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Abstract
Aesthetic theory is one of the theories in the field of literary criticism that was developed by the followers
of the German school of Constance under the influence of the school of phenomenology. Since this
theory focuses on the reader and his perception of the work, it seeks to examine the multiplicity of
horizons in the reception process based on the translators' strategies and their interpretations of reading
the text. The novel "Season of Migration to the North" by the Sudanese writer Al-Tayyib Saleh is one
of the best novels of the twentieth century and has a high literary status. This research, which is organized
by the descriptive-analytical method and confrontational approach with the aim of explaining the
uncertainty of meaning and the reader's activity in reading the text, has investigated the various semantic
readings of this novel based on the aesthetic theory of receiving at three levels of words, phrases, and
structure in three translations of Davis (Arabic-English), Ghabraei (English-Persian), and Ameri
(Arabic-Persian), and examined how to accept the text on the basis of establishing the artistic position
of the work in different horizons and its richness from one translator to another. The result showed that
a reader who, in response to white spaces and gaps, interprets and updates the text in a natural way and
provides an explicit reading in accordance with the rules of the target language, can overcome the
aesthetics of the target text. Accordingly, Ghabraei as a reader has been able to move from a simple
reading to a critical understanding by filling in the gaps in accordance with the spirit of a culture. His
participation in the reading process, relying on his semantic horizon, has both preserved the beauty of
the source text and added to the aesthetic components of the target text.
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قرن بيسههتم به شههمار میرود و از جایگاه ادبی باالیی برخوردار اسههت .پژوهش حاضههر كه به روش توصههيفی -تحليلی و
روی رد مقابلهاي و با هد تبيين عدم قيعيت معنا و فعال بودن مترجم به عنوان خواننده در خوانش متن سهههامان یافته،
خوانشهاي معنایی متعدد رمان یادشهده را در پرتو نظریة زیباییشناسی دریافت در سه سيح واژه ،ساختار و عبارت در سه
ترجمة دیویس (عربی -انگليسهی) ،غبرائی (انگليسهی -فارسی) و عامري (عربی -فارسی) مورد بررسی قرار داده و به تبيين
نگونگی پفیرش متن به اعتبار تثبيت جایگاه هنري ا ر در افقهاي مختلف و غناي آن از مترجمی به مترجم دیگر پرداخته
اسههت .برآیند پژوهش نشههان داد مترجمی كه در واكنش به فضههاهاي سههفيد و خألها ،متن را به شهه لی طبيعی تأویر و
بهروزرسهانی كند و متناسب با قواعد زبان مقصد ،خوانشی صریح ارائه دهد ،میتواند بر زیباییشناسی متن مقصد فائق آید.
بر این اسهاس غبرائی به عنوان خواننده توانسهته با پر كردن خألها متناسهب با روح یک فرهنگ از خوانشی ساده به دریافتی
منتقدانه گفر كند .مشهاركت وي در فرآیند خواندن با ت يه بر افق معنایی خود ،هم باعث حفظ زیبایی متن مبدأ شده و هم
بر مؤلفههاي زیباییشناختی متن مقصد افزوده است.

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

نظریة زیباییشهناسهی ی ی از نظریههاي ميرح شهده در حوزد نقد ادبی اسهت كه تحت تأ ير م تب پدیدارشهناسهی توسط
پيروان م تب كنسههتانس آلمان به وجود آمد .از آنجا كه این نظریه ،كانون توجه خود را بر خواننده و دریافت او از ا ر
متمركز كرده درپی آن اسههت كه تعدد افقها در روند دریافت را براسههاس اسههتراتژيهاي مترجمان و تأویرهاي آنها در
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مقدمه
زبانها داراي ساختمان متفاوتی هستند و آنجا كه ی ی كثرت معنایی از خود نشان میدهد،
دیگري گرفتار كمبود آن است .ت لم به زبانهاي مختلف توسط انسانهاي كره زمين ،باعث
شده كه ترجمه به عنوان محور اصلی تأویر به شمار آید .در بحث ترجمه ،نحوه بازنمود
واقعيت در دو زبان مبدأ و مقصد موضوعيت دارد .بر این اساس میتوان ترجمه را به عنوان
زیرمجموعة «نظریة دریافت» 6كه گونهاي از نظریة خواننده محوراست ،مورد بررسی قرار
داد؛ زیرا این نظریه زمينة مناسبی را براي بازنگري روابط ميان نویسنده ،ا ر و خواننده فراهم
و با استدالل بيان میكندكه یک ا ر عالوه بر آفرینش ،مورد دریافت و خوانشهایی قرار
میگيرد كه هر یک به نوبه خود حائز اهميت است.
یک متن (ا ر ادبی) مم ن است بارها و بارها مورد پفیرش قرار گيرد و هر خوانش جدید
بسان جرقهاي است كه سایه روشنهاي معنایی متن را كشف میكند .در این نظریه ،مترجم
به عنوان خواننده در مركز بررسیهاي نقدي قرارگرفته؛ زیرا مترجم میتواند معناي صحيح
متنی را در افق زبانی تازهاي بازسازي كند و به نوعی ،برداشت خود را از آن متن بيگانه به
زبان خودي و در قالبی جدید بيانكند و معنا را درونی سازد ،نرا كه با افزودن هر تأویر به
معناي یک ا ر ،افق معنایی داللتهاي یک ا ر ،گستردهتر میشود.
در این پژوهش ،دریافت رمان «موسم الهجرة الی الشمال» ا ر الييب صالح به عنوان ا ري
واحد در سه افق معنایی عربی ،انگليسی و فارسی با روی رد زیباییشناختی مورد بررسی قرار
گرفته است ،نراكه نخست این ه تأویر و تفسير یک ا ر در ح م پژوهش افق معنایی ا ر
است .دوم؛ كشف افق معنایی ،خودكاري زیباییشناسانه است .حال اگر افق معنایی متن و
خواننده با هم متفاوت باشد در فاصله زیباییشناسی نيز نمود مییابد؛ مسألهاي كه در متن
اصلی و متن ترجمه شده نيز به نشم میخورد .در این پژوهش به دنبال بررسی افق معنایی،
كيفيت معنایی ا ر نيز مورد بررسی قرار گرفته است .هد

مقاله ،شناخت شيود رویارویی و

پفیرش خوانندگان (مترجم) با ا ري هنري و راهيابی به افق معنایی آنان است و این ه تعدد
افق نرا و نگونه توانسته است كارایی مثبتی داشته باشد.
مرگ مؤلف و توجه به خواننده و متن به عنوان اركان اصلی نظریة دریافت ،روی ردي
نو به ادبيات است كه میتواند هم از دورهاي به دورهاي دیگر مورد پفیرش واقع شود
1. Reception theory

 | 04پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال  | 11شماره | 12بهار و تابستان 1041

(دریافت تاریخی) و هم در یک دوره ابت براساس دادههاي ذهنی ،اجتماعی ،فرهنگی و...
به صورتهاي مختلف بازآفرینی شود (زیباییشناسی دریافت).
در پژوهش پيشرو ،بررسی بعد زیباییشناختی به سبب اهميت فرم در انتقال معنا در
نظرگرفته شده است .پرسشهایی كه این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است ،عبارتند
از:
 -6ترجمه نگونه میتواند بر رمز و راز زیباییشناسی متن مقصد بيفزاید؟
 -1مشاركت مترجم در پر كردن خألها نگونه بر مؤلفههاي زیباییشناختی یک متن
تأ يرگفار است؟
 -8تفاوت در تجربه زیباییشناختی در سه افق معنایی (عربی ،فارسی و انگليسی) نگونه در
ترجمههاي این رمان نمود یافته است؟

 .2پيشينة پژوهش
نقد و بررسی ترجمه از جمله مسائلی است كه امروزه پژوهشهاي ارزشمندي را در این
حوزه به خود اختصاد داده است .با وجود صبغه طوالنی نظریة دریافت ،پژوهشی در زمينه
تعدد افق معنایی و تأ ير آن در خوانشهاي متفاوت براساس نظریة زیباییشناسی در ترجمة
انگليسی و فارسی از زبان عربی یافت نشد ،اما ميالعات در خوري هم در نهارنوب نقد
ترجمه در حوزد تاریخی و هم در زیباییشناسی در قالب یک زبان به نشم میخورد كه در
ادامه به نمونههایی از آن اشاره میشود.
طيب فيضی ( )6861در پایاننامة خود با عنوان «بررسی نظریة پفیرش براساس داستانهاي
هزار و یک شب؛ مورد كاوي سند باد بحري» ،نظریة پفیرش را از منظر افق انتظار تاریخی
مورد بررسی قرار داده است.
پروینی و ش ري ( )6861در مقالهاي با عنوان «نظریه پفیرش در نقد ادبی و ادبيات
تيبيقی» با نگاهی نو به خواننده ،بازتوليد معانی را مورد كاوش قرار دادهاند.
طبيبی و هم اران ( )6867در پژوهشی با عنوان «خوانش ترجمههاي دعاي عرفه در پرتو
نظریة زیباییشناسی دریافت آیزر »6در این پژوهش براساس نظریه آیزر 1ش ا هاي متن
1. Wolfgang Iser
2. Iser, W.
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اصلی دعاي عرفه و بازتاب آن در ترجمة آقایان شجاعی ،الهیقمشهاي و مؤیدي از دعاي
عرفه را مورد بررسی مقابلهاي قرار دادهاند.
در رابيه با رمان «موسم الهجرة الی الشمال» بيشتر پژوهشهاي صورت گرفته به مسأله
م ان و تقابر شرق با غرب پرداختهاند ،اما مقاله پيشرو ضمن تحلير افق معنایی ،تأ ير آنها
را بر خوانشهاي معانی صریح و تلویحی در پرتو نظریة زیباییشناسی دریافت نقد و بررسی
كرده است.

 .1معرفي رمان
رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» درسال 1886ميالدي از طر

آكادمی ادبيات عربی دمشق

به عنوان مهمترین و برترین رمان عربی قرن بيستم انتخاب شد و در سال  1881ميالدي در
ليست  688رمان برتر جهان عرب قرار گرفت (شاهين .)687 :6661 ،این رمان به  91زبان
زندد دنيا ترجمه شده كه خود نشان از زنده بودن «موسم هجرت» در عرصة جهانی دارد .رضا
عامري آن را از عربی به فارسی ،دنيس جانسون دیویس 6از عربی به انگليسی و مهدي غبرائی
از انگليسی به فارسی برگردانده است .راز موفقيت این رمان سيالن ذهن ،تعدد راوي،
كاركرد تشویق و انگيزش و ش ست زمان است .این رمان شامر  68بخش است كه تأكيدي
است بر مركزیت اروپا -انگلستان (شمال) و در حاشيه بودن آفریقا -سودان (جنوب)؛ در
واقع سودان استعمارزده و انگلستان استعمارگر است .دو شخصيت اصلی داستان مصيفی
سعيد و راوي هستند كه اولی نسر اول از روشنف ران استعمارزده است و استعمار را پفیرفته
و راوي كه براساس شواهد ،گویی ادامة شخصيت مصيفی سعيد است هر دو به عنوان
روشنف ر تحصيل رده در انگلستان هستند .راوي نسر دوم از روشنف ران استعمارزده است
و از جهت ارج نهادن بر سنتهاي بومی ،نقية مقابر مصيفی سعيد است .با توجه به نظر آیزر
نهرد برجسته جنبش ادبی دریافت -میتوان گفت كه رمان موسم هجرت داراي دو محورخلق و دریافت است كه محور اول ،قيب هنري است كه توسط نویسنده ایجاد میشود و
محور دوم ،قيب زیباییشناسی است كه توسط خواننده انجام میپفیرد.

1. Davis, D. J.
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قطب زیباشناسی
(خواننده)

رمان موسم هجرت

قطب هنری
(نویسنده)

منبع :لودگ111 :2000 ،1

در این جستار رمان «موسم الهجرة الی الشمال» را در عربی به عنوان متن مبدأ و ترجمهها
را به عنوان متن مقصد و نيز رضا عامري مترجم عربی -فارسی ،دنيس جانسون دیویس مترجم
عربی -انگليسی و مهدي غبرائی مترجم انگليسی -فارسی را خواننده و دریافتكننده در نظر
گرفتهایم .ترجمههاي یادشده در بسترهاي متفاوت (عربی -انگليسی -فارسی) مورد استقبال
قرار گرفته است و با در نظر گرفتن افق معنایی به عنوان مهمترین ویژگی زیباییشناسی نظریة
دریافت مورد ارزیابی قرار میگيرند.

 .6نظریة دریافت و ترجمه
نظریة دریافت ،نظریهاي خوانندهمحور است كه بقاي متن را در گرو خواننده میداند؛ نون
معنی ،محصول خالقيت خواننده است .در نظر ولفگانگ آیزر« ،خواننده در خواندن متن
استراتژيهایی را به كار میگيرد كه ضامن آزادي وي در عمر خواندن است .استراتژيهایی
كه بنابر تغيير خوانندهاي به خوانندهاي دیگر ،عوض میشود» (زیما .)686 :6864 ،ميان متن
و خواننده همواره دیالوگی برقرار است كه این دیالوگ را از دو جنبه میتوان مورد بررسی
قرار داد؛ «تاریخی و زیباییشناسيک؛ تاریخی میخواهد بداند كه نرا ا ري در دورهاي به
ش لی و در دورهاي دیگر به ش لی دیگر مورد خوانش قرار گرفته است .جنبه
زیباییشناسيک به دنبال معنا و بالغت و فصاحت و فرم و صورت در متن است» (فيضی،
 .)76 :6861این نظریه ،فرآیند ت مير یک ا ر هنري را منوط به دریافت میداند.
در نظریةدریافت «متن دادهاي ناقص فرض شده كه داراي فضاها و ش ا هاي سفيدي
است كه خواننده باید در خالل خوانش آنها را پركند» (شرشار .)46 :1886 ،بر این اساس،

1. Lodge, D.
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ترجمه یک خوانش جدید و مترجم ،ميانجیگري است كه به متن هویت میبخشد و معنایی
جدید بدان ضميمه میكند.

 .0نظریة زیبایيشناسي دریافت
ی ی از مهمترین عنصرهایی كه خواننده را به سمت خود جفب میكند ،مسأله زیبایی متن
است و هر قدر كه خواننده با مالكهاي زیباییشناسی آشنایی بيشتري داشته باشد ،لفت
بيشتري از متن خواهد برد« .در اواخر دهه 6618ولفگانگ آیزر وهانس رابرت یاس 6نظریة
زیباییشناسی دریافت 1را در دانشگاه كنستانس 8آلمان پایهریزي كردند .این نظریه را میتوان
ی ی از مجموعه نظریاتی دانست كه تحت عنوان كلی «خوانندهمحور» شناخته میشوند؛
نون تمام این نظریات بر نقش خواننده در درك معنی از متن تأكيد دارند.
نظریههاي خوانندهمحور ،نوعاً ساختن معنا را رسالت خواننده میدانند .به تعبير آیزر ،ا ر
ادبی از بخشهاي نوشته و نانوشته تش ير میشود؛ از خيوط و بين خيوط .وقتی خواننده،
متن را میخواند آنچه نوشته شده همة وجوه معنایی مم ن را به او منتقر نمیكند ،بل ه
انتظاراتی را در ذهن او ایجاد میكند [كه] یا متن خود این انتظارات را برآورده میكند یا
برآورده نمیكند .در حالت دوم ،ذهن خواننده فعال شده و در پی برآوردن انتظارات خود؛
یعنی پر كردن خألهایی كه نویسنده به جا گفاشته ،میرود .این خألها همان حر هاي
نانوشته و همان بين خيوط هستند كه مشاركت خواننده را میطلبند» (خزاعیفرید ،بیتا-1 :
« .)7نظریة یأس عبور از نویسنده و ا ر به متن و خواننده آن است» (.)Robert, 1984: Xii
از جمله عناصر و شاكلههاي نظریة زیباییشناسی ،افق خواننده و استراتژي او ،فاصله
زیباییشناختی ،تعادل یا عدم تعادل زیباییشناختی و خوانندهمحور بودن است كه پژوهشگر
با بررسی ترجمة واژهها و بافتهاي واژگانی ،اسم صوتها ،تركيبهاي اتباعی ،ساختار
جمالت و نگونگی بهكارگيري كنایهها و اصيالحات را با در نظر گرفتن افق معنایی به
عنوان عنصر مهم نظریة زیباییشناسی ،سعی در واكاوي دریافت انواع ترجمهها و ارزیابی
آنها كرده است ،نراكه وجود نند ترجمه از رمان حاضر با بررسی و تعيين نوع واژگان یا
نوع بهكارگيري ساختارهاي گرامري ،بيانگر افق معنایی متفاوت از متنی واحد است.
1. Yass, H. R.
2. Toward an aesthetic of reception theory
3. Constance University
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 .5عنصر زیبایيشناسي دریافت
بررسی فرم در اغلب موارد تعيينكننده ژانر ا ر است .بر این اساس ،بررسی شاكلههاي نظریة
زیباییشناسی دریافت كه در فرم ا ر ادبی و دریافت معنا مو ر است در این پژوهش ضروري
است .زیباشناسی دریافت ،داراي عناصري از جمله افق خواننده ،فاصله زیباییشناختی ،تعادل
زیباییشناسی و ...است .برجستهترین این عناصر ،افق معنایی است كه شاكلة اصلی پژوهش
حاضر به شمار میآید.

 .2-5افق معنایي
افق به عنوان محور اصلی در نظریة دریافت دو نوع است :افق انتظار و افق معنایی .افق انتظار
در حقيقت توقع و انتظار شایعی است كه خواننده براساس باورها و انتظارات قبلی خود از
خواندن یک ا ر دارد؛ حال مم ن است آستانه انتظار خواننده ابت باشد یا متغير .افق معنایی
پاسخی است كه یک ا ر ادبی به افق انتظار خواننده میدهد كه منجر به پفیرش ا ر ادبی
میشود و با شيود نوشتار و فرم ا ر ارتباطی مستقيم دارد .بنابراین ،از آنجا كه افق معنایی از
فردي به فرد دیگر متفاوت است ،خواننده با گفر از آستانه و افقی به آستانه و افق جدیدي
وارد میشود« .در ابتدا افق را میتوان مجموعهاي از متغيرهاي زبانی ،ادبی و فرهنگی و
تاریخی تعریف كرد كه احساسات ،اعمال و اف ار مترجم را تحت تأ ير قرار میدهد»
(اوستينو  ،)14 :6868 ،6اما اگر بخواهيم تعریفی دقيق از افق معنایی ارائه دهيم ،میتوان
اینگونه اشاره كرد كه «افق معنایی؛ یعنی شناخت شيود رویارویی و پفیرش مخاطبهاي ا ر
هنري» (احمدي .)166 :6868 ،در حقيقت نگونگی آفریدن معناي یک ا ر به عهده خواننده
و افق معناییِ مختص اوست .بنابراین ،تحقيق حاضر براساس افق خواننده در متن مقصد لحاظ
میشود؛ از این جهت كه افق معناییِ كدام یک از مترجمان ،متن را بومیتر و آن را به فرهنگ
خواننده نزدیکتر كرده است.
قصد ما بررسی افق مترجمی است كه با استفاده از سبک خاد خود و راه ارهاي
شخصی به زبان خودي ترجمه میكند و این زاویه دید تنها متعلق به خود او و محصور در
اوست .پس میتوان رمان موسم هجرت را به عنوان یک ا ر ادبی با سه افق معنایی مجزا در
نظر گرفت و محور كلی پژوهش حاضر را اینگونه عنوان كرد:
1. Ustinov, M.
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فارسی

عربی

فارسی

انگلیسی

عربی

(عامری)

(صالح)

(غبرائی)

(دیویس)

(صالح)

هر یک از این خوانندهها با توجه به افق دریافت خود از این رمان در سه زبان (عربی،
انگليسی ،فارسی) معنا را به سبک خود در قالبی زیبا آفریدهاند كه آرایش آن با دیگري
تفاوت دارد .مجموعه تأویرهاي این سه مترجم در ح م پژوهش جهت یافتن افقهایی است
كه در نهایت منجر به تحقق معناهاي برداشت شده از متن است .افق هيچ فردي نمیتواند به
افق فرد دیگري شباهت داشته باشد ،نون تخير ،نگرش ،احساس و طرز ف ر افراد ی سان
نيست .همچنين افق معنایی از دورهاي به دورهاي دیگر بنابر مقتضاي زمان ،متفاوت است.
همين مسأله باعث میشود كه ترجمهها به سمت پویایی حركت كند .مجموعه استراتژي و
تأویرهاي خوانندگان ،سازندد افق معنایی یک ا ر ادبی است.

 .2-2-5استراتژي خواننده
ی ی از عواملی كه افق معنایی خواننده را ش ر میدهد ،استراتژي خواننده است .مترجم به
عنوان خواننده این آزادي را دارد كه در بازگردانی متن مبدأ متناسب با قواعد متن مقصد از
شگردهایی استفاده كند كه طرح معناي جدیدي را بيف ند و میتواند براساس استراتژي
شخصی خود ،سازنده ا ر هنري شود .به صورت دقيق میتوان گفت كه «استراتژي خواندن،
یعنی آشنایی با شگردها ،رمزگان و قراردادهاي ادبی كه در ا ري خاد از آنها استفاده شده
است؛ به عبارت دیگر ،اطالعات خواننده از موضوع رمان ،رمزگان كلی و رمزگان خاد
سازنده این استراتژي است و كنش و واكنش درونی ميان ذهن خواننده و متن در نهایت
منجر به آفرینش ا ر میشود» (همان .)134 :طبيعتاً تفاوت استراتژي مترجمان در عمل رد
ترجمة رمان حاضر خود دليلی بر ی سان نبودن خوانشها است .بنابراین ،ادغام ساختار متن
و كنش خواننده به روي كار آمدن افق معنایی میانجامد.

 .1-2-5تأویل خواننده
تأویر همان تالش براي نمود یافتن شرایط ش رگيري معنایی یک ا ر است كه در افق معنایی
ا ر جاي میگيردكه خود كاري زیباییشناسيک بهشمار میآید« .مجموعه تأویرهاي
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خوانندگان ،سازنده افق معنایی ا ر است؛ یعنی شرایط تحقق معناهاي متن» (همان.)137 :
هرگاه تأویر راه م المه دوطرفه با متن را بگشاید در این صورت زیرمجموعة افق معنایی به
حساب میآید .میتوان گفت تأویر در ح م تثبيت جایگاه ا ر ادبی در افق مترجم و یا «در
ح م پژوهش آن افق است ...هر تأویر گسترشدهندد افقِ داللتهاي معنایی ا ر است و هيچ
تأویلی در ح م كالم نهایی نيست» (همان .)133 :تأویر ،كنشی است از جانب خواننده كه
در خلق معنا مؤ ر است« .موسم هجرت» داراي سه خواننده و در راستاي آن سه تأویر است
كه بدینسان مجموعة استراتژي مترجمان و تأویرهایشان ،افق معنایی متفاوتی را ش ر داده
است.

 .2تحليل ترجمهها براساس افق معنایي
شاید این پرسش پيش آید كه قواعد زبانی نه ارتباطی با افق معنایی مترجم دارد؟ بررسی
نگونگی واكنش به خألها و فضاهاي خالی متن در ساختارها و قواعد میتواند باعث
نرخش و دگرگونی افق معنایی مترجمان شود .بنابراین ،كيفيت آگاهی خواننده از قواعد
زبان مبدأ و مقصد مهم است؛ زیرا عالوه بر این ه به تقویت ارزش زیباییشناسی ا ر كمک
میكند ،میتواند مترجم را به فهم هستی ا ر نيز رهنمون شود .دریافت و خوانش را نباید
محصور در معنا دانست ،بل ه فراتر از آن از طریق تجزیه و تحلير دستوري ،سبکشناختی،
زبانشناختی و ...نيز میتوان هستی و حقيقت یک ا ر را كه خود مفهومی زیباییشناسی و
متعلق به یک ا ر هنري است ،تجربه كرد.
از آنجا كه سبکشناسی خود نيز مربوط به فرم میشود ،میتوان از این منظر آن را
زیرمجموعة دریافت زیباییشناسی در نظر گرفت .بر این اساس ،الزم مینماید نگونگی
ترجمة رمان حاضر در سيح واژگانی ،ساختار نحوي ،معادلها و ...بررسی شود ،نراكه این
بررسیها از یک طر

به نوبه خود میتواند به تقویت ارزش زیباییشناسی ا ر كمک كند

و یا از ارزش آن كم كند و از طر

دیگر ،بررسی تمایزات زیباییشناسی موجود در بافت

یک ا ر بر خاد بودن آن ا ر تأكيد میكند.

 .2-2معادلیابي واژهها
گاهی اوقات شاهد ترجمههاي متعددي از یک ا ر هستيم كه اصوالً به دلير ارتباطی كه با
ی ی از آنها میگيریم ،ی ی را بر دیگري ترجيح میدهيم .استفاده از «واژگان همنشين در

مسبوق و غفاری | 01

ترجمه ،باعث توليد متونی روانتر میشود ،متونی كه از لحاظ واژگانی شباهت بيشتري به
سایر متون زبان مقصد دارند و بنابراین از دید خوانندگان متن مقصد طبيعیتر به نظر میرسند»
(واعظيان .)19 :6866 ،در این راستا با بررسی واژهها در پارامترهاي نشانداري و بینشانی،
عاميانگی و ش وهمندي واژگان ،اسم صوت و مركبهاي اتباعی ،میتوان روند فهم و
بازسازي معنا را در افقهاي زبانی جدید نسبت به قابليتهاي دریافتی مترجمان بيان كرد.

 .2-2-2نشاندار و بينشان
آشنایی مترجمان با رمزگان ،شگردها و قراردادهاي ادبی در زبان مقصد و بهره بردن از آن
مثالً موردكاوي ترجمة فعر «ضحک» در نمونه زیر خود شاهدي است بر این مدعا كه هر
یک خوانش خود را به اش ال متفاوت به فرآیندي خالق تبدیر كردهاند« .خندیدن» یک
فعر بینشان و در درجة صفر كالم قرار دارد ،اما معادلیابی آن در فارسی نشاندار بوده و به
نوع خاصی از مفهوم خندیدن داللت دارند .فعر « »smileبه معناي لبخند زدن و «»laughed
به معناي خندیدن است كه اولی نشاندار و دومی بینشان است .اما «خندهاي غلغلهزن و غش
و ریسه رفتن» كه هر دو نشاندارند بر این مسأله داللت دارند كه غبرائی به اوج خندیدنی كه
از ته دل نشأت میگيرد ،اشاره داشته در حالی كه عامري خندیدن را در درجه صفر كالم و
یا نهایتاً یک گام جلوتر« ،كالم را با خنده قرقره كردن» عنوان كرده است .بنابراین ،هر یک
از مترجمان واقعيت خندیدن را از زاویة افق خویش درونی كردهاند؛ زیرا این وظيفة خواننده
است كه از ميان فرمها ،رنگها ،تصاویر ،موقعيتها و آنچه ارائه شده برحسب تناسب ،خود
حدس بزند و با توجه به ارتباطی كه با آنها برقرار میكند ،دریافت خود را ارزشگفاري و
خألها را با آن پر كند.
متن اصلی :لو قلت لجدی...لضحک (صالح.)36 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 39( he would have laughed :
ترجمه عربی به فارسی :اگر به پدربزرگم میگفتم...میخندید (عامري.)99 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :غش و ریسه میرفت (غبرائی.)666 :6868 ،
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متن اصلی :فقرقرت لهاتها بالضحک (صالح.)99 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 10( some times smiling :
ترجمه عربی به فارسی :كالمش را با خنده قرقره كرد (عامري.)83 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :خندهاي غلغله زن از ته دل سر داد (غبرائی.)33 :6868 ،
براي تبيين بيشتر بحث در ادامه به بررسی نند نمونه اسم و فعر نشاندار و بینشان
میپردازیم.

 .2-2-2-2اسم
در مختصات فرهنگی هر جامعه ،زبانی توصيفاتی وجود دارد كه این توصيفها را بر حسب
قرارداد پفیرفتهایم و استفاده از آنها از بار ارزشگفاري خاصی برخوردارندكه تنها اهر آن
زبان از ارزش آن آگاهند .وظيفة خواننده در هر زبانی ،روشنتر كردن متن است« .زبان
انگليسی به طور خاد و ویژه ،گنجينهاي بسيار غنی از كلماتی با معانی متراد و مشابه دارد.
این كلمات داراي معناي پایه واحد هستند ،اما معانی ضمنی آنها متفاوت است و در
موقعيتهاي خاد به كار برده میشوند .براي فردي كه انگليسی ،زبان مادري او نيست
كاربرد واژد درست در جاي صحيح یک معضر عمده است .در حقيقت هركلمه براي افرادي
با زمينههاي ذهنی و اجتماعی متفاوت ،معانی متفاوت دارد وكاربرد آن مم ن است موجب
سوءتفاهم شود» (یعقوبی.)691 :6838 ،
الييب صالح در رمان موسم هجرت از اسم (تخریف) در این عبارت «ال تَلتَفت لِتخریف
وُد الرئیس» (صالح )611 :6667 ،كه به معناي خزعبالت است ،استفاده كرده است ،اما
مترجمان هركدام خألهاي بين متنی در ترجمه را اینگونه پر كردهاند؛ عامري از مفهوم كنایی
بهره برده و از اصيالح «صدتا یک غاز» استفاده كرده كه به مخاطب بگوید كالم «ود
الرئیس» خيلی بیارزش بوده است .مترجم در زبان مقصد انگليسی از واژد « »drivelبه معناي
«نرت و دري وري سخن گفتن» استفاده كرده كه غبرائی هم دقيقاً از همين معنا در زبان
مقصد فارسی بهره جسته است.
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ترجمه از عربی به فارسی« :توجهی به حر هاي صدتا یک غاز ودالرئيس ن ن» (عامري،
.)36 :6869
ترجمه از عربی به انگليسی»on`t pay any attention to Wad Rayyes`s drivel« :
(.)Davis, 2009: 46
ترجمه از انگليسی به فارسی« :به دري وريهاي ود الرئيس اعتنا ن ن» (غبرائی.)619 :6868 ،
هر كدام از مترجمان با توجه به ارزشگفاري كه براي واژه «تخریف» در نظر داشتهاند،
خوانشهایی متفاوت ارائه دادهاند .هر داللت معنایی ميان مترجمان كنشی مجزا به شمار
میآید كه منتهی به رسا شدن كالم در زبان مقصد شده است .نمونههاي زیر از آن جملهاند:
متن اصلی :جمعتُ مَتاعی فی حقیبة صغیرة (صالح.)81 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیI packed up my belongings in a small suitcase :

(.)Davis, 2009: 17
ترجمه عربی به فارسی :وسایلم را در نمدان كون ی جا نهاد (عامري.)14 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :دار و ندارم را در نمدان جا دادم (غبرائی.)18 :6868 ،
متن اصلی :فعلتُ فی الصباح (صالح.)16 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( Ihave done this in the early mornings :

.)25
ترجمه عربی به فارسی :در روز انجام میدادیم (عامري.)41 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :صبح كله سحر انجام میدادیم (غبرائی.)699 :6868 ،
متن اصلی :کان إبن اإلنکلیز المدلل (صالح.)17 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( He was the spoilt child of the English :

.)27
ترجمه عربی به فارسی :او فرزند افتخاري انگليسیها بود (عامري.)41 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :عزیز دردانه (غبرائی.)681 :6868 ،
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 .1-2-2-2فعل
دومين مورد در نشانداري و بینشانی واژهها ،نگونگی دریافت فعرها است .آشنایی مترجم
با قواعد حاكم بر نظام زبان مقصد امري ضروري است .مثالً «در زبان انگليسی مسأله توالی
زمانها كامالً رعایت میشود؛ یعنی اگر فعر اصلی جمله زمان گفشته را داشته باشد ،مابقی
افعالِ تابع باید در زمان گفشته صر

شوند ،اما این قاعده در فارسی صادق نيست» (صفوي،

 .)18 :6864عالوه بر توالی زمانی ،توجه به بار معنایی افعال هم الزم است .براي نمونه ،در
ترجمه فعر «کان یقول کالماً» كه به معناي «حر

زدن» است ،هریک از مترجمان براساس

دریافت خود و با در نظر گرفتن قرائن موجود آن را ترجمه كردهاند .عامري از فعرِ «با زبان
عجيبی صحبت كردن» ،دیویس از فعرِ « »gibberishبه معناي «حر

ش سته و نامفهوم» و

غبرائی از «وِروِر كردن» استفاده كرده است كه خوانش هریک افق معنایی متفاوتتر از
دیگري را به وجود آورده است:
متن اصلی« :أحیاناً باللیلِ فی النوم کان یقولُ کالماً» (صالح.)668 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیWhen he was asleep he`d say things in-in « :

.)Davis, 2009: 43( .»gibberish
ترجمه عربی به فارسی« :گاهی شبها در خواب با زبان عجيبی صحبت میكرد» (عامري،
.)79 :6869
ترجمه انگليسی به فارسی« :بعضی شبها در خواب وِروِر میكرد» (غبرائی.)699 :6868 ،
در این عبارت ،منظور از بنتِ محمود ،همسر مصيفا سعيد این بوده كه برخی شبها در
خواب نيزي شبيه به زبان فرنگیها صحبت میكرده است ،اما نون او متوجه آن زبان
نمیشده هر یک از مترجمان نامفهومی كالم را به ش لی خاد بيان كردهاند كه ترجمة
غبرائی صراحت معنایی بيشتري در زبان مقصد دارد و واژه در این ترجمه تفسيرپفیرتر بوده
است ،اما ترجمه عامري و دیویس در معنایی ضمنی بيان شدهاند.
تأویرهاي متعدد از افعال در نظام واژگانی در ح م راهيابی به افق معنایی ا ر است و
قياس این تأویرها در رویارویی با متنی واحد كه باعث تبيين افقهاي معنایی میشود ،ی ی
از مبانی كار زیباییشناسی به شمار میآید .نمونههاي زیر از آن جملهاند:
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متن اصلی :أخذ یَتمَلمَل فی مقعده (صالح.)666 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 45( .He began fidgeting in his seat :
ترجمه عربی به فارسی :بیقرار روي صندلی جابجا میشد (عامري.)38 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :در صندلی وول میخورد (غبرائی.)611 :6868 ،
متن اصلی :ال یفرحون لِمولدٍ (صالح.)691 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( .They neither rejoice at a birth nor… :

.)75
ترجمه عربی به فارسی :نه براي تولد خوشحال میشوند (عامري.)684 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :نه براي تولد دلشان غنج میزند (غبرائی.)187 :6868 ،
متن اصلی :تُدَغدِغُ أنفی (صالح.)84 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 18( .Smell tickling my nose :
ترجمه عربی به فارسی :بينی ام را نوازش میداد (عامري.)19 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :بينی ام را غلغلک میداد (غبرائی.)19 :6868 ،

 .1-2-2عاميانگي و شکوهمندي واژگاني
دو بافت رسمی و محاوره هركدام مجموعه واژگان خاد خود را دارند كه استفاده از این
بافتها توسط نویسنده و مترجم میتواند بيانگر سبک شخصی باشد و در فرم ا ر و پفیرش
آن براي مخاطب بسيار تأ يرگفار است؛ نون از یک طر

انتخاب نوع بافت منجر به

ایجاد حس صميميت و ارتباط بهتر خواننده با متن در د یالوگی دوطرفه خواهد شد و از
طر

دیگر « ،تمایز محتوا و ش ر همزاد شِماي مفهومی اصلی در نظریة هنري و

زیباییشناسيک بوده است» (احمدي .)994 :6868 ،در ادامه به بررسی نمونههایی در این
زمينه میپردازیم.

 .2-1-2-2بافت رسمي
این بافت داراي گروه واژگان فاخري است كه داراي ش وه و اعتبار باالیی هستند .به
بررسی یک نمونه از این بافت در خوانش مترجمان می پردازیم ،عامري در ترجمه
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«هَیجتُ» صو رت بافت رسمی و ادبی را به كار برده است و ش ا

معنایی را در متن مبدأ

حفظ و معناي تلویحی آن را عنوان كرده است ،اما غبرائی در ترجمة « »stirred upكه
به معناي « مخلوط و به هم زده» است ،اصيالح عاميانه «نمک پاشيدن» را به كار برده كه
داراي صراحت معنایی بيشتري است .افق معنایی بسان پازلی است كه هر فرد با توجه به
تصورات ذهنی خود از ميان هزاران ت ه ،تنها ی ی را نينش میكند و آن را در م ان
مورد نياز ،جایگزین میكند:
متن اصلی« :لکننی هیجتُ کَوامنَ الداءِ» (صالح.)49 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی»but I had stirred up the latent depths of the disease« :
(.)Davis, 2009: 21
ترجمه عربی به فارسی« :اما من دردهاي پنهان را تحریک میكردم» (عامري.)81 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :من بر عمق نهان این زخم نمک میپاشيدم» (غبرائی.)77 :6868 ،
تفسير عامدانه غبرائی عالوه بر گسترش افق معنایی صریح ،نشان از قود تخير خواننده
است .در ذیر نمونههایی از دریافتها را آوردهایم كه مترجمان با تأكيد بيشتر روي
بخشهاي محاورهاي و رسمی ،آن را براي مخاطب طبيعی و عينی جلوه میدهند.
متن اصلی :جری الصبیة (صالح.)13 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 16( » The other boys ran away :
ترجمه عربی به فارسی :بچهها گریختند (عامري.)11 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :بچهها در رفتند (غبرائی.)39 :6868 ،
متن اصلی :وهی دار فوضی قائمة دون نظام (صالح.)36 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 35( house, built without method :
ترجمه عربی به فارسی :خانهاي بدون نظم (عامري.)16 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :خانهاي هردمبيلی (غبرائی.)613 :6868 ،
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متن اصلی :کان أهل البلد یتندرون علینا (صالح.)66 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( The villagers used to joke about us :

.)38
ترجمه عربی به فارسی :مارا شماتت میكردند (عامري.)17 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :ما را دست میانداختند (غبرائی.)648 :6868 ،

 .1-1-2-2بافت محاوره

در نظر روالن بارت« ،6متن ،جزیرد كون ی در ميان دریاي روابط –مشترك -انسانی است

كه خوانشهایی از آن میشود كه میتوان گفت هر خوانشی یک نوشتار و هر نوشتاري یک
خوانش محسوب میشود» (بارت64 :6861 ،و .)81همچنين «حتيم نقر میكند كه «هر متن
حال و هواي بيانی خاصی دارد كه ننانچه به آن داده نشود ،ناهماهنگ است و اهر زبان
خيلی راحت این كمبود یا ناهماهنگی را احساس میكند .مثالً در ترجمة یک متن انگليسی
از عربی از سياق نثر كامالً میشود فهميد كه ترجمة یک قيعه طبيعی است یا نه .ترجمه باید
حتماً ویژگیهاي متنی زبان مبدأ را در خود داشته باشد و تعدیرهایی در آن صورت بگيرد»
(صلحجو.)688 :6864 ،
زبان محاوره ،بخش ابداعی زبان است ،نون در این بافت ،واژهسازي و تعبيرتراشی
توسط مترجم راحتتر صورت میگيرد .در ترجمة جملة زیر ،عامري و دیویس هر دو به
زیباییشناسی متن مبدأ وفادار ماندهاند كه همين امر باعث ظهور معنایی تلویحی شده است،
اما غبرائی با توجه به سبک محاورهاي خود ،كامالً عاميانه پيش رفته و در عين حال به
زیباییشناسی متن مقصد توجه دارد .او از واژگانی مثر؛ «دِه ،ی ی بخورد صد تا صدقه
بدهد،گيرش بياید» استفاده كرده كه معنا را در زبان مقصد صریح و شيوا گردانيده است:
متن اصلی« :األَرامل فی هذا البلد أکثر من جوعِ البَطن .تحمد اهللَ أنها وجدت زوجاً مثلی»
(صالح.)618 :6667 ،

1. Barthes, R.
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ترجمه عربی به انگليسیWidows in this village are more common than « :

».empty bellies.she should thank God she`s found a husband like me
(.)Davis, 2009: 45
ترجمه عربی به فارسی« :بيوهها در این سرزمين از گرسنگان بيشتر هستند .باید خدا را ش ر
كند كه خواستگاري مثر من پيدا كرده است» (عامري.)38 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :بيوه تو این دِه ریخته باید ی ی بخورد و صد تا صدقه بدهد كه
شوهري مثله من گيرش بياید» (غبرائی.)611 :6868 ،
وقتی به دریافت متن انگليسی از عربی توجه میشود ،رد پاي مترجم و عمر ترجمهاش
كامالً مشهود است و خواننده میتواند تشخيص دهد كه این متن ترجمه شده از زبان اصلی
است ،اما وقتی همين قياس را در رابيه با دریافت متن فارسی از انگليسی انجام میدهيم،
نمیتوان به آسانی تشخيص داد كه این متن ترجمه شده است؛ زیرا تعبيرتراشیهاي مترجم
محتاطانه و با ظرافت و متناسب با زبان مقصد است .افق معنایی متفاوت مترجمان در تأویر
بافتها بيانگر این است كه هركدام با خوانش خود اندیشههاي دیگران را درونی و متعلق به
خود ساختهاند؛ حال ی ی با بافتی رسمی آن را درونی میكند و دیگري با بافتی محاورهاي.
نمونههاي زیر از آن جملهاند:
متن اصلی :أبوها قَبِلَ (صالح.)618 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 46( Her father accepted :
ترجمه عربی به فارسی :پدرش هم پفیرفته (عامري.)31 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :باباهه موافق است (غبرائی.)617 :6868 ،
متن اصلی :مَن کان یظن ...؟ (صالح.)49 :6667 ،

ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 21( Who would have thought that… :
ترجمه عربی به فارسی :نه كسی ف ر میكرد (عامري.)81 :6869 ،

ترجمه انگليسی به فارسی :كی ف ر میكرد؟ (غبرائی.)77 :6868 ،
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متن اصلی :هو یعلمُ تمام العلمِ مَن أنا؟ (صالح.)76 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, ( Knowing as he does full well who I am :

.)2009: 29
ترجمه عربی به فارسی :نون مرا خوب میشناخت (عامري.)43 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :نون خوب میدانست من كيم؟ (غبرائی.)683 :6868 ،

 .6-2-2اسم صوت
ی ی دیگر از مواردي كه در ترجمه واژهها به نشم میخورد ترجمه نامآواها 6یا اسم
صوتها است« .اسم صوت واژههاي نوساختهاي هستند كه با مدلول زبانی هماهنگی دارند.
این وجه آوایی خود بيانگر خالقيت زبانی است .پرسی الباك 1منتقد بریتانيایی میگوید:
«خوانندد موش ا

رمان باید به نوبه خود ،رماننویس باشد و هرگز به ذهنش خيور ن ند

كه آفرینش ا ر تنها مربوط به نویسنده است» (صهبا .)18 :6861 ،این سه مترجم هر كدام در
ترجمة واژد «یقرقع» از اسم صوت استفاده كردهاند كه در زبان فارسی باعث تداعی صوت
در ذهن مخاطب میشود و كامالً میتوان آن را لمس كرد و برحسب تجربه با آن ارتباط
گرفت:
متن اصلی« :کانَ الجلیدُ یقرقعُ تحتَ حذائی» (صالح.)664 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, ( »Though ice crackled* under my shoes« :

.)2009: 69
ترجمه عربی به فارسی« :یخ زیر قدمهایم خَش خَش میكرد» (عامري.)613 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :یخ زیر پاهایم غِرچ غِرچ میكرد» (غبرائی.)198 :6868 ،
* در انگليسی واژد  crackledبه معناي «تَرق و تُروق كردن» است.
تعدد افق معنایی مترجمان نشان از فعال بودن خواننده در فرآیند خواندن است كه در
تفسير متن مشاركت دارد و نيز بيانگر این است كه خواننده نقدر با شگردهاي ادبی زبان
1.Voice name
2. Lubbock, P.
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مقصد آشنا است؛ زیرا در پی این واكنشها است كه افق معنایی ش ر میگيرد و باعث نمود
معانی صریح و ضمنی میشود .نمونههاي زیر از آن جملهاند:
متن اصلی :سمعتُ هدیلَ القمری (صالح.)1 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( I heard the cooing of the turtle-dove :

.)9
ترجمه عربی به فارسی :نغمة قمريام را شنيدم (عامري.)3 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :بغبغوي قمريها را شنيدم (غبرائی.)81 :6868 ،
متن اصلی :یغطُ فی نومٍ مریحٍ (صالح.)13 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیHe was snoring away fast asleep when the train :

.)Davis, 2009: 28( passed by the Sennar Dam
ترجمه عربی به فارسی :در خوابی خوش فرو رفته بود (عامري.)47 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :در خواب خوش خرخر میكرد (غبرائی.)684 :6868 ،
متن اصلی :سیظل بعد ذلک یوسوس فی آذان البشر (صالح.)16 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیAnd will continue thereafter to whisper in men’s :

.)Davis, 2009: 28( ears
ترجمه عربی به فارسی :شروع به وسوسه گري در گوشهاي ابناي بشري میكرد (عامري،
.)47 :6869
ترجمه انگليسی به فارسی :انگار مدام در گوش آدم وزوز میكند (غبرائی.)689 :6868 ،

 .0-2-2مرکب اتباعي
آگاهی از جایگاه و معانی تركيبها در افقهاي متفاوت میتواند در بيان تجربههاي متعدد
زیباییشناسی ما را یاري رساند .تركيبهاي اتباعی ،ساختارهایی مركب و دو جزئی هستند
كه جزء اول داراي معنا و جزء دوم فاقد معنا است .این ساختارها گونهاي محاورهاي و
خودمانی دارند و در بافتار رسمی بهكار نمیروند یا به ندرت استفاده میشوند .مثالً عامري
در ترجمة «تمدد علی» از واژد «دراز كشيدن» و غبرائی از «پخش و پال شد» استفاده كرده كه
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بيانگر دراز كشيدنی است كه ناشی از شدت خستگی و كوفتگی جسمی است؛ پخش و پال،
تركيبی اتباعی است كه بخش اول آن معنا دارد و بخش دوم فاقد معنا است .ترجمة « stretch

 »outكه به معناي طوالنی كردن است در این مورد مناسب به نظر نمیرسد ،گویی معادلی
تحتاللفظی انتخاب شده است:
متن اصلی« :وَ بَعدها تَمددَ علی األرض» (صالح.)688 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( »after which he stretched himself out« :

.)49
ترجمه عربی به فارسی« :و بعد دراز كشيد» (عامري.)36 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :پخش و پال شد» (غبرائی.)676 :6868 ،
این نوع تركيبها در متن بيانگر استراتژي خواننده است كه از یک سو براي مخاطب
جفابيت دارد و از سوي دیگر در تصریح معنا مو ر است؛ موارد زیر ،دیگر نمونههایی مركب
اتباعی در رمان موسم هجرت است:
متن اصلی :وَ باألحرَی أن تُتِم الموضوعَ (صالح.)617 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( You might as well round things off :

.)47
ترجمه عربی به فارسی :نه بهتر كه مسأله را فيصله بدهی (عامري.)39 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :قضيه را راست و ریست كنی (غبرائی.)676 :6868 ،
متن اصلی :أبوها شَتَمَها (صالح.)647 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 54( Her father beat her :
ترجمه عربی به فارسی :پدرش او را فحش داده (عامري.)63 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :بدوبيراه نثارش كرده (غبرائی.)667 :6868 ،
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 .1-2ساختار جمالت
در این بخش ،ميالعه نگونگی توالی ،نظم ،همنشينی و نينش واژهها برحسب قواعد زبانی
مورد بررسی قرار میگيرد كه در این پژوهش به دو مورد جايگردانی نحوي و كامر كردن
جمله بسنده شده است.

 .2-1-2جايگرداني نحوي
اركان جمالت برخی زبانها قابليت خوشنشينی دارند؛ یعنی «اجزاي یک جمله اعم از فعر،
فاعر ،قيدها و ...مم ن است در م انهاي مختلفی جابهجا شوند .مثالً مم ن است در صدر
جمله ،انتها و یا وسط جمله بهكار برده شوند .دستور زبانها از این مورد با عنوان «جايگردانی
نحوي »6تعبير كردهاند» (« .)Crystal, 1990: 425زبانها از نظر انعيا پفیري در برابر
جابهجایی اجزاي جمله حالت ی سانی ندارند .زبان فارسی از نظر جابهجایی عناصر جمله،
خيلی انعيا پفیرتر از زبان انگليسی است .نظم عناصر جمله در زبان انگليسی نسبتاً ابت
است .حركت آزاد عناصر یک گروه در زبان فارسی موجب تنوع ساختها میشود .این
انعيا پفیري به نویسندگان مجال بازيهاي معنایی و گسترش صورتهاي سب ی را
میدهد .در زبان فارسی گروههاي اسمی و فعلی لغزان-گردان بسيارند» (فتوحی:6869 ،
 .)178جملة زیر شاهد مثالی است كه در این رابيه میتوان ميرح كرد؛ عامري عبارت
«گفتههاي محجوب» را مؤخر آورده و غبرائی فعر «نشست» را مقدم كرده است .دیویس هم
از واژد « »struck homeبهجاي «نزل علی» به معناي «زده بر خانه» استفاده كرده كه در ظاهر
معناي مناسبی به نظر نمیآید .مترجم باید در روند ترجمة خألها از واژگان و تعابيري استفاده
كند كه نه تنها معنا را در زبان مقصد فاسد نمیكند ،بل ه درك متن را نيز براي خواننده
آسان میكند:
متن اصلی« :ثم مثلُ ضَربةٍ مُفاجَئةٍ تَنزلُ عَلَی أم الرأسِ ،نَزلَ علی قولُ مَحجوبٍ» (صالح،
.)617 :6667
ترجمه عربی به انگليسیThen, like a sudden blow that lands right on the « :

.)Davis, 2009: 47( »top of one`s head, Mahjoub`s words struck home
1. Scrambling, N.
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ترجمه عربی به فارسی« :بعد ی باره مانند ضربه غافلگيركننده پت ی ،گفتههاي محجوب به
طرفم پرتاب شدند» (عامري.)34 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :گفتههاي محجوب مثر ضربه ناگهانی پت ی كه ی راست روي
كله آدم فرود بياید ،نشست روي مالجم» (غبرائی.)676 :6868 ،
در بررسی افق معنایی توجه به این ن ته ضروري است كه صر

تفاوت معنایی شرط

نيست؛ زیرا اگر مترجم به درستی ش ا ها را تشخيص ندهد نه تنها نمیتواند در نوشتن متنی
منسجم مشاركت كند ،بل ه به بيراهه هم كشيده خواهد شد .با وجود این ه هر نه در روند
خوانش ترجمهها پيش میرویم ،خوانشهاي فارسی ،داستان را برایمان لفت بخشتر
میكند ،اما به نظر میرسد ترجمة غبرائی به دلير جايگردانی دقيق ساختارها و نزدیکتر
بودنش به زبان مقصد جفابيت بيشتري را هم در زیباییشناسی و هم در انتقال معنا براي
خواننده به همراه دارد .تقدیم «ضربه ناگهانی پتک» و به دنبال آن «ی راست روي كله فرود
آمدن» و در نهایت «نشستن روي مالج» خط توالی است كه خواننده كامالً آنرا تداعی و
درك میكند و همين زیبایی باعث جفابيت و صراحت در معنا میشود .موارد زیر نمونههاي
دیگري از جايگردانی نحوي است:
متن اصلی :تدخل الفصلَ مع التالمیذِ (صالح.)13 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( You go into class with the other pupils :

.)16
ترجمه عربی به فارسی :با هم السیهایت وارد كالس میشوي (عامري.)11 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :با شاگردهاي دیگر میروي سر كالس (غبرائی.)93 :6868 ،
متن اصلی :أریدُ أن أذهبِ الی القاهرة (صالح.)86 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 17( I want to go to Cairo :
ترجمه عربی به فارسی :میخواهم به قاهره بروم (عامري.)14 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :دلم میخواهد بروم قاهره (غبرائی.)11 :6868 ،
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متن اصلی :أحسستُ برَجفةٍ (صالح.)667 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 71( I felt a shudder go through me :
ترجمه عربی به فارسی :احساس لرزشی كردم (عامري.)686 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :تمام تنم بنا كرد به لرزیدن (غبرائی.)197 :6868 ،

 .1-1-2کامل کردن جمله
در بسياري از متون ما شاهد جمالت ناقصی هستيم كه مترجمان براساس متن مبدأ آنها را به
همان ش ر در متن مقصد رها كردهاند كه این مسأله فهم را براي خوانندگان سخت و آنها
را از ادامه خواندن دلسرد میكند« .مترجم در مقام كارشناس باید تصميم بگيرد كه متن مبدأ
قرار است نه نقشی در عمر ترجمه ایفا كند و مفاهيم متن مبدأ را با كمترین افت به مقصد
بيگانه منتقر كند تا آنچه را در متن مبدأ «میبيند» با آنچه در متن مقصد «میبيند» معادل و
همسنگ باشد» (بي ر .)189 :6861 ،6غبرائی دو اسم « »scandal / investigationرا به
صورت فعر «سين و جيم كردن /گندش در میآمد» ترجمه كرده كه هم از نظر معنایی به
ش لی زیبا مفهوم را انتقال داده و هم از جهت تركيبی ،جمله را كامر كرده است .همچنين
با جایگزین كردن كلمه «گندش» به جاي «افتضاح» جمله را براي مخاطب به اصيالح
خودمانیتر آورده كه در زبان فارسی براي مخاطب از پفیرش بيشتري برخوردار است .در
ترجمة عامري نيز با وجود این ه مبدأمحور ترجمه شده ،معنا در ترجمه این قسمت با خللی
مواجه نشده و معنا منتقر شده است:
متن اصلی« :کان سیجیئنا البولیس وتحقیق وفضائح» (صالح.)647 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیthe police would only have com along and there « :

.)Davis, 2009: 54( »would have been all the scandal of an investigation
ترجمه عربی به فارسی« :اگر نه پليس میآمد و آن وقت تحقيق بود و افتضاح» (عامري،
.)63 :6869
ترجمه انگليسی به فارسی« :وگرنه سروكله پليس پيدا میشد و سين و جيم میكرد و گندش
درمیآمد» (غبرائی.)661 :6868 ،
1. Baker, M.
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در این ترجمهها سه افق معنایی را مشاهده میكنيم .با وجود این ه هریک به نوبه خود
صحيح است ،اما داراي تفاوتهایی نيز هستند؛ غبرائی در تفسير متن مشاركت كرده و از
رمز و راز زیباییشناسی متن مبدأ كاسته به زیباییشناسی متن مقصد بها داده و به درجه
صراحت متن مقصد افزوده است ،اما در ترجمة عامري و دیویس؛ متن اصلی و ترجمه ،درجه
تفسيرپفیري ی سانی دارند و مترجمان بلعد زیباییشناختی متن مبدأ را حفظ كردهاند.
متن اصلی :یحصل ذبح بجوارک و أنت نائم! (صالح.)699 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیA murder happens next door to you,``he said to him, :

?.)Davis, 2009: 56( ``and you sleep right through it
ترجمه عربی به فارسی :بغر دستت قتلی اتفاق میافتد و تو خوابی؟ (عامري.)688 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :تو همسایگيت دوتا قتر اتفاق افتاده و تو توخواب خرگوشی
میروي! (غبرائی.)181 :6868 ،
متن اصلی :إجتمعَ خَلقٌ عظیم! (صالح.)686 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, 2009: ( A vast concourse of people gathered :

.)51
ترجمه عربی به فارسی :جمعيت عظيمی گرد آمد (عامري.)68 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :جمعيتی شد آن سرش ناپيدا (غبرائی.)631 :6868 ،

 .6-2معاني کنایي
بنابر تفاوت ذهنيت هر فرد با دیگري ،قيعاً خوانشها هم مختلف خواهند بود« .اغلب مواقع
درك هر متنی به دریافت معناي ظاهري آن منحصر نمیشود ،نراكه هر كدام از گفتارها
عالوه بر مفهوم آش ار متن ،مضمونی درونی و نهانی نيز دربر دارد .دریافت نهایی بعضی
جملهها به معناي ظاهري آن محدود میشود .براي رسيدن به معناي درونی آن باید از معناي
ملموسشان درگفریم تا مضمون درونی را بشناسيم» (صهبا .)34 :6861 ،خواننده افق انتظار
متن را میش ند و از منظري جدید مسافتی را خلق میكند كه از جهت زیباییشناسی متناسب
و در عين حال متفاوت با متن اصلی است و همين امر باعث پيدایش افق معنایی متفاوت
میشود.
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كاربست كنایه در ترجمه ،فراهم كردن فرصتی است براي خواننده تا كاركرد متن اصلی
را در ساختار زبانی جدیدي درك كند كه منتهی به رویداد گفتمانی جدید در ترجمه
میشود« .از جمله مسائلی كه مترجم (در مقام خواننده) در روند ترجمه و خوانش باید بدان
توجه كند ،ضرورت اهتمام به صورت و زیبایی متن است ،نراكه اگر متن از نظر فرم زیبایی
نداشته باشد ،فهم معنا هم دنار مش ر خواهد بود .مترجم باید رضایت مخاطب را كسب
كند» (فيوم.)46 :1868 ،
در نمونه زیر ،میتوان به ترجمة اصيالحی «دكان تخته شدن» اشاره كرد غبرائی در
ترجمة واژد « »spoiledبه زیبایی مفهوم «بیاعتبار كردن» را ارائه داده است .برداشت عامري
از عبارت «أفسد علیهم أمرهم» نه از جهت صراحت و نه تلویحی ،درست به نظر نمیآید.
دیویس هم طبق معمول از نگاشت مفهومی ی سانی بهره برده و پایبند به زیباییشناسی متن
مبدأ است .او در ترجمة فعر أفسد از « »spoiledاستفاده كرده كه متراد ِ هم هستند.
متن اصلی« :ألنه فتحَ عیونَ أهلِ البلدِ وأفسدَ علیهم أمرَهم» (صالح.)619 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیbecause he opened the villager`s eyes and spoiled « :

.)Davis, 2009: 46( »things for them
ترجمه عربی به فارسی« :نون او باعث باز شدن نشم مردم و از دست دادن سودهاي
بادآورده توسط تجار شده بود» (عامري.)38 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی« :او نشم اهالی دِه را باز كرده بود و باعث شده بود دكان این عده
تخته شود» (غبرائی.)616 :6868 ،
از آنجایی كه در نظریة زیباییشناسی «یک ا ر فراتر از معنا جهانی را در خود فراف نی
میكند كه خواننده در آن میتواند دریافت -محدود یا گشوده -به افق جهان بيرونی متن را
فهم كند» (گادامرو ری ور .)71 :6861 ،6میتوان گفت هر اندازه افق دریافتِ مترجم وسيع
باشد به همان اندازه مجال پدیدار شدن معنا و در نهایت لفت بردن از آن براي مخاطب بيشتر
مهيا میشود .همانند نمونههاي دریافت غبرائی در كاربرد ضرب المثرها و عبارات كنایی كه
در ادامه به آنها اشاره شده است.
1. Gadamer, G. & Ricoeur, P.
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متن اصلی :تَسکعتُ فی شوارعِ القاهرةِ (صالح.)87 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیDavis, ( I had loafed around the streets of Cairo :

.)2009: 19
ترجمه عربی به فارسی :در خيابانهاي قاهره پرسه میزدم (عامري.)17 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :خيابانهاي قاهره را از پاشنه درآوردم (غبرائی.)13 :6868 ،
متن اصلی :غَضبَ غضباً شدیداً (صالح.)61 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 19( He was so angry :
ترجمه عربی به فارسی :بسيار عصبانی شد (عامري.)19 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :از كوره در رفت (غبرائی.)689 :6868 ،

 .2-6-2معادلها و اصطالحات
اصلیترین معضر در خوانشها ،یافتن معادلهاي ترجمهاي زبان مقصد است .مترجم
همواره با گسترهاي از معادل ها در زبان مقصد مواجه است و باید تالش كند تا از بين
گزینههاي موجود ،بهترین معادلها را انتخاب كند« .بنابراین رفتار مترجم هيچگاه بیغرض
نيست و میتواند به بومی سازي متن خارجی منتهی شود؛ بهطوري كه براي خوانندگان زبان
مقصد قابر فهم و حتی آشنا شود و به این ترتيب به خواننده ام ان میدهد با بازشناسی
«دیگري» فرهنگی خود ،خود شيفتگی را تجربه كند» (گنتزلر.)667 :6861 ،6
شاتر ورث 1میگوید « :معادل اصيالحی است كه از سوي بسياري از نویسندگان براي
توصيف ماهيت و گستره روابيی كه ميان متن مبدأ و متن مقصد برقرار است بهكار گرفته
شده است» .معموالً این گستره روابط است كه موجب میشود متن مقصد ترجمهاي از متن
مبدأ باشد» (مانفردي .)18 :6864 ،در این مورد میتوان فعر «أدهشنی» را مثال زد كه
دریافت عامري همان معناي حقيقی فعر و رعایت فاصله نگرفتن از زیباییشناسی متن مبدأ
است و به زبان مبدأ وفادار مانده است .دیویس هم فعر « »astonisgedرا كه به معناي
«متحير بودن» است ،بهكار برده ،اما غبرائی مانند دیگر نمونهها بيشتر مقصدمحور ترجمه
كرده و در مقابر آن «از تعجب شاخ درآوردن» را آورده است .در حالی كه در انگليسی
1. Gentzler, E.
2. Worth, Sh.
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معادل معنایی این ضربالمثر  " teeth"Drop one`sاست كه مترجم زبان انگليسی
می توانست در بسط افق معنایی خود از آن استفاده كند:
متن اصلی« :وَ قال شیئاً أدهَشَنی حقیقةً» (صالح.)618 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی»he said some thing that truly astonished me« :
(.)Davis, 2009: 45
ترجمه عربی به فارسی « :نيزي گفت كه مرا در مقابر رفتارش شگفتزده كرد» (عامري،
.)38 :6869
ترجمه انگليسی به فارسی« :نيزي گفت كه نزدیک بود از تعجب شاخ درآورم» (غبرائی،
.)618 :6868
مشخص است كه قود خيال مترجمان در گام اول با خواندن این رمان برانگيخته شده و
لفت ناشی از خواندن رمان باعث توليد ترجمهاي پویا و خالق شده است .غبرائی در این
زمينه اذعان داشته « من كه عمري با رمان و داستان بزرگ شدهام ،پيرانهسر از خواندن این
رمان به قدري به هيجان آمدم كه دو سه روزه زندگی عادي از یادم رفت و با همان شوق
آن را ترجمه كردم» (همان .)1 :در نهایت میتوان گفت «لفت» اساس تجربه زیباییشناختی
است.
متن اصلی :یجلس أمامی اآلن وجهه مربد (صالح.)666 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیNow sat in front of me whit a morose expression :

.)Davis, 2009: 45( on his face
ترجمه عربی به فارسی :با نهرهاي در هم مقابر من نشسته (عامري.)76 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :با قيافه مادرمردهها جلوي من نشسته (غبرائی.)611 :6868 ،
متن اصلی :یعرفها منذ کانت طفلة (صالح.)614 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیWad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoud :

.)Davis, 2009: 46( since she was a child
ترجمه عربی به فارسی :او را از كون ی میشناخت (عامري.)31 :6869 ،
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ترجمه انگليسی به فارسی :وقتی یک الف بچه بود میشناخت (غبرائی.)617 :6868 ،
متن اصلی :یعرفها منذ کانت طفلة (صالح.)614 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسیWad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoud :

.)Davis, 2009: 46( since she was a child
ترجمه عربی به فارسی :او را از كون ی میشناخت (عامري.)31 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :وقتی یک الف بچه بود میشناخت (غبرائی.)617 :6868 ،
متن اصلی :لم أُحیه (صالح.)691 :6667 ،
ترجمه عربی به انگليسی.)Davis, 2009: 56( I did not greet him :
ترجمه عربی به فارسی :سالمش ن ردم (عامري.)684 :6869 ،
ترجمه انگليسی به فارسی :با او خوش و بش ن ردم (غبرائی.)187 :6868 ،

بحث و نتيجهگيري
افق معنایی مؤلفهاي مهم در زیبایی شناسی دریافت به شمار میآید و بر روند خوانش آ ار
ادبی تأ ير بسزایی دارد؛ به گونه اي كه تفاوت افق معنایی منجر به روي كار آمدن ا ري
جدید میشود .بر این اساس و طبق بررسی هاي انجام شده نتایج زیر به دست آمد:
 اگر مترجم در زبان مقصد متن را به گونه اي طبيعی جلوه دهد و از واژگان ،معادلها،ضربالمثر ها و ساختارهایی استفاده كند كه در زبان مقصد مورد استفاده است و خواننده
هنگام خواندن به ترجمه بودن مت ن پی نبرد و بتواند بر فاصله و فضاهاي خالی متن بهدرستی
فائق آید در این صورت ترجمه ،فرآیندي خواهد بود كه بر زیباییشناسی متن میافزاید
هرنند كه تعادل زیباییشناختی ميان متن مبدأ و مقصد برقرار نباشد؛ زیرا در این تحقيق
بناي كار بر زیبایی شناسی زبان مقصد استوار است نه زبان مبدأ و نه تعادل زیباییشناختی
ميان متن مبدأ و مقصد.
 خواننده محوري و خوانش جدید و نقش خواننده در آفرینش معنا ،بنيان نظریةزیباییشناسی دریافت به شمار میآید .همچنين عدم مشاركت خواننده در متن اصلی باعث
حفظ زیباییشناسی متن مبدأ میشود ،اما م شاركت مترجم در تفسير متن و پر كردن
ش ا ها و واكنش نسبت به آنها در مواردي ،هم میتواند بر زیباییشناسی متن مقصد
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بيفزاید و هم از آن ب اهد .اگر فضاهاي سفيد متن مبدأ در سيح واژگان ،عبارات ،ساختارها
و ...متناسب با متن مقصد پر شود به گونهاي كه بر صراحت معنایی متن مقصد براي مخاطب
افزوده شود در این صورت مشاركت خواننده بر زیباییشناسی متن مقصد مو ر واقع خواهد
شد .درجه زیبایی شناسی متن به درجه واكنش خواننده به خألها بستگی دارد؛ نون این
خألها با افق معنایی مترجم پر میشود.
 در این پژوهش با سه افق معنایی مواجه شدیم كه دریافت هركدام با دیگري تفاوتهاينشمگيري داشت .افق معنایی دیویس بيشتر مبدأمحور است و تأكيد او بر نویسنده و انتقال
مفهوم او است .افق معنایی عامري به گونه اي است كه ميان معانی صریح و تلویحی در
نوسان است گرنه بيشترین گرایش او به سمت مبدأمحور بودن پيش رفته است .غبرائی
بيشتر مقصد محور است و معانی صریح ،طبيعی و متناسب با زبان مقصد بازتوليد كرده
است .هریک از مترجمان به شيود خاد خود با متن كلنجار رفتهاند و هر آنچه را باید
اتفاق بيفتد ،آفریده اند و با توجه به متن مبدأ  ،افق معنایی متعددي داشتهاند كه منجر به
دگرگونی افق ها و در نهایت متفاوت بودن تجربه زیباییشناختی شده است؛ بنابراین،
فرآیند ترجمه به هر سه مترجم این ام ان را داده كه به آ اري از یک فرهنگ بيگانه دست
یابند.
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