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Abstract
The connection between Arabic and Persian languages has had a long history, and
the cultural interaction and interference between these two languages have
reached the highest point. Translation has been considered a medium by which a
message can be transferred from one language to another with the least
impairment. Interjections are language items through which emotional feelings
like happiness, sorrow, pain, and regret or unemotional feelings like
onomatopoeia are conveyed. This article analyzes the interjections in the
translation of the novel “The length of the Night”, which contains a considerable
number of interjections. The correspondence between the Arabic and Persian
words is analyzed through a one-to-one comparison between the original and the
translated text. The results showed that the translator has used good
correspondences for the translation of interjections in most cases, and has been
able to transfer the message to the target language accordingly. Though, in some
cases, he has only achieved partial correspondence and failed to achieve correct
correspondence in some others.
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واکاوی ترجمة صوتواژهها از فارسی به عربی (بررسی موردی،
ترجمة رمان درازنای شب از جمال میرصادقی)
خسرو جانقربان
علي بشيري

استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران

چکيده
پيوند ميان زبان فارسی و عربی دیرزمانی است كه برقرار شده و تعامر و تداخر فرهنگها به اوج خود رسيده
است .ابزار ترجمه ی ی از اسباب بده و بستان این تعامالت فرهنگی و هد

اصلی این بوده كه نگونه یک

پيام با كمترین خدشه از یک زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال یابد .در واژگان پيامرسان زبان مبدأ ،صوتواژهها

در ترجمة رمان درازناي شب كه مشتمر بر تعداد قابر توجهی از آنها است ،پرداخته شده است .تجزیه
آحادي ترجمه و مقایسة آن با واژد فارسی ی ی از روشهاي ميابقت ميان آنهاست و از این طریق ميزان
تيابق دو واژد فارسی و عربی بررسی شده است .از جمله رهاورد این پژوهش آن است كه مترجم در بيشتر
موارد ،ترجمة صحيحی از صوتواژهها ارائه داده و توانسته است داللتهاي آنها را با توجه به بافت و سياقی
كه داشتهاند به طور كامر به زبان مقصد انتقال دهد؛ هر نند تا اندازهاي موفق بوده ،اما در برخی مواقع هم

کليدواژهها :نقد ترجمه ،ترجمۀ صوتواژهها ،مترجم ،رمان درازنای شب ،آحاد معنایی.
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راه را به خيا رفته و در انتقال ترجمة صحيح وامانده است.
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مقدمه
زبان ی ی از شگفتیهاي آفرینش و نعمتهاي بزرگ خداوندي است كه در آن استعدادهاي
بینظيري نهفتهاست به طوري كه گاهی گوینده میتواند حتی با كاربرد كونکترین واحد
آن ،منظور خود را برساند .میتوان گفت« :اگر زبان نبود هرگز عمليات تعليم و تعلم ام ان
اجرا نداشت و قيعاً رابيه ميان معلم و متعلم منقيع و تمدن انسانی متوقب میشد و حيات
انسان در نارنوب غرایز فيري و نيازهاي حيوانی باقی میماند» (الموسی.)6587 ،
حال كه به اهميت زبان واقب شدیم پدیدد دیگري ميرح میشود و آن اختال زبانها و
عالئم گفتاري و نوشتاري و نگونگی ایجاد تبادالت فرهنگی است .به دنبال طرح این موضوع،
اهميت نقش ترجمه و مترجم به خوبی مشخص میشود؛ نراكه انتقال پيام فرآیند پيچيدهاي
است كه عدم آگاهی نسبت به آن میتواند فاجعهبار باشد .نظریهپردازان ترجمه به دنبال تعيين
نارنوبی بودهاند كه پيام بدون ليمه از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال یابد به طوري كه همان
احساسی را كه مخاطب زبان اصلی پيدا میكند ،مخاطب زبان مقصد نيز دریابد.
مترجم ماهر به دنبال این است كه یک زنجيره از زبان مبدأ را تا جاي مم ن به جمالتی
جامع در زبان مقصد تبدیر كند .این تبدیر یک روند متقارن است .او موظب است كه نه
تنها تمام نشانهها را از زنجيرد زبان مبدأ منتقر كند ،بل ه باید مفهوم كلی و جزئی متن را به
معناي واقعی انتقال دهد (ليافتی و علیپور.)6868 ،
اندیشه در پيشينة زندگی انسانها ،نشان میدهد كه تقابر انسان بدوي با محيطهاي طبيعی
پيرامون خود ،منجر به خلق حاالت درونی شده و در گفر زمان عواطب و احساسات مبهم
او به الگویی قابر فهم بدل شده است تا جایی كه واكنش ناشی از احواالت درونی او از
تعامر با پدیدههاي طبيعی و همنوعان خود ،ت امر یافته و به اش ال گوناگون از جمله به
ش ر اصوات طبيعی تجلی یافتهاست .ابن جنی (بی تا) در اینباره میگوید« :برخی بر این
عقيدهاند كه منشأ زبانها از صداهاي شنيده شده است ،مانند زوزد باد ،صداي رعد ،شرشر
آب ،صداي خراشيدن پاي قاطر ،عرعر االغ ،قارقار كالغ ،شيهة اسب ،خرخر بز كوهی و
مانند اینها و بعداً از غير آن ،زبانها متولد شد» (ابن جنی ،بی تا).

 .1اهداف پژوهش
پژوهش حاضر دو هد

را دنبال میكند:
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 بيان كاركرد صوتواژهها و نقش آنها در انتقال بسياري از مفاهيم مخصوصاً احساساتطبيعی انسان.
 تيبيق صوتواژههاي مستعمر در متن فارسی رمان موردنظر با ترجمة آنها در زبان عربیو تعيين ميزان تيابق آنها با ی دیگر.

 .5سؤاالت پژوهش
در راستاي اهدا مدنظر این پژوهش دو سؤال به ترتيب زیر ميرح است:
 صوتواژهها در این رمان نه معناهایی را بازنمایی میكنند؟ -مترجم رمان تا نه ميزان موفق به انتقال معناي صوتواژهها شده است؟

 .1پيشينة پژوهش
مقالة علیپور و ليافتی ( )6868با عنوان «بررسی ترجمة صوتواژهها در ا ر شازده كونولو»
تنها مقالهاي است كه در آن مقایسهاي ميان سه ترجمة فارسی صوتواژهها نسبت به متن
فرانسوي صورت گرفته است .این مقاله تعداد بسيار اندكی از صوتواژهها را بررسی كرده
است و در قسمت اعظم آن ،شاهد نقر كلياتی در باب مسائر فرهنگی ترجمه و انواع
صوتواژهها هستيم .در واقع آنچه به عنوان مقاله؛ یعنی «بررسی ترجمة صوتواژهها در ا ر
شازده كونولو» مربوط میشود ،سهم اندكی را نسبت به حجم كر مقاله دارد.
صوتواژهها به علت غفلت از بار معنایی آنها ،مورد بیتوجهی واقع شدهاند و بيشتر به
تعاریب و تقسيمبندي آنها پرداخته شده است.

 .0روش پژوهش
این پژوهش حاصر یک ميالعة كيفی است كه به روش تحليلی با ابزار كتابخانهاي صورت
گرفته و سعی شده از منابع فارسی و عربی به موازات هم استفاده شود تا تقریبی ميان موضوع
مورد بحث در هر دو زبان انجام گيرد .در این تحلير ،واحدهاي زبانی خاصی كه «صوت-
واژه» ناميده میشوند ،شناسایی شده و آحاد معنایی با استفاده از منابع موجود ،توصيب و
معادلهاي انتخاب شده توسط مترجم ،بررسی میشود.
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 .2مالحظات نظري
از آنجا كه واحد زبانی مورد بررسی ،اسمصوت یا نامآوا است ،ابتدا به تعریب آن پرداخته
میشود ،سپس شيود بررسی كه تجزیه بر آحاد معنایی است به ش ر مختصر توضيح داده
خواهد شد.

 .1-2نامآوا یا اسمصوت

1

در روزگار ما ،زبانشناسان ،قراردادي بودن رابية لفظ و معنی را به ا بات رساندهاند ،اما همة
آنها بر این باورند كه در تمام زبانهاي دنيا ،گروهی از واژهها هستند كه داللت لفظ آنها
بر معنی كمابيش طبيعی و ذاتی است .اینگونه واژهها را نامآوا یا اسمصوت مینامند.
لغتنویسان ،نامآوا را محدود میكنند به واژههایی كه به تقليد صدا ساخته شدهاند .اما
زبانشناسان و اهر ادب و شعر آن را به مفهومی گستردهتر بهكار میبرند و آن را شامر هر
واژهاي میدانند كه ميان لفظ و معناي آن نوعی رابية طبيعی یا ذاتی باشد (وحيدیان كاميار،
 .)6879بنابراین ،از نظر زبانشناسان ،واژههایی از مقولة ریز ،درشت ،خراش ،بوس ،ليته،
پتک ،خشک ،ليز ،گنده ،قلدر ،خشن ،نرم ،مالیم ،لوليدن ،وول وول و بسيار بسيار واژههاي
نظير اینها ،نامآوا هستند؛ زیرا ميان لفظ و معناي آنها رابية طبيعی وجود دارد (همان.)16 :
بنابراین ،باید گفت نامآواها یا برگرفته از آواهاي موجود در طبيعت و در واقع نمود
اصوات طبيعی و محصول مشترك حس درونی و ف ر و اندیشه نوع بشرند؛ همچون
جيکجيک گنجش ان و شرشر آب و یا اصواتی برگرفته از درون و غالباً ع سالعملی
طبيعی نسبت به احساسات درونی هستند و هيچگونه پشتوانه و مجال ف ري ندارند؛ همچون
گفتن «آخ» هنگام درد یا بهكار بردن «أه» هنگام انزجار.
عالءالدین طباطبایی نامآوا را واژهاي میداند كه كمابيش تقليدي از صداهاي طبيعی یا
محيط پيرامون انسان است؛ مثر ترق و تروق ،شاالپ و شولوپ ،قارقار ،قاهقاه و هنهن
(طباطبایی )6869 ،و در تعریب صوت میگوید« :سخنی است كه مفهوم یک جمله را دربر
دارد ،اما با واژههاي معمول زبان ساخته نمیشود و نوعاً نمیتواند در جمله ،این یا آن نقش
دستوري را برعهده گيرد .صوت فقط براي بيان حالتهاي روحی و عاطفی بهكار میرود؛
مانند آخ ،نچ و هيس» (همان.)886 :
1. Onomatopoeia
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در كتاب اله ایة اسم صوت اینگونه بيان شده« :و هو ک اسم ح ی به لوت (لادر ن
الحیوان أو الِّمادات) نحو غاق لصوت الغراب و طاق لح ایة ال رب أو وطب به الُهائم»...
هر اسمی كه به وسيلة آن آوایی نقر شود ،اسمصوت ناميده میشود (ابوحيان.)6835 ،
غالیينی ( )6833اسمصوت را كلمهاي میداند كه به وسيلة آن ،حيوان یا بچة انسان مورد
خياب قرار میگيرد و شبيه اسم فعر است از این جهت كه مستقر است و وابستگی ندارد و
نون حامر ضميري نيست و برخال اسم فعر در هيچ تركيب كالمی قرار نمیگيرد ،اسم
فعر ناميده نشدهاست.
با توجه به آنچه گفته شد ،مقاله پيش رو تحت عنوان صوتواژهها مورد بررسی قرار می-
گيرد .بر این اساس میتوان آنها را به دو گروه كلی زیر تقسيم كرد:
الب -اصوات غيرعاطفی (نامآواها) :نامآواهایی كه معموالً تقليدي از صداهاي طبيعی یا
محيط پيرامون انسان است و در فارسی غالباً از دو جزء تش ير شدهاند؛ مثر :جيکجيک،
جيرجير ،شرشر و قلپقلپ .امثال این صوتواژهها رابيهاي طبيعی با درك انسان از محيط
طبيعی پيرامون خود دارند و در حقيقت یک نوع خلق زبانی است كه انسان با تقليد از بيرون
سعی كرده انتقال معنا و مفهوم را آسانتر كند؛ هرنند كه در زبانها و فرهنگهاي مختلب
تفاوتهایی وجود دارد .وحيدیان كاميار این تفاوتها را ناشی از تعبير متفاوت اهر زبانهاي
مختلب از صداهاي طبيعی ،قادر نبودن دستگاه صوتی انسان بر توليد دقيق همة صداها و
محدود بودن تعداد واجهاي زبانها و ناكافی بودن آنها براي تقليد همة صداها میداند .مثالً
نامآواي صداي فاخته در فارسی كوكو ،در فرانسه  ،cou couدر ایتاليایی  ،cuculoدر
اسپانيایی  cuelilloو در مجاري  ،kakukشباهت زیادي به هم دارند ،اما صداي شليک
گلولة تفنگ در فارسی ترق ،در انگليسی  bangیا  ،crackدر اسپانيایی  pumیا  pafاست
(وحيدیان كاميار.)6879 ،
ب -اصوات عاطفی :اصواتی كه بيانگر حاالت درونی و نشانگر احساسات و عواطب انسان
هستند .این نوع صوتواژهها مفهوم یک جمله را دربر دارند ،با واژههاي معمول زبان ساخته
نمیشوند و نوعاً نمیتوانند در جمله نقش دستوري را برعهده گيرند (طباطبایی )6869 ،و
آنها را برحسب معنایی كه میرسانند ،میتوان به گروههاي زیر تقسيم كرد:
 -6اصوات تحفیر مثر :هاه  ،hahهيس . his
 -1اصوات تنبيه مثر :هان  ، hanهی . hey
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. uf

 -8اصوات ناشی از احساس لفت مثر :آخيش  ،axesاو
 -5اصوات تعجب مثر :اوه  ،uhا . e
 -9اصوات تحقير و تمسخر مثر :اهو  ،ohoزِكی . zeki
 -1اصوات ناشی از احساس درد و حسرت مثر :آخ  ،axآه  ،ahاو  ،ufواي . vay
 -7اصوات نفرت و كراهت مثر :اَه  ،ahاُ  ،ofاُق . oq
 -3اصوات ندا مثر :آهاي  ،ahayاهوي . ohoy
 -6اصوات صدا كردن یا راندن حيوانات مثر :جیجی ( jijiبراي خواندن شتران به سوي
آب) ،شأشأ ( sasaكلمهاي كه بدان گوسفند و االغ را زجر كنند تا راه رود) (وحيدیان
كاميار.)6879 ،

 .5-2تجزیه بر آحاد معنایي
از آنجا كه در این مقاله ،تنها با صوتواژهها سروكار داریم ،پایه و اساس كار بر مبناي تجزیه
آحادي واژگان است؛ البته با در نظر گرفتن بافت و سياق كالم .نيومارك 6در فصلی از كتاب
خود با عنوان تحلير محتوا به این شيوه از ترجمه اشاره كرده است« :تحلير محتوا در ترجمه،
اساسیترین رویه براي مقایسة یک واژه از زبان مبدأ با واژهاي از زبان مقصد است كه معناي
مشابهی -اما نه معادل دقيق كلمه به كلمه -با آن دارد؛ طوري كه این تحلير ابتدا با نشان دادن
اجزاي معنایی مشترك و سپس اجزاي معنایی مختلب آنها صورت میگيرد» (نيومارك،
.)6831
تجزیه بر آحاد ،ابتدا در زبانشناسی مردمشناختی به عنوان وسيلهاي براي ميالعة روابط
بين اصيالحات قوم و خویشی ابداع شد ،اما بعدها به عنوان وسيلة مفيدي براي ميالعات
معنایی بهكار گرفته شد .این روش عناصر لغوي را به آحاد معنایی سازنده تجزیه میكند و
اصوالً ساختمان معنایی زبان را مركب از آحاد معنایی متضاد میداند كه هر واحد لغوي یا
واژد تركيب معينی از این آحاد معنایی به شمار میرود (ليفیپور ساعدي .)6876 ،براي مثال:
بچه =  +جاندار  +انسان -بالغ
پسربچه =  +جاندار  +انسان -بالغ  +مفكر
دختربچه =  +جاندار  +انسان -بالغ -مفكر
1. Newmark, P.
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 .6تحليل دادهها
در این بخش صوتواژههاي عاطفی و غيرعاطفی موجود در رمان و ترجمة آنها بررسی
میشود.
 .1-6صوتواژههاي غيرعاطفي
در این بخش صوتواژههاي غيرعاطفی به ترتيب حرو

الفبا بررسی میشوند.

 .1-1-6تتهپته tete-pete

تتهپته ،ل نت زبان ،متحير ماندن و از جواب عاجز شدن ،معموالً با فعر افتادن استعمال میشود
(وحيدیان كاميار .)6879 ،حر تاء در این نامآوا سه بار ت رار شده و از حروفی است كه
هنگام توليد ،تارهاي صوتی مرتعش نمیشوند ،بل ه هوا از مجراي خود از حلق دهان
میگفرد تا این ه با نسبيدن تيغة زبان با پایة دندانهاي پيشين باالیی هوا در آنجا حبس
میشود و هنگام جدا شدن ناگهانی این دو عضو ،صداي انفجاري «تا» شنيده میشود (انيس،
 .)6875بنابراین ،داللت واضحی دارد براي مفهوم موردنظر مبنی بر این ه كلمات ميان نوك
زبان و لب سرگردان بوده و خود را آش ار نمیكنند.
متن فارسی :خندد گوشه لبها و برق نشمهاي فرشته ،گفتن ميلب را فوقالعاده ،برایش
مش ر میكرد ...باز لبش را گاز گرفت .به تتهپته افتاد :خوب ...آره دیگر باغ ...براي ...براي...
عالی است دیگر (ميرصادقی.)6856 ،
در مثال ارائه شده ،نویسنده سعی كرده با یک هنجارگریزي نوشتاري و ش لی كه به صورت
نقيهنين و ت هت ه ادا كردن كلمات آمده ،ل نت زبان و واماندگی كمال را براي مخاطب
خویش به تصویر ب شد تا حس و حال او را به صورت دقيقتري انتقال دهد .به تتهپته افتادن
در این بافت ،داراي آحاد (دستپانگی  +برافروختگی صورت  +ل نت زبان) است.
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ترجمة عربی -فابتسا ة فرشته علی شفتیها و بریق عینیها کان یِّع قو الموضوع ش ی
الصعوبة بالنسُة له ...عَضَّ شفته ثانیة و تلعثمَ :6حسنا ...نعم ...الح یتة ...ن أج  ...ن أج ...
متازة (ميرصادقی.)6666 ،
كاربرد فعر تلعثم براي ترجمة این نامآوا داراي داللتهاي تام است ،اما خاصيت زبان
عربی این است كه به اشتقاق به صورت یک فعر ساده به عنوان كوتاهترین و موجزترین راه
براي انتقال مفاهيم اهميت زیادي میدهد و معموالً آن را در یک واژه به صورت فعر یا اسم
میآورد؛ برخال آنچه در فارسی است و غالب اینگونه نامآواها را به صورت مركب
میآورد.
 .5-1-6جزجز jez jez

صدایی كه از تماس مایعاتی مانند آب یا روغن با آتش یا جسمی داغ مانند آهن تافته ایجاد
میشود (انوري .)6836 ،این نامآوا نيز تقليدي از آواي حاصر از برخورد دو مادد مخالب
هم است.
متن فارسی -اگر من نباشم شماها باید بروید گدایی كنيد .این همه زحمت برایتان میكشم
هيچقدر نمیدانيد .مادرش گفت :آخيش ش ش ...دلم جزجز برایت میسوزد (ميرصادقی،
.)6856
ترجمة عربی -فظنتم التت رون أب ا ک هاا العنا الای أعانیه و أتحمله ن أجل م .قالُ أ ه:
أف ...قلُی یطش شفتة علی

(ميرصادقی.)6666 ،

صوتواژد جزجز كردن در ادبيات عاميانه مجازاً براي بيان شدت ناراحتی و درد كاربرد
پيدا كرده است و در حقيقت یک نوع حسآميزي در آن وجود دارد كه یک امر معنوي كه
همان دلسوختگی است با یک امر شنيداري آميخته شده تا نمود بيشتري در اذهان پيدا كند.
بنابراین ،در این بافت و سياق ،داراي آحاد (صوت  +احساس سوزش  +ناراحتی  +استهزاء)
است .مترجم در ترجمة «دلم جزجز برایت میسوزد» از عبارت «قلُی یطش شفتة علی »

 .6تلعثم عن اال ر :ن

و تم لث و تظنلی و تُصّر (ابن منظور :ذیر ماده لعثم).
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استفاده كرده است« .طشّ» و «طشیش» به معنی باران ضعيب و «طشاش» و «طشلة» به معنی
دردي همچون زكام است (ابنمنظور :ذیر ماده طشش) .حسآميزي و استعارد م نيهاي كه
در متن فارسی آمده بود در ترجمه نيز رعایت شده و مترجم در این ت نيک ،قلب را به بارانی
تشبيه كرده است كه به صورت دانههاي ریز میبارد ،اما ظهور و بروز صوتواژه فارسی
بيشتر است .همچنين در صوتواژد جزجز ،احساس سوختن وجود دارد در حالی كه در واژد
«طشّ» ننين احساسی وجود ندارد و انتقال مفهوم را به ش ر دقيق خود ایفا نمیكند.
 .1-1-6جيکجيک jikjik

آواز مرغان را گویند (دهخدا .)6877 ،نامآوایی است برگرفته از آواي طبيعی پرندگان كه
معانی مختلفی در فارسی پيدا كرده است؛ از جمله :جيکجيک كردن به معناي غرولند
كردن و جيک زدن به معناي اعتراضكردن .اما آنچه در اینجا موردنظر است همان كالم
غيرفصيح و مبهمی است كه گویاي زبان مرغان است.
متن فارسی -خورشيد باال آمده بود و درختها و همة جاي باغ ،غرق آفتاب شده بود.
گنجشکها روي شاخهها میپریدند و جيکجيک میكردند (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -کانُ الشمس ق ارتفعُ و غرقُ االشِّار و ک

ان بالح یتة فی ضو

الشمس ،و کانُ العصافیر تنتت بین االغصان و هی تشتشق (ميرصادقی.)6666 ،
بحث اشتقاق باب وسيعی در عربی است كه به بررسی ساختارهاي مختلب از یک ریشه
میپردازد .همچون «اشتتاق ألافَ و المَصیف از الصَّیف» (أنیس و آ رون :1414 ،ذیر ماده
دي ) و یا اشتقاق «تظبّط» از «إبط» (همان :ذیر ماده أبط) كه اسم جامدند .حتی دربارد
بعضی حرو هم بحث اشتقاق ،ساري و جاري شده مثر «سَوَلفَ» از «سَوف» (همان :ذیر ماده
سو ) .ننين ساختاري در مورد اسمصوت هم كاربرد دارد؛ همانند «نعَق» از «نعیق» (لوت
الغراب) (همان :ذیر ماده نعق) و «لَهَ » و «تصاهَ » از «لَهی » (صوت الفرس) (همان :ذیر
ماده دهل).
نامآواهاي فارسی اكثراً به صورت دوتایی است و همين ت رار ،تصویر شنيداري دقيقتري
را براي مخاطب ایجاد میكند و گویا با ت رار نامآوا ،آواي موردنظر تداعی میشود .همچنين
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ساختار فعلی آنها به صورت فعر مركب است؛ همچون جيکجيک كردن .در عربی ی ی
از امتيازات اشتقاق ،اختصار در لفظ است .بنابراین ،فعر مركب جيکجيک كردن به صورت
یک فعر ساده ترجمه شده و «شتشتة» ترجمة مناسبی براي آن است و نه بسا ت رار دو
هجاي «شِق  +شِق» ،ت رار همان «جيک  +جيک» باشد؛ از این قبير است فعر «لَرلَر»:
«لاحَ» به صوت شدید متقيع (أنيس و آخرون :6561 ،ذیر ماده درر) و «لرلر» به معناي
سوسرك ،باد بلندآواز (دهخدا )6877 ،كه از دو بخش «لر  +لر» تش ير شده و تناسب
آن با «جير  +جير» نمیتواند بیدلير باشد و یا نون «نتنق ال ف َع :رَجَّعَ لَوته» (أنيس و
آخرون :6561 ،ذیر ماده نقنق) كه صوتواژد «نِتنِق» :ح ایت صوت طفلی بهانهجو
(دهخدا )6877 ،آواي تقليدي گرفته شده از طبيعت است.
 .0-1-6خرخر xor-xor

همانيور كه گفته شد برخی از اصوات ،تقليدي از طبيعت هستند از جمله اصواتی كه منتسب
به حيواناتاند .خرخر صدایی است كه از گلوي انسان یا حيوان هنگام خشم ،هيجان ،ترس
و مانند آنها خارج میشود (انوري .)6836 ،بنابراین آواي خرخر همان آوایی است كه از
گلو خارج میشود و كامال تداعی كننده تصویري شنيداري از یک انسان یا حيوان است.
متن فارسی -از سر و صدا و جنب و جوش هر روزي خبري نبود .نند تا سگ دور سگ
مادهاي جمع شده بودند و به هم میپریدند و خرخر میكردند (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -لم ی ن هناف ُر عن الصخب و ال ِّة و الحرکة التی تِّری ک یوم ،و ق
تِّمعُ ب ع کالب حو کلُة و کانوا یتتافَون عا و یشخرون (ميرصادقی.)6666 ،
تقليدي بودن این نامآواها بنا بر نظر زبانشناسان امري قيعی است اما ت رار در آنها در
زبان فارسی قيعا قراردادي و تنها جهت تقویت تصویر شنيداري در مخاطب میباشد .معادل
(خرخر میكردند) در ترجمه عربی فعر (یشخرون) از ماده شخر میباشد .الشخير :صوت من
الحلق و قير من االنب و قير من الفم دون االنب(ابن منظور :ذیر ماده شخر) .اشتراك واژه
فارسی و عربی در دو حر خاء و راء نشان دهنده تقليدي بودن آن است .بنابراین تا حدود
زیادي تعادل معنایی ميان دو صوتواژه فارسی و عربی با آحاد ( صوت  +مخرج گلو +
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تاكيد روي حر

خاء  +صفت ت ریر در حر

راء ) وجود دارد هر نند كه در فارسی

ت رار این نام آوا ( خُر +خُر) ،تصویر شنيداري واقعیتري را در اختيار مخاطب قرار میدهد.
 .2-1-6زمزمه zemzeme

زمزمة در اصر مصدر رباعی مجرد است كه در لسانالعرب به این صورت تبيين شده است:
«الَ َ ة :تراطن العلوج عن األک و هم لموت ،الیستعملون اللسان و ال الشفة فی کال هم،
ل نه لوت ت یره فی یاشیمها و حلوقها فیفهم بع ها عن بعض و الَ َ ة ن الص ر إذا لم
یفصن» (همان :ذیر ماده زمزم) و به معنی به آهستگی نيزي خواندن ،خوانندگی و ترنم به
آهستگی ،نغمه و سرود است (وحيدیان كاميار .)6879 ،آحاد صوتواژد زمزمة عبارتند از:
(ت رار صوت  +خفی و نامفهوم بودن  +از سينه برآمدن  +عدم حركت زبان و لبها) .ت رار
صامت «زا » ح ایت از همان آواي مبهمی دارد كه هنگام تلفظ این حر  ،ایجاد میشود و
ت رار صامت «ميم» كه با بسته شدن لبها و خروج هوا از بينی همراه است ،داللت بر نامفهوم
بودن آن دارد.
متن فارسی -فضاي پرنور ،باغ ،استخر ،ماهی ها...حال خوشی داشت .روي صندلی پهن شده
بود و زیر لب مر يه اي را زمزمه میكرد (ميرصادقی.)6856،
ترجمة عربی -و ع الف ا الملی بالنور ،والح یتة ،و حمام السُاحة ،و االسماف ...انتابته
حالة ن السعادة فتم د فوق ال رسی و أ ا یش و بمرثیة ن المراثی (ميرصادقی.)6666 ،
مترجم در ترجمه «زمزمه میكرد» از تركيب دو فعر «أ ایش و» استفاده كرده است.
«أ ا» از افعال شروع و فعر «ش ا» به معنی ترنم و تغنی است (أنیس و آ رون :1414 ،ذیر
ماده شدو) و ش ا بصوته ش واًّ :ه بغنا أو غیره (ابن منظور ،ذیر ماده ش د ي) .با توجه به
ترجمه ،متوجه میشویم اوالً كاربرد فعر شروع ناصحيح است .انياً مترجم آحاد خفی و
نامفهوم بودن از سينه برآمدن و عدم حركت زبان و لبها را در نظر نگرفته است.
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 .6-1-6غُرغُر qor qor

«غُر»  ،نام آواز غوك ،آواز وزغ ،نفيق و آهسته حر زدن از سر خشم است و با لفظ زدن
یا به صورت م رر استعمال میشود (دهخدا )6877 ،و تقليدي بودن آن با توجه به این ه آواز
غوك است كامالً نمایان است.
متن فارسی -صداي غُرغُر مادرش را از توي حياط شنيد« :بنشين خيرسرت ،كارت را ب ن تا
من بيایم» (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -سمع لوت ز ِّرة ا ّه فی فنا ال ار :إجلس یا عُیط ،لص شغل

حتی آتی

(ميرصادقی.)6666 ،
«غُر»  ،واژهاي است متش ر از یک صامت غين ،یک صامت راء و یک مصوت ضمه است
و ت رار آن باعث قوت لفظ و معنی شده است« .غين» از حرو حلقی و داراي صفت جهر
و رخوت و «راء» داراي صفت ت ریر ،تفخيم و جهراست .خش و سختی و جهر در تلفظ
غين به همراه حر راء كه داراي صفت ت ریر است ،این خشونت را دامنهدار كرده و
بهترین دال است براي بيان مدلولِ آهسته و پيوسته سخن گفتن از سر خشم وگزینه مناسبی
است براي بيان احساس درونی ناشی از اف ار مشوش .مترجم در ترجمة این صوتواژه از
واژد «ز ِّرة» ،بهره برده است« .ز ِّرة» به معناي تردید و ت رار صوت در سينه است و
صدایی كه داراي سختی و خشونت باشد .گفته می شود« :ز ِّر الرج  :سمع فی لوته غِلظ
و جفا ٌ و ز ِّرة االس  :زئیر یردده فی نحره و ال یفصن» (ابنمنظور ،ذیر ماده زمجر) .در
یک تحلير آحادي ميزان قرابت واژد فارسی و عربی تا حدود زیادي واضح و آش ار
میشود:
آحاد غُرغُر :صوت  +آهسته بودن  +نامفهوم بودن  +احساس ناراحتی  +ت رار
آحاد ز ِّرة :صوت  +خشونت و سختی  +نامفهوم بودن  +ت رار در معنا
در جاي دیگر این واژه به این صورت آمده:
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متن فارسی -هنوز نند لقمه اي نخورده بودند كه پدرش آمد .اخمهایش توي هم رفت و
غرغرش بلند شد :كارد بخورد به این ش م .نمیتوانستيد یک دقيقه صبر كنيد؟ (ميرصادقی،
.)6856
ترجمة عربی -ولمی ونوا ق تناولوا ب ع لتیمات عن ا جا االب فعُس و غمغم و ارتفع
ضِّیِّه :لتشق الس ین علی هاه الُطون! ألم تستطیعوا الصُر دقیتة؟ (ميرصادقی.)6666 ،
مترجم در بيان معناي «غرغرش بلند شد» از دو تعبير «غمغم و ارتفع ضِّیِّه» استفاده كرده
است« .غمغمة و تغمغم :ال الم الای الیَُین و قی هما ألوات الثیران عن الاُّعر و ألوات
االبطا فی الوغی عن التتا » (ابن منظور :ذیر ماده غمغم) و «ضِّیج :الصیاح عن الم روه
و المشتة و الَِّع» (همان :ذیر ماده ضجج) .در یک بررسی آحادي تفاوت ترجمه عبارت
اول با عبارت دوم مشخص خواهد شد:
آحاد غرغرش بلند شد :صوت  +آهسته بودن  +نامفهوم بودن  +احساس ناراحتی  +ت رار.
آحاد غمغم و ارتفع ضِّیِّه :صوت  +نامفهوم بودن  +اضيراب  +فریاد  +بی قراري +
مصيبت.
همانيور كه میبينيم برگردان عربی راه مبالغه را در پيش گرفته و دو مفهوم مصيبت و
فریاد را كه از آحاد معنایی واژه ضجيج است ،در انتقال معنا افزودهاست.
 .7-1-6همهمه hamhame

«الهمهمة :ال الم الخفی و تردد الَئیر فی الص ر ن الهم و الحَن و قی هو لوت عه بحن و
قی ال الهمهمة لوت الُترة» (ابن نظور :ذیر ماده همهم) .همهمه واژهاي عربی است كه
انوري آن را اینگونه معرفی میكند« :صداي گفتوگوي افراد نسبتاً زیادي كه در یکجا
جمع شده باشند ،قير و قال» (انوري .)6836 ،با توجه به معانی آن ،مشخص میشود همهمه،
آوایی است خاد حيواناتی همچون شير و گاو كه به انسان نيز تعميم داده شده و در زبان
فارسی مشتمر بر آحاد (صوت  +شلوغی  +مبهم و نامفهوم بودن  +خشونت در صدا) است.
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متن فارسی -نشم به كونه دوخته بود كه از زن و مرد پرشده بود .همهمهاي به گوشش
خورد :درویش میخواهد قمه بزند( ...ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -فظ عن النظر فی الَقاق الای ا تأل بالنسا و الرجا و ل ُ سمعه غمغمة:
درویش یری أن ی رب نفسه بالسیف( ...ميرصادقی.)6666 ،
ننانچه از ترجمة این صوتواژه برمیآید «همهمة» در عربی كاربرد كمتري دارد و
مترجم «غمغمة» را جایگزین و معادلی براي آن آورده است« .غمغمة و تغمغم :ال الم الای
الیَُین و قی هما ألوات الثیران عن الاُّعر و ألوات االبطا فی الوغی عن التتا » (ابن
منظور :ذیر ماده غمغم) .این دو واژه از نظر معنی تفاوت نندانی با هم ندارند ،اما میتوان
اختال آوایی ميان دو حر غين و هاء را در اینباره مورد كن اش قرار داد« :غين» داراي
صفت رخوت با آوایی مجهور ،اما «ها» داراي صفت رخوت با آوایی مهموس است (انيس،
 )6875و با توجه به این ه جهر دال بر ارتعاش صوت و همس متفاوت با آن است؛ بنابراین،
اضيراب و تالطم در «غمغمة» نسبت به «همهمة» بيشتر است.
در جایی دیگر آمده:
متن فارسی -با منونهر رفتند و كنار استخر روي صندلیهاي آهنی نشستند .آفتاب عصر زیر
پایشان پهن بود .باد آرامی میوزید و همهمة خفهاي توي درختها افتاده بود (ميرصادقی،
.)6856
ترجمة عربی -ذهُا ع نوچهر و جلسوا علی کراسی ح ی یة بِّانب الحمام ،و بینما کانُ
شمس العصر نُسطة تحُ اق ا هم ...کانُ نسمة هادئة تهب فتح ث حفیفا

تو ا فی

االشِّار (ميرصادقی.)6666 ،
همان طوري كه گفته شد آواي همهمه مربوط به انسان و حيوان است .در این بافت و
سياق ،نویسنده از باب تشخيص ،واژد همهمه را مجازاً براي پيچيدن صداي باد در البالي
درختان بهكار برده است .مترجم از این صنعت غفلت كرده و صوتواژه «حفیف» را جایگزین
آن كرده است .در لسانالعرب آمده :الحفیف :لوت الشی تسمعه کالرنة أو طیران الطائر أو
الر یة أو التهاب النار و نحو ذل

و حفیف الرین :لوتها فی ک

ا رت به (ابن منظور :ذیر
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ماده ح
هنري است.

) .بنابراین ،هرنند انتقال معنی به مخاطب زبان مقصد انجام شده ،اما فاقد جنبة

 .8-1-6هنهن hen hen

هنهن ،كنایه از نفسنفس زدن حاصر از خستگی و یا بيماري است (دهخدا .)6877 ،دم و
بازدم و تنفس شدید در زمان خستگی باعث توليد آوایی میشود كه در زبان فارسی براي
آن واژد هن را آوردهاند و ت رار آن بيانگر دم و بازدم است .از نظر آواشناسی ،صامت هاء،
آوایی مهموس با صفت رخوت است .هنگام تلفظ آن بدون این ه تارهاي صوتی به حركت
درآیند ،ناكناي باز میماند ،اما دفع هوا نوعی سایش ایجاد میكند كه از انتهاي حلق یا
ش ا ناكناي شنيده میشود (أنيس .)6698 ،در تلفظ حر نون ،مجراي هوا تنها فضاي
بينی است .بنا بر آنچه گفته شد مشخص میشود كه نام آواي هنهن داللتی اتم و اكمر بر
نشان دادن آواي حاصر از ورود و خروج هوا از بينی و دهان دارد.
متن فارسی -قد كوتاه و هي ر خپله او نصب بيشتر كونه را پر كرده بود .كفشهایش را
كب كونه خاكی میكشيد و هنهنكنان جلو میرفت (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -کانُ قا ته التصیرة و هی له الغلیظ یمآلن أکثر ن نصف الحارة .کان حااؤه
ی نس التراب ن قلب الَقاق و کان یتت م تعُا الهثا (ميرصادقی.)6666 ،
مترجم عبارت «هنهنكنان جلو میرفت» را به صورت «کان یتت م تعُا الهثا» ترجمه
كرده است .واژد «الهثا» هم در معنی و هم از جهت نحوي كامالً با واژد فارسی منيبق و
داراي آحاد (نفسنفس زدن  +خستگی  +عيش) است و خوانندد زبان مقصد ،قيعاً برداشت
صحيحی از موضوع خواهد كرد ،اما كاربرد «تعبا» از باب حشو است؛ نراكه معنی و مفهوم
تعب در لهث مستتر است .در لسانالعرب آمده :قا الِّوهری« :لهث ال لب لهثا و لهاثا اذا
أ رج لسانه ن التعب و العطش و کال

الرج اذا أعیا .و قا أبوعمرو :اللهثة التعب و

العطش»(ابنمنظور :ذیر ماده لهث) .میتوان گفت در نامآواهاي فارسی به دلير ت رار واژه،
انتقال قصد و غرض و تصویرپردازي براي مخاطب ،نسبت به زبان عربی شفا تر و گویاتر
است .مثالً وقتی میگویيم نفسنفسزنان یا هنهنكنان و یا شُرشُر و یا قُلُپقُلُپ ،شنونده نه
تنها درك عميقی از این حسها مییابد ،بل ه صداي آنها را نيز میشنود.
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 .5-6صوتواژههاي عاطفي
در این بخش صوتواژههاي عاطفی به ترتيب حرو

الفبا بررسی میشوند.

 .1-5-6آخر (آخه)
آخر ،لفظی است عربی كه معناي آن غایت و انتهاست و در زبان فارسی در مقابر اول قرار
دارد ،اما بيشترین كاربرد آن در این رمان به صورت قيد است .فرشيدورد معتقد است صفتها
و قيدهاي جانشين جمله نيز اگر با احساس و تأكيد و آهنگ خاصی توأم باشند ،میتوانند از
اصوات مشترك با قيد نيز شمرده شوند؛ مانند نه نه ،هرگز هرگز؛ یعنی مثالً «نه نه من این كار
را نمیكنم» و «هرگز هرگز من این كار را ن ردهام» (فرشيدورد .)6853 ،بنابراین« ،آخر» كه
در گفتار عاميانه «آخه» ادا میشود نيز با توجه به بافت و سياق میتواند صوتواژه در نظر
گرفته شود؛ نراكه مثالً در تركيب «آخر نند بار تو را نصيحت كنم؟!» در آن یک نوع
احساس درد ،حسرت ،سرزنش  ،اعتراض و آهنگ وجود دارد  .عالمه دهخدا میگوید« :این
كلمه را در مقام تعریض و تقریع و تعجب و تقریر و ش ایت از بيوء و انتظار و مانند آن نيز
آرند» (دهخدا .)6877 ،همچنين دال بر سرزنش یا اعتراض یا گله و ش ایت و حر ربط
دال بر توضيح یا اقامه دلير بر گفته خود یا تاكيد سخن پيشين است (انوري.)6836 ،
متن فارسی -پدرش نرم شد و دوباره شروع كرد به تسبيح انداختن« :آخر بابا ! اگر بخواهيد
همه راه بيفتيد و بيایيد ،خانه را كی نگه میدارد» (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -ه أ أبوه و ب أ یعُث بالمسُحة ثاتیة« :إذن یا حُیُی لو تری ون سلوف الطریق
جمیعا و تظتون ،ن یحرس المنَ ؟» (ميرصادقی.)6666 ،
نویسنده از زبان پدر قهرمان داستان ،اعتراض و ش ایت خود را به وسيلة صوتواژه «آخر
بابا» شروع میكند تا از این طریق احساس خود را نسبت به همسر خود منتقر و تأ يرگفاري
آن را بيشتر كند .مترجم نيز از عبارت «إذن یا حُیُی» به عنوان معادلی مناسب براي آن
استفاده كرده است .از این جهت كه «إذن» حرفی است كه در صدر كالم واقع میشود و
جواب و جزایی براي كالم سابق است (أنیس و آ رون :1414 ،ذیر ماده إ ذ ن) و به همراه
حر ندا و منادي ناقر همان صوت و احساس به مخاطب زبان مقصد است.
نمونه اي دیگر:
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متن فارسی -پدرش میگفت :آخر زن نرا نمیفهمی ،بچههاي ما كی دكتر و مهندس می-
شوند( .ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -کان وال ه یتو  :إذن لماذا التفهمی یا إ رأة؟ تی ی ون أوالدنا أطُا أو
هن سین؟ (ميرصادقی.)6666 ،
مترجم در برخی موارد در ترجمة این واژه راه را به خيا رفته و بافت و سياق را تشخيص
نداده است و آن را به همان معناي اصلی ترجمه كرده است؛ مانند:
متن فارسی -بعد پرسيد :نرا شما هميشه سرتان را زیر میاندازید؟ به ف ر كمال رسيد كه
بگوید :آخر واب دارد ،پيامبر هميشه سرش را زیر میانداخته و راه میرفته (ميرصادقی،
.)6856
ترجمة عربی -ثم سظلته :لماذا تطرق برأس

دائما؟ و طر ل ما أن یتو  :فی النهایة فی

هاا ثواب .کان رسو اهلل للی اهلل علیه و سلم دائما یطرق رأسه و یسیر و یم ی فی طریته
(ميرصادقی.)6666 ،
مترجم در این بخش به اشتباه شبهجمله «فی النهایة» را معادل «آخر» آورده است در حالی
كه مقام در اینجا مقام تعریض و تقریر است و یا در جایی دیگر رابيی است جهت اقامه دلير
و تاكيد كالم:
متن فارسی -لبخندي روي لبهاي فرشته نشست و گفت :آخر میدانيد هر وقت از پنجره
شما را توي كونه میبينم ،میبينم سرتان زیر است (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -جلسُ فرشته و االبتسا ة علی شفتیها قائلة :إن

تعلم أنه کلما أراف فی

الَقاق ن النافاة ،أراف طرق الرأس (ميرصادقی.)6666 ،
هرنند كه در ترجمه ،حر

«إنل» را میتوان معادلی براي معناي تأكيدي صوتواژه به

حساب آورد ،اما بار احساسی واژ ،فارسی را با خود ندارد .بنابراین ،مترجم در معادلیابی این
صوتواژه دنار یک نوع سردرگمی شده است.
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 .5-5-6آخيش axes

آخش یا آخيش را موقع دست یافتن به فراغت و آسایش ،پس از رنج و ناراحتی گویند
(وحيدیان كاميار .)6879 ،انوري گوید« :آخی یا آخيش هنگام اظهار رضایت ،شادي،
دلسوزي ،و مانند آنها گفته میشود» (انوري .)6836 ،خالق ننين واژگانی طبيعت انسان
است .اصحاب هر زبانی بنابر استعداد زبانی خود غالباً به ش ر غيرارادي آنها را بر زبان
آوردهاند« .آخ» ،آواي دردي است كه بر انسان وارد شده و «ِیش» ،نشانة س ون و آرامش
بعد از درد است .با توجه به آنچه آمد ،معلوم میشود كه این صوتواژه داراي داللتهاي
(گفران درد  +واقع شدن در آرامش  +آسودگی خاطر) است.
متن فارسی -مادرش گفت :نقدر منتظر بمانيم تا آقا تشریب بياورند؟ اگر یک كمی زودتر
درِ آن صاحب مرده را ببندي مگر نيور میشود؟ قرآن خدا غلط میشود؟ هيچ طوري
نمیشود .فقط دهن بخور شما دیگر نيزي براي لمباندن پيدا نمیكند .اگر من نباشم شماها
باید بروید گدایی كنيد .این همه زحمت برایتان میكشم هيچ قدر نمیدانيد .مادرش گفت:
آخيش ش ش ...دلم جزجز برایت میسوزد (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -قالُ أ ه :کم ننتظر حتی یشرف السی ؟ لو أن

أغلتُ باب ذال

المِّحوم

ُ را قلیال ،اذا سیح ث؟ ه یُط کتاب اهلل؟ ال ،الیح ث شی قط .لن تِّ أفواه م اآلکلة
شیئا تظکله علی عِّ  ،و إذا لم أکن أنا ،ینُغی علی م أن تاهُوا للتسو  ...فظنتم ال تت رون
أب ا ک هاا العنا الای أعانیه و أتحمله ن أجل م .قالُ أ ه :أف ...قلُی یطش شفتة علی
(ميرصادقی.)6666 ،
بافت و سياق كالم دال بر این است كه صوتواژه آخيش در معنا و داللت واقعی خود
بهكار نرفته ،بل ه نوعی ضجر و خستگی و تنفر را با خود دارد و ت رار حر شين ،این
داللتها را تقویت و بار منفی آن را بيشتر كرده است؛ بنابراین ،میبينيم كه مترجم داللت
اصلی را كشب و براساس آن ،ترجمة خود را با واژه «اُ » آورده است .اما با این واژه ،تنفر
و ستوه خود را مستقيماً به مخاطب زبان خویش ارائه كرده است در حالی كه بافت و سياق
نشان میدهد كه داللت صوتواژه آخيش در اینجا مع وس و غيرمستقيم و همراه نوعی
استهزاء است و ننين معناي انویهاي در واژه «اُ » دیده نمیشود.
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 .1-5-6پوف puf

پو  ،هنگام ابراز بيزاري ،ناراحتی ،حسرت ،عصبانيت و مانند آنها گفته میشود (انوري،
 .)6836وحيدیان كاميار ،واژد معادل آن را «پوه  »puhبه عنوان صوتواژه در همين معنی
آورده است (وحيدیان كاميار .)6879 ،در رمان آمده:
متن فارسی -پس بگو درویش حاليش نيست كه اینطوري قمه میزند .مستمست است .آن
وقت آقام میگوید از عشق حسين است .پو ( ...ميرصادقی.)6856 ،
در این بافت و سياق آحاد صوتواژد «پو » را كه با خروج هوا از گردي لبها همراه
است ،میتوان به صورت (صوت  +انزجار  +عصبانيت  +حسرت) بيان كرد.
ترجمة عربی -علی أیة حا  ،إذن فت  ،لم ی ن درویش فی حا تسمن أن ی رب نفسه
بالسیف بهااالش

 ،إنه ثم تما ا ثم یتو أبی ،إنه حُا فی الحسین .أعوذ باهلل (ميرصادقی،

.)6666
گویا انسان هنگام ابراز ناراحتی و بيزاري از عملی ،اراده میكند با فعر و انفعاالتی درونی
بر خود مسلط شده و آرامش خودش را اینچنين حفظ كند .خروج هوا از درون انسان و گفر
آن از ميان لبها منجر به خروج انرژيهاي منفی میشود .بنابراین ،با اداي این صوتواژه در
واقع ناراحتی و انزجار خودش را بيرون میریزد.
در ترجمة این نامآوا ،مترجم از جمله استعاذه «أعوذ باهلل» جهت رساندن مفهوم ،یاري
جسته در حالی كه هيچ سنخيتی با این صوتواژه ندارد و تنها هنگام ذكر امري م روه یا
یک گناه استعمال میشود و جداي از اظهار كراهت به وسيله آن ،تقریباً دربر دارنده هيچیک
از آحاد صوتواژه پو نيست .بنابراین ،نمیتواند به طور كامر انتقالدهنده نوع احساس
نویسنده به مخاطب باشد.
 .0-5-6زکي zeki

برخی از نویسندگان بر این باورند كه نویسنده باید واقعگرا باشد و ادبيات هم انع اسی از
عالم واقع است .بنابراین ،نوشتههاي خود را آميخته با واژگان عاميانه میكنند تا تصویري
واقعی در اختيار مخاطب خویش قرار داده ،تأ يرگفاري آن را افزون كنند و همينطور ارتباط
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متن را با مخاطب ملموستر و صميمیتر گردانند .ی ی از این واژگان عاميانه ،واژد «زكی»
است؛ واژهاي كه در مقام تمسخر طر یا ان ار رأي وي میگویند (وحيدیان كاميار.)6879 ،
متن فارسی -ی ی از بچهها گفت :من با دایيم رفتم ش ار .بچهها با كنج اوي به طر او
برگشتند و باهم پرسيدند :خوب نی زدید؟ هيچی .ی ی گفت :زكی ...دست و پایتان نرفت
تو جيب بغلتان (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -قا أح االوالد :ذهُُ ع الی للصی  .التف االوالد حوله بف و و سظلوه:
حسنا ،اذا الط تم؟ الشی طلتا .قا أح هم :برافو ...لم یاهب سعی م ه را (ميرصادقی،
.)6666
«زكی» ،صوتواژهاي است كه بر تمسخر ،ان ار فرد و بيهودهگویی داللت دارد .مترجم
در ترجمة این صوتواژه از واژه «برافو» (براوو) كه فرانسوي و به معناي آفرین ،باركاهلل،
هورا ،عالی ،خيلیخوب ،دستمریزاد و بهبه است ،استفاده كرده كه هيچگونه سنخيتی با آن
ندارد ،مگر این ه در طریقة ادا كردن همراه با حركات نشم و سر و ابرو طوري ادا شود كه
شنونده برداشت مع وس از آن داشته باشد و این موضوع در انتقال مقصود به خواننده یک
رمان تنها از طریق بافت و سياق ام انپفیر است كه در اینجا خواننده رمان از پاسخ «ال شی
طلتا» ،كنایهآميز بودن واژد برافو را متوجه خواهد شد.
 .2-5-6هاه hah

اسم صوت هاه ،كلمة وعيد و تهدید و یک واژه عربی است (دهخدا .)6877 ،هاء آوایی
مهموس و داراي صفت رخوت است كه هنگام تلفظ آن بدون این ه تارهاي صوتی تحریک
شوند ،ناكناي باز میماند .این حر در بعضی شرایط خادِ زبانی ،مجهور میشود كه در
این حالت هنگام نيق ،تارهاي صوتی به ارتعاش در میآیند (أنيس .)6698 ،واقع شدن
مصوت «الب» بعد از «ها» باعث جهر آواي آن شده و داللتهاي آن را با توجه به بافت و
سياق آش ارتر كرده است.
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متن فارسی -از بس كه كنج این خانة اكبيري ماندیم ،دلمان پوسيد .یک دفعه گفتی بلند
شوید بيایيد باهم برویم ،هاه؟ معلوم نيست نه كاسهاي زیر نيم كاسهات هست .زیارت بهانه
است (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -لت تعففنا ن کثرة بتائنا فی هاا المنَ التار المتعفن .ه قلُ رة انه وا و
تعالوا لناهب عا ،هه؟ لیس علو ا اذا تخفی ن

اع و الَیارة لیسُ إال حِّة (ميرصادقی،

.)6666
زن از شوهرش درخواست میكند كه او را نيز با خود به زیارت ببرد ،اما مرد مخالفت
میكند و زن با ناراحتی فراوان اعتراض خود را اینگونه ابراز میدارد .همانطور كه گفته
شد صوتواژه «هاه» ،عربی است كه نویسنده آن را در رمان خود بهكار برده و معادلش در
فارسی همان صوتواژه «ها» و یا «هان» است كه هر دو بر تنبيه و تحفیر داللت دارند .زن از
این اوضاع ننان خسته و دلآزرده شده كه آه از نهادش برخاسته و با كاربرد واژه «هاه» نشان
میدهد نقدر خسته و ناراحت است .با آمدن حر هاء در پایان آن ،معناي ضجر ،حزن و
اندوه نيز بر آن افزوده شده و بدین واسيه آن زن نسبت به شوهر خود اعتراض و تهدید و
اعالم به ستوه آمدن میكند و او را از رفتارش بر حفر میدارد و اگر بخواهيم جزئیتر به
تفسير این صوتواژه بپردازیم باید بگویيم كه «حر هاء در ابتداي واژه ،حامر احساساتی
است كه از نهاد آن زن برمیخيزد ،سپس سوار بر مركب الب شده و خود را بروز میدهد و
نون آن زن اميدي به سخن و خواسته خویش ندارد با ت رار حر هاء در انتهاي واژه،
شدت ناراحتی خود را ابراز میدارد».
در قاموس عربی آمده« :هاه :کلمة وعی و ح ایة النوح» (أنیس و آ رون :1414 ،ذیر
ماده هيه و هوه) و «هه :اسملوت للتاکرة و الوعی » (همان :ذیر ماده هوه) .با وجود این ه
در عربی هر دو واژد «هاه» و «هه» وجود دارد ،اما مترجم جهت ترجمه از لفظ «هه» استفاده
كرده است .براساس اصر «قوّة اللفظ لتوّة المعنی» (ابنجنی ،بی تا) ،آحاد معنایی در واژد اول
قيعاً بيشتر از دومی است؛«هاه :صوت  +حزن  +عجز  +تحفیر  +توبيخ  +امتداد صوت» و
«هه :صوت  +حزن  +عجز  +تحفیر  +توبيخ» .بنابراین ،اگر مصوت الب را ابزاري براي
اعالن هرنه بهتر احساس درونی زن بدانيم ،مترجم از این موضوع غفلت كرده وعمق ناله و
حزنی را كه از بافت كالم به دست میآید ،لحاظ ن رده است.
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در جایی دیگر این صوتواژه در داللت از شدت كمتري برخوردار است و میتوان گفت
ميزان تحفیر ،تهدید و بار حزن و اندوه كمتري دارد.
متن فارسی -كمال نته؟ مریضی؟ نرا نمیآیی ناهار بخوري؟ باز بيرون نيزي خوردي،
هاه؟ آخر زبانم مو درآورد از بس كه بهت گفتم اینقدر هله هوله نخور (ميرصادقی.)6856 ،
ترجمة عربی -کما  ،ا ب ؟ أنُ ریض؟ لماذا ال تظتی لتتغ ی؟ ه أکلُ شیئا فی الخارج
ثانیة ،هه؟ فت ک لسانی ن کثرة ا قلُ ل

أال تر رم (ميرصادقی.)6666 ،

بافت و سياق كالم و تركيب عبارات ،یاریگر خواننده در درك بهتر مفاهيم موجود در
متن است .لفظ «هاه» بعد از نند جملة استفهامی و قبر از جمالت خبري و طلبی داراي آحاد
«اندوه  +توبيخ  +عجز» است ،اما با شدت و حدت كمتري و آنچه در این بافت و سياق بيانگر
این خفت است ،لحن موجود در كالم مادر كمال بوده و تنها خواننده است كه با یک تصویر
ذهنی ،درك خود را نسبت به اینگونه روایات باال میبرد.
متن فارسی -منونهر گفت :راستی به فرشته قول دادي باهاش جبر كار كنی هاه؟ (ميرصادقی،
.)6856
ترجمة عربی -ثم قا

نوچهر :حتا ،وع ت فرشته أن تساع ها فی ادة الُِّر ،هه؟

(ميرصادقی.)6666 ،
انوري ،كاربرد صوتواژه «هاه» را در ننين بافتهایی براي تأكيد در پرسش میداند
(انوري .)6836 ،در این عبارت «هاه» ،هيچگونه بار معنایی منفی نداشته و همانيور كه سياق،
خود مبين آن است ،تنها براي تأكيد آمده است .بنابراین ،صوتواژه «هه» در هر سه متن
گفشته ،وافی به اصر معنی و مقصود است ،اما انتقال احساس از طریق صوتواژه «هاه» امتياز
بيشتري دارد.

بحث و نتيجهگيري
صوتواژهها به عنوان حامرهایی براي انتقال یک صوت تقریباً واقعی از آواهاي طبيعی و یا
احساسات گوناگون ،نقش مهمی در روابط ميان گفتهپرداز و گفتهیاب ایفا میكنند و متون
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ادبی باالخص رمانها بخشی از بار احساسی خود را از این صوتواژهها میگيرند .صوت-
واژههاي غيرعاطفی (نامآواها) غالباً ناقر صوت یا ميزان صوت و یا نحوه و نگونگی آن
هستند؛ مانند همهمه كه بازنمایی از مفهوم آوا و مخفی بودن و خشونت آن است و گاهی
مجازاً بر احساس درونی داللت دارند همچون صوتواژه تتهپِته كه معناي تحيّر ،و جزنز كه
معناي ناراحتی و دلسوختگی را بازنمایی میكنند .صوتواژههاي عاطفی بازنمایی از
احساساتی نون :درد ،حسرت ،سرزنش ،تنفر ،تمسخر ،توبيخ ،اندوه و عجز و ...هستند.
صوتواژههاي غيرعاطفی كه تقليدي از آواهاي طبيعی هستند در فرهنگهاي مختلب
اشتراكاتی دارند .در مقایسة ميان زبان فارسی و عربی میتوان گفت این نوع صوتواژهها در
فارسی معموالً از دو بخش م رر تش ير شدهاند؛ همچون غُرغُر كردن و جيکجيک كردن
و از این طریق تصویر شنيداري واضحتري را براي مخاطب بازنمایی میكنند ،اما در عربی،
بنا بر اختصار و كاربرد آنها به صورت رباعی ،به منظور تقویت تصویر شنيداري است؛ مثر:
غمغم ،زمجر ،شقشق ،همهم ،زمزم ،و تلعثم .مترجم در ترجمة صوتواژههاي تقليدي
(غيرعاطفی) در غالب موارد توفيق حاصر كرده و توانسته تا حد ميلوبی مقصود نویسنده را
به مخاطب خویش منتقر كند ،اما در صوتواژههاي عاطفی كه گویاي احساسات درونی
انسان است؛ یا راه به خيا رفته و یا آنگونه كه شایسته است در انتقال معنی و مقصود موفق
نبوده است.
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