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 چکيده

را در  دینهی  و آثار آن دسته از ادیبانی کهه اکاهار کفیهفی    ویژه آثار ادبی بهلفظ  به لفظ ةترجم
 از .اسه    داشهته  رو  ی را پیشیها شو چالها  دشواریهمواره  ،کنند های خود بیان می نوشته
و   هها  و سهاختار آن  هها  جمفهتوان به مواردی اشاره کرد که در سطح  ها می این چالش ةجمف
کتها    .دههد  روی مهی  تهون این م لفظ به لفظ ةترجم ینداکردر یابی  معادلچنین در سطح  هم

که در آن به ابعهاد متتففهی    اس جبران   کیفیوف جبران خفیل ادیبِ ةنوشت ئفراطّالالبدائع و
 بیهان  بهه  خهود  کفیهفی  یآرا بها  و دارد توجهه  اجتمهایی  رویهدادهای  و ،ها زندگی، ایدهاز 

 ةترجمه  یتحفیفه  هه  توصیفی با روش کوشیده اس یتار حاضر ج .ها پرداخته اس  نگرش
واژگهانی   تعادلدر سطح  نو و شگف  یها یشهاندکرد را با ینوان  این کتا  از سیمین پناهی

بهبهود سهطح کیفهی     منظور بهی را یکارها و راه ندکای ازمنظر شال و محتوا بررسی  و جمفه
پژوهش نشهان   آیندبر. ارائه دهد طور خاص این اثر به ةترجمطور کفی و  به آثار ادبی ةترجم
 مهتن سهاختار   بهه  وکهادار و  لفظ به لفظ ةترجم ةارائتر موارد درصدد  مترجم در بیشدهد  می
 کارسهی  زبهان  بهه  یربهی  جمهت   از بییاری ساختار شده بایث امر این و اس  بوده مبدأ
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 بایهث  آن نامناسهب  ههای  ترکیهب  و جمت  این ساختار گونی ناهم ةدرنتیج که شود منتقل
 و اصهطتحا   واژگهان  سهطح  در گهاهی  مهذکور  ةترجمه  اسه .  شده متن در ابهام ایجاد

 .اس  بوده مواجه هاییچالش با یابی معادل ازلحاظ نیز تتصصی

 ،جبهران   جبهران خفیهل   ،متون ادبی، اصل تعادل، لفظ به لفظ ةترجم ،ترجمه نقدِ ها: واژهکليد
 .نو و شگف  یها یشهاند

 

 . مقدمه1

 معهانی  متضهمن  ،شهود  می آمیتته نویینده تتیت  و احیاسا  با ادبی متون که جا آن از
شهود.   مهی  اشهارۀ تفهویحی   آن بهه  بتغهی هه   ادبهی  های آرایه الی هالب در که اس  ضمنی
 بها  بایهد  متهرجم  کهه  طفبد می را ای و دق  ویژه حیاسی  متونی چنین ترجمة ،بنابراین
 ههای  جمفه درمقابل را جمتتی هم درکنار ها واژه این قراردادن و ادبی های واژه گزینش
 احیها   نیهز  آن در نویینده مدنظر های پیام متن مبدأ و یاطفی بار که بنویید مبدأ متن
گهرا   لفهظ  روش برنهد،  می کار به مترجمان که کفی روش دو ادبی، متون ترجمة در» شود.

 نوییهنده(  مهوردنظر  ایبه حفظ معن )متمایل گرا معنی و نویینده( حفظ لفظ به )متمایل
گرایی  گرایی و معنی حد به روش لفظ از بیشبندی  (. اما پای8: 1394کرید  )خزایی« اس 

چنین به موضوع وکاداری به سبک و بیان  متن ترجمه و هم گویاییبه رسایی و نیز نباید 
کتها   ترجمهة  کهه در   ،لفظ به لفظگرایی یا همان  لفظترجمة برساند. در روش  آسیبیآن 

یهین کفمهه از زبهان بیگانهه وارد زبهان      » ،شود وضوح مشاهده می بهجبران   جبران خفیل
 جهای  بهه اش تجزیهه شهده و    شود، بفاه صور  ترکیبی بهه اجهزای سهازنده    مقصد نمی
« شهود  گیرنده ]مقصهد  موجهود اسه ، ذکهر مهی      معادلی که از پیش در زبان وام هرکدام
 (.150: 1386)حقانی 
 رۀدربها  مقالهه  36 حاوی ،جبران  خفیل جبران ةبرجیت آثار از یای ،والطّرائف البدائع کتا 
 کهل  مجمهوع  از مقالهه  9 حاضهر  پژوهش اس . در کتسفه و ،ادیبان تاریخ، اجتماع، طبیع ،
اسه  از:   یبهار   مقالهه  9ینهاوین ایهن    اسه .  شهده  انتتا  پژوهش ۀماد منظور  بهمقاال  

و  سهینا  ابهن ) وقصننده   سنناا  ابن  . 3 ،)کمال( الکمال. 2 ،گانه( هف  )مراحل المراحل السّبع .1
 ،یربههی( زبههان ۀآینههد) اللغننا البربنننامسننبلبل . 6 ،زینندا  جرجنن . 5 ،الغزالنن . 4 ،او( ۀقصههید

 شهما  برای شما )لبنانِ لکم لباانکم ول  لباان . 9 ،)یصر جدید( البهد الجدید. 8 ،الفارض اب  .7
 من(. برای من لبنان و
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. دارد جامعهه  و خهود  پیرامهون  میهائل  بهه  انتقهادی  دیدگاهی جبران  خفیل جبران
 بیهان  بهه  ادبهی  ههای  اسهفو   از اسهتفاده  بها  و نمهادین  و صهور  رمهزی   بهه  ،بنابراین

 ادبیها   و گفتمهان  سبک آثار وی ترجمة در باید دلیل همین به .پردازد می موضویا 
 بها  و ضهمنی  صهور   بهاو  انتقادی های دیدگاه و ها پیام که شود منعاس ای گونه به او

متهون  ترجمة توجه در  ناتة قابل» ،درواقع را بازتا  دهد. ادبی های آرایه از گیری بهره
« ادبی آن اس  که به زبان ترجمه، استواری و انیجام الزم و سبک مناسهب را بهدهیم  

 اثر جبهران خفیهل   این ترجمة میان تعادل برقراری برای ،بنابراین(. 86: 1372)حدادی 
 جمهت   سهطح  در حداقل و کنیم شروع متن نواژگا از باید ابتدادر آن اصل جبران و 

 بهرای  متهرجم  کهه  شهود  می مشاهده مواردی در کرد. برقرار را تعادل این بفند و کوتاه
 ؛کنهد  مهی  اقهدام  مبهدأ  مهتن  به سیاق وکادار و لفظ به لفظ ترجمة به تعادل این برقراری
 موجهب  آن دسهتوری  سهاختارهای  و مبهدأ  زبان به زیاد بندی پای که این از نظر صرف
 سهیمین  ترجمهة  شهود.  مقصد می زبان دستوری قواید در هایی آشفتگی و ها گونی ناهم
 نیی . امیتثن قایده این از چند مواردی در نیز کرد پناهی

 والطّرائنف  البندائع  کتها   ترجمهة  نقهد  و بررسهی  نوشتار این در نگارندگان هدف
انتقهال   در متهرجم  یمفاهرد  نحهوۀ  بررسی چنین هم ،شگف  و نو های اندیشه ینوانبا

برقهراری تعهادل    بهرای  کارههایی  راه ارائةسپس  و متن ادبی مضامین و سبک نویینده
 سهطح  بررسهی  در ،چنهین  ههم  و متن ترجمه اس . اصفی متن واژگان و میان جمت 

 کهاربردی،  ههای  معهادل  انهواع  واژگهان،  لفظ هب لفظ ترجمة چون هایی ؤلفهی به مواژگان
 بررسهی  در پرداختهه شهده اسه .    واژه اشهتباه  ترجمة و ،مترجم های اکزوده یا حذف
 معهادل  ذکهر  جمهت ،  دسهتوری  سهاختار  مانند هایی نیز جنبه جمفه لفظ به لفظترجمة 
جمت ، سبک  یامعن تغییر نامناسب، بیان آن، لفظ به لفظ  ةترجم مقصد، زبان در جمفه
 جمفهه  اشهتباه  ترجمهة  و ،رمهزی(  و نمهادین  یا گویی یا کصیح، صراح  )یامیانه متن

 اس . بوده مدنظر
 در معاصهر  ادبهی  متهون  از متنهی  ای نمونهه منظهور   به تواند می این اثر که اس  ذکر شایان

 و نثر یربهی  نظم متون مانند درسی واحدهای برای یربی ادبیا  و زبان ةرشت آموزشی ةبرنام
سهاده   جمت  و واژگان ةترجم با آشنایی ضمن ایشان تا کار رود به دانشجویان برای معاصر

 درمقهام  ،جبهران   خفیهل  جبهران  شتصهی   بها  دس  این از متونی نقد و بررسی و چگونگی
 شوند. آشنا سبک وی و ،ادیب
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پژوهشهايپرسش1.1
ادبهی   اثهر  یهک  درجایگاه والطّرائف البدائع کتا  ةترجم در کرد پناهی روی پیشهای  . چالش1

 اس ؟ کدام
 مهتن  بهین  تعهادل  برقراری در گرایی( معنی و گرایی )لفظ روش کدام ادبی متون ةترجم . در2

 کارآمدتر اس ؟ مقصد و مبدأ

 

پژوهشهايفرضیه2.1
 ،مطههرح اسهه آن  بههارۀهههای متفههاوتی در کههه دیههدگاه ،ای ترجمههه مهههم میههائل از یاههی
 مقصهد  زبهان  متاطهب  ةشاییهت  را خهود  ةترجمه  باید محصول مترجم اس . مداری متاطب
 اسه .  ترجمه در متن مقصد زبان ساختار ریای  امر این تحقق لوازم ترین مهم از کند. تنظیم
 ازجمفهه  مهواردی  به توان می نیز ادبی اثر این برگردان در مترجم ۀیمد های چالش از ،بنابراین
 مهدنظر  پیهام  و جمهت   نامناسهب  بیهان  ترجمه، متن در کارسی زبان دستوری ناا  ریای 
 منزلهة  بهه لغه (   بهه  لغه  ) لغوی ةترجمیا همان  لفظ به لفظ ةترجم انتتا  و ،اصفی ۀنوییند
 کرد. اشاره موارد از بییاری در ترجمه کار روش
 ادبهی  صنایا  با راه هم و ادبی خاص های روش به مطالب ادبی متون در که این  به توجه با
 بها  مبهدأ  مهتن  ابعهاد  تمهامی  انتقهال  در متهرجم  کهه  ایهن  دلیهل  بهه  و شهود مهی  بیهان  بتغی و

 کهه  اسه   ای گونهه  به گرا نیز لفظ ةترجموی در  گاهی یمفارد اس ، هایی مواجه محدودی 
 نیهز  گفتهه  ایهن  یاهس  هبه  .شهود  مهی  یها نهامفهوم  اس  از بین رکته  امعن گرابودن لفظ کرط از

 الفهاظ  کهه  ایهن  بهرای  کنهد   توجیهی ایجاد نمی نیز وی گرابودن گاهی معنی یعنی اس ، صادق
 شود. گرکته نادیده آن آهنگین و ،شیوا جذا ، سبک ،بتغی ناا  اصفی، متن

 

پژوهشۀپیشین3.1
 ترجمة و نقد مورددر ای لهمقا ،اند داشته حاضر جیتار نگارندگان که هایی بررسی  به توجه با

 بها  مهرتب   موضهویا   و یناوین با هایی مقاله اما نوشته نشده اس ، والطّرائف البدائع کتا 
 ههایی  نمونه که ،ادیبان سایر های ادبی کتا  ترجمة بارۀدر نیز و ادیب این آثار سایر ترجمة

 آثهار  ایهن  از مهورد  دو بهه  ذیهل  در اسه  کهه   شهده  نوشهته  رود، می شمار به ادبی متون از
 شود: می اشاره
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 خفیهل   جبهران  األجاحنا المبکسّنر   کارسهی   های ترجمه تقابفی نقد» باینوان ای مقاله الف(
 انهواع  ةمقاییه  و تقابهل  بر مبتنی مقاله این در نویینده (؛ رویارد1395سیدان ) ةنوشت «جبران 

 توجهه  ترجمه از متتففی ابعاد آن به که نگارنده در اس  األجاحا المبکسّر کتا   های ترجمه
 نیهز  و ،کتم معنای متنی، انیجام متن، باک  جمت ، انیجام ادبی، تأثیر ازجمفه اس ؛ داشته
 ؛واژگانی یابی معادل انواع

 زبهان  بهر  تیهف   برمبنای منففوطی الببرات ةترجم بر نقدی» باینواننیز  دیگری ةمقال  (
 ماننهد  ههایی  مؤلفهه  بهه  نیز مقاله این ( اس . در1392) گیتی و همااران ةنوشت« مقصد و مبدأ

 اسهفو   و ساختار مقصد، و مبدأ زبان بر تیف  یدم و ،تیف  ترجمه، برای الزم های مهار 
 اس . شده اشاره ترجمه جعلو  نادرس ، های ترجمه متن،

 ،ترجمهه  های روش انواع از استفاده به دس  این از متونی از روان و دقیق ای ترجمه ةارائ
 ههها روش ایههن از تففیقههی و ،الففظههی تحهه  ةترجمهه ارتبههاطی، ةترجمهه آزاد، ةترجمهه ایههم از
 و ،گرایهی  لفهظ  رویاهرد  هها،  روش ایهن  از نهوع  چند یا یک بندی به پای مقدمه دارد. بیتگی
از  شهده،  توجهه  تهر  کهم  آن بهه  مهذکور  ةمقال دو در که موضوع این اس . مترجم گرایی معنی

 وی، اختیهارا   متهرجم،  سهبک  بررسهی  بها  که اس  حاضر پژوهش های ضرور  اهمی  و
 یابد. می تحقق مهم این برده نام های مؤلفه به توجه و بندی پای میزان و ،کارگیری به ۀنحو
 

 آن ۀترجم و اثر . معرفی2

 انتشهارا   دارد وصهفحه   176 حدود .اس  جبران  خفیل جبران ةنوشت والطّرائف البدائع کتا 
 موضهویا   در ادبهی  ةمقاله  چندین شامل و اس ده کر چاپ آن را بیرو  در المکببا الثلافنا

 ایهن  در نوییهنده  اندیشهه اسه .   صهاحب  و یفمی بزرگ های شتصی  و اجتمایی متتفف
 آمیهز  کنایهه  ای گونهه  بهه  جذا  خهود  اسفو  با را موضویا  طبیع  از الهام با تر بیش کتا 
 ههای  زبهان  او به اکاار انتقال در آثار وی مترجمان که شود می بایث امر همین کند. می ترسیم

 .کننهد  ارائهه  و نارسهایی از آن  متفهاو   ههای  ترجمهه  و وندش گویی تناقض دچار دیگر گاهی
مثللا بأثمارهنا، حفانا من  رمنال       اللشور واللّباب، نفس»از  یبار  اس  کتا  این های مقاله

الشّاطئ، سفناا ف  ضباب، المراحل السّبع، وعظبا  نفسن ، لکنم لبانانکم ولن  لبانان ، األرض،      
سَاَا لم هکن    بها األرض، البحر األعظم، ف أیّ باألمس والنوم وغدًا، الکمال، االسبلالل والطرابنش،

قطّ ف  البّاریخ، اب  سناا وقصنده ، الغزال ، جرج  زیدا ، مسبلبل اللغنا البربنةنا، ابن  الفنارض،     
نفسا، النبالد  ه  إنشاد، ینا من  یابادیانا، ینا    البهد الجدید، الوحد  واالنفراد، إرم ذات البماد، سکو
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ا قلب ، أغانا اللّنل، البحر، الشّنحرور، الجبنار الرّئبنال، إذا غَنزَلب م،     المحجوبا، حرقا الشّنوخ، باهلل ی
 آمهده  شهگف   و نهو  ههای  اندیشهه هایی که در کتا   مقاله ؛«الشُّهر ، بِاألمس، ماذا هَلول السّاقنا

 کهار،،  ابن ساحل، های شن از مشتی داد، پند من به روحم مغزها، و ها پوس »از  اند یبار 
 شهده  سهنگین  نتایجی با جانم گانه، هف  مراحل مه، در کشتی تنهایی، یاتایی و جدید، یصر
 کمهال،  کهردا،  و امهروز  و دیهروز  در زمهین،  من، برای لبنانی و شما هی  برای لبنانی اس ،
 و سهینا  ابهن  نبود، تاریخ در هرگز که سالی در اقیانو ، زمین، )طربوش(، های کته و استقتل
 ارم سهتون،  دارای ارم بهرای  ای توطئهه  یربهی،  زبهان  ۀآینهد  زیدان، جرجی غزالی، او، ۀقصید
 .«ستون دارای

 کارسهی  بهه  شهگف   و نهو  های اندیشه باینوان کرد پناهی سیمین را والطرائف البدائع کتا 
 چهاپ  متعهدد  ههای  نوبه   در و ناشهر  چنهدین  را کتها   ایهن  که جا آن از اس . دهکر ترجمه

 انتشهارا   کهه  ای ترجمهه  پهژوهش  در نقهد  و بررسهی  منظهور  بهه  حاضهر  ةمقاله  در ،اند ردهک
 ۀمهاد  چهاپ کهرده   1385 سهال  در سهوم  چهاپ  نوب  صفحه و با 150درحدود  کرجام نیک

 اس . شده انتتا  پژوهش
 

 شکلی . نقد3

 اصهفی  کتها   مقالهة  14 حهدود  متهرجم  کهه  اسه   ایهن  کتا  اساسی اشااال  از یای
 توجهیدرخور حجم شده بایث امر این. اس  کرده حذفترجمة کارسی  را در )یربی(

 «گوینهد  به موضوع ریای  امان ، حفظ سهبک نیهز مهی   »که  جا آن از شود. کاسته کتا  از
هایی نمود پیدا کنهد   بیا بتشی از سبک بیانی نویینده در قیم  چه (،122 :1375)حیینی 

ترجمهه   در صهفی ا متن موضویا  تمامی باید ،ابراینکه در متن ترجمه حذف شده اس . بن
 چراکهه  ،رود مهی  شهمار  بهه  ترجمهه  ینهد اکرمیائل مهم در  از یای داری امان  .شود نیز حفظ
 شهود  ذکهر  ههایی  بتش آن در نویینده اصفی ایدئولوژی و حتی بتشی از اکاار اس  ممان
 اس . دهکر حذفها را  آنمترجم  که

نفنسا،   ینا  یابادیانا، مَن    ینا سکوه  إنشاد، »اند از  کرده یبار  حذف مترجم که هایی مقاله
البحنر، الشّنحرور، الجبنار الرّئبنال، إذا      نلنا، الل ناقلب ، أغا یاباهلل  نوخ،البالد المحجوبا، حرقا الشّ

 «.ناغَزلب م، الشُّهر ، باألمس، ماذا هلول السّاق

متهرجم   ةمقدمگفتار یا  نداشتن پیش شگف  و نو های اندیشهایرادا  کتا   از دیگر یای
 بهرای  متهرجم  ةمقدم باینوان شده ترجمهدادن چند صفحه در آغاز هر کتا ِ  ختصاصااس . 
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 رود. مهی  شهمار  ههر کتهابی بهه    ههای  ازجمفه ضرور  مترجم کار روش و ،ها دیدگاه آرا، بیان
مفیهدی را بهه    توضهیحا  و اطتیها    کتها   محتهوای  بارۀدر باید در مقدمه معموالً مترجم
 و زمینهه  پهیش  ای مقدمهه  چنهین  خوانهدن  بها  ترجمهه  خواننهدگان  ارائهه دههد تها    خوانندگان

 آورند. دس  به کتا  این ةمطالع از قبل را تصوراتی پیش
 و هها  کاصهفه  نشهدن  ریایه  بهه   تهوان  مهی  نیهز  اثهر  ایهن  نگهاری  حروف اشااال  بارۀدر
 55 ةصهفح  در و «کهنم  جیهتجو  تو تادر» ةدرجمف 26 ةصفح در ،مثتً .کرد اشاره ها کاصفه  نیم
 در نیهز  27 ةصهفح  در اسه .  نشده ریای  ها کاصفه« دنیا های خودراازکثاک » یبار  در نیز

 کاصفه کاصفه گذاشته شده اس . نیم جای به «لوحی ساده» یبار 
جهای   بهه اشاره کرد کهه  « به رقم»به ترکیب  97 ةصفحدر  توان می تایپی اشتباها  بارۀدر

 ؛«خهوا  »اشهتباه   بهه « خو » ةکفم 101 ةصفحاس . در  شده حرف غین حرف قاف نوشته
اشهتباه   بهه « های یربهی  سرزمین» 109 ةصفح و در ؛«ایصا»اشتباه  به« یصا» ةکفم 30 ةصفحدر 
 نوشته شده اس .« های غربی سرزمین»

در  ،مهثتً . اسه   شهده  تهوجهی  کهم  چنهد  مواردی در نیز نگارشی یتئم یتوه، به به
 «شهایر »کفمهة  که باید بعد از « منظورم از شایر آن کشاورزی اس »جمفة  در 16صفحة 

« پوشهاند  مهی  نه دود نهور آنهان را  »جمفة اید در ب 32صفحة در  ؛شود استفاده ویرگول از
تها ابهد خیهره    »جمفة  نیز باید بعد از 24صفحة در ؛ شودویرگول قید « دود»کفمة بعد از 

ویرگهول   جهای  بهه جمفه اس ، از نقطه  که انتهای« به بزرگی زندگی و یظم  آن اس ،
 استفاده شود.

 بها  مطهابق  موارد برخی در ها پاراگراف پایان و شروع ةنقطکه  توجه دیگر اینخوردر ةنات
 یهک  کقه   اصهفی  کتا  در اول پاراگراف دو که 107 ةصفح در ازجمفه، .نیی  کتا  اصل

گییهته و جداگانهه نوشهته شهده      ههم  از ها آن ارتباط ترجمه در که حالی در ،اس  پاراگراف
 اس . شده جدا هم از ترتیب همین به اول پاراگراف دو پیوند نیز 23 ةصفح در .اس 
 

 محتوایی نقد .۴

ترجمه و یمل ترجمه اس . چالش نقهد   ةنظریاتصال میان  ةحفقترین  نقد ترجمه اصفی
کنهیم و  ای بیهان   صهور  مقولهه   بهه ترجمه در آن اس  که باید ازطرکی اصهول خهود را   

اسه  بها آن   حال باید اصول مترجمی و حتی اصولی را تصریح کنیم کهه مماهن    ییندر
 (.240: 1386)نیومارک  متالف باشیم
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کنهد.   شهناختی پیهروی مهی    ها از احاام زیبایی متون ادبی دو خصف  دارند: الف( زبان آن
توانهد   ادبهی مهی   ( مهتن   ؛محتوا مطرح نیی ، بفاه زبان نیز ارزش میهتقل دارد  کق یعنی 
(. معمهوالً  85: 1372چیز بپردازد ]ابعاد متتفهف معنهایی  )حهدادی     همهزمان به  جا و هم یک
 سهطوح  در مترجمهان  یمفاهرد  زیهرا  شود؛ می نمایان تر رنگ کم ترجمه متن در ها ویژگی این

 دیگهر  برخهی  بهه  تهوجهی  کهم  و برخهی  بهه  حهد  از بهیش  اهتمهام  و نییه   سان یک متتفف
 سهطح  بهه  تهوان  مهی  سهطوح  ایهن  ةازجمف .شود راه همبا تغییراتی  ترجمه متن شود می سبب
 و دسهتوری  انیهجام  ترجمهه،  ههای  روش انهواع  انتتها   واژگهان،  و اصطتحا  یابی معادل

 از ناشهی  موارد از بییاری در که کرد اشاره ها جمفه و ها یبار  نادرس  ةترجمو  ساختاری،
بهر انحراکهاتی کهه در     یهتوه اسه . درنتیجهه،    واژگان و جمت  نحو درس  تشتیص یدم
شود متاطبان ترجمه بها مشهال کههم     کند، این امور بایث می متن اصفی بروز پیدا می ةترجم

 بها  مهرتب   و مهذکور  ابعهاد  از بتشهی بهه   ،حاضهر  پهژوهش  در شهوند.  ناقص مطفب مواجه
 .شود می اشاره آناز هایی  نمونه به ادامه،در که اس  هشد توجه روان و امین ای ترجمه
 

یابيمعادل1.4
 بایهد  ههم  اسه ؛  درگیر متفاو  های انتتا  با لحظه هر مترجم متون، ةترجم در کفی طور به»

 ههای  پیوسهتگی  و پیونهد  و جمهت   موسیقی ها، استعاره ها، واژه آهنگ هم برساند، را مفهوم
 مناسهب  الفهاظ  گزینش متفاو  های انتتا  از یای (.86 :1383 )خاوری «کند حفظ را ها آن
 ایهن  در گفه   تهوان  مهی  اس . اصفی متن الفاظ جای به آن کردن گزین جای و معادل ینوانبه

 بها  نیهز  ترجمهه  نوع و ،نحوه هدف، .شود می مشتص ترجمه و متن ماهی  که اس  مرحفه
 :یابد می تحقق یابی معادل

 همهین  و آیهد  وجهود  به معنایی تعادل مقصد و مبدأ زبان بین که اس  این ترجمه هدف
 و ،بهرداری  ختصهه  اقتبها ،  مثهل  زبهانی  کارههای  از را ترجمهه  کهه  اسه   یهابی  معادل
 سهاده  ظهاهر  بهه  ةجمفه  ایهن  در زیهادی  مشهات   البتهه  کنهد.  می متفاو  نوییی چایده
 ای ترجمهه  توانهد  مترجمی نمهی  هیچ اس ؛ غیرممان البته دقیق یابی معادل اس ... نهفته
 (.28 :1378 )شریعتی باشد اصفی متن معادل که بدهد ارائه

 در اساسهی  ارکهان  از کهه  بهراین  یهتوه  یابی، معادل که شود می مشتص توضیحا  این با
 ترجمةدر  شود. انجام نگری جزئی با و سنجیده صور  به باید رود، می شمار به ترجمه پویایی
 :دارد نیاز تصحیح به که خوریم برمی هایی به نمونه والطّرائف البدائع کتا  از کرد پناهی سیمین



 103   ی تعادل ...ها شاخصهبا رویکردی بر  البدائع والطّرائف ۀنقد ترجم

بِن ِ   یَحل نم ظَرفًا فَفِن  ِِنبرِ ِ مَنا لَنم      الماوَلّدِی َعَزمًا وَأَقَلَّ مِ َ  الجَاهِلِنّن َإِ  کَا َ داو َ  وَهاوَ* 
 (.99تا:  )جبران بی المابَأَخر و َ یَبل غ اوَلَم  األَوةل و 

 در ولهی  بهود،  مولهدین  از تر پایین زیرکی او و نادانان از تر کم ترجمه: و اگر اراده او
 انهد،  نرسهیده  آن بهه  تأخیرکننهدگان  و بیننهد  می یاؤر در را آن ها اولی که را چه آن او شعر
 (.24 :1385 )جبران دارد وجود

 بهه  ترتیهب  بهه  که «المبأخّرو  و ،األوّلو  المولّدی ، ،الجاهلنّن » اصطتحا  ،ترجمه این در
 یها  انهد، پیشهینیان   استمی متولد شده ۀدورگروه شایران و ادیبان که در  جاهفی ، ۀدور مردم»

بها   متهرجم  کهه  حهالی  در اسه ،  شده ترجمه دیگر شال به دارد، اختصاص «معاصران و ،قدما
 اس .  نارده ارائه را دقیق مدنظر نویینده های پیام و معانی اصطتحا  این یدم بیان

الی  ههای مدنظر نویینده در البه  برای انتقال ظراک  برای جفوگیری از این تغییر معنایی و
ههای دقیقهی اسهتفاده شهود. ایهن امهر در        باید از معهادل  واژگان و اصطتحا  به متن مقصد

 های زیر نیز ریای  نشده اس : مثال

 (.83 تا: بی )جبران ن َالماخَضرَمِ أَیةامَ وَیَبَمَدةد یَاماو وَکَا َ* 

 (.106 :1385 کرد )جبران می رشد مردم روزگار ترجمه:

 را اسهتم  صهدر  و جاهفی ۀدور دو که شود می اطتق شایرانی به «المخضرمن » اصطتح
 نیی . دقیق کهاس   شده ترجمه مردم جا این در که حالی در ،اند کرده درک

 الجِبَننال ن َبَنن باحَنننرَ ٍکَ صَننافِنَاٌ وَفِکننرَ ٌ کَالاَّننارِ مابَّلِنندٌ وَقَلنن ٌ الشَّننمسِ کَأَِِننبةاِ نَلِنةنناٌ راوحٌ* 
 (.99 تا: بی )جبران

 چهون  ههم  براکروختهه  قفبی خورشید، أشعه چون هم پاک کار،، روحی ابن ترجمه:
 (.24 :1385 )جبران بود ها کوه میان رودی چون هم کاری صاف و آتش

 و سهاون  نوییهنده بها ایهن واژه بهه     و اس « دریاچه» معنای به «بحنر » ۀواژ ،در این متن
بیها همهان مهدلول را     چهه « رود»آن بهه   ةترجمه امها   ،کند کار، اشاره می  ابن شتصی  وقار

 تدایی ناند.

البَصِ ِّ   عَلَ ن َمابَوَکِّئِ یَسِنر و َ الظُّهاورِ ماحدَودبِ فِ  الشَّرقِ مَوکِبَا ِ: مَوکِ ٌ مِ  عَجَائِزِ  أَق ول * 
 (.104تا:  )جبران بی البَوجَاءِ

 کهه  رنهاد  و پیهدا  کهم  پیهران هی : کاروانی از  دو کاروان شرق در گویم می ترجمه:
 (.30: 1385 یصای کج )جبران به متای روند می راه



 1398سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   104

 یامعنه  بهه « إحدودب»از کعل  «محدودب» مفعول اسم از مرکب «الظهور محدودب » یبار 
 کمهر  و پشه   یامعنه  به «ظَهر» ۀواژ جمع «ظهور» ةکفم نیز و «شدن خمیده شدن و گوژپش »

و در  تفقهی کهرده   «آشاارشهدن » یامعن به «ظَهَرَ» ۀواژ را« ظهور» ۀواژ اشتباه به که مترجم اس 
 اس . شده لغزش دچار ترجمه
 اهمیه  و نمهود   مترجمهی  ههر  بهرای  ترجمه های نظریه با آشنایی اهمی  که جاس  این
باشهد، بهه     داشته آگاهی ترجمه های نظریهاز  اگر مترجم دیگر، یبار  به کند. می پیدا تری بیش
 هها همهایی واژگهانی اسه .     نظریهه  این از یای شد. دچار نتواهد ای ترجمه خطاهای چنین
 یها  جهه   بهه  هها  آن با معنایی ازنظر که گیرد می قرار هایی واژه با نشینی هم در واژهیک » یعنی
 بعهد بهه قبهل و    دق  کمی با ،متن این در (.200 :1381 )پناهی «باشد داشته سنتی  جهاتی
پیرمردهها و  » یامعنه  بهه  «والبصن   عجنائز » های واژه به توجه با یعنی «الظهور محدودب » ترکیب
 شود. می مشتص کامتً نیز مذکور ترکیب معنای «دستی چو  و یصا

 (.84 تا: بی )جبران األَمَامِ  دَائِمًا إِلَ یَسِنر  هَائِلٌ مَوکِ ٌاإلِنسَا ِ  وَحَنَا  * 

 کنهد  مهی  حرک  جفو به رو دائماً که اس  سهمگین ای وسیفه انیان زندگی ترجمه:
 (.108 :1385 )جبران

 بهه  آن مشهات   و ،زمهانی  ههای  دوره ابعهاد،  تمهام  با را آدمی حیا  متن این در مؤلف
 از ترجمهه  در امها  ،اسه   روی پهیش  و حرک  حال در پیوسته که کرده تشبیه بزرگ کاروانی
 معهادل  معنهایی،  تغییهر  بهر  یتوهاین یبار   شده اس ، استفاده «سهمگین ای وسیفه» یبار 

 نیی . «هائل موکب» یبار  مناسبی برای

 (.86 تا: بی )جبران جرَّ ً لِلخَمرِ أَو لِلخَلّ ن ِمِ َ الطِّ یَصاَعَأَ   یَسبَطِنعا الخَزَّافَ إِ َّ* 

 بیههازد یهها سههرکه شههرا  بههرای ای کههوزه گِههل، از توانههد مههی گههر صههنع  ترجمههه:
 (.110 :1385 جبران)

 ةهمه و دال بر  کفی صور  به دارد، اختصاص «گری کوزه»ة پیش به کق  که «الخَزّاف» ۀواژ
 نداش . ضرورتی که حالی دراس ،  شده های صنعتی ترجمه حرکه

 (.188 تا: بی )جبران نَفَلَاِ األ مةاِ  عَلَ الاَّاِِئَاِ نمَبِإِمکَانِاَا هَبلِ یَصِنرَ  هَذَا حَبَّ یَبِمُّلَا  وَلکِ * 

 ةهزینه  بها  را رشهد  درحال جوانان بتوانیم ما تا گردد نمی محقق امر این ولی ترجمه:
 (.112 :1385 )جبران دهیم تعفیم ام 
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 نامهأنو   صهور   بهه  کهه  اسه   «نوجهوان » کارسهی  زبهان  در «الااِئا» ۀواژ دقیق معادل
 اس . شده ترجمه «رشد  حال در جوانان»

 

ساختارانسجامعدمو)لغوي(لفظبهلفظۀترجم2.4
 و معنهی  أخهذ  و ،مبهدأ  زبهان  صهور   کنارنههادن  معنی، از صور  نکردمتمایز و تشتیص
 و )طهماسهبی  اسه   در ترجمهه  مههم مقصد ازجمفه ناها    زبان صور  در آن ریزی قالب
 یهک  دربرابهر  نباید همیشه» که کند می اقتضا زبانی هنجارهای ،چنین هم (.156 :1392 دیگران
 نهاگزیر  گهاهی  شهود.  برگزیهده  مقصهد  زبهان  در آن هماننهد  سهاختاری  ینصر زبان مبدأ ۀواژ
 مقصهد  زبهان  در تها  دههیم  تغییهر  را مهتن  دستوری و واژگانی ساختارهای از برخی شویم می

 ةترجمه متهرجم روش   گهاهی  (. اما30 :1392 اکضفی و آبادی )شمس «باشد آشنا و کهمیدنی
 بهه  معنایی زبان مبهدأ  و دستوری های ساخ  در این روش ممان اس  گزیند. برمی را لغوی
ه شهد چراکه توجه مترجم کامتً به زبان نویینده و بیان وی معطوف  منتقل شود؛ مقصد زبان
)لغوی( اس ، مماهن اسه  از نگهاه متاطهب زبهان       لفظ به لفظ ةترجم ةنتیجمتنی که  اس .

براسها  ماهیه  متنهی کهه بایهد      »ود. شایان ذکر اس  که مقصد متنی نازیبا و گنگ تفقی ش
 کتها   (. در53: 1394)اوسهتینوف  « شهود  ترجمه شود، ترجمهه مبهدأگرا یها مقصهدگرا مهی     

 حهد  از بهیش  متهرجم  دههد  مهی  نشهان  که شود دیده می زیادی موارد شگف  و نو های اندیشه
 :اس  بوده زبان مبدأ ساختار بند پای

 مِن َ وَرَاءَ ذَلِنََ الفَن ِّ    مَنا وَ الماجَرَّد فَاِّ ِ إِلَ  وَنَظَرنَا جَانِبًا الفَارِض صاَاعَا وَضَباَا إِذَا وَلکِ * 
 (.96تا:  )جبران بی الفِکرِ الماطلَقِ نکَلِوَجَدنَا ا کَاهِاًا فِ  ه نةاالمَظَاهِرِ الاَّفسِ

 پشه   که چه آن و یریان او هنر به و بگذاریم کنار را کار، ساخته اگر ولی ترجمه:
یهابیم   کهاهنی در هیاهل کاهر مطفهق مهی      را او کنیم، نگاه ،اس  نفیی ظواهر از هنر آن

 (.23 :1385 )جبران

 و اسه   شهده  شرح آن از بعد های واژه و بیانیه «نمِ»وسیفة  به مشارإلیه ،ترجمه این در
 «مَهن » یها  «مها » از تهوان  مهی  یربی به آن ترجمةباشد، در  شده صور  شرح بهمشارإلیه  اگر

 و بتغه   ،بنهابراین  (.38 :1388 زرکهو  بنگرید بهه  ) کرد استفاده بیانیه« مِن»موصولیه و 
 ههای  اسهم  با را مشارإلیه کنندۀ شرح یوامل نیز ترجمه در کند می اقتضا کارسی زبان ساختار
 کرد. بیان «آن و...» اشارۀ



 1398سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   106

 دارد: مطابق  نیز زیر های مثال در امر این

 (.103تا:  )جبران بی لَهَا صَالِحًا یَباد لَم مَا وَرَمَت أَثوَابِهَا مِ  رَثَّ مَا األَجنَال  أَللَتِ حَنث * 

 بهه  کهه  را چهه  آن و گشهته  کهنهه  آنان های لبا  از را چه آن ها نیل که جا آن ترجمه:
 (.29 :1385 )جبران اند انداخته دور به نبوده آنها مصالح

 یالَازما مَا وَأَعمَقَ اإلِنسَا ِ فِکرَ َ یارَاودا مَا أَببَدَ الرَّئِنس الشّنخ  وَضَعَ قَد الاَّبِنلَا اللَصِندَ ِ هَذِ ِ فِ * 
 (.68تا:  )جبران بی المَبرِفَا ه ولِداهَا الَّبِ  األَمان  مِ َ خنَالَ ا

 انیهان  کاهر  بهه  کهه  چیهزی  دورتهرین  الهرئیس  شیخ قصیده باارزش، این در ترجمه:
 کنهد،  مهی  متولد را آن دانایی که آرزوهاییاز  را خیال، او که چیزی ترین یمیق و رسد می

 (.93 :1385 )جبران اس  گذاشته

 اسه .  نهامفهوم  و شهده، گنهگ   ترجمه لغوی صور  بهتقریباً  که ،متن هایی از این بتش
 هها  زبان در ساختار ۀجوهر بندی، قالب گونی ناهم به توجه با مبدأ، زبان بر تیف  درکنار مترجم

 متتفهف  زبهان  گهون در دو  ههم  ظهاهر  بهه  ساختاری های قالب اس  ممان که این به توجه با و
 سهاختارهای  بها  را مبهدأ  زبهان  ساختارهای نباید باشد، متفاو  ارتباطی نقش و ارزش دارای
 هها را  آن ارتبهاطی  نقهش  و ارزش کهه  ایهن  بهدون  کنهد،  گزین جای مقصد زبان در شان متناظر
 زبهان  بهوی » اصهطتح  به متن ترجمه شود می بایث کق  نه کاری چنین زیرا ،دهد قرار مدنظر
 و هها  صهور   نهاروای  رواج درازمهد   در بفاه کند، جفوه غیرطبیعی و باشد داشته را «مبدأ
 بنگریهد بهه  ) شهود  مهی  زبهان  آن نظهام  در اختتل موجب مقصد زبان در مبدأ زبان های قالب
 (.77 :1381 سایدی پور لطفی
 
نادرستۀترجم3.4
 در را نوییهنده  منظهور  و مهتن  پیهام  جمهت ،  و واژگان ةترجم در توجه ضمن ،باید مترجم
 مهتن  پیهام  و محتهوا  بهه  باشهد،  وکادار متن ظاهر به که آن از بیش و درآورد مقصد زبان قالب
 دونحهو   ویژه به و ساختارها به مترجم که صورتی در (.137 :1392 دیگران )گیتی و کند توجه
 مقصهد  زبهان  به آن انتقال در هم و مبدأ زبان های واژه نحو تشتیص در نباشد، هم آشنا زبان
 اسه .  اثهر  یهک  های نتیتین باییتی از نحو و نثر ستم » چراکه ،شد خواهد مشال دچار
 «نمایانهد  مهی  ربه   بی و بیمارگونه را محتوا و گذارد می اثر نحو و نثر بر محتوا نیز بیماری گاه

 آن بهر  نداشهتن  تیهف   یها  مبهدأ  زبان نحو به توجهی کم که طوری به (.104 :1395 زاده )حاجی
 اسه   ای ترجمهه  آن از مهراد » و باشد ذوقی و آزاد صور  تر به بیش ترجمه شود می موجب
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 ایهن  شهرط  نهدارد.  به حفظ یا حذف کهتن واژه  حد از بیش توجه و تأکید و گراس  معنی که
 (.147 :1390 )خرمشاهی «نباشد آزاد دول  هف  از آزاد ةترجم که اس 
 تشهتیص  ضهعف  از ناشهی  که خوریم برمی مواردی به والطّرائف البدائع کتا  ةترجم در

 منجهر  نادرسه   ای ترجمه ةارائ و معنایی تغییر به مبدأ بوده که زبان بر نداشتن نحوی و تیف 
 شود. می اشاره هریکهایی از  به نمونه ،درادامه اس . شده

 مبدأ زبان بر کافی تسلطنداشتن  1.3.4
 و زبهانی  ههای  ظراکه   و بهر  نیز بشناسد را مبدأ زبان گفتاری و نوشتاری ادبیا  باید مترجم
 انتقهال  در نهاتوانی  و شاهد کاسهتی  موارد این در ضعف میزان به چراکه ،یابد تیف  آن معانی
 (.230: 1394بود )کقهی و سفمانی  خواهیم مفاهیم

 کهه  صهورتی  در و اسه   ترجمه اصول اساسی جزو و ترجمه لوازم ترین مهم ازاین مؤلفه 
 از خهالی  نیهز  وی ةترجمه  نشهود،  مجههز  حیطهه  ایهن  در الزم های مندی توان به مترجمی هر

 برانگیهز  چهالش  کهرد  پناهیة ترجم در که ،مؤلفه این از هایی نمونه بود. مصداق نتواهد اشاال
 شود: می ذکر بوده،

 (.33تا:  )جبران بی ضَبفٍ عَ  هَجَلَّدتا لَمةا* 

 (.55 :1385 )جبران بودم شده سی  از ضعف که وقتی ترجمه:

 معنهایی  تغییهر  آن دچار ةترجم اما ،کند کوق به صبر بعد از ناتوانی اشاره می ةجمفی امعن
 اس . شده

 (.39تا:  )جبران بی ل باَانِ  وَلِ  ل باَان ک م لَک م* 
 (.58 :1385 )جبران من برای لبنانی و هی  شما برای لبنانی ترجمه:

اسه   « لبانان  »و « لباانکم»ترتیب خبر مقدم برای  به« ل »و « لکم»ترکیب  دو ،متن این در
 شهود.  متحظهه  نیهز  ترجمهه  در بایهد  کهه  رسهاند  را مهی  تأکیهد  یامعنه  هها  آن شهدن  مقدم و

 :آمده اس  کریم قرآن در نوع این که مشابه گونه همان

 (.6: )کاکرون دِی ِ وَلِ َ دِیا ک م لَک م
 من. برای من آیین و دین و شما برای شما آیین ترجمه: دین و

 ایهن  انتقهال  از که تغییر معنایی صور  گرکته، این بر یتوهکرد  پناهی ةترجم در که درحالی
 اس . شده پوشی چشم نیز تأکید
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 نحوی ضعف تشخیص 2.3.4

 ساختار سهاختار نحهوی اسه . منظهور از سهاختار نحهوی       ترین و مشهورترین نوع  مهم
ساختار یناصر دستوری زبان از دیدگاه نحو اس  که مجمویهه ایهن یناصهر یهک نظهام      

هها و   کنهد. در سهاختار نحهوی، نقهش     و جمفه را ایجاد می ،واره زبانی شامل گروه، جمفه
( مورد بحث و ها و حاال  )یناصر نحوی های دستوری و نیز رواب  میان آن نقش حال 

 هها را یناصهر نحهوی    سهتوری کهه گهاه آن   ها و حهاال  د  گیرد. این نقش تحفیل قرار می
 (.84: 1383زاده  شود )قفی های گوناگون دیده می های متتفف به شال نامند، در زبان می

شود. به همین دلیهل،   گاهی مترجم در تشتیص این یناصر در زبان مبدأ دچار لغزش می
 در امهر  را او وکنهد   می مترجم به شایانی کمک نیز زبان هر نحو های نشانه و اصول با آشنایی
 بایهث  آن بهه  نشهدن  مجههز  یها  ابهزار  ایهن  نداشهتن  کهه  ای گونهه  بهه  کند. می نمایی راه ترجمه
 :نمونه اس  ازجمفه این شود. می ترجمه در هایی کاستی

 أ مِّن ِ  عَلَن   المابَّکنل   الطِّفنل   بِأَنَّ ا یَشبارَ أَ  بِکِنَانِ ِ َِبَرَ إِ  فَبَلَن ِ الکَمَالِ مَحَجةاِ بال وغَ َِاءَ إِذَا* 
 (.51تا:  )جبران بی
 اگهر . کنهد  احیا  را خود ذا  باید برسد، کمال جادۀ به خواهد می اگر اما: ترجمه
 .اس  مادرش به داده تایه کودکی که کند احیا 

 أ » ةجمفه و  ،معترضهه  ةجمفه « بِکنان  َِبَرَ إ » ةجمف ،کعل شرط« ِاء»کعل  ،متن این در
 ترجمهه  شهرط  جهوا   معترضه ةجمف ترجمه در که درحالی جوا  شرط اس .« ...بأنّ  یشبار

 ارتبهاط  کهه درنتیجهه   شهده  ترجمهه  میهتقل  ای جمفه نیز« ...بأنّ  یشبار أ » ةجمف و شده اس 
 اس . گونی منجر شده ناهم گییته و به هم از آن انیجام و معنایی

 مِن   ظِلًّنا  وَیَصِننر  الکَمَالِ إِلَ  یَصِل  األ ماورِ هَذِ ِ جَمِنعَ وَیَبلَمَ یَخبَبِرَ أَ  اإلِنسَا   اسبَطَاعَ إِذَا* 
 (.52تا:  )جبران بی اهللِ ظِلَالِ

 کمهال  ند که با تمهام ایهن کارهها بهه    توانی  آزمایش کند و بدا اگر انیان میترجمه: 

 (.76: 1385شد )جبران  های خدا می سایهای از  رسد، سایه می

ههای   صور  یطف به کعهل  که به حالی در ،اس « یصل»در این متن نیز جوا  شرط کعل 
 قبفی ترجمه شده اس .

 مِن َ  بِصَناحِبِ ِ  یَبَندَرة ا  البَلنلِ  حَنَنا    هَنوَ  البِلنمَ  أَ َّ عَلَن   نَنِّرًا بارهَانًا هَذِ ِ قَصِندَه  ا فَجَاءَت* 
 (.68تا:  )جبران بی البَللِنةا الاَّظَرِیةاتِ إِلَ  البَمَلِنةاِ االخبِبَارَاتِ
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 آن را صهاحب  یقفهی،  دانش که این بر اس  روشن دلیفی قصیده او این پس ترجمه:
 (.95 :1385 )جبران برد باال یقفی های نظریه به یمفی های آزمایش از پفه پفه

 ،شهود  ترجمهه  خبهر  صهور   بهه  بایهد  کهه  اسه   «أ ّ» برای خبر «حنا » ۀواژ متن این در
 مهتن  ایهن  بهرای  اسه ،  نحهوی  تشتیص ضعف از ناشی که ،گون ناهم ای ترجمه که درحالی
 اس . شده ارائه

 حَالَناِ  فِن   البَرَبِنةناَ  األَقطَنارَ  أَ َّ عَلَن   وَالشَّنرقِ  الغَنربِ  فِن   وَالمافَکِّر و َ الک بَّابا أَجمَعَ قَد* 
 (.85تا:  )جبران بی وَالاَّفسِ ِّ وَاإلِدَارِيِّ السِّنَاسِ ِّ البَّشوِیشِ

 در کهنم  یاهی  را شهرق  و غهر   در اندیشهمندان  و ها نویینده شاید ترجمه:
 هیهتند  روحهی  و ،اداری سیاسهی،  تشهویش  درحاله   یربی های سرزمین که این

 (.109 :1385 )جبران

 اس . «الک بّاب»آن  کایل اس  که اکعال با  از مفرد یکعف جمفه این در« أجمَعَ»کعل 
 «الک بّاب» واژۀ آن دنبال به و کرده تصور وحده متافم صیغة از یکعف را مذکور مترجم کعل

 شود. منتقل مقصد زبان به اشتباه ایمعن شده بایث که گرکته اس  نظر در به مفعولٌ را

 جوانهب زبهانی   تمهام  بایهد  ادبهی  مهتن  یهک  از ارزنهده  ای ترجمه ةارائ در کفی،  حال  در
 امهین  اثر آن از شده ارائه ةترجم شود تا سنجیده مقصد و مبدأ زبان دو متنی برون و متنی درون
 باشد. روان گویا و نیز و وکادار و

 

 گيری . نتيجه5

 سهیمین  ترجمهة  ،شهگف   و نهو  ههای  اندیشهه  کتها   محتهوایی  و شافی تحفیل و با بررسی
 :دش مشتص جبران  خفیل جبران اثر والطّرائف البدائع کتا  از ،کرد پناهی

 یتئهم  جمفهه: الهف(  ؛ ازدارداشهااالتی   ظاهری در سه زمینه شافی و ازلحاظ کتا  این
؛ تههایپی اشههتباها  ماننههد: ،نگههاری حههروف  ( ؛ویرگههول و نقطههه  ماننههد: ،نگارشههی

 های یک پاراگراف در ترجمه. گییتگی ارتباط جمفه هم از (ج
 دربهارۀ  کهه  آغهازین  مطفهب  منظهور   بهه  متنهی  یها  ،گفتار پیش مترجم، مقدمة چنین هم
 تعهداد  از .نیامهده اسه    دههد،  ارائهه  خواننده به کتا  توضیحاتی را محتوای و موضوع
 ترجمه حهذف  در بتش 14 ،بوده بتش 36 حدود اصفی کتا  در که ،نیز آن های بتش
 اس .  شده
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 .کهرد  بتغی و ادبی متن مبدأ یملجوانب قتضای ا بهمتون ادبی باید  ةترجمکه در  جا آن از
گرایهی و   ههای لفهظ   صهور  تففیقهی از انهواع روش    این نوع متون بایهد بهه   ةترجم ،بنابراین
ههای   پیهام و زیبهایی  رسهانندۀ  ی کهه روش خاصه   ،گرایی باشهد تها در مهوارد متتففهی     معنی
 ها در تحقق این امر مدد جی . نباشد، بتوان از سایر روش متن

 دارد. نیهاز  مجهدد  تصهحیح  بهه  کهه  دارد اساسهی  ایهرادا   نیز جنبه سه از مذکور ةترجم
 :تری داشته اس  مترجم در سه مورد نمود بیش ۀیمدهای  دیگر، چالش یبار  به

آمهده   مهتن  در شهده مشهتص شهد اصهطتحاتی     انجامهای  با بررسی :یابی معادل سطح
و مترجم در انتقال آن به زبهان مقصهد    یربی اس  زبان کرهنگ و تاریخ با مرتب  که اس 

 متن یربی ادبیا  و زبان کارشنا  یک که شود می نهاد پیش ،باره این درناموکق بوده اس . 
 کامهل  دن ایهن مشهال  کر طرفبرن کارشناسا نظار  چراکه بدون ،کند بازخوانیرا  ترجمه
 ؛شود نمی انجام

)لغوی( را بهرای   لفظ به لفظ روش این کتا  ةترجممترجم در  :ساختاری و معنایی سطح
 بهه  مبهدأ  زبهان  دستوری ساختارهایکه  هشدموجب فه ئمیترجمه انتتا  کرده اس  و این 

 و صهحیح  درک یهدم  و سهپس بهه   مهتن  گونی ناهم و ناهنجاری به ود ومنتقل ش مقصد زبان
 ؛شود ادبی ویرایش حتماً ترجمه متن الزم اس  ،بنابرایناز آن بینجامد.  سریع

 ترجمه شهده اسه ؛   معنایی تغییر بتشی از جمت  نادرس  و با کمی :نادرس  ةترجم
 ایهن  شهود.  اصهفی  ۀنوییهند  ههای  ایده و ،ها پیام منظور، تحریف موجب این امر ممان اس 
 در مبهدأ و ضهعف   زبهان  بهه  کهاکی  تیهف  نداشهتن  یمهده یعنهی    دلیل به دو تر مبحث بیش
 اس . بوده آن نحو تشتیص

 

 نامه کتاب

 .کریم قرآن
 .قطره: تهران ،یتهران میرزاابراهیم کاطمه ةترجم ،ترجمه(، 1394) شلیم نوف،یاوست
 .3، ش 5   ،کرهنگیتان نامة ،«کارسی زبان در آیند باهم ترکیبا  و آیی باهم ینداکر» (،1381ثریا ) ، پناهی
 کرجام. نیک تهران: کرد، پناهی سیمین ةترجم ،شگف  و نو های اندیشه (،1385) جبران  خفیل جبران،
 .المکببا الثلافنّا بنروت: ،والطّرائف البدائع (،تا بیجبران ) خفیل جبران،
 و متهون  انتقهادی  نامهة  پهژوهش  ،«شناسهی  معنهی  کتها   ةترجم نقد و بررسی» (،1395) مهین زاده، حاجی

 .6ش  ،16   ،انیانی یفوم های برنامه
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 جمال الحق.، تهران: ترجمه مبانی(، 1372حدادی، محمود )

 ، تهران: نیفوکر.ترجمه به نظری(، 1375حیینی، صالح )

 ، تهران: امیرکبیر.ترجمه های نظریه و نظرها(، 1386حقانی، نادر )
 ،خهارجی  ههای  زبهان  پهژوهش  ،«ادبهی  ةترجمه  یا اقتبا  مفهوم: به واژه از» (،1383) دخیرویس خاوری،
 .18 ش

 تهران: ناهید. ،کاوی ترجمه (،1390) بهاءالدین ،مشاهیرخ
 ،24   ،متهرجم  ةنامه  کصهل  ،«یادبه  متهون  ترجمهة  در یشناخت ییبایز تعادل» (،1394یفی ) کرید، خزایی
 .57 ش
 بهر  بها تایهه   کارها راه و ها چالش ترجمه، در تغییر و تعدیل»(، 1392) صدیقی یاطفه و منصوره زرکو ،
 ادبیها   و زبهان  در ترجمهه  های پژوهش پژوهشی ه یفمی ةنام کصل ،«أدواهها و البرجماکتا   ةترجم
 .8 ش، 3  ، یربی
 انیهانی  یفهوم  و ادبیها   ۀدانشهاد  نشهریة  ،«ادبی متون ةترجم درمورد ای ناته» (،1378) محمد شریعتی،
 .7 و 6 ش جدید، ۀدور ،کرمان باهنر شهید
 در باکتهاری  و سهاختاری  واژگهانی،  برابریهابی  ههای  شهیوه » (،1392) اکضفی کرشته و حیین آبادی شمس

 ةنامه  کصهل  ،«محفهوظ(  نجیهب  ههای  داسهتان  از ههایی  نمونه ةبرپای) کارسی به یربی از داستان ةترجم
 .6ش ، 3   ،یربی ادبیا  و زبان در ترجمه های پژوهش
 تعهادل  در بیرونهی  باکه   و زبانی های الیه»(، 1392) صابری شیما و ،همایونی سعداهلل ،یدنان طهماسبی،
 .7ش ، 3   ،یربی ادبیا  و زبان در ترجمه های پژوهش نامة کصل ،«ای ترجمه

، «یربی و بهریاس  ه زمان کارسی های هم نگاهی به چالش»(، 1394کقهی، یبدالحیین و حین سفیمانی )
 .20ش ، 7،   یربی اد 

، ادبهی  ههای  پهژوهش نامهة   کصهل ، «کریم قرآن ةترجمنقش ساختار دستوری در »(، 1383زاده، حیدر ) قفی
 .3 ش
 برمبنهای  منففهوطی  العبهرا   ةترجمه  بر نقدی» (،1392) محینی حیین و ،نریمانی حین ،شهریار گیتی،

 ،یربهی  ادبیها   و زبهان  در ترجمهه  ههای  پهژوهش  ةنام کصل ،«مقصد و مبدأ زبان بر تیف  ضرور 
 .7 ، ش3  
 نور. پیام دانشگاه تهران: ،ترجمه روش و اصول (،1385) کاظم پور سایدی، لطفی

 نما. تهران: ره ،منصور کهیم و سعید سبزیان ة، ترجمترجمه کنون آموزش دورۀ(، 1386نیومارک، پیتر )



 


