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Abstract  
Linguistics deals with the study of language and provides solid and productive theories about 

how language works, and since translation is considered a linguistic activity, it is reasonable to 

imagine that linguistics can have something to say about translation. One of the techniques 

presented for translation is Schweitzer and Ratsker's Russian approach. This approach includes 

the components of the format of sufficiency or transformation of translation, which includes 4 

elements of objectification, logical derivation, opposite translation, and compensation. In this 

essay, relying on the descriptive-analytical method, he criticized and examined the components 

of the sufficiency format in selected examples of Kazem Al Yassin's translation of the novel 

"Qalb al-Lil" based on Schweitzer and Ratsker's approaches, and at the end, the frequency of 

adherence to this pattern in the target language is displayed in two circular and column charts. 

The result of the research shows that the translator, in most cases, while respecting the style and 

components of the source text and its transmission, prioritizes the linguistic subtleties and 

expressive methods of the target text. Since translating all aspects of the original text, the 

structure and the message of the text is a difficult and possibly impossible task, so Kazem Al 

Yassin's effort to present a fluent text based on the components of the sufficiency format seems 

appropriate and acceptable. 
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 یاسینلآ کاظم ترجمة در بسندگی قالب هایمؤلفه بررسی و نقد
 رتسكر و شویتسر روسی رویكردهای براساس «اللیل قلب» رمان از

    سید مهدی نوری کیذقانی 
دانشیار،گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، 

 ایران 
  

  مسعود سلمانی حقیقی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، 

 سبزوار، ایران 
  

 آبادیریحانه حسین
 دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی، 

 ایران

 چکيده

 به زبان ردعمل  نگونگی باب در را زایایی و مستح م هاينظریه و پردازدمی زبان ميالعة به شناسیزبان    
 شناسیبانز كنيم تصور كه است منيقی شود،می محسوب زبانی فعاليتی ترجمه كه آنجا از و دهدمی دست
 روی رد ترجمه، براي شده ارائه فنون از ی ی. باشد داشته گفتن براي هاییحر  ،ترجمه باب در تواندمی

 كه است ايرجمهت تبدیر یا بسندگی قالب هايمؤلفه دارندد دربر روی رد این. است رتس ر و شویتسر روسی
 روش رب ت يه با جستار این در. است جبران و متضاد ترجمة منيقی، اشتقاق سازي،عينی عنصر 4 شامر

 كاظم رجمةت تمام از انتخابی هاينمونه در بسندگی قالب هايمؤلفه بررسی و نقد به تحليلی -توصيفی
 این به ایبنديپ بسامد پایان در و پرداخته رتس ر و شویتسر روی ردهاي براساس «اللير قلب»رمان از یاسينآل
 ترجمم دهدمی نشان پژوهش برآیند. شودمی داده نمایش ستونی و ايدایره نمودار دو در مقصد زبان در الگو
 يانیب هايروش و زبانی هايظرافت آن، انتقال و مبدأ متن هايمؤلفه و اسلوب رعایت ضمن مواقع اكثر در
 تن،م پيام و ساختار اصلی، متن جوانب تمام برگردان كه آنجایی از. دهدمی قرار اولویت در را مقصد متن

 نیمبت روان متن یک ارائه براي یاسينآل كاظم تالشاز این رو،  ،است مم ن غير احيانا و سخت كاري
 .رسدمی نظر به قبول قابر و مناسب بسندگی قالب هايمؤلفه

 .رتسکر و شویتسر بسندگی، قالب ترجمه، ،شناسیزبان ها:کليدواژه
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 مقدمه 

 هاي بشري است كه قدمتی طوالنیاي خاد از تالقی زبانی و ی ی از فعاليتنمونه ،ترجمه
د تا از طریق دهاست كه این ام ان را می« وساطت بينازبانی»این فعاليت بشري، نشانگر . دارد

ران ها ميان كاربگویند، اطالعات و دانستههاي مختلب سخن میتماس جوامعی كه به زبان
ن امر، انتقال یابد و همي. بادالت سياسی، اقتصادي، فرهنگی، تجاري و.مختلب به منظور ت

 . (68: 6866)ابوعلی و اسبقی گيگلو،  سازدضرورت عمر ترجمه را متبلور می

هاي هاي امروزي یافته است و نظریهاي در پژوهشگسترده يقلمرو ،پژوهیترجمه
دین ب. است كردهها را به روشی نوین و علمی فراهم ترجمه ام ان تحلير و ارزیابی ترجمه
ها تواند تحليلی كارا از ترجمهها مواجه هستيم كه میسان، امروزه با حجم زیادي از نظریه

ها را به دو دستة كلی توان این نظریهدر مجموع، می .ها بپردازدارائه دهد و به ارزیابی آن
و  ها براي متونی خاد متناسبیک از این گرایش گرا و مقصدگرا تقسيم كرد كه هرأمبد

 . (83: 6869)دلشاد و دیگران،  اجرا شدنی است
آميزي گفتار دیگري است و هم ترجمة یک ا ر ادبی انتقال و نشان دادن تمام و كمال

در ا ر ادبی، گفتار دیگري . روداصلی و خوانندگان زبان مقصد به شمار می درونی ا ر
یعنی سبک نویسنده است و به همين دلير مترجم وظيفه دارد  ؛متصر به یک اصر بنيادین

كار روي زبان را جدي بگيرد تا بتواند ارزش زیباشناختی و بوتيقایی متن اصلی را در 
 لب كندؤخویش حفظ كند و در عين حال زبان خویشتن را جایگزین زبان م ةترجم

 . (67: 6869)احمدي، 
)نویسنده و مترجم( و  له اصلی در ترجمة ادبی و نقد ترجمة ادبی، ماهيت دو گفتارأمس

در این جستار به نقد و . (43)همان:  نگونگی كار مترجم بر زبان و سبک نویسنده است
هاي فهؤلاساس مبر ا ر نجيب محفوظ «قلب اللير» آل یاسين از رمانبررسی ترجمة كاظم 

 شود تا از این طریق ميزانپرداخته می 6سوي شویستر و رتس رقالب بسندگی ميرح شده از 
در انتقال و تعيين معنا و مفهوم اصلی كالم در هر دو زبان ها ؤلفههر یک از م أ ير و اهميتت

 . د نشان داده شودأ و مقصمبد
 

                                                            
1. Shveitser, Y. & Retsker, A. D.  
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 پيشينة پژوهش. 2
ته هایی صورت پفیرفدر حوزد ميالعات مربوط به نقد و بررسی ترجمة متون ادبی پژوهش

اساس نظریات ميرح شده به تحلير و بررسی و بر یی از ترجمه را ارائه كردههااست كه نمونه
اشاره  در ادامههاي انجام شده در این حوزه از این رو به برخی از پژوهش. اندپرداخته آن
 شود.می

 راساسببازكاوي ترجمة عبداللّييب تسوجی از داستان بنيادین هزار و یک شب »مقالة 
 نامبردهداستان  ةبه بررسی ترجم (6869نوشتة دلشاد و دیگران )« 6لالگوي ژان رنه الدميرا

يابق دهد كه ترجمة تسوجی منتيجة پژوهش نشان می. الگوي الدميرال پرداخته است براساس
سویی نشمگيري با نظریة الدميرال دارد و مترجم توانسته ضمن توجه به با این اصر، هم

ا ري زیبا و متناسب با بافت فرهنگی زبان  -جز در موارد اندكی-بازآفرینی و زایش معنا 
 كند.مقصد ارائه 

لگوي ا براساس« دل شب»با عنوان « الليرقلب»نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان »مقالة 
نجيب « قلب اللير»(، ترجمة سه بخش از رمان 6861) نوشتة صيادانی و دیگران «1گارسس

 نيدستاورد این پژوهش مب. كرده استمحفوظ را با در نظر گرفتن متن اصلی رمان بررسی 
ه دو نسبت ب« )واژه ساختی( نحوي صرفی»و « معنایی لغوي»آن است كه مترجم در دو سيح 

ز این وي ا ةترجم به عبارت دیگر،. تر عمر كرده استسيح دیگر الگوي گارسس موفق
 لحاظ، كفایت الزم را دارد.

 نظریة براساس «جابر ربيع» اعترافات رمان از «جعفري فاطمه» ترجمة بررسی و نقد»مقالة 
(، ترجمه مفكور 6866نوشتة ابوعلی و گيگلو، ) ««8نآنتوان برم» ش نانة ریخت هايگرایش

برآیند  .ش نانة آنتوان برمن بررسی كرده استهاي ریختهفت مؤلفه از مؤلفه براساسرا 
 آهنگ متن از پربسامدترین عوامرتخریب ضرب دهد اطناب كالم وپژوهش نشان می

 . تها در تفاخرگرایی نيز تأ ير گفاشته اسو این مؤلفه بودهتحریب متن در ترجمة جعفري 
 ظریةن براساس احمدسعداوي نوشتة «بغداد فی فران شتاین» رمان ترجمة نقد»مقالة 
هاي ترجمة أمر به ارزیابی همة بخش (6866) آباددوي خليرهانوشتة بشيري و «گارسس

طبق  .در هر نهار سيح نظریة گارسس پرداخته است« فران شتاین فی بغداد»نبهانی از رمان 

                                                            
1. Ladmyral, J. R. 

2. Garcé, C. V. 

3. Berman, A. 
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اي ههاي قابر تيبيق ترجمه با زیرگروهگفاري نمونههاي این پژوهش كه با جايبررسی
 -ويلغوي( و سيح دوم )نح -یینظریة گارسس به دست آمده در سيح اول )معنا

ها از ترجمة این رمان یافت شد و به دلير داشتن ساختی( نظریه، بيشترین نمونهواژه
هاي منفی است این ترجمه ازكفایت و مقبوليت هاي مثبت كه پرشمارتر از ویژگیویژگی

 برخوردار است.
نوشتة  «در انتقال واحد فرهنگ در ترجمه رمان عربی 6نيومارك ةكاربست نظری»مقالة 

 كيفيت انتقال واحد فرهنگ ،ارنوب نظري نيوماركه( با ت يه بر ن6488) مدنی و اصغري
میرامار، زقاق المدق و ثرثرة فوق النیل، موسم هاي و عمل رد مترجمان را در ترجمة رمان

در پایان . مورد واكاوي قرار داده است الشمال و عرس الزین و دروز بلغراد لیإالهجرة 
ین سازي و معادل فرهنگی بيشترهاي انتقال، بومیها شيوهكه در ترجمة این رمانشد  مشخص

 كاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است.
ين هاي تعيلفهمؤ براساساي موضوع پژوهش حاضر تاكنون در هيچ مقاله یا پایان نامه

ش تالش این پژوهدر . شده از سوي شویتسر و رتس ر مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است
ن ، ميزامورد اشارهپرداز شود تا ضمن معرفی فنون ترجمة ارائه شده توسط دو نظریهمی

يري كارگو مقصد و به أكارایی این عناصر در انتقال مضامين و مفاهيم موجود در زبان مبد
 آن توسط مترجم مورد نقد و بررسی قرار گيرد.

 ت:پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر اس
ه دگی در انتقال معناي دقيق واژگان و عبارات بهاي قالب بسنؤلفهم أ ير و كاراییميزان ت -

 زبان مقصد نقدر بوده است؟

 د مفكور در ترجمة خود پایبند بوده است؟روی رمترجم تا نه اندازه نسبت به رعایت  -
فته شده نظر گرهاي زیر در به منظور دستيابی به پاسخ براي سؤاالت این پژوهش، فرضيه

 است:
هاي انتخابی از رمان به طور هاي قالب بسندگی در بخشؤلفهرسد هر یک از مبه نظر می -

 راساسبكه با تغيير ساخت كالم در زبان مقصد ، نرانسبی و مناسب قابر توجه بوده است
 ، پيام و مفهوم متن اصلی به طور مناسب انتقال یافته است.مورد اشارهروی رد 

                                                            
1. Newmark, P.  
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توان گفت در اكثر موارد مورد پژوهش تالش كرده تا خصود عمل رد مترجم میدر -
ده ارائه دهد و از این طریق هاي تعيين شیافته و مبتنی بر مؤلفه اي روان، سازمانترجمه
رجمة مترجم در برخی موارد ت. هاي زبانی را برجسته سازد بر شيوایی سخن بيفزایدظرافت

ء ر ارتقاتوانست دزبور را كنار نهاده است؛ رعایتی كه میهاي مهؤلفخود، پایبندي و رعایت م
 . ؤ ر باشدسيح كيفی ترجمة او سهيم و م

هاي دیگران، عنصري مهم در آموزش و یادگيري، پرورش استعدادها پژوهش در ترجمه
ی ی از  اي ضمن معرفینگارش ننين مقاله ،بنابراین. شودو تجربه و مهارت افزایی تلقی می

رجمان روي متتواند افق جدیدي را فرامتن، می ریات حوزد ترجمه و تيبيق آن روي ترجمةنظ
 هاي نوین و درست ترجمه راهگشا باشد.و ادیبان بش افد و در ارائه سبک

 و ترجمة آن  «قلب الليل» معرفي رمان. 1
نوشتة نجيب محفوظ، نویسندد اهر قاهره است كه در آن اوضاع سياسی، نابودي  «قلب اللير»

 اي از تاریخ اوایر قرنهاي سنتی و قدیمی در برههطبقات اجتماعی و نيز گسست خانواده
یاسين توسط كاظم آل 6866این رمان نخستين بار در سال . كشدبيستم مصر را به تصویر می
تبادل اندیشه و آگاهی  ،هد  مترجم از ترجمة این رمان. استبه زبان فارسی ترجمه شده 

 بيشتر خوانندگان فارسی زبان با ادبيات منيقه است.

 شناختيهاي ترجمهنگاهي اجمالي به نظریه. 6
خی مورخان ترجمه را به سه شناسی، بری ردهاي ترجمه و ترجمهها و رودر بررسی نظریه
. يرشناختی و دورد اخهاي زبانقرن بيستم، دورد نظریهكنند: دورد پيش از دوره تقسيم می

هاي ترجمه را سه گونه نظریه 6شناس فرانسوي اینس اوزكی دپرهبرخی دیگر نون ترجمه
ي آینده هاهاي توصيفی یا نوین و نظریههاي تجویزي یا كالسيک، نظریهدانند: نظریهمی

ترجمة ادبيات  ،شناساناز نظر برخی از ترجمه همچنين. (69: 6869)احمدي،  نگرانه یا هنري
شناختی، اجتماعی و توان از سه دیدگاه مورد بررسی قرار داد: زبانو متون ادبی را می

د كه با انتقال زبانی كنكيد میأحر براي مسائلی تزبان شناختی بر یافتن راه ةنظری. هرمنوتي ی
اي خود داراي دو جهت است: ن نظریهنني. مربوط بوده و هد  آن بهبود كار مترجم است

                                                            
1. Oseki- depre, I. 
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گرایی توان در تيبيقروی رد اولی را می. (69: )همان )گفتمان( روی ردي زبانی و گفتاري
 نظریة. و روی رد دوم را در م تب تفسيري یا م تب معنا مشاهده كرد 6وینه و داربلنه
نند نظامه( نشان  ة)نظری 1سيستم -خود را در روی ردي موسوم به پولی ةاجتماعی، ترجم

هد  ننين روی ردي توصيب و تشریح انتقال متن ترجمه شده به جامعه مقصد و . دهدمی
ی ترجمه را در بستري انتزاع ،هرمنوتي ی ةنظری. جفب آن متن در نظام ادبی آن جامعه است

ت خود را در ترجمه ها و تف رابه عنوان كسی كه ارزش- )مترجم( را نهد و درآن فاعرمی
اي كه از هرمنوتيک مدرن ننين نظریه. دهددر كانون توجه قرار می -سازدنع س میم

جمه در متن تر «بيگانه و دیگري»له حضور أگيرد، مس( الهام می8)شالیرماخر، گادامر و ری ور
 (.61گو و پفیرش بيگانه است )همان: وسازد: ترجمه در واقع نوعی گفتشده را برجسته می

 و رتسکر روسي شویتسرهاي رویکرد. 0

و مقصد  أپرداز روسی در حوزد ترجمه، سه نوع رابيه را ميان زبان مبدیاكوب رتس ر، نظریه
هاي انواع دیگر تبدیر -ج 1و بافتی 9تناظر متغيير -ب ،4معادل -كند: البتوصيب می

ه تمایز ها را بایجاد شده تا توجه تغييري كه در اصيالحات مربوط به این فنون عمداً . 7ترجمه
فتار گ اساسی ميان فن معادل و دو مقولة دیگر جلب كنند كه بر مبناي تفاوت ميان زبان/

واقعيت زبان به حساب « معادل» به اعتقاد رتس ر،. (77: 6867 ،3)فاست اندش ر گرفته
. ستیک به یک برقرار ا و زبان مقصد رابية أهاي زبان مبدآید؛ به این معنی كه ميان واژهمی

همواره به  «)منوكسيد كربن(carbon monoxide » رود تركيبی مانندبنابراین، انتظار می
در باب این مقوله ما را به  بحث. (77: )همان همين صورت در زبان مقصد، ترجمه شود

كشاند؛ آنجا كه رابية یک به یک ميان نام نيزي و خود آن شناسی میميالعات اصيالح
د كه شواي قدیمی در باب ترجمه یا همان نيزي مینيز به لحاظ نظري منجر به طرح نظریه

                                                            
1. Vinay, J. P. & Darbelnet, J. 

2. Polysysteme 

3. Schleiermacher, F.D.E.et Gdamer, H.G.et Ricœur, P. 

4. Equivalence 

5. Variant correspondence 

6. Contextual 

7. Transformation 

8. Fast, P. 
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به این ش ر ميرح شد كه  1نظر جامپلت هاراین نظریه در اظ. نام دارد 6جایگزینی واژه با واژه
ایجاد رابيه ميان واحدي از زبان مقصد و مصداقی است كه تا حد زیادي با »وظيفة مترجم 

. (Jumpelt, 1961: 57) «أ و آن مصداق منيبق استروابط ميان واحد موجود در زبان مبد
رش كند و هم ایاد می هااز آن« تبدیر»و « معادل» دو مقولة دیگري كه رتس ر تحت عنوان

هاي مربوط به گفتارند؛ یعنی شرایيی نامد، واقعيتمی 4«بسندگی»و  8«قياس»ها را شویتسر آن
 (.Shveitser, 1987: 25كه در آن، ترجمه به عواملی مانند: نقش بافت و متن بستگی دارد)

 ترجمه در قالب قياس .0-2
. اردها وجود دانيباق یک به نند، ميان زبانمنظور از قياس، شرایيی است كه در آن رابية 

یک  «nefritis» به عنوان مثال، براي اصيالح تخصصی. ننين شرایيی بسيار معمول است
بية انيباق یک به یک )التهاب كليه( ارائه شده است، یعنی را« nephritis» معادل در قالب
به نند برقرار است و معانی  رابية انيباق یک« necesidad» در مورد واژدبرقرار است، اما 

 ) تنگنا( tight spot )احتياج(، need  )لزوم(،necessity » متعددي ارائه شده كه عبارتند از

poverty فقر( و( business )دادوستد(» واژد 9كه حسن تعبير «excrement )به  «)معامله
 . (73: 6867)فاست،  آیدحساب می

 ؛واژه، معادل و معانی گوناگون ارائه شده استهاي لغت در ذیر هر در اكثر فرهنگ
ت عمر این وسع. كننده باشندتوانند گمراههاي لغت از این منظر میبدین ترتيب، فرهنگ

ظير اي دارند، افرادي نفتهرلهاي دقيق و شستهمعادل هایی كه ظاهراًگسترده حتی در مورد واژه
 بندي زبانی محدودي را كه نظریهولهرا بر آن داشت تا مق 1جين دليسر و ماریان لدرر

در زبان . (36)همان:  به دست داده بود، رد كنند 7«تفسيري»نظير رتس ر تحت عنوان روی رد 
و براي  «)خراب شدن( دخر )وارد شدن( و فساد» توان بهعربی براي انيباق یک به یک می

ياده/ )س هاي اضداد به جَوْنو واژه« أَلهَ )سرگردان شدن/عشق ورزیدن(»انيباق یک به نند به 
 .سفيد( اشاره كرد

                                                            
1. Word-for-word substitution 

2. Jumpelt 

3. Analogy 

4. Adequacy 
5. Euphemism 

6. Delisle, J. & Lederer, M. 

7. Interpretative 



 111 |و همکاران  کیذقانی نوری

 

 «بسندگي» ترجمه در قالب. 0-1
كند و معرفی می« ايهاي ترجمهانواع دیگر تبدیر» اي كه رتس ر تحت عنوانآخرین مقوله
شود كه معادل یک به ی ی وجود ندارد نامد، شامر مواردي میمی« بسندگی»شویستر آن را 
شرایط  در ننين. كندمشخصی نيز در قالب باهم آیی ام ان طرح پيدا نمیو تناظر بافتی 

كند و هاي لغت رها میهاي ارائه شده در فرهنگمترجم خود را از قيد زبان اصلی و معادل
این نهار فن عبارت است از: . (36: )همان بنددی ی از نهار فن ترجمه را به كار می

 متضاد و جبران.سازي، اشتقاق منيقی، ترجمة عينی

  2 سازيعيني. 0-1-2

یا « سازيعينی»توان از مفاهيم شمول میجایی یا تبدیر واژد شامر/ زیربهدر باب جا
را نيز  8«تعميم»ارائه شده از سوي رتس ر یاد كرد كه به نوعی رنگ و بوي  1«سازيمشخص»

اي عينی و مشخص گونهتوان به را هم می« geschwister» براي نمونه واژد. در خود دارد
)براداران و خواهران( و هم به ش لی انتزاعی و نامشخص « brothers and sisters» در قالب
.  يرگفاري مورد نظر ترجمه كردأ)هم نيا، همشيره( با توجه به بافت و ت« sibilings» در قالب

 ما لزوماًدهد، اتواند تغيير مفاهيم انتزاعی و عينی را براي مخاطب توضيح شناسی میزبان
حر را باید در پيش گرفت، آن هم به این دلير كه این تواند به ما بگوید كه كدام راهنمی
له به عوامر متعددي نظير دانش غيرزبانی، انتظارات خواننده، ميزان اطالعات، نوع متن، أمس
 . (31)همان:  هاي ترجمه بستگی دارد يرگفاري مورد نظر و حتی سياستأت

)غفاتو خوردي( را  «?have you hand your meal» قابر فهم نمونة كامالًرتس ر 
عناي به م شود، طبيعتاًوقتی به روسی ترجمه می« meal» اي كه در آن واژددهد؛ نمونهارائه می

شناحتی و جامعه المعارفیةدایراما حتی در این مورد نيز ما به دانش  ،صبحانه، ناهار یا شام است
اي زبان احتياج داریم، آن هم به این دلير كه وقت ناهار براي فردي انگليسی كه از خانواده

به . (Retsker,1974:42) اشرافی است با وقت شام فردي از طبقة كارگر همزمان است
ی صورت معناي عين اشاره كرد كه هم به «الزواج»توان به واژد عنوان نمونه در زبان عربی می

ترجمه « و دو گانه شدن ازدواج كردن»و هم به صورت معناي انتزاعی « عروسی كردن»

                                                            
1. Concretization 

2. Differentiation 

3. Generalization 
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ة مفكور فؤلم براساسها در ادامه براي تبيين هر نه بهتر این موضوع به بررسی مثال. شودمی
 خواهيم پرداخت.

 ( 8تا: ، بی)محفوظ بصری ضعیفلم تعد ذاکرتی أهال للثقة ثم أن متن اصلی: 
 نينندنشمانم آلبالو گيالس میام دیگر قابر اعتماد نيست و باالتر از همه ترجمه: حافظه

 (.7: 6866، یاسين)آل

 . (4تا: ، بی)محفوظ والشعر النابت الجلد المدبوغرفع لی وجهه ذا متن اصلی: 
 (.3: 6866، یاسين)آل و سر پرمویش را بلند كرد نهرد سوختهترجمه: 

، وظ)محف النقود کائنات مجهولة فی عالمیاستشارة مجانیة ألن  یولکن تلزمنمتن اصلی: 
 . (9تا: بی

 (.6: 6866، یاسين)آل مشاور مجانی الزم دارد آه در بساط ندارمترجمه: اما نون 

 (.66تا: ، بی)محفوظ التُبدد الوقتَاالتماسَ و أُکتبْمتن اصلی: 
 (.64: 6866، یاسين)آل بنویس، تقاضا را علّا  نشوترجمه: 

 . (6تا: ، بی)محفوظ والوقف اللقمة الحلوةإنی أحبُّ متن اصلی: 
 (.61: 6866، یاسين)آل و موقوفه را دوست دارم لقمة نرب و نرمترجمه: من 

 ،)محفوظ امرأة من عامة الشعب لزواجه منن علیک یا جدی أن تطرد أبی هاکیفمتن اصلی: 
 . (83تا: بی

 زنی از طبقه پایين بيرون كنی عروسی باترجمه: نيور دلت آمد كه پدرم را به خاطر 
 (.84: 6866، یاسين)آل

 . (16تا: ، بی)محفوظ کتاب المنطق مفتوحا علی حجریمتن اصلی: 
 (.96: 6866، یاسين)آل باز بود در دامنمترجمه:كتاب منيق 
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تا: بی ،)محفوظ ادعیت بأنک کنت له صدیقا مارد لن تعرفه مهماسیخرج من القمم متن اصلی: 
11) . 

:  6866، یاسين)آل كنی دوستت هستند، هرنند ادعا میشنويمی ها جواباز بعضیترجمه: 
91.) 

 . (681تا: ، بی)محفوظ أخذ وعطاءفقلت غاضبا: جمیع المذاهب متن اصلی: 
 (.684: 6866، یاسين)آل دكانی بيش نيستندها ترجمه: با عصبانيت گفتم: تمام م تب

 (.614تا: ، بی)محفوظ مهلة حضانةمغفور لک ترددک فالبد للفکرة من متن اصلی: 
 یروي تخم خوابيدن داشتترجمه: شک تو آمرزیده شد، بی تردید براي این ایده، فرصت 

 (.66: 6866، یاسين)آل

 ها به ترتيبمثالفظی هر یک از شود ترجمة لهاي فوق مشخص میبا بررسی نمونه
ضعيب است، داراي پوست دباغی شده، پول در دنياي من ناشناخته است، وقت را هدر نده، »

ها فرد سركش و نافرمان خارج خواهد شد، لقمة شيرین، ازدواج با، روي سنگ من، از بلندي
هاي دامترجم با عبور از معناي لفظی و ارائة برابر نه. است« گرفتن و دادن و در آغوش گرفتن

عيارهاي را با م أهمسان و مناسب براي هریک از واژگان و تعابير اصيالحی توانسته زبان مبد
ن نتيجه اگر مترجم به ای. زبان مقصد نزدیک كند و بوي ترجمة لفظی را از متن مقصد بزداید

قد معنی است پيام فا یعنی مثالً ؛برسد كه ترجمة لفظی و نامشخص واژگان قابر قبول نيست
باید از  ستزبانی نيا از لحاظ ساختار زبان مقصد نامم ن است یا این ه متعلق به همان سيح ی

 . (Darbelnet & Vinay, 1977: 56ترجمه غير مستقيم و غير لفظی استفاده كند)
تغيير و دست اري برابرنهاد هریک از واژگان و تعابير از سوي مترجم براي انتخاب معادلی 

ن طریق تا از ای استآشنا و مناسب در زبان فاسی و به منظور ایجاد تناسب و تعادل در ترجمه 
خش، در واقع مترجم در این ب. مفهوم و پيام دقيق هر یک از تعابير براي مخاطب ش ر گيرد

 ی زبان فارسی،فرهنگهاي ؤلفهاللفظی عبور كرده و با ت يه بر مگزینش ترجمة تحتاز مسير 
سازي واژگان و عبارات در زبان مقصد كرده است كه این امر گزینی و عينیدست به معادل

ان گفت مترجم با تومی ،بنابراین. استبيانگر روی رد مترجم در انتقال تعابير به زبان مقصد 
و مقصد متنی را توليد كرده كه داراي رنگ و بوي ادبی و  أهنجارهاي زبان مبدعنایت به 
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زبانی است و با ارائه ترجمة مناسب در یک قالب مشخص و قابر فهم باعث شده هم مخاطب 
تر و بهتر دریافت كند و هم آفاق معنایی متن عربی را با آفاق معنا و پيام متن اصلی را راحت

اللفظی توان گفت ارائه ترجمه به صورت تحتدر حقيقت می. بزند معنایی متن فارسی گره
شود كه مترجم سعی داشته با و انتزاعی باعث دلزدگی مخاطب از خواندن متن ترجمه می

 انتخاب برابرنهادهاي ميلوب و ادبی كالمی شيوا در زبان مقصد ایجاد كند.

 2منطقي اشتقاق. 0-1-1

ست باشد، مم ن ا« معلول - فرآیند -علت »يچيده و در قالب رابيه دهد پوقتی عملی رخ می
اي بيان كند كه فقط روي ی ی از این عناصر تأكيد كرده باشد زبان مبدأ این عمر را به گونه

كه  این همان نيزي است. و زبان مقصد عمر مورد نظر را با تأكيد بر عنصر دیگر بيان كند
 With one thrust of» وقتی جملة. شودیاد می 1«جازم»در سنت ادبی از آن تحت عنوان 

this trusty blade, Dirk was free» اي از تيغ برنده او خالصی یافت( )دیرك با ضربه
اشاره « تيغه»یا شمشير فقط به جزئی از آن یعنی « ناقو» به جاي استفاده از. كنيمرا بيان می

 و «)كاربرد جزء به جاي كر( to go for a sail» درون زبانی دیگر عبارت ةنمون. كنيممی
«ir de paseo en barco )است «)كاربرد كر به جاي جزء (Vazquez-Ayora, 1977: 

297) . 
شویتسر  معتقد است كه این نوع انتقال مجازي در ترجمه بسيار متداول است و در واقع 

ه وینی و داربلنه ارائه شد آورد كه از سويمبناي فهرست بندي مشهور دیگري را فراهم می
مائده  داز سور 83 ةتوان به آیبه عنوان نمونه در زبان عربی می. (88: 6637شویتسر، است )

ر د. ﴾أَیدِیَهُمَا فاقطَعُواْ لسَّارِقَةُٱوَ لسَّارِقُٱوَ﴿ :فرمایداشاره كرد كه خداوند متعال در آن می

 ،)انگشتان( اطالق شده است بر جزئی از آن تمام دسته معناي ب« أیدیهما»این آیه واژد 
بل ه انگشتان را كه جزئی از دست است، قيع  ،كنندنراكه تمام دست دزد را قيع نمی

تقاق عنصر اش براساسهاي انتخابی از ترجمة آل یاسين در ادامه به بررسی نمونه. كنندمی
 شود:منيقی پرداخته می

 . (88تا: ، بی)محفوظ على الخطوط المکونة لوجهی برقة وعنایة أصبعه أجرى متن اصلی:

                                                            
1. Logical derivation 

2. Metonymy 
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: 6866، یاسين)آل را روي خيوط صورتم كشيد هایشانگشتترجمه: با مهربانی و دقت 
88.) 

 . (97تا: ، بی)محفوظ ینابیع المغامرة بال حدود فی قلبیتفجرت  متن اصلی:
 (.98: 6866، یاسين)آل منفجر شد در وجودمانتهاي ماجراجویی هاي بیترجمه: سرنشمه

 (.11تا: ، بی)محفوظ ؟ترفض نعمتی. جدی أنا أرفض متن اصلی:
 (.91: 6866، یاسين)آل كنی؟رد می دست مرا. پفیرمبزرگ من نمیترجمه: پدر

 (.68تا: بی ،)محفوظ ؟تردید األغانی وتعاطی النبیذ والمنزول حتی متى تمضی فی متن اصلی:
 (.74: 6866، یاسين)آل ادامه دهی؟ باربه این زندگی ذلتخواهی ترجمه: تا كی می

این فن برابر  .ی ی دیگر از فنون شویتسر و رتس ر براي ترجمه، فن اشتقاق منيقی است
ر د. اندخود ميرح كرده ةاست كه وینی و داربلينه در نظری 6با همان مدوالسيون یا تغيير بيانی

 رآیندفكه مدلول همچنان  ابت است و این  كند در حالیون، دال تغيير میجریان مدوالسي
: 6867)فاست،  شودهاي مختلب استعاره، مجاز و مجاز مفرد مرسر بازنمایی میبه ش ر

688) .  
ه اما از آنجایی ك ،در لغت به معناي انگشتان دست است «اصبعه»د در مثال نخست، واژ
هاد ن كنند، مناسب بود براي آن برابربا نوك انگشتان دست لمس می خيوط نهره را معموالً

استفاده  «انگشتان» تركلی ددر واقع مترجم در ترجمه از واژ. شدكار برده میسر انگشتان به
ا كه مترجم آن راست  «به معناي قلب من فی قلبی» عبارت ،در شاهد مثال دوم. كرده است

جود ز كر وئی اكه قلب انسان جززبان مقصد انتقال داده است، نرا به صورت كر از جز در
ی از ی . است «نعمت من»در لفظ به معناي  «نعمتی»د در نمونة سوم واژ. گيردبر میاو را در
در این بخش مترجم كر را . هایی كه خداوند به انسان عيا كرده، نعمت دست استنعمت

در حقيقت دست جزئی از كر . رده استبرگردان ك «دست مرا»یعنی  ءبه صورت جز
 تردید االغانی، تعاطی النبیذ» در مثال آخر واژگانی نظير. رودهاي خدادادي به شمار مینعمت

واژگان  مترجم نيز. شوندبه عنوان جزئی از كر زندگی ذلت بار در نظر گرفته می «و المنزول
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به  توانموارد باال را می. است برگردان كرده ء به كرمفكور را در زبان مقصد از حالت جز
 س عیا بر از كر ءمقصود از ترجمة جز. در نظر گرفت ءكر یا كر از جز ء ازعنوان مجاز جز

در نظر گرفتن معناي مجازي واژه است كه از جمله روی ردهاي راهبرد تعدیر به شمار 
 . (118: 6866پور، )شهبازي و پارسایی آیدمی

ها زیرا ام انات بيانی و قابليت نحوي زبان ،الزمة ترجمه استتعدیر در سيوح مختلب   
ها و رموز و ظرایب حقيقی، مجازي، با ی دگير متفاوت است و هر زبان سرشار از ن ته

قياسی، سماعی، دستوري و كاربردي است كه در امر معادل یابی، تعدیر را براي مترجم 
ساده  فرآیندترین عامر در تعدیر مهم. (68: 6861)ناظميان و قربانی،   كنداجتناب ناپفیر می
توان همة موارد تعدیر را شناسایی كرد و برشمرد و رسد نمیبه نظر می. كردن متن است

زیرا تعدیر در ذات ترجمه است و مترجم از  ،ننين كاري ضرورتی نداشته باشد شاید اصالً
مترجم براي ترجمة متن آن را . استآغاز تا انجام عمر ترجمه همواره در حال انجام تعدیر 

اهی گ. كندكند و آنگاه آن را به زبان مقصد باز گو میفهمد و مقصود آن را درك میمی
شود تا ها باعث میتمام این. شود آن را تفسير كنداوقات مترجم براي درك متن مجبور می

 شودهم ان و قابر فمتن ترجمه شده ساده تر از متن اصلی باشد و موارد پيچيده و مش ر، آس
 . (68: )همان
 مترجم با در نظر گرفتن شرایط شدها مشخص هاي صورت گرفته روي نمونهبا بررسی 

و موقعيت متن، اكثر واژگان و تعابير فوق را با دقت به زبان مقصد انتقال داده و تنها در یک 
د ناشی از توانمیمورد نسبت به رعایت اصر اشتقاق منيقی پایبند نبوده است كه این امر 

روی رد و ذوق مترجم باشد.گاهی بافت و موقعيت یک متن به طوري است كه یک واژه از 
شود تا پيام نهفته در آن ئی یا كلی خود خارج شده و وارد ساخت متضاد خود میحالت جز

مترجم نيز با عنایت به بافت و سياق متن، درك فضاي حاكم بر آن . براي مخاطب بيان شود
هادي رع س، برابرنبه جاي كر یا ب تالش كرده با جایگزینی جزءبرون متنیهايقاعدهو 
 را در زبان مقصد انع اس دهد. أمشابه با ساختار لفظی واژه در زبان مبدغير
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 2ترجمة متضاد. 0-1-6

وه این شي. متضاد، ترجمه از طریق ارائه صورت متضاد واژه مورد نظر است ةمنظور از ترجم
بر . يردگبندي طبيعی در زبان مقصد مورد استفاده قرار میآرایی و جملهویژه براي واژهبه 

در فرانسه  «)این ارزشی قدیمی دارد( est une valeur deja ancienne» این اساس، عبارت
توان ترجمه شود، اما می« is an already old value» باید به صورت تحت اللفظی در قالب

نيز ترجمه  «)اصال ارزش جدیدي ندارد( by no means a new value» آن را به ش ر
 The woman at the other end asked him to hiang» هایی مانندرتس ر نمونه. كرد

on )را به دلير طبيعی بودن در  «)زنی در آن طر  خط از او خواست كه گوشی را نگه دارد
) تلفن را قيع  not to hang up the phone» عنی در زبان روسی به صورتیزبان مقصد 

 را به صورت «دهد(ادامه می ماًدائ)نوشتن را  wrote with perseverance» و «ن نيد(
«worked without a break ترجمه كرده است «كند(وقفه كار می)بی (Retsker, 

من  أن تکونأعظک من » توان به عبارتبراي مثال در زبان عربی می. (9 :48-1974
 ت:فارسی به این ش ر اسدر زبان « أن تکون»اشاره كرد كه معناي متضاد واژد  «المتکاسلین

 . «نباشی دهم تا از تنبالنتو را پند می»

ت را تواند ربط كلماهاست كه میبين آن «تضاد معنایی» ايی ی از پيوندهاي ميان واژه
قال این ت. دهدمقابر هم قرار میشود و كلمات را گر میربيی كه تضاد جلوه. مشخص كند
فی )یوس هاستدهد، بيانگر نوعی پيوند ميان واژهها خود را نشان میدر معناي آن كه عمدتاً

هاي منتخب مورد ة متضاد در نمونهؤلفة ترجمدر ادامه م. (688: 6866و ابراهيمی شهرآبادي، 
 گيرد:مداقه قرار می

 (.4تا: ، بی)محفوظ باالسمأسباب اعتزازه  لم تخف علی متن اصلی:
 (.7: 6866، یاسين)آل برایم روشن استترجمه: دالیر افتخار كردن به اسمش 

 (.6تا: ، بی)محفوظ ؟مورد رزق من أی نوع فی شیخوختک ألیس لک  متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل ؟در حال حاضر درآمد داريترجمه: 
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 . (64تا: ، بی)محفوظ ؟بأن أعبث بالزمان کما عبث بی أال تسمح لی متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل با روزگاري كه مرا بازي داد بازي كنم؟ اگر اجازه بدهیترجمه: 

 (.61تا: ، بی)محفوظ التخلو من جفاء وقلة اکتراث أننی أعامل معاملة جدیدة متن اصلی:
 (.63: 6866، یاسين)آل شدبا من می هیهمراه با خشونت و بی توجترجمه: رفتاري جدید 

 (.6تا: ، بی)محفوظ ؟لک أهل ألیس  متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل ؟هم داري ترجمه: آیا زن و بچه

 وهی تنظر نحوک حتی قبل أن تعرف نسبک لمحتها أکثر من مرة فی أثنا الغناء متن اصلی:
 . (67تا: ، بی)محفوظ
 (.73: 6866، یاسين)آل كردتو نگاه نمینند بار به شناخت اگر تو را نمی ترجمه: بله

 . (66تا: ، بی)محفوظ اآلن أراک غیر سعید متن اصلی:
 (.79: 6866، یاسين)آل بينمنمی خوش حالترجمه: تو را 

ا بر من پوشيده نيست، آی» هاي فوق معناي اصلی واژگان و عبارات به ترتيبدر نمونه
توجهی نيست، آیا شونت و بیدهی، خالی از خآیا نداري، آیا به من اجازه نمینداري، 
. تاس «بينم و غير خوش حالكند، میشناخت، به سمت تو نگاه می؟، اگر تو را مینداري

رائه اي متضاد نسبت به زبان مبدأ امترجم با ارائه معناي منفی و ضد آن در زبان مقصد، ترجمه
م اگر مترج. بندي مناسبی در ترجمة خود ایجاد كندواژآرایی و جمله داده تا از این طریق

كرد، گرایش او تمام به سمت متن ترجمه می أها را به همان صورت زبان مبدتمامی نمونه
ه خواهد ب شاند، بل مترجم نباید اجازه دهد جملة عربی او را به هر جا كه می. بوداصلی می

بهترین و زیباترین معادل را در فارسی پيدا كند كه معادل جملة  باید جمله را بخواند، بفهمد و
 . (191: 6863)ناظميان و خورشا،  عربی باشد
 ها به صورت مثبتروند كه ترجمة آنساز به شمار میاز حرو  منفی «ال و لیس» حرو 

رجم ت متتوان گفمی ،بنابراین. كنددر زبان مقصد یک نوع ضدیت معنایی در كالم ایجاد می
هایی ا و ت نيکهباید از شيوه و یا ایجاد صراحت و وضوح بيشتربراي انتقال دقيق معنا یا پيام 

استفاده كند كه كشش الزم براي ادامة متن را در خواننده به وجود آورد ) ناظميان و خورشا، 
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 رجمه متضاد و منفیگاه مترجم براي رسيدن به این هد ، مجبور به ارائه ت. (196: 6863
مات، تواند در ساختار كلرود و مینيز براي منفی ساختن به كار می «غير»پيشوند . شودمی

 (.644: 6866شهرآبادي، و ابراهيمی )یوسفی واژگان متضاد بسازد
نویسان از جمله فرشيد ورد معتقد است رابية ضدیت اعم از نفی است و برخی از دستور

 بية ضدیت معنایی باهم دارند، حتی اگر بتوان غير ازدر بسياري از مواقع كلمات منفی نيز را
واژد منفی آن، ضد دیگري برایش پيدا كرد، فقط در معنا این رابيه را دارند و از نظر ساختار 

تضاد اي را منفی كنيم باز هم ماگر كلمه ،طبق نظر او. كنندظاهر از الگوي خاصی پيروي نمی
 به كلمات منفی رابية عموم و خصود ميلق است ایم؛ یعنی رابيه تضاد نسبتآن را گفته

 . (68: 6831)فرشيد ورد، 
منتخب  هايجمه متضاد براي نمونهتوان گفت مترجم با ارائه تربا بررسی این بخش می

تجاوز كرده و ساخت كلمات و عبارات متن اصلی را به ش ر مغایر و  أاز صورت زبان مبد
مة مترجم با برگزیدن این شيوه در ترج ،بنابراین. متضاد در زبان مقصد نمایان ساخته است

خود، دست به یک نوع تغيير دیدگاه زده است و با دگربينی و استفاده از برابرنهادهاي متضاد 
 تر جلوه كند.در متن مقصد سعی دارد تا ترجمه طبيعی

 2جبران. 0-1-0

 زمانی كه نيزي در زبانبرند، آن هم جبران، راه اري است كه برخی از مترجمان به كار می
صيالح آنقدر این ا. پفیرندنمی البته برخی دیگر این راه ار را اساساً. مبدا قابر ترجمه نيست

كه ت رار  له به اعتقاد شویتسرأتواند شرایط متعددي را دربرگيرد و همين مسكلی است كه می
نوب جبران قرار دهد و با ارهها را در نتواند تمامی ترجمهنظر وینی و داربلنه نيز است، می

این خير همراه باشد كه بسياري از مترجمان به جاي ترجمه نظراتشان را ارائه دهند یا كر 
 (.Shveister, 1987: 32) متن را بازنویسی كنند

اگر موضوع متنی، . شودها مربوط میی ی از دشوارترین شرایط ترجمه به بازي واژه
حوزه معنایی باقی بماند و جناس واژگانی را حفظ كند و مترجم را وادار كند كه در همان 

ها را اي وجود نداشته باشند كه بتوان این بازي واژهدر ننين شرایيی در زبان مقصد دو واژه
براي نمونه، نيور . شوددر این صورت جناس غيرقابر ترجمه می. در آنجا رعایت كرد
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 le socialisme francais est un cadavre exquis» توان جناس موجود درمی
و را ترجمه كرد، آن هم به این ش ر كه د «اي زیبا مبدل شد()سوسياليسم فرانسوي به جنازه

« جنازه خوش ظاهر( good-looking corpse )» اللفظی در معنیواژه آخر به صورت تحت
اي در عده هپيشنهادي ك. حال به پيامدهاي بازي سورئاليستی نيز اشاره كند درآید و در عين

 باید جناس را در جاي كنند این است كه مترجم براي جبران این خألاین شرایط ميرح می
به . (66: 6867)فاست،  دیگري از متن به وجود آورد كه در متن اصلی وجود نداشته است

 وَمریمَ ابنتَ﴿تحریم اشاره كرد:  داز سو 61 ةتوان به آیعنوان نمونة جبران در زبان عربی می
معناي عبارت مفكور در زبان مقصد بدین صورت است: دامان . ﴾رْجهاعِمرانَ الّتی أحْضَنتْ فَ

كند تا با استفاده از معادل در این مثال ادب كالمی قرآن ح م می. گه داشتخود را پاك ن
 . فرهنگی، ترجمة واژه مفكور در زبان مقصد جبران شود

این  براي. هاي متن مبدأ در ترجمه استیجبران به معناي جبران از دست رفتن ویژگ 
 هایی غير از آنچه در متن مبدأ به كار رفته است، تأ يراتی مشابه در متنكار با استفاده از شيوه

جبران ی ی از صنایع معنوي با  ،به عنوان مثال. (88: 6864زاد، )فرح شودمقصد ایجاد می
)عسگربابازاده  ستا لفظی دیگر، ترجمة استعاره با تثنيه یا اكتفا یا قافيه با جناس استهاللی

 هايثالدر مؤلفه جبران در این بخش به بررسی و تيبيق م. (167: 6863اقدم و دیگران، 
 . شودانتخابی پرداخته می

 ؟من أهل ذلک الحیفأنت  اذن مرحبا. أن تنسی.ولکن أیام خان جعفر الیمکن متن اصلی: 
 (.8تا: ، بی)محفوظ

اهر همان  پس توسالم، . فراموش شدنی نيست« خان جعفر»ترجمه: ولی روزهاي محلة 
 (.7: 6866، یاسين)آل اي؟محله

اج من أفو تلک الساعةتعود فی . هجعت عطفة الباب األخضر تحت ستار اللیلمتن اصلی: 
 (.68تا: ، بی)محفوظ الشحاذین إلى أرکانهم

گداها دسته  .گيردآرام می خانهقهوهگستراند شب نقابش را بر در سبز می هنگامی كهترجمه: 
 (.69: 6866، یاسين)آل گردنددسته به منزلگاه خود بر می
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 .(9تا: ، بی)محفوظ میلم وإنی مَسیسُ الحاجة إلىمتن اصلی: 

 (.6: 6866، یاسين)آل احتياج دارم «ميلم»ومن به یکترجمه: 

وشغلت تماما بجدول الماء وأشجار الحناء والنخیل واللیمون واألعناب والضادع متن اصلی: 
 خیالی بالفراش النحاسی المذهب والسجاجید وأزین الیمامو الحماموالعصافیر و البالبل و

ة المصلوقة والستائر الملونة والدواوین الوثیرة والشرفالفارسیة والصوان الفخم والمرآة الکبیرة 
تا: ، بیوظ)محف المسقوفة باللبالب والحمام الکبیر بأرضیته العصرانی وخزان میاهه العجیب

89.) 
ف رم  ها و كبوترانها، بلبرها، گنجشکترجمه: نهر، درختان حنا، ليمو، عناب، نخر، قورباغه

هاي ایرانی، كمد ذهن خود را با رختخواب صورتی، فرش نيز ورا به خودم مشغول كردند 
ن با و بال  گرم و نرمهاي راحتی هاي رنگارنگ، مبرلباس و آینة بزرگ روي دیوار، پرده

ين،     یاس)آل سقفی از پيچک، حمام بزرگ با نراغ نفتی و انبار عجيب آن مشغول كردم
6866 :86.) 

لدهلیز بسلم ذی درجتین وفراش مرتفع یرقی إلیه ثمة حجرة یصعد إلیها من ا متن اصلی: 
بسلم خشبی یغری باللعب ونارجیلة معزولة فوق صوان حتی التمتد لها یدی وقطط مدللة 

 (.64تا:  ، بی)محفوظ جندرةو
اي بود، رختخوابی روي اش از داالن و نردبان دوپلهترجمه: در آنجا اتاقی بود كه ورودي

 اي داشت كه براي بازي وسوسه انگيز بود، قليانی روي گنجهپلهتخت بلندي پهن بود تخت 
، یاسينل)آ درآن وجود داشت«  جندره»به كناري بود تا دستم به آن نرسد، گربه ناز پرورده و 

6866 :67.) 

یدعی محمد  سوارسوسرعان ما عرفت أوالد الجیران وفی مقدمتهم ابن لسواق متن اصلی: 
 .(41تا: ) محفوظ، بیشکرون

كه محمد ش رون  «سوارس»هاي همسایه و اول از همه پسر راننده ترجمه: به زودي با بچه
 (.48: 6866، یاسين)آل شد، آشنا شدمناميده می
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 (.41تا: ، بی)محفوظ السوبیاأن یشتری لنا الملبن األحمر و متن اصلی:
 (.48: 6866، یاسين)آل بخرد« سوبيا»ترجمه: براي ما راحت الحلقوم و 

توانست از راه ار جبران در ترجمة مترجم می« إذن فأنت» در مثال نخست و در عبارت
س تو پس تو هم یا پ» داللت معنایی عبارت مفكور در زبان مقصد به صورت. خود بهره ببرد

 در نمونة دوم مترجم قيد. شد كه این امر از دید مترجم پنهان مانده استجبران می «نيز
را از  «فی تلک الساعة» را در متن ترجمه آورده و عبارت« قهوه خانه» واژدو  «هنگامی كه»

 «قهوه خانه»و  «هنگامی كه» این در حالی است كه دو واژد. زبان مقصد حف  كرده است
ی تواند موجب افت معنایتفاوت سبک نویسنده و مترجم می. شونددر متن مبدأ دیده نمی

ها در كنار ی دیگر معنایی متفاوت را ایجاد نيدمان آنكه انتخاب واژگان و شيود ، نراشود
 . كندمی

اوت نویسد  قابر تعریب و ارزیابی است، تفاز آنجا كه سبک هر نویسنده در زبانی كه می
يستند، اما با ها قابر انتقال نسبک. ناپفیر استميان سبک نویسنده و سبک مترجم امري گریز

وانایی زبانی باز آفرینی مستلزم ت. بانی دیگر باز آفرینی كردها را در زتوان آنشرط نسبيت می
و  «هنگامی كه» مترجم با افزودن دو واژد. (4: 6861فر، )خزاعی و خالقيت مترجم است

در مثال سوم مترجم . افت معنایی ایجاد شده را در زبان مقصد جبران كرده است «قهوخانه»
ا در قسمت پاورقی جبران و آن را به صورت در زبان مقصد ر« میلم» داللت معنایی واژد
ه این برگردان كرده است ك «د پول مصري ليره واحميلم یا ميليا از اجزا» توضيح تفسيري

 رود.جبران، یک نوع جبران افزایشی به شمار می

ناس جدأ در متن مب« الحمام و الیمام»د در مثال نهارم نجيب محفوظ با به كار بردن دو واژ     

جم اما متراست، « قمري» در اصر به معناي «الیمام»كلمة . اختالفی ایجاد كرده استناقص 
 مترجم براي جبران جناس. ترجمه كرده است «كبوتران» دو واژه را به همان ش ر كلیاین 
را آورده  «هاي گرم و نرممبر» عبارت «الدواوین الوثیرة» در ترجمة «الحمام و الیمام»ميان 
هنگامی كه معادل فارسی . جناس ناقص اختالفی وجود دارد «گرم و نرم»ژد ميان دو وا. است

 كوشد با ایجاد جناسواژگان جناس دار در زبان مبدأ با ی دیگر جناس ندارند، مترجم می
 محدودیت زبان مقصد را در این بخشدر بخشی دیگر از متن، لحن كلی متن را حفظ كند و 

: 6488پور مل ی، )خسروي سوادجانی و رستم در قسمتی دیگر از متن مقصد جبران كند
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را در ترجمه خود جبران و آن را به  «واو» همچنين مترجم داللت معنایی حر . (837-831
 در زبان مقصد متبلور ساخته است. «و نيز» ش ر

را در قسمت « واس و سوبیاجندرة، س» هايمترجم معنا و مفهوم واژد 7و 1، 9هاي در نمونه
توضيح و . گرفته استپاورقی و به صورت توضيح تفسيري بيان و از افزایش جبرانی بهره

 وبن «:جندرة»ور در زبان مقصد به این ش ر است: ترجمة جبرانی مترجم از دو كلمة مزب

: «سوارس»سازند،  آماده پوشيدنی هايرخت ساختن هموار و كوفتن به جهت كه ايكنده

 ه هم مترجم متن ادبی به لحاظ این. استیک نوع نوشيدنی  «:سوبیا» یک نوع وسيلة نقليه و
يم را منتقر كند، رسالتی عظ دأباید اصر و صورت پيام و هم محتوا و حس نویسنده متن مب

ه رسد كنظران، زمانی عمر ترجمة ادبی به كمال خود میبه عقيده صاحب. كشدبر دوش می
 ایجاد كرده است أخوانندد زبان مقصد برانگيزد كه در خوانندد زبان مبد همان حسی را در
 (.647: 6488پور مل ی، )گرجی و رستم

 در متن مقصد حاكی از یک أتوان گفت افزودن یا حف  مواردي از متن مبدمی ،بنابراین    
ا زیاد ی توان هر آنچه از متن اصلی كمنوع آفرینش ادبی است و از طریق آفرینش ادبی می

اقع مترجم با در و.  يري مشابه متن اصلی بر خواننده ترجمه داشته باشدأشده جبران كرد تا ت
هاي معنایی را به ش لی دیگر جبران كرده هایی كه در متن مقصد ارائه داده، داللتترجمه

 . است، اگر نه در برخی موارد از توجه به این مهم غافر مانده است
رائه شده ا مقصد متن در رتس ر و شویتسر روی رد رعایت درصد نگينميا(، 6در نمودار )

 ست.ا روسی روی رد براساس ترجمه در هانمونه رعایت ميزاننيز بيانگر  (1نمودار ). است
مورد  4سازي، ة عينیؤلفمورد براي م 68نمونه انتخابی،  13از مجموع (، 1براساس نمودار )    

هاي مترجم نمونة. مورد براي جبران است 7براي ترجمة متضاد و مورد  7براي اشتقاق منيقی، 
سازي و ترجمة متضاد را به صورت كامر و براساس شيود مفكور منتخب براي عنصر عينی

نمونه آن و در بحث  1مورد به  7در بحث جبران از ميان . در زبان مقصد انتقال داده است
 در متن ترجمه پایبند بوده است. نمونة آن 8مورد به  4اشتقاق منيقی از ميان 
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 مقصد متن در رتسکر و شویتسر رویکرد رعایت درصد ميانگين. 2نمودار 

 

 روسي رویکرد براساس ترجمه در هانمونه رعایت ميزان. 1نمودار 

 

 گيرينتيجه بحث و
 روی ردهاي براساسیاسين كاظم آل ةدگی در ترجمؤلفة قالب بسنم 4در نقد و بررسی 

 روسی شویتسر و رتس ر نتایج زیر حاصر شده است:
گی و هاي فرهننهاد سازي، مترجم با گزینش معادل و برابرسازي یا مشخصدر بحث عينی -

او در این بخش سعی كرده با عبور از معناي لفظی واژگان و . نو تالش بسيار داشته است
ایت ر فرهنگی و معيار زبان مقصد نسبت به رعتعابير اصيالحی و ارائه معناي نزدیک با عناص
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تعداد نمونه ها تعداد رعایت شده بر اساس روی رد مزبور
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سازي در ترجمة خود پایبند باشد و با انتخاب برابرنهادهاي تازه به ایجاد تعادل و عينی مؤلفه
 تناسب در ترجمة خود كمک كند.

در بحث اشتقاق منيقی مترجم با عنایت به شرایط متن و فضاي حاكم بر آن معناي هر از  -
 ز را به صورت درست و مناسب بهؤلفه مجادر نظر گرفته شده براي میک واژگان و عبارات 

. زبان مقصد انتقال داده است و تنها در یک مورد از رعایت این اصر غافر مانده است
 زئی به جاي كلی وهاي جهمچنين تالش مترجم بر این بوده تا با جایگزین كردن حالت

 م اصلی آن در زبان مقصد انتقال دهد.ع س، صورت زبان مبدأ را با حفظ پيام و مفهوبر
ر هاي انتخابی را به صورت متضاد و مغایدر سيح ترجمة متضاد مترجم تالش كرده تا نمونه -

و  أترجمه كند تا از این طریق پيوند معنایی ميان دو متن مبد ،آمده است أبا آنچه در متن مبد
 . را تح يم ببخشد مقصد

نظر قرار دادن این اصر در ترجمه رعایت شده است و با مد در بخش جبران مفهوم و محتوا -
كه در ترجمة ادبی انتقال كامر عناصر ادبی از متن اصلی به متن مقصد كاري سخت است، 

و افت معنایی ایجاد شده را با ارائه برگردان مناسب برطر  اي نواقص مترجم توانسته تا اندازه
ر زبان د مبدأ ران داللت معنایی برخی از عناصر متندر مواردي نيز مترجم از جب. ساخته است

 . مقصد غافر مانده است
ال هاي متن مبدأ و انتقؤلفهتوان گفت مترجم در اكثر مواقع ضمن رعایت اسلوب و ممی -

از آنجایی . دهدهاي بيانی متن مقصد را در اولویت قرار میهاي زبانی و روشآن، ظرافت
مم ن غير اصلی، ساختار و پيام متن، كاري سخت و احياناً كه برگردان تمام جوانب متن

 بهاي قالؤلفهیاسين براي ارائه یک متن روان مبتنی متالش كاظم آلاز این رو، ، است
رفته باید به این ن ته توجه كرد كه ترجمة صورت گ. رسدبسندگی مناسب و مقبول به نظر می

برخوردار است و در اینجا هد  این است  هاي مثبت و منفیقلب اللير از ویژگی از رمان
جمة متون تر كه با معرفی مدل جدید شویتسر و رتس ر، تا حدي مش الت ترجمه خصوصاً

 ادبی كاسته شود.
سازي است، ادهو پيي كه بيشتر در دایرد زبانی متن مقصد قابر تيبيق عناصربه طوركلی  -

 شویتسر و رتس ر هم باشد، بيشترگانة قالب بسندگی 4هاي سيوح هر نند از زیرمجموعه
را گتا مترجم، گرایش و روی ردي مقصد مورد توجه قرار گرفته است و این امر باعث شده

 . داشته باشد
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مه با هاي ترجدر پایان باید گفت روی رد روسی شویتسر و رتس ر مانند سایر مدل
متون ترجمه شده باز عناصري كه دارد راه را براي ناقدان و داوران در ارزیابی و بررسی 

 . گفاردمی
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