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Abstract  
Analysis and investigation of translation quality have long been taken into 

consideration. Various methods have been proposed by theorists and linguists 

to critique the translation of texts from Arabic into Persian and vice versa. One 

of the methods presented in the field of translation criticism is Vinay and 

Darbelnet’s model. This article raises two questions: How is the translation of 

Adel Abdel Moneim Suleim evaluated based on the Vinay and Darbelnet 

model, and which of the components of Vinay and Darbelnet is most used in 

the translation? In this research, using a descriptive-analytical method, a part 

of Adel Abdel Moneim Suleim's Arabic translation of Jalal Al-Ahmad's 

School Principal novel is examined based on the Vinay and Darbelnet model, 

and the quality and method of interpretation of this novel are evaluated by the 

translator. The result shows that the translator paid more attention to the 

elements of the target language in translating the selected samples. Also, in 

some cases, the translator ignores the transmission of the message and content 

of the original language to the target language and relies on direct and lexical 

translation, which may be due to the translator's insufficient knowledge of 

some cultural components and the basic foundations of the source language. 
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 «رسهمد مدیر» رمان از سویلم المنعم عبد دلعا عربی ترجمة نقد
 داربلینه و وینه نظریة پرتوی در

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، * نورسیده اکبرعلي
  

 ایران سمنان، سمنان، دانشگاه عربی، مترجمی ارشد کارشناسی حقیقيسلماني مسعود

 چکيده
يفيت ترجمه از دیرباز مورد توجه بوده است. براي نقد ترجمة متون از عربی به فارسی و تحلير و بررسی ك

رائه هاي اشناسان ميرح شده است. ی ی از روشپردازان و زبانهاي متتلفی از سوي نظریهبرع س شيوه
مة عادل ترج دنبال ارزیابی نگونگیشده در حوزد نقد ترجمه، مدل وینه و داربلينه است. در این جستار به

ن ترجمه هاي این نظریه در اییک از مؤلفهعبدالمنعم سویلم براساس مدل وینه و داربلينه بودیم و این ه كدام
شی از ترجمة تحليلی و با آمارگيري، بت -كار رفته است. بر این اساس با استفاده از روش توصيفیبيشتر به

احمد با ت يه بر مدل وینه و داربلينه مورد  ر جالل آلعربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه ا
بررسی قرار گرفته و كيفيت و روش تعریب این رمان توسط مترجم شد. نتيجه نشان داد مترجم در ترجمة 

هاي انتتابی بيشتر به عناصر زبان مقصد توجه داشته است. همچنين در برخی از موارد از انتقال پيام و نمونه
پوشی كرده و مت ی به ترجمة مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن صلی به زبان مقصد نشممحتواي زبان ا

  د.باش أهاي اساسی زبان مبدو پایه هاي فرهنگیاست ناشی از شناخت ناكافی مترجم از برخی مؤلفه

  ترجمه. نقد سویلم، عبدالمنعم عادل داربلینه، و وینه مدل مدرسه، مدیر رمان: هاکليدواژه
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 مقدمه 

گرایان أشوند. مبدگرا و مقصدگرا تقسيم میأناقدان ترجمه به طور كلی به دو دستة مبد
برخال  مقصدگرایان با اعتقاد ستت به مبحث تعادل و برابري صددرصدي، مترجم را ملزم 

ک از جهت ساختار، محتوا و سب مبدأ تر با متنبه پدید آوردن متنی برابر و یا هر نه شبيه
ام و به دنبال انتقال پي مبدأ هاي زبان، اما مقصدگرایان با رها كردن عناصر و مؤلفهاندكرده

 مقصد هستند.  هاي زبانلفهارائه یک ترجمة متناسب با عناصر و مؤ
شناختی متفاوتی جهت تحلير ترجمه ظهور كرد كه فهرست ، روی رد زبان6698از دهة 
 .(6836، 6اند )مانديیند ترجمه ارائه دادهبندي فرآهاي مفصلی براي طبقهبنديیا دسته
قرن بيستم است كه یک  98درخصود ترجمه، مربوط به دهة  1بندي وینه و داربلينهدسته

هاي نوین اي داشته است )همان(. با معرفی پهنهمدل كالسيک بوده و تأ ير بسيار گسترده
ة معيارهاي گوناگون بر پای هايكم توصيب زبانشناسی در آغاز قرن بيستم ميالدي، كمزبان

يالعات هاي مپژوهان سعی كردند از یافتهطرفانه مورد توجه قرارگرفت و ترجمهعلمی و بی
 شناسی در ترجمه بهره گيرند. زبان

د و به پردازها میاي به ارزیابی رابية دو سویه ميان زبانهاي ترجمه به گونة ویژهنظریه
آید. از این منظر، تمایز مقایسة شمار میسی تيبيقی بهشنااي از زبانهمين دلير، شاخه
ر هایی مشتمر بها یا لهجهاي ميان زبانزبانی، اعتباري ندارد. تعادل ترجمههمزمانی و درون

و با هر نوع رابية متقابر زمانی، م انی، اجتماعی و غير از آن « غيرخویشاوند»یا « خویشاوند»
 رسد. ه انجام میشود و فرآیند ترجمه ببرقرار می

ه است. اي، نگارش شدهاي مقابلهنظریة وینه و داربلينه درخصود ترجمه بر پایة پژوهش
اختيار  هاي گوناگون را كه دروینه و داربلينه در كتاب خود از دیدگاهی توصيفی، ت نيک

ها، نآ اند كه واحد ترجمه، واژه نيست. در واقع به باورمترجم است، معرفی كرده و نشان داده
ونی هاي گوناگترجمه فرآیندي پيچيده است كه در انجام آن، مترجم ناخودآگاه ت نيک

شمارند ها به طور كلی دو روش مستقيم و غيرمستقيم براي ترجمه برمیگيرد. آنكار میبه
دومی شامر  و« اللفظیبرداري و ترجمة تحتگيري، گرتهقرض»كه مشتمر بر سه ت نيک 

 است. « جایی، تعادل و همانندسازييير بيان، جابهتغ»نهار ت نيک 

                                                            
1- Munday, J. 

2-Vinay, J.P. Darbelnet, J. 
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بتشی از  هاي انتتابی ازدر این مقاله با استفاده از الگوي وینه و داربلينه به بررسی نمونه
احمد پرداخته شده است. دلير ترجمة عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه ا ر جالل آل

هاي آن است. همچنين مایهو مفاهيم و بنانتتاب این رمان، ادبی بودن و شگردهاي روایی 
احمد در ادبيات داستانی عرب به دست این رمان به دلير شناخت جایگاهی كه جالل آل

 اي دارد. آورده است، اهميت ویژه
رمان مدیر مدرسه ا ر جالل آل احمد توسط عادل عبدالمنعم سویلم، استادیار بتش 

به زبان عربی ترجمه  1886الشمس قاهره در سال ها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين زبان
ها را وپرورش تمام شغرشده است. شتصيت اصلی این داستان فردي است كه در آموزش

يرد گاي در روستا را به عهده میگري، مدیریت مدرسهزند و بعد از نند سال مربیكنار می
 ود. شش كمتر میابه خيال این ه كمی از سنگينی بار مسيوليتش كاسته و دغدغه

هاي متتلب ترجمه از سيح كيفی ی سانی برخوردار بود به منظور از آنجا كه بتش
تر به نقد و ارزیابی بتشی از ترجمه بسنده شده است تا به صورت حصول نتایج دقيق

 تري كار مورد ارزیابی قرار گيرد.ميلوب

 . پيشينۀ پژوهش1
 با) فوظمح نجيب «الذاتیۀ السیر  أصداء» ترجمه تيبيقی بررسی»( در مقالة 6861آهنگرنژاد )

ب به نقد و بررسی بتشی از ترجمة كتاب نامبرده ا ر نجي« (داربلينه و وینه نظریه بر تأكيد
 هاي مترجم در ترجمة تعابير و اصيالحات اشاره دارد.محفوظ پرداخته و به برخی از لغزش

رمارودي از نامة امام علی)ع( به واكاوي ترجمة گ»مقالة در  (6867) طاهري و دیگران
ک اشتر )ع( به مال حضرت علی ةنام «گانه وینه و داربلينهاشتر بر پایة راه ارهاي هفتمالک

دهد را براساس روش وینه و داربلينه مورد بررسی قرار داده است و نتيجة آن نشان می
بهره ر كمت مستقيممة ترج هايشرو زا وداربلينه وینه گانههفت هايروشبين  از گرمارودي
 جسته است.

براساس « الشحاذ» واكاوي بتشی از ترجمة رمان»مقالة در  (6863) نيازي و دیگران
 داربلينه هاي ميرح شده در روش وینه وبا در نظر گرفتن ت نيک« الگوي نظري وینه و داربلينه

دهقانی با  وسطتنجيب محفوظ كه « الشحاذ»كتاب  ةهاي تيبيقی از ترجماستتراج نمونهبه 
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ار گرفته كهاي بهاز ت نيک ايبنديتا در نهایت جمع اندپرداخته ترجمه شده است،« گدا»نام 
 د.نارائه ده را شده در این ترجمه

 راساسب عربی به فارسی از ترجمه در فاخرگویی و بيان تغيير»مقالة در ( 6863) حيدري
اس الگوي فارسی به عربی براس ةن در ترجمبه بررسی روش تغيير بيا« داربلينه و وینه نظریة

وینه و داربلينه پرداخته است و به ضرورت پایبندي به ساختارهاي زبان مبدأ و انتقال پيام در 
 متن مقصد توسط مترجم اشاره دارد.

ي با مثنو« شاه و كنيزك» بررسی تعریب داستان»مقالة در  (6866)پور پارسایی و شهبازي
(«  جواهري ترجمة منظوم هاشمی و ة)موردپژوهی: مقایس و داربلينهت يه بر الگوي وینه 

ی قرار و داربلينه مورد ارزیاب «را با ت يه بر هفت راهبرد ترجمة وینه« شاه و كنيزك» داستان
گيري پربسامد از دهد كه تعریب جواهري به دلير بهرهداده است و نتایج آن نشان می

 .تر استلغوي به متن مبدأ نزدیک ةژه ترجممستقيم و به طور وی ةالگوهاي ترجم
ه شده هاي فارسی ترجمها و داستانبا توجه به این ه تاكنون تعداد بسيار كمی از رمان

است؛ به زبان عربی براساس الگوي وینه و داربلينه مورد تحلير و بررسی قرار گرفته 
يري از گو با بهره« یر مدرسهمد»بنابراین، نگارش این مقاله با انتتاب ترجمة عربی از رمان 

ل هاي ترجمه خصوصاً مدها و روشكارگيري انواع مدلالگوي بيان شده، بيانگر اهميت به
 وینه و داربلينه است.

 هاي پژوهشها و فرضيه. پرسش4
 پژوهش حاضر به دنبال دستيابی به پاسخ براي دو پرسش زیر است:

 ود؟شعبدالمنعم سویلم نگونه ارزیابی میبراساس مدل وینه و داربلينه ترجمة عادل  -
 داربلينه در ترجمه مورد ميالعه بيشتر كاربرد دارد؟یک از هفت مؤلفه وینه و كدام -

 در راستاي دو پرسش بيان شده، دو فرضيه نيز ميرح شده است كه عبارتند از:

سيده است ررسد ترجمة مدنظر بيشتر با ذوق و روی رد شتصی مترجم به انجام به نظر می -
 كه این امر نيازمند بررسی بيشتر براساس مدل مورد ميالعه در این مقاله است.

اده گيري بيشتر در این ترجمه استفهایی نون قرضآید كه روشاز ظاهر ترجمه ننين برمی -
 شده است.
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 . ضرورت و اهميت پژوهش7
فاده جستار تالش شده تا با استبا توجه به اهميت نقد ترجمه و نياز مترجمان و ادیبان در این 

از الگوي ارزیابی وینه و داربلينه بتشی از تعریب عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه 
حتواي متن ها در انتقال پيام و مكارگيري این عناصر و مؤلفهبررسی و تحلير و ميزان تأ ير به

گوها اند مترجمان را با التواصلی به متن مقصد مورد ارزیابی قرار گيرد. ننين موضوعی می
هاي هاي مناسب را فراهم كند. نمونههاي ترجمه آشنا كرده و زمينة ارائه ترجمهو مدل

انتتابی از متن ترجمة عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه به دلير دارا بودن 
رانگيز بودن، ز نالش بها و نيداربلينه روي آن هاي ترجمه وینه ولفهقابليت بررسی و تيبيق مؤ

 اند. برگزیده شده
ري، تحليلی و با استفاده از شيود آمارگي -كارگيري روش توصيفیدر این جستار با به

گيرد. بدین بتشی از ترجمة بيان شده از رمان مدیر مدرسه مورد نقد و بررسی قرار می
يابقت ي وینه و داربلينه مهالفههاي انتتاب شده از ترجمه با عناصر و مؤصورت كه ابتدا مثال

يري این كارگگيرد و در پایان ميزان بهها مورد ارزیابی قرار میداده شده، سپس كيفيت آن
 .شودعناصر در ترجمه،آمارگيري و به صورت نمودار نشان داده می

 . معرفي رمان مدیر مدرسه و ترجمۀ عربي آن2
 ادهس نثري با را مدرسه مدیر رمان انی،ایر شهير و معرو  مترجم و نویسنده احمد،آل جالل 
 شتصی تجربة حاصر كه رمان نگاشت. این خود سبک صاحب رمان اولين عنوان به عاميانه و

 آموزشی فضاي بازگوكنندد است، معلم عنوان به او تدریس هاسال در احمدآل جالل
 ستا فرهنگيانی و مدیران و معلمان نمایندد مدرسه، مدیر. است نویسنده زمان در كشورمان

 دزد بهت شاگردان به علم و سواد آموزش در سعی فراوان، كوشش و زحمت با هاسال كه
احمد این كتاب را كه به عنوان اولين رمان صاحب سبک و متفاوت آل .دارند شانكالس

ها ابسامانیهایش به بررسی نتر از سایر نوشتهتحریر درآورده به ش لی متفاوت ةخود به رشت
احمد همچون یک جراح پردازد. در واقع آلهاي محيط آموزشی كشور میاشنيدهو ن

دارد  نهد و سعیجراحت فضاي حاكم بر محيط آموزشی می ةزبردست و آگاه، دست بر نقي
را درمان كند. مدیر مدرسه نه تنها حر  دل بسياري از فرهنگيان جامعه است، بل ه  آن
گير معلمان و ها گریبانهایی است كه سالاستیبسياري از كمبودها و ك ددهندنشان
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توسط عادل عبدالمنعم سویلم، استادیار  1886. این رمان در سال آموزان بوده استدانش
 ها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره به زبان عربی ترجمه شده است.بتش زبان

 . مدل ارزیابي وینه و داربلينه در ترجمه5
ينه تحلير سبک شناختی تيبيقی ميان زبان فرانسه و زبان انگليسی را انجام دادند. وینه و داربل

ها توجه كرده، راهبردهاي ها متون را در دو زبان بررسی كرده و به تفاوت ميان زبانآن
گليسی شناسی تيبيقی فرانسه و انمتفاوت ترجمه و روندها را شناسایی كردند. كتاب سبک

تر يار گستردهآن بس  يرراساس زبان فرانسه و انگليسی است با این حال تأ( صرفاً ب6693ها )آن
ي، بردارگيري، گرته(. وینه و داربلينه با كاربرد بسيار قرض6836بوده است )ماندي، 

ي ترجمه هاجایی، تعادل و تغيير بيان و همچنين براساس ساختار زبان فرانسوي، روشجابه
نوشته  6695كه در سال  6نامة جورج پانتوننظریة خود از پایانها در خود را بنا نهادند. آن

جایی ی ی از اصول مهم در ترجمه به حساب كنند. در آن پایان نامه، جابهشده، استفاده می
ن كنند كه اصيالح تغيير بيان را از پژوهشگري به نام پانتوآید. این دو به روشنی بيان میمی

د و ضرورت هاي كاربردي خوشناسانی هستند كه به دلير برنامهبانها زاند. بنابراین، آنگرفته
ها را مورد بررسی قرار دادند )نيازي آموزش مترجمان و توسعة ميالعات ترجمه به دقت زبان

 (. 6863و دیگران، 
دو راهبرد كلی ترجمة تعيين شده توسط وینه و داربلينه عبارت است از ترجمة مستقيم و 

استفاده از  گردد.اللفظی در مقابر آزاد برمیبندي تحتكه به تقسيم ترجمه غيرمستقيم،
هاي را ترجمة مستقيم و استفاده از روش أهاي متناسب با تركيب عناصر زبان مبدروش

ترجمه  گویند )همان(. اگرمتناسب با عناصر یا فرهنگ زبان مقصد را ترجمة غيرمستقيم می
گوي زبان مقصد را رها كرده و برع س؛ یعنی اگر در نزدیک باشد، مترجم ال أبه زبان مبد

ترجمه معيارهاي ضمنی )غيرمستقيم( مورد استفاده قرار گيرد در این صورت ترجمه به زبان 
مقصد نزدیک شده است. در مقایسه دو ت نيک مستقيم و غيرمستقيم، وینه و داربلينه بر 

 را ترجيحدارند و راه ار آن هاي ترجمة مستقيم مانند ترجمة لغوي بسيار تأكيد روش
 (. 6866دهند )شهبازي و پارسایی پور، می

                                                            
1- Panton, J. 
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 ترجمة اري،بردگرته گرفتن، قرض»مؤلفه  هفت صورت به داربلينه و وینه نظر از ترجمه
(. 6836 ماندي،)ود شمی تعریب «تيبيق و یابیمعادل معنایی، تغيير مقوله، تغيير اللفظی،تحت
 .شودمی بيان ادامه در كه دارد را خود خاد تعریب هايمؤلفه این از كدام هر

  1. قرض گرفتن5-1
گيري واژگانی ی ی از ابزارهاي مورد استفاده در ترجمه است. از نگاه قرض گرفتن یا وام

مه هاي ترجمه است كه اغلب از انگيزد نياز سرنشترین روشوینه و داربلينه این ت نيک ساده
ند، زمانی شود. این فرآیسازد و موجبات غناي زبان میرا پدیدار میزبانی یافته و ارتباط برون

د ترجمه زبان مقصأ به هيچ تغييري از زبان مبددهد كه یک واژه یا اصيالح عيناً و بیروي می
(. در اصيالح زبانی از این 6866پور، و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود )شهبازي و پارسایی

شود كه پس از مدتی این واژگان در فهرست اژگان دخير یاد میپدیده اغلب با عنوان و
اژگانی، در قالب واژه یا گروه وأ شود. بنابراین، هنگامی كه زبان مبدصحيح یا عاميانه بيان می

پوشی از آن كند در زبان مقصد وجود ندارد و نشمواقعيت مادي یا انتزاعی را ارائه می
ت آید. البته شرط آن اسگيري درمیه به صورت وامروشی مناسب در ترجمه است كه نتيج

 (.6867اصر، كه استعمال واژد مزبور در زبان مقصد تعميم یابد )نيازي و قاسمی
در زبان مقصد، معادلی براي اشاره  -6رود: كار میگيري معموالً در دو وضعيت بهقرض
در زبان مقصد، معادلی نزدیک  -1وجود ندارد؛ مانند قبله، حج، تيمم و  ء یا مفهوم مبدأبه شی

 1وضو -6وجود دارد، اما مترجم مایر است رنگ و بوي خارجی به ترجمه خود بدهد. مانند: 
 .8خمس -1و 

گيري، ورود پدیدهاي صنعتی و روابط سياسی و اقتصادي و فرهنگی، دالیر عمدد قرض
ز اي نظامی است )عزیورود افراد تحصيل رده از خارج، عوامر جغرافياي و تابوها و برخورده

 (.6831محمدي، 

 هاي انتتابی از تعریب رمان مدیر مدرسه:گيري در نمونهبررسی روش قرض

  

                                                            
1. Borrowing 

2- Ablution 

3- The Fifth 
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 « خواهمپر افاده نمی هايليسانسهمن از این (: »6835احمد )آل
 «اللِّسیانسِفأنا ال أرى فائد ً تُذکَرُ فی هوالءِ الحاصلینَ علَى (: »1886عبدالمنعم )

 «بلند آهار یقهصورت استتوانی و ریش از ته تراشيده و (: »3568احمد )آل
 «قمی ٍ عالیۀٌ منشا ٌیاقۀُ ذواجۀٌ منحوتۀٌ و ذقنٌ حلیقٌ بشکلٍ جیّدٍ و (: »1886عبدالمنعم )

 «و كروات زرد و پهن داشت جاكت(: »6835احمد )آل
 «رابطۀَ عنقٍ صفراءَ عریضۀًجاکتَ ویرتدی (: »1886عبدالمنعم )

ک واژه به دالیر متتلب از زبانی به زبان دیگر وارد شده و مورد استفاده قرار گاهی ی
گيرد. این روی رد باید تا زمانی باشد كه براي آن واژه در زبان مقصد معادل و برابرنهادي می

شود، عادل هاي ارائه شده مالحظه میمناسب و معين وجود نداشته باشد. ننانچه در نمونه
ه زبان گيري برا با روی رد قرض« ليسانس، یقه و جاكت»واژگانی نون  عبدالمنعم سویلم

عربی ترجمه كرده است. مترجم با وارد كردن عين این واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد 
 )زبان عربی( نسبت به بافت فرهنگی زبان مبدأ پایبند بوده است. 

سوم بوده و استفاده از آن گيري معادل برخی واژگان در دو زبان مرگاهی مواقع قرض
ها از عربی به فارسی مورد بررسی كاربرد دارد. بدین صورت اگر ترجمة فارسی این نمونه

مانی شد. این دیدگاه تا زگيري میگرفت عين همان واژگان در زبان فارسی نيز قرضقرار می
بنابراین،  كرد. است كه نتوان براي واژد مدنظر در زبان مقصد برابرنهاد تعریب شده انتتاب

تواند به هاي فرهنگی هر دو زبان میگيري با توجه به عناصر و مؤلفهكارگيري روش قرضبه
زبان عنوان مسير ارتباطی ميان متن مقصد با متن مبدأ باشد. اما گاهی مترجم فارسی یا عرب

 گيري ازتواند این مسير ارتباطی را درهم ش سته به جاي افتادن در ورطه قرضمی
 (. 6861طاهري و دیگران، نویسی استفاده كند )اسماعيلینویسی یا سرهعربی

توانست براي واژگانی نظير ليسانس، یقه و جاكت به ترتيب از سه عادل عبدالمعنم می
فتگی گردر ترجمة خود استفاده كند تا كمتر دنار قرض«  سترو یاقۀ و شهاد  اإلجاز »واژد 

هاي بيان شده، استفاده از روش توان گفت در نمونهین، می(. بنابرا6839شود )معرو ، 
گيري مناسب نيست، نراكه براي هر كدام از واژگان دخير از زبان مبدأ به زبان مقصد قرض

در ترجمه  گيريكارگيري قرضتواند مترجم را از بهبرابرنهاد و جایگزینی وجود دارد كه می
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اي انجام هگيرية روان و شيوا تبدیر كند. قرضنياز كرده و ترجمة وي را به یک ترجمبی
شده از سوي مترجم به دلير اشتراكات زبانی رایج ميان دو زبان فارسی و عربی صورت 

 پفیرفته است.
گيري استفاده كند كه این گاهی مترجم ناگزیر است در ترجمة خود از روش قرض

واژگان قرض گرفته شده از یک زند، نراكه موضوع به ترجمة او از لحاظ معنایی ليمه نمی
(، 6861طاهري و دیگران، زبان با زبان دیگر در بسياري از مواقع اشتراك دارند )اسماعيلی

اما بهتر است مترجم هنگام ترجمة یک متن نه به زبان فارسی نه به زبان عربی از نهایت 
ن و اش دلنشيجمههایی كه براي آن وجود دارد، استفاده كند تا ترظرفيت آن واژه و معادل

 زیبا به نظر آید.

 1برداري. گرته4 -5
برداري بتش دیگري است كه در الگوي وینه و داربلينه در دو گروه واژگانی و گرته 

 هایی كه یکبرداري عبارت است از ترجمة اجزا یا واژهشود. گرتهساختاري ارزیابی می
به مفهب  او»دهند؛ مانند: تش ير میاي را در زبان بيگانه تركيب یا اصيالح یا حتی جمله

کان یذهب مذهب »ء به جزء این عبارت عربی به صورت كه ترجمة جز« رفتامام مالک می
با  أ(. در این ترجمه، گفته یا ساخت زبان مبد6863است )نيازي و دیگران، « اإلمام مالک
 شود. اللفظی منتقر میترجمة تحت

د كه در آن عبارت بيگانه با حفظ ترتيب اجزاي برداري وجود دارنوعی دیگر از گرته
ن شود. آذرنوش بر ایشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میگيرنده میخود وارد زبان وام

يار هاي ایران بسها و نویسندهبرداري از قرن پنجم هجري مابين مترجمكه گرته»باور است 
« شودها بيشتر میداد گرتهرویم تعرواج یافت. این در حالی است هر نه جلوتر می

 (. 6833)آذرنوش، 
گيري زبانی است كه در آن اجزاي برداري در واقع حد واسط ابداع و وامپدیده گرته

متش ر یک تركيب جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و در كنار ی دیگر قرار 
انگليسی « Brain Washing»ترجمة عينی « وشوي مغزيشست»گيرد. براي نمونه واژد می

 (.    6836است )نجفی، 

                                                            
1. Loantranslation 
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؛ واژگان است أ و مقصدگيري در ش ر و ساختار زبان مبدبرداري با قرضتفاوت گرته
توان یگونه نيست. مبرداري اینگيري شبيه ی دیگر است، اما در گرتهو عبارات در قرض

اند. رداري شدهبهاي عربی گرتهصدها پاره گفته و تركيب فارسی را یافت كه از تركيب واژه
به  «اي كاش، وگرنه، بنابراین، ش ایت برداشتن و موارد مشابه»هاي احتمال دارد، تركيب
ده باشد. به ش تقليد «، رفعُ الشّکوىءً على هذا، بناإالّیا لَیتَ، و»هاي عربی ترتيب از پاره گفته

قصد مر در زبان مبرداري اغلب به صورت كاگيري و هم گرتهباور وینه و داربلينه هم قرض
ها تواند آنرو هستند كه این امر میشوند هرنند گاهی با برخی تغييرات معنایی روبهتلفيق می
آسمان  -6(؛ مانند: 6863ریشه غيرواقعی تبدیر كند )نيازي و دیگران، هاي همرا به واژه
 .Art For Artهنر براي هنر:  -1و  Sky Scraperخراش: 

برداري در عبارات و واژگان انتتابی از ترجمة عادل عبدالمنعم در این بتش عنصر گرته
 گيرند:مورد ارزیابی قرار می

 «زدجوان رشيدي بودكه با صداي بلند حر  می ناظم(: »6835احمد )آل
 «رُ المدرسۀِ شاباً یافعاً یتحدّثُ بصوتٍ عالٍسکرتیکان (:  »1886عبدالمنعم )

 «نيقی ب نم بصقرار شد من سر (: »6835احمد )آل
 «رِالطّابو وَأخبَرنی أنّه مِن األفضلِ أَن أُلقِی کلمۀً أمامَ(:  »1886عبدالمنعم )

 «ر پانه تنگشلواجوان ی بود برپانتين زده با (:  »6835احمد )آل
 «ضیقَ األرجُلِبنطاالً کان شاباً یصفِّفُ شعرَهُ بالکریمِ یَرتدِی (:  »1886عبدالمنعم )

برداري آن است كه در آن، عبارت یا واژد بيگانه با حفظ ترتيب رتههاي گی ی از روش
و  شود. وینهشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میگيرنده میاجزاي خود وارد زبان وام

این  دانند كه تنها تفاوتهاي كاذب میریشهگيري را نوعی از همبرداري و وامداربلينه گرته
نه و دهد )ویبرداري رخ مین مبدأ است كه تنها در روش گرتهدو روش در انتقال ساختار زبا

 (. 6669داربلينه، 
از  «ناظم مدرسه، صب و شلوار»هاي اخير، مترجم براي برگردان واژگان فارسی در مثال

برداري كرده است؛ به این صورت كه واژه برابر نهاد و معادلی برگرفته از بيگانه، گرته
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ی به معناي منشی، مدیر، ناظم و... است كه به عنوان معادل براي یک واژه انگليس« س رتير»
ی نيز یک واژد ترك« طابور»ناظم مدرسه در ترجمة عادل عبدالمنعم استفاده شده است. واژه 

« وربطا»است كه از این زبان وارد زبان عربی شده و مترجم براي ترجمة واژه صب از كلمة 
ی است نيز یک واژد ایتاليای« بنيلون»یا « بنيال». واژه برداري كرده استدر زبان مقصد گرته

را از زبان انگليسی نقر كرده و سپس وارد این زبان شده است. به عبارت ها آنكه عرب
« نيالب»توان گفت عادل عبدالمعنم براي ترجمة واژه شلوار در زبان عربی از واژد دیگر، می

هاي عربی واژگانی كه در زبان مقصد برابرنهاد توانست ازبرداري كرده است. مترجم میگرته
(. استفاده از 6836)غفرانی و شيرازي، « ناظم المدرسۀ و الصف»دارند، استفاده كند؛ مانند: 

گيري شد كه بهرهگرفتگی میبراي واژد شلوار در فارسی موجب قرض« السلوار»برابرنهاد 
سازد. این واژگان، ویه را متبلور میهمان ر« بنيال»مترجم از دیگر واژد غيرعربی؛ یعنی 
با ساختار  هاشوند با این تفاوت كه ساختار ظاهري آنواژگان وام گرفته شده نيز محسوب می

(؛ 6863ظاهري واژگان زبان مبدأ متفاوت است و شبيه ی دیگر نيستند )نيازي و دیگران، 
یگر داري شبيه یکگيري واژگان هر دو زبان از لحاظ ش لی و ساختیعنی در روش قرض

بوده و تنها مم ن است از لحاظ آهنگ كالم با هم تفاوت داشته باشند. ننانه مالحظه 
ت پوشی كرده اسژگانی زبان مقصد نشمهاي والفهشود مترجم از ساختار دستوري و مؤمی

 هاي بيگانه در ترجمة خود استفاده كرده است. و از تركيب
برداري با گفر زمان اغلب در گيري و گرتهروش قرض از نگاه وینه و داربلينه، هر دو

 شود. گاه هر دو پدیده بازبان مقصد ادغام شده و به بتشی از عناصر مرسوم آن تبدیر می
اذب ریشه كهاي همرا به واژهتواند آن شود كه میرو میتغييرات معنایی در زبان مقصد روبه

 (. 6865بدل كند )ماندي، 

 1ه لفظ. ترجمۀ لفظ ب5-7
هاي وینه و داربلينه، ترجمة لفظ به لفظ یا ترجمة لغوي است. در این ی ی دیگر از روش

این  شوند. درروش اجزاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در زبان مقصد ت رار می
زبان  شود؛ هرنند بنا به مقتضيات و ساخت تركيبیقسمت كار با ترجمة لفظ به لفظ آغاز می

(. به اعتقاد 6866پور، شود )شهبازي و پارسایینوعی تعادل صوري ميان اجزا دیده میمقصد 
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اي هاي ترجمه است و تا زمانی كه نتيجهگونه از ترجمه از برترین شيوهوینه و داربلينه این
يود گاه كه شتواند مورد استفاده قرار گيرد، اما آنبتش به همراه داشته باشد، میرضایت
معنا یا نامناسب از نظر ساختاري منجر شود، پرهيز از آن ضروري است. این يامی بیلغوي به پ

شود و با وجود گفشت نند دهه طور خاد در زمينة ترجمة صنایع بالغی دیده میله به مسأ
ها در ميان اللفظی از پرطرفدارترین روشهاي مثنوي، كماكان ترجمة تحتاز ترجمه

 مترجمان بوده است )همان(. 
اللفظی باید پایة الزمات ساختی، فرازبانی و معنا حفظ شود. در این در ترجمة تحت

یر اللفظی را با توجه به دالتواند ترجمة تحتصورت استفاده از آن مانعی ندارد. مترجم می
ظی نيز مترجم اللفدستوري، نحوي یا كاربرد شناختی، غيرقابر پفیرش بداند. در ترجمة تحت

كند، اما نتيجه كار به خاطر ساختارهاي متفاوت دو زبان ی دیگر جایگزین میها را با واژه
و مقصد مم ن است معنایی متفاوت با زبان اصلی را در زبان مقصد به وجود آورد  أمبد

 (. 6836)معصوم و هم اران، 
ارد فرهنگ بسيار كاربرد دخانواده و همترجمه بين دو زبان هم»وینه و داربلينه معتقدند 

هایی كه ترجمة لفظ به لفظ معناي دانند، مگر موقعيتو آن را در ارائة ترجمة مناسب می
دیگر به دست دهد و یا این ه معنایی نداشته باشد و به دالیر ساختاري نامم ن باشد و با 

 (. 6669)وینه و داربلينه، « سيح زبان مقصد متفاوت باشد
ه و خانوادند عربی و انگليسی اغلب همهاي شرقی و غربی مانباتوجه به این ه زبان

ر قبولی ها به نتایج قابكارگيري این ت نيک در موردآنفرهنگ نيستند، احتمال دارد بههم
 (. براي نمونه:6863منتج نشود )نيازي و دیگران، 

- Let's Suppose That You are in Position of a Parent. 
يت یک پدر یا مادر هستيد )به جاي فرض كنيد اجازه بدهيد فرض كنيم كه شما در موقع -

 كه شما پدر یا مادر هستيد/ خودتان را جاي پدر یا مادر بگفارید( )همان(. 

 « شومدارم خر می دیدم(: »6835آل احمد )
 « أوشَکتُ أَن أتَحوَّلَ إلى حِمارٍ أیتُ فی نفسیر(: »1886عبدالمنعم )

 «به خير گفشت(: »6835آل احمد )
 «بخَیرٍ وَسَالمٍالموقفُ  مرَّ(:»1886م )عبدالمنع
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 «شمرده بودمرا  هايدنداناو (: »6835آل احمد )
 «بِالفِعلِفقد أَحصَى أَسنانِی (: »1886عبدالمنعم )

وارد ن ند.  أ آسيباللفظی تا زمانی كاربرد دارد كه به بافت و معناي متن مبدترجمة تحت
اید با توجه به در نظر گرفتن عناصر فرهنگی و در بسياري از موارد، تعابير اصيالحی را ب

رخال  اللفظی بترجمه كرد. ترجمة تحت هاي زبانی تعيين شده زبان مبدأ و مقصدنارنوب
ی ارائه اللفظدهد به صورتی كه اگر ترجمة تحتگيري در سيح جمله و تركيب رخ میوام

بت مورد عنوان یک ت نيک مثشده با فرهنگ و معيارهاي زبان مقصد برابر و نزدیک باشد به 
گيرد، اما اگر این نوع ترجمه در انتقال معنا و پيام از زبان مبدأ به زبان مقصد استفاده قرار می

گيري كارها و عناصر فرهنگ زبانی دو زبان مغایر باشد بهخلر ایجاد كند و یا با نارنوب
نه شود. ننانم موردنظر میآن باعث برهم خوردن انسجام ترجمه و از بين رفتن معنا و مفهو

شود، مترجم واژگان و تعابير اصيالحی موجود در زبان فارسی را به صورت مالحظه می
اللفظی به زبان عربی انتقال داده است و نسبت به معناي ضمنی و عناصر فرهنگی زبان تحت
تور زبان، سپایبند نبوده است. مترجم براي ترجمة واژگان و تعابير اصيالحی باید به دأ مبد

هاي زبان، اصيالحات، فرهنگ، آداب و رسوم كاريها، ریزهواژگان، معانی گوناگون آن
نا باشد أ آشو اوضاع جغرافيایی، اجتماعی و به ویژه ادبيات، تاریخ و روحيات مردم زبان مبد

  (.6866)مجيدي و قشالقی، 
فوق برابرنهاد و  هايبراي هركدام از واژگان و تعابير اصيالحی موجود در نمونه

 و هاي زبانیلفههاي مناسب و معينی وجود دارد كه مترجم بدون در نظر گرفتن مؤمعادل
اللفظی كرده است. در مثال ها به صورت تحتساختاري در هر دو زبان، اقدام به ترجمه آن

در زبان فارسی كنایه از گول خوردن است كه این « خر شدن»نتست عبارت اصيالحی 
ز تواند پيام و معناي درست را ازبان نمین به زبان عربی صحيح نيست؛ نراكه عربمعادل آ

ال » در زبان عربی« خر شدن»متن اصلی برداشت كند. معادل مناسب براي عبارت اصيالحی 
را نيز كه در « دیدم»(. مترجم واژه 6869)نجفی و ميراحمدي، « است« تکن بسیطاً أو حصیفاً
دارد به صورت لفظی و دیدن بصري ترجمه « احساس كردن»ي یعنی این عبارت معناي  انو

كرده است. به طور كلی برابرنهاد و معادل مناسب براي عبارت اصيالحی بيان شده در زبان 
است. در دومين مثال، مترجم تالش كرده  تا « صِرتُ حصیفاً )بسیطا(نّی شَعَرتُ بأ»مقصد 
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د و هم به نزدیک باش أه كند كه هم به زبان مبدرا به صورتی ترجم« به خير گفشتن»عبارت 
 )همان(« أَو مَرَّ بِساَلمٍبه صورت مَرَّ بِخَیرٍ »زبان مقصد، نراكه این عبارت در زبان مقصد 

سوم،  شود. در مثالكاربرد داشته و در انتقال پيام و معناي آن  در زبان مقصد خللی وارد نمی
ارسی به معناي دست كسی را خواندن یا كسی را اصيالح دندان كسی را شمردن در زبان ف

« لدِهِخَ یما فِ همَو فَأَ ۀِفَعرِالمَ کمالَ هُرفَعَ»به خوبی شناختن است كه معادل آن در زبان عربی 
است )همان(. اما مترجم این اصيالح را به صورت لفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است 

 حاظ فرهنگی و زبانی توجه داشته باشد. بدون این ه به معناي آن در زبان مبدأ از ل
هاي ارائه شده باعث عدم انتقال هاي لفظی ارائه شده از سوي مترجم براي نمونهترجمه

معناي اصلی از زبان مبدأ به زبان مقصد شده است، نراكه ترجمة لفظی از واژگان و تعابير 
تعابير  باید در ترجمة واژگان و شود و مترجممعنا و نامناسب میاصيالحی باعث انتقال پيامی بی

بان مبدأ هاي فرهنگی زهاي زبانی و مؤلفهاصيالحی از برابر نهادي استفاده كند كه با نارنوب
را به درستی انتقال دهد. به عبارت دیگر، مترجم هم باید به برابر باشد تا بتواند معناي آن

تناظر هاي مایگزین ساختن معادلو مقصد تسلط داشته باشد و هم در ج أساختارهاي زبان مبد
ها را مدنظر قرار دهد؛ زیرا اگر ننين كاري انجام نشود، ها ارزش و نقش ارتباطی آنبراي آن
 (. 6866داشته باشد )مجيدي و قشالقی،  أشود متن ترجمه به اصيالح بوي زبان مبدباعث می

 أیتُ نفسی أن أتحوّلَر»هاي لفظی و نادرست مترجم براي دو اصيالح با توجه به معادل
معناي كاربردي و اصلی این دو اصيالح در زبان مقصد دریافت « إلی حمارٍ و أحصی أسنانه

هاي معنایی این دو اصيالح ناموفق بوده است شود، نراكه مترجم در انتقال محتوا و الیهنمی
ارتباطی  هايشاللفظی است و عدم توجه به نقو این امر به دلير استفاده از روش ترجمة تحت

 دو زبان باعث برهم خوردن شيوایی و رسایی كالم شده است.

  1جایي(. تغيير مقوله )جابه5-2
ارزیابی  ها اشاره شد، پاستگويلفة ترجمة مستقيم كه به آندر الگوي وینه و داربلينه، سه مؤ 

رمستقيم غيهاي ترجمه كامر ترجمه نيست. از این جهت، ترجمه درسيح باالتري؛ یعنی مؤلفه
تغيير  جایی یا تغيير صورت به معنايگيرد. فرآیند تغيير مقوله یا جابهمورد بررسی قرار می

تواند جایی می(. جابه6866پور، )شهبازي و پارساییمبدأ در متن مقصد است  عناصر متن
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شود، اجباري و یا اختياري باشد. مترجم باید براساس این ه مفهوم جمله نگونه بهتر منتقر می
هاي كه اجازه دهد ن تهجایی صورت دهد یا اینتصميم بگيرد كه آیا در بتشی از جمله جابه

 سب ی دقيق و ظریب ویژه دست نتورده باقی بماند. 
ته ترین تغيير ساختاري انجام گرفجایی را احتماالً به عنوان متداولبهوینه و داربلينه جا

 توان به مثال زیر اشاره كرد:(. براي نمونه می6836، گيرند )مانديتوسط مترجمان در نظر می

- In the Absence of Definite Information. 
 در مواردي كه اطالعات قيعی در اختيار ندارید یا در غياب اطالعات قيعی.  -

اي كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده در  هر دو ترجمه به صورت جمع واژه
ر ترجمه نتست، جمله به صورت مفرد و در ترجمة دوم همان ش ر ترجمه شده است، اما د
 مبدأ حفظ شده است. 

 « عصبانيت گفتخالی از آرام و مثال (: »6835آل احمد )
 « عَصَبِيَةٍ الیَتلُو مِن قالَ فی هُدوءٍ(: »1886عبدالمنعم )

 «وارسینشانی مدرسه را دستم دادند كه بروم (: »6835آل احمد )
 «وَأُعایِنُها أَعيَتنِی عُنوانَ إحدَى المَدارِسِ كَی أذهبَ إِلَيها(: »8861عبدالمنعم )

 «روي هم ریتته بود با شاگردهاي درشت(: »6835آل احمد )
 «مَعَ كِبارِ التَّالميفِاتِّفاقٍ ِضمنِیٍّ  كانَ علَی(: »1886عبدالمنعم )

دیدار تلب در ترجمه پهاي متجایی همان تغيير ش ر و ظاهر كالم است كه به شيوهجابه
موارد » 6كند. به نقر از هاوسشود و هر مترجمی در ترجمة خود از این روش استفاده میمی

ین اي دست بزند. اهاي ترجمهها مترجم باید مرتب به تبدیربسياري وجود دارند كه در آن
ا استفاده بموارد شامر دور شدن از تناظر صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر 

هاي صورت گرفته جایی(. جابه6833)هاوس، « شوداز تغيير دادن دستور زبان و واژگان می
 أرخ داده و به محتوا و ساختار متن مبد ئیتوسط مترجم مورد ميالعه ما بيشتر در سيوح جز

شود، مترجم هاي اخير مالحظه میطور كه از نمونه آسيبی وارد ن رده است. همان و مقصد
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يان كرده ب« الیخلو مِنَ العصبیۀ»مثال اول، تركيب اسمی و مثبت را در قالب فعر منفی  در
مدارانه معناي درستی از مفهوم عبارت متن اصلی در ترجمه ارائه است كه این انتتاب لفظ

ير بهره جسته است؛ به همين دل« ال»نداده است، نراكه در انتقال معناي مثبت از معناي منفی 
دستوري  جایی منتج به گفتةاللفظی یا حتی جابهترجمة تحت»ینه و داربلينه گاه از نگاه و

  (.6865شود )ماندي، شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب محسوب میصحيحی می
رجمه ت« هانُأعایِ»را در قالب فعر « وارسی»در مثال دوم، مترجم تركيب اسمی و مصدري 

تركيب  در زبان مقصد با« روي هم ریتتن»سوم، تركيب فعلی و تبدیر كرده است. در مثال 
جا شده و مترجم با جایگزین كردن مصدر در زبان مقصد به جابه« ضمنیٌّ فاقٌاتّ»مصدري 

جایی بهره برده است. تغيير صورت دستوري واژگان از روش جابه مبدأ جاي فعر در زبان
ها و مؤلفه رد با توجه به ساختار،در زبان مقصد تنها در دو موأ و عبارات زبان مبد

هاي زبانی زبان مقصد و نقش ارتباطی ميان دو زبان به انتقال بهتر مفهوم كالم نارنوب
يري گجایی در ترجمه به ميزان تعهد و تصميمكمک كرده است. استفاده از روش جابه

ر مشابهی اختاجایی گاه از این روست كه سگردد. این جابهمترجم در قبال متن اصلی برمی
در زبان مقصد وجود نداشته و مترجم براي احتراز از ارائة عبارتی ناملموس، ناگزیر از آن 

 (.6863پور، است )شهبازي و پارسایی

 )تغيير بيان یا تلفيق(  1. تغيير معنایي5-5
دید در  هوینه و داربلينه تغيير معنایی )تغيير بيان یا تلفيق( را باعث تغيير در معناشناسی و زاوی

يان، جایی اجباري یا اختياري باشد. تغيير بتواند مانند الگوي جابهدانند كه میمی مبدأ زبان
ه گفتة جایی باللفظی و یا حتی جابهشود كه ترجمة تحتاي است كه زمانی محقق میرویه

ربلينه اشمار آید. وینه و ددستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب به
ماندي، دهند )بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته، اهميت می

يرد. گها ش ر می(. اساس این روش در ترجمه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبان6836
یزي آن در رهنگام قالب أكاري در صورت زبان مبدتعدیر، تغيير یا دست»منظور از تلفيق 
فاصلة  هاي فرهنگی دو زبان وبا هد  انتقال بهتر پيام به متاطب است و تفاوت زبان مقصد و
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رود می شمارزمانی نوشتن ا ر و ترجمه آن نيز از عوامر مهم در تعيين ميزان تغيير بيان به
 (. 6836نژاد، )صحرایی

ود، اما باید شبه تغيير معنا منجر میغيرمستقيم  هاي ترجمةبه طور كلی، ایجاد تغيير در مؤلفه
 (. 6867ران، طاهري و دیگتوجه كرد كه تغيير معنا به تغيير ایده و مفهوم منجر نشود )اسماعيلی

  كنند:زیرمجموعه درخصود تغيير بيان در سيح پيام اشاره می 68وینه و داربلينه به 

ء به جاي جز بيان -1گفتة مثبت و برع س، ساز به پارهمنفی ءاي با دو جزگفتهتبدیر پاره  -6
استفاده از اسم معنی به جاي اسم ذات،  -5تبدیر وجه مجهول به معلوم و برع س،  -8كر، 
ها، جا كردن واژهجابه -7دیگر، بيان جزئی به جاي جزئی  -1بيان علت به جاي معلول،  -9
ان پر كردن خأل ارتباطی مي -68تغيير نماد و  -6استفاده از اسم م ان به جاي اسم زمان،  -3

 (.6878فر، دو فرهنگ )خزاعی
هاي وینه و داربلينه در ترجمه، روش تغيير معنایی یا تغيير بيان است. ی ی دیگر از روش

تغيير بيان زمانی كاربرد دارد كه محتوا و ساختار متن اصلی و نيز ایده اصلی پيام  به درستی 
  (.6865به متن مقصد منتقر شود )ماندي، 

  «آمدبر میز عهده همه شان ا(:  »6835احمد )آل
 «مِنهُم اً ألیٍّحِسابالیَحسِبُ » (:1886عبدالمنعم )

 « مته به خشاشاول بسم اهلل و (: »6835احمد )آل
 «!ثُمَّ علَى الدُّنیا السَّالمُ بسمِ اهللِ فِی البِدایۀِ» (:1886عبدالمنعم )

 «اممدرسه هيچ كارهفهميده بود در (:  »6835احمد )آل
 « فِی المَدرِسَۀِعِی جَیِّداً ضفَهِمَ وَ» (:1886منعم )عبدال

مم ن است مترجم از گفته و عباراتی كه داراي ساختار دستوري درستی در متن مقصد 
هستند، استفاده كند، اما به دلير عدم انتقال صحيح معنا و نيز عدم توجه به ساختار متن اصلی 

هاي صورت فایده خواهد بود. با بررسیو عناصر تعریب شده براي آن، این روش بدون 
را با دو « آیدشان برمیاز عهدد همه»گفتة مثبت توان گفت مترجم در مثال اول پارهگرفته می

در زبان مقصد انتقال داده است كه به نوعی « منهُمِ یٍّألّ ساباًحِ بُحسِالیَ»گفته منفی پارد
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ده كرده ن براساس نظر وینه و داربلينه استفاهاي تغيير بياتوان گفت از ی ی از زیرمجموعهمی
است. در مثال نتست با تغيير معناي مثبت كالم به معناي منفی مقصود و پيام اصلی كالم در 
هر دو زبان تغيير ن رده است، نراكه در هر دو متن، مقصود همان از عهده كار یا شتص بر 

 آمدن و اهميت ندادن به ستتی كار و دیگران است.
را كه در زبان فارسی به « مته به خشتاش گفاشتن»ثال دوم، عبارت اصيالحی در م 

ی ترجمه به عرب« علی الدنیا السالم»گيري بيش اندازه در امور است با برابر نهاد معناي ستت
رابرنهادي ، بأكرده است. به نوعی مترجم براي پر كردن خأل عدم آشنایی با فرهنگ زبان مبد

اي كار برده و باعث ایجاد تغيير در معنا این اصيالح را در ترجمة خود بهنابرابر و نامناسب ب
ر بيان هاي تغييضمنی و پيام این عبارت اصيالحی شده است. به نوعی مترجم از زیرمجموعه

رده است. به متن مقصد استفاده ن  أاز نگاه وینه و داربلينه جهت انتقال معناي عبارت متن مبد
اده و به زبانی را تغيير د أكند معنی و دیدگاه نویسندد متن مبدكمک می تغيير بيان به مترجم

تر بيان كند؛ به شرط آن ه ایده اصلی انتقال یابد. در صورت عدم انتقال ایده، استفاده از گویا
 (.6861این روش كارساز نتواهد بود )اسماعيلی طاهري و دیگران، 

ه به مت»را به اشتباه براي اصيالح « السَّالمُ علَی الدُّنیا»رسد مترجم عبارت به نظر می
يا سالم بر دن»كار برده است. این عبارت اصيالحی در لفظ به معناي به« خشتاش گفاشتن

است. این اصيالح در فرهنگ زبان فارسی كنایه از فاتحه كاري را خواندن، به پایان « باد
زمّتُ التشدّدُ فی األمورِ یا الت»ت رساندن و یا دست كشيدن از كاري است كه در عربی به صور

 (. 6869شود )نجفی و ميراحمدي، كار برده میبه« فی األمورِ
در مثال سوم نيز مترجم در دریافت معناي حاصر از متن اصلی با اشتباه مواجه شده است 
و به جاي بيان وضعيت هيچ كاره بودن از خوب بودن وضعيت معلم در زبان مقصد ستن 

این امر باعث تغيير پيام و محتواي متن مبدأ شده است. به عبارت دیگر، مترجم  گفته است و
 هاي ارائه شده براي مقولة تغيير بيان توسط وینه وهمانند مثال دوم بدون ت يه بر زیرمجموعه

هاي توان گفت مترجم در مثالداربلينه اقدام به ترجمة عبارت كرده است. به طور كلی، می
هاي تبلور ساختن مقولة تغيير بيان ناموفق بوده و بدون در نظر گرفتن فاكتوردوم و سوم در م

تغيير بيان با آوردن معادل و ترجمة نادرست در زبان مقصد اقدام به تغيير معناي متن اصلی 
تغيير داده كه این امر با هد  بيان شده براي این  أ را نيزكرده و به دنبال آن ایده زبان مبد

تواند هاي دوم و سوم میهاي انتتاب شده براي مثالت. عدم تناسب معادلروش مغایر اس
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ناشی از ضعب مترجم در یافتن معادل در زبان مقصد و عدم توجه به معناي بافتی كلمات در 
 باشد. أزبان مبد

   1یابي )تعادل(. معادل5-6
ا این هابی است. آنیهاي ترجمه از نظر وینه و داربلينه تعادل یا معادلی ی دیگر از روش

ها موقعيت ی سان را با ابزار برند كه زبانكار میاصيالح را براي اشاره به مواردي به
(. در این روش به جاي ترجمة 6865كنند )ماندي، ساختاري یا سب ی گوناگونی توصيب می

ا ها بشود، نراكه برخی از عبارتیک جمله یا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان می
ا ربرداري، قابر ترجمه نيست. بنابراین، باید معادل آناللفظی یا گرتهاستفاده از روش تحت

 (. مانند:6669در زبان مقصد جست و جو كرد )وینه و داربلينه، 

- Practice Makes  Perfect 

 ت.اسكارني و كردن از پر كردن  -

انتتابی از ترجمة عربی رمان مدیر هاي یابی در نمونهدر این بتش الگوي تعادل معادل    
 گيرد:مدرسه مورد مداقه قرار می

 «دادهمی يبوي قورمه سبز اشكلهالبد (: »6835احمد )آل
 «رائِحَۀُ العَدَسِآلنَ أن تَفُوحَ مِن مَالبِسِهِ امِنَ الطبیعی (: »1886عبدالمنعم )

 «است زیر نيم كاسهاي كاسهحتما (: »6835احمد )آل
 «إلى إعادَ ِ النَّظَرِجُ لمَوضوعَ یَحتافإنَّ ا(: »1886) عبدالمنعم

 «بتوابند كه آب زیریشان نرودحق دارند جایی  مردم(: »6835احمد )آل
 «ینامُوا علَى الجانِبِ الذی یُریحهُم إنَّ النَّاسَ لهُم الحَقُّ کلَّ الحقِّ فی أن(: »1886عبدالمنعم )

ها داراي معادل و برابرنهاد دارد كه هر كدام از آن در هر زبان تعابير و اصيالحاتی وجود
ا هاست و مترجم براي یافتن معادل تعابير اصيالحی در زبان مقصد باید از ترجمة لفظی آن

م به جایگزین اقدا فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی زبان مبدأ و مقصد
                                                            
1. Equivalence 
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ه، هاي ذكر شده از رمان مدیر مدرسرسی نمونهكردن معادل براي تعابير اصيالحی كند. با بر
 هايمورد تنها یک مورد را با توجه به ساختار و شاخصه 8توان دریافت كه مترجم از ميان می

مقصد درخصود تعابير اصيالحی و كنایات به درستی ترجمه  مبدأ وتعریب شده براي زبان 
ر ی و بدون در نظر گرفتن ساختایابی كرده است و دو مورد دیگر را به صورت لفظو معادل

زبانی متن اصلی و مقصد در ترجمة خود بازتاب داده است. در مثال اول، عبارت اصيالحی 
 كنایه از سري است كه به علتدر فرهنگ زبان فارسی « دهداش بوي قورمه سبزي میكله»

ب آن ياین اصيالح ست أمنشبر باد رفتن است. مستحق  و دنبال شر بودن هاي درشتحر 
ی كه در كس ؛ بنابراین،است كه افراد سياسی در خير زندانی شدن و به قتر رسيدن بودند

 ایدبو بازماندگانش پس از او كرد میخود را به خير مرگ دنار  ،كردمعقوالت دخالت می
 بوي حلوایش»مانند اصيالح  ؛مجلس تفكر برپا دارند و قورمه سبزي به مهمانان بدهند

 .6ها بسيار باالستافرادي كه سن آندر حق  «آیدمی
اللفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است كه این مترجم این اصيالح را به صورت تحت

امر با پيام و محتواي تعبير اصيالحی بيان شده در زبان فارسی تفاوت دارد. همان گونه كه 
تفاده كرد ة لفظی استوان از ترجمقبالً ذكر شده براي ترجمة تعابير اصيالحی و كنایات نمی
 هاي زبانی، فرهنگی، اجتماعی وو باید معادل و برابرنهاد متناسب با آن را بر پایة نارنوب

 (. 6866عمومی در زبان مقصد پيدا كرد )مجيدي و قشالقی، 
الباحث »باتوجه به بافت متن اصلی، برابر نهاد مناسب براي این اصيالح در زبان عربی 

(. در مثال سوم نيز مترجم مجدداً 6869است )نجفی و ميراحمدي، « ارعن الشر أو کثیر الشج
داري تا زمانی بریابی تعابير یادشدده بهره جسته است. گرتهبرداري براي معادلاز روش گرته

پفیر است كه به بدنه و پيام حاصر از متن اصلی در زبان مقصد آسيبی وارد نشود. به ام ان
ي این دو اصيالح مانع از انتقال پيام و معناي ضمنی كالم از متن برداري مترجم برانظر گرته

دن در خوابي»و « اي زیر نيم كاسه بودنكاسه»مبدأ به متن مقصد شده است، نراكه مفهوم 
در زبان فارسی با آنچه مترجم در زبان عربی ارائه كرده است، « جایی كه آب زیر آن نرود

در فرهنگ زبان فارسی به معناي انجام كاري در « بودناي زیر نيم كاسه كاسه»تفاوت دارد. 
خفا است. به عبارت دیگر، نيرنگ و فریبی در كار است. برابرنهاد مناسب براي این عبارت 

تَحتَ السَّواهِی الدَّواهِی أو تحتَ هذا الکَّبشِ نَبشَ أو شیءٌ ما یدبِّرُ یُدَبِّرُ وَراءَ »در زبان عربی 

                                                            
1- http://www.top-forum.ir/threads/95460/page-11 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

. خوابيدن در جایی كه آب زیر آن نرود در زبان فارسی ح ایت است )همان(« الکوالیسِ
رجمه را به زبان عربی تبرداري آن احتياط و زرنگی دارد كه مترجم با استفاده از روش گرته

 كرده است. 

   1. تطبيق )همانندسازي(5-3
ه در ك پيشنهاد راهبردي دیگر وینه و داربلينه براي ترجمه، تيبيق یا همان همانندسازي است

ن شناس، ایدهد. از نگاه این دو زبانتر از آن روي مییابی واژگانی یا واحدهاي بزرگمعادل
ترین روش ترجمه است. روندي كه توسط آن یک مفهوم ویژه با دیدگاه زیر گروه، افراطی

شود. در ننين مواردي مترجمان مجبورند معادلی مشابه را خاد زبان مقصد هماهنگ می
(. زمانی كه موقعيتی در فرهنگ 6866پور، مقصود به كارگيرند )شهبازي و پارسایی براي بيان
ود. براي شدر فرهنگ زبان مقصد وجود ندارد از تغيير مرجع فرهنگی استفاده می زبان مبدأ

مثال، پيشنهاد وینه و داربلينه آن است كه مم ن است معناي تلویحی، فرهنگی و ارجاعی به 
ی انگليسی را به ارجاع به مسابقات تور فرانسه به بهترین وجه به زبان بازي كری ت در متن

 (. مانند نمونه زیر:6865فرانسه ترجمه كرد )ماندي، 

 بود او مثر ماه -
   - She was  Beautiful 

هاي انتتابی از ترجمة عربی رمان مدیر مدرسه جهت ارزیابی مؤلفه همانندسازي نمونه
 به این شرح هستند:

 «حر شده ضيق(: »6835مد )احآل
 «الموضوعَ فهمتُ(: »1886عبدالمنعم )

 «مرتبه پرید توي حرفم یک(: »6835احمد )آل
 «  ًجأَفَ کالمی حتی قطعَ(: »1886عبدالمنعم )

  

                                                            
1- Adaptation 
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 « تواندگليم مدرسه را ازآب ب شدهم میبی مدیر (: »6835احمد )آل
 « احتیاجٍ لِمدیرٍ لَهادرسۀِ دُونَ أدنَی أن یُدِیرَ دَفّۀِ المَیستیطعُ (: »1886عبدالمنعم )

هاي وینه و داربلينه در ترجمه، روش همانندسازي است. به اعتقاد ی ی دیگر از روش
المثر یا كنایه در هر دو زبان هنگامی كه یک نماد، ضرب»نظران این بتش اغلب صاحب

كار هحساسی و عاطفی بو مقصد هم از نظر بازتاب مفهومی و هم از نظر ش ر و تصویر ا مبدأ
گرفته شده ی سان باشد، جایگزینی معادل دقيق و همسنگ آن در زبان مقصد در اولویت 

ان در زب« قضيه حر شد»(. در مثال اول، مترجم براي پاره گفتة 6868گيرد )نصيري، قرار می
اصلی و  ناستفاده كرده است كه با توجه به عناصر زبانی مت« فهمتُ الموضوعَ»عربی از معادل 

بافت و ساختار زبان مقصد، بهترین معادل از سوي مترجم برگزیده شده است. در مثال دوم، 
« میک مرتبه پرید توي حرف»به جاي پاره گفتة « قطع کالمی فجأ »همانندسازي به صورت 

كارگيري معادل و برابرنهاد مناسب براي آن در زبان مقصد استفاده شده است كه مترجم با به
اي رسا و شيوا ارائه كرده است. در مثال سوم نيز اللفظی پرهيز كرده و ترجمهرجمة تحتاز ت

ر در زبان فارسی به معناي توانایی ب« گليم خود را از آب بيرون كشيدن»عبارت اصيالحی 
آمدن از انجام كاري است كه مترجم با استفاده از برابرنهاد متناسب با این اصيالح در زبان 

به انتقال پيام موردنظر شده است. همانندسازي در این اصيالح با جایگزین مقصد موفق 
انجام  «كشدگليم مدرسه را از آب می»به جاي عبارت  «أن یدیر دفۀ المدرسۀ»ساختن عبارت 

توان گفت مترجم در این قسمت و در هر سه مورد بيان شده براي شده است. بنابراین، می
اي مناسب و دقيق با عناصر فرهنگی و دیدگاه خاد زبان مقصد ههاي فارسی معادلگفتهپاره

نندسازي را به خوبی در زبان مقصد رعایت كرده است. مترجم براي لفه همابرگزیده و مؤ
زبانانش است از هاي ف ري خود كه برگرفته از نگرش همرعایت همانندسازي به ارزش

تاطب خارج نشده است )شهبازي و محدودد وفاداري به پيام متن اصلی و انتقال آن به م
 (. 6863پور، پارسایی

وده و اي بهاي انتتاب شده توسط مترجم در زبان عربی محاورهبه طور كلی، برابرنهاد
 ها انس گرفته و ارتباط برقرار كند. تواند با آنگيرد و متاطب میمورد استفاده قرار می

 دهد.مترجم را نشان می هاي استفاده شده در ترجمة( آمار روش6نمودار )
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 سویلم از رمان مدیر مدرسه المنعم عبد هاي استفاده شده در ترجمۀ عادل. وضعيت روش1نمودار 

 

گيري، هاي انتتابی بيشتر مت ی به روش وامترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از بتش
ه جهت بررسی مورد برگزیده شد 16اللفظی است. از مجموع برداري و ترجمة تحتگرته

مورد را براساس  5برداري، مورد را براساس روش گرته 9براساس مدل وینه و داربلينه، مترجم 
ارند. مترجم ها داللفظی ترجمه كرده است كه بيشترین سهم را در بين سایر روشترجمة تحت

مورد(،  8مورد(، همانندسازي ) 8مورد دیگر را به ترتيب براساس روش قرض گيري ) 61
مورد باقی را  61مورد از   8مورد( ترجمه كرده است.  6مورد(، تغيير بيان ) 1جایی )ابهج

 مترجم به صورت اشتباه و نامفهوم به زبان مقصد انتقال داده است.

 گيريبحث و نتيجه
در این جستار با ارزیابی ترجمة عادل عبدالمنعم دریافتيم كه تالش او براي ارائه یک ترجمة 

هاي ميرح شده در ترجمة غيرمستقيم و پایبندي به عناصر زبان مقصد بر ت نيکروان مبتنی 
است؛ به طوري كه معانی و پيام متن اصلی را در اكثر موارد ذكر شده به زبان مقصد منتقر 

پوشی كرده است. در برخی موارد نيز از انتقال پيام و محتواي زبان اصلی به زبان مقصد نشم
مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن است ناشی از ضعب مترجم  كرده و مت ی به ترجمة
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 111 |حقیقي نورسیده و سلماني

 

هاي اوليه و پایه در یافتن معادل در زبان مقصد و شناخت ناكافی از برخی از عناصر فرهنگی
 در زبان فارسی و واژگان و تعابير اصيالحی باشد. 

ا سایر جایی و همانند سازي در مقایسه بهاي جابهعادل عبدالمعنم سویلم در روش
هاي معنایی زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي زبان مقصد هاي وینه و داربلينه نسبت به قالبروش

نایات یابی براي  برخی از تعابير اصيالحی و كبيشتر پایبنده بوده است. مترجم در روش معادل
، ظبرداري یا ترجمة لفظی بهره جسته است و در روش ترجمة لفظ به لفبيشتر از ترجمة گرته

 برداري بيشتر به ساخت ظاهري متن اصلی و رعایت امانت پایبند بوده است.گيري و گرتهوام
مترجم در روش تغيير بيان با تغيير دادن ساختار و صورت واژگان و عبارات زبان مبدأ و 

هاي بيان شده براي این مجموعه توانسته است دو مورد ها براساس زیرمجموعهریزي آنقالب
الم كه محتواي كرد انتتاب شده را به درستی به زبان مقصد انتقال دهد بدون آناز سه مو

  .آسيب ببيند

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

 منابع  
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(. بررسی تعریب داستان شاه و كنيزك مثنوي با 6863پور، مصيفی. )اصغر و پارساییلیشهبازي، ع
ت يه بر الگوي وینه و داربلينه )مورد پژوهی مقایسه ترجمة منظوم هاشمی و جواهري(. 

 .113-183(، 18)68، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهش
 .15-9(، 86)3، ميالعات ترجمهتعدیر در ترجمه. (. نگاهی دوباره به 6836نژاد، فهيمه. )صحرایی

م علو(. بررسی برخی فرآیندهاي رایج قرض گيري در زبان فارسی. 6831عزیزمحمدي، فاطمه. )
 .75-76(، 1و  6)63، رسانیاطالع

فرهنگ اصيالحات روز فارسی به (. 6861زاده شيرازي، سيد مرتضی. )اهللغفرانی، محمد وآیت
 : انتشارات اميركبير.. تهران18. چ عربی

.ترجمة علی بهرامی و زینب ها و كاربردهامعرفی ميالعات ترجمه: نظریه(. 6865ماندي، جرمی. )
 تاجيک. تهران: رهنما.

ده نما و فری. ترجمة الهه ستودهدرآمدي بر ميالعات ترجمه: نظریه و كاربردها(. 6836)__________. 
 بين. تهران: نشر علم.حق

(. بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمة م توب. 6866قشالقی، مدینه. ) مجيدي، حسن و
 .186-631(، 9)1، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهش

. كرمانشاه: انتشارات 6. چ فرهنگ ميبوعات عربی الهدي عربی به فارسی(. 6839معرو ، یحيی. )
 دانشگاه رازي.

هاي معادل یابی واژگانی در (. بررسی شيوه6836ایده. )معصوم، سيد محمد و كميلی دوست، ه
 .665-68(، 1)51ترجمه متون تبليغاتی و تجاري از انگليسی به فارسی. ميالعات زبان و ترجمه، 

. تهران: مركز نشر 65. چ هاي زبان فارسی(دشواريغلط ننوسيم )فرهنگ(. 6836نجفی، ابوالحسن. )
 دانشگاهی.

. كاشان: انتشارات 1. چ فرهنگ تعابير متداول(. 6869احمدي، رضا. )ایوكی، علی و ميرنجفی
 دانشگاه كاشان.
هران: . تروش ارزیابی و سنجش كيفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی(. 6868نصيري، حافظ. )

 سمت.
ن: هرا. تالگوهاي ارزیابی ترجمه با ت يه بر زبان عربی(. 6867اصر، زینب. )نيازي، شهریار و قاسمی
 انتشارات سمت.

(. واكاوي بتشی از ترجمة رمان الشحاذ 6863. )فر، محمد، یوسفی، عييه و اميرينيازي، شهریار
  .78-98(، 88)66، زبان پژوهیبراساس الگوي نظري وینه و داربلينه. 

 ترجمة علی بهرامی. تهران: رهنما. اي بر ميالعات زبان و ترجمه.مقدمه(. 6833هاوس، جوليان. )
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