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 مقدمه 

اولین تصمیم در ترجمه مربوط به انتخاب کتاب است، چرا که انتخاب متن مناسب برای ترجمه یکی از موارد مهم 

های استاد گرانقدرم آقای دکتر آزاددل که راهنمایی اینجانب در  ی مترجم است. لذا اینجانب با راهنماییها گیری تصمیم

ی عبدالرضا  نوشته «الناقدةنازک المالئکه »اند، فصل سوم و چهارم از کتاب  این مسیر پرپیچ و خم را بر عهده داشته

ی  است، را برگزیدم. با توجه به اینکه اینجانب دورهی نامی جهان عرب  علی که در مورد نازک المالئکه نویسنده

بودم آشنایی چندانی با فن ظریف ترجمه نداشتم، تا اینکه با وارد   ی ادبیات عرب گذرانده کارشناسی خود را در رشته

ی  ای جدید از فن ترجمه به روی من گشوده شد. البته اینجانب پیش از ترجمه شدن به دانشگاه محق اردبیلی دروازه

ام و تا  این کتاب در دوران تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی و در محضر اساتید گرانقدر گاهی متون را ترجمه کرده

ی یک کتاب، کار آسانی  دانستم که ترجمه ام. اما به خوبی می های ترجمه و اصول این کار مطلع شده ای از روش اندازه

خواهد داشت. چرا که ترجمه اصولی دارد که همگی در کنار هم و  نیست و راه دشواری در پیش روی اینجانب قرار

مرحله به مرحله باید اجرا شوند تا کار ترجمه به خوبی انجام شود. مانند دومینویی که تمام قطعات آن باید یکی بعد از 

توان آن را علمی  یی آخر و موفقیت برسد و این کلید پیروزی در علم ترجمه است. علمی که م دیگری بیفتد تا به قطعه

های بسیار دور این علم با ارزش همیشه ریشه در زندگی بشر داشته و به جرات  تاریخی دانست چرا که از زمان

های منتشر  گردد چرا که اندیشمندان نامی جهان با خواندن کتاب توان گفت که نیمی از علم بشر به ترجمه بر می می

 اتب باالی علمی و فرهنگی برسند.اند به مر ها توانسته شده از دیگر ملت

های ترجمه شهرت  گردیده که اکنون به پژوهش هایی می اهمیت است که برآیند آن پژوهش این علم به قدری با

ی این کتاب از زمان انتخاب، خوانش، ترجمه و ویرایش و برابری میان دو  ی ترجمه یافته است. در هر صورت پروسه

نامه در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به کلیات پژوهش و بیان  د. این پایانمتن حدود .... به طول انجامی

پردازد. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش تقدیم  ی مختصری در باب آثار نازک المالئکه می مسأله و تاریخچه

پردازد. در  آن می شود که بخش اول به ترجمه و مسائل مربوط به گردد. فصل دوم خود به دو بخش تقسیم می می

های سوم و  ی فصل ارائه خواهد شد. فصل سوم به ترجمه  المالئکه و برخی آرای نقدی وی نامه نازک بخش دوم زندگی

پردازد. در فصل چهارم و پایانی نیز به  ی دکتر عبدالرضا علی می نوشته «الناقدةنازک المالئکه »چهارم از کتاب 

 آرای نقدی نازک المالئکه پرداخته خواهد شد.  ی این ترجمه و گیری درباره نتیجه
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 کلیات پژوهش
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 مقدمه -1-1

ترجمه به عنوان تلفیقی از علم و هنر، تاکنون نقش مهمی در توسعه و پیشرفت زندگی بشر داشته است. این علم 

در این کره خاکی، روز به روز بر نیاز  ها از سکونت انسان قدمتی طوالنی دارد و هنوز هم پس از گذشت هزاره

 شود.  ها به ترجمه بیش از پیش می انسان

آغاز  یالدمی ششم قرناز  یشعر عرب یعرب است. دانش امروز اتیادب یها شکل نیاز نخست یشعر عرب

کشیدن  برای به تصویر جدید روشیبه عنوان  نوشعر  است.  شده یاز آن گفته م شیپ یعرب یاما شعر شفاه شود، یم

 دقیق تاریخ ی همیان ناقدان، اختالف دیدگاه فراوانی درباردر سزایی برخوردار است.  از اهمیت به اعراناحساسات ش

 .دارد وجود سنتی شعر با مقایسه در آن های برتری و معایب و شعر نو پیدایش

« الکولیرا»به شعر مشهور ی برای یافتن سرآغاز سرودن شعر نوی عربها  تالش ی به گفته ناقدان شعر عربی، همه

دیگر شاعر معاصر عراقی یعنی بدر شاکر « هل کان حبا»و یا قصیده معاصر یعنی نازک المالئکه عراقی  سروده شاعر

برخی نازک المالئکه را به عنوان  ؛شوند شود و این دو به عنوان پیشگامان شعر آزاد عربی مطرح می السیاب منتهی می

 .آورند ی دیگر بدر را اولین سراینده شعر آزاد عربی به شمار میا نخستین پیشگام و دسته

نوشته دکتر  «الناقدةنازک المالئکه »هایی که به بررسی آثار نازک المالئکه پرداخته است، کتاب  یکی از کتاب

 ی فصل سوم و چهارم این کتاب تقدیم خواهد شد. نامه ترجمه باشد که در این پایان عبدالرضا علی می

در  هدف پژوهش و اهمیت این پژوهشمسأله و در ابتدا به بیان کلیات پژوهش  نامه با عنوان این پایاناول فصل 

هایی که در این باره انجام شده است  ی مختصری از پژوهش پردازد. در ادامه تاریخچه ب آثار نازک المالئکه میبا

 شود.  تقدیم می

 بیان مسأله -1-2

ترجمه عبارت است از »کند:  ترجمه وجود دارد. نایدا ترجمه را چنین تعریف میهای مختلفی در مورد  دیدگاه

«. ترین معادل طبیعی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک پیدا کردن نزدیک
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د متنی معادل در زبان دیگر جایگزینی مواد متنی در یک زبان )زبان مبدأ( یا موا» گوید:  کتفورد در مورد ترجمه می

شود یک پیام نوشتاری در زبان مبدأ را  داند که طی آن سعی می ای می و نیومارک ترجمه را فن و حرفه« )زبان مقصد(

 با همان پیام در زبان مقصد جایگزین کنند.

ها به  ین اندیشهاز آغاز قرن بیستم شاعران و منتقدان عرب با توجه به تحوالت معرفتی در جهان و تحت تاثیر ا

، به مبانی جدید روی آوردند. در  ها و مبانی کالسیک نقدی در ارزیابی شعر و بطور کامل متن ادبی تدریج از روش

توان از شاعران و منتقدانی چون خلیل مطران، میخائیل نعیمه، عقاد، مازنی، سعید عقل، جبران خلیل  این میان می

 (821، 8791، وارن،  برد. )ولک جبران، طه حسین و نازک المالئکه نام

ی تحول و نوگرایی در  باشد. شهرت او بیشتر در حوزه نازک المالئکه از منتقدان نوگرا درنقد معاصر عرب می

آفرینی در  الشعاع نوگرایی و تحول ی نقدی او تحت باشد. اما چهره شعر نو و انقالب علیه مبانی شعر کالسیک می

 (21، 2002، أدونیساست. ) ی شعر آزاد قرار گرفته حوزه

های قضایا الشعر المعاصر، الصومعه و الشرقه  توان به کتاب نقد می ی از مهمترین آثار نازک المالئکه در حیطه

الحمراء، سایکولوجیه الشعر و التجزئییه فی المجتمع العربی اشاره کرد. نازک المالئکه عالوه بر نقد شعر به نقد داستان 

 های فکری و سبک نقدی وی است. ی دغدغه دهنده پرداخته است که نشاننامه نیز  و نمایش

های خاستگاه شعر، هدف شعر،  توان در حوزه های نقدی نازک المالئکه در باب شعر و شاعری را می دیدگاه

جتماعی ی نازک المالئکه شعر و ادبیات عالوه بر ماهیت ا بندی کرد. به عقیده طبیعت شعر، بیان شعری و نقد شعر دسته

گیری شعر نیز باشد. از نظر نازک المالئکه ارزش  های شکل باید دارای ساخت، تاثیرپذیری، موسیقی و دیگر مؤلفه

مشترک علم و هنر، اجتماعی بودن است. نازک المالئکه در بحث خاستگاه فرهنگی شعر نظری ندارد، اما در باب 

 (29، 2002، أدونیسی تجربه است. ) دن و نه خالصهخاستگاه روانی شعر معتقد است که شعر تجربه و رنج بر

 هدف )اهداف( پژوهش -1-3

بیا  ی نقید شیعر دارد.    گذاران شعر نو عربی، نظریات نقدی مهمیی در حیوزه   نازک المالئکه به عنوان یکی از پایه

آثار نقدی نیازک  ی نقد، مطالعه  نظران حوزه از نظریات نقدی صاحببه هدف نقد در تحلیل آثار ادبی و آگاهی  توجه

بیه منظیور آشینایی بیشیتر بیا       نامه عربی بسیار ارزشیمند اسیت.   های نقد شعر و نمایش المالئکه در پی بردن به شیوه
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اثیر   «الناقیدة نازک المالئکیه  »از کتاب  4و  3های  ی فصل ترجمههدف این پژوهش  های نقدی نازک المالئکه، نظریه

 باشد. میعبدالرضا علی 

 مّیت پژوهشضرورت و اه -1-4

که بررسی این آثار، اطالعات درباره آراء و نظریات نقدی نازک پژوهش های متعددی انجام یافته است 

ها  بر شعر معاصر عربی، بررسی دیدگاهدهد. به دلیل تاثیرگذاری این شاعر  ندی در اختیار پژوهشگران قرار میارزشم

های نقدی وی پرداخته  ترجمه کتابی که به بررسی دیدگاه ن مهملذا با توجه به ای باشد. و مبانی فکری وی ضروری می

  تواند در جهت آشنایی محققین و پژوهشگران شعر عربی بسیار مفید واقع شود. می ،است

 ی پژوهشپیشینه -1-5

های اخیر افیزایش چشیمگیری داشیته اسیت و پژوهشیگران بیه        در سالنازک المالئکه بررسی نظریات و آثار 

  نظیری و همکیاران   8311انید. در سیال    پرداختیه نازک المالئکیه  عات خود به بررسی بخشی از آثار اقتضای موضو

و پروین اعتصامی را مقایسه نمودند. در این مقاله که به زبان عربی چاپ شده اسیت مضیامین   نازک المالئکه نظریات 

-883 ،8311عزیزی نیا، رضیایی،   نظری، مشترک شعری این دو شاعر زن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.)

های شعری حزن رمانتیک شاعران شیعر نیو از جملیه     ن مقدسی و همکاران به بررسی چهرهامی 8370( در سال 834

ای  بیرانی شال و همکاران مقاله 8372( در سال 891-832 ،8370دل، امین مقدسی، آزاد) اند. پرداختهنازک المالئکه 

( در سیال  21-89 ،8372بیرانیی شیال، هاشیمی،     منتشر نمودنید.) نازک المالئکه عار ها در اش گبررسی رن ی درباره

و فروغ فرخیزاد از منظیر نقید    نازک المالئکه ای اشعار  ای با عنوان تحلیل مقایسه نیا و همکاران مقاله رخشنده 8373

 ( 21-48 ،8373نیا، نعمتی قزوینی،  رخشنده اجتماعی منتشر کردند.)

سییکولوجی    -قضیایا الشیعر المعاصیر   باشد کیه عبارتنید از:    رای تالیفاتی چند در نقد ادبی میدانازک المالئکه 

تیا کنیون بیه زبیان فارسیی      نازک المالئکه های انجام شده آثار نقدی  طبق بررسی.   الحمراءقالصومع  و الشر -الشعر

جمه و چیاپ نشیده   کنون ترنیز تا شاعر پرداخته ترجمه و چاپ نشده است. همچنین کتابی که به بررسی نظریات این

که از این  ،باشد می «الناقدةنازک المالئکه »پردازد کتاب  هایی که به بررسی نظریات این شاعر می است. یکی از کتاب

هیای سیوم و    ی فصیل  نامه ترجمیه  به همین علت در این پایانباشد.  ای به زبان فارسی در دست نمی کتاب نیز ترجمه

 شود. به زبان فارسی ارائه میچهارم از این کتاب 
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 ها( و روش پژوهشمواد )داده -1-9

هیای راییج    و تخصصی و بر اسیا  ضیوابو و نظرییه   های عمومی  نامه ها و دیگر واژه ا استفاده از فرهنگ لغتب

 ارتباطی خواهد بود. ی معنایی و ترجمه ی ترجمه، ترجمه این کتاب تلفیقی از  ترجمه
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 فصل دوم:

 نظری پژوهش مبانی
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 مقدمه  

فهم لغات و جمالت  حقی است، زیرا تنها توانایی و این سخن ؛است« هنر»باشد، « علم» که ترجمه، پیش از آن 

انجام  فنی و عالمانه و خوب ذوق هنری بیش از این دارد. ترجمه، اگرو  نیاز به مهارت کافی نیست و مترجمی متن،

بد، کتابی را از  ی کند و ترجمه  می خوب، گاهی یک اثر را زنده ی . ترجمهنیست« یفتصن» و« تألیف» از تر  کمگیرد، 

 .اندازد  می شاعتبار و ارز

است. اهل « فرهنگی ارتباط» های ، یکی از راهرمتنی از یک زبان به زبان دیگبازگرداندن  به معنیترجمه، 

 تر و  شوند و بینشی عمیق  ها و علوم مختلف آشنا می  هاندیش دانشمندان و گونه کتب، با مطالعه، از راه خواندن این 

اند؛  ادب و فرهنگ در مقیا  جهانی خدمتگزاران علم و کنند،  یابند. مترجمان نیز که این نقش را ایفا می تر می گسترده

علم و  رشمفید باشد و به تبادل فرهنگی و ارتقای سطح دانش مردم و گست ترجمه، سالم و که متون مورد به شرط آن 

رسانی و  هم بهره ،شود انجام می های دیگر ملل گیری از فرهنگ جهانی و اندیشه  بیانجامد. در ترجمه، هم بهره فرهنگ

 .وجود دارد به دیگران ابالغ پیام خود

ل مرتبو با آن ترجمه و مسائشود. بخش اول به اصول  ی بهتر مطالب، به دو بخش تقسیم می برای ارائهفصل دوم 

های این علم، شناخت ترجمه را آغاز خواهیم کرد. در ادامه با  ابتدا با تعریف ترجمه و آشنایی با چارچوبدازد. پر می

های اندیشمندان مختلف خواهیم پرداخت. در ادامه اهداف  ی ترجمه به شناخت دیدگاه ی نظریات مختلف درباره ارائه

های کار ترجمه نیز از جمله مطالبی است که در این  تشود. خصوصیات مترجم و محدودی و مراحل ترجمه بررسی می

در بخش دوم به صورت خالصه به معرفی نازک المالئکه و آراء نقدی وی فصل به آن پرداخته خواهد شد. و  

نامه، آثار و آراء نقدی وی در باب شعر، داستان و  خواهیم پرداخت. در این بخش به طور خالصه به زندگی

 واهد شد.نامه اشاره خ نمایش
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 ل مرتبط با آنئه و مساجمتربخش اول:  -2

 ی ترجمه تاریخچه -2-1

ای دارد. تاریخ اولین ترجمه را باید زمانی دانست که برای اولین بار دو  انسان  ی نسبتا پرسابقه ترجمه تاریخچه

ست. طبیعی است که در این ی شفاهی ا اند و این به معنای عمر بسیار طوالنی ترجمه ناهمزبان با یکدیگر برخورد کرده

اند بلکه حرکات و اشارات چشم و دست و... حاصل پیام  برخورد اولیه کلمات نقش انتقال پیام را بر عهده نداشته

های موجود در گوشه و کنار عالم گواه  نوشته ی مکتوب نیز عمری چند هزار ساله دارد و سنگ اند. ترجمه متکلم بوده

 (7، 8311هن است. )معروف، رونق ترجمه در آن روزگار ک

سال قبل از میالد به دوران امپراطوری قدیم مصر تعلق دارد و در غرب حدود  3000شده به   اولین آثار ترجمه

آوردند، کار ترجمه اهمیت و رونق  ی خود در ق. م. هنگامی که رومیان قسمت اعظم فرهنگ یونانی را زیر سلطه 300

های موجود  کند که شرایو حاکم  از جمله تفاوت ر اسپانیا با اسالم تما  پیدا میپیدا کرد. در قرن دوازدهم غرب د

کند و پس از سقوط  بین دو فرهنگ و تما  مداوم میان دو زبان انجام ترجمه در سطح وسیعی را ایجاب می

پردازند.  یی عربی آثار کالسیک علمی و فلسفی یونانی م ای از مترجمان به ترجمه امپراطوری مغرب )مور( عده

 (13، 8372پور ساعدی،  )لطفی

های  گیرد. ترجمه با گسترش مسیحیت کار ترجمه، نقش مذهبی و مقدسی در راه انتشار کالم خدا به خود می

های بعدی مترجمان تأثیر  جروم که در نسل ی سن ی نسخه انجیل در دوران بسیار اولیه صورت گرفت و دستور ترجمه

ی انجیل تا قرن هفدهم از  داماسو  به عمل آمد. ترجمه بعد از میالد از جانب سی 314بسیار بجا نهاد در سال 

ها در زبان و  های ملی و تأثیر آن ی فرهنگ رفت و این مسئله با پیدایش اندیشه به شمار می  مسائل و معضالت عمده

ی انجیل به زبان انگلیسی توسو  های مختلف ابعاد جدیدی پیدا کرد. اولین ترجمه تفهیم و تفاهم بین متکلمین زبان

 (13، همانمیالدی به عمل آمد. ) 8314و  8310های  ویکلیف بین سال

آورد که در مجموع همواره در جهت تفاهم   ترین اشکال روابو انسانی به شمار توان از قدیمی ترجمه را می

ی یوئن رن چائو  است. بنا بر گفته گرفته عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی بشر مورد توجه قرار  و به  بشری عمل کرده

ها، ترجمه نقشی واالتر از  ی ارتباط بین زبان ترجمه، تاریخی به قدمت برج باستانی بابل دارد و در زمینه( »8711)

 (4، 8392، امام« )است.  ( ایفا کردهbilingualismزبانگی ) مطالعه و یادگیری زبان بیگانه و دو
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أثیر شگرف آن در زندگی بر کسی پوشیده نیست. ترجمه به ویژه برای کشورهای جهان امروزه اهمیت ترجمه و ت

ای برای انتقال  که وسیله سوم که از تولید علمی باالیی برخوردار نیستند معنای دیگری دارد. ترجمه گذشته از این

تر  های پیشرفته به کشورهای کمی اطالعات از کشور کننده اطالعات علمی از زبانی به زبان دیگر یا به عبارتی منتقل

ای دارد. امروزه که روابو سیاسی میان کشورهای مختلف  است از بعد سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت ویژه  توسعه یافته

ی سطوح سیاسی صورت  روزه سفرها و گفتگوها و ارتباطات مختلفی در همه  جهان در حد باالیی قرار دارد و همه

ی خود را داراست. از سوی دیگر روابو اقتصادی و تجاری نیز بر اهمیت این مقوله  یژهگیرد، ترجمه جایگاه و می

سازد ارتباط فرهنگی، تبادل افکار و داد و ستد  می« ترجمه»دارترین ارتباطی را که  ترین و ریشه اند. اما عمیق افزوده

 (80، 8311اندیشه است. )اصغری، 

گون است که در این میان عامل  ب تحول خود، وامدار عوامل گونهی تمدن بشری در مسیر پرفراز و نشی قافله

ی تمدن بدون مرکب رهوار ترجمه هنوز در منازل  ترجمه نقشی بس شگرف دارد. گزافه نیست اگر بگوییم قافله

 (91، 8391کرد. )حسن،  ی تحول سیر می اولیه

 ریف ترجمهتع -2-2

اند. زبانشناسان  وهی آن را علم و گروهی دیگر هنر خواندهاست. گر ماهیت ترجمه از دیرباز مورد بحث بوده 

( معتقدند که ترجمه باید با دید عینی بررسی و توصیف شود، حال آنکه نظر مقابل آن به 8712بسیاری مانند کتفورد )

 ( 2، 8394بررسی و توصیف و ارزشیابی متن ترجمه شده یعنی حاصل کار ذهنی توجه دارد.)حسینی، 

 است:   مختلفی در ترجمه وجود دارد و تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمدههای  دیدگاه

 (241، 8378ای از زبانی به زبان دیگر. )ناظمیان،  ترجمه یعنی برگرداندن دقیق و طبیعی نوشته یا گفته-8

م زبان ترین معادل طبیعی پیا ترجمه عبارت است از پیدا کردن نزدیک»کند:  نایدا آن را چنین تعریف می -2

پور ساعدی،  )لطفی« ای. ی بدره نایدا، ترجمه« »دهنده در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک.

8372 ،11) 

شود یک پیام نوشتاری در زبانی را با  داند که طی آن سعی می ای می ( ترجمه را فن و حرفه8791نیومارک ) -3

 (11، هماند. )همان پیام در زبان دیگر جایگزین بکنن
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جایگزینی مواد متنی در یک زبان )زبان مبدأ( با مواد متنی »کند:  ( ترجمه را چنین تعریف می8712کتفورد ) -4

 (11)همان،  «.معادل در زبان دیگر )زبان مقصد(

 ای از یک زبان به عنوان زبان مبدأ به زبان مقصد تعریف اگر ترجمه را به صورت برگردان نوشته یا گفته -2

ی زبان مبدأ  یابد که تأثیر آن نوشته یا گفته در خواننده یا شنونده ترین نوع این برگردان زمانی تحقق می کنیم، مطلوب

تر ترجمه عبارت است از برگردان متنی از زبان  شود. به عبارت ساده ی زبان مقصد نیز منتقل می به خواننده یا شنونده

 (11)همان،  ایش یا کاهش در صورت و معنی.ترین افز مبدأ به زبان مقصد بدون کوچک

توان بدون تغییر در صورت و  ی نظری دارد، زیرا هیچ پیامی را نمی این تعریف اگرچه دقیق است اما صرفا جنبه

گردد. هر زبان از واژگان  ها باز می معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد. این مسئله به ساختارهای متفاوت زبان

ها در هر زبان  نشینی واژه ی خود را داراست؛ هم ها معنی یا معانی ویژه کند؛ هر یک از این واژه تفاده میخاص خود اس

ای برای خود  تواند معنی یا معانی ویژه رود می تابع قواعد خاصی است و در نهایت جمالتی که در هر زبان به کار می

کردن  ها با اضافه  ون دستکاری، حذف برخی از ویژگیداشته باشد که در نتیجه انتقال هر یک از این جمالت بد

 ( 7، 8394نماید. )صفوی،  پذیر نمی هایی دیگر امکان ویژگی

 شود:  معموال در تعریف ترجمه گفته می

 ترجمه عبارت است از فرآیند و نیز حاصل عمل انتقال پیام از زبانی به زبان دیگر.  -1

خاطر خواننده عمدا در  بان مقصد و یا به دلیل تغییراتی که مترجم بههای بیانی ز در عمل یا به دلیل محدودیت

. )هلبک، شود و انتقال پیام به صورت کامل انجام نمی رود کند، معموال بخشی از معنی از میان می ترجمه ایجاد می

8390 ،27) 

( و تغییر recreationاست: بازآفرینی ) یند تشکیل شده آترجمه عبارت است از فرایندی که خود از دو فر -9

(modificationباز .)  نویسنده که این عمل نیز « مقصود»نویسنده و تغییر یعنی تغییر در « مقصود»آفرینی یعنی انتقال

ها بخشی از پیام تغییر کرده  هایی که در آن ی این تعریف این است که مشکل ترجمه با بازآفرینی همراه است. فایده

کند. تعریف جامع ما از  شود، بلکه تغییر می هایی از پیام بازآفرینی نمی ها بخش م ترجمهآید. در عمو است پیش نمی 

ای بیشتر باشد، آن ترجمه به تعریف  گیرد. هرچه میزان بازآفرینی در ترجمه شده را در بر می عموم متون ترجمه  ترجمه

 (27، همانتر است و برعکس. ) ما نزدیک
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که بهترین و  -کاوی  کاوی و متن ی سخن هیت فرایند سخن در چارچوب نظریهاما تعریف ترجمه با توجه به ما

 چنین است:  –ترین تعریف ترجمه است  جامع

ی عناصرمتنی زبان مقصد که طی  ترجمه عبارت است از فرایند جایگزینی عناصر متنی زبان مبدأ به وسیله -1

ی اصلی و  ای را فراهم بیاورد که در آن نویسنده هسازی خود زمین آن مترجم باید سعی کند با این عمل جایگزین

 (90و  17، 8372پور ساعدی،  ی متن ترجمه با هم به تعامل و تأثیر متقابل بپردازند. )لطفی خواننده

  مطالعات در باب ترجمه -2-3

را ( آن دوره 8718شود که نیومارک ) در واقع نخستین مطالب مکتوب در مورد ترجمه مربوط به دورانی می

 (4، 8392، اماماست. ) ( ترجمه نامیده prelinguisticsی پیش زبانشناختی ) دوره

اند.  ذهنی و تجویزی ابراز شده صورت  به ،آثار مکتوب بیانگر افکار و نظریات ها و این نوشتهدر مجموع 

( philologyاللغه )چنین گفته شده که این مطالعات بیشتر رنگ و بوی مطالعات علم زبانشناسی تاریخی یا فقه هم

 (4، همان(. )linguisticsگیری علم امروزین زبانشناسی ) اند تا جهت داشته

اندازی بسیار محدود در برابر خود  ی ترجمه در دوران پیش زبانشناختی چشم به هر حال، مطالعات درباره

ن و چیزهای دیگر از این هدف ترجمه، ماهیت ذهنی مخاطبان، نوع مت( »8711ی نیومارک ) داشتند؛ ولی به گفته

 (.4)همان،  «گرفت. دست مورد بحث قرار نمی

 تر و متأخرتر شروع شده ی زبانشناختی ترجمه نیز با مطالعات عینی ی دوم یا دوره اما عقیده براین است که دوره

زیر این  است. بدیهی است که صفت زبانشناختی این دوره حاکی از این است که مجموعه مطالب گنجانده شده در  

و  4، هماناند.) عنوان پرداخت و رنگ و بوی زبانشناختی مسایل ترجمه است که اغلب به قلم زبانشناسان نوشته شده

2) 

است. آنتوان   ی دوم این قرن ترجمه جایگاهی از آن خود یافته و از مشروعیت برخوردار شده در طول نیمه

 گوید: برمان می

است... این اندیشه نشانگر این   ت ضرورت درونی خود ترجمه درآمدهی ترجمه به صور اندیشیدن درباره»

)وودزورث، « شود.  تواند به تعریف درآید و آموزش داده خواست ترجمه است که به عملی مستقل بدل شود که می

8398 ،82) 
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 های اندیشمندان و دیدگاه های ترجمه نظریه -2-4

ای از اطالعات است  ی ترجمه، مجموعه ی مسائل مربوط به حوزه پردازی و بحث در زمینه ها نظریه ی سال نتیجه

شنا  پرآوازه پیتر  نامند. به اعتقاد مترجم و ترجمه ی ترجمه می ها را نظریه که در اختیار ما قرار گرفته و اکنون آن

نده در مورد ای از اطالعات که ما در حال حاضر و در آی مجموعه»ی ترجمه عبارت است از  ( نظریه8712نیومارک )

 (2، امام« )فرایند ترجمه خواهیم داشت.

که فقدان  دهد عبارت است از اول، تعیین و تعریف مشکل ترجمه )یعنی این ی ترجمه انجام می اری که نظریهک

ی  ی تمام عوامل دخیل در حل آن مشکل، سوم ارائه ی ترجمه( دوم، ارائه مشکل ترجمه برابر است با فقدان نظریه

 (1، همانو در نهایت ترجمه صحیح. ) ترین روش ترجمه ی مناسب های ترجمه و باالخره توصیه تمامی روال

 (11، 8398ی معنایی استوار باشد. )مدرسی قوامی،  ی ترجمه باید بر یک نظریه کتفورد معتقد است که نظریه

متن دیگر است. از این دیدگاه، ترجمه « بازنویسی»گوید که ترجمه، یک شکل  ی چندنظامی نیز به ما می نظریه

رنگ از آفرینش باشد( بلکه پدید آوردن متنی است که  معنی که ترجمه تقلیدی کممغایر با آفرینش نیست )بدین 

شده « آفریده»جزیی از نظام ادبی فرهنگ زبان مقصد خواهد شد، درست به همان طریق که اثری جدید که از هیچ 

 ( 81، 8398شود. )وودزورث،  جزئی از فرهنگ می

ر دشواری است، دشوارتر از اهدافی که نویسنده به دوش ی بسیا ترجمه از دیدگاه راندولف کویرک: وظیفه

 (804، 8373گیرد و مستلزم آشنایی به بیش از دو زبان است. )کیامنش،  می

از دیدگاه ویلوسینوف، موکاروفسکی، رومن یاکوبسن، پروچازکا و لوی: ترجمه خیلی فراتر از آن است که یک 

ترین آشنایی به زبان بتواند بر آن مسلو شده و به آن روی آورد.  سرگرمی و یا انجام کاری باشد که هر کس با کم

 (804، همان)

ترجمه از دیدگاه اشالیرماخر: متکی به فهم انسان، یعنی تأویل بوده، و تمامی معضالت تأویلی پنهان در هر 

 (804. )همان، یابد پیامی در آن تجلی می

آورد در خوانندگان  ی خود پدید می که متن اصلی در خوانندهاز دیدگاه ماتیو آرنولد: ترجمه باید همان اثری را 

 (804)همان،  پدید آورد، یعنی مترجم گاهی باید لفظ را در قالب زیباشناختی مؤثر فدا کند.
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ها  ها و جزئیات دقیق آن ی مفهوم قدرت در زبان است، یعنی به واژه تئوری ترجمه بر پایه  از دیدگاه ازرا پاوند:

ها تصاویر  شود، بلکه آن  های سفید و سیاه چاپی که چیزی را نشان دهند نگریسته نمی به عنوان نشانه بر روی صفحات

لذا از  دهد. ها شکل می حک شده بر سنگ هستند که مترجم به عنوان یک هنرمند، پیکرتراش و یا خطاط به آن واژه

خاطر   خاطر معنی، قافیه به از پایبندی به معنی به  گرایی، و نگاه مترجمین معاصر، پاوند، ترجمه را از قید و بند لفظ

 (804)همان،  خاطر وزن رهانید. قافیه، و وزن به 

سازه نیست، بلکه تفسیر و آمیزش یک قطعه در دو ساختار مختلف از مضمون  از دیدگاه لوی: ترجمه، یک تک

 (802)همان،  تی است.های زیباشناخ ای از نظام ویژگی و معانی و تعابیر زبان اصلی با مجموعه

ناپذیری متن  پذیری یا ترجمه از نگاه والتر بنیامین: ترجمه، یک شکل، قالب و یا یک شیوه است که به ترجمه

 (802)همان،  گردد. اصلی باز می

. ی اصلی را پدید آورد ای است که بتواند واکنش مورد نظر نویسنده ی خوب و موفق، ترجمه از نگاه نایدا: ترجمه

 (802، )همان

از نگاه آندره لفویر: هیچ تئوری روشمند و قابل قبولی به عنوان راهنمای ترجمه وجود ندارد، زیرا تئوری جامع 

 (802)همان،  تواند قانونی مبتنی بر بایدها و نبایدها باشد. ترجمه می

هد که آغاز آن و د ای را شکل می ای از فرایندهاست که نقطه از نگاه جورج مونان فرانسوی: ترجمه، مجموعه

 (802)همان، ی نهایی آن، معانی و کارکردهای درونی فرهنگی معین است.  نتیجه

تواند و بهتر آن است که به زبان مادری خود  نظران ترجمه این است که مترجم نمی طور کلی نظر عموم صاحب به

( در توان برخی از مترجمان expositionی برخی از انواع متون توضیحی ) دانید، ترجمه که می ترجمه کند. چنان

ی  ها شمّ زبانی الزم است و این شمّ به گفته ی آن ای تعلق دارند که برای ترجمه هست. ولی شعر و ادبیات به مقوله

طور مداوم در محیطی که  ها به که سال که فرد یا دوزبانه باشد یا این آید، مگر این شناسان در کسی به وجود نمی زبان

شود، زندگی کرده و با فرهنگ مردم آن زبان آمیزش پیدا کرده باشد. البته استثنائاتی هم وجود  ت میآن زبان صحب

شناسان فرانگرفته  نویسد که زبان مادریش نیست. او این زبان را به قول زبان دارد. مثال جوزف کُنراد به زبانی می

(acquisition( بلکه آموخته است )learning( .)21 و 29، 8378،امام) 
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 های ترجمه روش -2-5

سو تالش کند که خواننده،  در جریان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد درگیر است. مترجم باید از یک

اش را دریابد و از سوی دیگر مراقب باشد پیام یا معنا تحریف نشود. مترجم در این میان با توجه به عواملی از  ترجمه

میزان اهمیت کلمات و عبارات متن مبدأ، گاه به خواننده و گاه به نویسنده توجه قبیل نوع متن، هدف ترجمه و 

( او 247، 8378کند. )ناظمیان،  دهد؛ یعنی میزان معنایی یا ارتباطی بودن ترجمه را تعیین می بیشتری نشان می

نیز تحریف نشود. )صفوی،  اش را دریابد و ضمنا پیام نویسنده باشد که خواننده، ترجمه  بایست سعی بر آن داشته می

8394 ،81) 

تواند به  ای متن اصلی را به زبان دیگر ترجمه کند که مفهوم متن منتقل شود. این کار می مترجم باید به شیوه

گیرد  هایی که مترجم به کار می ی معنایی و ارتباطی صورت بگیرد؛ به انوع شیوه ی لفظ به لفظ یا ترجمه کمک ترجمه

 شود. می  های ترجمه گفته اصلی منتقل شود، روش تا مفهوم و معنای

 ی لفظ به لفظ ترجمه -2-5-1

هم تفاوت دارند. پس هر چه ترجمه  های مختلف با ساخت )صوت، واژگان و نحو( و بافت )متن و گفتمان( زبان

شتر توجه کنیم بیشتر لفظ به لفظ باشد به مفهوم بیشتر لطمه خواهد خورد. چنانچه بخواهیم در ترجمه به مفهوم بی

گیرد که در  ی مطلب در روی طیفی قرار می ناچاریم مطلب را بیشتر در ساخت و بافت زبان مقصد بریزیم. لذا ترجمه

ی آزاد با باالترین تعدیل ممکن در  اللفظی( قرار دارد و در قطب دیگر ترجمه ی لفظ به لفظ )تحت یک قطب آن ترجمه

ای است که با  ظر ما از متنی بخصوص در کجای این طیف باید قرار گیرد مسئلههای مورد ن که ترجمه زبان اصلی. این

های  های گفتمانی خود متن و احیانا هدف عنایت به سطح معلومات و انتظارات مخاطبان معمولی ترجمه و ویژگی

 (30، 8399خاص خود مترجم باید مشخص شود. )یارمحمدی، 

، 8399معنی است. )ناباکوف،  کم و بیش بی« اللفظی ی تحت جمهیک تر»بیان کردن منظور نویسنده از طریق 

فهمی و  در بیشتر اوقات باعث کج« اللفظی ی تحت ترجمه» از طریق منظور نویسنده  ( به عبارت دیگر انتقال71

 . شود می بدفهمی

ار زبانی متن است که در آن بر روی ساخت ترجمه های یکی از شیوه ترجمه واژه به واژه یا اللفظی ترجمه تحت

در زبان مقصد  معنای ضمنی و کاربردشناختی گذاری، نشانه اللفظی به قواعد تحت ی هشود. در ترجم مبدأ تمرکز می
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های  کند. در این نوع ترجمه فهم عبارت ها از ترتیبشان در متن مبدأ تبعیت می شود و ترتیب واژه توجهی نمی

سازی مفهوم  تواند به روشن ها می د و تفسیر و توضیح لغتحاصل ممکن است دشوار باش ی هاصطالحی در ترجم

عادی که به دنبال  ی خوانندهمتون رواج ندارد و برای  ی هاللفظی در ترجم تحت ی ترجمهترجمه کمک کند. هرچند 

 .ساختارهای زبانی بسیار مناسب است ی مطالعهشود، اما برای  ای دقیق و با کیفیت است توصیه نمی ترجمه

ها مالک ترجمه هستند )و نه مفهومشان در  واژه که در آن تنها واژه به واژه ی هترجمه را نباید با ترجم این نوع

واژه ممکن است معنادار نباشد، چرا که مفهوم در  به واژه ی همتن مبدأ( اشتباه گرفت؛ حاصل یک ترجم ی جملهساختار 

 .زمان ترجمه مورد توجه نیست

 ی معنایی ترجمه -2-5-2

های دستوری و معنایی زبان مقصد منتقل  ترین ساخت ی معنایی، معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزدیک هترجم

را لفظ به لفظ به زبان مقصد بر   که تغییرات دستوری یا لغوی در متن ایجاد کند آن کند. مترجم در این روش بی آن می

اللفظی را دارد و به زبان مبدأ متمایل  ی تحت ترجمههای  ی معنایی به متن وفادار است و ویژگی گرداند. ترجمه می

ی متون  های اطالعاتی و نیز ترجمه ی متون توصیفی یا عناصر توصیفی متن ی معنایی برای ترجمه است. از ترجمه

 (247و  241، 8378شود. )ناظمیان،  مقد  استفاده می

. مترجم در چنین شرایطی سعی بر آن دارد تا گیرد تر از خواننده در نظر می ی معنایی، نویسنده را مهم ترجمه

های صوری و معنایی  صرفا پیام متن را به خواننده القا کند؛ بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که ساخت

سعی بر آن است تا تمامی الگوهای ساختی و معنایی   چنین در این روش ترجمه هم نامأنو  به زبان مقصد راه یابد.

توان  ای را به راحتی نمی به زبان مقصد برگردد و گاه بر آن تحمیل شود و طبیعی است که چنین ترجمهزبان مبدأ 

 (81، 8394خواند. )صفوی، 

 ی ارتباطی )پیامی( ترجمه -2-5-3

های دستوری  ترین کلمات و عبارات و ساخت ای است که پیام متن مبدأ را با متداول ی ارتباطی، ترجمه ترجمه

کند، بلکه  یابی نمی ی کلمات، معادل ی ارتباطی، مترجم بر اسا  معانی اولیه گرداند. در ترجمه د برمیبه زبان مقص

 (247، 8378)ناظمیان، یابی کند.  لمه در بافت متن معادلکند بر اسا  معانی ک تالش می
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 سعی بر آن خواهدرود. مترجم  شمار می تر از نویسنده به ی ارتباطی، خواننده مهم از سوی دیگر، در ترجمه

االمکان برای خواننده مأنو  سازد، بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که  شده را حتی  داشت تا متن ترجمه

 (81، 8394ی نویسنده نباشد. )صفوی،  طور کامل گفته شده، به  دست داده متن به

فر،  م روش ارتباطی است. )خزاعی( یکی از اصول مهcollocationتوجه به میل ترکیبی کلمات با یکدیگر )

8392 ،72) 

 ترجمه یا انتقال معنا -2-5-4

دانست، زیرا هر رمزی )زبانی( معنای خاص خود « رمزگردانی»توان ترجمه را فرایند  کتفورد معتقد است که نمی

ولی نام آن دیگر  گیرد شود و معتقد است که انتقال معنی صورت می را دارد. وی میان انتقال و ترجمه تمایز قائل می

توان ترجمه را فرایند انتقال معنی دانست  های گوناگون فاقد معنای بافتی یکسانند و لذا نمی ترجمه نیست. عناصر زبان

صورت محدود صورت  شود و انتقال معنا که صرفا به معنای مبدأ می« جانشین»زیرا در ترجمه معنای زبان مقصد 

 (19، 8392درسی قوامی، شود. )م گیرد، ترجمه محسوب نمی می

 ی متون ادبی ترجمه -2-5-5

 بایدکه   ی ادبی، چنان ی فرعی، یعنی ترجمه شده، به این زمینه« علمی»ی ترجمه، هر چند بیش از پیش  نظریه

ها، که ماهیت زبانشناختی دارند، بیشتر معطوف به متن هستند و بر مسائلی چون تمایز  نپرداخته است. برخی از نظریه

 ی ادبی و غیرادبی تأکید دارند، تا بر نقش مترجم. ترجمه میان

مند را پیش  گیرد، الگویی نظام ادبیات سرچشمه می« ی چندنظامی نظریه»یک رویکرد جدید به ترجمه که از 

طور اخص   چه این رویکرد به کند. اگر ی ادبی را با پیوندی نزدیک میان نظریه و عمل بررسی می که ترجمه کشد می

 پردازد. که باید به نقش و رفتار مترجم نمی  ورزد، ولی چنان ی ادبی تأکید می رجمهبر ت

کارگیری مترادفات است که   دارد و آن استفاده از استعاره، تصویرگری و به شاخصیکالم مترجمان خصلت 

د یا آن را تصویر آور یند را به ذهن میآیند ترجمه را به راستی توصیف کند، طرحی از این فرآکه فر  جای آن به

 کند. می

« افزاید. ها می جای روشن کردن مسائل بر ابهام آن به»گوید  که آندره لوفور می ای، چنان این زبان بسیار استعاره

 (82، 8398)وودزورث، 
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ی آثار  ی عناصر و مفاهیم فرهنگی آثار ادبی نظرات متفاوتی وجود دارد. ولی در ترجمه ی ترجمه ی نحوه درباره

 دو اصل زیر باید مورد توجه قرار گیرد: ادبی

ی آثار ادبی آشنا کردن خواننده با فرهنگ مردم دیگر نقاط جهان  اگر بپذیریم که یکی از اهداف ترجمه -8

ناپذیر است. اساسا در آثار ادبی فرهنگ و زبان در  و مفاهیم فرهنگی اثر ادبی اجتنابی عناصر  است، پس ترجمه

 ای که انتقال معنی بدون انتقال مفاهیم فرهنگی غیر ممکن است. ناپذیرند به گونه یکدیگر جدایی اند و از یکدیگر تنیده

های ارزشی و اخالقی میان دو فرهنگ مبدأ و مقصد  مترجم با عنایت به سطح درک خواننده و نیز تفاوت  -2

کند یا عناصر و مفاهیم فرهنگی زبان  ها را حذف که آن باید عناصر و مفاهیم فرهنگی را به خواننده بشناساند نه این

 (18، همانها بگذارد. ) مقصد را به جای آن

( معتقد است که مترجم در روند ترجمه با دو نوع 8712ی مفاهیم فرهنگی، کتفورد ) در مورد ترجمه

یگر مفاهیم ناپذیرند و د ( مواجه است: یکی مفاهیمی که از نظر زبانشناسی ترجمهuntranslatilityناپذیری ) ترجمه

فرهنگی خاص یک جامعه که قابل تغییر و تبدیل به مفاهیم فرهنگی مورد قبول خوانندگان ترجمه نیستند و باید به 

 (13و  12، همانهمان صورت که در متن اصلی وجود دارند حفظ شوند.)

جمله را به دو  ی جمالت توصیفی متون ادبی رعایت شود این است که هر طور کلی اصلی که باید در ترجمه  به

 (82، 8392فر،  یا سه جمله ترجمه کنیم. )خزاعی

ساز است  ای خالق نیست و الزم نیست باشد. در واقع نقش نویسنده شبیه نقش آهنگ مترجم ادبیات همیشه نابغه

ی آهنگ. کافی است مترجم ادبیات در ابتدای کار به کلمات و آهنگ عبارات تا حدی  و نقش مترجم اجراکننده

 (18و  10، 8390یابد. )ویلی،  تدریج افزایش می   باشد. در جریان کار این حساسیت تحریک شده، بهحسا

 واحد ترجمه -2-9

شود، واحد ترجمه نام  یابی در نظر گرفته می مترجم به عنوان واحدی برای معادلبخشی از متن مبدأ که از سوی 

 راف( باشد:تواند کلمه، جمله یا بند )پاراگ دارد. واحد ترجمه می

 کلمه -1

ای از زبان مقصد  ی متن مبدأ واژه ی معنایی واحد ترجمه، کلمه است. بدین معنا که در برابر هر واژه در ترجمه

ها اهمیت ذاتی داشته باشند، یعنی کلمه  هایی مناسب است که کلمات در آن ی معنایی برای متن شود. ترجمه آورده می
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های حقوقی، علمی، ادبی که کلمات باید به طور مستقیم ترجمه شوند از  ر متنبا دقت خاصی انتخاب شده باشد. د

های مرکب، تعابیر و  آن، این نوع از ترجمه برای برگرداندن بسیاری از واژه  کنیم. عالوه بر ی معنایی استفاده می ترجمه

 وجود نیست.ها در زبان مقصد م رود که معادل دقیقی برای برگرداندن آن اصطالحاتی به کار می

 جمله -2

ی متن اصلی  ی معادل، بر اسا  مفهوم جمله ی ارتباطی، واحد ترجمه جمله است، یعنی مفهوم جمله در ترجمه

شود و  ی آرایش کلمات در زبان مقصد، رعایت می شود. به عبارت دیگر، قواعد دستوری و شیوه می در نظر گرفته 

 که مفهوم جمله را بنویسد. جمله به بسو جمله بپردازد یا آنشود برای انتقال مفهوم  مترجم گاه مجبور می

 بند -3

ی جمالتی از زبان مقصد به  گاه واحد ترجمه، بند یا پاراگراف است. مترجم، مفهوم کلی یک بند را در مجموعه

یش و کاهش، افزاید. اگر با این افزا کاهد یا بر آن می دهد و معموال کلمات یا جمالتی را از متن مبدأ می دست می

گیرد و یا با  های تألیف را به خود می ی صرف خارج شده و ویژگی ترجمه  تغییری در مفهوم و معنا بیانجامد، از مقوله

 شود. گونه یا ترجمه و نگارش شناخته می ی گزارش ی آزاد یا ترجمه عنوان ترجمه

 انتخاب واحد ترجمه -2-9-1

باید گفت واحد ترجمه در طول یک متن همواره در حال تغییر  توان ثابت دانست، بلکه واحد ترجمه را نمی

خواهد مقصود نویسنده را  کند و گاه می یابی می است، زیرا مترجم گاه برای یک کلمه و گاه برای یک ساختار معادل

ر ی بخشی از جمله، واحد ترجمه را کلمه و د بیان کند. به عبارت دیگر، ممکن است مترجم مجبور شود در ترجمه

 بخش دیگر واحد ترجمه را گروه واژگانی قرار دهد.

انتخاب واحد ترجمه به نوع متن، مخاطب ترجمه و فاصله فرهنگی و نحوی دو زبان و نیز امکانات و 

 (223، 8378های دستوری و معنایی زبان مقصد بستگی دارد. )ناظمیان،  محدودیت

ترین بخش عبارت که در آن  کوچک»بارت است از: (، ع8721واحد ترجمه، بنا به تعریف وینه و داربلنه )

به عبارت دیگر « توان هر جزء را جداگانه ترجمه کرد. چنان است که نمی  دهنده انسجام میان اجزای تشکیل

 (20، 8393فر،  )خزاعی« ی جزء دیگر بستگی دارد. ی هر جزء به ترجمه ترجمه»

 در مورد واحد ترجمه نکات زیر قابل توجه است:
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ای را در  کند. گاه مترجم مجبور است جمله احد ترجمه کمیت ثابتی نیست و در خالل ترجمه مدام تغییر میو -8

ی بخشی از جمله، واحد ترجمه را گروه  که در ترجمه ی بعد را در سطح کلمه ترجمه کند و یا این سطح جمله و جمله

(phraseو در ترجمه بخشی دیگر واحد ترجمه را کلمه انتخاب کن ) د. انتخاب واحد ترجمه الاقل به سه عامل بستگی

ی موارد تجویز کرد. این سه عامل عبارتند از: نوع متن، مخاطب ترجمه و  توان واحدی خاص را برای همه دارد و نمی

ی متون علمی واحد ترجمه عموما کلمه است ولی در  های نحوی و معنایی زبان مقصد. برای مثال در ترجمه قابلیت

که ترجمه را روان دربیاورد مجبور است در بسیاری از  ها، مترجم برای این گفتگوهای متون نمایشی یا رمانی  ترجمه

 (28)همان،  موارد واحد ترجمه را گروه یا بند یا جمله انتخاب کند.

اما های نامطلوبی هستند،  ها واحد ترجمه کلمه اختیار شده ترجمه اللفظی که در آن های تحت هر چند ترجمه -2

ما را به   تر باشد ترجمه به قول نیومارک مطلوب آن است که واحد ترجمه کلمه باشد زیرا هرچه واحد ترجمه کوچک

دهد. در واقع باید میان دو نوع ترجمه که در سطح  تری از واقعیت متن به ما می کند و تصویر دقیق تر می اصل نزدیک

ی دقیق نامید. در  اللفظی و ترجمه ی تحت توان ترجمه مه را میگیرد تفاوت قائل شد. این نوع ترج کلمه صورت می

کار نبرده و  اللفظی هرچند واحد ترجمه کلمه است اما مترجم کوششی در ایجاد انسجام میان کلمات به ترجمه تحت

کار   ی شعر به ی دقیق، مانند روشی که معموال در ترجمه ترجمه در زبان مقصد روان و پذیرفتنی نیست. در ترجمه

ترین کلمات و  کار برده تا با انتخاب دقیق شود، واحد ترجمه کلمه است ولی مترجم نهایت سعی خود را به  می  گرفته

 (22)همان،  استفاده از حداقل لفظ، معنی را به صورتی قابل درک و قابل قبول بیان کند.

بودن یا کوچک  تر است. ولی بزرگ  باشد ترجمه آزادتر و روان  تر انتخاب شده هرچه واحد ترجمه بزرگ -3

ترین واحد ممکن  طور کلی مترجم باید تا حد امکان کوچک آید. به شمار نمی بودن واحد ترجمه فی نفسه امتیازی به  

طور که   ن ی موارد صادق نیست. هما ی قوانین ترجمه کلی است و در همه را برای ترجمه برگزیند. این قانون مثل همه

ی جمله به جمله نیز همیشه روش مطلوبی نیست زیرا ممکن است  لفظ روش نامطلوبی است، ترجمه ی لفظ به ترجمه

 (23قبال نویسنده منافات پیدا کند. )همان، با مسئولیت مترجم در 

های بیان نویسنده نیز اهمیت و ضرورت دارد، مترجم باید در  ها حفظ شیوه ی آن در مورد متونی که در ترجمه

اش روان و پذیرفتنی باشد  که ترجمه واحد ترجمه یعنی کلمه ترجمه کند و بدیهی است برای این ترین سطح کوچک

ها نهایت استفاده را ببرد. مترجمان برجسته و متعهد  باید وقت بسیار صرف کند و از لغات فارسی و خواص ترکیبی آن
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مانند، کاری که به طور نسبی، در  نده وفادار میهم به زبان فارسی و هم به زبان متن یعنی هم به خواننده و هم به نویس

ی کل  ی حتی دشوارترین متون کاری ناشدنی نیست. مترجمی که به زبان مادری خود تسلو دارد نه با ترجمه ترجمه

معنی و غیر قابل قبول به دست  ای بی ی لفظ به لفظ متن، ترجمه کند و نه با ترجمه متن در سطح جمله، متن را ساده می

 (22و  24، هماندهد. ) می

 ی کلمه ترجمه -2-9-2

ی کلمه خالصه  ترجمه برگردان کلمه به کلمه متن از زبانی به زبان دیگر نیست و مشکالت ترجمه نیز به ترجمه

شود. با این حال، در بسیاری از موارد، فهمیدن جمله به درک کلمه وابسته است. الزم است مترجم درک درستی  نمی

های مختلف آگاه باشد. )کوبمول،  های معنایی کلمات در زبان یی کلمه داشته باشد و از تفاوت حوزهاز ساختار معنا

8390 ،43) 

برد که کم و بیش معنی را منتقل  ای مترادف به کار می گاه به جای استفاده از معادل دقیق یک کلمه، مترجم کلمه

معنی بودن نسبی  ، هم«مترادف»آید. منظور از  ابهام به وجود میرود  که دقت معنایی از میان می کند، اما به دلیل آن  می

دو کلمه است، به این معنی که بتوان دو کلمه را در برخی موارد، نه در همه موارد، به جای یکدیگر به کار برد. در 

های  از تفاوتکنند. مترجم تازه کار  های لغت، در ذیل تعریف یک کلمه، کلماتی را به عنوان مترادف ذکر می فرهنگ

داند کلمات معنای ثابتی  معنایی و کاربردی که بالقوه میان این کلمات به ظاهر مترادف وجود دارد آگاه نیست و نمی

 (43)همان، شود نه جدا از متن.  ندارند و معنای دقیق هر کلمه در متن تعیین می

( مشترکی میان این semanticfeatureهای معنایی) ای چندین معنی متفاوت دارد به نحوی که مشخصه گاه کلمه

آورند؛  ها ابهام چندانی برای مترجم پیش نمی معانی وجود ندارد؛ ولی از نظر صورت شبیه به یکدیگر هستند. این واژه

 کند. گونه که مقصود نویسنده بود، روشن می ها ارتباط معنایی وجود ندارد و متن، معنای عبارت را آن  زیرا بین واژه

ای دارای چندین معنی متفاوت ولی مرتبو با یکدیگر است. به عبارت دیگر میان معانی متفاوت کلمه  کلمهگاه نیز 

 (32و  38، 8390فر،  های معنایی مشترکی وجود دارد. )خزاعی مشخصه

 ای که دارای معانی متعدد است و هر معنی آن نیز ی قاموسی تلقی کند، واژه مترجم نباید کلمه را صرفا یک واژه

( متعدد. عالوه بر آن مترجم نباید سعی کند به هر semanticfeaturesهای معنایی ) ی خود دارای مشخصه به نوبه

ی هر کلمه باید از خود  های معنایی کلمه را به زبان مقصد انتقال دهد؛ بلکه در ترجمه نحوی که شده تمام مشخصه
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 relevant« مربوط»هایی(  خاص، چه مشخصه )یا مشخصه های معنایی این کلمه در این متن بپرسد: از میان مشخصه

کار معانی یک کلمه را  کار، چندان هم ساده نیست. مترجم تازه کم برای مترجمان تازه پاسخ به این سؤال، دست است.

گیرد. مترجمان  را در تعیین معنی کلمه نادیده می contextداند نقش بافت  واحدهای معنایی مستقل و ثابتی می

 (43، 8390شوند. )کوبمول،  ای نیز گاهی مرتکب چنین خطاهایی می هحرف

هدف ترجمه برگردان کلمه نیست، بلکه برگردان »نیز عبارتی شبیه به عبارت فوق دارد:  8794یوجین نایدا 

های معنایی  ی مشخصه ی نایدا، نباید همه ی کلمه، برخالف گفته در ترجمه «های معنایی کلمه است. دقیق مشخصه

این مطلب به  های معنایی مربوط را ترجمه کنیم و ترجمه، کامال دقیق است. کلمه را انتقال داد. بلکه باید فقو مشخصه

ای را در متن یا در  گویند وقتی کسی کلمه است. روانشناسان زبان می بیانی دیگر در روانشناسی زبان نیز آمده 

و یا با اصطالح  –شود  های معنایی کلمه در ذهن او ظاهر می شخصهشنود، تنها آن دسته از م خواند یا می موقعیتی می

ی معنایی کلمه در دو  نوعی دیگر از تفاوت میان حوزه باشد. که در آن متن یا موقعیت مربوط می –یابد  فنی فعلیت می

ها،  موقعیت یابد. در سایر است و فعلیت می« مربوط»ها  زبان مختلف این است که کلمه تنها در بعضی از موقعیت

 (42و  44همان، است. )« خنثی»

روند  های متعدد به کار برد و در هر موقعیت که به کار می ها را در موقعیت توان آن کلمات معنایی عام دارند و می

توان برای چنین کلماتی معادل دقیق پیدا کرد. برای  ممکن است معادلی متفاوت پیدا کنند. فقو در متن است که می

توان معادلی  عادل قبل از هر چیز باید ببینیم کلمه در متن به چه معنایی به کار رفته و بر آن اسا  چگونه مییافتن م

 (73و  72، 8392فر،  دقیق برای آن پیدا کرد. )خزاعی

کند و بدین ترتیب معنی  ها روابو نحوی و معنایی برقرار می شود و با آن در متن، کلمه با سایر کلمات ترکیب می

تواند کلمه را بدون ارتباط با سایر کلمات ترجمه کند  شود. در این موارد مترجم نمی به سایر کلمات وابسته می آن

 (74)همان، که انسجام معنایی میان کلمات در ترجمه محفوظ بماند.  بدون آن

ارای معنایی هر کلمه د»گوید:  ی پیدایش معانی مختلف ولی مرتبو کلمه، یکی از محققان می در توضیح نحوه

ای معین در موقعیتی کامال خاص به  اصلی است که از اطالق آن کلمه به شخص، شیء، کیفیت، فرآیند، فعالیت یا رابطه

( است حفظ specific( و خاص )concreteآید. بعضی از کلمات این معنی اصلی را که معنایی محسو  ) دست می

غالب کلمات، هر چند ممکن است معنی اصلی خود را به عنوان معنی  کنند بدون آنکه توسعه یا تعمیم بیابند. اما می
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ها یا روابو متعدد دیگر تعمیم  چنان حفظ کنند، در طول زمان به اشخاص، اشیا، کیفیات، فرآیندها، فعالیت ای هم هسته

الینز[ گسترش  ی گسترش معنی کلمه به نقل از جان ( در باب نحوهprozigی پروزینگ ) ی نظریه ]خالصه« یابند. می

معنی کلمه از معنی محسو  اصلی )معنی اولیه( به معانی بعدی )معانی ثانویه( به کمک دو اصل تعمیم و انتزاع 

یابند، )وجه  گیرد و مبتنی بر نوعی مقایسه است. اهل زبان شباهتی میان یک مفهوم با مفهومی دیگر می صورت می

ای را که بیانگر مفهوم اول  گاه کلمه شترک میان دو مفهوم نشان داد( آنهای معنایی م توان از طریق مشخصه شبه را می

های طبیعی  ی زبان ی تعمیم معنایی خصلت همه برند. پدیده است از طریق تعمیم برای بیان مفهوم دوم نیز به کار می

عانی متعدد مرتبو سازند و بدین ترتیب است که م است. اهل زبان برای ادای مفاهیم جدید همیشه کلمات جدید نمی

 (31و  32، همانشود.) بر کلمه بار می

ی کلمه یا جمله یا متن از زبانی به زبان دیگر تنها یک راه فراروی مترجم نیست. به عبارت دیگر،  در ترجمه

ا جمله یا تواند با توجه به کلمه ی گیرد. مترجم می ی واحد انجام نمی ا انتقال معنی از زبانی به زبان دیگر همیشه به شیوه

 (23، همانی متفاوتی به کار گیرد. ) کند، شیوه متنی که ترجمه می

تر از برخی دیگرند؛ زیرا بار معنی بر دوش این کلمات است. در  معموال در هر متن برخی از کلمات مهم

صرف کند تا ی بیشتری  گویند، مترجم باید دقت و حوصله ها کلمات اصلی یا کلیدی می ی این کلمات که به آن ترجمه

گوید. فرهنگ لغت، معنی یا معانی  گاه معنی دقیق کلمه، آن نیست که فرهنگ لغت به ما می به معادل دقیق دست یابد.

کند. بهترین  که معنی ذات سیّالی دارد و به تناسب متن تغییر می آن کند. حال کلمه را به صورت ثابت تعریف می

 (22)همان،  رجم باشند و حدود معنی را مشخص کنند.توانند راهنمای مت های لغت فقو می فرهنگ

ای نیز برخالف تصور مترجم  رود. مترجم حرفه کار برای یافتن معنی کلمه سراغ فرهنگ لغت می مترجم تازه

 –داند  زیرا در غالب موارد معنی کلمه را می –تر برای یافتن معنی کلمه  رود اما کم کار، سراغ فرهنگ لغت می تازه

تر است  ها یکی را که به متن نزدیک های کلمه، تا از میان معادل ای یافتن حدود معنی یا به عبارت دیگر معادلبلکه بر

کند که در هیچ فرهنگ لغت به عنوان معادل  ای را انتخاب می ای کلمه آید که مترجم حرفه انتخاب کند. بسیار پیش می

کند، و نه  ل دقیق، مترجم نه خود را به فرهنگ لغت محدود میثبت نشده ولی کامال دقیق و رساست. برای یافتن معاد

 بیند و از دانش زبانی، اطالعات عمومی و منطق  به کلمه، بلکه کلمه را جزئی از جمله و جمله را جزئی از متن می
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Abstract: 

     Nazik al-Malaika, as one of the pioneers of the new poetry in Arabic literature, has a lot of opinions and 

views on literary criticism such as new poetry, verbal poetry, stories and plays, which have been considered 

by various belletrists and critics. One of the works that criticizes the comparative view of Nazik al-Malaika's 

ideas is Nazik al-Malaika Al-Naqida's book by Abdolreza Ali, written in four seasons. Considering the 

importance of thin criticism in the field of vertical poetry, story and play, this thesis is dedicated to the 

translation of the third and fourth chapters of the book. According to the method of the author, in the review 

and adaptation of the Nazik al-Malaika critique of the language, the method of translation is 

communicative.In some cases, however, semantic translation has also been used. In this thesis, which consists 

of two main parts, in addition to the translation of two chapters of Nazik al-Malaika's book, including her 

critique and the translation of poems, stories and plays, some of the abilities necessary for the translation 

profession have been dealt with, some of which (theoretical foundations of research) is presented. This section 

deals with issues such as translation and its importance, translation history, some definitions and translation 

theories, some translation problems and steps, and some features of a good translation, and finally, the review 

and translation of Nazik al-Malaika's critical views. In the other part, the translation of these two chapters 

(third and fourth chapters) is presented in the book, which forms the essence of the thesis. It is clear that 

Nazik al-Malaika is not a single approach poet and critic, and has devoted four chapters to poetry topics 

including emotional poetry, thoughtful poetry, human poetry, and occasional poetry. She communicated 

between the new and the old poetry. In Nazik al-Malaika critical researches, the structure is the most 

important element in poetry and has been discussed. 
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