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  چكيده 

ـاحب ميان  نظر اختالفا معن ساختار و  دربارةاز گذشته،    . نظـران ترجمـه بـوده اسـت     مترجمان و ص
ـ دارقـرار  ت  اول اهميـ ةنويسنده در درج مفهوم ،و سپسسبك ، ابتداند  هستاي معتقد   عده ـابراين ؛دن  ، بن
ي نيـز  برخـ . كننـد   را انتخاب مياللفظيترجمة تحت روش   و دانندميم   ساختار را مقدم بر مفهو     ةترجم

ـبك اهميـت   دهنـد در اولويت قرار مـي   انتقال مفهوم را      آزاد را ة ترجمـ ،نتيجـه  در؛دهنـد   نمـي  و بـه س
ـابي    از ديدگاه خوانندگان ك، بررسي دو ترجمهبراي اين پژوهش تالشي است   .گزينند  ميبر ه بـراي ارزي

بخشي  ،ارزيابي در اين تحقيق   متن مورد . انجام شده است   و آزاد    اللفظيتحت ة ترجم ةكارآمدي دو شيو  
حسيني است كه به همراه دو ترجمه از مهـدي   ، اثر خالدThousand Splendid Suns Aاز رمان 
ـامل    يگروهـ نامـه و    طريق پرسـش  مقايسه از . شده است  و نفيسه معتكف ارائه      غبرايي  از  سـي نفـر   ش

پس از بررسـي و     . انجام شد انگليسي دانشگاه بيرجند    مترجمي زبان   رشتة  كارشناسي  مقطع   دانشجويان
 عنـوان بـه  اللفظيتحت ة ترجم به فراوان   هايسوگيري باوجود، نتايج حاصل نشان داد كه       ها  تحليل داده 

ـبك نويـسنده،        اين روش توانست عالوه    ،از ديد خوانندگان  روشي نامناسب براي ترجمه،      بـر حفـظ س
ـاربرد روشـي كـه       اما ؛ه رساندن مفهوم هميشه در اولويت است      ت الب ؛ال دهد مفهوم را نيز به خوبي انتق       ك

  . باشدمي از اهميت بسزايي برخوردار ، مفهوم را انتقال دهدنيزبتواند سبك و 
  . ، ساختار، معنا ترجمهآزاد، ارزيابي ترجمة، اللفظيتحت ة ترجم:هاژهليدواك

 

  مه مقد. 1

از خـود   براسـاس نگـاه      هر مترجمي    ، زيرا ؛پذير نيست   امكان دقيق براي ترجمه     يتعريف ةارائ
 و   نايـدا  ةعقيـد به. نظر مترجم ديگر صحيح نباشد    ف خاصي از ترجمه دارد كه شايد به       متن تعري 
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 ازجهت مفهـوم  بتدا، ا؛ترجمهموردترين معادل زبان     ت از نزديك  س ا ترجمه عبارت  ،)1969 (تابر
داند كه طي آن سـعي        اي مي   نيز ترجمه را فن و حرفه     ) 1981(نيومارك  . لحاظ سبك  از سپس،و  
بـا توجـه بـه      . ن گـردد  شود يك پيام نوشتاري در زباني با همان پيام در زبان ديگر جـايگزي               مي

براي انتقال پيام متن اصـلي بـه      صورت كه   اينشود به مطرح مي ش مهمي    پرس ،شدهتعاريف ارائه 
  ترجمه چه روشي مناسب است؟ 

 ينگـاه  ترجمه ارائه شده است، امـا در     هاي مختلف   هاي متعددي از روش   بنديهرچند دسته 
 ةترجمـ : هـستند  فراينـد ترجمـه      دردو روش كلـي       محـور  ها حول بندياين تقسيم بيشتر   ،كلي
كتفـورد  .  استكار رفته نيز بهيبندي با عناوين ديگر  ه اين تقسيم   البت ؛ آزاد ة و ترجم  فظيللاتحت

 ةاصـطالحات ترجمـ   ) 1981(ارك  نيوم. كند   وابسته و آزاد را معرفي مي      ةدو نوع ترجم  ) 1965(
. كنـد  ا يـاد مـي   صوري و پويـ ةاز دو نوع ترجم) 1964(و نايدا برد  كار ميمعنايي و انتقالي را به 

وم  انتقـال سـاختار و مفهـ   درمـورد فظي و آزاد ناشي از اخـتالف       لال   تحت ةدو نوع ترجم  تفاوت  
هـاي   آن بـه سـده     ةكه پيـشين  دوراهي براي مترجمان شده است      اين اختالف سبب ايجاد     . است

ادبيـات  در   ، زيـرا  ؛شـود   تر مي    متون ادبي پررنگ   ةاين مسئله در ترجم   . گرددپيش از ميالد بازمي   
نيـاز  تـري از ميـان دو روش ذكرشـده            ينش دقيق  گز ،ان خاص و مفاهيم عميق    دليل داشتن زب  به

كـار بـرد   ي روشي را بـه    بايست ،كه ادبيات با روح و زندگي مردم در ارتباط است         ييآنجااز. است
  . ثير را در خواننده ايجاد كندأكه بيشترين ت

 متون ةآزاد در ترجم  فظي و   لال   تحت  ترجمة ةعي بر آن است تا كارايي دو شيو       در اين مقاله س   
متنـي كـه مقايـسه      . شـود انجام مـي  اين ارزيابي از ديدگاه خوانندگان ترجمه       . ادبي مقايسه شود  

حـسيني،   اثر خالد A Thousand Splendid Suns  بخشي از رمان ،شود اساس آن انجام ميبر
ـ  منتشر گرديـد  2007ين كتاب در سال ا. تبار است آمريكايي افغاني  ةنويسند دين زبـان   و بـه چن

رمـان زنـدگي    ايـن   . انـد را ترجمه كرده  اثر  اين  ن نيز مترجمان زيادي     در ايرا . ترجمه شده است  
روايـت   مريم و لـيال     كشد كه از زبان دو زن به نام         تصوير مي  به  زنان افغان را   ةسخت و مظلومان  

اعي مهـم   بر اطالع از داستان اصلي، مخاطبان از شرح رويدادهاي سياسي و اجتم           عالوه. شود  مي
  . شوند  اخير نيز مطلع ميةافغانستان طي سه ده



  101                               … اللفظيتحت ة ترجمةبررسي كارايي دو شيو                            وششم چهل سال 

 ايـن كتـاب     .انـد آن را ترجمـه كـرده     شد و مترجمان زيادي     استقبال خوبي   نيز از اين كتاب     در ايران   
بيتا كاظمي اولـين ترجمـه از كتـاب    . زمان در ايران بوده استهاي هم    ركوردار ترجمه  هري پاتر، پس از   

ديگـر  ...  االسـالمي و  يـسه معتكـف، پريـسا گنجـي، جـواد شـيخ           غبرايـي، نف  مهدي  . را ارائه داده است   
بـه   متعلـق    ،شـود   هـا پرداختـه مـي      آن ةتحقيق به مقايس  هايي كه در اين       ترجمه. مترجمان اين اثر هستند   

  . است آزادترجمة فظي و ديگري للا تحتترجمة  كه يكي هستندمهدي غبرايي و نفيسه معتكف 
  

  هاي ترجمه  روش. 2

انتقـال سـاختار و معنـا    در بنـدي      اولويت دربارة اختالفاتي   ،هاي ترجمه آغاز اولين فعاليت  از  
نايـدا  . سـت  ا پردازان ترجمه دارند، پيدا     نظر از تعاريفي كه نظريه    اين اختالف . داشته است  وجود

تـرين معـادل زبـان        ه را نزديـك   ترين مترجم و كارشناس كتـاب مقـدس، ترجمـ         بزرگ) 1964(
مشخص از اين تعريف    . داند  سبك مي  حيث از مرتبة بعد،  ابتدا ازلحاظ مفهوم و در       ،ترجمهمورد
نقـل از  ، بـه 1993(ه گنتزلر  البت؛ آزاد ارجحيت دارد   ةدليل اهميت انتقال مفهوم، ترجم     كه به  است
 ةاو معتقـد اسـت ترجمـ   . ن كـرده اسـت    خالف اين تعريف را بيـا     بر) 14 .، ص 1377جو،  صلح

  .تواند پيام اصلي يك متن را با تمام اجزايش منتقل كند فظي ميلال  تحتصوري يا همان
اي مختـصر از سـير ترجمـه در گذشـته تـا امـروز           ذكر تاريخچه  ،براي آشنايي بيشتر با بحث حاضر     

صـورت شـفاهي و در       كه اغلـب نيـز بـه       شدانجام مي  مذهبي   ةها در حوز    اولين ترجمه . ي است ضرور
كنـد در آن  اشـاره مـي  ) 14. ، ص1384(زاده  صـفار .گرديد برگزار ميكه در ميادين شهرها   جلساتي بود   
هـاي مـبهم كتـاب        بخـش آمدنـد و      هاي شهر گرد مـي       براي تفهيم كالم خدا در ميدان      اندوران، روحاني 

 كـالم  ، زيـرا ؛اي برخـوردار بـود   ت ويـژه يين شرايط، فرايند انتقال از اهم در ا . كردندميمقدس را تفسير    
 ؛شـد   متن اصـلي منتقـل مـي    باطور كامل و مشابه و بهبودميهرگونه تحريفي مصون    بايست از    خدا مي 

   .شدمي محسوب  جلوگيري از خطا در ترجمه ترين راه برايمئنلفظ مطبه لفظة ترجم،رو ايناز
بل از   ق 46 (1سيسرو. كردند  خالف اين سنّت عمل مي    بردر همان دوران نيز افرادي بودند كه        

ود را از قيـد سـاختار        يكي از مترجماني است كـه خـ        ، معروف رومي  ةويسندخطيب و ن  ) ميالد

                                                      
1 . Cicero 
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او متـرجم را كـسي      .  براي خود استفاده كرد    2 از نام خطيب يا سخنران     1جاي مترجم رهانيد و به  
 سخنران، اصل كالم را بـا       اما ؛لفظي به لفظ زبان خودش برگرداند     از  دانست كه فقط متني را        مي

  ). 19 .، ص2001ماندي، ( باشدساختارهاي زباني خواننده با  مطابق كند كه  ميارائهساختاري 
ن  كتاب مقدس از عبري به التي      ةم ترج دليلكه به     ،شيش رومي ك )يالدي م 395 (3سنت جروم 
- را بـه   4توانست نحـو    او در ترجمه هرگاه نمي    . پيش گرفت  نيز راه سيسرو را در     ،شهرت داشت 

فظـي  لال   غيرتحـت  ة البتـه ترجمـ    ؛شـد    مفهومي مي  ةترجم ترجمه كند، دست به دامان       طور كامل 
  ).20 .  ص،2001ماندي،  (شدرو هجروم با انتقاد شديد مترجمان و خوانندگان آن عصر روب

طـور   همـان  .صدر اسالم نيز مطرح بوده اسـت      ، اين تقابلِ ديدگاه در شرق و در       زمينبر مغرب عالوه
وجـود  ني بـه عربـي دو روش        ر برگردان متـون يونـا     كند، د اشاره مي ) 320-321 .، ص 1997(  بيكر كه

كـار رفتـه كـه      ه حمصي ب  ةناعميق و ابن  بطر عباسيان، يوحناابن  ةاولين روش توسط دو مترجم دور     . دارد
اسـحاق و جـواهري   بنهاي حنين  آزاد نيز در ترجمه  ة يعني ترجم  ؛روش ديگر . فظي است للا  كامالً تحت 

دهـد،  خوبي انتقـال    ن و فصيح كه پيام متن اصلي را به        ق يك اثر روا   دنبال خل ها به آن.  است شدهاستفاده  
هـاي نـوع اول     خواندن ترجمه،)83 .، ص1377(جو از ديدگاه صلح. رگزيدندروش مفهومي و آزاد را ب   

- زيـادي معـادل، تـشبيه، تعبيـر و بـه          روش اول تعـداد    بـراين، افـزون . بسيار دشوارتر از نوع دوم است     

  . بياني يوناني را وارد زبان عربي كردهاي   دستگاه،كليطور
 روشنفكر معروف اومانيستي و متـرجم زبردسـت يونـاني كـه در قـرن شـانزدهم               5اتين دوله 

 معتقد به اصولي در ترجمه بود كـه وظـايف متـرجم را مـشخص      ،زيست  ميالدي در فرانسه مي   
  : ند ازا كه عبارتندكرد مي
   ؛نويسندهادراك كامل مترجم از محتواي متن و هدف . 1
   ؛ اطالعات و دانش كافي مترجم از زبان متن اصلي و زبان ترجمه.2
   ؛صورت آسيب به زيبايي و مفهوم متن اصليلفظ دربه لفظة پرهيز از ترجم.3

                                                      
1 . interpreter 
2 . orator 
3 . ST Jerome 
4 . syntax 
5.Ettine Dolet 
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   ؛اي  استفاده از اشكال متداول محاوره.4
مناسـب  جانبه و توليد لحن     ثيرگذاري همه أ ت براي انتخاب و ترتيب مناسب واژگان        دقت در  .5

   .متن اصلي در ترجمه
 ء بـه روح را القـا      نداشـتن اعتقاد يكي از مباحثات افالطون كـه         نادرست ةدوله به اتهام ترجم   

صـفارزاده،  ( و به جرم المذهبي با آثـارش سـوزانده شـد          گرديد  سوي كليسا محكوم    كرد، از   مي
ــه). 16 .،  ص1384 ــب ــديةگفت ــان  )22-23 .، ص2004(  مان ــر از مخالف ــي ديگ ــ، يك  ةترجم
م اسـت كـه عليـه ضـوابط      در قـرن شـانزده  ، مارتين لـوتر ،فظي كشيش معروف آلماني لال  تحت

فظـي  لال   تحـت  ةلوتر معتقد بود ترجمـ    . را دنبال كرد  جروم   و روش سنت   قيام كرد خشك كليسا   
. ي از مطلب داشته باشـند قصفهم نان خوانندگاشود تا ميتواند مفهوم را انتقال دهد و سبب         نمي
 توجـه خاصـش بـه       امـا  ،او چيز جديدي ارائه نكرد و پيرو پيشينيان خود در ترجمه بود           چه  اگر

پيشرفت و تقويـت زبـان      ترجمه سبب   ان و فرهنگ مقصد در       مردم و جانبداري از زب     ةزبان عام 
  .  شدآلماني

يادي رنگ باخت و عرصه بـه  ز رنسانس كه مذهب تاحدودةپس از قرون وسطي و آغاز دور     
هاي ديگر ازجمله ادبيات      ني مترجمان در زمينه   آفري تنگ شد، نوبت به نقش      متون مقدس  ةترجم
ينـد سـخن    اظ فر لحـا زبان ادبي بـه   . مه كمي متفاوت است    ترج ة مسئل ،ات ادبي ةدر ترجم . رسيد

) 16-17 .، صـص  1384نقـل از صـفارزاده،      ، به 1975(ويدوسون  . تفاوتي با زبان غيرادبي ندارد    
. كنـد مـي بحث  انحرافات دستوريدر چارچوب  ادبي در انگليسي   اي متني زبان  ه  ويژگيدربارة  

اي است كـه اديـب    هاي ويژه سازد، استفاده از روش ادبي جدا ميون غيرآنچه متون ادبي را از مت    
بعـد ادبـي و زيبـايي       برد تا به زبان     كار مي ه متون ب  ةهاي متداول در بقي     بر شيوه يا نويسنده عالوه  

: نـد از  اشود كه عبارت    بندي مي  اين روش در سه الگوي ويژه طبقه       ، ويدوسون ةطبق گفت . بخشد
 بـراي تـا    هستندهاي متني زبان ادبي موظف يژگي و برابرمترجمان در . ييآوايي، دستوري و معنا   
 ،ديگرعبارتبه. همراه پيام متن به بهترين شكل انتقال دهند        اين مورد را به    ،حفظ سبك نويسنده  

سـبك  يـافتن  . 2آن؛  و انتقـال  مفهوم و پيام مـتن اصـلي    يافتن. 1: ترجمه داراي دو بخش است    
   . آنو انتقالنويسنده 
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اي    آزاد جايگاه ويژه   ة يوناني به انگليسي بود، ترجم      ادبيات ة كه عصر ترجم   در قرن هفدهم    
-در تقـسيم  ) 1680 (1 نوعي تقليد از متن اصلي بود كه جـان درايـدن           ذكرشده ةه شيو ت الب ؛يافت

  : كند اش از ترجمه معرفي ميانهگبندي سه
ت، كلمـه يـا عبـارتي ترجمـه         مقابل هر كلمه يا عبـار     ظي كه در  فلال   يا تحت  2 فراگويي ة ترجم .1

  ؛شود مي
 وفـادار يـا     ةافزايد و با ترجم     يي به آن مي    كه مترجم براي رساندن مفهوم، تفسيرها      3دگرگفت. 2

   ؛معني مطابقت داردبهمعني
اين نوع ترجمه نوعي اقتبـاس      . ستنيوفادار  و نيز به مفهوم     به كلمه   آن   كه مترجم در     4تقليد. 3
   .)111 .، ص2004ماندي، (است  حفظ روح كلي مطلب همراهبه

 آلماني در قرن نوزدهم است كه بـه وجـود دو نـوع متـرجم                5 شاليرماخر ،پرداز بعدي نظريه
 بايـد   ، زيـرا  ؛تري برخوردار است  مترجم ادبي از جايگاه واال    . مترجم تجاري و ادبي   : اعتقاد دارد 

او طرفـدار رويكـردي     . شدخالقيت و نبوغ الزم را داشته باشد تـا بـه زبـان روحـي تـازه ببخـ                  
ه بايـد   ترجمـ ،نظـر او بـه . انديـشد  فظي و آزاد مـي لال هاي تحت است و فراتر از ترجمه   مدار  مبدأ

هاي او دسـت      يد و ايده  عقاقدم به نويسنده نزديك شود تا به كنه         بهطوري باشد كه خواننده قدم    
وجـه  توان استنباط كرد كه با ت       هاي شالير ماخر مي     از گفته ). 27-28 .ص ص ،2004ماندي،  (يابد  

  . آزادروش تر است تا فظي نزديكللا تحتروش  او به ةبه مبدأنگري وي، روش ترجم
معرفـي  ع ترجمـه را     نيز دو نـو   ) 72 .، ص 1371پور ساعدي،   لطفينقل از   به ،1965(كتفورد  

يني يند جايگز اابر تعريف وي از ترجمه، هرگاه فر      بن.  وابسته ة درمقابل ترجم   آزاد ةترجم: كند  مي
گرفتن مراتب مختلف واحدهاي    وا و پيام بدون درنظر     محت عناصر متني زبان مبدأ با توجه به كل       

 مراتـب   اگر متـرجم سـعي كنـد   اما ؛شود  آزاد ناميده مية ترجم،ساختماني زبان مبدأ انجام گيرد 
 يعني جمله را به جمله و كلمه را به          ؛ن تغيير به زبان مقصد انتقال دهد      مختلف زبان مبدأ را بدو    

                                                      
1. Dryden 
2. Meta phrase translation 
3. Paraphrase 
4. Imitation 
5. Schleiermacher 
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 ،اگر آزاد و وابسته دو قطب فرض شوند       . شود  اي وابسته ناميده مي      چنين ترجمه  ، برگرداند كلمه
  . سط اين دو نوع ترجمه استفظي حد ولال  تحتةترجم
 ة آمريكـايي ترجمـ    ةشناس متأخر و سرپرست مؤسس    ، زبان )165-175 .، صص 1964( نايدا 
 ةدر ترجمـ . كنـد   تقـسيم مـي  2 و پويـا 1 كامالً متضاد صوري  ةتاب مقدس، ترجمه را به دو گون      ك

بايد حداكثر تالش خـود را      مترجم  در اين نوع برگردان     . ماند   مترجم به كلمه وفادار مي     ،صوري
 مبدأ مطابق بـا جـزء دسـتوري خـودش در           هر جزء در زبان   . جهت تطابق صوري انجام دهد    در

در ايـن   . گيـرد   نمي صورت في نيز در ترجمه   شود و هيچ دخل و تصر        جايگزين مي  زبان مقصد 
 اهميتـي   درك باشـد،  قابـل  بـراي خواننـده   پيام  اينكه  . بازد  رابر صورت رنگ مي   بترجمه، پيام در  

 پويـا دقيقـاً بـرعكس       ةترجمـ . ه به صورت وفـادار بمانـد       مترجم آن است ك    ة بلكه وظيف  ؛ندارد
اي  ورت نيز وسيله  د و ص  نزن  در اين ترجمه، پيام و محتوا حرف آخر را مي         .  صوري است  ةترجم

توان صورت را زيـاد، كـم يـا            مي  براي انتقال پيام به خواننده     ، بنابراين ؛درخدمت مضمون است  
هـاي مختلـف   هـا در زبـان   صورتنداشتنتناظرزيربناي اين ترجمه، اعتقاد به     . ي حذف كرد  حت

ثيري را بر خواننده بگذارد كه متن اصلي در مخاطب خـود            أ ترجمه بايد همان ت    ،نظر او از. است
  ).202 .، ص1969نايدا، (داشته است 

 ة بحث قديمي ترجمـ ،4 و ارتباطي3 معناييةبا طرح دو نوع ترجم   ) 38 .، ص 1981(رك  نيوما
او . ي توضـيح داد   ختشـنا ارهاي دقيـق زبـان    ها را با معي   ميان كشيد و آن    را به  فظي و آزاد  لال  تحت

. ننـده و ديگـري نويـسنده     يكـي خوا   :داند كـه داراي دو قطـب اسـت           خطي مي  مانندترجمه را   
 معنايي مـوجزتر از  ةترجم.  است انتقالي به نفع خواننده مةايي به نفع نويسنده و ترج      معن مةترج

آنكه  حال     ؛داند  زجمله ادبيات مي   متون بياني ا   ويژة معنايي را    ةاو ترجم .  ارتباطي است  ةترجم
 در سـطح    زيـرا،  ؛رود  كـار مـي    تبليغـات بـه    ماننـد  ارتباطي براي متون خطابي و اطالعي        ةترجم

فظـي را   لال   تحـت  ةجمـ تر) 38-44.  صص ،1981نايدا،  (مارك  ه نيو  البت ؛شوند  خواننده نوشته مي  

                                                      
1. Formal Correspondence 
2. Dynamic Equivalence 
3. Semantic translation 
4. Communicative translation 
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كلمـه  بـه  كلمـه ةفظي ترجمـ للا  تحتة معتقد است ترجم   ، زيرا ؛داند   معنايي مي  ةمتفاوت از ترجم  
ر مـسائل   گيـرد و بـه توضـيح و تفـسي            متن صورت مـي     معنايي با توجه به كل     ة ترجم اما ؛است

  .پردازد جمله استعارات ميمختلف در متن از
رداز فرانسوي هـستند  پ نظريهدو) 56 .، ص2001نقل از ماندي، ، به2000 (1بلنه ويني و دار   

. كردنـد پـژوهش مـي   انگليـسي و فرانـسه      هـاي   زباين   ب ،اي  ابله تحليل ساختاري مق   ةكه در حوز  
 تحقيقـشان  ةنتيجـ هاي مختلف  محققان ديگر در زبان ها به دو زبان،      كار آن  بودن محدود باوجود

 را پيـشنهاد    3مستقيم يـا تيـره     و غير  2 مستقيم ة ويني و دار بلنه دو روش ترجم       . كردند  استفادهرا  
 ةروش مـستقيم درواقـع نـوعي ترجمـ        .  روش ديگر اسـت    دينكدام مشتمل بر چن   كردند كه هر  

-گرتـه  و   5كلمـه بـه  كلمـه  ة، ترجمـ  4گيـري امو:  از اندهاي آن عبارت  فظي است كه شيوه   للا  تحت

در  ، زيـرا  ؛داننـد   لفظ را روش مناسبي مي    به لفظ ةها ترجم آن). 56 .، ص 2004ماندي،   (6برداري
نيست و ضرورت استفاده از     ين روش كارآمد    ا اما گاهي    ؛شود  ساختار فداي متن نمي   اين روش   
مـستقيم   غير ةترجمـ . آزاد شـباهت دارد    ة كه تاحدي به ترجمـ     شودمطرح مي مستقيم  روش غير 

  اسـت  10 و انطبـاق   9يابي    ، معادل 8دگرگوني،  7شود كه شامل فرانهش     خود به چهار نوع تقسيم مي     
  .)57-58 .ص ص،2004ماندي، (

 را  12 و نهـان   11 آشـكار  ة دو نـوع ترجمـ     او. وس اسـت  ولين ها ق به ج   ديگر متعل  ةمدل ترجم 
صـلي  مدار است كه به فرهنگ و ساخت مـتن ا          مبدأ ة آشكار نوعي ترجم   ةترجم. كند  معرفي مي 
شود كه    ن مي لفظ باعث ورود ساختارها و تركيبات بيگانه به مت        به لفظ ةاين ترجم . ماند  وفادار مي 

                                                      
1. Vinay & Darbelnet  
2. Direct translation 
3 . Oblique translation 
4. Borrowing  
5. Literal translation  
6. Claque 
7 . Transposition 
8. Modulation 
9. Equivalence 
10 .Adaptation 
11. Overt 
12 .Covert 
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آفريني روي   قبلـي نـوعي بـاز      ة برخالف شيو   نهان ة اما در ترجم   ؛نوس است أبا زبان خواننده نام   
ـ دارد و ترجمه را بـه  سوي رويكردي مقصدمدار گام برميهدر اين روش، مترجم ب   . دهد  مي ب قال

آورد تا مخاطب با تعبيرات و نحو آشـناي زبـان خـود               ميو چارچوب زبان و فرهنگ مقصد در      
  ).66-96. ، ص1977هاوس،  (انجام شودتر عمل انتقال نيز راحت و گرددرو هروب

  

   تحقيق ةپيشين. 3

ه يقي دو يا چند ترجمـ      تطب ة مقايس اند كه به بررسي   انجام شده هاي مختلفي   در ايران پژوهش  
اسـت كـه بـه بررسـي        ) 1384(فر  خزاعي ، تحقيق هايكي از اين پژوهش   . اندپرداختهاز يك اثر    

گرفتـه   صـورت    ختيشـنا بـان از ديدگاه ز   مقايسه. ه از يك اثر پرداخته است     دو ترجم اي  مقايسه
ترجمـه  آن را   آذين  شاملو و به   روسي است كه     ة اثر شولوخوف نويسند   دن آرام  ،نام رمان . است
-مـي  م سجاوندي در متون نثر اشاره       گذاري و عالئ  ت توجه به نشانه   فر به اهمي  خزاعي .اندكرده

م مـوردنظر نويـسنده از   ويژه نثر به معنـا و مفهـو  سازد در ترجمة شعر و بهكند و خاطرنشان مي 
  .ها در ترجمه استفاده كندتناسب، از آن بهم توجه كند واين عالئ
همـراه   بـه  اي   تطبيقي بين ترجمه   ةاصول و مباني مقايس   «پژوهشي را با عنوان     ) 1387(لي  توك

مقايسه . انجام داده است   » اثر مارتياسن   آزادي ةتوسعه به مثاب  دو ترجمه از كتاب     مقايسة تطبيقي   
 صـورت گرفتـه   »شـيوايي ترجمـه  « و »رسايي ترجمه«، »امانت در ترجمه« سه محور كلي  ةپايبر

فـادار، رسـا و شـيوا بـه          و ة ترجم ةاني در ارائ   ناتو دليلتوكلي معتقد است كه مترجمان به     . است
  .گردد ترجمه مياز  نارسايي و درك نادرست سبباين، كه شوند  ميفظي متوسللال روش تحت

زمينـه   ديگـري درايـن     تحقيـق   اثر كافكـا   مسخاي دو برگردان فارسي از رمان       بلهبررسي مقا      
رمـان   بار صـادق هـدايت       نخستين. اند را انجام داده   آن) 1389( حمديمشاه  ست كه غفاري و   ا

فرزانه طاهري واميرجالل اعلم دو مترجم ديگري هـستند كـه ايـن             . د به فارسي برگردان   را مسخ
از  بعد. ست ا گرا معناگرا و روش اعلم لفظ     ةروش طاهري ترجم  . كردندرسي ترجمه   اثر را به فا   

گرا توانـسته اسـت      مشخص شد كه اعلم با استفاده از روش لفظ         ،شدهرجمههاي ت بررسي نمونه 
 ،همچنـين . ثرتر بوده است  ؤ اصلي بيابد كه در جذب خواننده م       تري براي متن  هاي نزديك معادل
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تـوان  اين نتايج مي   بر  بنا ؛ معناگرا هستند  ةتر از ترجم  تر و كوتاه   لفظگرا جمالت ساده   ةترجم در
  .گرا يا آزاد استتر از روش معنا رمان مناسبةماللفظي براي ترجگفت روش تحت

  يـك   دو ترجمه از   ة به مقايس  ،»ترجمه يا تخريب  « اي با عنوان  در مقاله ) 1379(نصراهللا  حاجي   
قايـسه  ساختار و انتقال معنـا م    ها را براساس    ترجمهردازد و   پاثر اريك كارل مي    1داستان كودكانه 

كنـد و   در انتقال مفاهيم موردنظر نويسنده اشاره مـي        او به نقش تصويرهاي كتاب اصلي        .كندمي
 عنـوان ترجمـه انجـام    داند كـه بـا   به محتواي داستان ميايسوي مترجم ضربه  ها را از  حذف آن 
  .شده است

هـاي   يكـي از مشخـصه     ةمثاب صفات به  ةسي ترجم برر« با عنوان    پژوهشي را ) 1387(ش  پرور   
 وي  .اسـت انجام داده    »دل تاريكي  فارسي از رمان     ة جوزف كنراد در دو ترجم     ةثرگرايانأسبك ت 

-تـا شـيوه   ه   مقايسه كرد  او فارسي از    ةدو ترجم لحاظ صفات  با     در اين تحقيق سبك كنراد را از      

 نتـايج حاصـل مـشخص شـد كـه      اسـاس بر. كنـد سي  مترجمان را بررة مورداستفاد ةهاي ترجم 
  .اللفظي بهترين راهكار نيز بوده است تحتة يعني ترجم؛پركاربردترين راهكار

  

  روش تحقيق . 4

 Aمتفاوت از رمـان   ة  دو ترجمةر شد، هدف از اين تحقيق مقايسمه ذكطور كه در مقدهمان

Thousand Splendid Sunsها نيز براسـاس  زينش ترجمه گمعيار.  از ديدگاه خوانندگان است
هـاي  متون فارسي از ترجمـه  .اللفظي و آزاد است   تحت  ة دو روش ترجم   ة نيومارك دربار  ةنظري

اي كـه در ابتـداي تحقيـق        سـي مقابلـه   ردر بر . انـد ايي و نفيسه معتكف انتخاب شـده      مهدي غبر 
 ،ل مـشخص شـد روش متـرجم او        ،صورت گرفت و در انتهاي اين بخش ذكر خواهـد گرديـد           

   . آزاد بوده است،مترجم دومروش اللفظي و تحت
اي طراحـي شـد و        نامـه فظـي و آزاد پرسـش     للا   تحـت  ة ترجمـ  ةبراي بررسي كارايي دو شيو    

ميـان  كننـده بـود كـه از    شـركت 30اين گروه شامل   . رار گرفت اختيار گروهي از خوانندگان ق    در
                                                      

 »شدكرم ابريشمي كه سير نمي« و »كرم ابريشم بسيار گرسنه«كه با عناوين   The Very Hungry Cterpillar كتاب  .١

 .ترجمه شده است
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ـ   رشتة مقطع كارشناسي دانشجويان ترم آخر  خـاب  سي دانـشگاه بيرجنـد انت  مترجمي زبـان انگلي
 برگرفتـه از ايـن   ة انگليسي از كتاب اصلي است كه با دو ترجمة جمل 8پرسشنامه حاوي   . شدند

جمله حـذف و    اي از    جمالت با اهداف خاص ترجمه     .ها آمده است  دو مترجم بدون ذكر نام آن     
ـ . نـد اانتخـاب شـده   ...  اضافه، كاربرد واژگاني متفاوت، نزديكي به سبك نويسنده و         شجويان دان

-االت ذيـل پاسـخ مـي   ؤها با دو ترجمه بايستي به سـ  دادن آن  جمالت و مطابقت   ةپس از مطالع  

  :دادند
  كدام ترجمه بهتر است؟ .الف
  .) از يك گزينه باشدتواند بيشپاسخ مي( .علت انتخاب را ذكر كنيد .ب
رعايـت سـبك     .5     محوريأمبد .4دقت در ترجمه       .3    رواني   .2    گاني  ژكاربرد وا . 1

  نويسنده
  ).بود 10تا 1بين  امتياز( دهيد؟به هر ترجمه چه امتيازي مي .پ

  

  اصلي ها با متناي ترجمهبررسي مقابله. 1. 4

   A Thousand splendid suns: عنوان كتاب
   هزار خورشيد تابان:مهدي غبرايي ترجمة .1
  هزار خورشيد با شكوهيك: نفيسه معتكف ترجمة .2

 ة معــادل مــستقيم واژ»تابــان«.  مختــصر شـده اســت تاحــدامكان اول ةان كتــاب در ترجمــعنـو 
"Splendid" در باعـث اطنـاب      غيرضروري و    »هزاريك« ة ذكر كلم  ، دوم ةاما در ترجم  ؛  نيست

 Splendid"" ةاي واژ نامـه  معنـاي مـستقيم و لغـت       »شـكوه با« ،همچنين. شود مي  داستان عنوان
  .است

*It happened on a Thursday. 

  .شنبه روزي بودپنج :.غ.  م-1
  .شنبه افتادز پنجاين اتفاق رو :.م. ن -2

*When Nana saw the bowl. 

  ننه :.غ.  م-1
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  نانا :.م . ن-2
 ،اش ترجمـه شـده اسـت      الخط انگليسي رسمبا   مطابق   معتكف دقيقاً  ة كه در ترجم   »نانا« ةكلم   

  . است»ننه« ة واژ همان،واقعدر زبان افغاني وجود ندارد و در
كـه در تمـام داسـتان     اسـت  متن اصلي با  مطابق  دوم دقيقاً  ةم نوشتاري در ترجم   ئاستفاده از عال  
بر ذهن مترجم نشان    را  ثير ساختار زبان انگليسي     أوقفه ت جمالت طوالني و بي   . شودمشاهده مي 

ند كه باعث روانـي     سي هست ساختار زبان فار  با  تر مطابق    جمالت كوتاه  ، اول ةدر ترجم . دندهمي
  .ندنرسابهتر مفاهيم ياري ميدر فهم را د و خواننده نشوترجمه مي

  

  ها  بررسي داده. 5

. شـد هاي آنـان اسـتخراج و تحليـل         كننده، پاسخ نامه ميان گروه شركت   پس از توزيع پرسش   
 نامـه ايـن پرسـش  . دهـد  را به تفكيك هر سؤال نشان مي    نامهجدول ذيل نتايج حاصل از پرسش     

تـرين   پرسـش نظيـر گـزينش به   3 متفاوت بـود كـه درقالـب         ة ترجم ه جمله با دو نمون    8شامل  
 بـه  10 تـا  1شده و امتيازدهي بـين   هاي داده   ازميان گزينه   برتر ةترجمه، ذكر علت انتخاب ترجم    

  . ها بود ترجمه
. سـت  اهاالؤ به سو مربوط  هشت شماره دارد     ،اولين ستون دارد كه    هشت ستون    )1 (جدول

 برتر را انتخـاب   ة ترجم خواسته شد تون بعدي مربوط به اولين پرسش است كه از خوانندگان           س
 هايهترجم است كه    )2( و   )1( هاير قسمت از اين ستون خود شامل دوبخش با شماره         ه. نندك

.  آزاد اسـت   )2( ة شمار ة ترجم اللفظي و تحت) 1(شمارة   ةترجم. كنداول و دوم را مشخص مي     
سـتون بعـدي    . اسـت  با ذكر درصد بيان شـده        ، برتر ةعنوان ترجم ههر ترجمه ب  فراواني گزينش   

مجمـوع نمـرات    .  اسـت  10  تـا  1دهي به هر ترجمه بـين        مبني بر امتياز   الؤمربوط به آخرين س   
پـنج سـتون بعـدي    . ه است مربوط ذكر شد   ة مقابل ترجم   در ستون امتياز   ،هر ترجمه شده به   داده

. اننده در پرسش دوم براي علـت انتخـابش ذكـر كـرده اسـت               كه خو  هايي است لفهؤنيز شامل م  
 مجمـوع نمـرات در ايـن بخـش از           ، بنابراين ؛توانست بيش از يك مورد باشد     انتخاب گزينه مي  
  .صد بيشتر است
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   ارجح از ديدگاه خوانندگانها دربارة ترجمةنامهشده از پرسشآمار استخراج. 1جدول 

    
 شمارة
  جمله

- ترجمه

  ها

درصد انتخاب 
  توسط خواننده

 امتياز
 انتخاب
  واژگاني

  رواني
دقت 
  ترجمه

مبدأ 
  محوري

رعايت 
  سبك

 230  %33/73  . غ.م
1  

 202  %66/26  . م.ن
66/12  33/7  6  33/5  66%  

 237  %33/73  . غ.م
2  

 181  %66/26  . م.ن
33/7  10  6  66/6  66/2  

 202  %×66/26  . غ.م
3  

 230  %33/73  . م.ن
33/5  33/5  8  10  4  

 252  %66/96  . غ.م
4  

 192  %33/3  . م.ن
33/13  10  66/2  6  33/1  

 238  %66/76  . غ.م
5  

 198  %33/23  . م.ن
66/8  33/9  6  6  33/1  

 229  %66/46  . غ.م
6  

 217  %33/53  . م.ن
10 33/9  6  6  2  

 237  %66/86  . غ.م
7  

 207  %33/13  . م.ن
 
4 

  
66/4  

14  10  33/3  

 265  %33/93  . غ.م
8  

 190  %66/6  . م.ن
66/12  33/9  66/6  4  66%  

  16  54  5/55  5/65 74 جمع
  

 شـم زبـاني خواننـدگان       ، بهتـر بـود    ةشده كه مربوط به انتخاب ترجمـ      در اولين پرسش طرح      
 ةو ترجمـ  با نگاهي به د   اش و   به دانش زباني  با توجه    هر دانشجو    ،ديگرعبارتهب .اهميت داشت 

طـور كـه در جـدول نيـز         همـان  .ترين و بهترين ترجمه را انتخاب كرده اسـت         مناسب ،ذكرشده
همراه دو برگـردان    به اصلي متن    ة مورد كه هريك شامل نمون     8 اكثر خوانندگان در     ،مشاهده شد 

اللفظي بود و   تحت ترجمة   اين ترجمه نزديك به روش    . دند اول را انتخاب كر    ة ترجم ،آن بود  از
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 فراوانـي   )1(نمودار  . از آن استقبال كردند   بيشتر  خوانندگان   ،گويينويسي و اختصار   ساده دليلبه
  :دهدنشان ميرا در ترجيح سبك ترجمه هاي خوانندگان مجموع انتخاب
   خوانندگاندگاهي و آزاد از دي ترجمه تحت اللفظنشي گزي فراوان- 1ر نمودا

 

0%

 

0%
ترجمه آزاد

28%

ترجمه تحت اللفظ
72%

  
  

ـا داليـل انتخا     خواسته شد  از مخاطبان    ،تر از پرسش قبل است    رسش بعدي كه تخصصي   پ   در    بـشان را    ت
ـلي، روانـي،            5 ،شده در اين بخش   هاي ذكر   گزينه. ذكر كنند   مورد شامل كاربرد واژگاني، نزديكي به متن اص

، %5/65 رواني   ،%74ترتيب كاربرد واژگاني با ميانگين       به ،در اين قسمت  . سبك نويسنده بود  دقت و رعايت    
-ازآنجايي. انتخاب شدند% 16با ميانگين  رعايت سبك نويسنده    و  % 54ديكي به متن اصلي     ، نز %5/55دقت  

  . بيشتر است100ها از مجموع درصد، يك گزينه را انتخاب كنند  ز توانستند بيش ا دانشجويان ميكه 
 ابتـدا دهد متـرجم  نشان مي دارد،  هالفهؤمازميان ديگر   را  ه بيشترين امتياز     ك %74ه ميزان   كاربرد واژگاني ب  

 ،ها دركنار هـم   چينش مناسب آن   واللفظي توانسته است با انتخاب صحيح كلمات        با استفاده از روش تحت    
ـا       ،از ديدگاه خوانندگان  . ارائه دهد را    بهتري ةترجم ايـن  . يـت دوم اسـت     در اولو  %5/65رواني و شيوايي ب

ـا   اللفظي در برگردان مطالب از زبان اصلي و انتقال آن         تست كه روش تح    ا ايننتيجه حاكي از     بـه قالـب    ه
ـا        دقت  . تر عمل كرده است    موفق ،زباني كه متناسب با زبان خوانندگان است       در ترجمه نيز سومين گزينـه ب

قرار  قطبي مقابل رواني ماننددقت ه، طيف ترجم در. ن را انتخاب كردندآ است كه خوانندگان    %5/5فراواني  
ـتخراج       كه مترجم در كمال تيزبيني م     يانگر اين است    اين گزينه ب  . ردگيمي  و كنـد مـي عاني دقيق را از متن اس
نزديكـي  % 54با ميـزان   بعدي ةگزين. دهدمي راراختيار خوانندگان قاي در ا را بدون هيچ حذف و اضافه   هآن
ـات    دهد ت كمتري داشته است و نشان مي   ازنظر مخاطبان اهمي   كه   تن اصلي است  به م  ـتفاده از تركيب  كـه اس
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ـا بـر اصـل       ،)1964(  نايدا ةبراساس گفت . رو بوده است  ه بيشتري روب  استقبالنوس زبان مقصد با     أآشنا و م    بن
منتقـل  ها در يك زبان معنايي را  تهاي مختلف، ممكن است چيدمان صور ها در زبان   صورت نداشتنتناظر
  .)55. ، ص1323جو، نقل از صلحبه(فهم نباشد  قابل ياداشته باشد در زبان ديگر معناي متفاوتي  كهكند
منظـور از   . شـود مـي بحـث   بـسيار از آن     در ترجمه   سنده يكي از مباحثي است كه       رعايت سبك نوي      

 اثـر   ةص يـك اثـر اسـت كـه بـه نويـسند            جمله لحن و سـاختار خـا      هايي از لفهؤرعايت سبك حفظ م   
ـ        ،وفاداري به اثر    حفظ دليلهبتا  كند  اختصاص دارد ومترجم را موظف مي      كـار  ه لحـن و سـاختاري را ب

، %16ميـزان    بـا    ، آخر كه رعايت سبك نويسنده بود      ةگزين. قت داشته باشد  اببرد كه با سبك نويسنده مط     
ـ     نشان مي  و اين     داشت ها با ديگر گزينه   زيادياختالف امتياز    ديگـر  ة  انـداز  بـه  يادشـده  ةدهـد كـه گزين

بـه سـبك نويـسنده توجـه         اولويت ندارد و خوانندگان كمتـر        يا رواني ي  گانژها ازجمله كاربرد وا   گزينه
اهيم انتخـاب كنـد كـه    توان نتيجه گرفت مترجم بايد قالبي را بـراي انتقـال مفـ           از اين بحث مي    .كنندمي

بـا سـبك     ايـن قالـب      نـد چهر منجر شـود؛   درنزد مخاطبان    فهم باشد كه به جذابيت متن     مناسب و قابل  
 روش  ، بـازهم در رعايـت سـبك نويـسنده         ،وجودبااين. نداشته باشد بسياري  اري   اصلي  سازگ   ةنويسند
- اول را كـه تحـت      ة ترجمـ  ، و اكثر خواننـدگان    بيشتر موردتوجه بوده است    آزاد   ةاز ترجم اللفظي  تحت

ترجمـه را ازديـدگاه   هـاي   فراواني اولويـت   )2(نمودار  .  انده نزديك به سبك نويسنده دانست     ،اللفظي بود 
  :كندبندي ميان جمعخوانندگ

  هاي ترجمه را ازديدگاه خوانندگانفراواني اولويت -2
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  گيريبحث و نتيجه. 6

 بحث بر سر ترجمة ساختار و مفهـوم همـواره دغدغـة            ،طور كه در مقدمه نيز گفته شد      همان
 آزاد بـا اسـتقبال   وزدهم، ترجمةتا آستانة قرن ن.  به امروز بوده است  خاطر مترجمان از گذشته تا    

-هنگي مبنـي بـر حـل   شدن مسائل فردليل مطرح  به  اما از آن به بعد،     ؛رو بوده است  هبيشتري روب 

 بهتـرين  ، اين شـرايط در. دانستند ناپذير مي جمه را امكانحدودي تر تا موانع زباني،  ناشدني بودن 
). 75. ص ،1988 ،نيومـارك ( بودفظي  لال   تحت ة ترجم  تاحدامكان ،نرفتن مفهوم راه براي ازدست  

        خوب است كـه در آن متـرجم توانـسته باشـد بـراي مـتن             هنگامي ترجمه   ،)1974( نظر نايدا از
 نخـست انتقـال     ،در چنين برگردانـي   . بيابدرا  در زبان مقصد    ترين معادل   ترين و مصطلح  نزديك

 براي نمونـه    .)3. ص ،1389 د،فرحزا(   رعايت سبك  ،سپس و   شوددرست معنا مهم شمرده مي    
                                                                                :توجه كنيد ير جمله انگليسي زةبه ترجم

-He suffers from pneumonia. 

 .بردالريه رنج مي ذاتاو از -
در فارسـي  لـه آنچنـان   ؛ امـا ايـن جم  ترين معادل را يافتـه باشـيم      در اين ترجمه شايد نزديك       

اون  مبـتال  بـه   : كنيم همين مفهوم را با استفاده از معناي ديگري بيان مي ما غالباً .مصطلح نيست 
 را در ترجمـه رعايـت   مترجم نتواند شيوة بيان متن مبـدأ      گاه  ، هر طور خالصه هب. الريه است ذات

 .ا را فداي سبك كندنكه معن؛ نه آبه انتقال صحيح معنا اكتفا كندتنها كند، بهتر است 
كـه حتـي در     ناول اي : شـود مياستنباط   چند نتيجه    ،خش قبل بشده در   با توجه به مطالب ذكر    

در اولويـت    انتقـال مفهـوم      د،نشناختي دار  ادبي كه ساختار و سبك اهميت زيبايي       ةبخش ترجم 
بايستي بـه   ن ،ديگرعبارتبه. رواني و دقت در ترجمه است      برقراري تعادل ميان     ، دوم ة نكت .است
جملـه رعايـت اختـصار و وسـواس در انتخـاب            بودن ترجمه از مسائل ديگـر از       قابل فهم  ةبهان

شـي اسـت    بعدي گزينش روةنكت. نظر كرد صرف،واژگان كه جزء اصل دقت در ترجمه هستند       
 ترجمـه  ،حـدودي حفـظ شـود   گر سـبك نيـز تا   ا، براينعالوه. مين كند أكه بتواند اين موارد را ت     

  . واهد بودتر خكامل
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ن مهـدي غبرايـي در جـذب        رسد كه برگردا    نظر مي  آمار حاصل از بررسي دو ترجمه به        به يبا نگاه 
 ةتوان فهميد كـه ترجمـ        وي مي  مةاي اصل كتاب با ترج      سي مقابله طبق برر . تر بوده است  مخاطب موفق 

 مـشاهده ذف و اضافه    او كمتر اثري از ح     ةدر ترجم . تر است يا معنايي نزديك  فظي  لال   تحت ةاو به ترجم  
 سـاده و    سبك نوشتاري نويسنده كه   . اندهاي صحيح جايگزين شده      با معادل  شود و واژگان نيز تقريباً      مي

بودن به سـبك نويـسنده       نزديك دليله ب غبرايي ةترجم. عايت شده است  ر او   ةرسمي است نيز در ترجم    
اننـدگان از خوانـدن ترجمـه       دگـي خو   خستگي و دلز   موجبفهم است كه    كوتاه و قابل  داراي جمالت   

صـورت پـاورقي در هـر صـفحه ذكـر شـده             ه اصطالحات خاص ب   ةتوضيحات اضافي دربار  . شوديمن
زاد  در ترجمة نفيسه معتكف كـه بـه ترجمـة آ     .دهدقرار مي اختيار مخاطبان   ركه اطالعات خوبي د   است  

 متـرجم سـعي داشـته   .  طوالني از جمالت اصـلي اسـت    مةترجموارد   ، در بيشتر  يا انتقالي نزديك است   
  درازگـويي و   دليـل فهم كند كه بـه    را براي مخاطبان قابل    ترجمه   ، با ذكر توضيح اضافي    تاحدامكاناست  

هـا بـه   ، مترجم در گزينش اصطالحات ومعادلهمچنين. ي اكثر خوانندگان جذاب نبوده است  اطناب برا 
  . مترجم اول موفق عمل نكرده استاندازة

يـژه در متـون   و بـه ؛طور آزادانه ترجمه كـرد  به ، انتقال مفهوم  ةان صرفاً به بهان   تو  درانتها بايد گفت نمي   
لفظ نيـز تمـايز    به لفظ ةفظي و ترجم  لال   تحت ةعالوه بايستي ميان ترجم   به. ادبي كه سبك نيز اهميت دارد     

اسـت   جملـه     واحد ترجمه،  ،فظيلال  ت تح ةدر ترجم . ند هست  اين دو كامالً با هم متفاوت      ، زيرا ؛قائل شد 
لغـت   ، واحد ترجمه  ،كلمهبهكلمهآنكه در برگردان     حال ؛شوند   جمله ترجمه مي   و كلمات با توجه به كل     

بهتـر اسـت    ؛ بنابراين،دند نيز صحيح نباش   نشو   انتخاب مي   كلمات  كه براي  اياست و ممكن است معاني    
 نوشـته  ر بيان مفهوم، سـبك  بعالوهتوان  ميطريق آن   زازيرا،   بنگريم؛فظي  لال   تحت ةبا ديد مثبت به ترجم    

   .دادارائه را  بهتري ةرا نيز حفظ كرد و ترجم
  كتابنامه

هاي سـبك تأثرگرايانـة جـوزف كنـراد در          مثابة يكي از مشخصه    بررسي ترجمة صفات به    ).1387. (پرورش، ش 
سي، ارشـد رشـتة مترجمـي زبـان انگليـ          كارشناسـي   منتشرنـشده  نامة پايان .»دل تاريكي «دو ترجمة فارسي از     
  .دانشگاه اصفهان، ايران
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 پژوهشي امـام خمينـي،      - آموزشي ة تخصصي پژوهش مؤسس   ةدوفصلنام . اثر آمارتياسن  مثابة آزادي توسعه به 

1)1(، 224-165. 
   كتاب ماه كودك و نوجـوان،      -مجالت اطالع رساني و كتابداري    . ترجمه يا تخريب  ). 1379. (نصراهللا، ش حاجي
  .64-68، )42 و 41(4
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