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Abstract
Analysis and investigation of translation quality have long been taken into
consideration. Various methods have been proposed by theorists and linguists
to critique the translation of texts from Arabic into Persian and vice versa. One
of the methods presented in the field of translation criticism is Vinay and
Darbelnet’s model. This article raises two questions: How is the translation of
Adel Abdel Moneim Suleim evaluated based on the Vinay and Darbelnet
model, and which of the components of Vinay and Darbelnet is most used in
the translation? In this research, using a descriptive-analytical method, a part
of Adel Abdel Moneim Suleim's Arabic translation of Jalal Al-Ahmad's
School Principal novel is examined based on the Vinay and Darbelnet model,
and the quality and method of interpretation of this novel are evaluated by the
translator. The result shows that the translator paid more attention to the
elements of the target language in translating the selected samples. Also, in
some cases, the translator ignores the transmission of the message and content
of the original language to the target language and relies on direct and lexical
translation, which may be due to the translator's insufficient knowledge of
some cultural components and the basic foundations of the source language.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

نقد ترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان «مدیر مدرسه»
در پرتوی نظریة وینه و داربلینه
علياکبر

نورسیده *

کارشناسی ارشد مترجمی عربی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکيده
تحليد و بررسی كيفيت ترجمه از دیرباز مورد توجه بوده است .براي نقد ترجمة متون از عربی به فارسی و
برع س شيوههاي مختلفی از سوي نظریهپردازان و زبانشناسان ميرح شده است .ی ی از روشهاي ارائه
شده در حوزد نقد ترجمه ،مدل وینه و داربلينه است .در این جستار بهدنبال ارزیابی اگونگی ترجمة عادل
عبدالمنعم سویلم براساس مدل وینه و داربلينه بودیم و این ه كدامیک از مؤلفههاي این نظریه در این ترجمه

بررسی قرار گرفته و كيفيت و روش تعریب این رمان توسط مترجم شد .نتيجه نشان داد مترجم در ترجمة
نمونههاي انتخابی بيشتر به عناصر زبان مقصد توجه داشته است .همچنين در برخی از موارد از انتقال پيام و
محتواي زبان اصلی به زبان مقصد اشمپوشی كرده و مت ی به ترجمة مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن
است ناشی از شناخت ناكافی مترجم از برخی مؤلفههاي فرهنگی و پایههاي اساسی زبان مبدأ باشد.
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مقدمه
ناقدان ترجمه به طور كلی به دو دستة مبدأگرا و مقصدگرا تقسيم میشوند .مبدأگرایان
برخالف مقصدگرایان با اعتقاد سخت به مبحث تعادل و برابري صددرصدي ،مترجم را ملزم
به پدید آوردن متنی برابر و یا هر اه شبيهتر با متن مبدأ از جهت ساختار ،محتوا و سبک
كردهاند ،اما مقصدگرایان با رها كردن عناصر و مؤلفههاي زبان مبدأ به دنبال انتقال پيام و
ارائه یک ترجمة متناسب با عناصر و مؤلفههاي زبان مقصد هستند.
از دهة  ،1950روی رد زبانشناختی متفاوتی جهت تحليد ترجمه ظهور كرد كه فهرست
یا دستهبنديهاي مفصلی براي طبقهبندي فرآیند ترجمه ارائه دادهاند (ماندي.)1389 ،1
دستهبندي وینه و داربلينه 2درخصود ترجمه ،مربوط به دهة  50قرن بيستم است كه یک
مدل كالسيک بوده و تأثير بسيار گستردهاي داشته است (همان) .با معرفی پهنههاي نوین
زبانشناسی در آغاز قرن بيستم ميالدي ،كمكم توصيف زبانهاي گوناگون بر پایة معيارهاي
علمی و بیطرفانه مورد توجه قرارگرفت و ترجمهپژوهان سعی كردند از یافتههاي ميالعات
زبانشناسی در ترجمه بهره گيرند.
نظریههاي ترجمه به گونة ویژهاي به ارزیابی رابية دو سویه ميان زبانها میپردازد و به
همين دليد ،شاخهاي از زبانشناسی تيبيقی بهشمار میآید .از این منظر ،تمایز مقایسة
همزمانی و درونزبانی ،اعتباري ندارد .تعادل ترجمهاي ميان زبانها یا لهجههایی مشتمد بر
«خویشاوند» یا «غيرخویشاوند» و با هر نوع رابية متقابد زمانی ،م انی ،اجتماعی و غير از آن
برقرار میشود و فرآیند ترجمه به انجام میرسد.
نظریة وینه و داربلينه درخصود ترجمه بر پایة پژوهشهاي مقابلهاي ،نگارش شده است.
وینه و داربلينه در كتاب خود از دیدگاهی توصيفی ،ت نيکهاي گوناگون را كه در اختيار
مترجم است ،معرفی كرده و نشان دادهاند كه واحد ترجمه ،واژه نيست .در واقع به باور آنها،
ترجمه فرآیندي پيچيده است كه در انجام آن ،مترجم ناخودآگاه ت نيکهاي گوناگونی
بهكار میگيرد .آنها به طور كلی دو روش مستقيم و غيرمستقيم براي ترجمه برمیشمارند
كه مشتمد بر سه ت نيک «قرضگيري ،گرتهبرداري و ترجمة تحتاللفظی» و دومی شامد
اهار ت نيک «تغيير بيان ،جابهجایی ،تعادل و همانندسازي» است.
1- Munday, J.
2-Vinay, J.P. Darbelnet, J.
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در این مقاله با استفاده از الگوي وینه و داربلينه به بررسی نمونههاي انتخابی از بخشی از
ترجمة عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه اثر جالل آلاحمد پرداخته شده است .دليد
انتخاب این رمان ،ادبی بودن و شگردهاي روایی و مفاهيم و بنمایههاي آن است .همچنين
این رمان به دليد شناخت جایگاهی كه جالل آلاحمد در ادبيات داستانی عرب به دست
آورده است ،اهميت ویژهاي دارد.
رمان مدیر مدرسه اثر جالل آل احمد توسط عادل عبدالمنعم سویلم ،استادیار بخش
زبانها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره در سال  2001به زبان عربی ترجمه
شده است .شخصيت اصلی این داستان فردي است كه در آموزشوپرورش تمام شغدها را
كنار میزند و بعد از اند سال مربیگري ،مدیریت مدرسهاي در روستا را به عهده میگيرد
به خيال این ه كمی از سنگينی بار مسئوليتش كاسته و دغدغهاش كمتر میشود.
از آنجا كه بخشها ي مختلف ترجمه از سيح كيفی ی سانی برخوردار بود به منظور
حصول نتایج دقيق تر به نقد و ارزیابی بخشی از ترجمه بسنده شده است تا به صورت
ميلوبتري كار مورد ارزیابی قرار گيرد.

 .1پيشينۀ پژوهش
آهنگرنژاد ( )1396در مقالة «بررسی تيبيقی ترجمه «أصداء السیر الذاتیۀ» نجيب محفوظ (با
تأكيد بر نظریه وینه و داربلينه)» به نقد و بررسی بخشی از ترجمة كتاب نامبرده اثر نجيب
محفوظ پرداخته و به برخی از لغزشهاي مترجم در ترجمة تعابير و اصيالحات اشاره دارد.
طاهري و دیگران ( )1397در مقالة «واكاوي ترجمة گرمارودي از نامة امام علی(ع) به
مالکاشتر بر پایة راه ارهاي هفتگانه وینه و داربلينه» نامة حضرت علی (ع) به مالک اشتر
را براساس روش وینه و داربلينه مورد بررسی قرار داده است و نتيجة آن نشان میدهد
گرمارودي از بين روشهاي هفتگانه وینه وداربلينه از روشهاي ترجمة مستقيم كمتر بهره
جسته است.
نيازي و دیگران ( )1398در مقالة «واكاوي بخشی از ترجمة رمان «الشحاذ» براساس
الگوي نظري وینه و داربلينه» با در نظر گرفتن ت نيکهاي ميرح شده در روش وینه و داربلينه
به استخراج نمونههاي تيبيقی از ترجمة كتاب «الشحاذ» نجيب محفوظ كه توسط دهقانی با
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نام «گدا» ترجمه شده است ،پرداختهاند تا در نهایت جمعبندياي از ت نيکهاي بهكار گرفته
شده در این ترجمه را ارائه دهند.
حيدري ( )1398در مقالة «تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمه از فارسی به عربی براساس
نظریة وینه و داربلينه» به بررسی روش تغيير بيان در ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي
وینه و داربلينه پرداخته است و به ضرورت پایبندي به ساختارهاي زبان مبدأ و انتقال پيام در
متن مقصد توسط مترجم اشاره دارد.
شهبازي و پارساییپور ( )1399در مقالة «بررسی تعریب داستان «شاه و كنيزك» مثنوي با
ت يه بر الگوي وینه و داربلينه (موردپژوهی :مقایسة ترجمة منظوم هاشمی و جواهري)»
داستان «شاه و كنيزك» را با ت يه بر هفت راهبرد ترجمة وینه» و داربلينه مورد ارزیابی قرار
داده است و نتایج آن نشان میدهد كه تعریب جواهري به دليد بهرهگيري پربسامد از
الگوهاي ترجمة مستقيم و به طور ویژه ترجمة لغوي به متن مبدأ نزدیکتر است.
با توجه به این ه تاكنون تعداد بسيار كمی از رمانها و داستانهاي فارسی ترجمه شده
به زبان عربی براساس الگوي وینه و داربلينه مورد تحليد و بررسی قرار گرفته است؛
بنابراین ،نگارش این مقاله با انتخاب ترجمة عربی از رمان «مدیر مدرسه» و با بهرهگيري از
الگوي بيان شده ،بيانگر اهميت به كارگيري انواع مدلها و روشهاي ترجمه خصوصاً مدل
وینه و داربلينه است.

 .2پرسشها و فرضيههاي پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال دستيابی به پاسخ براي دو پرسش زیر است:
 براساس مدل وینه و داربلينه ترجمة عادل عبدالمنعم سویلم اگونه ارزیابی میشود؟ كدامیک از هفت مؤلفه وینه و داربلينه در ترجمه مورد ميالعه بيشتر كاربرد دارد؟در راستاي دو پرسش بيان شده ،دو فرضيه نيز ميرح شده است كه عبارتند از:
 به نظر میرسد ترجمة مدنظر بيشتر با ذوق و روی رد شخصی مترجم به انجام رسيده استكه این امر نيازمند بررسی بيشتر براساس مدل مورد ميالعه در این مقاله است.
 از ظاهر ترجمه انين برمیآید كه روشهایی اون قرضگيري بيشتر در این ترجمه استفادهشده است.
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 .3ضرورت و اهميت پژوهش
با توجه به اهميت نقد ترجمه و نياز مترجمان و ادیبان در این جستار تالش شده تا با استفاده
از الگوي ارزیابی وینه و داربلينه بخشی از تعریب عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه
بررسی و تحليد و ميزان تأثير بهكارگيري این عناصر و مؤلفهها در انتقال پيام و محتواي متن
اصلی به متن مقصد مورد ارزیابی قرار گيرد .انين موضوعی میتواند مترجمان را با الگوها
و مدلهاي ترجمه آشنا كرده و زمينة ارائه ترجمههاي مناسب را فراهم كند .نمونههاي
انتخابی از متن ترجمة عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه به دليد دارا بودن
قابليت بررسی و تيبيق مؤلفههاي ترجمه وینه و داربلينه روي آنها و نيز االش برانگيز بودن،
برگزیده شدهاند.
در این جستار با بهكارگيري روش توصيفی -تحليلی و با استفاده از شيود آمارگيري،
بخشی از ترجمة بيان شده از رمان مدیر مدرسه مورد نقد و بررسی قرار میگيرد .بدین
صورت كه ابتدا مثالهاي انتخاب شده از ترجمه با عناصر و مؤلفههاي وینه و داربلينه ميابقت
داده شده ،سپس كيفيت آنها مورد ارزیابی قرار میگيرد و در پایان ميزان بهكارگيري این
عناصر در ترجمه،آمارگيري و به صورت نمودار نشان داده میشود.

 .4معرفي رمان مدیر مدرسه و ترجمۀ عربي آن
جالل آلاحمد ،نویسنده و مترجم معروف و شهير ایرانی ،رمان مدیر مدرسه را با نثري ساده
و عاميانه به عنوان اولين رمان صاحب سبک خود نگاشت .این رمان كه حاصد تجربة شخصی
جالل آلاحمد در سالها تدریس او به عنوان معلم است ،بازگوكنندد فضاي آموزشی
كشورمان در زمان نویسنده است .مدیر مدرسه ،نمایندد معلمان و مدیران و فرهنگيانی است
كه سالها با زحمت و كوشش فراوان ،سعی در آموزش سواد و علم به شاگردان بهت زدد
كالسشان دارند .آل احمد این كتاب را كه به عنوان اولين رمان صاحب سبک و متفاوت
خود به رشتة تحریر درآورده به ش لی متفاوتتر از سایر نوشتههایش به بررسی نابسامانیها
و ناشنيدههاي محيط آموزشی كشور میپردازد .در واقع آلاحمد همچون یک جراح
زبردست و آگاه ،دست بر نقية جراحت فضاي حاكم بر محيط آموزشی مینهد و سعی دارد
آن را درمان كند .مدیر مدرسه نه تنها حرف دل بسياري از فرهنگيان جامعه است ،بل ه
نشاندهندد بسياري از كمبودها و كاستیهایی است كه سالها گریبانگير معلمان و دانش
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آموزان بوده است .این رمان در سال  2001توسط عادل عبدالمنعم سویلم ،استادیار بخش
زبانها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره به زبان عربی ترجمه شده است.

 .5مدل ارزیابي وینه و داربلينه در ترجمه
وینه و داربلينه تحليد سبک شناختی تيبيقی ميان زبان فرانسه و زبان انگليسی را انجام دادند.
آنها متون را در دو زبان بررسی كرده و به تفاوت ميان زبانها توجه كرده ،راهبردهاي
متفاوت ترجمه و روندها را شناسایی كردند .كتاب سبکشناسی تيبيقی فرانسه و انگليسی
آنها ( )1958صرفاً براساس زبان فرانسه و انگليسی است با این حال تأثير آن بسيار گستردهتر
بوده است (ماندي .)1389 ،وینه و داربلينه با كاربرد بسيار قرضگيري ،گرتهبرداري،
جابه جایی ،تعادل و تغيير بيان و همچنين براساس ساختار زبان فرانسوي ،روشهاي ترجمه
خود را بنا نهادند .آنها در نظریة خود از پایاننامة جورج پانتون 1كه در سال  1954نوشته
شده ،استفاده میكنند .در آن پایان نامه ،جابهجایی ی ی از اصول مهم در ترجمه به حساب
میآید .این دو به روشنی بيان میكنند كه اصيالح تغيير بيان را از پژوهشگري به نام پانتون
گرفتهاند .بنابراین ،آنها زبانشناسانی هستند كه به دليد برنامههاي كاربردي خود و ضرورت
آموزش مترجمان و توسعة ميالعات ترجمه به دقت زبانها را مورد بررسی قرار دادند (نيازي
و دیگران.)1398 ،
دو راهبرد كلی ترجمة تعيين شده توسط وینه و داربلينه عبارت است از ترجمة مستقيم و
ترجمه غيرمستقيم ،كه به تقسيمبندي تحتاللفظی در مقابد آزاد برمیگردد .استفاده از
روشهاي متناسب با تركيب عناصر زبان مبدأ را ترجمة مستقيم و استفاده از روشهاي
متناسب با عناصر یا فرهنگ زبان مقصد را ترجمة غيرمستقيم میگویند (همان) .اگر ترجمه
به زبان مبدأ نزدیک باشد ،مترجم الگوي زبان مقصد را رها كرده و برع س؛ یعنی اگر در
ترجمه معيارهاي ضمنی (غيرمستقيم) مورد استفاده قرار گيرد در این صورت ترجمه به زبان
مقصد نزدیک شده است .در مقایسه دو ت نيک مستقيم و غيرمستقيم ،وینه و داربلينه بر
روشهاي ترجمة مستقيم مانند ترجمة لغوي بسيار تأكيد دارند و راه ار آن را ترجيح
میدهند (شهبازي و پارسایی پور.)1399 ،

1- Panton, J.
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ترجمه از نظر وینه و داربلينه به صورت هفت مؤلفه «قرض گرفتن ،گرتهبرداري ،ترجمة
تحتاللفظی ،تغيير مقوله ،تغيير معنایی ،معادلیابی و تيبيق» تعریف میشود (ماندي.)1389 ،
هر كدام از این مؤلفههاي تعریف خاد خود را دارد كه در ادامه بيان میشود.
1

 .1-5قرض گرفتن

قرض گرفتن یا وام گيري واژگانی ی ی از ابزارهاي مورد استفاده در ترجمه است .از نگاه
وینه و داربلينه این ت نيک سادهترین روشهاي ترجمه است كه اغلب از انگيزد نياز سراشمه
یافته و ارتباط برونزبانی را پدیدار میسازد و موجبات غناي زبان میشود .این فرآیند ،زمانی
روي میدهد كه یک واژه یا اصيالح عيناً و بیهيچ تغييري از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه
و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،در اصيالح زبانی از این
پدیده اغلب با عنوان واژگان دخيد یاد میشود كه پس از مدتی این واژگان در فهرست
صحيح یا عاميانه بيان میشود .بنابراین ،هنگامی كه زبان مبدأ در قالب واژه یا گروه واژگانی،
واقعيت مادي یا انتزاعی را ارائه میكند در زبان مقصد وجود ندارد و اشمپوشی از آن
روشی مناسب در ترجمه است كه نتيجه به صورت وامگيري درمیآید .البته شرط آن است
كه استعمال واژد مزبور در زبان مقصد تعميم یابد (نيازي و قاسمیاصد.)1397 ،
قرضگيري معموالً در دو وضعيت بهكار میرود -1 :در زبان مقصد ،معادلی براي اشاره
به شیء یا مفهوم مبدأ وجود ندارد؛ مانند قبله ،حج ،تيمم و  -2در زبان مقصد ،معادلی نزدیک
2
وجود دارد ،اما مترجم ماید است رنگ و بوي خارجی به ترجمه خود بدهد .مانند -1 :وضو
و  -2خمس.3
دالید عمدد قرضگيري ،ورود پدیدهاي صنعتی و روابط سياسی و اقتصادي و فرهنگی،
ورود افراد تحصيل رده از خارج ،عوامد جغرافياي و تابوها و برخوردهاي نظامی است (عزیز
محمدي.)1382 ،
بررسی روش قرضگيري در نمونههاي انتخابی از تعریب رمان مدیر مدرسه:

1. Borrowing
2- Ablution
3- The Fifth
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آلاحمد (« :)1384من از این ليسانسههاي پر افاده نمیخواهم»
عبدالمنعم (« :)2001فأنا ال أرى فائد ً تُذکَرُ فی هوالءِ الحاصلینَ علَى اللِّسیانسِ»
آلاحمد (« :)1384صورت استخوانی و ریش از ته تراشيده و یقه بلند آهار»
عبدالمنعم (« :)2001ذواجۀٌ منحوتۀٌ و ذقنٌ حلیقٌ بشکلٍ جیّدٍ و یاقۀُ قمیصٍ عالیۀٌ منشا ٌ»
آلاحمد (« :)1384جاكت و كروات زرد و پهن داشت»
عبدالمنعم (« :)2001یرتدی جاکتَ ورابطۀَ عنقٍ صفراءَ عریضۀً»
گاهی یک واژه به دالید مختلف از زبانی به زبان دیگر وارد شده و مورد استفاده قرار
میگيرد .این روی رد باید تا زمانی باشد كه براي آن واژه در زبان مقصد معادل و برابرنهادي
مناسب و معين وجود نداشته باشد .انانچه در نمونههاي ارائه شده مالحظه میشود ،عادل
عبدالمنعم سویلم واژگانی اون «ليسانس ،یقه و جاكت» را با روی رد قرضگيري به زبان
عربی ترجمه كرده است .مترجم با وارد كردن عين این واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد
(زبان عربی) نسبت به بافت فرهنگی زبان مبدأ پایبند بوده است.
گاهی مواقع قرضگيري معادل برخی واژگان در دو زبان مرسوم بوده و استفاده از آن
كاربرد دارد .بدین صورت اگر ترجمة فارسی این نمونهها از عربی به فارسی مورد بررسی
قرار میگرفت عين همان واژگان در زبان فارسی نيز قرضگيري میشد .این دیدگاه تا زمانی
است كه نتوان براي واژد مدنظر در زبان مقصد برابرنهاد تعریف شده انتخاب كرد .بنابراین،
بهكارگيري روش قرضگيري با توجه به عناصر و مؤلفههاي فرهنگی هر دو زبان میتواند به
عنوان مسير ارتباطی ميان متن مقصد با متن مبدأ باشد .اما گاهی مترجم فارسی یا عربزبان
میتواند این مسير ارتباطی را درهم ش سته به جاي افتادن در ورطه قرضگيري از
عربینویسی یا سرهنویسی استفاده كند (اسماعيلیطاهري و دیگران.)1396 ،
عادل عبدالمعنم میتوانست براي واژگانی نظير ليسانس ،یقه و جاكت به ترتيب از سه
واژد «شهاد اإلجاز و یاقۀ وستر » در ترجمة خود استفاده كند تا كمتر داار قرضگرفتگی
شود (معروف .)1385 ،بنابراین ،میتوان گفت در نمونههاي بيان شده ،استفاده از روش
قرضگيري مناسب نيست ،اراكه براي هر كدام از واژگان دخيد از زبان مبدأ به زبان مقصد
برابرنهاد و جایگزینی وجود دارد كه میتواند مترجم را از بهكارگيري قرضگيري در ترجمه
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بینياز كرده و ترجمة وي را به یک ترجمة روان و شيوا تبدید كند .قرضگيريهاي انجام
شده از سوي مترجم به دليد اشتراكات زبانی رایج ميان دو زبان فارسی و عربی صورت
پذیرفته است.
گاهی مترجم ناگزیر است در ترجمة خود از روش قرضگيري استفاده كند كه این
موضوع به ترجمة او از لحاظ معنایی ليمه نمیزند ،اراكه واژگان قرض گرفته شده از یک
زبان با زبان دیگر در بسياري از مواقع اشتراك دارند (اسماعيلیطاهري و دیگران،)1396 ،
اما بهتر است مترجم هنگام ترجمة یک متن اه به زبان فارسی اه به زبان عربی از نهایت
ظرفيت آن واژه و معادلهایی كه براي آن وجود دارد ،استفاده كند تا ترجمهاش دلنشين و
زیبا به نظر آید.
1

 .2 -5گرتهبرداري

گرته برداري بخش دیگري است كه در الگوي وینه و داربلينه در دو گروه واژگانی و
ساختاري ارزیابی میشود .گرتهبرداري عبارت است از ترجمة اجزا یا واژههایی كه یک
تركيب یا اصيالح یا حتی جملهاي را در زبان بيگانه تش يد میدهند؛ مانند« :او به مذهب
امام مالک میرفت» كه ترجمة جزء به جزء این عبارت عربی به صورت «کان یذهب مذهب
اإلمام مالک» است (نيازي و دیگران .)1398 ،در این ترجمه ،گفته یا ساخت زبان مبدأ با
ترجمة تحتاللفظی منتقد میشود.
نوعی دیگر از گرتهبرداري وجود دارد كه در آن عبارت بيگانه با حفظ ترتيب اجزاي
خود وارد زبان وامگيرنده میشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میشود .آذرنوش بر این
باور است «كه گرتهبرداري از قرن پنجم هجري مابين مترجمها و نویسندههاي ایران بسيار
رواج یافت .این در حالی است هر اه جلوتر میرویم تعداد گرتهها بيشتر میشود»
(آذرنوش.)1388 ،
پدیده گرتهبرداري در واقع حد واسط ابداع و وامگيري زبانی است كه در آن اجزاي
متش د یک تركيب جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و در كنار ی دیگر قرار
میگيرد .براي نمونه واژد «شستوشوي مغزي» ترجمة عينی « »Brain Washingانگليسی
است (نجفی.)1381 ،
1. Loantranslation
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تفاوت گرتهبرداري با قرضگيري در ش د و ساختار زبان مبدأ و مقصد است؛ واژگان
و عبارات در قرضگيري شبيه ی دیگر است ،اما در گرتهبرداري اینگونه نيست .میتوان
صدها پاره گفته و تركيب فارسی را یافت كه از تركيب واژههاي عربی گرتهبرداري شدهاند.
احتمال دارد ،تركيبهاي «اي كاش ،وگرنه ،بنابراین ،ش ایت برداشتن و موارد مشابه» به
ترتيب از پاره گفتههاي عربی «یا لَیتَ ،وإالّ ،بناءً على هذا ،رفعُ الشّکوى» تقليد شده باشد .به
باور وینه و داربلينه هم قرضگيري و هم گرتهبرداري اغلب به صورت كامد در زبان مقصد
تلفيق میشوند هراند گاهی با برخی تغييرات معنایی روبهرو هستند كه این امر میتواند آنها
را به واژههاي همریشه غيرواقعی تبدید كند (نيازي و دیگران)1398 ،؛ مانند -1 :آسمان
خراش Sky Scraper :و  -2هنر براي هنر.Art For Art :
در این بخش عنصر گرتهبرداري در عبارات و واژگان انتخابی از ترجمة عادل عبدالمنعم
مورد ارزیابی قرار میگيرند:
آلاحمد (« :)1384ناظم جوان رشيدي بودكه با صداي بلند حرف میزد»
عبدالمنعم (« :)2001کان سکرتیرُ المدرسۀِ شاباً یافعاً یتحدّثُ بصوتٍ عالٍ»
آلاحمد (« :)1384قرار شد من سر صف نيقی ب نم»
عبدالمنعم (« :)2001وَأخبَرنی أنّه مِن األفضلِ أَن أُلقِی کلمۀً أمامَ الطّابورِ»
آلاحمد (« :)1384جوان ی بود برپانتين زده با شلوار پااه تنگ»
عبدالمنعم (« :)2001کان شاباً یصفِّفُ شعرَهُ بالکریمِ یَرتدِی بنطاالً ضیقَ األرجُلِ»
ی ی از روشهاي گرتهبرداري آن است كه در آن ،عبارت یا واژد بيگانه با حفظ ترتيب
اجزاي خود وارد زبان وامگيرنده میشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میشود .وینه و
داربلينه گرتهبرداري و وامگيري را نوعی از همریشههاي كاذب میدانند كه تنها تفاوت این
دو روش در انتقال ساختار زبان مبدأ است كه تنها در روش گرتهبرداري رخ میدهد (وینه و
داربلينه.)1995 ،
در مثالهاي اخير ،مترجم براي برگردان واژگان فارسی «ناظم مدرسه ،صف و شلوار» از
برابر نهاد و معادلی برگرفته از بيگانه ،گرتهبرداري كرده است؛ به این صورت كه واژه
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«س رتير» یک واژه انگليسی به معناي منشی ،مدیر ،ناظم و ...است كه به عنوان معادل براي
ناظم مدرسه در ترجمة عادل عبدالمنعم استفاده شده است .واژه «طابور» نيز یک واژد تركی
است كه از این زبان وارد زبان عربی شده و مترجم براي ترجمة واژه صف از كلمة «طابور»
در زبان مقصد گرتهبرداري كرده است .واژه «بنيال» یا «بنيلون» نيز یک واژد ایتاليایی است
كه عربها آنرا از زبان انگليسی نقد كرده و سپس وارد این زبان شده است .به عبارت
دیگر ،میتوان گفت عادل عبدالمعنم براي ترجمة واژه شلوار در زبان عربی از واژد «بنيال»
گرتهبرداري كرده است .مترجم میتوانست از واژگانی كه در زبان مقصد برابرنهادهاي عربی
دارند ،استفاده كند؛ مانند« :ناظم المدرسۀ و الصف» (غفرانی و شيرازي .)1389 ،استفاده از
برابرنهاد «السلوار» براي واژد شلوار در فارسی موجب قرضگرفتگی میشد كه بهرهگيري
مترجم از دیگر واژد غيرعربی؛ یعنی «بنيال» همان رویه را متبلور میسازد .این واژگان،
واژگان وام گرفته شده نيز محسوب میشوند با این تفاوت كه ساختار ظاهري آنها با ساختار
ظاهري واژگان زبان مبدأ متفاوت است و شبيه ی دیگر نيستند (نيازي و دیگران)1398 ،؛
یعنی در روش قرضگيري واژگان هر دو زبان از لحاظ ش لی و ساختاري شبيه یکدیگر
بوده و تنها مم ن است از لحاظ آهنگ كالم با هم تفاوت داشته باشند .انااه مالحظه
میشود مترجم از ساختار دستوري و مؤلفههاي واژگانی زبان مقصد اشمپوشی كرده است
و از تركيبهاي بيگانه در ترجمة خود استفاده كرده است.
از نگاه وینه و داربلينه ،هر دو روش قرضگيري و گرتهبرداري با گذر زمان اغلب در
زبان مقصد ادغام شده و به بخشی از عناصر مرسوم آن تبدید میشود .گاه هر دو پدیده با
تغييرات معنایی در زبان مقصد روبهرو میشود كه میتواند آن را به واژههاي همریشه كاذب
بدل كند (ماندي.)1394 ،
1

 .3-5ترجمۀ لفظ به لفظ

ی ی دیگر از روشهاي وینه و داربلينه ،ترجمة لفظ به لفظ یا ترجمة لغوي است .در این
روش اجزاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در زبان مقصد ت رار میشوند .در این
قسمت كار با ترجمة لفظ به لفظ آغاز میشود؛ هراند بنا به مقتضيات و ساخت تركيبی زبان
مقصد نوعی تعادل صوري ميان اجزا دیده میشود (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،به اعتقاد
1. Literaltranslation
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وینه و داربلينه اینگونه از ترجمه از برترین شيوههاي ترجمه است و تا زمانی كه نتيجهاي
رضایتبخش به همراه داشته باشد ،میتواند مورد استفاده قرار گيرد ،اما آنگاه كه شيود
لغوي به پيامی بیمعنا یا نامناسب از نظر ساختاري منجر شود ،پرهيز از آن ضروري است .این
مسأله به طور خاد در زمينة ترجمة صنایع بالغی دیده میشود و با وجود گذشت اند دهه
از ترجمههاي مثنوي ،كماكان ترجمة تحتاللفظی از پرطرفدارترین روشها در ميان
مترجمان بوده است (همان).
در ترجمة تحت اللفظی باید پایة الزمات ساختی ،فرازبانی و معنا حفظ شود .در این
صورت استفاده از آن مانعی ندارد .مترجم میتواند ترجمة تحتاللفظی را با توجه به دالید
دستوري ،نحوي یا كاربرد شناختی ،غيرقابد پذیرش بداند .در ترجمة تحتاللفظی نيز مترجم
واژهها را با ی دیگر جایگزین میكند ،اما نتيجه كار به خاطر ساختارهاي متفاوت دو زبان
مبدأ و مقصد مم ن است معنایی متفاوت با زبان اصلی را در زبان مقصد به وجود آورد
(معصوم و هم اران.)1389 ،
وینه و داربلينه معتقدند «ترجمه بين دو زبان همخانواده و همفرهنگ بسيار كاربرد دارد
و آن را در ارائة ترجمة مناسب میدانند ،مگر موقعيتهایی كه ترجمة لفظ به لفظ معناي
دیگر به دست دهد و یا این ه معنایی نداشته باشد و به دالید ساختاري نامم ن باشد و با
سيح زبان مقصد متفاوت باشد» (وینه و داربلينه.)1995 ،
باتوجه به این ه زبانهاي شرقی و غربی مانند عربی و انگليسی اغلب همخانواده و
همفرهنگ نيستند ،احتمال دارد بهكارگيري این ت نيک در موردآنها به نتایج قابد قبولی
منتج نشود (نيازي و دیگران .)1398 ،براي نمونه:
- Let's Suppose That You are in Position of a Parent.

 ا جازه بدهيد فرض كنيم كه شما در موقعيت یک پدر یا مادر هستيد (به جاي فرض كنيدكه شما پدر یا مادر هستيد /خودتان را جاي پدر یا مادر بگذارید) (همان).
آل احمد (« :)1384دیدم دارم خر میشوم»
عبدالمنعم (« :)2001رأیتُ فی نفسی أوشَکتُ أَن أتَحوَّلَ إلى حِمارٍ»
آل احمد (« :)1384به خير گذشت»
عبدالمنعم («:)2001مرَّ الموقفُ بخَیرٍ وَسَالمٍ»
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آل احمد (« :)1384او دندانهاي مرا شمرده بود»
عبدالمنعم (« :)2001فقد أَحصَى أَسنانِی بِالفِعلِ»
ترجمة تحتاللفظی تا زمانی كاربرد دارد كه به بافت و معناي متن مبدأ آسيب وارد ن ند.
در ب سياري از موارد ،تعابير اصيالحی را باید با توجه به در نظر گرفتن عناصر فرهنگی و
ااراوبهاي زبانی تعيين شده زبان مبدأ و مقصد ترجمه كرد .ترجمة تحتاللفظی برخالف
وامگيري در سيح جمله و تركيب رخ میدهد به صورتی كه اگر ترجمة تحتاللفظی ارائه
شده با فرهنگ و معيارهاي زبان مقصد برابر و نزدیک باشد به عنوان یک ت نيک مثبت مورد
استفاده قرار میگيرد ،اما اگر این نوع ترجمه در انتقال معنا و پيام از زبان مبدأ به زبان مقصد
خلد ایجاد كند و یا با ااراوبها و عناصر فرهنگ زبانی دو زبان مغایر باشد بهكارگيري
آن باعث برهم خوردن انسجام ترجمه و از بين رفتن معنا و مفهوم موردنظر میشود .اناناه
مالحظه می شود ،مترجم واژگان و تعابير اصيالحی موجود در زبان فارسی را به صورت
تحت اللفظی به زبان عربی انتقال داده است و نسبت به معناي ضمنی و عناصر فرهنگی زبان
مبدأ پایبند نبوده است .مترجم براي ترجمة واژگان و تعابير اصيالحی باید به دستور زبان،
واژگان ،معانی گوناگون آنها ،ریزهكاريهاي زبان ،اصيالحات ،فرهنگ ،آداب و رسوم
و اوضاع جغرافيایی ،اجتماعی و به ویژه ادبيات ،تاریخ و روحيات مردم زبان مبدأ آشنا باشد
(مجيدي و قشالقی.)1391 ،
براي هركدام از واژگان و تعابير اصيالحی موجود در نمونههاي فوق برابرنهاد و
معادل هاي مناسب و معينی وجود دارد كه مترجم بدون در نظر گرفتن مؤلفههاي زبانی و
ساختاري در هر دو زبان ،اقدام به ترجمه آنها به صورت تحتاللفظی كرده است .در مثال
نخست عبارت اصيالحی «خر شدن» در زبان فارسی كنایه از گول خوردن است كه این
معادل آن به زبان عربی صحيح نيست؛ اراكه عربزبان نمیتواند پيام و معناي درست را از
متن اصلی برداشت كند .معادل مناسب براي عبارت اصيالحی «خر شدن» در زبان عربی «ال
تکن بسیطاً أو حصیفاً» است» (نجفی و ميراحمدي .)1395 ،مترجم واژه «دیدم» را نيز كه در
این عبارت معناي ثانوي یعنی «احساس كردن» دارد به صورت لفظی و دیدن بصري ترجمه
كرده است .به طور كلی برابرنهاد و معادل مناسب براي عبارت اصيالحی بيان شده در زبان
مقصد «شَعَرتُ بأنّی صِرتُ حصیفاً (بسیطا)» است .در دومين مثال ،مترجم تالش كرده تا
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عبارت «به خير گذشتن» را به صورتی ترجمه كند كه هم به زبان مبدأ نزدیک باشد و هم به
زبان مقصد ،اراكه این عبارت در زبان مقصد «به صورت مَرَّ بِخَیرٍ أَو مَرَّ بِسَالمٍ» (همان)
كاربرد داشته و در انتقال پيام و معناي آن در زبان مقصد خللی وارد نمیشود .در مثال سوم،
اصيالح دندان كسی را شمردن در زبان فارسی به معناي دست كسی را خواندن یا كسی را
به خوبی شناختن است كه معادل آن در زبان عربی «عَرفَهُ کمالَ المَعرِفَۀِ أَو فَهمَ ما فِی خَلدِهِ»
است (همان) .اما مترجم این اصيالح را به صورت لفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است
بدون این ه به معناي آن در زبان مبدأ از لحاظ فرهنگی و زبانی توجه داشته باشد.
ترجمههاي لفظی ارائه شده از سوي مترجم براي نمونههاي ارائه شده باعث عدم انتقال
معناي اصلی از زبان مبدأ به زبان مقصد شده است ،اراكه ترجمة لفظی از واژگان و تعابير
اصيالحی باعث انتقال پيامی بیمعنا و نامناسب میشود و مترجم باید در ترجمة واژگان و تعابير
اصيالحی از برابر نهادي استفاده كند كه با ااراوبهاي زبانی و مؤلفههاي فرهنگی زبان مبدأ
برابر باشد تا بتواند معناي آنرا به درستی انتقال دهد .به عبارت دیگر ،مترجم هم باید به
ساختارهاي زبان مبدأ و مقصد تسلط داشته باشد و هم در جایگزین ساختن معادلهاي متناظر
براي آنها ارزش و نقش ارتباطی آنها را مدنظر قرار دهد؛ زیرا اگر انين كاري انجام نشود،
باعث میشود متن ترجمه به اصيالح بوي زبان مبدأ داشته باشد (مجيدي و قشالقی.)1391 ،
با توجه به معادلهاي لفظی و نادرست مترجم براي دو اصيالح «رأیتُ نفسی أن أتحوّلَ
إلی حمارٍ و أحصی أسنانه» معناي كاربردي و اصلی این دو اصيالح در زبان مقصد دریافت
نمیشود ،اراكه مترجم در انتقال محتوا و الیههاي معنایی این دو اصيالح ناموفق بوده است
و این امر به دليد استفاده از روش ترجمة تحتاللفظی است و عدم توجه به نقشهاي ارتباطی
دو زبان باعث برهم خوردن شيوایی و رسایی كالم شده است.
1

 .4-5تغيير مقوله (جابهجایي)

در الگوي وینه و داربلينه ،سه مؤلفة ترجمة مستقيم كه به آنها اشاره شد ،پاسخگوي ارزیابی
كامد ترجمه نيست .از این جهت ،ترجمه درسيح باالتري؛ یعنی مؤلفههاي ترجمه غيرمستقيم
مورد بررسی قرار میگيرد .فرآیند تغيير مقوله یا جابهجایی یا تغيير صورت به معناي تغيير
عناصر متن مبدأ در متن مقصد است (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،جابهجایی میتواند
1- Transposition
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اجباري و یا اختياري باشد .مترجم باید براساس این ه مفهوم جمله اگونه بهتر منتقد میشود،
تصميم بگيرد كه آیا در بخشی از جمله جابهجایی صورت دهد یا اینكه اجازه دهد ن تههاي
سب ی دقيق و ظریف ویژه دست نخورده باقی بماند.
وینه و داربلينه جابهجایی را احتماالً به عنوان متداولترین تغيير ساختاري انجام گرفته
توسط مترجمان در نظر میگيرند (ماندي .)1389 ،براي نمونه میتوان به مثال زیر اشاره كرد:
- In the Absence of Definite Information.

 در مواردي كه اطالعات قيعی در اختيار ندارید یا در غياب اطالعات قيعی.واژه اي كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده در هر دو ترجمه به صورت جمع
ترجمه شده است ،اما در ترجمه نخست ،جمله به صورت مفرد و در ترجمة دوم همان ش د
مبدأ حفظ شده است.
آل احمد (« :)1384آرام و مثال خالی از عصبانيت گفت»
عبدالمنعم (« :)2001قالَ فی هُدوءٍ الیَخلُو مِن عَصَبِيَةٍ»
آل احمد (« :)1384نشانی مدرسه را دستم دادند كه بروم وارسی»
عبدالمنعم (« :)2001أَعيَتنِی عُنوانَ إحدَى المَدارِسِ كَی أذهبَ إِلَيها وَأُعایِنُها»
آل احمد (« :)1384با شاگردهاي درشت روي هم ریخته بود»
عبدالمنعم (« :)2001كانَ علَی اتِّفاقٍ ِضمنِیٍّ مَعَ كِبارِ التَّالميذِ»
جابهجایی همان تغيير ش د و ظاهر كالم است كه به شيوههاي مختلف در ترجمه پدیدار
میشود و هر مترجمی در ترجمة خود از این روش استفاده میكند .به نقد از هاوس« 1موارد
بسياري وجود دارند كه در آنها مترجم باید مرتب به تبدیدهاي ترجمهاي دست بزند .این
موارد شامد دور شدن از تناظر صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده
از تغيير دادن دستور زبان و واژگان میشود» (هاوس .)1388 ،جابهجاییهاي صورت گرفته
توسط مترجم مورد ميالعه ما بيشتر در سيوح جزئی رخ داده و به محتوا و ساختار متن مبدأ
و مقصد آسيبی وارد ن رده است .همان طور كه از نمونههاي اخير مالحظه میشود ،مترجم
1- House, J.
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در مثال اول ،تركيب اسمی و مثبت را در قالب فعد منفی «الیخلو مِنَ العصبیۀ» بيان كرده
است كه این انتخاب لفظمدارانه معناي درستی از مفهوم عبارت متن اصلی در ترجمه ارائه
نداده است ،اراكه در انتقال معناي مثبت از معناي منفی «ال» بهره جسته است؛ به همين دليد
از نگاه وینه و داربلينه گاه «ترجمة تحتاللفظی یا حتی جابهجایی منتج به گفتة دستوري
صحيحی میشود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب محسوب میشود (ماندي.)1394 ،
در مثال دوم ،مترجم تركيب اسمی و مصدري «وارسی» را در قالب فعد «أعایِنُها» ترجمه
و تبدید كرده است .در مثال سوم ،تركيب فعلی «روي هم ریختن» در زبان مقصد با تركيب
مصدري «اتّفاقٌ ضمنیٌّ» جابه جا شده و مترجم با جایگزین كردن مصدر در زبان مقصد به
جاي فعد در زبان مبدأ از روش جابه جایی بهره برده است .تغيير صورت دستوري واژگان
و عبارات زبان مبدأ در زبان مقصد تنها در دو مورد با توجه به ساختار ،مؤلفهها و
ااراوب هاي زبانی زبان مقصد و نقش ارتباطی ميان دو زبان به انتقال بهتر مفهوم كالم
كمک كرده است  .استفاده از روش جابه جایی در ترجمه به ميزان تعهد و تصميمگيري
مترجم در قبال متن اصلی برمی گردد .این جابه جایی گاه از این روست كه ساختار مشابهی
در زبان مقصد وجود نداشته و مترجم براي احتراز از ارائة عبارتی ناملموس ،ناگزیر از آن
است (شهبازي و پارساییپور.)1398 ،

 .5-5تغيير معنایي( 1تغيير بيان یا تلفيق)
وینه و داربلينه تغيير معنایی (تغيير بيان یا تلفيق) را باعث تغيير در معناشناسی و زاویه دید در
زبان مبدأ میدانند كه میتواند مانند الگوي جابهجایی اجباري یا اختياري باشد .تغيير بيان،
رویهاي است كه زمانی محقق میشود كه ترجمة تحتاللفظی و یا حتی جابهجایی به گفتة
دستوري درستی منجر شود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب بهشمار آید .وینه و داربلينه
بسيار به ت غيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته ،اهميت میدهند (ماندي،
 .)1389اساس این روش در ترجمه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبانها ش د میگيرد.
منظور از تلفيق «تعدید ،تغيير یا دستكاري در صورت زبان مبدأ هنگام قالبریزي آن در
زبان مقصد و با هدف انتقال بهتر پيام به مخاطب است و تفاوتهاي فرهنگی دو زبان و فاصلة

1- Modulation
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زمانی نوشتن اثر و ترجمه آن نيز از عوامد مهم در تعيين ميزان تغيير بيان بهشمار میرود
(صحرایینژاد.)1389 ،
به طور كلی ،ایجاد تغيير در مؤلفههاي ترجمة غيرمستقيم به تغيير معنا منجر میشود ،اما باید
توجه كرد كه تغيير معنا به تغيير ایده و مفهوم منجر نشود (اسماعيلیطاهري و دیگران.)1397 ،
وینه و داربلينه به  10زیرمجموعه درخصود تغيير بيان در سيح پيام اشاره میكنند:
 -1تبدید پارهگفتهاي با دو جزء منفیساز به پارهگفتة مثبت و برع س -2 ،بيان جزء به جاي
كد -3 ،تبدید وجه مجهول به معلوم و برع س -4 ،استفاده از اسم معنی به جاي اسم ذات،
 -5بيان علت به جاي معلول -6 ،بيان جزئی به جاي جزئی دیگر -7 ،جابهجا كردن واژهها،
 -8استفاده از اسم م ان به جاي اسم زمان -9 ،تغيير نماد و  -10پر كردن خأل ارتباطی ميان
دو فرهنگ (خزاعیفر.)1370 ،
ی ی دیگر از روش هاي وینه و داربلينه در ترجمه ،روش تغيير معنایی یا تغيير بيان است.
تغيير بيان زمانی كاربرد دارد كه محتوا و ساختار متن اصلی و نيز ایده اصلی پيام به درستی
به متن مقصد منتقد شود (ماندي.)1394 ،
آلاحمد (« :)1384از عهده همه شان بر میآمد»
عبدالمنعم (« :)2001الیَحسِبُ حِساباً ألیٍّ مِنهُم»
آلاحمد (« :)1384اول بسم اهلل و مته به خشاش»
عبدالمنعم (« :)2001بسمِ اهللِ فِی البِدایۀِ ثُمَّ علَى الدنیا السَّالمُ!»
آلاحمد (« :)1384فهميده بود در مدرسه هيچ كارهام»
عبدالمنعم (« :)2001فَهِمَ وَضعِی جَیِّداً فِی المَدرِسَۀِ»
مم ن است مترجم از گفته و عباراتی كه داراي ساختار دستوري درستی در متن مقصد
هستند ،استفاده كند ،اما به دليد عدم انتقال صحيح معنا و نيز عدم توجه به ساختار متن اصلی
و عناصر تعریف شده براي آن ،این روش بدون فایده خواهد بود .با بررسیهاي صورت
گرفته میتوان گفت مترجم در مثال اول پارهگفتة مثبت «از عهدد همهشان برمیآید» را با دو
پاردگفته منفی «الیَحسِبُ حِساباً ألّیٍّ مِنهُم» در زبان مقصد انتقال داده است كه به نوعی
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میتوان گفت از ی ی از زیرمجموعههاي تغيير بيان براساس نظر وینه و داربلينه استفاده كرده
است .در مثال نخست با تغيير معناي مثبت كالم به معناي منفی مقصود و پيام اصلی كالم در
هر دو زبان تغيير ن رده است ،اراكه در هر دو متن ،مقصود همان از عهده كار یا شخص بر
آمدن و اهميت ندادن به سختی كار و دیگران است.
در مثال دوم ،عبارت اصيالحی «مته به خشخاش گذاشتن» را كه در زبان فارسی به
معناي سختگيري بيش اندازه در امور است با برابر نهاد «علی الدنیا السالم» به عربی ترجمه
كرده است .به نوعی مترجم براي پر كردن خأل عدم آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ ،برابرنهادي
نابرابر و نامناسب با این اصيالح را در ترجمة خود بهكار برده و باعث ایجاد تغيير در معناي
ضمنی و پيام این عبارت اصيالحی شده است .به نوعی مترجم از زیرمجموعههاي تغيير بيان
از نگاه وینه و داربلينه جهت انتقال معناي عبارت متن مبدأ به متن مقصد استفاده ن رده است.
تغيير بيان به مترجم كمک میكند معنی و دیدگاه نویسندد متن مبدأ را تغيير داده و به زبانی
گویاتر بيان كند؛ به شرط آن ه ایده اصلی انتقال یابد .در صورت عدم انتقال ایده ،استفاده از
این روش كارساز نخواهد بود (اسماعيلی طاهري و دیگران.)1396 ،
به نظر میرسد مترجم عبارت «علَی الدنیا السَّالمُ» را به اشتباه براي اصيالح «مته به
خشخاش گذاشتن» بهكار برده است .این عبارت اصيالحی در لفظ به معناي «بر دنيا سالم
باد» است .این اصيالح در فرهنگ زبان فارسی كنایه از فاتحه كاري را خواندن ،به پایان
رساندن و یا دست كشيدن از كاري است كه در عربی به صورت «التشدّدُ فی األمورِ یا التزمّتُ
فی األمورِ» بهكار برده میشود (نجفی و ميراحمدي.)1395 ،
در مثال سوم نيز مترجم در دریافت معناي حاصد از متن اصلی با اشتباه مواجه شده است
و به جاي بيان وضعيت هيچ كاره بودن از خوب بودن وضعيت معلم در زبان مقصد سخن
گفته است و این امر باعث تغيير پيام و محتواي متن مبدأ شده است .به عبارت دیگر ،مترجم
همانند مثال دوم بدون ت يه بر زیرمجموعههاي ارائه شده براي مقولة تغيير بيان توسط وینه و
داربلينه اقدام به ترجمة عبارت كرده است .به طور كلی ،میتوان گفت مترجم در مثالهاي
دوم و سوم در متبلور ساختن مقولة تغيير بيان ناموفق بوده و بدون در نظر گرفتن فاكتورهاي
تغيير بيان با آوردن معادل و ترجمة نادرست در زبان مقصد اقدام به تغيير معناي متن اصلی
كرده و به دنبال آن ایده زبان مبدأ را نيز تغيير داده كه این امر با هدف بيان شده براي این
روش مغایر است .عدم تناسب معادلهاي انتخاب شده براي مثالهاي دوم و سوم میتواند
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ناشی از ضعف مترجم در یافتن معادل در زبان مقصد و عدم توجه به معناي بافتی كلمات در
زبان مبدأ باشد.
1

 .6-5معادلیابي (تعادل)

ی ی دیگر از روشهاي ترجمه از نظر وینه و داربلينه تعادل یا معادلیابی است .آنها این
اصيالح را براي اشاره به مواردي بهكار میبرند كه زبانها موقعيت ی سان را با ابزار
ساختاري یا سب ی گوناگونی توصيف میكنند (ماندي .)1394 ،در این روش به جاي ترجمة
یک جمله یا عبارت ،معادل آن در زبان مقصد بيان میشود ،اراكه برخی از عبارتها با
استفاده از روش تحتاللفظی یا گرتهبرداري ،قابد ترجمه نيست .بنابراین ،باید معادل آنرا
در زبان مقصد جست و جو كرد (وینه و داربلينه .)1995 ،مانند:
- Practice Makes Perfect

 كارني و كردن از پر كردن است.در این بخش الگوي تعادل معادلیابی در نمونههاي انتخابی از ترجمة عربی رمان مدیر
مدرسه مورد مداقه قرار میگيرد:
آلاحمد (« :)1384البد كلهاش بوي قورمه سبزي میداده»
عبدالمنعم (« :)2001مِنَ الطبیعی أن تَفُوحَ مِن مَالبِسِهِ اآلنَ رائِحَۀُ العَدَسِ»
آلاحمد (« :)1384حتما كاسهاي زیر نيم كاسه است»
عبدالمنعم (« :)2001فإنَّ المَوضوعَ یَحتاجُ إلى إعادَ ِ النَّظَرِ»
آلاحمد (« :)1384مردم حق دارند جایی بخوابند كه آب زیریشان نرود»
عبدالمنعم (« :)2001إنَّ النَّاسَ لهُم الحَقُّ کلَّ الحقِّ فی أن ینامُوا علَى الجانِبِ الذی یُریحهُم»
در هر زبان تعابير و اصيالحاتی وجود دارد كه هر كدام از آنها داراي معادل و برابرنهاد
است و مترجم براي یافتن معادل تعابير اصيالحی در زبان مقصد باید از ترجمة لفظی آنها
فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی زبان مبدأ و مقصد اقدام به جایگزین
1. Equivalence
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كردن معادل براي تعابير اصيالحی كند .با بررسی نمونههاي ذكر شده از رمان مدیر مدرسه،
میتوان دریافت كه مترجم از ميان  3مورد تنها یک مورد را با توجه به ساختار و شاخصههاي
تعریب شده براي زبان مبدأ و مقصد درخصود تعابير اصيالحی و كنایات به درستی ترجمه
و معادل یابی كرده است و دو مورد دیگر را به صورت لفظی و بدون در نظر گرفتن ساختار
زبانی متن اصلی و مقصد در ترجمة خود بازتاب داده است .در مثال اول ،عبارت اصيالحی
«كلهاش بوي قورمه سبزي میدهد» در فرهنگ زبان فارسی كنایه از سري است كه به علت
حرفهاي درشت و دنبال شر بودن مستحق بر باد رفتن است .منشأ این اصيالح سخيف آن
است كه افرا د سياسی در خير زندانی شدن و به قتد رسيدن بودند؛ بنابراین ،كسی كه در
معقوالت دخالت میكرد ،خود را به خير مرگ داار میكرد و بازماندگانش پس از او باید
مجلس تذكر برپا دارند و قورمه سبزي به مهمانان بدهند؛ مانند اصيالح «بوي حلوایش می
آید» در حق افرادي كه سن آنها بسيار باالست.1
مترجم این اصيالح را به صورت تحتاللفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است كه این
امر با پيام و محتواي تعبير اصيالحی بيان شده در زبان فارسی تفاوت دارد .همان گونه كه
قبالً ذكر شده براي ترجمة تعابير اصيالحی و كنایات نمیتوان از ترجمة لفظی استفاده كرد
و باید معادل و برابرنهاد متناسب با آن را بر پایة ااراوبهاي زبانی ،فرهنگی ،اجتماعی و
عمومی در زبان مقصد پيدا كرد (مجيدي و قشالقی.)1391 ،
باتوجه به بافت متن اصلی ،برابر نهاد مناسب براي این اصيالح در زبان عربی «الباحث
عن الشر أو کثیر الشجار» است (نجفی و ميراحمدي .)1395 ،در مثال سوم نيز مترجم مجدداً
از روش گرتهبرداري براي معادلیابی تعابير یادشدده بهره جسته است .گرتهبرداري تا زمانی
ام ان پذیر است كه به بدنه و پيام حاصد از متن اصلی در زبان مقصد آسيبی وارد نشود .به
نظر گرتهبرداري مترجم براي این دو اصيالح مانع از انتقال پيام و معناي ضمنی كالم از متن
مبدأ به متن مقصد شده است ،اراكه مفهوم «كاسهاي زیر نيم كاسه بودن» و «خوابيدن در
جایی كه آب زیر آن نرود» در زبان فارسی با آنچه مترجم در زبان عربی ارائه كرده است،
تفاوت دارد« .كاسهاي زیر نيم كاسه بودن» در فرهنگ زبان فارسی به معناي انجام كاري در
خفا است .به عبارت دیگر ،نيرنگ و فریبی در كار است .برابرنهاد مناسب براي این عبارت
در زبان عربی «تَحتَ السَّواهِی الدَّواهِی أو تحتَ هذا الکَّبشِ نَبشَ أو شیءٌ ما یدبِّرُ یُدَبِّرُ وَراءَ
1- http://www.top-forum.ir/threads/95460/page-11
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الکوالیسِ» است (همان) .خوابيدن در جایی كه آب زیر آن نرود در زبان فارسی ح ایت
احتياط و زرنگی دارد كه مترجم با استفاده از روش گرتهبرداري آن را به زبان عربی ترجمه
كرده است.
1

 .7-5تطبيق (همانندسازي)

پيشنهاد راهبردي دیگر وینه و داربلينه براي ترجمه ،تيبيق یا همان همانندسازي است كه در
معادلیابی واژگانی یا واحدهاي بزرگتر از آن روي میدهد .از نگاه این دو زبانشناس ،این
زیر گروه ،افراطیترین روش ترجمه است .روندي كه توسط آن یک مفهوم ویژه با دیدگاه
خاد زبان مقصد هماهنگ می شود .در انين مواردي مترجمان مجبورند معادلی مشابه را
براي بيان مقصود به كارگيرند (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،زمانی كه موقعيتی در فرهنگ
زبان مبدأ در فرهنگ زبان مقصد وجود ندارد از تغيير مرجع فرهنگی استفاده میشود .براي
مثال ،پيشنهاد وینه و داربلينه آن است كه مم ن است معناي تلویحی ،فرهنگی و ارجاعی به
بازي كری ت در متنی انگليسی را به ارجاع به مسابقات تور فرانسه به بهترین وجه به زبان
فرانسه ترجمه كرد (ماندي .)1394 ،مانند نمونه زیر:
 او مثد ماه بودBeautiful - She was

نمونههاي انتخابی از ترجمة عربی رمان مدیر مدرسه جهت ارزیابی مؤلفه همانندسازي
به این شرح هستند:
آلاحمد (« :)1384قضيه حد شد»
عبدالمنعم (« :)2001فهمتُ الموضوعَ»
آلاحمد (« :)1384یک مرتبه پرید توي حرفم»
عبدالمنعم (« :)2001حتی قطعَ کالمی فَجأَ ً»

1- Adaptation
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آلاحمد (« :)1384بی مدیر هم میتواندگليم مدرسه را ازآب ب شد»
عبدالمنعم (« :)2001یستیطعُ أن یُدِیرَ دَفّۀِ المَدرسۀِ دُونَ أدنَی احتیاجٍ لِمدیرٍ لَها»
ی ی دیگر از روشهاي وینه و داربلينه در ترجمه ،روش همانندسازي است .به اعتقاد
اغلب صاحبنظران این بخش «هنگامی كه یک نماد ،ضربالمثد یا كنایه در هر دو زبان
مبدأ و مقصد هم از نظر بازتاب مفهومی و هم از نظر ش د و تصویر احساسی و عاطفی بهكار
گرفته شده ی سان باشد ،جایگزینی معادل دقيق و همسنگ آن در زبان مقصد در اولویت
قرار میگيرد (نصيري .)1390 ،در مثال اول ،مترجم براي پاره گفتة «قضيه حد شد» در زبان
عربی از معادل «فهمتُ الموضوعَ» استفاده كرده است كه با توجه به عناصر زبانی متن اصلی و
بافت و ساختار زبان مقصد ،بهترین معادل از سوي مترجم برگزیده شده است .در مثال دوم،
همانندسازي به صورت «قطع کالمی فجأ » به جاي پاره گفتة «یک مرتبه پرید توي حرفم»
استفاده شده است كه مترجم با بهكارگيري معادل و برابرنهاد مناسب براي آن در زبان مقصد
از ترجمة تحتاللفظی پرهيز كرده و ترجمهاي رسا و شيوا ارائه كرده است .در مثال سوم نيز
عبارت اصيالحی «گليم خود را از آب بيرون كشيدن» در زبان فارسی به معناي توانایی بر
آمدن از انجام كاري است كه مترجم با استفاده از برابرنهاد متناسب با این اصيالح در زبان
مقصد موفق به انتقال پيام م وردنظر شده است .همانندسازي در این اصيالح با جایگزین
ساختن عبارت «أن یدیر دفۀ المدرسۀ» به جاي عبارت «گليم مدرسه را از آب میكشد» انجام
شده است .بنابراین ،می توان گفت مترجم در این قسمت و در هر سه مورد بيان شده براي
پارهگفتههاي فارسی معادلهاي مناسب و دقيق با عناصر فرهنگی و دیدگاه خاد زبان مقصد
برگزیده و مؤلفه همانندسازي را به خوبی در زبان مقصد رعایت كرده است .مترجم براي
رعایت همانندسازي به ارزشهاي ف ري خود كه برگرفته از نگرش همزبانانش است از
محدودد وفاداري به پيام متن اصلی و انتقال آن به مخاطب خارج نشده است (شهبازي و
پارساییپور.)1398 ،
به طور كلی ،برابرنهادهاي انتخاب شده توسط مترجم در زبان عربی محاورهاي بوده و
مورد استفاده قرار میگيرد و مخاطب میتواند با آنها انس گرفته و ارتباط برقرار كند.
نمودار ( )1آمار روشهاي استفاده شده در ترجمة مترجم را نشان میدهد.
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نمودار  .1وضعيت روشهاي استفاده شده در ترجمۀ عادل عبد المنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه
25
تعداد روش های به کارگیری شده در ترجمه

تعداد نمونه ها
20
15
10
5
0

ترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از بخشهاي انتخابی بيشتر مت ی به روش وامگيري،
گرتهبرداري و ترجمة تحتاللفظی است .از مجموع  21مورد برگزیده شده جهت بررسی
براساس مدل وینه و داربلينه ،مترجم  5مورد را براساس روش گرتهبرداري 4 ،مورد را براساس
ترجمة تحتاللفظی ترجمه كرده است كه بيشترین سهم را در بين سایر روشها دارند .مترجم
 12مورد دیگر را به ترتيب براساس روش قرض گيري ( 3مورد) ،همانندسازي ( 3مورد)،
جابهجایی ( 2مورد) ،تغيير بيان ( 1مورد) ترجمه كرده است 3 .مورد از  12مورد باقی را
مترجم به صورت اشتباه و نامفهوم به زبان مقصد انتقال داده است.

بحث و نتيجهگيري
در این جستار با ارزیابی ترجمة عادل عبدالمنعم دریافتيم كه تالش او براي ارائه یک ترجمة
روان مبتنی بر ت نيکهاي ميرح شده در ترجمة غيرمستقيم و پایبندي به عناصر زبان مقصد
است؛ به طوري كه معانی و پيام متن اصلی را در اكثر موارد ذكر شده به زبان مقصد منتقد
كرده است .در برخی موارد نيز از انتقال پيام و محتواي زبان اصلی به زبان مقصد اشمپوشی
كرده و مت ی به ترجمة مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن است ناشی از ضعف مترجم
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در یافتن معادل در زبان مقصد و شناخت ناكافی از برخی از عناصر فرهنگی و پایههاي اوليه
در زبان فارسی و واژگان و تعابير اصيالحی باشد.
عادل عبدالمعنم سویلم در روشهاي جابهجایی و همانند سازي در مقایسه با سایر
روشهاي وینه و داربلينه نسبت به قالبهاي معنایی زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي زبان مقصد
بيشتر پایبنده بوده است .مترجم در روش معادلیابی براي برخی از تعابير اصيالحی و كنایات
بيشتر از ترجمة گرتهبرداري یا ترجمة لفظی بهره جسته است و در روش ترجمة لفظ به لفظ،
وامگيري و گرتهبرداري بيشتر به ساخت ظاهري متن اصلی و رعایت امانت پایبند بوده است.
مترجم در روش تغيير بيان با تغيير دادن ساختار و صورت واژگان و عبارات زبان مبدأ و
قالبریزي آنها براساس زیرمجموعههاي بيان شده براي این مجموعه توانسته است دو مورد
از سه مورد انتخ اب شده را به درستی به زبان مقصد انتقال دهد بدون آنكه محتواي كالم
آسيب ببيند.
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