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Abstract
The model of critical analysis of translation, which redefines translation based on the
concept of "filtering", is fundamentally based on Halliday's theory of Systemic Functional
Linguistics (1978), and filters a communicative event linguistically, culturally, and
ideologically. In particular, whenever a translator feels the need to apply cultural filtering,
it can be expected that the result of his/her work will be relatively inclined towards
acceptable translation. The present study descriptively-analytically seeks to evaluate the
application of cultural filter in Salim Abdul Amir Hamdan's Arabic translation of
Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab and Lidded Mirrors, which is full of idiomatic
expressions, and to indicate to what extent the use of cultural filtering by the translator of
these two works fit with the structural features in the target system. Therefore, we divided
the approaches employed by the translator of these two novels into 4 parts: Negative
approach (omission of idiomatic expression) 2- Application of cultural filtering using the
"equivalence-finding" approach 3- Application of cultural filtering using "equivalencing"
approach 4- Literal translation of the term of source in the target language. The findings
of this study show that the translator implements almost the same cultural context in the
target system. Furthermore, among the approaches used, cultural equivalence-finding
(59.2%) has the highest frequency, and omission (2.3%) has the lowest frequency.
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واکاوی ترجمة اصطالحات بر پایة صافی فرهنگی (موردپژوهی:
ترجمة عربی سلیم عبداألمیر حمدان از رمانهای شازده احتجاب
و آینههای دردار هوشنگ گلشیری)
علیرضا عربعامری
فرشته افضلی

استادیار ،گروه مترجمی زبان عربی ،دانشگاه دامغان ،سمنان ،ایران

چکيده
الگوي تحلير انتقادي ترجمه كه ترجمه را بر پایة مفهوم «تصفيه» بازتعریف میكند بر پایة نظریة زبانشناسی
سازگانینقشگراي هليدي ( )6673بنا شده و یک رویداد ارتباطی را از صافیهاي زبانی ،فرهنگی و

تاریخ دریافت0022/27/29 :



کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه دامغان ،سمنان ،ایران

ایدئولوژی ی میگفراند .حال به گونة ویژه ،هرگاه مترجم نياز به كاربرد صافی فرهنگی احساس كند ،میتوان
شيود توصيفی-تحليلی در پی آن است كه شيود كاربرد صافی فرهنگی را در ترجمة عربی سليم عبداألمير
حمدان از دو رمان «شازده احتجاب /األمير احتجاب» و «آینههاي دردار /مرایا الفات» هوشنگ گلشيري كه
سرشار از تعبيرهاي اصيالحی است ،ارزیابی كند و نشان دهد نحود كاربرد صافی فرهنگی از سوي مترجم
این دو ا ر به نه ميزان با ویژگیهاي بافتی در نظام مقصد تناسب دارد .به این منظور راه ارهاي كلی مترجم
در ترجمة این دو رمان را به نهار بخش تقسيمكردیم -6 :روی رد سلبی (حف

عبارت اصيالحی)-1 ،

كاربرد صافی فرهنگی با بهكارگيري راه ار «معادلیابی» -8 ،كاربرد صافی فرهنگی با بهكارگيري راه ار

بهكار گرفته ،معادلیابی فرهنگی ( 96/1درصد) پربسامدترین و حف

( 1/8درصد) كمبسامدترین مقدار را

به خود اختصاد داده است.
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کليدواژهها :صافی فرهنگی ،ترجمة اصطالحات ،راهکارها ،شازده احتجاب ،آینههای دردار.

ISSN: 0000-7209

«معادلسازي» و  -4انتقال لفظگرا (ترجمة تحتاللفظی) اصيالح مبدأ به زبان مقصد .یافتههاي پژوهش نشان
از آن دارد كه مترجم ،بافت فرهنگی تقریباً مشابهی را در نظام مقصد پياده كرده است و از ميان راه ارهاي

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

انتظار داشت كه نتيجة كار او بهطور نسبی به سوي ترجمه پفیرفتنی گرایش پيدا میكند .پژوهش حاضر به
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مقدمه
تقریباً تا اواخر دهة  78ميالدي ،بيشترین گرایش در تحلير اصيالحات ،پيروي از این نظر
بود كه عبارتهاي اصيالحی مقوالتی بخشناپفیر و صرفاً زبانی به شمار میآیند و
بخشهایی از واژگان هستند كه از هرگونه نظام مفهومی مستقراند .از این دیدگاه
اصيالحات هم مانند واژهها ،داراي ویژگیهاي نحوي مشخص و معناي ویژه است كه با
معنی اجزاي تش يردهندد آنها در ارتباط است (صلحجو.)69 :6877 ،
مترجم تعبيرهاي اصيالحی باید این حقيقت را بداند كه واژهها و عبارتهایی كه در
زبانهاي متفاوت معادلیابی میشوند از قدرت معنایی ی سانی برخوردار نيستند (ميرعمادي،
 .)681 :6874گاهی مترجمان هنگام ترجمة عناصر و مفاهيم فرهنگی اجتماعی ،مفهبی و
سياسی و گاهی تاریخی با نالشها و تردیدهایی روبهرو میشوند و براي ایفاي نقش فرهنگی
خود نياز به ابزار و راه ارهاي زبانی براي انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ دارند.
نظریهپردازان دربارد شيود رویارویی با اینگونه نالشها ،روشهاي بیشماري را براي
ارتباط مناسب با عناصر فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد پيشنهاد و تالش كردهاند با دستهبندي
عناصر فرهنگی متنی و راه ارهاي ترجمة آن به نوعی توصيف و تحلير و ارزیابی از روند
ترجمة این دسته بدهند .از این رو ،ترجمة اصيالحات ،كنایهها ،زبانزدها و ...به عنوان بخشی
از زبان و فرهنگ ،نقش شایستهاي در برقراري ارتباطات بازي میكنند.
ميان زبان و فرهنگ رابية جداناپفیري وجود دارد و در صورت وارد كردن یک عنصر
فرهنگی در فرهنگ دیگر نياز است كه صورت زبانی آن عنصر را نيز در زبان و فرهنگ
مقصد وارد كنيم .هرگاه مترجم احساس كند ترجمة او نياز به كاربرد صافی فرهنگی دارد؛
یعنی نتيجة او به سوي ترجمة پنهان گرایش دارد ،اما اگر عناصر فرهنگی زبان مبدأ را به
همان ش ر به زبان مقصد انتقال دهد ،ترجمه آش ار را برگزیده است .به همين سبب نقش
مترجم در ایجاد این ارتباط فرهنگی بسيار مهم است و این مسأله ضرورت ننين پژوهشی را
ایجاب میكند.
ی ی از نویسندگان داستانهایی سرشار از عناصر فرهنگی و اصيالحات ،هوشنگ
گلشيري است كه با نوشتن رمان شازده احتجاب به شهرت رسيد .این رمان پس از گفشت
نندین سال هنوز هم ی ی از قويترین داستانهاي ایرانی به شمار میآید .گلشيري در رمان
آینههاي دردار نيز تضادهاي فرهنگی ایران و اروپا را زیر ذرهبين برد .سليم عبداالمير حمدان
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(زاده  6648ميالدي ،شهر بغداد) ،این دو رمان را با عنوان «األمیر احتجاب» و «مرایا الذات»
ترجمه كرد .حال با توجه به این گفتهها دو پرسش را در این پژوهش دنبال میكنيم:
 راه ارهاي گزینششده سليم عبد األمير حمدان مترجم دو رمان شازده احتجاب وآینههاي دردار در ترجمة تعبيرهاي اصيالحی این دو رمان كدام است؟
 پربسامدترین و كمبسامدترین راه ارهاي به كار رفتة او در ترجمة این تعبيرها كدام است؟شيود انجام پژوهش توصيفی-تحليلی و از دیدگاه «نوع» زیرشاخه «ارزیابی ترجمه» است
و از ميان صافیهاي سهگانه زبانی ،فرهنگی و ایدئولوژی ی تنها به بررسی صافی فرهنگی
میپردازیم .از آنجا كه دو رمان مورد نظر در این پژوهش ،سرشار از عناصر فرهنگی است،
گزینش یک روی رد نظاممند براي شناسایی این عناصر با هد بهكارگيري در نقد و تحلير
عمل رد مترجم هر دو رمان ضروري به نظر میرسد .به همين منظور ،تعبيرهاي اصيالحی را
در قالب جدول به روش مقابلهاي نشان میدهيم و به گونه كلی راه ارهایی را كه مترجم در
ترجمه به كار برده است در  4دسته ،بخشبندي میكنيم.

 .2پيشينة پژوهش
تاكنون پژوهشهاي بسياري دربارد ترجمة تعبيرهاي اصيالحی انجام شده است؛ از جمله
آنها ،پژوهش كسائيان ( )6838است .او در مقالة «ترجمة اصيالحات :بررسی ترجمة
دانشجویان قبر و بعد از دروس ترجمه» به این موضوع پرداخته كه آیا دانشجویان گروه
انگليسی از اصول و روشهاي مناسب در ترجمة اصيالحات استفاده میكنند یا خير و این
نتيجه به دست آمده كه تعداد زیادي از دانشجویان كه اصيالح را از غيراصيالح تشخيص
میدهند از اصول نظري در ترجمة آنها پيروي نمیكنند.
قربانی مادوانی ( )6863در مقالة «بررسی ترجمة ماجده عنانی از «نون و قلم» جالل
آلاحمد براساس نظریه تعادل اصيالحی بي ر» به بررسی برگردان عربی با متن اصلی پرداخته
6
است و به این نتيجه رسيده كه مترجم داستان از ميان روشهاي برگردان اصيالحات بي ر
نون «حفظ صورت و معنا ،حفظ معنا و تغيير صورت ،دگرگونی ،حف و »...به روی رد
حفظ معنا و تغيير صورت بيشتر راغب بوده است.

1. Baker, M.
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قاسمی اصفهانی ( )6867در مقالة «راه ارهاي مترجم در انتقال مفاهيم تركيبات و
اصيالحات ادبی (ميالعة موردي :ترجمة داستان شيخ صنعان در نغمة مرغان از ليلی انور)»
به این ن ته اشاره میكند كه مترجم سعی بر آن داشته تا از طریق بهرهگيري از روشهاي
خاد ترجمه به انتقال مفاهيم ادبی و عرفانی پرداخته و با وجود تفاوتهاي زبانی و فرهنگی،
كالم عيار را در قالبی جدید به مخاطبان فرانسه زبان عرضه كرده و افزون بر استفاده از روش
ترجمة لفظی از روشهاي ترجمة غيرمستقيم از ت نيکهاي ترجمة وینی و داربلنت 6نون:
تغيير هویت دستوري ،تعدیر ،معادلگزینی و اقتباس ،استفاده كرده است.
معين درباري و دیگران ( )6869در مقالة «كاربرد صافی فرهنگی در ترجمة اصيالحات:
مورد پژوهی ترجمة انگليسی بچههاي قاليبافخانة مرادي كرمانی» به ارزیابی انتقادي نحود
كاربرد صافی فرهنگی در ترجمة انگليسی لير و سحابی )1888( 1از كتاب بچههاي قاليبافخانة
هوشنگ مرادي كرمانی پرداختند و نشان دادند كه نحود كاربرد صافی فرهنگی از سوي
مترجمان ا ر به نه ميزان با ویژگی بافتی در نظام مقصد تناسب داشته است و به این نتيجه
رسيدند كه معادلسازي توصيفی و معادلیابی فرهنگی بيشترین بسامد وقوع را داشتهاند.
نيازي و نصيري ( )6833در مقالة «عنوان ارزش فرهنگی ترجمة ضربالمثرها و كنایات
(عربی-فارسی به این نتيجه رسيدند كه در ترجمة ضربالمثرها و كنایات ،جایگزینسازي
عناصر فرهنگ مبدأ با عناصري از فرهنگ خودي بدون توجه به ظرافتهاي فرهنگی همواره
عملی درست نيست و ترجمة لفظگرا نيز منجر به انتقال نامناسب پيام نویسنده میشود.
در زمينة دو رمان شازده احتجاب و آینههاي دردار پژوهشهاي گستردهاي صورت
گرفته است؛ از جمله خزانهدارلو و حامیدوست ( )6861در مقالة «فضاي داستان شازده
احتجاب از منظر نقد مضمونی» ،با استفاده از روش پوله ،8رمان شازده احتجاب را بررسی
كرده و با جستوجوي مضامين ت رار شوندهاي مانند بوها  ،صداها ،اشياء ،اشخاد و
م انها ،به مثابة تصویرهاي برآمده از ناخودآگاه راوي ،فضاي این ا ر را شرح دادهاند.
حسنلی و قالوندي ( )6833در مقالة «بررسی ت نيکهاي روایی دررمان شازده احتجاب
هوشنگ گلشيري» ،به این ن ته اشاره دارند كه گلشيري در این رمان از ت نيکهاي

1. Vina, J-P. & Darbelnet, J.
2. Lear, Ch. & Sahabi, S.
3. Poulet, J.
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تکگویی درونی مستقيم روشن و تکگویی درونی غيرمستقيم به شایستگی اشاره كرده و
جریان داستان را پيش برده است.
دهقانی و حسامپور ( )6861در مقالة «بررسی عوامر مؤ ر بر شتاب روایت در رمان شازده
احتجاب» ،بيان میدارند كه زمان در این داستان پيشروي كندي دارد ،اما در ذهن شازده و
دیگر شخصيتهاي آن با شتابی وصفناپفیر در حال پيشروي و پسروي است.
شيري ( )6868در مقالة «آینههاي دردار از نظر منتقدان» اشاره میكند كه نقدهاي
بیشماري به وسيلة نویسندگان و منتقدان صاحب نام در سالهاي انتشار آینههاي دردار ناپ
شده و ح ایت از آن دارد كه این رمان در زمان پيدایش خود ،عرصة فعاليتهاي ادبی را
براي مدت زمانی محدود با مباحثات پرمناقشه درگير كرده است.
حري ( )6837در مقالة «درآمدي بر روی رد روایتشناختی به داستان روایی با نگاهی به
رمان آینههاي دردار هوشنگ گلشيري» معتقد است روی رد روایتشناختی به روایت
داستان ،بستر و نهارنوبی ساختاري براي تحلير مؤلفههاي اصلی متن روایی؛ یعنی داستان
و متن ،فراهم میآورد .این نهارنوب هم به نویسندگان در نينش مواد داستانی یاري می-
رساند و هم این ه الگویی براي واسازي مؤلفههاي متن روایی و شناخت دقيقتر روایت در
اختيار خوانندگان قرار میدهد.
با توجه به پيشينه یادشده ،تاكنون هيچ پژوهشی به واكاوي ترجمة اصيالحات در تعریب
دو رمان فارسی «شازده احتجاب» و «آینههاي دردار» و تيبيق آن با متن اصلی نپرداخته است
و تحلير ترجمة عناصر فرهنگی این دو رمان با توجه به عوامر بافتی صورت میگيرد و ما
ارزیابی دقيقی نسبت به ميزان تناسب روشهاي گوناگون ترجمه با ویژگیهاي بافتی ا ر ارائه
میدهيم.

 .1چهارچوب نظري
 .2-1الگوي تحليل انتقادي ترجمه
گرایش تحلير گفتمان و گفتمانكاوي كه به روشی كيفی به بررسی نظاممند زبان و
گفتمانهاي در متن میپردازد در ش ر كامر شده خود وارد ميالعات فرهنگی ،اجتماعی و
سياسی شده و ش ر انتقادي یافته است.
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الگوي «تحلير انتقادي ترجمه» (خانجان 6868 ،و )6861در حقيقت تالشی در واكنش
به الگوي ارزیابی كيفيت ترجمةهاوس 6667( 6و  )1886است و با حفظ نهارنوب این
الگو ،مؤلفهها و ابزارهاي تحليلی جدیدي به آن میافزاید تا زمينة تحلير ایدئولوژي را در
نقد ترجمه فراهم آورد .الگويهاوس از سيح تحليلی متن آغاز میشود ،آنگاه از مرزهاي
محدود شده متن میگفرد و به ش لی نظاممند ،روابط ميان مؤلفههاي متنی و بافتی را
ش ربندي میكند.
الگوي تحلير انتقادي ترجمه كه ترجمه را براساس مفهوم «تصفيه» بازتعریف میكند در
اصر بر پایة نظریة زبانشناسی سازگانی -نقشگراي هليدي 6664 ،6639 ،6673( 1و )1884
استوار است .در این الگو ،ترجمه بنا به تعریف عبارت است از فرآیند گفراندن یک رویداد
ارتباطی وابسته به زبان مبدأ از صافی زبان و در صورت نياز ،صافیهاي فرهنگ و ایدئولوژي
در نظام مقصد (خانجان .)7 :6861 ،از این رو ،این الگو از مفهوم تصفيه در ترجمه حر
میزند و در ترجمه ،یک رویداد ارتباطی را از صافیهاي زبانی ،فرهنگی و ایدئولوژی ی
میگفراند .بنابراین ی ی از مواردي كه در الگوي تحلير انتقادي ترجمه به آن پرداخته شده
است ،سه صافی زبانی ،فرهنگی و ایدئولوژی ی است و این سه صافی:
 زبانی :این صافی نشاندهنده جایگزینی واژهها و عناصر دستوري زبان مقصد است و بهگونه كلی در همة الگوهاي تحلير و نقد ترجمه حتمی است .منتقد یا تحليلگر ترجمه براي
تحلير نحود عمل رد صافی زبانی میتواند با توجه به تخصص و سليقة علمی خود
روی ردهاي تحليلی گوناگونی را بهكار گيرد .خانجان در این مورد واژگان تخصصی و
روششناسی معمول در زبانشناسی سازگانی -نقشگراي هليدي ( 6664 ،6639و  )1884را
به كار برده است (خانجان.)667 :6868 ،
 ایدئولوژی ی :شاید مترجم نخست به ایجاد رابية تعادلی پایبند باشد ،اما در پایان با عبورمحصول كار خود از صافی ایدئولوژی ی از حد تعادل بيرون رود و یا این ه در هر مرحله از
جریان عملی ترجمه به آنچه تا كنون ترجمه كرده ،برگردد و گزینشهاي خود را در هر دو
سيح واژگان و دستور زبان از صافی ایدئولوژی ی بگفراند (همان.)616 :

1. House, J.
2. Halliday, M.A.K.
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ن تة مهمی كه باید به آن توجه كرد ،مسألة تقدم و تأخر عمل رد صافیهاي سهگانة
«زبانی»« ،فرهنگی» و «ایدئولوژی ی» است .از آنجایی كه ترجمه در اصر دربردارنده
بازنویسیهاي پی در پی است باید فرض را بر این بگفاریم كه در حالت بینشان و متعار ،
نخست صافی زبانی به كار میرود و بعد با توجه به نظر مترجم به ترتيب از صافیهاي فرهنگی
و ایدئولوژی ی استفاده میشوند .عمل رد صافی زبانی یقياً قيعی و اجباري است ،اما دو
صافی دیگر به طور اختياري به كار میروند (همان.)616 :
 فرهنگی :نرخش فرهنگی با نام لفور 6و بسنت 1گره خورده است .این دو تقریباً تمامروی ردهاي زبانمحور پيش از خود را به نالش كشيده و بيان میدارند كه نظریههاي
زبانشناختی پيشين از جمله نظریههاي نقشگرا و گفتمانگرا هيچیک به زمينة فرهنگی كه
متن ترجمه شده در آن پيدایش مییابد ،توجهی نمیكنند .این در حالی است كه لفور و
بسنت در ا ر خود از زبان فراتر رفته و به نقش اساسی فرهنگ در ترجمه میپردازند .آنها
خبر از نرخشی در ميالعات ترجمه میدهند و آن را نقية عزیمتی از ترجمه به عنوان «متن»
به ترجمه به عنوان «فرهنگ» تعریف میكنند .آنها مینویسند ننين نيست كه متن ترجمه
شده را بتوان و به دور از نيروهاي فرهنگی و اجتماعی دخير در ش رگيريشان مورد ميالعه
قرار داد .ترجمهها در پاسخ به نيازهاي یک فرهنگ توليد میشوند و فرهنگهاي متفاوت
نقشهاي متفاوتی را بر دوش متون ترجمه شده میگفارند .بر این مبنا در روند ميالعة متون
باید به این مورد توجه داشت كه آن متون در بستر شب ة نشانههاي فرهنگی مبدأ و مقصد
ش ر گرفتهاند و ترجمه ی ی از مو رترین عوامر در انتقال پارهفرهنگها بوده است .از این
رو ،صافی سوم « فرهنگی» است كه در این الگو بهكارگيري این صافی بسته به وجود «خأل،
یا تفاوت فرهنگی» ،تشخيصِ آن از سوي مترجم است.
خانجان برخال روی ردهاوس در مورد نحود عمل رد صافی فرهنگی معتقد است كه
«دستيابی به ترجمة پنهان و تعادل نقشی لزوماً بسته به كاربرد صافی فرهنگی نيست و در
صورت نبود خأل فرهنگی ،میتوان به ترجمة پنهان دست یافت ،بیآن ه نيازي به تعدیر از
راه كاربرد صافی فرهنگی وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،هر گاه مترجم نياز به كاربرد
صافی فرهنگی را احساس كند ،میتوان انتظار داشت كه نتيجة كارش بهطور نسبی به سوي
1. Lefevere, A.
2. Bassnett, S.
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ترجمة پفیرفتنی و خوانشپفیر میرود ،اما در صورت این ه مترجم نيازي به كاربرد صافی
فرهنگی احساس ن ند و عناصر فرهنگی مبدأ را به نظام مقصد منتقر كند ،نتيجة كارش را
نمیتوان ترجمة بیكيفيتی پنداشت كه از تعادل فاصله گرفته است .به دیگر سخن ،در این
الگو ،تعادل نقشی میتواند بر پایه مورد با كاربرد یا بدون كاربرد صافی فرهنگی انجام گيرد»
(خانجان.)666 :6868 ،

 .1-1تحليل دادهها
به طور كلی راه ارهایی را كه مترجم دو رمان شازده احتجاب و آینههاي دردار در ترجمة
اصيالحات به كار برده است ،این گونه دسته بندي میكنيم:

 .2-1-1کاربرد صافي فرهنگي با رویکرد سلبي «حذف عبارت اصطالحي»:
این روی رد به معنی طفره رفتن مترجم از ترجمة یک اصيالح یا جمله و حف آن از متن
مقصد است .هنگامی كه مترجم نتواند معادلی از فهرست واژگان زبان مقصد براي ترجمه
یک اصيالح پيدا كند با در پيش گرفتن روی رد سلبی ،دست به حف آن عبارت میزند.
به عبارت دیگر ،حف كردن یعنی بهكار نبردن واژد فرهنگی در زبان مقصد ( Ivir, 1987:
 .)43در ترجمة رمان شازده احتجاب ،ا ري از حف دیده نمیشود ،اما در رمان آینههاي
دردار برخی عبارتها ترجمه نشده است .موارد زیر ،نمونههایی از این موضوع است:
 زنها كِر میزدند (گلشيري( ...)68 :6871 ،بدون ترجمه) «گاهی میشنيدم كه ی ی دوتا شان لو رفتهاند» (همان( ...)667 :بدون ترجمه)عبارت «لو رفتن» یعنی از دست دادن و لو دادن یعنی راز او را فاش كردن (دهخدا،6884 ،
 811 :48و .)819
 گفتم كه سر ما هم خلوت شده است (گلشيري( ... )34 :6871 ،بدون ترجمه)اصيالح «سر كسی خلوت شدن» یعنی كمتر شدن كار و مشغوليت او (انوري.)683 :6838 ،

 .1-1-1کاربرد صافي فرهنگي با استفاده از راهکار «معادلیابي»
مقصود ،پيدا كردن «معادل طبيعی» یک اصيالح از زبان و فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصد
است .معادل طبيعی یا (معادل فرهنگی) معادلی است كه از نظر فرهنگی در جامعة مقصد
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پفیرفته شده و در گنجينة واژگانی زبان مقصد قرار دارد .در این حالت عنصر فرهنگی زبان
مبدأ با عنصر شبيه خود در فرهنگ مقصد جایگزین میشود (ایویر .)6 :6878 ،براي نمونه
واژد «نازشست» در جملة «سيصد تومان پول نازشست دادند» (گلشيري )68 :6813 ،با واژد
«انعاماً» «أعطوا ثالثمأئة تومان انعاماً» (گلشيري )66 :1884 ،معادلیابی شده است .در حقيقت
حد اعالي كاربرد صافی فرهنگی همين معادلیابی فرهنگی است به سبب این ه معادلهاي
ناشی از این روش معادلگزینی بيش از سایر روشها در رسيدن به تعادل نقشی مؤ ر هستند
و به گونهاي حد آرمانی ترجمه به شمار میآیند .موارد زیر ،نمونههایی از این موضوع است:
شازده احتجاب
متن اصلی :دلش راه نمیداد (گلشيري.)7 :6813 ،

ترجمة حمدان :قلبه مل یکن یطاوعه (گلشيري.)691 :1884 ،
اصيالح «راه دادن» به معناي اجازه دادن ،روا دانستن و( ...انوري .)738 :6838 ،دلش

نيامد (لم یطاوعه قلبه) (علوب )664 :6661 ،مطاوعة القلب نيز به معناي پفیرفتن است كه با
معناي این اصيالح درست معادلیابی شده است.
متن اصلی :س ه شاباش میكرد (گلشيري.)68 :6813 ،
ترجمة حمدان :ینثر المسکوکات انعاماً (گلشيري.)11 :1884 ،

اصيالح «شاباش كردن» مخفف شاهباش یا شاد باش است؛ به معنی تهنيتكردن ،نثار
كردن زر و سيم بر سر عروس و داماد (دهخدا )61 :81 ،6846 ،و عبارت «نثر المسکوکات
انعاماً» یعنی س هها را به عنوان هدیه و بخشش پخش كرد و ریخت.
متن اصلی:یک زن برایش دست و پا كردم (گلشيري.)67 :6813 ،
ترجمة حمدان :تدبرت له امرأة (گلشيري.)17 :1884 ،
اصيالح «دست و پا كردن» به معناي با تالش فراهم كردن و با زحمت و زرنگی تهيه
كردن (دهخدا )184 :19 ،6816 ،و در عربی «أن یبذل جهداً و یسعی جهداً» (علوب:6611 ،
 )666مترجم واژه «تدبر» را به معنی اندیشيدن و به ف ر بودن گرفته كه معادل نزدی ی به این
اصيالح است.
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متن اصلی :این همه رعيت دلت را میزند (گلشيري.)16 :6813 ،

ترجمة حمدان :کل هوالء الرعایا یبعثون فی نفسک التقزز (گلشيري.)41 :1884 ،
اصيالح «دل را زدن » به معناي حالت بيزاري پدید آوردن (انوري )114 :6838 ،است.

مترجم از معادل عربی «تقزز» به معناي بيزاري و تهوع استفاده كرده و این همه رعيت به معناي
فراوانی است ،اما به اشتباه« ،همة رعيتها» ترجمه كرده است.
متن اصلی :تازه خودش هم نم پس نمیدهد (گلشيري)87 :6813 ،

ترجمة حمدان :مع کل ذلک الیصرف شیئا (گلشيري.)91 :1884 ،
اصيالح «نم پس ندادن» به معناي نيزي به كسی ندادن؛ بخشش و یاري ن ردن و خسيس
بودن (انوري )6181 :6838 ،و در عربی «ضن و بخل» (علوب )488 :6661 ،و«ال یبِض حَجَرُه»

(اقبالی .)61 :6833 ،مترجم از معادل عربی آن «الیصرف شیئاً» ،به معناي نيزي خرج و هزینه
ن ردن استفاده كرده كه درست برابریابی نشده است.
متن اصلی :باید دخترش را صيغه كنی تا غائله بخوابد (گلشيري.)48 :6813 ،
ترجمة حمدان :فالبد أن تتصیغ ابنته کی تموت الفتنة (گلشيري.)93 :1884 ،
واژه «غائلة» یعنی فساد ،شر ،حاد ه و آفت (دهخدا )8 :87 ،6889 ،و در عربی «فتنة و
نزاع» (علوب .)168 :6661 ،مترجم نيز واژه فتنه را درست برابریابی كرده است.
متن اصلی :كار نند سال اجداد واالتبار را بیس ه كرد (گلشيري.)47 :6813 ،
ترجمة حمدان :اسقط اعتبار اعمال عدة سنوات الجدادنا النبالء (گلشيري.)11 :1884 ،
اصيالح «بیس ه كردن» به معناي بیاعتبار كردن یا از اعتبار و ارزش انداختن (انوري،
 )619 :6838است كه مترجم ،معادل بی اعتبار بيان كرده است.
متن اصلی :فخري از پسشان برمیآید (گلشيري.)91 :6813 ،
ترجمة حمدان :فخری قادرة علیها (گلشيري.)78 :1884 ،
عبارت «از پس كسی برآمدن» یعنی قدرت مقابله داشتن با او یا قدرت انجام دادن آن را
داشتن (انوري .)163 :6838 ،واژه «قادرة» ،غيراصيالحی و به معناي توانایی است ،از این
رو ،معادل عربی «البراءة من المسؤولیة /منافسة» (علوب )689 :6661 ،گزینه بهتري بود.
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متن اصلی :نتوانستند همهاش را آب كنند (گلشيري.)18 :6813 ،
ترجمة حمدان :لم یتمکنا أن یبیعوها کلها (گلشيري.)31 :1884 ،
اصيالح «آبكردن» به معناي با تدبير فروختن نيزي كه از خریدش امتناع دارند (امينی،
 .)16 :6898معادل عربی «یبیع» فروختن است كه مترجم تنها به معادل واژهنامهاي آن بسنده
كرده است و بهتر بود از معادل « الغش فی البیع» (علوب )98 :6661 ،استفاده میكرد.
متن اصلی :فخري جان :وقتی شازده سربهسرت میگفارد اینقدر بلند نخند (گلشيري:6813 ،
.)16
ترجمة حمدان :عزیزتی فخری :عندما یداعبک االمیر ال تضحکی بهذا االرتفاع (گلشيري،
.)38 :1884
اصيالح «سر به سرِ كسی گفاشتن» یعنی با او شوخیكردن (انوري )688 :6838 ،و در
عربی «یجادل ،یعمل رأسه برأسه» (علوب )146 :6661 ،واژد «یداعب» نيز به معناي
شوخیكردن است (الياس ،)164 :6877 ،اما مترجم معناي ساده واژهنامهاي و غيراصيالحی
شوخی كردن را آورده است.
آینههاي دردار
متن اصلی :از مادرش كش رفته بود (گلشيري.)6 :6813 ،
ترجمة حمدان :نشلته من أمها (گلشيري.)18 :1884 ،
اصيالح «كشرفتن» در معناي یواش ی نيزي را برداشتن (جمالزاده )814 :6846 ،و
در عربی «اختالس ،السرقة خلسة» (علوب .)814 :6661 ،واژد «نشل» نيز به معناي «كش
رفت ،دزدید» (الياس )787 :6877 ،است.
متن اصلی :باز خربازیش شروع شد (گلشيري.)18 :6813 ،
ترجمة حمدان:ها قد بدأ جنونه مرة أخری (گلشيري.)48 :1884 ،
عبارت «خُر بازي» به معناي عمر ناشی از بیعقلی؛ عمر از روي عدم كياست و عقر
(دهخدا )138 :18 ،6847 ،است و در عربی به معناي «بَلَه ،السفه و التصرف بغیر العقل» است.
(علوب )671 :6661 ،جنون نيز معناي عام و نه اصيالحی دیوانگی است.
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متن صلی :من ف ر میكنم پاي كسی در ميان است (گلشيري.)667 :6813 ،
ترجمة حمدان :کنت أتصور أن ثمة عالقة باالخری (گلشيري.)676 :1884 ،
اصيالح «پاي كسی در ميان بودن» یعنی ميرح بودن یا دخالت داشتن او (انوري:6838 ،
 .)673مترجم معناي «عالقة» ،یعنی رابيه با دیگري را كامالً درك كرده است.
متن اصلی :پدر را میانداخت به جان ما (گلشيري.)641 :6813 ،
ترجمة حمدان :کانت تحرض أبی علینا (گلشيري.)167 :1884 ،
اصيالح «به جان كس انداختن دیگري را» یعنی تحریک كردن او براي آزار دیگري
(انوري .)848 :6838 ،عبارت «تحرض» نيز به معناي «تحریک كردن» و درست برابریابی شده
است.
متن اصلی :ته تغاري بود و عزیز كردد همه (گلشيري.)61 :6813 ،
ترجمة حمدان :کان آخر العنقود و محبوب الجمیع (گلشيري)648 :1884 ،و
اصيالح «تهتغاري» به معناي آخرین فرزند خانواده (انوري )868 :6838 ،و در عربی،
«آخر العنقود» (علوب 688 :6661 ،و اقبالی )611 :6833 ،اصيالحی رایج به معناي تهتغاري
است.
متن اصلی :گفتم بله مو نمیزد به خصود از نيمرخ (گلشيري.)67 :6813 ،
ترجمة حمدان :قلت نعم ال تختلف قید شعره ،و خاصة من جانب (گلشيري.)698 :1884 ،
اصيالح «مو زدن» یعنی اختال

بسيار جزئی داشتن (دهخدا )17 :41 ،6849 ،و در عربی

«یفرق شعرة» (علوب« .)834 :6661 ،قید شعرة» معادل این اصيالح است .همچنين میتوانست
از معادلهاي دیگري نون «حذو القذة بالقُذة» (اقبالی )187 :6833 ،استفاده كند.
متن اصلی :نرا امروز الل شدهاي من گفتم ونگونگ ن ن (گلشيري.)13 :6813 ،
ترجمة حمدان :لماذا خرست الیوم ،أنا قلت ال تدندن (گلشيري.)687 :1884 ،
اصيالح «ونگ ونگ كردن» یعنی به صورت مبهم و نامفهوم ادا كردن نيزي ،جویده
جویده حر

زدن (انوري )6176 :6838 ،و در عربی «أن یهمس ،یتحدث بصوت متهدج»

(علوب« .)488 :6661 ،دندن» نيز معناي وزوز كردن و صدا كردن دارد.
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متن اصلی :من راستش یه تهبندي كردهام (گلشيري.)694 :6813 ،
ترجمة حمدان :أنا فی الواقع أکلت شیئاً (گلشيري.)189 :1884 ،
اصيالح «ته بندي كردن» در معناي پيش از وقت مقداري خورده بودن (دهخدا،6847 ،
 )6646 :67و معادل عربی آن «تعمیر النرجیل بالمخدر» (علوب .)688 :6661 ،جمله «أکلت
شیئاً» نيز به معناي خوردن اندك است و مترجم با آن ه نتوانسته معناي اصيالحی را برساند،
اما مفهوم را دریافته است.
متن اصلی :ما هم گرفتيمت و حسابی مشت و مالت دادیم (گلشيري.)618 :6813 ،
ترجمة حمدان :و لقد امسکناک و ضربناک ضرباً جیداً (گلشيري.)634 :1884 ،
اصيالح «مشتومال دادن» یعنی كتک زدن (انوري .)6469 :6838 ،فعر «ضربناک» به
همين معناست ،اما مترجم میتوانست معادل بهتري نون «دعک و تدلیک» (علوب:6661 ،
 )877به كار ببرد.
متن اصلی :اسمت را گفاشته بود نمکبهحرام (گلشيري.)686 :6813 ،
ترجمة حمدان :أسماک ناکر الجمیل (گلشيري.)188 :1884 ،
اصيالح «نمکبهحرام» به معناي نمکنشناس ،حقنشناس (همان 6189 :و  )6187و در
عربی «إنکار الجمیل ،نُکران» (علوب« .)484 :6661 ،ناکر الجمیل» نيز به معناي نمکبهحرام
و درست برابریابی شده است.

 .6-1-1کاربرد صافي فرهنگي با استفاده از راهکار «معادلسازي توصيفي»
ی ی از شيوههاي عبور اصيالح مبدأ از صافی فرهنگی زبان مقصد ،استفاده از راه ار
معادلسازي است .معادلسازي عبارت از بيان شرح و تفسير یک عبارت یا همان نقر به معنا
است .در نبود معادلهاي طبيعی در نظام مقصد و نداشتن ام ان معادلیابی فرهنگی ،راهبرد
معادلسازي ،راهی براي ترجمه یک اصيالح است .بدین معنا كه یک واژه براي واژد
فرهنگی زبان مبدأ توسط مترجم ساخته میشود ( .)Ivir, 1987: 43در حقيقت معادلسازي
راه اري است كه جنبههاي معنایی و ابعاد كاربرد شناختی صورت زبانی مبدأ را با گونهاي
«معادل توصيفی» جایگزین میكند .به این سبب ،معادلسازي در مواردي رخ میدهد كه به
سبب اختالفات فرهنگی اجتماعی بين دو نظام مبدأ و مقصد ،مترجم نه تنها نمیتواند
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اصيالحی مشابه در نظام مقصد پيدا كند ،بل ه حتی از یافتن عبارتی متفاوت ،اما هميراز نيز
ناتوان میماند.
شازده احتجاب
متن اصلی :حال و هوش هر شبش را نداشت (گلشيري.)1 :6813 ،
ترجمة حمدان :لم یکن عنده اللیلة نشاط کل لیلة و یقظتها الجمیل (گلشيري.)69 :1884 ،
معناي «حال» یعنی :حوصله آن را داشتن یا دماغ آن كار را داشتن (دهخدا:18 ،6888 ،
 )699و در عربی «عدم اعتدال المزاج» (علوب .)696 :6661 ،در این پارد كالم ،مترجم
نتوانسته اصيالح مبدأ را در زبان و فرهنگ عربی معادلیابی كند و براي عبور صافی فرهنگی
ناگزیر از معادلسازي بوده است؛ به این معنا كه بار مفهومی و كاربردشناختی اصيالح مبدأ
را در قالب معادل توصيفی «لم یکن عنده اللیلة نشاط» به زبان عربی انتقال داده است.
متن اصلی :میترسم (این صندلی) روي دستم بماند (گلشيري.)64 :6813 ،
ترجمة حمدان :أخشی أن یبقی علی قلبی (گلشيري.)14 :1884 ،
اصيالح «رو[يِ] دست كسی ماندن» به معناي مصر نشدن ،به فروش نرفتن یا برخال
مير او باقی ماندن است (انوري .)113 :6838 ،مترجم معناي ظاهري عبارت را نفهميده و
معادل «یبقی علی قلبی» را ساخته است .البته میتوانست از تعبير «أخشی أالأتمکن من بیعها»
استفاده میكرد.
متن اصلی :نيز دندانگيري شاید (گلشيري.)14 :6813 ،
ترجمة حمدان :شیئاً مغریاً ربما (گلشيري.)87 :1884 ،
اصيالح «دندانگير بودن» به معناي سودبخش ،سودآور و پرفایده بودن است (دهخدا،
 .)171 :19 ،6896مترجم معادل واژگانی آن را در واژهنامه نيافته و واژد «مغریاً» به معناي
وسوسهكننده میتواند معادل توصيفی این اصيالح باشد.
متن اصلی :فخري آن همه دستوپانلفتی است (گلشيري.)17 :6813 ،
ترجمة حمدان :فخری خرقاء جداً (گلشيري.)48 :1884 ،
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اصيالح «دست و پا نلفتی» یعنی در كار كردن با دست و پا ،سست و ناآزموده بودن یا
آن ه هر نه به دست گيرد از دستش بيفتد (دهخدا )184 :19 ،6816 ،و در عربی «لخمة»
(علوب )666 :6661 ،و «رخو األصابع»  .واژد «خرقاء» به معناي احمق و نادان است و مترجم
معادل مناسبی پيدا ن رده است.
متن اصلی :من از بس با این رعيتها سروكله زدم ،خسته شدم (گلشيري.)16 :6813 ،
ترجمة حمدان :لکثرة ما انحشر مع هوالء الرعایا تعبت (گلشيري.)41 :1884 ،
اصيالح «سروكله زدن» یعنی بحثكردن و به سختی نيزي را به كسی فهماندن (دهخدا،
 )467 :86 ،6849و در عربی« ،تفاوض ،اقناع و مناقشة» (علوب .) 141 :6661 ،مترجم براي
این اصيالح از واژد «انحشر» به معناي جمع شدن ،گردهمآمدن و وارد شدن به كار برده كه
معناي درست بحث كردن را نمیرساند.
متن اصلی :نوكرها خيلی دستمریزاد گفتند (گلشيري.)83 :6813 ،
ترجمة حمدان :قال الخدم :أحسنت کثیراً (گلشيري.)94 :1884 ،
اصيالح «دستمریزاد گفتن» دعایی است براي تحسين شخصی كه كار خوبی انجام
داده است (دهخدا .)714 :6816 ،مترجم نتوانسته معناي معادل آن را در زبان مقصد بيابد،
بل ه میتوانست از معادل «سلمت یداک» (علوب )668 :6661 ،و «الشلت یداک/ال کلت
یداک» (اقبالی )61 :6833 ،استفاده كند.
متن اصلی :مگه به خرجش میره (گلشيري.)46 :6813 ،
ترجمة حمدان :فهل ینفع معه (گلشيري.)16 :1884 ،
عبارت «به خرج كسی رفتن» یعنی مورد قبول او واقع شدن یا اهميت دادن او به آننه
دیگران میگویند (انوري)464 :6838 ،به كار میرود ،مترجم نون عبارت مناسبی نيافته،
واژه «ینفع» را بيان كرده كه معادل نندان درستی نيست و میتوانست معادلهایی نون «لم
یقتنع ،لم ینطلِ علیه» را به كار ببرد ( علوب.)78 :6661 ،
متن اصلی :سال تا سال هم نمیدیدشان (گلشيري.)93 :6813 ،
ترجمة حمدان :ال یراهم من طلوع السنة حتی انتهائها (گلشيري.)38 :1884 ،
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عبارت «سال تا سال» بيانگر زمانی طوالنی است (انوري .)376 :6838 ،معادل واژگانی
این اصيالح «ما کان یراهم طوال سنوات» است كه مترجم اصيالح بهتري را جایگزین كرده
است.
متن اصلی :این حر ها كش ه (گلشيري.)16 :6813 ،
ترجمة حمدان :هذا الکالم هراء (گلشيري.)38 :1884 ،
واژد «كشک» به معناي فاقد ارزش و اهميت ،بیمعنی و پوچ (انوري )6194 :6838 ،و در
عربی «واهٍ ،بالأساس» (علوب .)814 :6661 ،مترجم مفهوم این عبارت را به معناي
نرتوپرت آورده است.
آینههاي دردار
متن اصلی :حاال دارند نيزي را لفلف میخورند (گلشيري.)11 :6813 ،
ترجمة حمدان :هی االن تأکل شیئاً ما مسرعة (گلشيري.)49 :1884 ،
عبارت «لف لف خوردن» در معناي با تمام دهان خوردن (دهخدا)141 :48 ،6884 ،
است .واژد «أسرع» معناي «شتاب كرد» میدهد؛ مترجم معادل دقيق آن را در زبان مقصد
نيافته و برابرسازي كرده است و میتوانست اصيالح «آکلون أکالً لماً» به كار میبرد.
متن اصلی :این همه سنگش را به سينه میزنی (گلشيري.)646 :6813 ،
ترجمة حمدان :التی تدعی کثیراً الحرص علیها (گلشيري.)117 :1884 ،
«سنگ كسی را به سينه زدن» در معناي به شدت از او طر داري كردن یا در جهت
منافع او اقدام كردن (انوري )618 :6838 ،است .مترجم نتواسته معادل همسنگ آن را در
زبان عربی بياورد و معادل جایگزین براي آن ساخته است .البته میتوانست جمله «تنحاز الیها»
را به كار ببرد.
متن اصلی :درد دل میكنيم (گلشيري.)648 :6813 ،
ترجمة حمدان :نتکاشف فیما بیننا (گلشيري.)161 :1884 ،
«درد دل كردن» ،سخن گفتن با كسی دربارد امورشخصی و محرمانه یا اندوه و ناراحتی
خود براي یافتن آرامشخاطر (انوري )979 :6838 ،و در عربی «یفضی بمکنون قلبه ،یبوح»
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(علوب )631 :6661 ،است .مترجم نتوانسته معادلی براي دردل كردن بياید.البته میتوانست
اصيالح «نتبادل الهموم» را به كار ببرد.
متن اصلی :گفتم بنال دیگر مگر نمیخواستی حر

بزنی (گلشيري.)68496 :6813 ،

ترجمة حمدان :قلت« :هیا انفض! أ فلم تکن ترید أن تتکلم؟» (گلشيري.)78 :1884 ،
اصيالح «ناليدن» در اینجا به معناي حر
مترجم معادل حر

زدن و گفتن (انوري )6917 :6838 ،است.

زدن را نياورده و از اسم فعر «هیا» به معناي «شتاب كن» استفاده كرده

است .او میتوانست فعر امر «أنبس بحرفٍ» را بهكار ببرد.
متن اصلی :داشت جداً كفرم را باال میآورد (گلشيري.)41 :6813 ،
ترجمة حمدان :کان یغیظنی جداً (گلشيري.)79 :1884 ،
«كفر كسی را باال آوردن» یعنی او را به شدت خشمگينكردن (انوري 6193 :6838 ،و
 )6196كه در عربی مترجم نتوانسته معادل بهتري جز خشمگين كردن براي آن بسازد .مترجم
میتوانست معادل عربی «بلوغ قمة الغضب ،الخروج عن الطور» (علوب )819 :6661 ،را به
كار ببرد.
متن اصلی :نمیفهميدم نه مرگيش هست (گلشيري.)41 :6813 ،
ترجمة حمدان :لم اکن أعرف ما علته (گلشيري.)79 :1884 ،
اصيالح «نه مرگ شدن» هنگامی گفته میشود كه از كيفيت و وضع و حال كسی یا
نيزي سؤال میشود (انوري .)6438 :6838 ،مترجم نتوانسته واژد معادل براي آن بيابد و با
جمله «نمیدانم او را نه شده» برابریابی كرده است.
متن اصلی :آشوالش برش میگرداندند (گلشيري.)47 :6813 ،
ترجمة حمدان :کانوا یعودون به معجوناً مهروساً (گلشيري.)71 :1884 ،
«آشوالش» به معنی سخت مجروح شدن و به صورت الشه درآمدن (شهري)84 :6836 ،
است .مترجم اصيالح مبدأ را در قالب معادل توصيفی «معجونا مهروسا» به زبان عربی انتقال
داده است و بهتر بود از معادل عربی «اإلصابة بجروح» (علوب )93 :6661 ،استفاده میكرد.
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متن اصلی :میترسيم از همين نيزها دوست و دشمن دستک و دنبک درست كنند
(گلشيري.)49 :6813 ،
ترجمة حمدان :نخشی أن یعد منها الصدیق و العدو قصة و ضجة (گلشيري.)74 :1884 ،
دستک و دنبک درآوردن یعنی اش التراشی كردن (دهخدا .)787 :19 ،6816 ،مترجم
تعبير این اصيالح را كامالً متوجه نشده و ننين معادلی را جایگزین كرده است ،در صورتی
كه معادل آن در عربی «یختلق األعذار ،یتملص» است (علوب.)666 :6661 ،
متن اصلی :تا بوق سگ میماندند (گلشيري.)11 :6813 ،
ترجمة حمدان :یبقون حتی یطر الفجر (گلشيري.)63 :1884 ،
اصيالح «بوق سگ» به معناي دیر وقت شب (انوري )643 :6838 ،و در عربی «فی
الصباح الباکر» (علوب )36 :6661 ،است .البته در اینجا به معناي دیروقت شب است و مترجم
معادل عربی «حتی یطر الفجر» به معناي صبح زود را آورده است.
متن اصلی :خانم سرلتی شوهر و سه بچه داشت و باز سروگوشش میجنبيد (گلشيري:6813 ،
.)91
ترجمة حمدان :کان للسیدة «سرلتی» زوج و ثالثة أطفال ،و مع ذلک کانت عیناها تستکشفان
(گلشيري.)68 :1884 ،
سروگوش كسی جنبيدن به موضوعهاي جنسی ،اجتماعی ،سياسی و مانند آنها گرایش
داشتن اشاره میكند (انوري )661 :6838 ،و معادل آن در عربی «أن یبلغ الحُلم ،یبلغ سن
الرُشد» (علوب )141 :6661 ،است .مترجم با آوردن واژد «تستکشف العیون» تالش كرده
معادل نزدی ی براي آن پيدا كند.

 .0-1-1کاربرد صافي فرهنگي با انتقال لفظگرا (ترجمة تحتاللفظي) اصطالح
مبدأ به نظام مقصد
منظور از انتقال ،ترجمة لفظگرا یا همان تحتاللفظی یک اصيالح از زبان مبدأ در متن مقصد
است؛ بدین معنی كه كلمهاي با الفباي زبان دیگر رونوشت شود كه تغيير حرو الفبایی
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زبانهاي مختلف را نيز شامر میشود (نيومارك .)688 :6871 ،6به بيان دقيقتر ،راه ار انتقال
به دو بخش «انتقال صوري» و «انتقال محتوایی» تقسيم میشود.
 انتقال صوري :شامر حر نویسی عناصر فرهنگی است .به عنوان مثال :اسم یک شخصبدون تغيير حر نویسی شود .نيومارك در كتاب درسمایِة ترجمه به این ن ته اشاره میكند
كه «معموالً نام و نامخانوادگی اشخاد انتقال داده میشوند و با این اقدام مليت آنها حفظ
میشود ،البته این در صورتی است كه این اسامی در متن هيچ معناي تلویحی و كنایی نداشته
باشند» (.)Newmark, 1998: 214
 انتقال محتوایی :هنگامی كه یک اصيالح در بسياري از زبانها و فرهنگها به طور نسبییافت شود ،این امر سبب میشود كه بتوان یک ترجمة لفظگرا ارائه داد و در واقع نياز به
كاربرد صافی فرهنگی را از ميان میبرد .در این صورت مترجم میتواند با بهكارگيري راهبرد
«انتقال از طریق ترجمة لفظگرا» اقدام به حفظ اصيالح مبدأ در متن مقصد كند .براي نمونه
مترجم در رمان األمير احتجاب عبارت «به جهنم» را به صورت «الی جهنم» ترجمه كرده است.
به طور كلی ،ترجمه لفظگرا از زیبایی معنایی ترجمه میكاهد.
شازده احتجاب
متن اصلی :امرا به پابوس مشر

نمیشدند(گلشيري.)68 :6813 ،

ترجمة حمدان :لم یتشرف األمراء بتقبیل األرجل (گلشيري.)11 :1884 ،
اصيالح «به پابوس مشر

شدن» به معناي تشر

به خدمت و زیارت كردن است

(دهخدا .)7 :68 ،6883 ،مترجم آن را به صورت تحتاللفظی «تقبیل األرجل :بوسيدن پا»
ترجمه كرده است و میتوانست از معادل عربی «تقدیم فروض الطاعة» (علوب)61 :6661 ،
بهره بگيرد.
متن اصلی :مگه من روي گنج خوابيدهام (گلشيري.)14 :6813 ،
ترجمة حمدان :أفأنا جالس علی الکنز (گلشيري.)81 :1884 ،
اصيالح «روي گنج خوابيدن» به معناي مال و روت فراوان داشتن (انوري)6816 :6838،
مترجم به صورت حر به حر برگردانده است.
1. Newmark, P.
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متن اصلی :نه خاكی بر سرم بریزم (گلشيري.)98 :6813 ،
ترجمة حمدان :ای تراب أحثو علی رأسی (گلشيري.)16 :1884 ،
اصيالح «خاك بر (به) سر ریختن» هنگامی گفته میشود كه كسی براي مش ر خود
راهحلی پيدا ن ند و بسيار بيچاره و مضير باشد (انوري )478 :6838 ،و «یصیب بالتعاسة،
ینکب» (علوب )611 :6661 ،معادل عربی تحتاللفظی آن است.
متن اصلی :گفت« :پس خيلی پرتی»(گلشيري.)73 :6813 ،
ترجمة حمدان :قلت« :فأنت شارد جداً» (گلشيري.)684 :1884 ،
عبارت «پرت بودن» به معناي آگاه نبودن (انوري )187 :6838 ،است .مترجم معناي
ظاهري پرت بودن را دریافت كرده و معناي تحتاللفظی «شارد» به معناي پریشان خاطر را
آورده است.
متن اصلی :گفتم تمام كرده (گلشيري.)17 :6813 ،
ترجمة حمدان :قلتُ :انتهت (گلشيري.)68 :1884 ،
عبارت «تمام كردن» به معناي فوتكردن و مردن (انوري )164 :6838 ،و در عربی
«وفات» (علوب )616 :6661 ،است .مترجم معناي تحتاللفظی آن را متوجه شده است.
متن اصلی :نهار تا اتاق براي خفتوخيز دو آدم كافی بود (گلشيري.)38 :6813 ،
ترجمة حمدان :إن غرفتین لکافیتان لنوم و حرکة شخصین(گلشيري.)668 :1884 ،
اصيالح «خفتوخيز» یعنی كارهاي روزمرد زندگی (انوري .)964 :6838 ،مترجم معنا
را اینگونه انتقال داده است؛ خفت= خوابيدن :النوم و خيز= حركت :الحرکة.
متن اصلی :رنگش پریده بود (گلشيري.)38 :6813 ،
ترجمة حمدان :کان لونهاهارباً (گلشيري.)668 :1884 ،
«رنگ پریدن» به معناي رنگ باختن ،پریدن رنگ نهره از ترس یا خشم یا بيماري
(دهخدا )44 :13 ،6841 ،و در عربی «شحوب ،خوف» (علوب )161 :6661 ،است .واژد
«هارباً» به معناي پریدن و فراركردن است .مترجم میتوانست عبارت «کان شاحب اللون» یا
«متغیر اللون» را به كار ببرد.
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متن اصلی :گفتم كنار در جر و پوستشان را پهنكنند (گلشيري.)33 :6813 ،
ترجمة حمدان :قلت آن یفرشا قرب الباب جاللهما و خرقهما (گلشيري.)669 :1884 ،
«جر و پوست» به معناي اسباب و وسایر (انوري )816 :6838 ،به معناي مستقر شدن و
در عربی «إقامة ،استقرار» (علوب )646 :6661 ،است .منظور نویسنده ،ساكن شدن زن و مرد
در آن خانه است كه مترجم معناي كنایی آن را درنيافته است.
آینههاي دردار
متن اصلی :زهرماريهاي كفكردهشان را مزمزه كنند (گلشيري.)7 :6813 ،
ترجمة حمدان :یتلمظوا ال طعاماً لذیذاً خفیاً بل سموم أفاعیهم المزبده (گلشيري.)61 :1884 ،
واژد «زهرماري» به معناي مشروب ال لی (انوري )314 :6838 ،است كه مترجم معناي
ظاهري زهرمار به معناي سم مار ترجمه كرده است.
متن اصلی :من ی ی كه حاضر نيستم اعدام بشوم و یا نند سال آبخنک بخورم (گلشيري،
.)87 :6813
ترجمة حمدان :أنا شخصیاً لست مستعداً أُعدم ،أو أشرب ماء باردا عدة سنوات (گلشيري،
.)87 :1884
اصيالح «آبخنک خوردن» به معناي به زندان رفتن و در زندان بودن (انوري:6838 ،
 )9است .مترجم این اصيالح را آب خنک ترجمه كرده است و بهتر بود معادل واژگانی
«سجین /محبوس» (علوب )111 :6661 ،را به كار میبرد.
متن اصلی :زبانش نگشت تا نيز بهتري بگوید (گلشيري.)11 :6813 ،
ترجمة حمدان :لم یدر لسانه کی یقول شیئاً افضل (گلشيري.)44 :1884 ،
اصيالح «زبان برنگشتن (نچرخيدن) به نيزي» یعنی توانایی یا جرأت گفتن آن را نداشتن
(انوري )383 :6838 ،است و معادل آن در عربی «ثقل الکالم ،ضعف النطق» (علوب:6661 ،
 )111است .مترجم معناي ظاهري نرخيدن زبان را انتقال داده است.
متن اصلی :مادر هميشه طر

ما را میگرفت (گلشيري.)641 :6813 ،

ترجمة حمدان :کانت امی تلزم جانبنا دائماً (گلشيري.)167 :1884 ،
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اصيالح «طر كسی را گرفتن» یعنی از او حمایت یا پشتيبانی كردن (انوري:6838 ،
 6836و  )6831و در عربی «ینحاز ،یتحيز» (علوب )138 :6661 ،است .مترجم این عبارت را
به صورت تحتاللفظی ترجمه كرده و میتوانست از فعر «تحمینا» استفاده كند.
متن اصلی :نازكنارنجیاند (گلشيري.)668 :6813 ،
ترجمة حمدان :هم مرهفون (گلشيري.)678 :1884 ،
اصيالح «نازكنارنجی» یعنی ضعيف و ناتوان در تحمر سختی (امينی )779 :6898 ،و
در عربی «سریع التأ ر و دلوعة» (علوب )861 :6661 ،است« .مرهف الجسم» به معناي باریک
و الغر اندام است و مترجم میتوانست اینگونه ترجمه كند« :لهم قلب كالملبن».
متن اصلی :مگر صابونش به جامه تو هم خوردهاست (گلشيري.)41 :6813 ،
ترجمة حمدان :أفاصاب صابونه لباسک (گلشيري.)16 :1884 ،
اصيالح «صابون كسی به تنِ (جامة) دیگري خوردن» یعنی زیان و ضرر او به دیگري
رسيدن (انوري .)6886 :6838 ،مترجم همان واژد صابون و لباس را به جاي «یضرک» به كار
برده است.
متن اصلی :با ساالدش بازيبازي میكرد (گلشيري.)78 :6813 ،
ترجمة حمدان :کانت تالعب بسلطتها بدل أن تأکلها (گلشيري.)661 :1884 ،
«بازيبازي كردن» از عبارت مشغول شدن به كاري یا نيزي به صورت غير جدي (انوري،
 )66 :6838كه مترجم میتوانست ترجمة خود را با عبارت «بهدوء ،بطریقة غیرمحسوسة»
(علوب )16 :6661 ،به صورت اصيالحی درآورد.
متن اصلی :به ریش من و امثال من میخندند (گلشيري.)47 :6813 ،
ترجمة حمدان :یضحکون علی لحیتی و لحی امثالی (گلشيري.)77 :1884 ،
عبارت «به ریش كسی خندیدن» در معناي او را مسخرهكردن (همان )386 :است.
«ضحک علی لحیة» ترجمه لفظگرا است و مترجم باید فعر «أن یستهزیء/یسخر» (علوب،
 )166 :6661میآورد.
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بحث و نتيجهگيري
با توجه به نمونههایی كه آورده شده میتوان اینگونه بيان داشت كه مؤلفة اصيالحات در
رمان شازده احتجاب با  11درصد استفاده از راه ار معادلیابی ،بيشترین بسامد و راه ار
حف كه هيچ موردي در این مؤلفه نداشته ،كمترین بسامد وقوع را به خود اختصاد داده
است .این مؤلفه در رمان آینههاي دردار كه  94درصد از راه ار معادلیابی را به خود
اختصاد داده ،بيشترین بسامد و راه ار حف با  4درصد ،كمترین بسامد وقوع را داشته
است.
با نگاهی به نتایج خالصه شده در جدول ( )6میتوان مشاهده كرد كه كه مترجم دو رمان
شازده احتجاب و آینههاي دردار در برگردان تعابير اصيالحی این رمان به ترتيب از
راه ارهاي «معادلیابی»« ،معادلسازي»« ،انتقال» و «حف » بيشترین استفاده را داشته است.
راه ار «معادلیابی فرهنگی» با بيشترین بسامد وقوع ( 688مورد از مجموع  674اصيالح،
معادل 96/1درصد) پركاربردترین راه ار ترجمهاي است.
جدول  .2ميزان کاربرد راهکارهاي ترجمهاي در برگردان اصطالحات دو رمان شازده احتجاب و
آینههاي دردار
ردیف

نوع راهکار

بسامد

درصد

1

معادلیابی

103

55/2

2

معادلسازی

35

22/4

3

انتقال

21

16/1

4

حذف

4

2/3

«معادلسازي (ارائة معادل توصيفی)» راه ار دیگري است كه مورد استفاده مترجم این
دو رمان قرار گرفته است .این راه ار با بسامد وقوع ( 86مورد از  674اصيالح ،معادل 11/4
درصد) دومين راه اري است كه مترجم آن را به كارگرفته است.
«انتقال» ی ی دیگر از راه ارهاي مترجم در برگردان این دو رمان است .این راه ار با
بسامد وقوع (معادل  61/6درصد) در رتبة سوم جدول قرار میگيرد .منظور از «انتقال» در این
پژوهش ترجمة لفظگراي صورت زبانی مبدأ در متن مقصد گفته میشود .ش ر دوم از
راه ار «انتقال» كه در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته ،انتقال صوري است كه شامر
حر نویسی عناصر فرهنگی است.
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«حف » واژه یا جمله ،راه ار دیگري است كه مورد توجه مترجم در دو رمان شازده
احتجاب و آینههاي دردار بوده كه با بسامد وقوع (معادل  1/8درصد) ،كاربرد كمتري از سه
راه ار دیگر داشته است.
به این سبب میتوان اینگونه بيان داشت كه از یک سو مترجم این دو رمان تا اندازهاي
توانسته تعبيرهاي اصيالحی را از صافی فرهنگی عبور دهد و بافت فرهنگی تقریباً مشابهی را
در نظام مقصد پيادهكند؛ البته در برخی موارد به سبب پيدا ن ردن معادلهاي درست،
معادلهاي واژگانی ساده و غيراصيالحی را جایگزینكرده ،اما میتوانست معادلها و
تركيبهاي درستتر واژهنامهاي بهكارببرد .همچنين نقيه قوت ترجمة او در این دو رمان،
به كاربردن مؤلفه معادلسازي و نيز كنار گفاشتن مؤلفه حف است كه امانتداري خود را
نسبت به متن مبدأ نشان داده است.
در نمودارهاي ( )6و ( )1به ترتيب ميزان كاربرد راه ارهاي ترجمهاي در برگردان
اصيالحات در دو رمان شازده احتجاب و آینههاي درددار و در نمودار ( )8كاربرد
راه ارهاي ترجمهاي در برگردان اصيالحات هر دو رمان نمایش داده شده است.
نمودار  .2ميزان کاربرد راهکارهاي ترجمهاي در برگردان اصطالحات رمان شازده احتجاب

0

19

معادل یابی
معادل سازی
انتقال
حذف

15

66
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نمودار  .1ميزان کاربرد راهکارهاي ترجمهاي در برگردان اصطالحات رمان آینههاي دردار

4

54

17

معادل یابی
معادل سازی

25

انتقال
حذف

نمودار  .6کاربرد راهکارهاي ترجمهاي در برگردان اصطالحات هر دو رمان
70
59.2

60
50
40
30

22.4
16.1

20
10

2.3

0
حذف

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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معادل سازی

معادل یابی
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