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اف سازي در برخیبررسی جنبه هاي شفّ
از ترجمه هاي فارسی به انگلیسی گلستان سعدي بر مبناي بافتی متناظر

1درضا پهلوان نژاددکتر محم

2د علیرضا شیرین زادهسی

چکیده

در بافتی متنـاظر اف سازي شفّاف سازي و بررسی پدیدةشفّیۀفرضّبررسیدنبال ه بتحقیق حاضر 
ادفی از کـه بـه صـورت تصـ    ایـت ده حکانجام این کار، براي .استانگلیسی - فارسییک سویۀ

ـ ،انگلیسـی آنهـا  ند به همـراه سـه ترجمـۀ   گلستان سعدي انتخاب شد 2004(ط رهاتسـک  توس( ،
ـ  .ندمورد مطالعه قرار گرفت،)1890(، و راس )1979(ایستویک  بـا مطالعـۀ  ق در همین راسـتا، محقّ

اف سـازي پرداخـت  شفّپدیدةجنبه هاي و ترجمه هاي آنها به بررسی این حکایتها جمله به جملۀ
ترجمـه هـا   ازرابـه کـار گرفتـه    اف سـازي  شفّموارد) 2004(کلوديو با استفاده از تقسیم بندي

مترجمان از تمـام  نشان داد که کرد و یید را تأاف سازي شفّیۀفرضّ،یافته هاي تحقیق. استخراج کرد
از . اسـتفاده کـرده انـد   ذاتی- ، و ترجمهکاربرد شناختیاجباري، اختیاري، ف سازيشفاانواع

.بسامد باالتري داشتموارد اجباري نسبت به دیگر این میان شفاف سازي 
. گلستان سعديمتناظر،بافتاف سازي، شفّیۀفرضّ:کلید واژه ها

rezapahlavan5@ yahoo. comمسؤولةشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنددانشیار گروه  زبان-1

دانشگاه فردوسی مشهدجمی زبان و ادبیات انگلیسیدانشجوي کارشناسی ارشد متر-2
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی 130

مه مقد

مـورد  مطالعـۀ ترجمـه  درانشناسـی بافـت محـور    زبفنونروشها و استفاده از که ستاحدود یک دهه
فراینـدي  درك درپی، بلکه استهدترجمه ها نبونقد و ارزیابی این امر به دنبال . ه قرار گرفته استتوج

ـ ،بافت محـور بنابراین، مطالعات ترجمۀ.در ترجمه رخ می دهدکه است در زمینـۀ ت خـود را  محبوبی
بررسـی هنجارهـا و   تحقیقـاتی از جملـه   ؛دست آورده استه بدهه اخیر انجام تحقیقات در ترجمه در 

.ترجمهةحوزه هاي مختلف در فرضیآزمون
اف ه شـفّ عالوه، فرضـی ه ب. اف سازي در ترجمه بیان شده استپدیده شفّات مختلفی در مورد ینظر
ایـن  . سـت مطالعات ترجمه در دهه هـاي اخیـر بـوده ا   رشتۀبحث برانگیز یه هاي یکی از فرض1ّسازي
حاضـر  هدف تحقیـق  . و طوالنی تر از متن مبدأ می باشداف تر ترجمه شفّمتنکهمدعی است ه فرضی

، یعنـی ترجمـه از فارسـی بـه     انگلیسی- فارسیدر بافتی متناظر یک سویۀاف سازيشفّیۀفرضّآزمون
. استانگلیسی 

الت تحقیقسؤا

؟استاز متن مبدأو طوالنی تر اف تر ترجمه شفّمتنآیا. 1
تري داشته است؟کاربرد بیشکدام نوع شفاف سازي در متن مورد بررسی . 2

هفرضی:

.استاف تر و طوالنی تر از متن مبدأ ترجمه شفّ. 1
. تري داشته استکاربرد بیشاف سازي اجباري شفّدرمتن مورد بررسی. 2

1. explicitation hypothesis
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131…بررسی جنبه هاي شفاف سازي در برخی از ترجمه هاي فارسی به انگلیسیچهل و دومسال 

تحقیقپیشینۀ

یم هوت خـوا انظرهـاي متفـ  ر اینجا به بررسـی  د. اف سازي دارندهاي مختلفی از شفّتعریفپژوهشگران،
چیزي بـه ترجمـه   ،اف سازيفّشدر پدیدةه توافق دارند که بر این قضیپژوهشگرانهر چند، . پرداخت

. که می تواند افزایش در معنا یا ساختار باشدافزوده می شود
اف سازيشفّ

ـ  "يزسـا افشفّ"عنوان در مقالۀ خود با)153، 2004(1پاپاي اف سـازي تکنیکـی در   شـفّ :دمـی گوی
افـزودن  ، سـازي صـریح وي عـالوه،  ه ب. ییري در ساختار یا محتوا در ارتباط استبا تغکه استترجمه

بـه  لزم م،انمترجمداند که اف سازي میشفّاز جمله روندهاي را یالعات زباناطّحروف ربط، و ارتقاء
اف سـازي  عمـل شـفّ  عبـارت اسـت از  زي اف ساشفّ،)2004(2به نظر کلودي.می باشندها رعایت آن

بـه صـورت ضـمنی بیـان شـده      دیگـر عبارته ا بیکه در متن مبدأ پنهان بوده در متن مقصد یالعاتاطّ
ضـمنی مـتن   العات اطّدر آن که د نمی دانروندي اف سازي را شفّپدیدة) 1995(3وینه و داربلنه.باشند
4بیکـر . بیـان مـی شـود   در متن مقصـد  اف شفّه صورت بتی موقعییابافتی هاي با استفاده از سرنخمبدأ 

، کـه از  توضیح دادن و تشریح کـردن براي استیلیتما،در ترجمهاف سازي که شفّمی گوید)1996(
. اشتداشاره ،در ترجمهزمینه و آشناالعات اطّعمل افزودن آن جمله می توان به 

العـات  اطّپیوسـته  در آنست کـه پدیده اياف سازي شفّمعتقدند 5ويدر همین راستا، شاتلورث و کو
هـاي توضـیحی،   عبارتشـود، خـواه بـا افـزودن     مـی در متن مقصد بیـان تر افمبدأ به صورت شفّمتن 

اف سـازي مـی   شـفّ با در نظر گـرفتن مـتن،   .معانی ضمنیالعات و اطّتوضیح دادن یا حروف ربط، و 
تـر در  صـریح العـات  اسـتفاده از اطّ نـی  ، یعو تصـریح هاي توضیحی یا حروف ربطافزودن عبارتتواند 

.)72003پیرگو؛61998اوراس(باشدترجمه،

1. Papai
2. Klaudy
3. Vinay & Darbelnet
4. Baker
5. Shuttleworth & Cowie
6. Øverås
7. Perego
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی 132

- نحـوي تعـدیالت  اف سـازي اشـاره دارد بـه    شفّمعتقد است که) 1990،1989(1ون لون زوارت
ۀفرضـی با در نظـر گـرفتن   .می باشندعناصر متن مبدأ تر از متن مقصد بیشکه عناصر به طوري؛سبکی

شـناخته  سـت  اتهاي مدیـدي که مـد قانون دیگر ترجمه که می گوید)1997(2چسترمن،سازياف شفّ
اف تر از مـتن اصـلی مـی    ترجمه هایی که شفّتولید مترجمان به : استاف سازي قانون شفّ،شده است

. گرایش دارندباشد 

اف سازي شفّبرخی مطالعات انجام شده در زمینۀ پدیدةمروري بر

متون مطبوعاتی فنالندي که از زبان روسی ترجمه شده بودند، انجـام  تحقیقی بر) 1989(3وهماس لهتو
ـ . انجام داد و در آن به بررسی فراوانی حروف ربط پرداخت ط در متـون مقصـد   وي فراوانی حروف رب

اف سـازي را در متـون   تـري از شـفّ  در نهایت، میـزان بـیش  . ها در متون مبدأ مقایسه کردرا با فراوانی آن
. اف سازي را تأیید کردشفّیۀیافته هاي تحقیق وي فرضّ. مشاهده کردترجمه شده 

. هاي هلندي ترجمه شده به زبان انگلیسـی پرداخـت  در تحقیقی به بررسی رمان) 1985(4واندروورا
براي منسجم و روان تر کردن متن مقصد تغییـرات مختلفـی بـر    ه شد که مترجمانوي متوج. پرداخت

العـات فرهنگـی بـراي    کـه اطّ بـود اف سـازي بـدین صـورت   اینجا شـفّ در . روي آن اعمال می کنند
.اف سازي شده بودندشفّ- ت فرهنگی متن مبدأ بیگانه هستندکه با مقوال- خوانندگان متن مقصد

کـار نبـردن   ه و بthatاختیاري از ضمیر موصولی به مطالعۀ فراوانی استفادة) 2000(5اولهان و بیکر
هـا در پیکـره اي از ترجمـه هـاي انجـام شـده بـه        فراوانـی آن . پرداختندtellو sayآن، بعد از دو فعل 

ق مشـاهده کردنـد کـه    این دو محقّ. انگلیسی در مقایسه با پیکره اي از متون اصلی انگلیسی بررسی شد
thatاف سـازي ضـمیر موصـولی    تـر از شـفّ  نسبت به نویسندگان متون اصلی انگلیسی بیشمترجمان

.اف سازي را مورد تأیید قرار دادشفّۀها نیز فرضیبنابراین، تحقیق آن. ندکرده ااستفاده 

1. Van Leuven-Zwart
2. Chesterman
3. Vehmas-Lehto
4. Vanderauwera
5. Olohan & Baker

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


133…بررسی جنبه هاي شفاف سازي در برخی از ترجمه هاي فارسی به انگلیسیچهل و دومسال 

اف سازيشفّعاانو

:اسـت اف سـازي  که شامل چهـار نـوع شـفّ   اف سازي ارائه دادبراي شفّتقسیم بندي،)2004(کلودي 
.4ذاتی- ترجمه، و 3کاربرد شناختی، 2اختیاري، 1اجباري

اف سازي اجباريشفّ

از اف سـازي  این شـفّ . اف سازي اجباري می شودشفّها منجر به نحوي و معنایی زبانتار تفاوتها در ساخ
از لحـاظ نحـوي   ،بدون به کـارگیري آنهـا  جمالت در زبان متن مقصدد که این جهت اجباري می باش

برخـی از مقـوالت نحـوي در    نبـود اف سازي اجباري شفّبرايعمدهیکی از دالیل . خواهند بوداشتباه 
ایـن حقیقـت باعـث مـی     . ان روسی فاقد حروف تعریف می باشدبراي مثال، زب. استدو زبان یکی از 

به بیانی دقیق تر، حـرف تعریـف   . رخ دهدددي هاي متعافزایششود که در ترجمه از انگلیسی به روسی 
theکلـودي  (از اشتباهات نحـوي داشـت  خالیتا متنی افزوده شود ،یعنی انگلیسی،به متن مقصدباید

2004 ،82( .

اف سازي اختیاريشفّ

اف سـازي  شـفّ منجر به ،بین دو زبانو ترجیحات سبکی ساخت متنی راهبردهاي در موجود يهاتفاوت
جمالتـی  هـا  بدون کاربرد آنمی شود که هستنداختیاري ها بدین معنا اف سازیشفّاین. می شوداختیاري 

یـر طبیعـی   غی ور کلّن است متن به طممک، گرچه مقصد ساختدر زبان با ساختارهاي نحوي صحیح
افـزودن  باال بـردن انسـجام مـتن و    براي عناصر ربطی می توان به افزایش براي مثال .گرددغیر روانو 

.  )83:همان(کرداشاره ،نیامده باشندمتن مبدأ توضیحی که در هاي عبارت

1. obligatory
2. optional
3. pragmatic
4. translation-inherent
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی 134

کاربرد شناختیاف سازي شفّ

. شـود مـی  نهفته در متنفرهنگی العات اطّاربرد شناختیکهاي اف سازیشفّمنجر به فرهنگی هاي تفاوت
فرهنـگ  دانش عمـومی در  جنبه هایی که به عنوان بر ممکن است ،مقصدفرهنگی زبان اعضاي جامعه 

احسـاس کننـد   ممکن است در چنین مواردي مترجمان. نباشندواقفدر نظر گرفته می شوند،زبان مبدأ 
).  همان(فراهم می آوردخوانندگان از متن را براي اف سازي درك بهتريکار گیري شفّه بکه 

ذاتی-اف سازي ترجمهشفّ

ـ  و بـه  انواع یاد شده در نظر گرفته می شودل از مستقّذاتی - اف سازي ترجمهشفّ فرآینـد ت خـود ماهی
بـه  نیـاز  یعنـی  ،ترجمـه فـرا زبـانی   عمـدة هاي از ویژگییکی باشود آن راکه می است،ربوطمترجمه 

ند، توضـیح داد ضـمنی بیـان شـده باشـ    بـه طـور   مبدأ مواردي در متن مقصد که در متن سازي اف شفّ
. برمی گرددنباط اواستمترجم و به اف سازي شفّاین نوع به نظر می رسد که ). 83، 2004کلودي (

نیسـتند انحصـاري لزوماً،بیان شدهع انواکهاین است،در مورد طبقه بندي ذکر شدههقابل توجنکتۀ
.صدق کندازي اف سشفّبیشتر از یک نوع موردیکبه طور هم زمان برممکن است شرایطی تحت و 

اف سازيدر شفّمطرح ي دیدگاهها

نشـان دادن  بـه دنبـال   لـین دیـدگاه   او.اف سازي وجود داردشفّپدیدةدیدگاه در مورد دو ،یبه طور کلّ
یـا بـه عبـارتی محصـول فرعـی      ترجمـه عملل قّمست، نتیجۀاف سازيشفّروندهاي که استامر این 

- دو زبـان بـین  و سـبکی  هاي زبانشناسـی  تفاوتبیان می دارد که دیدگاه دوم که در حالی؛هستندترجمه 
.می شوداف سازيشفّپدیداري منجر به - زبان مبدأ و زبان مقصد

هاي ترجمهشمولعنوان یکی از جهانه اف سازي بشفّ

در نظـر گـرفتن آن بـه عنـوان     ،شفاف سـازي  یکی از توضیحاته است که بر این عقید) 2005(1پایم
ي عـاد شمول ارائـه شـده بـراي ترجمـه،    بنابراین، مانند دو جهان. استترجمه هاي شمولجهانیکی از 

1. Pym
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135…بررسی جنبه هاي شفاف سازي در برخی از ترجمه هاي فارسی به انگلیسیچهل و دومسال 

حقـایق جهـان  به عنوان یکـی از  به همین طریقنیز ممکن استاف سازيشفّ،2و ساده سازي1سازي
. یدآبحساه بترجمهدر شمول 

کـه بـه عنـوان    ت خود فرآیند ترجمه مرتبط استبه ماهیاف سازيمعتقد است شفّ) 2004(پاپاي 
وي . اسـت دو زبان مستثنهاي زبانشناسی و سبکی بینرخ می دهد، که از تفاوتذاتی - پدیده اي ترجمه

ـ به عنوان زبان مبدأ و زبان مقصدهاي زبانشناسیاگر تفاوتاست که بر این عقیده ها ت شـفّاف سـازی  علّ
رخ دهـد،  مجارسـتانی زبـان  انگلیسی بـه  زبان عناصر از بیان ضمنیباید ، آن هنگام، در نظرگرفته شوند

ترجمـه از انگلیسـی بـه    در هـر دو جهـت،   اف سـازي را  پدیـده شـفّ  در تحقیق خـود  ويکه، درحالی
اف شـفّ ن نتیجـه رسـید کـه    به ایـ در نهایت وي . جارستانی به انگلیسی، مشاهده کردمجارستانی و از م

. شمول استسازي پدیده اي جهان
رخ مـی دهنـد   ها در ترجمه که به طور خاصهستندزبانشناسی هاي ویژگی،هاي ترجمهجهانشمول

از . در نظرگرفته مـی شـوند  جاري در فرآیند ترجمه هاي زبانی تفاوتل از تأثیر و مستقّ؛متون اصلیتا در 
متـون  تمام انـواع  در ه کیهایویژگیتعدادي از ها، ي ترجمه ها با متون اصلی آنیسه اهاي مقاطریق بررسی
از شـامل سـاده سـازي، پرهیـز     هـا  این ویژگی.د، شناسایی شده انمشترك بحساب می آیندترجمه شده

، 32004الویـوزا بریثویـت  (مـی باشـند  اف سـازي  شـفّ عناصر تکراري موجود در متن مبدأ، و به ویژه 
288(.

ضرورتی زبانشناسی،ازي اف سشفّ

کـه  پدیده اي زبانشناسی اسـت  اف سازي معتقدند شفّپژوهشگراناز برخی دیگرل، برخالف دیدگاه او
. دو زبان مبدأ و مقصد رخ می دهدموجود در سبک و ساختار به خاطر تفاوتهاي 

مبـدأ و  دو زبـان  ساختاري هاي تفاوتخاطر اف سازي به شفّبر این عقیده است که ) 1975(4بارخودارو
اف مـواردي از شـفّ  روسـی  - انگلیسـی متون ترجمـه شـدة  بردر تحقیقیوي . استفاده می شودمقصد

1. normalization
2. simplification
3. Laviosa-Braithwaite
2.Barkhudarov
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: و سـاختاري بودنـد  سبکی تفاوتهاي که ناشی از را در ترجمه از انگلیسی به روسی مشاهده کرد سازي 
هـاي اسـمی   گروهي اف سـاز به شفّمی بایستی ان، مترجمدر هنگام ترجمه از متون انگلیسی به روسی

عناصـر  به خاطر پیروي از سـاختارهاي زبـانی روسـی    ،به عبارتی دیگر، بپردازندانگلیسی حذف شده
، در مـی باشـد  موجـود آن انگلیسـی کـه در ژرف سـاخت    رو سـاخت در حذف شـده  خاصمعنایی 

. روساخت زبان روسی مورد استفاده قرار می گیرند
ـ و.را مورد بحث قـرار داده اسـت  ین موضوع ابه صورت عملی) 1964(1نایدا فـراهم  دنبـال  ه ي ب
. راهنمـایی کنـد  اف سـازي  مناسب از شـفّ استفادةها را در آناصولی براي مترجمان بوده است که سازي 

برخـی  مطالعـۀ ، بلکه بـه  در نظر نمی گیردهاي ترجمه شمولهانجعنوان یکی از اف سازي را به شفّاو 
. متن مبدأ و مقصد می پردازدن ایموارد مقایسه اي ماز 

روش تحقیق

بـه  ده حکایـت ،انگلیسـی - فارسـی ۀظر یـک سـوی  اف سازي در بـافتی متنـا  ه شفّفرضیآزمودن براي
بـه جملـۀ ایـن حکایتهـا و     جملـه پژوهشگر با مطالعۀ.تخاب شدصورت تصادفی از گلستان سعدي ان

کلـودي  تقسیم بندياخت و با اسنفاده از اف سازي پردشفّةهاي آنها به بررسی جنبه هاي پدیدترجمه 
در ایـن  انگلیسـی سه ترجمـۀ . ترجمه ها استخراج کردازرا مورد استفاده اف سازي موارد شفّ) 2004(

، و )1979(3، ایسـتویک )2004(2رهاتسکعبارتند از ها مترجمان آنکه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند
).  1890(4راس

تجزیه و تحلیل داده ها

ـ   ه باف سازي شفّع انوااز هر کدام از چند مثال ر ادامه د ایـن تحقیـق   ط مترجمـان کارگرفتـه شـده توس
. شدخواهدبررسی

1. Nida
2. Rehatsek
3. Eastwick
4. Ross
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اف سازي اجباري شفّ

.استاف سازي اجباري شفّ) 2004(ط کلودي ارائه شده توساف سازي یکی از انواع شفّ
:مثال

. اید که این سخن با کسی در میان نهینب:را گفتپسر. بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد

Rehatsek: A merchant having suffered loss of a thousand dinars, enjoined his son not to reveal it
to anybody.
Eastwick: A merchant met with loss of a thousand dinars, and said to his son, "Thou must not tell
anyone of this matter."
Ross: A merchant happened to loss a thousand dinars. He said to his son: It will be prudent not to
mention this loss to anybody.

را بـه ترجمـه هـاي    "his"، هر سه مترجم ضمیر ملکی سـوم شـخص   "پسر"واژه فارسی در ترجمۀ
ي دو ولـی بـه خـاطر تفاوتهـا    .درك می شودیتلویحبه صورت مبدأ اضافه کرده اند، که در متنخود 

این مورد می تواند نمونـه اي از  .افزوده شود،انگلیسییعنی ،به زبان مقصدیدبازبان در ساختار نحوي 
. اف سازي اجباري باشدشفّ

. چاره ندیدياوبه جان رنجیدي و از مجاورت اومرد از محاورت با

Rehatsek: The man saw no means of escaping from contact with her.
Eastwick: The man was vexed to death by her propinquity, yet he did not see how to get rid of her
by reason of the settlement.
Ross: He was teased to death by her company; but, from the circumstance of the dower, he had no
remedy.

بـه  . گـردد دركمـتن  کـه از مگر ایـن ،ص نیستمشخّضمایر سوم شخص ت ن فارسی، جنسیدر زبا
ـ  ،کار می روده در فارسی ب"او"که ضمیر سوم شخص عبارتی دیگر، زمانی ث یـا  به خودي خـود مؤنّ

ت ی بـراي هـر دو جنسـی   خاصضمایر سوم شخص ولی زبان انگلیسی . ص نیستبودن آن مشخّکر مذّ
,he: رتند ازدارد که عبا she, him, his, herوhers .      بنـابراین در ترجمـه از فارسـی بـه انگلیسـی

طور کـه مشـاهده مـی شـود، هـر سـه       همان. گرددصت ضمایر سوم شخص می بایستی مشخّجنسی
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ـ  .اف سـاخته انـد  ث ترجمه هاي خود را شـفّ مترجم با استفاده از ضمیر سوم شخص مؤنّ ه بـه  بـا توج
. اف سازي اجباري باشدشفّمورد می تواند نکات ذکر شده، این

... خندیدملک
Rehatsek: The king smiled…
Eastwick: The king laughed…
Ross: The king smiled…

نبـود اف سـازي هاي این نوع شـفّ تاف سازي اجباري گفته شد، یکی از علّحث شفّطور که در بهمان
حـرف  برخالف زبـان فارسـی، زبـان انگلیسـی     . ن می باشدبرخی از مقوالت نحوي در یکی از دو زبا

. گاهی ضروریست که از آن اسـتفاده گـردد  بنابراین، در ترجمه از فارسی به انگلیسی . داردtheتعریف 
آن را قبل از واژه مترجمان،اینجا، در این مثال خاصking ،که ایـن واژه به این دلیل استفاده کرده اند،

. فه می باشدمعرّو ش اسمی مفرد قابل شمار

اف سازي اختیاريشفّ

.استاختیارياف سازي شفّ) 2004(ط کلودي اف سازي ارائه شده توسشفّنوع دیگر
:مثال
بی روزي در دجله نگیرد،اد صی ...

Rehatsek: Moral: A fisherman cannot catch a fish in the Tigris without a day of luck…
Eastwick: Maxim: A fisherman without luck cannot capture a fish in the Tigris.
Ross: And they have said: Unless it be his lot, the fisherman cannot catch a fish in the Tigris…

در "And they have said"دوم، و بنــد در ترجمــۀ"Maxim"واژه ل، اودر ترجمــۀ"Moral"واژة
اف ذکر نشـده انـد و مـی تواننـد شـفّ     هاي رخ داده اي هستند که در متن مبدأ اف سازیشفّ، ومسترجمۀ
بـا  . هسـتند از لحاظ نحـوي صـحیح   ها جمالت، بدون استفاده از آنکه دلیلآن بهاختیاري باشندسازي

ه اي جملـ ،در زبان مبـدأ  فوقجملۀنشان دهند که اف سازیها، مترجمان سعی داشته اندافزودن این شفّ
خـود  حقیقـت را بـه خواننـدگان    آنها می خواستند که ایـن  . می باشدضرب المثل گونه شناخته شده و 

.انتقال دهند
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... اي پدر فرمان تو راست نگویم:گفت

Rehatsek: The boy said: 'It is thy orders and I shall not tell it…
Eastwick: The son replied, "O father! it is thy command; I will not tell it.
Ross: The son answered: O father, it is your orders, and I shall not mention it.

، کـه در مـتن   افـزوده انـد  ترجمه هاي خـود  را به"و"به معناي "and"حرف ربط وم ل و سرجم اومت
ـ    دومست که مترجم ااین درحالی.مبدأ به طور صریح بیان نشده است کـار  ه چنـین حـرف ربطـی را ب

مـتن مقصـد رخ داده   پیوسـتگی و انسـجام   به منظور افزایش اف سازي این حرف ربطشفّ.نبرده است
جمالتـی سـاخت کـه از لحـاظ نحـوي      می شود ،ها در متن مقصدبدون کاربرد آناز آنجایی که . است

. هاي اختیاري دانستاف سازیشفّها را ، می توان آنصحیح باشند

بـه  حـقّ . دان که مرا در حق خداپرستان ارادت است، مر این شوخ دیده را عـداوت اسـت و انکـار   چن
.جانب اوست

Rehatsek: 'Despite of my wishing to do good to this class of worshipers of God, this rogue bears
them enmity and thwarts my wish but truth is on his side.'
Eastwick: "Strong as my good intentions are towards this body of godly men, and much as I wish
to express my favour towards them. I am thwarted by a proportionate enmity and rejection of them
on the part of this saucy fellow, and he has reason on his side."
Ross: However much I reverence and favour this tribe of God's worshippers, this saucy fellow
expresses for them a spite and ill-will; and, if you desire the truth, he has justice on his side.

ل حرف ربط مترجم او"but"و مترجم دوم حرف ربط ،"and"   و مترجم سـوم بنـد ،"and, if you

desire the truth"اف از ایـن شـفّ  مترجمان. ند که در متن مبدأ ذکر نشده انده اخود افزودرا به ترجمۀ
ایـن  .تـر سـازند  صـریح بـین جمـالت را   و رابطـۀ کنند تر متن مقصد را منسجمها بهره برده اند تا سازی
می تـوان بـدون کـاربرد آنهـا     زیرا.باشنداف سازي اختیاري می توانند نمونه هایی از شفّها اف سازیشفّ

.جمالت نحوي صحیحی ساخت
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شناختیکاربرداف سازي شفّ

. استشناختی کاربرداف سازيشفّ) 2004(ط کلودي ئه شده توسااف سازي ارنوع دیگري از شفّ
:مثال

. در بغداد پدیدآمدعوهجاب الدمستدرویشی 

Rehatsek: A dervish, whose prayers met with answers٭, made his appearance,…
,Men of holiness, whose prayers are believed to meet with responses, not only enjoy great respect٭
but are also feared on account of the imprecations they may utter in anger; and when impudent
they can scarcely be punished.
Eastwick: A darwesh, whose prayers were accepted with God, made his appearance in Baghdad.
Ross: A darwesh, whose prayers had a ready acceptance [with God], made his appearance at
Baghdad.

بنـد روي  به بیـان توصـیفی آن در قالـب    "عوهمستجاب الد"براي انتقال معناي فرهنگی هر سه مترجم 
. اسـتفاده کـرده اسـت   "whose prayers met with answers"بنـد  ل از اوبه عبارتی دیگر، مترجم . آوردند

اب الدعوهمس"واژةمعناينیز به کار برده است که در آناي پاورقی وي همچنان انخواننـدگ را به "تج
whose prayers were accepted with“بنـد  ازدوممتـرجم  . یح داده اسـت ضتومتن مقصد  God"  اسـتفاده
whose prayers had a ready acceptance [with"بنـد  و مترجم سوم . کرده است God]"    را بـه کـار بـرده

بـه ترجمـۀ  کروشـه را در میـان  "with God"طور که مشاهده می شود این مترجم عبارتهمان. است
- تـا حـدودي  - یمعنـای کرده اندسعی این راهبردها هر سه مترجم با استفاده از . خود اضافه کرده است

بـراي خواننـدگان   را از ترجمـه بهتريامکان برخورداري از درك به متن مقصد انتقال دهند ومشابه را 
. در نظر گرفتهاي منظور شناختی اف سازیشفّمی توانرا هااف سازیاین نوع شفّ. فراهم آورندخود 

... و نعمت دادنخلعتملک فرمود استاد را 
Rehatsek: The king ordered a robe of honour with other presents to be given to the teacher…
Eastwick: The king commanded them to bestow a robe of honour and reward on the master…
Ross: The king ordered them to give the master an honorary dress and handsome largess…

سـت کـه   داراي بار فرهنگی می باشد، که به معناي لباس دوخته شده ايواژه اي "خلعت"فارسی واژة
متـرجم  و "a robe of honour"ل و دوم از عبـارت  متـرجم او . شخصی هدیه گردداز طرف بزرگی به 
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اف شـفّ .متن مقصد استفاده کـرده انـد  به معناي آن براي انتقال "an honorary dress"سوم از عبارت 
باشـد  شابه در زبان مقصد، یعنی انگلیسـی، مـی   واژه اي با بار معنایی منبودهاي رخ داده به خاطر سازی

. تهاي منظور شناختی دانساف سازیها را شفّکه می توان آن

ولیک تا به ابد    بماند نام بلندش به نکویی مشهور حاتم طاییدنمانْ

Rehatsek: Hatim Tai٭ has passed away but for ever
His name will remain celebrated for beneficence.
.A pre-islamitic Arab whose name has to this day remained proverbial for liberality٭
Eastwick: Hatim٭ is dead; but to eternity
His lofty name will live renowned for good.
,Abu Adi Hatim-bin-Abdu 'llah-bin-Sadu'l Tai, usually called Hatim Tai٭ was an illustrious Arab,
renowned for his generosity. He lived before Muhammad, but his son Adi, who died at the age of
120, in the 68th year of the Hijrah, he said to have been a companion of the prophet. Tai is the
name of a powerful Arabian tribe, to which Hatim belonged. One anecdote of Hatim's liberality is
very celebrated. The Greek Emperor has sent ambassadors to him for a famous horse he possessed,
which swiftness and beauty were unrivalled, and which he valued with all an Arab's pride. When
the envoys arrived, through some accident he had no foot to give them; he, therefore, killed his
favorite steed, and served up part of its flesh. When their hunger was satisfied, the envoys told the
object of their mission, and were astounded at learning that the matchless courser had been
sacrificed to shew them hospitality.
Ross: Hatim tayi remains not, yet his exalted name live renowned for generosity to all eternity.

را بـه  "حـاتم طـایی  "کـه در آن  پاورقی اسـتفاده کـرده انـد   ل و دوم در ترجمه هاي خود ازجم اومتر
دلیل شـهرت ایـن   به به طور مناسبی در دو پاورقی یاد شده مترجمان. فی کرده اندخوانندگان خود معرّ

العـات  اطّمترجمـان هایی با افزودن چنـین شـفّاف سـازی   . اره کرده اند، یعنی بخشندگی اشاششخص 
اف سـازي اي  مترجم سـوم از چنـین شـفّ   ست که این در حالی.خود داده اندبیشتري را به خوانندگان 

افایـن شـفّ  . آشنا نمی شونداین شخص ه اش با پیشینۀبنابراین، خوانندگان ترجم. استفاده نکرده است
. هاي منظور شناختی در نظر گرفتاف سازیمی توان شفّها راسازی

ذاتی-اف سازي ترجمهشفّ

. استذاتی- اف سازي ترجمهشفّ)2004(کلودي هاي ارائه شدهاف سازیشفّنوع دیگري از 
:مثال
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. همسایهشماتتیکی نقصان مایه و دیگري 
Rehatsek: …the loss of the money and, secondly, the joy of neighbours at our loss.'
Eastwick: …first, the loss of our money; and secondly, the malignant rejoicings of our
neighbours."
Ross: …one, the loss of my money; another, the reproach of my neighbour.

"the reproach"عبـارت  بـه کـاربردن   جاي به"شماتت"فارسی برخالف مترجم سوم، در ترجمۀ واژة

the"و شـادي به معناي "the joy"هاي عبارتاز ل و دوم اومترجمان malignant rejoicings"   بـه معنـاي
هاي اف سـازی شـفّ بـه عنـوان   را مـی تـوان   هااف سـازی این شفّ. استفاده کرده اندشریرانهیمانشاداظهار 
. در نظر گرفتذاتی - ترجمه

. عاقل هشیار بودمیغال... 
Rehatsek: … the slave was intelligent and shrewd.
Eastwick: ... the servant was shrewd and intelligent.
Ross: This was a discreet and considerate young man.

ل و دوم، مترجم سوم عبارت برخالف مترجم او"young man"     ترجمـۀ  دربـه معنـاي مـرد جـوان را
ذاتـی باشـد،   - ترجمـه اف سازياف سازي می تواند شفّاین شفّ.به کار برده است"غالم"فارسی واژة

.استفاده کند"servant"و "slave"از دو واژةهمانند دو مترجم دیگر مترجم می توانستهچون

. این دعاي خیر است تو را و جمله مسلمانان راگفت
Rehatsek: The dervish rejoined: 'It is a good prayer for thee and for all Musalmans.'
Eastwick: He replied, "It is a good prayer for thee, and for all Musalman."
Ross: He answered: it is a salutary prayer for you, and for the whole sect of Musalmans.

، و متـرجم  "replied"، متـرجم دوم فعـل   "rejoined"ل فعـل  وجم امتر"گفت"فعل فارسی ترجمۀدر 
مترجمـان  .می باشـند پاسخ دادنسه فعل نام برده به معناي .استبه کار بردهرا "answered"سوم فعل 

ایـن شـفّاف   .اف ساخته اند، ترجمه هاي خود را شفّ"said"افعال به جاي کاربرد فعل با استفاده از این 
.ذاتی دانست- هاي ترجمهاف سازیتوان شفّها را می سازی
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نتیجه گیري

متـرجم بـه   ص شد که هر سـه  تحقیق، مشخّپس از تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده در این 
یافتـه  بنـابراین،  . استفاده کرده اندگلستان به انگلیسی در ترجمۀاف سازي از راهبرد شفّگیري طور چشم

و طـوالنی  تـر افترجمه شفّمبنی بر این کهاف سازي شفّۀتأیید فرضیدر میشواهد کهاي این تحقیق 
ـ نتیجـۀ . شدتأیید تحقیقفرضیۀدو ، در همین راستا. ، فراهم آورداستمبدأ تر از متن  م دیگـري کـه   مه

. کیفیـت ترجمـه دارد  اف سـازي رابطـه مسـتقیمی بـا     شـفّ ن است کـه  یاتحقیق بدان دست یافت این 
بـا  .اختندتـر سـ  تر و قابل فهـم نتر، منسجمرواترجمه هاي خود را ،اف سازيز شفّمترجمین با استفاده ا

. ت ترجمه هاي خود را ارتقا دادندکیفیعمل این
مشـخص  )2004(کلـودي با استفاده از تقسیم بندي ط مترجمانتوسبه کار رفتههاي اف سازیشفّانواع 

اف سـازي کـاربرد شـناختی   الترین بسـامد و شـفّ  شفاف سازي اجباري بااین بررسی نشان داد که . شد
.ذیل قابل مشاهده استها در جدول مربوط به آننتایج آماري .ترین بسامد را داشتندىکم

انواع شفاف سازي در ترجمه هاي انگلیسیجدول توزیع فراوانی 
گلستان سعديزاده حکایت تحلیل شده

اف سازيانواع شفّ

مترجمین

مجموعذاتی- ترجمهکاربردشناختیاختیارياجباري

213361449312رهاتسک

231411459345یستویکا

221421373349راس

665119411811006مجموع
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بـا  اف سـازي اجبـاري   شـفّ ی در هر سه ترجمـه، به طور کلّ،می شودمشاهده در جدولطور که همان
کمترین بسـامد را  استفاده مورد 41با اف سازي کاربرد شناختی باالترین بسامد و شفّمورد استفاده 665

مرتبـه 181نیزذاتی- اف سازي ترجمهو شفّمرتبه119اختیاري اف سازي شفّدر همین راستا، .داشتند
.مورد استفاده قرار گرفتند

ـ را به اف سازي شفّمرتبه 1006مجموع هر سه مترجم در طور که مشاهده می شود، همان رده کار ب
اف سـازي  راهبـرد شـفّ  گیـري از  بـه طـور چشـم   مترجمـان کهاین امر به وضوح آشکار می سازد.اند

اف شـفّ از بـه مرت312رهاتسـک  در مجمـوع،  ،مـورد بررسـی  ده حکایـت  در ترجمۀ.رده اندکاستفاده 
اف شـفّ از مرتبـه  36، اجبـاري اف سـازي  شـفّ از مرتبه 213وي میان، ایناز.استکردهاستفاده سازي

ذاتـی  - اف سازي ترجمـه شفّمرتبه از 49و،اف سازي کاربرد شناختیشفّمرتبه از 14، سازي اختیاري
خـود بـه کـار بـرده     را در ترجمـۀ اف سـازي  مرتبه شف345ّ،در مجموع،ایستویک.رده استکاستفاده 

14ازي اختیـاري،  اف سـ مرتبـه از شـفّ  41اف سـازي اجبـاري،   مرتبه از شف231ّو ااز این میان، . است
. رده اسـت کـ ذاتی اسـتفاده  - اف سازي ترجمهمرتبه از شف59ّاف سازي کاربرد شناختی، و مرتبه از شفّ
اف سازي اسـتفاده  فّمرتبه از ش349،ده حکایت مورد بررسیدر ترجمه یبه طور کلّ،سرأو سرانجام، 

اف سـازي اختیـاري،   مرتبـه از شـفّ  42اف سازي اجباري، مرتبه از شف221ّاز این میان، وي . رده استب
رده کـ ذاتـی اسـتفاده   - اف سـازي ترجمـه  مرتبه از شف73ّاف سازي کاربرد شناختی، ومرتبه از شف13ّ

. است
ه دیگري برسـد قابل توجنتیجۀبه تا ق کمک کردبه محقّ) 2004(کلودي تقسیم بنديبه کارگیري 

. بحث آورده می شودکه در ادامۀ
دیـدگاه  لـی،  او:اف سـازي وجـود دارد  شـفّ پدیدةگفته شد، دو دیدگاه در مورد طور که قبالًهمان

هـا در سـاختار   تفاوتبـدین صـورت کـه    ؛اسـت ) 1975(و بارخودارو ) 1964(نایدا همچون ینیمحققّ
دومـی، دیـدگاه   . هسـتند هـا ترجمـه اف سـازي رخ داده در  موارد شـفّ تنها دلیل ها زباننحوي و معنایی 

بـدین صـورت   ؛اسـت )1997(چسترمن، و )1998(الویوزا بریثویت،)2005(پایم همچوننیققیمح
بـین  هـاي نحـوي   بوده و مسـتقل از تفاوت ترجمه و محصوالت فرعیجیاتنها نتاف سازيموارد شفّکه
بـه عبـارتی دیگـر،    . نـه مطلـق  ،هسـتند نسبی دو دیدگاه که این روشن ساختتحقیقاین . استها زبان
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- ترجمـه اف سـازي  شفّو )مورد665(اف سازي اجباريکه فراوانی شفّنشان داداین تحقیق هاي تهیاف
مـورد  نـد فراوانـی   چهر . بودنده قابل توجهر دو ،مربوط هستندکه به این دو دیدگاه )مورد181(ذاتی

گـر، یعنـی اختیـاري و    سازي دیافدو نوع شفّاستفاده از عالوه، ه ب. ل بیشتر از فراوانی مورد دوم بودوا
.، نیز مشاهده شدکاربرد شناختی
هـا  برخـی از آن . اف سـازي وجـود دارد  نـوع شـفّ  نشان داد که دالیل مختلفی براي هـر  این بررسی

مناسـبی ارائـه   ۀترجمـ کـه  ایـن براي مقصد مترجمانبه خاطر قوانین زبان اجباري هستند بدین معنا که 
. خـود مـی شـوند   اف سـازي در ترجمـۀ  اسـتفاده از شـفّ  یا به عبارتی اعمال تعدیالتی به مجبور بدهند

بـه صـورت اختیـاري چیـزي را بـه      انکه مترجمی می شودیتهایموقعشاملکه برخی اختیاري هستند 
خـود  تر ساختن ترجمـۀ تر و منسجمخاطر رواناین کار را یا به انمترجم. دنخود اضافه می کنترجمۀ

ـ انجـام مـی ده  خود بیشتر به خوانندگان العات دادن اطّیا به خاطر  مـی  کـاربرد شـناختی  و برخـی  . دن
انتقال معنـا هـاي   براي مترجمانمبدأ می باشد که واژه هایی با بار فرهنگی در متن بدین معنا که ،باشند

بـا  . مـی باشـند  در پـاورقی یـا و کروشـه در درون ،در ترجمهخواهدادن توضیحاتمندها نیازآن
- و سـرانجام برخـی ترجمـه   . درك بهتري از ترجمه خواهند داشـت ها خوانندگان آن،اريکانجام چنین 

شـفّاف  متـرجمین  مثل مواردي کـه ،اشاره داردیاد شده هاي بحثمستقل از يکه به مواردذاتی می باشند
ایـن نـوع   .دنمبدأ بیـان شـده باشـ   ممکن است به طور تلویحی در متن که ندرهایی را به کار می بسازی
تحقیق نشان داد که هر سـه متـرجم از   . کمک کنندها گاهی ممکن است به انسجام متن نیز اف سازیشفّ

. کردنددر ترجمه هاي خود استفاده ) 2004(ط کلودي شده توساف سازي ارائه تمامی چهار نوع شفّ
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