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Abstract
One of the models proposed for the realization of a clear and prominent translation, especially in
the field of translation studies, is the model of Lawrence Venuti (1995). He first deals with how
to convey the message in a clear and unambiguous framework in exceptional circumstances by
introducing components called de-familiarization and alienation and then simplifies complex
concepts by considering the cultural-historical and structural relations between the two languages.
At this stage, the translator applies the simplification process in the translation text by relying on
logic and reasoning through factors such as modification, interpretation, sharing, and finally
transfer. In a more general sense, simplification means breaking long sentences or phrases,
substituting short sentences for them, and reducing repetitive phrases. Relying on a descriptiveanalytical method, the present study intends to analyze the two translations of Mehdi Sarhadi and
Musa Aswar from the novel of Isa Ibn Al-Ansan in order to achieve the reflection of the mentioned
pattern in the studied translations and introduce more accurate and acceptable translations. The
result of the research indicates that Lawrence Venuti’s theory is consistent with all components
(defamiliarization,
alienation,
grammatical
syntactic
defamiliarization,
semantic
defamiliarization), and the translation of Musa Aswar in the field of de-familiarization and Mehdi
Sarhadi in the field of alienation have the most reflection.
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مقاله پژوهشی

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

ناهنجاریهای دستوری -معنایی از دیدگاه الرنس ونوتی در
رابطه با دو ترجمة مهدی سرحدی و موسی اسوار از رمان عیسی
إبن اإلنسان
علي صیاداني



سمیه آقامحمدی اهل ایمان
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دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ،تبریز ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ،تبریز ،ایران

تاریخ دریافت1400/04/23 :
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دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

چکيده

رمان عیسی إبن اإلنسان از آثار جبران خليد جبران را مورد تحليد و بررسی قرار دهد تا به ميزان بازتاب

کليدواژهها :ترجمه ،آشناییزدایی ،رمان عیسی إبن اإلنسان ،الرنس ونوتی ،سرحدی.
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الگوي بيان شده در ترجمههاي مورد بررسی دست یابد و ترجمة دقيقتر و مقبولتر را معرفی كند .نتيجه
پژوهش بيانگر آن است كه نظریة الرنس ونوتی با همه مؤلفهها (آشناییزدایی ،غرابتزدایی ،آشناییزدایی
دستوري -نحوي و آشناییزدایی معنایی) ميابقت داشته و ترجمة موسی اسوار در زمينه آشناییزدایی و
ترجمة مهدي سرحدي در حوزد غرابتزدایی ،بيشترین بازتاب را داشته است.

ISSN: 2251-9017

یا عبارتهاي طوالنی و جانشينسازي جمالت كوتاه به جاي آنها و كاهش دادن عبارات ت راري است.
پژوهش حاضر با ت يه بر روش توصيفی -تحليلی درصدد است دو ترجمة مهدي سرحدي و موسی اسوار از

تاریخ پذیرش1400/06/14 :

ی ی از الگوهاي ارائه شده جهت تحقق ترجمهاي شفاف و برجسته به ویژه در حوزد ميالعات ترجمه ،الگوي
الرنس ونوتی ( )1995است .وي ابتدا با طرح مؤلفههایی تحت عنوان آشناییزدایی و غرابتزدایی به
اگونگی انتقال پيام در ااراوبی شفاف و واضح خاصه در شرایيی استثنائی میپردازد ،سپس با در نظر
گرفتن روابط فرهنگی -تاریخی و ساختاري ميان دو زبان ،اقدام به سادهسازي مفاهيم پيچيده میكند؛ كه
مترجم در این مرحله با ت يه بر منيق و استدالل از طریق عواملی اون تعدید ،تفسير ،اشتراك و نهایتاً انتقال،
فرآیند سادهسازي را در متن ترجمه اعمال میكند .در مفهوم كلیتر ،سادهسازي به معناي ش ستن جمالت
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مقدمه
مترجم با خلق دوبارد اثر ،سعی در ماندگار كردن و زدودن ابهام از آن و معرفی ميزان مهارت
قلم خود و نویسنده دارد؛ او در گام اول با بهكارگيري مهارت نویسندگی و نگارش خود در
سيحی باال و سپس اسلوبهاي زبانشناسی و زیباییشناسی قصد دارد ،منتقدان خود را به
حاشيه براند و نوعی كه بهدست داده به عنوان مرجعی قابد استناد در اختيار همگان قرار دهد.
ت نيک هنر بيگانهسازي (ناآشناگري و غریبسازي) ابژههاست تا بهواسية دشوار ساختن
فرمها مدت زمان ادراكشان فزونی یابد ،اراكه عمد ادراك درنهایت خود داراي جنبهاي از
زیبایی است (مهاجر و نبوي .)1383 ،حتيم 1و ميسون 2در توضيح روش مداخله حداقلی می
گویند كه نزدیک به همان ترجمه لفظ به لفظ است و مترجم در این روش ویژگیهاي متن
مبدأ را كامالً حفظ كرده و باج به خواننده نمیدهد ،این همان ايزي است كه ونوتی 3آن را
ترجمة آشناییزدا مینامد (خادمنبی.)1396 ،
برخی از مؤلفههاي الگوي الرنس ونوتی عبارت است از -1 :آشناییزدایی -2 ،غرابتزدایی،
 -3آشناییزدایی دستوري -نحوي و  -4آشناییزدایی معنایی .شناخت این روشها در حوزد
ترجمه میتواند مترجم را در مسير ارائة ترجمهاي موفق و پویا بيشتر یاري رساند.
الرنس ونوتی معتقد است كه ترجمه از نوعی استقالل نسبی برخوردار است و طی
ترجمه ،روابط بينامتنی ،درونمتنی و پيرامتنی خارجی از ميان رفته و رابية جدیدي در زبان
مقصد ایجاد میشود (خادمنبی .)1396 ،ترجمه ،متن خارجی را تحت سليه ایدئولوژيها و
گفتمانهاي زبان مقصد قرار میدهد و با ارزشها ،باورها ،بازنماییهاي فرهنگ مقصد كه
در آن (مقصد) قبالً وجود داشتهاند هماهنگ میكند و بدین ترتيب مرت ب نوعی خشونت
ترجمهاي میشود (همان).
ترجمة آشناییزدا زمانی مزیت محسوب میشود كه ارزشهاي فرهنگی مقصد را بههم
بریزد؛ بنابراین ،ارزش این نوع ترجمه هميشه به ساختار فرهنگی زبان مقصد بستگی دارد
(ونوتی .)2008 ،بومیگرایی با از بين بردن هویت فرهنگی مبدأ به سمت فرهنگ مقصد
گرایش دارد (دباغی و پناهبر .)1392 ،در رابيه با آشناییزدایی دستوري -نحوي ليچ 4معتقد
1- Hatim, M.
2- Mason, I.
3- Venuti, L.
4- Leach, G.

 | 302پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

است كه هنجارگریزي میتواند تا بدان حد پيش برود كه ایجاد ارتباط مختد نشود و
برجستهسازي قابد تعبير باشد (صفوي .)1373 ،آشناییزدایی معنایی ،آنچه به ایجاد مجاز،
تشبيه ،استعاره و ...در شعر و متون ادبی میانجامد و تصویرهاي زیباي شعري را در كليت آن
به هم پيوند میدهد ،همان عوامد خيالانگيز است (ر.ك :خليلی جهانتي .)1380،
جمعی از منتقدان ترجمه ،معتقدند بهكارگيري مؤلفة آشناییزدایی توسط مترجم سبب
دور شدن مخاطب از اثر یا تنها سبب جذب دستهاي خاد از مخاطبين میشود كه از جهت
ادبی در سيح باالیی هستند در حالی كه این امر را نمیتوان به كد تعميم داد ،اراكه همين
امر در اكثر موارد ،سبب جذب اذهان بيشتر به خود شده و ی ی از دالید آن زدودن عادت
و در عين حال سادگی متن مبدأ و درنهایت سوق دادن آن به سمت ااراوبی ادبیتر و
خيالیتر است .در مقابد این بحث ،مؤلفه دیگري تحت عنوان غرابتزدایی پدیدار میشود
كه سبب شده طرفداران ميراث به سهولت به ترجمهاي روان و قابد فهم از آثار قدیمی با
متنهاي دشوار و واژگان نامأنوس دست یابند.
سبک ،مهارت بيان ،الزمة داشتن هنر نگارش براي نویسندگان و بهویژه مترجمان است.
سبک نگارشی هر مترجم در تقابد با موضوعات متفاوت ،طرز خاصی به خود میگيرد و
دیدگاه هر مترجمی نسبت به متن مبدأ باید از دو منظر خرد و كالن باشد؛ منظر خرد،
واحدهاي كواکتر از واژه گرفته تا جمله را دربر میگيرد و با دید كالن ،متن بهعنوان یک
كد واحد در نظر گرفته میشود كه سبب گشایش مرحلهاي تحت عنوان بازآفرینی معنا می
شود.
در امر ترجمه ،سبک قابد انتقال نيست و تفاوت نسبی ميان سبک نویسنده و مترجم امري
ان ارناپذیر است .وظيفة مترجم ،تنها یافتن معادلهاي برابر و ايدن آنها كنار هم نيست،
بل ه معرفی سبک نگارشی نویسنده و بخش قابد توجهی از فرهنگ زبان مبدأ به مخاطب
زبان مقصد است.
پژوهش حاضر با بررسی دو ترجمه از رمان عیسى إبن اإلنسان از آثار جبران خليد جبران
براساس الگوي الرنس ونوتی ( ،)1995درصدد است به ميزان كيفيت ترجمهها و همين طور
به مقدار دخالت مؤلفههاي بيان شده در هریک از ترجمهها با طرح سؤاالت زیر دست یابد:
 ناهنجاريهاي دستوري بهعنوان ی ی از دو پایة اساسی دیدگاه الرنس ونوتی در دو ترجمةمورد بررسی به اه صورت نمود پيدا كرده است؟
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 ميابق با الگوي الرنس ونوتی وجوه معنایی در ااراوب عمل رد كدام مترجم بيشترینبازتاب را داشته است؟
 براساس نظریة الرنس ونوتی كدامیک از مترجمان سرحدي و اسوار در انتقال ارزشهايفرهنگی موفقتر عمد كرده است؟

 .1فرضيه پژوهش
در این جستار ،نگارندگان پژوهش طی بررسیهاي انجام گرفته جهت رسيدن به نتيجهاي
جامع و دقيق و دستيابی به ميزان بازتاب تئوري الرنس ونوتی در رابيه با ترجمههاي بيان
شده و آگاهی از اگونگی عمل رد مترجمين ،فرضيههاي ذید را ميرح میكنند:
 باتوجه به این ه مهدي سرحدي در ترجمه خود جهتگيري خاصی نسبت به زبان هدفدارد؛ بنابراین ،انتظار میرود ساختار متن مقصد را جایگزین اصول دستوري متن مبدأ كند تا
بتواند در ارائة ترجمهاي روان و شفاف موفقتر عمد كند .این در حالی است كه موسی اسوار
با وفاداري كامد به اصول دستوري زبان مبدأ ،شيوهاي از ناهنجاري دستوري بهدست داده
است.
 بهنظر می رسد مهدي سرحدي با اهتمام به مفاهيم و ارزشهاي متن مقصد توانسته باشدوجوه معنایی ميرح شده توسط ونوتی را به گونهاي خاد در ترجمه خود بازتاب دهد.
 برقرار ساختن تعادل ميان دو ترجمه و شفافيت و روان بودن آن توسط سرحدي سببانع اس هراه بيشتر ارزشهاي فرهنگی زبان مقصد شده است.

 .2پيشينۀ پژوهش
در حوزد تحليد و بررسی ترجمه ،پژوهشهاي متعددي صورت گرفته كه نگارندگان این
پژوهش را در نگارش این بخش بيشتر یاري داده است .تاكنون پژوهشی در حوزد نظریة
الرنس ونوتی روي دو ترجمة در حال بررسی انجام نگرفته و نظریة ونوتی براي نخستين بار
در حوزد مترجمی زبان عربی به قلم پژوهش مزین میشود.
فيروزي ،حسنزاده و آریان ( )1396در مقالة «بررسی انواع آشناییزدایی در آثار مهدي
اخوان ثالث» در بررسی خود به این نتيجه رسيدهاند كه اخوان از روش آشناییزدایی بسيار
بهره برده و بدین طریق ،زبان شعري خود را برجسته كرده است.
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نتایج رضاییهفتادر ،نامداري و احمدي ( )1392در مقالة «آشناییزدایی و خلق آن در
شعر» بيانگر آن است كه آشناییزدایی ی ی از شگردهایی است كه هدف شعر نيست ،بل ه
فضاي شعر را ابهامآميز میكند تا خواننده براي دریافت معنی به زحمت بيفتد و در نتيجه با
درك معنی هيجانزده شود و از آن لذت ببرد.
دستاورد پژوهش موسوي ( )1399در مقالة «سازوكار ترجمهها در غرابتزدایی از
گفتمان نقد و نظریه ادبی با تمركز بر ارتباط «لحن»« ،صدا» و «قدرت»» مبين آن است كه با
اصالح وضعيت ترجمهها -كه اولين دریچههاي ورود نظریههاي نوین ادبی به كشور ما
هستند -بتوان تا اندازهاي از بيگانهنمایی این گفتمان كاست و ام ان گفتوگوي آن را با
گفتمانهاي پيشين نقد كرد.
رستمی و ذوالفقاري ( )1397در مقالة «بررسی آشناییزدایی در اشعار سعيد بيابان ی» به
این نتيجه رسيدند كه وجه غالب شاعر در حوزد آشناییزدایی به شيود ساخت تركيبهاي
تازه ،استفاده از ساختارهاي عاميانه و كنایی است كه سبب ایجاد جنبة طنز و انتقاد در سخن
او شده و مهارت و استادي در تضمين شعر شاعران دیگر ،مؤلفههاي مهم و تعيين سبک شعر
اوست.
دستاورد خادمنبی ( )1396در مقالة «الرنس ونوتی» حاكی از آن است كه گاهی ترجمه
كاركرد و معنایی پيدا میكند ،متفاوت از كاركرد و معناي متن خارجی و این نوع نگرش
در ترجمه پيش از ونوتی نيز ميرح شده است.
حري ( )1387در مقالة «حضور مترجم در متن روایی» به این نتيجه میرسد كه حضور
مترجم در متن ترجمه شده تنها به حالتهاي مورد اشاره نظریهپرداز محدود نمی شود ،بل ه
سبک و سياق مترجم را نيز دربر میگيرد.
ویس ( )1394در پژوهشی با عنوان «آشناییزدایی از منظر پژوهشهاي سبک شناختی،
ی ی از مهمترین مفاهيم و عناصر سبکشناسی؛ یعنی علم آشناییزدایی را مورد ارزیابی و
بررسی قرار میدهد .این مسأله از موضوع شعر و ادبيات ،سهم بزرگی از آن خود میكند.
هدف اصلی از این پژوهش تقویت اساس و بنية آشناییزدایی است و نتيجهاي كه حاصد
شده حاكی از آن است كه محور اصلی بحث (آشناییزدایی) از ایدهها و ابت ارات سبک
شناسی جدید نيست ،اما در اعمال تف ر و اندیشة نقدي ریشه دوانده است.
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هنر آشناییزدایی و غرابتزدایی با دو مبناي ادبی زبان معيار و زبان ادبی ارزیابی می
شوند .آشناییزدایی استفادد خالقانه از واژگان و تركيبهاي ساختاري به صورتی غيرمعمول
است .این شيوه سبب نوعی نوآوري ،ابت ار و قدرت جذبی منحصربهفرد میشود؛ به بيان
دیگر ،آشناییزدایی حد مرز بين كالم هنري و كالم غيرهنري به حساب میآید (ونوتی،
.)1995
استراتژي بومیسازي (غرابتزدایی) روش ميلق در ترجمة عناصر فرهنگی نيست ،بل ه
در كنار آن ،استراتژي آشناییزدایی هم مورد استفاده قرار میگيرد و مم ن است دليد آن
این باشد كه برخی از این عناصر خود را تسليم روش آشناییزدایی نمیكنند یا این ه مترجم
خود ترجيح میدهد برخی عناصر بدون تغيير باقی بمانند؛ بنابراین ،ردپاي مترجم در اینگونه
ترجمهها مشهود خواهد بود.

 .3روش
در این نوشتار با توجه به الگوي ناهنجاريهاي دستوري -معنایی از دیدگاه الرنس ونوتی
( )1995سعی شده با ت يه بر دو مؤلفة اصلی آشناییزدایی و غرابتزدایی كه هر یک داراي
زیرمجموعههایی هستند به بررسی ميزان كيفيت دو ترجمه از رمان عیسى إبن اإلنسان به قلم
مترجمان مهدي سرحدي و موسی اسوار و اگونگی عمل رد آنها طی مراحد زیر پرداخته
شود .در این راستا نگارندگان پژوهش ابتدا با اهتمام به وجوه دستوري دیدگاه مورد بررسی
به مقایسه و تحليد هر دو متن پرداختهاند و از این طریق ن ات ضعف و قوت دو متن را
مشخص كرده و درنهایت ترجمهاي پيشنهادي در ذید آن آوردهاند؛ سپس در مرحلة دوم
وجوه معنایی از الگوي ونوتی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه زیرمجموعههایی از آن
توانستهاند جهتگيريهاي مترجمان را نسبت به محوریت مبدأ و مقصد بودن مشخص و
ميزان بازتاب دو سرشاخة اصلی در متون بيان شده را معرفی كنند و در نهایت ترجمهاي
اصولی و پيشنهادي را ارائه دهند.
در نمودار ( )1به طور اجمالی ،الگوي ناهنجاري دستوري -معنایی از دیدگاه ونوتی ارائه
شده است.
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نمودار  .1الگوي ناهنجاري دستوري -معنایي در حوزۀ ترجمه از دیدگاه الرنس ونوتي ()1995

 .4یافتهها
در این پژوهش طی بررسیهاي انجام گرفته مؤلفه آشناییزدایی -بهعنوان محور اصلی
پژوهش -بيشترین دخالت را در مؤلفه تشخيص بهعنوان زیرمجموعهاي از آشناییزدایی
معنایی دارد كه خود ی ی از دو ستون اصلی این دیدگاه بهشمار میرود .همچنين مشخص
شد كه مهدي سرحدي در عمد به وجوه معنایی ميرح شده در پژوهش و بازتاب ارزشهاي
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فرهنگی نسبت به اسوار موفقتر عمد كرده و در مقابد موسی اسوار با ت يه بر مبانی و مفاهيم
زبان مصدر ،نوعی از ناهنجاري دستوري را در اثر خود عملی كرده است.

 .5مباني نظري
فرهنگها و هنجارها در حوزد ميالعات ترجمه به ویژه متون ادبی از جایگاه ویژهاي
برخوردارند؛ مترجم با انتقال ماهرانة این عناصر ،جلوههایی از جامعه ،عادات و رسوم زبان
مصدر را به گونهاي ملموس به تصویر میكشد .هنجارها بهعنوان ی ی از برجستهترین مسائد
مورد بحث در حوزد ميالعات ترجمه ،پيوسته اهد فن را در امر ترجمه با االشهایی اساسی
مواجه كرده و هر یک از صاحبنظران و مترجمان با ت يه بر اصولی از پيش تعيين شده،
نقشة راهی را براي خود ترسيم میكنند.
الرنس ونوتی ( )1995نظریهپرداز ميرح آمری ایی با ارائة دو راهبرد غرابتزدایی و
آشناییزدایی ،اصد نخست را به مترجمين این حوزه توصيه میكنند .به عقيده ونوتی ،اعمال
آشناییزدایی سبب ايرگی ارزشهاي فرهنگی زبان مبدأ و اثبات تفاوتهاي زبانی و
فرهنگی آن بر زبان هدف میشود ،اما غرابتزدایی ارزشهاي فرهنگی زبان مصدر را مورد
هدف میدهد (ونوتی.)1996 ،
امروزه مداخلة فرهنگی بهعنوان نوعی استراتژي ترجمهاي بسيار ميلوب بهنظر میرسد؛
«ترجمه با اعمال غرابتزدایی ،میتواند نوعی مقاومت در برابر قومگرایی و نژادپرستی،
خودشيفتگی فرهنگی و امپریاليسم در جهت منافع روابط ژئوپليتيک دموكراتيک باشد»
(همان) .ترجمه هرگز نباید منجر به حذف كلی تشابهات شود و متن ترجمه شده باید اثري
باشد كه فرهنگ متفاوتی را به خواننده القا میكند؛ در صورتی كه نيم نگاهی به فرهنگ
دیگري نيز دارد .دیدگاه ونوتی در جهت عدم مداخله ایدئولوژي براي بازتاب فرهنگی در
فرهنگ دیگر یاري میرساند (همان).
روش پژوهش حاضر توصيفی -تحليلی است و مدل ونوتی میتواند الگویی كاربردي
براي ارزیابی متون ادبی باشد؛ بنابراین ،درااراوب این مقاله سعی بر آن است مقایسهاي
ميان دو ترجمة مهدي سرحدي و موسی اسوار در رابيه با رمان عیسی إبن اإلنسان صورت
گيرد تا از این طریق سيح كيفی ترجمهها ،مشخص و ميزان جانبداري مترجمين از روی رد
ميرح شده و نيز دخالت آنها در ترجمهها روشن شود.
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 .1-5آشنایيزدایي
ونوتی ،اصيالح آشناییزدایی را به مبدأمحور بودن تعبير میكند و این اصد را به عنوان یک
استراتژي براي ترجمه ،توصيه و بسيار مورد پسند قرار میدهد (ایينایلی.)2014 ،1
اصيالح آشناییزدایی در ابتدا عبارت بود از توانایی هنري كه در مالحظه مستقيم طبيعت
و خارج از نمونههاي سنتی آن نمایان میشد ،سپس به معنی توانایی در ابداع شعر و آفرینش
موجوداتی فوق طبيعی از طریق استعداد به كار گرفته شد.
ستاروبنس ی 2اصالت را مترادف واژه آشناییزدایی بهكار برده است؛ «در محييی مانند
محيط ما معموالً اصالت غلبه پيدا میكند ،از این رو ،ادبا در ارائة زبانی بدیع و متفاوت (یعنی
آشناییزدایی) با هم به رقابت میپردازند كه هيچ توقع آن را نداریم» (ویس .)1394 ،او
معتقد است كه ترجمه دو اصيالح؛ ی ی پارادوكس و دیگري وارونهگویی است .این
اصيالح بسيار قدیمی است ،زیرا در كتاب جمهوري افالطون و از زبان ی ی از افرادي كه
طعمة مناظره با سقراط شده بود ،ذكر شده است.

 .2-5غرابتزدایي
ونوتی معتقد است پدیده غرابتزدایی سبب كاهش ویژگیهاي ایدئولوژیک متنی در متن
هدف و همچنين كمرنگ شدن ارزشهاي فرهنگی متن مصدر میشود(جرمی .)2011 ،3در
روش غرابتزدایی ،مترجم تمام تالش خود را بهكار میبندد تا ضمن زدودن غرابتهاي
زبانی و فرهنگی كه فرآیند قرائت ترجمه را براي خوانندد فرهنگ زبان موردنظر دشوار می
كند؛ ترجمههاي روان ،شفاف و نامرئی از متن اصلی ارائه دهد بهگونهاي كه بوي ترجمه هم
ندهد .به نظر میرسد كه غرابتزدایی از دیدگاه ونوتی بهار معنهایی منفهی (شاتلورت و
كاوري )1385 ،4دارد؛ زیرا این روش همان خطمشی متداول فرهنگهاي مقتدر است كه به
توصيف ونوتی بهه ترجمههایی خو گرفتهاند كه روانند و ناپيدا (همان).

1- Elnaili, S.
2- Starobinsky, J.
3- Jeremy, M.
4- Shuttletworth, M.
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در حالت كلی ،هدف از غرابتزدایی نه تنها محو ارزشهاي فرهنگی زبان مصدر نيست،
بل ه جلوه دادن تفاوتهاي ارزشی و هنجاري هر دو زبان به ویژه عمل رد مترجمين و در
یک كالم سيح كيفی ترجمهها است.

 .3-5روشهاي آشنایيزدایي
اصيالح آشناییزدایی هراند زایيدد دوران معاصر و محصول اندیشة زبانشناسان روس
است ،اما جامعة اسالمی و پژوهشگران مسلمان نه تنها با این مفهوم بيگانه نبودهاند ،بل ه از
آغاز دعوت اسالم به بررسی این امر پرداختهاند و نوشتههایی در این باب بر جاي گذاشتهاند
(رضاییهفتادر و هم اران .)1392 ،بنابراین ،نگارندگان این پژوهش با اهتمام به اصول و
تعاریف گذشته و تأكيد بر مبانی نوین حوزد مترجمی زبان عربی جهت بررسی هراه دقيقتر
رمان مورد بررسی ،مواردي از روشهاي آشناییزدایی را برمیشمارند.

 .1-3-5آشنایيزدایي دستوري (نحوي)
در حوزد ترجمه ،شفافيت فقط زمانی اتفاق میافتد كه روانخوانی مبناي عمد قرارگرفته و
ساختارهاي نحوي واضح و شيود قرارگيري ضمایر متناسب با بافت موضوعی جلوه كند؛ به
ویژه این ه متن ترجمه ،منزه از عبارات ناموزون ،ساختارهاي ی سان یا معانی اشتباه باشد
(ونوتی )1995 ،هنجارگریزي ،گریز از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم ميابقت و
هماهنگی معانی با زبان متعارف است .منظور از هنجارگریزي نمیتواند هرگونه گریز از
قواعد زبان هنجار باشد؛ زیرا بعضی از هنجارگریزيها به ساختهاي نازیبایی منجر میشود
كه نمیتوان آنها را ابداع ادبی به حساب آورد (صفوي .)1373 ،شفيعیكدكنی نيز بر این
ن ته تأكيد دارد و معتقد است كه هنجارگریزي باید اصد رسانگی را مراعات كند
(شفيعیكدكنی.)1385 ،
جبران ( :)1999و سو أقول لکم الکثیر مما عندی.
اسوار ( :)1387سخنهاي بسيار براي گفتن دارم.
سرحدي ( :)1388برایتان بسی سخن خواهم گفت.
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نویسندد رمان (جبران خليد جبران) با بيان این جمله از مسيح (ع) آغاز رسالت وي را به
تصویر میكشد .در ترجمة موسی اسوار با ت يه بر روش آشناییزدایی بهعنوان ی ی از
مهمترین اصول مورد بحث -كه میتواند سبک ترجمه را تا ميزان زیادي تحت تأثير قرار
دهد -شاهد آنيم كه مترجم زمان فعد «سو أقول» را بهصورت «سخن براي گفتن دارم»،
ترجمه كرده و سبب نوعی آشناییزدایی در ترجمه شده در حالی كه در ترجمة مهدي
سرحدي ،مترجم جمله را به صورت آهنگين و فعد را بهصورت واضح و ميابق با اصول
ساختاري زبان مصدر به صورت «سخن خواهم گفت» به نگارش درآورده و اصول نحوي-
دستوري را رعایت كرده و نوعی از غرابتزدایی را درقالب جمله به مخاطب القا كرده است.
ترجمة پيشنهادي :سخن بسيار برایتان خواهم گفت.
جبران ( :)1999و قد أشرق وجهه إشراق التبر المذاب.
اسوار ( :)1387رخسارش اون زر مذاب میدرخشيد.
سرحدي ( :)1388اهرهاش همچون طالي گداخته درخشيدن گرفت.
نویسنده با ذكر این روایت اهرد نورانی و ظاهر مل وتی مسيح (ع) را براي مخاطب
مجسم مینماید .در ترجة اسوار ،مترجم با اهتمام به اصول ساختاري ،فعد «قد أشرق» را كه
ماضی نقلی است بهصورت ماضی استمراري «میدرخشيد» ترجمه كرده و بدین ترتيب
جلوههایی از آشناییزدایی در ترجمه نمود یافته ،اما در ترجمة سرحدي ،مترجم با رعایت
تمام و كامد اصول ساختاري -نحوي ،فعد را بهصورت «درخشيدن گرفت» ترجمه كرده و
سبب غرابتزدایی از جهت دستوري -معنایی در متن ترجمه شده است.
ترجمة پيشنهادي :اهرهاش همچون طالي گداخته میدرخشيد.
جبران ( :)1999بید أن هناک وراء کل ما ترون و تشاهدون مملکۀ الثانیۀ سیکون الحکم فیها
إلی.
اسوار ( :)1387اما در پس تمام آنچه میبينيد ،مل وتی است كه من در آن فرمانروایی خواهم
كرد.
سرحدي ( :)1388اما بدانيد در پس آنچه بدان مینگرید ،مل وتی است كه من بر آن ح م
میرانم و بر آن احاطه دارم.
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حضرت مسيح (ع) با این تعابير به مردم و پيروان خود القا میكند كه پذیرفتن پيام حق
هریک از مؤمنان را از لحاظ معنوي به مرتبه و درجة فرمانروایی و شاهی میرساند كه
محصول این اتفاق مقدس ،برابري و مساوات خواهد بود .در ترجمة نخست ،اسوار تركيب
«سیکون الحکم» را با در نظر گرفتن اصول نحوي -واژهساختی زبان مبدأ به صورت
«فرمانروایی خواهم كرد» ترجمه كرده ،سپس توانسته مؤلفه غرابتزدایی را در ترجمه خود
تا حدي بازتاب دهد و سبب انتقال بهتر و شفاف تر پيام به مخاطب شود؛ این در حالی است
كه مترجم ،سرحدي با ترجمة «ح م ميرانم» از عبارت «سیکون الحکم» به اصول دستوري
متن مصدر پایبند نبوده و تا ميزانی باعث انتقال نادرست و مبهم پيام و جلوهگر شدن مؤلفه
آشناییزدایی در ترجمة خود شده است.
ترجمة پيشنهادي :اما بدانيد در پس آنچه میبينيد؛ مل وتی است كه من در آن فرمانروایی
خواهم كرد.
جبران ( :)1999و لن تجتمع لنا ید علی سیف و لن تمسک بصولجان ،و لسو یحبنا الناس
حبا یحوطه األمن ،و لن یستشعروا منا خوفا.
اسوار ( :)1387بر اهرد من و اهرد شما نقاب نخواهد بود؛ نه شمشير به دست خواهيم گرفت
نه عصاي شاهی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت و از ما بيمناك
نخواهند بود.
سرحدي ( :)1388در مل وت اهرد من و اهرههاي شما هرگز در پرده نخواهد بود و دستان
ما هرگز شمشير و عصا برنخواهد داشت .رعيت به ما عشق خواهد ورزید بدون آن ه از ما
هراس داشته باشند.
مسيح (ع) با این سخنان مردم و به ویژه یهودیان را به رسالت آسمانی خود دعوت و زالل
بودن هدف خود را اعالم میكند .ميابق با ترجمههاي ارائه شده ،اسوار با عدم رعایت اصول
دستوري متن مبدأ و دخالت دادن مهارت نویسندگی خود فعد «لن تمسک» را به صورت
مثبت (به دست خواهيم گرفت) ترجمه كرده و در عين حال سرحدي در این نمونه با ت يه
بر توصية ونوتی (استراتژي ترجمه) ،فعد «لن تمسک» را بهصورت منفی (حمد نخواهد كرد)
و كامالً تحتاللفظی به متن مقصد انتقال داده كه سبب ابهام در پيام و نارسایی معنایی براي
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مخاطب متن مقصد شده است .همچنين فعد «لن یستشعروا» را با مهارت قلم خود به صورت
مثبت (بدون  ...داشته باشند) در متن هدف بازتاب داده است كه انتقال صریح و هنجارگونه
پيام را براي مخاطب به همراه دارد.
ترجمة پيشنهادي :در مل وت اهرد من و شما هرگز در پرده نخواهد بود ،نه شمشير به دست
خواهيم گرفت نه عصاي شامی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت بدون
آن ه از ما هراس داشته باشند.

 .2-3-5جابهجایي ارکان جمله
از جمله اصيالحاتی كه پيوند كم و بيش نزدی ی با اصيالح آشناییزدایی دارد ،واژه
جابهجایی است .هنگامی كه فرد در ارضاي یک نياز اساسی و یا تحقق آن ناكام میشود،
مجبور است ايز دیگري را جایگزین آن كند و از این طریق تا حدودي ارضا و خرسند
میشود .همچنين تعدید یا تغيير نيز جابهجایی ناميده میشود (ویس.)1394 ،
جبران ( :)1999و هکذا إسترسل عیسی ،و إذا عینای کأن علیهما غشاو التیصران ما علی
األرض من ممالک و ما فیها من مدن بأسوارها و بروجها.
اسوار ( :)1387انين گفت عيسی ،و من نسبت به همه ممالک زمين و همه شهرها با باروها و
برجهایشان كور بودم.
سرحدي ( :)1388مسيح سخن میگفت ،و من از دیدن تمامی سرزمينها و همة شهرهاي
آكنده از قلعه و دیوار ،ناتوان بودم.
نویسندد رمان با این تعبير ،دیدگاه مسيح (ع) را نسبت به دنيا و زرق و برق آن و همين
طور رسالت اصلی وي را دیگر بار متذكر میشود .در نمونه اخير ،اسوار با انتقال واژههاي
«ممالک» و «بروج» از متن مصدر به متن هدف همراه با تأثير استراتژي وامگيري در ترجمة
خود ،وفاداري خود را به زبان مبدأ اعالم كرده است ،اما سرحدي با ارائه ترجمهاي روان و
شفاف و برقرار ساختن نوعی تعادل ميان دو زبان ،نمونهاي ميابق با ارزشهاي فرهنگی متن
هدف و خوانندگان اثر بهدست داده است.
ترجمة پيشنهادي :عيسی انين گفت :و من از دیدن تمامی سرزمينها و همه شهرهاي آكنده
از قلعه و دیوار ناتوان بودم.
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جبران ( :)1999و إذا کنت تتطلع إلی غیر ملکوت الروح ،فأولی لک ثم أولی بک أن تدعنیها
هنا و تنحدر هابطا نحو کهو موتاک.
اسوار ( :)1387اگر جز مل وت روح میجویی تو را آن به كه همين جا از من جدا و به
غارهاي مردگانت فرو شوي.
سرحدي ( :)1388اگر قلمرویی جز ممل ت روح میجویيد ،بهتر آن است كه مرا اینجا
واگذارید و به دخمههاي مردگان خویش واپس خزید.
نویسنده با ذكر این جمله از حضرت مسيح (ع) ،پاسخ قيعی و منفی ایشان به اسخریوطی
را نمایان میسازد و سرنوشت اخروي یهودا را نيز بيان میكند .در ترجمة اسوار و سرحدي،
مترجمان ،عبارت «کنت تتطلع» را ميابق اصول دستور زبان فارسی به پایان جمله انتقال دادهاند
كه هر دو مترجم با رعایت این اصد سبب انتقال هراه واضحتر و سریعتر پيام به مخاطب و
در یک كالم اعمال غرابتزدایی در ترجمهها شدهاند.
ترجمة پيشنهادي :اگر قلمرویی جز ممل ت روح میجویيد ،بهتر آن است كه مرا اینجا
واگذارید و به دخمههاي مردگان خویش داخد شویيد.
جبران ( :)1999لو لم یکن األمر حلما قد طا

برؤوس أجیال طواها النسیان لما سمحت

لضوء شمسک أن تتجاوز مدی أناتی ،و ال لقمرک أن ینشر ظلی عبر طریقک.
اسوار ( :)1387اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،من روا نمیداشتم كه
آفتابت بر حد ش يب من بتابد و مهتابت سایه مرا بر پهنه راه تو بگسترد.
سرحدي ( :)1388اگر نبود رؤیاي جنس از یاد رفته ،خورشيد را مجال نمیدادم كه بر
ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما بگستراند.
نویسنده رمان با بيان نمونههایی از سخنان حضرت مسيح (ع) ،استقامت وي در برابر
مخالفان به ویژه یهودیان و پایبندي ایشان به رسالتی آسمانی را منع س میكند .در ترجمة
اسوار ،فعد «لما سمحت» ،ميابق با اصول زبان فارسی در متن مصدر منع س نشده و این به
خودي خود سبب آشناییزدایی در ترجمه میشود ،اما در ترجمة سرحدي با قرار گرفتن
صحيح فعد در ترجمه ميابق اصول دستور زبان هدف؛ یعنی آوردن فعد پس از مفعول ،پيام
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نسبتاً واضح انتقال یافته و مترجم به ی ی از مهمترین اصول تئوري ونوتی؛ یعنی غرابتزدایی
پایبند بوده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،خورشيد را مجال
نمیدادم كه بر ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما
بگستراند.
جبران ( :)1999لوال أنها رغبۀ أم ،لما تجردت عن قماطی و لعدت أدراجی فرارا إلی الفضاء.
اسوار ( :)1387اگر آرزوي ی ی مادر نبود از قنداق به درمیآمدم و به سپهر باز میگریختم.
سرحدي ( :)1388و اگر نبود خواهش پاك توفنده در قلب مادري پاك به یقين خود را از
بندها رها میكردم و گریزان به فضا باز میگشتم.
نویسنده با این تعبير ،تنفر و خشم مسيح (ع) را نسبت به سخنان یهوداي اسخریوطی كه
پيشنهاد مقام پادشاهی كرد به گونهاي ادیبانه به تصویر كشيده است .در ترجمة اسوار ،ادات
شرط «لوال» بهصورت (اگر.........نبود) ،ميابق با اصول ساختاري زبان فارسی در ااراوب
ترجمه قرار گرفته و سبب زدودن ابهام از متن مبدأ و اعمال مؤلفه غرابتزدایی در ترجمه
شده است ،اما در ترجمة سرحدي ،این اصول رعایت نشده (آوردن ادات شرط و فعد در
ابتداي جمله) و با ذكر برابرهاي دشوار براي واژگان زبان مبدأ (مانند :پاك توفنده)،
آشناییزدایی را در آن نمایان ساخته و منجر به ابهام در آن شده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر غوغاي آرزویی در قلب مادري پاك نبود به یقين خود را از بندها رها
میكردم و گریزان به فضا باز میگشتم.
جبران ( :)1999ولو ال أنه األسی یعمکم أجمعین ماانتظرت ألذر الدمع.
اسوار ( :)1387و اگر مالحظة اندوه همة شما نبود براي گریستن لختی درنگ نمیكردم.
سرحدي ( :)1388اگر نبود اندوهی كه ژرفاي وجود شما را فرا گرفته ،اینجا درنگ نمیكردم
تا گریه و مویه سردهم.
نویسنده ،انزجار و اندوه مسيح (ع) را نسبت به سخنان ی ی از حواریون خود در رابيه با
كنار گذاشتن رسالت راستين خود و انتخاب دنيا در قبال آخرت ،ابراز داشته است .در ترجمه،
اسوار با رعایت اصول دستوري زبان مصدر (ذكر ادات شرط در ابتدا و فعد شرط در پایان
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جمله) پيام را به طور صریح و روشن به متن هدف انتقال داده و غرابتزدایی را در ترجمة
خود عملی كرده است ،اما سرحدي با ذكر فعد شرط در ابتداي جمله و سپس ادات شرط،
مؤلفة آشناییزدایی به طرز خاصی در آن جلوهگر شده و با ذكر تفسير به جاي بازتاب سریع
پيام ،ترجمه را طوالنیتر كرده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر به خاطر مالحظة اندوه همه شما نبود براي گریستن اینجا لحظهاي
درنگ نمیكردم.
جبران ( :)1999و کان یسعی إلی نساء أورشلیم و نساء القری المجاور یمکر بهن مکر
العنکبوت بالذبابۀ.
اسوار ( :)1387او با حيله و م ر عن بوتی كه در طلب مگس است به سراغ زنان اورشليم و
نواحی مجاور میرفت.
سرحدي ( :)1388به زیركی همچون عن بوتی كه در جستوجوي مگس است ،زنان
اورشليم و دختران مزارع را میجست.
نویسنده با ذكر عبارت «عن بوتی در طلب مگس» در رمان عيسی إبن اإلنسان ،حس تنفر
مخالفان و مردم زمانه و گنگ بودن آنها را در برابر پيام راستين حق و عدم اعتقاد قلبی به
پيامآور آسمانی به شيوهاي ادیبانه بازتاب میدهد .در ترجمههاي ارائه شده ،اسوار و سرحدي
با مهارت هراه تمام ،جملة دوم را به ابتداي جمله انتقال دادهاند و با این اقدام ضمن ارائه
ترجمهاي قابد فهم و روان و ميابق ادراك مخاطب متن هدف ،خاصه انتقال سریع پيام،
مؤلفه غرابتزدایی را بهعنوان اصلی مهم در ترجمه و راه اري مؤثر ،عملی كردهاند.
ترجمة پيشنهادي :او در حيله و م ر همچون عن بوتی در طلب مگس به سراغ زنان اورشليم
و زنان روستاهاي اطراف میرفت.

 .3-3-5تقدیم فعل بر ارکان جمله
جابه جایی اركان جمله در بعضی موارد سبب میشود كه جمله دستوري به جمله بالغی
تبدید شود .علم معانی انين جابهجاییهایی را بالغی میشمرد و بيان میكند كه این موارد
میتوانند هنري و داللتمند باشند .البته باید توجه داشت كه جابه جایی اركان جمله هميشه
داللتمند نيست و گاهی ناشی از ناآگاهی و بی اطالعی نویسنده یا گوینده است .گوینده از
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طرق عوامد دستوري است كه هدف و غرض خود را در جمله بيان میكند و كشف و
تخمين این غرض وظيفه علم معانی است (وفایی و آقابابایی ،.)1393،گاهی مترجمان با تأكيد
و اهتمام هراه بيشتر خود جهت ارائه نزدی ترین معادل و مفهوم ،از دخالت ساختار دستوري
زبان مقصد در ترجمه غافد میشوند كه در وهله اول به آشناییزدایی میانجامد:
جبران ( :)1999لو لم یکن األمر حلما قد طا

برؤوس أجیال طواها النسیان لما سمحت

لضوء شمسک أن تتجاوز مدی أناتی ،و ال لقمرک أن ینشر ظلی عبر طریقک.
اسوار ( :)1387اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،من روا نمیداشتم كه
آفتابت بر حد ش يب من بتابد و مهتابت سایه مرا بر پهنه راه تو بگسترد.
سرحدي ( :)1388اگر نبود رؤیاي جنس از یاد رفته ،خورشيد را مجال نمیدادم كه بر
ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما بگستراند.
نویسنده با ذكر نمونهاي از سخنان حضرت مسيح (ع) ،استقامت وي در برابر یهودیان و
پایبندي ایشان به رسالت آسمانی را منع س میكند .در ترجمههاي باال ،اسوار و سرحدي،
اصول دستوري زبان فارسی را در ترجمههاي خود رعایت ن رده و فعد «لولم یکن» را هر دو
در ترجمه خود بهصورت «اگر نبود» به ابتداي جمله منتقد كردهاند كه سبب دشواري متن
ترجمه به ویژه با ذكر برابرهاي نامأنوس شدهاند و مؤلفة آشناییزدایی را در آن اعمال
كردهاند.
ترجمة پيشنهادي :اگر رؤیایی كه قومی فراموش شد در سر داشتند نبود؛ هرگز خورشيد را
مجال نمیدادم كه بر حد ش يب من بتابد و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما
بگستراند.
جبران ( :)1999خل الجهالۀ تنسل و تلد حتی تنهک نسال.
اسوار ( :)1387بگذار نادانی نسد خود را بيشتر كند اندان كه از اخالف خود به ستوه آید.
سرحدي ( :)1388بگذار جهان ،آن قدر خود را عرضه كند كه اهد خود را به تنگ آورد.
نویسنده با ذكر این مفهوم پایان رسالت مسيح (ع) را با معرفی دشمنان قدر قدرت وي
(امپراطور و كاهنان) بر پهنه این زمين خاكی رقم میزند .در این نمونه نيز هر دو مترجم ،فعد
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«خل» را در ترجمههاي خود در ابتداي جمله به صورت «بگذار» ،ذكر كردهاند كه تا ميزان
زیادي جمله را آهنگينتر و موزون جلوه داده ،سپس محتوا را به سمت نظم منثور سوق داده
كه با بهكارگيري این شيوه ،مؤلفه غرابتزدایی را در سيح ترجمههاي بيان شده گسترانيده
است.
ترجمة پيشنهادي :بگذار جهان نادانی نسد خود را بيشتر كند آنقدر كه اهد خود را به ستوه
آورد.

 .4-5آشنایيزدایي معنایي
ونوتی ( )1995معتقد است كه مترجم در حوزد معنا و مفهوم باید با نویسنده رابيهاي همجوار
گونه داشته باشد و هيچگاه خود را ملزم و متعهد به سبک نویسنده زبان مبدأ نداند ،بل ه
گاهی با او بهعنوان مصاحب و همنشين در جهت ارائه ترجمهاي روان و قابد قبول تعامد
كند .بهكارگيري آشناییزدایی معنایی ،قواعد ایدئولوژی ی زبان مصدر و نهایتاً تأثير دادن
برخی عناصر فرهنگی متن مبدأ ،بنيان ترجمه را سست و آن را به وادي ابهام سوق میدهد.

 .1-4-5تشبيه
تشبيه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصيالح قراردادن همانندي ميان دو
ايز یا بيشتر از دو ايز است .تشبيه داراي شگفتی و زیبایی است و پایگاه ني ویی در بالغت
دارد؛ براي این ه معانی نهفته را خارج میسازد (الهاشمی .)1878 ،تشبيه ،دور را نزدیک می
سازد ،بر وضوح معنا میافزاید و آن را جمال و فضد میبخشد و به آن جامه ارجمندي و
گرانقدري میپوشاند (همان) .تشبيه از دید زبانشناسی عبارت است از «انتخاب دو نشانه از
روي محور جانشينی برحسب تشابه و تركيب آنها روي محور همنشينی» (صفوي.)1380 ،
همچنين «تخيد زبان را تازه و با طراوت میكند كه این ن ته با موضوع آشناییزدایی از زبان
و خالف عادت نمودن آن با اشم خواننده ارتباط دارد» (پورنامداریان.)1381 ،
جبران ( :)1999و لقد أحبنا حبا ملؤه الحنان .و کان قلبه یفیض بالحب فیض معصر الکروم،
و کان لی و لک أن نتقدم منها بکؤسنا فی أیدینا نغترب و نشرب.
اسوار ( :)1387قلب او ارخشت بود .شما و من میتوانستيم جام به دست به آن نزدیک شویم
و از آن بنوشيم.
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سرحدي ( :)1388ما را دوست میداشت و دوستیاش ،از مهر و عاطفه آكنده بود .دلش
بسان ساغري بود كه تو و من ،آرزو داریم دمادم ،پيالهها به نزد او بریم و سركشيم تا سيراب
گردیم.
نویسنده با به تصویر كشيدن بخشهایی از عادات مسيح (ع) ،قلب وي را به قدحی تشبيه
میكند كه هر یک از پيروان و دوستداران او جام به دست به طرفش میروند تا همچون
مسيح (ع) در هر حال شادمان باشند و هنگام خندیدن از اعماق وجود شادمانی خود را ابراز
كنند .در نمونههاي باال ،مترجمان با تشبيه «قلب» به «ارخشت» و «ساغر» ،عالقه و وابستگی
یاران مسيح (ع) را در ترجمة خود نمایان ساخته و با این اقدام عالوه بر ارائه صورتی ادبی
در ترجمة خود ،نوعی از آشناییزدایی را در ااراوب ترجمه كار گرفتهاند و همين اقدام
سبب تأمد بيشتر براي خواننده جهت دریافت پيام و در یک كالم آشناییزدایی شده است.
ترجمة پيشنهادي :قلب او همانند ساغري بود كه میتوانستيم جام به دست به آن نزدیک
شویيم و از آن بنوشيم.

 .2-4-5استعاره
ارسيو در این باره گفته است «اسلوب استعاره برجستهترین و بهترین اسلوبها بهشمار می
آید ...و اسلوب تنها ايزي است كه انسان نمیتواند آن را از دیگري قرض بگيرد .در حقيقت
اسلوب نشانه استعداد هر فرد است» (ویس .)1394 ،استعاره به عنوان صنعتی بالغی كه بهطور
مداوم در متون ادبی با آن مواجه هستيم ،گاهی سبب نوعی ناهنجاري در ترجمه تحت عنوان
آشناییزدایی میشود و مخاطب را به سمت ابهام و فاصله گرفتن از مفهوم اصلی سوق می
دهد كه این اقدام خارج از اصول بنيادین ترجمه و مترجمان است.
جبران ( :)1999أال تعلم أن العبد فی أحالمه یود لو أصبح سیدا.
اسوار ( :)1387مگر نمی دانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میبيند و ضعيف
سوداي شير شدن میپزد؟
سرحدي ( :)1388مگر نه این ه برده در رؤیاي خویش ،جز سروري نمیبيند و ناتوان سست
عنصر ،خود را كمتر از شير شرزه نمیپندارد؟
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نویسندد رمان ،جملة اخير را در رابيه با اگونگی مشهور شدن حضرت مسيح (ع) و
مراحد روي آوردن مردم به ایشان در قالب فصد «عيسی آن جادوگر» بيان كرده است .اسوار
با ذكر ترجمههاي «مگر نمیدانيد» براي جملة «أال تعلم» و ی بار «برده» براي «العبد» و بار
دیگر «ضعيف» براي «العبد» و ت يه بر مسألة آشناییزدایی ،جمله را به صورت تحتاللفظی
و در عين حال مثبت انتقال داده است ،اما سرحدي ميابق با ارزشهاي فرهنگی زبان هدف
عمد كرده و با ذكر ترجمة «مگر نه این ه» براي «أال تعلم» و «ناتوان سست عنصر» براي «العبد»
و «شير شرزه» براي جملة «أصبح سیدا» مؤلفة غرابتزدایی را در آن تأثير داده است.
ترجمة پيشنهادي :مگر نمیدانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میبيند و خود
را كمتر از شير شرزه نمیپندارد.
جبران ( :)1999و لم أکن أنفخ فی مزماری ذلک الیوم إذ کنت قد فقدت إحدی نعجاتی ،و
کنت أحس هما.
اسوار ( :)1387آن روز من نی نمیزدم زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم زده بودم و در
دل مغموم.
سرحدي ( :)1388آن روز من در نیلب م نمیدميدم ،ارا كه برهاي را گم كرده و غمناك
بودم .گویی ابرهاي اندوه آسمان قلبم را پوشانده بود.
نویسنده با ذكر این روایت ،نمونهاي دیگر از معجزات مسيح (ع) و حاالت درونی شبان
را در فصد «شبانی در جنوب لبنان» به تصویر میكشد .اسوار و سرحدي در تقابد با جمله
«کنت أحس هما» برابرهایی اون «و در دل مغموم» و «ابرهاي اندوه آسمان قلبم را پوشانده
بود» در ترجمه خود آوردهاند كه ابرهاي اندوه در ترجمة دومی استعاره از غم و ناراحتی
است كه مسيح (ع) در پی حوادث پيش آمده برایش رخ داده و مترجم با بهكارگيري این
صنعت ادبی سبب دخالت دادن مؤلفه آشناییزدایی در ترجمه خود شده است.
ترجمة پيشنهادي :آن روز من در نیلب م نمیدميدم؛ زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم
زده بودم و در دل مغموم.
جبران ( :)1999و کانت أمی تحجزنی وراءها ،کلما حفزتنی الرغبۀ فی أن أمضی إثره.
اسوار ( :)1387اما مادرم از سر تحقير براي او اهره دژم میكرد.
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سرحدي ( :)1388اما مادرم از سر تحقير ،ابرو درهم میكشيد.
نویسندد رمان این مفهوم را در رابيه با عشق و وابستگی پيروان حضرت به ایشان و جلوه
دادن ميزان تنفر بتپرستان و به ویژه یهودیان در این رابيه بيان كرده است .در ترجمههاي
اخير ،اسوار جهت ترجمة عبارت «حفزتنی» تعبير «اهره دژم كردن» و سرحدي «ابرو در هم
كشيدن» را انتقال داده كه با استفاده از صنعت استعاره ،نوعی از آشناییزدایی به همراه ابهام
بيشتر ،جهت انتقال پيام براي مخاطب زبان هدف ترتيب دادهاند.
ترجمة پيشنهادي :اما مادرم از سر تحقير ،ابرو در هم میكشيد.
جبران ( :)1999المروجین للفتنۀ ،یسعی لیسلبنا التاج و الصولجان و یغری بنا ما فی مواطنه
اللعین من ثعالب و بنات آوی ،تعوی فی ردهاتنا و تتربع علی عرشنا؟
اسوار ( :)1387مرتد و آشوبگري فتنهجو كه میخواهد عصاي شاهی و تاج را از ما بگيرد و
روباهان و شغاالن سرزمين نفرین شده خود را وادار كند كه در تاالرهاي ما زوزه ب شند و
بر تخت شاهی ما ت يه بزنند؟
سرحدي ( :)1388بيهودهگوي خيانت اري است كه مشغله برآورده و آتش سركشی
برافروخته تا تاج و تخت ما بستاند و روبهان و شغاالن را از سرزمين نفرین شدهاش به كاخهاي
ما بياورد تا زوزه ب شند و بر تخت ما فرا نشينند.
نویسنده رمان با روایت این مفهوم از زبان ی ی از شخصيتها ،روزهاي سخت و دشوار
سپري شده بر حضرت مسيح (ع) و مخالفتهاي شدید مردم زمانه و سودجویان را به تصویر
میكشد .در ترجمههاي اخير ،اسوار و سرحدي جهت ترجمة عبارت «المروجین الفتنۀ»
برابرهایی اون «مرتد و آشوبگري فتنهجو» و «بيهودهگوي خيانت ار» ذكر كردهاند كه هر
یک با بهكارگيري صنعت ادبی استعاره در ترجمة خود ،آشناییزدایی را به طرز واضحی در
خود دخالت داده اند.
ترجمة پيشنهادي :بيهودهگوي خيانت اري است كه مشغله برآورده و آتش سركشی
برافروخته تا تاج و تخت را از ما بگيرد و روبهان و شغاالن را از سرزمين نفرین شدهاش به
كاخهاي ما بياورد تا زوزه ب شند و بر تخت ما ت يه بزنند.
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جبران ( :)1999کما تحدث إلی المالئکۀ فیما وراء البحار و الجبال ،الذین إستودعناهم أحالمنا
قبل أن تنضج الشمس ما فی بنیتنا من طین.
اسوار ( :)1387و با آن فرشتگان سخن گفت كه درفراسوي دریا و كوهاند و ما رؤیاهاي خود
را به ایشان سپردیم پيش از آن ه گد وجود ما در آفتاب پخته شود.
سرحدي ( :)1388با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند نيز لب به سخن گشود،
همانها كه رؤیاهامان را نزدشان به ودیعت نهادیم ،پيش از آن كه گد وجودمان در پرتو
خورشيد بخش د.
نویسندد رمان مورد بررسی با ذكر این جمالت از زبان پيروان حضرت مسيح (ع)
وابستگی قلبی و اعتماد باطنی و راستين آنان را نسبت به پيام حق و فرستادهاش مبذول داشته
است .در این نمونه ،اسوار جهت ترجمة عبارت «تنضج الشمس ما فی بنیتنا» مفهوم «گد
وجود ما در آفتاب پخته شود» و سرحدي «گد وجودمان در پرتو خورشيد بخش د» را ذكر
كردهاند كه میتوان گفت سرحدي به گونهاي ادبیتر عمد كرده است .بنابراین ،بهكارگيري
استعاره توسط مترجمين اسوار و سرحدي به عنوان ی ی از پركاربردترین انواع ادبی با اهتمام
به روی رد ونوتی مؤلفه آشناییزدایی را به شيوهاي خاد در ترجمههاي اخير بازتاب داده
است.
ترجمة پيشنهادي :با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند سخن گفت؛ همانها كه
رؤیاهامان را به ایشان سپردیم پيش از آن كه گد وجود ما در آفتاب بخش د.

 .3-4-5تشخيص
تشخيص و جاندارانگاري ،شيوههاي بنيادین استعاره م نيه هستند .در واقع تشخيص در
ادبيات كهن بيشتر به اضافه كردن ی ی از اعضاي انسان یا موجود جاندار دیگر به یک شیء
مخصود یا یک مفهوم ذهنی و غير محسوس حاصد میشود (پورنامداریان.)1381 ،
جبران ( :)1999حیث زهرات السوسن البیض التبالی القوافل و هی تضرب فی الوادی الترب،
و تحدث عن الورود البردیۀ التی تشرق بنور الشمس و تهب النسیم عبیرها و هو یمرها.
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اسوار ( :)1387آنجا كه سوسنهاي سفيد به كاروانهایی كه از غبار دره میگذرند گوشه
اشمی هم ندارند .او از خاربن دشتی سخن به ميان آورد كه روي آفتاب لبخند میزند و
شميم خود را به نسيم رهگذار میسپارد.
سرحدي ( :)1388زنبقهاي شاداب كه به زیر جویبارها پنهان شدهاند تا از گرد و غبار گذر
كاروانهاي صحرا در امان مانند ،سخنها گفت و از شبدرهایی كه به زیر آفتاب لبخند می
زند و رایحة خویش را به نسيم گذران میبخشد.
جملة مورد بررسی در رابيه با سخنان ،موعظهها و تمثيدهاي حضرت مسيح (ع) از جهان
آخرت (بهشت) است كه طبق روایت نویسنده در كنار دریااة جليد در سومين بهار از فصول
پيامبري خود از پدر آسمانی و آزادي و رهایی سخن به ميان آورد .در این نمونه ،مترجمان
عبارت «تحدث عن الورود البردیۀ التی تشرق بنور الشمس» را به صورت «او از خاربن دشتی
سخن به ميان آورد كه روي آفتاب لبخند میزند» و «و از شبدرهایی كه به زیر آفتاب لبخند
میزند» در ترجمههاي خود بيان كردهاند كه با بهكارگيري صنعت ادبی تشخيص ،مؤلفه
آشناییزدایی را در آن دو نمایان ساختهاند.
ترجمة پيشنهادي :آنجا كه سوسنهاي سفيد به زیر جویبارها پنهان شدهاند تا از گرد و غبار
گذر كاروانهاي صحرا در امان بمانند؛ سخن به ميان آورد و از شبدرهایی كه روي آفتاب
لبخند میزند و رایحة خوش را به نسيم رهگذار میبخشد.
جبران ( :)1999فکان حدیثها إلی البحر -أصلنا الجلیل العظیم الذی منه کانت النشأ األولی-
و إلی الجبل -األخ األکبر -بقمته التی هی عهد.
اسوار ( :)1387او با دریا مادر بي ران ما ،كه ما را زاده است ،سخن گفت .با كوه ،برادر
بزرگتر ما كه قلهاش نوید است ،سخن گفت.
سرحدي ( :)1388با دریا مادر سينه گشادهاي كه ما را زاد ،و -سخن گفت .با كوه ،برادر
بزرگترمان ،كه بلنداي آن ،اميد و آرزوست.
نویسندد رمان ،جمله ادبی اخير را براي به تصویر كشيدن فضاي موعظه حضرت مسيح و
یاران و پيروان او در ااراوب فصد (كليوپاس از بيت رون) به قلم پربار خود مزین كرده
است و مترجمان با بهكارگيري صنعت ادبی تشخيص در رابيه با ترجمة عبارت «فکان حدیثها
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إلی البحر» و ذكر برابرهاي «او با دریا مادر بي ران ما ،كه ما را زاده است ،سخن گفت» و «با
دریا مادر سينه گشادهاي كه ما را زاد ،و -سخن گفت» ضمن ادبی جلوه دادن متن ترجمه،
سبب آشناییزدایی در آن دو و نياز به تأمد بيشتر براي مخاطب جهت دریافت مفهوم شدهاند.
ترجمة پيشنهادي :او با مادر بي رانمان كه ما را زاد و با برادر بزرگترمان كه قلهاش نوید
است؛ سخن گفت.

 .4-4-5کنایه
كنایه در لغت ايزي است كه انسان میگوید و غير آن را اراده میكند؛كنایه مصدر «كَنَيتُ»
یا «كنوت» است (الهاشمی .)1878 ،در اصيالح ،لفظی است كه غيرمعنایی كه براي آن وضع
شده است از آن اراده شده و اراده معنی اصلی آن هم جایز است؛ اون قرینه بازدارنده از
اراده معنی اصلی وجود ندارد (همان).
جبران ( :)1999و کانت أمی تحجزنی وراءها ،کلما حفزتنی الرغبۀ فی أن أمضی إثره.
اسوار ( :)1387اما مادرم از سر تحقير براي او اهره دژم میكرد.
سرحدي ( :)1388اما مادرم از سر تحقير ،ابرو درهم میكشيد.
نویسندد رمان این مفهوم را در رابيه با عشق و وابستگی پيروان حضرت به ایشان و جلوه
دادن ميزان تنفر بتپرستان و به ویژه یهودیان در این رابيه بيان كرده است .در ترجمههاي
اخير ،اسوار و سرحدي براي ترجمة عبارت «حفزتنی الرغبۀ» برابرهایی اون «اهره دژم
كردن» و «ابرو در هم كشيدن» آوردهاند كه با استفاده از صنعت كنایی ،سبب نوعی
آشناییزدایی به همراه تأمد و اندیشه بيشتر براي مخاطب جهت دریافت پيام شدهاند .بازتاب
عناصر فرهنگی خاد اون «اهره دژم كردن» و «ابرو در هم كشيدن» در ترجمههاي اخير
توانسته پيام متن مبدأ را به گونهاي ماهرانه و كامد به متن هدف انتقال دهد.
ترجمة پيشنهادي :اما مادرم از سر تحقير براي او ابرو درهم میكشيد.
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بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر كه براساس الگوي الرنس ونوتی به بخشهایی از دو ترجمة رمان عیسی
إبن اإلنسان به قلم مهدي سرحدي و موسی اسوار ،پرداخته شد ،مترجمين به تمام سيوح
ترجمه در ااراوب این الگو پرداختهاند.
در پاسخ به سؤاالت ميرح شده در پژوهش ،طبق بررسیهاي انجام گرفته ،سرحدي در
غالب شاهد مثالهاي ارائه شده براي هر مؤلفه نه تنها مقصدگراست ،بل ه در غالب موارد
ميابق با استراتژي خاد ونوتی عمد میكند و با ارائة ترجمهاي شفاف و روان ،نوعی تعادل
دستوري ميان دو متن مصدر و هدف برقرار میسازد .در مقابد اسوار با بهرهگيري از مواردي
اون وامگيري ،جهتگيري نسبت به زبان مصدر و مدنظر قرار دادن ساختار زبان مبدأ ،سبب
ایجاد نوعی ناهنجاري دستوري در ترجمه میشود.
سرحدي با ایجاد تعادل معنایی و جهتگيري نسبت به زبان هدف و مدنظر قرار دادن
توصية ونوتی در انتقال سریع و واضحتر پيام به خواننده و درنهایت اعمال مؤلفه غرابتزدایی
موفقتر عمد كرده است .در حالی كه اسوار در غالب موارد تنها سعی در تسري دادن وجوه
معنایی متن مبدأ در متن مقصد بدون جایگزینی آن با مبانی و مفاهيم زبان هدف ،و در یک
كالم آشناییزدایی دارد.
در غالب موارد مترجم سرحدي با مدنظر قراردادن ارزشهاي فرهنگی ،نمادها ،هنجارها
و مفاهيم زبان هدف ،سبب زدودن هر نوع ابهام از پيام متن ترجمه و اعمال مؤلفه غرابتزدایی
بهعنوان ی ی از محورهاي اصلی بحث شده است ،اما اسوار تنها سعی در انتقال سریع واژگان
و اجزاي متن بدون در نظر گرفتن ارزشهاي زبان هدف داشته است.
اعمال مؤلفه آشناییزدایی گاهی سبب دور شدن مخاطب از متن ترجمه و گاهی باعث
جذب هراه بيشتر مخاطب ،این حوزه میشود و آنچه قابد اهتمام و اعتراف است از آنجا
كه انتقال تمام ظرایف و ااراوب و جوانب متن مبدأ عملی دشوار و گاهی آرمانی به نظر
میرسد ،ترجمه ارائه شده از این رمان از سوي مهدي سرحدي طبق بررسیهاي انجام گرفته،
قابد قبول و از كفایت باالیی برخوردار است.
در ترجمة رمان عیسى إبن اإلنسان ،مهدي سرحدي مترجمی مقصدگراست و به رعایت
ساختار ،سبک و تا حدودي محتواي متن مبدأ ،اهتمام قابد توجهی ندارد .عمل رد سرحدي
نه تنها در جهت تحليد رفتن پيام متن مبدأ نيست ،بل ه در مسير بازآفرینی متن ،جایگزینی
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ارزشهاي فرهنگی زبان هدف و افزایش سيح كيفی ترجمه است .عمد بازآفرینی با ت يه
بر ساختار و پيام متن مصدر ،توصيهاي است كه ونوتی در حوزد ترجمه نسبت به مترجمين
این حوزه ابراز داشته و از آن با عنوان استراتژي ترجمه نام میبرد؛ اقدامی كه ميابق با فضاي
فرهنگی ،هنجارها و نمادهاي خاد زبان مقصد ،پيام را به طور كامد انتقال و تا حدودي
سبک زندگی اجتماعی مردمان زبان مبدا را به شيوهاي ملموس بازتاب میدهد.
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