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 سطح یةنظر براساس «نهرالذهب» داستان یفارس ةترجم نقد
  گارسس یالگو یلغو -ییمعنا

  زهرا قنبریـ  2محمدنبی احمدی ـ1
 رانیا كرمانشاه، ،يراز دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 1
 رانیا كرمانشاه، ،يراز دانشگاه یعرب اتيادب و زبان ارشد یكارشناس يدانشجور 2

 
 (15/06/1399؛ تاری  پذیرش: 28/03/9139دریافت:  تاری ) 

 چکیده
 كراركرد  عنوان معياري مناسب و برا  كه به ، ارائه شده استپردازان تر مههاي متفاوتی از سوي نظریهلگوها و مدلا

تررین  هرم ( از م1994) گارسرس  كارمن ةتر م تكيفيّ نظریة ارزیابی .روندكار میها بهتر مه سنجش تر برايدقيق
مترون   كيفری  تحلير  ها، سازمان یافتره و بره  كيفی تر مهتشخيص سط. منظوربه كهاست شناختیزبان بنظریات اوز

ل روي،   –گارسرس در سرط. معنرایی    براساس الگوي پيشرنهادي  آنيمرپردازد. در این نوشتار، بتر مه شدب ادبی می
كيلری برا   واُسريبه   و پرور از وايد سربزیان  «رودخانة طالیی»عنوان  را با یعقوب الشارونی« نهرالذهب»تر مة داستان 

تحليلری نگاشرته    –كه با روش توليفی هاي این نوشتارترین یافته. مهمكنيمگرفتن متن اللی داستان بررسی در نظر
يرق برا   هراي قابر  تطب  مروارد محردودي از داده  « ل روي  –معنرایی »لحاظ سط.  كه این تر مه ازبيانگر آن است ،شده
بسرط نحروي، اقتبراس، تعریرف یرا توضري. براسرب         و قبير  قربض   هراي متعردّدآن از  گارسرس و زیرگرروه  ة نظری

هراي مختلرف یرز لرورت     دولت شناسان معتقدند... را در خود  اي داده است. زبانو ابهام اختالفات فرهنگی و
یا سهوي باشد. ابهرام عمردي یرا هنرري      گارسس، ابهام ممان است عمدي شود. مطابق نظروااد، منجر به ابهام می

كتراب نهرالرذهب    شود و ابهام غيرعمدي باید برطرف شود. طبق بررسی انجرام شرده در ایرن تر مره در     باید منتق 
یرا كلمره    یا همان انتخابِ معناییِ نزدیرز  ملره  « اقتباس» ،هاي این مقالهیافته گونه ابهامی مشاهده نشد. براساسهيچ

كمتررین مرورد را   ؛ یعنی بيان توضي. دربارب كلمه در پراورقی یرا پرانترز،    «توضي.» وبسامد  بيشترین در تر مه داراي
گارسرس   ةنظریر اشاره شده بره آن در  كه از ناات منفی یا همان كاهش واژگان در تر مه  نحوي قبض دارا بوده و

 .مواردي بيان شده است است،

 .ییطال ةرودخنن هرالذهب،ن گنرسس، یالگو ترجم،، نقدواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                        
 E- mail: mn.ahmadi217@yahoo.com (نویسندب مسئول) 
 E- mail: ghanbarizhra1@gmail.com 

https://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.50497.1483
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 مهمقد
 رورشپ و آموزش ي،ريادگی در یاساس عنصر زی گرانید يهاتر مه مطالعه و یبررس

ها، كتابة تر م در (.431 :1977 ،گرانید و ي بور) است مهارت و تجربه ها،استعداد

ه كنيم كمو ود را مشاهده می ت يير و مضمون كاهش، افظ افزایش،  ون معمووً مواردي

 در معایب مو ود هاي مثبت تر مه است یا از ضعف ودلي  ویژگی به تمام این مسائ  یا

ها كاربردي یا غيركاربردي بودن این عنوانب ااایت دارد. براي اظهارنظر دربار تر مه

شود. غالباً بدون نقد  این زمينه بررسی هاي ارائه شده درمنظر مدل وزم است متن تر مه از

كار  ناپذیراست تاها اماانرشد تر مهشناسی اركت رو به دانش زبان ةدر سایها تر مه

 تر انجام شود. بيش از پيش به لورت قانونمندتر و روشمند ،تر مه

به قلم وايد « رودخانة طالیی»با عنوان  یعقوب الشارونیالذهب اثر  داستان نهر      

 مه شده است. بررسی تر مة این داستان تر وكيلی به زبان فارسی سيبهاو  پورسبزیان

كنندب اي موردي، بيانتواند به عنوان نمونهآن طبق یز الگو میاللی همراه با متن

هاي كوتاه نيز  ار وبی را براي نحوب تر مه داستان تر مه باشد و هايمعایب و مزیت

، الگوي ل وي -سط. معنایی ااضر با تايه بر به شالی الولی ارائه دهد. پژوهش

تواند نتيجه كه میمدلی  امع عنوان الگو و به 1گارسس كارمنة تر م ارزیابی نقد

است. براي دستيابی به این هدف  تر مه پرداخته نقد و تري ارائه دهد به بررسیدقيق

هاي مواردي از ویژگی ،هایی از متن داستان با متن تر مهتالش شده با مقایسة بخش

راي سط. معانی ل وي برشمرده است، استخراج شود تا هم و ود گارسس ب كه تر مه

اي متر م براي هریز ها در تر مة وي اثبات شود و هم راهبردهاي تر مهاین ویژگی

 .شودها مشخص از بستر نمونه

 

                                                                                                                                        
1- Carmen Garces 
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 های پژوهش. پرسش1

 در پژوهش ااضر سه پرسش مطرح شده است كه عبارتند از:

 پور را دارد؟تر مة كتاب نهر الذهب به قلم سبزیان بيق درگارسس، قابليت تطة آیا نظری -1

 این تر مه به زبان مبدأ پایبند است یا مقصد؟ -2

گارسس  معنایی الگوي -هاي سط. ل ويیند تر مه از كدام مؤلّفهآدر فر پورسبزیان -3

 بهره  سته است؟ 

 

 پیشینۀ پژوهش .2

است.  هاي فراوانی انجام شدهپژوهش ی،آثار ادب تر مة فارسی بررسیو  نقد در زمينة

 پردازان اوزبنظریه و شناسانسوي زبان كه براساس الگوهاي مطرح شده از هاییپژوهش

گارسس، تر مة متون ادبی، نقد و  پيشنهادي ةنظری تايه بر خاد با طور به تر مه و

 شود به شرح زیر است:بررسی شده و براي پيشينة تحقيق از آن یاد می

 گدا، اثر شاهزاده و انگليسی رمان فارسی هايتر مه مقایسة و ارزیابی» عنوان: با ايمقاله -

 ش(1389به قلم رشيدي و فرزانه )« گارسس مارك تواین براساس الگوي

كریم )با تايه بر سط. معانی ل وي گرمارودي از قرآنموسوي ةنقد واژگانی تر م» مقالة -

قرآن  ةنامة مطالعات تر مفص  دركه  خویگانیايمیر به كوششش( 1396« )(گارسس

تحلي  تر مة   اپ شده است. این پژوهش به طورخاد به موضوع نقد و كریم

 كریم پرداخته است.قرآن

براساس الگوي « دل شب»با عنوان « قلب اللّي »نقد و بررسی تر مة فارسی رمان » مقاله -

 هاينامة پژوهشدر فص كه ش( 1396لّهی )خيرال و به قلم ليادانی، ال رپور «گارسس

 ، براساس الگوياین مقاله نگارندگان.  اپ شده است عربی ادبيات زبان و تر مه در
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هاي ضعف و قوت تر مة رمان مذكور را نقد و بررسی  لوه ، هار سط. گارسس در هر

 د.انكردهو ميزان موفقيّت متر م را در سطوح مختلف با رسم نمودار تبيين

 دُ.مقایسة دو تر مة فارسی از رمان انگليسی دُن كيشوت اثر ميگوئ  وارزیابی » مقاله -

  است. شده ش( نوشته1392فرزانه )  و به قلم رشيدي كه «گارسس سروانتس براساس الگوي

ارزیابی و مقایسة  گارسس، اقدام به ، نگارندگان با تايه بر مدلهاي اشاره شدهمقاله در

ة كه با تبيين وتعریف نظری انددهكرآن  ناات مثبت و منفی هاي نامبرده و ذكرمة رمانتر 

 مورد اشارهها براساس الگوي كار به سنجش  وانب مختلف این تر مهگارسس، اال 

آل ارائه نشده، كه  ندان ایدههاییهاي مورد قبول و قوي از تر مهانجاميده است و تر مه

 ت.تفايز داده شده اس

« الذهب نهر»داستان  ةتر م بررسی و تحقيقی با عنوان نقد ،هاي انجام شدهبا تو ه به بررسی

است؛ از گارسس، لورت نگرفته  ل وي الگوي –براساس سط. معنایی« رودخانه طالیی»با عنوان 

الذهب و  رمان نهرة تا ميزان موفقيت متر م در تر م در این پژوهش تالش شده است این رو

 .مطرح شودبهبودآن  براي راهااري مشخص و هاي مو ود درتر مه،كاستی وي و نيز كار وبنح

 ینویسندگان بزرگاز  انب  كه است گرفتهه قرارمورد تو ّي آثار در مقاوت پيشين      

 در این مقاله،كه  االی گونه آثار دارند دراهتمام بيشتري به این ،تر مانم واند خلق شده

عرله  این م تا متر مان دریاداده شناخته شده را مورد بررسی قرار كمتر كوتاه واثر یز

 تر مه از ایناه قبالً تأليفات نقدي پيرامون آموزش با و ود آگاه باشند. نيز از نقد اثر خود

 لورت كوتاههايداستان نقد ايطة تاكنون پژوهشی در گرفته، عربی به فارسی انجام

 ایناه و نو وانان و كودكان هايكتاب تر مة اناار غيرقاب  اهميّت به نظر است. نگرفته

هویّت فرهنگی و ادبی  و ميراث تاوین اي درسازنده كودكان نقش بنيادین وهايداستان

 است به این اميد كتاب رودخانه طالیی پرداختهپژوهش ااضر به بررسی .در هر  امعه دارد

 هایی بهتر در دسترس نو وانان قرارگيرد.با تر مه هاییكه كتاب
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 «رودخانه طالیی»و ترجمه آن « نهر الذهب» معرفی. 3

هایش به داستان ةنویسندگان معالر مصري است؛ وي در مجموع یعقوب الشارونی از

 هايكتاب  مله از است. پرداخته كودكان هاي مربوط به مسائ  اخالقی برايدرون مایه

 ،«قناعت در گمشده»، «آخر  شن پرایزرسو» ،« لحرا و گن  و كور» به توانمی انایش

 و ... اشاره كرد.« ااكم انگشتر»، «پادشاهی اسناء و مار» ،«ارواح در نيمة شب»

، كيلیواسبيه  و پورسبزیانوايد  ةتر م باالشارونی  یعقوب نوشته« نهرالذهب»      

 اشنی خرافات نيست. هدف آن، نشان دادن  از خالی كه كودكانه است داستانی خيالی و

كه براي  وامع شهري وزم و ضروري  الالت مهربانی، نوع دوستی و فضای  اخالقی است

هاي مثبت و انسانی است. از دیگر رسد، اندیشهنهایت به مقصد می رنماید و آنچه دمی

 كه براي رسيدن بهاست قت افراد شروردوستی و رفا هاي مثبت این داستان، ناپایداريپيام

كنند می خود هايخواستهها را قربانیگذاشته،آن پا منافع بيشتر، یاران خود را زیر

درآورده و  هاي فراوانی را به رشته تحریركتابپورسبزیان(. وايد 1397 ،الشارونییعقوب)

 دیوان فاطمه زهرا: » مله منتشر شده است؛ از متعدّدي از ایشان آثار تر مه نيز امر رد

  .«قوهاي واشی» و «انگشتر ااكم»، «فندك عجيب»، «هاكوتوله سرزمين در امير»، «)س(

به دو 1397تر مه شده و در سال  و اسبيه وكيلی پورسبزیانتوسط وايد « نهر الذهب»

استان، دو منفی این  مثبت هاينظر از  نبهرسيد. لرف  زبان عربی و فارسی به  اپ

و استخراج اي براي تر مه كند، انگيزهایجاد می در خواننده و كششی كه آن اذبة 

)كه درآخركتاب رودخانة طالیی ذكر شده( توسط متر م شده فرهنگ ل ت مربوط به آن 

 آن مو ب و بخشدن وسعت را نماشهیاند و هذیبت را ما افاار ی،داستان اتيادب اگر .است

 از شتريب آن ارزش ،شود شتريب یزندگ مفهوم از ما صيتشخ و درك ییتوانا نشود كه

 (.8 :7813 ،1لورانس و نیپر) ستين كو زة مسابق زی تياهم و ارزش

                                                                                                                                        
1- Perrin Laurence 
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  گارسس تحلیل مدلمبانی نظری:  .4

آن با الول و فنون مختلف تر مه،  درستی و مطابقت ارزیابی تر مه به منظور اطمينان از

آورد تا رقابت مثبت مناسب فراهم می هايتر مه و متر م زمينهضروري است. ارزشيابی 

 در و آید و ود روندي لعودي به هاتر مه شود، در كيفيّت تر مه بيشتر راستاي بهبود در

 . (59 :1389رشيدي و فرزانه، داشته باشيم ) عالی فيّتهاي باكينهایت تر مه

كه مركب از مدل  است دهكربی تر مه ارائه ارزیا م( مدل تركيبی در1994) گارسس»      

نظران در امر تر مه، مانند م(، آراء و عقاید دیگر لااب1958) 1پيشنهادي ونيه و داربلنه

ها بر پایة تر مه است. در الگوي گارسس، 6و نوبرت 5مونن، 4، دليس 3، نيومارك2نایدا

كفایت و مقبوليت  نهایت، دو معيار ها و درهاي آنروهزیرگ هاي مثبت و منفی بيانگرویژگی

 (.59 :1389 )رشيدي و فرزانه،« شوندبندي میرده بررسی و

متن مبدا و تر مه در  هار سط. باید تا اد اماان برابري داشته  ،گارسس در نظر      

 لرفی، سط. -ل وي، سط. نحوي -باشند. این  هار سط. عبارتند از: سط. معنایی

 :Garces, 1994)مقصود )منظور( شناختی  -دي( و سط. سباینقش )كاركر -گفتمانی

ها و ا زاي خاد براي هر یز از این سطوح  هارگانه، زیرگروهگارسس  .(120-77

 ها به طور مختصر اشاره شده است.( به آن1كه در  دول ) داردخود را 
 

 

 

 

                                                                                                                                        
1- Vinay Jean – paul و Jean Darbelnet 

2- Eugene Nida 

3- Peter Newmark 

4- Jean Delisle 

5- Georges Mounin 

6- Nubret 
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 هابه همراه زیرگروهمدل گارسس : سطوح چهارگانه (1) جدول
 هنزیرگروه -1 سطح

 لغوی -معننی

 زمننیتعریف ین توضیح برحسب اختالفن، فرهنگی، فنی ین  - -2

 کنربردیمعندل فرهنگی ین  - -3

 اقتبنس) معنی نزدیک( - -4

 بسط ین بسط نحوی - -5

 قبض نحوی - -6

 عن، برابر خنص ین بنلعکس- -7

 ابهن، - -8

 
 

 سنختیواژه -نحوی

 اللفظی و یک ب، یکترجمة تحت - -1

 ترجم، از طریق نحو - -2

 م، از طریق دیدگنهترج - -3

 ترجم، از طریق جبران - -4

 ترجم، از طریق توضیح ین بسط معنی - -5

 ترجم، از طریق تلویح، تقلیل و حذف - -6

 ترجم، از طریق تغییر نوع جمل، - -7

 
 

 کنرکردی -گفتمننی

 حذف منظور متن اصلی - -1

 حذف حواشی - -2

 فرهنگی -تغییر ب، علت اختالفن، اجتمنعی - -3

 تغییر لحن - -4

 مبدانختنر درونی متن تغییر س - -5

 ایتعدیل)کنهش( اصطالحن، محنوره - -6

 
 
 

 عملی -سبکی

 بسط خالقنن، - -1

 اشتبنه مترجم - -2

 حذف اعال، )اسنمی خنص( - -3

 مبداحفظ سنختنری خنص متن  - -4

 بینن ننمننسب در متن مقصد - -5

 گوییپرگویی در برابر سنده - -6
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هاي كرده، ویژگی كه تحلي  تايه بر متونی گارسس براي هریز از این  هار سط. و با

كاري  اما از آنجا كه پرداختن به تمام سطوح آن در یز مقاله، ،اي را ارائه داده استتر مه

تصویري  تا پردازدل وي می-این پژوهش تنها به سط. معنایی دركند ناممان  لوه می

دیگر  مقاوتی را به سطوح دیگر كند و ارائه پورسبزیان واژگانی وايد هايانتخاب مناسب از

پور گزینی سبزیانها در نحوب معادلشود این ویژگیدر این پژوهش تالش می گذارد.وامی

 كدام ویژگی بيشتر بهره برده است. تر مة وي ازشود  بررسی تا مشخص

 شوند. ارزیابی باید تمقبوليّ و كفایت معيار دو نظر از هاتر مه گارسس، در الگوي      

هاي مثبت و منفی معرفی شده در مدل پيشنهادي، شرایط از ویژگی استفاده با معيار دو این

عنالر  هاي معنایی ولّفهواي مناسب و خوب از لحاظ انطباق موزم را براي ارائة تر مه

نظر و همچنين از مدت متر م در رساندن پيام مقصد و ميزان دقّ دستوري دو زبان مبدا و

فارسی( و ميزان پذیرش  سيستم زبانی مقصد )زبان رنظر قاب  قبول بودن متن تر مه شده د

 سازد.خوانندگان متن مقصد را فراهم می

 وي وتنها در ست اینجا نه كه درستا ت بدین معناكفایت و مقبوليّ در واقع       

 و زبان مقصد مبدا بر متن زبان بلاه تأثير سيستم ،ت و لحت عنالر زبانی هستيمدقّ

رو، براي  این باید مدنظر قرارگيرد. از خوانندگان متن مقصد نيز ميزان پذیرش

؛ شودهاي  دیدي در نظرگرفته میها یا ویژگیها،  نبهكيفيّت تر مهتعيين

بندي كلی از  هار نين دریز تقسيمهمچ. هاي منفیویژگیو  هاي مثبتویژگی

كند تا هاي مثبت و منفی مربوط به هرسط. را به تفايز بيان میسط.، این ویژگی

 بندي باشد.كلی طبق این تقسيممعيار سنجش
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گارسس )اقتباس از: رشیدی و  ت در الگویکیفیّ های مثبت و منفی بیانگر: ویژگی(2) جدول
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 لغوی  -سطح معنایی .5

 ضرورت زی نیا .ديیآیم رونيب خاد ينظر يمبنا زی از كه است منظم كارزی ،نقد

 باشد زیتئور يمبنا براساستا  میدار ازين يانتقاد گفتار زی به كه است ا تناب رقاب يغ

 . (16و  15: 2017 عبدالباسط،) ندك انینما را اثر آن یفرهنگ و یباشناسیز سط. بتوان كه

ه در این ك هاي خاد خود را داردگارسس، مؤلّفه سطوح مختلف مدل هركدام از

هایی از داستان رودخانه طالیی، را با ذكر نمونه ل وي -هاي سط. معناییزیرمجموعه بخش

 كنيم:بيان می

 

 تعریف و توضیح برحسب اختالفات فرهنگی، فنی یا زمانی .5-1

 «توضي.»  مله لفتی.به لورت عبارت اسمی یا شبه واژهاي است به معنی اشاره «تعریف»

 ن اللی و مقصد ضروريبين زبا ،كه در پی اختالفات فرهنگی افزودن اطالعاتی است نيز

كه وقتی ( به این معنی80: 1994، به نق  ازگارسس 72: 1396)رايمی خویگانی،  شودمی

 مقصدآن به زبان  انتقال در یز فرهنگ است خورد كه خادّاي برمیتر مه به واژه در

معنی  تر مه شده در درك توضيحی ارائه دهد تا خوانندب متنِ كند و آن را بيانباید معنی

 هایی براي این موضوع هستند:نمونه موارد زیر، .موا ه نشود با  الشآن دقيق 

 ؛در روزهاي مشخص و معدودي )روزهاي تشریق و» «وَ اذْکُرُوا اللّهَ في أَیّام مَعْدُودات» -

 .(اهلل یزديتر مه آیت)« را یاد كنيدخدا یعنی یازدهم تا سيزدهم ذي الحجه در منا( 

 ««شهاب»و« رسالن»و« نعمان: »لثالثَةِ أخوَةٍ، هُم یذلکِ الواد يیعُ أراضِکانَت جم» -

هاي نعمان، ق به سه برادر، به نامآن دشت، متعلّهايزمين»تمام  (،5: 1397 ،ی)الشارون

پاورقی  در« رسالن»متر م براي توضي. واژب  (؛6: 1397، پورسبزیان»« ارسالن و شهاب بود

كردیم تا استفاده« ارسالن» در تر مه از آمده« رسالن»ن عربی  نين آورده است: در مت
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محدود شده نادر به مواردي  تزتوضيحات متر م در پاورقی یا داخ  پران .نامی آشنا باشد

  .تواند در داستان استفاده شودمی« رسالن»است؛ به نظر اسم 

 ند لحظة  و در( »65 :1397 ،)الشارونی« ختفياوخاللَ لحظاتٍ خاطفةٍ کانَ الکلب قَد » -

 «لحظة سریع». در این تر مه (66: 1397، پورسبزیان)« آسا سگ ناپدید شدسریع و برق

لورت را به  «برق آسا» پورسبزیانامّا  ،دارد دربر «لحظاتٍ خاطفةٍ»كافی را براي  معناي

 است. ذكر كرده« تعریف»لفتی به عنوان 

 

 معادل فرهنگی یا کارکردی . 5-2

پردازان گفتن و توليد معنا دارد. نظریهعاداتی براي سخن به تناسب فرهنگ خود، اي امعه هر

هایی را ارائه اند و هركدام روشگفته سخن ،زیادي پيرامون معادل فرهنگی در تر مه

كرده ها گارسس و نيومارك است. نيومارك فرهنگ را  نين تعریف ملة آن از .انددهكر

اي براي بشر به عنوان وسيله زندگی هاي خادّ لوه ه روش زندگی وفرهنگ را ب» :است

كلماتی هستندكه وارد .  شوم ...تمييز قائ  می  هانی زبانِ فرهنگ و دانم و بين زبانِبيان می

اند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت و ود نداشته باشد، ايطة فرهنگ شده

 یعنی از ؛(149م: 2006)نيومارك،  «شود الشی بزرگ می ارآن د  با ةموا ه متر م در

دارد با را  اللی ببه واژ يترین معناكه نزدیز واژب معادلی را ،مقصد زبانِ ميان فرهنگِ

 كنيم؛ مانند:رعایت فرهنگ زبان مقصد  ایگزین

گوش و ارسالن با لداي»: (27: 1397 ،)الشارونی «وسألهُ رسالن في صوتٍ قبیح» -

 است. .َلَالطَ در فع مص ي،ل و نظر از الطالح. (1397:24 پور،)سبزیان :«گفتاشیخر

 نيب از الطالح آن بدربار نظراختالف هرگونه ،شود الطالح یقوم يبرا ياواژه كهیهنگام

لداي  اللفظیمعناي تحتز متر م نخواسته است ا. (43 :1977 گران،ید و ي بور) رودیم

زبان  كاركردي مشابه در كه خراش راگوش فرهنگی از این رو، الطالح ،كند استفاده زشت
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كه كنایه از همان لداي زشت است. كنایه یای از اساليب ادبی  برده است كارفارسی دارد به

 افزاید.است كه اگر به درستی اضافه شود به زیبایی  مله می

 براي همين بود» :(7: 1397)الشارونی،  ««یانِاألخوان القاسِ»لِذلک أطلَقَ الناسُ عَلیها لَقَبَ » -

متر م  ؛(8: 1397، پورسبزیان) «خواندندمی« برادران سنگدل»را  هاآن كه مردم

« لقب اطالق دادن» واژه ةكردي و فرهنگی مو ود در زبان مقصد را براي تر مركامعادل

 شتري دارد.زیرا در زبان فارسی كاربرد بي «خواندندمی»یعنی  ؛كرده استبيان

 «خودش بود باندازیعنی هم(: »11: 1397)الشارونی، « ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» -

ارتفاع آن مث  طول »شود عبارت می اللفظی اینتر مة تحت ؛(12: 1397، پور)سبزیان

كاركرد یا مفهوم بود، یا كاركرد كمی دارد كه  كه در زبان فارسی فاقد «او، خودش بود

كاركردي كه  كار بردهمتر م معادلی را بهبنابراین،  ؛وانندگان  ندان معمول نيستنزد خ

 مشابه دارد.

« دوازده سال بيشتر نداشت»(: 7: 1397 )الشارونی،« یَتجاوَزالثَانیَةَ عشرَةَ مِن عُمِرهِ لم» -

از  دوازده سال» شودمی اللفظی این  ملهتر مه تحت ؛(8: 1397 ،وكيلی و پورسبزیان)

كرده تا براي  كاربردي و روان استفادهی كه متر م معادل است« كردعمر او تجاوز نمی

كه به زبان مقصد و این یز عبارت عاميانه است  خوانندگان متن تر مه قاب  فهم باشد

 تر است.نزدیز

كه با من  ريبعد از این رفتا» :(27 :1397 )الشارونی،« ةَهذهِ المَعامَلَ يوبعد أَن عاملتُمان» -

كه  اللفظی عبارتتحت ةمتر م به  اي تر م ؛(28: 1397، وكيلی و پورسبزیان)« داشتيد

كاربردي و روان را براي آن  شود معناییمی« كردید با من این رفتار را كه رفتاربعد از این»

 كار برده است.به

بی و ارد در نهایت» :(7 :1397)الشارونی، « الحِرصِ وخُشُونَةِ اإلحساسي کَانا غایةً ف» -

بی»كاركردي  –متر م الطالح فرهنگی ؛( 8: 1397، و وكيلی پورسبزیان)« رامی بودند
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كرده است  كرده است. متر م سعی را استفاده« خُشُونَةِ اإلحساس» برا براي واژ« رامی

ژب هاي مشهور عربی بگذارد و وابعضی از واژگان مرسوم فارسی را به  اي واژه

 یز  ایگزین فرهنگی از سوي متر م است. «رامیبی»

 ،پورسبزیان« )هنوز ساعتی نگذشته بود» :(65 :1397 ،)الشارونی« اُخری نقضَت ساعةٌافَمَا » -

)هنوز یز  الفظیمعناي تحت  ايشود متر م به(. آن طور كه مالاظه می66: 1397

 كرده وز ساعتی نگذشته بود( را معنامعادل عاميانه آن )هن ،ساعت دیگر سپري نشده بود(

 تر است.گونه تر مه به زبان مقصد نزدیزكه این

 

 )افزایش(  بسط نحوی. 5-3

كار داند، بسط نحوي را بهمتر م به دلي  تجربه و دانش خود در برخی موارد كه  ایز می

زبان  باید دراست  كه در متن مبدأ به تلوی. بيان شده یعنی مفهومی ؛بسط نحوي برد.می

به این  (Garces, 1994: 81 و 177 :1396 ،زادهزاده و نقی)متقی شودمقصد به آن تصری. 

كند كه برابر و الطالاات زبان مبدأ استفاده می بهایی به عنوان واژمعنا كه متر م از مؤلفه

گرفته  دیركه با تو ه به سياق متن در تقكتابی هاي مجازي ومواردي از قبي  ضمایر و اشاره

رفت كه به ضرورت براي برونگاهآن بسط نحوي،شود. میشود در تر مه تصری. و بيان می

 یای از معناي آشاارسازي است و تصری. به»؛ پسندیده است ،اي باشداز یز  الش تر مه

كه اطالعات متن مبدأ با لراات  گيرد، تصری. وقتی لورت میاستهاي تر مه هماهنگی

 (.43: 1395)سياای و دیگران، « یابدر به تر مه انتقال میو وضوح بيشت

دو برادر بيشترین ثروت »(: 7: 1397 ،الشارونی« )تلکَ البَالدِ يجَمَعَ األَخَوان أَکبر ثروةٍ ف» -

متر م ؛ (16: 1397، و وكيلی پورسبزیان) «ندرا در ميان مردم آن شهرها كسب كرده بود

 افزایش داده است. تر مهدر  است  مله كه در تقدیر را« مردم»كلمة  ،براي بسط مفهوم
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آمد  زبانش بند ايگونه به»(: 15: 1397 ،ی)الشارون «لَم یَستَطِع أن یَنطِقَ بِحَرفٍ نَّهُأحتَّي » -

عبارت  ةدر تر م ؛(16: 1397، و وكيلی پورسبزیان« )اي ارف بزندكه نتوانست كلمه

 كردهآمد نيز استفاده  زبانش بند ةاز كلم« بِحَرفٍ قَیَنطِ»متر م پس از ذكر معناي  ،فوق

را افزایش  توان آنمی كه كلمه در متن اللی نيامده است كه معادل ایناست در االی

اندك است و به  پورسبزیانسط نحوي در تر مة بگونه دانست. افزایش یا تفسيري یا شرح

 .استهمين موارد محدود 

سرماي شدید بدنش را بلرزه » :(57 :1397 ،)الشارونی« عَرِیرةٌ بارِدَةٌحتَي هزَّت جَسَدَة قَشْ» -

به معناي سرما است كه متر م خواسته متن مبدأ  «بارِدَةٌ» ؛(58 :1397 ،پورسبزیان« )درآورد

 را با لراات و وضوح بيشتر به تر مه انتقال دهد. 

 :(55 :1397 ،)الشارونی« رضمُستلقیاً أمامة علي األ« »النرَسْ« »حتي شاهَدَ أخاهُ» -

 ،پورسبزیان« )را دید كه در مقابلش بر روي زمين دراز كشيده است« ارسالن»برادرش »

هایش افزوده اروف یا افعال ربطی را به تر مه ،بنابر ضرورت پورسبزیان ؛(56 :1397

و خير » :(71 :1397 ،الشارونی« )و إذا بخَیراتِهِ الّتي اَضَاعَتْهَا القَسْوةُ و عَدَمُ الرَّحْمةِ»است. 

 .(72 :1397 ،پورسبزیان« )رامی آن را نابود كرده بوددلی و بیكه سنگ بركتی

 

 )کاهش(  قبض نحوی .5-4

و آن هنگامی بوده  كار بردن یز واژه در زبان مقصد در برابر  ند واژب زبان مبدأقبض به

آوردن مشابه آن در تر مه  مبدأ واست كه متر م در برابریابی به بخشی از واژگان متن 

و  99: 1396 ،كند )ليادانی و دیگراناقلی بسنده میاداهتمام نورزیده است و به بيان 

Garces, 1994: 81).  
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« سرما به خود لرزید این مرد از» :(15: 1397 ،)الشارنی« ةِ البَردإنَّ الرَّجُلَ یرتجفُ مِن شِدّ» -

 «سرما» عبارتبه  ت را در تر مه نياورده ومتر م شدّ ؛(12: 1397 ،)سبزیان پور و وكيلی

شود و باید دراالی كه به خود لرزیدن در اثر سرما معمولی اال  نمی كرده است بسنده

 شد.بود در تر مه بيان می به نظر بهتر ؛ بنابراین،كه شخص بلرزد سرماي شدیدي باشد

در نهایت ارد و » :(7: 1397)الشارونی،  «کانا غَایةً في الحِرصِ و خُشُونَةِ اإلحساس» -

خُشُونَةِ »متر م در برابر دو واژب  ؛(8: 1397و وكيلی،  پورسبزیان) «رامی بودنبی

 برده است در كاررام را بهتنها واژب بی ،خشونت ااساس استكه به معناي  «اإلحساس

 تواند معناي دیگري نيز داشته باشد.  االی كه این واژه می

 ازها از این رودخانهیای» :(7: 1397)الشارونی،  «عِنْدَ مَنْبَعةِ تَدفَّقُ واحِدٌ في مَجریً یمتَدُّیَ» -

مَجرًی » ؛(2: 1397سبزیان پور و وكيلی، ) «گرفتندها سر شمه میاین كوهدر  یز آبراه

آن استفاده را براي « آبراه»متر م معناي  است و « ریان امتداد دارد مح ِ»به معناي « یمتَدُّ

 كرده است.

ها پرتقال»(: 9: 1397الشارونی، « )تساقَطَت ثَمَراتُ البُرتُقالِ مِن أشجَارِها قبلَ أن تَنضِجَ» -

 ةتر م ؛(10: 1397و وكيلی،  پورسبزیان) «ها افتادندكه رسيده شوند از درختآن از قب 

 در متر م معناي ثمرات را دیگر و هاي پرتقال استميوه« ثَمَراتُ البُرتُقالِ» الفظیتحت

 ،كندكوتاهیِ سخن كمز می عبارات نه تنها به ةگونه تر ماین .تر مه بيان نارده است

 .گرداندتر میرا به ساختار زبان فارسی نيز نزدیز هاآن بلاه

ز آنچه دید شهاب ا» :(15: 1397الشارونی، « )وانتَابَت شِهابُ دَهشَةٌ بالِغَةٌ لهَذا الَّذی رَآهُ» -

 است« فرا گرفت»كه « وانتَابَت»متر م معناي  ؛(16 :1397 ،پورسبزیان) «دكر بسيار واشت

 .«واشت شهاب را فرا گرفت» شود واللفظی آن میتر مه نياورده است. معناي تحت را در

تري از ترس وارده بر شهاب نشان درلورت بيان فرا گرفتن واشت، درك لحي. و كام 
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 ةاین مورد، قبضی لورت نگيرد. موارد اذف در تر م كه در بود و بهترود شداده می

ا تناب مواقع ضروري و در ی نادر است و متر م وفادار،  زات و خوب، بسيار محدود

تر مه  ترین عيبرویه، عمدهكه اذف بی را كند؛مطلبی نمی اذف اقدام به، ناپذیر

 .تلخيص( با 22-30 :1399كماكی، )محسوب می شود 

 ،پورسبزیان) «روز بسيار گرمی بود»(: 43: 9713، الشارونی)« شدِیدُ الحَرَارَةِرِّوالیوم حا» -

كه  طور خالله تر مه شدههب و «شدِیدُ الحَرَارَةِ رِّحا»است از  این  مله عبارت ؛(44: 1397

 ،باشند معنا هم متن در كلمه دو كه یهنگامشود. طبق الول  زء قبض نحوي محسوب می

 انيب را يگرید يمعنا هاآن از كدام هر رایز ؛شودیم يگرید نیگزی ا هاآن از یای

 مگر است هودهيب تارار ینوعها،  و بيان هر دو آن هستند معطوف ريمس زی در و كندیم

 .(5 :1996 خاطوم،) دارد را خود خاد مضمون كدام هر مترادف دو كه یعلم ميمفاه در

 

 )معنی نزدیک یا همانندسازی( 1باساقت. 5-5

 این شيوه، پيامی از است. در  ا افتاده، بردن معادل كاریا معنی نزدیز به معناي به اقتباس

یابد و براي تر مة الطالاات با نهادهاي فرهنگی مفيد ق موفقيّت مشابه انتقال مییطر

كه  اید بتوان گفتش .(Carces, 1994: 81و 177: 1396زاده زاده و نقیاست )متقی

یعنی  ؛(86: 1386خاوري، خوبِ ادبی آن است كه هم اقتباس باشد و هم تر مه ) ةتر م

 –نمودار معنایی هاي انجام شده كه درهاي ادبی و بالغی داشته باشد. طبق بررسی نبه

 .بيشترین مقدار را به خود اختصاد داده است «اقتباس» ،شده در این تر مهل وي نيزآورده 

هيچ » :(15: 1397، یالشارون)« ها آخذَةٌ في الجفافِتَدلُ عَلَي آن لَم تَظهَر بِها أیَّةُ عالماتٍ» -

متر م، معناي نزدیز  ؛(18: 1397)سبزیان پور و وكيلی،  «اي از خشز شدن نداشتنشانه

                                                                                                                                        
1- Adaptation 
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است خواسته  واللفظی آن ا تناب كرده كار برده و از تر مه تحترا براي عبارت فوق به

  .كندتر ارائه اي ساده و روانتر مه

و  پورسبزیان) «تردید گفت شهاب با» :(17: 1397الشارونی، ) «داًدًّمُتر «شهاب» فآجابَ» -

كار را به عنوان معادل به« گفت» فع «  واب داد»متر م به  اي فع    ؛(18: 1397وكيلی، 

 كاربرد بيشتري دارد. است و برده

« كنمبها به تو میگران یز نصيحت» :(37: 1397الشارونی، « )کَ نَصیحةً ثَمِینَةَسأَقدِّمُ لَ» -

بها را به تو نصيحت گران»شود گفته نمیدر زبان فارسی ؛(18: 1397 و وكيلی، پورسبزیان)

كه یز مضمون  «كنمبه تو نصيحت می»كه  بلاه معانی رای  آن این است« كنمتقدیم می

 ننده است.آشنا براي خوا

كه خورشيد باو قب  از این» (.42: 1397، یالشارون) «غادَرَ فِراشَهُ قَبلَ أن تَشرُقَ الشَمسُ» -

باو آمدن »الطالح  (.18 :1397 و وكيلی، پورسبزیان) «بياید از رختخواب بيرون آمد

 كاربرد بيشتري دارد. است و تردر زبان فارسی براي خواننده ملموس «خورشيد

شهاب » :(7: 1397الشارونی، ) «بِین عُمره لطیفٌ عشرةَ انیةَثال شهابُ فتيً لم یتجاوز» -

و  پورسبزیان) «قلب و با ااساس بود بسيار خوشسال بيشتر نداشت   وانی بود كه دوازده

كرده كه از خوش قلب و باااساس استفاده  لطیفٌمتر م براي تر مه   (.8 :1397 وكيلی،

 تر است.ده قاب  فهمبراي خوانن

و رنگ دماغش به سرخی » :(65 :1397 ،الشارونی)« و أخذَ لَونُ أنفهِ یمیلُ إلي االحْمِرارِ» -

شود  نبه بالغی و ادبی در تر مة همانطوركه مالاظه می ؛(66 :1397، پورسبزیان) «رفت

  زء ناات مثبت تر مه است. كهقاب  مشاهده است  پورسبزیاناین  ملة 
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ساعت در  و» :(27: 1397الشارونی، ) «وفي تَمَامِ السَّاعةِ الثَّانِیَة عَشرَةَ عِندَ مُنتَصفِ اللَّیل» -

عِنَد » عبارت ةمتر م در تر م ؛(8 :1397 و وكيلی، پورسبزیان) «دوازدهِ نصفِ شب

 . سته استبهره  ،است تركه به زبان مقصد نزدیز« نصف شب»از « منتصفِ اللَّیل

 پورسبزیان) «امهيچ غذایی نخورده»(: 19: 1397الشارونی، « )أتَذَوَّق شَیئاً مِنَ الطَعامِ فَلَم» -

كه است« ام يزي از غذا نچشيده»اللفظی عبارت باو معناي تحت ؛(20 :1397 و وكيلی،

 .كرده استاستفاده  ،كه همانند آن است «امهيچ غذایی نخوده»متر م از عبارت 

گرفت و  آب او را در خود» :(57: 1397الشارونی، « )و تَلَقَّفَتهُ المِیاهُ فَکَتمت صَرخَتهُ» -

اللفظی عبارت  نين معناي تحت ؛(58 :1397 و وكيلی، پورسبزیان) «كردفریادش را پنهان

پور براي تر مه كه در این  مله سبزیان «آب او را ربود و فریادش را پنهان كرد»است كه 

 استفاده كرده است. «آب او را در خود گرفت»از همانندسازي 

كه در كند هایی استفاده از عبارات و معادل كردههاي فوق متر م تالش در تر مه

تر است و براي اه  ادب با استفاده از ابزارهاي بالغی تر و قاب  فهمزبان فارسی،  اافتاده

 است.كرده ها بيان واژه ةاولي تر از معنی سطحی و مالت را زیباتر و ملموس

 

 عکسرب. عام برابر خاص یا 5-6

یا خاد )ذات( به عام )معنی(  تر مه ل تعام برابر خاد یا برعاس عبارت است از 

 .(124: 1392. )فرهادي، برعاس

 ،پورسبزیان« )روز از نيمه گذشت» :(43 :1397 ،الشارونی)« الوَقْتُ قد تجاوزَ الظُهَر» -

كه  را در تر مه آورده« روز»یز معناي عام است و متر م عبارت « وقت» ؛(44 :1397

 . استخاد است و أخصّ از وقت 
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ا با و ود آن، امّ» :(7: 1397الشارونی، )« ومَعَ ذَلِک لم یَحدُث مُطلَقاً أَن أحسَنَ إلَي فَقِیرٍ» -

به معناي « أحَسنَ» ؛(8: 1398و وكيلی،  پورسبزیان) «كردنمیوقت به فقرا كمز هيچ

 استفاده« كمز»آن را به معناي  متر م در اینجا شود وهمه نوع نيای را شام  می «ااسان»

 معنایی ،است. در این  ملهكرده كه از معناي عام آن معناي خاد را انتخاب  كرده است

 كه در مقاب  معناي ااسان،  زءِ أخّص آن است.آید همان لدقه استكمز برمی كه از

 و وكيلی، پورسبزیان) «ااساس خستگی كرد» (:47: 1397الشارونی، « )یُحسُّ باإلعیاءِ» -

كه متر م معناي خستگی را  ر ل ت به معناي ضعف و ناتوانی استد« إعیاءِ» ؛(44 :1397

 برده است. كاركه خاد است به

 ؛(8: 1397 و وكيلی، رپوسبزیان) «رامیبی» :(7: 1397الشارونی، « )خُشوُنَةِ اإلحسَاس» -

رامی را كه متر م  بی .كه داراي معناي عام است اي استكلمه یز« خُشوُنَةِ اإلحسَاس»

 یز معناي خاد است براي تر مة آن استفاده كرده است.

 

ن

 لغوی -نمودار معنایی (:1مودار )
 هنی پژوهشمنبع: ینفت،
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 :كرد ارتباطی اشاره ةتر م توان به تر مة معنایی وتر مه، میهاي از  مله روش

هاي دستوري و معنایی به ترین ساختمفهوم متن مبدأ را با نزدیز معنایی: معنا و ةتر م -

  .(37: 1386، )نيومارك كندزبان مقصد منتق  می

 و عبارات كلمات، ترینپيام متنی را با متداول كه اي استارتباطی: تر مه ةتر م -

 با تو ه به این دو روشِ. (37: همان) گردانددستوري به زبان مقصد برمی هايساخت

است كه این نوع تر مه براي كرده از روش تر مة معنایی استفاده  پورسبزیانتر مه، 

 شود.هاي اطالعاتی و تر مه متون مقدّس استفاده میتر مة متون یا عنالر توليفی، متن

مانند  ؛آموزشی استمقالد ،شودگرفته میكه براي تر مة معنایی در نظر يكاربرد دیگر

ت ومقبوليّت مالك اللی براي سنجش ميزان كيفيّ مرالة نهایی و. آموزش لرف و نحو

( 1994) گارسس هاي مثبت و منفی نظریةها و تانيزتر مه، ارزیابی آن براساس ویژگی

هاي مثبت و منفی سط. تانيز ر  دول زیر. د(111: 1396)ليادانی و ال رپور،  است

 شود.معنایی ل وي بررسی می

 
 لغوی -های مثبت و منفی سطح معناییتکنیک(: 3جدول )

 فراوانی منفیهنیشنخص فروانی هنی مثبتشنخص ردیف

 0 ابهن، 7 معندل فرهنگی 1

 8 نحویقبض 10 اقتبنس 2

 -- -- 5 بسط نحوی 3

 -- -- 2 توضیح 4

 8 جمع کل 24 جمع کل 
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 لغوی -های مثبت و منفی سطح معناییتکنیک(: 2نمودار )

 

 2تو مقبوليّر  1كفایرت  هرا براسراس دو معيرار   به طوركلی در مدل پيشنهادي گارسس تر مه

و  كفایرت  ميرزان  منفری و  هراي ( برين  نبره  1994گارسرس )  مردل  شوند. طبقبندي میگروه

هراي منفری   یعنری هر ره مقردار ایرن ویژگری      ؛ها رابطه معاوس و ود داردليّت تر مهمقبو

كفایت )انطبراق عنالرر زبرانی در دو زبران مبردأ و مقصرد و ميرزان دّقرت          ميزان، بيشتر باشد

و مقبوليّت )ميزان قابر  قبرول برودن از سروي خواننردگان       (متر م در رساندن پيام موردنظر

هراي مثبرت و ميرزان كفایرت و     هرا یرا  نبره   ميران ویژگری   .است ها كمترزبان مقصد( تر مه

 ،هرا بيشرتر باشرد   یعنری هر ره ایرن ویژگری     ؛رابطه مستقيمی برقرار اسرت  ،هامقبوليّت تر مه

 د.ها زیادتر خواهد بوكفایت و مقبوليّت تر مهميزان

 

                                                                                                                                        
1- Adequacy 

2- Acceptability 
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 گیرینتیجه

تان پژوهش ااضر كه براساس سط. معنایی ل وي الگوي گارسس به تر مة داس

اي خاد و اهتمام ت و ضعف متر م در مؤلّفهقونشانگر نقاط  ،استپرداخته« نهرالذهب»

 هاي دیگر است.ل وي در مقایسه با مؤلّفه –از سط. معنایی  بيشتر متر م به یز یا دو مؤلّفه

است. كرده پور در بخش توضي. و تعریف تنها یز مورد را در پاورقی ذكر سبزیان

خود را پایبند به اسلوب متن اللی و ملزم به انتقال همان اسلوب به  ،ر مهمتر م گاهی در ت

هاي زبانی متن مقصد را در اولویت بيانی و ظرافت هايداند و گاهی هم شيوهمتن تر مه می

گارسس  ةبا تو ه به نظری ییعقوب الشارونتر مة ارائه شده از داستان ؛ بنابراین، دهدقرار می

كه خواننده بوي تر مه را از متن ااساس ناند و تر مه آن است ا بهترینمّا ،قاب  قبول است

خواند به كه می كند متنی گمانبه بيان دیگر، خوانندب تر مه،  .یند تر مه را از یاد ببردآفر

براي رسيدن به این هدف باید از تانيز .تحریر درآمده است دست یز نویسنده به رشتة

  .كه خود نيازمند پژوهش دیگري است شودهاي خاد تر مه استفاده 

هاي از ویژگی «نهر الذهب»لورت گرفته از تر مه باید به این ناته تو ه كرد كه 

ارزیابی و بررسی مشاالت مو ود  ،مثبت و منفی خاد برخوردار است و در اینجا هدف

ایت و كف»كه دو ال   گفت توانبه عنوان یز نتيجه میو  استدر تر مة متون ادبی 

 .هستندها بندي تر مهمبنایی براي تقسيم «مقبوليّت

كند كتابی تر مه  خواهد براي كودكان و نو واناناگر كسی می كهپایانی اینناتة 

 ،رعایت سادگی مطالب و سخنان مخصود كودكان وكلمات از باید عالوه بر استفادب 

یعنی  ؛مخاطب خود ثير را برتا بيشترین تأ دهدتوضي. كار رفته در آن را الطالاات به

 داشته باشد. كودكان 

از یز الگو براي  هالگوهاي تر مه ارائه شد ه بهشود متر مان با تو ّپيشنهاد می      

هاي مختلف آن الگو را در تر مه خود به كاربرده تا در ببرند و  نبه هخویش بهر ةتر مه
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اي یانواخت و زیبا افزایش دهند و تر مهت آن را كيفيّو  كرده تر عم تر مه خود موفّق

 .كنندارائه 
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