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چالشهای برگردان عناصر فرهنگی نمايشنامه
با تكیه بر نظريه نیومارک


1ـ یسرا شادمان2 ـ مریم میرزاخانی
6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
0ر دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربی دانشگاه الفهان ،الفهان ،ایران

(تاری دریافت6867/66/88 :؛ تاری پذیرش)6863/66/60 :

چکیده
«شهرزاد» اثر ماندگار پدر نمایشنامهنویسی عربی؛ توفيرق الحاريم برا اسرتناد بره داسرتان هزارویرک شرب در
امهاي فلسفی ابداع شده و نه تنها در بُعد اندیشگانی ،بلاره از نظرر ادبری نيرز حرائز اهميرت اسرت .همرواره
مقولههایی و ود دارند كه به دلي تعلق به فرهن مبدأ به راحتی قاب انتقال به متن مقصد نيستند .انتقال این
مقولهها كه به نام مقولههاي فرهن محور شناخته میشوند با دشواري زیادي روبهرو است .پيونردهاي آثرار
ادبی و نویسندگان مل مختلف و كشف منابع الهامبخش آنان در حيطة ادبيات تطبيقری بررسری میشرود .از
این رو ،تر مه میتواند ابزار بسيار مهم و كاربردي براي ایجاد این ارتبا باشد .تر مة مقووت فرهنگی در
بحثهاي تر مه شناسی ،موضوعی پيچيده و هزارتو است .مقووتی كه انعااسدهندب فرهن یک امعره
هستند معمووً براي سایر وامع كه داراي فرهنگی متفاوتاند ،غيرقاب درك بوده و گاه نيز منجر به ایجراد
سوءتفاهم میشوند .نمایشنامة «شهرزاد» از سوي آقایان عبدالمحمد آیتی و محمد لرادب شرریعت بره زبران
فارسی تر مه شده است .این پژوهش بر آن است كه دو برگردان فارسی را با تو ه به ار وب نظري پيتر
نيومارك مورد بررسی و تحلي قرار دهد .مهم ترین یافتههاي پژوهش حاضر كه با روش توليفی-تحليلری
و با استفاده از ابزار كتابخانهاي نوشته شده ،بيانگر ایرن مطلرب اسرت كره نمایشرنامة «شرهرزاد» هرار مقولره
فرهنگی موردنظر نيومارك را داراست و مقولة بومشناسی در این متن نمایشی ایگراهی نردارد و متر مران
براي تر مه این نمایشنامه بيشرتر از راهارار معرادل فرهنگری اسرتفاده كررده و بردین ترتيرب هرر دو مترر م
تر مهاي مخاطبمحور ارائه دادهاند.

واژگان کلیدی :ترجمۀ عناصر فرهنگی ،نمایشنامۀ شهرزاد ،توفیق حکیم.

(نویسنده مسئول)  E-mail: y.shadman@alzahra.ac.ir
 E-mail: maryam.mirzakhani92@gmail.com
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مقدمه
زبان ،بارزترین ویژگی انسان است كه به وسيلة آن می تواند برا دیگرران ارتبرا برقررار
كرد .با رشد وامع بشري و احساس نياز به ارتبرا برا وامرع انسرانی مختلرف كره بره
زبان هاي گوناگون سخن میگفتند و براي ني بره م قالرد تجراري ،سياسری ،فرهنگری،
ا تماعی و حتی فردي ،نياز به داشرتن یرک زبران مشرترك ،نمرود بيشرتري پيردا كررد.
انسان ها ،بدون داشتن یک زبان مشترك در سط .هانی یا بين المللری و یرا در برخری
موارد در درون قلمرو یک كشرور نيرز قرادر بره ایجراد ارتبرا و رسريدن بره اهرداف و
دستيابی به نياز هاي اولية خود نيز نبودند .به منظور ح این مشا  ،می توان از تر مه به
عنوان ابزاري كارآمد بهره ست؛ در این راستا متر م باید عالوه بر آگاهی از الول و
قواعد زبانی زبان مبدأ بر فرهن زبان مقصد نيرز آشرنایی داشرته باشرد .در ميران مترون
ادبی ،نمایشنامه یای از انواع ویژه اي است كه ضرمن داشرتن خصولريات مترون ادبری
همچون رمان و داستان ،ویژگی هاي ا رایی خالی دارد.
نمایشنامه ،متن ادبی ا را شدنی است كه با تو ه بره ایرن دو ویژگری ،تر مرة آن بسريار
پيچيدهتر از انواع متون ادبی دیگر است .از آنجا كه نمایشرنامه ،ویژگیهراي هرر دو عنصرر؛
یعنی متن و لحنه را با هم دارد ،تر مة آن در عين بازنمایی سبک متن و به تصویر كشيدن
احساسات و تصاویر بالغی و بيانی ،استعارات ،كنایات و تشبيهها بایرد برگردانری درسرت از
نشانههاي متن در حوزه الول ا را پذیري نمایش داشته باشد (رشيده.)1 :0860 ،
اختالفات فرهنگی ،متر م را وادار به ت يير ،حرذف و تصررف در مرتن الرلی میكنرد؛
زیرا ممان است در سادهترین مروارد برا یاردیگر اخرتالف داشرته باشرند ،امرا هرگرز نبایرد
فراموش كرد كه یک مترر م نمیتوانرد پيشراپيش تصرميم خالری بگيررد و بنرا را برر ایرن
بگذارد كه هميشه در برابر فالن واژه ،فالن معادل را قرار دهد ،بلاه باید بره كراربرد عنالرر
فرهنگی در متن نيز تو ه داشته باشد .عدم تو ه متر م به اینگونه موارد در اسرتفادب نابجرا
از عنالر فرهن خودي در متنی كه خواننده ،آن را بره عنروان تر مره مریخوانرد ،ممارن
است نوعی «شوك فرهنگی» در او ایجاد كند (ليامی.)14 :6831 ،
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 .1پیشینۀ پژوهش
نمایشنامة «شهرزاد» نخستين بار در سال  6873توسط محمدلرادب شرریعت و برار دیگرر در
سال  6833از سوي عبدالمحمد آیتی تر مه شده است .این پرژوهش برر آن اسرت برا روش
توليفی-تحليلی و براساس نظریة پيتر نيومارك به بررسی تر مة عنالر فرهنگی نمایشرنامة
«شهرازد» توفيق الحايم پرداخته و تر مة این نمایشنامه را مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.
هدف این پژوهش بررسری ميرزان موفقيرت دو مترر م در انتقرال خصولريات فرهنگری بره
خواننده زبان مقصد است .بنابراین ،پرسشهایی كه در این خصود میتروان مطررح كررد،
عبارتند از :متر مان آیتی و شریعت ه روشی را براي برگردان عنالر فرهنگری نمایشرنامه
«شهرزاد» برگزیدهاند؟ همچنين ایشان با تو ه به نظریة نيومارك تا ه اندازه توانسرتهاند در
تر مة عنالر فرهنگی موفق عم كنند؟
در ار وب تر مة عنالر فرهنگی در رمان و داستان ،پژوهشهایی لورت گرفته كه
در این پژوهش به برخی از مرتبطترین آنها اشاره میشود:
مقاله « الشهاي تر مهپذیري عنالرر فرهنگری در رمران «اللرص والارالب» از نجيرب
محفو با مقایسة دو تر مره برا تايره برر رار وب نظرري نيومرارك» بره كوشرش كبرري
روشنفار ،هادي نظري منظم و احمد حيدري لورت گرفته است .ایرن مقالره برا اسرتفاده از
دستهبندي نيومارك به بررسی و تحلي داستان اشاره شده برا تو ره بره دو تر مرة رازانری و
بادرستانی پرداخته است و به این نتيجه دست یافته كره هرر دو مترر م برا و رود تالشهراي
فراوانی كه انجام دادهاند ،نوعی پيچيدگی و كاستی در تر مة عنالر فرهنگی داشتهانرد .در
این دو تر مه از روش تلفيقی به عنوان یاری از روشهراي موفرق تر مره عنالرر فرهنگری
كمتر استفاده شده است.
سيد محمد رضا هاشمی و نادیرا غضرنفري مقردم در مقالره «بومیسرازي مردل پرن گانرة
عنالر فرهنگی نيومارك با زبان و فرهنر فارسری» ترالش كردهانرد الگروي نيومرارك را
بومیسازي و مؤلفههاي آن را بر زبان فارسی تطبيق دهند.
مقالرره «تر مررة عربرری مقولررههاي فرهنگرری داسررتان فارسرری شررار اسررت از محمرردعلی
مرالزاده براسراس نظریرة نيومررارك» از محمرد رحيمری خویگررانی بره بررسری مقولررههاي
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فرهنگی موردنظر نيومارك پرداخته و به این نتيجه دست یافته است كه متر م این داسرتان،
بيشتر از راهاار معادل فرهنگی براي انتقال مفاهيم به مخاطب سود سته است.
مقالرره « گررونگی تر مهپررذیري عنصررر فرهنگریِ «نهادهررا ،آداب و رسرروم ،ریانررات و
مفاهيم» در تر مههاي عربی به فارسی با تايره بر رار وب نظرري نيومرارك» بره كوشرش
فاطمه كيادربندسري و حامد لدقی لورت گرفته است .این مقالره برا تايره برر رار وب
نظري نيومارك برآن شده تا عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم ،ریانات و مفراهيم» را
در تر مه مشخص كند .این مقاله با بررسی تر مة برخی متر مان ماننرد یوسرف عزیرزي،
محمدعلی عسگري ،احسان موسوي و موسی اسروار بره ایرن نتيجره دسرت یافتره كره عنصرر
فرهنگرری «نهادهررا ،آداب و رسرروم ،ریانررات و مفرراهيم» بررا الررطالحات و تعررابير سياسرری،
مذهبی ،تاریخی و هنري بسياري موا ه است.
ازآنجا كه تاكنون هي پژوهشی به بررسی تر مههاي نمایشنامة «شهرزاد» توفيقالحاريم
براساس نظریة پيتر نيومارك و تطبيق دو تر مه نپرداخته ،میتوان گفت كه این پژوهش در
نوع خود دید است.

 .2نظریۀ پیتر نیومارک در ترجمۀ عناصر فرهنگی
همة الطالحاتی كه به رافيا ،سنتها ،آداب و رسوم ،نهادهرا و فناوريهرا اشراره دارنرد،
عنالرر فرهنگری هسررتند (پراومبو .)83 :6866 ،برره طرور كلری هررر قرومی ،آداب و رسرروم و
ارزشهاي ا تماعی خاد خود را دارد كه آن را ارج مینهد و همرة آنهرا تحرت پوشرش
«فرهن » قررار میگيرنرد و میتروان آنهرا را ذیر عنراوین كلری شخصريتهاي تراریخی،
لباسهاي ویژه ،خوراكیهاي خاد و تعابير دینی و ا تماعی آورد (الحرداد-818 :0881 ،
 .)818پيترررر نيومرررارك ( )6661-0866از سرررال  6638یاررری از هرههررراي شررراخص در
بنيانگذاري مطالعات تر مره در دنيراي زبران انگليسری اسرت .او در نربش نظریرهپردازي
تر مه ،نقش بزرگی ایفا كرد و توانست ارتبا محامی بين نظریه و كاربرد برقرار سرازد و
از مله پرطرفدارترین نظریات در زمينة عنالر فرهنگی و تر مرة آن اسرت .او فرهنر را
نين تعریف میكند« :فرهن را به روش زندگی و لوههاي خاد زندگی بشر به عنروان
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وسيلهاي براي بيان میدانم و بين زبان فرهن و زبان هانی تمييرز قایر میشروم .كلمراتی
همچون «مردن»« ،زندگی كردن»« ،ستاره» و بيشتر كاوها همچون آینره وميرز و ...واژههرایی
هانی هستند كره در تر مرة آنهرا الشری و رود نردارد ،امرا كلمراتی همچرون «بادهراي
موسمی»« ،كلبه تابستانه روسيه» و ...كلماتی هستند كره وارد حيطرة فرهنر

شردهاند و اگرر

بين دو فرهن زبان مبدأ و مقصد مناسبت و رود نداشرته باشرد ،مترر م در موا هره برا آن
د ار الشی بزر خواهد شد» (نيومارك.)646 :0881 ،
نيومارك مقووت فرهنگی را در پن دسته تقسيمبندي میكند:
 -6بومشناسی :گياهان و حيوانات یک سرزمين ،آثار باستانی ،دشتها ،لگهها و...
 -0فرهن مادي (مصنوعات) :پوشاك ،خوراك ،حم ونق  ،ارتباطات و...
 -8فرهن ا تماعی :واژههاي فرهنگی مشخص كه بيانگر فعاليتهاي تفریحی و بازيهاي
ملی خاد است.
 -4نهادها ،آداب و رسوم ،فعاليتها ،ریانات ،مفاهيم ا تماعی ،حقروب ،مرذهبی و هنرري
و...
 -9اشارهها و حركات حين سخن گفتن و عادات و( ...نيومارك.)69 :6633 ،

 .3روشهای ترجمۀ عناصر فرهنگی
نيومارك روشهاي متعددي را براي تر مة عنالر فرهنگری پيشرنهاد داده كره در اینجرا بره
طور خالله به آنها اشاره میشود:
 -6انتقال (وامگيري) :بره معنری آوردن كلمرهاي از زبران مبردأ بره مرتن زبران مقصرد اسرت
(استفادب مستقيم از واژب زبان مبدأ).
 -0بومی كردن :این فرآیند بر فرآیند «انتقال» غلبه میكند و واژه زبان مبدأ را ابتدا برا تلفرظ
طبيعی وآنگاه با ریخت طبيعی زبان مقصد مطابقت میدهد.
 -8معادل فرهنگی :تر مة واژه فرهنگی از زبان مبدأ به واژه فرهنگی در زبان مقصد.
 -4معادل كاركردي :براي واژههاي فرهنگی بهكار میرود كه مستلزم كاربسرت یرک واژب
مستق از فرهن است كه گاه با یک واژب دید خاد همراه میشود.
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 -9معادل توليفی :تر مه باید گاهی توليف را بر كاركرد تر ي .دهد.
 -1ترادف :استفاده از واژب مترادف در ایی كره معرادل دقيقری و رود نردارد ،امرا اسرتفادب
بی ا و غيرضروري از مترادفها ،مشخصة بسياري از تر مههاي ضعيف است.
 -7گرتهبرداري :از لحا نظري ،متر م نباید مبدع یک تر مة قرضری شرود و فقرط نقرش
گرتهبرداري را ایفا كند.
 -3ت ييرات یا ایگزینیها :تر مه همراه با ت يير دستوري.
 -6دگرگونسازي (وارونهش) :ت يير در مقولة ذهنی؛ فرآیندهاي دگرگونسازي ،علرت بره
اي نتيجه ،زء به اي ك  ،ت يير نمادها و معلوم به اي مجهول.
 -68تر مة مقبرول :معمروو بایرد برراي واژب سرازمانی از تر مرة رسرمی یرا تر مرهاي كره
مقبوليت عام دارد ،استفاده كررد و اگرر مناسرب نباشرد ،مترر م بره طرور غيرمسرتقيم ،عردم
موافقت خود را با تر مة رسمی كه از آن لورت گرفته ،نشان میدهد.
 -66تر مة موقت :این فرآیند یک تر مة موقت است كره معمروو از یرک واژب سرازمانی
دید لورت میگيرد و باید آن را داخ گيومه قرار داد تا در فرلرتهاي بعردي عروم
شود .متر م در این شرایط به تر مة تحتاللفظی روي میآورد.
 -60بران :این فرآیند هنگامی لورت میگيرد كه نارسایی معنایی یا نقرص در لوههراي
آوایی و استعارهها و تاثير كاربردي بخشی از مله در قسرمتی دیگرر از همران ملره یرا در
ملة مجاور آن بران شود.
 -68كاهش و بسط :متر م از روي حس تشخيص و لرافت در برخی موارد آن را برهكرار
میبندد ،اما در هركدام از موارد به ویژه اگر بد نوشته شده باشند شاید نياز باشد دسرت كرم
یک ت يير لورت دهد .این روش هنگرامی پيشرنهاد میشرود كره اطالعرات مؤلرف كتراب
ناقص باشد و فرهن مبدأ را به خوبی انتقال ندهد .در ایرن شررایط مترر م وظيفره دارد در مقرام
تاليف ،اقدام بره حرذف یرا اضرافة تفسرير و توضري .بيشرتري كنرد )(Slovakova, 2007: 15

هر ند خود نيومارك این شيوه را نمیپسندد.
 -64دیگر نوشت :عبارت است از شرح و بسط یرا توضري .بخشری از مرتن .ایرن فرآینرد در
متون بینامی مورد استفاده قرار میگيرد كه ضرعيف و نارسرا نوشرته شرده باشرند یرا معنراي
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تلویحی داشته باشند و ناات مهمی حذف شده باشد (نيومارك )648 :0881 ،كه منظرور از
این سخن ،نسخههاي خطی است .به عبارت دیگر ،منظور از دیگرر نوشرت ،اضرافه و تفسرير
قسمت نامفهوم یک متن است ،اما هرگز این روش براي تر مة مترون مهرم از ملره مترون
تاریخی توليه نمیشود ().slovakova, 2007: 1
 -69فرآیندهاي تلفيقی :فرآیندهاي دوگانه ،سهگانه و هارگانه را براي حر یرک مشرا
واحد با هم تلفيق میكنند .به عبارت دیگر ،متر م از ند روش به لرورت همزمران برراي
انتقال یک عنصر فرهنگی استفاده میكند.
 -61تحلي محتوا :این فرآیند شام تفايرک یرک واحرد واژگرانی بره ا رزاي معنرایی آن
است.
 -67یادداشتها ،اضافات ،توضيحات :اطالعات افزودهاي كه متر م باید به تر مره اضرافه
كند و معموو توضيحات فرهنگی هستند (كه تفاوت ميران فرهنر
مشخص میكنند) (نيومارك.)607-643 :0881 ،

زبران مبردأ و مقصرد را

از آنجا كه هدف تر مه ،شناساندن فرهن مبدأ به خوانندگان زبان مقصد است ،مترر م
باید با گذر از لفظ به بيان مفهوم موردنظر بپردازد .پرس تر مرة ارتبراطی برراي ایجراد ارتبرا
مناسبتر با خواننده زبان مقصد ،مناسبتر است .متر مين باید از دنياي نویسنده فالله گرفتره
و سعی در ارائه تر مرة دقيرقتري داشرته باشرند كره ایرن نروع از تر مره را نيومرارك معنرایی
میداند .در این پژوهش ،تر مه بر همين مبنا (ارتباطی) ارزیابی خواهد شد.

 .4توفیق الحکیم و نمایشنامۀ « هرزاد»
توفيق الحايم سال  6363در اساندریة مصر دیده به هان گشود .وي در پری مطالعرة آثرار
نمایشی اروپرا دریافرت كره نمایشرنامة مصرري از نظرر سراختار و مضرمون كرامالً از ادبيرات
نمایشی غرب به دور است .توفيق با گروهی از نویسرندگان نرامی ایرن دوره ماننرد هنریرک

630

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،9شمارة  ،12پاییز و زمستان 2991

ایبسن ،6برنارد شاو ،0پيراندلو 8و بيش از همه با افاار و اندیشههاي ژان كوكتو 4آشرنا شرد و
آثار بسياري از آنان را مورد مطالعه قرار داد (الفاخوري :6631 ،د .)864
توفيق توانست با الهام از نمایشرنامههاي اروپرایی و تراثير پرذیرفتن از شخصريت نویسرندگان
نامی این دوره و با حفظ الالت نمایشنامة عربی ،آن را به افقهاي فاري ،حسری و عراطفی
رهنمون سازد .در واقع نمایشنامة شهرزاد آميزب هنرمندانهاي است از دغدغههراي فلسرفی برا
عنالر نمایشی در ار وب آشناي هرزار و یرک شرب (قنردی زاده .)688 :6834 ،شرهریار
شيفتة شهرزاد میشود و با درك درایت شهرزاد به ستو وي حقيقت میپردازد .داسرتان
بعد از بازگو كردن خيانت شهرزاد و حيرانی شهریار ،بعد عرفانی و فلسفی مییابد به طوري
كه شرهرزاد بره عنروان نقطرة عزیمرت شرناخت در داسرتان مطررح اسرت .در واقرع نویسرنده
خواسته است تا در داستان بر سير در عوالم درون تاكيد داشته باشد .توفيق حايم با تصررفی
ادیبانه در داستان هزارویک شب به نمایشنامة خود لورت نمادین و عرفانی بخشريده اسرت
و هزارویک شب را در حرد اعرتالي عظمرت فارري نشران داده اسرت .در ایرن نمایشرنامه،
شهریار ،حيران در ستو وي معرفت اسرت و دوشريزگان شرهر را میكشرد ،بره رادو و
سحر متوس میشود و سرانجام به سفر میرود تا حقيقت را دریابد.

 .5ترجمۀ عناصر فرهنگی نمایشنامۀ « هرزاد» با تکیه بر نظریۀ پیتر نیومارک
دربارب مسألة فرهنر در فرآینرد تر مره ،نظریره پردا زان بسرياري روش هرایی را برراي
ارتبا مناسب با عنالر فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد پيشنهاد داده اندكه از ملة آن ها
« پيتر نيومارك» آمریاایی است .او معتقد است كه متر م با درك تفاوت هاي فرهنگی
درباره یک واقعيت خار ی ،سعی دارد تا دو زبان و دو فرهن موردنظر را با یاری از

1 -Henrik Ibsen
2 -Bernard Shaw
3 -Luigi Pirandello
4 -Jean Cocteau

چالشهای برگردان عناصر فرهنگی نمایشنامه با تکیه بر نظریه نیومارک /یسرا شادمان و مریم میرزاخانی

219

روش هاي ذكر شده به یاردیگر نزدیرک كنرد كره پيشرتر بره ایرن روش هرا اشراره شرد
(نيومارك.)607-647 :6831 ،
عبدالمحمررد آیترری و محمدلررادب شررریعت در تر مررة مقولررههاي فرهنگرری نمایشررنامة
«شهرزاد» از روشهاي متفاوت تر مه بهره بردهاند كه در ادامره بره تفصري آنهرا پرداختره
خواهد شد.

 .1-5فرهنگ مادّی
« -6تلك حجرة الملك» (توفيق الحايم)08 :6678 ،
آیتی« :آنجا تاور شهریار است» (آیتی)08 :6833 ،
شریعت« :آنجا اتاب شهریار است» (شریعت)08 :6873 ،
تر مة نخست معادل فرهنگی «تاور» را براي كلمة «حجرة» به كار برده كره مترداول نيسرت.
«الحُجْرة :الغُرفة في أسفل البيت» (زیرا «تاور» به ماانی برزر

ماننرد سرالن اطرالب میشرود كره

ماانی براي تجمّع است (ل تنامه دهخدا ،واژب تاور)« ،تاور :سالن بزر » (فرهن

عميرد ،د

 .)808بنابراین ،برگردان «اتاب» از سوي آقاي شریعت براي واژه «حجرة» تر مة دقيقتري اسرت.
ازآنجررایی كره نویسررنده «حجههرة» را همررراه بررا كلمررة شررهریار آورده ،قصررد نشرران دادن ماررانی
اختصالی به شهریار را داشته است ،از این رو ،تر مة اتاب مناسبتر است ،اما تاور یرک ماران
عمومی در قصر بهشمار میآید كه هدف نویسنده نيست.
« -0حدق في الشرفة المظلمة هناك» (توفيق الحايم.)06 :6678 ،
آیتی« :آن ایوان تاریک را نگاه كن» (آیتی)08 :6833 ،
شریعت« :به آن كنگره تاریک در آنجا خوب نگاه كن» (شریعت)06 :6873 ،
شریعت براي تر مة كلمة «الشرفة» معادل مناسبی را انتخاب نارده؛ زیرا كنگره بره
بلندي هاي هر يز می گویند و عموماً آنچه را بر سر دیروار حصرار و قلعره و دیوارهراي

دیگر می سازند ،كنگره می گویند (ل ت نامه دهخدا ،كنگره)« .ا لشرفة :الجمع :شُرُفات و
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شُرْفات و شُرَف ،الشُّرْفَةُ أعلَى الشيءِ ،الشُّرْفَةُ من البناءِ :ما يوضَع في أَعاله يحلَّى بهه،
شُرْفة البَيْت :بناء صغير خارج منه يطل على مها حولهه» (لسران العررب ،مرادة شررف)؛
بنابراین ،آیتی با استفاده از معادل فرهنگری بره درسرتی بره برگرردان ایرن واژه پرداختره
است .نویسنده قصد داشته حضور ملک شهریار را در ایوان اتاقش بره تصرویر باشرد و
قب از این ،عبارات گفت وگو ميان الد و عبد است كره در مرورد قررار گررفتن اتراب
شهریار و شهرزاد لحبت می كنند ،سپس حضور پادشاه را در ایوان و بالان اتراقش در
تاریای احساس می كنند ،از این رو« ،شرفة» نمی تواند «كنگره» باشد؛ زیررا شرهریار در
آن موقع شب نمی توانسته بر باوي دیوارهاي قصر باشد.
« -8في القصر ،قاعة الملكة ،في وسطها حوض من المرمر» (توفيق الحايم)86 :6678 ،
آیتی« :قصر شاه ،تاور وسيعی كه در وسط آن حوضی از مرمر قرار دارد» (آیتی)06 :6833 ،
شریعت« :قصر پادشاه ،اتاب ملاه ،در ميان اتاب حوم مرمري به شم میخورد» (شرریعت،
)06 :6873
معادل فرهنگی «قاعة» در زبان فارسی تاور و سالن اسرت .بنرابراین ،شرریعت تر مرهاي
نادرست ارائه داده و به نظر میرسد تر مة آیتی با در نظر داشتن معادل فرهنگی ،برگرردان
بهتري براي این واژه است« .قاعة :مرع قاعرات ،سراحت خانره؛ گشرادگی و فضراي خانره»
(فرهن

عميرد ،د « .)383قاعة :المكان الفسيح يسهع جمعها عظيمها مهن النهاس ،كقاعهة

المحاضرات و نحوها» (معجرم الوسريط ،قاعهة) .از آنجرایی كره در ادامرة عبرارت ،نویسرنده
بهو ود حوم مرمر اشاره میكند ،میتوان گفت كه «قاعة» تاور است ،زیررا قررار گررفتن
حوم در وسط تاور كه ماانی براي ا تماع است پسندیدهتر به نظرر میرسرد ترا ایناره در
وسط اتاب باشد.
« -4هي التي ما غادرت خميلتها قط تعرف مصر و الهند و الصين!» (توفيق الحايم)43 :6678 ،
آیتی« :كسی كه هرگز از ميان قوم و قبيله خود پاي بيرون ننهاده ،ولی مصر و ين و هنرد را
میشناسد» (آیتی)48 :6833 ،
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شریعت« :كسی است كه ضرميرش را از دسرت نرداده ،مصرر و هنرد و رين را میشناسرد!»
(شریعت)44 :6873 ،
خميلة؛ یعنی منزار و معمووً به حریم خانه گفته میشود (لسان العرب ،مهادة خمر ) و
مجازاً میتوان آن را به معناي وطن ،خانه و كاشرانه گرفرت و تر مرة آیتری لرحي .اسرت.
آیتی در تر مة واژه «خميلة» از معادل قوم و قبيله استفاده كرده كره مناسربترر و لرحي.تر
است و به نظر میرسد كه ایشان براي برگردان خميلة از معنی مترادف و نزدیرک بره معنری
اللی كلمه؛ یعنی قوم و قبيله بهره برده است .از آنجایی كه نویسرنده اشراره بره كشرورهایی
میكند كه در برههایی از زمان زء كشورهاي بزر به شمار میآمدند ،قصرد داشرته كره
به بيرون نرفتن شهرزاد از قبيلهاش اشراره كنرد؛ یعنری مارانی كو رک را در مقابر مارانی
بزر قرار داده است تا اشارهاي داشته باشد به اطالعات زیاد و وسيع شرخص مروردنظرش
در داستان .در واقع معادل فرهنگی استفاده شده در این عبارت براي اشاره به ماان است.
« -9في خان أبي ميسور» (توفيق الحايم)36 :6678 ،
آیتی« :مياده ابی ميسور» (آیتی)76 :6833 ،
شریعت« :قهوه خانه ابوميسور» (شریعت)76 :6873 ،
هر دوي ایرن تر مرهها اشرتباه اسرت و «خران» بره معنراي كاروانسررا اسرت .در گذشرته
كاروانسراها نقش مهمی در زندگی مرردم داشرتهانرد .هرر دو تر مره خواننرده را سرردرگم
میكند؛ زیرا هر دو از تر مره تحرتاللفظری اسرتفاده كردهانرد كره نيومرارك ایرن روش را
انتقال فرهنگی میداند كه همان تر مة واژه بهلورت عينی است.
« -1معي آدمي قد مكث أربعين يوماً في دن مملوء بدهن السمسم» (توفی الحايم)09 :6678 ،
آیتی« :با من كسی است كه ه روز است در خُمی پرر از روغرن زیترون محبروس اسرت»
(آیتی)08 :6833 ،
شریعت« :آدمی با من اسرت كره او را هر روز اسرت در خُمری پرر از روغرن كنجرد نگره
داشتهاند» (شریعت)09 :6873 ،
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تر مة دوم با كاربست معادل فرهنگی براي بيان مفهوم واژه «دهن السمسم» موفرق بروده
و تر مة نخست معادلی كامالً نادرست را بهكار برده است .واژب «سمسم» در فارسی روغرن
كنجد است« .سمسم :كنجد و مع آن سماسم است» (ل تنامه دهخردا ،سمسرم) .همچنرين
«جمع الجمع سماسِمُ ،مفرد سِمسِمة( :النبات) نبات حولي زراعي دُهني ،ينتج بذورًا يُستخرج
منها نوع من الزَّيت ،وتُطلق الكلمة أيضا على ثَمَر هذا الشجر» (لسان العررب ،مهادة سمسرم).
در نتيجه آیتی در برگردان این واژه ،معادل درستی را انتخاب نارده است .در ادامرة ملره،
كلمات «التين» و «الجوز» همراه با «سمسم» اشاره به نوعی دستور خالری دارد كره رادوگر
براي خود برگزیده است .در اینجا متر مين بایرد بره داسرتان اسرتفاده از روغرن كنجرد ویرا
اسطورهایی كه در پشت این نوع عملارد پنهان بوده است ،اشاره میكردند.
« -7هلم ننعم برائحة الدخان العاطر» (توفيق الحايم)06 :6678 ،
آیتی« :برویم تا از بخار عطرآگين بهره اي گيریم» (آیتی)09 :6833 ،
شریعت« :بيا برویم از آن دود خوشبو لذت ببریم» (شریعت)07 :6873 ،
هر دوي این تر مهها غلط است؛ راكه اگر منظورش عود است باید بگویرد عرود ،امرا
به نظر میرسد منظور قليان ميوهایی باشد كه هر دو نویسنده به آن اشارهایی ناردهاند.
« -3أ هذا شعرك يا شهرزاد ،إنه العناقيد» (توفيق الحايم)94 :6678 ،
آیتی« :گيسوانت ون خوشههاي انگور است» (آیتی)44 :6833 ،
شریعت« :این گيسوان توست؟ مث خوشه میماند» (شریعت)46 :6837 ،
«عنقاد :خوشة انگور و خوشة پيلو و خوشرة بطرم و ماننرد آن اسرت» (ل تنامره دهخردا،
عنقاد) .تر مة آیتی مناسب و لحي .است و ایشان با استفاده از معادل فرهنگی واژه ،انتقال
معناي درستی را انجام دادهاند ،اما تر مة شریعت نرامفهوم اسرت .در نرزد اعرراب ،زلرف از
دیرباز در كنار اندام یای از دو نشانة زیبایی بوده است « :رون زنری خواسرتی ،از موهرایش
بپرس كه زلف یای از دو مظهر زیبایی است» (المنجد« ،)30 :6616 ،العُنْقُودُ :واحد عناقِيهدِ
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العنب» (لسران العررب ،مهادة عقرد)« .شراعران باسرتان عررب ،مروي مجعرد معشروب را غالبرا
به«خوشة انگور» تشبيه كردهاند» (دود پوتا.)683 :6878 ،
« -6إلي بالد واق الواق» (توفيق الحايم)18 :6678 ،
آیتی« :به واب واب» (آیتی)96 :6833 ،
شریعت« :به دیار واب الواب» (شریعت)91 :6837 ،
اضافه شدن واژب دیار بره تر مرة شرریعت ،امتيرازي اسرت برراي ایرن تر مره .هرر دو
متر م ،تر مه اي معنایی دارند كه از دنياي نویسنده فالله نگرفتره و نتوانسرتهاند تر مرة
دقيقی ارائه دهند .نویسنده اسم مارانی را بره كار بررده اسرت كره برراي خواننردگان آشرنا
نيست و هر دو متر م در انتقال معناي لحي .آن از تر مة مناسربی بهرره نبردهانرد .بهترر
بود متر مان براي تر مة این عبارت از روش تلفيقی اسرتفاده می كردنرد؛ یعنری ابتردا برا
روش انتقال و به كار بردن خرود واژه از عربری بره فارسری ،سرپس از روش كماری دوم؛
یعنی بهره بردن از پاورقی براي توضي .این عبارت استفاده میك ردند .با تو ه بره ماالمره
شهرزاد و شهریار در متن داستان به نظر می رسد منظور از سرزمين واب الواب شهري است
خيالی كه در ذهن شهرزاد بوده كه براي شهریار بازگو كرده و اون شهریار به دنبال یافتن
این شهر است« .واب الواب» زایري خيالی دربار ين یا دریاي هند اسرت كره در كتراب
هزار و یک شب از آن نام برده است.
« -68أ لست أنت التي ما قصت علي زوجها قصة عبد دهم في خدر امرأة» (توفيرق الحاريم،
)76 :6678
آیتی« :آیا تو همان نيستی كه قصه غالمری را كره بره خوابگراه زنری رفتره برود نقر كرردي»
(آیتی)11 :6833 ،
شریعت« :مگر تو همان زنی نيستی كه داستان غالمی سرياه در اتراب زنری را برراي شروهرش
تعریف كرد» (شریعت)16 :6837 ،
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شریعت با كاربست معادل فرهنگی ،تر مة مناسبی را ارائه كرده كه با متن مبدأ تناسرب
بيشتري دارد .عبارت «غالم دهم» در تر مرة شرریعت بره درسرتی برگردانرده شرده؛ «دههم:
الدُّهْمَة :السواد و األَدْهَمُ :األَسْود» (لسان العرب ،مادة دَهَم) ،اما تر مة آیتی ،مفهوم فرهنگی
مناسبی را ارائه نمیدهد« .دهم» لفت غالم اسرت كره آیتری آن را حرذف كررده اسرت در
لورتی كه لفت به دلي ولف مولوف خود نقشی مهم در فهم معنی دارد؛ «خَدَرَ خَهدَرَ
خَدْرًا :اسْتتر» (المعجم الوسيط ،خدر).
« -66خدر شهرزاد» (توفيق الحايم)63 :6678 ،
آیتی« :پرده سراي شهرزاد» (آیتی)38 :6833 ،
شریعت« :اتاب شهرزاد» (شریعت)39 :6837 ،
تر مة آیتی مناسبتر است؛ زیرا در قصر سراپرده و پردهسرا و ود دارد؛ یعنی اتراب یرا
سرایی كه دیوارهاي آن از پررده بروده و مناسرب رافيراي گررم كشرورهاي عربری اسرت.
متر م با استفاده از معادل فرهنگی این واژه آن را تر مه كرده است.

 .2-5فرهنگ اجتماعی
« -6يقود جارية إلي المنزل» (توفيق الحايم)61 :6678 ،
آیتی« :كنيزكی را به خانه میبرد» (آیتی)67 :6833 ،
شریعت« :دختري را به طرف خانه میآورد» (شریعت)67 :6837 ،
«جاريَة ،مؤنث اري ( اسم) [ مع :واري] كنيز كو ک؛ كنيزك( .اسرم) [ مرع:
واري]» (فرهن

عميد ) 866 ،و در فرهن

ل ات عربی به معناي« ،جارية :أمة ،عبدة،

خادمة» است ( معجم الوسيط .) 666 ،بنرابراین آیتری معرادل مناسربت ترري را رایگزین
كرده است.
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« -0ماذا يقول لك هذا الغريب األسود؟» (توفيق الحايم)61 :6678 ،
آیتی« :این

د سياه به تو ه میگوید؟» (آیتی)67 :6833 ،

شریعت« :این غریبه سياه به تو ه میگفت؟» (شریعت)67 :6837 ،
آیتی تر مة بهتر و لرحي.تري را ارائره داده؛ راكره برا اسرتفاده از ایرن عبرارت ،بهترر
توانسته معناي تحقيري را كره در مرتن و رود دارد بره مخاطرب انتقرال دهرد .تر مرة آیتری
ارتباطی است ،اما شریعت ،روش معادل فرهنگی را برگزیده كره حرس تحقيرر را بره خروبی
انتقال نمیدهد و فقط بهلورت تحتاللفظی منتق شده است .اما متر م اول راه مناسربی را
اختيار كرده و معادل مناسبی را ارائه داده است.
دها ونه نمیسازند ،بلاه در خرابرهها ،ونرة مترروك پرنردگانی نظيرر كرال و زا و
شااف لخرهها و پشتبام انباريها زندگی میكنند .همين موضوع باعرث شرده كره رد
نماد ویرانی باشد؛ متر م از این عبارت براي تر مة خود استفاده كرده است تا شروم برودن
حضور برده در قصر را به تصویر باشد.
« -8إن في عينيه نظرات الفجرة» (توفيق الحايم)61 :6678 ،
آیتی« :از نگاه او شرر میبارد» (آیتی)67 :6833 ،
شریعت« :در شم هایش نگاه بدكاران نهفته است» (شریعت)67 :6837 ،
«الفجرة :جمع فاجِر ،يقال :رَكِبَ فالنٌ فَجْرَةَ [بغير تنوين] :كذَبَ كِذبةً عظيمة ،انْبَعَهثَ فهي
المعاصي» (لسان العرب ،مادة فجر) در شمهایش نگاه بدكاران نهفتره اسرت .ایرن ملره از
نظر فارسی غلط بوده و عين مله عربی را تر مه كرده است (معنایی) .مگر نگاه در شرم
نهفته است؛ یعنی مانند بدكاران مینگریست .هر دو متر م در یرافتن معرادلی برراي عبرارت
بيان شده ،ناتوان بوده و نتوانستهاند تر مة لحيحی را به خواننده ارائه دهند و تر مره ارائره
شده از نوع معنایی اسرت؛ یعنری متر مران همچنران در مرتن الرلی براقی مانرده و از دنيراي
نویسنده فالله نگرفتهاند« .فسق و فجور از شمانش میبارید» تر مره لرحيحی اسرت كره
هي یک از متر مين ارائه ندادهاند.

668

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،9شمارة  ،12پاییز و زمستان 2991

« -4صوت كنعيب البوم» (توفيق الحايم)66 :6678 ،
آیتی« :لدایی مث لداي

د» (آیتی)66 :6833 ،

شریعت« :لدایی مث ناله

د» (شریعت)08 :6837 ،

در اینجا تر مة شریعت بهتر است؛ زیرا در توضري .هرم آمرده اسرت :لرداي مویرهوار
د ،لدایی مث ناله د .شریعت با تر مة ارتباطی بهترر در انتقرال معنراي عبرارت عمر
كرده ،اما تر مة آیتی معنایی است و تر مه ایشان حس رازآميزي و مرموز برودن
بيشتر القا میكند.

رد را

« -9ما هذا الضوء المتفجر هناك» (توفيق الحايم)08 :6678 ،
آیتی« :آن روشنایی را میبينی؟» (آیتی)08 :6833 ،
شریعت« :این كورسو در آنجا يست؟» (شریعت)08 :6837 ،
به نظر میرسد تر مة كورسو درستتر باشد ،ون از دور دیده میشرود« .ضوء متفجر»
یعنی نوري كه سو سو و شمک میزند .البته تر مة آیتی هم درسرت اسرت ،امرا شرریعت
معادلیابی كرده و با استفاده از تر مة ارتباطی ،معناي بهتري را انتقال داده است.
« -1ثم أقسم أن تكون له في كل ليلة عذراء» (توفيق الحايم)00 :6678 ،
آیتی« :سپس سوگند خورد كه هرشب با دختري هم بستر شود» (آیتی)06 :6833 ،
شریعت« :بعد قسم خورد كه هر شب دختر باكره اي برایش بياورند» (شریعت)00 :6837 ،
در این عبارت براي آوردن ،كسی قسم نمیخورد ،بلاه به هرم بسرتر شردن دولرت
دارد و تر مة آیتی بهتر است .تاكيد آیتی بر دختر نيرز برر براكرده برودن دولرت دارد،
پس ندان بيراه نيست ،اما اگرر بره راي دخترر از براكره اسرتفاده می كررد ،بهترر برود.
شریعت با همراه كردن دختر با واژب باكره قصد این داشته كه تاكيد بر همبستر شدن برا
دختر را به خواننده انتقال دهد .به طور كلی ،هرر دو مترر م برا اسرتفاده از معادل یرابی،
تر مة خود را ارائه داده اند.
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« -7ثم يذبحها في الصباح» (توفيق الحايم)00 :6678 ،
آیتی« :و بامداد سرش را ببرد» (آیتی)06 :6833 ،
شریعت« :و موقع لب .او را میكشت» (شریعت)00 :6837 ،
شریعت به درستی معادل «میكشت» را انتخاب كرده ،زیرا شهریار همة دخترانری را كره
با آنان شب را به لب .میرساند به روشهراي مختلرف میكشرت و در نمایشرنامه اشرارهاي
نشده كه روش به قت رسريدن دخترران تنهرا بریرده شردن سرشران باشرد ،بلاره شرهریار هرر
دختري را به شيوهاي خاد به قت میرساند .بنابراین ،معادل مناسب براي كلمرة «یرذبحها»،
در اینجا كشتن است.
« -3فلينأ عنا هذا المتسول الفاجر» (توفيق الحايم)08 :6678 ،
آیتی« :از ما دور باد این گداي تبهاار» (آیتی)06 :6833 ،
شریعت« :این شيطان تبهاار باید از ما دور شود» (شریعت)08 :6837 ،
«متسول» به معناي «گدا ،درویش ،دربهدر ،سائ  ،گداییكننده» است (ل تنامه دهخردا،
واژب سائ )؛ «متسول :فهو سائِل ،سائل مستعط ،شحاذ ،مَنْ يَسْتَجْدِي النَّهاسَ عَطَهاءً » (لسران
العرب ،سأل)؛ با تو ه به این معنا ،آیتری معرادل لرحي.ترري را رایگزین كررده اسرت .از
آنجایی كه بردگان از كمترین حقوب ا تماعی در امعة زمان خودشان برخوردار بودهانرد،
ساحر «عبد» را اینگونه توليف میكند تا با كنایره ایگراهش را یرادآوري كنرد .در واقرع
بردگان لاحب يزي نبودند و مایملای نداشتند.
« -6رح أيها الثعلب الصغير» (توفيق الحايم)48 :6678 ،
آیتی« :اي روباه حقير از اینجا برو» (آیتی)89 :6833 ،
شریعت« :برو روباه كو ولو» (شریعت)81 :6837 ،
به نظر می رسد آیتی با كاربست ترادف ،تر مة بهتري را ارائره داده اسرت .تر مرة
ایشان ارتباطی است .شهرزاد قصد داشته قمر ( وزیرر) را تحقيرر كنرد و معرادل اسرتفاده
شده توسط آیتی بهتر است .ازآنجایی كه روباه از گذشته هاي دور در آثار نویسندگان
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و ذهن مردم باتو ه به ویژگی هراي طبيعری ،نمراد فریباراري وحيلره گري بروده اسرت،
شهرزاد ،وزیر را به این لقب می خواند تا سياستمدار بودن او را گوشرزد كنرد .البتره در
ادبيات فارسی« ،روباه» نماد و مظهر خيانتاار در دوستی است در حالی كه دوسرتان بره
او وفادارند .همچنين روباه لفت كسی اسرت كره از پشرت خنجررش را برا ضرربه فررو
می كند .بنابراین« ،روباه» نماد كسی است كره اطمينران و اعتمراد بره او ،اشرتباه بزرگری
است .افزون بر این ،روبراه ویژگی هراي نمرادین دیگرري ن يرز دارد كره برخری از آن هرا
عبررارت اسررت از :آسيب رسررانی ،احتيررا  ،خررودبينی ،خونخررواهی ،خودسررتایی ،دزدي،
زیركی ،كينه توزي و دو به هم زنی (كوه نور :6834 ،ج .) 694 /0شرهرزاد برا اسرتفاده از
واژب «روباه» قصد این را دارد كه به وزیر این امر را القا كند كره او بره شرهریار خيانرت
خ واهد كرد و او را حقير می خواند تا او و شخصيتش را كره وفرادار بره شرهریار اسرت،
تحقير كند.
« -68من أذن لكن الساعة بهذا الضجيج أيتها الساقطات» (توفيق الحايم)46 :6678 ،
آیتی « :ه كسی در این ساعت شب به این بردكارهها ا رازه داده اسرت ،ایرن همره بانر

و

خروش راه بيندازند؟» (آیتی)89 :6833 ،
شریعت« :فرومایهها! ه كسری ا رازه داده كره در ایرن وقرت شرب اینطرور سرر و لردا راه
بيندازید» (شریعت)87 :6837 ،
در مورد زنان كلمه بدكاره تحقيرآميزتر است ،از این رو ،تر مه آیتی مناسبترر اسرت.
آیتی تر مهاي ارتباطی با معادلیابی مناسبی به خواننده ارائه داده است ،اما شرریعت معرادل
واژه را بدون دور شدن از فضاي متن اللی تر مه كرده و تر مهاش معنایی است .تر مرة
آیتی حس بدكاره بودن و تحقير را بهتر انتقال داده است.
« -66هي البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت ألف عام بين الرجال» (توفيق الحايم)43 :6678 ،
آیتی« :هنوز دوشيزه است ،ولی مردان را میشناسد ،ونان زنری كره هرزاران سرال در ميران
مردان زیسته است» (آیتی)48 :6833 ،
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شریعت« :باكره است اما مردان را میشناسد ،مث زنی كه با مردم هزار سال زنردگی كررده»
(شریعت)44 :6837 ،
شریعتی با استفاده از معادلیابی توانسرته اسرت تر مره مناسربی را انتخراب كنرد .او تجربره
شهرزاد در تعام را به مانند كسی تشبيه میكند كه هزار سال است برا مرردم زنردگی كررده و
شناخت خوبی از همه گونههاي رفتاري دارد .تر مة شریعت نيز غلط نيست ،اما معنایی است.
« -60ال تكن طفالً يا شهريار» (توفيق الحايم)98 :6678 ،
آیتی« :اي شهریار ،كودكی مان» (آیتی)46 :6833 ،
شریعت« :بچه نباش شهریار!» (شریعت)41 :6837 ،
«طف  :بچه ،خردسال ،غالم ،كودك ،نوزاد ،نوباوه ،نو وان» (فرهن عميرد)748 ،؛ برا
تو ه به معانی واژب «طف » تر مة شریعت بهتر و مناسبتر به نظر میرسد .همچنين با تو ره
به مالت قب و بعد این عبارت ،برگردان متر م با كاربست از معرادل فرهنگری لرحي.تر
است .شهرزاد وقتی كه میبينرد شرهریار برراي رسريدن بره خواسرتهاش فریراد میكشرد از او
میخواهد كه موقعيت ا تماعیاش را فراموش ناند؛ زیرا از او كه پادشاهی برزر اسرت،
بعيد است كه همانند كودكان براي رسيدن به اهدافش به فریاد و ...متوس شود.
« -68أوَ يعجبك كالم أنصاف المجانين هؤالء» (توفيق الحايم)31 :6678 ،
آیتی« :آیا سخن این دیوانگان شما را خوش آمده است؟» (آیتی)78 :6833 ،
شریعت« :آیا حرفهاي این نيمچه دیوانهها باعث تعجب تو میشود؟» (شریعت)74 :6837 ،
«أنصاف :انصراف مرع آن ،نصرف و نَصرف و نُصرف اسرت» (ل تنامره دهخردا ،واژب
نصف) .شریعت معادل فرهنگی مناسبی را براي واژب «أنصاف المجانين» برگزیده اسرت؛ در
واقع وزیر با استفاده از این واژه خواسته است به آدمهایی اشاره كند كه زمرانی كره بره نفرع
آنها است خود را به دیوانگی میزنند و به ایگراه ا تمراعی نرين انسرانهایی در امعره
اشاره میكند .شریعت با معادلیابی تر مة مناسبی را ارائه داده است.
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 .3-5آداب و رسوم
« -6شريت بثمنه أحالماً» (توفيق الحايم)67 :6678 ،
آیتی« :دیشب رؤیاهایی خریدم» (آیتی)63 :6833 ،
شریعت« :با پول آن خواب و خيالهایی خریدم» (شریعت)63 :6837 ،
شریعت ،معادل فرهنگی مناسبتري را براي واژه «احالم» برگزیده است « .يزهایی كره
در خواب میبيند ( مع حلم) به معنی آنچه شخص در خواب خرود میبينرد و بعيرد نيسرت
كه ال در معناي آن تصوراتی باشد كه انسان از داخ نفس خود بدون واسرطه از حرواس
ظاهري دارد» (بابایی لواسانی ،واژه حلم)« .الحلم ،بالضم و الحلم :الر يا ،ج :أحالم ،حَلَمَ في
نومه و احتلم» (لسان العرب ،حلم) .شریعت با اسرتفاده از تر مرة ارتبراطی مرتن نزدیرک بره
ذهنی را به مخاطب ارائه داده است.
« -0يتبين شبحاً قادماً فيهمس» (توفيق الحايم)01 :6678 ،
آیتی« :سایههایی میبيند كه نزدیک میشوند» (آیتی)04 :6833 ،
شریعت« :شبحی میبيند كه لو میآید» (شریعتی)01 :6837 ،
«شب :.سياهی ا سام كه از دور به نظر میرسد» (فرهنر

وشربْ:ُ.
عميرد )166 ،و « َشربََ ُ.

الشَّخْصُ ،الجمع :أشْباحٌ وشُبوحٌ» (لسان العرب ،مادة شب« .).شب ».در فارسی به معنراي سرایة
اشيایی است كه از دور دیده میشود و منظور نویسنده در این مله« ،شب ».بره معنراي روح
نيست ،بلاه سایههایی است كه از ا سام و انسانها دیده میشود .بنابراین ،آیتی برا اسرتفاده
از معادل فرهنگی مناسب ،تر مة بهتري را ارائه داده است.
« -8و أنت تعلمين أنه ذاهب إلزهاق الروح» (توفيق الحايم)80 :6678 ،
آیتی« :او به آنجا میرود تا انی را تباه كند» (آیتی)88 :6833 ،
شریعت« :در حالی كه میدانستيد كه میخواهد ان كسی را بگيرد» (شریعت)88 :6837 ،
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واضهمَحَل» (لسران العررب،
«زهَقَ الشيءُ يَزْهَقُ زُهوقاً ،فهو زاهِقٌ وزَهوقٌ :بطَهل وهلَهك ْ
زَهَق) ،با تو ه به معنی واژب « زهاب» « ،زهاب الروح» دولت برر تبراهی دارد؛ یعنری رانی را
بدون دلي تباه و هالك میكند .بنابراین ،آیتری معرادل مناسربی را برگزیرده اسرت .خيانرت
همسر شهریار آنقدر براي او سنگين و دردناك بوده كه براي هي انی ،ارزش قائ نبود و
فقط براي رسيدن به آرامش این راه را انتخاب كرده بود كه هرر شرب زنری را باشرد ترا بره
گمان خودش تاوان خيانت زن را بگيرد.
« -4أن اليوم عيد العذاراي» (توفيق الحايم)80 :6678 ،
آیتی« :امروز عيد دوشيزگان است» (آیتی)88 :6833 ،
شریعت« :امروز شن دختران است» (شریعتی)88 :6837 ،
هر دو متر م در تر مة لحي .عبارت فوب ناموفق عم كردهاند .آیتی كلمة «عيرد» را
همان عيد تر مه كرده درحالی كه معادل آن در زبران فارسری و مترداول آن شرن اسرت.
واژه «عذاري» نيز به معناي دوشيزگان است «عذاري :دوشيزگان .عذارا» (ل تنامره دهخردا،
عذراء).
« -9عفا اهلل عن موالي» (توفيق الحايم)97 :6678 ،
آیتی« :بر من ببخشاي ،سرور من» (آیتی)47 »6833 ،
شریعت« :خداوند از سر تقصيرات سرورم بگذرد» (شریعت)96 :6837 ،
شریعت تر مة مناسبتري را براي ایرن عبرارت انتخراب كررده اسرت .او برا اسرتفاده از
تر مة كاركردي ،معنی را انتقال داده ،اما آیتی در تر مره د رار اشرتباه شرده و عبرارت را
بهلورت وارونه تر مه كرده است.
« -1إني أتشاءم من لونه!» (توفيق الحايم)688 :6678 ،
آیتی« :سياهی و ظلمت بر همه ا حاكم شده است» (آیتی)34 :6833 ،
شریعت« :من رن این برده را به فال بد میگيرم» (شریعت)31 :6837 ،
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شریعت با استفاده از معادل فرهنگی ،واژه هراي ملره اش را به لرورت لرحي .تري
تر مه كرده است .این در حالی است كه آیتی تر مه اي متناسرب برا مرتن بره خواننرده
ارائه نمی كنند « .نَزْعة تشا ميَّة :يغلبُ عليها التشا م؛ حالهة نفسهي ة تقهوم علهى اليهأس
والن ظر إل ى األمور من الوجهة السَّيِّئة ،واالعتقاد أن كلَّ شيء يسير على غيهر مها يُهرام،
عكسه تفا ل» ( مختار عمر « .)6694 :0883 ،رن

سياه بيشتر بره عنروان نمرادي از بردي

به كار گرفته می شود .تاریای ،خأل ،شر ،ظلمت ،یأس و ویرانی ،تباهی و اندوه از نمراد
هاي رن

سياه هستند» (استوار .) 64 :6866 ،رن

سياهی كه «تشاؤم» را القا مری كنرد،

نشان از ایگاه بسيار پایين بَر رده در امعره اسرت .ایرن رنر همچنرين خيانرت همسرر
شهریار را تداعی می كند؛ خيانتی كه سرآغاز تحرول و دگرگرون شردن شرهریار برود و
براي مردم ترس و وحشت را بههمراه داشت.

 .4-5حرکات و ا ارات
« -6إن كنت تريد الحياة فاهرب في الظالم» (توفيق الحايم)04 :6678 ،
آیتی« :اگر میخواهی زنده بمانی به تاریای بگریز» (آیتی)00 :6833 ،
شریعت« :اگر ان خودت را دوست داري در تاریای فرار كن» (شریعت)08 :6837 ،
آیتی به درستی واژه را برگردانده است؛ فرار كردن و گریز واكنشی است كره در برابرر
ترس انجام میگيرد و آیتی معادل فع «اهرب» را بهتر بيران كررده اسرت« .گرریختن» فعلری
است كه همراه با ترس است؛ «عبد» براي ایناه ساحر او را نبيند به تاریای میگریزد و ایرن
گریز و حركت در تر مة آیتی بهتر نشان داده شده است.
« -0يتواري العبد سريعاً في فجوة» (توفيق الحايم)07 :6678 ،
آیتی« :غالم به شتاب پنهان میشود» (آیتی)04 :6833 ،
شریعت« :غالم فوراً در شاافی میگریزد» (شریعت)01 :6837 ،
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آیتی با استفاده از معادل كاركردي ،معادل مناسبتري را براي تر مرة خرود ارائره داده
است .او با استفاده از كلمة شتاب و پنهان شدن ،سرعت گریز و فرار غالم را بهتر به تصرویر
كشيده است .این عبارت میخواهد سرعت عم و حركرت عبرد را نشران دهرد كره قردر
ترسيده است و براي ان خودش قدر سریع عاسالعم نشان میدهد؛ خوفی كه همه از
شهریار داشتهاند باعث میشد كه براي حفظ انشان به سرعت عم كنند.
« -8إنما أردت أن أشيد بحبك للملك» (توفيق الحايم)87 :6678 ،
آیتی« :می خواهم از عشق تو به پادشاه با همه كس سخن بگویم» (آیتی)88 :6833 ،
شریعت« :خواستم عشق و عالقه شما به شهریار را ثابت كنم» (شریعت)84 :6837 ،
«اشاد ب» به معناي ستودن و تمجيد كردن است نه سخن گفتن و ثابت كردن؛ رون بره
باب رفته ،متعدي شده است .بنابراین ،هر دو تر مه غلط اسرت و مترر مين بره معنراي ایرن
عبارات به خوبی دقت ناردهاند.
« -4أسمع صرير مفتاح» (توفيق الحايم)48 :6678 ،
آیتی« :لداي پایش را میشنوم» (آیتی)89 :6833 ،
شریعت« :گوش كنيد .لداي كليد» (شریعت)87 :6837 ،
صهرِيرُ األُذُنِ :طَنِينُهَها» (لسران
«صَرير :اسم (مصدر صَرَّ) أَحْدَثَ البَابُ صَرِيراً :صَوْتاً ،طَنِينهاًَ ،
العرب ،لریر) خش خش كليرد اسرت كره مترر م بایرد بگویرد لرداي ررخش كليرد را
میشنوم .بنابراین ،هر دو تر مه غلط است و در این بين ،تر مه شریعت خيلی غلط اسرت؛
ون فع مضارع را امر تر مه كرده است.
« -9لو جاب الدنيا طوالً و عرضاً( »...توفيق الحايم)96 :6678 ،
آیتی« :اگر سراسر زمين را بگردند» (آیتی)43 :6833 ،
شریعت« :اگر طول و عرم زمين را زیر پا بگذارد» (شریعت)98 :6837 ،
مقصود نویسنده از این مله ،دقيقاً همان تر مة آیتی است .آیتری برا اسرتفاده از معرادل
كاركردي ،تر مهاي مناسبتر از شریعت را ارئه داده است .از آنجایی كه سفر براي انسران
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تجارب دید و مفيدي را به همراه دارد ،شهریار تصميم گرفت كه بره سرفر بپرردازد؛ زیررا
دليلی براي ماندن در قصر نمیبيند .اشاره به طول وعرم زمين اشاره به همة زمين دارد.
« -1يظهر العبد راجعاً أدراجه» (توفيق الحايم)686 :6678 ،
آیتی« :غالم آشاار میشود» (آیتی)68 :6833 ،
شریعت« :غالم عقب عقب برمیگردد» (شریعت)64 :6837 ،
«ادراج (ج دَرج) .راهها :رَ عَ فالن الی ادرا ه او ر ع ادرا ره؛ اي الطریرق الرذي راء
منه» (ل تنامه دهخدا ،درج)؛ با تو ه به این معنی؛ تر مة هر دو متر م غلط است و «ذهب
ادرا ه» یعنی از همان راهی كه آمرده برود بازگشرت ،كره هرر دو مترر م بره آن اشرارهایری
ناردهاند .تر مة «أدراج» براي نشان دادن مقولة حركت بسيار مهرم اسرت .همچنرين هرر دو
متر م به كلمة یظهر تو هی نداشتهاند و تر مرهاي از آن ارائره نردادهانرد .تر مرة لرحي.
عبارت این است :به نظر میآید كه غالم از همان راهی كه آمده بود بازمیگردد.
نمودار ( :)1تعداد عناصر فرهنگی یافت ده برای خصیتهای داستان هرزاد
8

6
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2
0

دختر

غالم

جادوگر

جالد

وزیر

شهرزاد

شهریار

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
برگردان عنالر فرهنگری یاری از مهمتررین الشهراي پريش روي مترر م در فرآینرد تر مره
است ،راكه متر م سعی در ایجاد تعادل ميان دو فرهن

دارد و همرواره ترالش میكنرد ترا برا
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تر مهاي مناسب و بهكار گرفتن شيوههاي كارآمد ،فرهن متن مبدأ را بره لرورتی لرحي .بره
خواننده منتق كند .از مله نتایجی كه این پژوهش به آن دست یافته است ،عبارتند از:
 توفيق حايم كه پدر نمایشنامهنویسی عربی است ،تالش داشته تفارات عق گرایانه خرودرا در نمایشنامه رمزي و ذهنی شهرزاد به عرله ظهور برساند.
 توفيق حايم سير داستان شهرزاد در هزارویک شب را با تصرفی ادیبانه ت يير داده اسرت وبه نمایشنامة خود لورت نمادین و عرفرانی بخشريده و هزارویرک شرب را در حرد اعرتالي
عظمت فاري نشان داده است.
 متر مان عبدالمحمد آیتی و محمدلادب شریعت براي انتقال هر ه بهتر عنالر فرهنگریاین نمایشنامه از شيوههاي گوناگونی بهره ستهاند كه در ایرن مقالره روش معرادل فرهنگری
بيشتر از همه موارد مرورد اسرتقبال دو مترر م بروده اسرت و در برخری مروارد نيرز از معرادل
كاركردي استفاده كردهاند.
 هر دو متر م با استفاده از تر مة ارتباطی و معنایی ،تر مة خود را ارائه دادهانرد و میتروان برهاین امر اشاره كرد كه تر مة این دو متر م در بيشتر مواقع از محيط و فضاي مرتن الرلی فالرله
نگرفته است و نتوانستهاند تر مهاي روان و سليس را به مخاطب ارائه دهند.
 متر مان با الرطالحات روز عربری آشرنایی نداشرتهانرد؛ بره ویرژه تعرابيري رون «ذههبادراجه» و عبارتهاي دیگر را غلط تر مه كردهاند كه نشاندهنردب ایرن اسرت كره مهرارت
عربیدانی این دو متر م بيشتر به متون قدیم و كالسيک بازمیگردد و با متون دید عربری
آشنایی نداشتهاند.
 پر بسامدترین مقولههاي فرهنگی در این نمایشنامه ،مربرو بره آداب ا تمراعی اسرت .درایگاه دوم ،فرهن

مادي قرار میگيررد وآداب و رسروم ،حركرات و اشرارات در مراترب

بعدي قرار دارند.
 دو متر م با استفاده از معادل فرهنگی ،یک تر مة مخاطبمحور ارائه دادهاند. با تو ه به نمودار ( )0میتوان نين نتيجهگيري كرد كه تعرداد كر عنالرر فرهنگری انتخرابشده براساس طبقهبندي پيتر نيومارك ،نشانگر این است كره بيشرترین مرورد بره شخصريت رالد
اختصاد دارد و شهریار ،وزیر و غالم به ترتيب ایگاه بعدي را به خود اختصاد دادهاند .پرس

088

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،9شمارة  ،12پاییز و زمستان 2991

ازآن ادوگر ،شهرزاد و دختر در مراتب بعدي قرار دارند .ایناه الد بيشترین عنالرر فرهنگری
را به خود اختصاد داده ،این امر را میرسراند كره در سراسرر نمایشرنامه حرسّ مرر و خفقران
سيطره دارد و حضور الد در لحنههاي بسياري از نمایشنامه ،حرس مرر در هرر لحظره را بره
خواننده القا میكند.

نمودار ( :)2درصد مقوالت فرهنگی استفاده ده در داستان هرزاد براساس دستهبندی نیومارک

فرهن

مادی
اجتماعی

فرهن
آدا

29%

18%0%

ورسوم

حرکات واشارات
بوم شناسی

19%

34%
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منابع
ابن منظور ،مال الدین محمد بن مارم .)6671( .لسان العرب .بيروت :دارالفار.
استوار ،مصيب .)6866( .رنگ .تهران :انتشارات رازنامه.

اكبريزاده ،فاطمه و یسررا شرادمان« .)6867( .نقرد تطبيقری تر مرههاي آیتری و شرریعت از
نمایشنامة «شهرزاد» توفيق الحاريم» .فصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان وادبیاات
عربی .س  .3ش  .63د .17-68
آیتی ،عبدالمحمد .)6833( .شهرزاد .تهران :پژواك كيوان.
بابایی لواسانی ،طاهره .)6837( .فرهنگ واژگان قرآن .تهران :انتشارات اسوه.
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بزرگمهررر ،شرريرین .)6879( .تااخثیر متااون نمايشاای برتئاااتر ايااران .تهررران :مركررز
پژوهشهاي فرهن

وارشاد اسالمی.

پاومبو ،گيزپه .)6866( .اصاطالحات کلیادی در مطالعاات ترجماه.تر مرة فرزانره
فرحزاد وعبداهلل كریمزاده .تهران :انتشارات قطره.
الحايم ،توفيق .)6678( .شهرزاد .بيروت :دارالاتاب اللبنانی.
حيدري ،احمد و كبري روشنفار « .)6860( .الشرهاي تر مرهپرذیري عنالرر فرهنگری در
رمران «اللرص والارالب» نجيرب محفرو ؛ مقایسررة دو تر مره برا تايره بر رار وب نظررري
نيومارك» .فصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی .س  .8ش  .3د
.68-48
ل تنامه دهخدا ،علیاكبر .)6877( .لغتنامه دهخدا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
دود پوتا ،عمرمحمد .)6878( .تخثیر شعر عربی بر تكامل شعر فارسی .تر مة سريروس
شميسا .تهران :لداي معالر.
رحيمی ،محمد« .)6861( .تر مة عربی مقولرةهاي فرهنگری داسرتان فارسری شرار اسرت از

محمد علی مالزاده براساس نظریرة نيومرارك» .فصالنامة پژوهشهاای ترجماه در
زبان و ادبیات عربی ،س  .7ش  .67د .609-647
رشيدة ،بوبریت 0860( .م) .الترجمة األدبیة بین التك فؤ الشكلي والتك فؤ ال ین دیكي دراسة
ت لیلیة لترجمة روایة «ج ن آییر» للك تية ش رلوت برونتاي .تر مرة منيرر البعلباری .رسرالة
ما ستير .الجزائر :امعة الجزائر .كلية اآلداب والل ات قسم التر مة.
سلمی ،الحداد«.)0881( .لماذا یعزف المتر مون عن تر مة الشرعر» .مجلة جامعة دمشق.
العدد  8و .4
شریعت ،محمد لادب .)6873( .شهرزاد .تهران :نشر شاب.
ليامی ،توحيد .)6831( .رویارد نشانه شناختی-ا تماعی به مساله برابري در تر مه ادبيات
داستانی از انگليسی به فارسی .پایاننامه كارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
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الفاخوري ،حنرا 6631( .م) .الجاامع فای تااريخ ا دب العربای .ج  .6 .0بيرروت:
دارالجي .

قندی زاده ،نرگس« .)6834( .توفيق الحايم :زندگی و آثار» .مجله انجمن ايرانی زبان
و ادبیات عربی .د  .6ش .4
كوهنور ،اسفندیار .)6834( .دائرة المعارف هنرهای سنتی ايران .تصرحي .حميدرضرا
معينی و فریدالدین معينی .تهران :نورحامت.
كيادربندسرررري ،فاطمررره و حامرررد لررردقی « .)6861( .گرررونگی تر مهپرررذیري عنصرررر
فرهنگیِ«نهادها ،آداب ورسوم ،ریانات ومفاهيم» در تر مههاي عربی به فارسی با تايه برر
ار وب نظري نيومارك» .مجلة ادب عربی .د  .6ش  .0د .99-70
مختار عمر ،أحمد .)0883( .دعجم اللغة العربیة المع صرة .القاهرة :عالم الاتب.
منتصر ،عبدالحليم و ابراهيم انيس .)0884( .معجم الوسیط .مصر:مكتبة الشروق الدولية.
المنجد ،لالح الدین .)6616( .زندگی مسلمانان در قرون وساطی .تر مرة مرتضری
راوندي .تهران :لداي معالر.
نيومارك ،پيترر .)6831( .دورة آموزش فناون ترجماه .تر مره منصرور فهريم وسرعيد
سبزیان .تهران :رهنما.
ررررررررررررررررر  0881( .م) .الج دع في الترجمة .تر مه حسن غزاله .بيروت :دارالهالل.
هاشمی ،محمد رضا و نادیا غضنفري« .)6868( .بومیسازي مدل پنجگانره عنالرر فرهنگری
نيومارك با زبان وفرهن

فارسی» .مجله مطالعات زبان و ترجمه .ش  .0لص .06-6
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