال آن ه 
« بيمار»كه نویسنده در پی تصویرسازي شرایط است و باید از معادلی نون  این در حالی است

 .بردبهره می« علير»به جاي 
 .بيمار و مسلول نيست اما ،: الغر استترجمة پيشنهادي

 گویيپرگویي در برابر ساده. 1-1-0-5
مترجم براي عبارت كوتاهی در زبان مبدأ نندین عبارت بلند  گویی،در پرگویی در برابر ساده

ا برخی گارسس ب ةش طبق نظریاین بخ. كندبه همراه توضيح و شرح در زبان مقصد ذكر می
: 6664 و بسط خالقه تداخر دارد )گارسس، ها نون: تعریب و توضيح، بسط معنازیر گروه

31). 
مورد خواهيم  8كه دراین پژوهش به بيان  كندمورد خودنمایی می 61درقالب  اطناب مترجم

 .پرداخت

 «لقد أرادت وداعاً یلیق بابنتها الصغری وردیة و هی تذهب لتعمل طبیبة فی الریاف»متن اصلی: 
 .(13: 1868 جی،كجه)

خواست مراسم خداحافظی در شأن دختر كون ش وردیه درحالی كه به عنوان ترجمه: می
 .(86: 6867 پورزبيد،برگزار كند ) ،رودپزشک به روستاها می
اللفظی به پرگویی در كالم دنار شده است؛ در حالی كه ترجمة تحتمترجم با استفاده از 

. شود آغاز« درحالی كه»ضرورتی ندارد كه جمله حاليه حتماً به صورت ميان جمله و با عبارت 
 .جمع عربی به صورت جمع ترجمه شود ةهمچنين لزومی ندارد، كلم

خواست براي دختر كون ش وردیه كه براي طبابت عازم روستا بود، : میجمة پيشنهاديتر
 ..مراسم خداحافظی در خوري برگزار كند
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 .(14: 1868 جی،كجه« )الحکایةتفرکین جبهتک تأمال او ربما ملالً من صداع »متن اصلی: 
گویی كه در ا ر سردرد از بازبسا از ماللی مالی، یا نهتف ر می ةات را به نشانترجمه: پيشانی

 .(11: 6867 پورزبيد،كنی )داستان به وجود آمده این كار را می
یابی این عبارت به اوج خود رسيده تا حدي كه اطناب و زیاده گویی در ترجمه و معادل
 .نگارش فارسی نيز دنار اش ال شده است

م سر درد اكنی، یا از شنيدن قصهیمالی؛ حال، یا داري ف ر مات را می: پيشانیترجمة پيشنهادي
 .ايگرفته

 .(64: 1868 جی،كجه)« علی المقعد الکبیر المخصص له»متن اصلی: 
 .(61: 6867 پورزبيد،نظر گرفته بودند ) ترجمه: روي صندلی بزرگی كه برایش در

 .اي جایگزین كرده استجمله« المخصص له»مترجم براي صفت 
 .بزرگ و مخصوصش: روي صندلی ترجمة پيشنهادي

 تغيير در صناعات ادبي باالخص استعاره.1-1-0-2

 .(84: 1868 جی،)كجه« یترک جمرة فی کیانها»متن اصلی: 
 .(87: 6867 پورزبيد،) گفاردجاي میاي در وجودش بهرهترجمه: شرا

 اللفظی، آن معناياما ترجمة جمله به این صورت تحت ،به معنی شراره آتش است« جمره»
ود این عبارت باید طوري ترجمه ش. كندرا در فارسی منتقر نمی نظر از این عبارتمورد كنایی

 .سوز باشدجگر كه كنایه از اندوه بسيار و
 .«زندكه دلش را آتش می» یا« سوزاندكه جگرش را می»: ترجمة پيشنهادي
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 گيري و نتيجه بحث
در قالب « هاي منپارهت ه»عنوان  آن با ةترجم و «طشاری»شده از رمان هاي انجامبررسی

به تمامی  مترجم. ضعب و قوت این ترجمه هستند طنمودارهایی به نمایش درآمده كه بيانگر نقا
و در این ميان، شاهد غلبه و برتري سيح  نداشتهسيوح الگوي گارسس به یک اندازه توجه 

 . علمی هستيم -نهارم؛ یعنی سيح سب ی
مورد بيان  66، اشتباه مترجم مورد 18 ،«طشاری»از ترجمة پورزبيد طبق پژوهش انجام شده،
 هاي منفی دیگري نونر این، ویژگیعالوه ب. داردمورد پرگویی 61نامناسب در متن مقصد و 

مورد تعدیر اصيالحات  6مورد تلویح،  8مورد قبر نحوي،  68اللفظی، ترجمة تحتمورد  11
دریک نگاه كلی . است گرفته مورد بسط خالقه را دربر 8 مورد تغيير لحن و8اي، محاوره

 باعثمورد است كه  688 هاي منفی این ترجمه بالغ برنتيجه گرفت كه ویژگی ننين توانمی
 علمی در قالب -سب ی هاي سيحهمچنين زیرمجموعه. شده استمقبوليت پایين ترجمه 

این امر بيانگر این حقيقت است كه مترجم در حفظ سبک  گيرند وهاي منفی قرار میویژگی
رگویی بيان نامناسب برخی عبارات و اطناب و پ ،اشتباهاتی در ترجمه نویسنده قدم برنداشته و با

كه در موارد متعدد، مفهوم به  عين حال در. از متن مبدأ فاصله گرفته است مواردي دیگردر 
 ن با وجودهمچني. اللفظی هستيمترجمة تحتش ر دقيق به زبان مقصد منتقر نشده و شاهد 
كه شامر سبک نویسنده و ساختار مضمون -دشواري انتقال زوایاي نهان و آش ار متن مبدأ 

 .نداشته است توفيقی این زمينه مترجم در باید بگویيم -اصلی متن است

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم
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 .تهران: امير كبير. هاي ترجمهو نظریه نظرها. (6831). حقانی، نادر
 ةترجم. گرانقشنقد ترجمه در پرتو روی رد زبانشناسی . (1866). ، جوليانوسهارایس، كاترینا و
 .تهران: قيره. گلرخ سعيدنيا

فارسی رمان انگليسی شاهزاده  هايارزیابی و مقایسه ي ترجمه.( 6836). ، شهينفرزانه و رشيدي، ناصر
 .683-93، 1(8)، زبان پژوهی. و گدا ا ر مارك تواین براساس الگوي گارسس

 .تهران: مركز. رمورد ترجمه هفت گفتار د. (6867). صفوي، كوروش
 .تهران: مركز. ازگوشه وكنار ترجمه. (6864). جو، علیصلح

هاي زبانی و بافت بيرونی در تعادل الیه. (6861). همایونی ، سعداهلل و صابري، شيمان، عدنا ،طهماسبی
 .671-691 (،7)8 ،هاي ترجمه درزبان و ادبيات عربیپژوهش. ايترجمه

 .بیروت: االنتشار العربی. 8ط. الخطاب النقدی التراث و التأویل. (6082). عبدالباسط عبد، محمد
 .بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.8ط. دراسات فی الترجمه و نقدها. (6009). عصفور، محمد
-بررسی نقد و ارزیابی ترجمه متون عربی )ميالعه نقد و ارزیابی آ ار ترجمه. (6861). فرهادي، پروین

دانشگاه  ،كارشناسی ارشدنامه پایان. شده غسان كنفانی در سه بخش قصص، روایات و مسرحيات(
 .تهران

 .: دانشگاه تبریزتبریز. 6چ . ساختاري ترجمه قرآنمش الت . (6838). زاده، حيدرقلی
 .بيروت: الجدید. 6ط. طشاري. (1868). جی، انعامكجه

. نرخش فرهنگی در ميالعات ترجمه. (6864). مري اسنر، هورنبی و ، سوزانلفور، آندره، بسنت
 .تهران: قيره. 1 چ. مزدك بلوري ةترجم

ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی براساس مدل . (6861). زاده، سيدعالءنقی و زاده، عيسیمتقی
هاي ترجمه پژوهش. براي نمونه 6869كارمن گارسس )پيام رهبر انقالب به مناسبت موسم حج 

 .668-616 (،61)7 ،در زبان وادبيات عربی
 . تهران: نشر دانش. ترجمه امانت در مسأله. (6838). ناتر خانلري، پرویز

تهران: مركز نشر . هاي زبان فارسیغلط ننویسيم: فرهنگ دشواري. (6816). ابوالحسننجفی، 
 .دانشگاهی

. 1 چ. الگوهاي ارزیابی ترجمه با ت يه بر زبان عربی. (6867). ، زینبنيازي، شهریار و قاسمی اصر
 .تهران: دانشگاه تهران

 .بيروت: دار وم تبه الهالل. حسن غزاله ةترجم. الجامع فی الترجمه. (1881). نيومارك، پيتر
 .اتهران: رهنم. منصور فهيم و سعيد سبزیان ةترجم. آموزش فنون ترجمه ددور. (1883). ــــــــــــــــــــ

 .تهران: بوستان كتاب. هاي آن در فقه اسالمیال ر و فرآورده. (6836). وحدتی شبيري، حسن
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