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Abstract  
One of the models proposed for the realization of a clear and prominent translation, especially in 

the field of translation studies, is the model of Lawrence Venuti (1995). He first deals with how 

to convey the message in a clear and unambiguous framework in exceptional circumstances by 

introducing components called de-familiarization and alienation and then simplifies complex 

concepts by considering the cultural-historical and structural relations between the two languages. 

At this stage, the translator applies the simplification process in the translation text by relying on 

logic and reasoning through factors such as modification, interpretation, sharing, and finally 

transfer. In a more general sense, simplification means breaking long sentences or phrases, 

substituting short sentences for them, and reducing repetitive phrases. Relying on a descriptive-

analytical method, the present study intends to analyze the two translations of Mehdi Sarhadi and 

Musa Aswar from the novel of Isa Ibn Al-Ansan in order to achieve the reflection of the mentioned 

pattern in the studied translations and introduce more accurate and acceptable translations. The 

result of the research indicates that Lawrence Venuti’s theory is consistent with all components 

(defamiliarization, alienation, grammatical syntactic defamiliarization, semantic 

defamiliarization), and the translation of Musa Aswar in the field of de-familiarization and Mehdi 

Sarhadi in the field of alienation have the most reflection. 
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 در ونوتی الرنس دیدگاه از معنایی -دستوریهای ناهنجاری
 عیسی رمان از اسوار موسی و یسرحد مهدی ترجمة دو با رابطه

 اإلنسان إبن

 علي صیاداني
 آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دانشیار، گروه

 ایران تبریز،
  

 خانيسامان رحیم
 مدنی شهید دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی

 ایران تبریز، آذربایجان،
  

 یمانسمیه آقامحمدی اهل ا
 مدنی شهید دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی

 ایران تبریز، آذربایجان،

                           چکيده

 الگوي ترجمه، حوزد ميالعات در ویژه به برجسته و شفا  ايترجمه تحقق جهت شده ارائه الگوهاي از ی ی
 بهزدایی غرابت وزدایی آشنایی عنوان تحتهایی لفهمؤ طرح با ابتدا وي. است( 6669)ونوتی  الرنس

 نظر در با سپس پردازد،می استثنائی شرایيی در خاصه واضح و شفا  در نارنوبی پيام انتقال نگونگی
 كه كند؛یم پيچيده مفاهيم سازيساده به اقدام زبان، دو ميان ساختاري تاریتی و -فرهنگی روابط گرفتن
 انتقال، نهایتاً و اشتراك تفسير، تعدیر، نون عواملی طریق از استدالل و منيق بر ت يه با مرحله این در مترجم
 مالتج ش ستن معناي بهسازي ساده تر،كلی مفهوم در. كندمی اعمال ترجمه متن در را سازيساده فرآیند

 .است  راريت عبارات دادن كاهش و هاآن جاي به كوتاه جمالتسازي جانشين و طوالنیهاي عبارت یا
 از سوارا موسی و سرحدي مهدي ترجمة دو است درصدد تحليلی -توصيفی روش بر ت يه با حاضر پژوهش
 ازتابب ميزان به تا دهد قرار بررسی و تحلير مورد از آ ار جبران خلير جبران را اإلنسان إبن عیسی رمان
 نتيجه. دكن معرفی را ترمقبول و تردقيق ترجمة و یابد دست بررسی موردهاي ترجمه در بيان شده الگوي
زدایی ناییآش ،زداییغرابت ،زداییآشنایی)ها مؤلفه همه با نظریة الرنس ونوتی كه است آن بيانگر پژوهش
 وایی زدآشنایی زمينه در اسوار موسی ترجمة و داشته ميابقت( معناییزدایی آشنایی نحوي و -دستوري
   است. داشته را بازتاب بيشترین ،داییزحوزد غرابت در سرحدي مهدي ترجمة

  .سرحدی ونوتی، الرنس اإلنسان، إبن عیسی رمان زدایی،آشنایی ترجمه، :هاکليدواژه

                                                            
 a.sayadani@azaruniv.ac.irنده مسيول: نویس  *
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  مقدمه
 هارتم ميزان معرفی و آن از ابهام زدودن و كردن ماندگار در سعی ا ر، دوبارد خلق با مترجم
 در ودخ نگارش و نویسندگی مهارت ريكارگيبه با اول گام در او دارد؛ نویسنده و خود قلم

 به را ودخ منتقدان دارد، قصدشناسی زیبایی وشناسی زبانهاي اسلوب سپس و باال سيحی
 دهد. رارق همگان اختيار در استناد قابر مرجعی عنوان به داده دستبه كه نوعی و براند حاشيه
 ساختن اردشو واسيةبه تا هاستابژه( سازيغریب ناآشناگري وسازي )بيگانه هنر ت نيک
 زااي جنبه داراي خود درنهایت ادراك یابد، نراكه عمر فزونی ادراكشان زمان مدتها فرم

 حداقلی مداخله روش توضيح در 1و ميسون 6. حتيم(6838نبوي،  و مهاجر) است زیبایی
 هايویژگی روش این در مترجم است و لفظ به لفظ ترجمه همان به نزدیک كه گویندمی
 8یونوت كه است نيزي همان این دهد،نمی خواننده به باج و كرده حفظ كامالً را مبدأ متن
  .(6861نبی، خادم)نامد می زداآشنایی ترجمة را آن

 ،زداییغرابت -1 ،زداییآشنایی -6: از است عبارت ونوتی الرنس الگويهاي مؤلفه از برخی
حوزد  درها روش این شناخت. معناییزدایی آشنایی -5 نحوي و -دستوريزدایی آشنایی -8

 . رساند یاري بيشتر پویا و موفقاي ترجمه ارائة مسير در را مترجم تواندمی ترجمه

 یط و است برخوردار نسبی استقالل نوعی از ترجمه است كه معتقد ونوتی الرنس
 زبان در ديجدی يةراب و رفته ميان از خارجی پيرامتنی و متنیدرون بينامتنی، روابط ترجمه،
 وها ایدئولوژي سليه تحت را خارجی متن ترجمه، .(6861 نبی،خادم)شود می ایجاد مقصد
 هك مقصد فرهنگهاي بازنمایی باورها، ها،ارزش با و دهدمی قرار مقصد زبانهاي گفتمان

 شونتخ نوعی مرت ب ترتيب بدین و كندمی هماهنگ اندداشته وجود قبالً( مقصد) آن در
 .(همان) شوداي میترجمه

 همبه را مقصد فرهنگیهاي ارزش كه شودمی محسوب مزیت زمانیزدا آشنایی ترجمة
دارد  تگیبس مقصد زبان فرهنگی ساختار به هميشه ترجمه نوع این ارزش بنابراین، بریزد؛

 قصدم فرهنگ سمت به مبدأ فرهنگی هویت بردن بين از با گراییبومی .(1883ونوتی، )
 معتقد 5نحوي ليچ -دستوريزدایی آشنایی با رابيه در .(6861 بر،پناه و دباغی) دارد رایشگ
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 و ودنش متتر ارتباط ایجاد كه برود پيش حد بدان تا تواندمی هنجارگریزي است كه
 مجاز، ایجاد به معنایی، آنچهزدایی آشنایی .(6878صفوي، ) باشد تعبير قابرسازي برجسته
 آن كليت در را شعري زیباي تصویرهاي و انجامدمی ادبی متون و شعر در... و استعاره تشبيه،
 .(6838تيی،جهان خليلی: ر.ك) است انگيزخيال عوامر همان دهد،می پيوند هم به

 سبب رجممت توسطزدایی مؤلفة آشنایی كارگيريبه معتقدند ترجمه، منتقدان از جمعی
 هتج از كه شودمی متاطبين از خاداي دسته بجف سبب تنها یا ا ر از متاطب شدن دور
 همين هنراك داد، تعميم كر به تواننمی را امر این در حالی كه هستند باالیی سيح در ادبی
 تعاد زدودن آن دالیر از ی ی و شده خود به بيشتر اذهان جفب سبب موارد، در اكثر امر
 و ترادبی نارنوبی سمت هب آن دادن سوق درنهایت و مبدأ متن سادگی حال عين در و

 شودمی پدیدارزدایی غرابت عنوان تحت دیگري مؤلفه بحث، این مقابر در است. ترخيالی
 با یقدیم آ ار از فهم قابر و رواناي ترجمه به سهولت به ميراث طرفداران شده سبب كه
 . یابند دست نامأنوس واژگان و دشوارهاي متن

 است. مترجمان ویژهبه و نویسندگان براي نگارش هنر داشتن الزمة بيان، مهارت سبک،
 و يردگمی خود به خاصی طرز متفاوت، موضوعات با تقابر در مترجم هر نگارشی سبک
 د،خر منظر باشد؛ كالن و خرد منظر دو از باید مبدأ متن به نسبت مترجمی هر دیدگاه

 یک عنوانبه متن كالن، دید اب و گيردمی دربر را جمله تا گرفته واژه از تركونک واحدهاي
 معنا بازآفرینی عنوان تحتاي مرحله گشایش سبب كه شودمی گرفته نظر در واحد كر
 . شودمی

 امري مترجم و نویسنده سبک ميان نسبی تفاوت و نيست انتقال قابر سبک ترجمه، امر در
 نيست، هم كنارها آن نيدن و برابرهاي معادل یافتن تنها مترجم، وظيفة. است ان ارناپفیر

 متاطب به مبدأ زبان فرهنگ از توجهی قابر بتش و نویسنده نگارشی سبک معرفی بل ه
 . است مقصد زبان

ان از آ ار جبران خلير جبر اإلنسان إبن عیسى رمان از ترجمه دو بررسی با حاضر پژوهش
 همين طور وها ترجمه كيفيت ميزان به است درصدد ،(6669)ونوتی  الرنس الگوي براساس

 :ابدی دست سؤاالت زیر طرح باها ترجمه از هریک در بيان شدههاي مؤلفه دخالت مقدار به

 ترجمة دو در ونوتی الرنس دیدگاه اساسی پایة دو از ی ی عنوانبه دستوريهاي ناهنجاري -
 است؟ كرده پيدا نمود صورت نه به بررسی مورد
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 ترینبيش مترجم كدام عمل رد نارنوب در یمعنای وجوه ونوتی الرنس الگوي با ميابق -
 است؟ داشته را بازتاب

هاي ارزش انتقال در اسوار و سرحدي مترجمان از یکكدام نظریة الرنس ونوتی براساس -
 است؟ كرده عمر ترموفق فرهنگی

 پژوهش . فرضيه1
اي يجهنت به رسيدن جهت گرفته انجامهاي بررسی طی پژوهش نگارندگان جستار، این در

بيان هاي هترجم با رابيه در ونوتی الرنس تيوري بازتاب ميزان به دستيابی و و دقيق جامع
 :كنندمی ميرح را ذیرهاي فرضيه مترجمين، عمل رد نگونگی از آگاهی و شده

گيري خاصی نسبت به زبان هد  باتوجه به این ه مهدي سرحدي در ترجمه خود جهت -
د ساختار متن مقصد را جایگزین اصول دستوري متن مبدأ كند تا رودارد؛ بنابراین، انتظار می
تر عمر كند. این در حالی است كه موسی اسوار اي روان و شفا  موفقبتواند در ارائة ترجمه

داده  دستاي از ناهنجاري دستوري بهبا وفاداري كامر به اصول دستوري زبان مبدأ، شيوه
 است.
هاي متن مقصد توانسته باشد اهتمام به مفاهيم و ارزش رسد مهدي سرحدي بانظر میبه -

 اي خاد در ترجمه خود بازتاب دهد.وجوه معنایی ميرح شده توسط ونوتی را به گونه

برقرار ساختن تعادل ميان دو ترجمه و شفافيت و روان بودن آن توسط سرحدي سبب  -
 هاي فرهنگی زبان مقصد شده است.انع اس هرنه بيشتر ارزش

 پيشينۀ پژوهش. 4
 ینا نگارندگان كه گرفته صورت متعدديهاي پژوهش ترجمه، بررسی و تحلير حوزد در

ریة نظ حوزد در پژوهشی تاكنون است. داده یاري بيشتر بتش این نگارش در را پژوهش
 بار ستيننت براي نظریة ونوتی و نگرفته انجام بررسی حال در ترجمة دو روي الرنس ونوتی

 .شودمی مزین پژوهش قلم به عربی زبان یحوزد مترجم در

 مهدي آ ار درزدایی آشنایی انواع بررسی»( در مقالة 6861زاده و آریان )فيروزي، حسن
 سياربزدایی آشنایی روش از اند كه اخواندر بررسی خود به این نتيجه رسيده « الث اخوان
 .است كرده برجسته را خود شعري زبان طریق، بدین و برده بهره
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 در آن خلق وزدایی آشنایی»در مقالة  (6861)احمدي  نامداري و هفتادر،نتایج رضایی
 بل ه ست،ني شعر هد  كه است شگردهایی از ی یزدایی آشنایی كه است آن بيانگر «شعر
 با نتيجه در و بيفتد زحمت به معنی دریافت براي خواننده تا كندمی آميزابهام را شعر فضاي
 .ببرد لفت آن از و شود زدهنهيجا معنی درك

 اززدایی غرابت درها ترجمه سازوكار»( در مقالة 6866دستاورد پژوهش موسوي )
 با كه است آن مبين« «قدرت» و «صدا» ،«لحن» ارتباط بر تمركز با ادبی نظریه و نقد گفتمان
 ام ركشو به ادبی نوینهاي نظریه ورودهاي دریچه اولين كه- هاترجمه وضعيت اصالح
 با را آن ويوگگفت ام ان و كاست گفتمان این نماییبيگانه ازاي اندازه تا بتوان -هستند
 .كرد نقد پيشينهاي گفتمان

به  «بيابان ی سعيد اشعار درزدایی آشنایی بررسی»در مقالة  (6867رستمی و ذوالفقاري )
هاي يبترك ساخت يودش بهزدایی حوزد آشنایی در شاعر غالب این نتيجه رسيدند كه وجه

 ستن در قادانت و طنز جنبة ایجاد سبب كه است كنایی و عاميانه ساختارهاي از استفاده تازه،
 شعر سبک تعيين و مهمهاي مؤلفه دیگر، شاعران شعر تضمين در استادي و مهارت و شده او

 .اوست

 ترجمه اهیگ كه است آن از حاكی «ونوتی الرنس»در مقالة ( 6861)نبی دستاورد خادم
 گرشن نوع این و خارجی متن معناي و كاركرد از متفاوت كند،می پيدا معنایی و كاركرد

 .است شده ميرح نيز ونوتی از پيش ترجمه در
 رسد كه حضوربه این نتيجه می «روایی متن در مترجم حضور»( در مقالة 6837حري )

 ه شود، بل نمی محدود پردازریهنظ اشاره موردهاي حالت به تنها شده ترجمه متن در مترجم
 .گيردمی دربر نيز را مترجم سياق و سبک

، شناختی سبکهاي پژوهش منظر اززدایی آشنایی»در پژوهشی با عنوان  (6865ویس )
یابی و مورد ارز را زدایییعنی علم آشنایی ؛شناسیترین مفاهيم و عناصر سبکی ی از مهم

د. كنسهم بزرگی از آن خود می ،موضوع شعر و ادبياتله از أاین مس هد.دبررسی قرار می
اصر اي كه حزدایی است و نتيجهآشنایی ةهد  اصلی از این پژوهش تقویت اساس و بني

ها و ابت ارات زدایی( از ایدهشده حاكی از آن است كه محور اصلی بحث )آشنایی
 وانده است. نقدي ریشه د ةاما در اعمال تف ر و اندیش ،شناسی جدید نيستسبک



 111 | نصیاداني و همکارا

 

 یارزیاب ادبی زبان و معيار زبان ادبی مبناي دو بازدایی غرابت وزدایی آشنایی هنر
 تیصور به ساختاريهاي تركيب واژگان و از خالقانه استفاددزدایی آشنایی. شوندمی

 شود؛می ردفمنحصربه جفبی قدرت و ابت ار نوآوري، نوعی سبب شيوه این. است غيرمعمول
آید یم حساب به غيرهنري كالم و هنري كالم بين مرز حدزدایی آشنایی یگر،به بيان د
 .(6669)ونوتی، 

ت، بل ه نيس فرهنگی عناصر ترجمة در ميلق روشزدایی( غرابتسازي )بومی استراتژي
 آن ليرد است مم ن گيرد ومی قرار استفاده مورد همزدایی آشنایی استراتژي آن، كنار در
 مترجم ن های یا كنندنمیزدایی آشنایی روش تسليم را خود عناصر این از یبرخ كه باشد این
 گونهاین در جممتر ردپاي بنابراین، بمانند؛ باقی تغيير بدون عناصر برخی دهدمی ترجيح خود
 .بود خواهد مشهودها ترجمه

 . روش 7
ونوتی  الرنس هدیدگا از معنایی -دستوريهاي ناهنجاري الگوي به با توجه نوشتار این در
 داراي کی هر كهزدایی غرابت وزدایی آشنایی اصلی مؤلفة دو بر ت يه با شده سعی( 6669)

 قلم به اناإلنس إبن عیسى رمان از دو ترجمه كيفيت ميزان بررسی به هستندهایی زیرمجموعه
 پرداخته زیر مراحر طیها آن عمل رد نگونگی و اسوار موسی و سرحدي مهدي مترجمان

 بررسی دمور دیدگاه دستوري وجوه به اهتمام با ابتدا پژوهش نگارندگان راستا این در د.شو
 را متن دو قوت و ضعب ن ات طریق این از و اندپرداخته متن دو هر تحلير و مقایسه به

 دوم مرحلة در سپس اند؛آورده آن ذیر در پيشنهادياي ترجمه درنهایت و كرده مشتص
 آن ازهایی زیرمجموعه ارائه با و گرفته قرار بررسی مورد ونوتی الگوي از معنایی وجوه
 و مشتص بودن مقصد و مبدأ محوریت به نسبت را مترجمانهاي گيريجهت اندتوانسته
اي هترجم نهایت در كنند و معرفی را بيان شده متون در سرشاخة اصلی دو بازتاب ميزان
 .دهند ارائه را پيشنهادي و اصولی

معنایی از دیدگاه ونوتی ارائه  -( به طور اجمالی، الگوي ناهنجاري دستوري6) در نمودار
 شده است.
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 (1995) ونوتي الرنس دیدگاه از حوزۀ ترجمه معنایي در -ناهنجاري دستوري . الگوي1نمودار 

 

 ها . یافته2
 لیاص محور عنوانبه-زدایی آشنایی مؤلفه گرفته انجامهاي بررسی طی پژوهش این در

زدایی آشنایی ازاي عنوان زیرمجموعهبه تشتيص مؤلفه در را دخالت بيشترین -پژوهش
 صمشت رود. همچنينمی شماربه دیدگاه این اصلی ستون دو از ی ی خود كه دارد معنایی
هاي ارزش بازتاب و پژوهش در شده ميرح معنایی وجوه به عمر در سرحدي مهدي كه شد
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 مفاهيم و مبانی بر ت يه با اسوار موسی مقابر در و كرده تر عمرموفق اسوار به نسبت فرهنگی
 .است كرده عملی خود ا ر در را دستوري ناهنجاري از نوعی مصدر، زبان

 نظري . مباني5
اي ویژه جایگاه از ادبی متون ویژه به ترجمه در حوزد ميالعاتها هنجار وها فرهنگ

 زبان رسوم و عادات جامعه، ازهایی جلوه عناصر، این ماهرانة انتقال با مترجم برخوردارند؛
 مسائر ترینبرجسته از عنوان ی یبه هنجارها. كشدمی تصویر به ملموساي گونه به را مصدر
 سیاساهایی نالش با ترجمه امر در را فن اهر پيوسته ترجمه، حوزد ميالعات در بحث مورد
 ده،ش تعيين پيش از اصولی بر ت يه با مترجمان و نظرانصاحب از یک هر و كرده مواجه
 كنند.می ترسيم خود براي را راهی نقشة

 وزدایی غرابت راهبرد دو ارائة با آمری ایی ميرح پردازنظریه( 6669)ونوتی  الرنس
 اعمال وتی،ون عقيده به. كنندمی توصيه حوزه این مترجمين به را نتست اصر ،زداییآشنایی
 و نیزباهاي تفاوت ا بات و مبدأ زبان فرهنگیهاي شارز نيرگی سببزدایی آشنایی
 وردم را مصدر زبان فرهنگیهاي زدایی ارزشغرابت اما شود،می هد  زبان بر آن فرهنگی
 (. 6661دهد )ونوتی، می هد 

 رسد؛یم نظربه ميلوب بسياراي ترجمه استراتژي عنوان نوعیبه فرهنگی مداخلة امروزه
 ی،نژادپرست و گراییقوم برابر در مقاومت نوعی تواندمی ،زداییتغراب اعمال با ترجمه»

 «باشد راتيکدموك ژئوپليتيک روابط منافع جهت در و امپریاليسم فرهنگی خودشيفتگی
 ا ري دبای شده ترجمه متن شود و تشابهات كلی حف  به منجر نباید هرگز )همان(. ترجمه

 فرهنگ هب نگاهی نيم كه صورتی در كند؛می القا خواننده به را متفاوتی فرهنگ كه باشد
 در یفرهنگ بازتاب براي ایدئولوژي مداخله عدم جهت در ونوتی دیدگاه. دارد نيز دیگري
 (. رساند )همانمی یاري دیگر فرهنگ

 اربرديك الگویی تواندمی ونوتی مدل و است تحليلی -حاضر توصيفی پژوهش روش
اي قایسهم است آن بر سعی مقاله این درنارنوب راین،بناب باشد؛ ادبی متون ارزیابی براي
 صورت اإلنسان إبن عیسی رمان با رابيه ترجمة مهدي سرحدي و موسی اسوار در دو ميان
 روی رد از مترجمين جانبداري ميزان و ، مشتصهاترجمه كيفی سيح طریق این از تا گيرد
 . شود روشنها ترجمه درها آن دخالت نيز و شده ميرح
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 زدایي. آشنایي5-1
 یک عنوان هب را اصر این و كندمی تعبير بودن مبدأمحور به رازدایی آشنایی اصيالح ونوتی،
   (.1865، 6دهد )ایينایلیمی قرار پسند مورد بسيار و توصيه ترجمه، براي استراتژي

 طبيعت ممستقي مالحظه در كه هنري توانایی از بود عبارت ابتدا درزدایی آشنایی اصيالح  
 فرینشآ و شعر ابداع در توانایی معنی به سپس شد،می نمایان آن سنتیهاي نمونه از خارج و

 . شد گرفته به كار استعداد طریق از طبيعی فوق موجوداتی

 مانند محييی در» است؛ كار بردهبهزدایی آشنایی واژه متراد  را اصالت 2ستاروبنس ی
 یعنی) اوتمتف و بدیع زبانی ارائة در ادبا رو، این از كند،می پيدا غلبه اصالت معموالً ما محيط
 او .(6865ویس، ) «نداریم را آن توقع هيچ كه پردازندمی رقابت به هم بازدایی( آشنایی
 ینا. است گوییوارونه دیگري و پارادوكس ی ی اصيالح؛ دو كه ترجمه است معتقد

 كه يافراد از ی ی زبان از و افالطون جمهوري كتاب در زیرا است، قدیمی بسيار اصيالح
 . است شده ذكر بود، شده سقراط با مناظره طعمة

 زدایي. غرابت5-4
 متن در یمتن ایدئولوژیکهاي ویژگی كاهش سببزدایی غرابت پدیده است معتقد ونوتی
 (. در1866، 8شود)جرمیمی مصدر متن فرهنگیهاي ارزش شدن كمرنگ همچنين و هد 
 هايغرابت زدودن ضمن تا بنددمی كاربه را خود تالش تمام مترجم دایی،زغرابت روش
 شوارد موردنظر زبان فرهنگ خوانندد براي را ترجمه قرائت فرآیند كه فرهنگی و زبانی
 رجمهت بوي كه ايگونهبه دهد ارائه اصلی متن از نامرئی و شفا  روان، هايترجمه كند؛می
ت و منفهی )شاتلور معنهایی بهار ونوتی دیدگاه از زداییرابتغ رسد كهمی نظر به. ندهد هم

 به كه است مقتدر هايفرهنگ متداول مشیخط همان روش این زیرا دارد؛ (6839، 5كاوري
  .(همان)ناپيدا  و روانند كه اندگرفته خو هاییترجمه بهه ونوتی توصيب

                                                            
1- Elnaili, S. 

2- Starobinsky, J. 

3- Jeremy, M. 

4- Shuttletworth, M. 
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ت، نيس مصدر زبان فرهنگیهاي ارزش محو تنها نهزدایی غرابت از هد  كلی، حالت در
 رد و مترجمين عمل رد ویژه به زبان دو هر هنجاري و ارزشیهاي تفاوت دادن بل ه جلوه

 . استها ترجمه كيفی سيح كالم یک

 زدایيآشنایيهاي . روش5-7
 روس شناسانزبان اندیشة محصول و معاصر دوران زایيدد زدایی هرنندآشنایی اصيالح
 از بل ه ،اندنبوده بيگانه مفهوم این با تنها نه مسلمان پژوهشگران و یاسالم جامعة اما است،
 اندفاشتهگ جاي بر باب این درهایی نوشته و اندپرداخته امر این بررسی به اسالم دعوت آغاز
 و اصول به اهتمام با پژوهش این نگارندگان بنابراین، .(6861 هم اران، و هفتادررضایی)

 تردقيق رنهه بررسی جهت عربی زبان حوزد مترجمی نوین مبانی بر دتأكي و گفشته تعاریب
 .شمارندبرمی رازدایی آشناییهاي روش از مواردي بررسی، مورد رمان

 (نحوي) دستوريزدایي . آشنایي5-7-1
گرفته و قرار عمر مبناي خوانیروان كه افتدمی اتفاق زمانی فقط شفافيت حوزد ترجمه، در

 به كند؛ جلوه موضوعی بافت با متناسب ضمایر شيود قرارگيري و واضح نحوي ساختارهاي
باشد  اشتباه معانی یا ی سان ساختارهاي ناموزون، عبارات از منزه ترجمه، متن این ه ویژه

 و ميابقت عدم و هنجار زبان بر حاكم قواعد از گریز هنجارگریزي، (6669)ونوتی، 
 از زگری هرگونه تواندنمی هنجارگریزي از ظورمن. است متعار  زبان با معانی هماهنگی
 شودیم منجر نازیباییهاي ساخت بهها هنجارگریزي از بعضی زیرا باشد؛ هنجار زبان قواعد
 این بر نيز كدكنیشفيعی .(6878صفوي، ) آورد حساب به ادبی ابداع راها آن تواننمی كه
 ند ك مراعات را رسانگی صرا هنجارگریزي باید است كه معتقد و دارد تأكيد ن ته
  .(6839 كدكنی،شفيعی)

  عندی. مما الکثیر لکم أقول سو  و(: 6666جبران )
 دارم. گفتن براي بسيارهاي (: ستن6837اسوار )

 گفت. خواهم ستن بسی (: برایتان6833سرحدي )
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 به را وي رسالت آغاز( ع) مسيح از جمله بيان این با رمان )جبران خلير جبران( نویسندد
 از  یعنوان یبهزدایی آشنایی روش بر ت يه با اسوار موسی ترجمة در. كشدمی تصویر
 قرار رتأ ي تحت زیادي ميزان تا را ترجمه سبک تواندمی كه- بحث مورد اصول ترینمهم
 ،«دارم گفتن براي ستن» صورتبه را «أقول سو » فعر زمان مترجم كه آنيم شاهد -دهد

 مهدي ترجمة در در حالی كه شده ترجمه درزدایی آشنایی وعین سبب و كرده ترجمه
 لاصو با ميابق و صورت واضحبه را فعر و آهنگين به صورت را جمله مترجم سرحدي،
 -نحوي اصول و درآورده نگارش به «گفت خواهم ستن» صورت به مصدر زبان ساختاري
 .ستا كرده القا متاطب به لهجم درقالب رازدایی غرابت از نوعی و كرده رعایت را دستوري

 ستن بسيار برایتان خواهم گفت.ترجمة پيشنهادي: 

 .المذاب التبر إشراق وجهه أشرق قد و(: 6666جبران )

 درخشيد.می مفاب زر نون (: رخسارش6837اسوار )

 گرفت. درخشيدن گداخته طالي همچون اشنهره (:6833سرحدي )

 متاطب براي را( ع) مسيح مل وتی ظاهر و نهرد نورانی روایت این ذكر با نویسنده
 ا كهر «أشرق قد» فعر ساختاري، اصول به اهتمام با مترجم ترجة اسوار، در. نمایدمی مجسم
 يبترت بدین و كرده ترجمه «درخشيدمی» استمراري صورت ماضیبه است نقلی ماضی
 ترعای با مترجم دي،ترجمة سرح در اما یافته، نمود ترجمه درزدایی آشنایی ازهایی جلوه
 و ردهك ترجمه «گرفت درخشيدن»صورت به را فعر نحوي، -ساختاري اصول كامر و تمام
 .است شده ترجمه متن در معنایی -دستوري جهت اززدایی غرابت سبب

 درخشيد.اش همچون طالي گداخته مینهرهترجمة پيشنهادي: 

 یهاف الحکم سیکون الثانیۀ مملکۀ ونتشاهد و ترون ما کل وراء هناک أن بید(: 6666جبران )
  إلی.

 واهمخ فرمانروایی آن در من كه است مل وتی بينيد،می آنچه تمام پس در (: اما6837اسوار )
 كرد.

  مح آن بر من كه است مل وتی نگرید،می بدان آنچه پس در بدانيد اما (:6833سرحدي )
 دارم. احاطه آن بر و رانممی
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 حق پيام نپفیرفت كه كندمی القا خود پيروان و مردم به تعابير این با( ع) مسيح حضرت
 كه رساندمی شاهی و فرمانروایی درجة و مرتبه به معنوي لحاظ از را مؤمنان از هریک
 يبترك اسوار نتست، ترجمة در. بود خواهد مساوات و برابري مقدس، اتفاق این محصول

 صورت به مبدأ زبان ساختیواژه -نحوي اصول گرفتن نظر در با را «الحکم سیکون»
 خود مهترج در رازدایی غرابت مؤلفه توانسته سپس كرده، ترجمه «كرد خواهم فرمانروایی»
 است الیح در این شود؛ متاطب به پيام تر شفا  و بهتر انتقال سبب و دهد بازتاب حدي تا
 وريدست اصول به «الحکم سیکون» عبارت از «ميرانم ح م» ترجمة با سرحدي مترجم، كه
 مؤلفه شدن گرجلوه و پيام مبهم و نادرست انتقال باعث ميزانی تا و نبوده پایبند مصدر متن

 .است شده خود ترجمة درزدایی آشنایی

بينيد؛ مل وتی است كه من در آن فرمانروایی اما بدانيد در پس آنچه میترجمة پيشنهادي: 
 خواهم كرد.

 لناسا یحبنا لسو  و بصولجان، تمسک لن و سیف علی دی لنا تجتمع لن و(: 6666جبران )
 .خوفا منا یستشعروا لن و األمن، یحوطه حبا

 تگرف خواهيم دست به شمشير نه بود؛ نتواهد نقاب شما نهرد و من نهرد (: بر6837اسوار )
 بيمناك ما از و داشت خواهند دوست را ما امان و صلح در ما رعایاي و شاهی عصاي نه

 .ودب نتواهند
 دستان و بود نتواهد پرده در هرگز شماهاي نهره و نهرد من مل وت در (:6833سرحدي )

 ام از آن ه بدون ورزید خواهد عشق ما به رعيت. داشت برنتواهد عصا و شمشير هرگز ما
 .باشند داشته هراس

 لزال و دعوت خود آسمانی رسالت به را یهودیان ویژه به و مردم ستنان این با( ع) مسيح
 لاصو رعایت عدم با اسوار ارائه شده،هاي ترجمه با ميابق. كندمی اعالم را خود هد  بودن

 صورت به را «تمسک لن» فعر خود نویسندگی مهارت دادن دخالت و مبدأ متن دستوري
  يهت با نمونه این در سرحدي حال عين در و كرده ترجمه( گرفت خواهيم دست به) مثبت
( كرد تواهدن حمر) صورت منفیبه را «تمسک لن» فعر ،(ترجمه راتژياست) ونوتی توصية بر
 براي عناییم نارسایی و پيام در ابهام سبب كه داده انتقال مقصد متن به اللفظیتحت كامالً و
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 ورتص به خود قلم مهارت با را «یستشعروا لن» است. همچنين فعر شده مقصد متن متاطب
 جارگونههن و صریح انتقال كه است داده بازتاب هد  متن در( باشند داشته...  بدون) مثبت
 .دارد همراه به متاطب براي را پيام

در مل وت نهرد من و شما هرگز در پرده نتواهد بود، نه شمشير به دست ترجمة پيشنهادي: 
خواهيم گرفت نه عصاي شامی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت بدون 

 راس داشته باشند.آن ه از ما ه

 جمله ارکان جایي. جابه5-7-4
 واژه ،داردزدایی آشنایی اصيالح با نزدی ی بيش و كم پيوند كه اصيالحاتی جمله از

 شود،می ناكام آن تحقق یا و اساسی نياز یک ارضاي در فرد هنگامی كه. است جاییجابه
 خرسند و ارضا حدودي تا طریق این از و كند آن جایگزین را دیگري نيز است مجبور
 .(6865ویس، ) شودمی ناميده جاییجابه نيز تغيير یا تعدیر همچنين. شودمی

 علی ما التیصران غشاو  علیهما کأن عینای إذا و عیسی، إسترسل هکذا و(: 6666جبران )
 .بروجها و بأسوارها مدن من فیها ما و ممالک من األرض
 و اباروه با شهرها همه و زمين ممالک همه به بتنس من و عيسی، گفت (: ننين6837اسوار )
 بودم. كور هایشانبرج

 همة شهرهاي وها سرزمين تمامی دیدن از من و گفت،می ستن مسيح (:6833سرحدي )
 بودم. ناتوان دیوار، و قلعه از آكنده

 همين و نآ برق و زرق و دنيا به نسبت را( ع) مسيح دیدگاه تعبير، این با رمان نویسندد
هاي ژهوا انتقال با اسوار اخير، نمونه در. شودمی متفكر بار دیگر را وي اصلی رسالت طور
 رجمةت در گيريوام استراتژي تأ ير با همراه هد  متن به مصدر متن از «بروج» و« ممالک»

 و رواناي ترجمه ارائه با سرحدي اما است، كرده اعالم مبدأ زبان به را خود وفاداري خود،
 متن یفرهنگهاي ارزش با ميابقاي نمونه زبان، دو ميان تعادل نوعی ساختن برقرار و شفا 
 .است داده دستبه ا ر خوانندگان و هد 

ه ها و همه شهرهاي آكندعيسی ننين گفت: و من از دیدن تمامی سرزمينترجمة پيشنهادي: 
 از قلعه و دیوار ناتوان بودم.
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ها نیتدع أن بک أولی ثم لک فأولی الروح، ملکوت غیر یإل تتطلع کنت إذا و(: 6666جبران )
 .موتاک کهو  نحو هابطا تنحدر و هنا

 به و جدا من از جا همين كه به آن را تو جوییمی روح مل وت جز (: اگر6837اسوار )
 شوي. فرو مردگانت غارهاي

 ینجاا مرا كه است آن بهتر جویيد،می روح ممل ت جز قلمرویی اگر (:6833سرحدي )
 خزید. واپس خویش مردگانهاي دخمه به و واگفارید

 ستریوطیا به ایشان منفی و قيعی پاسخ ،(ع) مسيح حضرت از جمله این ذكر با نویسنده
 ي،سرحد و اسوار ترجمة در. كندمی بيان نيز را یهودا اخروي سرنوشت و سازدمی نمایان را

 اندداده نتقالا جمله پایان به فارسی زبان ردستو اصول ميابق را «تتطلع کنت» عبارت مترجمان،
 و متاطب به پيام ترسریع و ترواضح هرنه انتقال سبب اصر این رعایت با مترجم هر دو كه
 .اندشدهها ترجمه درزدایی غرابت اعمال كالم یک در

جویيد، بهتر آن است كه مرا اینجا اگر قلمرویی جز ممل ت روح میترجمة پيشنهادي: 
 هاي مردگان خویش داخر شویيد.رید و به دخمهواگفا

 سمحت لما النسیان طواها أجیال برؤوس طا  قد حلما األمر یکن لم لو(: 6666جبران )
 . طریقک عبر ظلی ینشر أن لقمرک ال و أناتی، مدی تتجاوز أن شمسک لضوء

 كه مداشتمین روا من داشتند، سر در شده فراموش قومی كه رؤیایی نبود (: اگر6837اسوار )
 بگسترد. تو راه پهنه بر مرا سایه مهتابت و بتابد من ش يب حد بر آفتابت

 بر كه دادمنمی مجال را خورشيد رفته، یاد از جنس رؤیاي نبود اگر (:6833سرحدي )
 .بگستراند شما راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و اف ند پرتو من ش يبایی

 رابرب در وي استقامت ،(ع) مسيح حضرت ستنان ازهایی نمونه انبي با رمان نویسنده
 ترجمة در. كندمی منع س را آسمانی رسالتی به ایشان پایبندي و یهودیان ویژه به متالفان
 به این و نشده منع س مصدر متن در فارسی زبان اصول با ميابق ،«سمحت لما» فعر اسوار،
 نگرفت قرار با سرحدي ترجمة در اما شود،می ترجمه درزدایی آشنایی سبب خود خودي
 پيام ل،مفعو از پس فعر هد ؛ یعنی آوردن زبان دستور اصول ميابق ترجمه در فعر صحيح
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زدایی نی غرابتونوتی؛ یع تيوري اصول ترینمهم از ی ی به مترجم و یافته انتقال واضح نسبتاً
 .است بوده پایبند

ه قومی فراموش شده در سر داشتند، خورشيد را مجال اگر نبود رؤیایی كترجمة پيشنهادي: 
ما ام را در راه شدادم كه سایهدادم كه بر ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمینمی

 بگستراند.

 .الفضاء إلی فرارا أدراجی لعدت و قماطی عن تجردت لما أم، رغبۀ أنها لوال(: 6666جبران )

 .تتمگریمی باز سپهر به و آمدممیدر به قنداق از نبود ادرم ی ی آرزوي (: اگر6837اسوار )

 از را خود یقين به پاك مادري قلب در توفنده پاك خواهش نبود اگر و (:6833سرحدي )
 گشتم.می باز فضا به گریزان و كردممی رها بندها

 كه تریوطیاس یهوداي ستنان به نسبت را( ع) مسيح خشم و تنفر تعبير، این با نویسنده
 ادات ة اسوار،ترجم در. است كشيده تصویر به ادیبانهاي گونه به كرد پادشاهی مقام پيشنهاد
 نوبنار در فارسی زبان ساختاري اصول با ميابق ،(نبود.........اگر)صورت به «لوال» شرط
 رجمهت درزدایی غرابت مؤلفه اعمال و مبدأ متن از ابهام زدودن سبب و گرفته قرار ترجمه
 در فعر و شرط ادات آوردن) نشده رعایت اصول این ترجمة سرحدي، در اما است، شده
 ،(توفنده مانند: پاك) مبدأ زبان واژگان براي دشوار برابرهاي ذكر با و( جمله ابتداي
 .است شده آن در ابهام به منجر و ساخته نمایان آن در رازدایی آشنایی

 رها ندهاب از را خود یقين به نبود پاك مادري قلب در آرزویی غوغاي اگرترجمة پيشنهادي: 
 .گشتممی باز فضا به گریزان و كردممی

 .الدمع ألذر  ماانتظرت أجمعین یعمکم األسی أنه ال ولو(: 6666جبران )

 .كردمنمی درنگ لتتی گریستن براي نبود شما همة اندوه مالحظة اگر (: و6837اسوار )

 كردمنمی درنگ اینجا گرفته، فرا را شما وجود ژرفاي هك اندوهی نبود اگر (:6833سرحدي )
 .سردهم مویه و گریه تا

 با بيهرا در خود حواریون از ی ی ستنان به نسبت را( ع) مسيح اندوه و انزجار نویسنده،
 ترجمه، در. است داشته ابراز آخرت، قبال در دنيا انتتاب و خود راستين رسالت گفاشتن كنار
 ایانپ در شرط فعر و ابتدا در شرط ادات ذكر) مصدر زبان دستوري لاصو رعایت با اسوار
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 مةترج در رازدایی غرابت و داده انتقال هد  متن به روشن و صریح طور به را پيام( جمله
 ط،شر ادات سپس و جمله ابتداي در شرط فعر ذكر با است، اما سرحدي كرده عملی خود
 سریع ازتابب جاي به تفسير ذكر با و شده گرلوهج آن در خاصی طرز بهزدایی آشنایی مؤلفة
 .است كرده ترطوالنی را ترجمه پيام،

اي اگر به خاطر مالحظة اندوه همه شما نبود براي گریستن اینجا لحظهترجمة پيشنهادي: 
 كردم.درنگ نمی

 مکر بهن یمکر المجاور  القری نساء و أورشلیم نساء إلی یسعی کان و(: 6666جبران )
 . بالذبابۀ کبوتالعن

 و ليماورش زنان سراغ به است مگس طلب در كه عن بوتی م ر و حيله با (: او6837اسوار )
 . رفتمی مجاور نواحی

 زنان است، مگس وجويجست در كه عن بوتی همچون زیركی به (:6833سرحدي )
 . جستمی را مزارع دختران و اورشليم

 تنفر سح عيسی إبن اإلنسان، رمان در «مگس طلب در عن بوتی» عبارت ذكر با نویسنده
 به بیقل اعتقاد عدم و حق راستين پيام برابر را درها آن بودن گنگ و زمانه مردم و متالفان

 رحديس و اسوار ارائه شده،هاي ترجمه در. دهدمی بازتاب ادیبانهاي شيوه به آسمانی آورپيام
ضمن ارائه  اقدام این با و اندداده انتقال ملهج ابتداي به را دوم جملة تمام، هرنه مهارت با

 پيام، سریع انتقال خاصه هد ، متن متاطب ادراك ميابق و روان و فهم قابراي ترجمه
 .اندكرده عملی مؤ ر، راه اري و ترجمه در مهم عنوان اصلیبه رازدایی غرابت مؤلفه

يم مگس به سراغ زنان اورشلاو در حيله و م ر همچون عن بوتی در طلب ترجمة پيشنهادي: 
 رفت.و زنان روستاهاي اطرا  می

 جمله ارکان بر فعل تقدیم .5-7-7
 غیبال جمله به دستوري جمله كه شودمی سبب موارد بعضی در جمله اركان جایی جابه
 موارد ینا كه كندمی بيان و شمردمی بالغی راهایی جاییجابه ننين معانی علم. شود تبدیر
 هميشه ملهج اركان جایی جابه كه داشت توجه باید البته. باشند داللتمند و هنري توانندمی

 از ویندهگ. است گوینده یا نویسنده اطالعی بی و ناآگاهی از ناشی گاهی و نيست داللتمند
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 و كشب و كندمی بيان جمله در را خود غرض و هد  كه است دستوري عوامر طرق
 تأكيد با مترجمان گاهی .،(6868آقابابایی، و وفایی) ستا معانی علم وظيفه غرض این تتمين

 توريدس ساختار دخالت از مفهوم، و معادل نزدی ترین ارائه جهت خود بيشتر هرنه اهتمام و
 :انجامدزدایی میآشنایی به اول وهله در كه شوندمی غافر ترجمه در مقصد زبان

 سمحت لما النسیان طواها أجیال برؤوس طا  قد حلما األمر یکن لم لو(: 6666جبران )
  .طریقک عبر ظلی ینشر أن لقمرک ال و أناتی، مدی تتجاوز أن شمسک لضوء

 كه مداشتنمی روا من داشتند، سر در شده فراموش قومی كه رؤیایی نبود (: اگر6837اسوار )
 .بگسترد تو راه پهنه بر مرا سایه مهتابت و بتابد من ش يب حد بر آفتابت

 بر كه دادمنمی مجال را خورشيد رفته، یاد از جنس رؤیاي نبود اگر (:6833سرحدي )
 .بگستراند شما راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و اف ند پرتو من ش يبایی

 و دیانیهو برابر در وي استقامت ،(ع) مسيح حضرت ستنان ازاي نمونه ذكر با نویسنده
 رحدي،س و اسوار باال،هاي ترجمه در. كندمی منع س را آسمانی رسالت به ایشان پایبندي
 ر دوه را «یکن لولم» فعر و ن رده رعایت خودهاي ترجمه در را فارسی زبان دستوري اصول
 متن اريدشو سبب كه اندكرده منتقر جمله ابتداي به «نبود اگر»صورت به خود ترجمه در

 اعمال آن در رازدایی آشنایی مؤلفة و دانشده نامأنوس برابرهاي ذكر با ویژه به ترجمه
 .اندكرده

 را رشيدخو هرگز نبود؛ داشتند سر در شد فراموش قومی كه رؤیایی اگرترجمة پيشنهادي: 
 ماش راه در را امسایه كه دادمنمی اجازه را ماه و بتابد من ش يب حد بر كه دادمنمی مجال

 .بگستراند

 . نسال تنهک حتی لدت و تنسل الجهالۀ خل(: 6666جبران )

 .آید هستو به خود اخال  از كه نندان كند بيشتر را خود نسر نادانی (: بگفار6837اسوار )
 .آورد تنگ به را خود اهر كه كند عرضه را خود قدر آن جهان، بگفار (:6833سرحدي )

 وي تقدر قدر دشمنان معرفی با را( ع) مسيح رسالت پایان مفهوم این ذكر با نویسنده
 فعر ،مترجم دو هر نيز نمونه این در. زندمی رقم خاكی زمين این پهنه بر( كاهنان و امپراطور)
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 انميز تا كه اندكرده ذكر ،«بگفار» صورت به جمله ابتداي در خودهاي ترجمه در را «خل»
 داده سوق منثور نظم سمت به را محتوا سپس داده، جلوه موزون و ترآهنگين را جمله زیادي
 سترانيدهگ بيان شدههاي ترجمه سيح در رازدایی غرابت مؤلفه شيوه، این ريكارگيبه اب كه
 .است

بگفار جهان نادانی نسر خود را بيشتر كند آنقدر كه اهر خود را به ستوه ترجمة پيشنهادي: 
 آورد.

 معنایيزدایي . آشنایي5-2
 مجوارهاي رابيه نویسنده با باید مفهوم و حوزد معنا در مترجم كه است ( معتقد6669) ونوتی
د، بل ه ندان مبدأ زبان نویسنده سبک به متعهد و ملزم را خود گاههيچ و باشد داشته گونه
 تعامر قبول قابر و رواناي ترجمه ارائه جهت در همنشين و عنوان مصاحببه او با گاهی
 تأ ير دادن اًنهایت و مصدر زبان ایدئولوژی ی قواعد معنایی،زدایی آشنایی كارگيريكند. به
 دهد.یم سوق ابهام وادي به را آن و سست را ترجمه بنيان مبدأ، متن فرهنگی عناصر برخی

 . تشبيه5-2-1
 ود ميان همانندي قراردادن اصيالح در و است آوردن مثال و ساختن همانند لغت در تشبيه
 بالغت در ي ویین پایگاه و است زیبایی و شگفتی داراي تشبيه. است نيز دو از بيشتر یا نيز
 نزدیک را دور . تشبيه،(6373 الهاشمی،) سازدمی خارج را نهفته معانی این ه براي دارد؛
 و ارجمندي جامه آن به و بتشدمی فضر و جمال را آن و افزایدمی معنا وضوح بر سازد،می

 از نشانه دو ابانتت» از است عبارتشناسی زبان دید از . تشبيه(همان) پوشاندمی گرانقدري
 .(6838 صفوي،) «همنشينی محور رويها آن تركيب و تشابه برحسب جانشينی محور روي

 زبان ازایی زدآشنایی موضوع با ن ته این كه كندمی طراوت با و تازه را زبان تتير» همچنين
 .(6836 پورنامداریان،) «دارد ارتباط خواننده نشم با آن نمودن عادت خال  و

 لکروم،ا معصر  فیض بالحب یفیض قلبه کان و. الحنان ملؤه حبا أحبنا لقد و(: 6666جبران )
 . نشرب و نغترب أیدینا فی بکؤسنا منها نتقدم أن لک و لی کان و

 ویمش نزدیک آن به دست به جام توانستيممی من و شما. بود نرخشت او (: قلب6837اسوار )
 . بنوشيم آن از و
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 دلش. بود آكنده عاطفه و مهر از اش،دوستی و داشتمی دوست را (: ما6833سرحدي )
 سيراب ات سركشيم و بریم او نزد بهها پياله دمادم، داریم آرزو من، و تو كه بود ساغري بسان
 . گردیم

 تشبيه دحیق به را وي قلب ،(ع) مسيح عادات ازهایی بتش كشيدن تصویر به با نویسنده
 همچون تا روندمی طرفش به دست به جام او داراندوست و پيروان از یک هر كه كندمی

 ابراز را خود شادمانی وجود اعماق از خندیدن هنگام و باشند شادمان حال هر در( ع) مسيح
 ابستگیو و عالقه ،«ساغر» و «نرخشت» به «قلب» تشبيه با مترجمان باال،هاي نمونه در. كنند
 بیاد صورتی ارائه بر عالوه اقدام این با و ساخته نمایان خود ترجمة در را( ع) مسيح یاران
 اقدام همين و اندگرفته كار ترجمه نارنوب در رازدایی آشنایی از نوعی خود، ترجمة در

 .است شده زداییآشنایی كالم یک در و پيام دریافت جهت خواننده براي بيشتر تأمر سبب

 جام به دست به آن نزدیکتوانستيم قلب او همانند ساغري بود كه میترجمة پيشنهادي: 
 شویيم و از آن بنوشيم.

 استعاره .5-2-4
 شماربهها اسلوب بهترین و ترینبرجسته استعاره اسلوب» است گفته باره این در ارسيو
 در .بگيرد قرض دیگري از را آن تواندنمی انسان كه است نيزي تنها اسلوب و... آیدمی

 بالغی صنعتی عنوان به استعاره .(6865ویس، ) «است فرد هر استعداد نشانه اسلوب حقيقت
 جمهتر در ناهنجاري نوعی سبب گاهی هستيم، مواجه آن با ادبی متون در مداوم طوربه كه

 اصلی هوممف از گرفتن فاصله و ابهام سمت به را متاطب و شودزدایی میآشنایی عنوان تحت
 .است مترجمان و ترجمه بنيادین اصول از خارج اقدام این كه دهدمی سوق

  سیدا. أصبح لو یود أحالمه فی العبد أن تعلم أال(: 6666جبران )

 بضعي و بيندمی شدن ارباب خواب هميشه رؤیا در برده كه دانيد نمی (: مگر6837اسوار )
 پزد؟می شدن شير سوداي

 ستس ناتوان و بيندنمی سروري جز خویش، رؤیاي در برده این ه نه (: مگر6833سرحدي )
 پندارد؟نمی شرزه شير از كمتر را خود عنصر،
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 و (ع) مسيح حضرت شدن مشهور نگونگی با رابيه در را اخير جملة رمان، نویسندد
 سوارا. كرده است بيان «جادوگر آن عيسی» فصر قالب در ایشان به مردم آوردن روي مراحر

 بار و «العبد» براي «برده» ی بار و «تعلم أال» جملة براي «دانيدنمی مگر»هاي ترجمه ذكر با

 اللفظیحتت صورت به را جمله ،زداییآشنایی مسألة بر ت يه و «العبد» براي «ضعيب»دیگر 
 د ه زبان فرهنگیهاي ارزش با ميابق سرحدي اما است، داده انتقال مثبت حال عين در و

 «العبد» رايب «عنصر سست ناتوان» و «تعلم أال» براي «این ه نه مگر» ترجمة ذكر با و كرده عمر

 .است داده تأ ير آن در رازدایی غرابت مؤلفة «سیدا أصبح» جملة براي «شرزه شير» و

خود  بيند ودانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میمگر نمیترجمة پيشنهادي: 
 پندارد.را كمتر از شير شرزه نمی

 و نعجاتی، إحدی فقدت قد کنت إذ ومالی ذلک مزماری فی أنفخ أکن لم و(: 6666جبران )
 . هما أحس کنت

 رد و بودم زده ماتم و بودم كرده گم گوسفندي زیرا زدمنمی نی من روز (: آن6837اسوار )
 . مغموم دل

 غمناك و كرده گم رااي بره كه نرا دميدم،نمی لب منی در من روز آن (:6833سرحدي )
 .بود پوشانده را قلبم آسمان اندوه ابرهاي گویی. بودم

 بانش درونی حاالت و( ع) مسيح معجزات از دیگراي نمونه روایت، این ذكر با نویسنده
 جمله اب تقابر در سرحدي و اسوار. كشدمی تصویر به «لبنان جنوب در شبانی» فصر در را
 پوشانده را قلبم آسمان اندوه ابرهاي» و «مغموم دل در و» نون برابرهایی «هما أحس کنت»
 ناراحتی و غم از استعاره دومی ترجمة در اندوه ابرهاي كه اندآورده خود ترجمه در «دبو

 این ريكارگيبه با مترجم و داده رخ برایش آمده پيش حوادث پی در( ع) مسيح كه است
 .است شده خود ترجمه درزدایی آشنایی مؤلفه دادن دخالت سبب ادبی صنعت

دميدم؛ زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم ب م نمیلآن روز من در نیترجمة پيشنهادي: 
 زده بودم و در دل مغموم.

 . إثره أمضی أن فی الرغبۀ حفزتنی کلما وراءها، تحجزنی أمی کانت و (:6666جبران )
 . كردمی دژم نهره او براي تحقير سر از مادرم (: اما6837اسوار )
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 . كشيدمی مدره ابرو تحقير، سر از مادرم اما (:6833سرحدي )

 جلوه و انایش به حضرت پيروان وابستگی و عشق با رابيه در را مفهوم این رمان نویسندد
هاي رجمهت در است. كرده بيان رابيه این در یهودیان ویژه به و پرستانبت تنفر ميزان دادن
 هم رد ابرو» سرحدي و «كردن دژم نهره» تعبير «حفزتنی» عبارت ترجمة جهت اسوار اخير،
 ابهام همراه هبزدایی آشنایی از نوعی استعاره، صنعت از استفاده با كه داده انتقال را «كشيدن
 .اندداده ترتيب هد  زبان متاطب براي پيام انتقال جهت بيشتر،

 .كشيدمی هم در ابرو تحقير، سر از مادرم اماترجمة پيشنهادي: 

 مواطنه یف ما بنا یغری و الصولجان و التاج لیسلبنا یسعی للفتنۀ، المروجین(: 6666جبران )
  عرشنا؟ علی تتربع و ردهاتنا فی تعوی آوی، بنات و ثعالب من اللعین

 و دبگير ما از را تاج و شاهی عصاي خواهدمی كه جوفتنه آشوبگري و (: مرتد6837اسوار )
 و ب شند زوزه ماهاي تاالر در كه كند وادار را خود شده نفرین سرزمين شغاالن و روباهان

 بزنند؟ ت يه ما شاهی تتت بر
 سركشی آتش و برآورده مشغله كه است خيانت اري گويبيهوده (:6833سرحدي )
هاي كاخ به شاشده نفرین سرزمين از را شغاالن و روبهان و بستاند ما تتت و تاج تا برافروخته

 .نشينند فرا ما تتت بر و ب شند زوزه تا بياورد ما

 واردش و ستت روزهاي ها،شتصيت از ی ی زبان از مفهوم این روایت با رمان نویسنده
 صویرت به را سودجویان و زمانه مردم شدیدهاي متالفت و( ع) مسيح حضرت بر شده سپري
 «الفتنۀ المروجین» عبارت ترجمة جهت سرحدي و اسوار اخير،هاي ترجمه در. كشدمی

 هر كه اندهكرد ذكر «خيانت ار گوييهودهب» و «جوفتنه آشوبگري و مرتد» نون برابرهایی
 در اضحیو طرز به رازدایی آشنایی خود، ترجمة در استعاره ادبی صنعت ريكارگيبه با یک
 .اند داده دخالت خود

 یسركش آتش و برآورده مشغله كه است خيانت اري گويبيهودهترجمة پيشنهادي: 
 به اشدهش نفرین سرزمين از را شغاالن و روبهان و تتت را از ما بگيرد و تاج تا برافروخته

  ما ت يه بزنند. تتت بر و ب شند زوزه تا بياورد ماهاي كاخ
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 المناأح إستودعناهم الذین الجبال، و البحار وراء فیما المالئکۀ إلی تحدث کما(: 6666جبران )
 . طین من بنیتنا فی ما الشمس تنضج أن قبل

 خود رؤیاهاي ما و اندكوه و دریا درفراسوي كه گفت نست فرشتگان آن با (: و6837اسوار )
 .شود پتته آفتاب در ما وجود گر آن ه از سپردیم پيش ایشان به را

 ود،گش ستن به لب نيز هستند كوه و دریا پس در كه هم فرشتگان با (:6833سرحدي )
 پرتو در وجودمان گر كه آن از پيش نهادیم، ودیعت به نزدشان را رؤیاهامان كهها همان

 .بتش د خورشيد

( ع) مسيح حضرت پيروان زبان از جمالت این ذكر با بررسی مورد رمان نویسندد
 داشته مبفول اشفرستاده و حق پيام به نسبت را آنان راستين و باطنی اعتماد و قلبی وابستگی
 گر» مفهوم «بنیتنا فی ما الشمس تنضج» عبارت ترجمة جهت اسوار نمونه، این در. است
 ذكر ار «بتش د خورشيد پرتو در وجودمان گر» سرحدي و «شود پتته آفتاب در ما وجود
 ريكارگيهباست. بنابراین،  كرده عمر ترادبیاي گونه به سرحدي گفت توانمی كه اندكرده
 اهتمام با دبیا انواع پركاربردترین از ی ی عنوان به سرحدي و اسوار مترجمين توسط استعاره

 داده ببازتا اخيرهاي ترجمه در خاداي شيوه به رازدایی آشنایی مؤلفه نوتیو روی رد به
 .است

ها كه با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند ستن گفت؛ همانترجمة پيشنهادي: 
 رؤیاهامان را به ایشان سپردیم پيش از آن كه گر وجود ما در آفتاب بتش د.

 . تشخيص5-2-7
 در يصتشت واقع در. هستند م نيه استعاره بنيادینهاي شيوه جاندارانگاري، و تشتيص
 شیء یک هب دیگر جاندار موجود یا انسان اعضاي از ی ی كردن اضافه به بيشتر كهن ادبيات

 .(6836 پورنامداریان،)شود می حاصر محسوس غير و ذهنی مفهوم یک یا متصود

 لترب،ا الوادی فی تضرب هی و فلالقوا التبالی البیض السوسن زهرات حیث(: 6666جبران )
 . هایمر هو و عبیرها النسیم تهب و الشمس بنور تشرق التی البردیۀ الورود عن تحدث و
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 هگوش گفرندمی دره غبار از كههایی كاروان به سفيدهاي سوسن كه (: آنجا6837اسوار )
 و زندمی دلبتن آفتاب روي كه آورد ميان به ستن دشتی خاربن از او. ندارند هم نشمی
 . سپاردمی رهگفار نسيم به را خود شميم

 فرگ غبار و گرد از تا اندشده پنهان جویبارها زیر به كه شادابهاي زنبق (:6833سرحدي )
 زندمی دلبتن آفتاب زیر به كه شبدرهایی از و گفتها ستن مانند، امان در صحراهاي كاروان

 . بتشدمی گفران نسيم به را رایحة خویش و

 هانج از( ع) مسيح حضرتهاي تمثير وها موعظه ستنان، با رابيه در بررسی مورد جملة 
 فصول زا بهار سومين در جلير دریانة كنار در نویسنده روایت طبق كه است( بهشت) آخرت
 مترجمان نمونه، این در. آورد ميان به ستن رهایی و آزادي و آسمانی پدر از خود پيامبري
 شتید خاربن از او» صورت به را «الشمس بنور تشرق التی البردیۀ الورود عن تحدث» عبارت
 لبتند ابآفت زیر به كه شبدرهایی از و» و «زندمی لبتند آفتاب روي كه آورد ميان به ستن
 ؤلفهم تشتيص، ادبی صنعت ريكارگيبه با كه اندبيان كرده خودهاي ترجمه در «زندمی

 .اندساخته یاننما دو آن در رازدایی آشنایی

د و غبار اند تا از گرهاي سفيد به زیر جویبارها پنهان شدهجا كه سوسنآنترجمة پيشنهادي: 
هاي صحرا در امان بمانند؛ ستن به ميان آورد و از شبدرهایی كه روي آفتاب گفر كاروان
 بتشد.زند و رایحة خوش را به نسيم رهگفار میلبتند می

 -ألولیا النشأ  کانت منه الذی العظیم الجلیل أصلنا -البحر إلی احدیثه فکان(: 6666جبران )
 . عهد هی التی بقمته -األکبر األخ -الجبل إلی و

 برادر كوه، با. گفت ستن است، زاده را ما كه ما، بي ران مادر دریا با (: او6837اسوار )
 . گفت ستن است، نوید اشقله كه ما تربزرگ

 ربراد كوه، با. گفت ستن -و زاد، را ما كهاي گشاده سينه درما دریا با (:6833سرحدي )
 . آرزوست و اميد آن، بلنداي كه ترمان،بزرگ

 و مسيح حضرت موعظه فضاي كشيدن تصویر به براي را اخير ادبی جمله رمان، نویسندد
 كرده مزین خود پربار قلم به( رون بيت از كليوپاس) فصر نارنوب در او پيروان و یاران
 حدیثها فکان» عبارت ترجمة با رابيه در تشتيص ادبی صنعت ريكارگيبه با ت و مترجماناس
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 با» و «گفت ستن است، زاده را ما كه ما، بي ران مادر دریا با او» برابرهاي ذكر و «البحر إلی
 ه،ترجم متن دادن جلوه ادبی ضمن «گفت ستن -و زاد، را ما كهاي گشاده سينه مادر دریا
 .اندشده هوممف دریافت جهت متاطب براي بيشتر تأمر به نياز و دو آن درزدایی یآشنای سبب

اش نوید ترمان كه قلهمان كه ما را زاد و با برادر بزرگاو با مادر بي رانترجمة پيشنهادي: 
 است؛ ستن گفت.

 کنایه .5-2-2
 «كَنَيتُ» مصدر ایهكند؛كنمی اراده را آن غير و گویدمی انسان كه است نيزي لغت در كنایه
 ضعو آن براي كه غيرمعنایی كه است لفظی اصيالح، . در(6373 الهاشمی،) است «كنوت» یا

 از بازدارنده قرینه نون است؛ جایز هم آن اصلی معنی اراده و شده اراده آن از است شده
 .(همان)ندارد  وجود اصلی معنی اراده

 . إثره أمضی أن فی الرغبۀ حفزتنی ماکل وراءها، تحجزنی أمی کانت و(: 6666جبران )
 . كردمی دژم نهره او براي تحقير سر از مادرم (: اما6837اسوار )

 . كشيدمی درهم ابرو تحقير، سر از مادرم اما (:6833سرحدي )

 جلوه و انایش به حضرت پيروان وابستگی و عشق با رابيه در را مفهوم این رمان نویسندد
هاي رجمهت در. است كرده بيان رابيه این در یهودیان ویژه به و تانپرسبت تنفر ميزان دادن
 مدژ نهره» نونهایی برابر «الرغبۀ حفزتنی» عبارت ترجمة براي سرحدي و اسوار اخير،
 نوعی سبب كنایی، صنعت از استفاده با كه اندآورده «كشيدن هم در ابرو» و «كردن
 بازتاب. اندشده پيام دریافت جهت متاطب براي ربيشت اندیشه و تأمر همراه بهزدایی آشنایی
اخير هاي ترجمه در «كشيدن هم در ابرو» و «كردن دژم نهره» نون خاد فرهنگی عناصر
 .دهد انتقال هد  متن به كامر و ماهرانهاي گونه به را مبدأ متن پيام توانسته

 يد.كشاما مادرم از سر تحقير براي او ابرو درهم میترجمة پيشنهادي: 
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 گيري  بحث و نتيجه
 سیعی رمان ترجمة دو ازهایی بتش به ونوتی الرنس الگوي براساس كه حاضر پژوهش در
 وحسي تمام به مترجمين شد، پرداخته اسوار، موسی و سرحدي مهدي قلم به اإلنسان إبن

 اند. پرداخته الگو این نارنوب در ترجمه
 در سرحدي گرفته، انجامهاي بررسی در پاسخ به سؤاالت ميرح شده در پژوهش، طبق

 واردم غالب در بل ه مقصدگراست، تنها نه مؤلفه هر براي شده ارائههاي مثال شاهد غالب
 تعادل نوعی روان، و شفا اي ترجمه ارائة با و كندمی عمر ونوتی خاد استراتژي با ميابق

 وارديم از گيريبهره با راسوا مقابر در سازد.می برقرار هد  و مصدر متن دو ميان دستوري
 سبب دأ،مب زبان ساختار دادن قرار مدنظر و مصدر زبان به نسبت گيريجهت گيري،وام نون
  .شودمی ترجمه در دستوري ناهنجاري نوعی ایجاد

 نقرار داد مدنظر و هد  زبان نسبت به گيريجهت و معنایی تعادل ایجاد با سرحدي
زدایی رابتغ مؤلفه اعمال درنهایت و خواننده به پيام ترضحوا و سریع انتقال در ونوتی توصية
 وهوج دادن تسري در سعی تنها موارد غالب در اسوار در حالی كه است. كرده عمر ترموفق
 یک در و هد ، زبان مفاهيم و مبانی با آن جایگزینی بدون مقصد متن در مبدأ متن معنایی
 . داردزدایی آشنایی كالم
ها هنجار نمادها، فرهنگی،هاي ارزش قراردادن مدنظر با سرحدي مترجم موارد غالب در

زدایی غرابت مؤلفه اعمال و ترجمه متن پيام از ابهام هر نوع زدودن سبب هد ، زبان مفاهيم و
 اژگانو سریع در انتقال سعی تنها اسوار اما است، شده بحث اصلی محورهاي از عنوان ی یبه
  است. داشته هد  زبانهاي ارزش گرفتن نظر در بدون متن اجزاي و

 ثباع گاهی و ترجمه متن از متاطب شدن دور سبب زدایی گاهیاعمال مؤلفه آشنایی
 آنجا از است اعترا  و اهتمام قابر آنچه و شودمی حوزه این متاطب، بيشتر هرنه جفب
 ظرن به انیآرم گاهی و دشوار عملی مبدأ متن جوانب و نارنوب و ظرایب تمام انتقال كه
 ه،گرفت انجامهاي بررسی طبق سرحدي مهدي سوي از رمان این از شده ارائه ترجمه رسد،می
 . است برخوردار باالیی كفایت از و قبول قابر

 ترعای به و مقصدگراست مترجمی سرحدي مهدي ،اإلنسان إبن عیسى رمان ترجمة در
 رحديس عمل رد. ندارد توجهی رقاب اهتمام مبدأ، متن محتواي حدودي تا و سبک ساختار،

 جایگزینی تن،م بازآفرینی مسير نيست، بل ه در مبدأ متن پيام رفتن تحلير جهت در تنها نه
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 ت يه اب بازآفرینی عمر. است ترجمه كيفی سيح افزایش و هد  زبان فرهنگیهاي ارزش
 مترجمين هب نسبت حوزد ترجمه در ونوتی كه استاي توصيه مصدر، متن پيام و ساختار بر
 فضاي اب ميابق كه اقدامی برد؛می نام ترجمه استراتژي عنوان با آن از و داشته ابراز حوزه این

 حدودي تا و انتقال كامر طور به را پيام مقصد، زبان خاد نمادهاي و هنجارها فرهنگی،
  .دهدمی بازتاب ملموساي شيوه به را مبدا زبان مردمان اجتماعی زندگی سبک
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