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ABSTRACT 
Given the abundance of retranslations in Iran on the one hand and the scarecity of research in this 
area on the other hand, in this qualitative and exploratory study, applying a comparative approach 
through content analysis, the (re)translations of three short stories from Dubliners were 
investigated. The aim was to draw on filial and dissident intertextual relations and, thereby, to 
investigate the effect of the preceding translations on the subsequent ones. Moreover, attempts 
were made to test Berman’s retranslation hypothesis. After identifying filial and dissident cases, 
those with the same nature were categorized and coded to find the realization of filiation and 
dissidence. The findings revealed both filial and dissident relations between the second translation 
and the earlier ones. The fact that the inappropriate collocations of the first translation(s) found 
their way to the second translation served as evidence for the filial relationship. The salient 
instances of dissidence included correcting the wrong choices of the earlier ones, adding 
omissions, appropriating the level of formality in dialogues, and cultural toning down. However, 
the third translation revealed a dominantly dissident relationship with its predecessors as cases of 
wrong translation were observed. Considering that a tendency was observed in the second 
translation to tone down the cultural elements and that translational errors were found in the third 
translation, Berman’s idea as to source-orientedness and the evolutionary nature of retranslations 
was rejected. The present study bears pedagogical implications as the approach taken can be used 
in comparative translation courses. Besides, the findings are awareness-raising among 
policymakers in the publishing industry as they highlight the need for taking supervisory measures 
and enacting restrictive laws on retranslations. 
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 آموزش و ادبي يترجمه با مرتبط مسائل شامل پژوهش در او يعالقه مورد هايزمينه. است كاشان دانشگاه انگليسي گروه يترجمه مطالعات استاديار قرائي زهره 

 .باشدمي مكتوب و شفاهي يترجمه

 است شفاهي يترجمه و ادبي يترجمه پژوهش در او عالقه مورد هايزمينه. است اصفهان بهائي شيخ دانشگاه از ترجمه مطالعات ارشد كارشناس نسبحسيني حديث. 

 

 اطالعات مقاله

 20/04/1401تاریخ ارسال: 
 02/08/1401تاریخ پذیرش: 

 1401تاریخ انتشار: زمستان 
 نوع مقاله: علمي پژوهشي

 

 

 کلید واژگان:
 قرابت، بينامتنيت، بازترجمه،

   برمان فرضية تعارض،

 چکیده
روش ها در اين حوزه، در اين مطالعة كيفي و اكتشافي، بهها در ايران و كمبود پژوهشبه وفور بازترجمهنظر 

شد. چهارچوب بررسي هادوبلينيهاي سه داستان كوتاه از مجموعة اي و بااستفاده از تحليل محتوا، بازترجمهمقايسه
طورخاص بررسي گرايش غالب بينامتني ميان ف بهنظري اين پژوهش بينامتنيت و روابط قرابت و تعارض است. هد

-بر مبدأها صحت فرضية برمان مبنيعالوه، سعي شد باتوجه به ارتباطات بينامتني بازترجمهها بود. بهبازترجمه
شود. پس از شناسايي موارد قرابت و تعارض بينامتني، موردهايي شان بررسيها و سير تكامليمحوربودن بازترجمه

شود. شدند تا نمودهاي قرابت و تعارض مشخصيكسان داشتند در يک دسته گذاشته و كدگذاري كه ماهيت
داد ارتباط ميان ترجمة دوم و اول از هر دو نوع قرابت و تعارض است. قرابت بينامتني خود را در ها نشانبررسي

-قالب تصحيح اشكاالت ترجمه داد، و تعارض درهاي اول در ترجمة دوم نشانتكرار همايندهاي نامأنوس ترجمه

هاي پيشين، افزودن حذفيات، حفظ لحن محاورات و تلطيف فرهنگي نموديافت. ارتباط بينامتني ترجمة سوم با 
هايي از متن هاي پيشين از نوع تعارض بود، چراكه در ترجمة سوم گرايش به ايجاد اشكال در ترجمة بخشترجمه

شد و باتوجه محوربودن مشاهده-ف فرهنگي در ترجمة دوم، گرايش به مقصدعالوه، باتوجه به تلطيشد. بهمشاهده
نشد. ازآنجاكه روش اتخادي براي مقايسة به اشكاالت موجود در ترجمة سوم، سير تكاملي موردنظر برمان مشاهده

مر آموزش توان در اكارگرفت، از اين پژوهش مياي ترجمه بهتوان در دروس مقايسهمتون در اين مطالعه را مي
تواند گامي در جهت افزايش آگاهي ميان متصديان عالوه، بخشي از نتايج اين پژوهش ميكرد. بهترجمه استفاده

 ازپيش آشكار كند.ها را بيشونشر باشد و لزوم وضع قوانين بازدارنده و نظارت در حيطة نشر بازترجمهحوزة چاپ

  DOI: 10.22059/JFLR.2022.345668.967 شناسه دیجیتال

 در زبانشناختي پژوهشهای. تعارض و قرابت روابط اساس بر ها بازترجمه در بينامتني های گرایش موردپژوهي(. 1401. )حدیث, نسب حسيني و, زهره, قرائي
 .515-535،( 4)12,خارجي زبانهای
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 . مقدمه 1

(، در مفهوم ترجمة اثري كه retranslationبازترجمه )

 )گورچاقالر،است پيشتر هم در همان زبان ترجمه شده

(، فعاليتي رايج در سراسر جهان است. بسياري از 2020

برمان )دانند. براي مثال، محققان و اديبان آن را ضروري مي

داند و معتقداست مي« كاري ناتمام»( ترجمة اول را 1990،

نيز  (2006،هانا )كند. بازترجمه آن را به كمال نزديک مي

كند، الزم معتقداست از آنجا كه زبان در گذر زمان تغييرمي

اسب با زبان هر دوره از يک اثر ارائه هايي متناست بازترجمه

ها آورده شود. دليل ديگري كه در تأييد لزوم ارائة بازترجمه

-ها و تعابير مختلف يک اثر است. خوانششود، خوانشمي

 باشد.  اقتضاي ماهيت متناست بههاي مختلف ممكن

توانند چندخوانشي براي مثال، برخي متون فلسفي و ادبي مي

هاي مختلف محصول تغييرات مواقعي هم خوانشباشند. در 

در بافت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي هستند. در همين راستا، 

كند تغيير در بستر اجتماعي و استدالل مي (2006،براونلي )

تحول در هنجارهاي ترجمه داليلي هستند كه ارائة بازترجمه 

تغيير بستر سياسي و ( نيز 2006،جن )كنند. را ضروري مي

داند. گاهي كيفيت ايدئولوژيک را دليلي بر لزوم بازترجمه مي

تواند دليلي براي بازترجمه باشد. براي ترجمة اول هم مي

-مثال، اگر ترجمة اول اشكاالت مفهومي داشته باشد يا ويژگي

هايي ترجمهباشد، ممكن است بازهاي سبكي را منتقل نكرده

  .ها ارائه شوندبا تأكيد بر اين جنبه

در ايران هم باز ترجمة آثار امري فراگير است. برخي از اين 

گيرند و هدفمند و ها به داليل باال صورت ميبازترجمه

كننده و بازدارنده در ضروري هستند. اما نبود قوانين كنترل

ناپذير بسياري هم هاي توجيهاين حوزه باعث شده بازترجمه

حال، بااين .(1397فر، ؛ خزائي1394)پاينده، عرضه شوند 

مطالعات تجربي محدودي به بررسي جوانب بازترجمه در 

اند. مطالعات محدود موجود نيز عمدتاً به ايران پرداخته

 Berman’sآزمايي فرضية بازترجمة برمان )درستي

Retranslation Hypothesisبر گرايش بازترجمه( مبني-

اند )به پيشينة محوربودن پرداخته-ها به بهبودي، تكامل و مبدأ

ها عمدتاً بر آن، در اين پژوهشپژوهش مراجعه شود(. افزون

است )مانند محوربودن به يک يا چند مؤلفه محدود شده-مبدأ

تر مشخص اسامي خاص و طول جمله( و با نگاهي عميق

درستي بررسي ها( به)رچه ممكن است آن مؤلفهشود گمي

محوربودن -باشند، اما اين بررسي ديد درستي از مبدأشده

دهد و، به تبع آن، ترجمه در تماميت آن به دست نمي

آزمايي فرضية برمان مناسب چهارچوب اتخاذي براي راستي

 نيست.  

هايي با درنظرداشتن اهميت موضوع بازترجمه و نبود پژوهش

با چهارچوبي نو، در اين مطالعه با اتخاذ رويكردي بينامتني 

(intertextualبه بررسي تأثير ترجمه )( ي)پيشين بر ها

پردازيم. چهارچوب بينامتني كه در اين مطالعه بازترجمه مي

 (1997،ژنت ( و 1986،كريستوا )شده ريشه در آراء استفاده

( به ترجمه 2003لحاظ نظري توسط هرمانز )دارد. اين نگاه به
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ها بسط داده شد و سپس، ژانگ و ما ارتباط بين بازترجمهو 

( با بسط بيشتر آن و ارائة چارچوبي براي بررسي 2018)

-( ميان بازترجمهintertextual relationsروابط بينامتني )

ها عمالً به بررسي اين روابط در يک مطالعة موردي پرداختند. 

است كه با چنين با توجه به اينكه مطالعة آنها تنها پژوهشي 

است و در زبان فارسي با وجود وفور شدهچهارچوبي انجام

اي از اين دست وجود ندارد، در مطالعة ها مطالعهبازترجمه

-حاضر برآنيم با اتخاذ رويكردي بينامتني به بررسي بازترجمه

ها بپردازيم. هدف اين پژوهش آن است كه وجود و انواع 

هاي سه داستان كوتاه از هروابط بيامتني ميان )باز(ترجم

( اثر جيمز جويس Dubliners) هادوبلينيمجموعه داستان 

طورخاص اين بررسي شود. با توجه به چهارچوب اتخادي، به

هاي بينامتني از نوع شباهت را مطالعه برآن است تا گرايش

هاي بينامتني از نوع تفاوت بندي كند، گرايششناسايي و دسته

بندي كند، و به بررسي قابليت چهارچوب را شناسايي و دسته

بينامتني براي بررسي فرضية برمان بپردازد. بنابراين، در اين 

هاي زير دربارة پژوهش با رويكردي بينامتني به پرسش

 شود:هاي سه داستان كوتاه موردنظر پاسخ داده ميبازترجمه

گرایش غالب در ارتباط بینامتنی میان ترجمة دوم  .1

سه داستان کوتاه انتخابی از مجموعة و ترجمة اول 

از چه نوعی است؟ این ارتباطات چگونه نمود  هادوبلینی

 است؟یافته

گرایش غالب در ارتباط بینامتنی میان ترجمة سوم  .2

و ترجمة دوم سه داستان کوتاه انتخابی از مجموعة 

از چه نوعی است؟ این ارتباطات چگونه نمود  هادوبلینی

 است؟ یافته

ها، آیا فرضیة توجه به ارتباطات بینامتنی ترجمهبا  .3

-ها و مبدأبازترجمة برمان مبنی بر سیر تکاملی بازترجمه

 شود؟         محور شدن آنها تأیید می

 . پیشینة پژوهش 2

 بازترجمه از منظر فرضیة برمان

ها معموالً با نام آنتوان برمان و فرضية مطالعة بازترجمه

است. او كه متأثر از رمانتيسم آلماني خوردهبازترجمة او گره 

ها نسبت به ترجمة پيشين كند بازترجمهاست استدالل مي

 ، به نقل از براونلي،1995)برمان، ترند خود به متن مبدأ نزديک

تر بودن را همان تكامل بازترجمه (. برمان اين نزديک2006

و معتقد است در اين مسير  داندنسبت به ترجمة اول مي

شود تا يک قدر بازترجمه از يک اثر ارائه ميتكاملي آن

ازپيش آشكار عرضه شود و حقيقت متن بيش« ترجمة كانوني»

فرضية »شود. اين نظرات برمان در مطالعات ترجمه به عنوان 

 Berman’s Retranslation« )بازترجمة برمان

Hypothesisشود. ( شناخته مي 

مطالعات موردي در بافت ايران و خارج از ايران به عمدة 

اند. برخي آن را تأييد يا آزمايي فرضية برمان پرداختهدرستي

اند. براي مثال، رد و برخي درستي آن را نسبي يافته
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( فرضية برمان را با دو 2013،وحيددستجردي و محمدي 

اثر  (Pride and Prejudice) غرور و تعصبترجمة 

شناختي آستن به محک آزمايش گذاشتند و به بررسي سبک

اين دو ترجمه و مقايسة آن با متن مبدأ پرداختند. پژوهشگران 

-در اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه بازترجمة اين اثر به

تر است و، درنتيجه، پژوهش لحاظ سبكي به متن مبدأ نزديک

( هم در پژوهشي 2014تأييد كرد. فنگ )آنها فرضية برمان را 

به بررسي ترجمه و بازترجمة انگليسي يک رمان چيني 

پرداخت و ضمن تأكيد بر لزوم بازترجمه به اين نتيجه رسيد 

سازي هاي بوميكه در ترجمة اول اين رمان بيشتر از تكنيک

آنكه بازترجمه ماهيت متن مبدأ را است، حالاستفاده شده

است. اين مطالعه هم تأييدي بر فرضية برمان هبيشتر حفظ كرد

شود. از بين مطالعات جديدتر كه با همين هدف قلمداد مي

 (2018،كنلي و كارادگ ) به پژوهشتوان اند ميانجام گرفته

اشاره كرد. در اين مطالعه، سه )باز(ترجمة تركي رمان 

Sanctuary (اثر فاكنر از حريم )هاي ريختمنظر گرايش-

داد شد. نتايج اين مطالعه نشانشكنانه و فرضية برمان بررسي

شكنانه هاي ريختكه مترجم آخرين بازترجمه به گرايش

است كه نسبت به دادهاي به دستواقف بوده و ترجمه

 رضويان و)تر است. هاي پيشين به متن مبدأ نزديکترجمه

ساالر ي فارسي نيز پژوهشي بر دو ترجمه (1398، طاهري

ها و ي دستوري را در ترجمهانجام دادند تا استعاره هامگس

-متن اصلي مقايسه كنند. گرچه هدف اين مطالعه درستي

ي برمان نبود، اما نتايج نشان داد كه ميزان آزمايي فرضيه

ي ترجمهي دستوري در بازترجمه نسبت به استفاده از استعاره

-در يک مطالعة اخير، صنعتيتر است. اول به متن مبدأ نزديک

 Le( به بررسي سه )باز(ترجمة فارسي 2021فر و اعتمادي )

Petit Prince (اثر آنتوان دوسنت اگزوپري شازده كوچولو )

پرداختند تا فرضية برمان را به محک آزمايش بگذارند. 

-هاي اول به هنجاردادند ترجمهپژوهشگران اين مطالعه نشان

-تر و در عوض ترجمة مؤخر مبدأهاي جامعة مقصد نزديک

 محورتر است.

گرچه مطالعاتي كه به آن اشاره شد درستي فرضية برمان را 

كنند، اما در مطالعات موردي ديگر شواهدي گزارش تأييد مي

برد. براي مثال، چن است كه اين فرضيه را زير سؤال ميشده

را بررسي  Razgromهاي چيني رمان روسي ( ترجمه2004)

ترجمه شد و  1935كرد. اين رمان براي اولين بار در سال 

كند، مصداق بارزي از ترجمة آن، خالف آنچه برمان ادعا مي

هاي آن سازي بود. اين درحاليست كه بازترجمهخارجي

تر بودند. سازي شدند و به فرهنگ جامعة مقصد نزديکبومي

هاي فنالندي هم بازترجمه( 2004،كاسكينن و پالوپسكي )

Alice’s Adventures in Wonderland ( آليس در

كشيش ) The Vicar of Wakefieldو  (سرزمين عجايب

( را بررسي كردند. طبق نتايج مطالعة آنها، فرضية ويكفيلد

كند. ها صدق نميبازترجمه در مورد همة بازترجمه

-پژوهشگران اين مطالعه اذعان داشتند كه اين فرضيه تنها مي

گيري و شكوفايي ادبيات يک تواند در مراحل اولية شكل

 18ترجمة آلماني و  52جامعه صدق كند.  هم كه به بررسي 
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ترجمة هلندي يک اثر كالسيک كودک پرداخت، به اين نتيجه 

هايي بههاي متأخر از منظر جنرسيد كه گرچه برخي بازترجمه

قدر محكم نيست كه محور بودند، اما اين شواهد آن-مبدأ

هاي ادبي، عالوه، هنجاردرستي فرضية برمان ثابت شود. به

محور -مبدأ تري در تعييناخالقي و اجتماعي جامعه نقش مهم

( هم كه به 2009فلوتو )كند. ونمحوربودن ايفا مي-يا مقصد

( اثر Le Deuxième Sexe) جنس دومبررسي بازترجمة 

پردازد، به حضور مترجم سيمون دوبووار به زبان انگليسي مي

و نقش مؤثر او نه تنها در ارائة خوانشي جديد از متن، بلكه 

كند. او با اين تفكر كه در وجود فرامتن در ترجمه اذعان مي

دهد هرگز يک دسترسي دسترسي كه بازترجمه به خواننده مي

ترجمة »برمان مبني بر وجود يک  نيست، استدالل« اولدسته»

برد. در ها را زير سؤال مياز رهگذر بازترجمه« واقعي

 Theچهار بازترجمة هلندي ( 2015،دولتر )، پژوهشي ديگر

Rose and the Ring اي كه در را بررسي كرد. هفت دسته

جغرافياي ها، اين مطالعه بررسي شدند عبارت بودند از نام

هاي قومي فرهنگي، جغرافياي طبيعي، فرهنگ، جامعه، مؤلفه

و تاريخ. او الگوي معناداري از نزديكي و دوري به متن مبدأ 

؛ 2004) ،و كاسكيننپالوپسكي )ها نيافت. در بازترجمه

برمان در برخي مطالعات  فرضية( در توضيح دليل رد 2010

سازي در اولين كنند كه گرايش به بومياستدالل مي

دهندة مقطعي خاص در ادبيات ترجمه)ها( بيشتر نشان

تبع آن سير تكاملي ادبيات است تا  معرف شده و بهترجمه

 هاي اول. ترجمه همةمشخص در  يک ويژگي

است كه مطالعات گوناگوني كه با شرحي كه رفت مشخص

 يي فرضية برمانآزماهاي مختلف به راستيزباندر جفت

-موسوي)اند. بنابراين، اند به نتايج مشابهي نرسيدهپرداخته

با انجام يک فراتحليل ( 2019،بويري رضوي و طهماسبي

(meta-analysis چهارده )موردي را در اين باب  مطالعة

بود. پژوهش آنها كردند كه طي سه دهه انجام شدهبررسي

درستي اين فرضيه را رد مطالعات موردي  %60نشان داد كه 

برمان را  فرضيةبندي خود صحت اند و بنابراين در جمعكرده

 تأييد نكردند.  

 شناسی بازترجمهجامعه 

-گرچه متخصصان ترجمه، مترجمان و ناشران دربارة آسيب

اند، اما كمتر هاي نسنجيده در ايران سخن گفتههاي بازترجمه

-است. به نظرميشدهپژوهش روشمندي در اين زمينه انجام 

-( انجام شده2020رسد تنها مطالعة موجود توسط سعيدي )

شناختي و از طريق تحليل فرامتن است. او با رويكردي جامعه

پردازد. و مصاحبه با مترجمان و ناشران به مسئلة بازترجمه مي

بندي دوگانة پيم براي انواع او در بررسي خود از دسته

-رسد كه در حاليو به اين نتيجه ميكند بازترجمه استفاده مي

 passiveهاي منفعل )اي به بازترجمهكه مترجمان حرفه

retranslations گرايش بيشتري دارند، در ميان مترجمان )

 activeهاي فعال )كار گرايش به بازترجمهتازه

retranslationsهايي است ( رواج دارد )منظور بازترجمه

يكسان و براي نسلي واحد كه در بافت فرهنگي اجتماعي 

اي به بازترجمة شوند(. طبق اين مطالعه، ناشران حرفهتوليد مي
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 cultural) سرماية فرهنگيعنوان آثار كالسيک ادبي بيشتر به

capitalنگرند و براي حصول اين سرمايه به سراغ ( مي

كار سراغ روند. اما ناشران تازهاي ميمترجمان حرفه

-، چون اين آثار زودتر مجوز چاپ ميروندها ميبازترجمه

كاري عالوه، اين ناشران معموالً سراغ مترجمان تازهگيرند. به

دهند. ممكن روند كه در ازاي مبلغ ناچيزي كار را انجام ميمي

 economic) سرمايه اقتصادياست كار براي ناشر 

capitalآشنا چندان( هم به همراه بياورد، چراكه خوانندة نه

كند. طبق يات توجهي به نام انتشارات و مترجم نميبه ادب

اي كه با اندک تغييري نتايج اين پژوهش، مترجمان غيرحرفه

رسانند، انگيزة هاي پيشين كار خود را به اتمام ميدر ترجمه

 ترجمة ادبي ميدانشوند و به غيرمالي هم دارند چون ديده مي

(the field of literary translationوارد م )شوند. اما ي

اي خود هستند راه پيشرفت حرفهمترجماني كه در ميانه

دهند خطر بازترجمه را متقبل نشوند. از نظر آنها، ترجيح مي

( symbolic capital) سرماية نمادينتواند بازترجمه مي

دهند در مسير آنها را به خطر بيندازد. بنابراين، ترجيح مي

جاي بازترجمه به معرفي آثار جديد از رهگذر شدن بهايحرفه

 ترجمه بپردازند. 

 بازترجمه و بینامتنیت     

را كريستوا براي اولين بار در اواخر دهة « بينامتنيت»اصطالح 

ميالدي استفاده كرد تا ارتباط مداوم بين متون را نشان  60

ني نمودي از كشش و ، هر مت(1986،كريستوا  )ردهد. از نظ

ژنت )گرايش به متون ديگر و يا تغيير در آنهاست. بعدتر، 

يک متن »بينامتنيت را هر آن چيزي توصيف كرد كه ( 1997،

)ص. « دهدرا، آشكارا يا پنهان، در ارتباط با متن ديگر قرار مي

نيز مفهومي كمابيش مشابه را در قالب  (1981باختين )(. 1

 ها مطرح كرد. گفتگوي بين متن

-بينامتنيت چهارچوبي مسلم براي بررسي بازترجمه 

كند، چراكه در دنياي امروز، و با انتشار سريع ها فراهم مي

ها موازي نباشند، اخبار و اطالعات، چنانچه بازترجمه

يد يكي از هاي پيشين واقف است. شابازمترجم به ترجمه

ها اشاره كرد اولين افرادي كه به اين نوع ارتباط ميان بازترجمه

( اين انديشه را بسط 2009( بود. سپس مارتنز )2003هرمانز )

داد و در چنين شرايطي كه بازترجمه بر وجود ترجمة پيشين 

بيني كرد. ها پيشواقف است دو نوع ارتباط را ميان ترجمه

ترجم متأثر از ترجمة پيشين است و طبق استدالل او، يا بازم

هاي آن ترجمه گرايش دارد، و يا با وجود اينكه به انتخاب

گيرد متفاوت و مستقل خواند، تصميم ميترجمة پيشين را مي

ژانگ و )و  (2009،مارتنز  )از آن عمل كند. اما افرادي نظير

معتقدند حتي در سناريوي دوم بازترجمه تحت ( 2018،ما 

تأثير ترجمة پيشين است، چراكه سعي دارد نسبت به آن 

هم اذعان داشت كه اين  (2011،گورچاقالر )متفاوت باشد. 

هاي ارتباط مسلم گاهي خود را به شكل شباهت ميان انتخاب

و گاهي در قالب  دهدبازمترجم و مترجم پيشين نشان مي

هايي عامدانه با ترجمة پيشين كه كند، تفاوتتفاوت بروز مي

خود نشان از نوعي ارتباط با آن است. او براي ارجاع به اين 

ها از اصطالحات دو نوع ارتباط بينامتني ميان بازترجمه



 

 

522 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 4  

ن 
ستا

زم
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

51
5

 تا   
53

5
 

( استفاده dissidence« )تعارض»( و filiation« )قرابت»

با چنين رويكردي به بررسي عملي  اي كهكند. تنها مطالعهمي

است.  (2018،ژانگ و ما ) است مطالعةها پرداختهبازترجمه

(، سه ترجمة 2011،گورچاقالر )ايدة آنها ضمن بسط 

انگليسي يک داستان كوتاه چيني را با استفاده از روابط قرابت 

كردند و ضمن تأييد وجود ارتباط بينامتني و تعارض بررسي

ها و بندي از انواع موارد شباهتها، دستهميان بازترجمه

هاي بينامتني ارائه دادند و با استفاده از آن موارد را در تفاوت

 هاي داستان موردنظر بازشناسي كردند.   ترجمه

 . روش پژوهش3

حيطة  اي اكتشافي و كيفي است و درپژوهش حاضر مطالعه

گنجد. در ادامه، شرحي از مطالعات ترجمة توصيفي مي

چهارچوب نظري پژوهش، پيكرة مورد مطالعه و روند انجام 

 است. كار ارائه شده

 چهارچوب نظری

در اين پژوهش، از نوع خاصي از روابط بينامتني ميان 

 است كهعنوان چهارچوب كار استفاده شدهها بهبازترجمه

اند. طبق اين چهارچوب، به آن پرداخته ( 2018،ژانگ و ما )

ها از دو نوع كلي قرابت روابط بينامتني ميان بازترجمه

(filiation( و تعارض )dissidence است. قرابت همان )

هاي ديگر ها است. اگر معادلهاي متني بين بازترجمهنزديكي

ولي بازمترجم از باشد تري وجود داشتهو چه بسا محتمل

كند، رابطة بينامتني هاي ترجمة پيشين خود استفادهانتخاب

هاي متني تفاوت»دهد. بالعكس، هنگامي كه قرابت رخ مي

است تا از ترجمة اي ارائه شدهگوياي اين است كه ترجمه

(، 4)ص. « موجود متمايز باشد يا حتي با آن به رقابت بپردازد

دهد. هر دو نوع رابطة بينامتني يمرابطة بينامتني تعارض رخ

ممكن است در سطوح واژگاني، ساختاري، معنايي، سبكي و 

 روايي نموديابند. 

 پژوهش پیکرة

با توجه به اينكه در زمان انجام اين مطالعه از مجموعة 

( چهار 1914،جيمز جويس )اثر ( Dubliners) هادوبليني

بود، اين مجموعه بستر مناسبي براي ترجمة فارسي دردست

كرد. سه داستان كوتاه ها فراهم ميبررسي گرايشات بازترجمه

«Two Gallants» ،«A Little Cloud » و

«Counterparts »بر از اين مجموعه كه در مجموع مشتمل

شدند. از ميان طور تصادفي انتخابواژه هستند به 12951

هاي پرويز داريوش مهچهار ترجمة فارسي اين اثر، ترج

-( به1372( و محمدعلي صفريان و صالح حسيني )1371)

( ترجمة دوم و امير 1388عنوان ترجمة اول، احمد گلشيري )

عنوان ترجمة سوم براي بررسي انتخاب ( به1394پور )عليجان

شدند. الزم به ذكر است كه ترجمة مشترک محمدعلي 

ة اول درنظر گرفته عنوان ترجمصفريان و صالح حسيني هم به

و به فاصلة كوتاهي  1372شد، چراكه اين ترجمه در سال 

فرض اين است و با پيشپس از ترجمة داريوش ارائه شده

ها در مطالعه كه به بررسي روابط بينامتني ميان بازترجمه

است پردازد كه بازترجمه به ترجمة پيشين واقفشرايطي مي
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و « 1الف»مة داريوش با ها، ترجهمخواني ندارد. در گزيده

-شدهنشان داده« 2الف»ترجمة مشترک صفريان و حسيني با 

و « ب»ترتيب با پور نيز بهاست. ترجمة گلشيري و عليجان

 اند. شدهنشان داده« ج»

 روند انجام پژوهش    

ها از چهارچوب براي بررسي روابط بينامتني ميان بازترجمه

بر روابط بينامتني ( مبني2018،ژانگ و ما )شده توسط ارائه

 شد. سه داستان كوتاه از مجموعةقرابت و تعارض استفاده

شد. متن طور تصادفي انتخاب، اثر جيمز جويس، بههادوبليني

شدند تا دقت بررسيها بهانگليسي هر داستان و )باز(ترجمه

ع قرابت و تعارض ميان نمودهاي ارتباطات بينامتني از نو

شوند. الزم به ذكر است كه هر شباهت ها مشخصترجمه

ها قرابت قلمداد نشد و هر تفاوت هم بينامتني ميان بازترجمه

-نشد. بلكه، مواردي از شباهتنمودي از تعارض درنظرگرفته

شد كه با وجود اينكه انتخابي هاي بينامتني قرابت درنظرگرفته

، انتخاب بازمترجم همان انتخاب تر بودمتفاوت محتمل

توان مواقعي هاي اين نوع رابطه را ميمترجم پيشين بود. نمونه

دهد و اي رخ مييافت كه در ترجمة پيشين حذف يا اضافه

كند. مورد بازترجمه هم همان حذف يا اضافه را تكرار مي

هاي ترجمة پيشين به بازترجمه ديگر هنگامي است كه اشتباه

هاي مشابه در ترجمة عناصر فرهنگي كند. انتخابميراه پيدا 

توانند نمود رابطة قرابت باشند. در مورد تعارض هم هم مي

توان هنگامي شاهدبود كه بازمترجم هاي آن را مينمونه

كند، حذفيات را اضافه اضافات ترجمة پيشين را حذف مي

گزيند، اشكاالت را اي متفاوت برميكند، رويكرد ترجمهمي

هاي طور كلي، آگاهانه دست به انتخابكند و بهتصحيح مي

زند. با چنين رويكردي، نمودهاي اي متفاوت ميترجمه

شد. سپس ها شناساييقرابت و تعارض در )باز(ترجمه

شد و چنانچه مواردي از يک نوع در يک دسته گذاشته

شد و عنوان گرايش ترجمه درنظر گرفتهتكرارشونده بود به

  ي شد.كدگذار

الزم به ذكر است كه شمارش كمي موارد قرابت يا تعارض 

است، چراكه در چنين مطالعاتي ها موردنظر نبودهدر بازترجمه

عنوان مثال، لحن پذير نيست. بهشمارش برخي موارد امكان

اي است كه در متن كه در اين پژوهش موردنظر بوده مؤلفه

است، نشان داده است، گاهي خود را در انتخاب واژهتنيده

گاهي در جمله و حتي فراتر، و گاهي حتي در عالئم 

-دليل، از گرايش متني سخن به ميان آمدههمين سجاوندي. به 

-ها از پايايي بيناست و براي تضمين صحت اين گرايش

ارزيابان استفاده شد. به اين ترتيب كه از آراء يک متخصص 

شد تا درمورد مصاديق ديگر در زمينة ادبيات انگليسي استفاده

نظر هر دسته قضاوت كند. موارد محدودي كه محل اتفاق

نبود، به بحث گذاشته شد و مورد بررسي بيشتر قرار گرفت 

-هايي كه بهتا توافق حاصل شود )باألخص در مورد گزيده

ارزيابان بودند(. پايايي بينعنوان اشكال در ترجمه قلمداد شده

و  p<0.05بين دو ارزياب داشت )نشان از همبستگي باال 

r=0.81 با شرحي كه رفت، گرايش بينامتني هر ترجمه .)

 شد. مشخص
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 و بحث و بررسی  . نتایج4

هاي پژوهش، ابتدا در اين بخش و در راستاي پاسخ به پرسش

نمودهاي ارتباط بينامتني ميان ترجمة دوم با دو ترجمة اول 

هاي پيشين خود )پرسش اول( و سپس ترجمة سوم با ترجمه

است. همچنين، در اين مطالعة )پرسش دوم( شرح داده شده

-موردي فرضية برمان از منظري بينامتني به بحث گذاشته شده

 است )پرسش سوم(.   

 ی اولهاارتباط بینامتنی ترجمة دوم با ترجمه 1.4

هاي اول هم به شكل ارتباط بينامتني ميان ترجمة دوم و ترجمه

است، اما تعارض قالب تعارض نمود يافته قرابت و هم در

 بينامتني فراگيرتر است. 

 قرابت 1.1.4

هاي در ادامه، رابطة بينامتني قرابت ميان ترجمة دوم و ترجمه

 است. اول در قالب يک زيردسته شرح داده شده

 تکرار همایندهای نامأنوس 1.1.1.4

دوم و ترجمه)هاي(  ترجمةارتباط بينامتني از نوع قرابت ميان 

يافتن برخي همايندهاي نامتداول از اول خود را به شكل راه

داد. در ادامه، چند گزيده دوم نشان ترجمةهاي اول به ترجمه

 است.  به عنوان مثال آورده شده

E1: Little Chandler’s thoughts ever since 

lunch-time had been of his meeting with 

Gallaher, of Gallaher’s invitation, and of the 

great city London where Gallaher lived. 

ديدارش  اطرافچندلر كوچولو، از ناهار به بعد،  افكار. 2الف

با گاالهر، دعوت گاالهر، و شهر بزرگ لندن كه گاالهر در آن 

 (91. )ص.زددورميزيست، مي

ديدار با  رافاطچندلر ريزاندام از هنگام ناهار در  افكارب. 

گاالهر، دعوت گاالهر و شهر بزرگ لندن كه گاالهر در آن 

 (163. )ص.زددورميكرد، زندگي مي

به معني « دورزدن فكر اطراف چيزي»رسد تركيب به نظر مي

از ترجمة صفريان به ترجمة دوم راه « فكركردن به چيزي»

 زير است:  گزيدةباشد. نمونة ديگر يافته

E2: He emerged from under the feudal arch 

of the King’s Inns, a neat modest figure, and 

walked swiftly down Henrietta Street. 

از زير رواق فئودالي كينگزاينز  فروتنتميز و  اندامي. با 2الف

 افتاد. راهبيرون آمد، و تند، در خيابان هنريتا به

 (92)ص.

، از زير طاق فئودالي فروتنو تميز  تن و اندامب. او، با آن 

افتاد. راهسرعت در خيابان هنريتا بهكينگزاينز بيرون آمد و به

 (165)ص.

بيشتر يک ويژگي شخصيتي است و همايند « فروتن»صفت 

حال، اين تركيب كه در نيست. بااين« اندام»متداولي براي 

است، در ترجمة دوم نيز وجوددارد. ترجمة اول استفاده شده

در همين نوشتار نيز مثال ديگري از اين دست  E14 ةگزيد

عنوان در دو ترجمة اول به imitateاست. در اين گزيده، فعل 

است. اين تركيب در مقايسه با شدهترجمه« تقليد درآوردن»

تر و، نامأنوس« ادا درآوردن»و يا « تقليدكردن»تركيباتي چون 

در ترجمة  در نتيجه، كمتر محتمل است. اين درحاليست كه

 است. دوم هم از همين تركيب استفاده شده

 تعارض 2.1.4

رابطة بينامتني غالب ميان ترجمة دوم و دو ترجمة اول از نوع 

( تصحيح 1تعارض است. اين تعارض خود را در قالب )

( افزودن 2هاي اول، )برخي اشكاالت موجود در ترجمه

تگوها در دو ( تغيير لحن گف3ها به متن، )حذفيات اين ترجمه
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ترجمة اول به تناسب بافت و سطح رسميت متن انگليسي، و 

است. در زير، ضمن شرح هر ( تلطيف فرهنگي نشان داده4)

 است. هايي از اين ارتباط بينامتني آورده شدهدسته، نمونه

 های اول تصحیح اشکاالت ترجمه 1.2.1.4

است، هاي اول مربوط به دهة هفتاد باتوجه به اينكه ترجمه

خورد. در بسياري موارد، اين ميچشمدر آن اشكاالتي به

است. بنابراين، رفع اشكاالت در ترجمة دوم رفع شده

هاي پيشين يكي از نمودهاي تعارض اشكاالت ترجمه

هاي پيشين است. در ادامه، بينامتني ميان ترجمة دوم و ترجمه

 است:هايي آورده شدهنمونه

E3: As soon as he was on the landing the man 

pulled a shepherd’s plaid cap out of his 

pocket, put it on his head and ran quickly 

down the rickety stairs.  

مانند ها رسيد كالهي بره. فارينگتون همينكه به كنار پله1الف

 مارپيچهاي هاز جيب درآورد و بر سر نهاد و به شتاب از پل

 (107ص.پائين رفت. )

ها كه رسيد كالهي نمدي از جيبش . وي به پاگرد پله2الف

پائين  مارپيچهاي درآورد، بر سرش گذاشت و به شتاب از پله

 (112رفت. )ص. 

كه به پاگرد پلكان رسيد كاله پچازي از جيبش ب. مرد همين

دوان و عجوالنه از پلكان بيرون آورد، برسرگذاشت و دوان

 ( 188پائين رفت. )ص. زهواردررفته

 

 سستو  ضعيفكه به معناي  ricketyباال، صفت  گزيدةدر 

است، اما در ترجمه شده« مارپيچ»هاي اول است در ترجمه

 نمونةاست. استفاده شده« زهواردررفته»دوم از صفت  ترجمة

صدف است،  كه به معناي ،oyster واژةديگر مثال زير است. 

است، حال درنظرگرفته شده« خرچنگ»هاي اول در ترجمه

 است: دوم تصحيح شده ترجمةآنكه در 

E4: He knew that people went there after the 

theatre to eat oysters and drink liqueurs.  

رفتند تا دانست كه مردم بعد از اتمام تياتر آنجا مي. مي1الف

 (87ص.بخورند و مشروب بياشامند. ) خرچنگ

روند تا جا ميدانست كه مردم بعد از تئاتر به آن. مي2الف

 (93بخورند و مشروب بياشامند. )ص. غذاي خرچنگ

صدف روند تا جا ميدانست كه مردم پس از تئاتر به آنب. مي

 (165بخورند و نوشيدني بنوشند. )ص. خوراكي

 

در  four or five secondsزير هم، عبارت  گزيدةدر 

 است:دقت ترجمه شدهترجمة دوم به

E5: It began to sobpiteously, losing its breath 

for four or five seconds, and then bursting out 

anew.  

هق انگيز به گريستن و هق. طفل با وضعي ترحم1الف

و باز ازنو  به  آمدنفسش بند مي  چهار ثانيهسهپرداخت، 

 (101ص.هق پرداخت. )گريستن و هق

چهار سهكرد، هق ميانگيز هقنحوي ترحم. كودک به2الف

داد. آمد، و باز ازنو گريه سرمينفسش بند مي ايثانيه

 (106)ص.

نفسش بندآمد و سپس باز زير گريه  ايپنج ثانيهچهارب. بچه 

 ( 183زد. )ص.

 زير است:  گزيدةدر  ragged ترجمةمثال آخر 

E6: She wore a short black jacket with 

mother-of-pearl buttons and a ragged black 

boa. 

 . حذف1الف

از هاي صدفي، و شالي رنگي با تكمهتنة كوتاه سياه. نيم2الف

 (70تن داشت. )ص. به خز

بود و شال هاي صدفي پوشيدهتنة كوتاه مشكي با دكمهب. نيم

 (142داشت. )ص.  نماييخمشكي ن

 

 های پیشین به متنافزودن حذفیات ترجمه 2.2.1.4

بينامتني تعارض آن را  رابطةهاي متن دوم كه يكي از گرايش

هاي دهد توجه به حذفيات ترجمههاي اول نشان ميبا متن

اول و افزودن آنها به متن است. اين حذفيات گاهي در سطح 
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هايي از اين ادامه، نمونهواژه است و گاهي فراتر از واژه. در 

 است:نوع ارتباط بين دو متن آورده شده

E7: Catching the light stuff of her white 

blouse like a clip.  

 (64ص.بود.). پارچه نازک بلوز او را مثل منگنه گرفته1الف

 (70ص.بود.)دار گرفته. پارچه نازک بلوز او را منگنه2الف

-را منگنه كرده سفيدشب. درواقع مثل آن بود كه پارچة بلوز 

 (142باشند. )ص.

 Two»هاي اول اين گزيده كه از داستان در ترجمه

Gallants »واژةاست، انتخاب شده white ترجمه نشده-

است. مثال زير دوم اين واژه اضافه شده ترجمةاست؛ اما در 

 هم از همان داستان است:  

 

E8: He sat down at an uncovered wooden 

table opposite two work-girls and a 

mechanic.  

. سر يک ميز بدون روميزي مقابل دو دختر كارگر و يک 1الف

 (66ص.مكانيک نشست. )

. سر ميزي بدون روميزي برابر دو دختر كارگر و يک 2الف

 (72مكانيک نشست. )ص.

روي دو دختر بدون روميزي، روبه چوبيب. پشت يک ميز 

 (144كارگر و يک مكانيک نشست. )ص.

در  wooden واژة كهدرحاليطور كه مشخص است، همان

-دوم حفظ شده ترجمةهاي پيشين وجود ندارد، در ترجمه

 زير است:  گزيدةديگر از همان داستان  نمونة  است.

E9: Corley remained standing at the edge of 

the path, a little distance from the front steps. 

(49) 

. كورلي در همان گوشه در چند قدمي پله ها ايستاده 1الف

 (69ص. بود. )

ها ايستاده . كورلي همچنان كنار جاده، در چندقدمي پله2الف

 (74بود. )ص. 

طور لب خيابان سرجايش، كمي دور از ب. كورلي همان

 (148، ايستاد. )ص. جلوپلكان 

انتخاب « Counterparts»در مثال آخر هم كه از داستان 

اول  ترجمةاز دو  swishing trolleysاست، عبارت شده

 است: دوم حفظ شده ترجمةحذف شده اما در 

E10: His head was full of the noises of tram 

gongs and swishing trolleys and his nose 

already sniffed the curling fumes punch. (79) 

هاي ترامواها پر بود و بيني سرش از سروصداي زنگ .1الف

بود. همان زودي بوي اشتهاانگيز پانچ را در خود گرفتهاو به

 (112ص.)

اش از بوي سرش از سروصداي زنگ ترامواها و بيني .2الف

 (118ص.چ پربود. )آلود پانكف

و  هاغژغژ گاريسرش از سروصداي زنگ تراموها و ب. 

 (194كنندة نوشابه پر بود. )ص.اش از بوي ناراحتبيني

 تغییر لحن محاورات 3.2.1.4

دوم و  ترجمةهاي تعارض بينامتني ميان يكي ديگر از جنبه

هاي اول ايجاد تغييراتي در لحن محاورات بين ترجمه

نويسي و گاهي انتخاب واژگان طريق شكستهها از شخصيت

تر است. در ادامه، سه گزيده، به عنوان مثال، آورده عاميانه

و « Two Gallants»است. دو گزيدة اول از داستان شده

   است.   « Counterparts»گزيدة سوم از داستان 

E11: Well!... That takes the biscuit! 

 (58شست دارد! )ص. . خوب! ... اين ديگر ناز 1الف

 (64. خوب! ... اين ديگر ناز شست دارد! )ص. 2الف

 (134خوش داره. )ص. ب. بابا... اين يكي دست

E12: That takes the solitary, unique, and, if I 

may so call it, recherché biscuit! 

 (58. اين ديگر خيلي خيلي نازشست دارد. )ص. 1الف

نازشستي تنها، يگانه، و شايد بشود . اين ديگر مستحق 2الف

 (64گفت نادر است. )ص. 

فرد و راستي، منحصربهخوش اين يكي ديگه راستيب. دست

 (134س. )ص. جانانه

E13: Do you hear me now?... Ay and another 

little matter! I might as well be talking to the 

wall as talking to you. Understand once for 

all that you get a half an hour for your lunch 

and not an hour and a half. How many 

courses do you want, I’d like to know... Do 

you mind me now? 
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-. حاال شنيدي؟ ها، راستي يک چيز ديگر! اگرچه حرف1الف

اش يكيست. اين را بفهم كه وقت زدن با تو و ديوار نتيجه

نيم. مگر وشده براي ناهار نيم ساعت است نه يک ساعتينمع

كني؟ حاال خوب فهميدي خوري؟ چكار ميچند دوره غذا مي

 (106گويم. )ص.چه مي

. كه شنيدي؟... خوب، و اما يک چيز ديگر! گرچه حرف 2الف

زدن با تو مثل حرف زدن با ديوار است، اما اين را ديگر بفهم 

ونيم. مگر تو ست نه يک ساعتكه وقت ناهار نيم ساعت ا

فهمي چه خواهد بدانم... ميخوري؟ دلم ميچند بار غذا مي

 (112گويم؟ )ص.مي

گم؟... آهان و يه موضوع گم گوشت با منه چي ميب. مي

بار براي ديگه! هر چند چه با تو حرف بزنن چه با ديوار. يه

ساعت ناهار خوردنت طول هميشه تو مغزت فروكن كه نيم

خوام بدونم، مگه تو چند پرس ونيم. ميبكشه نه يه ساعت

 (187خوري... حواست جمع من هست؟ )ص.غذا مي

هاي باال مشخص است، ترجمة دوم با طور كه از مثالهمان

نويسي و اجتناب از واژگان رسمي در محاورات )با شكسته

اي متفاوت ها و موقعيت( رويههاي شخصيتتوجه به ويژگي

است. اين گرايش ترجمة هاي اول اتخاذ كردهترجمهنسبت به 

هاي ديگر اين نوشتار كه در آنها مكالمة بين دوم در گزيده

 ( نيز مشهود است. E22و  E17ها وجود دارد )شخصيت

 تلطیف فرهنگی  4.2.1.4

ترجمة دوم از جنبة ديگري نيز وارد رابطة تعارض بينامتني با 

آن جنبه تلطيف فرهنگي  است وهاي پيشين خود شدهترجمه

هاي پيشين، اشارات به است. در اين ترجمه، برخالف ترجمه

ها هاي عرضة آن و دشواژههاي الكلي، مكاننوشيدني

(taboo wordsحذف يا تلطيف شده )هاي است. به نمونه

 توجه كنيد: «A Little Cloud»زير از داستان 

E14: The light and noise of the bar held him 

at the doorway for a few moments. 

اي نزديک در او را چند لحظه روشني و صداي بار: 1الف

 (89متوقف ساخت. )ص. 

اي او را نزديک در چند لحظه نور و صداي بار: 2الف

 (95نگهداشت. )ص. 

ها درنگ اي توي درگاهسبب شد كه چند لحظه نور و صداب. 

 (169كند. )ص. 

 است. حذف شده« بار»اال از ترجمة دوم، كلمة ب گزيدةدر 

 

E15: What is it to be? What will you have? 

I’m taking whisky.  

خورم. مي ويسكيخواي؟ چه؟ من دارم . خوب، چي مي1الف

 (90)ص. 

خوري؟ من دارم خواهي؟ چه مي. خوب چه مي2الف

 (95خورم. )ص. مي ويسكي

 نوشيدنيخوري؟ من دارم چي ميات با چي جوره؟ ب. ميونه

 (169خورم. )ص. مي

 واژةهاي پيشين از ترجمه كهدرحاليدر نمونة باال هم 

« نوشيدني» واژةاند، در ترجمة دوم از استفاده كرده« ويسكي»

  است.استفاده شده

E16: Poor O'Hara! Booze, I suppose? 

 (91، ها؟ )ص. مشروب. بيچاره اوهارا! البد 1الف

 (97است، هان؟ )ص.  مشروب. بيچاره اوهارا! البد از 2الف

 (171؟ )ص. افراطهب. بيچاره اوهارا، گمونم علتش 

اجتناب كرده و « مشروب» واژةدر اين مثال هم ترجمة دوم 

-هاي پيشين برگزيدهاي متنفاوت از ترجمهاز اين طريق رويه

انتخاب « Counterparts»زير كه از داستان  گزيدةاست. 

-است هم اين رابطة تعارض را بين ترجمة دوم و ترجمهشده

 دهد:ميهاي اول نشان

E17: Then he imitated Farrington, saying, 

"And here was my nabs, as cool as you 

please," while Farrington looked at the 

company out of his heavy dirty eyes, smiling 

and at times drawing forth stray drops of 

liquor from his moustache with the aid of his 

lower lip.  

. و بعد تقليد فارينگتون را درآورد و فارينگتون از گوشة 1الف

نگريست، و گاه در ف خود به جمع مييچشمان سنگين كث
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را با كمک لب پاييني از ميان سبيل  قطرات مشروبضمن كه 

 (113زد. )ص. مكيد لبخند ميخود مي

. بعد تقليد فارينگتون را درآورد و گفت: اين جناب هم 2الف

بود و فارينگتون هم كه از گوشة خونسرد خونسرد ايستاده

زد و گاه نگريست، لبخند مياش به جمع ميچشمان قلنبيده

اش از ميان سبيل خود را به كمک لب پائيني قطرات مشروب

 (119مكيد. )ص. مي

اين آقا هم »او سپس تقليد فارينگتن را درآورد و گفت:  ب.

و در آن حال فارينگتن « اده بود.تا بخواين خونسرد اونجا ايست

كرد و گهگاه حال و كثيفش به گروه نگاه ميبا آن چشمان بي

الي سبيلش را از البه هاي نوشابهقطرهتکبا كمک لب پايينش 

 (195-196. )صص.زدميمک

 

بندي، در اين قسمت به پرسش اول پژوهش عنوان جمعبه

هاي اول ترجمهمبني بر رابطة بينامتني ميان ترجمة دوم و 

شد. اين رابطه هم از نوع قرابت و هم از نوع پاسخ داده

تعارض بود؛ قرابت بينامتني خود را در قالب تكرار 

داد. هاي اول در ترجمة دوم نشانهمايندهاي نامأنوس ترجمه

افتد كه با وجود ميازآنجا كه قرابت بينامتني وقتي اتفاق

سراغ تر بازمترجم بههاي بسيار محتملها و انتخابمعادل

رود، تكرار اين نوع همايندهاي انتخاب مترجم پيشين مي

نامأنوس در بازترجمه دال بر اين ارتباط است. تعارض 

هاي اول در قالب تصحيح بينامتني بين ترجمة دوم و ترجمه

هاي هاي پيشين، افزودن حذفيات ترجمهاشكاالت ترجمه

رهنگي نموديافت. پيشين به متن، تغيير لحن و تلطيف ف

-شده تا اشكاالت و كاستيگوآنكه ترجمة دوم هدفمند انجام

عالوه، در ترجمة دوم هاي اول را جبران كند. بههاي ترجمه

كردن فرهنگ مندي در تلطيف فرهنگي و نزديکسعي نظام

شد. اين نزديكي از طريق متن به فرهنگ جامعة مقصد ديده

( و يا cultural equivalentانتخاب معادل فرهنگي )

-( انجام شدهfunctional equivalentمعادل كاربردي )

(. از منظر چهارچوب مبتني بر 1988است )نيومارک، 

هاي بينامتنيت، در ترجمة دوم سعي برآن بوده تا از جنبه

هاي پيشين اتخاذ ذكرشده رويكردي متفاوت نسبت به ترجمه

دهد؛ اين به  هاي اولكند و از اين رهگذر پاسخي به ترجمه

هايي وجود اين معناست كه حتي در مورد چنين تعارض

 ارتباط بينامتني محرز است. 

( مبني بر تأثير 2006نتايج اين پژوهش مؤيد استدالل براونلي )

-ها است. تايوالكوسكيهاي پيشين بر بازترجمهترجمه

رابينسون ( هم كه شش بازترجمة فنالندي از 2015شيلوف )

هاي ررسي كرد، اذعان داشت صداهاي ترجمهرا ب كروزوئه

هاي پيشين در بازترجمه ساري و جاري است. همچنين، يافته

مبني  (2018ژانگ و ما )هاي راستا با يافتهمطالعة حاضر هم

ها و تأثير بر وجود رابطة بينامتني ميان )باز(ترجمه

 -عارض بينامتنيدر قالب قرابت و ت-ترجمه)هاي( پيشين

 است.

 هاارتباط بینامتنی ترجمة سوم با دیگر ترجمه 2.4

هاي پيشين بررسي روابط بينامتني ترجمة سوم با ترجمه

داد كه گرچه مواردي از ارتباط قرابت وجوددارد، ولي نشان

هاي پيشين است. گرايش عمدة متن سوم تعارض با ترجمه

داد كه اين رابطه به يک شكل عمده تحليل موارد تعارض نشان
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-هاي پيشين وجوددارد: تغيير معادلبين بازترجمه و ترجمه

 هاي پيشين و ايجاد اشكال در ترجمه. هاي درست ترجمه

های اول و ایجاد های درست ترجمهتغییر معادل 1.2.4

 اشکال 

ها سوم و ديگر ترجمه ترجمةملموسي كه بين  ارتباط بينامتني

سوم در موارد مختلفي اين  ترجمةبرقرار است تعارض است. 

هاي هاي درست ترجمهتعارض را در قالب تغيير انتخاب

است. در ادامه، هاي اشتباه عملي كردهپيشين و به بهاي انتخاب

 است:هايي از اين دست آورده شدهنمونه

E18: Alleyne had hounded little Peake out of 

the office in order to make room for his own 

nephew. (78) 

. آقاي آلدين چجور پيک بيچاره را با زيركي از اداره 1الف

 (111خودش جا باز كند. ) برادرزادهبيرون كرده بود تا براي 

. يادش بود كه آقاي االين چگونه پيک بيچاره را از اداره 2الف

جا باز كند. )ص.  اشبرادرزادهبيرون انداخته بود تا براي 

117) 

ب. يادش بود كه آقاي االين به چه وضعي پيک بيچاره را از 

باز كند. )ص.  اشبرادرزادهدفتربيرون انداخته بود تا جا براي 

193) 

. چطور آقاي الين دمار از روزگار پيک كوچكه درآورد تا ج

 (96ص. بدهد. ) اشعموزادهجايش را به 

« Counterparts»داستان  طور كه از مثال باال ازهمان

پيشين معادل  ترجمةمشخص است، باوجود اينكه سه 

 ترجمةاند، در انتخاب كرده nephewرا براي « برادرزاده»

 است.استفاده شده« عموزاده» واژةآخر از 

E19: A man with two establishments to keep 

up, of course he couldn’t... (78) 

 

شد پول ..... داشت مگر مي خانواده. آدمي كه دو 1الف

 (112ص.)

-داشت البته كه نميميرا نگه خانوادهآدمي كه دو  .2الف

 (117توانست پول ... )ص. 

توانست كرد البته كه نميرا اداره مي خانوادهب. آدمي كه دو 

 (193... )ص. 

چرخاند البته كه را همزمان مي دكان. مردي كه بايد دو ج

 (97ص..... )اميدي بهش نبود

 

است. در اين داستان، « Counterparts»باال از داستان  گزيدة

هيگينز شخصيتي است كه در اين گزيده مورداشاره است و 

 واژة كهدرحاليدرآمد كافي براي ادارة دو خانواده را ندارد. 

establishment درستي به هاي پيشين بهدر ترجمه

استفاده « دكان» واژةتعبير شده، در آخرين ترجمه از « خانواده»

 است. شده

است. « Two Gallants»از داستان زير  گزيدةديگر  نمونة

دارد و در اشاره هافلورانسيكه به  Florentinesواژة جمع 

 ترجمةاست، در درستي برگردانده شدههاي پيشين بهترجمه

 است. آخر به اشتباه ترجمه شده

E20: When he reported these dialogues he 

aspirated the first letter of his name after the 

manner of Florentines. 

 . حذف 1الف

. هنگام بيان اين گفتگوها اولين حرف اسمش را به شيوة 2الف

 ( 66كرد. )ص.از ته گلو تلفظ مي هافلورانسي

ها بود اولين حرف اسمش را به وقتي مشغول اين گزارشب. 

 (137كرد. )ص.از ته گلو ادامي هافلورانسيشيوة 

كرد حرف اول اسمش ها را تعريف ميج. وقتي اين ديالوگ

 (56كرد. )ص.از حلق ادامي فلورنتين معروفرا چون 

 

در همان داستان است.  on the turfديگر اصطالح  نمونة

هاي پيشين درست اين اصطالح در ترجمه كهدرحالي

اللفظي آن آخر از معناي تحت ترجمةاست، در برگردانده شده

 است. استفاده شده

E21: She’s on the turf now. I saw her driving 

down Earl Street one night with two fellows 

with her on a car. 
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و را در . يک شب ااستروسپي شده. حاال ديگر 2الف

 (67اتومبيلي در خيابان ارل ديدم. )ص. 

. يه شب پايين دست خيابان ارل، تو با همه هستب. حاال 

 (138يه ماشين، با دو نفر ديدمش. )ص. 

. يک شب ديدم با دو مرد در پيست اسبدواني استج. او االن 

 (58رفتند. )ص. جوان سوار ماشيني در خيابان ارل مي

 

-سوم و ترجمه ترجمةباط تعارض بين در مواردي هم اين ارت

هاي پيشين كه خود را در قالب ايجاد اشكال در ترجمه نشان

شود و در داده، به سطح واژگان و اصطالحات محدود نمي

زير از داستان  نمونةاست. به مفهوم كل جمله خلل وارد كرده

«A Little Cloud »  كه بخشي از گفتگوي چندلر و گاالهر

 كنيد: است توجه

E22: I’m deuced glad, I can tell you, to get 

back to the old country. Does a fellow good, 

a bit of a holiday. 

گويم، از برگشتن به مملكت قديمي . واقعاً به تو مي1الف

ام. يک خرده تعطيل براي آدم خودمان خيلي خوشحال شده

 (90مفيد است. )ص.

ويم كه من از برگشتن به مملكت قديمي . بايد به تو بگ2الف

خورده استراحت براي شوم. يکخودمان خيلي خوشحال مي

 (96است. )ص.  آدم مفيد

دوني چقدر خوشحالم كه برگشتم به كشور ب. باوركن نمي

خورده هم مرخصي براي آدم خوبه. قديمي خودمون. ي

 (170)ص.

همون توانم بهت بگويم بچسب به ج. خدا را شكر كه مي

شهر خودمون. پسر خوبي باش و از تعطيالتت لذت ببر. 

 (80)ص.

 

عنوان يک در اين گزيده، گاالهر از بازگشتش به دوبلين به

كند، منظور فرصتي براي تمدد اعصاب ياد ميمرخصي و به

-آخر گفتگو طوري ترجمه شده ترجمةدرحاليست كه در اين

چندلر است. كردن است كه گويي گاالهر در حال نصيحت

ديگر، در ادامه بخشي از داستان  نمونةعنوان يک به

«Counterparts »ترجمةاست كه محتواي آن در آورده شده 

 است.  اشتباه برگردانده شدهآخر به

 E23. He could not touch him for more than a 

bob—and a bob was no use. (79) 

 

شد قرض كرد و يک يم. اما از او بيش از يک شيلينگ ن1الف

 (112اي نداشت. )شيلينگ هم فايده

شد قرض گرفت و اما از او بيش از يک شيلينگ نمي. 2الف

 (117خورد. )ص. يک شيلينگ هم به دردي نمي

توانست براي پول به هيگينز فشار بياورد اما آخر ب. او مي

 (193هيگينز خودش هم پولي نداشت. )ص. 

بماند و اين فايده آنجا چند لحظه توانست بيشتر از . نميج

 (97نداشت. )

 

« Counterparts»ديگر گزيدة زير از همان داستان  نمونة

است. در اين قسمت از داستان، فارينگتون به رفقايش در بار 

دهد تا دوباره سفارش دهند. حين سفارش پيشنهاد مي

شود. دوستان، هيگينز كه همكار فارينگتن است از در واردمي

درستي هاي پيشين اين محتوا را بهكه ترجمهدرحالي

 آخر درست نيست: ترجمةشده در برگرداندند، مفهوم منتقل

E24: Just as they were naming their poisons 

who should come in but Higgins! 

خواستند . درست وقتي داشتند اسم مشروبي را كه مي1الف

 (113آمد. )ص. بردند هيگينز از در بخورند مي

خواستند نام . درست وقتي داشتند زهرماري را كه مي2الف

 (119بردند سروكلة هيگينز پيدا شد! )ص. مي

آوردند كه ب. درست وقتي هركدام اسم زهرماري را مي

 (195طالبش بودند، هيگينز وارد شد. )ص. 
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توانست گفتند چه كسي ميهايشان ميكاريج. وقتي از شيرين

 (98هيگينز باشد! )ص. بهتر از 

 

اي ديگر از همان داستان بسنده عنوان مثال آخر، به گزيدهبه

 شود:مي

E25: Then he imitated Farrington, saying, 

“And here was my nabs, as cool as you 

please,” … 

 . حذف1الف

. بعد تقليد فارينگتون را درآورد و گفت: اين جناب هم 2الف

 (119ايستاده بود. )ص.  خونسرد خونسرد

اين آقا هم »ب. او سپس تقليد فارينگتون را درآورد و گفت: 

 (195)ص. « تا بخواين خونسرد اونجا ايستاده بود.

اين هم از دشت »ج. سپس با تقليد صداي فارينگتون گفت: 

 (98)ص. « من، اميدوارم خوشتان آمده باشد.

 

است و به  دوستمعناي در اين گزيده به nabs واژة

ها مشخص طور كه از ترجمهگردد. همانفارينگتون برمي

هاي پيشين برداشت درستي از اين ترجمه كهدرحالياست، 

اند، مفهوم اين گزيده در ترجمة آخر مخدوش گزيده داشته

 است. شده

بندي، در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبني بر عنوان جمعبه

هاي پيشين بايد و ترجمه ارتباط بينامتني ميان ترجمة سوم

گفت اين ارتباط عمدتاً از نوع تعارض بينامتني است و خود 

است. از را عمدتاً در قالب ايجاد اشكال در ترجمه نشان داده

منظر چهارچوب اتخاذي در اين مطالعه، باتوجه به فاصلة 

هاي پيشين مترجم ترجمة زماني بين ترجمة سوم و ترجمه

اي جديد هاي پيشين دست به ترجمههسوم با اشراف بر ترجم

 است و در نتيجه، وجود ارتباطات بينامتني محرز است.زده

رسد تالش ترجمة سوم به نظرميشده، باتوجه به بررسي انجام

است. هاي پيشين بودهبودن از ترجمهدر جهت متفاوت

باوجود سه ترجمة ديگر )دو ترجمة اول و ترجمة دوم(، ايجاد 

تواند توجيهي براي ارائة يک هاي پيشين ميمهتفاوت در ترج

داد تالش براي ها نشانترجمة جديد باشد. اما بررسي

-بودن )تعارض( منجر به ايجاد اشكال در ترجمه شدهمتفاوت

ها در مطالعة هاي عامدانه در بازترجمهاست. وجود تعارض

هم گزارش شد، اما اين نوع خاص  (2018ژانگ و ما )

موجب آن در بازترجمه گرايش به ايجاد اشكال تعارض كه به

-نظرمياست. بهباشد در مطالعة آنها گزارش نشدهوجود داشته

رسد اين مشاهده مرتبط با اقتضائات بافت جامعة ايران باشد 

ها وجود ندارد و قوانين كه در آن نظارتي بر بازترجمه

اي در كار نيست و، بنابراين، محدودكننده بازدارنده و

ناپذير تنها با ايجاد تغييراتي نسنجيده در هاي توجيهبازترجمه

فر، خزائي ؛1394)پاينده، شوند هاي پيشين عرضه ميترجمه

   .(1401قرائي، ؛ 1397

 فرضیة بازترجمة برمان از منظر روابط بینامتنی  3.4

شد، عمدة مطالعات طور كه در پيشينة پژوهش گفتههمان

سنجي فرضية برمان مبني موجود در زمينة بازترجمه به صحت

محور بودن -ها و گرايش آنها به مبدأبر سير تكاملي بازترجمه

پردازند. مي -بهتر نماياندن ماهيت متن مبدأمعناي هرچهبه-

به پرسش سوم  چنانچه بخواهيم بااستفاده از نتايج اين مطالعه

سنجي فرضيه برمان بپردازيم، بهتر پژوهش مبني بر صحت

كنيم. براي اين منظور، ابتدا ها را بررسياست سير بازترجمه

هاي اول و ترجمة دوم نگاهي به ارتباط بينامتني ميان ترجمه
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هاي پيشين و، سپس، ارتباط بينامتني ترجمة سوم و ترجمه

قسمت پيشين و پاسخ به  طور كه در دوايم. همانداشته

شد، در ترجمة دوم هاي اول و دوم پژوهش شرح دادهپرسش

شده مشهوداست، چراكه برخي سعي در بهبود متن ترجمه

هاي اول رفع شده، حذفيات به متن اضافه اشكاالت ترجمه

هاي اول كه با بياني رسمي برخالف ترجمه-شده و محاورات 

محاوره به فارسي ترجمه با همان لحن  -اندبرگردانده شده

معناي اند. اين موارد نشان از سير تكاملي بازترجمه )بهشده

برماني آن( دارد. اما، در همان ترجمة دوم سعي در تلطيف 

شد كردن ترجمه به فرهنگ مقصد مشاهدهفرهنگي و نزديک

و بنابراين، باتوجه به اين گرايش در ترجمة دوم، در پاسخ به 

ان داشت كه در مورد سير ترجمة اول به پرسش سوم بايد اذع

محوربودن -بيني برمان مبني بر مبدأترجمة دوم پيش

راستا با نتايج شود. اين نتايج همها تأييد نميبازترجمه

( است كه به فرضية 2004پژوهش كاسكينن و پالوپسكي )

هم گرچه پيكرة  (2009دسميت ) برمان اعتباري نسبي دادند. 

شده را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد بزرگي از متون ترجمه

-ها از برخي منظرها به متن مبدأ نزديکكه برخي بازترجمه

قدر نيست ترند، اما اذعان داشت كه اين جوانب و شواهد آن

 كه درستي فرضية برمان تأييد شود. 

بار، ارتباط ميان ترجمة سوم و ايندر ادامة پاسخ به پرسش 

دوم و سوم، با توجه به اينكه گرايش ترجمة سوم ايجاد اشكال 

شود، چراكه هاي پيشين بود، فرضية برمان تأييد نميدر ترجمه

كند بيني ميها پيشاين فرضيه سيري تكاملي را در بازترجمه

و چنين سيري با وجود اشكاالتي كه در آخرين بازترجمه 

بندي در عنوان جمعشد همخواني ندارد. بنابراين، بهدهمشاه

شود پاسخ به پرسش سوم بايد گفت فرضية برمان تأييد نمي

معناي برماني آن( چراكه نه سير ترجمة اول به دوم تكاملي )به

بود و نه سير ترجمة دوم به سوم.  اين نتيجه در راستاي نتايج 

ن صحت فرضية ( است كه در آ2004چن ) حاصل از پژوهش

دسميت  پژوهشبرمان تأييد نشد. همچنين، اين مشاهدات در 

هم تكرار شد. مشاهدة حاضر مبني  (2015( و دولتر )2009)

-بر عدم تأييد فرضية برمان در ارتباط با ترجمة سوم و ترجمه

هاي پيشينش با در نظرگرفتن شرايط چاپ و نشر بازترجمه 

ة ايران نيز درخور توجه است؛ بايد توجه داشت كه در جامع

اين فرضيه در بستري با قوانين بازدارنده در حيطة بازترجمه 

هايي منتشر است. در چنين بستري، تنها بازترجمهمطرح شده

شوند كه هدفمند هستند و، بنابراين، سير تكاملي كه برمان مي

ر نيست. اين بستر كند دور از انتظابيني ميها پيشدر بازترجمه

 با شرايط چاپ و نشر در جامعة ايران متفاوت است.     

 گیری. نتیجه5 

ها اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بينامتني ميان بازترجمه

شد. چهارچوب نظري مورداستفاده بر اين انديشه استوار انجام

ها وجود دارد و اين است كه ارتباط بينامتني ميان بازترجمه

-ها و هم تفاوتتواند خود را هم در قالب شباهتمي رابطه

دهد. بنابراين، در اين مطالعه، برمبناي هاي بينامتني نشان

روابط قرابت و تعارض، به بررسي انواع ارتباطات ميان 

 هادوبلينيهاي سه داستان كوتاه از مجموعة بازترجمه
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 هاي قرابت بينامتنيشد. در ترجمة دوم هم نشانهپرداخته

هاي اول در ترجمة دوم( )تكرار همايندهاي نامأنوس ترجمه

و هم نمودهاي تعارض بينامتني )رفع برخي اشكاالت، افزودن 

هاي اول حذفيات، تغيير لحن و تلطيف فرهنگي( با ترجمه

هاي تعارض نسبت به شد. در ترجمة سوم، نشانهمشاهده

ض خود شد؛ نظر به اينكه اين تعارهاي پيشين مشاهدهترجمه

داد، اين مشاهده را در قالب بروز اشكال در ترجمه نشان

ها در بازار ايران و نبود قوانين باتوجه به شرايط نشر بازترجمه

ها كه ازمنظر بينامتنيت عالوه، از اين يافتهنظارتي تفسيرشد. به

شد و سنجي فرضية برمان پرداختهشده، به صحتحاصل

 درستي اين فرضيه تأييد نشد. 

توانند روش اتخادي براي مقايسة متون در مدرسان ترجمه مي

اي كه مستلزم مقايسة متن اين مطالعه را در دروس ترجمه

عالوه، اين مطالعه كارگيرند. بهاصلي و ترجمه)ها( هستند به

تواند محققان حوزة ترجمه را با رويكردي نو براي بررسي مي

شناسي( آشنا آسيب ها )مثالًهاي مختلف ديگر بازترجمهجنبه

ها سازد. همچنين، انجام چنين مطالعاتي با تمركز بر بازترجمه

تواند گامي در جهت افزايش آگاهي و حساسيت ميان مي

ونشر باشد تا شايد به لزوم وضع قوانين متصديان حوزة چاپ

ازپيش ها بيشبازدارنده و نظارت در حيطة نشر بازترجمه

 واقف شوند. 

ها چهارچوبي ي براي بررسي عملي بازترجمهرويكرد بينامتن

ها توان شباهتنو و كاربردي است. در ساية اين رويكرد مي

ها را در سطوح مختلف هاي بينامتني ميان بازترجمهو تفاوت

واژه تا جمله و فراتر از آن بررسي كرد و اين ويژگي 

ها فراهم شناسي بازترجمهقبول براي آسيبچهارچوبي قابل

پذير را كند تا بازترجمة توجيهو اين امكان را ميسر مي كندمي

ها ناپذير بازشناخت. نظر به وفور بازترجمهاز بازترجمة توجيه

گيري اي در تصميمتواند اهميت ويژهدر ايران، اين كاركرد مي

حال، تنها مطالعة موردي باشد. بااينمتوليان حوزة چاپ داشته

شده پژوهش ن رويكرد انجامكه پيش از مطالعة حاضر با اي

شود در ( است. بنابراين، پيشنهاد مي2018ژانگ و ما )

ها شناسي بازترجمهمطالعات آتي از اين رويكرد براي آسيب

 استفاده شود. 
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