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  دهیقح

، یعهاصـر واژلـاه    هدارهـد و هـر زبـاه خـود           ی هنـساه  يهـا    لوهالوه هظـان   يها  زباه
 ریلز هـا یلـاه رو،  هیـ دارد، از ا  يا ژهیها و اصطالحات و    بیك تر ،ي دستور يساختارها

 تـا در    نیدهـ ر  ییـ  نـته نبـدأ را تغ      ي و دستور  ی واژلاه ي از ساختارها  ین برخ یشو ین
 یه در ترجنۀ نتوه داستاه    ك ی از اصوم نهن   یكی. باشهد  و آشها  یدهیزباه نقصد، فهن  

ق و نهاسـب در     یـ  دق ي و بافتـار   ي، سـاختار  ی واژلـاه  يهـا   یابیـ شـود، برابر    یاه نـ  یب
 آشهاشـده بـا     يه بـرا  یـ ه پا یـ بـر ا  . سـت ان از زباه نبدأ به زباه نقصد ا       یبرلرداهده پ 

رد، هخـست   كـ تـواه وارد      ی از زباه نبدأ به زبـاه نقـصد نـ          یابیه در برابر  ك یراتییتغ
 یابیـ نـورد ارز ر و اهتقـام    ییـ ، تغ كدر سه سطح اشترا    را در ترجنۀ داستاه      یابیبرابر

  .نیده یقرار ن
 يهـا   وهین شـ  یرهـا بتـواه   اك رات و راه  ییه تغ یلرفته از ا    ن تا با امهان   یه پژوهش برآه  یدر ا 

 خـاص   يها  واژه( در سطح واژلاه     ی به فارس  ی عرب يها   را در ترجنۀ داستاه    یابیبرابر
ــ ــهك، ینردن ــازار وچ ــيوب ــا ی، غرب ــا نعه ــاه ب ــي و واژل ــاطی نته ــاختار )ی و ارتب ، س

و بافتـار   )  ساختار زبـاه نبـدأ     یانی و ارزش پ   یانی، ترجنۀ پ  يپرداز  ، سجع یسیهو یادب(
. نیاو قرار دهكهدوكنورد ) رلذار در نعهایتصورها و عوانم تأث شی، پیزباه عهاصر شبه(

ب یـ  هجيهـا   از داسـتاه   ي ترجنـه، از شـنار     يهـا    هنوهه ي بر رو  ی بررس يرو برا  هیاز ا 
 چـوه  يسهدة نصر ینحفوظ هو 

.نیبهره جستو 
  . بافتار واژلاه، ساختارو ارها،ك ، راهیابیبرابر داستاه،رجنه، ت :يدیلقواسكان 

1  هویسهدة نسؤوم
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  فدمه م-1

 وجـود هـدارد و      ی ادبـ  ۀانـم در ترجنـ    ك ر و یـ فرال ةوی شـ  كیـ داسـت   یه پ كـ لوهـه    هیا«
نتـرجن  .  اسـت يار دشواریار بسك ی ادبيهاهنت كی به كیلاهه در ی ةوی ش كیرده  ك ادهیپ

سهده یـ  هو يهـا   ت او در اهتقـام لفتـه      یـ ه نأنور یـ اه پ یهد، بر ا  ك ی ن ي دولاهه باز  ی هقش یادب
ه نتـرجن   یـ ه پا یـ بر ا . سهده در نتهش است   یه نورد هدف هو   ك يا وهیشود به ش    یخالصه ن 

 ۀ ترجنـ  يارهاك راه،  يرو هیاز ا  .)51 :2009،  (» رارساهد و هن ساختار       یهن نعها را ن   
ژه یـ  و ۀه به افراد اجازه دهد به لوهـ       ك دهی هرس يا                      ههوز به درجه  ) ییاكح (یی روا يها  وهیش

 يهـا   لوهـه ۀهـ ی در زنی و ثـابت ی عمنـ يهوه بـه دسـتاوردها  كتـا  و  آه بپردازهد یبه بررس 
ه در هـر  كـ  ی از اصـوم نهنـ  یكی. افته هشده استی آه دست    ي و نرزها  ییاك ح يها  وهیش

از زباه نبدأ به زبـاه  ان یق و نهاسب در برلرداهده پی دقیابیشود برابر یاه نی بيا                  ترجنه
سهده، یـ ه هو كـ  يان را از جنمـه و سـاختار       یـ ا پ یـ ه نترجن نفهون    ك ینعه هیبد. نقصد است 

ا یـ وة جنمـه  یرد و آه را بـه شـ  یـ ل ینفهون نورد هظر خود را از راه آه هشاه داده است ن        
  .دهد ی باشد، به خواههده نیرفتهیه در زباه نقصد پذك يساختار

ه یـی ه ترجنه عبـارت اسـت از تع  كهد ترجنه وجود دارد ی فراةجا دربار  هه تصور هاب  یا«
 نختمـف  یعهاصر نتهچوه .  نته زباه نبدأيها  واژه ي نعادم در زباه نقصد برا     يها  واژه

و ) ها، زنـاه و وجـه افعـام    ب واژهیترت (يا                 و ساختناه جنمه   ي از جنمه روابط هحو    يادیز
ه جنـالت، عهاصـر     ی بـ  ییها، روابط نعهـا    ر و نراجع آه   یضنا (يا                      ه جنمه ی و ب  یروابط نته 
د بـر  یـ كر آه جهت تأیمنات و هظا كر  یده ز یشكر آههل جنمه در لفتار، خط       ی هظ یشبه زباه 

ه كههد  ك ی ن ی نساع كیان به نخاطب با هن تشر     یدر اهتقام پ  ...) ان در هوشتار و   ی از پ  یقسنت
د در برابـر    یشه هبا ی، هن يه رو ی از ا  .)80 :1371  پور، یمطف(» هاست  از آه  یكیواژلاه تهها   

 یلـاه . ده شـود  یـ  هناههـد آه در زبـاه نقـصد برلز         ي واژة زباه نبدأ، عهصر ساختار     كی
ن تـا در    یر ده یی نته نبدأ را تغ    ي و دستور  ی واژلاه ي از ساختارها  ین برخ یشو  ی ن ریلزها

  . و آشها باشهدیدهیزباه نقصد، فهن
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   آه يهــا  لوهــهۀ، نترجنــاه را بــه ترجنــي هثــریاه نتــوه ادبــیــ هناید ســادلیشــا«
   ی خـود زبـاه  ۀه زبـاه داسـتاه و رنـاه بـه هوبـ     كـ رد كد فرانوش ی هبا یوم. هدك یق ن یتشو
ــود،( اســت یادبــ ــرا ینتــوه داســتاهنتــرجن . )105: 1999 عب   ت یش داده جهــسی هنــايب

  تـر  یپ. ار ببـرد كـ  در زبـاه نقـصد بـه     ی نهاسـب  ۀغید صـ  یـ  با ،ه نـته و نوضـوع آه      یراست
   داسـتاه   ۀیـ ه دروه نا  كـ شـود     ی آغـاز نـ    ي ورود كیـ  با   ییهر نته روا  : دیلو  ین یرنسق
   هوآوراهـه   يهـا   هنوهـه داسـتاه    يبـرا . لـذارد   یش ن یه آه را به هنا    یادی به يها تیا شخص ی

آغـاز  » هنكـ  یف نـ  یـ  شـنا تعر   ي بـرا  ی سـاختل  یهـوه داسـتاه   كا«با  ) یقیهاحق (یو ساختل 
 فـاله  تینثالً شخص. دهیآ ی داستاه به دهبام نيها تی شخصید و پس از آه نعرّف     هشو  ین
  :2ج   ،2008 الرسـوه ،  (اد شـده اسـت      یـ را در ابتـدا از آه       یـ  است ز  یت اصم یشخصس  ك

203( .  
. تـر اسـت    آسـاه  وتـاه ك داستاه   ۀ از ترجن  ي داستاه بمهد تا حدود    ۀترجنشود    یلفته ن 

 يهاسـب بـرا   اق ن ی و سـ   كهش سـب  ی لـز  ي بـرا  يشتریار عنم و فرصت ب    یرا نترجن اخت  یز
را یـ  ز ، داستاه بمهد دشـوارتر اسـت      ۀوتاه به نراتب از ترجن    ك داستاه   ۀترجن. ترجنه دارد 

 ییوایه به نضنوه و ش    كآه یهد، ب كجاز را ب  یت ا ی رعا ، اثر ةسهدینترجن هاچار است ناههد هو    
شـده  ش از وارد یه، پـ یـ ه پای بر ا).10 :1377 ،ينحند یعم(د ی وارد آيا                 هلارش مطنه  كسب

 از  يری جمـول  ين برا یدی داستاه، نهاسب د   یابی حوزة برابر  یعهیه پژوهش   یادیدر بخش به  
ار، كـ  ه راهین با این، آه لاه بتواه  یر آشها شو  یی تغ يها  وهیترجنۀ واژه به واژه، هخست با ش      

 يساز  به نهظور روشه  . نیهك یابیر داده و درست برابر    یی داستاه را تغ   یساختار نته عرب  
 چـوه  ي آثاريس هان آور نصر یهو  ، رناه ب محفنظ ینج ی داستاه يها  از هنوهه ن  یه نفاه یا
»«  ،»«  ،»«  ،»«  ،»«، »

  .نی بهره جست»« و »
   از  ی بـه فارسـ    ی از عربـ   ي ترجنـۀ نتـوه هثـر      يارهـا ك هـۀ راه  یهۀ پـژوهش در زن    یشیپ

ــدســهن ــتیك اه ــ.  برخــوردار اس ــعر، ی در زنیوم ــۀ ش ــۀ ترجن ــ ه ــد لیرق ــل ئل    در نیینج
رشـتۀ   بـه  » با هان يا            رسامهت نعمن سبزواریداهشلاه ترب 
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 برلـرداه شـعر و      يهـا   ، لوهـه  ی شـعر عربـ    ۀخ ترجنـ  یه بـه تـار    كـ تحریر درآورده اسـت     
تاب  ك در   ،مینسغ حش ی ارقبز  یو ه .  است ردهكاشاره  ها    آه يها  يدشوار

 پراختـه و ی ادبـ ۀات هـو در ترجنـ  یاه هظریبه ب 
نتـر  كتـاب  كه یـ در ا هثـر  ۀترجن  از یم و  است،  قرار داده  ی شعر را نورد بررس    يها  يتئور

هـه  یه زنی در ای ثابتیج عمنی ههوز هتا  هك  بر ایه باور است    يو . است اه آورده یسخه به ن  
   .انده استیبه دست ه

 يهـا   وهیتـواه شـ     یا نـ  یـ ه آ كـ پژوهش درصدد است بـه ایـه پرسـش پاسـخ دهـد               هیا
ز یـ  هی بـه فارسـ  ی را در ترجنـۀ داسـتاه از عربـ   ي و بافتاري، ساختاری واژلاه یابیبرابر

  اربرد؟ ك به
، ی واژلـاه  یابیـ  برابر يارهـا ك راه یی چوه شهاسـا   یه اصوم كه  كرسد  یچهیه به هظر ن   

  . رساهدياریوة ترجنۀ داستاه یده شیتواهد به بهبود بخش ی ني و بافتاريساختار

  و انتفال ) رییتغ(ل ی، تعدق در داشتان در شه شطح اصترایابیبرابر. 2

  قاصترا. 1-2

 ي و دسـتور یینعهـا ، ین عهاصـر واژلـاه  ی نـستق ۀ، ترجنـ ك در سطح اشترا یابی برابر
م یـ  بـه دم ی و عربـ   یزبـاه فارسـ   . را در هـر دو زبـاه وجـود دارهـد          یـ ز. بـدأ اسـت   زباه ن 
 ، در سطح واژلاه، هحو    ياری بس يها  كه دارهد از اشترا   ك يا                       و نهطقه  ی فرههل يها  يهناههد

  : هنوههيبرا. )30: 2012 ،( برخوردارهد ی فرههليها یژلیها و و بیكتر
- 

فـرش   سـهل « .)36: 1971نحفـوظ،    (
 آه پـا    ي رو یكهـوه كـس    رسید كـه لویـا تـا        یقدر تنیز به هظر ن     خاهه آه   قهوه وچۀ تهل ك

 خود را بر    پرتوه  ی پههاه شده و واپس    ی قدین يها   خورشید در پس خاهه    یوم. هلذاشته بود 
 و ی ناضـ يهـا  ن لوهـه یهـ یب یه نـ كـ چهـاه   .»اهـداخت  ی پشت بان نة فرسوديفراز دیوارها 
 ناههد ی وصف يها  بیكز تر یو ه  :  ناههد ییدهاینضارع و ق  
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 ترجنه  یهه به فارس   هستهد و هناه لو    كانالً نشتر ك ی و عرب  یدر فارس 
  .ا حذف و اضافه هبوده استیر ساختار یی به تغيازیاهد و ه شده

  )لیتعد (ریی تغ.2-2

 و  یاهیـ اهـات ب  كرا ان یـ  ترجنـه اسـت، ز     ۀ الزنـ  ، در سطوح لوهـالوه آه     )رییتغ (میتعد«
 رنـوز و  ،هـا  تهكلر نتفاوت است و هر زباه، سرشار از ه      یدكیها با     زباه ي هحو يها  تیقابم

ه در انـر    كـ  اسـت    ياربردكـ  و   ي، دسـتور  ی و سناع  یاسی، ق ي و نجاز  یقی حق ياهظرافت
  .)52  :1385 صمح جو،( »هدك یر نی نترجن اجتهاب هاپذيم را برای، تعدیابی نعادم

  :ر در شاختییتغ )الغ

  : هنوههي برا. است زباه نبدأۀ جنمي در ساخت دستوررییغجاد تیاهناه 
  :سكا برعی و ی به ساختار فعمیم ساختار اسنیتبد *
   .)51 :1971نحفوظ،  ( -
  .» ...:شخهد لفتی و به دور از ريجده بار، ی هخستير قهوه خاهه برایلاه ند آه«
   .)10: 1993 نحفوظ، ( -
  بـه انـر    هنكـ ی ن ياد آور یبه تو    عم فعم نضار  یتبد (.» نرود ادتی ییوار دستشو ید«

  ).ادت هرودی
  :دیم فعم به قیتبد*

  ؟يا دهیاو را د) سابقه داشته است: يبه جا(هوه كا تا یآ
  : م شبه جنمه به اسن نهسوبیتبد*

  . ساختنی سهليا            خاهه
   .)187 :1971نحفوظ، ( 
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  .بازلشت) از جهس ساج( ی ساجیلاه با ظرف  حنان رفت، آهيبه سو
  :ی به اضافیب وصفیكم تریتبد*

  . استاد داهشلاه

  )كفتكو( خطاب يها وهیر در صییتغ) ب

ا یـ  خطـاب جنمـه   ةوی نته ترجنه، شییوای و ش یی رسا يه نترجن برا  كه نعهاست   یبه ا 
  . دهد یر نییسهده را تغید هوی دۀیزاو

  ن؟  یار او باشی زهداه در اختيد توی بایكتا 
   .)11: 1971نحفوظ، ( »« -
  .ردمق یرش را هم نمقغاه هدارد، كار انكه یا

  . )77ه، هنا (»« -
  .میاغت یادش میبه ها  يه تهها در لرفتارك ییخدا: ر مب لفتیز

  :س آهكا عیم فعم نجهوم به نعمون یتبد* 
نحفوظ، (  -
   .)29 ،هناه

 ،اه حـشرات و اشـباح  یـ و در پا نندق ی ةلم ماه، آپارتناه بسته و در آه را  یه ن یو در ا  
.ههدك یآه را چپاوم ن

  :ا خالف آهی یم عبارت نثبت به نهفیتبد *
   .)33هناه،  ( -

  . ر بودهدك آران لرفته بود و شایكها قمب آه دو اهد هی اۀبا وجود هن
   .)237هناه،  (»« -
  .اه هخوردك خود تيس از جاكچ یه
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   یبالعر ییغت) ث

 در زبـاه    ی نـته اصـم    ۀ وفاداراه یهی بازآفر ي تالش برا  ي به نعها  ی بالغ )رییتغ (میتعد«
 ة را در خواههدیر نته اصمیر نشابه تأث  ی نتفاوت است تا تأث    يها  هینقصد با استفاده از آرا    

خته یات و عبارات آن   یهاك ،ری تعاب ، انثام ۀشتر در ترجن  ی را ب  یم بالغ یتعد. هدكجاد  یترجنه ا 
ر ییـ  تغ يهـا    از لوهه  ییهنوهه ها ) . 171 :1376،  ي پور ساعد  یمطف (»دیتواه د   یر ن یبا تصو 

  :یبالغ
  : ی بالغریاه ساده به تصویب *
  !ن؟یلدار به آب زدیب)  71: 1994نحفوظ،  (!؟»« -
  .)257: 1991،ه امسنعئت سیینحفوظ، ب( »« -

  . مهلهيپا) ریز (ي سهله هنه برایهر چ: او آواز سر داد
  ). 260: هناه( »« -

  ؟ جاستك لربه يای بازه حيزیدر د
  :ی بالغری به تصوی بالغریاه تصویب *
  .ردك او را دست به سر اه فرستاد،یاو را دهبام هخود س :»« -
   .)28: 1994نحفوظ، ( »« -
  .زهد یزده پشه را هعم ن هن  چشن بهكیه شاه دزد در یا

  : به سادهی بالغریاه تصویب *
   .)65: هناه (»« -

  .نیلو یان ن دهیه شهكنأنورن و نعذور، تهها آهچه را 
   .)15: هناه (»« -
  .یهك ی آه را نكمكو زد یر ی، رفته رفته ترست نيلرد یبه سالنت برن و يرین
  : سكا برعی عان ة خاص به واژيا            واژهۀترجن *

  :»« هنوهه يبرا
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مـه  ی خـاص پ   ةرده بـه واژ   ك عان اصرار    ةواژ(وهدن  یارتش بپ هد تا به    ك یمه ن یاو به نه پ   
  ).رده ترجنه شده استك

از شـنا   ) . 246 :1971نحفوظ،   ( -
 بـه  يا                      هد و روح تازه   كه نحفمناه را لرن     كن  یاز دار ی ه یسكد، به   یجا آند  هیه به ا  كن  یننهوه

رده و روح   كـ  لـرن    يه جنمـه بـه نعهـا      یـ ه در ا  كـ  خوه است    ي دن به نعها   ةواژ(. آه بدند 
  ).ده ترجنه شده استیبخش

   خجمرییتغ)د

ا یـ ش یشتر وادار به افـزا  ی ب يساز ا روشه یان و   یا پ یق نعها   ی اهتقام دق  يلاه نترجن برا  
:ها ه لوههیناههد ا. شود یاهش حجن نك

  :)ها جملهدن و اغزودن یبر (یخی توضيها آوردن واسه *
  ) . 22 :1994نحفوظ،  (

هـا    از آهكیـ ه پشت سـر هـر   ك يا                     با خاهواده  ... اهد دهیشك ی سخت یها در زهدل    آه ۀهن
  . بودم فدیفد و ن دسته دختر و پسر كی

  :ریآوردن مرجع ضما*
  .)32: 1971نحفوظ، ( ؟»«-

لـر  ی و داهـد؟  ه لوهـه بـرخالف آداب و رسـون نـا هشـسته     یـ  اهـا  زنه  یـ ، چرا ا  یراست
  :ها هنوهه
- »

   .)24 :1994ظ، نحفو (»
  . ط خاهـه بـود    یرتر از نحـ   یس بـه نراتـب چـشنل      ی پم ة نحند در ادار   يارك يها يروزیپ

 يهـا  ي در برابـر حـم لرفتـار       یرد ومـ  كـ  یر نـ  یالهبردارهـا را دسـتل    كاو نعنوالً دزدها و     
شت و دروهـش  كـ  یروهش نـردن را نـ  یـ  ب:فـول معـروغ   به  . آند  ی به زاهو در ن    یخاهوادل

  .خودش را
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  ). 33: 1971نحفوظ، ( »« -
اه به نام خورد هـه  یه زكر كا شیخدا:  لفتی شلفت ی آراسته به سرنست   یلاه با محه   آه

  .ردكشود جبراه  یبه جاه، ن

   انتفال. 3-2

رد ن از زباه نبدأ وا    ی نستق ۀ به لوه  یاهیا قامب ب  یر و   یا تعب ی واژه   كیه  كاهتقام آه است    
از . شـود  یافـت هنـ   ی يه عهاصـر  ی چه ي برا يبرابررا در زباه نقصد     یزباه نقصد شود، ز   

هد و اهـم زبـاه در     یآ  ید و هاآشها به شنار ن     ی جد ي در نتوه ترجنه شده عهاصر     يه رو یا
 از  یكی). 201232 ، برهد یار هن كها را به      خود آه  ي و در زباه لفتار    یفینتوه تأم 

« . است و ی و هف و   ی، اهتقام ساختار هف   ی به فارس  یربنوارد اهتقام از ع   
د اهتقـام از  یدر نتوه جد دید را دی شد سع اتاقه وارد   كه  یهن :

هـد  ی فراكیـ ه را چـوه  یه روی اپردازاه  يتئور از   یبرخ.  است كار اهد ی بس ی به فارس  یعرب
  . در ترجنه قبوم هدارهد

  :  ترجمه در داشتان از عربی به غارشییابی برابريها وهیص. 3

 واسكان.1-3

 عهاصـر   يهـد بـرا   ك ی نته نبدأ و نته نقصد قرار دارد و تالش نـ           یاهینترجن در حد ن   
ش از یچـه بـ    آه،ه عهاصـر یـ اه ایـ ابد و در ن ی نقصد ب  ه در زبا  یی زباه نبدأ برابرها   ینته

  . ت دارد عهصر واژلاه استیهنه اهن
اربرد هنـه اسـت، ناههـد       كـ ه نـورد    كـ  یاصـطالحات  : مردمـی  خاص اصطالخات   )الغ

 یی بـو  یسكـ ش را درآورهـد و      یه صـدا  كـ آه ی روز ب  كی«
  .»، با هن قرار لذاشتهدببرد
:ها لر هنوههید
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.دی به ذههن رسيركر بكف). 63 :1993 نحفوظ،(  -
 ةدربـار  ییزهـا یچ نـه    .)6: 1994نحفـوظ،    (»« -

  .ناهد یه آدن اهلشت به دهاه نكشهون  ی در هتم نییها نراسن و جشه
هـوه تـو   ك ا.)63 :1993 نحفـوظ،  (»« -

  .رود هوا یشود ن یود نن دیا ه به تو دادهك ی هظانيها  و آنوزشيرو ین
  ست؟ی او چيها يباز كنوش نیه قای ای نعه.)34: 1993 نحفوظ،( ؟»« -
- »« 

ف و یـ تخف -دن بـا    یـ  بزن آه شب حساب شـد و نـه د          ۀهی با شتاب هز   .)7: 1994نحفوظ،  (
  .خورد ی به پهجاه قرش آب نكی هزديزی چ-تعارف

 تأسـف   ۀاش را به هـشاه     نرد مب و موچه   . )25: 1993 نحفوظ،(» « -
  . ردكزاه یآو

.دیشكاباره ك ي به سروروی فوراً دست.)87: 1994نحفوظ، ( »« -
 انا او پیـه هنـه        .)21: 1990ظ،  نحفو( 

. چیز را به ته نامیده بود
 كیـ هـا از او   الغكالغ چهم ك كی .)45: 1993 نحفوظ،( 

.اهد اسطوره ساخته
: ...د و لفت بهابرایه به سین آخر ز .)23: 1990نحفوظ، ( 

. حهایت پیش نه رهل هدارد، خاهن .)25 :هناه( 
. به دیهشی به دیهش نوسی عیس.)52 :هناه( 

  اه یـ ه واژلـاه در ترجنـۀ داسـتاه در بخـش لفتلـو ن      یـ ا :واسكان قوحـه بـازاري    ) ب
د از آورده آه  یـ  داسـتاه با   یفی در بخـش توصـ     یار دارد، ومـ   یاربرد بـس  كـ ا چهد هفر    یدو  
   .ردكز یپره

وقـتش  :  نـادرن بـه نـه لفـت        .)53: 1993 نحفـوظ، ( 
!ي بخوري دردكیه به كده یرس
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 است  یوه زه ی نادرن ب  .)116: 1994نحفوظ،  ( 
. هدك ی نیه اوقاف زهدلیریر خیاهه بخور و هنیه با حقوق ناهك

  ه را بـداه هرلـاه      یـ  ا .)52: هنـاه ( 
ان  یلـر رحـن و نـروت حـام        ید و د  یـ آ  ی سلن باال ن   ي آه رو  ،یهكنت درازتر   یت را از لم   یپا
.شود یهن

 كارنهد سل كی باشه؟ . )32: 1990نحفوظ، ( 
ن چه؟ یاله سرت بلذارك الر) 85: 1993 نحفوظ،( 
..! آندي  آه الر از خر شیطاه پاییه نی.)32: 1990نحفوظ، ( 
ه چـشنن آب    كـ  نـه    ی راسـتش را بخـواه     .)49: 1993 نحفـوظ، ( 

  .خورد یهن
 ي بهتـر اسـت تـا جـا    ی زبـاه پارسـ  ی واژلاه یبا توجه به لستردل   ( : واسكان عربی ) ث

).ار هبردكها را به  ه واژهیاه اكان
 ی بـه دور خـودش چرخـ       .)7: 1993 نحفوظ،( 

.لرفت یلور نیاش ف ه با بده برهههك هیزد، لو ا
نحفـوظ 

 پاسـلاه ناههـد   ي خودت را تو   رل یده  ی قوم ن  -...دهن    یه قوم ن   نرداه .)21 :1991،  
  ؟یهك ی نيم خوب بازی اتونبيتو

ه بـه  كـ  ه خـود یهخسه يهر واژه افزوه بر نعها :واسكان با معناي متنی و ارتباطی    ) د
 یابیـ هش برابریه نتـرجن در لـز  ك هست يلری دیی نعهاۀی اليدارارسد،  ی نیسكذهه هر   

لـر  ی د ينعها.  را در هظر داشته باشد     یی نعها ۀیه ال ید ا یزباه نبدأ با   ی عهاصر واژلاه  يبرا
 ییهـا   هنوهـه . ههـد ك یها در نته و با توجه به بافت داستاه، هقش خود را هنودار ن               ه واژه یا

:چوه
ت پـدرت لـرن     یـ  پشتت به حنا   .)47: 1994نحفوظ،  (

  .است
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ردن و كـ  ی نـ يهو بـاز ی تخته هرد و دون.)4: هناه( 
. دادن ی هشاه نياست خودیداه سیدر ن

: 1991،هت سیء امسنع  ینحفوظ، ب ( 
ته هـه خوهـه     كجـا شـر    هیـ ا -: اد زد یـ  در حام بازلشت به دفتر خود بر سر جواه فر          .)28

!خامه
 پـشت   يلری پس از د   یكیها را    ابارهك .)18: 1994نحفوظ،  ( 

.سر لذاشتن
ره هـن   یـ ه، م یـ دالر چ  -؟  ي دالر دار  .)91: 1971نحفـوظ،   ( 

  !هدارن
ت دردسـر درسـت     یـ  تـو برا   ي دمـسوز  .)206 :هنـاه ( 

  .هد عنو جاهك ین
  . چشني الر زه باشد قدنش رو.)48: 1993 نحفوظ،( 

ش یپـ  .)19: 1994نحفـوظ،   ( 
دن و آه را یشكـ  آپارتنـاهن    ي بـه سـر و رو      یاوردن دست یان ب  ه عروسن را به خاهه    ك از آه 
  .ردنكرهل 

  شاختار . 2-3

 شـاخص   يها  یژلیو .1 :دهشو  ی ن يبهد نیبه سه دسته تقس   « در زباه  يعهاصر ساختار 
، )كیـ ا هزد یـ ناههد صفت اشـاره بـه دور        (فاصمه  س،  جه،  زناه، شناره :  سخه ناههد  ياجزا

هـا و     سـازه  يب اجـزا  یـ ترت. 2 . ... ا نجهوم بوده فعـم و     ینعمون    جاه بوده،  یا ب یجاهدار  
ب یـ ا ترت یـ قرار لرفته صـفت و نوصـوف در عبـارت،           ب  یترتناههد  : ها اه آه ی ن يسازلار

 ياه اجـزا  یـ  ن يز سـازلار  یـ و ه ..) د و یـ فاعم، فعـم، نفعـوم، ق     ( جنمه   ةم دههد یك تش ياجزا
وهـد  ی پیچلوهل .3... .  و د جهس و شنارهی بوده صفت و نوصوف از د    یكیها ناههد    سازه

نـضاف و  (و اضـافه   ) صفت و نوصوف بوده   (ف  یوهد توص یناههد پ : ها  سازه ياه اجزا ین
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 يوهـد اجـزا   یپ(و جهـت    ) هینسهد ونـسهدام  (و اسهاد   » عبارت «ةدر ساز ) ه بوده ینضاف ام 
: 1371 پـور،    یمطفـ . ك.ر (»جنمـه  «ةدر سـاز  ) لر با توجه به فعم جنمه     یدكیجنمه هسبت به    

95(.  

  نویشی ر متن مفضد و ادبید یدكیحیوجود ة) الغ

ار كف است و زباه لفتلو در آه به         یة توص ویه به ش  ك از داستاه    ییها  در بخش : ناههد
.دیافزا ی نیفی ترجنۀ توصییوای به شیسی هویهرفته، ادب

ه در تـب و     كـ  اسـت    یر زنـاه  ی نه د  .)65: 1943نحفوظ،  ( 
. ان ر آندهیتاب عشق تو اس

 .)54: 1994ظ،  نحفـو ( 
ه شـروع  یهـش   تازه و دمیی لرفت، قمبش با آوا   ي زه در قاب چشناه او جا      ةه چهر كآهلاه  
. ده لرفتیبه تپ

داه قمـب او    یـ تاز ن  هكی جالم   ی عم .)76: هناه( 
.یب راهوار عمكز نریدم او ه بود و

ةردازي  شجع )ب

 ،كـشاه   خورشـید دانـه    .)302: تـا    یب،  جبراه( 
سهده یـ ه هو یـ  جبـراه، از ا    یه بوده نتوه داسـتاه    یبه سبب آههل  (بلذشت از آه نرغزاراه     

  ). ده شدیبرلز

  ترجمه ةیامی) ث

ه نتـرجن در    كـ  دارد يلـر ی د یی نعهـا  ۀیـ  ال ه خـود،  یهخـست  يهر واژه افزوه بـر نعهـا      
.  را در هظـر داشـته باشـد        یی نعهـا  ۀیه ال ید ا ی زباه نبدأ با   یهاصر واژلاه  ع ي برا یابیبرابر

: ناههد. ههدك یاه نیها تهها در دروه نته و با توجه به بافت داستاه خود را هنا           ه واژه یا
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 تا به حـام     یسكا  یآ: يبه جا (آیا كسی به او لفته باالي چشنت ابروست؟          
:ها لر هنوههیو د)  زده؟یبه او حرف

 .)98: 1994نحفـوظ،   ( 
ه، نـه آغـاز     ی جه كیهن   بار آه  كیهر ده دست     - ... فرصت هدارن  -ن؟  یهك يهن هرد باز  یبب
ا تو؟یهن ك

 ،هت سـیء امـسنع    یـ نحفـوظ، ب  ( 
.دیوپام هدهكام و ی یسك به یكههد، امك یها زهدل ه نردها ناههد زهكبه یع). 278: 1991

د درس  ید و شـا   یـ ه با كـ چهـاه     آه .)12: 1994نحفـوظ،    (
 شـرن و    ةناهـد .  هناه بازلشت به لذشته است     یقی حق یواهلیبا خود لفتن د   . رت هلرفتن عب
). استنكاز ناهدة شرنن : دیه بلوكه ی ايبه جا (ن آخر زدنین را قورت دادن و به سیایح

ه رخـدادها  ید وجود ایو شا.  بودي روز پر رخداد   ی به راست  .)57: 1943 نحفوظ،( 
 آه را بـر سـر       ی تالف يه رو یرده بود، از ا   كشاه  یخته و ذههش را پر    یاحساساتش را براهل  

.ش درآوردیهوای بيها دمباخته
 .)40: 1994نحفـوظ،   (

ن او را   یر تا فـردا هاچـار هـشو       ی از او بل   یه ضرب قاهوه زهرچشن   ب) قرباه(هاب سرواه   ج
.نیهكر یدستل

ه یـ ان هـن ا     خاهواده .)59: هناه( 
. هداردیاهی نا پايها برا غن و اهدوه آه. اهد اه قوز باال قوز شدهین

 بـا خـاهواده سـاز       .)295: 1991 ،هت سـیء امـسنع    یـ بنحفوظ،  ( 
.زهد ینخامف ن

ار بود و در آه حـام  ی بخت با نا .)7: 1994نحفوظ،  (
. هبودیسك به یسكو هوا 
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 نجمـس   افتن و هقم    یها ن   بر سر زباه   ي به زود  .)12: هناه( 
.شون ین

 يد بـرا  ی با .)22: هناه( 
ر یـ چـشن، نـه هـن از وز   . یهـ ك و به هانشاه ي آپارتناه بخر كیت  یه دخترها ی از ا  كیهر  

!هن چهد نرده حالج استیار را اهجان دهد، ببكه یخواهن ا یشور نك
! ستی هن طبقه نا ه.)65: هناه( 

.تنان شد و رفت. ..  چهدهییمویكشأه و طبقه  .. ؟یل ی ني داریچ
 نـات و    .)11: 1994نحفـوظ،    (

؟یداه ی قابم هنا نا رایار دمت تنان شده ك: نبهوت به او زم زد و لفت
 از  ياركـ  .)6: هنـاه ( 

.رباسهدك كیها سر و ته  هنه آه ...  هستهدياریزهاه بس ... ستیدست نه ساخته ه
بـه او  هـا   ه وصـمه یـ  اسـت، ا   يا                      مـه یه پ می شـ  ی و ب  كنرد پا ) 33: هناه( 

  .چسبد یهن

   شاختار زبان مبدأیامیارزش ة) د

اربرد درسـت آه در زبـاه نقـصد         كـ ن ساختار زباه نبدأ را بـا توجـه بـه            ی بتواه یعهی
«: نییلو  یه ن كچهاه  . نیهكش  یآرا

لـرد  او فضم و ثـروت هـر دو         ه در   ك است   یسكاو تهها   روت  ی ب در سراسر  :»
ه كـ  اسـت  یسكـ روت او تههـا  یـ  در سراسر شهر ب:نیهكه ترجنه كه ی اي به جا  ) است آنده

 .رده استكمتش افزوده و فضم، ثروتش دو چهداه یثروت، فض
 نیشـو   ی دو هفته از هن جـدا نـ        كی تهها هزد  .)68: 1993 نحفوظ،( 

  ).ن شدی دو هفته از هن جدا هخواهكیهزد: ییه بلوكه ی ايبه جا(
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ام و  یـ ه  كـ  یدر حـام  ) 55: 1994حفـوظ،   ن( 
ه كـ  یه درسـ  یـ ا: يبـه جـا    (رنیل  یلر درس ن  یه بار د  یا: سته بود لفت  كوپامش در هن ش   ك

  ). هخواهد بودیكلرفتن ام

  رباغتا. 3 –3

ــه را بررســ دريه عهاصــر ســاختاركــبافتــار بــرخالف ســاختار  ــد ك ی نــیوه جنم   ه
د عهاصر،  یو نترجن با  . شود  ی نته را شانم ن    كین بر جنالت    كساختناه نته و روابط حا    

 :1387،  ي پور ساعد  یمطف(د  ی زباه نبدأ را به زباه نقصد نهتقم هنا        يها ها و ارزش   یژلیو
110(.  

اه یـ به آههـل لوهـالوه     ی چهـد  باتواه    ی جنمه را ن   كی :چوه یعناصر صبه زبان   )الغ
 كیـ  يلذار ر هقطهییا با تغیرد و   ك را احساس     آه ي نعها يا                      هیر دروه نا  ییرد و هر بار تغ    ك

 نتـوه   یزباه   از عهاصر شبه   يا                      ز پاره یو ه  .هنودجا   ه آه را جاب   يتواه نعها   یا نته ن  یجنمه  
سهده بـه آه    ید هو  برخور ةویاهلر ش یب .. .ها و  ر واژه یده ز یشك چوه پراهتز، خط     يهوشتار

 يهـا  د تنـان هـشاهه  یـ  در ترجنـه ناههـد نـته با   يه رویـ  از ا.باشـد  یان نـته نـ  یبخش از پ 
) .. (. اآله چهـد هقطـه     ةپس از واژ  ...) و حاال : لفتن( . ردكت  ی را رعا  يسجاوهد

  .ت شودید رعایه چهد هقطه بایز آورده ایه در ترجنه هكآنده 
نحفـوظ،  ( 

ه در  كـ  اسـت    یید جـادو  یمك كیا  یدهد، لو   ی چقدر دروهت زود به فرار پاسخ ن       .)41: 1965
د در یـ ز بایه »« ترجنۀ واژه )»فرار«. ( بخشدییشود تا تو را رها یچام اهداخته ن   اهیس
  .ردیونه قرار بلیل

 ... 
ورزش نــهظن چــوه ... ه كــ ك را اهــدیدهیهوشــ...  بخــوركبــه اهــدازه خــورا). 10: هنــاه(
... د  یـ آ  ی بـه سـرت هنـ      یترسـ   یلـر از آهچـه نـ      ید...  را در برهانـۀ خـود بلـذار          يرو  ادهیپ
).ستت شده ایز رعایها در ترجنه ه يلذار هقطه(
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  . تــصورات اســت شی اظهــار و پــي داراهاه نطمــب، جنمــیــ در ب:ش تــضوراتیةــ) ب
   یه از هظـر نهطقـ     كـ ). (: نییلو  ینثالً ن 

  ) اه آنـده یـ  از او سـخه بـه ن  ،شیه از پـ كـ  )شلطان (قمل كی(تصور است  شی پ كی يحاو
ـ  آه   يهـا  آه دو نرد به حـرف     ( اظهار   كیو     ش تـصورات   یه پـ  یـ  ا ،)دادهـد   یلـوش نـ    قمل

ــاه ــر یل ــورت عهاص ــه ص ــتوري ب ــاختاري دس ــ ي و س ــاب ن ــابی ی بازت ــاهه    در ید و ل
« ۀه با جنم  ك »«:  ناههد ،يعهاصر دستور 

دسـت   د بـا دشـنهاه هـن      یـ هبا(  و) یهـ ك ه ید دشـنهاه را هنراهـ     یبا(نتفاوت است    »
د یـ اه ترجنه با ینترجن در جر   . ...و    ناههد   ي در قامب عهاصر   یو لاه ). يشو

ز نعـادم زبـاه نبـدأ    یش تصورات هی از هظر پ،يا            ترجنهيها ه نعادمكهد ك عنم يا            به لوهه 
.باشد
 هنوهـه در  يبـرا . ها است هرده جنم كباتر  ی ز يا                       به لوهه  :یركذار در معن  یعوامل تأث ) ث

«جنمـۀ   
ه كـ  سـرش تمهبـار شـده بـود         يم رو یالت و دال  كقدر نش آه  «ن  ییه بلو كه  ی ا يبه جا  »

 هآ«ن  ییبلـو ، بهتـر اسـت      » هداشـت  یاهی آغاز و پا    دردشرها ،اهلار در جهلم لن شده است     
 لـن شـده   ی سر و تهـ یه در جهلم بك هیلو ا،  سرش تمهبار شده بود   يها رو  يقدر دشوار 

 :زیو ه .»است

ه راه سـر خـن     هـار ك بـر    ك فرا رفته تا   يها  اهاه و شاخه  ی ل .
 خـود بـه   یـی ه و زرد طالی زنردی و آبیاقوتی با مباه سرخ فان ي بهاريها وفهكرده و ش  ك

:زی و ه.زدهد یههده مبخهد نی بيرو
 ي بـاهو  يا« .)14: 1943نحفـوظ،   ( 

، طامعت  یه نورد توجه هنلاه   ك یی باهو يا«: نییه بلو ك ییبه جا » رن؟یهازپروده، فامت را بل   
»ن؟یرا بلو
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  نـامن    یره نـ  ی هـه سـرت را شـ       .)6: 1994نحفـوظ،   (
...  دهـن و حـرف       یب هنـ  یـ تـو را فر   : يبه جا  (. لفته دارن  ي برا يو هه حرف به درد بخور     

.)هدارن
 

 چلوهــه یرد، ومـ كـ ه دمـن را داغ  یـ ست جهیـ ش از دوی لـن شـده بـ   .)104: 1994نحفـوظ،  (
 نـرد بـاهفوذ     يبه جا () ...رفت  یه پومش از پارو باال ن     ك چوه او    یفیتواهستن به نرد شر     ین

  ).دار و برش
ـ  .)33 :1943،  نحفـوظ (  ج یه

دم  لـاه هـن    چیه نـا دو تـه هـ       كـ ان   ش و آزرده  یـ  دم ر  يجهـاب، تههـا از آه رو       ی عـام  دامق
  ...) ه و هه آهی هه ايبه جا( .نیا هبوده

  كیري جهینت. 4

   لوهــالوه يهــا هیــه در الكــ اســت ی ذههــیوشــشك يا دســتوریــ ی واژلــاهیابیــبرابر
  ه كـ  در ترجنـه نن یم هنلـاه ك بـه شـ  نعنـوالً اهتقـام صـورت و نعهـا        . بهـدد   یذهه هقش ن  

 هـر فرههـل،     ی ومـ  ،ساه باشـهد  كـ یهـا در نعهـا       ه واژه كـ اه دو زباه هر چهد      ی در ن  .ستیه
 يه رو یاز ا . ها دارد  ده به آه واژه   یشیاه و اهد  ی خاص خود را در ب     يها  یژلیارها و و  ك راه

 لوهـالوه  يهـا  ر در ردهییـ ه تغیدرجۀ ا. م بزهدیر و تعدیید به هاچار دست به تغ  ینترجن با 
. هـد ك یدا ن یبا توجه به لوهۀ نته هنودار پ      ...  و یی، نعها ی، واژلاه ي، ساختار يچوه دستور 

 برلرداهـده شـده     ی به فارسـ   ب محفنظ ینجسهدلاه چوه   ی از هو  ياریه آثار بس  كاز آه جا    
، ی ترجنـۀ واژلـاه    ي ناههد ههجارها  ی نشخص ي هظر يها   با چارچوب  ییاست، از راه آشها   

هـا    ه لوهـه داسـتاه    یـ ه ا ین لـان در راه ترجنـۀ هـو        یتـواه   ی داستاه ن  يفتار و با  يساختار
  .نیبردار
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