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نجيب محفوظ » اللص والكالب« ترجمه ضرب المثل در رمان 

 از ديدگاه بينامتنيت
 كبري روشنفكر

  استاديار زبان وادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس
  احمد حيدري
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس

  چكيده 
 نوآورانه در شعر ونثر وبه طور كلي در ادبيات به شماري ها بينامتنيت يكي از مهم ترين روش

به  ، ي ادبي ومفاهيم موجود در جامعهها نويسنده با بهره گرفتن از آفرينش ، در اين شيوه . آيد مي
از اين رو به عنوان يك رويكرد فرهنگي به تعامل وارتباط بين  . افزايد مي غناي اثر ادبي خود

ي مورد بحث در ها بينامتنيت يكي از حوزه . كند مي شايانيي مختلف كمك ها فرهنگ وتمدن
 ، در اين بين ضرب المثل با داشتن اشارات فرهنگي خاص يك ملت، ترجمه آثار ادبي است
زيرا كه ترجمه آن منوط به آشنايي با گفتمان فرهنگي متن مبدأ  ؛ آيد مي چالشي بزرگ به شمار

 ، ترجمهي  وبا تكيه بر آراي نظريه پردازان حوزه تحليلي –اين پژوهش با روش توصيفي  . است
نجيب »اللص والكالب«ي موجود در رمان ها سعي در بررسي چگونگي ترجمه ضرب المثل

ي موفق مورد ها به عنوان يكي از شيوه» معادل فرهنگي« دهد كه  مي نتايج نشان . محفوظ است
گرفته واغلب به ترجمه تحت اللفظي  كمتر مورد توجه قرار ، استفاده در ترجمه مفاهيم فرهنگي

ي تلفيقي ها گرچه روش ، روي آورده شده كه بازتاب فرهنگي ضرب المثل ناديده گرفته شده است
  . سهم عمده اي  در پوشش شكاف فرهنگي داشته است ، مورد استفاده توسط مترجمان

  . كالباللص وال، معادل فرهنگي، ضرب المثل، ترجمه، بينامتنيت : واژگان كليدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  قم - 1393 ، پاييزالتناص)همايش ملي بينامتنيت (، 3براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  994 

 

 : مقدمه . 1

آيد كه نظريه پردازان  مي يكي از مفاهيم رايج در محافل ادبي به شمار 1»بينامتنيت« امروزه
اديبان از ديرباز تا كنون تحت  . زيادي را در حوزه نقد ادبي به خود مشغول داشته است

گرفته اند  ي ادبي ديگران قرار گرفته وبه صورت ناخودآگاه از آن الهامها تاثير آفرينش
  . كمك شاياني كرده است ، واين خود به رشد وتعالي اديبات در حوزه شعر و نثر

ي مختلف هنري ها اجتماعي در عرصه –اصطالح بينامتنيت به عنوان يك رويكرد فرهنگي 
مفهوم تناص  . از جمله ادبيات وارد شده ومطالعات زيادي را به خود اختصاص داده است

داند بلكه آن را حاصل مجموعه  نمي ادبي را موجودي يكتا و بي نظير متن  ، يا بينامتنيت
 : 1385 ، ( آلن . پندارد مي ي از پيش انگاشته شدهها ومتن ها سخن ، ها اي از رمزگان

129( .  
مسئله ترجمه وانتقال شكل آن از زبان مبدأ به  ، ي پيش روي بينامتنيتها يكي از چالش

زيبايي وجلوه بينامتنيت نيز در روند  ، انت در ترجمهزبان مقصد است كه ضمن حفظ ام
 ي مختلفي را براي انتقال آن پيشنهادها نظريه پردازان ترجمه روش. ترجمه حفظ شود

مستلزم دقت و  ، در اين بين أمثال با داشتن اشارات فرهنگي خاص زبان مبدأ. دهند مي
  . توجه فراوان دارد

و با تكيه بر آراي نظريه پزداران ترجمه سعي دارد تحليلي  –اين پژوهش با روش توصيفي 
با بينامتنيت كه در امثال »  اللص والكالب« به بررسي چگونگي برخورد دو مترجم رمان

در اينجا دو ترجمه انجام گرفته از اين رمان مورد بررسي . بپردازد ، نمود پيدا كرده است
  . قرار خواهد گرفت

  . انياز بهمن راز 1380ترجمه اول سال 
  . از  محبوبه بهادرستاني 1390ترجمه دوم سال 

                                                             
1
. intertextvality  
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  : سواالت پژوهش 
كدام  ، موفق ترين شيوه براي ترجمه بينامتنيت امثال از ديدگاه نظريه پردازان ترجمه . 1

  است ؟
از چه شيوه اي براي ترجمه بينامتنيت امثال استفاده » اللص والكالب«مترجمان رمان . 2

  كرده اند؟
  : پيشينه 

ي ارزشمندي انجام گرفته كه به تعدادي ها پژوهش ، در مورد مسئله بينامتنيت و نقد ترجمه
  : كنيم  مي از آن در اينجا اشاره

�� �H�% ?,E��� �s,k #� YHs 6[ «  : در مقاله اي با موضوع  : ) 2006حداد ( E4 �z 6
�!� "k �V �6 )  «يي براي ها راه حل زنند؟ مي چرا مترجمان از ترجمه شعر سر باز

آن را چالشي بزرگ بر  ، مشكالت بينامتنيت) ضمن ارائه بياني مختصر از مفهوم بينامتنيت
  . دهد مي يي را براي ترجمه آن پيشنهادها داند وراه حل مي سر راه مترجم

بينامتنيت و پيامدهاي نظري آن در « در پژوهشي با عنوان  : ) 1386خانجان وميرزا ( 
 ، »عدم قطعيت معنا ونفي اصالت متن مبدأ« پيامدهاي بينامتنيت در ترجمه را   : » ترجمه

  . داند مي . . . . و» ارتقاء جايگاه حرفه اي مترجم« و » تاكيد بر اهميت عناصر بافتي« 
 –وكنايات ( عربي  ها ارزش فرهنگي ترجمه ضرب المثل«  : ) 1388نيازي ونصيري( 

 ، وكنايات ها ه ضمن بيان ارزش واالي ضرب المثلعنوان پژوهشي است ك : فارسي ) 
موجب كاهش ارزش آثار ترجمه  ، ي فرهنگي آن را در فرايند ترجمهها ناديده گرفتن جنبه

  . ي ترجمه بينامتنيت را شرح داده اندها روش ، ييها داند و در پايان با ارائه نمونه مي شده
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  : ادبيات نظري 

  بينامتيت
رسيم كه خلق  مي به اين نتيجه ، ها در متون مختلف ادبي وتامل در آنبا مطالعه وكنكاش 

هم چنان  ، همواره ارتباطي مستقيم با آثار برجاي مانده از ديگر اديبان دارد ، يك اثر ادبي
  . كه تاثير محيط وشرايط اجتماعي  در خلق يك آفرينش ادبي غير قابل انكار است

ي مختلف ادبيات راه پيدا كرده ها است كه در حوزه بينامتنيت ونقد بينامتني از مباحثي
نظريه پردازان مختلف هريك از  ، ي فراواني را به خود اختصاص داده استها وپژوهش

منظري به اين مفهوم نگريسته و آن را در نقد متون مختلف به كار گرفته اند ( روضاتيان 
بينامتنيت نيز ابعاد متفاوتي به ي ها با بررسي متون مختلف جلوه . ) 90 : 1390 ، وديگران

 . گيرد مي خود

در فرانسه  ، خانم ژوليا كريستوا در اواخر دهه شصت ، اصطالح بينامتنيت را نخستين بار
در  ، ، گرجه اين مفهوم نيز مانند ديگر موضوعات جديد ، ) 30 : 1385 ، مطرح كرد ( آلن

  . شده اند مي به كار گرفته . . . و اقتباس وتضمين : گذشته نيز تحت عناويني ديگر همچون 
نيست وشكل گيري  ها هيچ متني مستقل از ديگر متن«  : اصحاب مكتب بينامتيت معتقدند 

پس  ؛ گيرد مي صورت ها ي ديگر وبا مراجعه به آنها تحت تاثير متن ، وارائه تفسير هر متن
 37 : 1391 ، يي ديگر است ( گودرزي و لمراسكها شكل گيري هر متني حاصل بينامتن

( .   
چرا  ؛ و آثار مثبت متون ديگر بر يك متن است ها كشف نشانه ، مهم ترين هدف بينامتنيت

كه بينامتنيت مطالعه وبررسي روابط ميان متن حاضر ومتون ديگر است به طوري كه 
 : 1391 ، رساند ( اماني وديگران مي خواننده را در درك عميق تر و فهم بهتر يك متن ياري

87 ( .  
در فرايند بينامتنيت يك شاعر يا نويسنده ممكن است از منابع مختلفي براي غني كردن اثر 

گنجينه گرانبهايي است كه عموما شاعران  ، آثار ديگر ادبا در كنار قرآن ، خود استفاده كند
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 ، يكي از نمودهاي فرهنگي بينامتنيت . گيرند مي ونويسندگان از آن به شكل مختلفي بهره
  . ي رايج در بين مردم استها جه به ضرب المثلتو
  

  ضرب المثل 
 ، افكار ، قريحه ادبي ، ضرب المثل يك شعبه مهم از ادبيات هر زبان ونماينده ذوق فطري

اخالق واحساسات اهل آن زبان بوده وبيانگر عظمت و وسعت آن زبان وعلو فكر  ، عادات
عناصر مهم در قلمرو فرهنگ وادبيات هر  ضرب المثل به مثابه يكي از ، ادبي اهل آن است

 زباني بسياري از زواياي آشكار و نهفته فرهنگ عĤمه ملت را از نسلي به نسل ديگر نمايان
  . ) 86 ، : 1392 ، سازد ( زارع مي

كه تعريف جامع آن بدين صورت  ، تعاريف متفاوتي ارائه شده است ، در مورد ضرب المثل
ه وپرمعني متداولي در هر زبان است كه معموال بيان كننده مثل گفتار كوتا«  : است كه 

باشد وقسمتي از هر زبان متداول است كه با ساير اشكال ادبيات  مي افكار وعقايد عامه
 ، گيرند  مي كه از اصول ورسوم گفتاري سرچشمه ها وداستان ها مردمي آن زبان مانند افسانه

  . ) 67 : 1388 ، بستگي دارد ( سهراب زاده و يزدخواستي
شود وآن  نمي در ضرب المثل چهار امتياز موجود است كه در ساير انواع كالم با هم يافت 

لطافت كنايه واين  ، حسن تشبيه ، وضوح معني ، اختصار لفظ«  : چهار امتياز عبارتند از 
 96 : 1391 ، ذوالفقاري» ( آخرين درجه بالغت سخن است كه ما فوق آن متصور نيست 

( .  
 ، قصد توصيه« گاه به  ، كند مي مقاصد و اهداف مختلفي را دنبال ها ديد آمدن ضرب المثلپ

قضاوت در  ، ها موقعيتي  نقادي وضعيت ورفتار وتوصيف طنزگونه ، زنهار دادن ، نصيحت
» ( انديشند مي وانتقال تجربه يا معرفت به ديگراني كه با ابزار همان زبان ها مورد كنش

  . ) 68 : 1388 ، دخواستيسهراب زاده ويز
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  ترجمه و بينامتنيت ضرب المثل
مترجم ضمن  ، بينامتنيت يكي از موضوعات مورد بحث در حوزه ترجمه آثار ادبي است

بايستي آن را با رعايت امانت در متن مقصد  ، دريافت دقيق بينامتني موجود در اثر مبدأ
ترجمه « وزه ترجمه وزبان شناسي نظريه پرداز ح (R. Jakobson)ياكوبسن . انتقال دهد

ي كالمي زبان ديگر را يكي از ها ي كالمي يك زبان به نشانهها يعني تبديل نشانه ، بينازباني
  . ) 92 : 1390 ، دانست ( روضاتيان وميرباقري فرد مي انواع بينامتنيت

بينا  ، بينانشانه اي ، يي هم چون ترجمهها موضوع بينامتنيت به طور تنگاتنگ با موضوع
 ، 1388 ، در ارتباط مستقيم است ( نامور مطلق وكنگراني . . . بينا فرهنگي و ، رسانه اي

كار مترجم در واقع كنار زدن متن اصلي است و مخفي شدن پس اين واقعيت كه  . ) 83
ترجمه در جايي ديگر منشأ دارد وگذر از زبان مبدأ به زبان مقصد براي نيل به تعادل نقشي 

  . ) 101 : 1390 ، د ( خان جانضرورت دار
منابع  . . . و ها ضرب المثل ، گفتارهاي مهم ، دواوين شعراي پيشينيان ، احاديث ، قرآن

عمده مورد بحث در مسئله بينامتنيت است كه مترجمان بايستي به آن تسلط كافي داشته و 
ني كنند تا ضمن آن را به خوبي تشخيص داده وبه بهترين نحو آن را در زبان مقصد بازآفري

  . زيبايي و لطافت اثر ادبي به خوبي نشان داده شود ، آشنايي خواننده با مورد بينامتنيت
ي رايج در بين ها استفاده از ضرب المثل ، يكي از نمودهاي بينامتنيت در آثار نويسندگان

  :  در ترجمه اصل بر آن است كه ، بالغي وهنري دارند ، مثلها ارزش رواني  . مردم است
 ، اگر توانستيم ضرب المثل معادل آن را كه در زبان فارسي قديم وجديد رايج است . 1

  . آوريم مي
آوريم در اين شرايط ترجمه  مي ترجمه اش را ، اگر داراي ترجمه اي خوش معناست . 2

ومعادل معنايي ساده آن را كه ديگر ضرب المثل نيست ودر واقع مفهوم عادي آن است 
  . ) 266 : 1391 ، م ( خرمشاهيداري مي عرضه

استفاده از معادل مفهوم همان  ، ها به عبارت بهتر بهترين روش براي ترجمه ضرب المثل
 ، ها مانند ديگر متن ، ضرب المثل در زبان مقصد است و اگر اين روش موفقيت آميز نبود
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قصد انتقال داده كنيم به شرط اين كه معنا ومفهوم به خوبي به خواننده در زبان م مي ترجمه
  . ) 50 :  1991 ، شود و ضرر معنايي حاصل نشود ( العيس

معادل فرهنگي « به عنوان  ، جايگزيني ضرب المثل زبان مبدأ با همتاي آن در زبان مقصد
Cultural equivalent(  «واژه فرهنگي از ي  ترجمه« : كه عبارت از  ، شود مي تعبير

   . ) 130 : 2006 ، نيومارك» ( زبان مقصد استزبان مبدأ به واژه اي فرهنگي در 
ي مختلف ها ي ترجمه ضرب المثل كه يكي از نمودهاي فرهنگي ملتها از ديگر روش

اطالعات افزوده اي «  ، روي آوردن به تفسير وتوضيح مفهوم در حاشيه كتاب است ، است
كه تفاوت ميان  معموال توضيحات فرهنگي ، كه خود مترجم بايد به ترجمه اش اضافه كند 

و گاهي مترجمان نيز از چند . ) 145 : دهد ( همان  مي فرهنگ زبان مبدأ ومقصد را نشان
برند كه  مي روش به صورت همزمان براي ترجمه يك مفهوم يا اصطالح فرهنگي بهره

  . كند مي نيومارك از آن به عنوان روش تلفيقي ياد
زيرا  ؛ ترجمه ناپذير عنوان نهاده اند ، يگررا مانند بعضي متون د ها برخي نيز ضرب المثل

كه آن قدر با زندگي و فرهنگ آن زبان عجين شده اند كه برگردان آن به زباني ديگر كه 
  . ) 228 : 1391 ، كاري بس دشوار خواهد بود ( خرمشاهي ، داراي فرهنگي متفاوت است

 

  : نجيب محفوظ 
 . روانه بازار نشر نمود 1961ال خود را در س» اللص والكالب« نجيب محفوظ رمان 

 نويسنده در اين رمان رمزگونه خود به شرايط سياسي و اجتماعي دهه شصت مصر اشاره
زن سخن گفته وبه صورت  ، جامعه مصر ، دين : كند ودر مورد موضوعاتي هم چون  مي

ين رمان ا . جلد كتاب) :  1390 ، ( محفوظ . كند مي انتقاد ، غير مستقيم ازنظام حاكم مصر
بين المللي نوبل و نيز جوايز زيادي از جانب دولت مصر شد ( جمشيدي ي  جايزهي  برنده

  . ) 4 : 1391 ، وميمندي
  : بخش تطبيقي 

  : توان به موارد زير اشاره كرد  مي ، ي ذكر شده در رمانها از جمله ضرب المثل
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  )38 : 2006 ، ( محفوظ �1 ��� � +��* 
  )50 : 1380 ، كوكاري عجله در آن است ( محفوظبهتر از ني : رازاني 

  )40 : 1390 ، در كار خير هيچ حاجتي به استخاره نيست ( محفوظ : بادرستاني 
 ، اين ضرب المثل عمدتا در كشورهاي عربي وبه خصوص مصر در مورد مسئله ازدواج

نويسنده  توسط ، اما در اين جا براي تسريع وعدم تعلل در انجام كار نيكو ، رايج است
  . استفاده شده است

آن را به شكل نادرستي در  ، ترجمه اول عالوه بر تشخيص ندادن بينامتني ضرب المثل 
اما ترجمه دوم بينامتني را به صورت صحيح . زبان مقصد ( فارسي) ترجمه نموده است

تشخيص سپس با تكيه بر روش معادل فرهنگي آن را به بهترين شيوه به زبان فارسي 
  . دان نموده استبرگر
 *wHEA ÒX �G �!-k Y& ¨!v�$k �U   133  : 2006 ، ( محفوظ (  

  ) 148 : 1380 ، راست كرد؟ ( محفوظ ، توان سايه چيزي را كه كج است مي آيا : رازاني 
  )116 : 1390 ، توني تو سايه يه چيز كج بايستي ؟ ( محفوظ مي : بادرستاني 

ارائه داده اما كامال مقيد به متن اصلي بوده و ظاهرا  مترجم اول با اينكه ترجمه صحيحي را
مترجم دوم مفهوم را به صورت درستي انتقال  . متوجه بينامتني ضرب المثل نشده است

توان ضرب المثل را با استفاده از معادل  مي . نداده و ترجمه وي پذيرفته شده نيست
  . ترجمه نمود» كج است ، سايه كج« فرهنگي مورد استفاده در زبان فارسي به صورت 

 * I�6� ��>4 �V ��z �U106 : 2006 ، ( محفوظ(  
  ) 121 : 1380 ، مث برف آب شده ؟ ( محفوظ: رازاني 

     )97 : 1390 ، آب شده رفته زمين ؟ ( محفوظ : بادرستاني 
 اين ضرب المثل به خوبي تفاوت فرهنگي موجود در ميان دو زبان فارسي وعربي را نشان

هر دو مترجم به خوبي بينامتني ضرب المثل را دريافته سپس از روش معادل  . دده مي
 ؛ اما آشكار است كه ترجمه دوم موفق تر است ، فرهنگي به جايگزيني آن اقدام كرده اند
 ، عالوه بر آن . در زبان فارسي پركاربردتر است ، زيرا كه  معادل فرهنگي مورد استفاده آن
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در يك رمان نويسنده مصري كه كمتر هواي برفي را » برف« واژه  استفاده مترجم اول از
  . ممكن است براي خواننده ايجاد سوال كند ، تجربه كرده اند

* �!�+F #A �L&F �,E4 0 ��  ) 50 : 2006 ، (محفوظ '
  )63 : 1380 ، شناسد ( محفوظ نمي او سر از پا  : رازاني 

  ) 51 : 1390 ، ده ( محفوظ نمي يص او فرق سرش رو از پاهاش تشخ : بادرستاني 
بينامتني را متوجه نشده و ترجمه اي اشتباه را ارائه  ، مترجم اول با تكيه كامل بر متن اصلي

زيرا كه در زبان فارسي اصطالح ( سر از پا نشناختن) براي اوج خوشحالي به  ؛ داده است
مترجم دوم نيز به مانند  . حال آن كه نويسنده چنين منظوري را نداشته است ، رود مي كار

  . به متن اصلي توجه نموده و ترجمه تحت اللفظي ارائه داده است ، همتاي خود
 : آيد  مي اين در حاليست كه استفاده از معادل فرهنگي اين ضرب المثل شايسته تر به نظر 

 . »دهد  نمي هر را از بر تشخيص « و» دهد  نمي دست چپ وراستش را از هم تشخيص « 
  . زيبايي بينامتني در زبان مقصد نيز حفظ شود ، تاعالوه بر حفظ مفهوم اصلي

 �H�v6�� T� v�� WEd22 : 2006 ، ( محفوظ (*  
  ) 32 : 1380 ، خواسته اندك است وخواهان كوچك ( محفوظ : رازاني 

  ) 26 : 1390 ، طالب ومطلوب هر دو ناتوانند ( محفوظ : بادرستاني 
است كه خدا در باب مبارزه و تحدي با كافران بدين گونه آورده  اين ضرب المثل قرآني

  : است 
$ yγ•ƒ r'‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>Î�àÑ×≅ sWtΒ (#θ ãè Ïϑ tGó™$$ sùÿ… ã& s! 4āχ Î)š Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# s9(#

θ à)è=øƒ s†$ \/$ t/ èŒ Èθs9uρ (#θ ãè yϑ tGô_ $#…çµ s9(βÎ) uρ ãΝåκ ö: 
è=ó¡ o„Ü>$ t/—%! $#$ \↔ø‹ x© āω çνρ ä‹ É)ΖtF ó¡o„ çµ ÷ΨÏΒ 4y# ãè |Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9$# uρ ) « 73 : الحج  (
  . نويسنده از بينامتني ضرب المثل قرآني در رمان خود بهره برده است

سعي در انتقال مفهوم از طريق معادل فرهنگي  ، مترجم اول بدون توجه به لفظ ضرب المثل
هنگي مناسبي را اختيار زيرا كه معادل فر ؛ جز اين كه در اين كار موفق عمل نكرده ، داشته
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در اين گونه  . آيد مي اما ترجمه خانم بادرستاني كمي پيچيده و دشوار به نظر . نكرده است
بدين صورت كه ابتدا ترجمه  ؛ آيد مي استفاده از روش تلفيقي مناسب تر به نظر ، شرايط

و شاهد  تحت اللفظي را آورده و سپس در پاورقي به تفسير بيشتر آن روي آورده و منشأ
 . امانت بينامتني حفظ شود ، تا ضمن انتقال مفهوم صحيح ، نمائيم مي آن را به تفصيل بيان

  . تواند باشد مي »كوري كه عصا كش كور ديگري است«  : معادل تقريبي اين ضرب المثل
 *   [E�� ¸A& 0  �& �U81 : 2006 ، ( محفوظ (  

  )94 : 1380 ، ( محفوظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : رازاني 
  ) 75 : 1390 ، مگه چشم گير نيستم ( محفوظ : بادرستاني 

مترجم دوم بدون  . سرباز  زده است ، مترجم اول از ترجمه اين ضرب المثل متداول عربي
 حال آن كه . با ارائه ترجمه تحت اللفظي به فهم معنا كمك نكرده است ، توجه به بينامتني

« عبارت . آيد مي استفاده از معادل فرهنگي اين ضرب المثل در زبان فارسي مناسب به نظر
تواند معادل مناسبي براي ضرب المثل  مي »بيني نمي ما را « يا » كني نمي ما را آدم حساب 

  . مورد نظر باشد
*   T�-�� #� !E) [E�� #� !E;82 : 2006 ، ( محفوظ�� (  

  ) 76 : 1380 ، د هر آن كه از ديده برفت ( محفوظاز دل برو : رازاني 
  ) 95 :  1390 ، از دل برود هر آن كه از ديده برفت ( محفوظ : بادرستاني 

دو مترجم به خوبي بينامتني ضرب المثل فوق را در متن اصلي رمان دريافته سپس با 
دو ترجمه صحيح  . انتخاب معادل فرهنگي متداول در زبان فارسي اقدام به ترجمه كرده اند

  . وشيوه انتخابي توسط مترجمان بهترين روش براي انتقال اين مفهوم است
*] c :   !EL ����j  !T{E�� �;{E4 0 £!�H;�� :   T+F tH4 _ t !��� 0�محفوظ ) ، 

2006 : 92 (  
 ، ( محفوظ . . . . سعيد زير لب لنديد  . آيد نمي پليس هيچ از او خوشش  : گفت : رازاني 
1380 : 108 (  
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ونه   : اين چيزا براي پليس خوشايند نيست !  سعيد زير لب گفت  : گفت  : بادرستاني 
  . ) 86 : 1390 ، روزه گرفتن توي رجب ( محفوظ

يكي از امثال متداول و پر كاربرد  زبان عربي است كه در ميان  ، ضرب المثل ذكر شده
موفق به  ، اما مترجمان . شود مي ده بسيارياستفا ، عرب زبانان و به ويژه مردم كشور مصر

از عهده  ، مترجم اول عالوه بر عدم تشخيص بينامتني مثل . انتقال اين مفهوم نشده اند
قسمت دوم  ، اين مترجم ، ترجمه صحيح برنيامده ومفهوم خطايي را انتقال داده است

  . نموده استعبارت ضرب المثل را نيز از قلم انداخته و از ترجمه آن صرف نظر 
قسمت اول ضرب المثل را تحت اللفظي با اندكي تصرف برگردان كرده  ، مترجم دوم نيز

بي درنگ آشكار است كه قسمت دوم  . سپس قسمت دوم را لفظ به لفظ ترجمه كرده است
 هماهنگي و برابري ديده  ، زيرا كه با قسمت قبل ؛ ضرب المثل پيچيده ونامفهوم است

  . شود نمي
توسط دو  ، ارائه ترجمه صحيح بهتر است تركيب اصلي ضرب المثل را كه در رمانقبل از 

  : نفر تكميل شده بيان كنيم 
 )T+F tH4 _ t !��� 0� T{E�� �;{E4 0( . رسد اگر مترجم به بينامتني ضرب  مي به نظر

 از ترجمه  آن به صورت تحت اللفظي صرف نظر ، كرد مي آگاهي پيدا ، المثل موجود
كردند به اين صورت كه  مي لذا بهتر اين بود كه مترجمان از روش تلفيقي استفاده ؛ كرد مي

(  : ضرب المثل را به شكل تحت اللفظي ترجمه نموده سپس در پاورقي توضيح اضافه كنند
 به نظر ، از دماغ فيل افتاده) : معادل ضرب المثل  ، ضرب المثلي رايج در كشورهاي عربي

زيرا كه ضرب المثل در دو تركيب  ؛ از روش معادل فرهنگي موفق نباشيدرسد استفاده  مي
  . جداگانه وتوسط دو شخص آمده است
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 : نتيجه گيري 

اثر نجيب » اللص والكالب« از بررسي و نقد ترجمه بينامتني ضرب المثل در رمان 
  : توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه  مي ، محفوظ

لذا  ؛ شود مي مايه غناي يك اثر ادبي ، ايي وظرافت خاص خود* بينامتنيت با داشتن زيب
عبارت بينامتني را در اثر مبدأ به خوبي  ، مترجمان نيزبراي ارائه ترجمه بهتر وظيفه دارند

  . تشخيص داده ونسبت به انتقال شايسته آن به زبان مقصد اقدام كنند
بدون  ، نجيب محفوظ» اللص والكالب« * عمده روش مورد استفاده دو مترجم رمان 

اين روش عالوه بر ايجاد نوعي پيچيدگي وابهام در  ، است» تحت اللفظي« شك روش 
  . شود مي موجب پنهان ماندن زيبايي بينامتني موجود در آن ، فهم

روش معادل فرهنگي است وهمان طور  ، *بهترين روش براي ترجمه بينامتني ضرب المثل
رجمه اي سليس و دلنواز ارائه داده بودند كه از اين روش ت ، زماني دو مترجم ، كه گذشت

روشي مناسب  ، هرچند روش تلفيقي كه كمتر مورد توجه دو مترجم بود ، بهره برده بودند
  . آيد مي براي انتقال شايسته در موارد بسياري از بينامتني به حساب
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