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Abstract 
Each of the translation theorists has more or less been able to influence the history of 

translation with their works and opinions. Among them were Jean-Paul Vienne and Jean 

Darbelne in 1958. They published a book entitled "French and English Comparative 

Stylistics". This book introduces the techniques that every translator uses, and due to the 

significant impact this work has had on the history of translation, it has actually become 

an important reference for translation techniques. In the present study, after providing a 

brief definition for each of these techniques, examples are mentioned for each. After 

exploring and comparing the translated text with the original text of the famous novel 

"Sayyid al-Qamar" and in accordance with the same technique, these samples have been 

selected to analyze the translation of this novel written by Ms. Jokheh al-Harithi (2010) 

and Mohammad Hezbai Zadeh. He translated it as "Women of the Moon". This article 

seeks to evaluate the translation of the novel based on the opinions of famous translation 

theorists and in a problem-oriented study with an analytical-descriptive method to 

measure the tendency and success of the translator in using these techniques, which in 

the end, the translator has taken a destination-oriented approach due to his special 

attention to the reader's understanding and communication with him. Therefore, to 

create a fluent and understandable text, it has used less direct techniques and more 

indirect methods to finally provide a readable translation in Persian whose expressions 

and terms are familiar to the Persian-language readers and free of ambiguity and 

complexity, and is appropriate to the level of readers of a novel. 
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 بر تأکید با «القمر داتسیّ» رمان از هاییبخش ترجمة نقد
 گانههفت هایتكنیک

 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،   احمدی محمدنبی
  

 انایر کرمانشاه، رازی، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی بابایی یحیی

 
 چکيده

 این از. اشندب ر مؤ ترجمه تاریخ بر خود آراي و آ ار با اندتوانسته بيش و كم ترجمه پردازاننظریه از یک هر
 «انگليسی و فرانسه تيبيقی شناسیسبک» عنوان با را كتابی يالديم6693 سال در داربلنه ژان و وینه پر ژان ميان
 تأ ير به وجهت با و بردمی بهره آن از مترجمی هر كه كندمی معرفی را هاییت نيک كتاب این. كردند منتشر
 در. است دهش تبدیر ترجمه هايت نيک براي مهمی مرجع بهداشته  ترجمه تاریخ در ا ر این كه گيرينشم

 شده رذك هایینمونه كدام هر براي هات نيک این از یک هر براي گفرا تعریفی ارائة از پس حاضر پژوهش
 با بمتناس و «القمر سیدات» مشهور رمان اصلی متن با ترجمه متن مقایسة و كاوش از بعد هانمونه این. است
 الحار ی جوخه تأليب كه بپردازد رمان این ترجمة واكاوي به تا است شده انتخاب ت نيک همان

 درصدد مقاله این. است كرده ترجمه «ماه بانوان» عنوان با را آن زادهحزبائی محمد و است( يالديم1868)
 ژوهشپ یک در و كند ارزیابی ترجمه مشهور پردازاننظریه آراي به استناد با را رماناین  ترجمة كه است
 بسنجد ها نيکت این كارگيريبه در را مترجم موفقيت و گرایش ميزان توصيفی -تحليلی روش با محورمسأله
 قصدگرایانهم روی ردي او، با ارتباط و خواننده فهم به ویژه توجه خاطر به مترجم گيردمی نتيجه پایان در كه

 بيشتر و گرفته ارك به كمتر را مستقيم هايت نيک فهم، قابر و روان متن یک خلق براي ،بنابراین است؛ داشته
 عبارات هك كند ارائه فارسی زبان به خواندنی ايترجمه نهایت، در تا است برده بهره غيرمستقيم هايروش از
 یک دگانخوانن سيح با و بوده پيچيدگی و ابهام از خالی و آشنا زبانفارسی مخاطبان براي آن اصيالحات و

 .است متناسب رمان

  .هفتگانه هایتکنیک القمر، سیدات داربلنه، و وینه نقد،ها: واژهکليد
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 مقدمه
اي از نویسندگان بوده است، اما در عصر حاضر با نقد ترجمه از دیرباز مورد توجه عده

اي هگسترش وسائر ارتباط جمعی و ترجمة روزانة انبوهی از اطالعات و اخبار و كتاب
ترجمه كم كم از نهار نوب سنتی خود فاصله گرفته و با وارد شدن به  علمی و ادبی، نقد

ر فالبته همان گونه كه خزاعی. اي جدید به تخصصی نو در جهان تبدیر شده استمرحله
ها مبنایی نظري پيدا ن رده نون ميالعات نظري ترجمه در ایران هنوز نقد ترجمه»گوید: می

نگرند و متن را در سيح خرد و نه كالن بررسی جزئی نقدها عموماً. رونق پيدا ن رده است
 (.4: 6877فر،)خزاعی« كنندمی
ناقدان ترجمه نيز با در نظرگرفتن نوع متن، پيام و مخاطبان آن و همچنين ميزان       
-ا پرداختههبندي ترجمههاي ترجمه توسط مترجم، به دستهكارگيري هر یک از ت نيکبه

هاي ترجمه، تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم است و در این بنديترین دستهاز مهم. اند
ها و مجازها و اي مانند ترجمة استعارههاي ویژهها با نالشهاي ادبی و رمانميان ترجمه

ها در زبان مقصد روبه رو است كه این خود ترجمه را به یابی آنتعبيرات محلی و معادل
 . دهدهاي غيرمستقيم سوق میسمت ت نيک

با توصيب  6هاي ژان پر وینه و ژان داربلنهدر ميانة قرن بيستم دو مترجم كانادایی با نام      
هاي مورد استفاده در ترجمة متن انگليسی به فرانسوي و برع س، اساسی را بنا نهادند روش

ه بآنان در كتاب خود . هاي مختلب شدها به زبانكه بعداً معياري براي نقد دیگر ترجمه
 نشان دادند كه واحد ترجمه»فر ترجمه پرداخته و بنا به قول خزاعیهاي معرفی ت نيک

ي پيچيده است كه در انجام آن مترجم ناخودآگاه فرآیندكلمه نيست، بل ه ترجمه 
 . (18: 6878فر، )خزاعی« گيردهاي متعددي به كار میت نيک

امعيتی كه دارد، هم ترجمة شده توسط این دو مترجم به سبب جهاي ارائهت نيک
مستقيم و هم ترجمة غيرمسقيم را در برگرفته است؛ بنابراین بستر مناسبی را براي واكاوي 

 . هاي مختلب فراهم آورده استترجمه
گانة وینه و هاي هفترا براساس ت نيک« بانوان ماه»پژوهش حاضر قصد دارد رمان 

 گانه از مرحلة بررسیهاي هفتت نيک داربلنه مورد بررسی قراردهد تا در ضمن بيان
يقی آشنا ها به صورت تيبتوصيفی فراتر رفته و خواننده را عمالً با هر یک از این ت نيک

                                                            
1. Paul Vinay, J & Darbelnet, J. 
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ا هسازد و عواملی كه مترجم را براي استفاده و روي آوردن بيشتر به هر یک از این روش
 . كند، ذكر كندتشویق می

كه  است« جوخه الحار ی»تأليب « یدات القمرس»كتاب بانوان ماه ترجمة فارسی رمان 
شده و در « 6من بوكر»المللی ميالدي برندد جایزد بين 1866ترجمة انگليسی آن در سال 

 . زاده آن را به زبان فارسی ترجمه كرده استشمسی محمد حربائی 6866سال 
، «مهتاب بانوان»هاي متعددي با عناوین مختلب مانند در ایران ترجمه« سیدات القمر»

داشته است، اما در این . و ..« اجرام آسمانی»، «هاخاتونماه»، «دختران ماه»، «دختران مهتاب»
اي با بقيه دارد و آن توجه خاد مترجم به حفظ لحن و زاده تفاوت ویژهميان ترجمة حزبائی
ه است آميز توانستهاي رمان است؛ یعنی مترجم با سعی و تالشی موفقيتصداي شخصيت

هاي رمان از عبارات و كلمات و اصيالحاتی بهره بجوید كه دقيقاً براي هر یک از شخصيت
ها است و بيانگر هویت، اف ار و دنياي هریک از آنان است و همين متناسب با آن شخصيت

 . امر است كه مترجم را بيشتر به سمت روی ردهاي غيرمستقيم سوق داده است
ترجمة مفكور تا نه اندازه از هر یک  -ؤال است؛ این مقاله در صدد جواب به دو س

غيير للفظی، تغيير صورت، تبرداري، تحتگيري، گرتهگانه )قرضهاي هفتاز ت نيک
ا نه حدي كار برده تهایی كه بهدر ت نيک -یابی و اقتباس( بهره برده است؟ بيان، معادل

 موفق بوده است؟
 شود، این است: با توجه به این هن پژوهش ارائه میهاي ایاي كه در جواب مسألهفرضيه      

هاي یک متن ادبی را دارد و مملو از ترجمة یک رمان در پيش روي ماست كه ویژگی
هاي عاميانه است و همچنين با وجود اختالفات كالمكنایات و عبارات محلی و ت يه

وي انتقال گاند جوابتواللفظی نمیفرهنگی در زبان مبدأ و مقصد، ترجمة مستقيم و تحت
معانی باشد؛ بنابراین، احتماالً مترجم براي ایجاد تأ يري مشابه در خوانندگان متن مقصد به 

 هاي غيرمستقيم روي آورده و از قيد و بند واژگان، خود را آزاد كرده است.ت نيک

 پيشينة پژوهش. 2
ي وینه هاداشتن ت نيکهایی با درنظر شده، پژوهش در زمينة نقد و واكاوي متون ترجمه

 . و داربلنه انجام شده است

                                                            
1. Booker, M. 
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نامة ارشد خود با عنوان )بررسی و تحلير ش.( در پایان6868فرد )مهشيد جوان -      
اي نظریات كتفورد و وینه و داربلنه( به بررسی هاي ترجمههنجارهاي ترجمه در تبدیر

ته است و پرداخ« وینه و داربلنه»و « كتفورد»ترجمة مشهور قلعة حيوانات بر پایة دو نظریة 
نظریة وینه و داربلنه نون دربرگيرندد همة  در پایان به این نتيجه رسيده است كه

 .هاي ترجمه است و جامعيت بيشتري دارد، هنجارها در آن بيشتر رعایت شده استت نيک
ن نظریه یخاطر در نظر گرفتن عوامر فرهنگی در اهمچنين انتظار خوانندگان متن مقصد به

 بيشتر بر آورده شده است.
اي با عنوان )واكاوي بخشی از ترجمة رمان ش.( مقاله6861شهریارنيازي ودیگران ) -       

اي به هاند كه درآن به بررسی ت نيکبراساس الگوي وینه و داربلنه( نگاشته« الشحاذ»
خاطر این ه  مترجم به كاررفته توسط محمد دهقانی، پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه

اي هبتواند به بازآفرینی هنرمندانة مواد متنی زبان مبدأ در زبان مقصد بپردازد بيشتر از روش
رین روش در تویژه اقتباس استفاده كرده است؛ نون اقتباس بهترین و رایجغيرمستقيم به 

 رود.هاي اجتماعی به شمار میانتقال فرهنگ و جریان
أصداء »اي با عنوان )بررسی تيبيقی ترجمة ش.( در مقاله6861رنژاد )فهيمه آهنگ -     

 نجيب محفوظ با تأكيد بر نظریة وینه و داربلنه( به نقد صفحاتی از این كتاب« السيرد الفاتية
هاي دیگري را براي ترجمه هاي مترجم روشپرداخته و ضمن اشاره به برخی از لغزش

اي علمی هویسندد محترم بر نقد كردن براساس نظریهپيشنهاد كرده است؛ البته اگر نه ن
ونه گهاي خود هيچمتاسفانه در تحلير بسياري از شاهدمثال ، اماتأكيد زیادي نموده است

هایی كه مورد نقد قرار داده است از دلير علمی ارائه ن رده است و براي تایيد با رد نمونه
 الگو و نهارجوب مشخصی پيروي ننموده است.

ش.( درپژوهشی با عنوان )واكاوي ترجمة 6867احسان اسماعيلی طاهري و دیگران ) -      
وینه  يگانهگرمارودي از نامة امام علی عليه السالم به مالک اشتر بر پایة راه ارهاي هفت

ایی از ترجمة هپردازد و با تيبيق نمونههاي وینه و داربلنه میوداربلنه( به تبيين نظري ت نيک
ر پایان كند و دها را بررسی میوري از این ت نيکمام علی عليه السالم به مالک، بهرهنامة ا

ائی دارد، از آركنویسی و زبانرسد كه مترجم با تأكيدي كه بر اصر سرهبه این نتيجه می
ها اندك يريگهاي ترجمة غير مستقيم بيشتر بهره برده است و در ترجمة ایشان قرضمؤلفه
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ها معيو  به اصيالحات دینی بوده و ت نيک تحت اللفظی تنها زمانی داريبراست، گرته
  .به كار گرفته شده كه به معنی كالم و قواعد دستوري زبان مقصد خللی وارد ن رده باشد

نون تا ك ، اماهاي ترجمه انجام شده استهایی با ت يه بر ت نيکاگر نه پژوهش        
صورت نگرفته است و پژوهش حاضر پژوهشی « قمرسيدات ال»پژوهشی در مورد رمان 

 باشد.جدید و متفاوت می

 جوخة الحارثی. 1
در  او. نویس و نویسندد عمانی و استاد دانشگاه السليان عمان است، رمانجوخة الحارثی

ميالدي در یک خانوادد ادبی متولد شد و از كودكی با نویسندگان و شاعران  6673سال 
از  6وي داراي مدرك دكتري ادبيات عرب از دانشگاه ادینبرا. است بسياري آشنایی داشته

قبر از رمان سيدات القمر، یک مجموعة داستان كوتاه، یک كتاب . اس اتلند است
ليسی، او به انگ هاي كوتاهداستان. كودكان و سه داستان دیگر را نيز تأليب كرده است

با  الحار ی اولين نویسندد عرب است كه. داناي و صربی ترجمه شدهآلمانی، ایتاليایی، كره
 شده است.« بوكرمن»المللی نوشتن رمان سيدات القمر برندد جایزد بين

 خالصة رمان سيدات القمر. 6
هایشان، تغييرات اجتماعی، رمان سيدات القمر در خالل زندگی سه خواهر و خانواده

این سه  .كشدمتغير به نمایش میفرهنگی، اقتصادي و سياسی عمان را در طول یک دورد 
ر ها دزندگی آن. هاي اصلی رمان هستندخواهر كه مایا، خوله و اسماء نام دارند، شخصيت

ی با ش ستگی عشقمایا پس از یک دل. گفردمی« العوافی»ی ی از روستاهاي عمان به نام 
زدواج رد پيشنهادهاي اكند و خوله با عبداهلل و اسماء نيز از سر مسيوليت با خالد ازدواج می
انی این رمان، به قول مترجم رم. ماندمنتظر بازگشت پسرعموي دلبندش، ناصر از كانادا می

سال تاریخ عمان را به  688فرسایی قلمش توانسته است، تاریخی نيست، اما نویسنده با توان
رن و دمخاطب بشناساند و ازكشوري سنتی كه برده داشتن در آن رایج بوده به كشوري م

ا را ميان ههایی كوتاه بنا نهاده و این فصرنویسنده، رمان را در فصر. یابدمتناقر تغيير می

                                                            
1. University of Edinburgh 
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از داستان  بخشد تا بخشیبه هر شخصيتی صدایی می. كندهاي داستان تقسيم میشخصيت
 .را نشان دهند« بانوان ماه»رسند تا دنياي خاد را بگوید و این صداها در نهایت به هم می

 هاي مستقيم بررسي تطبيقي تکنيک .0
 1گيري )االقتراض(قرض. 0-2

به عبارت  .گيري به معنی وارد شدن مستقيم واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد استقرض
ن نوع شود كه ایدیگر، كلمات تقریباً بدون تغييري در لفظ و معنا وارد زبان مقصد می

عادل آن شود كه ماي مواجه میكه مترجم با واژهشود كار گرفته میترجمه بيشتر زمانی به
البته گاهی در زبان مقصد هم معادل نزدیک . با همان مفهوم در زبان مقصد وجود ندارد

آن وجود دارد، اما مترجم به خاطرحفظ بافت دینی و فرهنگی و تاریخی، واژه را عيناً قرض 
ر ان و فرهنگ مبدأ و سعی بگاهی هم به خاطر شيفتگی و عالقة مترجم به زب. گيردمی

ون همان آورد؛ نكاستن اختالفات فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد به این ت نيک روي می
هاي حاصر این كار، كم رنگ شدن اختال »اند: گونه كه وینه و داربلنه اظهار كرده

ي ااین كلمات در ا ر استفادد روزمره و پس از گفشت زمان، دیگر واژه. فرهنگی است
 & Vainy« )كندشوند و مخاطب به راحتی مفهوم آن را درك میرجی محسوب نمیخا

Darbelnet, 1995: 84.) 
اي ه، مترجم به خوبی توانسته است با ت يه بر روی ردسیدات القمردر ترجمة رمان   

اي شيوا و خوانا را ارائه دهد، اما بنا به دالیلی به صورت اجباري یا غيرمستقيم، ترجمه
ها را مورد بررسی گيري نيز بهره برده است كه نند مورد از آنري از روش قرضاختيا

 قرار خواهيم داد.
ه هایی است كشود كه مربوط به كاالها یا پدیدهگاهی مترجم با واژگانی مواجه می      

 كند كهها به زبانی خارجی غير از زبان مبدأ و مقصد است و مترجم را وادار میاصر آن
ی گيري، هيچ خللی به خوانایاین نوع قرض. نویسی كندگيري آن را دوبارهق قرضاز طری

 هایی از این موضوع است:كند؛  موارد زیر نمونهترجمه وارد نمی

 

                                                            
1. Borrowing 
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 (.61: 1868، الحارثی« )الهانیز والمیلوباکنت اشتری لها » متن اصلی:
 (.64: 6866زاده، )حزبائی« خریدممینيز و ميلوپا هابرایش»ترجمه: 

 (.13: 1868، الحارثی« )ستیشنالبالیأرید النوع الجدید من »متن اصلی: 
 (.11: 6866زاده، )حزبائی« خوامرا می استيشنپلیمدل جدید »ترجمه: 

 (.94: 1868، الحارثی« ) البیضا المرسیدسکنا فی سیارتها »متن اصلی: 
 (.49: 6866زاده، )حزبائی« سفيد بودیم مرسدس سوار ماشين»ترجمه: 

ها هاي خاد، نام شركتهایی كه مربوط به اسمگيريهاي باال و همة قرضنمونه
پفیر هستند كه مترجم در آن هاي قالبدر حقيقت نوعی از معادل. است. ها و ..مؤسسه

ابت هاي  ویژگی هایی هستند كه اصوالً دارايپفیر معادلهاي قالبمعادل». اختياري ندارد
ها را انتخاب كرد و در شرایط توان مستقر از شرایط، همين معادلاند و میو هميشگی

ا و ههاي جغرافيایی، نام روزنامهمختلب قابر استفاده هستند؛ مانند همة اسامی خاد، نام
نام  زهاي خصوصی و دولتی و نيها و مؤسسهها، نام شركتها و فيلمنامهها، نمایشگاهنامه
ه هاي اجباري هستند كپفیر، معادلهاي قالببدین ترتيب معادل. . ها و..ها و نشانیخيابان

 (.33: 6861)ناظميان، « ها استفاده كردتوان از آنهميشه و در هر شرایط می
گاهی مترجم در متن اصلی با جمالتی از یک متن تاریخی مواجه است كه ی ی از 

در این موارد، مترجم با مهارت . كندخواند یا بازگو میهاي رمان آن را میشخصيت
ند كهاي نگارش و ترجمة قدیمی كه معموالً مستقيم بوده است، استفاده میخاصی از روش

هایی از این موارد زیر نمونه. كندو با این كار قدمت متن را در ذهن خواننده القاء می
 موضوع است:

 . ( 81: 1868، الحارثی« )یدعطش شدفأصاب الفیلة » متن اصلی:
 ( 16: 6866زاده، )حزبائی« بر پيالن مستولی شد. عيشی شدید»ترجمه: 

 «وقومی مقام الشمس ما استأخر الفجر    . البدر    .. أفَلأنیری مکان البدر إن »متن اصلی: 

 (.668: 1868، الحارثی)
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و به جاي آفتاب طلوع كن،   . ..   افول كردو به جاي ماه روشنی بخش اگرماه »ترجمه: 
 (36: 6866زاده، )حزبائی« اگر سپيده دیر كرد

هاي باال روشن است كه مترجم براي حفظ قدمت و ادبی بودن متن مبدأ از در نمونه      
ر زبان كار گرفته كه هم دهایی را بهترجمة مستقيم ونگارش فارسی قدیم بهره برده و واژه

و راین روی رد شاید گاهی فهم متن را با نالش روبه. بوده استفارسی و هم عربی متداول 
پردازان بزرگ ترجمه، ناپسند نيست، بل ه اهدا  مهمی اي ازنظریهكند، اما از دیدگاه عده

رجم مت»گوید: وار ننين میكو ري دربارد ترجمه با زبان قدیمی. سازدرا نيز محقق می
یند كه خوانندد امروزي اگر با آن آشنا نيست با اي برگزكند نه واژهاست كه تعيين می

انم دوجو را سودمند میها به آن دست یابد و من این جستوجو در فرهنگكمترین جست
ند؛ كاین كاري است كه به غناي زبان كمک می. گرایی نيستاین هرگز به معناي كهنه. . ..

 «.كه كار را از تناسب بيرون ن نيمالبته مشروط بر آن
ر مواردي كه عبارات دینی در شرایط مشابه در زبان مبدأ و مقصد به یک صورت د

الً جمالتی مث. شود، نيازي به ترجمه نيست و آن عبارت بهتر است عيناً ترجمه شودبيان می
( بدون ترجمة كلمات و 18: 1868، الحارثی« )أستغفراهلل، ما شاء اهلل والبقاء هلل»مانند 

 قرض گرفته شده و به زبان مقصد وارد شده است.عبارات، از متن اصلی 
گر اتفاقی خاد یا كاالیی اي كه تداعیرو شدن با واژهگاهی مترجم به خاطر روبه

ت، گيري استفاده كرده اسمحلی در زبان مبدأ بوده و در زبان فارسی معادلی ندارد از قرض
 هایی از این موضوع است:موارد زیر نمونه

 (.94: 1868، الحارثی« )ر قدر البیسةما یقد»متن اصلی: 
 ( 49: 6866زاده، )حزبائی« قدر بيسه را نمی دونه»ترجمه: 

 (.18: 1868، الحارثی« )بل صنعت خبز الرقاق بنفسها للنفساء»متن اصلی: 
 (67: 6866)حزبائی زاده، « و با دست خودش براي زائو نان رقاق پخت»ترجمه: 
گونه كه مترجم به صورت جداگانه در پاورقی به آن اشاره در دو نمونه اخير، همان       

 نيز نوعی« رقاق»ترین واحد پول عمان و منظور از كونک« بیسه»كرده است، منظور از 
كدام زنند كه هيچمرغ و روغن میپزند و به آن تخم نان محلی است كه روي ساج می
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م مترج. زبان مقصد وارد كرده استها را به معادلی در فارسی ندارند و مترجم اجباراً آن
هایی بهره برده است كه هيچ توجيهی نداشته و به خوانایی گيريگاهی و به ندرت از قرض

 هایی از این موضوع است:موارد زیر نمونه. زندمتن آسيب می

جوخة « )سمرلقد أمضی مع أصدقائه من البدو شطراً من اللیل فی األحادیث وال» متن اصلی:
 (.87: 1868، الحارثی
 «نشين تا پاسی از شب را به حر  و حدیث و سمر گفرانده بودبا دوستان بادیه»ترجمه: 
 (86: 6866زاده، )حزبائی

ترجمه: . ( 96: 1868، الحارثی« )الفضة علی عنقه حرزوظفائره ترفرف فی الهوا و»متن اصلی: 
 (.48: 6866اده، ز)حزبائی« اي در گردنش بود.هایش توي هوا و حرز نقرهگيس»

به معنی « حرز»و واژد « بيداريشب»در فارسی به معنی « سمر»هاي فوق، واژد در مثال
( كه مترجم آن را با همان لفظ خود 717: 6868است )قيم، « زخمدعاي نشم»و « تعویف»

 . وارد زبان مقصد كرده و تا حدي به گنگ شدن متن منجر شده است

 1(المحاکاة اللغویةبرداري )گرته. 0-1
ر گيري است با این تفاوت كه دبرداري یا ترجمة قرضی در حقيقت نوعی قرضگرته

ه ب. برداري، مفاهيم مورد نظر استگيري، واژگان ميرح بوده، اما در گرتهروش قرض
عبارت دیگر، به جاي این ه واژد مبدأ با همان لفظ خود وارد زبان مقصد شود، ابتدا 

سپس این اجزاي . شودارت، تجزیه شده و به صورت جزء جزء ترجمه میاصيالح یا عب
ترجمه شده را در كنار هم قرار داده و عبارت جدیدي را كه به دست آمده در زبان مقصد 

برداري در زبان فارسی قدمت نندانی ندارد و آن را براي اصيالح گرته. كنندوارد می
ري عبارت برداگرته»كند: این گونه تعریب میكار برده و اولين بار ابوالحسن نجفی به

است از تركيبی كه اجزاي متش ر آن جدا جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و 
ترجمة جزء « آسمانخراش»( مثالً اصيالح 68: 6866)نجفی، « در كنار هم قرار گرفته باشد
عنصر قرضی یک « ماه عسر»یا عبارت . است« sky scraper» به جزء عبارت خارجی 

                                                            
1. Calque 
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است كه اجزاي آن ترجمه شده و در « honey moon»اي بوده و ترجمة عبارت ترجمه
این . كنار هم قرار داده شده و تركيبی جدید را در زبان فارسی به وجود آورده است

هاي عربی به فارسی هم، بسيار رایج بوده و در ترجمة رمان حاضر نيز با ت نيک در ترجمه
ت، اما هاي مستقيم استفاده شده اساي ضمنی بوده و كمتر از ت نيکهاین ه سعی بر ترجم
ة برداري در ترجمگاهی استفاده از گرته. خوردبرداري نيز به نشم میدر مواردي گرته
فریند آكاهد، بل ه خلق عبارات جدیدي را میها نه تنها از خوانایی متن نمیبرخی تركيب

هایی نهموارد زیر نمو. و دستوري زبان نقش حياتی دارد كه در غنا بخشيدن به نظام واژگانی
 از این موضوع است:

ترجمه: . (11: 1868، الحارثی« )فهرعت إلیها المتعة الطاغیةتذکرت أسماء هذه »متن اصلی: 
 (.16: 6866زاده، )حزبائی« افتاد و به سمتش دوید لفت سركشاسما یاد این »

 (.86: 1868، الحارثی« )الباهظالسکوت من اشتری هذا »متن اصر: 
 (.11: 6866زاده، حزبائی«)را خرید؟س وت گران نه كسی این »ترجمه: 

به صورت « المتعة الطاغیة»برداري تركيب هاي فوق با استفاده از ت نيک گرتهدر نمونه

ه ترجمه شده ك« س وت گران»به صورت « السکوت الباهظ»و تركيب « لفت سركش»
و سازگار با متن رمان است؛ یعنی مترجم به دنبال خلق متنی روان و خوانا هایی زیبا تركيب

كند، هاي مستقيم دور میبراي مخاطبان خود بوده و این قضيه، خود به خود او را از ت نيک
برداري نه تنها سبب سنگينی و نامأنوس ها از طریق گرتههایی كه ترجمة آناما در عبارت

هاي زیبایی را به دنبال دارد؛ از ت نيک گرته برداري عبارت شدن كالم نشده، بل ه خلق
غفلت نورزیده و با استفادد بجا از این ت نيک، زیبایی و غناي متن را هم بهبود بخشيده 

 است.
تواند به غناي فارسی كمک كند، اما نون در درست است كه ترجمة قرضی می»البته        

قيتی از خود نشان بدهد، مم ن است از ام انات ترجمة قرضی نياز نيست كه مترجم خال
يجه جهت واژه و تعبير قرض كند و در نتهاي بيانی زبان فارسی غافر بماند و بیو قابليت

( كه این مورد بسيار به ندرت 19: 6878فر، )خزاعی« نتواند با خواننده ارتباط برقرار كند
 یی از این موضوع است:هامورد زیر نمونه. خورددر ترجمة رمان به نشم می
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. (98: 1868، الحارثی« )فی مرآة السیارة األمامیة المتلصصةالسائق  نظرات»متن اصلی: 
 (.41: 6866زاده، )حزبائی« راننده در آیينة جلویی ماشين هاينگاهدزدیده»ترجمه: 

« خفيانهمهاي نگاه»یا « هاي دزدیدهنگاه»در نمونة اخير بهتر بود این عبارت را به صورت 
 . ترجمه كند
 علی طول شاطئ المواقف الممتدةفی تلک اللیلة أوقفت سیارتها فی أحد »متن اصلی: 

 . (99: 1868، الحارثی« )السیب
گه بر سواحر السيب ن هاي كشيده شدهگاهتوقبآن شب ماشينش را در ی ی از »ترجمه: 
 ( 49: 6866زاده، )حزبائی« داشت

رِ زبان را با همان تعبي المواقف الممتدةبود به جاي این ه عبارت هاي باال، بهتر در نمونه
هایی پاركينگ«مثالً به صورت . كردمبدأ ترجمه كند، آن را با اندكی تغيير ترجمه می

                  . ...«هایی( كه درطول ساحر السيب قرار دارند )ایستگاه

 1(الترجمة الحرفیةاللفظي )ترجمة تحت. 0-6
ت گونه كه از نامش نيز معلوم اسهاي مستقيم بوده و هماناللفظی از ت نيکترجمة تحت

بنابراین روش، مترجم بدون آن ه مجبور »به معنی ترجمة كلمه به كلمة متن مبدأ است؛ 
باشد تغييرات لغوي یا نحوي در پيام ایجاد كند و یا نياز به دانش فرازبانی داشته باشد براي 

اگر زبان . (14: 6878فر، )خزاعی« گرداندآن را لفظ به لفظ به زبان مقصد برمیانتقال پيام 
توان مبدأ و مقصد از جهت ساختاري و دستوري به هم نزدیک باشند، از این روش می

در ترجمة  حتی. البته مترجم نباید خود را در نهارنوب الفاظ محدود كند. بيشتر بهره برد
ابر الفاظ متن مبدأ و مقصد اهميت بسيار زیادي دارد، اما متون مقدس با وجود این ه تق

ان در ترجمة رم. ترجمه باید از سيح الفاظ فراتر رود و خواننده را نيز مورد توجه قراردهد
وسط مترجم كار رفته تهاي بهاللفظی از كم بسامدترین ت نيکسيدات القمر ترجمة تحت

و فارسی، مترجم را از ترجمة مستقيم واژه هاي دستوري دو زبان عربی است؛ زیرا تفاوت
همچنين روی رد غيرمستقيمی كه مترجم براي . داردبه واژه و بدون دخر و تصر  باز می

 . تاللفظی را به حداقر رسانده استرجمة رمان در پيش گرفته است، استفاده از روش تحت
                                                            
1. Literal Translation 
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بان ا از قواعد دستور زگاهی نویسندد اصلی رمان به خاطر طبيعی جلوه دادن گفتگوه      
عربی خارج شده و مثالً برخال  قواعد دستور زبان عربی، فعر را به آخر جمله آورده 

هاي دستوري براي مترجم، شدن بعضی از محدودیت است كه در این حالت با برطر 
ن موضوع هایی از ایموارد زیر نمونه. اللفظی تمایر پيدا كرده استترجمه به ت نيک تحت

  است:

 . (68: 1868، الحارثی« )ولکن أی إشارة لم تأت»متن اصلی: 
 (6: 6866)حزبائی زاده، . «اي نيامدولی هيچ اشاره»ترجمه: 

 . (11: 1868، الحارثی« )میا ضحکت»متن اصلی: 
 (11: 6866)حزبائی زاده،  «ميا خندید»ترجمه: 

 . (17: 1868، الحارثی« )أبی یحتضر وأنا أختنق»متن اصلی: 
  (11: 6866زاده، )حزبائی« شدمپدرم در احتضار بود و من خفه می»ترجمه: 

-شود، مترجم به شيوههاي مشابهی كه در ترجمة رمان دیده میهاي باال و نمونهدر مثال      

ین اللفظی بهره برده است در حالی كه ااي منيقی و قابر قبول از ت نيک مستقيم تحت
متن هيچ خللی وارد ن رده است و با روی رد غيرمستقيمی كه  موضوع به خوانایی و روانی

است، تضادي ندارد؛ زیرا علت اصلی این امر در واقع رعایت نشدن مترجم در پيش گرفته
قواعد دستوري در متن مبدأ است كه به صورت اتفاقی با دستور زبان فارسی ميابقت پيدا 

 ين مواردي دقيقاً، متناسب با هماناللفظی در ننكرده و سبب شده است كه ترجمة تحت
 روی رد غيرمستقيمی باشد كه روی رد غالب در ترجمة رمان است.

هاي عربی به فارسی، بيشتر در ترجمة اللفظی در تمام ترجمهت نيک ترجمة تحت      
 .باشد كه همراه با حفظ روانی و خوانایی ترجمه استهاي اسمية كوتاه كاربرد داشته جمله
نيک هاي اسميه با این ت انوان ماه نيز از این گفته مستثنی نبوده و در مواردي جملهرمان ب

 به عنوان مثال:. ترجمه شده است

 . (13: 1868، الحارثی« )هذه الصفقة مضمونة»متن اصلی: 
 (11: 6866زاده، )حزبائی« این قرارداد تضمينيه»ترجمه: 
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 . (11: 1868، الحارثی« )ةصحیح واهلل أنت ماکبیرة یا ظریف» متن اصلی:
 (16: 6866زاده، )حزبائی« درسته واال تو بزرگ نيستی ظریفه»ترجمه: 

 . (13: 1868، الحارثی« )أآلن إعالنات أهم شیء»متن اصلی: 
 ( 18: 6866زاده، )حزبائی« ترین نيزهاآلن تبليغات مهم»ترجمه: 

به صورتی نامناسب از این ت نيک بينيم كه مترجم در موارد نادري با این وجود می      
از آن  هاي زیرنمونه. رو كرده استبهره جسته و رسایی و خوانایی ترجمه را با مش ر روبه

 اند:جمله

 «الرضاعة سهر وقتال مع الرضیعة لتفتح فمها وآالم فی الظهر من الجلوس الطویل»متن اصلی: 

 . (46: 1868، الحارثی)
جنگ با شيرخوار بود تا دهانش را باز كند و كمردردها از  شير دادن بی خوابی و»ترجمه: 
 (46: 6866زاده، )حزبائی« هاي طوالنینشستن

ود را در ترجمة خ« تعادل بافتی عنصر زمان»پيشتر اشاره شد كه مترجم موظب است       
، نالي رماشده در البهاین امر در ترجمة متون قدیمی و شعرهاي نقر . مورد توجه قرار دهد

اي ههاي قدیمی ترجمه روي آورد كه غالباً از انواع ت نيکشود مترجم به سبکسبب می
اس گيرد و بر این اسهر پيام ناگزیر در بستر زمانی خاد خود ش ر می». مستقيم است

مترجم، هنگام فهم و انتقال متن باید سبک ترجمة خود را با لحاظ كردن آن بستر زمانی 
به عنوان مثال،  . ( 78: 6861)تركاشوند، « ادل زمانی را فراهم آوردسامان داده و بافت مع

 زند:اللفظی موج میدر ترجمة بيت زیر گرایش به ت نيک تحت

، ارثیالح« )بعَینَی مهاة الرملِ قد مسها الذعر . وأنی لها مِن دل لیلی إذا أنثنت  ..»متن اصلی:  
1868 :668) . 

با دو نشم آهوي شنزار كه هراسيده  . شود  ..وقتی خم می از كجا بياورد ناز ليلی»ترجمه: 
 (36: 6866زاده، )حزبائی« باشد
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اللفظی در ترجمة رمان سيدات هاي ارائه شده، ت نيک تحتغير از موارد مشابه نمونه     
 شود.القمر كمتر دیده می

 هاي غيرمستقيمبررسي تطبيقي تکنيک. 5
 1تغيير صورت )القلب(. 5-2

صورت به معنی ایجاد تغييرات دستوري در اجزاي جمله همراه با حفظ معنی متن  تغيير
لة دستوري اي متعلق به یک مقوتغيير صورت یعنی جایگزینی كلمه»به عبارت دیگر، . است

( به عنوان مثال، گاهی 47: 6833فر، )خزاعی« اي متعلق به مقولة دستوري متفاوتبا كلمه
كنيم یا اسم را به صورت فعر، یا اسم جمع را به صورت فاده میدر ترجمة فعر از مصدر است

مترجم گاهی این تغييرات را به . كنيممفرد و اسم مفرد را به صورت جمع، ترجمه می
 ،گيرد و در بسياري موارد نيز از انجام این تغييرات ناگزیر استكار میصورت اختياري به

ه زبان انتقال معنی از زبانی ب. ر برابر لفظ نشاندتوان لفظ را ددر ترجمه هميشه نمی»نراكه 
اي دستوري هتر در صورتدیگر، عموماً با ایجاد تغييراتی در صورت پيام یا به عبارتی دقيق

وینه و داربلنه این ت نيک را كه موجب تغيير . (17: 6878فر، )خزاعی« شودمم ن می
ط مترجمان گرفته توس ترین تغيير انجامبه عنوان احتماالً متداول»ساختار دستور زبان است 

اي همترجم رمان سيدات القمر نيز به خاطر این ه معنی عبارت. (96: 6863)نيازي، « دانندمی
رمان را به صورتی روان منتقر كند، هم به صورت اختياري و هم به صورت اجباري از 

 به عنوان مثال:. ت نيک تغيير صورت بهره برده است

 . (68: 1868، الحارثی« )إخوتها تربیو»متن اصلی: 
 (.66: 6866زاده، )حزبائی« خواهر برادراشه معلمو »ترجمه: 

ورت اسم كه به ص« كندتربيت می»یک فعر مضارع و به معنی « تربی»در این مثال، كلمة  
 . ترجمه شده است« معلم»

 . (68: 1868، الحارثی« )هشعروال  هالأرید أن ألمس ید»متن اصلی: 
 . (6: 6866زاده، )حزبائی« ب شم موهاشو  سرخواهم دستی به نمی»ترجمه: 

                                                            
1. Transposition 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

نيز كه مفرد است به صورت « شعر»ترجمه نشده و واژد  « یده»در « ه»در جملة فوق ضمير 
 جمع ترجمه شده است.

 . (3: 1868، الحارثی« )مستعدةهل أنت »متن اصلی: 
 (3: 6866زاده، )حزبائی.« آمادگی داريآیا تو »ترجمه: 

ه شده ترجم« آمادگی داري»كه یک اسم است به صورت فعر « مستعدة»در مثال باال كلمة 
 است.
حف  ضمایر هم اگر به فهم متن آسيبی نزند، از انواع ت نيک تغيير صورت به حساب       
 هاي عربی به فارسی بسيار پر بسامد است.آید كه در ترجمهمی

 (.68: 1868، الحارثی« )لغداءعلی ا خالیفاجأنا »متن اصلی: 
 (.6: 6866زاده، خبر براي ناهار پيش ما آمده بود )حزبائیبی داییترجمه: 

 . (66: 1868، الحارثی« )عینیهافتحت مایا »متن اصلی: 
 (68: 6866زاده، )حزبائی نشم باز كردترجمه: مایا 

 . (68: 1868، الحارثی« )اُمها والداتتمنت أن تکون والدتها سهلة ک»متن اصلی: 
: 6866زاده، )حزبائی« مادرش زایمانمانند: . ترجمه: آرزو كرد زایمان راحتی داشته باشد

6.) 

 . (7: 1868، الحارثی« )فی موجات من البکاء والتهند»متن اصلی: 
 (7: 6866زاده، )حزبائی« با موجی از آه وگریه»ترجمه: 

« هایشنشم»در جملة « ها»و ضمير « خالی»در كلمة « ي»هاي اخير ضمير در نمونه

كه جمع هستند به صورت مفرد ترجمه شده « موجات»و « والدات»ترجمه نشده و كلمة 
ها و سبک جالي داستان به رناست؛ البته با توجه به این ه نویسنده قصد داشته است در البه
صورت  را دقيقاً به «والدات»متفاوت زندگی نسر قدیم اشاره كند، مترجم بهتر بود كلمة 

 . ترجمه كند« هازایمان»
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 . (68: 1868، الحارثی« )قالت وقتها»متن اصلی: 
 (.68: 6866زاده، )حزبائی« گفت وقتش رسيده.»ترجمه: 

غيير كه از انواع ت« گسترش واژگان»در این مثال به خاطر مفهوم بودن بيشتر جمله از 
قتش رسيده و»ترش یافته و به صورت فعر گس« وقتها»صورت است، استفاده شده و عبارت 

 ترجمه شده است.« است

 1(التقیید المعنیتغيير بيان ). 5-1
ي كه اتغيير بيان به معنی تغيير ش ر متن از طریق تغيير معنایی یا دیدگاه است؛ به گونه

. شودیمیابد، اما ایدد اصلی انتقال یافته و به زبانی گویاتر بيان معنی متن و دیدگاه تغيير می
جایی ابهاللفظی و حتی جشود كه ترجمة تحتاي است كه زمانی محقق میتغيير بيان، رویه»

« یدآبه گفتة دستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب به شمار می
بلنه رمنظور از تغيير بيان در این مقاله، تغيير بيان از دیدگاه وینه و دا. ( 18: 6863)نيازي، 

مثال  به عنوان. پردازان ترجمه در مورد تغيير بيان متفاوت استاست، نراكه آراي نظریه
( همة مواردي كه در مقایسة متن اصلی جدید و متفاوت به نظر 6678) 1از نظر پوپویچ»

با این توضيح از نگاه پوپویچ، . (7: 6877فر، )خزاعی« رسند از موارد تغيير بيان هستندمی
. وندشیابی و همانندسازي نيز از تغيير بيان محسوب میي بعدي ترجمه مانند معادلهاگونه

( به عنوان اولين كسی است كه این اصيالح را به كار برده 6619)  8از دیدگاه كتفورد
ود، شاست، تغيير بيان عموميت بيشتري دارد و تمام تغييرات لغوي و ساختاري را شامر می

ه وینه و داربلنه كه توضيح آن گفشت، دامنة محدودتري دارد كه مورد اما تغيير بيان از نگا
 مترجم رمان سيدات القمر. شودنظر نگارندگان این مقاله است و خود شامر نندین نوع می

به  .به خوبی توانسته است با حفظ و انتقال ایده از متن مبدأ به مقصد از تغيير بيان بهره ببرد
 عنوان مثال:

 (.61: 1868، الحارثی« )أرزَقوأنا حیة »صلی: متن ا
 (66: 6866زاده، )حزبائی« خورمام رو میرزق و روزيام و وقتی من هنوز زنده»ترجمه: 

                                                            
1. Modulatin 

2. Popovich  

3. Catford  
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است به « شومروزي داده می»كه فعلی مجهول و به معنی « اُرزق»در این جمله كلمة        
 آید.ساب میصورت معلوم ترجمه شده است كه این از انواع تغيير بيان به ح

 (.61: 1868، الحارثی« )كان ذلک قبر أن نأتی بالدش إلی البيت»متن اصلی: 
 (.68: 6866زاده، )حزبائی« این قبر از آن بود كه دیش وارد خانة ما شود»ترجمه: 

در این جمله نيز فعر معلوم به صورت مجهول ترجمه شده است كه این نيز از انواع 
 آید.تغيير بيان به حساب می

 . (68: 1868، الحارثی« )فرض وال نفلوأحلف لک یا ربی لن یفوتنی »متن اصلی: 
، زاده)حزبائی« رو از دست ندم نماز فرض و مستحبیخورم هيچ خدایا قسم می»ترجمه: 
6866 :6.) 

در ترجمة این جمله از بيان جزء به كر كه ی ی از انواع تغيير بيان است، استفاده شده 
 . است

« ماکینةقبالة الهی ال تتزحزح طوال النهار وشطراً من اللیل من کرسیها الخشبی »اصلی: متن 

 . (7: 1868، الحارثی)
« دخورجنب نمی پشت نرختمام روز و قسمتی از شب را از روي صندلی نوبی »ترجمه: 
 (.7: 6866زاده، )حزبائی

ا ی« مقابر نرخ»مانند  شد، عبارتیاگر عيناً ترجمه می« قبالة»در نمونه فوق، واژد 
آمد كه در زبان فارسی بسيار نامناسب بود و مترجم با به دست می« روي نرخروبه»

ت تغيير داده است؛ البته گاهی از این موضوع غفل« پشت»تغييربيان و حفظ پيام آن را به 
 كرده است:

 . (46: 1868، الحارثی« )أصبحت الحکة فی شعرها ال تطاق»متن اصلی: 
 (.46: 6866زاده، )حزبائی« خارش موي سر دیگر قابر تحمر نبود: »ترجمه
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كرد، استفاده می« خارش سر»از عبارت « خارش موي سر»در این نمونه اگر به جاي 
 تر بود، نراكه در فارسی به این صورت كاربرد ندارد.درست
سب جمالت را شود كه مترجم، روانی و تناهاي بيان شده، روشن میبا دقت در مثال      

به عنوان یک متن داستانی بسيار مورد توجه قرار داده است و با اعمال تغييراتی در معنی و 
در واقع هد  مترجم از . ها را به صورتی گویا تر بيان كرده استش ر متن، همان پيام

ات هاي مناسب كه با ادبيات و عباركارگيري این ت نيک این است كه با ارائة ترجمهبه
خوانی بيشتري دارد، همان پيام و ایدد متن مبدأ را انتقال دهد؛ اگرنه به زبان مقصد هم

 ایجاد تغييراتی در معانی متن منجر شود.

 1(المساواةیابي )معادل. 5-6
یابی به این معنی است كه موقعيتی ی سان با ابزاري ساختاري و سب ی جدید توصيب معادل

ده از یابی، یعنی ایجاد تأ يري مشابهِ تأ ير متن اصلی با استفامعادل»شود؛ به عبارتی دیگر، 
( 43: 6833فر، )خزاعی« See you later:  مثال: خداحافظ. كلمات و بيانی كامال ً متفاوت

در این ت نيک، معيار موفقيت مترجم، تأ ير مساوي یا مشابه بر خواننده است؛ بدین معنی . 
 يري را در خواننده بگفارد كه متن اصلی گفاشته است، شده، همان تأ كه اگر جملة ترجمه

ارگيري كوینه و داربلنه، معتقدند به». توان گفت كه مترجم به خوبی عمر كرده استمی
تواند تأ ير سبک متن مبدأ را در متن زبان مقصد حفظ ترجمه می فرآینداین روند طی 

ا، عبارات هها، اصيالحات، كليشهالمثركند؛ بنابراین وقتی مترجم مجبور است با ضرب
ور، پ)ولی« ها سر و كار داشته باشد، این بهترین روش استاسمی یا وصفی و صداواژه

6831 :14) 

 (.61: 1868، الحارثی« )تتفائلی لی بالموت»متن اصلی: 
 (.66: 6866)حزبائی زاده، « بينیخواب مرگ برام می»ترجمه: 

 . (3: 1868 ،الحارثی« )لم أبح له»متن اصلی: 
 (.3: 6866)حزبائی زاده، « پيشش نم پس ندادم»ترجمه: 

                                                            
1. Equivalence 
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 . (46: 1868، الحارثی« )تستحم بسرعةواُمها سمحت لها أن »متن اصلی: 
 (46: 6866)حزبائی زاده، « ب ند شوییگربهمادر باألخره اجازه داد »ترجمه: 

 . (69: 1868، الحارثی« )زعجنیأ»متن اصلی: 
 (.68: 6866)حزبائی زاده، « اعصابم راه رفتروي »ترجمه: 

 . (63: 1868، الحارثی« )علی إرسال الخادمة لبلدها فجأد أصرت»متن اصلی: 
 «مقدمه راهی كشورش ساختخدمت را بیو پيش پایش را توي یک كفش كرد»ترجمه: 

 (69: 6866)حزبائی زاده، 

اي هجم به خوبی توانسته است، معادلهاي باال و بسياري از مواردي دیگر، متردر مثال      
 . كار ببردمناسبی را براي هر یک از عبارات عربی پيدا كرده و به

 . (7: 1868، الحارثی« )ماکینة الخیاطة ضجیجال تسمع غیر »متن اصلی: 
 (.7: 6866زاده، )حزبائی« شنودنرخ خياطی نمی غژغژجز صداي »ترجمه: 

ب؛ اي بسيار متناساژد مربوط به نرخ خياطی از كلمهدر نمونه باال براي ترجمة صداو 
گونه انهم. هاي زیباستیابیكتاب حاضر مملوء از این معادل. بهره برده است« غژغژ»یعنی 

لی را هاي متن اصلی، معادكه اشاره شد، مترجم باید با در نظر گرفتن شرایط و سياق جمله
عابير، سازي براي تمعادل». ه داشته باشدبرگزیند كه همان تأ ير متن اصلی را بر خوانند

ی یا گيرد؛ بدین معنا كه مترجم ببيند در قالب بيانمعموالً با توجه به بافت جمله صورت می
 كند، نه معادلی برايساختاري كه در زبان فارسی براي ترجمة جملة عربی انتخاب می

هی در این موضوع دقت كافی (، اما گا68: 6861)ناظميان، « تغيير مورد نظر مناسب تر است
 به عنوان مثال: . نداشته و به افراط یا تفریط دنار شده است

 . (61: 1868، الحارثی« )غضبتکانت االُم حاضرةً ف»متن اصلی: 
 (.66: 6866زاده، )حزبائی« از كوره دررفتمادرش همان جا بود و »ترجمه: 
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در حدي معمولی بوده و اگر در نمونهه اخير با توجه به سهههياق كالم عصهههبانيت مادر   
ه نه ب. كرد، بهتر بودترجمه می« عصههبانی شههد »را به صههورت  « غضبببت»مترجم عبارت 

  . كندكه بر عصبانيتی شدید داللت می« از كوره در رفت»صورت 
یابی آن است كه سليه و سييرد متن اصلی بر خواننده كم هاي معادلهد  از شيوه     

یابی به رسایی و شيوایی متن در حقيقت معادل. (68: 6861ميان، شده یا از بين برود )ناظ
 شود كه بوي ترجمه از متن برنخيزد.كند و سبب میترجمه شده كمک شایانی می

  1سازي )التحویل(همانند. 5-0
سازي یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن اصلی كه در فرهنگ مقصد وجود همانند»

كند، با كلمه ومفهومی مشابه آن در ترجمه كه ذهن متبادر می ندارد، یا معنی دیگري به
 «she was asbeautiful a rose.. مثر ماه زیبا بود براي خواننده آشناست مانند:

ده شود كه فهم خواننكار گرفته میاین ت نيک در واقع زمانی به. (43: 6833فر، )خزاعی
. نداز زبان مبدأ به مقصد مش ر ایجاد ك بسيار حائز اهميت بوده و انتقال مفاهيم فرهنگی
ر پردازان حوزد ترجمه عامبيشتر نظریه»در گفشته این موضوع اهميت نندانی نداشته و 

اند كه نقشی اساسی در آفرینش و توليد معنا دارد و آن، همان مهمی را نادیده گرفته
: 6867خناري، )گنجيان« خواننده به ش ر عام و خوانندد متن ادبی به ش ر خاد است

هاي فرهنگی متن مبدأ رامتناسب با زبان فرهنگ تواند جنبه(؛ بنابراین مترجم، می681
، را اگر اشاره به تعييالت هفتگی اشاره دارد« ی شنبه»براي مثال، روز . دهدمقصد تغيير 

ه كیابی است؛ همچنانسازي نوعی معادلتوان گفت همانندالبته می. كندترجمه « جمعه»
هومی سازي به مفسازي و هماننددو ت نيک اخير، یعنی معادل»كند: فر نيز اقرار میزاعیخ

كم و بيش ی سان اشاره دارند و تمایز ميان آن دو، نندان روشن نيست و اساساً دليلی براي 
با این وجود و با توجه به تعریفات . ( 83: 6878فر، )خزاعی« تمایز آن دو موجود نيست

وینه وداربلنه، نگارندگان این مقاله معتقدند با وجود تداخر مصادیق این دو نقر شده از 
 ، امادروها و اصيالحات به كار مییابی بيشتر در ترجمة ضرب المثرت نيک،  معادل

شود كه مترجم در ترجمة بعضی از جمالت متن اصلی، همانندسازي به ت ني ی اطالق می

                                                            
1. Adaptation 
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كار گيرد كه در فرهنگ مقصد براي خواننده مفاهيمی را بهها یا كند عبارات، واژهسعی می
 . تر استقابر فهم

توان گفت كه همانندسازي پر بسامدترین ت نيک به در رمان حاضر به صورت قيع می
ي از كتاب اایم اگر بگویيم هيچ صفحهكارگرفته شده توسط مترجم است و اغراق ن رده

ه شده استفاده از ت نيک اقتباس به فارسی برگرداندهایی از آن با نيست مگر این ه  قسمت
 دازیم:پرهایی تيبيقی از این ت نيک در رمان بانوان ماه میدر ادامه به ذكر نمونه. است

 . (61: 1868، الحارثی« )تشربو تدخنوترجع من مصر والعراق حالق لحیتک و»متن اصلی: 
« مشروب بخوريو  نیدود كاز مصر و عراق ریش تراشيده برگردي و »ترجمه: 
 (68: 6866زاده، )حزبائی

د، شاست، دقيقاً ترجمه می« نوشیمی»كه به معنی « تشرب»در جملة فوق اگر كلمة 
اده از كرد؛ بنابراین، مترجم به درستی با استفمعنی متن اصلی را به ذهن خواننده متبادر نمی

ارت است، اما بهتر بود عب تغيير داده« شراب نوشيدن»را به « نوشيدن»ت نيک اقتباس، 
كرد؛ نون ترجمه می« سيگار ب شی»را نيز با استفاده از همين ت نيک به صورت « تدخن»

نيز معنی مبهمی دارد و منظور دقيق نویسنده را كه « دود كردن»در زبان فارسی عبارت 
 كند.است دقيقاً منتقر نمی« سيگار كشيدن»

و احاطه  دهندد تسلطدرست و مناسب نشانبهره گرفتن از ت نيک اقتباس به صورت 
در هر زبانی مم ن است براي اشاره به یک نيز از ی ی از . بر زبان مبدأ و مقصد است

اوصا  بارز آن استفاده شود، اما در زبانی دیگر براي اشاره به همان نيز، وصفی دیگر 
 ال:به عنوان مث. مترجم رمان حاضر نيز بر این موضوع واقب بوده است. كار برده شودبه

 . (87: 1868، الحارثی« )سیارات أصدقائه ذات الدفع الرباعی»متن اصلی: 
 (.86: 6866زاده، )حزبائی« بلند دوستانشهاي شاسیماشين»ترجمه: 

ند بودن بل اي به شاسیدر حقيقت هيچ اشاره« ذات الدفع الرباعی»در نمونه اخير، عبارت 
ماشين نداشته و به متحرك بودن هر نهار نرخ اشاره دارد، اما نون در زبان فارس شاسی 
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 ها بيشتر مورد توجه است با اقتباسی بجا به ترجمة غيرمسقيم رويبلند بودن این مدل ماشين
 . آورده است

 

 . (18: 1868، الحارثی« )الحمراء لفارسیةالسجادة ا»متن اصلی: 
 (.67: 6866زاده، )حزبائی« قرمز ایرانیرش ف»ترجمه: 

به خاطر نامناسب بودن در فرهنگ مقصد به صورت « فارسیة»در این جمله نيز واژد 
جا، سعی كرده است ههاي ببا این ه مترجم با اقتباس. تغيير یافته است« ایرانی»غيرمستقيم به 

ير پيام ها مناسب نبوده وگاهی با تغيبا خواننده ارتباط خوبی برقرار كند، اما همة این اقتباس
 به عنوان مثال:. و بار معنایی آن همراه است

: 1868، الحارثی« )تحت سیطرة اُمهاقالت إنها الترید أن تظل طوال حیاتها »متن اصلی: 
69) . 

 (.61: 6866زاده، )حزبائی« بماند زیر نتر مادرشخواهد همة عمر گفت نمی»ترجمه: 

گيرش رها شود؛ حال هاي مادر سختخواهد كه از امر و نهیمی« مایا»در این جمله 
آن ه مترجم با ترجمة اقتباسی خود از عبارتی استفاده كرده است كه بار مثبت دارد و 

 هایی مناسب غفلت كرده وگاهی مترجم از به كار بردن اقتباس. رساندحمایت مادر را می
 كه به عنوان مثال، وقتی عبداهلل. ا تغيير داده استبا ترجمة مستقيم، بار معنایی جمالت ر

هاي داستان بوده و بنا به عر  و سنت براي پدرش بسيار احترام قائر ی ی از شخصيت
 كند: است، در مورد پدرش صحبت می

 . (67: 1868، الحارثی.« )صاح فی نوبة خرف ... ..»متن اصلی: 
 (.64: 6866ه، زاد)حزبائی...« وقتی خر  شده بود »ترجمه: 

 گوید:در جایی دیگر دربارد پدرش می
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: 1868 ،الحارثی« )أمسحه بفوطته الزرقاء المعلقة دوماً علی المسمار فی الباب»متن اصلی: 
67) . 

زاده، )حزبائی« با كهنة آبی كه هميشه به ميخ در آویزان بود عرقش را گرفتم»ترجمه: 
6866 :64.) 

كرد، عبداهلل در طول رمان با احترام در مورد در دو جملة فوق باید مترجم دقت می      
پدرش صحبت كرده است؛ بنابراین، در ترجمة این جمله كه مربوط به هفیان گفتن پدرش 

نباید استفاده كرد و با استفاده از اقتباس، عبارت « خر  شدن»در بيماري است از عبارت 
اي هاز كلم« كهنه»برد و در جملة دوم به جاي را به كار می« گفتن میهفیا»دیگري مانند 

 كرد.استفاده می« دستمال»مانند 

 ،الحارثی« )جموا سکن المعلمات واغتصبوا بعضهنهاأن جماعة من المراهقین»متن اصلی: 
1868 :69) . 

وز ها تجاآن ها یورش بردند و به بعضی ازگروهی از نوجوانان به خوابگاه معلم»ترجمه: 
 (.61: 6866زاده، )حزبائی« كردند

 نيک است با یک ت« نوجوانان»را كه به معنی « المراهقین»در نمونه اخير بهتر بود كلمة 
سنی  در فارسی هرگز به« نوجوانان»كرد؛ زیرا كلمة ترجمه می« جوانان»اقتباسی به صورت 

 . شود كه بتوانند به ننين كاري دست بزننداطالق نمی
هایی كه به كار برده است، در انتقال دقيق هاي باال، مترجم در همانندسازيدر مثال

دد اگر بپفریم كه مترجم نيز به نوعی، فرستن». انگيزه و هد  متن اصلی موفق نبوده است
پيام است؛ پس باید همان شرایط بافتی را كه خالق اصلی متن ایجاد كرده در متن ترجمه 

ها و اهدا  خالق متن را از رهگفر بافتی كه به وجود نی باید انگيزهشده ایجاد كند؛ یع
 (.13: 6861)تركاشوند، « آورد به گيرنده انتقال دهدمی

 گيريبحث و نتيجه
، خواننده را سیدات القمردهد كه مترجم در ترجمة رمان این پژوهش به وضوح نشان می

ي اه داشته است؛ بنابراین، در ترجمهبسيار مورد توجه قرار داده و روی ردي مقصدگرایان



 101 | احمدی و بابایی

 

ابی و اقتباس( به یهاي غيرمستقيم )تغيير صورت، تغيير بيان، معادلكه ارائه كرده، ت نيک
آميز مترجم براي خلق ا ري خوانا و روان، وفور به كار برده شده است و تالش موفقيت

و تحت  برداريگيري، گرتههاي مستقيم ) قرضسبب شده است كه به ندرت از ت نيک
 . اللفظی( استفاده كند

(  6گانه توسط مترجم در  نمودار )هاي هفتكارگيري هر یک از ت نيکميزان به
 . نمایش داده شده است

مترجم  .دهد كه رمان بانوان ماه یک ترجمة غيرمستقيم استهاي پژوهش نشان مییافته
-ینیمشابه در متن مقصد بازآفرهاي متن اصلی را به صورت ی سان و براي این ه موقعيت

ن ترتيب به ای. اي به كار ببردهاي هنرمندانهها و معادل یابیكند، توانسته است همانندسازي
ها و عبارات متن اصلی را به صورت غيرمستقيم بسياري از اصيالحات، كنایات، موقعيت

ت موقع، توانسته اسهاي به هاي به روز و اقتباسیابیبازسازي كرده و به ویژه با معادل
ده ش كند با یک متن ترجمهاي خواندنی ارائه كند كه خواننده كمتر احساس میترجمه
اي از یک ترجمة موفق است كه عالوه بر اهدا  نمونه« بانوان ماه»در واقع . رو استروبه

 بخش پيامی مهم به مترجمان رمان و متون داستانی باشد و آنتواند الهامخاد رمان، می
هایی براي خلق یک ا ر خوب كه تأ يرات متن اصلی را این است كه: در ترجمة ننين متن

-ادلهاي غيرمستقيم به ویژه معبر مخاطبان خود از دست ندهد باید هنر استفاده از ت نيک

 . یابی و همانندسازي را در خود تقویت كنند

 ترجمگانه توسط مهاي هفتکارگيري هر یک از تکنيکبه. 2نمودار 

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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