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  چكيده

بر شود كه و متن اصلي تعريف مي شده ترجمهنوعي از تعادل ميان متن  ،تعادل زيباشناختي
كساني برخوردارند و ي نسبتاًدو متن از درجه تفسيرپذيري يا صراحت معنايي  ،آن اساس

. يكسان باشد شيوب كماين مستلزم آن است كه موارد عدم قطعيت معني در هر دو متن 
 عنوان بهنگاردن يرومن ا ،لهستاني دارشناسيپدم عدم قطعيت معني را نخستين بار مفهو

زيباشناسي، آيزر و  پرداز هينظرمتون ادبي بكار برد و پس از آن دو  يها يژگيويكي از 
در اين مقاله پس از تعريف مفهوم . هاي متفاوت خود به كار گرفتندياس، آن را در نظريه
هاي ساس مفهوم عدم قطعيت معني، اهميت اين مفهوم را در ترجمهتعادل زيباشناختي بر ا

تحليلي كه بر چهارده ترجمه . دهيمينوشته جبران خليل جبران نشان م امبريپمختلف كتاب 
در  كه آندهد كه مترجمان بيش از از سه جمله انتخابي كتاب فوق صورت گرفته نشان مي

ايجاد تصريح بيشتر و در نتيجه دور شدن از در پي  ،پي ايجاد تعادل زيباشناختي باشند
  .اندتعادل زيباشناختي بوده

زيباشناسي دريافت، تعادل زيباشناختي، عدم تعين معني، آيزر، ياس، رومن  :ها واژهكليد
  .اينگاردن

�م ���دل . ١� !)equivalence ( '()*�  و ���دل ز01�23�45/ در !-�,��ت 
طالعات ترجمه اسـت كـه در مـورد ماهيـت، تعريـف و      مفهوم تعادل از مفاهيم بنيادي در م

ديدگاه اول ديدگاه . در اين مورد دو ديدگاه كلي وجود دارد. وجود دارد نظر اختالف ،كاربرد آن
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كننـد و  امري زباني تلقـي مـي   كساني است كه براي متن اصلي اصالت قايلند و ترجمه را اساساً
دانند و ميزان موفقيت ترجمه را در اين مـي ر ميهدف ترجمه را انتقال متن اصلي به زباني ديگ

ديدگاه دوم ديـدگاه كسـاني اسـت كـه     . دانند كه تا چه حد توانسته آن متن اصلي را منتقل كند
متنـي مسـتقل و    عنوان بهسنجد بلكه دانند و آن را با متن اصلي نميترجمه را امري فرهنگي مي

اين ديـدگاه دوم بـه تعـادل    . كندتوصيف مياز جهات فرهنگي و اجتماعي و تاريخي و سياسي 
نظير به نظير در سطح زباني و ادبي  يها معادلكند و دنبال يافتن الزمه ترجمه نگاه نمي عنوان به

اي توصــيف نقــش ترجمــه در فرهنــگ مقصــد و هنجارهــاي ترجمــه بــه دنبــالنيســت بلكــه 
)translationnorms (ستهايي شده ااست كه باعث توليد چنين ترجمه . 

ديـدگاه اول يعنـي ديـدگاه    (براي كسـاني كـه ديـدگاه سـنتي بـه ترجمـه دارنـد         حال نيباا
و ديگران مفهوم تعـادل  ) 1965( 3، كتفورد)1981( 2وماركي، ن)1969( 1مثل نايدا يپردازان هينظر

يكـي از  . اهميت اساسي دارد چون متن ترجمه وقتي معنـا دارد كـه معـادل مـتن اصـلي باشـد      
، )1995( 4كـولر . كه به مفهوم تعادل اعتقاد دارد محقق آلماني ورنـر كـولر اسـت    ينپردازا هينظر

بلكـه بـه انـواع تعـادل و      ،پـذيرد مفهومي واحد در سطح كل متن نمـي  عنوان بهمفهوم تعادل را 
يعنـي   ،كـولر در ابتـدا ميـان تعـادل و مفهـوم مـرتبط بـا آن       . پـردازد مـي  ها آنبندي ميان درجه

correspondence )تناظر يعني شباهت ميان عناصر دو نظام زبـاني . شود يم قائلتمايز ) تناظر .
براي مثال در دو . اي توصيف اين موارد تناظر ميان دو نظام زباني استشناسي مقابلههدف زبان

يا دسـتور  » نظام«آيند چون در  مي حساب بهزبان فارسي و انگليسي ساختار مجهول عناصر نظير 
تـوان  ولي معني اين سخن اين نيست كه چون دو زبان مجهول دارند مـي . نددو زبان وجود دار

؛ آن را در فارســي بــه مجهــول ترجمــه كنــيم كاررفتــه بــهدر هــر مــتن انگليســي كــه مجهــول 
نظير يكديگرند بـه ايـن   ) و نه در متني بخصوص(اگر دو عنصر در نظام دو زبان  گريد عبارت به

پس معادل يعني شباهت ميان دو عنصر زبـاني  . ديگرندمعني نيست كه در ترجمه هم معادل يك
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-شناسـد و مـي  كسي است كه نظام دو زبان را مـي  شناس زبان. در دو متن، نه در دو نظام زباني

كسي است كه براي عناصر دو زبـان در متنـي بخصـوص     دان زباناما ؛ تواند آن را توصيف كند
نيست و هـر   دان زبان يشناسهر زبان. ت هستنددو مهارت متفاو ها نيا. تواند معادل پيدا كندمي

  .)46، ص 2001ماندي، (نيست  شناس زبان يدان زبان
د ترجمـه و يـافتن تعـادل بـا     يـ ن اسـت كـه بگو  يكند ايجاد ميكه ا يزيمقصود كولر از تما

كـولر  . تيرد و نه جدا از موقعيگيصورت م) خاص يتيكاربرد كلمات در موقع(مالحظه بافت 
  : شمارديدل برمپنج نوع تعا

 . دهديعني محتوايي كه متن انتقال مي ؛)denotative(در سطح معني ارجاعي متن  تعادل .1
انتخـاب  . (يعنـي معنـي سـبكي مـتن    ؛ )connotative(در سطح معني ضمني متن  تعادل .2

 .)شبيه سبك متن اصلي باشد جادشدهياسبك  كه ينحو بهكلمات 
نـوع   شـده  ترجمـه يعنـي مـتن اصـلي و     ؛)text-normative(در سطح نوع مـتن   تعادل .3

 .)يا ادبي و غيره رسان اطالع مثالً(واحدي باشند 
، كه شبيه به تعادل ارتباطي نيومـارك يـا تعـادل پويـاي     )pragmatic(پراگماتيك  تعادل .4

افتد كه متن ترجمه شده بدون اعتنا به ديگـر انـواع تعـادل بـراي     نايداست و آن وقتي اتفاق مي
 . يعني در سطح درك و نياز و پسند او باشد ؛اطب خاصي نوشته شده باشدمخ

 يهـا  يژگـ يوافتد كه مترجم يـا  ، و آن وقتي اتفاق مي)formal(در سطح صورت  تعادل .5
 ييهـا  يژگـ يوزبان مقصـد   يها تيقابل بر اساسدهد يا را به ترجمه انتقال مي مبدأصوري متن 

متن اصلي و ترجمـه شـده از جهـت صـوري داراي ويژگـي      دو  كه يطور بهكند مشابه خلق مي
شـود و ايـن نـوع    در اينجا تعادل در سطح عناصر صوري برقرار مي. زيباشناختي و ادبي هستند

در نظـر نايـدا تعـادل    . گويد نيسـت به معني تعادل صوري كه نايدا از آن سخن مي تعادل لزوماً
 .)48، ص 2001، يماند(شود نتقل ميصوري با انتقال عناصر صوري متن اصلي به ترجمه م

به اعتقاد كولر مترجم در ترجمه هر متن خاص يا در ترجمه هر جزء از مـتن بايـد نخسـت    

خود كولر نيز سلسله مراتبـي بـراي انـواع    . تعيين كند تعادل در چه سطحي برايش اولويت دارد
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 يهـا  يژگـ يوسـبكي،   يهـا  يژگـ يونوع متن، محتواي متن، : كندتعادل به شرح زير پيشنهاد مي

  .)47، ص 2001، يماند( پراگماتيك يها يژگيوصوري و زيباشناختي و 

بلكه مفهومي مركب است و اين مركـب بـودن بـا     ،در نظر كولر تعادل مفهومي واحد نيست
ـ امتـرجم بسـته بـه    . سازگار است اند ليدختنوع عواملي كه در كار ترجمه  كـدام عامـل    كـه  ني

توانـد بـر نـوعي خـاص از تعـادل      برايش اهميت دارد مي) متن و غيره خواننده، نويسنده، نوع(
، 3ورميـر ( 2گويد با اينكه از نظريه كولر در نظريه اسـكوپوس مي) 1997( 1آنتوني پيم. كند ديتأك

به جـاي نقـد نظـر كـولر      پردازان هينظراستفاده شده، اما غالب ) 1997، 4و كريستين نورد 1987
اند مفهـوم تعـادل در مطالعـات ترجمـه مفهـومي غيردقيـق و       د و گفتهاناصل تعادل را نقد كرده

  . روبرو شده است پردازان هينظراعتنايي غيرضروري است و بدين ترتيب نظريه كولر با بي
كه كولر تحت عنوان تعادل در سطح صـورت و بـا    ميمند عالقهاز تعادل  ينوع بهدر اينجا ما 

اين نوع تعادل كـه  ) 1995(به اعتقاد كولر . كندن ياد مياز آ» زيباشناختي-تعادل صوري«عنوان 
زيباشـناختي، شـاعرانه، صـوري و يـا      يهـا  يژگـ يوافتد هدفش انتقـال  در متون ادبي اتفاق مي

كولر در اين تعريف لفـظ زيباشـناختي را   . سبك خاص نويسنده به متن اصلي است يها يژگيو
  .صوري و سبكي متن اصلي است يها يژگيو اي ازگيرد و آن مجموعهدر معنايي عام بكار مي

نظريـه   بـر اسـاس  بـريم و  در اين تحقيق ما لفظ زيباشناسي را به معنايي خاص به كـار مـي  
بنـا بـر   . كنـيم زيباشناسي دريافت آيزر، تعادل زيباشناختي را نوعي خاص از تعادل تعريف مـي 

ي و مـتن ترجمـه شـده از    تعريف ما، تعادل زيباشناختي عبارت است از شباهت ميان متن اصـل 
اگر متن ترجمـه شـده از مـتن اصـلي صـراحت      . حيث درجه تفسيرپذيري متن توسط خواننده

عني كمتر تفسيرپذير باشد بـين ايـن دو مـتن تعـادل زيباشـناختي      ي ؛معنايي بيشتري داشته باشد
برعكس اگر متن ترجمه شده از صراحت معنايي كمتري نسبت به مـتن اصـلي    ؛ وبرقرار نيست

البتـه تعـادل دو مـتن از    . برخوردار باشد باز هم اين دو متن از جهت زيباشناختي تعادل ندارند
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توان انتظار داشت كه هـر كجـا در مـتن اصـلي      يعني نمي؛ حيث زيباشناختي امري مطلق نيست
قضاوت در مورد دو مـتن از حيـث   . وجود دارد در متن ترجمه هم وجود داشته باشد» شكافي«

اين مطلب در مورد همـه انـواع   . گردداختي امري نسبي است و به كليت متن برميتعادل زيباشن
  .   تعادل صادق است

  =>*5' ز�23�45;/ در9:�5. ٢
زيباشناسي دريافت در دانشگاه كنستانس آلمـان توسـط آيـزر و     نظريه 1960 در اواخر دهه

ي دانست كـه تحـت عنـوان    توان يكي از مجموعه نظرياتاين نظريه را مي. شد يگذار هيپاياس 
شوند چون تمام اين نظريات بر نقش خواننده در تفسير مـتن  شناخته مي» 1خواننده محور«كلي 
  .)318، ص 1992هريس، ( دارند ديتأك

ها هين نظريدر همه ا. داننديمعنا را رسالت خواننده م نوعاً ساختنخواننده محور  يهاهينظر
ك از يـ ر در هرين مسـ يـ ف ايمعنا را در متن دنبال كرد اما تعردن به يتوان رد خواننده در رسيم
ها واكنشـي بـود بـه    نظريه نيا .)318، ص 1992هريس، ( متفاوت است يگريها با دهين نظريا

دانـد و بـدون توجـه بـه تجربـه يـا واكـنش        عيني مي يها دهيپدنظريه نقد نو كه متون ادبي را 
بلكـه معـاني    ،ديدگاه، متن معني يـا معـاني ثابـت نـدارد    در اين . كندرا تفسير مي ها آنخواننده 

زيـرا   ،اند؛ اين مطلب بخصوص در مـورد متـون ادبـي صـادق اسـت     محصول خالقيت خواننده
  .هدف متن ادبي برخالف تاريخ ارائه گزارش نيست بلكه برانگيختن عواطف خواننده است

ترين دغدغـه پـي بـردن    ر، مهماي خواننده محونظريه عنوان بهدريافت،  يباشناسيز هينظردر 
خـود   هـايي كـه از خواننـده   به ميزان تأثيري است كه متن ادبي بر خوانندگان خود دارد و پاسخ

ـ را بـا ا » معناي متن ادبي چيست«در حقيقت اين سؤال هميشگي كه . كنددريافت مي ن سـؤال  ي
است هر خواننده بـا  بديهي » متن ادبي با خوانندگان خود چه كرده است؟«كند كه جايگزين مي

دهد و تفسيرهايي را كـه خواننـدگان مختلـف از    تكيه به قواي تخيل خود معنايي را به متن مي
هاي مختلف از يك متن دارد همگي بـا يكـديگر   يك متن يكسان دارند يا يك خواننده در زمان

-تلقي نمـي  فاخودكاي نظريه زيباشناسي دريافت، اثر ادبي مقوله در .)2002 ،فالك(فرق دارند 
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تر، آن را بـه  بخشد، يا به عبارت دقيقمي» معنا«آنچه به يك متن ادبي، چه نثر و چه شعر، . شود
هـاي  آنچه كـه امكـان تفسـير    و دهد، تفسير آن از سوي خواننده استمقام اثري هنري ارتقا مي

ها واژه. باشدمي خألهاكند وجود موارد عدم تعين معني و مختلف را براي خوانندگان ايجاد مي
دهند و با ورودشان بعد از خروج از ذهن نويسنده و يا شاعر حيات معنايي خود را از دست مي

  .)57، ص 1391قنادان، (گيرند اي ميبه ذهن خواننده باري ديگر جان تازه
وسـتار را  يپ يدو سـو . داد يوسـتار جـا  ييـك پ  يتـوان رو يخواننده محور را م يهاهينظر 
ـ ) objective( ينـ يع يهـا قطب ـ يدر قطـب ع . دهنـد يل مـ يتشـك ) subjective(  يو ذهن  ين
سنده يمد نظر نو يهمان معنا يعني يتمام و كمال معن يبازساز ها آناست كه هدف  ييها هينظر

متناسـب بـا    آن هر خواننده بر طبقاست كه  ياهيوستار نظريگر پيدر سمت د كه يدرحالاست، 
 .)318، ص 1992هريس، (رسد ياز متن م ييدرك خود به معنا

اس به دو بعد از نظريه زيباشناسي دريافت پرداختند و كـار  يولفگانگ آيزر و هانس رابرت 
محققـان دانشـگاه    ه مجمـع يـ اس در جلسه افتتاحي 1967سال  در .ك مكمل ديگري استيهر 

ـ      «راد كرد با عنـوان  يا يايكنستانس، سخنران ايـن  . »يتـاريخ ادبـي چالشـي در برابـر نظريـه ادب
اي كـه در  اي نو براي پـژوهش در حـوزه مطالعـات ادبـي پيشـنهاد كـرد، شـيوه       سخنراني شيوه

در ايـن سـخنراني يـاس شـيوه     . بعد توسعه يافـت و كاربردهـاي متعـددي پيـدا كـرد      يها سال
به اعتقاد ياس، . كندپيشنهادي خود را در تقابل با دو نظريه ادبي ماركسيسم و فرماليسم بيان مي

 هـا  سـت يفرمالهنـر را بـه تـاريخ وابسـته كـرده و از سـوي ديگـر         ازحد شيبه ماركسيسم نظري
دارد تا بر خلـق   ديتأكنظريه ياس بيشتر بر دريافت . اندبر استقالل هنر پافشاري كرده ازحد شيب

 صـرفاً آنكـه هنـر را   كنـد بـي  اين نظريه دوباره رابطه ميان هنر و تـاريخ را احيـا مـي   . اثر هنري
  . از فعاليت انساني بداند انعكاسي

كـه بـر شـرايط عينـي      انيـ گرا سنتدريافت ياس بر خالف نظريه ادبي  يشناس ييبايزنظريه 
داشتند، به ادبيات از منظر پيام و دريافـت نگـاه كـرده و بـراي خواننـده       ديتأكپيدايش اثر ادبي 

. ه شـده اسـت  براي مخاطـب نوشـت   زيهر چكند چون اثر ادبي قبل از نقشي درخور تعريف مي
نيسـت زيـرا خواننـده اسـت كـه       تصور قابلگويد حيات ادبي اثر هنري بدون خواننده  ياس مي
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شود كه اثري كه در زمـان گذشـته   كند و باعث ميارزش و اهميت زيباشناختي اثر را تعيين مي
  . نوشته شده براي خواننده امروزي معني داشته باشد

اي تحت با ارائه مقاله آيزر ياس در دانشگاه كنستانس، مقاله پس از گذشت سه سال از ارائه
 عنـوان  بـه ماهيـت عمـل خوانـدن را    » عدم تعين معنا و واكنش خواننده در ادبيات منثور«عنوان 

او بيشـتر  . رومن اينگاردن قرار داشـت  ريتأثآيزر تحت . تعاملي ميان خواننده و متن بررسي كرد
ـ تأكسـط خواننـده از نظـر پديدارشناسـي     معنا تو شدن ساختهو  خواندن نديفرابر  دارد و بـه   دي

وجـود   ييخألهـا آيزر معتقد است كه در هر متن ادبي . كندمسائل تاريخ ادبيات كمتر توجه مي
متن به درجه واكنش خواننـده بـه ايـن     يكند و درجه زيباشناخترا پر مي ها آندارد كه خواننده 

هاي نامعين در هاي معين و هم قسمتاز قسمت خواننده معناي متن را هم. بستگي دارد خألها
بينيم كه متن معنـايي بـالقوه دارد و   اگر از اين منظر به متن ادبي بنگريم مي. كندمتن دريافت مي

. هاي نامعين تصـميم بگيـرد  اين خواننده است كه بايد معنا را فعليت ببخشد يعني براي قسمت
كند افق انتظار خود خواننـده اسـت و همچنـين    مي ديگر عاملي كه در اين امر خواننده را ياري

دهد كه خواننده چگونـه  پس فرايند خواندن به ما نشان مي. افق انتظاري كه در متن وجود دارد
الزم بـه ذكراسـت كـه    . متن را پر كرده است يخألهابا تلفيق افق انتظار خود و افق انتظار متن 

نويسنده نيز به خواننـده كمـك   . آينده كمك او ميهاي گذشته خواننده نيز بدر اين روند تجربه
اي فرضـي را در ذهـن   اي هنگام نگارش يك متن خوانندهآيزر هر نويسنده كند زيرا به گفتهمي

-پس هم خواننده به متن معنا مي. نويسدكند و طبق نياز و درك آن خواننده ميخود مجسم مي

خواننده است زيرا خواننـده در چـارچوب   هكند و هم متن سازنددهد و به ساختن آن كمك مي
  .)925، ص 1999ساترلند، ( تواند عمل كند و فكر و عمل او تحت كنترل متن استمتن مي

و  بسط دادآيزر تحت تأثير پديدارشناسي اصطالح عدم قطعيت معنا را بكار گرفت و آن را 
ان عدم قطعيت معنـا اشـاره   هم اي 1اين ساختار به سبد خالي. رسيد» ساختار واكنش برانگيز«به 

. هايي در متن كه معنايشان معين و مشخص نيست و يا معنايشان ناقص استدارد يعني قسمت
در متن برجاي گذاشته است تا خواننده را براي عينيت بخشيدن بـه   نويسنده اين موارد را عمداً

                                                           

1 Empty basket 
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ا واقعيت ببخشـد يـا   هترغيب كند و خواننده بايد با قواي ذهن و قدرت تخيل خود به آن ها آن
  .)12، ص 2011پنگ، (ملموسشان كند 

معتقد است كـه عـدم قطعيـت معنـا      او .شودميان متون ادبي و غير ادبي تمايز قائل مي آيزر
از نظـر آيـزر،    .رودنوع متون به شمار مي نيا يها يژگيوخاص متون ادبي است و از بارزترين 

در واقع اين معنا حاصـل  . ل خواندن شكل بگيردشود كه عممعناي متن ادبي هنگامي ايجاد مي«
 .ارتباط بين خواننده و متن است نه چيزي نهفته در متن كه با تفسـير بتـوان آن را آشـكار كـرد    

اي از متنـي  توان گفـت كـه خواننـده   ترتيب، به نظر آيزر، معناي غلط وجود ندارد يا نمي نيبد
بـا اسـتفاده از نظريـه     خواننـده  قاد آيزر،اعت به .)2، ص 2003نويس، ( غلط برداشت كرده است

بـر نظريـه    بنـا  .پـردازد هاي نامعين متن ميو مشخص كردن قسمت خألهاگشتالت به پر كردن 
خوانـد و  بنابراين، خواننده اجزاي مختلـف مـتن را مـي   ؛ گشتالت، كل از جمع اجزا بيشتر است

  .)12، ص 2011پنگ، (سازد كند و بدين ترتيب معني را ميربط ايجاد مي ها آنبين 
لهسـتاني   دارشناسيپداولين كسي كه اصطالح عدم تعين معني را در حوزه ادبيات بكار برد 

در حـوزه   شيهـا  پـژوهش اينگـاردن بيشـتر بـه خـاطر     . اسـت ) 1970-1893( 1رومن اينگاردن
اب در اين كت. نامنداو را پدر زيباشناسي پديدارشناختي مي كه يطور بهزيباشناسي معروف است 

-بيايد توصـيف مـي   حساب بهرا كه يك اثر ادبي بايد داشته باشد تا ادبي  ييها يژگيواينگاردن 

 . كند
-يمـ  ريتـأث  يگريرهمسان دارد كه هركدام بر ديه غيچهار ال ينگاردن، هر اثر ادبيبه اعتقاد ا

از  تر بزرگ يواحدها يتم و آوايكلمات بلكه ر يآوا تنها نهاست كه  ييه آوايه اول اليال. گذارد
است كـه   ييه معنايه دوم اليال. رديگيز در برميرا ن ها پاراگرافعبارات و جمالت و  يكلمه يعن

ه يـ ال. شـود  يرا شامل مـ  ها پاراگرافعبارات و جمالت و  يكلمات منفرد گرفته تا معان ياز معن
ق يـ طر كه از يو سمع يبصر يهااست شامل جنبه (schematized) طرح يافته يهاسوم جنبه

، اءيچهارم اشـ ه يشوند و اليقابل درك م» يشبه حس« صورت بهداستان  يا مكانه آن اشخاص و

                                                           

1 Roman Ingarden 
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ـ يو پ ها تيشخصره است كه يو غ ها تيوضعع، يوقا پنـگ،  ( دهنـد يل مـ يرا تشـك  يرنگ اثر ادب
  .)14، ص 2011

ارزش تـوان  به اين معني كـه مـي   ؛زيباشناختي خود را دارد يها ارزشها هريك از اين اليه
ريتم يا تجانس آوايي را در اليه آواهاي واژگاني از ارزش مفاهيم و مضامين در اليه واحـدهاي  

اي كه توصيف شده و تصويري صحنهرا از ارزش شبه ها نياتوان ارزش يا مي؛ معنايي جدا كرد
بي يك اثر اد يها ارزش، حال نيباا. و پيرنگ داستان جدا كرد ها تيشخصيا از ارزش پيچيدگي 

جدا از يكديگر وجود ندارد و اثر ادبـي   ها هيالشود چون اين هاي هر اليه محدود نميبه ارزش
و  انـد  وابسـته گذارند و به يكديگر متقابل در هم مي ريتأثها اين اليه. يك وحدت ارگانيك دارد

هر اليه ممكـن اسـت بـه تقويـت ارزش زيباشـناختي اثـر كمـك كنـد يـا بـرعكس از ارزش           
اثر ادبي بنابراين يك هـارموني چندصـدايي دارد، مثـل يـك موسـيقي      . كم كند آنتي زيباشناخ

افزايـد و در  چندصدايي است كه در آن كيفيت صداي هرخواننده بر كيفيت كلـي موسـيقي مـي   
-مختلف حاصل مي يها هيالنهايت ارزش زيباشناختي موسيقي از مجموعه روابط پيچيده ميان 

توان بي آنكه قضاوت كلـي  كند مينظري كه اينگاردن ارائه ميبدين ترتيب در چارچوب . شود
هـاي مختلـف   مبسـوط در اليـه   صورت بهتوانيم اثر ادبي را درباره ارزش يك اثر ادبي بكنيم مي

اثـر   يهـا  هيـ التوصـيف  . هر اليه را جداگانه توصيف كنيم يها نقصو  ها و ارزشتحليل كرده 
ذهنـي پرهيـز كننـد چـون الزم      يهـا  قضاوتتقدان از شود منجداگانه باعث مي صورت بهادبي 

، ص 2011پنـگ،  ( است توضيح بدهند كه از كدام اليه يك اثر خوششان آمده يا نيامـده اسـت  
14(.  

� AB*@?5* و . ٣ Cه�;��01ره�E1C /5�2�!  
نوعي مـتن تعمـيم    عنوان بهخواهيم مفهوم زيباشناسي دريافت را به ترجمه در اين بخش مي

هاي يكي از خواننده عنوان بهبينيم چه نسبتي ميان متن اصلي و متني كه به قلم مترجم بدهيم و ب
-اي متني مـي در شرح ديدگاه آيزر گفتيم كه وقتي نويسنده. متن اصلي نوشته شده برقرار است

خواننـده   لزومـاً كه » ذهني«يا » ضمني«اين خواننده . خواننده خاصي را در نظر دارد نويسد طبعاً
كتاب نيست، قرار است در خواندن متن مشاركت كرده، معني ناتمام متن را كامل كنـد و   واقعي
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گيـرد كـه   فرآيند كامل كردن مـتن از طريـق سـاختارهايي صـورت مـي     . شود نائلبه درك متن 
نگفتـه ولـي محتمـل     يهـا  حـرف دارد كه كند يعني او را وا ميخواننده را دعوت به واكنش مي

-نوشته و نانوشـته تشـكيل مـي    يها بخشبه تعبير آيزر، اثر ادبي از . دنويسنده را خودش بگوي

خواند آنچه كه نوشته شده همه وجـوه  وقتي خواننده متن را مي. از خطوط و بين خطوط. شود
يا متن خـود ايـن   . كندكند بلكه انتظاراتي در ذهن او ايجاد مي معنايي ممكن را به او منتقل نمي

در حالت دوم ذهن خواننده فعال شده و در پي . كندكند يا برآورده نميانتظارات را برآورده مي
 خألهـا ايـن  . رودكه نويسنده به جا گذاشته مـي  ييخألهابرآوردن انتظارات خود يعني پركردن 

بـديهي  . طلبنـد نانوشته و همان بين خطوط هستند كه مشاركت خواننده را مي يها حرفهمان 
كننـد، يعنـي بـه طـرق مختلـف      را پر مـي  خألهاختلف اين است خوانندگان مختلف به طرق م

تفاسير مختلف متن به تجربه خواننده از بخش قبلي متن . بخشندمعاني بالقوه متن را فعليت مي
  . گيرديا از بازخواني مجدد يا از تجربه متفاوت او سرچشمه مي

كـي از خواننـدگان   توانيم بگوييم كه متـرجم ي اگر بحث فوق را به ترجمه تعميم بدهيم مي
فهميم مترجم در اين خوانش دقيق خود از متن چه معنايي درك ما چگونه مي. متن اصلي است

كند؟ طبيعي است چون ما به ذهن مترجم دسترسي نداريم و مترجم هم حضـور نـدارد كـه    مي
كـه  بايد ديـد در جاهـايي   . نوشته اوست استناد بهمان توضيح بدهد تنها راه درك اين نكته يبرا

واكنش  خألهاوجود داشته يا ساختارها تفسير پذير بوده مترجم چگونه به اين ساختارها و  خأل
مشـاركت   خألهـا نشان داده و چگونه ضمن تالش براي نوشتن متني منسجم در پركـردن ايـن   

  .كرده است
جم كنند زيرا متررا حفظ مي خألها معموالً ياللفظ تحتهاي دانيم كه ترجمهدر مقام نظر مي

به . كاودتفسيري ممكن متن را نمي يها تيقابل گريد انيب بهكند و يا در تفسير متن مشاركت نمي
همين دليل است كه در ترجمه كتب مقدس و برخي انواع ادبي بخصـوص شـعر از ايـن شـيوه     

امـا در  ؛ كنداين شيوه رمز و راز و يا زيباشناسي متن اصلي را حفظ مي. شودترجمه استفاده مي
كند و تفسير خود را ترجمـه  را تفسير مي ها آنكند يعني را پرمي خألهاهاي آزاد مترجم جمهتر
كاهـد و بـر درجـه صـراحت مـتن      كند و در نتيجه از رمز و راز و زيباشناسي متن اصلي ميمي
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ترجمـه اسـت كـه بهتـر از      پردازان هينظرموردتوجه  جهت نيازاروش ترجمه صوري . ديافزا يم
كند بخصوص اگر متن اصلي شعر زاد رمز و راز نهفته در متن اصلي را حفظ ميروش ترجمه آ

اصـلي   كه متنبدين ترتيب چنانكه در بخش اول مقاله گفتيم، در جاهايي . يا متني مقدس باشد
معنـايي در مـتن اصـلي در     خـأل يكساني دارند، يعني مـوارد   يريرپذيتفسو متن ترجمه درجه 

توان گفت بين متن اصـلي و مـتن ترجمـه تعـادل زيباشـناختي      ترجمه هم حفظ شده است، مي
  . برقرار است

در ايـن مقالـه   . شود، گاه ارادي و آگاهانه استعدم قطعيت معني گاه از ذات زبان ناشي مي
شـود   و مايه زيبايي آن مـي  رودتوجه ما به اين دسته اخير است كه بيشتر در متون ادبي بكار مي

  .شودبه قوه تخيل خواننده واگذاشته مي زيرا تفسير آن عامدانه
و اشـيا در   هـا  تيشخصـ و اشيا، در مقايسه با  ها تيشخص عناصر موجود در آثار ادبي، مثالً

شناسد، در اثر ادبي به توصيف كامل در بيند و ميرا مي ها آنگونه كه خواننده جهان خارج و آن
رسـد هرچـه در متنـي    به نظر مي. ن معني دارندمتون ادبي درجات مختلفي از عدم تعي. آيد ينم

ن كمتري داشته باشد، آن متن تفسيرپذيرتر بـوده و لـذا طبقـات مختلـف خواننـده در      معني تعي
يك نمونه درخشان چنين متني غزليات حافظ است كـه  . متفاوت خواهد داشت يها زمانطول 

-اند بسيار تفسـير عارفانه استادان غزل كه قبل و بعد از حافظ غزل نوشته يها لغزدر مقايسه با 

چرا عدم قطعيت معني به جـاي  . ت بااليي برخورداراستيپذيرتر است چون از درجه عدم قطع
شود؟ راز اين نكته در اين اسـت  بيايد به حسن آن تبديل مي حساب بهآنكه نقصي در متن ادبي 
كند و معني خـود را  متن منفعل نيست بلكه در تفسير متن مشاركت مي كه خواننده در خواندن

  . كندخلق مي
نويسنده  كه ،(The Prophet)ايم متني ادبي است به نام پيامبر متني كه براي تحليل برگزيده

ايـن كتـاب كـه    . به زبان انگليسي نوشـته اسـت   1923لبناني جبران خليل جبران آن را در سال 
. خوانـد منثور است اندرزهايي است كه مردي خردمند به نام المصـطفي مـي   شعر 28متشكل از 

از ايـن كتـاب بـيش از    . متعدد ترجمه شده است يها زبانكتاب پيامبر شهرت جهاني دارد و به 



 چهارم شمارة          )              انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     80 

 

-خواسـته  ظاهراًتمامي اين مترجمان افرادي اهل قلم هستند كه  باًيتقرترجمه وجود دارد و  14

  . ورزي كنندي ذوقاند در ترجمه اين اثر ادب
تعـادل دارنـد كـه     يباشـناخت يث زيـ م كه دو عبارت از حيترجمه، گفت يهانمونه يدر بررس

 ييمعنـا  يشـكاف  ياگـر در يكـ   ييكسان داشته باشند، يعن يريرپذيدرجه صراحت يا درجه تفس
در ترجمـه هـم    يين شكاف معنـا يان شده، اييا مبهم ب يضمن صورت به يمعن يوجود دارد، يعن

-ر ترجمـه يدر سا يافتد ولياتفاق م ياللفظ تحت يهادر ترجمه غالباًن امر يا. د داشته باشدوجو

معـادل   يگر به جـا ير ديكنند و به تعب ين شكاف را پر ميبه طرق مختلف ا ها مترجمان معموالً
ل اسـت كـه مـتن ترجمـه     ين دليبه هم .آورند يم (explicit)ح يصر معادل (implicit) يضمن
ـ ا) 1986كولكـا  بلـوم  . است تر حيصر ياز متن اصل معموالًشده  اصـل   عنـوان  بـه ن مطلـب را  ي
  . ان كرده استيح بيتصر

  : نديگويم) 200( يو كارول ي، كلوديح و معادل ضمنيح معادل صريدر توض
تر در مـتن  خاص يابا واژه يتر از متن اصلعام ياافتد كه واژهياتفاق م يح زمانيمعادل صر

ـ با چنـد واژه در مـتن ترجمـه ب    ياز متن اصل ياكه واژه يشود، يا وقت ين ميگزيترجمه جا ان ي
نبـوده اسـت يـا     يرود كه در مـتن اصـل   يبه كار م ييهاكه در متن ترجمه واژه يشود يا وقت يم

ك گـروه  يـ كـه   يشود يـا وقتـ   يبه دو يا چند جمله ترجمه م يكه يك جمله از متن اصل يوقت
(phrase)  واره جملهط يافته و در سطح بس يمتن اصل از(clause)  شوديم انيب  .  

تر در مـتن  عام يابا واژه يتر از متن اصلخاص ياافتد كه واژهياتفاق م يزمان يمعادل ضمن
ـ را بـا هـم ترك   يچند كلمه مـتن اصـل   يكه مترجمان معن يشود، يا وقت ين ميگزيترجمه جا ب ي

ـ ينو يكرده و يك واژه معادل آن م در ترجمـه   يمـتن اصـل   دار يمعنـ ن واژه يچنـد  يسند يا وقت
شود يا يان ميابد يا بييل ميبه يك جمله تقل يدو يا چند جمله متن اصل يشود يا وقت يحذف م

  .شوديان ميواره،  در سطح گروه  بان شده در سطح جملهيكه مفهوم ب يوقت
ـ پثـال از كتـاب   به ذكر سـه م  يباشناختيمفهوم تعادل ز ينشان دادن جنبه كاربرد يبرا  امبري
  :ميكن ياكتفا م

1. In the depth of your hopes and desires lies your silent knowledge of 
the beyond. 



  81                                          ...ادل زيباشناختي در ترجمه متونتع                                     مهفت و چهل سال 

  

ن روز يدها و آرزوهاتان، معرفت خـاموش واپسـ  يآرام در اعماق مبهم ام: يمقصود دكتر .1
  .بان انتظار گذارديسر به گر
  .تان خفته استيدها و آرزوهايدر عمق ام يزندگ يراشما از ماو يآگاه :ياقمشه ياله. 2

شما نهفته است معرفت خـاموش شـما    يدها و آرزوهايام يبه ژرفا :يجعفر محمدرضا. 3
  .يبر دگر سرا

  .خاموش فراسو خفته است يآگاه تانيآرزوهادها و يام يدر ژرفا :يرازيش ديمؤدكتر . 4

تـان  يدها و آرزوهايام يدر ژرفا سوتر آن يدانش خاموش شما از هست: يابندريدرنجف . 5
  .ده استيخواب
از فراسـو   خاموشـتان شما دانش  يدها و آرزوهايام يدر ژرفنا: آباد نعمت يفيمحمد شر. 6

  .غنوده است
تـان  يدها و آرزوهايدر اعماق ام يزندگ يشما از فراسو يآوا يدانش ب: يماه گل ساالر. 7

  .دارد يجا
ده است معرفت خمـوش  يان لمياقات شمايو اشت ها يومندآرز يدر ژرفا: د فريد فريوح. 8
  .انيشما يماورا
تان لنگـر انداختـه   يدها و آرزوهايشناخت خاموش شما از فراسو در بن ام: ياحيهرمز ر. 9
  .است
/ ل و طلـب، يـ د به دل، و هـر آن م يد كه داريهر ام يده ست به ژرفايآرم: فيد شريمج 10

  .گريد يخود همان دانش خاموش شما ـ ز مكان
  .تان، دانش ماورا خفته استيدها و آرزوهايدر عمق ام: يقربان يمهد. 11

  .شما خفته است يها يديناامدها و يام يشما از فراسو، در ژرفا يآگاه: حا برزگريمس. 12

تان يدها و آرزوهايام يدر ژرفا يزندگ يشناخت خاموش شما از ماورا :ياحمد ديمج .13
  .ه زده استيتك
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شما دانش خاموشتان درباره جهـان   يدها و آرزوهايام يدر ژرفا :يامل محرابمحمد ع. 14
  .گر نهفته استيد

است چون صـراحت   يييك مورد شكاف معنا silent knowledgeدر جمله فوق، عبارت 
ن ياست؟ در همـ  silentاست؟ چرا  ين دانش چگونه دانشيا. ر استير پذيندارد و تفس ييمعنا

ـ آ يم حساب به ييشكاف معنا يندارد و نوع ييصراحت معنا زين the beyondجمله عبارت  د ي
در يـك   ين معنـ ين دو مـورد عـدم تعـ   يا. ر كنديتفس يچون هركس آن را ممكن است به شكل
هـدف مترجمـان    برسند چون ظاهراً يمتفاوت كامالً يهاجمله باعث شده كه مترجمان به ترجمه

ـ اگر قصد مترجمان ا. ن جمالت را روشن كننديا يين شكاف معناين بوده كه با پر كردن ايا ن ي
  : شدين ميچن شيوب كميكسان ترجمه كنند ترجمه مورد نظر  يبود كه جمله را با درجه صراحت

  . خاموشتان از ماورا نهفته است يتان آگاهيدها و آرزوهايدر عمق ام
با درجه صراحت يا م يبدان يام، و آن را ترجمهيريسه بگيمقا يبرا يين ترجمه را مبناياگر ا

ـ مترجمـان را از ا  يهاترجمه يكييا نزد يم دوريتوان ي، مييكسان با جمله اصل يباشناختيز ن ي
  .ميترجمه متوجه بشو

ن روز يدها و آرزوهاتان، معرفت خاموش واپسـ يآرام در اعماق مبهم ام«ترجمه شماره يك، 
ن روز، و سـربه  يام، مـبهم، واپسـ  ار دارد، مثـل آر يبسـ  يهـا ، افزوده»بان انتظار گذارديسر به گر

  . بان گذاشتنيگر
تـان خفتـه   يدها و آرزوهايـ در عمـق ام  يزنـدگ  يشما از ماورا يآگاه«، 2در ترجمه شماره 

  .يزندگ يماورا: دا كرده استيتر پحيصر يمعادل the beyondكلمه » .است
وش شما بـر  شما نهفته است معرفت خام يدها و آرزوهايام يبه ژرفا« ،3در ترجمه شماره 

  .يدگر سرا: دا كرده استيتر پحيصر يمعادل the beyond، كلمه ».يدگر سرا
، درجه »خاموش فراسو خفته است يآگاه تانيآرزوهادها و يام يدر ژرفا«، 4ترجمه شماره 

 ين آگـاه يـ د كـه ا يـ گوينم صراحت بههم كمتر است چون در ترجمه  يصراحتش از متن اصل
  .ياهشماست و نه مطلق آگ يآگاه
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تـان  يدها و آرزوهايام يآن سوتر در ژرفا يدانش خاموش شما از هست«، 5در ترجمه شماره 
  .است the beyondح يمعادل صر» آن سوتر يهست«، عبارت »ده استيخواب

: به طـرق مختلـف ترجمـه شـده     liesكلمات افزوده شده ندارد اما فعل  9تا  6 يهاترجمه
ـ اسـت هـر يـك از ا    يهيبـد . نگر انداخته استده است، ليدارد، لم يغنوده است، جا ن افعـال  ي

عـام   ياكلمـه  يدر متن اصـل  lieفعل . كنديدا ميدها و آرزوها با دانش پين اميب ينسبت متفاوت
 يضـمن  ياست كـه هركـدام معـان    يخاص يها معادلمعادل آن در چهار ترجمه فوق  ياست ول
ن يبد. كنند يبه درجات مختلف دور م يصلكنند و ذهن خواننده را از مفهوم ايجاد ميا يمتفاوت

، ييسنده و پر كـردن شـكاف معنـا   يعبارت نو يكه عموم مترجمان با تالش برا مينيب يمب يترت
  . انددور شده يباشناختيو از تعادل ز اند كردهانتخاب  تر حيصر يها معادل

2. Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air 
plant be sustained by the light.  

د و چـون  ين زنـده باشـ  ين بوده است كه شما بـه عصـاره زمـ   ياراده بر ا: يمقصود دكتر .1
  زش نور،يبه آم ياهان هوازيگ

و هـم چـون    ديـ كرد يمـ ه يـ ن تغذيكاش ممكن بود كه شما از عطـر زمـ  : ياقمشه ياله .2
  . ديافتييتنها با نور پرورش م ياهان هوازيگ

م خاك و چـون دارچسـب   يد به شميكن يزندگ ديتوانست يم كاش يا: يجعفر محمدرضا .3
  .ديبه نور زنده مان

د و هماننـد  يـ كن ين زنـدگ يد كه با عطـر زمـ  يكاش توان آن را داشت: يرازيش ديمؤ دكتر .4
  .دير، از نور خورش سازيهواگ ياهيگ

اهان هـوا از  يد و چون گيكن يندگاز عطر خاك ز ديتوانست يم يكاشك: يابندريدر نجف .5
  .ديپرتو نور ببال

  حه خاك باشد،يرا خوراكتانشد يكاش م :آباد نعمت يفيشر محمد .6
  د، يسر نهاده در هوا باش ياهيو مانند گ
  .دارد نگاهتانكه نور 
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ـ بـه طر  يهـواز  ياهيـ ن هم چـون گ يخوش زم يشما با بو كاش يا: يماه گل ساالر. 7   قي
  .ديكرديم امرارمعاشنور 
د و هـم چـون   يـ ستن كنيبا نفحه خاك ز ديتوانست يمان يكه شما كاش يا: د فريد فريوح. 8

  .ديبا فروغ آفتاب پرورش ياب يهواز ياهيگ
ـ  ياهيـ د و چونـان گ يـ ن زنده بمانيبا نكهت زم ديتوانست يمهات اگر يه :ياحيهرمز ر. 9  يب

  .ديال با نور مستمر باشيخ
اهـان هـوا،   يو بـه ماننـد گ  / د،يستن بتوانين ـ ز يبا عطر زم ن باد كهيو چن: فيد شريمج. 10
  .تان را از نوريد غذايبستان
اهـان  يد، و همانند گيكن ين زندگيحه زميدر را ديتوانست يمشما  كاش يا :يقربان يمهد. 11

  .ديت شويبا نور تقو ييهوا
هـان، از  ايد و هـم چـون گ  يـ حـه خـاك را بخور  يرا ديتوانست يم كاش يا :حا برزگريمس. 12
  .دياشامينور ب يها چشمه
د و چـون  يـ كن يخاك زنـدگ  ي حهيرابا  ديتوانست يم كاش ياو او گفت  :يد احمديمج. 13

 .ديبه نور بسنده كن ياهان هوازيگ
د و ماننـد  يـ كن ين زنـدگ يخـوش زمـ   يد با بـو يتوانستيكاش م :يمحمد عامل محراب. 14

  .شدآفتاب خوراك شما با يتنها روشن يهوائ يها اهيگ
هـا الزم اسـت درجـه    و در ترجمـه  يدر متن اصـل  يييافتن شكاف معنا ين جمله، برايدر ا

ـ به پـنج ترجمـه ز  . ميكنيآغاز م couldبا فعل . ميدا كنيرا پ ها ترجمهو  يصراحت متن اصل ر ي
  : ديتوجه كن

 شد يم كاش يا .1

 د يتوانستيم كاش يا .2
 ممكن بود  كاش يا .3

 د يكاش توان آن را داشت .4
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 د يتوانستياگر مهات يه .5
 I would that you could)كنـد   يمحال صحبت مـ  ييسنده از آرزوينو يسيدر جمله انگل

ـ    يشنهاديپ يهاترجمه يول. است يدر فارس كاش يامعادل  شيوب كمن يو ا  يهمه بـه يـك معن
انگر آرزوسـت،  يـ د بيممكن بود يـا كـاش تـوان آن را داشـت     كاش ياشد يا يم كاش يا. ستندين

ن يكند و آن ا يگر را هم منتقل ميد يضمن ييك معن» ديتوانست يم كاش يا« يول. محال ييآرزو
 ييـك معنـ   ي، حـاو ديتوانست يمهات اگر يعبارت ه. ديكنين كار را نميا يد وليتوانيكه شما م

د يتوانسـت  يد و اگر مـ يتوان يشما نم يست ولين يناشدن ن كار كامالًين كه اياست و آن ا يضمن
 صـراحت  بـه بـوده و   ييفاقد شكاف معنا يب جمله اصلين ترتيبد. شديبتان مينص يچه سعادت

 يريـ ن آرزو بـه تعب يخارج است و ا بشر يبنمحال است كه امكان آن از توان هر  ييانگر آرزويب
صـراحت   يهـا آن از درجـه  يفارسـ  يهـا  ترجمهاما ؛ ان شده استيب (Would that)ك يآركائ

) ن باد كهيو چن(و ده ...) ن بوده كه ياراده چن(شماره يك  يهاجمهتر. ستندييكسان برخوردار ن
  .  نادرست ترجمه شده است

ن يخوراك و قوت شما عطـر زمـ   يدارد، يعن ييصراحت معنا live onر ي، تعبيدر متن اصل
را با كلمات مختلف ترجمه  fragranceمترجمان . ديبه نور زنده باش) همچون درخت(باشد و 

نجـا اگـر عطـر و بـو را     يدر ا. ميحه، عطر، نكهت، عصاره، نفحه، و شميبو، را: جملهازاند، كرده
 يهـا  معـادل شتر مترجمـان از  يكه ب مينيب يمرا خاص،  ها معادلگر يم، و ديريعام بگ ييها معادل

ـ      ياند و لذا درجه صراحت مـتن اصـل  عام استفاده كرده در  يو مـتن ترجمـه يكسـان اسـت ول
كند چون هر ير ميياند درجه صراحت تغخاص استفاده كرده يها معادل كه مترجمان از ييجاها

 يبـرا . آورد يخـاص مـ   ييمعنا يوندهايو پ يضمن ييخاص با خود معنا يها معادلن ييك از ا
بـه ذهـن خواننـده    » نيعصاره زمـ «ب يحه است اما آنچه تركيمثال اگرچه عصاره همان بو و را

  .كنديمنتقل م» نيعطر زم«يا » نيزم يوب«است كه  يزير از چيكند غيمنتقل م
  :  ز صادق استين مطلب در مورد بخش دوم جمله نيا 
  زش نوريد به آميزنده باش. 1
  . ديافتييبا نور پرورش م. 2
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  .ديبه نور زنده مان .3
  .دياز نور خورش ساز. 4
  .دياز پرتو نور ببال 5
  .دارد نگاهتاننور  ؛ كه6
  .ديكرديم امرارمعاشنور  قيبه طر. 7
  .ديبا فروغ آفتاب پرورش ياب.  8
  .ديبا نور مستمر باش. 9

  .تان را از نوريد غذايبستان. 10
  .ديت شويبا نور تقو. 11
  .دياشامينور ب يها چشمه، از 12
 .ديبه نور بسنده كن. 13
  .آفتاب خوراك شما باشد يتنها روشن. 14
تـر اسـت چـون مترجمـان     حيصـر  يها نسبت به متن اصـل ز غالب ترجمهين جمالت نيدر ا

مورد نظـر   يم معنيش خواننده را از درك مستقين افزايو با ا اند افزودهاز خود به متن  ييزهايچ
مثال در جمله اول مفهـوم   يبرا. اندر او باز گذاشتهيتفس يبرا يياند و لذا جاسنده دور كردهينو
، در »پرتو«مله پنجم مفهوم ، در ج»خورش ساختن«زش افزوده شده، در جمله چهارم مفهوم يآم

، در جملـه  »نور يها چشمه«، و در جمله دوازدهم مفهوم »كردن امرارمعاش«جمله هفتم مفهوم 
ن يبهتـر  يباشناختيث زياز ح 3و  2 يها ترجمهد بتوان گفت يشا. »بسنده كردن«زدهم مفهوم يس

ه صـراحت مـتن را   دارند و نه درجـ  يريهستند جون نه افزوده تفس يسيعبارت انگل يها معادل
  : اند بردهباال 

  . ديافتييبا نور پرورش م. 2
  .ديبه نور زنده مان .3

3-And with a richer heart and lips more yielding to the spirit will I speak. 
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پربارتر و باز در گوش جان شما سخن خواهم  يسرشارتر و لبان يبه قلب: يمقصود دكتر .1
  .گفت
شما سخن خـواهم   يبه فرمان روح برا تر ميتسل ييها لبتر و گرم يبا دم :ياقمشه ياله .2
  .گفت
كـه روح را فرمـان    يسرشارتر و لبـان  يو سخن خواهم گفت با دل  :يجعفر محمدرضا .3

  .رتر باشديپذ
  .به جان، سخن خواهم گفت تر رام ييها لبتر و هيپر ما يو با دل: يرازيش ديمؤدكتر  .4

اسـرارِ روح سـخن خـواهم     يايـ شتر گويب يتر و زبانهيپر ما يو با دل :يابندريدرنجف  .5
  .گفت
بـه روح، سـخن خـواهم     تر وانهاده يسرشارتر، و لبان يو با دل: آباد نعمت يفيمحمد شر .6
  .گفت
ع روح منست بـا شـما سـخن    يكه مط ييها لبو  تر محكم يآنگاه با قلب: يماه گل ساالر. 7

  خواهم گفت
منقـادتر در برابـر روح، تكلـم خـواهم      ييها لبتر و با يمستغن يو با قلب :رد فيد فريوح. 8
  .نمود
  .كه با روح سازگارترند سخن خواهم گفت يسرشارتر و لبان يو با جان: ياحيهرمز ر. 9

 يكه بس يو لبان/ بارسرشارتر است، كائن يو سخن خواهم گفت ـ با دل : فيد شريمج. 10
  ش كند خدمت جانيب

  .روحتان سخن خواهم گفت يو لبان مثمرتر برا ثروتمندتر يو با قلب :يربانق يمهد. 11

كه دست در دست روح  يبا زبان. سرشارتر از مهر باز خواهم آمد يبا دل :حا برزگريمس. 12
  .دارد با شما سخن خواهم گفت

ن روح بـا شـما سـخ    يتر برادهيپر فا يو زبان تر مهربان يو دوباره با دل :يد احمديمج. 13
  .خواهم گفت
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  .سخن خواهم گفت با شمابه جان بارورتر  يو لبان تر هيپرما يو با دل :يمحراب .14
ـ . است richوجود دارد، و آن صفت  يز يك مورد عدم صراحت معنيدر جمله فوق ن  يقلب

ـ : ر اسـت يـ ن عبـارت بـه قـرار ز   يمتفاوت ا يهااست؟ ترجمه ياست چگونه قلب richكه   يقلب
 يسرشـارتر،  قلبـ   يتـر، جـان  يمستغن يتر، قلبمحكم يتر، قلبهيماپر يتر، دلگرم يسرشارتر، دم

بكـار   يصـفات ) تـر  و ثروتمنـدتر  صفات محكـم  جز بهد يشا(مترجمان  يتمام باًيتقر. ترثروتمند
 lips more yieldingاما در مورد ترجمه عبـارت  ؛ را دارد يكه همان ابهام صفت اصل اند برده

to the spirit  ابهـام يـا عـدم     يسـ يخواننـده انگل  يو برا يسين عبارت در اصل انگلينكه ايابا
چـون  (م تـن،  يم جان هسـتند تـا تسـل   يشتر تسلياست كه ب ييها لبندارد، و منظور  ين معنيتع

spirit  در تضاد باflesh عبـارت   يروشن كردن معن يبرا زبان يفارس، اما مترجمان )آمده است
 يلبـان /  تر به فرمـان روح ميتسل ييهالب/ پربارتر  يلبان: اند بردهكار ب يار متفاوتيبس يها معادل

 يلبـان / اسـرارِ روح  يايـ شتر گويب يزبان/ تر به جانرام ييها لب/ رتر باشديكه روح را فرمان پذ
كـه بـا    يلبـان / منقادتر در برابر روح ييهالب/ ع روح منستيكه مط ييهالب/ تر به روحوانهاده

كـه   يزبـان / روحتان  يلبان مثمرتر برا/ ش كند خدمت جانيب يكه بس يلبان/  دروح سازگارترن
  . به جان بارورتر يلبان/ روح  يتر برادهيپر فا يزبان/ دست در دست روح دارد

برخوردارنـد و بـه هـر نسـبت كـه       يشـتر ياز صـراحت ب  ها ترجمهن يا اتفاق بهب يب قرين ترتيبد
 كيـ  چيهكه  دهد يمسه مثال فوق نشان  يبررس. به دورند يشناختبايدارند از تعادل ز يشتريصراحت ب

- با اصل برابـر باشـد نداشـته    يباشناختيث زيكه از ح يادر نوشتن ترجمه ياز مترجمان كتاب فوق سع

ـ با خلق كننـد و دل يز يا اند ترجمهكرده يالبته تمام مترجمان سع. اند ن يهـم همـ   هـا  آنن تـالش  يـ ل اي
كنـد   يبا مـ يرا ز يااگرچه نوشته يبار ادب يكلمات دارا ياست ول شانيها ترجمهدر  يكاربرد كلمات ادب

د جـا  ين شـا يبنـابرا ؛ كنـد  يم دور مـ يف كردين مقاله تعريكه ما در ا ييدر معنا يباشناختيت زيفياما از ك
 . ترجمه كرد يباشناسيف از زين تعريامبر را دوباره بر اساس ايداشته باشد كه كتاب پ

'!�2F�0آ  
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