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آمدن  پدید  به  فرهنگ  و  زبان  تنگاتنگ  رابطۀ    چکیده: 
ترکیب هایی  و  عبارات  و  واژه ها  خصوص  در  مفهومی 
»عناصر  عنوان  با  آن ها   از  ترجمه پژوهی  در  که  انجامیده 
می شود.  یاد  خاص  زبان  و  جامعه  به  مختص  فرهنگی« 
همواره  شعر  و  ادبی  متون  در  به ویژه  گان  واژ این  برگردان 
مشکالتی را پیش پای مترجمان گذاشته که برای انتقال آنها 
برده اند  بهره  فنونی  و  راهبردها  از  و  زده  دست  تمهیداتی  به 
مولینا  داده اند.  پیشنهاد  را  شیوه هایی  ترجمه پژوهان  و 
زمینه  این  در  که  پژوهش هایی  مرور  ضمن    )2002( آلبیر  و 
مبنای  که  کرده اند  مطرح  را  راهبرد  هجده  گرفته،  صورت 
نظری پژوهش حاضر بوده است. در مقالۀ حاضر، عناصر 
حبیب  نوشتۀ  جنگی  شهر  داستانهای  کتاب   فرهنگی 
استخراج   )2010( اسپراکمن  پل  ترجمۀ  و   )1390( احمدزاده 
آن ها  برگردان  در  مترجم  استفادۀ  مورد  راهبردهای  و  شده 
تعمیم  است.  شده  بررسی  آلبیر  و  مولینا  الگوی  اساس  بر 
و  است  اسپراکمن  راهبرد  پرکاربردترین  جاافتاده  معادل  و 
کم  چندان  فرهنگی  عناصر  حذف  و  غلط  ترجمۀ  موارد 
و  مترجمان  کار  بهبود  به  دست  این  از  مطالعاتی  نیست. 
ترجمه آموزان و نظریه پردازی ترجمه پژوهان می تواند یاری 

برساند.

فرهنگی،  عناصر  ترجمۀ  ترجمه پژوهی،  کلیدواژه ها: 
حبیب  جنگی،  شهر  داستانهای  ترجمه،  راهبردهای 

احمدزاده،  پل اسپراکمن

| حسن هاشمی میناباد

راه�ردهای ترجمۀ 
عناصر فرهنگی در کتاب 

داستان های شهر جنگی



Strategies for Translating Cultural Elements in 
the Book A City Under Siege
Hassan Hashemi Minabad
Abstract: The close relationship between lan-
guage and culture has led to the emergence of 
a concept regarding special words, phrases, and 
combinations that are referred to in translation 
studies as «cultural elements»; the structures 
which are specific to a particular society and 
language. The translation of these words, 
especially in literary texts and poetry, has always 
been a problem for translators. They have 
taken measures to translate them and have used 
strategies and techniques. The experts of trans-
lation have suggested methods for translating 
such elements. Molina and Albir (2002), while 
reviewing the researches in this field, have 
proposed eighteen strategies that have been 
the theoretical basis of the present research. In 
the present article, the cultural elements of the 
book A City Under Siege written by Habib Ah-
madzadeh (2011) which was translated by Paul 
Sprachman (2010) are extracted and the strate-
gies used by the translator in translating them 
based on the model of Molina and Albir are ex-
amined. Generalization and omitted equivalents 
are Sprachman›s most widely used strategies, 
and there are many cases of mistranslation and 
omission of cultural elements. Such studies can 
help improve the work of translators and the 
theorists of translation.
Keywords: Translation Studies, Translation of 
Cultural Elements, Translation Strategies, A 
City Under Siege, Habib Ahmadzadeh, Paul 
Sprachman

بّية مجة العناصر الثقافّية يف كتاب قصص املدينة احلر  أساليب تر
حسن هامشي ميناباد

اخلالصـة: أّدت العالقـة الوثیقـة بـني اللغـة والثقافـة إىل ظهـور أحـد 
املفاهـمي حـول املفـردات والعبـارات والتراکیـب، وهـو مـا يعّبر عنه يف 
أحباث الترمجة بعنوان )العناصر الثقافّية( اخلاّصة بأحد املجتمعات 

أو اللغات اخلاّصة.
 يف النصـوص األدبّيـة 

ً
وقـد کانـت ترمجـة هـذه املفـردات ـ  وخصوصـا

 حبیـث 
ً
الـي تواجـه املترمجـني دومـا مـور الصعبـة 

ُ
ـ مـن األ والشـعر  

التمهیـدات  ببعـض  يقومـوا  أن  ترمجهتـا  أجـل  مـن  يتوّجـب علهيـم 
الباحثـني يف شـؤون  مّمـا دفـع  يسـتعینوا بأسـالیب وفنـون معّينـة،  و

مي بعض املقترحات لتجاوز هذه املصاعب. الترمجة إىل تقد
للبحـوث  مراجعهتـم  ومـن خـالل   )2002( وآلبیـر  مولینـا  أشـار  وقـد 
املنجـزة يف هـذا املجـال إىل اقتـراح مثانیـة عشـر وسـیلة، وهـي الـي 

 لبحثه احلايل.
ً
ّيا  نظر

ً
جعلها الكاتب أساسا

ويف هـذا املقـال مّت اسـتخراج العناصـر الثقافّية لكتاب داسـتان هاى 
بّيـة( مـن تألیـف حبیـب أمحـد  شـهر جنگـى )= قصـص املدينـة احلر
مراجعـة  مّث  ومـن   ،)2010( اسـپراکمن  بـاول  وترمجـة   )1390( زاده 
 
ً
األسـالیب الـي اسـتفاد منـا املترجـم يف ترمجـة تلـك العناصـر وفقـا

. لنموذج مولینا وآلبیر
کثر وسـائل  وکان التعمـمي واسـتعمال املعـادل املتعـارف املقبـول هـو أ
اسـپراکمن اسـتعمااًل، کمـا مل تكـن مـوارد الترمجـة اخلاطئـة وحـذف 

العناصر الثقافّية باملوارد القلیلة.
بعمـل  االرتقـاء  يف  تسـاعد  أن  ميكـن  النـوع  هـذا  مـن  والدراسـات 

ّية ملحّقيق الترمجة. املترمجني وداريس الترمجة والبحوث النظر
املفردات األساسّية: أحباث الترمجة، ترمجة العناصر الثقافّية، أسالیب 
بّيـة(،  داسـتان هاى شـهر جنگـى )= قصـص املدينـة احلر الترمجـة، 

حبیب أمحد زاده، پاول اسپراکمن.



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

نقد و بررسی کتان
راهبردهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در کتاب داستانهای شهر جنگی 287

مقدمه
یـادی در بـر دارد؛ به ویـژه وقتـی کـه عناصـر فرهنگِی خـاِص جامعه ای  ترجمـۀ ادبـی و شـعر چالش هـای ز
یاد و جنبه های فرهنگی در آن قوی تر باشد. مترجمان راهبردها و فنونی را برای ترجمۀ این اقالم  در آن ز
گونـی را پیشـنهاد داده و  گونا گرفتـه و صاحب نظـران ترجمـه و ترجمه پژوهـان شـیوه های  کار  خـاص بـه 
بررسی کرده اند. زبان و فرهنگ رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند که به صورت واژه ها و عبارت های فرهنگِی 
خـاِص هـر زبـان متبلـور می شـود. زبان هـا و فرهنگ هـا قالب هـای ویـژۀ خـود را دارنـد کـه باعـث می شـود 
مترجمـان در انتقـال عناصـر فرهنگـی از زبانـی بـه زبـان دیگـر دچـار چالش هایی  شـوند و در نتیجه برای 
از میان برداشـتن مشـکالت و حل  و فصل اختالف های زبانی تمهیداتی بیندیشـند و راهبردهایی را به 

کار  گیرند.

سـازوکارهای  بـا  منسـجم  رشـتۀ  یـک  صـورت  بـه  و  شـد  نظام منـد  ترجمه پژوهـی  میـالدی   1960 دهـۀ  از 
نسـبتًا مشـخص درآمـد. صاحب نظـران ایـن رشـته مسـائل عناصـر فرهنگـی خـاِص هـر جامعـه و زبان در 
انتقـال بـه جامعـه و زبـان دیگـر و شـیوه ها و تمهیـدات الزم در برگـردان آنهـا را بررسـی کردنـد و مدل هـا و 
نظریه هایـی پیشـنهاد دادنـد. در مقالـۀ حاضـر عناصـر فرهنگی کتاب داسـتان های شـهر جنگی نوشـتۀ 
کمن بر اساس دسته بندی  کمن، ترجمۀ آنها و استراتژی های اسپرا حبیب احمدزاده و برگردان پل اسپرا
هجده گانۀ مولینا و آلبیر بررسی می شود، اما ابتدا فرهنگ و عناصر فرهنگی خاص هر جامعه و پیشینۀ 

راهبردهای پیشنهادی در ترجمۀ این اقالم مطرح و راهبردهای مولینا و آلبیر شرح داده می شود.

طرح مسئله
بـه  آنهـا  شناسـاندن  و  آنهـا  در  تعمـق  فرهنگـی،  عناصـر  برگـردان  در  مترجمـان  راهبردهـای  بـا  آشـنایی 
ترجمه آموزان، مترجمان، دانشجویان و صاحب نظران و دست اندرکاران ترجمه نقش مؤثری در شناخت 
ماهیـت ترجمـه و رفـع مشـکالت ترجمۀ این اقـالم دارد. این عناصر مترجم را با چالش هایی جدی روبرو 
می کنند. هر قدر تفاوت های فرهنگی بیشتر باشد، سختی های برگردان این واژگان هم افزایش می یابد. 
بـه دسـت مـی آورد،  آنهـا  برگردانـدن  راهبردهـای دخیـل در  از مطالعـۀ  کـه  بـا دسـت مایه ای  ترجمه آمـوز 
می تواند برگردان مطلوبی ارائه دهد و ارتباط بینازبانی و بینافرهنگی را تسهیل کند. ترجمه پژوهان نیز با 
ی کنند و در پیشـبرد دانـش ترجمه پژوهی مؤثر  ژرف نگـری در تمهیـدات مترجمـان می تواننـد نظریه پـرداز
کمن در ترجمۀ عناصر فرهنگی داستان های  واقع شوند. در این مقاله می خواهیم مشخص کنیم اسپرا

شهر جنگی از چه راهبردهایی سود برده و پربسامدترین و مؤثرترین آنها کدام ها هستند.

روش تحقیق
ابتـدا  اسـت.  بـوده  کتابخانـه ای  نـوع  از  تحقیـق  و  شـده  فراهـم  تفسـیری  ـ  توصیفـی  روش  بـا  مقالـه  ایـن 
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واژه هـای فرهنگـِی متـن اصلـی اسـتخراج و ثبـت شـد. آنـگاه با مقایسـۀ ترجمـه با متن اصلـی، معادل ها و 
برابرنهادهـای مترجـم شناسـایی شـدند. سـپس جدولـی فراهـم آمد. راهکارهـای ترجمۀ عناصـر فرهنگِی 
پیشـنهادِی مولینـا و آلبیـر دربـارۀ هـر یـک از ترجمه هـای واژگان فرهنگـِی متـن اصلـی تعییـن شـد و در 

نهایت تحلیل داد ه ها و نتیجه گیری صورت گرفت.

مواد پژوهشی
پیکرۀ مورد بررسـی در مقالۀ حاضر کتاب داسـتان های شـهر جنگی نوشـتۀ حبیب احمدزاده اسـت که 
کمن آن را با عنوان  A City Under Siege به انگلیسـی ترجمه کرده اسـت. واژگان فرهنگی این  پل اسـپرا

کتاب و راهکارهای ترجمۀ آنها موضوع بحث این گفتار است.

پرسش های پژوهش
این مقاله به منظور پاسخ به پرسش های زیر تدوین شده است:

کمن( از چـه راهبردهایـی بـرای ترجمـۀ عناصـر فرهنگـی داسـتان های شـهر جنگـی  1. مترجـم )پـل اسـپرا
استفاده کرده است؟

کدام هـا  جنگـی  شـهر  داسـتان های  فرهنگـی  عناصـر  ترجمـۀ  در  مترجـم  راهبردهـای  پرکاربردتریـن   .2
هستند؟

3. کدام راهبرد بهترین ابزار ترجمۀ عناصر فرهنگی است؟

فرهنگ و عناصر فرهنگی
مردِم فرهنگ های مختلف، دنیاهای متفاوتی دارند و هیچ زبانی مشابه زبان دیگر نیست. حتی در بین 
یادی به چشم می خورد. این  یشه های مشترکی دارند، تفاوت های ز ی که ر زبان ها و فرهنگ های مجاور
تفاوت ها در واژگان زبان ها منعکس می شـوند و وقتی مشکل سـاز می شـوند که اهل دو زبان می خواهند 

با هم ارتباط برقرار کنند و گسترده ترین شکل ارتباط بینازبانی همانا ترجمه است.

مطالعـات  سیاسـی،  علـوم  مردم شناسـی،  جامعه شناسـی،  مثـل  گونـی  گونا دیدگاه هـای  از  را  فرهنـگ 
فرهنگی و ادبیات می توان تعریف کرد. تعریف فرهنگ مقولۀ پیچیده ای است که در حوزۀ بحث مقالۀ 
یم: حاضر نمی گنجد، اما چون در اینجا سخن از ترجمه است، دو تعریف از دو ترجمه شناس را می آور

مجموعه ای از اعتقادات، نگرش ها، ارزش ها و قواعد و  ضوابطی که مشترک بین گروهی از مردم است. 
)الرسون 1997: 131(

روش زندگی و تجلیات آن که مختص جامعه ای است که از زبان خاصی برای بیان افکار خود استفاده 
می کند. )نیومارک 1988:44(
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عناصر یا اقالم فرهنگِی ویژۀ هر زبان عبارت اند از واژگان یا مفاهیم فرهنگِی مختص آن زبان یا جامعه. 
»واژه های فرهنگی اقالمی هستند که به مفاهیم، پدیده ها، روابط، ابزارها و به  طور کلی جنبه های مادی 
و معنـوی جامعـه ای خـاص مربـوط می شـوند و مقیـد بـه فرهنـگ خاصـی هسـتند« )هاشـمی مینابـاد، 
1396:127(، بـر فرایندهـا یـا ماهیت هـای غیرزبانـی داللـت می کننـد و عمومـًا معـادل مسـتقیمی در زبان 

مقصد ندارند.

 عناصر فرهنگی عنوان های مختلفی نزد پژوهشگران یافته اند که معروف ترین آنها اقالم فرهنگ وابسته یا 
مقید به فرهنگ1 )آیکسـال1997 (، مفاهیم فرهنگ وابسـته2 )مونا بیکر 2011(، پدیده های فرهنگ وابسـته3 
)رابینسـون 1977( و واژه هـای فرهنگـی خارجـی4 )نایـدا و تیبـر 1965( اسـت. کریسـیتانه نـورد )1977( و 
رایـس و ورمیـر )1984( از اصـالح فرهنگ بـن5  اسـتفاده کرده اند. پدرِسـن اصطـالح طوالنی مصداق های 
فرازبانِی فرهنگ وابسـته6 را به کار می گیرد. عناصر مختص فرهنگی7 نیز برای این مفهوم به کار می رود. 
بـه گفتـۀ پالومبـو )realia )2000 در کشـورهای غیرانگلیسـی زبان بـرای ایـن مفهـوم بـه کار مـی رود. البتـه در 
منابـع انگلیسـی هـم ایـن اصطـالح بـه چشـم می خـورد. در اینجـا »عناصـر فرهنگـی« را به  دلیل سـادگی و 

سرراست بودن آن به کار می بریم.

: برخی از این عناصر عبارت اند از
ـ واحدهای اندازه گیری و مقیاس ها

ـ سازمان ها و نهادها
ی ها و تفریحات ـ سرگرمی ها، باز

ـ جشن ها و عزاها و مناسبت ها
ـ آموزش و پرورش

ـ اشـخاص: واقعـی، داسـتانی و تخیلـی، لقـب اشـخاص و مکان هـا )شـمع دزد لقـب طنزآمیـز بـرای مـردم 
شهرهای مذهبی(

ترجمۀ عناصر فرهنگی از جمله سخت ترین مواردی است که مترجمان را با چالش های فراوانی مواجه 
ی  کـه پدرسـن )2005( برگـردان آنهـا را »نقـاط حیاتـِی حسـاس ترجمـه« می خوانـد؛ نقـاط  می کنـد، به طـور

ی بگیرد. عطفی که مترجم باید تصمیمات دشوار

1. culture-specific items.

2. culture-spesific concepts.
3. culture-specific/bound phenomena.
4. foreign cultural words.
5. Cultrume.
6. extralinguistic culture-bound references.
7. culturally-marked segments.
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گان فرهنگی دسته بندی واژ
نیومارک )95:1998( واژگان فرهنگی را در پنج مقوله دسته بندی کرده و البته از طبقه بندی نایدا و تیبر 

: )1982( هم سود برده است. مقوالت نیومارک عبارت اند از
1. بوم شناسی: گیاهان و جانوران، بادها، دشت ها، جلگه ها

ک، خانه ها و شهرها، وسایل نقلیه ک، پوشا (: خورا 2. فرهنگ مادی )دست ساخته های بشر
، تفریحات، سرگرمی ها 3. فرهنگ اجتماعی: کار

ی 4. سازمان ها و نهادهای اجتماعی: آداب و رسوم، فعالیت ها، رفتارها و اعمال، امور سیاسی و ادار
.  دین و مذهب،  هنر

ی 5. حرکات و سکنات و زبان بدن و عادات رفتار

: اسـم  آیکسـال )1997( عناصر فرهنگی را به دو دسـتۀ واژگان و اعالم تقسـیم می کند. اعالم عبارت اند از
ی  خـاص اشـخاص یـا مکان هـا چـه واقعـی و چـه داسـتانی و تخیلـی، آثـار ادبـی و هنـری و جـز آن. صدر

افشار و همکاران )1396( اعالم را چنین دسته بندی کرده اند:
ـ کشورها، پایتخت ها، شهرها، استان ها، روستاها...

ـ اثرهای باستانی
یاچه ها...( یاها، کوه ها، رودها، در ـ عارضه های طبیعی )در

ـ نهادها
یخی یدادهای تار ـ رو

ـ جشن ها
ـ اثرهای هنری ]و ادبی[

یخی ـ روزهای تار
ـ ]اسم اشخاص[ شاعران، نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان، سرداران، رهبران سیاسی و ...

ـ اسطوره ها

منظـور از واژگان فرهنگـی در دسـته بندی آیکسـال کلمـات معنـادار یـا قاموسـی بـه غیـر از اعـالم هسـتند. 
پایـی ایـن اسـت کـه حـرف اّول اعـالم با حـروف کاپیتال  تفـاوت  واژگان فرهنگـی و اعـالم در زبان هـای ارو
شروع می شود، در حالی که واژگان فرهنگی با حروف معمولی نوشته می شوند، مگر اینکه در آغاز جمله 

قرار گیرند.

مشـکل عناصـر فرهنگـی در ترجمـه غالبـًا وقتـی پیش می آیـد که برابر یا معادلی در زبـان مقصد نمی توان 
برای آنها پیدا کرد. بعضی از این عوامل بازدارنده ممکن است زبانی و برخی دیگر غیرزبانی باشند و به 
تفاوت های فرهنگی مربوط شوند. در ترجمۀ عناصر فرهنگی گاهی تفاوت های زبانی نیز مزید بر علت 
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می شـوند. واژۀ زبـان مبـدأ ممکـن اسـت مفهومی را بیـان کند که در زبان 
مقصـد کامـاًل ناشـناخته اسـت. ایـن واژه امـکان دارد انتزاعـی باشـد یـا 
مربوط به پدیده های فیزیکی و مادی، به اعتقادات دینی مربوط باشد، 
 )18:2011 ، رسـم و جشـن و عزایـی باشـد یـا حتـی غذا باشـد. )مونـا بیکـر
privacy )زندگی خصوصی، امور شـخصی( را با حفظ تمام مؤلفه های 
معنایی آن در زبان انگلیسـی نمی توان به راحتی به فارسـی ترجمه کرد. 
( مثاًل دربارۀ مجلس عوام انگلسـتان عضوی اسـت  speaker )سـخنگو
برابـر بـا دیگـر اعضـای آن مجلـس که فقط نقش سـخنگویی را به عهده 
دارد، ولی رئیس مجلس در ایران اختیارات بسـیار وسـیعی دارد و جزء 
سـران سـه قـوه اسـت. بنابرایـن رئیـس مجلـس را نمی تـوان بـه speaker یا 
از آشـپزخانه  گوشـه ای اسـت   breakfast nook کـرد.  بـر عکـس ترجمـه 
یـا نزدیـک آشـپزخانه بـرای صـرف صبحانـه و غذاهـای سـبک کـه مـا در 
یـم. این گونـه واژه هـا یا در زبان مقصد وجود ندارد یا ارزش آنها  ایـران ندار

متفـاوت بـا واژۀ زبـان مبـدأ اسـت. در چنیـن مـواردی زبـان مقصـد فاقـد معادل دقیق و سرراسـت اسـت و 
مترجـم به ناچـار خـوِد واژۀ زبـان مبـدأ را بـه قـرض می گیـرد یـا به معادل تقریبـی پناه می بـرد، ... . »مترجم در 
برگردان این گونه واژگان در زبان دیگر با خأل واژگانی یا ارجاعی روبرو می شـود«. )هاشـمی میناباد، 127: 

الف 1396(

پیشینۀ بررسی عناصر فرهنگی و راهبردهای ترجمۀ آنها
، راهبرد، راهکار  آنچـه در اینجـا تسـامحًا بـه دلیل آموزشـی، راهبرد یا اسـتراتژی نامیده ایم با عناوین تدبیـر
یـه یــا روال procedure  یـاد  یــا اســتراتژى strategy، فــن یــا تمهیـد technique، شــیوه یــا روش method، رو
گرچـه مولینـا و آلبیـر بیـن method ،strategy و technique تمایز روشـنی برقرار می کنند. اغلِب  می شـود. ا
منابعـی کـه دربـارۀ ایـن موضـوع صحبـت کرده انـد، مشـکل »اغتشـاش اصطالح شـناختی«8 و التباس در 
بـرد ایـن اصطالحـات چـه در سـطح  بـرد ایـن واژگان را متذکـر شـده اند، امـا همچنـان اجماعـی در کار کار

زبانی و چه در سطح سنت های ترجمه پژوهی و کشورها در کار نیست.

یِنـی و دارِبلنـه )1958( آغازگـر بررسـی فنـون ترجمـه بودنـد. نایـدا )1964( و نایـدا و ِتیِبـر )1969( ضمـن  و
بحـث عناصـر فرهنگـی، راهکارهـا و فنونی را با عنوان شـیوه های انطباق بـرای برگردان آنها مطرح کردند. 
پیتر نیومارک )1988( عناصر فرهنگی را دسته بندی کرد و راهبردهای ویژۀ ترجمۀ آنها را از دیگر روش ها 
ینـی و داربلنـه صـورت داد. آیکسـال )1997(  متمایـز کـرد. ژان ِدلیـل )1993( تغییراتـی در پیشـنهادهای و

8. morphological confusion.
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تحقیقـات پیشـین را جمع بنـدی کـرد و صورت بنـدی نوینـی را بـه دسـت داد. جامع تریـن و مفصل تریـن 
بررسـیِ راهبردهـا و اسـتراتژی های ترجمـه را جـوزف مالـون در کتـاب دانـش زبان شناسـی در هنـر ترجمـه 
انجـام داده اسـت. ایـن کتـاب ثقیـل اسـت و تقسـیم بندی های آن بسـیار پیچیـده، بـه گونـه ای کـه میـان 

ی آن بدآوازه شده است. ترجمه پژوهان دشوار

ی/ نحوی، معناشناختی   اندرو چسترمن )2000: 89 - 108( راهبردها را به سه نوع تقسیم می کند: دستور
راهبردهـای  و  می کننـد  دگرگونـی  دسـتخوش  را  صـورت  گـر  ا نحـوی  راهبردهـای  منظورشـناختی.9  و 
معناشـناختی معنـا را، می تـوان گفت که راهبردهای منظورشـناختی در خـود پیام تغییر ایجاد می کنند. 

هر یک از این گروه استراتژی ها 10 زیرمجموعه دارد.

ی، تغییر واحد، تغییر سـاختار گروه10  ی، تغییر مقولۀ دسـتور راهبردهـای نحـوی: ترجمـۀ لفظـی، گرته بـردار
)اسـمی، صفتـی، فعلـی ...(، تغییـر سـاختار جملـه واره یـا بنـد،11 تغییـر سـاختار جملـه، تغییـر انسـجام 
ینـه، جایگزینـی ضمیـر و تکـرار بـه قصـد ایجـاد تأثیـر  درونـی12 )کـه بـر ارجاعـات درون متنـی، حـذف بـه قر
سـاختارهای  واج آرایـی،  )ماننـد  بالغـی  طرحـوارۀ  تغییـر  زبـان،  سـطح  تغییـر  می گـذارد(،  تأثیـر  بالغـی، 

متوازن13 و وزن عروضی ...(.

راهبردهای معناشـناختی: ترادف )اسـتفاده از معادلی که مترادف یا شـبه مترادف معادل صریح و دقیقی 
(، شـمول  بـرد واژۀ متضـاد همـراه بـا یـک عنصـر منفی سـاز کار می رفـت(، تضـاد )کار کـه بایـد بـه  اسـت 
(، متضادهای دوگانه15 )مانند  معنایی14 )تعمیم، تخصیص، کاربرد یک واژۀ عام به جای واژۀ عام دیگر
یـع مؤلفه هـای  یـد و فـروش، داد و سـتد(، تغییـر واژگان انتزاعـی بـه واژگان ملمـوس یـا بـر عکـس، توز خر
ی(، تغییـر  گسـترش یـا فشرده سـاز معنایـی16 )قـراردادن مؤلفه هـای واحـدی در جاهـای دیگـر بـه شـکل 

. ، تغییر مجاز17 و صنایع بیانی و معنایی و تغییرات معنایی دیگر کید، دگرگفت یا پارافریز تأ

ی،  ی، بومی سـاز ی فرهنگی18 )کاربرد تمهیداتی مانند مشابه سـاز راهبردهای منظورشـناختی: صافی گذار
تغییـر  پوشـیده گویی،  و  تلویـح  یـا  یـح  )تصر صراحـت  تغییـر  وام گیـری(،  ی،  بیگانه سـاز ی،  طبیعی سـاز

9. Pragmatic.
10. Phrase.
11. Clause.
12. Cohesion.
13. Parallelism, parallel structures.
14. Hyponymy.
15. Converses.
16. Semantic components.
17. Trope.
18. Cultural filtering.



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

نقد و بررسی کتان
راهبردهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در کتاب داستانهای شهر جنگی 293

اطالعات )افزودن اطالعات الزم برای خوانندۀ زبان مقصد که در متن اصلی نیست یا حذف اطالعات 
ی بـرای خواننـدۀ زبـان مقصـد(، تغییـر رابطۀ بینافـردی میان متن، نویسـنده و خواننده  نـاالزم و غیرضـرور
)تغییر درجۀ رسمیت، برانگیختگِی عاطفی و رابطۀ بین متن و خواننده؛ میزان کاربرد اصطالحات فنی 
 در ارتبـاط بـا دیگـر راهبردهـا عمل می کنـد، برای 

ً
و تخصصـی ...(، تغییـر کنـش یـا کـردار زبانـی19 )معمـوال

مثـال تبدیـل وجـه خبـری بـه پرسشـی و تبدیـل جملـۀ خبـری به درخواسـت، اسـتفاده از پرسـش بالغی و 
ی،  عبارات عاطفی و تعجبی(، تغییر انسجام منطقی20 مربوط به آرایش اطالعات در سطح اندیشه پرداز
ترجمۀ غیرکامل21 )مانند ترجمۀ ملخص یا چکیده، حرف نویسی(، پیدایی22 یا ناپیدایی مترجم )درجۀ 
، دخالت آشـکار او یا برجسـتگی نقش او از رهگذر مقدمه و پانویس و توضیحات  حضور مترجم در اثر
(، ویرایش/ تنقیح متن اصلی23 و دیگر تغییرات منظورشناختی )تغییر در آرایش مطالب در متن،  دیگر

انتخاب لهجه و گویش مثاًل گویش بریتانیایی یا آمریکایی(.

. ادوارد گلنی در معنایابی در متن: فنون ترجمه و یزدان شناسی در ترجمۀ هفتادۀ کتاب عاموس   دبلیو
نبی این موضوع را در ترجمۀ تورات بررسی کرده است. هاشمی میناباد )1396ب( بر اساس مجموعه ای 
از نوشـته های ترجمه پژوهان، در بخش دوم رشـته مقاالت ابزارهای مفهومی نقد ترجمه، با عنوان »فنون 
بـرد آنها  کتیک هـا« تعـداد 54 راهبـرد و اسـتراتژی را همـراه بـا مثال هایـی از کار و راهبردهـا: تکنیک هـا و تا
ی از زبان ها  معرفی کرد. آنتونی پیم در تحقیقات اخیرش که در کتاب راه حل های ترجمه ای برای بسیار
)2014( بـه اوج خـود رسـید، از اصطـالح »راه حـل ترجمـه ای« بـه جـای این مفهوم اسـتفاده کرده اسـت. به 
اعتقـاد او رده شناسـی های پیشـین بـر پایـۀ مقایسـۀ متـون، یعنی راه حل های به کار گرفته شـده اسـتوارند، 
نه تحلیل فرایندهای شـناختِی دخیل در ترجمه. پیم الگوی خود را برای مقاصد آموزشـی طراحی کرده 

است.

چهارچوب نظری
یکـردی پویـا و کارگردگرا«  مولینـا و آلبیـر )2002( در مقالـه ای بـا عنـوان »نگاهـی دوبـاره بـه فنـون ترجمـه: رو
پس از بررسی پیشینۀ مطالعاتی در زمینۀ راهبردها و فنون و شیوه های ترجمه هجده راهبرد را پیشنهاد 
کـه مبنـای نظـری پژوهـش حاضـر را تشـکیل می دهـد. آنهـا الگـوی خـود را در مطالعـۀ عناصـر  می کننـد 
فرهنگـی ترجمـۀ عربـی صد سـال تنهایی نوشـتۀ گابریل گارسـیا مارکز آزموده اند. الگـوی مولینا و آلبیر به 
یابی راهکارهای پیشنهادی  این دلیل انتخاب شد که هم جدید است و هم پس از بررسی، مقایسه و ارز

19. Illocutionary.
20. Cohrernce.
21. Partial translation.
22. Visibility.
23. Transediting.
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پژوهشگران پیشین صورت گرفته است. مزیت دیگر راهکارهای آنها گسترده بودن تعداد موارد است که 
می تـوان بـا آنهـا پدیده هـای بیشـتری را در ترجمـه با دقت بیشـتری تحلیل کرد. دیگـر اینکه آنها به عناصر 
فرهنگی متون دینی هم توجه کرده اند که متن مورد بررسی مقالۀ حاضر هم نمونه هایی از چنین واژگانی 
دارد. گذشـته از این، آنها که اسـپانیایی هسـتند به تحلیل واژگان فرهنگی عربی که ارتباط دیرینه ای با 

فارسی دارد نیز پرداخته اند.

طرح پیشنهادی مولینا و آلبیر برای دسته بندی راهبردهای عناصر فرهنگی
مولینـا و آلبیـر پـس از مـرور راهبردهـا و فنـون و شـیوه های ترجمـۀ واژگان فرهنگـی کـه پیـش از آنهـا مطـرح 
شـده، راهبردهـای زیـر را پیشـنهاد می دهنـد. مولینـا قبـل از ارائـۀ ایـن فنـون، آنهـا را در پایان نامـۀ خـود در 
دانشـگاه بارسـلون بـه محـک گذاشـته و نقـاط ضعـف و قـوت روش خـود را سـنجیده اسـت. راهبردهـای 

: مولینا و آلبیر عبارت اند از

1. مشابه سـازی:24 جانشـین کردن عنصـر زبـان مبـدأ بـا عنصـری از فرهنـگ مقصد. در آغاز ورود اسـالم به 
ایران، نماز فارسی جایگزین صلوة عربی شد.

 Ramadan گر بعد از نوشتن 2. شرح و بسط:25 افزودن جزئیاتی که در متن اصلی وجود ندارد، برای مثال ا
.The Muslim month of fasting :با حروف انگلیسی، این توضیح را اضافه کنیم

 3. وام گیـری:26 قرض گرفتـن مسـتقیم واژه یـا عبـارت از زبـان مبدأ. این وام گیری ممکن اسـت عینًا باشـد، 
کاالشـینکو / گرفتـه انجـام شـود، ماننـد  ماننـد سیسـتم یـا تغییـرات آوایـی و واژگانـی در عنصـر قـرض 
/Kalashnikov که در فارسـی به ِکالشـینکف تبدیل شـده اسـت. »ی« صفت سـاز را به برخی از صفاتی 

یکی« ساخته ایم. که از فرانسوی و انگلیسی به وام گرفته ایم اضافه کرده ایم و مثاًل »تکنولوژ

4. گرتـه بـرداری یـا ترجمـۀ قرضـی:27 ترجمـۀ تک تـک عناصـر ترکیب زبـان مقصد. »مـواد اّولیـه اى که براى 
ى بـه کار بـرده می شـود، در زبـان بومـی موجـود اسـت، ولـی الگوى ترکیـب از زبان دیگـرى گرفته  ایـن نوسـاز

ی عبارت brainwashing »مغزشویی« را ساخته ایم. می شود«. )باطنــی، 1373:97( از رو

5. جبـران:28 وقتـی یـک صنعـت و آرایـۀ ادبـی را در جایـی نمی تـوان بـه دالیلی ترجمه کرد، بـه جبران آن در 
همان جا یا در جای دیگری صنعت ادبی دیگری را به کار می بندیم. »دالیل این اتالف مختلف است، 
از جملـه تفاوت هـاى زبانـی و سـبکی. بـرای مثـال تفاوت هـاى ظریـف بیـن گفتـن، فرمـودن، عرض کـردن 

24. Adaptation.
25. Amplification.
26. Borrowing.
27. Calque.
28. compensation.
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و فرمایش کـردن و نیـز ضمیـر »شـما« در خطـاب بـه یـک نفـر و نـه در خطـاب بـه جمـع و بیـش از یـک نفـر 
در ترجمـه بـه انگلیسـی از بیـن مـی رود. مترجـم این ُافت واژگانی و منظورشـناختی را می تواند با اسـتفاده 
از واژه هـا و عبـارات و سـاختارهاى دیگـر انگلیسـی جبـران کنـد تـا همـان درجـۀ رسـمیت حفـظ شـود«. 

)هاشمی میناباد، 1396، ب:265(

6. توصیف:29 آوردن اصطالح یا عبارتی برای توصیف شکل یا کارکرد و نقش عنصر فرهنگی زبان مبدأ. 
 panettone مفهـوم و منظـور عنصـر زبـان مبـدأ در قالـب چنـد واژه توصیـف می شـود، بـرای مثـال به جـای

می نویسیم: »کیک سنتی ایتالیایی که در شب سال نو می خورند«.

7. واژه سازی موقتی:30 آوردن یک معادل موقتی که شاید در همان بافت بتوان آن را رفع و رجوع کرد، ولی 
معادل قطعی نیست و در موارد دیگر نمی توان آن را به کار برد.

8. معادل جاافتاده:31 استفاده از اصطالح یا عبارتی که در فرهنگ های لغت یا در کاربرد مردم به عنوان 
کــه procrastination در  معـادل عنصـر فرهنگـی زبـان مبـدأ پذیرفتـه و تثبیـت شـده اسـت. بـا وجـودى 
ى و مسـامحه اسـت، »تنبلـی« بـه عنـوان معـادل آن در میـان  اصطـالح روان شناسـی بـه معنـی اهمـال کار

مترجمان عمومی و غیرمتخصص و مردم پذیرفتـه شده است.

بـرد عنصری که  9. تعمیـم:32 اسـتفاده از واژه و اصطـالح عام تـر بـه جـای عنصـر فرهنگـی زبـان مبدأ یا کار
  guichet،fenetre خنثـی اسـت و مثـاًل بـار معنایـی و فرهنگـی و کاربردی عنصر زبان مبدأ را ندارد. بـرای
و devanture که انواع خاصی از پنجره در فرانسوی هستند، تنها یک معادل »پنجره« داده می شود. این 

راهبرد متضاد تخصیص است.

10. شـرح و بسـط زبانـی:33 افـزودن عناصـر زبانـی، به ویـژه در ترجمـۀ شـفاهی. تعداد اقالم معادل بیشـتر از 
تعداد اقالم عنصر زبان مبدأ باشد، برای مثال  no way را چنین ترجمه کنیم: به هیچ وجه من الوجوه.

 11. فشرده سازی زبانی:34 بر عکس مورد قبلی است. تعداد اقالم معادل کمتر از تعداد اقالم عنصر زبان 
ى و حشـو و ناالزم اند، براى جلوگیرى  مبـدأ اسـت. عـالوه بـر این مترجـم اطالعاتی که به نظرش غیرضرور
ى معمواًل به منظور هر چه طبیعی ترکردن زبان  از تکرار نابجا در زبان مقصد کوتاه تر می کند. فشرده سـاز

ترجمه به کار می رود.

29. Description.
30. discursive creation.
31. recognized translation.
32. Generalization.
33. linguistic amplification.
34. linguistic compression.
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12. ترجمۀ لفظی:35 ترجمۀ واژه به واژه.

13. تغییـر شـیوۀ بیـان یـا زاویـۀ دید:36 تغییر نگرش، کانون توجه یا مقولۀ شـناختی نسـبت بـه زبان مبدأ. به 
، قالب و طرز بیان در زبان مقصد عوض می شود. پیام زبان مبدأ در قالب و چهرۀ دیگری  عبارت دیگر

عرضه می شود. به تفاوت شکلِی جملۀ انگلیسی زیر و ترجمۀ فارسی آن دقت کنید:
This new plane seats 400 passengers.

ظرفیت این هواپیمای جدید 400 نفر است.
It’s heavy on petrol.

یاد است.  مصرف بنزینش ز
)هاشمی میناباد، 231: 1396ب(

 حذف عناصر کم اهمیت. در صورتی که معناى 
ً

14. کاهش/ حذف:37 حذف عنصر زبان مبدأ، معموال
واژه اى در روال کلـی متـن چنـدان مهـم نباشـد و از طـرف دیگـر ترجمـۀ آن بـه دلیـل نبـودن معـادل در امـر 
ارتبـاط اخـالل ایجـاد کنـد، می تـوان آن را حـذف کـرد، به شـرط آنکه نقش مهمی در درک مطلب نداشـته 
باشـد. بدیهـی اسـت عناصـر مهـم و کلیـدى قابـل حـذف نیسـتند و این تمهیـد نباید بهانه اى به دسـت 

مترجم بدهد که هر جا خود را ناتوان دید یا تنبلی کرد یا تعجیل داشت، به آن متوسل شود.

15. تعویـض:38 تبدیـل عنصـر غیرزبانـی بـه عنصـر زبانـی یـا بر عکس. مترجـم عنصرى را جانشـین واحد 
واژگانـی زبـان مبـدأ می کنـد کـه تفاوت هایـی بـا آن دارد یـا صریح تریـن و مسـتقیم ترین معادل آن نیسـت، 
  Thank you ی سـینه اش بـه نشـانۀ تشـکر می گـذارد، مترجم آن را بـه بـرای مثـال وقتـی کسـی دسـتش را رو

ترجمه می کند. راهبرد اخیر بیشتر در ترجمۀ شفاهی و دوبله و زیرنویس فیلم ها دیده می شود.

ی دیگـری در زبان  ی عنصـر زبـان مبدأ به مقولۀ دسـتور ى:39 تبدیـل مقولـۀ دسـتور 16. تغییـر مقولـۀ دسـتور
مقصد، برای مثال soon )قید( را به »دیری نگذشت که« )جمله واره( تبدیل کنیم، یا صحیح تر بگوییم/

بگویم، صحیح تر اینکه /rather /adv. )محمدرضا جعفری، 1395(

17. تخصیـص:40 اسـتفاده از واژه و اصطـالح خاص تـر در مقابـل عنصـر فرهنگـی زبـان مبـدأ. ایـن راهبرد 
متضاد تعمیم است.

35. literal translation.
36. Modulation.
37. Reduction.
38. Substitution.
39. Transposition.
40. Particulation.
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 18. تغییر گونۀ زبانی:41 تغییر عناصر زبانی یا فرازبانی مانند آهنگ کالم، زبان بدن و حرکات و سکنات 
که بر جنبه هایی از ژانر یا گونۀ زبانی تأثیر می گذارد، تغییر لحن، سبک، لهجۀ اجتماعی یا جغرافیایی 
و ... ، بـرای مثـال بـه منظـور تغییـردادن ویژگی هـای شـخصیتی افـراد در ترجمـۀ نمایـش یـا واردکـردن ایـن 
ویژگی هـا یـا انجـام دادن همیـن کار در اقتبـاس رمان کودکان و نوجوانان. متأسـفانه مولینـا و آلبیر در این 
مورد توضیح گنگی داده و مثالی هم نزده اند. فرناندز گوئرا )2012: 12( تفاوت سیاق را از این راهبرد آنها 

تعبیر کرده است.

یافته ها
کمن در جدول  عناصـر فرهنگـی کتـاب داسـتان های شـهر جنگی، ترجمه هـا و راهبردهای ترجمۀ اسـپرا
پیوسـت ایـن مقالـه آمـده اسـت، امـا جـدول زیـر یافته هـای پژوهـش حاضـر را از نظر نـوع، تعـداد و درصد 

کمن نشان می دهد. راهبردهای اسپرا

جدول تعداد وقوع و درصد راهبردهای اسپراکمن
کمن درصدتعداد وقوعراهبرد اسپرا

ی 56/75مشابه ساز
22/7شرح و بسط

79/45وام گیری
1114/86معادل جاافتاده

1418/91تعمیم
34/05شرح و بسط زبانی
ی زبانی 22/7فشرده ساز

912/16ترجمۀ لفظی
45/4تغییر شیوۀ بیان

1317/56کاهش
94/54جمع کل

کمن در ترجمۀ داستان های شهر جنگی است.  تعمیم با 18/91 درصد وقوع، پربسامدترین راهبرد اسپرا
ایـن امـر ممکـن اسـت دو دلیـل داشـته باشـد: زبـان انگلیسـی فاقـد معـادل نزدیـک یـا جاافتـاده باشـد یـا 

مترجم زحمتی در یافتن معادل های مناسب تر به خود نداده باشد.

کمن در ترجمـۀ اقـالم فرهنگـی اسـت )17/56 درصـد(.  کاهـش یـا حـذف، دومیـن راهبـرد پربسـامد اسـپرا

41. Variation.
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همان گونـه کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد، مترجمـان معمـواًل عناصـر کم اهمیـت را حـذف می کننـد. از قلـم 
انداختن 13 مورد از 74 مورد داده های ما موضوع ساده و پیش پاافتاده ای نیست، آن هم حذف عناصر 
ی از آنهـا در متـن اصلـی مهـم و معنادارند. بـرای مثال: غیبت کـردن )ص 29( گناهی  فرهنگـی کـه بسـیار
اسـت که نباید از فرد مؤمن انقالبی سـربزند. آقا در آقامهندس )ص 68 و 69( کنایی اسـت و از تعریض 
بـه شـخصیت داسـتانی حکایـت دارد. نامـوس )ص 74( و غیـرت بـرای ایرانی جماعـت از ارزش واالیـی 

برخوردار است.

کـه زبـان انگلیسـی در ایـن مـوارد توانسـته اسـت  معـادل جاافتـاده بـا 14/8 درصـد وقـوع نشـان می دهـد 
پیوندی با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی برقرار کند. فراوانی ترجمۀ لفظی، 16 /12 درصد، معنادار است. 

وام گیری واژگانی با 9/45 درصد وقوع نشـان می دهد که روابط زبانی و فرهنگی بین فارسـی و انگلیسـی 
از دیربـاز بـه ایـن پدیـده راه داده اسـت. البتـه ایـن وام گیـری در مـواردی تـازه اسـت، ماننـد Basij که بعد از 

انقالب وارد متون انگلیسی شده است.

در کتـاب داسـتان های شـهر جنگـی اسـم های خـاِص اشـخاص و مکان هـا دیده می شـود کـه وام گیری و 
ی )ثبت با امالی انگلیسی( شده اند. از آنجا که در این موارد عمدتًا با حرف نویسِی مستقیم  حرف نگار
ی تلفـظ عربـی و قدیمی  یـا بـا انـدک تغییـری نسـبت بـه تلفـظ فارسـی )مثـاًل تبدیـل بصـره بـه Basra( از رو
کمن وارد نشـده اند، اما مواردی را مثل  آن )ص 10( انتقال داده شـده اند، آنها در جدول راهبردهای اسـپرا
ع( که پشیمان شد و در راه امام به درجۀ رفیع شهادت نائل  « )ص 92(ـ  دشمن امام حسین) تلمیح »ُحّر

آمد ـ که نقش تعیین کننده ای در مضمون داستان داشت، جزء داده های پژوهشی قرار دادیم.

کمن در مواردی غلط   »ترجمـۀ غلـط« مـوردی نیسـت کـه در راهبردهـای مولینـا و آلبیر آمده باشـد. اسـپرا
محض دارد، برای مثال عّمه را به my mother’s sister )خاله( ترجمه کرده و بدیهی است که بنده خدا 
a beggar )گـدا( نیسـت، امـا در مـواردی از ایـن ترجمه هـای غلـط، از یـک راهبـرد اسـتفاده شـده، بـرای 
مثـال نارفیـق را بـه روش ترجمـۀ لفظـی بـه non-friend برگردانـده اسـت. در نتیجـه، ایـن مقولـه را هـم در 
کمن یک عنصر فرهنگی  کمن گنجاندیم؛ چون اسـپرا جـدول راهبردهـای ترجمـۀ عناصـر فرهنگی اسـپرا

را نتوانسته ترجمه کند و اینکه در ترجمۀ غلط آن به یک راهبرد متوسل شده است.

ی/ ترجمۀ  کمن مشاهده نشد، مانند گرته بردار مثالی از برخی راهبردهای مولینا و آلبیر در ترجمۀ اسپرا
ی و تخصیـص. از آنجـا کـه  ی موقتـی، تعویـض، تغییـر مقولـۀ دسـتور قرضـی، جبـران، توصیـف، واژه سـاز
تعریف و توضیح مولینا و آلبیر دربارۀ تغییر گونۀ زبانی مبهم است و مثالی روشنگر برای آن بیان نکرده 

تا خواننده بتواند درک درستی از این راهبرد داشته باشد، نگارنده نتوانست مصداقی از آن بیاید.
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پاسخ به پرسش های پژوهش
کمن بـه ترتیـب نزولـی از ایـن راهبردها سـود برده اسـت: تعمیم، کاهش، معـادل جاافتاده،  پاسـخ 1: اسـپرا
ی  ی، تغییر شیوۀ بیان و شرح و بسط زبانی. شرح و بسط و فشرده ساز ترجمۀ لفظی، وام گیری، مشابه ساز

با 2/7 درصد در ذیل قرار گرفته اند.

کمن تعمیم، معادل جاافتاده و ترجمۀ لفظی است. به دالیلی که  پاسخ 2: پرکاربردترین راهبردهای اسپرا
یاد هم هست، در اینجا در نظر نمی گیریم. در باال اشاره شد، راهبرد کاهش یا حذف را که تعدادشان ز

بـرد راهبـردی خـاص در واقـع بـه متـن، گونـۀ زبانـی، موقعیـت، هـدف، مخاطب  پاسـخ 3: موفقیـت در کار
و خـود عنصـر فرهنگـی مـورد نظـر بسـتگی دارد. در داده هـای پژوهشـی مـا از میـان راهبردهایـی کـه بـرای 
گـون فرهنگـی بـه کار رفته اند، به ضرس قاطع نمی توان گفـت کدام بهترین ابزار ترجمۀ  برگـردان اقـالم گونا

عناصر فرهنگی است و کدام نیست.

بحث
در پژوهش حاضر 74 عنصر فرهنگی ایرانی ـ اسالمی از کتاب داستان های شهر جنگی انتخاب شد. 
سـپس ترجمه های آنها اسـتخراج و راهبردهای مورد اسـتفادۀ مترجم مشـخص شـد. همان  طور که پیش 
ی مترجمان به ویژه در برگردان  ی های پیش رو از این اشاره شد، ترجمۀ عناصر فرهنگی از جمله دشوار

یادی از آنها را دارد. آثار ادبی است و این کتاب نیز تعداد نسبتًا ز

مترجم توفیق چندانی در کارش نداشته و بیشتر از راهبرد تعمیم و حذف )نابجا( استفاده کرده است. 
ِی هر چه بیشتر ارتباط فرهنگی را فراهم می آورد و در داده ها در  راهبرد معادل جاافتاده که امکان برقرار
درجۀ سوم بسامدی قرار دارد، روش مناسبی به نظر می رسد. وفور ترجمۀ غلط )17/56 درصد( معنادار 
گر آمار 17/56 درصد ترجمۀ غلط را با آمار 17/56 درصدِی کاهش و حذف جمع  و قابل تأمل است. ا

ببندیم، به رقم معنادار 28/12 درصد می رسیم که نشان از ضعف یا کم دقتی مترجم دارد.

توضیـح در پانویـس و پی نویـس دربـارۀ اقـالم فرهنگـی به ویـژه آنهایـی کـه نقـش مهمی در سـیر داسـتان یا 
شـکل گیری متـن دارنـد الزم اسـت. پانویـس و پی نویـس یـا دادن توضیحاتـی در مقدمۀ مترجم یـا واژه نامۀ 
کمن  آخر کتاب از راهبردهایی است که در بیشتر الگوها و مدل های ترجمه به آنها اشاره می شود. اسپرا
هیـچ پانویـس و پی نویسـی نـدارد. این گونـه توضیحـات مترجمـان گاهـی درون متن ترجمه ارائه می شـود. 
ی هـم نکـرده و در نتیجـه خواننـده را از درک ظرایـف فرهنگـی متـن اصلـی محـروم  کمن چنیـن کار اسـپرا
کمن ماننـد تعمیـم، کاهـش، حـذف و ترجمۀ لفظی باعث شـده  کـرده اسـت. راهبردهـای پربسـامد اسـپرا
ی از ویژگی هـای فرهنگـِی متـن اصلـی از آن زدوده شـود و متـن از نظـر شـمول بـر عناصـر  اسـت تـا بسـیار
تـا حـدودی طبـق آنچـه الرنـس ونوتـی )1995( می گویـد،  کنـد و  فرهنگـی حالـت نسـبتًا خنثایـی پیـدا 
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: »تولیـد ترجمـه  به سـبکی روان و  ی یـا غرابت زدایـی« شـود. ایـن مفهـوِم ونوتـی عبـارت اسـت از »بومی سـاز
ی یا آشـنایی زدایی« که عبارت  شـفاف و زدودن هر گونه غرابت و عنصر بیگانه« در مقابل »بیگانه سـاز
: »ترجمـه بـه گونـه ای کـه ویژگی هـای متـن مبـدأ در متـن مقصد عیان باشـد با حفـظ غرابت متن  اسـت از
اصلی ] ...[  و بازتاب دادن هنجارهای زبان و فرهنگ مبدأ و خاطرنشـان کردن این نکته به خواننده که 

دارد متن ترجمه شده را می خواند«.

ی، یعنی جانشین کردن عنصر زبان مبدأ با عنصری از فرهنگ مقصد بر اساس شباهت های  مشابه ساز
نزدیک بیـن آنهـا راهبـردی اسـت کـه معمـواًل نتیجـۀ مطلوبی به دسـت می دهد، اما نیاز به گـذر زمان برای 
بـرد واژۀ  ی از مسـلمانان و نومسـلمان در آغـاِز کار تثبیـت آن معـادل در زبـان مقصـد دارد. چه بسـا بسـیار
یج جای  فارسی نماز به جای صلوة و روزه به جای صوم با این کار موافق نبودند، ولی این دو واژه به تدر
کمن کمتر به کار  گرچه در ترجمۀ اسـپرا ی با 6/75 درصد وقوع ا خود را در فارسـی باز کردند. مشابه سـاز

رفته، راهبردی است که مترجمان باید توجه بیشتری به آن داشته باشند.

نتیجه گیری
آشـنایی هر چه بیشـتر مترجم با عناصر فرهنگی، ویژگی ها، راهبردها و زیروبم های ترجمۀ آنها به بهبود 
یادی در  گرچه ترجمه پژوهان ز کارش کمک می کند و پژوهشـگر ترجمه هم از این مباحث سـود می برد. ا
یم تا بتوانیم این  این مباحث قلم زده اند، به نظر می رسد هنوز هم به دسته بندی های جامع تری نیاز دار

پدیده را بهتر و دقیق تر توصیف کنیم.

نیومارک )1988( از راهبرد ترکیبی یا دوگانه صحبت کرده و بعدها دیگران به راهبرد ترکیبی سه گانه هم 
اشـاره کرده انـد. وقتـی مترجـم از دو یـا سـه راهبـرد بـرای حل یک مشـکل در برگردان عناصر فرهنگی سـود 
می برد، از این روش ها اسـتفاده کرده اسـت. بنابراین در مواردی مثل تبدیل موالنا به Rumi به دو راهبرد 
گر الگوی مولینا و آلبر شـامل این راهبرد نیز  )وام گیری + معادل جاافتاده( اشـاره کرده ایم و بهتر می بود ا

می شد.

به نظر می رسـد در پژوهش دربارۀ ترجمۀ عناصر فرهنگی اسـتفاده از الگو و مدل و نظریۀ واحدی کافی 
کـه هـر پژوهشـگری بـا پیشـینۀ زبانـی، فرهنگـی و تحقیقاتـی ای کـه دارد، مـواردی را برجسـته  نباشـد؛ چرا
گر الگویی  می کند و از مواردی غافل می ماند. بنابراین بهتر اسـت از چند الگو و مدل اسـتفاده شـود تا ا
بـه یـک مسـئلۀ ترجمـه ای نپرداختـه یـا از توصیـف مسـئله ای عاجـز بـود، بتـوان از ابـزار مفهومـِی الگوهای 

دیگر هم سود برد.

عناصـر فرهنگـی خـاص زبـان و جامعـه عـالوه بـر متون ادبـی به وفور در متـون دینی، فیلم ها، بروشـورهای 
یسـتی نیـز دیـده می شـود. در کنـار مطالعـۀ آثـار ادبـی و مشـهور می تـوان این  تبلیغـات کاال و متن هـای تور



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

نقد و بررسی کتان
راهبردهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در کتاب داستانهای شهر جنگی 301

متون را هم از نظر ترجمۀ عناصر فرهنگی بررسی کرد تا به تصویر جامعی از روش ها، فنون و تمهیدهای 
، نیومـارک، آیکسـال، پیـم و  بـرد الگـوی خاصـی ماننـد مولینـا و آلبیـر برگـردان ایـن اقـالم دسـت یافـت و کار

دیگران را به محک آزمون گذاشت.

امـا  نشـده،  دسـته بندی  جنگـی  شـهر  داسـتان های  کتـاب  فرهنگـی  عناصـر  پژوهـش،  ایـن  در  گرچـه 
و  دقیق تـر  رده بندی هـای  بـه  و  نیسـت  مانـع  و  جامـع  و  کافـی   )1988( نیومـارک  پنج گانـۀ  طبقه بنـدی 
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پیوست

جدول عناصر فرهنگی داستان های شهر جنگی، ترجمه ها و راهبردهای ترجمه های اسپراکمن

صفحۀ فارسیعنصر فرهنگی متن اصلیصفحۀ ترجمهترجمۀ اسپراکمنراهبرد اسپراکمن

10773-1004شرح و بسط
یخ تولد و وفات  )تار

) ناصرخسرو
5

12سوغاتیsouvenir6معادل جاافتاده
12دوستانcomrades6معادل جاافتاده

17عمهmy mother’s sister10معادل جاافتاده + ترجمۀ غلط
17آن دو پسرعمهthose two boys10کاهش
18دعای من این استI hope11تعمیم

25شیخ نشین هاthe Emirates14معادل جاافتاده
27عرق خورdrinker16تعمیم
27نجسی خوردنto drink16تعمیم

ی 27قنداقthe cradle16مشابه ساز
27فحش و ناسزای ناموسیhorrible swearing16تعمیم

28رفیق منهthis is my family17ترجمۀ غلط
29غیبت میشهØ18کاهش
یalcohol19تعمیم 30کوفت و زهرمار

32اذانthe call for prayer21معادل جاافتاده
ی زبانی 33اذانthe call21فشرده ساز

33پاهای نجسfilthy feet21تعمیم
34موالناRumi31-23وام گیری + معادل جاافتاده

37مستجاب شدنcome true in spade23تعمیم
38آقاجمشیدMr. Jamsheed24ترجمۀ لفظی

39شهداthe casualties25تعمیم
40دعای شکر خوندنto be thankful for25تعمیم

40ان شاء اهللGod willing25معادل جاافتاده
40یک بسیجیa paramilitary26تغییر شیوۀ بیان
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نقد و بررسی کتان
304راهبردهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در کتاب داستانهای شهر جنگی

صفحۀ فارسیعنصر فرهنگی متن اصلیصفحۀ ترجمهترجمۀ اسپراکمنراهبرد اسپراکمن
41شهیدشدنto be martyred27معادل جاافتاده

41بنده خداa beggar27ترجمۀ غلط
42جهاد سازندگیthe construction corps27ترجمۀ لفظی

Rumi31Ø46وام گیری + معادل جاافتاده

Ø31کاهش
عمو )در خطاب مهربانانۀ 

) بزرگ تر به کوچک تر
49

ی son32مشابه ساز
عمو )در خطاب مهربانانۀ 

) بزرگ تر به کوچک تر
50

ترجمۀ لفظی
 put your trust in the

almighty
51توکلت علی اهلل33

51داشم )= داداشم(Ø33کاهش
52یأجوج و مأجوجmonsters34تعمیم

53عموuncle35معادل جاافتاده
58تطهیرکردنto clean39تعمیم
60طهارتcleaning41تعمیم

60نفس )= هوای نفس(instinct41ترجمۀ غلط
65چفیهkaffiyeh43وام گیری

66سفرهtable cloth43معادل جاافتاده
ی 66آشstew44مشابه ساز

66چادر )= پوشش زنان(chador44وام گیری
ی 67سفرۀ عقدengagement party44مشابه ساز

67هم محله ایneighbor45تعمیم
67به خانۀ بخت رفتنbe got married45تعمیم
68آقامهندسØ the engineer45کاهش

69آقامهندسMr. Engineer49ترجمۀ لفظی

ترجمۀ غلط
 the wound to

someone’s pride
69غیرت کسی قبول نکردن46

70بسیجیBasiji47وام گیری
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صفحۀ فارسیعنصر فرهنگی متن اصلیصفحۀ ترجمهترجمۀ اسپراکمنراهبرد اسپراکمن
70نارفیقnon-friend48ترجمۀ غلط + ترجمۀ لفظی

شرح و بسط زبانی
 a boy from

neighborhood
70بچه محل48

ی 70انا الیه الراجعونresquiat in peace48ترجمۀ غلط + مشابه ساز
70ماشاءاهللØ48کاهش

72رفاقتbeing friends50ترجمـ غلط + ترجمۀ لفظی

استخارهresort to hocus- pocus50ترجمۀ غلط + شرح و بسط زبانی
72

ترجمۀ غلط + شرح و بسط زبانی
 not being your ally in

this
72نارفیق50

شرح و بسط
 a patient and

dependable listener
72سنگ صبور50

یcharity stay at the front50ترجمۀ غلط + شرح و بسط یت نذر 73مأمور
74ناموسØ52کاهش

76شرم دخترانهgirlish embarrassment53ترجمۀ غلط + ترجمۀ لفظی
79خدمِت )در عنوان نامه(Ø55کاهش

79سالم علیکمgreetings55معادل جاافتاده

September 198155 28تغییر شیوۀ بیان
مهرماه سال 1360 هجری 

شمسی
80

85برادرانfellows60تغییر شیوۀ بیان
89کویKuy60وام گیری
91سپاه )پاسداران انقالب(Ø62کاهش
91مقر سپاهthe Ø base63کاهش

91همچون ُحّرas with Horr63وام گیری
92مستضعفthe deprived63ترجمۀ لفظی

تغییر شیوۀ بیان
 His Excellency

Ruhollah
92حضرت روح اهلل63

92سپاه )پاسداران انقالب(Ø64کاهش
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Ø Hasan Banaderi64کاهش
ی )در  برادر حسن بنادر

خطاب و اشارۀ مذهبیون(
92

93آبان ماهØ64کاهش

ترجمۀ غلط + ترجمۀ لفظی
 that embarrassment in

her eyes
66شرِم توی چشم هایش44

ی 66شرِم توی چشم هایشthat look44فشرده ساز


