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بررسی چگونگی تقابل فرهنگها در ترجمة گفتار تعارفآمیز
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چكیده

ادبيات هر ملت ،محملي براي شيوههاي گوناگون بيان استت و یكتي

از این شيوهها كه براي ایجاد تعاملي شایستة مخاطب بهكتار متيرود،
گفتار تعارفآميز است كه نوع و شيوههاي ارائة آن در هتر زبتان ،بتا

زبان دیگر ،متفاوت است و افزونبر آن ،این شتيو گفتتار ،نمایتانگر
ویژگي هاي اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي ملتها نيز هست؛ بنتابراین،

حفظ این ویژگي ها در برگردان این گفتار از زبتاني بته زبتان دیگتر،

یكي از مشكالتي است كه مترجمان همواره با آن ،مواجه ميشتوند؛

زیتترا بستتياري از منت تتدان و نظریتتهپتتردازان حتتوز ترجمتته ،معت دنتتد
1
9
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ترجمهپذیري یا ترجمه ناپذیري متن ادبي ،با توانایي مترجم در انت ال

عوامل فرازباني ،ازجمله واقعيتهاي فرهنگي و باورهاي یك ملتت،
ارتباطي تنگاتنگ دارد .یكي از آثار ادبي و داستتاني فارستي كته در
آن ،استتتفاده از گفتتتار تعتتارفآميتتز درچه تارچوب آداب و رستتو

ایرانيان ،بهخوبي تصویر شتده ،داستتان مهمتان مامتان ،اثتر هوشتنگ

مرادي كرماني است كه در سال  9112ميالدي ،ماریبل باهيا آن را به

زبان فرانسه ترجمه كرد .در ایتن م اهته ،مستائلي هم تون چگتونگي

برگردان گفتار تعارفآميز با توجه به ضرورت انت ال ابعتاد فرهنگتي

موجود در اثر با تأكيد بر نظریههاي ژرژ مونن ،تأثير شتناخت عوامتل

فرازباني در ترجمهپذیري اثر ،انت ال و تعاملهتاي فرهنگتي ناشتي از

برگردان اثر ،و چگتونگي رفتتار متترجم بتا پي يتدگيهتاي زبتاني و
معنایي این شيو گفتتار را در ترجمتة فرانستوي ایتن داستتان بررستي

كردهایم.

واژههاي كلیدي :ترجمته ،گفتتار تعتارفآميتز ،ت ابتل فرهنگتي،
هوشنگ مرادي كرماني ،ماریبل باهيا.
 .1مقدمه

انسان از دیرباز ،درپي برقراري ارتباط با دیگران بوده و یكي از شيوههاي رایج بتراي تعامتل

مثبت با مخاطب ،بهرهگيري از گفتار تعارفآميز استت .ایتنگونته گفتتار در همتة زبتانهتا
وجود دارد؛ اما نوع و شيوههاي عرضة آن در هر زبان و فرهنگ ،با زبتان و فرهنتگ دیگتر،
متفتتاوت استتت و حتتتي در یتتك جامع ته ،شتتيوههتتاي عرضتتة ایتتنگونتته گفتتتار ،بتتهویتتژه در
موقعيتهاي مختلف ،تابع عواملي گوناگون است.
گفتار تعارفآميز گاه در رمانهتا و داستتانهتا نيتز بتهكتار متيرود و هم تون آینتهاي،
ویژگيهاي اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي یك ملت را متنعك
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داستاني فارسي كه در آن ،گفتار تعارفآميز بتهصتورتي پتررنتگ جلتوهگتر شتده ،داستتان

مهمان مامتان ،اثتر هوشتنگ مترادي كرمتاني استت .در ایتن اثتر ،مهمتاني ناخوانتده درپتي

تعارفهاي مكرر ميزبان ،دعوت شا ازستوي وي را -كته بته ختانوادهاي تهتيدستت تعلت

دارد -ميپذیرد و بتدین ستبب ،مشتكالتي فتراوان بتروز متيكنتد؛ امتا سترانجا  ،بتاكمتك
همسایهها ،مادر خانواده موف ميشود براي حفظ آبرو و اداي رسم ميهماننوازي ،ستفرهاي
مفصّل را براي ميهمانان خود تدارك ببيند .این داستان را ماریبل باهيا بهزبان فرانسته ترجمته
كرده و در آن ،آداب و رسو ایرانيان را ازهنگا رویارویي با ميهمانان تازمتان بدرقتهشتدن
آنان ،براي خواننده بهتصویر كشيده است .گفتار تعارفآميز در بافت فرهنگي معنا متيیابتد
و بنابراین ،ترجمة آن نيز مستلز شناخت فرهنگ مبدأ و م صد است.
یكي از بحثبرانگيزترین نظریهها دربار تعارفها در زبتان فارستي ،نظتر ویليتا بتيمن،
استادیار انسانشناسي در دانشگاه براون آمریكاست .او تعارفهاي رایج در زبتان فارستي را
از منظر فرادستي و فرودستي مخاطب و گوینده بررستي كترده و درنهایتت ،تفستيري بتدین
شرح را براي تعارفهاي رایج در زبان فارسي بهدست داده است:
در واقع به اعت اد من ،تعارف ،تجسم عملي و آیينيشد فرهنگتي را آنگونته كته هتر
ایراني بهاَشكال گوناگون ،در زندگي روزمره ایفا ميكند ،حفظ كترده و بتر آن ،مُهتر
تأیيد ميگذارد .جوانان ایراني ،نوميدانه از فراگيربتودن تعتارف شتكوه متيكننتد؛ امتا
نميتوانند كاري عليه آن بكنند و حتي در عين نارضایتي ،خودشان هم تعارف ميكنند
(بيمن.)81 :0880 ،

دهيل اینگونه تفسير بيمن از تعارفهاي رایج در زبان فارسي ،آن است كته او تعتارفهتاي
فارسي را تابع نظریة ادب دانسته است.

در نوشتار حاضر كوشيدهایم ترجمة گفتارهاي تعارفآميتز در داستتان مهمتان مامتان را

ازمنظر انت ال بُعد فرهنگي اثر بررسي كنيم و بدین منظور ،از جهتگيري ژُرژ متونَن دربتار

ترجمه استفاده كردهایم .نظریههاي مونن از آن جهت در ترجمتة گفتتارهتاي تعتارفآميتز،
سودمندند كه این نظریهپرداز ،پيشاز دیگران ،به حضتور عامتل فرهنتگ در ترجمته توجته
كرده و آن را ازجمله عوامل بسيار مهمي دانسته است كه ترجمهپذیري یتا ترجمتهناپتذیري
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اثري را تعيين ميكنند .بهاعت اد مونن ،ترجمه ،جنبههایي فرازبتاني دارد كته از واقعيتتهتاي
خارج از زبان بهشمار ميروند و از عوامل فرهنگي و نيز نگاه ملتي بته واقعيتتهتایي ختا
نشأت گرفتهاند .همين واقعيتهاي خارجي كته بته زبتانهتاي گونتاگون اختصتا

دارنتد،

سبب ترجمهناپذیري برخي عبارتها و واژهها در زبانهاي دیگر ميشوند.
بر این اساس ،در م اهة حاضر ،درپي پاسخدادن به این پرسش بودهایم كه چگونه گفتتار
تعارفآميز ،بهعنوان نمونهاي از این واقعيتهاي خارجي ،هنگا ترجمه تغيير ميكند و ایتن
تغييرها چگونه سبب بروز همكنشيهاي فرهنگي ميان زبتانهتاي مبتدأ و م صتد متيشتوند،
زمينة شناخت فرهنگي را هموار ميكنند و گاه نيز سبب بروز مشكالتي در ترجمه ميشوند.
 .2گفتار تعارفآمیز در فرهنگهاي ایرانی و فرانسوي

درپي مراجعه به فرهنگهغتهاي فارسي درميیابيم معتاني گونتاگوني بتراي واژ «تعتارف»

نوشته شده است .در هغتنامة دهخدا ،درتعریف این واژه آمده استت« :یكتدیگر را شتناختن؛

همدیگر را شناختن؛ شناختن دو نفتر ،یكتدیگر را؛ در تتداول امتروزي ،ختو آمتدگفتتن در اول

مالقات ،پ از درود؛ اظهار آشنایي و احوالپرسي؛ دعوتكتردن بته ضتيافتي یتا گترفتن چيتزي و

تحفهاي( »0...دهختدا« :0828 ،تعتارف») .بتهدنبتال بررستي دیگتر فرهنتگهتا بته ایتن نتيجته

ميرسيم كه وجه اشترك تما آنها در بيان معناي این واژه ،ذكر متترادفهتایي مشتتملبتر
«خو آمدگفتن به یكدیگر» و «هدیه و پيشكش به كسي دادن» است؛ اما جاهب ،آن است كته
در برخي فرهنگهاي فارسي ،چنين معادهي نيز براي واژ «تعتارف» آمتده استت« :دعتوت و

پتتيشنهتتاد كستتي را نفتتذیرفتن» (مشتتيري)995 :0838 ،؛ بتته عبتتارت دیگتتر ،درتعریتتف واژ
«تعارف» ،مفاهيمي گوناگون بيان شده است كه گاه متضاد یكدیگرند؛ اهبته ایتن مستلله ،در
برگردان واژ موردبحث بهزبانهاي دیگر و ازجمله زبان فرانسه نيز دیده ميشود و بنابراین،
 .0شایان ذكر است كه معاني ذكرشده در هغتنامة دهخدا ،برگرفته از دیگر فرهنگهاي پارسي هم تون تتاجاهمصتادر
زوزني ،غياثاهغات ،فرهنگ نفيسي ،منتهياالدب و فرهنگ نظا است و در آنها ،درادامه ،به تركيتبهتا و مثتلهتایي

هم ون «تعارف آب حما »« ،تعارف شاهعبداهعظيمي»« ،تعارف ،آمدونيامد دارد»« ،تعتارفدادن»« ،تعتارففرستتادن» و
«تعارفكردن» پرداخته است .محمدعلي جمالزاده در فرهنگ هغات عاميانه« ،تعریفكردن و داشتن» را چنين توضتي
داده است« :كسي را بهنيكي یادكردن ،شایستة ذكرخير بودن« (جمالزاده.)031 : ،
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واژ «تعارف» در فرهنگ دوزبانة فارسي -فرانسه و فرهنگ یتكزبانتة فرانسته -فرانسته نيتز
جستجو كردهایم .در فرهنگ فارسي -فرانسة الزار ،معادلهاي ایتن واژه بتدین شترح ذكتر
شده است:

""Compliment, formule de politesse; manières cérémonieuses

(ژیلبرت الزار.)019 :0828 ،

ترجمة فارسي دقي این معادلها در فرهنگ فرانسه -فرانسة روبر ،بدین شرح است:

Compliment:

 .0گفتار ستایشآميز خطاببه كسي كه قصد خو آمدگویي یا تبریك بته او را داریتم؛ .9
گفتار نزاكتآميز و مؤدبانه؛  .8گفتاري بيهوده كه فكر و نيت اصتلي را پنهتان متيكنتد؛ .1
سخناني كوتاه كه بهقصد تمجيد كسي بيان ميشود.

Formule de Politesse:

مجموعهاي از قاهبهاي مؤدبانه كه در نامهها و گفتار بهكار ميروند؛ مانند :با كمال تشتكر،
و. ...
شيوههاي بهكاربردن ادب.

Manières Cérémonieuses

بهدنبال جستجو در دو هغتنامة فارسي و فرانسه ،به این نتيجه ميرسيم كه واژ «تعتارف»
در زبان فارسي ،بيشتر بهمعناي «خو آمدگویي» بهكار ميرود؛ درحاهي كه براي ایتن واژه،
در فرهنگ فرانسه ،افزونبر «خو آمدگویي» ،معتادلهتاي «تحستين» و «تمجيتد» نيتز ذكتر
شده است؛ بنابراین ميتوان گفت واژ موردبحث ما در گستر واژگان فرانسوي ،بار معنایي
تحسين و تمجيد را بهدست آورده است.
واژ «تعارف» در زبان فارسي ،معنتایي پي يتده دارد و در دو گستتر هغتوي و فرهنگتي،
داراي معناهاي متعددي است؛ بنابراین ،بتراي واژ فارستي «تعتارف» نمتيتتوان معتادهي در
فرهنگ فرانسه یافت كه دقي اً همان برداشت رایج در زبان فارسي از این واژه را منت ل كند.
هرسه معادل فرانسوي این واژه دركنار هم ميتوانند بتار معنتایي كلمتة فارستي «تعتارف» را
انت ال دهند؛ زیرا در گفتار و فرهنگ فارسي ،تعتارف هتم شتامل گفتتار ستتایشآميتز وهتم
مشتملبر خو آمدگویي است و عالوهبر آن ،از قاهبهتایي ویتژه برختوردار استت كته در
نامهها ،براي احترا گزاردن و در گفتار عادي نيز بهنشانة ادب بهكار متيرونتد؛ بنتابراین ،در
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این م اهه ،هترسته معنتاي فرانستوي را معتادل واژ «تعتارف» قترار داده و از هترسته هغتت و
تركيب ،براي م ایسه استفاده كردهایم.
براي اینكه بتوانيم دربار همكنشي رفتتاري دو شتخ
بگویيم ،باید نخست ،هنجارهایي را مشخ

از دو فرهنتگ متفتاوت ،ستخن

كنيم كه براي هتریتك از آنهتا درونتي شتده

استتت .گفتتتار تعتتارفآميتتز هتتم ازجملته ایتتن هنجارهاستتت كتته در فرهنتتگهتتاي مختلتتف،

بهشكلهاي گوناگون ،دروني شدهاند؛ از این روي ،آنتتوان بترمَن 0دربتار نمتود ایتنگونته
هتمكنشتيهتتا در ترجمته گفتته استت« :عمليتتات ترجمتاني متعتددي وجتتود دارد كته متضتتمن
تحكيمبخشيدن به ارتباطات اساسي و طبيعي بيشمار ميان افراد ،اقوا و ملتهاست؛ همكنشيهایي
كه در آنها ،اشخا  ،هویت خویش را ميسازند و ارتباط خود را بتا بيگانته مشتخ

متيكننتد»

(برمن.)88 :0881 ،
در فرهنگ ایراني ،نمونتههتاي بستياري از تعتارفهتا ،در گفتتار ،كتردار و تعامتلهتاي
روزمر افراد متعل به قشرها ،طب هها و گروههاي سني گونتاگون دیتده متيشتود؛ امتا بایتد
توجه كنيم كه اینگونته گفتتار بتا توجته بته جنستيت ،گتروه ستني ،ستط فرهنگتي ،طب تة
اجتماعي ،محيط زندگي و نيز ميزان صميميت افراد مرتبط با یكدیگر ،متفاوت استت؛ متثالً
اگر دو كشاورز در مزرعه ،یكدیگر را مالقات كنند و بهجاي «سال » ،به هتم بگوینتد «ختدا
قوّت!» ،این سخن براي شنونده ملموس است؛ درحاهي كه همتينگونته تعتارف در محيطتي
دیگر ،ممكن است حاهت مزاح داشته باشد.
جنسيت افراد نيز در نوع تعارفها و انتخاب واژگان ازسوي آنها اثر ميگتذارد .ازنظتر

كاترین كربرا اورك يوني ،9تعارفهاي مورداستفاد زنان ،بيشتر ،متوجه درون افراد 8است؛
درحاهي كه تعارفهاي مردان ،به بترون افتراد ،متوجته استت( 1اورك يتوني)981 :0888 ،؛
بدان معنا كه زنان ،بيشتر ،ویژگيهاي ظاهري شخ

را تمجيتد و تحستين متيكننتد؛ حتال

آنكه تعارفهاي مردان ،بيشتر ،ازنوع بتيطرفانته استت و بتر ویژگتيهتاي فتردي انستانهتا

1. Antoine Berman
2. Catherine-Kerbrat Orecchioni
3. Subjective-Focused
4. Objective-Focused
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متمركز نميشود .زنان ،بيشتر ،به تمجيد از وضتع ظتاهر یتا متنش و اخالقشتان عالقته نشتان
ميدهند؛ درحاهي كه مردان دوست دارند از دارایيهایشان تمجيد شود.
حال ،تعریفهاي بيانشده از كاربرد «تعارف» در فرهنگ فرانسه را بتا توجته بته كتتاب

كاترین كربرا اورك يوني ،بدین شرح خالصه ميكنيم :0هترگونته تعریتف از ویژگتيهتا و

دارایيهاي مخاطب یا تمجيد از چيزهایي كه بهصورت غيرمست يم ،بتا مخاطتب ،مترتبطانتد
(اورك يوني)919 :0888 ،؛ مثالً اگر به كسي بگتویيم «شتما چهترهاي زیبتا و جتذاب داریتد»،
بهطور مست يم ،از او تعریف كردهایم؛ وهي اگر بگویيم «چه پسر متؤدبي داریتد!» ،بتهصتورت
غيرمست يم ،مخاطب را تمجيد كردهایم.
احوالپرسي در آغاز دیدارها نيز گونهاي تعارف است كه در فرهنگهتاي مختلتف ،بتا
مفاهيمي متفاوت جلوه ميكند؛ به بيان دیگر ،همين سؤالوجوابهاي ازپتيشآمتاده كته در
فرهنگها و زبانهاي مختلف ،بهشكلهایي متفاوت ظاهر ميشود ،گتاهي بتراي خارجيتاني
كه به این محتيطهتا و فرهنتگهتا وارد متيشتوند ،نتاملموس استت و گتاه نيتز ستبب بتروز
سوءتفاهم براي آنان ميشود؛ زیرا ممكن است سخني در زبان و فرهنگتي ختا  ،عتادي و
در فرهنگ و زباني دیگر ،مصداق بيادبي باشد و این برداشت منفتي ،ستبب بتروز شكستت
در این همكنشي و ارتباط شود؛ مثالً در ایران ،جملتة پرسشتي «اینجتا چتهكتار متيكنتي » در
گفتگوهاي روزمره ،گونهاي احوالپرستي بتهشتمار متيرود؛ درحتاهيكته در زبتان فرانسته،

معادل چنين پرسشي ،9چندان مؤدبانه بهنظر نميرسد.

دعوتها و پيشنهادها نيز در فرهنگهاي مختلف ،با هم متفاوتاند؛ چنانكه در برختي
فرهنگها ،این كار با تكرار و اصرار انجا ميشتود؛ درحتاهي كته در برختي دیگتر ،تكترار
زیاد این كار ،نوعي ناهنجاري بهشمار ميرود .حال با توجه به این نشانهها آیا ميتوان گفت
در ملتي كه افتراد در نوشتتههتا و گفتتههایشتان بيشتتر ،از گفتتارهتاي تعتارفآميتز استتفاده
ميكنند ،ادب بيشتر حاكم است در اینجا ،براي روشنترشدن مطلب ،رابطة ميان تعتارف و
نظریة ادب را بررسي ميكنيم .براون و هوینسون ،بنيانگذاران نظریة ادب ،معت دند انسانهتا
 .1شایان ذكر است كه در اینجا ،واژ  Complimentرا معادل «تعارف» قرار دادهایم.

?2. Qu’est-ce que tu fais là
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در همكنشيهاي خود ،همواره درپي آناند كه حيثيتشان را حفظ كنند .حيثيتت بتر دو نتوع
ت ستتيم متتيشتتود :یكتتي مثبتتت و دیگتتري منفتتي .حيثيتتت مثبتتت ،عبتتارت از نيتتاز انستتان بتته
برقراركردن ارتباط با دیگران و تأیيدشدن ازسوي آنهاست و حيثيت منفتي ،عبتارت استت
از نياز به است الل فردي و حفظ قلمرو شخ
شخ

 .اگر هریك از انواع حيثيتت بته خطتر بيفتتد،

براي جبرانكردن آن ،از ادب مثبت یا منفي استفاده ميكند .براساس این نظریه ،هتر

انساني براي حفظ حيثيت مخاطب ،از گفتار مؤدبانه و تعارفآميز استفاده ميكنتد؛ وهتي در
تعارفهاي فارسي ،این مسلله دیده نميشود؛ زیترا هرگتز اشتخا

بتهعلتت حفتظ حيثيتت

مخاطب تعارف نمتيكننتد .در فرهنتگ فارستي ،استتفاده از گفتتار تعتارفآميتز هتم جنبتة
احترا گزاردن دارد وهم جنبة ابتراز محبتت؛ هم نتين ایتن كتار ،نشتانگر اهميتت مخاطتب
درنظر گوینده است .دكتر رحمان صحراگرد ،تعتارفهتاي فارستي را شتامل رودربایستتي،
احترا  ،مهماننوازي و تواضع (دركتيج )95 ،0883 ،دانستته استت .تضتاد در برداشتتهتاي
گوناگون از تعتارف ،بيتانگر تعریتفهتایي متفتاوت استت كته در فرهنتگ ایرانتي ،از واژ
«تعارف» و كاربرد آن صورت گرفته است؛ بنابراین ،گرچه گفتار تعتارفآميتز را متيتتوان
مؤدبانه نيز بهشمار آورد ،این گفتار درواقع ،م وههاي متفاوت با نظریة ادب استت .از طترف
دیگر ،در هر جامعه و زباني ،برداشتي متفتاوت دربتار ادب وجتود دارد؛ زیترا چهتارچوب
ادب در فرهنگهاي مختلتف ،متفتاوت استت و از ایتن روي نمتيتتوان بتراي ایتن نظریته،
مصداقي همگاني و جهاني قائل شد.

 .3چگونگی ترجمة گفتارهاي تعارفآمیز در داستان مهمان مامان
این داستان ،مانند دیگر آثار هوشنگ مرادي كرماني ،هم ون قصتههتاي مجيتد و شتما كته
غریبه نيستيد ،رگههایي از طنتز و نشتانههتایي از ف تر را در ختود دارد و درواقتع ،بازتتابي از
زندگي مرد پایيندست جامعه است؛ به همين علت ،زبان اینگونه داستانهتا ،مطتاب خُلت

ساده و بيپيرایة قهرمانانشان ،معموالً ساده و صميمي و بيشتر ،با طنزي تلتخ ،همتراه استت و
هم ون ذرهبيني ،ابعاد دروني فرهنگ و جامعه را بزرگنمایي متيكنتد تتا مخاطتب بتوانتد
برداشتي شخصي از آن داشته باشد .نمونهاي از ایتنگونته ابعتاد ،تصتویر اغتراقآميتز ف تر و
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دردسرهایي است كه مجيتد در زنتدگيا  ،بتا آنهتا روبترو متيشتود و تمتا زوایتاي آن

درم ابل چشمان خواننده نشان داده شده است .در داستان مهمان مامان ،صميمت ،احتترا و
تكریم ميهمان ،با زباني ساده (متناستببتا ستط فرهنگتي شخصتيتهتا) و بتيتكلتف ،زیتر

ذرهبين قرار ميگيرد .اینگونه تكریمهتا معمتوالً حتاهتي اغتراقآميتز بته ختود متيگيرنتد و
گوشههایي از فرهنگ ایراني را منعك

ميكنند؛ بنابراین اگر مخاطبي ایراني ،بتدون قصتد

تح يتت دربتتار ایتتن زمينتته ،كتتتاب متتوردبحتتث را مطاهعتته كنتتد ،ایتتنگونتته تعتتارفهتتا،
خو آمدگویيها و تمجيدها برایش عادي و طبيعي جلوه ميكند؛ زیرا اینگونه مكاهمتههتا
آن نان در بافت زندگي روزمره نفوذ كردهاند كه از آن ،جدایيناپذیرند .حال ،این سؤالها
مطرح ميشود كه آیا ترجمة این گفتار تعارفآميتز بتراي مخاطتب ختارجي نيتز بته همتين
ميزان ،طبيعي و قابل درك است و آیا هزومي براي طبيعتيبتودن آن وجتود دارد یتا در ایتن
متتورد ختتا  ،هتتدف ،انت تتال فرهنتتگ و آگتتاهي از هتتمكنشتتي و ارتبتتاط مت ابتتل متترد و
فرهنگهاي دیگر است؛ مترجم در این زمينه ،چه نفشي دارد؛ آیا باید رنگوبوي ایراني اثر
را حفظ كند یااینكه درجهت بوميسازي آن بكوشد.
از نظر ویليا بيمن ،ویژگيهاي زبان تعارف ،عبارتانتد از .0« :صتورتهتاي جتايگتزین
براي پایينآوردن خود و باالبردن دیگري و  .9استفاده از صورتهاي جتايگتزین جمتع یتا مفترد

براي ارجاع به دیگران» (بيمن .)085 :0880 ،با توجه به این ویژگتيهتا ،ایتن پرستش ،مطترح
ميشود كه هنگا ترجمه ،سبك و جوهر زبان تا چه ميزان باید حفظ شود و در چته حتاهتي
باید آن را حذف كرد .براي پاسخدادن به اینگونه پرسشها ،در این پژوهش ،انتواع گفتتار

تعارفآميز موجود در داستان مهمان مامان و چگونگي ترجمة آنها را بررسي كردهایم.

غناي زبان فارسي درحوز گفتار تعارفآميز را ميتوان شكلي متفاوت از جهتانبينتي و

تجربة جهان در م ایسه با فرهنگها و زبانهاي دیگر ملتتهتا دانستت؛ زیترا بتهطتور كلتي،
«زبان ،قادر به ادراكپذیركردن جهان است[ ]...هر زبان انستاني ،ن شتهاي متفتاوت از جهتان ارائته
ميكند[ ]...هر زبان (و زبان هاي كوچك یا جزئي وجود ندارند) ،مجموعهاي از جهانهاي ممكتن
و جغرافياهاي ذهتن را بتهوجتود متيآورد» (ژرژ استتنر)08 :0888 ،0؛ بنتابراین« ،درك صتحي

1. George Steiner
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كلمات نمي تواند جداي از پدیده هاي فرهنگي بومي كه كلمات ،نماد آناند ،انجا شتود» (نيتدا،0
)912 :0815؛ از این روي نميتوان ادعا كرد گفتار تعارفآميتز ،همتواره ترجمتهپتذیر و یتا

ترجمهناپذیر است .ژرژ مونن 9ترجمه را هم ون عملياتي تعریف كرده استت كته «موف يتت

در آن ،نسبي و سطوح ارتباطي كه این عمليات به آن دست ميیابد ،متنوع استت» (متونن:9111 ،
 .)928با تكيه بر این نظریه دربار ترجمه ،در این پتژوهش ،ترجمتة گفتتار تعتارفآميتز در

داستان مهمان مامان ،ازنظر شكل ارائه ،به شش گونه ت سيم ميشود كه در این بخش ،آنها
را بررسي ميكنيم:

 .3-1خوشآمدگویی و احوالپرسی

سال و احوالپرسيكردن ،در تما فرهنتگهتا رایتج استت؛ امتا در جامعتههتا و زبتانهتاي
مختلف ،شكلهاي متفاوت دارد .در داستان مهمان مامان ،هنگتا ورود ميهمانتان بته منتزل،

خو آمدگویي و احوالپرسي ،طي چندین مرحله انجا ميشود و مادر ،بتارهتا مهمانتان را
تكریم ميكند و به آنها احترا ميگزارد« :بفرمایيد! خو

آمدید! صفا آوردیتد! چشتممان را

روشن كردید! خصوصاً عروس ختانم كته اههتي قربتانش بترو !» (مترادي كرمتاني.)08 :0882 ،
ماریبل باهيا در ترجمة این قسمت از كتاب ،شتكلي تحتتاهلفظتي بتدین شترح را برگزیتده
است:

Entrez, soyez les bienvenus! Vous avez apporté le bonheur dans cette
maison; vous avez illuminé nos yeux! surtout notre jeune épouse, pour
qui je ferais n’importe quoi.

(باهيا.)91 :9112 ،

در این نمونه ،بهكارگيري ترجمة تحتاهلفظي ،موجب شده است زبتان ترجمته بتا متتن
اصلي ،همخواني نداشته باشد .زبان متن اصلي ،ازنوع عاميانه است و در گفتار هتم متيتتوان
آن را بهكار برد؛ اما زبان متن ترجمه ،امروزي نيستت ،از گفتتار روزمتر فرانستویان ،بستيار
دور شده و بيشتر به گفتار درباریان در سد شانزدهم ميالدي ،شبيه است .مترجم نباید صترفاً
به ترجمة تحتاهلفظي داستان اكتفا كند؛ بلكه بایتد هتدف اصتلي نویستنده ،یعنتي واكتاوي
1. E.A. Nida
2. Georges Mounin
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شخصيت قشري خا

از جامعه را ازطری سط گفتاري آنان حفظ كند .در متن فرانستوي

این داستان ،جملههایي مانند «اههي قربانش برو !» ،بهصورت «هر كاري برایش انجتا متيدهتم»
ترجمه شده است كه مفهومي متفتاوت بتا متتن اصتلي دارد .در جتایي دیگتر از متتن اصتلي
داستان آمده است« :كا

ميتوانستيم گاوي ،گوستفندي ،چيتزي جلویتتان قربتاني كنتيم! قربتان

قدمتان برو عروس خانم! پا توي خانة ف يرف ترا گذاشتتيد! چشتم متا روشتن!» (مترادي كرمتاني،
 .)02 :0882مترجم ،این جملهها را بدین صورت ترجمه كرده است:

Ah! Si seulement, je pouvais tuer un mouton ou une vache pour
vous… J’aimerais pouvoir sacrifier un animal pour vous et vous offrir.
Je vous suis entièrement dévouée, ma chère jeune épouse. Vous êtes
!entrée chez de pauvres gens. Que nos yeux s’illuminent à votre vue

(باهيا.)08 :9112 ،

در این ترجمه نيز تفاوت سط زباني ،ملموس است .فعل «قربانيكتردن» در جملتة اول،
بهصورت ( Tuerكشتن) ترجمه شده و نادرستت استت و واژ  Sacrifierمعتادهي مناستب
براي این فعل بهنظر ميرسد؛ زیرا قربانيكردن جلوي پاي ميهمتان در كشتورهاي مستلمان،
بيانگر احترا و محبت بيشاز حد به ميهمان است؛ درحاهي كه واژ  Tuerبهمعنتاي كشتتن،
این معني را نميرساند .اینگونه ترجمة متن موجب شده است بهجاي محبتت ،خشتونت بته
خواننده اه ا شود و او تصور كنتد ایرانيتان ،افترادي ذاتتاً خشتن و بتيعاطفتهانتد .متترجم در
برگردان جملة اول ،از فعل  Tuerاستفاده كرده و در قسمت دو  ،آن را توضي داده است؛
درحاهي كه ميتوانست بدون استفاده از دو جمله ،با تغييتر فعتل جملتة اول ،همتان معنتي را
بدین صورت منت ل كند:

Ah! Si seulement, je pouvais sacrifier un mouton ou une vache devant
vous.

مونن معت د است برخي امور زبتاني ،ازنتوع جهتانشتمولانتد؛ یعنتي در همتة زبتانهتا و

فرهنگها وجود دارند« :جهانشتمولهتا ویژگتيهتایيانتد كته در تمتامي زبتانهتا یتا در تمتامي

فرهنگهایي كه با این زبانها بيان ميشتوند ،یافتت متيگردنتد» (متونن)083 :9111 ،؛ بنتابراین
ميتوان سال و احوالپرسي را نيز ازجمله موارد جهانشمول پنداشتت؛ امتا در ایتن متوارد،
براي اینكه ترجمه امكانپذیر شود ،باید به نگر
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 .3-2دعوتكردن براي ورود به خانه و نشستن ،اصرار به خوردن و نوشیدن

در این داستان ،تعارف ،براي مادر خانواده ،به مشكلي تبدیل شده و او را بته تكتاپو انداختته
است تا هرچه را در منزل خود و حتي منزل همسایگانش یافت ميشود ،سر سفره بگتذارد و
ميهمانتتان را بتا اصتترار ،بتته ختتوردن و نوشتتيدن ترغيتتب كنتتد .متتترجم بایتتد از طرفتتي ،رستتم
ميهماننوازي و واژههاي مرتبط بتا آن و از ستوي دیگتر ،تعارفتات كالمتي را م ابتل چشتم
خواننده بگذارد؛ اما باید دید این شتيو زبتاني ،در فرهنتگهتاي دیگتر و ازجملته فرهنتگ
فرانسوي نيز به همين صورت رواج دارد یا خير؛ مثالً مادر درپاسخ بته تشتكر مهمانتان بابتت
دستپختش ميگوید« :نو جان! گواراي وجودت!» (مرادي كرماني )88 :0882 ،و مترجم،
این جملهها را چنين ترجمه كرده است:
(باهيا.)15 :9112 ،

Je vous souhaite un agréable repas.

در اینجا ،جمله بهصورت معنایي (درم ابل شكل تحتاهفظي) ترجمه شتده و متترجم از
اصطالح رایج در زبان فرانسه براي این موقعيت استفاده كرده است .جملتة «نتو جتان!» در
زبان فارسي ،در موارد رستمي و غيتررستمي بتهكتار متيرود و در زبتان فرانستهJe vous ،

 souhaite un agréable repasو  Bon appétitمعادل آن است؛ اهبته باید درنظر داشتته
باشيم كه شكل فارسي ،بيشتر در پایان غذاخوردن و معادل انتخابشد فرانسوي آن هنگتا
شروع صرف غذا بهكار ميرود.
در جایي دیگر از داستان آمده است« :بفرمایيتد! شتما را بته ختدا تعتارف نكنيتد!» (مترادي
كرماني .)28 :0882 ،مترجم ،این جملهها را بدین صورت برگردانده است:

Je vous en prie, servez-vous. Pour l’amour du ciel, ne faites pas de
manières.

(باهيا.)89 :9112 ،

براساس تعریف نایدا« ،ترجمه ،عبارت است از ارائة طبيعيترین و نزدیتكتترین معتادل پيتا
زبان مبدأ در زبان م صد است؛ در مرحلتة اول ،ازنظتر معنتایي و ستف

بتههحتا ستبكي» (متونن،

)928 :0838؛ بدین ترتيب ،ترجمة صورتگرفته از این جملة تعارفآميز ،مصتداقي روشتن
براي آن بهشمار ميرود .در ترجمههایي كه معادلیابي معنایي ،موردنظر مترجم استت ،پيتا
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و محتواي جمله ،درقاهب زبان م صد بيان ميشود تا جملههاي ترجمتهشتده ،بتراي خواننتد
زبان م صد ،بامعني و طبيعي باشند؛ مثل جملة «روي من را زمين ننداز! نرو!» (مرادي كرمتاني،
 )13 :0882كه ماریبل باهيا با استفاده از معادلیابي معنایي ،آن را بدین شكل ترجمته كترده
است:

Ne me faites pas l’affront de partir! lui dit-il.

(باهيا.)51 :9112 ،

ایتتنگونتته اصتترار در گفتتتار تعتتارفآميتتز ایرانيتتان ،عجيتتب نيستتت؛ امتتا بتتراي خواننتتد
غيرایراني ،غيرعادي بهنظر ميرستد؛ از ایتن روي ،كتاترین كتاربرا اورك يتوني درتوضتي
چنين رفتاري نوشته است« :در چين ،كتره ،ژاپتن و ایتران یتا در كشتورهاي عربتي ،دعتوت بایتد
چندین مرتبه ،بهتناسب تكرار شود [و بهطور متناوب رد شود] كه این تعداد گویي ،در اكتراین ،بته

هفت یا هشت مرتبه ميرسد» (اورك يوني .)52 :0888 ،اینگونه باور دربار فرهنگ ایراني و
بهطور كلي ،فرهنگ شرقي ،دربار دعوت و پيشنهاد ،در ذهن مترد جهتان وجتود دارد و
در فرهنگ غربي ،غيرمعمول جلوه ميكنتد؛ اهبتته در اینجتا ،حتذف تكرارهتا متوردنظتر متا
نيست و برعك  ،همين تكرارها خوانند ختارجي را بتا فرهنتگ و نحتو تعتارف متا آشتنا
ميكنند.
 .3-3تعارفهایی كه در سنتها و باورهاي مذهبی ،ریشه دارند

قسمدادن و بهكاربردن عبارتهاي دعایي براي ابراز تشكر ،ازجمله تعتارفهتاي پتركتاربرد
در زبان فارسي است .اینگونه تعارفها در سنتها و باورهاي مذهبي ،ریشه دارند و بيشتر،
براي تأكيد بر خلو

نيت قلبي بهكار ميروند .در فرهنگ كشورمان ،آرزوهاي نيك نيز با

بهرهگيري از جملههاي نيایشي بيان متيشتوند و چنتين كتاربردي را بتهنتدرت متيتتوان در
فرهنگهاي غربي یافت.
نمونة اینگونه تعارفها در جملة زیر دیده ميشوند« :اسفند شگون دارد .اههي كته بتهپتاي

هم پير شوید!» (مرادي كرماني .)02 :0882 ،این جمله بدین صورت ترجمه شده است:

!L’ancens porte bonheur. Que Dieu vous fasse vieillir ensemble

(باهيل.)08 :9112 ،
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در این مثال ،دودكردن اسفند ،یكي از نمونههاي فرازباني و فرهنگتي استت كته بتهقتول
مونن ،سبب ترجمهناپذیري متن ميشوند .در متن اصلي ،دربار شگونداشتتن استفند ستخن
گفته شده است؛ بنابراین ،مترجم به بيان توضي اضافي نيتازي نتدارد و بتراي او و خواننتده،
مشكلي ایجاد نميشود؛ اما در مثال زیر ،درك ترجمه ،بهسادگي مورد پيشين نيستت« :بابتت

حلوا هم خيلي ممنون! قبول باشد ان شاء اهلل!» (مرادي كرماني)15 :0882 ،؛ زیرا متترجم غربتي
باید در جملة اصلي دست ببرد و از این روي مينویسد:

Merci beaucoup pour le halva! Que votre offrande plaise à Dieu.

(باهيل.)58 :9112 ،

در اینجا ،بار معنایي و فرهنگي «بردن حلتوا بتراي كستي» ،بتراي مخاطتب متتن ترجمته،
ناآشناست و باید دربار آن توضي داده شتود .متترجم در چنتد صتفحه قبتل نيتز -كته واژ
«حلوا» نخستين بار بهكار رفته است -آن را توضي داده و مخاطب را از این ستنت رایتج در
ایران ،آگاه كرده است.
هرچه بر تعداد اینگونه تعارفها در متن افزوده ميشود ،مترجم از ساختار زبتان اصتلي
فاصله ميگيرد .در مثال باال« ،راست گفتي عفت خانم! ماشتاال هتزار ماشتاال از همته چيتز ،تمتا

است .خدا ببخشتد! ان شتا اهلل بتهپتاي هتم پيتر شتوند!» (مترادي كرمتاني ،)11 :0882 ،متترجم،
فرمولهاي مورداستفاده در زبان مبدأ را به زبان م صد وارد كرده و نوشته است:

Vous aviez raison, Effat. Dieu soit mille fois loué! Elle est parfaite.
!Que Dieu la bénisse! Fasse le ciel qu’ils vivent longtemps ensemble

(باهيل.)50 :9112 ،

اینگونه تعارفها در زبان فارسي ،زیاد بهكار ميروند؛ امتا عبتارتهتایي جهتانشتمول
نيستند و هنگا ترجمه به زبانهاي دیگر ،كامالً ناآشنا جلوه ميكنند؛ مثالً استفند دودكتردن
جلوي پاي ميهمان و نذريبردن براي همسایهها ،آدابورسومي ایرانياند و در زبان فرانسه،
معادل ندارند .اینگونه واژههاي تعارفآميز ،جدا از فرهنگ و زبتان ،معنتا پيتدا نمتيكننتد.

یاكوبسن 0در جنبههاي زبانشناختي ترجمه ،دربار این مطلتب نوشتته استت« :متترجم ،قاهتب

جدیدي ميسازد و بار دیگر ،پيا دریافتي از زبان مبدأ را منت ل ميكند؛ به این ترتيب ،ترجمته ،دو
1. R. Jakobson
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پيا معادل را در دو قاهب متفاوت ارائه ميكند» (یاكوبسن)81 :0821 ،؛ به عبارت دیگر ،وقتتي
زبان م صد ،عناصر فرهنگي زبان مبدأ را نداشتته باشتد ،متترجم بایتد از فراینتد تجزیتة متتن
اصلي و سف

تركيب جدید با توجه بته امكانتات زبتان م صتد استتفاده كنتد؛ متثالً در ایتن

جملهها« :آتشها توي من تل جرقته متيزد .متادر روي گتلهتاي آتتش ،كنتدر و استفند ریختت،

مشتمشت كندر و اسفند روي سر پسترخاهته و عتروس گردانتد و ریختت تتوي آتتش» (مترادي
كرماني ،)03 :0882 ،عناصري وجود دارند كه در باورهاي فرانسویان نميگنجند؛ بنتابراین،
مترجم خود را موظف به تجزیة متن اصلي و عرضة تركيبي نوین در زبتان م صتد ،همتراهبتا
توضيحات اضافي ميبيند و نتيجة چنين فرایندي ،معادلیابياي بدین شرح است:

Les braises rougeoient dans le réchaud. La Mère verse un peu
d’encens sur les braises, ensuite elle prend une poignée d’encens et,
pour éloigner le mauvais œil, elle dessine un cercle autour de la tête
du cousin puis autour de celle de la jeune épouse.

(باهيل.)08 :9112 ،

ذكر توضيحات اضافه مانند «براي دوري از چشم بتد» ،ازنظتر متترجم ،ضتروري استت؛
زیرا چنين رسمي در فرهنگ فرانسه وجود ندارد و با استتفاده از ایتن توضتي  ،او متيتوانتد
دهيتل دودكتردن استفند را مشتخ

كنتد؛ بنتابراین ،وي بتدون ارجتاع بته پتاورقي ،تنهتا بتا

اضافهكردن یك جملة كوتاه ،متن را براي خوانند زبان م صد ،قابل فهتم كترده استت؛ امتا
همواره نميتوان از این شيوه استفاده كرد ،گاهي خوانند زبان م صد براي درك موضتوع،
به توضي بيشتر نياز دارد؛ مانند واژ «حلوا» كه مترجم ،آن را در پاورقي ،اینگونته توضتي
داده است:

Sucrerie préparée avec de la farine, du beurre fondu, de l’eau de rose,
du sucre ou du miel, notamment à l’occasion d’un décès ou de
l’anniversaire d’un décès ou le jeudi soir qui est traditionnellement
l’après-midi des morts.
(باهيل)8 :9112 ،؛ یعني« :نوعي شيریني كته بتا آرد ،كتر متذاب ،گتالب ،شتكر یتا عستل تهيته

ميشود و اغلب ،براي مناسباتي مانند فوت یا سالگرد فوت یا شتب جمعته كته موستو بته "شتب

اموات" است ،تهيه ميشود»؛ بنابراین ،در مواردي كه فرهنگ جامعتهاي بتراي جامعتة دیگتر،
كامالً ناآشنا باشد ،مترجم باید درخالل جملهها یا در پتاورقي ،توضتيحاتي را ذكتر كنتد تتا
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مخاطب متن ترجمه ،با فرهنگ زبان مبتدأ آشتنا شتود؛ بتدین ترتيتب ،یكتي از هتدفهتاي
ترجمه ،یعني انت ال بُعد فرهنگي تح

ميیابد؛ به عبارت دیگر ،فرایند ترجمته را نمتيتتوان

جتتدا از مستتللة ت ابتتل فرهنتتگهتتا درنظتتر گرفتتت؛ در ایتتن صتتورت ،ترجمتته از چهتارچوب
زبانشناختي ،فراتر ميرود و عامل فرهنگي ،بيشتر اهميت ميیابد؛ بنابراین ،متترجم ،نتاگزیر
به فراهمآوردن زمينه براي ساخت تعبيرهایي مشابه بهواسطة زباني متفاوت است.
 .3-4تعریف و تمجید براي خوشآیند مخاطب

همان گونه كه پيشتر گفتيم ،یكي از معناهاي تعارف ،تعریف و تمجيد از مخاطب است؛ اما
اصطالحات رایج در هر زبان براي تمجيد از فرد ،خا

فرهنگ آن زبان است .با توجته بته

سط زباني عاميانه در داستان مهمان مامان ،بهراحتي ميتوان نمونههایي از ایتنگونته گفتتار

را در این اثر یافت .معموالً در زبان فارسي ،از جملههایي مانند «فتدات شتم!»« ،قربونتت بتر !»
ویا جملههایي براي تعریف از ظاهر فرد یا ویژگيهاي اخالقيا

مانند «شما خيلي مهربانيد!»

یا «چه سروزباني دارید!» ،براي تعریف و تمجيد استفاده ميشود و در بيشتر اینگونته متوارد،
مترجم اثر موردبحث ما عين جملتة اصتلي را در متتن ترجمته آورده استت؛ اهبتته ایتنگونته
ترجمة تحتاهفظي ،ازنظر معنایي و زباني ،مشكلي را براي خواننتده ایجتاد نمتيكنتد؛ زیترا
تعریف و تمجيد ،م وههاي جهانشمول است و در زبتانهتاي گونتاگون ،بتا انتدكي تفتاوت
دیده ميشود؛ اما گاه در ترجمة متن ،همين اختالف جزئتي ،نمتود عينتي متيیابتد؛ متثالً در
«اههي قربان جفتتان برو ! واي كه چه عروس قشنگي! فدات بشم اههي!» (مرادي كرمتاني:0882 ،
 ،)08جملة «قربان جفتتان برو !» ،بار معنایياي كمرنگتر یافته و در متن فرانسوي ،بهصورت
«هر كاري برایتان انجا ميدهم» ترجمه شده است:

Mon Dieu, je ferais n’importe quoi pour vous! Dieu sait que je vous
!suis entièrement dévouée

(باهيل.)08 :9112 ،

جملة «قربان جفتتان برو !» ،همان معناي انجا دادن هر كاري براي طرف م ابل را متثالً بتراي
دفع بال یا پيش مرگشدن بتراي او دارد؛ امتا درستط واژه ،جملتة فارستي «قربانتت بترو !»،
هرگز با معادل فرانسوي «هر كاري را انجا دادن» برابري نميكند؛ زیرا اغراقي كته در فعتل
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«قربان كسي رفتن» وجود دارد و حتي فرد را بهیاد «جانباختن بهخاطر كسي» متيانتدازد ،از
ترجمة فرانسوي آن برداشت نميشود؛ به عبارت بهتر ،معموالً اغراق در بيان واژهها ،بيتانگر
گفتار تعارفآميز است؛ اما اینگونه اغراق ،در فرهنگ زباني فرانسة امروزي ،چندان دیتده
نميشود.
 .3-5تعارفهاي پرسشگونه

اینگونه تعارفها شكل و ساختار سؤاهي دارند؛ وهي درواقع ،معناي پرسشي ندارند و نبایتد
درپي كاربرد آنها ،منتظر دریافت جواب مثبتت بتود؛ بنتابراین ،جملتههتایي از ایتن دستت،
ازنظر دستوري ،سؤاهياند؛ اما ذاتاً جوابشان روشن است؛ زیرا ميهماني كته نخستتين بتار ،در
خانة كسي قد ميگذارد ،مسلّماً براي كمتككتردن در امتور خانته فراخوانتده نمتيشتود؛
بنابراین ميتوان جمله را بهراحتي و با استفاده از همان كلمهها ،در زبان م صد نيز بهصتورت
سؤاهي آورد؛ اما برخي دیگتر از جملتههتاي تعتارفي بتااینكته ازنظتر دستتوري ،ستؤاهيانتد،
درواقع ،تعجب گوینده را بيان ميكنند؛ مثالً جملة تعارفي پرسشگونة «تو دیگر چرا خجاهتم

ميدهي » (مرادي كرماني ،)55 :0882 ،بدین صورت ترجمه شده است:
(باهيل.)35 :9112 ،

!Toi aussi, tu me rends confuse

در این نمونه ،مترجم نتوانسته است براي جملة فارسي در زبان م صد ،برابتري بيابتد كته
هم سؤاهي باشد وهم تعجبي؛ بدین ترتيب ،به بيان تعجب اكتفا كرده و جملته را بتهصتورت
«تو هم كه مرا شرمنده ميكني!» ترجمه كرده است؛ به عبارت دیگر ،دالهت مفهومي ،منحصر

به یك كلمه نيست؛ بلكه به مجموعة تركيبي كلمهها وابسته است .الدميرال 0این موضتوع را
با استفاده از مفاهيم بيانشتده ازستوي متونن ،ناهمستاني 9ناميتده استت .ازنظتر وي ،متترجم

ميتواند از «دالهت كنند مبدأ فاصله بگيرد تا دالهتكنند م صدي را برگزیند كه هرچند ازمنظتر

دالّ ،8به آن ،شبيه نيست؛ اما بتر همتان متدهول 0دالهتت متيكنتد» (الدميترال .)081 :9119 ،ایتن
رو  ،تنها راهكار براي ترجمهپذیري اینگونه متون است.

1. Jean-René Ladmiral
2. Dissimilation
3. Signifiant
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 .3-6گفتار تعارفآمیز با استفاده از صورتهاي خطابی

وفاداري به متن اصلي و هدفهاي نویسند داستان مهمان مامان -كه بستيار پي يتده استت-

از بایستگيهاي ترجمه بهشمار ميرود .نویسند این داستان ،چند مسلله را بهطتور مشتخ

،

محور اصلي كار خود قرار داده است :حفظ جنبة ادبي متن ،توجته بته واقعيتتهتاي جامعته،
رعایت بایدها و نبایدهاي زباني ،اهميتدادن به تنوع صداها و سرانجا  ،نگریستن به ستطوح
گوناگون زباني؛ اما بهنظر ميرسد مترجم به این موارد ،چندان توجهي نكرده است .بتهطتور
كلي ،هر مترجم ،تغييراتي را در متن اصلي ایجاد ميكند كه بيشتر ،حاصتل برداشتت وي از
آن متن است؛ به عبارت دیگر ،هرگاه مترجم تال

متيكنتد بته متتن اصتلي ،بيشتتر وفتادار

بماند ،همان ترجمهاي را عرضه ميكند كه به دریافت و تفستير ختود

نزدیتكتتر استت.

نمونة اینگونه موارد را ميتوان در گفتارهاي تعارفآميز بهكاررفته در داستان مهمان مامان
دید كه بهصورت خطابي آمدهاند .مرادي كرماني از واژههایي مانند «خانم» یا «آقا» ،پيش یا

پ از اسمها استفاده كرده است؛ درحاهي كه مترجم ،بيشتر ایتن واژههتا را حتذف كترده و
تنها در متواردي ،آنهتا را بتاقي گذاشتته استت كته در متتن اصتلي ،همتراه نتا ختانوادگي
شخصيتها بهكار رفتهاند؛ زیرا نوع استفاده از واژههاي «آقا» یا «خانم» دركنار نتا كوچتك
افراد ،در زبان فرانسه ،معمول نيست؛ اما دركنار عنوانهاي نظامي یا مشاغل ،مترجم آنها را
حفظ كرده است .در این راستا بهنظر متيرستد نویستنده كوشتيده استت بته داستتان مترادي
كرماني ،هویتي فرانسوي بدهد؛ « بدون اینكه هيچ غرابتي در زبان وجود داشته باشد؛ گتویي كته
بيواسطه ،بهزبان فرانسه فكر شده و سف

به همان زبان بهنگار درآمتده استت» (متونن:0888 ،

.)001
در زبان هر ملت ،واژههایي خا

وجود دارند كه نميتوان معادل آنها را بهراحتتي در

دیگر جامعهها یافت .نمونة این واژهها را متيتتوان در گفتتار تعتارفآميتز مترادي كرمتاني
هنگا استفاده از اه اب و عناوین مذهبي یافت؛ مثل «مش مریم» یا «دكتر حاجي» .ایتنگونته
اه اب از دیرباز ،نشانگر پرهيزكاري و پاكدامني دارند آن در كشورمان بتوده استت و در
چنتتين متتواردي ،متتترجم ،نتتاتوان از یتتافتن معتتادهي بتتراي آنهتتا در زبتتان فرانستته ،شتتكل
1. Signifié

8/23/2014 4:16:26 PM

Text [11] ed 2.indd 152

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 153 /

آوانویسيشد همان واژگان را بهكار برده است؛ مثل  Mach’Mariamیتا Le Docteur

Hadji؛ بدین صورت ،وي
احساس غریب خواندن متن در اشكال اصلي آن بهزبان بيگانه را اه ا ميكند؛ بهطوري
كه خواننده حتي براي یك هحظه هم این مهم را فرامو

نميكند كه درحال خواندن

متني بهزبان فرانسه است كه بدواً بهزبان بيگانه فكر شتده و ستف

بتهزبتان دیگتري بته

نگار درآمده است (همان).
اهبته در این حاهت نيز بار معنایي و عاطفي موجود در جامعههاي مذهبي براي این اهفتا  ،در
زبان م صد ،براي خواننده ،ملموس نيست.
در تما مثالهاي بيانشده ،عامل فرهنگي ،حضوري پتررنتگ دارد و شتناخت فرهنتگ
زبان مبدأ را براي مترجم ،بهعنوان عاملي ضروري در ترجمه نشان ميدهد .این مسلله ،مونن
را بر آن داشته است كه تبارشناسي یا همان شتناخت تمتدنهتا را یكتي از متوارد حيتاتي در
ترجمه بداند و آن را عبارت از «توصيف كامل كل فرهنگ یك ملتت» تعریتف كنتد (متونن،
 .)988 :9111مونن فرهنگها را نيز مجموعهاي از فعاهيتهتا و نهادهتایي دانستته استت كته
بهواسطة آنها نمایانده ميشوند؛ مانند عناصري ازجمله فناوري ،نظتا و زنتدگي اجتمتاعي،
سازمان نظا معرفتي ،ح وق ،مذهب ،اخالق و فعاهيتهاي زیبایيشناختي (همان)؛ بنتابراین،
مترجم باید محصول ادبي پي يدهاي را با همتة ویژگتيهتاي تبارشتناختي و فرهنگتيا

در

زبان م صد منت ل كند و این مسلله در ترجمة گفتار تعتارفآميتز ،در بستياري از متوارد ،بته
مبحث ترجمهناپذیري ميانجامد.
 .4حفظ غرابت زبانی در ترجمة گفتار تعاارف آمیاز باراي نماایش اخات ف
فرهنگی

آنتوان برمن فصل دو كتابش را به ترجمه در آهمان و وفاداري مترجم اختصا

داده و در

آنجا ،این جملة معروف روزنتسوایگ 0را در ایتن زمينته ن تل كترده استت« :ترجمته بایتد دو

1. Rosenzweig
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ارباب را راضي نگه دارد :اثر نویسنده و زبان خارجي ،ملت و زبان ختود » (بترمن)30 :0881 ،؛
بدین ترتيب ،برمن نتيجه گرفته است در ترجمه باید وفادارياي دوگانه را درپتيش گرفتت؛
به عبارت دیگر ،مترجم باید از یك سو ،روح اثر و رنگوبوي بيگانة آن را حفظ كنتد و از
سوي دیگر ،كاري كند كه خوانند زبان م صد نيز از آن ترجمه هذت ببرد و درعتين حتال،
به ساختار زبان م صد نيز آسيبي نرسد؛ زیرا مترجم هرگتز نبایتد ستاختار زبتان مبتدأ را وارد
زبان م صد كند .حال ،این سؤال مطرح ميشود كه دربار ترجمة گفتار تعتارفآميتز -كته
موضوع بحث در م اهة حاضر است -متترجم بایتد چته شتيوه و رويكتردي را برگزینتد .بتا
توجه به آن ه تاكنون گفتيم ،مترجم باید هنگا ترجمة اینگونه گفتار بتواند این ارز هاي
هفظي را حفظ و آنهتا را بته همتان شتكل ،بته زبتان م صتد وارد كنتد و درصتورت هتزو ،
معادلهاي معنایياي مناسب را در زبان م صد ،برایشان بيابد.
بر این اساس ،فرمولهاي مورداستفاده در گفتار تعارفآميز ،ازنظر فرهنگي ،به سه دسته
ت سيم ميشوند:
اهف) برخي گفتارهاي تعارفآميز كه در باورهاي سنتي ،فرهنگي و مذهبي ختا

هتر

ملت ،ریشه دارند و نميتوان در زبان م صد ،براي آنها معادهي یافت؛ مثالً جملههایي مانند
«قبول باشد!» و «بهپاي هم پير شوید!» ،در زبان م صد بهكتار نمتيرونتد؛ امتا متترجم ،آنهتا را
بهصورت تحتاهلفظي ترجمه و بدین صورت ،خواننتد زبتان م صتد را بتا فرهنتگ ایرانتي
آشتتنا كتترده و در متتواردي نيتتز پتتاورقي یتتا جملتتههتتایي اضتتافي را درختتالل متتتن ،بتتراي
روشنترشدن مطلب بهكار گرفته است؛ مثل« :كسي از پشتبا  ،صدایش را بلند كرد و گفتت:

"یا اهلل!"» (مرادي كرماني.)05 :0882 ،

Quelqu’un, sur un toit, de l’autre côté de la maison, crie:
!Ya Allah! Femmes couvrez-vous, des hommes arrivent

(باهيل.)03 :9112 ،

در اینجا ،مترجم ،علت گفتن «یا اهلل!» را در ترجمه توضي داده است؛ زیترا ایتن واژه در
فرهنگ و واژگان فرانسوي ،معادهي ندارد و هشداري براي زنان است تا هنگا ورود مردي
غریبه به خانه ،خود را بفوشانند .این هشدار در فرهنگ فرانسوي ،مصداقي ندارد و در اینجتا
نيز بهسبب خا
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ب) برخي گفتارهاي تعارفآميز مانند سال و احوالپرستي ،در زنتدگي روزمتر مترد
جامعه بهكار ميروند كه ميتوان براي آنها معادلهاي معنایي در زبان م صد یافت .مترجم
باید طب فرهنگ و زبان خود ،این متوارد را ترجمته كنتد و نمتيتتوان آنهتا را بتهصتورت
تحتاهفظي ترجمه كرد.
ج) گاهي در هردو زبان مبدأ و م صد ،عمل تعارف ،یكسان است؛ اما هفظتي كته بتراي
بيان آن بهكار ميرود ،در دو زبان ،متفاوت است؛ مانند انواع كاربردهاي فعل «فرمودن» كه
در هر موقعيت ،بتهصتورتي ختا

تعبيتر متيشتود .در زبتان فارستي ،صتورت امتر از فعتل

«فرمودن» ،براي احترا گزاردن بته مخاطتب در موقعيتتهتاي متفتاوت بتهكتار متيرود و از
هركدا از صورتها ،منظورهایي متفاوت برداشت ميشود .گاهي این فعل بهصورت ستاده

و گاه نيز بهصورت تركيب با فعلهاي دیگر بتهكتار متيرود .در داستتان مهمتان مامتان كته
محور اصلي آن ،گفتار تعارفآميز است ،بارها این فعل بهتنهایي یا بهصورت تركيبي بهكتار

رفته است؛ مانند« :بفرمایيد! خو آمدید!» (مترادي كرمتاني )08 :0882 ،كته متترجم ،آن را
بدین صورت ترجمه كرده است:

!Entrez, soyez les bienvenus
(باهيل .)91 :9112 ،وي در این مورد ،بهجاي واژ فارسي «بفرمایيد!» ،معادل فرانستوي «وارد

شوید!» یا «داخل شوید!» را آورده و از فعل متناسببتا آن موقعيتت استتفاده كترده استت .در
جایي دیگر ،از این فعل ،براي تعارف صرف غذا برسر سفره استفاده شتده و بتراي خواننتد
فارسيزبان ،مشخ

است منظتور از «فرمتودن» ،تعتارف بته صترف غذاستت؛ امتا در زبتان

فرانسه ،چنين فعلي با این كتاربرد عتا وجتود نتدارد؛ متثالً «بفرمایيتد! بفرمایيتد! شتامتان سترد

ميشود» (مرادي كرماني )25 :0882 ،را مترجم بدین شكل ترجمه كرده است:

Je vous en prie, votre dîner va refroidir, commencez, je vous en prie.

(باهيل.)83 :9112 ،

در این مثال ،همه برسر سفره نشستهاند و بنابراین ،منظور از «بفرمایيتد!» ،شتروعكتردن بته
خوردن غذاست كه در متن فارسي ،هزومي براي بيان آن وجتود نتدارد؛ امتا در متتن فرانسته
بایتتد آورده شتتود؛ از ایتتن روي ،متتترجم ،واژ ( Commencezشتتروع كنيتتد) را در متتتن

فرانسوي آورده كه در این بافت ،معادل واژ «بفرمایيد» است.
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در جایي دیگر از داستان ،وقتي همه برسرسفره نشستهاند ،یكي از همسایهها در ميزند و
كسي كه در را باز ميكند ،به او تعارف ميكند كه سر ستفره بيایتد .در اینجتا هتم تعتارف،
تنها با یك فعل بيان شده است؛ اما در ترجمه ،یك جملة كامل ،بهعنوان معتادهي بتراي ایتن
فعل درنظر گرفته شده است .در متن اصلي آمده است« :شب بخير! بااجازهتان داشتيم یته ه مته

شا ميخوردیم .بفرمایيد!» (مرادي كرماني .)88 :0882 ،ترجمة فرانستوي ایتن بختش ،بتدین
صورت است:

Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame Akhavan. Nous
étions justement en train de dîner. Voulez- vous manger quelque
?chose avec nous

(باهيل.)15 :9112 ،

در مثاهي دیگر ،هحن «بفرما!» و نيز كاربرد صورت مفترد آن نشتان متيدهتد كته منظتور
گوینده ،تعارف و احترا نيست؛ بلكه وي اندكي عصتبي استت و در ترجمته نيتز ایتن هحتن
حفظ شده است .در متن فارسي داستان آمده است« :بفرمتا! بالیتي ستر ماشتين مترد نيتاوري!»
(مرادي كرماني )98 :0882 ،و ترجمة فرانسوي ،بدین صورت است:
(باهيل.)93 :9112 ،

Tiens, prends-la. Mais fais attention à ne pas l’abîmer.

بدین ترتيب ،در اینگونه از گفتارهاي تعارفآميز ،براي كمك بته دركشتدن منظتور
مخاطب در زبان م صد ،مترجم باید نخست ،مفهو فعل موردنظر نویسنده را بيابد و ناگزیر،
این كمبود را با استفاده از فعلي دیگر یتا جملتهاي كامتل جبتران كنتد« .بفرمایيتد» در زبتان
فارستتي ،یكتتي از واژههتتاي جهتتانشتتمول استتت كتته در موقعيتتتهتتاي متفتتاوت ،معنتتاهتتایي
گوناگون دارد؛ بدین صورت ،یافتن موقعيتهتاي همستان در دو زبتان نيتز عتاملي مهتم در

درك متن و ترجمة آن بهشتمار متيرود و از ایتن روي ،متونن در كتتاب مشتكالت نظتري

ترجمه نوشته است:

ترجمه ،گونهاي از ارتباط است كه در آن ،هم ون همة متوارد شتكلگيتري ارتبتاط،
نخست ،این ارتباط بهواسطة همستانستازي برختي از خطتوط یتك موقعيتت صتورت

متتيگيتترد؛ بتتهطتتوري كتته آن خطتتوط ،ميتتان دو مخاطتتب ،مشتتترك باشتتند .نتتاهمگني
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تركيبهاي كالمي ،ازراه همساني این موقعيت بته یكتدیگر اتصتال متيیابنتد (متونن،
.)933 :9111
به عبارت دیگتر ،مترجمتان هنگتا ستفر بته كشتورهایي كته زبانشتان را ترجمته متيكننتد،
شكلگيري این ارتباط را بهخوبي درميیابند و ميتوانند در صحنه و بهصتورت مستت يم ،بته
همبستگي عملي ميان محتواي معنایي گفتارهاي كامالً زبانشناختي از یك ستو و مجموعتة
خطوط معنایي معتبر در موقعيتهایي كه این گفتارها بر آنها دالهت ميكنند ،دستیابنتد و
یا آنها را كنترل كنند (همان)938 ،؛ بنابراین ،تنها ازرهگذر ارجاع به موقعيتهاي مشتترك
ميان نویسنده و مترجم ،برقراري ارتباط ميان دو زبان ،امكانپذیر ميشود.
 .5نقد اجتماعی ازوراي ترجمه

ترجمة متون ادبي ،پتيشاز آنكته عمليتاتي زبتانشتناختي یتا علمتي باشتد ،عمليتاتي ادبتي و
زیبایيشناختي و گاه حتي درحد خل اثري هنري استت؛ از ایتن روي ،فرانسيستكو تتورس

مونرال )039 :9119( 0معت د است هنگا خوانش یك «متن ادبي ،همتة حتواس و ذهنمتان ،در

یافتي همزمان و بهصورت الینفك ،از دالّ و مدهول است»؛ «درنتيجه ،ترجمتهاي كته ف تط ترجمتة
معناشناختي باشد ،حتي اگر درحد كمال هم باشد ،ترجمة بد و ناقصي است كه ف ط بخشي از متن

اصلي را منت ل ميكند»؛ بنابراین ،هنگا رویارویي با متن روایي ،اعمّاز رمان ،داستتان كوتتاه،
افسانه یا هریك از شكلهاي منثور نوشتار و بهطور كلي ،هر متن داراي ستبك و جنبتههتاي
زیبایيشناختي ،مترجم بایتد بتراي انت تال آن متتن بته زبتان م صتد ،اصتول ترجمتة ادبتي را
برگزیند .در چنين وضعيتي ،اضافهكردن جملههاي تكميلتي یتا تفصتيلي بتراي آگتاهكتردن
خواننده از ناگفتههاي نویسنده ،ضروري و اهبته تا جایي امكانپذیر است كته متترجم ،ختود
را راوي یا مؤهف نفندارد.

در داستان مهمان مامان ،شمار تعارفهاي بهكاررفته در موقعيتهتاي گونتاگون ،بستيار

زیاد است و درواقع ،نویسنده قصد دارد ميزان صميميت و محبت ایرانيان را درم ابل مهمتان
نشان دهد .در شكل فارسي داستان ،حاهت طبيعي حفظ شده و ماهيت انت ادي وجود نتدارد؛
1. F. Torres Monreal
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اما در متن ترجمه ،بارها جملههایي بهكار رفتهاند كه توضيحي تكميلي یا انت ادي بتراي ایتن
آدابورسو بهشمار ميروند و بهنظر نميرسد براي اطالع خوانند زبان م صد آمده باشند؛
زیرا در این قسمتها ،نویسنده دربار آدابورسومي خا

سخن نگفته و نيازي به توضتي

آنها در متن ترجمه وجود ندارد؛ مثالً در بخشي از كتاب ميختوانيم« :بفرمایيتد! متيبخشتيد!
من برنامة درست و حسابي برایتان داشتم .نميخواستم ایتنجتور دستتپتاچگي و سردستتي باشتد.

سفرهمان خاهي است .شرمندهایتم» (مترادي كرمتاني .)28 :0882 ،متترجم ضتمن توضتي دادن
حاهتهاي گوینده ،در ترجمة این قسمت آورده است:

Je vous en prie, commencez! dit la mère. Et elle enchaîne avec la
traditionnelle formule de politesse prononcée au moment de
passer à table:
Excusez- moi, je voulais vous préparer quelque chose de bien et ne
pas vous recevoir à la va-vite. Notre repas est bien modeste. Nous
sommes confus.

(باهيل.)81 :9112 ،

در این نمونه ،مترجم با افزودن جملهاي بامضتمون «و او بتا عبتارات مؤدبانتة مرستومي كته

هنگا رفتن بهسر سفره بيان ميشود ،ادامه داد »...كوشيده است مسللة خاهيبودن ستفره را -كته
مادر ،آن را بيان ميكند -بهگونهاي توجيه كند؛ هرچند درطول داستان ،متادر و همستایههتا
چند نوع غذا براي مهمانان تدارك ميبينند و استفاده از جملههتایي ماننتد «ستفرهمتان ختاهي

استت» ،درواقع ،ازم وهة اغراق در تعارف بهشمار ميرود؛ اهبته اگر مترجم ،ایتن جملته را بته
ترجمها

اضافه نميكرد ،بازهم خواننده ميتوانست فارغ از هترگونته پتيشداوري ،همتين

نكته را دریابد؛ اما بهنظر ميرسد تأكيد متترجم ،ذهتن مخاطتب را بيشتتر ،بتهستمتوستویي
خا

با رويكرد انت ادي سوق داده است.
در همين صفحه ميخوانيم« :راضي به زحمتتان نبودیم خاهته جتان! خيلتي هتم ختوب استت.

چ در زحمت كشيدید!» (مرادي كرماني .)28 :0882 ،ترجمة فرانسوي این نمونه ،بدین شرح
آمده است:

Nous ne voulions pas déranger à ce point. Ce dîner est parfait. Comme
vous vous êtes donné du mal! répond le cousin, utilisant la formule
de politesse traditionnelle des invités.

(باهيل.)81 :9112 ،
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در اینجا نيز مترجم ،عبارتي بامضمون «با استفاده از عبارات مؤدبانة مرستو بتراي ميهمانتان»
را به متن افزوده است كه بازهم زاید بهنظر ميرستد؛ زیترا بتهنتوعي تعبيتر و تفستير متترجم
است .خوانندهاي كه با داستان پيش ميرود ،از نحو این گفتار و عبارتها باخبر ميشتود و
ميتواند برداشتي مناسب یا حتي متنتوع از متتن داشتته باشتد؛ بنتابراین ،تفستيرهاي متترجم،
موجب محدودشدن گستر معنایي ،زیبایيشناختي و درنتيجه ادبتي داستتان متيشتود؛ اهبتته
مترجم دربار برخي آدابورسو ناآشنا در فرهنتگ ختود بایتد توضتيحاتي را بتراي درك
بهتر خواننده از متن اصلي بيان كند (مانند توضي واژ «حلوا» در ترجمة فرانسوي داستتان)؛
اما اگر موضوع ازنظر خواننده ،قابل فهم باشد ،ذكر توضيحات اضافي ،تفسير مترجم از متن
بهشمار ميرود و ممكن است دایر معنتایي و فرهنگتي ادبيتات را در دیتدگاه یتكستویه و
شخصي مترجم محصور كند.
 .6نتیجهگیري

در جامعههاي مختلف ،مرد براي ابراز محبت و احترا بيشتر در روابط مت ابلشان ،از گفتتار
تعارفآميز استفاده ميكنند .گفتار تعارفآميز از نامههاي اداري تا مكاهمههاي روزمره ،در
زندگي ما حضور دارد و نوع آن ،بتا توجته بته ستن ،موقعيتت اجتمتاعي ،جنستيت و ستط
فرهنگي افراد در همكنشي متفاوت استت .بتروز ایتن گفتتار در ادبيتات ملتتهتا ،نمایتانگر
فرهنگ آن ملتهاست و ترجمة این متتون ،كشتورهاي م صتد را بتا زبتان هتمكنشتيهتاي
كشور مبدأ آشنا ميكند كه نخستتين گتا در برقتراري ارتبتاط بتا آن ملتتهاستت و بتدون
دانستن آنها ،گاه در تعامالت ،مشكل ایجاد ميشود؛ اما وظيفة مترجم در ترجمة ایتنگونته
متون ،عرضة ترجمته بتا حفتظ فرهنتگ و آدابورستو زبتان مبتدأ استت .متونن ضترورت
شناخت فرهنگ كشور مبدأ را براي متترجم ذكتر كترده استت؛ زیترا متترجم بایتد بكوشتد
چهرهاي را كه نویسند متن اصلي از فرهنگ ملت مبدأ بهتصویر كشيده است ،تاحد امكان،
دستنخورده باقي گذارد.

در ترجمة داستان مهمان مامان ،مترجم ،نخست درپي دستیابي به معناي متن اصتلياي

بوده كه بهظاهر ،درسط متن ،نمایان و بهستادگي دردستترس استت؛ امتا داستتان مترادي
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كرماني درضمن ستادگي ،پي يتدگيهتاي زبتاني و معنتایياي ختا

دارد و در بستياري از

مواقع ،معناي متن در الیههتاي درهتمتنيتد گفتتار تعتارفآميتز ،پنهتان و مهتار آن ازستوي
مترجم ،غيرممكن ميشود؛ بهعبارت دیگر ،الیههاي معنایي ،زیر الیتههتاي شتكلي و هفظتي
گم ميشوند .در بسياري از موارد ،مترجم براي حفظ معنا و ستاختارهاي شتكلي در ترجمتة
گفتار تعارفآميز ،به معادلیابي معنتایي روي متيآورد تتا از زبتان م صتد ،دور نشتود؛ امتا
متأسفانه ،بستر زماني و مكانياي را كه چنين گفتاري در آن قرار دارد ،نادیده متيانگتارد و
در چنين حاهتي ،متن ترجمهشده بهزبان فرانسه ،بيشتر به گفتتار دربتاري رایتج در ستدههتاي
هفدهم و هجدهم ميالدي نزدیك ميشود؛ بنابراین بایتد «متتن ترجمتهشتده بتههحتا شتكلي،

همان تأثير زیبایيشتناختي متتن اصتلي را ایجتاد كنتد» (هتدرر)35 :0881 ،0؛ بته عبتارت دیگتر،
ترجمة متون خبري كه هدف از آنها انت ال بيطرفانة پيتا استت ،بتهقتول روالن بتارت ،در

«درجة صفر نوشتار» قرار دارد و هيچگونه هدف زیبایيشناختياي را دنبال نميكند؛ درحاهي
كه در متتن داستتان مهمتان مامتان ،نوشتتار بتهصتورتي فشترده ،دربترگيرنتد معنتایي واقتع

درچهارچوب جملههایي است كه معموالً از قوانين دستوري نيز پيروي نميكنند .ایتنگونته
جمالت ،بستيار نمتادین و سرشتار از تعتابير و تصتاویري هستتند كته بتهی تين ،هتدفهتایي
زیبایيشناختي دارند؛ بدین ترتيب ،معنا در تودهاي از عمليات سبكشناختي ،گم ميشود و
از دست مترجم ميگریزد؛ بنابراین ،شكل صوري متن و نگار  ،آستتانهاي بتراي ورود بته
معنا ميشود و باید مترجم ،بهصورتي خا  ،به آن توجه كند.
گاه نيز اختالف فرهنگياي فاحش بين دو زبان وجود دارد .در چنتين متواردي ،متترجم
كوشيده است تا آنجا كه ميتواند ،جانب متن مبدأ را نگاه دارد و ترجمهاي دقيت بتهدستت
دهد و درصورت هزو  ،مطاهبي را توضي دهد تا خواننده را بتا تفتاوتهتاي فرهنگتي آشتنا
كند .در مواردي دیگر ،مترجم با توجه به موقعيت ،به معادلیتابي متوقعيتي روي آورده و از
واژگاني استفاده كرده است كه در آن موقعيت ،در زبان م صد بتهكتار متيرونتد؛ امتا بایتد
توجه كنيم كه مترجم ،مجاز به واردكردن نظر شخصي یا تفسيرهاي خود درزمينتة فرهنتگ

1. Marianne Lederer
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یا آدابورسو زبان مبدأ به زبان م صد نيست؛ پ

بتا تشتبيه متتن اصتلي بته یتك عمتارت

ميتوان گفت ن ش مترجم،
مانند آن بازدیدكنندهاي نيست كه در این متن (عمارت) ،به گرد

متيپتردازد؛ بلكته

مستأجري است كته متتن اصتلي را اشتغال متيكنتد تتا آن را بهتتر بشناستد؛ امتا آن را
تصتتاحب نمتتيكنتتد؛ بنتتابراین ،وظيفتتها
شكلگيري آن استت .از آن پت

تستتلط بتتر متتتن اصتتلي ،شناستتایي چگتتونگي

متيتوانتد ایتن عمتارت را بتركنتار زبتاني دیگتر و

فرهنگتتي دیگتتر ن تتلمكتتان دهتتد تتتا خواننتتدهاي دیگتتر بتوانتتد در آن ستتكني گزینتتد

(ابوفاضل.)89 :9115 ،
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