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چکیده
هدف از پژوهش حاضــر ارزیابی اناداد نحوة کاربرد صــافی فرهن ی در ترجمة ان لیســی
کریس لیر و ســالیس ســحابی ( )0222از کااب بچهها قالیبافخانة هوشــنم مراد کرمانی
( )5932/5913و بهطور مشـخ ،،داسـاان «رضـو ،اسدو ،جیییه» است .این مداله بهطور
جاص ترجمة «اصـطسحات» را بهعنوان یکی از عناصر زبانی فرهنموابساه مدّ نظر جواهد
داشت .بدین منظور ،ال و «تحلیل اناداد ترجمه» (جانجان )5930 ،5935 ،که در اساس
بر بینان نظر ِ زبانشــناس ـی ســازنانی-ندشنرا (هلید  )0221 ،5331 ،اســاوار میباشــد،
بهعنوان چارچوب تحلیلیِ تحدیق اناخاب نردیده است .ال و مذکور بهطور توأمان تحلیل
عوامـل درونزا (درونمانی) و برونزا (یعنی مؤلفـهها اجاماعی و فرامانی) را مورد توجه
قرار میدهد و در این مسیر ،هم به محصول ترجمه نظر دارد و هم به فرآیند ترجمه .ضمن
مسحظة دو فرض بنیادین «ترجمه بهمثابة بافتآفرینی میدد» و «ترجمه بهمثابة تصــفیه» که
در ال و تحلیل اناداد ترجمه مدّ نظر بودهاند ،پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا نشان دهد
نحوة کاربرد صـافی فرهن ی از سو مارجمان اثر به چه میزان با ویژنیها بافای در نظام
مدصـــد تناســـه داشـــاه اســـت .یافاهها تحدیق مبین آن اســـت که اتخاذ راهکارها
«معادلســـاز

توصـــیفی» (اییاد معادلها

یکســـویه) و «معادلیابی فرهن ی» (یافان

معادلها طبیعی یا دوسـویه) که بهترتیه بیشـارین بسامد وقو را داشاهاند ،عموماً نیل به
تعادل ندشــیِ نســبی را در پی داشــاه اســت هرچند اناخاب رویکرد ســلبی در مواجاله با
اصــطسحاتی که مبین حدّ غایی فرهنم -وابســا ی بودهاند کیفیت نالایی مان مدصــد را از
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حیث بار فرهنم بومی و روسااییِ مورد نظر در مان مبدأ تا حدود تحتالشعا قرار داده
است.
کلیدواژهها :تحلیل اناداد ترجمه ،صــافی فرهن ی ،ترجمة اصــطسحات ،هوشــنم مراد

کرمانی ،بچهها قالیبافخانه
 .1مقدمه

بچهها قالیبافخانة هوشــنم مراد کرمانی ( )5933/5913از حیث تنو مؤلفهها ســیا
ســخن( 5یعنی ارتباط پارامارها بافت موقعیای با پارامارها مانی) و نیز از نظر غنا عناصــر
فرهن ی مربوط به محیط روســـااوی و ســـنای ایرانی و همچنین کاربرد عناصـــر برجاســـاه از
هنیـارهـا مـذهبی و عرفیِ نـارر بر جـامعـة پیش از تیدد ایران اناخاب جوبی برا آزمون
ال وها ندد ترجمه به نظر میرسد .مراد کرمانی از معدود نویسندنان معاصر ایرانی است که
آثارش با اقبال چشــم یر در ســط بینالمللی مواجه شــده اســت و اتفاقاً موا جوایز ریز و
درشـای که در یکی دو دهة اجیر نصیه این نویسندة صاحه قلم و صاحهدرد ایرانی نردیده
اسـت از همین کااب و با ترجمة مورد بررسـی در تحدیق حاضر به راه افااد .از این رو ،طبیعااً
کنیکاو ِ بیایی جواهد بود انر این پرسـش مطر نردد که آیا اسـاساً مارجمانِ اثر توانساهاند
بهطور نسـبی ویژنیها بافای ،بومی و فرهن ی بچهها قالیبافخانه و بهطور مشخ ،،داساان
«رضـو ،اسدو ،جیییه» را در مان مدصد بازآفرینی نمایند یا جیر .آنیایی که پاسخ مثبت است،
طبعاً پرسش دومی نیز مطر جواهد شد که چ ونه (تا پاسخ احامالی چراغ راه مارجمان بعد
و مخصـوصاً مارجمان نوجاساه و جوان ایرانی باشد در مسیر که در پیش نرفاهاند) و آنیایی
که پاســـخ منفی اســـت ،این بار این پرســـش مطر جواهد شـــد که چرا (و این چرا میتواند
روشـن ر کاسـایهایی باشد که عموماً در جریان ترجمة آثار با بار فرهن ی باال بروز میکند).
مدالة حاضر بهطور مشخ ،و به اقاضا رعایت اجاصار مورد اناظار از یک مدالة علمی ،حوزة
بررسـی جود را به ترجمة اصـطسحات محدود میکند؛ مدولها که به دفعات از سو نویسنده
به جدمت نرفاه شـده و در غنا فرهن ی اثر تثثیر نذاشاه است .در معنیشناسی ،اصطس  0بنا
1. Discourse register
2. Idiom
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به تعریف عبارتی اسـت که مفالومش حاصلجمع مفالوم واحدها تشکیلدهندهاش نباشد مثل
«سبیل کسی را چرب کردن» (صفو  ،5931 ،ص.)19 .
«رضـو ،اسـدو ،جیییه» سـرنذشـت کودکانی اسـت که به جاطر اوضا نابسامان جانواده
میبور میشــوند در ســنین بســیار پایین به قالیبافخانهها بروند و در بدترین شــرایط تن به کار
دهند .داســاان به چندین دهة قبل برمینردد و در روســاا دورافاادها در اســاان کرمان رو
میدهد .در قالیبافخانة مورد نظر در داســاان آدمها زیاد مشــلول به کار هســاند اما کودکان
بیشـار به چشـم میآیند و ندش پررنمتر دارند .در این میان ،پسـر پن شــش سالها بهنام
رضو هست که از قبل از آنکه به دنیا آمده باشد ،توسط اوساا ،مالک قالیبافخانه ،جریدار شده
اسـت .اوسـاا مرد بداجس و بیرحم اسـت .ماجرا از آنیایی شرو میشود که رضو پس از
چیدن مخفیانة انار از حیاط قالیبافخانه بهشـدت توسـط اوسـاا تنبیه میشـود .اسدو ،ندشهجوان
جوان کارناه مداجله میکند که به درنیر با اوسـاا مناالی میشـود و اوساا او را از قالیبافخانه
اجراا میکند .اســـدو همســـر آبســـان به نام جیییه دارد .او نیز از زمانی که دجاربچها
سـهچالار سـاله بوده هر روز پا دار قالی نشـسـاه و این کارِ طاقتفرسـا اندام او را در عنفوان
جوانی از تناسـه انداجاه و مشـکست اساخوانی حادّ را برایش به ارملان آورده است .فدر و
بیچارنی عرصـه را بر اسدو سخت میکند و او و همسرش علیرغم میل باطنی وادار میشوند
چندینبار برا برنشــان به ســر کار تسش کنند اما هر بار اوســاا میدداً آنها را از قالیبافخانه
بیرون میاندازد .ســـرانیام ،اســـدو با فروش فرش زیر پایش پول الزم را برا زایمان جیییه
تالیـه میکنـد تـا امیـد بـه جانه بازنردد .در روز زایمان ،ماما تسش زیاد به جرا میدهد اما
جیییه به علت مشـکست اسـاخوانی قادر به وضـع حمل نمیشـود و سر زا از دنیا میرود تا
تراژد داساان به اوا برسد.
 .2پیشینۀ پژوهش

با وجود آنکه آثار هوشــنم مراد کرمانی از ســالها قبل به زبانالا دی ر ترجمه میشــده
اسـت ،اما تا دو سه سال اجیر این ترجمهها مورد بررسی قرار ن رفاه بود .از سال  0255تا سال
جار  ،میموعاً چالار کار پژوهشی با موضو ترجمة آثار مراد کرمانی مناشر نردیده است.
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پیرنیمالدین و رمضــانی ( )0255در چارچوب دیدناهها بیکر ( )5330و ونوتی ()5331
به بررســی ترجمة ان لیســی اصــطسحات در داســاان جمره پرداجاهاند .یافاهها مداله مبین آن
اســت که در ترجمة یادشــده تمامی روشها پیشــنالاد بیکر مشــامل بر ترجمة اصــطسحی،
دنرنویسـی ،5ترجمة لفظنرا و حذف مورد اسـافاده بودهاند و بعضـاً ترکیبی از این روشها نیز
بهکار نرفاه شده است اما ماداولترین روش دنرنویسی بوده است .آنها همچنین به این ناییة
کلی رســـیـدهانـد کـه اناخـاب روشها ترجمة فو در راســـاا راهبرد غاله مارجم یعنی
«بومیســاز » بودهاند .پژوهش پیرنیمالدین و رمضــانی بر مبنا دادهها جارا از بافت بوده
است و از آنیایی که تصور تحلیل عناصر فرهن ی بدون مسحظة عوامل بافای به سالولت میسّر
نیست ،در تحدیق یادشده شاهد ارزیابی دقیدی راجع به میزان تناسه روشها ترجمة مخالف
با ویژنیها بافای اثر نبودهایم.
اطالار

نیکعزم و بلوکات ( )5930ترجمة فرانســـة داســـاان مالمان مامان را از ُبعد انادال

عناصـر فرهن ی بررسـی نمودهاند .این دو در پژوهش جود در چارچوب نظریة «معنیشــناسی
زاویـة دیـد» پیر ایو راکا به مطالعة ترجمهپذیر

نشـــانهها فرهن ی و معنا تلویحی واژهها

پرداجاهاند .مدالة یادشـــده پن موضـــو را مورد توجه قرار میدهد :اســـامی جاص و ملیت
شـــخصـــیتها ،واژنانی که بهطور مســـادیم با فرهنم ایرانی ســـروکار دارند و برا جامعة
فرانســـو زبان ناشـــناجاهاند ،نام غذاها ،اشـــاراتی به آداب و رســـومِ ایرانیان ،و در نالایت،
اصـطسحات و ضربالمثلها .مطابق یافاهها مداله ،مارجم برا رسیدن به «معنیشناسی زاویة
دید» به تناوب از راهبرد اناخاب معادلی نزدیک بالره برده اســـت و در صـــورت فددان چنین
معادلهایی ،حفظ عنصـر واژنانی را در ترجمه مدّ نظر قرار داده اسـت .مارجم بعضاً ماوسل به
توضـی و یا واژة فارسی را با ترجمة فرانسه در پانویس مدابله نموده است .ارزیابی نالایی مداله
این بوده اسـت که مارجم در انادال زاویة دید و معانی ضـمنی چندان موفق نبوده زیرا بیشار از
راهکار توضـــی ِ میانمانی اســـافاده کرده و بهندرت از اراوة توضـــی در پانویس (که بهزعم
نویسـندنان راهبرد مناسهتر است) بالره جساه است .مطابق این ارزیابی ،مارجم در انعکاس
اســـامی جـاص مؤلفـة معنایی «احارام» را از میان برده و در مورد اصـــطسحات نیز برجی را
1. Paraphrase
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بهصــورت لفظنرا ترجمه کرده که این هر دو از ندطهنظر تثثیر مشــابه بر نارســاییها ترجمه
دامن زده است.
علو و زینالی ( )5939نیز با بررسی ترجمة فرانسة داساان مالمان مامان ،چ ون ی برنردان
نفاـار تعارفآمیز را با تثکید بر نظریهها ژرژ مونن مطالعه میکنند و تثثیر شـــناجت عوامل
فرازبانی در ترجمهپذیر اثر ،انادال فرهن یِ ناشـــی از ترجمه و رفاار مارجم با پیچیدنیها
زبانی و معنایی را به بحث مینذارند .یافاهها آنها مبین آن اســت که مارجم نخســت در پی
دسـتیابی به معنا اصلی بوده اما داساان در ضمن سادنی ،پیچیدنی دارد و ناهی معنا مان
در الیهها

درهمتنیدة نفاار تعارفآمیز پنالان و مالار آن برا مارجم غیرممکن میشود .از این

رو ،مارجم به معادلیابی مفالومی رو آورده اسـت اما مااسـفانه بسار زمانی و مکانی را نادیده
ان اشـاه و ناییة کار ترجمها مشـابه ماون دربار سدهها قبل شده است .عسوه بر این ،در
موارد که اجاسف فرهن ی فاحشـی وجود داشـاه ،مارجم عمدتاً به راهبرد «توضـی » ماوسل
شـده است و ناهی نیز به معادلیابی موقعیای رو آورده است تا ابعاد کاربردشناجای مسئله را
منادل سازد.
اشــرا ( )0251نیز در چارچوب دونانیِ بومیســاز و بی انهســاز ونوتی ( )5330با
مسحظة طبدهبند پن نانة نیومار ( )5333از عناصـــر فرهن ی دســـت به تحلیل ترجمة این
عناصـر در داسـاان نخل زده اسـت .از نظر اشرا  ،بعضی از واژهها و عبارتها تنالا جاصِ یک
فرهنمِ بخصوص هساند و ترجمة آنها به زبان دی ر تدریباً غیرممکن مینماید .مؤلف مداله به
دنبال آن اسـت که دریابد ندش مارجم در ترجمة واژنان فرهن ی چیسـت؛ مارجمان داساان از
چه روشهایی بالره بردهاند؛ چه مشــکستی در ترجمة عناصــر فرهنمویژه در ادبیات کودکان
امکان وقو دارند؛ و آیا در ترجمة داســـاان نخل ،مارجمانِ اثر بهصـــورت نظاممند راهبردها
ترجمانی را به جدمت نرفاهاند یا بهصــورت مورد ؟ مطابق یافاهها تحدیق ،از آنیایی که در
داســـاان نخل دامنة وســـیعی از اقسم فرهن ی بهکار رفاه اســـت ،مارجمان اثر نانزیر از اتخاذ
شیوهها ماعدد برا کمنمودن فاصلة فرهن ی بودهاند (از جمله انادال ،5معادلیابی فرهن ی،
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جنثیساز  ،دنرنویسی ،5برنردان واژهبهواژه 0و روش ترکیبی .)9مطابق ناای تحدیق ،مارجمان
اثر عموماً ســعی در اتخاذ راهبرد «بومیســاز » داشــاهاند و همزمان تسش نمودهاند تا فرهنم
ایرانی را همچنان در بدنة داساان حفظ کنند .اشرا در نالایت با این اسادالل که یکی از اهداف
ترجمة ادبیات کود آشـنایی با سـایر فرهنمها است ،روش بومیساز را که عمدتاً از سو
مارجمان مورد نظر بهکار نرفاه شـده اســت ،برا ترجمة ادبیاتی از این دســت چندان مناســه
تلدی نمیکند.
 .3روش پژوهش

مطابق ندشــة هولمز ( ،)0221 ،5333تحدیق حاضــر از حیث نو در شــاجة «کاربرد »
مطالعات ترجمه و در زیرشــاجة «ارزیابی ترجمه» قرار مینیرد .روش تحدیق بنا به ماهیت ندد
ترجمه اسـاسـاً کیفی و نذشـاهن ر بوده و مبانی بر تمامشمار است .ضمناً به شیوة معمول در
ال و

«تحلیـل اناداد

ترجمه» ،برا

تدطیع مان مورد بررســـی از روش «تحلیل رویداد»

پیشنالاد ِ وَندایک ( )5330اسافاده شده است.
 .4چارچوب نظری پژوهش :الگوی «تحلیل انتقادی ترجمه»

ال و «تحلیل اناداد ترجمه»( 1جانجان )5930 ،5935 ،در حدیدت تسشــی اســت در
واکنش به ال و ارزیابی کیفیت ترجمه هاوْس ( )0223 ،5333که ضـــمن حفظ چارچوب
ندشنرا ال و یادشــده ،ابزارها تحلیلی تازها بدان میافزاید تا زمینة تحلیل ایدوولوژ را
در ندد ترجمه فراهم آورد و سطو جُرد تحلیل مانیزبانی را تا سطو کسن تحلیل اجاماعی-
فرهن ی -تاریخی نســارش دهد .این ال و که ترجمه را بر مبنا مفالوم «تصــفیه» بازتعریف
میکند ،در اســاس بر مبنا نظریة زبانشــناس ـی ســازنانی -ندشنرا هلید (،5331 ،5333
 )0221 ،5331اســاوار اســت .در ال و مذکور ،ترجمه بنا به تعریف عبارت اســت از «فرآیند
عبور یک رویداد ارتباطیِ ماعلق به نظام زبانی -فرهن ی مبدأ از صافی زبان و ،در صورت نیاز،

1. Paraphrase
2. Gloss
3. Couplet procedure
)4. Critical Translation Analysis (CTA
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صــافیها فرهنم و ایدوولوژ در نظام زبانی -فرهن ی مدصــد» (جانجان ،5935 ،ص.)02 .
تعریف فو مبانی بر مسحظـة دو فرض بینـادین اســـت :فرض «ترجمـه بـهمثابة بافتآفرینی
میدد» 5و فرض «ترجمه بهمثابة تصــفیه» .0در تحلیل اناداد ترجمه ،معیار «تعادل» ســلباً یا
(نفیاً یا اثباتاً) در کانون توجه تحلیل ر /منادد ترجمه قرار مینیرد اما معیار مکمل «بینامانیت»

9

(کـه مســـالزم مسحظـة پارامار «زمان» و انیام تحلیلها تاریخی اســـت) نیز بهموازات آن
بهجدمت نرفاه میشـود .شرط اساسی برقرار تعادل آن است که ترجمه در نظام مدصد واجد
ندشـی معادل ندش رویداد مبدأ (مشـامل بر معانی سـهنانة اندیش انی ،بینافرد و مانی )1باشد
یعنی همان کار را در نظام مدصد بکند که رویداد زبانیِ مبدأ در نظام مبدأ کرده است.
بهطور کلی ،ال و تحلیل اناداد ترجمه (همچون سایر ال وها مبانی بر تحلیل سیا ) بر
این ایدة بنیادین شکل نرفاه است که «مان» و «بافت موقعیای» را نمیتوان از یکدی ر جدا کرد
بلکه بهنفاة هلید « ،بافای که مان در آن جار میشــود ،از طریق روابط نظاممند بین محیط
اجاماعی و ســازمان ندشــی زبان در مان تیلی پیدا میکند» (هلید  ،5333 ،ص .)55 .بنابراین،
مان را میباید با ارجا به بافت موقعیایِ نارر بر آن تحلیل کرد و این مسالزم آن است که باوان
بافت موقعیای را به مؤلفهها قابلتحلیل تیزیه کرد .برا انیام این کار ،ال و تحلیل اناداد
ترجمه نیز بهمانند سـایر ال وها مبانی بر سیا (از جمله کار هاوْس )5333 ،از روش «تحلیل
سـیا » 1هلید بالره مینیرد .هلید مفالوم سـیا را بهشر زیر به مؤلفهها سهنانة «دامنه»،
«منش» و «شــیوة» نفامان 2تیزیه میکند« :دامنة ســخن» (موضــو نفامان)« ،منش (یا عامسن)
ســخن» (مشــامل بر مشــارکین نفامان و روابط بین آنها) و «ش ـیوة ســخن» (میرا ارتباط)
(هلید  ،مکینااش و اســاریونس 5321 ،بهندل از هلید  ،5333 ،ص20 .و .)501هلید ماعاقباً
در صـورتبند دی ر دامنة نفامان را بهعنوان «نو عمل اجاماعی» ،منش نفامان را مشامل
بر «روابط ندشـیِ مشــارکین رویداد ارتباطی» و شـیوة نفامان را بهعنوان «ســازماندهی نمادینِ»
1. Translation as recontextualisation
2. Translting as filtering
3. Intertextuality
4. Ideational/interpersonal/textual meanings
5. Register Analysis
6. Field, tenor & mode of discourse
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نفامان قلمداد میکند (هلید  ،5333 ،ص91 .و .)20این سـه مفالوم به ترتیه به معانی سهنانة
اندیشـــ انی ،بینافرد

و مانی زبان ارتباط مییابند (هلید  ،5333 ،ص .)501 .در رویکرد

هاوْس« ،دامنة نفامان» اشاره به سوژة نفامان و نو و ماهیت عمل اجاماعی دارد و ویژنیها
جاص عناصــر واژنانی را تحت پوشــش قرار میدهد؛ «منش نفامان» دربرنیرندة «جاســا اه و
پای اه زبانی ،جلرافیایی و اجاماعیِ نوینده و نیز مواضـــع فکر

و عاطفی» (یعنی دیدناه

شــخص ـی) اوســت و در ضــمن ،بازتاب ن رش اجاماعی و کاربرد ســبکها زبانی مافاوت
(رســمی ،غیررســمی و  )...اســت؛ و در نالایت« ،ش ـیوة نفامان» بهطور توأمان هم به «میرا »
ارتباط (نفاار یا نوشــاار ) ارتباط مییابد و هم به میزان مشــارکت بالدوه یا بالفعلِ میاز بین
نوینده و مخاطه (مونولوگ ،دیالوگ و  ) ...مربوط میشــود (هاوْس523 :5333 ،؛ هاوْس،
 ،0223ص.)91 .
سـیا سـخن ،آننونه که در ال و «تحلیل اناداد ترجمه» مورد نظر است ،ضمن اقاباس
موارد فو از هلید و هاوْس ،مسحظات دی ر را نیز شــایان توجه میداند .منش نفامان در
این ال و صــرفاً عوامل مربوط به «کاربرد» زبان را در بر نمینیرد بلکه مالیرها مربوط به
«کاربر» زبان همچون «نونة زبانی فرد » 5و «نویشِ (جلرافیایی ،شــللی و اجاماعی) را نیز
پوشــش میدهد .منش نفامان عسوه بر آنکه طبق نظریة کسســیک ســیا در نظامها «وجه»

0

(جبر  ،پرســشــی ،امر ) و «وجالیت»( 9افعال و قیدها وجهنما 1همچون «باید»« ،شــاید»،
«احاماالً»« ،قطعاً» و  )...تیلی پیدا میکند ،مشـامل بر هر نو «عنصر واژنانی ارزشنذارانه» از
قبیل صـــفات و قیدهایی همچون «زیبا» یا «از رو ناامید » نیز جواهد بود؛ ضـــمن آنکه
«صــورتها جطابی» (با اقاباس از مارکو )0222 ،و «عناوین» و «الداب» نیز میتوانند مبین
منش نفامان باشند.
و اما شـیوة نفامان نوعاً در «نظام مبادا -جبر »« ،سـاجت اطسعاتی» و «عناصـر انسیامی»
تیلی مییابد (ماند  ،0223 ،ص .)35 .همچنین کاربرد «ســاجاارها مواز » 1میتواند مبین
1. Idiolect
2. Mood
3. Modality
4. Modal verbs or adverbs
5. Parallalesim of structures
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شــیوة نفامان باشــد (هاوْس ،5333 ،ص .)11-11 .در ال و تحلیل اناداد ترجمه« ،عناصــر
پیرامانی»( 5همچون تصــاویر ،عکسها ،طر ها نرافیکی ،نو و رنم و اندازة قلم ،شــکلِ
صـفحهآرایی ،عسوم سـیاوند و نظایر آنها) نیز به شـیوة نفامان مناسه نردیده و در تحدق
معنا مانی دجیل دانساه شدهاند.
نفایم که در «تحلیل اناداد ترجمه» ،تحلیلنر ســلباً یا اییاباً با مســئلة تعادل ترجمها
برجورد میکند .این سـخن بدان معنی اسـت که و بدواً بهدنبال پاسخ این پرسش است که آیا
رابطة تعادلی برقرار شـده است یا جیر .پاسخ مثبت ماعاقباً «چ ون ی» برقرار رابطة تعادلی را
به پرســش میکشــد و پاســخ منفی« ،چرایی» عدم تحدق تعادل را مطر جواهد ســاجت .بدین
ترتیه ،ندد ترجمه مسـالزم غور و تفح ،در «چیسای»« ،چ ون ی» و «چرایی» ترجمه است و
این میســر نخواهد بود م ر با افزودن معیار درزمانیِ «بینامانیت» (عامل زمان) به معیار همزمانیِ
«تعادل» .ندد ترجمه ،بدین معنا ،مســالزم تحلیلها مدابلها اســت اما «تحلیل اناداد ترجمه»
مدابله را به مدایســة صــرفاً مانی تدلیل نمیدهد بلکه آن را مشــامل بر مدابلة دو نظام زبانی و
بهطریق اولی ،دو نظام فرهن ی تلدی میکند.
«تحلیل اناداد ترجمه» هدف جود را در وهلة نخست انیام تحلیلها اجاماعی میداند و
تحلیلها زبانی را صــرفاً پیشنیاز نیل به این هدف به شـمار میآورد و در عین حال ،هیچیک
از ایندو را از نظر زمانی بر دی ر مددم نمیداند .بر اســاس این ال و ،تحلیل عوامل درونزا
عمدتاً مســالزم بررســی میزان نیل به تعادل ترجمها اســت اما تحلیل عوامل برونزا (ازجمله
مؤلفـههـا

فرهن ی و ایدوولوژیکی) نیازمند تحلیل ها

بینامانی جواهد بود؛ زیرا فرهنم و

ایدوولوژ پدیدههایی جلقالسـاعه نیسـاند بلکه شکلنیر آنها بهمرور زمان صورت مینیرد.
از این رو« ،تحلیل اناداد ترجمه» در مدام نظر و بهصــورت توأمان جود را «محصــولمدار/
فرآیندمدار» میجواند بیآنکه یکی را بر دی ر مرج بداند و در مدام عمل نیز ندطة عزیمت
تحلیل را محصــول (مان) ترجمه تلدی میکند اما در جا جا تحلیل مانی از فرآیندها دجیل
در تولیـد ،دریـافـت ،تثویل و تثثیر ماون ترجمه شـــده اعم از فرآیندها

روان شـــناجای،

جامعهشناجای ،مردمشناجای ،فرهن ی و  ...غافل نمیماند.
1. Paratextual factors
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«تحلیل اناداد ترجمه» ضــمن ندد برداشــت هاوْس از مفالوم «ندش منحصــربفرد مان» ،5بر
این باور نظر پا میفشــارد که اســاسـاً نمیتوان در همة انوا و همة نمونهها ماون ندشــی
منحصـربفرد ،یکّه و ی انه را شناسایی نمود و بهتبع آن ،اناظارِ تنالا یک نو ترجمه را داشت .از
این رو ،ال و مذکور در عوضِ مدابلة «نماها ندشــی» 0ماون مبدأ و مدصــد از مدابلة نماها
ندشـی «رویدادها ارتباطی»( 9جُردهمانها ) مواز در ماون مبدأ و مدصـد اسافاده میکند .از
این رو« ،ندش مانی منحصربهفرد» در ال و تحلیل اناداد ترجمه جا جود را به «ندش(ها )
رویداد ارتباطی» داده اسـت .این جای زینی قضاوت دربارة ندش را از سط کسن مان به سط
ل «رویداد ارتباطی» انادال داده و در ضــمن نشــان میدهد که در هر بافت
جُرد و قابل تحلی ِ
موقعیای (یا در هر رویداد ارتباطیِ) معین الزاماً تنالا یک ندش کارکرد موضــوعیت ندارد و ا
بسا در یک رویدادِ واحد باوان شاهد بیش از یک ندش (مثسً دو یا چند کنش نفاار ) بود.
با تعدیل واحد تحلیل ترجمه از مان به رویدادها ارتباطی ســازندة مان ،میتوان اناظار
داشـت که در بخشها مخالف مان مدصـد با مصـادیق ترجمة آشـکار یا پنالان مواجه شویم.
ترجمة آشـکار در این ال و یادآور همان اساعارة آشنا است که فسن مان اصطسحاً بو ترجمه
میدهد یعنی معیارها

ســـه نانة «مدبولیت»« ،طبیعیبودن» و «جوانش پذیر » 1در آن محدق

ن ردیده اســت .در عوض ،ترجمة پنالان ترجمها اســت که معیارها فو را برآورده ســازد.
هرناه مارجم نیاز به کاربرد صــافی فرهن ی را احســاس نماید ،میتوان اناظار داشــت که ناییة
کار او بهطور نسبی به سمت ترجمة پنالان میل جواهد کرد اما انر چنین نیاز را احساس نکند
و عناصــر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصــد منادل نماید ،ناییة کار او را نمیتوان الزاماً ترجمة
آشـکار قلمداد کرد .به سـخن دی ر ،تحلیل اناداد ترجمه نیل به تعادل ندشی را الزاماً منوط به
کاربرد صــافی فرهن ی نمیداند؛ در این ال و ،تعادل ندشــی میتواند حســه مورد با یا بدون
کاربرد صافی فرهن ی محدق نردد.

1. Individual textual function
2. Functional profiles
3. Communicative events/episodes
4. Acceptability/naturalness/readability
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در ال و تحلیل اناداد ترجمه ،معنا مانی زبان عمدتاً و بخصــوص زمانی که زبان با
اهداف زیباییشــناجای برا ارجا به جود بهکار میرود (مثسً در شــعر) یا زمانی که بهمنظور
تثکید بر عنصــر از عناصــر زبانی ،از راهبردهایی همچون مباداســاز اســافاده میشــود ،حاوز
اهمیت بوده و حای ممکن است بیش از سایر بخشها معنایی زبان (یعنی معانی اندیش انی و
بینافرد ) ایفا ندش نماید.
مؤلفة دی ر که در ال و تحلیل اناداد ترجمه مورد نظر بوده اســت ،مؤلفة «نو مان»
اسـت .در ال و هاوْس نو مان صرفاً مشامل بر «ژانر» است (مثسً ر به هاوْس ،0223 ،ص.
 )91از قبیل ژانر دسـاورالعمل آشــیز یا نامة ادار اما در ال و تحلیل اناداد ترجمه با الالام
از مفالوم بینامانیت و با تثسـّی به هایم و میسـون ( ،5333ص ،)53 .نو محصول زبانی منحصر
به مدولة نونه نیسـت ،بلکه مشـامل بر سـه مفالوم «نو مان» (شامل جدلی ،روایی ،تشریحی و
نظایر آنها)« ،نو نفامان» (نفامان فمینیســای ،دینی ،فلســفی و امثالالم) و «نو ژانر» جواهد
بود .هر ســـه زیرمیموعة «نو محصـــول زبانی» در ال و اجیر به بینامانیت عمود (بُعد
اجاماعیمانیِ ارتباط بینامانی) مربوط میشــوند که بهتعبیر فرکسف نارر بر «شــیوة بیان» اســت
(فرکسف5333 ،؛ همچنین ر

به هایم و ماند  ،0221 ،ص .)33-32 .در عین حال ،نو

دی ر از بینامانیت نیز تحت عنوان بینامانیت افدی (یعنی بُعد اجاماعیتاریخیِ ارتباط بینامانی)
در ال و تحلیل اناداد ترجمه لحاظ نردیده است که در دیدناه فرکسف مشامل بر ارجا به
ماون دی ر یا ندل قول از آنهاســت .نو اجیر بینامانیت که «تولید و تثویل معنا وابس ـاه به آن
اسـت و بر سـیا سـخن (یعنی ارتباط مان با بافت موقعیای بسفصل) تثثیر مینذارد» (هایم و
میســـون ،5333 ،ص ،)53 .بر نحوة عملکرد دو صـــافی فرهن ی و ایدوولوژیکی مؤثر واقع
میشود.
مســئلة مالم دی ر که در ال و تحلیل اناداد ترجمه مدّ نظر قرار نرفاه ،مسحظة ســه
صافی مخالف در فرآیند ترجمه است .نخساینِ آنها «صافی زبانی» است که نارر بر جای زینی
واژهها و عناصـر دسـاور زبان مبدأ با واژهها و عناصـر دسـاور زبان مدصد است و در همة
ال وها تحلیل و ندد ترجمه بهطور ضــمنی مفروض اســت .منادد یا تحلیلنر ترجمه برا
تحلیل نحوة عمکرد صــافی زبانی میتواند به اقاضــا تخصــ ،و ســلیدة علمی جود از
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رویکردها تحلیلی مخالف (اعم از دسـاورها سـنای و یا دسـاورها زبانشـناجای) اسافاده
نماید .سازوکار تحلیل عملکرد صافی زبانی در ال و تحلیل اناداد ترجمه مشامل بر فالرست
باز از رهیافتها تحلیلیِ مخالف است.
یکی از موارد افارا ال و

تحلیل اناداد

ترجمه با ال و

جانم هاوْس نحوة عملکرد

صافی فرهن ی است که در سطور باال بدان اشاره شد .عسوه بر صافیها زبانی و فرهن ی ،در
«تحلیل اناداد ترجمه» صـافی دی ر نیز تحت عنوان «صافی ایدوولوژیکی» پیشبینی شده که
ممکن اســت آناهانه یا ناجودآناه به کار نرفاه شــود .ســازوکار که در ال و تحلیل اناداد
ترجمه عملکرد صـــافی ایدوولوژیکی را رقم میزند ،ال و

«مربع ایدوولوژیکی» 5وَن دایک

( )5333میباشـد که نارر بر قطبیسـاز ویژنیها «ما» در مدابل «آنها» است .در هر مرحله
از فرآیند ترجمه ،مارجم یا ســایر عوامل دجیل در تولید مان مدصــد با توجه به همســویی یا
عدمهمســویی با محاوا ایدوولوژیکیِ مان مبدأ در مورد عبور یا عدم عبور آن از صـــافی
ایدوولوژیکی تصــمیمنیر جواهند نمود .پیامد عبور (یا عدم عبور هدفمند) ترجمه از صــافی
ایدوولوژیکی شــکلنیر مربع ایدوولوژیکی اســت که  )5تثکید بر اَعمال و ویژنیها مثبت
«ما» )0 ،تثکید بر اَعمال و ویژنیها منفی «آنها» )9 ،رفع تثکید از اَعمال و ویژنیها منفی
«ما» و « )1رفع تثکید از اَعمال و ویژنیها مثبت «آنها» را در پی جواهد داشــت .در عین
حال ،صافی ایدوولوژیکی میتواند بهطور بالدوه فالرست باز از سازوکارها تحلیلی نونانون
را در بر ب یرد کما اینکه جان جان ( )5935عسوه بر ال و

مربع ایدوولوژیکی بهتناوب از

ال و «بازنمایی کارنزاران اجاماعی» وَنلیووِن ( )0223نیز برا تبیین کنشها ایدوولوژیکی
تولیدکنندنان ماون مدصـد اسـافاده نموده اسـت .بهطور کلی ،اهمیت این صافیها سهنانه و
عملکرد آنها در «تحلیل اناداد ترجمه» در حد اســت که ال و یادشــده بر مبنا مفالوم
«صــافی» تعریف جدید از ترجمه اراده نموده اســت .با عنایت به آنچه نفاه شــد ،نما کلی
ال و تحلیل اناداد ترجمه بهصورت طر وارة زیر (شکل  )5نمایش داده شده است:

1. Ideological Square Model
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شکل  .1طرحوارۀ پیشنهادی الگوی تحلیل انتقادی ترجمه (برگرفته از خانجان)1311 ،

 .5تحلیل دادهها

پیش از اراوة مصـــادیدی از نحوة کاربرد صـــافی فرهن ی در ترجمة حاضـــر ،الزم اســـت
جاطرنشان نردد که در ال و «تحلیل اناداد ترجمه» ،در میان سه صافی «زبانی»« ،فرهن ی» و
«ایدوولوژیکی» ،کاربرد صـافی اول قطعی و کاربرد صافیها دوم و سوم اجایار است؛ ضمن
اینکه کاربرد صــافیها فرهن ی و ایدوولوژیکی در نالایت جود از طریق کاربرد میدد صــافی
زبـانی تحدق مییـابد  .بدین ترتیه ،در هر مرحله از کنش ترجمه ،پس از کاربرد اولیة صـــافی
زبانی ،مارجم در مورد کاربرد یا عدم کاربرد دو صـــافی دی ر تصـــمیم جواهد نرفت .هرناه
مارجم نیاز به کاربرد صــافی فرهن ی را احســاس کند ،میتوان اناظار داشــت که ناییة کارش
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بهطور نســـبی بهســـمت ترجمة مدبول ،طبیعی و جوانشپذیر میل جواهد کرد؛ اما انر مارجم
نیاز به کاربرد صـافی فرهن ی احسـاس نکند و عناصـر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصد منادل
نماید ،ناییة کار را نمیتوان الزاماً ترجمة بیکیفیای قلمداد کرد که از تعادل ندشی فاصله نرفاه
اسـت .بهسخن دی ر ،اییاد تعادل ندشی میتواند حسه مورد با یا بدون کاربرد صافی فرهن ی
محدق نردد .فرض کنید که مارجم در حین ترجمه از زبان ان لیسی به تشبیه as brave as lion

برجورد کند .از آنیایی که در زبان و فرهنم فارسی نیز شیر نماد شیاعت است ،مارجم نیاز
به کاربرد صــافی فرهن ی نخواهد داشــت و طبیعااً ترجمة لفظنرا تشــبیه فو بهصــورت «به
شــیاعت شــیر» به اییاد ندشــی معادل مناالی جواهد شــد .بهعبارت دی ر ،با آنکه در این مثال
ویژنیها فرهن ی مان مبدأ به نظام مدصـد منادل شده است ،نمیتوان آن را ترجمة بیکیفیای
ارزیابی کرد چون بههمان اندازة تشـبیه مبدأ در زبان فارسی مدبول ،جوانشپذیر و طبیعی است.
اکنون فرض کنید که همان مارجم در ادامة ترجمة همان مان با ضـربالمثل ان لیسی there is

 no smoke without fireمواجه نردد .چنانچه مارجم قادر به تشخی ،ضربالمثل مبدأ نشود،
طبعاً ترجمة لفظنرا جملة ان لیسی فو بهصورتی همچون «بدون آتش دود نیست» یا «انر
آتش نباشـــد ،دود هم نخواهد بود» عدول از تعادل ندشـــی را در پی جواهد داشـــت و در آن
صـــورت باید نفت که ترجمة لفظنرا

ضـــربالمثل ان لیســـی فو در فارســـی مدبول و

جوانشپذیر نیســت و نمیتوان آن را ترجمة باکیفیای به شــمار آورد .نیل به تعادل ندشــی در
مورد اجیر منوط بـه کـاربرد صـــافی فرهن ی (از ره ـذر یک تحلیل بینامانی) و رســـیدن به
ضربالمثل معادلِ «تا نباشد چیزکی مردم ن ویند چیزها» است.
بررسـی رویداد به رویداد ماون مبدأ و مدصد مبین آن بوده است که سحابی و لیر ،مارجمان
بچهها قالیبافخانه ،چالار راهبرد کلی را در ترجمة اصطسحات داساان مدّ نظر قرار دادهاند)5 :
رویکرد سلبی مشامل بر «حذف» عبارت اصطسحی )0 ،کاربرد صافی فرهن ی از طریق راهکار
«معادلیابی» )9 ،5کاربرد صــافی فرهن ی از طریق راهکار «معادلســاز » 0و  )1انادال لفظنرا
اصطس مبدأ به نظام مدصد.
1. Equivalent Finding
2. Equivalent Making
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 .1 .5رویکرد سلبی

در موارد که مارجمین حاضر قادر به معادلیابی (نزینش معادل طبیعی از فالرست واژنان
زبان مدصــد )5و یا معادلســاز نبودهاند مکرراً از ترجمة اصــطسحات طفره رفاهاند و با اتخاذ
رویکرد ســلبی ،اقدام به «حذف» آنها نمودهاند .بهعنوان مثال ،به پارهکسمی توجه کنید که در
آن ،نویسـنده ضـمن اراوة توصـیفی از کاراکار «اوساا» که همراساا با ن رش راو نسبت به آن
شـخصیت منفی است ،صحنها را به تصویر میکشد که و در نالایتِ بیرحمی شس را با سر
و صورت اسدو آشنا میسازد:
« )5اوساا ،دراز ،دیس  ،سیاه و جشک بود .صورت پر چرو و چشمها ریز
و قیکرده داشـت و پشاش جم شده بود .یکالو جوشی شد ،شمر جلودارش نبود.
شس را زد به شانه و نردن اسدو ( »...مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)39 .
… Mr. Foreman who was strong, humorless, lanky, thin and black! His
face was heavily wrinkled and his shoulders stooped. The inside corners of
his beady eyes held discharged yellow mass. He would suddenly and
unnecessarily blow up. He took the whip to Asadou and hit him on the
shoulder and neck… (Moradi Kermani, 2000, p. 120).

اصـطس «شمر جلودار کسی نبودن /نشدن» در فرهنم فارسی کنایه از «سخت جودکامه و
مسـابدالرأ بودن و از احد فرمان نبردن» است (شاملو5932 ،ب ،ص .)5521 .در اینیا ،مراد
نویســنده از کاربرد این اصــطس انعکاس شــخصــیت مطلقالعنان کاراکار اوســاا اســت که در
موقعیت مورد بررســی بخوبی نمایان اســت بهنونها که وســاطت هیچیک از شــخص ـیتها
داســاان در او اثر نمینذارد و او با جودکام یِ مطلق تنبیه پســربچه را ادامه میدهد .در اینیا،
اغماض از ترجمة این اصـطس بهشـدت فرهنموابسـاه دیدناه راو را نسـبت به شــخصیت
اوسـاا (یعنی مالیر «منش» نفامان را در سـیا سخن) ماثثر ساجاه و معنا بینافرد ِ مانارر با
آن را در نظام معنایی زبان از میان برده اســت .اصــطس مورد نظر تلمیحی تاریخی اســت به
شـخصـیت «شـمر» در فرهنم شـیعی که در زبان فارسـی بهعنوان مظالر سبوعیت ،بیرحمی و

 .5شایان ذکر آنکه در زبانشناسی ،اصطسحات و سایر صورتها کلیشها را در کنار تکواژها و واژهها در واژنان زبان
فالرست میکنند (کاتامبا و اساونالام.)31 :0222 ،
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شداوت واژنانی 5شده است و با حذف آن در واقع ،حلدها از زنییرة بینامانی تداعی معانی از
میان میرود .در اینیا ،ندش کارکرد رویداد مورد بررســی (اراوة تصــویر جشــن ،بیرحم و
جودرأ از کاراکار اوســاا که احســاســات جواننده را بر میان یزد) تحتالشــعا قرار نرفاه و
عدول نسـبی از تعادل ندشـی را در پی داشـاه است .با حذف عناصر از این قبیل که بهشدت
فرهنمویژه هسـاند ،در واقع داساان میتواند در هر جامعة دی ر نیز اتفا افااده باشد و حال
آنکـه بچهها قالیبافخانه به هر صـــورت نوعی واقعهن ار تاریخی در بافت فرهن یِ جاص
جوامع روساایی ایران نیز هست ولو با اندکی بزرگنماییِ جسقانه.0
در موارد معدود  ،الباه ،حذف اصـطس به دلیل وجود عناصـر با کارکرد مشابه در بافت
زبـانیِ بسفصـــل ،اثر شـــدیـد بر ندش مانی رویـداد ارتباطی و بر میزان تناســـه ترجمه با
ویژنیها بافایِ مدصـد باقی ن ذاشـاه و قابل اغماض بوده اســت .بهعنوان نمونه ،در موقعیت
دی ر که به مراسم «رجتبُرون» جیییه مربوط میشود ،مادر زنِ اسدو غُرزنان و مالکنویان
مینوید:
( )0واهلل جیالت داره .آدم اینددر بیجیال؟ آدم اینددر مُل پشـــمالدین! ور نمیجیزه
بره دنبال یه کار  ،کاســـبی .همین جور مینیره یه کُنیی میشـــینه .فکر نمیکنه،
چشـم ور هم بزنه ،سر و کله بچهش پیدا میشیه .هزار جور جرا و مخارا داره .اون
که چیزیش کم نمیشه ،دجار من بدبختیش گل کرده که میبا بسوزه و بسازه (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)552 .
“Really somone should be proud of being fancy free!” she said with a
double edge. “A person being so frivolous doesn’t go after a job or some sort
of trade. You just go and sit in the corner, not giving a damn. Your baby’s
arraival is only just around the corner! You don’t think that after the delivery
there will be a thousand sorts of expense. Nothing will happen to you. It’s
my daughter who will have to face all the suffering and misfortune” (Moradi
Kermani, 2000: 151).

1. Lexicalized
 .0نویسنده جود در مددمة کااب نزارش داده است که برا ن ارش داساان به مناطق روساایی دورافاادة اساان کرمان سفر
کرده و ضمن مصاحبه با بسیار از کارنران کود و بزرنسال کارناهها قالیبافی از نزدیک با درد دلها و جاطرات پررن
و عذابشان آشنا شده است.
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در اینیا ،اصــطس «بدبخایِ کســی نل کردن» ندشــی کموبیش همراســاا با ندش اصــطس
مابعد یعنی «سـاجان و سـوجان» دارد و کاربرد آن از زبان کاراکارِ مادرزن صرفاً نمک قضیه را
در بافت موقعیای بیشار کرده است .با آنکه این اصطس بازتاب ن رش و قضاوت نوینده است
و بر مؤلفة «منش» در ســـیا ســـخن و مانارر با آن ،بر مؤلفة «بینافرد » معنا تثثیر مینذارد،
وجود اصطسحی با مؤلفهها مشابه ،جأل آن را تا حدود جبران نموده و از تخطی معنیدار از
رابطة تعادل ندشی جلونیر کرده است.
عسوه بر نمونهها فو  ،مارجمان حاضر در موارد ماعدد دی ر نیز (میموعاً  92مورد) با
اصـطسحات مان مبدأ برجورد سـلبی داشاه و از ترجمة آنها صرف نظر نمودهاند؛ اصطسحاتی
همچون «دل کسـی آشـوب شدن»« ،درد دل کسی باز شدن»« ،مثل توپ در جایی پیچیدن»« ،یه
پایی برداشـان» (به معنا «رقصیدن»)« ،اُلِلُو چکوندن» (کنایه از «نریة بیجا کردن»)« ،پا جود
را تو یه کفش کردن»« ،کار و بار کسی جوب بودن» و «جدا را جوش نیامدن».
 .2 .5معادلیابی فرهنگی

در برجی موارد ،مارجمانِ اثر ضـمن شـناسـاسـی عناصـر فرهنم -ویژه ،آنها را از صافی
فرهن ی زبان ان لیســی عبور دادهاند .این کار بعضـاً از طریق «معادلیابی» در نظام مدصــد یعنی
جسایو معادلها طبیعیِ موجود در ننیینة اصطسحات زبان ان لیسی صورت نرفاه است.
منظور از تعادل طبیعی یافان معادلها دوسویها  5است که در ترجمة معکوس از یک زبان به
زبانی دی ر نزینة دی ر را برا مارجم باقی نمینذارد .مثسً ،عبارت  April lieدر فرهنم
ان لیسـی بهطور طبیعی با عبارت «دروغ روز سیزده» در فرهنم و زبان فارسی معادل یا همارز
بوده و عکس این رابطه نیز الزاماً صاد است .بهسخن دی ر ،منظور از معادل طبیعی (یا «معادل
فرهن ی») معادلی است که بهلحاظ فرهن ی در جامعة مدصد پذیرفاه شده و در ننیینة واژنانی
زبان مدصد فالرست نردیده است.
در دادة ( ،)9در اوایل داساان ،نویسنده شر نرسن ی کارنران کم سنّ و سال قالیبافخانه را
توصـــیف میکنـد  .یکی از این کـارنران پســـر کوچکی اســـت بنام رضـــو .و که از اثر
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نرســن یها همیشـ ی مباس به بیمار جو نردیده اســت ،در موقعیت مورد نظر مخفیانه به
طویلـه میرود تا شـــاید باواند چیز برا جوردن پیدا کند .در همین حال اســـت که نانالان
صدا اوساا را میشنود:
« )9پس پس رفت ،پشـــاش را به دیوار طویله تکیه داد .کن طویله ،تو تاریکی
قایم شـد .موش شدد .صـدا اوسـاا را که داشـت با حسینو حرف میزد ،شنید».
(مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)31 .
He retreated and ended with his back pressed to the rear wall of the
stable. He hid himself in the darkness. He was as quiet as a mouse. He
could hear the foremen’s voice as he talked to Hoesseinou (Moradi
Kermani, 2000, p. 109).

در زبان و فرهنم فارسی« ،موش شدن» اصوالً کنایه از ترسیدن و حدیر شدن است اما عامة
مردم در معنـا «از ترس جـاموش مـانـدن و دم برنیاوردن» نیز از آن اســـافاده میکنند .لیر و
سـحابی ،مارجمان داسـاان ،دقیداً به معنا اجیر توجه داشـاهاند و ضمن عبور اصطس مبدأ از
صـافی فرهن ی نظام مدصد تشبیه معروف  as quiet as a mouseرا که در فرهنم ان لیسی در
بـافت موقعیای مشـــابه بهکار میرود ،بهدســـت دادهاند .راهکار مورد اســـافادة آنها در واقع
معادلیابی اســت که مشــامل بر پیدا کردن «معادل طبیعیِ» اصــطس مبدأ در فرهنم مدصــد
میباشد .در این موردِ بخصوص ،در برابر «اصطس » مبدأ از یک «تشبیه» در نظام مدصد اسافاده
شــده اســت« .موش شــدن» در بافت موقعیای مبدأ در تلفیق با الفاظ دی ر همچون «پس پس
رفان» و «قایمشــدن» میموعاً در انادال ندش کارکرد ِ «از ســر ترس مخفی شــدن و جاموش
ماندن» سـالیم نردیده اسـت و به نظر میرسد تشبیه ان لیسی فو نیز در اییاد ندشی مشابه در
رویداد مدصـد سـالیم نردیده است و لذا میتوان نفت که هر دو رویداد مبدأ و مدصد در دادة
( )9نیل به تعادل ندشـی را میسـر ساجاهاند؛ نه تنالا نو موضو و ماهیت عمل اجاماعیِ مورد
نظر (دامنة نفامان در سـیا سخن و معنا اندیش انی ماناررِ آن) بلکه احساس هول و هراس
ناشی از اجاسف قدرت اوساا و رضو (مالیر منش در سیا سخن و معنا بینافرد ماناررِ آن)
در رویداد مدصد بهصورتی مشابه به جواننده منادل نردیدهاند.
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در موقعیـت دی ر  ،اســـدو و همســـر بـاردارش در حال درد و دل کردن و همفکر با
یکدی رند تا راهی برا برونرفت از وضـعیت اقاصاد بلرنیی که در آن نرفاار آمدهاند ،پیدا
کنند:
 ) 1اسـدو دسـت نذاشت رو شکم جیییه ،بچه زیر دساش میجنبید ،نریهاش
نرفت .انر زیر لحاف تاریک نبود ،جیییه میتوانسـت اشکها اسدو را که نُر
و نُر میریخت ببیند.
ور جاطر اینم که شـــده خودمه ور آب و آتش میزنم ...هی بچه ،جود تو بچه
دارم حرف میزنم ،یه جرده تکون بخور ببینم ...ا بابا ،انر تو پیشددونی دوشددتی
بابات من نبودم (مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)522 .
Asadou put his hand back on Khajijeh’s stomach. The baby squirmed
under his hand. He cried! Had it not have been for the blanket over them
!Khajijeh would have seen the flood of tears
“For the sake of our child I must swallow my pride … hey my baby,
I’m talking to you, just move a little let me know … If you were to be
fortunate you would not have had a father like me!” (Moradi Kermani,
2000, p. 136).

در پارهکسم فو  ،اصـطس «جود را ور آب و آتش زدن» بهصورت اصطس

to swallow

 one’s prideدر مان مدصــد معادلنزینی شــده اســت .این اناخاب الباه چندان دقیق نیســت.
اصـطس اجیر معادل طبیعیِ اصـطس فارسـی «غرور جود را زیر پا نذاشـان» است .مارجمان
میتوانسـاند با دقت بیشار در عبور اصطس مبدأ از صافی فرهن یِ نظام مدصد مثسً با توسل
به راهکار معادلسـاز  ،نوعی معادل توصـیفیِ دقیقتر همچون trying everything possible

) (to achieve a goalبهدســـت دهند .در عین حال ،با مراجعه به بافت زبانیِ ماقبل در کلیت
رویداد ،مشـاهده میکنیم که نویسـنده از زبان اسدو ندل میکند که و به هر کس و ناکسی رو
انداجاه و دو بار این و آن را پیش کرده تا وساطت او را پیش اوساا بکنند و حای جود مسادیماً
برا منتکشـی پا پیش نذاشاه است و این همه ،بهطور ضمنی ،به معنا «غرور جود را زیر پا
نذاشان» است .بهعبارت دی ر ،با آنکه اناخاب مارجمان داساان از تعادل صور در سط جرد
فاصــله نرفاه اســت ،اما این اناخاب در ســط کسنِ رویداد جار در بافت موقعیای از معیار
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تعادل ندشــی چندان فاصــله نمینیرد .موضــو رویداد (دامنة نفامان) تلییر اســاســی نکرده
اســت؛ منش ســیا نیز ماناســه با نو رابطة بین مشــارکین نفامان (اســدو و جیییه) و در
تناسـه با موضـو نفا و («به هر در زدنِ» اسـدو برا برنشان به سرِ کار) بوده است و در
نالایت ،اصطس بهکار رفاه در مان مدصد با شیوة نفامان (نفاونو جودمانی و محاورها دو
کاراکار) همخوانی دارد .بدین ترتیه ،مؤلفهها ســهنانة معنی و تعادل ندشــی بهطور نســبی
محدق نردیدهاند و میتوان اناخابها مارجمان اثر را بهاقاضــا بافت زبانیِ بسفصــل ،بافت
موقعیای و بافت فرهن ی اناخابها کموبیش موفدی تلدی کرد.
عسوه بر نمونهها فو  ،مارجمان داســـاان در موارد ماعدد دی ر نیز (میموعاً  31مورد)
از راهکار معادلیابی (اناخاب معادلها طبیعی در نظام مدصـد) اسافاده کردهاند که میتوان از
جمله به کاربرد اصـطس  to be fed up with somebodyدر مدابل اصـطس «از دست [کسی]
دل پر جون داشـان» ،اصـطس  climb off one’s high horseدر برابر اصطس «از جر شیطان
پیاده شـدن» و ضـربالمثل  whatever I touch turns to ashesدر برابر اصطس «دست کسی
نمک نداشان» نام برد.
 .3 .5معادلسازی توصیفی

عسوه بر معادلیابی فرهن ی ،مارجمان داســاان از راهکار بدیل «معادلســاز » نیز بهکرّات
بالره جساهاند که بهموجه آن ،جنبهها معنایی و کاربردشناجای اصطس مبدأ با نوعی «معادل
توصیفی» جای زین مینردد .مثسً در دادة شمارة  ،1در مدابل اصطس فارسی «پیشونی دوشان»
از معادل توصـیفی آن ( )to be fortunateدر نظام مدصـد اسـافاده شده است .این اناخاب الباه
ماضـمن کاربرد صـافی فرهن ی بوده است اما الزاماً بهمعنا آن نیست که به اییاد معادل ندشیِ
کامل مناالی نردیده باشد .بهسخن دی ر ،با آنکه این معادل توصیفی در سط معنا اندیش انی
(و مؤلفة مانارر آن در ســیا ســخن ،یعنی دامنة نفامان) با اصــطس مبدأ همخوانی دارد ،در
ســـط معنا بینافرد (یعنی در ســـط منش نفامان) ،جاســـا اه اجاماعی منبعث از بافت
روسـاایی داسـاان تحتالشـعا قرار نرفاه اسـت .اصـطس «پیشـونیدوشـان» معموالً توسط
فارسیزبانان روسااییِ کمدرآمد بهکار نرفاه میشود که عادت به نلهنذار و شکوه از زمانه
دارند؛ از این رو ،مبین قشـر اجاماعی بخصـوصـی اسـت که در معادل توصیفی فو الذکر این
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تعلق طبداتی جنثی نردیده اســت .از ســو دی ر ،اصــطس یادشــده ،چنانکه از امس آن بر
میآید ،ماعلق به نفا و محاورها مشــارکین رویداد اســت در حالی که معادل توصــیفی آن
ماعلق به نونة معیار فارسـی اسـت و از این رو ،مؤلفة شیوة نفامان و معنا مانی مانارر با آن
نیز جنثی نردیده اسـت و این همه ،بهطور نسبی تعادل ندشی را اندکی تحتالشعا قرار داده و
در تناسه با بافت موقعیای مبدأ و بافت فرهن ی مدصد نیست.
به نمونة دی ر از کاربرد راهکار معادلساز توجه بفرمایید .نفایم که پس از اجراا اسدو
توســط اوســاا ،و چندینبار برا عذرجواهی نزد او میرود اما اوســاا هر بار اســدو را بیرون
میاندازد .یک بار جیییه ،همسـر اسدو ،بههمراه مادرش نزد اوساا میروند که این بار هم کار
به دعوا و کاککار میان او و همسر اوساا میکشد .نویسنده مینویسد:
« )1جیییه نمیجواســت اســدو بفالمد که او و مادرش رفاهاند پیش اوســاا به
الامـاس .ولی جراشها رو نونه و نردن پتهاش را روی آب انداخت» (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)509 .
Khajijeh didn’t want Asadou to know that they had been to Mr.
Foreman to plead. The scratches on her cheek and neck made the attack
obvious (Moradi Kermani, 2000, p. 158).

«پاة کســـی را رو آب اندجان» در زبان و فرهنم فارســـی کنایه از «جود یا دی ر را به
عمد یا از رو اشـاباه لو دادن» است (شاملو5932 ،الف ،ص .)055 .در این پارهکسم ،مارجمان
قادر به معادلیابیِ اصــطس مبدأ در زبان و فرهنم ان لیســی نشــدهاند و برا عبور صــافی
فرهن ی نانزیر از «معادلسـاز » بودهاند به این معنا که بار مفالومی و کاربردشـناجای اصطس
مبدأ را در قاله معادل توصـیفیِ  make something obviousبه زبان ان لیسی منادل نمودهاند.
زناوساا به
در واقع ،با مراجعه به بافت زبانی ماقبل مشـخ ،میشـود چیز که لو رفاه حملۀ ْ
جیییه بوده اســت .مارجمان مســادیماً بافت زبانی را بهنونها که معادل توصــیفیِ پیشــنالاد
آنها را تکمیل نماید ،بازســاز کردهاند و این عمسً مصــدا «بافتآفرینی میدد» اســت که در
ال و تحلیل اناداد ترجمه مفروض اسـت .با اندکی مسـامحة کاربردشناجای ،میتوان معادل
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توصیفی پیشنالاد را «معادلِ ندشی کمینه» 5یا بهقول اقاصاددانها« ،نزینة بالینة دوم» 0تلدی کرد
که در شـرایط فددان «معادل طبیعی» یا عدم دسـایابی مارجم به آن ،چارها جز توسل به چنین
معادلساز هایی نخواهد بود.
مارجمان حاضـر مکرراً از راهکار معادلسـاز اسافاده کردهاند که میتوان ترجمة اصطس
«دسـت از جان شسان» بهصورت « ،the peril be nothing for someoneج ر کسی سوجان»
بهصـورت « ،to feel as though one is on fireدل کسی قرص بودن» بهصورت one should
« ،not have bad thoughtدنده به دنده شدن» بهصورت turning over and over tossing and

 turningو «جود را ســر به نیســت کردن» بهصــورت  to finish the damned lifeرا بهعنوان
نمونههایی از مصـــادیق این راهکار ترجمانی معرفی نمود .بهطور کلی ،در  593مورد (یعنی در
بیش از  %13از موارد) ،مارجمان اثر نانزیر از ســاجان معادلها توصــیفی شــدهاند که به از
دســت رفان زبان اصــطسحی بســیار غنیِ اثر و جنثیشــدن معنا بینافرد و و معنا مانی
(آنیـایی کـه بـا اصـــطسحات رای در نویش محلی روبروییم که در امس جمست منعکس
نردیده) انیامیده است.
 .4 .5انتقال

آجرین راهکار مورد اســافادة مارجمان داســاان «انادال» 9بوده اســت که در این مداله عبارت
اسـت از ترجمة لفظنرا اصطس مبدأ در مان مدصد .این راهکار کمار از سه راهکار دی ر به
کار نرفاه شـده و احاماالً در موارد موضـوعیت یافاه است که ترجمة لفظنرا به اییاد ندشی
کموبیش مشـابه میانیامیده است .بهعنوان مثال ،به موقعیای توجه کنید که در آن ،مادر جیییه
غُر میزند و جطاب به دجار و دامادش ،بیعار و بیکار اسدو را به باد اناداد مینیرد:
 )2مرد میبا جودش غیرت داشــاه باشــه .جه این کار نشــد یه کار دی ه .جیال
میکنی غیر از قالیبافی دی ه تو دنیا شـلل نیسـت؟ همین قدر که من و پدرت پشت
کار رفایم برا هفت پشدتمون بسه ...اینا همه حرفه ،جیالش راحاه .حاال جودت ب و
1. Minimal functional equivalent
2. Second optimal choice
3. Transference
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من بدبختِ پیرزال ،شـــل و کور و پا شـــکســـاه ،میبا جرا مخارا بکنم؟ (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)553 .
“A man must be strong enough to take care of himself no matter! This
job fails, so take another job! You think that other than carpet weaving
there is no other job in the world? In just the same way that your father and
!I went after this job should be enough for our next seven generations
… All of this is only talk! His problem is that his conscience is
comfortable! Now you tell me, in my deformed and weak condition, should
I be the one to provide the bread for your lives?” (Moradi Kermani, 2000,
p. 152).

در این پارهکسم ،اصطس «برا هفت پشت کسی بس بودن» مبیّن نوعی «غلوِ» (توأم با کنایه)
اســـت و میتوان احامـال داد کـه این کارکرد غلوّآمیز از طریق ترجمة لفظنرا به جوانندة مان
مدصــد نیز انادال یافاه اســت ولو با از دســت رفتِ بار کنایی اصــطس  .در رویداد مبدأ ،مادر
جیییه با کاربرد اصطس مورد نظر به جود کنایه و نالیه میزند (و در همان حال ،به جیییه
و اسـدو هشـدار میدهد) که از کار قالیبافی به جایی نخواهند رسـید؛ پس بالار است اسدو به
دنبال کار دی ر

باشد .در واقع ،میتوان احامال داد که این کنشها نفاار ِ ضمنی («به جود

کنایه زدن» و «به دی ر هشـدار دادن») و معانی بینافرد ِ برجاساه از آنها در رویداد مدصد از
میان رفاه باشــند اما معنا اصــلی (معنا اندیشــ انی) اصــطس یعنی «کفایت کردن» احاماالً
منادل شـده اسـت و این انادال ماثثر از بافت زبانیِ ماقبل است که در آن از پدر و مادرِ جیییه
(نســـل ماقبل) ســـخن رفاه اســـت و اینکه قالیبافی تنالا کارِ تو دنیا نیســـت و لزومی ندارد
نسـلها بعد هم در این آتش بسـوزند .نکاة شایان ذکر در اینیا آن است که قابلیت پیشبینیِ
معانی عبارتها اصطسحی بر رو یک پیوساار نسبی مالیر است .در یک سو این پیوساار،
اصطسحاتی قرار دارند که میزان تیرنی معنایی 5آنها در حد نالاییِ آن است مثل «سبیل کسی را
چرب کردن» و در مدابل ،در آن ســو پیوســاار اصــطسحاتی قرار مینیرند که میزان تیرنی
معنایی آنها چندان زیاد نیسـت مثل همین اصـطس «برا هفت جدّ کسی کافی بودن» .در هر
صـــورت ،در نمونة شـــمارة ( ،)2بخش بینافرد معنا (و مؤلفة ماناررِ آن یعنی منش نفامان)
تحتالشـــعا قرار نرفاهاند؛ به همین دلیل ،میتوان پیشبینی کرد که تعادل ندشـــی در ترجمة
1. Semantic Opacity
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رویداد در سـط کاربردشناجای محدق ن ردیده است .بهنظر میرسد اغله موارد که از طریق
راهکـار «انادال از طریق ترجمة لفظنرا» ترجمه شـــدهاند در نروهی قرار مینیرند که تیرنی
معنایی چندانی ندارند .برنردان «سـر و کلة بچه پیدا شـدن» بهصورت the head of the child

« ،is to be revealedنون ندایی جوردن» بهصورت « ،to eat bread from beggingغلط کردن»
بهصــورت  to be a big mistakeو «جلو

دوســت و دشــمن ذلیل شــدن» بهصــورت to be

 shown up in front of one’s friends and enemiesنمونهها دی ر از اتخاذ این راهکارند.
 .6بحث و نتیجهگیری

مرور بر عملکرد لیر و سحابی در ترجمة اصطسحات داساان «رضو ،اسدو ،جیییه» مبین
آن اسـت که از میان چالار راهکار «معادلسـاز ِ (توصیفی)»« ،معادلیابیِ (فرهن ی)»« ،رویکرد
سـلبی» (حذف) و «انادال» ،مارجمان داسـاان بیشـار به راهکار معادلساز

توسل جساهاند؛ از

میمو  032مورد کاربرد اصـطسحات در مان مبدأ ،شاهد  593مورد ( )%13/03کاربرد راهکار
«معـادلســـاز » بودهایم؛ در حـالی کـه راهکار «معادلیابی» در  31مورد (« ،)%92/92حذف
اصـــطس » در  92مورد ( )%52/35و «انادال (از طریق ترجمة لفظنرا) در  03مورد ()%3/21
بـهکـار رفاـهانـد .این یافاه ،در وهلة نخســـت ،همراســـاا با ناای پژوهشها بیکر (،)5330
پیرنیمالدین ( )0255و علو و زینالی ( )5939اسـت و در عین حال ،مؤید اساداللی است که
پیشتر در تفسـیر آرا آناونی پیم ( )0251در باب تعادل اراوه نردیده است (جانجان،5939 ،
ص .)553-553 .جانجان ضــمن صــحهنذاردن بر دیدناه پیم که تعادل را به دو دســاة «تعادل
طبیعی (یا دوســویه)» و «تعادل یکســویه» 5تدســیم میکند ،کار مارجم را در برنردان عناصــر
دارا معادل طبیعی« ،معادلیابی» و در نیل به تعادل «یکسویه»« ،0معادلساز » قلمداد میکند.
همچنین انر نشــاندار را با موضــو بســامد وقو مرتبط بدانیم ،یافاة فو مؤید دی ر ادعا
مطر شــده در مدالة اجیرالذکر نیز جواهد بود (جانجان ،5939 ،ص )500 .که با وامنیر از
ادبیات زبانشناسی تعادل یکسویه را نو بینشان (معمول) تعادل تلدی میکند و تعادل طبیعی
1. Natural (directional) equivalence vs. bidirectional equivalence
 .0از نظر پیم ،چنانچه «الف» در ترجمه به زبان دی ر «ب» را بهدست دهد اما ترجمة معکوس «ب» به زبان مبدأ الزاماً به
«الف» مناالی ن ردد ،با تعادل یکسویه سر و کار مییابیم (پیم ،0251 ،ص.)01 .
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را نو نشـاندار (و نامعمول) آن به شمار میآورد .از سو دی ر ،مدایسة دو مان مبدأ و مدصدِ
مورد بررسی نشان میدهد که مان مدصد به شکل قابلتوجالی طوالنیتر از مان مبدأ است (22
در مدابل  13صــفحه) .این نکاه مؤید یکی از هم انیها ترجمه اســت مبنی بر اینکه «ترجمه
بهطور عام نرایش به اطناب دارد» (پیم ،0251 ،ص .)31 .شـــاید باوان نفت که یکی از دالیل
این وضــعیت در ترجمة مورد بررســی ،فزونیِ بســامد وقو راهکار معادلســاز اســت که با
توصـیف محاوا معنایی و کاربردشـناجایِ اصطس مبدأ در مان مدصد سر و کار مییابد و در
مدایســـه با کاربرد عبارتها اصـــطسحی که نارر بر اییاز و نزیدهنویی هســـاند ،به اطناب
میانیـامـد .بـدین ترتیـه ،میتوان پیشبینی کرد کـه کاربرد صـــافی فرهن ی ،بهطور عام ،و
معادلیابی فرهن یِ عبارتها اصـــطسحی ،بهطور جاص ،به اییاز و اجاصـــار در مان یار
میرساند.
جدول  .1میزان کاربرد راهکارهای ترجمهای چهارگانه در برگردان اصطالحات
نوع راهبرد

بسامد

درصد

ردیف

5

معادلساز

593

13/03

0

معادلیابی

31

92/92

9

حذف

92

52/35

1

انادال

03

3/21

نمودار  .1میزان کاربرد راهبردهای ترجمهای چهارگانه در برگردان اصطالحات

نکاة قابل توجالی که شـاید باوان در توجیه وجود موارد قابل توجه حذف اصــطس مبدأ از
مان مدصــد مطر ســاجت آن اســت که اصــطسحات بســاه به ماهیت مفالومیِ ســازهها
تشــکیلدهندة آنها در دامنها نســبی از «کامسً فرهنمویژه» تا «کامسً جالانشــمول» مالیرند.
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بدیالی اسـت برنردان اصطسحات فرهنمویژها همچون «شمر جلودار (کسی) نبودن» بهدلیل
فدـدان رابطـة بینامانی با مفالوم «شـــمر» و معانیِ ماداعی با آن برا فرهنمها غیراســـسمی
چالشبران یزتر از اصـــطسحاتِ مربوط به افعال و کنشها انســـانی همچون «باال آوردن» یا
«سـینه صـاف کردن» اسـت که بهاقاضا جنبة هم انی آنها در همة زبانها واژنانی شدهاند و
عمومـاً امکان معادلیابی فرهن ی آنها وجود دارد .بدین ترتیه ،انر این تحلیل را با موضـــو
نســبی بودن میزان تیرنی معنایی عبارتها اصــطسحی تلفیق کنیم ،میتوان به این ناییهنیر
کلی رســـید که اصـــطسحات فرهنمویژهتر تیرنی معنایی بیشـــار دارند و از این رو ،امکان
معـادلیـابی فرهن یِ آنهـا کمار اســـت و در مدـابـل ،اصـــطسحـاتی که به امور یا کنشها
جالانشــمول ارجا میدهند ،تیرنی معنایی کمار داشــاه و امکان معادلیابی در برنردان آنها
بیشار جواهد بود.
مارجمانِ داســاان عموماً در مواجاله با اصــطسحاتِ بهشــدت فرهنمویژه نانزیر از اتخاذ
رویکرد ســلبی بودهاند اما بعض ـاً تسش داشــاهاند این کاســای را بهنوعی جبران نمایند .بهعنوان
نمونه ،با عنایت به اینکه شــیوهها مصــرف مواد مخدر (مثسً تریا ) در جوامع و فرهنمها
مخالف مافاوت اسـت ،لذا اصـطس «بسـت زدن» که اشـاره به ابزار جاصـی بنام وافور دارد و
احاماالً برا جوانندة ان لیسـی زبان امروز نامثنوس اسـت از مان مدصد حذف نردیده و در
عوض مارجمان با افزودن اصــطس ( pull yourself togetherبهمعنی «جودت را جمع و جور
کن») در همان حال و هوا و ماناسه با بافت زبانی بسفصل ،آن جأل واژنانی را جبران نمودهاند
(بسفاصـله در جملة بعد صـحبت از محل ابزار مصـرف تریا به میان میآید و جوانندة مدصد
ماوجه میشـــود که منظور کاراکار اوســـاا از «جودت را جمع و جور کن» همان به اصـــطس
«بَســتزدن» در فرهنم روســاایی مورد نظر بوده اســت) .در عین حال ،نمیتوان از نظر دور
داشـت که حذف عناصـر از این دست ،رنم و لعاب فرهنم بومی و روساایی مان مبدأ را تا
حدود از میان برده است.
بهطور کلی ،بهنظر میرسـد ناییة کار مارجمان داساان «رضو ،اسدو ،جیییه» دست کم در
رابطه با ترجمة اصــطسحات با توفیدی نســبی همراه بوده و عموماً نیل به «نزینة بالینة دوم» را
محدق ساجاه است .نمونههایی را که در مان مداله تحلیل نردیدند و عمدتاً مبین دسایابی نسبی
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به تعادل ندشــی بودند ،میتوان مصــدا مشــت نمونة جروار تلدی کرد .این واقعیت که کااب
بچهها قالیبافخانه با اتکا به همین ترجمة ان لیسـی جایزة جالانی هانس کریسـاین اندرسون
را برا نویسـنده به ارملان آورده اســت ،جود مبین واکنش مثبت مخاطه و داوران ســختنیر
آن جشـنوارة سط باال و رابطة مناسبی است که آنها با ترجمة ان لیسی داساان برقرار کردهاند.
با این حال ،شاید ارزیابی میزان موفدیت و سط کیفی ترجمه صرفاً به اساناد عملکرد مارجمان
در برنردان اصطسحات کمی شاابزده باشد و بدیالی است انیام تحدیدات مکمل در زمینة نحوة
ترجمة سایر عناصر فرهنموابساه امکان پاسخ دقیقتر را در این زمینه مالیا جواهد ساجت.
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