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 .1مقدمه

در حببوزۀ مطالعببات ترجمببه ،بررس ب سب ت متببرجم در مبایسببه بببا مطالعببۀ سب ت مببتن
م ببد و موفبیّ ب

متببرجم در انتبببال آن سبب ت بببه مببتن مبصببد ،توجّببه کمبب را بببه رببود

معطببوک کببرده اس ب  .در دهبۀ اریببر ،بببا تأکیببد چسببترمن )8112( 0بببر «مطالعببات متببرجم»
در کنبار مطالعبات ترجمبه ،پژوهشبگران ایبن حبوزه ،بیشازپبیش ببا رویکردهبای متزباوت ،
از جملببه مببورد پژوهبب (بببرای ملببال ،کومیکببو8100 ،8؛ یانبباکوپولو ،)8100 ،3بببه مطالعببۀ
س ت ترجمهای مترجمبان کت ب و شبزّاه پردارتبهانبد .از ویژگب هبای برجسبتۀ مطالعبات
متببرجم ،ایببن اس ب

کببه متببرجمِ مببتن را ،بببهعنوان فببردی کببه در ورای مببتن ایزببای نبببش

م کنببد ،در اولوی ب

یببرار م دهببد

و بررسب متببون ترجمببهشببده را ،در مرت ببۀ دوم اهمّیّب

(چسترمن.)8112 ،
هرچنببد پببیش از پیشببنهاد چسببترمن م نبب بببر اهمّیّبب

یکسببان مطالعببات متببرجم و

مطالعبات ترجمبه ،گیبدن تبوری 0مسبیر مطالعبات ترجمبه را از پبژوهشهبای صبرفاً زبببان
بببه بسببتر جامعببه کشبباند و بببا معرف ب مزهببوم «هنجببار» 5درصببدد تزسببیر رفتببار ترجمببهای
مترجمان برآمد؛ اما در حبیب  ،با اسبتزاده از مزهبوم هنجبار تنهبا مب تبوان رفتبار جمعب و
مشببترکات عملکببرد مترجمببان را در زمببان مشببخص یببا در مسببیر زمببان ت یببین نمببود .بببه
اعتببباد تببوری ( ،)0225رفتارهببای هنجارمنببد بیببانگر مطابب ب

و مناس ب

رفتببار ترجمببهای

مترجم با انتظارات مصرککنندگان ترجمبه هسبتند؛ امبا نمب تبوان انکبار کبرد کبه اگبر یبت
مببتن را دو یببا چنببد متببرجم ترجمببه کننببد ،علبب رغببم یکسببان بببودن پیشببینۀ تبباریخ و
فرهنگب -اجتمبباع شببان ،حاصبلِ کببار ترجمببۀ آنهببا بببا یکببدیگر متزبباوت رواهببد بببود .بببه
اعتباد بیکبر ،)8111( 1غیبرممکن اسب

متنب ترجمبه شبود و انگشب نگبارۀ متبرجم ببر آن

1. Chesterman
2. Kumiko
3. Yannakopoulou
4. Gideon Toury
5. norm
6. Baker
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بای نماند؛ بنابراین ،فروکاستن نبش و وظیزبۀ متبرجم ببه بازآفریننبدۀ سب ت مبتن م بد  ،نبه
ممکن اس

و نه جایز.

بهمنظور روشن شبدن عوامبل زمینبهسبازِ انتخبابهبا و ترجیحبات متزباوت مترجمبان و
بببه ع ببارت  ،شببنار
داشببته باشببند ،بجاس ب

عببوامل کببه باع ب
اگببر بمرسببیم علّ ب

م ب شببوند مترجمببان س ب ت ترجمببهای متمببایزی
تزبباوت در انتخببابهببای متببرجمین در سببطح

ربرد ،یعنب گببزینشهببای زبببان  ،و در سببطح کلببان ،یعن ب گببزینش ا ببر و تزسببیر آن ،چببه
م تواند باشد؟
ببببدون شبببت ،یکببب از زوایبببای پبببژوهش در مطالعبببات سببب ت متبببرجم« ،زاویبببۀ
جامعببهشببنارت » اس ب  .چسببترمن ( ،8112ص )01 .نیببز بببهح جامعببهشناس ب ترجمببه را
مشتمل بر سه حوزه مب دانبد« :جامعهشناسب آ بار ترجمهشبده ،جامعبهشناسب مترجمبان و
جامعببهشناس ب فراینببد ترجمببه» .جامعببهشناس ب مترجمببان بببیش از هببر چیببز بببه جایگبباه
مترجمان ،شرایط کاری آنها ،رصبل
آنهببا م ب پببردازد .پرواضببح اس ب

مترجمبان و تبأ یر عوامبل مختلبف ببر کبار و دیبدگاه
کببه بررس ب س ب ت متببرجم و ت یببین گببزینشهببای او در

سطح ررد و کلان در حوزۀ مطالعبات جامعبهشناسب مترجمبان یبرار مب گیبرد .از یتسبو،
راصب را برمب گزینبد و در سبطح کلبان از
ّ
مترجم در ابتدای کار از میبان آ بار متعبدّد ،ا بر
عاملی

رود که تأ یر گرفتبه از عوامبل متعبدّدی اسب  ،مایبه مب گبذارد و از سبوی دیگبر،

به هنگام ترجمه ،با توجّبه ببه باباع

زببان و فرهنگب ربود ،در کنبار وو و یریحبهاش

که این نیز تأ یر گرفته از عوامل اس  ،گزینش م کند.
ماهیّ

میانرشبتهای مطالعبات ترجمبه و مطالعبات متبرجم ببه پژوهشبگران ایبن حبوزه

امکببان داده تببا از نظریّببات حببوزههببای چببون جامعببهشناسبب بهببره برنببد .ازجملببۀ
چارچوبهای نظری جامعبهشبنارت کبه مب توانبد در ت یبین سب ت متبرجم کباربرد داشبته
باشببد نظریّببۀ «جامعببهشناسبب عمببلِ» 0پیببر بوردیواسبب ؛ چراکببه بببا معرّفبب مزبباهیم

1. sociology of practice
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درهببمتنیببدهای چببون «میببدان یببا زمینببه»« ،0عببادتواره» 8و «سببرمایه» 3بببه مطالعببۀ مسببا ل و
حیات اجتمباع مب پبردازد و همزمبان ،یابلیب

تمرکبز ببر سبارتار و کبنش فبردی را دارد

(سیدمن.)0328 ،0
نگارندگان پبژوهش حاضبر ببر آننبد تبا ببا توسبل ببه چبارچوب نظبری جامعبهشناسب
عمببل بوردیببو و بببهویژه بببا بهببرهگیببری از مزهببوم عببادتواره ،بببه تشببریح و بررس ب ارت ببا
سب ت متببرجم بببا عببادتوارههبای او بمردازنبد .در ادامببه ،نگارنببدگان ابتبدا بببه شببرح مزبباهیم
کلیببدی بوردیببو و ارت ببا آن بببا سبب ت متببرجم م ب پردازنببد .پبب ازآن ،بببا ارا ببۀ پیشببینۀ
کوتبباه از مطالعببات س ب ت متببرجم ،شببیوۀ پببژوهش و نتببایج بررسب هببا را ارا ببه رواهنببد
نمود.
 .2پیشینۀ پژوهش

یکبب از مزبباهیم اساسبب در جامعببهشناسبب بوردیببو «عببادتواره» اسبب  .هببدک اصببل
بوردیو از رل ایبن مزهبوم و متمبایز سبارتن آن از مزهبوم «عبادت ،»5تأکیبد وی ببر نببش
فعّالانببۀ عاملببان در سببار ِ وایعی ب هببا ،ادراک جهببان و ارزشگببذاریهببا بببوده اس ب  .از
دیدگاه بوردیو ،عادتواره در حبیب

رلب وربو یبا موضبعگیبری 1مانبدگاری اسب

کبه طب ّ

م بدّت زمببان طولببان شببکلم ب گیببرد و سببارتار م ب یابببد (بوردی بو .)0211 ،عببادتواره کببه
مجموعببهای از طببرحهببای ملکببۀوه بنشببده اس ب  ،شببکل بررببورد افببراد بببا یاببایا را در
شرایط مختلف تعیین م کنبد ،نبه مطلبباً آگاهانبه اسب

و نبه مطلبباً نارودآگباه و برراسبته

از محببیط تبباریخ  ،فرهنگ ب و اجتمبباع فببرد اس ب  .عببادتواره بببا مزهببوم دیگببری پیونببد
م رورد که «میبدان» یبا «زمینبه» نبامدارد .ببهزعبم بوردیبو ،عاملبان در فاباهای اجتمباع

1

عین عمل م کنند نه در رلأ .ایبن فاباها ربود متشبکل از میبدانهبای هسبتند و هبر یبت
1. field
2. habitus
3. capital
4. Seidman
5. habit
6. disposition
7. social space
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سبارتار عینب و ویژگب هببای متمایزکننببدۀ ربود را دارنببد (بوردیببو .)0211 ،ببر هببر میببدان
یببوانین ربباصِ همببان میببدان حبباکم اس ب

امببا ای بن یببوانین ،ضببمن و نانوشببته هسببتند و

عاملببان بببرای کببنشِ مناسببد در آن میببدان و اتخبباو راهکببار صببحیح ،بایببد آنهببا را نهادینببه
کنند (بوردیو و وکان .)0228 ،0افبرادی کبه تجرببۀ ببه سبر ببردن در میبدانهبای متزباوت را
دارند ،عادتوارهشبان نیبز متزباوت اسب  ،چراکبه موضبعگیبریهبا و رلب وربوی افبراد تبا
اندازۀ زیادی با نحوۀ جامعبهپبذیریشبان در میبدانهبای متزباوت همچبون رانبه ،مدرسبه و
نهادهای دیگر ،در ارت ا اس .
عببادتواره بببه شببکل جامعببهپببذیری اصببل  8و فرع ب  3یابببل اکتسبباب اس ب
گز

و م ب تببوان

عادتوارههبا یبا اصبل هسبتند یبا فرعب  .جامعبهپبذیری اصبل در کبودک و در نهباد

ربانواده ببه دسب

مب آیبد و نتیجبۀ آن ،شببکلگیبری عبادتوارۀ پایبدار اسب  ،یعنب همببان

طرحوارههببای عمل ب و ادراک ب کببه در زمببان کببودک از طری ب آمببوزهه بای رببانوادگ و
موضببع اجتمبباع ِ 0والببدین در یببت فاببای اجتمبباع انتبببال مبب یابببد (بوردیببو)0211 ،؛
بنابراین ،م توان گز

طرز تزکبر ،احسباو و رفتبار والبدین و دیگبر افبراد ربانواده کبه ببا

موضع 5آنها در فابای اجتمباع نهادینبه شبده اسب  ،ببه شبکل عبادتوارۀ نهادینبه شبده در
کودکان بروزم کند.
جامعببهپببذیری فرعبب بببر عببادتوارۀ اصببل سببوار مبب شببود ،بببدین معنبب کببه
عادتوارۀ اصبل ببر مسبیر زنبدگ و انتخباب آن و ط یعتباً ببر شبکل یبافتن عبادتوارۀ فرعب
تأ یرگببذار اسبب  .ایببن دسببته از عببادتوارههببا از طریبب تحصببیلات ابتببدای  ،متوسببطه و
دانشببگاه و همچنببین بهواسببطۀ تجببارب زیسببت بببه دسبب

مبب آینببد (بوردیببو.)0211 ،

ازایببنرو ،عببادتواره برآینببدِ تجبباربِ حببال و گذشببتۀ افببراد هسببتند .بوردیببو معتبداسبب ،
هرچنببد افببراد بببا ورود بببه میببدانهببای جدیببد ،متناسببد بببا موضببعشببان در آن میببدانهببا،

1. Wacquant
2. primary socialization
3. secondary socialization
4. social position
5. position
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راصببب پیبببدا م کننبببد و یواعبببدِ ببببازی در آن میبببدان 0را
ّ
موضبببعگیبببریهبببا و وا ببببۀ
فرام ب گیرنببد ،امببا عببادتوارههببا تبری بباً پایدارنببد ،هرچنببد ابببدی نیسببتند و در نسببلهببای
مختلف رنگ و بوی متزاوت م یابند.
از دیگببر مزبباهیم کلیببدی نظریّ بۀ بوردیببو «سببرمایه» اس ب  .عاملببان ب برای ورود بببه هببر
میدان م بایس

از نعمب

منبابع یبا سبرمایههبای برربوردار باشبند و در آن میبدان رباص

از آن سببرمایه ،مایببه بگذارنببد .در هببر میببدان ،سببرمایۀ راصّ ب ارزشببمند اسبب
 ) 0211و نببوع و میببزان سببرمایه اسبب

(بوردیببو،

کببه موضببع عاملببان در یببت میببدان را مشببخص

م کند .منظور از سرمایه ،تنها منبابع مبادی نیسب

بلکبه سبرمایههبا انبواع دارنبد :سبرمایۀ

ایتصببادی ،8سببرمایۀ فرهنگ ب  ،3سببرمایۀ اجتمبباع  0و سببرمایۀ نمببادین .5بببه اعتببباد بوردیببو
سبببرمایه ،هبببر آن چیبببزی اسببب

کبببه در بهرهمنبببد سبببارتن عاملبببان از منبببافع رببباص

تا یرم گذارد .گرچبه تمیبز دادن انبواع سبرمایه همیشبه کبار آسبان نیسب  ،امبا درمجمبوع،
سرمایۀ ایتصادی از دارایب هبای مبادی ،سبرمایۀ اجتمباع از تعلّب گروهب و ربانوادگ و
سببرمایۀ نمببادین از شببهرت ،حیلی ب

و آوازۀ افببراد سرچشببمه م ب گیرن بد .سببرمایۀ فرهنگ ب

آمورتههبا ،دانبش و مهبارتهبای فبرد اسب

و ببه سبه شبکل یاببل تصبوّر اسب  .سبرمایۀ

فرهنگ تجسّمیافته کبه ببه رلب وربوی شبخص ببدل مب شبود ،درونب شبده و غیبر یاببل
انتببال اسب

و مب تببوان آن را عبادتواره دانسب  .سبرمایۀ فرهنگب عینیب

یافتبه ،کالاهببای

فرهنگبب ملمببوو و یابببل انتبببال از طریبب صاح انشببان هسببتند؛ و بالببارره ،سببرمایۀ
فرهنگب نهببادیشببده آن سببرمایهای را گوینببد کببه بببه فببرد صببلاحی ِ فرهنگ ب م ب دهببد و
باع

م شود فرد صلاحی

اجتماع کسد کند (بوردیو.)0211 ،

ببهزعبم بوردیببو ( ،)0210امبور وویب  ،1ملببل ترجیحبات زی بای شببنارت  ،وا ببۀ هنبری،
درک و رَلب زی ببای و حتّب تولیببد محتویببات زبببان  ،حاصببل موضببعگیببریهببای هسببتند
1. illusio
2. economic capital
3. cultural capital
4. social capital
5. symbolic capital
6. matters of taste
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که عادتواره در فرد ایجاد مب کنبد .ازایبنرو ،مب تبوان عبادتواره را «اببزاری نظبری در نظبر
گرف

و انتخابِ ا بر ببرای ترجمبه ،تزسبیر مترجمبان از مبتن م بد و انتخبابهبای آنبان را

در حین ترجمه بر اساو این ابزار نظری ت یین نمود» (یاناکوپولو ،8100 ،ص.)013 .
یک از علل اهمّیّب

مزهبوم عبادتواره در مطالعبات متبرجم آن اسب

کبه ببا اسبتزاده از

این مزهبوم پژوهشبگران مب تواننبد توجّبه ربود را هرچبه بیشبتر و عمیب تبر ببه کنشبگرانِ
عرصۀ ترجمه معطبوک کننبد .وا ببۀ زی بای شبنارت متبرجم کبه دسب دردسب

سب ت وی

دارد و به او ادراک از جایگاهش در یبت میبدان مب دهبد ،ببه سبارتمان وهنب و عبادتوارۀ
مترجم برمب گبردد کبه اندیشبه و گبزینشهبای او را هبدای

مب کنبد .اگبر سب ت را تکبرار

ناآگاهانببه و گبباه آگاهانببۀ ویژگ ب ه بای یببت ا ببر بببدانیم کببه ریشببه در رلبب ورببو و وا بببه دارد
(شمیسببا ،)0311 ،آنگبباه م ب تببوانیم بببا اسببتزاده از دیببدگاه بوردیببو ،س ب ت را همزمببان نببوع رفتببار
جمع و فردی در نظر بگیبریم .سب ت جمعب نباظر ببر رفتارهبای مشبترک مترجمبان اسب کبه ببه
شببکل هنجببار بببروز م ب کنببد .مترجمببان در زمین بۀ اجتمبباع ِ یکسببان و میببادین مشببترک کببه جایگبباه
یکسبان در میبدان ترجمبه دارنبد ،یواعبد ببازی در ایبن میبدان را در طبول زمبان کسبد کبردهانبد و
سببرمایۀ ارزشببمند را م ب شناسببند ،پ ب

مشببترکات در رفتببار ترجمببهای بببروز م ب دهنببد .از سببوی

دیگببر ،س ب ت فببردی بازتبباب پیشببینۀ تبباریخ  ،رببانوادگ و ط ب بۀ اجتمبباع اس ب کببه م ب توانببد
بهواسطۀ گزینش ا ر ،شکل تزسیر و انتخاب راه ردهای ترجمه به منصۀ ظهور برسد.
در ارت ببا بببا س ب ت متببرجم کببه تمرکببز اصببل مبالببه حاضببر اس ب  ،دلزنببدهرودی ( )8101بببا
هدک بررسب سب ت متبرجم و تعهبدش در انتببال سب ت و شبیوۀ نگبارشِ نویسبندۀ مبتن م بد  ،ببا

استزاده از مزهبوم هنجبارِ تبوری ببه بررسب و مبایسبۀ دو ترجمبه از رمبان بهسبوی فبانوو دریبای

0

پردار  .حبرّی ( ،)0321ببا توجّبه ببه همگبان هبای ترجمبه ،8سب ت حسبین را در ترجمبۀ رشبم
و هیبباهو بررس ب کببرد .یافتببههببای ح برّی حبباک از آن بببود کببه ردپببای ترجمببۀ صببالح حسببین بببا
کبباربرد فببراوان «ط یع ب سببازی» 3نمببود م یابببد .در مطالعببۀ دیگببری دلزنببدهرودی و اولیببای ()0323
بببه مبایسببۀ دو ترجمببه از رمببان  The Wavesپردارتنببد و انتبببال س ب ت روای ب نویسببنده را از منظببر
1. To the Lighthouse
2. translation universals
3. normalization

مطالعات زبان و ترجمه

11

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

وجهیب بررسب کردنبد .یانباکوپولو ( )8100نیبز ببا واکباوی مسبیر زنبدگ و عبادتواره هیمونباو،0
متببرجم همل ب بببه زبببان یونببان  ،بببه مطالعببۀ ارت ببا س ب ت متببرجم ،در سببطح کلببان و ر برد ،بببا
عادتواره او پردار .
تببأ یر جنیس ب متببرجم بببر س ب ت ترجمببه از دیگببر حوزههببای اس ب کببه پژوهشببگران بببه آن
پردارتهاند .برای ملبال ،رضبوان و احمبدیان ( )0312ببا درنظرگبرفتن جنسبی
نگارش آنها و نوع مبتن ،ببه مطالعبۀ کیزیب

مترجمبان ،سب ت

و سب ت ترجمبه پردارتنبد .نتبایج نشبان داد سب ت

نگارش مترجم و س ت ترجمۀ وی با یکدیگر در ارت ا اند.
مطالعات ترجمه در دو دهۀ اریر از روشهای م تنب ببر پیکبرۀ زببان نیبز بهبره فبراوان ببرده
اس  .مطالعات ترجمۀ «پیکبره-محبور» 8ببهویژه در پبژوهشهبای مبورد اسبتزاده یبرارمب گیبرد
کبه ببا رویکببرد پیکبرهای ویژگب هببای زببان مبتن م ببد یبا مبصبد را بررسب و در کنبار سببایر
روشهببا و از زوایببای متزبباوت ،یافتببههببا را تزسببیرم کننببد .در حبیببب  ،بببهزعببم برربب از
صاحدنظران ،م توان در مطالعبات ترجمبه از پیکبره ببهمنظور اببزار «چندزاویبهنگبری دادههبا»

3

(مالاماتیدو )8101 ،0استزاده کرد .برر از پژوهشبگران نیبز ببا تلزیب مطالعبات ترجمبۀ «پیکبره-
محببور» و مطالعببات «ترجمببۀ انتبببادی»( 5هیببو و لبب  )8102 ،1بببه مطالعببۀ واژگببان ،سببارتار و
الگوهای تکرارشونده در متبون ترجمهشبده پردارتبهانبد و ببا هبدک آشکارسبازی تبأ یر عبوامل
همچون جنسبی

(منبگ )8102 ،1و فابای ایبد ولوژیت و سیاسب (هیبو و لب  ،)8102 ،سب ت

مترجمان را بررس کردهاند.
دیببردال )8102( 1بببا رویکببرد پیکببرهای بببه بررسبب عوامببل مببر ر در ترجمببۀ ادات
وصببز ( ) -ingاز انگلیسبب بببه نببروژی پرداربب  .بببا تحلیببل ده ترجمببه از یببت داسببتان
کوتبباه کببه توسببط متببرجمین حرفببهای ترجمببه شببده بببود ،دیببردال دریاف ب

کببه در کنببار

1. Himonas
2. corpus-based translation studies
3. data triangulation
4. Malamatidou
5. critical translation studies
6. Hu & Li
7. Meng
8. Dirdal

12

نمود عادتوارۀ مترجم در س ت ترجمه :مورد ...

عوامل چبون نببش و معنبای ایبن سبارتار در مبتن انگلیسب  ،انتخباب سبارتارهای چبون
جملات پایه ،جملات وابسبته و حبذک عناصبر پیونبدی همپایبه مب توانبد ببه سب ت فبردی
هر یت از مترجمان ارت ا داشته باشد.
لب  )8101( 0در یببت مبورد پژوهب  ،بببا بهرهگیبری از تلزیب روشهبای کمّب و کیزب ،
رویکببرد پیکببرهای و اسببناد پژوه ب  ،بببه بررس ب س ب ت دو متببرجم در ترجمببۀ یببت رمببان
چین ببه زببان انگلیسب پردارب  .شبارصهای کمّب در پبژوهش لب نسب

«نبوع-واژه»

بببه «نمبباد-واژه» و متوسببط طببول جملببه بودنببد .نتببایج نشببان داد ،مترجمببان درمجمببوع ،دو
راهکببار متزبباوت بببرای برگببردان واژگببان و عناصببر فرهنگبب ارتیببار کردنببد .بببا مطالعببۀ
پیرامتنهببا و سببایر اسببناد مشببخص شببد ایببن تزبباوت در عملکببرد ترجمببه کببه سبب ت
ترجمببهای متزبباوت را ری بم م زنببد ریشببه در دیببدگاه مترجم بان نس ب

بببه ترجمببه دارد و

این امر ،ربود ،متبأ ر از فابای ایبد ولوژیت و سیاسب متزباوت اسب

کبه مترجمبان در آن

به سر بردهاند.
بببا توجّببه بببه اهمّیّبب مطالعببات متببرجم و کارآمببدی نظریّببۀ «جامعببهشناسبب عمببل» بوردیببو،
پببژوهش حاضببر بببا اسببتزاده از رویکببرد پیکببرهای در کنببار مصبباح ه ،درصببدد یببافتن تجلّ ب بیرون ب
س ت مترجمِ بهنام ،صالح حسین  ،و ارت ا آن با عادتوارۀ اوس .
 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح تحقیق

پژوهشببگران تحبیبب حاضببر از طببرح تحبیبب «چنببد-مسببیر»( 8تببدل و تشببکّری،3
 )8112برای پاسخگبوی ببه پرسبش تحبیب اسبتزاده کردنبد .در یبت مسبیر ،تحلیبل کیزب
و کمّ ب متببونِ ترجمببهشببده انجببام شببد و در مسببیر دوم ،بببهمنظور تأییببد یببا ردّ یافتببههببای
مسبیر اوّل و همچنببین بببهمنظور پب بببردن بببه عببادتوارۀ متبرجم و نحبوۀ شببکلگیببری آن در
گذر زندگ  ،مصاح ۀ نیمهسارتارمندی با مترجم صورت گرف .
1. Li
2. multi-strand design
3. Teddlie & Tashakkori
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 .2 .3پیکرۀ پژوهش

دو ترجمببه از کتبباب بببه سببوی فببانوو دریببای ا ببر ویرجینیببا وولببف 0و دو ترجمببه از
کتاب موب دیت یبا نهنبگ بحبر 8ا بر هرمبان ملویبل 3ببه همبراه مبتن اصبل ِ دو ا بر ،پیکبرۀ
پببژوهش حاضببر را تشببکیل دادنببد .یکبب از ترجمببههای ایببن دو کتبباب توسببط صببالح
حسین انجام شده اسب  .ترجمبۀ دوم از کتباب ببه سبوی فبانوو دریبای توسبط رجسبته

کیهببان و ترجم بۀ دوم از کتبباب مببوب دیببت یببا نهنببگ بحببر ،بببا عنببوان مببوب دیببت یببا وال
سزید ،کار پرویز داریبوش اسب ؛ بنبابراین ،بررسب سب ت ترجمبهای صبالح حسبین  ،اوّلباً،
در دو کتبباب ترجمببهشببده توسببط ایشببان و در ببان  ،در مبایسببه بببا دو متببرجم دیگببر
صورت گرف .
 .3 .3نمونهگیری و گردآوری دادهها

شارصهبای زببان متعبدّدی ببرای متمبایز کبردن سب ت و گبویش فبردی 0نویسبنده و
متببرجم در ادبیّ باتِ مربببو بببه س ب ت برشببمرده شببده اس ب

(زنتببین ،)8103 ،5امببا بررس ب

دست آنها در کلِ ا ر ادبب یبا ا بر ترجمهشبده کبار دشبواری اسب  .ببدین سب د ،ببهمنظور
سببهول

بررسبب در مسببیر اوّل پببژوهش ،در ابتببدا یببتپنجم از صببزحات مببتن انگلیسبب

کتاب مبوب دیبت یبا نهنبگ بحبر و نیمب از صبزحات نسبخۀ انگلیسب ببه سبوی فبانوو
دریببای بهصببورت تصببادف انتخبباب و ترجمببۀ متنبباظر بببا آن صببزحات در چهببار کتببابِ
ترجمببهشببده نمونببهگیببری شببدند .تز باوت در نس ب

انتخبباب صببزحات بببه دلیببل حجببم

متزباوت دو کتباب اصبل و ترجمهشبده ببود .تعبداد کبل صبزحات کتبابهبای انگلیسب و
ترجمهشده و تعداد صزحات نمونهگیریشده در جدول  0مشخص شده اس .

1. Virginia Woolf
2. Moby-Dick; or the Whale
3. Herman Melville
4. idiolect
5. Zanettin
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جدول  .1تعداد صفحات پیکره پژوهش و تعداد صفحات نمونهگیریشده
تعداد صفحات

عنوان کتاب

نویسنده/مترجم

تعداد صفحات کل کتاب

Moby- Dick; or The Whale

هرمان ملویل

150

030

موب دیت یا وال سزید

پرویز داریوش

080

21

موب دیت یا نهنگ بحر

صالح حسین

100

002

To the Lighthouse

ویرجینیا وولف

812

010

به سوی فانوو دریای

رجسته کیهان

810

081

به سوی فانوو دریای

صالح حسین

831

002

در مرحلۀ بعبد ،ببا اسبتزاده از نبرمافبزار «ت بدیل عکب

نمونهگیری شده

ببه مبتن» 0تصباویر صبزحات از

چهببار کتبباب فارسب و دو مببتن اصببل بهصببورت فایببلهببای «پ ب دیاک» و سببم

«وورد»

وریببره شببدند .در بببازروان فایببلهببای حاصببلشببده ،املببای کلمببات اصببلاح و فاصببله و
نیمفاصلۀ میان کلمات بهدیّ
سم

اعمال شد و جملات با فاصله از هم جدا شدند.

ببا فراربوان فایبلهبا در نبرمافبزار تحلیبل پیکبرۀ «انب کانبت» 8نسبخۀ «،»8.5.3

در ابتدا ،فهرس

واژگان 3برای هر فایبل بهصبورت مجبزّا تهیبه شبد .از میبان شبارصهبای

پیشببنهاد شببده در پیشببینۀ مربببو بببه س ب تشناس ب و س ب تسببنج  ،0ملببل «طببول نمبباد-
واژه« ،»5طببول نببوع-واژه« ،»1نسبب

نببوع-واژه بببه نمبباد-واژه« ،»1پربسببامدترین واژه »1و

«متوسببط طببول جملببه( »2پبباتون و کببن ،)8108 ،01پژوهشببگران بببه بررس ب «نس ب

نببوع-

واژه به نماد-واژه» پردارتند .پژوهشبگرانِ تحبیب ِ حاضبر در کنبار ایبن شبارص ،ببهمنظبور

1. OCR
2. AntConc
3. word list
4. stylometry
5. token length
6. type length
7. type/token ratio
8. the most frequent word
9. mean sentence length
10. Patton & Can
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بررسب سببارتار دارل ب کلمببات و شببیوۀ انتخبباب واژگببان« ،کلمببات تببتبسببامدی »0را در
انتهبای فهرسب

کلمببات مطالعبه نمودنبد تببا ببه الگوهبای تکرارشببونده در سبارتار دارلب

کلمببات پبب برنببد (کِنبب  .)8110 ،8همچنببین از دسببتور«اِنتببای هببا »3بببا مببدلهببای
چهببارواژهای 0پببنجواژهای و شببشواژهای اسببتزاده کردنببد تببا ویژگبب هببای سبب ک صببالح
حسین در سطح ع ارت راح تر یابلمطالعه باشد.
 .4 .3روند تحقیق و تحلیل دادهها

پبب
نس

از آمببادهسببازی و گببردآوری دادههببای متنبب در مسببیر اوّل پببژوهش ،در ابتببدا،
«نوع-واژه» به «نمباد-واژه» محاسب ه شبد تبا شبارص تنبوّع واژگبان ببه دسب

کلمببات تببتبسببامدی در انتهببای رروجبب فهرسبب

آیبد.

واژگببان و «اِنتببای هببا» در هببر دو

ترجمببه از هببر دو کتبباب و در مبایسببه بببا مببتن انگلیسبب بررسبب و واژگببان بببا سببارتار
دارل مشابه شمارش شدند.
در مسبببیر دوم تحبیببب  ،پببب

از اربببذ رضبببای

آگاهانبببه از دکتبببر صبببالح حسبببین

(ضببمیمه) ،یک ب از پژوهشببگران ،مصبباح ۀ حاببوری و نیمببهسببارتارمندی در دو نوب ب

در

دفتببر کببار ایشببان انجببام داد کببه مجموعباً  11دییبببه بببه طببول انجامیببد .مصبباح ه بببه شببیوۀ
«طببرح کلّبب بببا برنامببهریببزی»( 5پبباتون )8118 ،1انجببام شببد و پرسببشهای مصبباح ه بببر
پیشببینۀ ایشببان ،اعببم از پیشببینۀ رببانوادگ  ،تحصببیلات و کببار متمرکببز بودنببد .همچنببین ،بببا
توجّببه بببه یافتببههببای مسببیر اوّل پببژوهش ،پرسببشهببای در رصببوص سبب ت ترجمببهای
ایشبان پرسبیده شبد .مبتن مصباح ه ببهدیّ

رونویسب و جهب

تحلیبل دادههبای روایب از

«تحلیل محتوای ییاسب »( 1هب  )8118 ،1اسبتزاده شبد .ایبن نبوع تحلیبل محتبوا ،زمبان ببه
کار م آید که پژوهشگر به دن ال مزاهیم ازپیشتعیینشده اس .
1. hapex logomena
2. Kenny
3. N-gramms
4. 4-gram models
5. general interview guide
6. Patton
7. deductive content analysis
8. Hatch
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 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4شاخص تراکم وا گان 1در کتب ترجمهشده

در مطالعببات ،ترجمببۀ شارصبب کببه بببا محاسبب ۀ نسبب
مشخصم شود دلال

«نببوع-واژه» بببه «نمبباد-واژه»

ببر تنبوّع و تبراکم واژگبان مبتن دارد .ایبن شبارص نشبان مب دهبد

مترجم تا چبه میبزان از کلمبات تکبراری و یبا واژگبان متنبوّع اسبتزاده کبرده اسب  .نسب
کوچببتتببر دال بببر کبباربرد کلمببات تکببراری

بالبباتر بیببانگر تن بوّع واژگببان بیشببتر و نسب

بیشببتر در مببتن اس ب  .بببهعلبباوه ،در مطالعببات ترجمببه ،ایببن نس ب

را «شببارص کبباربرد

سببادهسببازی» ،8کببه یک ب از همگببان هببای ترجمببه اس ب  ،م ب داننببد (ج ب 8108 ،3؛ کن ب ،
 .)8110پ

از فراربوان فایبلهبای متبون اصبل و ترجمبهشبده و بررسب رروجب هبای

«ان کانبت» ،مشبخص شبد کبه ایبن نسب
تزاوت چندان ندارد .جدول  8این نس

در ترجمبههبای صبالح حسبین و مبتن اصبل
را در کتد بررس شده نشان م دهد.

جدول .2نسبت «نوع-وا ه» به «نماد-وا ه» در کتب اصلی و ترجمهشده
نسبت نوع-وا ه به نماد-وا ه

%0173
%0170
%0371
%0078
%0371
%0070

مترجم

صالح حسین
پرویز داریوش
صالح حسین
رجسته کیهان

نام کتاب

Moby- Dick; or The Whale

To the Lighthouse

چنانکببه در جببدول ملاحظببه م شببود ،دو متببرجم دیگببر -پرویببز داریببوش ،در ترجمببه
کتاب موب دیت یبا وال سبزید و رجسبته کیهبان ،در ترجمبۀ ببه سبوی فبانوو دریبای  -از
تنوّع واژگان کمتری استزاده کردهاند و ایبن شبارص مب توانبد دال ببر کباربرد سبادهسبازی
بیشتر در ترجمۀ این دو مترجم ،در مبایسه با صالح حسین  ،باشد.
1. lexical density
2. simplification
3. Ji
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 .2 .4نمود شاخصهای سبکی حسینی در سطح ساختوا ه
وندافزایی

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول
1

2

بررسبب دییبب کلمبباتِ تببتبسببامدی در انتهببای فهرسبب

واژگببان از رروجبب هببای

نرمافبزار «انب کانبت» حباک از گبرایش صبالح حسبین ببه کباربرد شبیوۀ «ونبدافزای » ببا
استزاده از وندهای راصّ ببود .ببرای ملبال ،افبزودن پیشبوند «نبا ،»-ببهعنوان یبت پیشبوند
منزبب سبباز ،سبب ت ترجمببهای صببالح حسببین را از دو متببرجم دیگببر متمایزم سببار .
نمونههای از کاربرد این سارتواژه را در ملالهای زیر م تواندید:
1. True, they rather order me about some, and make me jump from spar to spar, like
a grasshopper in a May meadow. And at first, this sort of thing is unpleasant enough.

 -درس

اس  ،گاه فرمبانم م دهنبد اینسبو وآنسبو ببروم و کباری م کننبد کبه ملبل

ملخ بر چمنبزار از ایبن شباره ببه آن شباره بمبرم .کارهبای ازایندسب
اس

در ابتبدا نادلپسدند

(حسین  ،ص.)05 .
 -راس

اسب

کبه انبدک بیشازانبدازه ببه مبن فرمبان م دهنبد و وادارم م کننبد ملبل

ملخِ رویِ حاصل ،از این شباره ببه آن شباره بجهبم و در ابتبدای کبار ایبن موضبوع ریلب

مرا دلخور م کند (داریوش ،ص.)80 .
2. His hands were beautiful, and his feet, and his voice, and his words, and his haste,
…and his temper, and his oddity, and his passion

 دس ب هایش یشببنگ بببود ،و پاهببایش ،و صببدایش ،و کلمبباتش ،و شببتابش ،و رل ب ورویش ،و ناهمرنگیاش ،و شرّ و شورش( ...حسین  ،ص.)028 .
 -دس ب های او را زی ببا م یافبب

و پاهببایش و صببدایش و کلمبباتش و ببب صبب ریاش،

بدرلب اش ،و عجیب بودنش و اشتیایش( ...کیهان ،ص.)010 .

کلمات مشتب که با این ونبد در نمونبۀ ترجمبۀ صبالح حسبین از مبوب دیبت یبا نهنبگ
بحر به کار رفتبه بودنبد  50عبدد و در کتباب ببه سبوی فبانوو دریبای  81عبدد بودنبد .از
دیگر کلمات که با ایبن پیشبوند در ترجمبۀ صبالح حسبین یافب

شبدند مب تبوان ببه ایبن

1. morphology
2. derivation
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کلمببات اشبباره کببرد« :ناپیببدا»« ،نبباموزون»« ،نادلمببذیر»« ،ناتندرس ب »« ،نببامیمون»« ،ناراسببت »
و «ناروشنود».
از دیگبر الگوهببای تکرارشبونده بببه شببیوۀ ونبدافزای در ترجمببۀ صبالح حسببین کبباربرد
پسوند «-وار» ،به معنبای همچبون ،ملبل و ماننبد ،ببود .ملبالهبای زیبر کباربرد ایبن ونبد را
در آ ار صالح حسین نشان م دهند.
3. …arrested by the glare, now cohered together, and hung pendulous, like a knot
of numbed wasps from a drooping, orchard twig.

  ...بر ا بر محصبورماندن در دایبرۀ روشبنای  ،ربود را ببه هبم چسب انیده و پانددولوارآویختببه بودنببد ،عببین حلب بۀ زن ببوران کِرر ب

از شبباره فروافتببان دررت ب (حسببین  ،ص.

.)151
 اکنببون همچببون ع بدّهای زن ببور ب حببال کببه از شببارۀ آویببزان بببا آویختببه بببه هببمچس یده به حال معلق مانده بودند (داریوش ،ص.)313 .

…4. …till Lily thought, how childlike

 حالا دیگر لیل کودکوار شده بود( ...حسین  ،ص.)10 . و حالا مثل بچهها بود( ...کیهان ،ص.)12 .تعداد کلمات که با این الگبوی واژهسبازی در ترجمبۀ مبوب دیبت یبا نهنبگ بحبر یافب
شببدند  31و در ترجمببۀ بببه سببوی فببانوو دریببای  00مببورد بودنببد .کلمببات چببون
«شبباهوار»« ،بنببدهوار»« ،اهببرموار»« ،رببداوار»« ،زوبببینوار» و «شَ ب َهوار» نمونببههببای از ایببن
الگو هستند.
سببومین الگببوی تکرارشببونده افببزودن پسببوند «-انببه» بببود .در نمونببۀ مببورد بررس ب در
کتاب موب دیت یبا نهنبگ بحبر  10واژه و در کتباب ببه سبوی فبانوو دریبای  38واژه ببا
این پسوند یاف

شدند .ملالهبای زیبر کباربرد ایبن ونبد را در ترجمبههبای صبالح حسبین

نشان م دهند.
5. Those were the knightly days of our profession, when we only bore arms to succor
the distressed...

 آن دوران ،دوران شهسددوارنه پیشببۀ مببا بببوده ،و چببون تیبب بببا رببود برم داشببتهایمبهیصد یاری به درماندگان بوده اس ( ...حسین  ،ص.)011 .
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 -اما این یابیه مرببو ببه دوران دلداوری و ههرمدانی کبار و حرفبۀ ماسب

کبه سبلاح

برم داشتیم تا فبط درماندگان را دریابیم( ...داریوش ،ص.)815 .
6. She ought to have floated off instantly upon some wave of sympathetic
expansion.

 بایست آنا بر موج از ان سا همدلانه شناور م شد (حسین  ،ص.)013 . حتماً لحظهای از ربود بیخبود شبده ببود کبه تصبوّرکرده ببود مب توانبد نقدش بدازیکند (کیهان ،ص.)013 .
از دیگببر کلمببات یاف ب شببده بببا ایببن الگببو کلمببات چببون «بوالهوسببانه»« ،دیوصببزتانه»،
«موسیبیانه»« ،سرروشانه»« ،متزکرانه» و «رردهگیرانه» بودند.
فرایند مکرر ناافزوده 0و مکرر افزوده

8

از دیگببر الگوهببای سببارتواژهای پرتکببرار در ترجمببۀ صببالح حسببین کبباربرد واژگببان
«مکرر نباافزوده ،یبا ماباعفسبازی» ،و «مکبرر افبزوده» اسب  .در مکررهبای نباافزوده کبه
نوع فرایند ترکید 3اس

ببهجای دو واژۀ متزباوت ،یبت پایبه تکبرار مب شبود (هسبملم

و سببیمز8101 ،0؛ شبببای  .)0328 ،در فراینببد مکررافببزوده علبباوه بببر دو پایببۀ مکببرر ،یببت
تکببواژ دسببتوری آزاد یببا وابسببته در میببان دو پایببه یببا در انتهببای مکببرر افببزوده م ب شببود
(شبببای  .)0328 ،صببالححسببین در نمونببۀ ترجمبۀ مببوب دیببت یببا نهنببگ بحببر  51مببورد و
در ترجمۀ به سوی فانوو دریای  00مبورد مکبرر نباافزوده ببه کبار ببرده اسب  .ملبالهبای
زیر گویای این مطلد هستند.
7. The tableau all waned at last with the pallidness aloft; and once more the Pequod
and every soul on her decks were wrapped in a pall.

 کل این منظرۀ تماشای  ،آررالامر ،ببا محبا ِ آتبشِ بب فبرو بالبای سبر دکبلهبا محبوشبد؛ و بببار دیگببر پب کبواد و یکددانیکددان آدمهبای روی عرشببهاش در کزببنجامببه پیچیببده

شدند (حسین  ،ص.)155 .

1. reduplication
2. duplifix
3. compounding
4. Haspelmath & Sims

نمود عادتوارۀ مترجم در س ت ترجمه :مورد ...

 -عای

21

تمام صبحنه ببا رنگپریبدگ بالبا کباهش یافب

و ببار دیگبر کشبت پکو بود

و تمامی نفراتدی کبه ببر عرشبههبای آن بودنبد در پوشبش پیچیبده شبدند (داریبوش ،ص.
.)318
…8. It paled beside this “rapture,” this silent stare

 در برابر این (جذبه) این خیرخیر ساک  ،رنگ م بار -در برابر این شور و اشتیا  ،این خیرگی ساک

(حسین  ،ص.)10 .

هی ن ود( ...کیهان ،ص.)11 .

از دیگر کلمات با الگبوی مکبرر نباافزوده «انبدکانبدک»« ،کبجکبج»« ،کورمبالکورمبال»،
«یکانیکبان» و «بلنبدبلنبد» بودنبد .ببه علباوه ،تعبداد کلمبات ببا الگبوی سبارتواژهای مکبرر
افببزوده در نمونببه مببورد بررسبب از ترجمببۀ مببوب دیببت یببا نهنببگ بحببر  01و در نمونببۀ
ترجمه به سوی فانوو دریای  01مورد بودند:
9. There's a pretty fellow, now," he banteringly laughed, standing in the ship's bows,
"there's a jackal for ye! I well know that these Crappoes of Frenchmen are but poor
devils in the fishery.

 وی ،کببه در سببینۀ کشببت ایسببتاده بببود ،خندخندددان ب به مطای ببه گز ب  :جنبباب آیببا راباشببید! رببودِ رببودش اسبب  .از دم رروسببش پیداسبب ! رببوب مبب دانببم کببه ایببن
فرانسویهای طزَیل در کار ماهیگیری سررشتهای ندارند (حسین  ،ص.)582 .
 خندددهای طِی بب آمیببز کببرد و گزبب  :رببوب آدمبب گیببرآوردیمهببا! از آن شببغالمردههاس  .من ربوب مب دانم کبه ایبن گنبدههای فرانسبوی در والگیبری ،آدمهبای کلیزب
هستند (داریوش ،ص.)313 .
10. They came, lagging, side by side, a serious, melancholy couple.

 -پهلو به پهلبوی هبم ،لند لنگدان ،ببا ییافبهای جبدّی و افسبرده آمدنبد (حسبین  ،ص.

.)011
 اوّل در ایببوان ظبباهر شببدند و بعببد در کنببار هببم آهسددته آمدنببد ،جببدّی و غمگببین(کیهان ،ص.)011 .
از دیگببر کلمببات بببا الگببوی مکببرر افببزوده «روزبببهروز»« ،گردبرگببرد»« ،سببالبببهسببال»،
«سربهسر»« ،دوردورها» و «نرمنرمت» بودند.
نمود س ت صالح حسین در انتخاب واژگان
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از دیگر یافتههای پژوهش حاضبر ،فراوانب واژههبای ببود کبه سب ت صبالح حسبین را
به سب ک «کهبنگبرا» 0و درعینحبال «ادبب » متمایبلمب سبار  .ببهزعبم فتبوح (،)8108
کهنگرای به زبان اطلا مب شبود کبه کباربرد عناصبر زببان کهبن در سبطح تکبواژ ،واژه،
ع بارت و سببارتار نحببوی در مبتن یببا گزتببار عصبر حاضببر مشببهود باشبد .در ترجمببههببای
بررس شبده از صبالح حسبین  ،کهبنگرایب در سبطح انتخباب واژگبان ببا کباربرد کلمبات
عرببب  ،بسببیار بببه چشببم م رببورد .ملببالهببای زیببر بیببانگر کبباربرد کلمببات عرببب در
ترجمههای این مترجم هستند:
11. … not to speak of the Tigris waters, near the site of Nineveh, being too shallow
…for any whale to swim in

  ...بگذریم از دجله که نزدیبت اطلدال نینبوا از بببرای وال میسر نیس

پایباب دارد کبه شبنا کبردن در آن

(حسین  ،ص.)010 .

  ...و ایببن در صببورت اس بشهر نینوا آنبدر کمعمب اسب

کببه وکببری از آب دجلببه نکنببیم کببه در نزدیک ب محددل
کبه هبی والب نمب توانبد در آن شبنا کنبد (داریبوش ،ص.

.)811
12. … and partook of this unornamented beauty which so deeply impressed her.

 .... -و از این زی ای بب زیبوری کبه لیلب را سبخ

تحب

تبأ یر یرارمب داد ،حصدهای

م برد (حسین  ،ص.)011 .
 ... -و به بخشی از آ ن زی ای عباری از زینب

کبه ببه نظبرش چنبان پرابهب

آمبده ببود،

ت دیل شد (کیهان ،ص.)011 .
تعداد کلمات عربب در نمونبۀ بررسب شبده از کتباب مبوب دیبت یبا نهنبگ بحبر  15و
در کتبباب بببه سببوو فببانوو دریببای  05عببدد بببود .ازجملببه ایببن واژگببان م ب تببوان بببه
«لاینبطع»« ،الاخ»« ،ف الملل»« ،شلاله»« ،تمشی » و «ابدالاباد» اشاره کرد.
بببهعلبباوه ،در ترجمببههببای صببالح حسببین واژگببان ادببب بسببیار زیببادی بببه چشببم
م رورند  .واژگان ادبب آن دسبته از کلمبات هسبتند کبه در اشبعار ،ترانبههبا و متبون ادبب
یاف ب

م ب شببوند ،در کلببام روزمببره کبباربرد بسببیار انببدک دارنببد و هببدک از کبباربرد آنهببا
1. archaism
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فاررسبازی و فصبیحسبازی مبتن اسب
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(بالبدیت .)8110 ،0پژوهشبگران ،در نمونبۀ بررسب

شده از کتباب مبوب دیبت یبا نهنبگ بحبر  11مبورد و در کتباب ببه سبوی فبانوو دریبای
 11مببورد از واژگببان ادب ب یافتنببد .ازجملببه ایببن واژگببان «تردامن ب »« ،تیزپببوی»« ،دلریسببه»،
«دلاویز»« ،ورزاو (گاو)»« ،شرزه»« ،لته» و «فری ای » هستند:
13. A gentle joyousness--a mighty mildness of repose in swiftness, invested the
gliding whale.

 -مسرت و ویار-اعتبدال و آرامبش عظبیم در عبین تیزپدویی ،تشبریف یامب

وال شبده

بود (حسین  ،ص.)111 .
 -نشاط ملبایم-یبا ملایمب

شبگرک آرامبش در شدتاب ،وال پیشبرو را دربرگرفتبه ببود

(داریوش ،ص.)018 .
14. There was Rose gazing at her father, there was Roger gazing at his father; both
would be off in spasms of laughter in another second...

 این از رز که به پدرش چشبم دورتبه ببود ،آن از راجبر کبه ببه پبدرش چشبم دورتبهبود؛ م دانس

کبه هبر دو تبا لحظبهای دیگبر ببا دلریسده از اتبا درمب رونبد( ...حسبین ،

ص.)008 .
 رز به پدرش ریره شده بود .راجبر ببه پبدرش ریبره شبده ببود .هبر دو لحظبهای بعبدمیزدند زیر خنده( ...کیهان ،ص.)011 .
نمود س ت صالح حسین در سطح ع ارات
استزاده از نرمافبزار «پیکبرۀ زببان » و «دسبتور اِنتبای هبا» نشبان داد کبه صبالح حسبین
گرایش وافری ببه کباربرد ع بارات دارد کبه زبانشناسبان آن را «تتبابعِ اضبافات» 8مب نامنبد.
ایبن سببارتار «آوردن کسبره هببای متبوال اسب

ربواه در اضببافه باشبد و رببواه در وصببف»

(همببای  ،0313 ،ص )05 .و هببدک از کبباربرد آن ،دس ب کم در نظبم ،باشببکوهتببر سببارتن و
پیوستگ کلمات اس  .در جملات زیر کاربرد این سارتار مشهوداس :
15. But look at the godly, honest, unostentatious, hospitable, sociable, free-and!easy whaler

1. Baldick
2. sequence of genitive
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 -ول کشتی والگیدریِ باخددای درسدتکار گلرند

مهمداننواز آمیزگدار بیتکلد

را

باش! (حسین  ،ص.)331 .
 امببا بببه کشددتی والگیددر نجیددب و درسددت و عدداری از گسددتاخی و میهمدداننواز واجتماعی و آزاده و آسوده نگاه کنید (داریوش ،ص.)001 .
16. Looking like an old pagan god, shaggy, with weeds in his hair and the trident
(it was only a French novel) in his hand.

 -به یک از خدایان اساطیری درازگیسدویی شب اه

داشب

کبه علبف دریبای ببر مبو

و نیببزۀ سببه شبباره (ول ب رببوب یببت رمببان فرانسببوی بببود) در دس ب

دارد (حسببین  ،ص.

.)838
 با علفهای که ببه موهبایش چسب یده ببود و کتباب کبه دردسب داشبفرانسوی بود) به یک از خدایان اساطیری ش اه

داش

(یبت رمبان

(کیهان ،ص.)881 .

در نمونببه بررس ب شببده از کتبباب مببوب دیببت یببا نهنببگ بحببر  02مببورد و در کتبباب بببه
سوی فانوو دریای  82مورد ازایندس

ع ارات یاف

شد.

نتایج تحلیل محتوای ییاس از مصاح ه
چنانکببه پببیشتببر گزتببه شببد ،مببتن مصبباح ه بببا شببیوۀ ییاس ب تحلیببل و کدگببذاری شببد
(تصویر .)0
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شکل  .1مضامین اصلی و مصادیق حاصل از مصاحبه

پژوهشببگران در مصبباح ه بببا صببالح حسببین بببه دن ببال ماببامین از پ بیش تعیببینشببده
بودند که ارت ا میبان سب ت ترجمبهای صبالح حسبین را ببا عبادتوارۀ او و ببالط ع سبرمایه
و میدان عمبل وی ،ببه تصبویر بکشبد .تصبویر  0تأییبد یافتبههبای پژوهشبگران را در مسبیر
اوّل پژوهش نشان م دهبد .صبالح حسبین در پاسبخ ببه پرسبشهبای کبه ببهمنظور ردّ یبا
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اوعبان داشب

کبه انتخباب واژگبان ببا بررب

بببر وا بببه و سببلیبۀ شخصبب وی .همچنببین وی

معتبداس ب  ،بببه دلیببل اسببتمرار در مطالعببۀ برر ب از آ ببار ادب ب فببارر ،واژگببان ،بببهنوع
جذب وجود او شدهاند و نم تبوان گزب

راصب از
ّ
کاملباً آگاهانبه و ببا مراجعبه ببه من بع

آن واژگان بهره م گیرد.
 .5بحث و نتیجهگیری

بررس واژگان «تبتبسبامدی» و «اِنتبای هبا» از رروجب هبای نبرمافبزار «انب کانبت»،
محاس ب ۀ نس ب

«نببوع-واژه» بببه «نمبباد-واژه»« ،فراوان ب واژگببان عرب ب و ادب ب » ،در کنببار

ع ببارات کببه بببا آرای بۀ «تتببابع اضببافات» مببزیّن شببده بودنببد نشببان از س ب ت ربباص صببالح
حسین مب دهبد کبه مب تبوان ببا اطمینبان آن را سب ت کهبنگبرای صبالح حسبین نامیبد.
فهرسب

واژگببان تببتبسببامدی ،گببرایش صببالح حسببین را در کبباربرد واژگببان بببا الگببوی

«ونببدافزای و مکببرر» نشببان داد .نمونببههببای بسببیاری از ایببن الگوهببا و شبباید عین باً همببان
واژگبان را در آ بار شباعران و نویسبندگان ببهنبام ایرانب مب تبوان یافب  .ببرای ملبال ،ییبد
«ریرریر» در اشعار فردوس :
آوای گببببببردان و ببببببباران تیببببببر

هم ب چشببم رورشببید شببد ریرریببر

«حصه» در اشعار مولانا:
یصببببه را
از کلیلببببه بببببازروان آن ّ

وانببدر آن یصّ به طلببد کببن حصببه را

و «اطلال» در ا ری از ناصررسرو:
عرعببر یببد صببنم را شببکند پشبب

گه منظر و کباخ ملکب را کنبد اطلبال

ببه کبار رفتبه اسب  .کباربرد تتبابع اضببافات ،مب توانبد گبواه بببر آگباه تمبام و کمببال
صالح حسین از ایبن مسبأله باشبد کبه ایبن صبنع ِ شبعری کبه در اشبعار شباعران ایرانب
بسیار به چشم م رورد ،معن را چبون زنجیبری پیوسبته ببه وهبن مت بادر مب سبازد ،جلبوۀ
ویژهای به زبان م دهد و متن را با زببان عبام و رایبج متمبایزم کنبد .ببهعلاوه ،کباربرد ایبن
صببنع

م ب توانببد گببواه بببر ایببن باشببد کببه صببالح حسببین در ترجمببههببایش رویکببردی
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«بسبنده-محبور »0ارتیببارمب کنببد؛ چراکبه در زببان انگلیسب کباربرد چنببدین اسبم بببهعنوان
توصیفگر بسیار رایبج اسب  .ایبن بخبش از یافتبههبا ،نتبایج دلزنبدهرودی ( )8101را تأییبد
م کنبد .دلزنبدهرودی در پبژوهش ربود دریافب

کبه صبالح حسبین در ترجمبۀ ببه سبوی

فببانوو دریببای رویکببردی «من ببع-محببور» و بجانیببان 8رویکببردی «مبصببد-محببور» اتخبباو
کردهاند.
ببر سبرمایۀ واژگبان

تنوّع واژگبان بالبای ترجمبههبا ی صبالح حسبین شباهدی اسب

وی که در ا بر اسبتمرار حابور او در میبدان ادبب یبوام یافتبه اسب  .ایبن بخبش از نتبایج
یافتببههببای حببرّی ( )0321را م نبب بببر اینکببه صببالح حسببین کمتببر در ترجمببههببایش از
همگان های «تصریح» 3و «سادهسازی» استزاده م کند ،تاییدم نماید.
نتایج بررس متون ترجمبهشبده بهروشبن نشبان داد کبه سب ت ترجمبهای و وا ببۀ ادبب
صبالح حسببین در انتخبباب واژگببان و سببارتار ع ببارات متببأ ر از میببدانهببای اسب

کببه در

مسببیر زنببدگ در آنهببا بببه سببربرده اسبب  .سببارتار وهنبب صببالح حسببین و عاملیّبب
محصببول نحببوۀ جامعببهپببذیری اصببل وی و اکتسبباب عببادتوارهای اس ب

او

کببه تمایلببات و

ترجیحبات وی را در کباربرد الزباع عربب و ادبب  ،میببل ببه آشبنای ببا آ بار ادبب فببارر و
علایه به مطالعه و فراگیری آنهبا جهب

مب دهبد .محبیطهبای آموزشب کبه بَعبدها سبارتار

وهن ب وی را شببکل دادنببد و نهادهببای ادب ب کببه صببالح حسببین عاببوی از آنهببا بببوده و
بهنوع با جامعهپبذیری اصبل وی در ارت با هسبتند ،تبأ یر عمیبب ببر عبادتوارۀ حرفبهای
او ،بببهعنوان یببت متببرجم ،داشببتهانببد؛ بنببابراین میببدانهببا بببا عببادتورههببای حاکمشببان،
رل ب ورببو و عببادتوارهای را بببرای وی ریببم زدنببد کببه تجلّ ب آن را م ب تببوان در ترجمببۀ
ایشان تشخیص داد .ترجمبههبای کبه صبالح حسبین ربال آنهبا ببوده و هسب

از سبرمایۀ

تجسبمیافتبه وی نصببید فبراوان ببردهانبد .ایببن سبرمایۀ فرهنگب کبه نطزببهاش در
ّ
فرهنگب
بستر رانواده بسته شده اسب  ،سب د پیبدایش عبادتوارۀ اصبل او اسب

و موضبعگیبریهبا

و رل ب ورببویش را نببهتنها در انتخبباب ا ببر بببرای ترجمببه ،بلکببه در گببزینش زبببان ترجمببه
1. adequate translation
2. Bejaniyan
3. explicitation
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م بخشبد .در ایبن میبان ،اشباره ببه سبرمایۀ اجتمباع صبالح حسبین نیبز در مسبیر

زنببدگ اش رببال ازلطببف نیسبب  .معاشببرت بببا اسبباتید و شخصببی هببای کببه مسببلماً
راصب سبر راهبش یبرار گرفتنبد ،عبادتوارۀ فرعب وی
ّ
بهواسطۀ حابور او در میبدانهبای
را یببوام بخشببید؛ بنببابراین ،درمجمببوع تمایببل بببه انتخبباب آ بباری بببا ماببامین عرفببان و
درونکاوانببه ،کبباربرد واژگببان عرب ب و ادبب فببراوان ،اسببتزاده از ونببدهای زبببان فارس ب بببا
میبزان زایببای متزبباوت و آرایبۀ تتببابع اضببافات نمببود بیرونب عببادتواره و سببرمایۀ فرهنگب
صبالح حسببین اسب

کببه درنتیجببۀ موضبع و جایگبباهش در میببدانهببای رببانواده ،مدرسببه،

دانشگاه ،ترجمه و رل آ بار فرهنگب  ،موضبعگیبریِ وی را تعیبین مب کنبد .ایبن امبر ربود
حاصل یت فرایند تاریخ اسب

و چنانکبه گزتبه شبد ،تبأ یر دیگبر عاملبان حاضبر در ایبن

میدانها را نم توان نادیده گرف .
از طرفببب  ،ازآنجاکبببه بوردیبببو ( )0210معتبداسببب
تعیینکنندۀ ارزشها باشد ،م توان چنبین نتیجبه گرفب

سبببرمایۀ فرهنگببب مببب توانبببد
کبه صبالح حسبین از وا ببۀ زببان

رود عامدانه و آگاهانبه ببهعنبوان عنصبر متمایزکننبده اسبتزاده مب کنبد و درنتیجبه ،در مببام
یت استاد دانشبگاه و متبرجمِ ببه نبام ،کبه از پایگباه اجتمباع بالبای بررورداراسب  ،کمتبر
انتظار م رود که از سارتارهای روزمره و عامهفهم استزاده نماید.
تزاوت سب ک صبالح حسبین ببا دو متبرجم دیگبر را مب تبوان چنبین ت یبین نمبود کبه
مترجمببان بببا عببادتوارههببای متزبباوت کببه شببرایط متزبباوت را زیسببته و تجربببه کردهانببد،
نم تواننبد از وا ببۀ یکسبان برربوردار باشبند .ال تّبه مب تبوان مشبترکات رفتبار ترجمبهای
چند مترجم در یت دوره را ببه عاملیب
بیرون ب نس ب

متبرجم در سبطح کلبان ،یعنب سبطح سبارتاری و

داد و آن مشببترکات را عببادتواره بهملاب بۀ مجموعببه هنجارهببای حبباکم تع یببر

نمببود .ازایببنرو مبب تببوان دریافبب

کببه سببارتمانهببای وهنبب مترجمببان امکببان اِعمببال

عاملیتشان را به شکلهای متزاوت برایشان فراهمم کند.
کتابنامه
حرّی ،ا .)0321( .س ت در ترجمه :راهکارهای فردی صالح حسین از رهگذر همگان های ترجمه در
ترجمۀ رشم و هیاهو .پژوهش ادبیّات معاصر جهان.08-83 ،)18(01 ،
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. انتشارات نیلوفر: تهران.  به سوی فانوو دریای.)0311( . ص، حسین
. انتشارات نیلوفر: تهران. موب دیت یا نهنگ بحر.)0320( . ص، حسین
. نشر نگاه: تهران.  به سوی فانوو دریای.)0311( . ک،رجسته
. انتشارات امیرک یر: تهران. موب دیت یا وال سزید.)0300( . پ،داریوش
 مورد پژوه ترجمههای فارسب س ت:در ترجمه

 وجهی.)0323( . ه، و اولیای نیا،. و،دلزندهرودی

.23-13 ،)8(00 ، مطالعات زبان و ترجمه.The Waves روای وولف در رمان
 بررسب س ت نگارش:ترجمه

 نبش تزاوتهای جنسبیت در کیزی.)0321( . م، و احمدیان،. ر، رضبوان
.050-033 ،)8(08 ، مطالعات زبان و ترجمه.مترجمان زن و مرد

.  نشر ن: تهران.  ترجمۀ هادی جلیل.  کشاکش آراء در جامعهشناس.)0328( . ا،سیدمن
.  انتشارات سم: تهران. م ان صرک واژه.)0328( . و، شبای
. انتشارات میترا: تهران. س تشناس نلر.)0311( . و،شمیسا
. انتشارات سخن: تهران. رویکردها و روشها، نظریّهها:  س تشناس.)0320( . م، فتوح
. نشر هما. و صناعات ادب

 فنون بلاغ.)0313( . ج، همای
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دربارۀ نویسندگان
و

مهرنوش فخارزاده اسبتادیار گروه زبان انگلیسب دانشبگاه غیرانتزاع شبیخبهای اس

 جبامعه شبببناسببب ترجمه و ترجمۀ آ ار،زمینبههبای پژوهش ایشبببان مطبالعبات مترجم
. دیداریشنیداری اس
احمد دباغزاده دزفول کارشبناس ارشد رشتۀ مطالعات ترجمه از دانشگاه شیخبهای اس
.  ترجمۀ ادب و جامعهشناس ترجمه اس،و زمینۀ پژوهش ایشان مطالعات ترجمه

