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چکیده
مقالة حاضر به بررسی نقش مترجمانِ بومی در ترجمة عناصر فرهنگمحور پرداخته اسـ.
مترجمان در شناساندن فرهنگ مبدأ به مخاطبانِ خود نقش کلیدی دارند با توجه بـه اننکـه
فرهنگ از جوانب مهم هوّن .نک مل .اس ،.وظیفة خطیرِ مترجمـان در ارا ـة ترجمـهای
صحیح جلب توجه میکند در انن مقاله مقصود از مترجم بومی ،مترجمی اس .که از زبان
مادریِ خود به زبان خارجی ترجمه میکند و مقصود از مترجم خارجی ،مترجمی اس .کـه
از زبان خارجی به زبان مادری خود ترجمه مـیکنـد حـال انـن موضـوه کـه کـدامیک از
مترجمان ،بومی نا خارجی ،در ترجمـة عناصـر فرهنیـی و بـه تبـ نن شناسـاندن صـحیح
فرهنگ نک مل .موفقتر عمل میکنند ،موضوعی مورد پژوهشاس .ترجمة داسـتانهـای
کوتاه و بلند ،رمانها ،انواه شعرها و غیره را میتوان جزو ترجمة نثـار فرهنیـی محسـو
کرد مقالة حاضر دو ترجمه از «بوف کور» را بررسی مـیکنـد نکـی از مترجمـان بـومی و
دنیری خارجی اس .در خالل مقاله به پارهای از سؤاالت در با

جانیاه ترجمـة متـرجم

خارجی و بومی در تعامل و ارتباط با ارزشهای فرهنیی و هونـ .ملـی پاسـا داده شـده
اس .طبق نتانج پژوهش ،مترجم بومی تالش بیشتری برای ترجمة دقیقتر عناصر فرهنیی
کرده و در حفظ هون .ملی نقش پررنگتری داشته اس.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقی ،مترجم بومی ،مترجم خارجی ،واژگان فرهنـگمحـور ،هونـ.
ملی
 .1مقدمه

هون .نک مل .رنشه در فرهنگ نن مل .دارد نکی از موارد تجلّی فرهنگ ،نحوة کـاربرد
زبان توسط افراد جامعه مذکور اس .پس شاند بتوان گف .که هون .در فرهنگ و فرهنگ نیز
در زبان قابلیّ .پدندار شدن دارد
____________________________
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زبان خود به دو شکل متجلّی میشود :زبان گفتاری و نوشتاری زبـان گفتـاری ،مانـدگاریِ
اندکی دارد و لحظاتی بیش نخواهد پانید زبان نوشتاری گاهی تا هزاران سال قابلی .ماندگاری
دارد بسته به اهمی .متون نوشتاری ،مترجمان بومی ممکن اسـ .در تـالش بـرای شناسـاندن
فرهنگ خود به دنیر ملل ،به ترجمه نثار فرهنیی کشورشان بپردازند
گاهی اهمی .برخی متون چنان زناد اس .که حتی پیش از ننکه نـک ملـ .خـود بـه فکـر
ترجمه نثار و انتقال نن به زبان دنیر بیفتند ،مترجمان خـارجی زودتـر اقـدام کـرده و بـرای در
دسترس قرار دادن هر چه بیشتر نن نثار ارزشمند ،فرص .را از دس .نمیدهنـد و منتظـر ارا ـه
ترجمه توسط مترجمان بومی نمیمانند
مترجمان فارسی زبان برای شناساندن فرهنگ غنی انران زمین تاکنون نثار بسـیار زنـادی را
به انیلیسی برگرداندهاند پارهای از انن نثار برای نخستین بار توسط انشان به مخاطبـان عرضـه
شده و پارهای دنیر ،جزو ترجمههای مکرر به شمار میروند
طبیعتاً انتظار میرود ترجمههای مکرر نسب .به ترجمههـای پیشـینِ خـود کیفیـ .بـاالتری
داشته باشند ،به ونژه زمانی که مترجم نا مترجمانِ پیشین ،نسب .به مترجمانِ بعدیِ همان نثـار،
از مزانای کمتری برخوردار باشند نکی از مهمترنن مزانای نک متـرجم ،نشـنانیِ عمیـقِ او بـا
فرهنگ زبان مبدأ اس .انن نشنانی قابلیّ .نن را دارد که به مترجم در ارا ه ترجمـهای دقیـق و
گونا ناری رساند
طبیعی اس .که از مترجمان بومی بیش از دنیران توق ِ نن میرود کـه بـا ظرانـ

فرهنـگ

سرزمین خود نشنانی داشته باشند اما ننا چنین سطحِ نشنانی با فرهنگ زبان مبدأ ،منجر به ارا ه
ترجمه دقیقتری از عناصر فرهنگ محور خواهد شد؟ ننا مترجمانِ بومی بهتر از دنیـران قـادر
به حفظ ارزشهای فرهنیی و شناساندن بهتر هون .ملـی در ترجمـههـای خـود هسـتند؟ ننـا
ترجمه واژگان فرهنگ محور توسط ننها فارغ از خطا خواهد بود؟ ننا ممکـن اسـ .حتـی در
ترجمة مکرری که توسط ننها انجام گرفته ،واژگانِ فرهنییِ ترجمه نشده نافـ .شـود؟ سـطح
اشتباهات و نوه خطاهای احتمالی در ترجمه عناصر فرهنگ محور توسط ننها چیونه اس.؟
پرسشهانی که در باال مطرح شد به عالوه سوالت متعدد دنیر ،انییزهای بود که نیارنده را
بر نن داش .تا در انن زمینه تحقیقی انجام دهد تا بلکه برای تمامی نا دس .کم پـارهای از انـن
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مسا ل پاسخی مناسب بیابد برای تحقّق انن امر ،تحقیقِ حاضر به بررسی تطبیقی دو ترجمـه از
کتا

«بوف کور» صادق هدان .اختصاص نافته اس .ترجمة نخس .متعلق به «کاستلو» بـوده

وتنها در برخی کتابخانهها ناف .میشود در انن تحقیق از نسخه مکتو

نن استفاده شده اس.

ترجمه بعدی به قلم «انرج بشیری» اس .الزم به ذکر اس .که نخستین نسخه ترجمـه بشـیری
در سال  5392ارا ه و سپس دوبار طی سالهای  5392و  4159ونرانش و تکمیـل شـده اسـ.
در انن مقاله از جدندترنن ترجمة وی ( )4159استفاده شده اس.
 .2فرهنگ ،زبان و ترجمه

به عقیدة پارسون ( ،5311ص  ،)9فرهنگ شامل الیوهای رفتـاری و عملکردهـای بشـری
بوده و وراث.پذنر اس .و میتواند جدایِ از ژنهای بیولوژنکی از نسلی به نسل دنیـر منتقـل
شود از سوی دنیر گودننـاف ( ،5319ص  )569فرهنـگ را بـهطـور کلـی در مفهـومِ دانـش
خالصه میکند بنابرانن وی معتقد اس .که فرهنگ نـک ملـ .قابـل نـادگیری و نمـوزش بـه
دنیران اس .اما مسئله اننجاس .که او از اننکه تا چه حـد انـن نـادگیری امکـان پـذنر اسـ.
سخنی به میان نمینورَد به نظر نیومارک ( )5399فرهنگ به شیوة زندگی و مظـاهر نن مربـوط
بوده و مختصّ جامعهای اس .که به نک زبانِ واحد سـخن مـیگوننـد بـا توجـه بـه تعرنـ
مذکور ،نیومارک بر وجود عناصر فرهنگمحور که خاص سخن گونان نک زبان بوده و ممکـن
اس .در زبانهای دنیر به همان صورت ناف .نشود تاکید میکند همـان طـور کـه مـیدانـیم،
هرگاه از ترجمه سخن میگونیم ،صـحب .از دو زبـان در میـان اسـ .بنـابرانن لزومـی بـرای
توضیح راج به رابطة ترجمه و زبان وجود ندارد
اما درباره رابطه زبان و فرهنگ ،مالینوفسکی ( ،5399ص  )911معتقد اس .که رنشـههـای
زبان را باند در فرهنگ جستجو کرد عمقِ رابطة انن دو به گونهانسـ .کـه ورف ( ،5316ص
 )221مطالعة نکی را بدونِ توجه به دنیری محال میداند و بسن ،5391( .ص  )51از زبان به
عنوان قلبی در کالبد فرهنگ نام میبرَد
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تقرنباً میتـوان گفـ .کـه سـاختا ِر هـی دو زبـانی نکسـان نیسـ .و همـین امـر نکـی از
دشواریهای ترجمه به شمار میرود از سوی دنیر میتـوان بـهصـراح .گفـ .کـه هـی دو
فرهنیی نکسان نیس .و همین موضوه ،مشکالتی را برای مترجمان بهوجود نورده اس.
در اننجا سؤالی مطرح میشود و نن اننکه کدامیک از انن تفاوتها (تفاوت در ساختار زبان
و تفاوت در فرهنگ) امرِ ترجمه کردن را برای مترجمان دشوار ساخته اس .ناندا ( ،5362ص
 )591تفاوتهای فرهنیی را برای مترجمان چالشبرانییزتر قلمداد میکند
با توجه به ننچه تاکنون مطرح شد ،امید اس .مسئلة اهمی .فرهنگ و رابطـة نن بـا ترجمـه
بیش از پیش نشکار شده باشد هاروی ( ،4111ص  )416به راهکارهای زنر در ترجمة مفاهیم
فرهنگ محور اشاره میکند:
 5معادل کاربردی :استفاده از واژهای در فرهنگ زبان مقصد که نقشـی مشـابه واژة زبـان
مبدأ داشته باشد
 4معادل زبانشناختی :همان ترجمة واژه به واژه اس.
 9معادل قرضی :انن راهکار را میتوان راهکاری دانس .که بیشترنن گرانش را بـه زبـان
مبدأ دارد
 2معادل توصیفی :در انن راهکار از مجموعة واژگان عام (و نه فرهنگمحور) برای انتقال
معنا استفاده میشود
در انن تحقیق ،از چارچو

نظری نیومارک ( )5399در ترجمة عناصر فرهنگمحور استفاده

شده اس .جز یات مربوط ،در بخش نتانج به تفصیل بیان شده اس.
 .3روش تحقیق

بوف کور را میتوان رمان نا ناوال (رمان کوتاه) قلمداد کرد انن کتا

کـه از نثـار مانـدگار

صادق هدان )5319( .اس ،.تاکنون توسط چند مترجم از فارسی به انیلیسـی ترجمـه شـده و
مملو از عناصر فرهنگمحور اس .از جمله مترجمان انن رمان مـیتـوان بـه کاسـتلو (،)5319
هنری ال و انرج بشیری ( )4159اشاره کرد
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از ننجا که اوالً دسترسی به ترجمة هنری ال و دنیران میسّر نشـد و ثانیـاً مقانسـة اثـر نـک
مترجم بومی با نک مترجم خارجی مدّ نظر پژوهنده بود ،تنها به بررسی دو ترجمـة موجـود از
کاستلو و بشیری اکتفا شد
شیوة بررسی به انن شکل اس .که نخس .واژگان و مفاهیم فرهنگمحـور در مـتن اصـلی
«بوف کور» شناسانی و طبق دستهبندی نیومارک ( )5399طبقهبندی شده و سپس معـادل ننهـا
در ترجمههای کاستلو و بشیری مشخص میشود پس از نن ،راهکارهای هر نک از متـرجمین
در چارچو

مدل نیومارک تحلیـل مـیشـود در مرحلـة بعـد ،تعـداد واژگـان فرهنـگمحـورِ

ترجمهنشده نا چالشبرانییز بررسی خواهد شد پر واضح اس .که با توجه به اهمیـ .ترجمـة
عناصر فرهنگمحور ،عدم معادلنابی را میتوان ناشی از چند عامل دانس:.
 5غفل .نا نادنده انیاشتنِ سهوی؛
 4بیاهمیّ .دانستنِ واژة مذکور و به تب حذف نن از متن؛
 9دانشِ ناکافیِ مترجم در معادلنابیِ مناسب برای واژگان فرهنگمحور
هرچند ،تعیینِ اننکه مترجم دقیقاً به چه دلیل از ترجمة عناصر فرهنگمحـور سـرباز زده نـا
غافل مانده ،کارِ بسیار دشواری اس .نا شاند بتوان نن را امری تقرنباً محال دانس.
با توجه به اننکه عناصر فرهنگمحور را نمیتوان جزو مفاهیم کم اهمی .تلقی و بـهراحتـی
از معادلنابی برای ننها صرف نظر کرد ،باند نادنور شد که دلیل مترجم هر چه باشد ،انـن امـر
از نقاط ضع

بسیار چشمییر در ترجمه او بهشمار خواهد نمد

مرحلة دوم ،بررسی دقیقتر فهرس .واژگان فرهنـگمحـور و معـادلهانشـان بـرای نـافتن
خطاهای احتمالی در فرننند معادلنابی مترجمان اس .معادلنابیِ نادرس .ممکن اسـ .ناشـی
از ( )5بیدقّتی مترجم ،خطای دند و دنیر موارد سهوی باشـد نـا ( )4احتمـاالً رنشـه در عـدم
تسلط کافی مترجم بر زبان و فرهنگ مبدأ نا مقصد داشته باشد اما مسئلة حا ز اهمی .نن اس.
که دلیل هر چه باشد ،نتیجة نن ارا ة ترجمهای نادرس .خواهد بود کـه مخاطبـان ترجمـه را از
درک صحیح متن محروم کرده و به تب نن ،در موارد حاد ،میتواند نشنانی نادرس .با فرهنـگ
مبدأ را در پی داشته باشد در خاللِ دو مرحلة مذکور ،پس از ارا ة مثالهای محسـوس و قابـل
ذکر ،راهکارهانی برای ترجمة مفاهیم فرهنگمحور ارا ه میشود
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 .4نتایج

نیومارک ( ،5399ص  )554عناصر فرهنگمحور را در دستههانی طبقهبندی میکنـد :دنـن،
زندگی اجتماعی ،روابط خانوادگی ،بازیهـا ،اکولـوژی (گیاهـان) ،مکـان ،لبـاس ،غـذا ،واحـد
و رسوم و عقاند

سنجش ،کاالها ،ندا

جدول  .1دستهبندی عناصر فرهنگمحور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
دستهبندی
دین

عناصر فرهنگمحور

ن

ترب ،.نماز ،وضو ،اذان ،الهمّ  ،الاله االاهلل ،وسواس ،تازه تکلی

شده ،ازل ،ابد

زندگی اجتماعی

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

روابط خانوادگی

خواهر شیری ،هوو

مکان

شاه عبدالعظیم ،کوشک ،ن

لباس

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

واحد سنجش
کاالها
آداب و رسوم و
عقاید
غذا
بازیها
اکولوژی (گیاهان)

انبار ،اوروسی ،میدان ،شوشتر ،نیشاپور ،بلا ،ری

قران ،عباسی ،درهم ،پشیز
دنیدان ،کرنا ،سنج ،تنبور ،سهتار ،تنبک ،ساری ،کرسی ،غلیان ،نعلین ،گزلیک ،تسبیح
اذان بیموق گفتن ،فالیوش رفتن ،سر کتا

باز کردن ،سر خش .رفتن ،صبر نمدن ،سیزده

به در
نش ،نان تافتون ،نان لواش ،ترپلو جوجه ،نش جو
سرمامک بازی
خاک شیر ،پر سیاوشان ،پرزوفا

در جدول  ،4معادلهای انتخا شده توسط دو مترجم ارا ه شده اس:.
جدول  .2عناصر فرهنگمحور و معادل آنها
مترجم
اصطالح

اذان بیموق
گفتن
کلهپز
قبا

کاستلو
Not the time
for the call
to prayer
The man
who sells
boiled
sheep's head
Caftan

بشیری

مترجم
اصطالح

An untimely
call to prayer

فقیه

The man who
sells boiled
sheep's head

سیزده به در

Shirt

نش

کاستلو
An
interpreter of
the law
The
thirteenth
day of
Nouruz
Soup

بشیری
A jurist
The
thirteenth day
of Farvardin
Soup
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ادامه جدول 2

مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

اگر صبر
نیامده بود

…had not
given me
pause

if Providence
had not
willed that I
wait

سرمامک بازی

Playing hide
and seek

Playing hide
and seek

اصطالح

اصطالح

بشیری

کاستلو
Water of
Karbala

Water
containing the
holly dust of
Mecca

Ø

To go to the
augur

نیشابور

Nishapur

Nishapur

قران

kran

qeran

نخوند

Mulla

mullah

عباسی

abbasi

abbasi

کرسی

Korsi

korsi

سهتار

Setar

sitars

نوروز

Nouruz

Farvardin

بلا

Balkh

Balkh

ترب.

ن

سر کتا
کردن

باز

نیومارک ( ،5399ص  )559در مواجهه با مفاهیم فرهنـگمحـور راهکارهـای زنـر را مـؤثر
میداند :معادل فرهنیی ،تحلیل جزء به جزء عناصر معنانی ،معادل توصـیفی ،معـادل کـاربردی،
پانونس ،تغییر ،مترادف و انتقال در جدول زنر ،جز یّات مربوطه ذکر شده اس:.
جدول  .3راهکارهای استفاده شده توسط مترجمان طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

توصیفی

توصیفی

فقیه

کلهپز

توصیفی

توصیفی

سیزده به در

پانونس+توصیفی

قبا

فرهنیی

کاربردی

نش

مترادف

مترادف

صبر نمدن

کاربردی

توصیفی

پانونس+توصیفی

توصیفی

سرمامکبازی

کاربردی

کاربردی

نیشابور

انتقال

انتقال+پانونس

قران

Ø
انتقال

تغییر
انتقال+پانونس

نخوند

کاربردی

پانونس+کاربردی

عباسی

انتقال

انتقال+پانونس

کرسی

انتقال

انتقال+پانونس

سه تار

انتقال

انتقال+پانونس

نوروز

انتقال

کاربردی +پانونس

بلا

انتقال

انتقال+پانونس

اصطالح

اذان بیموق
گفتن

اصطالح

ترب.

ن
سر کتا

باز کردن

کاستلو

بشیری

توصیفی

مترادف
پانونس+توصیفی
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عالوه بر انن ،بشیری واژگان فرهنیی زنر را غالباً با راهکار تلفیقی «انتقال+پانونس» ترجمه
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
در جدول زنر ،بسامد راهکارها به تفکیک ارا ه شده اس:.
جدول  .4بسامد راهکارهای ترجمه عناصر فرهنگ محور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

معادل کاربردی

51

51

معادل توصیفی

مترادف

52

51

معادل فرهنیی

55

ترجمة قرضی

5

5

تغییر

1

5

طبیعیسازی

4

4

پانونس (نکات)

51

45

تحلیل جزء به جزء

4

6

انتقال

9

59

اصطالح

اصطالح

کاستلو

بشیری

52

51
9

 .5مبحث اصلی

بهطور کلی بیس .واژه نا اصطالح در بوف کور ناف .شد که دس .کـم نکـی از مترجمـان
با استفاده از راهکار حذف ( )omission or deletionبرای نن معادلنابی نکرده بودنـد از انـن
میان دو واژة «زنبیل» که جزو واژگان فرهنگمحور اس .و واژة «منگ» که معانی مختلفـی دارد
و مجازاً به معنی «گیج و مدهوش» اس ،.توسط هـی نـک از مترجمـان ترجمـه نشـده اسـ.
هش .واژه از بیس .واژة مذکور را نمیتوان دقیقاً جزو واژگان فرهنگمحور محسو

کرد در

انن خصوص ،سهم هر نک از مترجمان چهار کلمة ترجمه نشده بود از دوازده واژة باقیمانـده،
کاستلو و بشیری هر نک بهترتیب در ترجمة نازده و نک واژه با چالش مواجـه شـده و ظـاهراً
موفّقی .کامل را در ارا ة معادلی دقیق حاصل نکردهاند از جمله حذفیات کاستلو مـیتـوان بـه
موارد زنر اشاره کرد :چاروادار ،نذری ،سر کتا

باز کردن ،جام زن ،مات و منگ ،و غیره

همچنین ،واژگانِ «ازل» و «ابد» توسط کاستلو ترجمه نشده و بشیری بهترتیـب معـادلهـای
« »the beginning of eternityو « »the end of eternityرا برگزنده اس .البتـه بـا رجـوه بـه
فرهنگ نکسفورد و نافتن واژة « »eternityمتوجه میشونم که برای « »eternityهی بـدان .نـا

سال چهل و نهم
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نهانتی وجود ندارد ،بنابرانن ،اننکه ننا معادل انتخابی توسط بشیری دقیق اس .نـا خیـر ،جـای
سؤال اس.؛ ولی چنانچه ما « »eternityرا فارغ از نغاز و پانان بدانیم ،شاند بتوان به انن شـکل
تصور کرد که هر ننچه پیش از « »eternityبوده اسـ .را «ازل» نـا « »pre-eternityو هـر ننچـه
پس از نن خواهد بود را «ابد» نا « »post-eternityدانس .هرچند معادلهـای مـذکور بـهظـاهر
بهتر از معادلهای بشیری اس ،.اما شاند هنوز نتوان ننها را دقیقترنن معادل توصی

کرد

کاستلو برای واژة «تنبور» از « »luteکه سازی شبیه «عود» اس .استفاده کرده ،اما تنبور «سـاز
سیمی قدنمی اس ،.شبیه به سه تار که دستة بلند و راس .دارد و مانند تار پردهبندی میشـود،
ولی تعداد پردههای نن کمتر اس .کاسة تنبور چوبی و دهانة نن بدون پوس .و دارای دو سیم
و کاسهاش از سهتار بزرگتر اس( » .فرهنگ رازی ،ص )569
هرچند بشیری نیز معادل « »luteرا استفاده کرده اس ،.در «پیام بـوف کـور» در توضـیحات
پانونس برای واژة سهتار چنین توضیح میدهد که «سهتار نلتی موسیقی شـبیه « »luteاسـ .کـه
دستهای بلند و گردنی پردهدار دارد و

 »5همین توضیحات نگاهیدهنده اس .که مخاطب را

تا حدّی از سردرگمی بیرون نورده و باعث میشود او تکلی

خود را با انن واژة فرهنگمحور

بداند و متوجه باشدکه « »luteدقیقاً همان «تنبور» نیس .بلکه چیزی شبیه به نن اس.
نکی دنیر از انن دس .ابزارنالت «کُرنا» نا «کَرنا» اس .که بشیری و کاستلو معـادل «»horn
را انتخا

کردهاند اگر واژة «کرنا» را رنشهنابی کنیم ،درمینابیم که شـامل «کَـر» نـا «خـر» بـه

معنی «بزرگ» و «نا» نا «نی» اس .و بهعبارت دنیر کالً به معنی «نی بزرگ» نا «شـیپور بـزرگ»
اس .البته خود واژة «نی» نیز کامالً فرهنگمحور بوده و با فلوت متفاوت اس .بهنظر مـیننـد
بهتر بود مترجمان واژة « »bigو نا « »largeرا نیز به معادل انتخابی خـود اضـافه مـیکردنـد تـا
معادل دقیقتری ارا ه داده باشند
کاستلو برای سه واژة «سهتار»« ،تنبک» و «سـنج» بـهترتیـب معـادلهـای « »drum« ،»sitarو
« »cymbalsرا برگزندهاند با انن حال ،شاند راهکار کارنمدتر نن باشد که مترجم ابتـدا واژگـان
مترادفی در فرهنگ مقصد برای نالت مذکور بیابد و سپس در پانونس نا در فصلی جداگانه بـه
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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تفاوتهای معادل انتخابی با واژة اصلی توضیحاتی ارا ـه دهـد ،نـا حتـی تصـونر کـوچکی از
کاالهای مذکور ارا ه دهد تا خواننده ،هرچند از شنیدن صدای انن نالت موسیقی محـروم بـوده
اس ،.اما دس .کم با شکل ظاهری نن نشنا شود و تفاوت نن را با نالت موسیقی فرهنگ خـود
بداند هرچند ممکن اس .انن کار ظاهراً بسیار اند الگرانانه بهنظر ننـد ولـی بـرای شناسـاندن
دقیق فرهنگ نک مل .به دنیران و احترام به هون .ملی و نشـان دادن غنـای فرهنیـی ،شـاند
چارهای جز نن نباشد
به هر حال ننچه حداقل از مثالهای بـاال مـیتـوان برداشـ .کـرد انـن اسـ .کـه کاسـتلو
کوچکترنن تالشی برای نشان دادن تفاوتهای کاالهای فرهنگ انرانی با ابـزار نالت فرهنیـی
موجود در غر

نکرده اس.

معادلهای ارا هشده توسط هی نک از دو مترجم بـرای واژگـان «پـیشسـینه»« ،خاشـاک»،
«سوس»« ،خوره» و «خش ».نیز چندان دقیق نیس .بهعنوان مثال واژة «خوره» توسط بشیری و
کاستلو بهترتیب « »consumptionو « »gangreneترجمه شده اسـ .در انـن رمـان در ترجمـة
واژة مذکور ،مترجمان ثبات معادلنابی ( )consistencyنداشتهاند انـن واژه نـک بـار دنیـر در
جملة نغازنن بوف کور نیز بهکار رفته اسـ .کـه در ننجـا هـر دو متـرجم از معـادل «»canker
استفاده کردهاند ،ولی بشیری دومینمرتبـهای کـه بـا انـن واژه روبـهرو شـده ،بـه اشـتباه نن را
« »consumptionنا همان بیماری دستیاه تنفسـی «سـل» ترجمـه کـرده اسـ .کاسـتلو نیـز در
مواجهة دوم خود معادل قانقارنا را برگزنده اس .الزم به ذکر اس .که بیماری قانقارنا بیمـاری
اس .که طی نن عضوی از بدن به سبب نرسیدن خون ،فاسد میشود انن بیماری را نمـیتـوان
دقیقا با بیماری «خوره» نا جذام نکی دانسـ .معـادلِ « »leprosyدر اننجـا مناسـبتـر بـهنظـر
میرسد
واژة دنیر« ،سوس» ،نام درختی با رنشههای شیرنن و شاخههـانی تلـا اسـ .رنشـة انـن
درخ .همان شیرننبیان اس .معادلی که دو مترجم برای «سوس» برگزندهاند « »licoriceطبـق
فرهنگ نکسفورد ،به مادهای اطالق میشود که از شیرننبیان تهیه شده و در تولید شیرننیهـای
مختل

کاربرد دارد
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واژة «خش ».به معنای گلی اس .که در قالبهای نجر زنر نور خورشید خشک مـیشـود
کاستلو از معادل « »brickبه معنای نجری که با حرارت نتش پخته شـده اسـتفاده کـرده اسـ.
بشیری با الحاق واژة « »mudبه « »brickسعی کرده اس .معادل دقیقتـری ارا ـه دهـد جالـب
اس .بدانیم که واژه « »adobeدر زبان انیلیسی دقیقاً به معنی «خش ».اس.
در پارهای از موارد ،همچون مورد اخیر ،واژة مترادف و دقیق در زبان مقصد موجود اسـ،.
ولی بهدالنلی مترجم از استعمال نن غفل .کرده نا سـرباز مـیزنـد و خواننـده را از ترجمـهای
دقیق محروم میکند نکی از انن دالنل ممکن اس .بیاطالعی مترجم از وجود چنـین واژگـان
مترادف در دو زبان باشد در برخی موارد مترجم به روان بودن ترجمه رمان اهمیّ .میدهـد و
انن روانی در خوانشِ ترجمـه ( )fluencyرا بـه معیـار دقّـ )accuracy( .در ترجمـه تـرجیح
میدهد
زمانی که مترجم از معادلهای دقیق که گاهی کمکاربرد نا حتی قدنمی ( )archaicو نانشـنا
برای مخاطبان امروزی اس .استفاده میکند ،مجبور خواهد شد برای خواننده خود پـانونس نـا
نکاتی الحاقی در پرانتز نا انتهای کتا

فراهم کند در اننجا مترجم تصمیمگیرندة اصـلی اسـ.

اگر او دغدغة فراهمنوردن ترجمهای دقیق برای خواننده داشته باشـد و مـتن اصـلی و فرهنـگ
مبدأ و هون .گونشورانِ متن مبدأ برای او اهمی .قابل توجهی داشته باشد ،او تمام تالش خود
را بهکار خواهد گرف .که با کمک راهکارهای مناسب ترجمهای دقیق ارا ه دهد ولـی چنانچـه
تنها به خوانندة مقصد اهمی .دهد و روانیِ خـوانشِ ترجمـهاش بـرای او مهـم باشـد ،رعانـ.
موارد مذکور را برای ترجمه خود الزم نمیداند و با کاربرد واژگان امـروزی و عـام و خنثـی و
کمترنن کاربرد نکات الحاقی و پانونس ،ترجمهای خوانندهمحور ارا ه دهد
در برخی موارد مترجم تنها بهدلیل خطای دند ممکن اسـ .معـادلی نادرسـ .ارا ـه دهـد
اصطالح «شرار کشـنده» را کاسـتلو « »fatal radianceو بشـیری « »attractive maliceترجمـه
کرده اس .احتماالً مترجم اول واژه «شرار» را با «شراره» و «کشنده» را با «کُشنده» اشتباه گرفتـه
اس .اصطالح «کجسلیقه» را بشیری « »ill-disposedمعادلنابی کرده اس .که ،البته با توجه بـه
فرهنگ نکسفورد به معنای «سرد و غیر دوستانه رفتار کردن» اس.

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

14

شمارة اوّل

اصطالح «نننه دق» توسط بشیری به « »magic mirrorنا «نننه جـادونی» ترجمـه شـده کـه
دقیقتر از معادلی اس .که کاستلو برگزنده (نعنی  )distorting mirrorزنرا در انن رمـان «نننـه
دق» به معنای نننهای اس .که صورت را الغر و بیمار نشان میدهـد و انـن نشـان از نـک اثـرِ
جادونی دارد ،ولی معادل کاستلو تنها به نننهای اشاره دارد که بهدلیل ناصاف بـودن تصـاونر را
کج و معوج نشان میدهد
کاستلو در ترجمة واژة «بیلچه» معادل « »spadeرا برگزنده که به معنی «بیل بزرگ» اسـ .و
بشیری معادل دقیقتر « »trowelرا انتخا

کرده اس .دق .بشیری در ترجمة «گاز انبر» نیز بـه

چشم میخورَد؛ زنرا او واژة « »a pair of pliersو کاستلو « »a pair of tongsاستفاده کـرده کـه
به معنای پنس نا انبر اس.
کاستلو برای واژة «جوکی» معادل « »fakirرا برگزنده که به معنـای مـرد روحـانیِ مسـلمانی
اس .که برای امرار معاش از دنیران گدانی میکند بشیری از معادل دقیقتر « »yogyنـا همـان
مرتاض هندی استفاده کرده اس.
کاســتلو حتــی در ترجمــه واژه «(کالســکه) اســقاط» نیــز دقــ .کــافی را نداشــته و واژه
« »dilapidatedرا که تنها برای لوازم خانییِ از کار افتاده و نا سـاختمان مخروبـه کـاربرد دارد،
استفاده کرده اس .بشیری در انن مورد نیز دق .عمل باالنی داشته و معـادل « »ramshackleرا
که برای وسانل نقلیة اسقاط بهکار میرود ،برگزنده اس.
واژة «تسبیح» جزو واژگان فرهنگمحور اس .فارغ از اننکـه ننـا تسـبیح و « »rosaryنقـش
کامالً نکسانی در دو فرهنگ دارند نا خیر ،برای عبارت «دانههای تسبیح بزرگ» ،که ظاهراً ابهام
ساختاری دارد ولی با توجه به متن ،صف« .بزرگ» به «دانه» برمیگـردد (نـه تسـبیح) ،کاسـتلو
معادل « »the beads of a large rosaryرا انتخا

و کاستلو « »the large beads of a rosaryرا

برگزنده اس.
کاستلو در ترجمة واژة «مجری» نیز معیار دق .را نادنده انیاشته و تنها به معادل بسیار عـام
و خنثی « »boxنا جعبه اکتفا کرده ،ولی بشیری معادل دقیقتر « »tin canرا برگزنده اس.
واژه «فقیه» نیز که عنصری کامالً فرهنگمحور در حوزة دنن اس ،.توسط کاستلو و بشـیری
بهترتیب « »An interpreter of the lawو « »A juristترجمه شده که متأسفانه هی نک عناصـر
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معنانی نهفته در انن لغ( .مرد بودن ،عادل بودن و ) را منتقل نمیکند وجود پانونسی حاوی
نکات نگاهیدهنده میتوانس .کارگشا باشد
عبارات «اذان بیموق گفتن» و «سر خش .رفتن» نیز جزو عناصر فرهنیی اسـ .بـه گفتـة
شمیسا ( ،5999ص  )919قُدما معتقد بودند زمانی که موق زانمان زنی باردار فرامیرسید ،اگـر
او روی خش .مینشس .و مردی باالی بام میرف .و (بی موق ) اذان مـیگفـ ،.زانمـان زن
راح.تر انجام میشد
اصطالح «پیراهن قیام ».نیز از عناصر فرهنیی اس .طبق گفتة شمیسا ( ،5999ص ،)919
پس از تولّد نک کودک ،والدننش تکّهای از پارچهای را میبرندند و با نن لباسی مـیدوختنـد و
کودک را نک شبانه روز در نن میپیچیدند به انن تکه پارچه «پیراهن قیام ».مـیگفتنـد هـی
نک از مترجمان به انن نکته اشاره ننموده و به ارا ة ترجمهای تح.الفظی بسنده کردهاند بـرای
مثال ،وقتی معادل « »a resurrection garmentرا نک انیلیسی زبان میشـنود ،ننـا چیـزی جـز
گیجی عاند او خواهد شد؟
در نهان ،.هرچند با رجوه به فرهنگ نکسفورد مشخص میشود که « »dinnerوعدة غذانی
اس .که در میان روز نا عصر صرف میشود ،ولی همین دوگانیی در زمانِ صرف ،باعث شـده
اس .که بهترنن معادل برای واژة «نهار» در زبان فارسی را معـادل « »lunchبـدانیم کـه توسـط
بشیری بهکار رفته اس »lunch« .وعدة غذانی اس .که ظهر مصرف میشود و خوانندة ترجمه
دچار سردرگمی نشده و از زمان وقوه حوادث داستان نیز نگاه خواهد شد هرچند شـاند انـن
مثال در نیاه نخس .زناد بحث برانییز نباشد ،اما ننا در برخـی داسـتانهـا کـه عنصـر «زمـان»
فوقالعاده مهم اس ،.اشارة مبهم به نن در ترجمه ،در درک مخاطب اثر منفی نمیگـذارد؟ پـس
در مواردی که معادلِ بسیار دقیقی همچـون « »lunchبـرای «نهـار» وجـود دارد ،احتمـاالً هـی
توجیه قابل قبولی وجود ندارد که کاستلو از واژة « »dinnerبرای اشاره به نن استفاده کند
 .6نتیجهگیری

همانطور که گفته شد ،از مجموه واژگان فرهنگمحـور در انـن اثـر ،کاسـتلو و بشـیری در
ترجمة برخی از واژگان فرهنگمحور موفقیّ .مطلو

را کسب نکردهانـد بـه هـر حـال ننچـه
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شمارة اوّل

دس .کم از مثالهای مذکور در انن مطالعة تطبیقی برمینند انن اس .که کاستلو کوچکتـرنن
تالشی برای نشان دادن تفاوتهای کاالهای فرهنیی زبان مبدأ با ابـزار نالت فرهنیـی موجـود
در زبان مقصد نکرده اس.
مسلّماً برای او در انن زمینه دغدغهای به نام حفظ هون .ملی وجـود نداشـته و از انـن رو
سعی کرده اس .تا با انتخا

معادلهای مترادف در زبان مقصد و بدون اضافه کردن هی نکتـه

نا توضیح بیشتری به خواننده انیلیسی زبان چنین القا کند که هی تفاوتی میان کاالهانی کـه در
داستان ذکر شده با کاالهای موجود در سرزمین شما (خوانندگان) وجود ندارد و چه بسـا شـما
سر منشأ وجود انن کاالها بودهاند و ننها را به کشـورهای دنیـر صـادر کـردهانـد و نونسـندة
اصلی و هموطنان او از خود هی پیشینة قابل توجهی نداشته و هون .مستقلی ندارند
هرچند ممکن اس .ننچه گفته شد ،کمی اغراقنمیـز تلقـی شـود ،ولـی همـینجاسـ .کـه
اهمیّ .کار بشیری و مترجمان بومی که نا به ترجمة مجدد دس .میزنند نا برای نخسـتین بـار
اثری را ترجمه میکنند ،مشـخص مـیشـود ننهـا مـیتواننـد بـه کمـک راهکارهـای تلفیقـی
(انتقال+پانونس) و معادلهای توصیفی به خوانندگان ترجمه راجـ بـه فرهنـگ غنـی خـود و
ظران

نن توضیحاتی جام داده و بهنوعی هون .مستقل مل .خود را نادنوری کنند
کتابنامه
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