
 1400، تابستان  22دوم، پیاپی    ۀ شمار ششم،  سال  

 

 

 

 
  

   

9 

 

 

 

 

 
 

 ثمالی  ۀدعای ابوحمز  ۀترجم  و نقد  بررسی

 واژه ساختی )صرفی(  -س در سطح نحویاساس الگوی گارس   بر
 و انصاریان( قمی: موردی ۀطالع)م

 1مظفری  ۀ سوداب 
 2حبشی   ۀ خدیج

 3پور یاوری ۀ عاطف 
 چکیده

ایوون دعووا  . ودمووی بووش اووما  و دیگر پیشوووایام موموووم امام سجاد از زیباترین دعاهای  ابوحمزۀ ثمالیدعای  
کنوم الگوی دقیق و جاموی برای ا زیابی ترجمشاما    ،بسیا ی بش فا سی دا دهای  ترجمش طراحی نشوو   آم های تا
حاضر بش بر سووی  ۀمقال، موثق و کا آم   ا انتخاب کرد. د  همین  استا یبایست الگوی می برای این ه ف  و  است

 -سوو   نیوووی، پرداختش و از میام چها  سوو   ابوحمزۀ ثمالیدعای  ۀکا آم ی الگوی گا سس د  ا زیابی ترجم
ی، ابوووحمزۀ ثمووال ایج دعووای  های  واژ  ساختی )صرفی( این الگو  ا مو د م الوش قرا  داد  است. از جملش ترجمش

-گا سس د  س   نیوووی  نظریۀ کا منانما یام و ایخ عباس قمی است کش د  این پژوهش با استناد بش    ۀترجم
بش این نتیجووش دسووت یابوو  کووش از پژوهش   ود  می  انتظا و    دو ترجمش مذکو  بر سی و نق  ا   است.،  واژ  ساختی
 دعاهووا ین کا کرد  ا د  ترجمشتر بیشبرام«  بسط نیوی و ج،  تغییر دی گا ،  »تغییر نیو،  این س  های  میام مؤلفش

 تقلیووو و، و تلوووی  ترجمۀ تیت اللفظیمنفی »های   ون . مؤلفشمی  مثبت این نظریش بش اما های  دا ن  و از مؤلفش
 .  باا می حذف« و مؤلفش خنثی »تغییر نوع جملش«

سوو   ، الگوووی گا سووس، قمووی و انمووا یام ترجمووۀابوووحمزۀ ثمووالی،  ، دعووای  امام سووجاد:  کلیدی  واژگان
  .واژ  ساختی )صرفی(  -نیوی
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 مقدمه

حساسووی  ۀحی وو ،  زبووانی خووا  آم هوواهای  متوم دینی و بش ویژ  متن قرآم و دعاها ی نو انی بش دلیو ویژگی
 مختلوو هووایی  وش، م الوووات ترجمووش ۀد  حوز  گیرد. انجامبای  د  چا چوبی دقیق و علمی ها آم ۀترجمدا د و 

د  ا زیووابی هووا و الگوها و بر سووی چگووونگی کا آموو ی آمها ا   است کش با م الوش این  وش  ا ایشبرای ا زیابی  
زیوورا ترجمووش پووو  ؛طراحووی کوورد شتوام الگویی خا  برای ا زیابی ترجممی  فا سی و عربیهای  ترجمش بین زبام

امروز  م الوات ترجمش   بای  بش بهترین نیو د  اختیا  مخاطب قرا  گیرد.  وا تباطی میام متکلم و مخاطب است  
علمی میام  اتش ای م رح است کش میوو ود بووش بر سووی صوویی  و  لووط بووودم یووک ترجمووش   ۀبش عنوام یک ااخ
متنووی و فوورا های  م الوات ترجمووش د  تمووامی زمینووش  پر کا برد  ۀنق  ترجمش بش عنوام یک زمین،  نیست. از این  و

متوم مختلوو  اعووم ،  عالو  براین(  280:  1398،  )بابازاد  اق م و دیگرام  کن .می  ادبی یک اثر ترجمش ای فوالیت
کنوم مو د توجش صاحب نظرام عرصوو   هاجز آم  دینی و،  داستانی،  از ادبی ادبیووات و نقوو  ادبووی بووود    ۀاز دیرباز تا

است. د  این میام ع   ای با نگا  انتقادی بش این متوووم ترجمووش اوو   نگریسووتش و بووش دنبووال اسووتخرا  موایووب و 
امووا اخیووراح صوواحب  ،ذوقووی و سوولیقش ای بووود  اسووت مسایود  ابت ا  میاسن آم برآم   ان . ابزا  این نگا  انتقادی

 ۀکووش ا زش یووک ترجموو  ا متوجش این نکتش سووازن   ترجمش و نق  ترجمش    نظرام بش دنبال آم هستن  کش متخممام
ترجمووش بووش آم نگریسووتش اووود. یکووی از  ۀعلمووی اثبووات اوو   د  حوووز  ۀدی  یک نظری   ۀآم است کش از زاوی ،  خوب
 ۀنظریوو ، ا   و تا ح ودی د  مجامع علمی برای خود عرصش ای باز کوورد    ا ایشج ی  کش اخیراح    ۀترجمهای  نظریش
 استای ا زایابی س   کیفی   ظریات زبام اناسی د ن از مهم ترین  یکی  ( است کش  1994)  کا من گا سس  ۀترجم

 (.13: 1398، )مهوو ی پووو  و همکووا امپووردازد می ترجمۀ ادبوویبش تیلیو کیفی متوم و  ود ها بش اما  میترجمش
ی م ووابق الگوووبر سووی اوو   و هووا ویژگیاز نظر دا ا بودم این ها ااه  مثالپژوهش حاضر بش دنبال آم است کش 

 یفرازهووایی از دعووا ا بووا انتخوواب مووو دی    قمووی  انما یام وهای  ترجمش،  نیوی  -صرفیبا تکیش بر س      گا سس
و د  پایام بش این نتیجش برسوو    ها  ا استخرا  کن ترجمش  ک ام از  هر  و میزام موفقیتتیلیو نمای     ابوحمزۀ ثمالی

بش ح ب یهی است کش کا بست سایر س و ؛ و انما یام قابلیت ت بیق دا د یا خیر ترجمۀ قمیبر   نظریۀ گا سسکش  
  طلب .می د  این مقالش نمی گنج  و فرصت دیگری  ا، دلیو گستردگی آم

خوانوو م و صوورفاح ، م بووش آماسووت کووش نگووا  عوووا اوویوشر عظیم و گرانبها فرهنگ ی ذخا  دعاهای اهو بیت
مختلوو  ادعیووش بووش های مان   و خوا  نیووز بووش بسووط و تببووین جنبووش افو  فهم و د ک آم  از  تکرا  کردم است و  

بووود   دعاهایی کش بسیا  مو د عنایت اوویویامد  میام نپرداختش ان .  عنوام یکی از عمیق ترین منابع موا ف الهی
های ترجمووشاست کش د  این مجمو برآم ا یم تا   ابوحمزۀ ثمالیدعای    ،ویژ  د  میام مسلمانام یافتش  یو جایگاه
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)صوورفی(  واژ  سوواختی -با تکیش بر س   نیوی ابوحمزۀ ثمالیدعای پر فیض    ازهایی  فرازد    ا  انما یام و قمی  
 .نماییم بر سینظریۀ گا سس 

 ادبیات نظری پژوهش .1

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

ی مختلوو  هاسووو  و نهووج البال ووش  ،  اهو بیتهای  مناجات،  دعاهاهای  د  ا تباط با نق  و بر سی ترجمش
دعووای   بووش ویووژ   دعووا  ۀاما د  حوووز ،  است  پذیرفتشانجام    هایی فراوامنیوی پژوهش  -یقرآم کریم طبق س   صرف

توام نخستین تالش د  این زمینش نیوی کا من گا سس این پژوهش  ا می  وبر اساس م ل صرف    ابوحمزۀ ثمالی
 دانست. 

 از این قرا  است:د  این زمینش  ها برخی از پژوهش
 مقاالت -الف

، سوورا  منیوور، «ابوووحمزۀ ثمووالیسبک اناسی الیش واژگانی دعووای  »،  کا آم   ۀش فسنقری و  اضیحجت الل    -1
دلیو گووزینش برخووی از واژگووام این مقالش  .72-53صص ، 25اما ۀ ، زمستام، 1395، عالمۀ طباطباییدانشگا   

توانوو  مشووابش میهووای بووا واژ ها بر سی مونای واژگام و ذکر تفاوت آم ده .می  ا توضی   از جانب امام سجاد
برای ما  وان سازد و بووش ایوون بوواو  برسووان  کووش اووکو و موقویووت   ا از سوی امامها  علت و دلیو گزینش آم

   ن خواننوو   یووا اوونو بوورای بر سی ا   کش هایی . د  این مقالش واژ د  قرا  داواژگام د  مناسب ترین وضویت خود  
ترین کش انتخاب واژ  مو د نظر به  بش دست آم  این نتیجش  ها  ممکن است د  ابت ا مبهم باا  و با بر سی این واژ 

 کا برد آم است.
-نق  واژگانی ترجمش موسوی گرما ودی از قرآم کریم با تکیش بر س   مونایی»،  خویگانی   حیمی  میم   -2
، 7اووما ۀ ، بهووا  و تابسووتام،  1396،  عالمووۀ طباطبوواییدانشگا   ،  و ح یث  ترجمۀ قرآمم الوات  ،  «گا سس  لغوی

بر سووی  نظریووۀ گا سووسهای گرما ودی از قوورآم کووریم  ا از منظوور مولفووش  ۀواژگام ترجمنویسن      .94-69صص  
موجود د  س   اول گا سس د  ترجمووش گرمووا ودی های بسیا ی از تکنیک  کرد  و بش این نتیجش  سی   است کش

 .وجود دا د
 سووو ۀ مبا کووشاز  یرازیو مکا م ا  یقمشش ا  یترجمش اله  ینق  و بر س »،  و ابراهیم نام ا یمسوود اقبالی    -3

کیوو با    وس ی  دانشووگا  ،  زبووام اووناختی قوورآمهووای  پژوهش،  «گا سووس  ینیووو  -یش سوو   صوورفیوو بوور نظر   تأ
ناد بووش ن پووژوهش بووا اسووتیوو د  ا.  154-137صص  ،  (14)پیاپی    2اما ۀ  ،  7ۀ  دو  ،  پاییز و زمستام،  1397،  اصفهام

ن ی ا یو برا است و نق  ا   یبر س   ذکر ا دو ترجمش  ینیو -یگا سس د  س   صرف  نظریۀ کا منهای  فشمؤل
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 ینیو -ید  س   صرفصرفاح  وس ی ات سو   ی ش بر اواه  مستخر  از آی ن نظر ی ا یهای کا بستفشمنظو  مؤل
 و ا   است. یمذکو  تیلهای ضو  و قوت ترجمشهای و جنبش گشتشن  ییتب

 واژگانی براسوواس موو ل کووا من گا سووسغییر بیام د  س   دستو ی و ت »،  همکا ام  وبابازاد  اق م    عسگر  -4
ترجمووش د  هووای  پژوهش،  «(قرآم کریم  30و    29موزی و انما یام جزء  ،  ح اد عادلهای  مو دی ترجمش  ۀم الو)

. 306-279صووص ، 21اووما ۀ ، سال نهم، پاییز و زمستام، 1398، عالمۀ طباطباییدانشگا   ،  زبام و ادبیات عربی
موووزی بووش صووو ت یووک بووش   ۀیکی آم است کش طبق الگوی گا سس تنها ترجم،  این پژوهشهای  مهم ترین یافتش

موووا د  ۀو ح اد عادل تنها بش صو ت توضی  و بسط مونووا اسووت و د  بقیوو   ترجمۀ انما یامکش    آمدوم  ،  یک است
 هر سش مترجم طبق الگو پیش  فتش ان . 

  گا سووس  الگوووی  سوواختی  واژ  -نیوی بر سی میزام کا آم ی س   » ، سادات هاامی  ۀ نیازی و انسی   اهریا    -5
،  عالمووۀ طباطبووایی دانشووگا   ،  « ( سو   از قرآم کریم   5م الوش مو دی ترجمش مکا م ایرازی  )   ترجمۀ قرآم د  ا زیابی 

ایوون مقالووش بووش بر سووی کا آموو ی الگوووی گا سووس د    . 128-95صص ، 21اما ۀ ، سال نهم ، پاییز و زمستام ،  1398
  قوورا    م الوووش   مووو د    ا   سوواختی   واژ  -پرداختش و ازمیام چها  س   الگوی گا سس سوو   نیوووی  ترجمۀ قرآم ا زیابی 

ی  ها سووو   ترجمووش  ا  هووای  داد    اسووت. ا   اسووت   هووم   مووذکو    الگوووی   بووا   دی گا    این   د    ایرازی  مکا م  ۀ ترجم ، است  داد  
وط  ربوو دهن  کش فضای گفتمانی مشابهی دا نوو  و بووش تووا یخ اسووالم م حجرات و تیریم تشکیو می ،  احزاب ،  توبش ، انفال 
سوواختا ی  هووای  واژ  ساختی الگوی گا سووس بووا توجووش بووش تفاوت -ده  کش س   نیوی این پژوهش نشام می ، اود می 

ی ایوون  ها از میام مؤلفش  . قرآم د  ا زیابی آم کا آم  است  ۀ فا سی و عربی و ضرو ت ایجاد تغییرات نیوی د  ترجم 
 دا د.  ترجمۀ قرآم ین کا کرد  ا د   تر بیش تغییر مقولش و بسط مونایی  ، تغییر نیو  ، س   

 پژوهشهای . پرسش1-2

 با م ل گا سس ت ابق دا د؟ ابوحمزۀ ثمالیدعای  ازقمی و انما یام های . آیا ترجمش1
 مذکو  ااتبا   خ داد  است؟های . آیا با توجش بش س   دوم گا سس د  ترجمش2

 پژوهشهای . فرضیه1-3

دعا این ت ابق وجووود های  انما یام و قمی د  برخی از بخشهای  توام گفت کش د  ترجمشمی  د  مجموع  -1
 ن ا د.
کش د صوو  ااووتباهات هوور دو ترجمووش بووش میووزام  اوداین دو ترجمش چنین برداات میبا بر سی و ا زیابی   -2

 ان ک است.
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4

بوو وم اسووتناد و ها امووا ایوون ترجمووش ،گرفتووش انجووام ابوحمزۀ ثمالیبسیا ی کش برای دعای های  با وجود ترجمش
براسوواس ها لذا پرداختن بش ا زیابی و تیلیو این ترجمش  ؛مشخمی انجام ا   استتکیش بر الگوی جامع و علمی  

زام کا آموو ی  س . پژوهش حاضر بش بر سی میمی  نظرش  علمی ضرو ی ب -الگوی نوین مو د پذیرش جاموش ادبی
 ده .  ا ایشخا  دعا های مشخص و هماهنگ با ویژگی ایاین دعا پرداختش تا ترجمش الگوی گا سس د  ترجمۀ

 . روش پژوهش 1-5

 ود کووش  ویکوورد می  زبام اناختی بش اما   ۀکا من گا سس از مهم ترین نظریات د  حوز   ۀالگوی نق  ترجم
صرفی و آوایی است. پووژوهش حاضوور د  ، نیوی، واژگانی ۀآم تیلیو کیفی متوم ترجمش ا   ادبی د  چها  حوز 

های ش از موووروف توورین و د  دسووترس توورین ترجمووشتیلیلی بش نق  و بر سووی دو ترجموو -چا چوب  وش توصیفی
د  دو  ترجمۀ گا سووسایخ عباس قمی و حسین انما یام بر اساس الگوی نق    دو ترجمۀیونی    ،دعای ابوحمز 

 پردازد.می واژ  ساختی )صرفی(-س   نیوی

 ابوحمزۀ ثمالیدعای . 2

 ، ا نوو ا دهووا  ماهیووت تمووام عبووادات و چگووونگی انجووام آم  قوو  ت د کمستقو  طو   جا کش عقو بشر بش  ازآم
جملووش  از،  جوووع کنوو  مومووومین از نقووو اوو  اایستش است د  این حوز  بش  وایووات و احادیووث و دعاهووای 

گیووریکش عالو  بر است  از امام سجاد ابوحمزۀ ثمالیدعای  ،بش آم اعتقاد ویژ  دا ن  ایویامدعاهایی کش    فرا
 ،زمام خوان م آم چنینهمو آو د پ ی  مید  وجود خوانن     ا یآ ام بخش و مؤثر با  مونوی و،  مباحث توحی ی

  .ده می گواهیسیرگا  ما  مبا ک  مضام خود بر عظمت آم   یونی
کن   از دو ام سخت و  همزمام با  امام سجادزن گی   د   ایشووام ۀتنهووا سووالح برنوو  بووود و خفقووام اموووی آ

 عووالی توورین موووا ف بشووری  ا بیووام،  ضمن دعووا  امامبنابراین  ،  دعا و مناجات بود،  برابر سیو هجوم ظلم آنام
 : این قرا  است مهم ترین میو های این دعا از کن .می

  ؛تق یس و سپاس خ ای توالی )مورفت الهی(،  تیمی ، اناسایی:  اولبخش 
 (؛نجات و خواستن خیر دنیا و آخرت ) ا  سوادت وها تذکر نوم، اقرا  بش گنا  و طلب عفو:  دوم بخش
 جووود و، حلووم و بردبووا ی، عفووو و بخشووش، از قهر و انتقووام، ذکر بوضی از صفات خ اون  متوال:  سومبخش  

 ( 201: 1385، و فضو و  حمت. )زمردیام ایرازی، کرم
کامووو از نکووات  ۀبیانووات مجموعوو ین ادعووا کوورد کووش ایوون  اای  بتوووام چنوو »:  نویس میاین دعا    ۀزمردیام د با  

ثانی و یا ثالث از قرآم مجی  اسووت. د  بز گووی و کمووال و   ۀبرجستش د  اصول عقای  و موا ف الهی بود  کش نسخ 
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 ا اایستش دانستش و ایوون افتخووا   او حضرت سجاد ،مورفت ابوحمز  همین بس کش برای تولیم گرفتن این دعا
 (.است" )همامبز گ نمیب وی گشتش 

 متون ادبی ۀدر ارزیابی ترجم گارسس گوی. ال3

دانشگا  آلکاال د  اهر ماد ی  و دا ای دکترای  استاد تمام، م( د  اسپانیا1958متول  ) 1کا من والرو گا سس
الگوووی  (34: 1392، )فرهووادی .م الوات زبام انگلیسی و عضووو انجموون زبووام اناسووی کووا بردی اسووپانیا اسووت

های گزینووش، اود تا ناق  ترجمشمی  بش کا  برد   ترجمۀ ادبیی ج ی  و جامع است کش برای ا زیابی  ی الگو ،  گا سس
 یرمن قووی بپرهیووزد ، طرف ا انووش، از اظها نظرهووای مغرضووانش  ا بشناسوو  وهووا متوورجم اعووم از تنگناهووا و آزادی

 (.40-39: 1386، )مختا ی ا دکانی
متن مب أ و مقم  د    از نظر وی،  براساس اصو برابری میام متن مب أ و مقم  استوا  است  گا سسالگوی  
 ۀاین س وح بش گفت(  72:  1396،  ) حیمی خویگانی  تا ح  امکام بای  برابری دااتش باان .  بایستمی  چها  س  
  بش ترتیب از این قرا  است:هم ت اخو دا ن . این چها  س    او گاهی با

 .عملی-س   سبکی  -4،  کا کردی-گفتمانی  س    -3،  ساختی  واژ   -س   نیوی  -2،  لغوی-اییس   مون  -1
(Garces, 1994: 79د  این الگو کش بش طووو   یشووش ای بووش ا زیووابی کیفیووت ترجمووش .) ی هوواویژگی، پووردازدمی

از این ، ا   کش ب یهی است بر سی تمامی س وح د  این مقالش نمی گنج   ا ایشترجمش ای برای یک ترجمش خوب 
 ابوووحمزۀ ثمووالی یدعووا )صوورفی( د  دو ترجمووۀ برگزیوو ۀ  واژ  سوواختی-تنهووا بووش سوو   نیووویحاضر   و پژوهش  

از منظوور دو مویووا  مقبولیووت و کفایووت مووو د ا زیووابی قوورا  گرفتووش و ها ترجمووش، د  الگوووی گا سووس .پووردازدمی
هم از لیاظ ان باق عناصر دسووتو ی ،  ترجمش ای مناسب  ۀا ای منفی ومثبتی نیز د  این الگو بش منظو   های  ویژگی

از سوی خوانن گام متن مقم  بیام   هم از جهت میزام پذیرش  و  دو زبام مب أ و مقم  د   سان م پیام مو د نظر
نووش تنهووا جا این قبولیت بش این مونا است کش د د  واقع کفایت و م  (.56-42:  1392،  ا   است. ) ای ی و فرزانش

زبووام مقموو  و میووزام پووذیرش ترجمووش از  سیستم زبام مب أ بر تأثیر بلکش ،د  جست وجوی عناصر زبانی هستیم
برخووی ، از ایوون جهووت( 94: 1396، )صوویادانی و همکووا امخوانن گام متن مب أ بای  مو د توجش قرا  گیوورد.   سوی

د  ، د  م ل گا سس بیام اوو   اسووتها  مثبت کش برای ا زیابی و تویین میزام کیفیت ترجمشمنفی و  های  ویژگی
ضو  و قوت ترجمووش ایشووام   دو مترجم نق  وا زیابی و میزام  ۀترجم،  اود و م ابق آممی  ( نشام داد 1ج ول )

 .گرددمی  ا ایشها براساس این ویژگی
  

 
1 .Carmen Valero Garces. 
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 ( 1994ترجمه در سطوح مختلف مدل گارسس ) كیفیت  ۀ دهند های مثبت و منفی نشان(: ویژگی 1جدول )
 منفیهای ویژگی  ویژگی مثبت 
 انتقال ابهام موادل فرهنگی 
 ساد  کردم ترجمش همانن  سازی
 تیت اللفظیۀ ترجم بسط نیوی 

 نا سایی د  مفهوم موادل ها  جبرام 
 تغییر لین تغییر نیو یا صو ت 
 کاهشقبض نیوی یا  تغییر دی گا  یا بیام

 تمرف د  متن مب أ توضی  
 تغییر د  ساخت د ونی متن مب أ  حذف

 قرضی یا گرتش بردا ی ۀترجم تغییر د  نوع جملش 

 واژه ساختی-بررسی سطح نحوی. 3-1

واژگووانی بووا و  دسووتو ی  ،  زبانی از نظر آوایوویهای  سیستم:  گوی می  گا سس د  توضی  س   دوم الگوی خود
 ،. مترجم بای  آم عناصر نیوی  ا کش نمی توان  براساس ت ابق یک بش یک نیوی ترجمش کن هستن هم متفاوت  

ذکوور اوو   د  هووای هماهنگ سازد. او بای  سبک مؤل  و هم چنین سیستم زبام مقم   ا د  نظوور بگیوورد.  وش
(. گا سووس هوور Garces, 1994: 80) .دهوو می ا ایووش ا د  مو د مشکالت مترجمام  مهم یتوضییات ، این س  

 است.  س   دوم آم های ( تقسیم مؤلفش2کن . د  ج ول )می  تقسیمهایی س    ا بش مؤلفش
 (: سطح دوم الگوی گارسس2جدول )

 تیت اللفظی -1
 دستو  گردانی  -2

 تغییر دی گا  یا دگربینی  -3
 جبرام -4

 توضی  و بسط مونا -5
 حذف -تقلیو-تلوی  -6
 تغییر د  نوع جملش  -7
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یک مقالش  ۀثمالی براساس چها  س   الگوی گا سس د  می ود بوحمزۀکش بر سی و تیلیو دعای اجا  آم  از
 .اودمی بسن  ها ترجمش)صرفی( واژ  ساختی   -نمی گنج  لذا تنها بش بر سی و تیلیو دو س   نیوی

 ترجمۀ تحت اللفظی. 3-1-1

مونووایی خووود د  زبووام مقموو  هووای جملووش د  زبووام مبوو أ بووا موادل  ۀعناصوور سووازن ،  ترجمۀ تیت اللفظید   
، اود )حقانیمی ساختا  نیوی جملش د  زبام مب أ د  قالب زبام مقم  آاکا ،  اود. د  این حالتمی  جایگزین

1386 :152 .) 
ابش جملش بش اووبش جملووش و ،  عبا ت بش عبا ت،  استوا   بش استوا  ،  واژ  بش واژ   ترجمۀ تیت اللفظینیوما ک  

اما گا سس موتق  است کش زمانی کش این  وش از حوو  واژ  ، دان می  حتی ضرب المثو بش ضرب المثو  ا م لوب
 (.179: 1396، اود )متقی زاد  و نقی زاد می فراتر  ود  فتش  فتش کا  مشکو تر

منفووی ترجمووش بووش هووای ی  با زبووام مقموو  از ویژگیبش دلیو ا تباط ضو  ترجمۀ تیت اللفظیاز نظر گا سس  
کنوو  تووا می حفظ امانت است و تالش، (. د  این  وش ه ف اصلی مترجمGarces, 1994: 81آی  )می حساب

 : زیر توجش کنی های نکتش ای د  ترجمش اضافش یا کم نگردد. بش نمونش
لَقی  » و

َ
ی  ُنعاسًا َت َعَلیَّ أ َنا َصلَّ

َ
 ، «ُت ِإذا أ

 ( www.erfan.irانما یام، بی تا:  ،313: 1375، )قمی .«کش وا د نماز ا مگا  آم بر من افکن ی چرتی"
امووا  ،سوونگینی کووش  وی انسووام افتوواد  اسووت  « کنایش از خواب سنگین اسووت و اوویء»ُنواساح   ۀ* د  این فراز واژ 

 ( 19: 1396، کا آم ن . )فسنقری و ا فقط بش مونای تیت اللفظی آم ااا   نمودها مترجم
 » و

َ
 نَا ال أ

َ
 ی َس ن  أ

َ
ن   َدارِ  ِفی یَّ َرَک َعلَ َو َست  ی دِ ن  ِع  َک ادیَ یَ أ  ، «ایَ الدُّ

 ( 317: 1375، )قمی .«یت  ا برمن و عیب پوایت از من د  دا  دنیانومت هاکنم من فراموش نمی"
انما یام، بووی ) .« ا نزد خود و پرد  پوای ات  ا د  دنیا بر گناهانم فراموش نخواهم کرد  فراوانی ع ایت"من  

  (www.erfan.irتا: 
یادی« جمع کلمۀ* »
َ
سببیش کش آلت و سبب نومووت  ع ا است بش عالقۀ »َای ی« و مونای مجازی آم نومت و أ

 و قمی بش سبب بودم  ترجمۀ انما یام. د  باا می
َ
 د ستی ااا   ا   است.یادی بش أ

 " و
َ
 ُهَم للُّ أ

َ
عَ ع  أ  ز  ی الر  فِ  ةَ ِطنی السَّ

َ  فِ  ِن َعی  ال   ةَ ُقرَّ َوَطِن َو ی ال  َن فِ م  ِق َو ال 
َ  ، "َوَلدِ اِل َو ال  مَ ِل َو ال  ه  ی ال 

: 1375، )قمووی .«یدا ایوو  خووانواد  وۀ د بووا    وانی چشم"خ ایا ع ایم فرما وسوت  وزی و ایمنی د  وطن و 
322 ) 

د   نووو  چشووم،  امنیووت د  وطوون،  گشووایش د   وزی:  خواهم کش بش من این امووو   ا ع ووا کنووی"خ ایا از تو می
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) .«خانواد  و مال و اوالد
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چووش آم، مووئن   الوین مایسرُّ بش االنسووام و ی   ةباا  و ُقر  می   مم   فوو َقر    ةُقر    ۀالوین« کلم  ة* د  این فراز »ُقرَ 
(. اما انمووا یام و قمووی 541: 1383، کن  )مسوودمی  اود و اطمینام پی امی  آم انسام ااد و خرسن   ش وسیلۀکش ب 

 و بش مونای کنایی آم ااا   ای نکرد  ان . نمود فقط بش مونای تیت اللفظی آم بسن   
 .«اَءُهم  ِدمَ ِه وا بِ ِقنُ ِلَیح   ِسَنِتِهم  ِبَأل  وا مًا آَمنُ َفِانَّ َقو  » و
 ( 316: 1375، . " )قمیخوم خود  ازیرا مردمی کش ایمام زبانی دا ن  تا نگش دا ن  بش سبب آم "

انمووا یام، بووی تووا:  ا بووش ایوون وسوویلش حفووظ کننوو . )  جانشوواممردمی بش زبانشووام ایمووام آو دنوو  تووا  کش  این  "چش
www.erfan.ir ) 

د  ترجمۀ قمی مونای تیت اللفظی واژۀ دماء لیاظ اوو  ، امووا د   این فراز »دماء« مجاز از َانفسهم است.* د   
 ترجمۀ انما یام بش مجاز بودم آم تمری  گشتش است.

  َلم  اع  َو " و
َ
 ."ة  اثَ ِاَغ  َصدِ ِبَمر  یَن وفِ ُه َمل  ِلل   َو  ة  ابَ ِع ِاَج ِض ی ِبَمو  اِج ِللرَّ  َک نَّ أ

 .«فریوواد  سووی هسووتی  کمینگووا دانم کش تو برای امی وا ام د  جایگا  اجابتی و برای دل سوختگام د   می  "و
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: )

: 1375، )قمی .«باایداد  سی می جایگا دانم کش تو برای امی وا ام د  مقام اجابتی و برای گرفتا  د   "و می
306 ) 
بااوو  کووش   بش مونای  ص  و کمین نشستن فرد یا حیوام یووا سووتا   ای میَ َص   َص « از  یشۀد  این فراز »َمر    *

کمینگووا  اسووت ،  ترجمۀ انمووا یاممونای تیت اللفظی آم د   ،  بو  از م تی بش آم ه ف مو د نظر دست پی ا کن 
 اود. ولی قمی آم  ا بش جایگا  ترجمش کرد  کش منزلت و مقام الهی  ا یادآو  می

 . قبض یا تقلیل نحوی3-1-2

متن مب أ د  متن مقم  تالش نکرد  وبش ترجمووش  کا برد و بازگردان م جایگزین واژۀد  این  وش مترجم د   
قووبض نیوووی  ا بووش دلیووو ترجمووش نکووردم برخووی د  الگوی خود پرداختش است. گا سس ها نکردم بوضی از واژ 

های آم د  ترجمووشهای (. نمونووشGarces, 1994: 90دانوو  )می مووشمنفووی ترجهای متن مب أ از ویژگیهای واژ 
 : ابوحمزۀ ثمالیدعای 
بواُب " و

َ
عَ  َو أ اِرخیَن َمفُتوَح  َک ِإلی  اِء الدُّ  ."ة  ِللصَّ
 ( 306: 1375، )قمی ".دعا بش آستانت برای فریاد کنن گام بازاستهای "و د 

 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) " .نگرممی و د های دعا  ا برای فریاد کنن گام گشود "
نشوو   اسووت. ، کش ااا   بش خ اون  دا د  بش سوی تولیَک« د  مونای  دو مترجم ااا   ای بش »إ    هر  ۀ* د  ترجم
  س  ذکر بش آستانت د  ترجمۀ قمی این نقص  ا تا ح  زیادی برطرف کرد  باا .البتش بش نظر می
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 ،"أَتَقّرُب ِبه اِممَّ ئًا ی  َش  َعل   َتج  اَل َو " و
 ( 322: 1375، )قمی، .«ب جویم ب امکش تقر چیزی  ا"و قرا  ن   

 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) .«جویممی آم بش تو تقرب بش وسیلۀ آم چش"قرا  م   چیزی از 
ن + ما( می  * ا کش ترکیبی از )م  م  د  ترجمووش اش کووامالح اسووت کووش قمووی آم  ا چووش  آم  باا  بش مونووای ازکلمش م 

 است. آو د حذف کرد  ولی انما یام 

 . تغییر دیدگاه یا دگربینی3-1-3

 ود. کووا برد آم می  طرز تفکر بش کا   تربیشتلقی و    دگربینی بش مفهوم تغییر از طریق اختالف طرزاص الح  
د  این  وش مفهومی د  زبام مب أ بش بیووانی   ا بر نمی تاب . ترجمۀ تیت اللفظید  موا دی است کش زبام مقم   

بیووام مولوووم بووش جووای : توام برامرد ا این گونش می از تغییر دی گا هایی اود. نمونشمی  آو د دیگر د  زبام مقم   
تغییوور جمووالت خبووری ، مختل های تغییر فوو د  زمام، بیام عبا ت منفی بش عبا ت مثبت و برعکس،  مجهول

کش د  الگوی گا سووس -از تغییر دی گا  هایی (. بش مثال166:  1392،  )فرهادی  ها.جز آم  استفهامی یا توجبی وبش  
 : اودمی توسط انما یام و قمی ااا   ابوحمزۀ ثمالید  ترجمش دعای  -امری مثبت است

 "َبَطَن ا مَ  ا َو َه ِمن   َر َه َظ ا َش مَ اِح َو َف ال   َو  ة  یَّ لِ بَ  ُكلَّ وَ " و
 ( 325: 1375، )قمی .«است نهامچش آم وها آم است از عیامچش آم بال و هرزگی"و هر 

 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) .«آاکا  و پنهامهای "و همش بالها و زاتی
بش همرا   َر( بش مونای آاکا  یا ظاهر ا   ا بش صو ت اسم )عیام(قمی فوو ماضی )َظَه   ،* د  این فراز از دعا

نیز د  قالب همین ترکیووب آموو   فوو )َبَ َن( بش مونای مخفی و پنهام ا    چنینهممونا کرد  و    فوو  بط )است(
 ترجمش ا   است.)اسم تنها بی ااا   بش فوو  بط( بش مونای آاکا  و پنهام تنها نیز  ترجمۀ انما یامو د  
  هِ اللَّ َو "و 

َ
 َک ی  بِ نَ  وَر ُسُر  ُم أنَّ لَ ع  أ

َ
 "َک َعُدو   رِ وِ ُسُر  َک ِمن  ی  إلَ  بُّ َح أ

: 1375،  قمووی(  .«توست از اادی داوومنت  دوستیموجب    تربیشدانم کش اادی پیامبرت  "و بش خ ا قسم می
324 ) 

 .«اسووت میبوووب تووردانم کووش دلشووادی پیووامبرت نووزد تووو از خرسوون ی داوومنت "و بش خ ا سوگن  ایوون  ا مووی
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: )

( بش مونای دوست دااتنی ترکش افوو تفضیو از  یشش )ححب  د  این فراز أ  د  صو تی کووش قمووی از ،  است  ب 
( می  ،و دوستی( استفاد  کرد   تربیش)  ۀدو واژ  کثر + حب  بااوو . البتووش مونووای تفضوویو د  هوور دو یونی ترکیب )أ

ایوون تفوواوت کووش د  ترجمووۀ قمووی بووا بهوور  جسووتن از یووک گردد با  ترجمش و د  زبام مقم  بش مخاطب منتقو می
 ترکیب و د  ترجمۀ انما یام با یک واژ  انجام پذیرفتش است.
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 . توضیح و بسط معنا3-1-4

کنوو . )نیووازی و می  این تکنیک مونای بخشی از متن کش نیاز بووش تمووری  د  مووتن مقموو  دا د بسووط پیوو ا  د 
تمووری  بش آم بای  د  زبام مقم   ،متن مب أ بش تلوی  بیام ا   استیونی مفهومی کش د   (،  104:  1398،  هاامی
 کنایی و مجووازی کووش میووذوف اسووت د  ترجمووش بیووامهای (. د  واقع ضمایر و ااا  Garces, 1994: 81کرد )

بووش ترجمووش  تووربیشگیرد کش اطالعات متن مب أ با صراحت و وضوح میهنگامی انجام  تمری     ،اود. د  اصومی
 (.43: 1395، یاب  )سیاحی و دیگرامیم  انتقال

 : ابوحمزۀ ثمالیدعای های آم د  ترجمشهای نمونش
ل  " و

َ
ُهمَّ أ  ."یَمَض  َمن   الِح ِبصَ نی ِحق  اللَّ

 ( 324: 1375، ". )قمیاز مردم گذاتش اایستگام"خ ایا ملیق نما مرا بش 
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) " .گذاتش ات ملیق ساز [بن گام]از  اایستگامخ ایا مرا بش "

 .ان کرد  برای فهم بهتر نسبت بش متن مب أ د  ترجمش از تکنیک بسط استفاد ها * مترجم
و   یَتنِ َصی  َفَأق  " و

َ
ی   أ

َ
َک َرأ  ."َک ِرضًا َعن  ی ُمع  َتنِ َلَعلَّ

 ( 313: 1375، "پس دو م کردی یا اای  دی ی  و گردانم از تو". )قمی
انمووا یام، بووی تووا: )  .«دو م ساختی یووا اووای  موورا  وی گووردام از خووود مشوواه   کووردی  [پیشگاهت]"پس از  

www.erfan.ir ) 
 استفاد  نمود  است. از آم موادل پیشگاهت د  متن مب أ نیست و انما یام برای وضوح متن د  ترجمش *
 ر  َامَ  َو "و 

َ
 ."انَ ابِ َو ب  أ  َعن  اًل ائِ  ُنَردَّ سَ اَل  ن  َتنا أ

 ( 326: 1375، )قمی ".خودۀ خان "و بش ما دستو  دادی کش  د نکنیم سائو  ا از 
انمووا یام، بووی تووا: ) ".نوورانیم خانووش هایمووام"و نیووز فرمووام دادی کووش تهی سووتی  ا دسووت خووالی از د  

www.erfan.ir ) 
خووود بوورای  واوون اوو م فیوووای کووالم   ۀقمووی د  ترجموو ،  * )أبواب( جمع مکسر )باب( بش مونای د ها است

ضمن تمری  بش جمع خانش با آو دم دسووت خووالی، حضرت )خانش(  ا جایگزین این کلمش کرد  است و انما یام  
 سائو  ا توصی  و این گونش ترجمش  ا بسط و گسترش داد  است.

 . اشتباه در ترجمه3-1-5

  زبام مب أ  ا بش ااتبا  و با برداات س یی از ااتباهات مهم مترجمام د  ترجمش این است کش نکات مهم د
کش د  اسلوب و نکات دسووتو ی دو زبووام هایی  دهن . د  این صو ت تفاوتمی  از مفهوم آم بش زبام مقم  انتقال
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دعا بش د ستی های و نکات صرفی و نیوی د  آیات قرآم و فراز اودمیمو د  فلت واقع  هست،فا سی و عربی 
 : ابوحمزۀ ثمالیدعای های آم د  ترجمشهای . نمونشگرددمیو نادی   گرفتش   کن نمیانتقال پی ا 

 ."َک ائِ َض ا ِبقَ ضَ َک والر  ودِ ی ُج لَ إِ  ِف ه  اللَّ ی و أنَّ فِ "و 
 ( 306: 1375، )قمی ".بش جودت و خشنودی بش قضایت  پناهن گیدانم د  "و براستی می
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) ".بش جودت و خشنودی بش قضایت  ااتیاق "و بش یقین د  

ُر بها علی ما فاَت )الله ( )  * کلمۀ از دسووت  فتووش اسووت و د  چش بر آم اودیونی حسرت خو د  می  ،(ُیَتَیس 
لیوواظ کوورد  و تغییوور داد  انوو . د   آم  ا خووود ۀد  ترجموو کووامالح  ده  کش هر دو متوورجم  واقع مونای )افسوس( می

دهوو . کش انسووام از دسووت می است بر بخشش و کرم خ اون  خو دمصو تی کش مونای د ست افسوس و حسرت  
 ( 594: 1383،  )مسوود

 نحو یا تعدیل صورت  . تغییر3-1-6

یوور مفهوووم عبووا ت اسووت. ایوون اووگرد د  الگوووی گا سووس از »تغییر نیو ایجاد تغییرات ساختا ی بوو وم تغی
آی . د  موا دی کش زبام مب أ موادلی د  زبام مقم  ن ا د یا حفظ سوواختا  باعووث می  مثبت بش اما های  تکنیک

(. 107:  1398،  )نیووازی و هااوومی  اووود«می  مترجم مجبو  بش اسووتفاد  از  وش تغییوور نیووو  ،نازیبایی ترجمش اود
 : ابوحمزۀ ثمالیدعای های آم د  ترجمشهای نمونش
ریَن ال   ةِ اافَ ُمکَ  َعن  ُبُر َیک  َمَک بیَن َو ِحل  نِ ُمذ  ال   ةِ اازَ ُمَج  َعن   ِجلُّ یَ َفانَّ َكَرَمَک "و    ."ُمقص 

: 1375، )قمی ".تقمیر کا اماز کیفر  بز گ استاست د  مجازات گنهکا ام و بردبا یت برتر "زیرا کرم تو 
308 ) 

انمووا یام، بووی تووا: ) ".اسووت تبهکووا اماز مکافووات  بز گتووراز کیفر گنهکا ام و بردبا یووت    برتر"زیرا کرمت  
www.erfan.ir ) 

نوو . حلووم مو وووف بووش ا صو ت اسم تفضیو ترجمووش کردش فوو زمام حال »یجُو« و »یکبُر«  ا ب دو  ها  * مترجم
»مقموورین« بووش ااووتبا  ترجمووش اوو   اسووت و د  اصووو بووش مونووای   واژۀجا  این  باا . د می  کرم اسم إم  و منموب

البتووش  اووود.می «موووادل آم د  عربووی »مجوورمیَن م بش تبهکا ام ترجمش کرد  کش اکوتاهی کنن گام است اما انما ی 
ی و اسووم نمای . موادلی کش قمی برگزی   و ترکیبی از مم   عربوو )تقمیرکا ام( مونای مب أ  ا بش مقم  منتقو می

 فا سی جمع است.
 "ریلی َعَلی َظه  ِثق   اِمالً َح "و 

 ( 318: 1375، " )قمیدوش دا م"با با  گناهی کش بر 
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) ".کشممی دوش"د  حالی کش با  سنگینی  ا بر 
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و بش مونای حمو کنن   است، امووا هوور دو متوورجم آم  ا بووش اووکو فوووو *   کلمۀ حامال اسم فاعو از  یشۀ َحم 
 اسم فاعو بش صو ت فوو. ۀترجمان . کشم( ترجمش کرد مضا ع )بر دوش دا م، بر دوش می

 "و 
َ
 ."ق  ُلَک َح و  قَ  َو  ُل ئِ اقَ ال  َت أن   مَّ ُه للَّ أ

 ( 307: 1375، )قمی "."خ ایا تو گفتی و گفتش ات حق است
 ( www.erfan.irانما یام، بی تا: ) "."خ ایا تو گفتی و سخن تو بش حق و  است است

آو د ولووی هوور کش گفتش ای بر زبام میاست  َقول بش مونای گوین   یا کسی  ۀ  کش اسم فاعو از  یشو  ئ قا  ۀ* کلم
  ا بش صو ت فوو ماضی »گفتی« ترجمش کرد  ان . قایو دو مترجم  
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 نتیجه گیری

موو ل های باتوجووش بووش مؤلفووش ابوووحمزۀ ثمووالیدعای    ازانما یام و ایخ قمی  های  د  بر سی و ا زیابی ترجمش
 : آم دست بشنتایج زیر واژ  ساختی )صرفی( -ویی د  س   ن گا سس 

بووش دلیووو ا تبوواط  نظریۀ گا سسترجمش لفظ بش لفظ ا   کش طبق موا د    تربیشد     تقریباح   ترجمۀ انما یام  -1
اما قمی سوی کوورد  د  ترجمووش خووود از عبووا ات و ، اودضوی  با زبام مقم  از موا د منفی ترجمش میسوب می

م وفووق توور از انمووا یاد  این حوووز  م اوتوام گفت کش مفاهیم قابو فهم و م ابق با ارایط زمانی استفاد  کن  و می
 عمو کرد  است؛

هوور دو متوورجم تنهووا د  موووا دی انوو ک د  ،  ابوووحمزۀ ثمووالید  بیث قبض نیوی یا تقلیو مونا د  دعای    -2
  موفووق د  انتقال مونای واژگام بووش زبووام مقموو  تقریباح قالب جا  و مجرو  دچا  قبض نیوی و تقلیو مونا ا   و  

 بود  ان ؛
از دعووا واژگووام و مفوواهیمی  ا هووایی  ی تمری  بیووام د  فرازد  موضوع بسط نیوی نیز هر دو مترجم برا  -3

ملتزم بش بسط دااتش و انما یام بش ن  ت  ای آاکا ترجلو  ترجمۀ قمیافزود  ان  کش البتش گاهی این صراحت د  
 نیوی د  ترجمش ا   است؛

هر دو مترجم یکسام عمووو کوورد  انوو  و ااووتباهات انگشووت   تقریباح ،  تغییر نیو یا تب یو صو ت  ۀد  حوز   -4
فرازهایی از دعا موفق تر از انما یام عمووو  اما قمی د  بیام عبا ات و،  خو دمی  بش چشمها  آم  اما ی د  ترجمش

 کرد  است.
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 منابع و مآخذ

سووو ۀ الهووی قمشووش ای و مکووا م اوویرازی از ۀ نق  و بر سووی ترجموو »، (1397ابراهیم نام ا ی )، مسوود،  اقبالی .1
کی یوس  با    مبا کش ، زبلان شلناختی قلرآنهلای  دو فصللنامه ژژوهش،  «بر نظریووش صوورفی و نیوووی گا سووس  تأ

 .154-137صص، اولاما ۀ ،  سال هفتم، پاییز و زمستام، دانشگا  اصفهام
سسووش ؤ م،  سانی دفتوور حسووین انمووا یامپایگا  اطالع  ،  ابوحمزۀ ثمالیدعای    ۀترجم،  (1400حسین )،  انما یام .2

 .www.erfan.ir، فرهنگی دا الورفام
تغییوور بیووام د  »، (1398مهوو ی پووو  ) ۀابراهیم نام ا ی و فاطم، بیژم کرمی میرعزیزی؛  عسگر،  بابازاد  اق م .3

، موووزی، حوو اد عووادلهای ترجمووش: مووو دیۀ س   دستو ی و واژگانی بر اساس موو ل کووا من گا سووس )م الووو 
دانشووگا  ، ترجمله در زبلان و ادبیلات عربلیهای دو فصلنامه ژژوهش، «قرآم کریم(  30و    29انما یام از جزء  
 .305-279صص ، 21اما ۀ ، 9سال، پاییز و زمستام، عالمۀ طباطبایی

 انتشا ات امیر کبیر. : تهرام، ترجمههای نظرها و نظریه، (1386ناد  )، حقانی .4
نق  واژگانی ترجمش موسوی گرما ودی از قرآم کریم )با تکیووش بوور سوو   »،  (1396)میم   ،   حیمی خویگانی .5

، بها  و تابسووتام، سدانشگا  تربیت م  ، و حدیث ترجمۀ قرآندو فصلنامه مطالعات  ،  «لغوی گا سس(-مونایی
 .94-69صص ، 7اما ۀ ، 4  ۀدو  

واژگانی های نق ی بر انتخاب»، (1397)عسگر علی کرمی و حمی  باقری دهبا ز ؛  میم، خویگانی  حیمی .6
ترجمله در هلای دو فصللنامه ژژوهش، «لغوی گا سس –نهج البال ش ازمنظرس   موناییۀ    داتی د  ترجممیم

 .31-9صص ، 19اما ۀ ، 8سال ، پاییز و زمستام، عالمۀ طباطباییدانشگا  ، زبان و ادبیات عربی
ا زیابی و مقایسش دو ترجمش فا سی از  مام انگلیسی دوم کیشوت اثر »،  (1392اهین فرزانش )،  ناصر،   ای ی .7

دانشووگا  آزاد اسووالمی واحوو  ، فصلنامه زبلان و ادبیلات فارسلی، «میگوئو دو سرانتس براساس الگوی گا سس
 .56-41صص ، 15اما ۀ ،  سال پنجم، تابستام،  سنن  

: تهوورام،  . چوواچ چهووا مابلوحمزۀ ثملالیعشلق و رسلتگاری شلرح دعلای  ،  (1385احموو  )،  زمردیام ایرازی .8
 کتابفروای اسالمیش  

اسوولوب »، (1395میمووود اووکیب انمووا ی و مومووومش تووراوش )؛ میمود آب انام مهوو ی زاد ؛  صادق ،  سیاحی .9
عالمووۀ دانشووگا   ،  ترجمله در زبلان و ادبیلات عربلیهای  دو فصلنامه ژژوهش،  «ترجمۀ قرآمتمری  و تبین د   

 .60 – 42  ، 14 ما ۀا ، 6سال  ،بها  و تابستام،  طباطبایی
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نق  و بر سی ترجمش فا سی  مام )قلب اللیو( »، (1396هی )ل  سیامک اصغر پو  و لیال خیرال،  علی،  صیادانی .10
دانشووگا  ، ترجمله در زبلان و ادبیلات عربلیهلای دو فصلنامه ژژوهش، «با عنوام )دل اب( با الگوی گا سس

 .118 – 87صص ، 16اما ۀ ، 7سال ، بها  و تابستام، عالمۀ طباطبایی
نقوو  و ا زیووابی آثووا  : نق  و ا زیابی ترجمش متوم عربی )م الوووش نمونووش ای،  بر سی  ،(1392پروین )،  فرهادی .11

کا اناسووی ا اوو   اووتش زبووام   ۀپایووام ناموو ،   وایات و مسرحیات(،  بخش قمص  3ترجمش ا    سام کنفانی د   
 دانشگا  تهرام.، عربی

د  دوالیووش نیوووی   ابوووحمزۀ ثمووالیسووبک اناسووی دعووای  »،  (1396کا آموو  )  ۀ اضووی،  شحجووت اللوو  ،  فسنقری .12
 .200-173صص ، 17اما ۀ ، پاییز و زمستام، دانشگا  فردوسی مشه ، مجله زبان و ادبیات عربی، «بال ی

 کانوم انتشا ات پیام میراب.: تهرام، چاچ نهم، مفاتیح الجنان، (1375عباس )، قمی .13
متوم ادبی فا سووی بووش عربووی براسوواس موو ل ۀ ا زیابی ترجم»،  (1396سی عالء نقی زاد  )،  عیسی،  متقی زاد  .14

دانشووگا  عالمووۀ ، ترجمه در زبان و ادبیلات عربلیهای ژژوهشی ژژوهش –دو فصلنامه علمی ،  «کا من گا سووس
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