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ABSTRACT 
One of the ways of cultural exchange within society is translation. By virtue of 

linguistic and translation techniques, one can create fluent and understandable 

translations as well as advance scientific, social, and anthropological goals. There are 
a wealth of translation techniques among which are adaptation, expansion, borrowing, 

borrowing, description, equivalence, substitution, transposition, allocation drawing 

on Monila Valiber’ theory (2002). Drawing on linguistic theories and translation 
techniques such as the theory of Roman Jacobsen (1959/114: 2000), the current 

research is intended to criticize the novel "Al-Layl fi Nama'a" written by Zayd al-

Shahid. In translating the novel, Ilia Al Khamis has coped quite well with the 
descriptive-analytical translations; in addition, he has translated some words based on 

grammatical constructions or situational similarities. The translator has also 

undertaken interlingual or real-life translation techniques. Nonetheless, some of the 
words have been translated literally. Some of the statements have been broken apart 

or even eliminated. This is somewhat contrary to the outline of a novel. Indirect 

translation is less frequently used. Moreover, translation techniques such as 
equivalence, copying, and substitution are not used in an appropriate fashion. This all 

has damaged the literary load of the novel. The present research has come to analyze 

the translation of the aforementioned novel. It has also made proper equivalents or 

substitutions in order to eliminate the drawbacks within the novel. 
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 مقدمه .1
( زبان، یکی از 1973:5) 1دیدگاه جوليا فالک در

که موجودات است  دیگرامتياز انسان بر  ةهای عمدویژگی

شود؛ اما زبان ها میانسان ميان پيوند ریختگيری موجب

در این ميان عنصر  پيوند را پدید آورد،تواند این تنهایی نمیبه

ترجمه  است. پيوندبهترین وسيله برای برقراری این  ،مهترج

در طول تاریخ، همواره مورد توجه خاص و عام بوده و 

بشر مورد توجه قرار گرفته  وابستگیعنوان یکی از ابزارهای به

 (. 7:1390.ش2011م )معروف، است

های بسيار دور، از زمان پيدایش فرایند ترجمه از زمان

که  تا آنجاهـای اندکی شده، دگرگـونی آن تـا امـروز دچـار

همواره  ،توان گفت، همواره ثابت مانده است. یک مترجممی

ا کند، این گزینهمی گزینههـایی را از یک متن بخش ها، بـن

 ؛شـيوه و سـبک متـرجم و هـدف متـرجم از ترجمهبـه

 ،های معادل زبان مقصدبا بخش که ی دارندهای متفاوتاندازه

در این  کوشدمیشوند، در حالی که مترجم ن میجایگزی

فرایند جایگزینی، معيارهایی را )آگاهانه یا ناآگاهانـه( رعایت 

 (408:1396.ش2017زاده و بدیعی، م. )دوستیکند

مورد  عنصر ترجمه بنابراین، از همان خلقت انسان،

است؛ آنگاه که قابيل پس از کشتن برادرش واقع شده  استفاده

ر مشکل شد؛ خداوند کالغی را مأمور کرد تا هابيل دچا

َبَعَث اللَّهُ ﴿ چگونگی دفن جسد را برای قابيل ترجمه کند. ف َ
يهي﴾ غَُرابًا  يَ ْبَحُث ِفي اْْلَْرضي ليُيُييَُه َكْيَف يُ َواريي َسْوَءَة أَخي

سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمين جستجو ( »31)مائده/

و نشان دهد چگونه جسد برادر خود اکرد تا به)و کندوکاو( می

)قلب ماهيت(  اینشانهۀ مياناین یک نوع ترجم. «را دفن کند

 یک زبان ملفوظ است.ای، بهیک نظام نشانهۀ یا ترجم

نامنظم انباشته  تصاویر و افکار انبوهی از ،انسان فکر در

نامنظم در آن  یهمچون یک گالری است تابلوهایکه شده 

چيده شده است، برای برقراری ارتباط و انتقال مفاهيم باید 

صورت مفهومی واضح به این تصاویر و تابلوها را منظم کرد و

صورت زبان ترجمه انتقال داد. برای هم چيد، تا بتوان بهکنار

پردازش  و واکاویموجود در ذهن انسان  هایدادهکار باید این

                                                                 
1 Julia S Falk 

2 Joseph L. Malone 

شایسته است تا بتواند  ازمند روشی منظم وکار نيشوند، این

زبان و ترجمه  رواین بر مخاطب، اثربخشی مناسبی بگذارد. از

با منطق ارتباط زیادی دارد. در نتيجه ترجمه بدون دانستن 

 زبان بدون دانستن ترجمه نامفهوم است زبان ناممکن و

 .(76:1384.ش2005م )منافی اناری،

شناختی، های زبانجنبهۀ ( هم1988:3) 2از نظر مالون

نوع ارتباط توجه به کاربرد یکسانی در ترجمه ندارند. با

توان اجتماعی که در بين زبان وجود دارد، می مکانی، زمانی و

کار ها بهها یا لهجهحتی در بين زبان، ای راهای ترجمهمعادل

 برد. ترجمه فرایندی است که در آن مترجم با دو زبان مبدأ و

از نظر  مقصد دام از زبان مبدأ ور که کار دارد و مقصد سرو

های گوناگونی دارد. پس ساختار و ویژگی ،شناختیزبان

دو زبان آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند  مترجم باید با هر

در اساس  ترجمه، .دهدپسند ارائه مخاطب ای روان وترجمه

مفهوم از زبان مبدأ و بيان آن  ۀ دو مهارت عمدة درکبر پای

معنای آشنایی با زبان مبدأ در زبان مقصد استوار است. درک به

معنای های مختلف معنا از متن و بيان، بهدر حد استخراج جنبه

بازنویسی مفهوم انتزاع شده از متن اصلی بر اساس معيارهای 

)ناظميان،  زبانی و فرهنگی زبان مقصد است

 .(7:1389.ش2010م

( ترجمه باید پيام 1969:12) 3تيبرۀ نایدا و طبق نظری

زبان سبک به ترین معادل از نظر معنا ودر نزدیک زبان مبدأ را

ساختاری  معنایی و برابرهای مقصد برساند. پس مترجم باید

دقيقی از متن مبدأ  تا معنی درست و را گزینه کند؛بسياری 

ای کار بردن واژهبهترجمه  ،. بنابرایندهدزبان مقصد ارائه به

 ة معادل آن نيست، بلکه ممکن است گاهی مترجمبا واژ

را بسط و توضيح دهد.  یا آن و کندتقطيع  عبارتی را کوتاه و

( ترجمه از قانونی پيروی 1982:113) 4گاه نيومارکاز دید

توان گفت چون قوانين استثنا ناپذیرند، اما می ،کندنمی

ها، کارگيری آنطرح شده که با بهم ،هاای از نظریهمجموعه

 مخاطب پسند ارائه داد. ای روان وتوان ترجمهمی

 پژوهش هایپرسش .1-1

معنایی  شناختیر زباناندازه از نظۀ مذکور تا چهترجم .1

 است؟عمل کرده موفق  و کاربردی

3 Nida and Taber  
4 P.Newmark 
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ترجمه  شگردهایاندازه از ۀ مذکور تا چهترجم .2

 استفاده کرده و...( ، همانندسازی، جایگزینی)برابریابی

 است؟

 ۀ پژوهش پیشین .2
هایی صورت پژوهش ،شناختی ترجمهنقد زبان بارةدر 

 شود:ها اشاره میاز آن رخیبگرفته است که به

ۀ ( در مقالش1384م. 2005ساالر منافی اناری )

بين مشترکات و ارتباط به« ترجمهشناختی بهرویکردی زبان»

 ته است.پرداخ شناسیزبان و ترجمه از منظر زبان

نقد و »ۀ ( در مقالش1387م. 2008محمد راسخ مهند )

بارة بيست مقاله در « شناسی ایرانیهایی از زبانبررسی جنبه

 ش(1384م. 2005)شناسی ایرانی را که سال های زبانجنبه

 در الیپزیک آلمان ارائه شده بود، مورد بررسی قرار داده است. 

بررسی »ۀ ( در مقالش1391م. 2012غالمعباس سعيدی )

با  «ۀ اصل همکاری گرایسشناختی تناسب آیات بر پایزبان

تناسب آیات قرآن گيری از اصل همکاری گرایس، بهبهره

دقت نظر داشته و سعی کرده است برای تناسب گریزی ظاهر 

 شناختی و بالغی ارائه دهد. آیات، توجيهی زبان

 م.2013پور )محمدرضا هاشمی و امير داوود حيدر

مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران »ۀ ( در مقالش1392

دهد که مبانی معنا نشان می« (ش1330-1357) معاصر

انقالب، ۀ قبل از های ترجمکار گرفته شده در نقدشناختی به

نيز ميزان دانش زبانی  های فردی منتقدان وبيشتر تابع خالقيت

 روزگار خود بوده است.شناسی ها با مبانی زبانو آشنایی آن

معرفی »ۀ ( در مقالش1394 م.2015زهرا زندی مقدم )

تا قرن دهم  ة باستانشناسی ایرانی، از دورو نقد کتاب زبان

شناسی ایرانی پرداخته و همچنين معرفی کتاب زبانبه« هجری

شناسی و شناساندن ۀ زبانهای ایرانيان در رشتوردااز دست

 وليد علم سخن گفته است.نقش ایرانيان مسلمان در ت

ۀ ( در مقالش1395 م.2016فاطمه علوی و همکاران )

صراحت و " ۀ دید در داستان کوتاهشناختی زاویبررسی زبان»

 این پژوهش در پی« بر اساس الگوی سيمپسون "قاطعيت

نوع وجهيت آن بر اساس الگوی سيمپسون  تعيين نوع راوی و

ی تحليلی معرفی شده ها بر اساس ابزارهااست. همچنين داده

 قرار گرفته است. بررسیدر نظریه، مورد تجزیه و 

 شناختی بر ترجمههایی با عنوان نقد زبانگرچه پژوهش

اللّيل فی "رمان  بارة نوشته شده؛ اما تا اکنون هيچ پژوهشی در

؛ بنابراین شناختی انجام نگرفته؛زبان گسترة در "نعمائه

 .است متفاوت و نو، پژوهشی حاضر پژوهش

 "اللّیل فی نعمائه"ۀ رمان خالص .3
عبدالشهيد دحام  زیدۀ نوشت« للّيل فی نعمائها»رمان 

جهان عرب  ناقد رمان نویس، شاعر، مترجم ونویسنده، عبداهلل 

، وی ( آن را تأليف کردهش1395م. 2016در سال ) است، که

. زاده شد( ش1331م. 1953عراق در سال ) ةدر شهر سماو

 انگليسی در ۀ زبانرشت ( درش1361م. 1983سال ) در

ادب دوران کودکی به شد. در آموختهدانشدانشگاه بغداد 

فلسفی  های ادبی، مذهبی وبا کتاب داشت و ۀ زیادیعالق

 ادبی وۀ اتحادی الشهيد عضو نس گرفت. زیداپدرش 

 نقابة الفناننیۀ حادیاتّ دباء عراق وۀ احادینویسندگان عراق، اتّ
چند کتاب  و نوشته چهارده رمان او ( است.تههنرمندان خس)

مدرس زبان انگليسی در نيز سروده است، اینک نيز شعر 

از عنصر توصيف در  زید الشهیددانشگاه بغداد است. 

که خواننده  ایگونهبه استفاده کرده خوبیبههایش رمان

تماشای کند که بههایش احساس میهنگام خواندن رمانبه

است و حرکات و فراز و نشيب داستان را فيلم نشسته یک

اللّيل "، "اللّيل فی عليائه"های طور کامل زیر نظر دارد. رمانبه

ایليا »از دیگر آثار اوست. و  "اللّيل فی نقمائه"و  "فی بهائه

ساز، نویسنده، شاعر، نقاش، مترجم، مجسمه« خميسآل

 مجری کارشناس رادیو، مدرس، کارشناس ارشد فلسفه و هنر

م. 2018و صاحب چند اثر شعری و داستانی، آن را در سال )

فارسی به "شب در زیباترین لحظاتش"عنوان ( بهش1397

 در نشر پوینده منتشر شده است. ترجمه کرده و

داده، رویای را که در عراق این رمان، داستان عاشقانه

« حزین»نام عشق شاعری به ،داستانموضوع . کندروایت می

که شخصيت اصلی  کبوتر است. «کبوتر»نام به دختریبه

سرزمين دیگری اش، بهبرای نوشتن زندگی عمه ؛داستان است

شود که شاعری آشنا می کند. در این ميان بامسافرت می

وی را تحت تأثير قرار داده و وقایع جالبی را رقم  زندگی

در این رمان، داستان را از  ت شخصيتی شاعریزند. محورمی

هوای رمان پر کرده است.  متناسب باحال و ۀير شاعرانتعاب

ای شاعرانه مکاشفهرمان از خالل روایت داستانی عاشقانه به
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همين به پردازد وهمچنين در خود عالم هنری می در درون و

ی گاه خورد.چشم میآثار هنری در این رمان بهدليل ارجاع به

های بصری جلوههمانند  ها راصحنه بعضی از ،ف در رمانلؤم

ای نشانهۀ ميانترجم ایگونهاین  که کندسينمایی روایت می و

گرچه مضمون  آید.حساب میاست که از نقاط قوت رمان به

این موضوع  در کناراما ؛ اصلی رمان، داستانی عاشقانه است

سياسی جهان عرب  برخی از مسائل و مشکالت اجتماعی و

شده است. همچنين  خصوص جنگ عراق با ایران روایتبه

ۀ خواهد تنفر و انزجار خود را از تجاوز ناجوانمردانف میلمؤ

نوشتن خاک و ميهن یک ملت، با طلب بهانسان جاهیک

 داستانی عاشقانه، بروز دهد. 

ترجمه شناختی زبان در بارة بررسیبحث و  .4

 "اللّیل فی نعمائه"رمان 

 های کالمی(زبانی )نشانهبین ۀترجم .4-1-1

واقعی کلمه است، که  ۀاین نوع ترجمه همان ترجم

صورت زبان دیگر مترجم معنی را از صورت یک زبان به

طور به دهد و معموالً محور مطالعات امروزی است.انتقال می

صورت کامل با متن اصلی تواند بهای نمیهيچ ترجمهقطع 

أ ساختار جمله بين متن مبد ها وزیرا تعویض واژه ؛برابر باشد

 کند.ایجاد می -هرچند جزئی -مقصد، تفاوتی  و

توان گفت که هر زبانی در شناسی میاز دیدگاه زبان

های زیادی دارد )منافی اناری، های دیگر تفاوتمقایسه با زبان

 کلمات مشابه و ،بنابراین در هر زبان. (82:1384ش .م2005

یک مترجم باید  ی خاص خود را دارند.یمترادف بار معنا

انجام دهد تا بتواند  را های معنایی و ساختاری بسياریعدیلت

زبان مقصد ارائه کند. معنی درست و دقيقی از متن اصلی به

روابط و مناسبات  خواننده تا شودهای ادبی سعی میدر نوشته

از زبان برای  ؛عبارت دیگرظریف ميان الفاظ را دریابد. به

بنابراین . (10:1389)ناظميان،شود آفرینی استفاده میزیبایی

متون ادبی کاربرد وسيعی دارد؛  ۀ دقيق و روان در نقلترجم

، معنا و مفهوم عباراتۀ الفاظ، بهبر ترجم افزونزیرا مترجم 

-بخشد. بدین معنا که اگر در جمله کنایه، استعاره، ضربمی

                                                                 
5 J.P.Vinay And J.Darbelnet 

-زبانی قابل فهم بر میآن را به ؛کار رفته باشدالمثل و غيره به

 .م2011)معروف، شود داند تا مقبول طبع همگان گر

 .(15:1390ش

« اللّيل فی نعمائه»رمان  ۀدر ترجم ایليا آل خميس

زبانی بين ۀخوبی استفاده کند و ترجمبه شگردتوانسته از این 

سياق داستان، این نوع با توجه به دقيق و روانی ارائه دهد.

مذکور  ۀزبانی( از نقات قوت ترجمۀ بينترجمه )ترجم

 شود:ها اشاره میبعضی از آنکه به رود؛شمار میبه

 متنی در انتقال معنانقش ترجمه برون .4-1-2

( واحد ش1336م. 1958) 5بنابر تعریف وینه و داربلنه

کوچکترین بخش عبارت که در آن »ترجمه عبارت است از: 

توان تشکيل دهنده چنان است که نمی یوحدت ميان اجزا

ترجمه هر »عبارت دیگر: به .«هر جزء را جداگانه ترجمه کرد

در گزینش واژه در . «جزء دیگر بستگی دارد ۀترجمجزء به

ه همانند آنچه که دربـار ،معيار کلی مشابهی را دترجمه، بای

با  برابرسـبک مـتن وجـود دارد، رعایت کرد و از واژگانی 

ر واژگا ن متن اصلی، در ترجمه استفاده کرد، ازجملـه: فزونـت

های رایج در ساخت زبان و نثر فارسی و استفاده از واژه

ها در ترجمه. در مواردی که در متن مبدأ از بکارگيری آن

توان از ها یا عبارات خاص زبانی استفاده شده است، میواژه

و  ت. )حدادیهـا در زبان فارسی بهره جسآن همانند

 (294:1395.ش2016سنگی، مکهریزصالحی

های مشخص شده را در موارد زیر ایليا آل خميس واژه

 صورت پيوسته ترجمه کرده است:همگام با سبک رمان و به

ة ساد معنی (2016:9)زید الشهيد، « بال إتزانفتجعلها »

ایليا آل  شد؛چنين است: باعث عدم تعادلش می عبارت

متنی چنين صورت برونو به خوبیاین واژه را به خميس

آل )« کردمی ناموزون راه رفتنش را» ترجمه کرده است:

 (.4:1397، خمیس

این ة سادۀ ترجم (2016:9)زید الشهيد،  «اْلليقفهي »

خوبی ترجمه کرده: بهایليا آل خميس  عبارت: او بهترین است؛

چنين  (1397:4، آل خمیس)« است خود زیبایی، این دختر»

دور از رعایت موارد صرفی و نحوی است ای بهترجمه

 خوبی ارتباط دارد.بهادبی داستان یک که با سياق ای گونهبه
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زید الشهيد، ) «احلديثة هبرجة الطرازاتاخلايل من »

سبک روان عبارت: عاری از زرق و برق به ۀترجم (11:2016

 شناسانه ارائه دادهۀ جدید و زبانترجمایليا آل خميس جدید؛ 

 .(1397:6)آل خميس،  «مدرن ةبازی دوردلقکبدون »: است

شناسی فرمال در راه فهم معنا، پا را روشن است که زبان

شناسی گذارند یعنی در این راه، نگاه زبانفراتر از متن نمی

که در  حالی عنوان نظامی بسته است، درمتن و بهفرمال تنها به

نظام زبانی متن، شناسی کاربردی جدای از رویکرد زبان

ظافر الشهری، )بن شودمتن )بافت( نيز در نظر گرفته میبرون

معنی در ترجمۀ موارد باال، ایليا آل خميس تنها به .(11:2004

-متنی و رویکرد زبانمتنی اکتفا نکرده و بافت بروندرون

 خوبی رعایت کرده است.شناسانه را به

 نا شناسی فرمالیستی در فهم معزبان .4-1-3
در جریان ترجمه اگر خواننده هنگام رویارویی با متن، 

با مواردی چون متکلم، مخاطب، پيام، مکان و نوع پيام 

هایی از بافت متن( ارتباط داشته باشد؛ یعنی اگر )بخش

خواننده با شناختی از موارد یاد شده در جهت فهم متن 

بکوشد؛ در آن صورت شانس بيشتری برای فهم دقيق متن 

(. در موارد 297:1384ش .م2006هد داشت )خطابی، خوا

هایی از بافت متن رمان را برای پایين ایليا آل خميس بخش

 فهم بهتر معنا ترجمه کرده است: 

معنی  (21:2016)زید الشهيد،  «داخل مسارب الروح»

که  (1397:14)آل خميس، « شنهای جادر داالن»عبارت: 

 .وضوح نمایان استضمير به

ۀ ترجم (2016:24الشهيد،  )زید« هال أقدر علی صد أنا»

)آل خميس، « نيست شرا یارای ایستادن در برابرمن »: عبارت

علت آمدن ضمایر، خواننده با بافت متن ( که به16:1397

 کند.خوبی ارتباط برقرار میبه

ایليا آل خميس نيز در ترجمۀ موارد فوق، ضمایر را 

رده است. در چنين حالتی، خوبی برای خواننده معرفی کبه

خوبی در جریان داستان کند و بهخواننده معنی را بهتر فهم می

 گيرد.قرار می

 نقش بافت در فهم و انتقال معنا .4-1-4

دو گروه بزرگ تقسيم شناختی مدرن بههای زبانپژوهش

                                                                 
6 Catford 

مطالعۀ زبان های فرماليستی که بهشوند: نخست؛ پژوهشمی

دور از بافت متن زبانی و به در چهار چوب نظام بستۀ

پردازد که بيشتر در مطالعات صرفی و نحوی خالصه می

شناسی کاربردی که مطالعۀ های زبانشود. دوم؛ پژوهشمی

ویژه کاربران آن( مورد توجه زبان را در ارتباط با بافت متن )به

هایی مانند: های نوع دوم بيشتر در نظریهدهد. پژوهشقرار می

شناسی زبان مان، کاربردشناسی زبان و جامعهتحليل گفت

 (.8:1384.ش2004حضور دارد )بن ظافر الشهری، م

( در 1965) 6بار کتفوردنخستيناصطالح تغيير را 

کار برده است. از این شناختی ترجمه بهزبان ۀچارچوب نظری

ه لچارچوب جمسطح کلمات و نحو به دردیدگاه، تغيير 

گيرد ورد، تغيير وقتی صورت میشود. از نظر کتفمحدود می

در زبان مقصد ندارد  همانندی ،که کلمه یا ساختار متن مبدأ

 .م2009فر، )خزاعی است دگرگونیو مترجم ناگزیر از انجام 

ر ایليا آل خميس با زیرکی های زیدر مثال(. 13:1388ش

توانسته است بهترین تغيير را در واژه یا بخشی از جمله ایجاد 

 ه را رسا و ادبی جلوه دهد: کند و ترجم

واژة الدقيق ( 20:2016)زید الشهيد، « األنف الدقیق»

 ترجمهدر است؛  معنی نازک و باریک آمدهدر فرهنگ لغت به

آل خميس، ) «کوچک ظریف تراشيده شدهبينی »ه: آمد

بافت متن همگام با ( ایليا آل خميس این جمله را 13:1397

 است. مناسب با رمان ترجمه کرده امروزی شناسیو جامعه

ۀ ترجم (31:2016)زید الشهيد، « حرکة طفولیة رائعة»

در ترجمه آمده:  جالب؛ ۀانچگچنين است: حرکات ب عبارت

، رسابليغ،  ایکه ترجمه (1397:21)آل خميس، « طنازی»

 است.زبان شناسی کاربردی و همگام با جامعه

 ۀ عبارتترجم (35:2016)زید الشهيد،  «انصرافا للوقت»

: آمده ترجمهدر اما  صورت ساده چنين است: وقت گذرانی؛به

جدید ۀ این یک نوع ترجم (1397:24)آل خميس،  «گپ زدن»

خواننده خوبی بهکه معنا را به ای استو رایج در زبان محاوره

  دهد.انتقال می

ۀ ترجم (73:2016)زید الشهيد،  «عین الصواب»

به خوبی  ایليا آل خميس، گفتیراست: لغتعبارت در فرهنگ 

این  (1397:55)آل خميس،  «هدفزدی به»ترجمه کرده: 
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المثل ۀ اصطالحی و کاربردی یک ضربنوعی ترجم ترجمه

 شناسی زبان کاربرد دارد.که در جامعه است

ایليا آل خميس در ترجمۀ موارد یاد شده، از 

بافت متن بهره  شناسی کاربردی در ارتباط باهای زبانپژوهش

شناسی رمان اهميت داده گفتمان و زبان جامعهبرده و بيشتر به

نوع بافت متن ترجمه ها را کاربردی و با توجه بهاست و واژه

هایی ۀ چنين واژهاز پس ترجم کرده است. همچنين وی،

-المثلو ضرببالغی  ،کلمات ادبی ،برآمده و عباراتخوبی به

توان رده است. میخوبی ترجمه کبه و را در جای مناسبها 

گفت که این نوع ترجمه از نقاط برجسته و قوت این ترجمه 

پسند کرده بوده و ترجمه را قابل فهم، رسا، بليغ و مخاطب 

 .است

 )توصیفی(اینشانهمیانۀ ترجم .4-2-1
ۀ ادبی است؛ زیرا مترجم زیباترین نوع ترجمه، ترجم

ن را بر اساس ذوق ترین واژگاآهنگترین و خوشمناسب

های در متن. (16:1390)معروف،  گزیندمیادبی خود بر

توصيفی، زبان ابزاری است برای توصيف احساس یا صحنه 

 یای خاص. قدرت توصيف در چنين متنهایی گاهو یا حادثه

های بسيار دقيق تواند ویژگیای است که خواننده میگونهبه

در ذهن خود مجسم  صحنه یا رویداد راو جزئی مربوط به

 .(3:1389ش .م2010کند )ناظميان، 

صورت بيانی یا عاطفی نوشته از متون ادبی به برخی

شناختی زبان از کارکرد هنری و زیبایی مترجمان .شوندمی

گذارند. ب فزونتریبر مخاطب تأثير عاطفی  تاکنند استفاده می

صوری متن  ۀدر این متون، افکار و حاالت نویسنده و جنب

این متون، متن مقصد  ۀترجم هنگامبهکيد قرار دارد. أمورد ت

شناختی متن مبدأ را انتقال های هنری و زیباییباید ویژگی

تأثيری که  دهد و بيان افکار و حاالت عاطفی نویسنده را با

 .م2016لحاظ عاطفی دارد، بازسازی کند )ناظميان، متن به

 .(191:1395ش

بان و گفتار با زمان و مکان در بافت ز ارتباط .4-2-2

 متن
از دیگر موارد تغيير، تغيير عناصر متفاوت فرهنگی 

است. از آنجا که در هر زبان، کلمات و تعبيرات در دامن 

                                                                 
7 G.Yule 

آید، و در همان فرهنگ معنی وجود میفرهنگ آن زبان به

ای زبان کلمههر کلمه در یک برابرتوان گفت در یابد، نمیمی

های معنایی و بار فرهنگی آن( در با تمامی جنبه) همانند

 ۀوجود دارد. پس، از این دیدگاه کلی، ترجم فرهنگی دیگر

 ۀبلکه ترجم ،زبانی دیگر نيستترجمه از یک زبان به ؛ادبی

 .م2009فر، ست )خزاعیفرهنگی دیگرفرهنگ بهیک

توان در شناسی این است که می(. از فواید کاربرد17:1388ش

ها، افکار و معنای مورد نظر افراد، اهداف و انگيزهبارة 

شناسی این های آنان نيز بحث کرد، از معایب کاربردکنش

است که بررسی و واکاوی عينی از مفاهيم انسانی یادشده 

کاری دشوار است، اگرچه خوشبختانه کاربران تا حدودی 

ند گيرکار میگيری زبان بهکارمندی را در بههای قاعدهروش

های زیر ایليا آل (. در مثال13ـ12: 1385.ش2006، م7)یول

خوبی خميس در بافت متن، ارتباط بين زبان و مکان را به

  ترجمه کرده است:

و کم من مرة صعدا زورقًا طاف هبم املسافة بعيدة مث »
يعودان مفعمنی باحلبور و عطر اخلزامي تفحه النباتات من خمادع 

: توصيفیۀ ترجم (56:2016الشهيد،  )زید «ورودها البنفسجية

رفتند ها میدوردستهای تفریحی بهبا قایقچه بسيار که »

ها و ها، عطر جلبکجایی که تنها گياه بود و نيزار، جلبکبه

)آل خميس، « آوردندساحل میهای بنفشه را با خود بهگل

شناسی انواع بافت عاطفی، فرهنگی و از نظر معنا (.42:1397

ایليا آل (. 71ـ69: 1998مختار،  )احمد اجتماعی وجود دارد

 خوبی عمل کرده است.خميس در ترجمۀ این موارد به

طالع النهر الذي بدأ متدثراً بالعتمة، تستفزّه من الضفة »
)زید الشهيد، « اْلخری مصابيح حتاول إيقاظة فلم يستجب

بود  رود که خود را جمع کردهدقت بهبه»: ترجمه (2016:94

های روشن سعی در بيدار کردنش نگاه کرد که از آن سو چراغ

ایليا آل خميس تحليلی عينی  (1397:69)آل خميس،  «داشتند

ء( اشياجان بخشيدن بهشکل توصيفی )از مفاهيم انسانی را به

 کار برده است. مه بهترجدر 

فی غرفۀ أذهلتنی بهرجتها بما أحتوت من أثاث فاخر و »

مخفوفۀ بالساتان البراق و نافذة ستطلعنی فی ستارة حریر 

الصباح علی حدیقۀ یحتشد فيها ورد الجوری الدموی 

که  اتاقی و»ترجمه:  (2016:102)زید الشهيد،  «والوردی
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-کرد. پنجرهزیبایی اسباب و وسایلش هر زنی را مدهوش می

« بردهای رز و محمدی میگل ۀباغچای که مرا هر صبح به

-صورت کاربردبه ( ایليا آل خميس75:1397)آل خميس، 

ۀ توصيفی خوبی ترجمشناسی، زبان و گفتار را با هم آورده و 

 . از متن ارائه کرده است

فرهنگ با توجه به ایليا آل خميسهای مذکور، در نمونه

تحليلی را در  -های توصيفیخوبی متنبهزبان مبدأ و مقصد 

ترجمه کرده های موجود، اهداف و انگيزهزبان مبدأ، با همان 

از مفاهيم انسانی یاد شده تحليلی عينی و کاربردی ارائه و 

نوعی بافت مورد نظر داده و در ترجمۀ کاربردشناسی به

را توصيفی و هنری خوبی حس بهکار برده و معناشناسی را به

 است. انتقال دادهخواننده به

کار رفته به های ترجمهشگردبررسی بحث و  .5

 "اللّیل فی نعمائه"رجمه رمان در ت

 یابیمعادل .5-1
شود، ای مطرح مییکی از اصول مهمی که در هر ترجمه

مناسب در برگرداندن پيام از زبان  های دقيق وانتخاب معادل

شود؛ یابی ذکر میزبان مقصد است که با عنوان معادلمبدأ به

اری ساخت بدین معنی که مترجم مفهوم یا پيام را از جمله و

، ده پيام مورد نظر خود را از طریق آن بيان کردهکه نویسن

 ،گيرد و آن را از طریق جمله یا ساختاری که در زبان مقصدمی

دهد. مترجم در کار ة خود ارائه میخوانندقابل قبول باشد، به

-هدف را عوض نمی تواند تغييرهایی که مقصد وترجمه می

هدف را ة رسيدن بهشيو کند، ایجاد نماید؛ بلکه با این کار

شود خواننده با سرعت، انگيزه و باعث می کند ومتنوع می

 .م2013ناظميان، ) تحسين بيشتری متن را بخواند

 .(86:1392ش

یابی مترجم عبارت متن اصلی معادل شگردبا استفاده از 

کند که تأثيری مشابه عبارت اصلی در عبارتی ترجمه میرا به

نه بيان عبارت  ،اما عبارت ترجمه شده کند؛ترجمه ایجاد می

اصلی با ساخت دستوری متفاوت است و نه بازگویی عبارت 

 با بيان دیگر است تر وتر و طبيعیزبانی رواناصلی به

 .(41:1392.ش2013م فر،)خزاعی

بيشتر  ،های ترجمهشگردطبق این تعاریف هر چه از 

ایليا آل ای شيوا و رسا خواهيم داشت، استفاده بکنيم ترجمه

یابی پویا را معادل "اللّيل فی نعمائه" ۀ رماندر ترجم خميس

کار برده و باعث شده است تا بار ادبی داستان پایين کمتر به

یابی پویا معادل چند نمونه از مواردی که،جا بهبياید. در این

  شود:اشاره می ،گرفتهکمتر مورد استفاده قرار 

( ترجمه شده: 2016:11)زید الشهيد، « لنا حرثنسائنا »

ۀ ترجم( 1397:7)آل خميس، « ما هستند هایزمينزنان ما »

تفاسير معنی ما هستند. با توجه بهکشتزارزنان ما : جایگزین

زمين تر نسبت بهمناسبۀ حرث یعنی کشتزار، بهتر و کلم

بار  چون زمين بار منفی و مکاسبی دارد، اما کشتزار ،است

  مثبت و برداشت معنوی دارد.

ترجمه شده:  (2016:33)زید الشهيد،  «الواسعةاحلوش »

-چنين ترجمهدر  (1397:24)آل خميس،  «دشتدرنحياط »

باید  ای، مخاطب درک مطلوبی از متن نداشته وهای عاميانه

ۀ تا قابل فهم باشد. ترجم ۀ مناسبی را جایگزین کردترجم

 .وسيع بزرگ و: حياط جایگزین

( ترجمه شده: 2016:42)زید الشهيد،  «ا جدوالً وضعو »

: ۀ جایگزینترجم .(1397:31)آل خميس،  «ریختندبرنامه »

 ریختند بيشتر بار معنایی مادی و ۀ. کلمتنظيم کردندای برنامه

تنظيم ة شود؛ اما واژبرای مایعات استفاده می ملموسی دارد و

 دارد.کردند معنی بهتر و مناسبی با متن 

ترجمه  (2016:97)زید الشهيد،  «اللّیلیّة الدوریّات»

این نوع  (1397:72)آل خميس،  «شبانه ناطورهای»شده: 

ة جدید ادبيات کهن بوده و بهتر است با واژترجمه مربوط به

 .شبانه هایگشت: ۀ جایگزین. ترجمجایگزین شود
هر مترجمی باید روشن کند تا چه ميزان در اثر ادبی، 

شخصيت خود را بی آنکه با مقصود مؤلف اصلی اثر تناقض 

داشته باشد، در روند ترجمه دخالت خواهد داد و این امر 

یاد کرد « حس ترجمه»عنوان توان بههمان چيزی است که می

های مذکور در نمونه(. 244:1380.ش2002)حماد، م

های از واژه خوبیبه در ترجمه وضوح نمایان است کهبه

ه است؛ در شدترجمه، استفاده ن شگردشناختی و زبانمناسب 

 بایدشود که در ترجمه دیده می اننتيجه نوعی کمبود و نقص

های ادبی، رسا، بليغ و در عين حال مناسب با متن رمان با واژه

جایگزین شود. تا خواننده احساس کند، روایت واقعی 

 فاق افتاده است.تخواند که اای را میعاشقانه

 فظیلالتحت ۀترجم .5-2
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های مختلف های متعددی از روشبندیچند دسته هر

ترجمه ارائه شده است، اما در نگاهی کلی، بيشتر این 

ند: اها حول محور دو روش کلی در فرایند ترجمهبندیتقسيم

نوع  ۀ تحت اللفظی و ترجمۀ آزاد؛ البته اینترجم

کتفورد  ه است.کار رفتها با عناوین دیگری نيز بهبندیتقسيم

کند. ۀ وابسته و آزاد را معرفی می( دو نوع ترجم1965)

ۀ معنایی و انتقالی را ( اصطالحات ترجم1981نيومارک )

ۀ صوری و پویا از دو نوع ترجم (1964برد و نایدا )کار میبه

دليل داشتن زبان خاص و مفاهيم کند. در ادبيات بهیاد می

شده نياز  یادن دو روش تری از مياگزینش دقيقعميق، به

است. از آنجایی که ادبيات با روح و زندگی مردم در ارتباط 

کار برد که بيشترین تأثير را در خواننده روشی را به داست، بای

 .(100:1392.ش2013م، ی و دیگران)اکبر ایجاد کند

 دیگررسا بودن، نسبت بهدليل نااللفظی بهۀ تحتترجم

-ت کمتری برخوردار است و زیانترجمه از مقبولي هایگونه

هایی نيز بر آن مترتب است. در این نوع ترجمه، مترجم بيشتر 

در معرض تأثيرپذیری از ساختار دستوری زبان مبدأ است، 

کند ۀ بزرگی بر ساختار زبان مقصد وارد میکه این کار صدم

ۀ در ترجم . ایليا آل خميس(12:1390.ش2011م)معروف، 

صورت ها را بهبعضی از واژه "نعمائهالليل فی " رمان

اللفظی ترجمه کرده که باعث شده مفهوم داستان تحت

های مناسبی نياز است تا معادلو به خوبی انتقال داده نشودبه

ها اشاره از آن برخیجا به. در اینمفهوم نباشدترجمه گنگ و نا

 شود:می

 (2016:20)زید الشهيد،  «شاالً خلعت عن رأسها »
)آل « از روی سرش برداشت را شالش و»جمه شده: تر

را  روسری : ودیپيشنها و مناسب معادل (1397:13خميس، 

 .برداشت

( ترجمه شده: 2016:56)زید الشهيد،  «سيمفونية»

و امروزی:  ۀ مناسبترجم (1397:41)آل خميس،  «سمفونی»

 (.ۀ موسيقی)قطع کنسرت

ترجمه شده:  (2016:67)زید الشهيد،  «کرنفاالً »

ترجمه مناسب، شيوا و  (1397:51 )آل خميس،« کارناوال»

 .کاروان شادیقابل فهم: 

 ترجمه شده: (2016:108)زید الشهيد،  «دشداشة»

: فهمو قابل  ۀ مناسبترجم (1397:80)آل خميس، « دشداشه»

 .)لباس نخی بلند( عبا

اند که اصوالً دارای هاییپذیر، معادلهای قالبمعادل

توان مستقل از شرایط، باشند و میویژگی ثابت و هميشگی می

ها را انتخاب کرد که در شرایط مختلف قابل همين معادل

اند؛ مانند همۀ اسامی خاص، اعداد، ارقام )کردوانی، استفاده

های شال، سمفونی، این؛ واژه(. بنابر56:1367.ش1988م

ی از در برخاند و کارناوال و دشداشه همگی اسم خاص

ند و باید با کلمۀ مناسب با متن مقصد ها قابل فهم نيستفرهنگ

صورت کامل تعدیل شوند تا قابل فهم شده و معنی را به

 برسانند.

 بافت جملهنقش تعدیل با توجه به .5-3
بافت جمله سازی برای تعابير، بيشتر با توجه بهمعادل

بيانی یا گيرد؛ بدین معنا که مترجم ببيند در قالب صورت می

ساختاری که در زبان فارسی برای ترجمۀ جملۀ عربی انتخاب 

تر است نظر، مناسبکند، چه معادلی برای تعبير مورد می

 (. 95:1376.ش1997مپور ساعدی، )لطفی

روشی افراطی در ترجمه است که جز  ،لفظبهروش لفظ

برای مقاصد آموزشی با ترجمۀ متونی خاص باید از آن پرهيز 

این روش ترجمه شده باشد، ترجمه بودن آن کرد. متنی که به

های سادگی قابل تشخيص است؛ زیرا در این روش ویژگیبه

ساختارها یا ترتيب اجزای  برای مثال؛نحوی زبان مبدأ، 

یابد و نيز اصطالحات، ترکيبات ه انتقال میترجمکلمات، به

 شودلفظ ترجمه میواژگانی و تعبيرات نویسنده لفظ به

های زیر این نوع در مثال (.21:1388.ش2009فر، م)خزاعی

وضوح به "اللّيل فی نعمائه"در ترجمۀ رمان لفظ ترجمۀ لفظ به

 شود:دیده می

ۀ ترجم (2016:18)زید الشهيد، « إلی اْلرض هبط»

)آل  «کرده است هبوطزمين به»اللفظی موجود در متن: تحت

 طرفو جایگزین: به ۀ مناسباما ترجم (11:1397خميس، 

 است. آمده پایينزمين 

 (23:2016)زید الشهيد،  «إن الصداقه لصلة موّدة»

)آل خميس،  «است سبدی از مودتدوستی »ترجمه شده: 

 است. پيوند محبتو ادبی: دوستی  ۀ مناسبترجم (1397:15

« عليل»ترجمه شده:  (2016:46)زید الشهيد،  «العليلة»

و قابل فهم و روان با  ۀ مناسبترجم (34:1397)آل خميس، 

 .ناتوانسياق داستان: 
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مترجم به واژگان متن اصلی بدون  پایبندی بيش از حدّ

کند. ه به مفهوم آن، ترجمه را نامفهوم و غير قابل درک میتوجّ

ای نا مأنوس است که ها به اندازهین نوع ترجمهبرخی از ا

 .م2011 کند )معروف،خواننده را دچار سردرگمی می

های هبوط، مودّت و عليل، به صورت . واژه(13:1390ش

ذهن مترجم اللّفظی ترجمه شده و اوّلين معنی بوده که بهتحت

های ذهن خود مقداری آمده است و اگر مترجم در الیه

یابی در سطح اولين الیۀ معادلکرد بهتجو میکندوکاو و جس

-کرد بلکه با جستار در گنجينۀ حافظه، معادلذهن اکتفا نمی

پور ساعدی، آورد )لطفیتری را میهایی زیبا و مناسب

 (.84:1376.ش1997م

ها با هم تفاوت دارد و امکان ندارد آرایش نحوی زبان

فهم و رسا  های یک متن، قابللفظ همۀ بخشبهترجمۀ لفظ

دادن ساختار واژگانی و نحوی زبان مبدأ در زبان باشد. نشان

رسایی مفهومی و پيامی آن متن قيمت ناطور قطع بهمقصد به

-پيام در چار»تمام خواهد شد و هر مترجم از این امر که 

« های مأنوس درک شود، نه در ساختارهای کامالً غریبهچوب

(. عبارت پایين 52:1388.ش2009جو، مبا خبر است )صلح

مصداق همين مطلب است که در ترجمه آمده و باعث شده 

تا بار ادبی ترجمه پایين بياید و بایسته است که واژة مناسب 

با فرهنگ متن مقصد جایگزین شود تا ترجمه، بليغ و رسا 

 باشد:

ترجمه شده:  (2016:107 زید الشهید،) «بطنک یکبر»

مناسب و  ۀترجم (1397:79، آل خمیس) «شکمت باال آمده»

 .یادار شدهبچه: بليغ

ۀ های ترجمه، ترجمشگردشناختی و زبانبا توجه به

متون علمی،  بارةاللفظی بيشتر در تحت صورتعبارات به

 یرمان، نوعاللفظی ۀ تحتدینی و حقوقی کاربرد دارد. ترجم

این گونه  در خطاها را برخی از این است؛اشتباه ادبی 

نگریم که باید برای کاستن از خطاها؛ را آشکارا میها ترجمه

را مناسب با سياق متن  و های مناسب و ادبی زیباواژه

 دست آید وبه ای شيوا و ادبیترجمهتا  کنيمجایگزین 

 مخاطب از خواندن داستان خسته نشود.

 حذف .5-4

های طوالنی ویژه متون ادبی، جملههدر برخی از متون ب

سبک های نگارشی نویسنده و مربوط بهژگیو پيچيده از وی

اوست. در این صورت اگر رعایت سبک نویسنده برای 

ۀ اول قرار داشته باشد؛ مترجم برای رعایت مترجم، در درج

ورزد و ساختار متن مبدأ را سبک، از تقطيع جمله اجتناب می

جدا کردن، . (53:1389.ش2010م)ناظميان،  کندحفظ می

ترجمه نکردن بخشی کوچک از یک متن یا  حذف کردن و

؛ نوعی تقطيع آسيب نرساندمعنی داستان بهطوری که به

مترجمان رایج بوده و آثار و  ميان کهآید حساب میبه

-ۀ زباندر متون دینی، مورد توجه و دغدغ بویژهپيامدهای آن 

صورت حذف شناسان بوده است. تقطيع در بعضی از موارد به

گيرد. صورت حذف جمله صورت میهب برخیو در  کلمه

در  ترجمه و یتقطيع جمله، باعث نامفهومی و گنگ یگاه

و در نتيجه از ۀ کالم رشت از حاالت باعث پاره شدن برخی

در این صورت معنی،  شود.رفتن معنی اصلی داستان میدست

 ؛شودخوبی انتقال داده نمیبه ،نحوی که در متن مبدأ استبه

 ۀ رماندر ترجم. دآیو نامفهوم بدست میای نارس و ترجمه

را ها ایليا آل خميس بعضی از جمله "اللّيل فی نعمائه"

ها را ترجمه نکرده و آن ناخواسته حذف کرده، یا خواسته

 شود:ها اشاره میاز آنبرخی که بهاست؛ 

بتقريع دواخله له، مدينة فضوله و رافضة االرمتاء ِف هوة »
وب هلا وترک الکالم الذی يراه إجابة البلة عرب أسئلة ال وج

 .(91:2016)زید الشهيد،  «لتفوه هي به ال هو

و علی اْلرض مّس الکعبان اْلبيضان العاليان اْلرض »
 .(102:2016)زید الشهيد،  «املرمرية

وجد الرغبة اجلارفة ِف أشباع عينيه بفاکهة جسدي »
خرافياً فأروح أتعري و أخطو فنکون بذلک کمن يعيشون طقساً 

 .(115:2016)زید الشهيد، «اعجازياً 

)زید  «قبلة واحدة من شفيت حبيب لرواء ال حدود له»

 (.129:2016 الشهيد،

شود مترجم با شرایطی مواجه می نيز، در برخی موارد

که باید بخشی از متن را، چه در سطح واژگان و چه در سطح 

عبارات و جمالت، حذف کند. معموالً حذف برخی 

شود که مترجم آن های جمله زمانی موجه شمرده میقسمت

کننده موارد را برای خواننده خود واضح یا تکراری و خسته

خوب بسيار محدود، ۀ موارد حذف در ترجم .تشخيص دهد

ی نادر است و مترجم وفادار جز در مواقع ضروری و تح

کند، چرا که حذف حذف مطلبی نمیناپذیر اقدام بهاجتناب
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کمالی، ) شودترین عيب ترجمه محسوب میعمده ؛هیروبی

 (.22ـ30: 1372.ش1993م
 "اللّيل فی نعمائه"ۀ رمان در ترجم ایليا آل خميس

ین جمله را حذف کرده یا ترجمه نکرده است. شاید چند

های موجود در متن اصلی این رمان، ۀ بعضی از جملهترجم

داستان یکۀ مقصد نباشد؛ اما در ترجم مناسب با فرهنگ زبان

ها و جمالت عاشقانه عاشقانه، طبيعی است که بعضی از واژه

هایی در ترجمه، نوعی وجود داشته باشد و حذف چنين جمله

 که موجب گنگی ورود شمار مینقص و کمبود در ترجمه به

ۀ یادشده، چنين شود. در ترجمنامفهوم بودن داستان می

در رمان  شود. حذف جمالت عاشقانههایی دیده مینقص

  .نارسا جلوه کند.ادبی و  غير ترجمهشود تا باعث می

 گیرینتیجه .6
خوبی به ایليا آل خميس دهد کهاین پژوهش نشان می

تحليلی را با بيان جزئيات؛ همانند نمایشی  -های توصيفیمتن

 توان گفت کهتصویر کشيده است و میزنده برای مخاطب به

 توصيفی خوبی ارائه داده وۀ شناختی، ترجماز نظر زبان

ایليا آل  است. دادهمخاطب ارائه داستانی شيوا و قابل فهم به

 های ترجمه مثل؛شگرداز ۀ این رمان در ترجم خميس

 یابی کم استفاده کرده وجایگزینی، همانندسازی و معادل

اللفظی ترجمه کرده و باعث پایين ها را تحتبعضی از واژه

ۀ برخی ی در ترجمترمان شده است. ح آمدن بار ادبی و هنری

کار برده که مناسب با یک متن ادبی، از کلماتی به ،هااز واژه

تحليلی نيست. همچنين برخی از جمالت  -نوع توصيفی

ده و این کار نشو یا اصالً ترجمه  حذف موجود در متن مبدأ

ترجمه را گنگ و نامفهوم  متن اصلی صدمه وارد کرده وبه

. استنوعی کمبود و نقصان در داستان  که تجلوه داده اس

ادبی مناسبی از لحاظ ۀ ، ترجمایليا آل خميس همچنين

در  واژگان بسياریهای ترجمه ارائه نداده است و شگردهای

نياز دارند تا  و جایگزینی بازبينیکه به ندترجمه موجود

 پسند بدست آید.ای ادبی، رسا، بليغ و مخاطبترجمه

ی لهای جدید بازنگری کر چاپد است کهبایسته

برطرف  ترجمهشناختی های زبانصورت گرفته تا کاستی

صورت مناسب در این ترجمه به شگردهایشود و از 

داستان یکاست که ترجمه استفاده شود؛ در این حالت 

خواننده از و آید دست میبه واقعی و ادبی ۀعاشقان

 برد.خوانندن آن لذت می
 

منابع

 «قران کریم»

تهران، ایران، شب در زیباترین لحظاتش،  (1397)آل خميس، ایليا، 

 .1، چنشر پوینده

ترجمه:  فارسی -( فرهنگ عربی1379البستانی، فوادافرام ، )

تهران، ، ایران، منجد الطالب، ترجمه: بندر ریگی، محمد

 .2چانتشارات حر با همکاری نشر سبحان، 

 (1392)گوگالنی، گوهرشاد  اکبری، اميد و محمودی، نجمه و

ة ترجمۀ تحت اللّفظی و آزاد از دید بررسی کارآیی دو شيو»

 «.خوانندگان

تعادل بافتی در ترجمه از عربی به » (1392) ترکاشوند، فرشيد،

، قزوین، فصلنامۀ ایران« شناختیفارسی با رویکرد کاربرد

 .3، سال7های ترجمه در زبان و ادبيات عربی، شپژوهش

بازنگری تکنيک های ترجمه: رویکردی ( »1396ترنس، پارس )

ایران، شيراز، سایت ترجمه تخصصی پارس « عملی و پویا

  Parstrans.net@gmail.com  ترنس،

ر اصطالحات مورد استفاده د ها وروش» (1386)پور، بهرام جاللی

 «تقطيع متون نمایشی
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