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Abstract 

The present study aims at making a critical assessment of Chris Lear and Soheila 

Sahabi’s (2002) English translation of Houshang Moradi Kermani’s Carpet-

Weaving Factory Children (1980/2000). This paper will specifically look at the 

translation of curse words as one of the examples of cultural-linguistic forms. To 

this end, Khanjan’s Critical Translation Analysis (CTA) Model (2012, 2013), which 

is primarily based on Halliday’s Systemic-Functional Linguistics (1994, 2004), has 

been selected as the research analytical framework. This study aims to show how the 

use of cultural filtering by translators has been commensurate with the contextual 

characteristics of the target system. After identifying these phrases and sentences, 

we examined the performance of translators in translating these speech acts. The 

calculation of the frequency and percentage of these strategies suggests that 

translators of the story have mostly used the techniques of “equivalent finding”, 
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“transference” and “elimination”, respectively, in translating curse words, and that 

the “equivalence making” strategy has not been used.  

Keywords: Critical Analysis of translation, Cultural filter, Translating curse, 

Carpet-Weaving Factory Children, Register. 
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ة ترجم موردپژوهي: نفرين و لعنة ترجم در فرهنگي صافي كاربرد
  كرماني مرادي هوشنگ اثر قاليبافخانه هاي بچه انگليسي
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  چكيده
 يسيانگل ي در ترجمه يفرهنگ يكاربرد صاف ي نحوه يانتقاد يابيهدف پژوهش حاضر ارز

 يكرمـان  يمـراد  ي خانـه  بـاف يقال يهـا  ) از كتاب بچـه 2000( يسحاب اليو سه ريل سيكر
 ناني) كه بر ب1392، 1391جان،  (خان »يانتقاد ليتحل« يمنظور، الگو ني) است. بد1379(

به عنوان چارچوب  باشد ي) م2004، 1994 ،يدي(هل نقشگرا - يسازگان يشناس زبان يِنظر
عوامـل درونـزا و برونـزا را مـورد      ليالگو همزمان تحل نياست. ا دهيانتخاب گرد يليتحل

 ةترجمه نظر دارد. ضمن مالحظ نديو هم به محصول ترجمه، هم به فرآ دهد يتوجه قرار م
كه در  »هيتصف ي ترجمه به مثابه«و  »مجدد ينيآفر بافت ي ترجمه به مثابه« نياديدو فرض بن

 يفرهنگ  يكاربرد صاف ي پژوهش با نحوه نياند، ا ترجمه مد نظر بوده يانتقاد ليتحل يالگو
 اريـ بـه مع  ليـ در نظام مقصد تناسب داشـته و ن  يبافت يها يژگيمترجمان اثر و و ياز سو

ـ  عبارت نيا ييرا محقق ساخته است. پس از شناسا يتعادل نقش عملكـرد   يبررسـ  هها ، ب
چهـار راهكـار    انيـ از م  مينـ يتا بب ميپرداخت يِكنش گفتار نيمترجمان كتاب در برگردان ا

، »انتقـال «(حـذف) و   »يسـلب  كرديرو«، )»ي(فرهنگ يِابي معادل«، )»يفي(توص يِساز معادل«
 سـت آن بوده ا نيراهكارها مب نيا  يفراوان ةاند. محاسب از كدام راهكارها بهره جسته شتريب
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انتقال « ،»يساز معادل« ياز راهكارها بيبه ترت يكنش گفتار نيكه مترجمان در برگردان ا
  كار گرفته نشده است. به »يابي معادل«اند و  استفاده را داشته نيشتريب» حذف«و 

 هـاي  بچـه  نفـرين،  و لعـن  ي ترجمـه  فرهنگي، صافي ترجمه، انتقادي تحليل :ها هواژكليد
  قاليبافخانه، سياق.

  
  مهمقد. 1

هـاي سـياق   ) از حيث تنوع مؤلفه1359/1379هوشنگ مرادي كرماني ( هاي قاليبافخانةبچه
، »دامنه«گانة بافت موقعيتي مشتمل بر (يعني ارتباط پارامترهاي سه Discourse register سخن

با پارامترهاي متني و زباني) و  Field, tenor and mode of dsicourse گفتمان» شيوة«و » منش«
نيز از نظر غناي عناصر فرهنگي مربوط به محيط روستائي و سنتي ايراني و همچنين كاربرد 

از تجـدد ايـران انتخـاب     عناصر برخاسته از هنجارهاي مذهبي و عرفيِ ناظر بر جامعة پيش
كرماني از معدود نويسندگان رسد. مرادي خوبي براي آزمون الگوهاي نقد ترجمه به نظر مي

المللي مواجه شـده اسـت و   معاصر ايراني است كه آثارش با اقبال چشمگيري در سطح بين
اتفاقاً موج جوايز ريز و درشتي كه در يكي دو دهة اخير نصيب اين نويسندة صاحب قلم و 

ضـر  درد ايراني گرديده است از همين كتاب و با ترجمة مورد بررسي در تحقيق حاصاحب
. از اين رو، طبيعتاً كنجكاويِ بجايي خواهد بود اگر اين پرسش مطرح گردد كـه  1به راه افتاد

هـاي  بچـه اند بطور نسبي ويژگيهاي بافتي، بـومي و فرهنگـي   آيا اساساً مترجمانِ اثر توانسته
را در متن مقصد بازآفريني نمايند يا خير. آنجايي كه پاسخ مثبـت اسـت، طبعـاً     خانهقاليباف

(تا پاسخ احتمالي چراغ راه مترجمان بعـدي   چگونهپرسش دومي نيز مطرح خواهد شد كه 
انـد) و  و مخصوصاً مترجمان نوخاسته و جوان ايراني باشد در مسيري كـه در پـيش گرفتـه   

- (و اين چرا مي چرار اين پرسش مطرح خواهد شد كه آنجايي كه پاسخ منفي است، اين با

هايي باشد كه عموماً در جريان ترجمة آثاري با بار فرهنگي باال بـروز  تواند روشنگر كاستي
كند). مقالة حاضر بطور مشخص و به اقتضاي رعايت اختصار ، حوزة بررسي خود را به مي

اي كه بـه دفعـات  از سـوي    ؛ مقولهكندمحدود مي» لعن و نفرين«ترجمة عبارات مربوط به 
  ي كتاب به خدمت گرفته شده و در غناي فرهنگي اثر تأثير گذاشته است. نويسنده

گـر سـاز و كارهـايِ     يل شده است كه اولي توصـيف ككتاب از دو داستان نيمه بلند تش
ظالم است و ماجرايي جالب توجـه و غمنـاك    هايخانحاكم بر روستاها در زمانِ حضور 

و داستان دوم كه نام كتاب بر اساس آن انتخاب شده است، به توصيف آنچه كـه سـال    دارد



 285   )و ديگران درباري معين مريم( ... ينلعن و نفر ةدر ترجم يفرهنگ يكاربرد صاف

اينك به ذكر خالصه اي از اين دو  پردازد هاي روستايي گذشته است مي در قاليباف خانه  ها
  »:نمكو«داستان مي پردازيم نخست داستان 

صـا روسـتا   ظلم وستمي كه در گذشته هاي نه چندان دور در اقصي نقاط كشور وخصو
هاحاكم بود سبب شده بود تا مردم زيردست وفقير به سختي روزگار بگذراننـد. يـداهللا كـه    
يكي از همين افراد بود با كرايه نمودن االغي هرروزبراي جمع آوري هيزم به بيابان مي رود 

- تابافروش آن ها بتواند امورات زندگي خود را بگذراند.اما متاسفانه فضاي مملـو از اربـاب  

يتي و زورگويي باال دست هاسبب شدتامباشرسرهنگ به بهانه واهي ردشدن االغ از زمين رع
هاي ديگران نه تنها هيزم هاي بار االغ كه حتي خود حيوان زبان بسته رانيزبه آتـش بكشـد.   
كدخدا كه خودمظهرتمام و كمال ظلم بود درصورت گرفتن پيشكش وپرداخت هزينـه االغ  

ادميكند اما همين سبب مي شود تا يداهللا نمكو فرزند هفت يا هشـت  به مالك ان يداهللا را آز
ساله خودرابراي قاليبافي عليرغم ميل باطني به روستاي مجاور بفرستد.از اين قسمت داستان 
به شرح شرايط اسف بار قاليبافخانه مي پردازد تا آنجا كه نمكو و صفرو پسرك ديگري كـه  

فـرار ميگيرنـد .بـرودت هـواوترس از حملـه گـرگ        محكوم به كاردرآنجا بودند تصميم به
هاسبب مي شود تابه غاري در آن حوالي پناهنده شوند امااين پايان كار نيست .هيـزم هـايي   
كه براي گرم شدن روشن ميكنند باال ميگيرد وبا شعله ورشدن تمامي هيزم هاومسدود شدن 

اه باريكي بـراي نمكـو بـاز    راه عبورشان تمامي اميدشان از دست ميرو د .صفرو به سختي ر
  ميكند تا اوبگريزد اما خودش........

ع نابسامان خـانواده  اوضاكه به خاطر  استسرگذشت كودكاني » رضو، اسدو، خجيجه«
به كـار  تن ها بروند و در بدترين شرايط به قاليبافخانه بسيار پاييندر سنين  شوندمي مجبور

اي در استان كرمان روي و در روستاي دورافتاده گرددداستان به چندين دهة قبل برمي ند.ده
دهد. در قاليبافخانة مورد نظر در داستان آدمهاي زيادي مشغول به كار هستند اما كودكان مي

اي به تري دارند. در اين ميان، پسرك پنج يا شش سالهآيند و نقش پررنگبيشتر به چشم مي
باشـد، توسـط اوسـتا، مالـك قاليبافخانـه،      نام رضو هست كه از قبل از آنكه بـه دنيـا آمـده    

رحم اسـت. مـاجراي قصـه از    گير، بداخالق و بيخريداري شده است. اوستا مردي سخت
شود كه رضو پس از چيدن مخفيانة انار از حياط قاليبافخانه بـه شـدت از   آنجايي شروع مي

يند اوستا پسـرك  بخوان جوان كارگاه، هنگامي كه ميشود. اسدو، نقشهسوي اوستا تنبيه مي
شود و كند كه به درگيري با اوستا منتهي ميبينوا را آماج شالق قرار داده است،  مداخله مي

كند. اسدو همسري آبستن به نام خجيجه دارد. او نيـز از  اوستا او را از قاليبافخانه اخراج مي
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ـ  ازماني كه دختربچه ايِ دار قـالي  ي سه چهار ساله بوده هر روز از صبح زود تا ديروقـت پ
فرسا اندام او را در عنفوان جـواني از تناسـب و زيبـايي انداختـه و     نشسته و اين كار طاقت

مشكالت استخواني حادي را براي او به ارمغـان آورده اسـت. فقـر و بيچـارگي و داشـتن      
كند و او و همسرش عليرغم ميل باطني وادار همسري پا به ماه عرصه را بر اسدو سخت مي

د چندين بار براي برگشتن به سر كار تالش كنند اما هر بار اوستا مجدداً آنهـا را بـه   شونمي
اندازد. سرانجام، اسدو با فروش فرش زير پايش پـول  اي واهي از قاليبافخانه بيرون ميبهانه

كند تا اميد به خانه بازگردد. در روز زايمان، ماما تالش الزم را براي زايمان خجيجه تهيه مي
- دهد اما خجيجه به علت مشكالت استخواني قادر به وضع حمـل نمـي  ي به خرج ميزياد

  رود تا تراژدي داستان به اوج برسد.شود و سر زا از دنيا مي
  

  مروري بر برخي مطالعات مرتبط .2
شـده  با وجود آنكه آثار هوشنگ مرادي كرماني از سالها قبل به زبانهاي ديگـر ترجمـه مـي   

تـا   2011ها مورد بررسي قرار نگرفته بود. از سـال  سال اخير اين ترجمهاست، اما تا دو سه 
كنون، مجموعاً چهار كار پژوهشي با موضوع ترجمة آثـار مـرادي كرمـاني منتشـر گرديـده      

  است.
) وونـوتي  1992هـاي بيكـر (  ) در چـارچوب ديـدگاه  2011الـدين و رمضـاني (  پيرنجم

هـاي مقالـه   اند.يافتهپرداختهخمرهداستان )به بررسي ترجمة انگليسي اصطالحات در 1995(
هاي پيشـنهادي بيكـر مشـتمل بـر ترجمـة      مبين آن است كه در ترجمةيادشده تمامي روش

انـد و بعضـاً   گرا و حذف مورد استفاده بوده، ترجمة لفظParaphrase اصطالحي، دگرنويسي
دگرنويسـي بـوده    تـرين روش ها نيزبه كار گرفته شده است اما متداولتركيبي از اين روش

هاي ترجمة فوق در راستاي اند كه انتخاب روشاست.آنها همچنين به اين نتيجة كلي رسيده
الدين و رمضاني بر مبنـاي  اند. پژوهش پيرنجمبوده» سازيبومي«راهبرد غالب مترجم يعني 

هاي خارج از بافت بوده است و از آنجايي كه تصـور تحليـل عناصـر فرهنگـي بـدون      داده
حظة عوامل بافتي به سهولت ميسر نيست، لذا در تحقيق يادشده شـاهد ارزيـابي دقيقـي    مال

  ايم.هاي بافتي اثرنبودهراجع به ميزان تناسب روشهاي ترجمة مختلف با ويژگي
را از ُبعد انتقال  مهمان مامان ) ترجمة فرانسة داستان1392اطهاري نيك عزم و بلوكات (

شناسي معني«د. اين دو در پژوهش خود درچارچوب نظرية انعناصر فرهنگي بررسي نموده
هـا  هاي فرهنگي و معنـاي تلـويحي واژه  پذيري نشانهپير ايو راكابه مطالعةترجمه» زاوية ديد
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دهد: اسـامي خـاص و مليـت    اند. مقالة يادشده پنج موضوع را مورد توجه قرار ميپرداخته
ايرانـي سـروكاردارند و بـراي جامعـة      ها، واژگاني كه به طور مستقيم با فرهنـگ شخصيت
انـد، نـام غـذاها، اشـاراتي بـه آداب و رسـومايرانيان، و در نهايـت،        زبان ناشناختهفرانسوي

شناسـي  معنـي «هاي مقاله، مترجم براي رسيدن به ها. مطابق يافتهالمثلاصطالحات و ضرب
سـت ودر صـورت فقـدان    به تناوب از راهبرد انتخاب معادلي نزديك بهره برده ا»زاوية ديد

هايي، حفظ عنصر واژگاني را در ترجمه مد نظر قرار داده است. متـرجم بعضـاً   چنين معادل
متوسل به توضيح و يا واژة فارسي را با ترجمة فرانسه در پانويس مقابلـه قـرار داده اسـت.    

نـدان  ارزيابي نهايي مقاله اين بوده است كه مترجم در انتقال زاويةديـد و معـاني ضـمني چ   
متني استفاده كرده و به ندرت از ارائة توضـيح  موفق نبوده زيرا بيشتر از راهكار توضيحِ ميان

تري است) بهره جسته است. مطابق ايـن  در پانويس (كه به زعم نويسندگان راهبرد مناسب
رااز ميـانبرده و در مـورد   » احتـرام «در انعكاس اسامي خاص مؤلفة معنـايي  ارزيابي، مترجم 

نظر تأثير مشابه گرا ترجمه كرده كه اين هر دو از نقطهاصطالحات نيز برخي را بصورت لفظ
  هاي ترجمه دامن زده است. بر نارسايي

چگـونگي  ،مهمـان مامـان  ةداسـتان  فرانسةمبررسـي ترج بـا  ) نيز1393(علوي و زينـالي  
ثيرشـناخت  أتكننـد و مطالعه مـي  هاي ژرژموننكيد بر نظريهأبا ترا آميزبرگردان گفتار تعارف

و رفتـار متـرجم   ترجمـه  ناشـي از   پـذيري اثر،انتقـال فرهنگـيِ   عوامل فرازباني در ترجمـه 
مترجم هاي آنها مبين آن است كه گذارند. يافتهرا به بحث ميهاي زباني ومعنايي باپيچيدگي

دارد  يابي به معناي اصلي بـوده اماداسـتان در ضـمن سـادگي،پيچيدگي    نخست درپي دست
متـرجم   بـراي آميز پنهـان ومهـار آن   گفتار تعارف ةتنيدهمهاي درمعناي متن در اليه اهيگو

 امامتاسـفانه  اسـت  آوردهيروي مفهـوم ي ابيـ معادل بهمترجم  از اين رو، شود.غيرممكن مي
هـاي  مشابه متون درباري سدهاي ترجمه نتيجة كارو انگاشته بستر زماني و مكاني را ناديده 

مترجم شته، در مواردي كه اختالف فرهنگي فاحشي وجود داعالوه بر اين،  .قبل شده است
يابي مـوقعيتي روي آورده  به معادلگاهي نيزو متوسل شده است » توضيح«عمدتاً به راهبرد 

  .تا ابعاد كاربردشناختي مساله را منتقل سازد است
سـازي ونـوتي   سازي و بيگانـه ) در چارچوب دوگانيِ بومي2014(اشراق و در نهايت، 

) از عناصر فرهنگي دست به تحليـل  1988گانة نيومارك (بندي پنج) با مالحظة طبقه1992(
هـا و عبـارات تنهـا    زده است. از نظر اشراق، بعضي از واژهنخلترجمةاين عناصردر داستان 

- خاصِ يك فرهنگ بخصوص هستند و ترجمة آنها به زبـان ديگـر تقريبـاً غيـرممكن مـي     
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قاله به دنبال آن است كـه دريابـدنقش متـرجم در ترجمـة واژگـان فرهنگـي       نمايد.مؤلف م
اند؛چـه مشـكالتي در ترجمـة عناصـر     چيست؛ مترجمان داستان از چه روشهايي بهره برده

، مترجمانِ نخلويژه در ادبيات كودكان امكان وقوع دارند؛ و آيا در ترجمة داستان  - فرهنگ
اند يا بصورت موردي؟مطـابق  ني را به خدمت گرفتهمند راهبردهاي ترجمااثر بصورت نظام

دامنة وسيعي از اقالم فرهنگي به كـار رفتـه    نخلهاي تحقيق، از آنجايي كه در داستان يافته
- هاي متعددي جهت كم نمودن فاصلة فرهنگي بودهاست،مترجمان اثر ناگزير از اتخاذ شيوه

، Paraphrase سـازي، دگرنويسـي  ،خنثـي يابي فرهنگي،معادلTransference اند(ازجمله انتقال
ــه واژه ــردان واژه بـ Gloss برگـ

ــي  ــايج Couplet procedure و روش تركيبـ ــابق نتـ ).مطـ
انـد و همزمـان تـالش    داشته» سازيبومي«تحقيق،مترجمان اثر عموماً سعي در اتخاذ راهبرد 

هايـت بـا ايـن    اند تا فرهنگ ايراني را همچنان در بدنة داستان حفظ كنند. اشراق در ننموده
هـا اسـت، روش   استدالل كه يكي از اهداف ترجمة ادبيات كودك آشنايي با سـاير فرهنـگ  

سازي را كه عمدتاً از سوي مترجمان مورد نظر بكار گرفته شـده اسـت،براي ترجمـة    بومي
  كند.ادبياتي از اين دست چندان مناسب تلقي نمي

  
  »ترجمهانتقادي تحليل «الگوي : چارچوب تحليلي تحقيق. 3

 در )1391جـان،  (خـان  Critical Translation Analysis (CTA) ترجمه انتقادي تحليل الگوي
 كه) 2009 ،1997( هاوس ترجمه كيفيت ارزيابي الگوي به واكنش در است تالشي حقيقت
 بـدان  ايتازه تحليلي ابزارهاي و هامؤلفه يادشده، گراي الگوينقش چارچوب حفظ ضمن
 تحليـل  خُـرد  سـطوح  و آورد فـراهم  ترجمه نقد در را ايدئولوژي تحليل مينةز تا افزايدمي
 الگو اين. دهد گسترش تاريخي - فرهنگي - اجتماعي تحليل كالن سطوح تا را زباني - متني
- زبـان  نظريـة  مبنـاي  بر اساس در كند،مي بازتعريف »تصفيه« مفهوم مبناي بر را ترجمه كه

 الگوي در. است استوار) 2004 ،1994 ،1985 ،1978( هليدي گراينقش - سازگاني شناسي
 بـه  متعلـق  ارتبـاطيِ  رويداد يك عبور فرآيند« از است عبارت تعريف به بنا ترجمه مذكور،
 ايدئولوژي و فرهنگ هايصافي نياز، صورت در و، زبان صافي از فرهنگي مبدأ - زباني نظام
تعريف فوق مبتني بـر مالحظـة دو   ). 1391.26 جان،خان( »فرهنگي مقصد - زباني نظام در

 Translation as »آفرينــي مجــددترجمــه بــه مثابــة بافــت«فــرض بينــادين اســت: فــرض 

recontextualisation  ترجمـه بـه مثابـة تصـفيه    «و فرض« Translting as filtering
 تحليـل  در 

 منتقـد / تحليلگـر  توجـه  نكانو در) اثباتاً يا نفياً( ايجاباً يا سلباً »تعادل« معيار ترجمه، انتقادي
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Intertextuality »بينامتنيت« مكمل معيار اما گيردمي قرار ترجمه
(كه مستلزم مالحظة پـارامتر   

 شـرط . شودمي گرفته خدمت به آن موازات به و انجام تحليلهاي تاريخي است) نيز» زمان«
 نقـش  معـادل  نقشـي  در نظـام مقصـد واجـد    ترجمـه  كـه  است آن تعادل برقراري اساسي

Function
ــداد  ــدأ روي ــتمل( مب ــر مش ــاني ب ــه مع ــةس ــگاني، گان ــافردي انديش ــي و بين  متن

Ideational/interpersonal/textual meanings (زبـاني  نظـام  در را كـاري  همـان  يعنـي  باشد - 
. اسـت  كـرده  مبدأ فرهنگي - زباني نظام در مبدأ زبانيِ رويداد كه انجام دهد مقصد فرهنگي

 يـك  در ارتبـاطي  رويداد كاربرد« ترجمه انتقادي تحليل در نقش از منظور ديگر، عبارت به
  .  است »معين تاريخيِ - فرهنگي - موقعيتي بافت

 ساير الگوهاي مبتني بر تحليل سياق) (همچون ترجمه انتقادي تحليل الگوي كلي، بطور
 يكـديگر  از تـوان نمـي  را »موقعيتي بافت« و »متن« كه است گرفته شكل بنيادين ايدة اين بر

 طريـق  از شـود، مـي  جـاري  آن در مـتن  كه بافتي« هليدي، گفتة به جدا در نظر گرفت بلكه
 »كنـد مـي  پيـدا  تجلـي  مـتن  در زبـان  نقشـي  سازمان و اجتماعي محيط بين مندنظام روابط

 تحليـل  آن بـر  ناظر موقعيتيِ بافت به ارجاع با بايدمي را متن بنابراين،). 11: 1989هليدي، (
 تجزيـه  تحليلقابل هايمؤلفه به را موقعيتي بافت بتوان كه است آن مستلزم خود اين و كرد
ساير الگوهاي مبتنـي بـر    مانند به نيز ترجمه انتقادي تحليل الگوي كار، اين انجام براي. كرد

Register Analysis »سياق تحليل« روش از) 1997كار هاوس،  سياق (از جمله
 هليدي بهـره  

 دامنـة «: كندمي تجزيه آن سازندة هايمؤلفه به ذيل شرح به را سياق مفهوم هليدي. گيردمي
 روابـط  و گفتمان مشتمل بر مشاركين( »سخن) عامالن يا( منش« ،)گفتمان موضوع( »سخن
 از نقـل  بـه   اسـتريونس،  و مكينتـاش  هليـدي، ) (ارتباط مجراي( »سخن شيوة« و) آنها بين

 عنـوان  به را گفتمان دامنة ديگري صورتبندي در متعاقباً هليدي ).125و  62: 1978 هليدي،
 و »ارتباطي رويداد مشاركين نقشيِ روابط« بر مشتمل را گفتمان منش ،»اجتماعي عمل نوع«

و  35: 1978 هليدي،( كندمي قلمداد گفتمان »نمادينِ سازماندهي« عنوان به را گفتمان شيوة
- مي ارتباط زبان متني و بينافردي انديشگاني، گانةسه معاني به ترتيب به مفهوم سه ). اين62

 و گفتمـان  سـوژة  بـه  اشاره »دامنة گفتمان« هاوس، رويكرد در). 125: 1978 هليدي،( يابند
 قرار پوشش تحت را واژگاني عناصر خاص ويژگيهاي و دارد اجتماعي نوع و ماهيت عمل

 و گوينـده  اجتماعيِ و جغرافيايي زباني، پايگاه و منشاء« دربرگيرندة »گفتمان منش« دهد؛مي
 نگـرش  بازتـاب  ضـمن،  در و اوسـت ) شخصي ديدگاه يعني( »عاطفي و فكري مواضع نيز

 نهايـت،  در و اسـت؛ ...)  و غيررسـمي  رسـمي، ( متفاوت زباني سبكهاي كاربرد و اجتماعي
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 و يابـد مـي  ارتباط) نوشتاري يا گفتاري( ارتباط »مجراي« به هم توأمان بطور »گفتمان شيوة«
...  و ديـالوگ  مونولوگ،( مخاطب و گوينده بين مجاز بالفعلِ يا بالقوه مشاركت ميزان به هم
  ). 35: 2009 هاوس، ؛108: 1997 هاوس،( شودمي مربوط) 

 ضـمن  اسـت،  نظـر  مـورد  »ترجمـه  انتقـادي  تحليل« الگوي در كه آنگونه سخن، سياق
 مـنش . داندمي توجه شايان نيز را ديگري مالحظات هاوس،فوق از هليدي و  موارد اقتباس
 متغيرهـاي  بلكـه  گيـرد دربرنمي را زبان »كاربرد« به مربوط عوامل صرفاً الگو اين در گفتمان
Idiolect »فردي زباني گونة« همچون زبان »كاربر« به مربوط

 و شغلي جغرافيايي،( گويشِ« و 
 در سياق كالسيك نظرية طبق آنكه بر عالوه گفتمان منش. دهدمي پوشش نيز را) اجتماعي
Mood »وجه« نظامهاي

Modality »وجهيـت « و) امري پرسشي، خبري،( 
 قيـدهاي  و افعـال ( 

Modal verbs or adverbs نماوجه
 پيدا تجلي...)  و »قطعاً« ،»احتماالً«، »شايد« ،»بايد« همچون 

  همچون قيدهايي و صفات قبيل از »گذارانهارزش واژگاني عنصر« نوع هر بر مشتمل كند،مي
 بـا ( Forms of address »خطـابي  صـورتهاي « آنكه ضمن خواهد بود؛ نيز »نااميدانه« و »زيبا«

Titles »عناوين« و) 2000 ماركو، از اقتباس
 مـنش  مبـين  تواننـد مـي  نيز اشخاص »القاب« و 

  . باشند گفتمان
 عناصـر « و »اطالعـاتي  سـاخت « ،»خبـري  - مبتـدا  نظـام « در نوعـاً  گفتمـان  شـيوة  و اما
 يابـد مي تجلي...)  و ربط ادات آيي،هم حذف، تكرار، ضماير، كاربرد بر مشتمل( »انسجامي

- مـي  Parallalesim of structures »موازي ساختارهاي« كاربرد همچنين). 91: 2008 ماندي،(

 ترجمـه،  انتقـادي  تحليل الگوي در). 45- 44: 1997 هاوس،( باشد گفتمان شيوة مبين تواند
 و نـوع  گرافيكي، طرحهاي عكسها، تصاوير، همچون( »Paratextual factors پيرامتني عناصر«

 گفتمـان  شـيوة  به نيز) آنها نظاير و سجاوندي عالئم آرايي،شكلِ صفحه قلم، اندازة و رنگ
  . انددانسته شده دخيل متني معناي تحقق در و گرديده منتسب

 تعـادل  مسـئلة  بـا  ايجابـاً  يا سلباً تحليلگر ،»ترجمه انتقادي تحليل« در چنانكه گفته شد،
 پرسش اين پاسخ بدنبال بدواً وي كه است معني بدان سخن اين. كندمي برخورد ايترجمه
 »چگـونگي « متعاقبـاً  مثبـت  پاسـخ . خير يا است شده برقرار تعادلي رابطة آيا كه بود خواهد
 تعـادل  تحقق عدم »چرايي« منفي، پاسخ و كشيد خواهد پرسش به را تعادلي رابطة برقراري

 در تفحـص  و غـور  مسـتلزم  ترجمـه  تحليـل  و نقد ترتيب، بدين. ساخت خواهد مطرح را
The wahat, the how & the why »چرايي« و »چگونگي« ،»چيستي«

 ميسر اين و است ترجمه 
 همزمـانيِ  معيـار  بـه ) زمـان  عامـل ( »بينامتنيـت « درزمـانيِ  معيار افزودن با مگر بود نخواهد
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 »ترجمه انتقادي تحليل« اما است ايمقابله تحليلهاي مستلزم معنا، بدين ترجمه، نقد. »تعادل«
 و زبـاني  نظام دو مقابلة بر مشتمل را آن بلكه دهدنمي تقليل متني صرفاً مقايسة به را مقابله

  . كندمي تلقي فرهنگي نظام دو اولي، طريق به
- مـي  اجتمـاعي  تحليلهاي انجام نخست وهلة در را خود هدف »ترجمه انتقادي تحليل«

 عـين  در و آوردمي شمار به هدف اين به نيل نيازپيش صرفاً را زباني تحليلهاي انجام و داند
 الگـو،  ايـن  اسـاس  بـر . دانـد نمي مقدم ديگري بر زماني نظر از را دو اين از يك هيچ حال،
 تحليـل  امـا  اسـت  ايترجمه تعادل به نيل ميزان بررسي مستلزم عمدتاً درونزا عوامل تحليل
 بينـامتني  تحليلهاي انجام نيازمند) فرهنگي و ايدئولوژيكي هايمؤلفه ازجمله( برونزا عوامل
- شكل بلكه نيستند ايالساعهخلق هايپديده فرهنگ و همچنين ايدئولوژي زيرا بود خواهد

 و نظر مقام در »ترجمه انتقادي تحليل« رو، اين از. گيردمي صورت زمان مرور به آنها گيري
 ديگري بر را يكي آنكهبي خواندمي »مدار - فرآيند/ مدار - محصول« را خود توأمان بصورت
 كندمي تلقي ترجمه) متن( محصول را تحليل عزيمت نقطة نيز عمل مقام در و بداند مرجح

 توليـد،  در دخيل فرآيندهاي از) كالن و خُرد سطح دو هر در( متني تحليل جايجاي در اما
 شـناختي، جامعـه  شـناختي، روان فرآيندهاي از اعم شدهترجمه متون تأثير و تأويل دريافت،

  .ماندنمي نيز غافل...  و فرهنگي ،شناختيمردم
 »مـتن  منحصـربفرد  نقـش « مفهوم از هاوس برداشت نقد ضمن »ترجمه انتقادي تحليل«

Individual textual function، همـة  در تـوان نمـي  اساساً كه فشاردمي پاي نظري باور اين بر 
 آن، تبـع  به و نمود شناسايي را يگانه و منحصربفرد، يكّه نقشي متون هاينمونه همة و انواع
 نماهـاي « مقابلـة  عـوضِ  در مذكور الگوي رو، اين از. داشت را ترجمه نوع يك تنها انتظارِ
Functional profiles »نقشي

 »ارتباطي رويدادهاي« نقشي نماهاي مقابلة از مقصد و مبدأ متون 
Communicative events/episodes
- مي استفاده مقصد و مبدأ متون در موازي) هايمتنخُرده( 

 ترجمه انتقادي تحليل الگوي در هاوس، نظر مورد »منحصربفرد متني نقش« رو، اين از. كند
 دربـارة  قضـاوت  جـايگزيني  ايـن . است داده »ارتباطي رويداد) هاي(نقش« به را خود جاي
 در و داده انتقـال  »ارتبـاطي  رويداد«ِ تحليل قابل و خُرد سطح به متن كالن سطح از را نقش
 يك تنها الزاماً معين) ارتباطيِ رويداد هر در يا( موقعيتي بافت هر در كه دهدمي نشان ضمن
 يـك  از بـيش  شاهد بتوان واحد رويداد يك در بسا اي و ندارد موضوعيت كاركردي نقش
  . بود) Speech act گفتاري كنش چند يا دو مثالً( نقش
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 انتظار توانمي متن، سازندة ارتباطي رويدادهاي به متن از ترجمه تحليل واحد تعديل با
. شـويم  مواجه پنهان يا آشكار ترجمة مصاديق با مقصد متن مختلف بخشهاي در كه داشت
 بـوي  اصـطالحاً  مـتن  فـالن  كه است آشنا استعارة همان يادآور الگو اين در آشكار ترجمة
 »پـذيري خـوانش « و »بـودن  طبيعـي « ،»مقبوليـت « گانـة سـه  معيارهاي يعني دهدمي ترجمه

Acceptability/naturalness/readability
 پنهان ترجمة عوض، در آن محقق نگرديده است. در 

 صـافي  كـاربرد  بـه  نيـاز  متـرجم  هرگاه. سازد برآورده را فوق معيارهاي كه است ايترجمه
 سـمت  بـه  نسـبي  طور به او كار نتيجة كه داشت انتظار توانمي نمايد، احساس را فرهنگي
 را مبدأ فرهنگي عناصر و نكند احساس را نيازي چنين اگر اما كرد خواهد ميل پنهان ترجمة

 نظرِ مورد معناي به آشكار ترجمة الزاماً تواننمي او را كار نتيجة نمايد، منتقل مقصد نظام به
 منوط الزاماً را نقشي تعادل به نيل ترجمه انتقادي تحليل ديگر، سخن به. كرد قلمداد هاوس

 كاربرد با مورد حسب تواندمي نقشي تعادل الگو، اين در داند؛نمي فرهنگي صافي كاربرد به
  .گردد محقق فرهنگي صافي كاربرد بدون يا

 بـا  زبان كه زماني بخصوص و عمدتاً زبان متني معناي ترجمه، انتقادي تحليل الگوي در
 بـه  كـه  زمـاني  يـا ) شـعر  در مثالً( رودمي كار به خود به ارجاع براي شناختيزيبايي اهداف
 مبتداسـازي  همچـون  راهبردهايي از زباني، عناصر از عنصري سازيِبرجسته و تأكيد منظور

Thematisation
 سـاير  از بـيش  اسـت  ممكـن  حتـي  و بـوده  اهميـت  حائز شود،مي استفاده 

  . نمايد نقش (يعني معاني انديشگاني و بينافردي) ايفاي زبان معنايي بخشهاي
 »متن نوع« مؤلفة مورد نظر بوده است، ترجمه انتقادي تحليل الگوي در كه ديگري مؤلفة

Text type/type of text
 اسـت  »ژانـر « بـر  مشـتمل  صـرفاً  مـتن  نوع هاوس الگوي در. است 

 الگـوي  در امـا  اداري نامة يك يا آشپزي دستورالعمل يك ژانر قبيل از) 35: 2009 هاوس،(
 ،)18: 1997( ميسـون  و هتيم به تأسي با و بينامتنيت مفهوم از الهام با ترجمه انتقادي تحليل
 »مـتن  نـوع « مفهـوم  سـه  بـر  مشتمل بلكه نيست گونه مقولة به منحصر زباني محصول نوع

 دينـي،  فمينيسـتي،  گفتمـان ( »گفتمـان  نـوع « ،)آنها نظاير و تشريحي روايي، جدلي، شامل(
 در »زبـاني  محصـول  نـوع « زيرمجموعة سه هر. بود خواهد »ژانر نوع« و) امثالهم و فلسفي
 كـه  شوندمي مربوط) بينامتني ارتباط متنيِ - اجتماعي بعد( عمودي بينامتنيت به اخير الگوي

Mode of expression »بيان شيوة« بر ناظر فركالف تعبير به
 و هتـيم  ؛1989 فـركالف، ( است 

 بينامتنيـت  عنـوان  تحت نيز بينامتنيت از ديگري نوع حال، عين در). 87- 86: 2004 ماندي،
 لحـاظ  ترجمه انتقادي تحليل الگوي در) بينامتني ارتباط تاريخيِ - اجتماعي بعد يعني( افقي
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. آنهاست از قول نقل يا ديگر متون به ارجاع بر مشتمل فركالف ديدگاه در كه است گرديده
 ارتباط يعني( سخن سياق بر و است آن به وابسته معنا تأويل و توليد« كه بينامتنيت اخير نوع
 نحـوة  بـر  ،)17: 1997 ميسـون،  و هتـيم ( »گـذارد مـي  تأثير) موقعيتي بالفصل بافت با متن

  . شودمي واقع مؤثر ايدئولوژيكي و فرهنگي صافي دو عملكرد
 سه مالحظة گرفته، قرار نظر مد ترجمه انتقادي تحليل الگوي در كه ديگري مهم مسئلة

 بـر  نـاظر  كـه  اسـت  »زبـاني  صـافي « آنهـا  نخستينِ. است ترجمه فرآيند در مختلف صافي
 است مقصد زبان دستوري عناصر و هاواژه با مبدأ زبان دستوري عناصر و هاواژه جايگزيني

 گـر تحليـل  يـا  منتقـد . است مفروض ضمني بطور ترجمه نقد و تحليل الگوهاي همة در و
 علمـي  سليقة و تخصص اقتضاي به تواندمي زباني صافي عمكرد نحوة تحليل براي ترجمه
شناختي) مختلف (اعم از دستورهاي سنتي و يا دستورهاي زبان تحليلي رويكردهاي از خود

 مشتمل ترجمه انتقادي تحليل الگوي در زباني صافي عملكرد تحليل سازوكار. نمايد استفاده
  . است مختلف تحليليِ هايرهيافت از بازي فهرست بر

 عملكـرد  نحوة هاوس خانم الگوي با ترجمه انتقادي تحليل الگوي افتراق موارد از يكي
 فرهنگي، و زباني هايصافي بر عالوه. شد اشاره بدان باال سطور در كه است فرهنگي صافي

 بينـي پـيش  »صافي ايدئولوژيكي«نيز تحت عنوان  ديگري صافي »ترجمه انتقادي تحليل« در
 سـازوكاري . شـود  گرفته كار به ناخودآگاه و آگاهانه شيوة دو به است ممكن كه است شده
 الگـوي  زنـد، مـي  رقـم  را ايدئولوژيكي صافي عملكرد ترجمه انتقادي تحليل الگوي در كه
 بـر  نـاظر  كـه  باشـد مـي ) 1998( دايكون Ideological Square Model »ايدئولوژيكي مربع«

 يـا  متـرجم  ترجمه، فرآيند از مرحله هر در. است »آنها« مقابل در »ما« ويژگيهاي سازيقطبي
 محتـواي  بـا  همسـويي عـدم  يا همسويي به توجه با مقصد متن توليد در دخيل عوامل ساير

 گيـري تصـميم  ايدئولوژيكي صافي از آن عبور عدم يا عبور مورد در مبدأ متن ايدئولوژيكي
 گيـري شكل ايدئولوژيكي صافي از ترجمه) هدفمند عبور عدم يا( عبور پيامد. نمود خواهند
 و اَعمـال  بر تأكيد) 2 ،»ما« مثبت ويژگيهاي و اَعمال بر تأكيد) 1 كه است ايدئولوژيكي مربع

 از تأكيـد  رفـع «) 4 و »مـا « منفي ويژگيهاي و اَعمال از تأكيد رفع) 3 ،»آنها« منفي ويژگيهاي
 ايـدئولوژيكي  صافي حال، عين در. داشت خواهد پي در را »آنها« مثبت ويژگيهاي و اَعمال
 اينكه كما دربربگيرد را گوناگون تحليلي سازوكارهاي از بازي فهرست بالقوه بطور تواندمي
 بازنمـايي « الگـوي  از تنـاوب  بـه  ايـدئولوژيكي  مربـع  الگـوي  بـر  عالوه) 1391جان (خان

 توليدكننـدگان  ايـدئولوژيكي  كنشهاي تبيين براي نيز )2008( ليووِنون »اجتماعي كارگزاران
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 آنهـا  عملكرد و گانهسه هايصافي اين اهميت كلي، بطور. است نموده استفاده مقصد متون
 بـر  گرديـد،  مالحظـه  چنانكه يادشده، الگوي كه است حدي در »ترجمه انتقادي تحليل« در

 گفتـه  آنچـه  به عنايت با .است نموده اراده ترجمه از جديدي تعريف »صافي« مفهوم مبناي
داده  نمايش) 1 شكل( ذيل طرحوارة ترجمه بصورت انتقادي تحليل الگوي كلي نماي شد،
  :است

  
  )1391جان، (برگرفته از خان الگوي تحليل انتقادي ترجمهطرحوارة پيشنهادي . 1شكل 
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  هاتحليل داده .4
ي حاضـر، الزم اسـت   ي مصاديقي از نحوة كاربرد صافي فرهنگـي در ترجمـه  پيش از ارائه

، »زبـاني «، در ميـان سـه صـافي    »تحليـل انتقـادي ترجمـه   «خاطرنشان گردد كه در الگـوي  
هـاي دوم و سـوم   في، كاربرد صافي اول قطعـي و كـاربرد صـا   »ايدئولوژيكي«و » فرهنگي«

هاي فرهنگي و ايـدئولوژيكي در نهايـت خـود از    اختياري است؛ ضمن اينكه كاربرد صافي
Reactivation طريق كاربرد مجدد

يابد. بدين ترتيب، در هر مرحلـه از  صافي زباني تحقق مي 
ي صافي زباني، متـرجم در مـورد كـاربرد يـا عـدم      كنش عملي ترجمه، پس از كاربرد اوليه

را  رد دو صافي ديگر تصميم خواهد گرفت. هرگاه مترجم نياز به كاربرد صافي فرهنگيكارب
ي ي كارش به طور نسـبي بـه سـمت ترجمـه    توان انتظار داشت كه نتيجهاحساس كند، مي

ربرد صـافي  ميل خواهد كرد؛ امـا اگـر متـرجم نيـازي بـه كـا      پذير مقبول، طبيعي و خوانش
ي كـار را  فرهنگي احساس نكند و عناصر فرهنگي مبدأ را به نظام مقصد منتقل نمايد، نتيجه

كيفيتي قلمداد كرد كه از تعادل نقشي فاصـله گرفتـه اسـت. بـه     ي بيتوان الزاماً ترجمهنمي
تواند برحسب مورد با كاربرد يـا بـدون كـاربرد صـافي     سخن ديگر، ايجاد تعادل نقشي مي

 asفرهنگي محقق گردد. فرض كنيد كه مترجم در حين ترجمه از زبان انگليسي بـه تشـبيه   

brave as lion    برخورد كند. از آنجايي كه در زبان و فرهنگ فارسي نيز شير نمـاد شـجاعت
گـراي  ي لفـظ طبيعتاً ترجمه است، مترجم نيازي به كاربرد صافي فرهنگي نخواهد داشت و

منتهي خواهد شد. بـه عبـارت    به ايجاد نقشي معادل» به شجاعت شير«تشبيه فوق بصورت 
هاي فرهنگي متن مبدأ به نظام مقصد منتقل گرديده است، ديگر، با آنكه در اين مثال ويژگي

ي تشبيه مبدأ انگليسـي  اندازهكيفيتي ارزيابي كرد چون به همان ي بيتوان آن را ترجمهنمي
پذير و طبيعي است. اكنون فرض كنيـد كـه همـان    در زبان مقصد (فارسي) مقبول، خوانش

 there is no smoke withoutل انگليسـي  المثـ ي همان متن با ضربي ترجمهمترجم در ادامه

fire ي ل مبدأ نشود، طبعـاً ترجمـه  المثمواجه گردد. چنانچه مترجم قادر به تشخيص ضرب
اگر آتـش  «يا » بدون آتش دودي نيست«ي انگليسي فوق بصورتي همچون گراي جملهلفظ

عدول از تعادل نقشي را در پي خواهد داشت و در آن صورت » نباشد، دود هم نخواهد بود
پذير يسي فوق در فارسي مقبول و خوانشل انگلالمثگراي ضربي لفظبايد گفت كه ترجمه

ي باكيفيتي به شمار آورد. نيل به تعادل نقشي در مورد اخيـر  توان آن را ترجمهنيست و نمي
ل المثـ ) و رسيدن بـه ضـرب  منوط به كاربرد صافي فرهنگي (از رهگذر يك تحليل بينامتني

  است.» يزكي مردم نگويند چيزهاتا نباشد چ«معادلِ 
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بررسي رويداد به رويداد متون مبدأ و مقصد مبـين آن بـوده اسـت كـه سـحابي و ليـر،       
ي اصطالحات داستان مد نظر ، چهار راهبرد كلي را در ترجمههاي قاليبافخانهبچهمترجمان 
افي ) كـاربرد صـ  2عبـارت اصـطالحي،   » حـذف «) رويكرد سلبي مشتمل بر 1اند: قرار داده

) كـاربرد صـافي فرهنگـي از    Equivalent Finding ،3 »يابيمعادل«فرهنگي از طريق راهكار 
Equivalent Making »سازيمعادل«طريق راهكار 

گراي اصطالح مبدأ به نظام ) انتقال لفظ4و  
  مقصد. 

  
  رويكرد سلبي  1.4

طبيعي از فهرست واژگان يابي (گزينش معادل در مواردي كه مترجمان حاضر، قادر به معادل
انـد و بـا   ي اصطالحات طفره رفتـه اند مكرراً از ترجمهسازي نبوده) و يا معادل2زبان مقصد

كالمـي توجـه   اند. به عنوان مثال، به پـاره آنها نموده» حذف«اتخاذ رويكردي سلبي، اقدام به 
دست دامـادش    را در حالي كه از» مادر خجيجه«كنيد كه نويسنده در آن شخصيت داستاني 

  كشد:كتك مفصلي خورده است  به تصوير مي» اسدو«
  ) مادرزن،كنارظرف هاي نيم شسته افتاد،ناله كرد،فحش دادو نفرين كرد:1
الهي دستات بشكنه. الهي دستات قلم بشه بره زير ساطور.همين جوري كـه مشـت   -  ـ

د .ايـن مـز  حضرت عباس مشت ور تو سروكله ات بزنهورتو سروكله من مي زني،
دستمه؟من دارم ور كره تو زحمت مي كشم .اون وقت تو منه ميزني؟خجالـت نمـي   

  ).118: 1359/1390كشي؟(مرادي كرماني،
The old woman was lying beside the half washed dishes, moaning, cursing, and 

whimpering,"I swear that your hands will be cut off. The same ones that you set about 

my head with. I am struggling for you and your litter! You beat me up, aren’t you 

ashamed of yourself?" (Moradi Kermani, 2000:153) 

اشـاره كـرد. ايـن    » الهـي دسـتات بشـكنه   «توان به حذف نفرين عنوان اولين مورد مي به
ه ناحق مورد ضرب وشتم واقع شـود و در حالـت   شود كه فردي بعبارت زماني استفاده مي

)، مـادرزن  1استيصال، دستي را كه عامل ضرب و شتم بوده نفرين كند. در موقعيت شمارة (
شكسته از اين نامهرباني و خشونت، متوسل به نفـرين  بشدت از دامادش كتك خورده و دل

نقشـي كـم و   » ستات بشـكنه الهي د«شود تا اندكي خود را التيام بخشد. در اينجا، نفرينِ مي
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دارد و » الهي دستات قلم بشه بره زير ساطور«بيش همراستا با كاركرد نفرين بعد خود يعني 
وجود  كاربرد آن از زبان كاراكترِ مادرزن صرفاً مبين عمق ناراحتي و انزجار وي از شرايط به

ي گوينده در بحبوحهكه نفرينِ مورد نظر بازتاب احساسات  جايي رو، از آن آمده است. ازاين
در سـياق سـخن و   » منش گفتمـان «ي مجادله و درگيري فيزيكي است، حذف آن بر مؤلفه

اي در گفتمـان  گذارد، گوآنكه وجود جملـه معنا تأثير مي» بينافردي«ي متناظر با آن، بر مؤلفه
ي ابطـه دار از رهاي مشابه، خأل آن را تا حدودي جبران كرده و از تخطي معنـي بعد با مؤلفه

كه حذف نفـرين   جايي حال، ازآن تعادل نقشي در سطح رويداد جلوگيري كرده است. درعين
 »ندايي«است كه واجد نقش » الهي«ي آغازگر يادشده توأم با حذف بار مذهبيِ نهفته در واژه

Vocative
است، بنابراين برخورد سلبي بـا كـل جملـه، در حقيقـت، مبـين كـاربرد صـافي         

سازي سوي مترجمان داستان بوده است؛ زيرا خواسته يا ناخواسته، به خنثي ايدئولوژيكي از
بيني برخاسته از بافت سنتي و به شدت مذهبيِ داستان انجاميده است. بخـاطر داشـته   نجها

در زبان فارسي عموماً در شرايط استيصـال، از سـوي    لعن و نفرينباشيم كه كنش گفتاري 
رو، عمدتاً مالزم توسـل   شود و ازاينبه خدمت گرفته مي هاي سنتيزنان و بيشتر در محيط

  هاي مذهبي است. به نيروي ماورايي خداوند يا شخصيت
نيز به كلي » حضرت عباس مشت ور تو سرو كلة كسي زدن«كالم، نفرين در همين پاره

حذف شده است. موقعيت ذكر شده حاكي از تحت ظلم و ستم قرارگـرفتن كـاراكتر مـادر    
دريغي كه در حق دختـر و كـودك در شـرف تولـد او     ت كه با وجود محبت بيخجيجه اس

كه نفرينِ مدنظر دوبـاره   جايي شود. ازآنارزاني داشته است، آماج خشونت دامادش واقع مي
ي حضرت ابوالفضـل  گيرد، بد نيست ابتدا به جايگاه و مرتبه ويژهاز گفتمان مذهبي مايه مي

 دازيم؛ شخصيتي كه در اين نفرين به ايشان توسل شده است. العباس در باور اهل تشيع بپر

قـدر در دل   ش، آنجـوانمردي و معنويـت و  ايمان  حضرت عباس(ع) به خاطر وفاداري،
كننـد و  محبان اهل بيت جا باز كرده است كه بيشتر شيعيان به جان و نام او سوگند ياد مـي 

ي توسل به ايشان اعتقـاد راسـخ دارنـد. در    ها به استجابت دعا (و يا نفرين) در نتيجه بعضي
بيشتر مناطق كشورمان، مردم در شهرها و روستاها اختالفات و منازعات خود را با سـوگند  

). 143، ص. 1380برند (رباني خلخـالي،   به نام حضرت عباس(ع) فيصله داده و به پايان مي
در آيين تشيع، اين عرض ارادت و اعتقاد از جايگاه خاصي برخوردار اسـت. چنانكـه از آن   

هـا ترسـيم شـده اسـت؛      تصويري پرهيبت، جـدي و بـافتوت در ذهـن   الشأن مجاهد عظيم
گيرد. بنابراين اگر شخصـي از  تابد و بر ناجوانمردان خشم ميشخصيتي كه خيانت را برنمي
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كنند. در واقع، سوي فردي مورد تعدي و ستم واقع شود، او را به حضرت عباس واگذار مي
ي هبي اسـت كـه بـه سـبب شـيوه     هاي مـذ حضرت ابوالفضل(ع) يكي از معدود شخصيت

شهادتش در ركاب پيشواي سوم شيعيان، از جايگاه رفيعي در فرهنگ تشيع برخوردار است 
  جويند. و از همين روست كه ملجأ و پناه حاجتمنداني است كه به وي توسل مي

وابسته  ي نفرين يادشده كه به شدت فرهنگباتوجه به آنچه گفته شد، اغماض از ترجمه
نگرش كاراكتر مادر خجيجه را نسبت به شخصيت حضـرت عبـاس و در حقيقـت،     است،

گفتمان را در سياق سخن) و به تبع آن، معناي » منش«دليل توسل وي به ايشان (يعني متغير 
بينافرديِ متناظر با آن را در نظام معنايي زبان به كلي از ميان برده اسـت. نفـرينِ مـورد نظـر     

عنـوان مظهـر    در فرهنگ شيعي به» حضرت عباس(ع)«صيت تلميحي تاريخي است به شخ
ل بـه ايشـان در موقعيـت         وفاداري، ايثار و جوانمردي در زبان فارسـي و مبـين دليـل توسـ

رو، بـا حـذف ايـن نفـرين در      است. ازاين» پناهانپناه بي«استيصال كه مصداق بارز عبارت 
ي خـود،  ان رفته است و اين، به نوبـه ي بينامتني تداعي معاني از مياي از زنجيرهواقع، حلقه

. با حذف عناصري از اين قبيـل كـه بـه    تخطيِ نسبي از تعادل نقشي را در پي داشته است
ي ديگـري نيـز اتفـاق    تواند در هر جامعهويژه هستند، در واقع داستان ميشدت فرهنگ

ي تاريخي در نگارهاي قاليبافخانه به هر صورت نوعي واقعهافتاده باشد و حال آنكه بچه
نمـاييِ  بافت فرهنگِي خاص جوامع روستايي ايـران نيـز هسـت ولـو بـا انـدكي بـزرگ       

  .3خالقانه
كه حذف اين نفرين، خواسته يا ناخواسته، با باوري از نظام باورهاي معتقـدان   جايي ازآن

توان اين انتخاب ترجماني را مصداق كاربرد صـافي  كند، مي مذهب تشيع برخورد سلبي مي
سازي اعتقادات مذهبيِ (واقعـي يـا ظـاهري)    لوژيكي تلقي كرد؛ زيرا درعمل به خنثيايدئو

هاي بـافتيِ آن محـيط روسـتايي و    كننده منتهي شده است و به تناسب، ويژگيكاراكترنفرين
 كند.          سنتي را در نظام مقصد منعكس نمي

  و نفريندر برگردان لعن » حذف«راهكار هايي از نمونه :1جدول شماره 

  ترجمه در متن مقصد  لعن و نفرين مبدأ
 ترجمه بدون الهي دستات بشكنه

 ترجمهبدون  ات بزنه حضرت عباس مشت ور تو سر و كله
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 انتقال 2.4

Transference »انتقال«ي مترجمان داستان، از ديگر راهكارهاي مورد استفاده
بوده كه در اين  

گراي نفـرين مبـدأ در مـتن مقصـد. ايـن راهكـار       ي لفظموردكاوي عبارت است از ترجمه
ي اند كـه ترجمـه  احتماالً در مواردي موضوعيت يافته است كه مترجمان داستان گمان برده

)، 2عنوان مثال، در نمونه شماره ( گرا به ايجاد نقشي كم و بيش مشابه خواهد انجاميد. بهلفظ
كـاري  وستا درگير جرّ و بحـث و كتـك  اخوان قاليبافخانه، با زنْخجيجه، همسر اسدو، نقشه

  كند:اوستا در نهايت شروع به لعن و نفرين خجيجه ميشود و زنْمي
چيز، الهـي كـه نمكـم    همهخاك ور همون سر خودتو و شوورت كنن، پدرسگ بي« .2

كورتون كنه، اون نمكي كه توي اشكمتون كردم حرومتـون باشـه. انشـاءاهللا كـارت ور تـو      
   ).95، ص. 1359/1379كرماني،  مرادي» (اشكمتون بخوره

"Let all the world's troubles fall on your head! You spoilt brat! You son of a bitch! 

Let the food that we gave you stick in your throat. Let the food that you manage to get 

down spoil you. I hope that a knife would be sunk into your stomach" (Moradi Kermani, 

2000: 123). 
مبين كـنش گفتـاريِ   » انشاءاهللا كارت ور تو اشكمتون بخوره«ي كالم، جملهدر اين پاره

ي متن مقصـد نيـز انتقـال    گرا به خوانندهي لفظنفرين است كه اين كاركرد از طريق ترجمه
كه دوباره » انشاءاهللا«منبعث از بند دخيل  يافته است، ولو با از دست رفت بار مذهبي جانبيِ

- هاي روستايي ايراني منشـأ مـي  از گفتمان مذهبيِ متداول در بافت سنتي و فرهنگي محيط

») اگـر خـدا بخواهـد   «يـا  » به خواست خـدا «(به معناي » انشاءاهللا«ي جملهگيرد. حذف شبه
كننـده و  ز سـوي نفـرين  ا» توسل به مشـيت الهـي  «بخشي از كاركرد نفرين مبدأ را كه مبين 

در سياق سـخن) از ميـان بـرده و    » منش«حاوي نوع نگرش و ديدگاه فردي اوست (مؤلفة 
جا نيز  معناي بينافردي متناظر با آن را در نظام معنايي زبان تحت تأثير قرار داده است. در اين

نگـرش   بيني اسالمي جاي خود را به نوعيفعال شده و جهان» صافي ايدئولوژيكي«مجدداً 
سازي بافت بومي داستان است. از سوي ديگر، در اومانيستي داده است و اين مصداق خنثي

اوستا حين مجادله با زن اسدو از ناسپاسي اسدو و همسرش كه از كارگران رويداد مبدأ، زنْ
ها هستند به ستوه آمـده و ضـمن بـه رخ كشـيدن      آن ي زيردستقاليبافخانه و جز مجموعه

ايي كه، به زعم خود، تا كنون در حق آن دو روا داشته است، آنـان را نفـرين   هتمامي خوبي
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كند. ظاهراً نفرينِ موردنظر گاهي اوقات در واكنش به افـرادي كـه حـق نـان و نمـك و      مي
گراي شود. بنابراين، در انتقال لفظكار برده مي آورند، بهجا نمي احسان و خوبي ديگران را به

يا » مؤاخذه«د، ديگر كنش گفتاري نفرين يادشده كه عبارت است از اين جمله به زبان مقص
خاطر شكستن حق نان و نمك بين افراد و قدر ننهادن به محبت فرد مقابل براي  به» گيگله«

رو، دوباره بخـش بينـافرديِ معنـا (و مؤلفـة      ي زبان مقصد آشكار نشده است. ازاينخواننده
- دليل، مي همين اند؛ بهالشعاع قرار گرفتهگفتمان) تحتمتناظرِ آن در سياق سخن، يعني منش 

) در سـطح كاربردشـناختي،   2ي (ي رويـداد شـماره  توان گفت كه تعادل نقشي در ترجمـه 
  طور كامل، محقق نگرديده است.  دست كم به

  در برگردان لعن و نفرين» انتقال«هايي از راهكار ): نمونه2جدول (
 گراطريق ترجمة لفظانتقال از  لعن و نفرين مبدأ

 !I hope that a knife would be sunk into your stomach انشاءاهللا كارت ور تو اشكمتون بخوره!

الهي آب و نونتون سوار باشه و شما پياده. هرچي 
 بدوين نه به آب برسي، نه به نون!

I hope that water and bread will be put in such a way 
that no matter how hard you try you cannot reach it! 

 I pray to God that you don't have a girly االهي تخم دخترو ور بيفته!

 !I swear that your hands will be cut off الهي دستات قلم بشه بره زير ساطور!

 

 سازي توصيفي معادل 3.4

نيـز بارهـا بهـره    » سـازي معـادل «بـديل   بر دو راهكار قبلي، مترجمان كتاب از راهكار عالوه
هاي معنايي و ابعاد كاربردشناختي اصطالح مبدأ بـا نـوعي   اند كه به موجب آن، جنبهجسته

سازي توصـيفي آن اسـت كـه مـثالً در     شود. منظور از معادلجايگزين مي» معادل توصيفي«
) در نظـام  to be fortunateاز معـادل توصـيفي آن (  » پيشوني دوشتن«مقابل اصطالح فارسي 

  مقصد استفاده شده است. 
در حيـاط  » اوسـتا «عنوان نمونه، در اواسط داسـتان، كـاراكتر    )، به3ي (ي شمارهدر داده

بيند. ، كارگر خردسال قاليبافخانه، را در باالي درخت و در حال كندن انار مي»رضو«كارگاه 
گذارد و با شالقي متصل رضو ميگاه، به قصد تنبيه، پاالن خر را بر روي صورت و دهان  آن

اي اسـت كـه از   كند. رضو بچه مريض هفت هشت سـاله به زنجير، شروع به زدن رضو مي
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كرده است؛ مادر ندارد و پدرش او را به اوستا فروخته اسـت.  پنج سالگي در كارگاه كار مي
ر متوقف كند، امـا  كند تا اوستا را از ادامه كاخوان قاليبافخانه، تالش زيادي مي، نقشه»اسدو«

افتد به جان اسـدو و در  اوستا مي زنْ زند. اثري ندارد و اسدو بناچار لگدي به شكم اوستا مي
اوستا اسـدو  اندازد. زنْراه مي همين حين، خجيجه، زن اسدو، به كارگاه آمده و داد و هوار به

- در اين ميانه، زنْ گيرند ورود كه ديگران جلو او را ميكند و سروقت خجيجه ميرا رها مي

  ) آمده است:3ي (ي شمارهكند كه در دادهاوستا جمالتي را خطاب به خجيجه بيان مي
ماهـه آبسـتن بـود.    داد. هفـت كشيد. فحـش مـي  خجيجه زن اسدو، يك بند جيغ مي .3
. هاش را باال برد كه قايم بزند تو سر او اوستا اسدو را ول كرد. آمد سراغ خجيجه، دست زن

- خاك ور همون سر خودت و شوورت كنن، پدرسـگ بـي  «گفت: تند، گرفتنش. مينگذاش

چيز، الهي كه نمكم كورتون كنه، اون نمكي كه توي اشكمتون كـردم حرومتـون باشـه.    همه
  ).95، ص. 1359/1390كرماني،  (مرادي» انشاءاهللا كارت ور تو اشكمتون بخوره

Khajijeh, Asadou's wife, continued to scream and shout. She was seven month 

pregnant. Mrs. Forman had left Asadou and turned her attention to khajijeh, she raised 

her hand to hit her on the head but she was prevented from striking her, "Let all the 

world's troubles fall on your head! You spoilt brat! You son of a bitch! Let the food that 

we gave you stick in your throat. Let the food that you manage to get down spoil you. I 

hope that a knife would be sunk into your stomach." (Moradi Kermani, 2000: 123). 
ذلت و بدبختي شـدن؛ نـوعي    يعني گرفتار» برسرشدن خاك«در زبان و فرهنگ فارسي، 

شـدن و   نفرين و بدخواهي نثار [كسي] كـردن و نيـز بـه معنـاي مصـيبت ديـدن، بـدبخت       
برسرشدنِ كسي  ). بنابراين، نفرين براي خاك24532، ص. 1377شدن است (دهخدا،  بيچاره

ها براي اوست. شرايط زمـاني و  درحقيقت كنشي گفتاري است كه به معناي آرزوي بدترين
هاي مختلف هر دو داستان كتاب نشان از بافتي سنتي و ساده دارد و بررسي موقعيت مكانيِ

هـاي غيررسـمي چنـدين بـار     گفتاري نفرين در موقعيـت  دو داستان مبين آن است كه كنش
كاربرد يافته است. لير و سحابي، مترجمان كتاب، دقيقاً به معناي اخيـر نفـرين فـوق توجـه     

از صـافي  » خاك ور همون سر خـودت و شـوورت كـنن   «ي اند و ضمن عبور جملهداشته
را  let all the world’s troubles fall on your headفرهنگـي نظـام مقصـد معـادل توصـيفيِ      

طور كامل عمل نكرده اسـت و مخاطـب    اند. در اين فرآيند البته صافي زباني بهدست داده به
گرايي درحقيقـت بـا   . اين تقليلتقليل يافته است» خودت«به » خودت و شوورت«نفرين از 
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حذف يكي از مشاركان گفتمان در ساخت گـذرايي جملـه، معنـاي انديشـگاني جملـه (و      
ي گفتمان) را به تناسب تقليل داده است اما ي متناظر با آن در سياق سخن، يعني دامنهمؤلفه

و نگـرش  كه كنش گفتاريِ نفرين مبين نـوع احسـاس    جايي اين تنها كاستي آن نيست؛ ازآن
گوينده نسبت به مخاطبِ هدف است، پس مؤلفة منش گفتمان در سياق سخن و به تبع آن، 

شود) نيز تحت تـأثير قـرار    كه به شوهر خجيجه مربوط مي جايي معناي بينافردي جمله (تاآن
گرفته است و اين همـه، درمجمـوع بـر تعـادل نقشـي اثـر گذاشـته اسـت. بـا ايـن همـه،            

در بافت موقعيتيِ مبدأ نوعاً در تلفيق با افعال ديگري » سر كسي شدنخاك بر «كه  جايي ازآن
مجموعـاً نقشـي كـاركردي همچـون     » بيچاره و بـدبخت شـدن  «يا » ديدن مصيبت«همچون 
رسـد  كند، بنابراين بـه نظـر مـي   را القاء مي» افتادن تمام مشكالت دنيا بر سر كسي«آرزوي 

ه همـين شـيوه در ايجـاد نقشـي مشـابه در      جملة انگليسي مترجمان كتاب نيز كم و بيش ب
توان گفت كم در ارجاع به كاراكتر خجيجه) سهيم شده است. پس مي رويداد مقصد (دست

ي فوق نيل به تعادل نقشي را در رابطـه بـا   كه هر دو نفرين مبدأ و مقصد مورد نظر در داده
ماعيِ مورد نظـر  اند؛ نوع موضوع و ماهيت عمل اجتيكي از دو مخاطب هدف ميسر ساخته

ي گفتمان در سياق سخن و معناي انديشگاني متناظر با آن) و همچنين (متغيـر مـنش   (دامنه
گفتمان در سياق سخن و معناي بينافردي متناظر با آن) در رويداد مقصد  به صورتي مشـابه  

 ي تعادل نقشي اثرگذار بوده است.اند و اين در ايجاد رابطهبه خواننده منتقل گرديده

نمكـي كـه تـوي اشـكتون كـردم      «و » نمكم كورتـون كنـه  «ي و اما در تحليل دو جمله
در فرهنگ ايراني سخن بگوييم. نان » نمك«بد نيست ابتدا اندكي از جايگاه » حرومتون باشه

رونـد  كـار مـي   آيي مجموعاً در يك تركيب عطفي بـه صورت هم و نمك كه گاهي اوقات به
هاي كهن ايراني تأكيـد  يان دارند. از ديرباز، همواره در افسانهريشه در باورهاي سنتي ما ايران

شده است كه اگر نان و نمك كسي را خوردي، الزم است در حفظ حرمت آن بكوشي و مي
واژة و گـاهي اوقـات، تـك   » نـان و نمـك  «به خيلي از اصول پايبند باشي. در واقع، تركيب 

في اشـاره دارد كـه كسـي ارزانـيِ تـو      در نوعي بيان مجازي به موهبت، نعمت و لط» نمك«
داشته است و تو موظفي كه آن را قدردان و پاسخگو باشي. فردوسيِ بزرگ در ذم فراموشيِ 

  مهر نان و نمك سخن گفته و آن را مبين ترديد در پاكيِ نژاد طرف دانسته است:
ــك    ــان و نم ــر ن ــنم مه ــرامش ك  بـه شـك   يـم انـدر آ  نـژاد ¬يز پاك   ف

هـاي  ي ايـران همچـون محـيط   تـر جامعـه  هاي سنتي مخصوصاً در بافتاين باور سنتي 
طور بارزتري مشهود است. حرمت نان و نمك در ميان اقوام ايرانـي   عشايري و روستائي به
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اند (در اشاره به مناسباتي كـه تـا   حدي است كه افراد نوعاً به نان و نمكي كه باهم خورده به
كننـد و در همـين   اند) سوگند ياد مير حق هم روا داشتهاند و الطافي كه دكنون با هم داشته

خوردن نمك و شكسـتن  «راستا، چنانچه شخصي حرمت نان و نمك را نگه ندارد، او را به 
  از او ياد خواهند كرد.» نشناسنمك«كنند و با برچسب متهم مي» نمكدان

كالم فـوق،  پاره در» نمك«يباتوجه به آنچه گفته شد، در برگردان دو نفرين حاوي واژه
هاي جانبي بوده است. ظاهراً مترجمان كتاب ي اين معنايي و نقشمترجم ناگزير از مالحظه

معادلي طبيعي كه در واژگـان زبـان انگليسـي فهرسـت شـده و حـاوي معـاني ضـمني (و         
ي مبـدأ از صـافي فرهنگـي    اند و براي عبور جملهبينافردي) اين دو نفرين باشند پيدا نكرده

اند. در انجـام ايـن كـار، امـا،     سازي توصيفي نداشتهاي جز توسل به معادلمقصد چارهنظام 
اند و آن را در بازآفرينيِ اشراف داشته» طعام و غذا«در معناي » نمك«ها بر كاربرد مجازي  آن

، فعل جملة »غذا«به » نمك«اند. در نتيجه، به تناسبِ تغيير عنصر واژگاني نفرين مدنظر داشته
- كه با لقمه» در گلوي كسي گيركردن«كه با نمك مالزمت دارد به » كور كردن«ن نيز از نفري

 let the food that weي حال، در كاربرد جمله ي غذا مالزمت دارد، تعديل شده است. درعين

gave you stick in your throat  كـم يكـي از ابعـاد    ، دسـت »الهي نمكم كورتون كنه«در برابر
ي آغـازگر  نفرين مبدأ مجدداً از ميان رفته است: بـار مـذهبيِ نهفتـه در واژه   نقش كاركردي 

كه مبين توسل به نيروي ماوراييِ خداوند در كنش گفتاري لعن و نفرين است. بدين » الهي«
سازي صافي ايدئولوژيكي صـورت  ترتيب، دوباره حذف اين عنصر از نفرينِ مقصد با فعال

هاي بومي برآمده از بافت سنتي روستاي محـل وقـوع   ژگيسازيِ ويگرفته است و در خنثي
داستان سهيم شده است. بدين ترتيب، خاستگاه جغرافيايي و اجتمـاعيِ گوينـده و مواضـع    
فكري و عاطفي او (يعني مؤلفة منش گفتمان در سياق سخن) و معناي بينافردي متنـاظر آن  

خود، بالطبع، اندكي تعادل نقشي را اند و اين  الشعاع قرار گرفتهدر بخش معنايي جمله تحت
سازي توصـيفيِ نفـرين   از بعد كاربردشناختي تقليل داده است. كاستيِ مشابهي نيز در معادل

 let the foodصورت جملة انگليسـي   به» اون نمكي كه توي اشكمتون كردم حرومتون باشه«

that you manage to get down spoil you حرام «اني جمله يعني خورد. فعل واژگبه چشم مي
ي حرمت مذهبي و فقهي دارد از صافي ايـدئولوژيكي عبـور   كه آشكارا جنبه» (كسي) بودن

خنثـي  » از بين بردن«به معني  spoilي مذهبي در فعل جايگزينِ داده شده است و اين مؤلفه
 ي منش در بافت موقعيتي (يعني در سياق سخن) و معنايگرديده است و به تناسب، مؤلفه



  1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناخت زبان   304

ي خـود،  اند و اين، به نوبـه بينافردي متناظر آن در نظام معنايي جمله تحت تأثير قرار گرفته
  اندكي تخطي از نقش كاركردي جمله را به همراه داشته است. 

  »لعن و نفرين«سازي در برگردان هايي از استفاده از راهكار معادل):  نمونه3جدول (
 شده در متن مقصدهمعادل توصيفي ارائ لعن و نفرين مبدأ

 !God strike them down خدا ذليلشون كنه

 Let the food that you manage to get down spoil حرومتون باشه
you! 

 You won't be fortunate in your life بينيخير نمي

 !Let the greedy eyes explode الهي چشمشون بتركه

 !Let all the world's troubles fall on your head خاك ور همون سر خودت و شوورت كنن

 Let the food that we gave you stick in your الهي كه نمكم كورتون كنه
throat! 

 !Get lost you stupid fool اي ... خاك ور همون سرت كنن

 !Your singing and yet your miserable خدا مرگت بده

  
  گيري بحث و نتيجه. 5
ي خانههاي قاليبافهاي مربوط به كنش گفتاري لعن و نفرين در كتاب بچه بررسي عبارتبا 

رضـو، اسـدو،   «و » نمكـو «بلنـد  ) كه از دو داستان نيمه1359/1379كرماني ( هوشنگ مرادي
حاوي  يهعبارت يا جمل16يابيم كه اين مجموعه شامل درمي 49تشكيل شده است» خجيجه

هـا، بـه بررسـي     هـا و جملـه   پس از شناسايي اين عبارت است. لعن و نفرينكنش گفتاري 
عملكــرد مترجمــان كتــاب (ليــر و ســحابي) در برگــردان ايــن كــنش گفتــاريِ بــه شــدت 

- معادل«، »سازيِ (توصيفي) معادل«وابسته پرداختيم تا ببينيم كه از ميان چهار راهكار  فرهنگ

ترجمـان داسـتان بيشـتر از كـدام     ، م»انتقـال «(حـذف) و  » رويكرد سلبي«، »يابيِ (فرهنگي)
ي فراواني و درصد كاربرد اين راهكارهاي چهارگانه مبـين  اند. محاسبهراهكارها بهره جسته

بـه ترتيـب از    لعـن و نفـرين  آن بوده است كه مترجمان داستان در برگردان كنش گفتـاري  
ين اسـتفاده را  بيشتر» حذف«و » گراانتقال (از طريق ترجمة لفظ«، »سازيمعادل«راهكارهاي 

مـورد (معـادل   9مورد كاربرد لعـن و نفـرين در مـتن مبـدأ، شـاهد      16اند. از مجموع داشته
مـورد (معـادل   2در » حذف لعن و نفرين«ايم؛ بوده» سازيمعادل«درصد) كاربرد راهكار 60

درصد) به كـار   26.66مورد (معادل 4گرا) در انتقال (از طريق ترجمة لفظ«درصد) و 13.33
كار گرفته نشده است و اين موضوع در  به» يابيمعادل«شده است؛ ضمن آنكه راهكار گرفته 
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كنش گفتـاري لعـن و نفـرين در زمـرة عناصـر بـه شـدت         اينجا مبين و مؤيد آن است كه
هـا در   هـاي طبيعـي بـراي آن   رو، تصور وجـود معـادل   گيرند و ازاينوابسته قرار مي فرهنگ

     .صد تصوري دور ذهن خواهد بودگنجينة واژگاني زبان و فرهنگ مق
  

  
  لعن و نفرين برگردان در چهارگانه ياترجمه يهاكارراه كاربرد زانيم نمودار

كنش گفتاري لعـن   در اينجا مبين و مؤيد آن است كه» يابيمعادل«كاربردنبردن راهبرد  به
تصور وجود  رو، گيرند و ازاينوابسته قرار مي _ي عناصر به شدت فرهنگو نفرين در زمره

ي واژگاني زبان و فرهنگ مقصد تصوري دور ذهن ها در گنجينه هاي طبيعي براي آنمعادل
» ويژگـي فرهنـگ «در حد نهايي  لعن و نفرينشايد بتوان گفت الفاظ مربوط به . خواهد بود

هاي مختلف وجود نـدارد زيـرا    ها در زبان يابي فرهنگي آنقرار دارند و عموماً امكان معادل
ها را  يابيِ فرهنگي آنتيرگي معنايي بيشتري دارند و اين امكان معادل ترويژه _صر فرهنگعنا

  دهد.  تقليل مي
- معـادل «كه راهبـرد  توان مشاهده كرد مي )1شده در (نمودار با نگاهي به نتايج خالصه

- درصـد) پركـار  60معـادل  ( وقـوع بسـامد  با بيشترين  »هاي توصيفي)ي معادلسازي (ارائه

راهكاري است كـه   سازيكنيم كه معادليادآوري مياست.  اي بودهترين راهكار ترجمهدبر

معادل سازي انتقال حذف معادل يابي

60%

26.66%
23.33%

0%
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 »يفيتوصـ  معـادل « ينـوع  بـا  را مبدأ صورت زباني يِكاربردشناخت ابعاد و ييمعنا يهاجنبه
  كند.يم نيگزيجا

. است قرار گرفته داستان مترجمان يهاستفاد موردديگري بوده است كه  راهكار »انتقال«
 مبـدأ  صورت زبانيِ يگرالفظ يهترجم تحقيق نيا در» انتقال«منظور از  كه شويميادآور مي

 يموارد در تر نيز گفته شده است، اين راهكار معموالًچنانكه پيش .بوده است مقصد متن در
ـ  و كـم  ينقش جاديا به گرالفظ يهترجمكند، مترجم تصور مي كه شود كار گرفته مي به  شيب

  خواهد انجاميد. مشابه
از ديگـر   ي حـاوي كـنش گفتـاري لعـن و نفـرين يكـي      عبارت يا جمله» حذف«و اما 
ت. كار گرفتـه شـده اسـ    هدرصد موارد ب33/13 در كهاست  ان كتاب بودههاي مترجمراهكار

دقتي مترجمـان در كـاربرد صـافي زبـاني نسـبت داد؛      توان به بييكي از موارد حذف را مي
رويارويي با مورد مزبور، يك بار نفرين مشـابهي را  از طريـق راهكـار    ها پيش از  چراكه آن

ها را در برگـردان مـورد    ندادن آن نشاناند؛ پس واكنشدر متن مقصد بازآفريني كرده» انتقال«
) شايد بتـوان  1ها نسبت داد. اما در مورد دوم(جدول شماره  دقتي آن توان به بياخير تنها مي

مورد نظر را دليلي بر رويكرد سلبي مترجمان تلقـي كـرد؛    و نفرين لعنبودن » ويژهفرهنگ«
در فرهنـگ مقصـد و دليـل توسـل بـه      » حضرت عباس«ي بينامتني با شخصيت نبود رابطه

ايشان، تصور درك اينكه روح شخصيتي مـذهبي بخواهـد از عـوالم متـافيزيكي بـه دنيـاي       
ي كسـي بزنـد، بـراي    سر و كلههاي امروزي منتقل شود و با مشت توي  جسماني ما انسان

مخاطــب عمومــاً ســكوالر انگليســي زبــان تصــوري دور از ذهــن اســت و بعيــد نيســت  
  باشند.  دليل، مترجمان داستان از برگردان آن صرف نظر كرده همين به

تـوان نتيجـه   مـي  لعن و نفريني موردكاوي برگردان كنش گفتاري هااز بررسي كل داده
كـه بـا فرهنـگ ايرانـي آشـنا       به خوانندگانيانتقال فرهنگي نظر از م كه اگر بخواهيم گرفت
انـد  نتوانسـته اي مـوارد  رسد كه در پارهمي، به نظر به كار مترجمان داستان نگاه كنيم نيستند

تر نيز اشاره شد، عبارات و طور كه پيش همان .را ايفا كنندانتقال فرهنگي خوبي اين نقش  به
ارتباط بينـامتني دارنـد و عمومـاً در    فرهنگ ايراني  يهيشينبا پ لعن و نفرينجمالت حاوي 

ان ولـي مترجمـ   شـوند. ي فرهنگـي ادا مـي  قالب تلميحات و اشارات تاريخي به آن پيشـينه 
 يو تنها به رسـاندن مفهـوم كلـ    اندداستان عموماً از انتقال اين بار بينامتني جانبي عاجز بوده

و مسـائل ايـدئولوژيكي و   » روستا« بافت موقعيتي والفاظ فرهنگي ابعاد نظرگرفتن  بدون در
حضـرت عبـاس   «در » حضرت عبـاس «عناصري همچون  اند.اكتفا كرده مذهبي ناظر بر آن
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، »حرومتـون باشـه  «در » حـرام (كسـي) بـودن   «، اصـطالح  »ات بزنـه مشت ور تو سر و كله
يم اين ادعايند. هتدر چندين مورد و... جملگي شاهدي بر » الهي«ي ندايي گرفتن واژه ناديده

- دانند كه ايستا نيست و در بافتي اجتمـاعي اي مي) متن را پديده329، ص. 2004و ماندي (

ي مـورد  در بسياري از موارد در ترجمـه رسد به نظر مي حال، درعين .كندفرهنگي عمل مي
 ان داسـتان، در خورد و مترجمبه چشم نمي هاي فرهنگياثري از نشان دادن تفاوت بررسي،

  .اندبرده مياناز بعضي به كلي را اثر ها بار فرهنگي كردن اين تفاوت با خنثي كمال تأسف،
  
ها نوشت پي

 

جايزة جهاني هانس كريستين اندرسون را بـراي نويسـنده بـه     1986در سال  هاي قاليبافخانهبچه .1
  ارمغان آورد.

تكواژهـا و  اي را در كنـار  شـه ، اصطالحات و ساير صورتهاي كليشناسيشايان ذكر آنكه در زبان .2
  .)84: 2006(كاتامبا و استونهام،  كنندها در واژگان زبان فهرست ميواژه

نويسنده خود در مقدمة كتاب گزارش داده است كه براي نگارش داسـتان بـه منـاطق روسـتايي      .3
كـارگران كـودك و بزرگسـال    بسياري از  ضمن مصاحبه بااستان كرمان سفر كرده و  يهدورافتاد

  كارگاههاي قاليبافي از نزديك با درد دلها و خاطرات پررنج و عذابشان آشنا گرديده است.  
  
  نامه كتاب

هاي فرهنگي در داستان تحليل وبررسي ترجمه نشانه) «1392اطهاري نيك عزم، مرضيه و مينا بلوكات (
  .149- 133): 1( 46، فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه، »اثر هوشنگ مرادي كرماني مهمان مامان

. رسـالة  ايدئولوژي در ترجمة متون خبري: رويكرد تحليل انتقـادي گفتمـان  ). 1391جان، عليرضا (خان
  شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان.دكتري زبان

فصـلنامة مطالعـات زبـان و    ، »قـادي ترجمـه  پيشنهاد الگويي براي تحليل انت) «1392جان، عليرضا (خان
  .127- 93): 2( 44، ترجمه

  ، چ دوم. تهران: دانشگاه تهران.8نامه، جلد  ). لغت1377دهخدا، ع. (
). چهره درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (ع). جلد سوم، قم: مكتب 1380رباني خلخالي، علي (

  الحسين(ع).
 بـا  زيآمتعارف گفتار ترجمة در هافرهنگ تقابل يچگونگ يبررس« )1393علوي، فريده و سويل زينالي (

 6، پژوهـي فصلنامة زبان» يكرمان مرادي هوشنگ اثر ،مامان مهمانن داستا فرانسوي ترجمة بر ديتأك
)11 :(13 -162 .  
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