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چ يتـوان بـدون هـ       ي را نمـ   ي مختلف دارند و هـر گفتمـان       يها   مختلف، گفتمان  يها  فرهنگ

 بـه   يكـار   ا دسـت  يـ ل  ين تعد ي ا .ختيگر ر ي در قالب گفتمان د    يكار  و بدون دست   يمشكل

، )فـرا دسـت   ( هـردو معتقدنـد زبـان برتـر          2يو تـور  1يونـوت . شـود   ي مـ  ي منته ييگرا  يبوم

گر خـود را    ي د يها   زبان يكند؛ به عبارت    يل م يتحم) فرو دست (ات خود را به زبان      يخصوص

 يك قاعده كلـ ين مسئله، يشود كه ا ين مقاله ثابت م  ير ا د. كنند  يك م ي نزد يسيبه قالب انگل  

 كه در معرض واژگان و      ين كس يعنوان اول   ن امر است كه مترجم به     يست و هدف، اثبات ا    ين

تواند از نفوذ     ي مناسب ترجمه، م   يها  يرد، با به كار گرفتن استراتژ     يگ  يگانه قرار م  يفرهنگ ب 

 و  يح واژگـان  ي صـح  يابيـ  جـه معـادل   ي در نت  د و ي نما يريگانه زبان فرا دست جلوگ    يعناصر ب 

 يدر بررسـ  .  در زبـان فـرو دسـت ممانعـت بـه عمـل آورد              ي از امر سلطه فرهنگـ     يفرهنگ

ن يميسـ " و ترجمـه آن از  3ل هـاثورن ي اثر ناثان”The scarlet letter“شده از ترجمه  انجام

جـه  ي و در نتياستانداردسـاز  مـشخص شـد كـه متـرجم بـه       "داغ ننـگ  " با عنوان    "دانشور

 در زبان مقـصد ممانعـت بـه    ي و فرهنگيب از تداخل زبانين ترتي پرداخته و بد ييگرا  يبوم

  .آورده است عمل

  .، فرهنگ، گفتمانييگانه گراي، بييگرا ي، بوميتداخل، استانداردساز: هادواژهيكل
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  مقدمه. 1

ـ ا. كنند  ياد م ي،  ييكايسنده آمر يورن، نو ل هاث يعنوان اثر معروف و شاهكار ناثان        به "داغ ننگ "از   ن ي

ـ  منتشر شد و روا  1850اثر در سال      در قـرن  يداً مـذهب ي شـد يا ت آن در شـهر بوسـتون در جامعـه   ي

 است كه به خاطر ارتكاب به زنـا، محكـوم بـه داشـتن               يرمان درباره زن جوان   . افتد  يهفدهم اتفاق م  

گـر  ين داسـتان ماننـد د  يـ هـاثورن در ا . شـود  يمش يان عمر خويتا پا» داغ ننگ« به نشان   ينوار قرمز 

ش ي است كه به علت رابطه بـا كـش  ييباي زن جوان و ز1 هستر.ش به مفهوم گناه اشاره دارد    يها  داستان

ـ  ا يين بچه رسوا  ي شده كه ا   يا  اب شوهرش صاحب دختربچه   يشهر در غ   ن جـرم و گنـاه بـزرگ را         ي

ستد تـا   يـ اش در وسط شـهر با       زاده  مراه با فرزند حرام   ن است كه ه   يآشكار كرده است و مجازات او ا      

ن يميا بـه گفتـه سـ      يـ ن نوار قرمـز و      يا.  لباسش دوخته شود   ي قرمزرنگ رو  يو نوار  ننديهمه او را بب   

ك زن  يـ عنـوان     ن مردم به  يشه ب يد تا آخر عمر همراهش باشد تا هم       ي با " داغ ننگ  "دانشور مترجم اثر  

نكـه  يرود تا ا يكند نم يل مي كه جامعه به او تحم    يري و تحق  ييرسوار بار   يبدكار شناخته شود، اما او ز     

  .دهد ير ميياش نگاه جامعه را به سمت خودش تغ رخواهانهيكم با اعمال خ كم

ـ ا   خود دست به ترجمه      يسندگيحه نو يسنده و مترجم معاصر، با ذوق و قر       ين دانشور نو  يميس ن ي

ق يـ  در تحق  ي است، جهت بررسـ    ي و فرهنگ  يادب ياثر زده است و بدان جهت كه مملو از ساختارها         

 كـه در  ين كـس يعنوان اول  ن امر است كه مترجم به     ين مقاله هدف اثبات ا    يدر ا . ديحاضر انتخاب گرد  

 مناسـب ترجمـه،     يهـا   يرد بـا بـه كـار گـرفتن اسـتراتژ          يگ  يگانه قرار م  يمعرض واژگان و فرهنگ ب    

 از  ي و فرهنگـ   يح واژگـان  ي صح يابي جه معادل ي نت د و در  ي نما يريگانه جلوگ يتواند از نفوذ عناصر ب      يم

  .ممانعت به عمل آورد) مقصد(در زبان فرودست ) مبدأ( زبان فرادست يامر سلطه فرهنگ

  ي مباحث نظر-2

صـورت متفـاوت بـه كـار گرفتـه شـده مفهـوم                 كـه در مطالعـات ترجمـه بـه         يمي از مفاه  يكي 

2هنجارها"
ـ بـه عق  . وم هنجارها در مطالعات ترجمه پرداخت     به توسعه مفه  ) 1987 (يتور.  است " ده ي

 يزيب مطالعات ترجمه از حالـت تجـو       ين ترت يبد. كند  ين م ييار ترجمه خوب را هنجارها تع     ي مع يو

                                                           

1 Hester 

2 norms 
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 حرفه مترجمان مـؤثر بودنـد       ين هنجارها در جنبه اجتماع    يا.  به خود گرفت   يفيجدا و صورت توص   

  .كردند يو رفتار مترجم را كنترل م

ده يـ ن رابطـه تعـادل نام     يـ ن متن مبدأ و متن مقصد اسـت كـه ا          يك رابطه خاص ب   يترجمه شامل   

ك يـ ن باورند كه ترجمه     ي ترجمه هستند بر ا    يفينده مطالعات توص  ي و هرمانس كه نما    ي تور .شود  يم

 اسـت كـه   يا ها تعـادل، رابطـه   دهد و از نظر آن      يك جامعه رخ م   ي است كه در بافت      يت رفتار يفعال

ـ آنچه مرتبط بـا ا    ). 39 و   65، صص   1987،يتور(ارد  ن دو متن وجود د    يب دگاه اسـت مفهـوم     يـ ن د ي

 قادر بـودن بـر      يز به معنا  يش از هر چ   ي معتقد است مترجم بودن ب     يتور.  ترجمه است  "يهنجارها"

ـ  پد يفيل توصـ  ي تحل ي برا يا   هنجارها را مقوله   يو.  است ي نقش اجتماع  يفايا دانـد    يده ترجمـه مـ    ي

 يهـا  ك جامعه برطبق دسـتورالعمل ي مشترك يها دهيها و ا ها را ترجمه ارزش و آن ) 57، ص   1980(

 معتقـد اسـت   يدر واقع تور. كند يف مي خاص تعريها تي موقعي متناسب و قابل كاربرد برا   يياجرا

  .گذارد ير مين هنجارها در واكنش مخاطبان تأثيمات مترجم است و نقض ايجه تصميتعادل، نت

ـ  ترجمـه تع   ين هنجارها، دو قانون بـرا     ي اساس ا  ن او بر  يبنابرا  "قـانون اول قـانون   : كنـد  ين مـ  يي

 يژگـ ي از متن مبدأ كه مختص آن متن است بـا و           يژگيك و ي كه   ين معن ي است، بد  1"ياستانداردساز

 2"ل  يقانون تبـد  "ش  ين گرا يا. ل گردد ي كامالً استاندارد تبد   يزين شود و به چ    يگزيدر زبان مقصد جا   

 يهـا   نهيمنظور به دست آمدن گز       موجود در متن مبدأ به     يگر روابط متن  يد  عبارت  شود؛ به   يده م يز نام ين

ـ (رد  يـ گ  ي صـورت مـ    يسـاز    رفع ابهام و سـاده     يعنيشوند،    يتر فرهنگ مقصد اصالح م      معمول ، 3ميپ

"تداخل  "قانون دوم قانون    ). 314، ص   2008
ده انتقال ساختار زبـان مبـدأ بـه         يدر ترجمه پد  . ست ا 4

 از مـتن مبـدأ      يا   معتقد است كه اگر مشخص شـود جنبـه         ي تور .شود  يده م يزبان مقصد، تداخل نام   

همـان،  (ر گذاشـته اسـت     يد كه متن مبدأ بر ترجمـه تـأث        يتوان رس   ين باور م  يپشت ترجمه است، به ا    

 1995 يتـور (رد  يـ گ  ي صـورت مـ    ي واژگـان   و يصورت عمده در سـطح نحـو        ن تداخل به  يا). 315
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دانـد و معتقـد اسـت         ي عام ترجمه مـ    يژگي تداخل را و   يتور). 176، ص   2012،  يذكرشده در ماند  

  ).همان(افتد  ي به مقدار كم اتفاق مي حتيا تداخل در هر ترجمه

وه يهـا دو شـ   نيعلت كه ا نيا كنند؛ به يا از تداخل استفاده ميكنند  يا زبان را استاندارد ميمترجمان  

ا فرهنگ مبـدأ غالـب      ياگر متن   . ط است ين امر وابسته به شرا    ي هستند و ا   ي كاهش خطر ارتباط   ياصل

ك مـتن  يـ ر نحـو مـتن مبـدأ در    يا اگر تعبيشود  يجاد مين تداخل ايرد؛ بنابرايپذ ين خطر را م يباشد ا 

 يتانداردسـاز جـه اس  يدا كنـد در نت    يـ ر كـاهش پ   يشود كه خطر سوءتعب     يخاص مشكل باشد، تالش م    

 از يريچ تـأث يكـه خواننـدگان هـ    يطور  داشته باشد، به   يرامونيت پ ياگر ترجمه موقع  . رديگ  يصورت م 

كنـد و   ي فرهنـگ مقـصد اسـتفاده مـ    ي زبـان  يهـا   يژگـ ين و و  يرند، متـرجم از قـوان     يزبان خارجه نگ  

رجمـه  ت ت يـ  هرچـه موقع   "كنـد     ي ادعـا مـ    يتر تـور    به عبارت ساده  . شود  ي حاصل م  ياستانداردساز

، ص  1995،  يتـور ("كنـد   يجاد شـده مـ    ي ا يها  شتر خود را منطبق با مدل     يتر باشد، ترجمه ب     يرامونيپ

ـ افتد كه ترجمه در فرهنـگ مقـصد اهم          ي اتفاق م  ي زمان ي استانداردساز يعني). 271  يت نـسبتاً كمـ    ي

ـ ( هـستند    ي اجتماع ي وابسته به عوامل فرهنگ    ي زبان يرهاين متغ يا. داشته باشد  ). 320 ، ص 2008م،يپ

ـ ا زبـان برتـر انجـام گ   يـ ك فرهنـگ  ي ترجمه از يكند كه وقت ي خاطرنشان م يگر تور ياز طرف د   رد ي

 يدگاه او قـانون استانداردسـاز     ين از د  يبنابرا). 287، ص   1995،  يتور(ابد  ي يش م يتحمل تداخل افزا  

  . هستنديط اجتماعيو تداخل هردو وابسته به شرا

د چهـارچوب   يـ رار دارد كه حوزه مطالعات ترجمـه با       اص) 29، ص   1998 (يگر ونوت ياز طرف د  

جـاد هنجارهـا و     يكنـد كـه هـدفش ا        ي را رد مـ    ين او مدل تور   ي داشته باشد، بنابرا   ي اجتماع يفرهنگ

 يابيـ ن و ارزيل قـوان يـ  جهـت تحل ي متـد تـور  ": كنـد كـه   يده مي اظهار عق  يو. ن ترجمه است  يقوان

 باشـند  يا لفظـ يـ  ين در وهله اول زبانياست قوانممكن  . ل شود ي تبد يه فرهنگ يد به نظر  ياطالعات با 

ـ  از عقا  يعيرنده دامنه وس  ياما در برگ    هـستند كـه بـار       ي اجتمـاع  ي و نهادهـا   ي بـوم  يهـا   د و ارزش  ي

 يك متن ترجمه شـده زمـان  ي: او معتقد است  . " هستند ي دارند و موردعالقه گروه خاص     يكيدئولوژيا

 و  ي سـبك  يهـا   يژگـ يده شود و عدم حضور و     س خوان ي مخاطبان مقصد قابل قبول است كه سل       يبرا

 متن مبـدأ را مـنعكس       يا مفهوم اصل  يسنده  يد قصد نو  ين متن با  يا.  مبدأ آن را واضح جلوه دهد      يزبان

ن يتـر    مهـم  يو). 1، ص   2008،  يونوت. ( باشد "اصل" كه ترجمه، ترجمه نباشد بلكه       يا  گونه  سازد به 
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ـ نو" را   ين متن يجاد چن ي ا يعامل برا   ترجمـه در نظـر      ي بـرا  يدانـد و دو اسـتراتژ       ي بـودن مـ    "سندهي

  ."2يگانه سازيو ب1 ييگرا يبوم"رديگ يم

اد متن ترجمه شـده     ي مشابهت ز  يعني ييگرا  يبوم": كند  يف م يگونه تعر   ني را ا  ييگرا  ي بوم يونوت

 يريجـاد تـصو   يجهـت ا  ...  و يلي، تمث ي، ارتباط ي متن يها   زبان مقصد برحسب جنبه    ي اصل يها  به متن 

ـ يمنظور حذف اثـرات خالق      ن به ي اما ا  ". از ترجمه لفظ به لفظ     يريواضح و جلوگ   ـ  ن يت  يونـوت . ستي

3سالست" را با    ييگرا  يبوم
، حـذف   ي، اجتناب از تعدد معان    يد بر نحو خط   يكند مانند تأك    ي همراه م  "

 ييـ گرا ياز نظـر او بـوم  .  دارنـد "يهموارسـاز  " كه اثـرات  ييها يطور خالصه استراتژ    هر ابهام و به   

ـ  ا يها  نوشتن ترجمه برطبق ارزش    در عمـل   ": او معتقـد اسـت    .  فرهنـگ مقـصد اسـت      يكيدئولوژي

ه يشـود، شـب     ي مـتن مبـدأ محـو مـ        ي و فرهنگـ   ي زبـان  يهـا   ت ترجمه با سركوب كردن تفاوت     يواقع

رسـد كـه    يجه به نظر نمينتشود و در      يدرك م   شود، قابل   ي غالب در فرهنگ زبان مقصد م      يها  ارزش

 از ترجمـه  يا وهي شـ  يريكـارگ    را بـه   "يگانه سـاز  يب"گر او   ياز طرف د  ) 4همان، ص    ("ترجمه باشد 

  ).242همان، ص (رد يگ يده مي متن مقصد را نادي غالب فرهنگيها داند كه ارزش يم

 مخاطـب   يا در حوزه فرهنگـ    د ابعاد متن مبدأ ر    يمعتقد است كه مترجم با    ) 1988(4ياسنل هورنب 

 زبـان مقـصد،     ي متنـ  ينكه طبق قراردادهـا   يشود مگر ا    ين امر حاصل نم   يجاد كند و ا   يمقصد دوباره ا  

 را  ييـ گانـه گرا  ي ب يش اسـتراتژ  ي در مدل خو   يب هورنب ين ترت يبد. جاد شود ي ا ي خاص فرهنگ  يفضا

  .باشده ي قابل توجي متنيها  جنبهيگانه بودن بعضيبرد كه ب ي به كار ميزمان

جـه  ي در ترجمـه و در نت ي بافتـار  يك عامـل قـو    يعنوان     به ي كامل عدم تقارن فرهنگ    يمحوشدگ

مثـال    عنـوان   بـه .  قـرار گرفتـه اسـت      يار مـورد بررسـ    ي بـس  ي فرهنگـ  يهـا   اسـت ينقش ترجمه در س   

5استرگ
 مختلـف ترجمـه در سـاخت روابـط          يها  يدهد كه چطور استراتژ     ينشان م ) 1، ص   1997(

 در جهـت    يسـاز    نرمـال  يهـا   او معتقد اسـت روش    . ن فرهنگ مبدأ و مقصد نقش دارند      يب ينامساو

                                                           

1 domestication 

2 foreignization 

3 fluency 

4 Snell Hornby 

5 sturge 
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دارد   ياظهـار مـ   ) 36، ص   1995(1اوبـرت . كنند  يها را هموار م     يوبلند  ي زبان مقصد، پست   يقراردادها

ـ . ا مغلوب متفـاوت باشـد     يت رابطه غالب    ير روش مبدأ محور ممكن است بر اساس ماه        يتأث م و  يهت

 در ترجمـه از زبـان       ييـ گرا  ي بوم يك استراتژ ياگر  "كنند كه     يخاطرنشان م ) 50، ص   1997(2ماسون

د بتـوان از  يرد، شـا يـ تر صـورت بگ  نييت پاي موقعي به زبان مقصد دارا    ي از لحاظ فرهنگ   ي غن ييمبدا

  ". زبان مبدأ به زبان مقصد، ممانعت به عمل آورديرگيچ

  ي بحث و بررس-3

، "the scarlet letter" رمـان  ي، بررسـ يات ارائه شـده در بخـش مباحـث نظـر    ينظربر اساس 

ن يـ در ترجمـه ا   .  است ي و اخالق  يخيك رمان تار  ين رمان   يا. ن دانشور صورت گرفت   يميترجمه س 

 بـه  يت نباشـد، بلكـه مهـم بـازگفتن معـان     يـ سنده در درجه اول اهم    يد حفظ سبك نو   يل متون شا  يقب

ام، يـ ن متن و انتقـال پ ي اييگرا ين رمان جهت بوم يمترجم ا . ن شكل است  يتر  ان و ساده  ين ب يتر  روشن

، " افـزودن كلمـه      "،" كلمـات  يي جابجـا  "انـد از     را به كار گرفتـه اسـت كـه عبـارت           ييها  ياستراتژ

  ."يساز واژه" و "يي جابجا"،" تعادل "، "تكرار "، "ليتعد"

 از لحـاظ    ي غنـ  ييمه از زبـان مبـدا      در ترج  ييگرا  ي بوم يك استراتژ يطور كه گفته شد اگر        همان

 زبـان مبـدأ بـه       يرگـ يد بتوان از چ   يرد، شا يتر صورت بگ    نييت پا ي موقع ي به زبان مقصد دارا    يفرهنگ

ن اثـر طبـق قـانون       يـ م داد كـه متـرجم ا      يدر ادامـه نـشان خـواه      . زبان مقصد، ممانعت به عمل آورد     

ر نگـارش  ي تا سرحد امكـان تحـت تـأث     را به كار گرفته و     ي، نحو و واژگان زبان فارس     ياستانداردساز

ق كلمه تـداخل در ترجمـه او پررنـگ    ي دقيرسد به معنا  ي متن قرار نگرفته است و به نظر م        يسيانگل

 درك كرده اسـت و بـا        يخوب  ن دو فرهنگ را به    ي ب ي گفتمان يها  گر مترجم تفاوت  ياز طرف د  . ستين

 و ي فارسـ ي ترجمـه رنـگ و بـو    كرده است بـه ي متفاوت ترجمه سعيها  يمتوسل شدن به استراتژ   

  .شود ي مشاهده ميخوب  در كار مترجم به" ييگرا يبوم"توان گفت  يجه مي ببخشد و در نتيرانيا

د ترجمـه باشـد، بلكـه       ين باور است كه ترجمه نبا     ي بر ا  ين اشاره شد ونوت   يازا  شيطور كه پ    همان

ـ يبحث تغ ). 1، ص   2008،يونوت( باشد   " اصل "ك متن   يه  يد شب يبا دن بـه   ي رسـ  ي ترجمـه بـرا    ر در ي

                                                           

1Aubert 

2 Hatim & Mason 
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 مـتن،  يشناس بر اساس زبان. نه در ترجمه است يري كه بتوان نام متن بر آن گذاشت از مباحث د          يزيچ

ـ             ي درك م  يگفتار و نوشتار تنها در صورت       مطلـوب   يشود و جذاب خواهد بود كه بـه سـازمان درون

ك باشد كه نتوان بـه      ي نزد د تا آن حد به زبان و فرهنگ مقصد        يگر ترجمه نبا  ياز طرف د  . ده باشد يرس

 ترجمـه شـده،     ي خواننده در خواندن اثـر     يها  زهين انگ يتر   از مهم  يكيرا  ي برد، ز  ي آن پ  يمنشأ خارج 

كننـد   ي مي متفاوت زندگيگر با فرهنگ ي د يني است كه در سرزم    ي مردمان ي از چندوچون زندگ   يآگاه

بـه  . "بـه  يغر" يليد و نه خ  شو " يخودمان" يليد خ يك اثر نه با   يپس  ). 109، ص   1388صلح جو،   (

 .انه مطلوب را انتخاب نموده استين داستان ميرسد مترجم ا ينظر م

  ها ل دادهي تحل-4

. ت ترجمـه، گـسترده اسـت   يـ ان دو نها ي است كه م   يفيص مطلوب ط  يدر ترجمه، نكته مهم تشخ    

 كه بـا  Aحرف " ي به معن”the scarlet letter“دارد  ين نقطه است كه مترجم را وا ميص هميتشخ

ـ  كه با ا   ي زبان ي مخاطبان فارس  ي را برا  "شده است   ينه زناكاران نصب م   يرنگ سرخ بر س    ن فرهنـگ   ي

  . ترجمه كند"داغ ننگ"اند  گانهيب

ـ ند ترجمه بايفرآ). 59، ص 1377صلح جو،  (ل شده است    ي تعد يترجمه ذاتاً، انتقال   ل يد بـا تعـد  ي

 يهـا   نكـه زبـان   يبـه علـت ا    ) 52همان، ص   (شد  همراه با _ي گرفته تا گفتمان   ي واژگان يها  لياز تعد _

 يدئولوژيـ ب متـرجم بـا در نظـر گـرفتن فرهنـگ و ا             ين ترت يبد.  متفاوت دارند  يها  متفاوت گفتمان 

 انجـام داده   ي وگفتمـان  يل واژگان ي عنوان داستان، تعد   ياللفظ   ترجمه تحت  ي بجا يمخاطب زبان فارس  

ـ  بايرگـذار يد جهـت تأث   يـ گو  يت گفتمان مـ   ي اهم در) 30، ص   1979(1شل فوكو يم. است جـاد  يا"د ي

ـ متـرجم ا . رديـ گ يل گفتمان صـورت مـ  يق زبان و تشك يقت تنها از طر   يجاد حق يكرد و ا  "قت  يحق ن ي

 داده اسـت  ي داخلـ ي استخراج كرده و متناسب با مخاطبانش به آن نمـود   ي درون يعنوان را از محتوا   

  .ها قابل فهم شود  آنيتا موضوع داستان برا

 از كـنش و     ينـد يشوند بلكه در فرآ     يله متن به خواننده منتقل نم     يوس  طور آماده و به     ام به يمعنا و پ  

ـ ي. ابنـد ي يگر تحقق مـ   يطرف و خواننده متن از طرف د        كي از يه عناصر و عوامل متن    يواكنش، كل   يعن

                                                           

1 Michel Foucault 
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 خواننـده  ي عمـوم يها ي و آگاهينيب جهان) يا  و ساختمان جملهيروابط نحو (يعالوه بر عناصر متن  

  ).80-81، صص 1387 پور، يلطف(باشند  يام متن مؤثر ميز در تبلور معنا و پين

 حـاكم  يه عوامل متنـ يشود كه مترجم در انتخاب واژگان، كل  يوضوح مشاهده م    در متن داستان به   

در ن كند كـه  يگزي جاييها زد و واژهيكند خالقانه با متن درآم    ي م يرد و سع  يگ  يبر داستان را در نظر م     

ـ انگل(ام به مخاطب مؤثر بوده و از نفوذ عناصر غالب زبان فرادسـت              يانتقال پ   يدر زبـان فارسـ    ) يسي

در انتخـاب   . ميينمـا   ي مناسب اشاره مـ    يها  نشين گز ي از ا  ييها  ر به نمونه  يدر ز . ديممانعت به عمل آ   

ـ  بياجتمـاع _ ي بار فرهنگي انتخاب شود كه دارا  ي شده است جمالت و عبارات     يها سع   نمونه  يشتري

 خواننـده مقـصد   ي مناسب بـرا يها نش معادليجه مستلزم دقت و توجه مترجم درگز      يهستند و در نت   

ـ    يار ز ي است تعداد موارد مربوطه بس     يهيبد. باشند  يم ـ  بـه دل   ياد اسـت، ول ل محـدود بـودن حـوزه       ي

  .اند ق، نگارندگان تنها به ذكر چند نمونه اكتفا نمودهيتحق
“It might be that an Antinomian, a Quaker, or that heterodox religionist was 

to be scourged out of the town. (page:59) 

  )17:صفحه (".د كننديخواستند از شهر تبع ي را ميكافرا ي يمسلك شي درو،يالمذهبد يا شاي"

ـ  بـه ترت   "Quaker" و   "Antinomian" يهـا    واژه يدر فرهنگ لغت دو زبانه برا      ن يمخـالف "بي

صـورت   هـا را بـه   حال آنكه متـرجم آن .  آمده است"كر پروتستانيعضو فرقه كو  " و   "يول اخالق اص

ـ  كه نو  يب همان تضاد  ين ترت يبد.  ترجمه كرده است   "مسلك  شيدرو" و   "المذهب" سنده در مـتن    ي

 ي بـرا  يرسد معادل مناسـب     ي به نظر م   ييجاز و اختصارگو  يز منعكس كرده و با ا     يجاد كرده، مترجم ن   يا

نكـه ذهـن مخاطـب را از موضـوع دور نكنـد از دادن               يد به سـبب ا    يانتخاب نموده است و شا    ها    آن

ـ ا. ز كرده است  يكر پره يح درباره فرقه كو   يتوض  بـا   ياعتقـاد داشـت كـه در مجـالس مـذهب          ن فرقـه    ي

 انتقـال   يمتـرجم بـرا   .  كـرد  يد و درون را نـوران     يتوان به تفكر و اشراق رس       يسكوت و ذكر و دعا م     

ـ  از ورود ا   يري زبان و جلـوگ    يبه خواننده فارس   مطلب   يمحتوا ـ    ي  لحـاظ شـده در آن     ين واژه و معن

ـ  زبـان نزد   يح داده و آن را به فرهنگ مخاطبـان فارسـ          ي را ترج  "مسلك  شيدرو"واژه   تـر نمـوده      كي

  .است

  



  105                                      … يري ترجمه در جلوگينقش استراتژ                                   مهفتو چهل سال 

  

 “The age had not so much refinement, that any sense of impropriety 

restrained the wearers of petticoats.” (page:60) 

 اعمـال  ي را از بعـض سـرها  بـه  لچـك قدر به جلـو نرفتـه بـود كـه            در آن روزگار هنوز تمدن آن     "

  )18صفحه . (سته بازدارنديناشا

ر دامـن خـود   يـ هـا در ز  ا پشم بوده كه خانم يشم  ي از جنس ابر   ي لباس "petticoat"ن جمله   يدر ا 

ـ مترجم ا .  بوده است  يياند و در واقع مد روستا       دهيپوش  يم  .ترجمـه كـرده اسـت     "لچـك "ن واژه را    ي

ـ ، مروار يمي قـد  يهـا    استفاده و با انواع سكه     ير روسر ي است كه ز   يلچك كاله  د، سـنگ و پولـك      ي

در . شـود  ي محـسوب مـ  يپوشـ  كي شيا ر، گونهيان عشا يشود و انواع گوناگون دارد و در م         ين م ييتز

ـ  زبان ن  ي مخاطب فارس  يل داستان را برا   ر اص ي انجام داده است و تصو     يل فرهنگ يواقع مترجم تعد   ز ي

 هر دو صـورت گرفتـه     ياجتماع_ي و فرهنگ  ي واژگان يب استانداردساز ين ترت يبد. م كرده است  يترس

  .است
“Goodwives “said a hard-featured dame of fifty, “I’ll tell ye a piece of my 

mind”. (page:61) 

ـ ، عق  خـوب  يهـا   رهي همش : گفت قلچماقساله    ك زن پنجاه  ي"   ".ميگـو   يده خـودم را بهتـان مـ       ي

  )19صفحه (

 "كـل يه ي قـو " و  "بـانو /ب خانم ي به ترت  "hard-featured " و "Goodwives" ي ارجاع يمعن"

 يمعنـا . رديـ گ ي را در نظر مي سبكي كه بر داستان حاكم است معنا يياما مترجم بر اساس فضا    . است

 يك قطعه زبـان   ي است كه    ييشود و معنا    يمربوط م شود    ي كه كالم در آن حادث م      يتي به موقع  يسبك

ت يـ ن قسمت از داسـتان، موقع     يدر ا ). 1378 پور،   يلطف(دهد    ي كاربرد آن ارائه م    يط اجتماع يدر شرا 

 " خـوب  يها  رهيهمش" را   "Goodwives"كند كه مترجم      يجاب م ي ا يط اجتماع ي و شرا  يا  محاوره

رزن را نـشان  يـ  پيت اجتمـاع يـ  مخاطـب موقع  ترجمه كند تا به"قلچماق " را "hard-feature "و

  .دهد
“If we women, being of mature age and church-members in good repute, 

should have the handling of such malefactresses as this Hester Prynne.” (page 

61) 
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سا هـم   يـ م و عـضو كل    يست بالغ و كامل و خوش اسم و رسم ه         ماشاءاهللامان    ها كه همه    اگر ما زن  "

شتر بـه نفـع جامعـه    ي بيليم خيديرس ي م"نيهسترپر"ن ي، ايب جانيزنكه نانجن يم به حساب ا  يهست

  )19صفحه  (".بود

: صـلح جـو   (هاسـت      از تفاوت گفتمـان    ير در ترجمه ناش   ييطور كه قبالً اشاره شد، لزوم تغ        همان

ن حـد را    يا. ستيم است اما نامحدود ن     الز يدخالت مترجم در اثر، اگرچه در موارد      ). 77، ص   1377

ـ  ا ي بـرا  يگـر يار د يكنند و مع    ين م يي تع يالزامات گفتمان  هـا در   اگـر گفتمـان   . ن كـار وجـود نـدارد      ي

پس اضـافه   ). 78همان،  (الت ترجمه نبود    ي به تعد  يازيكسان بودند ن  ي متفاوت   يها  ها و زبان    فرهنگ

ر را بـر مخاطـب      ين تـأث  يشتريد بتواند ب  ي كه شا  يترفند.  است يك ترفند متن  ي "ماشاءاهللا"نمودن واژه   

  . مرسوم استيا  زبان بگذارد چراكه در فرهنگ او واژهيفارس

 اكتفا نكـرده و  ين معن ي است اما مترجم تنها به ا      "يزن جان "،" malefactresses " ي لغو يمعن

ـ فزاي، ب "نيهـسترپر "رزن از زن گنهكـار،    يـ ت نفـرت پ   يـ ز اضافه نموده تا بر نها     يب را ن  يكلمه نانج  . دي

  . استي سبكي از معنايا  استفاده كرده كه خود نمونه"زنكه " زن از واژه ينكه بجايضمن ا
“If the hussy stood up for judgment before us five, that are now here in a 

knot together, would she come off with such a sentence as the worshipful 

magistrate have warded?”(page61) 

م ي دور هـم هـست  ك انگـشتر يـ ن ينگستاد و ما كه مثل يا ي جلو ما پنج تا م  زنكه شلخته ن  ي اگر ا  "

ـ ا ا يـ م آ ي بده يم به مجازاتش رأ   يخواست  يم انـد محكـومش      طـور كـه قـضات محتـرم حكـم داده            ني

  )19صفحه ("م؟يكرد يم

ـ  ن يط اجتمـاع  ينجا شرا ي است اما ا   " فاحشه "،  "hussy" كلمه   ي ارجاع يمعن ـ  ييـ ز در تع  ي  ين معن

ت را يـ  حاكم بر موقع  ي، فضا يي است كه عالوه بر بار معنا      يا  مترجم مجبور به انتخاب واژه    . اند  ليدخ

ت انعكـاس  يـ ن جمله و موقعيكند كه در بافت ا ي را انتخاب م"زنكه"انه يمنعكس كند و او كلمه عام    

 زن يتـر جامعـه بـرا    نيي مخصوص قشر پايادهد و هم واژه    ي زن فاحشه م   يافته توسط آن هم معن    ي

  .ر اوستيبدكاره و تحق

 ي در فارسـ "ن انگـشتر ينگ"ك اصطالح است و با معادل خود ي"knot together"ن مثال يدر ا

.  عـام و خـاص زبـان مقـصد اسـت           يترجمه اصطالحات مطابق با قراردادهـا     . ن شده است  يگزيجا
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، ص  1985 (ي تـور  ين همـان ادعـا    يارد و ا  شه در فرهنگ د   ي است كه ر   يتفاوت هنجارها، موضوع  

 بـر  ي مبتنـ يگـر رفتـار  يد عبارت  بر هنجار است؛ به   يت مبتن يك فعال يكند كه ترجمه      يرا اثبات م  ) 65

  . متفاوتيهنجار و بر اساس اصول فرهنگ
 “Then let the magistrates who have made it of no effect, thank themselves if 

their own wives and daughters go astray!”(page 62) 

 ولـو شان يـ هـا و دخترها  كننـد اگـر آن   ين نمـ ين قواني به ا  يي پس حاال كه قضات و حكام اعتنا       "

  ).19صفحه ! (ناز شست خودشانبشوند 

فه مترجم عبـارت اسـت از فـراهم آوردن          يوظ"د  يگو  يم) 79، ص   1387 (يطور كه ساعد    همان

گر يكـد ي و خواننده زبان مقصد بتوانند با        يسنده متن اصل  ي كه در آن نو    يا  نهيا نمودن زم  يمهط و   يشرا

شود كه مـتن زبـان مقـصد     يا مي مهي موقع يا  نهيط و زم  ين شرا ير متقابل بپردازند و چن    يبه تعامل و تأث   

 تعـادل   يط برقـرار  ي از شـرا   يكي. " باشد "كسان  ي" و "معادل" با متن زبان مبدأ      يازنظر ارزش ارتباط  

ك متن است كـه     ي از   ييها  يژگي مجموعه و  ير ادراك ي است، منظور از تأث    ير ادراك ي شرط تأث  يا  ترجمه

ـ        يزان قابل يدر م  ام درك شـده از آن در  يـ زان ثبـت پ  يـ ن در م  يت درك آن متن توسط مخاطب و همچن

رط تعـادل   د ش ي با يا  ن معادل ترجمه  ييپس مترجم در تع   ). 130: همان(گذارند    ير م يذهن مخاطب تأث  

 و "thank themselves " ين اسـاس متـرجم بـرا   يبـر همـ  .  را مـدنظر داشـته باشـد   ير ادراكـ يتأث

"astray" را دارا هـستند     يفرهنگ_يارتباط_يي معنا يها  يژگيده است كه همان و    ي را برگز  ييها   واژه 

  ."ولو" و "ناز شست خودشان": رسانند ي ميخوب سنده را بهيو منظور نو

  :افتيتوان  ي ميگريثال دنه مين زميدر هم
 “He said: thou hearing what this good man says, and see the accountability 

under which I labor.” (page: 79) 

  ).35صفحه . (" گرفتارمي كه من در چه معذورينيب ي م.يدين مرد را شنيتو سخنان ا"

ن يز اسـتفاده كـرده و بـد       ي ن ي نحو يها  ليعد، مترجم از ت   ي وگفتمان ي واژگان يها  ليعالوه بر تعد  

 ترجمـه  يهـا  وهي از شيكي.  ترجمه افزوده است" شدنيبوم"جه ي و در نت"استانداردشدن"ب بر  يترت

ك جـزءكالم بـه جـزء       يـ وه  ين ش ياست كه در ا   2ييجابجا) 34، ص   1995(1 و داربلنت  ينيدر مدل و  

                                                           

1 Vinay & Darbelnet 

2 transposition 
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ل فعـل بـه   ير صفت به اسم، تبدييمثال تغ عنوان ر كند، بهيي تغينكه معنيابد بدون ا  ي يمر  ييگر كالم تغ  يد

  .د به فعل و برعكسياسم، ق
 “Take heed how thou deniest to him_who, perchance,hath not the courage 

to grasp it for himself _the bitter, but wholesome, cup that is now presented to 

thy lip!”(page: 35) 

ن شـجاعت را  يـ را چه بـسا كـه او خـود ا   ي زيكن يمتوجه باش كه تو با انكار نام او بر او ظلم م        "

م ي تلخ را كه بـه لبـان تـو تقـد           ي سالمت بخش ول   ينوشدارورا  يز. شتن را رسوا سازد   يندارد كه خو  

  )35صفحه  ("!.زيز بريدر كام او نشده است 

 در واقـع    cup”"ن جمله   يدر ا . ستيگانه با آن ن   ي متن و ب   ي كل يضا مترجم جدا از ف    يكار   دست

ل، ظـرف را بـه   يواسـطه تعـد   متـرجم بـه  . "هاسـت  ناگفته"نجا مطرح است يظرف است و آنچه در ا    

 اسـت كـه   يزيـ  همـان چ "زيز بريدر كام او ن". ترجمه كرده است"نوشدارو"ل و آن را    يمظروف تبد 

ـ  است و مترجم ناگفته نو د و نگفته  يسنده خواسته آن را بگو    ينو ت يـ سنده را بـر اسـاس بافـت موقع   ي

  . خواننده آشكار كرده استيبرا

او در  .  خواننده آمـاده و پختـه كنـد        يد متن را برا   يمعتقد است كه مترجم با    ) 9، ص   1964(1داينا

كـه فاقـد    كنـد     ي خواننده فراهم مـ    ي برا يرد و متن  يگ  ي متن را از متن م     يها  يدگيچيند تمام پ  ين فرآ يا

ت تـالش خـود را      يـ د نها يـ كند كه مترجم با     يد م ياو تأك .  است ي متن اصل  يها  يدگيچيها و پ    ظرافت

ـ ام ن يدا حذف پ  يمنظور نا . افت كند يام متن مبدأ را در    يبكند تا خواننده پ     در  يكـار   ست، بلكـه دسـت    ي

  .ام استيمنظور رساندن پ صورت به

“It directed its hitherto vacant gaze towards Mr. Dimmesdale.”(page: 79) 

  )36: صفحه(".ل متوجه كرده بوديسديميكودك نگاه آرام خود را به د"

م معـادل  ي و واژه به واژه ترجمه كني ارجاعي را بر اساس معن"vacant gaze "ن مثال اگر يدر ا

 دارد؟ آنچـه  يفهـوم  خواننده مقصد معنا و مين معادل برا  يا ا ي اما آ  "!ينگاه خال "ست جز ي ن يزيآن چ 

ـ  كه ييبه معنا.  استيشي هماينجا درنظرگرفته شود، معنيد ا يبا  ييهـا   واژهيه معـان يك واژه در سـا ي

 يكلمات فارسـ  ). 85، ص   1387،  يساعد(شود    ي گفته م  يشي هما يكند، معنا   يدا م يد پ يآ  يكه با آن م   

                                                           

1 Nida 
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ـ متـرجم ا  . ت باشند شان متفاو   يسي انگل يها   ممكن است با معادل    يشي هما يها  يژگياز نظر و   ن اثـر   ي

، ص  1977(نـز   يال. شتر كمك كرده اسـت    ي اثر ب  ييگرا  ي و بوم  ين نكات به استانداردساز   يت ا يبا رعا 

ـ  ارزش است، ز   ي كلمات تنها در درون زبان مربوطه دارا       يمعنا: ديگو  يم) 238  ي دارا يرا هـر زبـان    ي

  ).87، ص 1387 پور، يبه نقل از لطف( بخصوص خود است ييساختار معنا

. “I know not Lethenor Nepenthe”, remarked he. (page: 83) 

  )40: صفحه (". ندارمياه ضد اندوه اطالعي و گي فراموشيمن از نوشدارو"

ـ  ”.جناس هستند  "Nepenthe" و "Lethe"ن جمله   يدر ا  ا يـ  يفراموشـ  "Lethe"ي لغـو  ي معن

شـده   ي به كار گرفتـه مـ     "ي فراموش يدارو"صورت  ونان باستان به  ي در فرهنگ    ي است ول  "يكار  پنهان

ونان ذكـر شـده اسـت       ي يشناس  ز در اسطوره  ي است كه نام آن ن     ي فراموش يدارو"Nepenthe". است

ـ  و   "دهنده غـم      نيتسك"ن واژه   ي ا ياللفظ   تحت يمعن.  است ي اصل و منشأ آن آلمان     يول ك عـصاره   ي

  .شود يفاده مبخش است  و آراميوني افيعنوان دارو ات بهي است و در ادبيتلخ مصر

 يشـوند همگـ     ي اسـتفاده مـ    ي و صناعات ادب   يي معنا يام كه در الگوها   يم پ يرمستقي ارائه غ  يها  روش

 ين ترفنـدها  يـ شـوند و ا     ي اضافه م  ي عاد ي متن يشوند كه بر ترفندها     ي محسوب م  ي متن يجزء ترفندها 

ده و  يـ  گرد ي اضـاف  يكـ  ادرا يها  كليكننده متن منجر به بروز س       افتي در يند ادراك ي مضاعف، در فرا   يمتن

، 1387 پـور،   يلطفـ (گذارنـد     يام مربوطه مـ   ي بر پ  ي بخصوص ير ادراك ي، تأث ي اضاف ي ادراك يها  كلين س يا

.  كلمات را مدنظر قـرار دهـد       ين و مجاز  ي نماد يد معن ين صناعات مترجم با   ي، اما در ترجمه ا    )150ص  

ـ  بنما ي در فارس  يابه مش يي آوا ينش الگو يخواست اقدام به آفر     ين جمله م  ياگر مترجم در ا     يتيد مـوفق  ي

هـا متفـاوت و    ن در زبـان ي عناصـر جنـاس آفـر   يي و معنـا يي آوايها يژگيآورد؛ چراكه و  يبه دست نم  

ـ  اي معنـ يمترجم در پـاورق  . رممكن است يها غالباً غ     آن ينيبازآفر در واقـع  . هـا را نوشـته اسـت    ن واژهي

  .دهد ي قرار ميه خواننده متن اصليرا در پاكند و خواننده ترجمه  ي را پر مي فرهنگيس خألهايرنويز
 “The world had been so cheerless”. (page: 87) 

  )42: صفحه(". بودي لطف و خشك وخاليب من يزندگ"

ن امـر   يـ شود كـه ا     يد بر موضوع استفاده م    ي تأك ي مترادف برا  يها   از تكرار واژه   يات فارس يدر ادب 

  .ار استفاده كرده استين ترفند بسياز امترجم . ديافزا يام مي پيرگذاريبر تأث
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  :گرينمونه د
“I sought to warm thee by the warmth which thy presence made 

there.”(page:87) 

. "تو در آن خلوت افروختـه بـود گـرم كـنم           وجود و حضور     كه   ييخواستم كه خود را با گرما     "

  )43: صفحه(
 “Over her grave, the infamy that she must carry thither would be her only 

monument.”(page:91) 

ـ  كه در ا  ين بدنام ي سنگ گور او ا    يرو" ادگـارش خواهـد   ي ين جهـان بـا خـود دارد تنهـا بنـا     ي

  )47:صفحه(".بود

 يم خـارج يتـا مفـاه  د حداكثر تالش خود را بكند يم كه مترجم در ترجمه متن باين گفتيازا  شي پ

 بودند كه متـرجم بـا       ي و فرهنگ  ي موارد زبان  ي فوق همگ  يها   برساند و نمونه   يرا در قالب زبان مادر    

هـا از      از نفوذ آن   يها در زبان فارس      با انعكاس مناسب آن    ييگرا  ي مناسب بوم  ياتخاذ روش و استراتژ   

د خـاطر نـشان     يـ ن با يـ وجـود ا  با  .  ممانعت به عمل آورده است     ي در زبان فارس   يسيزبان غالب انگل  

مـتن ترجمـه    . تـوان در ترجمـه برطـرف كـرد          ي را به كمال نمـ     ي فرهنگ يها  ساخت كه تمام تفاوت   

 خواهـد بـود و   ين صـورت ترجمـه فرهنگـ     يـ ر ا يـ د نشان دهد كه ترجمه اسـت، در غ        يهرحال با   به

ن يگ مـردم سـرزم   از فرهنيك اثر ترجمه شده، آگاهيزه خواننده از خواندن  يم انگ يطور كه گفت    همان

تـوان ضـعف متـرجم        يشه در فرهنگ دارد، نم    ي را كه ر   ي نساختن همه مسائل   يپس بوم . گر است يد

  .ن اثر به حساب آورديا

  يريگ جهينت

ن علت كـه    يابتدا به ا  : رسند  ي از دو منظر جالب به نظر م       يكيدئولوژي ا يدر مطالعات ترجمه، معان   

ـ  ا يلغـو _يل كه نمود نحـو    ين دل ي بعد به ا   ها متفاوت هستند؛     جوامع و فرهنگ   يدئولوژيا  يدئولوژي

 بـر هنجارهـا و اصـول    ي اسـت كـه مبتنـ   يحال مترجم خالق كـس . كند  يدر جوامع متفاوت، فرق م    

  . زبان مقصد به ترجمه بپردازديفرهنگ

.  قرار نگرفتـه اسـت   يسير نحو انگل  يباً تحت تأث  ين اثر، تقر  يم مترجم ا  يطور كه مشاهده نمود     همان

 صورت نگرفته است و فرهنـگ و رسـوم          يشده اما ترجمه فرهنگ      انجام يل فرهنگ يان تعد تا حد امك  
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د يـ هاسـت پـس خواننـدگان را نبا    ن انـسان ياگر ترجمه ارتباط ب.  منتقل شده استيخوب  آن جامعه به  

ـ ازا. ميكنـ   يها ترجمه م     آن يرا برا يم ز يريده بگ يناد  كـل  ييـ گرا ي بـوم ي بـه معنـا  ييـ گرا يرو بـوم  ني

ن احـساس را در  يـ ده اسـت ا ين اثر برگزي كه مترجم ايدر واقع استراتژ. ستي زبان مبدأ ن  يها  ارزش

 نوشته شده اسـت     يرانيسنده ا ي به دست خود نو    ييخواند كه گو    ي را م  يكند كه متن    يجاد م يخواننده ا 

ـ  دق يابي  و معادل  ينيگز  گر واژه يد  عبارت  به.  آن شده است   يگر چاشن ي د يو فرهنگ  ق متـرجم در هـر      ي

ـ انگ  ي را كه اصل داسـتان در مخاطـب مبـدأ بـر مـ              ي، همان احساس  يتيضا و موقع  ف زد، در مخاطـب    ي

 شـكل  ييـ گرا ي اسـت كـه بـه دنبـال آن بـوم     ين همان استاندارسـاز   يا. زديانگ  يز بر م  ي زبان ن  يفارس

ـ  "يسـاز اضـافه "يسين بازنويرد كه ايگ ي شكل ميسي بازنويا گونه شده به يدر متن بوم  . رديگ  يم  "ا ي

ـ تواننـد دن    يم م يتوان گفت مفاه    ينجاست كه م  يا. شود  ي مطالب را شامل م    " يساز  وشنر ا را متنـوع    ي

  .بسازند

 در ي و فرهنگـ ين اسـت كـه تـداخل و نفـوذ زبـان     ين گفته شد فرض بر ايازا شيطور كه پ    همان

مقاله نـشان   ن  ي ا يها  كه داده   يافتد؛ درحال   ي فرودست اتفاق م   يها   فرادست به زبان   يها  ترجمه از زبان  

نـد ترجمـه   ي دارد كه متـرجم در فرا      ي به استراتژ  ين امر بستگ  يست و ا  ي ن يده كل يك پد ين  يدهد ا   يم

.  متفـاوت اسـت    ي و اجتمـاع   ياسي، س يط اقتصاد يرد و در جوامع مختلف بر اساس شرا       يگ  يبه كار م  

متـرجم بـوده     اسـاس كـار      "ييـ گرا  يبـوم " و ييگراگانهيب" يانه مطلوب استراتژ  ين اثر م  يدر ترجمه ا  

 تطـابق داشـته     ي و فرهنگـ   يرسد با انتظارات خواننده متن مقصد به لحاظ واژگـان           ياست و به نظر م    
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