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 هاي فرهنگیِ رمان عربی بر اساس نظریۀ الرنس بررسی ترجمۀ مقوله

 ونوتی

 )الزّین عرس رمانِترجمۀ فارسیِ  :مورد پژوهی(
 

 1افضلی علی*

 2کرکاسی اکبر مائده
 

 چکیده
تردید فرهنگ هر جامعۀ زبانی، مختص خود آن است و عناصر سازندة فرهنگ یک جامعه که بیانگر هویت  بی

جوامع از زمان آغاز مبادالت فرهنگی . ها است، از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود مجموعی از انسان
نخستین  ازجمله. هاي فرهنگی صورت گرفته استتوسط ترجمه، مباحثات بسیاري پیرامون نحوة ترجمۀ مقوله

تحلیلیِ  -این پژوهش بر مبناي روش توصیفی. هاي فرهنگی، الرنس ونوتی استترجمۀ مقوله نظران صاحب
اثر الطیب صالح را بر اساس  ینالزّ عرسهاي فرهنگیِ رمان محور، ترجمۀ فارسیِ صادق دارابی از مقولهمتن

پیتر نیومارك ارزیابی  گانۀ پنجهاي فرهنگی بندي مقولهگرایی الرنس ونوتی و دستهگرایی و بیگانهدوگانۀ بومی
اي سلیس و روان، افتراقات زبانی و یابی به ترجمهدست منظور بهنتایج این تحقیق نشان داد که مترجم . کندمی

وي با انتخاب . گرایی، ترجمۀ مطلوبی ارائه داده استده و با استفاده از عنصرِ بومیفرهنگی را حذف کر
پسند مبتنی بر فرهنگ مقصد را بر حفظ هویت اي روان و مخاطبراهبردي مخالف نظر ونوتی، ارائۀ ترجمه

، محورهاي مبدأترجمههاي این ترجمه با زدودن نشانه. فرهنگیِ متن مبدأ و غناي فرهنگی، ترجیح داده است
 .حکمِ یک تألیف مستقل را پیدا کرده است

 
-هاي فرهنگی، الرنس ونوتی، بومی، صادق دارابی، ترجمۀ مقولهعرس الزّین الطّیب صالح، :واژگان کلیدي

 .گراییبیگانه گرایی،
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 مقدمه. 1

 مسئلهبیان . 1. 1

ترجمه همواره ارتباط تنگاتنگی با . ترین مسائل فرهنگی روزگار کنونی استمهم ازجملهترجمه 

هاي هر متن و سازة زبانی، عناصر فرهنگی موجود در ویژگی ازجملهفرهنگ جوامع داشته است؛ زیرا 

عناصر . انداند که به آن، ماهیت فرهنگی بخشیدهبا زبان تلفیق شده اي گونه بهاین عناصر . آن است

با ورود به عرصۀ زبانی، به متن خصوصیت ... امل باورها، اعتقادات، آداب و سنن، مفاهیم وفرهنگی ش

 .سازندمتمایز می -اندهاي دیگر نگاشته شدهکه به زبان-بخشند که آن را از متون دیگراي میویژه

 عجین جامعه فرهنگ با دیگر متون از بیش که اندمتونی ازجمله داستانی و روایی، است که متون یگفتن

 مبدأ و مقصد فرهنگ با زبان بر عالوه ي میان دو فرهنگ، بایدواسطه عنوان بهمترجم  رو ازایناند؛ شده

به متن دیگر،  -که خاص هر متن است-باشد لیکن همواره انتقال فرهنگ  داشته کامل آشنایی نیز

، اي غیرحرفهاي و چه معضالت و دشوارهاي ترجمه بوده است و تمامی مترجمان چه حرفه ازجمله

و  نظران صاحببسیاري از  رو ازایناند؛ رو بودههاي فرهنگی روبهبا موانع بسیاري در انتقال مقوله

اند تا مترجمان با اندیشمندان فعال در حوزة ترجمه، به ارائۀ راهکارهایی در این خصوص پرداخته

 .زبانی به زبان دیگر برآیندهاي فرهنگی از پس بازآفرینی مقوله خوبی بهها، کمک آن

هاي ، ترجمۀ مقوله]1[بندي پنجگانۀ پیتر نیومارك گیري از تقسیماست با بهره درصددمقالۀ حاضر 

به فارسی برگردانده است، ] 4[را که صادق دارابی  ]3[اثر طیب صالح ] 2[ن عرس الزّیفرهنگیِ رمان 

 .نقد و بررسی کند] 7[الرنس ونوتی  ]6[گرایی بومی و] 5[گرایی بر پایۀ دوگانۀ بیگانه

 

 هاي تحقیقپرسش .2. 1

 مترجم به کدام یک از راهبردهاي دوگانۀ ونوتی، تمایل بیشتري نشان داده است؟-

-موفقیت مترجم در ترجمۀ این رمان با تکیۀ بیشتر بر یکی از دو راهبرد ونوتی، چگونه ارزیابی می-

 شود؟

 گردد؟ونوتی، حضور مترجم در ترجمۀ این رمان چگونه تبیین می نظر ازنقطه -
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 روش تحقیق. 3. 1

تحلیلی است که در وهلۀ نخست، نظریۀ ونوتی و دوگانۀ -روش کار در این تحقیق، روش توصیفی

هاي فرهنگی معرفی نیومارك از مقوله گانۀ پنجبندي سپس دسته. شده توسط او تبیین خواهد شدمطرح

هاي هاي مربوط به هر یک از مقولهگام بعدي پس از بیان مباحث نظري، استخراج نمونه. شودمی

 .فرهنگی و تحلیل و بررسی متن عربی و ترجمۀ فارسی صادق دارابی بر پایۀ نظریۀ ونوتی است

 

 پیشینۀ تحقیق. 4. 1

 :بندي کردتوان در چند دسته، تقسیمپیشینۀ این مقاله را می

هاي هاي مربوط به ترجمۀ مقولههایی است که به مبانی تئوریک نظریهششامل پژوه دستۀ اول

 :از این جمله است. اندفرهنگی پرداخته

. پردازدشده از سوي ونوتی می؛ وي در این مقاله، به واکاوي دوگانۀ مطرح)1394(مقالۀ خادم نبی -

زدا است ا و هر ترجمۀ آزاد، غرابتزدنگارنده صراحتاً با این دیدگاه که هر ترجمۀ لفظ به لفظ، آشنایی

را در ... ها، نهادها ودریافت راهبرد مترجم، باید گفتمان منظور بهنماید و معتقد است که مخالفت می

 .تحلیل ترجمه دخیل کرد

 و گادامر از »هاافق آمیزش« مفهوم به توجه با اندکوشیده نویسندگان ؛)1393( برپناه و دباغی مقالۀ-

 بین فهم نوعی ماند به فلسفی هرمنوتیک دید زاویۀ از را ترجمه ریکور، از »دیگري طریق از خود فهم«

 عنایت ترجمه در دخیل فرهنگ دو به زمان هم که گیرند پیش نوینی رویکرد و کنند معرفی فرهنگی

 .کندمی لحاظ را دیگري فرهنگ احترام و دارد

بررسی چهار داستان کوتاه حاوي مفاهیم فرهنگی از ؛ نگارندگان با )1393(مقالۀ هاشمی و غضنفري -

تواند اند که این مدل نمیجالل آل احمد بر مبناي چارچوب نظري نیومارك، به این نتیجه دست یافته

نیومارك  گانۀ پنجتمامی عناصر فرهنگی فارسی را در برگیرد و چهار شاخۀ جدید را به الگوي 

 .اند افزوده
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. پردازدپژوهشگر در این مقاله، به چگونگی حضور مترجم در متون روایی می؛ )1387(مقالۀ حرّي -

ها، به کند و در بررسی این حالتوي با اشاره به مقالۀ هرمانز، سه حالت حضور مترجم را بررسی می

 .زدایی نیز توجه دارد/ سازيهاي غرابتسازي و شیوهاقلیت /ناپیدایی و مقاومت /مفاهیم پیدایی

؛ نگارنده با نظر به مفهوم فرهنگ در ترجمه، به راهکارهاي گوناگون )1383(میناباد  اشمیمقالۀ ه-

هاي دوره هایی از انطباق فرهنگی افراطی در ترجمهترجمۀ اقالم فرهنگی توجه دارد و در پایان نمونه

 .شمارد یبرمقاجار از ادبیات غرب 

رمان یا اشعارِ یک فرهنگی را بر ترجمۀ یک هاي ترجمۀ هایی است که نظریهشامل پژوهش دستۀ دوم

 :اندشاعر به زبان دیگر تطبیق داده

به عربی با تکیه بر  بوف کور؛ در این مقاله به تحلیل ترجمۀ رمان )1397(آبادي مقالۀ نظري و حبیب-

 .رویکرد ایویر در ترجمۀ عناصر فرهنگی، پرداخته شده است

نویسندگان در این مقاله با تکیه بر راهکارهاي ترجمۀ عناصر ؛ )1396(مقالۀ کیادربندسري و صدقی -

وي یعنی نهادها،  گانۀ پنجهاي فرهنگی الگوي فرهنگی از منظر نیومارك و با عنایت به یکی از مقوله

 .اند، جریانات و مفاهیم، به بررسی ترجمۀ سه رمان عربی از غسان کنفانی پرداختهورسوم آداب

بندي عناصر فرهنگی و ر این مقاله با تکیه بر الگوي پیتر نیومارك در دسته؛ د)1396(مقالۀ رحیمی -

فارسی شکر هاي فرهنگی داستان ها، به بررسی و نقد چگونگی انتقال مقولهراهکارهاي ترجمۀ آن

 .پرداخته شده است است

از  کالبص و الاللّ؛ این مقاله ضمن مقایسۀ دو ترجمۀ رمان )1392(مقالۀ روشنفکر و همکاران -

 .نجیب محفوظ، به بررسی و نقد ترجمۀ مفاهیم فرهنگی این رمان پرداخته است

گیري از دیدگاه نیومارك، به تحلیل ؛ نگارندگان در این مقاله ضمن بهره)1391(مقالۀ افراه و روشن -

 .اندزاد پرداختهاشعار سهراب سپهري و فروغ فرخ

ۀ الرنس ونوتی را بر ترجمۀ آثار انگلیسی به فارسی و هایی هستند که نظریۀ دوگانپژوهش دستۀ سوم

 :اندبرعکس، تطبیق داده
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؛ پژوهشگر به مقایسۀ دو ترجمه از رمان سووشون پرداخته )1393(نامۀ کارشناسی ارشد تقوي پایان-

گرایی بیشتر استفاده گرایی و بیگانهتا مشخص شود مترجمان از کدام یک از دو روش بومیاست 

 .اندکرده

ترجمۀ در  ونوتی هايبررسی استراتژي؛ محقق به )1392( يکزازنامۀ کارشناسی ارشد پایان-

 .هاي چخوف پرداخته استنمایشنامه خصوص به هانمایشنامه

شدة ؛ نویسنده با انتخاب دو رمان بسیار شناخته)1392(نامۀ کارشناسی ارشد عبدي سیدکالئی پایان-

سازي ، به این نتیجه رسید که غالب مترجمان از راهبرد بومیسایرماجراهاي تام  و مزرعۀ حیوانات

 .اندمحور این دو رمان بهره جستهبراي انتقال مفاهیم فرهنگ

هاي فیتزجرالد از فارسی به ضمن بررسی اجمالی ترجمه نگارندگان؛ )1391(نیا مقالۀ امامی و حسین-

وي  ةشدکه چرا آثار ترجمه اندنموده و بیان دهبررسی کررا راهبرد ونوتی انگلیسی، چرایی اعمال دو 

جزئی از زبان تبدیل به  ،آثار شکسپیرهمچون چنان مورد استقبال قرار گرفته و ها، همپس از گذر سال

 .ده استشو ادبیات انگلیسی 

 :به رشتۀ تحریر درآمده است عرس الزینهایی است که در ارتباط با رمان پژوهش دستۀ چهارم

هاي طیب صالح ؛ نکتۀ محوري این پژوهش، معرفی رمان)1397(احمدیان کیسمی و همکاران مقالۀ -

 .هایش استهاي اجتماعی در رمانن دیدگاه وي نسبت به پدیدهو تبیی

ترین عناصر داستان یعنی ؛ نگارندگان در این مقاله به یکی از مهم)1396(مقالۀ بناساز و همکاران -

مستقیم و  صورت بههاي این داستان بیشتر پایان مشخص شد که شخصیتاند و در شخصیت پرداخته

 .انداز زاویۀ دید راوي داناي کل، به تصویر کشیده شده

مایۀ سه داستان از طیب صالح، بیان داشته است که در ؛ نویسنده با بررسی درون)1386(مقالۀ چگینی -

هاي گابریل گارسیا مارکز و هایی از داستانرگه ،عرس الزّینداستان  ازجملههاي طیب صالح داستان

 .خوردفرهنگ آمریکاي التین به چشم می

به زبان فارسی را  عرس الزین جستجوي نگارندگان نشان داد تاکنون هیچ پژوهشی، ترجمۀ رمان عربی
 .بررسی نکرده است
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 بخش نظري. 2

 نظریۀ ونوتی. 1. 2
شاید این طیف وسیع . مفاهیمی است که تاکنون تعریف مختلفی از آن ارائه شده است ازجملهفرهنگ  

. هاي متفاوت نسبت به این پدیده باشدتعاریف از فرهنگ، ناشی از پیچیدگی این مفهوم و بینش
-ادوارد بارنت تایلور، انسان. گرددبازمی 1871نخستین تعریف کالسیک و دانشگاهی فرهنگ به سال 

اي است شامل تافتهفرهنگ کلیت درهم«: گویدلیسی قرن نوزدهم، در تعریف فرهنگ میشناس انگ
دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هموندي از جامعه به 

 ).75ص : 1380آشوري، (» وردآدست می
بدیهی است . خاص خودند... ادي وهاي گوناگون، هر یک داراي عناصر مادي، اجتماعی، اعتقفرهنگ

-با آغاز شکل. رو هستیمها روبههاي فرهنگی به دلیل افتراق فرهنگکه در ترجمه، با خألها و شکاف

پردازان هاي فرهنگی مورد توجه ویژة نظریهگیري مطالعات ترجمه، انتقال و بازآفرینی عناصر و مقوله

-فرهنگی از دشوارترین مشکالت ترجمه محسوب میترجمۀ عناصر و مفاهیم . این رشته قرار گرفت

با ترجمۀ . )76ص : 1992لوفور، (گیرد فرهنگی خاص خود شکل می درزمینۀکه هر متن  ویژه به. شود

شود که این ترجمه، متونی با ماهیتی فرهنگی به زبان و فرهنگ دیگر، این سؤال به ذهن متبادر می

واننده چگونه در حال خوانش متن ترجمه، به حضور متعلق به مؤلف نخستین است یا مترجم و خ

 مترجم پی خواهد برد؟

شده مطرح شد فرهنگ و زبان مقصد در ترجمه، بحث حضور مترجم در متون ترجمه یافتن یتاهمبا 

. غیبت مترجم به مباحث نظري ترجمه راه یافت/ با ارائۀ نظریات ایون زهر، بحث حضور ویژه بهو 

به حضور مترجم در متون روایی پرداخت ) 8) (1990و  1989(لوون زوآرت نخستین بار، کیتی فن 

اختصاصی آراي خود را در  طور به، )10(و شیاوي ) 9(لیکن در میانۀ دهۀ نود میالدي، ونوتی و هرمانز 

 ).37-36ص : 1387حرّي، (خصوص حضور مترجم در متون روایی مطرح ساختند 

صداي مترجم و مؤلف، صداي مترجم را در پس صداي  یمانز همهرمانز معتقد است به دلیل توهم 

شود که گویی نویسنده و مؤلف اصلی به زبانی دیگر سخن کنیم و چنین وانمود میمؤلف پنهان می

هرمانز از حضور . کننده، پنهان ساخته استگوید و مترجم کامالً خود را در پس صداي روایتمی
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سازد که یا صداي کند و این نکته را مطرح میتعبیر می مترجم به صداي ثانویه یا صداي مترجم،

همان، (کامالً در پس صداي راوي، پنهان مانده است  که اینمترجم در متن ترجمه، آشکار است و یا 

 ).38-37ص 

-بسط یابد که طبیعت ارزش اي اندازه بهونوتی بر این نکته تأکید دارد که گسترة مطالعات ترجمه باید 

وي براي توصیف موقعیت مترجم و عملکرد او در . اجتماعی را دربرگیرد-فرهنگیمدار چارچوب 

او با بیان دو راهبرد در . بردبودن مترجم را به کار میآمریکایی اصطالح نامرئی-فرهنگ معاصر آنگلو

-بیگانهسازي و این دو راهبرد عبارتند از بومی. پردازدبودن مترجم میترجمه به بحث پیرامون نامرئی

-316ص : 1389ماندي، (گرداند ونوتی پیشینۀ این دو راهبرد را به نظریات شالیر ماخر بازمی. سازي

325.( 

وي بر این عقیده بود که زبان . پرداز آلمانی، به جنبۀ فرهنگی در زبان توجه داشتشالیر ماخر، نظریه

-اللفظی و آزاد فراتر میاز ترجمۀ تحتاو . کامل با زبان مبدأ منطبق شود طور بهتواند مقصد هرگز نمی

 سوي بهدهد و خواننده را یا مترجم نویسنده را مبنا قرار می: کندرود و دو مسیر براي مترجم ترسیم می

ترجیح ماخر، . بردخواننده می سوي بهدهد و نویسنده را برد و یا خواننده را مبنا قرار مینویسنده می

وي معتقد است که ترجمه باید بر خوانندة . نویسنده است سوي به راهبرد اول یعنی حرکت خواننده

یابی به این امر، مترجم باید براي دست. گذاردمقصد همان تأثیري را بگذارد که بر خوانندة مبدأ می

 ).70-69ص : همان(ساز برگزیند ساز را در مقابل روش طبیعیروش بیگانه

هایی که ساز و ترجمهی به زبان مبدأ نزدیکند، ترجمۀ بیگانههایی که از نظر مقوالت فرهنگماخر ترجمه

اند، ترجمۀ رنگ و بوي زبان مبدأ ندارند و بر اساس ساختار و فرهنگ زبان آلمانی تدوین شده

از نظر وي متون فلسفی و اشعار به دلیل برخورداري از مفاهیم فرهنگی زبان مبدأ، . ساز نامید آلمانی

 ).34-33ص : 1386حقانی، (ساز ترجمه شوند بیگانهباید صرفاً به شیوة 

مطرح شده که  »زداییآشنایی/ زداییغرابت«نظریۀ الرنس ونوتی در حوزة ترجمه با عنوان دوگانۀ 

منظور . )41ص : 1394خادم نبی، (آمده است  ]11[» ناپیدایی مترجم«شرح آن در کتاب مهم او به نام 

 .گرایی استزدایی، بیگانهی و منظور از آشناییگرایزدایی، بومیاز راهبرد غرابت
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آمریکایی درصدد -گیري از شالیر ماخر، معتقد است که فرهنگ آنگلووي با بیان این دو راهبرد و الهام

ترجمه به بافت مقصد ارائه دهد که با  عنوان بهگرایی، متونی را گیري از راهبرد بومیاست با بهره

آن، متناسب و سازگار باشد و بدین ترتیب با حذف هویت فرهنگی متن فرهنگی -گفتمان امپریالیستی

 .غلبۀ فرهنگی دست یابد نوعی بهمبدأ، 

سازي ابراز ونوتی نسبت به پدیدة بومی. داندآمریکایی می-سازي را فرهنگ مسلط آنگلووي بومی

ترجمه به زبان  هاي فرهنگی متن مبدأ درمداري و ارزشکند زیرا آن سبب کاستن از قومتأسف می

شود و این همان چیزي در این نوع ترجمه، حضور مترجم حس نمی. شودآمریکایی می-مقصد آنگلو

به نظر ونوتی این نوع ترجمه بنا به توصیف ماخر، . خواندبودن مترجم میاست که ونوتی آن را نامرئی

در  دیگر عبارت به). موندي، همان(برد او می سوي بهنهد و نویسنده را حرکت میخواننده را ساکن و بی

کوشد متن مبدأ را در فرهنگ خودي هضم کند و با ، مترجم می)گراییبومی(زدایی راهبرد غرابت

 .ایدئولوژي مقصد هماهنگ سازد و بدان جامۀ خودي بخشد

 سرکوب کردندر عمل، واقعیت ترجمه با «: گویدگرایی میونوتی در خصوص راهبرد بومی

هاي غالب در فرهنگ زبان مقصد شبیه ارزش. شودانی و فرهنگی متن مبدأ محو میهاي زب تفاوت

گفتنی  ).4ص : 2008ونوتی، (» رسد که ترجمه باشدبه نظر نمی یجهدرنتشود و قابل درك می. شود می

کشوري که به دالیل امپریالیستی، آثار . است که ونوتی، نظریۀ خود را در آمریکا مطرح کرده است

 ).16ص : همان(کند بیگانه را در فرهنگ خودي جذب و هضم می

هاي فرهنگی متن مبدأ هستیم که بنا به نظر ماخر، مترجم نویسنده سازي شاهد تسلط ارزشدر بیگانه

هاي ارزش سازي را فشار تفاوتونوتی بیگانه. بردنویسنده می سوي بهو خواننده را  گذاردرا تنها می

هاي هاي فرهنگی و ارزشهاي فرهنگی زبان مقصد براي حفظ تفاوتقومی زبان مبدأ بر ارزش

مداري در از نظر وي این روش، تالش براي جلوگیري از نقض قوم. داندفرهنگی متن اصلی می

زبان را هاي فرهنگی دنیاي انگلیسیتواند سیطرة ارزشسازي میبیگانه. مطلوب استترجمه و بسیار 

خواند، راهی براي هاي زبان مقصد میاین روش که ونوتی آن را پایداري در برابر ارزش. مهار کند

این روش به . کردن حضور مترجم و حفظ متن از تسلط ایدئولوژیک فرهنگ مقصد استمرئی

). موندي، همان(دهد که تشخیص دهد در حال خواندن یک متن بیگانه است کان را میخواننده این ام
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هاي زبانی و فرهنگی را حفظ ، مترجم تفاوت)گراییبیگانه(زدایی در راهبرد آشنایی دیگر عبارت به

کشد و در نتیجه با انتقال آداب و سنن، اصطالحات و متن اصلی می سوي بهکند و خواننده را  می

 .مفاهیم خاص جامعۀ مبدأ، غناي زبان و فرهنگ خودي را شاهد خواهیم بود

زداي ونوتی به این معنا نیست که هر یک از عناصر فرهنگی مبدأ ارزشمند است و باید ترجمۀ آشنایی

هاي فرهنگی زبان شود که ارزشزدایی یک مزیت محسوب میعزیز دانسته شود؛ بلکه زمانی آشنایی

، انتخاب این نوع ترجمه همواره به ساختار فرهنگی زبان مقصد متکی رو ازاینبریزد و مقصد را به هم 

 ).34ص : 2008ونوتی، (است 

خواهد که نامرئی باشد و از دید خواننده ونوتی معتقد است که فرهنگ غالب ترجمه از مترجم می

راقات زبانی و فرهنگی، این ترجمه کند و با حذف افت» سلیس و روان«پنهان بماند؛ به عبارتی، متن را 

 ).1ص : همان(توهم را پدید آورد که ترجمه، دیگر ترجمه نیست بلکه اصل است 

 :شودکند، به دو قسم تقسیم میدالیلی که ونوتی براي ناپیدایی مترجم مطرح می

-توان به چیرگی نگرة مؤلف در فرهنگ انگلیسیاین دالیل می ازجملۀ: پیوسته -دالیل بافت. 1

نما و شود که فعالیت مترجم در طراز با فعالیت مؤلف، نخاین بینش سبب می. یکایی اشاره کردآمر

پیوسته، بازیگران صنعت چاپ و نشر ترجمه هستند که -از دیگر عوامل بافت. دست دوم جلوه کند

 .کنند روش ترجمه، چگونه باشدتعیین می

اي آن است لیکن این معنا در سراسر متن، همعناي متن، حاصل تمایز دال: پیوسته -دالیل متن. 2

یابد؛ هاي خاص اجتماعی و فرهنگی تاریخی، به طرق گوناگون نمود میشناور است و در بافت

آمریکایی، -ونوتی فرهنگ غالب انگلیسی زعم به. هاي دو زبان ناممکن استتطابق میان دال رو ازاین

ص : 1387حرّي، (پردازد به جایگزینی تمایزات زبانی و فرهنگی متن مبدأ با متن مقصد می اجبار به

41-42.( 

از نظر او وفاداري به متن . کندسازي در ترجمه حمایت میسازي مترجم و بیگانهونوتی خود از مرئی

. د ایجاد کندشمارد و درصدد ایجاد چندصداهاي مشابه در متن مقصگذاري را محترم میمبدأ، بدعت

پس ). 18ص : 2008ونوتی، (شود می... گذاري شامل نحو، واژگان، سبک و گفتمان واین بدعت

در این . شودگرایی است که سبب غناي فرهنگی میزدایی یا بیگانهراهبرد ترجیحی ونوتی، آشنایی
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و خواهد دانست  راهبرد است که خواننده در حین قرائت ترجمه، به افتراقات فرهنگی پی خواهد برد

در متن ترجمه حضور بارز دارد و در پس  در این راهبرد مترجم. که در حال خواندن ترجمه است

 .صداي مؤلف، پنهان نخواهد شد

 هاي فرهنگیبندي مقولهدسته. 2. 2

 :شودها اشاره میپردازد که در زیر به آنبندي مؤلفات فرهنگی میپروفسور پیتر نیومارك به دسته

ها، مراتع، ها، کویرها، جلگهها، کوهمحیط شامل گیاهان و جانوران یک سرزمین، دشت: شناسیبوم. 1

 .است... ها، شالیزار وفالت

-4مسکن و شهرها -3پوشاك -2مواد غذایی -1فرهنگ مادي شامل ): مصنوعات(فرهنگ مادي . 2

 .استوسایل نقلیه 

 فرهنگ اجتماعی کار و فراغت. 3

 واژگان و اصطالحات -2نهادهاي سیاسی و اداري -1: ، جریانات و مفاهیمورسوم آدابنهادها، . 4

 هنري واژگان و اصطالحات-3مذهبی 

ص : 2012نیومارك، (انداختن دادن و تفمانند بیالخ: گفتن و عاداتاشارات و حرکات حین سخن. 5

122.( 

 

 تطبیق متن عربی با فارسی. 3

 شناسیبوم. 1. 3

 ).8ص : 1997صالح، (» الکرکیوالساقتانِ رقیقتانِ طویلتانِ کساقَی « -

 ).15ص : 1395صالح، (» ، الغر و بلند بودنددرناهاي هایش مانند ساقو ساق«

اندام که داراى پاى بلند و گردن دراز و بدون دم است و گاهى بر روى ست بزرگا ايپرنده» کُرکیال«

سازي، مترجم با استفاده از راهبرد بومی .است) مرغ کلنگ(ه در زبان فارسى نام این پرند .نشیندآب مى

 درناها. اي از خانوادة درنایان استدرنا یا کلنگ، پرنده. تعبیر کرده است» درنا«این پرنده را به 

 و کلفت و بلند منقاري و دراز هاي بال کوتاه، نسبتاً دم دراز، گردن و پاها با بزرگ، هستند پرندگانی
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شود، مترجم به معادل مطلوب در زبان مقصد دست گونه که مشاهده میهمان. لک لک شبیه ظاهري

رسد لیکن به نظر می. یافته است و توصیفات دو پرنده در زبان مبدأ و مقصد، با یکدیگر همسان است

عادل آن در داد و در پاورقی به توصیف نوع این پرنده و ماگر مترجم عین واژة مبدأ را انتقال می

پرداخت، موجبات آشنایی خواننده با نام این پرنده در زبان مبدأ و بسط و غناي بیشتر فارسی می

 .ساختفرهنگی را فراهم می

 ).13ص : 1997صالح، (» علی قارعۀ الطّریق، نطّ فوقها شجیرة طلحو کلّما رأي «-

 )20ص : 1395صالح، (» پریددید، از روي آن میمی بوتۀ خاريهرگاه توي مسیر «

مترجم در ترجمه با راهبرد . شوددرختی از گونۀ خارداران است که معموالً خوراك شتران می» الطّلح«

توصیف کرده ) بوتۀ خار(گرایی، بدون اشاره به ذکر نام این درخت در جامعۀ مبدأ، آن را به بومی

یا در ادامۀ متن یا در پاورقی، به توضیح توانست در متن به نام آن اشاره کند سپس می که آنحال . است

 .گونۀ درختی بپردازد تا موجبات آشنایی خواننده را با فرهنگ مبدأ فراهم آورد این

 ).23ص : 1997صالح، (» الدجاج صیاحمحزنۀ الّتی تشبه له ضحکتها البکماء ال کوتضح« -

صالح، ( .»مرغ قدقدچون و غمگین هم صدالبخندي بی. زددید، برایش لبخند میکه او را می یهنگامو «

 ).28ص : 1395

مترجم با درنظر گرفتن معناي واژه در بافت و . است...) فریاد، بانگ، ناله، شیون و(به معناي » الصیاح«

دیگر معناي لفظی عبارت،  عبارت یی واژگان، اقدام به ترجمه کرده است؛ بهآ با همعنایت به زنجیرة 

سازي این آوا روي آورده کن مترجم با اجتناب از ترجمۀ لفظ به لفظ، به بومیلی. فریاد مرغ: شودمی

 :مانند؛ بینیمهاي دیگر نیز میآیی معنایی در ترجمه را در نمونهمشابه این باهم. است

 ).30ص : 1997صالح، (» الضّفادع تنقُّ«-

 ).34ص : 1395صالح، (» کنندغورغور میها قورباغه« 

اند، است اما با توجه با زنجیرة واژگانی که کنار هم قرار گرفته) نق زد، شکایت کرد( به معناي» نَقَّ«

گویند، تعبیر کرده ها که در زبان مقصد به آن غورغور میها را آواي خاص آنزدن قورباغهمنظور از نق

 .است

 ).66ص : 1997صالح، (» مقرّه المفضّلکان دکّان شیخ علی فی السوق «-
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 ).67ص : 1395صالح، (» او بود پاتوقعلی در بازار، تنها  مغازة شیخ«

گیري از راهبرد مترجم با بهره. است) محل اقامت مورد عالقه و محبوب(به معناي » المقرّ المفضّل« 

اي روان، منظور از مکان اقامت محبوب را در واژة پاتوق خالصه منظور انجام ترجمه گرایی و بهبومی

 .آمدن همیشگی و مورد عالقهمکان گردهم: دهدیقاً معناي همین عبارت را میپاتوق دق. کرده است

 ).111ص : 1997صالح، (» الّتی تناثرت بین المقابر السیالو السلَمکان المکان بلقعاً إلّا من شجیرات «-

که میان قبرها  صمغ سنگالیو  آکاسیاهاي وعلف بود و جز درخت آب زمین قبرستان، خشک و بی«

 ).111ص : 1395صالح، (» خوردپراکنده شده بود، چیز دیگري به چشم نمی

-بارش، مینوعی درختچه صحرایی خاردار بلند است که در شمال آفریقا و مناطق بیابانی کم» السلَم«

با توجه به . شود از برگ این درخت در کار دباغی استفاده میاین گیاه از تیرة باقالئیان است و . روید

 که آنروید، مترجم در ترجمۀ نام این گیاه از معادل بومی که این گیاه در مناطق جنوبی ایران نیز می این

 .باشد بهره برده استنام علمی این گیاه نیز می

تنها از دو  گونه آکاسیا وجود دارد که صمغ عربی عمدتاً 1000حدود . همان صمغ عربی است» السیال«

باشد بومی آفریقا می ،صمغ عربی. آیدآکاسیا قرمز به دست میهاي آکاسیا سنگالی و به نامها آنۀ گون

گرایی، منظور از مترجم با استفاده از راهبرد بومی. و در اکثر کشورهاي دنیا به همین نام شهرت دارد

 .این درخت را با توجه به کاربرد و نام آن در زبان مقصد، بیان ساخته است

 

 هنگ ماديفر. 2. 3

 ).17ص : 1997صالح، (» ...الماء جوزکنت تري الزّین العاشق یحمل «-

 ).22ص : 1395صالح، (» کشدآب را به دوش می هايبشکهدیدي که عاشق و واله، زین را می...«

مترجم با توجه به بافت و سیاق . دهداست لیکن در این جا معناي گردو نمی) گردو(به معناي » الجوز«

داند؛ یعنی بشکۀ آبی که از چوب درخت گردو ساخته شده را بشکۀ آب می جوزعبارت، منظور از 

 .توان گفت مترجم در ترجمۀ این واژه، به کاربرد آن توجه داشته استمی. است

 ).20ص : 1997صالح، (» باللّبن إذا کان الوقت عصراً الثّقیلوالشّاي «-

 ).26-25ص : 1395صالح، (» دادندبا شیر به او می پررنگاگر عصر بود، چاي «
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شود که امکان ترجمۀ مالحظه می. و به معناي سنگین است) به معنی سبک(ضد واژة خفیف » الثّقیل«

هیچ بار معنایی ندارد و منظور ) چاي سنگین(لفظ به لفظ این ترکیب وصفی وجود ندارد؛ زیرا 

مترجم با داشتن درك صحیح از بافت متن، منظور . رسانداین صفت براي چاي را نمی نویسنده از ذکر

 .گرایی در ترجمه انجام داده استاز چاي سنگین را چاي پررنگ دانسته که نوعی بومی

 ).56ص : 1997صالح، ( »کأنّه شجیرة سیال منفوشاًکان شعره «- 

 ).58ص : 1395صالح، (» حال حرکت همچون بوتۀ درختی در ژولیده و پرپشتبا موهایی «

منفوش نیز در . کردن پنبه و مانند آنپخش و پراکنده: است به معناي» نَفَش«از ریشۀ فعل » وشفُنْمال«

کرده و پخش شده را مترجم منظور از موهاي پف. معنا شده است...) و پف کردنپرمانند، (نامه به واژه

نیز ) اي در حال حرکتبوته(ست که با توصیف ادامۀ عبارت به موهاي ژولیده و پرپشت تشبیه کرده ا

 .سازگار باشد

 ).58ص : 1997صالح، (» وفؤوس عصی غلیظۀنحو من ثالثین رجالً فی أیدیهم ...«-

» و دستۀ تبر وارد خانه شدند چوب و چماق و بیلهمراه با حدود سی نفر از مردان روستا با ...«

 ).60ص : 1395صالح، (

»یصبه معناي سخت و ستبر و خشن » غلیظال«دستی و جمع کلمۀ عصا و به معناي عصا و چوب» الع

را به ادوات مورد استفادة دعاوي در زبان مقصد ) هاي خشندستیچوب(مترجم منظور از . باشدمی

. را بیان کرده است) چوب و چماق و بیل(بازگردانده است و براي این عبارت، سه مورد ابزاري 

گویی و اغراق که خاص متون روایی است، نگاهی کوشیده است با بیان این ادوات به زیادهنویسنده 

 .داشته باشد

 ).80ص : 1997صالح، (» المصابیحو یطوفون علی الحی لیالً وفی أیدیهم «-

 )81ص : 1395صالح، (» ...دادند وبه دست توي روستا نگهبانی می فانوسها شب«

با توجه به زمان نگارش . تعبیر کرده است) فانوس(ست که مترجم از آن به به معناي چراغ ا» المصباح«

گرایی به ذکر نام چراغ مورد گیري از بومیشده در آن، مترجم با بهرهرمان و بافت روستایی حکایت

 .در عربی نیز کاربرد دارد) فانوس(البته کلمۀ . استفاده در زبان مقصد پرداخته است

 ).84ص : 1997صالح، (» الطّاولۀدخل محجوب دکّان سعید ووضع قطعۀ نقد علی «-
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 ).86ص : 1395صالح، (» گذاشت پیشخوانمحجوب به مغازة سعید وارد شد و یک سکه روي «

مترجم با درنظرگرفتن معناي . شودبه معناي میز است و غالباً به میزهاي غذاخوري اطالق می» الطّاولۀ«

اي مطلوب مله و کاربرد آن در زبان مقصد، آن را پیشخوان معرفی کرده است که ترجمهاین واژه در ج

گذارند و فروشنده، پشت آن ي است که جلوي دکان میصندوق مانندپیشخوان، میزي است . است

 .ایستدمی

 ).91ص : 1997صالح، (» باللّبن مضبوطخلّی المره تعمل شاي : و هنا صاح الزّین بسعید«-

» با شیر درست کنند دمتازه ها بگو چايبه زن: زین از آن فاصله سعید را صدا زد و گفت ناگهان«

 ).93ص : 1395صالح، (

مترجم از ترجمۀ لفظ به لفظ اجتناب ورزیده . است...) صحیح، درست، دقیق و(به معناي » المضبوط«

قصد نیز مورد استعمال بار معنایی ندارد بلکه در زبان م تنها نهاست؛ زیرا چاي درست یا دقیق 

وي با عنایت به این نکته که ترجمه باید با توجه به کاربرد صورت گیرد، . شودگویشوران آن واقع نمی

 .داند که کهنه و جوشیده نباشددم میمنظور از چاي صحیح را چاي تازه

 ).94ص : 1997صالح، (» بالمرق والبامیۀ المصنوعۀ فی الطّاجن الملوخیۀیأکلون الدجاج المحمر و«-

صالح، (» خوردندشده ته قابلمه را با اشتها میهاي پختهو بامیه ملوخیههاي بریان و خورشت جوجه«

 ).96ص : 1395

سبزي است که در خاورمیانه، آفریقاي خاوري، آسیاي جنوبی و شمال آفریقا  ايگونه» الملوخیۀ«

نویسان مصري از این گیاه که خوراك در آثار داستان .دهنده در آشپزي کاربرد دارد عنوان یک مزه به

کنند، سپس محلول رقیق آن  پز می را آب هملوخی ،در مصر. دلپسند مردم آنجاست بسیار یاد شده است

در مصر دوستداران فراوانی دارد و  هملوخی .خورند عنوان سوپ می را با سیر ریز شده و گوشت مرغ به

زیرا در دوران فراعنه نیز خوراکی شبیه به همین  د؛نهن یش ارج میمردم آن را مانند هویت ملی خو

این گیاه در کشورهاي آفریقایی دیگر همچون سودان نیز . شد سرو می فراعنه،امروزي در دربار  ۀملوخی

ولی براي بسیاري از  ]12[شده است که ملوخیه در خوزستان شناحته با وجود این. شودمصرف می

رسد که بهتر بود مترجم پس از ذکر نام این غذا، توضیح نسبتاً ناآشنا است و به نظر میزبانان، فارسی

 .مختصري از این خوراك به خواننده ارائه دهد
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 فرهنگ اجتماعی کار و اوقات فراغت. 3. 3

 )15ص : 1997صالح، (» ...إلصالح حقله العمدةفی جمع عظیم من الرّجال نفرهم  ذات یومٍ...«-

» ...اش آمده بودندبراي کار به مزرعه کدخدااي از مردان ده که از طرف روز در میان عدهیک ...«

 )21ص : 1395صالح، (

. نمایدوفصل  را حل و آن کند که درباره امرى رسیدگىاست شخص یا گروهى به معناي » العمدة«

 مسئولرا فرد  عمدةگوید، منظور از مترجم با توجه به بافت متن که در خصوص روستا سخن می

داند که در زمان معاصر با نگارش این رمان، در جامعۀ مقصد به رسیدگی به امورات روستا می

 .معروف بوده است) کدخدا(

 ).51ص : 1997صالح، (» فی الحکومۀ موظّفاً صغیراًنجح فی تعیینه ...«-

ص : 1395صالح، (» دام کندجات دولتی استخدر یکی از اداره کارمند سادهعنوان  توانست او را به...«

54.( 

در زبان ) کارمند خرد و کوچک(از آن جا که عبارت وصفی . به معناي خرد و کوچک است» الصغیر«

بهره گرفته است؛ زیرا در زبان ) ساده(معنا است و کاربردي ندارد، مترجم از صفت معادل مقصد بی

باال دست نیافته است، کارمند  مراتب بهارد و فارسی براي اشاره به کارمندي که در مقام پایینی قرار د

 .گویند نه کوچک ساده می

 

 ورسوم، جریانات و مفاهیم نهادها، آداب. 4. 3

 ).30ص : 1997صالح، (» ه ومزامیرهطنابیرتسمع زغاریده و دقّ طبوله وعزف ...«-

: 1395صالح، (» رسدبه گوش می تنبور ها و صداي ساز وها و نواي طبلصداي کل و هلهلۀ زن...«

 ).34ص 

ترین سازهاي ایران  کی از قدیمیو ی دارد شکل یاي گالب اي بلند و کاسه سازي است که دسته، تنبور

ها پیش از ظهور اسالم رواج  ساخت تنبور از قرن شودگفته می. دو مقامی دار عرفانی ۀاست که جنب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
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است که مترجم آن را ) ط(این ساز در میان عرب نیز رایج است لکن شکل نگارش آن با . داشته است

 .نگاشته است) ت(به زبان بومی خود با 

 ).51ص : 1997صالح، (» هشّاً رخواًأو کما یقولُ أهل البلد کان البد أن ینشأ «-

 ).54ص : 1395صالح، (» ی بود که طعم فقر را نچشیده بودنارنج نازكآدمی لی ده، به قول اها«

»این . باشدمی) نرم و سست(به معناي » الرّخو«و ) دوام و زودشکنترد و شکننده، بی(به معناي » الهش

که گوید در این قسمت از متن، نویسنده از یکی از اهالی روستا سخن می. دو واژه، مرادف یکدیگرند

اگر مترجم این عبارت را . نازپروردة خانواده بوده و هیچ مهارتی نیاموخته و به راه خالف افتاده است

ترجمۀ عین عبارت این گونه . خوبی ادا نکرده بود کرد، حق مطلب را بهصورت لفظ به لفظ معنا می به

نویسنده نیست؛  بدیهی است که این معناي سطحی، مقصود. یافتشکننده و سست، پرورش می: است

ی که نارنج نازكبلکه مراد از فرد شکننده و سست در تعبیر فارسی، به قول عام مردم فردي است 

 فقر طعم(مترجم به آوردن این معادل اکتفا نکرده و با عبارت . تحمل هیچ حرف تند یا سختی را ندارد

 .به توصیف این معادل، پرداخته است) بود نچشیده را

 ).67ص : 1997صالح، (» عمیقاً نفساًسیجارة شد منها  و أشعل لنفسه«-

 ).68ص : 1395صالح، (» عمیق به آن زد پکیسپس سیگاري گیراند و «

به معناي هواي تنفس است و وقتی این واژه با یکی از ادوات مخدر همچون سیگار و تنباکو » نَفَس«

) زدنپک(وجه به این امر، این واژه را به مترجم با ت. به کار رود، به معناي یک بار کشیدن از آن است

همچنین در . توان گفت به بهترین معادل براي این اصطالح دست یافته استتعبیر کرده است که می

بازگردانده است که در ) گیراندن( اصطالح بهرا ) روشن کرد(به معناي » أشْعلَ«این جمله، مترجم واژة 

 .گرایی، انتخابی درست داشته استرد بومیگیري از راهباین مورد نیز با بهره

ص : 1997صالح، (» دهانْدنْکسیعنی جناب النّاظر لما یحب یتزوج فوق أم أوالده، یتزوج نسوان «-

 ؟)72

هایش زن دیگري بیاورد؟ یعنی یک زن منظور تو این است که آقاي مدیر دوست دارد، روي مادر بچه«

 ؟)73ص : 1395صالح، (» بگیرد دست دوم
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Second hand گفتنی است که به دلیل . یک ترکیب انگلیسی است که به زبان مبدأ راه یافته است

حال آن . اندها راه یافتهنفوذ و سلطۀ فرهنگی غرب، کلمات و ترکیبات انگلیسی بسیاري به سایر زبان

معادل مناسب  توان با وجود نهادهاي خاص فرهنگی، قبل از گسترش این کلمات بیگانه بهکه می

رسد که این ترکیب انگلیسی در زبان مبدأ شایع است؛ به حدي که هرحال، به نظر می به. دست یافت

این بدان سبب است که سودان، مستعمرة بریتانیا بوده است و از . در میان اهالی روستا نیز کاربرد دارد

مترجم با علم به این . م شدندعنوان زبان رسمی کشور اعال عربی و انگلیسی، هر دو به م 2005سال 

بهره ) دست دوم(نکته که این ترکیب انگلیسی در زبان فارسی غریب و مهجور است، از معادل فارسی 

 .گرفته است

 ).96ص : 1997صالح، (» أول من زغردت أم الزّین. ایویا...ایوي...ایوي...ایوي«-

ص : 1395صالح، (» کرد، ام زین بودادي میزد و شنخستین کسی که کل می. ایوي، ایوي، ایوي، ایویا«

98.( 

. این کلمه که چند بار تکرار شده، نوعی روش ابراز خوشحالی در مراسمی همچون عروسی است

مترجم عین این واژگان را به زبان مقصد منتقل ساخته است؛ حال آن که این کلمات براي خوانندة 

-گرایی را بر بیگانهترجمۀ این عبارت، راهبرد بومیبهتر بود مترجم در . فارسی، نامفهوم و گنگ است

گزید و در ترجمۀ این عبارت از عبارات معادل در زبان فارسی که به هنگام جشن و سرور  گرایی برمی

 .کردکاربرد دارد، استفاده می

 .شاء اهللا مبارکش باد و مانند آن مبارك، مبارك، ان :ترجمۀ پیشنهادي

-»الزّین تحس أم لغروبأنّ  وکانتل 96ص : 1997صالح، (» حیاتها تنحدر.( 

 ).98ص : 1395صالح، (» اش آفتاب لب بام استزندگیکرد، ام زین حس می«

-آید یا روان و سرریز میاش به غروب فرود می یزندگ: ترجمۀ لفظی این عبارت بدین صورت است

مقصود این عبارت این است که مادر . بدیهی است که این ترجمۀ لفظی، در فارسی کاربرد ندارد. شود

در زبان . بیندزین، امید چندانی به ادامۀ حیات خود ندارد و هر لحظه، مرگ را در کمین خود می

گویند که فارسی در مورد شخصی که به پایان حیات خود نزدیک است، در اصالح آفتاب لب بام می

همچنین باید گفت که چه در این مورد و چه در . مترجم نیز از این اصطالح معادل بهره برده است
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به معناي مادر را به همان صورت انتقال داده است که با توجه به عدم ) أُم(مورد قبل، مترجم واژة 

 .عنوان پسندیده نیست یچه بهضرورت به چنین انتقالی، 

 ).107ص : 1997صالح، (» فی غمده سکّینیلبسونَ فی أرجلهم أخفافاً وفی ذراع کلّ منهم «-

ص : 1395صالح، (» بود فرورفتهدر غالف  خنجريها دمپایی به پا داشتند و در دستشان هر یک از آن«

108.( 

در نویسنده در این قسمت متن به توصیف فضاي عروسی . به معنی چاقو و کارد است» السکّین«

ازجمله آئین عرب است که به ) رقص با خنجر. (کشدپردازد و رقص مردان را به تصویر می روستا می

گرایی، منظور از به همین دلیل مترجم با استفاده از بومی. فرهنگ شمال آفریقا نیز افزوده شده است

است که رقص خنجر در گفتنی . درستی بیان کند چاقو را خنجر دانسته است تا منظور از این آیین را به

 .میان ترکمانان نیز مرسوم است

-»111ص : 1997صالح، (» مبروكکان راجل . اللّه یرحمه.( 

 ).111ص : 1395صالح، ( »بود نظرکردة خدااو . خدا رحمتش کند«

گفتن در فرهنگ عرب به کار است که براي تبریک) برکت داده شده(اسم مفعول و به معنی » كمبروال«

گوید که زندگی اما در این قسمت متن، نویسنده در خصوص شخصی به نام حنین سخن می؛ رود می

تواند به رو، مبروك نمی دانند؛ ازاینعرفانی دارد و مردم روستا، او را یکی از بندگان خاص خدا می

نظرکردة خدا در فارسی به فردي اطالق . معناي تبریک باشد بلکه ویژگی خاص چنین فردي است

یعنی منظور نظر و پرورده و که خداوند یا یکی از اولیاء و انبیاء او، به وي عنایت ویژه دارد  شودمی

مترجم با توجه به بافت داستان که در خصوص فردي عارف است، از این معادل . اوست ةتربیت کرد

 .استفاده کرده است که معادل مناسبی است

 

 اشارات و حرکات. 5. 3

 ).7ص : 1997صالح، (» دائماً محمرّتانِعیناه صغیرتانِ ...الًمستطیکان وجه الزّین «-

» بودند سرخ، چون کاسۀ خونهایش کوچک و چشم...داشت کشیده و مستطیلیاي زین، چهره«

 ).14-15ص : 1395صالح، (
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وي . پردازدهاي ظاهري شخصیت اصلی رمان یعنی زین مینویسنده در این بخش، به توصیف ویژگی

مترجم با توجه به فرهنگ جامعۀ مقصد، . گیردبهره می) مستطیلال(چهرة زین، از واژة در توصیف 

-عالوه بر انتقال عین واژه به واژة معادل پرکاربرد در زبان فارسی نیز اشاره کرده است؛ زیرا فارسی

-ده میاستفا) چهرة کشیده(گونه دارند، بیشتر از توصیف اي مستطیلزبانان در مورد افرادي که چهره

مترجم نیز با درك این نکته، هم به ذکر توصیف متن پرداخته و هم معادل پرکاربرد در زبان . کنند

در ادامۀ این جمله نویسنده چشمان زین را همواره سرخ، توصیف کرده . مقصد را مطرح ساخته است

-شتر گفته میمترجم عین توصیف متن را بیان کرده است لیکن باید گفت که در زبان فارسی بی. است

. برندبه کار می... ها وبودن را بیشتر در خصوص رنگ گلنه سرخی چشم و سرخ) قرمزي چشم(شود 

عبارت مصطلحِ ) چون کاسۀ خون(حال در ادامه پس از انتقال توصیف متن مبدأ، با بیان تشبیه  بااین

در خصوصِ قرمزيِ چشم را بیان کرده است مقصد. 

 ).19ص : 1997صالح، (» ...عینی الفأرصغیرتین کَینظر الزّین بعینین ال«-

 ).25ص : 1395صالح، (» زدزل می... که اش ریز و موشیهاي با چشم«

گونه که در  ها را به چشمان موش مانند کرده است و هماننویسنده به دلیل ریزي چشمان زین، آن 

. را به زبان مقصد وارد ساخته است گرایی این توصیفشود، مترجم با راهبرد بیگانهترجمه مشاهده می

توان گفت که در این جا ضرورتی به انتقال این تشبیه وجود نداشت و بهتر بود مترجم از عبارت می

 .گرفتمصطلح در زبان فارسی بهره می

 .اشهاي بادامیبا آن چشم :ترجمۀ پیشنهادي 

» ا یهرول حتّی وصل باب فناء المدرسۀوراقَبه الطّریفی و هو یحاولُ ألّ متوتّرةوخرج فی خطوات «-

 ).65ص : 1997صالح، (

انگار نه . قدم زد شمرده شمرده و متینمدیر تا دم حیاط مدرسه را . الطریفی او را زیر نظر داشت«

 ).66ص : 1395صالح، ( »اي داشته باشدانگار که عجله

در این قسمت به توصیف حاالت مدیر نویسنده . است...) بحرانی، پرتنش، وخیم و(به معناي » متوتّرال«

. آموزان واقع نشوددارد تا مورد توجه دانشپردازد که در حیاط مدرسه آرام و شمرده قدم برمی می

دارد تا هر چه زودتر از صحت عروسی زین با سپس در ادامه پس از خروج از مدرسه، بلند گام برمی
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معنا در ترجمۀ لفظی بی) هاي وخیم و بحرانیامگ(شود، گونه که مالحظه می همان. نعیمه مطلع شود

گوید، هاي مدیر سخن میاست؛ به همین سبب مترجم با درنظرگرفتن جملۀ بعد که از تندشدن گام

 .این واژه را این گونه معنا کرده است

 ).85ص : 1997صالح، (» ...کعادته و یجرجرُ رجلیهجاء أحمد إسماعیل  کبعد ذل«-

 ).86ص : 1395صالح، (» ...، پیش او آمد ورفتلخ راه میلخطور که  ینهم سپس احمد اسماعیل«

»رجهایش را کفش: معناي این عبارت بدین صورت است. به معناي به صدا درآوردن چیزي است» رَج

هاي رفتن، پاها و کفشکرد؛ زیرا برخی در هنگام راهکشید که صدا ایجاد میاي روي زمین می گونه به

مترجم با شناخت مطلوب از فرهنگ مقصد، کشیدن . کنندکشند و صدا ایجاد میروي زمین میخود را 

 .تعبیر کرده است) رفتنلخ راهلخ(اصطالح  پا روي زمین و تولید صدا را به

 ).93ص : 1997صالح، (» له زئیر یمص الشّاي مصاً. وشرب الزّین الشّاي فی صخب کعادته«-

» داد، صداي شیر میکشیدهورت میوقتی آن را . نوشیداش را با سروصدا میزین طبق معمول، چایی«

 ).95ص : 1395صالح، (

»صگوید که در ادامه نویسنده از چاي خوردن با سروصداي زین سخن می. به معناي مکیدن است» م

مکید که چاي را جوري می: ترجمۀ این عبارت این گونه است. با اغراق به نعرة شیر مانند شده است

در زبان مقصد به آشامیدن مایعات و غذاهاي آبکی با سروصدا، . آمدگویی نعرة شیر از آن برمی

 .شوداطالق می) کشیدنهورت(اصطالح 

 

 گیرينتیجه. 4

عنوان  گرایی را بههاي پژوهش مشاهده شد، مترجم در غالب موارد راهبرد بومیگونه که در نمونههمان

گرایی شماري، از راهبرد بیگانهترجمه به کار گرفته است و تنها به تعداد انگشت راهکار مدنظر خود در

توان این گونه برداشت کرد که مترجم بیشتر ها گفته شد میدر تحلیل نمونه ازآنچه. استفاده کرده است

ت، براي مترجم حائز اهمیت بوده اس آنچه. به مخاطب مقصد توجه داشته است تا نویسنده و متن مبدأ

چنین هم. بازنویسی متن مبدأ به زبان و فرهنگ مقصد است که در این میان بوي ترجمه به مشام نرسد
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شود؛ زیرا  گفتنی است که موفقیت مترجم در ترجمۀ این اثر تا حدود بسیار زیادي مقبول دانسته می

بانی و فرهنگی خواننده در موارد بسیار نادري ممکن است به صعوبت و دشواري ناشی از افتراقات ز

فهم ارائه داده که ناشی از درك و اي روان و همهترجمه درمجموعدر متن ترجمه برخورد کند و 

زبان و فرهنگ  توان درك صحیح مترجم را ازشناخت صحیح وي از فرهنگ مقصد است؛ البته نمی

و فرهنگ آن، بدیهی است که بدون درك و شناخت درست از متن مبدأ و زبان . مبدأ نادیده انگاشت

 .پذیردچنین ترجمۀ روانی انجام نمی

که  نحوي گرایی بود؛ بهزدایی یا بیگانهراهبرد مرجح ونوتی در ترجمه، پیدایی حضور مترجم و آشنایی

گذاري و غناي فرهنگی شود و ترجمه، هویت فرهنگی متن ضمن وفاداري به متن مبدأ، سبب بدعت

ه استراتژي صادق دارابی در ترجمۀ این رمان، عکس نظر این در حالی است ک. مبدأ را حفظ کند

پسند را بر حفظ هویت اي روان و مخاطبچون بیشتر مترجمان، ارائۀ ترجمهدارابی هم. ونوتی است

. حضور مترجم در ترجمۀ این رمان، ناپیدا است. فرهنگی متن مبدأ و غناي فرهنگی ترجیح داده است

 مترجم، خود مؤلفی دیگر است و این اثر، حکم یک تألیف مستقل را آید کهاز این ترجمه، چنین برمی

 .پیدا کرده است
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