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 چکیده

هررر مجرررج  در مجررور جا وررگنن  وایزرران و  گررن در مجررور همنوررگنن  سررا جار دسررجور ، 

 زرننن  بره دسرت با در  ظر زرفجن  گت مرجن  مدر و و محااظرات فرهنزرن زبران  م  ر 

پگرام  مللرد در زبران مدر و و  گرن  نرا  زفجره عنوانبره ز  . با الجفات به اننکره مجررج ،نم

، زگرردنمبگنازفجمرا ن رررار  نتجرت  فروف فیران  ر ،همران پگرام در زبران م  پرداز زفجه

ا ج ررال معنررا، ا جگررار شرر ه  فراننرر زفجمررا ن برررا  تجحگرر   ن معناشررنا ج وا هرونکرررد 

بگنرافرهنزن و  ةرابطر ةمثابربره« ترجمره» ن شرنا ج وا ه ظرر زررفجن تعرنرد  در است. برا

 ورران دهرر   توصررگفنگحنتجحبگنررامجنن، هرر و پرراوه  اا ررر انررن اسررت  رره بررا رو  

عناصرر فرهنزرن   ، ارمورهبرزرردان الهرن  اثرر جدرران  حگر  جدرران و پگامدر ةترجمدر 

نانن رررردو  ظررام مع براسررا  زبرران مدرر و و زبرران م  رر  تجررت  نجرررل شررران  زفجمررا ن

، افر  زرراه . از آ جرا  ره  رار رد  ظرام معنرانن  ماننر نم ننرنآفر   و وازرا  زراه 

ن  رنخجه رنخجررار فرهنزررن مررجن مدرر و اسررت و  ررار رد  ظررام معنررانن وازرررا انجرراد  ررا

چزو ره از تعامرر  مثدررت  پگررامدر ةترجمرپراوه  انررن اسرت  رره در  ةمسرر حبگنرافرهنزن، 

در چررارچو   توا نرر نمو وازرررا، عناصررر فرهنزررن  زررراه نررا منفررن  دو  ظررام معنررانن 

 ظام ارزشن زفجمرا ن تمهگر  ا ج رال معنرا را فرراه   ماننر ت ف ر  تمرانن انرن پراوه  

صررورت پرنرفجرره، در توجرره  پگررامدرمجنررا ر دنزررر   رره در   ررو    هرراپاوه بررا 

 ۀ ابسرررن اصرررر بگنرررافرهنزن اسرررت. از نررر  سرررو الجفرررات بررره عن نمعناشرررنا ج وا ه
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 گرراز مجرجمرران برره  ، گفررن ترجمرره و از سررونن دنزررر فراننرر  ةمطالعررپاوهوررزران برره 

 رررورت انررن  نوررانهاترجمهفرهنزررن، برررا  بهدررود عمحررن    هرراتفاوت ظررر در  ةم اررر

 . مانن نمپاوه  را توجگه 

، زرراه ، پگرامدرسرن زفجمرا ن، ترجمره، معناشنا وا هجدرران  حگر  جدرران،  :هایدواژهکل

  ارموهالهن اسگن وازرا، 

 مقدمه. 1 

در تعرنررد  رن سرره عن ررر د گررا، ا سرران، و معنررا، مررود  از تحررا عنوانبرره ترجمرره

ترجمرره همررواره تنوررن  فراننرر . در  نرر نم( صرر   79،  . 919۹) ۹«زفجمرران» 9نزرنماسرر

 م  رر  وجررود دارد و از جار زبررانبررگن زفجمرران و سررا جار زبرران مدرر و بررا زفجمرران و سررا 

پراوه  انررن اسرت  رره  ظررام  فررر گ پ .آنرر نمترجمرره ااصر   4فراننر  انررن دو، 9ت ابر 

منجرر  زرراه  9.  ظرام معنرانن6باشر  نرا وازررا 5زرراه  توا ر نمغالب معنانن برا  هر مجنن 

برا  ظرام   اترجمرهو  ظرام معنرانن وازررا منجرر بره  7رنخرته با  ظام ارزشرن   اترجمهبه 

 توا رر نم وایهبررهوایه ةترجمرر، رنخررته . در  ظررام ارزشررن شررودنم 1رنخررته ارزشررن  ا

مررجن مدرر و را برره زبرران م  رر  ا ج ررال دهرر . در  ظررام ارزشررن  90نرنخجررار و عناصررر فرازبررا 

و مجرررج    نرر نمرا مخجرر   ها وررا ه ررار رد ارزشررن  وایهبررهوایه ةترجمرر، رنخررته  ا

 99 ، و اسرجعحا9۹، ت حگر 99وا ج رال معنرا بره نکرن از سره رونکررد ارر اچرار بانر  بررا  به

، اثررر پگررامدر ةترجمررمعنررا تررن دهرر . هرر و پرراوه  اا ررر انررن اسررت  رره  ورران دهرر  در 

                                                           
1. Greimas AJ 

2. discourse 

3. dialectic 

4. synthesis 

5. convergent 

6. divergent 

7. semantic system 

8. homomorphic value system 

9. non homomorphic value system 

10. meta language 

11. elimination 

12. reduction 

13. transcendence 
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تجرت  ۹، ا ج رال عناصرر فرازبرا ن  هرر فرهنر  ارموره، برزرردان الهرن 9انجدران  حگ  جدر

ازرررا ررررار دارد و مجنررا ر بررا و و زررراه دو  ظررام معنررانن  براسررا  نجرررل شررران  زفجمررا ن 

و  رنخررته زفجمررا ن   نارزشرر مررر ور ترراب  دو  ظررام ةترجمررانررن دو  ظررام معنررانن، 

 هررور دو  ظررام   هررابن زاه. در همررگن راسررجا، پرراوه  اا ررر ابجرر ا اسررت رنخررته  ا

 ةترجمر. سرس،، برا تکگره برر  نر نمبازشناسرن  پگرامدررا در مرجن اصرحن  الرر رفو معنانن 

ارزشررن  مندعرر  از انررن دو  ظررام   هررا ظامو  در چررارچو   گر زجهررت،  ارموررهالهررن 

، اشررراو و تسررح  مجرررج  بررر الررر رفو  ةترجمرر. دلگرر  ا جخررا   نرر منمعنررانن را وا رراو  

 ظگرر عرفران شرررن و عرفران غربرن و دلگر  ا جخرا  انرن اثرر از جدرران  ا نفرازبرا عوام  

معررا ن  ررمنن مسررججر در آن منظومرره اسررت  رره   حگرر  جدررران، هرمنوتگرر  عرفررا ن و تعرر د

و هرر   زررراردنممعنررانن  ترجمرره هرر  برراز   هررا ظامدسررت تیونرر  مررجن را برررا  ا رروا  

اثررر مررر ور پرر رر  اسررت.  ةترجمررزفجمرران در  9نعدررارت دنزررر وجرره تنورر. بررهبنرر دنم

بررر  : اول،باشرر نمبرره چهررار پرسرر  در   ررو  آن اثررر  جررار  در پررن پاسرر پرراوه  

 ننجاجابررهفرازبررا ن در عناصررر نرر  از  رر ام، ترجمرره فراننرر ب سررا جزرانن در مدنررا  مکجرر

 درها و مرر لولهررا مگرران دالموجررود  روابرر ، دومداردت   ابرجسررجهمرزهررا  معنررانن   رر  

، برا توجره بره  ار ردهرا  سرومشرو  ت من  بنر طد ه ننهرا ظامبه چره  ،زبان دوهر ن  از 

توا ر   رمن ا عکرا  ، مجررج  چزو ره من4ا ج رال معنرا فراننر هرا در دلالجن موجود در  ظام

ارز  مگران مرجن اصرحن و مرجن ترجمره دسرت نابر ت  رود بره هر  ةترجمرانن  ار ردها در 

برره  ررار رد ارزشررن  ترروانو وازرررا، من زررراه ، چزو رره بررا توسرر  برره دو رونکرررد چهررارم

چجرر  اسرت برر  عمومراً ر  از: اول، فرهنر ، اپراوه  عدارت ها گهفر ربرردت ترجمه پن 

 رود  سرگطرۀ تجرتا  از عناصرر فرازبرا ن را و م  ر   ره بخر  عمر ه مدر وفراز دو زبان 

ها در هررر نرر  از دو هررا و مرر لولشرراه  بررر ا طدررا  دال زررراه ،  ظررام دوم. دهرر نمررررار 

ها  غگرمنطدررد در دو  ظررام وارد مرر لول هررا و  ررو  دال  ظررام وازرررا در زبرران اسررت و

                                                           
1. Gibran Khalil Gibran 

2. culture 

3. tensional 

4. the process of transferring meaning 
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مگسرر اسرت  وایهبرهوایه صرورتبه، ترجمره زرراه ، در   رو   ظرام سروم. دوشعم  من

 ظررام وازرررا مجدررور برره توسرر  برره سرره رونکرررد ارررو، ت حگرر  و اسررجعحا  در   ررو امررا 

ترروان برره  ظررام دالررن و مرر لولن من ، در صررورت همسررونن عناصرررچهررارم ررواهگ  بررود. 

دسررت  رنخررته شررن  اهررا، برره  ظررام ارزصررورت عرر م ت ررارن آن و در رنخررته ارزشررن 

جگجرره   درهررا  ادبررن و ادبررن بخوررن از  حارگت ۀشرر ترجمهاز نرر  سررو،   رر  آثررار  نافررت.

مجرررام  دا ورررزاهن بررره  نتررروجه  راهنمرررا  مجرجمررران اسرررت و از سرررونن دنزرررر، 

 . مان نماا ر را اثدات  ةم الترجمه،  رورت تجرنر  ن معناشنا ج وا ه  هاپاوه 

. در شررودنمت سررگ  « نشناسررپسازبان»و « شناسررنگوازبانپ» ۀدورتررارن  ترجمرره برره دو 

برگن ا روا  مجرون اعر  از مررهدن و ادبرن تفراوتن وجرود   اشرجه و بره  شناسنگوازبانپ ۀدور

،  . 9177، 9کاسررت ) گومررار شرر هن معمحررن ترجمرره توجرره زنرراد    هررارو و  هررامثال

ومن )آزاد( اسرررجفاده مفهررر ةترجمرررو  نالحفظتجرررت ةترجمررر. در انرررن دوره از دو رو  (4

آغرراز  نشناسررزبانبررا تمر ررن برره عحرر   زراننگدتوصرر ۀدور 9150اسررت. از سررال  شرر هنم

و  5ت، لررامدر4، نا وبسررن9سوسررور نشررنا جزبان  هامرر ل( و 1،  . ۹009 ،۹شرر  )ما رر  

منج ر  سرا جار زبران مدر و را  نفظحالتجرت  ظرنرات ترجمره راه پگر ا  ررد. ترجمرةبه  6 ا ان

شررک  ا  نوررگ ن، فرهنرر  و  توا سررتن مآزاد  گررن  ةترجمرر،  رره مفهرروم آن را.  مانا رر نم

همررراه بررا شررر   ةترجمرررو   9مفرراهگ  فرازبررا ن را منج رر   نرر . از همررگن رو مالگنوفسررکن

از  جررا    ارموررهالهررن اسررگن  ةترجمرر(. 49،  . 9999 ،جوصررح را معرفررن  رررد )

جررا  تو ررگ  در   ررو  عناصررر فرهنزررن بررا همررگن رو   زررار  نافجرره، امررا برره پگررامدر

مجنا رهررا  فرهنزررن در زبرران م  رر   وشررجه اسررت.  براسررا زبرران مدرر و، اواشررن را 

برره زبرران فارسررن منجوررر شرر ه اسررت. تعرر اد  پگررامدرمجعرر د  از  جررا    هاترجمرره

آثررار جدررران  حگرر  جدررران در انررران   هاترجمرره رره بررا مو ررو  مطالعررات  ننهرراپاوه 

                                                           
1. Newmark 

2. Munday 

3. Saussure 

4. Jacobson 

5. Lambert 

6. Nida 

7. Malinowski 
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اشراره  ررد  ا  امرهنانپابره  ترواننم. از آن جمحره اسرترابر  ردرول  جاً سرد،  گرن شر ها جام 

تعررادل زنداشررنا جن در مجررون ادبررن از منظررر زنداشناسررن درنافررت، مرروردپاوهن موسرروم برره 

 ناعررن فرنرر  و و   اادنصررف)  جررا  پگررامدر اثررر جدررران  حگرر  جدررران  هاترجمرره

عوامرر   پگررامدرجمرره از  جررا  ر بررا تطدگررد سررگنده تر. پرراوه  مررر و(9914 ،صرردا رربان

 مجور وا نرر همررجن را بررا رونکرررد  شررنا جننداننزتیثگرزرررار بررر صررور  گررال و بررر عناصررر 

برررررار  ارتدررا  بررا  ها گوهشررتجحگرر  »همچنررگن اسررت م الررات  اسررت.  رررده نکررا  

)همجگرران و هاشررمن، « جدررران  حگرر  جدررران پگررامدرمخاطررب بررر مدنررا  ارجیررا  اررال در 

جدررران  حگرر  جدررران، بررا توجرره برره  ،  وشررجةپگررامدرتجحگرر  و  مررادپرداز  »( و 9914

انررن اثررر از منظررر  ةترجمرربرره   رر امگچه( امررا 9971 )جعفررر ،« نررو زن  الزوهررا هن

  هرراپاوه  نمعناشناسرر وا ه ةگنررزم. در ا    اشررجهتوجرره در ررور   نمعناشررنا ج وا ه

معناسراز  در ترجمره  فراننر تجحگر  »آن جمحره اوا ن در انرران ا جرام شر ه اسرت  ره از فر

)شررعگر  و « و فاتررن فرهنزنناججمرراع  معناهررا ردهو  ظررام ارزشررن زفجمرران از منظررر 

 زبا ن نتنورررتجحگرر   ررار رد »  ررام برررد و تررواننمترجمرره را  ۀارروزدر  (9914اشررجر ، 

« سررهرا ‘ اجرر  سرردن’و ‘ شررر  ا رر وه’و ابعرراد معنررانن آن در  ظررام زفجمررا ن ‘  ررور’

 و مج ررص، زاده ا دررر« )زفجمرران تدحگ ررن موسررن نمعناشناسرر وا ه»( و 9916 ) نعررا ن،

 ةگنرزم . همچنرگن در  رادبن. دو پراوه  فرو  برر  ظرام تنورن تمر رن دار ۀاوزدر  (9916

 ادبگررات نمعناشناسرر وا هر  اسررت، از آن جمحرره ،  جررب فراوا ررن در دسررجنمعناشناسرر وا ه

تجننررره و تجحگررر  (، 9919 )شرررعگر ، مدرررا ن معناشناسرررن  رررونن(، 9915 )شرررعگر ،
 (.  9975 )شعگر ، زفجما ن نمعناشنا ج وا ه
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 . مبانی نظری2

 1گفتمان تنشی .1. 2

مکرا گکن دال  ةرابطرمدجنرن برر  صررفاًسرا جزرا  ره  نشناسر وا ه ۹انسرجا بر حاو  ظام 

بگران )دال(  ةرابطر ظرامن پونرا و سرگال اسرت  ره «  رونن 9نمعناشناسر وا ه» و م لول است،

زفجمرران، . »دا رر نمو فرهنزررن   نوررزر  دارمو رر و مججرروا )مرر لول( را در ایررور  ز رر ه، 

 شرودنمزفجره  ا نزبرا تولگر ات  فراننر مر لولن    هازو ره رن  زبرا ن، بره  ةگج ج عنوانبه

، 9975 )شرعگر ،« شرو  نم، و ه فر ار هسرجن  و بره تولگر  مرجن منجرر منر جهرت ه پونا، 

. ازررر انررن آنرر نمپ نرر   5و فورراره 4زفجمرران  تنوررن از تدررا ن  دو رطررب زسررجره»(. 1  .

 مّررن  معمولرراًتدررا ن رو  دسررجزاه د ررارتن برره  مرران  زراشررجه شررود، رطررب زسررجره،  رره 

 گفرن  معمولراًو رطرب فوراره،  ره  دهر نمورکگ  مجرور اف رن دسرجزاه را ت ةشا  است، 

 فراننر مجور عمرود  را.  مرودار  مدجنرن برر تررریار   انرن دو مجرور مدرگّن  ةشا  است، 

)زسررجره( و  گفررن  برآننرر  تدررا ن  دو مجررور   مررن« تررن »نعنررن «. باشرر نمسررگال تررن  

 )فواره( است. لُبّ  حام اننکه:

توررکگ  شرر ه   ازسررجرهو   افورراره ةمنط ررفیررا  تنوررن فیررانن اسررت  رره از دو 

عرراطفن   هادرو ررهشو شررن اسررت  رره سرروزگر  آن بررر   امنط رره  افورراره ةمنط رراسررت. 

اسرت  ره سروزگر    امنط ره  ازسرجره ةمنط ر  ره نارال درایور  سویه مجمر رن اسرت  

 (1،  . 9915ر ، )شعگ .شنا جن مجمر ن است آن بر د گا  بگرو ن،  مّن، و

 انتقال معنایی و ارزش معنایی یهانظام. 2. 2

،  ظرام معنرانن زرراه در هر مجن،  ظام معنرانن  غالرب برر دو زو ره اسرت:  ظرام معنرانن 

 وازرا.

 

                                                           
1. tensif  

2. statics 

3. semiotics 

4. extensity 

5. intensity 
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 گراهمنظام  .1. 2. 2

برا هر  رررار دار ر . نعنرن صرورت  ن برهن در انن  ظام دال و مر لول در نر  تنرا ر  

و بره « بسرجه»مرجن  9تعدگرر اومدرترو ا رو. بره  نر نمت ررن   گماًمسرج بگان، صورت مججوا را 

. ،  9799   رر  از تسررحگمن،اسررت )برره« مررجن  وا ررا»مررجن از  ررو   ۹تعدگررر رولرران بررارت

برررا  انررن  ننها مو رره عحمررن  هررامجنو غگر ررمنن.  نررهلات ( و دارا  سررط  معنررانن 979

   ا  . و   ظام معنانن

 نظام واگرا .2. 2. 2

. نعنررن  ننرر ن مدت نکسررا ن همرر نزر را پوررجگدا ن در انررن  ظررام دال و مرر لول برره  سرر 

 رر ارد. برره تعدگررر صررورت بگرران بررا صررورت مججرروا   گررت مللررد در  سرردجن مج ررارن ررررار 

اسرت و دارا  سرط  « مرجن  ونسرا»اسرت و بره تعدگرر رولران برارت « براز» اومدرتو ا و، مجن

ه امرر  ترجمر  فراننر ره معنرا در  دهنر نممعنانن چن لانره و  رمنن. عناصرر وازررا  وران 

ترجمرره تفسررگر مخج ررر اسررت و » ،تعدگررر عدرر الکرن  سرررو سررگال و ت گگرپرررنر اسررت. برره

از  ننها مو ررهمجررون شررعر   .(7،  . 9915 ،جوصررح   رر  از )برره« مف رر  ةترجمررتفسررگر 

 .ا  انن  و   ظام معنانن

 جاجابرره رره مرزهررا  بررگن سررط  بگرران و سررط  مججرروا را  فرررد  عنوانبررهمجرررج ، 

دو  ررو   ظررام ارزشررن را در  توا رر نم، الررر رفو ، مجنررا ر بررا دو  ررو   ظررام معنررانن  نرر نم

. از منظررر رنخررته ،  ظررام ارزشررن  ارنخررته ترجمرره اتخرراف  نرر :  ظررام ارزشررن  فراننرر 

 ةمجموعرر ۀگر رر ز بررر در رره   نرر نمارز   معنررانن برره مفهررومن ا جناعررن دلالررت  سوسررور

، 9999 )سوسررور، اسررتمعنررانن و  اربردشررنا جن عدررارات در بافررت  حررامن  هررا نازنو

 . 909.) 

 ریختهمنظام ارزشی  .۳. 2. 2

در انن االت، مجررج  برا چرال  چنر ا ن مواجره  خواهر  برود  چرا ره هرر ت گگرر  در 

صررورت بگرران )دال(، برره همرران  سرردت موجرر  ت گگررر در صررورت مججرروا )مرر لول(  واهرر  
                                                           
1. Umberto Eco 

2. Roland Barthes 
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 ۹، دارا  سرد   نوررن9زنحدربررر  نشناسرسد برود.  مرودار مجنررا ر برا انرن  ظررام، از منظرر 

و همررراه بررا رشرر  نکنوا ررت و ترر رنجن اسررت.  مجوربر امرره  فراننرر اسررت. نعنررن 

 ررود را مکحررد برره اسررجفاده از انررن  ررو   ظررام ارزشررن  معمولرراًمجرجمرران مجررون دننررن 

 .دا ن نم

 
 ریخت. نظام ارزشی هم1نمودار 

 

در مرجن مدر و برا  ورا زن  prophetبرگن  ورا زن  «  سردن»انن  مرودار مدرگن  اهمننسرجن 

 در مجن م    است.« پگامدر»

 ریختهمنظام ارزشی نا .۴. 2. 2

ت گگرررات در صررورت بگرران )دال( در زبرران م  رر ، منجررر برره  ةگنرر مدر انررن االررت، 

 ةگنر مدر عدارتن،  لول( در زبران مدر و  واهر  شر . برهفاصرحه از صرورت مججروا )مر ةگوگنب

و از  شررودنمت گگرررات  ۀفوررار ةگوررگنبصررورت بگرران،  ازهرران صررورت مججرروا دچررار  ۀزسررجر

واهرر  بررود. در انررن االررت همررگن رو بررا رشرر  عرراطفن   ازهررا ن و شرروک معنررانن همررراه  

چررال  فیررا   معررا ن مررجن مدرر و بررا م  رر ، در ةدامنررعرر م ت ررارن بررگن واسررطة مجرررج ، به

زنحدربرر ، دارا   نشناسرسد .  مرودار مجنرا ر برا آن از منظرر زگرردنمزفجمان تنورن رررار 

مجرراز    هررارطبچگرزررن  واسررطةبهمجررون شررعر    هاترجمررهاسررت. در  9سررد  شوشررن

                                                           
1. Zilberberg 

2. mode of actionality 

3. etat [Fr] 
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اسرجعار  و مجراز  زبران م  ر    هرارطبو اسجعار  در مرجن مدر و و عر م ا طدرا  آن برا 

 .باشن نم رنخته  ظام ارزشن  غالب از  و   ظام ارزشن  ا دارا  معمولاً

 
 ریخت. نظام ارزشی ناهم2نمودار 

 

اسررت  رره مجنررا ر بررا  ظررام معنررانن وازرررا،  رنخررته مدررگن  ظررام ارزشررن  ا ۹ مررودار 

ارررو، ت حگرر  و اسررجعحا  ررمن  ها گوهشرردال و مرر لولن را از زبرران مدرر و بررا  ةرابطرر

 . ن نمج   من ،دزرزو ن به زبان م   

صررورت )دال( در دسررجزاه  ةفاصرحمجررون وازرررا بررا   اسررجن  ةترجمرمجررج  در چررال  

 .9: شرودنمرمنزان م    و مججوا  مرجن در دسرجزاه رمنزران مدر و بره سره شرگوه مجوسر  

اسررجعحا  معنررانن. ازررر صررورت )دال( مدرر و معررادلن . 9  ت حگرر  معنررانن .۹  ارررو معنررانن

انررن دو صررورت بررا   هامرر لولامررا  ،زبرران م  رر  داشررجه باشرر لجرراص صررورت )دال( در برره

لجراص صرورت امرا ازرر بره ،ن  سردن  واهر  برودرنخجه ه  در تنا ر  ام  ررار  زگر ر ،  را

مجوسر  شرود،   سرازمعادل گن معرادلن در زبران م  ر  وجرود   اشرجه باشر  و مجررج  بره 

 ن مطحد رو   واه  داد.رنخجه  ا
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 پژوهش. روش ۳

 داستان ةخلاصفی و معر .1. ۳

 نسررگزبران امرا بره زبران ا زحنسرگرا زحگغ نرر  عنوانبرهرا  امدرگرپجرا   هرچنر  جدرران، 

ب نرراسررجه اسررت. جدررران تنهررا ادکن مسرر حه از بحاغررت و ف رراات اثررر او  نرر، ا وشررجه

  از او گ. پر گسرترده  ربرجسرجه  حرد  نآثرار ادبر نسرگه بره زبران ا زح رزبان نسگا زحرگغ

ات گرردر ادب  و ... آثررار ما رر زار نکنرحررب تررار،  گلرررد جرربررا  نلهسررجا نررراد  ن جرروزو گرر 

ه  رن دو وجرود دار ر  نرمجرر از ا ن برا شرهرت گر   زررنرده برود و افرراد د  حد  نسگا زح

زرر دوسرجان ن  و دکهاسر  ه  را   مرار ر  از  ظرر دور داشرت نر. الدجره  داا  بودهزو ه ننا

  گ  و ت ررجنرانرربررار وننزبرران او را چنرر نسررگجدررران، آثررار ا زح ننانکرراران آمرگو دسررج

جدرران پرنس سرال تمرام برا  ا   وشرجههمره،  ننرچرا  آمراده شرود. برا ا  ترا بررا  رد ر نم

جرا   ه جدرران در  ر ن. زبرا دران برودندسرت بره زر امدرگرپ ناپگرپ  هرانسنباز و  و نسرا

نوا ررت، نک نوه امررا سرراده و روان اسررت و بررا آهنزررکباشرر ن، زبررا ردگررزنمررار  ررامدر بررهگررپ

ان گره در م رچرا   نرزونمر. او سراده سرخن برردنمرن فررو گرازآزر  ا حسره وا ن ه را در 

زن و شرراعرا  نندررانز چگررن  از ننزوسرراده. امررا انررن ار  گن بسررگرر   مخاطدررا   مررردم عرراد

 نسررگا زح ورراننمادره زبرران  ررآ رران   برررا ن، اجررهاتوصررگدن نرربررا ا . اهرر ن مرر حررام  

 نسر ه ازرر  راسرت  نهنو بر  رسر ن مر ظرر ن برهگدشوار و سنزجا  چن ان  ست، مجن گ 

 .از  وا  ن آن  واه  برد نآن بخوا   لرت دوچن ا  نامدر را به زبان اصحگبجوا   پ

دوازده سرال پرگ  از آغراز داسرجان، برا نر   ورجن بره    فرزا ه است  رهامدرگپ م طفن

ه بررا باززوررت  وررجن، پگررامدر از سررالدوازده ۀدورپرر، از نرر   . نررآنمرراورفررالگ،  ۀرنررجن

در هنزرام  نم رطفال نا نرپازفجزوهرا  ، در وارر  امدرگرپ  ر  اثرر . نرآنم  در چو  ا جظار

 ،شررهر ن ان اصررحگررا او در مودا  برر  برررا آلرروداننو  نجکاوا رره  ه رر ناسررت بررا مردمرر ودا 

جررن دو ف رر  آغرراز و پانرران، ههررر ف رر  از انررن اثررر، برر. ا رر  ردهتجمرر   معدرر  جنررب در

و  شرودنمرزفجزونن است  ره برا پرسر  نکرن از  ماننر زان ارورار صرنفن مخجحرد آغراز 

از   انهگررآم، م ررطفن او و  رام نحرر ت گشخ رر .دهر نمررن اکگما رره پاسرخم رطفن برره آن 

امدر اسررحام اسررت و سررخنان گررل ررب پم ررطفن  اسررت. و ایرررت مسررگ  امدر اسررحامگررپ
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طفن در اثرر جدرران ما سرجه اسرت. م رو   نراوار ةاح ر  در گمسر  حام عگسرنبه  م طفن

پگررامدر انجرراد  اسررت امررا عنرروان  جررا  بررا  ررام « هنرربرزن»معنررا  عررام  حگرر  جدررران، برره

و  شررمولجهان  رکررتفم ررطفن در اثررر مررر ور دارا   تگشخ رر.  نرر نمرربگنامجنگررت 

 حگر  . اثرر پگرامدر ما نر   رال  ، نعنرن ما نر  نشررر  سردجاً نجنامرا برا هرو  اسرت مرزفرا

 است. ناسحام فرهن  و نجگدو فرهن  مس الج ا مج  جدران، 

شررادمان از باززوررت م ررطفن  م ررطفن. زسسررت ه ةلجظرر ۀدربرراراثررر  اسررت  امدرگررپ

 زراه آ ران  گرن ه و از نسرجزهرا آن براه دوازده سرال  ر ناز مردمر  نر ناسرت، امرا دل نوج 

برروده بررر    ررور ا هنسررا ه و گرر رامهررا آن انگرره در م رربرروده  نچررون جررا » م ررطفن

در  مر تن، پر، از رفرجن ر اسرتن رازنم رطفن . امرا  نر مانمردشروار بسگار « واننهاچهره

. زرراردنمربرانوران مگراثرن از راهنمرانن و  شرودنمر  حرامه هرا آن برا .ما ر نمران مردم گم

، «و ا رر وه  شرراد»، «ار رر»، «ر و  ررو  ررو»، «داد و دهرر »، «ان ررود »، «نز اشررو »، «عوررد»

، « رررد و ااسررا »، « آزاد»، «رررا ون»، «فررر گزنرراه و »، «داد و سررج »، «جامرره»، « ا رره»

، «ن وشرر»، « ناگرر »، «و برر  گرر  »، «زمرران»، «زفجررار»، «ندوسررج»، «آمررو جن»، «ن ودشناسرر»

مررورد  جرر ا جرر ا در هررر زفجزررونن ه ررهسررجن   نمو رروعات« مررر »، و «ننررد»، «ندررا نز»

 ننهررا زاهنررامدر ازرچرره دگرر. پ نررزونمرربررا فرزا زررن پاسرر   اوو  شررودنمررپرسرر  واررر  

جمحرراتن . او عوررد را بررا زگررردفاصررحه  منات گرروارع ، ازدارد زراآرمررانو  طحدا رره مال

و آن را   هر نمر نبرار ننرگزم  هاعورد  هر  بررا نن، امرا جرا ن نمد گتوص ا هنزراآرمان

، برر اسرج حال را ر نمر حرام  ندربرارۀ ز اشرو  نب، ورجرگرن ترتگهمربه.  ن ن م  گار و ت دکا 

هرچرره  ۀ. او دربررار نر نمرر   گری ن تنررن بررا هر  بررودن و عورد ورزگت افررراد در عرگشخ ر

 حمررات  فراتررر از مرزهررا، . ردگررزنمررفراتررر از  ررواهر را در  ظررر   نگرر، چ نررزونمررسررخن 

،  نررزونمررسررخن « اورفررال،»ازرچرره بررا مررردم  سررت.هامکانو فراتررر از  هررازمانفراتررر از 

و در   نررزونمررا سررخن گرر ررت بررا تمررام مررردم د گسررت. او در ا گ طرراب  ف رر  بررا آ رران  

 نرر .  را  منجسررب  نه او را بره محررت و فرهنزرر رر شرودن مررافررت ن  نگر  چنهررااررو

ن گهمرر ررررار زرفجرره اسررت.  ا وررا هپگررامدر   رره زفجمررا   در اشررجراک تمررام سررسهرها  

و  بخور نمرسران نک نجگروت جررابگرو ب کورنروگه بره سرخن جدرران، در   راسرت  نازنو
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 نرر وررخن ز ان، گه در روززررار  کررنناو از ا .  نررنمرر نجهررا   اچهرررهامدر را مدرر ل برره گررپ

افسررو زران   ررنرنز ۀزررران سرسررسردنه د رر نن    اشررجه و در جرراگباشرر  برر سررتگ ال نا

 .است ه گد ساده  هراسن، از پردا جن به ا اشو  نم

 هاوری دادهگردآروش . 2. ۳

سررا جار روانررت،  ن معناشناسرر وا ه لجاصمرررز ف ررول، برره عنوانبرره عنرروان هررر ف رر ،

  دارد هررافر گ پ گر زشررک و  نررا زفجررهدر ترر اعن معررا ن در فهررن   ننرر هگگنتع  وررن 

 برااسرت  ره هنروز   ا ورا هبره هرر ارال ازرچه اسگر بافت  حن اثرر اسرت، « انعنو»چرا ه 

رگرود جمحره و پرارازراو مجرر ود و مهرار  ور ه اسرت. لرررا سرگالگت و تر اعن آزاد  بگوررجر  

 رره اسررگر بافررت  جمحرره شرر ه اسررت. در   ا وررا هتررا   نرر نممعناسرراز  انجرراد  فراننرر را در 

 ةترجمر رود  لنزرر  برر تمرام ف ر  اسرت. از انرن رو در ابجر ا،  عنوان ن  ف  ،وار ، 

در مجررور همنوررگنن بررا سررانر  زفجمررا ن، نمعناشررنا ج وررا ه لجاصبرره ن ف ررول،نواعنرر

 رره   ابررال وه  هرراعنوان ةنسررم اف ررول دنزررر و  گررن در مجررور جا وررگنن بررا   هرراعنوان

و  گر زشررک   رر  آن در  صررورت ونرراه بررسررن وا جخررا  شررو  ، برره توا سررجن نم

چزررو زن شررران   ن معناشررنا ج وا هبرره بررسررن    سررس،شررودنمت گگرررات معنررانن وا رراو  

 مرجن ف رول در معنرانن  برگن ةفاصرحنرن و وازرانرن بره زراه ا ج ال معنا در چارچو   ظرام 

، اثرر جدرران  حگر  جدرران، در پگرامدر در زبران م  ر  و مرجن اصرحن   ارمورهالهرن  ةترجم

ارزشررن   هررا ظام ررردن . در همررگن راسررجا، بررا موررخصشررودنمزبرران مدرر و پردا جرره 

مررر ور، چزررو زن انجرراد  ةترجمرر  ا وررا همعنررانن در سررسهر  خررترنه و  ا رنخررته 

مررورد تفجررص و  شررران  ا ف ررال و ات ررال زفجمرران را از طرنررد دو مجررور فورراره و زسررجره

از   شرواه  ، نر  انجرا   ظرر  چرارچو   ررورنات  ره  جرا هرر و دهگ نمتدگگن ررار 

  شاه  ادعا، ف ر  واهگ   رد. عنوانبهبرزنن ه و  ت ادفن صورتبه، پگکره مجن
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 . نتایج و بحث۴

 هافصل یگذارنام تحلیل. 1. ۴

ات ررالن و ا ف ررالن بررا  ررود  آن ف رر  اسررت.  ةرابطرر ررام هررر ف رر  همنمرران دارا  دو 

. بر حراو  ا رت، انرن پراوه  را ر  بره زونر نم 9«پرار رزون»مجنرار   ةرابطر ا ت به انن 

را نر   ف ر چرا ره ازرر هرر  هرر ف ر ، در ردرال  ر  مرجن،  گسرت   ها اموجه ا ف الن  

)انررن  ها وررا ه حانمررجن، از همنوررگنن انررن  ةمثابرردر  ظررر بزگرنرر ،  رر  اثررر، برره  وررا ه حان

مر لول  ةمثابربهدال، و  رود  هرر ف ر ،  ةمثابربه( پ ن ه آم ه است و  رام هرر ف ر ، هاف  

 .آن نمآن  وا ه، به شمار 

نرر   عنوانبررهبرررا  ا ج ررال معنررا  هررر ف رر ،  نمعناشررنا ج وا ه لجاصبررهمجرررج  

اسررت. نکررن از محرررنومات   مررجن مدرر و   ا وررا هوجرره    داراما ررت، مرررحنم برره معنا وررا ه حان

دال )صرورت بگران(،  ةمثابربهمرجن، افر  ارتدرا   رام هرر ف ر ،   ا ورا هوجره    داراما ت

اولررگن و آ رررنن   زرررار ام ۀگوشرر. مرر لول )مججرروا  بگرران( اسررت ةمثابرربهو  ررود  ف رر ، 

 ره تمرام ف رول مگرا ن آن، تفراوت دارد  چرا  زررار ام( برا 9115) پگرامدر ةمنظومرف   از 

. انرن تفراوت شرودنمآغراز  on ةا رافف رول برا اررو  ةگرب جن انن دو ف  ،  امزرار  هب

ججرروا  انررن دو ف رر  اسررت. انررن ، مدررگن تفرراوت مهاف رر در مجررور همنوررگنن   امزرررار  

دو ف    ابج انن و ا جهرانن بره معرفرن و تودنر  پگرامدر، آمر ن و رفرجن  ورجن،  گرن طحرو  و 

مو رروعاتن ما نرر   در   ررو   رره هاف ر و بر حرراو دنزررر  پررردازدنمغررو   ورشررگ  

 ۀشرر مطر پاسرر  برره مو ررو   ررا  دربررارۀ  رروراک، عوررد، دادوسررج ، و... بود رر ، 

  ارمورره ةترجمرر ها   امزررراراز آ جررا  رره رعانررت انررن تفرراوت در  پرسوررزران  گسررت.

انررن ا جحرراو را « ت حگرر  معنررانن»اسررجفاده از شررزرد  ( لجرراص  ورر ه اسررت، مجرررج  بررا9979)

را « از» ةا ررافازرارررو   ررهندراالدر سررط  همنوررگنن ف ررول  ادنرر ه زرفجرره اسررت، 

، عحراوه برر رعانرت  رردنماسرجفاده « ۀدربرار» ةا رافنرا از اررو  دادنمررررار  onبرابر هاد  

ا جحرراو  انررن توا سررتنم، «رنخررته  ظررام ارزشررن » ررارزگر  و برره« نررن ترجمررهزراه »

                                                           
1  . parergon 
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 ره مدرگن مججروا  آن ف رول بروده اسرت، برجسرجه  مانر .  تعمّ   در  امزررار  ف رول را

را در مجررور « باززوررت  وررجن»تر گررب   ارموررهبرررا   امزرررار  ف رر   خسررت، الهررن 

ا جخررا   رررده اسررت.  the coming of the shipبرابر هرراد  برررا   عنوانبرره جا وررگنن

برره آن  ردحرراً بررارن اسررت  رره پگررامدر را  ا ن وررجمججرروا  ف رر   خسررت  دررر از آمرر ن 

سرزمگن آورده اسرت و پر، از زرشرت دوازده سرال دوبراره  ورجن آمر ه اسرت ترا او را برا 

معنرانن   ةدامنراوه برر در برر داشرجن عحر« باززورت»معنرانن  م ر ر مرر    ةدامنر ود بدررد. 

 ره ، چراباشر نممر لولن )تکثگرر مججروا  بگران(  گرن  ةدامنراراو  زسرجر  « آم ن»م  ر 

لگرره اححرره و ا ررا ل ا ررا»و « ن اآمرر هباززوررت برره جررانن  رره از آ جررا »در فرهنرر  اسررحامن، 

 ةمراحرردارد برره   ااشرراره. همچنررگن افنانر نممرر لولات آن  وررا ه  ةمجموعرررا برره « راجعرون

در اسررفار اربعرره، «. السررفر فررن الخحررد، بررالجد»محاصرر را مدنررن بررر  ةاربعررچهررارم از اسررفار 

سرو   حرد ، دوبراره برهدهر نمو  رود را  جرات  رودنمرسو   ر ا عارو پ، از اننکه به

سرو   ر ا براززردد. ترا برا  جرات مرردم بره آنر نمو انن بار در مگران  حرد   ن نمرجعت 

برررا  « اسررجعحا  معنررانن»از شررزرد «  ظررام معنررانن وازرررا»در چررارچو    اوررهرمبنررابرانن 

جررا  م رر ر مررر    برره« آمرر ن»ر اررالن  رره ازررر از م رر ر ترجمرره اسررجفاده  رررده اسررت. د

 ظررام معنررانن » ظگررر برره  ظگررر و در چررارچو    اترجمرره،  ررردنماسررجفاده « بررراززوت»

جررا  برره توا سررتنم  ارموررهبررود. انجرراد  رررده « رنخررته  ظررام ارزشررن »و بررا « زررراه 

اسررجفاده  نرر . در «  ظررام معنررانن وازرررا» گررن در چررارچو  « رسررگ ن»، از م رر ر «باززوررت»

در « آمرر ندوبرراره»و « تکرررار»، مفهرروم «اززوررتب»آن صررورت، بررر  حرراو م رر ر مررر   

 ةدامنرراز « ا جظررار»عررو ، مفهرروم  ررررار   اشررت امررا در« رسررگ ن»م رر ر   هامرر لول ةدامنرر

بررا فرراعحن « رسررگ ن»چرا رره   شرر نمبرره مررجن مررر ور افررنوده  «رسررگ ن»م رر ر    هالمرر لو

 گرن از مفراهگ  « ا جظرار». مفهروم برردنم ه مخاطدن در ا جظرار آمر    بره سرر  رودنم ار به

مفهروم عرفرا ن و  ةمثابر، بره« ورجن»فرهن  اسرحامن اسرت  ره در مجرور همنورگنن برا دال 

دنزررر،   ازو رره گررن برره « رسررگ ن  وررجن» پرر، .شررودنم، ت ونررت «النجاتگنهسررف»اسررحامن  

  ارموررهررر  بن ر . «  ظررام معنرانن وازررا»را در چرارچو  « اسرجعحا  معنرانن» توا سرتنم

نررا برر ون  گهالمیرراومنفرررد )برر ون  ة حمررنرر   صررورتبه رره  ننهاف رر در ا ثررر عنرراونن 
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، «زفرررجن»، «دوسرررجن»، «آمرررو جن»، «آزاد »، «رررروا گن»، « رررار»، «عورررد»عطرررد( ما نررر  

و  ظررام ارزشررن  زررراه ترجمرره  رررده اسررت، از چررارچو   ظررام معنررانن « مررر »، «زندررانن»

نررا  گهنالمیرراوتر گدررن )تر گررب  ها  زرررار امامررا در   پگرررو   رررده اسررت رنخررته 

سررود »، « ا رره و  اشررا ه»، «هررالدا و  هاپارچرره»، «دهرر  و بخورر »تر گررب عطفررن( مثرر  

از  معمولرراً« باززوررت  وررجن»، «پگو رر  ز اشررونن»، «ر ررس و مجنررت»، «شررراو سررودا و بگرر  و 

( و نرنآراواجچارچو   ظرام معنرانن وازررا اسرجفاده  ررده اسرت. نعنرن، همزرو ن واجرن )

ترررجگ  داده اسررت. برره  نالحفظتجررت ةترجمرررا برره  ها  امزرررارهمزررو ن  سررا جار   

   : ه برا  برابر هاد  تر گداتن ما ن  زو ههمانعدارت دنزر، 

eating and drinking, joy and sorrow, buying and selling, crime and 

punishment, reason and passion, good and evil, self-knowledge, coming of 

the ship 

   امرره حت برررا  عنرراونن  طور موررابه،بررهاسررجفاده  رررده اسررت،   ادو حمررهاز تر گدررات 

)در زبران م  ر ( اسرجفاده  ررده   ادو حمرهتر گدرات  صرورتبهزبان مدر و  گرن برابر هراد  

 houses, giving, clothes, pain, pleasure, religion ةترجمرراسررت. از همررگن رو، در 

، «دهرر  و بخورر »، « ا رره و  اشررا ه»   ادو حمرره گررن همچنرران برره افرر   سررگا  تر گررب 

وفررادار بررارن « دنررن و دنا ررت»، «لرررت و عورررت»، «ر ررس و مجنررت»، «هررالدا و  هاپارچرره»

جرن تر گرب هاسرت. بنرابرانن بر« هاپارچره»و « هرالدا »دالن برا دو مر لول   clothes. ما  نم

 ةگرررب ، باشررر نم clothes ررره برابر هررراد دالّ  دومررر لولن  « هرررالدا و  هاپارچررره»عطفرررن  

  ا حمررهت  صررورتبه صرررفاً، زررراه ن صررورتبه توا سررتنما گررر    ادو حمرره  هاترجمرره

نکررن  صرررفاً«  ا رره و  اشررا ه»جررا  برره houses ةترجمرردر  توا سررتنم مثحرراًترجمرره شررود. 

اسرن   اطر ه  نر . از طرفرن عحامرت جمر  را، برهرا اسرجفاد«  اشرا ه»نرا «  ا ره»از وایزان 

« ارررو»از رو   ترتگررب(،  ادنرر ه زرفجرره و برر ننعنرراوننهمنوررگنن )همزررو ن بررا سررانر 

 تنهرابعیرن عنراونن،  ره ةترجمر رود بهرره بررده اسرت. زراهن در « وازررا » ةترجمربرا  

بررا تجرنررد و ت حگرر  معنررانن دسررت برره  صرررفاً  ارموررهمعنررا اسررجعحا  گافجرره اسررت بحکرره 

از پگررامدر  آموززررار  teachingدر ف ررحن بررا عنرروان  مثحرراًوازرررا زده اسررت.   اترجمرره

: دهرر نمبگرراموزد. پگررامدر جرروا  هررا آن چگررن  برره« آمرروز » ۀدربررار  نرر نمدر واسررت 
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 رره از فجرروا   زو ررههمان«. مزررر اننکرره... بگرراموزدبرره شررما چگررن   توا رر ن مهررگچ  رر، »

اسرت، « نراد دادن» ره در رابطره برا « آموززرار»و برا توجره بره شر    آنر نم بررپاس  پگامدر 

  «آمرو جن»،  ره بره شر نمترجمره  «آمروز  دادن»بره  زرراه با روشرن  teachingبهجر بود 

تر اعن  «آموززرار»فراعحن بره  رام در  ُنره  رود عمحرن اسرت  ره برا « آمروز  دادن»چرا ه 

در  ةطحدرر»فاعرر  برره   نرر نمترجمرره « آمررو جن»را برره  آن  ارموررهامررا ورجررن  ،شررودنم

توجرره برره فعحررن اسررت  رره نرر  « آمرروز  دادن». نعنررن در شررودنمبرر ل « جسررججو  عحرر 

توجرره بره فعحررن اسرت  ره نرر  شرازرد ا جررام « آمرو جن»ولرن در  دهرر نمجرام آموززرار ا 

بررا فجرروا   ررود ف رر  همخرروا ن  رر ارد و « آمررو جن»لرررا عنرروا ن موسرروم برره   دهرر نم

و  ظرام ارزشرن  ار تجرنرد و ت حگر  معنرانن شر ه اسرتدر انرن جرا، دچر  ارموره ةترجم

بره   ارموره آنر نم ظرر برها جامگر ه اسرت. « ن مطحردرنخجه  را»بره  ا ترجمرهاا   برر 

همخرروا ن موسررگ انن  تحفرر  عنرراونن در مجررور همنوررگنن بررگ  از معنررا  منفرررد هررر عنرروان 

شرردگه برره « نرراد دادن»نررا « آمرروز  دادن»چرا رره سررا جار  فعرر  مر ررب    توجرره داشررجه اسررت

فعرر  »لرررا سررگا    ،ترجمرره  رررده اسررت  ارموررههررگچ نرر  از عنرراونن دنزررر   گسررت  رره 

 رره م رر ر  سرراده اسررت و موررابه اسررت بررا را « آمررو جن»و  زررراردنمرا  نررار « مر ررب

ررر ر اهمگررت موسررگ ن عنرراونن . زرراهن انررندهرر نمو... ترررجگ  «  رروردن»، «زفررجن»عنرروان  

، برررا  مثررال. آوردنمرر  رو« اطنررا »برره « نررنآراواج» رره برررا   رودنمرربرررا  مجرررج  بالررا 

ررررار داده  buying and sellingبرابر هرراد    ارموررهرا « ا، بگرر  و شررراسررود و سررود»عنرروان  

تررجگج  را برر اسرجفاده از اصرطحااات عرفرا ن بنرا  ا ترجمرهدر سراسرر   ارمورهاست. 

. از  نر نمتاجرانن  ره ممکرن باشر  اسرجفاده «  فر،»از «  رود»جرا  بره مثحراً هاده اسرت. 

برره انجرراد   منرر عحارهجررا   گررن همچنرران ف ررول   ها  زرررارعنوان ۀگوشررهمررگن رو در 

« معرفرت  فر،» مثحراً.  نر نماصرطحااات عرفرا ن را افر   گر  ارزبرهبگنامجنگت از طرنرد 

«  ودآزرراهن» ن شررنا جروان،  رره اصررطحا  بررردنم ررار برره self-knowledge ةترجمرررا در 

 و....« ر س و مجنت»، «ع   و عود»طور است ا جخا  عناونن  را. همگن
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 سبکی هاییژگیوبررسی انتقال . 2. ۴

اصرحن جدرران  حگر  جدرران، سراده و روان اسرت امرا بره  ة سرخلجن بگان  لحن و زبان:

 از لجن و زبان فخگ  ادبن در ترجمه اسجفاده  رده است.   ارموهچهار دلگ  

 راطر ر سرن و مراورانن برودن، از لجرن پگرامدرزون انرن اسرت  ره بره ا جظار مخاطب .9

 رره اننکرره عرراد  و  ندنرر  برره مجرراوره باشرر . لجررن  ،عامرره تفرراوت داشررجه باشرر  بررا زبرران

ت حگرر  داده ن صررمگمن و همجررراز بررا  ررود  مررا پگررامدر را در سررط  دوسررج مجرراوره و عرراد ،

 صررورتبهر رر ، شخ ررگت پگررامدر را مجفرراوت از ب گرره و اسررت، در اررالن  رره فجرروا  پررن

توا سرجه   ارموره ةترجمر  اسرت.  ره  ارزورا  ابهامرات مهر  بورر دهر نمپگر   مان  

 و برتر از عموم، اسجعحا ده : زو ه   ارا به لجن  است آن
It is when you give of yourself that you truly give. 

ه از وجرود  رود بره دنزرر  ه نره : بخور  ا گ رن آن اسرت  ر ارمورهالهن  ةترجم

 (.99،  . 9979 )جدران  حگ  جدران،  نن

 

  
 «پیامبر»متن مبدأ با نشانگی  در prophet. نشانگیِ ۳نمودار 
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در مررجن مدرر و بررا  وررا زن  prophetبررگن  وررا زن  «  سرردن»زنسررجن  رراه مدررگن  9 مررودار 

چنر ان زمگنرن پگرامدر   ه»صرحن لجرن و بافرت  حرام در مرجن ادر مجن م    اسرت. « پگامدر»

لجررن و   ارموررهالهررن  ةترجمررامررا در  ، نرر نمرا برره فهررن مجدررادر « چنرر ان مرراوراننو  رره

. لررا ااسرا   وا نر ه  نر نمبرا  حرامن فرازمگنرن را مجدرادر « پگرامدر  مراورانن»بافت  حام 

« پگرررامدرزو زن»مرررر ور، برررگ  از اررر،  ةترجمرررشخ رررگت اصرررحن « پگرررامدرزو زن»از 

،  ارموره ةترجمرعدرارت دنزرر شخ گت اصحن در مرجن ا زحگسرن  حگر  جدرران اسرت. بره

 رره  اررالن در شرر ه اسررت، «پگررامدر»ت افررنان  فورراره باعرر  اسررجعحا  معنررانن در جهرر

نر  ا سرا ن زمگنرن و دوسرجن صرمگمن بره فهرن  هرا نازنو، پگامدر را برا عامگا ه  اترجمه

ت حگر  معنرانن سرو  به سردن  رنخرته در رالرب  ظرام ارزشرن  او   نر نم وا ن ه مجدرادر 

 . ن نمسو  پگ ا 

در زبرران فارسررن روانجررن  رره بررا وایزرران غگرادبررن و برر ون ابهررام شرراعرا ه و  .۹ 

و ارز  ادبررن یا ررر را  شررودن مر ررال ارا رره داده شررود، مرروزون و منظرروم تح ررن  نصررورتبه

 تا لجن عاد   افج نم ترم دوللجن عارفا ه و صوفگا ه در زبان فخگ   .9  ده نمتننل 

شرراعرا ه، ترروه  دور بررودن زمرران ر رر ادها   داسررجان تررارنخن، لجررن فخررگ  و در .4 

ترتگرب برا فاصرحه زراشرجن ورران  داسرجان از و بر نن  نر نمداسجان را برا  مخاطب انجراد 

از شرزرد  گرر زبهرهاز  ظرر لجرن برا   ارموره. لررا  نر نمزمان اال، باورپررنر  را زنراد 

  هاده است. رنخته  ظام ارزشن  اسو  بهرو « اسجعحا  معنانن»

 نسجام کلاما. ۳. ۴

در سرره مررورد در واسررت  .نک سررت و دارا  ا سررجام اسررت  ارموررهمررجن و زبرران 

صررورت  masterپرسوررن و همررراه بررا منررادا   صررورتبه ماننرر زان اصررناو از پگررامدر، 

سررگا  و   ارموررهو برر ون  طررا .  امررر  صررورتبهمرروارد  ةگررب پرنرفجرره اسررت و در 

 نرنخجرره را در چررارچو   ظررام ارزشررن  هادر واسررتچگررن  دسررجور  پرسوررن و امررر  

   مجن ش ه است.زراه مجفوص داشجه و  امن  ظام معنانن 

اسجادشررازرد   ةرابطررارراف   ا ج ررال  master برررا  « اکررگ »نررا « پگررر  ردمنرر »برابر هرراد 

 زفجمرراناسررجاد و شررازرد  در از مررجن مدرر و برره مررجن م  رر  اسررت. شرران  رعانررت جانزرراه 
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ونرراه در المگجرررا، برره  هررازفجمانچرا رره در سراسررر   ن از اعرررا    اشررجه باشرر المگجرررا مجحرر

عوررد و شررو  در  زرراهن اسررت  رره المگجرررا برره م ررطفن دارد. انررن  ةرابطررف رر  آ ررر، 

پگررامدر را  رره بررگن    اآسررجا هبانرر  و ررعگت  راعرر تاًزفجمرران عرراطفن و و ررعگت شوشررن، 

 ررررفجن در تردنررر  رررررار دارد، تیرررعگد  نررر . نعنرررن و رررعگت شرررو  بانررر   رفرررجن و

پگررر » ة وررا را برررا  پگررامدر تیررعگد  نرر . از سررونن دنزررر، « زفجمرران سررفر» الاصررولنعح

را انفررا « پادزفجمررا ن»،   رر  «عرفرران انرا ررن»پررارادانمن از زفجمرران  عنوانبرره، « ردمنرر 

پگررر  اسررت  رره « بگررن  عرفررا ن»گرررو  و  «  رررد». انررن پادزفجمرران بگررا زر  گرررو   نرر نم

بررا  جدرران تیرعگد   توا ر نمه گورگنپسرت و آن تنومنر   تررهگب  فر،  او ةزرشجمدجنن بر 

ترررازو را برره  فرر   ة فر نرو ن  زفجمرران سررفر وارد  رارزار شررود تررا انرن پادزفجمرران عرفررا ن، 

 در بررر  ررن  او شررود، شررو  ةغحدرربُعرر  عرفررا ن م ررطفن سررنزگن  نرر  و منجررر برره عرر م 

 شر هگدتیعرر رت پادزفجمران شر ن و جدرران آن زفجمران  « اسرجاد»   سرازمعادلاالن  ره 

بررار دنزررر در  masterبرررا  « پگررر  ردمنرر » ةترجمرربررا   ارموررهبنررابرانن را  رر ارد. 

 ار ت  رده است. منسج  سمت  ظام ارزشن چارچو   ظام وازرا، به

عر م درک  گ دلبرهالدجره زراهن  گرن سرت. مدجنرن برر  ظرام وازرا  ارموره ةترجمدر   ، 

شر ه و انرن ابهرام معنرا از طرنرد  نرنزراه معنا   منن مجن اصحن، مجدرور بره اسرجفاده از 

 نن به سسهر زبان م    منج   ش ه است، ما ن زراه مدجنن بر  ةترجم
 You were born together, and together you shall be forevermore. 

،  . 9979 و بانرر   رره پگوسررجه بررا هرر  باشررگ  ) حگرر  جدررران، شررما بررا هرر  زاده شرر ن 

99.) 

 ةنسرجز ةتجربر  فرو  در بره د گرا آمر ن  همنمران  نر  زوج ز اشرونن، برا زراه  ةترجم

  .آنن ن مبا ه  به د گا  معمولاًچرا ه زن و شوهر  ما همخوان  گست 

در زبران  itsگر ارجرا   رم the newly born of its mother’s milk در طور مورابهبره

اگروان دلالرت داشرجه اسرت، در ارالن  ره در زبران م  ر  انرن  عنوانبره، «زوسفن » مد و به

ت گگررر معنررا داده اسررت. لرررا بررا اننکرره «  رروزاد ا سرران»ارجررا  بررا جانزرررار   ادرسررت برره 

و همرراه برا ت حگر   رنخرته  ظرام ارزشرن ااصر   الف  ا جرام شر ه اسرت، برهترجمة لف 
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 ة سررخدر « المگجرررا»و « م ررطفن»دو اسرر   ررا   مثحرراًنررا  .باشرر نمو تجرنررد معنررا 

را « لا» ا ترجمرهدر   ارمورهامرا  ،ا  شر ه وشرجه « لا»ا زحگسرن برا اررو تعرنرد عربرن  

را اررو  ررده « لا»برا  نکرن از انرن اسرامن  را  افر   ررده اسرت و بررا  دنزرر  

نکسرران، مجرررج  از  و در شررران  بررافجن عنررن برررا  نرر  سررا جار دسررجور  نکسرراناسررت )ن

 و وازرا در ن  مجن واا  اسجفاده  رده است(. زراه  ةترجمدو زو ه 
AL Mustafa the chosen and beloved… 
، 9979 م ررطفن  رره  ررام  معنررن برزننرر ه و مجدررو  داشررت... )جدررران  حگرر  جدررران،

 . ۹9.) 
Then said Almitra… 

 (.۹1،  . 9979  حگ  جدران،آ زاه المگجرا زفت... )جدران 

 

 
 با مدلولش almitraنشانگیِ دالّ  رابطة. ۴نمودار 

 

بررا مرر لول  در زبرران مدرر و تجررت نرر   ظررام معنررانن  Almitra وررا زن  دال  ةرابطرر

« المگجررا»  ورا زن دالّ ةرابطرتدر ن  بره  رنخرته ررار دارد و برا نر   ظرام ارزشرن  زراه 

.  سرردت فورراره برره زسررجره در زبرران مدرر و بررا  سرردت شررودنمبررا مرر لول  در زبرران م  رر  

 فواره به زسجره در زبان م    نکسان است. 
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 لنگرهای تفسیری. ۴. ۴

در رالرب اشرعار  از مولا را و اراف    ارموره ره  هانن ونسرنگهااشبرا  ا ج رال معنرا 

. انررن تفسررگرزرانن در ا رر ازدنمو... ا جررام داده اسررت، بررر وجرره تفسررگر  ترجمرره لنزررر 

 را مجیثر سا جه است.   ارموهمجور جا وگنن  گن ا جخا  وایزان 

اسررجفاده  رررده اسررت و « ارررو و زفررت و صرروت»از عدررارت  talking ةترجمرردر 

عحرراوه بررر انررن، عدررارت مررر ور را بررا اررروو سررگاه  پرر رر ، برجسررجه  رررده اسررت تررا 

 ،رالرب ترجمررهانرن اصررطحا  عرفرا ن را از مولررو  زوشرند  نرر  و در  گررر زوامغگرمسرج گ  

 :زنرتحمگجن بن   به بگت 

 تا  ه بن انن هر سه با تو دم ز  ارو و زفت و صوت را بر ه  ز  / 

انرا رن پگو ر  دهر  و برا ا جخرا  انرن اصرطحا ، سرعن  ررده مرجن را برا عرفران   ارموه

برررا  اسررجعحا  ترجمرره اسررجفاده  رررده « رنخررته  ظررام ارزشررن  ا»از شررزرد وازرررا و لرررا 

 است.
And then a scholar said "Speak of talking. 

روززررار از ارررو و زفررت و صرروت سررخن بزررو   زرراه دا وررمن   زفررت: ا  دا ررا آن

 (.95،  . 9979 )جدران  حگ  جدران،

 ادبی هاییهآرا. ۵. ۴

مدجنررن بررر اصررطحااات عرفررا ن و  هررا نهامابرره   منرر عحاره  ارمورره ةترجمرردر سراسررر 

 هررا نهاماادبررن ) ظگررر  شررنا جن نداننز صرررفاً هررا نهاماتحمگجررات تررارنخن، بررگ  از 

ارررو و زفررت »  در اصررطحا  و مثحرراً.  رروردنم نررانن و...( برره چورر   هررا نهامااشررار ، 

 صرررفاً رره  آوردنمرر، تحمگجررن عرفررا ن «سررکوت»بررا اشرراره برره رررا ون عرفررا ن  « و صرروت

و « ز جگررر ةاح رر»اننکرره بررگن  رهررگچ اصرررار   رر ارد برر  ارمورره. شررنا جننداننزانهررامن 

 توا سررتنمادبررن )انهررام اشررار ( برررررار  نرر  وزر رره  شررنا جننداننزپگو رر  « چورر  ةاح رر»

آن ز جگرر در  چورمان ةاح رهرچنر   ره »شدگه بره انرن جمحره اسرجفاده  نر :  ننهاترجمهاز 

 هررا نهررامادور از هامررا او، برر ،.« ننرر نمشررما را  گررره  چوررمان ةاح ررو  در وررن نمآفجرا  

 اسجفاده  رده است. زراه   اترجمهادبن، از  صرفاً



 اولشمارۀ   پنجاه و سوم، دورۀ                   مطالعات زبان و ترجمه                                                                      ۹۹ 

 
In truth that which you call freedom is the strongest of these chains, 

through its links glitter in the sun and dazzle your eyes. 

انرن ز جگرهاسرت. هرچنرر   ننتررمجک   وا گر نمبره ا گ رت آ چره را  ره شررما آزاد  

)جدررران   ننرر نمو چورر  شررما را  گررره  در وررن نمآن ز جگررر در آفجررا    هااح رره  رره

 (.64،  . 9979  حگ  جدران،

و «  فرر، ز رر زن»)مثرر  « اسررجعار  ةا رراف»برررا  زنداسرراز   حررام عحرراوه بررر   ارمورره

« ارجرا ررن ةا رراف» رررات از و...( برره« هررا   گررالبال»، «غرررور ةجامرر»و « دسررت ز رر زن»

 گهالمیرراوبررار معنررن رو  میرراو اسررت و « ارجرا ررن ا ررافة»در تر گررب . زگررردنم مرر  

معنررا   رره برره« نررو  اسررارت»مررراه اسررت. مثرر  اسررمن اسررت  رره میرراو بررا آن ررررنن و ه

 ا گوهشرارجرا رن  فاده از بسرام  بالرا  ا رافةاسرج«. نوغن است  ه برا اسرارت همرراه اسرت»

 است. است  ه از چو  بسگار  از مجرجمان انن اثر دور ما  ه
Assume no weight of gratitude lest you lay a yoke upon yourself and 

upon him who gives. 

: مدادا  ره برر زرردن  رود و زرردن آن  ر،  ره شرما را بخوورن  ررده  ارموه ةترجم

 (.  91 ،  .9979 )جدران  حگ  جدران، است، نو  اسارت  هگ 

نزگن ر رشناسررن را برره دو   کوررگ . سرر: آزرراه باشررگ   رره بررار پناهننعتشررر ةترجمرر

 مدادا  ه با انرن  رار نروغن برر زرردن  رون  و بخورن ه بگا  ازنر  )جدرران  حگر  جدرران،

9916 .  ،64.) 

ز هرار تررا برار   داشررن سرنزگن بررر پورت  ررون  و برر دو  آ کرره م  ررود :  ةترجمر

 (9۹،  . 9970)جدران  حگ  جدران، بخو نم

بار سساسزنار  برر زرردن مزگرنر   ره مدرادا برر  رود و برر آن  ر،  ره رناان:  ةترجم

 (91،  . 9976 )جدران  حگ  جدران، ، نو  بن ن بخو نم

 جدررران  حگرر  جدررران،« شررهوت رفرراه»برره ا ررافات ارجرا ررن   تررواننماز همررگن دسررت 

سرررکوت »، (99 ،  .9979 )جدرررران  حگررر  جدرررران،« چوررر  شرررهود» ،(50،  . 9979

 و... اشاره  رد.( 99،  . 9979 ن  حگ  جدران،)جدرا« تنهانن
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 گیرینتیجه. ۵

 بررسی فرضیات. 1. ۵

از   ارموررهالهررن  ةترجمرر در   ررو  رره  ننهررابج در انررن بخرر  بررا اسررجناد برره 

در  ،منرر رج  جدررران  حگرر  جدررران ا جررام شرر  و بررا توجرره برره  مودارهررا پگررامدر جررا  

 .پردازن ش ه منمطرو به تینگ  نا رد فر گات  نمعناشنا ج وا هچارچو   ظام 

 اول ةیفرضبررسی  .1. 1. ۵

، ترجمرره فراننرر بررر مدنررا  مکجررب سررا جزرانن در  اولررگن پرسرر  پرراوه  انررن بررود:

 داردت  ابرجسجهمرزها  معنانن      ننجاجابهفرازبا ن در عناصر   ام ن  از 

انررن پرراوه  بررا طررر  انررن پرسرر  درصرر د بررود   رر  عناصررر فرازبررا ن را در  

زو ره  ره زبرا ن،  مران  دهر . برر همرگن اسرا  همران  عن رر عنوانبرهزگر  معنا،  شک

لررا   آنر نمشرمار بره  ا ورا هتررنن عن رر فرازبرا ن و موجر  سرسهر دن ه ش ، فرهن  مه 

و برابر هادهرا   رود را در  هان تدر زبران م  ر    ا ورا هترجمه بان  برا توجره بره سرسهر 

، 9بررا عنانررت برره  مررودار  مثحرراًمجررور جا وررگنن برزنننرر  و در صررورت لررنوم ت گگررر دهرر . 

 رره مجرررج  بررا اسررجفاده از ا جخررا  وایزرران در مجررور جا وررگنن و  شررودنمموررخص 

ن ت گگرررات  جررو  جمحررات، لجررن سرراده و صررمگمن پگررامدر  جدررران  حگرر  جدررران )در زبررا

مدرر و( را برره لجررن فخررگ  و ادبررن  پرطمطرررا  ت گگررر داده اسررت. هرر و از انررن ت گگررر لجررن، 

 ةگوررگنپباورپرررنر و مطررابد بررا   ازو ررهرا برره prophetانررن برروده اسررت  رره  وررا زن  

زبرران م  رر   نرر . از همررگن رو بررا   اسسهر وررا هزبرران فارسررن وارد  ا  اسررطورهنفرهنز

پگررامدر  سررر  و مرراورانن، برررا   وا نرر ه  عنوانبررهمررر ور را،  ة وررا  مرر  ت گگررر لجررن 

ا ج ررال معنررا، در  ظررر  ةلازمرر دهرر نماا ررر  ورران  . بنررابرانن پرراوه  مانرر نمباورپرررنر 

بررا توجرره برره اشررجرا ات و افجرارررات   ،در بسررجر فرهنرر  اسررت. در واررر  هرراتعادلزرررفجن 

 ةترجمر. در نابر نمترجمره تج رد  ۀنر پ زبران م  ر  و مدر و،    ا ورا هفرهنزن  دو سرسهر 

 الجفات به فرهن  در بع  عرفا ن بسگار مورد توجه وار  ش ه است.  ارموه
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 دوم ةیفرضبررسی  .2. 1. ۵

هرر نرر  از  درها و مرر لولهرا مگرران دالموجرود  روابرر  :پرسر  دوم پراوه  انررن برود

 شو  تمن  بن طد ه ننها ظامبه چه  ،زبان دو

 4 مرودار . دا ر نمو وازررا را برر هرر مرجن ارا    زرراه انن پاوه  دو  ظرام معنرانن 

برره  مرران  درآورده اسررت.  زررراه را تجررت  ظررام معنررانن  وایهبررهوایه ةترجمررچزررو زن 

 ،«المگجرررا»برابر هرراد  ، از almitra ةترجمرر مررودار مررر ور مدررگن انررن اسررت  رره مجرررج  برررا  

 ورا زن  دال  ةرابطربنرابرانن هرر چ ر ر  اسرجفاده  ررده اسرت ، «لا»با همان اررو تعرنرد 

 گرن تجرت  ظرام معنرانن  ترجمرهباشر ، مرجن   ترتنزاتنر اولگره،    ا ورا هو م لول، در سسهر 

 .  زگردنمتر  ررار زراه 

 سرردت برره هرر    ا وررا ه وررا زن  دال و مرر لول در سررسهرها   ةرابطرر، ازررر از طرفررن

و انررن باعرر   شررودنماز معررا ن بررر مررجن مسررجولن   االررههباشرر ،  دارفاصررحهمجداعرر  و 

زبرران مدرر و برره سررسهر    ا وررا همعررا ن را از سررسهر  ةهالررمجرررج   جوا رر  تمررامن انررن  شرودنم

اولگره را    ا ورا هعدرارتن دنزرر، مجررج  عناصرر سرسهر زبان م    منج ر   نر . بره   ا وا ه

بررا  رررار رد زفجمرررا ن و  ا نفرهنزرررتمررام و  مرررال برررا عناصررر  صرررورتبه توا رر ن م

 دوم، جانزننن  ن .   ا وا همعناشنا جن  همسان، در سسهر 

ایررور هررر دو  ظررام معنررانن بسررام  بالررانن دارد. در بر ررن مرروارد   ارمورره ةترجمرردر 

  مررجن زررراه عرر م همخرروا ن   ظررام معنررانن  وازرررا  مررجن اصررحن بررا  ظررام معنررانن  

اننکره در ف ر  ردر  بره آن   مرا شرود،نمنر  معنرانن منجر به ت گگر و اجرن ته  ش هترجمه

 اشاره ش .

معنرانن   ورا ه  ۀفورارو وازررا مدرگن چزرو زن توزنر    زرراه بنابرانن دو  ظرام معنرانن 

معنرانن  مجررا    ۀفورار زرراه  ظرام  ،عدرارتن دنزرردال و م لول اسرت. بره ةفاصح ۀزسجردر 

  رهن ارال در  نر نمتجمگر   تنزاتنر   مگران  دال و مر لول ةفاصرح ۀزسرجربر  و  امنعطفن را

مجداعرر   دال  ةفاصررح ۀزسررجرمعنررانن  مجرر و سررگالگت معنررا را، در  ۀفوررار ظرام معنررانن وازرررا 

ااصر  رطعگرت معنرا و ااصر   زرراه بالرا  معنرا در  ظرام  ۀفورار.  ن نمو م لول، انجاد 

سررو   وایهبررهوایه ةترجمرر بررهرج  را  وررا زن  تنزاتنرر   دال بررا مرر لول اسررت  رره مجرر ةرابطرر
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م ابرر ،  ة  طرر. در ننرر ررر رت بالا  هررارمنزانمجنررا ر بررا  ظررام  زررراه   هررا ظام. دهرر نم

 وررا زن  مجداعرر  و  ةرابطررمعنررانن  رر ، ااصرر  عرر م رطعگررت معنررا و ااصرر   ۀفوررار

 ر معنرانن  وازررا مجنرا  هرا ظام. دهر نمت گگرر معنرا سرو  سرو  بهاست  ه مجرج  را وازر

 .باشن نمر رت پانگن   هارمنزانبا  ظام 

 سوم ةیفرضبررسی . ۳. 1. ۵

هرا پرسر  سروم پراوه  انرن اسرت: برا توجره بره  ار ردهرا  دلرالجن موجرود در  ظام

 ةترجمرتوا ر   رمن ا عکرا  انرن  ار ردهرا در ا ج رال معنرا، مجررج  چزو ره من فرانن در 

 ارز  مگان مجن اصحن و مجن ترجمه دست ناب ت ود به ه 

زو ره  رره همرران ،مگسرر اسرت وایهبررهوایه صرورتبه، ترجمره زررراه در   رو   ظرام 

 ظرام وازررا مجررج  مجدرور بره توسر  بره سره  در   رو . امرا شودنمدن ه  4در  مودار 

 رونکرد ارو، ت حگ  و اسجعحا  واه  بود.

عنراونن ف رول مدجنرن برر  ظرام وازرانرن اسرت  ره  ةترجمردر  on ةا رافارو اررو 

برا افرنان  رگر    ارموره جرانن دنزرر، در همچنرگن با رونکرد ارو ااصر  آمر ه اسرت.

، «ابرر  »مررجن را در مجرراورت صررفت « م رر ار زمرران ما رر ن در  رر »برررا  « چنرر  »م رر ار 

بره بازتولگر   جرا  سرو  دادن مرجناسرت، بره صفجن  ه مدگن ما  ن ترا ابر  در  ر  عنوانبه

 ره نکرن از انرن اصرطحااات   چرارا دچار تنرار  و ت حگر  معنرانن  ررده اسرت معنانن، آن

 و زنرراد اسررت ۀفوررار رر  اسررت و دنزررر  مدجنررن بررر زسررجره و  ۀفوررارمدجنررن بررر زسررجره و 

ر رونکرررد ت حگحررن، مجرررج  بررا ت حگرر  مججرروا  د. نر اپرررامکاناججماعورران در نرر   وررا ه 

. ازرچره انرن شرگوه، بهجرر از اررو  حرن  نر نم ظرر  رود را بگران  مجن اصحن م لول مورد

، ا جخررا  رجمرره شرر ه موجررود در زبرران م  رر  اسررتاز مررجن ت مدرر ودال موجررود در مررجن 

ا   درروده و باعرر  از دسررت رفررجن و اتحرراو مگنا ررن از اطحاعررات مررجن اصررحن مجرررج  ارفرره

 زردد.من

مرجن اصرحن را در ترجمره اررو  تنهرا هرگچ رسرمجن ازدر رونکرد اسرجعحانن، مجررج   ره

منطدرد برا فرهنر  و معگارهرا   ا زو ره ن  بحکه، برا رعانرت جا رب اما جر ار  آن را به من

ورتن اسررت  رره ازرچرره  ررار  مانرر . در چنررگن صررم  رر ، برره  وا نرر ه ارا رره من جامعررة
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، باعر  اعجحرا  آن زردنر ه و هرگچ ، رخ  ر اده اسرتزرراه  صرورتبهآسرا ن و ترجمه، بره

 نا ، تنهرا توسر  مجرجمر رار بسرجن چنرگن شرگوهجن از آن را  ادنر ه  زرفجره اسرت. برهرسم

 ررارزگر  مهررارت  رروا   مررجن اصررحن و زررننن  ها  ممکررن اسررت  رره بررا بررارفرره

 پرنرد.م   ، صورت من ها  مناسب و منطدد با جامعةفرهن  رده

 چهارم ةیفرضبررسی  .۴. 1. ۵

و وازررا،  زرراه برا توسر  بره دو رونکررد  : چزو رهچهارمگن پرس  پراوه  انرن برود

 توان به  ار رد ارزشن ترجمه پن بردتمن

و  رنخررته ترروان برره  ظررام ارزشررن در صررورت همسررونن عناصررر دالررن و مرر لولن من

دسررت نافررت.  ظررام ارزشررن  رنخررته هررا، برره  ظررام ارزشررن  اصررورت عرر م ت ررارن آن در

  سدن. رنخته مطحد و  ا رنخته بر دو زو ه است:  ا رنخته  ا

 گیری. نتیجه2. ۵

ترجمرره، همررواره رنخجارپرررنر  و  فراننرر در  آ چرره زفجرره شرر  مدررگن انررن بررود  رره

سگسررج  رمنزررا ن را برره سرره شررک  بررا نکرر نزر در تعامرر  ررررار   ها وررا هرنخجررارزرنن ، 

 :ده نم

 رره  دهرر نمبررا نکرر نزر ررررار  گنآممسررالمترا در همننسررجن  ها وررا هرنخجارپرررنر ، . 9

  شودنماز آن ناد « رنخته  ظام ارزشن »تجت عنوان 

  ده نمرا در  اهمننسجن مطحد  سدت به ه  ررار  ها وا هرنخجارزرنن  . ۹

 9 و ۹. از مرروارد دهرر نمرا در  اهمننسررجن  سرردن ررررار  ها وررا هرنخجررارزرنن  . 9

مررجن را در جهررت  زررراه عناصررر . شررودنمنرراد « رنخررته  ظررام ارزشررن  ا» عنوانبرره

و عناصررر وازرررا در جهررت  اهمننسررجن مطحررد نررا  سرردن ررررار  گنآممسررالمتهمننسررجن 

 .دهن نم

عناصررر  فرازبررا ن، در شررران   عنوانبررهطررور  حررن هررر  جررا عناصررر فرهنرر ، هبرر

 و از آ جررا  رره عناصررر نابرر نم، وازرانررن زسررجر  زگر رر نمن )زسسررت( ررررار رنخجه  ررا

نررا ، مسررگر ارزشررن ترجمرره جرنرران معنررازرنن  گت جرنرران معناننرر وازرررا  وررا زر سررگال
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مجررون ادبررن و مجررو ن  رره  ةترجمررن در رنخجه .  ررا نرر نمرا طررن « نرنخجه  ررا»تعدگررر  برره

امررا در مجررو ن  ظگررر   رطرب اسررجعار  و مجرراز  در آن برجسرجه اسررت، امررر   ررازننر اسرت

 .  ده نمن )پگوست( سو  خجرنه سو  بهترجمه را  زراه مجون عحمن،  ظام معنانن 
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 و ترجمرره مطالعررات انورران پاوهوررن زمگنررة. اسررت جنررو  تهررران واارر 

 برره فارسررنزبرران ا زحگسررن از و تررا نون دو  جررا   اسررت معناشناسررن وررا ه

 .ترجمه  رده است

و  اسررجاد زررروه زبرران فرا سرره دا وررزاه تربگررت مرر ر  حمیدرضااا شااعیری

باشرر . شناسررن مررنروانررت ةدوف ررحنام و زبررا ن جسررجارها  ةسررردبگر مجحرر

معناشناسرررن زفجمرررا ن و  ورررا ه ۀهرررا  اصرررحن انوررران در اررروزپررراوه 

 .شناسن استروانت

اسرجادنار و هگ رت عحمرن زرروه مجرجمرن زبران ا زحگسرن دا ورک ۀ  علی ربیاع

هررا   ررارجن دا وررزاه آزاد اسررحامن واارر  تهررران ادبگررات فارسررن و زبان

شناسررن از دا وررزاه دهحررن جنررو ، دار رر ۀ مرر رک دا وررور  و د جررر  زبان

انوررران، مطالعرررات ترجمررره،  ةد عحاررررها  مرررورهن وسرررجان اسرررت. زمگنررره

 شناسن است.شناسن و سد آواشناسن، واج

دا ورگار و عیرو هگ رت عحمرن دا ورزاه پگرام  رور  فیروزجاانی علی کریمای

 شناسن است.شناسن و  وا هاست. زمگنة پاوهون انوان زبان


