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 یسعداو احمدنوشتة  «اين فی بغدادتفرانكش» نقد ترجمة رمان
  سسس نظرية گارسابرا

 رانيا اصفهان، کاشان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان ار،گروهياستاد بشيری علی
  

 رانيا اصفهان، کاشان، دانشگاه ،يعرب زبان يمترجم ارشد يکارشناس آبادليخلیهادو رازه

 
 چکيده

از پرردازد. یاری   نقد تر مه به تحلي  و ارزیابی كيفيت تر مه از طریرق بيران نقراط مثبرت و منفری مری      
اي كره در ایرن پرژوهش برراي نقرد تر مرة رمران        نظریره  سرت. هرا ا نظریره  كرارگيري هاي نقدي بهشيوه
ال ست. این نظریه در سس اسكار گرفته شده، نظریة گاربه سعداوي احمدنوشتة « فراناشتاین فی بغداد»

 ، «لغروي  -معنرایی »طح سر پانيایی پيشرنهاد شرده كره مبتنری برر  هرار       سر س اسر ط كرارمن گار ستو 6665
هاي طح داراي زیرگروهست كه هر سا« عملی -بایس»و « كاركردي -فتمانیگ»، «اختیسواژه -نحوي»

مانش )حفرظ(  ، توان افزایشها میت. در این الگوي پيشنهادي با كمک این زیرگروهسمرتبط به خود ا
ی سر هراي مثبرت و منفری تر مره را برر    د و همچنين ویژگری صو كاهش اطالعات زبان مبد  در زبان مق

هاي مثبرت  تگی به ویژگیسب، ی كفایت و مقبوليت هر تر مهسس بررسظریة گاركرد. در نهایت طبق ن
تر مره از كفایرت و   ، اي بيشرتر باشرد  هراي مثبرت تر مره   و منفی آن دارد. در واقع هر ه تعداد ویژگی

هراي تر مرة  مر     تحليلی به ارزیابی همة بخش -تار با روش توصيفیست. این  سمقبوليت برخوردار ا
هاي یست. طبق بررسطح نظریة گارسس پرداخته اسدر هر  هار « فراناشتاین فی بغداد» نبهانی از رمان

هاي نظریرة گارسرس بره دسرت     هاي قاب  تطبيق تر مه با زیرگروهگذاري نمونهاین پژوهش كه با  اي
هرا از  بيشرترین نمونره  ، اختی( نظریره سر واژه -طح دوم )نحروي سر لغروي( و   -طح اول )معناییسآمده در 
ت سر هاي منفری ا هاي مثبت كه پرشمارتر از ویژگیاین رمان یافت شد و به دلي  داشتن ویژگی تر مة

 .تسا این تر مه ازكفایت و مقبوليت برخوردار

 .گارسس ةینظر ،ینبهان أمل بغداد، یف نیفرانکشتا ترجمه، نقد واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولa.bashiri@kashanu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

يفيرت در نقرد تر مره برا     ت. كسر هراي باكيفيرت بره نقرد تر مره نيراز ا      براي داشتن تر مه
ها نقش مهمی در ایجاد شود. تحلي  و ارزیابی تر مهی میسهاي مثبت و منفی بررویژگی

هراي  ائلی مانند حرذف و افرزایش  سی مسد دارد، زیرا با بررص  و متن مقتعادل بين متن مبد
فری  ب با بافرت و فضراي مرتن و همچنرين معر    سهاي نامتناگزینیتغييرات و معادل، موردبی

هراي باكيفيرت و موفرق    ب باعرث ارائره تر مره   سر هاي تر مه و پيشنهاد تر مرة منا زیبایی
است برا ایرن تفراوت كره     هاي مطرح شده در مطالعات تر مه نيز نوعی نقد شود. نظریهمی

 اصول و قواعد است. داراي  ار وبی از 
یرن  ت كره گراهی ا  سر هراي مررتبط خرود ا   هرا و ویژگری  هر نظریره داراي زیرمجموعره  

هاي نظریات دیگرر مشرترك   ها با هم تداخ  دارند و گاهی هم با زیرمجموعهزیرمجموعه
توان به طور تمركزیافته و تخصصی در همایشری  بحث دربارب كيفيت تر مه را میتند. سه

و و كرد. در این زمينه كسانی در پاریس برگزار شد،  ست 6696كه با همين نام در سال 
هرایی بره   ترالش  1، خميجانی فراهانی، یارمحمردي و گارسرس  6نتو ون فرحزاد، وادینگ

 (. 6861اند )رشيدي و فرزانه، خرج داده
ت. ایرن نظریره   سر س اسر كار گرفته شرده، نظریرة گار  اي كه در این پژوهش بهنظریه

. این نظریه در نقد تر مة رمانی برا عنروان فراناشرتاین    كندمیی سكيفيت تر مه را برر
 8برنردب  رایزب بروكر عربری     5186ال سشود. رمان یاد شده در فته میكار گرفی بغداد به

 ت. سشده ا
تر مرة  مر  نبهرانی     -2 پژوهش پيش رو در پی یافتن پاسخ این دو سرؤال اسرت كره   

بيشرتري  تطبيرق   سسر سطح یرا سرطوح نظریرة گار   با كدام « فراناشتاین فی بغداد»ازكتاب 
از ایررن كترراب از نظررر كفایررت و  ینبهرران مرر  تر مررة ، سسررطبررق نظریررة گار -1رد؟ و دا

 ست؟مقبوليت  گونه ا
هاي تر مرة  تحليلی به نقد و ارزیابی همة بخش -صيفیدر این پژوهش با روش تو

سری  برراي برر سرت.  پرداخته شرده ا سعداوي نوشتة احمد « فراناشتاین فی بغداد»رمان 

                                                                                                                                         
1- Waddington 

2- Carmen Valero-Garcés  

3- Booker 
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، «نی مرر  نبهررا»سرربک و... در تر مررة گفتمرران، ، زبرران سررتورد، هرراي معنرراییویژگرری
سرطوح مختلرف   در زیرگروهاي « فراناشتاین فی بغداد»هاي تر مة وي از رمان نمونه

و  ، كاهشها، افزایشتا به كمک این زیرگروه ستگذاري شده اس  ايسرنظریة گا
هراي مثبرت و منفری و در    صرد و همچنرين ویژگری   حفظ اطالعات متن مبد  در مرتن مق 

ین نظریه به كمک  رداول و نمودارهرا   نتایو در ا ص شود.نهایت كيفيت تر مه مشخ
 شود.  به نمایش گذاشته می

 . پيشينۀپژوهش  0
 ست:به این شرح ا پژوهش گرفته، پيشينةهاي انجامسیس بررسابر ا

«   ار وبی نظري براي ارزیرابی تر مره  »اي با عنوان ( در مقاله6871اردكانی )مختاري
ی نظریرة گارسرس بره عنروان  رار وبی برراي       هایی از زبان انگليسی بره معرفر  با بيان نمونه

 هاي ادبی پرداخته است.ارزیابی تر مه

هراي فارسری رمران    ارزیابی و مقایسة تر مره »نامة خود باعنوان ( در پایان6837فرزانه )
به معرفی (« 5666براساس الگوي گارسس ) 6انگليسی شاهزاده وگدا، اثر مارك تواین بی

هاي مثبت  ند تر مة رمان شاهزاده و گدا پرداخته و  نبههایی از نظریة گارسس و نمونه
 ها را بررسی كرده است.و منفی هر یک از این تر مه

ارزیابى و مقایسرة دو تر مرة فارسری از    »اي با عنوان ( در مقاله6861رشيدي و فرزانه )
بره  (« 5666براساس الگوي گارسس ) 1رمان انگليسی دن كيشوت اثر ميگوئ  د. سروانتس

ها و اعداد و هاي  هار سطح نقدي نظریه به صورت فراوانی دادهيان درصدهاي زیرگروهب
 اند. داول بسنده كرده

نقد و بررسری تر مرة رمران    »اي با عنوان ( در مقاله6861علی صيادانی و همااران )
یاسين به بررسی هر تر مة آل« براساس الگوي گارسس« دل شب»با عنوان « قلب اللي »

ح نظریه براي تعيين كفایت و مقبوليت پرداخته و بيان داشته كه این تر مره در   هارسط
صررفی نسربت بره دو سرطح دیگرر الگروي گارسرس        -لغوي و نحروي -دو سطح معنایی

تر عم  كرده و در دو سطح اول از كفایت و در دو سطح بعدي فقرط از مقبوليرت   موفق
 برخوردار است.

                                                                                                                                         
1- Twain, M.  

2- Cervantes, M. 
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هاي رمان شرق المتوسط عبد نقد تر مه»د با عنوان نامة خو( در پایان6867فر )سپاسی
 صبه بررسی دو تر مه پرداخته و مشرخ « الرحمن منيف براساس الگوي ارزیابی گارسس

 كرده كه كدام تر مه از كفایت و مقبوليت برخوردار است.
« نهرالرذهب »تان سر ی داسر نقد تر مرة فار »( در مقالة 6866محمدنبی احمدي و همااران )

طح از نظریة گارسس را در نقد سدو « سسلغوي الگوي گار -طح معناییسریة نظ ساسبرا
هراي ایرن تر مره را در دو سرطح     و بيشترین و كمترین بسامد ویژگری  كارگرفتهتر مه به

 اند.نظریه بيان كرده
بررسری كارآمردي الگروي گارسرس در ارزیرابی      »مقالة ( در 6866نيازي و همااران )

كارآمردي و عردم كارآمردي    بره  « دي تر مرة مارارم شريرازي(   تر مه قرآن )مطالعة مور
هراي مثبرت و   هاي نظریه گارسس در تر مة قرآن كریم پرداخته و به معرفی ویژگیمؤلفه

 اند. هاي قرآن كریم پرداختهمنفی این نظریه در نقد تر مه
 تاكنون در هريچ « فراناشتاین فی بغداد»تر مة رمان ، هاي پژوهش حاضریسطبق برر 

 ت.سی قرار نگرفته اسالگوي نقدي تر مه مورد برر

 بغداد يف فرانکشتاين. رمان 3
نگرار عراقری متولرد    شاعر و روزنامه، ندهسعداوي نویسنوشتة احمد « بغداد یفراناشتاین ف»

، ا تمراعی و فرهنگری   سیسيااي هم به اوضات تانی اشارهست كه همراه با  نبة داسا 6678
هرا بره عرراق دارد.    حمالت آمریارایی خلی این كشور همزمان با داعراق در دوران بحران 

رخ  1887ترا   1889هراي  هاي داخلی در سرال بارترین  نگاي كه خشونترمان از دوره»
 1868ال س(. در این پژوهش از  اپ اول كتاب در 6861، سعداوي« )گویدداد، سخن می

 ت. ستفاده شده اسا

 گارسس. نظريه2
به خود را  مرتبطهاي زیرگروهنيز هر سطح  وسطح است   هار گارسس داراي ةنظری 

الگوي پيشنهادي گارسرس مشرتم     .پوشانی دارندگاه با یادیگر هماین سطوح  ؛دارد
ة سر گارسس برراي مقای »معرفی شده است.  6665بر  هار سطح تحليلی بوده و در سال 

كه این سطوح به گفتة كند طح پيشنهاد میسهاي ميان متن مبد  و تر مة  هار شباهت
نظریرة گارسرس،   برآینرد   (.6871، اردكانی)مختاري «كننداو گاه باهم تداخ  پيدا می



 311 |آباد خليلبشيری و هادوی

 

متن تر مره   درمتن اصلی  اطالعات كاهش )حفظ( و افزایش، مانشسه مقولة  بررسی
( 6665گارسرس ) »شرود.  تعيين مری ، در نهایت، كفایت و مقبوليت تر مهشده است و 

ارائه كرده است كه مركب از مردل پيشرنهادي وینره و     ارزیابی تر مهمدل تركيبی در 
 8، نيومرارك،  1نظرران تر مره ماننرد نایردا    (، آرا و عقاید دیگر صراحب 6663) 6داربلنه
)رشريدي و فرزانره،   « اسرت  3و سرنتویویاتوري  7، نروبرت 1مرونن ، 9، وازكه ایرورا 5دليس 
پرردازان تر مره برراي توضريح     نظریره  دیردگاه دیگرر   توان ازهمين دلي  می به (.6861

(، مدل 6665با ارائة مدل گارسس ). »گارسس استفاده كرد ةنظریهاي بعضی زیرگروه
تر مة ادبی گویند براي ارزیابی می« سيستم  ندگانه»االطرافی كه بدان  دید و  امع

گناهرا و  متر م اعم از تن هاياز دیدگاه علمی و ادبی معرفی شده تا ناقد تر مه، گزینه
 «خررام، غيرمسررتدل و غيرمنطقرری پرهيررز كنررد هررا را بشناسررد و از اظهارنظرهرراي آزادي

 (.6871اردكانی، مختاري)
واژه  -، سرطح نحروي  6لغروي  - هارگانه گارسرس عبارتنرد از: سرطح معنرایی     سطوح
كره هرر سرطح داراي     61عملری  -و سرطح سربای   66كراركردي  -، سطح گفتمانی68ساختی
 .ست( ارائه شده ا6است كه در  دول )خود هاي مربوط به زیرگروه
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
1- Vinay, J-p. and Darblenet, J. 

2- Nida, E. A. 

3- Newmark, P. 

4- Delisle, J. 

5- Wazquez. A. 

6- Monin, G. 

7- Neubert ,A  .  

8- Saintouio Yatouri 

9- Semantic-Lexical 

10- Syntactic-Morphological 

11- Discursive-Functional 

12- Stylistic-Pragmatic 
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 های سطوح چهارگانه الگوی گارسس. سطوح و زيرگروه0جدول 

 زیرگروه سطح سطح

 لغوی، معنايي
 -معادل فرهنگی یا کارکردی -، فنی یا زبانیفرهنگیاختالفات سب لغات بر ح تعریف یا توضیح

 ابهام -سعکرص یا بابر خاعام بر -قبض نحوی -بسط نحوی -)معنی نزدیک( ساقتبا

 ، صرفينحوی
 -معناتوضیح و بسط -جبران -هتغییر دیدگا -تغییر نحو -اللفظیة تحتترجم

 تغییر نوع جمله -تلویح، تقلیل و حذف

، گفتماني
 کارکردی

 اختالفات علت به تغییر -لحن تغییر -مبدأ متن درونی تغییرساختار -ایتعدیل محاوره
 تعهدات حذف -حواشی حذف -فرهنگی و اجتماعی

 يملع، سبکي
بیان نامناسب  -حفظ ساختارهای خاص متن مبدأ -حفظ اعالم -اشتباه مترجم -بسط خالقه

 برابر ساده گویی در پرگویی -ستعارهص اباالخ ادبی اعاتتغییردرصن -اصطالحات
 (6831اردكانی )منبع: مختاري

 سسطوح نظريۀ گارسسازی . پياده4
برا نمونره تر مرة  مر  نبهرانی از كتراب        سسطوح  هارگانة گارسيق در این بخش به تطب

 شود.فراناشتاین در بغداد پرداخته می

 لغوی(، طح اول )معناييس. 4-0
 فني و زباني  ،   اختالفات فرهنگيس. تعريف و توضيح برو4-0-0

-)مختراري « ت به صورت عبارت اسرمی یرا شربه  ملره صرفتی     سبيان معنی واژه ا»تعریف 

اسم، عبارات  از  مله:مختلف  هايیابی است كه به شيوهدر واقع معادل. (6871، اردكانی
هراي  و نيراز بره توضريح برا شريوه      گيررد صرفتی در تر مره صرورت مری      ملهاسمی و شبه

عبرارت اسرت از افرزودن اطالعراتی كره در پری       »توضريح   گوناگون مثر  پراورقی نيسرت.   
انرش برين مخاطرب مرتن اصرلی و مخاطرب       اختالفات فرهنگی و زبانی و اختالف سرطح د 

در ایرن زیرگرروه، مترر م بره      (.6871اردكرانی،  )مختراري « كنرد تر مه ضرورت پيدا می
 شود. د مشاهده میصپردازد كه بين دو زبان مبد  و مقتوضيح اطالعاتی می

 (8186)سعداوي،  یصها هو یرتد علیه بشکل شخیبرة. وسراع خر  عن نباق الصوان ال
 گرفرت حراال گریبران خرودش را مری    اي كه از كنترل خارج شرده برود و   رگيريتر مه: د
 (6861)سعداوي، 
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اینک به طور خصوصی بره  »به معنی « ها هو یرتد علیه بشکل شخصی»در واقع عبارت 
است كه این تر مه در زبان مقصد كراربردي نردارد و مفهروم را بره     « گرددخودش بازمی
حاال گریبان خودش »لي  متر م براي تر مه از عبارت رساند و به همين دطور كام  نمی

یابی برراي انتقرال معنری عبرارت عربری بره       ست كه این معادلستفاده كرده اا« گرفترا می
 رسد.خواننده مناسب به نظر می

ت شاای داکان و   اتکانسا وا کاهی کان الجمیع متحلقین علی طاولة یفبرون ایمر عرب مع
 (1868، عداويس) یثریرون
هایی ستاانو ا كاهیسرشير و ، خوردندصبحانه میسته بودند و ه: همه دور ميزي نشتر م

 (6861، سعداويزدند )هم حرف می ، باپر از  اي پررنگ

از پاورقی استفاده كرده و از آن به عنوان « كاهی»متر م براي آشنایی مخاطب با واژه 
 است. نانی عراقی مخصوص صبحانه یاد كرده

  0يا کارکردی معادل فرهنگي. 4-0-3
د  ایگزین واژگران فرهنگری زبران مبرد      صدر این زیرگروه، واژگان فرهنگی زبان مق

معادل فرهنگی یرک تر مرة تقریبری اسرت، وقتری واژب فرهنگری مرتن مبرد          »شود. می
(. نيومرارك برراي   6837)فرزانره،  « شرود توسط واژب فرهنگی مرتن مقصرد تر مره مری    

 فرهنگری  هراي واژه برراي  كره  فرآینرد رایرو   ایرن »نویسد: ركردي میتوضيح معادل كا
 برا  باید است كه گاهی فرهنگ از واژه، مستق  یک بردن كاربه مستلزم رود،میكار به

 یرا  را خنثرى  مبد  زبان فرآیند، واژب رو، ایناین  از شود؛ همراه  دید خاص واژب یک
 تحلير   كره  فرآینرد  ایرن . كنداضافه می زئياتی بدان  یا هم ناته و گاهی سازدمی عام

 از اسرت  عبرارت  بروده و  تر مره  روش تررین هرا اسرت، صرحيح   واژه فرهنگری  محتواي
 واژب یررک كرره زمررانی .اي كرره صرربغة فرهنگرری دارد واژه مفهرروم فرهنگرری از زدودن

 فرآینردي   نرين  از باشرد  نداشرته  مقصرد  زبران  در معرادلی  هريچ  مبد  زبان از تخصصی
 (.6831نيومارك، ) «شودمی استفاده

                                                                                                                                         
1- Cultural or Functional Equivalent 
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والدلیل أناا ال تحتفظ فی ذاکرتاا لوقت طویل بأسماء الرجال، بعضام ممن تعرفام مان  
  أشاخاص إنبثقاوا فای الحای فجاأة     نص  قارن تنظار إلایام أحیانااً بایهول وکاأنام       

 (1868)سعداوي، 
نی توانست مدتی طوالنی اسامی را به یراد بسرپرد؛ اسرامی كسرا    تر مه: به این دلي  كه نمی

 كررد انگرار  شناخت و حراال طروري بهشران نگراه مری     شان را بيش از نيم قرن میكه برخی
 (6861)سعداوي،  اندناگهان از زیر زمين سبز شده

ایرن  كره   «سر بيرون زدنده صی در محلگویی ناگهان اشخا»یعنی  ص شدهعبارت مشخ
هران از  گنا» عبرارت از متر م كاربرد كمتري دارد و با تو ه به فرهنگ زبان مقصد معادل 

 ست تا مقصود را بهتر انتقال دهد.ستفاده كرده اا« اندسبز شدهزیر زمين 

قاصداً هیا الدالل الجشع الیی جلبه القدر لیکون امامه علی  «اهلل یأخیک»ویقول فی نفسه 
 (1868)سعداوي، مدار الساعة 

منظورش البتره دالل   .«خدا از روي زمين برت داره»كرد كه: تر مه: اما شاید هم دعا می
 (6861انگيزي بود كه مدام  لوي  شمانش بود )سعداوي، نفرت

اي فرهنگری  كار رفته كه به نوعی واژهدر این رمان براي نفرین به« اهلل یأخیک»عبارت 
شود و متر م سعی كرده براي تر مة این عبارت از  ایگزینی استفاده كنرد  وب میسمح

 ت. كه در زبان فارسی مشهورتر اس

 (8186)سعداوي،  تکون ضربته الکبریفالیلة یمکن أن 
 (6861)سعداوي، او باشد  سازشب سرنوشتتوانست تر مه: آن شب می

 ت.سمعادل كاركردي در تر مه نوشته شده ا در این نمونه،
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   0. اقتباس4-0-2
از طریرق   پيرامی ، ت. در ایرن شريوه  سر كار بردن معادل  اافتاده ابه معنی نزدیک»یا  ساقتبا

« تسر طالحات یا نهادهراي فرهنگری نرافع ا   صیابد و براي تر مة اموقعيت مشابه انتقال می
 (.6831اردكانی، )مختاري

 (8186)سعداوي،  بجسدها الضئیل فی کرسی بجوار النافیة تتکوّم
 (8616شده بود )سعداوي، مچاله تر مه: با آن بدن ضعيفش در صندلی كنار پنجره 

« روي هرم  مرع شردن و انباشرته شردن     ، تر  انبرار شردن   ، شدن كومه» به معنی« تکوّم»
برراي تر مرة ایرن واژه كره نویسرنده برراي        ( است كه در اینجرا مترر م  6861)آذرنوش، 

تفاده كررده كره در زبران فارسری     سر اژب مچاله بره معنری  مرع شردن ا    ، وكاربردهبه«  سم»
 ت. ستر ا اافتاده

 (8186)سعداوي،  بح فی المیاه أیضاًتس مقلوبة علی وجاااشاهد جثة أخری 

 (6186برسطح آب شناور بود )سعداوي،  دَمَر تر مه:  نازب دیگري دیدكه

، سرروته كررد  ، آن  يز را زیررورو كررد  »م مفعول از فع  قَلَب به معنی سواژب مقلوب ا
( است كه در اینجا نویسنده ایرن واژه را همرراه   6831، )انيس و همااران« و رو كردپشت 

كار برده كه همان معنی دمر )روي سرينه و شرام خوابيرده و درازكشريده(     اژب صورت بهو
 رساند.( را در زبان فارسی می6836، )انوري

  3. بسط نحوی4-0-4
د، واژه یرا عبرارتی بره تر مره     صر تور زبان متن مقسدر این روش متر م بنابر ضرورت د

« د كلمره برحسرب ضررورت   این روش عبارت است از افرزودن یرک یرا  نر    »افزاید. می
گاه كره بره   ، آنسط نحويب». ذكر این ناته ضروري است كه (6871اردكانی، )مختاري

و  سرت )احمردي  سرندیده ا ، پاي باشرد رفت از یرک  رالش تر مره   ضرورت براي برون
 (.6866، همااران

                                                                                                                                         
1- Adaptation 

2- Grammatical Expansion 
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و کان الضیوف؛ صحیفة ألمانیة شقراء ضامرة ترتدی نظارة طبیة سامیکة تعلاو أنفااً دقیقااً     
شفتین رفیعتین تجلس مع مترجماا العراقی الشاب و مصوّر فلسبینی بکامیرا محمولة على 
التخت المقابل لاادی العتاگ باإلضافة إلى صحفی شاب أسمر البشرة هو محمود الساوادی  

 (1868، عداويس) القادم فی مدینة العمارة جنوب العراق
هرایی  اي كره لرب  برور و الغرر آلمرانی   زن خبرنگار مرو   از: ها عبارت بودندتر مه: مهمان

باریک داشرت و عيناری تره اسرتاانی روي بينری ظرریفش گذاشرته برود، مترر م عراقری           
نگرار سربزب  روان بره نرام محمرود       كرم و یرک روزنامره    وانش، عااس فلسطينی با هندي

 (6861السوادي كه از شهر العماره در  نوب عراق آمده بود )سعداوي، 

را به دلي  كام  شدن  مله و قابر  قبرول برودن    « عبارت بودند» در این نمونه،  متر م
 سی افزوده است.آن در زبان فار

)سرعداوي،   کان العمید سرور یواصل االعتیار للسعیدی عان أی معلوماات قابلاة للنشار    
1868) 

اطالعاتی كره قابر  انتشرار نبودنرد از السرعيدي      به خاطر ندادن تر مه: سرتيپ سرور مرتباً 
 (6861)سعداوي،  كردمی خواهیعذر

 فاکتسبوا بعض االتباع الیین سئموا الوضع العام وما یرونه حولام، ویبحثون عن خالص ما
 (1868)سعداوي، 

هراي  از ميران كسرانی كره از وضرعيت عمرومی مو رود و اتفراق        ها موفق شدند: آنتر مه
ي خودشران  و روي راه نجرات بودنرد، پيروانری بررا     شان ناراضی بودند و در  ستاطراف
  (6861پا كنند )سعداوي، ودست

تورزبان مرتن  سر انرد بنرابر د  شده صها و عباراتی كه مشخهاي ارائه شده، واژهدر نمونه
شد ها اضافه نمیها و عبارات در این نمونهت. اگر این واژهسد در تر مه اضافه شده اصمق

 شد.د میت در روانی تر مه مشا  ایجاسبه دلي  حذفی كه در متن اصلی ا
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   0. قبض نحوی4-0-5
به كار بردن یرک واژب زبران مقصرد در    »است و به معنی روش قبلی  قبم نحوي برعاس

 (.6871اردكانی، ت )مختاريسا« برابر  ند واژب زبان مبد 

، جعلته یخر  الی الزقاق علی کلماتاا الرافضةفقادته العجوز الی باب البیت ولم تض  شیئاً 
 (1868)سعداوي،  هوأغلقت الباب خلف
اضافه كند او را به سمت درِ كو ه هردایت   «نه»آناه كالمی به همان تر مه: و پيرزن بی
 (6861سرش بسته بود )سعداوي، كرده و آن را پشت

 ست.ستفاده شده ادر این تر مه از یک واژه در برابر  ند واژب متن مبد  ا

ثر تفصیالً مان أجال مبباوع أسابوعی. و     الی لقاءات و احادی  و آراء أک یحتا بینما هو 
 (8186)سعداوي،  الی صور خاصة بالمجلة یحتا 

تر مه: درحالی كه او به دیدار و مصاحبه و نظراتی با  زئيرات بيشرتر برراي یرک داسرتان      
 (6861هاي مخصوص مجلة خودشان )سعداوي، طور عاسهفتگی نياز داشت، همين

كه در تر مه از تاررار دوبراره خرودداري شرده     در این نمونه، فع  دو بار تارار شده 
شرود و در ایرن  ملره ا رزاي آن     است. در زبان عربی  ون  ملة فعليه با فعر  آغراز مری   

شود، زیاد است برر تاررار   متعدد هستند و فاصلة بين فع  اول تا فعلی كه دوباره تارار می
ود ترا در خوانردن،   توان گرفت. شاید حتی بهتر باشرد كره فعر  تاررار شر     فع  ایرادي نمی

خواننده د ار فراموشی فع  نشود و این از آن روي مهم اسرت كره فعر  حراوي رخرداد،      
آیرد و در ایرن   مشاركان در آن و زمان است، اما در زبان فارسری  رون فعر  در آخرر مری     

آید، تر است در خواندن مشالی پيش نمیبخش  ملة بعدي هم نسبت به  ملة اول كوتاه
 براي خواننده ناخوشایند است.  بلاه تارار فع ،

 

 

                                                                                                                                         
1- Grammatical Reduction 
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  0س. خاص در برابر عام و برعک4-0-6
 اقرالم  مرورد  در معمروالً  شريوه  ایرن  .بررعاس  یرا  اسرت ( معنی) عام به( ذات) خاص لغت تر مة
 (.6867اص ، قاسمی و نيازي)كاربرد دارد  هم واژه مورد در اما رود،میكار به واژه از تربزر،

 (1868، عداويس) وبعیون فزعة، وشاهدوا من خل  الزحامص، خل البارعة داسالتفت الجمیع ب
نگراه كردنرد    سرر ، به پشرت ، از وراي ازدحامسانهاي ترتر مه:  معيت داخ  ون با نگاه

 (6861، عداويس)

 ست.سم عام )نگاه( تر مه شده است كه به اذات اسم ا« عيون»

   3. ابهام4-0-7
 متن مبد  آن مفهومی در كه در دارند ، مواردي و ودزبانی به زبان دیگر هنگام تر مه از

بره   مرتن مقصرد   الزم است كه این مفهوم مبهم در و شودمبهم بيان می غيرصریح و به طور
 اي یافت نشد.در این زمينه نمونهكه  (6837)فرزانه،  شودصورت واضح بيان 

 هد.دهاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح یک و زیرگروه6نمودار )

 های سطح يک الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه0نمودار 

1
2
2
2
2
3
3
2

تعریف و  

توضیح

معادل  

فرهنگی و  

کارکردی

اقتباس بسط نحوی قبض نحوی خاص در 

برابر عام و  

برعکس

ابهام

 

                                                                                                                                         
1- General Versus Particular 

2- Ambiguity 
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 طح دوم  س. 4-3
   0. ترجمه ترجمۀ يک به يک4-3-0

لی صر وفاداري به متن ا، ت. در این نوت تر مهساللفظی یا واژه به واژه انوعی تر مة تحت
هراي فراوانری   در این زیرگروه نمونه(. 6865، زادد ار حيت دارد )فرحصتن مقبر روانی م

هاي كم در این ویژگی یای از نقاط قروت تر مرة   یافت نشد. شاید بتوان گفت كه نمونه
  ست. م  نبهانی ا

 (1868)سعداوي،  أطل برأسه علی سبح أم دانیال، وعلی أسبح البیوت المجاورة
 (6861هاي دیگر )سعداوي، مبادانيال نگاه كرد و به پشتامبام خانة تر مه: به پشت

  3. تغيير نحو4-3-3

توري واژگران و  مرالت زبران مبرد  در مرتن      سر در این زیرگروه متر م به تغييرر شرا  د  
«  ررایگزینی»كررار برررده اسررت( یررا برره 3اي كرره كتفرروردتغييررر )واژه»پررردازد. د مرریصررمق

 كره  اسرت تر مره   از انرد( فرآینردي  اسرتفاده كررده  )اصطالحی كه وینی و داربلنت از آن 
 (.6831، دستورزبان مبد  به زبان مقصد است )نيوماركشا  شام  تغيير 

 بماتیلدا ولکن هاتفاا کان خار  التغبیاة  لالتصالأجری األب یوشیّا محاولة اخیرة یائسة 
 (1868)سعداوي، 

، اما تلفنش در دسرترس  تماس بگيرداتيلدا تر مه: پدر یوشيا بار دیگر نااميدانه كوشيد با م
 (6861نبود )سعداوي، 

 توضيح: تبدی  مصدر به فع  در تر مه

ومان المؤکاد ان   ، کریة أو من جاة امنیاة معیناة  ستخبارات العسهما من المخابرات أو اال 
 ( 1868)سعداوي،  باعتقاله ینتایس لقاءهما مع هادی العتاگ

                                                                                                                                         
1- Literal Translation 

2- Transposition 

2- Catford, J. C. 
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بودند  صیا اطالعات ارتش یا از یک  بهة امنيتی مشخها از وزارت اطالعات تر مه: آن
 (6861)سعداوي،  شدمنتهی میتگيري او سو مطمئناً دیدارشان با هادي به د

 تقب  به فع  ماضیستوضيح: تبدی  فع  م

 (1868)سعداوي،  وتتحدث مع القدیس ماراورایس وهی تصلیشاهدها 
( 6861زنرد )سرعداوي،   حرف مری  و با قدیس مارگورگيس خوانددعا میتر مه: دید كه 

  توضيح: تبدی  حال به فع 

کبیر المنجمین أمامه خمّن بسرعة أناا قضیة ملحّاة  شاهد فز العمید سرور من نومته، وحین 
 (1868)سعداوي،  التوجب التأخیر حتی طلوع الشمس

بزر، پيشگویان به سرعت حدس زد كره   دیدن تر مه: سرتيپ سرور از خواب پرید و با
 (6861)سعداوي،  توان تا طلوت خورشيد صبركرده مهمی پيش آمده كه نمیمسأل

 صدرتوضيح: تبدی  ماضی به م

آید كه زیرگروه تغيير نحو بيشترین نمونه را در گونه برمیهاي این پژوهش ایناز یافته
 . ستاین تر مه دارا ا

   0تغيير ديدگاه. 4-3-2
شرمارند؛ از ملره ایرن    ورد تغيير دیدگاه را برمیم 68وینی و داربلنه و وازكه ایورا بيش از 

موارد عبارت است از: بيان اسم ذات به  اي اسم معنا، بيان وسيله به  راي نتيجره، بيران از    
طریق یک حس به  اي حس دیگر، بيان معلوم به  اي مجهول، بيان عبارت دو بار منفری  

نتيجه به  راي وسريله،    به عبارت مثبت و برعاس، یک  زء به  اي یک  زء دیگر، بيان
(. وي در ادامره  6871اردكرانی،  بيان ماان به  اي زمان، بيان زمان به  اي ماان )مختاري

البته موارد دیگري از تغيير دیدگاه و ود دارد؛ مث  عالئق گوناگون مجاز، ك  »افزاید می
به  زء،  زء به ك ، حال بره محر ، ظررف بره مظرروف، خصروص بره عمروم، عمروم بره           

، مسبب به سبب، ماكان و مایاون، الزم وملزوم و... كه براي پرهيز از درازگویی خصوص
 (.6871، اردكانی)مختاري« گذریمها درمیاز ذكر آن

                                                                                                                                         
1- Modulation 



 311 |آباد خليلبشيری و هادوی

 

تضغط على زنااد البندقیاة، ربماا قبال أن      تتدافع األفکار فی ذهنه بأجزاء من الثانیة ویده
 (1868اوي، )سعد یحسم امر بشأن االستجابة األفضل تجاه هیا المأزق

ح  را تر مه: افاار مختلفی در  ند ثانيه ذهنش را تسخير كرد و پيش از آناه بهترین راه
 (6861)سعداوي، براي آن مشا  بيابد، انگشتش ماشه را فشار داد 

د نفمه ویدخن مرتاحاً فارداً ذراعیاه علای مساا    قال الساحر ذلک، وهو یعلّ  سیجارة فی
 (1868 )سعداوي، االریکة فی الصالة

هاي آویزان ميان دو لبش كه به راحتی و با بازوانی افتاده بر دسته تر مه: ساحر با سيگاري
 (.6861كرد )سعداوي، مب  داخ  سالن آن را دود می

ترر از ایرن دو؛ یعنری    هاي  زئری ه، واژ)دهان(« فم»و  ست()د« ید»هاي در تر مة واژه
 ت.سانگشت و لب نوشته شده ا

 (1868)سعداوي،  دی الفت وشعر قصیر الیمکن القبض علیه باالصابعشاب بقمیص ور
دسرت آن را   شرد برا  قدر كوتراه كره نمری   تر مه:  وانی با پيراهن صورتی تند و مویی آن

 (6861گرفت )سعداوي، 

« تسر د»ترر  ت كه در تر مه از واژب كلیسا« انگشتان»به معنی « ابعصاال»در این نمونه 
 ت.ستفاده شده اسا

   0. جبران4-3-4
سرت.  هاي مرتن مبرد  در تر مره ا   ست رفتن ویژگیبه معناي  بران از د»این زیرگروه 
، سرت كرار رفتره ا  هرایی غيرر از آنچره در مرتن مبرد  بره      ستفاده از شيوهبا ا براي این كار

( كره در ایرن زیرگرروه    6865، زاد)فررح « شرود صد ایجاد مری تأثيراتی مشابه در متن مق
 اي یافت نشد.نمونه
 
 

                                                                                                                                         
1- Compensation 
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 0. توضيح و بسط معنا4-3-5
قسمتی از متن كه باید در تر مه تصریح شرود، توضريح یرا بسرط و معنرایی      »در این روش 

یابد. بسط معنایی به خصوص در تر مة لغاتی كه خاص یک فرهنگ هسرتند، روشری   می
تو ره  خراص   موضروعی به  ضرورتآید. وقتی در فرهنگی برحسب متداول به حساب می

ها لغرات زیرادي در مرورد  وگران     شود مثالً انگليسیمی پيدا« وفور واژگان» شود.می پيدا
بره  ها را ع ها درمورد سوسيس، اسپانياییها دربارب مشروب و پنير، آلمانیدارند. فرانسوي
اردكرانی،  )مختراري « هرا در مرورد بررف و...   ها درخصوص شتر، اسرايمو گاوبازي، عرب

 اي یافت نشد.نيز نمونه (. در این زیرگروه6871

 3تقليل و وذف، تلويح. 4-3-0
-عاس روش توضيح و بسط معنا است. در اینجا عناصري كه در متن اصلی تصریح شرده 

شروند  یابند و یا به طرور كلری حرذف مری    شوند یا تقلي  میاند در تر مه به تلویح بيان می
 (. 6871اردكانی، )مختاري

، عداويسر )تمر فی العیش ال أکثر سکی ت الراحل ذکری ولدها تعملستفام البنتان أنّ األم ت
1868) 

تفاده سر رش فقط براي ادامة زنردگی ا ستند كه مادرشان از خاطرب پسدانتر مه: دخترها می
 (6861، عداويسكند و نه بيشتر )می

أمام باب مکتبه وهو یحمل حقیبته الجلدیة الساوداء   واقفاًینادی علیه داخل المجلة فیجده 
 ( 1868)سعداوي،  علی وشک المغادرةو

دید كره  لروي دفتررش در حرالی كره كيرف  رمری        كرد و او را میتر مه: صدایش می
 (6861سياهش را بر شانه دارد، آمادب رفتن است )سعداوي، 

. وان لدیاه مبلا    ساتجری االماور بشاکل جیاد    قال له بأنه یعتمد علیه ویث  به کثیاراً، و 
 (1868داوي، )سع الصالحیة لفعل أی شیء

                                                                                                                                         
1- Explanation 

2- Implication, Reduction and Omission 
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كنرد و اعتمراد كامر  دارد. در ضرمن صرالحيت      تر مه: باهر گفته بود كه به او تايره مری  
 (6861كام  براي انجام هر كاري را دارد )سعداوي، 

سندب متن ها نویشود. در بعضی از  ملهشده، حذف مشاهده میص هاي مشخدر نمونه
ت كه در بعضی سرد حذف شده اصلی به توضيح  زئيات پرداخته كه در تر مه این مواا

 ها بهتر بود كه این  زئيات تر مه شود.نمونه

کنوع مان  لیا أخیت النظارة الببیة للعجوز التی وجدتاا فی جیب قمیصه العلوی وارتدیتاا 
 (8186)سعداوي، العینین من القفز من مکاناما  الحاجز الیی یمنع

هنش پيدا كردم و بر  شم گذاشرتم ترا   تر مه: بنابراین عينک طبی پيرمرد را در  يب پيرا
 (6861ها نيفتد )سعداوي،  شم

ت. بهترر برود ایرن عبرارت     سر در این نمونه متر م از نوشتن  زئيات خودداري كرده ا
 شد تا خواننده ارتباط بيشتري با ظاهر این شخصيت داستان )شسمه( برقرار كند.تر مه می

ا در  يب پيراهنش پيدا كردم و بره عنروان   تر مة پيشنهادي: بنابراین عينک طبی پيرمرد ر
 ها از  ایشان  لوگيري كند.زدن  شم مانعی بر  شم گذاشتم كه از بيرون

 0نوع جمله در تغيير. 4-3-7
-گاهی به ضرورت یا به اشتباه نوت  ملره عروض مری   »س سدر این زیرگروه از نظریة گار

شود یا گراهی و ره  ملره    می شود مثالً  ملة ساده به مختلط یا مركب یا برعاس تر مه
 (.6871اردكانی، )مختاري« شودعوض می

یم خ ّ الضغط الحقاً علی األب یوشیّا مع انتشار الاوات  المحمولة، واقتناء الکثیرین لااا،  
  (1868)سعداوي،  لمة األحداسوی العجوز إیلیشوا المکتفیة ببقس مک ما

ردم، فشار بر پدر یوشريّا كمترر شرد، امرا     هاي همراه در ميان متر مه: بعد از گسترش تلفن
 (6861هاي یاشنبه وفادار مانده بود )سعداوي، ایليشواي پير همچنان به تماس روز

 

                                                                                                                                         
1- Changes in the Type of Sentences 
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  1868)سعداوي،  و لم یعرف صدیقه حازم اسباب ذلک إلّا فی وقت الح 
 (6861)سعداوي، و دوستش، حازم، بعدها علتش را فهميد تر مه: 

  ت.سهاي منفی به  ملة مثبت در تر مه تبدی  شده اه مل، هاي ذكرشدهدر  مله

سابات وعرباات متفحماة    ، وب، وحفارة غیرعمیقاة بقبار متارین    ساحة فارغةشاهد ال
 (1868)سعداوي، 

هرا و   نردان عميرق بره قطرر دو مترر و  ررخ      اي نره فقرط حفرره  ، تر مه: ميدان خرالی برود  
 (6861شد )سعداوي، می سوخته دیدههاي گاري

 ت.سونه  ملة معلوم در تر مه به  ملة مجهول تبدی  شده ادر این نم
 دهد.هاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح دو و زیرگروه1نمودار )

 های سطح دو الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين در بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه3نمودار 
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 ومسطح س. 4-2
 0ایمحاورهاصطالواتديل.تع4-2-0

كره   (6871، اردكانیاي است )مختارياین زیرگروه به معناي كاهش اصطالحات محاوره
 اي یافت نشد.در این زمينه نمونه

 3دروني متن مبدأتغييرساختارهای. 4-2-3
 (.6837، )فرزانه« شودتوري متن مبد  در تر مه دگرگون میسساختار د، در این زیرگروه»

خباار السایئة   لک شجاعة کافیة لتقیؤ هیه األتالمفید ان یشرب هو أیضاً حتی یم ألیس من
 (1868)سعداوي،  ؟فی وجوه زمالئه

كررد ایرن   كرد تا شهامت پيردا مری  نوشيد و مست میتر مه: شاید بهتر بود خودش هم می
 (6861خبرهاي بد را در صورت رفقایش عق بزند )سعداوي، 

ری، مع االمیرکان؟ لماذا یریدان أن یغدوا أمامی وطنیاین جاداً   ألیسا یعمالن، بصیغة أو باخ
 (1868)سعداوي، 

قدر خوان  لوي من اینكنن، حاال به هر صورتی،  را میتر مه: اونا با آمریاایيا كار می
 (6861پرست نشون بدن )سعداوي، خودشونو وطن

 ت.سؤالی منفی به  ملة مثبت تبدی  شده اسدر دو نمونة ذكرشده  ملة 

 2متن اصلي منظور نويسندهوذف . 4-2-2
گاهی ممان اسرت  »نده دور شود؛ ست از هدف اصلی نویسگاهی تغييرات در تر مه ممان ا

 (.6871اردكانی، )مختاري« در تر مه  نان تغييري ایجاد شود كه منظور نویسنده عوض شود

 (1868)سعداوي، لم یکونوا راغبین بابقائه محجوزاً عندهم وقتاً طویالً 
 (6861دارند )سعداوي،  ا نگهتوانستند او را مدت زیادي آنتر مه: نمی

                                                                                                                                         
1- Moderation in Conversational Expressions 

2- Variation in the Internal Structure of ST 

3- Suppression of Committed Subject 
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خواستند نمی»از عبارت « لم یکونوا راغبین بابقائه»بهتر بود متر م براي تر مه عبارت 
 شود.لی را متو ه نمیصود اصكرد. با این تر مه، خواننده مقاستفاده می «بماند

 0تغيير لحن. 4-2-4
 ون و  راي پيداكردن لحن مناسب از وظایف بی»تر مه بسيار مهم است.  حفظ لحن در

گيرد هاي ذهنی از متن اصلی است كه صورت میمتر م است و به كمک همين برداشت
كردن كاري است كه گرفتن و به  انشينی معادل بسنده وگرنه این قسمت از كار را نادیده

 (.6871)امامی، « آیدمیاز عهدب ماشين هم بر

االت صا وانقبااع االت ، یم دخولام إلی بغداد، ورایخصمنی ضرب األمیرکان لبدالة العلویة بال
  (1868، عداويس) الااتفیة لشاور طویل

ها و قطع شدن خطوط ط آمریااییساشغال بغداد تو تر مه: اما بعد از انفجار مركز تلفن و
 (6861، عداويسها به طول انجاميد )كه ماه تلفن

ها به عراق براي رعایت گفتمان زبان مقصد نمونه براي تر مة ورود آمریاایی در این
 ت.ستفاده شده اسا« اشغال»از واژب 

اعباه صدیقه الجدید، ابن صاحب مببعة األنسام، رقم هات  سمسارة تعمل بشاکل سارّی   
 (1868)سعداوي، « رغائب»ولزبائن خاصّین ومحددین تسمی 

شماره تلفن زنی را داد كه بره  « االنسام»ب  اپخانه تر مه: دوست  دیدش، پسر صاح
« رغائرب »كررد و نرامش   هراي خراص و مشرخص كرار مری     طور مخفيانره برراي مشرتري   

 (6861)سعداوي، 

« سرار سم»متر م در این نمونه براي رعایت گفتمان متن مقصد از نوشرتن تر مره واژب   
 ت.سخودداري كرده ا

 

                                                                                                                                         
1- Tone Variation 
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 0. وذف وواشي4-2-5
هرا، پيشرگفتار، ضرمائم، مقدمره، مرؤخره،      پانوشرت از حرذف   تاس حذف حواشی عبارت
 هراي زبران  از تر مره  در كره ...و عرالم افهرسرت،  ، شناسی، اسرتدراكات توضيحات، كتاب

اي در این زیرگرروه نمونره  ( كه 6871، اردكانیمختاري) است رایو بسيار فارسی به دیگر
 یافت نشد.

 3اعيفرهنگي و اجتم تغيير به علت اختالفات. 4-2-6
كنرد. برخری از   روش را براي تر مة موارد مختلرف فرهنگری پيشرنهاد مری     61نيومارك »

اسرتفاده از معرادل    -1انتقال واژب فرهنگی به تر مره،   -6ها عبارتند از: ترین این روشمهم
-تر مرة تحرت   -5زدودن بار فرهنگی واژه؛ یعنی كاربرد معرادل توصريفی،    -8فرهنگی، 

اسرتفاده از واژب پذیرفتره شرده و     -7حرذف،   -1واژب فرهنگری،  برومی كرردن    -9اللفظی، 
« اسرتفاده از اسرمی كره بيرانگر نروت اسرت       -6توضريح دادن، حاشريه زدن و... و    -3معيار، 
 (.6837)فرزانه، 

لمراذا  ما حا تک بهذه االنتياات التی یعرود بعضرها الری االربعينرات مرن القررن الماضری؟        
ذكر العتا، كالمراً مثر    ام التنظيف و نفم االتربة؟ ک مهسالتبعينها حتب تخففی علی نف

 (8186)سعداوي،  إلى غرف بيت العجوز  احظتينهذا و هوینظر بعينيين 

به اتاق هاي خانرة پيررزن    اشورقلمبيده فروش در حالی كه با  شمانتر مه: هادي دست
شان به دهة عضینگاه كرده بود بارها پرسيده بود  ه نيازي به این اشياي قدیمی، كه عمر ب

فروشرد ترا زحمرت تميرز كرردن و      ها را نمری گشت، دارد؟  را آن ه  قرن گذشته برمی
 (6861)سعداوي، رش كم كند؟ سگردگيري را از 

 فای الحاوش   ه علای فراشا   وهاو منبارح  فبامکان رصاصة تنازل مان الساماء ان تقتلاه     
 (1868)سعداوي، 
خوابش در حيراط  تختروي و او را كه  اي از آسمان فروبيفتداماان داشت گلولهتر مه: 

 (6861)سعداوي، باشد  ،شده بود ولو

                                                                                                                                         
1- Suppression of Marginal Text 

2- Changes Owing to Socio-cultural Differences  
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به معنی انداخته شدن یا پرتراب شردن اسرت كره مترر م برا       « انطراح»از « منطرح»واژب 
 استفاده كرده است. « ولو»تو ه به بافت  مله و فرهنگ زبان فارسی از واژب 

 (8186)سعداوي، عوبة صالرض بووجد ان خبواته کانت تنتظم علی ا الحانة خر  من
هرایش را مرنظم برردارد    توانرد گرام  متو ه شرد كره نمری   ، خارج شد كافه تر مه: وقتی از

 (6861)سعداوي، 

سری  ه از نظرر فرهنگری بره زبران فار    كر كرار بررده   هم متر م معادلی را به در این نمونه
 ست.تر انزدیک
 دهد.ا نمایش میهاي این سطح ر(، كاربرد سطح سه و زیرگروه8نمودار )

 های سطح سه الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه2نمودار 

1

2

2

2

2

3

3

2
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 چهارمسطح . 4-4
   0خالقهبسط. 4-4-0
تغييررات ظریرف و   »شرود. گراهی   منفری شرمرده مری    س ویژگری سط خالقه از نظر گارسب

آورد. مترر م ممارن اسرت    مطابق ذوق و پسند خود به و ود مری  زیبایی است كه متر م
-)مختراري « تر است یا مير  و ذوق او را اقنرات كنرد   سبای را نشان دهد كه براي او طبيعی

 (.6871اردكانی، 

 (1868)سعداوي،  هو االسبوع الثانی ینقضی دون مکالمة ولکناا لم تعل  بشیء. ها
و در اي بود كره بردون تمراس تلفنری     بود. دومين هفته السویهتر مه: اما پيرزن برایش علی

 (.69:8616گذشته بود )سعداوي،  ساوت

 من ایاث فندقه من اجل ان یستمر فی العیش. من اجل یأکل الأکثار و الأقال   صانه یتخل
 (1868)سعداوي، 

ير سر شرامش  فروخت تا بتواند به زندگی ادامه دهد. براي آناه تر مه: اثاثية هتلش را می
 (6168نه بيشتر نه كمتر )سعداوي، ، دشو

 3اشتباه مترجم. 4-4-3
ت و هميشه مرتبط به سگاهی اشتباهات متر م از عدم دقت كافی به معنی واژه یا عبارت ا

ت؛ مانند بعضری از اشرتباهات مترر م كره در ایرن پرژوهش       سدانی و بدفهمی متر م نيكم
 ت.سیافت شده ا

لالستیالء علی بیوت األموال المجمّادة التای ترکااا     المفتوحة الشاوةحتی فر  الدالل ذو 
 (1868)سعداوي،  اهلاا، لم یکترث لما فعله العتاگ

هرایی داشرت كره    زیرادي در  نرگ انرداختن بره خانره      شهرتتر مه: حتی فرج دالل كه 
داد فرروش كررده برود، اهميتری نمری     كراري كره دسرت   صاحبانش تركش كرده بودند بره  

 (6861)سعداوي، 

                                                                                                                                         
1- Creative Expansion 

2- Translator's Mistake 
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 بمفاوضااته التای الیمال منااا     عیدیسا حمود یتابع التلفزیاون أینااء انشاغال ال   ظل الم
 (6861)سعداوي، 

رگرم سعيدي خود را با تلویزیون سناپذیر التگیسهاي ختر مه: محمود در طول پر انگی
 (1868كرد )سعداوي، 

)انريس و   «سرأله سريدن بره توافرق و حر  م    ، تبادل نظر برراي ر مذاكره»مفاوضة به معنی 
« پرحرفرری كررردن و زیرراد حرررف زدن»برره معنرری امررا پر ررانگی  ،سررت( ا6831،  ماررارانه

 ت.س( ا6836، )انوري

   0با معادل متن مبدأ صامي خاس. وفظ ا4-4-2

 را آن بایرد  موارد در بعضی و داد انتقال تر مه به مستقيماً یا كرد تر مه باید را خاصاسم
 .(6871اردكانی، مختاري) نمود همراه توضيح با

تم تسلیم أغراض الحارس إلى عائلته؛ مالبسه المدنیة وزو  جواریب لم تفتح بعد وقنیناة  
 (1868)سعداوي،  طبعة دارالعودة اللبنانیة السیابمعبر جسم مع المجلد األول لقصائد 

كرار، یرک  فرت    اش تحویر  دادنرد. لبراس   تر مه: لوازم شخصی نگهبران را بره خرانواده   
 راپ نشرر العروده در لبنران      السرياب  دن و  لرد اول اشرعار  بوكننرده بر   وراب نو، خروش 

 (6861)سعداوي، 

 (1868)سعداوي،  مثالً الی المنبقة الخضراءفیجد محمود نفسه مع السعیدی یدخالن 
 الخضرراء  شرد كره بره همرراه السرعيدي وارد منطقرة      تر مه: مثالً محمود ناگهان متو ه می

 (6861شوند )سعداوي، می

هرا نيرز   آنتوضيح در پاورقی به  صسم خاشده متر م بعد از انتقال اهاي ذكردر نمونه
 .ستپرداخته ا

                                                                                                                                         
1- Conservation of Proper Names with Equivalent in TT 
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ولکنه حین نظر إلیاا وجدها مجرد شجرة بلحاء متشق . شاجرة یوکاالبتوس أخاری مان     
 (1868)سعداوي،  نؤاسأبی أشجار شارع

یرک   پراره، اي پراره تر مه: اما وقتی به او نگاه كرد، دید كه فقط درختری اسرت برا پوسرته    
 (6861)سعداوي، « نواسابی»شمار خيابان درخت اكاليپتوس در ميان درختان بی

 ست.نده كرده اسص بسم خادر این مورد متر م فقط به انتقال ا

   0أساختارهای متن مبد. وفظ 4-4-4
تجربه در  هت نحو زبان مبد  عم  و آن را در زبران مقصرد مرنعاس    اغلب متر مان كم

 اي یافت نشد.در این زیرگروه نمونه كه  (6871، كانیاردكنند )مختاريمی

  3در متن مقصد بيان نامناس . 4-4-5
 هراصرطالح  مقصرد  متن در»شود. طالحات د ار اشتباه میصیابی اگاهی متر م در معادل

 هراي ویژگی -8 اللفظی،تحت معناي -1 مجازي، معناي -6 :دارد معنایی مختلف  نبه پنو
 انتخراب  در یرک  هرر  وقرومی كره   ملری  و بوي رنگ -9 سبای و خصوصيات -5 عاطفی،
 (.6831، اردكانیمختاري)« كندمی تحمي  متر م بر را قيودي مناسب معادل

 (1868سعداوي، )لم یکن فی صورة حسنة، مالبسه غیر نظیفة وشعره غیر مرتب 
 هررایش كثيررف و موهررایش ژوليررده بررود    تر مرره: حررال و روز خرروبی نداشررت. لبرراس   

 (6861ي، )سعداو
لام یکان فای    »براي عبارت « حال و روز خوبی نداشت»تر مة ، با تو ه به  ملة بعد 

  .شودپيشنهاد می« نداشتر و وضع خوبی سظاهر یا »و  ستني سبمنا« صورة حسنه

   2ساده گويي. پرگويي در برابر 4-4-6
یرد و  گوبه ایرن روش را نقر  بره معنری مری     « توري» .است متر م  اره آخرین این روش

 اصرلی  متن مالحظه قاب  شام  بسط كه)ميان این روش  هميشه مرز كه كندخاطرنشان می

                                                                                                                                         
1- Maintenance of Typical ST Structures 

2- Nappropriate Expression in TT 

3- Elaboration Versus Simplification 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

كره در ایرن    (6871اردكرانی،  مختراري )مشرخص نيسرت    و افزایش بره طروركلی  ( شودمی
 اي یافت نشد.نمونهزیرگروه 

   0ادبي تغيير صنايع. 4-4-7
 و كنرد  حرذف  را تعرداد   ه رد،دا نگاه را استعاره تعداد  ه كه دهد باید تشخيص متر م
 .(6871اردكانی، مختاري) دهد تغيير را تعداد  ه

 (1868)سعداوي،  تلمس هادی بحسه الثعلبی هیا الوضع فانتازه
 (6861تر مه: هادي  ون روباهی ماار از این وضعيت استفاده كرد )سعداوي، 

 ت.ستعاره پرداخته اسمتر م در این زمينه بيشتر به حفظ تشبيه و ا
دهرد. همچنرين در   هاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح  هار و زیرگروه5نمودار )
 .( كاربرد هر  هار سطح نشان داده شده است9نمودار )

 های سطح چهار الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه4نمودار 

 

                                                                                                                                         
1- Variation in the use of Rhetorical Figures 
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 ميزان کاربرد سطوح چهارگانه الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. 5نمودار 

 

   0مانش )وفظ( و کاهش، . افزايش4-5
د صر مانش )حفظ( و كاهش اطالعات زبران مبرد  در زبران مق   ، س افزایشسدر نظریة گار

س در سر وح  هارگانرة گار طسر هراي  شود كه این اطالعات به كمک زیرگروهی میسبرر
 گيرد.قرار می سترسد

پردازنرد،  بسرط اطالعرات داده شرده در مرتن مبرد  مری       بره  كهدر حيطة افزایش، فنونی
ردانی، دگربينی، توضيح، تغييررات ناشری ازاختالفرات    رگتعریف، بسط، دستو»عبارتند از: 
 .«فرهنگی، تغييرساختار درونی متن مبد  و بسط خالقه و تفصي  -ا تماعی

گنجرد، عبارتنرد از: معرادل    هایی كره در حروزب مرانش )حفرظ( اطالعرات مری      تانيک
 ملره،   برران، تغييرر نروت    اللفظری،  فرهنگی، اقتباس، ابهام، تر مه قرضی، تر مرة تحرت  

 .ساختارهاي خاص متن مبد حفظ خاص،  اسامی حفظلحن،  معادل، تغيير درنارسایی 
يرنرد، عبارتنرد از: كراهش، حرذف، تعرردی      گكره كراهش را دربرر مری    هرایی  تانيرک 

انگراري مترر م   اي، حذف قسمتی از متن یا پاراگراف، اشتباه یا سراده اصطالحات محاوره
 (.6871، اردكانی)مختاري

فراناشرتاین فری   »مانش )حفظ( و كاهش اطالعرات در تر مرة   ، ی افزایشسنتيجة برر
 ت.س( ارائه شده ا1( و نمودار )1در  دول )« بغداد

                                                                                                                                         
1- Addition, Conservation and Suppression 
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 . وضعيت افزايش، مانش و کاهش اطالعات در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد3ول جد
 تعداد کاهش تعداد مانش )حفظ( تعداد افزایش
 2 کاهش 2 معادل فرهنگی 2 تعریف

 2 حذف 2 ازیسهمانند 3 سطب
-طالحات محاورهصتعدیل ا 1 ابهام 2 گردانیستور د

 ای
1 

متی از متن یا سقحذف  - ترجمة قرضی 3 تغییر دیدگاه
 پاراگراف

1 

 2 انگاری مترجمادهساشتباه یا  2 اللفظیترجمة تحت 2 توضیح
 تغییرات ناشی از اختالفات

 فرهنگی -اجتماعی
   1 جبران 3

ساختار درونی تغییر در 
 أمتن مبد

   3 تغییر نوع جمله 2

   2 ایی در معادلسنار 2 ط خالقهسب
   2 تغییر لحن 1 تفصیل
   3 امی خاصساحفظ   
اختارهای متن سحفظ   

 مبدأ
1   

 7 جمع کاهش 22 جمع حفظ 24 جمع افزایش

 مانش )وفظ( و کاهش اطالعات در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد، . افزايش6نمودار 

1

5

21

25

21

افزایش حفظ کاهش
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 منفي و خنثي  ، های مثبت. ويژگي4-6
قابر    سرس طوح نظریرة گار سر هاي  مه با زیرگروهمنفی و خنثی در تر، هاي مثبتویژگی
 ها عبارتند از:ت. این ویژگیسی اسبرر
 -9 ،نيتعيرر -5بسررط،  -8، اقتبرراس -1معررادل فرهنگرری،  -6 مثبررت تر مرره: هررايتانيررک»

برر حسرب   تغييرر   -68، حرذف  -6، توضريح  -3 ،دگربينری  -7 ،دسرتورگردانی  -1 ، بران
 .اعات ادبیصنحفظ  -66و  ا تماعی -اختالفات فرهنگی

-تر مرة تحرت   -5 ،سازيساده -8تر مة قرضی، -1ابهام،  -6 هاي منفی تر مه:تانيک

 -6حذف،  -3درونی متن مبد ،  تغيير ساختارهاي -7تغيير لحن،  -1، نارسایی -9اللفظی، 
بسرط   -61حفظ ساختارهاي متن مبرد ،   -66، كاهش -68اي، تعدی  اصطالحات محاوره

و حذف صناعات ادبی  -69 ،اشتباه متر م -65 گویی،ر برابر سادهپرگویی د -68خالقه، 
  تغيير صناعات ادبی. -61

 و حفرظ اسرامی خراص مرتن مبرد       -1 ، ملره  در نروت  تغيير -6: تر مهخنثی  هايتانيک
  (.6831، اردكانیمختاري) «تعریف -8 

نمرودار  در  «فراناشرتاین فری بغرداد   »در تر مة  یخنث و یمنف مثبت، هايیژگیونتيجة 
 ت.س( ارائه شده ا8) ( و  دول7)

 ي در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغدادخنث و يمنف مثبت، یهايژگيو .7نمودار 
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 ي در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغدادخنث و يمنف مثبت، یهايژگيو. 2جدول 
 تعداد های خنثييژگيو تعداد های منفيويژگي تعداد های مثبتويژگي

 معادل فرهنگي
 اقتباس
 طسب

 تعين
 جبران

 تورگردانيسد
 توضيح
 دگربيني

 وذف وواشي
اجتماعي، تغييربروس  اختالفات
 فرهنگي

 وفظ صناعات ادبي
 

 
 
 
2 
2 
3 
- 
- 
2 
2 
3 
- 
3 

 
2 

 
 
 
 

 ابهام
 ترجمة قرضی
 ساده سازی

 ترجمة تحت اللفظی
 نارسایی
 تغییرلحن

تغییرساختار درونی 
 نمت

 مبدأ
 حذف
 تعدیل
 کاهش

حفظ ساختارهای متن 
 مبدأ

 بسط خالقه
-ادهسپرگویی در برابر

 گویی
 اشتباه مترجم

 حذف صناعات ادبی
 تغییر صناعات ادبی

- 
- 
- 
2 
2 
2 
2 

 
 
2 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
 
- 
- 

 تغییر نوع جمله
 حفظ اسامی خاص

 تعریف

3 
3 
2 

 22 های منفیجمع ویژگی 24 های مثبتجمع ويژگي
های جمع ویژگی
 خنثی

7 

   0. کفايت و مقبوليت4-7
بندي شده ها براساس دو معيار كفایت و مقبوليت گروهدر مدل پيشنهادي گارسس تر مه

شود. هاي مثبت و منفی مشخص میاست كه كفایت و مقبوليت تر مه با شمارش ویژگی
تر مره از  تر باشد، هاي منفی بيشبت به ویژگیسهاي مثبت ندر واقع هر ه تعداد ویژگی
 ت.سكفایت و مقبوليت برخوردار ا

                                                                                                                                         
1- Adaequacy and Acceptability 
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هاي مثبرت و منفری معرفری    با استفاده از ویژگی»كفایت و مقبوليت در این نظریه یعنی 
شرایط الزم را براي ارائه تر مرة مناسرب و خروب هرم از لحراظ      ، شده در مدل پيشنهادي

زان دقرت مترر م   ژگانی و عناصر دستوري دو زبان مبد  و مقصد و مير هاي واانطباق مؤلفه
شده در سيستم زبانی در رساندن و پيام موردنظر و هم از  هت قاب  قبول بودن متن تر مه

« سرازند مقصد )زبان فارسی( و ميزان پذیرش از سوي خوانندگان مرتن مقصرد فرراهم مری    
 (.6837، )فرزانه

« دادبغر  یفراناشرتاین فر  »هاي مثبت بيشتر تر مة  م  نبهانی از كتراب  با تو ه ویژگی
 شود.عداوي، كفایت و مقبوليت در این تر مه مشاهده میسنوشتة احمد 

 گيری  بحث و نتيجه
هرراي یافررت شررده در ایررن پررژوهش از تر مررة  مرر  نبهررانی در كترراب  بررا تو رره برره نمونرره

كره  سرت  ایرن ناتره قابر  ذكرر ا     ،سرس ها با نظریرة گار و تطبيق آن« فراناشتاین فی بغداد»
 ست. ی اسقاب  برراول و دوم این الگوي نقدي سطح تر مة وي بيشتر در 

صد روي آورده متر م در تر مة این رمان به افزایش اطالعات متن مبد  در متن مق
سرط  بسرتورگردانی( و  توان به شمار زیاد تغيير نحو )دها میست و از  ملة این ویژگیا

م نيرز  در حفرظ اعرال   ويتر مرة  سرت كره   اشاره كرد. ذكر ایرن ناتره ضرروري ا    نحوي
، هرا هرایی مثر  ميردان   این رمران داراي توصريفات فراوانری از ماران     زیرا ،ستپرشمار ا
هراي خيابرانی و   قتر  ، هرا گرذاري هاي قدیمی به ویژه براي اشاره به بمب، محلههاخيابان

ها به توضيح بعضی از آن ست كه  م  نبهانی بعد از انتقال این اعالماتفاقات بعد از آن ا
  ست.داخته ادر پاورقی پر

هراي مثبرت كره    بره دلير  ویژگری   « فراناشتاین فی بغرداد »تر مة  م  نبهانی از كتاب 
یعنری ایرن    ؛سرت از كفایرت و مقبوليرت برخروردار ا    سرت هاي منفی اپرشمارتر از ویژگی

موفق عم  صد ستم زبانی مقسيلی و مقبوليت تر مه در صاندن پيام متن استر مه از نظر ر
سرتفاده از  هراي واژگرانی از  ملره ا   تر م در این تر مة در ویژگری ت. در واقع مسكرده ا
هراي دیگرر رمران مثر      ویژگری و همچنرين در  سری  صطالحات رایرو در زبران فار  بعضی ا

سربی  سری و ا تمراعی رمران، عملاررد منا    سياهاي بعضی ویژگیها، انتقال صحنهسازي باز
 .ستداشته ا



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 213

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

Ali Bashiri  https://orcid.org/0000-0001-5401-6049 

Zahra Hadavi Khalilabad  https://orcid.org/0000-0003-4302-0506 

 منابع
 .نشر نی :تهران .63چ  .فارسی –اصرعربی فرهنگ مع. (6861)آذرتاش. ، آذرنوش

 .تهران: نشر نيلوفر .6چ  .ازپست و بلندتر مه. (6871امامی، كریم. )
« نهرالررذهب»تان سرری داسررنقررد تر مررة فار .(6866محمرردنبی و قنبررري، زهرررا. )، احمرردي
هاي تر مره در زبران و ادبيرات    پژوهش س.سلغوي الگوي گار-طح معناییس ساسبرا

 . 657-676ص ص ،68(11)، عربی
 تهران: نشرسخن. .1. ج 6چ  .فرهنگ بزر، سخن(. 6836حسن. )، انوري

فرهنرگ  (. 6831احمرد. ) انيس، ابراهيم، عبدالحليم منتصر، عطيه الصوالحی و محمرد خلرف  
 . تهران: نشر اسالمی.  1و  6. تر مة محمد بندرریگی. ج فارسی(-المعجم الوسيط )عربی

ی از رمران  سر ه در تر مرة فار سر (. ارزیرابی و مقای 6861. )ر و فرزانره، شرهين  صر نا، رشيدي
 .(6665) سسررالگرروي گار ساسرركيشرروت اثررر ميگوئ .د.سررروانتس بررر ای دنسررانگلي

 . 56-91ص ، ص8(69) ،یسفصلنامة علمی پژوهشی زبان و ادب فار
 ساسر ط عبدالرحمن منيرف برر ا  سالمتوهاي رمان شرقنقد تر مه .(6867نا. )، سفریسپاس

 نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.پایان .سسرزیابی كارمن گارالگوي ا
  .بيروت: الجم  .6ط  .بغداد یفراناشتاین ف (. 1868. )، احمديسعداو

 . تهران: نيماژ.1. تر مة  م  نبهانی. چ فراناشتاین فی بغداد(. 6861)___________ . 
ی سر ی تر مة فارس(. نقد و برر6861يامک و خيراللهی، ليال. )سغرپور، صعلی؛ ا، يادانیص

هاي تر مه در پژوهش س.سالگوي گار ساسبرا« دل شب»با عنوان « قلب اللي »رمان 
 . 37-663ص ، ص7(61) ،زبان و ادبيات عربی

 .لونجمان القاهرة:. 1   .الشرکة المصریة العالمیة .فن الترجمة .(4111) ، محمدیعنان
 علمی.: نشرتهران. 1. چ مطالعات تر مهفرهنگ  امع (. 6865فرزانه. )، فرحزاد

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644


 212 |آباد خليلبشيری و هادوی

 

ی شاهزاده و گدا اثرر  سی رمان انگليسهاي فارة تر مهسارزیابی و مقای(. 6837شهين. )، فرزانه
 دانشگاه شيراز. ی.سشنانامه رشتة زبانپایان (.6665س )سمدل گار ساستواین بر امارك 

 :تهرران . 1چ  .اي تر مره هر در آمدي بر اصول و روش(. 6875پور ساعدي، كاظم. )لطفی
 نشر دانشگاهی.

مجلره  (.  هرار وبی نظرري برراي ارزیرابی تر مره.      6871دعلی. )، محمر اردكانیمختاري
 . 98-93ص ، ص8(1) ،متر م

 .استعاره تر مه )مجموعه مقاالت دربراره تر مره(  . (6831)________________. 
 .انتشارات دانشگاه شهيد باهنركرمان،  اپ اول
تر مه )اصول نظرري و عملری تر مره از عربری بره فارسری و       فن. (6835. )معروف، یحيی

 تهران: سمت. . 9چ  فارسی به عربی(.
الگوهاي ارزیرابی تر مره )باتايره بره زبران      (. 6867اص ، زینب. )نيازي، شهریار و قاسمی

 .دانشگاه تهران: تهرانعربی(. 
. (6866) .انسريه سرادات  ، محمدحسرن و هاشرمی  ، فؤادیران  ؛ رواد ، اصرغري  ؛، شهریارنيازي

بررسی كارآمدي الگوي گارسرس در ارزیرابی تر مره قررآن )مطالعرة مروردي تر مرة        
 . 869-891 ، صص1(68)، دو فصلنامة مطالعات تر مه قرآن و حدیثماارم شيرازي(. 
منصور فهيم و سرعيد سربزیان.   تر مة  . دوره آموزش فنون تر مه.(6831نيومارك، پيتر. )

 .رهنما :تهران
Reference 
Ahmadi, M. N. and Ghanbari, Z. (2020). Critique of the Persian translation 

of the story of" Nahr alDhahab "based on the semanticlexical level of 
the Garces model. Translation Studies in Arabic Language and 
Literature. 10(22). 147-171. [In Persian]. 

Anis, I. Montaser, A.H. ALsvalehi, A. and KHalafahmad.M. (2003). Al 
vasit dictionary. Tanslated in Persian by Mohamad Bandar Rigi. Vol I 
and II. Tehran: Islami publications. [In Persian]. 

Azarnoosh, A. (2017). Contemporary ArabicPersian Ditionary. 18th 
Edition. Tehran: Ney. [In Persian]. 

 Annani, M. (2000). A Textbook of Translation. fifth edition. Cairo: 
Longman. [In Arabic] 

Anvari, H. (2002). Sokhan Great Dictionary. first edition. second volume. 
Tehran: Sokhan. [In Persian]. 

Emami, K. (1993). The Ups and Downs of Translation. first edition. 
Tehran: Niloufar. [In Persian]. 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 211

 

 Farahzad, F. (2015). Comprehensive Dictionary of Translation Studies. 
Second Edition. Tehran: Elmi. [In Persian]. 

 Farzaneh, Sh. (2008). Evaluation and comparison of Persian translations of 
the English novel Prince and Beggar by Mark Twain based on Garcés 
model (1994). Thesis in Linguistics. Shiraz University. [In Persian]. 

 Lotfipour Saedi, K. (1995). An Introduction to the Principles and Methods 
of Translation. Second Edition. Tehran: University Press. [In Persian]. 

 Mokhtari Ardakani, M. A. (1997). Theoretical Framework Translation 
Evaluation. Translator Magazine. 6(3). 50-58. [In Persian]. 

_____________________ . (2007). Translation Metaphor ( ACollection of 
Articles on Translation). First Edition. Shahid Bahonar University of 
Kerman. [In Persian]. 

 Maroof, Y. (2005). A Textbook of Translation (theoretical and practical 
principles of translation from Arabic to Persian and Persian to Arabic). 
fifth edition. Tehran: Samt. [In Persian]. 

 Niazi, Sh. and Ghasemi Asl,Z. (2016). The Patterns Of Translation 
Evaluation (based on Arabic language). Tehran: University of Tehran. 
[In Persian]. 

Niazi, Sh.; Asghari J.; Fouadian M. H.and Hashemi E. S. (2016). Study of 
the Effectiveness of the Garces Model in Evaluating the Translation of 
the Qur'an. Translation Studies Of Quran and Hadith. 2(13). 315-356. 
[In Persian]. 

 Newmark, P. (2003). A Textbook Of Translation, Training Course. 
Translator: Mansour Fahim and Saeed Sabzian. Tehran: Rahnama. [In 
Persian]. 

 Rashidi, N. and Farzaneh, Sh. (2013).The Evaluation and Comparison of 
Two Translations of "Don Quixote" by Miguel de Cervantes based on 
Garces Model (1994) . Persian Language and Literature. 4(15). 41-56. 
[In Persian]. 

 Sepasifar, S. (2018). Critique of translations of the Middle Eastern novel 
by Abdul Rahman Manif based on the evaluation model of Carmen 
Garces. Arabic translator. AlZahra University. [In Persian]. 

 Saadawi, A. (2013). Frankenstein in Baghdad. First Edition. Beirut: Jamal. 
[In Arabic]. 

 __________.  (2017). Frankenstein in Baghdad. translated by Amal 
Nabhani. second edition. Tehran: Nimaj. [In Persian]. 

 Sayadani, A.; Asgharpour A. and Khairollahi, L. (2017). Critique and 
review of the Persian translation of the novel" Heart of the Night 
"entitled" midnight "based on the Garces model. Translation Studies in 
Arabic Language and Literature. 7(16). 87-118. [In Persian]. 

 
 


