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Abstract
Each of the translation theorists has more or less been able to influence the history of
translation with their works and opinions. Among them were Jean-Paul Vienne and Jean
Darbelne in 1958. They published a book entitled "French and English Comparative
Stylistics". This book introduces the techniques that every translator uses, and due to the
significant impact this work has had on the history of translation, it has actually become
an important reference for translation techniques. In the present study, after providing a
brief definition for each of these techniques, examples are mentioned for each. After
exploring and comparing the translated text with the original text of the famous novel
"Sayyid al-Qamar" and in accordance with the same technique, these samples have been
selected to analyze the translation of this novel written by Ms. Jokheh al-Harithi (2010)
and Mohammad Hezbai Zadeh. He translated it as "Women of the Moon". This article
seeks to evaluate the translation of the novel based on the opinions of famous translation
theorists and in a problem-oriented study with an analytical-descriptive method to
measure the tendency and success of the translator in using these techniques, which in
the end, the translator has taken a destination-oriented approach due to his special
attention to the reader's understanding and communication with him. Therefore, to
create a fluent and understandable text, it has used less direct techniques and more
indirect methods to finally provide a readable translation in Persian whose expressions
and terms are familiar to the Persian-language readers and free of ambiguity and
complexity, and is appropriate to the level of readers of a novel.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي---------

نقد ترجمة بخشهایی از رمان «سیّدات القمر» با تأکید بر
تكنیکهای هفتگانه
محمدنبی احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده
هر یک از نظریهپردازان ترجمه كم و بيش توانستهاند با آ ار و آراي خود بر تاریخ ترجمه مؤ ر باشند .از این
ميان ژان پر وینه و ژان داربلنه در سال 6693ميالدي كتابی را با عنوان «سبکشناسی تيبيقی فرانسه و انگليسی»

تاریخ دریافت0077/00/00 :

یحیی بابایی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

منتشر كردند .این كتاب ت نيکهایی را معرفی میكند كه هر مترجمی از آن بهره میبرد و با توجه به تأ ير

است .این نمونهها بعد از كاوش و مقایسة متن ترجمه با متن اصلی رمان مشهور «سیدات القمر» و متناسب با
همان ت نيک انتخاب شده است تا به واكاوي ترجمة این رمان بپردازد كه تأليف جوخه الحار ی
(1868ميالدي) است و محمد حزبائیزاده آن را با عنوان «بانوان ماه» ترجمه كرده است .این مقاله درصدد
است كه ترجمة این رمان را با استناد به آراي نظریهپردازان مشهور ترجمه ارزیابی كند و در یک پژوهش

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

نشمگيري كه این ا ر در تاریخ ترجمه داشته به مرجع مهمی براي ت نيکهاي ترجمه تبدیر شده است .در
پژوهش حاضر پس از ارائة تعریفی گفرا براي هر یک از این ت نيکها براي هر كدام نمونههایی ذكر شده

مسألهمحور با روش تحليلی -توصيفی ميزان گرایش و موفقيت مترجم را در بهكارگيري این ت نيکها بسنجد
داشته است؛ بنابراین ،براي خلق یک متن روان و قابر فهم ،ت نيکهاي مستقيم را كمتر به كار گرفته و بيشتر
از روشهاي غيرمستقيم بهره برده است تا در نهایت ،ترجمهاي خواندنی به زبان فارسی ارائه كند كه عبارات
و اصيالحات آن براي مخاطبان فارسیزبان آشنا و خالی از ابهام و پيچيدگی بوده و با سيح خوانندگان یک
رمان متناسب است.

 نویسنده مسيولmn.ahmadi217@yahoo.com :

eISSN: 0002-0022

کليدواژهها :نقد ،وینه و داربلنه ،سیدات القمر ،تکنیکهای هفتگانه.
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كه در پایان نتيجه میگيرد مترجم به خاطر توجه ویژه به فهم خواننده و ارتباط با او ،روی ردي مقصدگرایانه
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مقدمه
نقد ترجمه از دیرباز مورد توجه عده اي از نویسندگان بوده است ،اما در عصر حاضر با
گسترش وسائر ارتباط جمعی و ترجمة روزانة انبوهی از اطالعات و اخبار و كتابهاي
علمی و ادب ی ،نقد ترجمه كم كم از نهار نوب سنتی خود فاصله گرفته و با وارد شدن به
مرحله اي جدید به تخصصی نو در جهان تبدیر شده است .البته همان گونه كه خزاعیفر
میگوید« :در ایران هنوز نقد ترجمه ها مبنایی نظري پيدا ن رده نون ميالعات نظري ترجمه
رونق پيدا ن رده است .نقدها عموماً جزئی نگرند و متن را در سيح خرد و نه كالن بررسی
میكنند» (خزاعیفر.)4 :6877،
ناقدان ترجمه نيز با در نظرگرفتن نوع متن ،پيام و مخاطبان آن و همچنين ميزان
به كارگيري هر یک از ت نيکهاي ترجمه توسط مترجم ،به دستهبندي ترجمهها پرداخته-
اند .از مهمترین دستهبندي هاي ترجمه ،تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم است و در این
ميان ترجمههاي ادبی و رمانها با نالشهاي ویژهاي مانند ترجمة استعارهها و مجازها و
تعبيرات محلی و معادلیابی آن ها در زبان مقصد روبه رو است كه این خود ترجمه را به
سمت ت نيکهاي غيرمستقيم سوق میدهد.
در ميانة قرن بيستم دو مترجم كانادایی با نام هاي ژان پر وینه و ژان داربلنه 6با توصيف
روش هاي مورد استفاده در ترجمة متن انگليسی به فرانسوي و برع س ،اساسی را بنا نهادند
كه بعداً معياري براي نقد دیگر ترجمهها به زبانهاي مختلف شد .آنان در كتاب خود به
معرفی ت نيکهاي ترجمه پرداخته و بنا به قول خزاعیفر «نشان دادند كه واحد ترجمه
كلمه نيست ،بل ه ترجمه فرآیند ي پيچيده است كه در انجام آن مترجم ناخودآگاه
ت نيکهاي متعددي به كار میگيرد» (خزاعیفر.)18 :6878 ،
ت نيکهاي ارائه شده توسط این دو مترجم به سبب جامعيتی كه دارد ،هم ترجمة
مستقيم و هم ترجمة غيرمسقيم را در برگرفته است؛ بنابراین بستر مناسبی را براي واكاوي
ترجمه هاي مختلف فراهم آورده است.
پژوهش حاضر قصد دارد رمان «بانوان ماه» را براساس ت نيکهاي هفتگانة وینه و
داربلنه مورد بررسی قراردهد تا در ضمن بيان ت نيکهاي هفتگانه از مرحلة بررسی
توصيفی فراتر رفته و خواننده را عمالً با هر یک از این ت نيکها به صورت تيبيقی آشنا
1. Paul Vinay, J & Darbelnet, J.

 | 114پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال  | 11شماره | 12بهار و تابستان 1041

سازد و عواملی كه مترجم را براي استفاده و روي آوردن بيشتر به هر یک از این روشها
تشویق میكند ،ذكر كند.
كتاب بانوان ماه ترجمة فارسی رمان «سیدات القمر» تأليف «جوخه الحار ی» است كه
ترجمة انگليسی آن در سال  1866ميالدي برندد جایزد بينالمللی «من بوكر »6شده و در
سال  6866شمسی محمد حربائی زاده آن را به زبان فارسی ترجمه كرده است.
«سیدات القمر» در ایران ترجمههاي متعددي با عناوین مختلف مانند «بانوان مهتاب»،
«دختران مهتاب»« ،دختران ماه»« ،ماهخاتونها»« ،اجرام آسمانی» و  ...داشته است ،اما در این
ميان ترجمة حزبائیزاده تفاوت ویژهاي با بقيه دارد و آن توجه خاد مترجم به حفظ لحن و
صداي شخصيتهاي رمان است؛ یعنی مترجم با سعی و تالشی موفقيتآميز توانسته است
براي هر یک از شخصيتهاي رمان از عبارات و كلمات و اصيالحاتی بهره بجوید كه دقيقاً
متناسب با آن شخصيتها است و بيانگر هویت ،اف ار و دنياي هریک از آنان است و همين
امر است كه مترجم را بيشتر به سمت روی ردهاي غيرمستقيم سوق داده است.
این مقاله در صدد جواب به دو سؤال است؛  -ترجمة مفكور تا نه اندازه از هر یک
از ت نيکهاي هفتگانه (قرضگيري ،گرتهبرداري ،تحت للفظی ،تغيير صورت ،تغيير
بيان ،معادل یابی و اقتباس) بهره برده است؟  -در ت نيکهایی كه بهكار برده تا نه حدي
موفق بوده است؟
فرضيهاي كه در جواب مسألههاي این پژوهش ارائه می شود ،این است :با توجه به این ه
ترجمة یک رمان در پيش روي ماست كه ویژگی هاي یک متن ادبی را دارد و مملو از
كنایات و عبارات محلی و ت يهكالم هاي عاميانه است و همچنين با وجود اختالفات
فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد ،ترجمة مستقيم و تحتاللفظی نمیتواند جوابگوي انتقال
معانی باشد؛ بنابراین ،احتماالً مترجم براي ایجاد تأ يري مشابه در خوانندگان متن مقصد به
ت نيک هاي غيرمستقيم روي آورده و از قيد و بند واژگان ،خود را آزاد كرده است.

 .2پيشينة پژوهش
در زمينة نقد و واكاوي متون ترجمه شده ،پژوهشهایی با درنظر داشتن ت نيکهاي وینه
و داربلنه انجام شده است.
1. Booker, M.
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 مهشيد جوانفرد (6868ش ).در پایان نامة ارشد خود با عنوان (بررسی و تحليرهنجارهاي ترجمه در تبدیرهاي ترجمه اي نظریات كتفورد و وینه و داربلنه) به بررسی
ترجمة مشهور قلعة حيوانات بر پایة دو نظریة «كتفورد» و «وینه و داربلنه» پرداخته است و
در پایان به این نتيجه رسيده است كه نظریة وینه و داربلنه نون دربرگيرندد همة
ت نيک هاي ترجمه است و جامعيت بيشتري دارد ،هنجارها در آن بيشتر رعایت شده است.
همچنين انتظار خوانندگان متن مقصد به خاطر در نظر گرفتن عوامر فرهنگی در این نظریه
بيشتر بر آورده شده است.
 شهریارنيازي ودیگران (6861ش ).مقاله اي با عنوان (واكاوي بخشی از ترجمة رمان«الشحاذ» براساس الگوي وینه و داربلنه) نگاشته اند كه درآن به بررسی ت نيکهاي به
كاررفته توسط محمد دهقانی ،پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه مترجم به خاطر این ه
بتواند به بازآفرینی هنرمندانة مواد متنی زبان مبدأ در زبان مقصد بپردازد بيشتر از روشهاي
غيرمستقيم به ویژه اقتباس استفاده كرده است؛ نون اقتباس بهترین و رایجترین روش در
انتقال فرهنگ و جریان هاي اجتماعی به شمار میرود.
 فهيمه آهنگرنژاد (6861ش ).در مقاله اي با عنوان (بررسی تيبيقی ترجمة «أصداءالسيرد الفاتية» نجيب محفوظ با تأكيد بر نظریة وینه و داربلنه) به نقد صفحاتی از این كتاب
پرداخته و ضمن اشاره به برخی از لغزشهاي مترجم روشهاي دیگري را براي ترجمه
پيشنهاد كرده است؛ البته اگ ر نه نویسندد محترم بر نقد كردن براساس نظریههاي علمی
تأكيد زیادي نموده است ،اما متاسفانه در تحلير بسياري از شاهدمثالهاي خود هيچگونه
دلير علمی ارائه ن رده است و براي تایيد با رد نمونه هایی كه مورد نقد قرار داده است از
الگو و نهارجوب مشخصی پيروي ننموده است.
 احسان اسماعيلی طاهري و دیگران ( 6867ش ).درپژوهشی با عنوان (واكاوي ترجمةگرمارودي از نامة امام علی عليه السالم به مالک اشتر بر پایة راه ارهاي هفتگانهي وینه
وداربلنه) به تبيين نظري ت نيکهاي وینه و داربلنه میپردازد و با تيبيق نمونههایی از ترجمة
نامة امام علی عليه السالم به مالک ،بهرهوري از این ت نيکها را بررسی میكند و در پایان
به این نتيجه می رسد كه مترجم با تأكيدي كه بر اصر سرهنویسی و زبانآركائی دارد ،از
مؤلفه هاي ترجمة غير مستقيم بيشتر بهره برده است و در ترجمة ایشان قرضگيريها اندك
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است ،گرتهبرداري ها معيو به اصيالحات دینی بوده و ت نيک تحت اللفظی تنها زمانی
به كار گرفته شده كه به معنی كالم و قواعد دستوري زبان مقصد خللی وارد ن رده باشد.
اگر نه پژوهشهایی با ت يه بر ت نيکهاي ترجمه انجام شده است ،اما تا كنون
پژوهشی در مورد رمان «سيدات القمر» صورت نگرفته است و پژوهش حاضر پژوهشی
جدید و متفاوت میباشد.

 .1جوخة الحارثی
جوخة الحارثی ،رمان نویس و نویسندد عمانی و استاد دانشگاه السليان عمان است .او در
سال  6673ميالدي در یک خانوادد ادبی متولد شد و از كودكی با نویسندگان و شاعران
بسياري آشنایی داشته است .وي داراي مدرك دكتري ادبيات عرب از دانشگاه ادینبرا 6از
اس اتلند است .قبر از رمان سيدات القمر ،یک مجموعة داستان كوتاه ،یک كتاب
كودكان و سه داستان دیگر را نيز تأليف كرده است .داستانهاي كوتاه او به انگليسی،
آلمانی ،ایتاليایی ،كره اي و صربی ترجمه شدهاند .الحار ی اولين نویسندد عرب است كه با
نوشتن رمان سيدات القمر برندد جایزد بينالمللی «منبوكر» شده است.

 .6خالصة رمان سيدات القمر
رمان سيدات القمر در خالل زندگی سه خواهر و خانواده هایشان ،تغييرات اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادي و سياسی عمان را در طول یک دورد متغير به نمایش میكشد .این سه
خواهر كه مایا ،خوله و اسماء نام دارند ،شخصيتهاي اصلی رمان هستند .زندگی آنها در
ی ی از روستاهاي عمان به نام «العوافی» میگفرد .مایا پس از یک دلش ستگی عشقی با
عبداهلل و اسماء نيز از سر مسيوليت با خالد ازدواج میكند و خوله با رد پيشنهادهاي ازدواج
منتظر بازگشت پسرعموي دلبندش ،ناصر از كانادا میماند .این رمان ،به قول مترجم رمانی
تاریخی نيست ،اما نویسنده با توانفرسایی قلمش توانسته است 688 ،سال تاریخ عمان را به
مخاطب بشناساند و ازكشوري سنتی كه برده داشتن در آن رایج بوده به كشوري مدرن و
متناقر تغيير مییابد .نویسنده ،رمان را در فصر هایی كوتاه بنا نهاده و این فصرها را ميان

1. University of Edinburgh
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شخصيتهاي داستان تقسيم میكند .به هر شخصيتی صدایی میبخشد تا بخشی از داستان
را بگوید و این صداها در نهایت به هم میرسند تا دنياي خاد «بانوان ماه» را نشان دهند.

 .0بررسي تطبيقي تکنيکهاي مستقيم
 .2-0قرضگيري (االقتراض)

1

قرض گيري به معنی وارد شدن مستقيم واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد است .به عبارت
دیگر ،كلمات تقریباً بدون تغييري در لفظ و معنا وارد زبان مقصد میشود كه این نوع
ترجمه بيشتر زمانی به كار گرفته میشود كه مترجم با واژهاي مواجه میشود كه معادل آن
با همان مفهوم در زبان مقصد وجود ندارد .البته گاهی در زبان مقصد هم معادل نزدیک
آن وجود دارد ،اما مترجم به خاطرحفظ بافت دینی و فرهنگی و تاریخی ،واژه را عيناً قرض
میگيرد .گاهی هم به خاطر شيفتگی و عالقة مترجم به ز بان و فرهنگ مبدأ و سعی بر
كاستن اختالفات فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد به این ت نيک روي میآورد؛ نون همان
گونه كه وینه و داربلنه اظهار كردهاند « :حاصر این كار ،كم رنگ شدن اختال هاي
فرهنگی است .این كلمات در ا ر استفادد روزمره و پس از گفشت زمان ،دیگر واژهاي
خارجی محسوب نمی شوند و مخاطب به راحتی مفهوم آن را درك میكند» ( & Vainy
.)Darbelnet, 1995: 84
در ترجمة رمان سیدات القمر  ،مترجم به خوبی توانسته است با ت يه بر روی ردهاي
غيرمستقيم ،ترجمه اي شيوا و خوانا را ارائه دهد ،اما بنا به دالیلی به صورت اجباري یا
اختياري از روش قرض گيري نيز بهره برده است كه نند مورد از آنها را مورد بررسی
قرار خواهيم داد.
گاهی مترجم با واژگانی مواجه می شود كه مربوط به كاالها یا پدیدههایی است كه
اصر آن ها به زبانی خارجی غير از زبان مبدأ و مقصد است و مترجم را وادار میكند كه
از طریق قرضگيري آن را دوبارهنویسی كند .این نوع قرض گيري ،هيچ خللی به خوانایی
ترجمه وارد نمیكند؛ موارد زیر نمونه هایی از این موضوع است:

1. Borrowing
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متن اصلی« :کنت اشتری لها الهانیز والمیلوبا» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه« :برایشهانيز و ميلوپا میخریدم» (حزبائیزاده.)64 :6866 ،
متن اصلی « :أرید النوع الجدید من البالیستیشن» (الحارثی.)13 :1868 ،
ترجمه« :مدل جدید پلیاستيشن را میخوام» (حزبائیزاده.)11 :6866 ،
متن اصلی« :کنا فی سیارتها المرسیدس البیضا » (الحارثی.)94 :1868 ،
ترجمه« :سوار ماشين مرسدس سفيد بودیم» (حزبائیزاده.)49 :6866 ،
نمونه هاي باال و همة قرضگيريهایی كه مربوط به اسمهاي خاد ،نام شركتها
مؤسسهها و  ...است .در حقيقت نوعی از معادلهاي قالب پفیر هستند كه مترجم در آن
اختياري ندارد« .معادلهاي قالبپفیر معادل هایی هستند كه اصوالً داراي ویژگیهاي ابت
و هميشگیاند و می توان مستقر از شرایط ،همين معادل ها را انتخاب كرد و در شرایط
مختلف قابر استفاده هستند؛ مانند همة اسامی خاد ،نام هاي جغرافيایی ،نام روزنامهها و
گاهنامهها ،نمایشنامهها و فيلمها ،نام شركتها و مؤسسه هاي خصوصی و دولتی و نيز نام
خيابانها و نشانیها و . ...بدین ترتيب معادلهاي قالبپفیر ،معادلهاي اجباري هستند كه
هميشه و در هر شرایط میتوان از آنها استفاده كرد» (ناظميان.)33 :6861 ،
گاهی مترجم در متن اصلی با جمالتی از یک متن تاریخی مواجه است كه ی ی از
شخصيتهاي رمان آن را میخواند یا بازگو میكند .در این موارد ،مترجم با مهارت
خاصی از روش هاي نگارش و ترجمة قدیمی كه معموالً مستقيم بوده است ،استفاده میكند
و با این كار قدمت متن را در ذهن خواننده القاء میكند .موارد زیر نمونههایی از این
موضوع است:
متن اصلی« :فأصاب الفیلة عطش شدید» (الحارثی. )81 :1868 ،
ترجمه« :عيشی شدید بر پيالن مستولی شد( ».حزبائیزاده)16 :6866 ،
متن اصلی« :أنیری مکان البدر إن أفَل البدر ...
(الحارثی.)668 :1868 ،

وقومی مقام الشمس ما استأخر الفجر»
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ترجمه « :و به جاي ماه روشنی بخش اگرماه افول كرد  ...و به جاي آفتاب طلوع كن،
اگر سپيده دیر كرد» (حزبائیزاده)36 :6866 ،
در نمونه هاي باال روشن است كه مترجم براي حفظ قدمت و ادبی بودن متن مبدأ از
ترجمة مستقيم ونگارش فارسی قدیم بهره برده و واژههایی را بهكار گرفته كه هم در زبان
فارسی و هم عربی متداول بوده است .این روی رد شاید گاهی فهم متن را با نالش روبهرو
كند ،اما از دیدگاه عدهاي ازنظریه پردازان بزرگ ترجمه ،ناپسند نيست ،بل ه اهدا مهمی
را نيز محقق میسازد .كو ري دربارد ترجمه با زبان قدیمیوار ننين میگوید« :مترجم
است كه تعيين میكند نه واژه اي برگزیند كه خوانندد امروزي اگر با آن آشنا نيست با
كمترین جستوجو در فرهنگها به آن دست یابد و من این جستوجو را سودمند میدانم
 . ...این هرگز به معناي كهنهگرایی نيست .این كاري است كه به غناي زبان كمک میكند؛
البته مشروط بر آن كه كار را از تناسب بيرون ن نيم».
در مواردي كه عبارات دینی در شر ایط مشابه در زبان مبدأ و مقصد به یک صورت
بيان می شود ،نيازي به ترجمه نيست و آن عبارت بهتر است عيناً ترجمه شود .مثالً جمالتی
مانند «أستغفراهلل ،ما شاء اهلل والبقاء هلل» (الحارثی )18 :1868 ،بدون ترجمة كلمات و
عبارات ،از متن اصلی قرض گرفته شده و به زبان مقصد وارد شده است.
گاهی مترجم به خاطر روبهرو شدن با واژهاي كه تداعیگر اتفاقی خاد یا كاالیی
محلی در زبان مبدأ بوده و در زبان فارسی معادلی ندارد از قرضگيري استفاده كرده است،
موارد زیر نمونه هایی از این موضوع است:
متن اصلی« :ما یقدر قدر البیسة» (الحارثی.)94 :1868 ،
ترجمه« :قدر بيسه را نمی دونه» (حزبائیزاده)49 :6866 ،
متن اصلی « :بل صنعت خبز الرقاق بنفسها للنفساء» (الحارثی.)18 :1868 ،
ترجمه « :و با دست خودش براي زائو نان رقاق پخت» (حزبائی زاده)67 :6866 ،
در دو نمونه اخير ،همان گونه كه مترجم به صورت جداگانه در پاورقی به آن اشاره
كرده است ،منظور از «بیسه» كونک ترین واحد پول عمان و منظور از «رقاق» نيز نوعی
نان محلی است كه روي ساج میپزند و به آن تخم مرغ و روغن میزنند كه هيچكدام
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معادلی در فارسی ندارند و مترجم اجباراً آن ها را به زبان مقصد وارد كرده است .مترجم
گاهی و به ندرت از قرضگيري هایی بهره برده است كه هيچ توجيهی نداشته و به خوانایی
متن آسيب میزند .موارد زیر نمونه هایی از این موضوع است:
متن اصلی « :لقد أمضی مع أصدقائه من البدو شطراً من اللیل فی األحادیث والسمر» (جوخة
الحارثی.)87 :1868 ،
ترجمه« :با دوستان بادیه نشين تا پاسی از شب را به حر
(حزبائیزاده)86 :6866 ،

و حدیث و سمر گفرانده بود»

متن اصلی« :وظفائره ترفرف فی الهوا وحرز الفضة علی عنقه» (الحارثی . )96 :1868 ،ترجمه:
«گيس هایش توي هوا و حرز نقرهاي در گردنش بود( ».حزبائیزاده.)48 :6866 ،
در مثالهاي فوق ،واژد «سمر» در فارسی به معنی «شببيداري» و واژد «حرز» به معنی
«تعویف» و «دعاي نشمزخم» است (قيم ) 717 :6868 ،كه مترجم آن را با همان لفظ خود
وارد زبان مقصد كرده و تا حدي به گنگ شدن متن منجر شده است.

 .1-0گرتهبرداري (المحاکاة اللغویة)

1

گرتهبرداري یا ترجمة قرضی در حقيقت نوعی قرض گيري است با این تفاوت كه در
روش قرض گيري ،واژگان ميرح بوده ،اما در گرته برداري ،مفاهيم مورد نظر است .به
عبارت دیگر ،به جاي این ه واژد مبدأ با همان لفظ خود وارد زبان مقصد شود ،ابتدا
اصيالح یا عبارت ،تجزیه شده و به صورت جزء جزء ترجمه میشود .سپس این اجزاي
ترجمه شده را در كنار هم قرار داده و عبارت جدیدي را كه به دست آمده در زبان مقصد
وارد میكنند .اصيالح گرته برداري در زبان فارسی قدمت نندانی ندارد و آن را براي
اولين بار ابوالحسن نجفی به كار برده و این گونه تعریف میكند« :گرتهبرداري عبارت
است از تركيبی كه اجزاي متش ر آن جدا جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و
در كنار هم قرار گرفته باشد» (نجفی )68 :6866 ،مثالً اصيالح «آسمانخراش» ترجمة جزء
به جزء عبارت خارجی « »sky scraperاست .یا عبارت «ماه عسر» یک عنصر قرضی
1. Calque
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ترجمهاي بوده و ترجمة عبارت « »honey moonاست كه اجزاي آن ترجمه شده و در
كنار هم قرار داده شده و تركيبی جدید را در زبان فارسی به وجود آورده است .این
ت نيک در ترجمه هاي عربی به فارسی هم ،بسيار رایج بوده و در ترجمة رمان حاضر نيز با
این ه سعی بر ترجمه اي ضمنی بوده و كمتر از ت نيکهاي مستقيم استفاده شده است ،اما
در مواردي گرتهبرداري نيز به نشم میخورد .گاهی استفاده از گرتهبرداري در ترجمة
برخی تركيب ها نه تنها از خوانایی متن نمی كاهد ،بل ه خلق عبارات جدیدي را میآفریند
كه در غنا بخشيدن به نظام واژگانی و دستوري زبان نقش حياتی دارد .موارد زیر نمونههایی
از این موضوع است:
متن اصلی« :تذکرت أسماء هذه المتعة الطاغیة فهرعت إلیها» (الحارثی .)11 :1868 ،ترجمه:
«اسما یاد این لفت سركش افتاد و به سمتش دوید» (حزبائیزاده.)16 :6866 ،
متن اصر« :من اشتری هذا السکوت الباهظ» (الحارثی.)86 :1868 ،
ترجمه« :نه كسی این س وت گران را خرید؟»(حزبائیزاده.)11 :6866 ،
در نمونه هاي فوق با استفاده از ت نيک گرتهبرداري تركيب «المتعة الطاغیة» به صورت
«لفت سركش» و تركيب «السکوت الباهظ» به صورت «س وت گران» ترجمه شده كه
تركيب هایی زیبا و سازگار با متن رمان است؛ یعنی مترجم به دنبال خلق متنی روان و خوانا
براي مخاطبان خود بوده و این قضيه ،خود به خود او را از ت نيکهاي مستقيم دور میكند،
اما در عبارتهایی كه ترجمة آنها از طریق گرته برداري نه تنها سبب سنگينی و نامأنوس
شدن كالم نشده ،بل ه خلق عبارت هاي زیبایی را به دنبال دارد؛ از ت نيک گرته برداري
غفلت نورزیده و با استفادد بجا از این ت نيک ،زیبایی و غناي متن را هم بهبود بخشيده
است.
البته «درست است كه ترجمة قرضی می تواند به غناي فارسی كمک كند ،اما نون در
ترجمة قرضی نياز نيست كه مترجم خالقيتی از خود نشان بدهد ،مم ن است از ام انات
و قابليت هاي بيانی زبان فارسی غافر بماند و بی جهت واژه و تعبير قرض كند و در نتيجه
نتواند با خواننده ارتباط برقرار كند» (خزاعیفر ) 19 :6878 ،كه این مورد بسيار به ندرت
در ترجمة رمان به نشم میخورد .مورد زیر نمونه هایی از این موضوع است:
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متن اصلی« :نظرات السائق المتلصصة فی مرآة السیارة األمامیة» (الحارثی.)98 :1868 ،
ترجمه« :دزدیدهنگاههاي راننده در آیينة جلویی ماشين» (حزبائیزاده.)41 :6866 ،
در نمونة اخير بهتر بود این عبارت را به صورت «نگاههاي دزدیده» یا «نگاههاي مخفيانه»
ترجمه كند.
متن اصلی« :فی تلک ال لیلة أوقفت سیارتها فی أحد المواقف الممتدة علی طول شاطئ
السیب» (الحارثی.)99 :1868 ،
ترجمه « :آن شب ماشينش را در ی ی از توقفگاههاي كشيده شده بر سواحر السيب نگه
داشت» (حزبائیزاده)49 :6866 ،
در نمونه هاي باال ،بهتر بود به جاي این ه عبارت المواقف الممتدة را با همان تعبيرِ زبان
مبدأ ترجمه كند ،آن را با اندكی تغيير ترجمه میكرد .مثالً به صورت »پاركينگهایی
(ایستگاه هایی) كه درطول ساحر السيب قرار دارند .»...

 .6-0ترجمة تحتاللفظي (الترجمة الحرفیة)

1

ترجمة تحتاللفظی از ت نيکهاي مستقيم بوده و همان گونه كه از نامش نيز معلوم است
به معنی ترجمة كلمه به كلمة متن مبدأ است؛ « بنابراین روش ،مترجم بدون آن ه مجبور
باشد تغييرات لغوي یا نحوي در پيام ایجاد كند و یا نياز به دانش فرازبانی داشته باشد براي
انتقال پيام آن را لفظ به لفظ به زبان مقصد برمیگرداند» (خزاعیفر .)14 :6878 ،اگر زبان
مبدأ و مقصد از جهت ساختاري و دستوري به هم نزدیک باشند ،از این روش میتوان
بيشتر بهره برد .البته مترجم نباید خود را در نهارنوب الفاظ محدود كند .حتی در ترجمة
متون مقدس با وجود این ه تقابر الفاظ متن مبدأ و مقصد اهميت بسيار زیادي دارد ،اما
ترجمه باید از سيح الفاظ فراتر رود و خواننده را نيز مورد توجه قراردهد .در ترجمة رمان
سيدات القمر ترجمة تحت اللفظی از كم بسامدترین ت نيکهاي بهكار رفته توسط مترجم
است؛ زیرا تفاوت هاي دستوري دو زبان عربی و فارسی ،مترجم را از ترجمة مستقيم واژه
به واژه و بدون دخر و تصر باز میدارد .همچنين روی رد غيرمستقيمی كه مترجم براي
ترجمة رمان در پيش گرفته است ،استفاده از روش تحت اللفظی را به حداقر رسانده است.
1. Literal Translation
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گاهی نویسندد اصلی رمان به خاطر طبيعی جلوه دادن گفتگوها از قواعد دستور زبان
عربی خارج شده و مثالً ب رخال قواعد دستور زبان عربی ،فعر را به آخر جمله آورده
است كه در این حالت با برطر شدن بعضی از محدودیتهاي دستوري براي مترجم،
ترجمه به ت نيک تحتاللفظی تمایر پيدا كرده است .موارد زیر نمونههایی از این موضوع
است:
متن اصلی« :ولکن أی إشارة لم تأت» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه« :ولی هيچ اشارهاي نيامد»( .حزبائی زاده)6 :6866 ،
متن اصلی« :میا ضحکت» (الحارثی.)11 :1868 ،
ترجمه« :ميا خندید» (حزبائی زاده)11 :6866 ،
متن اصلی« :أبی یحتضر وأنا أختنق» (الحارثی.)17 :1868 ،
ترجمه « :پدرم در احتضار بود و من خفه میشدم» (حزبائیزاده)11 :6866 ،
در مثالهاي باال و نمونه هاي مشابهی كه در ترجمة رمان دیده میشود ،مترجم به شيوه-
اي منيقی و قابر قبول از ت نيک مستقيم تحت اللفظی بهره برده است در حالی كه این
موضوع به خوانایی و روانی متن هيچ خللی وارد ن رده است و با روی رد غيرمستقيمی كه
مترجم در پيش گرفته است ،تضادي ندارد؛ زیرا علت اصلی این امر در واقع رعایت نشدن
قواعد دستوري در متن مبدأ است كه به صورت اتفاقی با دستور زبان فارسی ميابقت پيدا
كرده و سبب شده است كه ترجمة تحت اللفظی در ننين مواردي دقيقاً ،متناسب با همان
روی رد غيرمستق يمی باشد كه روی رد غالب در ترجمة رمان است.
ت نيک ترجمة تحتاللفظی در تمام ترجمه هاي عربی به فارسی ،بيشتر در ترجمة
جمله هاي اسمية كوتاه كاربرد داشته باشد كه همراه با حفظ روانی و خوانایی ترجمه است.
رمان بانوان ماه نيز از این گفته مستثنی نبوده و در مواردي جملههاي اسميه با این ت نيک
ترجمه شده است .به عنوان مثال:
متن اصلی« :هذه الصفقة مضمونة» (الحارثی.)13 :1868 ،
ترجمه« :این قرارداد تضمينيه» (حزبائیزاده)11 :6866 ،
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متن اصلی« :صحیح واهلل أنت ماکبیرة یا ظریفة» (الحارثی.)11 :1868 ،
ترجمه« :درسته واال تو بزرگ نيستی ظریفه» (حزبائیزاده)16 :6866 ،
متن اصلی« :أآلن إعالنات أهم شیء» (الحارثی.)13 :1868 ،
ترجمه« :اآلن تبليغات مهمترین نيزه» (حزبائیزاده)18 :6866 ،
با این وجود می بينيم كه مترجم در موارد نادري به صورتی نامناسب از این ت نيک
بهره جسته و رسایی و خوانایی ترجمه را با مش ر روبهرو كرده است .نمونههاي زیر از آن
جملهاند:
متن اصلی « :الرضاعة سهر وقتال مع الرضیعة لتفتح فمها وآالم فی الظهر من الجلوس الطویل»
(الحارثی.)46 :1868 ،
ترجمه « :شير دادن بی خوابی و جنگ با شيرخوار بود تا دهانش را باز كند و كمردردها از
نشستنهاي طوالنی» (حزبائیزاده)46 :6866 ،
پيشتر اشاره شد كه مترجم موظف است «تعادل بافتی عنصر زمان» را در ترجمة خود
مورد توجه قرار دهد .این امر در ترجمة متون قدیمی و شعرهاي نقر شده در البهالي رمان،
سبب میشود مترجم به سبکهاي قدیمی ترجمه روي آورد كه غالباً از انواع ت نيکهاي
مستقيم است « .هر پيام ناگزیر در بستر زمانی خاد خود ش ر میگيرد و بر این اساس
مترجم ،هنگام فهم و انتقال متن باید سبک ترجمة خود را با لحاظ كردن آن بستر زمانی
سامان داده و بافت معادل زمانی را فراهم آورد» (تركاشوند .) 78 :6861 ،به عنوان مثال،
در ترجمة بيت زیر گرایش به ت نيک تحتاللفظی موج میزند:
متن اصلی « :وأنی لها مِن دل لیلی إذا أنثنت  ...بعَینَی مهاة الرملِ قد مسها الذعر» (الحارثی،
.)668 :1868
ترجمه« :از كجا بياورد ناز ليلی وقتی خم میشود  ...با دو نشم آهوي شنزار كه هراسيده
باشد» (حزبائیزاده)36 :6866 ،
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غير از موارد مشابه نمونه هاي ارائه شده ،ت نيک تحت اللفظی در ترجمة رمان سيدات
القمر كمتر دیده میشود.

 .5بررسي تطبيقي تکنيکهاي غيرمستقيم
 .2-5تغيير صورت (القلب)

1

تغيير صورت به معنی ایجاد تغييرات دستوري در اجزاي جمله همراه با حفظ معنی متن
است .به عبارت دیگر « ،تغيير صورت یعنی جایگزینی كلمهاي متعلق به یک مقولة دستوري
با كلمه اي متعلق به مقولة دستوري متفاوت» (خزاعیفر ) 47 :6833 ،به عنوان مثال ،گاهی
در ترجمة فعر از مصدر استفاده می كنيم یا اسم را به صورت فعر ،یا اسم جمع را به صورت
مفرد و اسم مفرد را به صورت جمع ،ترجمه میكنيم .مترجم گاهی این تغييرات را به
صورت اختياري بهكار می گيرد و در بسياري موارد نيز از انجام این تغييرات ناگزیر است،
نراكه «در ترجمه هميشه نمی توان لفظ را در برابر لفظ نشاند .انتقال معنی از زبانی به زبان
دیگر ،عموماً با ایجاد تغييراتی در صورت پيام یا به عبارتی دقيقتر در صورتهاي دستوري
مم ن میشود» (خزاعیفر .)17 :6878 ،وینه و داربلنه این ت نيک را كه موجب تغيير
ساختار دستور زبان است « به عنوان احتماالً متداولترین تغيير انجام گرفته توسط مترجمان
میدانند» (نيازي .)96 :6863 ،مترجم رمان سيدات القمر نيز به خاطر این ه معنی عبارتهاي
رمان را به صورتی روان منتقر كند ،هم به صورت اختياري و هم به صورت اجباري از
ت نيک تغيير صورت بهره برده است .به عنوان مثال:
متن اصلی« :وتربی إخوتها» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه« :و معلم خواهر برادراشه» (حزبائیزاده.)66 :6866 ،
در این مثال ،كلمة «تربی» یک فعر مضارع و به معنی «تربيت میكند» كه به صورت اسم
«معلم» ترجمه شده است.
متن اصلی« :الأرید أن ألمس یده وال شعره» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه« :نمیخواهم دستی به سر و موهاش ب شم» (حزبائیزاده.)6 :6866 ،
1. Transposition
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در جملة فوق ضمير «ه» در «یده» ترجمه نشده و واژد «شعر» نيز كه مفرد است به صورت
جمع ترجمه شده است.
متن اصلی« :هل أنت مستعدة» (الحارثی.)3 :1868 ،
ترجمه« :آیا تو آمادگی داري( ».حزبائیزاده)3 :6866 ،
در مثال باال كلمة «مستعدة» كه یک اسم است به صورت فعر «آمادگی داري» ترجمه شده
است.
حف ضمایر هم اگر به فهم متن آسيبی نزند ،از انواع ت نيک تغيير صورت به حساب
میآید كه در ترجمه هاي عربی به فارسی بسيار پر بسامد است.
متن اصلی« :فاجأنا خالی علی الغداء» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه :دایی بیخبر براي ناهار پيش ما آمده بود (حزبائیزاده.)6 :6866 ،
متن اصلی« :فتحت مایا عینیها» (الحارثی.)66 :1868 ،
ترجمه :مایا نشم باز كرد (حزبائیزاده)68 :6866 ،
متن اصلی« :تمنت أن تکون والدتها سهلة کوالدات اُمها» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه :آرزو كرد زایمان راحتی داشته باشد .مانند :زایمان مادرش» (حزبائیزاده:6866 ،
.)6
متن اصلی « :فی موجات من البکاء والتهند» (الحارثی.)7 :1868 ،
ترجمه « :با موجی از آه وگریه» (حزبائیزاده)7 :6866 ،
در نمونههاي اخير ضمير «ي» در كلمة «خالی» و ضمير «ها» در جملة «نشمهایش»
ترجمه نشده و كلمة «والدات» و «موجات» كه جمع هستند به صورت مفرد ترجمه شده
است؛ البته با توجه به این ه نویسنده قصد داشته است در البهالي داستان به رنجها و سبک
متفاوت زندگی نسر قدیم اشاره كند ،مترجم بهتر بود كلمة «والدات» را دقيقاً به صورت
«زایمانها» ترجمه كند.
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متن اصلی« :قالت وقتها» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه« :گفت وقتش رسيده( ».حزبائیزاده.)68 :6866 ،
در این مثال به خاطر مفهوم بودن بيشتر جمله از «گسترش واژگان» كه از انواع تغيير
صورت است ،استفاده شده و عبارت «وقتها» گسترش یافته و به صورت فعر «وقتش رسيده
است» ترجمه شده است.

 .1-5تغيير بيان (التقیید المعنی)

1

تغيير بيان به معنی تغيير ش ر متن از طریق تغيير معنایی یا دیدگاه است؛ به گونهاي كه
معنی متن و دیدگاه تغيير می یابد ،اما ایدد اصلی انتقال یافته و به زبانی گویاتر بيان میشود.
«تغيير بيان ،رویهاي است كه زمانی محقق میشود كه ترجمة تحتاللفظی و حتی جابهجایی
به گفتة دستوري درستی منجر شود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب به شمار میآید»
(نيازي . )18 :6863 ،منظور از تغيير بيان در این مقاله ،تغيير بيان از دیدگاه وینه و داربلنه
است ،نراكه آراي نظریه پردازان ترجمه در مورد تغيير بيان متفاوت است .به عنوان مثال
«از نظر پوپویچ ) 6678( 1همة مواردي كه در مقایسة متن اصلی جدید و متفاوت به نظر
می رسند از موارد تغيير بيان هستند» (خزاعیفر .)7 :6877 ،با این توضيح از نگاه پوپویچ،
گونه هاي بعدي ترجمه مانند معادل یابی و همانندسازي نيز از تغيير بيان محسوب میشوند.
از دیدگاه كتفورد ) 6619( 8به عنوان اولين كسی است كه این اصيالح را به كار برده
است ،تغيير بيان عموميت بيشتري دارد و تمام تغييرات لغوي و ساختاري را شامر میشود،
اما تغيير بيان از نگاه وینه و داربلنه كه توضيح آن گفشت ،دامنة محدودتري دارد كه مورد
نظر نگارندگان این مقاله است و خود شامر نندین نوع میشود .مترجم رمان سيدات القمر
به خوبی توانسته است با حفظ و انتقال ایده از متن مبدأ به مقصد از تغيير بيان بهره ببرد .به
عنوان مثال:
متن اصلی« :وأنا حیة أرزَق» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه« :وقتی من هنوز زندهام و رزق و روزيام رو میخورم» (حزبائیزاده)66 :6866 ،
1. Modulatin
2. Popovich
3. Catford
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در این جمله كلمة «اُرزق» كه فعلی مجهول و به معنی «روزي داده میشوم» است به
صورت معلوم ترجمه شده است كه این از انواع تغيير بيان به حساب میآید.
متن اصلی « :كان ذلک قبر أن نأتی بالدش إلی البيت» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه « :این قبر از آن بود كه دیش وارد خانة ما شود» (حزبائیزاده.)68 :6866 ،
در این جمله نيز فعر معلوم به صورت مجهول ترجمه شده است كه این نيز از انواع
تغيير بيان به حساب میآید.
متن اصلی « :وأحلف لک یا ربی لن یفوتنی فرض وال نفل» (الحارثی.)68 :1868 ،
ترجمه« :خدایا قسم میخورم هيچ نماز فرض و مستحبی رو از دست ندم» (حزبائیزاده،
.)6 :6866
در ترجمة این جمله از بيان جزء به كر كه ی ی از انواع تغيير بيان است ،استفاده شده
است.
متن اصلی « :هی ال تتزحزح طوال النهار وشطراً من اللیل من کرسیها الخشبی قبالة الماکینة»
(الحارثی.)7 :1868 ،
ترجمه « :تمام روز و قسمتی از شب را از روي صندلی نوبی پشت نرخ جنب نمیخورد»
(حزبائیزاده.)7 :6866 ،
در نمونه فوق ،واژد «قبالة» اگر عيناً ترجمه میشد ،عبارتی مانند «مقابر نرخ» یا
«روبهروي نرخ» به دست میآمد كه در زب ان فارسی بسيار نامناسب بود و مترجم با
تغييربيان و حفظ پيام آن را به «پشت» تغيير داده است؛ البته گاهی از این موضوع غفلت
كرده است:
متن اصلی « :أصبحت الحکة فی شعرها ال تطاق» (الحارثی.)46 :1868 ،
ترجمه « :خارش موي سر دیگر قابر تحمر نبود» (حزبائیزاده.)46 :6866 ،
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در این نمونه اگر به جاي «خارش موي سر» از عبارت «خارش سر» استفاده میكرد،
درست تر بود ،نراكه در فارسی به این صورت كاربرد ندارد.
با دقت در مثالهاي بيان شده ،روشن می شود كه مترجم ،روانی و تناسب جمالت را
به عنوان یک متن داستانی بسيار مورد توجه قرار دا ده است و با اعمال تغييراتی در معنی و
ش ر متن ،همان پيام ها را به صورتی گویا تر بيان كرده است .در واقع هد مترجم از
به كارگيري این ت نيک این است كه با ارائة ترجمه هاي مناسب كه با ادبيات و عبارات
زبان مقصد هم خوانی بيشتري دارد ،همان پيام و ایدد متن مبدأ را انتقال دهد؛ اگرنه به
ایجاد تغييراتی در معانی متن منجر شود.

 .6-5معادلیابي (المساواة)

1

معادل یابی به این معنی است كه موقعيتی ی سان با ابزاري ساختاري و سب ی جدید توصيف
شود؛ به عبارتی دیگر« ،معادل یابی ،یعنی ایجاد تأ يري مشابهِ تأ ير متن اصلی با استفاده از
كلمات و بيانی كامال ً متفاوت .مثال :خداحافظ ( »See you later :خزاعیفر)43 :6833 ،
 .در این ت نيک ،معيار موفقيت مترجم ،تأ ير مساوي یا مشابه بر خواننده است؛ بدین معنی
كه اگر جملة ترجمه شده ،همان تأ يري را در خواننده بگفارد كه متن اصلی گفاشته است،
میتوان گفت كه مترجم به خوبی عمر كرده است « .وینه و داربلنه ،معتقدند بهكارگيري
این روند طی فرآیند ترجمه می تواند تأ ير سبک متن مبدأ را در متن زبان مقصد حفظ
كند؛ بنابراین وقتی مترجم مجبور است با ضربالمثرها ،اصيالحات ،كليشهها ،عبارات
اسمی یا وصفی و صداواژهها سر و كا ر داشته باشد ،این بهترین روش است» (ولیپور،
)14 :6831
متن اصلی« :تتفائلی لی بالموت» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه« :خواب مرگ برام میبينی» (حزبائی زاده.)66 :6866 ،
متن اصلی« :لم أبح له» (الحارثی.)3 :1868 ،
ترجمه« :پيشش نم پس ندادم» (حزبائی زاده.)3 :6866 ،

1. Equivalence
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متن اصلی« :واُمها سمحت لها أن تستحم بسرعة» (الحارثی.)46 :1868 ،
ترجمه « :مادر باألخره اجازه داد گربهشویی ب ند» (حزبائی زاده)46 :6866 ،
متن اصلی« :أزعجنی» (الحارثی.)69 :1868 ،
ترجمه« :روي اعصابم راه رفت» (حزبائی زاده.)68 :6866 ،
متن اصلی« :أصرت علی إرسال الخادمة لبلدها فجأد» (الحارثی.)63 :1868 ،
ترجمه« :پایش را توي یک كفش كرد و پيشخدمت را بیمقدمه راهی كشورش ساخت»
(حزبائی زاده)69 :6866 ،
در مثال هاي باال و بسياري از مواردي دیگر ،مترجم به خوبی توانسته است ،معادلهاي
مناسبی را براي هر یک از عبارات عربی پيدا كرده و بهكار ببرد.
متن اصلی« :ال تسمع غیر ضجیج ماکینة الخیاطة» (الحارثی.)7 :1868 ،
ترجمه« :جز صداي غژغژ نرخ خياطی نمیشنود» (حزبائیزاده.)7 :6866 ،
در نمونه باال براي ترجمة صداواژد مربوط به نرخ خياطی از كلمهاي بسيار متناسب؛
یعنی «غژغژ» بهره برده است .كتاب حاضر مملوء از این معادلیابیهاي زیباست .همانگونه
كه اشاره شد ،مترجم باید با در نظر گرفتن شرایط و سياق جملههاي متن اصلی ،معادلی را
برگزیند كه همان تأ ير متن اصلی را بر خواننده داشته باشد« .معادلسازي براي تعابير،
معموالً با توجه به بافت جمله صورت می گيرد؛ بدین معنا كه مترجم ببيند در قالب بيانی یا
ساختاري كه در زبان فارسی براي ترجمة جملة عربی انتخاب میكند ،نه معادلی براي
تغيير مورد نظر مناسب تر است» (ناظميان ،) 68 :6861 ،اما گاهی در این موضوع دقت كافی
نداشته و به افراط یا تفریط دنار شده است .به عنوان مثال:
متن اصلی« :کانت االُم حاضرةً فغضبت» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه« :مادرش همان جا بود و از كوره دررفت» (حزبائیزاده.)66 :6866 ،
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در نمونهه اخير با توجه به سهههياق كالم عصهههبانيت مادر در حدي معمولی بوده و اگر
مترجم عبارت «غضبببت» را به صههورت «عصههبانی شههد» ترجمه میكرد ،بهتر بود .نه به
صورت «از كوره در رفت» كه بر عصبانيتی شدید داللت میكند.
هد از شيوههاي معادل یابی آن است كه سليه و سييرد متن اصلی بر خواننده كم
شده یا از بين برود (ناظميان .)68 :6861 ،در حقيقت معادل یابی به رسایی و شيوایی متن
ترجمه شده كمک شایانی میكند و سبب می شود كه بوي ترجمه از متن برنخيزد.

 .0-5همانندسازي (التحویل)

1

«همانند سازي یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن اصلی كه در فرهنگ مقصد وجود
ندارد ،یا معنی دیگري به ذهن متبادر می كند ،با كلمه ومفهومی مشابه آن در ترجمه كه
براي خواننده آشناست مانند :مثر ماه زیبا بود»she was asbeautiful a rose. .
(خزاعیفر .)43 :6833 ،این ت نيک در واقع زمانی بهكار گرفته میشود كه فهم خواننده
بسيار حائز اهميت بوده و انتقال مفاهيم فرهنگی از زبان مبدأ به مقصد مش ر ایجاد كند.
در گفشته این موضوع اهميت نندانی نداشته و «بيشتر نظریهپردازان حوزد ترجمه عامر
مهمی را نادیده گرفته اند كه نقشی اساسی در آفرینش و توليد معنا دارد و آن ،همان
خواننده به ش ر عام و خوانندد متن ادبی به ش ر خاد است» (گنجيانخناري:6867 ،
)681؛ بنابراین مترجم ،میتواند جنبههاي فرهنگی متن مبدأ رامتناسب با زبان فرهنگ
مقصد تغيير دهد .براي مثال ،روز «ی شنبه» را اگر اشاره به تعييالت هفتگی اشاره دارد،
«جمعه» ترجمه كند .البته میتوان گفت همانندسازي نوعی معادلیابی است؛ همچنانكه
خزاعیفر نيز اقرار میكند« :دو ت نيک اخير ،یعنی معادلسازي و همانندسازي به مفهومی
كم و بيش ی سان اشاره دارند و تمایز ميان آن دو ،نندان روشن نيست و اساساً دليلی براي
تمایز آن دو موجود نيست» (خزاعیفر . )83 :6878 ،با این وجود و با توجه به تعریفات
نقر شده از وینه وداربلنه ،نگارندگان این مقاله معتقدند با وجود تداخر مصادیق این دو
ت نيک ،معادل یابی بيشتر در ترجمة ضرب المثرها و اصيالحات به كار میرود ،اما
همانندسازي به ت ني ی اطالق می شود كه مترجم در ترجمة بعضی از جمالت متن اصلی،

1. Adaptation
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سعی میكند عبارات ،واژهها یا مفاهيمی را به كار گيرد كه در فرهنگ مقصد براي خواننده
قابر فهمتر است.
در رمان حاضر به صورت قيع می توان گفت كه همانندسازي پر بسامدترین ت نيک به
كارگرفته شده توسط مترجم است و اغراق ن ردهایم اگر بگویيم هيچ صفحهاي از كتاب
نيست مگر این ه قسمت هایی از آن با استفاده از ت نيک اقتباس به فارسی برگردانده شده
است .در ادامه به ذكر نمونه هایی تيبيقی از این ت نيک در رمان بانوان ماه میپردازیم:
متن اصلی « :وترجع من مصر والعراق حالق لحیتک وتدخن وتشرب» (الحارثی.)61 :1868 ،
ترجمه « :از مصر و عراق ریش تراشيده برگردي و دود كنی و مشروب بخوري»
(حزبائیزاده)68 :6866 ،
در جملة فوق اگر كلمة «تشرب» كه به معنی «مینوشی» است ،دقيقاً ترجمه میشد،
معنی متن اصلی را به ذهن خواننده متبادر نمی كرد؛ بنابراین ،مترجم به درستی با استفاده از
ت نيک اقتباس« ،نوشيدن» را به «شراب نوشيدن» تغيير داده است ،اما بهتر بود عبارت
«تدخن» را نيز با استفاده از همين ت نيک به صورت «سيگار ب شی» ترجمه میكرد؛ نون
در زبان فارسی عبارت «دود كردن» نيز معنی مبهمی دارد و منظور دقيق نویسنده را كه
«سيگار كشيدن» است دقيقاً منتقر نمیكند.
بهره گرفتن از ت نيک اقتباس به صورت درست و مناسب نشاندهندد تسلط و احاطه
بر زبان مبدأ و مقصد است .در هر زبا نی مم ن است براي اشاره به یک نيز از ی ی از
اوصا بارز آن استفاده شود ،اما در زبانی دیگر براي اشاره به همان نيز ،وصفی دیگر
بهكار برده شود .مترجم رمان حاضر نيز بر این موضوع واقف بوده است .به عنوان مثال:
متن اصلی « :سیارات أصدقائه ذات الدفع الرباعی» (الحارثی.)87 :1868 ،
ترجمه« :ماشينهاي شاسیبلند دوستانش» (حزبائیزاده.)86 :6866 ،
در نمونه اخير ،عبارت «ذات الدفع الرباعی» در حقيقت هيچ اشارهاي به شاسی بلند بودن
ماشين نداشته و به متحرك بودن هر نهار نرخ اشاره دارد ،اما نون در زبان فارس شاسی
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بلند بودن این مدل ماشين ها بيشتر مورد توجه است با اقتباسی بجا به ترجمة غيرمسقيم روي
آورده است.

متن اصلی« :السجادة الفارسیة الحمراء» (الحارثی.)18 :1868 ،
ترجمه« :فرش ایرانی قرمز» (حزبائیزاده.)67 :6866 ،
در این جمله نيز واژد «فارسیة» به خاطر نامناسب بودن در فرهنگ مقصد به صورت
غيرمستقيم به «ایرانی» تغيير یافته است .با این ه مترجم با اقتباسهاي بهجا ،سعی كرده است
با خواننده ارتباط خوبی برقرار كند ،اما همة این اقتباسها مناسب نبوده وگاهی با تغيير پيام
و بار معنایی آن همراه است .به عنوان مثال:
متن اصلی« :قالت إنها الترید أن تظل طوال حیاتها تحت سیطرة اُمها» (الحارثی:1868 ،
.)69
ترجمه« :گفت نمیخواهد همة عمر زیر نتر مادرش بماند» (حزبائیزاده.)61 :6866 ،
در این جمله «مایا» میخواهد كه از امر و نهیهاي مادر سختگيرش رها شود؛ حال
آن ه مترجم با ترجمة اقتباسی خود از عبارتی استفاده كرده است كه بار مثبت دارد و
حمایت مادر را میرساند .گاهی مترجم از به كار بردن اقتباسهایی مناسب غفلت كرده و
با ترجمة مستقيم ،بار معنایی جمالت را تغيير داده است .به عنوان مثال ،وقتی عبداهلل كه
ی ی از شخصيت هاي داستان بوده و بنا به عر و سنت براي پدرش بسيار احترام قائر
است ،در مورد پدرش صحبت میكند:
متن اصلی ...« :صاح فی نوبة خرف ( »...الحارثی.)67 :1868 ،
ترجمه« :وقتی خر

شده بود ( »...حزبائیزاده.)64 :6866 ،

در جایی دیگر دربارد پدرش میگوید:

 | 104پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال  | 11شماره | 12بهار و تابستان 1041

متن اصلی « :أمسحه بفوطته الزرقاء المعلقة دوماً علی المسمار فی الباب» (الحارثی:1868 ،
.)67
ترجمه « :با كهنة آبی كه هميشه به ميخ در آویزان بود عرقش را گرفتم» (حزبائیزاده،
.)64 :6866
در دو جملة فوق باید مترجم دقت می كرد ،عبداهلل در طول رمان با احترام در مورد
پدرش صحبت كرده است؛ بنابراین ،در ترجمة این جمله كه مربوط به هفیان گفتن پدرش
در بيماري است از عبارت «خر شدن» نباید استفاده كرد و با استفاده از اقتباس ،عبارت
دیگري مانند «هفیان میگفت» را به كار می برد و در جملة دوم به جاي «كهنه» از كلمهاي
مانند «دستمال» استفاده میكرد.
متن اصلی« :أن جماعة من المراهقینهاجموا سکن المعلمات واغتصبوا بعضهن» (الحارثی،
.)69 :1868
ترجمه « :گروهی از نوجوانان به خوابگاه معلم ها یورش بردند و به بعضی از آنها تجاوز
كردند» (حزبائیزاده.)61 :6866 ،
در نمونه اخير بهتر بود كلمة «المراهقین» را كه به معنی «نوجوانان» است با یک ت نيک
اقتباسی به صورت «جوانان» ترجمه میكرد؛ زیرا كلمة «نوجوانان» در فارسی هرگز به سنی
اطالق نمی شود كه بتوانند به ننين كاري دست بزنند.
در مثال هاي باال ،مترجم در همانندسازي هایی كه به كار برده است ،در انتقال دقيق
انگيزه و هد متن اصلی موفق نبوده است« .اگر بپفریم كه مترجم نيز به نوعی ،فرستندد
پيام است؛ پس باید همان شرایط بافتی را كه خالق اصلی متن ایجاد كرده در متن ترجمه
شده ایجاد كند؛ یعنی باید انگيزه ها و اهدا خالق متن را از رهگفر بافتی كه به وجود
میآورد به گيرنده انتقال دهد» (تركاشوند.)13 :6861 ،

بحث و نتيجهگيري
این پژوهش به وضوح نشان می دهد كه مترجم در ترجمة رمان سیدات القمر ،خواننده را
بسيار مورد توجه قرار داده و روی ردي مقصدگرایانه داشته است؛ بنابراین ،در ترجمهاي
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كه ارائه كرده ،ت نيک هاي غيرمستقيم (تغيير صورت ،تغيير بيان ،معادلیابی و اقتباس) به
وفور به كار برده شده است و تالش موفقيت آميز مترجم براي خلق ا ري خوانا و روان،
سبب شده است كه به ندرت از ت نيکهاي مستقيم ( قرضگيري ،گرتهبرداري و تحت
اللفظی) استفاده كند.
ميزان به كارگيري هر یک از ت نيکهاي هفت گانه توسط مترجم در نمودار ()6
نمایش داده شده است.
یافتههاي پژوهش نشان می دهد كه رمان بانوان ماه یک ترجمة غيرمستقيم است .مترجم
براي این ه موقعيت هاي متن اصلی را به صورت ی سان و مشابه در متن مقصد بازآفرینی-
كند ،توانسته است همانندسازيها و معادل یابیهاي هنرمندانهاي به كار ببرد .به این ترتيب
بسياري از اصيالحات ،كنایات ،موقعيت ها و عبارات متن اصلی را به صورت غيرمستقيم
بازسازي كرده و به ویژه با معادلیابیهاي به روز و اقتباسهاي به موقع ،توانسته است
ترجمه اي خواندنی ارائه كند كه خواننده كمتر احساس میكند با یک متن ترجمه شده
روبهرو است .در واقع «بانوان ماه» نمونهاي از یک ترجمة موفق است كه عالوه بر اهدا
خاد رمان ،میتواند الهام بخش پيامی مهم به مترجمان رمان و متون داستانی باشد و آن
این است كه :در ترجمة ننين متن هایی براي خلق یک ا ر خوب كه تأ يرات متن اصلی را
بر مخاطبان خود از دست ندهد باید هنر استفاده از ت نيکهاي غيرمستقيم به ویژه معادل-
یابی و همانندسازي را در خود تقویت كنند.
نمودار  .2بهکارگيري هر یک از تکنيکهاي هفتگانه توسط مترجم

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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