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 53 74 تا 53، از صفحه 1389 پاییز، 59، شماره اصر جهانادبیات معپژوهش 
 

  بزرگیگتسبها در  ۀ آنها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجم مقوله
  کریم امامیۀترجم

 ∗علی علیزاده
 رانی، دانشگاه بیرجند، ایات و علوم انسانی ادبدةک، دانشاستادیار زبانشناسی

 )8/12/89 :، تاریخ تصویب29/10/88 :تاریخ دریافت(

 چکیده
بـه منظـور   ) 1988(رهنگـی از دیـدگاه نیومـارك    بندي عوامل و عناصـر ف   از دستهحاضر در تحقیق

 فرهنگی در ترجمۀ کریم امامی از رمان گتسبی بزرگ نوشتۀ اسکات فیتز جرالد              عناصربررسی و تحلیل    
هـاي اصـلی داسـتان و سـپس اسـتخراج        بندي شخصـیت   نگارنده ابتدا اقدام به طبقه    . استفاده شده است  

بر اسـاس   آنها  تا میزان موفقیت مترجم در برگردان       عناصر فرهنگی مربوط به هر شخصیت نموده است         
 يهـا  تی از شخصـ یـک  هـر    مربوط بـه  ج بدست آمده    ینتا. مورد ارزیابی قرار گیرد    كو مار ینبندي   طبقه

هـا و   وهیل قرار گرفتند تـا تعـداد شـ   یه و تحلیسه و مورد تجزی مقايانتخاب شده در داستان از نظر آمار    
این عوامل و عناصر فرهنگی ترجمه در این تحقیق . دیز آنها بدست آ ایک هر ي اتخاذ شده برايها مدل

ه آیا مترجم تمـام     کروشن گردد    سؤال   نیا  پاسخ تا مورد بررسی قرارگرفته  ) 1987(براساس مدل ایویر    
 يج آماری نتا.اللفظی به فارسی برگردانده است  بزرگ را به شیوة تحت   یموارد متفاوت فرهنگی در گتسب    

 ي به معادل مناسب برا یابیه جهت دست  کدهد   ی بزرگ نشان م   ی در گتسب  مورد استفاده   ترجمه يها روش
. رندیقرار گ استفاده    مورد ها به صورت همزمان     بهتر است همه روش    ی فرهنگ يها  حامل مقوله  يها واژه

ـ  یـک  يرکیارکـ ثرتر از ب  ؤار م ی بس یبکیصورت تر ه   ب  ترجمه يها ها و روش   وهی ش استفاده از  ا دو روش   ی
 مشـهود   امالًک یم امام یرک بزرگ به قلم     یه در ترجمه گتسب   ک یتی متن است واقع   یکص در سرتاسر    خا
  .است

 . ترجمهيها ، مدلی، عناصر فرهنگ ترجمه، فرهنگ، گتسبی بزرگ:يدیلک يها واژه

                                                           
 E-mail:al_aliz@yahoo.com  ،0561-2502120 :، دورنگار0561-2502044: تلفن ∗
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 مقدمه
فرهنگ را به عنوان شیوة زندگی و مظاهر آن که خاص یـک گـروه         ) 1988(پیتر نیومارك   

به نظر .  تعریف کرده است برد، یارابزار بیان بهره م   ک خاص به عنوان     ی زبان ه از ک است   اجتماعی
شـنا  «و » سـتاره » «زندگی کردن» «مردن«. وي زبان فرهنگی از زبان فردي و جهانی متمایز است      

انـد   ی جهـانی  همگی مفاهیم » صندلی«و  » میز» «آینه«هاي دست بشر مانند      و حتی ساخته  » کردن
و » جلگـه » «باد موسـمی «  اما  ، مشکلی پیش روي مترجم نیست     ها، ونه واژه  گ در ترجمۀ این  ه  ک
ـ  هـاي خـاص     فرهنگ هایی مختص  واژه» خانه ییالقی « هـاي فرهنگـی یـک       در ترجمـۀ واژه   . دان

کـه میـان زبـان مبـدأ و مقصـد همپوشـی               مگـر آن   شوند، یار م کها آش  يفرهنگ خاص دشوار  
 .فرهنگی برقرار باشد

هاي زیر استفاده کـرده      بندي این عناصر فرهنگی از مقوله      اي دسته بر) 95،  1988 (نیومارك
 :است

هـاي   ها، جلگـه   ها، کویرها، کوه    دشت  جانوران، شناسی شامل گیاهان یک سرزمین،     بوم -1
  (tabularizes) فالت پست و(selva) یی اوستایجنگل باران:  مانندمراتع و یقطب

 )مصنوعات(فرهنگ مادي  -2
و گوشت خـوك  (zabaglione ) آش رشتهدر ژاپن، sake) ( یساک: مانندمواد غذایی ) الف

)bacon( 
  (anorak)دار قطبی  ژاکت با شلقدر هندوستان و  (dhoti)لُنگ  :پوشاك مانند) ب
طبقه  ساختمان کم و   (skyscraper)خراش   ، آسمان (tower) برج   :مسکن و شهرها مانند   ) ج

(low rise) 
کشـد    کالسـکه چینـی کـه انسـان آن را مـی            و bicycle) (رخـه  دوچ :وسایل نقلیه مانند  ) د

(moulton) 
  (sithar) سه تار وamah :فرهنگ اجتماعی کار و فراغت مانند -3
 .ها، جریانات و مفاهیم نهادها، آداب و رسوم، فعالیت -4
 Camera dei Deputati, White House:  مانندسیاسی و اداري) الف
 dharma, karma, (temple)معبد :  مانندمذهبی) ب
 Leipzig Gewandhause, Amesterdam Concertgebouw: مانند هنري) ج
ـ  (spitting)ردن  کـ تُـف   : ماننـد   اشارات و حرکات حین سخن گفتن و عادات        -5 الخ ی وب
 (cock a snook) دادن
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نون مطالعـات   ک تا   ،ها در آثار ادبی     آن ۀ ترجم ةوینوع عناصر و مفاهیم فرهنگی و ش      ربارة  د
، ولـف   1988 كو مار ین( است   نه ارائه شده  ین زم ی و نظرات متفاوتی در ا      صورت گرفته  یفراوان
 ين مطالعات بـرا   ی از ا  ياری در بس  یلکبطور  ) 24-25،  2006(م  ی به گفته پا   ).2006م  ی، پا 2002
 :گونه عناصر سه اصل زیر مد نظر قرار گرفته است ترجمه این  ویمتون ادب

 ادبی آشناکردن خواننده با فرهنگ مردم دیگر نقـاط    ۀرجمهداف ت اگر بپذیریم که یکی از ا     
 در یبطور اساس. ناپذیر است  عناصر و مفاهیم فرهنگی اثر ادبی اجتناب     ۀ، پس ترجم  جهان است 

اي که انتقـال معنـی بـدون انتقـال مفـاهیم       اند به گونه آثار ادبی فرهنگ و زبان در یکدیگر تنیده  
 انتقـال   ي مناسـب بـرا    ةویه شـ  کـ ن اسـت    ی ا ی اصل الؤان س یمن  یدر ا  .ممکن است  فرهنگی غیر 

هـاي   هـاي مختلـف داراي جنبـه        که زبان  ییست؟ از آنجا  ی در ترجمه چ   ی فرهنگ ح عناصر یصح
گونـه عناصـر     ایـن ۀاند، معیارهـاي فراوانـی بـراي ترجمـ     ی و اجتماعی متفاوتی  فرهنگی، مذهب 

 بزرگ ترجمـه  یدر گتسبها   از آن ياری نگارنده بس  یه بر اساس بررس   کفرهنگی ارائه شده است     
دست ه  هاي ب  در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده      . ز مورد استفاده قرار گرفته است     ی ن یم امام یرک

 معیـار ایـویر     یـۀ ا را بر پا   ه  آن ۀعوامل فرهنگی نیومارك و روش ترجم     بندي   آمده مبتنی بر دسته   
 اللفظـی   تحت ۀ از موارد با ترجم    ياریکه مترجم در بس    م داد ی و نشان خواه   مینک  می بررسی قرار 

ـ   مواد فرهنگی به عبارت و متن اصلی در زبان مبدأ وفادار بوده و ترجمه      ه دسـت داده  اي رسـا ب
بکار برده است که در     هایی    اژه و ةظی را بیشتر از همه موارد دربار      اللف  تحت ۀمترجم ترجم . است

یان متفـاوتی از     اما ب  ،کنند شاره می دو زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعیت خارجی یکسانی ا           
گـر  ی از د  یاللفظ  تحت ۀنار ترجم کها در    ر روش یاستفاده همزمان مترجم از سا    .دآن واقعیت دارن  

مترجم باید بـا توجـه بـه سـطح درك خواننـده و نیـز                . ن اثر است  ی ا ۀار ترجم ک آش يها یژگیو
 مفـاهیم فرهنگـی را بـه    هاي ارزشی و اخالقی میان دو فرهنگ مبدأ و مقصـد عناصـر و        تفاوت

را حذف و یا عناصر و مفاهیم فرهنگـی زبـان مقصـد را    ها   آن تنهاکه  نه این ،خواننده بشناساند 
ه متـرجم  کدهد  ی بزرگ نشان می مورد استفاده در ترجمه گتسب     يها هویش .بجاي آنها قرار بدهد   

 ۀبـا ترجمـ   کـه    چـرا    رد از روش حـذف اسـتفاده نکـرده اسـت،          ز در هیچ یک از موا     ین اثر ن  یا
ـ  کی   عناصر فرهنگ  ،هاي ترجمه  اللفظی و هم چنین دیگر روش      تحت ـ آ ی مـ یه شرح آن در پ  د،ی

توانسته است به شیوایی مفهوم مورد نظـر را بـه زبـان مقصـد انتقـال داده و امانـت ترجمـه را                      
 .رعایت کند

 دو ایفا ن اثر نیز نقش مهمی در ایجاد ارتباط مناسب بین آن       ا مخاطب ةبارنگرش نویسنده در  
ایـویر  . ن خـود برخـوردار باشـد   امترجم نیز باید از شناخت کافی نسبت به نوع مخاطبـ      . کند می
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 :گوید رود که می  تا آنجا پیش میبارهدر این ) 38 ,1987(
یندي نیـز  ا دو زبان و دو فرهنگ، یک ضرورت فر در دانش مترجم    راشتن بر شرط    افزون«

ـ را پد در پیـام اصـلی      موجـود    اجتماعی   ینشکهمت  مترجم باید نوعی حال   . باید تأمین گردد    دی
 ینشـ کهمآن هـاي   یژگـ یوآورد و سپس در حالی که بیان خود از پیام را به صورت ترجمه بـا      

یند ارتباطی را که    ا همان نوع فر   وشدکب باید   ،دهد  وفق می  ،ن خود دارد  ااجتماعی که او با مخاطب    
 .»دنکن خود برقرار ا با مخاطب،ن خود داشته استامؤلف اصلی با مخاطب

 یبحث و بررس
و ) 1987(از دیـدگاه ایـویر   .  میـان دو فرهنـگ اسـت   رابطـه  يبرقرار براي یترجمه روش 

ممکن نامادي دو فرهنگ     مبادلۀ عناصر مادي و غیر    بدون ترجمه، هرگونه    ) 144،  2004(ن  یاسنک
 یحتـ و (گـر  کردن یک عنصر فرهنگی در فرهنـگ دی  سازند که وارد نشان می آنان خاطر . ستا

مستلزم این است که صورت زبانی آن عنصر را نیـز در زبـان و               ) در طرز تفکر افراد آن فرهنگ     
سادگی یا دشواري ترجمه به میزان تشابه در فرهنـگ مبـدأ و مقصـد               . فرهنگ مقصد وارد کنیم   

 بـا بخشـی از      ، محـدود اسـت    ی مـتن خاصـ    ۀدر واقع مترجم که کارش به ترجمـ       . بستگی دارد 
او در پی آن است که بداند آیا عناصر خاص از فرهنگ            .  نه با کل آن    ، سروکار دارد  فرهنگ مبدأ 

متـرجم هنگـام مواجهـه بـا     . در زبان مقصد دارند یـا خیـر    هایی     معادل ،اند مبدأ که در متن آمده    
هاي گونـاگون آن     کوشد با روش    می ،عنصري از فرهنگ مبدأ که در فرهنگ مقصد معادل ندارد         

تواند در ترجمۀ عناصر     هایی که مترجم می    در ادامه به روش   . مقصد انتقال دهد  عنصر را به زبان     
توضـیح ایـن نکتـه ضـروري        . اي مختصر خواهیم داشت    متفاوت در فرهنگ به کار گیرد اشاره      

ند به مفهوم عنصر فرهنگی مورد نظر، صورت زبانی و روابـط         یگز ی روشی که مترجم برم    ،است
اش در زبـان مقصـد، نقـش ارتبـاطی آن در مـتن و نیـز نقـش                    لیهاي احتما  تباینی آن با معادل   

هـاي زیـر     روش) 43،  1987(ایویر  . هاي احتمالی آن در زبان مقصد بستگی دارد        ارتباطی معادل 
 یـک  ةبـار هاي فرهنگی یـا زبـانی در   را پیشنهاد داده و مدعی است که مترجم با مشاهدة تفاوت      

هاي زیـر بـه      فرهنگ مورد نظر را با یکی از روش        دو زبان و دو      تالش دارد تا  واقعیت خارجی   
 :دنکهمدیگر نزدیک 

 ) زبان مبدأةاستفاده مستقیم از واژ(گیري  وام -1
مترجم واژة فرهنگی را براي خواننده در درون مـتن و یـا پانوشـت تعریـف                 (تعریف   -2
 )کند می
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 )گی فرهنة از واژيبردار ترجمۀ واژه به واژه و گرته(اللفظی  ترجمۀ تحت -3
در این حالت عنصر فرهنگی زبان مبدأ با عنصـر شـبیه خـود در فرهنـگ                 (جایگزینی   -4

 ).گردد مقصد جایگزین می
 ). فرهنگی زبان مبدأ توسط مترجمة یک واژه براي واژساخت(سازي  واژه -5
 ) فرهنگی در زبان مقصدةعدم استفاده از واژ(حذف کردن  -6
 )ت یا داخل پرانتزتوضیح دادن به صورت پانوش(افزودن  -7

ـ   کـ  يها روش ) 1995 (ينـا یو) 1997( چسـترمن    يز از سـو   یـ  ن يگـر یش مشـابه د   یم و ب
هـا و     روش يبنـد   در طبقـه   یتفاوت اصـل  . ده است شارائه  ) 2007(پدرسن  ) 2004(نو  یسوپرس
 زبان  یها بر واحد اصل     از آن  یکه هر   ک است   يدکیأ بر نوع ت   ،ن مطالعات ی ترجمه در ا   يها مدل

 زبان را واحد    يها ز بندها و جمله   ی ن یها و بعض   ها واژه   از آن  یرخ مثال، ب  يبرا. ارنددر ترجمه د  
ر بـر  یوی ايبند ان طبقهین میدر ا.آورند ی به شمار میها و عناصر فرهنگ  مقولهۀ ترجمي برا یاصل
 ابنـد ی یه فرهنگ و عناصر آن ابتدا در سطح واژگان زبان تبلور م     ک یی واژگان بوده و از آنجا     یۀپا

 یها و عناصر فرهنگـ   مقولهۀ نوع ترجمی بررسي را براي وي ارائه شده از سويها نگارنده مدل 
هـاي   کـه تنهـا برخـی از روش    توضیح ایـن . ده استی برگزیم امامیرک بزرگ به قلم   یدر گتسب 
 امـا بـراي   ،توانند بار فرهنگی را به نحوي منتقل کنند که خـأل فرهنگـی از میـان بـرود               فوق می 
بـراي مثـال، جـایگزینی یـا     . هاي فوق بهره برد توان از همه روش    به معادل ارتباطی می   دستیابی  

تواند صاحبان فرهنـگ مقصـد را از خـأل موجـود در        حذف عنصر موجود در فرهنگ مبدأ نمی      
  مگر ایـن   ،سازي نیز چندان مؤثرتر از بکارگیري واژه زبان مبدأ نیست          واژه. ندکفرهنگشان آگاه   

 ملمـوس بـه     يا گونـه  آن واقعیت خـارجی را بـه         يها یژگیو باشد که    يا گونهسازي به    که واژه 
 . ابداع شده دریابندة واژکمکبه  را ها یژگیوسخنگویان زبان مقصد منتقل کند و آنان نیز این 

هـاي فـوق سـود جسـت         که براي انتقال کامل بار فرهنگی باید از ترکیـب روش           دوم این 
 .)سازي و تعریف و غیره گیري و جایگزینی، واژه امگیري و تعریف، و وام مثال، يبرا(

که مترجم نباید در ترجمۀ عناصر متفاوت دو فرهنگ پیشاپیش تصمیم خاصی             سوم این و  
 ی معادل خاص،بنا را بر آن بگذارد که همیشه در برابر یک واژه فرهنگی خاص            مثال   يبرابگیرد  

 social) ارتبـاطی  نقـش عنصـر فرهنگـی  یـابی کـاربرد    مترجم بایـد در معـادل  . را نیز قرار دهد

function) را نیز در نظر بگیرد. 
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 رمان گتسبی بزرگ
 اصـل . اطالعات مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از اصل و ترجمۀ یـک رمـان اسـت                

مان کالسیک و معروف آمریکایی اثر اسکات فیتز جرالد اسـت   ر یکThe Great Gatsbyمان ر
 توسـط انتشـارات   1385مـتن انگلیسـی آن چـاپ    .  منتشر شد1925که براي اولین بار در سال     

ترجمۀ فارسی آن از کریم امامی نویسنده و مترجم ادبی بـه نـام              . آذران در اختیار نگارنده است    
چـاپ پـنجم ترجمـۀ ایـن     .  انتشار یافـت   1344 است که چاپ اول آن در سال         »گتسبی بزرگ «

. ه است شدراي مقابلۀ آن با متن اصلی انتخاب         توسط انتشارات نیلوفر ب    1385کتاب در زمستان    
ماجراهاي این  . رود هاي امریکایی به شمار می     گتسبی بزرگ هم اکنون یکی از مشهورترین رمان       

داستان دورانی را توصـیف     . افتند  اتفاق می  1922کتاب در نیویورك و النگ آیلند و در تابستان          
 .نامید جاز میکند که فیتز جرالد خود آن را دوران موسیقی  می

 خالصه داستان
 آمریکاسـت و بـراي ادامـۀ زنـدگی بـه      ۀ از اهالی غرب میانNick Carrawayنیک کراوي 

 طـرح دوسـتی   Jay Gatsbyاو با همسایۀ خـود جـی گتسـبی    . ساحل شرقی آمریکا آمده است
اش  هاي با شکوهی که در خانـه اربـابی         خاطر مهمانی ه  گتسبی بسیار ثروتمند است و ب     . ریزد می

  ثروت هنگفـت او و ایـن       ةباردر  .  خاص و عام است    ة شهر ،کند واقع در النگ آیلند برگزار می     
کـس    هـیچ  ،هـا اسـت    بر سر زبـان    ياریبس شایعات   ،دست آمده است  ه  که این ثروت چگونه ب    

 .داند چیزي از گذشته وي نمی
کـه   (Daisy و همسر او دیزي Tom Buchananنیک کراوي عالوه بر گتسبی، تام باچانن 

تـام کـه در دوران دانشـجویی ورزشـکار          . کنـد  را نیز مالقـات مـی     ) از بستگان خود نیک است    
 . نیز مرد ثروتمندي است، اواي بوده است برجسته

هاي گتسبی، که هر شـنبه صـدها    معنی جشن هاي بی  ریخت و پاشينیک کراوي در ابتدا  
طور مرتب در    هاما کم کم خود نیز ب     . دنگر  تحقیر می  ةکنند، را به دید    ها شرکت می   میهمان در آن  

هـاي   شنود که دلیل اصلی برگـزاري ایـن جشـن          او از گتسبی می   . یابد ها حضور می   این مهمانی 
 سـرانجام ) که گتسبی از دیرباز عاشق و دلباختۀ او بوده اسـت          (ست که شاید دیزي      ا هفتگی آن 

 بـه کمـک نیـک کـه ترتیـب           گتسبی و دیزي  . ندکها شرکت    طور اتفاقی در یکی از آن      ه ب يروز
 .کنند دهد، در نهایت با هم رابطه برقرار می مالقات آن دو را می

شود کـه    کم متوجه می   برد و کم   تام به عشق و عالقۀ فراوان گتسبی نسبت به دیزي پی می           
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او از  . دست آمـده اسـت    ه  قانونی مشروبات الکلی ب    ثروت گتسبی از طریق قاچاق و فروش غیر       
 بین گتسـبی و تـام و        ،اند یک روز وقتی همگی در هتلی دور هم جمع شده         . گتسبی متنفر است  

دارد کـه    گتسبی در همـان جلسـه دیـزي را وامـی          . آید در حضور دیزي برخورد لفظی پیش می      
هدف گتسبی از این کار این اسـت کـه دیـزي از تـام               . بگوید هرگز تام را دوست نداشته است      
اي که بـین     تام وقتی از پیوندهاي عاطفی دیرینه     . گردد زجدا شده و بار دیگر به سوي خود او با         

شـود و بـه دیـزي امـر       خشمگین می،گردد  آگاه می ،همسرش دیزي و گتسبی برقرار بوده است      
کند تـا او را بـا اتومبیـل بـه            گتسبی دیزي را همراهی می    .  به خانه بازگردد    درنگ یبکند که    می

 .شود مراه نیک و یک آشناي دیگر راهی خانه میهه خود تام هم بعد از مدتی ب. خانه برساند
که بطـور   (Myrtelتام و همراهانش در راه بازگشت به خانه در کنار جاده با جسد مایرتل           

مایرتل را اتومبیلی زیر گرفته و از محـل حادثـه   . ندشو مواجه می) پنهانی معشوقۀ تام بوده است    
 تصـادف بـوده، دچـار شـوك شـده و             شوهر مایرتل، که شاهد    Wilsonویلسون  . گریخته است 

 زرد ،گوید اتومبیلی که همسرش را زیر گرفتـه  او می. کنترل اعصاب خود را از دست داده است  
تام نام و نشان صاحب اصلی آن ماشین زرد رنگ، کـه گتسـبی باشـد، را نـزد              . رنگ بوده است  

تسـبی معشـوق   کنـد گ  کند، ویلسون که عقل از سرش پریده، و حتی فکـر مـی        ویلسون افشا می  
اي بـه قتـل    یابـد و بـا شـلیک گلولـه         اش مـی   گتسبی را در کنار اسـتخر خانـه       . زنش بوده است  

 .دهد رساند و سپس در همان نزدیکی به زندگی خود نیز پایان می می
یافتنـد،   هاي با شکوه او حضور مـی  از میان این همه دوست و آشنا که هر شنبه در مهمانی       

نیک بعد از  . دنک گتسبی شرکت    يراسپک راسم تشییع و خا   ود در م  ش  هیچکس حاضر نمی    تقریباً
 ،اش را با تام و دیزي و دیگر دوستانی که به واسطۀ گتسبی پیـدا کـرده بـود                   مرگ گتسبی رابطه  

 .گردد  آمریکا باز میۀکند و به شهر و دیار خود در غرب میان قطع می

 مراحل تحقیق
هاي اصلی داستان پرداخته و سپس     دي شخصیت بن در تحقیق حاضر، نگارنده ابتدا به دسته      

. ده اسـت  رکـ بنـدي نیومـارك      اقدام به استخراج عناصر فرهنگی هر شخصـیت براسـاس طبقـه           
ـ ، د ی، گتسب يراو(استخراج عناصر تنها براساس چهار شخصیت مؤثر در رمان           کـه  )  و تـام   يزی

) 1( نمـودار    .هـا بودنـد صـورت پـذیرفت        هاي بیشتري نسبت به دیگر شخصیت      داراي دیالوگ 
 .دهد تعداد عناصر فرهنگی یافت شده در هر یک از چهار شخصیت انتخاب شده را نمایش می
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  هر یک از چهار شخصیتيتعداد عناصر فرهنگی یافت شده برا) 1(نمودار

 
 328بنـدي نیومـارك    در نمودار فوق تعداد کل عناصر فرهنگی انتخاب شده براساس طبقه  

 مورد 28 مورد شخصیت گتسبی،     44 مورد به شخصیت راوي،      213  که از این تعداد    استمورد  
در ادامه نگارنده عناصر فرهنگی هـر  . است مورد مربوط به شخصیت تام      53شخصیت دیزي و    

 .رده استک کیکتفبندي عناصر فرهنگی نیومارك  اساس طبقه بررا ها   از شخصیتیک
 شخصـیت براسـاس      بررسی عناصر فرهنگـی یافـت شـده در هـر           پژوهش،مرحله بعدي   

 :اند هاین عناصر به شرح زیرنشان داده شد. استبندي نیومارك از عناصر فرهنگی  طبقه
 شناسی بوم -1
 )فراورده ها(مواد فرهنگی  -2
 حی کار و تفر–فرهنگ اجتماعی  -3
 یندها، مفاهیماها، فر ها، عادات، فعالیت سازمان -4
 ات سخن گفتن و عادبه هنگام و حرکات ها هاشار -5

 96شناسـی،     مورد بـوم   31تعداد    مورد یافت شده   213براي شخصیت راوي از کل تعداد       
 9هـا و مفـاهیم،        مورد فعالیت  25 مورد فرهنگ اجتماعی،     52مورد مواد فرهنگی و مصنوعات،      

 .مورد مربوط به اشارات و حرکات است
 مـورد   15 شناسـی،   مورد بـوم   1 تعداد   ، شده  مورد یافت  44 گتسبی در کل     براي شخصیت 

  مـورد  1ها و مفـاهیم، و        مورد فعالیت  7 مورد فرهنگ اجتماعی     20مواد فرهنگی و مصنوعات،     
 . و حرکات استها  ه اشارمربوط به

 مورد  2شناسی،    مورد بوم  1 مورد یافت شده، تعداد      28براي شخصیت دیزي از کل تعداد       
 مـورد   4ها و مفـاهیم و       یت مورد فعال  5 مورد فرهنگ اجتماعی،     16مواد فرهنگی و مصنوعات،     

 .دیاستخراج گرداشارات و حرکات 
 مـورد  7شناسـی،     مورد بـوم   2 مورد یافته شده، تعداد      43 کل تعداد    دربراي شخصیت تام    
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 مـورد  4ها و مفـاهیم، و    مورد فعالیت9 مورد فرهنگ اجتماعی،     21مواد فرهنگی و مصنوعات،     
 يبرا  فوق مقوله از پنجیک هر  نمونه ازیکریزهاي  در مثال .دیمشاهده گردو حرکات ها  هاشار
 : داستان ارائه شده استيها تیشخص

 )يمربوط به راو یعیه عوارض طبیلکاهان و یها، گ نی سرزمیشناس  بوم-1مثال (
My family have been prominent , well-to-do people in this “ Middle western  “ city 

for three generations . 

 .ندا یاشخاص سرشناس و مرفه) انهیغرب م( ن شهر یه در اک نسل است 3اده من خانو
 )يت راویار و فراغت مربوط به شخصک ی فرهنگ اجتماع-2مثال (

There is a burst of chatter as the erroneous news goes around, she is Gilda Gray’s 

understudy from the Follies. 

 زی فـال شی در نمايلدا گری گگر بدلیبازه او کشود  ی دهان به دهان میادرستعه نیو بالفاصله شا 
 .است

 )یت گتسبیات در موقع سخن گفتن و عادات مربوط به شخصک اشارات و حر-3مثال(
I’ll tell you God’s truth , his right hand suddenly ordered divine retribution to stand 

by. 
ناگهان دست راستش را باال گرفت و دسـت بـه دامـن            .) گم یبه شما م  الم راست خدا رو     کمن  
 .دی گردی الهيداور

 )يزیت دی شخصاط بتب مرها فراورده و ی مواد فرهنگ-4مثال (
You take Nick and Jordan , we’ll follow you in the Coupe . 

 .مییآ ی ميارکش سر شما با تما هم پش. ببر   و جوردن رایکتو ن
 )ت تامی مربوط به شخصي بشريها فراورده و ی مواد فرهنگ-5 مثال(

“ I’ve heard of making a garage  out of a stable, Tom was saying to Gatsby “ but I 

am the first man who ever made a stable out of a garage”.  
ـ . نندک یژ م گارال به   ی رو تبد  اصطبل یده بودم اشخاص  یشن:  گفت یتام به گتسب   ـ    یول ن ی مـن اول

 .ردمکل به اصطبل یرو تبد ه گاراژک هستم یسک

 ها تجزیه و تحلیل داده
هـا را در گتسـبی    در این بخش، نگارنده برآن است تا عوامل فرهنگی و شـیوة ترجمـه آن     
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 مـورد   ،براي هـر یـک از چهـار شخصـیت اصـلی داسـتان             ) 1987( براساس مدل ایویر     ،بزرگ
هاي مختلف فرهنگی برگرفته شده از ترجمۀ گتسـبی بـزرگ بـا              جنبهبدین منظور   . دنکارزیابی  

اصل اثر به مقابله گذاشـته و میـزان کـارایی ترجمـه و توانـایی متـرجم در برگردانـدن عناصـر                
فرهنـگ  ) 3مـواد فرهنگـی     ) 2شناسـی    بـوم ) 1بنـدي نیومـارك شـامل        فرهنگی براساس طبقـه   

 و حرکات در    ها هاشار) 5یندها، مفاهیم   اها، فر  الیتها، عادات، فع   سازمان) 4 کار و تفریح     –اجتماعی
 .گیرد موقع سخن گفتن و عادات مورد ارزیابی قرار می

 شناسی  بوم-1
 هاي داستان شناسی شخصیت مربوط به بوم) 1(جدول

 ریوی ترجمه بر اساس مدل ايروشها
 شماره

 يتهایشخص
 فیتعر يریگ وام داستان

 ترجمه
 یتحت اللفظ

 اضافه حذف يساز واژه ینیزگیجا
تعداد 

 لک

 31 2 0 3 6 20 0 0 تعداد
 يراو 1

  %4/6 0 %6/9 %19,3 %64,5 0 0 درصد
 1 0 0 0 0 1 0 0 تعداد

 یگتسب 2
  0 0 0 0 %100 0 0 درصد
 1 0 0 0 0 1 0 0 تعداد

 يزید 3
  0 0 0 0 %100 0 0 درصد
 2 2 0 0 0 0 0 0 تعداد

 تام 4
  %100 0 0 0 0 0 0 درصد

 35 4 0 3 6 22 0 0  جمع 

 براي هر چهار شخصیت اصـلی داسـتان در بخـش    ،دهد نشان می ) 1( همانطور که جدول  
گیـري و    ها هیچ موردي از وام      مورد است که بین آن     35 تعداد کل موارد یافت شده       ،شناسی بوم

 4، يسـاز  واژه مـورد  3 مورد جایگزینی، 6اللفظی،   مورد ترجمۀ تحت   22تعریف مشاهده نشده    
درصـد تعیـین شـده      ) 2(نمـودار   . مورد اضافه نمودن و هیچ موردي از حذف مشاهده نگردید         

 .دهد براي هر کدام را نشان می
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 ها شناسی همه شخصیت نسبت کل بوم) 2(نمودار

 
 درصـد ترجمـۀ   61. 1)  مـورد 35( درصـد مـوارد فـوق    100 کـه از  مینیب یم نمودار بنا بر 
ارجحیت . افزونند درصد 11. 1سازي و   درصد واژه 8. 3درصد جایگزینی،    16. 6اللفظی،   تحت

.  درصـد اسـت    61. 1اللفظی،   ها با شیوة ترجمۀ تحت     شناسی کل شخصیت   ترجمه در بخش بوم   
 بـا   ،با موارد فرهنگی مشابه   ها    اللفظی بوم شناسی و جایگزینی صحیح آن       مترجم با ترجمۀ تحت   

 . را صورت داده استیترجمۀ صحیح انتقال فرهنگی مناسب

 )مصنوعات( مواد فرهنگی -2
 هاي داستان شخصیت) ها فراورده(مربوط به مواد فرهنگی ) 2(جدول 

 ریوی ترجمه بر اساس مدل ايروشها
 يتهایشخص شماره

 ترجمه فیتعر يریگ وام داستان
 افزودن حذف يساز واژه ینیگزیجا یتحت اللفظ

تعداد 
 لک

 يراو 1 96 13 0 9 12 46 6 10 تعداد
  %5/13 0 %2/5 %5/12 %9/47 %2/6 %10/ درصد
  %20 0 0 %3/13 %3/53 0 %3/13 درصد یگتسب 2 15 3 0 0 2 8 0 2 تعداد
  0 0 0 0 %100 0 0 درصد يزید 3 2 0 0 0 0 2 0 0 تعداد
  0 0 0 %2/14 %2/14 %2/14 %1/57 درصد تام 4 7 0 0 0 1 1 1 4 تعداد

 120 16 0 9 15 75 7 16  جمع 
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ـ ابراي هر چهـار شخصـیت       ) 2(اساس جدول    بر  در بخـش مـواد فرهنگـی        ن پـژوهش  ی
 مـورد تعریـف،     7گیـري،     مورد وام  16براي    مورد عنصر فرهنگی پیدا شده     120از  ) ها فراورده(

 و هـیچ   افـزودن  مورد   16سازي،   واژه مورد   9 مورد جایگزینی،    15اللفظی،    مورد ترجمۀ تحت   57
ـ ددي از حذف    مور نشـان دهنـدة درصـد آمـاري هـر یـک از ایـن               ) 3(نمـودار   . ده نشـده اسـت    ی
 .هاست روش

 ها همه شخصیت) ها فراورده(نسبت کل مواد فرهنگی ) 3(نمودار 

 

گیـري،    درصـد وام 13. 3)  مورد120( درصد موارد فوق 100م که از  ینیب ین نمودار م  یدر ا 
 درصـد  7. 5 درصـد جـایگزینی،     12,5اللفظـی   درصد ترجمۀ تحـت    47. 5 درصد تعریف،    5. 8

ارجحیـت ترجمـه در بخـش مـواد       .  درصد افـزودن صـورت گرفتـه اسـت         13. 3سازي و    واژه
مترجم با  .  درصد است  47. 5اللفظی   ها با شیوه ترجمۀ تحت     کل شخصیت ) ها فراورده(فرهنگی  

 مـوارد فرهنگـی   هـا بـا   و جـایگزینی صـحیح آن  ) ها فراورده(اللفظی مواد فرهنگی     ترجمۀ تحت 
 مناسـبی را صـورت داده       یمشابه و همچنین تعریف این موارد، با ترجمۀ صحیح انتقال فرهنگـ           

 .است
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  کار و تفریح– فرهنگ اجتماعی -3

 هاي داستان مربوط به فرهنگ اجتماعی، کار و تفریح شخصیت) 3(جدول 

 ریوی ترجمه بر اساس مدل ايروشها

 شماره
هاي  تیشخص

 فیتعر يریگ وام داستان
 ترجمه

 یتحت اللفظ
 افزودن حذف يواژه ساز ینیگزیجا

تعداد 
 لک

 52 10 0 5 15 8 1 13 تعداد
 يراو 1

  %2/19 0 %6/9 %8/28 %3/15 %9/1 %25 درصد

 20 3 0 3 7 6 0 1 تعداد
 یگتسب 2

  %15 0 %15 %35 %30 0 %5 درصد

 16 0 0 1 4 9 1 1 تعداد
 يزید 3

  0 0 %1 %25 %45 %2/6 %2/6 درصد

 21 1 0 6 7 7 0 0 تعداد
 تام 4

  7/4 0 %5/28 %3/33 %3/33 0 0 درصد

 جمع 
 

 
15 2 30 33 15 0 14 109 

 در بخـش فرهنـگ   ، براي هـر چهـار شخصـیت مـورد بررسـی در داسـتان        باالدر جدول   
 مـورد  30 مورد تعریـف،  2گیري،   مورد وام  15 مورد پیدا شده     109 کار و تفریح از      –اجتماعی  

 افزودن انجـام گرفتـه   مورد 15سازي و    مورد واژه  15 مورد جایگزینی،    33اللفظی،   ترجمۀ تحت 
) 4(نمـودار  . اسـت نشـده  این در حالی است که هیچ موردي از حذف نمـودن مشـاهده             . است
 .دهد هاي داستان را نشان می  آماري و درصد مربوط به شخصیتيها داده
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 ها  کار و تفریح کل شخصیت–تماعی نسبت کل فرهنگ اج) 4(نمودار

 

 درصــد 13. 7)  مــورد109( درصــد مــوارد فــوق 100م کــه از ینــیب ین نمــودار مــیــدر ا
. 5درصـد جـایگزینی،      30,2اللفظـی   درصد ترجمۀ تحت   27. 5 درصد تعریف،    1. 8گیري،   وام
ارجحیت ترجمه در بخـش     .  درصد افزودن صورت گرفته است     12. 8سازي و     درصد واژه  13
.  درصـد اسـت    30. 2هـا بـا شـیوة جـایگزینی           کار و تفریح کل شخصیت     –رهنگ اجتماعی   ف

 کـار و تفـریح و جـایگزینی صـحیح آنهـا بـا مـوارد        –مترجم با جایگزینی فرهنگ اجتمـاعی    
فرهنگی مشابه و همچنین تعریف این موارد، بـا ترجمـۀ صـحیح انتقـال فرهنگـی مناسـبی را                    

 .صورت داده است
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 دات، فعالیتها، فرآیندها و مفاهیم سازمان ها، عا-4

 ها، فرآیندها و مفاهیم مربوط به سازمان، عادات، فعالیت) 4(جدول

 ریوی ترجمه بر اساس مدل ايروشها
 شماره

هاي  تیشخص
 فیتعر يریگ وام داستان

ترجمه 
 یاللفظ تحت

 افزودن حذف يساز واژه ینیگزیجا

تعداد 
 لک

 25 4 0 3 5 10 1 2 تعداد
 يراو 1

  %16 0 %12 %20 %40 %4 %8 درصد

 7 0 0 1 1 5 0 0 تعداد
 یگتسب 2

  0 0 %2/14 %2/14 %4/71 0 0 درصد

 5 0 0 0 3 2 0 0 تعداد
 يزید 3

  0 0 0 %60 %40 0 0 درصد

 9 0 0 6 1 2 0 0 تعداد
 تام 4

  0 0 %6/66 %1/11 %2/22 0 0 درصد

 جمع 
 

 
2 1 19 10 10 0 4 46 

هـا،   براي هر چهار شخصیت مورد بررسـی در داسـتان در بخـش سـازمان              ) 4(در جدول   
 مورد است که از این میـان       46یندها و مفاهیم تعداد کل موارد یافت شده         اها، فر  عادات، فعالیت 

 مـورد  10اللفظـی،    مـورد ترجمـۀ تحـت   19 مـورد تعریـف،   1گیـري،     مـورد روش وام    2براي  
و هـیچ مـوردي از   . ودن بـه وقـوع پیوسـته اسـت      فزورد ا  م 4سازي و     مورد واژه  10جایگزینی،  

 .استنشان دهندة درصد مربوط به کل موارد ) 5(نمودار. ده استشده نیدحذف 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاییز، 59شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  68

 ها ها و مفاهیم کل شخصیت ها، عادات، فعالیت نسبت کل سازمان) 5(نمودار 

 

 2. 1، گیـري   درصـد وام 4. 3)  مـورد 46( درصد موارد فوق 100 که از  مینیب یمنمودار  در  
 درصـد   28. 2 درصـد جـایگزینی،      15. 2اللفظـی،     درصد ترجمـۀ تحـت     41. 3درصد تعریف،   

هـا،   ارجحیت ترجمـه در بخـش سـازمان   .  صورت گرفته استافزودن درصد 8. 6سازي و   واژه
 درصد  41. 3اللفظی   ها با شیوة ترجمۀ تحت     یندها و مفاهیم کل شخصیت    اها، فر  عادات، فعالیت 

ینـدها و مفـاهیم و    اهـا، فر   هـا، عـادات، فعالیـت      اللفظـی سـازمان    جمۀ تحـت  مترجم با تر  . است
ها با موارد فرهنگی مشابه، با ترجمۀ صـحیح انتقـال فرهنگـی مناسـبی را                 جایگزینی صحیح آن  

 .است صورت داده
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 اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن و عادات -5

 داتمربوط به اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن و عا) 5(جدول

 ریوی ترجمه بر اساس مدل ايروشها
 شماره

هاي  تیشخص
 فیتعر يریگ وام داستان

ترجمه تحت 
 یاللفظ

 افزودن حذف يواژه ساز ینیگزیجا

تعداد 
 لک

 9 0 0 1 2 6 0 0 تعداد
 يراو 1

  0 0 %1/11 %2/23 %66/6 0 0 درصد

 1 0 0 0 1 0 0 0 تعداد
 یگتسب 2

  0 0 0 %100 0 0 0 درصد

 4 0 0 1 1 2 0 0 تعداد
 يزید 3

  0 0 %25 %25 %50 0 0 درصد

 4 0 0 1 3 0 0 0 تعداد
 تام 4

  0 0 %25 %75 0 0 0 درصد

 18 0 0 3 7 8 0 0  جمع 

 سخن گفـتن    به هنگام  و حرکات    ها هبراي هر چهار شخصیت مورد بررسی در بخش اشار        
 مورد است که در بین آنها هیچ موردي         18،  )5(و عادات تعداد کل موارد یافت شده در جدول          

 مـورد  7اللفظـی،    مـورد ترجمـۀ تحـت     8گیـري و تعریـف مشـاهده نشـده و            هاي وام  از روش 
هـیچ مـوردي از روش   ه کـ  است  ین در حال  یا. سازي اتفاق افتاده است     مورد واژه  3جایگزینی،  

 .دهد یکل موارد را نشان م) 6(نمودار . ده استشحذف و اضافه نمودن مشاهده ن
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 ها ها و حرکات در موقع سخن گفتن و عادت کل شخصیت نسبت کل اشاره) 6(نمودار 

 

 38. 8اللفظـی،    درصد ترجمۀ تحـت 44. 4)  مورد18 (باال درصد موارد 100که ازم  ینیب یم
ارجحیـت ترجمـه در بخـش       . سازي صورت گرفته اسـت      درصد واژه  16. 6درصد جایگزینی،   

اللفظـی   ها با شیوة ترجمۀ تحـت  خن گفتن و عادت کل شخصیتاشارات و حرکات در موقع س 
هـا   ات و جایگزینی صحیح آنکاللفظی اشارات و حر مترجم با ترجمۀ تحت.  درصد است 44. 4

 .با موارد فرهنگی مشابه ، با ترجمۀ صحیح انتقال فرهنگی مناسبی را صورت داده است

 قی تحقيها یافته
 موارد ذیل براي بررسی نهایی گردآوري شدند کـه بـه   ، نگارندهةدیپژوههاي  در کل نمونه 

 :تفضیل و در پی خواهد آمد
 . مورد136: ها اللفظی در کل موارد و کل شخصیت استفاده از شیوة ترجمۀ تحت -1
 . مورد71: ها استفاده از شیوة جایگزینی در کل موارد و کل شخصیت -2
 . مورد40: ها خصیتسازي در کل موارد و کل ش استفاده از شیوة واژه -3
  مورد38 :ها استفاده از شیوة اضافه کردن در کل موارد و کل شخصیت -4
 . مورد33: ها گیري در کل موارد و کل شخصیت شیوة وام استفاده از -5
 . مورد10: ها استفاده از شیوة تعریف در کل موارد و کل شخصیت -6
 .صفر مورد :ها یتاستفاده از شیوة حذف کردن در کل موارد و کل شخص -7
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 گیري شده ها و موارد نمونه افتهینشان دهنده کل ) 7(نمودار 

 
یابیم که    نمودار فوق درمی   ۀ مطالع بندي نیومارك و بر پایۀ معیار ایویر و با         با توجه به طبقه   

 10. بـرداري شـده اسـت      مواردي که توسـط نگارنـده نمونـه       ) 328( درصد   100کریم امامی از    
اللفظی،   درصد به شیوة ترجمۀ تحت     41. 4 درصد به شیوة تعریف،      3گیري،   مدرصد به شیوة وا   

سازي، صفر درصد به شیوة حـذف    درصد به شیوة واژه    13. 1 درصد به شیوة جایگزینی،      20. 7
آیـد کـه     چنـین برمـی  بـاال از نمـودار   . دن ترجمه کرده است   فزو درصد به شیوة ا    11. 5کردن و   

بـراي نزدیـک    . ده اسـت  رکـ اندن به متن اصلی تالش بسیاري       مترجم در مجموع براي وفادار م     
ـ  ز ، از هیچ کوششـی فروگـذار نکـرده اسـت          ، اثر یام اصل یکردن خوانندگان زبان مقصد به پ      را ی

جایگزینی زیادي در متن صورت داده و این جایگزینی سبب شده تا خواننـدگان زبـان مقصـد                  
 . دو فرهنگ شوندانیمکمتر متوجه اختالف زیاد 

 نتیجه
 ،نـد ا هاي فرهنگی، مذهبی و اجتمـاعی متفـاوتی    ی که زبانهاي مختلف داراي جنبه     یاز آنجا 

در این تحقیق تجزیه و     . معیارهاي فراوانی براي ترجمۀ اینگونه عناصر فرهنگی ارائه شده است         
بندي عوامل فرهنگی نیومارك و روش ترجمۀ آنها         دست آمده مبتنی بر دسته    ه  هاي ب  تحلیل داده 

 معیار ایویر مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مشـخص گردیـد کـه متـرجم بـا ترجمـۀ                        اساس بر
 درصد مواد فرهنگی به عبارت و مـتن اصـلی در زبـان مبـدأ وفـادار بـوده و                     41,4اللفظی تحت
اللفظی را بیشتر از همـه مـوارد در مـورد            مترجم ترجمۀ تحت  . اي رسا بدست داده است     ترجمه
و زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعیـت خـارجی یکسـانی        هایی بکار برده است که در د       واژه
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 .ندا  اما بیان متفاوتی از آن واقعیت،کنند اشاره می
کریم . هاي دیگر ترجمه نیز بهره برده است        از روش  ،اللفظی  بر ترجمۀ تحت   افزونمترجم  

ده و  رکـ وم  مفه معانی و فرهنگ زبان مبدأ را براي خواننده          ،امامی با استفاده از روش جایگزینی     
 از خالقیـت و نبـوغ   کیسازي متـرجم حـا   واژه.  شده استسخنمانع از سرگردانی او در درك     

مترجم در .  معادل آن رساتر است ۀهاي بیگان  هایی ساخته که بدون شک از واژه       وي واژه . اوست
ازة خود او از عنصر فرهنگی خاصی آگاهی ندارد         اند  همواردي که احساس کرده است خواننده ب      

 خـالء ارتبـاطی میـان       ، دراختیار خواننده قرار داده است و با افزودن توضیح          را العات اضافی اط
 در يو. ده اسـت رکـ خود و خواننده را پر کرده و بدین وسیله ارتباط خواننده را با متن برقـرار       

ت گیري استفاده کرده و این امکان را پدیدآورده است تا بتواند آن واژه یـا عبـار               از وام  ،يموارد
کـریم  . و روابط ترکیبی کلمات زبان مبـدأ بکـار بـرد          ها    فرهنگی خاص را آزادانه در تمام بافت      

 تـا حـد زیـادي بـار         کی فرهن يها  از واژه  ی برخ ي تعریف جامع برا   ۀبا ارائ  امامی توانسته است  
مترجم در هیچ یک از موارد از روش حـذف کـردن اسـتفاده              . فرهنگی مورد نظر را انتقال دهد     

 ،هاي ترجمۀ عناصر فرهنگی    چنین دیگر روش   اللفظی و هم   چرا که با ترجمۀ تحت    . ستنکرده ا 
توانسته است به شیوایی مفهوم مورد نظـر را بـه زبـان مقصـد انتقـال داده و امانـت ترجمـه را                      

امـل  ک انتقـال  يه بـرا کدهد  ی بزرگ نشان می فوق در گتسب   يها  روش يج آمار ینتا. رعایت کند 
 بهتـر  ی فرهنگـ يهـا   حامل مقولـه يها  واژهي به معادل مناسب برا   یابیت و جهت دس   یبار فرهنگ 

ـ ز بـر ا ین) 121، 2007(پدرسن . ها به صورت همزمان استفاده شود      است از همه روش    ن بـاور  ی
ـ  یـک  يرکیارکـ ثرتر از بؤار مـ  ی بسـ  یبکیها بصورت تر   ن مدل یه استفاده از ا   کاست   ا دو روش ی

 امالًکـ  یم امام یرک بزرگ به قلم     ی گتسب ۀه در ترجم  ک یتی متن است واقع   یکخاص در سرتاسر    
 .رودی به شمار مین اثر بزرگ ادبی اۀت او در ترجمیل موفقیمشهود است و از دال
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