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ABSTRACT 
Vinay and Darbelnet explained a basic method for studying, analyzing and critiquing in 
a literary entitled Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for 
Translation, In 1985.The two Canadian researchers define seven different techniques, 
commonly used by translators consciously or unconsciously, under two generic 
categories: direct and indirect translation. This systematic method in classifying 
translation techniques is a convenient model which is used to analyze and critique 
different translations. This article uses the same pattern to analyze the translation of the 
novel "Someone I loved" by Anna Gavalda, translated by Elham Darchinian. The 
authors of this analysis seek to investigate the reason and circumstances of the 
translation and the manner of the translator choices to be determined "How the translator 
make the current version of translation accessible to the audience and what is the reason 
for the Intellectual tendencies of the translator?" The findings of this study indicates 
Elham Darchinian has mostly referred to four methods that are in the field of indirect 
translation, and among them, she has used Modulation with the highest frequency. 
Therefore, it seems that the translator's concern was more with the Persian-speaking 
audience to provide a fluent, understandable, and pleasant translation, rather than with 
preserving the author's style and context. 
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 ترجمه مطالعات فرانسه، ادبیات و زبان: تحقیق های زمینه تهران دانشگاه خارجی، ادبیات و ها زبان دانشکده استادیار 

 کارشناسی مقطع  فرانسه زبان مترجمی  کنکور ۹ یرتبه (مشهد فردوسی دانشگاه)کارشناسی مقطع فرانسه زبان مترجمی یرشته یآموخته دانش 

   فرانسه زبان گروهی و خصوصی تدریس یسابقه سال 5(تهران دانشگاه) ارشد

 اطالعات مقاله

 20/05/1401تاریخ ارسال: 
 10/09/1401تاریخ بازنگری: 
 20/09/1401تاریخ پذیرش: 

 1402تاریخ انتشار: بهار 
 نوع مقاله: علمی پژوهشی

 

 

 کلید واژگان:
 او من ترجمه، داربلنه، و وینه

 آناگاولدا، داشتم، دوست را
 دارچینیان الهام

 چکیده

سبک برای تحلیل، بررسی و نقد ترجمه را در اثری با عنوان  یروشی اصول ۱۹۸۵ وینه و داربلنه در سال
هفت . این دو پژوهشگر فرانسوی کنندتبیین و تشریح می، فرانسه و انگلیسی: روش ترجمه شناسی تطبیقی

، ذیل دو کننداستفاده می از آنها  صورت خودآگاه یا ناخودآگاهمترجمین به تکنیک مختلف را، که معموالً
بندی در طبقهمند . این شیوه نظامکنندمیبندی کلی ترجمه مستقیم و ترجمه غیرمستقیم، تعریف دسته

رود. این مقاله نیز، های مختلف به کار میفنون ترجمه الگوی مناسبی است که برای نقد و بررسی ترجمه
اثر آنا گاوالدا از الهام دارچینیان  من او را دوست داشتم رمان ةترجمبا استفاده از همین الگو به تحلیل 

 ند ونترجمه این کتاب را تجزیه و تحلیل ک چگونگی هستنداین تحلیل در صدد نگارندگان . پردازدمی
مترجم با چه رویکردی ترجمه »های مترجم را مورد واکاوی قرار دهند تا مشخص شود چرایی انتخاب

های این بررسی یافته« حاضر را در دسترس مخاطبان قرارداده و علت پیروی از این گرایشات چیست؟
 گیرندمیای که در حیطه ترجمه غیرمستقیم قرار ه چهار شیوهحاکی از آن است که الهام دارچینیان بیشتر ب

رجوع داشته و از میان آنها نیز تغییر بیان را با باالترین بسامد مورد استفاده قرار داده است. بنابراین، به نظر 
رسد دغدغه مترجم بیش از آنکه معطوف به حفظ سبک و سیاق نویسنده باشد، متوجه مخاطب فارسی می

 ای روان، قابل درک، و دلپذیر بوده است. جهت ارائه ترجمهزبان 
 

 

 اساس بر گاوالدا آنا ی نوشته «داشتم دوست را او من» رمان از دارچینیان الهام ی ترجمه بررسی(. 1402. )سیمین, کردیزدی و, زینب, طلب رضوان
 .156-145،( 1) 13,خارجی زبانهای در زبانشناختی پژوهشهای .داربلنه و وینه ی نظریه
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 قدمهم. 1

تا کنون تعاریف متفاوتی از ترجمه ارائه شده است که شاید 
جایگزینی مواد »ترین آنها بنابر پیشنهاد کتفورد یکی از ساده

متنی در یک زبان )زبان مبدأ( با مواد متنی معادل در زبان دیگر 
( باشد. ژان 4مرجع3: ۱3۸۹پور ساعدی، )لطفی« )زبان مقصد(

یک فعالیت »کند: گونه تعریف میرنه الدمیرال ترجمه را این
ها و در همه نقاط جهان ضروری جهانی بشری که در همه زمان

( و شاید هدف آن عدم خواندن 2۸: ۱۹7۹)الدمیرال، « است
که  رزدود میکیأبر این ایده ت آنتوان برمن نیز متن اصلی باشد.

توان آن را باز کرد و دوباره یای است که مترجمه تجربه»
برمن، ) «تر ترجمه در اصل  بازتاب استطور دقیقبازتاب داد. به

تعاریف مختلف توأمان ناظر بر عمل ترجمه  (. معموال۱6ً: ۱۹۹۹
و نتیجه این فعالیت است. از جمله نخستین کسانی که 

توان یاند، مهای زبانی ترجمه را تدوین کردهمشهورترین نظریه
-Jean)، ژان پُل وینه(Georges Mounin)به ژُرژ مونن

Paul Vinay) و ژان داربلنه(Jean Darbelnet)  .اشاره کرد
پردازی واقعی در ار بنیادی که پایه و اساس نظریهیکی از آث

های مشکالت نظریهآید بدون شک حوزه ترجمه به حساب می
منتشر شد. به  ۱۹63نوشته ژرژ مونن است که در سال  ترجمه

ترین معادل از زبان ه نزدیکئارا»گفته وی، ترجمه به منزله 
از نظر مبدأ به زبان مقصد ]است[، ابتدا از نظر معنا و سپس 

(. وینه و داربلنه نیز تأیید کردند ۱2: ۱۹63)مونن ،  «سبک
الزم است در نظر بگیریم ]...[ که مترجم خوب فقط کلمات »

ای را که پشت آن است ترجمه کند، بلکه اندیشهرا ترجمه نمی
کند و برای رسیدن به این منظور دائماً به زمینه و موقعیت می

 ۱۹۸۵آنها در سال  (.42:  2004نه، )وینه و داربل «کنداشاره می
روشی اصول برای تحلیل، بررسی و نقد ترجمه را در اثری با 

 سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی: روش ترجمهعنوان 
-دهند که ترجمه و سبککنند و نشان میتبیین و تشریح می

ناپذیر بوده و هرگونه مقایسه باید به ای جداییشناسی مقایسه
معادل مربوط باشد.  برداشت آنها از ترجمه بر اساس  هایداده
شناسی سوسوری است که بین زبان و گفتار تمایز قائل زبان
شود، و معتقد است فرستنده پیام از منابع زبان برای انتقال می

کند. وینه و بینی استفاده میپیامی شخصی و غیرقابل پیش
جمین از آنها متر داربلنه هفت تکنیک مختلف را، که معموالً

کنند، شناسایی و استفاده می صورت خودآگاه یا ناخودآگاهبه
تعریف کرده، و این هفت مورد را ذیل دو سبک کلی با عنوان 

دهند. در واقع، ترجمه مستقیم و ترجمه غیرمستقیم، قرار می
ها و گیری مترجمین از این تکنیکبررسی کمّ و کیف بهره

تواند یهای صورت گرفته مگزینشتحلیل انگیزه آنها برای 
ابزاری برای مطالعه و نقد کیفیت ترجمه باشد، و با توجه به 

های به کار رفته در کدام دسته ترجمه اینکه بیشترین تکنیک
توان در خصوص یگیرند، ممستقیم یا غیرمستقیم قرار می

تمایل مترجم به اسلوب مقصدگرا یا مبدأگرا اظهارنظر کرد. 
که هرچقدر زبان مقصد از زبان مبدأ دورتر باشد، بدیهی است 
های ناظر بر ایجاد تغییرات ساختاری و معنایی نیز کاربرد شیوه

عنوان مثال، با توجه به اینکه در ترجمه بیشتر خواهد بود. به
های فارسی و فرانسه از دو خانواده زبانی مختلف بوده و زبان

رسد طبیعی به نظر می ای با هم دارند،های قابل مالحظهتفاوت
های که متون ترجمه شده به فارسی از آثار ادبی فرانسه، تفاوت

زیادی را در سطح ساختار دستوری و نظام واژگانی نسبت به 
 متون اصلی به نمایش بگذارند. 

نگارندگان این مقاله برآنند تا با تکیه بر نظریات وینه و      
من م دارچینیان از رمان داربلنه به تحلیل و بررسی ترجمه الها

زبان آنا گاوالدا، ، اثر نویسنده مشهور فرانسویاو را دوست داشتم
ست که نشان دهد ا بپردازند. در واقع، این تحقیق به دنبال این

دارچینیان در انتخاب واژگان و چینش ساختاری عبارات بیشتر 
گانه توصیف شده توسط وینه و یک از ترفندهای هفتاز کدام

داربلنه استفاده کرده؟ و سبک ترجمه وی به کدام الگوی 
تر است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده مستقیم یا غیرمستقیم نزدیک

های فارسی و های زبانی ناشی از تفاوت زبانبه دلیل ضرورت
؟ بدین شودمیفرانسه بوده، یا به سلیقه شخصی مترجم مربوط 

رد هریک از فنون هایی از کاربمنظور سعی شده است، مصداق
گانه در ترجمه کتاب ذکر شود و سپس انگیزه مترجم از هفت

 ها، چرایی و چگونگی کاربست آنها تحلیل شود.این انتخاب
 معرفی نويسنده و پیکره

، یکی از نوادگان ۱۹70 ا گاوالدا نویسنده فرانسوی، متولد سالآن
نویس آمریکایی است. آثار آنا دوروثی پارکر، شاعر و داستان

اند؛ و کوتاه ارائه شده گاوالدا در قالب رمان و مجموعه داستان
ویژگی مشترک همه آنها برخورداری از نثری لطیف و زنانه 

مندان به هایش را برای عالقهکتاباست که این امر خواندن 
داستان کوتاه  مجموعه . نخستینکندمیتر ادبیات فرانسه جذاب

منتشر  ۱۹۹۹در  دکاش کسی در جایی منتظرم باشاو با عنوان 
شد و موفق به جلب توجه منتقدین و اقبال خوانندگان گردید، 

ده زبان زن 27به  نوول ابسرواتورکه به گزارش روزنامه  تا جایی
میلیون نسخه به  2دنیا ترجمه شد و در تیراژی نزدیک به 

(. الزم به ذکر است 2264فروش رسید )نوول ابسرواتور، شماره 
این اثر در ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرد و توسط 

https://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7
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https://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7
https://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7
https://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7
https://fidibo.com/books/author/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7
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مترجمینی از جمله الهام دارچینیان، غزاله رمضانی و ناهید 
 و را دوست داشتممن افروغان به فارسی برگردانده شد. رمان 

منتشر شد و در کمتر از یکسال به  2002ی سال در فوریهنیز 
 زبان انگلیسی ترجمه شد.

گریز دلپذیر، دلم برخی از دیگر آثار گاوالدا عبارتند از:      
خواهد گاهی در زندگی اشتباه کنم، زیر پوست زندگی، الک می

پرده، زندگی شکافم، با هم، همین و بس، پس ام را میتنهایی
ها و . مضمون اغلب این رمانکیلو امیدواری 3۵بهتر، و 

ها در مواجهه با های مختلف انسانهای کوتاه شیوهداستان
حوادث و اتفاقات و نحوه مدیریت کردن احساسات و درونیات 
و همچنین روابطشان با اطرافیان است. این درونمایه با نگاهی 

 تی که شاید تنها یک زن متوجهموشکافانه و با تمرکز بر جزئیا
  اند.، پرداخته و ارائه شدهآنها باشد

 ینویسنده گاوالدا آنا نخستین رمان من او را دوست داشتم     
و با توجه به  رسیدهبه چاپ  2002در سال  که است فرانسوی

 های نمایشیاستقبال گسترده مخاطبان از آن و قابلیت
مناسبش هم در سینما و هم در تئاتر مورد اقتباس قرار گرفته 

تکلف، است. گاوالدا در این اثر با قلمی روان و زبانی ساده و بی
های روابط و احساسات های زندگی انسان و پیچیدگیروزمرگی

 .کندروایت می نشینانسانی را در قالب داستانی دل
شود، شوکی که به رمان با توصیف یک شوک آغاز می     

زنی جوان است که عاشقانه « کلوئه»شود. کلوئه وارد می
را دوست دارد و آنها به ظاهر زندگی خوب « آدرین»همسرش 

که  کندو آرامی دارند. اما ناگهان آدرین به کلوئه اعالم می
دیگری دارد و تصمیم گرفته او و دخترانشان را ترک  معشوقه

د. این جدایی بدون هیچ جر و بحثی اش بپیوندکند و به معشوقه
گیرد و بعد از آن، پیر، پدر آدرین، به سراغ عروس و انجام می

برد. آید و آنها را به خانه ییالقی خود میهایش در پاریس مینوه
کند که او نیز در جوانی پدر آدرین برای کلوئه تعریف می

این خاطرخواه زنی دیگر شده، اما بنا به مالحظات خانوادگی 
احساس را در خود سرکوب کرده. در واقع، پدر آدرین نه تنها او 

شود که او اقدام طور القا میکند، بلکه حتی اینرا شماتت نمی
 داند.تحسین میآمیز و قابلفرزندش را شجاعت

آنا گاوالدا با توانایی عظیمش در درک احساسات و با نگاهی 
خوبی به داستان را بهشناختی به مسئله خیانت مردان، روان

، با الهام از من او را دوست داشتم رمان تصویر کشیده است.
زندگی شخصی او و تجربه شکست در زندگی مشترکش نوشته 

 شده است. 

 پیشینه تحقیق. 2

برخی از منابعی که به نقد ترجمه یک کتاب بر اساس روشهای 
هر یک  طور مجزاهاند یا بفنی ترجمه وینه و داربلنه پرداخته

 اند، عبارتند از:ازاین روشها را مورد بررسی قرارداده
 ( در مقال1382واله ولی پور )بررسی نظريات » ة

يابی را های معادل، سیر تحول نظريه«يابی در ترجمهمعادل

گذار در اين زمینه نظیر  وينه پردازان بدعتکه توسط نظريه

، نايدا (Jakobson)، جیکوبسن(Vinay & Darbelnet)و داربلنه

و (House) ، هاووس(Catford)، کتفورد(Nida & Taber)و تابر

، به ترتیب زمانی بررسی و مقايسه اندشدهارائه  (Baker) بیکر

  کرده است.

 رمان بررسی پیدايش» در (1399قاسمی ) روح اله 

از اين نظريه برای  «نظرية وينی و داربلنهبر اساس  فارسی

خطاط  دخت نسرين و قويمی مهوش ةنقد و تحلیل ترجم

های رپژوهشی، راهکا-پرداخته است. وی در اين مقاله علمی

مورد استفاده مترجمین را در راستای هدف همراه کردن 

 خواننده با متن و انتقال پیام توصیف کرده است.

 (در مقاله 1389شهريار نیازی و همکاران )

 الگوی اساس بر الشحاذ رمان ترجمه از بخشی واکاوی»

اند که مترجم اين رمان عربی نشان داده «وداربلنه وينی نظری

های ناظر بر ترجمه غیرمستقیم و به ويژه از بیشتر از شیوه

 تکنیک همانندسازی استفاده کرده است.

 ( مقاله 1399محمد جواد کمالی )«La 

transposition, un procédé de la traduction oblique du 

français vers le persan »   به زبان فرانسه چاپ کرده و در را

-هفتهای از میان تکنیک «انتقال»آن با تمرکز بر روش فنی 

هايی از کاربرد آن را در ترجمه وينه و داربلنه، مصداق گانه

، اثر سیمون دوبووار میرندهمه میمهدی سحابی از رمان 

 تحلیل و بررسی کرده است. 

را مورد نقد و بررسی قرار مقاله حاضر یک ترجمه معاصر 
رود این خود گامی در راستای ارج نهادن دهد که امید میمی

تر باشد، ضمن آنکه توجه و عنایت به به کار مترجمین جوان
تواند روشنگر راه دیگر یهایی منقاط قوت و ضعف چنین ترجمه

مندان این حوزه باشد. الزم به ذکر است که آثار آنا گاوالدا هعالق
ها بوده و تا کنون به چندین زبان ترین رمانپرفروش جزو

هایی و چنین پژوهش اندشدهمختلف در سراسر دنیا ترجمه 
تواند موجب شناسایی بهتر این نویسنده و سبک ادبی وی یم

 توسط خوانندگان فارسی زبان شود. 
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 ارچوب نظری و تحلیلهچ. 3

معادلی در شاید برای اغلب کلمات فرانسوی بتوان به سهولت 
زبان انگلیسی پیدا کرد، اما در بسیاری از مواقعی که کلمات با 

ای گیرند و ترکیب یا تصویر تازهچینش خاصی کنار هم قرار می
توان مشابه دقیق یا عین آن اصطالح یکنند، نمرا ایجاد می

بایست با زبانی را در انگلیسی یافت. در این صورت مترجم می
فریند. وینه ات، تعبیر جدیدی در ترجمه بیایجاد یک سری تغییرا

و انگلیسی:  سبک شناسی تطبیقی فرانسه و داربلنه در کتاب
ضمن مطالعه و بررسی این تغییرات، تمام آنها را روش ترجمه، 

-مند و طبقهصورت کامالً نظامدر قالب هفت شیوه یا تکنیک به

ه را، کنند. آنها که اساساً ترجمبندی شده توصیف و تبیین می
-به معنی گذار از زبان الف به زبان ب، فعالیتی با ماهیت مقایسه

های تعریف شده در این دکنند، مصادیق و فرآینای توصیف می
های اثر را قابل تعمیم به هرگونه عملیات ترجمه در زبان

-دانند. بدین ترتیب آنها سه فرآیند با عناوین واممختلف می

را  اللفظی یا واژه به واژهتحتبرداری  و ترجمه گیری، گرته
کنند، و چهار تکنیک برای سبک ترجمه مستقیم تعریف می

-جایی، همانندسازی، تغییر بیان و معادلهدیگر با عناوین جاب

دهند. وینه و یابی را ذیل سبک ترجمه غیرمستقیم قرار می
ها بین این دهند که برخی ویژگیداربلنه همچنین توضیح می

رک است و بنابراین تشخیص و تمیز آنها از فرآیندها مشت
مستقیم یا  ةطورکلی ترجمیکدیگر ممکن است دشوار باشد. به

شامل انتقال عناصر زبان مبدأ به زبان مقصد است، اما  صریح
های ساختاری و زبانی بین زبان وقتی انتقال به دلیل تفاوت

یا  شود، ترجمه غیرمستقیمو زبان مقصد غیرممکن می أمبد
 (.46: 2004ضروری است )وینه و داربلنه،  ضمنی

 وینه و داربلنه قبالً گانههفتهای با توجه به اینکه تکنیک
، در اینجا به اندشدهدر مقاالت متعددی تشریح و توصیف 

-یادآوری مختصری در مورد تعریف هر کدام از آنها بسنده می

در ترجمه  شود بر تحلیل مصادیق کاربرد آنهاشود، و تالش می
 تمرکز شود. تکیه و دارچینیان از رمان گاوالدا 

 ترجمه مستقیم. 4

فرآیند مورد استفاده در مواقعی است  گیریگیری يا قرضوام
شود، و رو میکه مترجم با خأل واژگانی در زبان مقصد روبه

زبان  ةیابد، فلذا واژمعادل مناسبی برای بیان مفهوم مد نظر نمی
مبدأ را مستقیماً و به همان صورت اولیه در زبان مقصد به کار 

گیرد، البته در صورتی که نظام الفبایی دو زبان متفاوت باشد، می
گیری با وارد کردن مترجم ملزم به آوانویسی خواهد بود. وام

تواند موجب غنا و گسترش کلمات بیگانه به زبان مقصد می
 دایره لغات آن شود. 

دارچینیان در ترجمه جمله زیر از این فرآیند استفاده کرده 
 است:

 « Château Chasse-Spleen... Avoue que c’est 

de circonstance... Tout à fait ce qu’il nous faut. 

J’en ai pris deux, une pour toi et une pour moi. » 
، اینها مناسب حال ما هستند ... اسپلین -شاتو شَس  «

خواهیم. دو تا آوردم، یکی برای تو، یکی ها را میکامالً همین
 »  .برای خودم

به همان  «اسپلین -شس»در اینجا، نه تنها اسم خاص 
شکل اولیه فرانسوی به فارسی برگردانده شده است، بلکه حتی 

هست نیز بدون  «کاخ، قصر، یا قلعه»که به معنی  «شاتو»کلمه 
گیری صرفاً آوانویسی شده د واماینکه ترجمه شود، طی فرآین

ای در اسپلین نام منطقه-است. در واقع، ترکیب شاتو شس
 یجنوب غربی فرانسه است، که در قرن هجدهم میالدی یک

ای با شکوه ساخته لکان مشهور به نام گرسیه در آنجا قلعهمااز 
. کندمیهای اطراف آن را به تاکستان تبدیل و تمام زمین
های دترین برنشدهاسپلین یکی از شناخته-شسامروزه شاتو 

تولید مشروبات الکلی در فرانسه است که کارخانه آن در همین 
منطقه واقع شده، و در این قسمت از رمان نیز به همین 

. بنابراین، شاید دلیل استفاده از فرآیند شودمینوشیدنی اشاره 
 حفظ رنگ و بوی خارجی و غیربومی آن باشد. گیریوام

 
« Elle a enfilé son manteau et repoussé sa 

chaise. Un sourire magnifique barrait son visage. 

» 

اش را عقب کشید، لبخند مانتویش را پوشید، صندلی «
 » اش را پرفروغ کرده بود.زیبایی چهره

پالتو، کت بلند، »به معنی « manteau»در این جمله کلمة 
هایی است که در دوران قاجار)که واژهاز جمله وام« روپوش

عمده روابط ایران و غرب، با فرانسویان بوده است( از زبان 
فرانسه وام گرفته شده و در فرهنگ دهخدا نیز ذکر شده است. 

متوجه شد که  توانیماما در این مثال، با توجه به بافت متن 
در حقیقت پوشش گرم زمستانی  manteauمنظور نویسنده از 

در زبان فارسی « مانتو»یا همان پالتو است، در حالیکه واژه 
پوشش  عنوانبهکه  شودمیرایج امروز به لباسی اطالق 

. پس در شودمیاسالمی و در راستای رعایت حجاب استفاده 
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گیری درست نبوده و استفاده از تکنیک وام ترجمه این جمله
 ه است.مترجم دچار خطا شد

  
« Elle me rapportait le stylo que j’avais laissé 

à l’autre bout du monde. Elle avait déjà oublié de 

me le rendre au bar, mais cette fois, elle y pensait 

tout de suite et farfouillait déjà dans son sac. »  
خودنویسی را که در آن سوی دنیا پیش او جا گذاشته  «

بدهد، اما این  بار هتلیادش رفته بود در بودم. پس آورده بود. 
 » بار، به سرعت کیفش را زیرورو کرد تا خودکار را پیدا کند.

میخانه، میکده، »به معنی « bar»در این مثال کلمة 
البی است و در اینجا اشاره به قسمتی از « مشروب فروشی

. این واژه قبالً شودمیهتل دارد که در آن انواع مشروبات سرو 
وارد زبان فارسی شده است و مترجم نیز با استفاده از تکنیک 

به زبان  شودمیطور که تلفظ گیری این عبارت را همانوام
 فارسی آوا نویسی کرده است.

 فرآیندی است که معموالً اللفظی يا واژه به واژهترجمه تحت 
در برگردان جمالت کاربرد دارد و هنگامی قابل استفاده است 
که مترجم بتواند بدون ایجاد تغییر صرفی یا نحوی قابل توجه 

کارگیری در متن اصلی، جمله را با همان چینش اولیه و با به
 عناصر معادل در زبان مقصد نیز بیان کند. 

. »je me sens vieille Non, je suis vieille, — « 
  ».کنمخود را پیر احساس می نه، من پیر هستم، -  «

به شیوه  «je me sens vieille» در این مثال نیز جمله
های ترجمه توانیمکه است، درحالی اللفظی ترجمه شدهتحت
ام یا احساس پیری کنم پیر شدهتری همچون: حس میروان
 کنم، را نیز در نظر داشت. می

 

« Le soleil brillait à travers leurs cheveux et je 

les trouvais jolies ». 
-هایم را زیبا میردختتابید؛ های آنها میوخورشید بر م «

  ».یافتم

به معنی یافتن، پیدا کردن و  Trouverدر این مثال فعل 
جستن که در این جمله به معنی احساس کردن یا به نظر آمدن 

 رسدمیبرگردانده شده و به نظر  اللفظیتحتصورت بهاست، 
 .مترجم دچار خطا و لغزش شده است

در  اللفظیتحتشاید علت استفاده مترجم از شیوه 
های باال دغدغه وی برای وفاداری هرچه بیشتر به متن مثال

اصلی بوده، و از این رو نخواسته در فرم و ساختار اصلی جمله 
تطابق و تناظر در کلمات و دست ببرد و تالش کرده از اصل 

 ها تبعیت کند. رساختا
 

فرآیندی است که به مورد قبلی یعنی ترجمه برداری گرته 
تنها تفاوتش با آن در این  شباهت بسیار دارد،  اللفظیتحت

است که ناظر به ترجمه عبارات ترکیبی است، نه جمالت. 
برداری گرته»نویسد: ابوالحسن نجفی در تشریح این فرآیند می

عبارت است از ترکیبی که اجزای متشکل آن جداجدا از اجزای 
 «ترکیب خارجی ترجمه شده و در کنار هم قرار گرفته باشند

(. این شیوه به ساخت و وارد کردن مفاهیم ۱3۸۱:۱0 )نجفی،
  انجامد.جدید به زبان مقصد می

الهام دارچینیان در ترجمه خود از رمان آنا گاوالدا از این 
تکنیک استفاده نکرده است، که البته با توجه به ماهیت داستانی 

ای روان و خوشایند برای مخاطب این متن و لزوم ارائه ترجمه
. رسدمینوع متون، عدم استفاده از چنین تکنیکی موجه به نظر 

تنها موردی که شاید کمی نزدیک به این فرآیند باشد، مثال 
 زیر است:

« Était-ce cette odeur de charnier javellisé ou 

était-ce l’endroit tout simplement ? » 
های آب ژوال زده شده یا آن بیمارستان مرا یا بوی جسد «

 » به این روز انداخته بود؟
ضد عفونی شده با آب »به معنی «javellisé»در این مثال 

ترجمه شده « آب ژاول زده شده»است و به عبارت « ژاول
ژاول همان وایتکس یا سفید کننده یا ضد عفونی است. آب 

کننده است، و مترجم برای انتقال مفهوم و معنای این ماده، 
واژه فرانسوی آوانویسی شدة  آن را به کار برده که قبالً وارد 

 زبان فارسی شده است، هرچند شاید چندان رایج نباشد.

ی های زیاداین رمان مثال ةبرای این روش ترجمه در ترجم
به این نتیجه رسید که مترجم  توانیمیافت نشد، بنابراین 

تالش کرده است برای تمامی واژگان معادل مناسب به فارسی 
که در روش تغییر بیان خواهیم دید به  طورهمانارائه دهد و 

زبان ای دیگر مقصود نویسنده را برای خواننده فارسیشیوه
 تسهیل کند.

 ترجمه غیرمستقیم .5

یا ترانهش فرآیندی است که طی آن مترجم بدون  جايیهجاب
. کندمیتغییر دادن معنا و مفهوم متن، شکل و ساختار را عوض 

که با حفظ  شودمییا مجبور  گیردمیدر اینجا، مترجم تصمیم 
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عنوان به معنای اولیه نوع و نقش دستوری کلمات را تغییر دهد.
 جای قید استفادهمثال از اسم به جای فعل و یا از صفت به 

دهد که مترجم امکان رخ می جایی اختیاری زمانیهکند. جابمی
 را دهد ساختار آنترجمه لفظ به لفظ را دارد اما ترجیح می

جایی اجباری مترجم به دلیل هعوض کند. اما در جاب
ای جز تغییر ساختار دستوری محدودیتهای زبان مقصد چاره

 (.۵0:  ۱۹77وینه وداربلنه، ) کلمات ندارد

 « Les filles, quelle belle invention, pensais-je 

en la coiffant, quelle belle invention... » 

کردم، با خودم فکر می زدموقتی موهایش را شانه می «
  ».های زیبایی هستند، چه زیبایندها چه آفریدهدختر بچه

 coiffant en»عبارت  مانند مثال قبل نیز مثالدر این 

la »در  ولی، کندمیدر جمله فرانسوی ایفا  نقش قید حالت را
 quelle» طورفعل ترجمه شده است و همین فارسی به شکل

belle invention »در متن اصلی یک گروه اسمی است که 
فارسی آن از  در ترجمه، اما تکرار شده به یک صورت بار دو

 .فعل استفاده شده است

« Je les regardais de loin, assise sur les 

marches du perron. » 
و آنها را از دور نگاه های درگاه نشسته بودم من روی پله «

  » کردم.می

 les marches du perron» در قسمت دوم این مثال
assise sur »صورت یک جمله مجزا آمده و هکه قید است ب

participe passé  فعلasseoir صورت فعل ترجمه شده هب
 است.

Je passais l’éponge autour de ses mains  «

. »sur la table posées 

که های او کشیدم دور و بر دستدستمال را روی میز می «
  »روی میز بود.

 «ses mains posées»در این جمله عبارت موصوفی  
 یک جمله برگردانده شده است. صورتهب

-، هدف مترجم از به کار بستن شیوه جابهرسدمیبه نظر 

تر در زبان مقصد جایی یا ترانهش، استفاده از ساختارهای رایج
و ارائه یک متن روان و قابل درک برای مخاطب بوده است، 
چرا که برخی ساختارهای دستوری که اتفاقاً در زبان فرانسه و 

تبع آن در متن رمان مورد مطالعه پرکاربرد است، در زبان به 
فارسی چندان مرسوم و جاافتاده نیست. بدیهی است این شیوه 

های نگارشی زبان مقصد و صرفاً بایست مطابق با استراتژیمی
کافی نیست مورد استفاده قرار  اللفظیتحتکه ترجمه زمانی

ایی عمیق او با گیرد. تسلط جدی مترجم بر زبان مقصد و آشن
ها و هنجارهای گفتاری آن شرط الزم برای استفاده از عرف

 این شیوه است.
ای است که مترجم را وادار به ایجاد تغییر در شیوه تغییر بیان

استفاده صحیح و بجا از  .کندمیزاویه دید پیام و نحوه بیان آن 
این تکنیک نشان دهنده تبحر مترجم است. الزم به ذکر است 
که تغییر بیان الزاماً منجر به تغییر در کلمات یا نقش دستوری 

 . شودمیآنها در جمله ن

« Chez les Dippel, c’est never explain, never 

complain, tout de suite, c’est autre chose. C’est la 

classe. » 

ها، هرگز توضیح نده، هرگز شکایت نکن، برای دیپل «
   »باکالس باش.خیلی زود تمامش کن. 

دو جمله متن اصلی رمان که به زبان فرانسه نوشته شده در 
به انگلیسی  «never explain, never complain»امری 

ی متفاوت نویسنده از آوردن این جمالت به زبان آمده و احتماالً
در  د بنابراین بهتر بو است، کردهخاصی را دنبال می هدف

شود تا حالت یا ترجمه فارسی نیز به همان صورت نوشته 
موقعیت خاص مدنظر در ذهن مخاطب ترجمه کتاب نیز ایجاد 

این »به معنی  C’est la classe خبری ةنین جملچهم. شود
توسط « این نشانه با کالسی است»یا « کار با کالسی است

 رسدمیبه نظر  است. شده برگردانده امر صورتهب مترجم
خواسته است توالی عبارات امری حفظ شود و این مترجم می

قسمت را در توالی سه فعل پیشین قرار داده و با همان رویه 
  ترجمه کرده است.

« — Je pourrais continuer comme ça 

longtemps. Tu vois, tu es injuste. » 
بینی که م تا قیامت برایت بگویم، میتوانیمبینی، می «

  ».انصافیبی
 continuer comme ça longtemps»در جمله فرانسه 

Je pourrais » م مدت زیادی ادامه توانیمطوری این»به معنی
با اضافه کردن این واژه قیامت وجود ندارد اما مترجم  «دهم

واژه، روشی متفاوت را برای بیان مفهوم مد نظر برگزیده است. 
 «قضیّة حق انتخاب مترجم»با عنوان   از این روش دمیرالال

 .کندمییاد 

حق انتخاب معادل کلمات را  الدمیرالبر طبق این قضیّه،  
براى  تواندمیگذارد. در این صورت مترجم بر عهدة مترجم می

که با بافت متن مقصد همخوانى بیشترى داشته  معادلىارائة 
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باشد از متن مبدأ فاصله گرفته و دست به انتخاب بزند؛ این 
 انتخاب متفاوت با دالّ ومدلول متن مبدأ است

  (.4۹:  ۱3۹0مهدی پور، )
I.  

« Inutile de te dire qu’après ça, mes parents 

n’ont plus jamais regardé un seul défilé de leur 

vie. Les bals et les feux d’artifice aussi, pour eux, 

c’était terminé. » 

بعد از آن، گفتن ندارد. پدر و مادرم بعد از  هایداستان «
بازی طور هیچ آتشای را نگاه نکردند. همینآن دیگر هیچ رژه

 » برای آنها تمام شده بود.مصنوعی و هیچ نمایشی را. زندگی 
کنیم در این مثال نیز تغییر کلی بیان جمالت را مشاهده می

به متن مقصد اضافه  «زندگی»و  «داستان» و همچنین کلمات 
-ایندر واقع ترجمه دقیق متن از فرانسوی به فارسی   .اندشده

فایده( است که بگویم بعد از بیهوده )یا بی»خواهد بود:  گونه
بعد از آن اتفاق، بعد از آن ماجرا( پدر و مادرم تا آخر عمر آن )یا 

بازی رقص و آتش ای را تماشا نکردند. مراسمدیگر هیچ رژه
 «  نیز برای آنها تمام شده بود.

 

« Bien sûr, elle était libre de ne pas l’aimer, 

bien sûr, mais Paul était trop exalté, il ne pouvait 

rien faire sans bravoure, sans... sans brio. Quel 

gâchis... » 

خواهد دوست او حق داشت، آزاد بود که هر که را می هالبت «
داشته باشد، و نه پل را، اما پل سرشار از عشق و عاطفه بود، 

-هیچ کاری بدون شور و حرارت برایش معنا نداشت... چه ملغمه

  »ای

به معنی  «elle était libre de ne pas l’aimer»جمله 
 رسدمیبه نظر  است، اما« او آزاد بود که دوستش نداشته باشد»

مرجع داشته و در همین راستا، ابهام زدایی  سعی در مترجم
 را مشخص کرده است.  «پل» یعنی ضمیر دوم

اساسى هر مترجمى  هایچالشیکى از الزم به ذکر است، 
ترجمة ضمایر ، کندمیکه از زبان فرانسه به فارسى ترجمه 

ای به بار است. البتّه این مشکل که گاه براى مترجم دشواری
آورد، از آن دست مصائبى است که مبدأگرایان در مقابل آن می
را تحریف ن ایستند و هر نوع دست بردن، تغییر و افزودمی
شمارند. امّا واقعیت این است که زبان فارسى براى ضمیر می

ست، حال آنکه در زبان فرانسه سوم شخص، جنسیّتى قائل نی

عالوه بر تفکیک جنسیّتى ضمایر، با انبوه ضمایر دیگر نیز روبه 
 (.4۹:  ۱3۹0مهدی پور، )رو هستیم

 

»Je répondais à peine, me défendais 

mollement, je te l’ai dit, j’avais déjà perdu 

Mathilde à ce moment-là...  «  

رغبتی به دفاع کردن از خود دادم. من به زور جواب می»
 کذایی. به تو گفتم، در آن وقت یعنی پیش از آن شب نداشتم

 « ماتیلد را از دست داده بودم ...
با نرمی و »در این مثال به معنی  «Mollement»قید 

 عبارت قیدی صورتبهاست که مترجم این قید را  «لطافت
، که البته است درآورده «خود نداشتم رغبتی به دفاع کردن از»

چنین چیزی در ساختارهای دستوری زبان فارسی هنجار به 
در جمله مبدأ وجود  «پیش از آن شب کذایی». آیدحساب می

 ندارد و مترجم به دلخواه خود اضافه کرده است.

 «تغییر بیان»هایی که در فرایند با توجه به تعداد زیاد مثال
نتیجه گرفت که مترجم سعی کرده با  وانتیممشاهده کردیم 

جایی و اطناب متنی روان و خوانا هتغییر دادن معنای کلمات، جاب
باعث شده متن ترجمه از  یگاهبه مخاطب خود ارائه دهد که 

 مبدأ خود فاصله بگیرد.
ای است که منجر به تولید یا اقتباس مقوله همانندسازی 

گاهی موقعیتی . در واقع، شودمیموقعیتی جدید در زبان مقصد 
که در تولید یک پیام استفاده شده در زبان مقصد وجود ندارد و 

عنوان معادل در پیام با ایجاد موقعیت دیگری که به باید این
(. 52-53:  ۱۹77وینه و داربلنه،) شود انتقال یابدنظر گرفته می

ها کاربرد دارد، عار یا کلیشهدر برگردان اش همانندسازی معموالً
و طی آن عناصر فرهنگی موجود در زبان مبدأ با ارجاعات 

، ملموس باشندمخاطب برای دیگری در زبان مقصد که 

هایی از کاربست این تکنیک در ادامه، نمونه شوند.جایگزین می
  کنیم:را در ترجمه دارچینیان بررسی می

 »Il a échangé une femme cabossée et 

ennuyeuse contre une première main amusante. 

Sa vie est beaucoup plus drôle aujourd’hui, vous 

savez.  «  
او زنی قراضه و دق آور را با یک دلبر ترگل ورگل عوض »

 «دانید.انگیز است. میکرده. امروز زندگیش خیال
 une première main»در این مثال، عبارت 

amusante » به « یک زن دست اول جذاب»شاید به معنی
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دلبر ترگل »ابتکار مترجم و با استفاده از شیوه همانندسازی به 
برگردانده شده است. در واقع، این ترکیب، که از « ورگل

اصطالحات عامیانه زبان مقصد اقتباس شده، برای مخاطب 
 فارسی زبان آشناتر است. 

 

»Les cris, les scènes, les mouvements 

d’humeur, c’est vulgaire, n’est-ce pas ? Oh oui, 

c’est vulgaire. « 

ها، مبتذل است، این طور ها، بگومگوها، برآشفتناختالف» 
 . «نیست؟ آه. بله مبتذل است

در اینجا نیز اصطالح بگومگو بنابر شیوه اقتباس، در ترجمه 
مفهوم مد مورد استفاده قرار گرفته است، و به خوبی توانسته 

 ای متفاوت برساند.نظر نویسنده را به شیوه
 

»Au début, elle avait fermé les yeux. Elle se 

doutait bien de quelque chose, mais elle me 

faisait confiance. Elle pensait que c’était un coup 

de tête, un coup de sang, l’envie de plaire encore. 
Quelque chose de rassurant pour ma virilité.  «  

. شک کرده بود که به روی خودش نیاورده بوداوایل، »
اما به من خیلی اعتماد داشت. چیزی سر جای خودش نیست، 

ای خورده، دوست دارم جلب توجه کرد به سرم ضربهفکر می
 .«کنم تا از مردانگی خود مطمئن شوم
 elle avait fermé les »در این مثال، عبارت فرانسوی 

yeux  » ها به روی چیزی، یا نادید بستن چشم»به معنی
به روی »است که مترجم با همانندسازی عبارت « گرفتن آنها

را جایگزین آن کرده است. همچنین در جمله « خود نیاوردن
واضح و آشکارا به چیزی شک کرده »بعد، نویسنده فقط میگوید 

ه که ، اما مترجم در اقتباس توضیح کوتاهی را اضافه کرد«بود
 حق مطلب بهتر ادا شود. شودمیموجب 
منجر وینه و داربلنه ای است که طبق تعریف : شیوهيابیمعادل

-میبه توصیف یک موقعیت مشابه با کلمات و عبارات متفاوت 

جای اینکه یک جمله یا . در واقع، در این شیوه، مترجم بهشود
ثل المعبارت را، که معموالً مربوط به یک اصطالح یا ضرب

، واژه به واژه ترجمه کند، به جستجوی اصطالح معادل شودمی
پردازد، به نحوی که بتواند همان موقعیت موجود در زبان آن می

مبدأ را برای مخاطب زبان مقصد نیز ایجاد کند. وینه و داربلنه 
 اللفظیتحتبر لزوم استفاده از این شیوه در مواقعی که ترجمه 

وینه و داربلنه، )د دارند کیأتکارساز نیست،  برداریگرتهیا 
3۸:۱۹۹۵ .) 

 »J’attendais qu’Adrien aille mieux pour lui en 

parler parce que je voyais bien qu’il n’était pas 

dans son assiette ces derniers temps...«  
تا سر حرف را باز  منتظر بودم آدرین حالش سرجا بیاید»

 «های آخر عوض شده بود.زدانید این روکنم چون می

 ne pas être»در این قسمت، نویسنده اصطالح فرانسوی 

dans son assiette » ملول بودن »را به کار برده که به معنی
است، مترجم « یا حال و هوای خوش همیشگی را نداشتن

را برای برگردان آن انتخاب « عوض شدن»تر عبارت ساده
 کرده است.

» Il écoutait les remarques acerbes de ses 

enfants sans jamais y répondre. « Vos critiques 

glissent sur moi comme sur les plumes d’un 

canard », concluait-il toujours en souriant et avant 

de prendre congé. « 

داد. شنید و هرگز پاسخی نمیهای نیشدار آنها را میکنایه
انتقادهایی که از من  »گفت: همیشه لبخندزنان در آخر کار می

کنید مثل این است که روی تکه یخی قلوه سنگ بگذارید، می
 «.خوردیخ آب می شود، قلوه سنگ سر می

 Vos critiques glissent sur moi »در این مثال جملة 

comme sur les plumes d’un canard »  به معنی
است. برای ترجمه این « انتقادهای شما تأثیری بر من ندارد.»

اصطالح، مترجم با آوردن معادل مناسب در موقعیت مشابه به 
 زبان فارسی مفهوم جمله را منتقل کرده است.

 گیرینتیجه. 6

ها ها و ایدهترجمه مهارت و هنری ارزشمند است که انتقال داده
سازد و پلی میان فضاهای ر ممکن میرا از زبانی به زبان دیگ

 ةواسط عنوانبهمترجم . کندمیفرهنگی و تمدنی مختلف ایجاد 
و  ی جدیدهاخلق ایده در تالش برای جهان زبانیبین دو 

که رضایت خوانندگان نحوی، بههای پیشین استبازسازی ایده
از دیرباز تا کنون، نظریات و و مخاطبین خود را فراهم نماید. 

طورکلی و های مختلف و متنوعی در باب ترجمه بهانگاره
طور خاص وجود داشته است. این نظریات ترجمه متون ادبی به

های مختلفی هستند که ها و تکنیکعموماً بازتاب دهنده شیوه
اند. برخی از توسط مترجمین برای برگردان متون به کار رفته
بدأ داده، و این نظریات اهمیت بیشتری به متن و زبان م

اصطالحاً مبدأگرا هستند، و برخی دیگر توجه بیشتری به سمت 
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زبان و متن مقصد داشته و مقصدگرا هستند. وینه و داربلنه، با 
بندی گرایش کلی، هفت شیوه را در دو دسته این دو عنایت به

-کلی ترجمه مستقیم و ترجمه غیرمستقیم تعریف و ارائه نموده

رمان من او را دوست   از ترجمه هاییگزیدهدر این مقاله اند. 
مورد تحلیل و بررسی هفت روش فنی  این را بر اساس داشتم

که الهام دارچینیان  دهدمینتایج این مطالعه نشان  قرار دادیم.
مترجم این اثر داستانی از شش تکنیک از میان هفت  عنوانبه

ه است. مورد پیشنهادی در الگوی وینه و داربلنه استفاده کرد
پرواضح است که هرچه میزان استفاده از یک شیوه بیشتر بوده، 

های بیشتری برای آن ذکر گردیده است. دارچینیان بیشتر مثال
 گیرندمیاز چهار تکنیکی که در حیطه ترجمه غیرمستقیم قرار 

استفاده کرده است، و کمتر به سه شیوه ترجمه مستقیم تمایل 
را  برداریگرتهگفت تکنیک  توانیمنشان داده است، حتی 

های اصال در ترجمه خود به کار نبسته است. از میان تکنیک
ترجمه غیرمستقیم نیز تغییر بیان باالترین بسامد را در ترجمه 
دارچینیان داشته است. برخی از تغییراتی که طی فرآیند ترجمه 

و در متن مقاله بدان اشاره شده است ناشی از  اندشدهایجاد 
های فارسی و فرانسه های فراوان صرفی و نحوی زبانتفاوت

باشد، اما بسیاری دیگر نیز صرفاً به سبک و سلیقه مترجم می
محدود به ساختارهای زبان گردند. در واقع، مترجم خود را برمی

نکرده است، بلکه از آنها برای خلق اشکال مناسب در  فرانسوی
متنی سلیس، روان و  بسیار ماهرانه زبان فارسی الهام گرفته و

مطابق با استانداردهای اصولی دستور زبان فارسی ارائه داده 
هرچند دارچینیان سعی کرده تا حد ممکن اعتدال را در است. 

این  ةبرای ترجم رسدمیبه نظر  گزینی رعایت کند،فرآیند واژه
به نحوی مقصدگرا پیروی کرده،  ةرمان بیشتر از رویکرد ترجم

ه فارسی زبان در برابر یک رمان فارسی قرار گویی خوانندکه 
گرفته است، چرا که در اکثر موارد واژگان و اصطالحات برای 

هدف مترجم از  شاید. اندشدهسازی فهم بهتر خواننده بومی
خواننده و میان تر ارتباط نزدیک برقراری انتخاب این رویکرد

 درکه شود ثیری در خواننده ترجمه ایجاد أهمان تتا  ،متن باشد
اما نباید فراموش کرد که  است. به وجود آمده مبدأخواننده متن 

ایجاد تغییر در ترجمه نباید تا جایی پیش برود که موجب تغییر 
در ساختار متن و سبک اصیل نویسنده آن شود. در اینجا با 
توجه به اینکه متن مورد بحث یک اثر داستانی است و اغلب 

دن و سرگرم شدن به سراغ رمان خوانندگان با هدف لذت بر
روند، تغییراتی که موجب تسهیل فرآیند خوانش و می

شوند قابل قبول و قابل توجیه به نظر خوشایندتر شدن آن می

 یهاکیتکن کارگیریبه رسدمیبدین ترتیب، به نظر  رسند.می
به ، ارزش افزوده مورد بحث متنترجمه و داربلنه در  نهیو

 شده است.متن  یکپارچگیو  یآراستگموجب  و حساب آمده

 منابع

تغییر بیان و فاخر گویی در  .(۱3۹۸) احیدری، حمیدرض
. ترجمه از فارسی به عربی بر اساس نظریه وینه و داربلنه

 .20 ش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی.پژوهش
بررسی تحلیلی (. ۱3۹۹)روح اهلل، خموش، فاطمه رضاپور، 

-پژوهش. ـ آماری واژههای تخصصی مسافر فرانسه در فارسی

 .776-7۸7، 4( ۱0) .های زبانشناختی در زبانهای خارجی

. شگرد افعال (۱40۱) ساسانی, فرناز, اینانلو, مه کامه
در پرو  درکدبرگردانی ترجمه رمان پرندگان میروندگذشته 

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای گاری. میمیرند اثر رومن 
 .۹4-۱۱0، (۱2۱.خارجی)

بر  فارسی رمان بررسی پیدایش(. ۱3۹۹روح اهلل )  قاسمی،
پژوهش نامه انتقادی متون و . اساس نظریة وینی و داربلنه

 های علوم انسانیبرنامه

. الهام دارچینیان: من او را دوست داشتم .(۱3۸۸گاوالدا، آنا )
  .انتشارات قطره

درآمدی به روش و اصول . (۱37۱پور ساعدی، کاظم)لطفی
 .تهران: نشر دانشگاهی :ترجمه

. حمید آشنایی با مطالعات ترجمه(. ۱3۸3ماندی، جرمی)
 تهران: رخ.. ۱چ  :کاشانیان

ژان رنه الدمیرال ، قضایایی  .(۱3۹0)ه مهدی پور ، فاطم
 .۵۱. ش کتاب ماه ادبیات .برای رویارویی با مشکالت ترجمه

۵2-4۸. 

واکاوی بخشی از ترجمه  .(۱3۹۸نیازی، شهریار و همکاران)
زبان  .بر اساس الگوی نظری وینی و وداربلنه رمان الشحاذ

 .30ش  .پژوهی

. یابی در ترجمهبررسی نظریات معادل .(۱3۸2، واله) برمن
 .62-73. ۱۸ش . 7. د متن پژوهی ادبی
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