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Abstract
Cultural elements as major parts of texts play an important role in conveying the
main concepts to the readers. Understanding these concepts is the main concern of
translators of different scripts. Therefore, a translator can convey not only the
meaning of the text but also the sentiments of the author to the readers using cultural
synonyms. To this end, in this paper, we analyze the “Kharidar Eshgh” novel by
Mohammad Ali Behzad Rad using the cultural pattern of Mark Newman. Moreover,
we investigate how a translator deals with cultural elements and how he/she
approaches finding the equivalent of cultural expression in Arabic and Persian
language. We use a descriptive-analytical method in our research and we show that
the translator of this novel has concentrated more on interpreting the meaning of
text rather than conveying the author’s sentiments and feelings. Hence, word-byword translation in some cases led to the ambiguity of translation. Furthermore, the
actual meaning of expressions and metaphors have not been apprehended properly
and inappropriate synonyms for words have been chosen. Among cultural
components in this novel, cultural contents, proverbs, and ecology have the highest
frequency, respectively.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

کاوشی در ترجمة عربی مؤلفههای فرهنگی رمان «خریدار عشق»
براساس نظریة نیومارک


زهرا سليمي

دکتری زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران

عليرضا شيخي

استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران

چکيده
عناصر فرهنگی به عنوان ی ی از اجزاي مهم هر متن ،نقش مهمی در انتقال و القاي مفاهيم اصلی به خواننده
بهرهگيري از معادلهاي دقيق فرهنگی ،معناي متن و افزون بر آن حاالت و احساسات نویسنده را نيز به مخاطب
منتقر كند .در همين راستا ،جستار حاضر بر آن است تا به بررسی رمان «خریدار عشق» ا ر محمد علی بهزادراد،
براساس الگوي فرهنگی پيتر نيومارك بپردازد و نگونگی مواجهة مترجم در برخورد با مؤلفههاي فرهنگی
موجود در رمان نامبرده و نيز شيود برابریابی اصيالحات فرهنگی در زبان عربی و فارسی را كن اش كند .بيان
اهميت توجه مترجم به عناصر فرهنگی متن براي القاي معنا و تجربه نویسنده ،هدفی است كه این پژوهش
میكوشد با روش توصيفی -تحليلی و با معادلیابی اصيالحات و مفاهيم زبان مبدأ به آن بپردازد .برخی از
و در موارد بسياري به دلير ترجمة تحتاللفظی عبارات ،سبب ابهام ترجمه شده و در مواردي دیگر معناي
اصيالحات یا كنایهها به درستی درك نشده و یا معادلی نامناسب براي ترجمه انتخاب شده است .همچنين از
ميان مؤلفههاي فرهنگی نيومارك به ترتيب مواد و فرآوردههاي فرهنگی ،ضربالمثرها و بومشناسی
پربسامدترین مؤلفة فرهنگی در رمان «خریدار عشق» است.

 نویسنده مسيولzahrasalimi1998@yahoo.com :

eISSN: 1012-1052

کليدواژهها :ترجمۀ عربی ،مؤلفههای فرهنگی ،خریدار عشق ،پیتر نیومارک.

ISSN: 1103-7539

یافتهها نشان داد كه مترجم این ا ر ،بيشتر در پی القاي معنا بوده و توجهی به احساسات نویسنده نداشته است

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

دارند .درك و دریافت این مفاهيم ،دغدغه اصلی مترجمان متون مختلب است .بنابراین ،مترجم میتواند با

تاریخ دریافت3055/59/10 :

سجاد اسماعيلي

استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوین ،ایران

سليمي و همکاران | 111

مقدمه
معناي زبان در گرو فرهنگ آن زبان است و این فرهنگ است كه موجب معناداري زبان
میشود .در زمينة ميالعات ترجمه ،واژد فرهنگ ،مفهومی كاربردي دارد و بسياري از
اشتباهات مترجمان به سبب عدم درك یا سوء برداشت از عناصر فرهنگی زبان متن مبدأ
است؛ نراكه عناصر فرهنگی متن نشانگر ارزشها و باورهاي ملتهاست و دقت در ترجمة
این عناصر از اهميت ویژهاي در ميالعات ترجمه برخوردرار است .از آنجا كه هر متن ادبی
داراي بار فرهنگی خاصی است كه نمایانگر آداب و رسوم و شرایط زیستی ملت خود است،
مترجم در ترجمة این آ ار باید از كلمات فراتر رفته و بار فرهنگی آن را دریابد و سپس
ترجمهاي روان ارائه كند .در واقع مترجم باید به فرهنگ ملتی كه ا ر آنان را ترجمه میكند،
آگاهی كامر داشته باشد؛ نراكه او به عنوان واسيهگري فرهنگی تلقی میشود.
از نظر ورمير ،6ترجمه فقط رویدادي زبانی نيست ،بل ه نوعی انتقال بين دو فرهنگ است.
بنابراین ،مترجم نه فقط صاحب دو زبان ،بل ه باید صاحب دو فرهنگ باشد .همچنين از آنجا
كه ترجمه عمر فرهنگی پيچيدهاي است ،نظریهپرداز ترجمه نمیتواند به نظریهاي فقط زبانی
اكتفا كند ،بل ه نظریة ترجمه باید بر دو عامر عمده؛ یعنی فرهنگ مخاطبان ترجمه و نقش
ترجمه در فرهنگ مقصد توجه كند .بنابراین ،هر نظریة ترجمه باید مبتنی بر نظریهاي در زمينه
فرهنگ باشد .آگاهی مترجم از نقش ترجمه در فرهنگ مقصد دست مترجم را در انتخاب
روش باز میگفارد (خزاعیفر.)6835 ،
1
این پژوهش بر آن است تا ترجمة عناصر فرهنگی مدنظر پيتر نيومارك را در ترجمة
عربی ِ رمان «خریدار عشق» یا «نان سوخته» كه بخش قابر توجهی از فرهنگ ایرانی را به
تصویر میكشد ،نقد و بررسی كند و در حقيقت بدین وسيله ،ميزان موفقيت مترجم در انتقال
خصوصيات فرهنگی بر خواننده زبان مقصد را كشب كند .به منظور دستيابی به این اهدا ،
طرح دو پرسش ذیر ضرورت دارد:
 موفقيت مترجم در ترجمة مؤلفههاي فرهنگی و انتقال آن به زبان مقصد نگونه ارزیابیمیشود؟

1. Vermeer, H.
2. Newmark, P.
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 مترجم براي انتقال عنصر فرهنگی متناسب با نظریة نيومارك از كدام روشها بيشترین بهرهرا برده است؟
براي دریافت پاسخ این پرسشها ابتدا ارتباط فرهنگ و ترجمه به صورت مختصر
بيان میشود و سپس ضمن معرفی مؤلفههاي فرهنگی نيومارك به كاربست این مؤلفهها
در ترجمة رمان «خریدار عشق» پرداخته میشود .بدین ترتيب كه ابتدا متن مبدأ در برابر
متن مقصد بررسی و سپس نمونههایی از متن استخراج و براساس مؤلفههاي فرهنگی
نيومارك تحلير میشوند.

 .1پيشينة پژوهش
امروزه پژوهشهاي مختلفی درخصود كاربست نظریة نيومارك در متون ادبی ترجمه شده،
انجام شده است كه در اینجا بدلير پرهيز از اطناب ،تنها به بيان پژوهشهاي مرتبط با كاربست
عناصر فرهنگی به ویژه عناصر فرهنگی مدنظر پيتر نيومارك در متون داستانی متن
عربی -فارسی اشاره میشود.
مقالة «نالشهاي ترجمهپفیري عناصر فرهنگی در رمان اللص و ال الب نجيب محفوظ:
مقایسة دو ترجمه با ت يه بر نارنوب نظري نيومارك» نوشتة روشنف ر و هم اران ()6861
عنوان پژوهشی است كه نویسندگان به بيان مقولههاي فرهنگی ترجمه با بيان مثالهایی از
رمان اللص وال الب پرداختهاند و بر این نتيجه رسيدهاند كه روش تلفيقی ی ی از موفقترین
روشها براي ترجمة عناصر فرهنگ عربی به فارسی است.
مقالة «ترجمة عربی مقولهاي فرهنگی؛ داستان فارسی ش ر است از محمد علی جمال زاده
براساس نظریة نيومارك» از رحيمی خویگانی ( )6861عنوان پژوهش دیگري است كه برخی
از نتایج آن نشان میدهد كه مترجم از راه ار معادل فرهنگی براي برقراري ارتباط با خواننده
استفاده كرده است.
مقالة «نگونگی ترجمهپفیري عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جریانات و مفاهيم
در ترجمههاي عربی به فارسی با ت يه بر نارنوب نظري نيومارك» نوشتة كيادربندسري و
صدقی ( )6861ا بات كرده است كه اصيالحات سياسی ،مفهبی و تاریخی را میتوان در
ذیر مؤلفة نهادها و آداب و رسوم مورد بررسی قرار داد و روش بومیسازي و معادل فرهنگی
بهترین روش در ارائه ترجمه است.
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گرجی و هم اران ( )6866در پژوهشی با عنوان «نقد ترجمة عناصر فرهنگی كتاب
«تفكري»» با ت يه بر مثرها و كنایهها ،ضربالمثرها و كنایهها را از عناصر فرهنگی مهم در
انتقال ترجمه میدانند و كاربرد آن را در كتاب «یادت باشد» با بهكارگيري الگوي نيومارك
به بوتة نقد نشانده و آن را در پنج گروه (بومشناسی ،فرهنگ مادي ،فرهنگ اجتماعی ،نهادها،
آداب و رسوم و مفاهيم و حركات ،اشارات و زبان بدن) تقسيمبندي كرده و در نهایت
معتقدند مترجم با بهرهگيري از شيود معادل كاركردي در ترجمة مفاهيم كتاب موفق عمر
كرده است.
ميالعات پيشين نشان میدهد كه اغلب محققان به بررسی عناصر فرهنگی در ترجمة عربی
به فارسی برخی از آ ار پرداختهاند ،اما پژوهش حاضر به دنبال آن است تا براساس نظریة
نيومارك به بررسی عناصر فرهنگی ترجمة عربی رمان «خریدار عشق» بپردازد؛ زیرا این رمان
به خوبی بخش عظيمی از فرهنگ ایران را به تصویر كشيده است و نمونههاي فراوانی از
عناصر فرهنگی آداب و رسوم ،ضربالمثر و كنایات در آن وجود دارد.
 .5مباني نظري پژوهش

 .1-5کارکرد فرهنگ در ترجمه
آداب و رسوم ،هنر ،اندیشه و شيود زندگی مجموعه عواملی نمایانگر فرهنگ هستند و براي
این ه مترجم ،بتواند ترجمهاي خوب ارائه دهد باید به این زمينهها و عواملی كه تحت فرهنگ
گنجانده شده ،آگاهی داشته باشد؛ نراكه نبود این آگاهی موجب میشود مترجم گرفتار
خياهاي فاحش شود« .تفاوت در مقوالت فرهنگی و اجتماعی ،خود مایه و انگيزهاي براي
ترجمه متون ادبی است؛ در واقع مترجم با ترجمة متن ادبی سعی در آشنا كردن خواننده
جامعة زبانی مقصد با دیدگاهها و جهانبينیهاي تازهاي دارد كه در متن مبدأ بيان شده است
كه خأل وجود آنها در جامعة مقصد احساس میشود .از این رو ،مترجم متون ادبی جویندهاي
است كه قصد دارد یافتههاي خود از زبان و فرهنگی دیگر و متفاوت را به اطالع گروهی از
خوانندگان برساند كه از آن بیاطالعند» (حقانی.)6831 ،
بي ر 6معتقد است« :ترجمه در حقيقت تبادل ميان دو یا نند كليت مجزا و ناپيوسته نيست،
بل ه فرآیند تركيب و آلودگی دو قيب (مبدأ و مقصد) است و در عين حال حركت از مبدأ
1. Baker, M.
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به مقصد نيست ،بل ه در فضاي سومی غير از آن دو قرار میگيرد كه در آنجا تفاوتهاي
فرهنگی موجب ستيز و تعارض میشوند و گفتمانهاي اجتماعی متفاوتی كه در این ستيز
درگير هستند ،مورد بحث و گفتوگو قرار میگيرند» (بي ر و سالدینا.)6861 ،6
در رابيه با ميزان آشنایی مترجم با فرهنگ زبان مبدأ میتوان گفت كه «فعاليتهاي
ترجمهاي را باید فعاليتهایی تلقی كرد كه داراي اهميت فرهنگی هستند .از این رو،
مترجم بودن در درجه اول برابر است با توانایی ایفاي نقشی اجتماعی؛ یعنی ایفا كردن
نقشی كه جامعهاي به فعاليتی ،اجراكنندگان آن و یا حاصر كار آنها اختصاد میدهد
به نحوي كه آن جامعه از نظر خود مناسب میداند» (لفور و بسنت .)6861 ،1اما شناخت
كافی و آشنایی با فرهنگ به تنهایی نمیتواند سبب ارائه ترجمهاي مقبول باشد و مترجم
افزون بر فرهنگ ،خواننده را نيز باید مدنظر داشته باشد كه در این صورت مجاز به برخی
تغييرات در فرهنگ متن مبدأ میشود تا مخاطب را با خود همراه كند.
«محتواي فرهنگی به آسانی قابر شناخت نيست و به طور پيچيدهاي با بافت زبان
درآميخته است ،نویسندد خالق از طریق رابيهاي كه با خوانندگان در ذهن خود برقرار
میكند ،میتواند تسلط خود را بر شيود انتقال فرهنگ نشان دهد .بنابراین ،در ترجمة
موفق ،فرهنگ عنصري سازنده ،الزم ،اما فرّار است .مترجم باید لحن خاد یا كيفيت
فرهنگی متن مبدأ را به زبان خود برگرداند .گاهی مترجم براي رساندن راه و رسم
فرهنگ مم ن است مجبور به اعمال تغييراتی در متن شود ،اما به هر حال باید پيش از
تالش براي ایجاد هرگونه پر ارتباطی بين دو زبان به فرهنگ مبدأ و مقصد هوشيارانه
توجه داشته باشد» (سخنور.)6873 ،
در نهایت باید گفت كه از آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش ر میگيرد ،انتقال زبانی
در قالب ترجمه از یک سو تعامر مترجم با مقوالت فرهنگی موجود در آن و از سوي
دیگر ،ارتباط و تعامر ميان فرهنگهاي مبدأ و مقصد را اجتنابناپفیر میكند (حقانی،
 .)6831در واقع مؤلفههاي فرهنگی ،معنایی ضمنی در متن دارند كه انتقال آن معنا جایگاه
مترجم و وظيفه او را به روشنی بيان میكند؛ نراكه در این حالت ،مترجم فقط الفاظ را

1. Baker, M. & Saldina, G.
2. Lefebvre, A. & Besnet, S.
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معنا نمیكند ،بل ه همان حس و تجربهاي را در مخاطب ایجاد میكند كه متن اصلی ایجاد
كرده است.

 .5-5نيومارک و مؤلفههاي فرهنگي ترجمه
نظریة پيتر نيومارك بر ترجمة عناصر فرهنگی متن مت ی است .او در ابتدا فرهنگ را اینگونه
تعریب میكند« :فرهنگ به عنوان وسيلهاي براي روش زندگی و جلوههاي خاد زندگی
بشر به عنوان وسيلهاي براي بيان بهشمار میرود و بين زبان فرهنگ و زبان جهانی تمایز وجود
دارد .كلماتی همچون زندگی كردن ،مردن ،ستاره و بيشتر كاالها همچون آیينه ،ميز و...
واژههایی جهانی هستند كه در ترجمة آنها نالشی وجود ندارد ،اما كلماتی همچون «بادهاي
موسمی هند»« ،كلبة تابستانی روسيه» و ...كلماتی هستند كه وارد حيية فرهنگ شدهاند و اگر
بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت وجود نداشته باشد ،مترجم در مواجهه با آنها به
نالشی بزرگ دنار میشود» (نيازي و قاسمی.)6867 ،
نيومارك در كتاب «دورد آموزش فنون ترجمه» عناصر فرهنگی را در پنج مقوله ذیر
دستهبندي میكند -6 :بومشناسی -1 ،فرهنگ مادي :مصنوعات (شامر :الب -مواد غفایی،
ب -پوشاك ،ج -مس ن و شهرها و د -وسایر نقليه) -8 ،فرهنگ اجتماعی ،كار و اوقات
فراغت -5 ،نهادها ،آداب و رسوم ،فعاليتها ،جریانات و مفاهيم (شامر :الب -سياسی و
اداري ،ب -مفهبی و تاریخی و ج -هنري) و  .9اشارات و حركات در حين سخن گفتن و
عادات (نيومارك.)6633 ،
نيومارك براي ترجمه ،روشهایی ميرح كرده كه به طور خالصه عبارتند از« :انتقال،
معادل فرهنگی ،معادل كاركردي ،ترجمة تحتاللفظی ،برنسب ،بومیسازي ،جبران،
كاهش (حف بسطهاي ت راري زبان در متون معتبر به ویژه استعارهها و تأكيدها) ،روش
تلفيقی ،ترجمة استاندارد و پفیرفته شده ،یادداشت ،طبقهبندي و اضافات و توضيحات»
(همان .)688 :در ضمن تحلير ترجمة رمان «خریدار عشق» به این روشها به صورت تفصيلی
اشاره خواهد شد.

 .1-5معرفي اجمالي رمان «خریدار عشق»
رمان «خریدار عشق» ا ر محمدعلی بهزادراد ،رماننویس معاصر ایرانی است كه توسط
عبدالفتاح فرج به زبان عربی ترجمه شده است .نویسنده در این رمان به نقد جامعه و عقاید
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موجود در آن میپردازد؛ جامعهاي كه روت در آن همه نيز حتی عاطفه و احساس را نيز
میتواند بخرد .رمان در مورد پيرمردي روتمند به نام ملک منصور است كه با پول بسيار
دختر جوانی به نام طاووس را به عنوان همسر خویش خریداري میكند.

 .0-5عنوانشناسي اثر
توجه به عنوان از اهميت بسياري برخوردار است و عنوان ،نخستين و اساسیترین وسيلهاي
است كه نگارنده متن به واسية آن ا رش را به مخاطب معرفی میكند .به عبارت دیگر،
«عنوان ،شناسنامة متن است و هویت آن را آش ار میسازد» (رحيم .)1883 ،عنوان این رمان
داراي كاركرد توصيفی است؛ زیرا نویسنده در آن به توصيب زندگی خریده شده،
میپردازد .نان سوخته عنوان دیگر این رمان است كه داراي كاركرد ضمنی است كه ميان
عنوان و متن پوشيده است .در ظاهر «نان سوخته» اشاره به شغر پدر دختر جوان شخصيت
رمان دارد ،اما در واقع به طور كنایی اشاره به سوخته شدن و تباهی زندگی در برابر
خودخواهیها و پولپرستیهاست.

 .1کاربست الگوي نيومارک بر رمان «خریدار عشق»
در این بخش از پژوهش ،نمونههایی مرتبط با هركدام از مؤلفههاي فرهنگی پيتر نيومارك را
به صورت تيبيقی در متن فارسی و عربی رمان «خریدار عشق» استخراج كرده ،سپس آنها
را در نهار عنوان فرعی بومشناسی ،مواد و فرآوردههاي فرهنگی ،آداب و رسوم و زبان بدن
مورد بررسی قرار میدهيم.

 .1-1بومشناسي
اسامی گياهان ،حيوانات ،غفاها ،م انهاي جغرافيایی از جمله عناصر فرهنگی مرتبط با عنصر
بومشناسی هستند كه به دلير این ه بيانگر فرهنگ مخصود هر زبان هستند تا حد زیادي در
متن مقصد ترجمهناپفیر هستند (ر .ك نيازي و قاسمی .)6867 ،به عنوان مثال ،در ترجمة
عربی رمان «خریدار عشق»:
متن فارسی« -پسري با قفس مرغ ی در دست جلو آمد و به طاووس و ملک منصور گفت:
فال حافظ ،فال حافظ آقا تو را خدا از من یک فال حافظ بخرین»
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 «دو نفر خانم كه براي دیدن حافظيه آمده بودند به تندي دویدند» (بهزادراد)6873 ،ترجمة عربی« -فتت ّم الیهما غالم عه قفص به عصفوران ،قا للمنصور :فظ حافظ ...فظ
حافظ....استحلف

باهلل أن تشتری نی فظالً»..

 «کانُ هناف ا رأتان تَوران الحافظیة» (فرج)1881 ،«فال حافظ» نمایانگر جلود خاصی از فرهنگ ایرانی است كه به خصود در مراسم و
اعياد مختص فرهنگ ایرانی بسيار مورد توجه است .متناسب با نظریة نيومارك ،مترجم با
افزودن «ال» بر سر «حافظيه» ،كه ی ی از جنبههاي فرهنگی متن مبدأ است از روش انتقال
بهره برده است .در واقع مترجم كلمة زبان مبدأ را وارد زبان مقصد كرده است؛ نراكه به
سبب ی سانی حرو

الفباي هر دو زبان ،فقط «ال» به كلمه «الحافظیة» اضافه شده است .یا

در عبارت:
متن فارسی» -اندكی ف ر كرد و گفت آیا از بلونستان میگفري» (بهزادراد)6873 ،
ترجمة عربی« -ثم ف لر قلیال و قا ه تمرل بُلوجستان» (فرج )1881 ،و « ن بلوشستان»
(همان.)676 :
مترجم متناسب با حرو الفباي زبان عربی ،حرو كلمه «بلونستان» را با تغييراتی جزئی
به صورت «بلوجستان یا بلوشستان» به كار گرفته است در حالی كه امروزه ذكر آن با حر
(ش) یعنی «بلوشستان» متداولتر است.
این فرآیند ،بومی كردن نام دارد؛ یعنی واژد متناسب با ریخت و ساختار زبان مقصد تيابق
پيدا كرده است .همچنين مترجم با استفاده از روش جبران ،واژد «شاهشراغ» كه اشاره به
فرهنگ مفهبی ایران دارد را وارد زبان مقصد كرده و در پاورقی توضيح «ضرین أح
الصالحین فی شیراز» را براي واژه بيان كرده است .در واقع مترجم معموالً به توضيح اطالعات
ضمنی متن مبدأ میپردازد و هرگونه ميلب فرهنگیاي را كه فقط به زبان مبدأ قابر بازیافت
است براي مخاطب توضيح میدهد .بافت موردنظر نویسنده متن مبدأ تا جایی كه مم ن باشد
به همان صورت براي مخاطب متن مقصد فراهم و به این ترتيب اطالعات توضيحی عرضه
میشود (حتيم و ماندي.)6867 ،
از دیگر موارد میتوان به مورد زیر اشاره داشت:
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متن فارسی« -گليم قرمز رنگ بزرگی را شتر سواران دیگر روي زمين پهن كردند» (بهزاد
راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -فرش الرکلاب اآل رون کلیماً أحمر علی األرض» (فرج.)1881 ،
در اینجا مترجم معادل گليم را «كليم» آورده است كه از منظر فرهنگی ،معادل
بومشناسی است و مترجم در بيان آن از روش بومی كردن بهره برده است.
خوراكیها و مواد غفایی ی ی دیگر از عناصر هویت فرهنگی است كه كاربرد آن
در رمان «خریدار عشق» قابر مالحظه است.
در قسمتی از رمان پس از سفر به شيراز ،عبداهلل كالس هران براي خرید بستنی اقدام
میكند:
متن فارسی« -عبداهلل سراغ مردي رفت كه در كنار خيابان بستنی میفروخت قبر از آن ه
سؤال كند ،نشمش به بستنیها افتاد و گفت :آقا سه تا بستنی بده» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« :نَ عُ اهلل الی رج یُیع السان ویشات فی نهایة الشارع و قُ أن یسظله نظر
الی السان ویشات فتا له ... :وأ ا ثالثة سن ویشات وأعطاها له( »...فرج.)1881 ،
واضح است كه مترجم معادل درستی براي بستنی به كار نبرده و آن را «ساندویچ»
معنا كرده است .حال آن ه معادل «آیس کریم یا بوْة» ( عِّم اللغة العربیة المعالرة)
واژهاي كاربردي براي «بستنی» در زبان عربی است و مترجم معناي آن را درست متوجه
نشده است.
در ترجمة اسم غفایی همچون «اش نه تخمه» (بهزاد راد ،)6873 ،مترجم از عبارت
«الفتة بالُیض» استفاده كرده است« .فتة» در زبان عربی به معناي غفایی است كه نان را
در آن ریز ریز میكنند .در واقع مترجم از معادل تقریبی استفاده كرده؛ زیرا اش نه غفایی
است كه به طور معمول با نان مير میشود .یا مترجم واژد «كوفته» (فرج )1881 ،را به
همين ش ر و بدون هيچ تغييري ترجمه كرده است در حالی كه غالباً ش ر نوشتاري آن
«کفتة» است .مترجم م رراً از روش انتقال بهره برده و واژه را بدون هيچ تغييري وارد متن
مقصد كرده است .متناسب با روش بومی كردن ،مترجم باید واژه را متناسب با ساخت
زبان مقصد به مخاطب انتقال میداد.
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ی ی دیگر از واژگان فرهنگی در متن رمان ،واژد «بانو» است .این واژه به معناي «زن
بزرگزاده و محترم» و عنوانی احترامآميز است كه در لقب بعضی از شاهزادگان یا همسران
شاه دیده میشود .به عنوان مثال در عبارت زیر:
متن فارسی« -ملک منصور گفت طاووس را بانو بناميد براي او فرش مجزا پهن كنيد( »..بهزاد
راد)6873 ،
ترجمة عربی« -فتا المنصور :سمّوا طاووس بانو وافرشوا لها فراشاً وثیراً الئتاً حتی تسترین»
(فرج.)1881 ،
ننانچه پيداست مترجم این واژه را بدون هيچگونه توضيح و تغييري وارد زبان مقصد
كرده است .همچنين واژد «خانم» متراد «بانو» از دیگر واژگانی است كه در رمان خریدار
عشق م رراً ت رار شده است .مترجم این واژه را وارد زبان مقصد كرده و فقط نخستين حر
آن را تغيير داده است:
متن فارسی« -ابراهيم وعصمت خانم و موسی نتوانستند كاري كنند» (بهزاد راد)6873 ،
ترجمة عربی« -لم یستطع ابراهیم وعصمُ هانم و وسی أن یفعلوا شیئاً» (فرج« ،)1881 ،کال
عصمُ هانم التی جلسُ أ ام طاووس وهی تُ ی ای اً» (همان )15 :و «ف لُ الغرفة قُلُ
عصمُ هانم رأس طاووس .التفتُ عصمُ هانم إلی سودة» (همان.)19 :
در واقع واژه «سی ة» معادل هر دو واژد «خانم و بانو» در زبان عربی است و براي واژد
«بانو» گاهی معادل «عشیتة یا رئیسة» نيز بهكار میرود .به عبارت دیگر« ،ذكر واژگان فرهنگ
فارسی در متن عربی خالی از ن ته نيست؛ نراكه حفظ طعم بيگانه ا ر اصلی در ترجمه اهميت
بيشتري یافته است و به غناي ادبيات و فرهنگ بومی كمک میكند .این عمر اگرنه شاید
به زعم برخی مخرب باشد ،بسيار خالقيت بخش است .حقيقت آن است كه انسانها همواره
میخواهند از پدیدهها و اف ار دیگر باخبر شوند و دربارد آداب و رسوم و رفتارهاي دیگران
بدانند» (صلحجو .)6877 ،متناسب با این دیدگاه ،مخاطب با فرهنگ زبان مبدأ بيشتر آشنا
میشود ،اما ننين ترجمهاي داراي ابهام است و وقت و تالش بسياري از مخاطب میطلبد تا
به درك عبارات دست یابد.
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 .5-1مواد و فرآوردههاي فرهنگي
هر سرزمينی متناسب با شرایط زیستی ،واژگان خاد خود را دارد كه متناسب با فرهنگ
همان سرزمين است و مترجم در برخورد با ننين الفاظی باید دقت كرده تا مفهوم اصلی
عبارات را القا كند .در ادامه فرآوردههاي فرهنگی متن فارسی را به صورت تيبيقی در تعریب
رمان «خریدار عشق» مورد بررسی قرار میدهيم.
در بخشی از رمان ،نویسنده در بيان حاالت ساحران و جنگيران و بيان ابزار و وسایر كارشان
از واژد «اسيرالب» استفاده كرده و این در حالی است كه مترجم در ترجمة این عبارت به
زبان عربی از واژد «عصا» براي تعریب اسيرالب استفاده كرده است:
متن فارسی« -امير شاه دستی برد و اسيرالب را از روي ميز برداشت و بر روي دستها لغزاند
و به زمين زد» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی ّ « -ا یر شاه ی ه و أ ا العصا ن علی ائ ته وأدارها فی ی ه ثم ضرب بها
علی األرض» (فرج.)1881 ،
ننانچه واضح است ،مترجم معناي لفظ را درست متوجه نشده است؛ نراكه عصا و
نوب دستی اینجا معنا ندارد .مترجم میتوانست همان واژه را به صورت تحتاللفظی
بهكار ببرد؛ نراكه «حمزد اصفهانی تركيب ستارهیاب را نقر كرده و «اسيرالب» را معرب
آن شمرده است .همچنين در رسالهاي در باب «اسيرالب« گفته شده است كه اصر عربی
این واژه از ميان رفته و معادل درست واژد «اسيرالب» به صورت «أ ا ال واکب» است.
در برخی منابع كهن« ،ذات الصفائن» ناميده شده است« (دایرةالمعارف اسال ی.)6861 ،
همچنين مترجم میتوانست از واژه «آلة فل یة» به شيود كاركرد توصيفی بهره گيرد.
در جاي دیگري از متن فارسی این رمان آمده است:
متن فارسی« -عمران كه خریدهاي خودش را داخر بقچهاي گفاشته بود» (بهزاد راد)6873 ،
ترجمة عربی« -وضع عمران المشتریات التی ربطها فی لرة علی سریر» (فرج.)1881 ،
متن فارسی« -طاووس در تنهایی بقچه را باز كرده» (بهزاد راد.)17 ،
ترجمة عربی« :فتحُ طاووس حتیُة األقمشة ت اسلة» (فرج.)1881 ،
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همانگونه كه در عبارات میبينيم ،مترجم براي واژد «بقچه» معادل «لرة و حتیُة االقمشة»
را بهكار برده است؛ در حالی كه «لرة» واژهاي است كه غالباً در معناي «كيسة پول» استفاده
میشود و با توجه به این ه بقچه در متن براي پارنه و لباس بهكار رفته است باید گفت كه
«بتچه ،بغچه ،بخچه» ،پارنهاي مربعی ش ر است كه براي حفظ یا حمر وسایر و لباس
استفاده میشود و از زبان تركی وارد زبان فارسی شده است (دهخدا .)6859 ،همچنين معادل
«حتیُة األقمشة» ،معادلی توصيفی آن و معادل فرهنگی آن «حَ ة» یا «علُة» است.
نمونة دیگر از مواد فرهنگی ،كاربرد كلمة «فراش» در متن عربی است .در فرهنگ ایرانی،
واژد «فرّاش» واژهاي مأنوس است و به معناي «سرایدار یا دربان مدرسه» بهكارمیرود ،اما
مترجم با روش انتقال ،این واژه را وارد زبان مقصد كرده است:
متن فارسی« -كاریش نداشته باش قوم و خویش آقا فراشه» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -ال تت له شیئاً ألنه ن أقارب السی فراشة» (فرج.)1881 ،
مترجم میتوانست با استفاده از توضيح و پاورقی؛ یعنی روش جبران مدنظر نيومارك،
معناي واژه را روشن كند یا معادل فرهنگی «بواب یا ادم» را به كار برد.

همچنين مترجم معادل «برلاد الما » (بهزاد راد )2002 ،را براي «سماور» بهكار برده است

كه معناي لفظ را كامالً برع س ذكر كرده و اشتباه متوجه شده است« .سا وار» معرب واژد
«سماور» است كه مترجم با تغييرات جزئی حرو

میتوانست همان واژه را در فرهنگ

مقصد وارد كند یا با استفاده از روش جبران در پاورقی بدین صورت توضيح دهد« :وعا ٌ فی
وسطه اسورة طویلة للنار یتمّ فیه غلی الما لصنع الشای» .این توضيح را علوب در تعریب
كتاب «فارسی ش ر است» به كار برده است (رحيمیخویگانی.)6861 ،
وامگيري عناصر خاد یک فرهنگ توسط فرهنگ دیگر ،ورود عناصر موسيقی ،زبان،
ارزشها یا رفتار اجتماعی از یک فرهنگ به دیگري ،نمونههایی از وامگيري فرهنگی بهشمار
میروند .با وجود این ه مبادلة فرهنگی نتيجه ناگزیر ارتباط و مواجهه فرهنگی است ،اگر
فرهنگ پفیرنده ضعيب و روند وامگيرياش فزاینده باشد ،این وضعيت میتواند به تدریج
منجر به فرهنگپفیري یا شبيهسازي فرهنگی شود .در ترجمه ،وامگيري فرهنگی غالباً زمانی
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مشاهده میشود كه یک ارجاع فرهنگی (در سيح واژه یا اصيالح) بدون تغيير به زبان
مقصد برگردانده شود (فرحزاد.)6865 ،
موسيقی ی ی دیگر از جلوههاي بارز فرهنگ ایرانی است كه آالت مختلفی همچون
د  ،دایرد زنگی ،سنتور ،رباب و ...نماینده آن است .نویسندد رمان خریدار عشق به این
مؤلفه فرهنگی توجه داشته است.
متن فارسی« -نند نفر با سنتور و تار و كمونچه در گوشة سالن آهنگهایی را مینواختند»
(بهزاد راد.)6873 ،
این در حالی است كه مترجم این بخش از متن را حف كرده و هيچگونه توجهی به آن
نداشته است .فارسيان علت عدم انتقال این الفاظ به متن مقصد به هر دليلی را به قصد
خوانشپفیرتر و قابر فهمتر كردن متن میداند (ر .ك .فارسيان .)6867 ،همچنين مترجم در
عبارت زیر براي لفظ «دایرد زنگی» ،معادل فرهنگی «د » را ارائه كرده است:
متن فارسی« -زن دكتر دوید جلو و دایرد زنگی را از دست ميرب گرفت» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -ضربتها زوجة الطُیب بال ف» (فرج.)1881 ،
این در حالی است كه در زبان عربی« ،دایرد زنگی» را «ال ف الصغیر» و د

را همان

«ال ف» میگویند .بنابراین ،شيود ترجمة مترجم براساس انتقال است.

 .1-5-1ضربالمثل و کنایات
بسياري از مفاهيم فرهنگی در دل ضربالمثر و كنایات نهفته است؛ زیرا ضربالمثر ها به
سبب ریشة تاریخی و داستانی خود ،صبغة فرهنگی ویژهاي دارند و حامر اندیشه و پيام
خاصی هستند كه نقش ویژهاي در فرهنگ دارند .عبدالفتاح فرج در برگردان ضربالمثرها
كمتر به معادل دقيق آن در زبان مقصد توجه داشته و غالب ترجمههاي او تحتاللفظی یا
معادلی مشابه براي آن است.
متن فارسی« -آدم سر را با پنبه ببرد نه نيز دیگر» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -ینُغی علی االنسان أن یابن بالتطن ال بشی آ ر» (فرج.)1881 ،
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مفهوم عبارت كنایی در زبان فارسی ،ضرر و آسيب رساندن به كسی است به گونهاي كه
او متوجه نشود .در حقيقت زیان رساندن به شخصی از درِ دوستی است كه مترجم این مفهوم
را به مخاطب منتقر ن رده ،بل ه ضربالمثر را به صورت تحت للفظی ترجمه كرده است؛
در حالی كه در زبان عربی براي این ضربالمثر معادل «ذبحه بغیر س لین» یعنی «بدون ناقو
سرش را برید» وجود دارد (ناظميان.)6868 ،
متن فارسی« -مرا دنبال نخود سياه فرستاد» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -أرسلنی ألبحث عن أزر أسود» (فرج.)1881 ،
مترجم دقيقاً لفظ به لفظ واژگان را در ضربالمثر اخير ترجمه كرده است .در واقع مفهوم
عبارت تالش براي عدم آگاهی و اطالع دیگري از موضوعی خاد است كه او را در پی
انجام كاري میفرستند .با نگاهی به ترجمة عربی این عبارت ،اصال ًننين معنایی درك نشد؛
نراكه مترجم الفاظ را به صورت تحتاللفظی ترجمه كرده است كه در زبان مقصد براي
مخاطب قابر دریافت نيست .البته مترجم میتوانست از معادل «کللفه األبلق العَتوق» یعنی «او
را مأمور آوردن اسبِ نر باردار كرد» كه معادل «دنبال نخود سياه فرستادن است» بهره ببرد
(ناظميان .)6868 ،هرنند معادل «کللفه خل الُعوضة» نيز براي این ضربالمثر كاربرد دارد
(شمسآبادي و افضلی.)6861 ،
متن فارسی« -كبوتر با كبوتر ،باز با باز» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -ألم تت ح رت  ،الحمام ع الحمام والعتاب ع العتاب» (فرج.)1881 ،
در این ضربالمثر نيز مترجم مجدد روش ترجمه لفظ به لفظ را برگزید است .در زبان
فارسی براي بيان همطبقه و همسيح بودن افراد -نه در مسأله ازدواج و نه دوستی -از تعبير
كبوتر با كبوتر ،باز با باز بهره میگيریم؛ این در حالی است كه مترجم در این قسمت ترجمة
تحتاللفظی ارائه كرده است.معادل دقيق این عبارت در زبان عربی عبارت «الطیور تتع علی
أش الها» است (ر .ك :ناظميان .)6868 ،برخی نيز معادل «الطیور علی أللافها تتع» را براي این
ضربالمثر بيان كردهاند (ر .ك :رضایی.)6866 ،
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در فرهنگ فارسی در مورد بیارتباط بودن امري به شخصی بيگانه ،ضربالمثر «نه
ته پياز بود نه سر پياز» را داریم كه نویسنده نيز در رمان خود از آن استفاده كرده است
(بهزاد راد )6873 ،و مترجم آن را بدین ش ر ترجمه كرده است« :ال عالقة بالعروس أو
العریس» (فرج )1881 ،كه تقریباً معادل صحيحی است ،اما در همين خصود در جاي
دیگري از رمان ،مترجم در برگردان عبارتی كه در آن «خانم سالمة كه هيچ ارتباطی با
دو طر نداشت و از زبان طاووس جواب بله داد» ،معادل توضيحی آورده و خود را در
قيد متن مبدأ قرار داده است؛ در حالیكه میتوانست از معادل دقيق این مثر یعنی عبارت:
«ال ناقة لی فیها و ال جم » براي اشاره به مفهوم «نه ته پياز و نه سر پياز» استفاده كند
(طهماسبی و جعفري.)6868 ،
نمونة دیگري از این جنبة فرهنگی عبارت «آب از سرش گفشت» (بهزاد راد)6873 ،
است كه «هرب ا الحیاة ن رأسها» (فرج )1881 ،ترجمه شده است .در این جمله
مترجم ،مفهوم عبارت را براي مخاطب روشن ن رده و براي نزدیک كردن جمله به سياق
عربی تالش زیادي ن رده و تنها به ترجمة تحتاللفظی اكتفا كرده است .این در حالی
است كه براي این ضربالمثر معادل «أنا الغریق فما وفی ِن الَُل ِ» در زبان عربی وجود
دارد .فيروزي درخصود این ضربالمثر میگوید« :اگر حاد هاي به اوج خود رسد،
این مثر بهكار میرود .فخر الدین گرگانی در بيتی ننين میسراید:
مرا بگههفشهههت آب و رفههت از سهههر

بر این حههالم مههدارا نيسههههت درخور

متنبی نيز این مثر را در بيت زیر به زیبایی بيان كرده است» (فيروزي.)6878 ،
والتته تَِّتتر أقتتت ت

تتم تّا أراقتتُتته

أنتتا التتغتتریق فمتتا وفی ن الَُل ت ِ

یا در معناي عبارت « شتر در خواب بيند پنبه دانه ،گهی لب لب خورد گه دانه دانه» (بهزاد
راد ،)6873 ،مترجم ،ترجمة تحتاللفظی «یحلم الِّم بظک زهرة التطن» (فرج )1881 ،را
بيان كرده است؛ حال آن ه معادل دقيق آن در عربی « إنِل المنی رَأس أ وا ِ المَفالیسِ» است.
مخاطب با خواندن ترجمة مترجم نمی تواند مفهوم اصلی عبارت را دریابد و دنار ابهام
میشود .بنابراین« ،انتخابهاي مترجم نه تنها بر معنا و سبک ا ر ،بل ه بر بازنماییها؛ یعنی
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تصویري كه از توليدكنندگان متن در جامعه مبدأ ،مردم آن و هویت آنان فراهم میآورند،
ا ر میگفارند و موجب خوانش یا برداشتهاي خاصی میشوند ،تأ يراتی در آن جوامع
از خود به جا میگفارند و در نتيجه ارزش ایدئولوژیک پيدا میكنند» (فرحزاد.)6868 ،
همچنين مترجم ،برخی از ضربالمثرها را با وجود این ه داراي معادلی در زبان عربی
هستند ،ترجمه ن رده است .همانند «دست به سياه و سفيد نمیزند» با معادل «األی ی الناعمة»
را حف كرده است.
بنابراین ،با توجه به پيچيدگی انتقال دقيق مفاهيم ضربالمثرها ،مترجم میتوانست براي
انتقال دقيق مفهوم كنایات و ضربالمثرها از شيود ارتباطی یا معنایی بهره گيرد؛ یعنی پيام
متن مبدأ را با عبارات و كلمات دستوري زبان مقصد به مخاطب انتقال دهد؛ نراكه ترجمة
تحتاللفظی مبهم است و مقصود نویسنده را به مخاطب نمیرساند.
نمونههاي دیگري از كنایهها و ضربالمثرها در داستان «خریدار عشق» وجود دارد كه
به دلير زیاد شدن حجم مقاله به اختصار در جدول ( )6همراه با ترجمة عربی و روش ترجمة
آنها ارائه میشود.
جدول  .1نمونههایي دیگر از ضربالمثلها و کنایههاي بهکار رفته در رمان «خریدار عشق»
کنایه ،ضربالمثل

ترجمۀ عربی در رمان

روش ترجمۀ مترجم

سنگ مفت ،گنجشک مفت

ل ن هاه المسالة ِّانیة

معادل فرهنگی

کارد بهش میزدی خونش درنمیآمد

غ ب غ ُا ش ی اً

معادل کارکردی

خود را نخود هر آشی میکرد

-

حذف

مو بر تن همه سیخ شده

کان الِّمیع ائفاً

معادل فرهنگی

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

العلف حلو فی فم الخروف

تحتاللفظی

هر تیشهای که انسان به ریشه بزند در

إنل ک عم سو یرت ّ إلی لاحُه فی

حقیقت به طرف خودش زده است

النهایة

تره هم برای ما خرد نمیکرد

إنل زوجی الیُالی

فرهنگی

از خر شیطون پایین آمدن

-

حذف

بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد

سوف یظتی الربیع و العشب

تحتاللفظی

پاچه میگیری

لرتَ تعترض ک ل شی

معادل کارکردی

پدرم مرا به دو عباسی نخود هم نفروخت

إنَّ أبی لم یُعنی بثمن بخس

معادل کارکردی

معادل فرهنگی
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 .1-1حرکات گفتاري ،ژست یا عادات
تغيير حاالت بدن ،سرعت و آهنگ كالم و نيز تغيير نگاه میتواند احساسات و مفاهيم خاصی
را انتقال دهد كه توجه به آن در متن ترجمه شده نقش بارزي دارد .بهرهگيري از زبان بدن،
كنشی غيركالمی است كه بخشی از مسائر فرهنگی و اجتماعی را به تصویر میكشد و در
واقع این نوع رفتار یا حركت بيانگر پيام و مفهوم خاصی است كه در فرهنگ متن مبدأ
ملموس است .در ادامه به بيان نمونههایی متناسب با این مؤلفه میپردازیم و برداشت مترجم
را با آن تيبيق میدهيم.
در عبارت «موسی قيافه مردانه به خود گرفت» (بهزاد راد )6873 ،مترجم با ارائه این
ترجمة «اتخا وسی دور الرج » (فرج )1881 ،در واقع از ترجمة تحتاللفظی بهره گرفته
است« .قيافه مردانه به خود گرفتن» یک حركت گفتاري است كه در معناي بزرگی كردن
یا رفتار مردانه داشتن بهكار میرود و ترجمة تحتاللفظی عبارت تا حدودي گویاي
مفهوم عبارت است ،اما آن را به صورت واضح روشن نمیكند.
عبارت «صورتش را درهم كشيد» (بهزاد راد )6873 ،نمونه دیگري از زبان بدن است
كه مترجم آن را «نظر إلیه راثیاً» (فرج )1881 ،ترجمه كرده است .عبارت «صورت درهم
كشيدن» به معناي «اخم كردن و ابراز ناراحتی از موضوعی است» كه در زبان عربی با
عبارت «تتُض جُهته یا عت جُهته یا حاجُته» بهكار میرود .این حالت نوعی ژست
رفتاري است كه انسان قبر از رسيدن رنج و دردي ،آن را اظهار میكند .معادل این
اصيالح یا گفتار حركتی در قرآن كریم «وجه باسر» است كه خداوند متعال در آیة
﴿وَوجوهٌ یَوْ َئِا بَاسِرهٌ تظنُّ أن یفعَ بِهَا فاقِرهٌ﴾ 6بيان كرده است .در بيان و توضيح این
آیه ،م ارمشيرزاي میگوید« :باسرة» از مادد «بسر» (بر وزن نصر) به معناى «نيز نارس و
كار قبر از موعد» است ،سپس به «درهم كشيدن صورت و عبوس بودن» اطالق شده
است (م ارم شيرازي .)6876 ،بنابراین ،مترجم در ترجمة این عبارت دنار خيا در درك
مفهوم شده است و معادل انتخابی او براي این عبارت گویاي مفهوم آن نيست.
همچنين عبارت «طاووس با دستپانگی و صدائی پر از لرزه گفت» (بهزاد راد)6873 ،
را مترجم «التفتُ طاووس فی اضطراب ش ی وقلق بالل» (فرج )1881 ،ترجمه كرده
 .6سورد قيامت ،آیههاي  15و 19
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است« .دستپانگی» بيشتر در معناي «شتابزدگی و تعجير» بهكار میرود؛ واژههاي « ُلُ » و
« رتُ » نيز معادل آن در زبان عربی هستند ،اما مترجم معناي عبارت را با استفاده از معادل
كاركردي در معناي «نگرانی» به مخاطب القا كرده است.

 .0-1نهادها و آداب و رسوم
این مؤلفه شامر مباحث سياسی ،هنري ،مفهبی و تاریخی است كه به نوعی با مؤلفه پيشين
ارتباط مح می دارد .همچنين رفتارها و باورهاي دینی جزئی از فرهنگ هستند كه نشانگر
بخشی از باورها و نظام عقيدتی یک جامعه هستند .به عنوان مثال:
متن فارسی« -رنگ گنبد و گلدسته شاهچراغ نمایان شد و ملک منصور با دلی آرام و ش سته
به طر حرم میرفت .او با امامزاده صحبت میكرد» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربیْ« -هرت قُة شاهشراغ ،فنَ المنصور نحنیاً اضعاً واتِّه نحو الحرم یتح ث
ع إ ام زادة ادم ال رین» (فرج.)1881 ،
ننانچه پيداست ،نویسنده در متن فارسی ،زیارت مزار متبركه را كه ی ی از جلوههاي
فرهنگ ایرانی است ،بيان كرده ،اما مترجم در انتقال این جنبة فرهنگی دنار خيا شده است؛
زیرا «امامزاده» بر فرزند یا نوادگان اولياي خداوند گفته میشود كه به صورت مجازي بر
آرامگاه آنان نيز لفظ اطالق میشود ،اما مترجم آن را «خادم» ترجمه كرده است،در حالی
كه میتوانست همانند بخش پيشين معادل «انسان صالح» را به كار برد.
متن فارسی« -دو هفته بعد ،در سالروز مبعث پيامبر شيراز رنگی دیگر به خود گرفت» (بهزاد
راد)6873 ،
ترجمة عربی« -عت عت الَواج فی یوم یالد النُی لللی اهلل علیه و آله و سلم» (فرج.)1881 ،
همانگونه كه مشخص است ،مترجم «مبعث پيامبر» را «روز ميالد» ایشان ترجمه كرده
است در حالی كه میتوانست با بهرهگيري از روش انتقال ،همان لفظ « ُعث» یا «عی النُویة»
را به كار ببرد؛ زیرا مبعث پيامبر اكرم (د) زمانی است كه خداوند متعال در  58سالگی قلب
ایشان را محر نزول آیات خویش دانست.
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طبق آداب و رسوم عروسی ایرانی ،تهيه و خرید جهيزیة عروس از مقدمات عروسی
است كه نویسنده بدان اشاره كرده است:
متن فارسی« -وقتی پدر طاووس براي تهية جهيزیة دخترش به ف ر فرو میرود ،عمران به یاد
جور كردن جهيزیة او افتاد» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -عمران وهو یف ر فی الیوم الای سوف تتَوج فیه طاووس» (فرج.)1881 ،
ننانچه پيداست مترجم با روش توصيفی ترجمه كرده است و هيچ توجهی به ترجمه
«جهزیه» ن رده در حالی كه واژد «مهر» معادل دقيق كلمة «جهيزیه» است.
ی ی دیگر از نمونههاي بارز آداب و رسوم در فرهنگ ایرانی« ،دود كردن یا
سوزاندن اسپند (اسفند)» است .بهزاد راد به این فرهنگ نيز در متن رمان اشاره كرده
است:
متن فارسی« -یک نفر منقلی از زغال سرخ در دست داشت و به روي آن اسپند می ریخت»
(بهزاد راد)6873 ،
ترجمة عربی« -وفی طرف آ ر شخص یحم

وق اً ق وضع فیه بخوراً جمیالً» (فرج)1881 ،

مترجم از واژه «بَخور» به عنوان معادل براي اسپند استفاده كرده است و در حقيقت با
معناي تحتاللفظی مفهوم را به مخاطب منتقر كرده است .در زبان عربی براي كلمة اسپند
واژگانی نون الحَر َ الشلائِع أو غلتة الاِلئبِ أو السَلااب الَُرِلیل استفاده میشود.
متن فارسی« -سالم بر عمو عمران شاطر نانوا» (بهزاد راد.)6873 ،
ترجمة عربی« -علی م السالم یا عم عمران الفِران» (فرج.)1881 ،
ننانچه پيداست مترجم در ترجمة كلمة «شاطر» از معادل «فران» بهره برده است كه
ننين معادلی كاربردي در زبان عربی ندارد؛ زیرا «شاطر» اصيالحی است كه در جامعة
ایران به «نانوا» اطالق میشود و متراد با آن است در حالیكه در زبان عربی معادل
مأنوس «نانوا»ُ « ،از» است .در واقع مترجم این واژه را از كلمة «فرن» به معناي «تنور»
گرفته است .همچنين مترجم در جاي دیگري از متن براي كلمة «تنور» نيز از كلمة «فرن»
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بهره برده است كه لزوماً در معناي تنور نيست ،بل ه میتواند بر «فر» یا همانند آن نيز اطالق
شود .مترجم میتوانست از خود واژد «تنور» نيز بهره گيرد همانگونه كه این لفظ در قرآن
كریم نيز بهكار رفته است﴿ :حَتَّى إِذا جَا أ ْرنا وَفارَ التَّنُّور﴾ .6دربارد این واژه عالمه طباطبایی
معتقد است« :احتمال دارد اصر واژه فارسی باشد كه در زبان عربی مورد استفاده قرار گرفته
است و به معناي محلی است كه خمير براي پختن به آن نسبيده میشودكه از الفاظ مشترك
زبان عربی و فارسی است» (طباطبایی.)6875 ،
پس از بررسی تفصيلی صورت گرفته ،اگر بخواهيم ميزان بسامد مؤلفههاي فرهنگی
مدنظر پيتر نيومارك در ترجمة عربی رمان «خریدار عشق» را به طور خالصه و موجز ارائه
كنيم ،نمودار ( )6راهگشا خواهد بود.
نمودار  .1فراواني مؤلفههاي فرهنگي در ترجمة عربي رمان «خریدار عشق»
زبان ب ن

بوم شناسی

%10

%30

آداب و رسوم
%10

واد فرهن ی
%50

زبان ب ن

آداب و رسوم

واد فرهن ی

بوم شناسی

بحث و نتيجهگيري
كاوش در ترجمة عربی مؤلفههاي فرهنگی رمان «خریدار عشق» بر مبناي نظریة فرهنگی
نيومارك ،برآیندهایی داشت كه براساس پاسخ به سؤاالت پژوهش به طور خالصه ارائه
میشود:
 در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر موفقيت مترجم در انتقال صحيح مؤلفههاي فرهنگیبه زبان مقصد ،یافتهها نشان داد كه عبدالفتاح فرج ،مترجم رمان «خریدار عشق» در ترجمه
 .6سورد هود ،آیة 58
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این رمان موفق بوده است ،اما متناسب با مؤلفههاي فرهنگی نيومارك ،نواقصی در ترجمه او
به نشم خورد كه نشان میدهد تالش زیادي براي انتقال صحيح برخی از عناصر فرهنگی از
زبان مبدأ (فارسی) به زبان مقصد (عربی) نداشته است .بیتردید توجه به عناصر فرهنگی متن
مبدأ ی ی از وظایب مترجم است و انتقال معنا به تنهایی نمیتواند خواننده را به درك و
كشب كامر دنياي دیگري رساند .بنابراین ،مترجم باید مخاطب را با فرهنگ متن مبدأ آشنا
كند؛ زیرا در غير این صورت ،ترجمهاي نامفهوم ارائه میشود و برخی عناصر فرهنگی ،معادل
صددرصدي در زبان مقصد ندارند و مترجم باید نزدیکترین معادل را براي آن ارائه كند.
 در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر روشهاي مترجم براي انتقال عناصر فرهنگی بهزبان مقصد ،نتایج نشان داد كه هرنند برخی از مؤلفههاي فرهنگی پيشنهاد شده توسط
نيومارك ،مانند« :بومیسازي»« ،آداب و رسوم» و «مواد و فرآوردههاي فرهنگی» قرابت
مفهومی زیادي دارند و گاه حتی یک مثال میتواند در ذیر هركدام از مؤلفههاي فرعی قرار
گيرد ،اما مؤلفههاي «مواد و فرآوردههاي فرهنگی»« ،ضربالمثرها» و «بومشناسی»
پربسامدترین مؤلفههاي فرهنگی مدنظر نيومارك در رمان «خریدار عشق» است.
درخصود روش انتخابی مترجم براي ترجمة مؤلفههاي فرهنگی به زبان مقصد،
نمونههاي گزینش شده از ترجمة عربی رمان «خریدار عشق» نشان داد كه روش غالب
مترجم در ترجمة مؤلفة فرهنگی بومشناسی« ،انتقال واژه و بومی كردن آن» است .وي
در ترجمه مقولههاي فرهنگی عالوه بر بهرهگيري از روش «معادل فرهنگی» و «ترجمة
تحتاللفظی» از روش «انتقال» نيز بهره برده است كه دقيقاً متناسب با روشهاي نيومارك
است.
یافتهها همچنين نشان داد ،ترجمة عبدالفتاح فرج در موارد بسياري خالی از
معادلیابیهاي فرهنگی متناسب با متن مبدأ بوده و جمالتی مربوط به بيان احساسات
شخصيتهاي داستان نيز حف و معادل یابی نشده است .این در حالی است كه
معادلیابی عناصر فرهنگی متن مبدأ ی ی از مهمترین وظایب مترجم است و مترجم براي
انتقال احساسات و تجربة نویسنده باید بتواند همان تأ يري را در مخاطب بر جاي گفارد
كه متن مبدأ در مخاطبان خویش برانگيخته است.
عالوه بر موارد بيان شده« ،توضيح و اضافات» ی ی از روشهاي پيشنهادي نيومارك
براي ترجمة مؤلفههاي فرهنگی است كه كاربرد بسيار كمی در این رمان داشته است .در
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حالی كه مترجم میتوانست در بيان معادل ضربالمثرها و كنایهها كه معانی بسياري درون
خود دارند از این روش بهره گيرد؛ زیرا توضيح برخی از آنها الزم به نظر میرسد.
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