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  چکیده

محور پرداخته اسـ.   عناصر فرهنگ ةحاضر به بررسی نقش مترجمانِ بومی در ترجم ةمقال

مترجمان در شناساندن فرهنگ مبدأ به مخاطبانِ خود نقش کلیدی دارند  با توجه بـه اننکـه   

 یاترجمـه  ةرِ مترجمـان در ارا ـ  خطی ، وظیفةفرهنگ از جوانب مهم هوّن. نک مل. اس.

  در انن مقاله مقصود از مترجم بومی، مترجمی اس. که از زبان کندیمصحیح جلب توجه 

و مقصود از مترجم خارجی، مترجمی اس. کـه   کندیممادریِ خود به زبان خارجی ترجمه 

  حـال انـن موضـوه کـه کـدامیک از      کنـد یمـ از زبان خارجی به زبان مادری خود ترجمه 

عناصـر فرهنیـی و بـه تبـ  نن شناسـاندن صـحیح        ومی نا خارجی، در ترجمـة مترجمان، ب

 یهـا داسـتان  ة  ترجماس.پژوهش، موضوعی مورد کنندیمعمل  ترموفقفرهنگ نک مل. 

ة نثـار فرهنیـی محسـو     جزو ترجم توانیم، انواه شعرها و غیره را هارمانکوتاه و بلند، 

  نکـی از مترجمـان بـومی و    کنـد یمـ را بررسی « بوف کور»حاضر دو ترجمه از  کرد  مقالة

متـرجم   ةترجمـ االت در با  جانیاه از سؤ یاپارهدنیری خارجی اس.  در خالل مقاله به 

فرهنیی و هونـ. ملـی پاسـا داده شـده      یهاارزشخارجی و بومی در تعامل و ارتباط با 

عناصر فرهنیی  ترقیدق ترجم بومی تالش بیشتری برای ترجمةاس.  طبق نتانج پژوهش، م

 داشته اس.  یترپررنگکرده و در حفظ هون. ملی نقش 

هونـ.   ،محـور واژگان فرهنـگ  ،مترجم خارجی ،مترجم بومی ،ادبیات تطبیقی :هاواژهکلید

 ملی

 مقدمه. 1

کـاربرد     ةنحو ،فرهنگی نن مل. دارد  نکی از موارد تجلّ فرهنگهون. نک مل. رنشه در 

نیز  فرهنگو  فرهنگامعه مذکور اس.  پس شاند بتوان گف. که هون. در توسط افراد ج زبان

 قابلیّ.  پدندار شدن دارد   زباندر 
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گفتـاری، مانـدگاریِ    زبـان گفتاری و نوشتاری  زبان : شودیمی خود به دو شکل متجلّ زبان

اندگاری اندکی دارد و لحظاتی بیش نخواهد پانید  زبان نوشتاری گاهی تا هزاران سال قابلی. م

دارد  بسته به اهمی. متون نوشتاری، مترجمان بومی ممکن اسـ. در تـالش بـرای شناسـاندن     

 نثار فرهنیی کشورشان بپردازند    ترجمهبه  ،خود به دنیر ملل فرهنگ

چنان زناد اس. که حتی پیش از ننکه نـک ملـ. خـود بـه فکـر       نبرخی متوگاهی اهمی. 

بیفتند، مترجمان خـارجی زودتـر اقـدام کـرده و بـرای در       دنیر زباننثار و انتقال نن به  ترجمه

و منتظـر ارا ـه    دهنـد ینم، فرص. را از دس. ارزشمند دسترس قرار دادن هر چه بیشتر نن نثار

    مانندینمتوسط مترجمان بومی  ترجمه

انران زمین تاکنون نثار بسـیار زنـادی را   مترجمان فارسی زبان برای شناساندن فرهنگ غنی 

از انن نثار برای نخستین بار توسط انشان به مخاطبـان عرضـه    یاپاره  اندبرگرداندهلیسی به انی

    روندیممکرر به شمار  یهاترجمهدنیر، جزو  یاپارهشده و 

پیشـینِ خـود کیفیـ. بـاالتری      یهـا ترجمهمکرر نسب. به  یهاترجمه رودیمطبیعتاً انتظار 

 ،نا مترجمانِ پیشین، نسب. به مترجمانِ بعدیِ همان نثـار داشته باشند، به ونژه زمانی که مترجم 

مزانای نک متـرجم، نشـنانیِ عمیـقِ او بـا      ننترمهماز مزانای کمتری برخوردار باشند  نکی از 

دقیـق و   یاترجمـه مبدأ اس.  انن نشنانی قابلیّ. نن را دارد که به مترجم در ارا ه  زبانفرهنگ 

 گونا ناری رساند   

 فرهنـگ کـه بـا ظرانـ       رودیماز مترجمان بومی بیش از دنیران توق ِ نن  طبیعی اس. که

منجر به ارا ه  ،مبدأ زبان فرهنگاما ننا چنین سطحِ نشنانی با   سرزمین خود نشنانی داشته باشند

محور خواهد شد؟ ننا مترجمانِ بومی بهتر از دنیـران قـادر    فرهنگاز عناصر  یترقیدق ترجمه

خـود هسـتند؟ ننـا     یهـا ترجمـه رهنیی و شناساندن بهتر هون. ملـی در  ف یهاارزشبه حفظ 

فارغ از خطا خواهد بود؟ ننا ممکـن اسـ. حتـی در     هاننمحور توسط  فرهنگترجمه واژگان 

انجام گرفته، واژگانِ فرهنییِ ترجمه نشده نافـ. شـود؟ سـطح     هاننمکرری که توسط  ةترجم

 چیونه اس.؟   هاننعناصر فرهنگ محور توسط اشتباهات و نوه خطاهای احتمالی در ترجمه 

بود که نیارنده را  یازهیانیکه در باال مطرح شد به عالوه سوالت متعدد دنیر،  نیهاپرسش

از انـن   یاپـاره بر نن داش. تا در انن زمینه تحقیقی انجام دهد تا بلکه برای تمامی نا دس. کم 
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از  ترجمـه دو تطبیقی تحقیقِ حاضر به بررسی  مسا ل پاسخی مناسب بیابد  برای تحقّق انن امر،

 بـوده « کاستلو»نخس. متعلق به  ة ترجمصادق هدان. اختصاص نافته اس.  « بوف کور»کتا  

  در انن تحقیق از نسخه مکتو  نن استفاده شده اس.  شودیمناف.  هاکتابخانهدر برخی وتنها 

. که نخستین نسخه ترجمـه بشـیری   الزم به ذکر اس اس. « بشیریانرج »ترجمه بعدی به قلم 

ونرانش و تکمیـل شـده اسـ.      4159و  5392 یهاسالارا ه و سپس دوبار طی  5392در سال 

 ( استفاده شده اس.   4159وی ) ترجمة جدندترنندر انن مقاله از 

 ترجمهو  زبان. فرهنگ، 2

بشـری   شامل الیوهای رفتـاری و عملکردهـای   فرهنگ(، 9، ص  5311پارسون ) ة دیعقبه 

 بیولوژنکی از نسلی به نسل دنیـر منتقـل   یهاژنجدایِ از  تواندیمپذنر اس. و بوده و وراث.

کلـی در مفهـومِ دانـش     طـور بـه را  فرهنـگ ( 569، ص  5319شود  از سوی دنیر گودننـاف ) 

نـک ملـ. قابـل نـادگیری و نمـوزش بـه        فرهنگ  بنابرانن وی معتقد اس. که کندیمخالصه 

ا مسئله اننجاس. که او از اننکه تا چه حـد انـن نـادگیری امکـان پـذنر اسـ.       دنیران اس.  ام

زندگی و مظـاهر نن مربـوط    ة( فرهنگ به شیو5399به نظر نیومارک )  نورَدینمسخنی به میان 

  بـا توجـه بـه تعرنـ      نـد نگویمـ اس. که به نک زبانِ واحد سـخن   یاجامعهبوده و مختصّ 

بوده و ممکـن   زبانمحور که خاص سخن گونان نک فرهنگمذکور، نیومارک بر وجود عناصر 

، میدانـ یمـ   همـان طـور کـه    کندیمدنیر به همان صورت ناف. نشود تاکید  یهازباناس. در 

در میـان اسـ.  بنـابرانن لزومـی بـرای       زبـان ، صـحب. از دو  منیگویمسخن  ترجمههرگاه از 

 وجود ندارد   زبانو  ترجمه ةرابطتوضیح راج  به 

 یهـا شـه نر( معتقد اس. که 911، ص  5399، مالینوفسکی )فرهنگو  زباندرباره رابطه اما 

، ص  5316کـه ورف )  سـ. ناگونهانن دو به  ةرابطجستجو کرد  عمقِ  فرهنگرا باند در  زبان

به  زبان( از 51، ص  5391و بسن. ) داندیمنکی را بدونِ توجه به دنیری محال  ةمطالع( 221

  برَدیمنام  فرهنگلبد  عنوان قلبی در کا
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گفـ. کـه سـاختاِر هـی  دو زبـانی نکسـان نیسـ. و همـین امـر نکـی از            تـوان یمتقرنباً 

صـراح. گفـ. کـه هـی  دو     بـه  تـوان یم  از سوی دنیر رودیمبه شمار  ترجمه یهایدشوار

 وجود نورده اس.  همشکالتی را برای مترجمان ب ،فرهنیی نکسان نیس. و همین موضوه

 زبان)تفاوت در ساختار  هاتفاوتو نن اننکه کدامیک از انن  شودیمالی مطرح ؤسا در اننج

، ص  5362ان دشوار ساخته اس.  ناندا )کردن را برای مترجم ترجمه( امرِ فرهنگو تفاوت در 

    کندیمقلمداد  زتریبرانیچالشفرهنیی را برای مترجمان  یهاتفاوت( 591

 ترجمـه نن بـا   ةو رابطـ  فرهنگاهمی.  ةشد، امید اس. مسئلبا توجه به ننچه تاکنون مطرح 

مفاهیم  ترجمة( به راهکارهای زنر در 416، ص  4111پیش نشکار شده باشد  هاروی )بیش از 

 :کندیممحور اشاره  فرهنگ

 زبـان  مقصد که نقشـی مشـابه واژة   زبان فرهنگدر  یاواژه: استفاده از معادل کاربردی  5

 مبدأ داشته باشد 

 واژه به واژه اس.   ترجمة: همان معادل زبانشناختی  4

 زبـان راهکاری دانس. که بیشترنن گرانش را بـه   توانیممعادل قرضی: انن راهکار را   9

 مبدأ دارد  

محور( برای انتقال فرهنگواژگان عام )و نه  ة  معادل توصیفی: در انن راهکار از مجموع2

    شودیممعنا استفاده 

ر استفاده محوعناصر فرهنگ ( در ترجمة5399، از چارچو  نظری نیومارک )در انن تحقیق

 در بخش نتانج به تفصیل بیان شده اس.    شده اس.  جز یات مربوط،

 . روش تحقیق3

رمان نا ناوال )رمان کوتاه( قلمداد کرد  انن کتا  کـه از نثـار مانـدگار     توانیمبوف کور را 

و شـده   ترجمـه وسط چند مترجم از فارسی به انیلیسـی  ( اس.، تاکنون ت5319صادق هدان. )

(، 5319بـه کاسـتلو )   تـوان یمـ  مترجمان انن رمان از جمله محور اس. فرهنگمملو از عناصر 

   اشاره کرد (4159هنری ال و انرج بشیری )
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اثـر نـک    دنیران میسّر نشـد و ثانیـاً مقانسـة   هنری ال و  ترجمةاز ننجا که اوالً دسترسی به 

موجـود از   هنده بود، تنها به بررسی دو ترجمـة بومی با نک مترجم خارجی مدّ نظر پژومترجم 

 کاستلو و بشیری اکتفا شد 

محـور در مـتن اصـلی    فرهنگکه نخس. واژگان و مفاهیم ة بررسی به انن شکل اس. شیو

 هـا ننشده و سپس معـادل  بندی ( طبقه5399بندی نیومارک )و طبق دستهشناسانی « بوف کور»

راهکارهای هر نک از متـرجمین   پس از نن،  شودیمکاستلو و بشیری مشخص  یهاترجمهر د

محـورِ  فرهنـگ بعـد، تعـداد واژگـان     ةدر مرحلـ   شـود یمـ  تحلیـل در چارچو  مدل نیومارک 

 ةترجمـ خواهد شد  پر واضح اس. که با توجه به اهمیـ.   برانییز بررسینا چالشنشده ترجمه

 ناشی از چند عامل دانس.:  توانیمرا  یابنعادلممحور، عدم فرهنگعناصر 

 ؛  غفل. نا نادنده انیاشتنِ سهوی5

 ؛مذکور و به تب  حذف نن از متن ةواژدانستنِ  .یّاهمیب  4

 محور فرهنگمناسب برای واژگان  یِابنمعادل  دانشِ ناکافیِ مترجم در 9

محـور سـرباز زده نـا    فرهنگعناصر  ةترجمتعیینِ اننکه مترجم دقیقاً به چه دلیل از  ،هرچند

 نا شاند بتوان نن را امری تقرنباً محال دانس.  مانده، کارِ بسیار دشواری اس.  غافل

ـ بـه جزو مفاهیم کم اهمی. تلقی و  توانینممحور را فرهنگعناصر با توجه به اننکه   یراحت

جم هر چه باشد، انـن امـر   صرف نظر کرد، باند نادنور شد که دلیل متر هاننبرای  یابنمعادلاز 

 شمار خواهد نمد  او به ترجمهاز نقاط ضع   بسیار چشمییر در 

بـرای نـافتن    شـان نهامعـادل محـور و  فرهنـگ فهرس. واژگان  ترقیدقبررسی  ،دوم مرحلة

نادرس. ممکن اسـ. ناشـی    یِابنمعادلمترجمان اس.   یابنمعادلنند خطاهای احتمالی در فرن

( احتمـاالً رنشـه در عـدم    4موارد سهوی باشـد نـا )  رجم، خطای دند و دنیر مت یدقّتیب( 5از )

حا ز اهمی. نن اس.  اما مسئلةباشد  داشته مبدأ نا مقصد  فرهنگو  زبانتسلط کافی مترجم بر 

را از  ترجمـه نادرس. خواهد بود کـه مخاطبـان    یاترجمه ةارا نن  ةجینتکه دلیل هر چه باشد، 

 فرهنـگ نشنانی نادرس. با  تواندیم ،در موارد  حاد ،ده و به تب  نندرک  صحیح متن محروم کر

محسـوس و قابـل    یهامثال ة مذکور، پس از ارا ةمبدأ را در پی داشته باشد  در خاللِ دو مرحل

    شودیممحور ارا ه فرهنگمفاهیم  ةترجمراهکارهانی برای ذکر، 



 اوّلشمارة    (                 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           26 

 

 . نتایج4

: دنـن،  کنـد یمبندی طبقه ینهادستهرا در  محور( عناصر فرهنگ554، ص  5399)نیومارک 

، اکولـوژی )گیاهـان(، مکـان، لبـاس، غـذا، واحـد       هـا یباززندگی اجتماعی، روابط خانوادگی، 

 سنجش، کاالها، ندا  و رسوم و عقاند 
 

 (1811محور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک )بندی عناصر فرهنگ. دسته1جدول 

 محورعناصر فرهنگ بندیدسته

 ن  ترب.، نماز، وضو، اذان، الهمّ   ، الاله االاهلل، وسواس، تازه تکلی  شده، ازل، ابد ندی

 کله پز، مقنّی، فقیه، جیرکی، سیرابی فروش، جام زن، فالییر، پیر، چاروادار، داروغه، گزمه زندگی اجتماعی

 خواهر شیری، هوو روابط خانوادگی

 روسی، میدان، شوشتر، نیشاپور، بلا، ریشاه عبدالعظیم، کوشک، ن  انبار، او مکان

 عبا، شالمه، جبّه، شب کاله، پیراهن قیام.، قبا، ستره لباس

 قران، عباسی، درهم، پشیز واحد سنجش

 تار، تنبک، ساری، کرسی، غلیان، نعلین، گزلیک، تسبیحدنیدان، کرنا، سنج، تنبور، سه کاالها

آداب و رسوم و 

 عقاید

فالیوش رفتن، سر کتا  باز کردن، سر خش. رفتن، صبر نمدن، سیزده گفتن،  موق یباذان 

 به در

 نش، نان تافتون، نان لواش، ترپلو جوجه، نش جو غذا

 سرمامک بازی هایباز

 خاک شیر، پر سیاوشان، پرزوفا اکولوژی )گیاهان(
 

 شده توسط دو مترجم ارا ه شده اس.:  انتخا  یهامعادل، 4در جدول 
 

 هاآنمحور و معادل ناصر فرهنگ. ع2جدول 
 مترجم

 اصطالح     
 بشیری کاستلو

 مترجم
 اصطالح       

 بشیری کاستلو

 موق یباذان 
 گفتن

Not the time 
for the call 
to prayer 

An untimely 
call to prayer 

 فقیه
An 

interpreter of 
the law 

A jurist 

 پزکله
The man 
who sells 

boiled 
sheep's head 

The man who 
sells boiled 
sheep's head 

 سیزده به در
The 

thirteenth 
day of 
Nouruz 

The 
thirteenth day 
of Farvardin 

 Soup Soup نش Caftan Shirt قبا
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 2ادامه جدول 
 مترجم

 اصطالح     
 بشیری کاستلو

 مترجم
 اصطالح       

 بشیری کاستلو

اگر صبر 
 بود امدهین

…had not 
given me 

pause 

if Providence 
had  not  

willed  that  I 
 wait 

 Water of ن  ترب.
Karbala 

Water 
containing the 
holly dust of 

Mecca 

 Playing hide سرمامک بازی
and seek 

Playing hide 
and seek 

سر کتا  باز 
 Ø To go to the کردن

augur 

 kran qeran قران Nishapur Nishapur نیشابور
 abbasi abbasi عباسی Mulla mullah نخوند
 Setar sitars تارسه Korsi korsi کرسی

 Balkh Balkh بلا Nouruz Farvardin نوروز

 

ثر ؤمحـور راهکارهـای زنـر را مـ    ( در مواجهه با مفاهیم فرهنـگ 559، ص  5399نیومارک )

معادل توصـیفی، معـادل کـاربردی،    ، تحلیل جزء به جزء عناصر معنانیمعادل فرهنیی،  :داندیم

 پانونس، تغییر، مترادف و انتقال  در جدول زنر، جز یّات مربوطه ذکر شده اس.:
 

 (1811. راهکارهای استفاده شده توسط مترجمان طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک )3جدول 
 مترجم
 اصطالح       

 بشیری کاستلو
 مترجم

 اصطالح          
 بشیری کاستلو

 موق یبن اذا
 گفتن

 مترادف توصیفی فقیه توصیفی توصیفی

 توصیفیس+پانون توصیفیس+پانون سیزده به در توصیفی توصیفی پزکله

 مترادف مترادف نش کاربردی فرهنیی قبا

 توصیفی توصیفیس+پانون ن  ترب. توصیفی کاربردی صبر نمدن

 تغییر Ø سر کتا  باز کردن کاربردی کاربردی بازیسرمامک

 سنانتقال+پانو انتقال قران سنانتقال+پانو انتقال شابورین
 سنانتقال+پانو انتقال یعباس ی+کاربردسنپانو یکاربرد نخوند
 سنانتقال+پانو انتقال سه تار سنانتقال+پانو انتقال یکرس
 سنانتقال+پانو انتقال بلا سن+پانو یکاربرد انتقال نوروز
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ترجمه « انتقال+پانونس»ی زنر را غالباً با راهکار تلفیقی عالوه بر انن، بشیری واژگان فرهنی

کرده و اطالعات بسیار جامعی برای خواننده خود فـراهم کـرده اسـ.: درهـم، پشـیز، الّهـم   ،       

 غلیان، میدان، شوشتر، جبّه، مدرسه، کاروانسرا، شاه عبدالعظیم، ری، شالمه و جوکی 

 ه شده اس.:در جدول زنر، بسامد راهکارها به تفکیک ارا 
 

 (1811. بسامد راهکارهای ترجمه عناصر فرهنگ محور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک )4جدول 

 مترجم

 اصطالح
 بشیری کاستلو

 مترجم

 اصطالح
 بشیری کاستلو

 51 52 معادل توصیفی 51 51 معادل کاربردی

 9 55 معادل فرهنیی 51 52 مترادف

 5 1 تغییر 5 5 قرضی ةترجم

 45 51 پانونس )نکات( 4 4 سازیطبیعی

 59 9 انتقال 6 4 تحلیل جزء به جزء
 

 . مبحث اصلی5

در بوف کور ناف. شد که دس. کـم نکـی از مترجمـان     نا اصطالح کلی بیس. واژه طوربه

از انـن    نکرده بودنـد  یابنمعادلبرای نن ( omission or deletionبا استفاده از راهکار حذف )

دارد  مختلفـی که معانی « منگ» محور اس. و واژةفرهنگکه جزو واژگان « زنبیل» ةواژمیان دو 

نشـده اسـ.     ترجمـه نـک از مترجمـان   اس.، توسط هـی  « گیج و مدهوش»و مجازاً به معنی 

محور محسو  کرد  در فرهنگدقیقاً جزو واژگان  توانینممذکور را  ةواژهش. واژه از بیس. 

یمانـده،  باق ةواژ دوازده  از بودنشده  ترجمه ةکلم انن خصوص، سهم هر نک از مترجمان چهار

با چالش مواجـه شـده و ظـاهراً    واژه  نکو  دهناز ترجمةترتیب در کاستلو و بشیری هر نک به

بـه   تـوان یمـ  کاستلو اتیحذفاز جمله   اندنکردهمعادلی دقیق حاصل  ةی. کامل را در ارا قموفّ

  موارد زنر اشاره کرد: چاروادار، نذری، سر کتا  باز کردن، جام زن، مات و منگ، و غیره 

 یهـا معـادل ترتیـب  شده و بشیری بهنتوسط کاستلو ترجمه « ابد»و « ازل»واژگانِ همچنین، 

«the beginning of eternity » و«the end of eternity » .البتـه بـا رجـوه بـه      را برگزنده اس

هی  بـدان. نـا   « eternity»که برای  منشویممتوجه « eternity» ةنکسفورد و نافتن واژ گفرهن
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اننکه ننا معادل انتخابی توسط بشیری دقیق اس. نـا خیـر، جـای     ،نهانتی وجود ندارد، بنابرانن

را فارغ از نغاز و پانان بدانیم، شاند بتوان به انن شـکل  « eternity»ولی چنانچه ما  ؛ال اس.ؤس

و هـر ننچـه   « pre-eternity»نـا  « ازل»بوده اسـ. را  « eternity»ور کرد که هر ننچه پیش از تص

ظـاهر  مـذکور بـه   یهـا معادلدانس.  هرچند « post-eternity»نا « ابد»پس از نن خواهد بود را 

 معادل توصی  کرد   ننترقیدقرا  هاننبشیری اس.، اما شاند هنوز نتوان  یهامعادلبهتر از 

سـاز  »اس. استفاده کرده، اما تنبور « عود»که سازی شبیه « lute»از « تنبور» لو برای واژةکاست

، شـود یم یبندپردهبلند و راس. دارد و مانند تار  دنمی اس.، شبیه به سه تار که دستةسیمی ق

نن بدون پوس. و دارای دو سیم  ةدهانتنبور چوبی و  ةکاسنن کمتر اس.   یهاپردهتعداد ولی 

  (569  ص رازی، فرهنگ) «اس.  تربزرگ تارسهاز  اشاسهکو 

در توضـیحات  « پیام بـوف کـور  »در ، کرده اس. استفادهرا « lute»معادل  نیزبشیری هرچند 

اسـ. کـه   « lute»تار نلتی موسیقی شـبیه  سه»که  دهدیمتوضیح  تار چنینسه ةپانونس برای واژ

دهنده اس. که مخاطب را همین توضیحات نگاهی   «5 دارد و     دارپردهو گردنی  بلند یادسته

محور فرهنگ او تکلی  خود را با انن واژة شودیمتا حدّی از سردرگمی بیرون نورده و باعث 

 نیس. بلکه چیزی شبیه به نن اس.  « تنبور»دقیقاً همان « lute»بداند و متوجه باشدکه 

« horn»اس. که بشیری و کاستلو معـادل  « ناکَر»نا « کُرنا»نکی دنیر از انن دس. ابزارنالت 

بـه  « خـر »نـا  « کَـر »که شـامل   میابنیدرمکنیم،  یابنشهنررا « کرنا»   اگر واژةاندکردهرا انتخا  

« شـیپور بـزرگ  »نا « نی بزرگ»به معنی  عبارت دنیر کالًاس. و به« نی»نا « نا»و « بزرگ» معنی

 دنـ نیمـ نظر فلوت متفاوت اس.  بهمحور بوده و با نگفره نیز کامالً« نی» اس.  البته خود  واژة

تـا   کردنـد یمـ را نیز به معادل انتخابی خـود اضـافه   « large»و نا « big» واژة مترجمانبهتر بود 

 د   نارا ه داده باش یترقیدقمعادل 

و « sitar» ،«drum» یهـا معـادل ترتیـب  بـه « سـنج »و « تنبک»، «تارسه»کاستلو برای سه واژة 

«cymbals » ابتـدا واژگـان    مترجمکه  باشدشاند راهکار کارنمدتر نن با انن حال،   انددهنبرگزرا

برای نالت مذکور بیابد و سپس در پانونس نا در فصلی جداگانه بـه   در فرهنگ مقصد مترادفی

                                                 
1. Setar or sitar is a lute-like instrument with a long, fretted neck, a resonating gourd or 

gourds, and usually six playing strings and a number of strings that vibrate sympathetically. 
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اصلی توضیحاتی ارا ـه دهـد، نـا حتـی تصـونر کـوچکی از        معادل انتخابی با واژة یهاتفاوت

کور ارا ه دهد تا خواننده، هرچند از شنیدن صدای انن نالت موسیقی محـروم بـوده   کاالهای مذ

خـود   فرهنگو تفاوت نن را با نالت موسیقی  با شکل ظاهری نن نشنا شوداس.، اما دس. کم 

نظر ننـد ولـی بـرای شناسـاندن     گرانانه بهل ادناانن کار ظاهراً بسیار ممکن اس. بداند  هرچند 

نشـان دادن غنـای فرهنیـی، شـاند     هون. ملی و  احترام به. به دنیران و نک مل فرهنگدقیق 

 نباشد جز نن  یاچاره

انـن اسـ. کـه کاسـتلو      برداشـ. کـرد   تـوان یمـ  بـاال  یهامثالاز  حداقلبه هر حال ننچه 

با ابـزار نالت فرهنیـی    انرانی کاالهای فرهنگ یهاتفاوتتالشی برای نشان دادن  ننترکوچک

 کرده اس.   ن غر موجود در 

ـ » واژگـان شده توسط هی  نک از دو مترجم بـرای  ارا ه یهامعادل ، «خاشـاک »، «نهیسـ شیپ

توسط بشیری و  «خوره» ةعنوان مثال واژبهدقیق نیس.  نیز چندان « خش.»و « خوره»، «سوس»

 ةترجمـ در انـن رمـان در    ترجمه شده اسـ.  « gangrene»و « consumption»ترتیب کاستلو به

انـن واژه نـک بـار دنیـر در       اندنداشته( consistency) یابنمعادلمترجمان ثبات   ،کورمذ واژة

« canker»کار رفته اسـ. کـه در ننجـا هـر دو متـرجم از معـادل       نغازنن بوف کور نیز به لةجم

ـ     یامرتبـه دومین، ولی بشیری اندکردهاستفاده  رو شـده، بـه اشـتباه نن را    هکـه بـا انـن واژه روب

«consumption »  کاسـتلو نیـز در   کـرده اسـ.     ترجمـه « سـل »نا همان بیماری دستیاه تنفسـی

دوم خود معادل قانقارنا را برگزنده اس.  الزم به ذکر اس. که بیماری قانقارنا بیمـاری   ةمواجه

 تـوان ینمـ   انن بیماری را شودیماس. که طی نن عضوی از بدن به سبب نرسیدن خون، فاسد 

نظـر  بـه  تـر مناسـب در اننجـا  « leprosy»نا جذام نکی دانسـ.  معـادلِ   « رهخو»دقیقا با بیماری 

    رسدیم

انـن   ةتلـا اسـ.  رنشـ    نیهـا شاخهشیرنن و  یهاشهنر، نام درختی با «سوس»دنیر،  اژةو

طبـق  « licorice» انددهنبرگز« سوس»بیان اس.  معادلی که دو مترجم برای درخ. همان شیرنن

 هـای یننریشبیان تهیه شده و در تولید که از شیرنن شودیماطالق  یامادهنکسفورد، به  فرهنگ

 مختل  کاربرد دارد 
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  شـود یمـ نجر زنر نور خورشید خشک  یهاقالبکه در به معنای گ لی اس. « خش.» واژة

اسـتفاده کـرده اسـ.     به معنای نجری که با حرارت نتش پخته شـده  « brick»کاستلو از معادل 

جالـب    ارا ـه دهـد   یتـر قیدقمعادل  کرده اس. سعی« brick»به « mud» ژةوابا الحاق بشیری 

 اس. « خش.»به معنی  انیلیسی دقیقاً زباندر « adobe»واژه اس. بدانیم که 

 ،مقصد موجود اسـ.  زبانمترادف و دقیق در  ةاز موارد، همچون مورد اخیر، واژ یاپارهدر 

 یاترجمـه و خواننـده را از   زنـد یمـ ه نا سـرباز  دالنلی مترجم از استعمال نن غفل. کردولی به

مترجم از وجود چنـین واژگـان    یاطالعیب  نکی از انن دالنل ممکن اس. کندیمدقیق محروم 

و  دهـد یم. رمان اهمیّ ترجمهباشد  در برخی موارد مترجم به روان بودن  در دو زبان مترادف

تـرجیح   ترجمـه ( در accuracyدقّـ. ) ( را بـه معیـار   fluency) ترجمـه انن روانی در خوانشِ 

  دهدیم

( و نانشـنا  archaicکاربرد نا حتی قدنمی )دقیق که گاهی کم یهامعادلزمانی که مترجم از 

، مجبور خواهد شد برای خواننده خود پـانونس نـا   کندیمبرای مخاطبان امروزی اس. استفاده 

ة اصـلی اسـ.    گیرنداننجا مترجم تصمیمفراهم کند  در نکاتی الحاقی در پرانتز نا انتهای کتا  

 فرهنـگ دقیق برای خواننده داشته باشـد و مـتن اصـلی و     یاترجمهنوردن فراهم اگر او دغدغة

مبدأ و هون. گونشورانِ متن مبدأ برای او اهمی. قابل توجهی داشته باشد، او تمام تالش خود 

دقیق ارا ه دهد  ولـی چنانچـه    یاترجمهکار خواهد گرف. که با کمک راهکارهای مناسب را به

بـرای او مهـم باشـد، رعانـ.      اشترجمـه مقصد اهمی. دهد و روانیِ خـوانشِ   ةخوانندتنها به 

و با کاربرد واژگان امـروزی و عـام و خنثـی و     داندینمخود الزم  ترجمهموارد مذکور را برای 

 ه دهد  محور ارا خواننده یاترجمهکمترنن کاربرد نکات الحاقی و پانونس، 

دلیل خطای دند ممکن اسـ. معـادلی نادرسـ. ارا ـه دهـد       در برخی موارد مترجم تنها به

ترجمـه  « attractive malice»و بشـیری  « fatal radiance»را کاسـتلو  « شـنده ک شرار»اصطالح 

تـه  اشتباه گرف« شندهکُ»را با « ک شنده»و « ارهشر»را با « شرار»واژه  اولکرده اس.  احتماالً مترجم 

با توجه بـه   ، البتههکرده اس. ک یابنمعادل« ill-disposed»را بشیری « سلیقهکج»اصطالح اس.  

    اس. «سرد و غیر دوستانه رفتار کردن»ی فرهنگ نکسفورد به معنا
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شـده کـه    ترجمـه « نننه جـادونی »نا « magic mirror»توسط بشیری به « نننه دق»اصطالح 

نننـه  »( زنرا در انن رمـان  distorting mirrorلو برگزنده )نعنی از معادلی اس. که کاست ترقیدق

و انـن نشـان از نـک اثـرِ      دهـد یماس. که صورت را الغر و بیمار نشان  یانهننبه معنای « دق

دلیل ناصاف بـودن تصـاونر را   اشاره دارد که به یانهننجادونی دارد، ولی معادل کاستلو تنها به 

    دهدیمکج و معوج نشان 

اسـ. و  « بیل بزرگ»که به معنی  را برگزنده« spade»معادل « بیلچه» ةواژ ترجمةاستلو در ک

نیز بـه  « گاز انبر» ةترجمرا انتخا  کرده اس.  دق. بشیری در « trowel» ترقیدقبشیری معادل 

استفاده کـرده کـه   « a pair of tongs»و کاستلو « a pair of pliers» ةزنرا او واژ ؛خورَدیمچشم 

 به معنای پنس نا انبر اس.   

را برگزنده که به معنـای مـرد روحـانیِ مسـلمانی     « fakir»معادل « جوکی» کاستلو برای واژة

نـا همـان   « yogy» ترقیدق  بشیری از معادل کندیماس. که برای امرار معاش از دنیران گدانی 

 مرتاض هندی استفاده کرده اس.   

ــه واژه   ــی در ترجم ــتلو حت ــقاطکالســکه»)کاس ــته و واژه  « ( اس ــافی را نداش ــ. ک ــز دق نی

«dilapidated »    ،را که تنها برای لوازم خانییِ از کار افتاده و نا سـاختمان مخروبـه کـاربرد دارد

را « ramshackle»استفاده کرده اس.  بشیری در انن مورد نیز دق. عمل باالنی داشته و معـادل  

 رگزنده اس. ، برودیمکار اسقاط به ةکه برای وسانل نقلی

نقـش  « rosary»محور اس.  فارغ از اننکـه ننـا تسـبیح و    جزو واژگان فرهنگ« تسبیح» واژة

ابهام  ، که ظاهراً«تسبیح بزرگ یهادانه»کامالً نکسانی در دو فرهنگ دارند نا خیر، برای عبارت 

، کاسـتلو  )نـه تسـبیح(   گـردد یبرم« دانه»به « بزرگ»ساختاری دارد ولی با توجه به متن، صف.  

را « the large beads of a rosary»را انتخا  و کاستلو « the beads of a large rosary»معادل 

 برگزنده اس. 

نیز معیار دق. را نادنده انیاشته و تنها به معادل بسیار عـام  « م جری» ةواژ ةکاستلو در ترجم

 را برگزنده اس.  « tin can» ترقیدقنا جعبه اکتفا کرده، ولی بشیری معادل « box»و خنثی 

دنن اس.، توسط کاستلو و بشـیری   محور در حوزةنیز که عنصری کامالً فرهنگ« فقیه»واژه 

ترجمه شده که متأسفانه هی  نک عناصـر  « A jurist»و « An interpreter of the law»ترتیب به
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  وجود پانونسی حاوی ندکینممعنانی نهفته در انن لغ. )مرد بودن، عادل بودن و    ( را منتقل 

 کارگشا باشد    توانس.یمدهنده نکات نگاهی

 ةگفتـ اسـ.  بـه    نیز جزو عناصر فرهنیی «سر خش. رفتن»و « گفتن موق یباذان »عبارات 

، اگـر  دیرسیفرام( قُدما معتقد بودند زمانی که موق  زانمان زنی باردار 919، ص  5999شمیسا )

زانمـان زن  ، گفـ. یمـ و )بی موق ( اذان  رف.یمی بام و مردی باال نشس.یماو روی خش. 

    شدیمانجام  ترراح.

(، 919، ص  5999شمیسا ) ةگفتنیز از عناصر فرهنیی اس.  طبق « پیراهن قیام.»اصطالح 

و  دوختنـد یمـ با نن لباسی و  دندنبریمرا  یاپارچهاز  یاتکّهپس از تولّد نک کودک، والدننش 

  هـی   گفتنـد یمـ « پیراهن قیام.»به انن تکه پارچه   دندیچیپیمز در نن کودک را نک شبانه رو

  بـرای  اندکردهالفظی بسنده تح. یاترجمه ةبه انن نکته اشاره ننموده و به ارا نک از مترجمان 

، ننـا چیـزی جـز    شـنود یمرا نک انیلیسی زبان « a resurrection garment»مثال، وقتی معادل 

 شد؟   گیجی عاند او خواهد

غذانی  ةوعد« dinner»که  شودیمنکسفورد مشخص  فرهنگدر نهان.، هرچند با رجوه به 

باعث شـده   ،، ولی همین دوگانیی در زمانِ صرفشودیماس. که در میان روز نا عصر صرف 

بـدانیم کـه توسـط    « lunch»فارسی را معـادل   زباندر  «نهار» ةاس. که بهترنن معادل برای واژ

 ترجمه ةخوانندو  شودیمغذانی اس. که ظهر مصرف  وعدة« lunch»رفته اس.  کار بشیری به

دچار سردرگمی نشده و از زمان وقوه حوادث داستان نیز نگاه خواهد شد  هرچند شـاند انـن   

« زمـان »کـه عنصـر    هـا داسـتان مثال در نیاه نخس. زناد بحث برانییز نباشد، اما ننا در برخـی  

؟ پـس  گـذارد ینمدر درک مخاطب اثر منفی  ،ترجمهمبهم به نن در  ةمهم اس.، اشار العادهفوق

وجـود دارد، احتمـاالً هـی     « نهـار »بـرای  « lunch»همچـون   یدر مواردی که معادلِ بسیار دقیق

 برای اشاره به نن استفاده کند  « dinner» ولی وجود ندارد که کاستلو از واژةتوجیه قابل قب

 گیری. نتیجه6

، کاسـتلو و بشـیری در   در انـن اثـر   محـور فرهنگ مجموه واژگاناز شد، همانطور که گفته 

  بـه هـر حـال ننچـه     انـد نکردهیّ. مطلو  را کسب محور موفقرهنگف گانواژبرخی از  ةترجم
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 ننتـر کوچکانن اس. که کاستلو  دننیبرم تطبیقی ةمطالعمذکور در انن  یهامثالدس. کم از 

الهای فرهنیی زبان مبدأ با ابـزار نالت فرهنیـی موجـود    کا یهاتفاوتتالشی برای نشان دادن 

 در زبان مقصد نکرده اس. 

به نام حفظ هون. ملی وجـود نداشـته و از انـن رو     یادغدغهماً برای او در انن زمینه مسلّ

مترادف در زبان مقصد و بدون اضافه کردن هی  نکتـه   یهامعادلسعی کرده اس. تا با انتخا  

ه خواننده انیلیسی زبان چنین القا کند که هی  تفاوتی میان کاالهانی کـه در  نا توضیح بیشتری ب

داستان ذکر شده با کاالهای موجود در سرزمین شما )خوانندگان( وجود ندارد و چه بسـا شـما   

ـ اکـرده را به کشـورهای دنیـر صـادر     هاننو  دنابودهسر منشأ وجود  انن کاالها   ةو نونسـند  دن

 قابل توجهی نداشته و هون. مستقلی ندارند    ةنیشیپاز خود هی   او وطنانهماصلی و 

جاسـ. کـه   نمیـز تلقـی شـود، ولـی همـین     هرچند ممکن اس. ننچه گفته شد، کمی اغراق

نا برای نخسـتین بـار    زنندیمدس.  ری و مترجمان بومی که نا به ترجمة مجدد. کار بشیاهمیّ

ـ  تواننـد یمـ  هـا نن  شـود یمـ مشـخص   ،کنندیماثری را ترجمه  تلفیقـی  کمـک راهکارهـای    هب

توصیفی به خوانندگان ترجمه راجـ  بـه فرهنـگ غنـی خـود و       یهامعادلو  )انتقال+پانونس(

 نوعی هون. مستقل مل. خود را نادنوری کنند   ظران  نن توضیحاتی جام  داده و به

 کتابنامه

   تهران: فردوس  داستان نک روح ( 5999شمیسا، س  )
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