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 هایساختار، بافتار و گونه بر پایهنمایشی از عربی به فارسی  متون های ترجمهویژگی

 زبانی 

 چکیده

مسـلهه ترممه متون نماششـی، در میان مقتیدشک،تمتر مورد بررسـی و موشــقاای گرار  راته 

ــترن دارد،  ی   ــ ب بران نمونه در اشک ته در ترممه اشک متون،  ه راهقارهاشی تاربرد بیش اس

ــااتارهان نیون زباندانیمب بســیارن نمی ــود ته پا از   شقب برابر ها ســ م میتفاوت س ش

 هان مشـصیـی در انتیاا اشک سـااتارها ومود نداشتهاژه، معیارها و پیمانهمقاسـم و ن دش  و

 اهی سااتار زبان م دأ با تومه به تاربرد درس  آن در زبان میید، درس  آراشب داده  باشـدب

شـود  مانقد اشـت اه در زمان اع) )مانقد ترممه اع) ما ی ساده به مان استمرار و مرار  نمی

از آنجا ته سااتارهان دو زبان م دأ و  .بببممه ممله ا رن به مان انشاشی و(، اشت اه در تربوبب

ز سون ا میید با هم متفاوتقد، ط یعی اس  ته ترممه نی  باشد بر پاشه سااتار زبان میید باشدب

ـــاشی نگار  ممله زبان م دأ، شقی از میدودش دشگر،  ـــ   و رس هان مترمم در تومه به س

ــم   شقب ممله برابر به تواند میان نگار  ش  متک تارشصی و مانقد تفاوتی ته می، رودمیار ش

در پی نشان دادن راهقارهان مترمم در ترممه  اشک میاهه بشا ش  متک عاشیانه و اودمانی باشد

سااتار )ارز  -7در بصب را هان مورد تومه در ترممه نماششقامه نقته متون نماششی اس  و 

بااتار -2  رممه سـااتار به سااتار، بیقامتقی  و اشت اه در در  معقا(پیامی سـااتار زبان م دأ، ت

ـــانه ـــجام متقی و عوام) ماتم بر آن، نش ـــجاوندن، عوام) تلگیر  ار بر معقا()انس  -9  هان س

ـــیوه بیان( ونه ـــ   و شا ش ـــی ترده و هان زبانی )تفاوت س آن را در  هار  هاننمونه بررس

ترممه پیشقهادن اود را در برابر هر در پاشان و دهد میار مورد واتاون گرنماششـقامه   شقشی 

 ی ونا ون نهارو نتاشج بررســی، نشــان دهقده ومود  بتقدنماششــی بیان می نهامملهش  از 

ــ  ته  ــی اس ــ   ممله وببب بران نمونه، در ترممه متون نماشش ــاا  و باا  و س تومه به س

 ببصشدیمترممه را از   شقب زبان اشت اه رهاشی 

 بزبانی نها ونهها، سااتار، بااتار، : ترممه، نماششقامه، وشژ یهاواژهکلید
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 مقدمه-1

زشرا هدف از نگار  آن، معموهاً به نماشب   هان ادبی، تفاوت داردنماششـــقامه با دشگر  ونه

ـــقون نماشب اســـ  شعقی در پی   درآوردن و ت ـدش) آن به روشدادها و تقان بدنی بر رون س

اتی زنده ادبی بازشگر و تماشـا ی اس ب از اشک روومگون مسـتییم، میان اگر  ارن بر پیوند بگو

ـــاا  آن را  ـــ  و از مترمم، آماد ی متفاوت و تومه وشژه به س داردب عام) نثرن و انتظار اس

 شــود تامی تقد و نوشــتهتقدب داســتان، مقاش  میمقاشی داســتان، آن را از نماششــقامه مدا می

 ب(369: 7331) غقیمی هلاا ، شود شود تا نشان دادهمی شود، وهی نماششقامه نوشته اوانده

 2"تب راتیگان"به نی) از  "مطاهعات گرن بیســتم"در ش  میاهه توتاه با عقوان  7"ماشق) مِیِر"

وشا، در نمو وعی را ته ش  رمان"تقد ته اهمی   فتار، پقج برابر نوشتار اس ب می قیک بیان

ه و  ه اشک میاســ وشا، باشد در پقج ســطر بگوشدب ا رنتقد، ش  نماششــقامهمی ســی ســطر بیان

تیـور، هر دو اشـت اه اسـ ، وهی  وشان اشک مطلم اس  ته ترممه نماششقامه، باشد مصتیر و 

 (ب751: 7992)عییلی آشتیانی،  "اشرده باشد

یان مقتیدشک ،تمتر مورد بررســی و ان اســ  ته در ممســلهه ترممه متون نماششــی، مســلهه

اس ب بران نمونه: در اشک ته در ترممه اشک متون،  ه راهقارهاشی تاربرد موشقاای گرار  راته 

دانیمب سـ م پییید ی و دشوارن ترممه آگار نماششی، به ماهی  بیشـترن دارد،  ی  زشادن نمی

هاشی ته پرسب" رددبشک آگار برمی و، در اوامراشی اود اگر ادبی نماششی و نیب بقیادشک  ف 

دارد، اشک اس  ته بران نمونه: هقگام می همیشـه ههک مترمم متون نماششـی را به اود مشلوا

 ب(776: 2177مدنی، ) ترممه نماششقامه، باشد از تدام راهقار پیرون تقد؟

ــوارن ــقامه ومود به طور تلی دش ــااتار دارد، واژ ان و هان بقیادشک ته در ترممه نماشش س

ــات اود، آن را بیانممله ــاس ــه و امس ــقامه از اندشش ــ  ته گهرمانان نماشش تققدب می هاشی اس

هستیم ته نوشسقده، اصوا نیون و سااتارن معموهاً در داستان، با زبان میقم و ساهمی روبرو"

تقد، وهی در نماششــقامه، با اشققه به گلم نوشســقده اســ ، وهی ممقک اســ  میآن را رعاش  

                                                           
1 Michael meyer 

2 T.rattigan 
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ان مشـص  ســرتون تقد، از اشک رون ته شــاشد هان ش  ارد مشـص  را در نماششــقامهفته 

 ب  "دنامه نیابهان او را در واژهباشد و واژهبران نمونه، به  وشب گهرمان داستان، آشقاشی نداشته 

 هان  ونا ونی را به نماشبشابد ته صیقهشـده پیشـاپیب اود می مترمم، ش  متک نوشـته

در پیوند با اشک  هاقدب شقی از نمودارترشک دشـــوارن وشمی و بازشگران در آن ســـصک  ارد می

 هانهان پیوند نوشتارن )بصبشعقی وشژ ی  هان سـاا  و شا اسـلون اس بصب، دشـوارن

ســـااتارن، پاشدار بودن متک اصـــلی و شا تهک بودن آن( و دشگر، پیوند شـــفاهی: شعقی امران 

ها  و ( و اشارهو و  )نیب انسان در  ف ور هر زبان و اصوا  ف اگر  ار، مانقد آوان سصک د

ـــوارن همیقیک)تلمیح(ب  هان امتماعی و هـان  ونـا ون دشگرن  ون: پیـداشب  وشببـا دش

ــ ان، در هوشدا  ملراایاشی و مرت ط با ش  دوره زمانی مشــص  روبرو هســتیم ته همه اشک اس

ارد و تقها وظیفه مترمم، پیدا تردن راهقارهاشی ها و صیقه، نیب دتردن  هره نماشان شصیی 

 بباشدبران آن می

ته هدف ترممه متک نماششــی، به نماشب درآوردن متک بر رون صـــیقه نماشب  مگاهقآن"

شقود و اشک به آن معقاس  ته ومود دارد ته به  ونه مستییم متک را می "تماشـا ر"باشـد، ارد 

دن ) ون بازاوانی دوباره متک شا بصشـــی از آن و توانـد راهقـارهـان وشژه اوانـمترمم نمی

ب ردب از اشک رون، مترمم  اه اب ارهان دشگرن بران ترممه به  نامه( را به تارمســـتجو در واژه

قد و شا تبرد  بران نمونه: تلییراتی پیرامون دوره و میف) امتماعی و ارهقگی، اشجاد میمی تـار

ـــعر، بـه تار  و شا ترممه آزادترن نســـ   به متک اصـــلی به نماشببرد می نثر را بـه مـان ش

 (ب95 :2111ب )هورتا أه یر، "  اردمی

 زشر پاسخ داده شود: نهاپرسبتا به  شودیمتلا  ر اشک پاشه، ب

 راهقارهان مترمم در ترممه متون نماششی تدام اس ؟ ب7

ـــته متک تا  ه اندازه هم زبان به عقوان شقی از ام ان به  ب2   شـــم به تواندیمپیوس

 انداز نماشب هوش  ب صشد؟ 

ر تقار تیلیلی د –نگارنده در مســـتار پیب رو، بر آن اســـ  تا با رو  تلفییی توصـــیفی 

باشد  مترممرا بیابد و به اشک نتیجه برسد ته  هاپرسب، پاسـخ مقاسـم اردن اوشب نهاآموزه

ه در ب یقد در گاهم بیانی شا سااتارن تو نی   متک نماششـقامه را به صورت متقی ادبی ترممه تقد
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با تومه به سـاا  و باا  و س   ممله   شقد، زبان اارسـی بران ترممه ممله )عربی( برمی

 تر اس ب ه برابرن بران تع یر مورد نظر مقاسم

، تی  ع داهمیمد آشتی(هاشی  ون اش شا )ترممه بـه همیک رون بـا مطـاهعه نماششـــقامه

ــاهر،(، هاهمظل ــققه( واهســ  هدن )زشقم  )مهدن ش ــیطان شع) )میمد مواهر  اادمی س اهش

ـــااتار، بااتار و ابتدا  تلـام(، در  ار زبانی و رعاش  آنها نها ونهتاربردهان  ونا ون نگاه به س

قجب بران س، آنگاه اشمدادهترممه متون نماششی از عربی به اارسی مورد بررسی و تیلی) گرار 

 هاشقه   دشگردر برابر را ترممه پیشقهادن اود به متک اصلی،  می ان درسـتی شا ن دشقی ترممه

  باشمآورده

   پیشینه پژوهش -2

پژوهب در زمیقه اصـوا ترممه نماششـقامه در میان دو زبان عربی و اارسی، از سهم اندتی 

 آن اس  و هانندشوارتئورن ترممه و بر پاشه براوردار اسـ ب همان میدار اند  نی ، بیشـتر 

 نهاانتتتوان  ف  متی میتمتر به بیث عملی ترممه متون نماششــی پردااته شــده اســ ب 

اشد و ش شودیمداستان توتاه و رمان در بازار  دشده ترممه شـده از نماششقامه عربی نی  تمتر از 

ان تتشقی از مقابع مهم در اشک راســـتا، برای از آنها بر پاشه اصـــوا علمی ترممه نی  ن اشـــدب 

ن اپور ساعدن بود ته تئورن و  یدمان سااتماگر تاظم هطفی درآمدن به رو  و اصوا ترممه

عوام) برون متقی در ترممه از " با عقوان ناترممهدشگرن تار اه  میـاهه بر پاشه اشک تتان بودب

، )ترممه انگلیسـی و عربی و اارسـی( در پژوهشـگاه علوم انسانی )دتتر ر ا عربی به اارسـی

هان ترممه و هقجارها و ظمیان، ارزانه ارم اد، و مقیـوره زرتون( بود ته به بررسی تئورننا

قدن مپردااته و اهگوهان بســیار سود "ت  اورد"هان ترممه داسـتان، بر پاشه نظرشه ناهقجارن

  فته هاننتئورتقدب به همیک س م با اههام  راتک از اشک اهگوها،  میدر میان اشک سه زبان، بیان 

ــترده ــطح  س ــقامه در س ــده را در ترممه نماشش ترشک مقابع نی  شقی از مهم  ترن ادامه دادشمبش

اهقید و ترممة اهق  اهمسـرمی، دراسة ای تلگیر اهمقهج اهقیدن تتان تاربردن در اشک پژوهب، 
ها اس  ته راهگشان بسیارن از ابهام (2177مدنی )نوشته میمد  علی ترممة اهمسـر  اهعاهمی

 بودب
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ـــاهه همیقیک ـــته  "2115اهترممة اهلدبیة بیک اهقظرشة و اهتط یق، "ان با عقوان رس عهد "نوش

 بیشــتر، بر پاشه تئورن تلی ترممه بقا شــده ته ، در دانشــگاه آمرشقاشی بیروت"شــوت  ســ وا

 ،إشقاهیات و م اهق، از شوسف مسیک"اهترممة اهلدبیة مک اهعربیة إهی اهفارسـیة"اسـ ب در تتان

هقوز نتاشج علمی گابتی در زمیقه ترممه متون نثرن به ته  تقداشاره می (، نوشسـقده2117بقار، )

با عقوان  نامیاههو ب ها و راهقارهان آن مورد تققا  گرار  یرد اهاس  تا هل  دسـ  نیامده 

ستارن م"با عقوان  نامیاههاز علیر ا انوشیروانی و نی   "تعادا واژ انی در ترممه متون دشقی"

ـــی با تقیه بر اراشقد معادادر ترممـه از عربی بـ ـــی موردن رمان  "شابی معقونه اـارس )بررس

 شابی واژ انیاهســقرشة( از عقدنان طهماســ ی و صــدشه معفرن ته در بصشــی از میاهه به معادا

 باشاره شده اس 

 ترجمه متون نمایشی با نگاهی به ساختار-3

ــااتمان ممله و  یدن واژههر زبان، روشقرد وشژه ا ــوا و گواعد( ود را در س هان آن )اص

ـــمیه و ممله اعلیه دارد، وهی همه ممله ـــی، داردب بران نمونه، زبان عربی ممله اس هان اارس

شود ته پا از ها س م میممله اسـمیه هستقدب به همیک رون، تفاوت سااتارهان نیون زبان

هان مشــصیــی در انتیاا اشک ســااتارها ا و پیمانه  شقب برابر مقاســم و ن دش  واژه، معیاره

 باشدب ومود نداشته

ـــد و از اود  ـــ  ته با همه معقان متک در پیوند باش بهترشک معقان ش  ع ارت، معقاشی اس

از دهیم و  اه نیتوانیم مفاهیم اود را انتیاا شودب از اشک رون، تقها با واژ ان نمیممله اهمیده 

ــ  از راه ممله ــانیمب هان  واس ــ  در نا ون، ش  مفهوم را به اوانقده برس ــور نادرس اشک تی

هان برابر در زبان مییـــد، بران اراشقـد ترممـه ادبی ومود دارد تـه ترممه شعقی: تعییک واژه

هان متک در زبان م دأب در مییی  عقاصر متقی بسیارن مانقد: پیوندهان نیون و سااتارن واژه

ان مانقد  ــمیر و مملهها، و پیوندهان متقی و میانومه اع) ها، زمان وممله  ون ترتیم واژه

زبانی  ون آهقگ ممله در  فتار، اط ان، عقاصـر ش همرامع آنها، پیوندهان معقاشی میان ممله

 تققد بها وببب در انتیاا پیام به مصاطم با هم همقارن میتشی زشر واژه
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عقاصر "ان اس ب مملههان درونن سازهها در دروسااتار، همان پیوندهان ماتم میان واژه

هان شاا  ام ان سصک بوشژ ی7شـود: به سـه دسـته تیسـیم بقدن می "سـااتارن در زبان

ــاره به دور شا ن دش (، ماندار شا بی ــله )مانقد صــف  اش ــماره، مقا، ااص مان مانقد: زمان، ش

رن میان آنها: مانقد ترتیم ها و ساز ابترتیم ام ان سازه2بودن، معلوم شا مجهوا بودن اع) وببب

گرار  راتک صــف  و موصــوف در ع ارت، شا ترتیم ام ان تشــقی) دهقده ممله )ااع)، اع)، 

ها مانقد شقی بودن صف  و موصوف از دشد مفعوا، گید وبب( و نی  سـاز ارن میان ام ان سـازه

ــماره وببب  ــازه9مقا و ش ــیف ب گونگی پیوند میان ام ان س ــف  و ها: مانقد پیوند توص )ص

و اســقاد )مســقد  "ع ارت"موصــوف بودن( و ا ــااه )مرــاف و مرــاف اهیه بودن( در ســازه 

ــازه  ــ   به شقدشگر با تومه به اع) ممله( در س ــقداهیه( و مه  )پیوند ام ان ممله نس ومس

 ب(35: 7917ب)هطفی پور، "ممله"

  یرد:ماا، نقاتی ته در ترممه سااتار مورد تومه گرار می

 پیامی ساختار زبان مبدأارزش  -3-1

و  اهی سااتار زبان  دادن درسـ  سـااتار زبان م دأ اســ  ارز  پیامی به معقان آراشب 

 شود  مانقد اشت اه درم دأ با تومه به تاربرد درسـ  آن در زبان میید، درس  آراشب داده نمی

اه در ترممه زمان اع) )مانقد ترممه اع) ما ــی ســاده به مان اســتمرار و مرــار  وبب(، اشــت 

ــت اه در اهم معقان اع) تعجم به مان معقان  ــاشی و شا عقا آن، اش ممله ا رن به مان انش

پرسـشی و عقا، اشت اه در آوردن معراه و نقره، آوردن ممله مث   به مان مقفی و  اهی نی  

ــت اه در هیک تلام وببب بران نمونه زمانی ته می  دش  ن : لن نفترق زهاء ثلاثة أسااابی   وشیماش

سـه هفته از هم مدا نصواهیم شدب با تومه به سااتار زبان م دأ، ا ر اشک ممله را مث   ترممه 

ـــد ته بهتر دهد، از اشک رون، ترممه ممله دوم به نظر میتقیم، معقان زش اترن نشـــان می رس

 ها:شوشم(ب دشگر نمونهباشدب)تقها، ن دش  سه هفته از هم مدا می

، اهیقیم؟ببب )من الغرباء، مقابلة الملک إلا لیسااولوا مالاً مثلهاب هل یطلاهیارس اهلوا:  -

اواهقد ر وگ  دراواسـ  دشدار شاه را دارند، میه: اشک مردم غرشم (7) نگه ان (953: 7335

( )ممله اصـلی پرسـشـی اس ، وهی در ترممه، معقان 59: 7991 ی ن از او بسـتانقدب) آشتی، 
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ـــ ( تمملـه ا رن، بـه اود  راتـه  ـــقهادن: مگر غرش هاس هاشی مانقد اشک زن، م  رممه پیش

 ماا، بهانه دشگرن هم بران دشدن شاه دارند؟بببدراواس  

ــوگی، أمس، أما کنّ هنا اهلغا: نسی  شا سیدتی- ــرا:  وشا 619: 7393؟! )ش ( اوامه مرمس

قهادن: ( ترممه پیش 796: 7999سـققه، ارامو  تردن بانو    آنها دشروز اشقجا بودند؟! )اادمی

 ، مگر اشقجا ن ودند؟!هاآندشروز،  سرا : ارامو  تردن بانواوامه مرم

)با اندوه( مک را ناامید   (  951: 7335اهیقیم، تیطم أملی ای ؟ببب)لماذا اش شا: )بـلهم( -

 بتقی؟ببامید می(  ترممه پیشقهادن: آار  را مرا نا23: 7991تقی؟ )آشتی، می

 ( 951همان: ) أهذا کُلّ ما تنصااينی به  توت: انتظرن إهن نتیجة اه یثب      اش شا:  -

 پا باشد مقتظر نتیجه مستجو بمانیب    

ممــه ( تر29دادن اســــ ؟! )همــان:  توانی بران مک بققی انــدرزهمــه تــارن تــه می–

 اندرزت به مک، همیک اس  ؟! پقد و همه بپیشقهادن:بب

: 7393؟ببب)شــوگی، من کنت منها تنظرین یا تُریا اهترن مک ناا ةٍ، ایاا ه  اهســ  هدن: -

دانی از آن درشیه  ه (  هدن اانم:  مان ترد ته اا  دشوار پقجره اس ،  ف : هیچ می 616

ــی را می ــققه، تس ــ  بگوشیم:  ف  اشک اا  از ش  713: 7999پاشیدن؟ )اادمی س ( بهتر اس

 زدن؟سی را دشد میپقجره اس ، آهان، از آن )پقجره(  ه ت

 أرشد أن أمیّق ملمی اهییف اهیادم باهیج إهی بی  اهلهببب    -

ـــیطان شع): 7333! )میفوظ، لیکن ذلک فی العام المقبل– اواهم آرزوشم را ( می229، اهش

 عملی تقم و تابستان آشقده به زشارت اانه ادا برومببب 

 (  11: 7917)مواهر تلام،   ام، ماها تو تا ساا دشگر–

اهیارث اهثانی: إنه ای ت) شوم شیقع مدشداً و عجی اًب        اش شا: )هامسة دامعة اهعیقیک(  -

ـــگفتی 961: 7335اهـیقیم، ) هاناا أیًااااً   ــازه و ش ( نگه ــان دوم:او هر روز،  ی  ت

(بب ترممه 55: 7991بار( هقوز هم اشقجاســ ؟ )آشتی، اش شا:)با  شــمانی اشــ ســازدبببمی

 هم؟!پیشقهادن:بباشقجا 
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ــ  هدن: أن   زشقم: مک ها ؟ مک؟ - ــوگی، مئ  به شا زشقمبب  یهتااهس (  611: 7393)ش

ــی؟ ــققه،  زشقم: تی؟  ه تس ( 731: 7999هدن اانم: تو هم به همراه او آمدنببب  )اادمی س

 ترممه پیشقهادن:ببب تو بودن ته او را آوردن، زشقمببب

 ترجمه ساختار به ساختار -3-2

ــااتاره ــ  ته ترممه نی  از آنجا ته س ان دو زبان م دأ و مییــد با هم متفاوتقد، ط یعی اس

ــدب بران نمونه: أبو  شلیی ظلّه علی اهجمیعب  ــد باش ــااتار زبان میی کومة و اليباشد بر پاشه س

ب ســاشه پدرت بر ســر همه اســ ، مقوم  و وهاش  در دســ  اوســ ب الولایة ملک یمینه

ت بر مقطیه، ساشه ااققده و میله را رون ش  انگش   ونه بگوشیم: ماتمی  پدرتوانیم اشک)می

 :هانمونه(ب دشگر  رااندیم

ــاشتج أ    ب  صلة مییییةب ولکننی لاأعرفک و لاتربطنیاهفتی:  - اهعملــا : إنی م ل ه

شقاسم  و هیچ پیوند میییی، مرا به تو ( موان: وهی مک نمی721: 7313مک اهمقانببب)میفوظ، 

ـــقهادن:  پیقر: مک بصب مداناپ شر اشقجا هستمبببمرد غوا  دهدبربط نمی ترممه پیش

 شقاسم  و نه پیوند اوششی میییی، میان ما ومود داردبببوهی مک، نه می

ـــیخ اه لد آتیاً مک اهجهة اهلارنب )ماا تکااد تتهیو للنهو - : 7335اهیقیم، ، متی شظهر ش

ــون دشگر م931 ــیخ اه لد از س شتی، ) آبقدیبیمآشد و او را ی( پیرزن هقوز  قد گدمی نراته ته ش

شـود، تدادا از سون دشگر همیک ته آماده برااسـتک میپیرزن ( ترممه پیشـقهادن: 75: 7991

 شودبمینماشان 

هی عک ومهه عقد اهملیمب    ع داهیمد: ما  قبل أن یسفرترم شک: هدنّ أسـئلة عک اهلیم،  -

 (257، اهشیطان شع): 7333أنا إها ع دب )میفوظ، 

 اواهم پیب از غرون آاتان پاسصشان را بشقومب  از عاهم غیم دارم، می شیهاسؤاا- 

( ترممه پیشــقهادن: پیب از 737: 7917بقده  و  به ارمان شــما هســتمب )مواهر تلام، – 

 هاشی از مهان ناپیدا، از او دارمب آنقه شامگاهان، از  هره اود نیان برتشد، پرسب

 

 
 



 715ببب                        پاشه بر اارسی به عربی از نماششی متون ترممه هانوشژ ی              ساا دهم             

 

 اشتباه در درک معنی -3-3

ـــ ب مهم  ـــتیک "ترشک میـدودشـ  در ترممـه ممله، نفهمیدن معقان مفهومی آن اس نصس

ان اس  ته بتواند مفهوم ممله  راتک مملهرمیدودش  مترمم در انتصان ممله معادا، در ن)

ــاند، اشک امقان ومود دارد ته بران  ــورتی دگیق، بدون اا اشب شا تاهب برس زبان م دأ را به ص

 )عییلی آشــتیانی، ب"رودمی ان در زبان مییــد به تاران تلیشــهدأ، مملهبرای مملات زبان م 

ــار، اهرمال اهاتیــاا علی اهرگم اهتاهیببب"بران نمونه ع ارت : ( 21: 7992 ــتفس ه: همواره ب "هلاس

شودباشک ممله بببترممه می"بگیرشداس ، با شماره زشر تماسمه  تسـم اطلا  اواهشـمقد "

 شودبببه میان ترممبه صورت تلیشه

نادرســ  از ممله اصــلی دارد و مفهوم درتی اشــت اه در در  معقا زمانی اســ  ته مترمم، 

 اهمدببران نمونه:تلی متک را نمی

ـــوگی، یا حبّذا الزوج الغیور حبذا  اهس  هدن: ایل  شهوانی و تل  غیرة- ب )ش

ـــ ب     ان تا  تردم به ااطر علاگهمی( در ابتدا اقر616: 7393 ـــده اس ا  به مک غیرتی ش

( ترممه پیشــقهادن:  فتم: ااطراواهم اســ  و اشک تار ، 713: 7999 ونه بودب )اادمی، اشک

 آارشک، به اشک شوهر باغیرتب  بس  وشان غیرتمقدن ا

 ( وگتی از مق ا بیرون)همـان ئیساااً أو وزیراً یدع البیت      راهســـ  هـدن: تـ)ّ  شوم  -

س  و میام مهمی داش ب ان را به عهده داش  و پرا ، همیشـه رعاش  و سـرپرسـتی عدهمی

 اواندب( هر روز ش  مدشر و شا ش  وزشر، به اانه ارا می)همان

: گوة ه)ب     طاهم بک سأطّیر به مدینة فی الفًااءترم شک: هدنّ مک اهیوة، ما أسـتطیع أن  -

 (  257، اهشیطان شع): 7333عفرش  م نمب )میفوظ، 

 توانم به شهرن در ارا پرواز تقم؟    مک  آنیقان گدرتی دارم ته می-

( ترممه پیشـقهادن:بببش  شهر را 793: 7917گدرت ش  شـیطان  قاهقار؟ )مواهر تلام، - 

 در هوا به پرواز درآورمب     

 بله گدرت ش  اهرشمک  قاهقارب   – 

 (  619: 7393و ااتهتی و رشیانی و رامیب )شوگی،        کان منیّ فؤادیهیاه اهله، -
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و آرزون گل ی مک و رااه و آســاشب مک در اشک اســ  ته ادا هعقتب تقدب )اادمی ســققه، 

 بودب ( ترممه پیشقهادن: ادا هعقتب تقد، دا و میوه و شمیم و آساشب مانم711 :7999

( هدن 615ب )همان:بل همّه فی یدی یقبلهااهســـ  هـدن: ما تان ای ومقتیّ شی ّلقی       -

اانم: بصاطر  شــم و ابرو ســیاهم با مک ازدوار نقرد     بلقه به ااطر زشورآهاتم ته دســتم را 

 ( ترممه پیشقهادن: 752: 7999آراسته بود، به سراغم آمدب )همان: 

 بدیبوسیمبلقه دستم را              زدام بوسه نمی ونههدن اانم: هیچ  اه بر 

هیقیم، ا، إهی أن شجراه اهتیارب )هنا دغل الغاب و البردیّ سیخفیه عن الونظارشـیخ اه لد:  -

تقیم، با باها آمدن آن میما پقهانب ما پوشـــیده از پاپیروس اســـ ب در همیکاشک (957: 7335

ــقهادن: تدادا: در اشقجا ان وه ای ران 91: 7991، نی)، آن آن را اواهد بردب )آشتی ( ترممه پیش

 تقد، تا اشققه مرشان آن، آن را بشوشد و ب ردبمیپقهاندشد عموم  و پاپیروس، صقدو  را از

 ترجمه بینامتنیت -3-4

ی) ها شا نترممه بیقامتقی ، همانقدن متک با متک اســ ، مانقد ارما  مشــص  به ســاشر متک

  رنبران نمونه آوردن ش  آشه از گرآن و شا ش  اصـطلا  و زبان د ،ته در روشکمسـتییم آنها، 

 بیقامتقی  به معقی پیوند شااتک در متک ادبی"باشــدبســصک و اهم پ شر بودن هدف، نیب داشــته 

نی هان شقلی و مرموهاشی صرشح و ناصرشح، تقرار و تلییر وشژ یاسـ ب و از طرشق نی) گوا

ها و گواعد زبانی و ادبی و ارت  نا  شر در اســتفاده از  قجیقه ســـق شا صــرااً از طرشق مشــ

( بران 36: 7991ب )تِروِر، " یرنــدرونــدهــاشی تــه از پیب و همواره مومودنــد، صـــورت می

( شــما به دشک اود، مک به دشک اود و شا هر 52: 7335ب  )میفوظ، لکم دینکم و لی دیننمونه:

توانیم ش  اصــطلا  و شا زبان د پرآوازه تر شــدن ترممه، میتا به راه اودب در اشقجا بران زش ا

بببب یترنح علی حافة القبرب رشمبو شا إنه اود به تار همیون: عیسـی به دشک اود، موسی به دشک

 بگوشیم:بببپاشب هم  ور اس ببب میتوانیماورد؟ پیرمرده بر ه ه  ور، تلو تلو می

یفوظ، ب )مماتت أجیالٌ و هو حی یمارس عملهاهفتاة: ه ا ش شر باهصیر!   اهفتی: هاتیلمی،  -

(  داتر: ام اشک ته بســـیار اون اســـ !   موان: ایاه اای نقک،  قدشک نســـ) 793: 7313

 تقدب اس  و تار  را میاند وهی او همیقان زنده مرده
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ــ ع داهیمد: گت) اهإنسان، ما أتفره! - کیف اختبو الفجر البشاا  وراء ه): طاهم بک س

 -گات) انسان همانا تفر اوس !     –( 236، اهشیطان شع): 7333! )میفوظ، ذلک الوجه الجمیل

( ترممه 711: 7917اســـ ! )مواهر تلام، در پا آن صـــورت زش ا  ه ســـیرت ترشهی نهفته 

ـــقاشی ب یک  گونه اش-  پیشقهادن: م رده باد اشک انسان، ته  یدر ناسپاس اس ! ک روش

 شده بود! )بر راته از آشه گرآن(زنقده، در پا آن  هره زش ا نهفته 

لی فیاه رزق و اهعملـا : إنی م ل هــاشتج أ مک اهمقــان،   اهفتی: وهقققی هاأعرا ببب-

ـــم بببمرد غوا پیقر: مک بصب ( موان: وهی مک نمی721: 7313)میفوظ،  صااهر  ـــقـاس ش

 و روزن دارمب مداناپ شر اشقجا هستم، در اشقجا رز  

ـــعقـا علی اهلگ)ببب   اهفتی: )میاطعاً ای تهقّم(  -  ببب)همان:کان یا ما کاناهفتـاة: تـان ای وس

ـــتیمببب موان: )با رششـــصقد میان مرف او میتم می( دســـ 753 ـــتیم شا پرد( میتوانس توانس

 هر  ه پیب آشد، او  آشد(بترممه پیشقهادن:  توانستیمبببنمی

لقاد مااتوا و اهفتــاة: دنا مع اهموت بعییدة أارن، اوه وا اهصلودباهفتی: تعام) أمدا -

دند و به پقجه نرم ترو  ( موان: پدران ما، با باور دشگرن با مرگ دس 771)همان:  شبعوا موتاً 

ـــدهمرده هـاآنداتر:   آن ماودانگی بصشیدندب  ـــیران ش ترممــه انــدب انـد و از مرگ نی  س

 اندبو هف  تفک هم پوسانده اندمرده هاآنپیشقهادن: 

 ترجمه متون نمایشی با نگاهی به بافتار-4

هان متفاوت اس ب  اه ش  واژه، ان دارد ته ناشی از تاربرد آن در باا هر واژه، نیب وشژه

 یرد و  اه معقان ش  واژه به ماشگاه و ها، معقان ااصــی به اود میدر آمی   با ســاشر واژه

ـــودب از اشک دوره اا،، شا ش  ط یه امتماعی اا، میدود میبـاا  تلام اا،، زمان و  ش

مسـال) ترممه، تقها میدود به مسـال) واژ انی و دستورن نیس ، بلقه م لیات دشگرن  ،رون

تواند ترممه را از تقاســـم  ون رشتم و وزن مملـه نی  ومود دارنـدتـه بی تومهی به آنها می

 (Douglas robinson ،2119 :736 )ا  بیرون آوردبط یعی

بااتار برالاف سـااتار ته عقاصر سااتارن درون ممله "اند:  ونه تعرشف تردهبااتار را اشک

شودب مترمم تقد، سـااتمان متک و روابط ماتم بر مملات ش  متک را شــام) میمیرا بررسـی
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 پور)هطفی ب"هـان زبان م دأ را به زبان مییـــد مقتی) تقدارز  بـاشـد عقـاصـــر، وشژ یهـا و

 (716: 7917ن،ساعد

هان مصتلف، داران معادا در هاشه" وشد: در اهمی  تومه به بااتار در ترممه می7"هاهیدن"

رودب یم هان  ونا ونی اسـ ب در بیشتر موارد، ارز  نهفته در ش  هاشه، به سطیی باهاترارز 

از  تارن،دســتورن دارد و شــاشد معادا باا-معادا معقاشی، ارزشــی با بیشــتر از معادا واژ انی

 (79: 7999تمامی اشک موارد باهاتر باشدب )عطالی، 

  یرد:هاشی ته در ترممه بااتار مورد تومه گرار مینقته

 انسجام متنی و عوامل حاکم بر آن -4-1

ــجام، پیوندهان میان ممله ــ  ته متک را به ومود میانس ــجام، شعقی همه "آوردبان اس انس

ه دهد و دربردارندهان پیشیک، پیوند میبه عقاصـر مملهپیوندهاشی ته عقیـرن از ش  ممله را 

ــته ــ  ته در اشکدس ــاعدن، ب)هطفی"تققدمی باره، امران نیبان از پیوندهان معقاشی اس پور س

( بران نمونه: عقدن گمی  وامدببب     عقدن گمی  وامد أشراًبب )تقها ش  پیراهک 771: 7917

ــمی( اشک  ونه ( به مان اشققه بگطورمنم همیندارمبببب ــیک اس وشد: مقم ش  پیراهک دارمب )مانش

 تقدبتر میم ف مفهوم ممله را روان

ته هر  ،پیوند مقطیی، زبانی، شوند: دستورنعقاصـر انسـجام متقی به سـه دسـته تیسیم می"

 تدام از آنها بصب بقدن اا، اود را داردبب

  أما زومتی الا تقفّ عک شکّ اهیرن علی ب-

 (  39: 7365شرن اهیرن علی  أشراًب  )میفوظ، أنا هاأتفّ عک –

 دارمب )مانشیکنمیمقم بر-داردب نمیوهی همسـرم دس  از مقگ به پا تردن در برابر تو بر-

 اعلی(

 ه) أن  واگیة؟ببب       -

 (   تو مطمئقی؟ببب   99: 7366ببب)اهیقیم، کل الثقة–

 تاملاًببب–

                                                           
1 Haliday.M. A.K 
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( تو نیــازت را بـا اود  939: 7335)اهیقیم،   تیملیک ایر  و أنــا أممـ) بطتــ ! أنـ -

 (ببرمیمبا خود ات را ب )م ف اع): مک مرغابیات رامن مرغابیبرن و می

(  ـه تســـی تو را به اشقجا 967؟! )همـان: من أدرانیاوزشرشا: مک أدرا ؟!ببب  اش شا:  -

 راهقماشی ترد؟   

)م ف اع):  ه چه کسای   (  ه تسـی تو را آ اه ترد؟!ببب59: 7991 ه تسـی؟ )آشتی، -

 تسی مرا آ اه ترد؟!(ب

 های سجاوندی(زبانی )نشانهشبهخصوصیات عناصر  -4-2

ــ ه ــر ش ــتهعقاص ــاندن معقا و پیام متک، نیب برمس از  شقی"تققدب میان بازن زبانی در رس

ـــانه   ارنمواردن ته در تعادا ترممه ـــ ب ان باشد به آن تومه ترد، نش هان متک اصـــلی اس

هان شوند، شعقی شام) دسته بقدنزبانی میسون میهان ش ههان سجاوندن ته از وشژ ینشانه

ب "ققدتشوند، در ارت اط زبانی نیب مؤگرن اشفا میمعموا زبان )ااعاا، صـفات، اسامی وببب( نمی

ـــ هاز اشک رون پاره (ب37: 7999)غلامی،  ـــتارن  ون پرانت ، ان از عقاصـــر ش زبانی متون نوش

دباز اشک باشوبببیانگر شیوه براورد نوشسقده به آن بصب از پیام متک می هاواژهتشـیدن زشر اط

ــان اط  شیهاواژهاند و شا هاشی ته در متک م دأ در درون پرانت  و  یومه آمدهرون واژه ته زشرش

 اند باشد در زبان میید به همان شق) بران آنهاتشـیده شده و شا با مروف ب رگ برمسته شده

 برابرشابی تردب

هان متک اصلی ته نوشسقده هیچ تدام را بی س م،   ارنوظیفه مترمم آن اسـ  ته نشانه"

در متک گرار نداده، تا ماشی ته با اصـوا نشـانه   ارن زبان میید در تقاگن ن اشد، عیقًا مقتی) 

قد و طه استفاده تتقدب مثلاً: در ماشی ته وشر وا، نشـان دهقده ارت اط دو ممله اس ، ن اشد از نی

شا ماشی ته ش  واژه، میان دو وشر وا گرار دارد ته به عقوان توصــیفی ا اای در متک  قجانده 

شـده و ن اشد در ترممه م ف شـودب و شا اشققه مثلاً در نظام نشـانه   ارن اارسـی، سه علام  

قده طق  سـؤاا؟؟؟ ومود نداردب ا ر تیـور تقیم ته سـه علام  سـؤاا در متک اصـلی نشان ده

 (ب37)همان:  "شودبا علام  تعجم نشان داده میاس ، اشک مورد 
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ـــییــان اه ردّن تلعــم   اوزشرشا: نعمببأر قا اهجمیلةببب - اشـ شـا: و نیلهــا و س

ــا:  اوزشرشا: بلیبببسرزمیک زش اشمان (962: 7335اهیقیم، ایهببب) ــ ش و رود ناایاال   و اش

 ( )  اشتک نیطه  یک ا اای( 62: 7991ب )آشتی، شیهاروسیپاپ

  سرزمیک زش اشمانببب   بله–

    آشقدمیهان پاپیروس، ته در آن به مق ب درو رود نیلب و ساگه-

( اوزشرشا: طیفون  ف : اندازه 967همان: أوزشرشا: گاا: إنی مهدشه إهی مک شلالم گامتهب ) -

ــ  ــب به مان نیطه (ببب 53)همان:   تدام ش  از شاران ماس ــتک علام  پرس ــت اه در   اش )اش

 تقم ته اندازه پیقر او باشدبببمیا رن( مک اشک صقدو  را، به تسی پیشقب

ــه): گوة  - ــالب     طاهم بک س ــتطیع أن أطّیر به مدشقة ای اهفر ترم شک: هدنّ مک اهیوة ما أس

 (  257، اهشیطان شع): 7333عفرش  م نمب )میفوظ، 

 توانم به شهرن در ارا پرواز تقم؟     ی دارم ته میمک  آنیقان گدرت-

( )  اشتک علام  پرسب به مان 793: 7917گدرت ش  شـیطان  قاهقار؟ )مواهر تلام، -

 توانم ش  شهر را در هوا به پرواز درآورمب  نیطه( مک  قان توانی دارم ته می

 بله گدرت ش  اهرشمک  قاهقارب –

: 7335اهیقیم، ) تلجاوین إلی السااير توت:   اش شا: و أنّ غرابة ای هه ؟! -

951) 

توت: از اشققه تو هم به ســـیر و مادو   ان؟!اش شا: از  ه در شگف  شده 

(  ه  ی  اشک مرف شــگف  اســ ؟! )  اشــتک نیطه به مان 23: 7991برنب )آشتی، پقاه می

 ان!علام  تعجم(ببب دس  به دامک مادو شده

 عوامل توثیرگذار در معنا -4-3

ـــدن متک شارن در برای از ممله ها ا ر بتوانیم تع یرهان بهترن ماشگ شک تقیم، به زش اتر ش

ــق)  راتک معقاشی ش  متک دااه  دارد و در اهم ش  متک، می ــیارن در ش ــاندب عوام) بس رس

شعقی شــقاســاشی دگیق از اشک عوام) از ســون مصاطم،  اه ممقک اســ  معقان متقلم و معقان 

  مصاطم برداشت داشـته باشقد  شعقی آنیه مورد نظر متقلم اس ، با آنیه مصاطم با هم تفاو
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در مییی ، پیدا تردن اشک عوام) به  ب(67: 7932)ترتاشـــوند و نا هی،د تقد، متفاوت باشـــمی

 رساندب بران نمونه:ها شارن میزش اتر تردن ممله

ــح اهیق، ما أن  شا طاهم إها - ــ ة( اه ن و  ب )میفوظ، لمؤامرةنساایف فی ا ترم شک: )غا 

آ یک( اتقون آشــقار شــد، طاهم، تو هم م و اشک ( ترم شک: )اشــم252، اهشــیطان شع): 7333

توان زش اتر بیان ترد:بببب اتقون پرده ( اشک اصطلا  را می732: 7917تؤطئه هسـتیب )مواهر تلام، 

 دارنب  یقی نیبشدب تو نی  در اشک دسیسهاز مییی  برداشته 

:  7313ب )میفوظ، لعلک الخیط الذی یوصل إلیهة: هسـ  ه ا اهشـیلب  اهرم): اهمرأ -وشا: 

 شونباشک  ی ، تو نیسـتیب   مرد: شـاشد تو نصی هسـتی ته به اشک گرـیه متی) می (  زن:792

 شاشد تو سرنخ گریه هستی(ب ترممه پیشقهادن:

اوزشرشا: نعم أشها اهمل ببب اهمل : التق ا إهن اهملـ : گیـ) هقا إن زومت  گد أگ ل ببب    -

 وشقــد همســـرت ن د تو پــادشــــاه: می (962: 7335اهیقیم، ببب)علی الرحاب و السااعاة

 پادشاهب نا یبلاس ؟ببباوزشرشا: آمده

ـــقهادن: به ما  ب(69: 7991)آشتی،  آمد وشم! او به ب لوس او مـد میآاو - ترممه پیش

  بله گربانببباند ته همسرت آمدهببب  فته

 آمدندب پا به سرزمیک ما بسیار او –

ــعید ت دّدب   اهفتی: - املاً أو ع سااوقبع علی عنقهاهفتاة: گد تییّق هدا  و هقک اهیلم اهس

ــعادتمقدنداتر:  ( 739:  7313)میفوظ، آملاًب  ات  یرم ته هدا  مییق شــد، وهی آرزون س

ــ  رون  لوشبموان:  شدبته نابود ــاهر،،  دشر شا زود، دس ــ ب )ش : 7937اواهم   اش

  یرمبا  را می( ترممه پیشقهادن:بببشیه 765

ـــی - ــانــا اهصلیفــة شرغــم ای اهییـــوا علی گمیم مک گمــامهــا!   بکموس نیـــیر: موه

، اهشیطان 7333ع داهیمد:)شیم  متفقراً گم شیوا(: رغ ة موهانا علی اهرأس و اهعیکب )میفوظ، 

هان اشک ســرزمیک را به دس  آورد!  دارد شقی از اشک گمیمه موهان ما الیفه، می)-(  232شع): 

 وشد(: می) موهان ما بر ما وامم اس ب شود، آنگاه میمیع داهیمد:)اندششه تقان دمی اامو 

 ( ترممه پیشقهادن:ببباواس  سرورمان، بر رون  شم مک مان داردب762: 7917)مواهر تلام، 
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هفتی: هئک أتیدم إهیه میــیوباً ب ومتی، ایرم مک ا  اهفتاة: تان علی  أن تجیل ومد ب -

( داتر: باشد تقها 791: 7313)میفوظ، ميوط بشاابهات العزاب اهیرــور ومدن ترم) أع ن 

آمدنب   موان: ا ر به همراه همســـرم پیشـــب بیاشم، بهتر از اشک اســـ  ته تقها،  ون مرد می

ــقهادن:    بر  هس ب و مجردن بیاشم ته  ش  و ش هه آدمهان مجرد دور  ترممه پیش

 مرد مجردشقه ه ار مرف و مدشث پش  سر  اس (ب

ــتقون أگرن إهیّ مک -  (25: 7333، ب )میفوظأنفاساای المترددةطاهم بک ســه): وهقق  س

ترممه رود، به مک ن دشقتر اواهی بودب آشد و میطاهم بک ســـه): وهی تو از نفســـهاشم ته می

 ببببتو از دم و بازدمببپیشقهادن:

 های زبانیگونهترجمه متون نمایشی با نگاهی به  -5

ـــصک نمی  وشقد و در تاربرد زبان، با شقدشگر در میدوده ش  زبان شگانه، همه شقســـان س

ـــ  تـه  وشب ـــق) تفـاوت دارنـد و بر پـاشـه اشک تفـاوت اس هان  ونا ون، در ش  زبان ش

مام بیان، س   و به طور تلی ت شود: زبان وان نوشته میهر تتابی بران مصاطم وشژه" یردبمی

ــم داردب از  ــان ماا مصاطم تقاس ــطح آ اهی، نیاز و علاگه و اگتر ام ان تتان، با دانب و س

ی میان قها  شعها، بلقه میان انسانشقاسان، مترمم، پلی اس  نه میان متکدشد اه برای از ترممه

 ب(915: 7991ار، )ا اعی "نوشسقده و اوانقده ار ی

از  سبک شـوند: سـ   و آهقگب به سـ م اشققهبقدن میبانی به دو  روه دسـتههان ز ونه

 پردازشم: رن آن میاهمی  بیشترن براوردار اس ، تقها به روشک

 یا شیوه بیان تفاوت سبک )نقش بین شخصی( -5-1

تصان  یرد  بدشک معقا ته انسـ  ، تدبیر و تمهیدن اس  ته نوشسقده در نوشتک به تار می"

سـااتمان دستورن، زبان مجازن، تجانا مروف و دشگر اهگوهان صوتی در اشجاد آن  واژ ان

ان از تارشخ، هر نوشســقده،  روهی از مردم، دوره"( و516: 7916ب )میرصــادگی، "دااه  دارد

 ب(919: 7991)ا اعی،  "ادبیات، س   وشژه اود را دارند ان ادبی و مقت ی اا، در ونه

ان از ش  زبان، ته با تومه به را در بردارد  شعقی  ونه "س  "انی هان زبان از  ونهدسته"

 گونگی پیوندن ته میان متقلم و مصاطم ومود دارد و می ان آشــقاشی و صــمیمیتی ته میان 
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رود، مانقد: زبان رسمی، نیمه رسمی، عامیانه وببببران نمونه در برابر س   رسمی میآنها به تار 

رابر با زبان ب ار مؤدبانه و بسیار صمیمی زبان م دأ، مترمم باشد س قهانشا عامیانه و شا س   بسی

 (ب721: 7917پور ساعدن، )هطفی "میید را بر  شقد

هان مترمم در   شقب تومه به س   و رساشی نگار  ممله زبان م دأ، شقی از میدودش 

د میان نگار  ش  متک توانمانقد تفاوتی ته می(19: 7931)صفون،رودب میشـمار ممله برابر به

هاتسمع تلام ابقة أعماها اهیم و  "تارشصی و شا ش  متک عاشـیانه و اودمانی باشدب بران نمونه 

م ادا سصقان داترتی را ته عشق، دشد انب ": اشک ممله را باشد به شق) "اهفرا  یرتهابیأ ا  

انقد آن ترممه ترد  ته و شا  ی ن م "باد داده اسـ ، بشقونترده و مداشی، عیلب را بررا تور

ــواته در آتب "ان  ون معقان نهی داردب و ممله ــق، و س ــصک داترتی تور از گدرت عش س

ت تفاوشـــمار رودب از اشک رون، تواند برابرشابی مقاســـ ی بهنمی "مداشی و ارا ، به  ه ارزد؟ 

ه از سون رمانس   شعقی: تفاوتی ته در تلام، میان ش  استاد و دانشجو و ارمانده و سرباز )میت

دانشـجو و سـرباز و دسـتورن از سون استاد و ارمانده( و شا دو همقار )رسمی( شا دو دوس  

)اودمـانی( و شـا و تفاوت درمه و میام آنهاببب ومود دارد و باشد اشک تفاوت ماشگاه در ترممه 

گرار ســاهه را مصاطم  61نی  نماشب داده شــود، بران نمونه: زمانی ته ش  ســیاســتمدار، مردن 

 دهد:  می

ـــگ)ببعی هببب  لاا یاا حلو   عیاب    کاده تزعلنی   - بـه مان اشققه ترممه تقیم: نه اوش

ان سصک بگوشیم ته مصاطم او، ش  مرد پا به سک تقیبببباشد به شیوهمورن، مقو دهصور میاشک

 شومب  اشته اس : نه مامی مانبببمک دهصور می

: 7313ب )میفوظ، شااکرًا  یا سیدیو شا: اهعملا : هی عظیم اهشـرف بلیال ربة اهدارب   اهفتاة: 

ـــده ته با بانو دشدار ترده727 امب      داتر: ممقونم ( مرد غوا پیقر: ااتصـار ب ر ی نیـــی م ش

 گربانب )تاملاً میترمانه(

 هایی از تفاوت سبکنمونه

ــیفأببه تار ــمی در توص ــ   رس  و میان ااراد به میان وآنجا ته مرای از  ف  ها:بردن س

 آشد و تقها، توصیف ادبی متک نماششقامه اس بنمی
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اهمقظر اهثانی: شــاطی ل اهقی)ببببی  صــلیر مقع ا تصفیه عک اهلنظار، بعن ســییان اهلان -

پرده دوم:  (965: 7335اهیقیم، اهطوشلـة و هاشظهر مقه إها درر صـــلیر مک مجر و بان مللقب )

هان بلقد ای ران، از دشدها پقهان ان تو   و دور ااتاده  ته در پشــ  ســاگهم) نی)بببتل هســا

 شده و تقها ش  پله تو   سقگی و درِ بسته آن، پیداس ب 

عیک اهمقظر علی شــاطیل اهقی)بببوهقک اهلی) گد ایّم علی اهمقانبببشظهر ای اهظلام شــ ح  -

، شودب )آشتینی) در تارشقی شـ ح شیخ اه لد دشده می تقار رود (957: همان(شـیخ اه لد اه دشکبب 

اس بببدر تارشقی، ( همان صیقه بر رون سام) نی)بببوهی شم در آنجا ساشه ااققده 23: 7991

 شودب میساشه تدادان اربه نمودار 

ـــ   میاوره  ون میان ااراد به ودر  ف  ها: ووان و اودمانی در  ف نب به تاربردن س

ـــ    ـــمی، باشد تا مان امقان واژ ان اودمانی و شا متی تو همان س  بردببازارن به تارورس

همان ســ   زبانی اســ  ته میان مردم در تو ه و ایابان ته داران ســطو   نامیاورهســ   

 http://daneshnameh.roshd.irب رودیمبه تار  اندیط یاتمتفاوت تیییلاتی، سقی و 

: 7313ب )میفوظ،حذار أن یعاودنا الخصاماهقاگد:  و شرباهمؤهف: هاتتیدث عقی بصیر أ -

مقتیـد: بپّا ش  وگ ، دوباره به مان هم  (  نوشسقده: درباره مک،اون شا بد، هییی نگوب213

 نیفتیمب )در یرن دو شص  ته پیوند ن دشقی با هم دارند(

ــتودع  اهله هدنبببمیفوظة     اهســ  هدن: - ــوگی، زشقمبب لاتُهملینی،زشقم: اه ن اس ب )ش

ـــپارمیم( مـاا، تو را بـه ادا 699: 7393 ا ر هدنبببدر پقاه ادا      هدن اانم: از مک بی س

( به سـ م اشققه پیوند صمیمی میان دو همساشه ومود دارد،  799: 7999ن ا ، زشقم )اادمی، 

 حواست به من باشد، زینب بگوشیم:  میتوانیم

( 271:  7313)میفوظ، اهممث): سـلمطّم رأس ببب   اهممثلة: أارسبببهاتتقلم بلیر اهمببب   -

 دانی مرف ن نب شققمببب    هقرپیشه زن: هاا شوبببتو ته نمیهقرپیشه مرد: سرت را می

ـــود در اشقجـا تع یر انـدتی عـامیانه می ـــقهادن: مرد: می ش زنم مل ت را داغان ترممه پیش

 دانی مرف مف  ن ن(بشوببب تو ته هییی نمیافه تقمبببزن:می

بب؟    بأیّ ضایر فی أن نسم  ما تقولاهیرون اهلوا: مادام  هم ترتقم بعد شـراً، الاتصاای!  -

نصســتیک مرد روســتاشی: تا مرتقم راتار  (953: 7335اهیقیم، )اهیروشة: و تی شر شــیخ اه لد؟! 
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ــی:  و  بدهیم زشانی ندارد؟ زشتی نشده از او ن اشد ترسیدب به مراهاشب   ــاش زن روســــت

تا تار بدن ترممه پیشــقهادن:( 93: 7991ارامو  تردن شــیخ اه لد درباره او  ه  ف بب)آشتی، 

  اس ، اصلاً نترس!  ه اشقاهی دارد مراهاشب را بشقوشم، هان؟از او سر ن ده 

 شود؟پا هشدار تدادا  ه می-

ب    أش شا: أمـا أنـا ایل ی تان شیدّگقی أوزشرشا: مـا تومســـ  ایفـة مک أای طیفونبب -

از برادرم طیفون بیمی به ( اوزشرشا: 967: 7335اهیقیم، تل  اهلیلةب ) أخبرنی عما فعلبسـولببب

ــه نگران بودم، از هیظه ارور تو گل م ندا  ــتمببب    اش شا: مک همیش ــم، دا نداش داد ته آن ش

زد میببباش شا: وهی مک، دهم شور دن:ترممه پیشقهاب (53: 7991)آشتی،  شم شومی اواهد بود

 دادببببگو بدانم طیفون، آن شم  ه تردبو ا ر از راداد بدن می

ای، شاکساتن ساختار ادیبانه زبان فارسی است و با گوها: به گونهونویسای در گفتت گویش

 زبان نگارشی تفاوت دارد 

ــ بب    اهممثلة: أارسبببهاتتقلم بلیر - ــلمطّم رأس (   271: 7313اهمببب )میفوظ، اهممث): س

دونی، مرف تقمببب     هقرپیشــه زن: افهبببتو ته نمیمی زنم ســرت را داغونهقرپیشــه مرد: می

 مف  ن نببب

( داتر: دســـ  تم، هوا اوبه، 716اهفتاة: اهجو طیم علی اهلگ)، هدّنل ااطر بب )همان:  -

 اعیاب  را ارد نقکب

(  717)همان: بببماها مدث؟حقاًارةب     اهرم): اهیـــدشق: ومدت اهشـــرطة تیاصـــر اهعم -

 ؟بببمگه  یراست میگیاس ب          مرد: دوسـ : دشدم پلیا دور تا دور سااتمان را  راته 

 شده؟

 گیرینتیجه -6

از آنجا ته سـااتارهان دو زبان م دأ و مییـد با هم متفاوتقد، ط یعی اس  ته ترممه متون 

تار زبان میید باشدب وهی مسال) ترممه متون نماششی، تقها میدود نماششی نی  باشد بر پاشه ساا

دستورن -برابر معقاشی، ارزشی با بیشتر از برابر واژ انی به مسال) واژ انی و دستورن نیس  

اراشی تته باا      ه اشکباشد ترارز و با دارد و شـاشد برابر بااتارن، از همه اشک موارد باهاتر 
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یشتر را باوانقده   ستره دشد و رسـیدن به معقان دگیق دارد واهم متک  دربا اراتر از سـااتار 

 ؤگرمبه آسـانی  ف  باا  اراتر از در  سـطح متک ، عقاصر آواشی  توانیمتا ماشی ته  دتقمی

 بردی یمدر شق)  یرن سصک را نی  دربر 

از آنجاشی ته برابرشابی بااتی به وشژه در متون نماششــی به تاو  معقان دگیق متک از رهگ ر 

 اه ممقک  پردازدیمســصک  ون واژه  نهاســازهبا شقدشگر در تقار دشگر  هامملهپیوند معقاشی 

ی  نها را دو شا  قد متک و ســ   تلّی آن متک پیوند میاناســ  اوانقده، باا  زبانی مومود در 

 بر نظر بگیردد

ــتورن و  ــر متقی  ونا ونی  ون پیوندهان دس ــقامه، عقاص به همیک رون، در ترممه نماشش

ـــااتمـان مملـه تر پیوندهان متقی و هـا، زمـان، ااعـاا وبب( و از همـه مهمان )ترتیـم واژهس

ـــ هان ) ـــماشر و مرامع آنها، پیوندهان معقاشی میان مملهمملهمیـان زبانی و ها، عقاصـــر ش

ــانه ــیدن زشر واژهنش ــجاوندن  ون: آهقگ ممله در  فتار، اط تش ها و مانقد آن، بران هان س

ــتار و در انتیاا پیام به مصاطم با همدشگر، همقارن می ــی از پیام در نوش تققد و تلتید بر بصش

 شودبمی بدون تومه به آنها ترممه ادبی به وشژه ترممه متون نماششی تارن با دشوار

 کتابنامه

(ب ایوصیة ترممة اهلمقاس اهلدبیة، مجلة اهموگف اهلدبیب مجلة أدبیة شهرشة 2119) ب، ممدو أبواهون ب7

 تیدر عک اتیاد اهقتان اهعرن بدمشقب 

ساز و تار گرشقه و باا  زبانی در اهم  انشسهمیا(ب تیلی) 7932) بترتاشوند، ارشید  نا هی، نسرشک ب2

 ب55-11، صفیه 3، شماره 9متک، دوره 

(ب بیقامتقی  در رمان تور قیف وشلیام ترِوِرب ترممه: اههه دهقونب ناگد: سعید 7991) بوشلیامترِوِر،  ب9

 33-51ب 793(ب پیاپی 21س  شانبتتان ماه ادبیاتب )

 (ب شرارت شیطان ) اپ نصس (ب انتشارات سقهب7917) بمواهر تلام، میمد ب3

 صس (ب تهران: نشر پژوا  تیوانب (ب اش شاب ترممه: ع داهمیمد آشتی ) اپ ن7991) باهیقیم، توایق ب5

ب پاشان "اهس  هدن"(ب بررسی اقاهه و انوا  آن در ترممه نماششقامه 7999) باادمی سققه، زهرا ب6

 ارشدب س  وارب دانشگاه مقیم س  وارنب تارشقاسی  نامه

(ب ترممه متون ادبیب انتشارات سم ب تهران: مرت  تیییق و توسعه علوم 7999) بار، علیا اعی ب1
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 انسانیب 

 (ب اهس  هدنب اهلعماا اهقاملة )اهمسرمیات(ب اههیئة اهمیرشة اهعامة هلقتانب 7393) بشوگی، أممد ب9

 نشر مرت ب  ب اپ دهم ب(ب هف   فتار درباره ترممه7931) بصفون، تورو  ب3

ه علمی، ب ایلقام«تیلی) سیا  تلامب روشی بران ارزشیابی تیفی  ترممه»(ب 7999) بعطالی، رو  اهله ب71

 ( ب6) 3هقگی، ا رن، درباره ترممهب ار

 (ب ترممه متون ادبیب تهران: رهقماب 7992) بعییلی آشتیانی، علی ات ر ب77
از دشد اه نظرشه  "ارانسه نهادرس"نید ترممه داستان »(ب 7999) بغلامی،مسیک  سعیدن، علی ب72

تابستان ب (ب 52هان اارمیب )ب مجله پژوهب زبان«هان سجاوندن(تاون )س  ، هیک، نشانهسصک

 ب36-95

 (ب اهقید اهلدبی اهیدشث، اهثیااة اهمیرشة هلط اعة و اهقشر و اهتوزشعب7331) بغقیمی هلاا، میمد ب79

 (ب درآمدن به رو  و اصوا ترممهب تهران: نشر دانشگاهیب 7917) بپور ساعدن، تاظمهطفی ب73

مقت ة اهیاهرة: ماب ب اهمؤهفات اهقاملةب اهمجلد اهصا(7)ط(ب اهشیطان شع) 7333)  بمیفوظ، نجیم ب75

 ب ناشرون ه قان

 (ب اش شاب مقت ة ه قان ناشرونب اهمجلد اهثانیب7(ب اهمؤهفات اهقاملة )ط7335(ب  ــــــــ ب76

 (ب مترمم: میمد مواهر تلامب شرارت شیطان  اپ نصس ب تهران: انتشارات سقهب7917) بـــــــ ب71

ب تهران: آبادن  مسیک شماشاهر،(ب زشر ساش ان ) اپ نصس (ب ترممه: مهدن 7937)ب ــــــــ ب79

 روز ارب

 دار میر هلط اعةب اهیاهرة: (ب 7(ب تی  اهمظلة )ط7313)ب ـــــــــ ب73

(ب اهقید و ترممة اهق  اهمسرمی، دراسة ای تلگیر اهمقهج اهقیدن علی ترممة 2177) بمدنی، میمد ب21

 اهمسر  اهعاهمیب بیروت: دار اههدن هلقشر و اهتوزشع ب
 (ب عقاصر داستان ) اپ سوم(ب تهران: انتشارت علمیب7916) بمیرصادگی، مماا ب27

(ب عوام) برون متقی در ترممه از عربی به اارسیب تهران: پژوهشگاه علوم 7937)، ر اب ناظمیان ب22

 انسانیب
23. Robinson, Douglas. )2003). becoming a translator, 2003, USA, Rout ledge, 2e. 

24. www.awu-dam.net 

 

 

http://www.awu-dam.net/
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  )أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة حکیم سبزواري، سبزوار، إیران( 1الدکتور حسین شمس آبادي

 
دراسة سمات ترجمة النصوص المسرحیة من العربیة إلی الفارسیة علی أساس البناء، السیاق 

 واألنواع اللغویة 

 الملخص
إن ترجمة النصووووووووحی المتوووووووورامة ع ت به من امنق د او مک د  النکنن ال تانن ان تاحن ال نندة م ن  وووووووو م   

ص حمنت حق إع م ض المفرنات لال بنرات  ادن الفم رفانن ع  اسنلمب اکثر شمحعنً في ترجمة  ذه النصحی ع تف
األسنسمة الاه ت ارض ترجمة المترح ف ي: المفرنات لترکمب الجمل الاي د بر م ن امطنل المترامة ع  افانر م 
لعحاطف م مشووووووووووووووواول عونق  إله جونوووب ترجمووة المفرنات لالبنمووةو  نوونال عحادوول  ووندوة ت  وب نلرا فونع  في ترجمووة 

    )النغمة( ل لزن الجم ة لإذا لم داارث المارجم م ن تفاکو الارجمة شوووا  ن الطبم ي  النصوووحی المتووورامة کنل
فمف حل کل دفرنة لنلر ن الخنی تب ر ج من في التووووومنلنت المخا فة  دردي  ذا الب ت الماحا وووووط إله تتووووو م  

ة منمة مبنمةو الابنس مبواو ترجمالضحء ع ه دتاحدنت الارجمة المترامة موءاً د  البننء )تکممم رسنلة البنمة في لغة ال
ف م الم نه ل ترجمة الاننی(و إله التوووووووووومنق )اتتوووووووووونق النلو ال ننفوووووووووور ال غحدة الم ابتووووووووووة فم ن ک  دنت الارلمم 
لالمؤثرات في الم نه( ل اخمراً األوحاع ال غحدة )اعخا ف في التبک لاألنلار مم  األشخنی(  ادن عنو الاطبمقو 

ارمط دترامنت لاحفمق ال امم )ادزدس(و لوجمب د فحظ )الشمطنن د ظو ت ت المب ة(و لکو اخارون ومنذجنً د  
 لاامو شحلي )التت  وی( لانللنن تکودم دانف نت ترجممة دکاراة لال د  النصحی المارجمة 

 الارجمةو المترامةو البننءو التمنقو األوحاع ال غحدةو المانف نت الکلمات الرئیسة: 
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