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بزرسی کیفیت تزجوِ اس سباى ٍاسطِ با رٍیکزد هتيهداراًِ
(هطالعة هَردی تزجوة هَسی بیدج اس کتاب )Jesus the son of man


علی سعیداٍی

اػتبدیبس گشوه صثبن و ادثیبت ػشثی دانـگبه ثوػلی ػینب
تاریخ پذیزش1395/09/07 :

تاریخ دریافت1395/04/14 :

چکیدُ
اص گزؿته تبکنون این ػؤال مطشح ثوده که آیب میتوان متنی سا اص صثابن واػاطه تشر اه کاشد و
اصوالً آیب چنین تشر ههبیی لبثلاط ینبن اػت؟ ثشخی اص صبحتنظاشان دس صاتت ایانگوناه
تشر ههب تشدیذ کشدهانذ .دس این ممبله نویؼنذه ثه نمذ سویکشد تشر ه اص صثبن واػطه میپاشداصد
و ثش ه ین اػبع ،کتبة «ػیؼی پؼش انؼبن» تشر ة «موػی ثیذد» سا ثشسػای مایکناذ .کتابة
«ػیؼی پؼش انؼبن» ثب ػنوان اصلی “ “Jesus the son of manیکی اص آحبس ادیت نبمذاس لجنابنی،
رجشان خلیل رجشان اػت که ثه صثبن انگلیؼی نوؿته ؿذهاػت .ثیذد دس ؿنبػنبمة تشر ة خود،
ادػب کشده این کتبة سا اص متن انگلیؼی تشر ه ن ودهاػت .این ممبله دسصذد پبػخدادن ثه ایان
ػؤال اػت که آیب ثیذد ثهساػتی این کتبة سا اص صثبن انگلیؼی تشر اه کاشده یاب وی آن سا ثاب
واػطه و اص صثبن ػشثی ثه فبسػی ثشگشدانذهاػت؟ ثشای پبػاخ ثاه ایان ػاؤال ،ن وناههابیی اص
تشر ة ثیذد سا دس ػه مجتج یؼنی «تشر ة غیشمؼتمیم ،اضبفبت و لغضؽهب» ،ثشسػی و تتلیال
میکنذ و دسنهبیت ثه این نتیزه میسػذ که ثیذد این کتابة سا یاب اص صثابن ػشثای ثاه فبسػای
ثشگشدانذه ،یب اینکه آن سا اص اصل انگلیؼی آن تشر ه کشده امب اص تشر اة ػشثای ک ا

صیابدی

گشفته ،ثهگونهای که آحبس آن دس تشر ة وی ثهوضوح لبثلمـبهذهاػت .چشاکاه گابه متاشرم اص
صثبن واػطه ثه طوس نبخودآگبه تتت تأحیش انتشافبت تشر ة اول لشاس میگیشد.
کلیدٍاصُّا :تشر ه اص صثبن واػطه؛ موػی ثیذد؛ ػیؼی پؼش انؼبن.

 نویؼنذة مؼئول

alisaidawi@yahoo.com
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 .1هقدهِ
ػخن دسثبسة تشر ه اص صثبن واػطه ،چیض رذیذی نیؼت .اص گزؿته تابکنون ایان ػاؤال مطاشح
ثوده که آیب ربیض اػت متنی سا اص ی

صثبن واػطه ثه صثبنی دیگش ثشگشدانذ؟ دس کتبة پٌجاکیاًـِ

یب پنذ داػتبن آمذهاػت که اکجشؿبه ( ،)0101-:69ػومین پبدؿابه ػلؼالة گوسکابنی هناذ کاه
ادیت و دانـ نذ نیض ثوده ،دػتوس داد کتبة کلیلِ ٍ دهٌِ اص ػبنؼاکشیت ثاه فبسػای ثشگشداناذه
ؿود؛ صیشا تشر ههبی ػجذاهلل ثن ممفغ ،نصشاهلل منـی و انواس ػهیلی سا که اص صثبن واػطه انزاب
ؿذه ثود ،ن یپؼنذیذ و آنهب سا نبدسػت میدانؼت .مصطفی خبلمذاد تشر ة ایان کتابة سا ثاش
ػهذه گشفت و آن سا ثب ػنوان پٌجاکیاًِ ثه چبح سػبنذ (هبؿ ی ػجبػی.)۵-1 ;0909 ،
طه حؼین ،نویؼنذة نبماذاس مصاشی تشر اه اص صثابن واػاطه سا ثاشای صثابنهابیی کاه دس
خبوسمیبنه گؼتشة ک تشی داسنذ (مبننذ صثبن آل بنی) ربیض میدانذ .ثه اػتمبد وی اگش کؼای احاشی
سا اص ی

نویؼنذة آل بنی اص صثبن فشانؼه ثشگشدانَذ ،میتوانذ تشر ة خود سا ثب تشر اة انگلیؼای

ه بن احش ممبیؼه کنذ و اص صتت تشر ة خود اط ینبن پیذا کنذ (طه حؼین.)22 ;0:90 ،
سضب ػیذ حؼینی تشر ه اص صثبن واػطه سا لجول نذاسد .ایـبن دس ممذمهای که ثشای تشر اة
خود اص سمبن تًَیَکزٍگز احش تومبع مبن نوؿته ،میگویذ که ه واسه نگشان صتت تشر اة ایان
کتبة ثوده چون آن سا اص تشر ة فشانؼه و تشکی ،ثه صثبن فبسػی ثشگشدانذهاػت .دسنتیزه ثاشای
تطجیك آن ثب متن اصلی ،متت ّل صح بت صیبدی ؿاذه و دسنهبیات ثاه متشر ابن راوان توصایه
میکنذ آحبس ادثی سا اص صثبن اصلی تشر ه کننذ (مبن ;0999 ،ممذمه .)1
امشوصه تشر ه اص صثبن واػطه ثؼیبس متذاول ؿذهاػت .ثشای مخبل آحابس نویؼانذگبن ناشوطی
مبننذ هنشی

ایجؼن و کنوت ه ؼن ،غبلجبً اص صثبن واػطه ثه فبسػی یب ػشثی ثشگشدانذه ؿذهاناذ

و متشر بن ثشای سػبیت اصل امبنتداسی دس ممذمة تشر ههبی خود ثذین مطلت اؿبسهکشدهانذ.
امب اؿکبل صمبنی پیؾ میآیذ که متشر ی ادػب کنذ تشر ة خاود سا اص صثابن اصالی انزاب داده،
ولی ممبیؼة تشر ه ثب اصل آن ،خالف ادػبی او سا حبثت کنذ.
موػی ثیذد متشرم نبمذاس این مشصوثو اػت که تبکنون آحبس صیبدی سا ثاه چابح سػابنذه و
دس ػبلهبی اخیش نیض تشر ة کتبة  Jesus the son of manاحش رجشان خلیل رجشان سا ثاب ػناوان
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عیسی پسز اًساى ثه ثبصاس کتبة ػشضه ن وده که تبثهامشوص چنذین ثبس تزذیذ چبح ؿاذهاػات.
ثیذد دس ؿنبػنبمة تشر ة خود ادػب کشده این کتبة سا اص متن اصلی آن (انگلیؼای) ثاه فبسػای
ثشگشدانذهاػت .حبل دس ممبیؼة تشر ة وی ثب اصل کتبة ،خطبهب و لغضؽهبی صیبدی مالحظاه
میؿود و ربی ثؼی تؼزت اػت که این خطبهب و لغضؽهب ثهػینه دس تشر ة ػشثی این احاش اص
حشوت ػکبؿه ،ادیت و وصیش فشهنگ اػجك مصش نیض دیاذه مایؿاود .دس ایان رؼاتبس ،نگبسناذه
دسصذد یبفتن پبػخی ثشای این دو ػؤال اػت;
 آیب ثیذد تشر ة خود سا ثب ػنوان عیسی پسز اًساى اص صثبن انگلیؼی انزب داده یب ثبواػطه
اص تشر ة ػشثی آن یؼنی تشر ة حشوت ػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذهاػت؟
 تشر ه اص صثبن واػطه م کن اػت مورت چه نوع انتشافبتی دس متن ممصذ ؿود؟
یکی اص سویکشدهبی تتلیل و نمذ متون تشر هؿاذه ،سویکاشد ماتنمذاساناه اػات .دس ایان
سویکشد ثخؾهبیی اص متن مجذأ ثب تشر ههبی آن دس متن ممصذ ممبثله میؿاود .هاذف اص ایان
ممبثله ،تتلیال واحاذهبیی اص دو ماتن مجاذأ و ممصاذ اػات کاه اص لتاب لغاتؿنبػای و یاب
صثبنؿنبػی تؼشیفؿذهانذ (فشحضاد.)92 ;0992 ،
نویؼنذه دس این رؼتبس ثب توػل ثه این سویکشد ،دػت ثه ممبیؼهای ػاهگبناه ثاین تشر اة
ثیذد و متن انگلیؼی و ه چنین تشر ة ػشثی حاشوت ػکبؿاه صدهاػات .ػاسغ ن وناههابیی اص
تشر ة ثیذد سا دس ػه مجتجِ «تشر ة غیشمؼتمیم ،اضبفبت و لغضؽهب» ثشسػی و تتلیل میکنذ.

 .2پیطیٌة پضٍّص
هشچنذ دس ػبلهبی اخیش ،نمذ تشر ه دس سؿتة صثبن و ادثیبت ػشثی سونك گشفته ،نویؼانذة ایان
پظوهؾ دس رؼتوروی خود دسثبسة نمذهبیی که ثش سوی تشر ههبی ثیذد انزاب ؿاذه ،تنهاب
ی

پبیبننبمه ثب ػنوان ًقد ٍ بزرسی اضعار ًشار قباًی ًوًَِ تزجوِّای رضا عاهزی ٍ هَسی بیدج

یبفت که الهب میشصایی ،دانـزوی اسؿذ سؿتة متشر ی دانـگبه اصفهبن دس ؿهشیوس ػابل09:1
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اص آن دفبع ن ودهاػت .ولی ممبله یب پبیبننبمهای ثب موضوع تشر اه اص صثابن واػاطه پیاذا نـاذ.
دسنتیزه کتبة عیسی پسز اًساى تشر ة موػی ثیذد ثشای اولین ثبس و ثب موضوع تشر ه اص صثابن
واػطه دس این رؼتبس و دس ی

ممبیؼة ػهگبنه موسد اسصیبثی لشاس میگیشد.

 .3تزجوة غیزهستقین
تشر ه اص گزؿته تبکنون ثه دو نوع تمؼیم ؿذهاػت; تشر ة لفظی و تشر ة مؼنوی .ثب وراود اینکاه
امشوصه ثشخی نظشیهپشداصان انواع دیگشی سا ثه این دو نوع اضبفه ن ودهانذ ،اغلات صابحتنظاشان دس
ثتجهبی نظشی خود ،اص ه این تمؼایم دوگبناه پیاشوی کاشدهاناذ؛ هشچناذ ثاشای تؼجیاش خاود اص
اصطالحبت دیگشی ثهشه گشفتهانذ .ثشای مخابل یاورین نبیاذا تشر اه سا ثاه صاوسی و پویاب تمؼایم
کشدهاػت که تشر ة صوسی مؼبدل تشر ة لفظی و تشر ة پویب مؼبدل تشر ة مؼنوی اػات .ویناه و
داسثلنه ،دو نظشیهپشداص کبنبدایی ،آن سا ثه مؼتمیم و غیشمؼتمیم تمؼیم کشدهاناذ .دس اینزاب نیاض تشر اة
مؼتمیم مؼبدل لفظی و تشر ة غیشمؼتمیم مؼبدل مؼنوی اػت (ػنبنی.)98 ،69 ;211۵ ،
وینه و داسثلنه ه چون دیگش نظشیهپشداصان اػتمبد داسنذ تب صمبنی که ثتوان ػجبستی سا ثب توػل ثاه تشر اة
مؼتمیم یب لفظی ثه صثبن ممصذ ثشگشدانذ ،ثهتش اػت اص تشر ة غیشمؼتمیم یب مؼنوی ،اػتفبده نـود (ه بن; .)9:
دس ممبیؼة تشر ة ثیذد ثب متن انگلیؼی مالحظه میؿود وی ثشخی ػجابسات سا ثاب توػال ثاه
سوؽ غیشمؼتمیم ثه صثبن فبسػی ثشگشدانذهاػت .حبل آنکه دلیلی ثشای ایان کابس وراود ناذاسد و
میتوانؼت ثب تمیّذ ثه لفظ ،آنهب سا ثه فبسػی سوان ثشگشدانذ .ثشای ن ونه ثه این مخبلهب توره ؿود;
) And I said, “Will you not have wine and bread with me?” (Gibran, 1997: 14

گفتم; ن ی خواهی دس نبن و ؿشاة ثب من ؿشی

ؿوی؟(رجشان)۵0 ;09:0 ،

میدانیم یکی اص مؼبنی فؼل  haveخوسدن یب آؿبمیذن اػت (حكؿانبع .)890 ;0999 ،اماب دس تشر اة ثیاذد
این فؼل ثه ؿشی ؿذن ثشگشدانذه ؿذهاػات .اگاش ثاب ک ای چـامپوؿای ایان تشر اه سا غیشمؼاتمیم
ثهحؼبة آوسیم ،و اؿتجبهثودن آن سا نبدیذه ثگیشیم ،این ػؤال پیؾ میآیذ که آیب والؼبً لضومی ثاشای ایان
کبس ورود داؿت؟ ولتی متشرم میتوانؼت ثب تمیّذ ثه لفظ ،ر له سا اینگونه تشر ه کنذ;

گفتم; آیب دوػت نذاسی ثب من نبن و ؿشاثی
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چشا ثبیذ ثه تشر ة غیشمؼتمیم متوػل ؿذ؟ ثه نظش مایسػاذ ثیاذد ایان ػجابست سا اص تشر اة
ػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذه اػت;

وقلت :ىال شاركتني خبزي و نبيذي؟ (رجشان.)11 ;0::8 ،
 But no other man ever walked the way He walked (Gibran, 1997: 17).

امب هیچکغ سا ػشاؽ نذاؿتیم که مخل او ساه ثشود (رجشان)۵۵ ;09:0 ،؟
دس اینزب نیض مالحظه میؿود ثیذد ػجبست سا ثهگونهای غیشمؼتمیم ثه فبسػای ثشگشداناذهاػات.
تشر ة فبسػی ،مؼنبی ر له انگلیؼی سا دس ثاش داسد اماب ثاشای ثشخای اص الفاب ثاهکبسسفتاه دس
تشر ه ،مؼبدلی دس متن انگلیؼی ورود نذاسد .مبننذ ض یش «مب» و فؼل «ػشاؽنذاؿتن» .حبل آنکه
دلیلی ػل ی ثشای این کبس ورود نذاسد و متشرم میتوانؼت ثب تمیّذ ثه لفظ ،ر له سا ثذین گونه
ثه فبسػی ثشگشدانذ;

هیچ مشدی ه چون او ساه ن یسفت (رجشان.)09 ;0999 ،
ثه نظش میسػذ تنهب دلیل ثشای متوػلؿذن ثیذد ثاه تشر اة مؼناوی دس ثشگاشدان ایان ر لاه،
واػطه لشاسدادن تشر ة ػکبؿه اػت;

وما عرفنا غريه خيطو مثل خطوه يف السري (رجشان.)12 ;0::8 ،
 I knew not, but on that day the sunset of His eyes slew the dragon in

me, and I became a woman, I became Miriam, Miriam of Mijdel.
(Gibran, 1997: 17).

فمط ی

چیض سا میدانم; اینکه اص آن سوص ثب غشوة چـ بنؾ آتص کیٌة درٍى هي

خاهَش ضد و ی

صن ؿذ  .مشیم ؿذ  ،مشیم مزذلیه (رجشان.)۵۵ ;09:0 ،

دس این تشر ه مالحظه میؿود ػجبست “ “slew the dragon in meثه صاوست غیشمؼاتمیم و ثاه
«آتؾ کینة دسون من خبموؽ ؿذ» تشر ه ؿذهاػت .ثیاذد کل اة “ “dragonسا کاه ثاه مؼنای
اطدهبػت (حكؿنبع ،)11۵ ;0999 ،ثه آتؾ کینه تشر ه کشدهاػت .ه چناین فؼال “ “slewسا کاه
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گزؿتة فؼل “ “slayو ثه مؼنی کـاتن یاب ػاش ثشیاذن اػات (ه ابن ،)0۵69 ،ثاه خابموؽکاشدن
ثشگشدانذه اػت .م کن اػت گفته ؿود ػیبق صثبن فبسػی التضب میکنذ “ “dragonثه آتؾ کینه
تشر ه ؿود که دس نتیزة این تغییش ثبیذ “ “slewثه خبموؽؿذن ثشگشدانذه ؿود .چنین تتلیلای
ثؼیبس دوس اص رهن اػت؛ صیشا اگش ػیبق صثابن فبسػای چناین تغییاشی سا مایطلجیاذ ،متشر ابن
دیگشی نیض که این کتبة سا ثه فبسػی ثشگشدانذهانذ ثه چنین تغییشی متوػل میؿذنذ .حبل آنکه
این ػجبست ثذون هیچ تغییشی و ثاب تمیّاذ ثاه مؼنابی اسرابػی کل ابت ثاه صثابن فبسػای سوان
ثشگشدانذه ؿذهاػت;

ن یدانم .امب دس آن سوص غشوة چـ بنؾ هیوالی دسونم سا کـات و مان یا

صن

ؿذ  .میشیب ؿذ  .میشیب مزذلیه (رجشان.)90 ;0992 ،
امب میتوان گفت تشر ة ثیذد ،لشیتثهیمین ،حبصل تشر ة ػشثی ػکبؿه اػت;

شييي ا وااييدا ه يف ييو يف يلييا اليييوم انطييوه ناييروق عينيييو نييايف ا ييد ال ي يف ن س ي
وصره امرهة وصره مرمي ،مرمي اجملدلية (رجشان.)12 ;0::8 ،
 But I say unto you, empty your ears of what you have heard (Gibran, 1997: 74).

امب من ثه ؿ ب میگویم ه ة آن حشفهب سا اص خود دوس کنیذ (رجشان.)01۵ ;09:0 ،
دس اینزب نیض مالحظه میؿود ثیذد تشر های غیشمؼاتمیم اص ثخاؾ دو ر لاة انگلیؼای اساهاه
دادهاػت و فؼل ““emptyسا که ثه مؼنی خبلی یاب تهایکاشدن اػات (حاكؿانبع  )1:1 ;0999ثاه
«دوسکشدن» ثشگشدانذه و ػجبست فؼلی “ “what you have heardسا ثه ػجابست اػا ی «ه اة آن
حشفهب» تشر ه کشدهاػت .هشچنذ این تصاشف دس مؼنابی طسفػابخت ر لاه لط اهای واسد
نکشدهاػت امب ثیذد میتوانؼت اص آن ارتنبة کنذ و تشر ة خود سا اص لتاب ؿاکلی ثاه ماتن
مجذأ نضدی تش ػبصد .دس تشر ة نی ثخت مـبهذه میؿود وی دس ػین تمیّذ ثاه ػابختبس ر لاة
مجذأ توانؼته تشر های خوة اص آن اساهه دهذ;

امب من ثه ؿ ب میگویم گوؽهبیتبن سا اص هش آنچه ؿنیذهایذ تهی کنیذ (رجشان.):9 ;0992 ،
ثه نظش میسػذ ثیذد دس تشر ة این ر له نیض ثهگونهای تتت تأحیش تشر ة ػکبؿه لشاس گشفتهاػت;

غري هين هقول ل م ...هنعدوا عن همساع م كل ما ادثوكم نو (رجشان.):9 ;0::8 ،
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تنهب اختالفی که ثین دو تشر ة ثیاذد و ػکبؿاه وراود داسد دس ثشگاشدان ثخاؾ آخاش ر لاة
انگلیؼی اػات .ػجابست “ “what you have hearسا ػکبؿاه ثاه «كيل ميا ايدثوكم نيو» تشر اه
کشده ،حبل آنکه ثیذد ثذون ثهکبسثشدن فؼلی آن سا ثه «ه ة آن حاشفهاب» تشر اه کاشدهاػات.
ؿبیذ ثیذد ثب این تصوس که اگش ثب تمیّذ ثه لفظ ،چنین تشر ه کنذ که; «آنچه سا که ثه ؿا ب گفتاه
ؿذ اص خود دوس کنیذ» ،تشر ه ،صیجبیی الص سا نخواهذ داؿات .ثنابثشاین اص تشر اهکاشدن فؼال
“ “heardصشفنظش و ػجبست سا ثه ؿکل غیشمؼتمیم تشر ه کشدهاػت .دسهشحبل تـبثه تشر اة
ثیذد و ػکبؿه دس ثشگشدان فؼل “ “emptyلبثل تأمل اػت.
 They say I too swim against that current (Gibran, 1997: 150).

آنهب میگوینذ که من هم ثشخالف خواػتههبیـبن ؿنب میکنم (رجشان.)261 ;09:0 ،
دس کتبةهبی لغت واطة “ “currentثه رشیبن ،رشیبن حوادث ،خیضاة یب مود تشر اه ؿاذهاػات
(حكؿنبع  .)918 ;0999حبل آنکه ثیذد آن سا ثه خواػتههب ثشگشدانذهاػت .هشچنذ ممصود نویؼانذه
اص ثهکبسثشدن آن توصیف رشیابن فکاشی و خواػاتههابی گاشوه مخابلف ػیؼای اػات ،متاشرم
میتوانؼت ثب پبیجنذی ثه لفظ آن سا تشر ه کنذ؛ صیشا اػاتفبده اص اصاطالح «ثاشخالف رشیابن آة
ؿنبکشدن» دس صثبن فبسػی نیض متذاول اػت .دس فزٌّگ کَچِ مایخاوانیم; «ثاشخالف رشیابن آة
ؿنبکشدن [یؼنی] طشیك مخبلفت ثاب افکابس ػبماه یاب ممبومات دس ثشاثاش لاذستهابی ارت ابػی سا
پیؾگشفتن و اص ه شاهی و همداػتبنی ثب افکبس ربمؼه یب نیشوی حابکم تانصدن» (ؿابملو.)11 ;0989 ،
نی ثخت نیض ثب اػتفبده اص این اصطالح این ر له سا تشر ه کشدهاػت;

آنهب میگوینذ من هم ثشخالف رشیبن آنهب ؿنب میکنم (رجشان.)081 ;0992 ،
ثه نظش میسػذ دس اینزب نیض ثیذد تتت تأحیش تشر ة ػشثی ثودهاػت;

وإهنم لي ولون إين هنا اآلخر هسبح ضد ما ر دون (رجشان.)080 ;0::8 ،
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 .4اضافات
اص دیگش تکنی هبیی که متشرم ثشای ه بهنگکشدن تشر ة خود ثب صثابن ممصاذ ثاذان متوػال
میؿود ،تکنی

اضبفه اػت .دس حمیمت متشرم ثهنبچبس ثشای طجیؼی و سوانکشدن متن دس صثابن

ممصذ دػت ثه ی

ػشی حزف و اضبفبت میصنذ و این ثشای رجشان اختالفبت نظب گفت ابنی

صثبنهب ضشوسی اػت (صلحرو.)29 ;0999 ،
صبحتنظشان ،اضبفة مورّه سا که مؼ والً ثشای ایزبد سوانی ثیـتش دس کال صوست میگیشد،
اصر له فنون اػبػی دس تشر ه ثه حؼبة میآوسنذ و تنهاب اضابفة ثایدلیال سا نمات تشر اه
میداننذ (ک بلی.)08 ;0982 ،
دس ممبیؼة تشر ة ثیذد ثب متن انگلیؼی مالحظه میؿود وی دػت ثه اضبفبتی صدهاػت که
دس چهبسچوة تؼیینؿذه ثهوػیلة نظشیهپشداصان لشاس ن یگیشد و ثذون اِػ بل آنهب نیض تشر ههاب
سوان و خبلی اص اؿکبل خواهذ ثود .ثشای مخبل دس ادامه چنذ ن ونه ثشسػی میؿود;
 He gave them the legacy of pain ere He Himself was put to death
(Gibran, 1997: 75).

امب پیؾ اص آنکه مشگ او سا ثشثبیذ ،دسد سا ثشایـبن ثه اسث گزاؿت و تَصیِ کزد
(رجشان.)018 ;09:0 ،
دس اینزب ثیذد فؼل «توصیه کشد» سا ثه تشر ة خود اضبفه کشدهاػات ،دسصاوستیکاه دس ر لاة
انگلیؼی مؼبدلی ثشای آن ورود نذاسد و حزف آن نهتنهب لط های ثه تشر ه واسد ن یکنذ ،ثلکاه
ثبػج سوان ؿذن آن میؿود .دس تشر ة نی ثخت نیض مالحظه میؿود ثذون اضبفهکشدن کل اه
یب ػجبستی ،تشر های سوان اص این ر له ثه ػ ل آمذهاػت;

او پیؾ اص آنکه ث یشد دسد سا میشاث آنبن لشاس داد (رجشان.):1 ;0992 ،
ثه نظش میسػذ ثشای اضبفهکشدن این فؼل دس تشر ة ثیذد توریه لبنغکننذهای ورود نذاسد ،راض
اینکه تتت تأحیش تشر ة ػکبؿه ثودهاػت;
ول نو قبل هن خيتط و املوه خلف هلم األمل إيفثا وأوصاىم بو (رجشان.)011 ;0::8 ،
 And suddenly I was as if naked, and I was shy (Gibran, 1997: 14).
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نبگهبن احؼبع کشد که دس ثشاثش او ثشهنها  .اص ؿش سز بِ سیز اًداختن (رجشان.)۵0 ;09:0 ،
دس این تشر ه نیض مالحظه میؿود ثیذد ػجبست «ػاش ثاه صیاش اناذاختم» سا ثاه تشر اه اضابفه
کشدهاػت ،حبل آنکه “ “I was shyفمط ؿشمنذگی سا میسػبنذ و داللت ثش ػش ثه صیش اناذاختن
ن یکنذ .ه چنین مؼبدلی ثشای ػجبست «دس ثشاثش او» دس متن انگلیؼی ورود نذاسد و ثیذد آن سا
نیض اضبفه ن ودهاػت .م کن اػت گفته ؿود ثش حؼت ػبدت ولتی انؼبن احؼابع ؿاشمنذگی
میکنذ ،ػش ثه صیش میانذاصد و ػجبست «دس ثشاثش او» اص ػیبق ر له ثشداؿت مایؿاود؛ دسنتیزاه
اضبفهکشدن آن دو ػجبست اِؿکبل اػبػی ثه تشر ه واسد ن یکناذ .ثبیاذ گفات مؼائله فماط دس
واسدؿذن اِؿکبل اػبػی ثه تشر ه نیؼت ،ثلکه پبیجنذی ثاه اصال امبناتداسی دس تشر اه نیاض
اه یت داسد .تب صمبنی که متشرم ثتوانذ ثب تمیّذ ثه ػبختبس تشر اة ممجاول و ه بهناگ ثاب صثابن
ممصذ اساهه دهذ نجبیذ دػت ثه اضبفه ثضنذ .دس تشر ة ایان ر لاه ثاب توراه ثاه اینکاه متاشرم
میتوانؼت خود سا ثه لفظ ممیذ کنذ و ثگویذ;

ثهنبگبه حغ کشد که ػشیبن هؼتم و اص خود ؿشمگین ؿذ (رجشان.)08 ;0999 ،
دسنتیزه اضبفهکشدن ثؼضی ػجبسات ،خبلی اص اؿکبل نیؼت .ثه نظش میسػذ ثیذد این ػجابست سا
نیض اص تشر ة ػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذهاػت؛ صیشا هش دو ػجبست اضبفهؿذه یؼنی «ػش ثه صیاش
انذاختم» و «دس ثشاثش او» دس تشر ة وی مـبهذه میؿود;

وفجأة خلتين عايف ة أمامو فأطرقت حياء (رجشان.)11 ;0::8 ،
 For he gave them also the legacy of joy (Gibran, 1997: 75).

صیشا ػیؼی عالٍُ بز درد ؿبدی و سزٍر ثشایـبن ثه اسث گزاؿته ثود (رجشان.)018 ;09:0 ،
دسوالغ تؼذیل یب تغییش ؿکل که یکی اص مواسد آن حزف و اضبفه اػت ،اص اسکبن اػبػی تشر ه
اػت ،ثهگونهای که ثشخی تشر ه سا ػجبست اص تغییش ی

حبلت یب ؿاکل ثاه حبلات یاب ؿاکل

دیگش ،ثشای ثشگشدان آن ثه صثبن خود یب دیگشی تؼشیف ن ودهانذ (کجیشی.)8 ;0999 ،
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اها دس تشر ة این ر له اضبفهکشدن ػجبست «ػالوه ثش دسد» ضشوست ناذاسد و ثیاذد ثاذون
متوػلؿذن ثه این کبس میتوانؼت تشر ة مؼبدل و خوثی اساهه دهذ و ثگویذ;

صیشا ػیؼی ه چنین ؿبدی و ػشوس سا ثشایـبن ثه اسث گزاؿته ثود.
ثه نظش میسػذ این اضبفه نیض تتت تأحیش تشر ة حشوت ػکبؿه ثودهاػت;

فلمذ خلف لهم هع هیزاث األلن الفشح والؼشوس (رجشان.)011 ;0::8 ،
 I have seen Him gathering them into His hands and covering His face
with the petals (Gibran, 1997: 83).

چِ بسیار هَاقع دیذه ثود او سا که این ؿکوفههب سا دس کف دػت ر غ میکاشد و
ثشگهبی آن سا سوی صوستؾ میپبؿیذ (رجشان.)060 ;09:0 ،
مالحظه میؿود که مؼبدلی ثشای ػجبست «چه ثؼیبس موالاغ» دس ماتن انگلیؼای وراود ناذاسد و
ثیذد آن سا نیض ثه تشر ه اضبفه ن ودهاػت .دس ػجبست انگلیؼی و ه چنین دس ػجبستهبی لجال
اص آن لشینهای ورود نذاسد که نـبن دهذ این کبس یؼنی ر غکشدن ؿکوفههب و پبؿایذن آنهاب ثاش
سوی صوست ثبسهب اص ػیؼی مـبهذه ؿذهاػت .ػالوه ثش این ثاه نظاش ن ایسػاذ ػایبق صثابن
فبسػی آن سا التضب کنذ یب ورود آن تأحیشی دس سوانی ر له داؿته ثبؿذ وگشناه نیا ثخات نیاض
مزجوس ثه اضبفهکشدن آن میؿذ ،حبل آنکه ثذون الذا ثه این کابس تشر اهای خاوة و سوان اص
این ػجبست اساهه دادهاػت;

دیذه ثود که آن ؿاکوفههاب سا ر اغ مایکناذ و سوی خاود سا ثاب گلجاشگهابیؾ
میپوؿبنذ (رجشان.)012 ;0992 ،
دسحمیمت اضبفهن ودن این ػجبست ثبػج میؿود مؼنابی رذیاذی ثاه ر لاه اضابفه ؿاود کاه
چهثؼب مذنظش نویؼنذه نیؼت .دسنهبیت ثبیذ گفت ثیذد ثه احت بل صیابد ثاه تجؼیات اص تشر اة
ػشثی الذا ثه اضبفهکشدن این ػجبست ن ودهاػت;

وما أكثر ما يفه تو جي عها يف ك يو و نثر ويف اهتا على وجهو (رجشان.)019 ;0::8 ،
 But He did not turn His face, and He did not look at me. And I hated
Him )Gibran, 1997: 13).
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امب ػیؼی ثه طشف من نیبمذ و نگبه هم نکشد .اص او ثذ آماذ و کیٌـِاش را بـِ د
گزفتن (رجشان.)1: ;09:0 ،
ر لة دو متن انگلیؼی یؼنی “ “And I hated Himحبوی ی

فؼل اػت “ “hateکه ثاه مؼنای

متنفشؿذن و ثیضاسثودن اػت (حكؿنبع  ،)82: ;0999دسصاوستیکاه مؼابدل آن دس تشر اة ثیاذد
مـت ل ثش دو فؼل اػت «ثذآمذن» و «ثه دل گشفتن» .دسوالغ متشرم ػجبست «کیناهاؽ سا ثاه دل
گشفتم» سا ثه تشر ه اضبفه ن ودهاػت .صثبن فبسػی این امکبن سا ثه متشرم میدهاذ کاه گابهی
ثشای صیجبتش کشدن ر الت ی

یب چنذ مشادف سا ثه هم ػطف دهذ (ک بلی ،)08 ;0982 ،ثشای مخبل

دس اینزب متشرم میتوانؼت ثگویذ «متنفش و ثیضاس ؿذ » و ثب این کبس افضایؾ واطگبنی منزاش ثاه
افضایؾ مؼنبیی نخواهذ ؿذ .حبل آنکه دس اضبفة ثیذد منزش ثه اضبفة مؼنبیی ؿذهاػت .صیشا دو
فؼل «ثذ آمذن» و «ثه دل گشفتن» مشادف نیؼتنذ .دسنتیزه اضبفهکشدن این ػجبست ن یتوانذ دلیل
ػل ی و منطمی داؿته ثبؿذ و ثه نظش میسػذ دس تشر ة این ر له نیض متشرم اص ػکبؿه پیاشوی
کشدهاػت;

غري هنو مل بل عل نوجهو ومل نظر إيل ول د كرىتو فحقدت عليو (رجشان.)098 ;0::8 ،
اضبفه ثش این ،ثه نظش میسػذ تشر ة ثیذد حبوی اؿکبل دیگشی اػت که ثه احت بل صیبد تتت
تأحیش تشر ة ػشثی ثودهاػت .ر لة اول ماتن انگلیؼای مـات ل ثاش دو

فؼال “ “turnو ““look

اػت .اولی که ثب “ “His faceآمذه ثه مؼنی سوی ثشگشدانذن و دومی ثه مؼنی نگابهکاشدن اػات
که اص نظش ثالغی منبػت هم هؼتنذ .دس تشر ة ػشثی نیض ػکبؿه اص دو فؼل «هقبيل نوجهيو» یؼنای
سوی ثشگشدانذن و «نظير» یؼنی نگبهکشدن ثشای تشر ة دو فؼل انگلیؼی ثهاشه ثاشدهاػات کاه اص
نظش ه نـینی ه بهنگ هؼتنذ .حبل آنکه ثیذد دس تشر ة فؼال اول یؼنای «هقبيل» متؼلاك فؼال
«نوجهيو» سا دس نظش نگشفته و فمط خود فؼل سا که ثه مؼنای پایؾآماذن و نضدیا ؿاذن اػات
(آرسناوؽ  ،)92۵ ;09:9تشر ه ن وده و دسنهبیت ر لهای ثب دو فؼل نبه گون «آمذن و نگبهکشدن»
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تـکیل ؿذهاػت که اص لتب ثالغی خبلی اص اؿکبل نیؼت؛ صیشا ثه طوس طجیؼای انؼابن اول سو
ثشمیگشدانذ ثؼذ نگبه میکنذ نه اینکه رلو میآیذ ثؼذ نگبه میکنذ.

 .5لغششّا
هش متشر ی هشچنذ مبهش و توان نذ ثبؿذ م کان اػات دس کابس خاود دچابس لغاضؽ ؿاود .دس
ممبیؼة تشر ة ثیذد ثب متن انگلیؼی لغضؽهبیی مالحظه میؿود که ثه نظش میسػذ تتت تأحیش
تشر ة ػشثی ثودهاػت که دس این لؼ ت اص ممبله دس دو ثخؾ ثه آنهب پشداخته خواهذ ؿذ.
الف) لغضؽهبی متأحش اص لغضؽهبی تشر ة ػشثی.
ة) لغضؽهبی نبؿی اص ثشداؿتهبی نبدسػت اص تشر ة ػشثی.

الف) لغششّای هتأثز اس لغششّای تزجوة عزبی
 It was late summer when He and three other men first walked upon that
road yonder (Gibran, 1997: 53).

اواخش تبثؼتبن ثود که او ثشای اولین ثبس ،دس آن ساه ثب ػاه نفاش دیگاش دیـدار کـزد
(رجشان.)01: ;09:0 ،
این ر له ثخـی اص داػتبن چوپبنی اص رنوة لجنبن اػت که دسثبسة ػیؼی ػخن میگویذ .ثنابثش
ػخن وی و آنچه اص ػیبق کال ثشمیآیذ ػیؼی ثه ه شاه ػه نفش اص یبسانؾ ثشای اولاین ثابس اص
ساهی گزس میکشدنذ .حبل آنکه ثیذد ػجبست سا ثهگونهای ثشگشدانذه که نـبن میدهذ آن ػه نفش
دس ساه ثب ػیؼای ماللابت مایکنناذ ،دسوالاغ ثیاذد فؼال “ “walkedسا «دیاذاس کاشد» ،تشر اه
کشدهاػت .حبل آنکه دس کتبةهبی لغت چنین مؼنبیی ثشای این فؼل رکش نـذه

(حكؿانبع ;0999

 )0986و ثه نظش ن یسػذ مؤلف نیاض دس ایان ػجابست چناین مؼنابیی اص ثاهکابسثشدن آن ماذنظش
داؿتهاػت .دسوالغ لشینهای ثشای آن ورود نذاسد .دس تشر ة نی ثخت نیض مالحظه میؿود این
فؼل ثه گزؿتن تشر ه ؿذهاػت و مؼنبی دیذاسکشدن سا اص آن ثشداؿت نکشدهاػت;

اواخش تبثؼتبن ثود که او ثه ه شاه ػه تن اص یبسانؾ اص آن ساه میگزؿت (رجشان.)6: ;0992 ،
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ثه نظش میسػذ ثیذد دس تشر ة این ر له تتت تأحیش اؿتجبه ػکبؿه دس ثشگشدان این فؼال لاشاس
گشفتهاػت;

كيان اليييف ي ين نالرايييل عنيدما التقى ىيو وثثثية يفجييال نخير ن لل يرة األو علييى

يلا الطر ق (رجشان.)89 ;0::8 ،

 Out of His heart there flew countless singing birds to the north and to
the south (Gibran, 1997: 83).

تزاًِّای ثیؿ بس او اص للجؾ ثشمیخبػت و پشواصکنبن و آواصخوان ثه ػوی ؿ بل
ورنوة میسفتنذ (رجشان.)061 ;09:0 ،
دس اینزب مالحظه میؿود ثیذد “ “singing birdsسا ثه «تشاناههابی» ثشگشداناذه کاه دسحمیمات
اؿتجبه متض اػت .صیشا مؼبدل اسرابػی آن پشناذگبن آواصخاوان اػات

(حاك ؿانبع ،022 ;0999

 ،)0۵۵6و این مؼنی ثب پشواص ثه ػ ت ؿ بل و رنوة ثیـتش تنبػت داسد تب تشاناههاب .دس تشر اة
نی ثخت میثینیم “ “singing birdsثب دس نظش گشفتن مؼنبی اسربػی یؼنی پشناذگبن آواصخاوان
ثشگشدانذه و تشر ة ممجولی اص آن اساهه دادهاػت;

پشنذگبن آواصخوان ثؼیبسی اص للجؾ ثه ؿ بل و رنوة پشواص میکشدنذ (رجشان.)010 ;0992 ،
حبل این ػؤال مطشح میؿود که این اؿتجبه چگونه ثه تشر ة ثیذد ػشایت کشدهاػت؟ راواة
سا دس تشر ة ػکبؿه مییبثیم;

وعن قلبو انطل ت حمل ة مار ة أناشيده اليت الحتيى حنو الش ال و حنو اجلنوق
(رجشان.)019 ;0::8 ،

ب) لغششّای ًاضی اس بزداضتّای ًادرست اس تزجوة عزبی
 Even as a cloud above the earth that would descend to refresh the earth
(Gibran, 1997: 112).
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مخل اثشی ثود که صمین سا پوؿبنذه ثود و صمین دلؾ میخواػت این اثش ثش او ثجابسد
و ػشصنذهاؽ کنذ (رجشان.)218 ;09:0 ،
ثیذد دس تشر ة این ر له فؼل «دلؾ میخواػت» سا ثاه صماین نؼاجت دادهاػات ،حابل آنکاه
مؼبدل آن دس ر لة انگلیؼی یؼنی “ “wouldثه اثش “ “cloudثشمیگشدد .دس ر له انگلیؼای نیاض
هیچگونه اثهبمی ورود نذاسد که ثبػج انتشاف رهن خواننذه ؿود و فؼل “ “wouldسا ثه صماین
“ “earthنؼجت دهذ .پغ چشا ثیذد این فؼل سا ثه صمین نؼاجت دادهاػات؟ ثاه نظاش مایسػاذ
لغضؽ وی اص اؿتجبه خوانذن تشر ة ػشثی نـئت میگیشد;

كأنو سحانة تاشى األيفض تو ّ لو تساقط عليها مطرا لتنعشها (رجشان.)098 ;0::8 ،

دس تشر ة ػشثی اثهب ورود داسد .فبػل فؼل «تو » هم میتوانذ صمین ثبؿذ و هم اثش و ثیاذد آن
سا ثه صمین نؼجت دادهاػت .دسصوستیکه دس متن انگلیؼی ه بنطوس که لجالً گفتاه ؿاذ اثهابمی
ورود نذاسد و فؼل ثه اثش ثشمیگشدد.
 And my slave, the Egyptian, came to me and said (Gibran, 1997: 14).

ه ؼبیة مصشی من آمذ و گفت (رجشان.)۵1 ;09:0 ،
کل ة “ “slaveدس لغتنبمههبی انگلیؼی ثه مؼنی غال  ،ثنذه ،ثشده ،و اػیش آمذه

(حكؿانبع ;0999

 .)022حبل آنکه ثیذد ثهاؿتجبه آن سا ه ؼبیه تشر ه کشدهاػت .ثه نظش میسػذ این اؿتجبه نیاض اص
دسػت نخوانذن تشر ة ػشثی نـئت میگیشد;

وجاءه جايف يت املير ة لت ول يل (رجشان.)99 ;0::8 ،
ثه احت بل صیبد ثیاذد «جيايف يت امليير ة; کنیاض مصاشیا » سا «جيايف امليير ة; ه ؼابیة مصاشیا »
خوانذه و دسنهبیت منزش ثه لغضؽ وی دس ثشگشدان این ر له ؿذهاػت.
 And when Stephen fell to earth he outstretched his arms as if he would
die as his Master had died (Gibran, 1997: 75).

اػتفبنوع ولتی ثه صمین افتبد ،دػتهبیؾ سا گـوده ثود انگبس کاه مایخواهاذ ثاب
ػشوسؽ حزف بشًد (رجشان.)019 .018 ;09:0 ،
کذا کل ه یب ػجبست دس ر لة انگلیؼی داللت ثش حشفصدن یب صتجتکشدن میکناذ کاه ثبػاج
ؿذهاػت متشرم اص این فؼل اػتفبده کنذ؟ دسوالغ کل ه یاب ػجابستی دس ر لاة انگلیؼای وراود
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نذاسد که داللت ثش حشفصدن یب صتجتکشدن میکنذ .آنچه نویؼنذه دس این ر له دسصذد ثیابن
آن ثوده توصیف حبلت اػتفبنوع هنگب افتبدن ثه صمین اػت .اػتفبنوع ولتی ثاش صماین افتابد
دػتبن خود سا گـود و ثب این کبس میخواػت اص ػشوس خود ا مؼیح ا هنگب مشدن تملیاذ کناذ.
حبل این ػؤال پیؾ میآیذ که فؼل حشفصدن اص کزب آمذهاػت؟ نگبهی ثه تشر ة ػشثی م کن
اػت ساهگـب ثبؿذ;

واين ا وقع اسط انوس على األيفض نسط ييفاعيو ر د هن يحكي سيده يف مماتو
(رجشان.)011 ;0::8 ،
ثه نظش میسػذ ثیذد دس ثشگشدان فؼل «یحکی» دس تشر ة ػکبؿه دچبس لغضؽ ؿذهاػات .ایان
فؼل اص سیـه حکی و ثه مؼنی تملیذکشدن و الگوثشداؿتن نیض آمذهاػات (آرسناوؽ  ،)209 ;09:9و
دس تشر ة ػشثی ثه ه ین مؼنی ثه کبس سفته و ثه مؼنی صتجتکشدن نیؼت.
 It was like night without darkness, and like day without the noise of day
(Gibran, 1997: 112).

چهشهاؽ اص ؿجی حزف هیسد که تبسیکی دس آن ساه نذاؿت و اص سوصی که هیبهوی
سوص آسامؾ آن سا ثشهم ن یصد (رجشان.)218 ;09:0 ،
دس این تشر ه مالحظه میؿود ثیذد فؼل “ “likeکاه دس کتابةهابی لغات ثاه مؼنای ؿاجیهثاودن و
ه بننذؿذن آمذهاػت (حكؿانبع  ،):91 ;0999ثه حشفصدن تشر اه ؿاذهاػات .حابل آنکاه ممصاود
نویؼنذه تـجیه چهشة ػیؼی ثه ؿجی اػت که ثذون تبسیکی اػت .دس تشر ة ػشحذی میخوانیم;

چهشهاؽ ه چون ؿجی ثود که تبسیکی دس خود نذاسد (رجشان.)89 ;0999 ،
ظبهشاً لغضؽ ثیذد دس تشر ة ر لة لجلی دس اینزب نیض تکاشاس ؿاذه و آن ،ثشداؿات نبدسػات اص
فؼل «یحکی» دس تشر ة ػکبؿه اػت;

ل د كان يحكي ليث ال اشاه ظثم وهنايفا التع ره جلبة النهايف (رجشان.)098 ;0::8 ،
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 And why should the milk of my breast be forgotten for a fountain not
yet tasted? (Gibran, 1997: 89).

اص طشفی پؼش چهطوس ؿیش سا فشاموؽ میکنذ و ثه چـ های ط اغ مایکناذ کاه
ؿیشی اص آن ننوؿیذهاػت؟ (رجشان.)080 ;09:0 ،
این ر له ثخـی اص داػتبن ثیوهصنی اػت که تنهب فشصنذؽ او سا سهب کشده و ثه حواسیون ػیؼی
پیوػتهاػت .مالحظه میؿود ر لة انگلیؼی اص دو ثخاؾ “ “be forgottenو “ “tastedتـاکیل
ؿذه که هش دو مزهولنذ .میدانیم ػبختبس صثبن فبسػی ثیـتش ثه ػا ت ر االت مؼلاو ت بیال
داسد (الهوتی ،)9۵ ;0981 ،دسنتیزه اگش ثخواهیم ر لة مزهولی سا تجذیل ثه مؼلو ثکنیم ثبیذ فبػل
ر له ظبهش ؿود .دس ثخاؾ اول یؼنای “ “be forgottenفبػال ،پؼاش ثیاوهصن اػات و دسػات
ثشگشدانذه ؿذهاػت .امب فؼل دو یؼنی “ “tastedفبػلؾ مـخت نیؼت .دسنتیزاه اگاش اصاشاس
ثش تشر هکشدن آن ثه صوست مؼلو اػت ثبیذ اینگونه ثشگشدانذه ؿاود; «ثاشای چـا های کاه
هنوص کؼی طؼم آن سا نچـیذهاػت» .حبل آنکه ثیذد ثهاؿتجبه فؼل دو سا نیض ثاه پؼاش ثیاوهصن
نؼجت دادهاػت .ثه نظش میسػذ ایان اؿاتجبه نبؿای اص اؿاتجبه وی دس خواناذن فؼال « يُ قذ » دس
تشر ة ػکبؿه اػت;

وكيف نس انين لنب ثدي طامعا يف نبع ملا ُقذ اليبو نعد؟ (رجشان.)001 ;0::8 ،

گویب ثیذد فؼل « يُ قذ » سا ثه صوست مؼلو خوانذه و ثه پؼش ثیوهصن نؼجت داده ،حبل آنکه فؼل
مزهول اػت و فبػل آن میتوانذ هش کؼی ثبؿذ .ػالوه ثش مواسد یبدؿذه میتوان ثه کل ة «ؿیش»
نیض اؿبسه کشد .دس ر لة انگلیؼی این کل ه فمط ثه پؼاتبن “ “breastنؼاجت داده ؿاذه و ثاشای
چـ ه “ “fountainثه کبس نشفتهاػت .حبل آنکه دس تشر ة ثیذد و تتت تأحیش تشر ة ػشثی ،آن
سا ثشای هش دو ثه کبس ثشدهاػت.

ً .6تیجِگیزی
 هشچنذ تأحیشپزیشی ثیذد اص تشر ة حشوت ػکبؿه ثاه مخابلهابی یبدؿاذه خاتم ن ایؿاود و
نویؼنذه دس ممبیؼة خود ثب ن ونههبی صیبدی سوثهسو ؿذه که حبکی اص واػطه لشاسدادن تشر اة
ػشثی اػت امب دس این رؼتبس مختصش ن یتوان ثه ه ة آنهب پشداخت .ثه نظش میسػذ مخابلهابی
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یبدؿذه و تتلیل آنهب حبثت میکنذ ثیذد دس تشر ة خود تتت تأحیش تشر اة ػشثای ثاودهاػات.
حبل این تأحیش اص دو حبلت خبسد نیؼت;
 اینکه ثیذد این کتبة سا ثه طوس کبمل اص تشر ة ػشثی آن ثه فبسػی ثشگشدانذهاػت که دس
این صوست نجبیذ دس ؿنبػنبمة کتبة ادػب میکاشد کاه تشر اه اص انگلیؼای انزاب ؿاذهاػات.
ه چنین دس ممذمة خود ثبیذ ثذان اؿبسه مایکاشد تاب حبثات ؿاود ثاه اصال امبناتداسی پبیجناذ
ثودهاػت.
 ثیذد کتبة سا اص اصل انگلیؼی آن ثه صثبن فبسػی ثشگشدانذه امب اص تشر اة ػشثای ک ا
صیبدی گشفته ثهگونهای که ثؼیبسی اص تغییش و تتوالتی که حشوت ػکبؿه ثاذانهاب دػات صده و
ه چنین لغضؽهبی وی دس تشر ة ثیذد مالحظه میؿاود .دس ایان حبلات نیاض ثیاذد ثبیاذ دس
ممذمة خود ثه ک

گشفتن اص تشر ة ػکبؿه اؿبسه میکشد تب اصل امبنتداسی دس تشر ه سا نیض

ثزب آوسده ثبؿذ امب ثیذد ثه این موضوع ؿبسهای نکشدهاػت.
ػالوه ثش این اص دیگش نتبیزی که اص رؼتبس حبصل میؿود این اػت که متشرم دس ثشگاشدان
اص صثبن واػطه م کن اػت ثه طوس نبخواػته تتت تأحیش اػ بل ػلیمههب یؼنی حزف و اضابفبت
نبثزب ،تشر ه هبی آصاد غیشضشوسی و ه چنین لغضؽهبی متشرم اول لشاس گیشد .ثش این اػابع
اگش متشر ی مزجوس ؿود کتبثی سا اص صثبن واػطه ثشگشدانذ ثبیذ ػخت احتیاب کناذ تاب تتات
تأحیش انتشافبت و حتی ػج

و ػیبق متشرم اول لشاس نگیشد.
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کتابٌاهِ
الف) عزبی

البعلب  ،منري ( ،)4002المورد قاموس انكليزي عربي ،ايفالعلم لل ث .

جد ر ،حم د ( ،)4002في ممارسة الترجمة ،الطبعة األو  ،مشق :ايف ال رقد.
اس  ،طو ( ،)0890ألوان ،الطبعة السا سة ،ال اىرة :ايفاملعايفف.
خليل جربان ،جربان ( ،)0888عيس ابن اإلنسان ،مرتجم :ثروه ع اشة ،الطبعة السا سة ،ايف الشرو .
عناين ،حم د ( ،)4002نظرية الترجمة الحديثة الطبعة الثانية ،م تب لبنان ناشرون ،الطبعة.

ب) فارسی
آرسنوؽ ،آرستبؽ ( ،)09:9فزٌّگ هعاصز (عزبی بِ فارسی) ،چبح ؿبنضدهم ،تهشان; نی.
الجؼلجکی ،سوحی ( ،)099۵فزٌّگ عزبی فارسی الوَرد ،متشرم; مت ذ ممذع ،چبح یکم ،تهشان; امیشکجیش.
حكؿنبع ،ػلی مت ذ و دیگشان ( ،)0989فزٌّگ هعاصز ّشارُ ،انگلیؼی ا فبسػی.
خلیل رجشان ،رجشان ( ،)0992عیسی پسز اًساى ،متشرم; متؼن نی ثخت ،چبح اول ،تهشان; ػلم.
خلیل رجشان ،رجشان ( ،)0999عیسی پسز اًساى ٍ با ّای ضکستِ ،متشرم; متؼن نی ثخت ،چبح
دو  ،تهشان; ػلم.
خلیل رجشان ،رجشان ( ،)0999عیسی فزسًد اًساى ،متشرم; مهذی ػشحذی ،چبح اول ،تهشان; کلیذس.
خلیل رجشان ،رجشان ( ،)09:0عیسی پسز اًساى ،متشرم; موػی ثیذد ،چبح ػو  ،تهشان; افك.
خلیل رجشان ،رجشان ( ،)09:2پیاهبز ٍ دیَاًِ ،متشرم; نزف دسیبثنذسی ،چبح هفتبد و ؿـم ،تهشان; کبسنبمه.
ؿبملو ،اح ذ ( ،)0989کتاب کَچِ ،رلذ اول ،حشف آ ،تهشان; مبصیبس.
صلحرو ،ػلى (0999ؽ) ،گفتواى ٍ تزجوِ ،چبح پنزم ،تهشان; مشکض.
کجیشی ،لبػم (0999ؽ) ،اصَ ٍ رٍش تزجوِ ،تهشان; ساهن ب.
مبن ،تومبع ( ،)0999تًَیَکزٍگز ،متشرم; سضب ػیذ حؼینی ،چبح پنزم ،تهشان; هبؿ ی.
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بزرسی کیفیت تزجوِ اس سباى ٍاسطِ با رٍیکزد هتيهداراًِ

علی سعیداٍی

هبؿ ی ػجبػی ،مصطفی خبلمذاد ( ،)0909پٌجاکیاًِ یا پٌج داستاى ،تصتیح و توضیح; راللی نبهینی،

ػبثذی ،و تبساچنذ ،تهشان; الجبل.

هقاالت
فشحضاد ،فشصانه (0992ؽ)« ،چهبسچوة نظشی ثشای نمذ تشر ه» ،هطالعات تزجوِ ،ػبل اول ،ؿ بسه ػو .
ک بلی ،مت ذرواد (« ،)0982حزف و اضبفه دس تشر ه» ،هتزجن ،ؿ بسه یبصدهم و دواصدهم ،پبییض و صمؼتبن.
الهوتی ،حؼین (« ،)0981تشر ة ر الت مزهول انگلیؼی ثه فبسػی و حشف اضبفة  byدس این
ر الت» ،هتزجن ،ؿ بسه نوصدهم.

پ) اًگلیسی
Kahlil Gibran (1997), Jesus the son of man, Published by the penguin Group,
England London.
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هجلة علوی ـ پضٍّطی اًجوي ایزاًی سباى ٍ ادبیات عزبی

دراسة في كيفية الترجمة عبر لغة وسيطة وفقا لمنهج النص التطبيقي نموذجا
(ترجمة موسی بيدج لكتاب ) Jesus the son of man


علی سعيداوی

استاي مساعد يف قسم اللاة العرنية ون اهبا جبامعة نوعلی سينا ،مهدان

الملخص

ا د ث اول الرتمجة من لاة وسيطة واش الياهتا ليس ناألمر اجلد د .ف نذ قدمي الزمان ناقش املنظرون وهصحاق
ىذا ال ن موضوع الرتمجة عرب لاة وسيطة .ونعضهم يففض ىذا النوع من الرتمجة ومل جيزه هصث .هما البعض اآلخر
ف د جوزه يف نعض اللااه .قام امل لف يف ىذا امل ال مبعاجلة ىذا املوضوع وقد اختايف لبحثو ترمجة موسى نيدج
ل تاق عيسى انن اإلنسان “ “ Jesus the son of manوىو من ال تب اليت هل ها جربان خليل جربان
ناللاة اإلجنليز ة .الاظ م لف هن ىناك شبها كبريا ن ترمجة موسى نيدج ال ايفسية وترمجة ثروه ع اشة العرنية
هلذا ال تاق .وىذه الشباىة تثبت هن نيدج قام نرتمجة ال تاق عرب اللاة العرنية ومل رتمجو من اإلجنليز ة مباشرة .قد
طرح امل لف يف ندا ة امل ال س ال ؛ األول :ىل مي ننا هن نعت د على الرتمجاه اليت جتري عرب لاة وسيطة؟ الثاين:
ما ى االحنرافاه اليت مي ن حتدث يف الرتمجاه اليت جتري عرب لاة وسيطة؟ مث اختايف نعض العبايفه من ترمجة
نيدج ويفاح ايفهنا نالنص اإلجنليزي من جانب ونرتمجة ع اشة من جانب نخر وىو عاجلها من ثثثة زوا ا،
الرتمجة غري املباشرة ،اإلضافاه واألخطاء ويف النها ة خلص إ نتيجة وى  ،هن الرتمجاه اليت جتري عرب لااه
وسيطة المي ن هن نعت د عليها ألن املرتجم الثاين الند سيتأثر نآيفاء املرتجم األول وتيرفاتو ويفمبا نعضها ال ع يف
ا دو اليت يفمسها املنظرون.

الکلمات الرئيسة :الرتمجة عرب لاة وسيطة؛ موسى نيدج؛ عيسى انن اإلنسان.
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