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گفررن ترجمرره و از سررونن دنزررر ،گرراز مجرجمرران برره

م اررة ظررر در تفاوتهررا فرهنزررن ،برررا بهدررود عمحررن ترجمههانورران رررورت انررن
پاوه

را توجگه من مانن .

کلیدواژهها :جدرران حگر جدرران ،وا همعناشناسرن زفجمرا ن ،ترجمره ،پگرامدر ،ه زررا،
وازرا ،اسگن الهن رموها
 .1مقدمه

ترجمرره بررهعنوان مررود از تحررارن سرره عن ررر د گررا ،ا سرران ،و معنررا ،در تعرنررد
زرنماس رن« 9زفجمرران»،919۹( ۹

 )79 .ص ر

من ن ر  .در فرانن ر ترجمرره همررواره تنوررن

بررگن زفجمرران و سررا جار زبرران مدرر و بررا زفجمرران و سررا جار زبرران م
ت ابر  9انررن دو ،فراننر  4ترجمرره ااصر منآنر  .پگ فررر

پراوه

رر وجررود دارد و از
انررن اسرت رره ظررام

غالب معنانن برا هر مجنن منتوا ر ه زررا 5باشر نرا وازررا .6ظرام معنرانن 9ه زررا منجرر
به ترجمها با ظام ارزشرن ه رنخرت 7و ظرام معنرانن وازررا منجرر بره ترجمرها برا ظرام
ارزشررن اه رنخررت 1منشررود .در ظررام ارزشررن ه رنخررت ،ترجمررة وایهبررهوایه منتوا رر
رنخجررار و عناصررر فرازبررا ن 90مررجن مد ر و را برره زبرران م

ر ا ج ررال ده ر  .در ظررام ارزشررن

اه رنخررت ،ترجمررة وایهبررهوایه ررار رد ارزشررن وررا هها را مخجرر من نرر و مجرررج
به اچرار بانر بررا ا ج رال معنرا بره نکرن از سره رونکررد اررو ،99ت حگر  ،9۹و اسرجعحا
معنررا تررن دهر  .هر و پرراوه

99

اا ررر انررن اسررت رره ورران دهر در ترجمرة پگررامدر ،اثررر
1. Greimas AJ
2. discourse
3. dialectic
4. synthesis
5. convergent
6. divergent
7. semantic system
8. homomorphic value system
9. non homomorphic value system
10. meta language
11. elimination
12. reduction
13. transcendence
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جدران حگ جدران ،9برزرردان الهرن رمورها  ،ا ج رال عناصرر فرازبرا ن هرر فرهنر  ۹تجرت
نجرررل شررران زفجمررا ن براسررا

دو ظررام معنررانن ه زرررا و وازرررا ررررار دارد و مجنررا ر بررا

انررن دو ظررام معنررانن ،ترجمررة مررر ور ترراب دو ظررام ارزشررن زفجمررا ن ه رنخررت و
اه رنخررت اسررت .در همررگن راسررجا ،پرراوه

هررور دو ظررام

اا ررر ابجرر ا بن زاههررا

معنانن فو الرر ر را در مرجن اصرحن پگرامدر بازشناسرن من نر  .سرس ،،برا تکگره برر ترجمرة
الهررن رموررها  ،جهررتزگر و در چررارچو
معنررانن را وا رراو من نر  .دلگر ا جخررا
عوام فرازبرا نا

ظامهررا ارزشررن مندع ر

ترجمرة فو الررر ر ،اشررراو و تسررح مجرررج بررر

ظگرر عرفران شرررن و عرفران غربرن و دلگر ا جخرا

حگر جدررران ،هرمنوتگر

از انررن دو ظررام
انرن اثرر از جدرران

عرفررا ن و تعر د معررا ن ررمنن مسررججر در آن منظومرره اسررت رره

دسررت تیونرر مررجن را برررا ا رروا ظامهررا معنررانن ترجمرره هرر برراز منزرررارد و هرر
منبنرر د .بررهعدررارت دنزررر وجرره تنوررن 9زفجمرران در ترجمررة اثررر مررر ور پرر ر
پرراوه

جررار در پررن پاس ر برره چهررار پرس ر

در

مدنررا مکجرب سررا جزرانن در فراننر ترجمرره ،ر امنر
مرزهررا معنررانن ر
هر ن

ررو

اسررت.

آن اثررر منباش ر  :اول ،بررر

از عناصررر فرازبررا ن در جابررهجانن

برجسررجها داردت دوم ،رواب ر موجررود مگرران دالهررا و م ر لولها در

از دو زبان ،به چره ظامهرانن طد هبنر

منشرو ت سروم ،برا توجره بره ار ردهرا

دلالجن موجود در ظامهرا در فراننر ا ج رال معنرا ،4مجررج چزو ره منتوا ر

رمن ا عکرا

انن ار ردها در ترجمرة رود بره هر ارز مگران مرجن اصرحن و مرجن ترجمره دسرت نابر ت
چهررارم ،چزو رره بررا توس ر برره دو رونکرررد ه زرررا و وازرررا ،منترروان برره ررار رد ارزشررن
ترجمه پن برردت فر رگهها پراوه
فراز دو زبان مدر و و م

ر

عدارتا ر از :اول ،فرهنر  ،عمومراً چجرر اسرت برر

ره بخر

عمر ها از عناصرر فرازبرا ن را تجرت سرگطرۀ رود

ررررار منده ر  .دوم ،ظررام ه زرررا شرراه بررر ا طدررا دالهررا و م ر لولها در هررر ن ر
زبرران اسررت و ظررام وازرررا در

ررو

از دو

دالهررا و م ر لولها غگرمنطدررد در دو ظررام وارد
1. Gibran Khalil Gibran
2. culture
3. tensional
4. the process of transferring meaning
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ظرام ه زررا ،ترجمره بهصرورت وایهبرهوایه مگسرر اسرت

ظررام وازرررا مجدررور برره توسر برره سرره رونکرررد ارررو ،ت حگر و اسررجعحا

ررواهگ بررود .چهررارم ،در صررورت همسررونن عناصررر دالررن و مرر لولن منترروان برره ظررام
ارزشررن ه رنخررت و در صررورت ع ر م ت ررارن آنهررا ،برره ظررام ارزشررن اه رنخررت دسررت
نافررت .از ن ر

سررو ،ر آثررار ترجمهش ر ۀ ادبررن بخوررن از حارگتهررا ادبررن و در جگجرره

راهنمرررا مجرجمررران اسرررت و از سرررونن دنزرررر،
پاوه ها

تررروجهن مجرررام دا ورررزاهن بررره

وا همعناشنا جن ترجمه ،رورت تجرنر م الة اا ر را اثدات من مان .

تررارن ترجمرره برره دو دورۀ «پگوازبانشناسررن» و «پسازبانشناسررن» ت سررگ منشررود .در
دورۀ پگوازبانشناسن برگن ا روا مجرون اعر از مررهدن و ادبرن تفراوتن وجرود اشرجه و بره
مثالهررا و رو هررا عمحررن ترجمرره توجرره زنرراد
 .)4در انرررن دوره از دو رو

منشر ه اسررت ( گومررارک،9177 ،9

.

ترجمرررة تجرررتالحفظن و ترجمرررة مفهرررومن (آزاد) اسرررجفاده

منش ر ه اسررت .از سررال  9150دورۀ توصررگدزرانن بررا تمر ررن برره عح ر زبانشناس رن آغرراز
شرر (ما رر

 )1 .و مرر لها زبانشررنا جن سوسررور ،9نا وبسررن ،4لررامدرت 5و

،۹009 ،۹

ان ا 6به ظرنرات ترجمره راه پگر ا ررد .ترجمرة تجرتالحفظن سرا جار زبران مدر و را منج ر
من مانا رر  ،رره مفهرروم آن را .ترجمررة آزاد گررن منتوا سررت شررک ا نوررگ ن ،فرهنرر
مفرراهگ فرازبررا ن را منج ر

ن ر  .از همررگن رو مالگنوفسررکن 9رو

را معرفررن رررد (صررح جو،9999 ،
پگررامدر بررا همررگن رو

زررار

زبرران مدرر و ،اواشررن را براسررا
ترجمررهها مجعرر د از جررا

و

ترجم رة همررراه بررا شررر

 .)49 .ترجمررة اسررگن الهررن رموررها از جررا

نافجرره ،امررا بررهجررا تو ررگ در

ررو

مجنا رهررا فرهنزررن در زبرران م

عناصررر فرهنزررن
رر وشررجه اسررت.

پگررامدر برره زبرران فارسررن منجوررر شرر ه اسررت .تعرر اد

پاوه هررانن رره بررا مو ررو مطالعررات ترجمررهها آثررار جدررران حگ ر جدررران در انررران
1. Newmark
2. Munday
3. Saussure
4. Jacobson
5. Lambert
6. Nida
7. Malinowski
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ا جام شر ه ،گرن سردجاً رابر ردرول اسرت .از آن جمحره منتروان بره پانان امرها اشراره ررد

موسرروم برره تعررادل زنداشررنا جن در مجررون ادبررن از منظررر زنداشناسررن درنافررت ،مرروردپاوهن
ترجمررهها

جررا

پگررامدر اثررر جدررران حگرر جدررران (صررفن ااد و ناعررن فرنرر و

رربانصرردا  .)9914 ،پرراوه

مررر ور بررا تطدگررد سررگنده ترجمرره از جررا

پگررامدر عوامرر

تیثگرزرررار بررر صررور گررال و بررر عناصررر زنداننشررنا جن مررجن را بررا رونکرررد وا ن ر همجور
نکررا

رررده اسررت .همچنررگن اسررت م الررات «تجحگرر شررگوهها برررررار ارتدررا بررا

مخاطررب بررر مدنررا ارجیررا اررال در پگررامدر جدررران حگ ر جدررران» (همجگرران و هاشررمن،
 )9914و «تجحگرر و مررادپرداز پگررامدر ،وشررجة جدررران حگرر جدررران ،بررا توجرره برره
هنالزوهررا نررو زن» (جعفررر  )9971 ،امررا هگچ رر ام برره ترجمررة انررن اثررر از منظررر
وا همعناشررنا جن توجرره در ررور

اشررجها  .در زمگنررة وا همعناشناسررن پاوه هررا

فراوا ن در انرران ا جرام شر ه اسرت ره از آن جمحره «تجحگر فراننر معناسراز در ترجمره
و ظررام ارزشررن زفجمرران از منظررر ردهمعناهررا اججمرراعنفرهنزن و فاتررن» (شررعگر و
اشررجر  )9914 ،در ارروزۀ ترجمرره را منترروان ررام برررد و «تجحگرر

ررار رد تنورررنزبا ن

’ ررور‘ و ابعرراد معنررانن آن در ظررام زفجمررا ن ’شررر ا رر وه‘ و ’اجرر سرردن‘ سررهرا »
( نعررا ن )9916 ،و « وا همعناشناسررن زفجمرران تدحگ ررن موسررن» (ا دررر زاده و مج ررص،
 )9916در اوزۀ ادبن .دو پراوه

فرو برر ظرام تنورن تمر رن دار ر  .همچنرگن در زمگنرة

وا همعناشناس رن ،جررب فراوا ررن در دسررجر

اسررت ،از آن جمحرره وا همعناشناس رن ادبگررات

(شرررعگر  ،)9915 ،مدرررا ن معناشناسرررن رررونن (شرررعگر  ،)9919 ،تجننررره و تجحگررر
وا همعناشنا جن زفجما ن (شعگر .)9975 ،
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 .2مبانی نظری

 .1 .2گفتمان تنشی
بر حاو ظام انسرجا

1
۹

وا هشناسرن سرا جزرا ره صررفاً مدجنرن برر رابطرة مکرا گکن دال

و م لول است « ،وا همعناشناسرن 9رونن» ظرامن پونرا و سرگال اسرت ره رابطرة بگران (دال)
و مججرروا (م ر لول) را در ایررور ز ر ه ،مو ر دار و فرهنزررن نوررزر مندا رر « .زفجمرران،
بهعنوان جگجة رن

زبرا ن ،بره زو رهها مر لولن فراننر تولگر ات زبرا نا زفجره منشرود

ه پونا ،جهرتمنر  ،و ه فر ار هسرجن و بره تولگر مرجن منجرر منشرو » (شرعگر ،9975 ،
« .)1 .زفجمرران تنوررن از تدررا ن دو رطررب زسررجره 4و فورراره 5پ نرر منآنرر  .ازررر انررن
تدررا ن رو دسررجزاه د ررارتن برره مرران
است ،شا
است ،شا
سررگال تررن

زراشررجه شررود ،رطررب زسررجره ،رره معمول راً مّررن

ة مجرور اف رن دسرجزاه را تورکگ مندهر و رطرب فوراره ،ره معمولراً گفرن
ة مجور عمرود را .مرودار مدجنرن برر تررریار

انرن دو مجرور مدرگّن فراننر

منباشرر » .نعنررن «تررن » برآننرر تدررا ن دو مجررور مررن (زسررجره) و گفررن

(فواره) است .لُبّ حام اننکه:
فیررا تنوررن فیررانن اسررت رره از دو منط ررة فوررارها و زسررجرها توررکگ شرر ه
اسررت .منط رة فوررارها منط ررها شوشررن اسررت رره سرروزگر آن بررر درو ررهها عرراطفن
ایور سویه مجمر رن اسرت در ارالن ره منط رة زسرجرها منط رها اسرت ره سروزگر
آن بر د گا بگرو ن ،مّن ،و شنا جن مجمر ن است( .شعگر ،9915 ،

)1 .

 .2 .2نظامهای انتقال معنایی و ارزش معنایی

در هر مجن ،ظام معنرانن غالرب برر دو زو ره اسرت :ظرام معنرانن ه زررا ،ظرام معنرانن
وازرا.

1. tensif
2. statics
3. semiotics
4. extensity
5. intensity
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 .1 .2 .2نظام همگرا

در انن ظام دال و مر لول در نر

تنرا ر ن برهن

برا هر رررار دار ر  .نعنرن صرورت

بگان ،صورت مججوا را مسرج گماً ت ررن من نر  .بره تعدگرر اومدرترو ا رو 9مرجن «بسرجه» و بره
تعدگررر رولرران بررارت ۹مررجن از ررو «مررجن وا ررا» اسررت (برره رر از تسررحگمن،9979 ،

.

 )979و دارا سررط معنررانن ت لانرره و غگر ررمنن .مجنهررا عحمررن مو ررههانن برررا انررن
و ظام معناننا .
 .2 .2 .2نظام واگرا

در انررن ظررام دال و م ر لول برره س ردت نکسررا ن هم ر نزر را پوررجگدا ن من نن ر  .نعنررن
صررورت بگرران بررا صررورت مججرروا

گررت مللررد در سرردجن مج ررارن ررررار ر ارد .برره تعدگررر

اومدرتو ا و ،مجن «براز» اسرت و بره تعدگرر رولران برارت «مرجن ونسرا» اسرت و دارا سرط
معنانن چن لانره و رمنن .عناصرر وازررا وران مندهنر

ره معنرا در فراننر ترجمره امرر

سررگال و ت گگرپرررنر اسررت .بررهتعدگررر عد ر الکرن سرررو « ،ترجمرره تفسررگر مخج ررر اسررت و
تفسررگر ترجم رة مف ر » (برره ر از صررح جو،9915 ،

 .)7 .مجررون شررعر

مو ررههانن از

انن و ظام معناننا .
مجرررج  ،بررهعنوان فرررد

رره مرزهررا بررگن سررط بگرران و سررط مججرروا را جابررهجا

من نر  ،مجنررا ر بررا دو ررو ظررام معنررانن فو الررر ر ،منتوا ر دو ررو ظررام ارزشررن را در
فرانن ر ترجمرره اتخرراف ن ر  :ظررام ارزشررن ه رنخررت ،ظررام ارزشررن اه رنخررت .از منظررر
سوسررور ارز

معنررانن برره مفهررومن ا جناعررن دلالررت من ن ر

رره در بررر زگر ر ۀ مجموع رة

ونازنهررا معنررانن و اربردشررنا جن عدررارات در بافررت حررامن اسررت (سوسررور،9999 ،
.)909 .
 .۳ .2 .2نظام ارزشی همریخت

در انن االت ،مجررج برا چرال

چنر ا ن مواجره خواهر برود چرا ره هرر ت گگرر در

صررورت بگرران (دال) ،برره همرران سرردت موج ر ت گگررر در صررورت مججرروا (م ر لول) واه ر
1. Umberto Eco
2. Roland Barthes

مطالعات زبان و ترجمه
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برود .مرودار مجنررا ر برا انرن ظررام ،از منظرر سد شناسرن زنحدربررر  ،9دارا سرد
اسررت .نعنررن فراننرر

نوررن

۹

بر امررهمجور و همررراه بررا رشرر نکنوا ررت و ترر رنجن اسررت.

مجرجمرران مجررون دننررن معمولرراً ررود را مکحررد برره اسررجفاده از انررن ررو ظررام ارزشررن
مندا ن .

نمودار  .1نظام ارزشی همریخت

انن مرودار مدرگن اهمننسرجن « سردن» برگن ورا زن  prophetدر مرجن مدر و برا ورا زن
«پگامدر» در مجن م

است.

 .۴ .2 .2نظام ارزشی ناهمریخت

در انررن االررت ،مگنررة ت گگرررات در صررورت بگرران (دال) در زبرران م

رر  ،منجررر برره

بگوگنة فاصرحه از صرورت مججروا (مر لول) در زبران مدر و واهر شر  .برهعدارتن ،در مگنرة
زسررجرۀ صررورت بگرران ،ازهرران صررورت مججرروا دچررار بگوررگنة فوررارۀ ت گگرررات منشررود و از
همررگن رو بررا رش ر عرراطفن ازهررا ن و شرروک معنررانن همررراه واه ر بررود .در انررن االررت
مجرررج  ،بهواسررطة عر م ت ررارن بررگن دامنرة معررا ن مررجن مد ر و بررا م

ر  ،در چررال

فیررا

زفجمان تنورن رررار منزگررد .مرودار مجنرا ر برا آن از منظرر سد شناسرن زنحدربرر  ،دارا
سررد

شوشررن 9اسررت .در ترجمررهها مجررون شررعر بهواسررطة چگرزررن رطبهررا مجرراز

1. Zilberberg
2. mode of actionality
]3. etat [Fr
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و اسجعار در مرجن مدر و و عر م ا طدرا آن برا رطبهرا اسرجعار و مجراز زبران م
معمولاً دارا

1

ر

ظام ارزشن غالب از و ظام ارزشن اه رنخت منباشن .

نمودار  .2نظام ارزشی ناهمریخت

مررودار  ۹مدررگن ظررام ارزشررن اه رنخررت اسررت رره مجنررا ر بررا ظررام معنررانن وازرررا،
رابطررة دال و مرر لولن را از زبرران مدرر و بررا شررگوهها ارررو ،ت حگرر و اسررجعحا ررمن
دزرزو ن به زبان م
مجررج در چررال
رمنزان م

 ،منج

من ن .

ترجمرة مجررون وازرررا بررا

اسررجن فاصرحة صررورت (دال) در دسررجزاه

و مججوا مرجن در دسرجزاه رمنزران مدر و بره سره شرگوه مجوسر منشرود.9 :

ارررو معنررانن  .۹ت حگ ر معنررانن  .9اسررجعحا معنررانن .ازررر صررورت (دال) مد ر و معررادلن
بررهلجرراص صررورت (دال) در زبرران م

ر داشررجه باشر  ،امررا مر لولها انررن دو صررورت بررا

ه در تنا ر ام ررار زگر ر  ،راه رنخجن سردن واهر برود ،امرا ازرر برهلجراص صرورت
گن معرادلن در زبران م

ر وجرود اشرجه باشر و مجررج بره معادلسراز مجوسر شرود،

اه رنخجن مطحد رو

واه داد.
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 .۳روش پژوهش
 .1 .۳معرفی و خلاصة داستان

هرچنر جدرران ،جرا

پگرامدر را برهعنوان نر

غگرا زحگسرنزبران امرا بره زبران ا زحگسرن

وشررجه ،انررن مسرر حه از بحاغررت و ف رراات اثررر او کاسررجه اسررت .جدررران تنهررا ادنررب
غگرا زحگسنزبان ره بره زبران ا زحگسرن آثرار ادبرن برجسرجه حرد ررده گسرت .پرگ

از او

گ رن جرروزو نررراد لهسررجا ن بررا لرررد ج رگ  ،رحررب تررارنکن و  ...آثررار ما ر زار در ادبگ رات
ا زحگسن حد رده برود و افرراد دنزرر

گرن برا شرهرت مجرر از انرن دو وجرود دار ر

ره

اننزو ه بودها  .الدجره دانر از ظرر دور داشرت ره را مرار هاسرک و دنزرر دوسرجان
و دسررجگاران آمرنکررانن جدررران ،آثررار ا زحگسررنزبرران او را چنرر ننبررار ونررران
من رد ر ترا بررا چرا
سران

و ت ررجگ

آمراده شرود .برا انرن همره ،وشرجها جدرران پرنس سرال تمرام برا

و باز ونسنهرا پگراپن پگرامدر دسرت بره زرندران برود .زبرا ن ره جدرران در جرا

پگ رامدر برره رار م رنزگ ررد ،زبررا ن باش رکوه امررا سرراده و روان اسررت و بررا آهنز رن نکنوا ررت،
وا ن ه را در حسرها رازآزرگن فررو مرنبررد .او سراده سرخن مرنزونر چرا ره در مگران
مخاطدررا
حررام

مررردم عرراد

گرن بس رگار  .امررا انررن سررادهزونن چگررن از زندررانن و شرراعرا زن

م رن اه ر  .بررا ان رن توصررگدها ،اج رن برررا آ رران ره زبرران مادرنورران ا زحگس رن

گست ،مجن جا

چن ان دشوار و سنزگن بره ظرر مرنرسر و بر نهن اسرت ره ازرر سرن

بجوا پگامدر را به زبان اصحن آن بخوا لرت دوچن ا ن از وا ن آن واه برد.
م طفن پگامدر فرزا ه است ره دوازده سرال پرگ
جنن ررۀ اورفررالگ ،م رنآن ر  .پرر ،از ن ر

از آغراز داسرجان ،برا نر

ورجن بره

دورۀ دوازدهسرراله بررا باززوررت وررجن ،پگررامدر از

چو ا جظار در منآنر  .ر اثرر پگرامدر ،در وارر زفجزوهرا پانرا ن الم رطفن در هنزرام
ودا اسررت بررا مردمرن ره نجکاوا رره و اننآلررود برررا ودا برا او در مگر ان اصررحن شررهر،
در جنررب معد ر تجم ر

ردها ر  .هررر ف ر از انررن اثررر ،ب رهجررن دو ف ر آغرراز و پانرران،

زفجزونن است ره برا پرسر

نکرن از ماننر زان ارورار صرنفن مخجحرد آغراز مرنشرود و

م رطفن برره آن پاسرخن اکگما رره مرندهر  .شخ رگت حرن او و رام م ررطفن ،آمگرنها از
پگررامدر اسررحام و ایرررت مسررگ اسررت .م ررطفن ل ررب پگررامدر اسررحام اسررت و سررخنان

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

م طفن به حام عگسرن مسرگ در اح رة اوارنرو
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ما سرجه اسرت .م رطفن در اثرر جدرران

حگرر جدررران ،بررهمعنررا عررام «برزننرر ه» اسررت امررا عنرروان جررا

بررا ررام پگررامدر انجرراد

بگنامجنگررت مررن نرر  .شخ ررگت م ررطفن در اثررر مررر ور دارا تفکررر جهانشررمول و
فرامرز اسرت امرا برا هرونجن سردجاً شرررن .اثرر پگرامدر ما نر
جدران ،مج الج ا دو فرهن

مسگجن و فرهن

رال

 ،نعنرن ما نر

حگر

اسحامن است.

پگ رامدر اثررر اسررت دربررارۀ لجظ رة هزسسررت م ررطفن .م ررطفن شررادمان از باززوررت
وجن اسرت ،امرا دل نر ن از مردمرن ره دوازده سرال برا آنهرا زنسرجه و از زراه آ ران گرن
م ررطفن «چررون جررا ن برروده رره در مگرران آنهررا رامگرر ه و سررانها

ررور برروده بررر

چهرههانوان» بسگار دشروار مرن مانر  .امرا م رطفن رازننر اسرت از رفرجن ،پر ،مر تن در
مگان مردم مرنما ر  .برا آنهرا ه حرام مرنشرود و برانوران مگراثرن از راهنمرانن مرنزررارد.
«عوررد»« ،ز اشررو ن» « ،ود ران»« ،داد و دهر » « ،ررور و ررو » « ،رار»« ،شرراد و ا ر وه»،
« ا رره»« ،جامرره»« ،داد و سررج »« ،زنرراه و گفررر»« ،رررا ون»« ،آزاد » « ،رررد و ااسررا »،
« ودشناسرن»« ،آمررو جن»« ،دوسررجن»« ،زفجررار»« ،زمرران» « ،گر
«زندررا ن»« ،دنررن» ،و «مررر » مو رروعاتن هسررجن
پرس ر

و بر » « ،گران » « ،وشرن»،

رره جرر ا جرر ا در هررر زفجزررونن مررورد

وار ر م رنشررود و او بررا فرزا زررن پاس ر م رنزون ر  .پگ رامدر ازرچرره دن ر زاههررانن

مالطحدا رره و آرمررانزرا دارد ،از وارعگررات فاصررحه منزگرررد .او عوررد را بررا جمحرراتن
آرمانزرانا ه توصگد من ن  ،امرا جرانن هر بررا عوردها زمگنرن برارن مرن هر و آن را
ا کار و ت دگ

من ن  .بههمرگن ترتگرب ،ورجرن دربرارۀ ز اشرو ن حرام مرنرا ر  ،برر اسرج حال

شخ رگت افررراد در عرگن بررا هر بررودن و عورد ورزنر ن تی گر مرن نر  .او دربررارۀ هرچرره
سررخن م رنزون ر  ،چگ رن فراتررر از ررواهر را در ظررر م رنزگ ررد .حمررات

فراتررر از مرزهررا،

فراتررر از زمانهررا و فراتررر از مکانهاسررت .ازرچرره بررا مررردم «اورفررال »،سررخن م رنزون ر ،
طرراب

ف ر بررا آ رران گسررت .او در ا گ ررت بررا تمررام مررردم د گ را سررخن م رنزون ر و در

ارروهرران
پگررامدر

چگرن نافررت مرنشرود ره او را بره محررت و فرهنزرن را
رره زفجمررا

در اشررجراک تمررام سررسهرها

منجسررب نر .

وررا ها ررررار زرفجرره اسررت .همررگن

ونازن اسرت ره بره سرخن جدرران ،در گونرورک و بگرروت جررابگجن نکسران مرنبخور و
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پگ رامدر را مد ر ل برره چهرررها جهررا ن م رن ن ر  .او از اننک ره در روززررار گوررخن ز ان ،ن ر
ان الگسررت باشرر بررگ

اشررجه و در جررانن رره دنزررران سرسررسردۀ زنر ررن افسررو زران

منشو  ،از پردا جن به ا اند ساده هراسگ ه است.
 .2 .۳روش گردآوری دادهها

عنرروان هررر ف رر  ،بررهعنوان مرررز ف ررول ،بررهلجاص وا همعناشناسررن سررا جار روانررت،
وررن تعگگن نن ر ه در ت ر اعن معررا ن در فهررن زفجررهنررا

و شررک زگر پگ فر

هررا دارد

چرا ه «عنوان» ازرچه اسگر بافت حن اثرر اسرت ،بره هرر ارال ورا ها اسرت ره هنروز برا
رگرود جمحره و پرارازراو مجر ود و مهرار ور ه اسرت .لرررا سرگالگت و تر اعن آزاد بگوررجر
را در فراننر معناسرراز انجرراد من نر تررا وررا ها
وار  ،عنوان ن

ف

 ،رود

رره اسررگر بافررت جمحرره شر ه اسررت .در

لنزرر برر تمرام ف ر اسرت .از انرن رو در ابجر ا ،ترجمرة

عنرراونن ف ررول ،بررهلجاص وررا همعناشررنا جن زفجمررا ن ،در مجررور همنوررگنن بررا سررانر
عنوانهررا ف ررول دنزررر و گررن در مجررور جا وررگنن بررا م انس رة عنوانهررا بررال وها
منتوا سررجن ا جخررا

شررو  ،بررهصررورت ونرراه بررسررن و رر

رره

آن در شررک زگر و

ت گگرررات معنررانن وا رراو منشررود سررس ،برره بررسررن وا همعناشررنا جن چزررو زن شررران
ا ج ال معنا در چارچو

ظرام ه زرانرن و وازرانرن بره فاصرحة معنرانن برگن مرجن ف رول در

ترجمة الهرن رمورها در زبران م

ر و مرجن اصرحن پگرامدر ،اثرر جدرران حگر جدرران ،در

زبرران مدرر و پردا جرره منشررود .در همررگن راسررجا ،بررا موررخص ررردن ظامهررا ارزشررن
ه رنخررت و اه رنخررت معنررانن در سررسهر وررا ها ترجمررة مررر ور ،چزررو زن انجرراد
شررران ا ف ررال و ات ررال زفجمرران را از طرنررد دو مجررور فورراره و زسررجره مررورد تفجررص و
تدگگن ررار مندهگ و هرر جرا ره ررورنات چرارچو

ظرر انجرا

مجن پگکره ،بهصورت ت ادفن برزنن ه و بهعنوان شاه ادعا ،ف ر واهگ

نر  ،شرواه
رد.

از
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 .۴نتایج و بحث
 .1 .۴تحلیل نامگذاری فصلها

ررام هررر ف ر همنمرران دارا دو رابط رة ات ررالن و ا ف ررالن بررا ررود آن ف ر اسررت.
ا ت به انن رابطرة مجنرار

«پراررزون» 9منزونر  .بر حراو ا رت ،انرن پراوه

را ر بره

وجه ا ف الن امها هرر ف ر  ،در ردرال ر مرجن ،گسرت چرا ره ازرر هرر ف ر را نر
حان وررا ه در ظررر بزگرن ر  ،ر اثررر ،بررهمثاب رة مررجن ،از همنوررگنن انررن حان وررا هها (انررن
ها) پ ن ه آم ه است و رام هرر ف ر  ،بهمثابرة دال ،و رود هرر ف ر  ،بهمثابرة مر لول

ف

آن وا ه ،به شمار منآن .
مجرررج بررهلجاص وا همعناشررنا جن برررا ا ج ررال معنررا هررر ف رر  ،بررهعنوان نرر
حان وررا همعنا ،مرررحنم برره اما ررتدار وجرره وررا ها مررجن مدر و اسررت .نکررن از محرررنومات
اما تدار وجره ورا ها مرجن ،افر ارتدرا

رام هرر ف ر  ،بهمثابرة دال (صرورت بگران)،

و ررود ف ر  ،بهمثاب رة م ر لول (مججرروا بگرران) اسررت .ش رگوۀ امزرررار اولررگن و آ رررنن
از منظومرة پگرامدر ( )9115برا امزررار تمرام ف رول مگرا ن آن ،تفراوت دارد چرا ره

ف

بهجن انن دو ف

 ،امزرار ب گرة ف رول برا اررو ا رافة  onآغراز منشرود .انرن تفراوت

در مجررور همنوررگنن امزرررار ف ر ها ،مدررگن تفرراوت مججرروا انررن دو ف ر اسررت .انررن
دو ف
غررو

ابج انن و ا جهرانن بره معرفرن و تودنر پگرامدر ،آمر ن و رفرجن ورجن ،گرن طحرو و
ورشررگ منپررردازد و بر حرراو دنزررر ف ر ها رره در

ررو

رروراک ،عوررد ،دادوسررج  ،و ...بود رر  ،دربررارۀ پاسرر برره مو ررو

مو رروعاتن ما نر
ررا

مطر شرر ۀ

پرسوررزران گسررت .از آ جررا رره رعانررت انررن تفرراوت در امزرررار ها ترجم رة رموررها
( )9979لجرراص ور ه اسررت ،مجرررج بررا اسررجفاده از شررزرد «ت حگر معنررانن» انررن ا جحرراو را
در سررط همنوررگنن ف ررول ادنرر ه زرفجرره اسررت ،دراالن رره ازرارررو ا ررافة «از» را
برابر هاد  onرررار مرنداد نرا از اررو ا رافة «دربرارۀ» اسرجفاده من ررد ،عحراوه برر رعانرت
«ه زرانررن ترجمرره» و برره ررارزگر « ظررام ارزشررن ه رنخررت» ،منتوا سررت انررن ا جحرراو

1. parergon
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تعمّ

در امزررار ف رول را ره مدرگن مججروا آن ف رول بروده اسرت ،برجسرجه مانر .

برررا

امزرررار ف رر خسررت ،الهررن رموررها تر گررب «باززوررت وررجن» را در مجررور

جا وررگنن بررهعنوان برابر هرراد برررا  the coming of the shipا جخررا

رررده اسررت.

مججرروا ف ر خسررت دررر از آم ر ن وررجنا اسررت رره پگررامدر را ن بررار ردح راً برره آن
سرزمگن آورده اسرت و پر ،از زرشرت دوازده سرال دوبراره ورجن آمر ه اسرت ترا او را برا
ود بدررد .دامنرة معنرانن م ر ر مرر
م

ر «آم ن» اراو زسرجر

در فرهنرر

«باززورت» عحراوه برر در برر داشرجن دامنرة معنرانن

دامنرة مر لولن (تکثگرر مججروا بگران) گرن منباشر  ،چرا ره

اسررحامن« ،باززوررت برره جررانن رره از آ جررا آمرر هان » و «ا ررا لححرره و ا ررا الگرره

راجعرون» را برره مجموعرة مر لولات آن وررا ه منافنانر  .همچنررگن اشررارها دارد برره مراحرة
چهررارم از اسررفار اربع رة محاص ر را مدنررن بررر «السررفر فررن الخحررد ،بررالجد» .در اسررفار اربعرره،
عارو پ ،از اننکه بهسو

ر ا مرنرود و رود را جرات مندهر  ،دوبراره برهسرو

رجعت من ن و انن بار در مگران حرد منآنر ترا برا جرات مرردم برهسرو
بنررابرانن رموررها در چررارچو

حرد

ر ا براززردد.

« ظررام معنررانن وازرررا» از شررزرد «اسررجعحا معنررانن» برررا

ترجمرره اسررجفاده رررده اسررت .در اررالن رره ازررر از م ر ر «آمر ن» بررهجررا م ر ر مررر
«بررراززوت» اسررجفاده من رررد ،ترجمررها

ظگررر برره ظگررر و در چررارچو

« ظررام معنررانن

ه زرررا» و بررا « ظررام ارزشررن ه رنخررت» انجرراد رررده بررود .رموررها منتوا سررت بررهجررا
«باززوررت» ،از م ر ر «رسررگ ن» گررن در چررارچو
آن صررورت ،بررر حرراو م رر ر مررر

« ظررام معنررانن وازرررا» اسررجفاده نر  .در

«باززوررت» ،مفهرروم «تکرررار» و «دوبررارهآمرر ن» در

دامنرة مر لولها م ر ر «رسررگ ن» ررررار اشررت امررا در عررو

 ،مفهرروم «ا جظررار» از دامن رة

مر لولها م ر ر «رسررگ ن» برره مررجن مررر ور افررنوده منشر چرا رره «رسررگ ن» بررا فرراعحن
به ار منرود ه مخاطدن در ا جظرار آمر
فرهن

بره سرر منبررد .مفهروم «ا جظرار» گرن از مفراهگ

اسرحامن اسرت ره در مجرور همنورگنن برا دال « ورجن» ،برهمثابرة مفهروم عرفرا ن و

اسررحامن «سررفگنهالنجات» ،ت ونررت منشررود .پرر« ،رسررگ ن وررجن» گررن برره زو ررها دنزررر،
منتوا سرت «اسرجعحا معنرانن» را در چرارچو
در ا ثررر عنرراونن ف ر هانن رره بهصررورت ن ر

« ظررام معنرانن وازررا» ررر بن ر  .رموررها
حم رة منفرررد (ب ر ون میرراوالگه نررا ب ر ون
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عطرررد) ما نررر «عورررد» « ،رررار»« ،رررروا گن»« ،آزاد »« ،آمرررو جن»« ،دوسرررجن»« ،زفرررجن»،
«زندررانن»« ،مررر » ترجمرره رررده اسررت ،از چررارچو
ه رنخررت پگرررو

ظررام معنررانن ه زرررا و ظررام ارزشررن

رررده اسررت امررا در امزرررار ها تر گدررن (تر گررب میرراوالگهن نررا

تر گررب عطفررن) مث ر «دهر

و بخو ر »« ،پارچررهها و لدا هررا» « ،ا رره و اشررا ه»« ،سررود

و سررودا و بگر و شرررا»« ،ر ررس و مجنررت»« ،پگو ر ز اشررونن»« ،باززوررت وررجن» معمول راً از
چارچو

ظرام معنرانن وازررا اسرجفاده ررده اسرت .نعنرن ،همزرو ن واجرن (واجآرانرن) و

همزررو ن سررا جار

امزرررار ها را برره ترجمررة تجررتالحفظن ترررجگ داده اسررت .برره

عدارت دنزر ،همانزو ه ه برا برابر هاد تر گداتن ما ن :
eating and drinking, joy and sorrow, buying and selling, crime and
punishment, reason and passion, good and evil, self-knowledge, coming of
the ship

از تر گدررات دو حمررها اسررجفاده رررده اسررت ،بررهطور موررابه ،برررا عنرراونن ت
زبان مدر و گرن برابر هراد بهصرورت تر گدرات دو حمرها (در زبران م

حمررها

ر ) اسرجفاده ررده

اسررت .از همررگن رو ،در ترجمررة houses, giving, clothes, pain, pleasure, religion

گررن همچنرران برره اف ر سررگا تر گررب دو حمررها « ا رره و اشررا ه»« ،ده ر

و بخو ر »،

«پارچررهها و لدا هررا»« ،ر ررس و مجنررت»« ،لرررت و عورررت»« ،دنررن و دنا ررت» وفررادار بررارن
منما  clothes .دالن برا دو مر لول «لدا هرا» و «پارچرهها» اسرت .بنرابرانن برهجرن تر گرب
عطفرررن «پارچرررهها و لدا هرررا» ررره برابر هررراد دالّ دومررر لولن  clothesمنباشررر  ،ب گرررة
ترجمررهها دو حمررها ا گررر منتوا سررت بهصررورتن ه زرررا ،صرررفاً بهصررورت ت

حمررها

ترجمرره شررود .مثحراً منتوا سررت در ترجمرة  housesبررهجررا « ا رره و اشررا ه» صرررفاً نکررن
از وایزان « ا ره» نرا « اشرا ه» را اسرجفاده نر  .از طرفرن عحامرت جمر را ،بره اطر اسرن
همنوررگنن (همزررو ن بررا سررانر عنرراونن) ،ادن ر ه زرفجرره و ب ر ننترتگررب از رو

«ارررو»

برا ترجمرة «وازررا » رود بهرره بررده اسرت .زراهن در ترجمرة بعیرن عنراونن ،رهتنهرا
معنررا اسررجعحا گافجرره اسررت بحکرره رموررها صرررفاً بررا تجرنررد و ت حگ ر معنررانن دسررت برره
ترجمررها وازرررا زده اسررت .مثحرراً در ف ررحن بررا عنرروان  teachingآموززررار از پگررامدر
در واسررت من ن ر دربررارۀ «آمرروز » چگررن برره آنهررا بگرراموزد .پگررامدر جرروا

منده ر :
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«هررگچ رر ،منتوا ر برره شررما چگررن بگرراموزد مزررر اننکرره .»...همانزو رره رره از فجرروا
پاس پگامدر برر منآنر و برا توجره بره شر

«آموززرار» ره در رابطره برا «نراد دادن» اسرت،

بهجر بود  teachingبا روشرن ه زررا بره «آمروز
چرا ه «آمروز

دادن» ترجمره منشر  ،ره بره «آمرو جن»

دادن» در ُنره رود عمحرن اسرت ره برا فراعحن بره رام «آموززرار» تر اعن

منشررود ،امررا ورجررن رموررها آن را برره «آمررو جن» ترجمرره من نرر فاعرر برره «طحدررة در
دادن» توجرره برره فعحررن اسررت رره ن ر

جسررججو عحر » بر ل منشررود .نعنررن در «آمرروز

آموززرار ا جرام مندهر ولرن در «آمرو جن» توجرره بره فعحررن اسرت ره نر
منده ر لرررا عنرروا ن موسرروم برره «آمررو جن» بررا فجرروا

شرازرد ا جررام

ررود ف ر همخرروا ن ر ارد و

ترجمة رمورها در انرن جرا ،دچرار تجرنرد و ت حگر معنرانن شر ه اسرت و ظرام ارزشرن
اا

برر ترجمرها

بره « راه رنخجن مطحرد» ا جامگر ه اسرت .بره ظرر منآنر رمورها بره

همخرروا ن موسررگ انن تحفر عنرراونن در مجررور همنوررگنن بررگ
توجرره داشررجه اسررت چرا رره سررا جار فعر مر ررب «آمرروز
هررگچ نر

از عنرراونن دنزررر

از معنررا منفرررد هررر عنرروان
دادن» نررا «نرراد دادن» شرردگه برره

گسررت رره رموررها ترجمرره رررده اسررت ،لرررا سررگا «فعر

مر ررب» را نررار منزرررارد و «آمررو جن» را رره م ر ر سرراده اسررت و موررابه اسررت بررا
عنرروان «زفررجن» « ،رروردن» و ...ترررجگ مندهر  .زرراهن انررنرر ر اهمگررت موسررگ ن عنرراونن
برررا مجرررج بالررا م رنرود رره برررا «واجآرانررن» برره «اطنررا » رو م رنآورد .برررا مثررال،
عنرروان «سررود و سررودا ،بگ ر و شرررا» را رموررها برابر هرراد  buying and sellingررررار داده
است .رمورها در سراسرر ترجمرها

تررجگج

را برر اسرجفاده از اصرطحااات عرفرا ن بنرا

هاده اسرت .مثحراً برهجرا « رود» از « فر »،تاجرانن ره ممکرن باشر اسرجفاده من نر  .از
همررگن رو در شررگوۀ عنوانزرررار ها ف ررول جررا

گررن همچنرران عحارهمنرر

برره انجرراد

بگنامجنگت از طرنرد بره ارزگر اصرطحااات عرفرا ن را افر من نر  .مثحراً «معرفرت فر»،
را در ترجمررة  self-knowledgeبرره ررار منبرررد ،رره اصررطحا روانشررنا جن « ودآزرراهن»
را .همگنطور است ا جخا

عناونن «ع

و عود»« ،ر س و مجنت» و....
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 .2 .۴بررسی انتقال ویژگیهای سبکی

لحن و زبان :لجن بگان سرخة اصرحن جدرران حگر جدرران ،سراده و روان اسرت امرا بره
چهار دلگ رموها از لجن و زبان فخگ ادبن در ترجمه اسجفاده رده است.
 .9ا جظار مخاطب از لجرن پگرامدرزون انرن اسرت ره بره راطر ر سرن و مراورانن برودن،
بررا زبرران عامرره تفرراوت داشررجه باش ر  ،رره اننکرره عرراد و ندن ر

برره مجرراوره باش ر  .لجررن

مجرراوره و عرراد  ،پگررامدر را در سررط دوسررجن صررمگمن و همجررراز بررا ررود مررا ت حگ ر داده
اسررت ،در اررالن رره فجرروا پررنر ر  ،شخ ررگت پگررامدر را مجفرراوت از ب گرره و بهصررورت
پگر

مان

مندهر

است آن را به لجن

ره ارزورا ابهامرات مهر بورر اسرت .ترجمرة رمورها توا سرجه
ا زو ه و برتر از عموم ،اسجعحا ده :
It is when you give of yourself that you truly give.

ترجمة الهن رمورها  :بخور
نن (جدران حگ جدران،9979 ،

ا گ رن آن اسرت ره از وجرود رود بره دنزرر ه نره
.)99 .

نمودار  .۳نشانگیِ  prophetدر متن مبدأ با نشانگی «پیامبر»
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مررودار  9مدررگن رراه زنسررجن « سرردن» بررگن وررا زن  prophetدر مررجن مدر و بررا وررا زن
اسرت .در مرجن اصرحن لجرن و بافرت حرام «پگرامدر

«پگامدر» در مجن م

هچنر ان زمگنرن

و ررهچن ر ان مرراورانن» را برره فهررن مجدررادر من ن ر  ،امررا در ترجم رة الهررن رموررها لجررن و
بافت حام «پگرامدر مراورانن» برا حرامن فرازمگنرن را مجدرادر من نر  .لررا ااسرا
از «پگرررامدرزو زن» شخ رررگت اصرررحن ترجمرررة مرررر ور ،برررگ

وا نر ه

از اررر« ،پگرررامدرزو زن»

شخ گت اصحن در مرجن ا زحگسرن حگر جدرران اسرت .برهعدرارت دنزرر ترجمرة رمورها ،
در جهررت افررنان

فورراره باعرر

اسررجعحا معنررانن «پگررامدر» شرر ه اسررت ،در اررالن رره

ترجمها عامگا ه ،پگامدر را برا ونازنهرا نر

ا سرا ن زمگنرن و دوسرجن صرمگمن بره فهرن

وا ن ه مجدرادر من نر و در رالرب ظرام ارزشرن اه رنخرت سردن بهسرو ت حگر معنرانن
سو پگ ا من ن .
 .۹در زبرران فارسررن روانجررن رره بررا وایزرران غگرادبررن و برر ون ابهررام شرراعرا ه و
بهصررورتن ر ررال ارا رره داده شررود ،مرروزون و منظرروم تح ررن منشررود و ارز

ادبررن یا ررر را

تننل منده  .9لجن عارفا ه و صوفگا ه در زبان فخگ م دولتر منافج تا لجن عاد
 .4در داسررجان تررارنخن ،لجررن فخررگ و شرراعرا ه ،ترروه دور بررودن زمرران ر رر ادها
داسجان را برا مخاطب انجراد من نر و بر ننترتگرب برا فاصرحه زراشرجن ورران داسرجان از
زمان اال ،باورپررنر را زنراد من نر  .لررا رمورها از ظرر لجرن برا بهرهزگرر از شرزرد
«اسجعحا معنانن» رو بهسو

ظام ارزشن اه رنخت هاده است.

 .۳ .۴انسجام کلام

مررجن و زبرران رموررها نک سررت و دارا ا سررجام اسررت .در سرره مررورد در واسررت
ماننرر زان اصررناو از پگررامدر ،بهصررورت پرسوررن و همررراه بررا منررادا  masterصررورت
پرنرفجرره اسررت و در ب گررة مرروارد بهصررورت امررر و برر ون طررا  .رموررها سررگا و
چگررن

دسررجور پرسوررن و امررر در واسررتها را در چررارچو

ظررام ارزشررن ه رنخجرن

مجفوص داشجه و امن ظام معنانن ه زرا مجن ش ه است.
برابر هرراد «پگررر ردمنر » نررا «اکررگ » برررا  masterارراف ا ج ررال رابطرة اسجادشررازرد
از مررجن مد ر و برره مررجن م

ر اسررت .شرران رعانررت جانزرراه اسررجاد و شررازرد در زفجمرران

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

المگجرررا مجحرن از اعرررا
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اشررجه باشر چرا رره در سراسررر زفجمانهررا المگجرررا ،بررهونرراه در

ف ر آ ررر ،رابط رة عوررد و شررو

در زرراهن اسررت رره المگجرررا برره م ررطفن دارد .انررن

زفجمرران عرراطفن و و ررعگت شوشررن ،راع ر تاً بان ر و ررعگت آسررجا ها پگررامدر را رره بررگن
رفرررجن و ررررفجن در تردنررر رررررار دارد ،تیرررعگد نررر  .نعنرررن و رررعگت شرررو

بانررر

عحنالاصررول «زفجمرران سررفر» را برررا پگررامدر تیررعگد نرر  .از سررونن دنزررر ،وررا ة «پگررر
ردمنرر » ،بررهعنوان پررارادانمن از زفجمرران «عرفرران انرا ررن» ،رر
من نر  .انررن پادزفجمرران بگررا زر گرررو « رررد» و گرررو «بگررن

«پادزفجمررا ن» را انفررا

عرفررا ن» پگررر اسررت رره

مدجنن بر زرشجة تنومنر تررهگب فر ،اوسرت و آن پگورگنه منتوا ر بررا جدرران تیرعگد
نرو ن زفجمرران سررفر وارد رارزار شررود تررا انرن پادزفجمرران عرفررا ن ،فرة ترررازو را برره فر
بُع ر عرفررا ن م ررطفن سررنزگن ن ر و منجررر برره ع ر م غحد رة شررو

بررر ررن

او شررود ،در

االن ره معادلسراز «اسرجاد» رر رت پادزفجمران شر ن و جدرران آن زفجمران تیعگدشر ه
را رر ارد .بنررابرانن رموررها بررا ترجمررة «پگررر ردمنرر » برررا  masterبررار دنزررر در
چارچو
در
معنا

ظام وازرا ،بهسمت ظام ارزشن منسج ار ت رده است.
 ،ترجمة رمورها مدجنرن برر ظرام وازراسرت .الدجره زراهن گرن برهدلگ عر م درک
منن مجن اصحن ،مجدرور بره اسرجفاده از ه زرانرن شر ه و انرن ابهرام معنرا از طرنرد

ترجمة مدجنن بر ه زرانن به سسهر زبان م

منج

ش ه است ،ما ن

You were born together, and together you shall be forevermore.

شررما بررا هر زاده شر ن و بانر

رره پگوسررجه بررا هر باشررگ ( حگر جدررران،9979 ،

.

.)99
ترجمة ه زرا فرو در بره د گرا آمر ن همنمران نر

زوج ز اشرونن ،برا تجربرة زنسرجة

ما همخوان گست چرا ه زن و شوهر معمولاً با ه به د گا منآنن .
برهطور مورابه در  the newly born of its mother’s milkارجرا

رمگر  itsدر زبران

مد و به «زوسفن » ،برهعنوان اگروان دلالرت داشرجه اسرت ،در ارالن ره در زبران م
ارجررا بررا جانزرررار

ر انرن

ادرسررت برره « رروزاد ا سرران» ت گگررر معنررا داده اسررت .لرررا بررا اننکرره

ترجمة لف برهلف ا جرام شر ه اسرت ،ظرام ارزشرن ااصر

اه رنخرت و همرراه برا ت حگر

۹0

مطالعات زبان و ترجمه

و تجرنررد معنررا منباشرر  .نررا مثحرراً دو اسرر

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

ررا

«م ررطفن» و «المگجرررا» در سررخة

ا زحگسرن برا اررو تعرنرد عربرن «ال» وشرجه شر ها  ،امرا رمورها در ترجمرها
برا نکرن از انرن اسرامن را
اسررت (نعنررن برررا نر

افر

«ال» را

ررده اسرت و بررا دنزرر «ال» را اررو ررده

سررا جار دسررجور نکسرران و در شررران بررافجن نکسرران ،مجرررج از

دو زو ه ترجمة ه زرا و وازرا در ن

مجن واا اسجفاده رده است).
…AL Mustafa the chosen and beloved

م ررطفن رره ررام

معنررن برزننر ه و مجدررو

داشررت( ...جدررران حگر جدررران،9979 ،

.)۹9 .
…Then said Almitra

آ زاه المگجرا زفت( ...جدران حگ جدران،9979 ،

.)۹1 .

نمودار  .۴رابطة نشانگیِ دالّ  almitraبا مدلولش

رابطررة وررا زن دال  Almitraبررا مرر لول

در زبرران مدرر و تجررت نرر

ظررام معنررانن

ه زرا ررار دارد و برا نر

ظرام ارزشرن ه رنخرت تدر ن بره رابطرة ورا زن دالّ «المگجررا»

در زبرران م

ر منشررود .سرردت فورراره برره زسررجره در زبرران مد ر و بررا سرردت

بررا م ر لول

فواره به زسجره در زبان م

نکسان است.

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

۹9

 .۴ .۴لنگرهای تفسیری

برا ا ج رال معنرا ااشگه ونسرنهانن ره رمورها در رالرب اشرعار از مولا را و اراف
و ...ا جررام داده اسررت ،بررر وجرره تفسررگر ترجمرره لنزررر منا رر ازد .انررن تفسررگرزرانن در
وایزان رموها را مجیثر سا جه است.

مجور جا وگنن گن ا جخا

در ترجمررة  talkingاز عدررارت «ارررو و زفررت و صرروت» اسررجفاده رررده اسررت و
عحرراوه بررر انررن ،عدررارت مررر ور را بررا اررروو سررگاه پرر رر  ،برجسررجه رررده اسررت تررا
غگرمسرج گ وامزگررر انرن اصررطحا عرفرا ن را از مولررو زوشرند نر و در رالرب ترجمرره،
تحمگجن بن به بگت زنر:
ارو و زفت و صوت را بر ه ز  /تا ه بن انن هر سه با تو دم ز
رموها برا ا جخرا

انرن اصرطحا  ،سرعن ررده مرجن را برا عرفران انرا رن پگو ر دهر و

لرررا از شررزرد وازرررا و « ظررام ارزشررن اه رنخررت» برررا اسررجعحا ترجمرره اسررجفاده رررده
است.
And then a scholar said "Speak of talking.

زفررت :ا دا ررا روززررار از ارررو و زفررت و صرروت سررخن بزررو

آنزرراه دا وررمن

(جدران حگ جدران،9979 ،

.)95 .

 .۵ .۴آرایههای ادبی

در سراسررر ترجمرة رموررها عحارهمنر
تحمگجررات تررارنخن ،بررگ
اشررار  ،انهامهررا

برره انهامهررا مدجنررن بررر اصررطحااات عرفررا ن و

از انهامهررا صرررفاً زنداننشررنا جن ادبررن ( ظگررر انهامهررا

نررانن و )...برره چو ر من ررورد .مثح راً و در اصررطحا «ارررو و زفررت

و صرروت» بررا اشرراره برره رررا ون عرفررا ن «سررکوت» ،تحمگجررن عرفررا ن مررنآورد رره صرررفاً
انهررامن زنداننشررنا جن .رموررها هررگچ اصرررار

رر ارد بررر اننکرره بررگن «اح ررة ز جگررر» و

«اح رة چور » پگو ر زنداننشررنا جن ادبررن (انهررام اشررار ) برررررار نر وزر رره منتوا سررت
از ترجمههانن شدگه بره انرن جمحره اسرجفاده نر « :هرچنر
آفجرا

ره اح رة چورمان آن ز جگرر در

مندر وررن و اح رة چوررمان شررما را گررره من ننر  ،».امررا او ،برهدور از انهررامهررا

صرفاً ادبن ،از ترجمها ه زرا اسجفاده رده است.

۹۹

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

In truth that which you call freedom is the strongest of these chains,
through its links glitter in the sun and dazzle your eyes.

بره ا گ رت آ چره را ره شررما آزاد من وا گر مجک تررنن انرن ز جگرهاسرت .هرچنر
رره اح ررهها آن ز جگررر در آفجررا
حگ جدران،9979 ،

مندر وررن و چو ر شررما را گررره من نن ر (جدررران

.)64 .

رموررها برررا زنداسرراز

حررام عحرراوه بررر «ا ررافة اسررجعار » (مث ر « فرر ،ز ر زن» و

«دسررت ز رر زن» و «جامررة غرررور»« ،بالهررا
مر

گررال» و )...برره رررات از «ا ررافة ارجرا ررن»

منزگرررد .در تر گررب «ا ررافة ارجرا ررن» بررار معنررن رو میرراو اسررت و میرراوالگه

اسررمن اسررت رره میرراو بررا آن ررررنن و همررراه اسررت .مثر «نررو اسررارت» رره بررهمعنررا
«نوغن است ه برا اسرارت همرراه اسرت» .اسرجفاده از بسرام بالرا ا رافة ارجرا رن شرگوها
است ه از چو بسگار از مجرجمان انن اثر دور ما ه است.
Assume no weight of gratitude lest you lay a yoke upon yourself and
upon him who gives.

ترجمة رموها  :مدادا ره برر زرردن رود و زرردن آن ر ،ره شرما را بخوورن ررده
است ،نو اسارت هگ (جدران حگ جدران،9979 ،
ترجم رة شرررنعتپناهن :آزرراه باشررگ

رره بررار س رنزگن ر رشناسررن را برره دو

مدادا ه با انرن رار نروغن برر زرردن رون
،9916

.)91 .
کوررگ .

و بخورن ه بگا ازنر (جدرران حگر جدرران،

.)64 .

ترجمرة م

ررود  :ز هرار تررا برار

منبخو (جدران حگ جدران،9970،

داشررن سرنزگن بررر پورت ررون

و برر دو

آ کرره

)9۹ .

ترجمة رناان :بار سساسزنار برر زرردن مزگرنر
منبخو  ،نو بن ن (جدران حگ جدران،9976 ،

ره مدرادا برر رود و برر آن ر ،ره
)91 .

از همررگن دسررت منترروان برره ا ررافات ارجرا ررن «شررهوت رفرراه» جدررران حگ ر جدررران،
،9979

« ،)50 .چوررر شرررهود» (جدرررران حگررر جدرررران،9979 ،

تنهانن» (جدران حگ جدران،9979 ،

 )99 .و ...اشاره رد.

« ،)99 .سرررکوت

۹9

تجحگ فرانن ا ج ال معنا در ترجمه با رونکرد وا همعناشناسن زفجما ن ...

 .۵نتیجهگیری
 .1 .۵بررسی فرضیات

در انررن بخرر

بررا اسررجناد برره بج هررانن رره در

ترجمررة الهررن رموررها از

ررو

پگررامدر جدررران حگرر جدررران ا جررام شرر و بررا توجرره برره مودارهررا منرر رج ،در

جررا
چارچو

ظام وا همعناشنا جن به تینگ نا رد فر گات مطرو ش ه منپردازن .

 .1 .1 .۵بررسی فرضیة اول

اولررگن پرس ر
ام ن

پرراوه

انررن بررود :بررر مدنررا مکجررب سررا جزرانن در فراننرر ترجمرره،

از عناصر فرازبا ن در جابهجانن مرزها معنانن

انررن پرراوه

بررا طررر انررن پرسرر

درصرر د بررود رر

شک زگر معنا ،برهعنوان عن رر زبرا ن ،مران
دن ه ش  ،فرهن

برجسجها داردت
عناصررر فرازبررا ن را در

دهر  .برر همرگن اسرا

همرانزو ره ره

مه تررنن عن رر فرازبرا ن و موجر سرسهر ورا ها برهشرمار منآنر لررا

ترجمه بان برا توجره بره سرسهر ورا ها زبران م

ر تدر ن ها و برابر هادهرا

رود را در

مجررور جا وررگنن برزننن ر و در صررورت لررنوم ت گگررر ده ر  .مثح راً بررا عنانررت برره مررودار ،9
موررخص منشررود رره مجرررج بررا اسررجفاده از ا جخررا

وایزرران در مجررور جا وررگنن و

ت گگرررات جررو جمحررات ،لجررن سرراده و صررمگمن پگررامدر جدررران حگ ر جدررران (در زبرران
مدر و) را برره لجررن فخررگ و ادبررن پرطمطرررا ت گگررر داده اسررت .هر و از انررن ت گگررر لجررن،
انررن برروده اسررت رره وررا زن  prophetرا بررهزو ررها باورپرررنر و مطررابد بررا پگوررگنة
فرهنزناسررطورها زبرران فارسررن وارد سسهر وررا ها زبرران م
مر

رر

نرر  .از همررگن رو بررا

ت گگررر لجررن وررا ة مررر ور را ،بررهعنوان پگررامدر سررر و مرراورانن ،برررا

باورپرررنر من مان ر  .بنررابرانن پرراوه

وا ن ر ه

اا ررر ورران منده ر لازم رة ا ج ررال معنررا ،در ظررر

زرررفجن تعادلهررا در بسررجر فرهنرر

اسررت .در واررر  ،بررا توجرره برره اشررجرا ات و افجرارررات

فرهنزن دو سرسهر ورا ها زبران م

ر و مدر و ،پ نر ۀ ترجمره تج رد مننابر  .در ترجمرة

رموها الجفات به فرهن

در بع عرفا ن بسگار مورد توجه وار ش ه است.

مطالعات زبان و ترجمه
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دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

 .2 .1 .۵بررسی فرضیة دوم

پرسر

دوم پراوه

انررن برود :روابر موجرود مگرران دالهرا و مر لولها در هرر نر

دو زبان ،به چه ظامهانن طد هبن
انن پاوه

از

منشو ت

دو ظرام معنرانن ه زررا و وازررا را برر هرر مرجن ارا

چزررو زن ترجمررة وایهبررهوایه را تجررت ظررام معنررانن ه زرررا برره مرران

مندا ر  .مرودار 4
درآورده اسررت.

مررودار مررر ور مدررگن انررن اسررت رره مجرررج برررا ترجمرة  ،almitraاز برابر هرراد «المگجرررا»،
با همان اررو تعرنرد «ال» ،اسرجفاده ررده اسرت بنرابرانن هرر چ ر ر رابطرة ورا زن دال
و م لول ،در سسهر ورا ها اولگره ،تنزاتنر تر باشر  ،مرجن ترجمره گرن تجرت ظرام معنرانن
ه زراتر ررار منزگرد.
از طرفررن ،ازررر رابطررة وررا زن دال و مرر لول در سررسهرها

وررا ها

سرردت برره هرر

مجداعرر و فاصررحهدار باشرر  ،هالررها از معررا ن بررر مررجن مسررجولن منشررود و انررن باعرر
منشرود مجرررج جوا ر تمررامن انررن هالرة معررا ن را از سررسهر وررا ها زبرران مدر و برره سررسهر
وا ها زبان م

منج ر

نر  .برهعدرارتن دنزرر ،مجررج عناصرر سرسهر ورا ها اولگره را

منتوا رر بهصرررورت تمررام و مرررال برررا عناصررر فرهنزرررنا بررا رررار رد زفجمرررا ن و
معناشنا جن همسان ،در سسهر وا ها دوم ،جانزننن ن .
در ترجمرة رموررها ایررور هررر دو ظررام معنررانن بسررام بالررانن دارد .در بر ررن مرروارد
عرر م همخرروا ن ظررام معنررانن وازرررا مررجن اصررحن بررا ظررام معنررانن ه زرررا مررجن
ترجمهش ه منجر به ت گگر و اجرن ته نر معنرانن منشرود ،مرا اننکره در ف ر ردر بره آن
اشاره ش .
بنابرانن دو ظرام معنرانن ه زررا و وازررا مدرگن چزرو زن توزنر فورارۀ معنرانن ورا ه
در زسجرۀ فاصحة دال و م لول اسرت .برهعدرارتن دنزرر ،ظرام ه زررا فورارۀ معنرانن مجررا
و امنعطفن را بر زسرجرۀ فاصرحة تنزاتنر

مگران دال و مر لول تجمگر من نر در ارالن ره

ظرام معنررانن وازرررا فوررارۀ معنررانن مجرر و سررگالگت معنررا را ،در زسررجرۀ فاصررحة مجداعر دال
و م لول ،انجاد من ن  .فورارۀ بالرا معنرا در ظرام ه زررا ااصر رطعگرت معنرا و ااصر
رابطرة وررا زن تنزاتنر

دال بررا مر لول اسررت رره مجررج را برره ترجمرة وایهبررهوایه سررو
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منده ر  .ظامهررا ه زرررا مجنررا ر بررا ظررام رمنزانهررا ر ر رت بالانن ر  .در ط رة م اب ر ،
فوررارۀ معنررانن رر  ،ااصرر عرر م رطعگررت معنررا و ااصرر رابطررة وررا زن مجداعرر و
وازراست ه مجرج را بهسرو ت گگرر معنرا سرو مندهر  .ظامهرا معنرانن وازررا مجنرا ر
با ظام رمنزانها ر رت پانگن منباشن .
 .۳ .1 .۵بررسی فرضیة سوم

سروم پراوه

پرسر

انرن اسرت :برا توجره بره ار ردهرا دلرالجن موجرود در ظامهرا

در فرانن ا ج رال معنرا ،مجررج چزو ره منتوا ر

رمن ا عکرا

انرن ار ردهرا در ترجمرة

ود به ه ارز مگان مجن اصحن و مجن ترجمه دست ناب ت
در

رو

ظرام ه زرررا ،ترجمره بهصرورت وایهبررهوایه مگسرر اسرت ،همررانزو ره رره

در مودار  4دن ه منشود .امرا در

رو

ظرام وازررا مجررج مجدرور بره توسر بره سره

رونکرد ارو ،ت حگ و اسجعحا واه بود.
ارو اررو ا رافة  onدر ترجمرة عنراونن ف رول مدجنرن برر ظرام وازرانرن اسرت ره
با رونکرد ارو ااصر آمر ه اسرت .همچنرگن در جرانن دنزرر ،رمورها برا افرنان
م ر ار «چنر

رگر

» برررا «م ر ار زمرران ما ر ن در ر » مررجن را در مجرراورت صررفت «اب ر

»،

بهعنوان صفجن ه مدگن ما ن ترا ابر در ر اسرت ،برهجرا سرو دادن مرجن بره بازتولگر
معنانن ،آن را دچار تنرار

و ت حگر معنرانن ررده اسرت چرا ره نکرن از انرن اصرطحااات

مدجنررن بررر زسررجره و فوررارۀ ر اسررت و دنزررر مدجنررن بررر زسررجره و فوررارۀ زنرراد اسررت و
اججماعورران در ن ر

وررا ه امکان اپرررنر .در رونکرررد ت حگحررن ،مجرررج بررا ت حگرر مججرروا

مجن اصحن م لول مورد ظرر رود را بگران من نر  .ازرچره انرن شرگوه ،بهجرر از اررو حرن
دال موجررود در مررجن مد ر و از مررجن ترجمرره ش ر ه موجررود در زبرران م
مجرررج ارفررها

درروده و باعر

ر اسررت ،ا جخررا

از دسررت رفررجن و اتحرراو مگنا ررن از اطحاعررات مررجن اصررحن

منزردد.
در رونکرد اسرجعحانن ،مجررج رهتنهرا هرگچ رسرمجن از مرجن اصرحن را در ترجمره اررو
من ن بحکه ،برا رعانرت جا رب اما جر ار آن را بهزو رها منطدرد برا فرهنر
جامعررة م

و معگارهرا

رر  ،برره وا نرر ه ارا رره من مانرر  .در چنررگن صررورتن اسررت رره ازرچرره ررار
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ترجمه ،برهآسرا ن و بهصرورت ه زررا ،رخ ر اده اسرت ،باعر

اعجحرا آن زردنر ه و هرگچ

رسمجن از آن را ادنر ه زرفجره اسرت .بره رار بسرجن چنرگن شرگوها  ،تنهرا توسر مجرجمرن
ارفررها ممکررن اسررت رره بررا برره ررارزگر مهررارت رروا
ردهفرهن ها مناسب و منطدد با جامعة م

مررجن اصررحن و زررننن

 ،صورت منپرنرد.

 .۴ .1 .۵بررسی فرضیة چهارم

چهارمگن پرس

پراوه

انرن برود :چزو ره برا توسر بره دو رونکررد ه زررا و وازررا،

منتوان به ار رد ارزشن ترجمه پن بردت
در صررورت همسررونن عناصررر دالررن و م ر لولن منترروان برره ظررام ارزشررن ه رنخررت و
در صررورت ع ر م ت ررارن آنهررا ،برره ظررام ارزشررن اه رنخررت دسررت نافررت .ظررام ارزشررن
اه رنخت بر دو زو ه است :اه رنخت مطحد و اه رنخت سدن.
 .2 .۵نتیجهگیری

آ چرره زفجرره شرر مدررگن انررن بررود رره در فراننرر ترجمرره ،همررواره رنخجارپرررنر و
رنخجررارزرنن  ،وررا هها سگسررج رمنزررا ن را برره سرره شررک بررا نک ر نزر در تعام ر ررررار
منده :
 .9رنخجارپرررنر  ،وررا هها را در همننسررجن مسررالمتآمگن بررا نک ر نزر ررررار منده ر

رره

تجت عنوان « ظام ارزشن ه رنخت» از آن ناد منشود
 .۹رنخجارزرنن
 .9رنخجررارزرنن

وا هها را در اهمننسجن مطحد سدت به ه ررار منده
وررا هها را در اهمننسررجن سرردن ررررار مندهرر  .از مرروارد  ۹و 9

بررهعنوان « ظررام ارزشررن اه رنخررت» نرراد منشررود .عناصررر ه زرررا مررجن را در جهررت
همننسررجن مسررالمتآمگن و عناصررر وازرررا در جهررت اهمننسررجن مطحررد نررا سرردن ررررار
مندهن .
بررهطررور حررن هررر جررا عناصررر فرهنرر  ،بررهعنوان عناصررر فرازبررا ن ،در شررران
رراه رنخجن (زسسررت) ررررار منزگر ر  ،وازرانررن زسررجر

منناب ر و از آ جررا رره عناصررر

وازرررا وررا زر سررگالگت جرنرران معناننرر  ،مسررگر ارزشررن ترجمرره جرنرران معنررازرنن نررا
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بررهتعدگررر « رراه رنخجن» را طررن من نر  .رراه رنخجن در ترجمرة مجررون ادبررن و مجررو ن رره
رطرب اسررجعار و مجرراز در آن برجسرجه اسررت ،امررر

ررازننر اسرت امررا در مجررو ن ظگررر

مجون عحمن ،ظام معنانن ه زرا ترجمه را بهسو ه رنخجن (پگوست) سو منده .
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دربارة نویسندگان
لیلااا تااوکلی دا وررجو د جررر زبررانشناسررن همزررا ن دا وررزاه آزاد اسررحامن،
واارر تهررران جنررو

اسررت .زمگنررة پاوهوررن انورران مطالعررات ترجمرره و

وررا همعناشناسررن اسررت و تررا نون دو جررا

از زبرران ا زحگسررن برره فارسررن

ترجمه رده است.
حمیدرضااا شااعیری اسررجاد زررروه زبرران فرا سرره دا وررزاه تربگررت مرر ر

و

سررردبگر مجحررة جسررجارها زبررا ن و دوف ررحنامة روانررتشناسررن مررنباشرر .
پررراوه هرررا اصرررحن انوررران در اررروزۀ ورررا همعناشناسرررن زفجمرررا ن و
روانتشناسن است.
علی ربیاع اسرجادنار و هگ رت عحمرن زرروه مجرجمرن زبران ا زحگسرن دا ورک ۀ
ادبگررات فارسررن و زبانهررا

ررارجن دا وررزاه آزاد اسررحامن واارر تهررران

جنررو  ،دار رر ۀ مرر رک دا وررور و د جررر زبانشناسررن از دا وررزاه دهحررن
هن وسرررجان اسرررت .زمگنرررهها مرررورد عحاررررة انوررران ،مطالعرررات ترجمررره،
آواشناسن ،واجشناسن و سد شناسن است.
علی کریمای فیروزجاانی دا ورگار و عیرو هگ رت عحمرن دا ورزاه پگرام رور
است .زمگنة پاوهون انوان زبانشناسن و وا هشناسن است.

