مطالعات زبان و ترجمه دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول (بهار  ،)9911صص 222-911

فارسی در ایران
فهیمه محمدپور (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
محمدتقی شاهنظری درچه* (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
محمود افروز (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)

چکیده
عااادتواره از اساسایتاارین مفااام جامعهشناساای بوردیااو اسا

کااه مطالعااات ترجم اه

از آن بهااره جهاا ه اساا  .بااا اساا فاده از ماا ل جامعهشناساای پ اار بوردیااو ،پاا وم
حاضااار عاااادتوارۀ م رجماااان ایرا ااای رمانماااای عاشاااةا ن ا سی هااای را از منظااار
بااهکااارر ری رامبردمااای ترجماان عناصاار هرمنساای در دورۀ قبااو و بعاا از ا ةیااا
هرمنساای در سااال  9932در ایااران بررساای میکناا  .دادهمااای پاا وم

مماا مو باار

 9221جمیاان دارای عناصاار هرمنسیا اا کااه از رمانمااای عاشااةا ن ا سی هاای وداع بااا
اساای،ه ،بیناا یمااای بااادر ر :عمااه مرراا ماایم اارد ،ده اار طااا رات و دو ترجماان
هارساای از مریااا از آنمااا اساا ارا شاا ها  .دادهمااای مهاا ار بااا اساا فاده از
دس ا هبن ی ادغامش ا ۀ ل ا ا

ت،ی ااو ش ا

 .رامبردمااای ترجماان عناصاار هرمنساای بااا

آمار توص فی از ریه مةایهن هراوا ای و درصا اراهاه شا
اه ا ای

اع بااار دادهمااای پ ا وم

هصااینامن م اارج
راارای

ا اراهااه ش ا

 .اها ون بار ایان ،باهمنظاور

حاضاار ت،ی ااو ک فاای مصاااحبهمای چااا شاا ه در
 .پ ا وم

حاضاار سااه یاه اان اساساای در باار داش ا :

مب ا حم،ور معنااادار در م ااان م رجمااان ایرا اای رمانمااای عاشااةا ن ا سی هاای در

دورۀ پ ا

از ا ةیااا

در هایا

اها ای

هرمنساای ،حف ا ایاان راارای
ب ما ر ایاان راارای

____________________________
* نویسنده مسئول m.shahnazari@fgn.ui.ac.ir
تاریخ پذیرش 0931/00/02 :
تاریخ دریافت 0931/02/20 :

در دورۀ پهااا ا ةیااا

در سااالمای قبااو تااا پا

از ا ةیااا

هرمنساای ،و
هرمنساای.

Doi: lts.v53i1.84761/10.22067
مقالة پژوهشی

نگاهی جامعهشناختی به رفتار مترجمان :بررسی ترجمة چند نمونه از رمانهای انگلیسی به

912

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

ااایآ آزمااون طاایدو از تفاااوت معنااادار کاااربرد مجمااوع رامبردمااای ما یااد در دو
دوره حکای

داش ن .

کلی دواژهها :ترجمااان رمانماااای عاشاااةا ه ،رویکاارد بوردیاااو ،عاااادتواره ،عناصااار
هرمنسی ،دورۀ پ

/پ

از ا ةیا

هرمنسی ،جامعهشناسی ترجمه

 .1مقدمه

به باور پ ر بوردیو ،9جامعاه را مایتاوان باا ت،ی او کن ماای عامیاان آن کاه باه جایسااه
و س ا ر تکامااو اج ماااعی آنمااا ماارتبا اس ا  ،تفه ا ر کاارد (بااوزل ن ،2003 ،2ص .)912 .از
م ااان رویکردمااای ما یااد جامعهشناساای ،رویکاارد پ اار بوردیااو بااهساابا اینکااه اباا ار
مفهااومی ق رتمن ا ی را باارای ت،ی ااو من ة ا ان ة ا

م رجمااان ،بااهعنوان عامی اان اج ماااعی

و هرمنساای هعااال ممااارک کنن ا ه در تول ا و بازتول ا هعال
میدم به اری از م فکاران ایان رشا ه را باه طاود جاه
ص .)921 .ایاان توجااه رو بااه اه ا ای
این امار مارتبا دا ها

مااای م ناای و رف مااا ی اراهااه
کارده اسا

(اینس یاری،2003 ،9

بااه رویکاارد جامعهشااناط ی بوردیااو را م ایتااوان بااه

کاه اساسایتارین مفاام ایان ظریاه یعنای م ا ان ،2عاادتواره 3و

ساارمایه 1در مطالعااات ترجمااه قابی اا

بااهکااارر ری دار اا (روآ ااوی  ،2003 ،1ص.)922 .

ساا مو ی )9112( 2بااا معرهاای مفهااوم عااادتوارۀ ترجمااهای 1پااای ظریاان جامعهشناساای
بوردیو را به مطالعات ترجمه کما .
ب رگتاارین جیااوۀ اج ماااعی هرمنساای ا ةیااا
ممااهود اس ا  .پ ا

از ا ةیااا

اساایامی ایااران در «ا ةیااا

اساایامی در سااال  ،9931ا ةیااا

زم ناان هرمنساای رد داد کااه بااه «ا ةیااا

هرمنساای»

دیسااری در سااال  9932در

هرمنساای» شااهرت دارد .ا ةیااا

هرمنساای تاایر ر

1. Pierre Bourdieu
2. Buzelin
3. Inghilleri
4. field
5. habitus
6. capital
7. Gouanvic
8. Simeoni
9. translational habitus
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به ایی بار ترجمان رمانماای عاشاةا ه از ا سی های باه هارسای و باه ور دق اهتر بار م ا ان
ترجمااه و عامیااان آن ،م رجمااان ،داش ا « .عامی ا

بااه ایاان موضااوع اشاااره م ایکن ا کااه

م رجمااان عااامی نی ق رتمناا و ارررااهار مهاا ن ( ».طوشساای ةه و عااامری ،9911 ،ص.
 .)921در ایاان پ ا وم  ،چااارچو
ش ا ه اس ا ؛ زیاارا توض ا

ظااری بوردیااو ( 9129 ،9111و  )9122بااهکااار رره ااه

کااامیی اراهااه م ایدم ا کااه عامیااان اج ماااعی چسو ااه م ا ان را

میسااز و م ا ان چسو اه بار کن ماای آنماا تایر ر مایراهارد .باه ظار بوردیاو ()9122
این چارچو

به تفه رابطن م ان ترجمه و عامیان درر ر در آن یاری میرسا .

بااا بررساای پ م ا نن پ ا وم

دریاااه

کااه تع ا اد به ا ار م ،ا ودی پ ا وم

ترجمن رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای باا تیک ا بار مام ا

در زم ن ان

اج مااعی و هرمنسای

آن در ایااران ا جااام شاا ه اساا  .مم ن ااور ب ماا ر پ وم مااای ا جامشاا ه موجااود در
رابطااه بااا ایاان رمانمااا در سااط ما ن ا جااام شا ها  .ایاان با ین معناسا
پ وم ماااا ترجماااه را باااهعنوان «هعال ااا

کااه ب ما ر ایاان

جامعاااهم،ور» (ل ا ااا  )2090 ،9در ظااار

م ایر ر ا  .بااهعبااارت به اار ،ااهتنها تاایر ر عامیااان باار م ا ان ترجمااه بیکااه تاایر ر عوامااو
اج ماااعیهرمنسی در م ا ان باار کاان
مطالعن ةا

م رجمااان ادی ا ه پن اش ا ه ش ا ه اس ا  .ب ا ینمنظور،

م رجماان باهعنوان عامیاان اج مااعی در م ا ان ترجماه قباو و بعا از ا ةیاا

هرمنساای معةااول و ضااروری اساا  .بنااابراین ،پاا وم

حاضاار ،بااا بااهکارر ری ماا ل

اج ماااعی بوردیااو م ایکوش ا بااا بررساای رامبردمااایی کااه م رجمااان ایرا اای قبااو و بع ا از
ا ةیا

هرمنسی بارای ترجمان عناصار هرمنسای 2باهکاار رره ها ا تغ ار عاادتوارۀ ترجمان

م رجمااان ایرا اای کااه ک ا مااای عاشااةا ه را از ا سی هاای بااه هارساای ترجمااه میکنناا ،
بررسی کن .
پ وممسران در پی یاه ن پاسخ برای پرس مای زیر :
 .9آیا در م اان م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای قباو از ا ةیاا هرمنسای
ره ار مم رکی 9در بهکارر ری رامبردمای ترجمن عناصر هرمنسی ممام ه میشود؟
1. Liang
)2. culture-specific items (CSIs
3. collective behaviour
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 .2آیا در م اان م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای بعا از ا ةیاا هرمنسای
ره ار مم رکی در بهکارر ری رامبردمای ترجمن عناصر هرمنسی ممام ه میشود؟
 .9آیا در ره ار مما ر م رجماان رمانماای عاشاةا ن ا سی های باه هارسای بعا از ا ةیاا
هرمنساای بااه هااب

م رجمااان قبااو از ا ةیااا هرمنساای در بااهکارر ری رامبردمااای ترجماان

عناصر هرمنسی تغ ری ممام ه میشود (یعنی در طیال سالمای  9920تا )9910؟
هرض بر این اس
بهرو های تیر ر رهاشا
باار عف ا

که ا ةیاا

هرمنسای بار جنباهمای ما یاد ز ا ریماای ماردم ایاران

کاه آن را بهساوی هرمنا

ماهمبی و م،اهظاه کاار غالاا باا تیک ا

عمااومی سااو داد؛ بع ااً چن ا ن جهااانب ناای در ایااران باار ش ا وۀ ترجماان عناصاار

هرمنسی در ترجمن ک ا ما تیر ررهار اس .
 .2پیشینة پژوهش

بررساای پ ما نه ماارتبا بااا جامعهشناساای م اارج و ترجمااه مااان میدم ا کااه به ا اری
در پ وم مااای طااود از ظریاان ظاممااای چن را ااه( 9ما ناا طواجااهپور ،ط اعیهریاا و
طوشساای ةه )9911 ،و ظریاان منجارمااا( 2ما ناا  ،ب اای ،طوشساای ةه و ماشاامی2092 ،؛
طوشساای ةه ،کاااهی و عااامری )2020 ،بهااره بردها ا  ،ولاای پا

از بااروز کاربردمااای بااالةوۀ

ظریاان جامعهشااناط ی بوردیااو ،اس ا فاده از ایاان ظریااه بااهعنوان چااارچو

ظااری مطالعااه

م اارج بااهشاا ت رهاا رش پ اا ا کاارد (ما ناا کاااهی ،طوشساای ةه و ماشاامی 2093 ،و
 .)2092از این رو ،در ایان باا

باه معرهای مفاام اساسای ظریان ظاام چن را اه ،ظریان

منجارما و ظریان بوردیاو و پ وم ماای ا جاامشا ه براساا

ایان ظریاهما پرداط اه شا ه

اس .
 .1 .2هنجار ،ایدئولوژی و قدرت

آغاااز تجیاای ررای مااای جامعهشااناط ی در مطالعااات ترجمااه را ماایتااوان در ظریاان
ظااام چن را ااه اون زوماار 9و پاا

از آن در ظریاان منجارمااا تااوری 2یاهاا  .ظریاان ظااام
1. polysystem theory
2. norms theory
3. Even-Zohar
4. Toury
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چن را ااه ،در قالااا ساااط اری سیهاایهمراتباای بااه روابااا ب ا ن ظاممااای ط ارد و کیااان بااا
یک یسر پرداط ه میشاود .در ایان ظریاه ،باه ةا

ترجماه در ظاام ادبای امم ا

ویا های

ماایرااردد (رن لاار،9

داده ماایشااود و در جااه ترجمااه باماای از ظااام ادباای م،هااو

 .)2009ساط ار سیهیهمراتبی در ایان ظریاه منا آ باه تغ ار جایسااه از مرکا باه حاشا ه یاا
باارعک

ماایشااود (ل ا اا  .)2090 ،لفااور )9112( 2بااه تیر ررااهاری عااوامیی مم ااون

«قااا رت»« ،ایااا هولو ی» « ،هااااد»« ،9دسااا کاری»« 2در شاااکور اااری ظامماااای ادبااای و
پااهیرش یااا عاا م پااهیرش و مع ااار شاا ن یااا غ رمع ااار ما اا ن آرااار ادباای» مع ةاا اساا
(بیااوری ،9911 ،ص .)90 .بااه باااور او «ترجمااه شااکیی از باز ویهاای م ا ن اصاایی براسااا
ایاا هولو ی و بو ةااای طاصاای اساا  ،از ایاان رو م،صااول ترجماان ماا ن را بااهمنظااور
عمیکاارد طاصاای در جامعاان مفااروض بااهرو ااهای طاااص دساا کاری میکناا » (احاا
الاواجاااا ،2092 ،3ص .)91 .بیاااوری ( )9911باااا مااا

سااانج

م ااا ان تیر رراااهاری

هادمااای قاا رت و س اس مایمااان در شااکور ری ادب ااات ترجمااهشاا ۀ ز ااان در ظااام
ادباای ایااران م ایکوش ا تاایر ر س اس ا ما و اق ا امات دو دول ا
در حااوزۀ ز ااان در ا اااا
پ

از ا ةیا
پا

اصاایا

یا و اصااولسرا را

آرااار ادباای هم ن ها ی باارای ترجمااه بااه زبااان هارساای در دوران

اسیامی بررسی کن .

از ظریاان ظااام چن را ااه ،ظریاان منجارمااای تااوری بااه ة ا

منجارمااا باار ره ااار

م رجمااان در هرایناا ترجمااه پرداط ااه اساا  .تااوری در دماان  9110منجااار را «السومااای
ره اااری کااه ا ظااارات ماارتبا بااا طااود ره ااار و م،صااولات آن را تنظ ا م ایکن ا » معرهاای
کااارد (شااافنر ،9112 ،1ص .)3 .باااه ب اااان دیسااار ،مااا

ظریااان منجارماااا مماااام ۀ

قاع همن ا یمااای ره اااری م رجمااان در م ،ا ا اج ماااعی ،هرمنساای و تاااریای اس ا  .ااورا
( )9911بااا ب اهکااارر ری ظری ان تااوری ،مف ا

منجااار زبااا ی سااه هااو از م رجمااان ادباای
1. Gentzler
2. Lefever
3. institution
4. manipulation
5. Ahed Alkhawaja
6. Schäffner
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مماارو ه را واکاااوی مایکنا  .ااایآ از م ا ان م فاااوت راارای

سااه

هاو م رجماان ایرا اای باه اسا فاده از امکا اات باالةوه و بالفعااو زباان هارساای و زباان مبا ح
حکای

دارد.

 .2 .2عادتواره ،میدان و سرمایه

عاااادتواره ،یکااای از پرکااااربردترین مفاااام

ظریااان بوردیاااو (9110

 ،ص،)32 .

اینرو ه تعریاد مایشاود« :عاادتواره باهعنوان م،صاول تااریخ و منمای کن ماای هاردی
و اج ماااعی باار مبنااای اار وارهمااای تول ش ا ه در تاااریخ اس ا  .ز ا هبااودن تجربااهمای
رهش ه را که در ترک اا مار موجاود ز ا های تاه ما ن شا ه اسا

قطع ا

مایباما  ».از

ظاار بوردیااو ره ارمااای عامیااان اج ماااعی از ریااه طصاای مای درو اایشاا های کااه
بررره ااه از تجربااه ،یعناای عااادتوارۀ آنماساا  ،ظاا ماایر ر اا و بااه اشاا را رهاشاا ه
م ایشااو و ااازی بااه پ ااروی از قواع ا مماااص و سااایر سااازوکارمای عی ای و معیااولی
ه

(اینس یری ،2003 ،ص.)993-992 .
باارای بااهکارر ری رویکاارد بوردیااو در مطالعااات ترجمااه ،ساا مو ی ( )9112مفهااوم

عااادتواره در ترجمااه را باز ویهاای مااود .وی عااادتوارۀ ترجمااهای را «پ اماا جااا بی،
م،صول سالما درو یسازیشا ن تجرباه و اه ل ومااً جان ت،صا و در م رساه» مایدا ا
(سا مو ی ،9112 ،ص .)99 .وی راای قابااو توجااه عااادتواره ایاان اسا

کااه ما «سااازوکار

ظ ا یاه ااه» دارد و م ا «سااازوکار ظ ا دمن ا ه» (س ا مو ی ،9112 ،ص ،)29-22 .از ایاان رو،
این مفهاوم باه پ ومماسران حاوزۀ مطالعاات ترجماه در یااه ن تصام م رجماان و شارایا
اج ماااعی حاااک باار ایاان تصاام ما یاااری ماایرسااا  .ما ااا )2092( 9بااا ماا
عااادتوارۀ م رجمااان ،تکااوین م ا ان ترجماان مای

امااه را در مصاار بااا اسا فاده از مفااام

دورا اان اس ا ةیال و وابه ا سی و رابطاان آنمااا را بااا هعال ا
شکهاار ر بررساای کاارده و دریاه اه اس ا
هااو اول و هااو دوم مای

بررساای

ترجماان م رجمااان تاارا دیمااای

کااه تفاااوت در هعال ا

امااهمای شکهاار ر بااهعی ا

ترجم ان م رجمااان عاار

تغ اار عااادتوارۀ آنمااا در ااول

1. Hanna
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زمااان اسا  .ایاارادی کااه بااه ت،ی ااو ما ااا وارد اسا
واقع
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تیک ا بها ار باار ت،ی ااو سااط کیااان

مای اج ماعیهرمنسی و ادی هرره ن ت،ی ومای م نی م رجمان اس .

به بااور بوردیاو ،کان
روزمره اس

«ره ارماای مم ماسی ،اساسااً با ون اسا لال ،با ون واکان  ،و

که طاود ار وارها ا اه بار مبناای ار واره ،قاع همن ا و اه وابها ه باه

قاعااا ه» (هری لنااا  ،2001 ،9ص .)222 .ظریااان پ مااانهادی وی جامعهشناسااای را باااهعنوان
عی ره ارمای اج ماعی مفهاومساازی مایکنا و بارای توضا

مفهاوم کان

میدم ] :عادتواره +سرمایه[  +م ا ان = کان  .بار ایان اساا  ،کان
عااادتوارۀ وی ،ساارمایه و م ا ا ی کااه در آن هعال ا
باارای ا باش ا

هارد م ایرر اسا

از

مایکنا  .عامیااان اج ماااعی در م ا ان

اشااکال ما یااد ساارمایه ازجمیااه ساارماین اق صااادی ،هرمنساای و مااادین بااا

یکاااا یسر کماااامک
ا باش

هرماولی اراهاه

دار اااا (بوردیااااو ،9111 ،ص .)29 .هری لناااا ( ،2001ص)109 .

سرمایه را «ش وۀ تااریای بارای بازتول ا تهایا در یاا م ا ان» مایدا ا کاه در آن

صاااحبان قا رت باارای کهااا قا رت برتاار در م ا ان بااا یکا یسر در رقاب ا ا  .از دری ااه
جامعهشناسای بوردیاو ،ل ا ا

( )2090کوشا تااا م ا ان تول ا ترجمان داسا انمای هااا ی

بعاا از دماان  9110در تااایوان را بررساای کناا  .بررساای در سااط طاارد بااا بااهکارر ری
پ کرهای موازی از چهاار داسا ان هاا ی و ترجمهمایماان ا جاام شا  .ما

ایان پا وم

مةایه ان بررساای عااادتوارۀ م رجمااان در سااط م ا ن بااود .ااایآ مااان داد ا کااه تمایااو
مب ا حم،وری در م ااان م رجمااان باارای ترجماان عناصاار هرمن ا م،ور وجااود دارد .شااوام
یاهاا شاا ه از ت،ی ااو م ااون در سااط طاارد ،از تعامااو م ااان عااادتوارۀ م رجمااان بااا
م ،ودی ما و هرص مای موجود در م ان ترجمن ادبی حکای

داش .

حا ادیان مةا م ( )2092بااا بااهکارر ری مفااام بن ااادین ظریان بوردیااو مم ااون م ا ان،
ساارمایه ،موضاا ر ااری 2و ا ساااره 9سااهسااط،ی پاا وم
( ،)2001عامی اا

عامی اا

توسااا پالوپوسااکی

2

را در ترجمااه هارساای و تول اا رمانمااای ا سی هاای در ایااران ماا رن (از
1. Friedland
2. disposition
3. model
4. Paloposki
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سااال  9993تااا حااال حاضاار) بررساای کاارده اس ا  .ااایآ از ایاان اماار حکای ا
عامیااان ترجمااه ،برطیااا

مام ا

بااه منص ان ظهااور بسهار ا  .ب ا
برای ترجمه ةمی پرر

پ

دار ا کااه

ا ۀ شاارایا س اساای ایااران ،توا ه ا ها عامی م اان را

از ایاان ،م رجمااان ایرا اای در ا اااا

رمانمااایی طاااص

داش ها .

پازمااات ی )2092( 9بااه بررساای ترجماان یو ااا ی ک ااا تاااریای ما اا ول ن کاپ ااان
کااارولی ( )9112از دی ا راه بوردیااو و بااا در ظاار رااره ن عوامااو اج ماااعی و ای ا هولو یکی
مااررر باار شاارایا اج ماااعی زمااان ترجماان اراار در  9113ماایپااردازد .وی تصاام مای
ترجمااهای طاااص را بررساای ماایکناا کااه بااهعنوان بازتول اا م ناای م اارج و مم ن ااور
دا ااا

هرمنسااای درو یشااا ۀ اشااار و ویراسااا ار ،مفاااام و منجارماااای هرمنسااای در

جه جوی اه اار در م انمای اج ماعی در ظر رره ه میشو .
احا الاواجااا ( )2092بااا ما

اک مااا

تاایر ر عوامااو اج ماااعیهرمنسی باار کن مااای

ترجمه در م ان ترجماه ،پ کارهای مما مو بار شا
ترجمه در مصر بررسای کارده اسا

رماان وشا ن ة اا م،فاو  ،2م ا ان

و ساعی کارده رابطان با ن م ا ان تول ا ات هرمنسای و

عامیااان آن را بررساای کن ا  .یاه ااهما مااان داد ا کااه تمایااو م رجمااان در ااول زمااان بااه
اس ا فاده از رویکردمااای ب سا هسااازی در ترجماان عناصاار هرمنساای ب م ا ر ش ا ه و ره ارشااان
کااه جاان عادتمایمااان اساا  ،م ناسااا بااا عوامااو س اساای و اج ماااعی و هرمنساای در
م ان ترجمه اس .
 .۳ .2عناصر فرهنگی

پوشااکر ،2001( 9ص )990 .هرمناا

را «دا اا

و باورمااای مماا ر و شاا وۀ دیاا ن و

ا جااام کارمااا در ظااام اج ماااعی ا هااانما» تعریااد م ایکن ا  .وی ( ،2001ص )990 .مع ة ا
اسا

کااه «عناصاار هرمنساای» را بااهسااا ی مایتااوان از سااایر با مااای زبااا ی (بااهوی ه از

ارتبا ااات ماا ن م،ااور و ر ارهمااای غ رکیااامی) تفک ااا کاارد .آکهاایا ،9111( 2ص)32 .
1. Pasmatzi
2. Naguib Mahfouz
3. Pöchhacker
4. Aixelá
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عناصاار هرمنساای را چناا ن تعریااد میکناا  :آن عناصاار هرمنساایای کااه کااارکرد و معنااای
ضمنیشان در ما ن مبا ح بارای ا ةاال باه ما ن مةصا مماکو ایجااد مایکنا  .ایان مماکو
اشی از بود ماورد ارجااع اسا

با ن م نای م فااوتی در ظاام هرمنسای

یاا اینکاه موقع ا

طوا ن ران م ن مةص وجود دارد.
 .۳روش پژوهش

پاا وم

پاا

کااه تیاااش دارد ره ااار مماا ر عامیااان

رو مااوردپ ومی توصاا فی اساا

ترجمااه را در طصااوص ترجماان عناصاار هرمنساای رمانمااای عاشااةا ه در م ا ان ادباای ایااران
مااان دم ا  .باارای ایاان م ا

و کمااد کن مااای م ناای عامیااان ترجمااه ،پ کاارهای مااوازی

اس ا فاده ش ا ه اس ا  .ت،ی ااو کیااان بااا بررساای آرش ا و مصاااحبهمای چااا ش ا ه در هصااینامن
م رج  ،روز امهما و صف،ات این ر

صورت میر رد.

 .1 .۳معیارهای انتخاب دادههای پیکرهمحور

دادهما براسا

مع ارمای زیر از پ کرۀ موازی اس ارا ش ها :

 .9م ون بررسیش ه در این پ وم

از ا ر رمانمای عاشةا ه اس .

 .2سه رماان از م اان رمانماایی کاه در مار دو دورۀ قباو و بعا ا ةیاا
یعنی از سال  9920تا  ،9910ترجمه ش ه ،ا اا

ش

اسایامی ایاران،

.

 .9رمانمای پرهروش و بر ۀ جای ه در مر دمها .
 .2رمانما را م رجمان ایرا ی ممهور ترجمه کردها .
 .3رمانما را اشران مع بر چا

کردها .

 .1با ن ترجمان قبااو و بعا از ا ةیااا

ایاان رمانمااا یااا تااا چهااار دمااه هاصاایه وجااود

دارد.
 .1رمانما مه ة ماً از ا سی هی به هارسی ترجمه ش ها .
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ایاان مع ارمااا ،سااه رمااان وداع بااا اساای،ه ،9بینا یمااای بااادر ر :2عمااه مررا

م ایم ارد ،ده اار طااا رات 9و دو ترجمااه باارای مریااا از آنمااا بااه ج ا ول  9ا اااا
ش ها .
جدول  .1پیکرة پژوهش
عنوان کتاب

وداع با اسی،ه
بین یمای بادر ر:
عمه مرر میم رد
ده ر طا رات

سال
نشر

9121
9221
9111

نویسنده

ار ه
مم نسوی
ام یی برو ه
کولا
اسرارک

مترجم نسخة
قبل از انقلاب

جد
دریابن ری
عییاصغر
بهرامب سی
ف هه مع کد

سال نشر

9920
9923
9932

مترجم نسخة
بعد از انقلاب

ک ومرث
پارسای
رضا رضاهی
مه ی
سجودی

سال نشر

9919
9910
9912

 .2 .۳مراحل استخراج و طبقهبندی دادهها (عناصرِ فرهنگی)

بااهمنظااور دس ا ابی بااه م ا

پ ا وم

 )299و ب کاار ( ،9112ص )29 .از هرمناا

حاضاار ،براسااا

تعاار

لارساان ،9122( 2ص.

و عناصاار هرمنساای و دادهمااای موجااود در

پ کاارۀ ما ظاار ،عناصاار هرمنساای در ایاان پ کااره بااه جا ول  2بااه مما

دسا ه تةها

ش ها .

1. a farewell to arms
2. wuthering heights
3. the note book
4. Larson
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جدول  .2دستهبندی عناصر فرهنگی
نمونهها

عناصر فرهنگی

عبارات مهمبی

Jesus Christ, Upon my soul, Good God

اس مای طاص ،رو همای ططا

و عناوین

Colonel Julyan, Ma’am, Hon. Miss Morton

غها و وش ی
سبا ز ری ،هعال

Soufflé, dessert, Constantia wine
مای روزمره و جمنما

اصطیاحات روزمره

Easter, piquet, Cassino
Out of sight, out of mind, the skeleton in the
family

لبا

shooting-jacket, waist coat

واح مای ا ازهر ری

guineas, pounds, mile

مکانمای جغراه ایی

Kerrith, Loire, Wigmore Street

بااهدل و حجاا مناسااا پ کااره ،ت،ی ااو پ کااره دساا ی ا جااام شاا و مماان مو ااهمای
عناصاار هرمنساای بااا دقا

تمااام جما آوری شا

تااا از اسا ارا کامااو عناصاار هرمنساای

ا م ناااان حاصاااو شاااود .آکهااایا ( ،)9111دیاااوی  )2009( 9و کی نسبااارگ)9121( 2
رامکارماای بااهظااامر م فااوت بااا عمیکاارد یکهاان باارای ترجماان عناصار هرمنساای پ ماانهاد
دادها اا  .رامکارمااای پ ماانهادی آکهاایا ( )9111عبارتا اا از :تکاارار ،9ا طبااا دساا ور
طاااا ،2ترجمااان زباااا ی (غ رهرمنسااای) ، 3تیویاااو ب ااارون مااا ن ،1تیویاااو درون مااا ن،1
م عااار سااازی ،2م ،ا ودی

جهااا ی ،1جها یسااازی مطیااه ،90ب عیسااازی ،99حااه  ،92و

1. Davies
2. Klingberg
3. repetition
4. orthographic adaptation
5. linguistic (non-cultural) translation
6. extratextual gloss
7. intratextual gloss
8. synonymy
9. limited universalization
10. absolute universalization
11. naturalization
12. deletion
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( )2009باهعنوان رامکاار ترجماه پ مانهاد مایدما عباارت

از :حفاا  ،2اهاا ودن ،9ادیاا ه رااره ن ،2جها یسااازی ،3طصوصیسااازی ،1تغ اارات،1

و طیااه .2رامکارمااای اصاایا وا رااان ،1اهاا ودن توضاا ،ات ،90ترجماان توضاا ،ی،99
توضاا ،ات طااار ماا ن ،92جااایس ینی معااادل در هرمناا
معااادل امنجااار در هرمناا

زبااان مةصاا  ،99تعااویی یااا

زبااان مةصاا  ،92سادهسااازی ،93حااه  ،91و بومیسااازی 91را

کی نسباارگ ( )9121پ ماانهاد ماایدماا  .باارای اراهااه ماا لی جااام کااه مماان رامکارمااای
پ ماانهادی ترجماان عناصاار هرمنساای کااه در عمااو بااا یک ا یسر م پوشااا ی دار ا  ،ل ا ا
( ،2090ص )929 .دساا هبن ی ادغااامشاا های از رامکارمااای ترجمااه را بااه ایاان صااورت
اراهااه داده اس ا  :حر ویهاای ،92ترجماان ت ،ا الفظی ،91جااایس ینی ،20قاارارداد ،29اه ا ودن
برونم نی ،22اه ودن درونم نی ،29ترق ه هرمنسی ،22ب عیسازی ،حه .

1. autonomous creation
2. preservation
3. addition
4. omission
5. globalization
6. localization
7. transformations
8. creation
9. rewording
10. added explanation
11. explanatory translation
12. explanation outside the text
13. substitution of an equivalent in the culture of target language
14. substitution of a rough equivalent in the culture of the target language
15. simplification
16. deletion
17. localization
18. transliteration
19. rendition
20. substitution
21. convention
22. extratextual addition
23. intratextual addition
24. cultural dilution
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رمانمااای ا سی هاای و ترجمااهمای هارساای آنمااا بااا ما
عناصاار هرمنساای کنااار ما طوا ا ه شا
ص )929 .تةه بن ی ش
در راس ا ای ساانج

و براسااا

شناسااایی چسااو سی ترجماان

بةهبنا ی پ ماانهادی ل ا ا

(،2090

.
روایاای پ ا وم  23 ،درص ا از دادهمااای جم ا آوریش ا ه جهاا
کااه بااا  11درصاا

دساا هبن ی یااا ک رااهاری در اط ااار پ وممااسر دیسااری قاارار ررهاا
ا طبا در طصوص ک رهاری یکهان تیی ش .
 .4نتایج
 .1 .4بررسی متنی (خُرد)
 .1 .1 .4حرفنویسی

حر ویهاای رامکاااری اسا
ترجمه ا ااا

کااه در آن دیاااتاارین آوای م ناااظر زبااان مةصا باارای

مایشاود و از ایان رو باه آن «ترجمان آواهای» ا رف اه مایشاود (ل ا ا ،

 ،2090ص .)929 .مو همای حر ویهی در ج ول  9آم ها .
جدول  .۳نمونههای حرفنویسی و فراوانی آنها در هر یک از آثار
کتاب

متن مبدأ

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر

Take a glass
of wine? (p.
)10

میم رد
وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات
مجموع

He lived in
2) Udine. (p.

متن مقصد 1

حالا یا ر یا

فراوانی

شرا

م و بفرمای .

یا ر یا
312

شرا

میطوری ؟

(بهرامب سی ،ص)1 .

(رضاهی ،ص)92 .

پادشاه در یودین ز ری

شاه در یودین

میکرد( .دریابن ری ،ص.

112

)99
It was early
October
1946... (p.
)24

متن مقصد 2

فراوانی

میزیه .

292

321

(پارسای ،ص)99 .
اوایو اک بر سال

اوایو اک بر سال 9121
بود( ...مع کد ،ص)99 .

19

 9121بود...
(سجودی ،ص.

19

)91
9293

9093
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 .2 .1 .4ترجمة تحتالفظی

ترجمان ت،ا الفظی زماا ی باهکاار مایرود کاه مرجا هرمنسای باه دیااترین معنااای
م ناااظرش در زبااان مةص ا وا هبااهوا ه ترجمااه م ایشااود .ترجماان وا هبااهوا ه بااه اصااطیا
زبااان مب ا ح وهاداراس ا

و در زبااان مةص ا شاافا

اس ا  .ج ا ول  2مو ااهمایی از ترجماان

ت ،الفظی مه ار از رمانما را مان میدم .
جدول  .4نمونههای ترجمة تحتالفظی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه
ده ر
طا رات

متن مبدأ

متن مقصد 1

Mrs.
Earnshaw
undertook to
keep her
sister-in-law
in due
restraint she
returned
home. (p.
)80
Good night,
Mr. Henry.
)(p. 11
Oh God,
what’s
happening to
me? Please
help me. (p.
)314

طا ار ما ،ممهر
ارباب
پ

فراوانی

ت،

ش وق ی طوامر

از بازرم
923

ظر و مراقب

21

اوه ط ایا ،چه به سرم
آم ه اس ؟ لطفاً
کمک کن( .مع کد،

از او بر ارد و
باش (.رضاهی،

شا با ر ،آقای منری
(دریابن ری ،ص)91 .

912

ط ایا ،چی داره به سرم
93

ص)922 .

مجموع

چم

119

ص)10 .

(بهرامب سی ،ص)12 .
(پارسای ،ص)93 .

شومرش بررم
مواظب

قرار دم .
شا با ر آقای منری

متن مقصد 2

طا ار ما ،م قرار

تعه کرد

کاترین ،وی را کامیاً

فراوانی

میآی ؟ تو رو ط ا
کمک کن( .سجودی،

22

ص)913 .
211

9911

 .۳ .1 .4جایگزینی

این رامکار بهمعناای جاایس ینی یاا اسا در زباان مبا ح باا اسامی باهل،ا صاوری یاا
معنااایی غ رماارتبا در زبااان مةصاا اساا

(مرمااا  ،9122 ،ص .)99 .در ایاان حالاا ،

عنصر هرمنسی زبان مبا ح باا عناصار هرمنسای دیساری در زباان مةصا جاایس ین مایراردد

299

سامی جامعهشناط ی به ره ار م رجمان ...

که ه بهل،ا صوری و ه بهل،اا معناایی باا یکا یسر ارتباا ی ار ا  .باه عباارت دیسار،
مااوردی جااایس ین مااورد دیسااری در زبااان مةص ا م ایشااود امااا «مم نااان بااوی ترجمااه
ماایدماا » (ل ا اا  ،2090 ،ص .)929 .جاا ول  3مثالمااایی را مااان میدماا کااه باارای
در به اار بااهکارر ری رامکااار جااایس ینی در ا ااواع ما یااد عناصاار هرمنساای بهصااورت
تصادهی از رمانما ا اا

ش ها .

جدول  .5نمونههای جایگزینی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر طا رات

متن مبدأ

She sat on
the sofa
quietly. (p.
)79
Aymo had a
basin of
spaghetti
with onions
and tinned
meat
chopped up
82) in it. (p.
Bacon,
biscuits, and
coffee,
nothing
spectacular
254) (p.

مجموع

فراوانی

متن مقصد 1

کاترین آرام و ساک

متن مقصد 2

فراوانی

کاترین آرام روی

روی مبیی مه ه بود.

3

(بهرامب سی ،ص)12 .

کا اپه مه ه بود.

92

(رضاهی ،ص)10 .

آیمو یا بادیه رش ه
هر سی داش

که پ از

و کنهرو روش

با آن

مایوط کرده بود.

آیمو ماکارو ی با
99

(دریابن ری ،ص.

کنهرو روش
درس

و پ از

کرده بود.

92

(پارسای ،ص)919 .

)929
امبون ،ب هکوی

،و

قهوه؛ صب،ا های
معمولی( .مع کد،

صب،ا های معمولی
9

ص)922 .

شامو امبون،
ب هکوی

 ،و قهوه.

2

سجودی ،ص)931 .
91

90

 .4 .1 .4قرارداد

در رامکااار قاارارداد مرج ا بااه روش قااراردادی مااورد قبااول ترجمااه م ایشااود .قاارارداد
باا

از ممااه باارای ترجماان اسااامی جغراه ااایی و شاصاا

مایشااود .اسااا

مای ادباای بااهکااار رره ااه

ایاان رامکاار را معنااا یااا آوای مرجا ما ظاار مایسااازد (ل ا ا .)2090 ،
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ج ا ول  1تع ا ادی از مو ااهمای مه ا ار از رمانمااا باارای ماااندادن بااهکارر ری رامکااار
قرارداد توسا م رج مه ن .
جدول  .6نمونههای قرارداد و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات

متن مبدأ

متن مقصد 1

I had been
his fostersister, and
excused his
behaviour
more readily
than a
stranger
would. (p.
)68

من طوامر رضاعی آقای

We go
whorehouse
before it
(p. 4) shuts.
I have some
bourbon in
the party. Is
that okay. (p.
)223

فراوانی

ار ما بودم و به ر و

من طوامر م ش رش

آسا ر از اشااص غریبه
میتوا ه ره ار ز ن ه و
غ رقابو بام

متن مقصد 2

فراوانی

بودم و ب
9

وی را

از

غریبهما ره ارش را

1

ت،مو میکردم.
(رضایی ،ص)13 .

ت،مو کن ( .بهرامب سی،
ص)29 .

سروان رف « :آه

سروان رف « :یالا پاشو
تا به ه م ه بری ...
طو ه( ».دریابن ری ،ص.

ب ای پ
1

مهما اا ه به ه شود

2

به آ جا بروی ».

)91

(پارسای ،ص)92 .

« وشابه طنا م دارم».
(مع کد ،ص)912 .

مجموع

از اینکه

یه مة ار آ
0

ا سور

طنا داری  ،طوبه؟

0

(سجودی ،ص)922 .
92

92

 .5 .1 .4افزودن برونمتنی

در رامکاااار اهااا ودن برونم نااای «توضااا ،اتی در باااا

معناااا یاااا کااااربرد عنصااار

هرمناا م،ور بهصااورت مجاا ا بااه ترجمااه اهاا وده ماایشااود .بااه ب ااان به اار ،ا یاعااات
اهاا ودهشاا ه در قالااا پااا وی  ،ههرساا

وا رااان ،پی وشاا  ،شاار و تفهاا ر ،مة مااه و
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غ ااره اراهااه م ایشااود» (ل ا ا  ،2090 ،ص .)921 .مثالمااای اراهااه ش ا ه در ج ا ول  1باارای
در به ر بهکارر ری رامکار اه ودن برونم نی اس .
جدول  .7نمونههای افزودن برونمتنی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

متن مبدأ

فراوانی

متن مقصد 1

فراوانی

متن مقصد 2

 .9پ امبری که ممراما
The Jonah
1
, in my
mind, was
Mr.
Earnshaw,...
)(p. 134

او را در وهان در جایی

---------------(----بهرامب سی ،ص.

1

)999

از کم ی ب رون ا اط ن ،
اما در شک هنسی ما و
هن

91

او را سال به مةص

رسا ( .رضاهی)11 ،
I could get
a pheasant,
or a
woodcock1.
65) (p.

 .9پر های جنسیی و تا
«ممکنه براتون قرقاول یا
ییوه ته ه کن ».

زی با منةار باریا و بین
29

و پرمایی به ر

(دریابن ری ،ص)912 .

برگ

3

طما درط ان-م.
(پارسای ،ص)923 .

ده ر
طا رات

He went to
Norfolk and
worked at a
shipyard for
six months
)… (p. 61

او اب ا به ورهالا ره
وم تش

 .2دوم ن شهر ب رگ

ماه در یا

کارطا ه کم ی سازی

ایال
9

ویرج ن ا با جمع ی
ح ود  210م ار فر.

کار کرد( .مع کد ،ص.

م رج (سجودی ،ص.

)90

)29

مجموع

21

91

29

 .6 .1 .4افزودن درونمتنی

رویکاارد اهاا ودن درونم ناای ممااابه اهاا ودن برونم ناای اساا
«ا یاعااات توضاا ،ی اضاااهی بااهعنوان بااا

بااا ایاان تفاااوت کااه

لاینفااا ترجمااه بااه زبااان مةصاا » اهاا وده

ماایشااود (ل ا اا  ،2090 ،ص .)923 .در جاا ول  2مو ااهمای اهاا ودن درونم ناای مااان
داده ش ه اس .
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جدول  .8نمونههای افزودن درونمتنی و فراوانی آن در هر یک از آثار
متن مبدأ

کتاب

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

She is, on the
whole, a very
fair narrator. (p.
)161
In September
the first cool
…nights come
)(p.57

وداع با
اسی،ه

ده ر طا رات

... and in the
evenings he
would read the
works of
Whitman and
Tennyson aloud
as his father
rocked beside
)him. (p.57

متن مقصد 1

فراوانی

این زن در ةو
سررهش

و داس ان

تب،ر طاصی دارد.

متن مقصد 2

آلن دین روی م
91

ره ه راوی به ار
طوبی اس ( .رضاهی،

(بهرامب سی ،ص)201 .

در ماه سر امبر
3

(دریابن ری ،ص)911 .
...شاما

از راه رس ...

اشعار وال
0

وی من و

تن هون ممغول

9

میکرد( .سجودی،

برای پ رش میطوا .

ص)91 .

(مع کد ،ص)22 .

مجموع

99

...طود را به طوا ن

وی من و تن هون (شاعر
ویک وریا) با ص ای بین

اه ن شبهای سرد
(پارسای ،ص)999 .

ک ابهای

ا سی هی دوران میکه

29

ص)911 .

در ماه سر امبر اه ن
شامای سرد آم ...

فراوانی

29

39

 .7 .1 .4ترقیق فرهنگی

ماا

ترق ااه هرمنساای «تول اا ترجمااهای کیاای یااا طنثاای اساا

بااه ایاان معنااا کااه

طوا ن ران زباان مةصا بهآساا ی باه پ ما نن هرمنسای زباان مةصا دس رسای داشا ه باشا »
(ل ا ااا  ،2090 ،ص .)923 .در جااا ول  1مو اااهمای ترق اااه هرمنسااای بااارای عناصااار
هرمنسی که از رمانما اس ارا ش ها آم ه اس .
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جدول  .9نمونههای ترقیق فرهنگی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

بین یمای
بادر ر:
عمه
مرر
میم رد

وداع با
اسی،ه

ده ر
طا رات

متن مبدأ

He’ll be
cramming his
fingers in the
tarts and
stealing the
fruit, if left
alone with
them a
)minute. (p. 60
…I saw a
market-place
and an open
wine shop
with a girl
sweeping out.
)(p. 35
He went
inside for a
moment and
emerged with
another cup of
tea and a beer
for himself.
70) (p.

متن مقصد 1

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

ارر یا دق ةه در اتا
پهیرایی تنهای
دس

ارر پ

بسهاری

را توی ظر

مهمانما باش

هوراً دس

ش رینی هرو طوام کرد

31

را هرو

میکن توی کیوچهما و

و م وهما را طوام

م وهما را م میدزدد.

دزدی ( .بهرامب سی ،ص.

(رضایی ،ص)11 .

1

)12
یا مغازه وشابه

یا هروشساه باز بود و

هروشی باز بود و

دط ری آشغالمای درون

دط ری زبالهما را به
ب رون جارو

13

میکرد.

میکرد( .پارسای ،ص.

(دریابن ری ،ص)902 .
ل،ظهای به داطو ره

)999

و

یا بار دیسر به آشر طا ه

با یا هنجان چای برای
الی و وشابهای برای
طودش به ایوان

آن را به ب رون جارو

آم و کمی بع با یا
2

هنجان چای برای الی و
یا وش ی طنا برای

بررم ( .مع کد ،ص.

طودش به ایوان بررم .

)29

(سجودی ،ص)12 .

مجموع

290

920

90

221

 .8 .1 .4طبیعیسازی

ماا

رامکااار ب عیسااازی «اراهاان ترجمااهای شاافا تر و روانتاار باارای طوا ناا ران

زبااان مةصاا اساا  .از ایاان رو جااایس ینی مرجاا هرمنساای زبااان مباا ح بااا یااا مرجاا
هرمنساای زبااان مةصاا را شااامو ماایشااود» (ل ا اا  ،2090 ،ص 921 .و  .)922مو ااهمای
ب عیسازی در ج ول  90آم ها .
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جدول  .11نمونههای طبیعیسازی و فراوانی آن در هر یک از آثار
کتاب

متن مبدأ

بین یمای
بادر ر :عمه
مرر
میم رد

…, Joseph
returned
bearing a
basin of milkporridge and
placed it
before Linton
334) (p.
“Rolls and
jam and
”coffee,
Catherine
119) said. (p.

وداع با
اسی،ه

Sarah
suggested
they get some
cherry
Cokes… (p.
)36

ده ر
طا رات

متن مقصد 1

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

مم ن موق جوز
جوز

یا ظر

هر ی جیوی ل ن ون
روی م رهاش .

یا کاسه بیغور جو
101

(بهرامب سی ،ص)211 .

و ش ر بررم
را رهاش

و آن
مةابو

299

ل ن ن( .رضایی ،ص.
)229

کاترین رف  « :ون

کاترین رف :

سف و مربا و قهوه»

«کیوچه و مربا و

(دریابن ری ،ص.

312

قهوه» (پارسای ،ص.

)923

)223

سارا پ منهاد کرد به ر

پ منهاد کرد که به

اس

کوکای ر یاسی

91

بنوشن (مع کد ،ص.

اتفا شرب

بنوشن (سجودی،

)91

مجموع

ر یاسی

213

21

ص)21 .
132

9221

 .9 .1 .4حذف

حااه

زمااا ی اتفااا ماای اه اا کااه «عنصاار هرمن ا م،ور بااهدلایااو ایاا هولو یکی یااا

سااباشناساای باارای طوا ناا ه زبااان مةصاا امناسااا باشاا » (ل ا اا  ،2090 ،ص.)921 .
مو همای حه

در ج ول  99آورده ش ها .
جدول  .11نمونههای حذف و فراوانی آن در هر یک از آثار

کتاب

بین یمای
بادر ر:

متن مبدأ

Who is to
separate us,
pray? They’ll
meet the fate

متن مقصد 1

فراوانی

چه کهی میتوا
دو فر را از
یک یسر ج ا

متن مقصد 2

مرک
21

فراوانی

باوام ما را از

م ج ا کن ممان بیایی
سرش میآی که سر

9
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کتاب

متن مبدأ

متن مقصد 1

عمه مرر

!(p. of Milo
)128

کن ؟---

م یو آم ! (رضایی ،ص.

(بهرامب سی ،ص.

)11

میم رد

متن مقصد 2

فراوانی

فراوانی

)901
وداع با
اسی،ه

You want a
glass of
?(p. grappa
)100

یکی ر یا

رراپا

میطوری؟
(دریابن ری ،ص.

یکی دیسر---
میطوامی؟ (پارسای،

0

ص)203 .

)212
وآ  ----یا

ده ر
طا رات

He removed a
beer and a
bottle of hot
sauce, then
returned to the
)stove. (p. 115

ش مه س
برداش

اما وآ ب ون توجه،

تن

و بهسوی

اجا بررم .

11

س
99

تن و بطری سرکه

را برداش

و مج داً به

9

کنار اجا بررم .

(مع کد ،ص.

(سجودی ،ص)993 .

)993

مجموع

11

20

ت،ی ااو م ناای در سااط طاارد عااادتواره ترجمااهای عامیااان ترجمااه را ماایتااوان بااا
بااهکااارر ری مفهااوم بااومیررایاای 9و ب سا هسااازی 2و ااوتی ( )2002به اار تفه ا ر کاارد .بااه
م ا ی که مر رامکار باه حفا عناصار هرمنسای م مایاو باشا باه ب سا اهساازی تمایاو دارد
و به مر م ان کاه رامکااری باه جاایس ینی عنصار هرمنسای زباان مبا ح باا عنصار هرمنسای
زبااان مةص ا یااا حااه

آن راارای

داش ا ه باش ا بااه بااومیررایی م مایااو اس ا

(ل ا ا ،

 ،2090ص.)939 .
براسااا

آ ااه در مااودار  9مااان داده شا ه اسا

حر ویهاای ،ترجماان ت،ا الفظی،

جااایس ینی ،قاارارداد و اهاا ودن برونم ناای بااه ب سا هسااازی راارای
درونم نی ،ترق ه هرمنسی ،ب عیسازی و حه

دار اا و اهاا ودن

به بومیررایی م مایوا .

1. domestication
2. foreignizatin
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ب سا هسازی

حر ویهی

بومیررایی

ترجمن ت ،الفظی جایس ینی

ب عیسازی

قرارداد اه ودن برونم نی اه ودن درونم نی ترق ه هرمنسی

نمودار  .1گرایش رویکردهای ترجمه (لیانگ ،2116 ،ص)52 .

 .2 .4آمار توصیفی راهکارهای ترجمة عناصر فرهنگی

رامکارمااای بااهکاررره ااهش ا ه در ترجماان عناصاار هرمنساای تمااا ص داده ش ا

و بااه

تبا آن در دسا هبن ی مناسااا ما ل پ ماانهادی قاارار رره ن ا  .هراوا اای ماار شا وه شاامارش
شاا  .پاا

از آن ،درصاا شاا وهمای بااومیررایی (اهاا ودن درونم ناای ،ترق ااه هرمنساای،

ب عیسااازی و حااه ) در مةایهااه بااا شاا وهمای ب سا هسااازی (حر ویهاای ،ترجماان
ت ،الفظی ،جایس ینی ،قرارداد و اه ودن برونم نی) برای مر رمان م،اسبه رردی

و اایآ آزماون طایدو 9بارای ره اار جمعای م رجماان

ج ول  92آماار توصا فی اسا
ایرا ی قباو و بعا از ا ةیاا

.

هرمنسای در باهکارر ری رامکارماای ترجمان عناصار هرمنسای

مان میدم و مر رامبرد در مر دوره در مةایهه با یک یسر بررسی میکن .
جدول  .12آمار توصیفی و نتایج آزمون خیدو برای راهبردهای ترجمه
فراوانی

درصد

راهبرد

حر ویهی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9293

29/21

حر ویهی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9093

90/92

ترجمن ت ،الفظی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

211

99/12

ترجمن ت ،الفظی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9911

92/19

جایس ینی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

91

0/33

جایس ینی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

90

0/21

قرارداد در پ

از ا ةیا

هرمنسی

92

0/93

قرارداد در پ

از ا ةیا

هرمنسی

92

0/29

21

0/23

اه ودن برونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

x2

21/211
910/921
9/292
0/011

df

9
9
9
9

p

0
0
0/212
0/122

1. chi-square test

حه
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فراوانی

درصد

x2

df

p

اه ودن برونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

29

9/2

9/022

9

0/99

اه ودن درونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

29

9/2

اه ودن درونم نی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

39

9/33

ترق ه هرمنسی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

920

2/02

ترق ه هرمنسی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

221

1/31

ب عیسازی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

93/13

ب عیسازی در پ

از ا ةیا

هرمنسی

132

29/11

حه

در پ

از ا ةیا

هرمنسی

20

2/99

حه

در پ

از ا ةیا

هرمنسی

11

2/90

مجموع رامکارما در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

900

مجموع رامکارما در پ

از ا ةیا

هرمنسی

9221

900

راهبرد

مماااان ور کاااه در جااا ول  92ماااان داده شااا ه اسااا
رایآتاارین رامکااار دورۀ پاا
پا

از ا ةیااا

در دورۀ پاا

از ا ةیااا

0/113
90/909
31/232
0/009
231/011

9
9
9
9
2

0/929
0
0
0/133
0

در مجماااوع  9221رااا اره،

هرمنساای حر ویهاای ( )% 29/21و در دورۀ

هرمنساای ترجماان ت،ا الفظی ( )% 92/19اس ا  .دوم ا ن رامکااار پرهراوا اای
هرمنساای و پاا

از ا ةیااا

از آن بااهترت ااا ب عیسااازی ( )% 93/13و

حر ویهاای ( )% 90/92اساا  .از سااوی دیساار ،ترجماان ت،اا الفظی و ترق ااه هرمنساای
که در دورۀ پ

از ا ةیا

هرمنسای در جایسااه ساوم و چهاارم قارار مایر ر ا (باهترت اا

 % 99/12و  )% 2/02در دورۀ پ ا

از ا ةیااا

هرمنساای اهاا ای

پ اا ا ماایکنناا (بااهترت ااا

 % 92/19و  .)%1/31کااا هراوا یتااارین رامکارماااا در مااار دو دوره جاااایس ینی ( %0/33و
 )%0/21و قاارارداد ( %0/93و  )%0/29مهاا ن  .هراوا اای رامکارمااایی کااه در دورۀ قبااو از
ا ةیاا

هرمنساای زیررااروه ب سا هسااازی قاارار مایر ر ا ( )% 33/11با

کااه در دسا ن بااومیررایی ( )% 22/29مها ن  .ایاان تمایااو در دوره پا
اا ادامااه پ اا ا کاارده اساا

از آنمااایی اسا
از ا ةیااا

هرمنساای

(بااهترت ااا %19/91 ،و  .)%99/19از آ جااا کااه ااایآ آزمااون

طااایدو ماااان داد مةااا ار  pکم ااار از  0/03اسااا
رامبردمای ما ید در دو دوره تیی

میشود.

تفااااوت معناااادار کااااربرد مجماااوع

مطالعات زبان و ترجمه
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نمودار  .2راهکارهای ترجمه بکار گرفته شده در رمانهای قبل و بعد از انقلاب فرهنگی

مااودار  2ماااندمناا ۀ تغ اار عااادتواره ترجمااهای در دو دوره اساا  .تصااویر اا
بااهطااوبی مااان ماایدماا تفاااوت معنااادار تنهااا در چهااار مااورد حر ویهاای ،ترجماان
ت ،الفظی ،ترق اه هرمنسای و ب عیساازی صاورت رره اه اسا  .باهعیااوه ،رشا تمایاو
م رجمان ایرا ی بهسام

ب سا هساازی در آن مماهود اسا  .باا ایان مماه ،باهمنظاور داشا ن

تصااویری واض ا تر از تمایااو م رجمااان در ماار دوره ااایآ کیاای در ج ا ول  99مااان داده
ش ها .
جدول  .1۳میزان تمایل مترجمان دورة قبل و بعد از انقلاب فرهنگی به بهکارگیری راهکارها در رمانهای
مورد پژوهش
بومیگرایی

بیگانهسازی

(افزودن درونمتنی ،ترقیق

(حرفنویسی ،ترجمة تحتالفظی،

فرهنگی ،طبیعیسازی و حذف)

جایگزینی ،قرارداد و افزودن برونمتنی)

دورۀ قبو از ا ةیا

هرمنسی

%22/29

%33/11

دورۀ بع از ا ةیا

هرمنسی

%99/19

%11/91
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 .۳ .4بخش فرامتنی (کلان)

باااه بااااور پالوپوساااکی ( ،2090ص ،22 .ةاااوشااا ه در بیاااوری ،9911 ،ص)912 .
«عامی ا

را م ایتااوان بااا روشمااایی چااون مصاااحبه بااا م اارج یااا ممااام ۀ او در م ،ا ا

کااارش بررساای کاارد» .از ایاان رو باارای دس ا ابی بااه ام ا ا

پ ا وم

حاضاار از مصاااحبه

بهعنوان اب ار دیسری برای رردآوری دادهما اس فاده ش .
بارای کماد ایان موضاوع کااه ظارات م رجماان باا یاه ااهمای ت،ی او ادبای ما راسا ا
اس

یاا ط ار ،مجموعاه مصااحبهمای چاا

شا ه در هصاینامن م ارج و ساایر آرشا ومای

موجود بررسی شا  .از آ جاا کاه ا جاام مصااحبه رودررو باا م رجماان اماری دسا

ااه نی

بااود ،ایاان هصااینامن منباا ارزشاامن ی از مصاااحبهمای بااا م،ةةااان ترجمااه و م رجمااان را
هرام آورد.
در پاسااخ بااه ایاان ساارال کااه « ...ر ینم ا ان در ا اااا
مبنااایی اساا وار اساا

تعاااب ر و اصااطیاحات باار چااه

یااا بااهعبااارت دق ااهتر طااا قرم مای ااان را چسو ااه مماااص

میکن  »....رضایی پاسخ داد:
اول اینکااه از تعب رمااای هارساای (چااه «رساامی» و چااه «ایرو اای») بای ا
کن که مویا

ااوری اس ا فاده

ما ن از با ن ارود؛ دوم اینکاه اسا فاده از ایان تعب رماا در عا ن حاال بایا

ماا ن را ااوری کناا کااه طوا ناا ه هکاار کناا دارد رمااان ایرا اای میطوا اا ؛ و در هایاا
هراموش م کن که ماا از ابا اری باه اام هارسای اماروز داریا اسا فاده مایکن  ،مرچنا
کااه ماای دا ا برداش ا

مااا از «زبااان هارساای امااروز» ل ومااً یکهااان شااای باش ا ( .اکبااری،

 ،9921ص)10-31 .
ممان ور که در مصاحبن بالاا مماهود اسا

بااور رضاایی ایان اسا

کاه در عا ن اراهان

ترجمااهای روان از م ا ن مب ا ح ،م رجمااان بای ا از م ا ن اصاایی ج ا ا شااو و اصااال

ما ن

مب ح بای حف شود .مم ن اور طوا نا ه بایا ب ا ا کاه باا م نای از هرمنا

ب سا اه مواجاه

کاه بار یاه اهمای باا

م نای (طارد)

اس  .این امر دل یی بر ررای ماای مبا حم،ور اسا
ص،ه میرهارد.
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مطالعات زبان و ترجمه

در جایی دیسار ،رضاایی در پاساخ باه سارال «قباو از ا ااا

ک اابی بارای ترجماه ،آیاا

ب اه ماا بااان آن م ا هکاار م ایکن ا ؟ بااه ور کیاای ماا بااان یااا اراار چة ا ر در ا ااب ااان
تیر ررهار اس ؟» میروی :
ص در ص به ماا ا هکار مایکان  .چاون مان م رجمای حرهاهای مها و ز ا ریام
از این راه بای تیم ن شاود .پا

ب ع ااً ک اابی را ا ااا

ااوام کارد کاه چنا صا فار

ماا با

باشان  ،پا صا هااه بفروشا و بة اه در ا باار اشار بما ا  .بایا بارای ترجمان

یا ک ا

ماهاکرات مةا ماتی را باا اشار داشا ه باشا و الب اه مم ماه مماهچ باهدلااواه

ماان پ ا

م ایرود ،و چ مااایی را بااازار بااه اشاار و م اارج دیک ااه م ایکن ا  .ماان ج ا و

معا ود م رجمااان حرهااهای در ایاان کمااور مها کااه از راه ترجمااه ااان مایطااورم و هکاار
میکن شاما ب وا ا در ایاران پانآ فار مثاو مان پ ا ا کن ا کاه از ایان راه امارار معااش
میکنن ( .رضایی)9922 ،
براسااا
در رقابا

مصاااحبن بالااا ،م رجمااان بااهعنوان عامیااان اج ماااعی در م ا ان تول ا ات ادباای
بااا سااایر م رجمااان باارای کهااا ا اواع ما یااد ساارمایها  .در اینجااا رضااایی بااا

تیک بر پرهروش بودن ک ابی کاه ترجماه مایکنا باا در ظار راره ن ا ظاار طوا نا ران باه
امم ا

کهااا ساارمایهمای مااادین و هرمنساای در کنااار ساارماین اق صااادی واقااد اس ا .

مم ن ن به ة

اشران در م ان ترجمه اشاره میکن .

زمااا ی کااه از دریابناا ری ( )9922ساارال شاا چاارا در ممااان اواطاار دماان  20ک ااا
پ رمرد و دریا را ترجمه کرد ،پاسخ داد:
من اصولاً کارمایی را ترجماه کاردهام کاه وق ای آنماا را میطوا ا هام حا

کارده باودم

میتااوا ترجمهشااان بکاان و بعا ساارا ترجمااهاش ره ااهام .در مااورد پ رماارد و دریااا ایاان
را اشاا و هکاار میکااردم در ترجماان هارساای در میآیاا  .وق اای هاا ی را باارای

حاا

ترجمااه آورد ا ماان در آن موق ا در تیوی یااون کااار میکااردم و ایاان م ا ن را آ جااا ترجمااه
کردم.
پاسااخ دریابناا ری از ایاان اماار مااان دارد کااه وی «در زمااان ترجماان ک ااا
م رجما ی باود کاه باه جهاانب نی طاود ،دسا

باه ا ااا

در زماارۀ

و ترجمان ارار مایزد و عمیااً
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بر امااهری ی ظاممناا ی ،وی را بااه ایاان ساام

سااو اا اده بااود» (کاشاا سر ،9919 ،ص.

90؛ ةو ش ه در لرزاده ،9912 ،ص.)21 .
از عامی ااا

از سااوی دیسااار ،آ ااه در پاساااخ دریابنااا ری موی اساا

م رجمااای زبااا ه و توا منااا در م ااا ان ترجماااه در ایاااران حکایااا

وی باااهعنوان

دارد .در حة ةااا ،

دریابناا ری بهساابا کهااا ساارمایهمای هرمنساای ،مااادین و اق صااادی بااهق ا ری در ایاان
م ان ق رت دارد کاه میتوا ا در ا ااا

ک اا

و ترجماه یاا ترجماه کاردن آن ر ینمای

عمو کن .
زمااا ی کااه از ف هااه مع کااد در بااا

م ا ان وهاااداری بااه اصااو مطیااا ساارال شا  ،او

پاسخ داد:
از ا ا ازه .هایا

با

مسر اینکاه طیاا
موظد اس

سااعی طاود را مایکن کاه صا اق

قاوا ن کماورم باشا  .راسا

در ترجماه را رعایا

ترجماه کاار ساا ی اسا

حال و موایی را کاه منظاور ویهان ه اسا

مهاارت و تجرباه و تهاایا بار اصااطیاحات دو هرمنا

کاان ،

زیارا م ارج

باه طوا نا ه برساا  .م ارج بایا
و زبااان ما یاد چنا جنباه را مثااو

حف اما ا  ،رساا ن مفهاوم اصایی و روان باودن ترجماه را ما ظر قارار دما ( .مع کاد،
 ،9910ص)91 .
توض
با

مع کاد در ماورد وهااداری باه حاال و ماوای ما ن اصایی ا مویا یاه اهمای

م نای پا وم

حاضار اسا  .مم نا ن اععاان او باه رعایا

صا اق

در ترجماه باه

شاارط ع ا م قااا ون شااکنی دال باار آرااامی م رجمااان از ق ا رت و روابااا ق ا رت در م ا ان
ترجمااه دارد .زیاارا عامیااان ترجمااه ب اهطااوبی میدا ن ا صاااحبان ق ا رت میتوا ن ا جیااوی
ماار یااا اراار ادباای را بس ر ا و ایاان اماار ته یا ی باارای ممااه ا ااواع ساارمایهمای عامیااان
ترجمه م،هو

میرردد.

 .5بحث و نتیجهگیری

پ ا وم

حاضاار بااا م ا

کمااد ره ااار جمعاای م رجمااان ایرا اای در ترجماان عناصاار

هرمنساای در رمانمااای ا سی هاای ا جااام شاا ه اساا  .پرساا

اول پاا وم

سااعی داشاا

ره ار جمعای م رجماان ایرا ای را در باهکارر ری رامکارماای ترجمان عناصار هرمنسای قباو
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هرمنساای ایااران بررساای کنا  .بااه ظار مایرسا جهااا یشا ن در م ا ان تول ا ات

هرمنساای و ترجماان ادباای م رجمااان ایرا اای را بهسااوی بااهکارر ری عناصاار هرمنساای ماا ن
مباا ح سااو داده اساا  .از آ جااا کااه در رو اا جهااا یشاا ن تمایااو بااه کهااا دا اا
و رسااوم سااایر کمااورما و شااناط

ب ا نهرمنساای ،آشاانایی بااا آدا

سااایر تم ا نما وجااود

دارد ،م رجمااان ایرا اای ا بااا حف ا عطاار و بااوی م ا ن مب ا ح ا ظارطوا ن ا ران ک ا مااای
ترجمهش ه را م،ةه مایکننا  .ایان اایآ ممهاو باا یاه اهمای پازماات ی ( )2092اسا
مان داده باود م ارج ک اا

کاه

ما ا ول ن کاپ اان کاارولی باهمنظاور تول ا ترجماهای کاه در

جم ا م اا انمای هرمنساای ،س اساایتاااریای و اج ماااعی یو ااان مع باار باشاا  ،بااه دا اا
درو اای ،السومااای اج ماااعی و مم ناا ن ساااط ارمای اج ماااعیایاا هولو یکی مطااابه بااا
از ا ظار طوا ن ران ترجمه م وسو ش ه اس .

درک

در پرساا

دوم ،وجااود ره ااار جمعاای م ااان م رجمااان ایرا اای رمانمااای عاشااةا ن

ا سی هی در دورۀ پهااا ةیا

هرمنسای بررسای شا  .شاوام ایان پا وم

حااکی از تمایاو

غالااا م ااان م رجمااان ایاان دوره مما ناا دورۀ قبااو بااه ب سا هسااازی اساا  .امااا عیاا
میتوان به ایان امار مارتبا دا ها

کاه در دورۀ ا ةیاا

را

هرمنسای و ساالمای اب ا اهی پا

از آن «ترجمه به حرههای تب یو شا کاه مایتاوان باا آن امارار معااش کارد .باه ب اان دیسار،
از آ جااا کااه بهاا اری از روشاانفکران ماایتوا هاا ن در دا مااساهما کااه بااهطااا ر «ا ةیااا
هرمنسی» به ه ش ه بود ا تا ری

کننا باهعنوان آطارین ر یناه باه ترجماه روی آورد ا »

(ح ا ادیانمة ا م ،2092 ،ص .)992 .در ایاان شاارایا م رجمااان بای ا ترجمااهای تول ا کنن ا
که اح مال چاا
م رجمان باه رقابا
مویاا

آن توساا اشاران زیااد باشا و ب وا نا در م ا ان ترجمان ادبای باا ساایر
پرداط اه و از ایان ریاه سارماین اق صاادی کهاا ماینا  .ایان اایآ

ااایآ ما ااا ( )2092اساا

کااه مااان داده بااود هااو اول م رجمااان آرااار شکهاار ر

م رجمااان آزادی بود ا کااه بااهطااا ر اماارار معاااش تاااب م ا ن مب ا ح مم ن ا ن طواس ا همای
اشران و طوا ن ران بود .
در طصوص پرسا

ساوم مایتاوان رفا

کاه تمایاو باه حفا عناصار هرمنسای ما ن

مب ح در م اان م رجماان ایرا ای رماان عاشاةا ه از ا سی های باه هارسای در ساالمای پا

از
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م رجماان قباو از ا ةیاا

را میتاوان در تیااش رو باه اها ای

هرمنسای ا اها ای

م رجماان ایرا ای جها

پ ا ا کارده اسا .

حفا سااط ار ،ر ا

و

بااو ،هضاااسااازی ویهاان ه و مم ن ااور تفاوتمااای ساابکی ویهاان ۀ م ا ن اصاایی دا ه ا .
ایاان ااایآ ممراسا ا بااا ااایآ ااورا ( )9911اسا
(در پ ا وم

حاضاار م رجمااان قبااو از ا ةیااا

کااه مااان داده بااود م رجمااان هااو دوم
هرمنساای) کوش ا ها ظراه مااای معنااایی

و ساااط اری م ا ن اصاایی را بااه هارساای ا ةااال دمن ا و م رجمااان هااو سااوم (در پ ا وم
حاضاار م رجمااان پاا

از ا ةیااا

هرمنساای) آن را بااه او طااود رسااا ها  .امااری کااه

ط اعااایهااار ( ،9921ةاااوشااا ه در اااورا ،9911 ،ص )11 .آن را در بهااا اری از ماااوارد
موجااا «تاا اطو مثباا

و ورود امکا ااات معنااایی و ساااط اری ماا ن اصاایی بااه هارساای

دا ه ه اس ».
این پا وم

مم اون مار پا وم

دیساری باا پاارهای م،ا ودی

روبارو باوده اسا .

یکاای از ایاان مااوارد ،عا م بررساای تاایر ر ترجمان اول باار سااایر ترجمااهمای ماار اراار اسا .
بنااابر ایاان ،بااه ا جااام پ وم مااای ب م ا ری در بااا

ترجمااه مج ا د اااز اس ا

تااا از ایاان

ریااه تاایر ر اولاا ن ترجمااهمای ماار اراار باار روی ترجمااهمای بعاا ی بررساای شااود .دوم
اینکااه ،پ کاارۀ ایاان پ ا وم

شااامو سااه ک ااا

و دو ترجمااه باارای ماار ک ا ام و تنهااا باارای

ک ا مای عاشةا ن ا سی هی ترجماهشا ه باه هارسای باود .از ایان رو ،پ مانهاد مایشاود کاه
در پ وم مااای آتاای از پ کاارهای بااا حج ا ب رر اار ،ا ااری م فاااوت و زبانمااای دیسااری
اس فاده شود تاا اایآ قاباو تعما تاری رره اه شاود .باهکارر ری چاارچو
مم ون ظرین عاموشبکن لاتور را

جامعهشناسای

میتوان پ منهاد کرد.
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