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Abstract
Relying on Newmark's theoretical framework, the present study examines the quality of
transferring the unit of culture and the performance of translators in translating the
novels Miramar, Zaqaq al-Muddaq, and the Nile Trilogy by Najib Mahfouz, The Season
of the Hijrah to the North, and Ars al-Zain by al-Tayyib Saleh and Daruz al-Bulgrad by
Rabbi to measure the degree of conformity of translation with the components of this
theory. After reviewing and adapting the original text and Persian translation based on
Newmark theory, it was found that in translating these novels, the methods of
transmission, localization, and cultural equivalent have been most used in transmitting
the unit of culture. Cases have not been successful in conveying cultural categories.
Many cultural categories, including the names of food, clothing, antiquities, institutions
and organizations, customs, etc., without explanation in the footnote, are only
transferred to the target culture and make it difficult for the reader to understand, which
is one of the weaknesses of translators.
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مقاله پژوهشی

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

کاربست نظریة نیومارک در انتقال واحد فرهنگ در ترجمة رمان
عربی
اکرم مدني

دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

جواد اصغري

چکيده
پژوهش حاضر با ت يه بر نارنوب نظري نيومارك ،كيفيت انتقال واحد فرهنگ و عمل رد مترجمان را در
ترجمة رمانهاي یرا ار ،زقاق الم ق و ثرثرة فوق النی از نجيب محفوظ ،وسم الهِّرة الی الشما و عرس

تاریخ دریافت3055/35/37 :



دانشيار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

الَین از الييب صالح و دروز بلغراد از ربيع جابر ،مورد واكاوي قرار داده است تا ميزان تيابق ترجمه را با
مشخص شد كه در ترجمة این رمانها شيوههاي انتقال ،بومیسازي و معادل فرهنگی بيشترین كاربرد را در
انتقال واحد فرهنگ داشته است و مترجمان بيشتر به فرهنگ مقصد نظر داشته و در برخی از موارد در انتقال
مقولههاي فرهنگی موفق نبودهاند .بسياري از مقولههاي فرهنگی شامر نام غفا ،لباس ،آ ار باستانی ،نهادها و
سازمان ها ،آداب و رسوم و ...بدون ارائه توضيحی در پانوشت ،فقط به فرهنگ مقصد انتقال داده شده و
خواننده را براي درك آن به زحمت انداخته كه از نقاط ضعب این ترجمهها است.
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کليدواژهها :ارزیابی ترجمه ،واحد ترجمۀ فرهنگ ،پیتر نیومارک ،ترجمۀ رمان عربی.

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

مؤلفههاي این نظریه بسنجد .پس از بررسی و تيابق متن اصلی و ترجمة فارسی بر پایة نظریة نيومارك،

مدني و اصغري | 121

مقدمه
ترجمه به عنوان پلی بين زبان و فرهنگ نقشآفرینی میكند .بنابراین ،در ترجمه نه تنها دو
زبان ،بل ه دو فرهنگ با هم ارتباط برقرار میكنند و مترجمان همواره كوشيدهاند فرهنگ
مبدأ را تا حد ام ان به فرهنگ مقصد انتقال دهند .البته این امر در صورت زیاد بودن فاصلة
فرهنگها بسيار دشوار مینماید .معانی بسياري از واحدهاي واژگانی تنها زمانی قابر درك
هستند كه بتوان آنها را با توجه به بافت فرهنگیاي كه در آن جاي دارند در نظر گرفت .در
این ميان زبان به عنوان مهمترین وسيله ارتباط ،انتقال اطالعات و ارائه پيوند انسانی نقش
مهمی در هر فرهنگ ایفا میكند .زبان ،ابزار اصلی شناخت فرد از جهان ،انتقال بازنمودهاي
ذهنی و علنی كردن بيناذهنی انسانها است.
نظریهپردازان ترجمه معتقدند كه ترجمه ،بيشتر قرار دادن عالئم زبانی در برابر زمينة
فرهنگی یک جامعه است تا این ه فقط برگردان واژهها با معادل آنها در زبان دیگر باشد .در
ترجمه باید متن اصلی را با بافت فرهنگی آن مرتبط كنيم؛ نراكه فقط در این بافت است كه
متن معنا میدهد و این معنا باید در زبان -فرهنگ دیگري بازسازي شود .متون از لحاظ ارزش
ارتباطی خود در بافتهاي فرهنگی-زبانی مبدأ و مقصد با ی دیگر متفاوت هستند .ترجمة
مصداق برجستهاي از همگرایی زبانی است كه ام ان آشنایی با فرهنگهاي گوناگون و به
تبع آن انتقال فرهنگ را به زبانی دیگر فراهم میآورد .در این راستا نظریههاي بسياري
6
پيرامون نحود ترجمة واحد فرهنگ بين دو زبان ميرح شده كه نظریة پيتر نيومارك
شاخصترین آنها است« .هرنه متنی ویژگی فرهنگی بيشتري داشته باشد ،تأ ير معادل
ضعيبتر است ،حتی اگر قابر درك باشد ،مگر آن ه خواننده قدرت درك و تخير باالیی
داشته و غرق در فرهنگ مبدأ باشد» (نيومارك.)6871 ،

 .1بيان مسأله
در دهههاي اخير انتقال فرهنگ به عنوان عاملی مؤ ر در برقراري ارتباط بين جوامع گوناگون
مورد توجه متخصصان و نظریهپردازان ترجمه قرار گرفته است .فرهنگ به تناسب
دیدگاههاي مختلب با تعاریب متنوعی ارائه شده است؛ از جمله :مجموع ارزشها و نهادها،
مجموع پندارها ،گفتارها و كردارهاي سازمانیافتهتر اجتماع ،اشتراك در اش ال و
1. Newmark, P.
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آرمانهاي اجتماعی و روحی و معنوي و نيز مفهوم و اندیشه ارزشی و آرمانی دانسته و
خواسته كه دال بر پيدایش فهم مشتركی در ا ر همزیستی در طول تاریخ است .بدیهی است
كه فرض یک فرهنگ ی پارنه كه در آن تمام تفاوت هاي بين انسانها آرمانیشده و از
بينرفته باشد ،خيا است.
از آنجا كه زبان محمر بيان اف ار و دیدگاههاي گویشوران خود است و در بستر فرهنگ
ش ر میگيرد ،اغلب واژگان و عبارتهاي یک زبان بار فرهنگی دارند .زبانها را نمیتوان
از بستر فرهنگی آن جدا كرد ،از این رو ،ترجمه یک عمر ساده زبانی نيست و «از دو بُعد
تعامر فرهنگی -به طور اعم -و تعامر زبانی -به طور اخص -قابر بررسی است و مترجم
ناگزیر به انتقال مقولههاي فرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد است به طوري كه در تضاد و
تقابر با دیدگاههاي فرهنگی جامعه مخاطب قرار نگيرد» (حقانی.)6831 ،
پيتر نيومارك ( ،)1866–6661زبانشناس و نظریهپرداز حوزد ميالعات ترجمه ،ی ی از
مهمترین اشخاد تأ يرگفار در بنيانگفاري ميالعات ترجمه در دنياي زبان انگليسی و
اسپانيایی از سال  6638ميالدي است .او به دستهبندي مقوالت فرهنگی پرداخته و شيوههایی
را براي ترجمة آنها ارائه داده است .در این جستار مقوالت فرهنگی شش رمان عربی
« یرا ار»« ،زقاق الم ق» و «ثرثرة فوق النی » از نجيب محفوظ « ،وسم الهِّرة الی الشما » و
«عرس الَین» از الييب صالح و «دروز بلغراد» از ربيع جابر ،گزینش شده و ترجمة آنها با
توجه به نظریة ترجمة فرهنگی نيومارك مورد نقد و بررسی میگيرد.

 .1-1پرسشهاي پژوهش
این پژوهش با ت يه بر نارنوب نظري پيتر نيومارك تالش كرده است تا به پرسشهاي زیر
پاسخ دهد:
 كدام شيود نظریة نيومارك بيشترین كاربرد را در انتقال فرهنگ به زبان مقصد داشته است؟ -مترجمان با استفاده از نظریة نيومارك تا نه حد میتوانند حاصر كار خود را بهبود بخشند؟

 .5پيشينة پژوهش
در زمينة ترجمة عناصر فرهنگی رمان از زبان عربی به فارسی تاكنون پژوهشهایی انجام
گرفته كه در ادامه به آنها اشاره شده است.
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افضلی و اكبر كركاسی ( )6588در مقالة «بررسی ترجمة مقولههاي فرهنگی رمان عربی
براساس نظریة الرنس ونوتی( 6مورد پژوهی :ترجمة فارسی رمان عرس الزّین)» ترجمة فارسی
صادق دارابی از مقولههاي فرهنگی رمان عرس الزّین ا ر الييب صالح را براساس دوگانه
بومیگرایی و بيگانهگرایی الرنس ونوتی و دستهبندي مقولههاي فرهنگی پنجگانه پيتر
نيومارك ارزیابی میكند .نتایج این تحقيق نشان داده كه مترجم به منظور دستيابی به
ترجمهاي سليس و روان ،افتراقات زبانی و فرهنگی را حف كرده و با استفاده از عنصر
بومیگرایی ،ترجمة ميلوبی ارائه داده است.
روشنف ر و هم اران ( )6861در مقالة «نالشهاي ترجمهپفیري عناصر فرهنگی در رمان
«اللصّ وال الب» نجيب محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه با ت يه بر نارنوب نظري نيومارك» با
ت يه بر نارنوب نظري نيومارك سعی كرده به بررسی و نقد شيوه ترجمه مفاهيم فرهنگی
موجود در رمان «اللص وال الب» ،توسط دو مترجم ایرانی بپردازد و نتيجه گرفته است كه با
وجود تالشهاي دو مترجم ،نوعی پيچيدگی و كاستی در ترجمه عناصر فرهنگی دیده
میشود.
گرجی و هم اران ( )6866در مقالة «نقد ترجمة عناصر فرهنگی كتاب «تاکَّرِی» با ت يه
بر مثرها و كنایهها» پس از بررسی نمونههاي متعدد و تيبيق آنها با راه ارهاي نيومارك،
مشخص كردهاند كه مترجم با بهرهگيري از شيود معادل كاركردي در ترجمة مفاهيم كتاب
موفق عمر كرده است.
كيادربندسري و صدقی( )6861در مقالة «نگونگی ترجمهپفیري عنصر فرهنگی «نهادها،
آداب و رسوم ،جریانات و مفاهيم» در ترجمههاي عربی به فارسی با ت يه بر نارنوب نظري
نيومارك» بر آن شدهاند تا نقش عنصر فرهنگی در ترجمه را با ت يه بر نارنوب نظري
نيومارك ،شاخصتر كنند .نتایج به دست آمده در ترجمة داستانهاي عائ الی حیفا ،رجا
فی الشمس و ال ع

علی الرلیف از غسان كنفانی نشان میدهد با وجود این ه عنصر

فرهنگی با اصيالحات و تعابير سياسی ،مفهبی ،تاریخی و هنري زیادي مواجه است ،این
مترجمان توانستهاند به خوبی با استفاده از روش «معادل فرهنگی» از عهدد ترجمة آن برآیند.

1. Venuti, L.
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تاكنون پژوهش مستقلی در مورد كيفيت انتقال واحد فرهنگ در ترجمة رمانهاي
ميرامار ،كونة مدق ،وراجی روي نير ،موسم هجرت به شمال ،دروزیان بلگراد و عروسی
زین از زبان عربی به فارسی بر پایه نظریة نيومارك انجام نگرفته است.

 .1روش پژوهش
از نظر نيومارك ،روشهاي ترجمة ارتباطی و معنایی اهدا اصلی ترجمه را كه عبارتند از
دقت و ایجاز ،مرتفع میكنند .روشهاي پيشنهادي نيومارك براي ترجمه ،ت ية زیادي بر
ترجمة عناصر فرهنگی در متن دارد .او دربارد فرهنگ مینویسد« :فرهنگ را به روش زندگی
و جلوههاي خاد زندگی بشر به عنوان وسيلهاي براي بيان میدانم و بين زبان فرهنگ و زبان
جهانی تمایز قائر میشوم .كلماتی همچون «مردن»« ،زندگی كردن» و بيشتر كاالها همچون
«آینه» و «ميز» واژههایی جهانی هستند كه در ترجمة آنها نالشی وجود ندارد ،اما كلماتی
همچون «بادهاي موسمی هند» و «كلبة تابستانة روسيه» 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 دنار نالشی بزرگ میشود» (.)Newmark, 2006
در این پژوهش روی رد كلی ما بررسی ترجمة عناصر فرهنگی این رمانها بر پایه ترجمة
عناصر فرهنگی از دیدگاه نيومارك است و بر آنيم تا كيفيت انتقال واحد فرهنگ را در
رمانهاي عربی « یرا ار» از نجيب محفوظ با ترجمة رضا عامري« ،زقاق الم ق» از نجيب
محفوظ با ترجمة محمدرضا مرعشیپور« ،ثرثرة فوق النی » از نجيب محفوظ با ترجمة رضا
عامري « ،وسم هِّرة الی الشما » از طيب الصالح با ترجمة رضا عامري« ،عرس الَین» از
الييب صالح با ترجمة ش راهلل شجاعیفر« ،دروز بلغراد» از ربيع جابر با ترجمة فاطمه جعفري
در زبان فارسی واكاوي كنيم.

 .0مباني نظري پژوهش
ترجمه ،فرصت مناسبی براي ميالعة تعامر فرهنگی به دست میدهد و با مقایسة ترجمه با متن
اصلی رابية ميان دو نظام فرهنگی براي ما عيان میشود .اصيالح «ترجمة فرهنگی» در شرایط
و با معانی بسيار گوناگونی استعمال میشود .در برخی از این موارد ،اصيالح بيان شده در
واقع استعارهاي است كه مشخصههاي سنتی ترجمه را كامالً زیر سؤال میبرد ،اما كاربرد به
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نسبت محدودتر این اصيالح به آن روال ترجمة ادبی اشاره دارد كه ميانجی تفاوتهاي
فرهنگی است یا میكوشد زمينة فرهنگی گستردهاي را افاده كند یا از رهگفر ترجمه،
درصدد ارائه و عرضه فرهنگ دیگري است.
از نظر رایس و ورمير )6635( 6ترجمه ،ارائة جدیدي از اطالعات موجود در فرهنگ
مقصد محسوب میشود كه راجع به برخی اطالعات ارائه شده در فرهنگ و زبان مبدأ است.
مترجم باید قصد نویسنده را به نحوي بيان كند كه متن مقصد قادر به دستيابی همان نقشی در
فرهنگ مقصد باشد كه متن مبدأ بدان دست یافته است .دریافتكننده مقصد باید دنياي متنی
ترجمه را همان طوري درك كند كه دریافتكننده متن مبدأ ،دنياي متنی متن اصلی را درك
میكند .ننين نيازي را تنها هنگامی میتوان رفع كرد كه دنياي متن به فاصلة مساوي از هر
دو فرهنگ مبدأ و مقصد قرار داشته باشد .ا ري كه ترجمه بر خوانندگان خود میگفارد باید
همان ا ري باشد كه متن مبدأ بر خوانندگانش میگفارد.
نایدا و تيبر )6616( 1معتقدند كه ترجمه ،عبارت است از بازآفرینی نزدیکترین معادل
طبيعی پيام زبان مبدأ در زبان مقصد« .اما ترجمة فرهنگی از این منظر با ترجمة زبانی یا
دستوري متناقض است كه فقط به جمالت مندرج در هر صفحه محدود است .این موضوع
مسائر فنی پيچيدهاي را ميرح میكند كه عبارتند از این ه نگونه باید به مشخصههایی مانند
گویش و نندگویی ،كنایات ادبی ،اقالم فرهنگی خاد مانند غفا یا معماري و یا تفاوتهاي
دیریاب موجود در دانش مفروض بپردازیم كه متن را دربر میگيرد و به آن معنی میبخشد»
(بي ر و سالدنيا.)6861 ،8
مسائلی از این دست ،مناقشات دیرینهاي را در باب مؤ رترین و اخالقیترین روشهاي
ارائه تفاوتهاي فرهنگی متن تشدید میكند كه بيشتر به بومیسازي 5یا به بيگانهسازي 9آن
گرایش دارد و با این خير همراه است كه فرهنگ مبدأ را به طور ایدئولوژی ی تصاحب و
از آن خود میكند .در هر حال «متن ترجمه شده ،مصنوع فرهنگیاي است كه از طریق

1. Rice & Vermeer
2. Nida & Tiber
3. Baker & Saldina
4. Naturalization
5. Exoticization
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نسخهاي پفیرفتنی در فرهنگ مقصد جانشين متن مبدأ میشود .فرآیند ترجمه را تنها از طریق
تحلير متن ترجمه شده در درون بافت فرهنگی -زبانی میتوان فهميد» (گنتزلر.)6868 ،6
با توجه به ميالب بيان شده ،روشهاي ترجمة عناصر فرهنگی از دیدگاه نيومارك شامر
موارد زیر است:
 انتقال (وامگيري) :انتقال یعنی كلمات از زبان مبدأ مستقيم وارد زبان مقصد شوند كه نوعیگرتهبرداري نيز بوده و یک نوع خاصی از وامگيري است كه مترجم واژه را از زبان مبدأ وام
میگيرد ،اما عناصر آن را به صورت تحتاللفظی ترجمه میكند و بر دو نوع گرتهبرداري
واژگانی و دستوري است.
در مورد زبان فارسی میتوان گفت كه كلمات زیادي از عربی و انگليسی به این زبان راه
یافتهاند .گاهی ساختارهاي زبانی نيز مانند واژگان بر زبان مقصد تحمير میشوند.
 بومی كردن :این فرآیند بر شيود «انتقال» غلبه دارد و واژه زبان مبدأ را ابتدا با تلفظ طبيعیو آنگاه با ریخت طبيعی زبان مقصد ميابقت میدهد.
 معادل فرهنگی :ترجمة واژهاي فرهنگی از زبان مبدأ به واژهاي فرهنگی در زبان مقصد؛مثر واژه «الص اق» در زبان عربی كه در زبان فارسی به «مهریه» معادلسازي شده است.
 معادل كاركردي :معادل كاركردي براي واژههاي فرهنگیاي بهكار میرود كه مستلزمبهكار بردن یک واژد مستقر از فرهنگ هستندكه با یک واژد جدید خاد همراه میشوند و
كاربرد آن زمانی است كه یک عنصر فرهنگی از زبان مبدأ ،معادلی در زبان مقصد ندارد.
 معادل توصيفی :گاهی در ترجمه باید از توصيب بهره برد تا منظور نویسنده بهتر دركشود؛ یعنی به جاي معادل كاركردي به توصيب واژه پرداخت.
 تراد  :استفاده از واژد متراد در جایی متداول است كه معادل دقيقی وجود ندارد.نویسنده -با توجه به سياق كالم -ناگزیر باید متراد مناسب را انتخاب كند.
 تغييرات یا جایگزینی :ترجمه همراه با تغيير دستوري ،مانند تغيير در جاي صفت و موصوو دیگر اجزاي جمله به علت تغيير ساختارهاي زبانی تا زمانی كه با طبيعت زبان هماهنگ
باشد و خللی به پيام متن اصلی وارد ن ند ،مجاز است .تغييرات دستوري گاهی اجباري هستند
و گاهی مترجم براي رساتر كردن كالم دست به این كار میزند كه تغييرات اختياري ناميده

1. Gentzler
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میشوند .تغيير یا جایگزینی براي تمام اجزاي جمله مانند فعر ،فاعر ،مفعول و قيد اتفاق
میافتد.
 دگرگونسازي (وارونهش) :این روش شامر تغيير در زاویة دید است كه به موجب آن درانتقال پيام از زبان مبدأ به زبان مقصد ،زاویه دید تغيير میكند كه معموالً به تغيير در نقيهنظر
و دیدگاه و غالباً تغيير در مقولة ذهنی میانجامد و شامر تغيير در علت به جاي نتيجه ،جزء به
جاي كر ،تغيير نمادها و معلوم به جاي مجهول است.
 ترجمة مقبول (رسميت یافته) :مترجم به طور معمول باید از ترجمة رسمی و مقبول استفادهكند ،اما در صورت مناسب كردن این ترجمه ،مترجم به طور غيرمستقيم عدم توافق خود را
با آن نشان میدهد.
 ترجمة موقت :این فرآیند یک ترجمة موقت است كه معموالً از یک واژد سازمانی جدیدصورت میگيرد و باید آن را داخر گيومه قرار داد تا در فرصت بعدي عوض شود .مترجم
در این شرایط به ترجمة تحتاللفظی روي میآورد.
 جبران :هنگامی كه ی ی از صنایع متن مبدأ در ا ر ترجمه از دست برود ،مترجم ناگزیر بهجبران متوسر میشود تا این خسارت معنایی را به گونهاي جبران كند.
 كاهش و بسط :افزایش و كاهش در ترجمه در صورت ناقص و نارسا بودن اطالعات متنمبدأ روي میدهد ،مترجم به تشخيص خود در موارد ضروري به این شيوه میپردازد.
 دیگرنوشت :شرح و بسط یا توضيح بخشی از متن كه معموالً براي متونی كه ضعيب ونارسا و داراي معناي تلویحی هستند ،بهكار میرود .منظور دیگرنوشت ،تفسير قسمت نامفهوم
یک متن است.
 فرآیندهاي تلفيقی :زمانی كه مترجم از نندین روش براي انتقال مقوله فرهنگی به زبانمقصد بهره میگيرد به نوعی تلفيق دست زده است .مثالً عالوه بر ترجمة عنصر فرهنگی از
پانوشت هم براي فهم بهتر آن استفاده كند.
 تحلير محتوا :در مواردي كه مترجم احساس كند خواننده در درك معنا دنار مش رمیشود ،میتواند به تف يک یک واحد واژگانی به اجزاي معنایی آن بپردازد .تحلير محتوا
روشی منعيب براي پر زدن بين ش ا هاي موجود در واژگان فرهنگی و نيز ش ا ميان
دو زبان كه بر وجود هم پوشیهاي فرهنگی و جهانی استوار است.
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 یادداشتها ،اضافات و توضيحات :اطالعات افزودهاي كه مترجم باید به ترجمه اضافه كندو معموالً توضيحات فرهنگی است كه تفاوت ميان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد را مشخص
میكند.

 .2بررسي و تحليل تطبيقي عناصر فرهنگي
در ترجمة همة واژههاي فرهنگی دو قاعده ح م میراند؛  -6به رسميت شناختن مظاهر و
دستاوردهاي فرهنگی در زبان مبدأ و احترام به آنها و  -1فرآیند ترجمه كه در آن دو سوي
مقابر یک محور؛ یعنی انتقال و تحلير محتوا در دسترس مترجم قرار دارد .از یک سو انتقال
هرنند كوتاه ،مانع فهم میشود ،نون با تأكيد بر جنبة فرهنگی از پيام در میگفرد و از سوي
دیگر ،تحلير محتوا به فرهنگ توجهی ندارد ،اما به پيام اهميت میدهد .نيومارك در نظریة
خود بر لزوم تحلير دقيق عناصر و مفاهيم سازنده بافت متن مبدأ تأكيد میكند.
در زبان یا متن ویژگیهاي دیگري نيز وجود دارد كه با فرهنگ بومی ،مادي و اجتماعی
ارتباطی ندارد و این ویژگی «فرهنگ زبانی» است؛ «به این معنا كه در هر زبانی عادات،
شيوهها و ارزشهاي كاربردي خاد خود وجود دارد كه با زبان دیگر متفاوت است و شامر
پدیدههاي نحوي (مانند جنسيت یا عدد واژگان ،شمارشپفیر یا شمارشناپفیر تلقی كردن
مفاهيم و تأكيدها) ،بالغی (معانی انویه ،حف ها و اطنابها) و پدیدههاي زیباشناختی (مانند
تعابير مجازي ،استعاري ،مثرها ،كنایات و )...میشوند (اصغري.)6588 ،
نيومارك مقوالت فرهنگی را در پنج دسته تقسيمبندي میكند:
 بومشناسی :گياهان و حيوانات یک سرزمين ،آ ار باستانی ،دشتها ،جلگهها و... فرهنگ مادي (مصنوعات) :پوشاك ،خوراك ،حمر و نقر و ارتباطات... فرهنگ اجتماعی كار و فراغت :واژههاي فرهنگی مشخص كه بيانگر فعاليتهاي تفریحیو بازيهاي ملی خاد است.
 نهادها ،آداب و رسوم ،فعاليتها ،جریانات ،مفاهيم سياسی ،اجتماعی ،حقوقی ،مفهبی وهنري و...
 -اشارهها و حركات حين سخن گفتن و عادات و...
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 .1-2بومشناسي
مؤلفههاي جغرافيایی را میتوان از دیگر اصيالحات فرهنگی تميز داد ،نون داراي ارزش
سياسی و اقتصادي نيستند .با این وجود ،وضوح آنها به كشور خاستگاه و نيز ميزان شفافيتشان
در متن بستگی دارد .بنا بر نظر نيومارك ،انواع گياهان و حيوانات مختص سرزمينها و
فرهنگهاي خاد نباید ترجمه شوند و فقط باید انتقال داده شوند ،مگر آن ه هم در محيط
زبان مبدأ و هم محيط زبان مقصد وجود داشته باشند .واحدهاي زبانی را هرگز نمیتوان
مستقر از پدیدههاي فرهنگی خاصی كه نمادهاي آن هستند ،درك كرد.
در زمينه بومشناسی ،موارد یافت شده به شرح زیر است:
متن عربی :یِّل جنُاته النخی و أشِّار الُلخ ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی :اطرافش را نخرها و درختان سندیان جلوه دادهاند (ميرامار .)6831 ،درخت
بلخ به سندیان ،هندیان و بُالخ هم ناميده میشود .با نظر به نظریة نيومارك ،مترجم با استفاده
از شيود تراد  ،نام دیگر این درخت را به فارسی آورده است.
متن عربی -وانتظره واقفا تحُ شِّرة الِّمیَ فی باحة التشالق (دروز بلغراد.)1866 ،
ترجمة فارسی -او هم زیر درخت ننار در محوطة قشالق به انتظارش ایستاد (دروزیان
بلگراد.)6869 ،
«الِّمیَ» درختی به مانند انجير است و ميوه میدهد ،اما مترجم به درخت ننار ترجمه كرده
و در آوردن معادل آن به درستی عمر ن رده است .به عقيدد نيومارك در جایی كه معادل
مناسبی براي كلمه وجود دارد ،مترجم باید معادل صحيح را برگزیند.
متن عربی -یتوسط یمناها حوض ن الِّرجیر (ثرثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -سمت راستش باغچة كون ی از سبزيهاي خوراكی كاشته بودند (وراجی
روي نير.)6861 ،
حوض به معناي همان حوض فارسی و نيز لگن و تشتک است ،اما مترجم آن را به باغچة
كونک ترجمه و معادل فرهنگی آن را بيان كرده است« .الِّرجیر» نيز به معناي ترهتيزك،
یک نوع سبزي خوردنی است كه مترجم با استفاده از روش دگرگونسازي نظریة نيومارك؛
یعنی ترجمه جزء به كر به سبزي خوراكی ترجمه كرده است.
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متن عربی -ول نه ول جی أللوات الس ان فی عوا ات تحُ أغصان الِّازورینا (ثرثرة
فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -اما جریان آب صداي س نة كشتیهاي زیر شاخههاي گردو را با خود
میآورد (وراجی روي نير.)6861 ،
«الِّازورینا» اسم علمی درخت صنوبر است ،اما مترجم به درخت گردو ترجمه كرده و در
معادلیابی آن به خيا رفته است .طبق نظر نيومارك ،معادلیابی صحيح واژگان و عبارات در
زبان مقصد از وظایب مترجم است.
متن عربی -أنا لحرا الظمظ ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -من بيابان لم یزرعی هستم (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
عبارت عربی به معناي «من صحراي تشنهام» است ،اما مترجم «الظمظ» را با توجه به روش
تراد در نظریة نيومارك و افزودن یک عبارت عربی دیگر ترجمه كرده و خواسته شدت
بیحاصر بودن آن را به خواننده انتقال دهد.

 .5-2فرهنگ مادي (مصنوعات)
مصنوعات از آن جهت جزء فرهنگ مادي قرار میگيرند كه بُعد مادي دارند و قابر لمس
هستند؛ مانند :نام غفاها ،لباسهاي ملی و محلی ،مس ن ،اسامی وسایر حمرونقر و شهرها،
معموالً در همه زبان ها منتقر میشوند و اگر جنبة فرهنگی دارند باید براي خوانندگان عادي
زبان مقصد شرح داده شوند .اسامی به وضوح نشانگر دنياي متنی هر فرهنگ هستند .موارد
یافت شده در رمانهاي مورد پژوهش به شرح زیر است:
متن عربی -أ ُرته عن نسا د شتیات اللهِّة رأتهن أ ام الِّا ع العمری (دروز بلغراد.)6671 ،
ترجمة فارسی -از زنان دمشقی برایش گفت كه جلوي مسجد جامع عمري آنها را دیده بود
(دروزیان بلگراد.)6869 ،
«الِّا ع» در عربی به معناي مسجد جامع است و مترجم اسم مسجد را با الفباي زبان مقصد
انتقال داده است .طبق نظر نيومارك ،شيود انتقال كوتاه و مختصر است و براي فهم دقيق
خواننده كافی نيست و باید با روش تلفيقی همراه شود؛ یعنی در پانوشت براي آن توضيح
مختصري آورده شود.
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متن عربی -قهوة کرشة تَدان ج رانها بتهاوی األرابیس

(زقاق الم ق.)6671 ،

ترجمة فارسی -قهوهخانه كرشه كه دیوارهایش هنوز نقشهاي زیباي عربيسک را بر خود
محفوظ داشته است (كونة مدق.)6873 ،
«أرابیس » یا عربانه یک هنر تزیين عربی در معماري ،كتابآرایی و هنرهاي دیگر با الهام
از طبيعت است .مترجم آن را با شيود انتقال به عربيسک ترجمه كرده و در پانوشت توضيحی
براي آن آورده است؛ بنابراین ،از شيود تلفيق در نظریة نيومارك بهره گرفته است ،اما
میتوانست از معادل فرهنگی آن؛ یعنی «نقش اسليمی» استفاده كند.
متن عربی -فی حُس هرس

أو الُِّ األسود؟ (دروز بلغراد.)1866 ،

ترجمة فارسی -تو زندون هرزگوین یا مونتهنگرو؟ (دروزیان بلگراد.)6869 ،
از آنجا كه در عربی براي این كشورها نام متفاوتی با نام جهانی آنها وجود دارد ،مترجم از
انتقال استفاده ن رده و معادل جهانی این كشورها؛ یعنی «هرزگوین و مونتهنگرو» را به درستی
آورده است .نيومارك در نظریة خود بر آوردن معادل صحيح براي اسامی در زبان مقصد
تأكيد دارد.
متن عربی -ین ی العرق ن جسمه العاری إال ن رقة حو وسطه ( وسم هِّرة الی الشما ،
.)6637
ترجمة فارسی -عرق از سراپایش بجز شالمة دور كمرش مین يد (موسم هجرت به شمال،
.)6868
« رقة» در فارسی به معناي لباس درویشان است .در اینجا مترجم با توجه به واژگان
همنشين « رقة» ،معادل فرهنگی آن را آورده و طبق روش بومیسازي نظریة نيومارك به
«شالمه» به معناي پارنة كمعرضی كه دور سر ،گردن و یا كمر میبندند ،ترجمه كرده است.
متن عربی -بع ذل

الطفوا ث لف العس ر علی المصطُة (دروز بلغراد.)1866 ،

ترجمة فارسی -بعد مثر سربازان روي پاخَره صب كشيدند (دروزیان بلگراد.)6869 ،
« صطُه» به معناي س و و جاي نشستن است؛ مترجم با روش بومیسازي نيومارك ،معادل
فرهنگی آن را در فارسی؛ یعنی پاخره به معناي س و و نشستگاهی كه كنار درب خانه
میسازند ،آورده و بدین ترتيب به فهم خواننده كمک كرده است.
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متن عربی -عرف انهم دروز ن ثیابهم و ن الطاقیات التطن الُی ا علی الرؤوس (دروز
بلغراد.)1866 ،
ترجمة فارسی -از روي لباس و عرقنين پنبهاي سفيدي كه بر سر داشتند ،فهميد دروزياند
(دروزیان بلگراد.)6869 ،
«طاقیات» جمع «طاقیة» به معناي كاله است و مترجم ابتدا طبق مؤلفه بومیسازي نظریة
نيومارك و با توجه به فرهنگ مقصد ،آن را به عرقنين؛ یعنی نوعی كاله سنتی از نخ یا
ابریشم ،ترجمه كرده و با روش دگرگونسازي ،جمع را به مفرد تبدیر كرده است.
متن عربی -و هو یری بطرف العین التُابیب الخشب (دروز بلغراد.)1866 ،
ترجمة فارسی -زیر نشمی به صندلهاي نوبی نگریست (دروزیان بلگراد.)6869 ،
«قُابیب» نوعی پاپوش از نوب یا نرم است كه در برخی مناطق ایران هم استفاده
میشود .مترجم با روش بومیسازي نظریة نيومارك آن را به صندل ترجمه كرده است ،اما
میتوانست براي فهم بهتر خواننده با استفاده از روش تلفيقی نيومارك ،توضيحی هم در
پانوشت براي آن بياورد.
متن عربی -لیرات ذهب عثملی استمرت ترنل فی رأسه ث الرعب (دروز بلغراد.)1866،
ترجمة فارسی -ليرههاي طالیی عثملی مثر وحشت در سرش طنين انداخته بود (دروزیان
بلگراد.)6869 ،
«عثملی» واحد پول لبنان در زمان امپراطوري عثمانی بوده است .مترجم فقط از روش انتقال
نظریة نيومارك بهره گرفته و هيچ توضيحی براي آن نياورده است .نون رونوشت كلمهاي
با الفباي مقصد نيز جزء فرآیند انتقال است و میتوانست با روش تلفيقی ،توضيحی هم در
پانوشت براي آن بياورد.
متن عربی -و هو یری بطرف العین الم اسات الِّل السختیان(دروز بلغراد.)1866 ،
ترجمة فارسی -زیر نشمی به كفشهاي نرم تيماجی نگریست (دروزیان بلگراد.)6869 ،
واژد سختيان ،معرب واژد فارسی ساختيان و به معناي پوست بز دباغی شده است .مترجم
سختيان را با روش بومیسازي نيومارك به تيماجی كه خود به معناي نرم دباغی شده ،ترجمه
كرده است.
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متن عربی -بترش للفترا (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -یک قرش براي فقرا (كونة مدق.)6873 ،
مترجم از روش انتقال در نظریة نيومارك استفاده كرده است؛ در صورتی كه براي انتقال
بهتر فرهنگ مبدأ به مقصد بهتر بود از روش تلفيقی؛ یعنی انتقال و توضيح بهره میجست؛
یعنی براي خواننده در پانوشت توضيح میداد كه قرش واحد پول عثمانی معادل یک صدم
پوند یا جنيه است.
متن عربی -الیظک ال ُة إال بلحمة و بالصینیة (دروز بلغراد.)6671 ،
ترجمة فارسی -فقط كبه لحم و كبه صينيه میخوره (دروزیان بلگراد)6869 ،
نام غفاها در فرهنگ هر كشوري متفاوت است و طبق نظریة نيومارك الزم نيست در
فرهنگ مقصد ترجمه شود ،بل ه باید تا جاي مم ن انتقال داده شود و فقط جهت درك
خواننده و آشنایی با فرهنگ نویسنده ،روش پخت و یا مواد آن به صورت پانوشت آورده
شود .در اینجا مترجم از روش انتقال استفاده كرده و با روش تلفيقی در پانوشت توضيحی
براي آنها آورده است.

 .1-2اوقات فراغت ،فرهنگ اجتماعي
طبق نظر نيومارك براي ترجمة این واژههاي فرهنگی میتوان آنها را انتقال داد و یا این ه
معادلهاي تقریبی لفظ به لفظ دارند و یا حتی میتوان از لحاظ كاركردي آنها را توضيح
داد.
متن عربی -رواسب برجوازیة (ثرثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -تهنشين شدههاي برجوازي است (وراجی روي نير.)6861 ،
واژد بورژوازي به یک طبقة اجتماعی اشاره دارد كه مترجم آن را با روش انتقال و
گرتهبرداري نظریة نيومارك بدون هيچ تغييري به فارسی ترجمه كرده است ،اما بهتر بود با
روش تلفيقی در پانوشت توضيح مختصري براي آن بياورد.
متن عربی -أزهری النشظة (ثرثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -شاگرد االزهر بوده است (وراجی روي نير.)6861 ،
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«األزهر» اسم دانشگاه مشهوري در مصر است و مترجم فقط آن را طبق نظریة نيومارك
به فارسی انتقال داده و این تركيب را در مقصد بومیسازي كرده است و میتوانست توضيحی
جهت درك خواننده براي آن بياورد.
متن عربی -علمُ بَیارة شتیتة زهرة ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -از دیدار زهره و همپال یاش آگاه شدم (ميرامار.)6831 ،
واژد «شتیتة» در عربی به معناي خواهر تنی و نسبی است ،اما مترجم آن را با توجه به روش
معادل فرهنگی در نظریة نيومارك به همپال ی ترجمه كرده و با بومیسازي ترجمه ،این
نسبيت را هرنه بيشتر به رخ كشيده است.
متن عربی -ج ف کان ل یته الحمیم ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -پدربزرگ تو خيلی با او یک كاسه بود (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
«حمیم» در عربی به معناي صميميت است و مترجم با گریز از ترجمه تحتاللفظی به
روش بومیسازي در نظریة نيومارك روي آورده است؛ نون یک كاسه بودن در فرهنگ
فارسی ،معادل فرهنگی كلمه «حمیم» است.
متن عربی -الحظ یعادنی ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -بدشانسی ولم نمیكند (ميرامار.)6831 ،
عبارت عربی و ترجمة فارسی آن به خوبی نشان میدهد كه در هر دو فرهنگ اعتقاد به شانس
وجود دارد .ترجمة فارسی فقط انتقال نيست ،بل ه مترجم با بهره از شيود تلفيق نظریة
نيومارك؛ یعنی بهكارگيري روش كاركردي و تحلير محتواي عبارت و نيز روش
دگرگونی؛ یعنی ترجمة جملة مثبت به منفی ،خواسته به درك مفهوم آن كمک كند.
متن عربی -افتن یا سمسم! ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -باز كن اي سمسام! اجی مجی الترجی (موسم هجرت به شمال.)6868،
این عبارت در عربی به كلمة رمز براي باز شدن در غار در قصه «علی بابا و نهر دزد»
اشاره دارد .مترجم با انتقال واژد «سمسم» به فارسی ،بسط در ترجمه هم داشته است تا بهتر
بتواند این واژه را به خواننده معرفی كند و به نوعی بومیسازي هم كرده است ،اما بهتر بود
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توضيحی هم در پانوشت براي خوانندد فارسی بياورد؛ یعنی از روش تلفيق در نظریة نيومارك
بهره بگيرد.
متن عربی -أذکر الایب! (دروز بلغراد.)1866 ،
ترجمة فارسی -نه حالل زادهس! (دروزیان بلگراد.)6869 ،
«ذیب» یا «ذئب» در عربی به معناي گرگ است و این عبارت نيمی از ضربالمثر عربی «أذکر
الایب و هات الت یب» به معناي «نون نام سگ بري نوبی به كبگير» است .بيرون كشيدن
مقصود نویسنده از متن مبدأ كار دشواري است ،اما مترجم با توجه به سياق متن مبدأ كه با
وارد شدن یک شخص همراه است از ذهنيت فردي خود كمک گرفته و با روش بومیسازي
نيومارك و براي درك بهتر خواننده ،معادل فرهنگی آن را در فارسی آورده است.

 .0-2نهادها ،آداب و رسوم ،فعاليتها ،جریانات ،مفاهيم اجتماعي ،حقوقي،
مذهبي و هنري و...
به گفته نيومارك اصيالحات ،نام سازمانها و اشخاد مرتبط با آنها یا به صورت وامگيري
و یا به صورت تحتاللفظی ترجمه میشوند .به شرط آن ه به اندازه كافی گویا باشند در غير
این صورت معادل فرهنگی و در صورت نبود آن معادل كاركردي براي آنها در نظر گرفته
میشود.
متن عربی -احتفلنا بختان الول ین ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -جشن ختنهسوران بچهها را گرفتيم (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
مترجم براي ترجمه « تان» ،طبق نظریة نيومارك معادل فرهنگی آن را آورده است،
نون این مراسم در هر دو فرهنگ نوعی داللت ضمنی به فرهنگ و سنت اسالمی دارد و
شناخته شده است.
متن عربی -ال ت ع حنا فی ی یها ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -دستهایش حنا زده نيست (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
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«حنا» نام گياهی است كه از آن براي خضاب كردن موي و دست و پا استفاده میشود.
حنا بستن در فرهنگ عربی و فارسی شناخته شده است؛ بنابراین ،مترجم طبق نظریة نيومارك،
این واژه را بدون هيچ توضيحی فقط انتقال داده است.
متن عربی -کان هو رئیسا لِّمعیة ال فاح لتحریر أفریتیا ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -رئيس نهاد جمعيت مبارزه براي آزادي آفریقا بود (موسم هجرت به شمال،
.)6868
نام نهادها و سازمانها و احزاب فقط به فارسی انتقال داده شده كه طبق نظریة نيومارك،
خود نوعی گرتهبرداري است ،اما مترجم با افزودن واژد نهاد ،بسط هم داشته است .براي
درك بهتر خواننده از این نهاد ،بهتر بود مترجم توضيحی در پانوشت براي آن بياورد.
متن عربی -قو بسم اهلل (عرس الَین.)6616 ،
ترجمة فارسی -به خدا توكر كن (عروسی زین.)6876 ،
مترجم با تحلير محتوا ،معادل فرهنگی عبارت را در مقصد آورده و طبق نظریة نيومارك
آن را بومیسازي كرده است .این عبارت عربی در فارسی به صورت «بسم اهلل بگو» هم بهكار
میرود.
متن عربی -و الناس ازالوا علی فراش الُ ا (عرس الَین.)6616 ،
ترجمة فارسی -مردم همچنان مشغول عزاداري بودند (عروسی زین.)6876 ،
مترجم در این ترجمه با تحلير محتوا از معادل فرهنگی آن بهره جسته است؛ زیرا با انتقال
صر این عبارت ،معنایی در فارسی به دست نمیدهد .بنابراین ،مترجم آن را طبق نظریة
نيومارك بومیسازي كرده است.
متن عربی -قرأوا الفاتحة (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -شيرینی خوردند (كونة مدق.)6873 ،
در فرهنگ فارسی در زمان فاتحهخوانی براي اموات از این عبارت عربی استفاده می
شود ،اما در متن رمان صحبت از خواستگاري و بلهبرون است؛ بنابراین ،در ترجمة خبري از
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انتقال صر نيست و مترجم با توجه به بافت متن و نظر به فرهنگ فارسی و طبق نظریة
نيومارك ،معادل فرهنگی مناسبی را برگزیده و آن را بومیسازي كرده است.
متن عربی -فت علیها السالم ( رثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -باید فاتحهاش را خواند (وراجی روي نير.)6861 ،
در عربی واژه «السالم» هم در آغاز و هم در پایان سخن بهكار میرود .مترجم با توجه به
موقعيت سخن ،این عبارت را بومیسازي كرده است .از آنجا كه فاتحه خواندن براي كسی
است كه از دنيا رفته است ،مترجم طبق نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی مناسبی را براي آن
آورده است.
متن عربی -أی دوا ؟ ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -نه نوشدارویی؟ (ميرامار.)6831 ،
عبارت عربی گفته «كدام دارو؟» اما مترجم با آوردن عبارت «نه نوشدارویی؟» یک
تلميح به داستان رستم و اسفندیار رقم زده است كه این عبارت در فرهنگ فارسی در كنار
عبارت «بعد از مرگ سهراب» جاي میگيرد و نشانگر بیفایده و ا ر بودن عملی است.
بنابراین ،مترجم با روش بومیسازي نيومارك ،یک معادل فرهنگی مناسب را جایگزین كرده
است.
متن عربی -فی ستین داهیة ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6637 ،
ترجمة فارسی -به جهنم( موسم هجرت به شمال.)6868 ،
«داهیة» در عربی به معناي بال و بدبختی است و این عبارت اغلب در زمان نارضایتی و
عصبانيت گفته میشود .مترجم با روش تحلير محتوا و با روش بومیسازي نظریة نيومارك
از معادل فرهنگی این واژه در فارسی بهره گرفته است.
متن عربی -أنُ ابن ناس ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -تو آدم خانوادهداري هستی (ميرامار.)6831 ،
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«ابن الناس» در عربی به معناي اصر و نسب داشتن است و مترجم با بومیسازي ،معادل
فرهنگی مناسبی را براي آن آورده است .طبق نظریة نيومارك ،بومیسازي در اصر به مثابه
پوشاندن لباس خودي بر فرهنگ غيرخودي است و مترجم عمل رد موفقی داشته است.
متن عربی -وح وا اهلل یا هوه( ...زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -صلوات بفرست ...مرد (كونة مدق.)6873 ،
مترجم با نظر بر فرهنگ مقصد ،ترجمة «وح وا اهلل» به معناي «خداوند را به یگانگی
بخوانيد» را با روش بومیسازي نظریة نيومارك به «صلوات بفرست» ترجمه كرده كه این
معادل فرهنگی در زبان فارسی بسيار رایج است.
متن عربی -ال هن فی العتاقی (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -دود از كنده بلند میشود (كونة مدق.)6873 ،
با توجه به عبارت عربی و ترجمة فارسی آن ،تفاوت ضربالمثرها در فرهنگهاي دو
زبان ،بسيار رخ مینماید و مترجم با نظر بر موقعيت سخن با روش بومیسازي نظریة
نيومارك ،معادل فرهنگی مناسب آن را در فارسی آورده است.
متن عربی -ف عنا و رزق

علی اهلل (زقاق الم ق.)6671 ،

ترجمة فارسی -دست از سر كچر ما بردار .خدا روزیت را جاي دگر حواله كند (كونة
مدق.)6873 ،
«دعنا» یعنی ما را رها كن و عبارت «رزق

علی اهلل» به معناي روزي تو برعهده خداست،

اما مترجم به ترجمة تحتاللفظی بسنده ن رده و با روش تحلير محتوا و بومیسازي نظریة
نيومارك ،معادل فرهنگی رایج در فرهنگ فارسی را براي این عبارتها آورده است.
متن عربی -تمشیه علی العِّین (ثرثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -دختره س ة یه پولش میكنه (وراجی روي نير.)6871 ،
مترجم با روش تحلير محتوا و بومیسازي ترجمه در نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی
مناسبی را براي آن آورده و كوشيده است تا عناصر فرهنگ مبدأ را در مقصد جفب و سپس
آن را با فرهنگ مقصد سازگار كند.
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متن عربی -یعطی الحلق لمن لیس له أذنان (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -سيب را به دست نالق میدهد (كونة مدق.)6873 ،
ترجمة تحتاللفظی و یا انتقال صر واژگان ضربالمثرها گاهی در مقصد نامفهوم
است و طبق نظریة نيومارك ،مترجم باید با غرابتزدایی ،معادل فرهنگی آنها را در زبان
مقصد بومیسازي كند كه در اینجا است كه مترجم عالوه بر «توانش زبانی» باید از «توانش
فرهنگی» نيز برخوردار باشد و مترجم در اینجا بسيار مناسب عمر كرده است.
متن عربی -ل م دین م ولی ال ین (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -موسی به دین خود و عيسی به دین خود (كونة مدق.)6873 ،
عبارتهاي قرآنی در متون ادبی عربی بسيار كاربرد دارند ،اما مترجم به جاي ترجمة
تحتاللفظی یا حتی آوردن خود عبارت قرآنی كه در فرهنگ فارسی رایج نيست با
بهرهگيري از روش معادل فرهنگی نيومارك از یک ضربالمثر فارسی به عنوان معادل
فرهنگی استفاده كرده است كه به خوبی بار معنایی عبارت را منتقر میكند.
متن عربی -عملتم ن الحُة قُة ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6671 ،
ترجمة فارسی -از مورنه فير خلق كردین (موسم هجرت به شمال.)6871 ،
مترجم خواسته است كه با روش بومیسازي نظریة نيومارك ،این ضربالمثر عربی را با
معادل فرهنگی آن؛یعنی یک ضربالمثر فارسی جایگزین كند ،اما بهتر بود ضربالمثر «از
كاه ،كوه ساختن» را بهكار میبرد كه در فارسی بسيار رایجتر است.
متن عربی -دعانی حِّوب لمِّلس الشراب ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6671 ،
ترجمة فارسی -محجوب مرا به مجلس شامی دعوت كرد (موسم هجرت به شمال.)6868،
در متن عربی رمان ،مجلس شراب آمده ،اما مترجم با نظر به فرهنگ جامعه ایرانی از
بهكارگيري واژد شراب خودداري كرده و با بهره از روش دگرنوشت نظریة نيومارك ،واژد
شام را به جاي شراب آورده است.
متن عربی -کلنا أبنا حوا و آدم ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -همة فرزند آدم و حوایيم (ميرامار.)6831 ،
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مترجم در ترجمه این عبارت عربی به روش انتقال نظریة نيومارك بسنده كرده است ،اما
در فرهنگ فارسی بيشتر از معادل فرهنگی «همه از یک آب و گليم» استفاده میشود.
متن عربی -لن أرجع و لو رجع األ وات ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -برنمیگردم حتی اگر دنيا زیر و رو شود (ميرامار.)6831 ،
مترجم با استفاده از روش تحلير محتوا در نظریة نيومارك به ترجمه پرداخته است؛ یعنی
برنگشتن مردگان به دنيا را با تحلير خود به روز قيامت و به تبع آن زیر و رو شدن دنيا ترجمه
كرده است .میتوانست از عبارت «اگر آسمان به زمين بياید» نيز استفاده كند.
متن عربی -ترحموا علی المیُ (دروز بلغراد.)6671 ،
ترجمة فارسی -رحمتی برایش فرستادند (دروزیان بلگراد.)6869 ،
مترجم به شيود انتقال بسنده كرده است ،اما این عبارت بدین صورت در فارسی كاربرد
ندارد .طبق نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی این عبارت «فاتحهاي براي آن مرحوم خواندند»
است.
متن عربی -وعلی

أن تفهم الُتیة ( یرا ار.)6617 ،

ترجمة فارسی -وخود حدیث مفصر بخوان از این مجمر (ميرامار.)6831 ،
عبارت عربی یک ضربالمثر نيست ،اما مترجم با تحلير محتوا در نظریة نيومارك از
یک عبارت ادبی كه به عنوان ضربالمثر رایج شده در ترجمه بهره گرفته و با خالقيت خود
بار معنایی آن را به خوبی انتقال داده است.
متن عربی -إلبتَاز ق ر ن الما (ثرثرة فوق النی .)1881 ،
ترجمة فارسی -به خاطر نندر غاز حق البوق (وراجی روي نير.)6861 ،
« ا » در عربی به معناي دارایی و پول است و مترجم با تحلير محتواي عبارت عربی و با
توجه به سياق متن ،طبق نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی آن را آورده و كوشيده كه بار
فرهنگی آن را به مقصد انتقال دهد.
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متن عربی -ال تلتفُ لتخریف ودالریس ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6671 ،
ترجمة فارسی -توجهی به حر هاي صد تا یک غاز ودالریس ن ن (موسم هجرت به
شمال.)6868،
واژه «تخریف» در عربی به معناي «سخن بيهوده» است ،اما مترجم طبق نظریة نيومارك ،آن
را با یک معادل فرهنگی در فرهنگ فارسی؛ یعنی «صدتا یک غاز» جایگزین كرده است تا
بار فرهنگی و معنایی عبارت را بهتر به خواننده القا كند.
متن عربی -أنُ التثُُ علی الرأی (دروز بلغراد.)6671 ،
ترجمة فارسی -تو همهاش از این شاخ به اون شاخ میپري (دروزیان بلگراد.)6869 ،
مترجم سعی كرده ،معناي دقيق متنی متن مبدأ را به نحوي در متن مقصد منع س كند
كه متن و محتواي متن مقصد از نظر خواننده كامالً قابر قبول و قابر فهم باشد .ابت نبودن
بر رأي و عقيده خود ،طبق نظریة نيومارك به معادل فرهنگی رایج آن در فارسی ترجمه شده
است.

 .2-2اشارهها و حرکات حين سخن گفتن و عادات و...
اشارات و حركات خاصی كه هنگام سخن گفتن از كسی سر میزند ،بيشتر از باورها،
ارزشها و فرهنگی نشأت میگيرد كه در او نهادینه شده است .نيومارك معتقد است مترجم
براي ترجمه این موارد باید تسلط كافی به بافت فرهنگی مبدأ و مقصد داشته باشد تا با توجه
به سياق متن ،ترجمه قابر فهمی ارائه دهد.
متن عربی -فإذا أقیم حف عرس علی بع یلین تسمع زغاری ه (عرس الَین.)6616 ،
ترجمة فارسی -اگر یک جشن عروسی در فاصله دو كيلومتري گرفته میشد ،صداي هلهله
مردم خوب شنيده میشد (عروسی زین.)6876 ،
«زغاری » به معناي كر كشيدن و هلهله براي اظهار شادي است كه در مراسم شادي و
عروسی شنيده میشود .طبق نظریة نيومارك ،مترجم به درستی معادل فرهنگی آن را در
مقصد آورده است.
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متن عربی -هَل ج ی رأسه ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6671 ،
ترجمة فارسی -پدر بزرگم سرش را ت ان داد (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
سر ت ان دادن در دو فرهنگ عربی و فارسی وجود دارد ،اما گاهی ت ان دادن سر رو به
پایين به معناي عالمت رضایت و گاهی ت ان دادن سر رو به باال نشانه نارضایتی و رو به نپ
و راست عالمت بیتفاوتی و یا حتی سرزنش است .بنابراین ،مترجم با توجه به سياق متن باید
براي درك بهتر خواننده ،واژهاي به نشانة نوع واكنش پدربزرگ از سر ت ان دادن ،بدان می
افزود.
متن عربی -أنا أتصنع التواضع ( وسم الهِّرة إلی الشما .)6671 ،
ترجمة فارسی -فيگوري متواضعانه بگيرم (موسم هجرت به شمال.)6868 ،
باب تفعّر در عربی به معناي تظاهر كردن به امري است و مترجم با توجه به آن و نيز فعر
تصنّع و طبق نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی مناسبی در فارسی برگزیده است.
متن عربی -ف حِّتها لیلی بنظرة استیا (ثرثرة فوق النی .)6671 ،
ترجمة فارسی -ليلی با نگاهی ناخرسند نشم غرهاي به او رفت (وراجی روي نير.)6861 ،
«استیا » به معناي نارضایتی و ناخرسندي است و مترجم با ترجمة آن و با توجه به سياق
متن ،معادل فرهنگی نشم غره را در فارسی براي فعر «دحج» انتخاب كرده است.
متن عربی -اتسعُ عیناها ( یرا ار.)6617 ،
ترجمة فارسی -نشمانشگشاد شد (ميرامار.)6831 ،
باز شدن مردمک نشم یا در تاری ی روي میدهد و یا از شنيدن خبر خوشحالی وگاهی
هم به دلير تعجب است .مترجم طبق نظریة نيومارك ،معادل فرهنگی عبارت را در فارسی
آورده است ،اما بهتر بود دلير این امر را هم ذكر میكرد.
متن عربی -و ضربُ المرأة ل رها بی ها (زقاق الم ق.)6671 ،
ترجمة فارسی -زن با مشت بر سينه خود كوبيد (كونة مدق.)6873 ،
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با مشت بر سينه كوبيدن ،نشانه ناراحتی و نفرین كردن در فارسی است و مترجم با ترجمة
فعر «ضرب» به كوبيد و نيز ترجمة «ی » به مشت ،توانسته است بار معنایی عبارت را به مقصد
انتقال دهد.
متن عربی -سمعُ لریر األسنان و للی السالس (دروز بلغراد.)6671 ،
ترجمة فارسی -صداي دندون قرونه و ن انک زنجيرها رو شنيدم (دروزیان بلگراد،
.)6869
صداي سایيدن دندانها به هم گاهی عالمت ترس وگاهی عصبانيت و خشم است كه با
توجه به سياق متن و طبق نظریة نيومارك ،مترجم معادل فرهنگی مناسب آن را به كار برده
است.

بحث و نتيجهگيري
نيومارك در نظریهاي كه براي ترجمه ارائه میدهد فقط به یک یا دو روش بسنده نمیكند،
بل ه نندین روش را پيشنهاد میدهد كه مترجم باید همه روشها را به خوبی بشناسد و از
هر روش در موقعيت مناسب بهره جوید و حتی گاهی نندین روش را با هم بهكار بندد تا
ترجمه قابر فهمی ارائه دهد.
از بررسی و تيابق رمانهاي عربی اشاره شده با ترجمة فارسی آنها در این جستار ننين
برمیآید كه مترجمان با توجه به نظریة نيومارك ،بيشتر از شيوههاي انتقال ،بومیسازي و
معادل فرهنگی این نظریه بهره گرفتهاند.
به عقيده نيومارك ،انتقال صر مقولههاي فرهنگی به زبان مقصد به درك خواننده و
آشنایی او با فرهنگ مبدأ كمک شایانی نمیكند و در صورتی كه مترجم ناگزیر به انتقال
واژگان فرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد باشد باید با شيود تلفيقی توضيحاتی در پانوشت
براي درك خواننده بياورد و بدینگونه به غناي فرهنگ مقصد بيفزاید .در این پژوهش ما
تنها شاهد عمل رد برخی از این مترجمان در این زمينه بودیم كه همين امر از نقاط قوت
ترجمة آنها بوده است.
به گفته نيومارك ،استفاده درست از بين معادلهاي فرهنگی ،كاركردي و توصيفی در
بسياري از موارد بسيار مش ر است ،اما اگر مترجم بتواند با هوشياري و دقت این معادلها را
بهكار ببندد ،ترجمة خوانا و قابر فهمی ارائه خواهد داد.
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با توجه به ارزیابیهاي این پژوهش ،الزم است مترجمان با تمام روشهاي ترجمه آشنا
باشند و با توجه به بافت متن و موقعيت سخن از روش مناسب براي ارائه ترجمة قابر فهم
بهره گيرند.
نيومارك معتقد است استفاده از یک یا دو روش در ترجمة عناصر فرهنگی در تمام متن
جوابگو نخواهد بود و سبب ابهام خواهد شد .از تيبيق نظریة نيومارك بر ترجمههاي اشاره
شده در این پژوهش ننين بر میآید كه استفاده از روش مناسب براي ترجمة عناصر فرهنگی
ی ی از ظرافتهاي ترجمه است كه دقت الزم را از سوي مترجمان میطلبد .بنابراین،
مترجمان باید در كنار فراگيري روشهاي ترجمه ،ذوق و مهارت خود در ارائه معادل
فرهنگی بهكار بندند تا ارزش متن ترجمه شده را باال ببرند.
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محفوظ ،نجيب .)6671( .ميرامار .ط  .6قاهرة :دار صر للطُاعة.

____________ .)6873( .كونة مدق .ترجمة محمد رضا مرعشی پور .تهران :فرهنگ و اندیشه.
____________ .)6831( .ميرامار .ترجمة رضا عامري .تهران :نشر نی.
____________ .)6861( .وراجی روي نير .ترجمة رضا عامري .تهران :افراز.
____________ .)6671( .زقاق المدق .ط  .6قاهرة :تُة صر.

____________ .)1881( .ثرثرة فوق النی  .ط  .6قاهرة :دارالشروق.
نيازي ،شهریار و قاسمی اصر ،زینب 6863(.ش) .الگوهاي ارزیابی ترجمه .چ  .1تهران :دانشگاه
تهران.
نيومارك ،پيتر .)6871( .دوره آموزش فنون ترجمه .ترجمة منصور فهيم و سعيد سبزیان .تهران:
رهنما.

___________ .)1881( .الِّا ع فی الترجمة .تعریب حسن غَالة .ط  .6بيروت :دار تُتة الهال .
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