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Abstract
Translation research and criticism can be considered a branch of text
research. The present study deals with the overtly erroneous errors detected
in the two English translations of a Persian novel. Based on the findings, the
challenging lexical items for the two translators did not belong to the same
categories. Since the non-native translator had faced more difficulties while
rendering terms categorized under linguistic items (especially idioms and
noun phrases), generally, all non-native translators are recommended to fully
familiarize themselves with the source-text idiomatic expressions. The native
translator had revised his work three times. The findings also revealed that
the non-native translator had committed three times as many overtly
erroneous errors as the native had made. This implies the significance of
revising the target text, the importance of considering the issue of textdynamism, and the requirement of native translators’ more active
participation in rendering the literary masterpieces of their own culture.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

متنپژوهي ادبي از منظر ترجمهپژوهي ادبي :نقدی بر بروز
خطاهای آشکار در ترجمه متون ادبي با تکیه بر مدلهای زبان
شناختي متن

چکیده
ترجمه پژوهي و نقد ترجمه را ميتوان زیرشاخهاي از متنپژوهي دانست .موضوع تحقيق حاضر ،بررسي

تاریخ دریافت3107/36/35 :

محمود افروز



استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

خطاهاي آشکار در پيکرهاي دوزبانه شامل یک رمان فارسي و دو ترجمة انگليسي است .در این پژوهش،
چالشبرانگيز براي دو مترجم انگليسي یکسان نبود .ازآنجاکه مترجم غيربومي در ترجمة اصطالحات و
برخي گروههاي اسمي دچار چالش اساسي بوده است ،ميتوان مطالعة دقيق اصطالحات متون ادبي زبان
مبدأ را براي عملکرد مطلوبتر این گروه از مترجمان حياتي دانست .نکتة مهم اینجاست که مترجم بومي
سه بار اثر خود را ویرایش کرده است .یافتة دیگر این جستار نشان ميدهد که مترجم غيربومي حدوداً سه
برابر بيش از مترجمبومي دچار خطاهاي آشکار شده است و این تأکيدي بر لزوم ویرایش مکرر متن مقصد،

کلیدواژهها :متنپژوهی ،پویایی متن ،خطاهای آشکار ،ترجمه متون ادبی ،نقد ترجمه.

eISSN: 5086-6376

 نویسنده مسئولm.afrouz@fgn.ui.ac.ir :

ISSN: 5523-8317

توجه به مقولة پویایي متن و مشارکت فعالتر مترجمان بومي در ترجمة شاهکارهاي ادبيات ملي خود است.

تاریخ پذیرش3100/30/30 :

کلية واژگان و عباراتي که به خطا ترجمه شدهاند ،دقيقاً بررسي شد .طبق یافتهها ،مقولههاي واژگاني
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مقدمه
متن ،خواه شفاهي خواه کتبي ،بُعد آشکارِ گفتمان است .در ترجمة بينزباني ،مترجم با
تکيه بر متن مبدأ ،متن مقصد را توليد ،یا به نوعي ،بازتوليد ،ميکند .ازآنجاکه ترجمه را
«متن مقصد» ميخوانند ،ترجمه پژوهي و نقد ترجمه را ميتوان زیرشاخهاي مهم از
متنپژوهي دانست .ناقدان ترجمه براي ارزیابي دقيق ،همواره باید به هر دو متن (مقصد و
مبدأ) توجه داشته باشند .یکي از سطوح نقد ،ارزیابي در سطح معادلیابي است .هرچند
اغلب در بحث پيرامون انواع معادل ،برقراري «تعادل کامل» ""Perfect Equivalence

موضوعيت چنداني ندارد ( ،)Afrouz & Shahi, 2020این بدان معني نيست که مترجم
براي دستيابي به دقيقترین معادل ،آنطور که بایدوشاید نکوشد.
اما احتمال بروز خطا در ترجمه انواع متون (بياني ،اطالعي ،انگيزشي) وجود دارد.
وجود خطا در متون علمي ممکن است عواقب جبرانناپذیري در پي داشته باشد ،هرچند،
به دليل علمي بودن مطالب ،رهگيري این خطاها حتي بدون قياس با متن مبدأ نيز امکانپذیر
است .از سوي دیگر ،متون ادبي ،بهعنوان مهمترین شاخة متون بياني ،مخاطبان گستردهتري
دارند و رهگيري خطا در آنها اغلب امري دشوار است.
آنچه معموالً کمتر در ترجمه متون علمي رخ ميدهد ،ترجمههاي مکرر است—البته
بهشرط وجود ترجمهاي دقيق و مقبول متخصصان؛ اما در ترجمه متون ادبي چنين نيست و
گاهي چندین ترجمه طي دوران مختلف از یک نمایشنامه ،شعر یا رمان منتشر ميشود.
بيشک مطالعه پژوهشهایي که به بررسي خطاهاي آشکار در ترجمه شاهکارهاي ادبي
پرداختهاند ،ميتواند در ارتقاء آگاهي و برانگيختن حساسيت بيشتر مترجماني که قصد
انجام ترجمه مکرر را دارند ،نقش مؤثري ایفا کند.
ترجمة مکرر حتي در قالب ویرایشهاي متعدد توسط خود مترجم نيز ممکن است
ارائه شود .با لحاظ اینکه ویرایش به معني زدودن خطاهاي رخداده است ،آنچه از آخرین
ویرایش هر ترجمه انتظار ميرود ،کاهش حداقلي خطا در آن است .هاوس ( House,

 )2015معتقد است خطاهاي آشکار " "Overtly Erroneous Errorsزماني روي ميدهد
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که ميان عناصر معنایي مبدأ با مقصد تطابق وجود نداشته باشد یا قواعد زبان مقصد رعایت
نشود .در مطالعه حاضر ،خطاهاي آشکار در دو ترجمه انگليسي بوفکور بررسي خواهد
شد .نخستين ترجمه (توسط مترجم غيربومي) هرگز ویرایش نشد ،درحاليکه ترجمه دوم
(به قلم مترجم بومي) ،طي حدوداً چهار دهه ،سه بار توسط مترجم ویرایش شده است.
سؤاالت تحقيق شامل موارد زیر است:
 )6آیا درصد خطاي مترجم بومي و غيربومي در قلمروي واژگان و عبارت مختلف،
متفاوت بوده است؟
 )2درمجموع ،خطاهاي آشکار مترجمان در کدام قلمروي واژگان و عبارت رويداده
است؟
 )8کدام حوزههاي واژگاني براي هریک از مترجمان کمترین و بيشترین چالش را
داشته است؟
 )5از منظر کيفيت ترجمه ،در خصوص ميزان خطاهاي آشکار مترجم بومي و
غيربومي چه ميتوان گفت؟
در ادامه ،پس از تبيين متنپژوهي از منظر جایگاه زبانشناسي متن در مطالعات ترجمه،
مسئله «خوانش» بهمثابه ترجمه یا نخستين گامِ ترجمه موردبررسي قرارگرفته و درنهایت،
بهمرور مطالعات پيشين پيرامون پيکره تحقيق ،بوفکور ،پرداخته شده است.

پیشینه پژوهش
زبانشناسي متن
زبانشناسي متن " "Text Linguisticsاز گرایشهاي مهم مطالعات ترجمه است .بوگراند
( )Beaugrande, 1978, as cited in Hatim, 2014معتقد است که تمرکز روي متن در
داخل بافت ،زمينههاي آن را فراهم کرده است که بهجاي توجه به ناسازگاريهاي اتفاقي
زبانها به مؤلفههاي نظاممند مشترک در تمام زبانها توجه شود .از این منظر ،حداقل واحدِ
ارتباط و یا ترجمه ،متن است .متن ،عرصة ظهور و تجلي زبان است .یاکوبسن (نقل در
وفایي و ميالدي )6863 ،شش نقش " "Functionرا براي زبان برميشمرَد :ارجاعي
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" ،"Referentialشعري " ،"Poeticعاطفي " ،"Emotiveترغيبي " ،"Conativeهمدلي
" "Phaticو فرازباني " ."Metalingualتمامي نقشها در حوزه متن نيز قابل بررسي است.
متن مقصد (یا همان ترجمه) را نميتوان هرگز کامل تلقي کرد ،زیرا عامل خوانش و
تفسير همواره در آن تأثيرگذار است .از سوي دیگر ،آنطور که ماچري ( Macherey, as

 )cited in Easthope, 1991تأکيد کرده است« ،متن هرگز کامل نيست» زیرا تفسير متن
هرگز پایانپذیر نيست .البته هيچ متني (خواه مبدأ یا مقصد)« ،معناي مطلق ندارد» زیرا
«معناي هر متن ،عارضي و تابعي است از فرهنگ حاکم در زمان قرائت( ».وفایي و جاللي،
 )6862در این خصوص ،افروز ( )6869نيز متن را جلوهگاهي براي ظهور فرهنگ ميداند.
به عقيده هلمز ( )Holmes, 1978مترجمان در دو سطح عمل ميکنند« :سطح متوالي»
( )Serial Planeکه در آن ،متن جمله به جمله متوالياً به زبان مقصد ترجمه ميشود؛ و
«سطح ساختاري» ( ) Structural Planeکه در آن مترجم یک مفهوم ذهني را از متن مبدأ
برداشت کرده ،سپس عمل ترجمه را آغاز ميکند .در سطح ساختاري ،مترجم همچون
خوانندگان متن مبدأ و در سطح متوالي ،همچون نویسنده عمل ميکند .هلمز ( Holmes,

 )1978فرآیند شکلگيري مفهوم ذهنيِ کلي از متن را «نقشه اول» ( )Map Oneناميده و
معتقد است «نقشه دوم» ( )Map Twoبخشي از راهکارِ نگارشي است که مترجم مانند هر
نویسندهاي آن را تجربه ميکند.
یکي از موارد تأثيرگذار بر ترجمه ،گذر زمان است که ميتواند بر هر چهار ضلع
ترجمه ،شامل نویسنده ،مترجم ،خواننده و متن (مبدأ و مقصد) ،اثر عميقي بگذارد .گذر
زمان و حادث شدن انقالبها ،تغيير رژیم و فضاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي یک کشور
و عواملي ازایندست ،هم بر توليد متن توسط نویسنده و هم بر درک متن و برداشت
خواننده تأثير ميگذارد .پژوهشهایي در این خصوص انجامگرفته ،مثالً ،در نمونهاي
جدید ،وفایي و آتشي پور ( )6866در بررسيهاي خود دریافتهاند که پس از انقالب
اسالمي ایران ،گفتماني جدید و البته متفاوت ،در حوزه نقد و خلق آثار ادبي داستاني شکل
گرفته است.

 | 691متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

در مقام یکي از شاخصترین نظریهپردازان صورتگرایي ،فرو ()Frow, 2004( )2885
در بخشي از کتاب خود به نام مارکسيسم و تاریخ ادبي ( Marxism and Literary

 ،)Historyنشان ميدهد که چطور در گذر زمان ،خوانندگان و مترجمان تغييرات عمدهاي
در معناي متن ایجاد کردهاند .بهطوريکه در ترجمة ایلياد " "The Iliadتوسط مترجماني
از نسلهاي مختلف ،تفاوتهاي چشمگيري مشاهده ميشود .فرو ( )Frow, 2004ریشة این
تفاوتها را اختالف در تفاسير دانسته و اذعان ميکند که متن را نباید همچون شيئي مستقل
واجد مرزهاي مشخص تلقي کرد ،بلکه متن را باید مجموعهاي پيچيده و درهمتنيده از
مطالب نوشتاري بهعالوه تفسير منتج از بافت تصور کرد.
حتي ممکن است جنسيت مترجم نيز بر شيوه و سبک ترجمه وي از متن مبدأ
تأثيرگذار باشد .اینکه نویسنده متن اصلي مرد باشد یا زن و اینکه جنسيت مترجم وي
چيست ،ميتواند عاملي بالقوه در نظر گرفته شود ،کما اینکه طبق نظریه دي .اس.آل از
رابين ليکاف (نقل در وفایي و خواجهپور )6867 ،صراحتاً بر تمایز کامل ميان سبک گفتار
زنان از مردان تأکيد شده است .هرچند در ترجمه متون علمي و اطالعي ،مورد مطروحه
جلوه چنداني ندارد ،اما در ترجمه متون ادبي داستاني که غالباً مشحون از نقلقولهاي
محاوره است ،این تغيير سبک بهخوبي قابليت بروز دارد.

خوانش متن :ترجمه یا نخستین گامِ ترجمه؟
نظریهپردازاني همچون ميشل ریفاتر " "Michel Rifaterreو استنلي فيش " Stanley

 "Fishفرآیند خواندن را عاملي اساسي در تعيين معناي متن ،بهویژه متون ادبي ،دانستهاند.
(عابدي سرآسيا )6865 ،خوانش متن ،اولين گام در ترجمه و یا اصالً خود ،نوعي ترجمه
است .شاید متن را بتوان قالب یا کالبدي تصور نمود که هر خواننده یا مترجم با هر بار
خوانش خود روحي تازه به آن ميدمد .تفاوت در اینجا خودنمایي ميکند که مترجم،
خواننده اي ویژه است :خوانش هر خواننده منحصر به خود او بوده و برداشتهاي وي در
حصار ذهنش محصور ميگردد؛ اما مترجم برداشتهاي شخصي خود را از این حصار
رهایي بخشيده و آن را با مخاطبان دیگر در زبان مقصد درميان ميگذارد و با این کار خود

افروز | 699

منشأ چندین و چند برداشت دیگر در ذهن خوانندگان مقصد ميشود .حتي خود مترجم نيز
در زمره خوانندگان ترجمهاش قرار ميگيرد و گاهي ممکن است گذر زمان بر
برداشتهاي وي تأثير گذارد .در حقيقت ،سه ضلع ترجمه نقشهاي تبادلپذیر دارند:
مترجم هم خواننده است و هم نویسنده؛ نویسنده نيز هم خواننده است و هم مترجم؛ و
درنهایت ،خواننده نيز هم مترجم است و هم بهنوعي نویسنده .در خصوص جایگاه مترجم و
نویسنده ،زلر ( )Zeller, 2000در مقالهاي به مقبوليت یا عدم مقبوليت نقش مترجم ادبي
بهعنوان نویسنده پرداخته است .بحث درخصوص مقوالتي چون «مرگ نویسنده» و بهزعم
نگارندۀ این سطور» ،مرگ مترجم» و «مرگ خواننده» را به نوشتارهاي بعدي موکول
ميکنيم.
به نظر بوگراند ( ،)Beaugrande, 1978, as cited in Hatim, 2014مراحلي وجود
دارد که بهتدریج از خواننده آغاز ميشود (به این معنا که عمدتاً اطالعاتش را خواننده
فراهم کرده) و به سمت خواندني پيش ميرود که اطالعاتش از متن فراهمشده است.
همينطور که خواننده بيشتر و بيشتر متن را ميخوانَد ،اطالعاتي که خود فراهم ميکند
کاهشیافته و بخش عمده اطالعات توسط متن براي وي فراهم ميشود .مسئله حائز اهميت
آن است که تعامل ميان خواننده و متن هرگز خاتمه نميیابد :ممکن است خواننده یک
معناي مشخص براي متن پيدا نکند ،بلکه سلسلهاي از معانيِ محتمل را براي آن متن بيابد.
در فرآیند خواندن ،خواننده معموالً بهطور منظّم از یک جزءبهجزء دیگر حرکت
نميکند ،بلکه پسوپيش ميرود و اجزاء مختلف را به گروههاي متفاوت اطالعاتي
دستهبندي ميکند -برخي اطالعات اهميت بيشتر و برخي اهميت کمتري دارند ( Hatim,

 .)2014در همين ارتباط ،نورد ( )Nord, as cited in Oittinen, 2000معتقد است که
ترجمه یک فرآ یند یا مسير خطي مستقيم نيست که از متن مبدأ شروع و به متن مقصد
خاتمه یابد .او بر این باور است که ترجمه فرایندي بهسوي پسوپيش در متن مبدأ و مقصد
و ميان این دو بوده و درواقع یک مسير حلقوي است .در همين راستا ،براسارد ( Brossard,

 )1988نيز از یک مدل مارپيچ سخن رانده است .از دیدگاه حتيم ( ،)Hatim, 2014متني
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مانند "…  "Then the man in white soldدر مقام توالي خطي اجزاء ،بهاینترتيب
قابلتصور است:
متن= جزء  ،6جزء  ،2جزء  ،8جزء  ،5جزء  ،9جزء ]...[ ،1

شکل  .1توزیع اطالعات در متن [برگرفته از حتیم (])6419

این در حالي است که ،نحوهي توزیع اطالعات در ذهن را ميتوان مانند تصویر 2
تصوّر نمود:

شکل  .6توزیع اطالعات در ذهن [با الگوبرداری از حتیم (])6419

اما چه عواملي در خوانشهاي مختلف ،یا ترجمههاي گوناگون از متون واحد تأثيرگذار
است؟ در حين خواندن متن ،مخاطبان (شامل خوانندگان متن مبدأ ،مترجم و حتي
خوانندگان ترجمه) با رجوع به تجربه و دانشِ خود ،اطالعاتي فراهم ميکنند؛ بنابراین،
شاید اولين نکتهاي که به ذهن متبادر ميشود ،سطح سواد یا دانش پيشزمينه خواننده است
که به وي در تفسير و برداشت ویژهاي از مطالبي که ميخواند کمک ميکند .بعيد است
کسي بتواند مدعي شود که پيش از خواندن یک متن بيهيچ اندیشه یا پيش ذهنيتي خواندن
را آغاز کرده و در حين خواندن نيز تحت تأثير هيچ عاملي نبوده است؛ حتي اگر چنين نيز
باشد ،ازآنجاکه شخصيت ،جهانبيني و هویت افراد کامالً منحصربهفرد است و فرد غالباً
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نميتواند خود را از آن دور کند ،برداشت و تفاسير گونهگون حاصل ميشود .اسپينک
( )Spink, as cited in Oittinen, 2000حتي عواملي چون شخصيتي که خواننده از
نویسنده در ذهن ميپرورانَد ،عنوان کتاب ،جلد و تصاویر آن و نيز تأثير آثار پيشين
نگارنده در ذهن مخاطب ،همگي را در نوع خاص خوانش افراد مؤثر ميداند.
از دیدگاه زبانشناسي متن« ،خواندني» مؤثر است که خواننده با طرز عملکرد عوامل
مربوط به تکرار آشنا باشد .به عقيده وفایي ( ،)6833شگردهاي فراواني در «زبان هنري»
استفاده ميشود که یکي از آنها «تکرار» است .این مسئله که مترجم در برخورد با این
تکرار چه راهبردي باید اعمال کند ،بحث مفصلي ميطلبد ،ولي آنچه مسلّم است اینکه
ازنظر کاسکينن ( ،)Koskinen, 1994ترجمه نيز شامل ایدۀ «تکرار» است ،اما ازآنجاکه
عالئم در هنگام تکرار هرگز یکسان نيستند ،ترجمهها نيز هرگز نميتوانند رونوشتي دقيقاً
یکسان تلقي شوند .درواقع ،ایدۀ ناصواب یکسان پنداري ،بهطور ضمني صحه گذاشتن بر
عدم پویایي ترجمه است .این در حالي است که اویتينن ( )Oittinen, 2000مؤکداً معتقد
است که متن را نباید همچون یک شيء خشک و غيرپویا تلقي کرد ،زیرا هر بار که متن
خوانده ميشود ميتواند پاسخ یا واکنش متفاوتي را در خواننده برانگيزد .با این رویکرد،
متون را ميتوان همچون زنجيرهاي بيانتها از تفاسير قلمداد کرد .کولودني ( Kolodny, as

 )cited in Oittinen, 2000از اصطالح «باز-بيني» براي توصيف مواردي استفاده ميکند
که خواننده به عقب بازگشته و این بار با «نگاهي نو» متن را ميخواند .بلوم حتي یک گام پا
را فراتر نهاده و از عملِ خوانش و تفسير تحت عنوان «سوء برداشت» یاد ميکند .او متون
اصلي را واجد حيات دانسته و معني تحتاللفظي را «مرگ» ميداندKolodny, as cited ( .

)in Oittinen, 2000

مطالعات پیشین پیرامون بوفکور
صالحي ( )2862به بررسي راهبردهاي ترجمه تعدادي از واژگان فرهنگي بوفکور پرداخته
و نتيجهگيري ميکند که راهبرد «جهانيسازي مطلق» ""Absolute Universalization
توسط کاستلو و بشيري بيشترین کاربرد را داشته است .وي ( )2868کاربرد پربسامد راهبرد
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مذکور را امري منطقي تلقي و چنين توجيه ميکند که به کمک این راهبرد بار معنایي
غيربومي از واژه مبدأ زدوده شده و واژهاي «خنثي» تحویل خواننده ميدهد .البته ،ممکن
است استدالل پژوهشگر موجّه شناختهنشده و این سؤال در ذهن تداعي شود که چرا چنين
راهبردي را باید منطقي دانست -راهبردي که منجر به ارائه ترجمهاي شود که هيچ رنگ و
بویي از فرهنگ مبدأ در آن به چشم نياید و عناصر فرهنگي آن در قالب واژگاني خنثي
ذکر شود.
دهباشي شریف و شکيبا ( )2869نيز با تکيه بر مدلي ترکيبي صرفاً به بررسي کمّي
راهبردهاي ترجمه انگليسي برخي اصطالحات فرهنگي مترجمان بوفکور پرداخته و
نتيجهگيري کردهاند که ازلحاظ آماري ،هيچ تفاوت معناداري ميان نوع راهبردهاي
استفادهشده توسط دو مترجم وجود ندارد .در مقاله مذکور ،به دليل تأکيد صرف بر ارائه
آماري از تعداد و درصد راهبردها ،تنها یک مثال از عناصر فرهنگي« ،چهارشنبه آخر سال»،
در انتهاي مقاله به چشم ميخورَد.
واشقاني فراهاني و مختاري ( )2861نيز فقط به بررسي کمّي راهبردهاي کاستلو در
ترجمه بوفکور بسنده کرده و نتيجه گرفتهاند که «بوميگرایي» ""Domestication
پربسامدترین راهکاري است که مترجم به آن متوسل شده است .در این تحقيق نيز تأکيد
عمده بر مسائل کمّي و آماري است.
پوردریایي نژاد و خوریان ( )2866نيز صرفاً به مطالعه کمّي راهکارهاي ترجمه عناصر
فرهنگي بوفکور پرداخته و البته تنها به یک ترجمه از کاستلو اکتفا و نتيجهگيري کردهاند
که ترجمه تحتاللفظي " "Literal Translationو حذف به ترتيب پرکاربردترین و
کمکاربردترین راهبردهاي مترجم بوده است .با توجه به اینکه پژوهش مذکور ،آخرین
تحقيق صورت گرفته روي بوفکور است ،انتظار ميرفت نسبت به مطالعات پيشين
تکاملیافتهتر باشد؛ هرچند ،به سبب انتخاب تنها یک مترجم و تأکيد حداکثري بر ارائه
آمار و ارقام راهبردها و ذکر انگشتشمار مثالهاي کيفي ،این انتظار برآورده نگردیده
است.
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از ميان پژوهشهاي انجامشده پيرامون بوفکور ،تنها اندکي بر نقد ترجمههاي این
اثر تمرکز داشته و اغلب از نوع تحليل آماري و کمّي بوده و به تحليل کيفي بروز خطاهاي
آشکار در فرایند معادلگزیني اهميت درخوري داده نشده است .ازاینرو ،انجام تحقيق
حاضر امري ضروري مينمود و خأل آن در پژوهشهاي متن -محور دو دهه اخير کامالً
ملموس بود.

روش پژوهش
پس از معرفي پيکره ،زیرعنوانِ چارچوب نظري پژوهش ،مدلهاي متن-محور در مطالعات
ترجمه بررسي شده است.

 .1پیکره پژوهش
صادق هدایت در سال  ،6681رمان بوفکور را براي اولين بار در هندوستان منتشر کرد.
(رحيميه )2865 ،این رمان اثري نمادین« ،حاوي موتيفهاي فراوان ،استعارههاي گوناگون
و مملو از واژگان فرهنگ-محور» بوده و ازاینرو ،متني بسيار چالشبرانگيز براي مترجمان
است( .افروز )6866 ،کاستلو (مترجم غيربومي-انگليسي) در سال  6697و ایرج بشيري
(مترجم بومي-ایراني) به ترتيب در سالهاي  6635 ،6675و  2868ویرایشهاي مختلف
ترجمه خود را ارائه داده است .پيکره این پژوهش ،شامل خطاهاي آشکار دو مترجم
بوفکور به همراه معادلهاي مستخرج از دو ترجمه انگليسي این رمان (مجموعاً  68واژه و
عبارت) است.

.1-1چارچوب نظری :مدلهای متن-محور در مطالعات ترجمه
پس از دوره «چرخش فرهنگي» در مطالعات ترجمه ،چندي است که از «چرخش خالقانه»
" "Creative Turnصحبت به ميان آمده است .به عقيده ولف ( )Wolf, 2012چرخش
خالقانه مقولههاي سنتي ازجمله جایگاه فرعي ترجمه (در برابر جایگاه اصلي متن مبدأ) به
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چالش کشيده شده و مترجم بهعنوان شخصيتي مستقل و داراي اعتمادبهنفس معرفي شده
است.
مدلِ ردهبندي متن " "Text-Typeکه در سال  6676توسط رایس ارائه شد و نيز مدل
ارزیابي کيفي ترجمه هاوس ( )House, 2015نشان ميدهد که مفاهيم منظورشناختي
" "Pragmatic Notionsهمچون هدفِ ارتباطي (که مفهومي فرستنده محور است) و نقشِ
متن (که مفهومي مخاطب محور است) از مفاهيمي فوقالعاده مهم در پژوهشهاي متن
محور در مطالعات ترجمه به شمار ميروند.

 .1-1-1مدل حتیم و میسن
بر طبق مدل حتيم و ميسن ،هرچند متون ذاتاً ترکيبي هستند ،اما در هر مرحله یک نقش
خاص برجسته شده و بر دیگر عملکردها غالب ميشود .در این خصوص ورليچ
( )Werlich, 1976معتقد است« :متنها [ ]...عموماً توجه مخاطب را تنها به یک سلسله
عوامل و شرایط خاص معطوف ميکنند؛ بنابراین متون را ميتوان بر اساس تمرکزِ بافتيِ
غالب در کنار یکدیگر گروهبندي کرد ».به گفته حتيم و ميسن ( Hatim & Mason,

 ،)1990براي آنکه متن نقشِ کارآمدي را ایفا کرده و مؤثر واقع شود ،باید تنها یک هدف
بالغي را در یک موقعيت خاص دنبال کند .هرچند بهطور همزمان ممکن است صحبت از
اهداف دیگر نيز به ميان آید ،ولي آنچه مسلم است باید این اهداف نسبت به «هدفِ بالغيِ
اصلي» از اهميت کمتري برخوردار بوده و جزئي تلقي شوند)Hatim, 2014( .
در این خصوص ،بوگراند و درسلر ( )Beaugrande & Dressler, 1981تمایز ميان
«نظارت» و «مدیریت» چارچوب کارآمدي را براي درک بهتر از مسئله «ترکيب» ارائه
ميدهند:
الف) چنانچه نقش غالب متن ،هدایتِ موقعيت و شرایط در جهت برآوردهسازي
اهداف نگارنده یا گوینده باشد« ،مدیریت» صورت گرفته است (مانند انواع مباحثه).
ب) اگر تمرکز روي فراهم آوردن برداشتي معقول و منطقي باشد ،در حقيقت
«نظارت» صورت گرفته است (مانند ارائه خالصه یا مرور اجمالي))Hatim, 2014( .
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در مدل ارائهشده توسط حتيم و ميسن «مدیریت» و «نظارت» پایه و اساس تقسيمبندي
انواع متون را تشکيل ميدهد .در این مدل ،متون در یک پيوستار متوالياً و بر اساس ميزان
مشارکت نگارنده (گوینده) و مخاطبان متن طبقهبندي شدهاند .چنانچه ارتباط از ثبات مطلق
برخوردار باشد ،متن را ميتوان در ابتدا یا انتهاي این مجموعه جاي داد -به این معنا که
ميزان مشارکت یا صد درصد است و یا صفر است؛ اما درواقع مخاطبان متن از یکسوي
پيوستار به سمتِ دیگر حرکت ميکنند و ميزان مشارکتشان متغير خواهد بودHatim, ( .

)2014

 .6-1-1مدل رایس
رایس ( )Reiss, 1971, as cited in Munday, 2016معتقد است که مترجم باید در سطح
متن (و نه واژه یا جمله) در پي یافتن معادل باشد ،زیرا به گفته وي ،ارتباط تنها در این سطح
برقرار ميشود .با توجه به آنچه در کتاب چسترمن ( )Chesterman, 1989ذکر شده است،
رایس ( )Reiss, 1977/1989به روشهاي زیر براي ترجمه انواع متن اشاره ميکند:
 )6در ترجمه متون اطالعي محتواي مفهومي و ارجاعي باید بهطور کامل منتقل شود.
متن مقصد باید به نثر ساده و قابلفهم ترجمه شود .در صورت لزوم مترجم ميتواند از
راهکار «شفافسازي» استفاده کند.
 )2در ترجمه متون بياني باید به زیبایيهاي متن مبدأ توجه کرده و آن را منتقل کرد.
 )8در ترجمه متون انگيزشي مترجم باید تمام تالش خود را به کار گيرد تا پاسخ
مطلوب را در خواننده مقصد ایجاد کند.

 .3-1-1مدل هاوس
در مدل هاوس ( ،)2869موضوعِ سخن " "Fieldبه موضوع و کُنشِ اجتماعي " Social

 "Actionمربوط بوده و ویژگي عناصر واژگاني در این حيطه موردبررسي قرار ميگيرند.
عامالنِ سخن " "Tenorشامل موقعيت اجتماعي ،مکاني-زماني و نيز موقعيت احساسي و
ذهني و حتي نظرات شخصيِ نگارنده یا گوینده ميشود .در این مدل ،شيوه بيان ""Mode
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به کانال ارتباطي (کالمي-نوشتاري) و نيز به ميزان مشارکت ميان نگارنده و مخاطب اطالق
ميشود .جدیدترین مدل هاوس ( )2869در تصویر  6و  8ارائه شده است:

شکل .3مدل نقشگرای هاوس ()6415

مدل هاوس به شرح زیر است:
 .6مطالبي توصيفي از گونه " "Registerمتن مبدأ ارائه ميدهيم.
 .2به این موارد ،مطالبي توصيفي از ژانر یا سياق متن مبدأ اضافه ميکنيم.
 .8دو موردِ مذکور در کنار یکدیگر به ما کمک ميکند راجع به نقش متن مبدأ
اظهارنظر کنيم( .این اظهارنظر ميتواند نظرات شخصي را نيز شامل شود).
 .5دقيقاً همين مراحل توصيفي براي متن مقصد نيز انجام ميگيرد.
 .9مطالب توصيفي راجع به متن مقصد و مبدأ با یکدیگر مقایسه شده و راجع به
اشتباهات یا مغایرتها اظهارنظر ميشود .این اشتباهات یا مربوط به زبان مقصد بوده و
مغایرت آشکار است که از آن بهعنوان «خطاهاي آشکار» تعبير ميشود و یا مربوط به ابعادِ
موقعيتيِ سبک و سياق است که به آن «خطاهاي نهان» گویند.
 .1سپس راجع به کيفيت ترجمه اظهارنظر ميشود.
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 .7درنهایت ترجمه را ميتوان در دو گروه قرار داد :ترجمه آشکار یا ترجمه نهان.
ترجمه آشکار بهطور مستقيم خواننده خود را مورد خطاب قرار نميدهد و جایگاه آن
در فرهنگ مقصد مانند دیگر متون اصلي در این فرهنگ نيست؛ بهعبارتدیگر ،ترجمه
بودنِ آن کامالً عيان و آشکار است .ترجمه نهان ترجمهاي است که در فرهنگ مقصد
جایگاهي همانند جایگاه دیگر متون اصلي را دارد .در این نوع ترجمه ،متن مبدأ و متن
مقصد هر یک خوانندگان خاص خود را مستقيماً مورد خطاب قرار ميدهند.
در پژوهش حاضر ،با تکيه بر جدیدترین مدل متن-محور (مدل هاوس) ،خطاهاي
آشکار مترجمان بوفکور بررسي و نقد خواهد شد.

 .6یافتهها و مبحث اصلي
براي نظمبخشي به مباحث ،خطاهاي آشکار در نُه گروه دستهبندي شده است.

 .1-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «مکانها»
لغتنامه دهخدا 6و فرهنگ فارسي عميد ،به ترتيب ،دو تعریف زیر را براي «خندق»
آوردهاند« :جوي و گوي که بر گرد حصار و قلعه و لشکرگاه کنند تا مانع آمدن دشمن
گردد» و « گودال عریض و عميقي که براي جلوگيري از حملة دشمن یا برگرداندن سيل
گرداگرد شهر یا قلعه حفر ميکردند» .در فرهنگ فارسي معين نيز به دو کارکرد خندق
(ممانعت از ورود سيل یا دشمن) اشاره شده است .واژه "( "Ditchمعادل منتخب بشيري)
طبق آکسفورد ،2النگمن 8و کمبریج ،5به جداول کنار جادهها و مزارع اطالق ميشود که
عموماً براي عبور آبهاي اضافي طراحي ميشوند .واژه " "Gullyعالوه بر معني مذکور
براي " ،"Ditchبه معني مسيل طبيعي نيز ميباشد .با توجه به عناصر معنایي واژه خندق،
پرواضح است که دو معادل مذکور چندان مناسب نيست .عناصر معنایي واژه " "Moatدر
 .6کليه فرهنگهاي فارسي مورد اشاره ،برخط و از تارنماي واژه یاب است https://www.vajehyab.com
2. https://www.lexico.com/
3. https://www.ldoceonline.com/
4. https://dictionary.cambridge.org/
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انگليسي تا حد زیادي با عناصر معنایي واژه خندق همپوشاني داشته و این دو کلمه را معادل
تقریبي مناسبي ميتوان قلمداد کرد.
خطاي دید ممکن است در پارهاي موارد مترجمان را بهاشتباه بياندازد .بشيري در
ترجمه اسم خاص «شوشتر» در «عباي ششتري» بهدرستي از " "Shushtarاستفاده و حتي در
پانویس نيز توضيحاتي ارائه کرده است؛ اما کاستلو عبارت " "A Shuster Cloakرا پيشنهاد
کرده که البته واژه " "Shusterهيچ ارتباطي به شهر شوشتر ندارد و احتماالً خطاي دید
باعث این اشتباه شده است.
هرچند واژه «آبادي» دقيقاً معادل "( "Cityکه کاستلو برگزیده) ،نيست ،ولي شاید
بتوان گفت که از معادل منتخب بشيري " "Habitationکه واژهاي بسيار رسمي به معني
«منزل ،سرا» است ،دقيقتر باشد .واژههایي چون " "Villageیا " "The Countryمعادلهاي
مناسبتري هستند.
کاستلو در ترجمه واژه «کوشک» از واژهي فرهنگ-محور " "Pavilionکه عناصر
معنایي متفاوت دربر دارد استفاده کرده است .این واژه به معني ساختماني است «در
نزدیکي ورزشگاهي که غالباً در آن کریکت بازي ميکنند» .فرهنگ فارسي عميد در
تعریف کوشک به «بناي مرتفع» و «عمارت عالي در خارج شهر که اطراف آن باغ یا
کشتزار باشد» اشاره کرده است که با واژه " ،"Mansionمعادل منتخب بشيري ،سنخيت
بيشتري دارد.
طبق تعریفي که در فرهنگ فارسي عميد آمده ،واژه «ارسي» به «نوعي در یا پنجره با
شيشههاي مشبک رنگي که رو به حياط باز ميشد» اشاره دارد؛ درحاليکه ،معادل منتخب
بشيري و کاستلو " ،"sash-windowبه معني «دو پنجره است که بهطور مجزا و عمودي
رويهم قرار ميگيرند» .حتي الحاق واژه " "on the balconyتوسط بشيري هم در پوشش
عناصر معنایي این واژه بيتأثير بوده است .از سوي دیگر ،باید در نظر داشت که «ارسي»
کلمهاي کهن و منسوخ است ولي معادالت پيشنهادي مترجمان ،امروزه نيز کاربرد دارند.
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 .6-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «عقاید و آدابورسوم»
طبق فرهنگ معين ،لغتنامه دهخدا و عميد ،واژه فرهنگ-محور «فالگوش» به عملي اشاره
دارد «که زنان در شب چهارشنبهسوري کنند و آن ایستادن بر سر چهارراهها و تفأل و تطير
به گفتار عابرین باشد» .کاستلو در خطایي آشکار ،آن را "To Go To See A Fortune-
 =( "Tellerمراجعه به فالگير) ترجمه کرده و بشيري معادل نزدیکتري " Eaves

 "Droppingپيشنهاد داده است ،هرچند ،این واژه تنها یک عنصر معنایي فالگوش را
پوشش ميدهد و آن «استراق سمع یا دزدکي گوش دادن به صحبتهاي دیگران» است.
هرچند ممکن است برخي واژه «سالتون» را معادل نوعي بيماري ،مثالً سرطان ،جذام،
یا در انگليسي "( "Cankerمعادل منتخب بشيري) بدانند ،اما به گفته شميسا ( )6871واژه
«سالتون» به معني «دیو ،شيطان ،اهریمن» است .در بافت خاص بوفکور این معني با
واقعيت بيشتر سروکار دارد ،زیرا راوي از سالتون بهعنوان شکنجهگر یادکرده است؛
بنابراین ،معادل برگزیده کاستلو ،"Demon" ،براي واژه «سالتون» در این بخش از رمان،
دقيقتر است.
کاستلو عبارت «سرکتاب باز کردن» را ترجمه نکرده و بشيري معادل " … To Go To

 "The Augurرا برگزیده است؛ بنابراین ،بشيري ،فردي که سرکتاب باز ميکند را معادل
" "Augurدانسته که دقيق نيست ،زیرا این واژه انگليسي ،طبق النگمن ،به معني «پيشگو»
است.

 .3-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «اشیاء»
همانطور که از واژه «بغلي» برميآید ،باید اندازه آن طوري باشد که در جيب بغل جاي
بگيرد و طبق فرهنگ عميد به «ظرف شيشهاي با دهانة باریک و بدنة مستطيلشکل» اطالق
ميشود که «براي نوشيدنيهاي الکلي» به کار ميرود .برخالف معادل بسيار کلي و عام
کاستلو " ،"Bottleبشيري در معادلگزیني براي این واژه (= )Flaskبسيار دقيق عمل کرده،
زیرا به گواهي فرهنگ کمبریج ،فلسک به معني «بطري تخت مخصوص نوشيدنيهاي
الکلي است که در جيب قرار ميگيرد» است.

 | 101متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

طبق لغتنامه دهخدا و عميد ،واژه «گزليک» که پنجبار در داستان تواتر داشته ،نوعي
کارد کوچک دستهدار است .تأکيد بر «کوچک» بودن ،نشان ميدهد که معادل پيشنهادي
کاستلو و بشيري ،به ترتيب " =( "The Long Bladed Knifeچاقوي تيغهبلند) "Long-

 =( "Handled Knifeچاقوي دستهبلند) ،هيچیک پذیرفتني نيست .هرچند ،ممکن است
واژه " "Jackknifeنيز ممکن است به ذهن متبادر شود ،ولي با رجوع به فرهنگهاي مربوط
مشخص ميشود که این معادل نيز صحيح نيست ،زیرا ،طبق لغتنامه دهخدا ،تيغة گزليک
بر روي دسته خم نميشود؛ در حالي که " "Jackknifeتيغة خم شونده دارد .ظاهراً در این
مورد نيز کاربرد پانویس در کنار واژه عام " "Knifeميتوانست کارآمد باشد .اگرچه در
این مورد ،معادل منتخب هيچیک از مترجمان کامالً دقيق نبود ،اما در ترجمه برخي
ابزارآالت ،بشيري دقيقتر عمل کرده است .مثالً ،او براي واژه «گاز انبر» معادل " "Pliersرا
پيشنهاد داده که در قياس با "( "Tongsمعادل منتخب کاستلو ،به معني انبر) دقيقتر است.
گاهي نيز صرفاً عدم حرکتگذاري ابهامزایي کرده است .حتي در واژه «گل
سرشور» ،دقيقاً مشخص نيست «گِل» است یا «گُل» .آنچه ابهامزا بودن این مورد را تقویت
ميکند این است که نوعي از هر دو ماده در قدیم براي شستوشوي سر کاربرد داشته
است (مثالً ،گُل ختمي که حتي امروزه نيز طبّ سنتي آن را تجویز ميکند) .هرچند ،هر دو
مترجم» ،گِل» " "Earthرا برگزیدهاند .در این خصوص ،به علت ابهام ژرف ،نميتوان بر
معادلگزیني مترجمان خرده گرفت.

 .9-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «گیاهان»
واژه «خاکشير» را کاستلو با عبارت عجيب "( "Grey Powdersپودرهاي خاکستري)
ترجمه کرده که در هيچیک از فرهنگهاي تکزبانه یافت نشد .معادل منتخب بشيري،
" ،"London-Rocket Seedsهرچند نزدیکتر است ،ولي دقيق نيست ،زیرا دانههاي گياه
سيسيمبریو ایریو " "Sisymbrium Irioاست که با گياه خاکشير تفاوت دارد.
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 .5-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «پوشاک»
همانطور که از متن بوفکور نيز برميآید ،واژه «ستره» به معني لباسخواب است .بشيري
بهدرستي معادل " "Bed-Clothesرا برگزیده ،درحاليکه کاستلو بهاشتباه آن را کت
ترجمه کرده است.
 .2-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «خوراک» (وعدۀ غذایي)
طبق فرهنگ مکميالن ،براي واژه «ناهار» مسلّماً "( "Lunchمعادل منتخب بشيري) دقيقتر
از "( "Dinnerمعادل منتخب کاستلو) است ،زیرا به شهادت واژهنامههایي چون کمبریج،
این وعده غذایي ،مهمترین وعده غذایي است که غالباً عصر یا شب و گاهي (در بریتانيا)
در اواسط روز صرف ميشود.

 .7-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «بیماریها»
طبق فرهنگ عميد ،واژه «سلعه» به معني «دمل» یا «جوش» است که بشيري و کاستلو به
ترتيب آن را " =( "Leprosyجذام) و " =( "Cancerسرطان) ترجمه کردهاند .این در حالي
است که براي «دمل» یا «جوش» معادلهایي چون " "Boi, Abscessو " "Rashوجود
دارند .همچنين« ،وسواس» نوعي بيماري ذهني است که کاستلو در خطایي آشکار آن را با
هيجان " "Anxietyیکي قلمداد کرده است.

 .8-6نقد خطاهای آشکار در عناصر «زبانشناختي» (اصطالحات ،گروههای
اسمي و )...
گاهي مترجمان معني اصطالحي یک عبارت را درک نکرده و آن را تحتاللفظي ترجمه
ميکنند و خواننده را گمراه ميکنند .مثالً ،اصطالح «یک وجب گرد» در حقيقت به معني
«یک الیه گرد» (= )A Layer of Dustاست ،درحاليکه کاستلو بجاي واژه کلي «الیه» از
واحد سنجش اینچ کمک گرفته و یک وجب را معادل نيم اینچ دانسته است که مسلّماً
نهتنها به لحاظ سنجش فيزیکي صحيح نيست ،بلکه حتي معناي زیرین این اصطالح فارسي

 | 106متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

را هم بهروشني انتقال نميدهد و خواننده ممکن است گمان کند که واقعاً به آن ميزان گرد
و غبار بر سطح کتاب نشسته است .البته ،معناي اصطالحيِ «وجب» در بخش دیگري از
بوفکور در قالب عبارت «این چند وجب زميني که رویش نشستهام» ظاهرشده و
خوشبختانه کاستلو در آنجا بهدرستي عمل کرده و عبارت " These Few Spans of

 "Ground on Which I Am Sittingرا برگزیده است .ولي در بخش دیگري از رمان که
نویسنده از «سه قبضه ریش» به معني «ریش انبوه» (شميسا )6871 ،استفاده کرده ،بازهم
کاستلو به معني تحتاللفظي روي آورده ،درحاليکه بشيري دقيقاً معني مصطلح را درک
کرده و معادل " "A Long Beardرا انتخاب کرده است.
حتي گاهي ترجمه تحتاللفظي خواننده را بهاشتباه مياندازد .مثالً کاستلو در برگردان
«گردنکلفت» از " "Thick-Neckedاستفاده کرده که ممکن است خواننده ترجمه
انگليسي را به تعجب انداخته یا حتي به فکر فرو برد که چرا باید گردن موجودي قطور
باشد ،آیا دچار بيماري است یا  ...این سرگرداني خواننده حتي ممکن است منجر به
گمراهي وي نيز گردد ،زیرا ممکن است او واژه " "Thick-Neckedرا در ذهن خود با
واژه انگليسي "( "Thickheadedتحتاللفظي :سَرکُلُفت) مقایسه و حتي معني اصطالحي
آن (= نادان) را در ذهن تداعي کند .دراینبين ،ذکر این نمونه خالي از لطف نيست که اگر
مترجمي در یک متن انگليسي ،به " "Thickheadedبرخورده و آن را «کلهگنده» ترجمه
کند ،غلط است ،زیرا معني اصطالحي واژه انگليسي« ،نادان» و معني مصطلح واژه فارسي،
«صاحب قدرت و ثروت» است .بشيري در ترجمه «گردنکلفت» از " =( "Burlyبزرگ و
قوي و سنگينوزن) استفاده کرده که هرچند ،عنصر معنایي «زورگویي» در آن غایب است،
اما قطعاً نسبت به معادل کاستلو برتري دارد.
گاهي هم خطاي دید و عدم حرکتگذاري کلمات در زبان فارسي باعث ابهام در
عبارات و واژگان ميشود .مثالً ،عبارت «شرارۀ کُشنده» را کاستلو و بشيري به ترتيب
" "Fatal Radianceو " "Attractive Maliceترجمه کردهاند .مترجم اول ،احتماالً واژه
«شراره» را با «شرار» و «کُشنده» را با «کِشنده» اشتباه گرفته است .سواي اینکه در متن اصلي
نيز «شراره» (نه شرار) ضبط شده است ،از خود متن داستان نيز صحت این برداشت قابل
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تأیيد است ،زیرا صادق هدایت چندین بار در رمان خود از عبارت «دو چشم  ...درخشان» و
«چشمهاي برّاق» براي توصيف چشم شخصيت اصلي زن داستان استفاده و حتي در موردي
نيز چشم هاي وي را به ستاره و خورشيد تشبيه کرده است که همگي بيانگر صحت کاربرد
معادل " "Radianceبراي «شراره» ميباشد .البته ،ناگفته نماند که واژه «شرربار» یکبار در
متن به چشم مارناگ نسبت داده شده است.
بشيري و کاستلو عبارت «کجسليقه» (= بدسليقه یا بيسليقه) را به ترتيب " "Foolو
" "Ill-Disposedترجمه کردهاند .این دو معادل ،با توجه به فرهنگ النگمن ،مکميالن،6
آکسفورد به ترتيب به معني» ،نادان» و «سرد و غيرصميمانه رفتار کردن» بوده و کامالً
نادرست ميباشند.
براي واژه «استغاثه» این معاني در فرهنگهاي فارسي بهکاررفته« :التماس؛ دادخواهي»
(عميد)« ،زاري؛ یاري طلبيدن» (معين) و «فریادرسي خواستن» (دهخدا)؛ درحاليکه " To

( "Seek Redressمعادل منتخب بشيري) به معني «درخواست جبران خسارت و اصالح
امور» است .معادل برگزیده کاستلو "Beg" ،به معني «التماس کردن» ،مناسبتر به نظر
ميرسد.
طبق متن داستان ،صفتِ «بزرگ» در عبارت «دانههاي تسبيح بزرگ» به «دانه» ارجاع
دارد ،ولي کاستلو بهاشتباه ،آن را به «تسبيح» نسبت داده و معادل " The Beads Of A
 "Large Rosaryرا انتخاب کرده؛ ولي بشيري با گزینش معادل " The Large Beads Of

 "A Rosaryدقيقتر عمل کرده است.
بشيري و کاستلو ،عبارت «چشمهاي ميشي» را " "Hazel Eyesو ""Grey Eyes

ترجمه کردهاند .طبق فرهنگ عميد و دهخدا ،ميشي براي اشاره به رنگ «قهوهاي روشن» یا
«قهوهاي مایل به سبز» بهکار ميرود .پرواضح است که رنگي که کاستلو برگزیده (=
خاکستري) ناصحيح است و در عوض "Hazel" ،دقيقاً به رنگ قهوهاي مایل به سبز یا زرد
اشاره دارد.

1. https://www.macmillandictionary.com/
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 .4-6نقد خطاهای آشکار در عناصر مرتبط با «مشاغل»
واژه «حجار» به معني «سنگتراش» است که بشيري به کمک راهبرد تحتاللفظي آن را
" "Stone-Cutterترجمه کرده است .کاستلو با به کار بردن " "Sculptorگویا حجار را با
مجسمهساز اشتباه گرفته است.
گاهي هر دو مترجم خطاي دید را تجربه کردهاند .مثالً ،کاستلو و بشيري واژه «مقنّي»
به معني «چاهکن» را با «مفتي» اشتباه گرفته و به ترتيب " "Shady Muftiو " "Judgeترجمه
کردهاند .البته ،حتي در این خصوص که آیا ميتوان این معدلهاي انگليسي را براي «مفتي»
مناسب دانست یا خير ،خود بحث مفصّلي مطلبد.
درنهایت ،جدول  .6به ارائه واژگان و عباراتي اختصاصیافته که غالباً خطاهاي
آشکار در آنها رخ داده است .عالمت تهي « »Φبيانگر حذف کامل و ستاره (*)
نشاندهنده خطاي آشکار است .با توجه به الگوي موجود ،حذف مطلق واژگان فرهنگي و
کليدي در متن ،خود نوعي خطاي آشکار است.
جدول  .1واژگان و عبارات به همراه معادلانگلیسي آنها در دو ترجمه
Bashiri

Costello

hazel eyes

*grey eyes

Translator
Item
چشمهاي ميشي

mansion

stone-cutter

*sculptor
*coat
a pair of
*tongs

Fuller’s
earth
to seek
*redress
Londonrocket seeds

*pavilion

حجار

canker

*the demon

سالتون

ستره

lunch

*dinner

ناهار

گازانبر

*ill-disposed

*fool

کج سليقه

گزليک

*ditch

*gully

خندق

flask

*bottle

بغلي

Fuller’s earth

گل سرشور

*habitation

city

آبادي

beg

استغاثه

*leprosy

*cancer

سلعه

grey
*powders

خاک شير

attractive
malice

bed-clothes
a pair of
pliers
longthe long
handled
*bladed knife
*knife
to go to the
*augur

Bashiri

Costello

Translator
Item
کوشک

*][ϕ

سرکتاب باز
کردن

 *fatal radianceشرارۀ کشنده
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Bashiri

Translator
Costello
Item
مقنّي
*shady mufti

*judge
 the beads of a the largeدانههاي تسبيح
beads of a
*large rosary
بزرگ
rosary
زننده
* sinister
repulsive
with beard
three
hand's
سه قبضه ریش
a long beard
breadths
*long
the devilish
thought

* anxiety

وسواس

the sashwindow on
*the balcony

sash*window

اُرسي

Bashiri
ethereal
(a cloak
)made in
Shushtar
burly
a layer of dust

the few spans
of ground

Translator
Costello
Item
اثيري
*immaturity
(a) Shuster
*)(cloak

(عباي)
ششتري

* thick-neckedگردنکلفت
 half-an-inchیک وجب گرد
*of dust
these few
spans of
ground

چند وجب
زمين

 to go to see a eavesdroppingفالگوش رفتن
*fortune-teller

جدول  .2درصد وقوع خطاهاي آشکار هر دو مترجم را در هر حوزۀ واژگاني به تفکيک
نشان ميدهد:
جدول  .6درصد وقوع خطاهای آشکار در هر گروه
مترجم مکانها

عقاید،
آدابورسوم

اشیاء خوراک پوشاک بیماریها گیاهان

عناصر
زبانشناختي

مشاغل

کاستلو

%66

%9

%9

%9

%9

%8

%6

%58

%6

بشيري

%22

%22

%26

%8

%8

%7

%7

%65

%7

مجموع

%63

%66

%66

%8

%8

%7

%5

%81

%7

در پاسخ به سؤاالت پژوهش ،درمجموع ،بيشترین اشکال مترجمان ،به ترتيب در چهار
قلمروي «عناصر زبانشناختي»« ،مکانها»« ،عقاید ،آدابورسوم» و «اشياء» رويداده؛
درحاليکه ،کمترین خطاي آشکار هر دو مترجم در واژگان مرتبط با خوراک و پوشاک
نمایان شده است .عالوه براین ،طبق جدول  ،2-5بهجز در دو مقوله «گياهان» و «مکانها»،
درصد ارتکاب خطاي آشکار توسط مترجم بومي و غيربومي کامالً متفاوت بوده است.
چالشبرانگيزترین حوزههاي واژگاني براي مترجم غيربومي شامل «عناصر زبانشناختي»،
«مکانها» و «مشاغل» بوده ،درحاليکه مترجم بومي در ترجمه مقوالت واژگاني مربوط به
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سه حوزه «مکانها»» ،عقاید ،آدابورسوم» و «اشياء» دچار بيشترین خطاي آشکارشده
است.
از مجموع عبارات و واژگاني که حداقل یکي از مترجمن دچار خطا شده بودند،
سهم کاستلو  29و سهم بشيري 6 ،خطاي آشکار بوده است .به دیگر بيان ،طبق تصویر ،6-5
ترجمة کاستلو (مترجم غيربومي) حدود سه برابر بيش از ترجمة بشيري (مترجم بومي)
حاوي خطاهاي آشکار است.

شکل  .9درصد رخداد خطاهای آشکار

بحث و نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،نخست برخي مفاهيم اساسي در حوزه متن و ارتباط و جایگاه آن در قياس
با چهار ضلعِ «نویسنده»« ،مترجم»« ،منتقد» و «خواننده» مرور گردید و نهایتاً چنين
نتيجه گيري شد که درک پویایي متن مستلزم باور داشتن این مسئله است که تنها «متن» باقي
ميمانَد -نویسندۀ متن و افکار و نيّات اصلي او ،مترجم متن و برداشتهاي خاص وي از
معاني متن ،منتقد و نقد وي و حتي خوانندگان و برداشتهاي شخصي ایشان ،همگي گذرا
و ميرا خواهند بود .سپس به برخي مدلها در زمينه پژوهشهاي متنمحور اشاره و بر مبحث
خطاهاي آشکار در جدیدترین مدل (هاوس )2869 ،تمرکز گردید .پيکره تحقيق شامل دو
ترجمه انگليسي بوفکور بود که نخستين ترجمه آن توسط کاستلو هرگز ویرایش نشد،
درحاليکه ترجمه دوم توسط بشيري ،طي  86سال ،سه بار توسط وي ویرایش گردید.
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یافتههاي جستار حاضر حاکي از آن بود که درصد بروز خطاي آشکار در آثار
مترجم بومي و غيربومي بسيار متفاوت بوده است .به عبارتي ،مقولههاي واژگاني
چالشبرانگيز براي مترجم بومي و غيربومي یکسان نبود .ازآنجاکه مترجم غيربومي در
ترجمه اصطالحات و برخي گروههاي اسمي دچار چالش اساسي بوده ،ميتوان بهطورکلي،
مترجماني را که زبان مادريشان غير از زبان متن مبدأ است ،به مطالعه عميق و دقيق
اصطالحات متون ادبي توصيه کرد.
همچنين ،با توجه به اینکه مترجم غيربومي حدوداً سه برابر بيش از مترجم بومي دچار
خطاهاي آشکارشده است ،دو نکته مهم قابل استنتاج است :اوالً ،لزوم ویرایش مکرر متن
مقصد توسط مترجم؛ ثانياً ،لزوم همت مترجمان بومي به انجام ترجمه یا حتي ترجمههاي
مکرر آثاري که قبل از این به دست مترجمان غيربومي ترجمه شدهاند .هر دو مورد مذکور
را ميتوان به عنوان عوامل احتمالي کيفيت باالتر ترجمه مترجم بومي ،ازلحاظ ميزان بروز
خطاهاي آشکار ،قلمداد کرد.
جداي از اشتباهاتي که بهطور بالقوّه ناشي از خطاي دید مترجم بودهاند ،یکي از
عوامل اصلي ارتکاب خطا در معادلیابي ،ناتواني (دانش و تجربه ناکافي) مترجم در
معادلگذار ي است .با توجه به تأثير گزینش نوع خاصي از راهبردهاي ترجمه بر فرایند
معادلگذاري (افروز ،)2866 ،تحقيقات آتي ميتواند به بررسي این موضوعات اختصاص
یابد.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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