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Abstract  
Translation is one of the most important means of transmitting cultures among human 

societies and one of the most effective components of making connections among 

different nations for the transcendence of human values and the conflict of global ideas. 

This phenomenon occurs in various forms, either through making the source or target 

language face eminence or indentation, or through a semantic and structural balance. 

Antoine Berman is a translation theorist who introduced the distortion components of 

translation and shed light on the lack of balance between the source and target texts. 

Translating works of Arab and Iranian nations, also, conveys such components. Among 

the most significant literary works in the story field is Nūn wa al-Qalam by Jalal Al-e 

Ahmad, a symbolic story with a social approach. Majede Alanani, the Egyptian 

translator and researcher, has translated and introduced this story to the Arab world. 

Berman’s deformation components in this translation depict the translator’s commitment 

level to the structure and meaning of the source text and show the extent of the 

audience's attraction to the translation. Applying a descriptive-analytic approach, the 

researcher, focusing on the quantitative and qualitative enrichment, analyzed the source 

and target text characters. The results indicate that Alanani tried to preserve the syntactic 

structure of the source language in translating the description of characters. But this has 

lowered the translation quality and belittled the sublime meaning conveyed in the source 

text. In some cases, Alanani tended to apply quantitative impoverishment and removed 

some words and phrases which resulted in the agitation of the meaning and the message 

of the source text.. 
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 القلم و ونن داستان هایتشخصی در العنانی هماجد ترجمه بازتاب
(برمن غنازدایی عناصر ةپای بر) احمدآل جالل  

 ایران بیرجند، بیرجند، دانشگاه عربی، اتادبی و زبان گروه شیار،دان             گیو المعی احمد

 چکيده

 ميان پيوند ایجاد هايهمؤلف ترینثرمؤ از و بشري ووامع ميان در فرهنگ انتقال هايراه ترینمهم از ترومه
 هب پدیده این. آیدمی شماربه وهانی هاياندیشه تضارب و انسانی هايارزش تعالی براي مختل، مل،

 یا بروستگی دنار مبدأ، یا مقصد زبان دو از یک هر وانب و گيردمی صورت گوناگونی هايشب،
 ترومه پردازاننظریه از برمن آنتوان. گيردمی انجام معنایی، و ساختاري تعادل با یا و شودمی فرورفتگی

 ترومه. داد نشان را دمقص و مبدأ متن تعادل عدم و پرداخت ترومه تحریفی هايهمؤلف فیمعر به كه است
 و نون داستان، زمينه در ادبی آثار ترینمهم ومله از. نيست خالی هامؤلفه این از عرب و ایران ملت دو آثار
 ماوده را داستان این. شودمی محسوب اوتماعی رویبرد با تمثيلی داستانی كه استاحمد آل والل القلم

 شبنانهریخت عناصر بررسی. كرد یمعرف عرب وهان به و كرد ترومه مصري پژوهشگر و متروم العنانی،
 وذب ميزان نمایانگر و رساندمی را مبدأ متن مفهوم و ساختار به متروم پایبندي ميزان ترومه، این در برمن

 و مبدأ متن در را داستان هايشخصيت تحليلی، -توصيفی روش با پژوهشگر. است ترومه این به مخاطب
 طور به را هایینمونه كار، این براي. كرد اقدام كيفی و كمّی غنازدایی بازخوانی به و كرد وارسی مقصد

 پژوهش هايیافته. شد ارائه نيز منتخبه متون براي پيشنهادي ةتروم و برگزید شخصيت هر از ساده تصادفی
 ، امادارد را مبدأ زبان نحوي ساختار حفظ قصد اغلب ها،شخصيت اوصاف ةتروم در العنانی كه داد نشان

 موارد، برخی در. است كشيده زیر به را مبدأ متن واالي مفهوم و شده ترومه كيفيّت ریزش سبب امر این
 متن پيام و معنایی بار در تزلزل مووب كه پرداخته عبارات و واژگان برخی حذف و كمّی تضعي، به وي
  .است شده مبدأ

 غنازدایی برمن، آنتوان ها،شخصیت توصیف العنانی، ماجده القلم، و نون ترجمه :هاکليدواژه

 .کیفی و کمّی
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  مقدمه

رود و متروم در این شمار میها و افبار بهپدیدا ترومه امري ارزشمند در انتقال آموزه
سو نظر و دایرا وسيع معلومات، دست به كار شود؛ زیرا متروم از یکدقت زمينه باید با 

ها و عباراتی است كه بار ویش دارد كه سرشار از واژهمتنی با عنوان مبدأ را رویاروي خ
را در خود واي  ملتالعات یک هاي آكنده از فرهنگ و تفبر و دیگر اطنشانه معنایی و

از سوي دیگر، متن مقصد است كه باید قالب مبدأ قرار گيرد تا متن اصلی  و دهدمی
وتماعی، فرهنگی، اش بر مبناي شرایط گوناگون اخوب درك شود و سره از ناسره

 .شودسياسی و ... مشخص 
شمار به ها و بلبه وظای، پژوهشگران این حوزهترین تالشمهماز  بررسی ترومه

هاي ترومة هاي مناسب و شایسته به مخاطبان، كاستیی ترومهمعرفرود تا ضمن می
 آگاه سازند.این پدیده، كلی  و مخاطب را از بایدها و نبایدهاي كنندبرخی آثار را روشن 

 اینكلی  هدف ،احمدآل والل القلم و نون كتاب از العنانی ماوده ترومة بررسی
 توصي، از وي ترومة نقد به( 6666-6641) 6برمن آنتوان رویبرد بر بنا تا است پژوهش

 ضرورت. كند بررسی امر این در را العنانی سبک و بپردازد داستان این هايشخصيت
 هر عناصر ترینمهم ومله از كه شودمی متبلور مهم امر این در مقوله این به پرداختن

 هاآن پردازش نگونگی كه هستند آن هايشخصيت ،«القلم و ونن» ویژهبه داستان
 ميزان به توانمی رهگذر این از و است وامعه تاریخی و فرهنگی سياسی، شرایط روشنگر
 .برد پی عربی و سیفار زبان دو فرهنگی و شناسیزبان هايهمؤلف همگونی

 این تحليلی به -با استفاده از روش توصيفی دارد تالش رویبردي ننين با پژوهشگر
 از العنانی ترومة در برمن رویبرد كمّی و كيفی غنازدایی هايهمؤلف كه ببرد پی امر

 ترومة پردازيشخصيت در العنانی یابد؟می نمود نگونه داستان، هايشخصيت اوصاف
 براي این منظور به روش تصادفی ساده بهاست؟  كرده عم، ايشيوه نه به خویش

 كرده است. پژوهشگر ننين فرض شده استاكتفا  شخصيتها از هر انتخاب برخی نمونه
تر از زبان مبدأ ترومه تر یا بلندكه العنانی در ترومة این داستان، برخی عبارات را كوتاه

وي از ومله نادرست بوده كه به اختالل در  همچنين در برخی موارد برداشت .كرده است

                                                            
1. Berman, A. 
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یابی، متن را به زبان مقصد انتقال گاهی نيز با معادل البتهكيفيّت ترومه منجر شده است؛ 
ها و دستيابی به اهداف پژوهش، ها، بررسی فرضيهداده است. براي پاسخ به پرسش

 .شودنخست باید برخی مبانی و معيارها بنا 

 پيشينة پژوهش
ور از هاي انجام شده، امري دها و بررسیآثار ادبی بدون در نظرگرفتن نمونهبررسی 

منظور پيش از ورود به اص، پژوهش، برخی انصاف و رفتار علمی است؛ براي این 
 كنيم.هاي انجام شده در راستاي این موضوع را بررسی میيتفعال

مورد مشاهده شد. مورد  ، دونون و القلمدربارا بررسی ترومه ماوده العنانی از كتاب 
احمد آل والل «القلم و نون» از عنانی ماوده ترومة بررسی»اي با عنوان نخست، مقاله

است. وي در این مقاله به  (6863)نوشتة قربانی«  بيبر اصقالحی تعادل نظریه براساس
 كه كندمیپردازد و عنوان می «و القلم ونن»بررسی ترومة اصقالحات مووود در داستان 

 به دهدمی پيشنهاد بيبر مونا اصقالحی نظریة تعادل كه مختلفی هايروش ميان العنانی از
وي  .است راغب بيشتر صورت، تغيير و معنا شباهت شب، به اصقالحات برگردان روش

 از درستی حدودي درك تا است زبان عرب یک اینبه ووود با كند كه مترومابراز می
 كرده كمک او به آگاهی و شناخت همين و داشته سیفار هايالمث،ضرب و مصقلحات

از نتایج این  .دهد ارائه فارسی مصقلحات از دقيقی تقریباً ترومة موارد، برخی در تا است
دارد و بر پژوهش نيز روشن است كه العنانی تنها به برخی از مصقالحات فارسی آشنایی 

دآور فرض پژوهشگر است كه ط نيست. این نتيجه، یاتمامی اصقالحات این داستان مسل
 داند.یابی اصقالحات درست میعملبرد العنانی را در برخی موارد براي معادل

هاي یابی مقولهمعادل»با عنوان  (6863) م توسط ربيعی و همبارانشپژوهش دو
صورت گرفته « احمدآلعربی نون و القلم والل  ةفولبلور ایرانی؛ بررسی موردي: تروم

تووه این داستان پرداختند به این یابی العنانی در كه به بررسی معادل . پژوهشگراناست
هاي فرهنگی، بيشتر از شيوا معادل فرهنگی یابی مقولهنتيجه رسيدند كه العنانی در معادل

هاي ي از روشهاي مادیابی مقولهیا معادل توصيفی بهره برده است. همچنين در معادل
هاي وي، مواردي . در ترومهكرده است... استفاده وسازي گوناگون انتقال، دگرگون

از این موارد  انرسد كه منظور پژوهشگرخورد. به نظر مینارسا و ضعي، نيز به نشم می
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كه در اصقالحات و  استنارسا، همان غنازدایی ترومة او در انتقال از مبدأ به مقصد 
نایی متروم با اصقالحات نمودهاي فولبلور روي داده است؛ این امر به معناي عدم آش

 .استمبدأ و نيز عدم آشنایی وي با فضاي اوتماعی و فرهنگی زمان نویسنده 
نوشتة  «القلم و نون داستان در یشخصيت هايتيپ با زبانی كاركردهاي رابقه»مقالة 

 با داستان اشخاص زبانی كاركردهاي ميان شد تا تناسب انجام (6861) حاوی و پارسا
 اینبه نتيجه كند. بررسی هستند، نویسیداستان مهم اصول را كه هانآ یشخصيت هايتيپ

 هايتيپ با اشخاص زبانی كاركردهاي ميان نندانی تناسب القلم و نون داستان در
  .ندارد ووود هانآ یشخصيت

ها در ترومة این داستان، هنوز پژوهشی شخصيتكه براي بررسی توصي،  شدروشن 
متروم بر فرهنگ تسلط رسد كه ننين پژوهشی نه تنها ميزان نظر میانجام نشده است. به

هاي صورت گرفته در متن دهد؛ بلبه دگرگونیو رفتار آن زمان ایرانيان را نشان می
منظور از نظریة  براي ایندهد. نماید، نشان میولوه می مهممقصد را كه در متن مبدأ 

ی دارد، بهره مهمه كه در نقد ترومه وایگاه هاي غنازدایی این نظریهمؤلفآنتوان برمن و 
 بردیم.

 هایافته
 مباني نظري .2

كند؛ تواند به بهبود روند این امر كمک شایانی بررسی ترومه و نقد آثار ترومه شده، می
هی گوناگونی دربارا این ها و دیدگاهمنظور در طول تاریخ ادبيات، نظریهبراي این 

 .شودمیها اشاره ترین آنمهمكه به  شدكندوكاو ارائه 
گونه این. دادندمی انجام را ترومه ذهنی و ، ارزیابی و نقد شمّیمنتقدان در گذشته

 نوهرمنوتيبی اندیشمندان را ارزشيابی این اكنون». بودكلی  هاينقد بيشتر بر پایة قضاوت
 نند، متن،دامی قانهخال عملی را آنان ترومه. دهندمی ترویج پوششی ودیدتر در ترومه

 بستگی سخنگو خاص موقعيت به متن معناي تغيير و ندارد اياصلی و ايهسته معناي هيچ
 (.184: 6863)قربانی، « دارد

؛ استشمّی -است كه نققة مقاب، دیدگاه ذهنی رفتارگرایان دیدگاه رویبرد دیگر،
 دیدگاه این. است ترومه ارزشيابی براي ترعلمی راهی به دستيابی هدف این دیدگاه،
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 دیدگاه این داند. طرفدارانناشناخته می سياه وعبة یک را متروم ذهنی هايكنش
 العم،عبس آن طبق انجامد كهمی( معادل واكنش) معادل پاسخ به خوب معتقدند ترومة

 اصلی زبان در اصلی متن مخاطبان كه واكنشی باشد همان معادل باید ترومه مخاطبان
 . اندداده نشان

 متن به مستقيماً رویبرد این. دارد محورمتن رویبرد كه دارد ووود نيز میسو دیدگاه
 زبان ادبی و فرهنگی نظام در نقشش و فرم لحاظ به بيشتر ترومه. كندمی هتوو ترومه
است  برخوردار كمتري اهمّيت از اصلی متن رویبرد، این در. شودمی ارزشيابی مقصد

 (.184: 6863)قربانی، 
 كه زبانی بر باشد؛ داشته و آگاهیتسلط ، مهمبر سه امر  كه است كسی خوب متروم

 و بر( مقصد زبان) كندمی ترومه آن به كه بر زبانی كند )زبان مبدأ(،می ترومه آن از
 سبک همان حفظ كه گانه، امانتداريهاي سهعاله بر این شرط البته. بحث مورد موضوع

رسد كه با این به نظر می(. 616: 6831 حسينی،) است اهمّيت حائز شود،محسوب می
گيرد و ه قرار میتوورویبرد، سبک ترومه نيز عالوه بر سایر عناصر ترومه، مورد 

 .ی را داراستمهموایگاه 
( استاد ترومه دانشگاه 1866-6667) 6برخی پژوهشگران همچون پيتر نيومارك

 معنایی نقص ميزان یا را بررسی كيفيّت ترومه نقد ترین نيز درمهمسوري انگلستان، 
مبدأ مورد  متن از مستق، نوشتار مثابه یک باید به از دیدگاه آنان، ترومه. دانندمی ترومه

 حفظ مبدأ را متن تا نه اندازه سبک بررسی شود كه متروم سپس باید ،تحلي، قرار گيرد
فضا و رسد كه در این دیدگاه، حفظ نظر میبه (.149: 6831 سبزیان، و فهيم) است كرده

ترین هدف ترومه باشد كه مورد تووه برخی زوایاي مفهوم متن مبدأ در متن مقصد، مهم
 نظریات افرادي همچون آنتوان برمن است.

 برمن دربارة آنتوان .2-2
 مشهورترین از وي. است ترومه نگارتاریخ و فيلسوف پرداز،نظریه متروم، برمن، آنتوان

 مقصد، به انتقال در را تغييري گونه هر كه ستا ترومه عرصة در مبدأ متن مدافعان
: 1868برامبی، ) یافت شهرت تحریفی، یا شبنریخت دیدگاه داند كه بهمی تحری،

                                                            
1. Newmark, P. 
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 از استفاده و نيست نبوهيده شبن،ریخت گرایش و تحری، هر او، نگاه در البته (.16
 .پسنددمی ترومه در را هاهمؤلف برخی

 هانري و 6بنيامين والتر نون كسانی و هالمانیآ رمانتيک فلسفه از ثربرمن متأ
. كشدمی پيش را ترومه نقد از دیگري گونه ،8ماخر شالیر فریدریش ویژهبه و 1مشونيک

 نقد به نزدیک بسيار و تفبر و خوانش حاص، دهد،می ارائه برمن كه گونهآن ترومه نقد
 با نظر این از و است بيگانه متن به احترام برمن، شناختیترومه دیدگاه محور. است ادبی
 مقصد زبان به معقوف و گرایانهقوم هايدیدگاه شبنانه،ریخت هايگرایش نظریة ارائة

 و كالم اطناب زبان، ساختار نویسنده، سبک در تغيير هرگونه. دهدمی قرار انتقاد مورد را
 تونم تحری، عوام، ومله از را بنديپاراگراف و گذارينققه در تغييرحتی  یا

 سازي،منققی: از عبارتند كه است شده تشبي، همؤلف سيزده از سيستم این. شماردبرمی
 سازيهمگون تفاخرگرایی، كمّی، زداییغنا كيفی، غنازدایی كالم، اطناب سازي،شفاف

 سازيبومی یا تخریب متن، در مستتر معنایی هايشببه تخریب ضرباهنگ، تخریب متن،
 و افضلی)اصقالحات  تخریب و زبانی سيستم تخریب محلی، يهازبان زبانی هايشببه

 Trials of the كتاب مخصوص به او آثار در هاهمؤلف این .(17: 6869 یوسفی،

foreign  نداهشدمعرفی. 

 0کيفي تضعيف یا غنازدایي .2-2-2

 هر او، اعتقاد به. است ترومه كيفی كاهش یا تضعي، برمن، رویبرد هايهمؤلف از یبی
 خود معنایی بار كه شوندمی برگزیده هاییدال آن، در كه است مستتري متن داراي ياثر
 كه دهندمی تشبي، را پيوسته ايزنجيره هم، با ارتباط در و دهندمی قرض هم به را

 نتواند كه ايترومه برمن معتقد است كه. كندمی هدایت خاص مفهومی به را خواننده
 این در .(1: 6836 پور،مهدي) است كرده تحری، را اصلی متن كند، منتق، را شببه این

 فاقد كه گيرندمی مواردي را اصلی متن عبارات و هابيان اصقالحات، واي گرایش،
: 6861 احمدي،) است اصلی متن در عناصر این تصویريحتی  و معنایی و آوایی غناي

                                                            
1. Benjamin, W. 

2. Meschonnic, H. 

3. Schleiermacher, F. 

4. Qualitative impoverishment. 
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 و معنایی بار همان مقصد، متن در مووود عبارات و اصقالحات كه معنا بدین .(7
 .كندنمی منتق، را مبدأ متن فبري و احساسی فضاي و مفهومی

 2کمّي تضعيف یا غنازدایي .2-2-1
 از است عبارت كه است آن كمّی نوع از ترومه در تضعي، یا غنازدایی دیگر گونة

 متروم. رساندمی آسيب اثر واژگانی بافت به كه تدریجی واژگانی كاهش یا تخریب
 افزایش به تواندمی تدریجی تخریب این. دهدمی ارائه معادل یک فقط ژه،وا نند براي

 از كاستن .(3: 6861 احمدي،)باشد  داشته همزیستی تقوی، با یا متن خام حجم یا كمّيت
 متن از مبدأ زبان واژگان برخی ترومه، در كه معنا بدین است؛ قبي، این از نيز واژگان

 .شوند حذف مقصد زبان

 1يسازیيعقال .2-2-5
متن مبدأ مربوط  يگذارعالمت وهيو ش يدر ساختار نحو رييتغ جادیبه ا يسازییعقال

ومالت  رهيصورت متروم با تووه به نظم گفتمان مقصد، ومالت و زنج نیشود. در ایم
ومالت بلند را كوتاه و به  مثالً؛ آوردیكند و به نظم در میو مرتب م ديرا باز تول

 كندیاضافه و كم م ایوا و ومالت معترضه را وابه ایو  بندشیماصقالح ومالت را 
 (. 8: 6836پور،  ي)مهد

 5يسازشفاف .2-2-0
تفاوت كه  نیشود با ایمربوط م يسازییعقال ندیبه فرآ یبه نوع يسازشفاف

مربوط  يسازاما شفاف ،رديگیومالت صورت م يدر سقح ساختار نحو يسازییعقال
به صورت  یكه در متن اصل ینظر مقلب نیاست. طبق ا ییح معنادر سق يبه روشنگر

 یعنی ؛دیآیدر م« شده ،یرتع»در متن مقصد به صورت  مقرح شده« نشده ،یتعر»
پور،  ي)مهد زندیبه متن، دست به روشن ساختن آن م یكلمات ایمتروم با افزودن كلمه 

6836 :8-4.) 

                                                            
1. Quantitative impoverishment. 

2. La Rationalization. 

3. La Clarification. 
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 2اطناب کالم .2-2-3
 يانبته واق، است كه هر ترومه نیبر ا زيپردازان، برمن نهینظرتمام مترومان و  همانند

 يسازییعقال ندیآاطناب كالم را حاص، دو فر نیتر است. او ایخود طوالن یاز متن اصل
كند و یمتن مبدأ را باز م« فشرده» دهیمعتقد است كه متروم ا ويداند. یم يسازشفاف و
 به وان كالم ندارد دنيدر غنا بخش يريثأنامد كه تیم «یشدگ یهت»كار را  نیا

 (. 4: 6836پور، ي)مهد

 1یيگراتفاخر .2-2-7
داند یكار مترومان م جهيخواند و آن را نتیم «یافالطون» یشیرا گرا شیگرا نیا برمن

معتقد است  يآورند. ویدر م یاز متن اصل باتریكه متن مقصد را از لحاظ فرم و شب، ز
 دیبا یشود كه معتقدند هر گفتمانیم يافراد یشناختییبایز مربوط به حس شیگرا نیا

 داندیم« كردن غيبل»و در نثر « شاعرانه كردن»را در نظم،  ییگراباشد. برمن تفاخر بایز
 (. 4: 6836پور،  ي)مهد

 5مستتر در متن یيمعنا يهاشبکه بیتخر .2-2-2

شود یم دهیبرگز ییهاآن، دالاست كه در « مستتر یمتن يدارا يهر اثر»اعتقاد برمن  به
را شب،  وستهيپ يارهيم، زنجهدهند و در ارتباط با یخود را به هم قرض م ییكه بار معنا

كه  ياترومه ،يكند. به اعتقاد ویم تیخاص هدا یدهند كه خواننده را به مفهومیم
پور،  يكرده است )مهد ،یرا تحر یمتن اصل ،را منتق، كند رهيجشببه و زن نینتواند ا
6836 :1). 

 احمدآل دربارة جالل .2-1
 كه است معاصر ادب بروسته نویسندگان و منتقدان روشنفبران، از یبیاحمد آل والل

 شماره ب معاصر كوتاه داستان سبک پيشروان ومله از توانست كوتاه داستان انتخاب با
 و خود نميا نویسندگی در كیتحر و پویایی ننانآن سبک این دراحمد آل. رود

                                                            
1. L Allongement. 

2 .L Ennoblissement. 

3. Destruction Des Reseaux Signifiants Sous-Jacent. 
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 كرده خود آثار خواندن به تشویق را وامعه مختل، اقشار گویی كه كرد ایجاد مخاطب
 از او كه دارد حبایت كه شود می مشاهده او نویسندگی در خاصی پيام و آگاهی. است
 از وامعه محروم اقشار زندگی مخصوصاً و مردمان خود، معاصر و استعمارزده ةوامع

 .است داشته العاط نزدیک
 دیده مذهب، شيعه و روحانی ايخانواده از تهران در 6881 سال دراحمد آل اللو

 از اینبه از بعد و گذراند تهران در را متوسقه و ابتدایی تحصيالت. گشود وهان به
 مشغول دانشبده و دبيرستان در تدریس كار به عمرش پایان تا شد التحصي، فارغ دانشسرا

 اينویسنده عنوانبه عمرش آخر تا و شد مندهعالق ياستس به نوووانی دوران در او. بود
 سخن، مردم، آرش،» نون هاییهمجل در مقاالتی نگارش به اوتماعی و سياسی و دمتعه

 دستغيب،) گفت وداع را فانی دار 6843 سال در سرانجام او. بود مشغول...« و نو وهان
 هر از بيش آثارش، بيشتر در وي پایبندي و دتعه كه است ذكر شایان .(68-69: 6868

 اتبا و بيگانگان نفیكلی  طوربه و مردم تودا به هتوو ایرانی، فرهنگ حفظ زمينة در نيز
 .است ایرانی فرهنگ به

  نویسندگي .2-1-2
 نمایندگان از رااحمد آل والل فارسی، نثر و نظم متون منتقدان از دستغيب عبدالعلی

 براي تهران در ادبی كنگرا آن، در كه ايدوره. داندمی( 6897-6818) سوم دورا
 از ایتده صادق و علوي بزرگ نيمایوشيج، مانند هاییشخصيت. شد تشبي، بار نخستين

 (. 168: 6864 بصيري، و كوهی درویشی) بودند آن اعضاي وملة
( ع) حسين امام مرقد زیارت هدف با و كربال به احمدآل والل خاروی سفر نخستين

 دارد، نام «زیارت» كه را داستانش نخستين تا شد ايانگيزهاحمد آل رايب سفر این. بود
 یبی كه «سخن» ةمجل در 6814 سال در داستان این .(48: 6817 محمودزادگان،) بنویسد

 نخستين بعد سال یک او. رسيد ناپ به بود زمان آن ادبی هايهمجل ترینمعروف از
 -زیارت ومله از- داستان 61 از ايجموعهم و داشت نام «بازدید و دید» كه را كتابش

 .كرد منتشر بود،
 را ایرانی فرهنگ به خویش باالي هتوو ميزان داستانی، مجموعة این دراحمد آل
 ملت خبريبی و ت غفلتعل گرایی،غرب و مدرنيته داشت كه اعتقاد وي. ساخت نمایان
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 و سنتی زندگی صویرگرت ،احمدآل كوتاه هايداستان نخستين» كه ننان. است ایران
 از ناگزیر ودید، مدنيت آثار معرض در كه است وامعه از هاییبخش مذهبی محيط

 اصقالحات با آميخته و ساده زبانی با را زندگی ایناحمد آل. است تحول و مقاومت
 زبان به او بيان نزدیبی همين(. 46: 6877 بهارلو،) «كرد توصي، مذهبی تعابير و عاميانه

 فراوان استقبال با تا شد سبب اخالقی و سياسی اوتماعی، اقتصادي، مشبالت يانب و مردم
شود؛ این نتيجه براي بسياري از آثارش همچون ن و  واقع مردم، توده ميان از مخاطبان
 .دست آمدالقلم به

 القلم و نون .2-1-1
 با یلم نهضت شبست از الهام با 6848 سال در كه است بلندي داستان «القلم و نون»

 هاينام داستان، این هايشخصيت. شد نوشته ميالدي 6694 آمریبایی كودتاي
. برندمی پيش به رمزي و تمثيلی شبلی به را داستان رخدادهاي و دارند گوناگونی

 دو گويوگفت با ماورا. خوردمی پيوند معاصر موضوعات به كتاب هايتمثي،
 .(113: 6868 يري،بص و كوهی درویشی) گيردمی اوج ميرزابنویس

 این. است اندیشمصلحت و بينواقع وارسته، تشخصي اسدااهلل، ميرزا ،لیاو
 پا مبارزه صحنة به او. ونگدمی حقيقت براي كه استاحمد آل از تصویري ت،شخصي

 نظر در فرار بلبه داند،نمی مقاومت را فرار. ماندمی آخر به تا گذاشت اگر یا گذاردنمی
. داندمی «شهادت» را ظلم برابر در مقاومت نوع ترینثرمؤ. است ميدان كردن خالی او،
 ايحادثه هر از. دارد طمّاع و كارمحافظه تیشخصي كه است عبدالزّكی ميرزا ،میدو
 منفعت پاي حتماً گذارد،می پا ايصحنه به اگر. كند استفاده خود نفع به خواهدمی

 شبست، صورت در. است پيروزي ايبر كند،می مبارزه اگر. است ميان در شخصی
 ،نيست سمقد هدف و اص، ظلم، با مبارزه او براي. گریزدمی و كندمی خالی را عرصه

 این بااحمد آل. است فردي هايخواسته به رسيدن براي ايوسيله او براي هم مبارزه بلبه
 است عتقدماحمد آل او، برخالف اام ندارند، هبچ كدامهيچ. دارد تشابهی ووه ت،شخصي

 از وي. آدمی زندگی معناي نه هستند آدميان زندگی طبيعی دوام انسان، فرزندان كه
 . است لاو ميرزابنویس همانند اندیشه، وهت
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 را ميدان وقتی رسند؛می قدرت به مذهبی هاينمایه با قلندرها ،نون و القلم داستان در
 اندیشی،ساده با. پردازندمی مردم مذهبی احساسات تحریک به بينند،می خالی رقيب از

 از شوند نيره اوتماعی هايبحران بر توانندنمی نون و گيرندمی دستبه را قدرت
 .گذارندمی تنها را مردم و گریزندمی و خورندمی شبست هاحبومتی

 ؛استاحمد آل همان است، اسداهلل ميرزا كه اصلی شخصيت ،نون و القلم داستان در
 شمار بهاحمد آل گویاي زبان و است ووحقيقت و وارسته متشرّع، دانا، فردي ميرزا

 خود طمسل صداي طریق این به و نمایدمی ابراز او زبان از را نظریاتشاحمد آل و رودمی
 والل هايداستان دیگر بررسی(. 83: 6836 پور،علی) گستراندمی داستان متن بر را

 .كندمی تأیيد را او دیدگاه و روحيه این ،احمدآل
 نویسنده عقيدا ابراز براي فقط كه است آثاري ومله از القلم و نون داستان حقيقت در

 ابراز گونهاین هايانگيزه(. 613: 6831 رضائی، شيخ) شد تدوین هاشخصيت بيان از
 بررسی نویسنده زمان اوتماعی و سياسی فرهنگی، شرایط برسی در توانمی را عقيده

 .كرد

 . بحث و بررسي1
به اشبال گوناگون  شودداستان كه از عناصر اصلی محسوب می شخصيتتوصي، 

 ةمای تا شود ارائه درست و واضح باید گيرد؛ از دیدگاه حدیدي، شخصيتصورت می
 با داستان كه شودمی قمحق زمانی امر این و گيرد قرار دوري و رتنف یا تقليد، و تشویق

 با. باشد متجانس وامعه افبار و هاارزش و كندمی زندگی آن مخاطب در كه محيقی
 و متفاوت محيقی از اینبه دلي، به دیگر هايزبان از شده ترومه هايداستان ووود، این

كرد )بریغش،  نخواهند كسب زیادي قيتموف اند،آمده متفاوت هايارزش با همراه
د بيشتر ها را با شرایط زبان مقصشخصيتهر نه متروم، پردازش  ، اما(118: 6463

قيت بيشتري در ولب مخاطب خواهد داشت. در صورتی كه اگر هدف كند، موفهمگون 
مخاطب با سبک و قالب گفتار نویسندا مبدأ باشد، نندان به این  كردننویسنده آشنا 

 سازي نيازي ندارد.همگام
 هايویژگی با را خود تواندمی دشواري مبدأ به ه این است كه زبانتوونبتة شایان 

 مشخصی كامالً قواعد آنبه واي به مورد، این در زیرا كند؛ هماهنگ مقصد زبان ناییمع
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 كه دارد قرار متروم روي پيش كمتري گوناگون باشد، موارد داشته ووود اورا براي
 ترومة متون (؛ در نتيجه در81: 6863بزند )ربيعی،  گزینش به دست هاآن ميان از باید

 دنبالبه باید بلبه ،دهد انتقال مقصد به را ا دقيقواژ تواندنمی متروم فرهنگی،
 باشد.  مقصد متن در واژا معادل تریننزدیک

ی اقدام هاي داستان به شب، خاصشخصيتماوده العنانی براي بازگردانی توصي، 
جا با ترومة كرد. در اینتوان در آن بررسی هاي رویبرد برمن را میهمؤلفاست كه  كرده

در احمد آلپردازیم كه والل هاي داستان میشخصيتترین مهمهاي توصيفات و ویژگی
 .كندمیی معرفها را همان آغاز داستان، آن

 . چوپان1-2
ی شده است و بار دیگر، تنها در معرفدرآمد داستان در بخش پيش« نوپان» شخصيت

، شخصيتدر توصي، این  مداحآید. والل آلپایان كتاب از وي سخنی به ميان می
  نين گفت:ن

 و كچ،، ةیک كلّ و داشت بزغاله گله یک كه بود نوپان یک»(: 11: 6871احمد )آل
 .«نبنند اذیتش هامگس تا اشكلّه به كشيدمی خيک پوست یک هم هميشه

أقرع یملك قطیعاً من الماعز، و کان  أحد الرعیانکان هناک »(: 66: 1886)العنانی ترومة 

 .«ال یضایقه الذبابحتی قربة ما یضع علی رأسه جلد  دائماً

سازي ترومه با براي همسان «یک»به واي  «أحد»شود كه استفاده از واژا مشاهده می

نراكه  شود،میاستفاده  «راعٍ»متن مبدأ است؛ نه در ننين مواردي، از شب، نبرا 

شوند تا بار هاي معرفه یا نبره در هر متن به اقتضاي موقعيت خاصی انتخاب میاسم»
عنایی معينی را برعهده گيرند. متروم نيز باید به این اصول پایبند باشد؛ بدین معنا كه م

 (. 614: 6831)معروف، « هاي نبره را معرفه ترومه نبندهاي معرفه را نبره و اسماسم
 يسازییاما عقال ،است يسازییكالم مربوط به مؤلفه عقال يدر ساختار نحو رييغت
ساختار  رييمتروم با تغ نجای. در ابزند یبيآس یه متن اصلنادرست است كه ب یزمان
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به متن به شمار  يبندیاز عوام، عدم پا نیدر مفهوم متن شده و ا رييترومه، باعث تغ
 رود. یم

كه العنانی بنا بر ترتيب است قيد وملة بعد  «دائماً»وایگاه واژا  نبتة بارز دیگر اینبه
اي گونهرا در زبان مقصد حفظ نبرده است؛ به آن و وایگاه كردهرا ترومه  فارسی، آن

 شود. كه وزو ومله قب، محسوب می

 ملكیکان هناک راعٍ »این متن به این صورت است:  ةپيشنهاد پژوهشگر در تروم

 یرأسه جلد قربة دائما حت یعل ضعیالرأس أالصلع، و کان  ملكیمن الماعز، کما  عایقط

 «.الذباب قهیضایال 

 گوید:توصي، دیگري از نوپان میدر احمد آل

 باال بلند هايتعظيم آن از بار سه دو ،ترس وانش از ما نوپان آقا»(: 18: 6871احمد )آل
 . ...«قربان» بگوید آمد تا و كرد

، قام السیّد الراعی بأداء التحیّة مرّتین أو وخوفاً علی روحه»(: 61: 1886) العنانیترومة 

جعلت فداؤک »خمة الضحمة ذات اإلنحناء، وما إن بدأ بقول ثالثة من تلك التحیّات الف

...». 

صورت كه متروم به ؛ به این خوردیبه نشم م يسازییعبارت هم عقال نیدر ا
 نبردهجا بنا بر ترتيب اوزاي فارسی عم، است. متروم در این هنبود پایبند يساختار نحو

سط ومله منتق، كرد. وي همچنين ( را به والسیّد الراعیو نهاد ومله )آقا نوپان ما: 

آید در آغاز متن ترومه ( كه بنا بر قاعده در پایان ومله میخوفاً علی وحهله را )مفعولٌ

: 1 ، ج6679شود )حسن، كرد. این اسم منصوب در وملة فعليه و پس از فع، بيان می
ست )النادري، تقدیم این بخش از ومله، بنا بر اتفاق نظر علماي نحو، وایز ا البته(. 187

  گردد، وایز نيست.نون مروع ضمير به مابعدش برمی ، اما(141: 6667

 ةیالراعی بأداء التح دیقام الس»: به این صورت است متن ةپژوهشگر در تروم شنهاديپ

روحه، و ما إن  یالفخمة الضخمة ذات االنحناء خوفا عل اتیأو ثالثة من تلك التح نیمرت

 «...«..جعلت فداؤک»بدأ بقول 
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 گوید:در ادامه، میاحمد آل

 شور هم دلش و بود مانده واج و هاج بدووري كه ما نوپان آقا»(: 18: 6871احمد )آل
 «.زدمی را هابزغاله

بشکل وکان صاحبنا السید الراعی قد ظلّ مندهشاً مضطرباً »: (61: 1886) العنانیترومة 

 . «کما کان قلبه قلقاً علی قطیعه سیئ،

معناي سردرگمی زیاد و آزاردهنده است كه العنانی در ترومه، به «ووربد»عبارت 
ها و كنایه ، اماشودظاهر واژه را حفظ كرده و همان معناي بد بودن از آن برداشت می

هایی كه معادل معنایی در زبان مقصد دارند نباید به صورت لفظی معنا شوند صفت
استفاده  یعنی ؛خوردیبه نشم م یفيك ییزداییبخش غنا نیدر ا .(163: 6831)معروف، 

عبارات متن مبدأ  يغناكه برد یكه متروم به كار م یها و اصقالحاتاز كلمات و عبارت

ظلّ مندهشاً شایسته بود كه ننين ترومه نماید:  .ستنديرا ندارند و در سقح متن مبدأ ن

 .مضطرباً لغایة

 گوید: در بخشی از اوصاف نوپان میاحمد آل
 «.بود ندیده را حمام رنگ كه بود آزگار هايسال ما نوپان آقا» :(18: 6871احمد )آل

 «.ی قد رأی حماماً قطُّ منذ سنواتراع صاحبنا السیّدلم یکن »: (61: 1886) العنانیترومة 

رسد. این براي یک واژه، درست به نظر نمی «السید»و  «صاحب»استفاده از دو واژا 

را درازگویی و اطناب رسد و آننظر میرمن، نوعی تحری، بهعملبرد بنا بر نظریة ب
 را خام متن حجم تنها و افزایدنمی متن به نيزي كه است اضافاتی منتقد، غرض»نامد. می

« باشد كرده اضافه را نيزي متن، گفتاري و معنایی بار به هاین بدون دهد؛می افزایش
  (.1: 6861)احمدي، 

حماما  يالراعی قد رأ دنايس بنیلم »: به این صورت است پژوهشگر يشنهاديپ ةتروم
 «. قطّ منذ سنوات

 گوید:در توصي، دیگري میاحمد آل
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 هاوالیت وور این اه، نه بود، كمر و كوه اه، اصالً ما نوپان آقا»(: 14، 6871احمد )آل
بود  ايادهس و صاف آدم اصالً كه واآن از و وزرا؛ و شاه و بزرگان وور با این شهرها؛ و

»....  

و  أساساً من أهل الجبل وسفحه،ألنّ صاحبنا الراعی کان »... (: 68: 1886)ترومة العنانی 

لم یکن من أهل مثل هذه الوالیات والمدن التی تحتوی علی هذا النوع من العظماء و علی 

 . «ملك و وزراء، و ألنّه کان فی االصل رجالً بسیطاً ساذجاً

هایی كه در ظاهر مشابه ها در ترومه و نيز استفاده از واژهكيبها و ترترتيب واژه
 ، اماكندهاي فارسی را حفظ دهد كه العنانی سعی دارد همان ترتيب واژههستند، نشان می

ت شده است. وي در تمام هاي ضعي، و نادرساین عملبردش سبب بروز برخی ترومه
ز غناي مفهومی و معنوي مبدأ كاسته است با انتقال عين واژگان مبدأ به مقصد ا این موارد

 .است یفيك ییزدا ییكه همان غناماند و مخاطب با فضاي حاكم بر متن مبدأ ناآشنا می
افزاید و مووب بر ضع، ترومه می ف برخی واژگان و عبارات از ترومههمچنين حذ

 . شودمیغنازدایی كمّی 

من  کنین من أهل الوبر ولم إنه کا»به این صورت است: پژوهشگر پيشنهادي  ةتروم

 «.....اتیأهل المدر ومثل هذه الوال

 ها. ميرزابنویس1-1
 اند:صورت توصي، شده به اینها در بخش اصلی داستان، شخصيتاین 

. انداختندمی راه را شهر مردم كار و زدندمی قلم شام تا صبح»(: 13: 6871احمد )آل
 توي از دو هر .عبدالزكی آميرزا یبی آن و بود اسدااهلل آميرزا اسمش شانیبی

 عين نفهمی بفهمی شان،ربط و خط و سواد و بودند شده بزرگ هم خانه بامبتب
 هم دوتاشان هر. بود هم نزدیک هم شانكسب مح، از همباري، گذشته و بود همدیگر

 . «بودند مردي ساله سی نه، هم كدام هر و داشتند زن

 یدعى أحدهما وکان المدینه. أهل بعمل یقومان کاتبانا کان»(: 67: 1886ترومة العنانی )

 وکان الکتاب فی معاً نشآ وقد "الزکی عبد میرزا" فیدعى االخر أمّا "اهلل أسد میرزا"
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 عمل محل کان العمل، فی الزمالة على وعالوة بآخر. أو بشکل والخطّ التعلیم فی متشابهین

 .«عمره من واالربعین الثالثة فی منهما کلّ کان کما اآلخر. عمل محل من قریباً منهما کلّ

از ترومه باز مانده است. سایر  «زدندمی قلم شام تا صبح»در این ترومه، عبارت 
 هر»اند. عبارت دیگر ها نيز بنا بر ترتيب اوزاي ومالت فارسی ترومه شدهعبارت

به ضع،  است كه ترومه نشده است؛ این گونه غنازدایی كمّی «داشتند زن هم دوتاشان
سی »شود. گویا متروم در ترومة عبارت محتوا و نقص در انتقال بار معنایی منجر می

 » یا« ما بین ثالثین و أربعین»: كردمیگونه ترومه دنار اشتباه شده و باید این «نه، ساله

 «.کالهما ثالثین أو أربعین فی العمر

 گوید:در توصي، دیگري میاحمد آل

 الزم كه بود ووري بنویس تا آميرزا دو این روزگار و كار وضع» (:16: 6871احمد )آل
 گاهی نی، هيچ كرده بودند حفظ كه را شاندوستی .كنند نشمی هم و نشم دیدندنمی

 از هم كهاین دیگر .گرفتندمی را دیگر هم بال زیر رفاقت عالم در هم گداري
 درد هم با كه افتادمی اتفاق یادز بودند؛ خبر با دیگر هم اسرار از نداشتند؛ رودربایستی

 و بودند كرده انتخاب را راهی خودشان براي زندگی در هم هركدامشان اما. كنند دل
 «.كردندنمی هم دیگر كار به فضولی

 علیهما تحتم کانت زمانهما و ظروف عملهما وضع أن إال»(: 63-67: 1886) العنانی ترومة

 فترات وفی بل فحسب، قائما بصداقتهما مااحتفاظه یکن لممنافسه...  فی یدخل أال

 منهما کل کان التحرج، من نوع بینهماأی یکن ولم اآلخر، یساعد منهما کل کان متباعده

 لکن نفسه، بمکنونات لآلخر یبوح کان منهما کال أن کثیرا وحدث اآلخر اسرار على مطلعا

 . «فیه اآلخر یتدخل أن دون الحیاه، فی لنفسه طریقا اختار قد کان منهما کال

نراكه متروم  ،خوردیترومه به نشم م نیدر ا یفيو ك یكم ییدو مؤلفه غنازدا
 يهاقسمت ةدر تروم نیاز عبارت مووود در متن را ترومه نبرده و عالوه بر ا یبخش

درست متن  يباعث ضع، ترومه و عدم القا نیكه ا نبرده یابیمعادل یبه درست گرید
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صورت لفظی ترومه شده و نه ، نه به«در عالم رفاقت»ارت عب شود. یمبدأ به مخاطب م
بر مبناي زبان مبدأ و با حفظ ساختار آن  هاي دیگر این بندشده است. عبارتیابی معادل

 كرده است؛ مانند اصقالحیابی دلاترومه شده است. العنانی براي ترومة اصقالحات، مع

 یبوح کان منهما کال»: شده استتخاب كه این معادل برایش ان «كردندبا هم درد دل می»

 . «نفسه بمکنونات لالخر

و فی عالم الصداقة کان کل منهما »:  به این صورت است پژوهشگر يشنهاديترومه پ

 .«...هةیاآلخر هن ساعدی

 . آميرزا اسد اهلل1-5
 كردهها به نام آميرزا اسداهلل را ننين توصي، یبی از ميرزابنویس شخصيتاحمد آل

 است:

یک  كه داشت مامانی بچه=ا تا دو نداشت منالی و مال كه آن»(: 16: 6871احمد )لآ
 «.دادنمی بزرگانش با دنيا تمام به را شانگندیده موي

 العنانی توصي، وي را ننين ترومه كرد:

 لم جمیالن طفالن لدیه کان والجاه، المال عنده یکن لم ومن»(: 63:  1886ترومة العنانی )

 «.عظمائها وکلّ الدنیا مقابل فی رأسیهما من تسقط واحدة شعرة یف لیفرط یکن

و همان  كندالعنانی در ترومة این عبارات، سعی دارد ساختار متن اصلی را حفظ 
به شمار  یفيك ییغنازدا قیاز مصاد اللفظی، مراعات كند كهترتيب را با ترومة تحت

من  یطفالن مدلالن کانا له أغل هیکان لد» :ي به این صورت استشنهاديپ ةتروم. رودیم

 «.هیو  ماف ایالدن

 تاج )همسر ميرزا اسداهلل( . زرّین1-0
 ننين نوشت: ميرزا اسد اهلل به نام زرّین تاجدر توصي، همسر آاحمد آل
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 و .ریزدمی هنري شانانگشت هر از كه كدبانو هايزن آن از»... (: 86: 6871احمد )آل
 هااین ةهم با. نداشت ايناره ، امابود خون دهند. ... دلشمی ناهار را اردو یک تنه یک

 «.آورد درمی سر آميرزا را اشتالفی رفت،می سر روزگار دست از خيلی كه دلش گاهی

 أصابعهن من إصبع کلّ یقطر الالئی السیّدات من وهی»(: 18-66:  1886ترومة العنانی )

 قلبها کان هذا و مع کلّ ...لمعسکر الغذاء دّتع أن تستطیع بمفردها کانت الفنون. من فنّاً

 .«میرزا رأس على ضیقها فتصب الدهر، تصاریف من بشدّه یضیق

عبارت ووود دارد  نیدر ا یفيو ك یكم ییزداییاز مؤلفه غنا ییهانمونه گریبار د
ترومه نشده است. « اي نداشتاما ناره»نخست اینبه عبارت  صورت آمده: نیكه  به ا
اللفظی بيان كرده ه سایر عبارات را با همان ساختار زبان مبدأ و ترومة تحتبدیگر آن

یابی و ریزد را بدون معادلانگشتشان هنري می است. براي نمونه، وملة كنایی از هر
رود )معروف، فظی ترومه كرده است كه امري نادرست به شمارمیلالصورت تحتبه

 ندارد. زیرا در زبان مقصد كاربردي ،(163: 6831
 

 . آميرزا عبدالزّکي1-3
اصلی دیگر این داستان كه یک آميرزابنویس به نام  شخصيتدر توصي، احمد آلوالل 

 گوید:ميرزا عبدالركی است، ننين می

 شده درمانیبی درد خودش این و نداشت بچه عبدالزكی ميرزا»(: 13: 6871احمد )آل
 زنش با روز هفت ايهفته بود، بهتر خيلی اسدااهلل آميرزا از بارشان و كار و گرنه. بود

 سر تو را اسدااهلل آميرزا قنبلی و گرد بچه تا دو يپسه مدام كه سخن داشت و حرف
 . «زدمی شوهرش

 صار قد هذا وکان ینجب، لم الزکی عبد میرزا السیّد لکن»(: 67: 1886ترومة العنانی )

 بکثیر، اهلل أسد میرزا من أفضل کان قدرهو جاهه أن من وبالرغم دواء، بال داءً له بالنسبه

 میرزا بطفلی تعیره کانت فقد السبعه، األسبوع أیّام طوال زوجته مع یتشاجر کان أنّه إالّ

 . «البضین السمینین اهلل أسد
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العنانی در این بخش از ترومه، ساختار دستوري عبارات فارسی را در ترومة عربی 
د، عالوه بر حفظ ساختار زبان مبدأ و مقصد، است. وي با این عملبر كردهمراعات 

لفه ؤم مفهوم و فضاي متن را نيز به درستی انتقال داده و غناي كمّی و كيفی و
 یبه درستاست  متن مبدأ  يبه دستور و ساختار نحو يبندیپا ادهندكه نشان يسازییعقال
 .شده است تیرعا

 ، ننين است:احمدآلدر بيان  شخصيتتوصي، دیگر این 

 «.نشست می بزرگان با و پله داشت و پول نداشت، بچه كهآن»(: 16: 6871احمد )آل

 والنفوذ والشأن المال لدیه کان أطفاالً، ینجب لم الذی فذلك: »(63: 1886) العنانیترومة 

 «.العظماء یجالس وکان والجاه،

 نييتب يشود كه متروم برایعبارت فوق مالحظه م ةدر تروم يسازعنصر شفاف
است. متروم در برگردان عبارت پرداخته  شتريب حيدرست متن مبدأ به ارائه شرح و توض

برد تا مخاطب پردازد و واژگان بيشتري را به كار میبه توضيح و شرح آن می «پول و پله»
معادل لفظی در زبان مقصد ندارد؛ در نتيجه »را درك كند؛ زیرا این عبارت،  معناي آن

: 6831)معروف، « شودیی كه در زبان مقصد سراغ داریم، استفاده باید از معادل معنا
163 .) 

 نمونة دیگر توصي، او، بدین شب، است:

 شدمی زحمت به و عنوان صاحب بود آدمی عبدالزكی آميرزا» (:83: 6871احمد )آل
 خورد،می نان كاغذ و قلم راه از هم او صورت هر به نون اما. بنویس گفت ميرزا بهش
 . «بدانيم بخيه همين اه، هم را او كهوز این نداریم ياناره

 ویمکن االلقاب، حمله من الزکی عبد میرزا السید کان»(: 17: 1886)العنانی ترومة 

 القلم طریق عن یتعیش کان نحو ای على کان لما لکن عرائض، کاتب اعتباره بصعوبه

 . «الصنعه هذه أهل من اعتباره فی لدینا حیله فال والورق
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دهد كه العنانی همان ساختار نحوي زبان مبدأ را در در ترومة عبارات نشان می دقت
است. براي  كردهپيش گرفته و اصقالحات را بدون ایجاد تعادل با زبان مقصد، ترومه 

کان یمکن بصعوبة » ننين ترومه شد: «شد بهش گفتبه زحمت می»نمونه، عبارت 

معناست  به اینبلبه  ،معناي سختی كشيدن نيستهجا بدر این« زحمت به»واژا  «.إعتباره

 «بصعوبة»توان آن صفت را بر ميرزا عبدالزكی اطالق كرد و واژا كه تمام و كمال نمی

و كرده خوبی عم، به «اه، این بخيه»گویاي این برداشت نيست. البته العنانی در ترومة 
دل معنایی اد ندارد، معبنا بر دیدگاه یحيی معروف، نون عين لفظ در زبان مقصد ووو

 (.163: 6831معروف، )كرده را استفاده  آن

هاي كردي و كاشی ....كه با قاليچه داشت حسابی احجر یک: »... (83: 6871احمد )آل
 در از یبی اینبه محض به و بود گذاشته مُخدّه هایش مشتري براي فرشش كرده بود و

 كردمی صدا را پادوش داشت، كاري نه و بود آدمی وور نه اینبه به بسته آمد تو،می
 .«كند درست برایش گالب شربت یا بياورد خنک آب مسجد آب انبار از برود كه

محترما...، وکان قد فرشه بالسجاجید الکردیة  مکتبا یملك ...کان»(: 17:  1886العنانی )

 وبقدر الباب، من یلدف أحد کان أن وبمجرد للزبائن، حشایا فیه وضع و والکاشانیة،

 المسجد، ماء خزان من باردا ماءً یحضر بان ویامره صبیه على ینادی کان وعمله، حیثیته

 .«الجالب شراب له یعد او

یابی ویژگی بارز برگردان العنانی در این بخش، حفظ ساختار هر دو زبان و نيز معادل
رگردان ومله، ب . از آنشودمیكه مووب انتقال صحيح مفهوم و فضاي متن  استدرست 

 المهنة على یدرِّب الَّذِی الناشئ»اند: است كه در تعری، آن ننين گفته «صبی»به  «پادو»

یعنی كودك یا نوووانی  ؛(صبی: ذی، مادّا: 1884)مصقفی و آخرون، « واالحتذاء بِالْعَمَلِ

 كند.كه براي كار و حرفه، تمرین می

 . درخشنده خانم )همسر عبد الزّکي(1-7
او را ننين توصي، احمد آلین داستان، همسر ميرزا عبدالزكی است كه دیگر ا شخصيت

 : كرد
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 و رفتمی و آمدمی رنگين و سنگين زنش، خانم، درخشنده»(: 48: 6871احمد )آل
 حق را بخواهيد راستش و. كردمی خانمی خودش براي و زدنمی سفيد و سياه به دست

 . ...«خان  خانلرهايیشخو و قوم از و متشخّص بود زنی نون. داشت هم

 وال وبهاء، وقار فی وتجئ تروح هانم درخشنده زوجته کانت»(: 16: 1886ترومة العنانی )

 الحقیقه، أردتم واذا الکلمه. بمعنى سیده نفسها من وتجعل نوع، ای من عمل الى یدها تمد

 « خانلرخان... اسرة ومن متمیزة، امراة فهی حقها، هذا کان فقد

تواند نمودي از كه در مواضع مختل، آمده است، می «هانم»به  «خانم»ترومة واژا 

رویبرد متروم براي حفظ ساختار نحوي زبان مبدأ و یا گرایش به زبان محاورا مقصد 
القاب اسنادي، لزوماً باید ترومه »نظران معتقدند كه كه برخی صاحبباشد. در حالی

اي دیگري نيز به نشم هن توصي، نمونه(. در دیگر عبارات ای69: 6831)معروف، « شود
یابی صحيح، ترومه را به زبان مقصد خوبی توانسته است با معادلا متروم بهخورد، اممی

 .كندنزدیک 
، یادآور ترومة معنایی است احمدآل نون و القلمترومة صورت گرفته از متن داستان 

هاي معنایی و تترین ساخكه بنا بر دیدگاه ناظميان، مفهوم متن مبدأ را با نزدیک
كند. متروم بدون ایجاد تغيير و واژه به واژه، متن را منتق، می دستوري زبان مقصد

ها پيرامون وفاداري متروم به این گفتار ناظميان تن .(8: 6831)ناظميان،  كندمیترومه 
ید تن مقصد بااز نظر ظاهري قاب، تعری، است؛ حال آنبه پيام، فضا و احساسی كه م متن

هنگام كه متن مبدأ بعالوه بر این، زمانیاي قاب، انتقال نيست. با ننين ترومه دریافت كند
انتقال به مقصد، دنار كاستی و ریزش شود، ققعاً بر گسيختگی ميان مخاطب و پيام متن 

هایی بررسی شد و یافته نون و القلمافزاید. این ادعا در بررسی ترومة العنانی از اصلی، می
 به دست داد.را 

 گيريبحث و نتيجه
كه از نظر  كردی معرفرا به وهان عرب  نون و القلماي از كتاب ماوده العنانی ترومه

. با استشبانانة آنتوان برمن، قاب، بررسی هاي رویبرد گرایش ریختهمؤلفبرخی 
 توان گفت:بررسی ترومة وي، می
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ترتيب واژگان  ،رو و از این كندفظ تالش العنانی بر این بود كه ساختار داستان را ح -
وي در ترومه، ساختار نحوي متن مقصد را شبسته و به ساختار متن مبدأ نزدیک 

 ،كندكاهد و مخاطب را دور میت متن مقصد مید. این عملبرد، نه تنها از وذابيشومی
ان و ترومة واژگ كند. متروم دربلبه پيام و محتواي متن مبدأ را به درستی منتق، نمی

كه معناي عين متن مبدأ است و  كردهاز واژگان و عباراتی استفاده  عبارات متن مبدأ
ة تحریفی غنازدایی مؤلفاغلب در متن مقصد، كاركرد و وایگاهی ندارد. وي با این كار، 

دهد كه از كيفيّت متن مقصد كاسته و رساناي كيفيّت متن مبدأ كيفی برمن را بروز می
 نيست.

صد شاهد ریزش برخی واژگان و عبارات هستيم كه در متن مبدأ به وضوح در متن مق -
گونه غنازدایی كمّی متن، تأثير دارد. اینكلی  ذكر شده است و بار معنایی آن در فضاي

در معنا و گيرایی متن مقصد تأثير بسزایی دارد؛ بدین ترتيب شاهد غنازدایی  از متن مبدأ
خوبی درك كرده و نی در برخی موارد، توصيفات را بهكيفی و كمّی توأمان هستيم. العنا
ضع، و سستی وي در غناي كيفی و كمّی متن،  ، امابه زبان مقصد انتقال داده است

نویسنده و فرهنگ و  تفبرخوبی با مفهوم متن مبدأ، رویبرد و مووب شده تا مخاطب به
-رهنگی و سياسیها، آشنا نشود و با ووود برخی اشتراكات فشخصيتفضاي حاكم بر 

اوتماعی، احساس همگونی نداشته باشد. هر نند العنانی در برخی موارد به كاستن 
، اما واژگان و تركيبات معادل مناسبی براي ترومه برگزید كردعبارات و واژگان اقدام 

 كه سبب حفظ كيفيت و پيام نویسنده شد.
و تحت كنترل متروم به صورت هدفمند تغيير كند  اگر كمّيت و كيفيت متن مبدأ -

، مشهود «نون و القلم»ا این امر در ترومة رسد، امحری، نبوهيده به نظر نمیباشد، ت
 .نشدی رؤیت ها، هدف خاصشخصيتنيست و در ترومة العنانی از اوصاف 

سياسی یک وامعه است، داراي -فرهنگ و رخدادهاي تاریخی معرفآثار ادبی كه 
رود مخاطبان مقصد، رویبرد اصلی نویسندا ظار میكه انت استزوایاي پنهان بسياري 

نظر مبدأ را درك كنند و برداشت درستی از فرهنگ و فضاي مبدأ داشته باشند. پس به 
هاي همؤلفرسد كه بررسی دیگر اصول ترومه در این اثر و نيز وارسی عناصر و می

ر پژوهشگران تواند فرصت مقالعاتی ارزشمندي براي سایفرهنگی و اوتماعی آن، می
 باشد.
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