Critique of Karim Pour Zubeid's Translation of the
Novel "Tashari" by Anam Kajaji "My Pieces" based
on the Pattern of Garcés

Abstract
In order to improve the quality of translation, theorists have provided many
models, each of which shows the acceptability of literary works in the target
language. By evaluating the translation in the form of a pattern, the positive and
negative features of the translation show themselves, and this indicates the
adequacy and acceptability of a translation. In this research, an attempt has been
made to evaluate and criticize the translation of the novel "Tashari" written by
Anam Kajaji under the title "My Pieces" by the efforts of Karim Pour Zubeid
based on the model suggested by Garces. Garcés's model is one of the most basic
theories in the field of linguistics, the main purpose of which is to determine the
qualitative level of translations. Garcés analyzes four levels to evaluate
translation, each of which is formed by subcategories. The most important
findings of this research, which have been written by descriptive-analytical and
statistical methods, indicate that: Poor Zubeid did not rely on the source language
and even in some cases disrupted the main concepts of the story. It also has the
highest case density at the (stylistic-scientific) level, and since the subsets of this
level are included in the form of negative features, it can be said that this
translation does not have the necessary adequacy and acceptability.
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مقاله پژوهشی

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

نقد برگردان کریم پورزبید از رمان «طشاری» اثر انعام کجهجی با
عنوان «تكه پارههای من» براساس الگوی کارمن گارسس
یسرا شادمان



دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران

چکيده
نظریهپردازان حوزه ترجمه ،الگوهاي بسياري را جهت ارزیابی ميزان مقبوليت آ ار ادبی در زبان مقصد ارائه
دادهاند كه هر یک میتواند شاخص مناسبی براي بررسی ترجمهها بهشمار رود .الگوي كارمن گارسس از
لغوي)( ،نحوي -صرفی)( ،گفتمانی -كاركردي) و (سب ی -علمی) میپردازد كه هر یک خود از
زیرمجموعههایی تش ير شدهاند .در این جستار ،تالش شده براساس الگوي پيشنهادي گارسس ،ترجمة رمان
«طشاري» ،نوشتة «انعام كجهجی» با عنوان «ت هپارههاي من» به تالش «كریم پورزبيد» مورد ارزیابی و نقد قرار
گيرد .مهمترین یافتههاي این پژوهش كه با روش توصيفی -تحليلی و آماري نگاشته شده ،نشان میدهد كه
پورزبيد به زبان مبدأ مت ی نبوده و حتی در پارهاي از موارد به مفاهيم اصلی داستان خلر وارد كرده است.
همچنين در سيح (سب ی -علمی) بيشترین تراكم موردي را داشته و از آنجایی كه زیرمجموعههاي این سيح
برخوردار نيست.

کليدواژهها :نقد ترجمه ،الگوی کارمن گارسس ،طشاری ،کریم پورزبید.
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مقدمه
اهميت ترجمه به عنوان ابزار مهم پيوند جوامع بشري ،نه تنها در معادلیابی واژگان ،بل ه در
انتقال مفاهيم فرهنگی ميان ملتها نمود مییابد و نقش مترجم در جایگاه تأمينكننده بخشی از
نيازهاي فرهنگی جامعه ،نقشی اجتماعی است (لفور و هم اران .)94 :6864 ،6ترجمه؛ یعنی
برگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد ،بی هيچ كاهش و افزایشی در صورت و معنی .این
تعریف فقط در نهارنوب نظري قالب ات ا است ،نراكه انتقال هر پيامی از زبانی به زبان
1
دیگر ،بدون تغيير در صورت و مفهوم ،امري ناشدنی است (صفوي .)6 :6867 ،روژه كاریو
عقيده دارد كه ترجمة خوب ،نه ترجمة لفظ به لفظ است و نه ترجمة ادیبانه ،بل ه ابداع متنی
است كه اگر زبان مادري نویسنده همان زبان مترجم بود ،آن را مینوشت (نجفی.)64 :6816،
برخی از نظریهپردازان معتقدند كه عناصر سازنده متن اصلی باید در متن ترجمه حضور
داشته باشند و خواننده هر لحظه بداند كه متن ترجمه شدهاي را میخواند (صلحجو11:6 ،
 .)864در این ميان و با وجود این ه ترجمة رمان در كاركردهاي مختلف ،دنار نوساناتی از
قبير كاهش ،افزایش ،حف و یا حفظ مضمون و ساختار میشود ،اما نظر به این ه ی ی از
اهدا ترجمة ادبی ،آشناسازي مردم یک فرهنگ با فرهنگی دیگر است ،ترجمه نوشتهها و
آ ار فرهنگی ،امر اجتنابناپفیري است (عليزاده.)99 :6836 ،
نقد از یک مبناي نظري مشخص خلق میشود و این یک ضرورت است كه به یک گفتمان
انتقادي نيازمند هستيم كه براساس اصول و قواعد باشد تا بتوان سيح كيفی ا ر را بررسی و
تبيين كرد (عبدالباسط .)69 :1867 ،ارزشيابی ترجمه و مترجم ،زمينهاي مناسب فراهم میآورد
تا رقابت مثبت در جهت بهبود كيفيت ترجمه بيشتر شود ،در ترجمهها روندي صعودي به وجود
آید و در نهایت ترجمههایی با كيفيت عالی داشته باشيم.
در بررسی و طبقهبندي آ ار ترجمه شده براي ارزیابی كيفيت ترجمهها ،اقدامات نظاممند
محدودي صورت گرفته است (رشيدي و فرزانه .)96 :6836 ،با توجه به فراوانی رمانهاي
ترجمه شده از زبان عربی به فارسی ،این ضرورت احساس میشود كه با نقد ترجمه و ارزیابی
كيفيت كار مترجم براساس اصول و قواعد معين ،فرآیند ترجمه به ش ر علمیتر و اصولیتر
انجام پفیرد .براي در امان ماندن از ضعف و نقص در ترجمه ،الگوها و مدلهاي بسياري نيز
1. Lefevere, A.
2. Carrion, R.
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ارائه شده است كه باعث میشود ارزش علمی و دقت ادبی یک ا ر باالتر رود .براي در امان
ماندن از ضعف و نقص در فرآیند ترجمه ،میتوان از الگوها و مدلهاي بسياري كمک گرفت
كه موجب افزایش ارزش علمی و دقت ادبی یک ا ر میشوند.
رمان «طشاري» ا ر «انعام كجهجی» به قلم كریم پورزبيد تحت عنوان «ت هپارههاي من» به
زبان فارسی ترجمه شده است .این رمان توانسته روحيات یک زن فرهيخته را در قالب سير
تاریخی حوادث به نمایش بگفارد و عالوه بر جنبه ادبی از نگاه تاریخی نيز اهميت یابد .بررسی
ترجمة این رمان به عنوان نمونهاي موردي ،گامی در جهت تقویت ترجمه عربی -فارسی
محسوب میشود .براي نير به این هد و در جهت ارزیابی عمل رد مترجم از الگوي
پيشنهادي كارمن گارسس به عنوان مدلی جامع و دقيق استفاده شده است .پرسشهایی كه در
اینجا ميرح میشوند ،عبارتند از:
 نقاط ضعف و قوت ترجمة كریم پورزبيد از رمان «طشاري» از منظر الگوي كارمن گارسسكدام است؟
 -كدامیک از سيوح الگوي گارسس در ترجمة پورزبيد پررنگتر است؟

 .2پيشينة پژوهش
تاكنون مقاله یا پایاننامهاي با موضوع ترجمة رمان «طشاري» نگاشته نشده است ،اما در زمينة
نقد ترجمة رمان براساس الگوي گارسس ،6تعداد مقاالت قابر مالحظهاي با محوریت رمان-
هاي دیگري تاليف شدهاند كه در ادامه به آنها اشاره میشود.
صيادانی و هم اران ( )6861در مقالهاي با عنوان «نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب اللیل»
باعنوان «دل شب» براساس الگوي گارسس» ،پس از معرفی رمان به ارائه توضيحاتی
درخصود الگوي گارسس و سيوح نهارگانه آن میپردازند و براي هر زیرمجموعه،
نمونههایی را ذكر كرده و با رسم نمودار ،ویژگیهاي منفی و مثبت ا ر را میسنجند تا بتوانند
الگویی مناسب و تف يک شده به نمایش بگفارند؛ درعين حال ،براي برخی از زیرمجموعهها
هيچگونه توضيحات ت ميلی ارائه نشده و تنها به برخی كلمات به صورت موجز اشاره شده
است.

1. Garses model
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احمدي و قنبري ( )6866در مقالة «نقد ترجمة فارسی داستان «نهر الذهب» براساس نظریة

سيحی معنایی – لغوي الگوي گارسس» به تيبيق ترجمة رمان «نهر الذهب» نوشتة یعقوب

الشارونی ،تنها از لحاظ سيح (معنایی – لغوي) با الگوي گارسس پرداختهاند و سایر سيوح
نظریه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.
رشيدي و فرزانه ( )6861در مقالهاي با عنوان «ارزیابی و مقایسه دو ترجمه از رمان انگليسی
دن كيشوت 6ا ر ميگوئر دل.سروانتس 1براساس الگوي گارسس به بررسی موردي رمان نپرداخته
و مثالهاي عينی و تجزیه و تحليلی در این راستا بيان ن ردهاند ،بل ه تنها به بيان نظریههاي
مختلف در این مبحث و بيان اطالعاتی نظري در رابيه با الگوها بسنده كردهاند .ایشان ()6831
در مقالة دیگري با عنوان «ارزیابی و مقایسة ترجمههاي فارسی رمان انگليسی شاهزاده و گدا،8
ا ر مارك تواین 4براساس الگوي گارسس» نهار ترجمه از ترجمههاي فارسی رمان انگليسی
شاهزاده و گدا را براساس الگوي گارسس مورد ارزیابی قرار دادهاند و نتایج به صورت جدول-
هاي فراوانی ارائه شده است.

 .1مباني نظري
در مقالة حاضر ،پس از ارائة توضيحاتی دربارد الگوي كارمن گارسس ،زیر مجموعههاي آن
همراه با نمونههایی از رمان بررسی میشوند كه این نمونهها با رسم نمودارهایی نمود مییابند.
بدین ترتيب ،ميزان توفيق مترجم و روش كار وي و نقاط ضعف و قوت عمر برگردان مشخص
میشود.

« .2-1انعام کجهجي» و رمان «طشاري»
انعام كجهجی متولد سال 6691در بغداد و دانشآموخته رشتة روزنامهنگاري از دانشگاه سوربن
فرانسه است .رمانهاي كجهجی به زبانهاي مختلفی از جمله انگليسی ،فرانسوي ،ایتاليایی و
نينی ترجمه شدهاند .از جمله رمانهاي او میتوان به «طشاري»« ،سواقی القلوب» و «لورنا»
اشاره كرد.

1. Don Quijote
2. De Cervantes, M.
3. The Prince and the Pauper
4. Twain, M.
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رمان «طشاري» كه با عنوان «ت هپارههاي من» توسط كریم پورزبيد ترجمه شده است ،نامزد
جایزه بزرگ بوكر جهان عرب شد و درسال  1861به جایزه بزرگ الگاردر فرانسه دست
یافت .وي در این رمان به واكاوي زندگی سه نسر از مردم عراق پرداخته است؛ مردمی كه
جنگ و ناامنی بخشی از آنان را به سوي مهاجرتهاي اجباري سوق داده است .نویسنده از
دریچة نگاه قهرمان داستان كه پيرزنی  38ساله به نام «وردیه» است ،درد و رنجهاي دل كندن
از وطن و زادگاه را ترسيم میكند.

 .1-1الگوي نقد ترجمة کارمن گارسس

نقد ترجمه از جمله روشهایی است كه به ارتقاي سيح كيفی ترجمه ميان زبانی كمک می-
كند .از آنجا كه براي ارزیابی ترجمه ،الگوهاي متعددي معرفی شده است ،تيبيق ترجمه
براساس الگوهاي علمی بت شده ،الزم و ضروري مینماید ،نراكه فضایی مثبت در راستاي
بهبود كيفيت ترجمه به وجود میآورد و باعث میشود ،ترجمه در روندي صعودي و سالم
قرار گيرد (رشيدي و فرزانه .)96 :6836 ،درميان الگوهاي ارزیابی ترجمه ،الگوي گارسس
مركب از نندین نظریه است .او از مدل پيشنهادي وینه و داربلنه )6693( 6و نيومارك،)1866( 1
ونن ،)6688( 8نایدا ،)6664( 4دليسر ،)6678( 9نوربرت )6668( 1و یاتوري )6641( 7بهره جسته
و توانسته براساس آنها ،الگوي جدید و جامعی را ارائه دهد .گارسس براي مقایسه شباهتهاي
ميان متن مبدأ و ترجمهها ،نهار سيح پيشنهاد میكند كه این سيوح به گفتة وي گاهی با هم
تداخر دارند .این سيوح عبارتند از« :معنایی -لغوي»« ،نحوي -صرفی»« ،گفتمانی-كاركردي»
و «سب ی -منظورشناختی» (همان .)44 :هركدام از این سيوح متش ر از نند زیرمجموعه است
كه در جدول ( )6ارائه شده است.
ميابق نظریه گارسس ،ترجمهها براساس ویژگیهاي مثبت و منفی ،بيانگر كيفيت و
مقبوليت هستند .در واقع ،ترجمهها را عالوه بر سيوح نهارگانه كه پيشتر بيان شد از طریق

1.Vinay, J,. Darbelnet, J.
2. Newmark, P.
3. Venan,B.
4. Nida, E.
5. Delisle,G.
6. Norbert, E.
7. Yatouri, V.
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كفایت و مقبوليت نيز میتوان بررسی و ردهبندي كرد (رشيدي و فرزانه .)47 :6836 ،در جدول
نمودار ( ،)6ویژگیهاي منفی و مثبت در ارزیابی ترجمه ذكر شده است.
جدول  .2سطوح الگوي نقد ترجمه کارمن گارسس
معیارها

سطح الگو

 -1تعریف یا توضیح برحسب اختالفات فرهنگی -2 ،معادل فرهنگی -3 ،اقتباس-4 ،
معنایی -لغوی

بسط نحوی -5 ،قبض نحوی -6 ،عام برابر خاص و  -7ابهام
 -1ترجمة تحتاللفظی -2 ،ترجمه از طریق تغییر نحو -3 ،ترجمه از طریق تغییر دیدگاه،

نحوی -صرفی

 -4ترجمه از طریق جبران -5 ،ترجمه از طریق توضیح معنی -6 ،ترجمه از طریق تلویح،
تقلیل و حذف و  -7ترجمه از طریق تغییر نوع جمله
 -1حذف منظور متن اصلی -2 ،حذف حواشی -3 ،تغییر به علت اختالفات اجتماعی،

گفتمانی -کارکردی

 -4تغییر لحن -5 ،تغییر ساختار درونی متن مبدأ و  -6تعدیل اصطالحات محاورهای
 -1بسط خالقه -2 ،اشتباه مترجم -3 ،حفظ اعالم -4 ،حفظ ساختار متن مبدأ -5 ،بیان

سبکی -علمی

نامناسب در متن مقصد -6 ،پرگویی در برابر سادهگویی و  -7تغییر در صناعات ادبی

نمودار  .2ویژگيهاي مثبت و منفي ترجمه از منظر الگوي گارسس
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اكنون به بررسی هر سيح و زیرگروههاي آن میپردازیم.

 .2-1-1سطح اول :معنایي -لغوي
این سيح شامر زیرمجموعههایی است كه در این قسمت با ذكر نمونههایی از رمان به بررسی
و تحلير آن خواهيم پرداخت.

 .2-2-1-1تعریف یا توضيح برحسب اختالف فرهنگي ،فني یا زماني
هنگامی كه مترجم با واژهاي بومی كه مختص فرهنگ زبان مبدأ است ،روبهرو میشود باید
براي شفا سازي و درك بيشتر خواننده به توضيح آن واژه در متن بپردازد ،نراكه عدم
آگاهی خواننده نسبت به برخی واژگان ،باعث میشود كه مفهوم به درستی رسانده نشود.
متن اصلی« :کان لواء الدیوانیة من حظ وردیة» (كجهجی.)88 :1868 ،
ترجمه :لواء دیوانيه شانس وردیه بود (پورزبيد.)88 :6867 ،
در نمونة ارائه شده ،مترجم در توضيح واژد «لواء» در پاورقی آورده است :ی ی از تقسيمات
جغرافيایی كه از دورد عثمانی به جاي مانده و به معناي شهرستان است .مترجم با توضيح این
واژه ،گنگی و ابهام را در كالم زدوده است .هرنند بهتر بود همان معادل شهرستان یا شهر را
بهكار میبرد و دیگر توضيحی اضافه نمیكرد.

 .1-2-1-1معادل فرهنگي یا کارکردي
معادل فرهنگی بدین معناست كه مترجم براي ترجمة واژهاي در زبان مبدأ به ترجمة
تحتاللفظی آن بسنده ن ند و پا را فراتر نهد و براي آن ،جایگزینی در زبان مقصد پيدا كند
(نيومارك )81 :6633 ،كه گاهی با یک واژد جدید خاد همراه میشود .این فرآیند ،واژد
زبان مبدأ را خنثی یا عام میسازد و گاهی هم ن تهاي را اضافه میكند؛ در واقع این فرآیند،
زدودن مفهوم فرهنگی از واژهاي است كه صبغة فرهنگی دارد (فهيم و سبزیان مرادآبادي،
.)681 :6871
متن اصلی« :کان کهال أشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة یرتدی بدلة سوداء ذات ذیل یتدلی
خلفه» (كجهجی.)61 :1868 ،
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ترجمه :پيرمردي بسيار خوشپوش بود و كت مش ی دمداري پوشيده بود كه دمش از پشت
آویزان بود (پورزبيد.)64 :6867 ،
در نمونة ارائه شده ،مترجم عبارت «علی اربع و عشرین حبه» را «بسيار خوش پوش» ترجمه
كرده است ،نراكه ترجمة تحتاللفظی آن میشود« :بر  14دانه خوش پوش است» كه در زبان
مقصد هيچ كاربرد و مفهومی ندارد.
متن اصلی« :نهضت واقفة علی حیلها وحیته وتبادلت معه عبارات قلیلة» (كجهجی.)69 :1868 ،
ترجمه :با تمام توان بلند شد و به رئيسجمهور سالم داد و با او جملههاي كوتاهی آميخته با
كلمات نندین زبان رد و بدل كرد (پورزبيد.)67 :6867 ،
در نمونه باال ،ترجمة تحتاللفظی تركيب «علی حَیْلها»« ،بر توانش» و معناي اصيالحی آن
«صا » است و مترجم میتوانست در ترجمهاش بگوید :بلند شد و صا

ایستاد . ...

 .6-2-1-1اقتباس
براي اقتباس نمونه یافت نشد.

 .0-2-1-1بسط نحوي
بسط نحوي بدین معناست كه مترجم ضمایر و اشارات مجازي و كنایی را كه در زبان مبدأ به
صورت تقدیري حف شده است در ترجمه ،تصریح و بيان كند (سياحی و دیگران:6869 ،
 .)48این تصریح باعث میشود كه اطالعات به ش ر واضح به زبان مقصد منتقر شود .این
زیرمجموعه نهار مورد را دربر میگيرد كه به دلير ظرفيت محدود به بيان یک مورد اكتفا
میكنيم .در این نمونه ،مترجم كلمة «مهمان» را كه در متن مبدأ به قرینه حف شده است به
صورت آش ار در زبان مقصد بيان میكند تا بتواند اطالعات دقيقی را در اختيار مخاطب قرار
دهد.
متن اصلی« :یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :مهمان روي فرش آبی راه میرود (پورزبيد.)61 :6867 ،
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 .5-2-1-1قبض نحوي
زمانی كه مترجم در ذكر معادل مناسب براي برخی واژگان در زبان مبدأ ،كاهلی و سستی
میكند و براي نند واژه تنها یک واژه را بهكار میگيرد در شر قبر نحوي ترجمه قرار
گرفته است (متقیزاده و نقیزاده .)673 :6861 ،براي قبر نحوي  68مورد یافت شد كه تنها
به بررسی  8مورد میپردازیم.
متن اصلی« :ارتقاء المنصة الواطئة» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :باالرفتن از تریبون (پورزبيد.)61 :6867 ،
نویسنده براي س و ،صفتی بيان كرده كه پورزبيد با حف آن صفت ،تصویر دقيق س و را
مخدوش كرده است.
ترجمة پيشنهادي :باالرفتن از س وي كوتاه.
متن اصلی« :یاسمین قد تتصل بها( »...كجهجی.)66 :1868،
ترجمه :یاسمين با او تماس میگيرد (پورزبيد.)16 :6867 ،
پورزبيد تأ ير معنایی حر «قد» بر سر فعر مضارع را نادیده گرفته و آن را ترجمه ن رده
است .حال آن ه این حر در كنار فعر مضارع به معنی تقلير است.
ترجمة پيشنهادي :یاسمين مم ن است به او زنگ بزند.
متن اصلی« :مضت إلیها ما مضت بکثیر من التهیب» (كجهجی.)86 :1868 ،
ترجمه :اولين بار كه به این شهر رفت با ترس رفت (پورزبيد.)88 :6867 ،
واژد «بکثیر» در ترجمه نادیده گرفته شده است .در صورتی كه ترجمة دقيق آن ،ميزان ترس
و وحشت وردیه را نشان میداد و به هد نویسنده نيز نزدیکتر بود.
ترجمة پيشنهادي :در اولين سفرش به این شهر بسيار ترسيده بود.

 .2-2-1-1عام برابر خاص یا برعکس
منظور از این عنوان ،ترجمة لغت خاد به صورت عام و برع س آن است (فرهادي:6861 ،
 .)614در ادامه دو نمونه از عام برابر خاد یا برع س ارائه شده است.
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متن اصلی« :ورغم انحناء قامتها الطفیف فوق العصا» (كجهجی.)69 :1868 ،
ترجمه :و به رغم اندك خميدگی هي لش (پورزبيد.)67 :6867 ،
مترجم براي ترجمة واژد «قامتها» معادلی نون «هي ر» برگزیده است .حال آن ه این كلمه
در عربی به معناي قد و قامت است.
ترجمة پيشنهادي :و به رغم اندك خميدگی قامتش.
متن اصلی« :یحجزن أماکنهن فی الحافلة الصغیرة المستأجرة» (كجهجی.)18 :1868 ،
ترجمه :صندلیهاي خود را در مينیبوس كرایهاي رزرو میكنند (پورزبيد.)14 :1868 ،
واژد «اماكن» در زبان فارسی با معادلی نون «صندلیها» جایگزین شده است ،اما «اماکن»
واژهاي عام و در زبان فارسی معادل جا و م ان است و هرنند صندلی هم معنا را منتقر میكند،
اما ترجمة دقيق نوشتة مبدأ نيست.
ترجمة پيشنهادي :براي خود در مينیبوس كرایهاي جا رزرو میكنند.

 .3-2-1-1ابهام
از جمله عوامر ابهام در كالم در نظر گرفتن داللتهاي گوناگون براي یک صورت واحد
است .براساس نظریة گارسس ،ابهام مم ن است عمدي یا سهوي باشد .درصورت عمدي بودن
باید آن را به زبان مقصد انتقال داد ،اما اگر سهوي باشد باید آن را برطر كرد ( Newmark,
 .)1988: 206-207منظور این است كه در برخی موارد نویسنده ،عامدانه ابهامی را در متن
ایجاد كرده و از آن ابهام غرضی دارد كه در این صورت الزم است مترجم نيز آن بخش را به
گونهاي ترجمه كند كه ابهام عامدانه در ترجمة ا ر دیده شود و غرض نویسنده از ایجاد ابهام
حفظ شود .البته گاهی ترجمه به گونهاي صورت میپفیرد كه ابهامی در متن ایجاد میشود كه
مورد نظر نویسنده ا ر نيست .در مثال زیر ،غرض كجهجی ایجاد ابهام نيست ،اما مترجم به دلير
عدم درك دقيق جمله و یا ناتوانی در نگارش جمله فارسی ،آن را به گونهاي برگردانده كه
خوانندد ا ر ترجمه شده مم ن است این برداشت را داشته باشد كه ما گم شدن گفرنامه را
جرم میدانيم .حال آن ه منظور نویسنده این است كه این اتفاق در كشور او یک جرم تلقی
میشده است .او در حال مقایسه بين عراق و فرانسه است .بنابراین ،جملة فارسی باید گویاي
این امر باشد.
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متن اصلی« :کان فقدان جواز السفر عندنا جریمة» (كجهجی.)17 :1868 ،
ترجمه :گم كردن گفرنامه پيش ما جرمی بود كه( ...پورزبيد.)16 :6867 ،
مترجم براي «عندنا» از ترجمة یک به یک استفاده كرده است .این در حالی است كه مرجع
ضمير «نا» نامعلوم بوده و نوعی ابهام و سردرگمی براي مخاطب به وجود میآورد.
ترجمة پيشنهادي :گم كردن گفرنامه در كشور ما جرمی بود كه ...
نمودار  .2پراکندگي زیرمجموعههاي سطح معنایي -لغوي

 .1-1-1صرفي -نحوي
زیرمجموعههاي این سيح شامر موارد ترجمة تحتاللفظی ،ترجمه از طریق تغيير نحو یا دستور
گردانی ،ترجمه از طریق بسط و توضيح معنا ،ترجمه از طریق تلویح-تقلير و حف و ترجمه
از طریق تغيير نوع جمله است كه در ادامه به شرح و ارائه نمونه براي هر یک پرداخته میشو.

 .2-1-1-1ترجمة تحتاللفظي
نخستين و اساسیترین اصر در ترجمه ،وفاداري به متن مبدأ است (قلیزاده .)18 :6838 ،در
ترجمة تحتاللفظی ساختار یک به یک با معادلهایی در زبان مقصد جایگزین میشود؛ در
نتيجه شاهد تجلی ساختار نحوي جمله در زبان مقصد خواهيم بود (حقانی .)691 :6831 ،در
این رمان 11 ،مورد ترجمة تحتاللفظی یافت شد كه به ذكر  1نمونه بسنده میكنيم.
متن اصلی« :قال یا موالی کن لی ....عیشتی صارت مملة» (كجهجی.)16 :1868 ،
ترجمه :گفت اي موالي من با من باش ...زندگی خستهكننده شده( ...پورزبيد.)86 :6867 ،

شادمان و عربی | 11

این عبارت در بافت اصلی رمان نيست ،بل ه بيت شعري است كه سليمان در توضيح دوست
داشتن نامش بدان اشاره كرده است كه در آن هدهد به سليمان میگوید سرورم مرا دریاب و
از من حمایت كن .با توجه به شعر بودن این قسمت به نظر میرسد شاعرانه ترجمه كردن آن
به صواب نزدیکتر است.
ترجمة پيشنهادي :سرورم مرا دریاب! زندگی خستهكننده شده...
متن اصلی« :ثم تستدیر الکامیرا لتتوقف فی لقطة مقربة» (كجهجی.)17 :1868 ،
ترجمه :سپس دوربين مینرخد تا در تصویر نزدیک .....درنگ كند (پورزبيد.)81 :6867 ،
مترجم براي ترجمة جار ومجرور «فی لقطة مقربة» از ترجمة تحتاللفظی «در تصویر
نزدیک» بهره گرفته است .او میتوانست از معادلی واضحتر نون «از نمایی نزدیک» كه معادل
فارسی «كلوز آپ» است ،بهره گيرد.
ترجمة پيشنهادي :سپس دوربين مینرخد ،تا از نمایی نزدیک . ...
متن اصلی« :المدینة کلها فی ورطة وجودیة» (كجهجی.)86 :1868 ،
ترجمه :همة شهر در مخمصة وجودي است (پورزبيد.)11 :6867 ،
مترجم در این عبارت از ترجمة تحتاللفظی «در مخمصة وجودي» استفاده كرده است.
حال آن ه با توجه به عبارت «مخمصة وجودي»« ،فی» در این عبارت معنایی وراي ظرفيت را
افاده میكند .از این منظر ،مترجم میتوانست عبارت را به صورت (گرفتار بحران
اگزیستانسياليستی) ترجمه كند تا شرایط حاكم بر شهر و فضاي داستان را بهتر ترسيم كند.
ترجمة پيشنهادي :همة شهر گرفتار بحران اگزیستانسياليستی است.
متن اصلی« :کانت الحقائب قد بدأت تظهر وتدور علی الحزام المتحرک» (كجهجی.)19 :1868 ،
ترجمه :نمدانها در حالی كه روي كمربند متحرك مینرخيد ،باالخره نمایان شد (پورزبيد،
.)13 :6867
ساختار «كمربند متحرك» ترجمة تحتاللفظی است و در فرودگاه به وسيلهاي كه نمدانها
را از قسمت بار به سالن مسافران هدایت میكند« ،تسمه گردان» گفته میشود.
ترجمة پيشنهادي :كم كم نمدانها معلوم شدند و شروع به نرخيدن روي تسمه گردان كردند.
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متن اصلی« :الساعة هی اآلن السابعة صباحاً فی باریس» (كجهجی.)67 :1868 ،
ترجمه :االن ساعت  7صبح است در پاریس (پورزبيد.)66 :6867 ،
پورزبيد با این ترجمة تحتاللفظی از دستور زبان فارسی فاصله گرفته است ،بدون این ه
این بههمریختگی ترتيب كلمات ،معناي انوي را به ذهن متبادر سازد.
ترجمة پيشنهادي :االن به وقت پاریس ،ساعت  7صبح است.
متن اصلی« :ما الضرر فی قلیل من الرسوم المتحرکة؟» (كجهجی.)67 :1868 ،
ترجمه :كمی نقاشی متحرك نه ضرري دارد؟ (پورزبيد.)66 :6867 ،
منظور نویسنده از «الرسوم المتحرکة» كارتون است .كاربرد و ترجمة تحتاللفظی این واژه
در یک متن داستانی نه تنها درست نيست ،بل ه به غموض و نامتعار
میانجامد.
ترجمة پيشنهادي :یک كم كارتون نه ضرري دارد؟

بودن متن ترجمه نيز

 .1-1-1-1ترجمه از طریق تغيير نحو یا دستور گرداني
دستور و قواعد هر زبانی با زبان دیگر متفاوت است .از این رو ،مترجم براي معادلسازي صحيح
و مناسب باید با تعدیر قواعد نحوي و دستوري زبان مبدأ آن را به زبان مقصد نزدیکتر كند
(صيادانی و دیگران .)681 :6861 ،در حقيقت ،برگردان قالب و ساختار جمله از زبان مبدأ به
مقصد شرط اصلی ترجمه است و این امر تنها با تجزیه و تحلير دستور زبانی واحد ترجمه ميسر
میشود (طهماسبی و دیگران .)611 :6861 ،پورزبيد در  7مورد دستورگردانی ترجمة خود را
نمایان ساخته است كه در این مجال ،به ذكر  1مورد از آن میپردازیم.
متن اصلی« :أجساد ملفوفة بأقمشة صناعیة رخیصة تمنع الهواء مثل رقائق النایلون الشفافة التی
یغلفون بها األطعمة» (كجهجی.)11 :1868 ،
ترجمه :بدنهایی كه با پارنههاي صنعتی ارزانقيمت كه از ورود هوا جلوگيري میكنند ،مانند
كيسههاي نایلونی شفا كه با آن غفاها را بستهبندي میكنند ،پوشيده میشود (پورزبيد:6867 ،
.)14
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مترجم در ترجمة این عبارت ،فاصلة زیادي ميان مبتدا و خبر یا همان نهاد و گزاره ایجاد
كرده است .همچنين خبر مفرد «ملفوفة» را به صورت فعر ترجمه كرده و همين امر بر فاصله
زیاد ميان نهاد و فعر تأ ير گفاشته است.
ترجمة پيشنهادي :بدنهاي پيچيده در پارنههاي مصنوعی ارزانقيمت و شبيه به كيسههاي
نایلونی نازك مخصود بستهبندي مواد غفایی كه هوا از آنها رد نمیشود.
متن اصلی« :لوحت لی بیدها الیسری ،بینما کانت أصابع الیمنی تتوزع مثل المروحة للتشبث
بالحقیبة وجواز السفر» (كجهجی.)19 :1868 ،
ترجمه :با دست نپش در حالی كه انگشتهاي دست راستش مانند پرههاي یک پن ه تقسيم
شده بود تا كيف و گفرنامه را مح م بگيرد برایم دست ت ان داد (پورزبيد.)13 :6867 ،
در این عبارت ،بیتوجهی به ضرورت دور نشدن زیاده از حد نهاد و گزاره و رعایت ترتيب
عبارات جملة عربی در ترجمة فارسی آن از روانی متن كاسته است .حال آن ه دستور زبان
فارسی ایجاب میكند ،مترجم ابتدا جملة ظرفيه و سپس جملة اصلی را ذكر كند.
ترجمة پيشنهادي :در حالی كه انگشتان دست راستش براي گرفتن نمدان و گفرنامه مثر
پرههاي یک بادبزن دستی پخش شده بودند با دست نپش برایم دست ت ان داد.

 .6-1-1-1ترجمه از طریق بسط و توضيح معنا
در این مورد ،مترجم براي جلوگيري از هرگونه گنگی و ابهام به شرح و توضيح بيشتري در
زبان مقصد میپردازد (طهماسبی و دیگران .)616 :6861 ،در  4مورد از ترجمة پورزبيد بسط
معنا خودنمایی كرده است كه به بيان  1مورد بسنده میكنيم.
متن اصلی« :تراجع فیه عن زیارة أور( »...كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :نظرش  ....عوض شد و پا پس كشيد (پورزبيد.)9 :6867 ،
پورزبيد براي ترجمة یک فعر از دو معادل استفاده كرده است و به نظر میرسد این استفاده
در جهت تأكيد بيشتر بر تغيير نظر فاعر كالم است؛ به نحوي كه با تغيير لحن از طریق تآكيد
در ترجمه ،مقصود خود را رسانده است.
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متن اصلی« :وسمعته یذکر العراق بشیء ما» (كجهجی.)69 :1868 ،
ترجمه :زن شنيد كه نيزهایی دربارد عراق میگوید (پورزبيد.)67 :6867 ،
مترجم در این عبارت ،نشانه تأنيث را با ذكر لفظ زن آش ار میكند تا نهاد كالم به درستی
نمایان شود .در اینجا زن مورد نظر قبالً با اسم مشخص شده است و از آنجا كه او در این بخش
در یک جمع متش ر از زنان و مردان حضور دارد ،استفاده ن ردن از نام وردیه ،خواننده را به
شک میاندازد كه آیا آن زن وردیه بوده است یا دیگري .همچنان كه با توجه به ذكر اسم
قهرمان داستان در بخشهاي قبلی ،بهتر است به جاي كلمه «زن» از نام او استفاده شود.
ترجمة پيشنهادي :وردیه شنيد كه نيزهایی دربارد عراق میگوید.

 .0-1-1-1ترجمه از طریق تلویح ،تقليل و حذف
برخی از عناصري را كه در متن اصلی رمان به آن تصریح شده است ،میتوان با تلویح بيان یا
آن را به طور كلی حف كرد .در واقع ترجمه از طریق حف ؛ یعنی این ه مترجم براساس
زبان مقصد میتواند برخی جمالت یا كلمات را در ترجمه حف كند تا ترجمه به زبان مقصد
نزدیکتر شود ،هرنند كه مترجم در برابر هر كلمهاي كه حف میكند ،تعهد دارد« .اقالمی
كه مترجم مجاز به حف آنها در متون است ،عبارتند از :زبان حرفهاي ،مشروط بر آن ه به
قصد تأكيد بهكار نرفته باشد؛ تبدیر افعال مركب به ساده در جاهایی كه اختال معنا جزئی
باشد؛ كليشهها اعم از :قيودي مثر «طبعاً»« ،البته»« ،احتماالً»« ،اساساً»« ،اصوالً» و( »...نيازي و
قاسمیاصر .)689 :6867 ،در بررسی انجام شده ،موردي براي این عنوان یافت نشد.

 .5-1-1-1ترجمه از طریق تغيير نوع جمله
در این نوع ترجمه ،مترجم نوع جمالت اصلی را در زبان هد  ،تغيير میدهد؛ مثالً جمالت
خبري زبان مبدأ را در زبان مقصد به صورت انشایی ترجمه میكند یا این ه جمالت ساده را به
صورت مركب ترجمه كند كه در این پژوهش فاقد نمونه است.
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نمودار  .1پراکندگي زیرمجموعههاي سطح صرفي -نحوي

 .6-1-1گفتماني -کارکردي
زیرمجموعههاي این سيح شامر حف منظور از متن اصلی ،حف حواشی ،تغيير به علت
اختالفات فرهنگی و اجتماعی ،تغيير لحن ،تغييردر ساختمان درونی متن مبدأ و تعدیر یا كاهش
اصيالحات محاورهاي است كه در ادامه نمونههاي آنها بررسی خواهند شد.

 .2-6-1-1حذف منظور از متن اصلي
متن اصلی« :أسعدنی خروجها من البلد ،أخیراً» (كجهجی.)68 :1868 ،
ترجمه :بيرون آمدنش از كشور خوشحالم كرد (پورزبيد.)13 :6867 ،
واژه «أخیراً» در عبارت عربی در ترجمة فارسی آن حف شده است.
ترجمة پيشنهادي :از این ه باالخره از كشور خارج شده بود ،خوشحال بودم.

 .1-6-1-1حذف حواشي
نمونه براي «حف حواشی» در ترجمة پورزبيد یافت نشد.

 .6-6-1-1تغيير به علت اختالفات فرهنگي و اجتماعي
گاه مم ن است كاربست یک واژه از منظر فرهنگ مبدأ بدون اش ال و پفیرفته شده باشد ،اما
فرهنگ زبان مقصد كاربرد آن را نپسندد .مم ن است تشبيهی در زبان مبدأ گویاي امري باشد
و نویسنده از آن براي تبيين موضوعی استفاده كرده باشد ،اما همان تشبيه در زبان مقصد از این
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وجه تببينكنندگی برخوردار نباشد .در این شرایط مترجم ناگزیر است با هد حفظ ارزش و
سيح متن ،دست به تغييراتی بزند .مثال زیر ی ی از این موارد است؛ هر نند كه به نظر میرسد
مترجم در این مورد موفق عمر ن رده است.
متن اصلی« :حجارة اللی ما تعجبک تفجخک ..تشج رأسک» (كجهجی.)88 :1868 ،
ترجمه :از هر نی بدم میآید ،سرم میآید (پورزبيد.)67 :6867 ،
ضربالمثرهاي هر ملتی در بافت فرهنگی همان كشور ش ر میگيرند و معنا مییابند ،اما
به همان ش ر نزد ملتی با فرهنگی متفاوت معنا نمییابند و براي اداي حق آنها در ترجمه باید
به دنبال معادل مناسب با معناي ضربالمثر در متن مقصد بود .پورزبيد تالش كرده این كار را
كند ،اما از معادل درستی استفاده ن رده است؛ زیرا با توجه به جمالت پيشين ،مادر از دكتر
شدن دخترش خوشحال است و با وجود این ه دیگران توقع ننين اتفاقی را نداشتهاند ،او پيش-
بينی كرده كه دخترش همه را متعجب خواهد ساخت و این ضربالمثر را به عنوان شاهد
ادعاي خود گفته است ،اما ضربالمثلی كه پورزبيد بهكار برده؛ یعنی مادر از دكتر شدن وردیه
ناراحت است.
ترجمه پبشنهادي« :فلفر نبين نه ریزه ،بش ن ببين نه تيزه!» یا «اي بسا سنگ كه مينا شد از
اقبال گداز!»
الزم به توضيح است كه هر نند لفظ عبارت عربی مم ن است غلطانداز باشد و از قضا
ترجمة پورزبيد نيز ترجمة نزدیک به لفظ عبارت عربی است ،اما با توجه به سياق عبارت،
تناسبی ميان ضربالمثر فارسی «از هر نی بدم مياد سرم مياد» با حس مادر كه میخواهد به
همه بگوید «دیدید دخترم را به حساب نمیآوردید ولی خانم دكتر شد!» وجود ندارد .مادر
براي دخترش جشن میگيرد و ساز و آواز به راه میاندازد و دختر با عزت و احترام و با حمایت
خانواده راهی شهر محر طبابتش میشود و همة اینها نشان میدهد كه این ضربالمثر باید
گویاي این ميلب باشد.

 .0-6-1-1تغيير لحن
حفظ لحن ی ی از اركان تأ ير ارتباطی است و باید از طریق زمان ( ،)Tenseوجه ( )Moodو
بنا ( ،)Voiceواژگان ( )Lexisو نحو ( )Grammarآن را حفظ كرد (ر .ك :متقیزاده و
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نقیزاده .)67 :6861 ،به عبارت دیگر ،این پنج عنصر اعم از زمان ،تم ،آوا ،واژگان و نحو
جمله ،لحن متن را میسازند و مترجم باید از این عناصر به گونهاي استفاده كند كه فضاي
حاكم بر جمله و متن را به درستی به خواننده القا كند.
متن اصلی« :خیب أملها ولم یأت بالجبة المذهبة التی  ...ال بأس .إنه البابا وها هی فی حضرته»
(كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه .... :اي بدك نيست( ...پورزبيد).
در این بخش وردیه در حضور پاپ اعظم است .آرزویش برآورده نشده و پاپ آن جلبه
طالیی را كه وردیه دوست داشته او را در آن ببيند ،نپوشيده است .با این حال وردیه به همين
كه توانسته پاپ را از نزدیک ببيند ،راضی شده و میگوید« :اش الی ندارد» .هر نند اینها
اف ار وردیه است با این حال كاربرد عبارت «اي بدك نيست» -ننان كه پورزبيد به كار برده
است -با لحن جمالت و بند مربوطه همخوانی ندارد .وردیه در حال نظر دادن دربارد لباس پاپ
نيست كه بتوان در برگردان عبارت «ال بأس» گفت :اي ..بدك نيست.

 .5-6-1-1تغييردر ساختمان دروني متن مبدأ
متن اصلی« :و أزاحت قنانی السبیرتو( »...كجهجی.)63 :1868 ،
ترجمه :بيريهاي اسپرتو...را از بين برد (پورزبيد.)18 :6867 ،
نویسنده در این بخش از داستان در حال توصيف وردیه در ميبش است .حال آن ه استفاده
از بيري ،مخاطب را به یاد نوشيدنی میاندازد؛ خصوصاً كه اسپرتو یک نام تجاري است .در
زبان عربی به ال ر ،سبيرتو یا اسبرتو میگویند (ر .ك :وحدتی شبيري 17 :6836 ،و معجم
المعانی و قاموس الترجمان) ،اما همانيور كه مالحظه میشود ،مترجم اسبرتو را به اسپرتو تغيير
داده و در كار خود وارد كرده است.
ترجمة پيشنهادي :شيشههاي ال ر...را دور انداخت.

 .2-6-1-1تعدیل یا کاهش اصطالحات محاورهاي
متن اصلی« :لم یکذب الشعراء المالعین الغاوون اصدقاء اخیها سلیمان و ندماءه( »...كجهجی،
.)86 :1868
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ترجمه :شاعران لعنتی فریبهكار دوستان برادرش و ندیمان او زمانی گمان میكردند...
(پورزبيد.)84 :6867 ،
مترجم فعر «لم یکذب» را ترجمه ن رده و بدین صورت از مفهوم اصلی جمله فاصله گرفته
است .حال آن ه میتوانست بگوید« :شاعران ...بيراه نگفته بودند كه  ،»...نراكه واژد «غاوی»
به معناي گمراه است و نه فریبهكار.
متن اصلی« :هات صورتین و طابعاً مالیاً و خذ جواز سفرک» (كجهجی.)11 :1868 ،
ترجمه :دوع س و یک تمبر بياور وگفرنامهات را ببر (پورزبيد.)16 :6867 ،
«تمبر مالياتی یا برنسب عوارض» بهترین جایگزین براي تركيب «طابعاً مالیاً» است ،اما
مترجم با حف

ترجمة واژد «مالیا» به مقصود اصلی نویسنده ،خلر وارد كرده است.

ترجمة پيشنهادي :دوع س و یک تمبرمالياتی بياور و گفرنامهات را ببر.
متن اصلی« :تلک المخصصة للعملیات الدقیقة( »...كجهجی.)67 :1868 ،
ترجمه :همان كه مخصود عمر جراحی است (پورزبيد.)66 :6867 ،
نویسنده میداند كه عمر جراحی كار ظریفی است ،با این حال كلمة «دقیقة» را ذكر كرده
است ،زیرا طبيعتاً عمرهاي جراحی از نظر دقت و ظرافت با هم متفاوتند و پزش ان از ناقوهاي
مختلفی در این كار استفاده میكنند ،اما مترجم معادلی براي كلمه «الدقیقة» نياورده و با حف
آن به توصيفات جزئی نویسنده ا ر خلر وارد كرده است.
ترجمة پيشنهادي :همان كه مخصود عمرهاي جراحی ظریف است.
متن اصلی« :تتأمل الثریات و النقوش الذهبیة و الرسوم البدیعةالتی تطرز سقف القاعة» (كجهجی،
.)19 :1868
ترجمه :در لوسترها و نقاشیهاي بینظيري كه سقف سالن را مزین كرده بود ،تأمر میكرد
(پورزبيد.)63 :6867 ،
مترجم براي دو واژد «الثریات و الرسوم البدیعة» معادلی ذكر كرده ،اما براي واژد «النقوش
الذهبیة» كه ميان دو كلمه آمده ،معادلی بيان ن رده است .در حقيقت نقش و نگارهاي طالیی
كه بهترین معادل براي این واژد محفو

است در بين واژد «الرسوم البدیعة» مخفی شده و
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هویت خود را از دست داده است. .در صورتی كه نویسنده با هد توصيف جزئيات م ان،
خواستار بسترسازي زیبا و جفاب براي به تصویر كشيدن اتفاقات داستان بوده و حف بیمورد
این واژه به غرض نویسنده خلر وارد كرده است.
ترجمة پيشنهادي :در لوسترها و نقش و نگارهاي طالیی و نقاشیهاي بینظيري كه سقف سالن
را مزین كرده بود ،تأمر میكرد.
متن اصلی« :کهال اشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة» (كجهجی.)61 :1868 ،
ترجمه :پيرمردي بسيار خوش پوش (پورزبيد.)64 :6867 ،
مترجم براي واژد «اشیب» هيچگونه معادلی بيان ن رده است؛ گویی كه آن را در كلمه
«پيرمرد» نهان كرده تا از اطناب جلوگيري كند .حال آن ه ترجمة دقيق این عبارت به
تصویرسازي براي مخاطب در جریان شخصيتپردازي كمک شایانی خواهد كرد.
ترجمة پيشنهادي :پيرمردي با موهاي سفيد و بسيار خوش پوش.
متن اصلی« :یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء( »...كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :مهمان روي فرش آبی راه میرود (پورزبيد.)61 :6867 ،
مترجم براي واژد «خطوات» هيچ معادلی ذكر ن رده است و تنها به ترجمة فعر بسنده می-
كند.
ترجمة پيشنهادي :مهمان نند قدمی روي فرش آبی راه میرود.
متن اصلی« :حیاة کتبت علیهم فی سجل مجهول( »...كجهجی.)66 :1868 ،
ترجمه :زندگی كه براي آنها در شناسنامهاي مجهول نوشته شده( ...پورزبيد.)16 :6867 ،
نویسنده براي این ه مفهوم زندگی پررنج و مشقت را به تصویر ب شد ،از تركيب« :کتب +
علی» استفاده كرده است .از این رو ،مترجم باید در ترجمه این عبارت از معادل درستی در زبان
مقصد بهره بگيرد.
ترجمة پيشنهادي :زندگی پرمشقتی كه در شناسنامهاي مجهول به آن مح وم شده بودند. ...

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

نمودار  .6پراکندگي زیرمجموعههاي سطح گفتماني-کارکردي

 .0-1-1سبکي -علمي
زیرمجموعههاي این سيح شامر بسط خالقه ،اشتباه مترجم ،حفظ اعالم وحفظ ساختار خاد
متن مبدأ است كه در ادامه نمونههاي آنها بررسی خواهند شد.

 .2-0-1-1بسط خالقه
متن اصلی« :یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :مهمان روي فرش آبی راه میرود (پورزبيد.)61 :6867 ،
مترجم كلمة «مهمان» را كه در متن مبدأ تقدیراً حف شده است به صورت آش ار در زبان
مقصد بيان میكند تا بتواند اطالعات دقيقی را در اختيار مخاطب قرار دهد.
متن اصلی« :وقف یرتجل کلمة ترحیب لم تفهم منها شیئا( »...كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :ایستاد تا سخنرانی خوشامدگویی را ایراد كند كه وردیه هيچ نيز از آن نفهميد
(پورزبيد.)61 :6867 ،
نام وردیه در زبان مبدأ از طریق ضمير مستتر بيان شده است ،اما مترجم به درستی و وضوح
با ذكر نام بدل از ضمير توانسته هرگونه گنگی در زبان مقصد را از بين ببرد و مخاطب را متوجه
فاعر كالم سازد.
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متن اصلی« :افهم منها أن وزیر الخارجیة جاء بنفسه( »...كجهجی.)17 :1868 ،
ترجمه :از حر هاي این زن میفهمم كه وزیر خارجه شخصاً آمده (پورزبيد.)16 :6867 ،
ضمير «ها» در حر

جر «من» با لفظ مناسبی در زبان مقصد مانند «حر ها» نمایان شده

است تا بتواند معنا را به بهترین صورت ت مير سازد.

 .1-0-1-1اشتباه مترجم
مترجم در  18نمونه دنار اشتباه در ترجمه شده است كه به بررسی  68نمونه در این مقاله
خواهيم پرداخت.
متن اصلی« :اهلل یحفظک لشبابک» (كجهجی.)69 :1868 ،
ترجمه :خدا تو را حفظ كنه جوون (پورزبيد.)67 :6867 ،
این عبارت دعایی را وردیه در تش ر از ساركوزي 6كه براي دست دادن به او از س و پایين
آمده است ،میگوید .این دعا در جلرگه اصيالحات محاورهاي استفاده میشود ،اما مترجم آن
را به درستی ترجمه ن رده است ،نرا كه به نظر میرسد حر

«ل» در كنار «شباب» را نادیده

انگاشته و در ترجمه نياورده است.
ترجمة پيشنهادي :خدا تو را براي جوانانت حفظ كند.
متن اصلی« :متصرف اللواء و قائد الفرقة االولی و العلویة شذرة( »...كجهجی.)61 :1868 ،
ترجمه :استاندار ،سرلش ر ،فرماندد تيپ ی م ،سيده شفره( ...پورزبيد.)63 :6867 ،
«لواء» در این متن ،اصيالح نظامی نيست ،بل ه به تقسيمات كشوري عراق اشاره دارد.
ترجمة پيشنهادي :استاندار ،فرماندد لش ر ی م ،سيده شفره...
متن اصلی« :لو جاء أهالی الدیوانیة الذین کانت تعرفهم ...لو وقفوا کلهم معها ظهرا و سنداً»
(كجهجی.)67 :1868 ،
ترجمه :نه میشد اگر اهالی دیوانيه كه آنها را میشناخت میآمدند ...نه میشد اگر همه
آنها پشت و رو كنارش میایستادند (پورزبيد.)63 :6867 ،

1. Sarkozy, N.
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مترجم دراین عبارت با ترجمة تحتالفظی ،مقصود نویسنده را اشتباه ترجمه كرده و از آن
فاصله گرفته است.
ترجمة پيشنهادي :اي كاش همه آنها پشت او میایستادند (حامی و پشتيبان او بودند).
متن اصلی« :تتعامل یداها بخفة مع اجساد شابة او مترهلة» (كجهجی.)16 :1868 ،
ترجمه :دستانش به آرامی روي بدنهاي جوان یا شر و ول كار میكرد (پورزبيد.)14 :6867 ،
«بخفة» به معنی سرعت است كه مترجم به خيا ،آن را «به آرامی» ترجمه كرده است.
ترجمة پيشنهادي :دستانش روي بدنهاي جوان یا شر و ول ،سریع كار میكرد.
متن اصلی« :الحواجب الموشومة» (كجهجی.)11 :1868 ،
ترجمه :ابروهاي برداشته (پورزبيد.)14 :6867 ،
مقصود از «موشومة» «خال وبی شده» است؛ نه تميز و اصالح شده .این اسم مفعول از ریشه
«وشم» به معنی به جا گفاشتن ا ر و نشانه روي نيزي است (آذرنوش.)6636 :6866 ،
ترجمة پيشنهادي :ابروهاي خال وبی شده.
متن اصلی« :هویة یمکن ألهل البالد الحصول علیها آلیاً» (كجهجی.)11 :1868 ،
ترجمه :هویتی است كه مردم كشور میتوانند آن را به ش ر خودكار به دست آورند (پورزبيد،
.)16 :6867
معادل «هویة» در زبان فارسی شناسنامه است كه مترجم به اشتباه آن را عيناً در متن مقصد
ذكر كرده است .
ترجمة پيشنهادي :شناسنامهاي است كه مردم هر كشوري میتوانند آن را به صورت م انيزه
دریافت كنند.
متن اصلی ...« :لکنها یبتسم ووجهها صاف» (كجهجی.)13 :1868 ،
ترجمه ... :اما لبخند میزند و صورتش بدون نروك است (پورزبيد.)88 :6867 ،
مقصود نویسنده از لفظ «صاف»« ،شفا » است ،اما مترجم آن را بدون نين و نروك تعبير
كرده است .در این بخش ،نویسنده در مورد پيرزنی صحبت میكند كه با این ه روي ویلچر
نشسته ،اما سر حال است و صورتش از شادي برق میزند.
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ترجمة پيشنهادي« :صورتش شفا است» یا «نهرهاش باز است».
متن اصلی« :إنه االبن البکر ،حاد و نحیل وقوی ومنتصب القامة مثل األلف ،و علیه یعلقون
اآلمال» (كجهجی.)16 :1868 ،
ترجمه :او پسربزرگ خانواده ،حساس و تركهاي و قوي است و مانند الف شق و رق .به او اميد
زیادي دارند (پورزبيد.)81 :6867 ،
در این بخش نویسنده براي پسر بزرگ خانواده ،صفات برجستهاي ذكر میكند ،اما پورزبيد
به اشتباه صفت «حاد» را به «حساس بودن» تعبير كرده است .حال آن ه از سياق عبارات ننين
برمیآید كه مقصود از «حاد» ،تيزهوش و تيزبين بودن سليمان است.
ترجمة پيشنهادي :او پسر ارشد ،باهوش. ...
متن اصلی« :شقیقتها السافرة» (كجهجی.)88 :1868 ،
ترجمه :خواهر مسافرش(...پورزبيد.)88 :6867 ،
لفظ «سافرة» در عربی براي «زنان بیحجاب» استفاده میشود ،اما مترجم به خيا این لفظ را
به صورت مسافر ترجمه كرده است .
ترجمة پيشنهادي :خواهر بی حجابش. ...
متن اصلی« :زعموا أن هناک مساقط للرؤوس و أخری لألفئدة» (كجهجی.)86 :1868 ،
ترجمه :گمان میكردند كه آنجا زادگاه تنها و قلبها است (پورزبيد.)84 :6867 ،
در این عبارت ،پورزبيد به سياق جمالت بیتوجه بوده است ،نراكه وردیه در فضاي شهري
جدید قدم گفاشته و سخنی را از زبان دوستان شاعر سليمان در ذهن مرور میكند كه این نقر
قول ،معادل درستی در زبان فارسی دارد كه میگوید« :میگویند ،تن آدم یک جا زاده میشود
و دلش جاي دیگر» .به عبارت دیگر ،انسان یک زادگاه جسمی دارد و یک زادگاه روحی .این
نقر قول كه از سوي شاعران گفته شده نوعی ذوق ادبی دارد كه باید با همان ذوق ادبی ترجمه
شود.
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متن اصلی« :کأن موظفی الداخلیة یتسلون بألقابنا وساللتنا» (كجهجی.)19 :1868 ،
ترجمه :انگار كارمندان وزارت كشور با لقبها و دودمان ما تسلی پيدا میكنند (پورزبيد،
.)13 :6867
فعر «تسلی» در صورت كاربرد به همراه دو حر
وقتی فقط با حر

«عن ب» به معناي تسلی یافتن است ،اما

جر «ب» بهكار میرود ،به معناي سرگرمی است .از این رو ،ترجمه پورزبيد

در این جمله نادرست است.
ترجمة پيشنهادي :انگار نامخانوادگی و دودمان ما ،سرگرمی كارمندان وزارت كشور است.
متن اصلی« :تلک التی یقال إن الطرازات تشتغلن علیها عشرات الساعات» (كجهجی:1868 ،
.)64
ترجمه :لباسش همان بود كه گفته میشود زنان بافنده دهها ساعت روي آن كار میكنند
(پورزبيد.)61 :6867 ،
منظور نویسنده از كاربرد ضمير اشاره ،اشاره به نوعی از لباس است كه در ادامه دربارهاش
توضيح میدهد ،نه لباسی خاد ،اما عبارت بهگونهاي ترجمه شده است كه گویی به لباس
خاصی اشاره دارد.
ترجمة پيشنهادي :از آن لباسهایی تنش بود كه میگویند زنان سوزندوز ،ساعتها رویش
كار میكنند.
متن اصلی« :لم تغفر له أنه( »...كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :او را هرگز نمی بخشيد زیرا( ...پورزبيد.)69 :6867 ،
مترجم با اضافه كردن قيدي نون «هرگز» در متن مقصد بار دیگر مفهومی تأكيدي بر لحن
كالم خود افزوده است .در حالی كه حر جزم «لم» معناي نفی مؤكد ندارد و این حر «لن»
است كه بدین مفهوم ،معادلیابی میشود.

 .6-0-1-1حفظ اعالم
بيان نامها در زبان فارسی و عربی به دو صورت ميرح میشوند -6 :در دو زبان به یک ش ر
نوشته میشوند؛ مانند «حسين ،محمدو  ،»...یا  -1مختلف هستند و باید در زبان عربی معرب
شوند؛ مانند« :گوروبانف» كه معرب آن میشود« :غرباتشوف» .گاهی باید اسم خاد را
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ترجمه كرد و گاهی باید آن را مستقيماً انتقال داد و در مواردي نيز باید به همراه توضيح آورد
(متقیزاده و نقیزاده.)637 :6861 ،
متن اصلی« :اهالی الدیوانیة التی کانت تعرفهم» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :اهالی دیوانيه كه آنها را میشناخت (پورزبيد.)63 :6867 ،
مترجم اسم خاد شهري را مستقيماً منتقر كرده است.

 .0-0-1-1بيان نامناسب در متن مقصد
در بررسیهاي انجام شده ،نمونهاي براي «حفظ ساختار خاد متن مبدأ» یافت نشد.
این مورد از  66نمونه تش ير شده است كه به ذكر  8مورد اكتفا میكنيم.
متن اصلی« :بصوت ناعم و خافت» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :با صدایی نرم وآرام (پورزبيد.)61 :6867 ،
معادل واژه «ناعم» در زبان فارسی نرم است ،اما در زبان مقصد این صفت براي صدا مستعمر
نيست .در نتيجه مترجم باید از صفتی مناسب در زبان فارسی براي توصيف صدا استفاده كند.
ترجمة پيشنهادي :با صدایی دلنشين و آرام.
متن اصلی« :اما البنت الصغری المنطوبة الهزیلة الخجول التی لم یکن أحد یحسب له حسابا»
(كجهجی.)16 :1868 ،
ترجمه :اما دختر كونک منزوي الغر مردنی خجالتی كه هيچكس او را آدم به حساب نمی-
آورد (پورزبيد.)81 :6867 ،
مترجم در ترجمة جملة «لم یکن أحد یحسب له حسابا» كمی زیادهروي كرده است ،نراكه
مقصود نویسنده ا ر ،تنها این بوده كه كسی روي آن دختر كونک خجالتی حساب باز
نمیكرده است ،اما مترجم در كونک شمردن شخصيت آن دختر افراط كرده و این عبارت
را به صورت «هيچكس او را آدم حساب نمیكرد» معادلسازي كرده است.
ترجمة پيشنهادي :اما دختر كونک منزوي الغر مردنی خجالتی كه هيچكس رویش حسابی
باز نمیكرد.
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متن اصلی« :نحیلة هی لکنها لیست علیلة و ال مسلولة» (كجهجی.)13 :1868 ،
ترجمه :نحيف است؛ ولی علير و مسلول نيست (پورزبيد.)86 :6867 ،
مترجم هيچ معادلی براي دو واژد «علیل و مسلول» به كار نبرده و عيناً آنها را تنها بدون تاء
تأنيث ذكر كرده است؛ حال آن ه «علیل» در زبان فارسی به معنی «ناتوان و از كار افتاده» است.
این در حالی است كه نویسنده در پی تصویرسازي شرایط است و باید از معادلی نون «بيمار»
به جاي «علير» بهره میبرد.
ترجمة پيشنهادي :الغر است ،اما بيمار و مسلول نيست.

 .5-0-1-1پرگویي در برابر سادهگویي
در پرگویی در برابر سادهگویی ،مترجم براي عبارت كوتاهی در زبان مبدأ نندین عبارت بلند
به همراه توضيح و شرح در زبان مقصد ذكر میكند .این بخش طبق نظریة گارسس با برخی
زیر گروهها نون :تعریف و توضيح ،بسط معنا و بسط خالقه تداخر دارد (گارسس:6664 ،
.)31
اطناب مترجم درقالب  61مورد خودنمایی میكند كه دراین پژوهش به بيان  8مورد خواهيم
پرداخت.
متن اصلی« :لقد أرادت وداعاً یلیق بابنتها الصغری وردیة و هی تذهب لتعمل طبیبة فی الریاف»
(كجهجی.)13 :1868 ،
ترجمه :میخواست مراسم خداحافظی در شأن دختر كون ش وردیه درحالی كه به عنوان
پزشک به روستاها میرود ،برگزار كند (پورزبيد.)86 :6867 ،
مترجم با استفاده از ترجمة تحتاللفظی به پرگویی در كالم دنار شده است؛ در حالی كه
ضرورتی ندارد كه جمله حاليه حتماً به صورت ميان جمله و با عبارت «درحالی كه» آغاز شود.
همچنين لزومی ندارد ،كلمة جمع عربی به صورت جمع ترجمه شود.
ترجمة پيشنهادي :میخواست براي دختر كون ش وردیه كه براي طبابت عازم روستا بود،
مراسم خداحافظی در خوري برگزار كند..
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متن اصلی« :تفرکین جبهتک تأمال او ربما ملالً من صداع الحکایة» (كجهجی.)14 :1868 ،
ترجمه :پيشانیات را به نشانة تف ر میمالی ،یا نهبسا از ماللی كه در ا ر سردرد از بازگویی
داستان به وجود آمده این كار را میكنی (پورزبيد.)11 :6867 ،
اطناب و زیاده گویی در ترجمه و معادلیابی این عبارت به اوج خود رسيده تا حدي كه
نگارش فارسی نيز دنار اش ال شده است.
ترجمة پيشنهادي :پيشانیات را میمالی؛ حال ،یا داري ف ر میكنی ،یا از شنيدن قصهام سر درد
گرفتهاي.
متن اصلی« :علی المقعد الکبیر المخصص له» (كجهجی.)64 :1868 ،
ترجمه :روي صندلی بزرگی كه برایش در نظر گرفته بودند (پورزبيد.)61 :6867 ،
مترجم براي صفت «المخصص له» جملهاي جایگزین كرده است.
ترجمة پيشنهادي :روي صندلی بزرگ و مخصوصش.

.2-0-1-1تغيير در صناعات ادبي باالخص استعاره
متن اصلی« :یترک جمرة فی کیانها» (كجهجی.)84 :1868 ،
ترجمه :شرارهاي در وجودش بهجاي میگفارد (پورزبيد.)87 :6867 ،
«جمره» به معنی شراره آتش است ،اما ترجمة جمله به این صورت تحتاللفظی ،آن معناي
كنایی موردنظر از این عبارت را در فارسی منتقر نمیكند .این عبارت باید طوري ترجمه شود
كه كنایه از اندوه بسيار و جگرسوز باشد.
ترجمة پيشنهادي« :كه جگرش را میسوزاند» یا «كه دلش را آتش میزند».
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نمودار  .0پراکندگي زیرمجموعههاي سطح سبکي -علمي

نمودار  .5مقایسه فراواني نمونهها در سطوح چهارگانه الگوي گارسس

نمودار  .2مقایسه نسبت ویژگيهاي مثبت و منفي و خنثي
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بحث و نتيجهگيري
بررسیهاي انجامشده از رمان «طشاری» و ترجمة آن با عنوان «ت هپارههاي من» در قالب
نمودارهایی به نمایش درآمده كه بيانگر نقاط ضعف و قوت این ترجمه هستند .مترجم به تمامی
سيوح الگوي گارسس به یک اندازه توجه نداشته و در این ميان ،شاهد غلبه و برتري سيح
نهارم؛ یعنی سيح سب ی -علمی هستيم.
طبق پژوهش انجام شده ،ترجمة پورزبيد از«طشاری» 18 ،مورد اشتباه مترجم 66 ،مورد بيان
نامناسب در متن مقصد و 61مورد پرگویی دارد .عالوه بر این ،ویژگیهاي منفی دیگري نون
 11مورد ترجمة تحتاللفظی 68 ،مورد قبر نحوي 8 ،مورد تلویح 6 ،مورد تعدیر اصيالحات
محاورهاي8 ،مورد تغيير لحن و  8مورد بسط خالقه را دربر گرفته است .دریک نگاه كلی
میتوان ننين نتيجه گرفت كه ویژگیهاي منفی این ترجمه بالغ بر  688مورد است كه باعث
مقبوليت پایين ترجمه شده است .همچنين زیرمجموعههاي سيح سب ی -علمی در قالب
ویژگیهاي منفی قرار میگيرند و این امر بيانگر این حقيقت است كه مترجم در حفظ سبک
نویسنده قدم برنداشته و با اشتباهاتی در ترجمه ،بيان نامناسب برخی عبارات و اطناب و پرگویی
در مواردي دیگر از متن مبدأ فاصله گرفته است .در عين حال كه در موارد متعدد ،مفهوم به
ش ر دقيق به زبان مقصد منتقر نشده و شاهد ترجمة تحتاللفظی هستيم .همچنين با وجود
دشواري انتقال زوایاي نهان و آش ار متن مبدأ -كه شامر سبک نویسنده و ساختار مضمون
اصلی متن است -باید بگویيم مترجم در این زمينه توفيقی نداشته است.
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