
 
 

  کارگاه ترجمه

  مسئلۀ بافت در ترجمه

 جانعلیرضا خان

ترین بافت در ساده در ترجمه سخن خواهیم گفت. 1«بافت»از اهمیت  نوشتاردر این 
شوند )صفوی، های زبان در آن تولید میتعریف خود عبارت از فضایی است که جمله

همچون بسیاری از  نیز «بافت»اصطالح که  دکنیتصور شاید در بدو امر (. 19: 1384
راه یافته است اما  ترجمهدنیای شناسی به زبان حوزۀ دیگر از یِاصطالحات تخصص

نخست  ربعدر از این قرار است که  ماجرا. کم و بیش عکس این قضیه است ،واقعیت
تحقیقات جریان سکی در وْبرانیسالو مالینُشناس لهستانی به نام یک مردمقرن بیستم 

 اداتعتا  داشتبر آن سعی  واقع در جنوب اقیانوس آرام 2«بریاندترو»خود در جزایر 
اما این تالش  منتقل نماید به فرهنگ اروپاییترجمه  راهاز  راآن جزایر  بومیانفرهنگی 

هایی آوازبه عنوان نمونه، در برگردان  ویی در برنداشت. چندان ظاهراً توفیق داردامنه
کردند به این نتیجه رسید که ترجمۀ آن ه میزمزم ،که ماهیگیران بومی در حین صید

نقل از د )برس انجامبه خاص خود ها تنها زمانی مفهوم خواهد بود که در بافت ترانه
های د که زبانیرسکلی به این نتیجۀ در نهایت  وسکیمالینُ. (87: 1971/1374پالمر، 
و این د )همان( کرمطالعه  ها آن های مرده جدا از بافت موقعیتینباید مانند زبانرا زنده 

 از بافت خود جدا نیست. اساساً زبان  که این ساده یعنی بیانبه 
نخستین  وی همین بس کهبر علوم زبانی وسکی در اهمیت تأثیر عمیق مالینُ

در  مسئلۀ معنا»عنوان  با ایمقالهرا در  3«شناسیمعنی»اصطالح  پژوهشگری است که
 .(15: 1971/1374پالمر، نقل از  1923وسکی، مالینُ) سته ادکار بره ب 4«های بدویزبان
« شناسی معنی» که واضع اصطالح آنبخش است: بسیار الهامموضوع، به نوبۀ خود، این 
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 (1923، تألیف آگدن و ریچاردز )معنای معناضمیمۀ کتاب معروفِ  - 
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است همانی است که برای نخستین بار بر اهمیت بافت در مطالعات زبانی و فرهنگی 
  گرند.پس معنا و بافت از قرار معلوم همزاد یکدی .است صحّه گذاشته

عیار فرث، استاد تمامبه آراء  ها بعدسالمعنا و بافت ناپذیری یکدۀ تفکای
وسکی بر بر دِینی که مالینُضمن اذعان  راه یافت. فرث انگلستاندر شناسی همگانی  زبان

بافت موقعیتی را بمانند مقوالت دستوری، در زمرۀ ابزارهای گردن وی داشته است، 
دهندۀ بافت موقعیتی در تشکیل هایؤلفه. مقلمداد کردزبان توصیف  برایه مورد استفاد

مربوط به مشارکین رویداد زبانی، ب( اشیاء  هایویژگیالف(  :دیدگاه فرث عبارتند از
از نظر (. 90: 1971/1374و ج( تأثیرات کنش کالمی )نقل از پالمر،  ،مربوط به موقعیت

ی ابر توانز ابزارهایی است که میموقعیتی تنها یکی ابافت فرث، توصیف معنا برحسب 
در نهایت بر این وسکی مالینُاما او نیز همچون  (91)همان:  رفتکار گه مطالعۀ زبان ب

توصیف تواند بدون اشاره به بافت موقعیتی نمیزبان  ی ازتوصیفهر که  است باور
 (. 94باشد )همان:  یکامل
 نبع الهامممتعاقباً موقعیتی دهندۀ بافت های تشکیلدیدگاه فرث در مورد مؤلفه  

 هلیدی،) 5«تحلیل سیاقِ»الگوی  معرفیبا  تاگردید واقع ، مایکل هلیدی، اوشاگرد 
های بافت های زبانی بر اساس ویژگیگوناگونی بررسیمندی را برای شیوۀ نظام( 1978

 تحلیل سیاق که از چند دهۀ قبل تا به امروز در الگوهای روش د.اینم ارائهموقعیتی 
کند: تجزیه می متمایز، بافت موقعیتی را به سه مؤلفۀ است رفتهبه کار ترجمه  مختلف
منش »)مشتمل بر موضوع سخن و ماهیت کنش اجتماعی(، ب(  6«دامنۀ گفتمان»الف( 

)مشتمل بر مشارکین رویداد کالمی و روابط آنها، عواطف، احساسات و  7«گفتمان
نگرش شخصی نیز و موضوع سخن به نسبت یا قضاوت گوینده نسبت به مخاطب 

، )مشتمل بر مجرای ارتباط اعم از گفتار یا نوشتار 8«شیوۀ گفتمان»گوینده( و ج( 
مشارکین رویداد کالمی اعم بالقوۀ و میزان مشارکت  های زبانیماندهی نمادین نشانهساز

 . از مونولوگ، دیالوگ و نظایر آن(
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واقعیت آن اما م یفت موقعیتی سخن گفت، صرفاً از باتا بدین جای کاربسیار خوب، 
، ۀ این نوشتارشود. در ادامبافت تنها به بافت موقعیتی منحصر نمی مقولۀاست که 

از انواع تری گستردهبندی تقسیمو ضمن ارائۀ  خواهیم دادموضوع بحث را اندکی بسط 
ز برخی اکه  شایان ذکر آن سخن خواهیم گفت. ،از اهمیت هر یک در ترجمهبافت، 

بافت را در تعیین معنای نقش ( 31: 2001، نقل از نایدا 1972محققان همچون جوس )
یا عناصر کانونی ) اند و آن را بر نقش حداقلیِها نقشی حداکثری تلقی نمودهواژه

جایی که به  اند اما این دیدگاه، دست کم تا آندهدا یتها ارجح( واژهمحتواییِهای مؤلفه
شود، از نظر راقم این بندی مورد نظر در این مقاله مربوط مینوع دوم بافت در طبقه

 . 9رسدمینبه نظر انه بینواقع سطور
توان بر حسب میزان مقولۀ بافت را می بندی کلی،طبقهدر یک از نظر این نگارنده، 

تقسیم کرد. بافت بالفصل  10«غیربالفصل»و « بالفصل»متن به دو گروه از فاصلۀ آن 
تقسیم  12«بافت موقعیتی»و «( زبانیدرون»)یا  11«بافت زبانی»رگروه خود به دو زی

، 13«شناختیمعرفت»بافت سه نوع دربرگیرندۀ ( «کالن»)یا  شود و بافت غیربالفصل می
 است:« تاریخی»و « فرهنگی»

 بندی انواع بافت(: طبقه1) جدول
 

 

 

 

بافت زبانی مشتمل بر هر آن چیزی است که قبل یا بعد . کنیمغاز میآاز بافت زبانی 
و بر تأویل آن بخش از متن تأثیر  یدآاز بخشی از یک متن )مثالً یک جمله( می

دربردارندۀ ( 1دادۀ )( توجه بفرمایید. 2( و )1های )به دادهعنوان مثال، به گذارد.  می
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 بافت

 غیربالفصل بالفصل

 خیتاری فرهنگی شناختیمعرفت موقعیتی زبانی
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و دادۀ کرمانی  هوشنگ مرادی نوشتۀ «رضو، اسدو، خجیجه»داستان  ازکالمی است پاره
. ماجرا از 14کالم است به قلم کریس لیر و سهیال سحابیهمان پارهانگلیسی ( ترجمۀ 2)

 بار نیچند یواخراج شده است. از کار  خوان قالیبافخانه،، نقشهاسدواین قرار است که 
. اندازدیم رونیباز قالیبافخانه  را او بار هر ااوست اما رودیم وستاا نزد یعذرخواه یبرا

 هم بار نیا که روندیم اوستا نزد مادرش همراه به اسدو، همسر جه،یخج نیز بار کی
 :سدینویم سندهینو. شودمی منتهی اوستا همسر و او انیم یکارکتک و دعوا به کار

 

 یول. التماس به اوستا شیپ اندرفته مادرش و او که بفهمد اسدو خواستینم جهیخج( 1)
: 1359/1390 کرمانی، مرادی) «انداخت آب یرو را اشپته گردن و گونه یرو یهاخراش

123.)  

(2) Khajijeh didn’t want Asadou to know that they had been to Mr. Foreman 

to plead. The scratches on her cheek and neck made the attack obvious 

(Moradi Kermani, 2000: 158).  

 «ختنااند آب یرو را یکس ۀپت»کالم مبدأ، نویسنده از اصطالح در بخش انتهایی پاره
 اصطالح «ِیابیمعادل» به قادرداستان  مترجمان مقصد، کالمرهاما در پا ده استکراستفاده 

 اندبهره برده «یسازمعادل»راهکار  از ریناگزاند و ودهنب یسیانگل فرهنگ و زبان در مبدأ
 makeیِفیتوص معادل قالب در را مبدأ اصطالح یکاربردشناخت و یمفهوم بار و

something obvious بافت به مراجعه با واقع، در. اندهکرد منتقل یسیانگل زبان به 
 آشکار چه آن که گردیده استعلوم مبر مترجمان داستان )در صفحۀ قبل(  ماقبل یزبان

 :است بوده جهیخج به اوستا زن ۀحمل رفته لو ای شده
با پشت جلو رفت و دست زن اوستا را گرفت که ماچ کند، التماس کند. زن اوستا  جهیخج( 3)

 زن اوستادست قایم زد تو صورت خجیجه. خجیجه جیغ کشید و چنگ انداخت تو صورت 
  (.122: 1359/1390 کرمانی، مرادی)

 معادل برای توجیه راماقبل  یزبان بافت ماًیمستق داستان جمانمتر دیگر، عبارت به
  .اندخود مدّ نظر داشته یشنهادیپ یِفیتوص

است. بافت « بافت موقعیتی»که گفته شد،  ، چنان«بافت بالفصل»دومین زیرمجموعۀ 
، «خطاب به چه کسی»را « چه چیزی« »چه کسی»که  موقعیتی، به زبان ساده یعنی این

                                                           
اند، مرادی کرمانی و ترجمۀ انگلیسی آن در این مقاله ارائه شده های قالیبافخانۀبچهکه از کتاب هایی همۀ داده -14

 ند.اکه این نگارنده مشاورۀ آن را بر عهده داشته است، نقل قول گردیده( 1394درباری )نامۀ خانم معیناز پایان
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که در گوید. گفتیم می« به چه منظوری»و « تحت چه شرایطی»، «ن و زمانیدر چه مکا»
های بافت موقعیتی عموماً نظر ویژگیمترجمه از مند حوزۀ مطالعات ترجمه، تحلیل نظام

( 187: 2004هتیم و ماندی ). 15با کاربرد روش تحلیل سیاق هلیدی صورت گرفته است
های گونه»با « های زبانیموقعیت»رابطۀ بین  وهشگران زبان به کرّات ازپژ»نویسند: می

اند اما تنها پس از ظهور الگوی تحلیل سیاق بود که امکان تبیین سخن گفته 16«زبانی
اصطالح  .«های کاربردی زبان مهیا گردیدهای کاربردی زبان و گونهروابط بین موقعیت

معرفی شد و در ( 1956 )رید،نام تامس رِید ه شناسی بنخستین بار از سوی زبان« سیاق»
های زبانیِ مرتبط شناسان که قائل به تمایز گونهتوسط گروهی از زبان 1960همان دهۀ 

های مرتبط با )بر حسب عوامل جغرافیایی، جنسیت و سن( از گونه «کاربران زبان»با 
(. مطابق دیدگاه این 110: 1978بودند، اشاعه پیدا کرد )هلیدی،  «کاربرد زبان»

های زبانی گوناگون را در اختیار دارند و در ای از گونهزبان گنجینه یلااسان، اهشن زبان
زنند. وقتی از سیاق سخن دست به انتخاب میها  های مختلف از میان آنموقعیت

خصوص  ههای بآوریم، تأکید ما بر نحوۀ کاربرد زبان در موقعیتصحبت به میان می
، زبان مورد استفاده در یک سخنرانی دانشگاهیاست از قبیل زبانِ مورد استفاده در 

های کاربران زبان ویژگی. یورزشو زبان مورد استفاده در میادین  خبری هایگزارش
آن، گونۀ زبانی  د تا به اقتضاینکنهای ارتباطی گوناگون را برآورد میبافتی موقعیت

های زبانی در گزینهد. مناسبت کننهای زبانی خود انتخاب مناسب را در محدودۀ قابلیت
: 1978)هلیدی،  بودهخصوص مبین جایگاه اجتماعی گوینده  ههر موقعیت ارتباطیِ ب

  .است ( و حائز اهمیت بسیار183-186
کالمی ( مشتمل بر پاره4)شمارۀ بگذارید با ذکر مثالی بحث را پیش ببریم. دادۀ 

مان داستان، در شهر سلینجر که در آن، هولدن، نوجوان قهر ناطور دشتاست از رمان 
 شب سردی است و هولدن سعی دارد ؛کندگو میو نیویورک با یک رانندۀ تاکسی گفت

 برج زهر مار است:  عینهو دوستانه داشته باشد اما طرف ظاهراً  یگپ و گفت با راننده
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الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ جولیان هاوس، از »د به مقالۀ اینجانب با عنوان توانمی مندخوانندۀ عالقه - 
(، اشتاینر 1997، 1990( مراجعه نماید. آثار دیگری همچون هتیم و میسون )1394جان، )خان« گذشته تا به امروز

ها در این توانند پاسخگوی بخشی از پرسشنیز می (2010جان و اسالمی راسخ )( و خان2000(، مارکو )1998)
 زمینه باشند. 

16 Language varieties  
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(4) The driver was sort of a wise guy. "I can't turn around here, Mac. This 

here's a one-way. I'll have to go all the way to Ninedieth Street now." 
I didn't want to start an argument. "Okay," I said. Then I thought of 

something, all of a sudden. "Hey, listen," I said. "You know those ducks in 

that lagoon right near Central Park South? That little lake? By any chance, 

do you happen to know where they go, the ducks, when it gets all frozen 

over? Do you happen to know, by any chance?" I realized it was only one 

chance in a million. 
He turned around and looked at me like I was a madman. "What're ya 

tryna do, bud?" he said. "Kid me?" 
"No--I was just interested, that's all." 
He didn't say anything more, so I didn't either. Until we came out of the 

park at  Ninedieth  Street. Then he said, "All right, buddy. Where to?" 

(Salinger, 1945/1951: 78). 

 های زبانیگونهو به تناوب، بین  یموقعیتبافت کالم باال، راوی به تناسب پارهدر 
لحن رسمی  مبین چه در عالمت نقل قول محصور شده مختلف در آمد و شد است. آن

و غیررسمی  لحن عامیانهدر مقابل، و مؤدبانۀ هولدن در خطاب به رانندۀ تاکسی و 
های خطابی مورد استفادۀ مشارکین به صورت در این مکالمه،. ستراننده در پاسخ به او

گیرد و راننده اند. هولدن ابتدا لحنی غیررسمی به خود میموضوعیت یافته ،تناسب سیاق
 ،موقعیتبا درک دهد اما بالفاصله، مورد خطاب قرار می heyرا با صورت خطابیِ 

آورد و یطوری که گویی از طرف حساب برده باشد، به سبک مؤدبانه و رسمی روی م
را که نوعاً در  by any chanceو  … do you happenساختارهایی همچون 

گیرد. در های مؤدبانۀ غیرمستقیم کاربرد دارند، به خدمت میها و درخواست پرسش
گونۀ غیررسمی و عامیانۀ معمول رانندگان  ههای خطابی راننده جملگی بمقابل، صورت

ای هستند محاوره الفاظی buddyو  mac ،budهای خطابی صورتتاکسی تعلق دارند. 
عالوه بر  روند.که برای خطاب به مردی که نامش بر گوینده معلوم نیست، به کار می

نیز  راوی )این بار در خطاب به خواننده(توان از تلفظ غیرمعیار های خطابی، میصورت
از توان مینیز و ( ninediethمثل ضبط گردیده است )ها واژهسخن گفت که در امالی 

یا  ?are you trying to kid meبه جای ?kid meای همچون شدهجمالت کوتاه
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where to?  به جایwhere shall I go?  یاد کرددر بیان عامیانۀ رانندۀ تاکسی. 
 یانۀ مورد استفادۀ رانندۀ تاکسی بهبرای انعکاس گونۀ زبانی عام نویسنده همچنین

 what're yaیا   this here's a one-wayاز قبیل عیارو غیرم های غیردستوریساخت

tryna do  است. توسل جستهنیز 
 ( مرور کنیم: 4کالم )اکنون بگذارید عملکرد احمد کریمی را در برگردان پاره

طرفه است.  تونم دور بزنم، حضرت آقا. این خیابون یهاین جا نمی»راننده آدم بفهمی بود. ( 5)
 « نود و یکم. مجبورم برم تا خیابون

بعد یکباره چیزی یادم افتاد. « بسیار خوب.»حال و حوصلۀ بحث کردن نداشتم. گفتم: 
رو که توی استخر جنوبی سانترال پارک هستن  هاآهای، گوش کنین. شما اون مرغابی»گفتم: 

نده بگم. هیچ اطالع دارین که وقتی دریاچه تماماً یخ میرو میدیدین؟ اون دریاچه کوچیکه 
دانستم که احتمال می« رن؟ تصادفاً شده که از این موضوع اطالع حاصل کنین؟ها کجا میاون

 این تصادف از یک در هزار هم کمتر است. 
منظورت »ای نگاه کند، قیافۀ مرا برانداز کرد، و گفت: راننده برگشت و انگار که به دیوانه

 «خوای منو مسخره کنی؟چیه داش؟ می
راننده دیگر چیزی نگفت، « مندم این موضوع رو بدونم، همین.فقط عالقه -ناختیار داری»

خوب، »که از پارک درآمدیم و رسیدیم به خیابان نود و یکم. بعد او گفت: من هم نگفتم. تا این
 (94-5 صص،کریمیترجمۀ « )داش، حاال کجا برم؟

صورت  گردد.برمی مورد استفادۀ مترجم های خطابینکته به صورتنخستین 
انگلیسی است ولی اگر مترجم از شمار مفرد  heyمعادل مناسبی برای « آهای»خطابی 

کرد، تغییر ناگهانی لحن کالم به اقتضای درک استفاده می« گوش کردن»در برگردان فعل 
در ادامه، شد چون مترجم منعکس میتری مقبول به شیوۀموقعیت از سوی هولدن 

و شمار جمع متناسب با آن « شما»، از گزینۀ مؤدبانۀ / شماضمن رعایت اصل تمایز تو
ده است تا بیان مؤدبانه و حساب بردن وی از رانندۀ تاکسی نمایان شود. در کراستفاده 

های موقعیت نگاهی بهشود. ساز میعین حال، در ادامه، موضوع درجۀ رسمیت مسئله
و « اطالع داشتن»همچون  که افعال مرکبی استارتباطی مشابه در زبان فارسی مؤید آن 

به حدّ نهایی پیوستار رسمیت تعلق دارند و مثالً مناسب « اطالع حاصل کردن»ویژه  هب
به عملکرد یک نامۀ تقاضای کار یا درخواست سمت شغلی باالتر یا فرضاً گزارش 

رسد هولدن به دنبال استفاده از چنین سطحی جا به نظر نمی اند. در اینرتبهعالی یمقام
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سعی دارد با نزاکت و در عین  ،خصوص ه. او در این موقعیت بباشدرسمیت بوده  از
حال، تا حد ممکن خودمانی باشد. از سوی دیگر، سیاق سخن رانندۀ تاکسی که گونۀ 

های خطابی در انتخاب صورت ،را به خدمت گرفته خاص خود 17ایزبانی حرفه
( بازتاب buddyو  bud ابردر بر« داش»و  macدر مقابل « حضرت آقا)»غیررسمی 

به کار  18«کنایی»در نقشی  «حضرت آقا»است با این توضیح که صورت خطابی  یافته
رفته و باز هم مناسب موقعیت نامتقارن کالمی مورد نظر است. مترجم همچنین از شمار 

سنّی بین مشارکین  فاصلۀمفرد در تناسب با لحن غیررسمی راننده استفاده کرده است تا 
شدگی در برگردان نوعی خنثی. در عین حال، منعکس نمایدرا اد کالمی روید

شود چراکه در متن مقصد های غیرمعیار مشاهده میهای غیردستوری و تلفظ صورت
اند و آواهای مجاور کار گرفته شدهه ها بجمالت دستوری کامل و امالی درست واژه

رسد تعادل نقشی یث به نظر میاند و از این حهای همجوار در هم ادغام نشدهواژه
 دار گردیده است.خدشه

شناختی، و اما بافت غیربالفصل، چنانکه گفته شد، دربرگیرندۀ سه نوع بافت معرفت
های تجربی افراد از جهان تبه دریافشناختی فرهنگی و تاریخی است. بافت معرفت

امع زبانی مختلف برداشت شناختی اهالی جوکه است  مسئله آنیابد. خارج ارتباط می
ها در تأویل و خوانش و این تفاوت پیرامون متفاوت استجاری در دنیای از واقعیات 

که نایدا از را هایی گذارند. همۀ ما گزارشمتن و به تبع آن، در فرآیند ترجمه اثر می
ایم. وی مثالً ، خواندهاست ارائه دادهآفریقایی های واکنش خوانندگان انجیل به زبان

 ( که اهالی آفریقا58-59: 1377جو، نقل از صلح 168: 1964دهد )نایدا رش میگزا
عموماً در فهم بخشی از روایت انجیل که در آن، عیسی مسیح مشغول راه رفتن است و 

ریزند تا پای بر خاک نگذارد، حواریون به احترام او زیر پایش شاخ و برگ درخت می
نه تنها چیز  ر دار و درخت، شاخ و برگپُ شدند زیرا در آفریقایدچار مشکل می

بزرگی بریزند بلکه اتفاقاً شیء مزاحمی است شخصیت باارزشی نیست که آن را در پای 
که این  دنکتوصیه میکه باید آن را از جلو پای افراد مهم جارو کرد. از این رو، نایدا 

از جهان خارج را های متعارض جوامع زبانی مختلف شناختی و دریافتهای بومتفاوت
  انطباقی از میان برد.باید از طریق تعدیل می
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جو  دهیم. صلحمی ( مدّ نظر قرار35: 1377جو، مثال دیگری را )باز هم نقل از صلح
های گرم  نویسد درک بیت زیر از غزل معروف شکسپیر برای کسانی که در سرزمینمی

 است: شکلخصوص برای اعراب، بسیار م هاند، بو آفتابی زیسته

(6) Shall I compare thee to a summer's day? 

کهه در   هها انگلیسهی از نظهر  کند کهه  شکسپیر معشوق را به روزی تابستانی مانند می

از دیهد  ای نهادر و دلپهذیر اسهت امها     اند، پدیدهسرزمینی سرد و همیشه ابری به سر برده

 زننهد له میله ابرییک روز  برایای رطوبت و در صحرای عربستان برای ذره کسانی که

ه ههیچ  بگرای این بیت برای چنین مخاطبی . بدیهی است ترجمۀ لفظابداً مطلوب نیست

 شناختی نخواهد داشت.روی مقبولیت زیبایی

اغلهب  نوع دیگری از بافت غیربالفصل )یا بافت کهالن( اسهت کهه    « بافت فرهنگی»

در پردازان ترجمه بیشتر نظریهذارد. گهای مترجم اثر مید و بر انتخابیابمیموضوعیت 

اند و مخاطب این نوشهتار نیهز کهم و بهیش بها ایهن مبحهث        اهمیت فرهنگ سخن گفته

ای از تهأثیر بافهت فرهنگهی در    نمونهه  ،ن باب توضهیح بیشهتر  آشناست. در عین حال، مِ

 «رضهو، اسهدو، خجیجهه   »داسهتان  مجدداً از ( که 7. دادۀ شمارۀ )دشترجمه نقل خواهد 

در حیهاط  « اوسهتا »کهاراکتر  در اواسهط داسهتان.   اسهت  ، مربوط به موقعیتی دهاب شانتخ

، کارگر خردسال قالیبافخانه، را در بهاالی درخهت و در حهال کنهدن انهار      «رضو»کارگاه 

خهوان قالیبافخانهه،   ، نقشهه «اسهدو »د. افته مهی او به جان  به قصد تنبیه، با شالق و بیند می

ناچهار   هد امها اثهری نهدارد و به    سهاز کار متوقف  ۀا از ادامکند تا اوستا رتالش زیادی می

، خجیجهه، زن  اثناین او در شود گالویز میاسدو  بااوستا ند. زن کاوستا می حوالۀلگدی 

کنهد و  اوستا اسهدو را رهها مهی    اندازد. زنراه میه اسدو، به کارگاه آمده و داد و هوار ب

 را جمالتهی  ویگیرند و در این میانه، رود که دیگران جلو او را میسروقت خجیجه می

 :است آمده( 7) شمارۀدادۀ  در که کندمی بیان خجیجه به خطاب

 اوستا زن. بود آبستن ماهههفت. دادمی فحش. کشیدمی جیغ بندیک اسدو، زن خجیجه (7)
 نگذاشتند،. او سر تو بزند قایم که برد باال را دستهاش خجیجه، سراغ آمد. کرد ول را اسدو
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 که الهی چیز،همهبی پدرسگ کنن، شوورت و خودت سر همون ور خاک»: گفتمی. گرفتنش
 تو ور کارت انشاءاهلل. باشه حرومتون کردم اشکمتون توی که نمکی اون ،کنه کورتون نمکم

 (.95: 1359/1390 کرمانی، مرادی) «بخوره اشکمتون

(8) Khajijeh, Asadou's wife, continued to scream and shout. She was seven 

month pregnant. Mrs. Forman had left Asadou and turned her attention to 

Khajijeh, she raised her hand to hit her on the head but she was prevented 

from striking her, "Let all the world's troubles fall on your head! You spoilt 

brat! You son of a bitch! Let the food that we gave you stick in your 

throat. Let the food that you manage to get down spoil you. I hope that a 

knife would be sunk into your stomach." (Moradi Kermani, 2000: 123). 

 تونماشک توی که نمکی» و «نهک کورتون نمکم» جملۀ دو چه مورد نظر ماست آن

در یک  مجموعاً آییهم صورت هب اغلب که نمک و ناناست.  «باشه حرومتون کردم

 از. دارند ایرانیان ماو فرهنگی  سنتی باورهای در ریشه روندمی کاره ترکیب عطفی ب

 ،خوردمی را کسی نمک و نانکه  آن که است شده تأکید ایرانی کهنروایات  در دیرباز،

 اوقات، گاهی و «نمک و نان» ترکیب واقع، در. دبکوش آن حرمت حفظ در است زمال

 ارزانیِ دارد که لطفی اشاره و موهبت، نعمت به مجازی بیان نوعی در «نمک» واژۀ تک

بزرگ در ذمّ فراموشی  فردوسیِ. باشی پاسخگو و قدردان را آن که موظفی تو و شده تو

 ته است:سبین تردید در پاکی نژاد طرف دانمهر نان و نمک سخن گفته و آن را م

 نژاد اندر آیم به شکز پاکی      فرامش کنم مهر نان و نمک

 هایمحیط همچون جامعه ترسنتی هایبافت در مخصوصاً فرهنگی باور این

 اقوام میان در نمک و نان حرمت. است مشهود بارزتری طور هب روستائی و عشایری

 با اشاره در) اندخورده هم با که نمکی و نان به نوعاً ادافر که است حدی به ایرانی

 یاد سوگند( اندداشته روا هم حق در که الطافی و اندداشته هم با تاکنون که مناسباتی

 خوردن» به را او ندارد، نگه را نمک و نان حرمت شخصی اگر در مقابل، و کنندمی
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 خواهند یاد او از «نشناسنمک» برچسب با و کنندمی متهم «داننمک شکستن و نمک

 .کرد

کالم در پاره« نمک»چه گفته شد، در برگردان دو نفرین حاوی واژۀ  با عنایت به آن

داستان های جانبی است. ظاهراً مترجمان فوق، مترجم ناگزیر از مالحظۀ این نقش

اوی معانی ضمنی این دو معادلی طبیعی که در واژگان زبان انگلیسی فهرست شده و ح

ناگزیر نظام مقصد  مبدأ از صافی فرهنگیِ ۀاند و برای عبور جملد پیدا نکردهنفرین باش

ها بر کاربرد مجازی  آن اند. در انجام این کار، اماهبودسازی توصیفی توسل به معادل از

اند و آن را در بازآفرینی نفرین مدّ نظر اشراف داشته« طعام و غذا»در معنای « نمک»

، فعل جملۀ «غذا»به « نمک»تغییر عنصر واژگانی اقتضای . در نتیجه، به اندهدداقرار 

« در گلوی کسی گیرکردن»که با نمک مالزمت دارد به « کور کردن»نفرین نیز از حاوی 

 let the، تعدیل شده است. در عین حال، در کاربرد جملۀ ددار تناسبکه با لقمۀ غذا 

food that we gave you stick in your throat الهی نمکم کورتون کنه»برابر  در» ،

از میان رفته است: بار مذهبیِ نهفته در واژۀ آغازگر  مهم فرهنگی ۀدست کم یک مؤلف

که مبین توسل به نیروی ماورایی خداوند در کنش گفتاری لعن و نفرین است. « الهی»

بافت  برآمده از های بومیِویژگی سازیدر خنثی مقصد نفرینحذف این عنصر از 

 ترتیب، خاستگاه روستای محل وقوع داستان سهیم گردیده است. بدین فرهنگی

اند و الشعاع قرار گرفتهتحت او عاطفی و فکری مواضع و گوینده و فرهنگیِ اجتماعی

 تحلیلتقلیل داده است.  اندکی عد کاربردشناختیاین خود، بالطبع، تعادل نقشی را از بُ

 توی که نمکی اون» نفرین سازی توصیفیمعادل وردم درتوان مینیز  را مشابهی

 let the food that youصورت جملۀ انگلیسی  هب« باشه حرومتون کردم شکمتونا

manage to get down spoil you کسی( بودن حرامِ»فعل واژگانی . دست داد به(» 

ز بین ا»به معنی  spoilدر فعل جایگزین که ت مذهبی و فقهی دارد مآشکارا جنبۀ حر

خنثی گردیده است و این، به نوبۀ خود، اندکی تخطی از نقش کارکردی جمله را « بردن

 به همراه داشته است. 
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است که از « بافت تاریخی» ،و در نهایت، آخرین نوع زیرمجموعۀ بافت غیربالفصل

تأثیر در ترجمه دارد و از سوی دیگر، ناظر بر « زمان»یک سو اشاره به اهمیت پارامتر 

گذر زمان صرف نظر از تأثیرات در تأویل مترجم و خواننده است. « بینامتنی»اسبات من

مثالً به اهالی زبان و صاحبان قلم، به دالیل مختلف )و سبکی ناشی از تغییر ذائقۀ زبانی 

 انگلیسی به عنوان مثال، واژۀ. 19گذارداثر میهای مترجم دالیل ایدئولوژیکی( در انتخاب

interest  آلمانی و واژۀinteresse  در ها  مالی و حسابداری و نظایر آنکه در متون را

معامالت ربوی و  ما از حرمت شرعیهمۀ در نظر بگیرید. روند، می کاربه « بهره»معنای 

« بهره»اسالم اطالع داریم. قبل از انقالب اسالمی ایران، واژۀ ی فقهنظام دریافت بهره در 

کامالً معمول بود اما بعد از انقالب که قوانین سمی روزمرّه و ردر گفتار و نوشتار 

« بهره»جمهوری اسالمی بر مبنای اصول و مبانی شرعی تنظیم گردید، بسامد وقوع واژۀ 

و « فرع»، «سود»های دیگری همچون به تدریج کمتر و کمتر شد و واژه« زمان»به مرور 

در این زمینه و غریب  یبعج نکتۀجایگزین آن گردیدند. « سود و کارمزد )بانکی(»یا 

 ظاهراً به دلیل) انالمللی، مترجماسناد بینبرخی آن است که حتی در ترجمۀ فارسی 

و الزاماً باید از واژۀ نیستند « بهره»استفاده از واژۀ  مجاز به( رسمی یدستورالعملوجود 

ثالً در مشود. ساز میاین انتخاب گاهی اوقات مسئله. 20استفاده کنند« ای مالیههزینه»

خصوصی به درآمد  هاجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مادۀ بهای نامهمتن موافقت

interest دولت »( که اولی از قرارداد بین 10( و )9) شمارۀ هایپردازد. مقایسۀ دادهمی

نامۀ بین دولتین و دومی از موافقت« دولت جمهوری فدرال آلمان»و « شاهنشاهی ایران
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 55، در شمارۀ «شناسی ترجمه: گذشته و حالروایت»مقالۀ اینجانب با عنوان دیگر های ارائه شده در مثال - 
 د. تواند در این زمینه اندکی راهگشا باشمی مترجمفصلنامۀ 

20
به ممنوعیت کاربرد دال و شرعاً عرفاً حرمت شرعی عمل است که عجیب جهت  آناین برخورد تجویزی از  - 

از واژگان « دروغ»یا « قمار»، «شراب»هایی همچون بود، واژهاگر جز این ی ندارد و زبانیِ ناظر بر آن عمل ارتباط
شود اما آن قاضی کند، حدّ شرعی جاری میمر میشدند. در شریعت اسالم، بر آن کس که شرب خطرد می زبان

 د. بوکاربرد واژه مشمول کفاره نخواهد  ه جهت، بکنددر انشای حکم قضایی خود استفاده می« شراب»که از واژۀ 
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مبین تأثیر  ،21اندنقل گردیده« جمهوری اسالمی پاکستان»و « انجمهوری اسالمی ایر»

 :  های ترجمانی مترجمان ذیربط استدر گزینش« زمان»متغیر 

  11ۀ ماد (9)

 دیگر متعاهد دولت قلمرو مقیم شخص یکه ب که متعاهد دولت یک قلمرو در حاصل بهره -1

 . بود خواهد مالیات مشمول دیگر متعاهد دولت در شودمی پرداخت

  11( ماده 10)

 مالی هایهزینه

 دیگر متعاهد دولت به مقیم شده پرداخت و متعاهد دولت یک در حاصل مالی هایهزینه -1

 دیگر شود.  دولت آن مالیات مشمول تواندمی

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است و  یادشدهمسئله آن است که موضوع اسناد 

را و این خود صحت ترجمۀ دوم « هزینه» گردد نه بریوضع م« درآمد»مالیات قاعدتاً بر 

جنبۀ درآمدی دارد و در عملیات ه کنندبرای دریافت interestبرد. زیر سؤال میبه 

ماهیت ، کنندهپرداختکه برای  و حال آن شوددرج می حسابداری در بستانکارِ حساب

های مالی هزینه»که ره گزا . پس اینگرددمنظور می حسابو در بدهکارِ ای دارد هزینه

 در زبان فارسی هیچ معنایی رااساساً « تواند مشمول مالیاتِ ]فالن دولت[ شود... می

 کرد. نخواهد افاده

ه ترجم بربه تبع آن،  ر خوانش متن وب)یا مناسبات بینامتنی( زمانی  22و اما بینامتنیت

ای از متون در زنجیره ردیابی آن عنصرمتن منوط به  از تأویل عنصریکه گذارد می اثر

و ترجمۀ انگلیسی  های قالیبافخانهبچهاز کتاب  شاهدیبگذارید بار دیگر پیشین باشد. 

( دربرگیرندۀ 12)شمارۀ ( و ترجمۀ انگلیسی آن در دادۀ 11ذکر کنیم. دادۀ شمارۀ )آن 

 ترکاراک از یفیتوص ۀارائ ضمن)و مترجمین داستان(  سندهینو کالمی است که در آن،پاره

 به را یاصحنه است، تیشخص آن به نسبت یراومنفیِ  نگرش با راستا هم که «اوستا»

                                                           
 

  .باشندمی intamedia.irwww.برگرفته از سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ها داده -21
22 Intertextuality  

http://www.intamedia.ir/
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، «اسدو» صورت و سر با را شالق یرحم یب تِینها در یو که کشدیم ریتصو

 : سازدیم آشناخوان کارگاه،  نقشه

 کردهیق و زیر یهاچشم و پرچروک صورت. بود خشک و اهیس الق،ید دراز، اوستا،» (11)
 و شانه به زد را شالق. نبود جلودارش شمر شد، یجوش کهوی. بود شده خم پشتش و اشتد

  (.93: 1359/1390 کرمانی، مرادی...« ) اسدو گردن

(12) … Mr. Foreman who was strong, humorless, lanky, thin and black! His 

face was heavily wrinkled and his shoulders stooped. The inside corners of 

his beady eyes held discharged yellow mass. He would suddenly and 

unnecessarily blow up. He took the whip to Asadou and hit him on the 

shoulder and neck… (Moradi Kermani, 2000: 120). 

 سخت» از هیکنا یفارس فرهنگ در «نشدن یا نبودن (یکس) جلودار شمر» اصطالح

(. 1104: 1390 شاملو،) است «نبردن فرمان یاحد از و بودن یمستبدالرأ و خودکامه

 که است «اوستا» العنانمطلق تیشخصنشان دادن  اصطالح نیا کاربرد از سندهینو مراد

 از کی چیه وساطتِ که یاگونه هب است انینما یخوب هب یبررس مورد تیموقع در

 قالیبافخانهکارگر  هیتنب مطلق تیسبوع با او و گذاردینم اثر او در داستان یهاتیشخص

 وابستهفرهنگ شدت به که اصطالح نیا ۀترجم از اغماض ،جا نیا در. دهدیم ادامه را

 با متناظر یِنافردیب یمعنا و ساخته متأثر تیشخصآن  به نسبت را یراو دگاهید است،

 است یخیتار یحیتلم نظر مورد اصطالح .است برده انیم از زبان ییمعنا نظام در را آن

 و یرحم یب ت،یسبوع مظهر یفارس زبان در که یعیش فرهنگ در «شمر» تیشخص به

 انیم از یمعان یتداع ینامتنیب ۀریزنج از یا حلقه واقع، در ،آن حذف با و است شقاوت

 واقع در هستند، ژهیو فرهنگ شدت به که لیقب نیا از یعناصر حذف با. رفته است

 یهابچه که آن حال و باشد افتاده اتفاق زین یگرید ۀجامع هر در تواندیم ستاندا

 جوامع خاص یِفرهنگ بافت در یخیتار ینگارواقعه ینوع صورت هر به بافخانهیقال

  .خالقانه ییِنمابزرگ یاندک با ولو ستا رانیا ییروستا
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دان صورت خطابیِ مترجمان کتاب در برگرالبته، در جای دیگری از همان موقعیت، 

 :انداز واکنش سلبی پرهیز کرده« شمر»

 کرمانی، مرادی) «.تنکش شوورمه شمرا نیا. کشتن شوورمه مسلمونون ن،یبدو ن،یبدو» (13)
1359/1390 :94 .) 

(14) "Hurry! Hurry! Muslim Brethren! They're killing my husband! "These 

followers of Shemr, the killer of Imam Hossein, are killing my husband 

now!" (Moradi Kermani, 2000: 121). 

حاصل از این تلمیح تاریخی برای  یِمعان یتداع ینامتنیب ۀریزنجکه  جایی ازآن

ای اتخاذ راهبرد ترجمهخوانندۀ مقصد در دسترس نیست، مترجمان داستان ضمن 

-صافی فرهنگی را به کار گرفته «مرش»صورت خطابیِ  نویسیِاز طریق حرف ،23«انتقال»

 These followers of)و با ارائۀ توضیحی کوتاه در قالب یک عبارت بدلی  اند

Shemr, the killer of Imam Hossein)، اند سعی در جبران آن خالء فرهنگی داشته

 تواند خالء بینامتنی و فرهنگی منبعث از معنایمی توضیح کوتاهاین راستی  هبآیا  اما

، و ناجوانمردی جبران کند ، بیدادگریرحمی بی، ث قساوترا از حی« شمر»ضمنی 

که باید  چنان احتماالً برای خوانندگان مقصد آن« امام حسین»مخصوصاً وقتی خود نام 

 شده نیست؟شناخته

در ترجمه سخن گفتیم و « بافت»از اهمیت مقولۀ  در این نوشتار طور خالصه، هب

هایی بر مبنای میزان فاصلۀ بالقوۀ آن از متن، با ارائۀ نمونه 24بافت بندی انواعضمن طبقه

 تحلیلنقد و در نیز و ) ترجمه لینشان دادیم که در کنش عم شدۀ واقعیاز متون ترجمه

ست و مترجم ناگزیر از آمد میسّر نیعموماً ، تأویل معنا در مرزهای محدود متن (ترجمه

 ها های بالفصل و غیربالفصلی است که متن در آندائمی بین عناصر متنی و بافت و شدِ
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24
بتوان  ای کهبگونهپوشانی داشته باشند مورد نظر در این مقاله ممکن است برهم ناگفته پیداست که انواع بافتِ - 

ردگرایی اما این موضوع در اصلِ قضیه که عبارت از ضرورت خُنسبت داد  یهای مختلفیک دادۀ واحد را به بافت
 نگریِ توأمان در کنش عملی ترجمه و، صدالبته، در نقد و تحلیل ترجمه است، خللی ایجاد نخواهد کرد. و کالن
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« گفتمان ماقبل و مابعد»جاری است. در این آمد و شدها، مترجم در سطح خُرد بر 

 دریافت»)بافت موقعیتی( نظر دارد و در سطح کالن، بر « سیاق سخن»انی( و ب)بافت ز

 ابعاد فرهنگیِ»و شناختی( )بافت معرفت« جهان خارج هایزبان از واقعیت یلاتجربی اه

به شکلی  در عین حال، گردد و)بافت فرهنگی( متمرکز می« ارتباط کالمی ناظر بر

  پذیرد. تأثیر مینیز )بافت تاریخی( « عامل زمان و مناسبات بینامتنی»از  ،ناپذیراجتناب

 کتابنامه
مۀ کوروش صفوی، چاپ ترج. شناسینگاهی تازه به معنی(. 1971/1374) فرانک ر.، پالمر
 .نشر مرکزتهران: وم، د
، سال مترجم، فصلنامۀ «شناسی ترجمه: گذشته و حالروایت»الف( 1393جان، علیرضا )خان

 .87-103: 55، شمارۀ 23
: 55، شمارۀ 23، سال مترجم، فصلنامۀ «انواع معنا در ترجمه»ب( 1393جان، علیرضا )خان

142-123. 
، «امروز به تا گذشته از هاوْس جولیان ترجمۀ کیفیت ارزیابی لگویا( »1394جان، علیرضا )خان

 .83-106: 57، شمارۀ 24، سال مترجمفصلنامۀ 
 . ترجمۀ احمد کریمی، تهران: مینا/ققنوس. ناطور دشت(. 1345/1381سلینجر، جی. دی. )

 .اریماز: تهران سوم، اپچ، 11 جلد. کوچه کتابب(. 1390احمد ) شاملو،
 . تهران: فرهنگ معاصر.شناسیفرهنگ توصیفی معنی(. 1384)صفوی، کوروش 

 . تهران: نشر مرکز. گفتمان و ترجمه(. 1377جو، علی )صلح
 .نیمع: تهران دهم، اپچ ،بافخانهیقال یهابچه(. 1359/1390) هوشنگ ،یکرمان یمراد

اثر هوشنگ  های قالیبافخانهتحلیل انتقادی ترجمۀ انگلیسی بچه(. 1394درباری، مریم )معین
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. نامۀ کارشناسی ارشد، گروه زبان، پایانمرادی کرمانی

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic; the Social 

Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold. 

Hatim, Basil & Ian Mason (1990). Discourse and the Translator. London: 

Longman. 

Hatim, Basil & Ian Mason (1997). The Translator as the Communicator. 

London: Rutledge.  



 93///// مسئلۀ بافت در ترجمه

Hatim, Basil & Jeremy Munday (2004). Translation: An Advanced Resource 

Book. London and New York: Routledge. 

Joos, Martin (1972), "Semantic axiom number one", Language, 48: 257–

265. 

Khanjan, Alireza & Abbass Eslami Rasekh (2010), “Register in translation: 

Case of Salinger’s the Catcher in the Rye translated into Persian”, in 

Chalermprakiat Centre for Translation and Interpretation, 233-240, 

Proceedings of the First International Conference on Translation and 

Interpretation: Translation and Interpretation in a Multilingual Context, 

Bangkok: Chulangkorn University. 

Malinowski, Bronisław (1923), "The problem of meaning in primitive 

languages", Supplement to C. K. Ogden & I. A. Richards (1923), The 

Meaning of Meaning. London: Kegan Paul.  

Marco, Josep. (2000), "Register analysis in literary translation: A functional 

approach", Babel, 46: 1: 1-19. 

Nida, Eugene A. (2001). Contexts in Translating. Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins.  

Moradi Kermani, H. (2000). Carpet Weaving Factpry Children. Translated 

into English by Chris Lear & Soheila Sahabi. Tehran: Moin Publishers. 

Ogden, C. K. & I. A. Richards (1923). The Meaning of Meaning. London: 

Kegan Paul. 

Reid, Thomas Bertram (1956), "Linguistics, structuralism, philology", 

Archivum Linguisticum 8. 

Salinger, J. D. (1945/1951). The Catcher in the Rye. New York: Random 

House. 

Steiner, Erich (1998),"A register-based translation evaluation: An 

advertisement as a case in point", Target 10: 2, pp.291-318. 

   

 


