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Abstract

Linguistics deals with the study of language and provides solid and productive theories about
how language works, and since translation is considered a linguistic activity, it is reasonable to
imagine that linguistics can have something to say about translation. One of the techniques
presented for translation is Schweitzer and Ratsker's Russian approach. This approach includes
the components of the format of sufficiency or transformation of translation, which includes 4
elements of objectification, logical derivation, opposite translation, and compensation. In this
essay, relying on the descriptive-analytical method, he criticized and examined the components
of the sufficiency format in selected examples of Kazem Al Yassin's translation of the novel
"Qalb al-Lil" based on Schweitzer and Ratsker's approaches, and at the end, the frequency of
adherence to this pattern in the target language is displayed in two circular and column charts.
The result of the research shows that the translator, in most cases, while respecting the style and
components of the source text and its transmission, prioritizes the linguistic subtleties and
expressive methods of the target text. Since translating all aspects of the original text, the
structure and the message of the text is a difficult and possibly impossible task, so Kazem Al
Yassin's effort to present a fluent text based on the components of the sufficiency format seems
appropriate and acceptable.
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مقاله پژوهشی

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

نقد و بررسی مؤلفههای قالب بسندگی در ترجمة کاظم آلیاسین
از رمان «قلب اللیل» براساس رویكردهای روسی شویتسر و رتسكر
سید مهدی نوری کیذقانی
مسعود سلمانی حقیقی
ریحانه حسینآبادی

ایران
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه حکیم سبزواری،
سبزوار ،ایران
کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار،
ایران

زبانشناسی به ميالعة زبان میپردازد و نظریههاي مستح م و زایایی را در باب نگونگی عمل رد زبان به
دست میدهد و از آنجا كه ترجمه فعاليتی زبانی محسوب میشود ،منيقی است كه تصور كنيم زبانشناسی
میتواند در باب ترجمه ،حر هایی براي گفتن داشته باشد .ی ی از فنون ارائه شده براي ترجمه ،روی رد
روسی شویتسر و رتس ر است .این روی رد دربر دارندد مؤلفههاي قالب بسندگی یا تبدیر ترجمهاي است كه
شامر  4عنصر عينیسازي ،اشتقاق منيقی ،ترجمة متضاد و جبران است .در این جستار با ت يه بر روش
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مقدمه
ترجمه ،نمونهاي خاد از تالقی زبانی و ی ی از فعاليتهاي بشري است كه قدمتی طوالنی
دارد .این فعاليت بشري ،نشانگر «وساطت بينازبانی» است كه این ام ان را میدهد تا از طریق
تماس جوامعی كه به زبانهاي مختلف سخن میگویند ،اطالعات و دانستهها ميان كاربران
مختلف به منظور تبادالت سياسی ،اقتصادي ،فرهنگی ،تجاري و ..انتقال یابد و همين امر،
ضرورت عمر ترجمه را متبلور میسازد (ابوعلی و اسبقی گيگلو.)68 :6866 ،
ترجمهپژوهی ،قلمروي گستردهاي در پژوهشهاي امروزي یافته است و نظریههاي
ترجمه ام ان تحلير و ارزیابی ترجمهها را به روشی نوین و علمی فراهم كرده است .بدین
سان ،امروزه با حجم زیادي از نظریهها مواجه هستيم كه میتواند تحليلی كارا از ترجمهها
ارائه دهد و به ارزیابی آنها بپردازد .در مجموع ،میتوان این نظریهها را به دو دستة كلی
مبدأگرا و مقصدگرا تقسيم كرد كه هر یک از این گرایشها براي متونی خاد متناسب و
اجرا شدنی است (دلشاد و دیگران.)83 :6869 ،
ترجمة یک ا ر ادبی انتقال و نشان دادن تمام و كمال گفتار دیگري است و همآميزي
درونی ا ر اصلی و خوانندگان زبان مقصد به شمار میرود .در ا ر ادبی ،گفتار دیگري
متصر به یک اصر بنيادین؛ یعنی سبک نویسنده است و به همين دلير مترجم وظيفه دارد
كار روي زبان را جدي بگيرد تا بتواند ارزش زیباشناختی و بوتيقایی متن اصلی را در
ترجمة خویش حفظ كند و در عين حال زبان خویشتن را جایگزین زبان مؤلف كند
(احمدي.)67 :6869 ،
مسأله اصلی در ترجمة ادبی و نقد ترجمة ادبی ،ماهيت دو گفتار (نویسنده و مترجم) و
نگونگی كار مترجم بر زبان و سبک نویسنده است (همان .)43 :در این جستار به نقد و
بررسی ترجمة كاظم آل یاسين از رمان «قلب اللير» ا ر نجيب محفوظ براساس مؤلفههاي
قالب بسندگی ميرح شده از سوي شویستر و رتس ر 6پرداخته میشود تا از این طریق ميزان
تأ ير و اهميت هر یک از مؤلفهها در انتقال و تعيين معنا و مفهوم اصلی كالم در هر دو زبان
مبدأ و مقصد نشان داده شود.

1. Shveitser, Y. & Retsker, A. D.
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 .2پيشينة پژوهش
در حوزد ميالعات مربوط به نقد و بررسی ترجمة متون ادبی پژوهشهایی صورت پفیرفته
است كه نمونههایی از ترجمه را ارائه كرده و براساس نظریات ميرح شده به تحلير و بررسی
آن پرداختهاند .از این رو به برخی از پژوهشهاي انجام شده در این حوزه در ادامه اشاره
میشود.
مقالة «بازكاوي ترجمة عبداللّييف تسوجی از داستان بنيادین هزار و یک شب براساس
الگوي ژان رنه الدميرال »6نوشتة دلشاد و دیگران ( )6869به بررسی ترجمة داستان نامبرده
براساس الگوي الدميرال پرداخته است .نتيجة پژوهش نشان میدهد كه ترجمة تسوجی ميابق
با این اصر ،همسویی نشمگيري با نظریة الدميرال دارد و مترجم توانسته ضمن توجه به
بازآفرینی و زایش معنا -جز در موارد اندكی -ا ري زیبا و متناسب با بافت فرهنگی زبان
مقصد ارائه كند.
مقالة «نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلباللير» با عنوان «دل شب» براساس الگوي
گارسس »1نوشتة صيادانی و دیگران ( ،)6861ترجمة سه بخش از رمان «قلب اللير» نجيب
محفوظ را با در نظر گرفتن متن اصلی رمان بررسی كرده است .دستاورد این پژوهش مبين
آن است كه مترجم در دو سيح «معنایی لغوي» و «نحوي صرفی (واژه ساختی)» نسبت به دو
سيح دیگر الگوي گارسس موفقتر عمر كرده است .به عبارت دیگر ،ترجمة وي از این
لحاظ ،كفایت الزم را دارد.
مقالة «نقد و بررسی ترجمة «فاطمه جعفري» از رمان اعترافات «ربيع جابر» براساس نظریة
گرایشهاي ریخت ش نانة «آنتوان برمن »»8نوشتة ابوعلی و گيگلو ،)6866( ،ترجمه مفكور
را براساس هفت مؤلفه از مؤلفههاي ریختش نانة آنتوان برمن بررسی كرده است .برآیند
پژوهش نشان میدهد اطناب كالم و تخریب ضربآهنگ متن از پربسامدترین عوامر
تحریف متن در ترجمة جعفري بوده و این مؤلفهها در تفاخرگرایی نيز تأ ير گفاشته است.
مقالة «نقد ترجمة رمان «فران شتاین فی بغداد» نوشتة احمدسعداوي براساس نظریة
گارسس» نوشتة بشيري وهادوي خليرآباد ( )6866به ارزیابی همة بخشهاي ترجمة أمر
نبهانی از رمان «فران شتاین فی بغداد» در هر نهار سيح نظریة گارسس پرداخته است .طبق
1. Ladmyral, J. R.
2. Garcé, C. V.
3. Berman, A.
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بررسیهاي این پژوهش كه با جايگفاري نمونههاي قابر تيبيق ترجمه با زیرگروههاي
نظریة گارسس به دست آمده در سيح اول (معنایی -لغوي) و سيح دوم (نحوي-
واژهساختی) نظریه ،بيشترین نمونهها از ترجمة این رمان یافت شد و به دلير داشتن
ویژگیهاي مثبت كه پرشمارتر از ویژگیهاي منفی است این ترجمه ازكفایت و مقبوليت
برخوردار است.
مقالة «كاربست نظریة نيومارك 6در انتقال واحد فرهنگ در ترجمه رمان عربی» نوشتة
مدنی و اصغري ( )6488با ت يه بر نهارنوب نظري نيومارك ،كيفيت انتقال واحد فرهنگ
و عمل رد مترجمان را در ترجمة رمانهاي میرامار ،زقاق المدق و ثرثرة فوق النیل ،موسم
الهجرة إلی الشمال و عرس الزین و دروز بلغراد مورد واكاوي قرار داده است .در پایان
مشخص شد كه در ترجمة این رمانها شيوههاي انتقال ،بومیسازي و معادل فرهنگی بيشترین
كاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است.
موضوع پژوهش حاضر تاكنون در هيچ مقاله یا پایان نامهاي براساس مؤلفههاي تعيين
شده از سوي شویتسر و رتس ر مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است .در این پژوهش تالش
میشود تا ضمن معرفی فنون ترجمة ارائه شده توسط دو نظریهپرداز مورد اشاره ،ميزان
كارایی این عناصر در انتقال مضامين و مفاهيم موجود در زبان مبدأ و مقصد و بهكارگيري
آن توسط مترجم مورد نقد و بررسی قرار گيرد.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 ميزان تأ ير و كارایی مؤلفههاي قالب بسندگی در انتقال معناي دقيق واژگان و عبارات بهزبان مقصد نقدر بوده است؟
 مترجم تا نه اندازه نسبت به رعایت روی رد مفكور در ترجمة خود پایبند بوده است؟به منظور دستيابی به پاسخ براي سؤاالت این پژوهش ،فرضيههاي زیر در نظر گرفته شده
است:
 به نظر میرسد هر یک از مؤلفههاي قالب بسندگی در بخشهاي انتخابی از رمان به طورنسبی و مناسب قابر توجه بوده است ،نراكه با تغيير ساخت كالم در زبان مقصد براساس
روی رد مورد اشاره ،پيام و مفهوم متن اصلی به طور مناسب انتقال یافته است.

1. Newmark, P.
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 درخصود عمل رد مترجم میتوان گفت در اكثر موارد مورد پژوهش تالش كرده تاترجمهاي روان ،سازمان یافته و مبتنی بر مؤلفههاي تعيين شده ارائه دهد و از این طریق
ظرافتهاي زبانی را برجسته سازد بر شيوایی سخن بيفزاید .مترجم در برخی موارد ترجمة
خود ،پایبندي و رعایت مؤلفههاي مزبور را كنار نهاده است؛ رعایتی كه میتوانست در ارتقاء
سيح كيفی ترجمة او سهيم و مؤ ر باشد.
پژوهش در ترجمههاي دیگران ،عنصري مهم در آموزش و یادگيري ،پرورش استعدادها
و تجربه و مهارت افزایی تلقی میشود .بنابراین ،نگارش ننين مقالهاي ضمن معرفی ی ی از
نظریات حوزد ترجمه و تيبيق آن روي ترجمة متن ،میتواند افق جدیدي را فراروي مترجمان
و ادیبان بش افد و در ارائه سبکهاي نوین و درست ترجمه راهگشا باشد.

 .1معرفي رمان «قلب الليل» و ترجمة آن
«قلب اللير» نوشتة نجيب محفوظ ،نویسندد اهر قاهره است كه در آن اوضاع سياسی ،نابودي
طبقات اجتماعی و نيز گسست خانوادههاي سنتی و قدیمی در برههاي از تاریخ اوایر قرن
بيستم مصر را به تصویر میكشد .این رمان نخستين بار در سال  6866توسط كاظم آلیاسين
به زبان فارسی ترجمه شده است .هد مترجم از ترجمة این رمان ،تبادل اندیشه و آگاهی
بيشتر خوانندگان فارسی زبان با ادبيات منيقه است.

 .6نگاهي اجمالي به نظریههاي ترجمهشناختي
در بررسی نظریهها و روی ردهاي ترجمه و ترجمهشناسی ،برخی مورخان ترجمه را به سه
دوره تقسيم میكنند :دورد پيش از قرن بيستم ،دورد نظریههاي زبانشناختی و دورد اخير.
برخی دیگر نون ترجمهشناس فرانسوي اینس اوزكی دپره 6نظریههاي ترجمه را سه گونه
میدانند :نظریههاي تجویزي یا كالسيک ،نظریههاي توصيفی یا نوین و نظریههاي آینده
نگرانه یا هنري (احمدي .)69 :6869 ،همچنين از نظر برخی از ترجمهشناسان ،ترجمة ادبيات
و متون ادبی را میتوان از سه دیدگاه مورد بررسی قرار داد :زبانشناختی ،اجتماعی و
هرمنوتي ی .نظریة زبان شناختی بر یافتن راهحر براي مسائلی تأكيد میكند كه با انتقال زبانی
مربوط بوده و هد آن بهبود كار مترجم است .ننين نظریهاي خود داراي دو جهت است:
1. Oseki- depre, I.
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روی ردي زبانی و گفتاري (گفتمان) (همان .)69 :روی رد اولی را میتوان در تيبيقگرایی
وینه و داربلنه 6و روی رد دوم را در م تب تفسيري یا م تب معنا مشاهده كرد .نظریة
اجتماعی ،ترجمة خود را در روی ردي موسوم به پولی -سيستم( 1نظریة نند نظامه) نشان
میدهد .هد ننين روی ردي توصيف و تشریح انتقال متن ترجمه شده به جامعه مقصد و
جفب آن متن در نظام ادبی آن جامعه است .نظریة هرمنوتي ی ،ترجمه را در بستري انتزاعی
مینهد و درآن فاعر (مترجم) را -به عنوان كسی كه ارزشها و تف رات خود را در ترجمه
منع س میسازد -در كانون توجه قرار میدهد .ننين نظریهاي كه از هرمنوتيک مدرن
(شالیرماخر ،گادامر و ری ور )8الهام میگيرد ،مسأله حضور «بيگانه و دیگري» در متن ترجمه
شده را برجسته میسازد :ترجمه در واقع نوعی گفتوگو و پفیرش بيگانه است (همان.)61 :

 .0رویکردهاي روسي شویتسر و رتسکر
یاكوب رتس ر ،نظریهپرداز روسی در حوزد ترجمه ،سه نوع رابيه را ميان زبان مبدأ و مقصد
توصيف میكند :الف -معادل ،4ب -تناظر متغيير 9و بافتی 1ج -انواع دیگر تبدیرهاي
ترجمه .7تغييري كه در اصيالحات مربوط به این فنون عمداً ایجاد شده تا توجهها را به تمایز
اساسی ميان فن معادل و دو مقولة دیگر جلب كنند كه بر مبناي تفاوت ميان زبان /گفتار
ش ر گرفتهاند (فاست .)77 :6867 ،3به اعتقاد رتس ر« ،معادل» واقعيت زبان به حساب
میآید؛ به این معنی كه ميان واژههاي زبان مبدأ و زبان مقصد رابية یک به یک برقرار است.
بنابراین ،انتظار میرود تركيبی مانند «( carbon monoxideمنوكسيد كربن)» همواره به
همين صورت در زبان مقصد ،ترجمه شود (همان .)77 :بحث در باب این مقوله ما را به
ميالعات اصيالحشناسی میكشاند؛ آنجا كه رابية یک به یک ميان نام نيزي و خود آن
نيز به لحاظ نظري منجر به طرح نظریهاي قدیمی در باب ترجمه یا همان نيزي میشود كه

1. Vinay, J. P. & Darbelnet, J.
2. Polysysteme
3. Schleiermacher, F.D.E.et Gdamer, H.G.et Ricœur, P.
4. Equivalence
5. Variant correspondence
6. Contextual
7. Transformation
8. Fast, P.
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جایگزینی واژه با واژه 6نام دارد .این نظریه در اظهارنظر جامپلت  1به این ش ر ميرح شد كه
وظيفة مترجم «ایجاد رابيه ميان واحدي از زبان مقصد و مصداقی است كه تا حد زیادي با
روابط ميان واحد موجود در زبان مبدأ و آن مصداق منيبق است» (.)Jumpelt, 1961: 57
دو مقولة دیگري كه رتس ر تحت عنوان «معادل» و «تبدیر» از آنها یاد میكند و هم ارش
شویتسر آنها را «قياس» 8و «بسندگی» 4مینامد ،واقعيتهاي مربوط به گفتارند؛ یعنی شرایيی
كه در آن ،ترجمه به عواملی مانند :نقش بافت و متن بستگی دارد(.)Shveitser, 1987: 25

 .2-0ترجمه در قالب قياس
منظور از قياس ،شرایيی است كه در آن رابية انيباق یک به نند ،ميان زبانها وجود دارد.
ننين شرایيی بسيار معمول است .به عنوان مثال ،براي اصيالح تخصصی « »nefritisیک
معادل در قالب «( »nephritisالتهاب كليه) ارائه شده است ،یعنی رابية انيباق یک به یک
برقرار است ،اما در مورد واژد « »necesidadرابية انيباق یک به نند برقرار است و معانی
متعددي ارائه شده كه عبارتند از «( necessityلزوم)( need ،احتياج) ( tight spot ،تنگنا)
( povertyفقر) و ( businessدادوستد)» كه حسن تعبير 9واژد «( excrementمعامله)» به
حساب میآید (فاست.)73 :6867 ،
در اكثر فرهنگهاي لغت در ذیر هر واژه ،معادل و معانی گوناگون ارائه شده است؛
بدین ترتيب ،فرهنگهاي لغت از این منظر میتوانند گمراهكننده باشند .این وسعت عمر
گسترده حتی در مورد واژههایی كه ظاهراً معادلهاي دقيق و شستهرلفتهاي دارند ،افرادي نظير
جين دليسر و ماریان لدرر 1را بر آن داشت تا مقولهبندي زبانی محدودي را كه نظریه
نظير رتس ر تحت عنوان روی رد «تفسيري» 7به دست داده بود ،رد كنند (همان .)36 :در زبان
عربی براي انيباق یک به یک میتوان به «دخر (وارد شدن) و فساد (خراب شدن)» و براي
انيباق یک به نند به «أَلهَ (سرگردان شدن/عشق ورزیدن)» و واژههاي اضداد به جَوْن (سياده/
سفيد) اشاره كرد.
1. Word-for-word substitution
2. Jumpelt
3. Analogy
4. Adequacy
5. Euphemism
6. Delisle, J. & Lederer, M.
7. Interpretative
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 .1-0ترجمه در قالب «بسندگي»
آخرین مقولهاي كه رتس ر تحت عنوان «انواع دیگر تبدیرهاي ترجمهاي» معرفی میكند و
شویستر آن را «بسندگی» مینامد ،شامر مواردي میشود كه معادل یک به ی ی وجود ندارد
و تناظر بافتی مشخصی نيز در قالب باهم آیی ام ان طرح پيدا نمیكند .در ننين شرایط
مترجم خود را از قيد زبان اصلی و معادلهاي ارائه شده در فرهنگهاي لغت رها میكند و
ی ی از نهار فن ترجمه را به كار میبندد (همان .)36 :این نهار فن عبارت است از:
عينیسازي ،اشتقاق منيقی ،ترجمة متضاد و جبران.

 .2-1-0عينيسازي

2

در باب جابهجایی یا تبدیر واژد شامر /زیرشمول میتوان از مفاهيم «عينیسازي» یا
«مشخصسازي» 1ارائه شده از سوي رتس ر یاد كرد كه به نوعی رنگ و بوي «تعميم» 8را نيز
در خود دارد .براي نمونه واژد « »geschwisterرا هم میتوان به گونهاي عينی و مشخص
در قالب «( »brothers and sistersبراداران و خواهران) و هم به ش لی انتزاعی و نامشخص
در قالب «( »sibilingsهم نيا ،همشيره) با توجه به بافت و تأ يرگفاري مورد نظر ترجمه كرد.
زبانشناسی میتواند تغيير مفاهيم انتزاعی و عينی را براي مخاطب توضيح دهد ،اما لزوماً
نمیتواند به ما بگوید كه كدام راهحر را باید در پيش گرفت ،آن هم به این دلير كه این
مسأله به عوامر متعددي نظير دانش غيرزبانی ،انتظارات خواننده ،ميزان اطالعات ،نوع متن،
تأ يرگفاري مورد نظر و حتی سياستهاي ترجمه بستگی دارد (همان.)31 :
رتس ر نمونة كامالً قابر فهم «?( »have you hand your mealغفاتو خوردي) را
ارائه میدهد؛ نمونهاي كه در آن واژد « »mealوقتی به روسی ترجمه میشود ،طبيعتاً به معناي
صبحانه ،ناهار یا شام است ،اما حتی در این مورد نيز ما به دانش دایرةالمعارفی و جامعهشناحتی
زبان احتياج داریم ،آن هم به این دلير كه وقت ناهار براي فردي انگليسی كه از خانوادهاي
اشرافی است با وقت شام فردي از طبقة كارگر همزمان است ( .)Retsker,1974:42به
عنوان نمونه در زبان عربی میتوان به واژد «الزواج» اشاره كرد كه هم به صورت معناي عينی
«عروسی كردن» و هم به صورت معناي انتزاعی «ازدواج كردن و دو گانه شدن» ترجمه
1. Concretization
2. Differentiation
3. Generalization
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میشود .در ادامه براي تبيين هر نه بهتر این موضوع به بررسی مثالها براساس مؤلفة مفكور
خواهيم پرداخت.
متن اصلی :لم تعد ذاکرتی أهال للثقة ثم أن بصری ضعیف (محفوظ ،بیتا)8 :
ترجمه :حافظهام دیگر قابر اعتماد نيست و باالتر از همه نشمانم آلبالو گيالس مینينند
(آلیاسين.)7 :6866 ،
متن اصلی :رفع لی وجهه ذا الجلد المدبوغ والشعر النابت (محفوظ ،بیتا.)4 :
ترجمه :نهرد سوخته و سر پرمویش را بلند كرد (آلیاسين.)3 :6866 ،
متن اصلی :ولکن تلزمنی استشارة مجانیة ألن النقود کائنات مجهولة فی عالمی (محفوظ،
بیتا.)9 :
ترجمه :اما نون آه در بساط ندارم مشاور مجانی الزم دارد (آلیاسين.)6 :6866 ،
متن اصلی :أُکتبْ االتماسَ والتُبدد الوقتَ (محفوظ ،بیتا.)66 :
ترجمه :علّا

نشو ،تقاضا را بنویس (آلیاسين.)64 :6866 ،

متن اصلی :إنی أحبُّ اللقمة الحلوة والوقف (محفوظ ،بیتا.)6 :
ترجمه :من لقمة نرب و نرم و موقوفه را دوست دارم (آلیاسين.)61 :6866 ،
متن اصلی :کیفهان علیک یا جدی أن تطرد أبی لزواجه من امرأة من عامة الشعب (محفوظ،
بیتا.)83 :
ترجمه :نيور دلت آمد كه پدرم را به خاطر عروسی با زنی از طبقه پایين بيرون كنی
(آلیاسين.)84 :6866 ،
متن اصلی :علی حجری کتاب المنطق مفتوحا (محفوظ ،بیتا.)16 :
ترجمه:كتاب منيق در دامنم باز بود (آلیاسين.)96 :6866 ،
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متن اصلی :سیخرج من القمم مارد لن تعرفه مهما ادعیت بأنک کنت له صدیقا (محفوظ ،بیتا:
.)11
ترجمه :از بعضیها جواب میشنوي ،هرنند ادعا میكنی دوستت هستند (آلیاسين:6866 ،
.)91
متن اصلی :فقلت غاضبا :جمیع المذاهب أخذ وعطاء (محفوظ ،بیتا.)681 :
ترجمه :با عصبانيت گفتم :تمام م تبها دكانی بيش نيستند (آلیاسين.)684 :6866 ،
متن اصلی :مغفور لک ترددک فالبد للفکرة من مهلة حضانة (محفوظ ،بیتا.)614 :
ترجمه :شک تو آمرزیده شد ،بی تردید براي این ایده ،فرصت روي تخم خوابيدن داشتی
(آلیاسين.)66 :6866 ،
با بررسی نمونههاي فوق مشخص میشود ترجمة لفظی هر یک از مثالها به ترتيب
«ضعيف است ،داراي پوست دباغی شده ،پول در دنياي من ناشناخته است ،وقت را هدر نده،
لقمة شيرین ،ازدواج با ،روي سنگ من ،از بلنديها فرد سركش و نافرمان خارج خواهد شد،
گرفتن و دادن و در آغوش گرفتن» است .مترجم با عبور از معناي لفظی و ارائة برابر نهادهاي
همسان و مناسب براي هریک از واژگان و تعابير اصيالحی توانسته زبان مبدأ را با معيارهاي
زبان مقصد نزدیک كند و بوي ترجمة لفظی را از متن مقصد بزداید .اگر مترجم به این نتيجه
برسد كه ترجمة لفظی و نامشخص واژگان قابر قبول نيست؛ یعنی مثالً پيام فاقد معنی است
یا از لحاظ ساختار زبان مقصد نامم ن است یا این ه متعلق به همان سيح زبانی نيست باید از
ترجمه غير مستقيم و غير لفظی استفاده كند(.)Darbelnet & Vinay, 1977: 56
تغيير و دست اري برابرنهاد هریک از واژگان و تعابير از سوي مترجم براي انتخاب معادلی
آشنا و مناسب در زبان فاسی و به منظور ایجاد تناسب و تعادل در ترجمه است تا از این طریق
مفهوم و پيام دقيق هر یک از تعابير براي مخاطب ش ر گيرد .در واقع مترجم در این بخش،
از مسير گزینش ترجمة تحتاللفظی عبور كرده و با ت يه بر مؤلفههاي فرهنگی زبان فارسی،
دست به معادلگزینی و عينیسازي واژگان و عبارات در زبان مقصد كرده است كه این امر
بيانگر روی رد مترجم در انتقال تعابير به زبان مقصد است .بنابراین ،میتوان گفت مترجم با
عنایت به هنجارهاي زبان مبدأ و مقصد متنی را توليد كرده كه داراي رنگ و بوي ادبی و
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زبانی است و با ارائه ترجمة مناسب در یک قالب مشخص و قابر فهم باعث شده هم مخاطب
معنا و پيام متن اصلی را راحتتر و بهتر دریافت كند و هم آفاق معنایی متن عربی را با آفاق
معنایی متن فارسی گره بزند .در حقيقت میتوان گفت ارائه ترجمه به صورت تحتاللفظی
و انتزاعی باعث دلزدگی مخاطب از خواندن متن ترجمه میشود كه مترجم سعی داشته با
انتخاب برابرنهادهاي ميلوب و ادبی كالمی شيوا در زبان مقصد ایجاد كند.

 .1-1-0اشتقاق منطقي

2

وقتی عملی رخ میدهد پيچيده و در قالب رابيه «علت  -فرآیند  -معلول» باشد ،مم ن است
زبان مبدأ این عمر را به گونهاي بيان كند كه فقط روي ی ی از این عناصر تأكيد كرده باشد
و زبان مقصد عمر مورد نظر را با تأكيد بر عنصر دیگر بيان كند .این همان نيزي است كه
در سنت ادبی از آن تحت عنوان «مجاز» 1یاد میشود .وقتی جملة « With one thrust of
( »this trusty blade, Dirk was freeدیرك با ضربهاي از تيغ برنده او خالصی یافت)
را بيان میكنيم .به جاي استفاده از «ناقو» یا شمشير فقط به جزئی از آن یعنی «تيغه» اشاره
میكنيم .نمونة درون زبانی دیگر عبارت «( to go for a sailكاربرد جزء به جاي كر)» و
«( ir de paseo en barcoكاربرد كر به جاي جزء)» است ( Vazquez-Ayora, 1977:
.)297
شویتسر معتقد است كه این نوع انتقال مجازي در ترجمه بسيار متداول است و در واقع
مبناي فهرست بندي مشهور دیگري را فراهم میآورد كه از سوي وینی و داربلنه ارائه شده
است (شویتسر .)88 :6637 ،به عنوان نمونه در زبان عربی میتوان به آیة  83از سورد مائده
اشاره كرد كه خداوند متعال در آن میفرماید﴿ :وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فاقطَعُواْ أَیدِیَهُمَا﴾ .در
این آیه واژد «أیدیهما» به معناي تمام دست بر جزئی از آن (انگشتان) اطالق شده است،
نراكه تمام دست دزد را قيع نمیكنند ،بل ه انگشتان را كه جزئی از دست است ،قيع
میكنند .در ادامه به بررسی نمونههاي انتخابی از ترجمة آل یاسين براساس عنصر اشتقاق
منيقی پرداخته میشود:
متن اصلی :أجرى أصبعه على الخطوط المکونة لوجهی برقة وعنایة (محفوظ ،بیتا.)88 :
1. Logical derivation
2. Metonymy
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ترجمه :با مهربانی و دقت انگشتهایش را روي خيوط صورتم كشيد (آلیاسين:6866 ،
.)88
متن اصلی :تفجرت فی قلبی ینابیع المغامرة بال حدود (محفوظ ،بیتا.)97 :
ترجمه :سرنشمههاي بیانتهاي ماجراجویی در وجودم منفجر شد (آلیاسين.)98 :6866 ،
متن اصلی :جدی أنا أرفض .ترفض نعمتی؟ (محفوظ ،بیتا.)11 :
ترجمه :پدربزرگ من نمیپفیرم .دست مرا رد میكنی؟ (آلیاسين.)91 :6866 ،
متن اصلی :حتی متى تمضی فی تردید األغانی وتعاطی النبیذ والمنزول؟ (محفوظ ،بیتا.)68 :
ترجمه :تا كی میخواهی به این زندگی ذلتبار ادامه دهی؟ (آلیاسين.)74 :6866 ،
ی ی دیگر از فنون شویتسر و رتس ر براي ترجمه ،فن اشتقاق منيقی است .این فن برابر
با همان مدوالسيون یا تغيير بيانی 6است كه وینی و داربلينه در نظریة خود ميرح كردهاند .در
جریان مدوالسيون ،دال تغيير میكند در حالی كه مدلول همچنان ابت است و این فرآیند
به ش رهاي مختلف استعاره ،مجاز و مجاز مفرد مرسر بازنمایی میشود (فاست:6867 ،
.)688
در مثال نخست ،واژد «اصبعه» در لغت به معناي انگشتان دست است ،اما از آنجایی كه
خيوط نهره را معموالً با نوك انگشتان دست لمس میكنند ،مناسب بود براي آن برابر نهاد
سر انگشتان بهكار برده میشد .در واقع مترجم در ترجمه از واژد كلیتر «انگشتان» استفاده
كرده است .در شاهد مثال دوم ،عبارت «فی قلبی به معناي قلب من» است كه مترجم آن را
به صورت كر از جز در زبان مقصد انتقال داده است ،نراكه قلب انسان جزئی از كر وجود
او را دربر میگيرد .در نمونة سوم واژد «نعمتی» در لفظ به معناي «نعمت من» است .ی ی از
نعمتهایی كه خداوند به انسان عيا كرده ،نعمت دست است .در این بخش مترجم كر را
به صورت جزء یعنی «دست مرا» برگردان كرده است .در حقيقت دست جزئی از كر
نعمتهاي خدادادي به شمار میرود .در مثال آخر واژگانی نظير «تردید االغانی ،تعاطی النبیذ
و المنزول» به عنوان جزئی از كر زندگی ذلت بار در نظر گرفته میشوند .مترجم نيز واژگان
1. Logical modulation
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مفكور را در زبان مقصد از حالت جزء به كر برگردان كرده است .موارد باال را میتوان به
عنوان مجاز جزء از كر یا كر از جزء در نظر گرفت .مقصود از ترجمة جزء از كر یا برع س
در نظر گرفتن معناي مجازي واژه است كه از جمله روی ردهاي راهبرد تعدیر به شمار
میآید (شهبازي و پارساییپور.)118 :6866 ،
تعدیر در سيوح مختلف الزمة ترجمه است ،زیرا ام انات بيانی و قابليت نحوي زبانها
با ی دگير متفاوت است و هر زبان سرشار از ن تهها و رموز و ظرایف حقيقی ،مجازي،
قياسی ،سماعی ،دستوري و كاربردي است كه در امر معادل یابی ،تعدیر را براي مترجم
اجتناب ناپفیر میكند (ناظميان و قربانی .)68 :6861 ،تعدیر مهمترین عامر در فرآیند ساده
كردن متن است .به نظر میرسد نمیتوان همة موارد تعدیر را شناسایی كرد و برشمرد و
شاید اصالً ننين كاري ضرورتی نداشته باشد ،زیرا تعدیر در ذات ترجمه است و مترجم از
آغاز تا انجام عمر ترجمه همواره در حال انجام تعدیر است .مترجم براي ترجمة متن آن را
میفهمد و مقصود آن را درك میكند و آنگاه آن را به زبان مقصد باز گو میكند .گاهی
اوقات مترجم براي درك متن مجبور میشود آن را تفسير كند .تمام اینها باعث میشود تا
متن ترجمه شده ساده تر از متن اصلی باشد و موارد پيچيده و مش ر ،آسان و قابر فهم شود
(همان.)68 :
با بررسیهاي صورت گرفته روي نمونهها مشخص شد مترجم با در نظر گرفتن شرایط
و موقعيت متن ،اكثر واژگان و تعابير فوق را با دقت به زبان مقصد انتقال داده و تنها در یک
مورد نسبت به رعایت اصر اشتقاق منيقی پایبند نبوده است كه این امر میتواند ناشی از
روی رد و ذوق مترجم باشد.گاهی بافت و موقعيت یک متن به طوري است كه یک واژه از
حالت جزئی یا كلی خود خارج شده و وارد ساخت متضاد خود میشود تا پيام نهفته در آن
براي مخاطب بيان شود .مترجم نيز با عنایت به بافت و سياق متن ،درك فضاي حاكم بر آن
و قاعدههايبرون متنیتالش كرده با جایگزینی جزء به جاي كر یا برع س ،برابرنهادي
غيرمشابه با ساختار لفظی واژه در زبان مبدأ را در زبان مقصد انع اس دهد.
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 .6-1-0ترجمة متضاد

2

منظور از ترجمة متضاد ،ترجمه از طریق ارائه صورت متضاد واژه مورد نظر است .این شيوه
به ویژه براي واژهآرایی و جملهبندي طبيعی در زبان مقصد مورد استفاده قرار میگيرد .بر
این اساس ،عبارت «( est une valeur deja ancienneاین ارزشی قدیمی دارد)» در فرانسه
باید به صورت تحت اللفظی در قالب « »is an already old valueترجمه شود ،اما میتوان
آن را به ش ر «( by no means a new valueاصال ارزش جدیدي ندارد)» نيز ترجمه
كرد .رتس ر نمونههایی مانند « The woman at the other end asked him to hiang
( onزنی در آن طر خط از او خواست كه گوشی را نگه دارد)» را به دلير طبيعی بودن در
زبان مقصد یعنی در زبان روسی به صورت « ( not to hang up the phoneتلفن را قيع
ن نيد)» و «( wrote with perseveranceنوشتن را دائماً ادامه میدهد)» را به صورت
«( worked without a breakبیوقفه كار میكند)» ترجمه كرده است ( Retsker,
 .)1974: 9-48براي مثال در زبان عربی میتوان به عبارت «أعظک من أن تکون من
المتکاسلین» اشاره كرد كه معناي متضاد واژد «أن تکون» در زبان فارسی به این ش ر است:
«تو را پند میدهم تا از تنبالن نباشی».
ی ی از پيوندهاي ميان واژهاي «تضاد معنایی» بين آنهاست كه میتواند ربط كلمات را
مشخص كند .ربيی كه تضاد جلوهگر میشود و كلمات را مقابر هم قرار میدهد .این تقال
كه عمدتاً در معناي آنها خود را نشان میدهد ،بيانگر نوعی پيوند ميان واژههاست (یوسفی
و ابراهيمی شهرآبادي .)688 :6866 ،در ادامه مؤلفة ترجمة متضاد در نمونههاي منتخب مورد
مداقه قرار میگيرد:
متن اصلی :لم تخف علی أسباب اعتزازه باالسم (محفوظ ،بیتا.)4 :
ترجمه :دالیر افتخار كردن به اسمش برایم روشن است (آلیاسين.)7 :6866 ،
متن اصلی :ألیس لک مورد رزق من أی نوع فی شیخوختک؟ (محفوظ ،بیتا.)6 :
ترجمه :در حال حاضر درآمد داري؟ (آلیاسين.)61 :6866 ،

1. Antonymic translation
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متن اصلی :أال تسمح لی بأن أعبث بالزمان کما عبث بی؟ (محفوظ ،بیتا.)64 :
ترجمه :اگر اجازه بدهی با روزگاري كه مرا بازي داد بازي كنم؟ (آلیاسين.)61 :6866 ،
متن اصلی :أننی أعامل معاملة جدیدة التخلو من جفاء وقلة اکتراث (محفوظ ،بیتا.)61 :
ترجمه :رفتاري جدید همراه با خشونت و بی توجهی با من میشد (آلیاسين.)63 :6866 ،
متن اصلی :ألیس لک أهل؟ (محفوظ ،بیتا.)6 :
ترجمه :آیا زن و بچه هم داري؟ (آلیاسين.)61 :6866 ،
متن اصلی :لمحتها أکثر من مرة فی أثنا الغناء وهی تنظر نحوک حتی قبل أن تعرف نسبک
(محفوظ ،بیتا.)67 :
ترجمه :بله اگر تو را نمیشناخت نند بار به تو نگاه نمیكرد (آلیاسين.)73 :6866 ،
متن اصلی :أراک غیر سعید اآلن (محفوظ ،بیتا.)66 :
ترجمه :تو را خوش حال نمیبينم (آلیاسين.)79 :6866 ،
در نمونههاي فوق معناي اصلی واژگان و عبارات به ترتيب «بر من پوشيده نيست ،آیا
نداري ،آیا نداري ،آیا به من اجازه نمیدهی ،خالی از خشونت و بیتوجهی نيست ،آیا
نداري؟ ،اگر تو را میشناخت ،به سمت تو نگاه میكند ،میبينم و غير خوش حال» است.
مترجم با ارائه معناي منفی و ضد آن در زبان مقصد ،ترجمهاي متضاد نسبت به زبان مبدأ ارائه
داده تا از این طریق واژآرایی و جملهبندي مناسبی در ترجمة خود ایجاد كند .اگر مترجم
تمامی نمونهها را به همان صورت زبان مبدأ ترجمه میكرد ،گرایش او تمام به سمت متن
اصلی میبود .مترجم نباید اجازه دهد جملة عربی او را به هر جا كه میخواهد ب شاند ،بل ه
باید جمله را بخواند ،بفهمد و بهترین و زیباترین معادل را در فارسی پيدا كند كه معادل جملة
عربی باشد (ناظميان و خورشا.)191 :6863 ،
حرو «ال و لیس» از حرو منفیساز به شمار میروند كه ترجمة آنها به صورت مثبت
در زبان مقصد یک نوع ضدیت معنایی در كالم ایجاد میكند .بنابراین ،میتوان گفت مترجم
براي انتقال دقيق معنا یا پيام و یا ایجاد صراحت و وضوح بيشتر باید از شيوهها و ت نيکهایی
استفاده كند كه كشش الزم براي ادامة متن را در خواننده به وجود آورد ( ناظميان و خورشا،
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 .)196 :6863گاه مترجم براي رسيدن به این هد  ،مجبور به ارائه ترجمه متضاد و منفی
میشود .پيشوند «غير» نيز براي منفی ساختن به كار میرود و میتواند در ساختار كلمات،
واژگان متضاد بسازد (یوسفی و ابراهيمی شهرآبادي.)644 :6866،
برخی از دستورنویسان از جمله فرشيد ورد معتقد است رابية ضدیت اعم از نفی است و
در بسياري از مواقع كلمات منفی نيز رابية ضدیت معنایی باهم دارند ،حتی اگر بتوان غير از
واژد منفی آن ،ضد دیگري برایش پيدا كرد ،فقط در معنا این رابيه را دارند و از نظر ساختار
ظاهر از الگوي خاصی پيروي نمیكنند .طبق نظر او ،اگر كلمهاي را منفی كنيم باز هم متضاد
آن را گفتهایم؛ یعنی رابيه تضاد نسبت به كلمات منفی رابية عموم و خصود ميلق است
(فرشيد ورد.)68 :6831 ،
با بررسی این بخش میتوان گفت مترجم با ارائه ترجمه متضاد براي نمونههاي منتخب
از صورت زبان مبدأ تجاوز كرده و ساخت كلمات و عبارات متن اصلی را به ش ر مغایر و
متضاد در زبان مقصد نمایان ساخته است .بنابراین ،مترجم با برگزیدن این شيوه در ترجمة
خود ،دست به یک نوع تغيير دیدگاه زده است و با دگربينی و استفاده از برابرنهادهاي متضاد
در متن مقصد سعی دارد تا ترجمه طبيعیتر جلوه كند.

 .0-1-0جبران

2

جبران ،راه اري است كه برخی از مترجمان به كار میبرند ،آن هم زمانی كه نيزي در زبان
مبدا قابر ترجمه نيست .البته برخی دیگر این راه ار را اساساً نمیپفیرند .این اصيالح آنقدر
كلی است كه میتواند شرایط متعددي را دربرگيرد و همين مسأله به اعتقاد شویتسر كه ت رار
نظر وینی و داربلنه نيز است ،میتواند تمامی ترجمهها را در نهارنوب جبران قرار دهد و با
این خير همراه باشد كه بسياري از مترجمان به جاي ترجمه نظراتشان را ارائه دهند یا كر
متن را بازنویسی كنند (.)Shveister, 1987: 32
ی ی از دشوارترین شرایط ترجمه به بازي واژهها مربوط میشود .اگر موضوع متنی،
مترجم را وادار كند كه در همان حوزه معنایی باقی بماند و جناس واژگانی را حفظ كند و
در ننين شرایيی در زبان مقصد دو واژهاي وجود نداشته باشند كه بتوان این بازي واژهها را
در آنجا رعایت كرد .در این صورت جناس غيرقابر ترجمه میشود .براي نمونه ،نيور
1. Compensation
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میتوان جناس موجود در «le socialisme francais est un cadavre exquis

(سوسياليسم فرانسوي به جنازهاي زیبا مبدل شد)» را ترجمه كرد ،آن هم به این ش ر كه دو
واژه آخر به صورت تحتاللفظی در معنی «( good-looking corpseجنازه خوش ظاهر)»
درآید و در عين حال به پيامدهاي بازي سورئاليستی نيز اشاره كند .پيشنهادي كه عدهاي در
این شرایط ميرح میكنند این است كه مترجم براي جبران این خأل باید جناس را در جاي
دیگري از متن به وجود آورد كه در متن اصلی وجود نداشته است (فاست .)66 :6867 ،به
عنوان نمونة جبران در زبان عربی میتوان به آیة  61از سود تحریم اشاره كرد﴿ :وَمریمَ ابنتَ
عِمرانَ الّتی أحْضَنتْ فَرْجها﴾ .معناي عبارت مفكور در زبان مقصد بدین صورت است :دامان
خود را پاك نگه داشت .در این مثال ادب كالمی قرآن ح م میكند تا با استفاده از معادل
فرهنگی ،ترجمة واژه مفكور در زبان مقصد جبران شود.
جبران به معناي جبران از دست رفتن ویژگیهاي متن مبدأ در ترجمه است .براي این
كار با استفاده از شيوههایی غير از آنچه در متن مبدأ به كار رفته است ،تأ يراتی مشابه در متن
مقصد ایجاد میشود (فرحزاد .)88 :6864 ،به عنوان مثال ،جبران ی ی از صنایع معنوي با
لفظی دیگر ،ترجمة استعاره با تثنيه یا اكتفا یا قافيه با جناس استهاللی است (عسگربابازاده
اقدم و دیگران .)167 :6863 ،در این بخش به بررسی و تيبيق مؤلفه جبران در مثالهاي
انتخابی پرداخته میشود.
متن اصلی :ولکن أیام خان جعفر الیمکن أن تنسی ..مرحبا اذن فأنت من أهل ذلک الحی؟
(محفوظ ،بیتا.)8 :
ترجمه :ولی روزهاي محلة «خان جعفر» فراموش شدنی نيست .سالم ،پس تو اهر همان
محلهاي؟ (آلیاسين.)7 :6866 ،
متن اصلی :هجعت عطفة الباب األخضر تحت ستار اللیل .تعود فی تلک الساعة أفواج من
الشحاذین إلى أرکانهم (محفوظ ،بیتا.)68 :
ترجمه :هنگامی كه شب نقابش را بر در سبز میگستراند قهوهخانه آرام میگيرد .گداها دسته
دسته به منزلگاه خود بر میگردند (آلیاسين.)69 :6866 ،
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متن اصلی :وإنی مَسیسُ الحاجة إلى میلم (محفوظ ،بیتا.)9 :
ترجمه :ومن به یک«ميلم» احتياج دارم (آلیاسين.)6 :6866 ،
متن اصلی :وشغلت تماما بجدول الماء وأشجار الحناء والنخیل واللیمون واألعناب والضادع
والعصافیر و البالبل والحمام والیمام وأزین خیالی بالفراش النحاسی المذهب والسجاجید
الفارسیة والصوان الفخم والمرآة الکبیرة المصلوقة والستائر الملونة والدواوین الوثیرة والشرفة
المسقوفة باللبالب والحمام الکبیر بأرضیته العصرانی وخزان میاهه العجیب (محفوظ ،بیتا:
.)89
ترجمه :نهر ،درختان حنا ،ليمو ،عناب ،نخر ،قورباغهها ،گنجشکها ،بلبرها و كبوتران ف رم
را به خودم مشغول كردند و نيز ذهن خود را با رختخواب صورتی ،فرشهاي ایرانی ،كمد
لباس و آینة بزرگ روي دیوار ،پردههاي رنگارنگ ،مبرهاي راحتی گرم و نرم و بال ن با
سقفی از پيچک ،حمام بزرگ با نراغ نفتی و انبار عجيب آن مشغول كردم (آلیاسين،
.)86 :6866
متن اصلی :ثمة حجرة یصعد إلیها من الدهلیز بسلم ذی درجتین وفراش مرتفع یرقی إلیه
بسلم خشبی یغری باللعب ونارجیلة معزولة فوق صوان حتی التمتد لها یدی وقطط مدللة
وجندرة (محفوظ ،بیتا.)64 :
ترجمه :در آنجا اتاقی بود كه ورودياش از داالن و نردبان دوپلهاي بود ،رختخوابی روي
تخت بلندي پهن بود تخت پلهاي داشت كه براي بازي وسوسه انگيز بود ،قليانی روي گنجه
به كناري بود تا دستم به آن نرسد ،گربه ناز پرورده و «جندره» درآن وجود داشت (آلیاسين،
.)67 :6866
متن اصلی :وسرعان ما عرفت أوالد الجیران وفی مقدمتهم ابن لسواق سوارس یدعی محمد
شکرون( محفوظ ،بیتا.)41 :
ترجمه :به زودي با بچههاي همسایه و اول از همه پسر راننده «سوارس» كه محمد ش رون
ناميده میشد ،آشنا شدم (آلیاسين.)48 :6866 ،
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متن اصلی :أن یشتری لنا الملبن األحمر والسوبیا (محفوظ ،بیتا.)41 :
ترجمه :براي ما راحت الحلقوم و «سوبيا» بخرد (آلیاسين.)48 :6866 ،
در مثال نخست و در عبارت «إذن فأنت» مترجم میتوانست از راه ار جبران در ترجمة
خود بهره ببرد .داللت معنایی عبارت مفكور در زبان مقصد به صورت «پس تو هم یا پس تو
نيز» جبران میشد كه این امر از دید مترجم پنهان مانده است .در نمونة دوم مترجم قيد
«هنگامی كه» و واژد «قهوه خانه» را در متن ترجمه آورده و عبارت «فی تلک الساعة» را از
زبان مقصد حف كرده است .این در حالی است كه دو واژد «هنگامی كه» و «قهوه خانه»
در متن مبدأ دیده نمیشوند .تفاوت سبک نویسنده و مترجم میتواند موجب افت معنایی
شود ،نراكه انتخاب واژگان و شيود نيدمان آنها در كنار ی دیگر معنایی متفاوت را ایجاد
میكند.
از آنجا كه سبک هر نویسنده در زبانی كه مینویسد قابر تعریف و ارزیابی است ،تفاوت
ميان سبک نویسنده و سبک مترجم امري گریزناپفیر است .سبکها قابر انتقال نيستند ،اما با
شرط نسبيت میتوان آنها را در زبانی دیگر باز آفرینی كرد .باز آفرینی مستلزم توانایی زبانی
و خالقيت مترجم است (خزاعیفر .)4 :6861 ،مترجم با افزودن دو واژد «هنگامی كه» و
«قهوخانه» افت معنایی ایجاد شده را در زبان مقصد جبران كرده است .در مثال سوم مترجم
داللت معنایی واژد «میلم» در زبان مقصد را در قسمت پاورقی جبران و آن را به صورت
توضيح تفسيري «ميلم یا ميليا از اجزاي ليره واحد پول مصر» برگردان كرده است كه این
جبران ،یک نوع جبران افزایشی به شمار میرود.
در مثال نهارم نجيب محفوظ با به كار بردن دو واژد «الحمام و الیمام» در متن مبدأ جناس
ناقص اختالفی ایجاد كرده است .كلمة «الیمام» در اصر به معناي «قمري» است ،اما مترجم
این دو واژه را به همان ش ر كلی «كبوتران» ترجمه كرده است .مترجم براي جبران جناس
ميان «الحمام و الیمام» در ترجمة «الدواوین الوثیرة» عبارت «مبرهاي گرم و نرم» را آورده
است .ميان دو واژد «گرم و نرم» جناس ناقص اختالفی وجود دارد .هنگامی كه معادل فارسی
واژگان جناس دار در زبان مبدأ با ی دیگر جناس ندارند ،مترجم میكوشد با ایجاد جناس
در بخشی دیگر از متن ،لحن كلی متن را حفظ كند و محدودیت زبان مقصد را در این بخش
در قسمتی دیگر از متن مقصد جبران كند (خسروي سوادجانی و رستمپور مل ی:6488 ،
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 .)831-837همچنين مترجم داللت معنایی حر
ش ر «و نيز» در زبان مقصد متبلور ساخته است.

«واو» را در ترجمه خود جبران و آن را به

در نمونههاي  1 ،9و 7مترجم معنا و مفهوم واژدهاي «جندرة ،سواس و سوبیا» را در قسمت
پاورقی و به صورت توضيح تفسيري بيان و از افزایش جبرانی بهرهگرفته است .توضيح و
ترجمة جبرانی مترجم از دو كلمة مزبور در زبان مقصد به این ش ر است« :جندرة» :نوب
كندهاي كه به جهت كوفتن و هموار ساختن رختهاي پوشيدنی آماده سازند« ،سوارس»:
یک نوع وسيلة نقليه و «سوبیا» :یک نوع نوشيدنی است .مترجم متن ادبی به لحاظ این ه هم
باید اصر و صورت پيام و هم محتوا و حس نویسنده متن مبدأ را منتقر كند ،رسالتی عظيم
بر دوش میكشد .به عقيده صاحبنظران ،زمانی عمر ترجمة ادبی به كمال خود میرسد كه
همان حسی را در خوانندد زبان مقصد برانگيزد كه در خوانندد زبان مبدأ ایجاد كرده است
(گرجی و رستمپور مل ی.)647 :6488 ،
بنابراین ،میتوان گفت افزودن یا حف مواردي از متن مبدأ در متن مقصد حاكی از یک
نوع آفرینش ادبی است و از طریق آفرینش ادبی میتوان هر آنچه از متن اصلی كم یا زیاد
شده جبران كرد تا تأ يري مشابه متن اصلی بر خواننده ترجمه داشته باشد .در واقع مترجم با
ترجمههایی كه در متن مقصد ارائه داده ،داللتهاي معنایی را به ش لی دیگر جبران كرده
است ،اگر نه در برخی موارد از توجه به این مهم غافر مانده است.
در نمودار ( ،)6ميانگين درصد رعایت روی رد شویتسر و رتس ر در متن مقصد ارائه شده
است .نمودار ( )1نيز بيانگر ميزان رعایت نمونهها در ترجمه براساس روی رد روسی است.
براساس نمودار ( ،)1از مجموع  13نمونه انتخابی 68 ،مورد براي مؤلفة عينیسازي 4 ،مورد
براي اشتقاق منيقی 7 ،مورد براي ترجمة متضاد و  7مورد براي جبران است .مترجم نمونةهاي
منتخب براي عنصر عينیسازي و ترجمة متضاد را به صورت كامر و براساس شيود مفكور
در زبان مقصد انتقال داده است .در بحث جبران از ميان  7مورد به  1نمونه آن و در بحث
اشتقاق منيقی از ميان  4مورد به  8نمونة آن در متن ترجمه پایبند بوده است.
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نمودار  .2ميانگين درصد رعایت رویکرد شویتسر و رتسکر در متن مقصد
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30
25

20
15
10
5
0

جبران

مجموع نمونه ها

ترجمة متضاد

تعداد رعایت شده بر اساس روی رد مزبور
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بحث و نتيجهگيري
در نقد و بررسی  4مؤلفة قالب بسندگی در ترجمة كاظم آلیاسين براساس روی ردهاي
روسی شویتسر و رتس ر نتایج زیر حاصر شده است:
 در بحث عينیسازي یا مشخصسازي ،مترجم با گزینش معادل و برابر نهادهاي فرهنگی ونو تالش بسيار داشته است .او در این بخش سعی كرده با عبور از معناي لفظی واژگان و
تعابير اصيالحی و ارائه معناي نزدیک با عناصر فرهنگی و معيار زبان مقصد نسبت به رعایت
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مؤلفه عينیسازي در ترجمة خود پایبند باشد و با انتخاب برابرنهادهاي تازه به ایجاد تعادل و
تناسب در ترجمة خود كمک كند.
 در بحث اشتقاق منيقی مترجم با عنایت به شرایط متن و فضاي حاكم بر آن معناي هر ازیک واژگان و عبارات در نظر گرفته شده براي مؤلفه مجاز را به صورت درست و مناسب به
زبان مقصد انتقال داده است و تنها در یک مورد از رعایت این اصر غافر مانده است.
همچنين تالش مترجم بر این بوده تا با جایگزین كردن حالتهاي جزئی به جاي كلی و
برع س ،صورت زبان مبدأ را با حفظ پيام و مفهوم اصلی آن در زبان مقصد انتقال دهد.
 در سيح ترجمة متضاد مترجم تالش كرده تا نمونههاي انتخابی را به صورت متضاد و مغایربا آنچه در متن مبدأ آمده است ،ترجمه كند تا از این طریق پيوند معنایی ميان دو متن مبدأ و
مقصد را تح يم ببخشد.
 در بخش جبران مفهوم و محتوا در ترجمه رعایت شده است و با مدنظر قرار دادن این اصركه در ترجمة ادبی انتقال كامر عناصر ادبی از متن اصلی به متن مقصد كاري سخت است،
مترجم توانسته تا اندازهاي نواقص و افت معنایی ایجاد شده را با ارائه برگردان مناسب برطر
ساخته است .در مواردي نيز مترجم از جبران داللت معنایی برخی از عناصر متن مبدأ در زبان
مقصد غافر مانده است.
 میتوان گفت مترجم در اكثر مواقع ضمن رعایت اسلوب و مؤلفههاي متن مبدأ و انتقالآن ،ظرافتهاي زبانی و روشهاي بيانی متن مقصد را در اولویت قرار میدهد .از آنجایی
كه برگردان تمام جوانب متن اصلی ،ساختار و پيام متن ،كاري سخت و احياناً غيرمم ن
است ،از این رو ،تالش كاظم آلیاسين براي ارائه یک متن روان مبتنی مؤلفههاي قالب
بسندگی مناسب و مقبول به نظر میرسد .باید به این ن ته توجه كرد كه ترجمة صورت گرفته
از رمان قلب اللير از ویژگیهاي مثبت و منفی برخوردار است و در اینجا هد این است
كه با معرفی مدل جدید شویتسر و رتس ر ،تا حدي مش الت ترجمه خصوصاً ترجمة متون
ادبی كاسته شود.
 به طوركلی عناصري كه بيشتر در دایرد زبانی متن مقصد قابر تيبيق و پيادهسازي است،هر نند از زیرمجموعههاي سيوح 4گانة قالب بسندگی شویتسر و رتس ر هم باشد ،بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است و این امر باعث شده تا مترجم ،گرایش و روی ردي مقصدگرا
داشته باشد.
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در پایان باید گفت روی رد روسی شویتسر و رتس ر مانند سایر مدلهاي ترجمه با
عناصري كه دارد راه را براي ناقدان و داوران در ارزیابی و بررسی متون ترجمه شده باز
میگفارد.
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