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  حقیده
سهدلاه جهاه عرب، تههـا     یه هو یتر  از بزرل  یكی) 2006  1911(ب نحفوظ   یهج    

 و یولرافیـ وتـاه، اتوب كرنـاه، داسـتاه   .اسـت ) 1988 (یهوبـم ادبـ  ة نسمناه برهـد 
«وتاه  ك داستاه. هدیآ  ی هلارش نحفوظ به شنار ن     يها  و از حوزه  یسهار

 از یتـواه آه را برشـ   یه نـ كـ ب نحفـوظ اسـت     یـ  ارزشـنهد هج   يارهاكاز   »
 الر با   ی حت ،ه داستاه یاة  خواههد. داهست) نصر(سهده  ی زادلاه هو  یخی تار يها  برهه
 داستاه جذاب مـذت  كی باز هن از خواهده     ،ت آه زناه و ساناه آشها هباشد      یوضع

 يهـا   ه هنـاد  یـ  تمهلـر ا   ، باشـد  یی نعاصـر نـصر آشـها      خیه با تـار   كبرد و آه را       ین
 سـخت   یار را بر هـر نترجنـ      ك يه هنادپرداز یامبته ا  و    دارد ی به تأنم وان   یباستاه

نـورد  ه داسـتاه    یـ  از ا  » پـور  ینحندرضـا نرعـش   « ۀترجنجستار،  ه  یدر ا . هدك ین
تاه ار رفتـه در داسـ  ك به يلاه هناد و هنادهایش از آه به جا ی، پ قرار لرفته  یابیرزا
ۀ الت ترجنـ ك حـم نـش  ي باشـد بـرا  يدیمك، تا  است اشاره شده » اهی س ۀ لرب ةدكین«

واژلـاه   يریارلكـ ، بـه  هـا  ها و جنمه   هادرست عبارت ۀ  ترجن .  رنزآمود يها  داستاه
ق شـعر و    یـ ت بـه ترجنـۀ دق     یـ  از سـطور ترجنـه، عـدن عها        ی، ابهان برخـ   هانأهوس

 ترجنـۀ ایـه   يهـا  یاستك، از اهۀ نردن انروز نصر   ی با فرههل و زباه عان     ییهاآشها
  .داستاه هنادیه است

  .اهیدة لربۀ سكینوتاه، كهقد ترجنه، هناد، داستاه : يدیلقواسكان 

هویسهدة نسؤوم 1
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  مفدمه. 1

هوبـم  ة زیافـت جـا  یش از دریسترل او، پ ۀ  تواه در خطاب    ی را ن  ب محفنظ ینجروح بمهد   
 یقت تا وقتیحق حق و   یشوهد، وم   ی ن كهد و خا  یفرسا  ی ن ك اهد كز اهد یاهران ه «:  هنود كدر
 خواههـد   یدار وجود داشته باشـد، هنچهـاه بـاق        ی ب یقت جو و دم   ی حق ي فرد ،تیه در بشر  ك

  . )45 :1385 ،نحفوظ (»ناهد
ۀ  هنچــوه ســه لاهــي را بــا خمــق اثــرمحفــنظ
 و قباسـترنا ، نـز قیحـارلز د ، شكیـ ماركـارت م   چـوه    یهار بزرلـاه  كتواه در     ین

تر ك، د شتینر تن ی، ئل  بر باد رفته   یعهی ، ارزشنهدشاه يها  ه روح رناه  ك ههاد   هنكن تنرقین
ب یـ نج يهـا  داسـتاه «ه كـ   چـرا  ست،هنا جاه لرفته ا   ی س يا هقره اه بر پرده  یهوای ب  و نئكنیس

لرلـوه از  ی ديا نـصر بـود و تواهـست چهـره    یت اجتنـاع ی وضـع يتنان هناۀ هی آ محفنظ
 ،یفرطوسـ  (»هـد ك یبـه جهـاه نعرفـ    ... شیهـا  ز خالم رنـاه ه جانعه را ایجانعه و افراد ا  

1385: 52(.  
   نـصر در زنـاه      يهنـا   تنـان  يهـا   هـه ییه آ یـ  از ا  یكـ ی داسـتاه   

ــاك عبدئلناصــر ــ ا.اســت *جم ــی ــور یه رئ ــنظ از نهظــر -س جنه ــ در امحف    -ه داســتاه ی
ــرا ــی رهاســاخته نــصريب ــشی و حاشــیاه از روزنرل ــ در ایهیه ه ــای ــاور و ه جه   ه پهه
ه یده هـش كـ ی انا نرداه ن، آنده بود، در لذشته ی جهاه یلاهی از جا  يبسته به برخوردار   دم

 را يار و سـخه و كـ ه فرصـت سـود هجـستهد و هـه تههـا راز              یو در واقع نردن نصر از ا      
 او را ارج هههادهـد و فرصـت از   ییحایز هشهاختهد و در واقـع دن نـس     یه او را ه   ك ،افتهدیدره

  .دست رفت
هـد و تههـا از   ك ی آشـها نـ   و نردناه حوادث داسـتاه      نا را با زناه    ك اهد ك، اهد فنظمح

داسـتاه  » لربه«و  » در «،»راز «،»اهیرهل س  «،»ین« چوه   ییها  و سنبم  يلذر هنادپرداز  ره
ه رخداد  ی ا ي برا یاهی تا خواههده خود پا    هدك یبرد و دست آخر داستاه را رها ن         یش ن یرا پ 

م داستاه ظاهر   ك ي و داها  ي راو ي الرچه در ردا   محفنظه  كهد  ك ینخواههده احساس   . ابدیب
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ه رو در یـ  هبرده اسـت و از ا ي  سودافته یه هرچهد درك ه فرصت یز از ایشده، انا او ه   
ده و كـ یه زباه نـرداه نـست ن      ك اهه  یداستاه به زباه عان   ۀ  شههاد شده هن  یه هوشتار پ  یا

اه كـ   از درد جـاه    ید بتـواه بخـش    یا شـا   تـ   ترجنه شود،   نصر است    ۀجانعدر واقع هنۀ    
  .دیشك را بر دوش محفنظ

، ناههـد    ب محفنظ ینج ی داستاه يها  ه نجنوعه یاه اوم یه ن كن  یچه برآه باش    چهاه
و  ش، ناههـد    یها  ه لروه نجنوعه  ی و دون   و   

 از بحـراه فـرد در   ي هخست و يها  نجنوعه«ه  كد  ین د ین، خواه یسه بپرداز ی به نقا  
ها و     از لروه  یدلاه برخ ی از د  ي بعد يها  هد و نجنوعه  یلو  ینواجهه با جهاه خارج سخه ن     

ت و یـ هده، هـوع روا ك هظر افی اجتناعيها تیدر هوع اوم، به واقع ... . دارد    یطبقات پرده برن  
طابقـت دارد؛ انـا   هـد بـا جهـاه خـارج ن     ك ی داستاه ارائـه نـ     يها  تیه از شخص  ك يریتصو

بـه عبـارت    .  هدارهـد  يا   رابطه ی و واقع  یروهی با جهاه ب   یی دون، لو  يها  ت نجنوعه یشخص
سن بــه یــسهده از رئامیــجــاد شــده و هوی ای دون تحــوميهــا لــر، در ســاختار نجنوعــهید

  ).1392بكور، (»  آورده استي روییلرا سن و پوچیسنبوم

  فیۀ تخفنیصیة.2

 وى  »سـه لاهـۀ   «و   بـارة   بیشتر هاقداه آثار نحفوظ، در    
اسـت؛  » اهینیكدة لربۀ س«تریه كارهاى وى نجنوعۀ   انا یكى از نهن   «اهد،    فرسایى كرده   قمن

هـا از   ست عربك پس از شیعهی  )1969( آه را در سام     يه و كن  یاد آور یژه الر به    یبه و 
ور   سن غوطـه  یـ اش در سنبوم    یزهـدل ه نرحمـه از     یـ در ا محفنظ  .  به چاپ رساهد   -میاسرائ

، يبـه ههـد  (»  ههاه اسـت ي از نعناها و رازها يا  ه جهاه، نجنوعه  كد  یاه د یرا به ع  یبود، ز 
1392(.  

 بـه وجـود   یاهكـ  و نیط زناهیهلرد و آه را از شرا یساختارلرا از دروه به نته ن  هقد  
، ی نـته ادبـ  كیـ  ریه و تفسیی تبيشهاساهه برا  هلرش جانعه  یسازد، وم   یاش جدا ن    آورهده

. ههـد   ی اثـر را ارج نـ      ییایـ  و جغراف  یخیط تار یت دارد و شرا   ید آه عها  ی توم يبه حام و هوا   
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 يده است و با و    یشكر  ی را به تصو   ي، پوچ اهلار  امنقآلبر  ه داستاه، نحفوظ، بساه     یدر ا «
نـات  یم هانال ی و تبـد   یشكاه و سر  ی عص يه راه برا  یتر   شفاف يه پوچ اهلار  ك است   يرأ  هن
ه داسـتاه   یم و ترجنۀ ا   یتحم). 148: 1986عصنت،  (»  نثبت است  ی به سازهدل  یهدل ز ینهف

بـدوه  » اهیدة لربـۀ سـ    كـ ین« نتـرجن    یشهاساهه است، وم    ازنهد هقد جانعه  یدر نرتبۀ اوم ه   
ار ترجنه شده، بهـابرایه     ك، دست به    ییای و جغراف  یخیاق تار یسهده و س  یت به هلاه هو   یعها

  :ناهده استهاي زیر غافم  از پاسخ به پرسش
ه و نقبـوم    ی در ترجنۀ ان   يری اثر، چه تأث   كی ییای و جغراف  یخی با بستر تار   یی آشها -1
  دارد؟
 يزاه ارزشـنهد  یـ تواهـد ن    ی، چلوهه ن  ی اثر ادب  كیار رفته در    ك به   ي شهاخت هنادها  -2

  ترجنه را باال ببرد؟
 را در   اهـه ی و عان  ی رسـن  يهـا    از زبـاه   كیـ دان  كد  ی در برلرداه داستاه و شعر، با      -3

   استفاده هنود؟يامول و زباه راوینوهومول، د

  داشتان ةدیقح.3

نـرور خـاطرات     ده و یهوشـ   یچهـد نـرد عـرب سـرلرن نـ          ،كیـ ه تار یرزنیـ  ز كیدر  
  جـا  كه هنـاره مـب فروبـسته، بـه ها         كـ تبـار اسـت      ییایـ تامی ا يده، نـرد  كی ن ك نام .اهد لذشته

 هـان   هكـ بم ،اه را ربـوده   ی او و نـشتر    ه هه تهها دم   كاه  ی دارد هر و س    يا چشن دوخته و لربه   
تغییـر داده   » اهی سـ  ۀ لربـ  ةدكـ ین«اه شباهه بـه     یهزد نشتر » ستاره«ة  دكیناز   ،زیده را ه  كین

  .است
وبـاه  كيشه نـست و آوازخـواه و پـا        یـ ه لروه هن  ی خانوش ا  ی ساق  عرب، رنردیپ كی

هـن  شاه را بـه     یـ ها  لردالـرد بـساط شـراب، دم       یهیهـش   و هن  یهیهش ه شب ك یساهكاست؛  
 يه فـضا  یـ  در ا  ياركـ ،  ییلو  و تراهه خواهده و خاطره     يلسار ی جز ن  یی لو ؛ردهك كیهزد
  .  هدارهدكیتار
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 يبه، نـرد یغر. هدك یدر نكو نشاه را تمخ یش و هوش ایرسد و ع ی از راه نيهالاه نرد 
 انـا  ،هوشـد  یسره شـراب نـ  كـ یزهد و  ی با خود حرف ن    ،رهیت ییها  چرده است با مباس    هیس

د و  یـ آ  ی هالـاه بـه خـود نـ        یافته، ومـ  یالرچه در آغاز، حضورشاه را دره     . شود ینست هن 
شاه را بر هـن     ی خموت ا  ،يرا و یزاهد؛   روه رفته یبۀ  ه در آستاه  كهد  یب  یلسار را ن   ینرداه ن 

 و دهیش را شـه یها رده، حرفكرا حس   ی ز ، دارد یها را به هشسته وان     به، آه ی غر .زده است 
 انـا   ،اهـد  دهیهـشه » یتیاكح«چ  یه ه كخورهد    یاهِ نست سولهد ن   نرد. اهد افتهیرا در » تیاكح«

ه تـالش را    كنرداه  . دهد  یروه رفته هن  یبة  بهدد و اجاز    ی دخنه را ن   ي ورود به، تهها درِ  یغر
ز بـساه  یـ بهدهد و آه شـب را ه  ی دم نیهیهش  به هشسته و ادانه داده شب،ابهدی یهوده ن یب

  بـزرل فـرا    ینـرد را انـا اهـدوه      . رسـاههد  یههـد و بـه روز نـ       ك ی ن ي لذشته سپر  يها  شب
خواره نرداه، هنچهاه هه  یه ن ك  چرا ،شود  ی ن ك و رش  كدلاهش سرشار از اش   ید. ردیل ین
  .اهد  هه او را شهاخته وافتهیرا در» تیاكح«

از « لـاه    يو. ردكـ  را تجربـه     ی نتفـاوت  يردهـا كی، رو یسیـ هو  در داستاه ب محفنظ   ینج
،  چـوه  ییهـا  اع نحمه را در داستاه  اوض. لذارد  یده ن كینحمه پا به ن   

 ییها  حوادث داستاهیهد، ومك ی نی بررس و   ،  
عمـی  (» دههـد  یده رخ نـ كـ ی در ن و ناههـد   
  .)ا: 1980نحند، 

   داشتانينمادها. 4

ــطو« ــ...  ره اس ــاطهینعرفت ــوع  ی ب ــع، ه ــت و در واق ــرار   ی اس ــذهب اس ــاه و ن    عرف
ه قداست عامن را باور دارهد، نـسمناً        كه ورز   ی و د  ی سهّت يها  در فرههل . شود  ینحسوب ن 

   ةدكــین« در داســتاه رنزآمــود .)11 :1376 ،يســتار (» داردیاســت و جــاه» زهــده«ههــوز 
 یاه نـسائم خاصـ  یـ  بيبـرا ب محفـنظ  یجنه كخورد  یه هناد به چشن ن یچهد» اهی س ۀلرب

 سـود   یات تـورات  یـ ه نصر باسـتاه و ادب     ی از عهاصر هناد    و ار بسته ك را به    كیزباه سنبم 
 ردهكـ شـروع    از هان داستاه     یعهی ، از هناد را از آغاز داستاه      يریل ، بهره يو. جسته است 
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 آورده را در نـته » آواز«و  » در« هنچـوه      يلـر ی د ياه و هنادهـا   یده، لربـه، سـ    كین: است
  .است

" ةواژ   هـا،  یشـد، از جـهس ن       ین شـده اطـالق نـ      یء دو هـ   ی شـ  كی«به  ) هناد ("
  ار، كـ  ار و بـده   كـ  هنـاه، طمـب   یداشـتهد؛ دو ن     ینه را دو هفر هلاه نـ      یه هر دو ه   كا فمز   یچوب  
  ه دو یـ هـار هـن قـرار داده ا   ك و بـا  ...افتادهـد   یلر جـدا نـ  یدكی از  یه ندت كر، دو هفر    یدو زا 

 آه ۀكـ شـد و دو ت  ین نـ ی دو هـ ی سـنبم وقتـ   ...آوردهـد  یاد نیعت خود را به یها ب هنه، آ یه
ادآور یـ  و وصـام بـود؛       ییدو نفهـون جـدا    ۀ  شد، هشاه   ی واحد ن  كیآند و     یدوباره جنع ن  

ـ كه نن كه شده   ی تجز یجنع 35 :1، ج 1388 ،هیشـوام  (»ردیـ م بلكع دوبـاره شـ  ه بود تجن - 
34(.   

  هـارن  چدورة  . اهـد   هج دوره تقـسین كـرده     پـ را به   محفنظ   ى ادبى لبرخى از هاقداه، زهد   
  یعهـى از   «یابـد؛     ادانـه نـى   ) 1981 (تـا   ) 1969(از  

   تـرور  بـه  كـه  تـا رخـدادهایى     سـكوت اختیـار كـرد       محفنظ   كه   ها    زناه شكست عرب  
، (» جانعۀ نصر دانه زد    اهجانید و به تغییر ساختارهاى نتوازه كههدة         ئننر ئلشادئت 

1392.(  

  )(صراب/  ینماد م. 1-4

، شراب قبم از هـر      یت تورات در سهّ «ا  یش و اشع  یدایر، جانعه، پ  یفر نزان سِچهار  بها بر   
اه یـ ه خداوهد بـر آدن    ك است   یتك هناد بر  یمك است و به طور      یدم  و خوش  يز هناد شاد  یچ

د ضـالمت اسـت و خداوهـد آه را چـوه     آور انـا هنچهـاه هنـا    ی شـراب نـست  ...رد كـ هبـه  
» هـد كه یها را تهب آورد تا آه یناه و هافرناه فرود ن    ی ا ی ب يها  ها و انت    بر اهساه  يریشنش

  .)48 - 49 :4، ج 1385ه، یشوام(
ردهــد و كده افــراط یدر هوشــ«خوارلــاه   ی، نــ»اهی ســۀ لربــةدكــین« اســتاهدبهــا بــه 

 یمـ یده ف یه هوش ك یشراب«به  ی انا نرد غر   .)53 :1377نحفوظ،  (» وراه افتاد شاه به د  یسرها
  .)47 :هناه(»  هشسته اسـتیچ تأثر و احساسی هیب...  آورد و او یرا از پا درن
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  )(نماد كربه . 2-4

   ســعد و هحــس هوســاه یشیــاه لرایــار هــاهنلوه اســت و نی لربــه بــسییهنــادلرا«
   اراهــهكایه حــام ری عــه و دریریتــواه از رفتــار شـ ی نــیتــه را بــه آسـاه كه هیــه اكـ دارد 

 كیـ  ه ي بـاهو  يه خـدا  كـ ...  »بـستت « ي باهو يدر نصر باستاه، خدا   ... جه لرفت   یواه هت یح
 ی حـان  ي بـاهو  ي خـدا  كی... شد    یران ن كنقدس ا ۀ  م لرب كها بود به ش     اهساه یخواه و حان  

 )697-699 :4، ج   1385 ،هیشوام (»تا بر دشنهاه پههاه خود غامب شود      ... در خدنت اهساه    
و است  ینحبوب نس «ه  كاه داده   یسۀ  به لرب محفنظ  ستاره، هان خود را در داستاه       ة  دكی ن .

ه لربـه   یـ بـه بـا ا    یانـا رفتـار نـرد غر      ). 46 :1377نحفـوظ،    (»اهیو دوست هندن نشتر   ... 
 هاآشـها   يد و لربه، شلفت زده از برخورد      یوبكه  ی بر زن  ينرد به شدت پا   «: نتفاوت است 

به یه نرد غر  یرسد، ا   یه به هظر ن   ك. )48 :هناه (»دیشك عقب   سابقه، خود را به سرعت     یو ب 
در محفـنظ   «. هـد كدار  یـ ق ب ی خواب عن  كیه نصر را از     ك بر آه است     - جماك عبدئلناصر  -

تشدید و واالیش عهاصر واقعى داسـتاه خـوش درخـشید و تواهـست از سـاز و كارهـاى              
هـاى كوتـاهى    در داستاهژهیو به ایه انر،.  عهواه هناد، استفادة شایاهى ببردبه پذیر تأویم

»  اهـد  هوشـته شـده  جمـاك عبدئلناصـر  س از بـه حكونـت رسـیده         پـ  خورد كه   شن نى  چ به
  ).1392عبیداهللا، (

  )(اه ینماد رنك ش. 3-4

چـه در نـصر باسـتاه و در           چهـاه  ؛ بود يه رهل عزا در غرب، در اصم هناد بارور        یا«
، ج 1388 ،هیشـوام  (»داهـستهد  یه و ابر آبسته از باراه ن      یزن اه را رهل  ی، س ی شنام يقایافر
3: 687(.   

ه رهـل  ی داستاه از اي جايده در جاسهی هواست واه یبه رهل سمحفنظ  داستاه  ۀ  لرب
  .برد ینهان 
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  )(نماد آواز . 4-4

  ه كـ  يدهـد، تـا بـه حـد         یه قدرت خالقه را به نخمـوق اتـصام نـ          ك است   ي لفتار ،هناد«
  ا اسـتغاثه هـشاه     یـ ش و   یشهاسـد و آه را بـا شـعف، سـتا           یاء خود را بـه خـامق بـازن        كات
  ، 1388 هنـاه،  (»دیـ لو ین نخموق پاسخ نـ ه به دك است يآواز هناها دن پروردلار. دهد  ین

ــدا  ). 271  272 :1ج  ــتاه ص ــاز داس ــده از آغ ــيخواهه ــ ۀ تراه ــته جنع ــستاه را ی دس    ن
  .شهود ین

  )(نماد در . 5-4

، غهـا و  یكیاه دو نرحمه، دو عامن، شهاخته و هاشـهاخته، هـور و تـار      ی ن یهناد لذرلاه «
اه یت شـا  ی از اهن  »در« ...،  يهودیت   در سهّ  ...شود   یدر به جاهب راز باز ن     .  است یدستیته

 :3، ج   1388 ،نـاه ه (»دی رسـ  یتواه به امهـان  و وحـ         یق در ن  یرا از طر  یبرخوردار است، ز  
 در؛ يبـرد از آه سـو   ی هان نـ »تیاكح«پوش از آه با هان    اهیه نرد س  ك يراز ).179  181

 یكیه تـار یرزنیـ  در اعنـاق ز   دست فـرو رفتـه    یاه نرداه ته  ی از جهاه هور و غها به ن       یعهی
  .آنده است

 هور آنـد   درِيه از آه سو   ك يابهی غر ي فرد يها   داستاه و نشخصه   يبا توجه به فضا   
 كیهنود، و به      یز ن یاهلرونهد و هوم  یره و ه  ی ت  ...ز و برهده    ی ت یهلاه ...  عبوس ياچهره«با  
 یاش هنـاههل  خته سـو  ةاش بـا چهـر    جانـه . ه بـود  یبـردار شـب    ا وزهه یزه  ر، نشت یلیشتك

تواهـد جنـام      یه نـرد نـ    یـ ابـا توجـه بـه فـضاى داسـتاه،            .)47 :1377نحفـوظ،   (» داشت
  .داده باشدو داستاه در نصر رخ عبدامهاصر

  )(نماد مضر . 6-4

ــهّ« ــودیت   در س ــاد عب ــصر هن ــدس، ن ــاب نق ــت  یت كت ــاد اس ــت اهقی ــصریاه ... تح    ن
   ایـه كـشور،   یوجـه صـحرای   رخ هشاهههانیدهد؛ س یباستاه ننمكت خود را سیاه و سرخ ن     
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   بــدیه ترتیــب ...اش بــود؛ و ســیاه در ارتبــاط بــا هیــم بــود   و ســوختهیبیابــاهۀ در نهطقــ
   لـشوده   ی چهـارراه  ...اش    دره ينصر هناد اضداد است؛ ستروه بـوده صـحرا و بـارور           

   :كههـد   ی نـ  یچهارراه بدیه خاطر كـه در نـصر چهـار اقمـین بـا هـن تالقـ                 .  بسته يا و واحه 
 :5، ج 1387 ،شـوامیه (» یهینه اروپـای ۀ  و ندیتراهیآسیایۀ  سیاه، خاورنیاهيصحرا، آفریقا 

258- 257(.  
 هلـارش  يخـود را بـرا  «: هویـسد  ی، چهاه به نصر باستاه دم بسته بود كـه نـ          محفنظ

 نئلتـر ئسـقات   هناه لوهـه كـه   ،آناده ساخته بودن - در قامب رناه   -تاریخ نصر باستاه    
 برلزیـدن  ی تاریخيها  پرداخته در ایه رناهي چهم نوضوع را برا    .یش سرزنیه خو  يبرا

 يهـا   تـا كهـوه در رنـاه      . و آرزونهدن نجام به ساناه رساهده ایه نهن را بیـابن          
 و هفـت    یان و س    از سه نوضوع چهم لاهه سخه راهده       و  

   .)65 :1994 ،عبدامنعطی (»تحریراهد نوضوع دیلر آناده
 نعطـوف   ،وتـاه و پرنعهـا    كه داستاه   ی در ا  ي از هنادپرداز  ب محفنظ ینج هدف   ك ش یب

ن ی پـر روهـق آه اقمـ       ۀساخته ذهه هنوطهاه خود به دوراه اقتدار نصر باسـتاه و لذشـت            
تواههد   یهد ن ك یر ن كه ف ك  چرا ،دهد  یت ن یش اهن یاهساه به هنادها  « نرقیپك ر از نهظر   . است

 یی ابتدا يها   اهساه ي برا یهنادها حت ... ه داشته، ارجاع بدههد     ك یهیزت آغا ی را به وضع   يو
  .)44 :1382 ،جهاهبلمو (»اهد  داشتهیز هقش اساسیه

 دارهـد و  یاسـ یق سیـ ر و تطبیـ ه داسـتاه تعب یـ  عهاصر ایتنان«ه كن یهیب  یه ساه ن  یبد
، عـصنت (»  بدنـد ی، در صدد بوده به اصالح جانعه بپـردازد و در روح خودآلـاه         محفنظ

1986 :151 .(  
 داسـتاه را بـا   ي دیلر هلریست و فضا    يتواه به ایه داستاه رنزآمود از نهظر        یامبته ن 

 در ایه   نجیب محفنظ «بدیه ترتیب كه    .  لره زد  )1967( نصر، پس از شكست      يحام و هوا  
 ،هوشـاه  ینـ ...  هناد زهداه، ، نیكده... هظر داشته )1967(داستاه به شرایط پس از شكست       

 كه ...میه هظان وقت كشور نصر      ؤو از نس  ی یك ...پوش    نرد سیاه  ... لهاه   یاهیاه ب هناه زهد 
 و  ... و لوشـزد كهـد       يدر تواهست به صراحت پرده     ی انا هن  ... داشت   یاز ایه شكست آلاه   
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 و  ی و سیاسـ   ی اجتنـاع  يها  ی شكست خورده، هابساناه   يها   اهساه یداستاه، بیاهلر هاتواه  
  .)129  135 :1988 ،ج یاردفرید جور(» ها باشد  آهیروح

  زبان ترجمه. 5

تـواه    ی نـ  ،ی به زباه فارس   یها از زباه عرب    كوتاه و داستاه  ك يها  داستاهۀ   ترجن يبرا
  :دیه سه روش را  برلزی از ایكی

 آنـوزش  ی درسـ يهـا  تـاب كه در   ك ی زباه ،یها را به زباه رسن      داستاه :روش نخشت 
ساه یـ هو ه داسـتاه كه نسأمه باشد   یتواهد ا یه روش ن  ی ا ينبها. شود، ترجنه هنود    یداده ن 

ها،  امولی از د  يا  سهد و جز در پاره    یهو ی ن )یتابك( یشاه را به زباه رسن    یهاعرب، داستاه 
 نته نبدأ را بـه   یز، زباه رسن  یه رو نترجن ه   ی از ا  .ههدك یاهه استفاده هن  ی عان يها  شیاز لو 

  .هدك ی نته نقصد ترجنه نیزباه رسن
   و زبــــاه ين؛ زبــــاه راویهــــكن یرا بــــه دو بخــــش تقــــس داســــتاه :روش دوم

   -م اسـت    كـ  يه داهـا  كـ  - داسـتاه را     ي راو يهـا   لفته). ها ها و نوهومول   امولید( ولو لفت
ومـور جانعـه بهـره      كمو لفـت و لوهـا از زبـاه و ف          ي و برا  ه برلرداه هنود  یبه زباه رسن  

 ش پا لرفت و لـستر     »زئده جماك«ه، پس از    یراه زن ی ا یات داستاه یه در ادب  ك ی؛ زباه نیریبل
  .افتی

   ترجنـه   ی فارسـ  يهـا   شی از لـو   یكـ یسره بـه    كـ ی را   ی عربـ  يهـا    داستاه :روش شوم 
ــا. شــتز هلذای داســتاه تنــايهــا تی و زبــاه شخــصياه زبــاه راویــرد و نكــ   ه روش ی

ــه ــی ــا یز ن ــد نبه ــد؛ داشــته باشــدییتواه ــار ی ب ــه هوكــه اعتب ــوده،  ة سهدی   عــرب هاچــار ب
   ،دیـ ای ب يشتریـ هـد تـا خواههـدلاه ب      ك اسـتفاده    یز زبـاه رسـن     ا ی عربـ  يهـا   شی لو يجا به

ا و  یـ  جغراف ي دور شـده، رهـل و بـو        یعربـ ة  ها، چهاه از زبـاه سـر        از مهجه  یه برخ كچرا
 داهـاه قابـم     یعرب عرب زباهاه و  ها،    عرب از   ياری بس يه برا كاهد    لرفته یخی تار يبسترها

  .ستهدیفهن ه
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   ي و داهـا يه راوكـ   ب محفـنظ یـ نج يهـا  يهـا و فـضاساز   يبا توجـه بـه هنـادپرداز    
  » بـه یآه نـرد غر   «و    » تیـ اكح«ز  یـ  او ه  رود خـودِ    ی لنـاه نـ     م داستاه درشنار اسـت    ك

  اهـه سـود جـست و       یداسـتاه از زبـاه عان     ۀ  هنـ ۀ  تواه در ترجن    یه رو ن  یافته، از ا  یرا دره 
  ا دو  نـا بـ   «در واقـع     رایـ ، ز نهـد شـد    ه بهـر  ه زبـاه  یاسهده و نستاه از     یاه حام هو  ی ب يبرا

  ه كــ یینبودهــاكههــدة كار كآشــ...  از آه ین؛ هــوعیــار داركــ ســر و یشهاســ هــوع جانعــه
لـر آه   یههـد؛ هـوع د    ك ی جانعه الزن اسـت، قمنـداد نـ        یرده واقع ك یا اهساه ی ی اجتناع يبرا

سهده تههـا حامـت جانعـه را        یـ نبودها هو كرده  كار  كه ههلان آش  كت است   یه واقع یدربارة ا 
: 1368شم، یـ ن(»  آه اسـت یه او خود هنچهاه زهداهك یخت طبقات حامت ساهد  ك یر ن یتعب
74.(  

 داسـتاه بـه      و دهیـ اد شده را برهلز   ی از سه روش     كیچ  ی ه نترجن  
  .م شده استیوچه تبدكو زباه )  و نعاصریخیتار (ی از زباه رسنيا زهیآن

   زبان قامالً رشمىاز اشتفاد ه. 1-5

  :رده استك استفاده ی فارسة و سریسنلاه از زباه رنترجن، 
 .رهدیل ی ني جای مخت چوبيزهایلاهه، پشت نی يا  هنچوه خاهواده-
  . بودكدلاهش سرشار از اشیاش را پوشاهده و د  ژرف رخسارهی اهدوه-
  .در ظاهر شدۀ  در آستاه-
  . ذوب شدی در فراز فرانوش-
  .ده لان برداشتكی دااله ني به سو-
  .ده شدیجاهشاه دن در يدی انك اهد-
  .نیهی هنچوه د-
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   زبان رشمى در مخاوراتاز اشتفاده. 2-5

 ترجنـه شـده    یده، رسـن  كـ ی زباه نـرداه نـست ن      یه حت ك ،يانا لاه، هه تهها زباه راو     
  :است
  د؟یا ه آندهیش از ای پیعهی -
  .نیا دهی هشهيزید نا چیهك باور -
  هن؟كعقم را باور ی نست الی حرف نشت-

  ك و مونولوك زبان عامیانه براى دیالواز اشتفاده. 3-5

وچه ك، واژلاه   ي زباه راو  يبراها و هن      امولی لاه، هن در د    نترجن  
  :اباه را وان لرفته استیو خ

  ی الغراهدان پزرت-
   آشغامي سر و پای ب-
  ن قدی قد و هيها  بچه-

   عربىواسكاناشتفاده از . 4-5

رده كـ استفاده  ) یجان شراب هوش  ( »السیل«و  » وینس«ناههد   ی لاه از واژلاه غرب    ىو
م ك دچـار شـود و شـ       ی زبـاه  يزش باعث شده، داستاه بـه فـراز و فرودهـا          یه آن یا. است

زبـاه ترجنـه از هـسبت نتـرجن بـا      «ه كحام آه . ردیدست به خود هل  كی نهسجن و    یتیاكح
 خـاص دارد    ی زباه يار، اقتض ك تف ةا نعاصر و هر هحو    یهد؛ لذشته   ك یت ن یاكزناه زباه ح  

شه در یـ ه ركـ  يركـ عـدوم از زبـاه و تف  . ردكـ  یاه نعـاه  ید ب یتواه و هبا    یر آه هن  یه به غ  ك
 »خ قـون اسـت  ی هنـه مطنـه وارد سـاخته بـه نـآثر و تـار           ، قـون دارد   كیـ فرههل و تنـده     

  .)227 :1366 ، پوريبوشهر(
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   یتخت اللفظۀ ترجم. 5-5

اه بـه   ی سـ  ۀ لربـ  ةدكیه داستاه ن  یآغاز       ۀنمج  از ، بر ترجنه  یر ساختار زباه عرب   یتأث. 1
  :خورد یچشن ن

» در ظـاهر شـد  ۀ بـه در آسـتاه  یه نـرد غر كـ  را سـر داده بودهـد   يا تراهه با هنیهنل«
: یعربـ مـۀ   ه سـاختار و جن    یـ  است برلرفته از ا    يا ه ترجنه ك) 45: 1377نحفوظ،  (

  .)130: 2007نحفوظ، ( 
  رار و در نـته  كـ  ت یه صـورت در نـته عربـ       یز بـه هنـ    یـ لـر ه  یه دو بار د   ك -ه جنمه   یا

 ساده به سـاختار  یی جا به جا  كیتواهست با     ین) 46 - 45در صفحۀ   ( ترجنه شده    یفارس
 يا ، تراهــهی دســته جنعــ،در ظــاهر شــدۀ بــه در آســتاهی نــرد غریوقتــ« :دیــ درآیفارســ

  .»خواهدهد ین
هاچـار شـده،    ) فعـم نـضارع   +  (یبـ یكهادرست فعم تر  ۀ  م ترجن یترجن به دم  ا ن یلو

ب در بخـش  یـ كه تریـ  درست اۀبه ترجن.  داشته باشدیخواه هد تا هن كش  یجنمه را پس و پ    
  . اشاره خواهد شديلرید

ا سـاخت  یـ ]اریـ ز[،  هـدارد ییاراكـ  ی تحـت اممفظـ  ۀترجنـ « جا هی در اهكرواضح است پ
بـه دسـت آنـده در زبـاه     ۀ ا جنمی و  ...شود    یم ن یزباه نقصد تحن   زباه نبدأ به     يدستور

ه ترجنـه، هـر دو   یـ در ا). 15 :1382، يصـفو  (»زبـاه نبـدأ را هـدارد    ۀ  نقصد، نفهون جنمـ   
  . اد شده، رخ داده استیصورت 

 و ) 133: 2007نحفـوظ،  ( ينترجن به جا  . 2
آهلـاه  «و  ) 48: 1377نحفـوظ،   (» ه جاه سـامن بـه در برهـد        كر است   پس بهت «) 134: هناه(

  .آورده است) 49: هناه (»قاطعاهه لفت
ه ك  چرا ،ها ضرورت هدارد   هی و جز ا   یسبب  از حروف عطف و    ياریبسۀ  ، ترجن ك ش یب

 یژه واژلـاه یـ  بـه و ؛ان نته نبدأ هـدارد    ی در پ  يریثأچ ت یه لوهه حروف، ه   یاۀ  ا اضاف یحذف  
 و نعنـوالً تههـا در       هـد یآ  ی هنـ  ی فارسـ  يها  ه در آغاز جنمه   ك» و « و »هلاهآ«،  »پس«هنچوه  

  . روهد یار نك به ژه قرآه ی به و یهی نتوه ديها ترجنه
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 بـه  ي آوريو رو نترجن از نته نبدأ    يریرپذیه لروه واژلاه، هشاهلر تأث    یاستفاده از ا  
ه و یتخـاب اومـ  ، اه یش ترجنـۀ تحـت اممفظـ      یدایـ  پ یعمـت اصـم    «.اسـت  یترجنۀ تحت اممفظ  

ه نرحمـۀ  یتـر   ییا در ابتـدا   یـ افتـه   یه نترجن در فرههل مغت      ك] است[منه  ك يه نعها یتر  جیرا
 شـود   یه اشتباه، چه بسا از آهجا هاش      ی ا ). 41: 1380صفارزاده،  (» آنوزش زباه فرالرفته  

ه كـ  یحـام  در«ن ی آوري رویتحت اممفظۀ  ن و به ترجن   یمنه بداه كه واحد ترجنه و زباه را       ك
  .)71 :1385 ،یباطه(» باشد ی جنمه ن، زباهید واقعواح

 لاه در سطح واژلاه رخ داده و لـاه در           یعربۀ  ر ترجن یثأار ترجنه، ت  كاز آغاز ساز و     
 و ... هـستهد  ی، ترجنـه از عربـ   یرات زباه فارسـ   ی از مغات و تعب    ياریبس«سطح دستور و    

  .)13-15 :1381 ،دوردیفرش(» ی فارسياق بهدیبرخالف س
ب یـ ك، و دست آخر هشاهده تر   ی فارس يها   در آغاز جنمه   یروف عطف و سبب   آورده ح 

  . دارديریر پذیثأه تیشه در ای، ری فارسي به جایو ساختار عرب

  نادرشت واسكان           ۀترجم. 6

 . را بـه هادرسـت ترجنـه هنـوده         ياری، واژلاه بس  »اهی س ۀ لرب ةدكین «نتأسفاهه نترجنِ 
  .رده استك واژلاه نراجعه ه به فرههلیابی برابريا برایلو

نحفـوظ،  (» یالغراهـدان پزرتـ   « ،)130: 2007نحفـوظ،   (  ي به جـا   .1
1377 :46(   

حـام و    یبـ « ي اسـت بـه نعهـا      يزری پ يها   از نترادف  ،وچهكتاب  ك در   یپزرت. آورده است 
 یو بـ  ) 4532 :3، ج   1387 ،شـانمو  (»یفزرتـ . دن شم . یسست و تهبم؛ نترادف تمهل    . هاتواه

ت ئـ یده هیشكـ ر ی به تصويتواهست برا ینترجن ن. تهبم هدارد  سست وي ندبب، نعها كش
  .هدك استفاده »يمّه قهدكالغر اهدان « از ییایتامیه ایا

 »نعاشـرت شـباهه   «) 130: 2007نحفـوظ،   (      ۀنترجن در ترجنـ   . 2
ــوظ، ( ــ. آورده اســت) 45: 1377نحف ــ» روحــی«ۀ در ترجن ــكام: حــومیك «:نیخــواه ین ، یم
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ه در واقـع   كـ ) 568 :1385 ،(» یمكنشروبات ام :  و   یمكنشروبات ام 
  . هه نعاشرت شباهه؛ه لروه، لرد بساط شراب استیسهده، هشسته اینراد هو

نحفـوظ،  (  يرههل نردن نصر برا   دوه توجه به ف   نترجن ب . 3
 هناه  .  آورده است  )46: 1377نحفوظ،  (» ی لوشت و ناه   ةپس ناهد «) 131: 2007

ه و  ی نشهور است و در عـراق و سـور         ه در فرههل نردن نصر به       كاست  » فالفم«
  .شود یده نیراه، فالفم هانیمبهاه و ا

ــ، انـــروزه ــا ه وارد هنـــوده واژهكـ ــاه فـــص ی از زبـــاه عانییهـ ــه بـــه زبـ   ح در یاهـ
   - ه واژلـاه را   یـ ا ینعهـ ه  كـ  بـر نترجنـاه اسـت        ،افتهیش  ی افزا یعار عرب ها و اش    داستاه

ــ ــاه در هــك ــه مغــتچ یه ل ــهان ــل مغت ــی  ی و فرهه ــت هن ــه ای از آشــها-شــوهد  یاف ــاه ب   ه ی
  ن بـا فرههـل     ی نـستق  ییه فضا، جـز از رهلـذر آشـها        ین ا یترس. ها بپرسهد   شیفضاها و لو  
، آداب و سـهه،  ی زهـدل يهـا  و رسنفرههل شانم راه  «ه  ك  چرا ،شود  یسر هن یآه ساناه ن  

 در تـار    يا وهیها به شـ    هیاۀ  و هن ... ]است[ قون   كی ی و اجتناع  یدتی، عق يركباورها، هظان ف  
» هـد یآ ینـ   دريری هاپـذ كیـ كت به صورت عوانـم تف    یه در هها  كد  هشو  یده ن یو پود زباه ته   

  .)47: 1384 ،یمیسه(
ب یـ نجه  كـ ) 131: 2007نحفـوظ،   ( نترجن در برابر  . 4

 آورده) 46: 1377نحفـوظ،   (» ك هنها ۀغومیب«رده  كاه  یده ب كی ن ين فضا ی ترس يبرامحفنظ  
: غومـه یب «: باشـد یتواهد نعادم نهاسـب  یغومه در فرههل واژلاه، هن   ی ب يه با توجه به نعها    ك

 بـه  يو بـرا ه مفـظ   یز، هنـ  یـ  ه .)630 :1، ج   1375 ،هینعـ (» راهـه ی، و ي دور از آبـاد    يا لوشه
یتر ن  نهاسب» هیر زن ی ز يفضا«ه  ك آنده است    47      ۀه فضا در صفح   یده هن یشكر  یتصو

ه كـ  يا رود و پهجـره     یاباه ن یه به خ  كده  كی ن ي ورود ه نرداه، با توجه به درِ     ی ا رایز ،دیهنا
راهـه بـه   ی وكیـ ا یـ  و ي دور از آبادییشود، در جا یش نشاهده ن  ی از آه سو   يافراد  ۀیسا
  .برهد یهن سر

ار كـ  در ترجنـه بـه       یده و تواهسته به درسـت     ی مفظ را فهن   يچه نعها  نترجن، لاه الر  . 5
د تـا زنـاه رفـته،    یـ بلذار«در  . ده اسـت  یلر برلز ی د ی انا تساهم به خرج داده، نعادم      ،ردیل

رده كـ اسـتفاده    »در «يبـه جـا   » نـاجرا « از )53: 1377نحفـوظ،   (» نیهكناجرا را فرانوش    
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: دهنـ  بـه صـورت نعرفـه آ       ،ه رو یـ اد شده اسـت و از ا      یر به هناد     هاظ محفنظسخه  . است
  .)138: 2007نحفوظ، ( 

م یتبـد » زهـداه «ه بـه    كهه به سموم    ) 139: هناه(  ابد و ی یه تساهم ادانه ن   یا. 6
سهده ی داده، هو  ار رخ یه داستاه بس  ی در ا  ي هنادپرداز -ه لذشت   ك هنچهاه   -حام  . شود  ین

  . داشته استیم فراواهیناژها، دالی از واژلاه و اكیده هری برلزيبرا

  ها ها و جمله نادرشت عبارتۀ ترجم. 7

: تب اسـ كـ  فعم نر كی ه  یآغاز         ۀب در جنم  یكه تر یهخست. 1
لـر  یه دو بـار د كـ  )130: 2007نحفوظ،  (

 يد به جا  یبا است و    ي استنرار ی ناض ،ه فعم یا ).131 - 130: صص( رار شده است  كز ت یه
نحفـوظ،  (» در ظاهر شدۀ به در آستاهیه نرد غرك را سر داده بودهد يا تراهه با هنیهنل«

بـه  ید غر ه نر ك ، بودهد يا در حام سر داده تراهه    «: آوردی هنوهه ن  ينترجن برا . )45: 1377
  .ده استیآهاه را شه       ۀبه، تراهی تا روشه شود نرد غر»وارد شد

و ) 131: 2007نحفـوظ،   ( : سدیـ هو  ینب محفنظ   ینج. 2
: 1377نحفـوظ،  (» خواهـد  ی آواز نـ یصـاحب ذوقـ  «: آورد یه فراز ن ینترجن در برلرداه ا   

 نعرفـه   ي بـرا  یمـ یدممحفـنظ   ه  كـ  بم ،ستی ه »كسام«ة  رده واژ كسخه بر سر ترجنه ه    ). 46
آورده، نعرفـه   »  هفر كی  /یكی «ییه لو ك  نترجن یه شخص خوش صدا داشته، وم     یرده ا ك

  .اورده استیهظر ه را درمحفنظ        ةاشار رده، هناد وكره ترجنه كرا به ه
: آورد یپوش و نست هـشدهش نـ   اهی نرد س يخوار سهده در وصف شراب   یهو. 3

 در  یرده نست كه نترجن لناه    ك ،)132: 2007نحفوظ،  (
 در يلـر ی پـس از د یكیها را  آه«: رده استكه ترجنه یه رو چهیبه اثر هنوده، از اینرد غر 

 داستاه توجـه  ۀ انا چهاه چه به ادان.)47: 1377نحفوظ،  (» ردكخت تا در او اثر      یلمو فرور 
 را از پـا     یمـ یده ف یه هوشـ  كـ  یست؟ شراب یكه نرد   یا «:هدیلو  ی نستاه ن  هك بینای ی درن كهین



» «ۀ داشتان نمادیننكاهی به ترجم  نهصوره زركوب، حسیه عباسی

129  

: هنـاه (» ! هشـسته اسـت   یر و احساس  یچ تأث ی ه یاهدازد و او هنچهاه نثم سهل خارا، ب         ین
47.(  

د، یهوشـ  یوسته شـراب نـ   یبه پ ینرد غر «: د شده است  ییر تأ یه تصو یلر، هن ی د ییدر جا 
  .)51: هناه(» شد یر هن در او ظاهیرد و رخوت و سستك یانا نست هن

: نیخواه  ی ن یدر نته عرب  . 4
  بـه  یه نتـرجن لنـاه بـرده، نـرد غر         كـ  ،)136: 2007نحفـوظ،   (

هـوه اسـتوار و خـشه،       كا«: ده را كـ ی ن ي در ورود  ي هـه جمـو    ؛ پهجره را لرفته اسـت     يجمو
انـا بـا    . )51 - 52: 1377نحفـوظ،   (»  پهجره را لرفت   ي پهجره، جمو  يها  مهی ن چوه فوالدِ هن

د یــ هاانيروه رفــته از در ورودیــه از بكــد داهــست نــرداه یــداســتاه باۀ توجــه بــه ادانــ
نحفـوظ،  ( : ههدكرا فرانوش » در«خواههد تا یلر نیدكیشوهد، از   ین

2007 :138(.  
نطامـب نـه   «ش جنمه و عبارت و واژ لاه به نته نبدأ، با هان           ی از افزا  شادامقحشم  . 5

لـر نتـرجن    ی د يهـا   از عـادت  «: سدیـ هو  ی از نترجنـاه نـ     یكیرده، در هقد    كاد  ی» يدرآورد
الر بـا   «: هنوهه. دیافزا  ی به نته ن   ی خودش نطامب  ۀقیلاه به سم   یه لاه و ب   كنحترن آه است    

 نـته  »نیهـ كن و شـروع   یها را باال بـزه  هیه آستكناهد  ی نهی، تهها ایه برهانه نوافق باش  یا
 :1386 ،انـشاد ك(» ح است ی قب ين، حشو ی چوه خودناه  ...ه جنمه را هدارد     ی ا ،تابك یسیاهلم

 : ار را اهجـان داده اسـت  كـ ه یهنهن   »اهی سۀ لربةدكین« نترجن  و).  117
: 1377نحفـوظ،   (» ه روز افتاد  یو به ا  «ه   آ يرده، به جا  كرا ترجنه ه  ) 139: 2007نحفوظ،  (

  .رده به عذاب هداردكد ی با تهدیچ ربطیه هك آورده )52

  واسكان نامأنوس. 8

ــرا. 1 ــرجن ب ــوظ، (  ينت    يه آوایشــب«، )133: 2007نحف
  لــه یلکدر . ستیــ لــاو نهاســب هيآوا بــراة واژ. آورده اســت) 47: 1377نحفــوظ، (» لــاو

هنـه در نتابعـت     «: ، آواز و باهل آنده    ئبم مففع  یاز نته عرب  » خوار«ۀ   ترجن يرا، ب و ڤمنه 
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ده بـود و آواز او      یـ شاه و هرلـز لـاو هد      یـ اه ا ی در ن  ي نستبد يفرناه او، و او چوه رعها     
 ،ینهـش (» افـت ی بـدو راه     یبتـ ی و ه  ید، هراسـ  یچوه باهل شَتربه به لوش او رس      . هشهوده

1384: 59 - 58(.  
 :1385 (» ناغ، نو، نـا   « هنچوه   یواژلاه» خوار «ياژلاه، برا ز، در فرههل و   یه
  . دارهديشتریه با نته تهاسب بكن یابی ین) 493
» شداركـ اد  یـ فر«،  )135: 2007نحفوظ،   ( يبه جا ه ترجنه،   یدر ا . 2

 ست و امبتـه ترجنـه هادرسـت       یـ اد ه ی فر ي برا یه صفت نهاسب  ك آنده) 51: 1377نحفوظ،  (
  . باشدی نهاسبةتواهد برابر ههاد ی ن»خراش اد لوشیفر«. است
: 2007نحفـوظ،  (: نیخـواه   ی نـ  یدر نته عرب  . 3
 »دهیـ مهد«ده از فعـم هانـأهوس   كـ یر مـب سـخه لفـته نـستاه ن    یـ  زيه نترجن برا ك ،)137

» دهـد ی مهد -ه بود بـشهود     كننبه  یه نرد غر  ك آه لوهه    -آهاه، آهسته   «: رده است كاستفاده  
ه یـ ه لذشـت، آه چـه در ا  یـ ش از ا  یپـ   عبـارت،  هیـ  ا هادرستۀ  ترجن). 52: 1377نحفوظ،  (

 و  »ردهكمهدمهد  «ه انروزه تهها به صورت      ك است   »دیمهد«د بداه اشاره هنود، فعم      یبخش با 
 مـب   ریـ ز« ي الرچه بـه نعهـا     »مهدش«ا  ی »دهیمهد«نصدر  . اربرد دارد ك »ردهكمهد و مهد    «ا  ی

 ی ومـ  ،اسـت ) 3630 :3، ج   1375 ،هینع (»ردهكا غصه و غرغر     ی خشن   يسخه لفته از رو   
 ي برا یه رو، نعادم نهاسب   یا از.  نأهوس است و هه در زباه نحاوره       يهه در زباه هوشتار   

  .ستی عبارت نعاصر هكی
در فـراز   «) 138: 2007نحفـوظ،   (  ينترجن به جا  . 4

 هادرسـت   ی ومـ  ،بـا ی الرچه ز  یبیكه تر كآورده  ) 53: 1377نحفوظ،  (»  ذوب شده  یفرانوش
  .است

ب را یـ كنتـرجن لـاه هانـأهوس بـوده تر    «ه كـ د در نقان دفاع از نترجن بتواه لفت    یشا
ب را غمـط  یـ ك تريه او اجـزا كـ ه است یم ایا به دمیب  یك انا هانأهوس بوده تر    ،هدك ی ن كدر

ز یابـد و چـوه حـذف را هـن جـا          ی یب هنـ  یـ كاه آه تر  یـ  ب ي بـرا  يلریا راه د  ی ،ردهكر  یتفس
د فرانـوش   یـ  انـا هبا   .)23 :1381 ، فـر  یخزاعـ (» دهد ی هانأهوس ته درن   یبیكداهد به تر    یهن
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ن ی نفـاه  ی و هادرست  یا درست یرد و   كه بهاهه از دستور زباه عدوم       یتواه به ا    یهنود كه هن  
  .ده لرفتیها را هاد بیكو تر
  و ینـس . ده آنـده اسـت    كـ ی تبـار ن   ییایـ تامی ا ك نامـ  يه جـا  ه بار ب  یچهد» وینس«ة  واژ. 5

   ،هینعـ (» ) نآبـاه  یا فرهلـ  یـ اه  یـ در خطـاب بـه فرهل     (آقـا   : monsieur« :هیدر فرههل نعـ   
 ،(:  امنـورد  یسیضبط شده و در بخش اهلم     ) 4125 :3، ج 1375
ده جـور   كـ یه صـاحب ن    بـود  ییایـ تامیه بـا ا   كـ  به شنار آنـده      ي فراهسو یمقب) 590 :1999
  .دیآ یدرهن

  ییزدا ابهام. 9

 درست و براساس ساختار زباه      يا افته، ترجنه یق واژلاه را در   ی دق يلاه نترجن، نعها  
ا دو یـ لـر و  ی دیی نوهن نعها،ها و فرازها   از واژلاه، صفت   يا  انا پاره  ،دهد  ینقصد ارائه ن  

  .پهمواهد
: نیخـواه  ی نـ  در  

نتـرجن  . دهكـ یاه ن ی هر و س   ۀلربة   است دربار  یه شرح ك ،)130: 2007نحفوظ،  ( 
 ی؛ صـاحب الغـر اهـدان و پزرتـ         و اسـت  یه نحبوب نس  ك یاه و درشت  یسۀ  لرب...«: آورد  ین
 دوسـت و «ست یـ ه نعمـون ه كـ  ،)46: 1377نحفـوظ،  (» اهیده و دوست و هنـدن نـشتر   كین

  .دهكیصاحب نصفت ا یوصف لربه است » اهیهندن نشتر
:  هنوهـه  يبـرا . دركـ  یرار نـ  كلربه را دو بار ت    ة  ، واژ ییزدا  ابهان يست برا یبا  ینترجن ن 

 ».اه بـود  یهندن نشتر  ه دوست و  ك يا ت؛ لربه اس ویه نحبوب نس  ك یاه و درشت  یسۀ  لرب«
 :ه عبارت اسـت از   ك» یش واژلاه یافزا «یعهیلر رخ داده است؛     ی د یه عبارت، اتفاق  یز در ا  یه
 یهی نحـور هنهـش  ي نترجن بر رويها ه از اهتخابك یبیك بر تری واژلاهيافزوده واحدها «

 ی، اطالعـات  یی به محاظ نعها   هك باشد   یتواهد شانم عبارات    یها ن   شیه افزا یا. جا لرفته است  
  .)12 :1382 ،يصفو(» دیافزا ی نته نبدأ هنةسهدی هويها به اهتخاب
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 اسـت و هـه در    يه هه به نعهاكافته یش یاد شده افزا یهندن، در عبارت    ة  واژ
  .رساهد ی نياری از زباه نبدأ يریه تصوییتب

  صعرۀ ترجم. 10

 وجـود   ی فـراواه و نتهاقـض     يها  دلاهیر، د  شع يری و ترجنه هاپذ   يریترجنه پذ ة  دربار
ه شعر كرهد یل ی قرار نیساهك سر آه   كین، در   یهك رسن   یفین ط یچه بر آه شو    چهاه. دارد

چه  آه: داهست  ی شعر ن  ي برا یك، ترجنه را نح   رئبرت فرئست «: پهدارهد  یر ن یرا ترجنه هاپذ  
ه كـ رهـد  یل ی قرار نـ يرادف، افیلر طی دي در سو.)30 : تا ی، ب راباسا (»دیآ یبه ترجنه درهن  

 يریارلكه  با ب ] دیه با ك [... اوست   يها  تیش از نحدود  یارات نترجن، ب  یاخت«: شاهیاز هلاه ا  
» نی شـو  كیـ به نخاطـب هزد   ...  يریترجنه هاپذ ۀ   نسأم ي برا ی به عهواه راه حم    ...ارات  یاخت

 نـصراع   كیـ سهده تههـا    یـ ، هو وتاه  كدر داستاه   ). 46 :1382 ،يصفو(
ه كـ  دم   يا نـژده  «:و نتـرجن، بـه    ) 138: 2007نحفـوظ،   (: آورده

 الرچـه   یابیـ ه برابر یـ ا. برلرداه هنـوده اسـت    ) 53: 1377نحفوظ،  (» دیآ  ی ن یحا هفس ینس
: ه اسـت یه نـصرع چهـ   یـ ش از ا  یر پـ  یتـصو . ستیـ  ه هناههلده  كی ن ي انا با فضا   ،باستیز
شاه به رقص پرداختهـد و بـا هـن        یها ی صهدم ياه رو ینشتر. رفت اوج ل  ك اهد كخهده، اهد «

  .)53: هناه(» دیآ ی نیحا هفسیه نسك دم يا نژده: دن لرفتهد
ۀ هـشئ . شاه بـه دوراه افتـاد  یـ ردهـد و سرها  كده افـراط    یدر هوش «ه  ك یساهك،  ك ش یب

ه یچهـ لاه از    چی ه ،)53: هناه(» م شد یثر زا ؤ ن ياهدوه با جادو  . رده بود كشاه  كشراب سب 
ه بـه رقـص و   كـ  یچ نـست یههـد؛ هـ  ك ی دارد، اسـتفاده هنـ   ی نتفاوت يه فضا و نعها   ك يشعر

د یشـا . د، هخواهـد بـود    یـ آ  ی نـ  یحا هفـس  یه نـس  كـ  دم   ياش نـژده ا     درآنده، تراهه  یوبكیپا
 ياه فـضا  یـ  ب ياهـه را بـرا    یتـواه زبـاه عان      یه ن كه جاست   ی انا ا  ، سخت باشد  یابی نعادم

 در خـور حـام و قـام         ید تا نعادم  ی طمب ياریاخواهد و به     خود شده فر   ی و از خود ب    ینست
  .»خوان یبن رو نی نهتابه، حبانشب شبِ «: نثاميبرا. افتیشاه یا
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» هیریــجهــاه ز/ دوات«ادآور یــ نــستاه، یده و آواز دســته جنعــكــیه نیــه ایرزنیــز
ه نـورد  یـ اه باسـتاه در ا یست و باور نـصر   ی ه يدینهطقۀ هاان «ه  كاه باستاه است    ینصر
ه كـ هـد،  ك یس هنـ  كرا نهع » یاهساه توخام «در نجنوعۀ   » وتیام.  اس یت« از   ي شعر يانحتو

 يهـا  سیجا، تهـد  هیدر ا/ توس استكاكه یه سرزنیا/ ه نردلاه استیه سرزن یا«د  یلو  ین
 دوسـتاه اهـساه     يها  البه/ بازد  یه رهل ن  ك يا   ستاره يو در سوسو  / شوهد  ی برپا ن  یسهل

ده یه شـه  كـ  ییه صـدا  یـ  لنـاه ا   یو ب ) 196  197: 1383،  ییرضا(» شهوهد  ی را ن  يا  نرده
  .رده استكده را نهقّص كیش و طرب نستاه نیه عكه نرد است یشود از آه هن یهن

ر تشیـ  هرچـه ب ك دريهـا، بـرا     عـرب   به عنـم آورد،    يارید دقت بس  یدر ترجنۀ شعر با   
ش یان، بیات خیرباع« هنوهه  يبرا.  نته داشته و دارهد    كی از   ی فراواه يها  ات نا، ترجنه  یادب

  .)45 : تایب ،اركب(» اهه داردیح و عانیفصۀ ست ترجنیاز ب

  يكذار تقعراب و خرا. 11

 فهن درست واژلاه و جنمه و نعهـا         ي برا ی در زباه عرب   يلذار تكعراب و حر  الاه  یجا
  چـاپ و هـشر  يها  از نؤسسهياری بسیی اعتهایب. ستیده هیس پوش كچ  یان نته، بر ه   یو پ 

 و عدن اهتنان بـه  یپی تايها  خاصه در انر چاپ داستاه و رناه، غمط تاب در جهاه عرب   ك
ه نعهـا   یتواه به چهد لوهه خواهد، و به تبع آه چهـد            یه ن ك ی واژلاه يت لذار كعراب و حر  ا

  .شود ی نی باعث به اشتباه افتاده نترجناه فراواه،استخراج هنود
 - شـهره اسـت   ییاعتهـا  یه بـه بـ  كـ  -  چاپ در  
 ينتـر ك يهـا    هرچهد اشتباه  در چاپ   . ه دست فراواه است   ی از ا  ییها  اشتباه

ن و ی از نفـاه  يا ، پـاره  يت لـذار  كعراب و حر  ات  یم عدن رعا  ی به دم  ی وم ،خورد  یبه چشن ن  
دان ه  یـ  جا به ا   كیدر  نترجن  . ردكر  یلرلوهه تفس یتواه د   یواژلاه را ن  

  :لرفتار آنده است
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ه رو بـه  یـ  خواهـده، از ا  را  ) 137: 2007نحفوظ،  (. 1
 باشـد بـه     د  یـ ه با كرده،  كترجنه  ) 52: 1377نحفوظ،   (» است يآور خهدهۀ  كنهم«

  . از خهده روده بر شدهينعها
  :ار برآنده استكة از عهد لر،ی دییانا در جا

نوصـوف و   (  را) 138: 2007نحفوظ،  ( . 2
 ه الـر  كرده، كترجنه ) 53: 1377نحفوظ، (»  نوثر يجادو«خواهده،  ) صفت

رود  یه لنـاه نـ   كـ  ،شـد   ی جادولر بدم نـ    كی يخواهد به جادو    ین) هینضاف و نضاف ام   (
  .تر باشد پهداشت و اهتخاب نترجن درست

ه كـ  ینهتقـداه ] و [...شـنارهد     ی نـ  یخ ذوق ادب  ی در تار  ی اصم ك نحر يرویه«ه را   نهتقدا
» اهـد  ردهكـ عنـام  اانـم  ك بر تحـوم و ت  يش، هفوذ ین و ب  كاهد   ز داشته ییص و تن  یقدرت تشخ 

 ، نـته و اثـر اسـت   كی ة و هشاه داده سره و هاسر    یهجارسی هقد، ع  .)78 :1373 ،هلیكشو(
 يایـ  نته ترجنه شده بسهده هنود و از زوا  كی يها  یاستكاهده  ید تهها به هنا   یه رو هبا  یاز ا 

  .ردك یچشن پوش ،نثبت آه
 رهیهر م : واحد پوم نصر  « را    46ۀ   در پاهوشت صفح   نترجن  

ز، در  یـ ه.  اسـت  ییجـا  ه بـ   درسـت و     حیه توضـ  كـ هوشته،  »  نعادم صد قرش است    ينصر
 ه شـعر  یـ اد آور ا  یـ ه  كـ ده  یشكر  ی به تصو  »نثم سهل خارا  «پوش را    اهی، نرد س  47ۀ  صفح
راه یـ  ای فارسـ  اتی از ادب  ی نهاسب یه وان ستاه  ك،  » بر لشود  یل خارا ره  هز آه س  ك«: است
  .است

واز شـده چهـد تـه،    آ هن« يه به نعهاكآورده » با هن دن لرفته «53ۀ صفح ه در یهنچه
 يو بـرا اسـت  ) 1560 :2، ج 1375 ،هینعـ (» رار آهكـ  خواهـده و ت ی را دسـته جنعـ    يشعر

  .رار آه نصرع نهاسب استكلروه نستاه و تۀ  شباهییواآ هن
رد كـ ید از رویـ ه، بـه هاچـار با   یه داستاه هناد  ی ا یم و بررس  ی تحم يبرا«لر،  ی د ياز سو 

ده جهاه، هقـش  ید دیاه و سفیناهد و س ی خواب نكیرا داستاه به ی بهره جست، ز يریتفس
ه كـ  جـو نـه آمـود اسـت          كیـ خته  سهده سـا  یـ ه هـدف هو   كـ هـد،   ك یفا نـ  ی قصه را ا   یاساس
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 از  ییو تههـا بـا رنزلـشا      ...  دارد     یت نوجـود را در پـ      یرش وضع ی و عدن پذ   يهاسودنهد
  ).148: 1986عصنت، (» دی رسمحفنظدلاه ی ديتواه به ژرفا یه نك است داستاه يهنادها

ه ذهه خواههده را ك ،ستی ه كه دست اهد  ی از ا  یی خوب و رسا   يها  ه ترجنه، هنوهه  یدر ا 
  .هدك ی داستاه آشها نيبا فضا شتریچه بهر

   كیري جهینت. 12

   در فهــن و اهتقــام يادیــر زی، تــأثی اثــر ادبــكیــ یاهكــ و نی زنــاهيشــهاخت بــسترها
  ار رفتـه در نتـوه   كـ  بـه    يهـا و هنادهـا      شتر و بهتـر بـا نؤمفـه       یـ  هرچه ب  ییآشها. آه دارد 

در ترجنـۀ داسـتاه و شـعر،       لر،  ی د ياز سو . برد  ی ترجنه را باال ن    يزاه ارزشنهد ی، ن یادب
در . ردكـ امول استفاده   یاهه در نوهومول و د    یا عان ی و   ید به فراخور نته، از زباه رسن      یبا

سهدة اوم یـ د زباه حام و قـام هو ین نته و اثر است و با  یرنستقی نترجن، نؤمف غ   كیواقع،  
 باشد،  سهده و نته هخست، هرچه ارزشنهدتر     یهو. را به نخاطباه و خواههدلاه نهتقم سازد      

 خواهـد   يشتریـ از ب یـ د، انت یـ ار برآ كـ تر خواهد بود و چهاهچـه از عهـده            ار نترجن سخت  ك
  .داشت
، هخ باستاه نـصر داشـت     یر و تار  یه با اساط  ك یانمك یی، با توجه به آشها    ب محفنظ ینج
، در  يو. رده اسـت  كـ اسـتفاده   ) (ش از عهـصر هنـاد       یهـا    از داسـتاه   ياریدر بس 

شور و نـردن    كـ ت هابساناه   ی هشاه داده وضع   ي، برا »اهیربۀ س دة ل كین«داستاه نعروف   
 بدوه توجه بـه  ه داستاه ی ایراهیه نترجن اكار بسته   ك به   یی، هنادها )نصر(زادلاه خود   

، یه ترجنه لاه تحت اممفظـ یف ارائه داده؛ زباه ا    ی هسبتاً ضع  يا    ترجنه  ه هنادها   یارزش ا 
  . استیر رسنیغ و ی از زباه رسنيا زهی و لاه آنیلاه رسن
 از  ی، ابهـان برخـ    واژلـاه هانـأهوس    يریارلكـ ، به   ها ها و جنمه    هادرست عبارت ۀ  ترجن

اهـه  ی بـا فرههـل و زبـاه عان   ییق شـعر و هاآشـها  یت به ترجنۀ دقیسطور ترجنه، عدن عها  
» خواب«در نجنوعۀ   » اهیدة لربۀ س  كین« ترجنۀ داستاه    يها  یاستكنردن انروز نصر، از     

  .است
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  نتـرجن    ه نعرّف نصر عصر نعاصر است       ك یی با توجه به هنادها      داستاه يفضا
هد و داستاه   ك ي هنذات پهدار  ب محفنظ   ینج یعهی  داستاه   يدارد تا با راو     یرا بر آه ن   

 یشههاد شـده تنـان  یـ ه سـبب، پ یبـه هنـ  . دیت هنایاه روا یدة لربۀ س  كیرا از زباه نستاه ن    
خته یوة ترجنه را در هن آن     یمبته نترجن چهد ش   ه ا كاهه برلرداه شود    یداستاه به زباه عان   

  . اهتقام آه فضا را هداردییاش تواها و زباه ترجنه
   اشـاره  ی، بـه نـوارد درسـت     یارسـهج یت و احتران بـه نفهـون هقـد و ع          ی رعا يامبته برا 

 ارائـه هنـوده   یه و نـوفق ی، ترجنـۀ انـ    ییهـا   ه نترجن نحترن اهجان داده و در بخش       كرفته  
  .است

  ها نوصتیة. 13

جنهـور    سیه رئـ یدونـ ) 1970 سپتانبر 28  تا  1918ه یژاهو15(  جمال عبدالْناصر*
جنهـور،    سیه رئـ یب، هخـست یـ  به هنراه نحند هجيو. تا ههلان نرل بود) 1956( ازنصر

 نـصر و سـوداه   ی پادشـاه یه بـه سـرهلوه  كـ رد كـ  يشور را رهبـر كه یا)1952 (اهقالب
ــاهجان ــ در يو. دی ــسر ك ــه ت ــد ندرهع یشور خــود ب  اصــالحات يو اجــراوهیزاســیروه
 نـصر را  یوتـاه ك ندت يبرای پاه عربيها شهیج اهدید و با ترویازیدست یستیامیسوس

ه یتـر   از نهـن یكـ یهاصـر   .اه لذاشتیرا بهیعربة  نتحديرد و جنهوركنتحد هیبا سور
ة سـد توسعۀ در حام يشورهاكخ ندره عرب و هن در ی هن در تاریاسیس يها  تیشخص

 در ي نحـور یشـد و هقـش  اهـام سـوئز  كرده كـ   یاو نوفق به نمـ . رود یستن به شنار نیب
 يدیـ مك یه هقـش یهاصر هنچه. داشتقایو آفردر جهاه عربیستیامیضد انپر يها تالش

»سنیـ هاصر«ه بـه  كـ او هـۀ  ایلرا  ینمـ  يهـا   اسـت یس. داشتس جهبش عدن تعهدیدر تأس
. در جهـاه عـرب داشـت       )1960(و  ) 1950( يهـا     در دهـه   يادیـ نشهور است، هـواداراه ز    

ت یــ بــه نوقعيادیــزۀ  خدشــ)1967(در میاز اســرائ روزه6ست در جهــل كــهرچهــد ش
 را هناد يو انا ههوز هن عنون عرب، وارد ساخت»رهبر جهاه عرب«عبدامهاصر به عهواه 

  . دداهه ی عرب نيت و آزادیثیح
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  .زكهشر نر

- 

. 1چ   .نقـدس نحنـد   : ترجنـه   -
  .ریبكر یاهتشارات انۀ نوسس: تهراه
 .»ڄک و بالڌی به ڈاڤڄیڌڦب  ڀڦٺمه ئڦيها لڎڦڃ گاه «).  تـا  یب( .نیوشغ خش ی ،ارقب 
  .پور عباس نحند :ترجنه
-   
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)24/7/1392.(  
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  .»لماپک یبیکل ڀڦیم«. )1381. (یعم،  فری خزاع-
- . )20/7/1392( . .

.  
ـ ئ ئگڦ«).  تا یب(. يلرلور،   راباسا - : ترجنـه . »انـاپ آن  کانـڀ نباڃـڤ؛ ڀڦٺمـه و ئم       ین ٹ ی

  .يوثركعبداهللا 
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ــدیی رضــا- ــڦ«). 1383. (ي، نه ــاچیآڈ ــڦگ ڤڤ ئڄ ــراه. 1چ . »ڦینڃ و م ــشارات : ته اهت
  .ریاساط
  .زك نرهشر:  تهراه.1ٺ . »ئڄڇوڤه ڤڤ ٺهان ئمڦوڦ« ).1376(.  جالم،ي ستار-

  .» نڑڤ ڀڦٺمهيها ڤگاهیڤ«). 1384(. ابوامقاسن، یمی سه
 ٺـامڍ لڎـاپ،     ،وٿـه کڀـاب   ک«). 1387(. )اهیسیـ كدا سر یـ آ ياركـ بـا هن  ( احند،   شانمو -

  .اریاهتشارات ناز:  تهراه.1ٺ . »ی ڈاڤڄيها ڦئپ، چڦب ئلمٺلیئچڇالٿاپ، ڀڌب
مـاء و ئڃـاڤه،   یاهـا، ئ یڦ، ڤؤیڈڦهنگ نماڤها؛ ئڄاچ«). 1384(.  آمه لربـراه ؛ه، ژاه ی شوام -

:  تهـراه  .2چ  . یمیفـضا سودابه  : ترجنه .)يپهج جمد ( »ها، أڌڤئڤ  ها، ڤنگ  ال و ڑوئلب، ٿهڦه   کأڃ
  .حوهیاهتشارات ج

ـ   یٺامڌه ڃناڄ «). 1373(. هه م یمول،  هیك شو -  .يا بـدره فریـدوه   : ترجنـه  .»ی ڤوژ ئڤب
  .اهتشارات توس: تهراه
  .هشر هنراه:  تهراه.8ٺ . » ڀڦٺمهی مبانئچول و«). 1380. ( صفارزاده، طاهره-
 ،»منـڤ ڀڦٺمـه    ڤڤ نڑـڤ نڇـام  ی ڤڤون ڦبـان کچڦٿ ٿنـڤ مـال   «). 1382(. ورشك ،ي صفو -

  .نطامعات ترجنه
  .زكنر هشر: تهراه .5ٺ . »ڀڦٺمهة هژڀ گژڀاڤ ڤڤباڤ«). 1382(. ورشك، ي صفو-
سازناه : تهراه .1چ   .»ڦئمون ڀڦٺمه؛ مٺموڌه مڑاالپ   یپ«). 1381(.  خسرو ،دوردی فرش -

  .یچاپ و اهتشارات وزارت فرههل و ارشاد اسالن
ـ  يایڤن«). 1385(.  نحندرضا ،ی فرطوس - ـ  نٺ یینمای ڄ ة حـوز ۀ  فـصمهان . »ب مٹژـوڇ  ی
  .رزای نیات داستاهیادبۀ یهشر:  خوزستاهيههر

- .) 1988 .( 
   

-  ..  
  

- . )23/7/1392(..  



» «ۀ داشتان نمادیننكاهی به ترجم  نهصوره زركوب، حسیه عباسی

139  

-  »«.
  

-  
 14/8/1980.  

: تهـراه . 1 چ   ،»ڀابکمڀه به ٹڃٹاڃ ٿنڤ     : إنانٹا مڀڦٺمان،«). 1386(.  حسه ،انشادك 
  .یهشر ه
-    
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  .ریبكریان
 ،بیـ قر: حینقدنـه و تـصح     .»لـه و ڤمنـه    یلک«). 1384(.  هـصراهللا  یامنعـام   ابـو  ،ی نهش -
  .اهورا: تهراه. 1چ  .نیعظعبدام
هـسریه  : ترجنـه  .»یڀ ئٺڀمـاڌ  ی؛ ڤمان و وئڑڌ   یاپ ڤئڄڀان یئڤب«). 1368. (شم، زرافا ی ن -
  .ی فروغیفروش تابك: تهراه. 1چ . یهیپرو

  


