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پضٍّطی اًجوي ایزاًی سیاى ٍ  هجلة علوی ـ

ش . ّـ 1396 ، بْار42 ضوارُ، ادبیات عزبی

 219-238م، صص  2017

 اًِهدار هتي کزدیتزجوِ اس سباى ٍاسطِ با رٍ تیفیک یبزرس
 (Jesus the son of manاس کتاب  دجیب یهَس ةتزجو یهَرد ةهطالع) 

 یداٍیسع یعل
 ثوػلی ػینب دانـگبه یػشث بتیادث و صثبن گشوه اػتبدیبس

 07/09/1395: پذیزش تاریخ    14/04/1395: دریافت تاریخ

 چکیدُ
سا اص صثابن واػاطه تشر اه کاشد و      یمتن وانت یم بیمطشح ثوده که آ ػؤال نیاص گزؿته تبکنون ا

 گوناه  ایان دس صاتت   نظاشان  صبحتاص  یثشخ ؟اػت نبنیاط  لبثل بییه هتشر  نیچنآیب  اصوالً

 شداصدپا  یم نمذ سویکشد تشر ه اص صثبن واػطهثه  ؼنذهنوی بلهمم نیدس ا. انذ کشده ذتشدی به هتشر 

کتابة   .کناذ  مای  یسا ثشسػا  «ذدیث یموػ» ةتشر  «پؼش انؼبن یؼیػ»کتبة  ثش ه ین اػبع، و

 ی،نبمذاس لجنابن  تیاد اص آحبس یکی “Jesus the son of man“ یثب ػنوان اصل «پؼش انؼبن یؼیػ»

، خود ةر تش ةدس ؿنبػنبم ذدیث اػت. هؿذ نوؿته یؼیصثبن انگل ثهرجشان اػت که  لیرجشان خل

دادن ثه ایان   دسصذد پبػخممبله  این اػت. هتشر ه ن ود یؼیکتبة سا اص متن انگل نیادػب کشده ا

ب ثا وی آن سا  بیا تشر اه کاشده    یؼیکتبة سا اص صثبن انگل نیا ساػتی ثه ذدیث بیآ ػؤال اػت که

اص  بییها  هن ونا  ثشای پبػاخ ثاه ایان ػاؤال،    اػت؟  ثشگشدانذه یثه فبسػ یواػطه و اص صثبن ػشث

 لیا و تتل یثشسػ، «هب لغضؽاضبفبت و ، غیشمؼتمیم ةتشر » یؼنیسا دس ػه مجتج  ة ثیذدتشر 

 یثاه فبسػا   یاص صثابن ػشثا   بیا کتابة سا   نیا ذدیکه ث ػذس یم زهینت نیثه ا تیدسنهبو  کنذ می

ک ا  صیابدی    یػشثا  ةآن تشر ه کشده امب اص تشر ا  یؼیآن سا اص اصل انگل نکهیا بی، ثشگشدانذه

متاشرم اص  چشاکاه گابه    اػت. همـبهذ لبثل وضوح ثه یو ةس آن دس تشر که آحب یا گونه ثه گشفته،

 .شدیگ میلشاس  ة اولانتشافبت تشر  تأحیشتتت  نبخودآگبهصثبن واػطه ثه طوس 

 .پؼش انؼبن یؼیػ ؛ذدیث یموػ ؛تشر ه اص صثبن واػطه: ّا کلیدٍاصُ
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 هقدهِ. 1
اص گزؿته تابکنون ایان ػاؤال مطاشح     . چیض رذیذی نیؼت، اص صثبن واػطه دسثبسة تشر هػخن 

ِ ؟ دس کتبة ثشگشدانذثوده که آیب ربیض اػت متنی سا اص ی  صثبن واػطه ثه صثبنی دیگش   پٌجاکیاًـ

کاه   گوسکابنی هناذ   ةػلؼال  ػومین پبدؿابه  ،(0101-69:) ؿبهاکجشکه اػت  هداػتبن آمذ یب پنذ

ثشگشداناذه   اص ػبنؼاکشیت ثاه فبسػای    دهٌِ ٍ کلیلِداد کتبة دػتوس ، هادیت و دانـ نذ نیض ثود

انزاب    اص صثبن واػطه سا که نصشاهلل منـی و انواس ػهیلی، ػجذاهلل ثن ممفغبی ه صیشا تشر ه ؛ؿود

ایان کتابة سا ثاش     تشر ة مصطفی خبلمذاد. ؼتدان میسا نبدسػت  ذ و آنهبیپؼنذ ثود، ن ی ؿذه

 .(۵-1; 0909، هبؿ ی ػجبػی) ػبنذسثه چبح  پٌجاکیاًِػنوان  آن سا ثب و گشفتػهذه 

بیی کاه دس  ها  نبماذاس مصاشی تشر اه اص صثابن واػاطه سا ثاشای صثابن        طه حؼین، نویؼنذة

ثه اػتمبد وی اگش کؼای احاشی   . انذد مبننذ صثبن آل بنی( ربیض می) ک تشی داسنذ خبوسمیبنه گؼتشة

انگلیؼای   وانذ تشر ة خود سا ثب تشر اة ت می ،ذآل بنی اص صثبن فشانؼه ثشگشدانَ ةؼنذینوسا اص ی  

 .(22; 0:90، طه حؼین) پیذا کنذخود اط ینبن  بن احش ممبیؼه کنذ و اص صتت تشر ةه 

 تشر اة ی که ثشای ا ایـبن دس ممذمه. سضب ػیذ حؼینی تشر ه اص صثبن واػطه سا لجول نذاسد

ایان   تشر اة که ه واسه نگشان صتت  ذیگو یم، احش تومبع مبن نوؿته تًَیَکزٍگزخود اص سمبن 

ثاشای   دسنتیزه اػت. هثه صثبن فبسػی ثشگشدانذ، فشانؼه و تشکی تشر ةکتبة ثوده چون آن سا اص 

ثاه متشر ابن راوان توصایه      دسنهبیات ل صح بت صیبدی ؿاذه و  متت ّ ،تطجیك آن ثب متن اصلی

 .(1ممذمه ; 0999، مبن) نذ آحبس ادثی سا اص صثبن اصلی تشر ه کننذک می

آحابس نویؼانذگبن ناشوطی    ثشای مخبل  اػت. هامشوصه تشر ه اص صثبن واػطه ثؼیبس متذاول ؿذ

ناذ  ا اص صثبن واػطه ثه فبسػی یب ػشثی ثشگشدانذه ؿذه غبلجبً، مبننذ هنشی  ایجؼن و کنوت ه ؼن

. انذ کشده اؿبسهبی خود ثذین مطلت ه تشر ه دس ممذمة داسی امبنتسػبیت اصل  ثشایو متشر بن 

، خاود سا اص صثابن اصالی انزاب  داده     تشر ةیذ که متشر ی ادػب کنذ آ امب اؿکبل صمبنی پیؾ می

 .خالف ادػبی او سا حبثت کنذ، آن ثب اصلتشر ه  ولی ممبیؼة

 و تبکنون آحبس صیبدی سا ثاه چابح سػابنذه    اػت که مشصوثو موػی ثیذد متشرم نبمذاس این 

ثاب ػناوان   سا احش رجشان خلیل رجشان  Jesus the son of man کتبة تشر ة نیض اخیش هبی ػبلدس 
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 اػات.  هامشوص چنذین ثبس تزذیذ چبح ؿاذ  ثبصاس کتبة ػشضه ن وده که تبثه ثه عیسی پسز اًساى

انگلیؼای( ثاه فبسػای    ) این کتبة سا اص متن اصلی آن کشدهخود ادػب  تشر ة ثیذد دس ؿنبػنبمة

صیبدی مالحظاه   هبی لغضؽخطبهب و  ،وی ثب اصل کتبة تشر ة ممبیؼةحبل دس  اػت. هثشگشدانذ

ػشثی این احاش اص   تشر ةػینه دس  ثه هب لغضؽود و ربی ثؼی تؼزت اػت که این خطبهب و ؿ می

نگبسناذه  ، دس ایان رؼاتبس  . ودؿا  ه مای دیاذ  نیض ادیت و وصیش فشهنگ اػجك مصش ،حشوت ػکبؿه

 ;دو ػؤال اػت این یبفتن پبػخی ثشای دسصذد

  ثبواػطهیب  انزب  داده اص صثبن انگلیؼی عیسی پسز اًساىخود سا ثب ػنوان  تشر ةآیب ثیذد 

 ؟اػت حشوت ػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذه تشر ةػشثی آن یؼنی  تشر ةاص 

 ؟چه نوع انتشافبتی دس متن ممصذ ؿود تشر ه اص صثبن واػطه م کن اػت مورت 

دس ایان  . اػات  اناه مذاس سویکاشد ماتن  ، ؿاذه  ویکشدهبی تتلیل و نمذ متون تشر هیکی اص س

هاذف اص ایان   . ؿاود  میآن دس متن ممصذ ممبثله  هبی تشر هثب  مجذأاص متن  هبیی ثخؾسویکشد 

و یاب   ؿنبػای  لغات اػات کاه اص لتاب      و ممصاذ  مجاذأ تتلیال واحاذهبیی اص دو ماتن     ،ممبثله

 .(92 ;0992، فشحضاد) انذ ؿذه تؼشیف ؿنبػی صثبن

 تشر اة بناه ثاین   گ ی ػاه ا دػت ثه ممبیؼه، نویؼنذه دس این رؼتبس ثب توػل ثه این سویکشد

بیی اص ها  ػاسغ ن وناه   اػات.  هػشثی حاشوت ػکبؿاه صد   تشر ة ثیذد و متن انگلیؼی و ه چنین

 .ذکن ثشسػی و تتلیل می «هب لغضؽاضبفبت و ، غیشمؼتمیم تشر ة» ثیذد سا دس ػه مجتجِ تشر ة

 پضٍّص پیطیٌة. 2
ایان   نویؼانذة ، ػشثی سونك گشفته و ادثیبتصثبن  نمذ تشر ه دس سؿتة، اخیش هبی ػبلهشچنذ دس 

 تنهاب ، بی ثیذد انزاب  ؿاذه  ه نمذهبیی که ثش سوی تشر ه وروی خود دسثبسة پظوهؾ دس رؼت

 ای رضا عاهزی ٍ هَسی بیدجّ اضعار ًشار قباًی ًوًَِ تزجوِ ٍ بزرسیًقد ثب ػنوان  نبمه پبیبنی  

 09:1متشر ی دانـگبه اصفهبن دس ؿهشیوس ػابل  ، دانـزوی اسؿذ سؿتةکه الهب  میشصایی یبفت
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 .ـاذ ی ثب موضوع تشر اه اص صثابن واػاطه پیاذا ن    ا نبمه پبیبنممبله یب  ولی اػت. هاص آن دفبع ن ود

موػی ثیذد ثشای اولین ثبس و ثب موضوع تشر ه اص صثابن   تشر ة ساىپسز اًعیسی کتبة  دسنتیزه

 .یشدگ موسد اسصیبثی لشاس می گبنه ػه ممبیؼةواػطه دس این رؼتبس و دس ی  

 غیزهستقین تزجوة. 3
ثب وراود اینکاه   . مؼنوی تشر ةلفظی و  تشر ة; اػت زؿته تبکنون ثه دو نوع تمؼیم ؿذهتشر ه اص گ

دس  نظاشان  صابحت اغلات  ، نذا انواع دیگشی سا ثه این دو نوع اضبفه ن وده پشداصان نظشیهامشوصه ثشخی 

 اص  هشچناذ ثاشای تؼجیاش خاود     ؛ناذ ا اص ه این تمؼایم دوگبناه پیاشوی کاشده     ، بی نظشی خوده ثتج

یاورین نبیاذا تشر اه سا ثاه صاوسی و پویاب تمؼایم        ثشای مخابل  . انذ ثهشه گشفتهاصطالحبت دیگشی 

ویناه و  . مؼنوی اػات  تشر ةپویب مؼبدل  تشر ةلفظی و  تشر ةصوسی مؼبدل  تشر ةکه  اػت هکشد

 تشر اة دس اینزاب نیاض   . ناذ ا تمؼیم کشده و غیشمؼتمیمآن سا ثه مؼتمیم  ،کبنبدایی پشداص نظشیهدو  ،داسثلنه

 .(98، 69; 211۵، ػنبنی) غیشمؼتمیم مؼبدل مؼنوی اػت تشر ةمؼتمیم مؼبدل لفظی و 

 تشر اة اػتمبد داسنذ تب صمبنی که ثتوان ػجبستی سا ثب توػل ثاه   پشداصان نظشیهوینه و داسثلنه ه چون دیگش 

ود، غیشمؼتمیم یب مؼنوی تشر ةثهتش اػت اص  ،مؼتمیم یب لفظی ثه صثبن ممصذ ثشگشدانذ  .(:9; ه بن) اػتفبده ـن

ود وی ثشخی ػجابسات سا ثاب توػال ثاه     ؿ ثیذد ثب متن انگلیؼی مالحظه می تشر ة ممبیؼةدس 

حبل آنکه دلیلی ثشای ایان کابس وراود ناذاسد و      اػت. هثه صثبن فبسػی ثشگشدانذ غیشمؼتمیمسوؽ 

 ;توره ؿود به مخبلاین ثشای ن ونه ثه . آنهب سا ثه فبسػی سوان ثشگشدانذ، ذ ثه لفظوانؼت ثب تمیّت می

 And I said, “Will you not have wine and bread with me?” (Gibran, 1997: 14) 

 (۵0; 09:0)رجشان، خواهی دس نبن و ؿشاة ثب من ؿشی  ؿوی؟ ن ی; گفتم

ثیاذد   تشر اة اماب دس  . (890; 0999، ؿانبع  حك) خوسدن یب آؿبمیذن اػت have انیم یکی اص مؼبنی فؼلد می

ایان تشر اه سا غیشمؼاتمیم     پوؿای  چـام اگاش ثاب ک ای     اػات.  هؿذن ثشگشدانذه ؿذ این فؼل ثه ؿشی 

لضومی ثاشای ایان    والؼبًیذ که آیب آ این ػؤال پیؾ می، ثگیشیم هثودن آن سا نبدیذ و اؿتجبه، آوسیم حؼبة ثه

 ;تشر ه کنذ گونه اینر له سا  ،ذ ثه لفظوانؼت ثب تمیّت کبس ورود داؿت؟ ولتی متشرم می

 (:2; 0992، رجشان) ؟ثخوسی و ؿشاثی آیب دوػت نذاسی ثب من نبن; گفتم



 یداٍیسع یعل  هداراًِ هتي کزدیتزجوِ اس سباى ٍاسطِ با رٍ تیفیک یبزرس

992 

 

 تشر اة ػاذ ثیاذد ایان ػجابست سا اص     س ثه نظش مای  ؟غیشمؼتمیم متوػل ؿذ تشر ةچشا ثبیذ ثه 

 ;ػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذه اػت

 .(11; 8::0، رجشان) خبزي و نبيذي؟ ىال شاركتني: وقلت

 But no other man ever walked the way He walked (Gibran, 1997: 17). 

 ؟(۵۵; 09:0، رجشان) سا ػشاؽ نذاؿتیم که مخل او ساه ثشود کغ چیهامب 

 اػات.  هغیشمؼتمیم ثه فبسػای ثشگشداناذ   یا گونه ثهود ثیذد ػجبست سا ؿ دس اینزب نیض مالحظه می

دس  کبسسفتاه  ثاه ثشخای اص الفاب     مؼنبی ر له انگلیؼی سا دس ثاش داسد اماب ثاشای   ، فبسػی تشر ة

حبل آنکه  «.نذاؿتن ػشاؽ»و فؼل  «مب»مبننذ ض یش . ورود نذاسدمؼبدلی دس متن انگلیؼی ، تشر ه

ر له سا ثذین گونه ، ذ ثه لفظوانؼت ثب تمیّت ػل ی ثشای این کبس ورود نذاسد و متشرم می یدلیل

 ;ثه فبسػی ثشگشدانذ

 .(09; 0999، رجشان) فتس چون او ساه ن یهیچ مشدی ه 

، مؼناوی دس ثشگاشدان ایان ر لاه     تشر اة ؿذن ثیذد ثاه   ػذ تنهب دلیل ثشای متوػلس ثه نظش می

 ;ػکبؿه اػت تشر ةدادن واػطه لشاس

 .(12; 8::0، رجشان) وما عرفنا غريه خيطو مثل خطوه يف السري

 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). 

درٍى هي  ةآتص کیٌ اص آن سوص ثب غشوة چـ بنؾ اینکه; انمد فمط ی  چیض سا می

 .(۵۵; 09:0، رجشان) مشیم مزذلیه ،مشیم ؿذ . و ی  صن ؿذ  خاهَش ضد

 ثه صاوست غیشمؼاتمیم و ثاه    “slew the dragon in me“ ػجبست ودؿ میدس این تشر ه مالحظه 

 یثاه مؼنا  سا کاه   “dragon“ ثیاذد کل اة   اػت. هتشر ه ؿذ «دسون من خبموؽ ؿذ آتؾ کینة»

کاه  سا  “slew“ ه چناین فؼال   اػت. هثه آتؾ کینه تشر ه کشد، (11۵; 0999، ؿنبع حك) اطدهبػت
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کاشدن   ثاه خابموؽ  ، (0۵69، ه ابن ) و ثه مؼنی کـاتن یاب ػاش ثشیاذن اػات      “slay“ فؼل گزؿتة

ثه آتؾ کینه  “dragon“ کنذ ؿود ػیبق صثبن فبسػی التضب میم کن اػت گفته  اػت.ه ثشگشدانذ

 یلا یتتلچنین . ؿذن ثشگشدانذه ؿود ثه خبموؽ “slew“ نتیزة این تغییش ثبیذ دستشر ه ؿود که 

متشر ابن  ، طلجیاذ  مای صیشا اگش ػیبق صثابن فبسػای چناین تغییاشی سا      ؛ثؼیبس دوس اص رهن اػت

حبل آنکه . ذنذؿ نذ ثه چنین تغییشی متوػل میا ثشگشدانذهکه این کتبة سا ثه فبسػی نیض  دیگشی

ه صثابن فبسػای سوان   ذ ثاه مؼنابی اسرابػی کل ابت ثا     این ػجبست ثذون هیچ تغییشی و ثاب تمیّا  

 ;اػت ثشگشدانذه ؿذه

چـ بنؾ هیوالی دسونم سا کـات و مان یا  صن     سوص غشوةامب دس آن . انمد ن ی

 .(90; 0992، رجشان) میشیب  مزذلیه. میشیب  ؿذ . ؿذ 

 ;ػشثی ػکبؿه اػت تشر ةحبصل ، یمین ثه لشیت، ثیذد تشر ةگفت  توان میامب 

شييي ا وااييدا ه يف ييو يف يلييا اليييوم انطييوه ناييروق عينيييو نييايف ا  ييد ال  يي  يف ن سيي  
 .(12; 8::0، رجشان) مرمي اجملدلية، وصره امرهة وصره مرمي

 But I say unto you, empty your ears of what you have heard (Gibran, 1997: 74). 

 .(01۵; 09:0، رجشان) ب سا اص خود دوس کنیذه آن حشف ةویم ه گ امب من ثه ؿ ب می

انگلیؼای اساهاه    ی غیشمؼاتمیم اص ثخاؾ دو  ر لاة   ا ود ثیذد تشر هؿ دس اینزب نیض مالحظه می

ثاه   (1:1; 0999 ؿانبع  حاك ) کاشدن اػات   سا که ثه مؼنی خبلی یاب تهای  “empty“ و فؼلاػت  هداد

آن  ه اة »ثه ػجابست اػا ی   سا  “what you have heard“ ثشگشدانذه و ػجبست فؼلی« کشدندوس»

ی واسد ا ر لاه لط اه   ػابخت  طسفهشچنذ این تصاشف دس مؼنابی    اػت. هتشر ه کشد «به حشف

خود سا اص لتاب  ؿاکلی ثاه ماتن      تشر ةنذ و کوانؼت اص آن ارتنبة ت امب ثیذد میاػت  هنکشد

 ذ ثاه ػابختبس ر لاة   ود وی دس ػین تمیّؿ ثخت مـبهذه می نی  تشر ةدس . ػبصدش ت نضدی  مجذأ

 ;ی خوة اص آن اساهه دهذا تشر ه هتوانؼت مجذأ

 .(9:; 0992، رجشان) یذ تهی کنیذا بیتبن سا اص هش آنچه ؿنیذهه ویم گوؽگ امب من ثه ؿ ب می

 ;اػت ػکبؿه لشاس گشفته تشر ة تأحیشتتت  یا گونه ثهاین ر له نیض  تشر ةػذ ثیذد دس س ثه نظش می

 .(9:; 8::0، رجشان) هنعدوا عن همساع م كل ما ادثوكم نو... غري هين هقول ل م
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 ةثیاذد و ػکبؿاه وراود داسد دس ثشگاشدان ثخاؾ آخاش ر لا        تشر ةتنهب اختالفی که ثین دو 

تشر اه   «نيوكيل ميا ايدثوكم » سا ػکبؿاه ثاه    “what you have hear“ ػجابست . انگلیؼی اػات 

 اػات.  هتشر اه کاشد   «بها  آن حاشف  ه ة»ثه  آن سا ثشدن فؼلیکبس هحبل آنکه ثیذد ثذون ث ،کشده

آنچه سا که ثه ؿا ب گفتاه   » ذ ثه لفظ، چنین تشر ه کنذ که;ؿبیذ ثیذد ثب این تصوس که اگش ثب تمیّ

شدن فؼال  کا  ثنابثشاین اص تشر اه  . صیجبیی الص  سا نخواهذ داؿات  تشر ه،، «ؿذ اص خود دوس کنیذ

“heard“ تشر اة تـبثه  دسهشحبل اػت. هو ػجبست سا ثه ؿکل غیشمؼتمیم تشر ه کشد نظش صشف 

 .لبثل تأمل اػت “empty“ ثیذد و ػکبؿه دس ثشگشدان فؼل

 They say I too swim against that current (Gibran, 1997: 150). 

 .(261; 09:0، رجشان) نمک بیـبن ؿنب میه وینذ که من هم ثشخالف خواػتهگ آنهب می

اػات   هخیضاة یب مود تشر اه ؿاذ  ، رشیبن حوادث، ثه رشیبن “current“ بی لغت واطةه دس کتبة

هشچنذ ممصود نویؼانذه   اػت. هب ثشگشدانذه حبل آنکه ثیذد آن سا ثه خواػته. (918; 0999 ؿنبع حك)

متاشرم  ، اػات بی گاشوه مخابلف ػیؼای    ها  ثشدن آن توصیف رشیابن فکاشی و خواػاته   کبس هاص ث

ثاشخالف رشیابن آة   » صیشا اػاتفبده اص اصاطالح    ؛وانؼت ثب پبیجنذی ثه لفظ آن سا تشر ه کنذت می

ثاشخالف رشیابن آة   » ;خاوانیم  مای  فزٌّگ کَچِدس . دس صثبن فبسػی نیض متذاول اػت «کشدنؿنب

 اس بی ارت ابػی ها  ثاب افکابس ػبماه یاب ممبومات دس ثشاثاش لاذست        تطشیك مخبلف ]یؼنی[ ؿنبکشدن

. (11; 0989، ؿابملو ) «صدن ثب افکبس ربمؼه یب نیشوی حابکم تان   یداػتبن همگشفتن و اص ه شاهی و  پیؾ

 ;اػت ن اصطالح این ر له سا تشر ه کشدهثخت نیض ثب اػتفبده اص ای نی 

 .(081; 0992، رجشان) نمک وینذ من هم ثشخالف رشیبن آنهب ؿنب میگ آنهب می

 ;اػت ػشثی ثوده تشر ة تأحیشػذ دس اینزب نیض ثیذد تتت س ثه نظش می

 .(080; 8::0، رجشان) وإهنم لي ولون إين هنا اآلخر هسبح ضد ما  ر دون



 1396، بْار 42ضوارُ  هجلة علوی ـ پضٍّطی اًجوي ایزاًی سباى ٍ ادبیات عزبی

992 

 

 اضافات. 4
خود ثب صثابن ممصاذ ثاذان متوػال      تشر ةکشدن  ثشای ه بهنگبیی که متشرم ه اص دیگش تکنی 

کشدن متن دس صثابن   ثشای طجیؼی و سوان نبچبس ثهدس حمیمت متشرم  اػت.ه تکنی  اضبف، ودؿ می

صنذ و این ثشای رجشان اختالفبت نظب  گفت ابنی   ذ دػت ثه ی  ػشی حزف و اضبفبت میممص

 .(29; 0999، رو صلح) ضشوسی اػت هب صثبن

 ،یشدگ ثشای ایزبد سوانی ثیـتش دس کال  صوست می مؼ والًه سا که مورّ اضبفة، نظشان صبحت

لیال سا نمات تشر اه    د ثای  آوسنذ و تنهاب اضابفة   ثه حؼبة می تشر هفنون اػبػی دس  اصر له

 .(08; 0982، ک بلی) اننذد می

که اػت  هود وی دػت ثه اضبفبتی صدؿ ثیذد ثب متن انگلیؼی مالحظه می تشر ة ممبیؼةدس 

ب ها  ػ بل آنهب نیض تشر هیشد و ثذون اِگ لشاس ن ی پشداصان نظشیه وػیلة ثهؿذه  هبسچوة تؼییندس چ

 ;ودؿ چنذ ن ونه ثشسػی میدس ادامه ثشای مخبل . سوان و خبلی اص اؿکبل خواهذ ثود

 He gave them the legacy of pain ere He Himself was put to death 

 (Gibran, 1997: 75). 

 کزد ِیتَصثه اسث گزاؿت و  ـبنیثشادسد سا  ،امب پیؾ اص آنکه مشگ او سا ثشثبیذ

 .(018; 09:0، رجشان)

 دس ر لاة  کاه  یدسصاوست  ،اػات  هخود اضبفه کشد تشر ةسا ثه  «کشد هیتوص»دس اینزب ثیذد فؼل 

، ثلکاه  نذک ی ثه تشر ه واسد ن یا لط ه تنهب نهانگلیؼی مؼبدلی ثشای آن ورود نذاسد و حزف آن 

کشدن کل اه   ود ثذون اضبفهؿ نیض مالحظه می ثخت  ین تشر ةدس . ودؿ ؿذن آن میثبػج سوان 

 ;اػت ی سوان اص این ر له ثه ػ ل آمذها تشر ه ،ػجبستییب 

 .(1:; 0992، رجشان) او پیؾ اص آنکه ث یشد دسد سا میشاث آنبن لشاس داد

راض   ،ورود نذاسد یا کننذه لبنغثیذد توریه  تشر ةکشدن این فؼل دس  ػذ ثشای اضبفهس ثه نظش می

 ;اػت ػکبؿه ثوده تشر ة تأحیشاینکه تتت 

 .(011; 8::0، رجشان) وأوصاىم بوول نو قبل هن خيتط و املوه خلف هلم األمل إيفثا 

 And suddenly I was as if naked, and I was shy (Gibran, 1997: 14). 
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 .(۵0; 09:0، رجشان) سز بِ سیز اًداختناص ؿش  .  ا نبگهبن احؼبع کشد  که دس ثشاثش او ثشهنه

سا ثاه تشر اه اضابفه     «ػاش ثاه صیاش اناذاختم    »ود ثیذد ػجبست ؿ میدس این تشر ه نیض مالحظه 

ػبنذ و داللت ثش ػش ثه صیش اناذاختن  س فمط ؿشمنذگی سا می “I was shy“ حبل آنکه ،اػت هکشد

دس متن انگلیؼی ورود نذاسد و ثیذد آن سا  «دس ثشاثش او»ػجبست  مؼبدلی ثشای ه چنین. نذک ن ی

ولتی انؼبن احؼابع ؿاشمنذگی    ثش حؼت ػبدتم کن اػت گفته ؿود  اػت. هنیض اضبفه ن ود

 دسنتیزاه  ؛ودؿا  اص ػیبق ر له ثشداؿت مای  «دس ثشاثش او»نذاصد و ػجبست ا ػش ثه صیش می ،کنذ می

فماط دس   مؼائله ثبیاذ گفات   . ناذ ک ؿکبل اػبػی ثه تشر ه واسد ن یکشدن آن دو ػجبست اِ اضبفه

دس تشر اه نیاض    داسی امبنات ثلکه پبیجنذی ثاه اصال   ، ؿکبل اػبػی ثه تشر ه نیؼتؿذن اِواسد

ممجاول و ه بهناگ ثاب صثابن      تشر اة ذ ثه ػبختبس تب صمبنی که متشرم ثتوانذ ثب تمیّ. اه یت داسد

ایان ر لاه ثاب توراه ثاه اینکاه متاشرم         تشر ةدس . ممصذ اساهه دهذ نجبیذ دػت ثه اضبفه ثضنذ

 ;وانؼت خود سا ثه لفظ ممیذ کنذ و ثگویذت می

 .(08; 0999، رجشان) و اص خود ؿشمگین ؿذ  نبگبه حغ کشد  که ػشیبن هؼتم ثه

ػذ ثیذد این ػجابست سا  س ثه نظش می. خبلی اص اؿکبل نیؼت، کشدن ثؼضی ػجبسات نتیزه اضبفهدس

ػش ثه صیاش  » یؼنی ؿذه اضبفهصیشا هش دو ػجبست  ؛اػت هػکبؿه ثه فبسػی ثشگشدانذ تشر ةنیض اص 

 ;ودؿ وی مـبهذه می تشر ةدس  «ثشاثش اودس »و  «انذاختم

 .(11; 8::0، رجشان) أمامو فأطرقت حياءوفجأة خلتين عايف ة 

 For he gave them also the legacy of joy (Gibran, 1997: 75). 

بن سزٍرؿبدی و  عالٍُ بز دردصیشا ػیؼی   .(018; 09:0، رجشان) ثه اسث گزاؿته ثود ثشاـی

ه اص اسکبن اػبػی تشر  اػت،ه تؼذیل یب تغییش ؿکل که یکی اص مواسد آن حزف و اضبف دسوالغ

که ثشخی تشر ه سا ػجبست اص تغییش ی  حبلت یب ؿاکل ثاه حبلات یاب ؿاکل       ای گونه ثه اػت،

 .(8 ;0999، کجیشی) انذ ن ودهثشای ثشگشدان آن ثه صثبن خود یب دیگشی تؼشیف ، دیگش
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ضشوست ناذاسد و ثیاذد ثاذون    « ػالوه ثش دسد»کشدن ػجبست  اضبفه له این ر تشر ةدس اها 

 ;مؼبدل و خوثی اساهه دهذ و ثگویذ تشر ةوانؼت ت ؿذن ثه این کبس می متوػل

 .ثه اسث گزاؿته ثود ثشایـبنصیشا ػیؼی ه چنین ؿبدی و ػشوس سا 

 ;اػت حشوت ػکبؿه ثوده تشر ة تأحیشػذ این اضبفه نیض تتت س ثه نظش می

 .(011; 8::0، رجشان) الفشح والؼشوس هع هیزاث األلنفلمذ خلف لهم 

 I have seen Him gathering them into His hands and covering His face 

with the petals (Gibran, 1997: 83). 

شد و کا  ب سا دس کف دػت ر غ میه دیذه ثود  او سا که این ؿکوفه چِ بسیار هَاقع

 .(060; 09:0، رجشان) پبؿیذ سوی صوستؾ مین سا بی آه ثشگ

دس ماتن انگلیؼای وراود ناذاسد و      «چه ثؼیبس موالاغ »ػجبست که مؼبدلی ثشای ود ؿ مالحظه می

بی لجال  ه دس ػجبست انگلیؼی و ه چنین دس ػجبست اػت. هاضبفه ن ود تشر هثیذد آن سا نیض ثه 

ب و پبؿایذن آنهاب ثاش    ه ؿکوفه کشدن ر غاین کبس یؼنی  ورود نذاسد که نـبن دهذ یا اص آن لشینه

ػاذ ػایبق صثابن    س ػالوه ثش این ثاه نظاش ن ای    اػت. هسوی صوست ثبسهب اص ػیؼی مـبهذه ؿذ

نیاض   ثخات   یا ندس سوانی ر له داؿته ثبؿذ وگشناه   یشیتأحفبسػی آن سا التضب کنذ یب ورود آن 

و سوان اص  ی خاوة ا تشر اه حبل آنکه ثذون الذا  ثه این کابس  ، ذؿ کشدن آن می مزجوس ثه اضبفه

 ;اػت این ػجبست اساهه داده

 ؾیهاب  گلجاشگ ناذ و سوی خاود سا ثاب    ک ب سا ر اغ مای  ها  دیذه ثود  که آن ؿاکوفه 

 .(012; 0992، رجشان) پوؿبنذ می

ثاه ر لاه اضابفه ؿاود کاه       یود مؼنابی رذیاذ  ؿ ن ودن این ػجبست ثبػج می دسحمیمت اضبفه

 تشر اة صیابد ثاه تجؼیات اص     احت بل ثه ثبیذ گفت ثیذد دسنهبیت. نویؼنذه نیؼت مذنظش ثؼب چه

 ;اػت کشدن این ػجبست ن وده ػشثی الذا  ثه اضبفه

 .(019; 8::0، رجشان) ما يفه تو جي عها يف ك يو و نثر ويف  اهتا على وجهو وما أكثر

 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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ِ اص او ثذ  آماذ و  . امب ػیؼی ثه طشف من نیبمذ و نگبه هم نکشد ش را بـِ د   ا کیٌـ

 .(:1; 09:0، رجشان) گزفتن

 یثاه مؼنا  که  “hate“ حبوی ی  فؼل اػت “And I hated Him“ ر لة دو  متن انگلیؼی یؼنی

ثیاذد   تشر اة مؼابدل آن دس   کاه  یدسصاوست ، (:82; 0999 ؿنبع حك) ثودن اػتمتنفشؿذن و ثیضاس

ؽ سا ثاه دل  ا کیناه »متشرم ػجبست  دسوالغ «.ثه دل گشفتن»و  «ثذآمذن»مـت ل ثش دو فؼل اػت 

هاذ کاه گابهی    د صثبن فبسػی این امکبن سا ثه متشرم می اػت. هسا ثه تشر ه اضبفه ن ود «گشفتم

ثشای مخبل ، (08; 0982، ک بلی) ثشای صیجبتش کشدن ر الت ی  یب چنذ مشادف سا ثه هم ػطف دهذ

و ثب این کبس افضایؾ واطگبنی منزاش ثاه    «متنفش و ثیضاس ؿذ »وانؼت ثگویذ ت دس اینزب متشرم می

صیشا دو  اػت. همؼنبیی ؿذ ةاضبف  ثهثیذد منزش  حبل آنکه دس اضبفة. افضایؾ مؼنبیی نخواهذ ؿذ

وانذ دلیل ت کشدن این ػجبست ن ی اضبفه دسنتیزه. مشادف نیؼتنذ «ثه دل گشفتن»و  «ثذ آمذن»فؼل 

ه نیض متشرم اص ػکبؿه پیاشوی  این ر ل تشر ةػذ دس س ػل ی و منطمی داؿته ثبؿذ و ثه نظش می

 ;اػت کشده

 .(098; 8::0، رجشان) فحقدت عليوغري هنو مل   بل عل  نوجهو ومل  نظر إيل ول د كرىتو 

صیبد تتت  احت بل ثهثیذد حبوی اؿکبل دیگشی اػت که  تشر ةػذ س ثه نظش می، اضبفه ثش این

 “look“ و “turn“ اول ماتن انگلیؼای مـات ل ثاش دو فؼال      ر لة اػت. هػشثی ثود تشر ة تأحیش

 کاشدن اػات   ی ثشگشدانذن و دومی ثه مؼنی نگابه آمذه ثه مؼنی سو “His face“ اولی که ثب. اػت

یؼنای  « هقبيل نوجهيو»ػشثی نیض ػکبؿه اص دو فؼل  تشر ةدس . که اص نظش ثالغی منبػت هم هؼتنذ

کاه اص  اػات   هدو فؼل انگلیؼی ثهاشه ثاشد   تشر ةکشدن ثشای  یؼنی نگبه« نظير» سوی ثشگشدانذن و

متؼلاك فؼال    «هقبيل» فؼال اول یؼنای   تشر ةحبل آنکه ثیذد دس . ه بهنگ هؼتنذ ینینـه نظش 

 ؿاذن اػات   آماذن و نضدیا    پایؾ  مؼنای ثه سا دس نظش نگشفته و فمط خود فؼل سا که  «نوجهيو»

 «کشدن آمذن و نگبه»ی ثب دو فؼل نبه گون ا ر له دسنهبیتتشر ه ن وده و  ،(92۵; 09:9آرسناوؽ  )
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طجیؼای انؼابن اول سو    طوس ثهصیشا  ؛که اص لتب  ثالغی خبلی اص اؿکبل نیؼتاػت  هتـکیل ؿذ

 .نذک مییذ ثؼذ نگبه آ نذ نه اینکه رلو میک ثؼذ نگبه می گشدانذ ثشمی

 ّا لغشش. 5
دس . هش متشر ی هشچنذ مبهش و توان نذ ثبؿذ م کان اػات دس کابس خاود دچابس لغاضؽ ؿاود       

 تأحیشػذ تتت س ود که ثه نظش میؿ مالحظه می هبیی لغضؽثیذد ثب متن انگلیؼی  تشر ة ممبیؼة

 .که دس این لؼ ت اص ممبله دس دو ثخؾ ثه آنهب پشداخته خواهذ ؿذاػت  هػشثی ثود تشر ة

 .ػشثی تشر ة هبی لغضؽمتأحش اص  هبی لغضؽ (الف

 .ػشثی تشر ةبی نبدسػت اص ه نبؿی اص ثشداؿت هبی لغضؽ (ة

 عزبی تزجوة ّای لغششهتأثز اس  ّای لغشش (الف

 It was late summer when He and three other men first walked upon that 

road yonder (Gibran, 1997: 53). 

 دیـدار کـزد  دس آن ساه ثب ػاه نفاش دیگاش     ،تبثؼتبن ثود که او ثشای اولین ثبساواخش 

 .(:01; 09:0، رجشان)

ثنابثش  . ویذگ ػیؼی ػخن می اػت که دسثبسةاین ر له ثخـی اص داػتبن چوپبنی اص رنوة لجنبن 

ػیؼی ثه ه شاه ػه نفش اص یبسانؾ ثشای اولاین ثابس اص    آیذ ثشمیػخن وی و آنچه اص ػیبق کال  

هذ آن ػه نفش د ثشگشدانذه که نـبن می ای گونه ثهحبل آنکه ثیذد ػجبست سا . شدنذک ساهی گزس می

تشر اه  ، «دیاذاس کاشد  »سا  “walked“ ثیاذد فؼال   دسوالاغ  ،نناذ ک دس ساه ثب ػیؼای ماللابت مای   

; 0999 ؿانبع  حك) مؼنبیی ثشای این فؼل رکش نـذهبی لغت چنین ه حبل آنکه دس کتبة اػت. هکشد

 ماذنظش ثشدن آن کابس  هػذ مؤلف نیاض دس ایان ػجابست چناین مؼنابیی اص ثا      س و ثه نظش ن ی (0986

ود این ؿ ثخت نیض مالحظه می نی  تشر ةدس . ی ثشای آن ورود نذاسدا لشینه دسوالغ اػت. هداؿت

 ;اػت سا اص آن ثشداؿت نکشدهو مؼنبی دیذاسکشدن اػت  هفؼل ثه گزؿتن تشر ه ؿذ

 .(:6; 0992، رجشان) زؿتگ اواخش تبثؼتبن ثود که او ثه ه شاه ػه تن اص یبسانؾ اص آن ساه می
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ه دس ثشگشدان این فؼال لاشاس   اؿتجبه ػکبؿ تأحیشاین ر له تتت  تشر ةػذ ثیذد دس س ثه نظش می

 ;اػت گشفته

ىيو وثثثية يفجييال نخير ن لل يرة األو  علييى  التقىى كيان اليييف  ي ين نالرايييل عنيدما 
 .(89; 8::0، رجشان) يلا الطر ق

 Out of His heart there flew countless singing birds to the north and to 

the south (Gibran, 1997: 83). 

خبػت و پشواصکنبن و آواصخوان ثه ػوی ؿ بل   بس او اص للجؾ ثشمیؿ ثی ایّ تزاًِ

 .(061; 09:0، رجشان) فتنذس ورنوة می

حمیمات  ثشگشداناذه کاه دس  « بیها  تشاناه » سا ثه “singing birds“ ود ثیذدؿ دس اینزب مالحظه می

، 022; 0999 ؿانبع  حاك ) صیشا مؼبدل اسرابػی آن پشناذگبن آواصخاوان اػات    . اؿتجبه متض اػت

 تشر اة دس . بها  تشاناه و این مؼنی ثب پشواص ثه ػ ت ؿ بل و رنوة ثیـتش تنبػت داسد تب ، (0۵۵6

ثب دس نظش گشفتن مؼنبی اسربػی یؼنی پشناذگبن آواصخاوان    “singing birds“ثینیم  ثخت می نی 

 ;اػت اص آن اساهه داده ممجولی تشر ةثشگشدانذه و 

 .(010; 0992، رجشان) شدنذک پشنذگبن آواصخوان ثؼیبسی اص للجؾ ثه ؿ بل و رنوة پشواص می

اػت؟ راواة   ثیذد ػشایت کشده تشر ةود که این اؿتجبه چگونه ثه ؿ حبل این ػؤال مطشح می

 ;یبثیم میػکبؿه  تشر ةسا دس 

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

 عزبی تزجوةای ًادرست اس ّ ًاضی اس بزداضت ّای لغشش (ب

 Even as a cloud above the earth that would descend to refresh the earth 

(Gibran, 1997: 112). 
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خواػت این اثش ثش او ثجابسد   ین سا پوؿبنذه ثود و صمین دلؾ میمخل اثشی ثود که صم

 .(218; 09:0، رجشان) کنذ اؽ ػشصنذهو 

آنکاه  حابل   ،اػات  هسا ثاه صماین نؼاجت داد    «خواػت دلؾ می»این ر له فؼل  تشر ةثیذد دس 

دس ر له انگلیؼای نیاض   . شددگ میثش “cloud“ ثه اثش “would“ مؼبدل آن دس ر لة انگلیؼی یؼنی

 سا ثه صماین  “would“ ػج انتشاف رهن خواننذه ؿود و فؼلاثهبمی ورود نذاسد که ثب گونه چیه

“earth“ ػاذ  س اػات؟ ثاه نظاش مای     ذد این فؼل سا ثه صمین نؼاجت داده پغ چشا ثی. نؼجت دهذ

 ;یشدگ ت میػشثی نـئ تشر ةخوانذن  اؿتجبهلغضؽ وی اص 

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

وانذ صمین ثبؿذ و هم اثش و ثیاذد آن  ت هم می «تو » فبػل فؼل. ػشثی اثهب  ورود داسد تشر ةدس 

گفتاه ؿاذ اثهابمی     لجالًکه  طوس ه بندس متن انگلیؼی  که یدسصوست اػت. هسا ثه صمین نؼجت داد

 .شددگ ورود نذاسد و فؼل ثه اثش ثشمی

 And my slave, the Egyptian, came to me and said (Gibran, 1997: 14). 

 .(۵1; 09:0، رجشان) و گفتمصشی من آمذ  ه ؼبیة

; 0999 ؿانبع  حك) و اػیش آمذه، ثشده، ثنذه، انگلیؼی ثه مؼنی غال  یهب نبمه لغتدس  “slave“ کل ة

ػذ این اؿتجبه نیاض اص  س ثه نظش می اػت. هآن سا ه ؼبیه تشر ه کشد اؿتجبه ثهحبل آنکه ثیذد . (022

 ;یشدگ ت میػشثی نـئ تشر ةدسػت نخوانذن 

 .(99; 8::0، رجشان) وجاءه جايف يت املير ة لت ول يل

 « ا مصاشی  ه ؼابیة ; جيايف  امليير ة»سا  « ا مصاشی کنیاض   ;جيايف يت امليير ة» ثه احت بل صیبد ثیاذد 

 اػت. همنزش ثه لغضؽ وی دس ثشگشدان این ر له ؿذ دسنهبیتخوانذه و 

 And when Stephen fell to earth he outstretched his arms as if he would 

die as his Master had died (Gibran, 1997: 75). 

خواهاذ ثاب    بیؾ سا گـوده ثود انگبس کاه مای  ه دػت ،اػتفبنوع ولتی ثه صمین افتبد

 .(019. 018; 09:0، رجشان) حزف بشًدػشوسؽ 

ناذ کاه ثبػاج    ک کشدن می صدن یب صتجت داللت ثش حشفانگلیؼی  کذا  کل ه یب ػجبست دس ر لة

لیؼای وراود   انگ کل ه یاب ػجابستی دس ر لاة    دسوالغمتشرم اص این فؼل اػتفبده کنذ؟ اػت  هؿذ
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ثیابن   دسصذدآنچه نویؼنذه دس این ر له . نذک کشدن می صدن یب صتجت داللت ثش حشفنذاسد که 

اػتفبنوع ولتی ثاش صماین افتابد    . آن ثوده توصیف حبلت اػتفبنوع هنگب  افتبدن ثه صمین اػت

. خواػت اص ػشوس خود ا مؼیح ا هنگب  مشدن تملیاذ کناذ     تبن خود سا گـود و ثب این کبس میدػ

ػشثی م کن  تشر ةاػت؟ نگبهی ثه  صدن اص کزب آمذه آیذ که فؼل حشف پیؾ می ػؤالحبل این 

 ;اػت ساهگـب ثبؿذ

 سيده يف مماتو يحكيواين ا وقع اسط انوس على األيفض نسط ييفاعيو  ر د هن 
 .(011; 8::0، رجشان) 

ایان   اػات.  هػکبؿه دچبس لغضؽ ؿذ تشر ةدس  «یحکی»ػذ ثیذد دس ثشگشدان فؼل س ثه نظش می

و ، (209; 09:9آرسناوؽ  )اػات   هثشداؿتن نیض آمذفؼل اص سیـه حکی و ثه مؼنی تملیذکشدن و الگو

 .کشدن نیؼت ثه مؼنی صتجت کبس سفته وه ػشثی ثه ه ین مؼنی ث تشر ةدس 

 It was like night without darkness, and like day without the noise of day  

(Gibran, 1997: 112). 

هیبهوی که تبسیکی دس آن ساه نذاؿت و اص سوصی که سد  حزف هیؽ اص ؿجی ا چهشه

 .(218; 09:0، رجشان) صد سوص آسامؾ آن سا ثشهم ن ی

ثاودن و   لغات ثاه مؼنای ؿاجیه     بیها  کاه دس کتابة   “like“ ود ثیذد فؼلؿ دس این تشر ه مالحظه می

حابل آنکاه ممصاود     اػات.  هصدن تشر اه ؿاذ   ثه حشف، (91:; 0999 ؿانبع  حك)اػت  هؿذن آمذه بننذ

 ;میخوان یمػشحذی  تشر ةدس . که ثذون تبسیکی اػت اػت ػیؼی ثه ؿجی ه تـجیه چهشةنویؼنذ

 .(89; 0999، رجشان) چون ؿجی ثود که تبسیکی دس خود نذاسدؽ ه ا چهشه

ثشداؿات نبدسػات اص   ، لجلی دس اینزب نیض تکاشاس ؿاذه و آن   ر لة تشر ةلغضؽ ثیذد دس  ظبهشاً

 ;ػکبؿه اػت تشر ةدس  «یحکی»فؼل 

 .(098; 8::0، رجشان) ليث ال اشاه ظثم وهنايفا التع ره جلبة النهايف يحكيل د كان 
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 And why should the milk of my breast be forgotten for a fountain not 

yet tasted? (Gibran, 1997: 89). 

کناذ کاه    ی ط اغ مای  ا چـ هنذ و ثه ک طوس ؿیش  سا فشاموؽ می اص طشفی پؼش  چه

 .(080; 09:0، رجشان) اػت؟ ؿیشی اص آن ننوؿیذه

ی اػت که تنهب فشصنذؽ او سا سهب کشده و ثه حواسیون ػیؼی صن ثیوهاین ر له ثخـی اص داػتبن 

تـاکیل   “tasted“و  “be forgotten“ ؾ انگلیؼی اص دو ثخا  ود ر لةؿ مالحظه می اػت. هپیوػت

انیم ػبختبس صثبن فبسػی ثیـتش ثه ػا ت ر االت مؼلاو  ت بیال     د می. ؿذه که هش دو مزهولنذ

مزهولی سا تجذیل ثه مؼلو  ثکنیم ثبیذ فبػل  اگش ثخواهیم ر لة دسنتیزه، (9۵; 0981، الهوتی) داسد

و دسػات   اػات  صن وهیا ثپؼاش   ،فبػال  “be forgotten“ دس ثخاؾ اول یؼنای  . ر له ظبهش ؿود

اگاش اصاشاس    دسنتیزاه . فبػلؾ مـخت نیؼت “tasted“ یؼنیامب فؼل دو   اػت. هثشگشدانذه ؿذ

ی کاه  ا ثاشای چـا ه  » ;ثشگشدانذه ؿاود  گونه اینمؼلو  اػت ثبیذ  صوست ثهکشدن آن  ثش تشر ه

 صن وهیا ثفؼل دو  سا نیض ثاه پؼاش    اؿتجبه ثهحبل آنکه ثیذد  «.اػت ههنوص کؼی طؼم آن سا نچـیذ

دس  « ُيذق »ػذ ایان اؿاتجبه نبؿای اص اؿاتجبه وی دس خواناذن فؼال       س ثه نظش می اػت. هنؼجت داد

 ;ػکبؿه اػت تشر ة

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

حبل آنکه فؼل  ،نؼجت داده صن ثیوهمؼلو  خوانذه و ثه پؼش  صوستثه سا  « ُيذق »گویب ثیذد فؼل 

 «ؿیش» وان ثه کل ةت ؿذه مییبدػالوه ثش مواسد . وانذ هش کؼی ثبؿذت آن میو فبػل  مزهول اػت

نؼاجت داده ؿاذه و ثاشای     “breast“ ة انگلیؼی این کل ه فمط ثه پؼاتبن دس ر ل. نیض اؿبسه کشد

آن ، ػشثی تشر ة تأحیشثیذد و تتت  تشر ةحبل آنکه دس  اػت. هثه کبس نشفت “fountain“ چـ ه

 اػت. هثشد سا ثشای هش دو ثه کبس

 گیزی ًتیجِ. 6
  ود و ؿا  خاتم ن ای   یبدؿاذه بی ها  حشوت ػکبؿه ثاه مخابل   تشر ةثیذد اص  تأحیشپزیشیهشچنذ

 تشر اة دادن سو ؿذه که حبکی اص واػطه لشاس هبی صیبدی سوثه خود ثب ن ونه ممبیؼةنویؼنذه دس 

بی ها  ػذ مخابل س میثه نظش . آنهب پشداخت وان ثه ه ةت ػشثی اػت امب دس این رؼتبس مختصش ن ی
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 اػات.  هػشثای ثاود   تشر اة  تأحیشخود تتت  تشر ةنذ ثیذد دس ک و تتلیل آنهب حبثت می ؿذهیبد

 ;اص دو حبلت خبسد نیؼت تأحیشحبل این 

  دس  که اػت هػشثی آن ثه فبسػی ثشگشدانذ تشر ةاینکه ثیذد این کتبة سا ثه طوس کبمل اص

 اػات.  هاص انگلیؼای انزاب  ؿاذ    تشر اه شد کاه  کا  کتبة ادػب می این صوست نجبیذ دس ؿنبػنبمة

پبیجناذ   داسی امبنات شد تاب حبثات ؿاود ثاه اصال      کا  خود ثبیذ ثذان اؿبسه مای  ه چنین دس ممذمة

 اػت. هثود

  ک ا   ػشثای   تشر اة ثیذد کتبة سا اص اصل انگلیؼی آن ثه صثبن فبسػی ثشگشدانذه امب اص

دػات صده و   هاب  ثاذان التی که حشوت ػکبؿه که ثؼیبسی اص تغییش و تتو ای گونه ثه صیبدی گشفته

ایان حبلات نیاض ثیاذد ثبیاذ دس       دس. ودؿا  ثیذد مالحظه می تشر ةوی دس  هبی لغضؽه چنین 

سا نیض  تشر هدس  داسی امبنتشد تب اصل ک ػکبؿه اؿبسه می تشر ةگشفتن اص ک   خود ثه  ممذمة

 اػت. هنکشد ای ؿبسهثزب آوسده ثبؿذ امب ثیذد ثه این موضوع 

ود این اػت که متشرم دس ثشگاشدان  ؿ ػالوه ثش این اص دیگش نتبیزی که اص رؼتبس حبصل می

 و اضابفبت ب یؼنی حزف ه اػ بل ػلیمه تأحیشاص صثبن واػطه م کن اػت ثه طوس نبخواػته تتت 

 ثش این اػابع . متشرم اول لشاس گیشد هبی لغضؽو ه چنین  یشضشوسیغبی آصاد ه تشر ه، زبثنب

اگش متشر ی مزجوس ؿود کتبثی سا اص صثبن واػطه ثشگشدانذ ثبیذ ػخت احتیاب  کناذ تاب تتات     

  .متشرم اول لشاس نگیشد انتشافبت و حتی ػج  و ػیبق تأحیش
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 کتابٌاهِ

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

 . ايف ال رقد ،  مشق:، الطبعة األو الترجمةفي ممارسة (، 4002جد ر، حم د )

  ايفاملعايفف. :ال اىرة ،الطبعة السا سة ،ألوان(، 0890اس ، طو )

 ثروه ع اشة، الطبعة السا سة،  ايف الشرو . :رتجم، معيس  ابن اإلنسان(، 0888جربان، جربان ) ليخل

 .لبنان ناشرون، الطبعة ، م تبنظرية الترجمة الحديثة الطبعة الثانية(، 4002عناين، حم د )

 ب( فارسی
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 وسيطة وفقا لمنهج النص التطبيقي نموذجادراسة في كيفية الترجمة عبر لغة 
 ( Jesus the son of manلكتاب  دجيب یترجمة موس)

 داویيعلی سع

 مهدان، نوعلی سينا ةجبامع ون اهبا يةالعرن ةاللا قسم يف ساعدم استاي

 صالملخ  
املنظرون وهصحاق ف نذ قدمي الزمان ناقش . ا د ث اول الرتمجة من لاة وسيطة واش الياهتا ليس ناألمر اجلد د

هما البعض اآلخر . ونعضهم يففض ىذا النوع من الرتمجة ومل جيزه هصث. ىذا ال ن موضوع الرتمجة عرب لاة وسيطة
قام امل لف يف ىذا امل ال مبعاجلة ىذا املوضوع وقد اختايف لبحثو ترمجة موسى نيدج . ف د جوزه يف نعض اللااه

وىو من ال تب اليت هل ها جربان خليل جربان  “ Jesus the son of man“ ل تاق عيسى انن اإلنسان 
الاظ م لف هن ىناك شبها كبريا ن  ترمجة موسى نيدج ال ايفسية وترمجة ثروه ع اشة العرنية . ناللاة اإلجنليز ة

قد . اشرةوىذه الشباىة تثبت هن نيدج قام نرتمجة ال تاق عرب اللاة العرنية ومل  رتمجو من اإلجنليز ة مب. هلذا ال تاق
: ىل مي ننا هن نعت د على الرتمجاه اليت جتري عرب لاة وسيطة؟ الثاين: األول؛ طرح امل لف يف ندا ة امل ال س ال 

ما ى  االحنرافاه اليت مي ن حتدث يف الرتمجاه اليت جتري عرب لاة وسيطة؟ مث اختايف نعض العبايفه من ترمجة 
، ونرتمجة ع اشة من جانب نخر وىو  عاجلها من ثثثة زوا ا نيدج ويفاح   ايفهنا نالنص اإلجنليزي من جانب

هن الرتمجاه اليت جتري عرب لااه ، اإلضافاه واألخطاء ويف النها ة خلص إ  نتيجة وى ، الرتمجة غري املباشرة
ال  ع يف  وسيطة المي ن هن نعت د عليها ألن املرتجم الثاين الند سيتأثر نآيفاء املرتجم األول وتيرفاتو ويفمبا نعضها

 .ا دو  اليت يفمسها املنظرون
 

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