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Résumé 

Malgré le fait que confronter la traduction au texte original est l'une des branches les plus 

importantes de la textologie conflictuelle, malheureusement, peu d'attention lui a été accordée. 

Cependant, en examinant les contrastes entre la traduction et le texte original, les chercheurs et les 

apprenants en langues peuvent trouver des équivalents riches et appropriés pour la construction 

lexicale et syntaxique des deux langues, ainsi qu'une meilleure compréhension des méthodes de 

traduction. Le présent article, avec une approche descriptive appliquée, examine d'abord le rôle 

de la confrontation de la traduction avec le texte original dans l'enseignement des langues, la 

littérature et la traduction et en particulier la formation et la sélection des mots, puis en citant 

quelques exemples de plusieurs traducteurs bien connus comme des versions traduites des poèmes 

de Hafez et Sa'adi et aussi d'autres exemples, il traite de la façon de les traduire et comment choisir 

les mots et trouver des équivalents. Parallèlement, des sujets moins abordés, tels que la 

"construction répétitive de mots" et les "composés homonymes", sont également abordés et la 

manière de traduire leurs différentes formes est envisagée. 

Mots-clés: Confrontation à la traduction, Formation à la traduction, Sélection de mots, 

Construction répétitive de mots, Composés homonymes. 
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Abstract 

Despite the fact that confronting translation with the original text is one of the most important 

branches of confrontational textology, unfortunately, little attention has been paid to it. However, 

by examining the contrasts between the translation and the original text, researchers and language 

learners can find rich and appropriate equivalents for the lexical and syntactic construction of the 

two languages, as well as a better understanding of translation methods. The present article, with 

a descriptive-applied approach, first examines the role of confronting translation with the original 

text in language teaching, literature and translation and especially word-formation and word-

selection and then by mentioning some examples of several well-known translators' versions of 

Hafez and Sa'adi's poems and also other examples, it deals with how to translate them and how to 

choose words and find equivalents. Meanwhile subjects which have been less addressed, such as 

"repetitive word-building" and "homonymous compounds", are also brought up and the way of 

translating their various forms is considered. 

Keywords: Confronting Translation, Translation Training, Word Selection, Repetitive Word-

Building, Homonymous Compounds. 
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 0410 ن بهار و تابستا(، 8)پیاپی اول، شمارۀ پنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 2911مرداد  15 2911مرداد  10 2911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 گزینیمقابلۀ ترجمه با متن اصلی در آموزش ترجمه و واژهنقش 

 پژوهشی ۀمقال

   0 )نویسندۀ مسئول( یتهران میابراه رزایفاطمه م
 رانیتهران، ا ،ییزبان فرانسه، دانشگاه عالمه طباطبا یمترجم اریدانش

 ادیشیکل یمیزهره کر 
 رانیتهران، ا ،ییزبان فرانسه، دانشگاه عالمه طباطبا یارشد مترجم یکارشناسدانشجوی 

 چکیده
 انهمتأسف است، ایمقابله شناسیمتن مهم هایشاخه از یکی اصلی متن با ترجمه مقابلۀ کهآن رغمعلی
 اب آموزانزبان و پژوهشگران که است درحالی این. است نگرفته صورت آن روی چندانی تأکید و توجه

 و واژگانی ساخت   برای مناسبی و غنی هایمعادل هم توانندمی اصلی متن با ترجمه ایمقابله بررسی
 رویکردی با مقالۀ حاضر. برسند ترجمه هایروش از بهتری درک به هم و کنند پیدا زبان دو نحوی

 ویژهبه و ،ترجمه و ادبیات زبان، آموزش در را اصلی متن با ترجمه مقابلۀ نقش ابتدا توصیفی ـ کاربردی،
 نت چند هایترجمه از هایینمونه به استناد با سپس و دهدمی قرار بررسی مورد گزینیواژه و سازیواژه

 گزینینحوۀ واژه و هاترجمۀ آن چگونگی به دیگر، هاینمونه و سعدی حافظ، غزلیات مطرح مترجمان از
 سازیهواژ» مانند شده، پرداخته هاآن به ترکم تاکنون که مباحثی به میان، این در. پردازدمی یابیمعادل و

 .کندمی بررسی را هاآن نحوۀ ترجمۀ انواع است و شده اشاره نیز ،«همایند ترکیبات» و «تکرار

 .ندیهما باتیتکرار، ترک یسازواژه ،ینیگزترجمه، آموزش ترجمه، واژه ۀمقابل: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
های ترجمه صورت باال بردن مهارت و یادگیری منظوربه اصلی با اهداف آموزشی،شده و متن اثر ترجمه مقابلۀ

رجمه و ت جایگاه یافتن بلکه نیست، شود، هدف محقق قضاوتمی بررسی ادبی متنی وقتی ترجمۀ .گیردمی
برای این کار باید دریابیم چه عواملی در  است. اصلی متن چگونگی ترجمۀ درست اصطالحات و عبارات

 ان آشنا دو زبو البته فرهنگ هرادبیات  ،زبان بافرد را  ،متن اصلیبا  مقابلۀ ترجمهاند. های مترجم دخیلانتخاب
 .شودمی اوزبانی و ادبی  دانش   سبب غنای و کندمی

در ادامۀ راه باعث  زبانی اندک شدان اغلب حتی به زبان مادری خود تسلط ندارند، این دانشجویان ترجمه
ا بهاست، زیرا های آموختن و جبران کاستیخوانی یکی از شیوهشود. متنها میهای بسیاری برای آندشواری

آموزان با خواندن زبانکند. گاهی مینفوذ ذهن و زبان خواننده در  های نحویارواژگان و ساخت خواندن متن،
 آیند. این شیوه ممکن استهای زبانی خود برمیضعف جبران درصدد کردن واژگانحفظ  زبان و های دستوربکتا

 مجال ان مادری،بر زبعالوهخوانی مزیت متن ،بیشتر است. باید افزودبه مراتب خوانی متنتأثیر  مفید واقع شود، اما
یت خاص خود جذابای مقابله شکلبررسی دو متن بهاین، برافزون. کندنیز فراهم میرا  زبان دیگریک  شناخت بهتر

 مضاعف از خود نشان یاد، بلکه کشش و عالقهنتنها از این کار خسته نشونهیان شود دانشجورا دارد و باعث می
 شود.می محسوبنوعی تحلیل متن به با متون اصلی  مقابلۀ ترجمه ،باشدزرگ آثار مترجمان ب و اگر ترجمه ازدهند 

 . بیان مسئله۱ـ۱

 دارد؟ ایفایده چه و چیست اصلی متن با ترجمه مقابلۀ
این  آموزان و دانشجویان درای است. زبانشناسی مقابلههای اساسی متنترجمه با متن اصلی یکی از شاخهمقابلۀ 

گزینی و سازی و واژهنگاری، واژهپژوهی، ادبیات، فرهنگهایی چون آموزش ترجمه و ترجمهزمینه و نیز در زمینه
ان با نویسها و فرهنگای زبانبا بررسی مقابله برند. پژوهشگرانیابی بهرۀ زیادی از این شاخۀ اصلی میمعادل
های غنی و مناسبی برای ساخت  واژگانی و نحوی دو زبان پیدا کنند و توانند معادلترجمه با متن اصلی میمقابلۀ 

 بر اهمیت کار بیفزایند.
های ایی از ترجمههسپس با استناد به نمونه کنیم،می بررسی را کار این اهمیت و ضرورت ابتدا مقاله این در

ه کنیم و بهای دیگر، مواردی از مسائل واژگانی و نحوی را بیان میو نمونه یمعنو یمثنوغزلیات حافظ، سعدی و 
ها پرداخته شده است، مانند تر به آنپردازیم. در این میان، به مباحثی که تاکنون کمها میچگونگی ترجمۀ آن

 کنیم.ها را بررسی می، نیز اشاره و نحوۀ ترجمۀ انواع آن«همایندترکیبات »و « سازی تکرارواژه»
 . پیشینۀ تحقیق2ـ۱
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 ( فواید525، ص. 5831)هاشمی میناباد،  ترجمه در تجربی و نظری گفتارهایحسن هاشمی میناباد در کتاب 
کارهایی برای ترجمۀ برخی از پیشوندها یا را یک دهه قبل بررسی کرده است و راه اصلی متن با ترجمه مقابلۀ

رسی های فارسی به فرانسه را برها، ترجمهگیری از این نمونهدهد. در اینجا با بهرهپسوندهای زبان انگلیسی ارائه می
رجمۀ هایی از تا بررسی نمونهیابی واژگانی و نحوی در فرایند ترجمه بحقیقت، به چگونگی معادلکنیم. درمی

وا دو ویترای ویروویچ، 2شارل هانری دوفوشه کوربزرگانی همچون   551  ، که9گي آرتور، شناس فرانسوی، مولوی1ا 
 پردازیم. ، میغزل حافظ را ترجمه کرده است

 از «نحو وصرف  استقالل و فارسی زبان سازیواژه فرایندهای» ازجمله متعددی مقاالت از پژوهش این در
 نوشتۀ طهمورث «کور فوشه دو هانری شارل توسط حافظ دیوان ترجمۀ فرانسوی» (،5831طباطبایی ) عالءالدین
 اب حکایت چند برگردان کیفی بررسی و سعدی گلستان فرانسوی هایترجمه کّمی بررسی» (،5831ساجدی )

 ثریا نوشتۀ «فارسی زبان در آیندباهم ترکیبات و آییباهم فرایند» (،5811کمالی ) محمدجواد از «تطبیقی رویکرد
 عبدالله و (5811وفایی ) عباسعلی از «فارسی زبان در واژه ساخت در تکرار روش بررسی» (،5835پناهی )

در ادامه باید اذعان داشت که دربارۀ این موضوع تحقیق چندانی صورت نگرفته و  .ایمبرده ( بهره5811آلبوغبیش )
 آنچه که انجام گرفته ذکر شده است. متأسفانه پیشینۀ تحقیق غنی نیست.

 های مختلف. نقش مقابلۀ متن در حوزه2

 از این طریق. است ترجمه و ادبیات در حوزۀ زبان، آموزش هایازجمله روش یشده با متن اصلمقابلۀ متن ترجمه
یت محققانی که در این زمینه فعال .بردپی ترجمه و در آموزش زبان نحوی و واژگانی مشکالت از به بسیاری توانمی
 توانندمی اصلی متن با ترجمه مقابلۀ با نویسانفرهنگ و هازبان ایمقابله حوزۀ بررسی کنند و نیز پژوهشگرانمی

ترین فواید این کنند. یکی از مهم پیدا زبان دو نحوی و واژگانی هایساخت ارزشمندی برایمناسب و  هایمعادل
 ترجمه است.  گوناگون هایرویکرد شناخت شیوه

مومی زبان عهای با ساخت متون غیرادبی اما در است، واژگانی و نحوی غنایآثار ادبی های بارز یکی از ویژگی
 تهنروران اس و جامعه زبان ادبی متعلق به خواص ۀ زبانی مواجه هستیم.گویشوران عادی یک جامعمشترک بین 

 و دارد ها راادبی نیز همین ویژگی ۀرود. ترجمکار میبهبسیاری های کالمی و صنایع لفظی و معنوی آرایه که در آن
آشنایی  رانی حاصلداستان کوتاه و رمان ای ،. شعر نوکنندایفا میو شکوفایی زبان مقصد  غنادر بدیلی نقش بی

 لیتفصبه نهیآ و چراغ بادر کتاب  کدکنی شفیعیاز رهگذر ترجمه بوده است.  ا  عمدت است که با ادبیات غرب ایرانیان
 شود،می دیده ایران امروز شعر در لطف و زیبایی هرچه»: سدینویم و پردازدیم هاسبک رییتغ در رابطۀ ترجمه به

                                                           
1. Charles-Henri de Fouchécour 
2. Eva de Vitray-Meyerovitch 
3. Arthur Jean Guy 



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،مپنج ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

6 

 
 

(. وی تحوالت شعر 581، ص.5811) «است اروپایی فرهنگ درخت و ایرانی فرهنگ درخت پیوند حاصل
قرار  های غربی گرفته، مورد بررسیفارسی را در تمام عناصر شعر از لفظ و معنی و تصویر با تأثیری که از ترجمه

ود. شتواند با ادوار تحول تاریخی تاحدی منطبق دهد ادوار ترجمۀ شعر اروپایی در ایران میداده است و نشان می
وجود هها، فضای دیگری در شعر و نثر فارسی بهایی از آثار رمانتیکویژه با نمونهآشنایی ایرانیان با ادب اروپایی، به

های نیمۀ قرن بیستم، فضای اصلی کارهای شاعران و نویسندگان را شکل داده است. او به آورد که این فضا در سال
مسئله  دهد که اینکند و نشان میشعر گفتن در زبان فارسی اشاره میبه جای شعر سرودن و « شعر نوشتن»موضوع 

شعر »در زبان فارسی نتیجۀ رواج « شعر نوشتن»های خارجی است. اصطالح تا حد زیادی نتیجۀ ترجمه از زبان
 تنها ترجمه»گوید: در همین کتاب می است. او« شعر نوشتن»سو و نتیجۀ ترجمۀ اصطالح فرنگی ازیک« منثور
بر تحوالت دهد که افزوناو نشان می (.241ص.همان، ) «است بوده اندیشه دگرگونی عامل ترینمهم یا عامل

ها در زبان فارسی شده است. مسئلۀ تأثیر ساختارهای ها و صورتسیاسی اجتماعی، ترجمه سبب دگرگونی ساخت
ودند و شدت مخالف این پدیده بی بههای فرنگی بر ادبیات و شعر بسیار گسترده است. برخنحوی و صرفی زبان

 سد: نویها را درنظر نگیریم، شفیعی کدکنی به نقل از علی نوروزی میگریاز آن هراس داشتند. اما اگر افراطی
 

توان گفت هرچه ایرانیان امروزه از اوضاع توجه است، چه میآنچه از فرانسه به ایران رسیده است بسی قابل
ه یاد گرفته یا از مجرای زبان فرانسه بوده است. هیچ شکی نیست که هرچه زبان فرانسه دانند از فرانسمغرب می

 (. 211ص.کنیم )همان، بیشتر در ایران منتشر شود، بیشتر از آن استفاده می
  

توان ترجمۀ . میلف ندارندؤکمی از خود مدست تراز مؤلف هستند،اگر نگوییم هم مترجمان ادبیبسیاری از 
اثر جیمز موریه را به روش آزاد  سرگذشت حاجی بابای اصفهانیعنوان نمونه آورد. او را به اصفهانی میرزاحبیب

دست یکی از نخستین شاهکارهای ترجمه در زبان فارسی دلیل نثر روان و یکترجمه کرده است. این ترجمه به
است.  مترجمان ادبی غالبا  افرادی هستند که با ظرایف زبان آشنا هستند و بر امکانات آن اشراف دارند به همین 

ترین چگونه مفهوم زبان مبدأ را در بهترین و صریحاین توانایی را دارند که بداع کنند و ا جدیدیواژۀ  توانندسبب می
 ،ادبی وفقممترجمان دیگر و نحوی  ابتکارات و ترکیبات واژگانی ،د. شناخت ابداعاتمقصد بیان کننقالب زبان 

 .ددهقرار میمترجم در اختیار و ترفندهای زبانی مختلفی را  هاروش
 نگاریمقابلۀ متن در فرهنگنقش . ۱ـ2

 نگارانفرهنگ. گرفت دهیناد را ینگارفرهنگ توانینم دیآیم انیمبه یو متن اصل ترجمه مقابلۀ نقش از سخن یوقت
که  میاشاره کن هزاره فرهنگبه  میتوانیم نجایا درببرند.  یاز مقابلۀ آثار مترجمان ادب یفراوان یهااستفادهتوانند یم

 ی. ولیانتخاب نرگس و یسامع نیشناس، حسمحمد حقی: علاست برده بهرهشناس سه زبان تبحر و اتیتجرباز 
 به ها و صدها مترجم برجسته فراهم باشد، قطعا  ده یکارها از استفاده امکان یسینواگر در فرهنگ دیتصور کن
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 گفتنی .کرد میخواه دایها پآن یبرا یحل روشنبرد و راه میخواهیپرشته  نیو سخت ا دهیچیاز نکات پ یاریبس
 یفارس یهااز معادل یفهرست هاکه در آن شودیم نوشته ییهانامهواژه اغلب یرادبیمتون غ انیپا در که است

. کتابمیابییم سیپانو و سینویکتاب، پ یها را در بدنۀ اصلگونه معادلنیا .آورندیرا م یاصطالحات خارج
 شدن نوشتهبه  یآورند و خدمت بزرگیم گرد جاکیها را در گونه معادلنیا واژگان عنوان با یادیمرجع ز یها

. اما درمورد ترجمۀ (5831پور )سلطان زهرا از متالوژی واژگان مانند ،کنندیم یابیمعادل و ینیگزواژه ها،فرهنگ
 یادب یبرابرها فرهنگبا  ینی. البته صالح حساست شده نیتدو نامهواژه یحت ایفرهنگ  یتعداد اندک یمتون ادب

را  واژگان مرجع. همانطور که کتاب است شده ترجمه یمتون ادبنۀ یزمدر  یدیمف یهاپژوهشآغازگر  (5831)
 «را یشده با متن اصلترجمه متون مقابله دیفوا»طرح موضوع  م،یهست یآشور وشیدار فراوان یهاتالش ونیمد
 . میهست ینیاثر صالح حس نیهم ونیمد
 سازیهگزینی و واژنقش مقابلۀ متن در واژه. 2ـ2

آن  هایفعالیت ترینپردازد. مهمهای مختلف موضوعات زبانی میفرهنگستان زبان و ادب فارسی به بررسی جنبه
 دورانبه در ایران قدمت دیرینه دارد و یابی و معادل گزینیآغاز واژهاست. سازی گزینی و معادلبر واژهمتمرکز 

 ( 511.ص ،5811گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه، ) گفتۀ میناباد به .رددگیم بازسینا ابوریحان بیرونی و ابن
سیاری  بسازی خواهد بود. اندرکاران واژهترجمه با متن اصلی، منبعی غنی برای دست های حاصل از مقابلۀددستاور

ان ناسشو استفاده از تجربیات مترجمان بزرگ که زبان دهانجام ش یانفراد صورت گزینی بههای واژهاز فعالیت
 .سازان قرار داده استاند اطالعات باارزشی در اختیار واژهبودهنیز  ایبرجسته

 . فواید مقابلۀ ترجمه با متن اصلی 3ـ2

 توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:زمان متن اصلی با ترجمه فواید گوناگونی دارد که میبررسی هم
 . فواید واژگانی5 

 . فواید نحوی2
 شناختی. فواید روش8

ق آن در تعمی مهممقدماتی درمورد فواید زبانی و ادبی مقابلۀ ترجمه با متن اصلی و نقش اشارۀ در ادامه پس از  
اس ها براسشود. این تحلیلشناختی این کار ذکر میهایی از فواید واژگانی و نحوی و روشنمونه نگاری،فرهنگ

 . صورت گرفته استبه زبان فرانسه و مولوی  سعدی ،حافظ ایههمقابلۀ ترجم
 فواید واژگانی. ۱ـ3ـ2
جایگزینی ها و کاربردهای مختلف با هم قابلکه در بافت دو یا چند واحد واژگانیعبارت است از « مترادف»

 در فارسی مترادف هستند. معادل« مرتفع»و « بلند»شود: زبانی مطرح میواحدهای در سطح  ترادفمسئلۀ باشند. 
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کند. وقتی در برابر یک واژه یا ساختار عمل میهمچون زبان مبدأ و مقصد  سطح دو زبان متفاوت ای درترجمه
 ایمعادل ترجمه .ایمداده ایآوریم معادل ترجمهواژه یا ساختار دستوری فارسی می یک دستوری فرانسوی،

«l’alerte»   است و معادل «و چابکفرز، چاالک »در فارسی « la clé anglaise« »است. « آچار فرانسه
 یعنی ،دهیدیعنی چه و شما جواب می  la sociologie فرانسوی که کلمۀ پرسدکسی از شما می وقتی

 لدرریا به گفتۀ  ایمعادل ترجمه های دوزبانه اساسا  اید. فرهنگای داده، معادل ترجمه«شناسیجامعه»
«correspondance» «های دستوری دو زبان ها و نیز ساختالمثلها، عبارات، اصطالحات، ضربواژه« نظیر

 :کنند. برای مثالرا عرضه می

Quand on parle du loup, on en voit la queue. 

 . که مویش را آتش زدندمثل این
L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. 

 .است ترگرم همسایه بام لب آفتاب. است غاز همسایه مرغ
 

 های واژگانی و نحوی. معادل۱ جدول
 Sans fruit ثمربی

 Ce livre de grammaire این کتاب گرامر
 Gagne-petit درآمدآدم کم
 Gratte-ciel خراشآسمان

 On-dit شایعه
 Lexicologue شناسواژه

 Tout le monde همۀ مردم
 

 نحوی یا دستوری. وواژگانی : دو نوع استای بر معادل ترجمه
های مرکبی هها یا واژتکواژها، واژها، و ترکیب توان از آن جمله بهانواع گوناگون دارند و می های واژگانیمعادل

اسی شنهاست و در سطح واژهواژه وکارمان بارس ،در اینجا اشاره کرد. شودعنصری از زبان مبدأ داده می که در مقابل
مانند  ،تر نحوی یعنی گروه یا عبارتهای بزرگو به واحد رفته سطح واژگانی فراتراز . اما معادل نحوی داریم قرار

 فرز و چاالک،»های باال . در مثالرسدواره و جمله میبند یا جملهو حتی گروه اسمی، گروه صفتی، گروه قیدی، 
، همۀ گرامر کتاب نیا»اند. اما یواژگان یهامعادل «شناسو واژهش اخرشایعه، آسمان ثمر،شناسی، بیجامعه
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تواند عنصری از یک زبان می. ندانحوی یهامعادل «را آتش زدندمویش  کهنیو مثل ا خوبی داریم هیمردم، همسا
 ل:برای مثا کند. سازیها را معادلدر زبان دیگر هم معادل واژگانی و هم معادل نحوی داشته باشد یا تنها یکی از آن

اند و هم واژگانی. در فارسی، هم نحوی هستندصر واژگانی اکه عن oholic یا aholic های پسوند انگلیسیمعادل
 ل:اشاره کرد مث phile توان به پسوندفرانسه می در

 

 phile. کلمات با پسوند 2جدول 

 

، خور»های واژگانی هستند و معادل« پرست، باز و دوست» هایمعادلهای باال در مثال ، کشتهۀکرم   ومرده،، عاشق 
 .های نحوی هستند، معادل«شیفته، هالک  
 در که« ناالن» و« رخشان»اشاره کرد. برای مثال، در دو کلمۀ « ان» پسوندتوان به های واژگانی میازجمله معادل

 گاهی به. با نشوندنامیده مینشانۀ صفت حالیه، صفت مشبهه و صفت فاعلی فارسی سنتی  دستور اصطالح  

 cinéphile سینما عاشق سینما، به مندعالقه
 théâtrophile تئأتر عاشق

 autophile بازماشین
 hivernophile زمستان عاشق   زمستان، به مندعالقه
 mélophile خورۀ موسیقی موسیقی، به مندعالقه

 muséophile باز موزه   دوست، موزه  
 Téléphile پرستتلویزیون دوست،تلویزیون

رم    Chocophile خورۀ شکالت باز،شکالت شکالت، ک 
رم   باز،کتاب  Bibliophile خورۀ کتاب کتاب، ک 

 Colombophile کفترباز
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در زبان فرانسه، که با اضافه کردن  participe présent اسم فاعل یاتوان دریافت های مختلف فرانسوی میمثال
 ود.شاست که به ُبن مضارع اضافه می« ان»شود، معادل پسوند ( به ریشۀ اول شخص جمع ساخته میantپسوند )

 

 ant. کلمات با پسوند 3جدول 
 Volant پران
 Gémissant ناالن

 Hurlant کشانزوزه
 Riant خندان

 Errant سرگردان
 Méritant شایان
 Coulant روان

 

های ساز زبانساز و اسم فاعلگزینی در برابر وندهای صفتسازی و واژهتوان در معادلمی« آور-»از پسوند 
 .اروپایی سود برد

 «آور»صورت د و بهندر انگلیسی باش ous تواند جایگزینمی eux , euse  در زبان فرانسه در برخی کلمات
 .دنفارسی ترجمه شو

 : مانند
 euseو  eux. کلمات با پسوند 4جدول 

 Glorieux افتخارآور
 Merveilleux آورحیرت
 Joyeux آورشادی
 Voluptueux آورشهوت

 

 است:« آور» یمانند معادل فارس able در فرانسه برای معادل انگلیسی uble یا ible یا able همچنین پسوند
 

 ibleو   able. کلمات با پسوند 5جدول 
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 Misérable آورشرم
 Rentable سودآور

 Risible آورخنده
 Pitoyable آوررقت
 Agréable آورشادی

های فرانسوی آن ها و معادلبه مثالشود. استفاده می euxهای مختوم به در مقام معادل صفت« ُپر»از وندوارۀ 
 :دقت کنید

 eux. کلمات با پسوند 6جدول 
 Buissonneux ُپربوته
 Nuageux ُپرَابر

 Herbeux ُپرعلف
 Neigeux ُپربرف
ره  Noueux ُپرگ 

  

 باشد.« ُپر» فارسی دهندۀ کثرت و معادل  تواند نشانمی eux توانیم بگوییم پسوند فرانسویمیبنابراین، 
 تکرار سازیواژه . فرایند2ـ3ـ2
 و رکیبتکنیم و بیشترین کاربردها را جدید استفاده می ایواژه ساختن برای گوناگونی فرایندهای از فارسی زبان در

 تندهس دیگری سازیواژه یهافرایند اما اند،شده بررسی زیادی مقاالت و هاکتاب فرایند در دو این. دارند اشتقاق
 ستا این فرایند عبارت. اشاره کرد« تکرار سازیواژه» به توانمی هاجملۀ آن است، از شده پرداخته ترکم هانآ به که
 مکنم تکرار. غلتانغلتان رفته،آهسته، رفتهمانند: آهسته. «جدید واژۀ ساختن برای واژه دو دنبال هم آمدنبه» از

 اضافه رفح است ممکن نیز گاهی تگری، سرد  سرد.کسرۀ اضافه در تگری   مانند باشد همراه دیگری عنصر با است
 حضور دفراین این در« ا»دهندۀ پیوند عنصر. تودرتو روز،مانند: روزبه گیرد برعهده را واژه دو پیونددهندۀ بین نقش  

 .رنگارنگ پایاپای، لبالب،: مانند دارد فعالی
زبان فارسی بپردازیم. برای این کار ابتدا باید از ساختار  و ادبیات در تکرار خواهیم به تفاوتدر اینجا می

وزۀ ح در مقولۀ تکرار تعریف ها تعریف مشخصی ارائه دهیم. باید بدانیم کهسازی تکرار در هریک از مقولهواژه
 تأکید برای سازی تکراراز واژه ادبیات حوزۀ در معموال  . است بسیار متفاوت زبان مقوله در آن تعریف با ادبیات

 ولدی نو،جدید و ت هایواژه ساختن هدف با بلکه تأکید، منظورفقط به نه تکرار حوزۀ زبان، اما در کنند،استفاده می
 از بیت زیر دو مثال در برای. است گونهاین ماست مدنظر که تکراری در بهتر است بگوییمشاید  شود.استفاده می
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 بلکه نشده، ساخته واژۀ جدیدی که کنیممی سازی تکرار در ادبیات است، مشاهدهمولوی که منظور استفاده از واژه
 تأکید ات است شده تکرار «زمینی شوره» نظیر واژگانی و «آمد سبزتر جهانم، چشم من، امآینه» نظیر جمالتی تنها

 دارند: بیان را شاعر
 

 ماهش چو روی بدیدم که تا من امآینه من، امآینه
 ... سیاهش  چشم بدیدم که تا جهانم، چشم جهانم، چشم
 بهاری آب او کشد تو کز زمینی شوره زمینی شوره

 گیاهش و کشت جاها همه از آمد سبزتر آمد، سبزتر
 

 : زیر هاینمونه در اما
 

 کرد. تحمل را هادشواری و هاسختی باید زندگی کشاکش در -
 شدند.می کالس وارد یکیک دانشجویان -
 .کرد طی را خود عادی روال رفتهرفته و اندکاندک کارها -

 

 و قواعد است سازیواژه فرایند پنج از یکی رو هستیم. تکرارایی جدید روبهسازی با ایجاد کلمهدر حوزۀ نثر و واژه
 ساز،واژه مجموعه تکرارهای در واژه، یک تکرار برشمردن برای مالک و معیار تریناولین و مهم. خاص خود را دارد

از  زبان های دیگرواژه مانند بتواند همراه آورد وبا خود به جدید معنایی طریق این از شدهساخته واژۀ که است این
 «زمزمه» تواندمی ،«پچپچ» تکراری واژۀ معنایی مترادف مثال، برای. متفاوت برخوردار باشد معنایی هایمترادف

 «کل» توانمی «جزء به جزء» یا «جزء جزء» مقابل در و نشاند را« آهستگیبه» توانمی «آرامآرام» برابر در یا. باشد
 وت بهص این گفت که توانمی «قاهقاه» نظیر صوت تکرار در. آورد معنایی مترادف عنوانبه را «سراسر» یا «همه» یا

 در مینز شوره و آمد سبزتر جهانم، چشم من، امآینه مثال   تکراری واژگان بنابراین،. است بلند بسیار خندۀ معنای
توان نمی آنان برای یمعنای مترادف و نیستند تکرار طریق از جدیدی کنندۀ معنایمنتقل گفته شدند،تر که پیش ابیاتی
 .نیستند بررسیقابل تکرار در مبحث رو،ازاین و اندآمده تنها برای تأکید آورد و
به آن استناد کرد، کلمۀ تکرار دقیقا  برای تأکید استفاده  نحوی قالب برای نشان دادن توانمی که هاییمثال از

 شده است:
 

 .است شده تکرار نهاد مثال نیا در :«دوستم است آمده دوستم»
 .است شده تکرار متمممثال  نیدر ا :«پدرم کردم صحبت پدرم با»
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 فعولیم صفت» مثل قاعدۀ ساخت قاعدۀ خاصی که انگلیسی زبان برخالف و یفارس زبان همانند فرانسه زبان در
 ساخته واژه یک تکرار از و شودمی نامیده répétition فرایند این دارد،«  ed اضافه به to بدون مصدر یعنی

 : دارد گوناگون انواع تکرار این. شودمی
1. L'anaphore 

 

 یک دایابت در کلمه چند یا نام کلمه، یک شود و به معنای تکراراین اصطالح در زبان فارسی بدیع نامیده می
 اب حالت این در. کنید تأکید شخص یک شیء، یک ایده، یک روی دهد کهمی امکان را به شما این است و جمله
 .کنیدمی تقویت را خواسته یا تصمیم یک یا بخشیدمی متن به جلوۀ موسیقایی یک ریتم، ایجاد

 :مثال
À toi 
À la façon que tu as d’être belle 

À la façon que tu as d’être à moi 

À tes mots tendres un peu artificiels  
Quelquefois 

À toi 

À la petite fille que tu étais 

Joe Dassin  
 قسم به تو

 طور که تو زیباییآن
 طور که تو مال منیآن

 به کلمات ظریف و گاهی غیرطبیعی تو
 قسم به تو

 به دختر کوچکی که بودی
2. Le pléonasme  

 

. اریمد معنیهم و کلمۀ مترادف چند از ایدنباله حالت گویند که دراینبه این اصطالح در زبان فارسی حشو می
 ادبی متون در نآ از استفاده با درنتیجه کنیم و برجسته یا شفاف یا تقویت را ایده یک آن، از استفاده با توانیممی

 .کنیم ایجاد ترقوی تصویری
 :مثال

Je l’ai vu, vous dis-je, de mes propres yeux vus, affirmait Tartuffe (Molière  (  

Les gens étaient fatigués, éreinté, épuisés ... 
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های خودم دیدم، مردم خسته بودند، خسته گویم که با چشمترجمه: تارتوف گفت: من آن را دیدم، به شما می
 رمق ...و کوفته و بی

3. La gradation  
 

 شیکاه یا افزایشی صورتدرجۀ تأکید به براساس شود کهگفته می کلمات ای ازاضافۀ مدرج به مجموعه
 ایده، فتپیشر باعث و شودمی استفاده ادبیات در ایگسترده شکلبه افزایشی بندیدرجه. آیندمی هم دنبالبه

یک ریتم  تواندمی هم کنار مشابه کلمات از استفاده همچنین. شودمی جذاب احساسات ایجاد یا توصیف
 خوشایند همراه با طعنه یا کنایه را ایجاد کند که اغلب در ادبیات موردپسند است.

 :مثال
Ah ! Oh ! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis 

enterré. Alfred Jarry, Ubu roi . 
 ترجمه: آه، آه، من زخمی شدم، سوراخ شدم، پاره شدم، مردم.

4. La parallélisme  
 رعناص بر مبتنی که کنیممی استفاده نحوی ساختار گویند ازکه در زبان فارسی به آن توازن می حالت این در
 اصرار و است استوار شدهساخته خط دو یا جمله دو هماهنگی و دادن قرار هم کنار بر بیشتر بنابراین،. است تقارن

 .با تکرار یک کلمه دارد مخاطب کردن متقاعد بر
 :مثال

Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, / Tu dis que tu aimes 

les chiens et tu leur mets une laisse, / Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les 

mets en cage / … Jean Cocteau . 
 افسارشان و داری دوست را هاسگ گوییمی/ بریمی را هایشانساقه و داری دوست را هاگل گوییترجمه: می

 .کوکتو ژان/ ... اندازیمی قفس در را هاآن و آیدمی خوشت پرندگان از که گوییمی/ بندی،می را

5. La répétition  
 

 تغییر بدون بارچندین عبارت یک یا کلمه یک است تکرار حالت ترینرایج که تکرار نام دارد و حالت این در
 ایده کی واندتمی همچنین اما گیرند،می درنظر سبک در نقص یک عنوانبه گاهی را تکرار نوع این. شودمی تکرار

 .کند تقویت و منتقل را
 :مثال

La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris ... 
Ô triste, triste était mon âme  
À cause, à cause d'une femme 
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 ... بود  خاکستری آسمان بود، خاکستری گندم بود، خاکستری ترجمه: زمین

 بود من روح انگیزغم انگیز،غم ای

 زن یک خاطرخاطر، بهبه

 فواید نحوی. 3ـ3ـ2
 معادل یافتن برای یافت، اما را عبارات و ترکیبات و هاواژه معادل توانمی دوزبانه هایفرهنگ ها ودر کتاب

 های صحیح در این حوزه کاری بسیافتن معادل کرد؟ مراجعه مرجعی چه به باید و دستوری نحوی هایساخت
 .ندارد جایی آن در معموال   نحوی ساخت شود وها نوشته میواژه معادل یا تعریف هافرهنگ دشوار است. در
 ایمقابله محققان بکوشند و دستور کهاین مگر. ندارد وجود نحوی یابیمعادل جامعی برای متأسفانه مرجع

 نحوی یهامعادل یافتن جز ایچاره دیگران،از  وجوپرس یا شخصی تأمالت جز نویسندگان نیز کنند. تهیه جامعی،
 .ندارند سراغ اصلی متن با ترجمه مقابلۀ طریق از

 سعدی آورده گلستان و حافظ شعرهای مولوی، ترجمۀ برخی از در های نحویساخت از بخش قسمتی این در 
 :شده است

 عیاریست طریق رفتن زیر سلسله که است          خامي هر کار نه پختن تو زلف خیال
 

 منظور و ندک پیدا عبارت این براي کوشد معادليمی فرانسوی، شناسان بنامحافظ و مترجمان از آرتور گي، یکي
 :نویسدبدین سبب می و کند بیان ادبي ايگونه را به شاعر

 

Rêver de tes boucles   داشتن  را تو زلف رؤیاي 
 

عبارت توانسته است، معادل صحیحی برای آن بیاورد و با علم و بینید مترجم با توجه به معنی همانطور که می
 واژۀ کلمات نرفته است.بهتدبیر به سراغ ترجمۀ واژه

 :بینیممی را کور دوفوشه هانری شارل از آن فرانسوی ترجمۀ و حافظ شعر از هاییقسمت
 کجا        خراب من و کجا کار صالح

La rectitude de conduite, où, est-elle, et moi l'ivresse mort, où me trouvé-je  ?  
 افتاد سر به جوانی عشق سرم پیرانه

Au temps de ma vieillesse surgit l'amour pour une jeunesse, 
 کردمی ما از جم جام طلب دل هاسال

Durant des années, le cœur cherchait auprès de nous la coupe de Djamshîd. 
 برآید اگر گفتا شو من ماه که گفتم سرآید             غمت گفتا دارم تو غم گفتم
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Je dis : " j'ai du chagrin à cause de toi". Il dit : " Ton chagrin finira." 
Je dis : "sois ma lune !". Il dit : "si elle se lève." 

کار دار بهترجمۀ عبارات و بعضا  کلمات ایهام ها با متن اصلی، به تدابیری که مترجم برایدر بررسی این ترجمه
م ، مترج«من و خراب»نشینی و با توجه به هم« خراب»یابیم. برای مثال، در ترجمۀ کلمۀ برده است، دست می

به معنی « ivresse»زبان، به نوعی به تفسیر کلمه پرداخته و از کلمۀ برای فهم بهتر شعر برای خوانندۀ فرانسوی
 گرفته است.کمک « مستی»

 ترجمه of با همراه اسم در زبان انگلیسی و صفت یا اسم، دو ترکیب به مواردی توان درمی را فارسی هایصفت
 مثال   تبدیل یعنی «دگرسازی» یا( translation shift) «ابدال دستوری» یا یک واحد دستوری تبدیل. کنیم

 را ولیۀ آنا اصول که است متداولی روش بسیار ترجمه در برعکس، یا صفت به قید اسم، به فعل اسم، به صفت
 صفت یا فعل یا حرف تعریف به  article کردن اضافه با در زبان فرانسه .کرده است بندیصورت کتفورد ابتدا
 :مانند ساخت اسم توانمی

Le rire / le sourire / le souper / le dÎner / les pauvres 
 

 با تعداد و جنس نظر از اسم و صفت فارسی، و انگلیسی برخالف فرانسه، زبان در که باشیم داشته توجه باید
 قرار سما از قبل که الف( صفاتی شوند:می تقسیم نوع دو به زبان این در هاصفت .کنندمی مطابقت یکدیگر

 از بعد هفرانس زبان در هاصفت اغلب فارسی زبان اما مانند گیرند،می قرار اسم از بعد که صفاتی و ب( گیرندمی
 :مانند گیرندمی قرار اسم

Le livre historique 

La veste blanche 

Un plat carré 

Une amie américaine 

Le soleil pâle 
 

 ندیآهم . ترکیبات3
 زبان در که) نامندمی «همایند» یا «آیندهم» را هاآن روندمی کاربه یکدیگر کنار در بارها کلمه چند یا دو وقتی

شده و ترجمۀ بسیار  ترجمه همایند به فارسی در کلمه این (.شوندمی نامیده Collocation فرانسه و انگلیسی
نظریۀ  در 2فرث. آر. بار جياولین که است همایند اصطالحي. آیندمی هم با که هاییگویایی است؛ یعنی کلمه

 ـرايب مطرح کرد. وی از این نظریه بلکه معنابـنیاددسـتوري،  نـه را، پدیدۀ زباني این او. کرد مطرح خود معنایي
 وقوع دکار برد. نکتۀ مهم میزان بساماصطالحات به ترکیبات، با توجه به رابطۀ معنایـی کردن و مشخص نـام بردن

                                                           
1. J-R Firth 
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فرث  .زبان است و باید درنظر داشت که این اصطالحات در زبان مبدأ یا مقصد پربسامد باشند در این ترکیبات
ناسی های معناشگیرد و این پدیده را براساس نظریههای رسیدن به معنی کلمه درنظر میی را یکی از شیوهنشینهم

 پذیر است وامکان نشینهم هايواژه طـریق معني از واژه پرداز تشـخیصدهد. به اعتقاد این نظریهتوضیح می
 بهتر درک براي زیر هاینشینی واژههم به توانمي باره این در. دارد دربر را هاآن از معني بـخشي تـنها هاواژه آیيباهم

 .کرد اشاره مفاهیم
 . مرتفع کوه شب، تاریکی دار،شب زنده: مثال

 نیا به توانیم جمله آن از و میکن اشاره 2پالمر یهاافتهی به دیبا د،یآیم انیم بهکلمات  ینینشهم وقتی سخن از
یبترک در «اثر»واژۀ  مثل کنند، پیدا یمتفاوت یمعان توانندمي هاینشینهم از هریک در هاواژهکه  پرداخت موضوع

واژه از هریک یانفراد یمعن تنهانه فرث نزد هاییآباهم حیصح تشخیص ملـاک. «ادبي آثار» و «جرم آثار» یها
 یزبان عرف در ییمعنا تشابههمۀ  با ،«مرتفع و بلند»واژۀ  دو از چنانکه. هاستآن ینشینهم در یزبان عرف بلکه ها،

 نیکلمات بد گرفتن قرار ی. براشودیم نشینهم( مرتفع کوه) کوه با یدیگر و( بلند وارید) وارید با ییک ،یفارس
 اشتهد تیسنخ گریکدی با یلحاظ عرفبهکه  رندیقرار بگ ییهاواژه کنار در دیبا هاآن حیصح ینینشهم یبرا و شکل
 بـاراما  ،هستند معناهم کهنیا با میکنیم مشاهده ،«درگـذشت و رحـلت» هايواژه در مثال عنوانبه. باشند

 «مرگ» یبـرا را «رحـلت» تواننمي مثال  . نشاند بافتي هر در آزادانهرا  هاآن تواننمي نیبنابرا دارند، یمتفاوت عـاطفي
 .کرد فیتعر توانیم ینینشهم نیا یبرا تیمحدود نوع سه 1نتاشیا ۀ مکینظر براساس. برد کاربه شخص هر

 

  ؛«سبز گاو» غـیرمحتمل عبارت مانند دارد، هاواژه مفهوم بهو کمال  تمام بستگي که یمحدودیت( 5
 جمهوررئـیس رحـلت» نـاهماهنگ عـبارت مانند دامـنۀ کـاربرد، ازحــاصل  یهامـحدودیت( 1

  ؛«هـندوستان
 فتص ها ندارد، مانندواژه کاربرد دامنۀ یا معنی به ربطی و است نشینیهم به مربوط صرفا   که محدودیتی( 8
  .گیردمي تعلق آن نظایر و کودک یا بچه به تنها که «سرراهی»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1. Palmer 
2. Macintosh  
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 «سگ»واژۀ  با نشینيهم در «کردن پارس» فعل مـعناي یفارس زبان درکه  گفت توانیمبرای درک بهتر این موضوع 
 ها،واژه یآیندباهمخود دربارۀ ۀ ینظر در لینز. ستندین زبانیکه فارس یکسان براي ویژهبه است، درکقابل راحتيبه

 هاآنـ مـعني را هاآینديباهم دامنۀ اینکه  ستیمعنا ن تنها که است معتقد و دهدیم قرار اصلي ملـاک را برد و دامنه
 هـايواژه ،فارسي زبان در. باشند یمتفاوت همانند یهادامنه داراي توانندیم هامترادف بلکه کند،یم تـعیین
 اگر و شوند هم جانشین توانندنمي مشابه، هايبافت در کمشتر معناي در حتي هک زد مثال توانمي را یتربـزرگ

 رگبز اشتباه یک مرتکب شما» عبارت در مثال   د؛یآیم پدید ناهنجاري آیيمحدودۀ هم در گیرد، صورت جانشیني
 .«یدشد وسیع اشتباه یک مرتکب شما»: گفت و نشاند «بزرگ» یرا به جا «وسیع»صفت  تواننمي ،«شدید

در ادامه به چند نمونه از همایندهای  .شودمی گفته «collocations »هایی نشینيهم چنین به فرانسه زبان در
 کنیم:فرانسوی اشاره می

Rendre visite, peur bleue, prêter attention, aimer à la folie ... 
 یا .«تصف+  اسم» گرید یبرخ و هستند «اسم+  اسم» ندهایهما یبرخ یفارس زبان مانند زین فرانسه زبان در

 .یکالم یبعض و هستند یگرامر بعضی کهاین
 که یکس کنید فرض .کند کلمه استفادهبهاز ترجمۀ کلمه تواندعبارات نمی یابی اینمترجم برای معادل

 را «خوردن» مفهوم و «زمین»کلمۀ  معنی او. شود آشنا فارسی زبان لغت بافرهنگ  یک کمک به نیست زبانفارسی
 گرنکتۀ دی .مفهوم این ترکیب را درک کند تواندنمی نبیند، را «خوردن زمین»که  زمانی تا قاعدتا   اما فهمد،می
دچار  «خوارنیزم»واژۀ  شنیدن با احتماال   بگیرد باز هم هم که یاد را «خوردنزمین » حتی اگر مفهوم که جاستاین

 برخورد زمین با و افتدمی زمین روی مدام که است کسی خوارزمین کندمی فکر چون سردرگمی خواهد شد،
 و هاآن معنای بین تواندهم نمی باز بداند، هم را «خوارگیاه» و «خوارگوشت» اگر مفهوم او حتی. کندمی

 هک است علت این به است، تنها عادی ما برای هاواژه این اگر .کند برقرار خاصی ارتباط «خوارزمین» ترکیب
 و است متفاوتی واژۀ کامال   ما برای «خوارزمین» .ایمبرده کاربه و ایمخوانده ایم،شنیده را «خوردنزمین » بارها

 .ندارد «خوردنزمین » با معنایی ارتباط ترینکوچک ما ذهن در وجههیچبه
 زبان در مبدأ زبان طبیعی معادل تریننزدیک بازسازی از است عبارت ترجمه» (p.202 ,1969) 2نایدا نظر از

 ترساده تر،جامع هم هنوز آن، قدمت رغمعلی تعریف، این .«سبک لحاظ از آنگاه و معنی نظر از نخست مقصد؛
 مقصد زبان رد مبدأ متن کامل بازسازی که حقیقت این بر اشراف با نایدا. است موجود هایتعریف اکثر از ترکوتاه و

 هس این از وی منظور. استبرده  کاربه خود تعریف در را «طبیعی معادل تریننزدیک» عبارت است، غیرممکن

                                                           
1. Eugene A. Nida 
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 هب مقصد زبان در هامعادل این ثانیا   و شود انتخاب مناسب «معادل» مبدأ، زبان عناصر برای اوال   که است آن واژه
 . به خود نگیرند ترجمه و شکل باشند داشته «طبیعی» حالت که یابند آرایش نحوی
 صورتنیومارک به. گرفت قرار کار مبنای 9بیکر و 1الرسن ،2نیومارک هایدیدگاه نیز هاآییترجمۀ باهم حوزة در
 : گویدمی و کندمی اشاره هاچالش این به نامنظم

 هایاسم ربط برای جریانی یعنی مناسب؛ آیندهایهم کردن پیدا برای است مداومی تالش گاهی ترجمه
آیند هم یا قیدها و هااسم با مناسب هایصفت کردننشین هم دوم، حالت در و هااسم به افعال نیز و افعال به مناسب

مثابۀ به زبان دستور اگر. مناسب ربط حروف و کلمات کردن آیندهم سوم، حالت در. افعال با قیدی گروه کردن
 خاص و چندجانبه ظریف، بسیار معنا، رساندن در که هستند آن اعصاب آیندهاهم باشد، متن بندیاستخوان

 (. Newmark, 1988, p.186است ) متن گوشت حکم در نیز واژگان و هستند
 هایتوالی» ،«زبان دو در واژگانی هایتوالی در تفاوت» را هاچالش این ترینمهم (511، ص.5831الرسن )

 مشخص بندیدسته یک (11، ص.5811بیکر ) داند ومی «آییباهم ناسازگاری» و «خاص هایآییباهم» ،«ثابت
 زبان در دآینهم ترکیب یک معنای از غلط برداشت مبدأ، متن الگوبندی جالب تأثیر»: کندمی ارائه هاچالش این از

 «.مبدأ متن در نشاندار آیندهایهم و مبدأ فرهنگ   مختّص  آیندهایهم بودن، طبیعی و بودندرست  بین تنش مبدأ،
  گوید:الرسن  می

 

 داخلت هم آن علت و کند برداشت غلط آسانیبه است، مبدأ زبان متن در که را آیندهم یک است ممکن مترجم
 این دلیل و برسد آشنا نظربه مبدأ زبان آیندهایهم که افتدمی اتفاق مواردی در موضوع این. اوست مادری زبان

، 5831باشند ) داشته تطابق مقصد زبان در متداول آیندهم یک با ساخت و صورت نظر از که است آن نیز
 .(518ص.

 

 زبان در آن رواج به آیی،باهم یکترجمۀ  در مترجمان گاهی که است این آیندها،ترجمۀ هم در چالش ترینمهم
 الگوهای گیرند ومی دارد نادیده وجود مقصد زبان در را که نزدیکی و معادل هایآییباهم و کنندنمی توجهی مقصد

 کهآن تا باشد، رایج و شدهشناخته آیندیهم کهاین: »نویسدمی نیومارک . کنندنمی رعایت را مقصد زبان آییباهم
 یک آییباهم وی، اعتقاد به .(511، ص.5811) «است ترجمه مسائل ترینمهم از یکی باشد، قبولقابل صرفا  
 مشترک و رایج کامال   هایآییباهم مترجم یک که زمانی و است زبان در ایحاشیه بلکه دستوری، نه واژگانی فرایند

 ببرد. کاربه را هاآن که است ضروری یابد،می مقصد و مبدأ زبان متون در را
  

                                                           
1. Peter Newmark 
2. Diane Larsen-Freeman 
3. Mona Baker 
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 شیوا و خوانخوش موردنظر متن کهاین برعالوه شویم،می مواجه ناآشنا هایآییباهم با متن یک در وقتی
 متداول آیندهایای که همآشفتگی ترجمه. همراه باشد هاییکاستی با نیز معنی انتقال در است ممکن بود، نخواهد

رای آن ترجمه ب با ارتباط برقراری ماند ودور نمی زبانفارسی مخاطب از چشم ،نکرده است رعایت را مقصد زبان
  :کندیاشاره م ما فکری نظام گیریشکل در هاآییباهم نقش به دیگر بیانی با کدکنیشفیعی. است دشوار مخاطب

 عالم، مقدس کتب در و جهان ادبی شاهکارهای در مجاورت، جادوی هنری تأثیر در تردیدی ترینکوچک فناهل 
 اندیشیم،می مجاورت جادوی این مجموعۀ تأثیرات به وقتی. ندارند دارد، قرار کریم قرآن هاآن همة صدر در که

 ما که چیزهایی این و اندداشته ما فرهنگی و فکری نظام دادنشکل  در بزرگی نقش چه هااین که شویممی متوجه
 جادوی از برخاسته آن، از عظیمی بخش ایم،داده شکل هامجموعۀ آن براساس را خود اجتماعی تفکر منظومة

 (.511، ص. 5811است ) مجاورت
  مقصد زبان در هاآییباهم قرار گرفتن . ترتیب۱ـ3
 بلندی» ترکیب ولی است، رایج ما گفتار و نوشتار در ترکیب این و داریم «بلندی و پستی» ترکیب فارسی، زبان در
 و عجیب» ،«زیبا و زشت» ،«شیرین و ترش: »مثل هاییترکیب به همین ترتیب. بریمنمی کاربه را «پستی و

 دیگر و تاس متداول هاآن خاص شکل یک تنها که است زیاد بسیار فارسی زبان در ترکیبات دست این از. «غریب
 . انگیزدبرمی زبان اهل در را بیگانگی حس هاآن کاربرد بلکه نیست، متداول تنهانه آن اشکال

 درومی انتظار. دارد ترجمه انسجام و مترجم دقت از نشان واحد، صورتبه مبدأ متن در آییباهم ترجمۀ یک
 ترجمۀ یک در ناهمگون و متفاوت هایمعادل آوردن از و باشد داشته ثبات هاآییباهم گزینیمعادل در مترجم هر

 .کند خودداری یکسان، ترکیب
 :فرانسوی هایمثال

Faire une promenade, avoir faim, jouer un rôle... 
Depuis qu'il a fait la connaissance de ses voisins ; il ne se sent plus seul.  

 

 کند؟می ترجمه روش آموزش به کمکی چه اصلی متن با ترجمه . مقابلۀ4

مبدأ  متن مقایسۀ. شودمی یاد راهبرد عنوان با هاآن از که است پژوهیترجمه مهم مسائل از تغییر و کاهش افزایش،
 بتواند و ندک پیدا آن از صحیحی تصور و درک خوبیبه را کاهش یا افزایش فرایند آموزشود ترجمهمی باعث و مقصد

مطرح آثار سعدی و  ترجمۀ چند تن از مترجمان بررسی به ادامه در. ببرد خود سود هایترجمه در هاروش این از
و عمر علیشاه  (1834(، نیکول سمله )5811)(، پرویز خانلری 5225فرانسوی ازجمله آرتور گی ) حافظ به زبان

 پردازیم. ( می1991)

 .است شده انجام 5212 در دیگري و 5225 سال در یکي که دید خواهیم را حافظ غزل یک از دو ترجمه
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 فرستمتمی سبا به صبا هدهد ای
 فرستمتمی کجا به کجا از که بنگر

 غم خاکدان در تو چو طائری است حیف
 فرستمتمی وفا آشیان به جا زین

 

 موفق هاغزل اکثر فیرد و هیقاف تیرعا در کهترجمه کرد  یغزل حافظ را به فرانسو 551 ،5225در سال  گي، آرتور
 .  است بوده

C'est en Sabe, ô huppe du zéphyr que je t'envoie 

Vois, la mission est bonne à te réjouir que je t'envoie 

C'est triste dans ces landes, de voir un si 

bel oiseau que je t'envoie 

C'est vers le nid fidèle au souvenir que je t'envoie 
 

que je t'envoie و است ردیف شودتکرار مي در سراسر غزل که réjouir, souvenir, désirs   قافیۀ
 دهد.می تشکیل را این شعر

گونه در مخاطب مترجم با رعایت قافیه بر روانی خوانش شعر افزوده و جهت ایجاد طبعی ظریف و حافظ
 زبان، که با فرهنگ ایرانی بیگانه است، تالشی ستودنی کرده است.   غیرفارسی
 قافیه یترعا لزوم کهاین یا و نشده موفق یا او ولي است، شده ترجمه پرویز خانلري توسط زیبایي به غزل همین

  کرده است. رعایت برد،مي پیشبه را در غزل نهفته فکری خط که را اما ردیف نکرده، احساس را
O brise, messager ailé des amoureux 

Vers la terre de Saba, je t'envoie  .  

Quelle infortune si un oiseau tel que toi 

S'égarait dans le pays du chagrin, 
Regarde bien d'où tu prends ton vol 

Et vers quelle contrée tu vas, 
Vers le nid de la fidélité, je t'envoie  .  

Le voyage n'est ni long, ni court 

Par la route de l'amour. 
Je te suis des yeux, et des prières, je t'envoie  .  

ی انتقال هرچه بهتر شکل ظاهری، معنا و مفهوم شعر به با مقایسۀ دو ترجمه شاهد تدابیر مختلف دو مترجم برا
 ترجمه Sabe  خاص اسم را «سبا»مترجم  کنیدمی مشاهده ترجمۀ آرتور گی در خوانندگان هستیم. همانطور که

کرده است. او  ترجمه است «دلپذیر و مالیم باد» معنای به که ô huppe du zéphyrکلمۀ  با را «صبا هدهد» و
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وانندۀ خ ذهن در حافظ شعر فضای از درستی تصویر شعر اصلی مفهوم بر انتقالعالوه توانسته ترجمه این با
کار برده زبان آن را بهای در زبان فرانسه استفاده کند که شاعر فارسیکند و دقیقا  از همان کلمه ایجاد زبانفرانسه

 messager ailé desو عبارت « باد مالیم»به معنای  briseاست. اما در ترجمۀ خانلری شاهد کلمۀ 

amoureux  است. مشخص است که ترجمۀ خانلری سرشار از « هدهد صبا»هستیم که منظور از آن همان
تر وفادار بوده و بیشتر به تفسیر موضوع پرداخته است. به متن اصلی کماحساس و شاعرانگی است، اما نسبت

 تواند ترجمۀ او را از شعر اصلی کمی دور کند.افیه و ردیف میبراین، رعایت نکردن قافزون
 (:1991) 1علیشاه ُعمر و (1834)2سمله نیکول از متفاوت ترجمۀ دو با سعدی گلستان از حکایت یک

 

 جمعیت و کرد سرایت او در ایشان صحبت برکت اثر درآمد. درویشان حلقۀ به و شد معزول وزرا از یکی
 نزد به معزولی گفت: و نیامد قبولش فرمود، عمل و کرد خوش دل او بر بار دیگر ملک داد. دست خاطرش

 مشغولی که بهتر خردمندان

 بنشستند عافیت کنج به که آنان

 بستند مردم دهان و سگ دندان

 بشکستند قلم و بدریدند کاغذ

 رستند گیرانحرف زبان دست وز
 کافی دخردمن نشان ملک، ای گفت: بشاید. را مملکت تدبیر که باید کافی خردمندی را ما هرآینه گفتا ملک

 ندهد. تن چنین کارها به که نیست آن جز
 

مله ) ترجمۀ نیکول  کهآن زا ترسال قبل چند او. دارد برتری پیشین هایترجمه به نسبت مختلف جهات از (1834س 
 پایان رد رساند. او چاپبه پاریسدر  را کتاب این فارسي شدةتصحیح متن گمارد، همت گلستان کاملترجمۀ  به

 سمنعک واژهبهواژه صورتبه هایشترجمه در که فارسی هایعبارت و هاکلمه شرح به را صفحه چندین فصل، هر
لمۀ ک توضیح مثال  در. است داده اختصاص نامفهوم خواهد بود، خوانندۀ فرانسوی که برای کردهمي گمان و شده

gouch-Siah اندازۀ  به ایجثه که است کوچکي حیوان «سیاهگوش» یا «گوشسیه»»: نویسدمي مبسوط طوربه
 ادامب کهاین ترس از حیوان این. ببرد نصیبی او ماندۀ شکارته از که شودمي پیدایش شیر برابر در موقعي و دارد روباه
 (.Gulistan ou Parterre de Fleurs, 1834شود )نمی نزدیک او به خیلي شود، شیر شکار خود

 
  

                                                           
1. Nicole Sémelet 
2. Omar Ali-Shah 
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 . مقایسۀ ترجمۀ نیکول سمله و عمر علیشاه7جدول 

 متن فارسی ترجمۀ عمر علیشاه ترجمۀ نیکول سمله

Un certain vizir fut 

destitué, et il entra dans 

une communauté de 

moines. 

Un Vizir qui avait été 

congédié de son emploi 

entra dans une confrérie 

de Soufis. 

 به و شد معزول وزرا از یکی
 .درآمد درویشان حلقۀ

L'heureuse influence de 

leur société fit 

impression sur lui, et le 

recueillement de son 

esprit eut lieu. 

Les bienfaits de leurs 

méditations se 

communiquèrent à lui et 

lui apportèrent une 

grande paix intérieure. 

 او در ایشان صحبت برکت اثر
 جمعیت و کرد سرایت

 .داد دست خاطرش

Le roi le reprit dans ses 

bonnes graces et lui 

donna un emploi. 

Son ancien maître 

redevint bien disposé à 

son égard et le pria de 

revenir à la cour. 

 خوش دل او بر دیگر بار ملک
 فرمود، عمل و کرد

Il n'accepta point, et dit : 

La privation d'un emploi 

vaut mieux qu'un 

emploi. 

Le Vizir hésita et dit : « 

Etre sans emploi et près 

de la sagesse est 

préferable n'importe 

quelle occupation. » 

 معزولی: گفت و نیامد قبولش
 که بهتر خردمندان نزد به

 مشغولی

Ceux qui se sont assis 

dans le coin de la 

tranquillité, Ont 

enchaîné les dents du 

chien et fermé la bouche 

aux hommes. 

Ceux qui s'installent 

d'eux-mêmes dans un 

abri sûr 
Ne craignent pas la dent 

des chiens et la langue 

des hommes. 

 تندبنشس عافیت کنج به که آنان
 بستند مردم دهان و سگ دندان

Ils ont déchiré leur 

papier et brisé leur 

plume ; Et ils se sont 

délivrés de la main et de 

la langue des 

pointilleurs. 

Ils déchirent le papier, 

brisent la plume, et 
Echappent aux mains et 

aux discours des 

médisants. 

 ندبشکست قلم و بدریدند کاغذ
 گیرانحرف زبان دست وز

 رستند

Le roi dit : Il nous faut 

nécessairement un 

homme sage, capable, 

qui convienne 

Le Roi dit : « J’ai besoin 

d’un homme sage pour 

me conseiller dans le 

gouvernement de mon 

royaume. » 

 را ما هرآینه گفتا ملک
 یرتدب که باید کافی خردمندی

 .بشاید را مملکت
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 برتری يقبل هایبه ترجمهنسبت فارسي، که زبان مادری اوست، زبان بر او تسلط دلیلبه علیشاه های ُعمرترجمه
تر دارند، موفق یا دیني فرهنگي بار که سعدی کالم هایبیان ظرافتدر  ترجمۀ حکایت، در او نمونه، برای. دارد

 دهد.  نشان خودترجمۀ  تری درطور ملموسها را بهعمل کرده و توانسته است آن
 Une confrérie deرا  «درویشان حلقۀ» داده ترجیح مترجم است، مشهود اخیر ترجمۀ در چنانکه

Soufis  را  «ایشان صحبت صوفیان و برکت جمعیت»وLes bienfaits de leurs méditation  ترجمه 
 کند. 

 گیری. نتیجه5
مه و نیز تواند بر روند ترجدر این مقاله به تأثیر مقابلۀ متن اصلی با ترجمۀ آن پرداختیم و دیدیم که این روش می

مچون های مختلفی هزهمتن در حومقابلۀ چشمگیری داشته باشد. همچنین، نقش  تأثیرنگاری سازی و فرهنگواژه
کار رجم تازهبر دانش  مت مقابلهگزینی را بررسی کردیم و دریافتیم که سازی و واژهنگاری، واژهادبیات، ترجمه، فرهنگ

اند ه قرار گرفتهتر مورد مطالعسازی تکرار و ترکیبات همایند کمها نیز تأثیر بسیاری دارد. واژهافزاید و بر دیگر حوزهمی
تواند سازی و نیز قواعد نحوی به چه اندازه میبردیم که شناخت دقیق اصول و قواعد واژهرسی این دو مقوله پیو با بر

های فارسی و فرانسه و گاه انگلیسی به روش کار ما را در بهبود کار ترجمه یاری رساند. با مقابله و بررسی مثال
ابه های مشآوری نمونهکه با مطالعۀ ترجمۀ مترجمان بزرگ و جمع میدیدمترجم و تدابیر ترجمه دست یافتیم و 

توانیم به قواعد مشخصی در ترجمۀ برخی از پیشوندها یا پسوندها دست یابیم. برای اهداف آموزشی و ارتقای می
 های مدونی صورت گیرد. کیفیت ترجمه باید پژوهش

 

 منابع
 . ترجمۀ ح. کاشانیان. تهران: نشر نو.المعارف مطالعات ترجمهدایره(. 5811بیکر، م.، و سالدنیا، گ. )

 . ترجمۀ ز. داوریان و آ. امیرشجاعی. تهران: نوروزی.نظریه و عمل در ترجمه(. 5818تیبر، چ.، و یوجین آلبرت، ن. )
 ا.بخارتهران:  ترجمۀ فرانسوی دیوان حافظ توسط شارل هانری دوفوشه کور.(. 5831ساجدی، ط. )

l'administration du 

royaume. 
 

(Le vizir) répondit : O 

roi ! le signe du sage qui 

a de la capacité, est cela 

qu'il ne se charge point 

de tels emplois. 

Le Vizir répondit : « La 

marque de la sagesse est 

de ne pas s’engager dans 

de pareilles activités. » 

 خردمند نشان ملک، ای: گفت
 ینچن به که نیست آن جز کافی
 .ندهد تن کارها
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تهران: فرهنگستان زبان و ادب  .نحو و صرف استقالل و فارسی زبان سازیواژه فرایندهای(. 5831)ع.  اطبایی،طب
 فارسی.

 . تهران: سخن.با چراغ و آینه(. 5811شفیعی کدکنی، م.ر. )
 دانشگاهی. نشر مرکز: تهران. امروز فارسی زبان در پسوندی اشتقاق .(5815خ. ) کشانی،
 با حکایت چند برگردان   کیفي بررسي و سعدي گلستان فرانسوي هايترجمه کّمي بررسی(. 5811) م.ج. کمالی،

 .41ـ25، 4، یقیتطب اتیادب یهاپژوهش .تطبیقي رویکرد
 ایران. آزاد دانشگاه: تهران. واژه شناخت .(5811ف. ) محمودیان،

 و م. حقانی. تهران: رهنما. . ترجمۀ م. فهیماصول و فنون آموزش زبان(. 5831الرسن فریمن، د. )
مقاالت نخستین همایش مجموعه(. بررسی مسئلۀ با هم آیی واژگانی در زبان فارسی. 5834مدرس خیابانی، ش. )

 .811ـ222. تهران: دانشگاه تهران. صص. شناسی ایرانانجمن زبان
 نی. قم: مدیفرهنگ دستور اصطالحات زبان فارس(. 5812) ن.ع. ،ییرزایم

 . ترجمۀ س. سبزیان مرادآبادی و م. فهیم. تهران: رهنما.آموزش فنون ترجمه(. 5811نیومارک، پ. )
 نور. آوای: تهران. فارسی زبان وندهای فرهنگ .(5811ض. ) هاجری،
 .51، همطالعات ترجم .اصلی متن با ترجمه مقابلۀ فواید(. 5831) ح. میناباد، هاشمی
 .بهار کتاب: تهران. ترجمه در تجربی و نظری گفتارهای(. 5811) ح. میناباد، هاشمی

 . ترجمۀ آ. امیرشجاعی و ز. داوریان. تهران: نوروزی.نظریه و عمل در ترجمه(. 5818نیدا، ی.، و تیبر، چ. )
 .زدانی. تهران: خیدر ادب و تار ییهاادداشتیکاغذ زر، (. 5818) غ. ،یوسفی
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