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Abstract  
Aesthetic theory is one of the theories in the field of literary criticism that was developed by the followers 

of the German school of Constance under the influence of the school of phenomenology. Since this 

theory focuses on the reader and his perception of the work, it seeks to examine the multiplicity of 

horizons in the reception process based on the translators' strategies and their interpretations of reading 

the text. The novel "Season of Migration to the North" by the Sudanese writer Al-Tayyib Saleh is one 

of the best novels of the twentieth century and has a high literary status. This research, which is organized 

by the descriptive-analytical method and confrontational approach with the aim of explaining the 

uncertainty of meaning and the reader's activity in reading the text, has investigated the various semantic 

readings of this novel based on the aesthetic theory of receiving at three levels of words, phrases, and 

structure in three translations of Davis (Arabic-English), Ghabraei (English-Persian), and Ameri 

(Arabic-Persian), and examined how to accept the text on the basis of establishing the artistic position 

of the work in different horizons and its richness from one translator to another. The result showed that 

a reader who, in response to white spaces and gaps, interprets and updates the text in a natural way and 

provides an explicit reading in accordance with the rules of the target language, can overcome the 

aesthetics of the target text. Accordingly, Ghabraei as a reader has been able to move from a simple 

reading to a critical understanding by filling in the gaps in accordance with the spirit of a culture. His 

participation in the reading process, relying on his semantic horizon, has both preserved the beauty of 

the source text and added to the aesthetic components of the target text. 

Keywords: Receiving Aesthetics, Semantic Horizon, Translation, Al-Tayyib 

Saleh, Season of Migration to the North.
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 شناسییباییز نظریة پرتو در مقصد متن بر مترجم معناییِ افق یرتأث
 الی الهجرة موسم» رمان از ترجمه سه موردی مطالعة دریافت؛

 «الشمال

 ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استاد،    مسبوق مهدی سید
  

 یرانا همدان، سینا،بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی غفاری سولماز

 
 چکيده

 توسط اسهی پدیدارشهن  م تب يرتأ  تحت كه اسهت  ادبی نقد حوزد در شهده  ميرح هاينظریه از ی ی شهناسهی  نظریة زیبایی
 ا ر از وا دریافت و خواننده بر را خود توجه كانون ،نظریه این كه آنجا از. آمد وجود به آلمان كنسههتانس م تب پيروان
 در اهآن هايتأویر و مترجمان هاياسههتراتژي براسههاس را دریافت روند در هاافق تعدد كه اسههت آن درپیكرده  متمركز
 هايمانر برترین از سودانی نویسندد صالح الييب ا ر «الشمال إلی ةالهجر موسم» رمان. دهد قرار بررسهی  مورد متن خوانش

 و حليلیت -توصههيفی روش به كه حاضههر پژوهش. اسههت برخوردار باالیی ادبی جایگاه از و رودمی شههمار به بيسههتم قرن
 یافته، سهههامان متن خوانش در خواننده عنوان به مترجم بودن فعال و معنا قيعيت عدم تبيين هد  با و ايمقابله روی رد
 سه در ارتعب و ساختار واژه، سيح سه در دریافت شناسیزیبایی نظریة پرتو در را یادشهده  رمان متعدد معنایی هايخوانش
 تبيين به و ادهد قرار بررسی مورد( فارسی -عربی) عامري و( فارسی -انگليسهی ) غبرائی ،(انگليسهی  -عربی) دیویس ةترجم

 پرداخته دیگر ممترج به مترجمی از آن غناي و مختلب هايافق در ا ر هنري جایگاه تثبيت اعتبار به متن پفیرش نگونگی

 و أویرت طبيعی شهه لی به را متن خألها، و سههفيد فضههاهاي به واكنش در كه مترجمی داد نشههان پژوهش برآیند. اسههت
. آید فائق قصدم متن شناسیزیبایی بر تواندمی دهد، ارائه صریح خوانشی مقصد، زبان قواعد با متناسب وكند  روزرسهانی به
 دریافتی به ادهس خوانشی از فرهنگ یک روح با متناسهب  خألها كردن پر با توانسهته  خواننده عنوان به غبرائی اسهاس  این بر

 هم و شده مبدأ نمت زیبایی حفظ باعث هم خود، معنایی افق بر ت يه با خواندن فرآیند در وي مشهاركت . كند گفر منتقدانه
 . است افزوده مقصد متن شناختیزیبایی هايلفهؤم بر

  . مالالش الی الهجرة موسم صالح، الطیب ترجمه، معنایی، افق دریافت، زیباشناسی :هاکليدواژه
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 مقدمه

هد، دجا كه ی ی كثرت معنایی از خود نشان میاراي ساختمان متفاوتی هستند و آنها دزبان
مين، باعث هاي كره زهاي مختلب توسط انسانت لم به زبان. دیگري گرفتار كمبود آن است

در بحث ترجمه، نحوه بازنمود . به شمار آید تأویرشده كه ترجمه به عنوان محور اصلی 
توان ترجمه را به عنوان بر این اساس می. و مقصد موضوعيت دارد مبدأواقعيت در دو زبان 

اي از نظریة خواننده محوراست، مورد بررسی قرار كه گونه 6«نظریة دریافت» ةمجموعزیر
نده فراهم ا ر و خوان زیرا این نظریه زمينة مناسبی را براي بازنگري روابط ميان نویسنده، ؛داد

ی قرار هایكندكه یک ا ر عالوه بر آفرینش، مورد دریافت و خوانشو با استدالل بيان می
 . گيرد كه هر یک به نوبه خود حائز اهميت استمی

ادبی( مم ن است بارها و بارها مورد پفیرش قرار گيرد و هر خوانش جدید  یک متن )ا ر
مترجم  ،در این نظریه. كندهاي معنایی متن را كشب میاي است كه سایه روشنبسان جرقه

حيح تواند معناي صهاي نقدي قرارگرفته؛ زیرا مترجم میبه عنوان خواننده در مركز بررسی
يگانه به ب ه نوعی، برداشت خود را از آن متناي بازسازي كند و بمتنی را در افق زبانی تازه

به  یرتأوافزودن هر عنا را درونی سازد، نرا كه با كند و مزبان خودي و در قالبی جدید بيان
 . شودتر میگسترده ،هاي یک ا رداللت معناي یک ا ر، افق معنایی

ا ر الييب صالح به عنوان ا ري « موسم الهجرة الی الشمال»در این پژوهش، دریافت رمان 
ورد بررسی قرار ی مشناختواحد در سه افق معنایی عربی، انگليسی و فارسی با روی رد زیبایی

ر و تفسير یک ا ر در ح م پژوهش افق معنایی ا  تأویرنخست این ه ، نراكه گرفته است
تن و افق معنایی م حال اگر. شناسانه استكشب افق معنایی، خودكاري زیبایی ؛دوم. است

متن ه در اي كمسألهیابد؛ شناسی نيز نمود میخواننده با هم متفاوت باشد در فاصله زیبایی
در این پژوهش به دنبال بررسی افق معنایی، . خورداصلی و متن ترجمه شده نيز به نشم می

رویارویی و  دشناخت شيو ،هد  مقاله. كيفيت معنایی ا ر نيز مورد بررسی قرار گرفته است
پفیرش خوانندگان )مترجم( با ا ري هنري و راهيابی به افق معنایی آنان است و این ه تعدد 

 . و نگونه توانسته است كارایی مثبتی داشته باشد افق نرا
ردي ، روی نظریة دریافتلب و توجه به خواننده و متن به عنوان اركان اصلی ؤمرگ م

 شوداي دیگر مورد پفیرش واقع اي به دورهتواند هم از دورهنو به ادبيات است كه می
                                                            
1. Reception theory  
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. ..ذهنی، اجتماعی، فرهنگی وهاي اساس دادهتاریخی( و هم در یک دوره  ابت بر)دریافت 
 . شناسی دریافت(هاي مختلب بازآفرینی شود )زیباییبه صورت

شناختی به سبب اهميت فرم در انتقال معنا در بررسی بعد زیبایی ،رودر پژوهش پيش
عبارتند  ،گویی به آن استصدد پاسخدرهایی كه این پژوهش پرسش. نظرگرفته شده است

 از:
 شناسی متن مقصد بيفزاید؟تواند بر رمز و راز زیباییترجمه نگونه می -6
شناختی یک متن هاي زیباییلفهؤكردن خألها نگونه بر م مشاركت مترجم در پر -1
 يرگفار است؟تأ 

ی( نگونه در انگليس و شناختی در سه افق معنایی )عربی، فارسیتجربه زیباییتفاوت در  -8
 هاي این رمان نمود یافته است؟ترجمه

 پيشينة پژوهش. 2
هاي ارزشمندي را در این نقد و بررسی ترجمه از جمله مسائلی است كه امروزه پژوهش

ينه ، پژوهشی در زمنظریة دریافتبا وجود صبغه طوالنی . حوزه به خود اختصاد داده است
 ةدر ترجم شناسیینظریة زیبای براساس هاي متفاوتير آن در خوانشتأ تعدد افق معنایی و 

 ارنوب نقدهميالعات در خوري هم در ن ، امااز زبان عربی یافت نشد گليسی و فارسیان
ه در خورد كشناسی در قالب یک زبان به نشم میتاریخی و هم در زیبایی دترجمه در حوز
 . شودهایی از آن اشاره میادامه به نمونه

اي هپفیرش براساس داستان ةبررسی نظری»با عنوان نامة خود پایاندر ( 6861طيب فيضی )
اریخی تاز منظر افق انتظار پفیرش را  ةنظری ،«حريهزار و یک شب؛ مورد كاوي سند باد ب

 . است دادهمورد بررسی قرار 
نظریه پفیرش در نقد ادبی و ادبيات » اي با عنوان( در مقاله6861پروینی و ش ري )

 . اندرا مورد كاوش قرار دادهبا نگاهی نو به خواننده، بازتوليد معانی  «تيبيقی
هاي دعاي عرفه در پرتو خوانش ترجمه»( در پژوهشی با عنوان 6867طبيبی و هم اران )

هاي متن ش ا  1نظریه آیزر براساسدر این پژوهش  «6شناسی دریافت آیزرزیبایی ةنظری

                                                            
1. Wolfgang Iser 

2. Iser, W. 
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یدي از دعاي ؤاي و مقمشهآقایان شجاعی، الهی ةدر ترجم اصلی دعاي عرفه و بازتاب آن
 . انددادهاي قرار مورد بررسی مقابلهرا عرفه 

 سألهمهاي صورت گرفته به بيشتر پژوهش «موسم الهجرة الی الشمال»در رابيه با رمان 
ها ير آنتأ  معنایی، رو ضمن تحلير افقاما مقاله پيش ،اندشرق با غرب پرداخته م ان و تقابر
بررسی  شناسی دریافت نقد وینظریة زیبایهاي معانی صریح و تلویحی در پرتو را بر خوانش
 .كرده است

 معرفي رمان . 1
ميالدي از طر  آكادمی ادبيات عربی دمشق  1886درسال« موسم الهجرة إلی الشمال»رمان  

در  ميالدي 1881ال ترین و برترین رمان عربی قرن بيستم انتخاب شد و در سبه عنوان مهم
زبان  91به  این رمان. (687: 6661رمان برتر جهان عرب قرار گرفت )شاهين،  688ليست 
ا رض. جهانی دارد ةدر عرص «موسم هجرت»دنيا ترجمه شده كه خود نشان از زنده بودن  دزند

به انگليسی و مهدي غبرائی  از عربی 6آن را از عربی به فارسی، دنيس جانسون دیویسعامري 
راز موفقيت این رمان سيالن ذهن، تعدد راوي، . از انگليسی به فارسی برگردانده است

ي تأكيدبخش است كه  68این رمان شامر . استكاركرد تشویق و انگيزش و ش ست زمان 
سودان )جنوب(؛ در  -انگلستان )شمال( و در حاشيه بودن آفریقا -است بر مركزیت اروپا

 دو شخصيت اصلی داستان مصيفی. گر استاقع سودان استعمارزده و انگلستان استعمارو
فته زده است و استعمار را پفیرلی نسر اول از روشنف ران استعمارسعيد و راوي هستند كه او

ست هر دو به عنوان شواهد، گویی ادامة شخصيت مصيفی سعيد ا براساسو راوي كه 
ت راوي نسر دوم از روشنف ران استعمارزده اس. انگلستان هستند رده در روشنف ر تحصيل

 ر آیزربا توجه به نظ. مقابر مصيفی سعيد است ةهاي بومی، نقيو از جهت ارج نهادن بر سنت
توان گفت كه رمان موسم هجرت داراي دو محور می -نهرد برجسته جنبش ادبی دریافت-

و  شودت كه توسط نویسنده ایجاد میقيب هنري اس ،خلق و دریافت است كه محور اول
 .پفیردشناسی است كه توسط خواننده انجام میقيب زیبایی ،محور دوم

 
 

                                                            
1. Davis, D. J. 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 01

 

  
 111: 0222 ،1لودگمنبع: 

ا هو ترجمه مبدأرا در عربی به عنوان متن  «موسم الهجرة الی الشمال»در این جستار رمان 
ترجم مفارسی، دنيس جانسون دیویس  -را به عنوان متن مقصد و نيز رضا عامري مترجم عربی

ننده در نظر كفارسی را خواننده و دریافت -مهدي غبرائی مترجم انگليسیانگليسی و  -عربی
فارسی( مورد استقبال  -انگليسی -در بسترهاي متفاوت )عربیهاي یادشده ترجمه. ایمگرفته

نظریة شناسی ترین ویژگی زیباییقرار گرفته است و با در نظر گرفتن افق معنایی به عنوان مهم
 . گيرندمورد ارزیابی قرار می دریافت

 و ترجمه نظریة دریافت. 6
نون  ؛داندمحور است كه بقاي متن را در گرو خواننده میاي خوانندهنظریه ،نظریة دریافت

خواننده در خواندن متن »، در نظر ولفگانگ آیزر. عنی، محصول خالقيت خواننده استم
هایی استراتژي. گيرد كه ضامن آزادي وي در عمر خواندن استهایی را به كار میاستراتژي

ميان متن . (686: 6864)زیما، « شوداي دیگر، عوض میاي به خوانندهكه بنابر تغيير خواننده
 توان مورد بررسیخواننده همواره دیالوگی برقرار است كه این دیالوگ را از دو جنبه میو 

ي به اخواهد بداند كه نرا ا ري در دورهشناسيک؛ تاریخی میتاریخی و زیبایی»قرار داد؛ 
جنبه . اي دیگر به ش لی دیگر مورد خوانش قرار گرفته استش لی و در دوره

 ،فيضی)« عنا و بالغت و فصاحت و فرم و صورت در متن استشناسيک به دنبال مزیبایی
 . داندت مير یک ا ر هنري را منوط به دریافت می فرآیند ،این نظریه. (76: 6861

ي هاي سفيداي ناقص فرض شده كه داراي فضاها و ش ا متن داده» دریافتةدر نظری
 ،بر این اساس. (46: 1886شرشار، « )ها را پركنداست كه خواننده باید در خالل خوانش آن

                                                            
1. Lodge, D. 

 قطب زیباشناسی

 )خواننده(

هنری قطب 

(نویسنده)  
 رمان موسم هجرت
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عنایی م بخشد وگري است كه به متن هویت میميانجی ،ترجمه یک خوانش جدید و مترجم
 . كندجدید بدان ضميمه می

 شناسي دریافتينظریة زیبای. 0
متن  زیبایی مسأله ،كندترین عنصرهایی كه خواننده را به سمت خود جفب میی ی از مهم

لفت  ،آشنایی بيشتري داشته باشد شناسیهاي زیباییاست و هر قدر كه خواننده با مالك
 نظریة 6نس رابرت یاسهاولفگانگ آیزر و 6618در اواخر دهه». بيشتري از متن خواهد برد

 تواناین نظریه را می. ریزي كردندآلمان پایه 8را در دانشگاه كنستانس 1شناسی دریافتیزیبای
وند؛ ششناخته می «محورخواننده»ی ی از مجموعه نظریاتی دانست كه تحت عنوان كلی 

 . دارند تأكيدنون تمام این نظریات بر نقش خواننده در درك معنی از متن 
ا ر  به تعبير آیزر،. دانندساختن معنا را رسالت خواننده می نوعاً ،محورهاي خوانندهنظریه

واننده، وقتی خ. از خيوط و بين خيوط ؛شوده و نانوشته تش ير میهاي نوشتادبی از بخش
 ه بل ،كندوجوه معنایی مم ن را به او منتقر نمی ةخواند آنچه نوشته شده هممتن را می

یا  كندیا متن خود این انتظارات را برآورده می ]كه[ كندانتظاراتی را در ذهن او ایجاد می
 ؛ذهن خواننده فعال شده و در پی برآوردن انتظارات خود ،در حالت دوم. كندبرآورده نمی

هاي این خألها همان حر . رودمی ،یعنی پر كردن خألهایی كه نویسنده به جا گفاشته
-1تا: یفرید، ب)خزاعی« طلبندنانوشته و همان بين خيوط هستند كه مشاركت خواننده را می

. (Robert, 1984: Xii« )و خواننده آن استس عبور از نویسنده و ا ر به متن أی ةنظری». (7
افق خواننده و استراتژي او، فاصله  ،شناسیینظریة زیبایهاي از جمله عناصر و شاكله

پژوهشگر  بودن است كه محورخواننده شناختی وشناختی، تعادل یا عدم تعادل زیباییزیبایی
هاي اتباعی، ساختار تركيب ها،هاي واژگانی، اسم صوتها و بافتواژه با بررسی ترجمة

ه با در نظر گرفتن افق معنایی برا ها و اصيالحات كارگيري كنایهجمالت و نگونگی به
ابی ها و ارزیشناسی، سعی در واكاوي دریافت انواع ترجمهعنوان عنصر مهم نظریة زیبایی

یا  واژگان كه وجود نند ترجمه از رمان حاضر با بررسی و تعيين نوع، نرااست كردهها آن
 .هاي گرامري، بيانگر افق معنایی متفاوت از متنی واحد استكارگيري ساختارنوع به

                                                            
1. Yass, H. R. 

2. Toward an aesthetic of reception theory 

3. Constance University 
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 شناسي دریافتعنصر زیبایي. 5
نظریة اي هبررسی شاكله ،بر این اساس. كننده ژانر ا ر استبررسی فرم در اغلب موارد تعيين

ضروري  در این پژوهش مو ر استا ر ادبی و دریافت معنا شناسی دریافت كه در فرم یزیبای
اختی، تعادل شنداراي عناصري از جمله افق خواننده، فاصله زیبایی ،زیباشناسی دریافت. است
اصلی پژوهش  ةترین این عناصر، افق معنایی است كه شاكلبرجسته. است. ..شناسی وزیبایی

 .آیدحاضر به شمار می

 معنایي  افق. 5-2
افق انتظار  .دو نوع است: افق انتظار و افق معنایی نظریة دریافتافق به عنوان محور اصلی در 

از  باورها و انتظارات قبلی خود براساسدر حقيقت توقع و انتظار شایعی است كه خواننده 
افق معنایی  .خواندن یک ا ر دارد؛ حال مم ن است آستانه انتظار خواننده  ابت باشد یا متغير

ی دهد كه منجر به پفیرش ا ر ادبپاسخی است كه یک ا ر ادبی به افق انتظار خواننده می
ق معنایی از از آنجا كه اف ،بنابراین. نوشتار و فرم ا ر ارتباطی مستقيم دارد دشود و با شيومی

فردي به فرد دیگر متفاوت است، خواننده با گفر از آستانه و افقی به آستانه و افق جدیدي 
اي از متغيرهاي زبانی، ادبی و فرهنگی و توان مجموعهدر ابتدا افق را می». شودد میوار

« هددير قرار میتأ تاریخی تعریب كرد كه احساسات، اعمال و اف ار مترجم را تحت 
وان تاما اگر بخواهيم تعریفی دقيق از افق معنایی ارائه دهيم، می ،(14: 6868 ،6)اوستينو 

اي ا ر هرویارویی و پفیرش مخاطبد یعنی شناخت شيو ؛افق معنایی»كرد كه گونه اشاره این
در حقيقت نگونگی آفریدن معناي یک ا ر به عهده خواننده . (166: 6868)احمدي،  «هنري
د لحاظ افق خواننده در متن مقص براساسحاضر تحقيق  ،بنابراین. معناییِ مختص اوست و افق
هنگ تر و آن را به فرعناییِ كدام یک از مترجمان، متن را بومیكه افق م؛ از این جهت شودمی

 . است كردهتر خواننده نزدیک
قصد ما بررسی افق مترجمی است كه با استفاده از سبک خاد خود و راه ارهاي 

كند و این زاویه دید تنها متعلق به خود او و محصور در شخصی به زبان خودي ترجمه می
ر معنایی مجزا درا به عنوان یک ا ر ادبی با سه افق  موسم هجرت توان رمانپس می. اوست

 :كردگونه عنوان نظر گرفت و محور كلی پژوهش حاضر را این

                                                            
1. Ustinov, M. 
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 ،ها با توجه به افق دریافت خود از این رمان در سه زبان )عربیهر یک از این خواننده 
گري اند كه آرایش آن با دیفارسی( معنا را به سبک خود در قالبی زیبا آفریده ،انگليسی

ت هایی اسهاي این سه مترجم در ح م پژوهش جهت یافتن افقتأویرمجموعه . تفاوت دارد
واند به تافق هيچ فردي نمی. كه در نهایت منجر به تحقق معناهاي برداشت شده از متن است

سان  ر، نگرش، احساس و طرز ف ر افراد یدیگري شباهت داشته باشد، نون تخيافق فرد 
 .اي دیگر بنابر مقتضاي زمان، متفاوت استاي به دورهافق معنایی از دوره همچنين. نيست
و  مجموعه استراتژي. ها به سمت پویایی حركت كندشود كه ترجمهباعث می مسألههمين 
 .افق معنایی یک ا ر ادبی است دهاي خوانندگان، سازندتأویر

 استراتژي خواننده. 5-2-2
رجم به مت. استراتژي خواننده است ،دهدعواملی كه افق معنایی خواننده را ش ر میی ی از 

متناسب با قواعد متن مقصد از  مبدأعنوان خواننده این آزادي را دارد كه در بازگردانی متن 
ستراتژي ا براساستواند شگردهایی استفاده كند كه طرح معناي جدیدي را بيف ند و می

اندن، استراتژي خو» كه توان گفتبه صورت دقيق می. ر هنري شودسازنده ا  ،شخصی خود
شده  ها استفادهیعنی آشنایی با شگردها، رمزگان و قراردادهاي ادبی كه در ا ري خاد از آن

اطالعات خواننده از موضوع رمان، رمزگان كلی و رمزگان خاد  ،است؛ به عبارت دیگر
در نهایت  رونی ميان ذهن خواننده و متننش دسازنده این استراتژي است و كنش و واك

تفاوت استراتژي مترجمان در عمل رد  طبيعتاً. (134)همان: « شودمنجر به آفرینش ا ر می
ار متن ادغام ساخت ،بنابراین. ها استرمان حاضر خود دليلی بر ی سان نبودن خوانش ةترجم

 .انجامدآمدن افق معنایی می و كنش خواننده به روي كار

 خواننده تأویل. 5-2-1
نایی گيري معنایی یک ا ر است كه در افق معهمان تالش براي نمود یافتن شرایط ش ر تأویر

 هايتأویر مجموعه». آیدشمار میشناسيک بهگيردكه خود كاري زیباییا ر جاي می

عربی

(صالح)

انگلیسی

(دیویس)

فارسی

(غبرائی)

عربی

(صالح)

فارسی

(عامری)
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. (137)همان: « یعنی شرایط تحقق معناهاي متن ؛خوانندگان، سازنده افق معنایی ا ر است
ایی به افق معن ةدر این صورت زیرمجموع م المه دوطرفه با متن را بگشاید راه تأویرهرگاه 

در »در ح م تثبيت جایگاه ا ر ادبی در افق مترجم و یا  تأویرتوان گفت می. آیدحساب می
چ هاي معنایی ا ر است و هيداللت دهندد افقِگسترش تأویرهر . ..ح م پژوهش آن افق است

كنشی است از جانب خواننده كه  ،تأویر. (133)همان: « ی در ح م كالم نهایی نيستتأویل
 است تأویرداراي سه خواننده و در راستاي آن سه  «موسم هجرت».  ر استؤدر خلق معنا م

 ر داده متفاوتی را شهایشان، افق معنایی تأویراستراتژي مترجمان و  ةسان مجموعكه بدین
 .است

 افق معنایي براساسها تحليل ترجمه. 2

شاید این پرسش پيش آید كه قواعد زبانی نه ارتباطی با افق معنایی مترجم دارد؟ بررسی 
تواند باعث نگونگی واكنش به خألها و فضاهاي خالی متن در ساختارها و قواعد می

د ، كيفيت آگاهی خواننده از قواعبنابراین. نرخش و دگرگونی افق معنایی مترجمان شود
ر كمک شناسی ا و مقصد مهم است؛ زیرا عالوه بر این ه به تقویت ارزش زیبایی مبدأزبان 
 دریافت و خوانش را نباید. تواند مترجم را به فهم هستی ا ر نيز رهنمون شودكند، میمی

ناختی، شتحلير دستوري، سبک، بل ه فراتر از آن از طریق تجزیه و دانستمحصور در معنا 
ناسی و شكه خود مفهومی زیباییتوان هستی و حقيقت یک ا ر را نيز می. ..شناختی وزبان

 . كردمتعلق به یک ا ر هنري است، تجربه 
توان از این منظر آن را شود، میمربوط به فرم مینيز شناسی خود از آنجا كه سبک

گی نماید نگونالزم می ،بر این اساس. نظر گرفتشناسی در دریافت زیبایی ةزیرمجموع
ن ای، نراكه شودبررسی . ..ها ورمان حاضر در سيح واژگانی، ساختار نحوي، معادل ةترجم
ک كند شناسی ا ر كمتواند به تقویت ارزش زیباییها از یک طر  به نوبه خود میبررسی

ت شناسی موجود در بافیباییبررسی تمایزات ز ،و یا از ارزش آن كم كند و از طر  دیگر
 .كندمی تأكيدبر خاد بودن آن ا ر  یک ا ر

 هایابي واژهمعادل. 2-2
ا به دلير ارتباطی كه ب هاي متعددي از یک ا ر هستيم كه اصوالًگاهی اوقات شاهد ترجمه

ين در واژگان همنش» استفاده از. دهيمی ی را بر دیگري ترجيح می ،گيریمها میی ی از آن
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شود، متونی كه از لحاظ واژگانی شباهت بيشتري به تر میترجمه، باعث توليد متونی روان
 «رسنده نظر میتر بسایر متون زبان مقصد دارند و بنابراین از دید خوانندگان متن مقصد طبيعی

، نشانیها در پارامترهاي نشانداري و بیدر این راستا با بررسی واژه. (19: 6866)واعظيان، 
توان روند فهم و می ،هاي اتباعیمندي واژگان، اسم صوت و مركباميانگی و ش وهع

 .ردهاي دریافتی مترجمان بيان كهاي زبانی جدید نسبت به قابليتبازسازي معنا را در افق

 نشانبي و نشاندار. 2-2-2
ن بردن از آآشنایی مترجمان با رمزگان، شگردها و قراردادهاي ادبی در زبان مقصد و بهره 

 خود شاهدي است بر این مدعا كه هر نمونه زیردر  «ضحک» فعر ةموردكاوي ترجم مثالً
یک  «خندیدن». اندي خالق تبدیر كردهفرآیندیک خوانش خود را به اش ال متفاوت به 

یابی آن در فارسی نشاندار بوده و به اما معادل ،صفر كالم قرار دارد ةنشان و در درجفعر بی
 «laughed»و  به معناي لبخند زدن« smile» فعر. خاصی از مفهوم خندیدن داللت دارندنوع 

ش زن و غاي غلغلهخنده»اما . نشان استاولی نشاندار و دومی بی است كهبه معناي خندیدن 
 داللت دارند كه غبرائی به اوج خندیدنی كه مسألهكه هر دو نشاندارند بر این  «و ریسه رفتن

اشاره داشته در حالی كه عامري خندیدن را در درجه صفر كالم و  ،گيرداز ته دل نشأت می
هر یک  ،بنابراین. استكرده عنوان  «كالم را با خنده قرقره كردن» یک گام جلوتر، یا نهایتاً

واننده خ ةاین وظيفزیرا  ؛اندونی كردهافق خویش در ةاز مترجمان واقعيت خندیدن را از زاوی
ود حسب تناسب، خارائه شده برها و آنچه ها، تصاویر، موقعيتها، رنگاست كه از ميان فرم

فاري و گدریافت خود را ارزش ،كندها برقرار میحدس بزند و با توجه به ارتباطی كه با آن
 .كندخألها را با آن پر 

 . (36: 6667)صالح،  ضحکل...قلت لجدی لومتن اصلی: 
 .laughedhe would have  (Davis, 2009: 39): عربی به انگليسیترجمه 

 .(99: 6869)عامري،  خندیدمی...گفتمبه پدربزرگم می اگرترجمه عربی به فارسی: 
 .(666: 6868ئی، رفت )غبرامیغش و ریسه ترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (99 :6667، صالح) بالضحک لهاتها فقرقرتمتن اصلی: 
 .some times smiling (Davis, 2009: 10)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(83: 6869)عامري، خنده قرقره كرد كالمش را با ترجمه عربی به فارسی: 

 .(33: 6868ئی، داد )غبرا از ته دل سر اي غلغله زنخندهترجمه انگليسی به فارسی: 

شان نبررسی نند نمونه اسم و فعر نشاندار و بیبراي تبيين بيشتر بحث در ادامه به 
 .پردازیممی

 اسم. 2-2-2-2
ر حسب ها را بزبانی توصيفاتی وجود دارد كه این توصيب ،در مختصات فرهنگی هر جامعه

گفاري خاصی برخوردارندكه تنها اهر آن ها از بار ارزشایم و استفاده از آنداد پفیرفتهقرار
زبان ». تر كردن متن استروشن ،خواننده در هر زبانی ةوظيف. آگاهندزبان از ارزش آن 

. رداي بسيار غنی از كلماتی با معانی متراد  و مشابه داانگليسی به طور خاد و ویژه، گنجينه
ها متفاوت است و در اما معانی ضمنی آن ،این كلمات داراي معناي پایه واحد هستند

 زبان مادري او نيست ،براي فردي كه انگليسی. شوندهاي خاد به كار برده میموقعيت
در حقيقت هركلمه براي افرادي . درست در جاي صحيح یک معضر عمده است دكاربرد واژ
معانی متفاوت دارد وكاربرد آن مم ن است موجب  ،هاي ذهنی و اجتماعی متفاوتبا زمينه
 . (691: 6838 )یعقوبی،« تفاهم شودسوء

 لِتخریفال تَلتَفت » این عبارت ( درتخریفاز اسم ) موسم هجرت الييب صالح در رمان
اما  ،، استفاده كرده استاستكه به معناي خزعبالت  (611: 6667صالح، « )وُد الرئیس

یی اند؛ عامري از مفهوم كناگونه پر كردهاینرا مترجمان هركدام خألهاي بين متنی در ترجمه 

ود »استفاده كرده كه به مخاطب بگوید كالم  «صدتا یک غاز»بهره برده و از اصيالح 
به معناي  «drivel»د مترجم در زبان مقصد انگليسی از واژ. ارزش بوده استخيلی بی« الرئیس

 از همين معنا در زبان استفاده كرده كه غبرائی هم دقيقاً «نرت و دري وري سخن گفتن»
 .مقصد فارسی بهره جسته است
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ي، )عامر« ودالرئيس ن ن هاي صدتا یک غازبه حر توجهی »ترجمه از عربی به فارسی: 
6869 :36) . 

«  drivelon`t pay any attention to Wad Rayyes`s»ترجمه از عربی به انگليسی: 
(Davis, 2009: 46). 

 . (619: 6868)غبرائی، « ود الرئيس اعتنا ن ن هايدري وريبه » ترجمه از انگليسی به فارسی:

ند، ادر نظر داشته« تخریف»گفاري كه براي واژه مترجمان با توجه به ارزشهر كدام از 
هر داللت معنایی ميان مترجمان كنشی مجزا به شمار . اندهایی متفاوت ارائه دادهخوانش

 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه. آید كه منتهی به رسا شدن كالم در زبان مقصد شده استمی

 .(81: 6667)صالح،  فی حقیبة صغیرة مَتاعیجمعتُ متن اصلی: 
  in a small suitcase my belongingsI packed upترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 17). 
 .(14: 6869)عامري،  را در نمدان كون ی جا نهادوسایلم ترجمه عربی به فارسی: 

 .(18: 6868)غبرائی، را در نمدان جا دادم دار و ندارم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (16 :6667، صالح) الصباح فی فعلتُمتن اصلی: 
 :in the early morningsIhave done this  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

25). 
 .(41: 6869)عامري،  دادیممی انجام روز درترجمه عربی به فارسی: 

 .(699: 6868ئی، غبرا) دادیممی انجام سحر كله صبحترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (17 :6667، صالح) المدلل اإلنکلیز إبن کانمتن اصلی: 
 :He was the spoilt child of the English (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

27). 
 .(41: 6869)عامري،  بود هاانگليسی افتخاري فرزند اوترجمه عربی به فارسی: 

 .(681: 6868ئی، غبرا) دردانه عزیزترجمه انگليسی به فارسی: 
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 فعل. 2-2-2-1
رجم آشنایی مت. ها استها، نگونگی دریافت فعرنشانی واژهدومين مورد در نشانداري و بی

توالی  همسألدر زبان انگليسی » مثالً. زبان مقصد امري ضروري است با قواعد حاكم بر نظام
مابقی  ،یعنی اگر فعر اصلی جمله زمان گفشته را داشته باشد شود؛میرعایت  ها كامالًزمان

 )صفوي، «این قاعده در فارسی صادق نيست ، اماافعالِ تابع باید در زمان گفشته صر  شوند
 براي نمونه، در. عالوه بر توالی زمانی، توجه به بار معنایی افعال هم الزم است. (18: 6864

 براساس، هریک از مترجمان است« حر  زدن»كه به معناي  «کان یقول کالماً» ترجمه فعر
ا زبان ب»عامري از فعرِ . اندن موجود آن را ترجمه كردهئدریافت خود و با در نظر گرفتن قرا

و  «حر  ش سته و نامفهوم»به معناي  «gibberish» ، دیویس از فعرِ«عجيبی صحبت كردن
ر از تاستفاده كرده است كه خوانش هریک افق معنایی متفاوت «وِروِر كردن»غبرائی از 

 دیگري را به وجود آورده است:

 . (668 :6667، صالح)« کالماًیقولُ أحیاناً باللیلِ فی النوم کان »متن اصلی:  
 When he was asleep he`d say things in-in »ترجمه عربی به انگليسی: 

gibberish» .(Davis, 2009: 43). 
امري، )ع« كردصحبت میها در خواب با زبان عجيبی گاهی شب»ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :79). 
 .(699: 6868ئی، غبرا)« كردها در خواب وِروِر میبعضی شب»ترجمه انگليسی به فارسی: 

ا در ههمسر مصيفا سعيد این بوده كه برخی شب ،محمود بنتِاز منظور در این عبارت، 
اما نون او متوجه آن زبان  ،كرده استها صحبت میشبيه به زبان فرنگیخواب نيزي 

 ةمكه ترج اندكردهبه ش لی خاد بيان  یک از مترجمان نامفهومی كالم را شده هرنمی
غبرائی صراحت معنایی بيشتري در زبان مقصد دارد و واژه در این ترجمه تفسيرپفیرتر بوده 

 . انداما ترجمه عامري و دیویس در معنایی ضمنی بيان شده ،است
هاي متعدد از افعال در نظام واژگانی در ح م راهيابی به افق معنایی ا ر است و تأویر
ود، ی ی شهاي معنایی میها در رویارویی با متنی واحد كه باعث تبيين افقتأویرقياس این 

 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه. آیدشناسی به شمار میاز مبانی كار زیبایی
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 . (666 :6667، صالح) مقعده فی یَتمَلمَل أخذمتن اصلی: 
 .He began fidgeting in his seat .(Davis, 2009: 45)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(38: 6869)عامري،  شدجابجا میقرار روي صندلی بیترجمه عربی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، غبرا) خوردمی وول صندلی درترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (691 :6667، صالح) لِمولدٍ یفرحون المتن اصلی: 
 :They neither rejoice at a birth nor… .(Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

75). 
 .(684: 6869)عامري،  شوندخوشحال مینه براي تولد ترجمه عربی به فارسی: 

 .(187: 6868ئی، غبرا) زنددلشان غنج مینه براي تولد ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (84 :6667، صالح) أنفی تُدَغدِغُمتن اصلی: 
 .Smell tickling my nose .(Davis, 2009: 18)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(19: 6869)عامري،  دادمی نوازش را ام بينیترجمه عربی به فارسی: 

 .(19: 6868ئی، غبرا) دادغلغلک میبينی ام را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 عاميانگي و شکوهمندي واژگاني. 2-2-1
كه استفاده از این  دو بافت رسمی و محاوره هركدام مجموعه واژگان خاد خود را دارند

رش تواند بيانگر سبک شخصی باشد و در فرم ا ر و پفیها توسط نویسنده و مترجم میبافت
يرگفار است؛ نون از یک طر  انتخاب نوع بافت منجر به تأ آن براي مخاطب بسيار 

یالوگی دوطرفه خواهد شد و از ایجاد حس صميميت و ارتباط بهتر خواننده با متن در د
هنري و  ةریتمایز محتوا و ش ر همزاد شِماي مفهومی اصلی در نظ» ،دیگر طر 
هایی در این در ادامه به بررسی نمونه. (994: 6868)احمدي، « شناسيک بوده استزیبایی

 .پردازیمزمينه می

 بافت رسمي. 2-2-1-2
به  .این بافت داراي گروه واژگان فاخري است كه داراي ش وه و اعتبار باالیی هستند

پردازیم، عامري در ترجمه بررسی یک نمونه از این بافت در خوانش مترجمان می
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 بدأمش ا  معنایی را در متن  صورت بافت رسمی و ادبی را به كار برده است و «هَیجتُ»
كه  «stirred up» ةاما غبرائی در ترجم ،استكرده و معناي تلویحی آن را عنوان  حفظ

ه را به كار برده ك «نمک پاشيدن»، اصيالح عاميانه است «مخلوط و به هم زده»به معناي 
 افق معنایی بسان پازلی است كه هر فرد با توجه به. داراي صراحت معنایی بيشتري است

را در م ان  كند و آنتنها ی ی را نينش می ،تصورات ذهنی خود از ميان هزاران ت ه
 كند:مورد نياز، جایگزین می

 . (49 :6667، صالح)« کَوامنَ الداءِ هیجتُلکننی »متن اصلی: 
 « the latent depths of the diseasestirred up but I had»ترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 21). 
 .(81: 6869)عامري، « كردمتحریک میاما من دردهاي پنهان را »ترجمه عربی به فارسی: 

 .(77: 6868ئی، غبرا)« پاشيدماین زخم نمک میمن بر عمق نهان »ترجمه انگليسی به فارسی: 

ير خواننده تخ دتفسير عامدانه غبرائی عالوه بر گسترش افق معنایی صریح، نشان از قو
بيشتر روي  تأكيدایم كه مترجمان با ها را آوردههایی از دریافتدر ذیر نمونه. است
 .دهنداي و رسمی، آن را براي مخاطب طبيعی و عينی جلوه میهاي محاورهبخش

 . (13 :6667، صالح) الصبیة جریمتن اصلی: 
 .ran awayThe other boys  » (Davis, 2009: 16)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(11: 6869)عامري،  گریختندها بچهترجمه عربی به فارسی: 

 .(39: 6868ئی، غبرا) در رفتندها بچهترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (36 :6667، صالح) قائمة دون نظامدار فوضی وهی متن اصلی: 
 .without methodhouse, built  (Davis, 2009: 35)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(16: 6869)عامري،  بدون نظماي خانهترجمه عربی به فارسی: 

 .(613: 6868ئی، غبرا) هردمبيلیاي خانهترجمه انگليسی به فارسی: 

 



 11 |و غفاری  مسبوق

 

 . (66 :6667، صالح) اعلین تندرونکان أهل البلد یمتن اصلی: 
 :about us used to jokeThe villagers  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

38). 
 .(17: 6869)عامري،  كردندشماتت میمارا ترجمه عربی به فارسی: 

 .(648: 6868ئی، غبرا) انداختنددست میما را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 بافت محاوره. 2-2-1-1
 انسانی است -مشترك– كون ی در ميان دریاي روابط دجزیر ،متن»، 6در نظر روالن بارت

توان گفت هر خوانشی یک نوشتار و هر نوشتاري یک شود كه میهایی از آن میكه خوانش
متن  هر» كه كندنقر می حتيم» همچنين. (81و64: 6861)بارت، « شودخوانش محسوب می

ود، ناهماهنگ است و اهر زبان حال و هواي بيانی خاصی دارد كه ننانچه به آن داده نش
يسی یک متن انگلة در ترجم مثالً. كندخيلی راحت این كمبود یا ناهماهنگی را احساس می

ترجمه باید  .یک قيعه طبيعی است یا نه ةترجم شود فهميد كهمی از عربی از سياق نثر كامالً
« ردهایی در آن صورت بگيرا در خود داشته باشد و تعدیر مبدأهاي متنی زبان ویژگی حتماً
 . (688: 6864 جو،)صلح

ی تراشسازي و تعبيرنون در این بافت، واژه ،بخش ابداعی زبان است ،زبان محاوره
عامري و دیویس هر دو به  ،زیر ةجمل ةدر ترجم. گيردتر صورت میتوسط مترجم راحت

 ،تمعنایی تلویحی شده اساند كه همين امر باعث ظهور وفادار مانده مبدأشناسی متن زیبایی
عاميانه پيش رفته و در عين حال به  اي خود، كامالًاما غبرائی با توجه به سبک محاوره

دقه تا ص دِه، ی ی بخورد صد»او از واژگانی مثر؛ . شناسی متن مقصد توجه داردزیبایی
 استفاده كرده كه معنا را در زبان مقصد صریح و شيوا گردانيده است: «بدهد،گيرش بياید

 «زوجاً مثلی وجدتتحمد اهللَ أنها . أکثر من جوعِ البَطن فی هذا البلد األَرامل»متن اصلی: 
 . (618 :6667، صالح)

                                                            
1. Barthes, R. 
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 are more common than  in this villageWidows»ترجمه عربی به انگليسی: 

a husband like me foundshe should thank God she`s .empty bellies.» 
(Davis, 2009: 45). 

ید خدا را ش ر با. از گرسنگان بيشتر هستند در این سرزمين هابيوه»ترجمه عربی به فارسی: 
 .(38: 6869)عامري،  «است پيدا كردهكند كه خواستگاري مثر من 
دقه بدهد كه تا ص ریخته باید ی ی بخورد و صد دِهبيوه تو این »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، غبرا)« گيرش بيایدشوهري مثله من 

ش ارد پاي مترجم و عمر ترجمه ،شوداز عربی توجه می وقتی به دریافت متن انگليسی 
تواند تشخيص دهد كه این متن ترجمه شده از زبان اصلی مشهود است و خواننده می كامالً
هيم، داما وقتی همين قياس را در رابيه با دریافت متن فارسی از انگليسی انجام می ،است
اي مترجم هتوان به آسانی تشخيص داد كه این متن ترجمه شده است؛ زیرا تعبيرتراشینمی

 أویرتافق معنایی متفاوت مترجمان در . محتاطانه و با ظرافت و متناسب با زبان مقصد است
به  هاي دیگران را درونی و متعلقاین است كه هركدام با خوانش خود اندیشهها بيانگر بافت

. ايهكند و دیگري با بافتی محاوررا درونی می اند؛ حال ی ی با بافتی رسمی آنخود ساخته
 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه

 . (618 :6667، صالح) قَبِلَ أبوهامتن اصلی: 
 .acceptedHer father  (Davis, 2009: 46)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(31: 6869)عامري، هم پفیرفته  پدرشترجمه عربی به فارسی: 

 .(617: 6868ئی، غبرا)موافق است باباهه ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (49 :6667، صالح) ؟. ..کان یظنمَن متن اصلی: 
 .would have thought that… Who (Davis, 2009: 21)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(81: 6869)عامري، كرد ف ر مینه كسی ترجمه عربی به فارسی: 

 .(77: 6868ئی، غبرا)كرد؟ ف ر می كیترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (76 :6667، صالح)؟ مَن أناهو یعلمُ تمام العلمِ متن اصلی: 
 ,who I amKnowing as he does full well  (Davisترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 29). 
 .(43: 6869)عامري،  شناختمینون مرا خوب ترجمه عربی به فارسی: 

 .(683: 6868ئی، غبرا) ؟من كيمدانست نون خوب میترجمه انگليسی به فارسی: 

 اسم صوت. 2-2-6
یا اسم  6آواهاخورد ترجمه نامها به نشم میی ی دیگر از مواردي كه در ترجمه واژه

 .اي هستند كه با مدلول زبانی هماهنگی دارندهاي نوساختهاسم صوت واژه». ها استصوت
گوید: منتقد بریتانيایی می 1پرسی الباك. خالقيت زبانی استاین وجه آوایی خود بيانگر 

نویس باشد و هرگز به ذهنش خيور ن ند باید به نوبه خود، رمان د موش ا  رمانخوانند»
سه مترجم هر كدام در  این. (18: 6861 )صهبا،« به نویسنده استكه آفرینش ا ر تنها مربوط 

اند كه در زبان فارسی باعث تداعی صوت از اسم صوت استفاده كرده «یقرقع» دواژ ةترجم
حسب تجربه با آن ارتباط توان آن را لمس كرد و برمی شود و كامالًدر ذهن مخاطب می

 گرفت: 

 . (664 :6667، صالح) «تحتَ حذائی یقرقعُکانَ الجلیدُ »متن اصلی: 
 ,under my shoes *crackledThough ice » (Davis»ترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 69). 
 .(613: 6869)عامري، « كردمیخَش خَش هایم یخ زیر قدم»ترجمه عربی به فارسی: 

 .(198: 6868ئی، غبرا)« كردمیغِرچ غِرچ یخ زیر پاهایم »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .است «تَرق و تُروق كردن» به معناي crackled ددر انگليسی واژ* 

 خواندن است كه در فرآیندتعدد افق معنایی مترجمان نشان از فعال بودن خواننده در 
تفسير متن مشاركت دارد و نيز بيانگر این است كه خواننده نقدر با شگردهاي ادبی زبان 

                                                            
1.Voice name 

2. Lubbock, P. 
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عث نمود گيرد و باست كه افق معنایی ش ر میا هازیرا در پی این واكنش ؛مقصد آشنا است
 :اندهاي زیر از آن جملهنمونه. شودمیمعانی صریح و ضمنی 

 . (1 :6667، صالح) هدیلَ القمریسمعتُ متن اصلی: 
 :dove-of the turtle cooingI heard the  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

9). 
 .(3: 6869)عامري، ام را شنيدم قمري ةنغمترجمه عربی به فارسی: 

 .(81: 6868ئی، غبرا)ها را شنيدم قمري بغبغويترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (13 :6667، صالح) مریحٍ نومٍ فی یغطُمتن اصلی: 
 away fast asleep when the train  was snoringHeترجمه عربی به انگليسی: 

passed by the Sennar Dam (Davis, 2009: 28). 
 .(47: 6869)عامري، فرو رفته بود خوابی خوش در ترجمه عربی به فارسی: 

 .(684: 6868ئی، غبرا)كرد می خرخردر خواب خوش ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (16 :6667، صالح)فی آذان البشر  یوسوسسیظل بعد ذلک متن اصلی: 
 in men’s  to whisperAnd will continue thereafterترجمه عربی به انگليسی: 

ears (Davis, 2009: 28). 
عامري، )كرد هاي ابناي بشري میدر گوش وسوسه گريشروع به ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :47). 
 .(689: 6868ئی، غبرا)كند می وزوزانگار مدام در گوش آدم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 مرکب اتباعي. 2-2-0
متعدد  هايتواند در بيان تجربههاي متفاوت میها در افقآگاهی از جایگاه و معانی تركيب

هاي اتباعی، ساختارهایی مركب و دو جزئی هستند تركيب. را یاري رساند شناسی مازیبایی
اي و اي محاورهاین ساختارها گونه. كه جزء اول داراي معنا و جزء دوم فاقد معنا است

عامري  الًمث. شوندروند یا به ندرت استفاده میكار نمیخودمانی دارند و در بافتار رسمی به
كه  استفاده كرده «پخش و پال شد» و غبرائی از «دراز كشيدن» داز واژ «تمدد علی»ة در ترجم
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 ،پخش و پال ؛استبيانگر دراز كشيدنی است كه ناشی از شدت خستگی و كوفتگی جسمی 
 stretch» ةترجم. تركيبی اتباعی است كه بخش اول آن معنا دارد و بخش دوم فاقد معنا است

out» رسد، گویی معادلیدر این مورد مناسب به نظر نمی كه به معناي طوالنی كردن است 
 است:  اللفظی انتخاب شدهتحت

 . (688 :6667، صالح)« األرض علی تَمددَوَ بَعدها »متن اصلی: 
 :himself out stretchedafter which he » (Davis, 2009»ترجمه عربی به انگليسی: 

49). 
 .(36: 6869)عامري، « و بعد دراز كشيد»ترجمه عربی به فارسی: 

 .(676: 6868ئی، غبرا) «پخش و پال شد»ترجمه انگليسی به فارسی: 

ها در متن بيانگر استراتژي خواننده است كه از یک سو براي مخاطب این نوع تركيب
مركب  هاییسوي دیگر در تصریح معنا مو ر است؛ موارد زیر، دیگر نمونهجفابيت دارد و از 

 اتباعی در رمان موسم هجرت است:

 . (617 :6667، صالح) الموضوعَ متِأن تُوَ باألحرَی متن اصلی: 
 :things off well roundYou might as  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

47). 
 .(39: 6869)عامري،  فيصله بدهیرا  مسألهنه بهتر كه ترجمه عربی به فارسی: 

 .(676: 6868ئی، غبرا)كنی  راست و ریستقضيه را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (647 :6667، صالح) شَتَمَهاأبوها متن اصلی: 
 .her beatHer father  (Davis, 2009: 54)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(63: 6869)عامري،  فحش دادهپدرش او را ترجمه عربی به فارسی: 

 .(667: 6868ئی، غبرا)نثارش كرده  بدوبيراهترجمه انگليسی به فارسی: 
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 ساختار جمالت. 2-1
انی ها برحسب قواعد زبميالعه نگونگی توالی، نظم، همنشينی و نينش واژه بخش،در این 

گردانی نحوي و كامر كردن گيرد كه در این پژوهش به دو مورد جايمورد بررسی قرار می
 .جمله بسنده شده است

 گرداني نحويجاي. 2-1-2
، اجزاي یک جمله اعم از فعر»یعنی  ؛نشينی دارندها قابليت خوشاركان جمالت برخی زبان

 مم ن است در صدر مثالً. جا شوندههاي مختلفی جابمم ن است در م ان. ..فاعر، قيدها و
گردانی جاي» ها از این مورد با عنواندستور زبان. كار برده شوندجمله، انتها و یا وسط جمله به

پفیري در برابر ها از نظر انعيا زبان». (Crystal, 1990: 425« )اندتعبير كرده« 6نحوي
 ،هجایی عناصر جملهزبان فارسی از نظر جاب. جایی اجزاي جمله حالت ی سانی ندارندهجاب

ابت   نظم عناصر جمله در زبان انگليسی نسبتاً. پفیرتر از زبان انگليسی استخيلی انعيا 
 این. شودمی هاحركت آزاد عناصر یک گروه در زبان فارسی موجب تنوع ساخت. است

ا هاي سب ی رهاي معنایی و گسترش صورتپفیري به نویسندگان مجال بازيانعيا 
: 6869 )فتوحی،« گردان بسيارند-هاي اسمی و فعلی لغزاندر زبان فارسی گروه. دهدمی
 عامري عبارت؛ توان ميرح كردزیر شاهد مثالی است كه در این رابيه می ةجمل. (178
هم  دیویس. را مقدم كرده است «نشست»خر آورده و غبرائی فعر ؤرا م «هاي محجوبگفته»

استفاده كرده كه در ظاهر  «زده بر خانه»به معناي  «نزل علی»جاي به «struck home» داز واژ
فاده خألها از واژگان و تعابيري است ةمترجم باید در روند ترجم. آیدمعناي مناسبی به نظر نمی

 بل ه درك متن را نيز براي خواننده ،كندكند كه نه تنها معنا را در زبان مقصد فاسد نمی
 :كندمیآسان 

 ،صالح)« مَحجوبٍ قولُعلی  زلَ، نَی أم الرأسِلَعَ نزلُتَ ئةٍمُفاجَ ربةٍضَ ثم مثلُ»متن اصلی: 
6667: 617) . 

 Then, like a sudden blow that lands right on the»ترجمه عربی به انگليسی: 

struck hometop of one`s head, Mahjoub`s words » (Davis, 2009: 47). 

                                                            
1. Scrambling, N. 
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به  هاي محجوبتهگفبعد ی باره مانند ضربه غافلگيركننده پت ی، »ترجمه عربی به فارسی: 
 .(34: 6869)عامري، « طرفم پرتاب شدند

ي هاي محجوب مثر ضربه ناگهانی پت ی كه ی راست روگفته»ترجمه انگليسی به فارسی: 
 .(676: 6868ئی، غبرا)« نشست روي مالجمكله آدم فرود بياید، 

معنایی توجه به این ن ته ضروري است كه صر  تفاوت معنایی شرط  در بررسی افق  
وشتن متنی تواند در نندهد نه تنها نمیها را تشخيص نيست؛ زیرا اگر مترجم به درستی ش ا 

ر روند نه د با وجود این ه هر. بل ه به بيراهه هم كشيده خواهد شد ،منسجم مشاركت كند
تر هاي فارسی، داستان را برایمان لفت بخشخوانش ،رویمها پيش میخوانش ترجمه

تر ساختارها و نزدیکگردانی دقيق غبرائی به دلير جاي ةرسد ترجماما به نظر می ،كندمی
ي شناسی و هم در انتقال معنا برابودنش به زبان مقصد جفابيت بيشتري را هم در زیبایی

فرود  ی راست روي كله»و به دنبال آن  «ضربه ناگهانی پتک»تقدیم . خواننده به همراه دارد
اعی و را تدآن خط توالی است كه خواننده كامالً «نشستن روي مالج»و در نهایت  «آمدن

هاي موارد زیر نمونه. شودمعنا می كند و همين زیبایی باعث جفابيت و صراحت دردرك می
 گردانی نحوي است: دیگري از جاي

 . (13 :6667، صالح) تدخل الفصلَ مع التالمیذِمتن اصلی: 
 :with the other pupils go into classYou  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

16). 
 .(11: 6869)عامري،  شويهایت وارد كالس میبا هم السیترجمه عربی به فارسی: 

 .(93: 6868ئی، غبرا) روي سر كالسمیبا شاگردهاي دیگر ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (86 :6667، صالح) القاهرة الی أذهبِ أن أریدُمتن اصلی: 
 .go to CairoI want to  (Davis, 2009: 17)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(14: 6869)عامري،  بروم قاهره به خواهممیترجمه عربی به فارسی: 

 .(11: 6868ئی، غبرا) بروم قاهرهخواهد دلم میترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (667 :6667، صالح) برَجفةٍ أحسستُمتن اصلی: 
 .go through meI felt a shudder  (2009: 71 Davis,)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(686: 6869)عامري، احساس لرزشی كردم ترجمه عربی به فارسی: 

 .(197: 6868ئی، غبرا) بنا كرد به لرزیدنتمام تنم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 کامل کردن جمله. 2-1-1
ها را به نآ مبدأمتن  براساسدر بسياري از متون ما شاهد جمالت ناقصی هستيم كه مترجمان 

ا هفهم را براي خوانندگان سخت و آن مسألهاند كه این در متن مقصد رها كردههمان ش ر 
 بدأممترجم در مقام كارشناس باید تصميم بگيرد كه متن ». كندرا از ادامه خواندن دلسرد می

صد را با كمترین افت به مق مبدأقرار است نه نقشی در عمر ترجمه ایفا كند و مفاهيم متن 
معادل و  «يندبمی»با آنچه در متن مقصد « بيندمی» مبدأتا آنچه را در متن  كندبيگانه منتقر 
را به  «investigation / scandal»غبرائی دو اسم . (189: 6861، 6بي ر« )همسنگ باشد
ترجمه كرده كه هم از نظر معنایی به  «آمدگندش در می سين و جيم كردن/»صورت فعر 

چنين هم. استكرده ش لی زیبا مفهوم را انتقال داده و هم از جهت تركيبی، جمله را كامر 
جمله را براي مخاطب به اصيالح  «افتضاح»به جاي  «گندش»با جایگزین كردن كلمه 

در . تار استر آورده كه در زبان فارسی براي مخاطب از پفیرش بيشتري برخوردخودمانی
للی با خ جمه شده، معنا در ترجمه این قسمتمحور ترمبدأاین ه با وجود عامري نيز  ةترجم

 مواجه نشده و معنا منتقر شده است:

 . (647 :6667، صالح)« تحقیق وفضائحکان سیجیئنا البولیس و»متن اصلی: 
 the police would only have com along and there»ترجمه عربی به انگليسی: 

investigationof an scandal  would have been all the» (Davis, 2009: 54). 
عامري، )« آن وقت تحقيق بود و افتضاحآمد و اگر نه پليس می»ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :63). 
رد و گندش كسين و جيم میشد و وگرنه سروكله پليس پيدا می»ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(661: 6868ئی، غبرا)« آمدمیدر

                                                            
1. Baker, M. 
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با وجود این ه هریک به نوبه خود . كنيمها سه افق معنایی را مشاهده میدر این ترجمه
هایی نيز هستند؛ غبرائی در تفسير متن مشاركت كرده و از صحيح است، اما داراي تفاوت

ه درجه بشناسی متن مقصد بها داده و كاسته به زیبایی مبدأشناسی متن رمز و راز زیبایی
متن اصلی و ترجمه، درجه  ة عامري و دیویس؛صراحت متن مقصد افزوده است، اما در ترجم

 .اندردهرا حفظ ك مبدأشناختی متن تفسيرپفیري ی سانی دارند و مترجمان بلعد زیبایی

 . (699 :6667، صالح)! أنت نائمیحصل ذبح بجوارک و متن اصلی: 
 ,A murder happens next door to you,``he said to himترجمه عربی به انگليسی: 

right through it? you sleep``and  (Davis, 2009: 56). 
 .(688: 6869)عامري، ؟ تو خوابیافتد و بغر دستت قتلی اتفاق میترجمه عربی به فارسی: 

خرگوشی  تو توخوابتو همسایگيت دوتا قتر اتفاق افتاده و ترجمه انگليسی به فارسی: 
 .(181: 6868ئی، غبرا)! رويمی

 . (686 :6667، صالح)! عظیم خَلقٌ إجتمعَمتن اصلی: 
 :of people gatheredvast concourse A  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

51). 
 .(68: 6869)عامري، گرد آمد  عظيمیجمعيت ترجمه عربی به فارسی: 

 .(631: 6868ئی، غبرا) آن سرش ناپيداجمعيتی شد ترجمه انگليسی به فارسی: 

 معاني کنایي. 2-6
مواقع  اغلب». ها هم مختلب خواهند بودخوانش هر فرد با دیگري، قيعاً بنابر تفاوت ذهنيت

كه هر كدام از گفتارها شود، نرادرك هر متنی به دریافت معناي ظاهري آن منحصر نمی
ی دریافت نهایی بعض. بر دارددرونی و نهانی نيز درتن، مضمونی عالوه بر مفهوم آش ار م

براي رسيدن به معناي درونی آن باید از معناي . شودها به معناي ظاهري آن محدود میجمله
خواننده افق انتظار . (34: 6861 )صهبا،« شان درگفریم تا مضمون درونی را بشناسيمملموس

ی متناسب شناسكند كه از جهت زیباییمی ش ند و از منظري جدید مسافتی را خلقمتن را می
وت معنایی متفا و در عين حال متفاوت با متن اصلی است و همين امر باعث پيدایش افق

 .شودمی
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تن اصلی تا كاركرد م فراهم كردن فرصتی است براي خواننده ،كاربست كنایه در ترجمه
انی جدید در ترجمه را در ساختار زبانی جدیدي درك كند كه منتهی به رویداد گفتم

از جمله مسائلی كه مترجم )در مقام خواننده( در روند ترجمه و خوانش باید بدان ». شودمی
بایی كه اگر متن از نظر فرم زیم به صورت و زیبایی متن است، نراضرورت اهتما ،توجه كند

 بمترجم باید رضایت مخاطب را كس. فهم معنا هم دنار مش ر خواهد بود ،نداشته باشد
 . (46: 1868 )فيوم،« كند
اشاره كرد غبرائی در  «دكان تخته شدن»اصيالحی  ةتوان به ترجمدر نمونه زیر، می 
ري برداشت عام. را ارائه داده است «اعتبار كردنبی»به زیبایی مفهوم  «spoiled» دواژ ةترجم

 .آیدنه از جهت صراحت و نه تلویحی، درست به نظر نمی «أفسد علیهم أمرهم»از عبارت 
ناسی متن شدیویس هم طبق معمول از نگاشت مفهومی ی سانی بهره برده و پایبند به زیبایی

 .استفاده كرده كه متراد ِ هم هستند «spoiled» از أفسدفعر  ةاو در ترجم. است مبدأ

 . (619 :6667، صالح)« همعلیهم أمرَ أفسدَو البلدِ أهلِ عیونَ ألنه فتحَ»متن اصلی: 
 spoiled because he opened the villager`s eyes and»ترجمه عربی به انگليسی: 

for them things» (Davis, 2009: 46). 
نون او باعث باز شدن نشم مردم و از دست دادن سودهاي »ترجمه عربی به فارسی: 

 .(38: 6869)عامري، « بادآورده توسط تجار شده بود
ان این عده دكاو نشم اهالی دِه را باز كرده بود و باعث شده بود »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(616: 6868ئی، غبرا) «تخته شود

یک ا ر فراتر از معنا جهانی را در خود فراف نی »شناسی ینظریة زیبایاز آنجایی كه در 
را  به افق جهان بيرونی متن -محدود یا گشوده- تواند دریافتكند كه خواننده در آن میمی

 اندازه افق دریافتِ مترجم وسيع توان گفت هرمی. (71: 6861 ،6گادامرو ری ور« )فهم كند
شدن معنا و در نهایت لفت بردن از آن براي مخاطب بيشتر  باشد به همان اندازه مجال پدیدار

كه  ها و عبارات كناییر كاربرد ضرب المثرهاي دریافت غبرائی دهمانند نمونه. شودمهيا می
 .ها اشاره شده استدر ادامه به آن

                                                            
1. Gadamer, G. & Ricoeur, P. 
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 . (87 :6667، صالح) القاهرةِ شوارعِ فی سکعتُتَمتن اصلی: 
 ,of Cairothe streets I had loafed around  (Davisترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 19). 
 .(17: 6869)عامري،  زدمپرسه میهاي قاهره در خيابانترجمه عربی به فارسی: 

 .(13: 6868ئی، غبرا) از پاشنه درآوردمهاي قاهره را خيابانترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (61 :6667، صالح) غضباً شدیداً ضبَغَمتن اصلی: 
 .angryHe was so  (Davis, 2009: 19)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(19: 6869)عامري،  عصبانی شدبسيار ترجمه عربی به فارسی: 

 .(689: 6868ئی، غبرا) از كوره در رفتترجمه انگليسی به فارسی: 

 ها و اصطالحاتمعادل. 2-6-2
مترجم . اي زبان مقصد استهاي ترجمهیافتن معادل ،هاترین معضر در خوانشاصلی

باید تالش كند تا از بين  و ها در زبان مقصد مواجه استاي از معادلهمواره با گستره
غرض اه بیگبنابراین رفتار مترجم هيچ». ها را انتخاب كندبهترین معادل ،هاي موجودگزینه

بان طوري كه براي خوانندگان زبه ؛سازي متن خارجی منتهی شودتواند به بومینيست و می
شناسی هد با بازدمقصد قابر فهم و حتی آشنا شود و به این ترتيب به خواننده ام ان می

 . (667: 6861 ،6)گنتزلر« كندفرهنگی خود، خود شيفتگی را تجربه  «دیگري»
 از نویسندگان براي معادل اصيالحی است كه از سوي بسياري»گوید: می 1شاتر ورث

ار گرفته كو متن مقصد برقرار است به مبدأتوصيب ماهيت و گستره روابيی كه ميان متن 
متن  اي ازشود متن مقصد ترجمهاین گستره روابط است كه موجب می معموالً. «شده است

را مثال زد كه  «أدهشنی»توان فعر در این مورد می. (18: 6864 )مانفردي،« باشد مبدأ
 مبدأی متن شناسدریافت عامري همان معناي حقيقی فعر و رعایت فاصله نگرفتن از زیبایی

را كه به معناي  «astonisged»دیویس هم فعر  .وفادار مانده است مبدأاست و به زبان 
حور ترجمه مها بيشتر مقصداما غبرائی مانند دیگر نمونه ،كار بردهبه ،است «متحير بودن»

در حالی كه در انگليسی . را آورده است «از تعجب شاخ درآوردن»كرده و در مقابر آن 
                                                            
1. Gentzler, E. 

2. Worth, Sh. 
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 انگليسی زبان مترجم كهاست  "Drop one`s" teethالمثر معادل معنایی این ضرب
 توانست در بسط افق معنایی خود از آن استفاده كند: می

 . (618 :6667صالح، ) «حقیقةً أدهَشَنیوَ قال شیئاً »متن اصلی: 
 « astonished mehe said some thing that truly»ترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 45). 
)عامري،  «زده كردمرا در مقابر رفتارش شگفتنيزي گفت كه »ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :38). 
ئی، )غبرا «از تعجب شاخ درآورمنيزي گفت كه نزدیک بود »ترجمه انگليسی به فارسی: 

6868 :618). 

خيال مترجمان در گام اول با خواندن این رمان برانگيخته شده و  دمشخص است كه قو
 غبرائی در این. اي پویا و خالق شده استلفت ناشی از خواندن رمان باعث توليد ترجمه

 سر از خواندن اینپيرانه ،اممن كه عمري با رمان و داستان بزرگ شده»زمينه اذعان داشته 
رمان به قدري به هيجان آمدم كه دو سه روزه زندگی عادي از یادم رفت و با همان شوق 

اختی شناساس تجربه زیبایی «لفت»توان گفت در نهایت می. (1: همان« )ن را ترجمه كردمآ
 .است

 . (666 :6667صالح، ) یجلس أمامی اآلن وجهه مربدمتن اصلی: 
 a morose expression Now sat in front of me whitترجمه عربی به انگليسی: 

on his face (Davis, 2009: 45). 
 .(76: 6869)عامري، مقابر من نشسته  اي در همبا نهرهترجمه عربی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، )غبراجلوي من نشسته  هابا قيافه مادرمردهترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (614 :6667صالح، ) طفلة کانت منذ یعرفهامتن اصلی: 
 Wad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoudترجمه عربی به انگليسی: 

since she was a child (Davis, 2009: 46). 
 .(31: 6869)عامري، شناخت می كون ی ازاو را ترجمه عربی به فارسی: 
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 .(617: 6868ئی، )غبراشناخت بود می بچه الب یکوقتی ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (614 :6667صالح، ) طفلة کانت منذ یعرفهامتن اصلی: 
 Wad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoudترجمه عربی به انگليسی: 

since she was a child (Davis, 2009: 46). 
 .(31: 6869)عامري، شناخت می كون ی ازاو را ترجمه عربی به فارسی: 

 .(617: 6868ئی، )غبراشناخت بود می بچه الب یکوقتی ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (691 :6667صالح، ) لم أُحیهمتن اصلی: 
 .him did not greetI  (Davis, 2009: 56)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(684: 6869)عامري،  سالمش ن ردمترجمه عربی به فارسی: 

 .(187: 6868ئی، )غبرا با او خوش و بش ن ردمترجمه انگليسی به فارسی: 

 گيريبحث و نتيجه
 ار آید و بر روند خوانش آشناسی دریافت به شمار میاي مهم در زیباییافق معنایی مؤلفه

اي كه تفاوت افق معنایی منجر به روي كار آمدن ا ري به گونه ؛سزایی داردير بتأ ادبی 
 هاي انجام شده نتایج زیر به دست آمد:بر این اساس و طبق بررسی. شودمیجدید 

ا، هاي طبيعی جلوه دهد و از واژگان، معادلاگر مترجم در زبان مقصد متن را به گونه -
كند كه در زبان مقصد مورد استفاده است و خواننده  ها و ساختارهایی استفادهالمثرضرب

 رستیدهنگام خواندن به ترجمه بودن متن پی نبرد و بتواند بر فاصله و فضاهاي خالی متن به
فزاید اشناسی متن میي خواهد بود كه بر زیباییفرآیند ،در این صورت ترجمه فائق آید

ن تحقيق زیرا در ای ؛و مقصد برقرار نباشد مبدأشناختی ميان متن هرنند كه تعادل زیبایی
شناختی اییو نه تعادل زیب مبدأشناسی زبان مقصد استوار است نه زبان بناي كار بر زیبایی

 . و مقصد مبدأميان متن 
نظریة بنيان  ،محوري و خوانش جدید و نقش خواننده در آفرینش معناخواننده -

 عدم مشاركت خواننده در متن اصلی باعث چنينهم. آیدشناسی دریافت به شمار مییزیبای
ردن ك اما مشاركت مترجم در تفسير متن و پر ،شودمی مبدأشناسی متن حفظ زیبایی

د شناسی متن مقصتواند بر زیباییها در مواردي، هم میها و واكنش نسبت به آنش ا 
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اختارها ن، عبارات، سدر سيح واژگا مبدأاگر فضاهاي سفيد متن . بيفزاید و هم از آن ب اهد
ب اي كه بر صراحت معنایی متن مقصد براي مخاطمتناسب با متن مقصد پر شود به گونه. ..و

د شناسی متن مقصد مو ر واقع خواهافزوده شود در این صورت مشاركت خواننده بر زیبایی
 شناسی متن به درجه واكنش خواننده به خألها بستگی دارد؛ نون ایندرجه زیبایی. شد

 .شودخألها با افق معنایی مترجم پر می
اي هدر این پژوهش با سه افق معنایی مواجه شدیم كه دریافت هركدام با دیگري تفاوت -

سنده و انتقال او بر نوی تأكيدمحور است و مبدأافق معنایی دیویس بيشتر . نشمگيري داشت
ی صریح و تلویحی در اي است كه ميان معانافق معنایی عامري به گونه. استمفهوم او 

غبرائی  .محور بودن پيش رفته استمبدأنوسان است گرنه بيشترین گرایش او به سمت 
 ردهكمحور است و معانی صریح، طبيعی و متناسب با زبان مقصد بازتوليد بيشتر مقصد

اند و هر آنچه را باید خاد خود با متن كلنجار رفته دهریک از مترجمان به شيو. است
د كه منجر به ان، افق معنایی متعددي داشتهمبدأاند و با توجه به متن بيفتد، آفریدهاتفاق 

 ،اینشناختی شده است؛ بنابرها و در نهایت متفاوت بودن تجربه زیباییدگرگونی افق
ترجمه به هر سه مترجم این ام ان را داده كه به آ اري از یک فرهنگ بيگانه دست  فرآیند
 . یابند
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