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Abstract  
Translation is the most original type of thought, which is the agent of transferring a culture from one place to 

another, in fact, it is a kind of complement to domestic production. Considering its hermetic nature, it always 

plays a significant role in the production of new ideas. Comparing the structure of different languages helps 

linguistic studies in a way, from the heart of these comparisons, we somehow get to the structural differences 

and characteristics of various languages. Gibran Khalil Gibran is a Lebanese-American writer. The novel 

"Prophet" is one of his most famous works, which has been translated into Arabic and Persian, its key 

concepts are happiness, sadness, love, work, pleasure, and religion. The present research has compared the 

Persian and Arabic translations of the novel against the original text of the novel, which is in English, by 

referring to the descriptive-analytical approach and providing various examples of various linguistic 

structures, so that various types of different structures of the three languages have been discovered from it, 

and by comparing the translations, the differences and the distinction between their syntactic and lexical 

structure were clearly revealed. On the other hand, the evaluation rate of the Arabic and Persian translations 

of the novel has been investigated based on the model of Carmen Garces. One of the most important results 

of the discussion is that sometimes the Persian translator, based on his own literary spirit, has created changes 

in the structures and compositions of the novel, which are somehow mixed with his feelings and literary 

nature, and this is the mode of expression that has given in the Persian translation of the novel additional 

interpretative emotions. It has given a double interpretation, while the Arabic translation of the novel shows 

signs of copying and apparent adaptation of the original text. 
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 خلیل جبران «پیامبر» رمان فارسی و عربی ترجمة ساختار مقایسة
 (گارسس کارمن الگوی براساس) جبران

 ایران تهران، استادیار، گروه زبان عربی، دانشگاه عالی دفاع ملی، محمد کبیري
  

 ایران تهران، استادیار ، گروه زبان عربی، دانشگاه عالی دفاع ملی، بهزاد حشمتی 
  

 د تاندبایزی
)در طرح جایگزین  آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران،دانش 

 ایران تهران،خدمت سربازی دانشگاه عالی دفاع ملی گنجانده شده است(، 

 
 چکيده

ترین نوع فبر و اندیشه است كه عام، انتقال یک فرهنگ از یک مبان به مبان دیگري است؛ در ترومه، اصي،
هاي ودید نقش مبم، توليد داخلی است و با تووه به ماهيت هرمونتيبی آن همواره در توليد اندیشه حقيقت نوعی

كند و از دل این شناسی كمک وافري میهاي متنوع به نوعی به مقالعات زبانكند. مقایسه ساختار زبانبسزایی ایفا می
 -شویم. وبران خلي، وبران، نویسندا لبنانیمی هاي متنوع نائ،هاي ساختاري و خصيصه زبانها به تفاوتمقایسه

آید كه به زبان عربی و فارسی نيز ترومه شده وزء مشهورترین آثار او به شمار می« پيامبر»آمریبایی است و رمان 
گوید. تحقيق حاضر با است. مفاهيم كليدي این كتاب پيرامون شادي، اندوه، عشق، كار، لذت و دین سخن می

هاي متنوع از ساختارهاي گوناگون زبانی به مقایسة ترومة تحليلی و آوردن مثال -از رویبرد توصيفیاستمداد وستن 
پردازد؛ به طوري كه از دل آن انواعی از فارسی و عربی رمان در مقاب، متن اصلی كه به زبان انگليسی است، می

ها به ایز ساختار نحوي و واژگانی آنها، تفاوت و تمساختارهاي مختل، سه زبان كش، شده و با مقایسة ترومه
وضوح آشبار شده است. عالوه بر این، ميزان ارزیابی ترومة عربی و فارسی رمان براساس الگوي كارمن گارسس 

ترین نتایج بحث این است كه گاهی متروم فارسی مبتنی بر روحية ادبی خودش مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم
هاي رمان به ووود آورده كه به نوعی با احساسات و سرشت ادبی او آميخته شده است تركيب تغييراتی در ساختارها و

و همين حالت از بيان است كه به ترومة فارسی رمان، هيجانات تعبيري مضاعفی بخشيده است؛ این در حالی است كه 
 . شودیده میبرداري و اقتباس ظاهري متن اصلی در آن دهایی از گرتهترومة عربی رمان نشانه

 فارسةی،  ترجمةة  ساختار عربی، ترجمة ساختار جبران، خلیل جبران ،«پیامبر» رمان :هاکليدواژه
  . گارسس کارمن الگوی

                                                            
  :نویسنده مسئولm.kabiri14@gmail.com 
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 مقدمه

ترومه فعاليتی است كه از طریق آن، یک متن از یک زبان؛ یعنی زبان مبدأ به زبان 
امبان دستيابی به محتواي  شود و در نتيجه این فعاليت،دیگر؛ یعنی زبان مقصد منتق، می

یک متن كه در زبان و فرهنگ دیگر نگاشته شده است براي مخاطبان در زبان و فرهنگ 
 (.98: 6866شود )حقانی، دیگر فراهم می

ها در ووامع مختل،، گير از هویت سنتی انسانترومه به عنوان یک عام، فاصله
عهده گرفته است؛ به طوري كه مسئوليت روند متمدن كردن و تقویت ذات انسانی را بر

الي آن نوعی زمينه را براي هر نوع اندیشه و تفبر ودیدي فراهم كرده است كه در البه
كند. از وهت دیگر، ترومه به مفاهيم مدرن و ودید در وامعة زبان مقصد رونمایی می

متروم كند وامعه را با وهان ودید آشنا كند و عنوان یک ابزار تأثيرگذار مثبت سعی می
بنا بر نياز وامعه، هرگونه اندیشة ودیدي را در فضاي خالی وامعه توليد كند؛ در حقيقت 

هاي روایی متنوعی كند مخاطبان را با شيوهدهد و سعی میمتروم یک فبر را انتقال می
 آشنا كند.
مشهورترین كتاب وبران خلي، وبران است. این رمان پيرامون مفاهيم « پيامبر»رمان 

گوید؛ به اخالق، فلسفه، عرفان، عشق، شادي، اندوه، زیبایی و دین سخن می كليدي
ها طوري كه این اثر سرشار از كهن الگویی ناخودآگاه است و با روح اساطير و افسانه

هاي رمان، انتظار كش، حقيقت و آميخته شده، همواره تمامی عناصر و شخصيت
 كشند. خودآگاه را می« من»بازنمایی 
« پيامبر»پيش رو تالش داشته است تا با مقایسه ترومة عربی و فارسی رمان مقالة 

هایی براي كش، ساختار سه زبان انگليسی، عربی، فارسی وبران خلي، وبران، زمينه
هاي ساختاري سه فراهم كند؛ به طوري كه با مقایسة آن، ساختارها، تمایزها و شباهت

مداد وستن از الگوي ارزیابی ترومة كارمن شود. عالوه بر این، با استزبان كش، می
رسد و همين حالت ميزان نظامندي و اصولی بودن ترومه به منصه ظهور می 6گارسس

كند. از است كه به نوعی فرآیند ترومه صحيح و قانونمند را براي مترومين فراهم می
 هاي تحقيق كه در پی وواب دادن آن هستيم دو سوأل زیر است:ومله سوال

                                                            
1. Garces, C. 
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وبران « پيامبر»هاي ساختاري سه زبان انگليسی، عربی، فارسی رمان ها و شباهتمایزت -
 خلي، وبران نگونه است؟

مندي و اصولی بودن الگوي ارزیابی ترومه براساس مدل كارمن گارسس نگونه نظام -
 دهد؟ترومه رمان را نشان می

 پيشينة پژوهش
ران خلي، وبران با تووه به كهن الگوهاي تحلي، و نمادپردازي )پيامبر( نوشتة وب»مقالة 

( است. با تووه به اینبه این اثر وبران سرشار از 6836نوشتة وعفري )« روانشناسی یونگ
مفاهيم اخالقی، عرفانی و دینی وفلسفی است، درونمایه این اثر سفر درونی وعرفانی 

با این فرآیند باطنی  است. در این سير درونی، فعاليت انواع كهن الگوها و نمادهاي مرتبط
 توسط نگارندا مقاله بررسی شده است.

نوشتة باقري « هاي كتاب پيامبر اثر وبران خلي، وبراننگاه انتقادي به ترومه»در مقالة 
(، نویسنده سعی كرده خقاهاي مترومان را آشبار كند و در پی اصالح آن تالش 6864)

 كند. می
بر پایة مدل « حمام روح»ر وبران در كتاب نقد ترومة فارسی منتخب آثا»در مقالة 

( ترومة منتخب آثار وبران خلي، وبران در 6488پور ملبی )، گروی و رستم«گارسس
سيد حسن حسينی را براساس نهار سقح مدل گارسس مورد مقالعه « حمام روح»كتاب 

ه منتخب اند؛ به طوري كه با نوعی آمار و احصا، راهبارهاي این ترومو تحقيق قرار داده
 را بررسی كرده اند. 

اي، بندري و قمشهتاكنون توسط الهی« النبی»در مورد تحقيق حاضر، ترومة رمان 

مقصودي انجام شده است، اما آنچه مد نظر ما است ترومة فارسی مقصودي و ترومة 
ها به نوعی به مقایسة عربی ثروت عباشه است؛ به طوري كه از دل این ترومه

پردازیم و سپس براساس الگوي كارمن ة عربی و فارسی رمان میساختارهاي تروم
ها، تاكنون ننين دهيم. طبق بررسیها را مورد ارزیابی و نقد قرار میگارسس، ترومه

اي ميان ساختار سه زبان انگليسی، عربی و فارسی در رمان پيامبر تحقيقی با حالت مقایسه
ها اي ساختاري و زبانی ترومهلت مقایسهوبران صورت نگرفته است، از این رو، این حا

 افزاید.به اهميت و نوآوري تحقيق می



 01 |و همکاران  کبیري

 

 هايیافته

 . ادبيات نظري 2

 . ترجمه 2-2
حفظ معنی و  ترومه، برگرداندن سخن است از زبانی به زبانی دیگر، همراه با رعایت و

ها و آگاهی اندیشه ترومه بهترین وسيله براي بيان افبار و .(18: 6833)مخلص،  مقصود
ترین روشی است ارزشمندترین و كم هزینه آراء و عقاید و نظرات مل، و ،هااز پيشرفت

ترومه  .زبانان خود قرار دادآن تجارب دیگر مل، را در اختيار هم ةتوان به واسقكه می
دست آوردن اسقالل فبري، عقيدتی و حتی ه ب عام، مهمی است براي بسط آگاهی و

ها و هاي شناختن و شناساندن تمدنترومه یبی از راه (.61: 6833)زركوب،  اقتصادي
سازي نزدیک ها را به تمدن و روند فرهنگكه همواره ملت استهاي مختل، فرهنگ

 هاي متمدن كرده است.ملت ةكمک شایانی به عوام، فرهنگی همكند؛ به طوري كه می

همان روندي است كه متن  ؛استانتقال یا منتق، شده  ترومه در لفظ به معنی نق، و
شود تا اینبه تبدی، شود به متن مقصد كه به صورت توليد نهایی همان مبدأ متحم، می

 شود.متون در اختيار مخاطبين قرار داده می كتاب و
 ةهاي انتقال ترومشویم تنها یبی از وسيلهزبانی كه ما براي ترومه به آن متوس، می

، استهاي غيرزبانی كاركرد عالئم و نشانه ،هاي دیگراز ومله روش است.متن 
 .استترین آن همان عالئم راهنمایی و رانندگی ساده

 . تأثير بافت و گفتمان در ترجمه 2-1
كه بيشتر به نقش  1( در دو اثر مشترك خود برخالف بيبر6667و  6668) 6حتيم و ميسون

و نقش  4نقش اندیشگانی اي به دو نقش دیگر زبان؛ یعنیتووه داشت، تووه ویژه 8متنی
 اند. اي خود گنجاندهرا در تحلي، ترومه 1دارند و سقح گفتمانی 9بينافردي

                                                            
1. Hatim, B & Mason, I  

2. Baker, M.  

3. textual    

4. ideational 

5. interpersonal 

6. discourse 
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مدل حتيم و ميسون، یک مدل تركيبی پایين به باال و باال به پایين است و ترومه را با 
كند؛ بافتی كه به تغييرات در ترومه در دو سقح كاربرد تووه به بافت موقعيتی تحلي، می

 حساس است. 8مشتم، بر گویش 1و كاربر زبان 6نزبا
فرهنگی و  -هاي اوتماعیها معتقدند كه زبان و متن نمود واقعی ایدئولوژي، پيامآن

گفتمان شبلی از »كنند: گونه تعری، میروابط قدرت است. از این رو، گفتمان را این
هاي خاصی به یشهاي اوتماعی را مجبور به اتخاذ گراگفتار و نوشتار است كه گروه

بنابراین، در مدل حتيم و ميسون، هم تووه به «. كندفرهنگی می -هاي اوتماعیفعاليت
ریزساختارها ووود دارد و هم كالن ساختارها )گفتمان، ایدئولوژي، مناسبات قدرت، 

 (.71: 6866فر، عدالتی، نژادگرایی و...( )صنعتیبی
مقرح شد تا زبان را از حوزا فعاليت ذهنی ، مفهوم بافت به این دلي، 4به اعتقاد ليچ

گري نامعتبر برهاند و در شرایقی قرار دهد كه بتوان در محض و تحت تأثير درون
موردش مشاهده و آزمون عملی انجام داد. این دیدگاه در واقع، موقعيتی عينی است كه 

ر آن گرفت و كارهاي متعددي به كمک زبان دزبان در آن، مورد استفاده قرار می
شود؛كارهاي نظير خرید بليط ققار، دستگيري توسط پليس و ... ها انجام میموقعيت

 (.674: 6867)گندمبار، 
گيرد و زبان با تووه به توضيحات باال، مفهوم بافت از عوام، درونی زبانی فاصله می

اي از كند؛ یعنی به واي مجموعهرا به یک مبانيزم فعال و دیناميک تبدی، می
هاي هاي ثابت كه در زبان ووود دارد در بافت زبانی، یک سري از شالودهویژگی

هاي زبان را بيان و آشبار ترین سایهپذیر مووود است كه نهفتهخاروی و انعقاف
هاي زبانی حاص، كند؛ به طوري كه از البه الي آن، پویایی و نشاط براي سازهمی
 شود.می

 
 

                                                            
1. language use  

2. language user 

3. dialect 

4. Leech,G.  
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 اهميت ترجمه . 2-5
بلی انجام شود و تأثيرات آن هر نه باشد، مبرهن است كه این پدیده كه ترومه به هر ش
ها مقرح است، همچنان ها و فرهنگترین فرآیند ميانجگري در پهنة زبانبه عنوان مهم

كند. عالوه بر این، ترومه آفرینی در مورد ماهيت ارتباطات مقرح میهاي مسئلهپرسش
ها ووامع و افراد مختل، بتوانند با ه از طریق آنها و ابزارهایی كدر به دست دادن روش

كننده اي یگدیگر تعام، انجام دهند و از همدیگر كسب علم كنند، همچنان نقش تعيين
 .(616: 6866ایفا خواهد كرد )توانگر، 

ترومة خوب، ترومه اي است كه بتواند همان تأثير متن اصلی را در خواننده 
، رعایت سبک و اسلوب نویسنده اهميت زیادي دارد بگذارد.ب راي انتقال این تأثير

 (.84: 6836)ناظميان، 
بنابراین، ترومه به عنوان یک هنر و فن بر پایة اصول و ساختاري استوار است؛ متروم 

ها باید در وهلة اول معانی تمام كلمات و اصقالحات براي ایجاد پ، ارتباطی بين فرهنگ
ترین شب، مدنظر ختار و قواعد هر دو زبان را به كام،را بلد باشد. در گام بعدي باید سا

اي كه همة قرار دهد؛ اگر ترومه ادبی باشد باید بر علم بالغت مسلط باشد به شيوه
تصویرهاي فنی و صور خيال زبان مبدأرا تشخيص دهد تا بتواند معادل دقيق آن را در 

كند همان شناخت نی میووو كند، سپس آنچه ترومه او را پر بار و غزبان مقصد وست
ها نهایت تفنن و هنر را به فرهنگ دو زبان است؛ به طوري كه در انتخاب وایگزینی

 خرج دهد.

 . کارمن والرو گارسس 1

متولد سال « كارمن والروگارسس»پرداز و متروم، استاد ارتباطات بين فرهنگی، نظریه
است. «آلباال»ممتاز دانشگاه ميالدي در اسپانيا است. وي عضو هيئت علمی و استاد 6693

شناسی كاربردي اسپانيا، مدیر توان به عضو انجمن زبانهاي او میاز ومله مسئوليت
 آمورش ترومه و... اشاره كرد.

ميالدي  6664الگوي پيشنهادي گارسس مشتم، بر نهار سقح تحليلی بوده و در سال 
اش گاهی قوح پيشنهاديمعرفی شده است. گارسس خود به این نبته اذعان دارد كه س

 (.619: 6863اص،، با هم تداخ، دارند )نيازي و قاسمی
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 لغوي -. سطح اول: معنایي1-2
 . ترجمة لغت برحسب اختالفات فرهنگي، فني و زباني1-2-2

، یک واژه به دالی، مختل، «ترومة لغت برحسب اختالفات فرهنگی، فنی و زبانی»در 
شود. در این روش، یابی میومله معادلیا شبهدر زبان مقصد به صورت عبارت اسمی 

اختالفات فرهنگی، فنی یا زبانی بين مخاطب اصلی و مخاطب ترومه ضرورت پيدا 
(. نمونة این 617: 6863اص،، شود )نيازي و قاسمیكند و به تعری، لغت اضافه میمی

اهده كرد؛ توان در مققع انگليسی زیر كه اسم یک نوع گ، آمده، مشنوع ترومه را می
متروم عربی همان معادل انگليسی را در ترومه آورده در حالی كه متروم فارسی معادل 

 فرهنگی فارسی آن را در ترومه وفق داده است:

 :متن اصلی
The soul unfolds itself, like a lotus of countless petals (Gibran, no 
date). 

 (.96: 1888)عباشه،  ، أکمامها التحصىوانما هی تتفتّح کزهرة اللوتس ترومة عربی:

ترومة فارسی: و به كار رویش، كناري شود ستبر یا صد هزار برگ برآورده به خورشيد 
 (.78: 6871)مقصودي، 

برداري شده در حالی كه در در ساختار ترومة عربی همان معادل انگليسی گرته
وور نيلوفر آبی(  ( )درخت سدر، درخت كنار و یکlotusترومة فارسی معادل گ، )

سازي بومی غاف، است؛ از این رو، متروم فارسی از راهبردهاي فرهنگی همچون معادل
 نمانده است.

 . معادل فرهنگي یا کارکردي1-2-1
واژا فرهنگی یا كاركردي زبان مبدأ با مشابه آن « معادل فرهنگی یا كاركردي»در روش 

عموالً برگردان به سادگی مورد پيش شود. در این مورد، مدر زبان مقصد وایگزین می
كند، بلبه نيست و استفاده از فرهنگ دو زبانه نيز كمک نندانی به یافتن معادل نمی

فرهنگی خود اتبا كند و از خود بپرسد در  -متروم باید به دانش فرازبانی و شم زبانی
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د زبان مادري او ننين مفهومی در ننين موقعيتی به نه نحو ممبن است بيان شو
 توان مثال زیر را براي این مورد تقبيق داد:(. می89: 6488)ميرزاسوزنی، 

 متن اصلی:
for that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, 
whose door is the morning mist, and whose windows are the songs 
and the silences of night (Gibran, no date, 20). 

: فإن غیر المحدود فیکم یقطن مملکة السماء، بابها ضباب الصباح، ونوافذها ترومة عربی

 (.89: 1888)عباشه،  اناشید اللیل وسکینته

قرار است و  ترومة فارسی: زنهار، حقيقت این است آن دلپذیر كه در درون شما بی
آلود سپيده ش لقافت مهالجام، در عمارت شگفت آسمان منزل كند، آنجا كه دروازهبی

 (.91: 6871هایش سبوت و نجواي شب )مقصودي، باشد و دریچه

توان فاصله ميان ترومة فارسی و هاي فارسی و عربی مققع باال، میبا تووه به ترومه
براي تركيب « لقافت»متن انگليسی از هم تفبيک داد؛ متروم فارسی با كاربرد كلمة 

« هادریچه»ان فارسی نفوذ كرده است. همچنين كاربرد كلمة به اعماق زب« آلود سپيدهمه»
 به شدت معادل فرهنگی كلمه را در زبان فارسی مدنظر قرار داده است.« هاپنجره»به واي 

« passion»توسط متروم فارسی در ترومة « هواي دل»همچنين كاربرد واژا تركيبی 
نوعی معادل فرهنگی آن را  است در ترومة مققع زیر به« عاطفه»كه معادل عربی آن 

 مدنظر قرار داده است:

  :متن اصلی
for reason, ruling alone, is a forse confining, and passion, 
unattended, is a flame that burns to its own destruction (Gibran, no 
date: 31). 

إذا ترکت وشأنها دون  فالعقل إذا سیطر وحده بات قوة تقیّدکم، والعاطفةترومة عربی: 

 (.94: 1888)عباشه،  وازع غدت لهیبا یتلظّى حتى تخمد

ترومة فارسی: كه نون عق، یبه بتازد، زنجيري سخت به كار زندگی شود و نون 
هاي سركش برفروزد و تا بنياد به تباهی هواي دل بی مهار حبومت كند همچون زبانه

 (.74: 6871كشد تا كه هستی خود نيز بسوزد )مقصودي، 
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هاي استفاده از كلماتی كه مختص فرهنگ گيري از فرصتترومة فارسی با بهره 
فارسی هستند به نوعی در پی آن بوده كه از زبان مبدأ فاصله بگيرد؛ حتی معادل عربی 

هم به كار برده نشده است؛از این وهت حركت مثبت فرهنگی در ترومة مققع « عاطفه»
ست كه به زمينة كاركرد فرهنگی ترومه، طبق الگوي شود و همين حالت ادیده می

 كارمن قدرت بخشيده است.

 . اقتباس1-2-5
به معناي استفاده از معناي نزدیک و یا به كار بردن معادل وا افتاده است. در این « اقتباس»

یابد و براي ترومه اصقالحات یا نهادهاي شيوه، پيامی از طریق موقعيت مشابه انتقال می
توان در مقارنة ترومة فارسی و عربی مققع انگليسی مفيد است، این حالت را می فرهنگی

 زیر مشاهده كرد:

 :متن اصلی
 for in reverie you cannot rise above your achievements nor fall lover 

than your failures (Gibran, no date: 50). 

أحالمك، أن تسمو فوق ما علوتَ، فإنك التستطیع حین تحلّق فی سماء ترومة عربی: 

 (.31: 1888)عباشه،  وال أن تهبط دون ما سقطت

هاي خود بر نشوید، و ترومة فارسی: كه در پهنه پندار و خلسةخيال، فراتر از پيروزي
 .(667: 6871هاي خود نروید )مقصودي، فروتر از شبست

در « دازي و عالم رویاپرعالم خيال، خيال»در زبان انگليسی معادل « reverie»واژه 
پرواز در آسمان »شود، حال آنبه ترومة عربی آن با نوعی استعارا مبنيه فارسی معنی می

یابی شده است. در ترومة عربی سعی بر آن شده كه پيام از طریق اقتباس معادل« آرزو
تر شده و متروم با كاركرد انتقال یابد. در ترومة فارسی این شيوه از ترومه پررنگ

هاي نزدیک به زبان مبدأ اقتباس كامالً از تركيب« خلسة خيال و پهنه پندار»هاي ركيبت
ها و آویز استعارهكرده است تا وایی كه براي دستيابی به هدف غایی ترومه، دست

كه به معناي حالتی است « خلسه»هاي متمایز از زبان مبدأ شده است؛ براي مثال، واژا واژه
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هایی همراه با تمركز ذهن و تجارب روحی متعالی عرفانی در زبان از تن آرامی و ورزش
 شود. مبدأ معادلی براي آن تصور نمی

 . بسط نحوي1-2-0
به معناي افزودن یک یا نند كلمه به متن ترومه به خاطر « بسط نحوي»اصقالح 

داند، زیرا گاهی به صورت ضرورت دستور زبان است. گارسس این روش را دقيق نمی
(. براي 613: 6863اص،، گيرد و گاهی به صورت موردي )نيازي و قاسمیانجام میشمی 

 نمونه در ترومة عربی مققع زیر شاهد یک نوع بسط نحوي هستيم:

 :متن اصلی
 you pray in your distress and in your need ; would that you might 
pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance 
(Gibran, no date: 42). 

أنتم تصلّون إذا مسّکم ضرا أو أعوزتکم حاجة، ولیتکم تصلّون إذا غمر ترومه عربی: 

 (.78: 1888)عباشه، قلوبکم الفرح، عمر ایامکم الرخاء 

ترومة فارسی: به روزگار پریشانی و نياز است كه روي با خدا نمایيد، و دست به دعا 
نيازي و سرخوشی نيز دل به نيایش دهيد و ثناگوي حق شد كه به منتهاي بیگشایيد، با

 (.681: 6871شوید )مقصودي، 

دستوري دارد وتعادل بافتی احتماالً  -تعادل معنایی اهميت بيشتري نسبت به تعادل واژي»
(. همانقور كه نمایان است، ترومة 667: 6488)خان وان، « ترین ارزش را داراستبيش

ز رابقة تعادلی نحوي فاصله گرفته، اما از لحاظ تعادل مفهومی توانسته حق متن و عربی ا
مفهوم آن را ادا كند؛ این در حالی است كه ساختار نحوي ترومة فارسی به ساختار 
نحوي متن انگليسی بسيار نزدیک است و در هر دو زبان سعی شده بيشتر وملة اسنادي 

عربی بيشتر به ساختار وملية فعليه اسنادي متمای،  اسميه به كار برده شود، اما ترومة
 است.
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 . قبض نحوي 1-2-3
است و به معناي به كار بردن یک واژا « قبض نحوي»عبس روش قبلی )بسط نحوي(، 

توان در ترومة مققع زبان مقصد است در برابر نند واژه زبان مبدأ. نمونه این مورد را می
 انگليسی زیر تقبيق كنيم:

  :یمتن اصل
and seek not the depths of your knowledge with staff or sounding 

line (Gibran, no date: 34). 

 (.96: 1888)عباشه،  أو تدلوا یالعصی والحبال لتسبروا أغوار معرفتکمترومة عربی: 

 (.38: 6871ترومة فارسی: وآن عمق به مقياس هيچ ژرفاسنجی اندازه نگيرید )مقصودي، 

آید كه سعی شده ساختارها اللفظی به شمار مین نمونه، ترومة عربی به نوعی تحتدر ای
و معادل كلمات حفظ شود و در عين حال متروم فارسی یک واژه را معادل نند واژه 
قرار داده است و با كمک وستن از روش قبض نحوي به فرآیند ترومه اهتمام ورزیده 

 است.

 . خاص در برابر عام 1-2-7
ترومة لغت خاص )ذات( به عام )معنی( است یا برعبس. این « خاص در برابر عام»روش 

رود، اما در مورد واژه هم مصداق تر از واژه به كار میشيوه معموالً در برابر اقالم بزرگ
در متن انگليسی و « گرسنگی»براي مثال، واژا  (.616: 6863اص،، دارد )نيازي و قاسمی

ام به كار رفته است، حال آنبه متروم فارسی آن واژه را با در ترومة عربی به شب، ع
 شب، خاص ترومه كرده است:

 :متن اصلی
 For you come to him with your hunger, and you seek him for pease 

(Gibran, no date: 36). 

 (.11: 1888)عباشه،  ألنّك تسعى إلیه بجوعك، وتنشد عنده الطمأنینة -ترومة عربى
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مة فارسى: كه گرسنگی روح بر او آورید، وآرام وان در او وویيد )مقصودي، ترو
6871 :31.) 

هاي باال، متروم فارسی به نوعی از تعادل مقلق و كلی واژا با تووه به مقارنة ترومه
دوري گزیده، نوعی سایة وزئی به آن افبنده است به این معنی كه شاید « گرسنگی»

ز گرسنگی روحی رنج برده و به این دلي، گرسنگی را در خود متروم فارسی به نوعی ا
گرسنگی روحی خالصه كرده است، از این رو، همين كاركرد امبان دستيابی به عقدا 

 كند.سركوب شده متروم را براي خواننده فراهم می

در مققع انگليسی زیر عام و ترومة عربی آن هم به شب، عام به كار « پرنده»واژا 
 ترومه كرده است:« شاهين»كه متروم فارسی آن را رفته در حالی 

 :متن اصلی

 for thought is a bird of space that in cage of words may indeed 
unfold its wings but cannot fly (Gibran, no date: 38) 

 ألنّ الفکرَ من طیر الفضاء، قد یستطیع أن ینشر جناحیه فی قفص االلفاظترومة عربى: 

 (.19: 1888)عباشه،  ه یعجز عن أن یطیرلکنّ

هاي خود را شاید ترومة فارسی: كه تفبر شاهين ملبوت است، و در قفس كالم، بال
 (.68: 6871بگشاید اما پرواز نتواند )مقصودي، 

به نوعی به سمت زیبایی تعبيري گرایش پيدا « شاهين»متروم فارسی با كاربست واژا 
شود در حالی كه در متن است و به پرندا خاصی اطالق میكرده، نرا كه این واژا خاص 

 اصلی و ترومة عربی مقلق پرنده را به كار گرفته است.
ترومه شده است؛ « مردم»عام است در ترومة فارسی هم به صورت عام  «people»واژا 

 ترومه كرده است: 6«أبناء»در حالی كه متروم عربی آن را به صورت خاص 

 

 
                                                            

 فرزندان . 6
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  :متن اصلی
People of orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, but who shall command the skylark not to 

sing? (Gibran, no date: 28) 

، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول وترخوا أوتار  یا أبناء أورفالیسترومة عربى: 

 (.43: 1888)عباشه،  منکم له أن یأمر البلبل أن یکفّ عن التّغریدالقیثار، ولکن من 

ترومة فارسى: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي نازك 
ننگ را سست توانيد كرد، اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند 

 (.13: 6871)مقصودي، 

 . ابهام 1-2-2
هاي مقصدي كه فاقد ضمایر سوم آید؛ به ویژه در زبانپيش می« ابهام»، گاهی در ترومه

( هستند و در این صورت، متروم باید در his/ her/ he/ sheشخص مونث و مذكر )
رفع آن ببوشد. ابهام ممبن است عمدي باشد یا سهوي. اگر عمدي باشد باید آن را به 

اص،، را برطرف كرد )نيازي و قاسمی زبان مقصد انتقال داد، اگر سهوي باشد باید آن
(. براي نمونه در ترومة عربی مققع زیر نوعی ابهام ووود دارد در حالی كه 688: 6863

 در ترومة فارسی متروم این ابهام را برطرف كرده است:

 :متن اصلی
 …beauty is life when life unveils her holy face./but you are life and 
you are the veil./beauty is eternity gazing at itself in a mirror 
(Gibran, no date: 48) 

: إن الجمال هو الحیاة ساعة تکشف عن وجهها القدسی/وألنتم الحیاة وألنتم ترومة عربی

 (.34: 1888)عباشه،  الحجاب /وهو الخلود یستجلی وجهه فی مرأة

رده بازگشاید ونهره برنماید/ لبن ترومة فارسی:...زیبایی زندگانيست آن زمان كه پ
زندگی شمایيد و حجاب خود شمایيد./ زیبایی قامت بلند ابدیت است ... )مقصودي، 

6871 :13.) 
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شود، ترومة عربی با نوعی ابهام همراه است نون بين مروع همانقور كه مالحظه می
مة عربی در ترو« الجمال»و ضمير، یک ضمير متفاوت فاصله انداخته است باید واژا 

دوباره تبرار شود در حالی كه در ترومة فارسی خود مروع تبرار شده است؛ به طوري 
 كه متن را از ابهام خارج كرده است.

 ساختيواژه -. سطح دوم الگوي گارسس: نحوي1-1
 . ترجمة یک به یک1-1-2
ه عبارت است از ترومة واژه به واژه، عبارت به عبارت، همایند ب« ترومة یک به یک»

المث،. المث، به استعاره و ضربومله، حتی استعاره و ضربومله به شبههمایند، شبه
گارسس معتقد است كه وقتی این شيوه از حد واژه فراتر رود، رفته رفته كار ترومه با 

(. براي مثال، در ترومة عربی 686: 6863اص،، شود )نيازي و قاسمیدشواري مواوه می
 اند:یر تک تک واژا همسان و همایند هم آمدهوفارسی مققع انگليسی ز

  :متن اصلی
For life and death are one,even as the river and the sea are one 

(Gibran, no date: 51). 

 (.33: 1888)عباشه،  ألنّ الحیاة والموت واحد، کما أنّ النهر والبحر واحدترومة عربی: 

اند، همچنانبه رودخانه و دریا )مقصودي، نهترومة فارسی: كه زندگانی  ومرگ یگا
6871 :618.) 

با تووه به مقارنة دو ترومة باال، هدفمندي و پيوستگی ساختارهاي هر سه زبان كامالً 
شبيه هم هستند و همة عناصر زبان مبدأ به شب، همسانی، واژه به واژه در زبان مقصد 

مک فرهنگ لغت بدون كاربرد ترومه شده است؛ بنابراین، تعادل نقشی واژگان به ك
 صافی فرهنگی خاصی محقق شده است.

 . تغيير نحو1-1-1
گاهی متروم ناگزیر است اوزاي كالم را تغيير دهد. اصوالً وقتی ترومه از طریق تغيير 

 گيرد كه:انجام می« دستورگردانی»نحو یا 
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 ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد ووود نداشته باشد. -
 پذیر باشد، اما طبيعی ولوه نبند.اللفظی امبانترومة تحت -
 پذیر باشد.خأل واژگانی مووود با ساخت نحوي وبران -

در مققع « پراكندن»براي مثال ساختار و وایگاه فع، در ترومة فارسی و عربی فع، 
 كند:زیر به این شب، تغيير می

 :متن اصلی
Too many fragments of the spirit have I scattered in these 
streets.(Gibran, no date: 2). 

 (.1: 1888)عباشه،  کم من حبّات للروح نثرت فی هذه الطرقاتمعادل عربی: 

: 6871معادل فارسی: نه فراوان اوزاي روح خویش در این معبرها پراكندم )مقصودي، 
61.) 

زبان انگليسی و  توان به این نتيجه رسيد كه وایگاه فع، درهاي باال میبا تووه به مثال
عربی و فارسی فرق دارد؛ فع، در زبان انگليسی بعد از فاع، آمده و در زبان عربی در 
ابتداي ومله قب، از فاع، آمده، اما در زبان فارسی ترومة فع، به پایان ومله منتق، 

شود، از این رو، تفاوت ساختارها و تغييرات نحوي در ترومه بسيار حائز اهميت می
شود كه متن رنگ و بوي ترومه را از دست ه تووه به این حالت باعث میاست، نراك

 بدهد و به یک متن بازتوليد تبدی، شود.

 . تغيير دیدگاه 1-1-5
تابد، اللفظی را برنمیدر مواردي است كه زبان مقصد ترومة تحت« تغيير دیدگاه»كاربرد 

(. 681اي دو زبانه یافت )همان: هتوان در فرهنگموارد وا افتاده و معيار دگربينی را می
براي مثال، متروم فارسی در ترومة مققع انگليسی زیر سعی كرده ذات یا شخص را از 
دل ترومه بزداید و به صورت اسم معنی، مفهوم را ترومه كرده است، حال آنبه در 

 شود:ترومة عربی كاركرد اسم ذات به وضوح مشاهده می
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 :متن اصلی
It is a blossoming of your desire, but it is not their fruit (Gibran, no 
date: 44). 

 (.71: 1888)عباشه،  إنّها رغباتکم تتفتح أکمامها، لکنّها لیست ثمارهاترومة عربی: 

: 6871ترومة فارسی: شبوه شبوفه آرزوست، لبن قوام ميوا آن نيست )مقصودي، 
681.) 

تابد، اگر به این شب، نين اسلوبی را برمیبا تووه با اینبه ترومة فارسی مققع، ن
یافت و در نتيجه با نوعی تبل، در برداشت شد، ترومه غيرطبيعی ولوه میترومه نمی

 شدیم. ترومه مواوه می

 . توضيح و بسط معني 1-1-0
است. این بسط « معنی بسط و توضيح»قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصریح شود، 

گيرد و گاهی قبض نحوي گاهی به صورت شمی و حسی انجام میمعنوي، مث، بسط و 
وفور »هاست به ویژه در حيقة لغات به صورت موردي، بسط و قبض، خاص همة زبان

توان در ترومة فارسی مققع انگليسی و عربی زیر این مورد را براي مثال، می«. فرهنگی
 نمایش داد:

  :متن اصلی
When you work you are a flute through whose heart the whispering 
of the hours turns to music (Gibran, no date: 15). 

 مزمار، تتحول همسات الدهر فی جوفه إلى أنغام -حین تعمل-أنت ترومة عربی: 

 (.19: 1888)عباشه، 
ترومة فارسی: بدان هنگام كه كار كنيد، طبيعت شگفت نی لببی را مانيد كه زمزمه 

و لحظات را از درون قلب خویش گذر دهد و به آواي دل انگيز موسيقی بدل ها ساعت
 (.48: 6871كند )مقصودي، 

گر نوعی توان به این نتيجه رسيد كه ترومة فارسی نمایانهاي باال، میبا تووه به مثال
توضيح و بسط معنی است. همانقور كه پيداست متروم فارسی از مایة زبان فارسی تغذیه 
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را آورده است؛ به « انگيزآواي دل»تركيب « موسيقی»براي مثال، به همراه كلمة  كند؛می
كند. متروم با این هاي نهفته در زبان فارسی را روشن و واضح میطوري كه خاموشی

رهاند و به حالت از بيان به نوعی مخاطب فارسی را از سردرگمی و گنگی زبانی می
 ایش پيدا كرده است.محور گرنوعی به سمت ترومة نویسنده

را مشاهده « are»و « است»همچنين در زبان فارسی و انگليسی متن، معادل كلمة 
 كنيم در حالی كه در زبان عربی این نوع معادل در ترومة مبتدا و خبر خوابيده است.می

 . تلویح، تقليل و حذف1-1-3
ي كه در متن است؛ یعنی عناصر «تلویح، تقلي، و حذف»، «معنی بسط و توضيح»عبس 

توان به تلویح بيان كرد یا كاهش داد و یا به طور كلی حذف كرد اصلی تصریح شده، می
توان در ترومة فارسی ومله از ومله مورد حذف می (.684: 6863)نيازي، قاسمی اص،، 
 زیر به آن اشاره كنيم:

 :متن اصلی
love one another, but make not abond of love (Gibran, no date: 9) 

 (.64: 1888)عباشه،  لیحبّ أحدکما اآلخر، ولکن التجعال من الحب قیداترومة عربی: 

: 6871ترومة فارسی: ودوست بدارید ولبن عشق را به زنجير بدل نبنيد )مقصودي، 
14.) 

نوعی نوسان ظهور و « همدیگر»متروم فارسی در ترومة فارسی با حذف كردن واژا 
كرده است كه خود یک نوع خالقيت هنري و بيانی است و خفاء را در ترومه ایجاد 

دارد ومله را در نهایت ایجاز و بالغت متضمن نوعی عقش است كه مخاطب را وامی
گيري كند. همچنين این نوع از حذف ببيند تا خودش در مورد واژا حذف شده تصميم

ین معنی كه رساند؛ به ارا می« حب»و « عشق»متضمن یک نوع كليت است كه شموليت 
همه نيز را دوست داشته باشيد در حالی كه ترومة عربی بسان متن انگليسی واژا 

 را ترومه كرده است.« همدیگر»
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 . تغيير در نوع جمله1-1-7
شود. مثالً وملة ساده به مختلط یا گاهی به ضرورت یا به اشتباه نوع ومله حذف می

قاسمی  و شود )نيازيله عوض میوم« ووه»شود یا گاهی مركب یا برعبس ترومه می
توان به ترومة مققع انگليسی زیر اشاره كنيم كه (. براي مثال، می684: 6863اص،، 

ترومة عربی آن تقریباً به ساختار زبان مبدأ نزدیک است، اما در ترومة فارسی ووه 
گی هاي معقوف به هم، نوعی پيچيدومله عوض شده مثالً وملة ساده با استفاده از ومله

 ساختاري در ترومه ایجاد كرده است:

  :متن اصلی
but rather when these things girdle your life and yet you rise above 
them naked and unbound (Gibran, no date: 29) 

وإنّکم لبالغوها حقا إذا ما أحدقت بکم النوازل و الهموم فسموتم علیها، ترومة عربی: 

 (.98: 1888)عباشه،  لقین من قیودهانافضین لها، منط

تر آن روز كه این همه، زندگی را از هر سو در بند گرفته ترومة فارسی: و باز آزاده
باشند، و احاطه كرده باشند، ليبن شما برهنه و بی لجام، پا فرا كشيد و فراز شوید، و 

 (.78: 6871برآیيد )مقصودي، 

همبسته و مبم، و سازگار با « unbound»ها در ترومة فارسی فع، همة این مؤلفه
یگدیگرند در نتيجه، راهبرد زنجيرا كالمی معقوف به هم مبتنی بر پيچيدگی و تركيب 

در ترومة « تر آن روز...و باز آزاده»شود، حتی افزودن عبارت در ساختار فعلی ساده می
كه لحن فارسی به نوعی باعث تغيير و دگرگونی ووه ومله شده و همين حالت است 

وملة ترومه شده را تغيير داده است؛ از این رو، متروم فارسی با این زنجيرا عقفی شاید 
 خواسته تأثير كالمش بر مخاطب باالتر ببرد.
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 کارکردي -. سطح سوم گارسس: گفتماني1-5
 اي . تعدیل محاوره1-5-2
اشتن نندزبانه اي و نادیده انگیعنی كاستن از اصقالحات محاوره« ايتعدی، محاوره»

رود كه متن مبدأ عالوه بر زبان اصلی، بودن متن اصلی. این مقوله در مواردي به كار می
 شود.هاي دیگري را هم شام، میها و گویشلهجه

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ1-5-1
تعدی،، تقلي، یا حذف و افزایش تأكيدها و تغيير عالئم متن به صورتی كه در معنا 

ار باشد، ممبن است ساختار درونی متن اصلی را تغيير دهند )نيازي و تأثيرگذ
(. براي مثال، در ترومة فارسی مققع انگليسی زیر شاهد افزایش 681: 6863اص،، قاسمی

كلماتی توسط متروم هستيم؛ در حالی كه در ترومة عربی آن با عنصر كاهش مواوه 
 شویم:می

  :متن اصلی
and the passionate say, nay, beauty is a thing of might and dread 
(Gibran, no date: 47). 

 (36: 1888)عباشه، : ویقول مشبوب العاطفة :ال، بل الجمالُ قویٌّ مرهوبٌ... ترومة عربی

ترومة فارسی: وآتش خویان را باور این است كه:زیبایی از تبار قدرت است و از قبيلة 
 (.661: 6871وحشت... )مقصودي، 

شود، ترومة فارسی ومله براي افزایش نوسانات تأثير، مانقور كه مالحظه میه
كند و فرآیند ساختار ومله را كامالً از نو از كانال تشخيص و استعارا مبنيه، طراحی می

گيرد تا از این طریق در نظر می« وحشت –قدرت »را براي كلمات « قبيله –تبار »دو كلمة 
رد شود، اما ترومة عربی ومله با حالتی مختصر و مووز از در دگردیسی ساختاري وا

انگليسی در ترومة عربی معادلی در نظر « thing»كند. مثالً براي كلمة نمایی میصحنه
ها است كه ساختارهاي درونی متن مبدأ گرفته نشده است و براساس همين منوال و حالت

 در فرآیند ترومه تغيير كرده است.
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رومه ننان تغييري حاص، شود كه مقصود متن اصلی تغيير كند؛ گاهی ممبن است در ت
 كننده شود.مثالً یک متن طنزآميز تبدی، به متنی سرگرم

 . تغيير لحن متن 1-5-5
حفظ لحن یبی از اركان تأثير ارتباطی است و باید از طریق زمان، ووه، بنا، واژگان و 

یر شدت بيشتري در بيان معنی و نحو آن را حفظ كرد. براي مثال، ترومة فارسی ومله ز
آورد؛ حتی ترومة عربی ومله از شدت مقصود به نسبت ترومة عربی به ارمغان می

 بيشتري در گزارش معنی به نسبت ومله اصلی انگليسی برخوردار است:

  :متن اصلی
your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the 
unbeautiful (Gibran, no date: 21) 

)عباشه،  إنّ ثیابکم تجب من جمالکم الکثیر، لکنها التخفى ما قبح فیکمترومة عربی: 

1888 :81.) 
تان هرگز )مقصودي، تان نهان تواند كرد، اما زشتیهاي شما زیباییترومة فارسی: وامه

6871 :94.) 

ست؛ از این رو، دارا است، برخوردار ني« but»از آن شدت بيانی كه واژا « yet»واژا 
داراي خصيصة بيانی ضعيفی است در حالی كه ترومة عربی بيشتر به سمت شدت و 

و « هرگز»قدرت بيانی مقصود در حركت است. همچنين ترومة فارسی با كاربرد كلمة 
حذف بعضی از عناصر ومله به شدت و تصدیق نوسانات عاطفی متروم كمک شایانی 

 كرده است.

 . حذف حواشي1-5-0
ها، مقدمات، ها، پيشگفتارها، ضميمهعبارت است از حذف پانوشت« ف حواشیحذ»

هاي دیگر شناسی، فهرست، اعالم و... كه در ترومه از زبانمؤخرات، توضيحات، كتاب
(در ترومة عربی رمان، 687: 6863 قاسمی اص،، و به فارسی بسيار رایج است )نيازي

كرده و در اكثر مواضعی كه معناي گاهی متروم حواشی را به متن ترومه اضافه 
 هاي ترومه نامفهوم باشد در حواشی به شرح آن پرداخته است.واژه
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 فرهنگي -. تغيير به علت اختالفات اجتماعي1-5-3
ترومه شده، حال آنبه متروم فارسی « بلب،»در زبان عربی « skylark»براي نمونه، واژا 

 ترومه كرده است:« نباوك»آن را 

 :متن اصلی
people of Orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, But, who shall command the skylark not to 
sing? Gibran, no date: 28) 

یا أبناء أورفالیس، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول ولکن من منکم ترومة عربی: 

 (43: 1888)عباشه،  بل أن یکفّ عن التغرید؟له أن یأمرَ البل

ترومة فارسی: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي نازك 
ننگ را سست توانيد كرد، اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند؟ 

 (13: 6871)مقصودي، 

شود، ترومه می« بلب،»، «skylark»هاي باال در فرهنگ عربی واژا با تووه به ترومه
 اما در ترومة فارسی، شاید متروم به نوعی از فرهنگ زبان مبدأ تقليد كرده است. 

 عملي -. سطح چهارم الگوي گارسس: سبکي1-0
 . بسط خالقه 1-0-2

آورد. متروم عبارت است از تغييراتی كه متروم مقابق ذوق و پسند خود به ووود می
«. كندتر است یا مي، او را اقناع میبراي او طبيعی»زیند كه ممبن است سببی را برگ

توان به ترومة عربی ومله زیر براي مثال، می كند.گارسس این شيوه را منفی تلقی می
 اشاره كرد:

  :متن اصلی
And as he walked he saw from afar men and women leavings their  
fields and their vineyards and hastening towards the city gates 
(Gibran, no date: 3). 
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، إذ  وبینما هو ماض فی طریقه، إذ آنس على البعد رجاال و نساء وقد ترکواترومة عربی: 

 آنس على البعد رجاال ونساء قد ترکوا حقولهم وکرومهم مسرعین نحو أبواب المدینة

 (.4: 1888)عباشه، 
ها خود را مردان و زنانی را دید كه مزارع و تاكستان رفتترومة فارسی: و همچنانبه می

 (.64: 6871آورند )مقصودي، هاي شهر هجوم میاند و شتابان به سوي دروازهرها كرده

را به كار برده است كه این « آنس»واژا « رأي»در ترومة عربی متروم به واي كلمة 
ن، ادبی است و باید شود، نراكه اسلوب متحالت ترومه یک بسط خالقه محسوب می

در ترومه به بار عاطفی واژگان تووه كرد. در حقيقت متروم سعی كرده با این اسلوب 
الي متن تقویت كند؛ نيزي كه متروم فارسی ترومه، روح همدلی و محبت را در البه

پوشی كرده اي نشمبه راحتی از آن گذر كرده و از ترومة این كلمه با ننين بار عاطفی
 است.

 . اشتباه مترجم 1-0-1
این مؤلفه غالباً ناشی از بدفهمی یا كم دانی متروم دربارا زبان مبدأ و مقصد یا موضوع 
ترومه است. براي مثال، مققع انگليسی زیر در ترومة عربی و در ترومة فارسی خالی از 

 اشبال نيست:

 :متن اصلی
forget not that modesty is for a shield against the eye of the unclean  
And when the unclean shall be no more what were modesty but a 
fetter and a fouling of the mind? (Gibran, no date: 21) 

فالتنسوا أن االحتشام درعُ یقیکم من نظرات أهل الدنس، فإذا زال الدنس ترومة عربى: 

 (.87: 1888)عباشه،  ومفسدة للعقلفأی شیء یبقی من االحتشام، سوى أنه کان قیدا 

حریم حجاب شما در هجوم نگاهی ناپاك، تنها فروتنی باشد و »ترومة فارسی: هشدار 
اي در ميانه نبينيد، تواضع زنجيري است به پاي ذهن و دردي است در شراب نون آلوده

 (.94: 6871وان )مقصودي، 
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م مرتبب اشتباهاتی در ترومه با تووه به مققع باال، مترومين فارسی و عربی هر كدا
را به كار برده است؛ « عق،»، واژا «ذهن»اند؛ براي مثال، متروم عربی به واي واژا شده

همگی « عق،، ذهن و روح»هاي این در حالی است در حالی كه از لحاظ علم فلسفه، واژه
 اند.برده ها را در ترومه به واي هم به كاربا هم تفاوت دارد و مترومين همة این واژه

ترومه شود؛ همانقور كه در « سپر یا دژ»بهتر بود « shield»براي مثال، واژا التين 

آمده است. همچنين متروم فارسی رعایت یبدستی در ترومة « درع»ترومة عربی واژا 

یک بار به معناي « modesty»ها را رعایت نبرده است. براي مثال، واژا التين واژه
یابی شده است. این در حالی است كه متروم معادل« تواضع»معنی و یک بار به « حجاب»

« حجب  وحياء»ترومه كرده كه در زبان فارسی به معناي « االحتشام»عربی این واژه را 
 است.

 . حفظ اعالم یا اسامي خاص1-0-5
گاهی باید اسم خاص را ترومه كرد، گاهی باید مستقيماً انتقال داد و در مواردي باید به 

اه معنی یا توضيح آورد. اسم خاص ادبی كه بيشتر مورد نظر ماست، اغلب داراي همر
معانی ضمنی لفظی و معنوي است. به عقيده گارسس، در صورتی كه انتقال پيام و محيط 
یک اثر ادبی بر القاي مليت و فرهنگ آن اروحيت داشته باشد، اسم خاص را باید 

همان اندازا انتقال معانی ضمنی حائز اهميت  ترومه كرد. اگر انتقال مليت و فرهنگ به
باشد یا بر آن روحان داشته باشد باید اسم خاص را بدون ترومه رها كرد و در مقدمة 
متروم یا نام نامه یا پرانتز یا پاورقی معانی ضمنی لفظی و معنوي آن را باز كرد )نيازي و 

ر زبان عربی به همان شب، د« orphalese»(. براي مثال، واژا 646: 6863اص،، قاسمی

یابی شده در حالی كه در زبان فارسی با تغيير اندكی معادل« أورفالیس»برداري شده  گرته

 است:« اورفاليزا»به صورت 

 :متن اصلی
people of Orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, But, who shall command the skylark not to 
sing? (Gibran, no date: 28) 
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: یا أبناء أورفالیس، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول ولکن من ترومة عربی

 (43: 1888)عباشه،  منکم له أن یأمرَ البلبل أن یکفّ عن التغرید؟

نازك  ترومة فارسی: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي
ننگ را سست اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند؟ )مقصودي، 

6871 :13 .) 

گيرد، گاهی ممبن است گاهی در ترومة اسامی خاص، تغيير و تحوالتی صورت می
شود. برداري شود و گاهی هم كامالً در ترومه شب، اسم عوض میبه همان شب، گرته

 شود.یابی میمعادل« اغریق»زبان عربی  در« یونان»براي نمونه، واژا 

 . حفظ ساختارهاي زبان مبدأ1-0-0
 ها در ومله زیر بيان كرد:توان با تمایز ترومهرا می« حفظ ساختارهاي زبان مبدأ»حالت 

 :متن اصلی
It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my 
own hands (Gibran, no date: 2). 

 (.1: 1888)عباشه،  لیس ما أنزعه الیوم ثوبا، بل جلدی أمزقه بیدیّ هاتینترومة عربی: 

ترومة فارسی: این نه وامه اي است كه اینک از تن بدر كنم، این پوست است كه با 
 .(61: 6871درم )مقصودي، هاي خویش میدست

اما مترومين سعی  هرنند در ترومة عربی و فارسی تغييراتی كمی صورت گرفته،
اند ساختارهاي زبان مبدأ را حداالمبان حفظ كنند؛ براي مثال، متروم عربی واژا كرده

كه در متن انگليسی به صورت ومع آمده نون در زبان انگليسی مثنی نداریم در « دست»
در زبان عربی « but»ترومة عربی به صورت مثنی ترومه كرده است. همچنين معادل 

متروم عربی سعی كرده ساختار را حفظ كند، اما متروم فارسی با حالتی است كه « ب،»
را ترومه نبرده است كه این حالت از ترومه به زبان مقصد؛ « اما»تقلي، و حذف كلمة 

 یعنی زبان فارسی نزدیک است.
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برداري سعی كرده ساختار زبان مبدأ را هچنين در مثال زیر متروم با یک نوع گرته
 ارسی و نه در ترومة عربی حفظ كند:نه در ترومة ف

  :متن اصلی
for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot 
visit, not even in your dreams (Gibran, no date: 10). 

فأرواحهم تسکن فی دار الغد، وهیهات أن تلمّوا به، ولو فی خطرات ترومة عربی: 

 (.67-61: 1888)عباشه،   احالمکم

هاي فرداست و دیدار فردا برشما ميسر نگردد، ها ساكن خانهترومة فارسی: كه روح آن
 (.13: 6871حتی به رویاهاتان )مقصودي، 

« هاي فرداخانه»بينيم؛ رفتی از ساختار زبان مبدأ نمیها، بروندر حقيقت در این ترومه

صنعت ادبی زبان مبدأ است كه با در ترومة عربی همان « دار الغد»در ترومة فارسی و 

 گيري سعی شده، ترومه شود.نوعی وام

 . بيان نامناسب اصطالحات1-0-3

در نمونه زیر عيان است. متروم فارسی در ترومة مققع « بيان نامناسب اصقالحات»مثال 
زیر یک اصقالح طوالنی را به كار برده، حال آنبه معادل عربی اصقالح بسيار مناسب 

 است:

  :اصلیمتن 

no man can reveal to you aught but that which already lise half 
asleep in the dawing of your knowledge(Gibran, no date: 35). 

الیستطیع انسان أن یکشف لك عن شیء إال إذا کان غافیا فی فجر ترومة عربی: 

 (.18: 1888)عباشه،  معرفتك

تان، نيمه ما فاش نبند مگر آن راز كه در پگاه اندیشهترومه فارسی: هيچ انسانی بر ش
 (.34: 6871خواب است و نيمه بيدار )مقصودي، 
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با تووه به اینبه ترومة فارسی مققع در ژرفاي زبان ادبی غرق شده است، اما معادل 
به كار برده است؛ در حالی كه معادل عربی « lise half asleep»طوالنی براي اصقالح 

توانست به واي (. متروم فارسی میغافیاار مناسب و مختصر است )اصقالح بسي

را اختيار « خواب سبک و نرت»اصقالح مختصرتر « نيمه خواب و نيمه بيدار»اصقالح 
كند؛ هرنند ممبن است از لحاظ ادبی كاربرد ننين اصقالحات طوالنی با هيجانات 

 تعبيري مؤثرتري همراه باشد.

 گویياده. پرگویي در برابر س1-0-7
توان به ترومة فارسی مققع می« گوییپرگویی در برابر ساده»از ومله شاهد مثال 

 انگليسی وملة زیر اشاره كرد:

  متن اصلی:
And if it is a care you would cast off, that care has been chosen by 
you rather than imposed upon you (Gibran, no date: 30) 

و إذا کان همّا تودّ أن تخلصَ منه، فإنّك أنت الذی اخترته لنفسك، ولم : ترومة عربی

 (.96: 1888)عباشه،  یفرضه علیك أحد

اي كه فروبایدش ترومة فارسی: در سينه اگر سوز غمی، در ذهن اگر وسواس اندیشه
اید، نه تحمي، تقدیر فبند، همه اندوه و گمان، سودایی است كه خود برگزیده

 (.76: 6871)مقصودي، 
« اهميت دادن، ناراحت شدن و نگران بودن»در زبان انگليسی به معناي « care»واژه 

ترومه شده كه تقریباً معادل مناسبی است، نراكه همة « الهم»است. معادل عربی آن 
شود. این در حالی است كه متروم ها و ووانب معنوي معادل انگليسی را شام، میالیه

ممانعت كرده است. البته این پرگویی « غم»گویی از كاربرد كلمة فارسی با یک حالت پر
به نوعی بار عاطفی و تأثير كالم را باالتر برده و ترومه را با نوعی هيجان تعبيري همراه 

 كرده است.
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 ر در کاربرد صنایع بدیعي ي. تغي1-0-2
متون هستند.  خورد كه از مختصات بارز این نوعهایی به نشم میدر متون ادبی، آرایه

ها به متن مقصد ها، درك و انتقال حداكثري آنوظيفة متروم در رویارویی با این آرایه
(. براي مثال، مققع زیر از متن مبدأ نوعی 671: 6488است )گروی و رستم پورملبی، 

دهد و در عين حال همين نوع صنعت بدیعی در ساختارهاي استعارا مبنيه را نمود می
 كنند:فارسی با هم تالقی میترومة عربی و 

  :متن اصلی
but I say to you that when you work you fulfil a part of earth’s 
furthest dream (Gibran, no date: 15). 

وعندی أنکم حین تعملون، تحققون لألرض بعض حلمها المترامی ... ترومة عربی: 
 (19: 1888)عباشه، 

كه تباپوي شما تحقق دورترین رؤیاي خاك است كه بر ترومة فارسی: من اما برانم 
 (.48: 6871اند )مقصودي، دوشتان نهاده

هاي آن، روح استعارا مبنيه در ساختار هر سه زبان با تووه به مققع باال و ترومه
را به انسانی تشبيه كرده كه رویاپردازي و « خاك»متجلی شده است؛ نویسنده 

 پردازي پيشه كرده است.خيال

 گيري بحث و نتيجه
عنایت به  آنچه در ترومه  زبان عربی یا هر زبان دیگر حائز اهميت است، تووه و

 كه هر زبانی با تووه به ماهيت ایدولوژي واست، نراهاي فرهنگی و كاركردي صافی
  .تابدساختاري حاكم بر آن، شب، خاصی از ساختار زبانی را برمی بافت فرهنگی و

 با این حالاز لحاظ ساختاري به زبان فارسی بسيار نزدیک است زبان عربی هرنند  
ها به این تفاوت ةهم مشهود است و تفاوت و تمایز ساختاري ميان آن دو زبان كامالً

 گردد.عوام، فرهنگی و زیست محيقی خاص برمی

مترومين فارسی و عربی با تووه به متن اصلی انگليسی گاهی ومالت بلند را تققيع و 
اند یا حتی گاهی براساس نياز، ومالت كوتاه را به ومالت بلند تبدی، كردهگاهی 

 متروم فارسی با تغيير لحن كالم به شدت و قدرت تاثير كالم افزوده است.
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با تووه به ترومة فارسی رمان، متروم فارسی در بيشتر اوقات به ترومة معناي 
ها را با مفاهيم سعی كرده است واژهها و قاموسی آن نپرداخته، بلبه همواره مفهومی واژه

ذهنی دیگر در ترومه تداعی كند به نوعی كه احساسات و عواط، را در ترومة فارسی 
واژگان دخالت و احساس خاصی را نسبت به ترومة واژگان از خود نشان داده است كه 

 غير از معناي لغوي و قاموسی واژه است.
هاي كالمی و منظورشناختی كاركرد كنشدر ترومة فارسی رمان، محتواي معنایی و 

متن عموماً انتقال یافته و گاهی متروم با دخالت عوام، عاطفی و احساسی، قدري از 
 ساختارهاي نحوي و واژگانی متن مبدأ دور شده است.

در بيشتر مواضع، متروم فارسی سعی كرده از متن مبدأ ودا شود؛ به طوري كه از 
رفته است. از این رو، متروم بيشتر بر استخراج مفهوم متن ساختارهاي زبانی آن فاصله گ

اصلی تأكيد دارد تا به تقليد محض از ساختارها، اما متروم عربی رمان در بيشتر مواضع 
 سعی كرده ساختارها ي زبان مبدأ را حفظ كند.

اي به عنوان یبی از موارد ارزیابی ترومه سقح سوم گارسس در تعدی، محاوره
ها خورد، نراكه زبان متن اصلی از لهجهبه نشم نمی« پيامبر»مة رمان ارزیابی ترو

 ها تهی است.وگویش

اند، نوعی پيوند بين ترومة پنهان و نقش كاركردي در اكثر مواضع، مترومين توانسته
آن برقرار كنند؛ به طوري كه با یک نوع صافی فرهنگی از اصقالحات و ساختارهاي 

ند و گاهی هم با غفلت از ضرورت تجویز فرهنگی مستقيماً به ازبان مبدأ فاصله گرفته
 اند.تقليد از ساختارها و مبانی فرهنگی زبان مبدأ پرداخته
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 . اصفهان:فارسی عربی( -فارسی-روش نوین فن ترومه )عربی(. 6833زركوب، منصوره. )
 انتشارات مانی. 

 . ناپ اول. تهران: نشرعلمی. بانی نظري ترومهاي بر ممقدمه(. 6866فر، نی نوا. )صنعتی

موسسه بوستان  . ناپ اول، قم:فن ترومه(. 6833فاض، سعدي، احمد ترومه سهام مخلص. )
 كتاب. 

 . ناپ اول. تهران: نشرعلمی. ترومه و زبان(. 6867فاست، پيتر ترومه راحله گندمبار. )

ة فارسی منتخب آثار وبران در كتاب (. نقد تروم6488رستم پورملبی، رقيه. )زهره و گروی، 
، هاي ترومه در زبان و ادبيات عربیپژوهش. )حمام روح( برپایه مدل نظري گارسس

66(14 ،)641-631 . 
 . ناپ دوازدهم. تهران: سمت. ترومه متون ساده(. 6488ميرزا سوزنی: مد. )
 نشرنو:تهران.  .. ناپ پنجمپيامبر(. 6871مقصودي، مهدي. )

 . ناپ پنجم. تهران: سمت. روشهایی در ترومه از عربی به فارسی(. 6836ضا. )ناظميان، ر

 الگوهاي ارزیابی ترومه . )با تبيه بر زبان عربی(.(. 6867قاسمی اص،، زینب. )شهریار و نيازي، 
 ناپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 ل. تهران: نشر علمی. ناپ اوترومه منونهر توانگر. . ترومه(. 6866) .هاووس، وولين
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