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إسرتاتيجيات ترمجة العناصر الثقافيّة يف جمموعة "آبشوران" القصصيّة
نوع املقالة :أصيلة
طيبة

أمریاین *

دکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة بوعلي سينا ،مهدان ،ایران
امللخص

نص ٍّ
أهم التح ّدایت اليت یصادفها املرتجم بفعل االختالفات الثقافيّة
املقومات الثقافيّة ضمن ٍّّ
أدب ما ،من ّ
تع ّد ترمجة ّ
مهمة املرتجم سعياً إلجياد مکاف ٍّئ ٍّ
ثقايف قریب ٍٍّ من فهم املتل ّقي يف ثقافة
والفکریّة النابعة من روح اللّغة؛ فتتجلّی ّ
ميس دائرة حمظورات تلك الثقافة .شکلت جمموعة "آبشوران" القصصيّة للروائي
اللّغة اهلدف ،املکافئ الذي ال ّ
القصة عاملاً روائياً بتفاصيل ومتّت عن واقع
أسست ّ
اإلیراين "علي أشرف درویشيان" ظاهرةً ثقافيّةً ولغویّةً متميّزةًّ .
البؤس والقذارة يف اجملتمع الربوليتارایي .فأاثرت اهتمام أمحد موسی لرتمجتها إلی العربيّة والرتکيز علی جوانبها الثقافيّة
النص املصدر ،وحتليلها جبانب
ونقلها إلی فضاء اللّغة العربيّة .عرب الطریقة التوصيفيّة ومبقارنة عمليّة الرتمجة مع ّ
تسليط الضوء علی سرتاتيجيات الرتمجة الثقافيّة من منظر علماء الرتمجة ،نبحث عن :کيف تفاعل املرتجم مع
ظل اللّغة عند الرتمجة حسب اسرتاتيجيات الرتمجة الثقافيّة؟ بناءً علی هذا التکافؤ :املعادل
العناصر الثقافيّة ابعتبارها ّ

والتحييد والتحليل والتشریح واألقلمة تتعلّق برتمجة املفاهيم الثقافيّة احمللّية واملرتجم یلجأ إلی املکافئ واملعادل الثقايف
بصورةٍّ أکثر مثّ إلی توظيف الشرح املقتضب والتحليل جتنّباً لغموض املعنی ،وأحياانً املرتجم مل یصب يف اختيار الرتمجة
األصلي.
النص
الالئقة لنقل معاين ّ
ّ

الکلمات الرئيسة :آبشوران ،أمحد موسی ،الرتمجة الثقافيّة ،علی أشرف درویشيان.

*

الکاتبة املسؤولة taebehamiriyan@yahoo.com
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املقدمة
الرتمجة التزال عمليّةً فنيّةً وجوهریّةً تفاوض بنی لغات العامل وبنی الثقافات اإلنسانيّة املتباینة ،وتکون
ٍّ
کجسر تنقل اهلویّة الثقافيّة
مصدراً قيّماً للمعلومات والسلوك البشري .فبذلك ،تظهر الرتمجة
واحلضاریّة عربه من اللّغة املصدر إلی اللّغة اهلدف (منداي ،)18 :2010 ،ميکن تقييمها من ثالثة
منطلقات لفهم مدی انتقاهلا الفکر والثقافة-1:التکافوء* واألمانة -2إدراك املرتجم -3إعادة کتابة
ٍّ
اتم ٍّة
مبدعة (ابسنيت )19 : 2012 ،واملرتجم کقطب رحی عمليّة الرتمجة ،عليه أن یکون علی معرفة ّ
للنص،
بثقافيّة اللّغتنی املصدر( )SLواهلدف) †(TLليحاف َ
اهلویة الثقافيّة ّ
ظ علی اخلصائص اللسانيّة و ّ
نصاً جدیداً حيمل
َّ
للنص املصدر مثّ َ
یعيد صياغتها يف اللّغة اهلدف َ
ویبدع ّ
ویفك الشفریات اللّغویّة ّ
الرسالة ( )Messageوذلك إلنشاء عمليّ ٍّة حوار ٍّیة (ابسنت .)7 :2015 ،مبا أ ّن املرتجم الیستطيع الوصول
إلی املعنی الثقايف املراد ّإال من خالل البحث عن مغزی املفردات والسياق اللّغوي والثقايف .فإ ّن
أهم العقبات اليت تواجهها املرتجم .فهو َّ
البد أن
ترمجة ّ
ظل اللّغة من ّ
املکوانت الثقافيّة ابعتبارها ّ
حلل صعوابت الرتمجة امللموسة
یتّخذ سلسلةً من اخلطوات للرتمجة بوصفها اسرتاتيجيات حمتملة ّ
النص األجنيب املراد
( )Loescher, 1991: 8وهذه االسرت
ُ
اتيجيات تشمل املهام األساسيّة الختيار ّ
ترمجته وتطویر الطریقة لرتمجته ( .)Venuti, 1998: 240یظهر هذا يف نظرة إلی االسرتاتيجيات الرتمجيّة
ٍّ
مکافئ لضمان نقل املعنی بدقّة واالهتمام
عند منظّري الرتمجة مؤّکدین علی ضرورة البحث عن أقرب
األصلي مع احلرص علی نقلها لتحدث نفس االستجابة
النص
بتکافؤ القيم الدالليّة الواردة ضمن ّ
ّ
یسميها نيومارك قاعدة «الورود املکافئ» ( )10 :2006حسب
لدی املتل ّقي (انیدا ،)194 :1976 ،اليت ّ
العناصر الثقافيّة الشعبيّة ،مطلقاً عليها الکلمات الثقافيّة .فإذا اضطلعنا علی عمليّة الرتمجة الثقافيّة
وفك وإعادة التشفری وحتویله إلی اللّغة اهلدف یطلب هذه اخلطّة حسب
النص األصل ّ
من حتليل ّ
رأی املنظّرین:

- Equivalence

*

)- Source language (SL) and target language (TL

†
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طیبه امیریان*

نص اللّغة املصدر
ّ

ترمجة اللّغة اهلدف (املتلقي)

الفهم و التحليل

إعادة الصياغة
التحویل
(فك التشفری)
ّ

الرسم البياين للرقم 1

يف هذا املسار ،یلجأ املرتجم إلی اسرتاتيجيات التکافوء والتطابق الثقايف والرتمجة املعياریّة املقبولة
النص ووظيفته يف سياقه احلدیث.
والتطبيع .هتدف هذه التقنيات إلی احملافظة علی قصد ّ
درويشيان وترمجة قصة آبشوران
جمموعة آبشوران القصصيّة (1975م) للکاتب والروائي اإلیراين علي أشرف درویشيان (-1941
هش ٍّة يف اجملتمع
2017م) تلخص نظرة الکاتب إلی الواقع واألدب واحلياة اليت تنبع من واقع حياةٍّ ّ
دور هامٌّ يف
اإلیراين .وکذلك ،تعکس صورة من األدب احمللّي أو األدب اإلقليمي الواقعي الذي له ٌ
التالقح الثقايف بنی العربيّة والفارسيّة (ممتحن .)120 :1392 ،یق ّدم درویشيان أبسلوب ٍّ
نصاً مکتوابً
سلس ّ
ٍّ
مبا یشبه التوثيق اإلثنوغرايف ،ومع ملسة تراجيدیة-
کوميدیة ورؤیة مأساویة ساخرةٍّ یشرح عاملاً غنيّاً
ابلنماذج اإلنسانيّة الثریة والظروف االجتماعية اليت یعيشها اإلنسان .وذلك ،عرب أحداث اثنيت
ٍّ
عشرة قصة قصریة مرتابطة ،یرصد الکاتب النظام االجتماعي املتمظهر يف ٍّ
تتعرض
طبقة ٍّ
ّ
عاملةکادحة ّ
لشتّی أشکال االستغالل وتعيش ظروفاً اجتماعيةً غایةً يف الفقر؛ ولکن یبدو أ ّن هذه الطبقة تتمتّع
ٍّ
ٍّ
کل الشخصيات
بطاقة مذهلة علی الکفاح والصرب علی الظلم .هذه الطاقة ترتاءی لنا مالحمها يف ّ
الذین أحياانً یطاردون أحالماً هاربةً حاملنی شعار «ال أیس مع احلياة».
خاصة عرب ٍّ
ٍّ
ٍّ
سرد متخيّ ٍّل
أبحداث إنسانيّ ٍّة
قصته
من املالحظ أ ّن درویشيان ّ
یلف واقعيّة صارخةً يف ّ
ٍّ
وممتلئ ابملصطلحات الثقافيّة اإلنسانيّة والرمزیة والدالليّة واملوضوعات املتعلّقة ابلثقافة احملليّة الکائنة
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النص مثل :الکناایت واألمثال واألشعار احملليّة والطقوس القوميّة وأمساء األماکن واألشخاص
يف لغة ّ
واألخری من الظواهر املرتبطة ابلثقافة واحلياة احملليّة .فهذه اجملموعة تعکس بيئتها الفکریّة والثقافيّة
ٍّ
بشکل أقوی ،وذلك ابالعتماد علی جعل احلوار ابللهجة احملليّة املستخدمة ومتثيل البيئة والثقافة

اخلاصة يف «کرمانشاه»؛ حيث حتتفل القصص ابملفردات وأمساء حارات املدینة وأمساء األشخاص
ّ
واأللقاب وکذلك احلوارات ابللهجة السائدة يف کرمانشاه.
فرتمجة آبشوران حمفوفة ابملتاعب وکثریاً ما جتعل ترمجة ٍّ
أعمال کهذه املرتجم یلجأ إلی اسرتاتيجيات
مر ٍّ
تبطة برتمجة العناصر الثقافيّة .فإنّنا سنحاول يف هذه الدراسة التطرق إلی ترمجة آبشوران إلی اللّغة
العربيّة ألمحد موسی املغرب.
یبدو َّ
أن املرتجم التزم بنقل األفکار املطروحة يف هذا العمل القصصي ،خاصةً عندما یتعلّق
ٍّ
ومصطلحات ضرور ٍّیة لتل ّقي ما مييّز الثقافة احملليّة يف کرمانشاهَّ .
ألن قصة "آبشوران"
املوضوع مبفاهيم
ُّ
تعد ضرابً من دراسة الرتمجة الثقافيّة وتری ترمجة أمحد موسی نوعاً من العمليّة اليت حتتاج إلی الوقوف
وإعطاء التفسری للمظاهر واملعاين الثقافيّة يف ثقافة اللّغة املصدر.
«من املؤّکد أ ّن من وراء الرتمجة إحاطةً واسعةً من املرتجم بعيون الذهب الفارسي وعلیالرغم من
نصوص ٍّ
ٍّ
أدبية آسرةٍّ،
سعي لرتمجة
االختالف النسيب بنی الثقافة اإلیرانيّة واملغربيّة کان یتن ّقل املرتجم يف ٍّ
مهمة الرتمجة
احمللي» (موسی .)157 :2016 ،يف هذه احلالة یظهر دور ّ
النصوص اليت أکثر قرابً من الواقع ّ
أبهنا «الوساطة اإلجيابيّة بنی ثقافتنی» ،اليت الحتجب األصل والتعوق ضوءه ولکنها تسمح للّغة
النيقة أن ترب (.)Waler, 2000:249
هدف الدراسة ومنهجها واألسئلة

ٍّ
عام ٍّة والتلميحات
تسعی هذه الدراسة حنو تبيان کيفيّة ترمجة املضامنی ّ
اخلاصة ابلثقافيّة احملليّة بص ّفة ّ
الثقافيّة علی وجه اخلصوص مثل :الشکل واألسلوب واألمثال والعبارات االصطالحيّة ،يف جمموعة
آبشوران .وذلك ابملنهج الوصفي-التحليلي مبنيّاً علی منهج الرتمجة الثقافيّة املقارنة استناداً إلی
اسرتاتيجيات الرتمجة الثقافيّة اليت ع ّدها نيومارك واآلخرون من اللسانينی .يف هذا السياق تطرح أسئلة
املکوانت الثقافيّة:
هي مدار هذا البحث عن ترمجة ّ
ٍّ
اتيجيات انتهجها املرتجم يف نقل العناصر الثقافيّة وخصوصيّة اللّغة الثقافيّة يف
 أیة اسرت«آبشوران» يف ترمجته؟
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 هل مکنت الرتمجة يف اختيار هذه االسرتاتيجيات من أن ینقل اخلصوصيّات الثقافيّة احملليّةإلی القارئ العرب کما رمسها درویشيان يف آبشوران؟
خلفيّة البحث

أهم املصادر الرئيسيّة اليت استفدان
من خالل البحث ،فقد عثران علی کتب ودراسات کانت من ّ
النص» کتبها عبدالغنی بن
لنص اآلخر ثقافة املرتجم وآليات حتویل ّ
منها «الرتمجة الروائيّة العربية ّ
یطور قدراته کي یتم ّکن
الشيخ ( .)29 :2016الباحث یقوم إبیضاح دور املرتجم الذي ّ
یتوجب عليه أن ّ
من حتویل ثقافة اآلخر عرب الروایة اليت یرتمجها ،وميکننا اإلشارة إلی إجناز ع ّدة دراسات يف العربيّة
والفارسيّة حول دور الثقافة يف الدراسات الرتمجة الثقافيّة املقارنة من منظور علماء الرتمجة ،منها:
اهتم ابآلاثر اليت تنتج عن الرتمجة الثقافيّة
«اسرتاتيجيات الرتمجة الثقافيّة» لصدیق أمحد علي الذي ّیؤدي يف نقل
التام ابلثقافات واحلضارات املختلفة لکي ّ
یتوجب عليه اإلملام ّ
ودور املرتجم الذي ّ
األفکار والثقافات بنی األمم (.)89 :2013
«ترمجة البعد االجتماعي/الثقايف يف روایة جنل الفقری» اليت کتبها بسناسي حممد .الباحث منخالل املمارسات الفلکلوریة اتّضح أ ّن ترمجة املنت السردي قد تکون ضراب ًٍ من اإلبداع و«ملا یکون
ّ
النص حاکياً حملليّة قطریّة وجب البحث عن املثابالت اليت یقصدها املبدع حتّی حترز الرتمجة جناحا ًٍ
ّ
ملموساً» (.)74 :2014
«الرتمجة الثقافيّة املقارنة جسور التواصل ومعابر التفاعل» حلفناوي بعلي وهو ینظر إلی الرتمجةکظاهرة ثقافيّة مت ّدان مبؤشر متميّز وفعل ینطوي علی استریاد نوعي لبضائع ثقافيّة من اخلارج وحتویلها
إلی منتج لغو ٍّ
ي لالستهالك احمللّي أن یفهمه املتل ّقي بلغته (.)100 :2018
أهم النتائج اليت خلص إليها
«دراسة النقد البيئيّة قصص درویشيان» کتبها قاسم ساالری.من ّالباحث هي أ ّن درویشيان مييل ابلوعي أو الالوعي إيل وصف اخلصائص اإلقليميّة والبيئيّة واألمثال
الشعبيّة يف قصصه (.)111 :1393
اهلامة للمدرسة الطبيعيّة»
«دراسة قصص السنوات الغيمة وآبشوران لدرویشيان علی اخلصائص ّاهلامة مثل الفاقة والصراع الطبقی
اليت کتبها فارسيان وعليزاد .یقوم الباحثان بدراسة األسس ّ
واالعرتاضات السياسيّة واالجتماعيّة يف رواایت درویشيان يف األربعينات (.)524 :1396
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رغم هذه الدراسات وصلنا إلی إ ّن اسرتاتيجيات نقل العناصر الثقافيّة يف ترمجة جمموعة آبشوران مل
یکن موضوع دراسة ما .نظراً ألمهيّة موضوع کهذا وأمهيّة درویشيان يف األدب الفارسي بوصفه أدیب
شهری یستخدم ثقافة حمافظته يف کتاابته فتتجلّی لنا أمهيّة البحث احلاضر.
 .1إسرتاتيجات ترمجة العناصر الثقافيّة
بشکل ٍّ
ٍّ
جتدر اإلشارة إلی َّ
طویل يف
أن هذه الدراسة ترتّکز
خاص علی آراء نيومارك الذي له ابعٌ ٌ
الربط املنطقي واحملکم والدقيق بنی النظریة والتطبيق يف الرتمجة؛ مثّ إ ّن اسرتاتيجيات ترمجة العناصر
أهم هذه االسرتاتيجيات .1 :املعادل أو املکافئ الثقايف .2
الثقافيّة رّمبا تکون کثریة جداً ولکن ّ
املکوانت .5الشرح
التطابق أو املرادف الثقايف .3التحييد :املکافئ الوظيفي أو الوصفي .4حتليل ّ
املقتضب .6احلذف  .7األقلمة ( .)Venuti, 1998: 241أما فيما یلي سنتطرق إلی بعض
ٍّ
أمثلة وحتليلها من خالل ما انتهجه املرتجم من االسرتاتيجات الرتمجيّة.
.1.1إسرتاتيجيات ترمجة العناصر الثقافيّة يف ترمجة جمموعة آبشوران
.1.1.1املعادل أو املکافئ الثقايف ()Cultural Equivalence
الفن لتحليل املکوانت الثقافيّة ،هي الطریقة األکثر دقّة لرتمجة أیّة کلمة ثقافيّة ال توجد
هذا اإلجراء ّ
تتم ترمجة کلمة ثقافيّة  SLبکلمة ثقافيّة  )Newmark, 1988: 83( TLبرتکيز
يف اللّغة اهلدف فحيث ّ
ویهتم املرتجم مبثل هذه املراسالت کالشعر
کل من الشکل واحملتوی ّ
االنتباه علی الرسالة نفسها ،يف ٍّّ
اإلجتاه ،نشعر أبن الرسالة يف اللّغة
إلی الشعر واجلملة إلی اجلملة واملفهوم إلی املفهوم .نظراً إلی هذا ّ
اهلدف جيب أن تتطابق قدر اإلمکان مع العناصر املختلفة يف اللّغة املصدر (،)Nida, 1976: 159
ملماً ابلنظام الثقايف يف
لتحقيق التکافؤ الوظيفي يف الثقافة اهلدف فينبغي علی املرتجم أن یکون ّ
الّلغتنی .من أمثلة املعادل الثقايف يف ترمجة أمحد موسی:
أ-املثال :این پسره هنوز زردینه به کون نکشیده (درویشيان.)97 :1358 ،
ِ
د (موسی.)144 :2016 ،
لد لم يم ِشب معن
الطوق بمع ُ
الو ُ
الرتمجةَ :هذا َ
قد استخدم املرتجم يف التعامل مع مضمون هنوز زردینه به کون نکشیده الذي یکون يف
مد علی ِ
بلغ الر ِ
نفس ِه
قاموس املصطلحات الفارسيّة العاميّة مبعنی ٍّ
جال وإنّهُ َک َّرب و ْاعتَ َ َ
کنائي:مل یَبل ْغ َم َ ّ
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(جنفی:1378 ،ج .)819 ،2نالحظ أ ّن املرتجم استعمل مجلة مل ي ِشب معن الطم ِ
وق بمع ُد بدالً کنائياً من
م
إجياد ٍّ
یؤدي املعنی الذي تکتنفه هذه اجلملة متاماً لتبلغ املعنی الصحيح وهنا تتجلّی أمهيّة کون
مقابل ّ
املرتجم ضليعاً بثقافة اللّغة اليت یرتجم منها.
ب -املثال :گل ذرت برای چیزته ای شکم ترکمان برده! (درویشيان.)68 :1358 ،
ِ
الکمان! (موسی:2016 ،
ول ای معب مد
شار ،أيُّها الشرهُ األ ُک ُ
صَ
الرتمجةَ :هل کا َن یَن ُق ُ
ك ال ُف ُ
.)108

عبارة ای شکم ترکمان برده! حتمل يف الثقافة الفارسية معنی :یقال اإلنسان الذي الیشبع من

األکل أو الشخص األکول (قرقار )108 :2016 ،أو الذي أصيب بداء اجلوع وقد ترمجها أمحد موسی
ِ
معنی لعبد الکمان .فرتمجة العبارة مبا أراده
بـ الشرهُ األ ُک ُ
ول ای عب مد الکمان ،يف القاموس ما وجدان ً
املرتجم تضعف البعد اجلمايل للمعنی الثقايف وما یرتتّب عن تل ّقي هذا املعنی يف اللّغة املصدر من
إفر ٍّ
اط يف ِ
األکل .أما املرتجم فهو یستطيع أن یوظّف هذا املثل :بطنك فيه سفيفةٌ (الدودة الشریطية)
ٍّ
طفيف من حيث إفادة املعنی تکمن
ما تشبع! (نفس املصدر .)108:من هنا نستنتج وجود اختالف
األصلي وما اختاره املرتجم.
النص
بنی الکلمة الثقافيّة يف ّ
ّ
اللّغة األصل
()SL
بعضی از دانه

اللّغة اهلدف
()TL
القمح...
ات
ِ
حبّ ُ

التحليل

الرتمجةاملقرتحة

ات
یدل علی طلع وجنم
ّ
حبّ ُ
القمح...تَ ِ
نج ُم
ِ
تتطاو مل أعناقُها يف
های گندم  ...در النبات :ماليس له سا ٌق قائمة فم م
ألول ما یُنبت فَ ِ
الربي ِع.
الربي ِع.
(تنبثق) يف َّ
صل َّ
الطري حنی َجنَ َم ّ
و ّ
بهار جیغ بزنند
(املعجم الوسيط:2011 :
 .)942إستعمل املرتجم املعادل
الثقايف بسبب غياب املعنی
املقابل ،وذلك راجع لالختالف
الثقايف بنی اللّغتنی.
ک ٍ
کانَت
املعنی :أتنيب شخص
سیل  ...مثل
ضيف
کانَت َ
کمتط ِّفل (الطفيلي
مدعو
ُ
میهمانان ناخوانده للذهاب إلی احلفلة بدون غ ِری ّ
هو الذي یدخل
الدعوات .أعطی املرتجم مکافئاً
می مانست.
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کحل إلمتام هذه العمليّة
ثقافيّاً ٍّّ
الرتمجيّة إلیصال املعنی الصحيح.

على القوم من غری
أن یدعوه) .فالسيل
الفوضی هو أمر
متشاؤم وساخط
علی الناس فمن
املفضل أن تسخدم
ّ
کلمة املتط ّفل.

التکيّة ابلنسبة للحسينيّة،
حیاط تکیّه
کانَت ساحةُ
کانَت ساحةُ
ِ
ِ
التَّکيّة خاليّةً.
فهي أنشأت لتقام فيها جمالس احلسينيّة خاليّةً.
خلوت بود.
العزاء والفرح ،أما احلسينيّة هي
مبنی إلقامة املراسم احلسينيّة.
ً
وفق املرتجم برتمجة اسم هذا
املکان املعادل الثقايف ،وذلك
أل ّن اسم احلسينيّة معروف
ابلنسبة للتکيّة.
نوع من اللّعبة أدواهتا
«ریخمه
مشتت» می کردیم .عبارة عن مخس حصوات
متوسطة احلجم .املکافئ الثقايف
هو ما متّ توظيفه يف هذه العمليّة
الرتمجية لتوضيح املعنی للثقافة
اهلدف.

نلعب
کنَّا
لعب «لعبةم
ُ
کنّا نَ ُ
الصقلة (أو الزقطة
احلجارةِ».
واللقطة والقيوش
واخلمس حصوات)

الرسم البيانی للرقم1

.2.1.1التطابق أو املرادف الثقايف

()Cultural Correspondence

اخلاصة ابلثقافة (مثل وحدات
يف هذا األسلوب ،تستند الرتمجة إلی استخدام التعابری املطابقة والبنود ّ
النص (أو تغيری احملتوی) .وأ ّن هناك مواقف یغری فيها
القياس وأشکال العنوان) ،تعرتف خياطة ّ
املرتمجون ٍّ
النص ( .)PYM, 2016: 221-232مييل املرتجم إلی انتهاج
بشکل ٍّ
شرعي ما یقال ابلفعل يف ّ
النص
أسلوب التطابق الثقايف ویقصد هنا به التقریب يف معنی املظاهر الثقافيّة حتّی یزیل غرابة ّ
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األصلي وأن یوظف عبارة تتالءم مع ثقافة املتل ّقي ولئال یفتقد القارئ ثقافة اللّغة اهلدف يف هذه
ّ
الرتمجة.
أ -املثال :برایش پاپوش درست کردند (درویشيان.)60 :1358 ،
اببُوجاً (موسی.)99 :2016 ،

صنمعُوا لهُ
الرتمجة :م
ٍّ
شخص ما ،واملؤامرة
إ ّن هناك مثل :پاپوش درست کردن يف الفارسيّة یستعمل لتکذیب
صنمعُوا لهُ اببُوجاً .یبدو أن التعامل
واالفرتاء عليه .املرتجم قد ترجم هذا املعنی للمثل ترمجة حرفيّة م
األصلي وعدم الرغبة من املرتجم
النص
الذي استخدمه املرتجم مع الرتمجة یرجع إلی عدم انتباهه إلی ّ
ّ
علی احلفاظ علی سياق اللّغة األصل .فالرتمجة املقرتحة ملثل پاپوش درست کردن ابألحری أن
ِ
اك
شر م
مهمة تلفيق عليه وکان عمالً
صبُوا لهُ ال ِّ
تکون :نم م
واحلبائل أو محا ُکوا ض مدهُ ُمؤامرةً أو هنا ّ
م
ملفقاً .فالرتمجة يف هذه اجلملة ليست الئقةً يف هذا السياقَّ .
ألن املرتجم مل جيتاز حدود الرتمجة
اللغویّة فاعتمد علی نقل الکلمة.
أ -املثال :ای شیر برنج سرد! (درویشيان.)80 :1358 ،

الرتمجة :ای ُشوربةم األرِز البارد مة!
یسمی ابستعارة شیر برنج سرد ،إذ شبّه الشخص ذوبشرة
استعمل الکاتب يف هذه اجلملة ما ّ
ِ
بيضاء وغریاجلاذب بشور ِبة األرِز
واحلليب .وکذلك ،املرتجم عمد هنا إلی الرتمجة احلرفيّة مراعياً
النص األصل للمحافظة علی عناصره .لکن الرتمجة احلرفيّة يف هذا املثال تفقد األسلوب قيمته
ثقافة ّ
ومجاله والتسمح للقارئ أن یفهم جيّدا املعنی املراد به وإذ خیال القارئ ابللّغة العربيّة أ ّن الشخص
مهمته علی أحسن وجه .فالرتمجة املقرتحة:
حقيقةً هو شوربة األرز واحلليب وأ ّن املرتجم مل ّ
یؤدي ّ
ای ابن اململ!
ب -املثال :به حمام سرد برین ایشااله (درویشيان.)78 :1358 ،
الرتمجة :تمذهبنی إلی مَح ٍام ٍ
ابرد إ ْن شاء هللا (موسی.)122 :2016 ،
م
َ
کنوع من اللع ِن و ِ
الدعاء علی
قد تستعمل يف الثقافة الفارسيّة مجلة به حمام سرد برینٍّ ،
الشخص املکروه ليموت .وهي کنایةٌ عن امليّت وغسله ابملاء البارد .قد ترجم أمحد موسی هذه
اجلملة بـ تمذهبنی إلی مَح ٍام ٍ
معری أي ٍّ
ابرد .املرتجم اعتمد هنا علی الرتمجة احلرفيّة غری ٍّ
اهتمام للمتل ّقي
م
(موسی.)125 :2016 ،
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یتبنی فعال مراد قول الکاتب .إ ّن هذا ال مينعنا من القول أ ّن ترمجته
العرب .فنجد أ ّن املرتجم مل ّ
نصاً من شأنه أن یصدم املتل ّقي العرب .هنا تتجلّي
ليست موفقةً من حيث التل ّقي فهو مل یورد ّ
بکل ما یتعلّق ابللّغة األصل واللّغة اهلدف علی ح ّد
صعوبة االختالف الثقايف وضرورة إملام املرتجم ّ
ك هللاُ إن ٍْ شاءَ هللاُ.
سواء .فالرتمجة املقرتحة :أماتَ َ
ت -املثال :الت های درطویله وسرتپه هم می آمدند (درویشيان.)27 :1358 ،
ِ
بل ومن أعلی اهلِ ِ
الرتمجة :فَکا َن ِّ
ضبة (موسی.)58 :2016 ،
املتشرُدون یُغریو َن َعلينا من ْ
اإلصطم ِ م ْ
ٍّ
عما ترمجة
إذا نظران إبمعان إلی کلمتنی درطویله وسرتپه ،فإننا جند أ ّهنا حتمل معنی خمتلف متاماً ّ
حي من أحياء مدینة کرمانشاه« .درطویله» أصله
املرتجم .فکلمتا «درطویله» و «سرتپه» امسا ٍّّ
«درب حتویله» ويف الفارسيّة «درب» مبعنی «الباب» وهو اسم أحد أبواب مدینة کرمانشاه يف زمن
القدمی ،الباب الذي کان الناس یسلّمون أسلحتهم إلی احلراسة ،ولسهولة التکلّم مسّوه «درطویله»
بل وأعلی اهلِ ِ
ضبة .فهنا ال
اليت معناها حاال «ابب اإلصطبل» ،واملرتجم قد ترمجهما ترتبّاً بـ ا ِإل ْ
صطم ِ م
ٍّ
اختالف ٍّ
کبری بنی الثقافتنی وقد
یؤدي إلی
تکفي ترمجة املعنی اعتماداً علی وضع الکلمة وهذا ّ
اجلو الروائي لدی املتل ّقي العرب ،فاملرتجم جيب أن یبحث عن أصل هذه
ینتهي إلی اإلساءة إلی ّ
الکلمة وعن أترخیها وتقدمی بعض الشروحات ابلتهميش يف ترمجته.
الرتمجةاملقرتحة

اللّغة اهلدف
التحليل
اللّغة األصل
()TL
()SL
ٍّ
ٍّ
آه...أوف،
آه
إشارة إلی نوع من
آه
اه اه ! پیف! لعنت
آه...أوف ،اللّعنةُ
ّ
ّ
اللعنةُ عليك.
اللّعنة علی العمل السيیء .علی أفعالِك.
به کردارت.
متّ إجناز هذه الرتمجة
ابالعتماد علی التطابق
کحل للرتمجة ،لتعذر
الثقايف ّ
إیصال املعنی الصحيح.
بیرون
بیارش
أخرجهُ ،أخرجهُ أيُّها
أعطی املرتجم تطابقاً
أخرجهُ ،أخرجهُ
بیارش بیرون د لوطی .ثقافياً لتبليغ املعنی من ثقافة الوقح املعرب ُد قليل ِ
ابن
احلياء .أیّها اللُوطي
ُ
ّ
املخنث ّ
م ُ
ُ
احملمرةِ.
اللّغة املصدر إلی اللّغة
ّ
قرتی سرخاب مال.
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اهلدف ،لکن الرتمجة بعيد
عن املعنی املراد.
شلوار جافی پاره استعان املرتجم للرتمجة
لبس ِسرواالً
لبس ِسرواالً
کا َن یَ ُ
کا َن یَ ُ
ردای ممزقاً.
إبجراء ترمجة حرفيّة حلفظ خشناً وممزقاً
ای پایش بود.
ُک ّ
سياق وحمتوی اللّغة املصدر.
هذه الرتمجة التفادي ثقافة
اللّغتنی.
حتتم علی املرتجم
ای ماست های
ابسرتاتيجية
االستعانة
نماسیده!
املعادل الثقايف ،الختالف
تراکيب اللّغتنی.

"ایرو" ضمری اإلشارة
خواستند
می
إلی شخص أو ٍّ
ٍّ
معهود
شیء
بفهمند یارو چیست؟
بنی املتکلّم و املخاطب،
یارو دیگر چه معجونی
لالختصار أو اإلخفاء.
است؟
املرتجم جلأ مرة إلی الرتمجة
احلرفيّة للمعادل الثقايف دون
أن ینطبق علی هذه الکلمة
مفهوما للمتل ّقي.
پرآو اسم ٍّ
علم ٍّ
جلبل.
شاید صدای آه
کوه پرآو بود.

املتخمرةُ!
أیّتها األلبا ُن
ّ

أیّها البلهاءُ أو
احلمقاءُ !

کانُوا یُریدون أن
کانُوا یُریدون أن
أی
یعرفُوا ماذا ماذا یکو ُن یعرفُوا ماذا ذلك؟ ّ
ٍّ
معجون یکو ُن ذلك؟
ال"ایرو" ما هذا املعجو ُن؟

َو رّمبا کانَت
آهات
َو رّمبا کانَت
ُ
اجلبل املرت ِع ِ
آهات ِ
ِ
جبل پرآو.
املرتجم قد ترجم هذا االسم.
ابملاء.
ُ
نراه أنّه جلأ إلی الرتمجة احلرفيّة
إلجراء اسرتاتيجية التطابق
الثقايف ،وهذه الرتمجة خطأ.
الرسم البياين للرقم2

.3.1.1التحييد :املکافئ الوظيفي أو الوصفي
)Functional descriptive Equivalent
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یضم املکافئ الوظيفي
التحييد اسرتاتيجية للتغلّب علی اخلالف بنی أجنبية واسرتاتيجية التدجنی ،إنّه ّ
والوصفي .التحييد ميکن أن یساعد يف تعزیز التبادل الثقايف من خالل الرتمجة من أجل حتقيق نفس
یتم
التأثری( .)Sanning, 2007: 176التحييد هو االسرتاتيجية اليت لدیها إحساس ابلتوازن الذي ّ
الرتکيز عليه ابللّغة املصدر واللّغة املستقبل اليت تظهر فيها الفروق اخلارجيّة واملذاق احمللّي .من مزاای
حبریة وعدم تقييد بکلمات اللّغة
وخواص هذه االسرتاتيجية ،أ ّهنا متنح املرتجم جماالً أوسع للتعبری ّ
النص اهلدف ميکن أن
األصل.
فاألهم يف هذه العمليّة هو التوفيق يف إعادة املعنی بدقّة .إذا قرأان ّ
ّ
ٍّ
نفهم ما یلي أ ّن املرتجم یستفيد هذه االسرتاتيجية مبهارةٍّ
أتویلية.
أ .املثال :تا شما بچه ها سر از تخم درآوردین دنیا را خراب کردین (درویشيان.)10 :1358 ،
رت تمفهمون ،فَأفس ْد ُمت ِ
ِ
هذهِ الدُّنيا (موسی.)36 :2016 ،
األطفال
الرتمجة :أنتم
َ
الصغار ص ُ م ُ
َ
العبارة :سر از تخم درآوردین تنتمي إلی الثقافة احمللّية ،فرتمجتها احلرفيّة تعن :ملا أنتم خرجتم
ّ
کربمت وتعلّمتُم أشياء کثریةً .إذا نظران إلی ترمجة العبارة إلی اللّغة العربيّة
من البيض ولکن معناها :أنتم ُ
بـ ِ
النص
صُ
رت تم م
فه ُمون ،أ ّهنا توحي أ ّن املرتجم جيتاز حدود الرتمجة احلرفيّة ،أل ّن اجلملة حتمل يف ّ
ٍّ
األصل معنی ضمن وغامض حيتاج إلی ٍّ
وتفسری کي یفهمه القارئ فاعتمد املرتجم علی نقل
أتویل
املعنی حرفياً وإن مل حيافظ علی مجال األسلوب نثریة اللّغة اليت وظفها.
ب .املثال :ابيه غش ها ،قومشه ها (درویشيان.)12 :1358 ،
ومتان ،قم مدما ٍ
حنس (موسی.)38 :2016 ،
الرتمجة :بُ م
ما جيلب االنتباه يف هذه احلال هو إ ّن الرتمجة لکلمتان بایه غش ها وقوشمه ها بـ بومتان،

قدما ٍ
حنس ،يف هذا السياق یعترب حقيقة عن الصورة اليت ميثلّها الکاتب عن طائر البوم للکنایة عن
الشر والعدوان کما قد ورد يف احلکاایت الشعبيّة .فالکلمة األولی «ابیه غش» مبعنی البوم.
النحس و ّ
رمز ملعنی الشؤم ولکن کلمةُ قومشه مبعنی النکد واملرتجم استطاع جتاوز املعنی السطحي
هذا الطائر ٌ
لتحصيل املعنی املضمر.
ت -املثال :کوفتت بشه االهی (درویشيان.)10 :1358 ،
الرتمجة :تمـتمجرعُ السم إ ْن شاءَ هللا
ٍّ
شخص
عبارة کوفتت بشه الهی شائعة يف العاميّة .القصد منها الدعاء ابألکل والشرب عل
(موسی.)37 :2016 ،

حتقریاً.کما جاء يف قاموس دهخدا (کلمة شيطانيّة) األکل .الشرب .جترع سم احليّة (معنی:1352 ،ج:3

ّ
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 .)1264املرتجم ترجم :تمـتمجرعُ السم .لقد تواءمت الرتمجة اليت اختارها أمحد موسی يف هذا املقام
بتوظيفه السرتاجيية التحييد.
.4.1.1حتليل املکوانت

()Componential analysis

خیتلف التحليل التکوین يف الدراسات اللّغویّة اختالفاً طفيفاً عن دراسات الرتمجة .ففي اللّغوایت
املکوانت اليت قد تکون أو التکون
هو یعن حتليل أو تقسيم احلواس املختلفة للکلمة إلی إحساسّ -
عامليّةً (.)Newmark, 1988: 114
أ -املثال :تف به گور مصبت(...درویشيان.)11 :1358 ،
قم ِ
ربك (موسی.)38 :2016 ،

الرتمجة :تف معلی دي ِن
إذ یتساءل ما مجلة تف به گور مصبت؟ وأیضا کلمة المصب! بعد إلقاء الضوء علی هذه

الکلمة وتفسریها نقول أن خيوطها األولی اللّغویّة ترجع إلی کلمة «املذهب» و«ال املذهب» يف

اللّغة العربيّة وعلی مرور الزمن يف اللّغة الفارسيّة إثر التحویل تلفظ «مصب والمصب» .إ ّن املقصود
االستخفاف واإلهانةُ .من خالل هذه التوضيحات املدونة ،نستنتج أ ّن الرتمجة
من هذه العبارة
ُ
الصحيحة هلذه العبارة ليست تف معلی دي ِن قم ِربك (قَ ِرب دینِك) ،علماً أ ّن الرتمجة هي ترمجة حتليليّة.

بکلمة أخری ،الرتمجة أفقدت مجاهلا وسحرها الذي یرجع إلی کلمة «مصبت».
ب -املثال :اکبر که اینجور وقتها دماغش تیر می کشید با بغض می گفت( :درویشيان.)8 :1358 ،
الرتمجة :يف ِم ِثل ِ
هذهِ
ِ
ِ
جر أمملاً( :موسی،
األوقاتَ ،کا َن أکربُ يم ُّ
أسهُ ُ
رد عليها نکايةٌ ،مو ر ُ
يکاد ين مف ُ
.)33 :2016

حتتوي الرتمجة علی خطأ راجع إلی سوء فهم املرتجم ،إذ أنّه مل ینتبه إلی عبارة دماغش تیر می

کشید وبا بغض می گفت .فالکاتب هنا یشری إلی ٍّ
وغصة يف احللق
وخز يف األنف من ش ّدة األمل ّ
ِ
جر أمملاً ،وابلتايل
من ش ّدة احلزن .قد ترجم أمحد موسی اجلملة بـ :يم ُّ
أسهُ يم ُ
رد عليها نکايةٌ مور ُ
کاد ين مف ُ
حيس أ ّن
تکون ترمجته خاطئة .فکان علی املرتجم أن یزید املعنی ّقوةً ووقعاً يف نفسيّة القارئ کي ّ
القصة يف وضعية صعبة .فتقرتح :يف مثل هذه األوقات ،أکرب کان یشعر ٍّ
بوخز يف أنفه
شخصية ّ
ویقول بغصة.
ت-املثال:وقتی سیل می نشست (درویشيان.)10 :1358 ،
13
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ت وطأةُ الس ِ
ف
يول ختُ ّ
الرتمجة :ملّا کانم ْ
ُ
إ ّن ترمجة اجلملة الفارسيّة وقتی سیل می نشست ،تعن :بعد أن هدأت السيول ،ابملقابل
ت وطأةُ الس ِ
األصلي
النص
يول ختُ ّ
العرب :ملّا کانم ْ
ف ،تروی ابلطول والعرض .أ ّن املرتجم أراد شرح ّ
ُ
ّ
ومهمة املرتجم يف هذه احلال ليست تفسری اجلملة وشرحها.
ّ
(موسی.)37 :2016 ،

الرتمجة املقرتحة

اللّغة اهلدف
التحليل
اللّغة األصل
()TL
()SL
لد
لد
استعمل املرتجم
زیر
بابام
کا َن أب قد َخ َ
کا َن أب قَد َخ َ
ِ
ِ
حتت کرسي.
کرسی خوابیده بود .تقنية التحليل لتعریف إلی النوم يف سري ٍر حتتمه إلی النوم َ
وترمجةکلمة «کرسي» .موق ٌد لِ ِ
لتدفئة.

املرتجم ابستخدام
ك
ُکنت
تمام زورم را
أجه ُد متاماً
أدع ُ
م
ُک ُ
نت َ
ِ
ذلك ال یَرضی.
می زدم ولی باز بابام حتليل معنی اجلملة قام جس مدهُ م
مع َ
مع َو َ
طوال اليوم َو َ
برتمجتها وذلك ألن
رضی.
ّ ذلك ال یَ َ
راضی نبود.
الکاتب ما قدم نفس
املعنی يف ثقافة اللّغة وهو
دعك اجللد ،بل إ ّن املعنی
یفهم من سياق اجلملة.

طح
طح
جلأ املرتجم إلی
روی پشت بام
الس ِ
الس ِ
صب يف َّ
صب يف َّ
نَ َ
نَ َ
عليه قطع ْة سریراً خشبياً مهرتءاً ِ
تخت چوبی شق الرتمجة بتحليل املکون سریراً خشبياً ِ
عليه
ّ
َ ّ
ّ
قماش ٍ
تقية ِمن لمس ِع الستارةُ الناموسيّةُ أو
ٍ
وشیری با پشه بند لنقل معنی کلمة "پشه
البعوض املعاوضةُ.
بند".
البم ِ
عوض.
ُ
زده بود.
لد
لد
ورد املرتجم يف
زیر
بابام
کا َن أب قد َخ َ
کا َن أب قد َخ َ
ِ
ترمجة کلمة "پشه بند" إلی ِ
النوم يف سري ٍر حتتمه إلی النوم حتت ُکرسي.
کرسی خوابیده بود.
حتليال هلا ،لکن رمجته ال موق ٌد لِلتدفئةِ.
ختدم املعنی.
الرسم البياين للرقم4

.5.1.1الشرح املقتضب

()Paraphrase
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هی طریقة «ضخيم أو تفسری ملعن ٍّ
جزء من النص» ( .)Newmark, 1988: 90هذه االسرتاتيجية
تتضمن إعادة صياغة تفسریي وأسلوب لغة إلی لغة ،وتنطوي على استخدام لغة ذات معن وشكل
ّ
متشاهبنی وابستخدام لغة ذات معن مشابه ولكن شكل غریمتشابه والرتمجة احلرفيّة واإلغفال.
أ -املثال :عمو پیره دل از منقل کند وبلند شد رنگم پریده بود

(درویشيان.)23 :1358 ،

الرتمجة :أما الع ُّم العجوز ،فَـ َقد أب َ ِ
عن حضنِ ِه َو َّ
قع لو ُن وجهي مو معالهُ
ّ َ ُُ
هب واقفاً امتم م
ْ
عد املوق َد ْ
ار (موسی.)52 :2016 ،
االصفر ُ

قع لو ُن
حتتوي الرتمجة علی شرح مقتضب راجع إلی مجلة رنگم پریده بود اليت ترمجت بـ امتم م

وجهي مو معالهُ االصفر ُار .إ ّن الرتمجة يف مثل هذه اجلملة تولد کالماً أکثر بطریقة الشرح املقتضب
خاصةً فمن األحسن لو جتنّب
وهو أ ّن املرتجم أضاف إلی ترمجة مجلة عاله االصفرار وال جتدي نفعاً ّ
هذا وهي إضافة اختياریةٌ جاءت للتأکيد علی املعنی الذي أراده الکاتب.
ب -املثال :بابا مشتش را برای ما آماده می کرد .اهو اهوی گریه بود ومف مف اصغر
(درویشيان.)22 :1358 ،

ِ
الرتمجة :کا من والدي مَیمع قبضةم ِ
حش ِ
رجة
يدهِ ويُهيئها لمنا .فَکا َن املکا ُن ُّ
یعج ِابلبکاء َو َ
مُ
أصغر (موسی.)51 :2016 ،
بناء علی التعریف املستخدم الذي سبق ذکره ،أ ّن املرتجم يف هذا السياق يف ترمجة مجلة بابا
مشتش را برای ما آماده می کرد ،أیيت بـ کا من والدي مَیمع قبضةم ِ
يدهِ ويُهيئها لمنا .إ ّن الکاتب
مُ
ما أشار جبمع قبضة اليد ،بل أضاف هذه العبارة املرتجم نفسه إلی الرتمجة ،ابلتايل نقرتح ترمجة
تعتمد قبل کل ٍّ
شیء علی الشرح املقتضب وميکننا القول إ ّن هذه اإلضافة أضفت اإلیضاح علی
ّ
الرتمجة.
ت -املثال :اما یارو روشور بود (درویشيان.)80 :1358 ،
ِ
أبيض (موسی.)124 :2016 ،
سحوقاً م
لکن ایرو ملْ ی ُکن سوی مم ُ
الرتمجةْ :
إ ّن الرتمجة بطریقة الشرح املقتضب واإلیضاح يف هذا املثال تقلّل من قيمة اإلمجال واملعنی الثقايف
النص ابللّغة العربيّة إذا کان جيهل اللّغة الفارسيّة مبجمل
ّ
خاصةً إن کان مقابل آخر موجود .فقارئ ّ
ثفافتها یتعذر عليه فهم مقصود الکاتب فعلی املرتجم أن یلجأ إلی إجياد املقابل األقرب من حيث
15
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املعنی وإن مل یوجد فعليه اللجوء إلی التأویل .يف هذا املثال ذکر الکاتب کلمة روشور واملرتجم
أبيض .إ ّن األمر یتعلّق هنا ابجلانب الثقايف للمرتجم .فمن األحسن لو خیتار
سحوقاً م
استعمل :مم ُ
کلمة سبيداج وسبداج والسفيد آب والباروق بدالً من مسحوقاً أبيض.
الرتمجةاملقرتحة

اللّغة اهلدف
التحليل
اللّغة األصل
()TL
()SL
بنيّي ،أملك إلی
رغبةُ املرتجم علی
روله دردتان
بنيّيَ ،ج َعلن هللاُ
روحي ،أعزائي
کل
بخوره طوق سرم ،إضافة الرتمجة للتصریح فداك َو َ
أنزل ب َّ
ید أن ینزلَه بك.
مبقصدیة الکاتب ضمنيّة يف
مکروهٍّ یر ُ
عزیزاکم
ُ
النص املصدر .وفق املرتجم
ّ
يف نقل املعنی بوضوح إلی
القارئ املستهدف.
ف
ف
ف
ف
املرتجم عمد إلی
می زد ومیبنی
یَع ِز ُ
یَع ِز ُ
یَع ِز ُ
یَع ِز ُ
دموعُه.
نهمر ُ
نهمر ُ
زد تا اشکهایش استخدام تقنية الشرح بعبارة حتّی تم م
دموعُه حتّی تَ َ
"ویستغ ِر ُق يف الب ِ
کاء" .ويستغ ِر ُق يف الب ِ
کاء.
َ َ
م م
ُ
ُ
جاری می شد.
املرتجم قد افرتض أ ّن
القارئ العرب قد الیتمکّن
من استنباط املعنی .لذلك
اجتهد يف إظهاره من خالل
إضافة هذه العبارة.
الرسم البياين للرقم5
.6.1.1احلذف ()Deletion

النص .ال
حتذف بعض الکلمات الثقافيّة من الرتمجة وذلك لعدم أمهيّتها للقارئ وعدم أتثریها علی ّ
ٍّ
یتم حذف مصطلح ذي
تعن هذه الطریقة ّ
أبي حال من األحوال حذف ّ
املکون الثقايف کامالً .قد ّ
یتم
أمهيّة يف الرتمجة الثقافيّة .إ ّن هذه اإلجراءات الرتمجيّة غری دقيقة إلی ح ّد ما ،ويف بعض احلاالت ّ
ممارستها ٍّ
حدسي ( .)Newmark, 1988: 76ففي هذه االسرتاتيجية مل تعد عمليّة الرتمجة سوی
بشکل
ٍّ
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صورةٍّ بعيدةٍّ عن األصل وحتّی من املمکن أن تولد االختالف احلضاري والثقايف بنی اللّغتنی .فعلی
خیص ثقافة اللّغتنی.
املرتجم أن یکون ضليعاً مبا ّ
أ -املثال :البد کاسه کونت هم شکسته .چرا نمی شینی مرده تون به تون! (درویشيان:1358 ،
.)49

الرتمجة :أکيد أ ّن مؤخرتَك تَکسرت أیضاً ملا َذا َ ِ
س؟
َّ ْ
ُ َ
الجتل ُ
املرتجم مل یرتجم الداللة احلقيقة لعبارة مرده تون به تون ابللّغة الفارسيّة اليت حتمل داللة معينةً
(موسی.)85 :2016 ،

ابلشر ،وهی مبعنی اللّعنة علی امليّت والدعاء عليه جبهنّم ،يف حنی إذا
تتعلّق ابلدعاء علی امليّت ّ
نظران إلی الرتمجة نعتقد أ ّن االکتفاء برتمجة ٍّ
جزء من اجلملة إلی اللّغة العربيّة ابلبقاء جزء آخر منها
املتضمن يف اجلملة.
خاصة ألهنا ال تعرب عن حالة الغضب
ال تع ّد ترمجة جيّدة ّ
ّ
ب -املثال :کیسه کشی که آنجا کار می کرد یک دستش از مچ بریده شده بود (درویشيان،
.)80 :1358

عصم ِواستُ ِ
الدال ِك ِمن املِ ِ
عم مل
کيس ّ
الرتمجةُُ :ت ِّز ُق ُ
النص األصل ّي
هنا تشری الرتمجة هلذه اجلملة إلی اختالف يف املفهوم أو الداللة اللّغویّة بنی ّ
وترمجته .فـ کیسه کشی که آنجا کار می کرد یک دستش از مچ بریده شده بود تعن يف العربيّة
(موسی.)125 :2016 ،

الدالك الذي کان یعمل هناك کانت إحدی یدیه مقطوعة املعصم .لکن املرتجم قد التبس برتمجة
أ ّن
َ
الدالك أو املکيس وليس مبعنی الکيس،
املفهوم أو الداللة اللّغویّة حبذفها .فکلمة کیسه کش مبعنی َ

وعبارة "یك دستش از مچ بریده شده بود" یعن :کانت إحدی یده مقطوعة املعصم .فهنا تکمن
األصلي لکي یکون املتل ّقي العرب أکثر قرابً من
النص
قدرة املرتجم إذ عليه ّأال حيذف کلمة من ّ
ّ
النص املصدر.
الروح الثقايف يف ّ
ت -املثال :گره پر چادرش را بازکرد ولی جز چند دانه کشمش مشکل گشا چیزی درآن
نبود

(درویشيان.)56 :1358 ،

ٍّ
الز ِ
بيب
من َّ
غری أ ّهنا مل تعثْر ِسوی َعلی بِ ْ
الرتمجة :فَ ْ
ضع حبات ْ
تحت عُقدةَ شادورها َ
سمن ِ
وع (موسی.)85 :2016 ،
والتغن ِمن ْج ٍّ
التُ ُ
تسمی يف الفارسيّة مشکل
املکسرات اليت ّ
یشری الکاتب يف هذه اجلملة إلی الزبيب أحد أنواع ّ

انينی وهلا
گشا ،أي ٍّ
املکسرات من الفستق واجلوز والزبيب والبندق والنقل ،عند اإلیر َ
نوع ٍّّ
خاص من ّ
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وحتل مشاکلهم.
جذور ثقافيّةٌ ورسوميّةٌ .إ ّن اإلیرانينی یعتقدون أ ّن أبکل هذه
ّ
املکسرات حت ّقق آماهلم ّ
ٍ
ِ
ِ
وع ،کمقابل ابللّغة الفارسيّة بعيد
سمن
من
والتغن ِمن ْج ٍ
فاختيار ترمجة بِ ْ
ضع حبات ْ
الزبيب التُ ُ
شيئاً ما ،عن املعنی املراد به هنا .فإذا أردان ترمجة هذه العبارة نستنتج :أ ّهنا مل تعثُر ِسوی َعلی بِضع
بيب مکسر ِ
ز ِ
ات «مشکل گشا».
اللّغة األصل
()SL
آمدم بیرون،

اللّغة اهلدف
()TL
جت ُمغتاظ ًا
َخ َر ُ

التحليل

ما ترجم املرتجم
دلم فشرده می شد العبارة بدقّة.
دت
...
َ
أعد ُ
احللوی لِلبي ِع.
ومی آمد میان

الرتمجة املقرتحة

جت ُمغتاظاً
َخ َر ُ
ط قليب َوأیيت
صينةَ کا َن یَضغُ ُ
ط ِ
حلقي و...
َوس َ

گلویم .سینی شیرینی
را جور کردم ،برای
فروش.

ِ
املدینة کا َن
ليل
ما ترجم املرتجم
صدای ترقه ها،
َ
ات املف ِرقعاتِ
هائجاً بِصو ِ
فیشک ها ،گالب هذه الکلمات بدقّة.
َ
ِ
صاصات الو ِ
رق َو
َوقُ
م
پاش ها ،پیاله مهتاب
ِ
ماء الوردِ
مر ّشاتِ
ها ،پاپیچک ها شب
ِ
اَحنی
والکؤوس واملز م
شهر را آشفته کرده
واملُعاکسنی.
م
بود.

ِ
املدینة کا َن
ليل
َ
ات املف ِرقعاتِ
هائجاً بِصو ِ
َ
ِ
ِ
األلعاب الناریَّة و
َو َ
ِ
ماء الوردِ
ومر ّشاتِ
َ
والصواریخ ومباراة الطرقة.
ِ
تفجرات)
(کلُّها من املُ ّ

املوت، ،
تدل
الم،
هذه العبارة ّ
علیک سرپنام
َو َ
مو م
عليك ُ
عليك الس ُ
ك.
ك .تَعال حتّی َ
اتفقد جيبَ َ
علی الدعاء علی تَعال حتّی َ
اتفقد جيبَ َ
بیا ببینم جیبته.
الشخص .املرتجم ما
ترمجها.
الرسم البياين للرقم6

.7.1.1األقلمة

()Adaptation
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األصلي مبا هو مقابل له يف
النص
هي التصرف يف الرتمجة واستبدال الواقع االجتماعي الثقايف يف ّ
ّ
النص
األصلي غریباً متاماً
ثقافة اللّغة املرتجم إليها حرصاً علی املعنی إذا کان الظرف املوصوف يف ّ
ّ
عن اللّغة املرتجم إليها (صدیق.)97 :2013 ،
أ -املثال :اب زن مهسایه کالش می چيدند ودرد دل
زوجة اجلا ِر وهم ی َد ِ
اجلوز مع ِ
شون (موسی.)38 :2016 ،
رد ُ
ُ ُ
کسرو من م َ
الرتمجة :کانُوا يُ ّ
إ ّن ترمجة مجلة با زن همسایه کالش می چیدند ،الجتدی نفعاً السيّما أ ّهنا ترتجم معنی خاطئاً،
می کردند (درویشيان.)11 :1358 ،

األصلي نالحظ
النص
أل ّن املرتجم مل َ
النص الفارسي .إذا رکزان علی اجلملة يف ّ
یدرك ومل یفهم معنی ّ
ّ
کن حييکن الکيوه «احلذاء الرمسي يف منطقة کوردستان»،
أ ّن الکاتب أشار إلی ّ
األم مع زوجة اجلار ّ
ِ
الکيوه
کسرو من م
کن َ
اجلوز م
حيکنی َ
لکن املرتجم ترجم کانُوا يُ ّ
مع زوجة اجلا ِر .فالرتمجة املقرتحة تکونّ :
مع ِ
زوجة اجلا ِر.
َ
ب -املثال:ترک های دستم آب کشیده بود .کز کز می کرد

(درویشيان.)28 :1358 ،

ختمرت ِ
صوت قز قز قز
ت تمص ُد ُر
ابملاء َوابتم ْ
ت ُش ُ
م
قوق یدي قَد َّ ْ
الرتمجة:کانَ ْ

(موسی،

.)59 :2016

یکون أصل مجلة کزکز می کرد ابللهجة الفارسيّة مبعنی «گزگز کردن ومور مور شدن» ،وهي

ت
حالة من التنميل واخلدر والشکشکة والداببيس يف اليد والرجل .املرتجم قد ترجم اجلملة بـ ابتم ْ
صوت قزقزقز ،وهذه خطأ فإنّه سيقع حتماً يف مصيدة سوء الفهم .فالرتمجة املقرتحة هلذه
تص ُد ُر
م
اجلملة :شعرت بشکشکة أو تنميل يف یدي.
ت -املثال :شاید دست گیر داده بود تا از مدرسه برگردم آنوقت بمیرد (درویشيان:1358 ،
.)13

عودِِت ليستسلم ِح ٍ
ينئذ لِ ِ
لموت
الرتمجة :رَّبا استم م
غاث مواستج مدی م م ْ م
وإبمعان النظر إلی ترمجة مجلة شاید دست گیر داده بود تا از مدرسه برگردم ،ميکن القول أ ّن
(موسی.)40 :2016 ،

املرتجم اعتمد علی اسرتاتيجية األقلمة لنقل املعنی الکنائي املتعلقة ابلثقافة احملليّة ،حيث فقد جلأ

غاث مواستج مدی
النص
األصلي وإبرازه للعيان :رَّبا استم م
إلی الرتمجة اليت یوجد فيها اختالف بينها و ّ
ّ
عودِِت.
م
19
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الرتمجة املقرتحة

اللّغة اهلدف
التحليل
اللّغة األصل
()TL
()SL
أماه
کانت
دایه يف اللّغة احملليّة
دایه سیروس
خال
وکان
األم .لکن سریوس حيرس أیضا سریوس حترس أیضاً
همیشه از اتاق های مبعنی أماه و ّ
باال مواظب حیاط بود املرتجم قد ترمجها ابخلال .الساحة من الغرفة العلویة الساحة من الغرفة
العلویة.
قع
قع
مبعنی
تيمچه
زیر
دکانش
کا َن ُد ّکانُه یَ ُ
کا َن ُد ّکانُه یَ ُ
أسفل خان مال
تیمچه مال عباسعلی السوق أو اخلان .املرتجم
أسفل خان مال عباس
م
َ
عباسعلی.
جاء بکلمة الصغری.
علی الصغری.
بوده.

ِ
الصوت
هب
ط
هب
عبارة "برنو برنو
گربه ها از دو
القط ُ
فيَ ُّ
فتَ ُّ
ُ
ِ
ِ
ط اليت يف
احلننی للقط ُ
سوی آن برنو برنو دلسوزی" ت ّدل علی اليت يف جانبِ ِيه مندفعةً
ُ
الست ْق ِ
جانبِ ِيه.
ط.
بال اهلمداای.
دلسوزی راه می الصوت احلننی للق ّ
انداختند.
الرسم البياين للرقم7

اخلاُتة
متفردة تنتمي
ویلوهنا مبيزة ّ
یش ّكل البعد الثقايف /االجتماعي خلفيّة ّ
النص السردي يف الروایة ّ
نص آبشوران قد تکون ضرابً من
خاص حمللّية کرمانشاه .لذلك ،ترمجة ّ
إلی فضاء لساينّ ٍّّ
اإلبداع .فالبحث عن املقابالت اليت یقصدها املرتجم حتّی حترز الرتمجة جناحاً ملموساً يف إجناز
لنبنی کيف املرتجم
النص األصل عرب االسرتاتيجيات الرتمجيّة حماولة ّ
االنطباعات اليت محلها ّ
ینقل املفاهيم الثقافيّة.
َّ
إن املالحظة للرتمجة العربيّة توجد أحياانً اختالفات يف دراسة ترمجة أمحد موسی ،فبينما ترکز
یسمی ابلتکافؤ علی مستوی األلفاظ واجلمل.
دراسة الرتمجة اللسانيّة علی ما ّ
النص ،لكن هذا مل مينعه من اللجوء إىل بعض
مييل املرتجم إىل احلفاظ على نسق وشكل ّ
النص األصل.
التجنيس الذي من شأنه أن یشوه ّ
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املکوانت الثقافيّة إلی اللّغة اهلدف بغرض إفهام
جلأ املرتجم إلی تقنية حتليل بعض ّ
یؤدي إلی هدم
القارئ وجتنّب الغموض املعنی بتوظيف الشرح املقتضب والتحليل وهذا ّ
األنساق اللّغویّة من خالل سوء االستخدام.
األصلي بسبب
النص
مل یوفق املرتجم أحياانً يف اختيار الرتمجة الالئقة لنقل معاين ّ
ّ
احلذف يف مواضع قليلة من اجملموعة القصصيّة ،فلم یتم ّکن املتل ّقي بسبب هذا القرار من
ٍّ
النص األصل يف شكلها ومعناها
بلوغ املعنی املراد .لكن بشكل عام ،كانت الرتمجة قریبةً من ّ
رغم بعض األخطاء اليت وقع فيها املرتجم.
ینحاز املرتجم وینحرف أحياانً ابملعنی اليت کان یصبو إليها الکاتب ویسبّب الغموض
املعنوي للمتل ّقي العرب ،حيث کان علی املرتجم وضوح العبارة وتفسریها حتّی یفهم القارئ.
املصادر واملراجع
الف) الکتب

-املعجم الوسيط ( ،)2011جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،الطبعة .5

ابسنيت ،سوزان ( ،)2012دراسات الرتمجة .ترمجه وقدم له ،فؤاد عبداملطلب ،دمشق :منشورات اهليئة العامة السوریةللکتّاب.

  ----،----وأندریة ليفيفری ( ،)2015بناء الثقافات ،مقاالت يف الرتمجة األدبية ،ترمجة :حممد عنانی،الطبعة ،1القاهرة :املرکز القومي للرتمجة.
بعلي ،حفناوي ،)2018( ،الرتمجة الثقافية املقارنة جسور التواصل ومعابر التفاعل ،الطبعة  ،1األردن :دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزیع.
درویشيان ،علی أشرف ( ،)1358آبشوران ،الطبعة  ،7طهران :منشورات ایر حممد.قرقار ،مجال ( 1000 ،)2016مثل ومثل ،اجلزء األول ،الطبعة  ،1دار النخبة للطباعة والنشر.معنی ،حممد ( ،)1352فرهنگ معنی ،جلد ششم ،چاپ  ،1انتشارات امریکبری.منداي ،جریميي ( ،)2010مدخل إلی دراسات الرتمجة نظرات وتطبيقات ،ترمجه :هشام علي جواد ،مراجعة :عداننخالد عبدهللا ،الطبعة  ،1هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث.
موسی ،أمحد ( ،)2016آبشوران ،ترمجة :أمحدموسی ،الطبعة  ،1القاهرة :روافد للنشر والتوزیع.جنفي ،أبواحلسن ( ،)1378فرهنگ فارسی عاميانه .الطبعة  ،1طهران :منشورات نيلوفر.نيومارك ،بيرت ( ،)2006اجلامع يف الرتمجة ،الرتمجة واإلعداد :حسن غزالة ،الطبعة  ،1بریوت :منشورات دار ومکتبةاهلالل.
یوجنی ،انیدا ( ،)1976حنو علم الرتمجة ،الرتمجة :ماجد النجار ،العراق :مطبعة مطبوعات وزارة اإلعالم.ب) املقاالت
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االجتماعي /الثقايف يف روایة جنل الفقری» ،جملة إشکاالت يف اللّغة
بسناسی ،حممد (« ،)2014ترمجة البعدّ
واألدب ،دوریة نصف سنویة حمکمية تصدر عن معهد اآلداب واللغات ابملرکز اجلامعي لتامنغست-اجلزائر ،اجمللد،3

العدد ،3صص .60-73
ساالری ،قاسم وزهراسيدیزدی وشکریه یوسفی نيا (« ،)1393بررسی نقدبوم گرانه در داستاهنای علی اشرفدرویشيان» ،فصلنامه ختصصی مطالعات داستانی ،سال ،3مشاره ،2صص.135-111

صدیق ،أمحد علي ( ،)2013اسرتاتيجيات الرتمجة الثقافية ،أماراابك جملة علمية تصدر عن األکادمية األمریکيةالعربية للعلوم و التکنولوجيا ،اجمللد ،3العدد  ،11صص.98-89
عبدالغنی بن الشيخ (« ،)2016الرتمجة الروائية العربية لنص اآلخر :ثقافة املرتجم وآليات حتویل النص» ،جملة األثر،

جامعة حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر ،العدد ،25صص.29-35
فارسيان ،حممدرضا واهلام عليزاد (« ،)1396حتليل داستاهنای ساهلای ابری آبشوران از درویشيان براساس اصولمهم انتوراليسيتی» ،پژوهش ادبيات معاصر جهان .دوره ،22مشاره ،2صص.501-524
ممتحن ،مهدی وایران لك (« ،)1392نقش ترمجة در ادبيات تطبيقی وداستان نویسی معاصر (اب أتکيد بر ادبياتفارسی وعربی)» .فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای ترمجه در زابن وادبيات عربی ،سال  ،3مشاره ،9صص-119
.141
ج) املصادر األجنبية
- Loescher, Wolfgang. (1991): Translation performance, translation
process and translation strategies: a psycholinguistic investigation,
)Tuebingen: Guten Narr, 3823340743 (ISBN13: 9783823340744
-Newmark, Peter (1988): A Textbook of translation. New York:
TiceHall Press.
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إسرتاتيجيات ترمجة العناصر الثقافيّة يف جمموعة "آبشوران" القصصيّة

طیبه امیریان*

استراتژی های ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی
آبشوران
نوع مقاله :پژوهشی
طیبه

امیریان*

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکیده
ترجمه عناصر فرهنگیِ متن ادبی از مهمترین چالش هایی است که مترجم به دلیل تفاوتهای
فرهنگی وفکری ناشی از روح زبان با آن روبرو میشود .دراین صورت ،کارکرد ترجمه تالشی
برای موازنه فرهنگی نزدیک به فهم مخاطب در فرهنگ زبان مقصد است .موازنهای که حلقه
ممنوعیات آن فرهنگ را لمس نمیکند .مجموعه داستانی" آبشورانِ" درویشیان ،داستان نویس
ایرانی ،یک پدیده فرهنگی وزبانی متمایز است .داستان روایتگر دنیایی با تمام جزئیات است که
واقعیت فقر ونابسامانی طبقه کارگری را نشان می دهد .همین امر توجه احمدموسی را ،برای
ترجمه عربی این داستان ونیز توجه به جنبههای فرهنگی وترجمه آنها ،برانگیخت.
با استفاده از روش توصیفی وتطبیق ترجمه با متن اصلی وتحلیل موشکافانه استراتژیهای ترجمه
فرهنگی با تکیه بر نظرگاه ترجمه شناسان ،درجستجوی این هستیم :چگونه مترجم عناصر
فرهنگی را ،که چون سایه وقرین زبان است ،طبق استراتژیهای ترجمه فرهنگی ترجمه کرده
است؟ با توجه به اصل موازنه :مترجم از برابری وخنثیسازی ،تحلیل وشرح وبومیسازی در
ترجمه مفاهیم فرهنگی و بومی استفاده کرده است به منظور موازنه و برابری فرهنگی بیشتر به
عنصر شرح وتحلیل به منظور پرهیز از پیچیدگی معنایی روی آورده است وگاه برای انتقال معانی
اصلی متن به درستی ترجمه نکرده است.
کلیدواژه ها :آبشوران ،أحمد موسی ،ترجمه فرهنگی ،درویشیان.
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Translation Strategies of the cultural elements
In story collection “Abshoran”
Article Type: Research
Tayebeh Amirian*
Ph.D. in Arabic language and literature, Bu Ali Sina University,Hamedan ,Iran

Abstract
Translating cultural elements within a literary text is one of the most important
challenges that the translator encounters due to cultural and intellectual
differences stemming from the spirit of the language. The translator’s task is
to seek to find a cultural equivalent close to the recipient’s understanding in
the TA’s culture. The equivalent that does not touch the circle of taboos of
that culture. Abshouran by the Iranian novelist Ali Ashraf Darwishian
constituted a distinct cultural and linguistic phenomenon. The story
established a world narratively in detail and took place on the reality of misery
and filth in proletarian society. It aroused the interest of Ahmed Musa to
translate it into Arabic and focusing on its cultural aspects and transferring it
to the Arabic language space.
Through the descriptive method and comparing the translation process with
the source text and analyzing it, as well as shedding light on cultural
translation strategies from the translation scholars’ perspective, we search:
How did the translator interact with the cultural elements as the shadow of the
language in translating according to the cultural translation strategies? Based
on this equivalence: Equivalency, neutralization, analysis, anatomy, and
localization are related to the translation of local cultural concepts and the
translator resorts to the equivalent and the cultural equivalent more then to the
employment of brief explanation and analysis to avoid the ambiguity of the
meaning and sometimes the translator did not choose the appropriate
translation to convey the meanings of the original text.

KeyWords: Abshoran, Ahmad Musa, Cultural Translation, Darvishian.
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