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چکیده
نیومارک ،يکی از نظريهپردازان شاخص معاصر ،در زمینة مطالعات ترجمه ،عناصر فرهنگی را به پنج
دسته تقسیم میکند و با پیشنهاد هفده روش در ترجمة اين عناصر ،سعی کرده است راهکارهای
مناسبتری پیش روی مترجمان قرار دهد .در اين زمینه ،نويسندگان اين پژوهش بر آن شدند تا نقش
عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم»را در ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری
نیومارک ،شاخصتر کنند .نتايج بهدست آمده در ترجمههای يوسف عزيزی ،محمدعلی عسگری ،احسان

موسوی و موسی اسوار از داستانهای عائد الی حيفا ،رجال يف الشمس و الکعک علی الرصيف غسان کنفانی
نشان میدهد که علیرغم اينکه عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم» با
اصطالحات و تعابیر سیاسی ،مذهبی ،تاريخی و هنریِ زيادی مواجه است ،اين مترجمان توانستهاند
بهخوبی با استفاده از روش «معادل فرهنگی» از عهدة ترجمه آن برآيند .با اين حال ،استفادة کمتر آنان
از روشهای مهمی چون روش «تلفیقی» و «يادداشتها ،اضافات و توضیحات» باعث ضعف و ابهام در
ترجمة آنان شده است.
واژههای کلیدی :ترجمه ،ترجمة عناصر فرهنگی ،ترجمة آداب و رسوم ،ترجمة جريانات فرهنگی،
نیومارک.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

sedghi@khu.ac.ir
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 .1مقدمه
از ديرباز تاکنون نیاز به برقراری ارتباط در بین اقوام گوناگون به صورتهای مختلف
کاری ،علمی ،تجاری و ...وجود داشته است و همواره اختالف زبانها ،يکی از مشکالت
اساسی بشر در برقراری اين ارتباط به حساب میآمد؛ بنابراين ،ترجمة زبانها و
فرهنگها راهی مطمئن برای برطرف شدن اين مانع است .هدف اين مقاله ارائه روش و
راهکارهای ممکن برای ترجمة عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و
مفاهیم» و نیز سنجش میزان موفقیّت برخی از مترجمان ايرانی در اين خصوص است.
از آنجا که ترجمه نقش مهمی در انتقال عناصر فرهنگی از يک ملت به ملت ديگر
دارد و نیز از آنجا که مترجمان فارسی زبان بعضاً اشکاالت فراوانی در انتقال اين عناصر
فرهنگی دارند ،اين تحقیق به دنبال پاسخگويی به دو پرسش زير است .1 :مترجمان
برای انتقال عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم در ترجمههای عربی
به فارسی ،براساس نظرية نیومارک ،بیشتر از کدام روشها استفاده کردهاند؟  .2تا چه
حد مترجمان در ترجمة اين عنصر فرهنگی و انتقال درست آن به زبان مقصد موفق
بودهاند؟
برای پاسخ به اين دو پرسش ،نگارندگان تالش کردند تا براساس نظرية نیومارک ،به

تحلیل و تطبیق ترجمههای سه داستان غسان کنفانی با عناوين عائد الی حيفا ،رجال يف
الشمس و الکعک علی الرصيف بپردازند که نمونههايی از عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و
رسوم ،جريانات و مفاهیم در آنها وجود دارد و يوسف عزيزی ،محمدعلی عسگری،
احسان موسوی و موسی اسوار آنها را به فارسی ترجمه کردهاند؛ لذا پس از يافتن اين
عنصر فرهنگی در ترجمههای ارائهشده و تطبیق آن با روشهای پیشنهادی نیومارک،
اين ترجمهها نقد و بررسی شدهاند.
در زمینة ترجمة عناصر فرهنگی ،بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزة ترجمة زبان
انگلیسی است .پژوهشهای صورتگرفته در حوزة زبان عربی بسیار محدود است و
نويسندگان تنها به پژوهشهای زير دست يافتند:
 .1پاياننامة کارشناسی ارشد عبدالکريم قطاف تمّام ( :)2005تمّام در پاياننامة خود با

عنوان «إشکالية نقل اخلصوصيات الثقافية» (چالشهای ترجمةعناصر فرهنگی) ،با بیان اينکه
مسايل فرهنگی يکی از مشکالت اساسی در ترجمه به حساب میآيد ،راههايی چون
وامگیری ،ترجمة تحتاللفظی ،ترجمة غیرمستقیم ،تصرف و  ...را برای ترجمة عناصر

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 201/ 1396

فرهنگی پیشنهاد میدهد .اين پژوهش نمونة موردی نداشته است و صرفاً نظريات
مختلفی را در اين زمینه بیان میدارد.
 .2پاياننامة کارشناسی ارشد احمد حیدری ( :)1393وی در پاياننامة خود با

عنوان«إشکاليات نقل اخلصوصيات الثقافية يف روايات جنيب حمفوظ املرتمجة إلی الفارسية يف
ضوء نظرية نيومارک (زقاق املدق ،اللص و الکالب ،الشحاذ منوذجا)» (چالشهای ترجمهپذيری عناصر
فرهنگی در رمانهای ترجمهشدة نجیب محفوظ به فارسی ،با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک؛

نمونههای موردی :کوچة مدق ،دزد و سگها ،گدا) ،ضمن آسیبشناسی ويژگیهای فرهنگی
ترجمهشده در سه رمان نجیب محفوظ به فارسی با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک،
بیشترين روشهای مورد استفادة مترجمان را معادل فرهنگی ،انتقال ،معادل کارکردی و
روش تلفیقی میداند.
 .3بلقیس روشن و روحاهلل افراه ( )1391در مقالهای با عنوان «ترجمهپذيری عناصر
فرهنگی در اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک»،
ضمن بیان نقش فرهنگی و رويکردهای ترجمة آنها ،روشهای ترجمة عناصر فرهنگی را
از ديدگاه نیومارک برمیشمرند و سپس به تحلیل و تطبیق آن بر اشعار سهراب سپهری
و فروغ فرخزاد میپردازند.
شايان ذکر است که تاکنون پژوهش مستقلی دربارة ترجمة عنصر فرهنگی نهادها،
آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم و آسیب شناسی آن در ترجمههای عربی به فارسی
انجام نگرفته است.
 .2عناصر فرهنگی
همة اصطالحاتی که به جغرافیا ،سنتها ،آداب و رسوم ،نهادها و فناوریها اشاره دارند،
عناصر فرهنگی هستند (پاالمبو .)38 :1391 ،به طور کلی هر قوم و ملتی ،آداب و رسوم و
ارزشهای اجتماعی خاص خود را دارد که آن را ارج مینهد و همة آنها تحت پوشش
«فرهنگ» قرارمیگیرند و میتوان آنها را ذيلِ عناوين کلیِ شخصیّتهای تاريخی،
لباسهای خاص ،خوراکی های خاص و تعابیر دينی و اجتماعی آورد (الحداد-360 :2006 ،
.)363
آداب و رسوم ،عملکردهايی هستند که تبلورِ مادی ارزشها در جامعهای خاص به
شمار میروند و نسبیبودن آنها را در جوامع مختلف بايد دايماً مدنظر قرار داد .مراسم
ازدواج و بهخاکسپاری جزو آداب نسبتاً جهانشمول هستند ،در حالی که مراسم خاص
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فرقههايی مثل دراويش يا بعضی از مراسم سیاسی را بايد جزو آداب و رسوم خاص
دانست .سنّت و عرف هم به رفتارهايی اطالق میشود که به صورت مثبت يا منفی در
هر جامعه به استاندارد تبديل شدهاند و در مقابل انجامدادن يا انجامندادن آنها ،فرد با
پاداش يا مجازات روبهرو میشود (ريوير.)249 :1385 ،
روی کار آمدن حکومتها نیز در شیوع واژگان بسیار مؤثر است؛ زيرا استفادة ابزاری
از الفاظ ،در موقعیّتهای زمانی و مکانی هر حکومت ،با ديگری متفاوت است؛ مثالً در
ايران قبل از انقالب با کلماتی چون دربار ،گارد شاهنشاهی ،کراوات ،ساواک و ...روبهرو
میشديم ،در حالی که پس از پیروزی انقالب اسالمی الفاظ جديدی چون بسیج ،کمیتة
امداد ،شهادت ،دفاع مقدس ،جهاد سازندگی و ...ظهور پیدا کردند .امروزه نیز در
کشورهای عربی الفاظی استعمال میشود که در حکومتهای قبلی بههیچوجه متداول
نبوده است (معروف)76 :1384 ،؛ بنابراين ،مترجم بايد از جنبههای فرهنگی متن مبدأ
اطالع داشته باشد و به آنها توجه کند.
 .3نیومارک و ترجمة عناصر فرهنگی
پیتر نیومارک ( )2011-1916 -Peter Newmarkاز سال  1980يکی از چهرههای
شاخص در بنیانگذاری مطالعات ترجمه در دنیای زبان انگلیسی است .او در جنبش
نظريهپ ردازی ترجمه نقش بزرگی ايفا کرد و توانست از خالل تألیف کتابها و مقاالت
بسیار که بالغ بر صد عنوان است ،ارتباط محکمی بین نظريه و تطبیق برقرار کند .کتاب
دورة آموزش فنون ترجمه ( )A Textbook of Translationکه از مهمترين کتابهای
نیومارک به شمار میرود ،به خاطر ارزش علمی بااليش در حوزة ترجمه و ارائه نظرها و
راهکارهای مهم برای مترجم ،خوانندگان ،استادان و دانشجويان حوزة ترجمه ،توانست
در سال  1988برندة جايزة انجمن زبانشناسی کاربردی بريتانیا شود (نیومارک:2006 ،
مقدمه).
از جمله پرطرفدارترين نظريات دربارة مسئلة فرهنگ در فرآيند ترجمه ،متعلق به
پیتر نیومارک است .او در ابتدا فرهنگ را اينگونه تعريف میکند :فرهنگ بهعنوان
وسیلهای برای روش زندگی و جلوههای خاص زندگی بشر به شمار میرود و بین زبان
فرهنگ و زبان جهانی تمايز وجود دارد .کلماتی همچون زندگیکردن ،مردن ،ستاره و
بیشتر کاالها همچون آيینه ،میز و  ...واژههايی جهانی هستند که در ترجمة آنها چالشی
وجود ندارد ،اما کلماتی همچون «بادهای موسمی هند»« ،کلبة تابستانی روسیه» و...
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کلماتی هستند که به حیطة فرهنگ وارد شدهاند و اگر بین دو فرهنگِ زبان مبدأ و
مقصد مناسبت وجود نداشته باشد ،مترجم در مواجهه با آنها به چالشی بزرگ دچار
میشود (نیومارک .)149 :2006 ،نیومارک عناصر فرهنگی را در پنج مقوله دستهبندی
میکند:
 .1بومشناسی؛
 .2فرهنگ مادی (مصنوعات) :الف .مواد غذايی ،ب .پوشاک ،ج .مسکن و شهرها و د.
وسايل نقلیه؛
 .3فرهنگ اجتماعی ،کار و اوقات فراغت؛
 .4نهادها ،آداب و رسوم ،فعالیتها ،جريانات و مفاهیم :الف .سیاسی و اداری ،ب .مذهبی
و تاريخی و ج .هنری؛
 .5اشارات و حرکات در حین سخنگفتن و عادات (نیومارک.)95 :1988 ،
در اين مقاله سعی بر آن است تا عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم و جريانات و
مفاهیم» بهعنوان يکی از مقولههای عناصر فرهنگی در دستهبندی نیومارک ،بهطور مستقل
بررسی و به نمونههايی از ترجمههای عربی به فارسی اين عنصر فرهنگی اشاره شود.
 .4عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،فعالیتها ،جریانات و مفاهیم
 .1-4سیاسی و اداری

حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری با واژگان سازمانیاش نمود میيابد؛ به همین
دلیل عنوان شخص اوّل مملکت (رئیس جمهور ،نخستوزير ،شاه) يا نام پارلمان ،مجلس
شورای ملی ،مجلس نمايندگان و ...واضح و قابل فهم هستند و آنهم بهخاطر اين است
که از تکواژههای «بینالمللی» يا تکواژههايی که بهراحتی ترجمه میشوند ،شکل
گرفتهاند و اصطالحات آنها را از طريق وامگیری ترجمه میکنند .ممکن است در ترجمة
اسامی برخی از وزارتخانهها ،سازمانها و احزاب سیاسی ،به معادلهای شناختهشدة
همتراز آنها اشاره شود؛ مثالً با نام ساختمان مانند «پنتاگون» و «کاخ سفید» .در تمام
مواردی که به ترجمة آن ترديد داريد و معادل فرهنگی مناسب وجود ندارد ،معادل
کارکردی تقدم دارد؛ مانند «سازمانی ملی که مسئول تبلیغ زبان و فرهنگ بريتانیاست».
اضافهکردن توصیف برای واژهها تنها در صورتی که خواننده نیازمند آن توضیح باشد،
الزم است .نکتة مهم اين است که در اين زمینه از ترجمة تحتاللفظی و نوواژهسازی
بايد اجتناب کرد (نیومارک)159 :2006 ،؛ مثال واژهای مانند« :وزير بالحقيبة» ترجمه
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تحتاللفظی آن «وزير بدون کیف» است که اين ترجمه اشتباه است و معادل صحیح آن
در ترجمه «وزير مشاور» میباشد (معروف)78 :1384 ،؛ بنابراين ،اگر مترجم با اين
کاربردهای مجازی واژگان زبان مبدأ ،بیگانه باشد و از ترجمة تحتاللفظی استفاده کند،
ترجمة درستی انجام نداده است.
به طور کلی دربارة واژههای سیاسی ،اداری ،احزاب و گروههای سیاسی ،هرچه
خواننده ،صاحبنظرتر و آگاهتر باشد ،نهتنها در واژه و اصطالحات فرهنگی و سازمانی،
بلکه حتی در ترجمة عناوين ،آدرسها و واژههايی که در مفهوم خاص بهکار رفتهاند،
روش انتقال ،بهتر و مناسبتر صورت میپذيرد (نیومارک)131-130 :1372 ،؛ برای مثال ،در

برخی از کشورها بهجای «وزير دفاع» از ترکیب «وزير جنگ» (وزير احلربية) استفاده می-

کنند .حال با اين استدالل که ما در کشورمان ،وزارتخانهای بهعنوان «وزارت جنگ»
نداريم ،اگر به جای آن «وزارت دفاع» را بهکار ببريم که برای مخاطب ايرانی عنوانی
ملموستر است ،تاريخ و فرهنگ زبان مبدأ پنهان و ناشناخته میماند (نصیری)80 :1390 ،؛
لذا بهتر است ابتدا از روش انتقال استفاده کنیم و سپس برای درک بهتر خواننده ،آن را
توضیح دهیم .همچنین «مخابرات» که در ايران به «ادارة مخابرات» گفته میشود و در
برخی کشورهای عربی به «ادارة اطالعات» ،يعنی سازمان ضدجاسوسی اطالق میشود يا
«وزارت علوم» که در کشورهای عربی «وزارت آموزش عالی» است و يا «حزب شیوعی»
که در ايران به «حزب توده» ترجمه میشود ،نه «حزب کمونیست» و نیز «شورای
امنیت ملی» که ترجمة «جملس األمن القومي» است نه «جملس األمن الوطين»؛ بنابراين ،در
تمامی اين موارد مترجم بايد با در نظر گرفتن عنصر فرهنگیِ واژة سیاسی و اداری مورد
نظر ،در انتقال آن به زبان مبدأ درست عمل کند.
 .2-4مذهبی و تاریخی

واژههای مذاهب ديگر دنیا ،در صورتی که در زبان مقصد اهمیّت داشته باشند ،انتقال
داده میشوند و واژههای عادیتر بومی میشوند (نیومارک)159 :2006 ،؛ مانند معبد،
مسجد ،حسینیه ،نماز ،روزه ،زکات و خمس .برخی آداب و رسوم نیز هستند که در هر
دو کشور مبدأ و مقصد به يک شکلاند؛ بنابراين ،مترجم در انتقال آنها به زبان مقصد

مشکلی ندارد؛ مانند قراردادن نوار سیاه روی گوشة قاب عکس شخص فوتشده« :شريط
احلداد األسود :نشان سیاه عزا» (کنفانی.)59 :1370 ،
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در ترجمة واژههای تاريخی نیز نخستین اصل آن است که ترجمه نشوند (چه مفهوم

ترجمه گويا باشد ،چه نباشد) و درصورت لزوم يک واژه يا اصطالح کارکردی يا توصیفی را به
آن میافزايند و بهقدر نیاز آن را توضیح میدهند (نیومارک)131 :1372 ،؛ مانند ترجمه
«دوران قرون وسطا» برای «العصور الوسطی» که با اضافه کردن کلمه «قرون» ،معنا
رساتر شده است .گاهی نیز ن ام اشخاص خاص در متون مذهبی و تاريخی ،در زبان عربی
همراه با تغییراتی است که ممکن است ذکر عینی و دستنخوردة آن در زبان فارسی،
اصالً مفهوم نباشد؛ مانند «البابا يوحنا بولس الثاين» که اگر به «پاپ يوحنا بولس دوم»

ترجمه شود ،نادرست است و درست آن اين است که به «پاپ ژان پل دوم» ترجمه
شود؛ بنابراين ،آگاهی مترجم از اين اسامی و استفاده از عناوين رايج در فارسی ،يک
اصل اساسی است (نصیری.)87 :1390 ،
ترجمة ماههای سال نیز از موارد مهم است که بايد در ترجمة آن از عربی به معادل

التین آن دقت شود؛ مثل «تشرين الثاين»« :نوامبر» (کنفانی)44 :1370 ،؛ «حزيران»:

«ژوئن» (همان .)16 :گاهی هم ديده شده است که مترجم برای يک ماه عربی ،دو معادل
میآورد؛ مثالً برای معادل «نیسان» در شش مورد از معادل «مه» استفاده میکند (همان:
 )18و در دو جای ديگر از معادل «آوريل» (همان)51 :؛ البته در برخی موارد در تبديل ماه
هجری شمسی به میالدی در ماههايی که پشت سر هم قرار دارند ،اين اختالف رخ
میدهد و از آنجا که دو ماه «آوريل» و «مه» پشت سر هم هستند ،ترجمة آنها به
روزهای اين دو ماه بستگی دارد؛ ماه نیسان يا آوريل از داوزدهم فروردين تا يازدهم
ارديبهشت و سی روزه است و ماه أيار يا مه از يازدهم ارديبهشت تا يازده خرداد و 31
روزه است.
 .3-4هنری

ترجمة واژه ها و اصطالحات هنری که به مکاتب ،جريانات و سازمانها اشاره دارند ،به
دانش خوانندگان بستگی دارد .برای خوانندگان تحصیلکرده اسامی ناشناخته و سخت
مانند « »The Amesterdam Concertgebouwانتقال داده میشوند ،اما اسامی
شناختهشده مانند «ارکسترهای فیالرمونیک برلین ،وين و غیره» ترجمه میشوند.
اسامی ساختمانها ،موزهها ،سالنهای تئاتر و تاالرهای اپرا ،معموالً هم انتقال داده
میشوند و هم ترجمه میشوند؛ چون معرف بخشهايی از خیابانها و آدرسها هستند
(نیومارک 159 :2006 ،و .)132 :1372
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 .5روشهای ترجمة کلمات فرهنگی و چالشهای آن
يکی از موضوعاتی که در ترجمه مشکلساز میشود ،تفاوتهای فرهنگی است .فرهنگ
مجموعهای ست از آداب ،رسوم ،سنتها ،ارزشها ،باورها ،عقايد و مذهب که اگر مترجم
با آداب و رسوم خاص زبان مبدأ آشنايی نداشته باشد ،ممکن است در ترجمة خود دچار
مشکل شود؛ برای مثال ،نايدا به هنگام ترجمة انجیل به زبانهای آفريقايی با مشکل
مواجه شد .به گفتة نايدا ،اغلب آفريقايیها در فهم بخشی از کتاب مقدس ،دچار اشکال
(ع)
می شدند .اين بخش به جايی مربوط بود که در آن حواريون به احترام حضرت عیسی
شاخ و برگهای سبزی را زير پای ايشان میريختند تا از روی آنها راه برود .پس از
تحقیق دربارة علت اين اشکال ،روشن شد که در آفريقای سرسبز ،شاخ و برگها چیز
باارزشی بهحساب نمیآيند و حتی بايد آنها را از جلوی راه افراد مهم جمع کرد تا مزاحم
راه رفتنشان نشود (نصیری)77 :1390 ،؛ لذا در اينجا مترجم میتوانست با ارائة توضیحات
الزم در پاورقی اين اشکال را از ذهن خوانندگان آفريقايی برطرف کند.
تعامل با مقوالت فرهنگی همواره مشکالتی را برای مترجم به همراه دارد .به منظور
حل اين مشکالت ،متخصصان حوزههای نظری و عملی ترجمه ،راهکارهای متنوعی ارايه
دادهاند؛ نیومارک بیش از پانزده روش را برای ترجمة عناصر فرهنگی پیشنهاد میدهد.
در حقیقت استفاده از اين روش ها همواره به عوامل بافتی بستگی دارد و نیومارک با ذکر
هفده مورد از اين روشها ،سعی کرده است تا به مترجمان در ترجمة عناصر فرهنگی
کمک کند (فرحزاد .)9 :1383 ،اين پژوهش تالش میکند تا به روشهايی اشاره کند که
در ترجمة عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،فعالیتها ،جريانات و مفاهیم ،نزد
مترجمان ايرانی پرکاربردتر بودهاند و نمونههای آنها در ترجمههای عربی به فارسی ديده
شده است.
 .1-5انتقال ()empyunt

انتقال يا وامگیری به معنای واژة قرضی يا رونوشت با الفبای زبان مقصد است .انتقال
مرحلهای از ترجمه و به معنی آوردن کلمهای از زبان مبدأ به متن زبان مقصد است؛
بدين معنی که کلمهای با الفبای زبان ديگر رونوشت شود که تغییر حروف الفبايی
زبانهای مختلف را نیز شامل میشود (نیومارک .)103 :1372 ،در ترجمة کلمات عربی به
فارسی نیز از آنجا که حروف الفبای هر دو زبان تقريباً يکسان است ،در کلمات شبیه به
هم ،فقط «ال» و «الم» ابتدای کلمات عربی در ترجمه میافتد .از نمونههای عنصر
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مذهبی میتوان به کلماتی مانند« :جهنم»« ،شیطان» و «يهود» اشاره کرد که در هر دو
زبان به يک شکل و معنا هستند؛ البته گاهی نیز مترجم کلماتی مانند واحد پول يک
کشور را عیناً در ترجمة خود میآورد و فقط از روش انتقال استفاده میکند؛ مانند
«قروش» (کنفانی )50 :1369 ،که الزم است در اينجا از روش تلفیقی انتقال و توضیح
استفاده کند و پس از انتقال ،آن را در پاورقی چنین توضیح دهد« :پول عثمانی برخی
کشورهای عربی» (آذرنوش )842 :1392 ،و يا ممکن است در روش انتقال فقط چند حرف
تغییر کند و با الفبای زبان مقصد نوشته شود؛ مانند« :األرثوذکس»« :ارتودکس» (کنفانی،
« ،)56 :1370تشالوس»« :چالوس»« ،هامبورغ»« :هامبورگ» (نصیری.)86 :1390 ،
 .2-5بومیکردن ()naturalization

بومیکردن يا بومیسازی از راهبردهای کالن ترجمه است که با هدف تولید سبکی روان
و شفاف در متن مقصد صورت میگیرد .اين راهبرد نقطة مقابل بیگانهسازی
( )foreignizationيا بومیزدايی است (پاالمبو 45 :1391 ،و .)57اين روش بر «انتقال»
غلبه میکند و واژة زبان مبدأ را ابتدا با تلفظ طبیعی و سپس با شکل طبیعی (شکل
واژهها) زبان مقصد مطابقت میدهد (نیومارک.)105 :1372 ،
در اين روش مترجم میکوشد عناصر فرهنگی زبان مبدأ را در فرهنگ زبان مقصد
جذب و آن را با اصول و ارزشهای فرهنگ خودی سازگار کند .در واقع ،اين کار به
مثابة پوشاندن جامة خودی به فرهنگ غیرخودی است؛ مانند ترجمة ضربالمثلها ،مثالً
در برابر ضربالمثل «من خطب احلسناء يعطي مهرها» در فارسی بگويیم« :هر که خربزه

میخورد ،پای لرزش هم مینشیند» .يا دربارة آوردن جملهای در کنايه از نقطهضعف که

به عربی میگويند «شعرة

جيحون» ،در ترجمة فارسی بگويیم «پاشنه آشیل» (نصیری،

 )73-72 :1390و نمونههای آن در عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و
مفاهیم مثالً در ترجمة عبارت «إکرام موتک» مترجم فارسی با بومیکردن آن ،از واژة

«ترحیم» استفاده میکند (کنفانی .)13 :1393 ،در مواردی مانند «تذاکر اهلوية»:
«شناسنامه»« ،جوازات السّفر»« :گذرنامه» (کنفانی )74 :1370 ،و «خوش به حالت» به
جای «يا سالم» (کنفانی1393 ،ش ،)88 :مترجم با بومیکردن صحیح واژهها و عبارات ،آنها
را به فرهنگ مبدأ نزديکتر میسازد.
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 .3-5معادل فرهنگی ()Cultural equivalent

زمانی که يک واژة فرهنگی از زبان مبدأ به واژهای فرهنگی در زبان مقصد ترجمه
میشود ،در واقع اين ترجمهای تقريبی است و کاربرد اين نوع ترجمه محدود است؛ چون
دقیق نیست ،اما در متون عمومی ،متون تبلیغی و آگهیها و نیز به عنوان توضیحی برای
خوانندگانی که به موضوع مورد بحث زبان مبدأ آشنايی ندارند ،میتوان از اين معادل
استفاده کرد (نیومارک)105 :1372 ،؛ مانند «الصالة» در عربی که معادل «نماز» در فارسی

است .همچنین آوردن معادل فرهنگی برای کنايهها و اصطالحات؛ مثل آوردن معادل
فرهنگی «والسالم» برای عبارت «السّالم علیکم» که داللت بر پايان کالم دارد (کنفانی،
 )51 :1393يا گاهی مترجم ،يک کلمة واحد را با دو تعبیر متفاوت بیان میکند؛ مثالً
برای ترکیب «رُوّاد السینما» يکجا معادل فرهنگی مناسب «سینماروها» (کنفانی:1369 ،
 )43را آورده و در جای ديگر از ترکیب «مشتريان سینما» (همان )50 :استفاده کرده است
که باتوجه به اينکه «روّاد» جمع «رائد» و به معنای مالقاتکننده ،بازديدکننده و جلودار
است (آذرنوش ،)398 :1392 ،به نظر« ،سینماروها» ،معادل فرهنگی بهتری برای آن است.
بالصنارة» نیز از نظر مترجم «قالبدوزی» است
معادل فرهنگی عبارت هنری «إشتغلتها َّ

(کنفانی)38 :1370 ،؛ چراکه «الصنارة» به معنی «قالب» است (آذرنوش.)584 :1392 ،

گاهی نیز مترجم ناگزير است به خاطر نبودن معادلِ درست برای واژة مورد نظر در

زبان مقصد ،از معادل تقريبی استفاده کند؛ مثالً در جملة «إلتقيت بنعامة يف ساحة
احلرب» که منظور اين است که با فردی ترسو و فراری ،در میدان جنگ برخورد کردم،

کلمه شترمرغ (نعامة) در فرهنگ عرب ،مظهر ترس و گريز است ،اما در فرهنگ ما اين
معنا فهمیده نمیشود؛ بنابراين ،مترجم میتواند از معادل تقريبی آن در زبان مقصد
استفاده کند و بگويد« :بزدلی را در میدان جنگ ديدم»؛ زيرا در فرهنگ ما «بز» مظهر
ترس و گريز است (معروف )156 :1384 ،يا آوردن معادل تقريبی «سال نو مبارک» برای
سهال» (همان)292 :

جملة عربی «کل عام و أنت خبري» و يا «خوش آمديد» برای «أهال و
«بارک الله فيک»« :خدا خیرت دهد» (کنفانی )33 :1393 ،و «رمحة الله عليک»« :خدا

بیامرزدت» (همان.)13 :
برخی نیز بر اين باورند که به جای اسم نامأنوس متن مبدأ ،میتوان کلمهای آشنا و

متداول از زبان مقصد را جايگزين کرد؛ مثالً بهجای « َّ
الدبکة»« ،رقص بوشهری» را

جايگزين کرد؛ چراکه «دبکة» نام رقص معروفی در کشورهای عربی است که اين واژه از
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فعل «دَبَکَ» ،يعن ی کوبیدن گرفته شده است و رقاص در اين نوع رقص ،با پا يا وسیلة
ديگری بر زمین میکوبد و صدايی خشن و همراه با لرزش از خود در میآورد که شبیه
رقصی در بین مردمان بوشهر است (ناظمیان )83 :1388 ،که اين خود نوعی معادل
فرهنگی است؛ البته بهتر است مترجم در ترجمة اين واژه از روش «تلفیقی» (انتقال،
معادل فرهنگی و اضافات و توضیحات) استفاده کند و پس از انتقال کامل کلمه از زبان مبدأ
به زبان مقصد ،معادل فرهنگی مشابه آن در زبان مقصد و توضیحات مربوط به آن را نیز
در پاورقی يا داخل گیومه ذکر نمايد.
.4-5

معادل کارکردی ()Functional equivalent

اين روش رايج که برای واژههای فرهنگی به کار میرود ،مستلزم بهکار بردن يک واژة
مستقل از فرهنگ است که گاهی با يک واژة جديد خاص همراهی میشود؛ از اين رو،
اين روش ،واژة زبان مبدأ را خنثی يا عام میسازد و گاهی هم نکته يا جزئیاتی را اضافه

میکند (نیومارک)131 :2006 ،؛ مانند «کان البد أن تعود إلی أهلها» که ترجمة آن به

فارسی چنین میشود« :به مردمش رفته» (حیدری .)37 :1393 ،اين روش يکی از
روشهای مناسب در ترجمه به شمار میرود و زمانی که يک واژة تخصصی از زبان مبدأ
هیچ معادلی در زبان مقصد نداشته باشد ،از چنین روشی استفاده میشود (نیومارک،
)106 :1372؛ مانند ترجمة جملة «مث لتقم القيامة» به معادل کارکردی «هرچه میخواهد
بشود ،بشود» (کنفانی )66 :1393 ،يا معادل کارکردی «نیروهای ذخیره» برای عبارت

«ق وات اإلحتياط» (کنفانی )72 :1370 ،که جايی ديگر به «نیروهای احتیاط» ترجمه شده
است (کنفانی ،)70 :1380 ،در حالی که نیروهای ذخیره برای قوات االحتياط معادل
کارکردی درستی است که در معاجم هم آمده است (آذرنوش )231 :1392 ،و يا ترجمة
«البجيادير» به «سرتیپ» (کنفانی )47 :1370 ،که در جايی ديگر از روش انتقال استفاده و

به «بريگاد» (کنفانی )46 :1380 ،ترجمه شده است ،اما بهتر است زمانی که برای يک واژه
معادل کارکردی صحیح وجود دارد ،مترجم برای انتقال درست عنصر فرهنگی به زبان
مقصد بهجای استفاده از روش «انتقال» ،معادل آن را به کار ببرد.
 .5-5معادل توصیفی ()Descriptive equivalent
در ترجمه ،گاهی بايد توصیف را بر کارکرد ارجحیت داد؛ مانند «إبن الثعلب» که به
«حقهباز» ترجمه میشود؛ يعنی آوردن معادل توصیفی کلمه در زبان مقصد (حیدری،
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 )37 :1393؛ چراکه روباه در فرهنگ ما همانند فرهنگ عربی ،مظهر حیلهگری است يا

مانند «إبن اللَّبدة»« :اهل لبده» (کنفانی )58 :1370 ،که باتوجه به اينکه «لبده» اسم شهر
است ،منظور از «فرزند لبده» اين است که فالنی اهل آن شهر و ديار است.

 .6-5مترادف ()synonymy
نیومارک بر اين باور است که واژة «مترادف» در معنای يک معادل نزديک در زبان
مقصد برای واژهای از متن زبان مبدأ است و استفاده از آن در جايی است که معادل
دقیقی وجود نداشته باشد و واژهای که معادل به جای آن گذاشته میشود ،اهمیّت
زيادی در متن نداشته باشد ،به ويژه برای صفات يا قیدهای کیفیّت .در حقیقت ترجمه،
بدون استفاده از مترادف ،شدنی نیست .مترجم مجبور است از اصل دقّت در تحتاللفظی
بودن عدول و از مترادف استفاده کند ،تا بخشهای مهمتر متن ،يعنی اجزاء تعیینگر
معنايی را درستتر ترجمه کند ،اما استفادة بیجا و غیرضروری از مترادفها مشخصة
بسیاری از ترجمههای ضعیف است (نیومارک)107 :1372 ،؛ مثالً در ترجمة «الجحیم» به
فارسی ،گاهی مترجم مجبور میشود با توجه به سیاق متن از مترادفهای مختلف آن
استفاده کند و لذا گاهی میگويد« :جهنم» (کنفانی ،)9 :1393 ،گاهی «دوزخ» (همان)29 :
و گاهی «آتش» (همان.)61 :
نکتة مهم در بحث مترادفها ،بار عاطفی آنهاست .برخی مترادفها به لحاظ بار
عاطفی متفاوتاند؛ به اين معنا که برخی از کلمات ،مثبت و بیانگر ستايشاند و برخی
ديگر ،بار منفی دارند و نکوهش به همراه میآورند؛ برای مثال ،واژههای «اقتصادی» و
«خسیس» را در نظر بگیريد؛ «اقتصادی» کلمهای مثبت است و حسابگری را در ذهن
تداعی میکند ،اما «خسیس» بار منفی دارد و معنای خودخواهی و بخل را میرساند .در
اينجا مترجم بايد با توجه به سیاق کالم ،بار عاطفی کلمات را در نظر بگیرد و يکی از
مترادفها را انتخاب کند (ناظمیان .)63 :1388 ،نمونة ملموس در اين زمینه ،استفاده از
عبارت «خداوند گورش را پاک گرداناد!» ،در برابر «طیّب اللّه ثراه» است که اين ترجمة
نادرست بهوسیلة يکی از مترجمان ،سبب خروج از سبک متن اصلی شده است .واژة
«گور» ،زننده و تحقیرآمیز است .ترجمة مناسب برای اين دعای خیر اين است« :خداوند
تربتش را پاک نهاد!» (نصیری.)57 :1390 ،
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 .7-5تغییر یا جایگزینی ()Shifts or transposition

تغییر يا جايگزينی يا جابهجايی ،يکی ديگر از فنون ترجمه است و به معنای تغییر مقولة
دستوری عناصر متن مبدأ در متن مقصد است (پاالمبو)178 :1391 ،؛ مانند the white
( houseکاخ سفید) .اين تغییرات خودبهخود و از روی حس تشخیص و استنباط مترجم
صورت میگیرد و هیچ گزينة ديگری در برابر وی قرار نمیگیرد (نیومارک 108 :1372 ،و

 .)109مثال فارسی و عربی مانند «آموزش و پرورش» در مقابل «الرتبية

والتعليم» (حیدری،

 .)38 :1393در اينگونه ترجمهها ،برای اينکه عبارت ترجمهشده در زبان مبدأ دلنشینتر
باشد و با فرهنگ جامعة مبدأ سازگاری بهتری داشته باشد ،اين جابهجايیها رخ
میدهد ،وگرنه ترجمة «الرتبية والتعليم» به «پرورش و آموزش» درست است ،ولی با
فرهنگ فارسی مأنوس نیست.
 .8-5ترجمة مورد قبول ()Recognized translation

معموالً بايد برای هر واژة سازمانی از ترجمة رسمی يا ترجمهای که مقبولیّت عامه دارد،
استفاده کرد؛ اگر مناسب باشد ،میتوان آن را شرح داد و در شرح آن میتوان بهطور
غیرمستقیم عدم توافق خود را با ترجمة رسمی که از آن صورت گرفته است ،نشان داد و
در اين خصوص نمیتوان سلیقهای عمل کرد؛ چراکه به آشفتگی منجر میشود (نیومارک،
)141 :2006؛ مثالً برای اصطالح «اخلليج العريب» که عربها آن را به کار میبرند ،مترجم

ايرانی نمیتواند آن را بهدلخواه تغییر دهد ،بلکه بايد آن را بیاورد و بعد علت رد آن و
عدم موافقت خود را با اين نامگذاری توضیح دهد؛ زيرا در اسناد تاريخی ،عنوان «خلیج فارس»
درست است (حیدری.)39 :1393 ،
 .9-5ترجمة موقت ()Translation label

اين روش ترجمهای موقتی است که معموالً برای واژههای جديد سازمانی صورت
میگیرد و بايد آن را داخل گیومه قرار داد تا در چاپهای بعدی و يا زمانی که
فرهنگستان ادب برای آن معادل مناسبی پیدا کرد ،عوض شود .اين روش از طريق
ترجمة تحتاللفظی انجامپذير است (نیومارک)115 :1372 ،؛ مانند «موسسة الزکاة» يا

«صندوق الزکاة» که به تازگی در کشورهای عربی رواج يافته است ،اما در فرهنگ فارسی
چنین مؤسسهای وجود ندارد؛ بنابراين ،مترجم بايد آن را تحتاللفظی ترجمه کند و
داخل گیومه بگذارد« :موسسة زکات» (حیدری )39 :1393 ،يا حتی میتواند از ساير
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روشها مانند روش توضیحی استفاده کند و در پاورقی دربارة آن مؤسسه مطلبی بیاورد
تا خواننده آن را بهتر درک کند؛ چون درک بهتر خواننده از مطالب زبان مقصد ،باعث
میشود ارتباط فرهنگی بهتری بین زبان مبدأ و مقصد به وجود آيد.
 .10-5جبران ()compensation

اين اصطالح به يکی از فنون ترجمه اطالق میشود که هدف آن جبران تأثیر يکی از
صنايع متن مبدأ است که در ترجمه از دست رفته است؛ مانند جناس يا واجآرايی
(پاالمبو .)22 :1391 ،ظاهراً اين روش هنگامی صورت میگیرد که نارسايی معنايی يا نقص
در جلوههای آوايی و استعاره ها و تأثیر کاربردی بخشی از جمله در قسمتی ديگر از
همان جمله يا در جملة مجاور آن جبران میشود (نیومارک)115 :1372 ،؛ مثالً «السراط»

در فارسی به «پل صراط» ترجمه شود (کنفانی )61 :1393 ،يا در ترجمة کلمة «اآلخرة»
مترجم با توجه به سیاق متن از ترکیب «روز قیامت» استفاده کند (همان )68 :و يا مثالً
در جايی که صحبت از سینماست و نويسنده فقط از کلمة «القاعة» استفاده کرده است،

مترجم میتواند برای روانی متن ،ترکیب «سالن سینما» را برای آن بیاورد (کنفانی،

1369ش .)44 :همچنین در جايی که صحبت از مسايل نظامی است ،مترجم کلمة
«ب زات» را که به معنای کلی لباس و پوشاک است (آذرنوش )57 :1392 ،به «لباس نظامی»
(کنفانی )16 :1370 ،ترجمه کند.
 .11-5کاهش و بسط ()Reduction and expansion

روشهای ترجمة ديگری هم وجود دارد که دقّت کافی در آنها وجود ندارد و مترجم از
روی حس تشخیص خود ،در برخی موارد آنها را بهکار میبندد (نیومارک)115 :1372 ،؛

مثالً در ترجمة «يا رب الکون» فقط از واژة «خدايا» استفاده میکند (کنفانی.)16 :1393 ،
همچنین گاهی ممکن است در روش کاهش ،جملة فعلیة زبان مبدأ به يک صفت ،در
زبان مقصد ترجمه شود؛ مانند ترجمة عبارت «جرمیة يندی هلا اجلبنی» که ترجمة

تحتاللفظی آن اين است « :جنايتی که به خاطر آن عرق از پیشانی سرازير میشود» که
میتوان در روش کاهش اينگونه ترجمه کرد«:يک جنايت شرمآور» (نصیری.)68 :1390 ،
روش بسط نیز زمانی به کار میرود که خواننده در فهم کلمة مورد نظر با مشکل
مواجه میشود .در اين حالت مترجم بار و زحمت نويسنده را به دوش میکشد (اسلواکوا،
 )15 :2007و با اضافه کردن کلمة ديگری ،فهم فرهنگی آن واژه را به زبان مبدأ نزديکتر
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میکند؛ مثالً در ترجمة «أجرة الدفن» بگويد« :هزينة کفن و دفن» (کنفانی)54 :1369 ،؛
زيرا دو واژة دفن و کفن در فارسی معموالً با هم میآيند و باعث روانترشدن متن
میشوند و يا مترجم با توجه به متن ،کلمة ارائهشده از سوی مترجم را کاملتر کند؛

مانند« :القناة»« :کانال سوئز» (کنفانی)16 :1370 ،؛ بنابراين ،اين دو شیوه ،از اهمیّت

بسیاری دارند؛ زيرا خوانندگان فرهنگ و زبان مقصد در زمینة معلومات تاريخی و
فرهنگ بومی ،در سطوح مختلفی قرار دارند.
 .12-5روش تلفیقی ()couplet

در اين روش ،دو ،سه يا چهار مورد از روشهای ذکرشده را برای حل يک مشکل واحد با
هم تلفیق میکنند .اين روش بهخصوص در واژههای فرهنگی رايج است؛ به طوری که
روش انتقال با يک معادل کارکردی يا فرهنگی ترکیب میشود .میتوان اين روش را به
مثابة فرصتهای مضاعف در نظر گرفت (نیومارک)117-116 :1372 ،؛ مثالً در ترجمة

فارسی «کوفية» ( ...کنفانی ،)27 :1393 ،مترجم ابتدا از روش «انتقال» استفاده میکند و

سپس برای فهم بهتر خواننده ،آن را در پاورقی توضیح میدهد و يا آوردن معادل

فرهنگی «حمد و سوره» برای کلمة «الفاحتة» (کنفانی )29 :1393 ،که در اينجا منظور
نويسنده کامالً مشخص نیست؛ چون به نظر میآيد نويسنده آن را به عنوان يک رسم
ذکر می کند که اگر يک نفر برای دو نوزاد در هنگام تولد حمد و سوره بخواند ،برای هم
نشان میشوند تا در بزرگسالی با هم ازدواج کنند و بهتر بود تا مترجم دربارة آن در
پاورقی توضیح دهد که به آن اشارهای نشده است؛ مثالً دربارة کلمة «احلرب» مترجم از

معادل آن ،يعنی «جنگ» استفاده کرده و آنگاه دربارة اينکه منظور نويسنده کدام جنگ
است ،آن را در چهار خط در پاورقی توضیح داده است (کنفانی )39 :1370 ،و يا دربارة

کلمة «اإلحتالل» مترجم از روش «تلفیقی» (معادل فرهنگی و اضافات و توضیحات) استفاده
میکند و نخست معادل آن ،يعنی «اشغال» را میآورد (همان )18 :و آنگاه در پاورقی
توضیح میدهد که منظور نويسنده از اشغال در چه سالی و کجا بوده است.
 .13-5یادداشتها ،اضافات ،توضیحات ()Notes, additions, glosses

اطالعات افزودهای که مترجم بايد به ترجمهاش اضافه کند که معموالً توضیحات
فرهنگی (که تفاوت میان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد را مشخص میکنند) يا فنی (مربوط به موضوع)
و يا زبانی (استفادة خودسرانه از واژهها برای توضیح مطلب) است و به مقتضیات خوانندگان
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ترجمه بستگی دارد که با خوانندگان متن اصلی متفاوت هستند (نیومارک.)145 :2006 ،
در متون بیانی ،اين نوع اطالعات را معموالً بايد فقط خارج از ترجمه ارائه کرد؛ هرچند
برای جزئیات فرهنگی ريز ،میتوان تطبیقهايی صورت داد .در متون خطابی ،اطالعات و
اضافات زبان مقصد جايگزين اطالعات زبان مبدأ میشوند ،اما به عنوان اضافة توضیحی،
ضمیمة آنها نمیشوند.
اين توضیحات ممکن است به چند روش بیايند .1 :به عنوان يک بند وصفی ،داخل
گیومه ،داخل دو خط و ...اشکال اين روش آن است که تمايز میان مطالب اصلی متن و
مطالبی افزودة مترجم ،از بین میرود و برای افزودن اطالعات و اضافات طوالنی نمیتوان
از آن استفاده کرد؛  .2پاورقی و يادداشت در پايین صفحه؛  .3يادداشتهای آخر فصلها؛
 .4يادداشتهای توضیحی يا واژهنامه در آخر کتاب .که در اينجا روش دو و چهار
ارجحیّت دارند ،اما حواشی و يادداشتهای پايین صفحه اگر خیلی طوالنی و تعداد آنها
زياد باشد ،آزاردهنده هستند (نیومارک:1372 ،

)118؛ برای مثال ،در ترجمة «أکل

الکوشري» مترجم توضیح کوتاهی را بدون استفاده از گیومه يا خط برای آن در متن
آورده است« :طبق شريعت يهود (کوشر) غذا میخورم» (کنفانی )71 :1370 ،که جا داشت
از روش «تلفیقی»( ،انتقال و اضافات و توضیحات) استفاده کند و پس از آوردن کلمة
«کوشر» آن را در پاورقی توضیح دهد؛ همانطور که ويراستار در ترجمة ديگری اين کار
را کرده و در پاورقی چنین آورده است :کوشر گوشت حیوانی است که طبق دستورات
آيین يهود ذبح شده باشد (کنفانی )69 :1380 ،و يا در جملة «لقد کان سبتا يهوديا حقيقيا»:

«شنبهای واقعاً يهودی بود» (کنفانی ،)47 :1370 ،ترجمة آن کافی نیست و الزم است تا
مترجم برای فهم بهتر جمله و نظر نويسنده آن را در پاورقی توضیح دهد.
 .6نتیجه
پس از بررسی موضوع مهم «فرهنگ» و رابطة آن با «زبان» و «ترجمه» مشخص شد که
عناصر فرهنگی شامل مفاهیم و اصطالحاتی میشوند که به جغرافیا ،سنتها ،آداب و
رسوم ،فرهنگ اجتماعی و مادی ،نهادها و جريانات يک فرهنگ و زبان خاص اختصاص
دارند .عنصر فرهنگی «نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم» نیز يکی از پنج عنصر
مطرحشده در نزد نیومارک است که به سه دستة  .1کلمات سیاسی و اداری .2 ،کلمات
مذهبی و تاريخی و  .3کلمات هنری تقسیم میشود .در اين پژوهش به سیزده روش از
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هفده روش پیشنهادی نیومارک در ترجمة عناصر فرهنگی اشاره شد که نمونههای آن
در عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و مفاهیم ،در برخی از ترجمههای
مترجمان ايرانی جستوجو و بررسی شد .اين روشها عبارتاند از :انتقال ،بومیسازی،
معادل فرهنگی ،معادل کارکردی ،معادل توصیفی ،مترادف ،تغییر يا جايگزينی ،ترجمة
مورد قبول ،ترجمة موقت ،جبران ،کاهش و بسط ،روش تلفیقی و يادداشتها ،اضافات و
توضیحات .در بررسی نمونههای موردی ترجمههای عربی به فارسی در اين عنصر
فرهنگی ،اين نتايج به دست آمد:
الف .ترجمههای يوسف عزيزی ،محمدعلی عسگری ،احسان موسوی و موسی اسوار از
داستانهای عائد الی حيفا ،رجال يف الشمس و الکعک علی الرصيف غسان کنفانی که در
اين پژوهش بررسی شدهاند ،نشان میدهد که اين مترجمان توانستهاند با استفاده از
روشهای مختلف بهخوبی از عهدة ترجمة عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات
و مفاهیم برآيند و در اين راستا استفادة بیشتر از روش بومیسازی و معادل فرهنگی کار
ترجمه را روانتر و دلنشینتر ساخته است؛ هرچند روشهای انتقال ،معادل کارکردی،
معادل توصیفی ،مترادفها ،جبران و کاهش و بسط نیز از روشهای ديگری هستند که
اين مترجمان سعی کردهاند تا برای بهبود ترجمة خود از آنها بهرمند شوند.
ب .با توجه به اينکه بین برخی از اين روشها مانند بومیسازی ،معادل فرهنگی و
معادل کارکردی نزديکی و قرابت زيادی وجود دارد ،مترجم میتواند با زيرکی خاص
خود و هنر ترجمهاش معادل درست را بیابد؛ همانطورکه اين موضوع در ترجمة
واژههايی که دو نمونه از آن ذکر شده ،بهخوبی نمايان است.
ج .مترجمان مدنظر ،در انتقال عنصر فرهنگی نهادها ،آداب و رسوم ،جريانات و
مفاهیم ،با استفاده از شیوههای مختلف توانستند به موفقیّت خوبی دست يابند ،اما از
آنجا که در اين عنصر فرهنگی با کلمات و واژههای خاص سیاسی ،مذهبی ،تاريخی و
هنری مواجه هستیم ،به دلیل استفادة کمتر از شیوة تلفیقی و يادداشتها ،اضافات و
توضیحات ترجمة آنان با ضعف و ابهام همراه بوده است.
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